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ثالثة أعوام من الصمود والثبات:

هكذا عزف مجاهدونا سيمفونية االنتصار
قـــــراءة  أوليـــــة في خطابـــات السيد 

القائـــــد خــــالل سنـــــــوات العــــــــــدوان

استراتيجية املواجهة والصمودالسالح اإلستراتيجي األهم في مواجهة العدوان:

إطـــــــــــــــــــــــاللـــــــــــــة
لقائد الثورة

دوائر وأدوار في صناعة 
األحـــــــــرار واملواجهة على 

خط النـــــــار

في خطابه عشية 
الذكرى الثالثة 

للـــــــــــعـــــــــــدوان 
على اليــــــــــــــــمن

به لهں  قبل  ال  رابع  بعاں  العدوان  يتوعد  الوعد  • صادق 

أشاد بصمود الشعب وكشف حقيقة العـدوان 
وتوعد مبفاجآت عسكرية خالل العـــاں الرابـــــــع

ثالثة أعواں صمود أسطوري وضربات منكلة.. باألرقــــاں إجنازات تفتح خرائط النصر القادں

عــــبــــر احلــــقــــيــــقــــة ومــــــــن خـــــطـــــوط الــــــنــــــار رســــــائــــــل اجلـــــيـــــش والـــــلـــــجـــــان لـــلـــســـيـــد الـــقـــائـــد 
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ومقاومون يزوملون بـ )حيا بداعي املوت( يف مواجه 
فوهــات الإبرامز الأمريكية و�صواريخ كروز ومدرعات 
الــراديل وطائــرات التايفون واف35 وهتــاف )هيهات 
منــا الذلــة( ميلــئ حناجرهم علــى امتداد دائــرة النار 
وخط��وط املواجهة من اق�شى الربع اخل��ايل يف ال�شمال 
ال�صرقــي اإلــى باب املنــدب يف اجلنوب الغربــي لليمن.. 
ثالث �صنوات بذل فيها الأوفياء الأرواح والدماء الزكية 
جهادًا يف �صبيل اهلل ودفاعاً عن وطنهم وكرامتهم ولزال 
ُم ُكَلّ يوم قوافَل ال�شهداء من ِخرية  ال�شعب اليمني يق��ِدّ
اأبنائ��ه وم��ن اأعز رجاله وه��و يواِج��ُه بفاعلية و�شمود 
اأ�شطوري ال نظرَي له اأكرب عدوان تعر�ض له يف تاأريخه.
م��ا نكتب��ه لي���ض توثيق��اً تاريخي��اً مل�شاه��د حي��ه من 
الواقع واملي��دان اأترع بها املقاتل اليمني عيون العاملني 
ب��ا مقدم��ات مو�شيقي��ة اأو م�شاه��د �شنعته��ا اخل��دع 

ال�صينمائية 
ب��ل ه��ي حماول��ة لت�شجي��ل اللحظ��ة التي كت��ب فيها 
املقاتل اليمني ملحمة القرن بقطرات دمه وعرق جبينه 
ونريان بندقيته نق�شها على �شخور اليمن وفوق رمالها 

وقيعانها.
ُن��وِد { يف م��ا وراء احلدود ويف  ُ وع��ن } َحِدي��ُث الجْ
ال�شاحل واأر�ض بلقي�ض وثمود وما �شطره اأبطالنا جنود 
اهلل ورجاله وجردًا لثالث �صنوات من الثبات وال�صمود 

نقدم لقراء احلقيقة هذا التقرير املخت�شر.

ليلة سوداء وعيون غادرة 
فيم��ا كان ال�شع��ب اليمن��ي يعالج جراح��ه ويوا�شي 
نف�ش��ه يف رحي��ل كوكبة م��ن اف�شل ك��وادر اليمن علماء 
و�صيا�صيــن واكادمييــن ومواطنــن ب�صل�صلــة عمليات 
اإجرامية طالت عدة م�شاجد واأحياء يف العا�شمة �شنعاء 
ويف تلك الليلة امل�صوؤومة من 26 مار�س 2015م انطلقت 
�شف��ارة الع��دوان م��ن داخل البي��ت االأبي���ض، ولنرتك 
احلدي��ث لقائد الثورة ال�شيد عب��د امللك وهو يتحدث يف 
اأول خط��اب له بعد العدوان ع��ن انطاقة العدوان "من 
وا�شنط��ن اأعل��ن ال�شف��رُي ال�شع��ودُيّ احل��رَب الغا�شمَة 
والظامل��َة عل��ى �شعبن��ا ال�َي�َم�ن��ي العظيم، هك��ذا بدون 
مقدم��ات، بدون م��ربرات تدخل تلك الق��وى اإلى م�شرح 
االأح��داث معلنة عدوانها على �شعبن��ا ال�َي�َم�ني العظيم 
ومبا�ش��رة ه��ذا الع��دوان ابت��داأ بغ��ارات جوي��ة ظاملة 
ا�شتهدفت العا�شمة �شنع��اء، ليكون اأوَل �شحاياها من 
املدنيني )من االأطفال والن�شاء( املظلومني، ا�شتهدفت- 
�ش��اً- موؤ�ش�ش��ات الدول��ة، ا�شتهدف��ت املع�شك��رات،  اأَيجْ

ا�شتهدفت املن�شئات احليوي��ة لهذا البلد؛ التي هي ملك 
���ب، وا�شتهدافه��ا ا�شته��داٌف لل�شعب  عجْ لل�شع��ب ُكّل ال�َشّ
�ب، ولل�َي�َم���ن ُكّل ال�َي�َم�ن، ا�شتهدفت املطارات  عجْ ُكّل ال�َشّ

وا�شتهدفت غريها من املن�شئات احليوية". 

أهداف العدوان وجدوائية الصمود
كان��ت االأه��داف الت��ي اأعلنه��ا الع��دوان االأمريك��ي 
ال�شع��ودي بع��د يف بدايته حتت عناوي��ن براقة تنوعت 
بني حماية االأم��ن القومي العربي اإل��ى اإعادة ال�شرعية 
ال�صمــود  ولكــن  البال�صتيــة  ال�صواريــخ  وتدمــر 
االأ�شط��وري لل�شع��ب اليمن��ي ك�ش��ف االأقنع��ة وعراها 
وكما يقول ال�شاع��ر الفل�شطيني اخلالد حممود دروي�ض 
)�شق��ط القناع عن القناع( وتا�شت تلك االأهداف لتظهر 
الأهــداف احلقيقيــة التــي اأكــدت مــا قاله قائــد الثورة 
يف اأول خط��اب ل��ه بعد الع��دوان من اأن الع��دوان لي�ض 
�ش��وى ))م�شروُع احتال، م�شروع قت��ل م�شروع تدمري 
م�شروع جتزئة م�شروع بعرثة م�شروع تفكيك وعدوان 
ب��كل اأ�شكال الع��دوان وا�شته��داف بكل اأ�ش��كال واأنواع 
ال�صتهــداف.  ولذلك قدموا املليــارات الهائلة لأدواتهم 
�ّرك��وا به��ا اأواًل يف بلدن��ا واأرادوا م��ن خاله��ا  الت��ي حَتَ
متزي��َق بلدن��ا، وجتزئ��َة بلدن��ا، وقت��ل �شعبن��ا واإذالل 
�شعبن��ا، واأرادوا من خالها اأن ُيفق��دوا �شعَبنا ال�َي�َم�ني 
ا�شتقاَله وحريَته واأمنه وا�شتقراره(( . فما هو حا�شل 
يف املناط��ق التي ت�شيطر عليه��ا اأداوتهم دليل جلي على 
اأن م��ا خط��ط ل��ه الع��دوان لي�ض �ش��وى �شومل��ة اليمن 
وحتويل��ه اإلى دول��ة فا�شلة كما يف ال�شوم��ال والق�شاء 
على ثورة ال�شعب اليمني كما ق�شوا على ثورة ال�شعب 
امل�شري والليب��ي اإال اأن �شمود ال�شعب اليمني وب�شالة 
وت�شحي��ات الي���ض واللج��ان ال�شعبي��ة ومبعي��ة اهلل 
�شبحان��ه وتعالى اأف�شل��ت خمططاتهم وحولت اأحامهم 

اإلى ماأزق لهم ل يهتدون �صبيال للخروج منه.
وعلى الانب االآخر يق��ف ال�شعب اليمني بعد ثاث 
�شنوات من التدمري والق�ش��ف واال�شتهداف واحل�شار 
والتجوي��ع اأك��رث �شع��ورًا بحريته وعزت��ه وكرامته من 
اأي وق��ت م�ش��ى وجتّل��ى يف واقع��ه م�شداقي��ة الُهوية 
واالنتم��اء، يرتجم حال��ة الكرامة، يرتج��م حالة االإباء 
كاً ملمو�ش��اً يف خمتلف  والع��زة، عم��ًا وموقف��اً، وحَت���ُرّ
فه��و  واالقت�شادي��ة  والع�شكري��ة  ال�شيا�ش��ة  امليادي��ن 
ي�شن��ع اليوم �شواريخ بال�شتي��ة متنوعة وطائرات من 
دون طيار ويتحرك �شيا�شي��اً يف الداخل واخلارج بقرار 

وطني �شيادي م�شتقل.

عبقرية القيادة في مواجهة مكائد األعداء
ا�شتطاع��ت القي��ادة اليمني��ة ممثل��ة بال�شي��د القائ��د 
عب��د امللك بدر الدين احلوثي الذي يق��ود دفة املواجهة 
التاريخي��ة م��ع الع��دو التاريخ��ي جمابهاً ب��كل �شجاعة 
وحنكــة وذكاء اأقوى الدول تنكولوجيــاً وع�صكرياً ومالياً 
واأك��رب ع��دوان ك��وين يف االألفي��ة الثانية م��ع �شمت عاملي 
وتاأيي��د �شيا�شي كا�ش��ح �شد اأ�شعف ال�شع��وب اقت�شادياً 
وتكنولوجي��اً وع�شكري��اً وم��ع التحدي��ات اخلارجية بكل 
ثقله��ا مل تك��ن البه��ة الداخلي��ة عل��ى ما ي��رام فال�شعب 
اليمن��ي ظ��ل يعاين �شن��وات من ح��روب داخلي��ة وثارات 
واحتقان��ات �شيا�شي��ة واجتماعي��ة واحت��واًء خمابراتياً 
الأب��رز ال�شخي�ش��ات الع�شكري��ة والقبلية م��ن قبل النظام 
ال�شع��ودي من��ذ م��ا يرب��وا عل��ى ن�ش��ف ق��رن حت��ى اأن 
الع��دوان ا�شتطاع جر اأح��زاب كبرية و�شريح��ة وا�شعة 
م��ن ال�شعب اليمني للقت��ال يف �شفه ك��ون ال�شعب اليمني 
تعر���ض الخ��رتاق فكري ع��ن طريق الوهابي��ة التفكريية 
من��ذ �شبعينيات القرن املا�ش��ي اإ�شافة اإلى ما كان يفتعله 
عفا�ض املقب��ور من عراقيل داخل البه��ة الداخلية كونه 
كان �شري��كاً �شيا�شي��اً يف مواجه��ة الع��دوان ولك��ن تل��ك 
ال�شراك��ة مل تك��ن �ش��وى غط��اء لتحركات��ه �ش��د الي�ض 
واللج��ان ول�شال��ح العدوان كم��ا ات�شح اأخ��ريًا ويف هذا 
اخل�ش��م م��ن املكائ��د واالإ�شكاليات اأ�شبح��ت ال�شعوبات 
والتحدي��ات اأمام قائد الث��ورة ال�شيد عبد امللك بدر الدين 
احلوثي كبرية و�شدي��دة التعقيد ولكنه ما كان ليياأ�ض اأو 
يرتاج��ع او يتوان��ى وا�شتط��اع اأن ي�شكل جبه��ة داخلية 
�شديدة ال�شابة واأن يحول تل��ك االإ�شكاليات والتحديات 
اإلــى عوامل بناء وقوة ومن بن احلفر والكمائن امللغومة 
الت��ي زرعها العدو يف عمق البه��ة الداخلية فاجاأ ال�شيد 
القائ��د ورجاله ق��ادة العدوان مبا مل يك��ن لهم باحل�شبان 
فوج��ه لهم �شرب��ات قا�شية وغري متوقع��ة كما حدث لهم 
يف م��اأرب وال�شاح��ل و�ش��واًل اإل��ى بن��اء ق��وة �شاروخية 
ا�شتطاع��ت �ش��رب ق�ش��ر اليمام��ة بالريا���ض وبرغ��م اأن 
العدوان جلب اآالف املرتزقة من كل دول العامل وا�شرتى 
جيو���ض م��ن دول��ة ع��دة اإ�شاف��ة اإل��ى االف املقاتلني من 
ماأج��وري ومرتزق��ة الداخ��ل اأ�شتط��اع الي���ض اليمن��ي 
واللج��ان ال�شعبي��ة وبقي��ادة ال�شي��د القائد وم��ن خلفهم 
ال�شع��ب اليمن��ي احل��ر ال�شم��ود والثبات عل��ى اأكرث من 
47 جبه��ة ع�شكرية ب��ل والتنكيل بالع��دو ومرتزقته اأ�شد 
تنكيل وراأى العامل كله جهارًا نهارًا ا�شاطري يف ال�شجاعة 
والب�شال��ة وبراعة التكتيك وج�ش��ارة االإقدام لدى املقاتل 
اليمن��ي ال�شجاع وهو يقتحم الثكن��ات الع�شكرية والقاع 
املح�شنة باأق��دام حافية ويحرق اأق��وى الدبابات بوالعة 
اأ�شتط��اع عل��ى امل�شت��وى ال�شيا�ش��ي واالجتماع��ي  كم��ا 
وحماولت��ه  الع��دو  ح�ش��ار  يواج��ه  اأن  واالقت�ش��ادي 

امل�صتميتــة فر�ــس عزلــة �صيا�صيــة وتكتيــم اإعالمــي على 
ال�شعب اليمني كل ذلك � بف�شل اهلل � وبف�شل وجود ال�شيد 
القائد تبخ��ر بعد 3 اأعوام واأ�شبحت نقاط �شعف اليمني 
�شهام م�شلطة على اأعناق قادة العدوان واأ�شبحت قوتهم 

تتنزل عليهم م�شائب وهزائم نف�شية وع�شكرية.

حتويل التهديد إلى فرص والتحدي إلى إجناز
لق��د اأختار العدو معتم��دًا على اأوه��ام القوة والرثوة 
م�ش��ريًا ماأ�شاوي��اً لل�شع��ب اليمن��ي ر�شم��ت معامل��ه على 
طاول��ة قادة االأنظم��ة امل�شارك��ة يف الع��دوان ذات م�شاء 
يف و�ش��ط البح��ر االأحمر كان��ت كل املوؤ�ش��رات التي يراها 
العدو بالنظر اإل��ى و�شع ال�شعب اليمني م�شجعة له على 
املجازف��ة فال�شعب اليمني فق��ريًا واإمكانياته االقت�شادية 
باملقارن��ة م��ع اخل�شم حتت ال�شف��ر وقدرت��ه الع�شكرية 
لي���ض مبقدوره��ا جماراة الق��وة الع�شكرية الت��ي متتلكها 
االأمريكي��ة  الع�شكري��ة  الق��وة  ع��ن  عو�ش��اً  ال�شعودي��ة 
املتطورة.. اإذًا فلتبداأ معامل الت�شوية والتطبيع الكامل مع 
ال�شهيونية بتنظيف الطريق اأمام �شفقة القرن من هنا من 
اليمن حتى ال تبقى عوائق اأمام ذلك وليتم اإغراق ال�شعب 
العراق��ي يف دم��اه عن طري��ق متكني داع���ض االإرهابي من 
رقابه��م وليبقى ال�شع��ب ال�شوري يع�شر ج�ش��ده بنف�شه 
ولكن كل تلك االأوهام تبخرت اأمام �شمود ال�شعب اليمني 
وب�شال��ة رجال��ة و�شجاعة وحنك��ة قائدة ال��ذي ا�شتطاع 
مبعية رجاله وجنوده من اأبناء القوات امل�شلحة واللجان 
ال�شعبي��ة وبالتف��اف �شعبي كا�شح اأن يح��ول التهديد اإلى 
فر���ض والتحدي��ات اإلى اإجن��از فقلب الطاول��ة على قوى 
الع��دوان حيث برع يف ا�شتثمار عامل ال�شعف الذي راهن 
علي��ه العدو يف ح�شم معركته م��ع ال�شعب اليمني ويتمثل 
يف حال��ة العوز والفقر وقل��ة االإمكانيات الت��ي يعاين منها 
ال�شع��ب اليمن��ي اإال اأن هذا العامل وب��ذكاء القائد اليمني 
ال�شج��اع وبتع��اون ووفاء الميع معه حت��ول اإلى عامل 

قوة ا�شتثمر بكل فاعلية يف مواجهة العدوان االإجرامي 
فق��د راه��ن الع��دو عل��ى ال�ش��اح االأمريك��ي االأق��وى 
والأحــدث ... فقــال لهــم القائــد اليمنــي )الولعــة لكــم 
باملر�صــاد( فدمرت الإبرامز والــراديل المريكية بولعة 
وكرت��ون ويف املقابل اأ�شبحت القوة ال�شاروخية اليمنية 
تنتج ال�شواريخ من كل نوع وملا بعد الريا�ض اإ�شافة اإلى 

حم��اوالت ناجحة يف اخرتاع منظوم��ة دفاع جوي اثبتت 
جدارته وفاعليتها وكذلك انتاج طائرات هجومية ور�شد 
م�شرية هذا من غري اإجنازات الت�شنيع احلربي )قنا�شات 
مرعبة � عبوات نا�شفة نوعية ذخائر بكل اأنواعها...القادم 
اأعظم.. وراهنوا عل��ى احل�شار والانب االقت�شادي ... 
فراأين��ا حتى ن�شاء اليمن يتربعن بحليهن وبكل ما يدخرن 
و�شاه��م كل ميني يف دعم املجه��ود احلربي كًا بح�شب ما 
لدي��ه ومبا اأمكن��ه يقابله �شرب اليمني��ني وثباتهم ما جعل 
العدو يغرق يف مربع اال�شتنزاف االقت�شادي الكبري حتى 
�ش��ارف عل��ى االإفا���ض وا�شط��ر الختا�ض ونه��ب اأموال 
التجار وامل�شتثمرين وحتى االأمراء اأنف�شهم حتت عنوان 
مكافحة الف�شاد.. وراهنو على تفكيك الن�شيج االجتماعي 
و�ش��رب البه��ة الداخلية... فت��م واأد املوؤام��رة وخرج 
القائ��د ليقول للمغرر به��م )ال ترثيب عليكم اليوم( فاأزداد 

تاحم ال�شعب اليمني وت�شلبت البهة الداخلية اأكرث.
ح��اول العدو ا�شتثمار الان��ب ال�شيا�شي وبذل اأموال 
باه�ش��ه ل�شركات دعاية غربية ف��كان الف�شل ن�شيبه ف�شل 
يف لبنان وف�شل يف �شوريا ويف العراق وزاد ف�شله باحرتاق 
اآخ��ر اأوراق��ه ال�شيا�شي��ة يف اليم��ن واأ�شبحت زي��ارة بن 
�شلمان اإلى دول الغرب حمفوفة باملخاطر ف�شعوب العامل 
تطالب مبحاكمته كمجرم حرب واليوم العامل يحوم حول 

�شنعاء كًا يريد ان يرتب اأوراقه مع اأبو جربيل.

صمود اسطوري ميني وإجنازات خارقة
على ال�شعيد الع�شكري وجهت قوات الي�ض واللجان 
ال�شعبي��ة �شرب��ات موجعة لق��وى الع��دوان ومرتزقتهم 
ومن��ي التحال��ف االإجرام��ي بخ�شائ��ر ع�شكري��ة ب�شري��ة 
وماديــة فادحــة طوال الثالثــة �صنوات املا�صيــة دون اأن 
يحق��ق اأي اجن��از يذك��ر.. وو�شل��ت الي��د ال�شاروخي��ة 
اليمني��ة اإلى م��ا وراء الريا���ض واإلى اأبو ظب��ي وال زالت 

تتوعد ب�شواريخ اأقوى واأبعد..
ولناأت��ي اإلى لغ��ة االأرقام لنحاول نق��دم ح�شيلة اأولية 
للعملي��ات البطولية الت��ي نفذها اأبطال الي���ض واللجان 
ال�شعبي��ة �شد الغ��زاة ومرتزقته��م واأدواته��م وا�شتنادًا 
اإل��ى تقرير ميداين ر�شده ال�شحفي اأ�شامة �شاري مو�شحاً 
اأن اأغل��ب العملي��ات مل ير�شدها االإع��ام الر�شمي وكانت 

خ�شائر العدوان خال ثاثة �شنوات كالتايل:

ثالثة أعواں صمود أسطوري وضربات منكلة..       باألرقــــاں إجنازات تفتح خرائط النصر القادں 

ثالثة �أعو�م حتدى فيها �ل�صعب �ليمني �أعا�صري �ملوت وعو��صف �جلربوت و�أعتلى 
على كل بالء وغر�س قدميه يف �أعماق �أر�صه ووقف �صاخمًا كدوحة علياء �صامقة �لعلو ال حتنيها 
�ملحن وال تع�صف بها �لعو��صف. . ثالثة �صنو�ت دفن فيها �ملقاتل �ليمني غرور �لقوة �الأمريكية 
وحطمو� هيبة �ل�صالح �الأمريكي وباأقد�مهم �حلافية د��صو� على كربياء �آل �صعود وعلوج �خلليج 

�لذين كفرو� بنعم �هلل و�تخذو� من �أمريكا �إلها وربًا لهم.. ثالثة �صنو�ت وعنفو�ن ميني خلق 
للحرب وللكر�مة وم�رشعًا �صاعديه للحرية وللبندقية، 

عمليات وحدة القناصة التصدي لزحوفات ومحاوالت تسلل العدو
تمكن أبطال وحدة القناصة منذ بداية الرد على العدوان من قنص تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية خالل الثالثة األعوام الماضية من التصدي  لـ

488 
ً
 سعوديا

ً
 وضابطا

ً
جنديا

 و3017 

مرتزقة سودانيين8  ــا  منه ــلل  تس ــة  ومحاول  
ً
ــا زحف  695

 و159 محاولة تسلل  
ً
.536 زحفا

ً
 يمنيا

ً
منافقا
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مؤسسة الشهيد 

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

الناشر/
رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

ثالثة أعواں صمود أسطوري وضربات منكلة..       باألرقــــاں إجنازات تفتح خرائط النصر القادں 
عمليات االقتحامات واالغارات والعمليات النوعية والهجومية العتاد البحري

خسر العدو 16 بارجة وسفينة حربية معادية 

 
ً
 حربيا

ً
تم استهدافها واغراقها و28 زورقا

 من قبل القوات البحرية اليمنية إضافة 
ً
معاديا

إلى اغتنام غواصة تجسس تم السيطرة عليها 
قبالة سواحل الحديدة.

خالل الثالثة األعوام الماضية نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية 

قرابة 1321 عملية عسكرية ما بين اقتحام وإغارة وهجوم 
الجدير ذكره أن العمليات التي تم اإلعالن عنها عبر وسائل اإلعالم 

الرسمية كانت فقد 85 عملية وهي العمليات التي رصدت خسائر 

العدوان وفيها وقدرت 120 آلية تم تدميرها ومقتل 345 

صاروخ توشكا

ويتبق��ى 77 صاروخ��ًا بالس��تيًا ت��م توجيهه��ا ال��ى معس��كرات الغ��زاة وقواعده��م في جبه��ات الداخ��ل،  أما بالنس��بة 
للصواري��خ قصي��رة الم��دى محلي��ة الصنع التي ت��م إطالقها منذ ب��دء عملية الرد عل��ى الع��دوان كانت على النح��ور التالي:

خس��ر الع��دوان اإلجرام��ي العدي��د م��ن طائرات��ه 
الحربي��ة م��ن مختل��ف التش��كيالت حي��ث تمكن 
أبط��ال الجي��ش واللج��ان والدف��اع الج��وي م��ن 
اسقاط 92 طائرة تم إسقاطها.. و 37 طائرة تم 

تدميرها كانت على النحو التالي:

                     55طائرات بدوان طيار 

                      23طائرات أباتشي 

                     14 طائرات حربية إف 15 وإف16 وتايفون وتورنيدو

                      26 طائرات اباتشي 
ت��م تدميره��ا بضرب��ات الصواريخ البالس��تية 

المطارات العسكرية السعودية.
الموجه��ة  الصواري��خ  الكمائ��ن  رابع��ًا: 

والقصف المدفعي
بالعبوات  الكمائن  في  العدو  خسائر 
ال��ن��اس��ف��ة وال���ص���واري���خ ال��م��وج��ه��ة 
الثالث  العام  خالل  المدفعية  وقذائف 

للعدوان 2018/2017م

صاروخًا قاهر M2صواريخ قصيرة المدى

صاروخًا طراز 
صواريخ اسكود زلزال3 البالستي

 صاروخًا من منظومة بركان البالستية.. منها 5 صواريخ 
بركانH2 ، و 6 صواريخ بركان1، و 3 صواريخ بركان2

 صواري��خ ب��در1 ، منها 1 على نج��ران وآخر جيزان إضافة إلى صلية ل��م يعلن عن عددها على 
مواقع وأهداف في نجران وجيزان في الضربات األخيرة على أهداف في السعودية

 صاروخا كروز مجنحة

عمليات القوة الصاروخية:

أطلقت القوة الصاروخية 195 صاروخًا بالستيًا متنوعًا
خ����الل ث���الث���ة أع������وام م����ن  ال����ع����دوان وت����ت����وزع ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال��ت��ال��ي:

 33 ضربة بالستية في عسير منها 20 ضربة 
على القواعد الجوية في خميس مشيط

 33 ضربة في نجران

 29 ضربة في جيزان

 5 ضربات في الطائف

 7 صواريخ في الرياض

 1 ضربة في جدة
 1 ضربة في ينبع

 2 ضربتان في ابوظبي

44

14

2 13

62

66

7

5

6
 صاروخًا قاهر-1 البالستي

من بينها 111 ضربة بالستية داخل االراضي 
السعودية وابوظبي، وعلى النحو التالي:

 58 زلزال1                              105 زلزال 2                              24 صمود                              19 اورغان

 
ً
 وأشد تنكيال

ً
عام رابع أقوى بأسا

ــحذ  ــواعد البأس ويش ــعب اليمني س ــد فيه الش وإلى عام رابع سيش
ــا  يتوقعه ــم  ل ــات  مفاجئ ــدو  الع ــه  في ــينتظر  س ــود  الصم ــم  عزائ
ــورة “قادمون  ــد الث ــال قائ ــا ق ــا وكم ــون بمقدوره ــن يك ــات ل وضرب
ــائل  ــا الصاروخية التي تخترق كل وس ــام الرابع بمنظوماتن ــي الع ف
ــدى بعيد  ــل إلى م ــي تص ــيرة الت ــا المس ــدو وبطائراتن ــة للع الحماي
ــي أنه عام  ــكرية”. ما يعن ــاتنا العس ــبوق لمؤسس وبتفعيل غير مس

للنصر وللخالص وللحرية ولالستقالل.

ثالثًا العتاد الجوي
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املشرفون: 
ق��ام امل�شرف��ون يف كل املحافظ��ات باالإ�ش��راف عل��ى عم��ل ال�شلطة 
املحلي��ة واملكات��ب التنفيذي��ة، وتفعي��ل ال��دور الرقاب��ي عل��ى عم��ل 
موؤ�ش�ش��ات الدولة، وتقييم اأعماله��ا وت�شحيح م�شاراتها مبا يتنا�شب 
م��ع طبيعة املرحل��ة التي تتوجب الوقوف بجدي��ة يف وجه العدوان. 
و�شكل عم��ل امل�شرفني �شندا كبريا وظا ايجابيا ملحافظي املحافظات 
وال�شلط��ة املحلية، وتفرعت العملي��ة االإ�شرافية اإلى وحدات ودوائر 

اأ�شغر �شملت كل جوانب واجتاهات احلياة يف املحافظات كالتايل:

الهيئة  اإلعالمية :هدهد اليقني
يف معارك الزيف والت�شليل واأدوات احلرب الناعمة، كانت الهيئة 
االإعامي��ة حا�ش��رة بق��وة يف كل مفا�شل البه��ة االإعامية، فعملت 
علــى بنــاء هيكل اإعالمــي متخ�ص�س ي�صــم يف طياتــه كل املوؤ�ص�صات 
االإعامي��ة املناه�ش��ة للع��دوان، وا�شتطاع��ت اأن توؤ�ش���ض ع�ش��رات 
املواقع االإلكرتونية وال�شح��ف الورقية واالإذاعات املحلية ملواجهة 
الع��دوان وماكينته االإعامية. وخ��ال ثاثة اأعوام من العدوان على 
اليم��ن عم��ل االإع��ام اليمن��ي عل��ى اإي�شال 
مظلومي��ة اليم��ن اإلى كل بق��اع العامل، 
وف�شح جرائ��م العدوان وانتهاكاته 
يف ح��ق احلج��ر والب�ش��ر، وك�شف 
واإف�صــال  ال�صــر  قــوى  د�صائ�ــس 
احلقيق��ة  حج��ب  يف  خمططاته��م 
وتظلي��ل ال��راأي الع��ام، وطم�ض 
كل خي��وط جرائم��ه املتوا�شلة 
عل��ى ال�شع��ب الع�ش��ي. اإ�شافة 

اإلى اإقامة الندوات واملوؤمت��رات التي تبني للمجتمع خطورة احلرب 
االإعامية وا�شاليبها وادواتها وكيفية مواجهتها واالنتباه ل�شمومها. 
وك��ذا تدري��ب ك��وادر جدي��دة م��ن خمتل��ف املحافظ��ات وتاأهيله��ا 
لالتح��اق يف م�ش��رية الهاد وال�ش��رف االإعامي. ع�ش��رات ال�شهداء 
والرح��ى واالأ�شرى قدمتهم ه��ذه الوحدة، ليثب��ت اليمنيون اجمع 
اأن جبهات ال�شمود والثبات ومعها جبهات الكفاح واال�شت�شهاد لي�ض 
حم�ش��ورة على اأولئك القاب�شني عل��ى زناد النار، واأن جبهة االإعام 
اإل��ى جان��ب كونها جبهة تت�شل��ح بالوعي و�شدق الكلم��ة، فهي اأي�شا 
مدر�ش��ة للفدائي��ة والت�شحية، وال�شب��اق نحو و�ش��ام ال�شهادة الذي 
طامل��ا ان�ش��ده رجال اهلل املوؤمن��ني الذين �شدقوا ما عاه��دوا اهلل عليه 
ق��وال وفعا و�شلوكا. اقام ت�شطر هن��ا، واأخرى تر�شد هناك، وتبقى 

احلقيقة وا�شحة وجلية كال�شم�ض، ال يحجبها غربال النفاق.

مؤسسة اجلرحى: احلبل السري 
موؤ�ّش�شة الرحى« اإحدى اأهّم حمّطات الرتاب العنيف الذي طبع 
عل��ى االأج�شاد العابق��ة برائحة الب��ارود، منذ بداية قيام��ة االأرواح 
حّت��ى خروجها. كال�شوء من العتمة، ظه��رت موؤ�ش�شة الرحى لتمد 
ي��د العون لرح��ى الكرامة واالإباء، وتتحم��ل امل�شوؤولية اأمام رجال 
باع��وا الدنيا لي�شرتوا اأنف�شه��م، فاأولتهم الرعاي��ة التاأهيلية والطبية 
والرتفيهية لهم ولعوائلهم، في�شعروا فيها بالراحة واالأمان، ويجدوا 
ن من اأو�شاعهم. نحن هنا نتحّدث عن جرحى  عاجاً الأج�شامهم يح�ِشّ
ال��راح الت��ي مل تنزف �شدف��ًة، واإّنا نزفت بق��رار واإرادة وبحرّية 
واختي��ار. نتحّدث عن االأب��دان واالأرواح التي كانت متاأ كّل �شاحات 
اله��اد والعطاء والعمل. اإّن »جريح« هذه املعركة واحد من اأوفياء 
م�شرية الوعي اّلتي يوؤمن بها، وفدائّي تخّط قدماه اأر�ض الهاد بكّل 

ثقة باأّن ما بني هذه احلفرة وتلك �شريقد ج�شد وحتّلق روح. فا يرقد 
ال�شد وال ت�شتقّر الّروح، اإّنا ي�شي الرح باحلّب، ويك�شف الغطاء. 
وخ��ال ثاثة اأعوام من العدوان عمل��ت املوؤ�ش�شة على تاأمني العاج 
واال�شت�شف��اء للجريح منذ اللحظة االأول��ى الإ�شابته ومتابعته داخل 
املحافظات وخارجها، وتاأهيل الرحى، وتنمية الكفاءات واملهارات 
واملواهب لديهم وتطويرها. وتقّدم 
املوؤ�ّش�ش��ة الّرعاي��َة والّتاأهي��ل 
واخلدم��ات ملختل��ف اأنواع 
االإ�شاب��ات، �ش��واء كان��ت 
اإ�شاب��ات �شدي��دة )�شل��ل، 
اأك��رث،  اأو  ط��رف  ب��رت 
اإ�شاب��ات  نف�شّي��ة...(، 
واإ�شاب��ات  متو�ّشط��ة 
تهت��ّم  ال  وه��ي  خفيف��ة. 
ب��ل  فح�ش��ب،  بالري��ح 

العائل��ّي بعائلت��ه والّدائرة  االحت�ش��ان  لتع��ّزز  ب��ه،  املحيط��ة 
ال��ذي ه��و ج��زء اأ�شا�ض م��ن عملّي��ة الّتاأهي��ل وال�ّشفاء م��ن االإ�شابة. 
ويف م��ا يتعلق مب�شتقب��ل الريح بعد هذه الرحل��ة ، هناك الكثري من 
االإخ��وة الرح��ى الذين عان��وا من االإ�شاب��ات، بع��د التاأهيل عادوا 
جم��ّددًا مليادين املواجهات يف وجه العدوان، بع�شهم اأ�شيب جمّددًا، 

وبع�شهم ا�شت�شهد بعد الراح، لينال ال�شرف ال�شامي والرفيع

مؤسسة الشهداء :شموع الوفاء
موؤ�ش�ش��ة ال�شه��داء موؤ�ش�ش��ة خريي��ة تنموية من خاله��ا ا�شتطاع 
املجتمع اليمني النهو�ض باأبناء واأ�شر ال�شهداء ليكونوا لبنة �شاحلة 
يف بني��ان االأمة، وقامت برعاية وتاأهيل اأ�ش��ر ال�شهداء واالرتقاء بهم 
وعلميــاً  واقت�صاديــاً  و�صيا�صيــاً  ثقافيــاً 
اأق�ش��ام  اأن�ش��اء  مت  وق��د  و�شحي��اً 
لتقوم بدورها املتكام��ل يف الرعاية 
واالهتمام به��ذه اال�شر اواًل باأول 
ع��رب ف��روع يف كاف��ة حمافظ��ات 
الوطن. واعم��ال املوؤ�ش�شة لي�شت 
اأن�شط��ة واإنا ه��ي اأعم��ال خدمية 
وجهادي��ة، تتمث��ل يف متابع��ة ت�شييع 
ال�صهــداء الــى الرو�صــات اخلا�صــة بهم 
م��ع �ش��رف موا�ش��اة اخلا�ش��ة لكل �شهي��د، ورف��ع بياناته��م ل�شرف 

م�شتحقاته��م الى ا�شرهم ، كما تبنت املوؤ�ش�شة م�شروع اح�شان لكفالة 
االإيت��ام »اأبن��اء ال�شهداء« لي�شكل ج�شر توا�شل ب��ني اأبناء املجتمع و 
اأ�ش��ر واأبن��اء ال�شهداء. ويف كل عام حتيي املوؤ�ش�ش��ة اأ�شبوع ال�شهيد، 
وحتتفي مع اأطياف املجتمع به��وؤالء العظماء وتكرم اهاليهم، وتقيم 
الن��دوات والفعالي��ات الت��ي تعطي ال�شه��داء حقهم، وت��ويف عظمتهم 

ومكانتهم.

اللجنة الوطنية لألسرى:مفاتيح النصر
من��ذ انط��اق اللجن��ة الوطني��ة لاأ�شرى، ب��داأت مبا�ش��رة بو�شع 
اخلط��ط واختيار الو�شائ��ل املنا�شبة من اجل تفعي��ل ق�شية االأ�شرى 
واإع��ادة االعتب��ار له��ا، وو�ش��ع المي��ع اأم��ام م�شئولياته��م جت��اه 
االأ�ش��رى، ومن ث��م تدويل ق�شي��ة االأ�ش��رى وو�شع املجتم��ع الدويل 
يف �ش��ورة معان��اة االأ�شرى وم��ا يتعر�شون له من انته��اكات تخالف 
القان��ون ال��دويل. فعلى �شعي��د الفعاليات الماهريي��ة نفذت اللجنة 
الع�ش��رات م��ن الفعالي��ات امليداني��ة والن�شاط��ات الت�شامني��ة م��ع 
ق�شي��ة االأ�شرى، وت�شلي��ط ال�شوء عليها، من اأبرزه��ا اإقامة الوقفات 
واحلم��ات الت�شامنية يف �شاحات الوط��ن املختلفة، وتعرية وك�شف 
جرائ��م العدوان بحقه��م. وعن الفعاليات االإعامي��ة اأ�شدرت اللجنة 
املئ��ات م��ن االأخب��ار والتقارير واملق��االت التي تتحدث ع��ن اأو�شاع 
اال�ش��رى، واأ�ش��درت العدي��د م��ن البيان��ات ال�شحفية الت��ي وزعت 
على االإعام، ورتب��ت العديد من الت�شريح��ات واللقاءات االإعامية 
يف الف�شائي��ات واالإذاع��ات وال�شح��ف ومواقع االنرتن��ت املختلفة، 
ونظم��ت ندوات حواري��ة لاإعامي��ني واملثقفني للخ��روج بتو�شيات 
ح��ول تفعي��ل ق�شي��ة اال�ش��رى اإعامي��اً، ناهيك ع��ن الزي��ارات الأ�شر 
االأ�ش��رى واالط��اع على اأحواله��م وتقدمي الازم له��م. وخال ثاثة 
اأع��وام من العدوان ا�شتطاع��ت اللجنة الوطني��ة لاأ�شرى من اإطاق 
�ش��راح مئات االأ�شرى من خ��ال �شفقات تبادل يف ظ��ل جهود جبارة 

ومدرو�صة لتخلي�صهم من الأ�صر.

دائرة الثقافة القرآنية :مائدة الروح
عمل��ت دائرة الثقافة القراآنية والهادية عل��ى فتح مدارك النا�ض 
بحقيقة العقيدة وف�شائل الهاد، واعدت جيا موؤمنا مت�شلحا بروح 
اله��اد، ال يتوان��ى حلظ��ة واحدة يف االنط��اق اإلى جبه��ات الهاد 
وال�ش��رف والكرام��ة. وج��اء دور الدائ��رة الهادية اإميان��ا منها باإن 
العقائ��د ال�شاحلة ال تدُع للموؤمنني بها فر�شة اال�شرتخاء و التواُكل، 
الأنه��ا ما تكاد تدب يف �شدورهم، حتى حتملهم على العمل، فا يطيب 

ملف

دوائـــــر وأدوار فـــي صــنــاعــة األحـــــــــرار والــــــــــــــــــــــــــــــــمــواجــهــة عــلــى خـــط الــنــار
�حلقيـــــقة/ فوؤ�د �جلنــــيد 

وطن معطاء، ورجال خمل�صون هذ� هو ملخ�س ثالثة �أعو�م من �ل�صمود و�لثبات. عانت �لبالد كثري� من �لفر�غ �ل�صيا�صي �لذي تر�فق 
مـع �نطـالق �لعدو�ن علـى �ليمن، كون حكومة �ملحا�ص�صة قدمـت ��صتقالتها، ثم فر �ع�صاوؤها �إلى �لريا�ـس، فكان ال بد من تغطية 
هذ� �لفر�غ بالتو�زي مع �صحذ �لهمم وتوظيف كل �لطاقات لرفد �جلبهات و�لت�صدي للعدو�ن �لرببري �لغا�صم. وقد عملت �لدو�ئر 
و�لوحـد�ت و�ملوؤ�ص�صـات جنبـا �إلى جنب بروح �لفريـق �لو�حـد يف كل �الجتاهات، �ميانا منهـم بالق�صية و��صت�صعـار� للم�صئولية، 

و�إدر�كهم حلجم �ملوؤ�مرة وحجم �جلهد �ملطلوب للوقوف يف وجهها.

