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علـــى �صفحتـــي ب�صائــــر الن�صـــر

ص������اروخ������ان ب���ال���س���ت���ي���ان ي�����دك�����ان خ�����زان�����ات أرام�����ك�����و وم���ع���س���ك���ر س�����ع�����ودي م��س��ت��ح��دث 

بدر 1 البالستي يدك معسكر احلرس الوطني وأبطالنا ينفذون 4 عمليات هجومية ويدمرون 5 آليات 

عمليات نوعية في القبيطة وطور الباحة وقنص 7 منافقني في كرش

ضربة موجعة وخاطفة تلقاها املرتزقة في قانية وعمليات نوعية في قيفة وجبهة ناطع

تنفيـذ 3 عمليـــــات هجوميــــة وقنـص 34 منافـــقًا

علب منفذ  قبالة  املرتزقة  مواقع  يكتسحون  واللجان  اجليش 

تنفيذ 4 عمليات هجومية نوعية وتدمير 6 آليات مبن فيهن وقنص 7 منافقني

محارق كبرى للمرتزقة وآللياتهم في في ميدي وحرض وصرعى املرتزقة جتاوز ال� 100 مرتزقًا

بالستي يدك جتمعات املرتزقة في الكمب وتطهير سلسلة اجلبال السود بصرواح

الشعب ينفـر غضبًا ملغـدورة اخلـوخـة
ل���ل���ع���رض( ص�����ون�����ًا  األرض  )حت�����ري�����ر 

فيصل جلول من لبنان :

ع������ن ك����ي����ف ف�����اج�����أ ال����ي����م����ن ع����اص����ف����ة احل���������زم ب����اس����ت����رات����ي����ج����ي����ة ع���ب���ق���ري���ة
جمال الكندي من سلطنة عمان:

أق�������������������وى ي����������ت����������ف����������ك����������ك وص���������������ن���������������ع���������������اء أص�������������ب�������������ح�������������ت  ال�������������ت�������������ح�������������ال�������������ف   

اليمـن.. طقـس  باليـستي

ال����ش����ه����ي����د ال������ق������ائ������د: ت���غ���ي���ي���ر ال�������واق�������ع م������ره������ون ب���ت���غ���ي���ي���ر ال����ن����ف����وس

جزيان:  جبهة   ■

■  جبهة عسري: 

■  جبهة نجران: 

تعز:  ج��ب��ه��ة    ■

لحج:  جبهة    ■

مارب:  جبهة    ■

■  جبهة البيضاء: 

■  جبهة الجوف: 

■  جبهة ميدي: 
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مؤسسة الشهيد 

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

الناشر/
رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

ضبط مطلوبني للعدالة في العاصمة 
وعمران . ومروجني للعملة املزيفة في إب

�صبطت مباحث العا�صمة املدعو ) ن . م . ا ( ٤٠ عاما من اهايل عمران كونه 
مطلوب للعدالة يف ق�صية لدى حمكمة خارف مبحافظة عمران .

ويف مدين��ة عمران �صبطت ال�صرطة خم�صة اأ�صخا���ص ترتاوح اأعمارهم بني 
الثامن��ة ع�صر والرابعة والع�صرين عاما . وه��م من ذوي ال�صوابق و مطلوبني 

للأمن يف عدد من ق�صايا ال�صرقة واالعتداء
و يف مديري��ة القفر مبحافظة اإب �صبط رجال االأمن �صخ�صني اأحدهما يعمل 

يف حمل �صرافه لقيامهما برتويج عملة مزيفة .

أحد خبراء العبوات و األحزمة الناسفة في ما 
يسمى بتنظيم القاعدة يلقى مصرعه في إب

متك��ن رج��ال االأم��ن مبحافظ��ة اإب م��ن الق�صاء عل��ى اأحد اأخط��ر العنا�صر 
االإجرامي��ة التابع��ة ملا ي�صمى بتنظيم القاعدة . وه��و املدعو ) خ . ا . �ص . ا ( 

٣٥ عاما ، و اخلبري يف �صنع العبوات املتفجرة و االأحزمة النا�صفة ،
وقد اأو�صحت �صرطة حمافظة اإب اأن املذكور كان مطلوبا للأجهزة االأمنية . 
وقد تعرف عليه رجال االأمن اثناء حماولته عبور نقطة بيت العزاين يف مديرية 
الن��ادرة . وعن��د توقيف��ه يف النقطة بادر عل��ى الفور باطلق الن��ار على رجال 

االأمن . ما اجربهم على الرد عليه باملثل وقتله

إتالف ٧٥٨٨ كيلو جرام من 
احلشيش املخدر في صعدة

ج��رى الي��وم مبحافظ��ة �صعدة اح��راق ) �صبعه ط��ن و ٥88 كيل��و جرام ( 
م��ن م��ادة احل�صي�ص املخدر الت��ي مت �صبطها يف عمليات متفرق��ة خلل االأ�صهر 
املن�صرم��ة من هذا العام . وقد ج��رت عملية االإتلف - حرقاً- لهذه الكمية من 
املخدرات بح�صور ممثلي عن االأجهزة االأمنية والق�صائية ، وال�صلطة املحلية 

باملحافظة.

ضبط شحنة من إسطوانات الغاز في 
طريقها للبيع في السوق السوداء

�صبط��ت �صرطة العا�صمة �صاحنة نقل كبرية . كانت حمملة مبا يقارب ٤٠٠ 
ا�صطوان��ة غ��از منزيل . وق��د مت اإخفائها حت��ت كمية من الرمل��ة التي ت�صتخدم 
البن��اء . وقد اأف��اد م�صدر ب�صرطة العا�صمة اأن الناقل��ة كانت قادمة من �صبوة 
بحمول��ة الغ��از وح��اول �صائقها الت�صل��ل لبيعها يف ال�ص��وق ال�ص��وداء باأ�صعار 
باه�ص��ه بدافع م��ن اجل�صع و االإ�صرار باملواطن عرب من��ع بيع الغاز يف مراكز 

وحمطات البيع املعتمدة و بال�صعر الر�صمي.
كم��ا او�ص��ح امل�ص��در ان �صب��ط ال�صاحنة مت بتع��اون من املواطن��ني الذين 
ابلغ��وا عن م��كان ال�صاحن��ة ع��رب االت�ص��ال بالرق��م )8٠٠٠١88( املخ�ص�ص 

ل�صكاوى الغاز

ضبط كمية من احلشيش في 
العاصمة ومحافظة حجة

�صبط��ت ال�صرط��ة يف امانة العا�صمة املدعو ) غ . ع . م . ا ( وبحوزته اثنني 
كيل��و جرام من م��ادة احل�صي�ص املخدر اثن��اء قيامه برتويجه��ا يف اأحد اأحياء 

العا�صمة . وقد اأحيل املتهم و امل�صبوطات ال�صتكمال اإجراءات التحقيق.
ويف �صياق مت�صل �صبطت ال�صرطة يف مديرية عب�ص مبحافظة حجة �صخ�صني 
وبحوزتهم��ا �صتة وثلثني كيلو من احل�صي�ص املخدر. وقد افاد امل�صدر االأمني 

اأن املتهمني �صبطا وهما يف طريقهما لتهريب املخدرات الى ال�صعودية.

إنجازات األجهزة 
األمنية  واللجان 

الشعبية في أسبوع
ت�س�هد بالدن�ا اليم�ن ح�راكًا ع�س�كريًا 
وا�س�عًا يف خمتل�ف املحافظ�ات الواقع�ة حت�ت 
واللج�ان  اجلي��ش  م�ن  املجاهدي�ن  حماي�ة 
ال�سعبية ، وت�ستقبل اأكرث من 150 مع�سكرًا 
تدريبي�ًا منت�رشة يف خمتل�ف املناطق ع�رشات 
االآالف م�ن اأبناء القبائل اليمني�ة املتوافدون 

عليها لاللتحاق بالدورات القتالية.

حضر تخرج دفعة من األمن 
املركزي.. الرئيس الصماد: بدأنا 

ننتج الصواريخ والذخائر
ق��ال الرئي���ص ال�صم��اد، اأن ال�صعب اليمني 
ب��داأ ينت��ج ال�صواري��خ والذخائ��ر، ول��و كان 
معتم��دا عل��ى االأ�صلحة من اخل��ارج ملا �صمد 

حتى االآن.
جاء ذل��ك خلل ح�ص��ور الرئي���ص ال�صماد 
حفل تخرج دفع��ة العام الرابع م��ن ال�صمود 
م��ن ق��وات االأم��ن املرك��زي ب�صنع��اء، حيث 
"م��ع احرتامن��ا ل�صخ���ص  اأو�ص��ح بالق��ول: 
املبع��وث نف�صه لكن وبع��د كل زيارة ل�صنعاء 
ومبعوثيه��ا،  املتح��دة  االأم��م  مندوب��ي  م��ن 

يح�صل ت�صعيد كبري جدًا يف اجلبهات".
واجل��والت  ال��دورات  ه��ذه  ب��اأن  واأف��اد 
املكوكي��ة ه��ي لتخدي��ر ال�صع��ب اليمن��ي لكي 
يح�ص��ل ا�صرتخ��اء، موؤك��دا اأن ه��ذا ال�صمود 
والزخ��م والتح�صي��د يزعجه��م الأن��ه ميت���ص 

ت�صعيدهم.
واأ�ص��اف باأن��ه يف جبه��ة نه��م اأع��دوا له��ا 
اأك��رث م��ن �صن��ة ح�صل ت�صعي��د ا�صتم��ر اأكرث 
م��ن �صهري��ن مل ينته اإال بح��االت الكر من قبل 

اجلي�ص واللجان ال�صعبية.
وبخ�صو�ص �ص��راء االأ�صلحة، قال الرئي�ص 
ل�ص��راء  ا�صتع��داد  عل��ى  "نح��ن  ال�صم��اد: 
االأ�صلح��ة م��ن اأي دولة تب��دي رغبتها يف بيع 
ال�ص��لح لنا، �صواء كانت رو�صي��ا اأو اإيران اأو 
غريه��ا وب�س��رط �إي�ساله �إلى �سنع��اء ول�سنا 
خائف��ني م��ن اأحد ولكنن��ا مل نع��د بحاجة اإلى 

�صراء اأ�صلحة الأننا ن�صنع ونكتفي ذاتيا.

تخرج دفعة عسكرية متخصصة 
بحضور رئيس اللجنة الثورية   

ها�ص��م  اأب��و  ال�صهي��د  دفع��ة  تخرج��ت 
ابو طال��ب لتلتح��ق بجبهات القت��ال دعما 

وا�صنادا الإبطال اجلي�ص واللجان ال�صعبية 
يف جبه��ات العزة والكرام��ة تد�صيناً للعام 

الرابع من ال�صمود يف وجه العدوان
وح�صر التخ��رج رئي�ص اللجنة الثورية 
العلي��ا الذي ا�صاد بامله��ارات العالية التي 
التحي��ة  ووج��ه  امل�صارك��ون.  اكت�صبه��ا 
للجرحى واق��ارب ال�صهداء الذين التحقوا 
بال��دورة و�صمموا على الع��ودة مل�صاركة 
اخوانه��م املجاهدي��ن يف التنكي��ل بالقوات 

الغازية ومنافقيهم.
واأظهرت املناورة املهارات العالية التي 
اكت�صبها امل�صاركون يف حرب املدن وتنفيذ 
الكمائن واقتح��ام التح�صينات ال�صناعية 

واحلواجز الطبيعية.
واأظه��رت امل�صاهد الت��ي وزعها االإعلم 
احلربي اخلربة التي اكت�صبها امل�صاركون 
يف القن�ص والت�صديد على االهداف الثابتة 

واملتحرك��ة وكذل��ك م��ن مواق��ع ثابت��ة او 
متحرك��ة. وقد ا�ص��اب امل�صارك��ون جميع 
االه��داف التي حمل��ت العل��م اال�صرائيلي 
بدقة كما اجت��ازوا جميع العوائق مبهارة 

فائقة.

املنطقة العسكرية السادسة تشهد 
تخريج دفعة عسكرية جديدة 

تخ��رج قوة ع�صكرية جدي��دة رفدا جلبهات 
القتال دفاعاً عن اليم��ن وت�صدياً لقوات الغزو 
واالحتلل التي تتقدمها االمارات وال�صعودية.
وتاأتي تخرج الدفعة القتالية اجلديدة التي 
حملت ا�صم “اأبو علي الرزامى ” تد�صينا للعام 
الرابع م��ن ال�صمود يف وجه حتال��ف العدوان 
يف اطار حمل��ة التعبئة العام��ة لرفد اجلبهات 
�صم��ن حملة “انفروا خفافاً وثقااًل” .. و�صمت 
الدفع��ة الع�صكري��ة نخب��ة قتالي��ة نوعي��ة من 
رجال القبائ��ل اليمنية الذين التحق��وا موؤخرًا 
مبع�صك��رات التدري��ب به��دف االن�صم��ام اإلى 
جبه��ات القت��ال دفاع��اً ع��ن اليم��ن ومواجه��ة 
املقاتل��ون عر�ص��ا  الع��دوان.. ونف��ذ  حتال��ف 
ومن��اورة ع�صكري��ة نوعي��ة ، اظه��روا خللها 
امله��ارات العالي��ة الت��ي اكت�صبوه��ا يف ح��رب 
امل��دن وتنفيذ الكمائ��ن واقتح��ام التح�صينات 

ال�صناعية واحلواجز الطبيعية.

في حراك عسكري واسع.. تخرج عدد من الدفاعات األمنية والعسكرية لرفد اجلبهات 

ناطق اجليش: الهجمات الصاروخية توجه ضد أكثر األهداف تأثيرًا على قوة العدو

رئ���ي���س ال���ث���وري���ة ال��ع��ل��ي��ا : خ���ي���ارات���ن���ا م��ف��ت��وح��ة ل�����ردع ال����ع����دوان ط���امل���ا ه���و مستمر

ق��ال املتح��دث الر�صم��ي للق��وات امل�صلحة العمي��د الركن 
�ص��رف غالب لقمان" اإن هجمات القوة ال�صاروخية املتوالية 

توج��ه �ص��د اأك��رث االأه��داف تاأثريًا عل��ى قوة 
الع��دو اجلوي��ة والبحري��ة والربي��ة، وُت��دار 
طبق��اً خلطط مدرو�صة ت�صم��ن حتقيق عن�صر 

املفاجاأة و�صعوبة ال�صد".
واأكد العميد لقمان اأن العمليات ال�صاروخية 
م�صتم��رة م��ادام حتال��ف الع��دوان م�صتمر يف 
ارتكاب اجلرائم بح��ق ال�صعب اليمني، والتي 
كان اآخره��ا اعت��داء احد مرتزقت��ه يف ال�صاحل 

الغربي على امراأة.
واأ�ص��اف" العملي��ات الع�صكري��ة املتنوع��ة 
املهام يف خمتلف امل�صارح جنحت يف ا�صتنزاف 

الع��دو وتهيئة الظ��روف الأعمال مباغت��ه �صتجربه عاجل اأم 

اآجل على االن�صحاب ودفع ثمن جرائمه اإن مل يقدر املوقف، 
الذي بات الكثري من مرتزقته ي�صت�صعرونه من خلل فرارهم 
اجلماعي من اأكرث م��ن موقع".. ولفت اإلى اأن 
اخليارات الع�صكرية ما ت��زال كثرية والقادم 
فيه��ا �صيكون مزعجا ولن يتمكن فيها اخلرباء 
الع�صكري��ني االأمريكي��ني واالإ�صرائيلي��ني من 
حتليلها لعملئهم ال�صعوديني واالإماراتيني.. 
واأ�ص��ار العميد لقمان اإل��ى اأن املراحل التالية 
للهجم��ات تع��د ملوق��ف مغاير بتعدي��ل ميزان 
القوة اجلوي��ة ل�صالح القوات الربية اليمنية 
بالق��در ال��ذي ي�صمح له��ا بتحقي��ق ال�صيطرة 
وحرية العمل الربي لتحقيق مهامها باأقل قدر 

من اخل�صائر.
وق��ال " التعن��ت الوا�ص��ح لقي��ادة حتالف الع��دوان بعد 

الف�ص��ل الذري��ع للعملي��ات اجلوي��ة، ي�ص��ري اإل��ى اأن قواتهم 
عل��ى الرب ت�صاق اإلى املحارق ومرتزقتهم اإلى املوت، فحجم 
اخل�صائ��ر الت��ي تتلقاها قوات العدوان كب��رية ويتم الت�صرت 

عليها اأمام �صعوبهم ".
 كما اأكد اأن القوات الربية اليمنية ما تزال حتتفظ بقدرات 
متكنها من تنفيذ مهامها القتالية باأقل اخل�صائر، يف اإطار حق 
الدف��اع امل�ص��روع عن ال�صي��ادة وحماي��ة املواطنني و�صون 

االأعرا�ص الذي انتهكها املحتل الغازي.
ودع��ا ناطق الق��وات امل�صلحة ال�صعب اليمن��ي اإلى املزيد 
م��ن ال�صم��ود واحلفاظ عل��ى وحدة ال�صف وع��دم ت�صديق 
اأراجي��ف اإع��لم الع��دوان ..موؤك��دا اأن اجلي���ص واللج��ان 

ال�صعبية ميتلكان زمام املبادرة.
 ولفت اإلى النجاحات واالإجن��ازات امليدانية املعلنة عرب 

االإعلم احلربي التي تدح�ص اأكاذيب العدوان.