جرعات يقني
اإن الكلمــة التــي تاأتــي مــن واقع 
الأمة و�صلوك النا�س وممار�صاتهم، 
اأن  يج��ب  الت��ي  الكلم��ة  ه��ي 
يتوق��ف عندها احلكم��اء والنقاد 
واملتابع��ون واملحلل��ون، ذلك 
الأنه��ا كلمات تعال��ج واقعا 
النا���ض،  يعاي�ش��ه 
عميق��ة  وتنظ��ريات 
تطبيق��ات  توازيه��ا 
لتعاله��ا،  متقن��ة 
وت�شحح م�شارها، 

بعي��دا عن زخرف��ة الكلمات وتنميق العب��ارات التي ال 
جت��د م�شتن��دًا يدعمه��ا، وال واقع��اً يختربه��ا. من هنا 
تاأتي خطاب��ات قائد امل�شرية القراآني��ة ال�شيد عبدامللك 
ب��در الدي��ن احلوثي حفظ��ه اهلل، والتي مثل��ت ال�شاح 
االأبرز يف مواجه��ة العدوان تخطيطا وتوعية، وتثقيفا 
وتعليم��ا وتدريب��ا، فرف��دت كنان��ة املجاهدي��ن ب�شهام 
معنوي��ات الن�شر، ويق��ني املواجه��ة، وذكاء القيادة، 
ونظافة الوعي. ويف املقاب��ل كانت خطاباته �شواريخا 
بالي�شتية عل��ى العدو، اأكرث رعبا ورهب��ة، و اأ�شد فتكا 
وتدمريا، واأقوى تاأث��ريا وفعالية، حتى ا�شحت طلته 

وحدها كابو�شا يوؤرق مقل املنام.

مداميك قرآنية
ي�صتنــد ال�صيــد القائد عبد امللك بــدر الدين احلوثي 
حفظ��ه اهلل على مداميك قوي��ة ال تهتز، فهو يف خطاباته 
االأم��ة  ح��ال  وتو�شي��ف  �ش��رح  يف  ينطل��ق  املتتالي��ة 
ومتو�شعها، من منهجية قراآنية را�شخة وثابتة، متنح 
االأم��ة اليقني من اأن هناك ا�شته��داف وجودي، ويجب 
اأن يكون لها قرار م�شريي بخو�ض املواجهة مع اأعداء 
الدي��ن م��ن اأئم��ة الكفر وم��ن واالهم وتواله��م، ناهيك 
عم��ا  تت�شمنه خطاباته من �ش��رح م�شتفي�ض للم�شروع 
االأمريك��ي االإ�شرائيل��ي وم��ا يق��وم ب��ه م��ن ا�شتغ��ال 
وا�شتخدام الأجن��دات وو�شائل �شتى لتدمري االأمة، مبا 
يف ذل��ك ا�شتخدام��ه ملكون��ات واأنظمة ج��رى ت�شنيعها 
وبرجمته��ا وت�شخريها حلرب��ه املنحط��ة، وا�شتنزافه 
امل�شتم��ر لاأم��ة ومقدراتها. وتاأتي نظ��رة ال�شيد القائد 
اإل��ى العدوان على اليمن من ه��ذه الزاوية، فهو يعرف 
جيدا اأن االنحراف عن القيم القراآنية هو النفاق عينه، 
وهو �شب��ب االنحطاط والهوان، وهو ما منح امل�شروع 
االأمريك��ي فر�ش��ا مواتي��ة و�شهل��ة؛ لاإنق�شا���ض على 
ال�شعوب، و�شن احلروب �شدها من داخلها، وبفواتري 
باه�شة تدفعها هي، بفعل اأنظمتها العميلة واملنبطحة.

سالح الرسائل الداخلية
عل��ى ال�شعي��د املحل��ي والداخلي، كان��ت خطابات 
ال�شي��د القائد ملهمة ملتع��رثي الفك��ر، وكا�شفة الأقنعة 
املنافقني، وتو�شيحي��ة ملن ع�شع�شت عناكب الت�شليل 
يف عقوله��م، وا�شتوطنت خفافي���ض الظام وعيهم. فقد 

عّرف��ت خطابات��ه طبيعة املراحل التي م��ر بها الوطن، 
وبين��ت اأهم واأب��رز املنعطفات اخلط��رية التي مر بها، 
وكيف ا�شتطاع اليمنيون جتاوزها من خال ا�شتئ�شال 
الف�شاد ومنظومته، وردع خطر التفتيت وخطر االنهيار 
االقت�شادي، وخطر الفو�ش��ى االمنية وال�شيا�شية من 
خال ثورة ال� 21 من �شبتمرب التي جنحت يف ال�شيطرة 
علــى الو�صع المني، وحماية موارد ومقدرات الدولة 
وحف��ظ موؤ�ش�شاته��ا م��ن االنهي��ار. ويف ه��ذا االإي�شاح 
والتبي��ني خط��وط عري�ش��ة تك�ش��ف للداخ��ل اليمن��ي 
اأ�شباب العدوان احلقيقي��ة ومن يقف وراءها، وتف�شر 
تخندق قوى الف�صاد التي جرفتها ثورة �صبتمر، وراء 
ه��ذا العدوان وارمتائه��ا يف اأح�شان��ه، رامية باالأر�ض 

اليمنية واإن�شانها وراء ظهرها.

سالح املعادلة السياسية
و�شع��ت خطاب��ات ال�شي��د عب��د املل��ك ب��در الدي��ن 
احلوث��ي املنطق��ة اأم��ام معادل��ة جدي��دة، اأ�شا�شها اأن 
اللعب��ة االإقليمي��ة ق��د تغريت فع��ا، واأن اليم��ن الذي 
ُح�ش��ر يف قمق��م لعق��ود، من��ذ �شيط��رة مملك��ة ال�ش��ر 
علي��ه ب�شكل �شب��ه مبا�شر عقب مقتل الرئي���ض اإبراهيم 
احلم��دي، قد خ��رج عن الط��وق عمليا برغ��م العدوان 
ع��رب  واإ�شرائي��ل  اأمري��كا  تفر�ش��ه  ال��ذي  واحل�ش��ار 
اأداتهم��ا القذرت��ني يف املنطق��ة، ال�شعودي��ة واالإمارات 
ومرتزقتهما. واليمن يف �شبيل ذلك، م�شتعدة للمواجهة 
والت�شحي��ة بالغ��ايل والنفي���ض، فثم��ن احلري��ة عن��د 
اليمني��ني غ��اٍل، ومن ذاق الع��زة والكرامة والتحرر ال 

السالح اإلستراتيجي األهم في مواجهة العدوان:
�حلقيـــــقة/ خــــــا�س 

لي�ـس وحـده �لـربكان �لبالي�صتي �ليمـاين من �نفرد يف دقدقـة عظام �لعدو�ن ورعـد فر�ئ�صهم، ومل يكن تو�صـكا وحيد� من 
يفـرم �أو�صـال �الأج�صاد �لغازية و�لرخي�صة وي�صويها ل�صباع �ل�صحر�ء �مللتهبـة، ومل تكن �أ�صبع �ملجاهد وحدها من تقب�س 
علـى �لزنـاد لت�صيد قلب حمتل �أو جمجمـة مرتزق، ومل يكن �ليمانيون وحدهم من يرت�صفـون ر�صاب �ل�صمود من �صفتي 
�لت�صحيـة و�لفـد�ء، ومل يكـن..ومل يكـن، فالقائمة تطـول. فهناك يف �الأفـق �لو��صع �لقريب مـن �ملوؤمنني، �صم�ـس تنري علما، 
وتن�صـاب دفئا، وت�صـع �إميانا ويقينا، وتنفرد وحدها باحلكمة و�لفطنة و�صمو �لقيـادة، ومتلك مفاتيح �لفوز و�صالمل �لن�رش. 65 
خطابـا لقائـد �مل�صرية، توزعت على �ألف يـوم و�زد�دت ثمانني، من �لثبـات و�ل�صموخ، و�لعزة و�لكر�مـة و�الإباء، كيف ال، 
وهـي درر تتناثر مـن فم قائد رباين حكيم، تهطل بـرد� و�صالما على �ملخل�صني، وحتط حجـارة من �صجيل على 

�لع�صف �ملاأكول من �ملعتدين.

إطـــــــــــــــــــــــاللـــــــــــــة لقائد الثورة
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لهم نوم، و ال يهناأ لهم عي�ض، حتى يروا هذه العقيدة �شائدة.
اإن روح جي�شن��ا املغوار ولان��ه ال�شعبية خال ثاث �شنوات من 
الع��دوان، هي روح الثقاف��ة الهادية احلقيقية، هي تلك الروح التي 
ه��زت �شماء اليم��ن بالتكبري حتى �شمعت��ه اأطقُم الطائ��رات املقاتلة، 
واوكار ق��وى ال�ش��ر يف مراب�شه��ا. تلك ال��روح التي جعل��ت الندي 
اليمن��ي  يحم��ل 60% من الوزن الزائد على عت��اده فوق ظهره و يقفز 

حــايف  القدم��ني يف �شح��راء ميدي، بل ه��ي تلك الروح بــه 
التي جعل��ت املجاهدي��ن يتناف�ش��ون اأيهم 
يت�شل��ق �شلما ليقتح��م مواقع العدو، 
وطائــرات  الــراب  ويتو�صــد 

االأبات�شي متطر االأر�ض نارا.
ِتل��ك ال��ُرّوح الت��ي جعل��ت 
اأح��د املجاهدي��ن يحم��ل اأخاه 
الريح و�ش��ط لظى القذائف 
الب��ارود. ه��ذه ه��ي  و�شع��ري 
ثقاف��ة اِله��اد الت��ي ُنِفَث��ت يف جمتم��ع الغفل��ة واله��وان فاأحيته بعد 
َي��ت اليمنيني بعد مواِت الت�شليل  م��واٍت عقود. روُح االإ�شام التي اأحجْ

والتزييف والتبعية ل� اأئمة الكفر والظال.

الدائرة الصحية :كبسولة الصمود
يف القط��اع ال�شح��ي عمل��ت الدائ��رة ال�شحي��ة عل��ى مللم��ة �شتات 
املراف��ق ال�شحي��ة واع��ادت ت�شغيله��ا رغ��م ت�شرره��ا املبا�شر جراء 
ق�ش��ف العدوان، وا�شتطاعت ان تتجاوز العديد من العقبات املتمثلة 
يف �شح��ة النفق��ات وانعدام بع���ض االأدوي��ة واملحاليل الطبي��ة. اإلى 
جان��ب ذل��ك كان للوح��دة ال�شحي��ة دورا هاما يف جمابه��ة االأمرا�ض 
الت��ي خلفتها احل��رب ويف مقدمتها الكولريا والدفتريي��ا، ون�شقت مع 
املنظمات االإن�شانية يف برامج التوعية واحلد من االأمرا�ض اخلطرية. 
وال اأحد ينكر املع�شلة الكربى التي حلقت مبراكز الغ�شيل الكلوي يف 
خمتلف املحافظ��ات، حيث ا�شتطاع القطاع ال�شحي ال�شمود يف وجه 
امل��وت واطلق عدة ن��داءات ا�شتغاثة تكللت بتدخ��ل اخلريين الإنقاذ 

مئات املر�صى.
وطوال فرتة ثاثة اأع��وام من احلرب كانت وال زالت م�شت�شفيات 
الوط��ن فاحت��ة اأبوابها لل�شه��داء والرحى من اأبطالن��ا املجاهدين، 
وخ�ش�ش��ت اأق�شام خا�شة بالرحى واولتهم كل العناية واالهتمام، 
وعمل��ت عل��ى نق��ل احل��االت ال�شعب��ة اإلى حمافظ��ات اأخ��رى لتلقي 
الع��اج ح�شب طبيع��ة االإ�شابة ون��وع اخلدمة ال�شحي��ة املطلوبة، 
ناهيك عن ع�شرات القوافل الغذائية التي رفدت الدائرة ال�شحية بها 

خمتلف البهات.

الدائرة التربوية :التأهيل املعرفي
منذ �شبيحة ال�شاد�ض والع�شرين من مار�ض 2015م، كانت بع�ض 
املن�ش��اآت الرتبوية والتعليمية ه��دف ملقاتات قوى العدوان، لتحول 
خ��ال االأ�شابيع االأولى من العدوان املئات من املدار�ض واملوؤ�ش�شات 
الرتبوي��ة ال��ى ركام، يف خط��وة ا�شتثنائي��ة الهدف منها اإنه��اك اأبناء 
اليمن وزي��ادة اعداد املت�شربني من التعليم، �شمن جمموعة خطوات 
م��ا يزال العدوان ينفذها الى اليوم، خلل��ق جيل يرتك مقاعد التعليم 
الى اجتاه��ات اأخرى. لكن �شحوة الدائ��رة الرتبوية فوتت الفر�شة 
على قوى الع��دوان، لتتما�شك جبهة التعلي��م وت�شري بخطوات ثابتة 
حمقق��ة انت�ش��ارات حقيقي��ة ت��وازي انت�ش��ارات الي���ض واللجان 
ال�شعبي��ة يف مواق��ع ال�ش��رف والبطول��ة. عمل��ت الدائ��رة الرتبوي��ة 

خمتل��ف  ال�ش��ف يف  مل  عل��ى  المهوري��ة  حمافظ��ات 
ي  ب��و لرت وبناء ج�شور توا�شل وترابط بني التعليم ا

املدر�ش��ي والتعلي��م الامعي. وعملت 
اأي�ش��ا عل��ى اإن�ش��اء كيان��ات قوي��ة 
يف خمتل��ف القطاع��ات الرتبوي��ة، 
طالبيــة  ملتقيــات  وتاأ�صي�ــس 
ويع��د  الامع��ات.  يف  واأكادميي��ة 
�شمود العملي��ة التعليمية 
وا�شتمراره��ا خ��ال ثاثة 
اأع��وام انت�ش��ارا حقيقي��ا 
الع��دوان  ق�ش��ف  ظ��ل  يف 
للمن�ش��اآت التعليمية والامعات، وقط��ع رواتب املعلمني واملعلمات 
ودكات��رة الامعات. مل تف�شل العلمية التعليمية وكل مراهنات قوى 
العدوان ف�شلت وتا�شت، وبقي اليمني على اأر�شه ويف مواقع العمل 
والن�شال، ي�شيغ عبارات االنت�ش��ار وي�شئ الطريق للم�شتقبل. اإلى 
جان��ب ذلك اقامت الدائرة الرتبوي��ة العديد من االأن�شطة والفعاليات 
والن��دوات يف املدار���ض والكلي��ات، واحي��ت كل املنا�شب��ات الديني��ة 
والوطني��ة، وعمقت مفاهيم هامة يف نفو���ض الن�ضء، واأ�شافت بع�ض 
امل��واد الدرا�شية املتعلقة بال�شراع العربي االإ�شرائيلي اإلى املقررات 
الامعي��ة.. كما قامت الدائرة باإع��ادة النظر يف خمرجات ومدخات 
ال��وزارات ذات العاق��ة، ورف��دت اله��رم االإداري بكف��اءات كان له��ا 
دورا ب��ارزا يف احداث نقلة نوعية يف م�ش��ار العمل الرتبوي. وال اأحد 
ينك��ر كيف ا�شتطاعت الدائ��رة الرتبوية بناء جي��ل مت�شلح بالعقيدة 
وروح اله��اد، ورف��دت البهات باآالف املجاهدي��ن الذين ينت�شبون 
للوح��دات الرتبوية. اآالف من ال�شهداء، وما يزال ي�شنع االأبطال من 

من�شوبيها جزًء ا�شيًا م��ن تاريخ البطولة والفداء واال�شتب�شال �شد 
الغ��زاة واملرتزقة، الذين كانوا يوما ما يف ال�شفوف االأمامية لقاعات 
الدرا�ش��ة، هم اليوم يف ال�شف��وف االأمامية ملعركة الدفاع عن الوطن، 

يعلمون العدوان اأبجديات احلرية ودرو�ض الوطنية.

الدائرة االجتماعية :البنيان املرصوص
ميث��ل تاح��م املجتم��ع اليمني �ش��ورة م�شرق��ة ل�شم��ود ال�شعب 
اليمن��ي، وانعكا�ش��ا حقيقي��ا لثب��ات االإن�ش��ان عل��ى مبادئ��ه وقيم��ه، 
وليكون ال��ود وال�شام االجتماعي م�شاحة وا�شع��ة من االأمل تنك�شر 
عل��ى اعتباه��ا كل املوؤام��رات، وتخ�ش��ر اأمامه��ا كل فل��ول االإنه��زام، 
لت�شتع��ل بوهج البقاء. خال ثاثة اأعوام م��ن العدوان �شهدت الباد 
ح��رب اقت�شادي��ة ق��ذرة، وح�ش��ار بري وج��وي وبح��ري، ومت نقل 
البنك املرك��زي اليمني اإلى مدينة عدن، مما ت�شبب يف انقطاع رواتب 
املوظفني. عملت الدائرة االجتماعية على ن�شر قيم الرتاحم والتعاون 
يف اأو�ش��اط املجتم��ع وتعمي��ق مب��داأ ال��والء الوطن��ي، وجنح��ت يف 
احلفاظ على الن�شيج االجتماعي اليمني، وتر�شيخ مبادئ االإن�شانية 
يف االأع��راف وتقالي��د القبيلة اليمني��ة االأ�شيلة، واإع��ادة تنظيم عمل 
املوؤ�ش�ش��ات االجتماعي��ة والتن�شي��ق معها يف خدم��ة املواطن اليمني 
ال�شام��د يف وجه العدوان من خال العمل االغاثي، وتقدمي املعونات 
وامل�شاع��دات للحاالت الفق��رية واملت�شررة بفعل الع��دوان الغا�شم. 
اإل��ى جانب ذلك اقامت الدائرة العديد م��ن االأن�شطة والفعاليات التي 
ت�ش��ب يف توعية املجتمع باأهداف احل��رب الرببرية الهادفة اإلى �شق 
ال�ش��ف وفرق��ة املجتمعات، واإذكاء ن��ار الفتنة عل��ى معايري طائفية 
ومناطقي��ة خا�ش��رة. رغ��م الو�ش��ع املادي امل��رتدي والبوؤ���ض الذي 
اح��اط بحياة اليمنيني م��ن كل اجتاه، ما تزال حي��اة اليمنيني ت�شج 
بالر�ش��ا، و�شاحاتها متاأها تفا�شيل احلياة الوديعة، لي�شنع الواقع 
االجتماعي لوحة م�شرقة عن واقع اليمن واإ�شرار ابنائه على اختيار 

نهج الن�شال والكفاح، ودروب الن�شر الوقادة.

الهيئة النسائية :مدارس للمتارس
ا�شطلع��ت الهيئ��ة الن�شائي��ة بدور ري��ادي مهم، و�شارك��ت اأخيها 
الرج��ل يف كل الدوائ��ر والوح��دات والقطاع��ات، وكون��ت اإنطاق��ة 
جمتمعي��ة للم��راأة اليمني��ة، حيث ا�شتطاع��ت خال ثاث��ة اأعوام من 
الع��دوان على اليمن من ن�شر الوع��ي يف االأو�شاط الن�شوية ب�شرورة 
الت�شدي للظلم والعدوان، واخرجت امراأة واعية ونا�شجة مل تكتِف 
بالوقوف عند امل�شاهم��ة بدفع الرجال اإلى البهات وح�شب، بل كان 
لها الدور االأبرز يف تفعيل االأو�شاط الن�شوية واملجتمعية املختلفة يف 

ك�شف خطط الع��دوان وموؤامراته ومكائده مبختلف الو�شائل املرئية 
منهــا وامل�صموعة واملقــروءة، وقد كان لهذا الــدور اأهميًة ق�صوى يف 
توحي��د ال�شفوف وبن��اء جبهة داخلية قوي��ة متما�شكة �شد العدوان 
وحتالفاته وموؤامراته. لقد تبنت املراأة يف اليمن خال فرتة العدوان 
اخلط��اب الذي من �شاأنه تعزيز ال�شمود م��ن خال �شوتها وكتاباتها 
فه��ي االإعامية وال�شحفية واالأديبة والكاتبه وال�شاعرة واحلقوقية 
وق��د واكب ن�شاطها التوعوي الهادي والوطني الرائد كل االأحداث 
واملراح��ل الت��ي مرت به��ا بادنا ف��رتة الع��دوان ، ومل يقت�شر عملها 
وحتركه��ا عل��ى جان��ب الوع��ي اإذ قدم��ت للع��امل درو���ض التوعي��ة 
وال�شمود على اأر�ض الواقع مبواقفها املُ�َشّرفة من مثل دعم البهات 
بامل��ال والذهب والغذاء ودعم ت�شي��ري القوافل باملواد الغذائية وهذا 
ه��و الانب العملي التطبيق��ي لبهة بناء الوعي ال��ذي قدم �شورة 

اأ�شطورية توعوية للمراأة حققت ا�شتنها�ض اأبناء ال�شعب اليمني.

دائرة احلشد والتعبئة : محطات الوقود
خال ثاثة اأعوام �شارت دائ��رة احل�شد والتعبئة بخطوات ثابتة 
يف رك��ب احلري��ة واال�شتب�ش��ال، لتعلوا راي��ة الوطن تقبله��ا هامات 
االأبطال، حيث كانت القبيلة اليمنية وماتزال منرب للفداء، والتح�شيد 
من اأج��ل الدفاع عن ثرى اليمن من االأع��داء واملرتزقة الذين وجدوا 
يف امل��ال املدن���ض بدماء وا�ش��اء االأبرياء م��ن ابناء ال�شع��ب، فر�شة 
لارت��راق لتك��ون حياتهم ج��زء ال يتجزاأ م��ن حكاي��ات املجرمني، يف 
املقاب��ل كان هن��اك ابط��ال ال ير�ش��ون ال�شي��م ويع�شق��ون ال�شه��ادة 
ويتفاخ��رون باالنت�شاب الى املوؤ�ش�شة الع�شكرية واالأمنية وم�شاركة 
ابط��ال الي�ض واللجان ال�شعبية �شرف املرابطة يف البهات. وغالبا 
ما رافقت عملي��ة التح�شيد �شل�شلة من االن�شطة والفعاليات ال�شعبية 
والماهريي��ة التي عك�شت مدى الوع��ي املجتمعي القائم على �شرف 
مناه�ش��ة الع��دوان وال�ش��ري عل��ى خطى االبط��ال من ابن��اء الي�ض 
وااللتح��اق باملوؤ�ش�ش��ة الع�شكرية. وق��د �شكلت القبيل��ة اليمنية قوة 
ت�صاف الى قوة و�صمود املقاتل اليمني، لتزيد من الثبات وال�صتمرار 

يف �شحق العدوان وك�شر �شوكته يف ميدان البطولة.

دائرة التدريب والتأهيل :تكنولوجيا العقول
يف جمتم��ع يع��ج مبختلف الفئ��ات املوؤط��رة �شيا�شي��ا واجتماعيا، 
ع�شع�ش��ت الكثري من املفاهي��م املغلوطة يف عقول النا���ض، وا�شتطاع 
العدوان عرب مرتزقته الولوج اإلى او�شاط املجتمع للتاأثري والت�شكيك، 
وا�شتقط��اب الكثري منهم اإل��ى حمرقة البهات �ش��د الوطن، فعملت 
دائ��رة التدريب والتاأهيل على اإقامة ال��دورات والور�ض، وا�شتهدفت 
قطاع��ات خمتلفة و�شرائح متعددة، وا�شتطاعت بف�شل اهلل من اإعادة 
تاأهي��ل ال�شباب الذين غرر بهم فكريا وثقافيا ونف�شيا، واخرجت جيا 
واعي��ا وم�شئوال، توزع��ت مهامه يف خمتلف البه��ات املفتوحة �شد 
العدوان، كل يف جمال تخ�ش�شه. كما قامت الدائرة بتاأهيل الكوادر يف 
خمتل��ف القطاعات، وتدريبهم على اأداء مهامهم بكفاءة عالية، ناهيك 
عن الدورات الع�شكرية التي كان نتاجها رجال الرجال الذين يحمون 

عرين الوطن يف ميادين العزة والكرامة وال�شرف واالإباء.

ملف

دوائـــــر وأدوار فـــي صــنــاعــة األحـــــــــرار والــــــــــــــــــــــــــــــــمــواجــهــة عــلــى خـــط الــنــار

ميك��ن باأي حال من االأحوال اأن يفرط فيها، اأو اأن يعود 
اإل��ى عه��د الو�شاي��ة والعبودي��ة واالإذالل. ويف املقابل 
اأك��دت خطابات��ه اأن املعادل��ة املتغ��رية اأف��رزت لليمن 
حلف��اء ج��دد ال تطيقه��م دول االإ�شتكب��ار واأدواتها من 
االأنظم��ة، وهوؤالء احللف��اء بينتهم اخلطابات من خال 
الثن��اء عل��ى مواقفه��م الوفية م��ع اليم��ن ومظلوميته. 
وبعث��ت للحلفاء يف حم��ور املقاومة وحتديدا حزب اهلل 
ال��ذي كان له املوقف الوا�ش��ح وال�شريح من العدوان 
على اليمن، ر�صائال مفادها، اأن اليمنين يبادلون الوفاء 
بالوفاء مهما كانت ق�شاوة الظروف، ووح�شية احلرب 
املفرو�شة عليه��م، واأنهم حليف يركن اإليه يف ال�شدائد. 
ه��ذه الر�شائل يف ح��د ذاتها تطرق اأبواب ت��ل اأبيب باأن 
ح��زب اهلل واملقاوم��ة الفل�شطيني��ة لن يكون��ا وحيدين 
يف معركتهم��ا معه��ا، فلديه��م م��ن اأر�ض اليم��ن مددا ال 
قب��ل لت��ل اأبيب مبواجهت��ه، واأن ال�شع��ب البار الذي 
خا�ض مواجهة اأمام ع��دوان ع�شري عاملي وكوين، غري 
عاجز مطلقا ع��ن مواجهة كيان عاري ومنفرد ال تطيقه 

ال�شعوب، وال تقبل به االأديان.

سالح القول والفعل
�شكل��ت خطاب��ات قائ��د امل�ش��رية تهديدا كب��ريا منذ 
الوهل��ة االأولى الإنطاق الع��دوان، وحذرت من غ�شب 
احلليم، فاإلى جانب كونها اإجراًء رادعا للعدو الذي بداأ 
احل��رب، حملت يف طياتها اإمت��ام احلجة مع املعتدين، 
وحملته��م العواقب الوخيمة الت��ي �شتلحق بهم يف حال 
ا�شتم��روا يف غيه��م وعدوانه��م. وم��ع كل خط��اب كان 
ال�شي��د القائ��د يك�شف ع��ن اإ�شرتاتيجي��ة جديدة تق�ض 
م�شج��ع الع��دو، ويرتج��م االأق��وال اإل��ى اأفع��ال تذهل 
الع��امل، ويف كل م��رة يرتف��ع �شق��ف االأه��داف، ويبعد 
م��دى ال�شواريخ، حتى و�شلت اإل��ى الريا�ض وما بعد 
الريا�ض. ومل يقف احلد عند العدو ال�شعودي فح�شب، 
بل اأقام احلج��ة بتهديده العلن��ي باإ�شتهداف االأرا�شي 
االإماراتي��ة التي كانت خارج قوامي���ض االإ�شتهداف، يف 

ح��ال افراطها وعبثها يف احلرب العدوانية على اليمن، 
واأك��د حمذرا، اأن االأمارات �شتك��ون يف مرمى �شواريخ 
رج��ال اليمن، وقد اثبت ذلك فعليا با�شتهداف مفاعل يف 

العمق االإماراتي.

سالح سياسة الدفاع
اإل��ى جانب تاأكيدات قائد امل�ش��رية يف خطاباته على 
الق��درات الع�شكري��ة وال�شاروخي��ة اليمني��ة، اإال اأن��ه 
كان��ت يختار التوقي��ت املنا�شب ليك�شف ع��ن معادالت 
ردع جدي��دة، واإجن��ازات حديثة ودقيق��ة تتنا�شب مع 
معطي��ات املرحل��ة، فاأعلن عن وجود طائ��رات م�شرية 
حت��وم يف االأجواء ال�شعودية، وهي جاهزة ال�شتهداف 
اأه��داف داخ��ل االأرا�ش��ي ال�شعودي��ة يف ح��ال دع��ت 
ال�ش��رورة لذلك. وتا ذل��ك الك�شف عن منظومة الدفاع 
الوي والقوة البحرية، ووحدات اال�شتطاع احلربي 
وغ��ري  املبا�ش��رة  املفاج��اآت  وع�ش��رات  والقنا�ش��ة، 

املبا�شرة نف�شيا وع�شكريا.

سالح ثقافة السالم
حتدث��ت خطابات قائ��د امل�ش��رية كثريا ع��ن التزام 
اليم��ن باحللول ال�شيا�شية طاملا كانت عادلة ومن�شفة، 
�شريطة اأن تكون من جهة حمايدة، واأن جترم العدوان 
وحتا�شب��ه على م��ا ارتكبه واقرتفه م��ن جرائم حرب، 
وتن�ش��ف املظلوم��ني م��ن جاده��م. ويف الوق��ت نف�شه 
كانت اخلطابات توؤكد اأنها تن�شد ال�شام ال اال�شت�شام، 
واأن الرجال اليمنية م�شتمرة باملقاومة والكفاح امل�شلح 
حت��ى حتقي��ق مطالب ال�شع��ب اليمن��ي، واأنه��ا لي�شت 
م�شتعدة للرتاجع اأمام املطالب االأنانية للمعتدين. ويف 
�شبي��ل ذل��ك انخرطت الق��وى ال�شيا�شي��ة يف مفاو�شات 
مبا�شرة يف اأكرث من بلد، ومور�شت يف حقها كل اأ�شاليب 
الت�شييق والتع�شف ويّل االأذرع، حتى و�شل احلال اإلى 
منعه��ا من العودة، وظل��ت عالقة يف مط��ارات اخلارج 
يف حماول��ة م��ن العدوان لثنيه��ا عن مبادئه��ا؛ النتزاع 

ما مل يتمك��ن من نيله بحرب �شرو���ض باأعتى االأ�شلحة 
واحدثها، مبا يف ذلك املحرمة دوليا.

سالح التسامح واإلخاء
كان��ت خطاب��ات ال�شي��د القائ��د درو�ش��ا غني��ة بقي��م 
الت�شام��ح واالإخاء والوفاق، وب��ددت اأحام املرتب�شني 
يف الداخ��ل واخل��ارج م��ن ا�شته��داف اللحم��ة الوطنية 
الداخلي��ة، و�ش��ق �شف اليمني��ني. وبدى ذل��ك فعليا يف 
ت�شكي��ل املجل���ض ال�شيا�ش��ي االأعل��ى الإدارة الب��اد من 
كاآفة االأطياف ال�شيا�شية املناه�شة للعدوان، ثم ت�شكيل 
حكوم��ة االإنق��اذ م��ن كل الق��وى واملكون��ات اليمني��ة، 
وبعده��ا العفو العام عن كل من اأراد العودة اإلى ح�شن 
الوطن، وعاد اإلى ر�شده ليكون مواطنا �شاحلا. فقد كان 
ال�شي��د القائ��د يف خطاباته دائما قريبا ج��دا من ال�شعب 
ومعانات��ه و�شم��وده، ومهتم��ا باإدارت��ه اإدارة حقيقية 
بعي��دة ع��ن هوامري الف�ش��اد، ووج��ه م��رارا ب�شرورة 
اإ�شاح الق�ش��اء، وتفعيل اأجهزة الرقاب��ة واملحا�شبة، 
واالإلتف��ات بجدي��ة ملظ��امل النا�ض ورفع الظل��م عنهم يف 
اإطار دول��ة القانون واملوؤ�ش�شات، وك�شف الفا�شدين من 
اأي جه��ة كان��وا متهيدا ملحا�شبته��م ومعاقبتهم ليكونوا 
ع��ربة لغريه��م. ومل يكتف ال�شي��د بذلك، ب��ل اأ�شرك كل 
املكونات اليمنية يف اتخاذ القرار وحتديد مواطن القوة 
وال�شعف يف البهة الداخلي��ة، وال�شعي باإخا�ض اإلى 
معالته��ا و�شد فجواتها، ب��دء من جمل�ض حكماء اليمن 
ال��ذي مثل��ه احلكم��اء م��ن كل جغرافيا الوط��ن، مرورا 
بال�شلط��ة الت�شريعي��ة ممثل��ة مبجل�ض ن��واب ال�شعب، 

وانتهاء مب�شائخ العلم و�شيوخ القبائل.

سالح جبهة الوعي
مل تكد تخلو كل خطابات ال�شيد القائد يف كل منا�شبة 
وذك��رى م��ن حتذي��رات �شدي��دة اللهج��ة م��ن احلرب 
الناعم��ة واأدواته��ا الت�شليلي��ة، ومل يط��ل علين��ا يوما 
عل��ى �شا�شة التلفاز اإال و�شدد عل��ى معركة الوعي التي 

يعول عليها العدوان بع��د اأن خ�شر معركته الع�شكرية 
واالقت�شادي��ة، وت�شاقطت اأوراقه ال�شاعية اإلى تاأجيج 
الفتن��ة واإذكاء ال�ش��راع ب��ني �شركاء الداخ��ل، ويف كل 
خط��اب كان يبع��ث بر�شالة وموق��ف للداخ��ل اليمني، 
وه��ي اأن عل��ى اأعداء ال�شعب والوط��ن اأال يعولوا على 
اخلافات الداخلي��ة بني احلركات املقاوم��ة للعدوان، 
م��ن خال ب��ث الفرق��ة بني حرك��ة اأن�ش��ار اهلل و�شرفاء 
ح��زب املوؤمت��ر ال�شعب��ي الع��ام، الأن ه��ذه احل��ركات 
واملكون��ات جممع��ة على مواجهة الع��دو امل�شرتك لها، 
واملتمث��ل بالع��دوان ال�شعودي وال��دول املتحالفة معه 
من كل ح��دب و�شوب. كذلك حر�ش��ت خطابات ال�شيد 
القائد على التاأكيد بخطورة الورقة االإعامية، و�شموم 
اأب��واق الع��دوان ع��رب الف�شائي��ات ومواق��ع التوا�شل 
االإجتماعي، وخماطر ذلك على املجاهدين وال�شامدين، 
الأن تلك احلرب الناعمة اأخ�شن يف حقيقتها ويف نتائجها 
من احلرب الع�شكرية، الأنها ت�شتهدف النفو�ض وتقتلها 
م��ن الداخ��ل وحتول الف��رد اإل��ى جمند رخي���ض يعمل 
ل�شال��ح اأعدائ��ه، ويق��ف �شد �شعب��ه، واأمت��ه، اأو يقف 
موق��ف املتفرج اأمام كل ما يتعر�ض ل��ه وطنه و�شعبه، 
م�شتلب��اً عاج��زًا عن اإ�شت�شع��ار امل�شوؤولي��ة، ناهيك عن 

التحرك لفعل اأو قول �شيء يكون ذا نتيجة اإيجابية.

سالح إقتصادي
الق��وة  متك��ن  عل��ى  القائ��د  ال�شي��د  تاأكي��د  يع��د 
ال�شاروخية اليمنية من اإجناز مرحلة ما بعد الريا�ض، 
ر�شال��ة ذات اأبع��اد اإقت�شادي��ة عميق��ة اربك��ت العدو، 
وتوازى هذا التاأكيد مع جتربة �شاروخية ناجحة اإلى 
اأب��و ظبي، ليثبت ل� االإمارات اأنه��ا باتت فعليا يف مرمى 
ال�صواريــخ اليمنية، كما حذر ال�صــركات وامل�صتثمرين 
اأال تنظر لاإمارات بلدا اأمنا بعد اليوم، موؤكدا اأي�شا اأن 
املن�شئات النفطي��ة ال�شعودية من اليوم باتت يف مرمى 
ال�شواريخ اليمنية. لي�ض ذلك فح�شب، بل اأ�شار الى اأن 
م�ش��ارات وخطوط اإنت��اج ال�شواري��خ اليمنية تتنامى 

يوم��ا بع��د ي��وم للو�شول اإل��ى اأي ه��دف يف ال�شعودية 
اأو االإم��ارات، ويف ذات ال�شياق يزي��د من �شحق نف�شية 
العدو بتاأكيده على اأن ال�شواريخ اليمنية التي اأ�شابت 
اأهدافا يف عقر عا�شمة الع��دو ال�شعودي، مل تعرت�شها 
�شواري��خ الباتريوت، ليقطع حب��ل االأمل ال�شعودي يف 
االإ�شتنج��اد برو�شي��ا وامري��كا لتزويدها ب��درع دفاعي 
جدي��د يحد من خطورة االإ�شتهداف البالي�شتي اليمني، 
ل��دى الي���ض واللج��ان  اأن  موؤك��دا يف الوق��ت نف�ش��ه 
ال�شعبي��ة جه��ودا لتطوي��ر منظوم��ات الدف��اع الوي 
للت�ش��دي للطائ��رات االأمريكي��ة احلديث��ة. ويف �شي��اق 
مت�ش��ل توع��د ال�شي��د القائ��د يف خطابات��ه با�شته��داف 
ال�شفن االإماراتية وال�شعودية اذا  فكرت قوى العدوان 
بالعتــداء على مينــاء احلديدة، مركزا علــى الر�صائل 
االإقت�شادي��ة بقوله اإذا اأرادوا اأن ت�شلم �شفنهم النفطية 
فعليهم اأال يقدموا على غزو احلديدة، وامليناء �شيقابل 
بخط��وات مل نق��دم عليه��ا من قب��ل. ويف ه��ذه الر�شائل 
تهدي��دا وا�شحا خلط��وط املاح��ة الدولي��ة، وتلميحا 
باإ�شتخ��دام ورقة باب املندب الت��ي �شتكون كارثة على 
دول الع��امل التي تعتمد على النفط اخلليجي، وقد اآتت 
ه��ذه الورق��ة اأكلها، وردع��ت قوى الع��دوان من جمرد 

التفكر بغزو ميناء احلديدة.

مسك اخلتام
قائ��د  خطاب��ات  حملته��ا  وعدي��دة  كث��رية  ر�شائ��ل 
امل�ش��رية القراآني��ة ال�شيد عبدامللك ب��در الدين احلوثي 
حفظ��ه اهلل، فه��ي مناه��ل عذبة ت��روي �ش��داأ االأفئدة، 
ومه��ل وحمي��م يغلي بط��ون الع��دوان واأذناب��ه. واإلى 
جان��ب كونها �ش��اح ا�شرتاتيجي راف��ق �شمود وثبات 
ثاثة اأعوام من العدوان، تبقى اأي�شا درو�ض توجيهية 
وتربوي��ة للمجاهدي��ن ال�شادق��ني الثابت��ني، واأ�ش���ض 
قراآني��ة مثقل��ة مبح��ددات الن�ش��ال، واإمياني��ة مفعمة 
با�شرتاتيجي��ات التخطيط، و�شلوكية متدفقة ب�شاالت 

التوعية وينابيع وعي الب�صائر.
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سنوات عجاف
ينبل��ج العام الراب��ع من رحم املوت وي�ش��رق فجره على اطال 
اأ�شرة تدثرت بالن��زوح وطفلة حتت�شن دميتها على اأرائك امل�شفى 
و�شي��خ يرف��ع �شبابته حمت�شب��ا يف طوابري حمط��ات الوقود وطفل 
يتهل��ل فرحا بعد اأن وجد ح��ذاء والدته بني الركام بينما كان اأفراد 
العائل��ة الباق��ون يبحثون عن قدميه��ا. ثاثة اأع��وام بلياليها وهم 
ير�شقون اليمنيني ب�شهام الظلم ق�شفا وعبثا و�شلفا وح�شارا بينما 
يكتف��ي اليمني��ون بر�شقهم ب�شهام الليل الت��ي ال تخطئ، ويتمتمون 

على اإيقاع خطوات املعزين "اأال اإن ن�شر اهلل قريب".

سنوات سمان
مل تك��ن هذه املعان��اة وحدها من تت�شي��د تفا�شيل ثاث �شنوات 
عج��اف من العدوان ف�شم��ود اليمنيني و�شربه��م وجلدهم ي�شهر 
�شقي��ع كل وجع ويتجاوز حاجز كل حمنة ويلتهم كل غيوم القلب 
ال�ش��وداء. وباملقاب��ل تتبدى اآف��اق النور لثاث �شن��وات �شمان من 
الثب��ات واالإق��دام وال�شم��وخ و�شناع��ة االنت�ش��ار. ع��ام رابع لن 
ينثني فيه غ�شن ال�شمود، اأ�شجار هذه االأر�ض ذات االأ�شل ثابتة، 
وفروعه��ا تلَتّف حول غيوم �شنع��اء ال�شموخ، و ثمارها �شعب اأبي 
ال�شي��م جمبول على ال�شرب املقاوم ال ي�ش��اوم. عطان يدرك وحده 
م��اذا اأق��ول فيه كن��وز اأر�ض �ش��ام وح�ش��ن لليماني��ني اأهل احلب 
والتحن��ان و�شعدة مزم��ار الزوامل و الن�شي��دة و الق�شيد. عطان 
اأول م��ن حتدى طائ��راِت العهر يوم اأن قال: ي��ا ع�شريي ..اإن كنت 
ح��را اأيه��ا املتاأمرك الِع��ربي ال العرب��ي فتعال للمي��دان يف امليدان 
اأبط��ال يقال لهم ميانيون �شجعان اأُ�شود لي�َض فيهم خوف وهم اأهل 
املاح��م واملع��ارك و املواقف و ال�شهام��ة و النجاب��ة و الف�شاحة 
و العروب��ة و التدي��ن و ال�شيافة و الت�شرب واحلقيق��ة اأنهم �شيف 
حليدَر لي�ض يخطى حني مُي�شُك بالفري�شة اإنها اأر�ض اليمن يا زمرة 

املتحالفني ونعال االأمريكان.

املقاتل اليمني :أسطورة القرن
اأثب��ت املقات��ل اليمن��ي جدارة وكف��اءة غري معه��ودة يف ملحمة 
الدفاع عن اليمن، بالرغم من توا�شع �شاحه املتمثل يف غالب الوقت 
بالكا�شنك��وف البندقي��ة، اأمام تر�شانة عظمى لع��دو ميتلك اأحدث 
االأ�شلح��ة على م�شتوى الع��امل، وطائرات اال�شتط��اع، وطائرات 
الـــ "اإف 16" واملروحي��ات االأبات�ش��ي، وما اإلى ذلك م��ن االأ�شلحة 
املتطورة، اإلى جانب االأقمار ال�شناعية وغريها من اأجهزة الر�شد 
التي باإمكانها ر�شد كل ما يتحرك على االأر�ض خطوا وهم�شا، ومع 
ذلك اأ�شتطاع املقاتل اليمني التخفي من كل هذه االأجهزة، والتخفي 
ع��ن االأقم��ار ال�شناعي��ة، ليتوغ��ل ب��كل �شجاع��ة يف اأر���ض العدو 

اأبــراج  ب�صالحــه ال�صخ�صــي املتوا�صــع، مدمــرا 
املراقب��ة، ومقتحم��ا بب�شال��ة مع�شك��رات العدو 

ال�شعودي، وم�شتولي��ا على اأ�شلحته، وم�شعا 
دباباتــه ومدرعاته بالولعــة، ثابتا مغوارا 

يف الطليعة، ي�شن��ع تاريخا خمالفا للعرف 

الع�شك��ري العامل��ي م��ن خ��ال �شناعة مفه��وم ع�شك��ري عملياتي 
جديد، تنتجه الفطرة اليمنية الع�شكرية التي تتطور ب�شكل تلقائي، 
دون احلاجة للربامج وال��دورات، كيف ال، وهي املولودة يف بيئة 
نقية عزيزة، ال تقبل ال�شيم وال الذل والهوان، ف�شنعت بف�شل اهلل 
مقاتا خمتلف��ا �شدم العامل باأدائه اال�شط��وري، و�شابته التي ال 

ت�صهر، واإرادته التي ل تقهر.

اإلعالم احلربي: رواية احلقيقة
ا�شتط��اع االإع��ام ال�شع��ودي بفع��ل امل��ال اأن يح��ول المهور 
العرب��ي والعاملي اإل��ى "قطيع تائه"، ليمع��ن يف قتل حقيقتني دون 
اأن يهت��دي اأحد للجرمية: حقيقة ما وراء احلرب وحقيقة املجازر 
املدني��ة الت��ي ارتكبه��ا النظ��ام ال�شعودي بح��ق اليمني��ني. اإال اأن 
االإع��ام اليمن��ي بقي وحده ط��وال ثاثة اأعوام كامل��ة يهز �شمري 
القطي��ع التائه بي��د، ويرد على اآلة احل��رب ال�شعودية بيد اأخرى. 
اأك��رث من 70 �شهي��دًا اإعامياً كان��وا �شهودًا عل��ى احلقيقة، قدمهم 
االإع��ام احلرب��ي �شريبة مواجهت��ه حلقد عمره من عم��ر تاأ�شي�ض 
"مملكة الكراهية". الرواية اليمنية املّوثقة بال�شورة ظلت تعّري 
الوح�شي��ة ال�شعودية، وحتكي ق�ش���ض الب�شالة اليمنية، وتف�شح 
زيف دعاية العدوان الكاذبة، مل ميت اليمنيون، ومل متت احلقيقة، 
بف�ش��ل االإعام اليمني الذي ت�شدرت قائمت��ه "قناة امل�صرة" اإلى 
جان��ب االإع��ام احلربي، لي�شكا امل�شدر اخل��ربي االأول يف اليمن. 
حتى اليوم يقت�شر عمل االإعام احلربي على "التغطية امليدانية"، 
فرتاف��ق الكام��ريا املقاتل��ني يف جبهاتهم، ي�شطحبونه��ا يف عمليات 
التق��دم واالقتح��ام، فت�شجل م�شاهد دك املواق��ع ال�شعودية وفرار 
مرتزقة العدوان، وقد �شكلت هذه امل�شاهد عامل تغذية مهم لبع�ض 
ال�شفحات واحل�شابات الن�شطة على مواقع التوا�شل االجتماعي. 
اليمني��ني يف حمافظ��ات جن��ران،  املقاتل��ني  انت�ش��ارات  م�شاه��د 
وجي��زان، وع�شري، التي تنقلها عد�شة االإعام احلربي، كانت تعيد 
احلياة اإلــى "احلقيقة" اليمنية، تعزز ال�شم��ود وترفع معنويات 
ال�شع��ب، وتثّب��ت اجن��ازات الي�ض واللج��ان ال�شعبي��ة. مل يكن 
االإعام احلربي ميلك اأي موقع ر�شمي اأو �شفحة اإلكرتونية، �شياآن 
فق��ط ميلكهم��ا: الكامريا واحل��دث، ليعيد �شياغ��ة احلقيقة كي ال 
تقتلها احلرب، ويف الوقت الذي �شّكل فيه االإعام احلربي الندي 

اخلفي يف املعركة االإعامية، كانت قناة امل�شرية ب�شعارها "�صدق 
الكلمــة" تت�صــدر قائمة املواجهــة، لتك�صر جمود �صــورة "القطيع 

التائه".

االستطالع احلربي: بوصلة احلسم
عل��ى مدار ثاثة اأعوام من الثب��ات واالنت�شار، كان اال�شتطاع 
احلرب��ي اليمن��ي فن��ا ع�شكري��ا وا�شتخباري��ا وامني��ا، ل��ه جنوده 
االأوفي��اء املخل�ش��ني الواع��ني، الذي��ن تق��وم ا�شرتاتيجيتهم على 
اال�شتقال الف��ردي القت��ايل، واالكتفاء الذاتي التعب��وي الدفاعي. 
وبالرغ��م م��ن اأن االعتماد على االأفراد م��ا زال قائما ب�شبب طبيعة 
املعرك��ة وت�شاري�شه��ا، اإال اأن اال�شتط��اع احلرب��ي اأثب��ت تفوق��ه 
عل��ى الو�شائل الفنية واال�شتطاعية للغ��زاة كطائرات بدون طيار 
واالأقم��ار ال�شناعي��ة، حي��ث توزع��ت جمموعات اال�شتط��اع اإلى 
جمموع��ات خمتلفة، تاأت��ي يف طليعتها املجموع��ات اال�شرتاتيجية 
التي يت��م اإر�شالها اإلى العمق اال�شرتاتيج��ي للعدوان وميلي�شيات 

املرتزق��ة وفلول االرهابيني، واملجموع��ات التعبوي التي تخرتق 
العم��ق التعب��وي للع��دو للح�ش��ول عل��ى معلوم��ات ع��ن النطاق 
التعبوي، وكذا املجموعات التكتيكية التي يتم اإر�شالها اإلى العمق 
التكتيكي للعدو وحتى عمق مائة كيلومرت للح�شول على معلومات 
ع��ن املنطق��ة التكتيكي��ة للعدو، وع��ادة ما تعمل ه��ذه املجموعات 
ل�شال��ح قي��ادات الوحدات الع�شكري��ة الهجومي��ة والدفاعية. ويف 
مطل��ع العام الثالث من العدوان ا�شدل��ت وحدة الت�شنيع احلربي 
ال�شتار عن طائرات ا�شتطاعية رفدت وحدة اال�شتطاع احلربي، 
وتنوعت مهامه��ا اخلا�شة بني املراقبة والر�شد وجمع املعلومات 
يف ثاثية اذهلت حتالف الع��دوان وكانت: هدهد ورقيب ورا�شد، 
وق��د �شكل��ت اإ�شاف��ة موؤثرة لعم��ل جمموع��ات اال�شتط��اع خلف 
خطوط العدوان واملرتزقة من خال توجيه املدفعية وال�شواريخ 
نح��و اأه��داف الع��دو الهام��ة، وت�شحي��ح ن��ريان مدفعي��ة قواتنا 
البا�شل��ة، وتعطي��ل وتدمري حمطات رادارات الع��دو و�شواريخه 
ومعاقله وتر�شانته احلربية الثابتة واملتحركة، ومعداته الثقيلة، 
وكذا تدمري من�شاآت العدو الع�شكرية، ومهابط طائراته، ومراب�ض 
�شفن��ه وزوارقه احلربية، اإ�شافة الى العدي��د من االأهداف الهامة 
واال�شرتاتيجي��ة التي تقل��ب املعادالت وتغري جمري��ات املعركة. 
ومتي��ز رجالن��ا االأبطال يف وح��دات اال�شتطاع خ��ال ثاثة اأعوام 
بال��والء الت��ام، واالإخا���ض للدي��ن والوط��ن، واللياق��ة البدني��ة 
العالي��ة، والق��درة ال�شدية والعقلية العظيم��ة، اإ�شافة اإلى قوة 
عزميته��م واإرادتهم، ومتيزه��م بقوة املاحظ��ة، والذاكرة القوية 
الت��ي مكنتهم من الدق��ة يف احلركة والتوقي��ت، وحتديد االأهداف، 

واإي�شال املعلومات دون زيادة اأو نق�شان.

وحدة القناصة: شركاء عزرائيل
رجال �شدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، ال تراهم العيون، حتى جمهر 
العدوان االأمريكي ال�شعودي بات اأعمى يتخبطه امل�ض عن روؤيتهم 
وك�شفه��م، مهمتهم انتزاع االأرواح من االأج�شاد، واالأعرية النارية 
الت��ي تخرج م��ن فوهات اأ�شلحته��م ال ت�شتقر اإال يف قل��ب الهدف اأو 

جمجمته، كما و�شف ذلك الزامل ال�شهري:
ما بيننا بن القبائل من رمى

ما نرمي اإال القلب وال المجمة
يتحرك��ون بعناي��ة، اأع�شابه��م هادئ��ة، ال يخو�ش��ون حربا اإال 
ون�شروا الرعب يف زواي��ا الغرافيا، ووزعوا املوت مينة وي�شرة 
يف االأرج��اء. ا�شباح ينتق��ون اأهدافهم بدقة متناهي��ة، ويقررون يف 
حلظة ما، و�شع حد حلياة هذا الغازي او ذاك املرتزق، حمرتفون 
عل��ى الفطرة، عا�ش��وا حياة ال�شيد والتخف��ي واالنتقاء، يتميزون 
باخلف��ة وال�شرعة وال��راأة والثب��ات. حتدث الغ��زاة واملرتزقة 
كث��ريا عنهم، واأ�شبحوا �شباك م��وت يف كل ممر ومنفذ ونقطة، هم 
اأخط��ر وحدات الي�ض واللجان بع��د حاملي ال�شواريخ املوجهة، 
الأنهم يخطفون اأنفا�ض العدو من على بعد وحني غفلة، وح�شادهم 
ح�ش��اد مري��ر الأع��داء الوط��ن. اإن دخ��ول وح��دات القنا�شة خط 
اال�شتب��اك م��ع ق��وات الغ��زو واالحت��ال واملنافقني، ياأت��ي �شمن 
اخليارات اال�شرتاتيجية للجي���ض واللجان ال�شعبية يف الدفاع عن 
الوط��ن، وينت�ش��ر القنا�شون يف خمتل��ف جبهات القت��ال الداخلية 
واخلارجي��ة لاأهمي��ة الت��ي تتميز بها ه��ذه الوح��دات الع�شكرية، 
وقدرته��ا عل��ى اإحداث تغي��ري يف �شري املعركة الربي��ة، وقد رفدت 
وح��دة الت�شنيع احلربي هذه البهة بقنا�ش��ات خمتلفة ونوعية 
�شمل��ت قنا�ش��ات االأف��راد وال��دروع واالآليات ك� �ش��ارم وخاطف 

ثالثــــــــــــــــــــة أعــــــــــــــــــواں مــــــــــــــــــــــن الصمـــــــــــــــود والثبــــــــــــــات:

�ـيف عزف رجالنا سيمفونية االنتصار..؟؟
تقرير /�حلقيقــــة خـــــا�س
وترتنح  �لد�م�س  ف�صلها  ظالم  يف  تتخبط  �لعهر  ومملكة  مار�س  يف  رحالها  حتط  �لعدو�ن  من  �أعو�م  ثالثة 
تعهدها  مل  درو�صا  وتتلقى  �ملتار�س،  نري�ن  بزخات  زخوفاتها  وتن�صدم  �الأ�صاو�س  �أبطالنا  �رشبات  �أمام 
ع�صكريات �ملد�ر�س، �أبطالها حيدريون يف ح�رشة �صيف و فار�س بفطنتهم �صنعو� ح�صما وو�أدو� �لطابور 
�خلام�س و�إميانهم باهلل طم�س ر�ن �لو�صاو�س وف�صح كهنة �لفنت و�لد�صائ�س ور�صم لـ �آل �صلول وجه ليل 

عاب�س ونهار ك�صوف بائ�س مل ت�صهده ب�صو�س �لغرب�ء ود�ح�س. �إنه �هلل نعم نا�رش وحام وحار�س.
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وا�ش��رت وحا�ش��م وذو الفقار واح��د واثنني، اإ�شاف��ة اإلى قنا�شات 
�شرمد وقا�شم. ويتواجد قنا�شة الي�ض واللجان يف اأكرث املناطق 
الغرافي��ة خط��رًا عل��ى حياتهم، وه��ي املناط��ق املفتوح��ة اأمام 
طــران الأبات�صي والـــ "اإف 16" التابع للع��دوان، ويقاتلون دون 
غط��اء جوي من الطريان، اأو بري م��ن الدبابات واملدرعات، لكنهم 
م��ع ذلك متكن��وا بف�شل اهلل من اإح��راز اإجن��ازات ميدانية ي�شعب 
عل��ى غريهم من قنا�شي العامل �شنعه��ا يف نف�ض الظروف ال�شعبة 
واملحدودة، فا�شتحقوا املرتبة االأولى على قائمة اأف�شل القنا�شني 

يف التاأريخ.

القوة الصاروخية: نقالت شطرجن
مل ت�شتخ��دم وزارة الدف��اع اليمني��ة ال�شواري��خ البالي�شتي��ة 
اأب��دًا من��ذ بداية العدوان رغ��م جهوزيتها، بل انتظ��رت حتى اأعلن 
"العدوان" بنربة زهو ق�شاءه على تلك الرت�شانة نهائياً. حينها، 
فاج��اأت المي��ع بدخول الق��وة ال�شاروخي��ة اإلى مي��دان املعركة 
باإحداثيات دقيق��ة واأهداف نوعية مبا�ش��رة. وبالرغم من الق�شف 
الوي املتوا�شل واملكثف على كل االأرا�شي اليمنية بحجة وجود 
من�شات �شواري��خ بالي�شتية اأو خمازن اأ�شلحة، اإال اأن ال�شواريخ 
وا�شل��ت انطاقها موجع��ة الداخل ال�شعودي ب�شفع��ة تلو اأخرى 
وباعــراف "الع��دوان" نف�ش��ه، ال��ذي كان يكتف��ي باحلدي��ث ع��ن 
اعرتا�ش��ه �شواريخ بالي�شتي��ة قبل حتقيق اأهدافه��ا، وهذا يف حد 

ذاته اعرتاف كاٍف باأن ال�شواريخ البالي�شتية ما زالت موجودة.
مل تك��ن عملي��ة اإط��اق ال�شواري��خ البالي�شتي��ة م��ن االأرا�شي 
اليمني��ة الأغرا�ض دفاعي��ة، اأو الأهداف ع�شكري��ة طارئة، ومل تكن 
ت�ش��ع حلجم التدمري اأو ع��دد ال�شحايا اأي اعتب��ار، بل كان هدفها 
يف كل عملية اإطاق هو امل�شافة الغرافية التي تعربها وجتتازها 
لت�ش��ل هدفه��ا دونا اعرتا�ض. وم��ع كل عملية يفت��ح ال�شتار على 
منظوم��ة جدي��دة مب��دى جديد اأبع��د من �شابق��ه. اعتم��دت القوة 
ال�شاروخي��ة اليمنية على البالي�شتيات املتو�شطة ل�شد الزحوفات 
ون�ش��ف التجمع��ات والتعزي��زات الربي��ة، فكان��ت مبثاب��ة الورقة 
الرابحة التي اآت��ت اأكلها وبعرثت اأكرث من تر�شانة ودكت اأكرث من 
موقع. لكن البالي�شتيات البعيدة املدى كان مبثابة الورقة الرابحة 
لل�شغ��ط يف اأي ت�شوي��ة �شيا�شية حمتملة قد ت�شعى البتزاز الطرف 
اليمني حتت معيار ال�شعف، فبداأت بجيزان وجنران وع�شري، ثم 
اأبه��ا وجدة، واخرها الريا�ض واأبو ظب��ي، قبل اأن ت�شعق االأ�شرة 
ال�شلولي��ة احلاكم��ة ب�ش��اروخ بركان ال��ذي حل �شيف��ا ثقيا على 
ق�ش��ر ميامة الريا�ض بالتزامن مع مرور اليوم االألف من العدوان. 
مل تك��ن ر�شائ��ل القوة ال�شاروخية ر�شائ��ل ع�شكرية بقدر ما كانت 
ا�شرتاتيجي��ة �شيا�شي��ة تو�ش��ح الق��درات القتالية املتط��ورة رغم 
احل�صــار والقتــل واحلــرق والتدمر على مــدار ال�صاعــة، وتوؤكد 
اأن��ه ال زال يف جعب��ة اليمنيني الكثري والكثري م��ن مقومات قلب اأي 
معادل��ة حت��ت اأي �شق��ف ويف اأي توقي��ت، واأن هناك نف�ش��اً طويًا 
خلو�ض ح��رب ا�شتنزاف طويلة املدى ال تعرتف بحجم االإمكانات 
وال مبق��دار امل��ال وف��ارق الت�شليح، بق��در اعرتافها بق��وة االإميان 

بالدفاع عن النف�ض، وعمق الق�شية و�شدق الر�شالة الوطنية.

الدفاع اجلوي :سهام الله
بعد املوؤامرة القذرة التي حاكتها مملكة ال�شر مع خونة الداخل 
الذي��ن يرزح��ون االآن يف فنادقها، خرجت منظوم��ة الدفاع الوي 
ع��ن اخلدمة بعد ا�شتهدافها بالطريان، لكنه��ا عادت يف مطلع العام 
الثال��ث من العدوان مبنظوم��ات حديثة اأنتجتها وح��دة الت�شنيع 
احلرب��ي، واربكت العدو خ�شو�شا بع��د تد�شينها مل�شل�شل اإ�شقاط 
طائرات العدوان يف �شماء االأرا�شي اليمنية. وبالرغم من اأن اإعام 
الع��دوان يتحدث دائما ع��ن خلل فني وراء اإ�شق��اط الطائرات، اإال 
اأن عد�ش��ة االإعام احلرب��ي كانت كفيلة بو�شع ح��د لتلك الذرائع، 
وجعل��ت حتال��ف الع��دوان يف موقف حم��رج، خ�شو�ش��ا واأن هذا 
التط��ور ياأتي بعد اأع��وام من الق�شف واحل�ش��ار والقتل والتدمري 
لهذا الوط��ن الع�شي. واإلى جانب ال�شواري��خ احلرارية املوجهة 
تدخ��ل منظوم��ات جديدة حديث��ة اإل��ى اخلدمة، والبع���ض االآخر 
�شيت��م الك�شف عنه يف حينه، ح�ش��ب ا�شرتاتيجيات الدفاع الوي 

اليمني يف التعامل مع ف�شول املعركة واأبعادها.

املدفعية: أسود وزئير
يع��د �شاح املدفعي��ة �شاحا قتالي��ا فتاكا له ق��درة وا�شعة على 
تنفي��ذ العدي��د من امله��ام منها تدم��ري واإ�شكات مدفعي��ة وهاونات 

العدو والو�شائل النارية االأخرى والقوة الب�شرية املعادية وكذلك 
تدم��ري الدباب��ات والعرب��ات املدرع��ة املعادية كما تدم��ر املن�شاآت 
الدفاعي��ة امليداني��ة واحل�شين��ة، وتعم��ل عل��ى �شُل قي��ادة قوات 
الع��دوان من خال تدمري مراكز القي��ادة وال�شيطرة، ومنع العدو 
من حتقيق املن��اورة والقيام باالأعم��ال الدفاعية ويتحقق ذلك من 
خ��ال ح�شد التجمي��ع الرئي�شي للمدفعية يف الوق��ت املنا�شب على 
اجت��اه ال�شربة الرئي�شة يف الهجوم، وعل��ى اأهم اجتاهات الهود 
الرئي�شي��ة يف الدف��اع وتكثي��ف وتركي��ز ن��ريان املدفعي��ة على اأهم 
االأه��داف وجتمع��ات الع��دو ا�شافة ال��ى االعتماد عل��ى املفاجاأة 
بالن��ريان الفعال��ة. وعلى مدى ثاث �شنوات م��ن العدوان الغا�شم 
على الب��اد توزعت وتنوعت بطوالت رجال املدفعية اليمنية على 
ع��دة م�شارات واجتاه��ات، وجميعها كب��دت الع��دو ومرغت اأنفه 
ب��رتاب اخلزي والعار، ففي بطوالت ما وراء احلدود �شّن االأبطال 
حمل��ة توّغل م�شلح فعال للغاية يف النوب ال�شعودي. فباالإ�شافة 
اإل��ى ن�شبه��م الكمائ��ن للقواف��ل الع�شكري��ة واجتياحه��م ح�شون 
حدودي��ة �شغ��رية، ا�شتولوا على من�شاآت كب��رية تابعة ل� "حر�س 
احلدود ال�شعودي" ودمروها واحتلوا اأجزاء من قرى غر ماأهولة 
مث��ل الربوعة يف جن��وب �شرق ع�شري. واأعل��ن م�شوؤولون يف مملكة 
ال�ش��ر اأنهم لن ين�شروا حم�شلة القتلى الع�شكريني اإلى حني انتهاء 
احل��رب، لك��ن تقديرات غري موؤكدة ُت�شري اإل��ى اأن الرقم احلايل هو 

عدة مئات على الأقل.
اأما عل��ى م�شتوى الهجمات ال�شاروخي��ة ق�شرية املدى فُيعترب 
اإطاق �شواريخ متعددة االأنابيب على البلدات احلدودية ومدينة 
جنران م�شدر اخلطر االأك��رب الذي يحدق بال�شعوديني اإذ ال ميكن 
لبطاري��ات الدفاع ال�شاروخي ال�شعودي��ة "باتريوت" اعرا�صها. 
ووفق��اً مل�شوؤولني يف حتالف الع��دوان، فقد تعر�شت مدينة جنران 
وحده��ا الأكرث م��ن ع�شرة اآالف قذيفة مدفعي��ة �شاروخية منذ بدء 

احلرب.

اإلسعاف احلربي: مالئكة الرحمة
كانت مائكة العذاب ت�شن حديدها على روؤو�ض الغزاة، وكانت 
مائك��ة الرحمة ت��داوي الرحى وت�شع��ف امل�شابني، حيث توزع 
االإ�شع��اف احلرب��ي ط��وال وعر�ش��ا يف كل البه��ات واخلط��وط 
الدفاعي��ة والهجومية. وات�ش��م رجال االإ�شع��اف احلربي باملهارة 
العالي��ة واخلربة العميقة التي مكنتهم م��ن اإنقاذ حياة املجاهدين 
يف اأ�شع��ب الظ��روف، باالإ�شاف��ة اإلى اإقام��ة العديد م��ن الدورات 
التدريبية للمجاهدين واملتطوعني يف كافة حمافظات الوطن؛ ومن 

ثم رفد البهات بهذه الكوادر املوؤهلة واملعدة.

قوات البحرية: سرطان وأخطبوط
ظل��ت الق��وة البحري��ة طيل��ة ثاث��ة اأع��وام �ش��دا منيع��ا اأم��ام 

ق حت��ركات الغ��زاة، ب��ل وا�شتطاع��ت م��ن  ا خ��رت ا
العاملي��ة  التكنولوجي��ا 

ف��ت  �شتهد ا و
ت  جــا ر با

ومركبات 
و�صفــن 

العدوان ب�شواريخ موجهة ودقيقة. ومن �شمن املفاجاآت البحرية 
الت��ي ك�ش��ف عنها الي���ض واللج��ان ال�شعبية يف معرك��ة التحدي 
وال�شمود ومواجه��ة قوات حتالف الع��دوان ال�شعودي االأمريكي 
�شناع��ة منظوم��ات �شاروخي��ة بحري��ة بتكنولوجي��ا متطورة يف 
م�شار تطوير القدرات الع�شكرية اليمنية وجهوزيتها التامة، حيث 
اعلن��ت الق��وات البحرية والدف��اع ال�شاحل��ي عن تغي��ري املعادلة 
الع�شكري��ة م��ن خال تطوي��ر منظوم��ة “املنــدب1” ال�شاروخية 
املتخ�ص�صــة يف �صــرب وا�صتهــداف ال�صفــن والبــوارج احلربيــة 
لت�ش��اف ال��ى االجنازات اليمني��ة يف املجال احلرب��ي والتي ت�شكل 
�شرب��ة �شادم��ة للتحالف يف خمتل��ف املجاالت الوي��ة والبحرية 
والربي��ة التكنولوجي��ة واال�شتخباراتي��ة، ومتكنه��ا م��ن حتيي��د 
اأغل��ب االآلة الع�شكرية ال�شاربة التي متتلكها دول التحالف بقيادة 

ال�شعودية واالإمارات ومن يقف خلفها.
ويع��د هذا االجن��از تطورًا نوعي��اً يف املعرك��ة البحرية حلماية 
املياه االإقليمية واملمرات املائية اليمنية الدولية كون هذه املنظومة 
ال�شاروخية واح��دة من االأ�شلحة اال�شرتاتيجي��ة الديدة، التي 
مت تطويرها واإنتاجها بالتعاون بني الوحدة ال�شاروخية والقوات 
البحري��ة الإنتاج ه��ذا النوع م��ن ال�شواريخ. وقد اأطل��ق على تلك 
املنظوم��ة ا�شم “منــدب” والتي حتمل دالالت وابع��ادًا كبرية، اإذ 
يرم��ز مل�شيق باب املندب، الذي يتحكم في��ه اليمن ويحافظ عليه، 
وهذا ال�شاح الردعي �شيكون له دور كبري يف حال ما فكرت اأي قوة 
يف القيام بعملية غزو اأو اعتداء على املياه االإقليمية اليمنية. ويعد 
انت��اج هذه املنظومة من اأبرز االإجنازات التي ا�شتطاعت اخلربات 
املحلية اليمنية من �شناعتها، حيث متتاز بدقتها العالية يف اإ�شابة 
اله��دف وم��زودة بتقني��ة ل��ن ت�شتطيع �شف��ن الع��دوان الع�شكرية 
ف��ك �شفراته��ا. وت�شتم��ر االجن��ازات الع�شكرية اليمني��ة يف تطوير 
ال�شناع��ات احلربية اإذ �شت�شهد االي��ام القادمة �شناعات متطورة 
واأ�شلح��ة فائق��ة الدقة ومنظوم��ات �شاروخية متع��ددة يف املجال 

البحري.

التصنيع احلربي :معادالت النصر
اأ�شهم��ت ال�شناعات الع�شكرية اليمني��ة يف حتقيق االنت�شارات 
امليداني��ة عل��ى العدو، ومنح��ت القوات اليمني��ة �شاحا مكافئا 
ورادع��ا، غ��ري املع��ادالت، واح��دث تغي��ريا هائ��ا يف موازين 
الق��وة، وبع��رث اأوراق احلرب الت��ي تتعر�ض له��ا الباد للعام 
الثالث عل��ى التوايل. فاإلى جانب الق��وة ال�شاروخية، �شكلت 
وحدة الت�شنيع احلربي عن�شرا اأ�شا�شيا يف معركة ال�شمود 

مع  والو�ش��ول واملواجهــة  الع��دوان، 
لــى  اإ

م�شتويات متقدمة من الت�شنيع الع�شكري رغم احل�شار واحلرب، 
متج��اوزة كل التحدي��ات الت��ي فر�شه��ا العدوان لتعم��ل بجهودها 
الذاتي��ة وخرباته��ا املحلية. فلم تقت�شر ال�شناع��ات احلربية على 
ال�شواري��خ البالي�شتي��ة بعي��دة امل��دى وطائ��رات م��ن دون طيار 
وتطوي��ر الدفاع الوي، بل ا�شتم��ر تطوير هذه ال�شناعات لت�شمل 
املدفعي��ة والقنا�شات وال�شواريخ املتخ�ش�شة يف املجال البحري 
واحدثت نقلة نوعية هائلة يف املعادالت احلربية القائمة خ�شو�شا 
يف ظ��ل املهم��ات النوعي��ة املتعددة الت��ي يخو�شها اأبط��ال الي�ض 

واللجان ال�شعبية.

املدد: شريان اجلبهات
ال تكتم��ل دوائر الي�ض ولانه ال�شعبية اإال بدينامو املدد، فهو 
�شريانه��ا االأوحد الذي يغذيها ويجلب له��ا كل حاجياتها املختلفة، 
ي�شتظ��ل  اأن  ي�شتطي��ع  و�شري��ة  خمتلف��ة  ا�شرتاتيجي��ات  وللم��دد 
حت��ت غطائه��ا دون اأن تك�شف��ه عي��ون الع��دو وترب�ش��ات اخلونة 
ومرتزقته��م. وبالرغم من امل�شئولية الكب��رية التي يحملونها على 
اأن  اإال  املحدق��ة بخطواته��م وحتركاته��م،  عاتقه��م، واخلط��ورة 
ب�شالته��م وعظم��ة اإقدامهم جعلته��م اأباة خم�شرمني، ك��رام اأعزاء 

ي�شعون وهجا للت�شحية والفداء.

صمود اليمنيني: كاشف األقنعة
بف�ش��ل اهلل تعال��ى، وبف�ش��ل �شم��ود اليمني��ني االأح��رار، باتت 
ال�شعودي��ة وم��ن ورائها دول العدوان اللقي��ط والهجني، عاجزين 
عن حتقيق اإي انت�شار ع�شكري رغم دخول العدوان عامه الرابع، 
ناهي��ك عن اخل�شائ��ر الفادحة الت��ي يتكبدها ه��و ومرتزقته ب�شكل 
يوم��ي يف كل البه��ات، وال موؤ�ش��رات مطلق��ا لنجاح��ه يف وطنن��ا 
احلبيب، ال يف القريب وال حتى يف االأفق البعيد. لي�ض هذا فح�شب، 
ب��ل اإن �شم��ود اليمني��ني االأ�شط��وري وا�شتم��رار دعمه��م ورفدهم 
للجي���ض واللج��ان ال�شعبي��ة يف البه��ات، ك�شف ف�ش��ل العدوان، 
وجع��ل ال�شعودي��ة واالإمارات ترمتي��ان يف احل�ش��ن اال�شرائيلي، 
لينك�ش��ف الوجه القبي��ح لهما بعد جتميله طلية عق��ود من التخفي 
والت�ش��رت والنفاق، و ب�شمود ثاثة اأع��وام، اأ�شقط ال�شعب اليمني 
العرب��ي  للع��امل  وجوههم احلقيقي��ة  واظه��ر  الزائف��ة  اأقنعته��م 
واالإ�شامي، الذي ظل خمدوعا بثلة عاهرة تتخندق وراء مقد�شات 

امل�شلمني، وتنج�شها باأفعالها التي ال ت�شتهدف �شواهم.
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احلقيقة/ جبهة اجلوف 
جبهة الوف امتطى  اأبطال الي�ض 

واللجان ال�شعبية خيواًل من نور وغر�شوا 
رماح من نار يف �شدور املنافقني اأطلق حمور 

العدالة االإلهية �شاعقة العقاب فق�شمت ظهر جاحمي 
ال�شحراء وراق�شي ال�شيوف يف الربع اخلايل.

يف ال��وف ملل��م اإبلي���ض اأذي��ال خيبته و�شح��ب عباءته 
اخلليجي��ة ك�شحبه الأحامه التي بات��ت اأ�شبه بجيفة على 
قارع��ة طري��ق ع��ادت مزام��ري ال�شيط��ان لتع��زف اأنغ��ام 

اال�شتنف��ار يف الرب��ع اخلايل، ف��ويل العه��د االآن يف حفٍل لقط��ع روؤو�ض 
اأمريي��ة اأينعت وحان قطافها، مل تعد الريا���ض قادرة على ا�شتيعاب 
م��ا يحدث ومل تنفع مئات مليارات ال��دوالر التي ا�شُتخدمت يف �شراء 
اأ�شلح��ة غربي��ة يف ح�شم املعرك��ة ومل ت�شتطيع قوى الع��دوان �شراء 
رج��ال القبائ��ل وال اح��داث ان�شاقاقات اإلى يف �شفوفه��ا كما حدث من 
عمائئه��م البن��اء ها�شم االأحمر واملحافظ العكيم��ي  ، مل يعد هناك 
م��ن ير���ض االأرز والورد عل��ى االأمريكي عند دخوله اإل��ى اأر�ض اليمن  
حت��ت �شيط��رة الدولة، لق��د تا�شت كل اأح��ام راعي البق��ر واختفى 
معظ��م ه��وؤالء امل�شفقني ل��كل حمتل فبع�شه��م بات يف اخل��ارج هارباً 
وبع�شه��م ع��اد حل�ش��ن الدولة وم��ن تبقى الق��ى عزرائي��ل باكياً من 

نهايته.

رغ��م الظ��ام واخل��وف  :اأرواح املجاهدي��ن اأ�ش��اءت لن��ا امل��كان 
وغمرت��ه باالأن�ض.و�شلن��ا جبه��ة ال��وف وعن��د و�شولن��ا نتبادلن��ا 
اأطراف احلديث حتى خيم الظام على املدينة لكن اأرواح املجاهدين 
كان��ت كفيل��ة ب��اأن ت�ش��يء  لن��ا امل��كان وتغم��ره باالأن�ض ، رغ��م اأزيز 
الطائ��رات وا�شوات املدافع التي ال تتوقف ، �شلينا املغرب والع�شاء 
وتناولن��ا طعام الع�شاء وظللنا ن�شتمع اإلى حديث املجاهدين اململوء 
بالثب��ات والطماأنين��ة واحلكمة وكاأننا ن�شتمع اإل��ى حكماء التاريخ يف 
الزمن الغابر وهو يلقون علينا درو�ض يف الت�شحية والثبات واالإقدام 
والقيم الفا�شلة والثقة ب��اهلل متاأ  جوانحهم م�شهد عجيب واإح�شا�ض 
مفع��م بال�شعادة والبهجة ال ي�شعر بها  اإال م��ن جال�ض هوؤالء االأبطال 
وعا�ض اإح�شا�شهم وا�شتبدل كدره ب�شفوهم ووح�شته باالأن�ض اإليهم. 