  اأك��د رئي���ص اللجن��ة الثورية العلي��ا حممد علي احلوث��ي اأن كل اخليارات مفتوحة ل��ردع العدوان 
طاملا ا�صتمر يف عدوانه على ال�صعب اليمني.. وقال رئي�ص الثورية العليا يف حديث مع قناة فران�ص 2٤ 
الفرن�صية ، �صن�صتخدم كل الو�صائل املتاحة، وخياراتنا مفتوحة لردع العدوان، طاملا هو م�صتمر. واأنه 
م��ن املعيب اإدانة ال�صواريخ اليمنية املدافعة ع��ن اجلمهورية اليمنية بينما ي�صمت العامل عن جرائم 
االإبادة بحق ال�صعب اليمني. واإذا ا�صتمر العدو يف �صرب مدننا وح�صارنا والعدوان علينا فل نعده اإال 
باأك��رث مما قد واجه �صابقا.. وقال احلوثي "نحن نطور �صواريخنا ذات ال�صناعة الرو�صية والكورية، 
ون�صنعه��ا اأي�صا، وهي لي�ص��ت �صناعة اإيرانية وال يهمنا اأن ي�صدق املعت��دون اأننا و�صلنا اإلى مرحلة 

تطوير ال�صناعات ال�صاروخية، فما يهمنا هو ردع العدوان".
   واأج��اب رئي���ص الثوري��ة العليا ع��ن الدعم االإيراين املزع��وم بالقول " ل��و كان لدينا الدع��م االإيراين 
املزعوم لكنا اليوم يف الريا�ص ولو كنا منلك التقنية االإيرانية املزعومة لكنا ا�صتهدفنا بها االأعداء منذ 
الي��وم االأول".. واأ�ص��اف "�صن�صتمر يف ا�صتهداف �صركة اأرامكو وق�ص��ف املن�صاآت احليوية ال�صعودية 
لتك��ون هن��اك قوة ردع �صد الع��دو املتغطر���ص".. مو�صحاً اأن ال�صع��ب اليمني �صيحي��د اأكرب م�صروع 

اقت�صادي يف ال�صعودية املتمثل يف �صركة اأرامكو و�صيوؤثر على م�صروع نيوم.
     ووج��ه ر�صالة اإل��ى الدول الداعمة للع��دوان بالقول " نق��ول للربيطانيني واالأوربي��ني واالأمريكيني 

اأوقفوا دعمكم لل�صعودية لتوقف عدوانها علينا"
وفيم��ا يتعلق بجبهات احلدود قال "نحن متواجدون على اأطراف مدينة جنران، ولدينا تقدم كبري 
ج��دا يف جي��زان وع�صري ونحن نعمل يف اإطار �صيا�صة النف�ص الطوي��ل، ونعمل على ا�صتنزاف العدو".. 
واأ�ص��ار اإل��ى اأن الع��دو يعق��د �صفقات �ص��راء االأ�صلحة واح��دة تلو اأخ��رى وهذا دليل عل��ى ا�صتنزافه 
امل�صتمر واأن االقت�صاد ال�صعودي اأ�صبح مهتزا االآن، وال�صعودية تبحث عن �صندات ل�صد عجزها املايل 
وترف��ع ال�صرائ��ب وقيمة البرتول على ال�صعب.. مو�صحاً اأن االأرقام توؤك��د اأنه اإذا ا�صتمر الو�صع مبا 

هو عليه اليوم فاإن ال�صعودية �صتنهي كامل اأر�صدتها وا�صتثماراتها ال�صيادية.
واأ�ص��ار رئي�ص الثورية العليا اإلى اأن احلدي��ث عن كوننا رجال حرب ولي�ص رجال �صلم هو عار عن 
ال�صحة وجماف لل�صواب مو�صحاً اأن لقاء ال�صيد عبدامللك بدرالدين احلوثي باملبعوث االأممي اجلديد 

مارتن غريفث هو من اأجل الدفع بعملية ال�صلم والو�صول اإلى نتائج اإيجابية.
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كات��ٌب اأمريك��ي ُيدع��ى ولي��ام ب��ود، اإب��ان الغزو 
االأمريك��ي للعراق، كتب مق��ااًل يف �صحيفة “وي�صت 
بومفري��ت” بعن��وان “االغت�ص��اب الدميقراطي”، 
وبع��د اأن �ص��رح تفا�صيل حادثة واح��دة فقط بحق 

فتيات عراقيات قال:
“اإن بو���ص ق��د ترك جلنوده اأن يفعلوا ما يحلو 
له��م مع �صحاي��ا �صجن��ه الكبري يف الع��راق، تركهم 
م��ن اأج��ل اأن يتنا�ص��وا الرع��ب الذي يعي�ص��ون فيه 
م��ن طلق��ات املدافعني ع��ن بلدهم، ت��رك املجندين 

ك��ول وديفيد يغت�صبان ن�ص��اء عراقيات بلغ عددهم 
26 فتاة و�صحية”!!!

كان��ت خل�صة ما تو�صل اإلي��ه الكاتُب االأمريكي، 
اأن بو���ص كرئي���ص للوالي��ات املتح��دة ق��د اأعط��ى 

جنوده ُكّل ال�صلحيات يف ممار�صة اأي انتهاكات.
يف احل��رب العاملية الثانية، وفيما ا�صتهر الرو�ص 
بارت��كاب جرائ��م اغت�ص��اب رهيب��ة، فق��د احت��َجّ 
ال�صيا�ص��ي اليوغ�ص��ليف “ميلوف��ان دجيل���ص” عن 
تلك اجلرائم، فكان جوزي��ف �صتالني الرئي�ُص الثاين 

للحت��اد ال�صوفيت��ي يعت��رب ذلك اأم��رًا طبيعي��اً بل 
ويعدها مكافاأًة جلنوده، وقال “اإن عليه اأن يفهَم اأن 
اجلندي الذي َعرَبَ اآالف الكيلومرتات و�صط الدماء 
والن��ار واملوت، ت�صلى مع امراأة اأو ت�صكعوا بع�ص 

الوقت”!!!
حقيق��ُة م��ا مت توثيق��ه يف ُكّل ح��روب الغ��زاة اأن 
جرائ��َم االغت�ص��اب تك��وُن منّظمًة وجت��ري ب�صكل 
منهج��ي يف اأك��رث االأوق��ات، اأما مل��اذا، فاله��دُف هو 
اإل�ص��اُق عار م�صت��دام مبجتمع اخل�ص��م، واإ�صعاره 

مبرارة الذل والقهر، ولعَلّ القادة الع�صكريني الذي 
يباركون ه��ذه اجلرائ��م ال يعريون اهتمام��اً كبريًا 
لرّدات الفعل طاملا اأنهم ال يحملون ال�صعوَر بقدا�صة 
املجتم��ع ال��ذي ي�صتهدفون��ه، ويعتم��دون عل��ى ما 

باأيديهم من قوة ع�صكرية �صخمة.
يتط��وُر اإذالُل املجتمع يف احل��روب احلديثة اإلى 
اغت�ص��اب الرج��ال كم��ا ح��دث يف تعذي��ب الق��وات 
االأمريكي��ة ل�صجن��اء عراقيني يف �صج��ن اأبو غريب، 
وت�صاع��ف االإذالل عندما حت��ول ال�صجن اإلى اأ�صبه 
م��ا يك��ون بامَلْعَل��م ال�صياحي واجلن��ود االأمريكيون 
ين�صرون �صورًا تذكارية بجانب رجال العراق وهم 
عراة، وب��كل تاأكيد ما كانت تلك االنتهاكات لتحدث 

لوال املوافقة عليها من القيادة العليا.
ا�صتهدف��ت  الت��ي  املوؤام��رة  يف  حت��ى  والحظن��ا 
موؤخ��رًا �صوري��ا والعراق عن طري��ق متكني داع�ص 
واجلماع��ات التفكريي��ة، فق��د وّثق��ت املئ��ات م��ن 
ح��االت االغت�صاب، وبيع��ت الن�ص��اء يف االأ�صواق، 
وتعر�ص��ت اآالف العوائ��ل النازحة ل��لإذالل، حتى 
اأ�صبحت املخيمات يف االأردن – يف فرتة ما – �صوقاً 

ال�صتجلب طراطري اخلليج.
ٍلّ  م��ا �صبق يك�صف حقيق��ة اأننا يف اليم��ن اأمام جَتَ
الأحد اأ�صالي��ب الغزاة الت��ي مت اعتماُدها يف العقود 
املا�صي��ة على وج��ه التحديد، خا�ص��ة واأن الأمريكا 
دور رئي�ص يف العدوان على بلدنا، لكن ما هي اأوجه 

االختلف؟
يف احل��روب الت��ي ذكرناه��ا �صابق��اً، تب��داأ فك��رة 
االغت�ص��اب من درو�ص التعبئة الت��ي تلقن اجلنود 
ب��اأن ن�صاَء اخل�ص��م مباحة له��م، واأن مكافاأتهم بعد 
اأن ي�صل��وا اإل��ى امل��دن واالأرياف ه��و التخفيف من 
عن��اء احل��رب بالن�صاء، اأم��ا فيما يتعل��ق باجلنود 
ال�صوداني��ني الذي��ن مت اإيفادهم اإل��ى اليمن، فلديهم 
الدي��ن  ظاهره��ا  ال�ص��يء  بع���ص  خمتلف��ة  تعبئ��ة 
واالإ�ْص�َلم، فكما يتم اإقناعهم باأنهم يقاتلون جمو�صاً 
وكفارًا يه��ددون مكة واملدينة، فه��م بالتايل يتلقون 
تعبئ��ة تب�صره��م ب��اأن االأعرا���ص مباح��ة وجائزة 

�صرعاً طاملا اأنهم يقومون مبهمة �صرعية!!

ات�صح ذلك خلل التحقي��ق مع اأ�صرى �صودانيني 
ال�صعبي��ة،  واللج��ان  اجلي���ص  قب�ص��ة  يف  وقع��وا 
اعرتف��وا اأنه��م انخدع��وا بالتعبئ��ة الديني��ة الت��ي 
ي�ص��رف عليها خطب��اء �صعوديون، وقي��ل لهم باأنهم 
�صيحظون ب�صباي��ا مينيات، اأما من يقتل فيب�صرونه 

باحلور العني!!
ي�ص��اف اإل��ى ذلك اأن م��ن اجلرائ��م امل�صجلة على 
الرئي���ص ال�صوداين عمر الب�صري ه��ي ال�صماح لقوات 
اجلنجوي��د بارت��كاب جرائ��م اغت�ص��اب جماعي��ة 
يف دارف��ور، ويف تقري��ر اأعدت��ه “منظم��ة اللجئني 
الدولي��ة” قال��ت اإن اغت�صاب ن�ص��اء دارفور لي�صت 
حوادث متفرقة، بل عمليات منظمة مرتبطة بعملية 

تدمري املجتمعات املحلية.
ولله��روب م��ن ه��ذه اجلرائ��م جل��اأ الب�ص��ري اإلى 
اإعم��ال قانون ال�صهود االأربع��ة الإثبات االغت�صاب: 
ف��اإذا قامت ام��راأة بتق��دمي �صكوى �ص��د مغت�صبيها 
فعليه��ا اأن حت�ص��ر �صهودا اأربع��ة، واإال يتم جلدها 
علن��ا بتهم��ة الق��ذف، واإذا كان��ت متزوج��ة فيعترب 
ذلك اعرتاف��ا مبمار�صة اجلن�ص خارج اإطار الزواج 

وجزاوؤها القتل بالرجم!!!
ال �ص��َكّ اأن حادث��ة اغت�ص��اب فت��اة يف مديري��ة 
اخلوخة ال�صاحلية تن��درج �صمن التعبئة العامة 
للجن��ود ال�صوداني��ني، ب��ل مع توف��ري ال�صمانة يف 
تفادي اأية ردة فعل، وجتلى هذا من خلل ان�صياق 
اليمني��ني  مرتزقته��م  وحت��ى  الع��دوان  حتال��ف 
ملحاول��ة متيي��ع الق�صي��ة والتغطي��ة عليه��ا؛ الأن 
حقيق��ة االغت�ص��اب مل تقت�صر عل��ى ال�صودانيني، 
ب��ل جتاوز ذلك اإلى االإماراتيني وغريهم من �صذاذ 

االآفاق!!
م�صوؤوليُتن��ا اأن نكوَن اأكرث وعياً مبفهوم االحتلل 
وم��ا يرتتب علي��ه، فالعدو الذي قت��ل اآالف الن�صاء 
بغارات��ه وقنابله املحرمة لن يراها اإال غنيمة حرب 
حينما ي�صل اإليها، وه��ذا ما دفعنا لنكون يف طليعة 
املدافعني ع��ن اأر�صنا وعر�صنا م��ن اأول طلقة، اأما 
املرتزق��ة، فل��و امتلك��وا ذرة من �ص��رف لكانت هذه 

احلادثة كافية ليعودوا مينيني اأحرار!!

كتابات

كاأن حادثُة االغت�صاب التي وقعت يف اخلوخة من قبل اأحد جنود االحتلل ال�صوداين 
ج��اءت لتمي��ز اليمنيني جميعاً اأم��ام اأنف�صهم متييزًا عظيماً يف م��ن ي�صتحق الن�صر ممن 
ال ي�صتحق��ه ويف م��ن ه��و طيب ومن هو خبي��ث ويف من هو موؤمن ومن ه��و منافق، عرب 
�ًة وقد ح�صلت عمليات غربلة �صابقة يف م�صاألة االأكل وال�صرب  مقيا�ص )ال�صرف(، َخا�صَّ
ويف م�صائ��ل احلكم وال�صيا�ص��ة ويف م�صائل اجلهاد والنفري واالإنف��اق ويف م�صاألة الوالء 

والرباء.
أجلس مع نفسك وخاطبها:

هل ت�صعر بغيظ وحنق، ثم افح�ص دمك الذي يجري يف عروقك ويغذي قلبك 
وعقلك هل يفور ويغلي حتى درجة التبخري وهل اأع�صابك تقودك متمنية اأنك 
؛ انتقاماً لتلك العفة  ت��رى هذا ال�صوداين املغت�صب للفتاة وتاأكله اأكًل وهو حٌيّ

وال�ص��رف الت��ي انُتهكت، بل وتنتقم م��ن ُكّل من يربر عمل��ه وي�صكت عن عمله 
وير�ص��ى عن عمله؟.. اأم اأن االأمر عن��دك طبيعي بل اأدنى من الطبيعي ولي�ص 
�صم��ن اأولوياتك، بل لي�ص حتى �صمن اهتماماتك، ورمبا البحث عن اأ�صطوانة 
غ��از جتعلك م�صتثارًا وحانقاً و�صاخطاً اأك��رث من انتهاك عر�ص لك يف اخلوخة 
وق��د تتكلم مرجفاً منافقاً يف البا�صات عن االأكل وال�صرب، وال تذكر جمرد ذكر 

م�صاألة ال�صرف والعزة والكرامة؟!.
ه��ل ما زلت حمايدًا اأيها املحايد وانت ت��رى عر�صك ينتهك على ايدي غزاة 
حمتلني اأدخلهم اأبناء وطنك ممن يطلق عليهم )عفا�صيون( بل ويقاتلون �صفاً 
�صف��اً وجنباً اإلى جنب مع ذلك ال��ذي اغت�صبها يحمي بع�صهم بع�صاً!! هل ما 
زلت تتعلق بخرافة وقاذورة �صهيوما�صونية ا�صمها )م�صلم يقتل م�صلماً( بعد 

هذه احلادثة؟؟!
وماذا تنتظر من اهلل اأَْي��صاً اأن يعطَيك من براهنَي ودالئَل على �صخف وتفاهة 

منزلتك وموقفك هذا الذي مر عليه ٣ اأعوام وانت ما زلت تردده؟؟!
كن موؤمناً عزيزًا كرمياً �صريفاً، وكن �صاحب موقف جتاه ما ح�صل ويح�صل 
يف اليم��ن عرب امتلكك لنف�صك ولقرار نف�صك بعيدًا عن التبعية العمياء لهوؤالء 

الذين هم املغت�صبون حقاً للعر�ص ولي�ص ال�صوداين….
حَت�ّرْك.. تكلْم.. اأرف�ْص.. نّدْد.. حّرك املجتمَع من حولك.. اغِر�ْص فيهم العزة 
وال�ص��رف والكرام��ة قبل اأن ت�صُقَط فيما �صقط فيه عفا���ص واأبناوؤه واأتباعه يف 
زمرة الدياثة احلقرية التي مل تكتِف باإدخال املحتل للأر�ص؛ لينتهك العر�ص 

يف اخلوخة بل تعداها؛ الأَنّ يحميه وهو ينتهك عر�صه!!.

االغتصاب جرمية حرب ممنهجة هدُفها إذالل الشعوب!!

ج�������رمي�������ة اغ�������ت�������ص�������اب اخل��������وخ��������ة مت������ي������ز ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ني أن����ف����س����ه����ں

ان واحلياة، فقد برع قادُة احلروب وجمرموها يف ابتكار و�سائَل متطورٍة يف  رة التي ت�ستهدُف قتَل االإْن�سَ اإلى جانِب احلروِب الع�سكرّية املدِمّ

االإج�رام ال ُتح�ى م�ن ذاكرة املجتمع امل�ستهدف حتى لو ُميت اآثار القتل والدمار، فكان االغت�س�اُب هو اأ�سواأ ما ميكن اأن يقوم به الغزاة؛ الأن 

ل املوَت على ذلك! �سمعنا وقراأنا عن جرائم االغت�ساب يف احل�روب، وعن نتائجها الكارثية املدمرة، حتى  الطبيع�ة الب�رشي�ة بفطرتها تف�سّ

و�سلت االأرقام يف بع�ش احلروب الكبرية اإلى ع�رشات بل مئات االآالف من الن�ساء املغت�سبات، وهي اأرقاٌم مهولة وخميفة توؤكد اأن تلك اجلرائم 

مل ُترتكب بدافع الغريزة الفردية فقط، بل كانت جرائم حرب منّظمة ُيوفر لها ال�سوء االأخ�رش من اأعلى م�ستوى يف القيادة الع�سكرية.

 ال �صك اأن القوات اليمنية قلبت املعادلة الع�صكرية بعد اأكرث من ٣6 
�صه��رًا من الع��دوان ال�صعودي املتوا�صل. ع��دوان ح�صرت يف �صفحاته 
القت��ل والتدم��ري والتهج��ري وجرائم احل��رب والفتك باملعاي��ري والقيم 
االإن�صاني��ة واالأخلقي��ة. ولئ��ن يدخل اليم��ن العام الراب��ع يف العدوان 
واحل�ص��ار املفرو���ص عليه، ف��اإن الق��وة ال�صاروخية التابع��ة للجي�ص 
اليمن بال�صواريخ البال�صتية التي تهطل يف الداخل ال�صعودي ال�صك اأنها 
فر�ص��ت معادالت جديدة من جهة وبث��ت الرعب يف نفو�ص قوات حر�ص 
احل��دود الذين ي�صجل هروبهم ب�صكل متوا�ص��ل، وهو ما اأكدته م�صادر 
خا�صة. م�صادر خا�صة ل”مراآة اجلزيرة”، ك�صفت عن معلومات توؤكد 
اأن قي��ادة حر�ص احل��دود بالريا���ص وجهت خطاب �ص��ري وعاجل اإلى 
كاف��ة �ل�سباط �ل�سعودي��ن وخا�سة �سباط �ل�س��ف و�جلنود من �أجل 
التوجه اإل��ى جبهات اجلنوب وحتديدًا جن��ران وجيزان، م�صددة على 
اأن اال�صتع��دادات بداأت م��ن قبل من�صوبي املعه��د الع�صكري بالريا�ص، 
وكذل��ك القي��ادة واملراك��ز اخلارجية، لتلبي��ة اأوامر القي��ادة. امل�صادر 
لفتت اإلى اأن اأغلب الع�صكريني بحالة خوف وهلع من الزج بهم على تلك 
اجلبه��ات، التي ت�صدد به��ا القوات اليمنية �صرباته��ا وت�صد الزحوفات 
التي ويقت��ل خللها الع�صكريني ال�صعوديني م��ن حر�ص احلدود وقوات 
التحال��ف، وبينت امل�صادر اأن ما يدور م��ن اأحاديث بني اجلنود يك�صف 
م�صت��وى الرعب واخل��وف ويعلن �صراحة ع��دم الرغب��ة بالتوجه اإلى 

اجلبه��ة اجلنوبية. م�صتوى الرعب الذي يزرعه الباأ�ص اليماين يف نفو�ص 
الع�صكري��ني ال�صعودي��ني دف��ع به��م للتفكري ب��رتك اخلدم��ة الع�صكرية 
مبوافق��ة اأهله��م بغي��ة احلفاظ عل��ى حياتهم، وعلى وج��ه اخل�صو�ص 
اجلنود من �صغار الرتب، وهم ممن يدفع بهم نحو املعارك من دون تلقي 
التدريب��ات الت��ي توؤهلهم خلو���ص املعارك، وهناك الكث��ري من التقارير 
الت��ي ك�صفت عن اإر�صال القي��ادة ال�صعودية للجنود م��ن دون تدريبات 
ب�صب��ب تزاي��د اأعداد القتلى يف �صفوف الع�صكر وه��روب الكثريين. اإلى 
ذل��ك، ومع افتت��اح القوة ال�صاروخية العام الراب��ع من ال�صمود بوجه 
الع��دوان �صلية �صواري��خ بال�صتية ه��زت الريا�ص والنظ��م الدفاعية، 
ك�صف��ت معلوم��ات تلقته��ا “مراآة اجلزي��رة”، عن اأن الق�ص��ف الذي هز 
الريا���ص لي��ل اخلام�ص والع�صري��ن من مار�ص 2٠١8م، �ص��كل حالة من 
ال�صغط على النظام ال�صعودي، باإظهار الف�صل الذريع لنظام الباتريوت 
امل�صت��ورد من وا�صنط��ن ب�صفقات كلفت مليارات ال��دوالرات. وبح�صب 
الر�صال��ة الربيدي��ة اخلا�صة، فاإن الط��ريان ال�صع��ودي ودفاعاته ف�صل 
ب�صكل متوا�صل م��ن �صد ال�صربات ال�صاروخية للق��وات اليمنية، وهو 
ما يرفع حالة الغ�صب ال�صعبي �صد حممد بن �صلمان الذي ال يزال يعقد 
�صفق��ات اأ�صلحة يف الواليات املتح��دة االأمريكية ويبذر مئات املليارات 
م��ن ال��دوالرات من دون اأي��ة نتائج وفعالية على االأر���ص، وخا�صة اأن 
االأو�صاع على اجلبه��ة احلدودية تزداد �صوءًا على ال�صعيد الع�صكري 

و�صكانه��ا  ال�صعودي��ة  املناط��ق  اأن  حي��ث  واملعي�ص��ي،  واالقت�ص��ادي 
يطالب��ون بوقف الع��دوان ملا تنعك�ص نتائجه الفا�صل��ة على ال�صعوديني 
كم��ا اليمنيني. وتعقيباً على املعلومات اخلا�ص��ة، فاإن �صحف اأمريكية 
و�صف��ت حم��اوالت منظوم��ة الدف��اع اجل��وي ال�صعودي��ة، بالت�ص��دي 
لل�صواري��خ البال�صتي��ة باأنها بحالة م��ن “الف�صل الذري��ع”، على الرغم 
م��ن اأن قي��ادة التحالف اّدعت باأن منظومة “باتري��وت” للدفاع اجلوي 
ال�صعودي��ة، ت�صدت لل�صواري��خ البالي�صتية ال�صبعة املطلقة من القوة. 
ال�صاروخي��ة، وق��د اعت��ربت جمل��ة “نيوزي��ك” االأمريكي��ة اأن مقاطع 
الفيدي��و “الف�صائحي��ة” اأظه��رت اأن اثنني م��ن �صواري��خ الباتريوت، 
اأمريكي��ة ال�صن��ع، ف�صلت يف اجل��و، ومل تنجح يف الت�ص��دي لل�صواريخ 

البالي�صتي��ة اليمنية، كما اأن واحدًا اآخرًا ظه��ر وكاأنه منزلق يف االإجتاه 
املعاك���ص لي�صقط على االأر�ص ب�صورة مفاجئة. يف �صياق مت�صل، يبدو 
اأن االإعلن اليمني عن تطور قدرات الدفاعات اليمنية، لن يرتاجع وبداأ 
يرتج��م داخل البلد، فق��د اأعلنت الدفاع��ات اجلوية للجي���ص واللجان 
“الت�ص��دي لطائرت��ني  ال�صعبي��ة، ي��وم الثلث��اء 27 مار���ص 2٠١8م، 
معاديت��ني اإماراتيتني م��ن ن��وع اإف١6 يف اأجواء العا�صم��ة �صنعاء”، 
حيث اأجرب الدفاع اجلوي طائرتي اإف١6 اإماراتية على مغادرة اأجواء 
العا�صمة. ي�صار اإل��ى اأن الدفاعات اجلوية اليمنية اأعلنت االأربعاء 2١ 
مار���ص اإ�صاب��ة طائ��رة F١٥ معادية تابع��ة للع��دوان يف �صماء �صعدة 

ب�صلح مطور حملياً.

بني الباترويوت وهلع حرس احلدود.. بأس مياني وانهيار سعودي 
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طرحه��ا  والت��ي  العلي��ا  باال�صرتاتيجي��ة  تب��داأ 
وفّنده��ا وق�ّصمها قائد الثورة من ثم اال�صرتاتيجية 
الع�صكري��ة الت��ي و�صع خطوطه��ا العري�صة اي�صا 
ال�صي��د القائ��د واوكل تفا�صيله��ا امليداني��ة لق��ادة 
اجلي���ص واللج��ان و تليه��ا ا�صرتاتيجي��ة التعبئة 
العام��ة طويلة امل��دى التي دعا اليه��ا ال�صيد القائد 
مرارا وتكرارا واوكل تنظيمها وتن�صيقها وترتيبها 

وو�صع اخلطط العملية الدقيقة واملنّظمة لها قيادة 
الث��ورة مب�صارك��ة مبا�ص��رة م��ن م�ص��وؤويل القطاع 
الع��ام واخلا�ص لذل��ك �ص��لح اال�صرتاتيجيات هو 
ال�صلح الذي يكاد يكون الوحيد ال بل الوحيد الذي 
اأن��زل بتحالف الغ��زاة واملرتزقة ه��ذا الكم الكبري 
والنوع��ي م��ن الهزائم ، وبف��رتة قيا�صية وذلك من 
خلل الفن االبداعي الع�صكري يف توزيع االمكانات 

والو�صائ��ل الدفاعية املختلفة واملتع��ددة لتحقيق 
االجنازات واالنت�ص��ارات، بطريقة توؤمن التواوؤم 
ب��ني االمكانات الع�صكرية الب�صيطة والهدف الكبري 
وه��و االنت�صار الكبري عل��ى ا�صر�ص واقبح حتالف 
عدواين وح�صي �صهده العامل .ومن هنا بدت مراحل 
الدف��اع اليمن��ي الق��وي وال�صلب ثابت��ة وتت�صاعد 
بوت��رية قيا�صي��ة ناجح��ة وبطبيعة احل��ال ي�صبق 
كل ذل��ك ه��و الوعي واالمي��ان واالعتم��اد على اهلل 
والت��وكل علي��ه والثقة بع��ون اهلل وتاأيي��ده وان ال 
ن�ص��ر وال متك��ني اال باهلل.. ويف ه��ذه اجلزئية نريد 
اال�ص��ارة اإلى ان اجلهوزي��ة الع�صكري��ة والقتالية 
احلم��د  وهلل  وازدادت  ت�صاعف��ت  واللوج�صتي��ة 
وا�صبحت اقوى واقوى من قبل بكثري بكثري بفعل 
حكمة ال�صيد القائ��د وجهود قادة اجلي�ص واللجان 
و�صمود ال�صعب اال�صط��وري وت�صحياته اجل�صام 
ودعم��ه الع�صك��ري وامل��ايل والغذائ��ي واالعلم��ي 
والب�ص��ري يف قوافل جمهود حربي ال حمدودة ابدا 

من اجل الدفاع عن الوطن وال�صعب...

ك�صفن��ا يف تقاري��ر ع�صكري��ة �صابق��ة ان جي���ص 
ومعنوي��ا  ع�صكري��اً  انه��ار  ال�صع��ودي  الع��دو 
وتنظيمي��ا وا�صبح خمرتق��ا ا�صتخباريا من اليمن 
لذل��ك متخب��ط ومتار���س علي��ه �سغ��وط ك��رى 
افقدت��ه ال�صيط��رة عل��ى نف�ص��ه وه��و ع��بء كبري 
عل��ى انعدام خربت��ه و�صعف كفاءت��ه وقلة وعيه 
وال�صام��ل  الكل��ي  واعتم��اده  الع�صك��ري  بالعم��ل 
عل��ى الت�صليح املتطور ولك��ن احمق يف ا�صتخدامه 
وغب��ي يف توظيفه .امللك ي�صغ��ط واالمري ي�صغط 
و�الف��ر�د  �ل�سب��اط  ي�سحق��ون  �جلي���س  وق��ادة 
واملرتزق��ة ال�صودانيني واليمني��ني وغريهم بالزج 
به��م يف عملي��ات ع�صكري��ة خا�صرة غ��ري مدرو�صة 
وغ��ري خمط��ط له��ا اب��دا في�صبح��ون ه��م اللقم��ة 
ال�صائغ��ة ملجاهدي اجلي�ص واللجان الذين هم بكل 
ج��دارة واقتدار وب�صهادات عاملي��ة واقليمية ا�صد 
املحارب��ني فت��كاً عل��ى وج��ه االر�ص فف��ي احلرب 
قنا�صته��م �صيادي��ن مه��رة وعملياته��م الهجومية 
تغل��ب عليها االحرتافية والب�صال��ة واالقدام لذلك 
انه��م حمارب��ون حمرتف��ون متمي��زون باالأ�صلوب 
وعباق��رة يف التخطيط والتكتي��ك احلربي واحدى 
االأدل��ة القطعي��ة ان م��ن يدي��ر وي�ص��رف ويخطط 
له��ذا احل��رب العدوانية ه��م نخبة ق��ادة جيو�ص 
ال��دول العظم��ى »امري��كا وبريطاني��ا وفرن�ص��ا » 
الذي��ن ف�صلوا وتلقوا هزمية تاريخية يف التخطيط 
واال�صراف وادارة احلرب لذلك عا�ص امل�صت�صارون 
االمريكي��ون والربيطاني��ون وال�صهاين��ة ا�صعب 
ح��رب وا�صده��ا تعقيدا و�ص��راوة اإنه��م خ�صعوا 
الختبار ع�صك��ري مل يكن يف ح�صبانهم ابدا ولكنهم 
خ�ص��روا يف االختب��ار وفق��د ال�صعودي��ون ثقته��م 
الغربي��ني  وامل�صت�صاري��ن  اخل��رباء  ا�صياده��م  يف 
وال�صهاين��ة الذي��ن تقا�ص��وا ملي��ني ال��دوالرات 
جراء خدماته��م اال�صت�صارية واالإدارية وحفظاً ملا 
تبق��ى من م��اء الوجه �صحبت امري��كا م�صت�صاريها 
الع�صكري��ني ورم��ت امل�صوؤولية عل��ى الربيطانيني 
وال�صهاين��ة وكان��ت ال�صدمة القاتل��ة هي القادمة 
لهم.. وه��ذا التخبط ظهر يف اعلمهم ويف عملياتهم 

الع�صكرية التي باتت دفاعية يف جنوب ال�صعودية 
ب��ل انتحاري��ة يائ�ص��ة وبائ�ص��ة رغم قي��ام ترامب 
باإعادتهم لقي��ادة املعركة لكنهم مرغمون على ذلك 
النهم خ�صروها وهاهم اليوم يدخلون العام الرابع 