الشهداء : حديثهم في كل موقف 
حدثون��ا ع��ن بع���ض ال�شه��داء الذي��ن �شرب��وا اأروع االأمثل��ة يف 
الت�شحي��ة واالإق��دام والتنكيل باالأع��داء وعن االألط��اف االإلهية التي 
ترعاه��م يف كل معرك��ة وكل مرت���ض رغ��م ف��ارق االإمكاني��ات املادي��ة 
واالآل��ة الع�شكري��ة احلديث��ة الت��ي ميتلكها الع��دو لكنه��م ال يخ�شون 
ذل��ك ويوؤمنون باأن الن�شر وال�شمود لي���ض يف القوة الع�شكرية واإنا 

باإميانهم باهلل وعدالة الق�شية التي يدافعون عنها
وه��ذا هو �ش��ر ال�شمود ال��ذي حققوه ط��وال عام��ني انك�شرت فيه 
مئ��ات الزحوفات الع�شكرية املدججة باالأ�شلحة احلديثة وامل�شنودة 
بالط��ريان فكان��ت اأوه��ن م��ن بي��ت العنكب��وت اأم��ام اإرادة و�شابة 

احلقيقة/ جبهة مأرب
�شنتحدث عن ماأرب  وعن رجال اهلل  فيها 

وعن ما ي�شطرون من معارك  بطولية  فاجئت 
العدو  وُده�ض منها  ال�شديق. ثاث �شنوات  

م�شت وانق�شت من احلرب واملواجهة ونحن 
ندخل يف العام الرابع والزال رجال اهلل كما هم 

يف ال�شجاعة واالإقدام والت�شحية واال�شتب�شال ، 
ثاث �شنوات م�شت وجماهدو الي�ض واللجان 
ال�شعبيه ثابتون يف جبال ووديان ورمال مارب 

مل يتزحزحو قيد اأنلة.
ثاث �شنوات والعدو يتجرع مرارة 

الذل واخل�صــران والهزائم النكرى 
يف خمتلف حم��اور القتال مبارب 

ع��ن  الي��وم  نتح��دث  وعندم��ا 
�صمــود وثبــات املقاتلن فيها 
يعجز الل�شان عن التعبري مبا 
يليق مبقامهم وعظمتهم الأنهم 

اثبتــو ب�صرهــم وب�صمودهــم  
للع��امل اأجم��ع اأن اليم��ن مقربة 

الغــزاة و�صتبقــى  مقرة لهــم اإلى 
اأن يــرث اهلل الأر�س ومن عليها ، وعلى 

الغزاة اُلدد اأن ياأخذو الدرو�ض والعرب ممن 
�شبقوهم من الغ��زاة الُقداما لعلهم يراجعو ح�شاباتهم يف 
اأن اليم��ن ال ميك��ن الأي حُمت��ل اإحتال اأر�ش��ة مهما كانت 
الت�شحي��ات.. اإذًا عندم��ا نتح��دث ع��ن م��اأرب و�شم��ود 
املجاهدي��ن فيه��ا يج��ب اأن نع��رف اأواًل ك��م ع��دد حماور 
القت��ال فيها  تلك البهات التي ت�شتعل وتتفجر براكني يف 

وجوه الغزاة ومرتزقتهم باأ�شتمرار
فمح��اور القتال يف ماأرب تبدء من منطققة الُزغن وتبة 
املطار الت��ي يتجرع الع��دو فيها مرارة اخل�ش��ران ب�شكل 
يوم��ي  ووادي الُربيع��ة جن��وب �شرواح م��رورا بوادي 
امللح وحزم احُلقيل و�شل�شلة جبال اال�شقري املطلة على 
مع�شك��ر كوفل وكذالك جبه��ة امل�شجح وجبل هيان الذي 
ذاق الع��دو يف اأطراف��ة ال�شرقي��ة هزائم نك��رى وخ�شائر 
ك��ربى  اأمتدادًا  بجبه��ة املخدرة امللتهب��ة التي تقع على 
تخوم منطقة الدعان وبالقرب من مع�شكر ما�ض واخلط 
الع��ام الرابط ماب��ني العا�شمة �شنع��اء وحمافظة مارب 
،كذال��ك اي�ش��اً جبه��ة وادي ال�شي��ق التي تق��ع يف ا�شفل 
جب��ل مرثد من اله��ة ال�شمالية ال�شرقي��ه  ، وجبهة جند 
العت��ق و�شوال الى االأطراف ال�شرقي��ة ال�شمالية حلريب 

القرامي�ــس.. اإذا علــى طول وامتداد اجلبهــات املذكورة 
�شابق��اً  باأمكانكم القول اأن رجال اهلل مل يتوانو حلظة ومل 
يغفل��و عن حت��ركات العدو بل يراقبونه��ا باأ�شتمرار دون 
كل��ل او ملل ،رغ��م مئات الزحوف��ات التي ق��ام بها العدو 
خ��ال ال3 ال�صنــوات املا�صيــه ، زحوفــات هائلــة جــدا 
وتغطي��ة جوية مع ق�شف مكثف من قبل طريان العدوان 
ال�شعودي االأمريكي بغر�ض اإ�شناد مرتزقتة على االأر�ض 
ليح��رزو اأي تقدم يف املي��دان ، اإال ان قوة اهلل هي االأقوى 
وبا�ش��ة ه��و االأ�ش��د ف�شرعان م��ا تتبخرب تل��ك الزحوفات 
وتنتهي بهزائم خمزية على ايدي ابطال الي�ض واللجان 
الع��دو  فتنته��ي جمي��ع حم��اوال   ، ال�شعبي��ه 
بالتقدم ك�شابقاتها هزمية وخ�شران كما 
كل مرة... ومن جبهة ماأرب ال�صمود 
يبعث املجاهدين بر�شائل ال�شمود 
والثبات للداخ��ل واخلارج ومع 
م��رور الذكرى الثالث��ة للعدوان 
ال�شع��ودي االأمريك��ي على بلدنا 
و�شعبنا ياأت��ي التاأكيد من رجال 
اهلل يف البه��ات اأنه��م م�شتمرون 
يف الت�ش��دي للع��دوان واذيال��ه يف 
الداخ��ل مهما ا�شتم��رت احلرب ومهما 
اأ�شتم��ر الع��دو يف ارت��كاب الرائ��م بح��ق 

�شعبنا اليمني
تعدد رسائل املجاهدين

تعددت ر�شائ��ل املجاهدين من خمتل��ف حماور القتال 
فم��ن �ش��رواح يقول املجاه��د  ابوحيدر الوادع��ي: ق�شماً 
ل��و ا�شتم��ر العدوان واحل��رب مئات ال�شن��ني لن نرتاجع 
خطوة واحدة عن م�شريتنا القرانية ولن نتوانا يف الدفاع 
عن ار�شنا وعر�شنا مهما كلفنا ذالك من ت�شحية فكل �شي 

يرخ�ض يف �شبيل اهلل ون�شرة احلق وامل�شت�شعفني
وكذال��ك  يق��ول املجاه��د اب��و ح�ش��ني الزاي��دي :على 
ال�شع��ب اليمن ان ي�ش��رب ويتحمل ويثب��ت والن�شر بات 
قريب ب��اأذن اهلل تعالى ويق��ول اأي�شا لل�شي��د القائد اب�شر 
بعزك يا�شيدي فنخن رجالك حا�شرون ملواجهة العدو 3 

�صنوات او مئات ال�صنن
جبل هيان يقول املجاه��د اأبو امري املن�شوري : نحن 
اتين��ا الى هنا لنداف��ع عن �شرفنا وار�شن��ا وعر�شنا بعد 
اأر راأين��ا العدو يقتل اأبناء بلدنا ،يقت��ل االأطفال والن�شاء 
ويدمر كل �شي يف بادنا فعيب علينا اأن نقف كفويف االأيدي 
والعدوان ال�شعودي االأمريك��ي يوا�شل يف عدوانه علينا 
وع��ار ع��ار على من تبق��ى يف البي��وت ومل حتركه جمازر 

العدوان وجرائمه
جبل مرثد

يق��ول املجاه��د اب��وع ُدي احلاك��م : ر�شالتن��ا لل�شعب 
اليمن��ي ثق كل الثقة ثق باهلل تعال��ى اأوال وثق بنا ونقول  
نح��ن ثابت��ني وما م�شى من  �شنني احل��رب  ال نعتربة اال 
دور ه تدريبيه ولي�ض قتال ونقول لاأعداء  اإذا كان م�شت 
ث��اث اأع��وام ومل  تتقدم��و �شرب واح��د فمابالك��م بااليام 
التيــه  والقادمــة والتــي �صيكــون فيها مفاجئــات كبرة 
تزل��زل االأر�ض من حتت اأق��دام  العدو  ونحن منت�شرون 
باإذن اهلل تعالى فنحن ندافع عن االأر�ض والعر�ض ونقول 
ل�شي��دي وم��والي عبدامللك ييحفظ��ة  اهلل يا�شيدي ثق بنا 
فنح��ن رجالك وان�شارك  لن نرتاجع خطوه واحدة حتى 
لو تزحزحت وزالت جب��ال مارب  فنحن للعدو باملر�شاد 
الع��دو منه��ار ويف ايامة االأخ��رية والن�شر ق��اب قو�شني 
اأو اأدن��ى وما عل��ى ال�شعب اليمن��ي اإال موا�شلة ال�شمود 
والثبــات ورفــد اجلبهــات باملــال والرجــال ويف الذكرى 
الثالث��ة للع��دوان على بلدنا نوؤك��د للعدو اأنن��ا الزلنا كما 
نح��ن ق�شم��ن اأنن��ا �شنوا�شل اله��اد والدفاع ع��ن ديننا 

واأر�شنا و�شعبنا حتى الن�شر اأو ال�شهادة
جب��ل بح��رة يق��ول اأح��د املجاهدي��ن :بع��د م��رور 3 
�شن��وات من احلرب نوؤكد لقائدنا و�شيدنا ال�شيد عبدامللك 
بدرالدي��ن احلوثي حفظة اهلل اأنن��ا �شنبقى يا �شيدي رهن 
ا�شارت��ك وط��وع ام��رك ا�شرب بن��ا الرب والبح��ر والو 
ق�شم��ن فنح��ن �شيوفك البت��ارة وجيو�شك الت��ي تخو�ض 
املع��ارك م��ع العدو  لن نرتاج��ع ولن نخ�ش��ع ولن نركع 

مهما كانت الت�شحيات
حري��ب القرامي���ض  يقول اب��و نا�شر : نوؤك��د ان الزلنا 
ثابت��ني مدافع��ني ع��ن ال�شع��ب اليمن��ي ون�شك��ر ال�شعب 
اليمن��ي على دعمه��م الكبري للجبه��ات  بالقوافل والرجال 
وندعوه��م ال��ى بذل املزيد ونق��ول ل�شي��دي عبدامللك اننا 
ثابتون و�شامدون  ال��ى يوم القيامة ونقول للعدو للعدو 
مهم��ا ح�شد ومهما مكر فنحن ل��ه باملر�شاد. واأخريا يبقى 
موق��ف االبط��ال يف البه��ات ه��و نف�ش��ة مهم��ا ا�شتمر ت 
احل��رب وطالت مدتها هو ال�شمود والثبات واال�شتب�شال 
والت�شحي��ة يف �شبي��ل اهلل حتى يتحقق ن�ش��ر اهلل ل�شعبنا 
اليمن��ي املظل��وم وما تلق��اه العدوان ومرتزقت��ه خال ما 
م�ش��ى من اأيام احل��رب لي�ض اإال القلي��ل وال�شيء الي�شري 
ح�ش��ب ق��ول املجاهدين يف جبه��ة مارب فالق��ادم �شيكون 
اعظ��م وا�شد ب��اأذن اهلل تعالى وما الن�ش��ر اإال من عند اهلل 

القوي العزيز.

من الصمود األسطوري في مواجهة الغزاة واحملتلني

يط��وي  الع��ام الثال��ث من الع��دوان االأمريك��ي ال�شع��ودي االإجرامي عل��ى اليمن ب�شفح��ة مليئة 
باخليب��ات واالنت�ش��ارات، �شن��وات عج��اف م�ش��ت ومل يحمل قم��ح » عدوانه��م » اإال �شو�ش��اً، ثاث 
�شنوات ودخلت الرابعة لتكون اأ�شبه بالبقرات العجاف، فيما يبقى ر�شا�ض  اأبطال الي�ض واللجان 
ال�شعبي��ة كطري اأبابيل ترمي خملوقات العامل ال�شفلي بحجارة م��ن �شجيل، بينما ت�شبح ال�شواريخ 
والقذائ��ف اليمني��ة  ك�شي��ب من ال�شماء فيها ظلم��ات ورعد وبرق جتعل  الغ��زاة واملرتزقة ي�شعون 
اأ�شابعه��م يف اآذانه��م من ال�شواعق حذر املوت، اإنه م�شهد اأقرب اإل��ى بروفة يوم الدينونة »القيامة« 

لك��ن بتوقيع  اأبط��ال الي�ض واللجان ال�شعبية و�شتكون م�شاهد يوم احل�شاب هذا يف مناطق ما زالت 
حتت �شيطرتهم .

خال ثاث �شنوات من العدوان االجرامي اأطلق حتالف العدوان االإجرامي معارك القتل والغزو 
واالحت��ال ملحافظ��ة البي�شاء فكانت كلعن��ة عليهم اأتت لهم باملوت والذل م��ن ال�شماء ومن حتت كل 
حج��ر، حل��ب كانت هدية  اأبط��ال الي�ض واللجان يف  ذك��رى مرور ثاث �شنوات م��ن العدوان فهتف  

اأبطالنا بهتاف احلرية ممتزج بتكبريات الن�شر »اأعز جنده وهزم االأحزاب وحده

احلقيقة/ جبهة ميدي وحرض 
ث��اث �شنوات مرت م��ن  بداية العدوان االإجرامي عل��ى اليمن  ثاث �شنوات 
مرت فيها العديد من املنا�شبات مر بع�شها دون اأن نقف على حلظاتها بكل مفردة 
منه��ا لنق��ول مل��ن نحب ما يج��ب اأن نقول غ��ري اأن عد�شة �شحيف��ة احلقيقة اأبت 
اإال اأن ت��زور املجاهدي��ن يف جبه��ة ميدي ل�شاهد نف�شها وهي ب��ني يدي اأ�شدقائها 
املجاهدي��ن  يف ذك��رى الع��دوان االإجرامي ونق��ف لت�شلي ل� »جن��د اهلل«. الذين 

لولهم ملا كنا ا�صاًل موجودين اأو على قيد احلياة واحلرية والكرامة 
 التق��ت �شحيف��ة احلقيقة جماهدي الي���ض واللجان ال�شعبي��ة  ال�شعبية يف 
جبه��ة ميدي وحر���ض وتكلمنا �شوياً وكث��ريًا وجدناهم غري معني��ني باأي �شيء 
م��ن فتات الدنيا �شوى عنايتهم بالن�شر الذي امتطوا الأجله �شهوة ال�شم�ض كيما 

يعيدوا  لليمن مكانتها 
هم املختارون ليعيدوا لل�شماء زرقتها، ليعيدوا لاأر�ض األوانها وخرير املاء، 
ليعيدوا ل�شاحاتنا هديل احلمام، ليغزلوا من �شوء القمر هوؤالء وهم املختارون 

اأي�شاً ليكونوا على جبهات الع�شق حني املواقف تريد رجالها.
ويق��ول جماهد وه��و يف متقدم العمر  ترك الزمن من اآث��اره الكثري على كفيه: 
»ي��ا ول��دي .. احلرب  حتت��اج رجالها وهاه��م يخو�شونها بكل ب�شال��ة ..�شاألناه 
اإن اأردا الع��ودة لزي��ارة عائلته ثم يعود فقال املجاهدي��ن يف �شبيل اهلل يف عرفهم 

ومبادئهم ال يعودون اإال بن�شر اأو �شهادة  وال ن�شر ياأتي بدون تعب ودم
ويف مرت���ض م�شق��ق كالطرقات الت��ي اأخذت روحه يقول جماه��د  حنى التعب 

ظه��ره: » م��ن اجل الدين ومن من اجل اليمن االأر���ض واالإن�شان �شنبذل كل عال 
ونفي���ض  » ويح��ري ال�ش��وؤال بالبحث ع��ن اأجابته  اأي جربوت ل��دى هوؤالء  كيف 
ي�ش��رب عل��ى الغياب كهل ي��درك اأن اأبنه ميت�ش��ق كل فجر بندقيت��ه ليقاتل عدوا 
ال يفك��ر يف �ش��يء �شوى القت��ل والقتل ع��ادة بربري��ة تعلمها العدو م��ن �شادته، 
ي�شح��ك ال�شيخ من ال�ش��وؤال ليهم�ض: »نحن على موعد من انته��اء العام الثالث 
من العدوان االأمريكي ال�شعودي وهو يتلقى الهزائم املذلة ويف عقر دارة بعد اأن 

كان يحلم اأنه �شيحتل بلدنا يف ايام .

واللجـان  اجليـش  أبطـال 
الشـعبــــية فـي جبهـة 

حــرض مـيدي :

نقول لقائد الثورة  إن إرادتنا جبارة ال تلني وعزيزة ال ختضع وقوية ال تقهر

 للعدو وللعالم كله نقول مهما طالت احلرب حنن أهلها ومهما عظمت التضحيات فنحن لم نولد إال من رحمها

مأرب 3 سنـوات 

مجاهـدو جبـهة اجلـوف : عزيـمة ال تليـن وإرادة ال تقهـر

يف

املشهد في ذكرى مرور ثالثة أعوام على العدوان.. طير أبابيل ورعد وبرق هل هو يوم الدينونة! جبهة البيضاء:
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الشهداء : حديثهم في كل موقف 
حدثون��ا ع��ن بع���ض ال�شه��داء الذي��ن �شرب��وا اأروع االأمثل��ة يف 
الت�شحي��ة واالإق��دام والتنكيل باالأع��داء وعن االألط��اف االإلهية التي 
ترعاه��م يف كل معرك��ة وكل مرت���ض رغ��م ف��ارق االإمكاني��ات املادي��ة 
واالآل��ة الع�شكري��ة احلديث��ة الت��ي ميتلكها الع��دو لكنه��م ال يخ�شون 
ذل��ك ويوؤمنون باأن الن�شر وال�شمود لي���ض يف القوة الع�شكرية واإنا 

باإميانهم باهلل وعدالة الق�شية التي يدافعون عنها
وه��ذا هو �ش��ر ال�شمود ال��ذي حققوه ط��وال عام��ني انك�شرت فيه 
مئ��ات الزحوفات الع�شكرية املدججة باالأ�شلحة احلديثة وامل�شنودة 
بالط��ريان فكان��ت اأوه��ن م��ن بي��ت العنكب��وت اأم��ام اإرادة و�شابة 

واميان املجاهدين وثقتهم باهلل وموعودة ، ادركت وازددت يقينا باأن 
الع��دوان ال�شعودي االأمريك��ي ومرتزقته لن ي�شتطيع��وا ان يتقدموا 
�ش��ربا واحدا يف  ه��ذه البهة النهم ال ميتلك��ون ال�شاح الذي ميتلكه 
املجاه��دون من اأبطال الي�ض واللج��ان ال�شعبية وهو �شاح االإميان 
وعدال��ة الق�شي��ة حت��ى ل��و  ا�شتم��ر الع��دوان لع�ش��رات ال�شنني. فا 

يح�شد اال الهزمية واخل�شران . 
كان احلديث �شيقا مل ن�شعر بت�شلل �شاعات الليل ومل يك�شر �شكون 
اللي��ل اال ا�ش��وات القذائف وهدي��ر الطائرات التي ازعج��ت اأ�شماعنا 
ومل تهت��ز له��ا قلوبن��ا خلدنا بع��د ذلك اإل��ى  الن��وم ومل يوقظنا �شوى 
ا�شوات الت�شبيح واال�شتغفار للمجاهدين التي  ترتد يف ا�شداء املكان 
واآيات القران التي كانت كالبل�شم على قلوبنا  . .ر�شالة اأبطال الي�ض 
واللج��ان ال�شعبي��ة لق��ادة دول الع��دوان قائل��ني  لرتام��ب و�شلم��ان 
ونتنياه��و وب��ن زاي��د وكل طاغية ومعت��دي وقول، فا�شع��وا �شعيكم 
ونا�شب��وا جهدكم، ف��واهلل لن متح��وا ذكرنا ولن متيت��وا وحينا، فما 
جمعك��م اإال ب��دد وال اأيامك��م اإال عدد، �شيعلم الذين ظلم��وا اأي منقلب 

ينقلبون والعاقبة للمتقني. وال�شام عليكم ورحمة اهلل”.

لك��ن بتوقيع  اأبط��ال الي�ض واللجان ال�شعبية و�شتكون م�شاهد يوم احل�شاب هذا يف مناطق ما زالت 
حتت �شيطرتهم .

خال ثاث �شنوات من العدوان االجرامي اأطلق حتالف العدوان االإجرامي معارك القتل والغزو 
واالحت��ال ملحافظ��ة البي�شاء فكانت كلعن��ة عليهم اأتت لهم باملوت والذل م��ن ال�شماء ومن حتت كل 
حج��ر، حل��ب كانت هدية  اأبط��ال الي�ض واللجان يف  ذك��رى مرور ثاث �شنوات م��ن العدوان فهتف  

اأبطالنا بهتاف احلرية ممتزج بتكبريات الن�شر »اأعز جنده وهزم االأحزاب وحده

هذا ما �شاهدته �شحيفة احلقيقة اأثناء زيارتها اإلى  اخلطوط االأمامية ل�شاحات العز والكرامة  يف 
جه��ة البي�ش��اء ال�شتطاع اآراء املجاهدين حول معنوياتهم النف�شي��ة و�شمودهم بوجه اأعداء الوطن 

للعام الثالث على التوايل بكل فخر وعزة
تختل��ف ه��ذه التغطية  امليدانية عن كل �شابقاتها. فعلى عك�ض ما اعتادت عليه من تغطية للمعارك 
ونق��ل الواق��ع  معرب معلوم��ات املركز االإعام��ي الأن�شار اهلل كما ه��و من امليدان، حّل��ت »احلقيقة » 
ه��ذه املرة �شيفاً يف اإحدى اأ�شعب جبهات القت��ال ال لنقل اأخبار املعارك، بل ملعاي�شة حياة  جماهدي 

الي�ض واللجان ال�شعبية  عن كثب،

مهارات احترافية 
يف جبه��ة البي�ش��اء حتدي��دًا يف جبهة ناط��ع  ملا متثل وتلخ�ض ه��ذه احلرب من عناوي��ن �شيا�شية 
وبق�شاوته��ا الع�شكري��ة واملناخي��ة كان لن��ا لق��اء مع  جماه��دو الي���ض واللجان  املرابط��ني هناك . 
مقاتل��ون يف ريعان �شبابهم، طاب جامعي��ون، وذوو اخت�شا�شات متعددة نذروا حياتهم للدفاع عن 
ق�شية مقد�شة. ماذا متثل لهم هذه احلرب وملاذا ي�شاركون فيها؟ كيف يق�شون اأوقاتهم يف تلك البهة 
و�شائلهم لل�شيد القائد ؟ وجدناهم خلية ع�شكرية منظمة ويف جهوزية عالية امل�شتوى. اآليات ع�شكرية 
من مدفعية ور�شا�شات وغريها من اأنواع اال�شلحة ال�شتهداف املنافني منت�شرة يف املوقع فيما يتوزع 

املقاتلون كل يف موقعه ويف مهامه. ونكتفي هنا بهذا القدر من الو�شف.
رغ��م اإن املوعد بدون ترتيب :مل متنعه��م من اإلقاء التحية والرتحاب باح��رتام ولباقة. ي�شتقبلنا 

م�شرف البهة  بابت�شامة مل تفارق حمياه حتى اآخر اللقاء
املجاه��دون  الذي��ن يرت��دون ب��زات  مدني��ة مموهة ي�شتقبل��ون �شيوفه��م با�شتغ��راب، يف مكان مل 
يعت��ادوا في��ه عل��ى ا�شت�شافة اأي زائر �ش��وى بلبا�ض م�شاب��ه للبا�شهم . غري ان الده�ش��ة من �شيوف 
حلوا عليهم من دون ميعاد ويف هذا التوقيت مل متنعهم من اإلقاء التحية والرتحاب باحرتام ولباقة. 

ي�شتقبلنا م�شرف البهة  بابت�شامة مل تفارق حمياه حتى اآخر اللقاء ويبداأ بتعريفنا على املقاتلني.
يرك���ض جمموعة اآخرون للقيام بواجب ال�شيافة املتوا�شعة من  الكيك اإ�شافة الى املياه يف موقع 
قد ت�شتغرب فيه كيف لديهم الوقت للقيام بواجب ال�شيافة. لكنها ميزة لطاملا حتّلوا بها يف اية ظروف 

كانت.

عالقة إخاء ومودة 
من الوا�شح اأن عاقة امل�شرف  باملقاتلني اأكرث من جيدة الميع يلقي عليه التحية بحرارة العناق 
كاأن��ه اأب له��م. الحقا وردًا على �شوؤال، يجيب »امل�شرف » ح��ول عاقته باملقاتلني قائا »هم يف ميدان 
معرك��ة وكم�ش��وؤول علي اأن اأكون دائماً بجانبه��م واملقاتل لديه ظروفه اخلا�ش��ة اأي�شاً وبحاجة الى 
اهتم��ام رغ��م كل �شيء حتى ول��و اأين م�شوؤول يجب ان ات�شرف معهم كاإخ��وة يف جانب معني«م�شيفا 
»الكلم��ة احلل��وة واالطمئن��ان يخففان كث��ريا والقائد علي��ه ان يتمّتع به��ذه ال�شف��ات واال يت�شرف 
بعجرف��ة مع احد، ويف اوقات الد يكون حازم��ا وال ي�شمح باخلطاأ اأبدا«. وهنا ي�شّدد على  »العاقة 
االخوي��ة الت��ي ن�شاأت م��ع افراد الي�ض واللج��ان ال�شعبية ، ن�ش��اأت بيننا عاقة اخوي��ة مبنية على 

االحرتام املتبادل والثقة والت�شحية معا يف وجه هوؤالء التكفرييني  املنافقني ».
مرت�ض �شغرية :�شعار ال�شرخة العلم المهوري مازم لل�شهيد القائد �شحيفة احلقيقة 

تت��وزع متار�ض عدة يرفرف عليها العلم  اليمني و�شعار ال�شرخة  يف هذه البقعة حيث ينام بع�ض 
املجاهدي��ن  يف بع���ض املتار�ض ، وت�شم اغرا�شهم ال�شخ�شية مع ق��راآن �شغري وكتاب ادعية ومازم 
ال�شيد ح�شني بدرالدين ر�شوان اهلل عليه  و�شحيفة احلقيقة  ال يوجد تلفاز، ومينع ا�شتخدام الهاتف 
منعا باتا. ينقطع املجاهدين عن كل اخبار ذويهم وما يجري الأكرث من ا�شبوع واأكرث كل ح�شب مهامه 
وجمري��ات امليدان حت��ى ت�شلهم �شحيفة احلقيقة الت��ي من خالها يعرفون م��ا م�شتجدات االأحداث 

الع�شكرية وال�شيا�شية يف اليمن والوطن العربي 

معنويات عالية 
املعنويات لدى املجاهدين  هنا عالية جدا. ا�شتعدادات نف�شية وع�شكرية ال تختلف عن اية معركة 
اخ��رى يف املي��دان، غري اأن الت�شمي��م على اأن تكون هذه املعركة هي االخرية هن��ا يف  البي�شاء » هذه 
معرك��ة اإم��ا نحن اأو هم«، يقولها »ابو ف�شل » بحزم. »لن ن�شمح افكر الظامي واملتخّلف ان يحكمنا، 
ول��ن ن�شم��ح ان تكون ن�شاوؤن��ا واأهالينا واطفالنا عر�شة للبيع يف املزاد كم��ا فعلوا بالن�شاء يف مناطق 

متعددة م�شرح للعنا�شر االإرهابية التكفريية
وخ��ال الزيارة وجه املجاهدين ر�شالته��م لقائد الثورة ال�شيد عبدامللك بدر الدين احلوثي  حفظه 
اهلل .. ■ نق��ول ي��ا �شي��دي ا�شرب بن��اء اعماق البحار فنح��ن م�شلمني لك ونعدك باملزي��د من ال�شمود 

ك�صمود اجلبال 

إننا على درب الشهادة ماضون 
■نح��ن ثابت��ون ثابتون ثبات الب��ال الروا�شي ولن نفرط اأو نق�شر ..واأخ��ر يقول واهلل لو تزول 

البحر لن نزول
حتى اخر قطرة دم نخ�شع  ولن  الروا�شي  البال  �شمود  وثابتون  �شامدون  ■نحن 

كما وجه جماهدو الي�ض واللجان ال�شعبية يف جبهة البي�شاء ر�شائل اخرى لقوى العدوان 
■ نق��ول له��م واهلل واهلل ل��ن نركع ول��ن نخ�ش��ع اإال هلل �شبحانه وتعايل و�شاحه��م �شندو�شه حتت 

اأقدامنا واهلل اننا م�شتعدين ان نخو�ض املواجهة مع قوى العدوان حتى يوم القيامة 
ر�شالتنا لقوى العدوان �شنواجه التحدي بالتحدي �شنحن �شامدون �شمود البال الروا�شي

ظه��ره: » م��ن اجل الدين ومن من اجل اليمن االأر���ض واالإن�شان �شنبذل كل عال 
ونفي���ض  » ويح��ري ال�ش��وؤال بالبحث ع��ن اأجابته  اأي جربوت ل��دى هوؤالء  كيف 
ي�ش��رب عل��ى الغياب كهل ي��درك اأن اأبنه ميت�ش��ق كل فجر بندقيت��ه ليقاتل عدوا 
ال يفك��ر يف �ش��يء �شوى القت��ل والقتل ع��ادة بربري��ة تعلمها العدو م��ن �شادته، 
ي�شح��ك ال�شيخ من ال�ش��وؤال ليهم�ض: »نحن على موعد من انته��اء العام الثالث 
من العدوان االأمريكي ال�شعودي وهو يتلقى الهزائم املذلة ويف عقر دارة بعد اأن 

كان يحلم اأنه �شيحتل بلدنا يف ايام .

يقول مجاهد أحد املجاهدين 
بع��د ثاث��ة اأعوام م��ن جتيي�ض مرتزق��ة العامل م��ن باك ووت��ر والنجويد 

واالمريكيني واالإ�شرائيليني ومنافقي الداخل وغريهم الكثري .
املدار���ض  وا�شته��داف  واالأطف��ال  الن�ش��اء  قت��ل  م��ن  اأع��وام  ثاث��ة  وبع��د 
وامل�شت�شفي��ات واملط��ارات وامل�شاج��د وامل�شان��ع والطرقات وحمط��ات الوقود 
وغريه��ا .. وبع��د ثاثة اعوام م��ن ا�شتخدام الع��دوان للتقني��ة االمريكية واآلة 

احلرب االإ�شرائيلية والربيطانية على ال�شعب اليمني العظيم

أمام هذا كله 
جت��د املجاهدين املقاتل��ني يف حر�ض اأكرث ثبات��اً و�شمودًا وال��روح املعنوية 
تناطح ال�شحاب فاإذا ما اجتهت ت�شاأل اأحد املجاهدين عن �شر �شمودهم وثباتهم 

يجيب عليك هو اهلل يعزي الف�شل كله هلل ولعدالة الق�شية ومظلومية �شعبنا 
واإذا ما �شئلت جماهد اأخر فيقول ان الف�شل هو هلل �شبحانه وتعالى وبعظمة 
الهدى الذي اعطانا والذي يبعث فينا الروح الهادية  واملعنوية حتى ال ميكن 
ان ت�ش��كل اآل��ة احلرب االأمريكي��ة اإال طنني كطنني الذباب وما ه��ي اإال ق�شة اأمام 

قوة اهلل �شبحانه وتعالى 
جماه��د اأخ��ر  ت�شاأل��ه  �شحيف��ة احلقيق��ة يجي��ب اإن ال�شي��د القائ��د عبدامللك 
بدرالدي��ن احلوث��ي ه��و قائ��د كل جن��اح و�شاح��ب كل تخطيط وهو م��ن ميدنا 

بال�شمود والثبات بعد اهلل �شبحانه وتعالى 
جماهد اأخر �شالته  احلقيقة كم �شتبقى جماهدُا ؟

يقول حتى يزول الظلم والف�شاد واملنكر من هذه االر�ض 
ويقول جماهد اأخر مما يزيدنا ثباتاً و�شمودًا اإن اأعدائنا هم امريكا واملنافقني 
. والأنن��ا نع��رف ونتيقن اإن اله��اد هو الو�شيل��ة اإلى جن��ة اهلل ور�شوانه . ويف 
عودتن��ا اإلى مق��ر القيادة يقول جماهد متعب ببع�ض م��ن جراحه: »حني اأقف.. 
�شاأع��ود اإلى البه��ة فهناك �شن�شخر م��ن عدونا ومن خلفه«، وح��ني ت�شاأله عن 
جراح��ه، يق��ول: »مرت على خري.. يل بقي��ة من العمر واملاء ال��ذي �شاأ�شربه من 

هذه االأر�ض مل يخل�ض بعد«.
ويف خت��ام الزي��ارة وجه املجاهدي��ن ر�شالتهم قائلني  : “للع��دو وللعامل كله 
نق��ول مهما طالت احلرب نحن اأهلها ومهما عظمت الت�شحيات فنحن مل نولد اإالآ 
م��ن رحمها، رباه اأي ماء �شقيت هوؤالء املجاهدين �شمودهم  ومكانتهم وعطائهم 

واأي كام يقال  بعد اأن قاتلوا وواجهوا من اأجلنا كل هذه ال�شنني 
ه��وؤالء املجاهدي��ن وحدهم من حف��ظ االبت�شامة على وجوه اأطف��ال ما زالوا 
قادري��ن على اللعب القائمون عل��ى ليلنا املحرتقون بحر نهاراتنا الواقفون على 
�ش��راط الهاد بكل م��ا اأوتوا من حياة القاب�شون عل��ى اإميانهم باحلق واحلق 
اأر�شهم التي يطاأون ويزلزلون بعدوهم  هو  الذي علم العامل كيف يكون »اليمني 

» يف زمن ال�شدائد فتهون فحمدا هلل على ما رزقنا من جماهدين  .

نقول لقائد الثورة  إن إرادتنا جبارة ال تلني وعزيزة ال ختضع وقوية ال تقهر

 للعدو وللعالم كله نقول مهما طالت احلرب حنن أهلها ومهما عظمت التضحيات فنحن لم نولد إال من رحمها

مجاهـدو جبـهة اجلـوف : عزيـمة ال تليـن وإرادة ال تقهـر

املشهد في ذكرى مرور ثالثة أعوام على العدوان.. طير أبابيل ورعد وبرق هل هو يوم الدينونة!
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مشروعية املواجهة ..
م��ن امل�شتحيل عل��ى قائد كال�شي��د عبدامللك احلوث��ي حفظه اهلل 
ان يق��دم على و�شع ا�شرتاتيجية معين��ة واأن يبني عليها خطواته 
وحتركات��ه مامل تكن تل��ك اال�شرتاتيجية م�شروع��ة دينيا ووطنيا 
واخاقي��ا وان�شاني��ا وذل��ك مل��ا ل�شخ�شي��ة ال�شي��د القائد م��ن بعد 
دين��ي ومرجعية وطني��ة ورمزية اخاقي��ة واإن�شاني��ة لذلك جنده 
يوؤ�شل مل�شروعي��ة املواجهة باعتبارها خي��ارا �شروريا بقوله "اأو 
اخلي��ار االآخر التحرر والتح��رك الاُدّ ملواجه��ة ُكّل االأخطار وكل 
التحديات، ملواجهة هذه الهجمة العدوانية ال�شاملة التي ت�شتهدُفه 

بدون حق.." 
ثم جنده يعدد م�شروعية املواجهة على كافة امل�شتويات بقوله : 
َح�اُن�ُه وتعالى  �ُشبجْ اهلل  والديني،  ال�شرعي  امل�شتوى  " اأواًل على 
ِهم  َلِئَك َما َعَليجْ وجْ َد ُظلجِْم��ِه َفاأُ َر َبعجْ يق��ول يف كتابه الكرمي: }َومَلَ��ِن انَت�شَ
ُغوَن  ا�َض َوَيبجْ ِلُم��وَن الَنّ ِبيُل َعَلى اَلِّذيَن َيظجْ ��ا ال�َشّ َ ��ن �َشِبيٍل )41( اإَِنّ ِمّ
ِلي��ٌم{، �شعُبنا ال�َي�َم�ني  َلِئَك َلُه��م َعَذاٌب اأَ وجْ ِقّ اأُ َ ِ احلجْ ���ضِ ِبَغ��ريجْ أَرجْ يِف االجْ
�َرامية  العظي��م له احل��ق �شرعاً اأن يَتَح���ّرك �شد هذه الهجم��ة االإججْ

الب�شعة ال�شاملة.
�َش�اين والفطري يف الدفاع عن نف�شه وعن  ثاني��ا : " وله احلق االإنجْ
وج��وده وع��ن اأمن��ه وعن ا�شتق��راره وع��ن عر�شه وع��ن اأر�شه.. 
�َش���اين  وهو املوق��ُف احلكي��م، ال�شحيح،  ل��ه احل��ق الفط��ري واالإنجْ

املجدي، الفعال، املفيد، النافع "
 ثالثــا :  ".. اإن اأ�شلوَب املتن�شلني عن امل�شوؤولية واملتهربني من 

امل�شوؤولية وال�شعفاء والعاجزين ال يجدي وال ينفع وال يفيد.
الأن االأ�شل��وب ال�شحي��ح واحلكي��م وال�شرع��ي وال��ذي يت��اءُم 
�َش�انية ه��و اأن يقاَب��َل ال�شر والطغي��ان والهمجية  م��ع الفط��رة االإنجْ
واال�شتكب��ار واملجرم��ون والقتل��ة -اأن يواجه��وا بال��د باملوقف 

ال�شحيح بالدفاع والكفاح، مبواقف الرجال واالأحرار
رابع��ا : اإن احلكم��ة التي حكاها النبُيّ عن��ا ك�شعب ميني هي يف 
�َرامي  اأن نواج��َه تلك االأخطار والتحدي��ات، وذلك اال�شتهداف االإججْ
الب�ش��ع ال�شام��ل امل�شتمر بكل ع��زة بكل �شمود بكل ثب��ات بكل عزم 
بهم��ة عالي��ة، والذي��ن اإذا اأ�شاَبهم البغ��ي هم ينت�ش��رون، هذا هو 
َح�اُن�ُه وتعالى وكلماته  منطُق القراآن منط��ق احلكمة منطق اهلل �ُشبجْ

اَبُهُم البغي هم ينت�شرون ( )َواَلِّذيَن اإَِذا اأَ�شَ

اعرف عدوك ..
" اإن َم��ن يق��ُف وراء هذه الرائم واالعت��داءات هي منظومة 
ق��وى ال�ش��ر والهيمن��ة والطغي��ان، وعلى راأ�شه��ا اأمري��كا التي هي 
مظل��ة الطغي��ان يف الع��امَل، واإ�شرائيل الت��ي هي م�شتفي��دة من ُكّل 
م��ا يح�ش��ل بحق ه��ذه ال�شعوب م��ن اعتداءات وظل��م وجتاوزات 
وطغي��ان وا�شطه��اد وتفتيت وا�شته��داف، واأدواتها الت��ي تتبادل 
الأدوار " هك��ذا يح��دد ال�شي��د القائ��د بو�شوح يف خطاب��ه قبل بدء 
الع��دوان  م��ن هو الع��دو  ؟ الأنك حني تعرف ع��دوك �شتعرف كيف 
تواجه��ه ..ولتنته��ي ح��االت التخبط وتب��ادل االتهام��ات فتنطلق 
فوه��ات كل البن��ادق باجتاهه��ا ال�شحي��ح ال اأن تع��ود اإل��ى �ش��در 

الوطن .

التعبئة العامة .. االستعداد للمواجهة 
كان ق��رار اللجنت��ني الثوري��ة واالمني��ة اع��ان حال��ة التعبئ��ة 
العام��ة قرارا موفق��ا وحكيما وبال��ذات عقب تفج��ري م�شجَدي بدر 
واحل�شو���ض ب�شنعاء وجرائم ذبح الن��ود يف عدن وحلج وتفاقم 
االزم��ة ال�شيا�شية وحت��ركات بع�ض القوى واالح��زاب امل�شبوهة 
وذل��ك ا�شتع��دادا ملواجه��ة تل��ك املرحل��ة وتطوراتها الت��ي اأثبتت 
االيام اأن القيادة كانت على �شواب يف قرارها ودقيقة يف ح�شاباتها 

فو�شعت خطة التعبئة العامة بدعوة ال�شعب اليمني اإلى االتي  :
����  الَتَح���ُرّك بكل فئات��ه ووجاهاته العلمائي��ة واملدنية والقبلية 
وجاه��ات واأف��رادًا للَتَح���ُرّك يف ُكّل املج��االت، تعبئ��ة عامة، ورفد 

�بية واملقاتلني. عجْ املع�شكرات باللجان ال�َشّ
�َامي��ة يف ف�ش��ح وك�ش��ف املتاآمري��ن  ���ّرك البه��ات االإعجْ ����  حَتَ

�ب. عجْ واملجرمني، والن�شاط التوعوي املكّثف يف ُكّل اأو�شاط ال�َشّ
���� العطاء باملال والعطاء بقوافل الك��رم واأن ت�شكَل لان من ُكّل 

الفئات لهذا الغر�س.
�� واأن يكوَن هذا الَتَح�ّرك م�شتندًا بالتوكل على اهلل تعالى والثقة 

به وبن�شره م�شحوباً بالدعاء والذكر هلل تعالى.