برداء الهزمية والف�صل و�صيظلون كذلك....
ال�صارع ال�صعودي واإن اخفى قناعته خوفاً لكنه 
ا�صب��ح مقتنع��اً متاما بحج��م اخل�صائ��ر والهزائم 
الت��ي يتلقاها جي�صهم املقب��ور ومرتزقته يف معارك 
مميت��ة وحظوظه��م �صوداء قامت��ة فيه��ا.. االعلم 
التطبي��ل  وادي  يف  ال�صعودي��ون  والنا�صط��ون 
والتزم��ري هدفهم ت�صليل ال�صعب ال�صعودي لكي ال 
يعرف ما يعانيه جي�صهم ومرتزقتهم يف امليدان ولكن 
االعلم احلرب��ي اليمني او�ص��ل احلقيقة ل�صعوب 
املنطق��ة والعامل بكاملها وتوابي��ت جثث جنودهم 
و�صباطه��م زادت وو�صلت اإل��ى كل منطقة وقرية 
ومدينة �صعودية وا�صب��ح االمر وا�صحا لهم لذلك 
ه��م غا�صبون ب�صدة مما يجري جلي�صهم ومرتزقته 
م��ن ا�صطي��اد وافرتا�ص ال رحم��ة وال �صفقة يف هذا 
احل��رب اب��دًا ..جيزان..جنران..ع�ص��ري.. جبهات 
ع�صكري��ة رئي�صي��ة ال تهداأ اب��دا ب��ل م�صتعرة على 
ال��دوام حيث وان قيادة الع��دوان افل�صت ومل تعد 
متتلك اي ورقة ع�صكرية اال وا�صتخدمتها وال ورقة 
ا�صتخبارية اال وا�صتخدمتها وال ورقة يف اي جمال 
اال وا�صتخدمتها.. ولكن اليمن ميتلك اوراقا كثرية 
جدا ومل ي�صتخدمها بعد. الأن اليمن “�صعبا وجي�صا 
وجلانا” يخطون خطوات ثابتة وفق ا�صرتاتيجية 
ع�صكرية دفاعية وهجومية �صاملة ومتعددة وعلى 
مراحل حمددة ومزمنة وكل مرحلة حتقق اهدافها 
بالكامل وهلل احلمد.. ففي اال�صابيع املا�صية بجبهة 
ما وراء احلدود تكبد اجلي�ص ال�صعودي ومرتزقته 
خ�صائ��ر مل ي�صب��ق له��ا مثي��ل الأنه��ا بف��رتة زمنية 
ق�صرية ج��دا رغ��م ان جماهدي اجلي���ص واللجان 
رفع��وا �صق��ف العملي��ات الع�صكري��ة �صقف��ني فقط 
.�صقف ب��ري و�صقف �صاروخ��ي واحلقوا باجلي�ص 
ال�صع��ودي خ�صائر مرعب��ة ..ميانيون يا دنيا وبكل 

فخر ..والقادم اأعظم..

من ميادين الجهاد

أشد احملاربني فت���ًا على وجه األرض »اصطياد ماهر وافتراس قاتل«
بـــــــجــــــبـــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــــــا وراء الـــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــدود…

١.الثب��ات اننا اال�صدق يف جمال الطرح الع�صكري احرتاما للحق 
والعق��ل كتب��ت ع��دة تقاري��ر ع�صكري��ة ب 2٠١6 _2٠١7 عن حجم 
م�صارك��ة اأمري��كا وبريطاني��ا يف الع��دوان عل��ى اليمن م��ن خلل فك 
�خلطوط �لعري�سة �لتي ن�سرتها و�سائل �الإعالم �لغربية و�عرت�فات 
ق��ادة البنتاغ��ون املتتالي��ة اإل��ى جان��ب ق��درات حتال��ف الع��دوان 
»ال�صعودي��ة واالإمارات » الغري موؤهل��ه خلو�ص احلرب �صد اليمن 
ه��ذا ما قلته بالتف�صيل وهذا ما اأكدته وول �صرتيت االأمريكية. 2.ان 
مراك��ز قيادة العمليات احلربية الرئي�صية يف الريا�ص حتت�صن قاده 
�صعودي��ني. اماراتيني بهائم غري موؤهل��ني الإدارة احلرب �صد اليمن 
لذل��ك كبار اجل��راالت االأمريكي��ني والربيطانيني هم ق��ادة احلرب 
احلقيقيني جلانب ا�صتخدام الو�صائ��ط اجلوية االأمريكية املتقدمة. 
ول��وال االمريكيون والربيطانيون ملا جت��راأ االعراب خو�ص احلرب 
�ص��د اليمن الأ�صباب كثريه منها ع��دم االأهلية لذلك هذا ما قلته وهذا 

ما اأكدته وول �صرتيت االأمريكية
٣.فر�ص احلظر اجلوي والبح��ري على اليمن ببحاره وارا�صيه 
ال متتل��ك دول��ه و�صائ��ل فر���ص احل�ص��ار ال�صام��ل اإال اأمري��كا نظرا 
الإمكاناتها اجلوية. البحرية الهائلة واملتقدمة فبدونها �صيجد العامل 
كل من ال�صعودية و االإمارات وحتالفهم جمرد بط بني خمالب اليمن 
لذل��ك ا�صتعان النظامني ال�صعودي واالماراتي بالقدرات واخلربات 

والق��ادة االمريكي��ني والربيطانيني الإدارة احلرب �ص��د اليمن رغم 
نف��ي �صي��وخ النفط ذلك اال ن االأمريكيني تتوال��ى اعرتافاتهم بحجم 
م�صاركته��م يف احلرب ه��ذا ما قلته وهذا ما اكده تقرير وول �صرتيت 

االأمريكية
٤. مقات��لت حربي��ة للإ�صن��اد اجل��وي وطائ��رات ب��دون طي��ار 
حتل��ق ليل نهار، و�صا�ص��ات تظهر الرادارات ملوق��ع مئات املقاتلت 
وطائ��رات الدرون��ز وطائ��رات الت��زود بالوقود وقائم��ة املتغريات 
با�صتمرار للطائرات التي تنفذ ال�صربات اجلوية وتبحث عن اأهداف 
وتنف��ذ عمليات اأخ��رى على م��دار ال�صاعة يديره��ا االأمريكيني فقط 
ويعج��ز ال�صعودي��ني واالماراتيني تنفي��ذ ذلك فقدرته��م ال تتجاوز 

اال�صتعرا�ص..
اأن  مبا�ص��ر  غ��ري  ب�ص��كل  اعرتف��وا  �صعودي��ون  ج��راالت   .٥
امل�صت�صارين االأمريكيني والربيطانيني خططوا وا�صرفوا على تنفيذ 
اأك��رث م��ن ١٤٥ األ��ف غ��ارة جوية طيل��ة ٣اعوام م�ص��ت ، واعرتف 
اجل��رال عبد اهلل الغامدي نائ��ب قائد حتالف الع��دوان على اليمن 
اإن الط��ريان الغ��ازي نف��ذ اك��رث من ١٠٠ ال��ف غارة ناجح��ة يق�صد 
بذلك كاإ�صناد ج��وي لقواتهم الربية و�صرب اأهداف ع�صكرية ح�صب 
زعمهم وا�صاف اإلى ذلك بالقول ان طريان العدوان نفذ اكرث من ٤٥ 

الف غارة خاطئة اي �صد اهداف مدنية بو�صفه اأنها خاطئة

6.قبل قليل متكن��ت �لدفاعات �جلوية من ��سقاط مقاتلة من نوع 
اف ١٥ ب�سماء �سعدة و�سبق ذلك ب�ساعات ��سقاط طائرة ��ستطالع 
�صعودي��ة يف منطق��ة ميدي .ه��ذه املعرك��ة الدفاعية �ص��د املقاتلت 
وخ�صو�صاً طائرات الدرونز اال�صتخباراتية هي من اأخطر احلروب 
اليوم وكبدن��ا حتالف العدوان خ�صائر فادح��ة وقيا�صية يف اأ�صطول 
الطائ��رات بدون طيار وتعت��رب حرب من ح��روب مبا�صرة وعديدة 

نخو�صها �صد اجلي�ص االمريكي
7.املعرك��ة �ص��د اجلي���ص االمريك��ي ال تعن��ي ح�ص��را املواجهة 
الربي��ة اأي جندي اأمريك��ي يواجهه مقاتل ميني. طامل��ا لدى اأمريكا 

جيو���ص برية مرتزق��ة وعم��لء ميني��ون.. �صعودي��ون. اماراتيون 
.�صودانيون...الخ يقاتلون بالوكالة فل حتتاج جلي�صها. لكن اأمريكا 
تخو���ص احل��رب اجلوي��ة. البحري��ة. اال�صتخباري��ة. اللوج�صتية 

بنف�صها..
يف �خلت��ام.. ه��ذه خط��وط عري�س��ة م��ن �الأدل��ة �لتي تثب��ت �ننا 
نخو���ص املعرك��ة �صد اجلي���ص االمريكي عل��ى كل م�صتوى وحققنا 
االنت�ص��ارات الك��ربى �ص��د العقلية والعقي��دة والق��درة االأمريكية 
بف�ص��ل اهلل ولي�ص ال�صعوديني واالماراتيني �صوى ادوات تنفذ املهام 

التكتيكية من اجلو وعلى االر�ص..

قادة البنتاغون األمري���ي بني اإلدارة والهزمية في اليم�ن
ن��رشت �سحيف�ة وول �سرتيت جورنال االأمريكية تقريرا بعنوان »غرفة احلرب » يك�سف التقرير والأول مرة 
يتعم�ق االإعالم االأمريك�ي لك�سف حقائق ومعلومات عن احلرب العدوانية عل�ى اليمن من مركز قيادة العدوان 

الرئي�سية.. ولنا يف هذا التقرير الهام لتحليل ما بني �سطوره وك�سف خفاياه..

م��ن ميادي��ن الجه��اد    أحمد عاي��ض أحمد أســـــــــــــــــــــــــرار عـــــــــــــــــــــــن احلــــــــــــــــــــــرب.. 

اكت�سب�وا ال�رشا�س�ة الت�ي توؤهلهم للفت�ك بالغ�زاة واملرتزق�ة يف اأي معركة وعلى 
اي م�ساح�ة فه�ي ميدانهم واملعرك�ة معركته�م ..جماهدين ماربني خلق�وا ليفرت�سوا 
اعداءهم بق�سوة وهذا ما ي�سنعونه بجي�ش العدو ال�سعودي ومرتزقته بجيزان وجنران 

وع�سري.. 
فف�ي البداي�ة  نعود اإل�ى ا�سا�ش البداي�ة ق�سّمت املدر�س�ة الدفاعي�ة اليمنية العمل 

الدفاعي الع�سكري اإلى ثالثة اأق�سام ا�سرتاتيجية
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نهم والهزمية الكبرى للعدوان..
�ص��ن جماهدو اجلي���ص واللج��ان ال�صعبية هجوم��ا وا�صعا 
النط��اق م��ن ثلث��ة حماور من��ذ ع�صري��ن يوم��ا واإل��ى اليوم 
والزالت العمليات الع�صكرية جارية لتحرير مديرية نهم حيث 
تقدمت ت�صكيلت اجلي���ص واللجان منها القوات اخلا�صة من 
ثلثة حماور وهي حمور جبهة يام حيث نفذت قوات اجلي�ص 
واللج��ان يف هذا املحور عمليات هجومية وا�صعة على مواقع 
ق��وات املرتزقة م��ن جهة حمور اجلر�ص��ب وامل�صار االول من 
�صم��ال �ص��رق �صل�صلة االن�ص��اب باجتاه جب��ل رياعني ومتت 
ال�صيط��رة على جب��ل رياعني و�ص��وال اإلى غ��ول �صاحب وقد 
مت خلله��ا قط��ع طرق امداد ق��وات املرتزقة م��ن جبل حلبان 
ودوة م��ن جب��ل رياعني، وترافق مع ذل��ك التحرك هجوم من 
موق��ع طحنون باجت��اه مواقع عدن والتب��اب املحيطة وجبل 
االدمغ ومتت ال�صيطرة عليها والتباب املحيطة بها اما امل�صار 
الث��اين من القطاع االمي��ن من جهة يام فق��د تزامن مع حترك 
امل�ص��ار االأول ب��داأ الهجوم باجت��اه مواقع ق��وات املرتزقة يف 
�صل�صل��ة مواق��ع ال�ص��وداء وموقع الب��زي ، وتراف��ق مع هذا 
الهج��وم هجوم عل��ى مواقع ق��وات املرتزقة باجت��اه �صل�صلة 

مواق��ع االن�ص��ب وجب��ل احل�صني وق��د متت ال�صيط��رة على 
ه��ذه املواق��ع واجلب��ال والتلل بالكام��ل اما قل��ب حمور يام 
نفذت قوات اجلي�ص واللجان عمليات هجومية باجتاه مواقع 
مواق��ع ق��وات املرتزق��ة يف �صل�صلة جب��ال البيا���ص ومتكنت 
خللها من ال�صيطرة على موقع عيا�ص والتباب املحيطة بها..
ومل تق��ف عند هذا فح�صب متكن قبل يومني جماهدي اجلي�ص 
واللج��ان ال�صعبية م��ن ال�صيطرة الكاملة عل��ى �صل�صلة جبال 
ي��ام والعيا�ص ب�صكل كامل وهلل احلمد ام��ا من حمور املي�صرة 
حي��ث نف��ذت ق��وات اجلي���ص واللج��ان عملي��ات هجومية مت 
خللها ال�صيط��رة على مواقع قوات املرتزقة يف �صل�صلة جبال 
عي��دة ال�صرقية والغربي��ة واملن�صاع ومتكنت م��ن ال�صيطرة 
عليه��ا بالكامل اي�ص��ا ال�صيطرة عل��ى �صل�صلة جب��ال البيا�ص 

وال�صيطرة على املرتفعات املجاورة.
ه��ذا اخلطة الهجومي��ة و�صعت قبل �صه��ر بالتمام اعتمدت 
الوح��دات الع�صكري��ة التابعة للجي�ص واللج��ان على ا�صلوب 
ع�صكري متجدد هو الهجوم الوا�صع املفاجئ ومن ثلثة حماور 
وهو ا�صلوب مبني على قاعدة ال�صحق املبا�صر املميت لقوات 
املرتزقة والغ��زاة، ابتكرته قيادة اجلي���ص واللجان ا�صتنادا 
للخ��ربات التي امتلكتها يف معاركه��ا الوا�صعة �صد “املرتزقة 

والغ��زاة “ ام��ا م��ن حي��ث خ�صائ��ر املرتزق��ة والغ��زاة فقد 
تكبدوا اق�ص��ى وافدح اخل�صائر الب�صرية وااللية وخ�صو�صا 
م��ن نخبة ال�ص��ف االول والثاين من “ق��ادة املرتزقة” والتي 
جتاوزت ال ٣٤6 قتيًل تل ذلك ٥٠٠ قتيل تلى ذلك ١2٠ قتيل 
بغ�ص��ون �صهرين فقط اما خلل الهج��وم الوا�صع فقد لقي ما 
يقارب 7٠٠ قتيل وجريح من املرتزقة ا�صافة اإلى تدمري 6٣ 
الي��ة ع�صكرية وال�صيطرة على الكثري من قاذفات ال�صواريخ 
املحمول��ة واالأ�صلحة الر�صا�صة و�صناديق الذخائر مما اأثرت 
تاأث��ريا نف�صيا ومعنويا وعملياتي��ا عميقا على قوات املرتزقة 
والغ��زاة عل��ى امل�صت��وى الب�ص��ري والت�صليح��ي يف اجلبهة 
ال�صرقي��ة ب�صكل كامل، والبع�ص يت�ص��اءل ملاذا ي�صر  الغزاة 
عل��ى زج املرتزقة باالإكراه باأغل��ب االوقات خلو�ص املعارك 

يف نهم..؟
ه��ذه حقيقة ملمو�صة ان املرتزقة ا�صبحوا يقاتلون يف نهم 
باالإك��راه نتيجة الياأ�ص واخل�صائر القا�صية والتي تعد نتيجة 
ال تخف��ى عل��ى اأح��د ومل يتكت��م االع��لم الغ��ازي واملرتزق 

عليه��ا بل انتجت خلفات كبرية بني املرتزقة والغزاة نتيجة 
الفرار الع�صكري يف نه��م ويتعر�صون الأق�صى معركة مفتوحة 

وم�صتعرة من قبل املجاهدين ..
الي��وم نهم تتطهر رويدا رويدا وما حققه الغزاة واملرتزقة 
طيلة عامني خ�صروه بع�صرين يوماً وهذا بف�صل اهلل ثم بف�صل 
قي��ادة اجلي�ص واللجان التي هي دائم��ا مبدعة على امل�صتوى 
الع�صك��ري اال�صرتاتيج��ي بثب��ات وج��دارة واقت��دار ووعي 
�صامل واتت النتائج املبهرة على ايدي �صواعد رجال اجلي�ص 
واللج��ان الذين جعلوا من نهم حبل ع�صكريا معقودة ظفائره 
على رقاب املرتزقة والغ��زاة مما جعلهم بني احلياة واملوت 
فل مفر �صوى الهزمية يف املقابل يقراأ جماهدو اجلي�ص واللجان 
انت�صارات نهم على ح�صم املعركة هناك لذلك ي�صابقون الزمن 
ويفتكون باملرتزقة بق�ص��وة ويتقدمون عملياتيا رويدا رويدا 
ويحققون انت�صارات كب��رية رغم ات�صاع �صاحة املواجهة اال 
ان املجاهدي��ن اب��وا اال ان ي�صحق��وا مرتزقة الع��دوان يف كل 

�صرب من اجزاء اجلوف وهذا ما �صيكون والعاقبة للمتقني.