الصبر االستراتيجي ...
ظه��ر ال�شيد القائد بعد 24 يوم��ا من بدء العدوان ال�شعودي 
االمريك��ي عل��ى اليمن نا�شح��ا املعتدين التوقف ع��ن عدوانهم 
واأن حتل��ي ال�شعب اليمني بال�شرب وعدم الرد لي�ض من منطلق 
العج��ز او اال�شتكان��ة وان��ا اإقام��ة للحج��ة واثب��ات حلقيقة 
مظلوميت��ه التي �شتك��ون �شر انت�شاره فخاطبه��م ال�شيد القائد 
قائــال " اأن�شحك��م اأن تتوقف��وا ع��ن عدوانك��م واأن تكف��وا ع��ن 
عدوانك��م فورًا واأن ال تدخل��وا يف حماقات اأكرب وكفى ما عملتم 
وم��ن االآن فتوقف��وا ف��ورًا واإال فكل اخلي��ارات مفتوحة وهناك 
ملف��ات ميكن اأن تفتح م��ن يفكر اأن يحتل ال�َي�َم�ن هل يت�شور اأن 
امل�شاأل��َة �شهلٌة، النا���ض يف ال�َي�َم�ن البع�ض يقتت��ل من اأخيه اإذا 
اأراد اأن ياأُخ��َذ عليه جربة �شغ��رية اأو مزرعة �شغرية هل اأنتم 
���َب ال�َي�َم�ن��ي �شي�شُك��ُت لكم لتحتل��وا بلَده،  عجْ متوهم��ون اأن ال�َشّ
�ب وق��راه ومناطقه  عجْ اإذا دخل��ت جيو�شك��م اإل��ى مدن ه��ذا ال�َشّ

ف�شرتون ما �شيحل بها واهلل اأعلم من ميكن اأن يعود " 

جبهات املواجهة ...
ومم��ا يوؤك��د على ان ه��ذا ال�ش��رب كان خطوة �شروري��ة وهامة 
يف ا�شرتاتيجي��ة املواجه��ة و�شناع��ة الن�شر ما احت��وى عليه ذات 
اخلط��اب م��ن ترتيبات حملته��ا  التوجيهات والتي ح��ددت جبهات 

املواجهة وق�صمتها اإلى جبهتن هما :
1 � البه��ة االأولى داخلية:-  وُتعَن��ى بالو�شع الداخلي يف هذا 

البلد من خال خم�شة اجتاهات هي  :
االجت��اه االأول االأمن��ي : ويعن��ى مبواَجه��ة ُكّل املجرم��ني وكل 

االختاالت االأمنية، االجتاه الثاين : اجتاه االإمداد والتموين
 االجتاه الثالث : االجتاه االعامي 

االجتاه الرابع : االجتاه التعبوي
االجتاه اخلام�ض : االجتاه ال�شيا�شي 

2 � والبه��ة االأخرى هي البهة الت��ي تت�شدى للغزو وحتاوُل 
وت�شع��ى و�شتنت�ش��ُر باهلل تعال��ى اإلى من��ع اأي غزو له��ذا البلد اأو 

احتال الأر�شه.. التاأكيد على املواقف .. اإ�شارة البدء ..
عندم��ا اأعل��ن جمل�ض االأمن ال��دويل موقفه املخزي م��ن العدوان 
عل��ى اليمن ظه��ر ال�شيد القائ��د معلنا ثبات موق��ف ال�شعب اليمني 

املظلوم يف خطاب موجه اإلى الداخل واخلارج  

قال فيه : 
 " لن ي�شت�شلَم �شعُبنا ال�َي�َم�ني العظيم اأََب�دًا، وهو �شامد وثابت، 
وهو معتمٌد على اهلل تعالى، الذين يظنون اأنهم بجرائمهم الوح�شية 
�ب من  عجْ وغطر�شته��م وكربيائه��م وُطغيانهم وما يفعلونه به��ذا ال�َشّ
�ب  عجْ عون هذا ال�َشّ �ب ويرِكّ عجْ قتل وح�شار اأنهم �شيخ�شعون هذا ال�َشّ

لهم وحتت اأقدامهم واهمون واأغبياء" 

العنصر الثابت في املواجهة :
اك��دت كل خطاب��ات ال�شيد القائ��د على البعد الروح��ي للعقيدة 
الثقافي��ة والقتالية لل�شعب اليمني املتمث��ل يف االرتباط باهلل تعالى 
واملعي��ة االإلهي��ة الدائم��ة التي يح��اول القائد وال�شع��ب احل�شول 
عليه��ا واحلفاظ عليه��ا يف معركته امل�شريية ومن ذل��ك على �شبيل 
املثال :  " التوكل على اهلل.. مهما كانت اإمكاناُت اأولئك مهما راهنوا 
عل��ى ما لديهم من اأم��وال وعتاد ودعم من هنا اأو هناك، فاأنت توكل 
عل��ى اهلل وثق ب��ه والتجئ اإليه، وكفى باهلل ولياً وكفى باهلل ن�شريًا، 
نعم املولى ونعم الن�شري ".  " واهلِل َلاعتماُد عليه �شبحانه وتعالى 
رًا من االعتماد على اأَِيّ ِّ اأحد يف هذا العامل،  اأعظ��ُم عزًا واأ�شمُن َن�شجْ

ِرِه«. َ َباِلُغ اأَمجْ ُبُه اإَِنّ اهلَلّ ِ َفُهَو َح�شجْ لجْ َعَلى اهلَلّ »َوَمن َيَتَوَكّ

معركة النفس الطويل : 
اتخ��ذت املواجه��ة مع الع��دو اأ�شلوب��ا تكتيكي��ا يتنا�شب وحجم 
االمكاني��ات واملدى الغرايف والبعد ال�شيا�ش��ي فعمد قائد الثورة 
اإل��ى االعان عن هذا اال�شلوب يف خطاب��ه بعد قرابة ال�شهرين على 
ب��دء الع��دوان حني ق��ال : " اإن َنَف�َشن��ا طويٌل وخياراُتن��ا متعددة، 
ونح��ن يف موق��ف الق��وة ال بنوعي��ة العت��اد وحجم��ه وال مبواقف 

دراسة

دراسة أولية في خطابــــــــات      السيد القائد خـــالل سنـــوات العــــــــــدوان اســـــــــــــتـــــــــــــراتـــــــــــــيـــــــــــــجـــــــــــــيـــــــــــــة 
املــــــواجــــــهــــــة والـــــصـــــمـــــود

إعداد / حمــــــــــــير العـــــــــــــــــزكي

ثالثة �أعو�م كاملة مرت على �لعدو�ن �ل�صعودي �المريكي على �ليمن �كتظت باالإجر�م و�لوح�صية و�لعبثية و�زدحمت 
بزخم �ل�صمود و�لت�صدي و�لتحدي و�لباأ�س �ليماين و�صهدت على تو�طئ �قليمي ودويل و�صمت �أممي و�إن�صاين وعجت باملفاجاآت 
و�النت�صار�ت �لتي �أذهلت �ل�صديق قبل �لعدو وماز�ل �لبع�س �أ�صري� حلالة �لعجز عن ت�صديقها حتى �ليوم .. ثالثة �أعو�م حافلة 

باملو�جهة �لتي خا�صها �ليمنيون بب�صالة و�قتد�ر وثبات و�نت�صار وعزم اليلني و�ر�دة التنك�رش وفق ��صرت�تيجية و��صحة �ملالمح 
ثاقبة �لروؤية حمددة �الهد�ف و�قعية �لنتائج ، ��صرت�تيجية قر�آنية ر�صمت م�صارها قيادة ربانية ز�دها �الميان باهلل وعدتها �لثقة 

به وعتادها �العتماد عليه ت�صدق �لقول بالفعل .. ثالثة �أعو�م �رشفت ب 65 �إطاللة مباركة لل�صيد �لقائد عبد�مللك بن بدر 
�لدين �حلوثي حفظه �هلل و�أيده وحر�صه ون�رشه �صمت بني جنباتها كل ما يحتاجه �ل�صعب �ليمني �ملظلوم لل�صمود  و�لت�صدي 

و�صاغت �أدبياتها ��صرت�تيجية �ملو�جهة و�صناعة �لن�رش ومثلت �لبالي�صتي �الكرث تاأثري� يف جمريات �حلرب و�ال�صد فتكا يف �أتون 
�ملعركة و�الكرث �إيالما يف نف�صيات �لعدو ومنافقيه قيادة و�فر�د� ، بددت ما زينه �ل�صيطان الأوليائه من.  ع�صو�ئية �ليمنيني وما 

غرر به �ملرتزقة على ��صيادهم من �رجتالية �لقيادة �ليمنية يف مو�جهة �لعدو .

أبطال اجليش واللجان الشعبية في جبهة تعز : 
مــــــن نعم اللــــــه علينا أن مــــــّن علينا بقيــــــادة حكيمة متمثلة بالســــــيد القائد الذي اســــــتطاع 
إدارة املعركــــــة بحنكــــــة عظيمــــــة  وهــــــزں فيهــــــا مشــــــروعًا دوليــــــًا حتالف فيه طغــــــاة األرض

د�شن ال�شعب اليمني الع��ام الرابع للعدوان  بدفعة 
مــن ال�صواريــخ البال�صتيــه وكــذا احل�صــور الكبــر 
وامل�ش��رف يف مي��دان ال�شبع��ني  حي��ث كان ملحافظ��ة 
الذك��ري  �شحيف��ه  ه��ذه  احي��اء  يف  كب��ري  تع��ز  دور 
احلقيق��ة   التق��ت بعد كبري م��ن مثقفي تع��ز واع�شاء 
ال�شلط��ة املحلي��ة وك��ذا املرابط��ني يف خمتل��ف جبهات 

تعز  ......  وكان احلوار التايل :

جبهة تعز /جميل املقرمي 
ابو �شادق من جبهه تبه ال�شال و�شط املدينة 

اي�صالهــا  تــودون  التــي  الر�صالــة  ■■ ماهــي 
اليوم  وانتم تد�شنون العام الرابع من العدوان؟؟؟..

■اوال نحم��د اهلل ون�شك��ره عل��ي من��ه وف�شله بهذه 
االنت�شارات العظيمة  والتي تتحقق علي يد اوليائه  و 
الت��ي م��ا كان��ت لتتحق��ق اال بعودتنا ال�شادق��ة ايل اهلل 
والوف��اء بالعهود التي قطعناها عل��ي انف�شنا   بحمايه 

الوط��ن ومكت�شبات��ه ونحم��د اهلل ان م��ن علين��ا بقيادة 
حكيم��ه متمثل��ة بال�شي��د القائد ال��ذي ا�شتط��اع ادارة 
املعرك��ة بحنك��ة عظيم��ة  وه��زم فيه��ا م�ش��روع دويل 

حتالف فيه طغاة االر�ض علينا ..

اجلبهة الغربية
■■ ويف جبه��ة الغربية وحتدي��دا يف منطقة ال�شمن 
وال�شاب��ون  التقين��ا املجاهدين والذي اك��دوا علي ان 
الثق��ة الكبرية  باهلل هي من متنحه��م الن�شر  ابو احمد 
اك��د علي �شموده يف البهة حت��ي يتحقق الن�شر علي 
االع��داء الطغ��اة الذين يري��دون  ا�شتباحت االعرا�ض 

ونهب ثروات الباد 
املنطق��ة ال�شرقي��ة: قبائ��ل ال�شبيح��ة ب��داأت تع��ي 

خمطط العدوان وا�شبح لديها موقف مغاير 
اإل��ى  حمور املنطقة ال�شرقي��ة التقينا باالأخ املجاهد 
العمي��د ج��ال ال�شبيح��ي  اركان ح��رب الل��واء 119 
وال��ذي قدمنا ل��ه التعزي��ة   با�شت�شهاد اخي��ه ف�شحك 

وقال لقد فاز اخي ويجب عليكم ان تهنوين بهذا ال�شرف 
العظي��م   ونح��ن عل��ي ال��درب �شائ��رون وعل��ي خطي 

ال�شهداء مقتفون حتي يتحقق الن�شر 
■■  ���ض. ..ممك��ن ت�شرح��وا لن��ا كي��ف املعنوي��ات 

وكيف االقبال علي مع�شكرات التجنيد ؟؟؟
ال�شب��اب  م��ن  الكث��ري  العامل��ني  رب  هلل  احلم��د   ■
توجوهوا ايل املع�شكرات ونحن كل يوم ن�شتقبل وجوه 

�شابه منطلقة ملواجهة املحتل 
■■ باعتبارك احد ابناء ال�شبيحة كيف تقيم و�شع 
ه��ذه القبيلة والتي تعترب من القبائ��ل التي وقفت �شد 

املحتل الربيطاين   والراف�شة لا�شتعمار ؟؟
ان  اليمن��ي  ال�شع��ب  كل  واب�ش��ر  اب�ش��رك  ان��ا   ■
ال�شبيح��ة  الي��وم  له��ا موق��ف  مغاي��ر مت��ام  قبيل��ة 
للموق��ف ال�شاب��ق حي��ث ا�شتغ��ل الع��دوان طي��ب هذه 
القبلي��ة وكرمه��ا وابائه��ا ورف�شه��ا للظل��م ال��ذي حل 
به��ا م��ن االأنظم��ة ال�شابق��ة  وح��دث هنال��ك احتق��ان 

وا�شتي��اء  فح�ش��ر اال�شتعمار علي �شفي��ح �شاخن من 
الغ�شب وا�شتغل هذا الهجني ووظفه مل�شاحله ولكنهم 
اليوم ا�شتفاقوا وكما ت�شاهد االن هناك الكثري من الناء 
ال�شبيح��ة يقفون يف �شف الوط��ن  وان �شاء اهلل االيام 
القادمة  �شتك��ون مفاجئة للع��دوان و�شياأتيهم من ابنا 

ال�شبيحة مامل يكونوا يتوقعه 
الي��وم اي عاق��ل وه��و يري م��ا يح�ش��ل يف النوب 
م��ن نه��ب واحت��ال وفو�ش��ى ينتهجها التحال��ف ثم ال 
ي�شتفي��ق  وال يع��ود ايل ح�شن الوط��ن فعليه مراجعه 

طبيب نف�شي 
..ايل  اجلنــوب  ابنــاء  مــن  باعتباركــم  �ــس   ■■

اين  ت�شري  بريكم ؟؟
■ الن��وب ي�ش��ري ايل الهاوي��ة بع��د ان ا�شتط��اع 
التحال��ف ان يجع��ل م��ن قيادته قودا ملعرك��ه لي�ض لهم 
فيه��ا ناق��ة وال جمل ولذلك يج��ب علي ابن��اء النوب 
الع��ودة والتحرك الاد وامل�ش��وؤول   اليوم وهم يرون 

الفو�صى  اخلالقة  يف اجلنوب يرون القتل والغتيالت 
التي   طالت العلماء 

والت��ي مل ت�شف��ع له��م تل��ك الفت��اوي الت��ي كان��وا 
يطلقونها 

االخ النقيب عميد البيتل  ركن االمداد  اللواء 119
■■ �ض كيف ت�شتقبلون العام الرابع من العدوان؟؟
■ ن�شتقبل العام الراب��ع ب�شواريخ بال�شتيه نطلقها 
ايل قل��ب عوا�شم الع��دوان  و�شواري��خ ب�شريه اخري 
تتوج��ه ايل ميدان التدريب ونح��ن باأعداد قوي ب�شريه 
�ش��وف تذه��ل العدو ك��م ونوعا حيث تعد ه��ذه الثاث 
ال�شن��وات عباره عن دوره ع�شكري��ه ونعتربها  اعداد 
وتدري��ب والع��ام الق��ادم �ش��وف يك��ون ع��ام الن�ش��ر 
واحل�شم ونعاهد قائ��د الثورة وال�شعب اليمني انه لن 
يه��دي لنا بال او يرتاح لنا طرف اال وقد حررنا الوطن 
من دن���ض الغزاة واملحتلني  و�شوف ي��روي مننا با�ض 

اليمنين  



11 اخلميس  2018/3/29م املوافق 11 رجب 1439هـ العدد )258( عدد خاص بمناسبة مرور 3 أعوام من الصمود في وجه العدوان  دراسة

القوى امل�شتكربة، بل مبظلوميتنا وعدالة ق�شيتنا ومهما كان حجم 
َوان فا قل��ق، واالأهم ه��و االعتماد على الل���ه والعمل الاد  الُع���دجْ

ومن م�شوؤوليتنا الَتَح�ّرك اإلى االأََم�ام خطوات«. 
وق��د اأثبتت ح��رب اال�شتن��زاف الت��ي يخو�شها ابط��ال الي�ض 
واللج��ان ال�شعبي��ة وبال��ذات يف جبهات م��اوراء احل��دود كفاءتها 
وفاعليته��ا من خال حج��م اخل�شائر الب�شري��ة واملادية الع�شكرية 
وبرهنت على ذل��ك �شفقات ال�شاح التي ابرمته��ا ومازالت تربمها 

قوى العدوان حتى اليوم ملواجهة تلك اخل�شائر .

محددات التفاوض :
�شرع��ان ما ب��داأت تلوح يف االف��ق دعوات التفاو���ض الإيجاد حل 
�شيا�ش��ي ينه��ي الع��دوان ويبحث ع��ن ا�شتثم��ار الدم��ار والقتل يف 
حتقي��ق مكا�شب �شيا�شي��ة لقوى الع��دوان ومنافقيه ولك��ن ال�شيد 

القائد و�شع املحددات االأ�شا�شية الأي حل �شيا�شي يف قوله " 
نهاي��ة املطاف حلل امل�شكل��ة ال�شيا�شية هناك ح��ل وحيد، حوار 
برعاي��ة اأممية يف دول��ة حمايدة، من حيث كان��ت عملية احلوار قد 
توقف��ت باملرجعي��ة املقّرة واملعتم��دة التي هي خمرج��ات احلوار 

الوطني واتفاقية ال�صلم وال�صراكة "

املواجهة خيار فرضته األقدار :
م��ع ق��دوم �شه��ر رم�شان م��ن الع��ام االول للع��دوان ال�شعودي 
االمريك��ي كان��ت حماوالت التو�ش��ل حلل �شيا�شي غ��ري مثمرة كما 
كان متوقع��ا ل��دى القي��ادة  ونتيجة لذلك جاء اال�ش��رار على خيار 

املواجهة يف خطاب ا�شتقبال �شهر رم�شان لل�شيد القائد بقوله : 
اأن نوا�ش��ل حتركنا يف ُكّل االجتاهات؛ الأن  " معني��ون جميعاً 
ه��ذا قدرنا، ه��ذا خيارن��ا، خيارن��ا ك�شع��ب م�شلم خيارن��ا ك�شعب 
�شهد ل��ه الر�شول باالإمي��ان، خيارنا ك�شعب ح�ش��اري عزيٍز ميتلك 
اأري��خ، خيارن��ا الذي ال  ر�شي��دًا عظيم��اً من القي��م واالأخ��اق والَتّ
بدي��ل عنه اإال الهوان والذل واخل��زي، ولنثق باهلل تعالى بال�شمود 
والتوكل على اهلل والثبات والتحرك الاد، ومن دون تواكل ال اأحد 

يكل دوره اإلى اأحد ُكٌلّ منا يتحمل م�شوؤوليته "
عامل ال�شمود ومقوماته .. يف خط املواجهة .

كلما مرت االي��ام وال�شهور واالعوام على ال�شعب اليمني يف ظل 
العدوان الظامل واحل�شار االآثم ومع تفاقم االو�شاع االن�شانية 

لليمني��ني وتعاظم الرغبة يف قتله��م واحتالهم وجتويعهم 
وتركيعه��م من قوى الع��دوان كلما برز عام��ل ال�شمود 

بقوة الحم��دودة التاأث��ري على معادل��ة املواجهة بكل 
م�شتوياته��ا وق��د حفل��ت خطابات ال�شي��د القائد مبا 

يع��زز مفه��وم ال�شم��ود كثقافة ديني��ة وقيمة 
وطني��ة وواج��ب اإن�ش��اين ليحظ��ى ال�شمود 

واهميت��ه ودوره و مقومات��ه واال�شادة به 
باحل�صــور الدائــم يف احل�صــرة ال�صريفة 
واالطال��ة الكرمية لل�شي��د القائد املجاهد 

ومن ذلك على �صبيل املثال : 

"اإن  �شعبن��ا ال�َي�َم�ن��ي العظي��م ال��ذي �شم��د بالرغ��م م��ن اأنه 
كان يع��اين وال ي��زال يف الف��رتة املا�شي��ة، وحا�ش��رًا، كان يع��اين 
ب�ش��كل كبري من ظ��روف اقت�شادية �شعبة من معان��اة كبرية، من 
م�ش��اكل كثرية، كانت ق��وى العدوان ذاتها ه��ي وراء تلك امل�شاكل 
اإن��ا توجت ُكّل م��ا عملته ب�شعبنا طيلت املراح��ل املا�شية ُكّل تلك 

االعتداءات امل�شاكل التي هي �شنيعتها" 
ثم يقول يف مقومات ال�شمود اليمني اال�شطوري :

1 - " واأهــم عامــل لهــذا ال�صمــود وهذا الثبــات يف مواجهة هذا 
اخلط��ر الكبري، وه��ذا الع��دوان الهائل ب��كل اإمكانات��ه الهائلة، هو 

اعتماد هذا ال�شعب على اهلل �شبحانه وتعالى "
2 - " اأي�ش��ا �شعبنا ال�َي�َم�ني العظي��م ي�شتمد هذا ال�شمود وهذا 
الثب��ات من ر�شيده القيمي واالأخاق��ي الكبري والعظيم، هو �شعب 
موؤم��ن وبالتايل هو �شعب عزيز �شام��د �شامخ اأبّي ال يقبل باالإذالل، 
ال يقب��ل بالهوان، ال يرك��ع اإال هلل، ال يخ�ش��ع اإال هلل، ال ينحني اأمام 
ال�شعوب��ات واالأحداث مهما كان��ت؛ الأنه تعّود وتربى اإميانياً على 

اأال ينحني اإال هلل، وال يخ�شع اإال له �شبحانه وتعالى"
3 - "واأي�ش��ا ه��ذا ال�شم��ود ناب��ع م��ن وع��ي �شعبن��ا ال�َي�َم�ن��ي 
مبظلوميت��ه، هو يدرك ويعي جيدًا اأنه �شع��ب مظلوم، ومظلوميته 
وا�شح��ة اأو�شح م��ن ال�شم���ض يف رابعة النه��ار. �شعبن��ا ال�َي�َم�ني 
العزي��ز العظيم مظلوميته بّينة، تاأتي ق��وى اأخرى ال �شاأن لها بهذا 

ال�شعب، 

اخليارات االستراتيجية :
به��ذه العبارة " اأوجه ندائي لكل االأحرار وال�شرفاء يف هذا البلد 

تعزي��ز  يف  البه��ات الداخلي��ة وتعزيز للتح��رك 
ت  ا ر خليــا " اطل��ق ا اال�شرتاتيجي��ة 

بال�صتيا  القائــد  ال�صيــد 
على  العدو مزلــزل  عملي��ات  غ��رف 

واالعامي��ة ا�شط��رت التكتيكيــة 
اإلــى  اثرهــا  علــى 

جيــه  جيو�شه��ا االلكرتوني��ة تو
�صخمــة  حمــالت  اإلــى 
ب��ني  توزع��ت  ج��دا 
لت�صكيــك  ا

وال�شخري��ة يف �شبيل �شرف االهتمام عن اأهمية وجدية وم�شداقية 
تل��ك اخلي��ارات واأثره��ا ال��ذي ير�شم��ه ع��ام راب��ع عل��ى ال�شمود 

والتحدي واملواجهة وب�شائر الن�شر على عدوان همجي �شافر

القبيلة .. شرف املواقف وتشريف التكرمي 
للقبيل��ة يف فكر وروؤية ال�شيد القائد مكانة ودور ولها يف خطاباته 
ح�ش��ور وتاأث��ري ويف ا�شرتاتيجي��ة املواجهة مل تغب اأب��دا ومثلت 
الرق��م اال�شع��ب يف ميدان املعرك��ة ، نتحدث عن القبيل��ة امل�شبعة 
بالقي��م الديني��ة ال�شوية واالع��راف واال�شاف وال�شي��م العروبية 
االأ�شيل��ة التي تاأب��ى على نف�شه��ا العمالة والو�شاي��ة واالرتهان ، 
القبيل��ة الت��ي اأراد لها ال�شيد القائ��د ان تكون اك��رث فعالية واأقوى 
تاأثريا اإيجابيا من خال االطارات التي دعا اليها ورعاها وماحتقق 
منه��ا وم��ا �شيتحقق وم��ن ذلك جمل�ض اعي��ان اليمن ال��ذي دعا اإلى 
اعتم��اده ر�شميا يف خطابه مبنا�شبة ذكرى ثورة ال 21 من �صبتمر 
تقديــرا منه لدور القبيلــة الرائد وامل�صرف فقــال :  " نبارك  الدور 
الفع��ال وامل�ش��رف والب��ارز لقبائ��ل اليم��ن يف مواَجه��ة االحت��ال 
والت�ش��دي للع��دوان ويف ه��ذه املنا�شب��ة اأدعو اإل��ى اإن�شاء جمل�ض 
اأعي��ان اليم��ن كمجل�ض ر�شمي �شم��ن موؤ�ش�شات الدول��ة الحت�شان 
ه��ذا الدور واإ�ش��راك هذا املك��ون الرئي�شي �شمن الدول��ة باعتباره 
من املكون��ات الرئي�شية يف البلد وباعتب��ار دوره االإيجابي على كل 

امل�صتويات "

ال مكان للمساومة ...
ويف ذك��رى عا�ش��وراء يف العام االول من الع��دوان و�شع ال�شيد 
القائ��د مب��داأ الثب��ات على املوق��ف احلق مهم��ا بلغ��ت الت�شحيات 
وع��دم القبول بامل�شاوم��ة يف الثوابت الأن حج��م اخل�شائر الناجتة 
ع��ن التخاذل تبلغ ا�شعافا م�شاعفة حجم تلك الت�شحيات املقد�شة 
فيقــول هذا ال�صــدد :. " امل�شاألة لي�شت قابل��ة للم�شاومة، حرية اأو 
ا�شتعب��اد، ع��ز اأو ذل، ح��ق اأو باط��ل، �شرف اأو ه��وان، فمهما طال 
اأمد العدوان ومهما كان حجم التطورات لن يوهن ذلك من عزمنا "

جيال بعد جيل إلى يوم القيامة ..
م��دة املواجه��ة ل��ن تنته��ي ومداها ل��ن يحا�ش��ر فم��امل يتوقف 
عدوانه��م ل��ن يرتاج��ع عزمنا ول��ن تنك�ش��ر ارادتنا ول��ن يتزحزح 
ثباتنا ولن يتاأثر �شمودنا وما دمنا على احلق ومادام الباطل �شيد 
مواقفهم وفي�ش��ل اجتاهاتهم فلن تنتهي املعركة معهم لن يح�شمها 
تغ��ري املواق��ف الدولي��ة او ت�ش��ارب امل�شال��ح االقليمي��ة ل�شب��ب 
ب�شيط ذك��ره ال�شيد القائد يف خطابه مبنا�شبة ذكرى املولد النبوي 
ال�شريف يف عام العدوان االول حني قال : " ل رهان على اأحد 
ونحن م�شتعدون اأن نواجههم اإلى يوم القيامة جيًا 

بعد جيل "

الرياض وما بعد الرياض 
اتخ��ذت املواجه��ة م��ع الع��دو امل�شتك��رب الظ��امل 

م�شارا جديدا بعيد املدى من خال االهتمام بالقدرات ال�شاروخية 
وتطويرها اإلى م�شتوى الت�شنيع املحلي ابتداء ب�شواريخ ال�شرخة 
وو�ش��وال اإلى منظومة الربكان التي ا�شتطاع جيلها الثاين الو�شول 
اإلى عم��ق  العدو ال�شع��ودي واإلى عا�شمته الريا���ض وبالتايل نقل 
املعرك��ة اإل��ى عق��ر داره واالنتق��ال من مرب��ع الت�ش��دي اإلى مربع 
التح��دي باالإ�شافة اإلى ما �شاحب ذلك من تطور نوعي يف منظومة 
الت�شني��ع الع�شكري متث��ل يف �شناعة واط��اق الطائرات امل�شرية 
ب��دون طيار وهذا النقلة النوعية وه��ذا امل�شار الديد حتدث عنه 
ال�شي��د القائ��د يف خطابه .مبنا�شب��ة ذكرى ال�شهي��د يف العام الثالث 
للع��دوان بقول��ه "  اإن الق��درات الع�شكرية لليمني��ني تتطور ب�شكل 
مذه��ل ومده���ض وعل��ى راأ�شها الق��وة ال�شاروخية والت��ي و�شلت 
للريا�ض و�شت�شل اإلى ما بعد بعد الريا�ض " واأ�صاف اأي�صا  " ومن 
هذه القدرات يف اجناز مهم ونوعي بداأ يف ت�شنيع طائرات با طيار 
والتي �شتاأخ��ذ مدى ابعد واأرفع واأكرث فاعلي��ة وهناك م�شارات يف 

تطوير الدفاع الوي �شترتك تاأثريها وفاعليتها يف الواقع".

التصعيد في مواجهة التصعيد ..
يف منت�شف العام الثاين للعدوان وجد العدو نف�شه يف ماأزق واقعه 
البائ���ض بني خ�شائ��ره الفادحة وجمازره الوح�شي��ة وجرائمه �شد 
االن�شاني��ة وعجزه التام عن احل�ش��م الع�شكري يف اأي من البهات 
ولذل��ك وحتت �شغط حماقته وغروره وعجرفته وحماوالته الفوز 
بر�ش��ى �شي��ده الدي��د يف البيت االبي���ض مل يكن امام��ه من خيار 
�ش��وى اللجوء اإلى الت�شعي��د بكل امكانيات��ه وكل م�شتوياته االمر 
ال��ذي توقعت��ه القيادة احلكيم��ة واتخذت م�ش��ار الت�شعيد املقابل 
وعل��ى كافة امل�شتويات م�ش��ارا جديدا مدرو�ش��ا بعناية للمواجهة 
وهذا ما اأكد عليه ال�صيد القائد بقوله ": العدو ال�شعودي �شيحاول 
ان ي�شع��د ع�شكرياً حت��ى نهاية العام وه��ذه التعليمات اخذها من 

وزير احلرب االمريكي وعلينا مواجهة الت�شعيد بالت�شعيد "

معادلة الردع الباليستي ...
مل يظه��ر ال�شيد القائد بعد مرور الف ي��وم من العدوان خماطبا 
ال�شع��ب اليمني اال وه��و يحمل لهم معادلة جدي��دة جاري فر�شها 
عل��ى واقع املعركة وذل��ك بعد اأن زف��ت اليهم الق��وة ال�شاروخية 
ب�ش��رى ا�شته��داف ق�شر اليمامة مقر حكم اململك��ة ال�شعودية لتبداأ 
معادل��ة ال��ردع البالي�شت��ي والتي عرب عنه��ا ال�شيد القائ��د بقوله " 
اأنت��م تق�شفون �شنعاء �شنق�ش��ف الريا�ض ونق�شف اأبو ظبي، اأنتم 
تعت��دون عل��ى الق�ش��ر المه��وري يف �شنع��اء ت�ش��ل �شواريخنا 
البالي�شتي��ة اإل��ى ق�ش��ر اليمام��ة يف الريا���ض، اأنت��م تعت��دون على 
من�شاآتن��ا احليوية واالقت�شادية �شنقابلك��م مبثل ذلك ال�شن بال�شن 
وال��روح ق�شا���ض. ، الي��وم هناك معادل��ة �شنفر�شه��ا من جديد 
و�شن�شعى بكل جد وبكل جهد ومب�شئولية هذا يفر�شه علينا مبداأنا 
وتفر�شه علينا امل�شئولية اإلى اأن نبتكر كل و�شيلة م�شروعه للدفاع 
ع��ن �شعبنا وع��ن بلدنا وملواجهتك��م يف عدوانكم طامل��ا ا�شتمر هذا 

العدوان. ""

دراسة أولية في خطابــــــــات      السيد القائد خـــالل سنـــوات العــــــــــدوان

السلطة احمللية
■■ اال�شت��اذ طه هم��ام وكيل حمافظ��ه تعز  ما هو 
دور ال�شلط��ة املحلي��ة يف تلم�ض هم��وم املواطنني وحل 
م�شكاته��م ونح��ن الي��وم ند�ش��ن الع��ام الراب��ع  فيما 
الزال هن��اك من اع�شاء ال�شلطة املحلية  متواجدون يف 

�شنعاء   تاركني الو�شع يف فراغ؟؟
■■    ثاثة اعوام م��ن ال�شمود.. ما هو وقع جبهة 

تعز اليوم. .؟
■ يف البداي��ة ينبغ��ي ان ن�ش��ري ال��ى ان حمافظ��ة 
تع��ز وال�شيط��رة عليها اح��دى االه��داف الرئي�شية يف 
خطط حتالف الغ��زو والعدوان ال�شع��ودي االماراتي 
ال�شهيوامريك��ي مل��ا ميثل��ه موقعه��ا الغ��رايف املط��ل 
عل��ى م�شي��ق ب��اب املن��دب م��ن اهمي��ه وم��ا متثل��ه 
تع��ز م��ن خ��زان ب�ش��ري يت��وزع يف كل انح��اء اليم��ن 
واخل��ارج ويوؤث��ر عل��ى املجتم��ع اليمني ب�ش��كل عام، 
فتحال��ف الغ��زو والعدوان عمل من وق��ت مبكر لتهيئة 
اخلارجي��ة  باملخطط��ات  للقب��ول  التعزي��ة  ال�شاح��ة 
التامري��ه  املكلفني بتنفيذها من قب��ل امريكا وبريطاتيا 
وا�شىرائي��ل يف اليم��ن ب�ش��كل عام ويف تع��ز على وجه 
اخل�شو���ض  فواق��ع البه��ة بع��د م��ا يق��ارب الثاث 
ال�صنــوات من ال�صمــود 00تك�شف��ت للكثري  خمططات 
حتالف الغ��زو والعدوان و�شقط��ت ذرائعه يف التدخل 
الع�شك��ري يف اليم��ن ، فنف��ذ حتالف الغ��زو والعدوان 
عملي��ه ع�شكري��ه كب��ريه مطل��ع الع��ام املا�ش��ي ا�شمها 

&ال�صهم الذهبي& ت�صتهدف احتالل ال�صاحل الغربي 
بعد ان ا�شابه االحباط م��ن امكانيه ادواته يف الداخل 
م��ن املرتزق��ة واملنافق��ني من ا�شق��اط تع��ز وت�شليمها 
للغ��زاة، تدخ��ل اال�شيل الغ��ازي وايل جانب��ه مرتزقه 
جنوبني و�شودانيني  وتكفريي��ني ومتعدي الن�شيات 
00 با�شتثن��اء ادوات��ه من ابناء تع��ز  مبهاجمة املخاء 
وذوب��اب وموزع  من اجل ال�شيط��رة عليها واقتطاعها 
م��ن تع��ز ولكن��ه ووج��ه مبقاوم��ه �شر�ش��ة ومع��ارك 
ك��ر وف��ر م��ن قب��ل الي���ض واللج��ان ال�شعبي��ة الذين 
ي�شط��رون لل�شنه الثالث��ة  وماحم بطولي��ه اأ�شطورية 
يف وج��ه اعت��ى حتال��ف كوين ي�ش��م اق��وى دول العامل 
واغناهــا 00مثل��ت عملي��ة ا�شتن��زاف كب��ريه للغ��زاة 
عل��ى ط��ول جبه��ة ال�شاح��ل  وب��ددت اح��ام حتال��ف 
الغزو واالجرام  باإمكاني��ه ك�شر ارادة ال�شعب اليمني 
العظي��م  املتم�ش��ك بار�ش��ه وكرامت��ه و�شيادته والذي 
اعل��ن النفري والتعبئ��ة العامة املتوا�ش��ل لتحرير  كل 

�شرب من ار�ض اليمن الطاهرة من دن�ض الغزاة 
-    ما اهم ما حققته البهة. على امليداين .؟ 

-  او ما هي االنت�شارات التي حتققت.. ؟
-  الي��وم م��ا الذي يج��ري يف تعز..؟  يف تع��ز اليوم 
نوذج��ني يف �ش��رق تع��ز ومعظ��م مديري��ات حمافظة 
تعز اخلا�شعة ل�شلطة الدول��ة املمثلة بحكومة االنقاذ 
مناطق �شيطرة الي�ض والان ال�شعبية تتواجد فيها 
الدول��ة وي�شود فيه االم��ن واال�شتق��رار واغلب �شكان 
املدين��ة يعي�ش��ون في��ه ، ون��وذج اخر غ��رب وو�شط 

تعز مدينة القدمية وبع�ض مراكز مديرياتها وواقعهم 
يتحدث عن نف�شه قتل و�شحل ونهب للموؤ�ش�شات العامة 
واخلا�ش��ة و�ش��راع �شبه يوم��ي لاأدوات م��ن ف�شائل 

االرتزاق والعمالة للخارج،  الفرق بيننا وبينهم ..
نحن حملنا �شاح العزة واالإميان واحلديد واجتهنا 

للجبهات دفاعا عن ديننا وكرامتنا وا�شتقال وطننا .
بينما ه��م حملتهم دناءته��م وعمالتهم لل�شري يف خط 
االرت��زاق وبي��ع انف�شهم لل�شيط��ان  ووطنه��م للغزاة 

مقابل الفتات من املال اخلليجي املدن�ض
-  كي��ف تقيم��ون م�ش��ار اال�شن��اد ال�شعب��ي   ■ ■

والتعبئة العامة..؟
■ الي�ض والان ال�شعبية ي�شطرون كل يوم ماحم 
بطولي��ه ويقومون بواجبهم على اكمل وجه  واملجتمع 
من خلفهم ينبغي ان يكون تفاعله وا�شناده للمجاهدين 
بحجم املوؤامرة واال�شتهداف ، قمنا يف الهيئة ال�شعبية 
بزي��اره  العام��ة وا�شن��اد البه��ات موؤخ��را  لتعبئ��ه 
البهات فوجدنا رجال اهلل من ابطال الي�ض واللجان 
ال�شعبي��ة معنوياتهم مرتفعة تطاول الفرقدين ، وزرنا 
املجتم��ع فوجدن��ا الوع��ي ال��كايف بخط��ورة م�شاري��ع 
الغ��زاة وادواته��م يف الداخ��ل من خال النم��اذج التي 
قدموه��ا يف املحافظ��ات النوبية املحتل��ة او املناطق 
اخلا�شع��ة ل�شيطرة االدوات واملجتم��ع ال يريد مطلقا 

تو�صيع هذا النموذج الب�صع 
الواج��ب  نف���ض  ه��و  تع��ز  باأبن��اء  املن��اط  ال��دور 
ال�شرعي    بالقيام بواجبهم مبقت�شي التكليف ال�شرعي 

كج��زء م��ن ابناء ه��ذا الوط��ن ال��ذي يتعر���ض الأعتى 
حتال��ف اجرام��ي ي�شته��دف احت��ال اليم��ن ومتزيق��ه 
ونهب ثروات��ه فواجبهم الدين��ي والوطني واالخاقي 
الع��دوان  ه��ذا  كاف��ة طاقاته��م ملواجه��ة  ا�شتنها���ض 
وادواته يف كافة جبهات املواجهة الع�شكرية واالأمنية 
املواجهــة  جبهــات  وكافــة  والثقافيــة  والإعالميــة 
املفتوح��ة حت��ي بتم دح��ر الغزاة من كل �ش��رب د ن�شته 

اقدام الغزاة
مديريــة حيفــان :اأمــن وا�صتقــرار بف�صــل اجلي�ــس 
واللج��ان  اال�شتاذ وليد العب�ش��ي  باعتبارك احد اأبناء 
مديرية حيف��ان .... كيف تقيم الو�شع االمني مبديريه 
حيف��ان  خا�شه ان  ه��ذه املديري��ة  ي�شتهدفها العدوان 

بني حلظه واخري.. 
مديريــة حيفــان  مثلهــا مثــل الكثــر مــن مديريات 
جمي��ع  ال�شته��داف  يف  تعر�ش��ت  الت��ي  املحافظ��ة 
واجتماع��ي  واإعام��ي  وامن��ي  ع�شك��ري  االجتاه��ات 
املنافق��ني  �شيط��رة  طيل��ة  و  الع��دوان  بداي��ة  من��ذ 
االول  الع��ام  خ��ال  املديري��ة  مناط��ق  بع���ض  عل��ى 
والث��اين م��ن الع��دوان  ، حيث  دم��ر  ط��ريان العدوان 
وامل�شاج��د  واملعاه��د  واملدار���ض  ع�ش��رات  املن��ازل 
وتدمريه��ا ،  وارتكب جرائم القتل التي طالت االطفال 
والن�ش��اء ، او م��ن خ��ال و�شائ��ل الزي��ف والت�شلي��ل 
التي  حاولت ا�شتهداف وعي املجتمع من اجل التمر�ض 

خلفه 
لكن بف�ش��ل اهلل وتاأيده  و التحرك امل�شئول  من قبل 

الي���ض واللج��ان ال�شعبي��ة والتف��اف املجتم��ع  قطع 
الطري��ق على دول الع��دوان واملنافقني م��ن ال�شيطرة 
عل��ى املديري��ة بل متكن��ت اللجان ال�شعبي��ة حينها من 
حتري��ر وتطه��ري جمي��ع مناط��ق املديري��ة ، وحماي��ة 

ابنائها من كل م�شاريع واأفكار الظال العدوانية 
ال�شعبي��ة  وبالتن�شي��ق  اللج��ان  ا�شتطاع��ت  كم��ا 
م��ع ال�شلط��ة املحلي��ة واله��ات االمني��ة ، وتعامله��ا 
امل�شئ��ول امل�شتمد م��ن ثقافة ووعي امل�ش��رية القراآنية 
، ا�شتطاع��ت   خال م��دة ق�شرية  م��ن تطبيع احلياة 
اليومي��ة يف املديري��ة وتثبيت االمن وخل��ق الطماأنينة 
وال�شكينة و�ش��ط املواطنني ، وهو ما كان له دور كبري 
يف  ك�شب ثق��ة املجتمع وحتفي��زه للم�شاركة واالإ�شهام 
م��ن اجل احلفاظ عل��ى ما هو عليه من اأم��ن وا�شتقرار 
خ�شو�ش��ا بع��د الو�ش��ع املخيف ال��ذي  تعي�ش��ه  تلك 
املناط��ق واملديري��ات الت��ي مازالت تخ�ش��ع ل�شيطرة 
الع��دوان واملنافقني يف املحافظ��ة ، والتي حتولت الى 
م�ش��رح يومي الرت��كاب اب�ش��ع جرائم القت��ل وال�شلب 

والتقطع والنهب 
احلم��د هلل  الي��وم  مديري��ة حيف��ان تعي���ض و�ش��ع 
امنــي وم�صتقــر متميز قــل مثيلــه ، واجلهــات المنية 
وال�شلط��ة املحلي��ة واملكاتب التنفيذية تق��وم بواجبها 
ب��كل م�شئولي��ة  ، ومواطن��ني املديرية يعمل��ون كل ما 
بو�شعه��م ولن يدخروا اي جهد م��ن اجل احلفاظ على 
اأمن مديريتهم وحالة الطماأنينة والهدوء التي ينعمون 

بها 
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يــبــشــر بــتــنــامــي الـــــقـــــدرات الــــعــــســــكــــريــــة       .. ويـــتـــوعـــد قـــــوى الـــــعـــــدوان بــاملــفــاجــآت
مبناسبة الذكرى الثالثة للصمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود في وجه العدوان.. السيد القائد:

< الــــعــــدوان الـــســـعـــودي األمــريــكــي 
عــلــى بــلــدنــا لــثــالثــة أعــــــوام  هـــو أكــبــر 

معركة في الساحة الدولية

< الــفــضــل أوال لــلــه تــعــالــى عــلــى أن 
ليصمد  العظيم  الــصــبــر  شعبنا  مــنــح 

كل هذه املدة

فــــــــي هــــــــــذه املــــنــــاســــبــــة  نـــــتـــــذكـــــر   >
الشهداء واجلرحى، والله هو املكافئ 

لهم على عظيم ما قدموه

< نذكر بإكبار وإعزاز رجال امليدان 
فــــــي اجلــــــبــــــال والـــــســـــهـــــول والـــــصـــــحـــــاري 

والوديان ومختلف محاور القتال

< نـــتـــوجـــه بــــإعــــزاز وإجـــــــالل لــكــل 
فــــــئــــــات الـــــشـــــعـــــب الــــيــــمــــنــــي وألســـــــر 

الشهداء واجلرحى واملرابطني

< رغــم كــل الــظــروف الصعبة ال يــزال 
في  التاريخي  موقفه  في  اليمني  شعبنا 

مواجهة العدوان

اليمني هو تعبير  قــام به شعبنا  < ما 
عـــن صــمــود الــيــمــن وثـــبـــات الــيــمــن وأهـــل 

اليمن في مواجهة العدوان

< صـــمـــود شــعــبــنــا هــــو نـــــاجت عــــن وعـــي 
بخطورة هذا العدوان

< قوى العدوان األساسية تشكلت من أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والسعودية واإلمارات، وأخرى كاألردن ومصر والسودان وغيرها قامت بأدوار متفاوتة

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، واأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل امللك 
احلق املبني، واأ�شه��د اأن �شيدنا حممدا عبده ور�شوله 
خامت النبيني، الله��م �شل على حممد وعلى اآل حممد، 
وبارك على حممد وعلى اآل حممد، كما �شليت وباركت 
عل��ى اإبراهي��م وعل��ى اآل اإبراهي��م اإن��ك حمي��د جميد، 
وار�ض الله��م بر�شاك عن اأ�شحابه االأخيار املنتجبني 

وعن �صائر عبادك ال�صاحلن.
اأيه��ا االإخ��وة واالأخ��وات، �شعبن��ا اليمن��ي امل�شلم 
العزي��ز، ال�ش��ام عليكم ورحم��ة اهلل وبركات��ه، ثاثة 
اأع��وام م�ش��ت م��ن ال�شم��ود العظي��م يف وج��ه اأعتى 
عدوان يف ه��ذه املرحلة على وجه املعمورة، العدوان 
االأمريك��ي ال�شعودي، على بلدن��ا، على �شعبنا اليمني 
امل�شل��م، مبا متتلكه ق��وى العدوان م��ن اإمكانات ومبا 

هي��ئ لها م��ن ظروف، ومبا يع��اين منه �شعبن��ا اليمني 
فيم��ا قبل العدوان ويف اأثناء العدوان هو اأعتى عدوان 

وهو اليوم ميثل اأكرب معركة يف ال�شاحة العاملية.
 و�شم��ود �شعبن��ا يف مواجهة هذا الع��دوان بالرغم 
م��ن الظ��روف الع�شيبة ج��دا التي يعاين منه��ا �شعبنا 
علــى كل امل�صتويــات يف ظروفه ال�صيا�صيــة، وظروفه 
الع�شكرية وظروفه االقت�شادية، وما كان يعاين منه ما 
قب��ل العدوان من م�شاكل وظ��روف �شيا�شية معروفة، 
ال�شم��ود يف ظل و�ش��ع كهذا يف مواجه��ة عدوان مبثل 
ه��ذا امل�شتوى ق��دم �شورة عظيمة ع��ن �شعبنا اليمني 
فيم��ا ميتلكه من ر�شيد اإن�ش��اين واإمياين واأخاقي، قدم 
�ش��ورة عظيمة عن هذا ال�شعب يف ثباته يف عظمته، يف 
قوته ومنعته االأخاقي��ة واالإن�شانية، وحفظ ل�شعبنا 

حريته وكرامته، هذا �شيء عظيم و�شيء مهم.
 يف هذا املقام يف هذا اليوم، يف هذه املنا�شبة يجب اأن 
نع��رف فيه احلق الأهله، فنتوجه اأوال بال�شكر واحلمد 
�شبحان��ه  باملن��ة هلل  واالإق��رار  والتعظي��م  واالإج��ال 
وتعالى الذي اعتمد علي��ه �شعبنا وراهن عليه �شعبنا 
ووث��ق به �شعبنا، وتوكل علي��ه �شعبنا، وهو �شبحانه 
وتعالى نعم املولى ونعم الن�شري، كفى به وليا وكفى 
ب��ه وكي��ا وكفى ب��ه ن�ش��ريا، فراأينا ن�ش��ره ، ومل�شنا 
تاأيي��ده وع�شن��ا رعايت��ه يف كل ه��ذه الثاث��ة االأعوام 
والت��ي اإذا عدن��ا فيها اإلى املقارنة فيم��ا ميتلكه �شعبنا 
م��ن اإمكانات وقدرات مادي��ة، يف مقابل ما متتلكه قوى 
العدوان من اإمكانات وما هيئ لها من ظروف، جند اأن 
ال مقارن��ة، كان باإمكان قوى العدوان بهذه احل�شابات 
وبهذه االعتبارات، باعتب��ارات االإمكانات والظروف، 
كان باإمكانه��ا اأن حت�ش��م املعرك��ة ل�شاحله��ا بح�ش��ب 
اخلط��ة التي اأعدتها واعتمدته��ا واأملت اأن تنجح فيها 
يف غ�ش��ون اأ�شابيع، ول��وال هذه الرعاي��ة االإلهية، هذا 
العون والن�ش��ر واملدد االإلهي العظي��م على امل�شتوى 
املعن��وي وعل��ى امل�شت��وى النف�ش��ي وعل��ى م�شت��وى 
الواقع، مل��ا كان باالإمكان لهذا ال�شم��ود ولهذه الفرتة 
م��ن الزمن وبهذه القوة والعنف��وان والفعالية، فنحن 
نتوج��ه اإلى اهلل �شبحان��ه وتعالى حامدي��ن �شاكرين، 
معرتفني له بالف�شل واملنة، اآملني منه وراجني منه اأن 
ميدنا وميد �شعبنا العظيم باملزيد من الن�شر والتاأييد 
حت��ى يتحقق الن�شر احلا�شم اإن �شاء اهلل باندحار هذا 

العدوان واإبطال كيد املعتدين الغزاة.
 بع��د الف�ش��ل والعرفان باملن��ة هلل �شبحانه وتعالى 
نتج��ه بالتقدير واالإعزاز اإلى �شعبنا العظيم، واالأولى 
يف �شعبن��ا ويف املقدم��ة قبل غريهم ال�شه��داء العظام، 
�شه��داء املي��دان، �شه��داء املوق��ف، العظم��اء الذي��ن 
ذهبــوا اإلى امليدان بكل اإباء وبكل عزة، بكل ا�صتب�صال 
وب��كل تفان للت�ش��دي لهذا الع��دوان الغا�ش��م الظامل، 
وبا�شتب�شاله��م وبت�شحياته��م الت��ي و�شل��ت لدرج��ة 
الت�شحي��ة باحلي��اة والروح بقي ل�شعبن��ا هذه املنعة 
وه��ذه احلرية، وبقي �شعبنا يف ه��ذا املوقع من القوة 
واالقت��دار والع��زة، بعد ال�شهداء ناأت��ي اإلى الرحى 
وح��ق علين��ا اأن نثم��ن ت�شحياته��م كذل��ك، جرح��ى 
امليدان، جرحى املوقف، جرح��ى البهات، الرحى 
الذي��ن اأ�شيبوا وه��م يف ميدان البطول��ة واال�شتب�شال 
والثبات، يقارعون ويت�صدون لقوى الغزو والحتالل 
والبغ��ي والع��دوان، فنزفت دماوؤهم وه��م يف امليدان، 
والثبــات،  وال�صتب�صــال  ال�صمــود  حالــة  يف  وهــم 
والبع���ض منه��م اأ�شي��ب بجراح��ات بليغ��ة، البع�ض 

االإ�شاب��ات، معاناته��م،  نتيج��ة ه��ذه  اأعيق��وا  منه��م 
معاناته��م من جراحه��م، معاناتهم والبل��د حما�شر ال 
ُيتاح للجريح فيه اأن يحظى بالعناية الازمة، جديرة 
بالتقدي��ر، واهلل �شبحان��ه وتعال��ى هو ال��ذي يكافئهم 
ويجزيه��م خري ال��زاء على م��ا يعانون من��ه، وعلى 
ت�شحياته��م وم��ا قدموه، بع��د ذلك، احل��ق كل احلق 
يف التقدي��ر والثناء واالإعزاز للرج��ال االأبطال، لرجال 
املي��دان، للمرابط��ني يف البه��ات، الذي��ن ذهب��وا اإلى 
مي��دان القت��ال، وهم يحلم��ون اأرواحهم عل��ى االأكف، 
وه��م يعي�شون يف كل حلظة حالة اال�شتعداد لل�شهادة، 
وه��م يعي�شون هذا االإح�شا���ض، ويحملون هذه الروح 
املعط��اءة يف كل حلظاته��م، يف ليله��م ونهاره��م، وهم 
يعان��ون يف تلك البه��ات، ما كان منه��ا يف البال، ما 
كان منه��ا يف ال�شه��ول، م��ا كان منه��ا يف ال�شحاري، ما 
كان منهــا يف بالوديــان، مــا كان منها يف املــدن، ما كان 
يتحرك��ون  القت��ال،  حم��اور  كل  يف  الق��رى،  يف  منه��ا 
با�شتب�ش��ال عظيم، و�شرب عظي��م، ال يثنيهم عن القيام 
مبهامه��م وع��ن اأداء واجبهم، ال ما ميتلك��ه العدو من 
اأفت��ك اأنواع االأ�شلحة، فا قنابل��ه وال �شواريخه، وال 
احلم��م الت��ي تلقيه��ا طائرات��ه، وال االآالف املوؤلفة من 
�ش��ذاذ االآفاق ومرتزقته الذين يدف��ع بهم اإلى امليدان، 
م�شنودين باأكرب واأ�شر�ض واأق�شى غطاء ناري ميكن اأن 
ت�شه��ده اأي معركة يف العامل، ت�شتخ��دم فيه كل اأنواع 
االأ�شلح��ة، كل ذلك مل يثنهم ع��ن القيام بواجبهم وعن 
اأداء مهامه��م الع�شكرية، ويف كل ي��وم، يف كل نهار ويف 
كل ليلة قوافل ال�شهداء تاأتينا من عندهم تباعا، موقف 
عظيم و�شم��ود وا�شتب�شال ي�شطره التاريخ ب�شفحات 
بي�ش��اء باأ�شط��ر من ن��ور، بكلمات املجد الت��ي �شتكون 
در�ش��ا عظيم��ا ال اأعظ��م من��ه وال اأ�شرف من��ه لاأجيال 
القادمة، بعد كل ذل��ك نتوجه اأي�شا باالإعزاز والتقدير 
اإلى كل فئات هذا ال�شعب واأطيافه، من الذين ت�شرفوا 

بالوفاء وال�شمود واملوقف احلق �شد هذا العدوان.

ناأت��ي اإل��ى اأ�ش��ر ال�شه��داء، تل��ك االأ�ش��ر ال�شاب��رة 
اأ�ش��ر  اإل��ى  ناأت��ي  املحت�شب��ة،  امل�شحي��ة  املعط��اءة 
الرح��ى، ناأتي اإل��ى اأ�ش��ر املرابطني، بكل م��ا تعانيه 
تل��ك االأ�ش��ر، والبع�ض منه��ا املرابطون ه��م العائلون 
فكان��ت  احتياجاته��ا،  توف��ري  عل��ى  والقائم��ون  له��ا 
بغيابه��م تع��اين من ظ��روف معي�شية �شعب��ة، اإ�شافة 
اإل��ى ما تعاني��ه كل اأ�شرة رجالها مرابط��ون يف امليدان 
م��ن غربة وم��ن �شوق ومن لهف��ة اإلى اأبنائه��ا وفلذات 
اأكباده��ا، كل هذا يج��ب اأن يقدر، يج��ب اأن ننظر اإليه 
نظرة االإعزاز، نظرة االإعظام، نظرة التقدير واالإكبار 
واالإج��ال، ناأت��ي اإل��ى كل اأبن��اء ه��ذا ال�شع��ب الذين 
ي�شهمون بكل اأ�شكال العطاء، العطاء بالرجال، العطاء 
بامل��ال، العط��اء بالكلمة املعربة وامل�شان��دة واملوؤيدة 
الظ��روف  عل��ى  والتما�ش��ك  بال�ش��رب  وال�شادق��ة، 
االقت�شادي��ة ال�شعبة واملعي�شي��ة القا�شية جدا، وهم 
برغ��م كل ذلك، وهم م��ع كل ذلك ال يزال��ون يف املوقف 
الثاب��ت ال��ذي ال يتزح��زح، يف رف�شهم له��ذا العدوان 
ب��كل اأ�ش��كال الرف���ض، ويف تاأييدهم ال�ش��ادق والقوي 
والثاب��ت ال��ذي ال يتزح��زح بال�شم��ود يف موج��ه هذا 
الع��دوان والت�شدي له��ذا الع��دوان، كلماتهم القوية، 
�شربه��م العظيم، متا�شكه��م ومعنوياتهم العالية كلها 
ت�شه��م م��ع كل تل��ك املواق��ف امليداني��ة عل��ى �شناعة 
موق��ف ميني عظيم جمع يف كل طياته، يف كل جزيئاته 
يف كل اأ�شكال��ه، جمع وع��رب عن موقف عام، هو �شمود 
اليمــن، هو ثبــات اليمن واأهــل اليمــن يف مواجهة هذا 
الع��دوان، �شكل حلالة املي��دان وللموقف الع�شكري يف 
املي��دان حالة من امل�شان��دة العظيم��ة والقوية فكانت 
النتيج��ة ه��ي هذا التما�ش��ك الكبري ل�شعبن��ا العزيز يف 
مواجه��ة هذا الع��دوان، هذا ما يج��ب اأن نتحدث عنه 
بع��د ثاثة اأعوام من ه��ذا ال�شمود العظي��م الذي فيه 
ت�شحي��ات كبرية وت�شحيات عظيمة، وت�شحيات بكل 

اأ�شكال الت�شحية و�شرب عظيم.

 ه��ذا ال�شم��ود ه��و ناب��ع م��ن وع��ي، وع��ي ع��ن 
حقيق��ة هذا الع��دوان والذي يدل عل��ى حقيقة اأهدافه 
ال�شيطانية، حقيقة ما ه��م عليه، اأطراف هذا العدوان 
باأنف�شه��م يع��ربون باأنف�شه��م بت�شكيلته��م ع��ن حقيقة 
اأهدافه��م، وممار�شاتهم االإجرامي��ة عربت، وعدوانهم 
م��ن اأ�شله ال��ذي ال مربر له عرب، وق��دم ال�شهادة على 

نف�شه.
 ه��ذا الع��دوان الذي هو كم��ا نقول دائم��ا، و�شنظل 
نق��ول والواقع ي�شهد لنا، ه��و عدوان باإ�شراف واإدارة 
اأمريكي��ة، اأمري��كا ه��ي م��ن تدير ه��ذا الع��دوان، لوال 
اإذنه��ا ولوال ر�شاها لوال موافقتها ولوال اإدارتها ولوال 
غطاوؤه��ا، ول��وال م�شاندته��ا ولوال دوره��ا الرئي�شي يف 
ه��ذا العدوان م��ا كان هذا الع��دوان، ملا جت��راأ النظام 
ال�شع��ودي ال��ذي ه��و اأ�شغ��ر و اأحق��ر واأ�شع��ف من 
الدخ��ول يف ه��ذا الع��دوان عل��ى �شعبن��ا العظيم وهو 
يع��رف من ه��و هذا ال�شعب، ويعرف��ه جيدا وخربه يف 
التاريخ جيدا، فيعرفه يف احلا�شر جيدا، واَل االأعرابي 
االإمارات��ي اأحقر كذل��ك من اأن يتج��راأ يف عدوان كهذا، 
لك��ن كم��ا نقول وكم��ا يعرف ه��ذا المي��ع، هم جمرد 
اأدوات، اأدوات ا�شتغ��ل به��ا االأمريك��ي، ه��م القفازات 
التي ا�شتخدمها االأمريكي يف عدوانه وجعل منها غطاء 
الإجرام��ه، فهذا الع��دوان الذي هو باإ�ش��راف اأمريكي، 
ع��دوان اأمريكي بامتياز، عدوان اأمريكي بكل ما تعنيه 
الكلمة، وهو بالتايل عدوان باطل، ل يخرج عن ال�صياق 
اال�شتعم��اري، وعن النزعة اال�شتعمارية التي تتحرك 
به��ا اأمري��كا يف كل املنطق��ة، ال يخرج اأي�ش��ا باعتباره 
ج��زءا اأي�شا م��ن كل املعركة التي ت�شتغ��ل عليها وبها 
اأمري��كا يف املنطقة ككل عن املوؤامرة االأمريكية الكربى 
عل��ى اأمتنا جميع��ا، والتي اجته ج��زء كبري منها على 
�شعبن��ا اليمن��ي العظي��م بح�ش��ب موقع ه��ذا ال�شعب 
الغ��رايف بح�شب اأهميت��ه املعتربة، وبالت��ايل احتاج 
االأع��داء اإل��ى اأن تك��ون معركته��م مع �شعبن��ا اليمني 

وصف قائد الثورة الســــــيد عبدامللك بدرالدين احلوثي صمود الشــــــعب اليمني 
بالصمــــــود املثمــــــر، قائــــــال إن مــــــن ثمــــــرة هــــــذا الصمــــــود أن اســــــم اليمــــــن بقي ولــــــم يتبعثر 

أو يتالشــــــى، مؤكــــــدا فــــــي كلمة متلفــــــزة له مبناســــــبة الذكــــــرى الثالثة للصمــــــود في وجه 

العدوان أن قدرات الشعب اليمني العسكرية رغم العدوان تتنامى، وقال "قادمون في 

العام الرابع مبنظوماتنا الصاروخية التي تخترق كل وسائل احلماية للعدو وبطائراتنا 

املســــــيرة التي تصل إلــــــى مدى بعيد وبتفعيل غير مســــــبوق ملؤسســــــاتنا العســــــكرية".. 

وأشــــــار إلــــــى أن التزام شــــــعبنا بقضايــــــا أمته عامــــــل آخر من عوامل شــــــن قوى االســــــتعمار 

العدوان عليه، في ما يلى نص اخلطاب:
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معرك��ة خمتلفة ع��ن معركتهم م��ع بقيةال�شعوب حلد 
االآن.

 معركته��م مع بقي��ة ال�شعوب لها اأ�ش��كال واأناط، 
ولك��ن معركته��م م��ع �شعبن��ا ه��ي االأك��رب واالأ�شر�ض 
والدخ��ول فيه��ا كان بزخم اأك��رب ب�ش��كل اأنظمة ولي�ض 
جماعات، واحتاجوا فيها اإلى جهود كبرة، احتاجوا 
فيه��ا اإلى ه��ذا امل�شتوى الكب��ري من التدخ��ل املبا�شر، 
واالأدوات الكث��رية التي دخلت اإلى املعركة، الو�شائل 
الكث��رية، وه��ذا ي�شه��د ل�شعبن��ا اليمن��ي يف اإبائ��ه يف 
�شابت��ه يف قوت��ه، يف مت�شك��ه، مبعنويات��ه العظيم��ة 
باإميان��ه العظي��م، ف�شعبن��ا يعي مع من ه��ي معركته، 
وم��اذا يري��د اأولئك، م��ا يري��ده االأمريكي، وم��ا الذي 
ي�شتفي��ده االإ�شرائيل��ي م��ن ه��ذا الع��دوان، االأمريكي 
طرف وا�شح من هذا العدوان، طرف وا�شح، بتعبري 
ومواق��ف قادته و�شيا�شييه، م��ن كان منهم م�شوؤولون 
ع�شكريون، وغ��ري امل�شوؤولني الع�شكري��ني م�شوؤولون 
�شيا�شيون اأي�شا، وهم حتدثوا بكل �شراحة وو�شوح 
ع��ن الدور االأمريكي يف هذا العدوان الذي ن�شتطيع اأن 
نق��ول بح�شب ما يقولون هم اأن��ه ميثل م�شاحة كبرية 
وجزء اأ�شا�شي يف هذا العدوان، عندما يقول االأمريكي 
اأن اإلي��ه ال��دور املعلومات��ي، ال��دور املعلومات��ي ربع 
املعرك��ة، ث��م يق��ول اأن عليه ال��دور اللوج�شت��ي، هذا 
اأي�ش��ا اجعل��ه وبتوا�ش��ع كبري رب��ع املعرك��ة اأي�شا، 
ثم ناأت��ي اإلى م�شاأل��ة العمليات املبا�شرة ف��اإذا له دور 
اإل��ى  بق��ي  فال��ذي  واالإدارة،  التخطي��ط  يف  اأ�شا�ش��ي 
الان��ب ال�شع��ودي هو التمويل، �شحي��ح الذي يدفع 
امل��ال ه��و ال�شع��ودي الأن االأمريك��ي اأراد اأن ي�شتفي��د 
من ه��ذه املعركة وال يخ�ش��ر �شيئا، ال يحت��اج اإلى اأن 
يخ�ش��ر بالتموي��ل، فالتموي��ل يف ه��ذه املعرك��ة عل��ى 
ال�شع��ودي، والت�ش��در له��ذه املعرك��ة، ليك��ون العار 
واخل��زي بالدرجة االأولى عل��ى ال�شعودي، ليقول هو 
ع��ن نف�شه اأن��ه �شاحب املوقف يعن��ي يتولى كرب هذه 
املعرك��ة، ويتحم��ل اإ�ش��ر ووزر ه��ذه املعرك��ة وهذا 
الع��دوان هو، ويتقلد عار ه��ذا العدوان هو، ليتقدم يف 
ال�ش��دارة، ويح�ش��ب العدوان على نف�ش��ه، ليقول هو 
بتمويل��ه وت�ش��دره املعركة املتحمل ل��كل امل�شوؤولية، 

هذه خطيئته، هذا غباوؤه، هذا اإفا�شه، هذه حماقته.
ال�شع��ودي  ال��دور  ياأت��ي بع��د  االإمارات��ي كذل��ك، 
مبا�ش��رة، ودوره �ش��يء جدا يف هذا الع��دوان، فجعل 
م��ن نف�ش��ه اأي�ش��ا قف��ازا اآخر، حال��ه كم��ا ال�شعودي، 
ميول، ين�شط على امل�شتوى ال�شيا�شي كما ال�شعودي، 
على امل�شت��وى االإعامي كما ال�شعودي، على م�شتوى 
الن�ش��اط املي��داين كاأداة، هم يوؤدون ه��ذا الدور، نحن 
كذلك بالتاأكيد ن�شهد لهم اأنهم يوؤدون اأدوارهم كاأدوات 
ب�شكل فّعال، وب�شكل تام، كاأدوات، كاأدوات لاأمريكي، 
ال��دور يوؤدون��ه جي��دا،  وكقف��ازات لاأمريك��ي، ه��ذا 
ويحاول��ون اأال يق�ش��روا في��ه، ويحاول��ون اأن يبذلوا 
ق�ش��ارى جهده��م في��ه، وخ�ش��روا الكث��ري والكثري يف 

�شبيل ذلك، ومن اأجل حتقيق ذلك.
ف��اإًذا هذا الع��دوان االأمريك��ي باأدوات��ه االإقليمية، 
ال�شع��ودي واالإماراتي، ومن يلفون��ه معهم من �شذاذ 
االآفاق، من الطامعني واالنتهازيني، والذين يتحركون 
باأه��داف هن��ا اأو هن��اك، اأه��داف رخي�ش��ة، اأه��داف 

�شيطاني��ة، اأهداف �شيئة، هذا العدوان بكل ذلك يهدف 
اإل��ى ال�شيط��رة علين��ا، واالحت��ال لبلدن��ا، ه��ذه هي 
اخلا�ش��ة، كل اأولئك الذي اأت��وا اإلى �شاحتنا معتدين 
وغزاة وظامل��ني، ومرتكبني لكل هذا االإثم، ومتحملني 
لكل هذا ال��وزر، هذا غاية ما يريدون��ه، �شيطرة علينا 
ك�شع��ب ميني، واالحت��ال لبلدن��ا، مبوقعه الغرايف 
املتمي��ز، املطل عل��ى البحر االأحم��ر، والبحر العربي، 
وموقع��ه يف الزي��رة العربي��ة، يف جن��وب الزيرة 
العربي��ة، موقع��ه امله��م عل��ى م�شتوى املنطق��ة ككل، 
املنطق��ة العربي��ة، ويف التعب��ريات اال�شتعماري��ة، يف 
ال�ش��رق االأو�ش��ط، ثرواته، مقدرات��ه، موقعه، وقربه 
مم��ا ي�شمونه يف اأي�شا يف اال�شتعم��ال االأمريكي بالقرن 
االأفريقي، اعتب��ارات كثرية، واأطم��اع كثرية، دفعت 
بهم اإل��ى هذا العدوان، ح�شاباتهم جت��اه �شعبنا الذي 
ا و�شعبا اأبي��ا، و�شعب��ا عزيزا،  ي��رون في��ه �شعبا ح��ًرّ
و�شعب��ا مرتبط��ا بق�شاي��ا اأمت��ه الكربى، �شعب��ا لي�ض 
حال��ه كحال بع�ض ال�شعوب املقه��ورة، املغلوبة على 
اأمره��ا، الت��ي و�شل��ت اإلى درج��ة اأن تكب��ل متاما فا 
تتحرك نهائيا جتاه ما يحدث يف بقية املنطقة، وو�شل 
احلال بها اإل��ى اأن تتمكن اأنظمتها العميلة من اإ�شكاتها 
متام��ا، فا يكاد ي�شمع لها �شوت، ال. �شعبنا يرون فيه 
�شعب��ا مع ال�شعوب التي لها موق��ف بارز، ولها �شوت 
مرفوع وم�شموع جتاه ق�شايا االأمة، �شعب مهما كانت 
جراحات��ه، ومهم��ا كانت اآالمه، ومهم��ا عظمة حمنته، 
ومهم��ا كان��ت اأوجاعه، ل��ن ين�ش��ى اأنه جزء م��ن اأمة 
عظيم��ة، من اأم��ة كبرية، م�شريه مرتب��ط مب�شريها، 
وم�شكلت��ه جزء م��ن م�شكلتها الك��ربى، �شعب حتى لو 
اجتهت اإلي��ه اخلناج��ر وال�شهام م��ن كل االجتاهات، 
وحت��ى من داخل اأمته، ال يزال يتطلع من االأعلى نحو 
فل�شطني، ليقول ل�شعب فل�شط��ني: يا �شعب فل�شطني؛ 
اأن��ا اإل��ى جانب��ك، مهم��ا كان��ت جراحات��ي، واأن��ا اإلى 
جانبك، مهم��ا كان نزيفي، وليتطلع اإلى كل اأنحاء هذه 
االأمة، واإل��ى كل اأقطار هذه االأمة، يف �شرقها والغرب، 
ويف �شماله��ا والن��وب، ليق��ول ل��كل �شع��ب م��ن هذه 
ال�شعوب، ل�شعب البحرين، ولكل ال�شعوب املظلومة، 
ولكل ال�شع��وب امل�شتهدفة، وكل �شعوبن��ا م�شتهدفة: 
ي��ا اأيتها ال�شع��وب؛ اأن��ا ال اأزال اأحم��ل اإح�شا�شي باأين 
منك��م واأنتم مني، واأننا اأمة واح��دة، ويجب اأن نبقى 
اأم��ة واحدة، ويجب اأن نت�شامى، واأن نتعالى على كل 
هذه الراح، وعل��ى كل هذه االأوجاع، وعلى كل هذه 
االآالم، لنق��ول الأعدائنا احلقيقيني الذين اأرادوا لنا اأن 
نن�شاه��م من خال الدفع باأدواتهم االإقليمية لتربز هي 
يف الواجه��ة، ولتطغ��ى على امل�شهد، ف��ا نرى بح�شب 
م��ا اأرادوا هم يف الواجهة اإال النظ��ام ال�شعودي، واإال 
النظام االإماراتي، واإال ذلك الت�شكيل، اأو تلك الماعة 
من هنا اأو هناك، داع�ض، القاعدة، غريهم من العماء 
واخلون��ة، فا ن��رى الع��دو احلقيق��ي، ال��ذي ي�شنع 
لن��ا كل هذا امل�شه��د، والذي يحرك كل ه��ذه االأدوات، 
وال��ذي يلع��ب وه��و امل�شتفي��د هو، وم��ا اأدوات��ه تلك 
اإال خا�ش��رة، ولن تك��ون هي امل�شتفيدة اأب��دا، اأراد لنا 
اأال ن��راه، اأن ننظ��ر اإل��ى قفازاته تلك، الت��ي تلب�ض بها 
ويطعن به��ا، بخناجره امل�شمومة، باأج�ش��اد اأمتنا، يف 
�شع��وب اأمتنا، فنقول ويقول �شعبنا العظيم: ال واألف 

ال، اأن��ا اأعرف من هو خ�شم��ي احلقيقي، اأنا اأعرف من 
هو عدوي احلقيق��ي، اأنا اأعرف من هو امل�شتفيد فعليا 
م��ن كل ما يج��ري، هنا اأو هناك، م��ن كل هذا العدوان 
عل��ّي، ومن كل ما يجري على بقي��ة املنطقة، ويف بقية 
�شعوب هذه املنطقة، االأمريكي، االإ�شرائيلي، الذي هو 
امل�صتفيــد، وتلك هي عدوة، تلــك هي ت�صتغل كاأدوات، 
ه��ي ب�شغلها كاأدوات تتحم��ل امل�شوؤولية، ولكن ذلك ال 
ميك��ن اأن ي�شّدن��ا، وال يعمين��ا، وال اأن يجعلنا بحجم 
تل��ك االأوج��اع وتل��ك ال��روح، نن�شى من ه��و العدو 
احلقيق��ي، من هو �شاحب املوؤام��رة، من هو امل�شتفيد 
من كل م��ا يحدث، ف�شعبنا حم�شوب له هذا احل�شاب، 
اأن��ه ظ��ل يف كل املراح��ل املا�شي��ة، وا�شتم��ر م��ع كل 
االأوجاع، ينادي ب�شوت��ه املرفوع، املت�شامن، مع كل 
اأبن��اء االأمة، مع كل �شعوب املنطق��ة املظلومة، يدرك 
جي��دا، وي��رى جي��دا، حقيقة ه��ذا الواق��ع، ويتعامل 

مب�شوؤولية جتاه هذا الواقع بكله.
فا�شتهدافن��ا به��ذا امل�شت��وى ك�شع��ب مين��ي، بهذا 
امل�شت��وى م��ن اال�شته��داف واح��د م��ن اأ�شباب��ه اأنهم 
يدرك��ون قيمة هذا ال�شعب، ودور ه��ذا ال�شعب �شمن 
ه��ذه االأم��ة، وهو ال��دور الذي ل��ن يرتاج��ع عنه هذا 
ال�شع��ب، مهم��ا قال��وا عنه، ومهم��ا فعلوا ب��ه، �شيظل 
�شعبن��ا اليمني كما كان عرب التاري��خ ذو اإ�شهام فعلي 
وحقيق��ي، وحم��وري، وكب��ري، وعظيم ل�شال��ح اأمته 
االإ�شامي��ة، كل اأمت��ه االإ�شامي��ة، ومرتبط��ا بهّمه��ا، 
واأوجاعها، ومدركا قيمة ذلك، حتى له هو، الأننا �شنظل 
عظماء يف ه��ذه االأمة، اأي �شعب يتم�شك بق�شايا اأمته، 
اأي �شع��ب يبقى متطلع��ا اإلى الواقع بكل��ه من حوله، 
يبقى �شعب��ا عظيما، ويبقى �شعبا اأبي��ا، ويبقى �شعبا 
م�شهم��ا باإ�شهام��ات عظيم��ة، ويبقى �شعب��ا م�شتفيدا، 
الأن��ه يف نهاية املطاف كل ه��ذه امل�شاعي لبعرثة االأمة، 
وجتزئته��ا، واإن�شاء كل طرف منه��ا بقية االأمة يف يوم 
من االأي��ام كل هذه امل�شاعي �شت�شقط، �شتف�شل، ويوما 
م��ا �شتنبعث االأمة بروحها من جديد اأمة واحدة، اأمة 

واحدة، هذا هو امل�شتقبل احلتمي لهذه االأمة.
بالرغ��م م��ن اأن حج��م الهجم��ة كبري، لي�ش��ت فقط 
يف م�شتواه��ا الع�شك��ري، ويف م�شتواه��ا االقت�شادي، 
اإن��ا يف م�شتواه��ا االإعام��ي، يف م�شتواه��ا الت�شليلي 
الرهي��ب جدا، ال��ذي يعزز حالة االنق�ش��ام بني االأمة، 
بعناوي��ن، وعناوي��ن، وي�شتغ��ل عل��ى كل اخلافات، 
ويعمقه��ا،  ليو�شعه��ا،  والتناق�ش��ات،  والتباين��ات، 
ويكربه��ا، ويعظمها، ويفاقمه��ا، وي�شعى اأن ي�شل بها 
اإل��ى حّد اال�شتع�ش��اء، وي�شعى اإل��ى اأن ي�شل بها اإلى 
احلد الذي تعجز فيه االأمة عن معالتها، لكنها لرمبا 

يوما ت�صهم عك�س ذلك.
الع��ايل  االإح�شا���ض  به��ذا  الوع��ي،  به��ذا  �شعبن��ا 
بامل�شوؤولية، يدرك اأن معركته معركة حترر، ومعركة 
�ش��رف، ومعرك��ة م��ع اأع��داء االأم��ة، اأولئ��ك االأعداء 
الذين اأتوا بنزعته��م اال�شتكبارية الظاملة، وباأهدافهم 
امل�شوؤم��ة، وممار�شاته��م االإجرامي��ة، ويحمل ر�شيدا 
عظيم��ا م��ن القي��م، قيم��ة الع��زة، االإب��اء، االإمي��ان، 
الكرام��ة، احلري��ة، اإل��ى اآخ��ره، كل القي��م الفطري��ة، 
لت  واالإن�شاني��ة، واالإمياني��ة، واالإ�شامية، الت��ي اأ�شّ
عنده هذا ال�شمود مهما كان حجم الراح واالأوجاع، 

ومهما كان م�شتوى الت�شحيات، حا�شر.
و�صمود مثمر، لول هذا ال�صمود لكان الحتالل من 
يوم��ه االأول، وكان الع��دوان من يوم��ه االأول طوانا، 
طوان��ا ك�شع��ب ميني، وانته��ى اأمرنا، وبقين��ا نعي�ض 
حال��ة العبودية، حال��ة االإذالل، حالة اله��وان، �شعبا 
با م�شتقبل، �شعب��ا با اإرادة، �شعبا با كرامة، �شعبا 
بــال حرية، و"خا�ض"، ن�شبح �شعبا مقهورا، وذليا، 
و"خا�ض"، ينتهي اأمرنا، لكنا بال�شمود كان له نتيجة 
عظيمة، فها نح��ن اليوم ك�شعب ميني يف موقع عظيم، 
ومتميز، موقع من ال�شمود، من االإباء، من العزة، من 
التما�ش��ك، من احلري��ة، من اال�شتق��ال، وفعا نعاين، 
وفع��ا اقتطع��ت علين��ا اأرا�ض كث��رية، وفع��ا قدمنا 
الت�شحي��ات الكثرية، لكن ذل��ك ال يزيدنا اإال عزة، وال 
يزي��د �شمودن��ا اإال قيم��ة، واإال اأهمي��ة، واإال اإيجابية، 
وال ي��زداد اإال دافعا وحافزا نح��و املزيد من ال�شمود، 

والثبات، والتما�صك.
الي��وم تتطل��ع بقية ال�شع��وب يف كل العامل لرتى يف 
�شمودن��ا هذا نوذجا يحتذى به، نوذجا يف مواجهة 
اأي تكت��ل عاملي واإقليمي، يتج��ه اإلى العدوان على اأي 
�شعب هن��ا اأو هناك، ميكنه اأن ي��رى يف �شمود �شعبنا 
ه��ذا النم��وذج الذي يحت��ذي به، ف��ا تنك�ش��ر اإرادته 
عندما يرى مثل ه��ذا التحالف والتكالب والتداعي من 
ق��وى الع��دوان، م��ن قوى ال�ش��ر، من ق��وى ال�شيطرة 
والتك��رب والهيمن��ة والتج��رب، فيتج��ه اإل��ى ال�شمود، 