من ميادين الجهاد

ورقة رابحة
مل ت�صتخ��دم وزارة الدفاع اليمني��ة ال�صواريخ 
البالي�صتية اأبدًا منذ بداية العدوان رغم جهوزيتها، 
ب��ل انتظرت حت��ى اأعل��ن “العدوان” بن��ربة زهو 
ق�ص��اءه على تلك الرت�صانة نهائي��اً. حينها، فاجاأت 
اجلمي��ع بدخ��ول الق��وة ال�صاروخي��ة اإل��ى ميدان 
نوعي��ة  واأه��داف  دقيق��ة  باإحداثي��ات  املعرك��ة 
مبا�ص��رة. وبالرغم من الق�صف اجل��وي املتوا�صل 
واملكثف عل��ى كل االأرا�صي اليمني��ة بحجة وجود 
من�ص��ات �صواري��خ بالي�صتية اأو خم��ازن اأ�صلحة، 
موجع��ة  انطلقه��ا  وا�صل��ت  ال�صواري��خ  اأن  اإال 
الداخ��ل ال�صعودي ب�صفعة تل��و اأخرى وباعرتاف 
“العدوان” نف�ص��ه، الذي كان يكتفي باحلديث عن 
اعرتا�صه �صواريخ بالي�صتية قبل حتقيق اأهدافها، 
وه��ذا يف حد ذات��ه اع��رتاف كاٍف ب��اأن ال�صواريخ 

البالي�صتية ما زالت موجودة.

إستراتيجية متسلسلة
مل تك��ن عملية اإطلق ال�صواريخ البالي�صتية من 
االأرا�ص��ي اليمني��ة الأغرا���ص دفاعي��ة، اأو الأهداف 
ع�صكري��ة طارئ��ة، ومل تك��ن ت�صع حلج��م التدمري 
اأو ع��دد ال�صحايا اأي اعتبار، ب��ل كان هدفها يف كل 

عملية اإطلق ه��و امل�صافة اجلغرافية التي تعربها 
وجتتازه��ا لت�صل هدفها دومن��ا اعرتا�ص. ومع كل 
عملي��ة يفت��ح ال�صتار عل��ى منظوم��ة جديدة مبدى 
جدي��د اأبعد من �صابقه، حتى انتهى بها املطاف اإلى 

دك اأربعة مطارات �صعودية يف اآن واحد، واخرتاق 
باملن��اورة  اكتف��ت  الت��ي  الباتري��وت  منظوم��ة 
والتحليق والعودة عل��ى روؤو�ص املواطنني الذين 

وثقوا تلك امل�صاهد مبقاطع الفيديو.

سالح فتاك
عل��ى  اليمني��ة  ال�صاروخي��ة  الق��وة  اعتم��دت 
البالي�صتي��ات املتو�صط��ة ل�صد الزحوف��ات ون�صف 
التجمع��ات والتعزي��زات الربي��ة، فكان��ت مبثاب��ة 
الورق��ة الرابحة التي اآت��ت اأكلها وبعرثت اأكرث من 
تر�صان��ة ودكت اأك��رث من موقع. لك��ن البالي�صتيات 
البعيدة املدى كان مبثابة الورقة الرابحة لل�صغط 
يف اأي ت�صوي��ة �صيا�صية حمتملة ق��د ت�صعى البتزاز 
الط��رف اليمن��ي حت��ت معي��ار ال�صع��ف، فب��داأت 
بجي��زان وجنران وع�صري، ثم اأبها وجدة، واخرها 
الريا���ص واأب��و ظب��ي، قب��ل اأن ت�صع��ق االأ�ص��رة 
ال�صلولية احلاكمة ب�صاروخ بركان الذي حل �صيفا 

ثقي��ل على ق�صر ميامة الريا�ص بالتزامن مع مرور 
اليوم االألف من العدوان.

رسائل سياسية
ر�صائ��ل  ال�صاروخي��ة  الق��وة  ر�صائ��ل  تك��ن  مل 
ع�صكري��ة بق��در م��ا كان��ت ا�صرتاتيجي��ة �صيا�صي��ة 
تو�صح الق��درات القتالية املتط��ورة رغم احل�صار 
والقت��ل واحل��رق والتدم��ري عل��ى م��دار ال�صاعة، 
وتوؤكد اأنه ال زال يف جعبة اليمنيني الكثري والكثري 
م��ن مقومات قل��ب اأي معادلة حت��ت اأي �صقف ويف 
اأي توقي��ت، واأن هناك نف�ص��اً طويًل خلو�ص حرب 
ا�صتنزاف طويلة املدى ال تعرتف بحجم االإمكانات 
وال مبق��دار امل��ال وفارق الت�صليح، بق��در اعرتافها 
بق��وة االإميان بالدفاع عن النف���ص، وعمق الق�صية 

و�صدق الر�صالة الوطنية.

خطابات باليستية
�صكل��ت خطابات قائ��د امل�صرية ال�صي��د عبدامللك 
احلوثي تهديدا كب��ريا منذ الوهلة االأولى الإنطلق 
العدوان، وح��ذرت من غ�صب احلليم، فاإلى جانب 
كونها اإجراًء رادعا للعدو الذي بداأ احلرب، حملت 
يف طياته��ا اإمت��ام احلجة م��ع املعتدي��ن، وحملتهم 
العواق��ب الوخيم��ة الت��ي �صتلح��ق به��م يف ح��ال 
ا�صتم��روا يف غيهم وعدوانه��م. ومع كل خطاب كان 
ال�صيد القائد يك�صف عن اإ�صرتاتيجية جديدة تق�ص 
م�صج��ع العدو، ويرتجم االأق��وال اإلى اأفعال تذهل 
الع��امل، ويف كل مرة يرتفع �صقف االأهداف، ويبعد 
مدى ال�صواري��خ، حتى و�صلت اإل��ى الريا�ص وما 
بعد الريا�ص. ومل يقف احلد عند العدو ال�صعودي 
فح�صب، بل اأقام احلجة بتهديده العلني باإ�صتهداف 
االأرا�ص��ي االإماراتي��ة التي كانت خ��ارج قوامي�ص 
االإ�صته��داف، يف ح��ال افراطه��ا وعبثه��ا يف احلرب 
العدواني��ة على اليمن، واأكد حم��ذرا، اأن االأمارات 
�صتكون يف مرمى �صواريخ رجال اليمن، وقد اثبت 

ذلك فعليا باإ�صتهداف مفاعل يف العمق االإماراتي.

معادلة جديدة
و�صعت القوة ال�صاروخية اليمنية وانت�صارات 
اليمني��ني املنطق��ة اأمام معادل��ة جدي��دة، اأ�صا�صها 
اأن اللعب��ة االإقليمي��ة ق��د تغريت فع��ل، واأن اليمن 
ال��ذي ُح�ص��ر يف قمقم لعق��ود، منذ �صيط��رة مملكة 
ال�ص��ر عليه ب�صكل �صبه مبا�صر عق��ب مقتل الرئي�ص 
اإبراهيم احلم��دي، قد خرج عن الطوق عمليا برغم 
العدوان واحل�صار الذي تفر�صه اأمريكا واإ�صرائيل 
ال�صعودي��ة  املنطق��ة،  القذرت��ني يف  اأداتهم��ا  ع��رب 
واالإم��ارات ومرتزقتهم��ا. واليم��ن يف �صبي��ل ذلك، 
م�صتعدة للمواجهة والت�صحي��ة بالغايل والنفي�ص، 
فثم��ن احلرية عند اليمنيني غ��اٍل، ومن ذاق العزة 
والكرام��ة والتحرر ال ميكن ب��اأي حال من االأحوال 
�أن يف��رط فيه��ا، �أو �أن يع��ود �إل��ى عه��د �لو�ساي��ة 
والعبودي��ة واالإذالل. ويف املقاب��ل اأك��دت عل��ى اأن 
املعادل��ة املتغ��رية اأف��رزت لليم��ن حلف��اء ج��دد ال 
تطيقه��م دول االإ�صتكب��ار واأدواته��ا م��ن االأنظم��ة، 
وهم وا�صحون من خلل مواقفهم الوفية مع اليمن 

ومظلوميته.

الوفاء بالوفاء
بعثت انت�صارات اليمنيني وقوتهم ال�صاروخية 
للحلفاء يف حمور املقاومة وحتديدا حزب اهلل الذي 
كان له املوقف الوا�صح وال�صريح من العدوان على 
اليمن، ر�صائل مفادها، اأن اليمنيني يبادلون الوفاء 
بالوف��اء مهم��ا كانت ق�ص��اوة الظ��روف، ووح�صية 
احلرب املفرو�صة عليه��م، واأنهم حليف يركن اإليه 
يف ال�صدائد. هذه الر�صائل يف حد ذاتها تطرق اأبواب 
تل اأبيب ب��اأن حزب اهلل واملقاوم��ة الفل�صطينية لن 
يكون��ا وحيدي��ن يف معركتهم��ا معه��ا، فلديه��م م��ن 
اأر���ص اليمن مددا ال قبل لتل اأبيب مبواجهته، واأن 
ال�صع��ب اجلبار الذي خا���ص مواجهة اأمام عدوان 
ع�صري عاملي وكوين، غري عاجز مطلقا عن مواجهة 
كيان ع��اري ومنفرد ال تطيق��ه ال�صعوب، وال تقبل 

به االأديان.

القـــــــــــــــوة الصاروخيــــــــــة اليمنيــــــــة: مفاوض��������������ات أول��������ي البأس الش�������������ديد..
ف�����������������������������ؤاد اجلن������������ي���������������������د

بع�د ال�رشبات البالي�ستية اليمنية التي د�سن بها اليمنيون عامهم الرابع، تبدو فر�ش احلل 
ال�سيا�س�ي و�سيك�ة، فالبدي�ل اأمام مملك�ة ال�رش هو املزيد م�ن ا�ستهداف عمقه�ا، واملزيد من 
عج�ز منظومته�ا الدفاعية التي اثبت�ت ف�سلها، اأ�سف اإلى ذلك تهدي�دات اليمنيني مبزيد من 
املفاج�اآت التي �ستطال من�س�اآت نفطية ومراكز حيوية وم�ساري�ع كربى، يف حال مل تراجع 
الريا��ش ح�ساباته�ا، وت�ستمر يف حماقات مراهقيه�ا التي �سقطت وت�سقط اأم�ام رجولة اأويل 

الباأ�ش ال�سديد من اليمنيني.

نه�������ں تعي������ش حلظ���ة االنتص������ار ..»تقري�������ر عس��������������ري«
املعرك�ة اال�س�د ��رشاوة يف اأه�م جبه�ة وا�سغ�ر �ساحة ن�زال هي نه�م ..نهم تتح�دث ع�ن نف�سها ب�سم�وخ واباء 
وانت�س�ار، ل�و قراأنا امل�سه�د الع�سكري اليمني بكاف�ة اوجهه لوجدنا ان ��رش االنت�سار امليداين ه�و ال�سمود والوعي 
ال�سعب�ي والع�سك�ري ق�د يك�ون ملا ي�سه�ده امليدان م�ن مع�ارك �سارية يف جبه�ة نهم حالي�ا تداعي�ات دراماتيكية 
عل�ى بني�ة “املرتزقة والغ�زاة ” الع�سكرية ب�س�كل �سامل على اجلبهة ال�رشقي�ة، البع�ش ي�ستبع�د ذلك ولكن اهل 
اال�ستبع�اد ه�م ق�سريو الب�رش والب�سرية مل�اذا.؟ يف البداية يجب الرتكيز على املعارك ال�ساري�ة اجلارية التي تغريت 
خطوطه�ا وقواعده�ا ونقاطها على امل�ستوى امليداين بغ�سون ثالثة ا�سابيع فقط رغم ا�ستمراريتها و�سّدتها حيث تاأخذ 
معرك�ة نهم م�ن الغزاة واملرتزقة جزء كبريا وموؤث�را من امكاناتهم الت�سليحية والب�رشي�ة واملالية وال�سك ان االمر 
يع�ود لالأهمية الع�سكري�ة وامليدانية واال�سرتاتيجية، التي �سيكون لها تاأثري ا�سا�س�ي على معركة الغزاة واملرتزقة 

بالكامل يف اغلب مناطق تواجدهم يف �رشق اليمن ب�سكل كامل.
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ك�صف��ت �صحيف��ة “فاينن�ص��ال تاميز” 
الربيطاني��ة، نقًل عن م�ص��وؤوٍل �صعودي، 
اأن ب��لده اأنفق��ت حت��ى االآن ١2٠ ملي��ار 
دوالر اأمريك��ي يف حربه��ا باليم��ن، الت��ي 
بداأت قبل نحو ثلثة اأعوام.. احلرب كان 
له��ا كذل��ك تداعي��ات كبرية عل��ى �صورة 
ال�صعودي��ة يف اخل��ارج، اإذ مل حتقق فيها 
الريا���ص اإال القلي��ل م��ن النتائ��ج، واأدت 
اإل��ى مقت��ل اآالف املدني��ني، باالإ�صافة اإلى 

جتويع املليني، وتف�صي الكولريا.
وقال��ت ال�صحيفة، يف تعليقها على اأول 
جول��ة خارجي��ة ل��ويل العه��د ال�صع��ودي 
حممد ب��ن �صلمان، اإن االأمري الذي ُن�صبت 
ل��ه مرا�ص��م االحتفال يف اخل��ارج، والذي 
�صيتوجه اإلى الواليات املتحدة االأ�صبوع 
املقبل، ي�صري ب�صيا�صة داخلية- واإن بدت 
اإ�صلحية- “تقّو�ص ركائز احُلكم الثلثة 
التي قام��ت عليها ال�صعودية، وهي البيت 
ال�صع��ودي للحك��م، والوهابي��ة كمذه��ب 
للدول��ة ي�صف��ي ال�صرعي��ة عل��ى احلك��م، 
ب��ن  اأن  ال�صحيف��ة  والقبائل”..وبين��ت 
�صلمان انتقل �صريعاً باملجتمع ال�صعودي، 
“فخنق” رجال الدين، وحرر القيود التي 
كانت مفرو�صة على املراأة، وطرح خططاً 
طموحة لتحويل االقت�صاد ال�صعودي من 

االعتم��اد الكل��ي على النف��ط اإلى حماولة 
دفع القطاع اخلا�ص الأداء دوٍر اأكرب.

ع��دة  �صلم��ان  ل��ن  كان  خارجي��اً 
“مغام��رات”، لع��ل اأبرزها حرب اليمن، 
فبعد ثلث �صنوات م��ن اإعلنها مل حتقق 
الكثري مما كانت تريده ال�صعودية، ف�صًل 
عن اأنه��ا اأدت اإلى خ�صائر ب�صرية باالآالف 
يف �صف��وف املدني��ني، وجتوي��ع املليني، 
وتف�صي وب��اء الكولريا، ي�ص��اف اإلى ذلك 
التكلف��ة الباهظ��ة مالياً عل��ى ال�صعودية، 
حي��ث ت�ص��ري بع���ص التقديرات اإل��ى اأنها 
عل��ى  دوالر  ملي��ار   ١2٠ اإل��ى  و�صل��ت 
م��دى ال�صنوات الث��لث، بح�صب ما نقلت 

ال�صحيفة عن امل�صوؤول ال�صعودي.
باالإ�صاف��ة  ال�صعودي��ة،  فر�ص��ت  كم��ا 

اإل��ى االإم��ارات والبحرين، ح�ص��ارًا على 
قط��ر من��ذ يوني��و املا�ص��ي، واحتج��زت 
رئي�ص الوزراء اللبناين �صعد احلريري يف 

الريا�ص.
الربيطاني��ة:  ال�صحيف��ة  وت�صاءل��ت 
اأي��ن �صتق��ود �صيا�ص��ة ب��ن �صلم��ان  اإل��ى 
ال�صعودية؟ م�صريًة اإلى اأن هذه ال�صيا�صة 
التي يعتمده��ا داخلياً وخارجياً “ت�صرب 
ج��ذور اململك��ة ال�صعودية”، فق��د تتغري 
تق��ول  كم��ا  االأف�ص��ل،  نح��و  ال�صعودي��ة 
ال�صحيف��ة، ولك��ن ه��ذا االنفت��اح �صيرتك 

فراغاً موؤ�ص�صياً يف البلد.
وت��رى ال�صحيف��ة اأن اأط��راف البي��ت 
ال�صعودي ل��ن تر�صى ب�صهول��ة مبا يقوم 
به ب��ن �صلم��ان، ول��ن ت�صمح ل��ه باحتكار 

ال�صلطة، وهذه اخل�صومة معه ت�صل اإلى 
اأط��راف عديدة داخل االأ�ص��رة احلاكمة، 
و�صبق ملثل هذه اخللف��ات اأن اأ�صهمت يف 
�سقوط �لدولة �ل�سعودية �الأولى و�لثانية 
يف الق��رن التا�ص��ع ع�ص��ر، واالآن تع�ص��ف 
باالأ�ص��رة  اأخ��رى  م��رة  اخللف��ات  ه��ذه 
ب��ن  اأن  ال�صحيف��ة  ال�صعودية..وتعت��رب 
�صلم��ان زرع “بذور الفرق��ة املريرة” بني 
اأطراف االأ�ص��رة احلاكمة، فاأق�صى حممد 
املُخ�ص��رم، ووزي��ر  الرج��ل  ناي��ف،  ب��ن 
الداخلية الق��وي، الذي كان ولي��اً للعهد، 
واأطاح به فيما ميكن ت�صميته ب�”االنقلب 
االأبي���ص”، ال�صي��ف املا�صي، كم��ا اأزيح 
متع��ب بن عب��د اهلل، اب��ن املل��ك ال�صابق، 
قائ��د احلر���ص الوطن��ي الق��وي، واألق��ي 
القب�ص عليه يف نوفم��رب املا�صي مع كبار 

الوزراء واالأمراء ورجال االأعمال.
وختمت ال�صحيفة بالقول: اإن اخل�صية 
تكم��ن يف اأن مثل ه��ذه التغيريات الكبرية 
الت��ي يحدثها بن �صلم��ان يف بنية املجتمع 
ال�صعودي، قد توؤدي اإلى زيادة التع�صب 
والتط��رف من طرف الوهابي��ني، ومن ثم 
فاإن بن �صلمان بحاجة اإلى بناء موؤ�ص�صات 
اململك��ة اجلدي��دة؛ اإن كان بالفعل يهدف 

لبناء دولة حيوية.

ن�ص��رت �صحيفة »املون��دو« االإ�صبانية تقريرا حتدثت 
في��ه عن اجلي��ل اجلدي��د يف العائل��ة املالك��ة ال�صعودية، 
الذين يتقا�صمون االأه��واء نف�صها مع ويل العهد حممد بن 
�صلم��ان؛ فهم �صديدو االإقبال على ا�صتخدام التكنولوجيا 

واالأزياء وال�صيارات الريا�صية.
ترجمت��ه  ال��ذي  تقريره��ا  يف  ال�صحيف��ة،  وقال��ت 
»عرب��ي2١«، اإن��ه م��ن ب��ني اأم��راء امل�صتقب��ل يف اململكة 
العربي��ة ال�صعودية، جند من بينه��م اأمراء موؤهلني لتويل 

العر�ص مثل ويل العهد، حممد بن �صلمان.
وبالتزام��ن مع جولة ابن �صلمان الدولية االأولى، التي 
�صمل��ت م�ص��ر واململكة املتح��دة، يف انتظ��ار زيارته اإلى 
الواليات املتح��دة ب��ني ١9 و22 اآذار/ مار�ص، اكت�صفت 
ال�صحيف��ة اأربع��ة ممثل��ني عن جي��ل العاه��ل ال�صعودي 
امل�صتقبل��ي، مبين��ة م��دى �صعيه��م واهتمامه��م باإحداث 

تغيريات يف بلد مت�صدد للغاية.
وحتدث��ت ال�صحيف��ة ع��ن االأم��ري فه��د بن في�ص��ل اآل 
�صع��ود، وه��و حفي��د �صقيق امللك عب��د العزي��ز، موؤ�ص�ص 
النظ��ام امللكي ال�صعودي. ويبلغ فهد من العمر ٣٠ �صنة، 
ويعت��رب االأم��ري االأك��رث حداثة م��ن بني االأم��راء اجلدد. 
وهو م��ا توؤكده اإحدى �صوره الفوري��ة منذ �صنة 2٠١٥، 
عندم��ا �ص��ارك يف مهرج��ان »الرج��ل املح��رتق« البديل، 
ال��ذي يحتفل به �صنويا يف �صحراء »بلك روك« يف والية 
نيفادا، يف مدينة خم�ص�صة للفن والتاأمل والتفكري احلر، 

التي متت تهيئتها لهذه املنا�صبة ب�صفة وقتية.
واأوردت ال�صحيف��ة اأن االأم��ري فه��د خري��ج الهند�ص��ة 
امليكانيكي��ة م��ن جامع��ة �صتانف��ورد االأمريكي��ة، ولطاملا 
ع��رف بن�صاط��ه عل��ى املواق��ع االجتماعي��ة. باالإ�صاف��ة 
اإل��ى ذلك، يتولى فهد اإدارة �صركت��ه اخلا�صة »نيو عرب 

ميديا« املتخ�ص�صة يف اإنتاج األعاب الفيديو.
ويف منت�ص��ف طريق��ه اإلى لو�ص اأجنلو���ص والريا�ص، 

�صاع��د االأم��ري يف اإطلق الن�صخ��ة العربية م��ن في�صبوك 
�صن��ة 2٠٠8. كما اعت��اد م�صاركة �ص��ور رحلته الفخمة 
و�ص��ور خزانة ملب�صه ال�صخمة على ح�صاباته اخلا�صة 
عل��ى خمتلف ال�صبكات االجتماعية. اإل��ى جانب ذلك، اإن 

فهد متزوج بامراأتني واأب خلم�صة اأطفال.
واأبرزت ال�صحيفة اأن االأمري عبد العزيز بن تركي اآل 
�صعود، هو من اأحد اأقارب امللك الراحل في�صل، ولطاملا 
ع��رف بحبه لل�صيارات الريا�صي��ة منذ اأن و�صعه والده 
يف �صي��ارة رباعي��ة الدف��ع يف و�ص��ط ال�صح��راء يف �ص��ن 

التا�صعة.
وعندم��ا بل��غ ٣٤ �صن��ة، كان ه��ذا االأم��ري اأول طي��ار 
ت��ي  ج��ي   9١١ بور���ص  بطول��ة  يف  ي�ص��ارك  �صع��ودي 
االأوروبي��ة، التي اأقيمت يف اإح��دى املدن الربتغالية �صنة 
2٠١١. كم��ا كان ه��ذا االأم��ري من بني امل�صارك��ني يف اأقدم 
�صب��اق �صيارات ريا�صية »ل��و مان 2٤ �صاعة«، الذي يعد 

�صباق التحمل االأكرث �صهرة يف العامل.
وذك��رت ال�صحيف��ة اأن ركوب اخليل ه��و املجال الذي 
ين�ص��ط في��ه االأم��ري عب��د اهلل ب��ن متعب ب��ن عب��د اهلل اآل 
�صعود، البالغ من العمر ٣٤ �صنة، وهو ابن االأمري متعب 

ب��ن عب��د اهلل، ال��ذي كان ي�صغ��ل من�ص��ب وزي��ر احلر�ص 
الوطني �صابقا واأحد املر�صحني لتويل العر�ص.

كم��ا كان وال��د عب��د اهلل اأح��د االأم��راء ال��ذي �صقط��وا 
�صحي��ة عملي��ة التطه��ري �صد الف�ص��اد، الت��ي اأطلقها ابن 
�صلم��ان يف ت�صري��ن الثاين/ نوفم��رب املا�ص��ي. اإلى جانب 
ذل��ك، كان عب��د اهلل املتخ�ص���ص يف احلق��وق، اأح��د اأبرز 
اأع�ص��اء فري��ق الفرو�صية ال�صعودية ال��ذي فاز مبيدالية 

برونزية يف االألعاب االأوملبية بلندن.
واأف��ادت ال�صحيفة باأن خالد ب��ن الوليد بن طلل اآل 
�صع��ود، البالغ م��ن العمر ٣9 �صن��ة، يعد اأي�ص��ا �صليل 
اأحد االأم��راء الذين �صقطوا �صحية عملية التطهري �صد 
الف�ص��اد، وهو الولي��د بن طلل، ال��ذي ميتلك جمموعة 
من االأ�صهم يف ال�ص��ركات االأمريكية مثل، اآبل، وتويرت، 

و�صيتي غروب.
وقب��ل عق��د م��ن الزم��ن، غ��ادر االأم��ري خال��د ال�صركة 
العائلي��ة للم�ص��ي قدم��ا يف اأعمال��ه اخلا�ص��ة املتعلق��ة 
بالثقاف��ة النباتي��ة واالإيكولوجي��ا. كم��ا كان خال��د اأح��د 
املروج��ني الأول �صل�صل��ة مطاع��م نباتي��ة يف ال�صعودي��ة، 

واأحد امل�صتثمرين يف جمال الطاقة ال�صم�صية يف االأردن

متابعات صحفية

ك�صف��ت �صحيف��ة وول �صرتي��ت جورن��ال مزيدا من 
احلقائ��ق حول م�صارك��ة الواليات املتح��دة االأمريكية 
وبريطاني��ا يف قت��ل اليمني��ني منذ بداية الع��دوان يف ال� 
26 من مار�ص 2٠١٥، والذي �صيدخل عامه الرابع بعد 
�صتة اأيام..واأكدت ال�صحيفة يف تقرير من داخل عمليات 
اجلي�ص ال�صعودي، اأو م��ا اأطلقت عليه “غرفة احلرب 
ال�صعودي��ة”، اأك��دت فيه تواجد ع�صكري��ني بريطانيني 
واأمريكي��ني يف القاع��دة الع�صكري��ة يف الريا���ص والتي 

حتوي غ��رف العمليات الع�صكرية 
الرئي�صية للحرب على اليمن.

 وقالت ال�صحيفة اإنها متكنت 
اإل��ى  م��ن الدخ��ول احل�ص��ري 

الع�صكري��ة  القي��ادة  مراك��ز 
عل��ى  للح��رب  الرئي�صي��ة 
اليمن، وتعرف��ت على كبار 
اجل��راالت امل�صرف��ني على 

تلك احل��رب، كا�صفة عن تفا�صي��ل كثرية عن 
تعامل اجلراالت يف احلرب الدائرة يف اليمن.

واأ�صافت ال�صحيف��ة اأن الطابق ال�صفلي من القاعدة 
الع�صكري��ة يف الريا�ص، يوجد ب��ه غرفة مظلمة حماطة 
مبكت��ب �صيق زجاج��ي من اخلل��ف، معلق في��ه العلم 
االأمريك��ي وبج��واره العل��م الربيط��اين ويتواج��د فيها 
الع�صكريون.. واأكدت ال�صحيف��ة اأن الواليات املتحدة 
تق��دم معلوم��ات ا�صتخباراتي��ة، وت�صان��د ال�صعوديني 
يف من��ع هجم��ات م��ن و�صفته��م بامل�صلح��ني، وتهريب 
ع��ن  ال�صحيف��ة  حدودها..ونقل��ت  عل��ى  االأ�صلح��ة 
اجلوي��ة  الق��وات  اإن  قوله��م  االأمريكي��ني  امل�صوؤول��ني 
ال�صعودي��ة يف بداي��ة احل��رب مل تكن مدرب��ة التدريب 
اجلي��د، وكان كب��ار امل�صوؤولني ال�صعودي��ني يتحايلون 
على ه��ذا االأمر باحل�صول على م�صاع��دة امل�صت�صارين 

االأمريك��ي  الرئي���ص  اأن  اإل��ى  واأ�ص��ارت  االأمريكي��ني.. 
ال�صاب��ق، ب��اراك اأوباما، “كان قد �صح��ب امل�صت�صارين 
الع�صكري��ني االأمريكي��ني، ووق��ف اأي تع��اون ع�صكري 
م��ع ال�صعودي��ة،” ولك��ن مبج��رد م��ا تول��ى ترام��ب 
الرئا�ص��ة اأع��اد امل�صت�صارين وبداأ يف تب��ادل املعلومات 
اال�صتخباراتي��ة م��ع اململك��ة، مث��ل ال�صاب��ق.. ووفق��ا 
لل�صحيفة �صاع��د امل�صت�صارون االأمريكيون، ال�صعودية 
عل��ى و�ص��ع قواع��د جدي��دة لل�صتب��اك، ع��لوة على 
م�صاعدته��م يف تاأمني حدود اململكة، ملنع مقاتلي اأن�صار 
اهلل “م��ن تهري��ب االأ�صلح��ة االإيرانية اإلى 
اليم��ن”.. وبجان��ب جدار 
تق��ول  املظلم��ة،  الغرف��ة 
ال�صحيف��ة” يق��ف �سب��اط 
لقطات  يعر�صون  �صعوديون 
تنقل��ه  ج��وي  لفيدي��و  حي��ة، 
ب��دون طي��ار حتل��ق  طائ��رات 
اأخ��رى  و�صا�ص��ة  اليم��ن،  ف��وق 
تظه��ر ال��رادار ملوق��ع املقات��لت 
ال�صعودي��ة والطائرات ب��دون طيار وطائ��رات التزود 
بالوق��ود، و�صا�ص��ة اأخرى حتتوي عل��ى قائمة متغرية 
با�صتم��رار م��ن الطائرات، الت��ي تنفذ �صرب��ات جوية، 
وتبح��ث عن اأهداف وتنفذ عملي��ات اأخرى يف اليمن”.. 
ونقلت ال�صحيفة عن م�صادر و�صفتها ب� ” ال�صعودية” 
اأن��ه مت تنفي��ذ اأك��رث م��ن ١٤٥ األف مهم��ة يف اليمن على 
م��دار ال�صنوات الثلث املا�صي��ة، و ٣٠٠ عملية يف يوم 
واحد.. ونقل��ت ال�صحيفة ع��ن الع�صكريني االأمريكيني 
االأكاذي��ب  بع���ص  وال�صعودي��ني  والربيطاني��ني 
واملعلوم��ات امل�صلل��ة والت��ي تفيد عن وج��ود حر�ص 
على حي��اة املدنيني يف اليمن زاعمة بذلك اأنه مت تاأجيل 

�صرب كثري من االأهداف لوجود مدنيني يف اإطارها.