ويرى يف �شمود �شعبنا نوذجا يحتذي به.
ث��م نحن الي��وم مهما كان��ت اأوجاعن��ا وت�شحياتنا 
ننع��م باإح�شا�شن��ا باحلرية، ننعم! ه��ذا نعيم، اإن لذة 
احلريــة ولــذة الإح�صا�ــس باحلريــة لــدى الأحرار ل 
ت�صاويهــا لذة، اإن هذا الإح�صا�س ل ي�صاويه اإح�صا�س، 
اإن ه��ذا ال�شع��ور ال ي�شاوي��ه �شع��ور، ه��ذا �ش��يء ال 
يدركه املنحط��ون وال�شافل��ون واالأذالء، اأولئك الذي 
تتطبع��وا عل��ى العبودي��ة للطواغي��ت، اأولئ��ك الذين 
ا�شت�شاغ��وا االإح�شا���ض مب�شاع��ر اال�شتعب��اد والقه��ر 
والذلــة هــم ل يدركــون قيمــة اإح�صا�ــس احلرية لدى 
االأحرار، وال�شعور بالكرامة لدى الكرماء، لكن �شعبنا 
يع��رف االأحرار يف �شعبنا يعرفون هذا جيدا، يح�شون 
ب��ه جي��دا، ينعم��ون به، وم��ا اأعظم��ه! وم��ا اأرقاه من 

اإح�شا�ض و�شعور!
ثم��رة مهم��ة اأن كان له��ذا ال�شم��ود نتيج��ة كبرية 
كاحلفاظ على كياننا اليمني، فلم يتبعرث ولن يتا�شى، 
ومل ن�شب��ح حديثا ل��دى النا�ض االآخري��ن، اأننا كنا – 
كان هن��اك �شع��ب مين��ي، كان هناك بلد ا�شم��ه اليمن، 
قب��ل اأن يحت��ل، قب��ل اأن يتبع��رث، قب��ل اأن يتف��كك ذلك 
الكي��ان، قبل اأن ت�شتقطعه تل��ك الدويات وتلك الدول 
وتلك الكيانات، فينتهي ويتا�شى، ال. اليوم بقي هناك 
�ش��يء ا�شمه اليمن، وا�شم كب��ري، وا�شم عظيم، ي�شمع 
ب��ه يف كل الدنيا، ي�شمع به يف موق��ع ال�شمود يف موقع 
الثبــات، يف موقــع ال�صتب�صــال، يف موقــع ال�صــر، يف 
مقام الت�شحية، يف مقام الع��زة، واأحلق هذا ال�شمود 
وه��ذا الثبات بالعدو اأحلق ب��ه اخل�شائر الكبرية على 
كل امل�شتوي��ات، اأولها �شقوط��ه االإن�شاين، واالأخاقي، 

بدرجة كبرية جدا، وهذا ما �شنتحدث عنه.
نتح��دث اأن هذا ال�شمود لثاثة اأعوام، هو يف مقابل 

ع��دوان يف نف���ض الوق��ت، لثاث��ة اأع��وام، يف واجه��ة 
ال�شم��ود نح��ن ك�شعب ميني، يف جت��اه العدوان قوى 
الع��دوان، وه��ذا م��ا �شنتح��دث عن��ه يف ه��ذه املحطة 

الثانية من حديثنا.
قوى العدوان االأمريك��ي االإ�شرائيلي، اأدواته التي 
لعب��ت دورا اأ�شا�شي��ا يف هذا الع��دوان، وت�شدرت هذا 
الع��دوان، النظ��ام ال�شعودي، ومن بع��ده االإماراتي، 
وال ي�شعن��ا احلدي��ث ع��ن بقي��ة االأدوات، الأن دوره��ا 
يف ه��ذا الع��دوان لي���ض اإال دورا تابع��ا باملطل��ق، ومل 
ت�ش��اأ ه��ي اأن تت�ش��در ه��ذا الع��دوان، ولاأ�شف بع�ض 
الدول العربية، االأنظم��ة العربية كال�شودان، كم�شر، 
كاالأردن، واإن كان��ت له��ا اأدوار متفاوت��ة، ث��م كل تلك 
املجامي��ع م��ن �ش��ذاذ االآف��اق التي اأت��وا بها م��ن دول 
كثــرة جــدا، دول كثرة وكثرة وكثــرة �صمن هذا 

يــبــشــر بــتــنــامــي الـــــقـــــدرات الــــعــــســــكــــريــــة       .. ويـــتـــوعـــد قـــــوى الـــــعـــــدوان بــاملــفــاجــآت
مبناسبة الذكرى الثالثة للصمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود في وجه العدوان.. السيد القائد:

< كـــمـــا نـــقـــول دائــــمــــا لـــيـــس الــنــظــام 
قـــفـــازات  الــــســــعــــودي واإلمــــــاراتــــــي إال 

ألمريكا

< العدوان على اليمن ال يخرج عن 
السياق االستعماري األمريكي

< شــعــبــنــا الــيــمــنــي عــلــى وعــــي كــامــل 
مبــــــا تــــــريــــــده أمـــــريـــــكـــــا، وتــــصــــريــــحــــات 

املسؤولني األمريكيني 

< الـــدور األبـــرز فــي إدارة الــعــدوان 
هـــــــــو لـــــــأمـــــــريـــــــكـــــــي، وبـــــــقـــــــي لــــلــــنــــظــــام 

السعودي هو التمويل

< اليوم تتطلع الشعوب إلى صمود 
شعبنا منوذجًا يحتذى به

< احلرية والكرامة شعور ال يدركه 
إال األحرار، وأما األذالء والسافلون ال 

يعرفون شيئا من ذلك

< مــن ثــمــرة صــمــود شعبنا أن اســم 
اليمن بقي ولم يتبعثر أو يتالشى

< األمريكي كــان دقيقًا في تسمية 
السعودية بالبقرة احللوب 

كــان  مـــا  األمــريــكــيــة  اإلدارة  لــــوال   >
للنظام السعودي أن يتجرأ على شن 

هذا العدوان

< معركة قوى االستعمار مع شعبنا هي األكبر واألشرس ، والدخول فيها كان على شكل أنظمة وليس جماعات
< نـــــؤكـــــد أن هـــــــذا الـــــــعـــــــدوان بــــــــــــإدارة وإشــــــــــــراف أمــــريــــكــــا ولــــــوالهــــــا مــــــا كـــــــان هـــــــذا الــــــــعــــــــدوان، والـــــنـــــظـــــام الـــــســـــعـــــودي واإلمـــــــاراتـــــــي
لــــــــأمــــــــريــــــــكــــــــي فـــــــــــي إجـــــــــرامـــــــــه يــــــــتــــــــجــــــــرأ فـــــــــــي الـــــــــــــدخـــــــــــــول فـــــــــــي هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــعـــــــــــــــدوان وهـــــــــــــــم مـــــــــجـــــــــرد قـــــــــــــفـــــــــــــازات   أحـــــــــقـــــــــر مـــــــــــن أن 

< الدور املعلوماتي ربع املعركة، واللوجستي ربع آخر، والتخطيط واإلشراف مهم، واألمريكي يقوم بذلك والسعودي ميول 

لـــيـــســـت إال قــــــــوى غــــــــزو واحـــــتـــــالل < واقـــــــــع املـــــنـــــاطـــــق احملــــتــــلــــة فــــــي احملـــــافـــــظـــــات اجلــــنــــوبــــيــــة يـــشـــهـــد عــــلــــى أن قــــــــوى الــــــــعــــــــدوان 
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العدوان، دول واأنظمة �شارك��ت مب�شتويات متفاوته، 
القائمة طويلة، قائمة الثمان ع�شرة دولة، لي�ض املقام 

للحديث عنها بالتف�شيل.
ق��وى الع��دوان عل��ى م��دى ثاث��ة اأع��وام كان كل 
ي��وم مي�شي م��ن هذا الع��دوان اإنا ه��و اإ�شاف��ة اإلى 
تراكمــات من اجلرائم وتراكمات من الف�صل، تراكمات 
م��ن الرائ��م، الأن كل ي��وم ه��و ي��وم جدي��د، اأو ي��وم 
اإ�صــايف ارتكبــوا فيه اأب�صع اجلرائم، مــن قتل لالأطفال 
والن�ش��اء، من ا�شتهداف للمدني��ني، ا�شتهداف للقرى، 
ا�صتهــداف للمــدن، ا�صتهــداف لــكل مقــدرات احلياة، 
و�شل��ت م�شت��وى ب�شاع��ة ه��ذه الرائ��م لدرج��ة اأن 
موؤ�ش�شات ومنظمات دولية هي يف اأ�شلها، يف انتمائها، 
جزء م��ن تلك الدول، وم��ن تلك االأنظم��ة امل�شاركة يف 
هذا الع��دوان، اأو امل�شرفة على هذا العدوان، اأو ذات 
االإ�شهام وال��دور االأ�شا�شي يف هذا الع��دوان ب�شكل اأو 
باآخ��ر – �شه��دت عل��ى اأن تلك الرائ��م جرائم حرب، 
اأن ي�ش��ل م�شت��وى ب�شاع��ة ه��ذه الرائ��م، وفظاع��ة 
ه��ذه الرائ��م، وك��رثة هذه الرائ��م، اإل��ى اأن ت�شهد 
عل��ى نف�شه��ا بنف�شها، من خ��ال منظماته��ا، من خال 
تلــك املوؤ�ص�صــات التــي هــي موؤ�ص�صــات تنتمــي اإليها، 
موؤ�ش�شات غربية، موؤ�ش�ش��ات اأممية، لها ارتباط بتلك 
القوى ب�ش��كل مبا�شر، ف�شهدت مع اأنها �شماء جتاه ما 
تعاين من��ه اأمتنا يف العادة، وبكم��اء وعمياء، فا تكاد 
ت�شمع اأ�شوات املظلومني واملجروحني وامل�شطهدين 

ت��رى  ت��كاد  وال  واملعذب��ني، 
واق��ع امل�شت�شعف��ني ومعاناة 
وماآ�ش��ي  امل�شت�شعف��ني، 
امل�شت�شعف��ني، واأن تنطق هي 
بالت��ايل اأبع��د من ذل��ك، ولكن 

�شهدت.
 الي��وم تتح��دث املنظم��ات 
يف  الكثــرة  واملوؤ�ص�صــات 
ال��دول الغربي��ة ع��ن فظاع��ة 
ه��ذه الرائ��م، وب�شاعة هذه 
الرائم، واأنها جرائم حرب، 
االإن�شاني��ة، كل  جرائ��م �ش��د 
التو�شيفات التي تو�شف فيها 
الرائم كتو�شيفات قانونية، 
و�شفت به��ا جرائ��م العدوان 

على بلدنا.
الي��وم تتح��دث املنظم��ات 
يف  الكثــرة  واملوؤ�ص�صــات 
ال��دول الغربي��ة ع��ن فظاع��ة 
ه��ذه الرائ��م وب�شاع��ة هذه 
الرائم، واأنها جرائم حرب، 
االإن�شاني��ة، كل  جرائ��م �ش��د 
ف بها  التو�شيف��ات التي تو�شّ
الرائم كتو�شيفات قانونية، 
فت به��ا جرائ��م العدوان  و�شّ

على بادنا.
وكل ي��وم هو ي��وم ي�شطره 
التاريخ يف �شفحاته ال�شوداء 
عــن تلــك القــوى الإجراميــة 
وي�شهد بالف�ش��ل، اأنها ف�شلت، 
ب��كل  النهاي��ة،  يف  ت�ش��ل  مل 
م��ا متتلك��ه، وه��ي متتل��ك كل 
ج��دا،  الهائل��ة  االإمكاني��ات 
املنطق��ة �شخ��ت  دول  اأغن��ى 
باإمكاناته��ا املالية ب�شكل كبري 
جــدًا، ولدرجة غــر م�صبوقة 
يف  م�صبوقــة  غــر  �صفقــات 
هائل��ة  واأم��وال  املنطق��ة، 
ُقدم��ت لاأمريك��ي، وحمظوظ 
االأمريك��ي بغب��اء ال�شع��ودي 
وغب��اء االإمارات��ي، حمظ��وظ 
بغبائهــم، تلــك الأدوات التي 
تدف��ع وتدف��ع وتدف��ع... بعد 
اأن �صماهــا الأمريكــي بالبقرة 
احلل��وب، وق��د متكن م��ن اأن 
م��ا يف �شرعه��ا  اأك��رث  يحل��ب 

وه��ي يف حال��ة �شعبة ج��دا يف اأن تدر املزي��د واملزيد، 
يعني درها �شعف، �شع��ف، يكاد اأن ين�شب بكرثة ما 
قــد حلبها هــذا الأمريكي وهو �صماهــا -وكان دقيقاً يف 
ه��ذه الت�شمية- بالبق��رة احللوب، وفع��ًا.. تراكمات 

م��ن الرائ��م وتراكمات من الف�شل، ه��ذا ما يعرب عنه 
طول اأمد العدوان.

مل��اذا الع��دوان لثاث��ة اأع��وام متتابع��ة؟ يعني مل 
ي�شتطيع��وا اأن يح�شم��وا ه��ذه املعركة، يعن��ي عجزًا 
ل�شاحله��م  املعرك��ة  ه��ذه  يح�شم��وا  اأن  يف  وف�ش��ًا 

ويحققوا هدفهم النهائي من هذا العدوان.
اأرادوا اأن ي�شيط��روا عل��ى بلدنا، ها هو بلدنا اليوم 
واق��ف بكل عزة و�شمود وا�شتب�شال، يعني انك�شافهم 

وانك�شاف اأهدافهم كغزاة وطامعني وحمتلني.
بلدن��ا،  يف  احتاله��ا  م��ن  متكن��وا  الت��ي  املناط��ق 
املحافظ��ات النوبية، بع���ض املحافظ��ات ال�شرقية، 
اأجزاء من بع�ض املناطق، ما هو واقعهم فيها؟ واقٌع، 
كل م��ا في��ه ي�شه��د عليه��م باأنه��م لي�ش��وا �ش��وى غزاة 

ولي�شوا �شوى حمتلني.
الحظ��وا، و�ش��ل االأم��ر لدرج��ة اأن البع���ض م��ن 
مرتزقته��م، الذي��ن بالرغم م��ن و�ش��وح كل �شيء، كل 
�ش��يء ب��نّي وكل �ش��يء وا�ش��ح، ظل��وا ط��وال ف��رتة 
طويل��ة خ��ال كل ه��ذه ال�شن��وات يتحدث��ون بطريقة 
غ��ري �شحيح��ة نهائي��اً، الطريق��ة التربيري��ة الزائف��ة 
املف�شوح��ة واملك�شوفة، يقولون: ال، كل هذا العدوان 
وكل ه��ذا اله��د وكل ه��ذه اخل�شائ��ر الرهيب��ة الت��ي 
تكبدتها قوى العدوان، وكل ما اأراده النظام ال�شعودي 
والنظام االإماراتي ومن معهم، بكل هذه اخل�شائر وكل 
ه��ذه الهود وكل هذه الرائم، وم��ا اأراده االأمريكي 
مــن فوقهــم والإ�صرائيلــي من 
خلفهم، كل ه��ذا الهد الهيد 
والأمــوال الهائلــة، وكل هــذا 
الع��دوان الكبري اأت��ى من اأجل 
خدم��ة ف��ان اب��ن ف��ان، عب��د 
رب��ه، والقوة الفانية، احلزب 
الف��اين، والماع��ة الفاني��ة، 
اأت��ى كل ه��ذا الع��امل م��ن اأجل 
اأن ميكنهم يف بلدنا ليكونوا هم 
من يحكمون هذا البلد، هذه كل 

الق�صة.
يق��دم  ال�شع��ودي  النظ��ام 
قتل��ى  جي�ش��ه،  م��ن  االآالف 
وجرحى، ومن قادة جي�شه مبا 
فيهم قادة كبــار، يخ�صر مئات 
الف�شيح��ة  يع��اين  امللي��ارات، 
االإن�ش��اين  امل�شت��وى  عل��ى 
م�شت��وى  عل��ى  واالأخاق��ي 
املنطقة بكله��ا، ويظهر كمجرم 
ال نظ��ري ل��ه يف املنطقة. النظام 
الإماراتي من هناك ياأتي بنف�س 
ما عليه احلال لدى ال�شعودي، 
مــن فوقهم الأمريكــي بكل ذلك 
االهتم��ام ب��كل ذل��ك امل�شت��وى 
يف  وامل�شارك��ة  التدخ��ل  م��ن 
كل اأ�ش��كال امل�شارك��ة بكل هذا 
االإ�شه��ام الكب��ري، وه��و ياأخ��ذ 
ثاثة اأ�ش��كال، اأجزاء، االإدارة 
امل�شت��وى  عل��ى  للمعرك��ة 
واللوج�شت��ي  املعلومات��ي 

واإدارة العمليات و..و..و....
ال�شيا�ش��ي  والغط��اء 
واحلماي��ة يف االأم��م املتح��دة 
وجمل���ض االأم��ن و ..اإلى اآخره 
، دور وا�ش��ع جدًا، والربيطاين 
م��ن هن��اك اله��ث ب��كل اهتمام 
كل  واهتم��ام  م�شارع��ة  و 
العامل من هن��ا وهناك كل هذه 
اأت��ت �شمن  الت�شكي��ات الت��ي 
هذا العدوان، اح��رتام للموقر 
عبد ربه!! مت�شابقني كل العامل 
مــن هنــا وهنــاك ومقدمن كل 
�شيء ليبق��ى رئي�شاً يف اليمن!! 
م��ن اأج��ل ح��زب االإ�ش��اح!! 
املكون��ات  بع���ض  اأج��ل  م��ن 
يف الن��وب!! م��ن اأج��ل ذل��ك 
الداع�ش��ي وم��ن اأج��ل ذل��ك القاعدي!!وم��ن اأجل ذلك 
ال�شيخ بع�ض م�شاي��خ القبائل هوؤالء ليبقوا االأ�شل يف 
اليمن كل��ه من اأجله��م ... اأوه اأوه والع�شارة!! يعني 

هذه االأهمية لكم يف العامل !!

ال�شع��ودي يح��اول يبي��ع م��ا ي�شلك وميل��ك ويقدم 
حت��ى كاأهم م��ا لدي��ه، الدعام��ة الرئي�شي��ة القت�شاده 
ما  كل  يبيع  العلني ويكاد  املزاد  "اأرامكو" يقدمها يف 
ميل��ك! يعني كل هذا من اأجلك��م اأنتم، تكونوا ال�شلطة 

يف اليمن!!
ال اأحد يف العامل ميكن اأن يقول ذلك اإال �شخيف لكن 
البع���ض ال ميان��ع يف اأن يك��ون �شخيفاً، يعن��ي ما عند 
البع���ض م�شكل��ة اأن يق��ول ما ال ُيقال مهم��ا الكام كان 
�شاقط��اً تافهاً �شخيف��اً ال م�شتند له، حتى لو كان جمرد 

هذيان �شيظل ينطق به وا�شل ب�شكل وا�شل..
 ال�شرعي��ة ..ال�شرعي��ة ..دع��م ال�شرعي��ة ..حتالف 
دعــم ال�صرعيــة ..و هكــذا... 24 �شاعة ، ولك��ن اليوم 
هن��اك   ..  ! يقول��ون ال.. �ش��ح  بات��وا  منه��م  الكث��ري 
انح��راف يف اأه��داف العملية الع�شكري��ة .. لي�ض؟ الأن 
هذه ال�شرعي��ة اأحياناً يجعلونها يف الزنزانة!!واأحياناً 
-الت��ي  املناط��ق  تل��ك  يف  واملمار�ش��ات  يكبلونه��ا!! 
ي�شمونها زورًا وبهتاناً وكذباً ودجًا- باملحررة باتوا 
يقول��ون: ممار�شات احتال بخجل ب�شعور باالإحراج، 
ممار�ش��ات احت��ال!! اأج��ل.. احتال ما ه��و االحتال 

غري ذلك؟!
 بات��ت االأمور مك�شوفة اليوم بع��د ثاثة اأعوام من 
الع��دوان باأك��رث م��ن اأي وق��ت م�شى ، ال��ذي يح�شل 
ه��و ع��دوان ب��كل م��ا تعني��ه الكلم��ة، غ��زو اأجنبي .. 
احتــالل لبلــد م�صتقــل وحــر ا�صمــه "اليمــن" وال��ذي 
يج��ري يف املحافظات النوبية من جان��ب االإماراتي 
م��ن ممار�ش��ات، كله��ا ممار�ش��ات احت��ال، �شيط��رة 
ع�شكري��ة مبا�شرة على املط��ارات، على املوانئ، على 
املق��رات املهمة، على القواع��د الع�شكرية املهمة، على 
املن�ش��اآت االقت�شادية املهمة )مب��ا فيها من�شاآت النفط 
والغ��از(، �شيطرة عل��ى جزيرة مي��ون، �شيطرة على 
جزي��رة �شقط��رى، �شيطرة عل��ى الو�ش��ع ال�شيا�شي، 
�شيطرة تامة على الو�ش��ع ال�شيا�شي �شواًء يف احلالة 
ال�شكلي��ة با�شم حكوم��ة اأو با�شم �شرط��ة اأو با�شم اأي 
اإدارة م��ن اأ�ش��كال اإدارة الدولة اأو حت��ت اأي عنوان، 
احلال��ة االأمني��ة �شيط��رة اأمني��ة مبا�ش��رة لاأجنبي، 
ال�شيطرة ال�شيا�شي��ة، ال�شيطرة الع�شكرية، ال�شيطرة 
االقت�شادي��ة، ال�شيط��رة االأمني��ة، ال�شيط��رة التام��ة 
حت��ى يف االإذن مل��ا يدخ��ل م��ن ب�شائ��ع وم��ا ال يدخل! 
لتل��ك االأدوات اخلارجي��ة، لاإمارات��ي ال��ذي هو اأداة 

لالأمريكي.
 االإم��ارات ال تلع��ب ه��ذا ال��دور لنف�شها ه��ي اأداة 
تلع��ب هذا ال��دور وتر�شى لنف�شه��ا، يعني البع�ض يف 
االإقلي��م البع�ض يف املنطقة يعترب ه��ذا �شرفاً كبريًا اأن 
االأمريك��ي يقب��ل ب��ه كاأداة، اأن يكون �شرطي��اً الأمريكا 
واأن يك��ون متجندًا معها واأداًة بيدها، يعترب هذا اأكرب 
�ش��رف واأك��رب فخ��ر يف الع��امل، الأن البع���ض ال ميتلك 
الإح�صا�ــس بالقيمة الذاتية لنا كاأمــة م�صلمة ول كاأمة 
عربي��ة، لي�ض عنده اإح�شا�ض بهذا اأبدًا،بالقيمة الذاتية 
البع���ض مفل�ض من هذا متاماً، ال يح�ض بقيمة ذاتية ال 
باأننا اأمة اإ�شامية وعربية، وال باأي �شيء، لي�ض عنده 
اأبدًا اأي اإح�شا�ض، يرى يف اأمريكا كل �شيء واأهم �شيء 
واأعظ��م �ش��يء !! ويق��ول اإذا و�شل اأمري��كا اأنه يحب 
اأمريكا كاالإمارات! ، هذا كبريهم يقول هكذا ويف واقع 
احلال اأكرب من االإمارات!وبعيدًا عن اأمريكا ال يح�شب 
نف�ش��ه �شيئ��اً ويف ظلها ح�شب نف�شه �شيئ��اً ما، �شيئاً ما 

يذكر!
، املمار�شات التي هن��اك احتال و�شيطرة  عل��ى كٍلّ
مبا�شرة يف االأر�ض، على ما ذكرنا من موانئ ومطارات 
ومق��رات وقواعد ومن�شاآت وجزر مهمة جدا و�شيطرة 
علــى الو�صــع كو�صــع، احلالــة ال�صيا�صيــة احلالــة 
الع�شكري��ة احلال��ة االأمنية كل �شيء حت��ت ال�شيطرة 
املبا�شرة واالآخرون هناك يرون نفو�شهم بكل و�شوح 
ماأمورين مقهوري��ن م�شتعبدين، لي�ش��وا هم اأ�شحاب 
االأمر مل ياأتي االإماراتي ليعزز �شلطتهم ويعزز قرارهم 
وي�شلمه��م كل �ش��يء ويبقى هن��اك ليحر�شهم، العك�ض 
هو ال��ذي يح�ش��ل االأدوار التي مناطة به��م كمرتزقة 
وكعم��اء اأن يكونوا حرا�شاً لاإماراتي��ني واأن يكونوا 
ه��م الدرع ال��ذي يتدرع ب��ه ويتح�شن ب��ه يف مواجهة 
الي���ض ويف مواجه��ة اللج��ان ال�شعبي��ة يف مواجه��ة 
ال�شعب اليمني، ال باأ�ض اأن يقدمهم يف املعركة ليكونوا 
ه��م من يقتل��ون وال باأ���ض اأن يحي��ط به��م مع�شكراته 
ليكون��وا هم احلر�ض الذي��ن يحر�شون اأم��ا اأن يكونوا 
هم اأ�شحاب الق��رار اأ�شحاب االأمر اأ�شحاب ال�شاأن يف 
نف�ض املناطق يف عدن اأو يف اأبني اأو يف ح�شرموت اأو يف 

اأي حمافظة من تلك املحافظات ال.
االأمر للحاك��م الع�شكري االإمارات��ي ونف�شه ماأمور 
وبلده ماأمور و�شلطته ماأمورة ونظامه ماأمور ل�شباط 
اأمريكي��ني، احل��ال مع ال�شع��ودي يف املناط��ق ح�شب 

التقا�شم لاأدوار واملهام امليدانية.
 واالأم��ر اأ�ش��واأ من ه��ذا اأنه��م يتلق��ون االإهانات يف 
بع�ض االأحوال يقتل��ون �شواء بالطائرات اأو بالق�شف 
ال��ربي اإذا حادوا �شيئا ما ع��ن االأوامر اأو زاغوا قليًا 
ق��د ت�شن عليه��م الغارات الوية فيقتل��ون ويف بع�ض 
احل��االت ي�شجن��ون يك��ون ب�شف��ة وزي��ر ث��م يعتق��ل 
ويوقف ويهان ح�شل ه��ذا لبع�شهم يف عدن يف مراحل 
ما�شي��ة وح�ش��ل لبع�شه��م يف غري ع��دن ويحتجزون 

ويذلون.
واملعامل��ة  املمار�ش��ة  يف  ب��االإذالل   يعامل��ون 
والتخاط��ب اإذا ل��زم االأم��ر ي�شفعون عل��ى وجوههم 
كل حــالت الإذلل كل ممار�صــات الحتالل وهي كلها 
ممار�ش��ات اإذالل حت�ش��ل معه��م وحت��دث معهم وهم 

ي�شعرون بهذا ولاأ�شف ر�شوا الأنف�شهم بهذا.
البع���ض ل��ن ير�ش��ى لنف�ش��ه اأن يبق��ى يف وطن��ه 
�شري��كا م��ع االأح��رار وال�شرف��اء يف بلده �شري��كا حرًا 
�شري��كا يف القرار و�شريكا يف موق��ف ال�شرف �شريكا يف 
امل�شوؤولي��ة و�شريكاً يف البطول��ة �شريكا يف ال�شمود مل 
ير���ضَ لنف�شه بهذا ال�شرف الأن عن��ده عقدة احلقارة، 
عقدة احلقارة هي م�شكلة عقدة خطرية مر�ض خطري 

واهلل  ي�شتطي��ع  ال  البع���ض 
البع�ض مل ي�شتوعب��وا هذا اأن 
نق��ول له��م تعالوا لنك��ون معا 
لنكون معاً يف ه��ذا البلد اأُخوة 
امل�شوؤولي��ة  �ش��ركاء يف موق��ع 
نت�ش��دى  املوق��ف  يف  جميع��اً 
له��ذا العدوان نق��ف بوجه هذا 
العدوان نتع��اون يف بناء بلدنا 
�شوؤونن��ا  اإدارة  يف  نتع��اون 
�شركاء �شواًء ب�شواء يقلك لكن 
�ش��وف ال�شع��ودي االإمارات��ي 
مل  الربيط��اين،  االأمريك��ي 
ي�شتوعب بع�شه��م اأن باإمكاننا 
اأن نك��ون بلدًا م�شتقًا وحرًا اأو 
ه��ذا �ش��يًء كب��ريًا علينا وغري 
ممك��ن لن��ا، وكانوا ي��رون باأن 
املعركة حينم��ا تكون لن تكون 
اإال الأي��ام اأو الأ�شابيع اإن كرثت 
املدة الزمنية وطال��ت االأ�شهر 
وتنتهي املعرك��ة وذهبوا وهم 
يتعجل��ون ح�شم ه��ذه املعركة 
فاأرادوا اأن ال يخ�شروا وكانوا 
يتوقع��ون اأن الثب��ات خ�شارة 
واأن ال�شمود يعني اأن نفقد كل 

�شيء.
قالوا نلحق ب�شف العدوان 
الع��دوان  خ��ال  م��ن  نلح��ق 
يعطين��ا ول��و م��ن الفت��ات اإذا 
الو�ش��ع  م�ش��ك  ق��د  �شمدن��ا 
يف اأ�ش��رع وق��ت ويرج��ع يق��ل 
خا���ض روحوا لكم، ف��اأرادوا 
اأن يحقق��وا اأماله��م واأوهامهم 
مكا�ش��ب  عل��ى  احل�ش��ول  يف 
�شيا�شي��ة ول��و وهمي��ة يعن��ي 
البع�ض يرغب لنف�شه اأن يكون 
م�صتــوى  يف  كان  ولــو  وزيــرًا 
جندي ولي�ض يف م�شتوى وزير 
يف �ش��ف الع��دوان يق��ول اأق��ل 
�ش��يء اأبق��ى يف �ش��ل العدوان 
يعن��ي،  ا�شتغ��ل  �ش��يء  ول��و 
م��ا عن��ده قيم��ة ال حلري��ة وال 
ول  لكرامــة  ول  ل�صتقــالل 
ل�صيء، امل�صاألــة يف اجلنوب يف 
املحافظ��ات النوبية وبع�ض 
ه��ذا  عن��د  تق��ف  ال  املناط��ق 

احل��د جم��رد �شيطرة م��ع اأنه��ا كارثة يعن��ي وق�شية 
خط��رية اأن ي�شيط��ر االأجنبي على بل��دك يعني فقدت 
كل �ش��يء فق��دت حريت��ك وفق��دت ا�شتقال��ك وفق��دت 
كرامتك وفقدت اأر�شك ومل تبقى معهم اإال على الفتات 
و�شيعطي��ك م��ا يعطي��ك كاأجر زهي��د واأج��ر ب�شيط يف 

اأن تك��ون خادماً مع��ه ت�شتغل كخادم فق��ط ثم اأنت قد 
خ�شرت كل �شيء اأعطيته الباد اأعطيته نف�شك اأعطيته 
ال�شيطرة عليك وعلى بلدك وعلى كل �شيء، خ�شارتك 

ل تقدر ل حدود لها.
 مع ه��ذا هل هناك و�شع م�شتقر ه��ل هناك �شيطرة 
واحتــالل واإدارة لالأمور يف ظلها حالــة من ال�صتقرار 
نوًع��ا م��ا ال ، لي�ض م��ع اال�شتق��رار اأبدا، يعن��ي هناك 
ممار�ش��ات اإجرامي��ة م��ن قب��ل املحت��ل هذا وم��ن قبل 
اأدوات��ه اأي�ش��ا الأنه �ش��كل جماعات متع��ددة جماعات 
متع��ددة ما هناك ال و�شع دولة وال و�شع حكومة وال 
اإدارة دولة وال اأي �شيء من هذا، جماعات وت�شكيات 
متع��ددة ومتباينة ليجع��ل منها اأوراق��اً تتناف�ض فيما 
بينه��ا عل��ى م��ن يقدم خدم��ة اأك��رب وي�ش��رب بع�شها 
ببع�ض هذه حالة خمزية وحالة �شيئة جدا ما فيها اأي 

راحة لهم اأبدا ما ارتاحوا.
 فاأحيان��ا يدف��ع بهم اإل��ى الهاوي��ة يف معاركهم مع 
الي���ض واللج��ان ال�شعبي��ة ف��اإذا كان��ت امل�شاألة اأن 
هناك ل��دى بع�شهم قدر م��ن اال�شتق��رار اأو قدر جيد 
م��ن اال�شتعدادات والتجهي��زات ال يلبث اأن ي�شربهم 
فيم��ا بينه��م فتح��دث بينه��م املعرك��ة هن��ا واملعركة 
هن��اك واالقتتال هن��ا واالقتتال هناك فهنا يف ظل هذه 
احلالة م��ن اللعب بهم واال�شتن��زاف لهم والفتك بهم 
يف معاركه مع البلد ويف املعارك فيما بينهم ويف القتل 
املبا�شر الذي يطالهم به وينالهم به يف بع�ض احلاالت 
ب�شفة ال�شغط عليهم للزحف 
يف  اأك��رث  واال�شتمات��ة  اأك��رث 
واللجان  للجي���ض  مواجهتهم 
ال��ذي يح�شل  ال�شعبية، هذا 
وما هناك ا�شتقرار املحافظات 
كل  فيه��ا  ترتك��ب  النوبي��ة 
هن��اك  ال  الرائ��م  اأ�ش��كال 
اأم��ن القت��ل العبث��ي وحال��ة 
مــن الفو�صى التــي يقتل فيها 
الكث��ري وال يع��رف م��ن قتل��ه 
وكيف والماعات املتناف�شة 
والت�صكيــالت املتباينــة فيمــا 
بينها واملتناق�صــة فيما بينها 
والت��ي ال تلبث ب��ني كل اآونة 
واأخ��رى اأن تتن��ازع على هذا 
املق��ر اأو ذاك اأو هذه املنطقة 
اأو تل��ك ث��م تدخ��ل يف القت��ال 
لي���ض ه��ذا فح�ش��ب، جرائ��م 
االغت�شاب وهي هذه حت�شل 
ح�شل��ت يف املخ��ا ح�شلت يف 
ع��دن وح�شل��ت يف حمافظات 
الغت�صــاب  جرائــم  كثــرة 
بات��ت حت�شل ب�ش��كل ف�شيع 
وب�شكل موؤ�ش��ف ب�شكل يبعث 
عل��ى االأ�شى يف تل��ك املناطق 
هتك الكرامة وهــدر الكرامة، 
جرائ��م النه��ب وال�شرقة، كل 
اأ�ش��كال االإج��رام وكل حاالت 
انعدام اال�شتقرار هي حاالت 
املحتل��ة  املناط��ق  يف  قائم��ة 
فه��و ح��ال ف�شي��ع ج��دا، مل 
ول��و  في��ه  نوذج��ا  يقدم��وا 
فيــه قليل مــن اجلاذبية اأبدا، 
احلا�صــل  احلــال  هــو  هــذا 
وبات��ت امل�شاأل��ة وا�شحة اأن 
امل�صاألة م�صاألة احتالل وغزو 
و�شيطرة اأجنبية على الباد، 
الي��وم بات الو�ش��ع بالن�شبة 
للمعت��ِدي ال�شع��ودي ومع��ه 
الإماراتي مك�صوفا لي�س على 
الإجرامــي  دورة  م�صتــوى 
ب��ل  بلدن��ا  عل��ى  والع��دواين 
على م�شت��وى املنطق��ة ككل، 
افت�شح ال�شعودي اليوم باأنه 
عل��ى  تخريبي��اً  دورًا  يلع��ب 
م�شتوى املنطقة ل�شالح اأمريكا ب�شكل مبا�شر والدور 
ال�شلب��ي ال��ذي يلعبه الي��وم فيم��ا يتعل��ق بالق�شية 
الفل�شطيني��ة ويف التاآم��ر عل��ى ال�شع��ب الفل�شطين��ي 
وبالتاآم��ر على مقد�شات االأم��ة على امل�شجد االأق�شى 
عل��ى مدين��ة القد���ض، ب��ات مك�شوف��ا عل��ى نحو غري 

< صــــــمــــــود شــــعــــبــــنــــا صــــــمــــــود مـــــثـــــمـــــر، ولـــــــــــوال هـــــــــذا الــــــصــــــمــــــود لــــــكــــــان هـــــــــذا الـــــــــعـــــــــدوان طـــــــوانـــــــا مـــــــن أول يـــــــــــوم، ولـــــكـــــنـــــا فـــــــي حــــــالــــــة مـــــــن الــــــــهــــــــوان بـــــــال مـــســـتـــقـــبـــل 
< أن يـــــحـــــســـــب الـــــــنـــــــظـــــــام الــــــــســــــــعــــــــودي الـــــــــــعـــــــــــدوان لـــــنـــــفـــــســـــه فــــــهــــــو يـــــتـــــقـــــلـــــد بـــــــذلـــــــك عــــــــــــــــــــارًا  يــــــنــــــم عـــــــــن غـــــــبـــــــاء وحــــــــمــــــــاقــــــــة، ومــــــثــــــلــــــه الـــــــنـــــــظـــــــام اإلمــــــــــاراتــــــــــي

لليمن  املــتــمــيــز  اجلـــغـــرافـــي  املـــوقـــع   >
أحـــــــد بــــــواعــــــث قـــــــوى االســــتــــعــــمــــار لــشــن 

العدوان بهدف السيطرة والهيمنة

< شعبنا اليمني مهما عظمت محنته 
لن ينسى أنه جزء من أمة كبيرة

< شعبنا اليمني مهما كانت جراحاته 
ال يـــــــــزال يـــتـــطـــلـــع إلـــــــى شــــعــــب فــلــســطــني 
لــيــقــول لـــه أنــــا إلــــى جــانــبــك أيـــهـــا الــشــعــب 

الفلسطيني

< شعبنا اليمني يقول لشعب البحرين 
ولــــكــــل الــــشــــعــــوب املـــســـتـــهـــدفـــة ال زلـــت 

حاضرا وأنا معكم وإلى جانبكم

تــــشــــكــــالن  وإســـــــــرائـــــــــيـــــــــل  أمـــــــريـــــــكـــــــا   >
العميلة  األنــظــمــة  عليه  تطغى  مــشــهــدًا 
واجلــــمــــاعــــات الـــتـــكـــفـــيـــريـــة حـــتـــى ال تـــرى 

الشعوب عدوها احلقيقي

< الـــتـــزام شــعــبــنــا بــقــضــايــا أمــتــه عــامــل 
آخـــــر مــــن عــــوامــــل شــــن قـــــوى االســـتـــعـــمـــار 

العدوان عليه

< يــــومــــا يــــومــــا ســتــنــبــعــث أمـــــة واحـــــدة 
وهذا هو املستقبل احلتمي ألمتنا

أعـــوام انكشفت األمــور  ثــالثــة  < بعد 
أن  اجلميع  لــيــرى  مسبوق  غير  نحو  على 

اليمن يتعرض لعدوان وغزو واحتالل

كرامتها  فــقــدت  إقليمية  قـــوى   >
حتى باتت ترى في أمريكا كل شيء، 

والعمالة لها مبعث شرف

الــعــدوان تعامل املرتزقة  < قــوى 
بـــــإذالل ويــصــفــعــون عــلــى وجــوهــهــم 
وتــســتــهــدفــهــم الـــغـــارات إذا حـــادوا 

عن األوامر

< عـــقـــدة احلــــقــــارة لـــــدى الــبــعــض 
في  شركاء  معنا  يكونوا  أن  متنعهم 
مواجهة العدوان، وشركاء في بناء 

البلد سواء بسواء

< الــبــعــض لـــم يــســتــوعــب بــعــد أن 
نــكــون بــلــدا حـــرا، وال زالــــوا يتعللون 

بأمريكا والسعودية واإلمارات

فــــي  مـــــــنـــــــعـــــــدم  دولــــــــــــــــة  وضـــــــــــــع   >
احملـــــافـــــظـــــات اجلــــنــــوبــــيــــة احملـــتـــلـــة، 
واحملـــتـــل مــســتــمــر بـــدفـــع اجلــنــوبــيــني 
في  واحملــارق  بينهم،  فيما  لالقتتال 