صحيفة »الموندو« اإلسبانية: هكذا يعيش أمراء السعودية اجلدد

فايننشال تايمز: السعودية أنفقت 120 مليار دوالر على حرب اليمن دون حتقيق أي نتيجة

ذك��ر االإ�صدار الدوري ل� »مودرن دبلوما�ص��ي« االأوروبية اأن الزيارة 
االأخ��رية لقي��ادات �صعودي��ة اإلى بريطاني��ا اأعادت ت�صلي��ط ال�صوء على 
ال�ص��راع يف اليم��ن، الذي ُدمر جراء حملة �صعودي��ة دموية م�صتمرة منذ 
2٠١٥، بزع��م حماي��ة ال�صرعية. واأ�صافت الدوري��ة -يف تقرير ن�صر على 
موقعه��ا- اأن التحال��ف ال�صعودي-االإماراتي فر�ص ح�ص��ارًا خانقاً على 
مدينة احلديدة، التي تعد املدخل الرئي�صي للإمدادات الغذائية والطبية 
لكل اأنح��اء اليمن، و�صط تقارير اأخرى تته��م الريا�ص واأبوظبي بغارات 
غ��ري قانونية �ص��د اأهداف مدنية ترق��ى اإلى جرائم ح��رب، يف �صراع من 
الوا�ص��ح اأن بريطاني��ا واأم��ريكا ودواًل اأخ��رى غربي��ة تدعم��ه بال�صلح 
والتدريب..ذكر التقرير اأنه و�صط ال�صمت العاملي ونفاق و�صائل االإعلم 
الك��ربى، ف��اإن »التحالف االإجرام��ي« ي�صته��دف املناطق املدني��ة ب�صكل 
ممنه��ج، ويزع��م اأن ذلك غر�صه منع نق��ل ال�صلح للحوثي��ني املتمردين، 
الذي��ن تعتربهم الريا�ص عملء الإيران، وتدخلت ع�صكرياً يف اليمن لوقف 
زحفه��م. وا�صتط��رد التقرير قائًل اإن هذه اجلرائ��م املروعة دفعت بع�ص 
امل�صرع��ني الغربي��ني ومنظم��ات حق��وق االإن�صان اإل��ى توجي��ه اتهامات 
لل�صعودية وحلفائها بامل�صوؤولية عن قتل املدنيني، الذي راح منهم االآالف 

�صحية الغارات اجلوية ال�صعودي��ة، التي دمرت اأي�صاً البنية التحتية.. 
و�صل��ط التق��ري ال�صوء على نف��ي ال�صعودية قتلها املدني��ني، واأ�صار اإلى 
اأن جلن��ة م��ن خ��رباء االأم��م املتح��دة الت��ي فح�ص��ت ١٠ غ��ارات جوية 
للنظ��ام �ل�سعودي، وجدت �أن �إنكار �ل�سعودي��ة �لتورط يف هذه �لغار�ت 
اأم��ر غ��ري قابل للت�صدي��ق، م�صيفاً اأن م��ن خططوا ونف��ذوا واأمروا بهذه 
الغ��ارات تنبط��ق عليهم معايري فر�ص عقوبات اأممي��ة. واأ�صافت اللجنة 
-يف تقريره��ا- اأن��ه حت��ى لو كان التحال��ف ال�صع��ودي ي�صتهدف مناطق 
ع�صكري��ة للحوثي��ني، فمن غري املرج��ح اأنه طبق مب��ادئ القانون الدويل 
�الإن�س��اين فيم��ا يتعلق باالحتياط ع��ن تنفيذ غ��ار�ت جوية..وذكر تقرير 
»م��ودرن دبلوما�صي« اأن احلرب املتوا�صلة يف اليمن ارتكبت فيها جرائم 
مروع��ة �صد املدنيني، وهو اأمر يدعو اإل��ى احلاجة التخاذ كل اخلطوات 
ال�صروري��ة واملمكن��ة لوق��ف احل��رب، وحما�صب��ة املجرم��ني و�صم��ان 
العدال��ة. ومنذ بداية احلرب، ا�صتهدف التحالف ال�صعودي عدة من�صاآت 
�صمل��ت مدرا�ص، وم�صت�صفي��ات، ومطارات مدني��ة، وموانئ، وجامعات، 
ومن�ص��اآت ماء وكهرب��اء، وطرقاً وج�صورًا. ورغ��م اأن املعاهدات الدولية 
توف��ر حماي��ة كاملة للمب��اين املدنية، ف��اإن الطائ��رات ال�صعودية وا�صلت 

ق�صفه��ا املمنه��ج، م�صتخدمة اأ�صلحة حمرمة دولياً، �ص��د مناطق ماأهولة 
بال�صكان..وتابع التقرير اأن منظمات دولية طبية عربت عن قلقها العميق 
اإزاء انت�ص��ار داء الكول��ريا يف الدول��ة الفقرية، حمذرة م��ن اأن كل دقيقة 
يتعر���ص فيه��ا طفل مين��ي للإ�صابة بالوب��اء، هذا ف�صًل ع��ن اأن حوايل 2 
مليون طفل معر�صون خلطر املجاعة، ناهيك عن منع التحالف ال�صعودي 
املر�صى من املغادرة اإلى اخلارج لتلقي العلج. وخلل فرتة ٣ �صنوات، 
�صمل��ت احلرب كل اأنح��اء اليمن م�صببة معان��اة ال حتتمل للمدنيني، فقد 

اأقفلت امل�صايف ب�صب الق�صف، و�صط نق�ص يف االأطقم الطبية، ومنع دخول 
تطعيمات االأمرا�ص املعدية، و�صط تف�صي �صوء التغذية لدى االأطفال.

ويب��دو -كم��ا ذك��ر التقري��ر- اأن الغ��ارات اجلوي��ة ال�صعودي��ة �ص��د 
املن�ص��اآت املدني��ة كانت متعم��دة، فحوايل 9٥% من االأطب��اء واملمر�صني 
واال�صت�صاري��ني يف امل�ص��ايف اإما قتل��وا اأو فروا من اليمن، م�ص��ريًا اإلى اأن 
نق���ص االأدوي��ة �صب��ب كثريًا م��ن القتلى مبر���ص االأنيميا، ال��ذي يحتاج 
مر�صاه اإلى نقل دم �صهري. ور�صد التقرير اجلرائم يف اليمن، واأ�صار اإلى 
اأن احلرب قتلت اأكرث من ١2 األفاً، وجرحت ٥٠ األفاً، وو�صعت 2٠ مليوناً 
عل��ى حافة كارثة اإن�صانية، وهو م��ا جعل منظمة هيومان راتي�ص ووت�ص 
تتهم ال�صعودية بجرائم ح��رب، فيما ر�صد ال�صليب االأحمر مليون ميني 

م�صاب بالكولريا.
وم��ع كل ذلك -يختم التقري��ر- مل يحقق التحال��ف ال�صعودي اأهدافه 
ال�صيا�صية وال االإيديولوجية، رغم اإنفاقه مليارات الدوالرت، وم�صاعدة 
دول��ة كربى غربية، بينما خلق بحربه اأكرب كارثة اإن�صانية عاملية، ودفع 
امللي��ني اإلى حاف��ة املجاعة. ومن الوا�ص��ح اأن عدم اإح��راز ال�صعوديني 

الأهدافهم، يدفعهم اإلى االنتقام من االأبرياء بق�صف ع�صوائي.

فاشلة وأه���داف  م��رّوع��ة  جرائں  باليمن..  السعودي  التحالف  األوروبية:  دبلوماسي«  »مودرن  لـ  دوري 

“وول ستريت جورنال” تكشف مزيدًا من التفاصيل حول 
مشاركة األمريكيني والبريطانيني في العدوان على اليمن

موقع »العهد« اإلخباري: قيادي موريتاني:

 السعودية  لم حتقق من عدوانها على اليمن سوى استضافة هادي
اأكد ا�صلكو ولد اأربان، رئي�ص احلزب الدميقراطي اال�صرتاكي، اأحد اأحزاب االأغلبية احلاكمة يف موريتانيا، على 
اأن ال�صعودي��ة مل حتقق من عدوانها على اليمن �ص��وى ا�صت�صافتها للرئي�ص امل�صتقيل هادي من�صور املرتهن لديها، 
يف �صابق��ة يف تاري��خ العلق��ات الدولية.. وق��ال ا�صلكو ولد ارب��ان، يف حديث ملوقع »العهد« االخب��اري، اإن حتالف 
الع��دوان ال��ذي تق��وده ال�صعودية �ص��د اليمن »ال علقة ل��ه بالعربي، وهو حتال��ف اأمريكي �صهي��وين هدفه اإغراق 
املنطقة بحروب طائفية وقبلية على غرار داح�ص والغرباء يف الع�صر اجلاهلي القدمي«.. واأ�صاف »لقد اأحرق هذا 
العدوان االأخ�صر والياب�ص يف اليمن، ومل ي�صتطع اأ�صحابه خلل هذه ال�صنوات اأن 
يحقق��وا اأي انت�صار ا�صرتاتيجي �صد هذا ال�صعب الذي يت�صلح بالعزمية واالإرادة 
ويكب��د العدو خ�صائ��ر ت�صتنزفه يف العمق كل يوم«.. ولفت اإل��ى »املواقف املخزية 
واملحزن��ة مل��ا ي�صمى بجامعة الدول العربية، والتي ال ي�ص��اوي ا�صمها احلرب الذي 
كتب��ت ب��ه«. اأما ال�صمت ال��دويل واالإعلم��ي جتاه ه��ذه املاأ�صاة فاعت��ربه القيادي 
املوريت��اين اأنه »يوؤكد ارتهان بع�ص النخب للمال اخلليجي وال�صعودي و�صيطرتها 
على الكثري من و�صائل االإعلم العربية«، م�صّددًا على اأن »البطوالت التي يخو�صها 
رج��ال اأن�ص��ار اهلل يف امليدان �صتبقى اأبلغ من اأي ت�صليل او ت�صويه يروج له يف هذه 
املحطة اأو تلك«.. وقال اإن »لليمن ال�صعيد حمبة خا�صة يف قلوب كل املوريتانيني، 
فنح��ن نعتقد ان غالبية ابناء البلد ينحدرون من بطون مينية، واليمن عرين عربي 
اأ�صي��ل كان من��ذ عق��ود هدفاً لل�صعودي��ة وقد خا�صت �ص��ده حروًب��ا، والغريب اأن 
ال�صعودي��ة الت��ي يفرت�ص فيها اأن تكون ال�صقيق الكبري واجلار امل�صامل حتولت اإلى عدو لدود لهذا ال�صعب وزرعت 
ا بامل��ال ال�صعودي والنفط ال�صع��ودي اأن يكونا  احلق��د يف اأجيال��ه اللحق��ة �صد ال�صعودي��ة «.. واأ�صاف »كان حريًّ
ة بني ال�صقيقني، ال اأن يكونا م�صدًرا لقتل االأطفال والن�صاء وال�صيوخ  م�ص��درًا للتنمي��ة والبناء وتعزيز روح االأخوَّ
العج��زة االأبرياء، وما كان ينبغ��ي لطائرات هذا البلد والتي للأ�صف يقود بو�صلته��ا االأمريكيون اأن تدمر اجل�صور 

واملدار�ص واملن�صاآت التي بنيت ب�صق االأنف�ص وارتكاب املجازر التي تعار�صها كل �صرائع االأر�ص«.
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للعام الرابع: طيران العدوان يواصل ارتكاب املجازر بحق االبرياء من النساء واألطفال

غارات العدوان ترتكب مجزرتني بحق عائلة الشرفي بصعدة ومخيم النازحني باحلديدة

ا�صت�صه��د واأ�صي��ب ١٣ مواطن��اً بينه��م ن�ص��اء 
االأمريك��ي  الع��دوان  ط��ريان  بغ��ارات  واأطف��ال 
ال�صع��ودي عل��ى حمافظت��ي �صع��دة واحلديدة 

خلل �صاعات يوم اجلمعة املوافق ٣٠ مار�ص.
حي��ث اأن ام��راأة ا�صت�صه��دت بغ��ارة لط��ريان 
الع��دوان على منطقة املقا���ص القريبة من مدينة 
�صعدة، وا�صت�صهد مواطن جراء غارة ا�صتهدفت 

منطقة طلن مبديرية حيدان .
كم��ا ا�صت�صه��د ثلث��ة مواطن��ني بينه��م امراأة 
يف  ملنزله��م  الع��دوان  ا�صته��داف  ج��راء  وطف��ل 
منطق��ة غاف��رة مبديري��ة الظاه��ر ، فيم��ا اأ�صيب 
�صت��ة مواطنني يف �صت غارات عل��ى مديرية باقم 
.. واأ�صي��ب طفل بجروح خط��رية وت�صرر منزل 
اإث��ر غارة على �صوار االأ�صفل يف منطقة بني معني 
مبديرية رازح ، و�صن طريان العدوان غارة على 

منطقة القد باملديرية نف�صها .
ي�ص��ار اإل��ى اأن الطريان �صن غ��ارة على منطقة 
الع�ص��ة يف مديري��ة �صح��ار و غ��ارة عل��ى منطقة 
ال�ص��وح مبديري��ة كتاف ، كم��ا ا�صته��دف بثلث 
امل�صت��ل  و  عم��ار  واآل  ع��لف  منطقت��ي  غ��ارات 

الزراعي .

وا�صتهدف ق�صف �صاروخي ومدفعي �صعودي 
مناط��ق متفرقة من مديري��ات منبه ورازح و�صدا 
احلدودي��ة .. ويف حمافظ��ة حج��ة �ص��ن ط��ريان 
الع��دوان �صب��ع غ��ارات عل��ى مديرية بن��ي قي�ص 
و ع�ص��ر غارات عل��ى مديريتي حر���ص و ميدي ، 

و�صن يف اجلوف غارة على مديرية امل�صلوب .
كم��ا اأن اأح��د املزارع��ني ا�صت�صهد اإث��ر غارتني 

لطريان العدوان على مزرع��ة يف مديرية التحيتا 
مبحافظ��ة احلديدة ، و�صن غارت��ني على مزرعة 
مواط��ن يف مديري��ة اجلراح��ي و مثلهم��ا عل��ى 
مديري��ة الزه��رة ، كم��ا �ص��ن �صب��ع غ��ارات على 
مديري��ة القناو���ص .. ويف جن��ران �ص��ن ط��ريان 
الع��دوان �صت غ��ارات على �صح��راء االأجا�صر و 

غارة على موقع �صجع .

وا�صل طريان العدوان االأمريكي ال�صعودي غاراته االإجرامية 
على حمافظات اجلمهورية م�صتهدفاً املواطنني وممتلكاتهم خلل 

�صاعات يوم االربعاء املوافق ٤ اأبريل.
عل��ى حيث ق��ام طريان العدوان �صن غارتني 

يف  التحيت��ا  مبدي��ري  مزرع��ة 
حمافظ��ة احلديدة م��ا اأدى 

اإلى ا�صت�صه��اد مواطنني 
اثنني واإ�صابة ثالث .

و�ص��ن 

الط��ريان ثلث غ��ارات على مديرية احل��ايل باملحافظة ا�صتهدفت 
اإحداه��ا القاع��دة البحري��ة، كم��ا �ص��ن غ��ارة على �ص��وق املربز 

مبديرية جبل را�ص .
ويف حمافظ��ة �صع��دة �صن الطريان املعادي ث��لث غارات على 
منطق��ة اجلعمل��ة مبديري��ة جم��ز و غارت��ني على منطق��ة مذاب 
مبديري��ة ال�صفراء ومثلهما على منطقة �صعبان مبديرية رازح ، 
كم��ا �صن غارة على منطقة احلكم��ي مبنطقة مران يف مديرية 
حيدان .. ي�صار  اإلى اأن ق�صفاً �صاروخياً ومدفعياً �صعودياً 
ا�صته��دف مناط��ق متفرقة م��ن مديريات �ص��دا و رازح و 

منبه احلدودية و منطقة اجلمعة مبديرية حيدان .
كم��ا  اأن ط��ريان الع��دوان �ص��ن غارت��ني عل��ى منطقة 
العم�صي��ة مبديرية حرف �صفي��ان يف حمافظة عمران ، و 
ثم��ان غ��ارات على مديريت��ي حر�ص و مي��دي مبحافظة 

حجة .
وا�صته��دف طريان العدوان االأمريكي ال�صعودي بخم�ص 
غ��ارات ت��لل الري��ان يف منطق��ة ح��دة باأمان��ة العا�صم��ة ، 

وبغارتني وادي جارة يف جيزان .

وا�ص��ل طريان الع��دوان االأمريكي ال�صعودي ارتكاب املجازر بحق املواطن��ني ما اأدى اإلى ا�صت�صهاد 
واإ�صابة 26 �صخ�صاً خلل �صاعات يوم االثنني املوافق 2 اأبريل.

فق��د ا�صت�صه��د ١9 مواطن��اً واإ�صاب��ة ١2 اآخرين بينهم ن�ص��اء واأطفال جراء غارتني لط��ريان العدوان 
ا�صتهدفت��ا خمي��م النازح��ني مبديرية احل��ايل يف حمافظة احلدي��دة .. و�ص��ن الطريان غ��ارة على وادي 

الفواهة مبديرية جبل را�ص باملحافظة .
كم��ا اأن ط��ريان العدوان �صن غ��ارة على منطق��ة االأزقول مبديرية �صح��ار يف حمافظة 

�صع��دة ، فيم��ا ا�صته��دف ق�صف �صاروخ��ي ومدفعي �صع��ودي مناط��ق متفرقة من 
مديري��ة �صدا و مناطق اآل ال�صيخ واآل عمر والقهرة ال�صرقية واآل حممد واآل مقنع 

مبديرية منبه .
ت ي�ص��ار اإلى اأن الطريان �صن غارتني على االأمن املركزي مبدينة البي�صاء وثلث  ا ر غ��ا

على مديرية �صرواح مبحافظة ماأرب ، وثمان غارات على مديريتي حر�ص وميدي مبحافظة حجة .