مواجهة اجليش واللجان الشعبية

< جرائم االغتصاب باتت حتصل 
فــي املخا  بشكل يبعث عــلــى األســـى 

وعدن ومعظم املناطق احملتلة

< السعودي بات مفضوحًا إقليميًا 
ودوليًا أنه يقوم بدور تخريبي
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م�شب��وق وبات ال��دور ال�شعودي وال��دور االإماراتي 
ج��زًءا رئي�شي��اً فيما ي�شمى ب�شفقة الق��رن اإلى جانب 
ال��دور االأمريكي اليوم الذي ب��ات يف الطليعة بات يف 
املقدمة وهو ي�شعى هو اأن ُيدخل الو�شع يف فل�شطني 
اإل��ى مرحل��ة جدي��دة لكن ال��ذي �شيدخله��ا اليوم هو 
االأمريك��ي ه��و االأمريك��ي الأن��ه بنقل��ه ل�شفارت��ه اإلى 
القد���ض وب��كل ما يتلو ذلك من خط��وات على االأر�ض 
م��ن خط��وات �شيا�شية من خطوات اأخ��رى االأمريكي 
هو الذي يقود ه��ذه املرحلة االأمريكي هو الذي يقود 
هذا االنتقال يف ال�ش��راع وهذا االنتقال يف املعركة يف 
فل�شطني نف�شه��ا وال�شعودي جنبا عل��ى جنب يعلب 
دورا �شيًء ومك�شوفا ومف�شوحاً متاآمرًا بكل و�شوح 
�صــواًء علــى امل�صتــوى ال�صيا�صــي اأو علــى امل�صتوى 
االإعام��ي عل��ى نحو مقرف وفظيع ج��دًا االإعاميون 
التابعون له والذي��ن ي�شتغلون حل�شابه بكل و�شوح 
يت��وددون اإل��ى اإ�شرائي��ل يتحدث��ون ع��ن اإ�شرائي��ل 
كحلي��ف يتحدث��ون ب�ش��كل �شلب��ي جدا ع��ن الق�شية 
الفل�شطيني��ة وع��ن القد���ض وامل�شج��د االأق�شى وعن 
ال�شع��ب الفل�شطين��ي واملوؤامرة بات��ت وا�شحة جدًا 
فهناك جتلي لاأمور وو�شح وتك�شف، وهذا العدوان 
عل��ى بلدنا ل��ه اإ�شهام كب��ري يف اأن تنك�شف ال�شعودية 
اإل��ى هذا امل�شت��وى وتفت�شح فيه االإم��ارات اإلى هذه 

الدرجة.
 فاملح�شلة لثاثة اأعوام من العدوان على م�شتوى 

انك�ش��اف احلقائق مهمة جدًا 
م�شت��وى  عل��ى  واملح�شل��ة 
ونح��ن  ج��دًا  مهم��ة  الواق��ع 
ل�شن��ا نادم��ني عل��ى م�شتوى 
قدمناه��ا  الت��ي  الت�شحي��ات 
وحا�شري��ن للت�شحيات اأكرث 
واأك��رث واأكرث، واليوم �شعبنا 
اأكرث اإمياناً واأكرث وعياً جتاه 
هذا العدوان واأعظم ت�شميماً 
ال�صتمــرار  علــى  وعزمــا 
واملوا�صلــة  ال�صمــود  يف 
لل�صمــود، امل�صاألــة بالن�صبــة 
لنا م�صاألة لي�س فيها م�صاومة 
اإمكاني��ة  اأب��دا  فيه��ا  ولي���ض 
حريــة  م�صاألــة  للتغا�صــي 
م�صاألة كرامة م�صاألة ا�صتقالل 
وم�صتقبــل،  حا�صــر  م�صاألــة 
لــو قبلنــا بهذا الحتــالل ولو 
ا�شت�شلمنا لهذا الغزو خ�شرنا 
احلريــة والكرامة واحلا�صر 
وامل�شتقبل والدنيا واالآخرة، 
وخ�شرن��ا القيم، الي��وم نحن 
ك�شع��ب مين��ي باإميانن��ا اأواًل 
مبا يف هذا االإميان من مبادئ 
وقي��م واأخاق ومب��ا فيه من 
تعليم��ات باأوام��ر اهلل العل��ي 
ونت�ش��دى  جناه��د  االأعل��ى 
له��ذا العدوان كجه��اد مقد�ض 
اهلل  �شرع��ه  �شرع��ي  وعم��ل 
�شبحان��ه وتعال��ى وفري�ش��ة 
اإ�شامية ودينية، نحن نوؤمن 
اأن  اأن��ه يج��ب علين��ا �شرع��اً 
نواج��ه هذا الع��دوان الظامل 
فيمــا هو عليه من ظلم وعلينا 
وديني��ة  اإمياني��ة  م�شوؤولي��ة 
اأن نواج��ه الظل��م والظامل��ني 
فيما يه��دف اإليه من ا�شتعباد 
لنا واحتــالل لأر�صنا وعلينا 
اإمياني��ة  �شرعي��ة  م�شوؤولي��ة 
ومع ذلــك م�صوؤوليــة وطنية 
اأن نت�ش��دى له��ذا الع��دوان، 
اأم��ام اختبار  �شحي��ح نح��ن 
يف  البع���ض  افت�ش��ح  كب��ري 
ه��ذا االختب��ار البع�ض كانوا 
يقولون خال الفرتة املا�شية 
اأنه��م اإ�شاميون وا�شتغلوا يف 

ال�شاح��ة اليمنية على اأ�شا���ض اأنهم اأحزاب اإ�شامية، 
ق��وى اإ�شامي��ة ق��ال اهلل وق��ال ر�شول��ه وحتركوا يف 
امل�شاج��د بخطبائه��م حترك��وا يف ن�شاطه��م التثقيفي 
حت��ت العنوان االإ�شام��ي والديني ف��اإذا باأولئك مع 

كل م��ا كان��وا عليه من خطب وحما�ش��رات و�شجيج 
يف ال�شاح��ة اليمني��ة �شجي��ج ال نظري ل��ه يف ال�شاحة 
اليمني��ة حت��ت العن��وان االإ�شام��ي وظه��روا باأنهم 
تعني��ه  م��ا  ب��كل  جمرم��ون 
الكلمة، فا قتل االآالف املوؤلفة 
م��ن اأطفالن��ا كيمني��ني اأ�شبح 
حرام��ا ال يف اإ�شامه��م اأ�شبح 
ح��اال واإ�شامهم غري االإ�شام 
املحمدي غ��ري اإ�شام الر�شول 
ال��ذي  الق��راآن  اإ�ش��ام  وغ��ري 
يحرم في��ه دم االإن�شان امل�شلم 
ما بالك بالطفل امل�شلم وال قتل 
ن�شائنا باالآالف من الن�شاء وال 
كل ال��ذي يح��دث م��ن جرائم، 
م��ن تدم��ري م��ن ظل��م رهي��ب 
االقت�ش��ادي  امل�شت��وى  عل��ى 
من جتوي��ع له��ذا ال�شعب من 

حماربة له يف معي�شته.
�شعبن��ا  عل��ى   اإن احل��رب 
اليمنــي امل�صلــم يف حياتــه يف 
معي�شت��ه يف اأمن��ه وا�شتقراره 
احلياتيــة  اأو�صاعــه  كل  يف 
يف  يو�ش��ف  اإن��ه  واملعي�شي��ة 
التو�شيف الق��راآين باأنه حرب 
اإف�ش��اد  وباأن��ه  ولر�شول��ه  هلل 
اإه��اك  وباأن��ه  االأر���ض  يف 
للح��رث والن�شل ه��ذا ال�شعب 
اليمن��ي الذي تعت��دون عليه، 
ال��ذي  اليمن��ي  ال�شع��ب  ه��ذا 
وا�شتبيحت  دماوؤه  ا�شتبيحت 
اأر�ش��ه وا�شتبيح��ت مقدراته 
كل  فع��ل  بحق��ه  وا�شتبحت��م 
�شيء اأن تقتلوه واأن جتوعوه 
واأن تظلم��وه واأن تفعل��وا ب��ِه 
كل �ش��يء واأن تكذب��وا علي��ه 
ه��و �شع��ٌب م�شل��م ه��و �شعٌب 
م�شل��م ل��ه حرم��ة االإ�ش��ام له 
يف  دم��ه  يف  االإ�ش��ام  ع�شم��ة 
عر�صــه يف مالــه يف ممتلكاتــه 
فلم تقــدروا، كل ذلــك كل تلك 
احلالة من املطوعة والتظاهر 
فظه��روا  تا�ش��ى  بالتدي��ن 
لقت��ل  م�شتبيح��ني  جمرم��ني 
الأطفــال والن�صــاء ومرريــن 
وم�شرعني��ني وع��ادي عندهم 
كل م��ا قد ح�شل عادي املاآ�شي 
اليومية الرائم اليومية بحق 
هذا ال�شع��ب اأ�شبحت جائزة 
عنده��م جائ��زة، اأم��ا البع�ض 
اأي�ش��ا كانوا يظهرون عل��ى ال�شاحة باأنه��م وطنيون 
يقل��ك اأن��ا وطن��ي وطن��ي وطن��ي واأربع��ا وع�شرين 
�شاعة يتحدث لك عن الوطنية والوطن فاإذا به مقابل 
�شوي��ة من الفلو�ض باع الوط��ن واملواطن وانظم اإلى 

�ش��ف اأولئ��ك الغ��زاة للوط��ن وامل�شتهدف��ني للوطن 
واملحتل��ني للوط��ن وب��اع وطنيت��ه ب�شوي��ة فلو���ض 
خا���ض كم��ل، البع�ض كان��وا يتحرك��ون يف ال�شاحة 
با�شم القومية وكانوا يف كل املراحل املا�شية يقولون 
ع��ن ال�شعودي��ة باأنه��ا اأم الرجعي��ة واأب��وا الرجعية 
واأنه��ا الرجعي��ة بذاتها ف��اإذا بهم ب��كل ب�شاطة جنود 
رخي�ش��ني ل�شال��ح تل��ك الرجعي��ة ويتحركون حتت 
عباءتها وحتت اإمرتها ويف كل ما تقول لهم اأن يفعلوا 
اأو اأن يقول��وا ه��م طيع��ون وخا�شع��ون وخانع��ون 
وجنحت كل تلك التطبيات والكام وال�شجيج كانت 
متثل تلك العناوين برامج وكانت متثل عقائد وكانت 
متثل كذلك دعام��ة لن�شاطهم يف ال�شاحة، واأ�شا�ض بل 
عنوان��اً رئي�شاً يتحركون به يف ال�شاحة، اختبار كبري 
لالإ�صالميــن للوطنيــن للقوميــن لكل الفئــات، بقي 
االأح��رار بقي ال�شرف��اء بقي ال�شادق��ون، وهذه �شّنة 
اهلل يف كل زم��ن اأن يخت��رب الميع ليتجل��ى ال�شادق 
م��ن الكاذب، فبان الكاذبون يف انتماءاتهم ومقوالتهم 

وعناوينهم، بان ال�شدق من الزيف.
الي��وم نح��ن معنّي��ون يف م�شارف الع��ام الرابع - 
طبع��اً �شيكون لن��ا اإن �شاء اهلل كلم��ات قادمة نتحدث 
فيه��ا ع��ن كث��ري م��ن االأم��ور - معني��ون مبوا�شل��ة 
ال�شم��ود وتعزيز هذا ال�شمود عل��ى كل امل�شتويات، 
عل��ى امل�شتوى الر�شمي، الان��ب الر�شمي معّني كما 
قلن��ا فيما م�ش��ى اأن يتجه يف براجم��ه يف م�شوؤولياته 
يف اأن�شطته عل��ى امل�شتوى الع�شكري وعلى امل�شتوى 
و�ش��ع  ت�شحي��ح  م�شت��وى  وعل��ى  االقت�ش��ادي 
موؤ�ش�شات الدولة يف كل االجتاهات يف حماربة الف�شاد 
يف غ��ري لك، ب�شكٍل مرتبط م��ع املرحلة الراهنة يتجه 
ب�ش��كل رئي�ش��ي للت�شدي للع��دوان وخدم��ة ال�شعب 
ه��ذه احلالة مطل��وب الأن احلالة كان��ت بعيدة يعني 
ُبرجم��ت الدولة يف موؤ�ش�شاته��ا ويف اأو�شاعها ويف كل 
�شوؤونه��ا يف املا�شي بربنامج خمتلف برنامج خمتلف 
كلياً خمتلف عن قاعدة اال�شتقال عن قاعدة احلرّية 
كان��ت حال��ة قائم��ة عل��ى التبعي��ة املطلق��ة للخارج 
وكانت حالة مبنية على الا مواجهة مع هجمة دولية 
اإقليمي��ة به��ذا امل�شتوى الذي هو حا�ش��ل اليوم، لكن 
معنيون لتعزيز و�شعنا من الداخل كما ينبغي، على 
امل�شتوى ال�شعبي معني��ون بالت�شدي لكل حماوالت 
اإث��ارة  يف  الت�شلي��ل  يف  اال�شتقط��اب  يف  االخ��رتاق 
امل�ش��اكل الداخلي��ة، يف التتويه للنا���ض وراء م�شاكل 
هنــا اأو هناك علــى ح�صــاب اهتمامهــم الرئي�صية،اأن 
نتعامل كاأولوية بكل ما يعزز هذا ال�شمود اأن ن�شتمر 

يف تطوير قدراتنا الع�شكرية.
 اليوم بحمد اهلل قدراتنا الع�شكرية تتنامى مع كل 
ه��ذا الواقع ال�شع��ب وقيمة �شم��ود �شعبنا يف ثاثة 

اعتبارات مهمة جدًا.
حج��م العدوان كبري جدًا اأغن��ى الدول يف املنطقة 

واأقوى الدول يف العامل اأتت يف هذا العدوان علينا.
- االعتب��ار الثاين الو�شع املا�ش��ي مل يكن و�شعاً 
بن��اًء املراح��ل املا�شي��ة مل تكن قد بنت لن��ا يف اليمن 
واقع��اً قوياً م�شتق��رًا يف احلال��ة ال�شيا�شية يف احلالة 
االقت�شادي��ة يف احلال��ة الع�شكري��ة ال، اأتى العدوان 
وو�شعن��ا الداخل��ي ح�شب تعبرين��ا املحلي ) طبخة 

مــالن بامل�صــاكل ال�صيا�صيــة ل دولــة قائمــة م�صتقرة 
عل��ى اأقدامه��ا يف و�ش��ع اقت�شادي وو�ش��ع ع�شكري 
وو�صــع �صيا�صي ول ا�صتقــرار �صيا�صي ول اأمني ول 

اقت�ش��ادي وال �شيء، الو�شع 
الع��دوان  قب��ل  االقت�ش��ادي 
عل��ى حاف��ة الهاوي��ة نتيج��ة 
ال�صيا�صات املا�صية وامل�صاكل 
املا�صية والتوجهات املا�صية، 
و�ش��ع  الع�شك��ري  الو�ش��ع 
اجلي�ــس كان مفــكك وولءات 
معروف��ة  وحال��ة  م�شتت��ة 
يعني واقع حت��ى االأعداء من 
تقييمه��م كان م�شجع لهم على 
الع��دوان اأن��ه و�ش��ع حالت��ه 
هنــاك  لكــن احلمــد هلل  حالــه 
منعة مكت�شبة م��ع اال�شتمرار 
وهناك توجــه وبناء من واقع 
بن��اء  اأح�ش��ن  وه��ذا  �شع��ب 
البن��اء الذي يك��ون يف الواقع 
�شعب ويف مواجهات حتديات 
كث��رية ه��و الذي يك��ون عادة 
بن��اًء م�شتحكم��اً وبن��اًء قوي��اً 
الأنك تبني بح�شب هذا الواقع 
بح�ش��ب م��ا تواج��ه وبح�شب 
ه��ذا التح��دي م�شت��وى ه��ذه 
االأخطار عادًة يكون بناًء قوياً 

وبناًء متما�صكاً.
الدول��ة واحلال��ة ال�شعبية 
كذل��ك التع��اون �شحيح هناك 
ب��ني  فيم��ا  وق�ش��ور  فج��وة 
ال�شعب��ي  الر�شم��ي  التع��اون 
عم��ل  الآلي��ات  ه��ذا  يحت��اج 
حتى تكــون حالة بالــذات مع 
النخ��ب بالذات م��ع الكفاءات 
هنــاك كفــاءات كثــرة هنــاك 
طاق��ات مل ت�شتوع��ب مل تفّعل 
تربم��ج  اأن  بحاج��ة  الدول��ة 
اأدائه��ا لتك��ون قائ��دة لل�شعب 
وحمرك��ة  لل�شع��ب  ومفعل��ة 
لل�شعب وراعي��ة لكل ما داخل 
طاق��ات  م��ن  ال�شع��ب  ه��ذا 
وقدرات واإبداعــات وت�صغلها 
اأن  ال  ال�شحي��ح  االجت��اه  يف 
وال�شع��ب  لوحده��ا  ت�شتغ��ل 
هن��اك  تك��ون  اأن  وال  لوح��ده 
التع��رث  م��ن  حال��ة  يف  يعن��ي 
ال��ذي  م��ا  ينتظ��ر  وال�شع��ب 
يطل��ب من��ه، والحظ��وا اأي�شا 
هن��اك اأهمي��ة اأي�ش��ا لتفعي��ل 

املب��ادرات الذاتي��ة اإلى جان��ب ال�شع��ي الآليات عمل 
م�شرتكة بني احلالة الر�شمية وال�شعبية يجب تفعيل 
املبادرات الذاتية، واأنا اأق�شم لكم واهلل باعتمادنا على 
اهلل �شبحان��ه وتعالى وبكل ما هو مت��اح من اإمكانات 

وق��درات وطاق��ات اإذا فعل��ت اإذا جمع��ت اإذا ن�شقت 
�شيعطين��ا اهلل الربكة ويعطينا بذلك الن�شر ويعطينا 
بذلك اخل��ري ويعطينا بذلك بف�شل��ه وكرمه ورعايته 
ومعونته وه��و وعد ووعده �ش��ادق يعطينا بذلك ما 

يعنينا حتى عن التلهف وراء ما لدى اخلارج.
 الي��وم هن��اك �شتات يف الهود ال ي��زال الكثري من 
التج��ار ثاني��ة يعن��ي ما اجته مث��ًا لو اجت��ه التجار 
واجت��ه املبدع��ون والكف��اءات والطاق��ات وبرام��ج 
العمل كلها يف حالة من التنا�شق والت�شافر والتجميع 
وهذا التوج��ه يف م�شارات موح��ده الأثمرت واأنتجت 
وعالت الكثري م��ن م�شاكلنا يف و�شعنا االقت�شادي 
الذي امل�ش��وؤول االأول عن��ه هو الع��دوان وامل�شوؤول 
الثاين هو حالة التق�شري يف واقعنا الداخلي التق�شري 
مــن اجلميع التق�صر يف الأول مــن موؤ�ص�صات الدولة 
والتق�ش��ري يف الثاين من الواق��ع ال�شعبي يف مدى هذا 
التنا�ش��ق يف اله��ود والت�شافر والتجمي��ع للطاقات 
والتفعي��ل لها يف برامج موجه��ه من�شقة فاعلة هادفة 
تو�ش��ل اإلى نتيجة عظيمة، اإن �شاء اهلل هذا الكام اأو 
ه��ذا املو�شوع يحتاج اإلى م�ش��اورات اإلى جهود اإلى 
ن�ش��اط عملي وهذا ما �شنعم��ل عليه يف االأيام القادمة 

اإن �شاء اهلل.
اأ�ش��ال اهلل �شبحان��ه وتعالى اأن يكت��ب لنا يف العام 
الراب��ع التاأيي��د الن�شر الع��ون ال�ش��داد، ون�شاأل اهلل 
�شبحان��ه وتعال��ى اأن يرح��م �شهدائن��ا االأب��رار واأن 
يف��ك  واأن  جرحان��ا  ي�شف��ي 
اأ�شران��ا واأن ين�شر �شعبنا اإن 
�شميع الدعاء وال�شام عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته..
قادم��ون يف الع��ام الراب��ع 
ال�شاروخي��ة  مبنظوماتن��ا 
الت��ي  واملتنوع��ة  املتط��ورة 
تخــرق كل و�صائــل احلماية 
الأمريكيــة وغــر الأمريكيــة 
ومنظوم��ة  ب��در  مبنظوم��ة 
اأخ��رى  مبنظوم��ات  ب��ركان 

واأخرى.
 قادم��ون يف الع��ام الرابع 
الت��ي  امل�ش��رّية  بطائراتن��ا 
ه��ي عل��ى م��دى بعي��د والتي 
وقدرتهــا  جيــدة  فاعليتهــا 
الع�شكرية ممت��ازة وقادمون 
يف الع��ام الراب��ع بتفعيل غري 
م�شبوق للموؤ�ش�شة الع�شكرية 
وفت��ح جم��ال اأك��رث واأو�ش��ع 
لتجني��د اأبط��ال ورج��ال هذا 
بقناع��ة  قادم��ون  ال�شع��ب 
باإمي��ان را�ش��خ، بوع��ي اأكرث 
الراب��ع  الع��ام  يف  قادم��ون 
ونح��ن ن��رى م��ا اآل اإليه حال 
املرتزق��ة م��ن منه��م حمتجز 
مــن منهــم مهــان مــن منهــم 
م�شت��ذل ونحن ن��رى الو�شع 
يف املناط��ق املحتل��ة لي�ض اإال 
و�شعاً يبعث عل��ى اأن تنفتح 
عليه��ا  غط��ى  الت��ي  االأع��ني 
ي�شت�ش��يء  واأن  البع���ض 
البع���ض الذي��ن كان��وا عمي��اً 
خ��ال املراح��ل املا�شي��ة من 
الع��ام  خدع��وا وقادم��ون يف 
الراب��ع اإن �شاء اهلل متلم�شون 
لن�شر من اهلل ومعونة من اهلل 
وبرهانن��ا عل��ى اهلل وتوكلن��ا 
وتعال��ى  �شبحان��ه  اهلل  عل��ى 
)ولين�شرن اهلل من ين�شره(.

اهلل  وفقكــم  اهلل  رعاكــم 
يف  اهلل  �ش��اء  اإن  اهلل  اأعانك��م 
ي��وم الغ��د يف فعالي��ة الغ��د يف 
م�شرف��اً  ح�ش��ورًا  �شنع��اء 
ح�ش��ورًا  مياني��اً  ح�ش��ورًا 
عظيماً وح�شورًا م�شه��ودًا يعرب عن هذا التوجه نحو 

ال�صتمرار يف ال�صمود والتما�صك والثبات
وفقنا اهلل واإياكم
وثبتنا اهلل واإياكم
مع �صالمة اهلل..

الـــــــــعـــــــــاملـــــــــي جــــــــــــــاء مـــــــــــن أجــــــــــــــل هــــــــــــــــــادي وحــــــــــــــــــزب اإلصـــــــــــــــــــــالح وبـــــــــعـــــــــض املــــــــــكــــــــــونــــــــــات فـــــــــــي اجلـــــــنـــــــوب  الــــــــــــــعــــــــــــــدوان  بــــــــــــــأن هــــــــــــــذا  يـــــــــقـــــــــال  الـــــــســـــــخـــــــف أن  < مـــــــــــن 
الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــدوان مبــــــــــــــــــــا ميــــــــــتــــــــــلــــــــــكــــــــــه مــــــــــــــــــــن إمــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــات، ويــــــــــــــشــــــــــــــهــــــــــــــد عــــــــــــــلــــــــــــــى جــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــم حــــــــــــــرب يــــــــــــشــــــــــــهــــــــــــد عــــــــــــــلــــــــــــــى فــــــــــــــشــــــــــــــل  يـــــــــــــــــــــــــــوم  < كــــــــــــــــــــل 

الــســعــودي واإلمـــاراتـــي كالهما   >
بــــات مــكــشــوفــًا بـــالـــتـــورط فـــي صفقة 

القرن والتآمر على فلسطني

< األميركي هو من يعمل على نقل 
املــعــركــة فـــي فــلــســطــني إلــــى مــرحــلــة 

جديدة من الصراع

< الــــــعــــــدوان عـــلـــى الـــيـــمـــن ســاهــم 
مــــســــاهــــمــــة كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي انــــكــــشــــاف 

السعودية واإلمارات

< لسنا نادمني على ما قدمناه من 
عندنا  ليست  واملــســألــة  تــضــحــيــات، 
لـــلـــمـــســـاومـــة، فـــهـــي مـــســـألـــة كـــرامـــة 

وحاضر ومستقبل

< نحن نؤمن أنه يجب علينا شرعًا 
أن نواجه هذا العدوان الظالم

الـــــصـــــمـــــود أن  ثـــــمـــــرة هــــــــذا  < مــــــن 
العنوان  حتــت  اشتغلت  الــتــي  الــقــوى 
اإلسالمي ظهرت أنها قوى إجرامية 

ترى في قتل األطفال حالاًل

< كل تلك املظاهر من املطاوعة 
جميعًا  ظــهــروا  والقومية  والوطنية 
مجرمني، وبــاعــوا الــوطــن واملــواطــن، 

وصاروا جنودًا للرجعية

< فـــــي هـــــــذا االخـــــتـــــبـــــار تــــبــــني مــن 
هـــم  الـــصـــادقـــون واألحـــــــرار، وســقــط 
اآلخـــــــــــــــرون مـــــــن دعـــــــــــاة اإلســـــالمـــــيـــــة 

والقومية والوطنية

< قـــدراتـــنـــا الــعــســكــريــة تــتــنــامــى، 
والــبــنــاء فــي ظــل الــتــحــديــات هــو بناء 

مستحكم وقوي

< يجب تفعيل املبادرات الذاتية 
لــبــنــاء واقــعــنــا عــلــى نــحــو يــغــنــيــنــا عن 

اخلارج

< نسأل الله أن يكتب لنا في العام 
الرابع الثبات والتأييد والنصر

الـــــــــرابـــــــــع  لـــــــلـــــــعـــــــام  قــــــــــــادمــــــــــــون   >
واملتطورة  الصاروخية  مبنظوماتنا 
واملــتــنــوعــة الــتــي تــخــتــرق كـــل أنـــواع 

أنظمة احلماية األمريكية 

بطائراتنا  الرابع  للعام  قادمون   >
املسيرة وعلى مدى بعيد، وبتفعيل 

غير مسبوق للمؤسسة العسكرية  

< قـــادمـــون لــلــعــام الـــرابـــع ورهــانــنــا 
التأييد  آمــلــني منه  الــلــه وحـــده  على 

والنصر



عدد خاص بمناسبة مرور 3 أعوام من الصمود في وجه العدوان 

نف��ذت الق��وة ال�شاروخية �شرب��ات بالي�شتي��ة وا�شعة عل��ى اأهداف 
�شعودية وف��اءا لوعد القائ��د وا�شتهدفت مطارات �شعودي��ة يف الريا�ض 
ال�شرب��ات  �شمل��ت  الت��ي  وجي��زان  جن��ران  اإل��ى  باالإ�شاف��ة  وع�ش��ري 

ال�شاروخية فيهما اأهدافا اأخرى مل يعلن عنها بعد .
واأعلن��ت القوة ال�شاروخية ان العملي��ة البالي�شتية الوا�شعة تد�شني 
للع��ام الراب��ع من ال�شم��ود اليم��ان، واأطلق عليه��ا ا�شم عملي��ة ال�شهيد 
اأبوعقي��ل وفاء لوعد القائ��د.. وا�شتهدفت الق��وة ال�شاروخية ب�شاروخ 
ب��ركان تو اإت�ض مطار امللك خال��د الدويل بالريا�ض، كم��ا ا�شتهدفت مطار 
اأبه��ا االإقليم��ي يف ع�شري ب�ش��اروخ قاهر تو اإم.. كم��ا  ق�شفت  بدفعة من 
�شواري��خ بدر البالي�شتية التي ك�شف عنها اأخ��ريا مطار جيزان واأهدافا 
اأخ��رى يف القط��اع.. وباملث��ل طالت دفعة م��ن �شواريخ ب��در البالي�شتية 
مط��ار جنران واأهدافاً اأخرى يف القط��اع.. ويف �شياق عينه نقلت رويرتز 

عن مرا�شليها: �شماع دوي انفجار هائل قبل منت�شف الليل يف الريا�ض.
اإ�شاب��ة كل  اليمني��ة  ال�شاروخي��ة  الق��وة  اأك��دت  ويف وق��ت الح��ق 
ال�شواري��خ البالي�شتية اأهدافها دون متك��ن الدفاعات الوية للعدو من 
اعرتا�شه��ا.. م��ن جانبه رد حتالف العدوان باإ�ش��دار بيان اعترب فيه ما 

حدث بالتطور اخلطري.

وياأت��ي ه��ذا التط��ور النوع��ي للق��وة ال�شاروخية والق�ش��ف املكثف 
ب�شواريخ بالي�شتية الأهداف �شعودية حيوية ب�شكل متزامن بعد �شاعات 
فقط من اإعان ال�شيد عبد امللك يف كلمته ع�شية الذكرى الثالثة للعدوان، 
اأن الع��ام الراب��ع م��ن �شم��ود ال�شع��ب اليمن��ي �شي�شه��د تط��ورًا مذها 
لل�شواري��خ اليمني��ة التي لن يوقفه��ا �شيء عن الو�شول اإل��ى اأهدافها يف 
عق��ر دار العدو.. ويف مثل هذه الليل��ة  26 مار�س 2015م قبل 3 �صنوات 

اأعلن النظام ال�شعودي من وا�شنطن بدء عدوانه على اليمن.

اخلمي�س 
  2018/3/29م املوافق
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فــئــات الشعب  بــإعــزاز وإجـــالل لكل  نتوجه 
الـــيـــمـــنـــي وألســــــــر الـــــشـــــهـــــداء  واجلــــرحــــى 

واملرابطني.

ال�شبع��ني  مي��دان  �شاح��ة  �شه��دت  جماهريي��ة  م�ش��رية  يف 
بالعا�شم��ة �شنع��اء طوفان��اً ب�شري��اً م��ن اليمني��ني االأح��رار 
اإحي��اًء لذكرى الثالثة م��ن ال�شمود بوجه الع��دوان ال�شعودي 
االأمريك��ي.. �شب��ق امل�ش��رية باأي��ام تواف��د ع�ش��رات اإالف م��ن 
ال�شي��ارات حممل��ة باأبن��اء اليم��ن االأح��رار قادم��ني م��ن عموم 
املحافظ��ات. . وتقدم امل�شارك��ني يف الفعالية رئي�ُض المهورية 
�شالح ال�شماد، ورئي�ض الوزراء ورئي�ض جمل�ض النواب وعدد 
م��ن ال��وزراء واأع�ش��اء جمل���ض الن��واب والق��ادة الع�شكريني 
وال�صخ�صيات الجتماعية.. ورفع امل�صاركون يف امل�صرة التي 
ماأت �شاحة ال�شبعني وال�شوارع املحيطة بها اأعام المهورية 
اليمني��ة، والفت��ات و�شع��ارات املنا�شبة، و�شور قائ��د الثورة 

ال�صيد عبد امللك بدر الدين احلوثي، و�صور ال�صهداء.
وب��داأت الفعالية املركزية باآيات م��ن الذكر احلكيم وال�شام 
المه��وري وتخل��ل الفعالي��ة ع��دد م��ن الكلم��ات والق�شائ��د 
ال�شعري��ة واالأنا�شي��د احلما�شية وعدد م��ن الزوامل الرق�شات 
ال�شعبي��ة.. واألق��ى رئي�ض املجل���ض ال�شيا�شي االأعل��ى االأ�شتاذ 
�شال��ح ال�شم��اد كلم��ة �شك��ر فيه��ا ال�شع��ب اليمن��ي للح�ش��ور 

امل�شرف الذي يعرب عن �شمود ال�شعب اليمني.
وحيا الي�ض اليمني واللجان ال�شعبية والقوة ال�شاروخية 
والبحري��ة والوي��ة الذي��ن ي�شيغ��ون ملحم��ة تاريخي��ة يف 
مواجه��ة الع��دوان، كما حيا اأ�ش��ر ال�شهداء الت��ي قدمت فلذات 
اأكباده��ا للدف��اع عن �شي��ادة الوطن، وكل من داف��ع عن كرامة 
ال�شع��ب اليمني.. وق��ال نحن نطوي ثاثة اأع��وام من العدوان 
ال�شع��ودي الذي ارتكبت في��ه اأب�شع الرائم الت��ي ا�شتخدمت 
في��ه كل الو�شائ��ل الق��ذرة وم��ن ذل��ك احل�ش��ار االقت�ش��ادي 
ونق��ل البنك املرك��زي وقطع الرات��ب.. واأكد الرئي���ض ال�شماد 
اأن االأمريكيني م��ن يدي��رون الع��دوان على اليم��ن وي�شاركون 
مبا�ش��رة يف ع��دد م��ن البهات، م�ش��ريا اإل��ى اأن موقف جمل�ض 
اأول  م��ن  اأمريك��ي  الع��دوان  اأن  يثب��ت  االأمريك��ي  ال�شي��وخ 
طلق��ة، وحي��ا كل املواقف احل��رة بوجه قرار جمل���ض ال�شيوخ 

والربملانات االأجنبية املناه�شة للعدوان
واأ�ش��ار اإل��ى اأن ثقافة العج��ز واالإحباط الت��ي �شعى النظام 
ال�شع��ودي لتعزيزه��ا يف اليم��ن �شقط��ت، وم��ن تاأث��ر به��ا ه��م 
املرتزق��ة.. واأعل��ن الرئي�ض ال�شم��اد عن اإطاق م�ش��روع بناء 
الدولة يف كل امل�شتويات حتت �شعار يد حتمي ويد تبني، الفتا 

اإل��ى اأن معرك��ة ال�شعب اليوم ه��ي معركة ا�شتع��ادة �شيادة 
وتعتمد على الدفاع والبناء. . كما اأ�شار اإلى اأن معاناة 

�شعبن��ا ل��ن يتحملها �شع��ب اآخر وتتطل��ب جهدا 
كب��ريا لرفعها ع��ن كاهل ال�شع��ب.. ودعا دول 

الع��دوان اإل��ى اقتنا���ض الفر�ش��ة والذهاب 
نح��و �شام ع��ادل، مبدي��ا ا�شتع��داده حلل 
يف�شي لوقف العدوان ورفع احل�شار، كما 
دعا القوى املحلية املنخرطة مع العدوان 
اإل��ى العودة اإل��ى جادة ال�ش��واب للتفاهم 

حول كل الق�صايا
ووجه ر�شالة اإلى املبعوث االأممي الديد 

اإلى اليمن باأن عليه اأن يدرك اأ�صباب ف�صل �صلفه.
و�شدد عل��ى اأن خيار �شعبن��ا الوحيد هو تعزيز 

عوامــل ال�صمود ورفــد اجلبهات للو�صــول اإلى 
اإل��ى �ش��رورة  احل�ش��م واالنت�ش��ار، م�ش��ريا 
تفعيل موؤ�ش�ش��ات الدولة ملواجهة التحديات.. 
ولفت اإلى اأن ر�شائل القوة ال�شاروخية ر�شالة 
�شام، ف��اإذا اأردت ال�شام فاحمل ال�شاح، واأن 

ق��ادم االأي��ام واع��دة بالتط��ور يف كل امل�شارات، 
خماطب��اً ق��وى الع��دوان: اأوقف��وا غاراتك��م نوقف 

�صواريخنا.
واألق��ى �شاعر الث��ورة معاذ الني��د ق�شيدة �شعري��ة  اأ�شاد 
فيه��ا بحرية ال�شعب اليمني و�شم��وده وا�شتب�شاله يف مواجهة 
الع��دوان واحل�ش��ار، ولف��ت اإل��ى الرائ��م االأمريكي��ة بح��ق 

ال�شعب اليمني.. واختتمت الفعالية بالن�شيد الوطني.

خرج اأبن��اء حمافظة احلدي��دة ع�شر يوم 
االثن��ني يف مظاه��رة جماهريي��ة حا�ش��دة يف 
الذك��رى الثالث��ة لل�شم��ود يف وج��ه العدوان 
بح�شور رئي���ض اللجنة الثورية العليا حممد 

علي احلوثي.
املظاه��رة  اأبن��اء احلدي��دة خ��ال  واأك��د 
ا�شتقبال العام الرابع من العدوان ال�شعودي 
االأمريكي مبزيد من ال�شم��ود والثبات ودعم 

اجلبهات باملال والرجال.
اليمني��ة  االأع��ام  املظاه��رة  يف  ورفع��وا 
الغا�ش��م  بالع��دوان  املن��ددة  وال�شع��ارات 
الع��دوان  اأن  موؤكدي��ن  الائ��ر،  واحل�ش��ار 
ل��ن يثني ال�شع��ب اليمني ع��ن موا�شلة درب 

ال�صمود والثبات.
واأ�ش��اروا اأن اليمني��ني ب��كل فئاتهم وبعد 
ثاث��ة اأعوام م��ن العدوان �شام��دون �شمود 
الب��ال، واأن اأبناء تهامة ج��زء ال يتجزاأ من 

هذا ال�شعب، و�شي�شتمرون يف �شمودهم حتى 
الن�شر.. كما هن��وؤوا القوة ال�شاروخية على 
االإجن��از االأخ��ري يف �ش��ن عملي��ة �شاروخية 

وا�شع��ة على ع��دة اأهداف حيوي��ة يف العمق 
ال�شعودي على راأ�شها مطار امللك خالد الدويل 

بالريا�س.

القوة الصاروخية تدك املطارات السعودية في الرياض وعسير وجنران وجيزاناحلديدة: تشهد مظاهرة جماهيرية حاشدة مبناسبة الذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان

اأك��د االأمني العام حل��زب اهلل ال�شيد ح�شن ن�شراهلل اأن اليمنيني 
يحقق��ون اإجن��ازات هائل��ة رغ��م �شخام��ة الع��دوان ال�شع��ودي 

الأمركي.
وبح�شب �شحيف��ة االأخبار اللبنانية فقد عم��د ال�شيد ن�شر اهلل 
اإل��ى املقارن��ة بني اإمكاني��ات اليمنيني الي��وم مبا كان��ت عليه قبل 
ث��اث �شنوات عندما كان هذا البلد خا�شعاً الحتال �شعودي غري 

مبا�شر.
واعت��رب اأن و�شول �شبعة �شواري��خ مينية اإلى �شماء الريا�ض 
ع�شي��ة ذك��رى الع��دوان -26 مار���ض- »اإجناز ع�شك��ري �شخم 
وهائل«، بغ�ض النظر عما اإذا كانت اأ�شابت اأهدافها يف هذا املطار 

ال�شعودي اأو ذاك.
ويف �شي��اق منف�شل، ك�ش��ف ال�شيد ن�شر اهلل ع��ن لقاء �شعودي 

����� �ش��وري رفي��ع امل�شت��وى ُعق��د اأخ��ريًا »يف م��كان م��ا، وط��رح 
ال�شعودي��ون فيه على ال�شوريني قطع عاقته��م باإيران واملقاومة 
يف مقاب��ل وقف دع��م االرهابي��ني يف �شوريا ودعم اإع��ادة اإعمارها 

مبئات مليارات الدوالر«.
وق��ال اإن هذا العر�ض ُقدم لل�شوري��ني مرتني، يف عهَدي عبداهلل 
و�شلمان، وهذا دليل على اأن اأ�شل املعركة هو ا�شتهداف املقاومة.
اإلى ذلك اأكد ال�شيد ح�شن ن�شراهلل اأن االأمريكيني وال�شعوديني 
يتدخلون يف االنتخابات اللبناني��ة باإمكانات هائلة وو�شائل قذرة 

ل�صتهداف املقاومة.
و�ش��دد عل��ى اأن احل��زب ما���ض يف مكافح��ة الف�ش��اد رغ��م م��ا 
�شي�شبب��ه ذلك من »وجع راأ���ض« الأن الو�شع االقت�شادي يف البلد 

على حافة انهيار فعلي.
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