جرائم العدوان االأمريكي ال�سعودي جتاوز تو�سيف جرائم حرب بل هي جرائم ) ارهاب دولة او ارهاب منظم(  الن الغالبية العظمى من املدنيني ا�ستهدفتهم يف مدنهم وقراهم واحيائهم وا�سواقهم و م�سانعهم و قاعات عزائهم او افراحهم 
ومدار�سهم وم�ست�سفياتهم  و غريها من حرماتهم ولي�ش يف جبهات قتال او بالقرب منها ، كي تو�سف بانها خطاء او اال اذا كان اخلطاء هنا مبعنى االثم ولي�ش مبعنى عدم الدقة. . وها نحن نعي�ش اال�سابيع االأولى من العام الرابع من ال�سمود يف 
وجه العدوان، رغم الت�سحيات واجلرائم التي يرتكبها العدوان بحق االبرياء من املدنيني، فال يكاد مير يوم اإال وي�سقط فيه �سحايا.. ويف مواجهة هذا العدوان يجب على املتقاع�سني واملتفرجني التحرك والنفري اإلى اجلبهات، وليكن لهم عربه يف 
غريهم ممن �سكت وتخاذل قبلهم، وليكونوا على يقني باأن العدوان ي�ستهدف كل فئات ال�سعب اليمني دون ا�ستثناء، وما من حل �سواأ ردع العدوان وتلقينه الهزائم والتنكيل بجنوده ومرتزقته يف كل امليادين اجلهادية.. وها نحن نوا�سل معكم 

العام الرابع يف ر�سد ون�رش جرائم العدوان خالل اأيام اال�سبوع، لكي تكون لكم دافعًا، ولتعلموا اأنكم على حق وانكم جند اهلل يف رفع الظلم والطغيان عن امل�ست�سعفني من الن�ساء واالأطفال وكبار ال�سن.

استشهاد وإصابة 13 مواطنًا بغارات طيران العدوان على صعدة واحلديدة

طيران العدوان يواصل غاراته اإلجرامية مستهدفًا املواطنني وممتلكاتهم

 �ص��ن طريان العدوان االأمريكي ال�صعودي ٥٥ غارة على اأربع 
حمافظات وقطاع جن��ران ا�صتخدم فيها القنابل العنقودية خلل 
�صاع��ات ي��وم ال�صب��ت ٣١ مار�ص واأدت اإل��ى ا�صت�صه��اد واإ�صابة 

اأربعة مواطنني بينهم طفلني .
حي��ث اأن مواطن��اً اأ�صي��ب اإثر غارت��ني لطريان الع��دوان على 
منطقة مران مبديرية حيدان يف حمافظة �صعدة ، وا�صت�صهد طفل 

وجرح اآخر بغارة على منطقة احلبيل مبديرية الظاهر .
ي�صار اإلى اأن الطريان �صن غارتني على الطريق العام مبديرية 
باق��م ، فيما اأ�صيب مواطن بجروح خط��رية يف ق�صف �صاروخي 
ومدفع��ي �صعودي ا�صته��دف مناطق متفرقة م��ن مديرية رازح ، 
وت�صررت ممتل��كات املواطنني جراء ق�ص��ف مماثل على مناطق 

متفرقة من مديرية منبه .
يذك��ر اأن طريان العدوان �صن ١٤ غ��ارة ا�صتخدم يف �صت منها 
قناب��ل عنقودية على مزارع اجلر مبديرية عب�ص ، و�صن الطريان 
احلربي واالأبات�صي ١8 غارة على مديرية حر�ص مبحافظة حجة 

.
و�ص��ن الطريان املع��ادي غارة على مديري��ة اجلراحي و ثلث 

غ��ارات عل��ى مدينة حي�ص مبحافظ��ة احلديدة ، كم��ا �صن خم�ص 
غارات على منطقة حمالة مبنطقة كر�ص يف حمافظة حلج .

و�ص��ن طريان العدوان االأمريكي ال�صع��ودي ت�صع غارات على 
مواقع متفرقة يف جنران .

االأمريك��ي  الع��دوان  ط��ريان  �ص��ن 
ال�صعودي ١7 غ��ارة على اأربع حمافظات 
، فيما ا�صتهدف ق�صف �صاروخي ومدفعي 
�صع��ودي مكثف ق��رى ومناط��ق حدودية 
خ��لل �صاع��ات ي��وم الثلث��اء املواف��ق ٣ 
اأبري��ل م��ا اأدى اإل��ى ا�صت�صه��اد امراأت��ني 

واإ�صابة خم�صة مواطنني.
   حي��ث اأن امراأتني ا�صت�صهدتا اإحداهن 
كان��ت حامل يف ال�صهر التا�ص��ع ، واأ�صيب 
اأربعة مواطنني يف غارة لطريان العدوان 
عل��ى من��زل مبنطق��ة الدو�ص��ة يف مديرية 
منب��ه مبحافظة �صع��دة .. و�صن الطريان 

غارت��ني عل��ى منطق��ة االأزق��ول مبديرية 
�صحار .

كم��ا اأ�صيب مواط��ن من اأبن��اء مديرية 
�صاروخ��ي  بق�ص��ف  احلدودي��ة  �ص��دا 
ومدفع��ي �صعودي عل��ى مناط��ق متفرقة 
مماث��ل  ق�ص��ف  وا�صته��دف   ، باملديري��ة 
مناطق متفرقة من مديريتي رازح و باقم .

واأطل��ق الع��دو ال�صع��ودي اأك��رث م��ن 
٣٠ �صاروخ��ا وقذيفة مدفعي��ة على قرى 

املواطنني يف مديرية منبه .
ي�صار اإلى اأن طريان العدوان �صن ثلث 
غ��ارات عل��ى منطق��ة اجلبان��ة مبديري��ة 
احل��ايل و غ��ارة عل��ى مديري��ة حي���ص يف 

حمافظة احلديدة .
وا�صته��دف الط��ريان مديريت��ي حر�ص 
ومي��دي يف حمافظ��ة حجة بت�ص��ع غارات 
، كم��ا �ص��ن غ��ارة عل��ى منطق��ة ال�صاقي��ة 

مبديرية الغيل يف حمافظة اجلوف .

طيران العدوان يشن 55 غارة على أربع محافظات وقطاع جنران

استشهاد وإصابة سبعة مواطنني بغارات 
وقصف صاروخي ومدفعي سعودي

وا�صل العدوان االأمريكي ال�صعودي ومرتزقته جرائمهم بحق 
ال�صع��ب اليمني خلل �صاعات ي��وم االحد املوافق ١ 

ابريل 2٠١8م.
غ��ارة  �ص��ن  الع��دوان  اأن ط��ريان  حي��ث 

عل��ى منطق��ة اآل عم��ار مبديري��ة ال�صفراء 
و غ��ارة عل��ى منطقة اآل ال�صي��خ مبديرية 
مناط��ق  اأن  مبين��اً   ، احلدودي��ة  منب��ه 
متفرق��ة باملديرية ومديريتي �صدا و رازح 

ومدفع��ي  �صاروخ��ي  لق�ص��ف  تعر�ص��ت 
�صعودي .

ي�ص��ار اإل��ى اأن ق�صف��اً �صاروخي��اً �صعودي��اً 
ا�صته��دف مناطق الرقة واآل اجلرادي والنعا�صوة 

وط��لن وجمع��ة اآل فا�صل مبديري��ة حيدان م��ا اأدى اإلى 

اإ�صابة طفل يف منطقة الرقة .
كم��ا اأن ب��وارج الع��دوان احلربية ق�صف��ت مزارع 
اجل��ر مبديري��ة عب���ص يف حمافظة حج��ة ، فيما 
ق�ص��ف مرتزقة الع��دوان م��زارع وممتلكات 
املواطن��ني بالكاتيو�صا واملدفعية يف منطقة 
القرامي���ص يف  العم��ود مبديري��ة حري��ب 

حمافظة ماأرب .
و�صن طريان العدوان �صت غارات على 
وادي قري��ة االأ�صم��ني ومع�صك��ر احلمزة 

مبديرية ال�صربة يف حمافظة اإب .
وا�صتهدف ق�صف مدفع��ي ملرتزقة العدوان 
من��ازل املواطنني يف قرية قد���ص مبنطقة حمالة يف 

حمافظة حلج .

طيران العدوان يواصل ارتكاب املجازر بحق املواطننيالعدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق الشعب اليمني
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صواريخنا البالسـتية تـمطر العمق السـعودي وأبطالنا يكتسـحون مواقع املنافقني ويطهـرون مواقع هامة 
في عسـير ومـأرب والبيضـاء وينفـذون 14 عملية هجوميـة ويقنصـون 63 من جنـود ومرتزقة آل سـعود

بدر 1 البالستي يـدك معسكر احلـرس الـوطني
 وأبطالنا ينفذون 4 عمليات هجومية ويدمرون 5 آليات ويتصدون لزحفني ويقنصون 4 جنود سعوديني

ما زل الع��دو ال�صع��ودي ومرتزقته يتلقون 
�صرب��ات موجعة وتنكيل قا�ص م��ن قبل اأبطال 
حتميه��م  ومل  ال�صعبي��ة  واللج��ان  اجلي���ص 

ح�صونهم وال قلعهم من باأ�ص اهلل 
ف�صاهدنا  جن��وده  وغ�ص��ب 

غ��ري  نوعي��ة  عملي��ات 
تاري��خ  يف  م�صبوق��ة 

كعملي��ة  احل��روب 
ال�ص��لمل  ذات 
احلب��ل  وذات 
املت��ني وغريها من 

النوعية  العملي��ات 
الت��ي ينفذه��ا اأبط��ال 

اليمني��ة ب��كل �صجاع��ة 
وج�صارة.

املا�ص��ي  االأ�صب��وع  وخ��لل 
تلق��ى الع��دو بنج��ران �صرب��ات موجعة حيث 
وجه��ت الق��وة ال�صاروخي��ة �صفع��ة بال�صتية 
ب�صاروخ بدر١ البال�صتي على مع�صكر احلر�ص 

الوطن��ي بنج��ران، كم��ا ق�صف��ت ال�صاروخية 
مواق��ع ال�صدي�ص ونهوقه وم�صتحدث ال�صدي�ص 
واملخروق  وال�صبك��ة 
ل�صغ��ري  ا
ق  و ملخ��ر ا و

الكبري.
كم��ا 

�صلح  �ص��ن 
فعي��ة  ملد ا
مدفعياً  ق�صفاً 
ط��ال  مكثف��اً 
املواق��ع  ع�ص��رات 
للجي�ص  والتجمع��ات 
ومرتزقت��ه  ال�صع��ودي 
حيث دك��ت مواقع ال�صدي�ص 
ال�صدي���ص  وم�صتح��دث  ونهوق��ه 
وال�صبك��ة واملخ��روق ال�صغ��ري وقبال��ة جبال 
علي��ب ومنف��ذ اخل�ص��راء واملخ��روق الكب��ري 
قبال��ة  البق��ع  �صح��راء  ويف  مرا���ص  ورقاب��ة 

بنج��ران وكذل��ك دك مواق��ع مرتزق��ة اجلي�ص 
ال�صعودي يف االأجا�صر.

كما نفذ اأبط��ال اجلي�ص واللجان ال�صعبية ٤ 
عملي��ات هجومي��ة العملية الهجومي��ة االأولى 
كان��ت على مواق��ع مرتزقة الع��دوان يف عليب 
فيم��ا كانت العملية الثانية على مواقع اجلي�ص 
ال�صع��ودي يف نهوق��ة كما اأغ��ار املجاهدون من 
اأبط��ال اجلي�ص واللج��ان ال�صعبية على مواقع 
منافق��ي العدوان ال�صع��ودي يف الطلعة بالبقع 
و�سق��وط قتلى وجرح��ى يف �سفوفه��م.. ولقي 
الع�ص��رات م��ن مرتزق��ة اجلي���ص ال�صع��ودي 
م�صرعه��م وجرح عددا اأخرين يف عملية نوعية 

للمجاهدين على مواقعهم يف الطلعة 
جماه��دي  اأن  ع�صك��ري:  م�ص��در  وذك��ر 
اجلي���ص واللجان ال�صعبي��ة نفذوعملية نوعية 
عل��ى موق��ع احلل��ق ال�صع��ودي يف جن��ران.. 
قتل��ى وجرح��ى يف  الع�صك��ري:  امل�ص��در   - .
�صف��وف اجلن��ود ال�صعودي��ني خ��لل العملية 
النوعي��ة على موق��ع احللق وتفج��ري رقابته. 

كم��ا متكن ابطالنا من تدم��ري واأعطاب ٣ اآليات 
بعب��وات نا�صف��ة و�صواري��خ موجه��ة حي��ث 
دم��رت اآلية ع�صكري��ة �صعودية بعب��وة نا�صفة 
واأعط��اب اآلية نوع هامر بعب��وة نا�صفة اأخرى 
يف موق��ع ال�صدي�ص. كما مت اأعطاب عربة براديل 

ب�صاروخ موجه يف رقابة مرا�ص.
كما متك��ن جماهدو اجلي�ص من ك�صر زحفني 
منف�صلني للجي���ص ال�صع��ودي ومرتزقته على 

موقعي ال�صرفة وال�صدي�ص
م�ص��رع  جن��ران:  يف  ع�صك��ري  م�ص��در   -
واإ�صاب��ة ع�صكريني �صعودي��ني ومرتزقة خلل 

ك�صر الزحفني على ال�صرفة وال�صدي�ص
اآليت��ني  تدم��ري  الع�صك��ري:  امل�ص��در   -
ع�صكريتني �صعوديتني خلل الزحفني الفا�صلني 

على موقعي ال�صرفة وال�صدي�ص
ومتكن��ت وح��دة القنا�ص��ة بف�ص��ل اهلل م��ن 
قن���ص ٤ جن��ود �صعودي��ني يف موق��ع ال�صبك��ة 

ورقابة احللق.

جبهة 
جزيان

جبهة نجران

عملية نوعية للجيش واللجان قبالة منفذ علب
أسفرت عن  مصرع وجرح العشرات من املرتزقة وتأمني عدة مواقع 

ال زال اجلي�ص ال�صع��ودي ومرتزقته يواجهون اأياماً �صعبة 
و�صاعات ع�صرية يف جبه��ة ع�صري التي نكل فيها اأبطالنا بجنود 

اآل �صع��ود وحثال��ة االرت��زاق حي��ث �ص��ن اأبطالن��ا عملي��ة 
ع�صكري��ة نوعي��ة للجي�ص واللج��ان ال�صعبية قبالة 

منفذ عل��ب ب�ع�ص��ري وذكر م�ص��در الع�صكري: 
اأن اأبطالن��ا متكن��وا � بف�ص��ل اهلل � م��ن تاأمني 

مواق��ع وم�صرع وجرح العديد من مرتزقة 
اجلي���ص ال�صع��ودي يف العملي��ة النوعي��ة 

قبالة منفذ علب
كما متكن اأبطالنا من ك�صر زحف ملرتزقة 

اجلي���ص ال�صعودي على التباب ال�صود قبالة 
منفذ علب بع�صري 

عل��ى  الفا�ص��ل  الزح��ف  الع�صك��ري:  امل�ص��در   -
التب��اب ال�ص��ود قبالة ع�ص��ري ا�صتم��ر ل�صاعات وتراف��ق معه ٤ 

غارات لطريان العدوان
- امل�ص��در الع�صك��ري: م�ص��رع وج��رح العديد م��ن مرتزقة 

اجلي�ص ال�صعودي اأثناء الت�صدي ملحاولة زحف باجتاه التباب 
ال�صود قبالة ع�صري.. 

كم��ا �صن �ص��لح املدفعية ق�صف��اً مكثفاً عل��ى مواقع 
وجتمع��ات جن��ود ومرتزق��ة اآل �صع��ود حيث 
دكت املدفعية جتمعات للجي�ص ال�صعودي 
عل��ب  ومنف��ذ  جم��ازة  يف  ومرتزقت��ه 
ومواق��ع يف حميط��ة وكذل��ك ا�صتهداف 
جتمع��ات اجلن��ود ال�صعودي��ني خلف 
امل�صي��ال وموقع احل��داد ويف الربوعة 
بقذائ��ف املدفعي��ة كم��ا دك��ت املدفعية 
بع��دد م��ن القذائ��ف تعزي��زات مرتزق��ة 
اجلي�ص ال�صعودي خلف منفذ علب وموقع 
ملطة..  فيما متكن اأبطالنا قن�ص جنديني قبالة 
منف��ذ علب واإعط��اب معدل عيار٥٠ ب�ص��اروخ موجه يف 
موق��ع ق�صبة و اإعطاب اآلية ع�صكرية �صعودية بعبوة نا�صفة 

خلف موقع احلداد 

جبهة 
عسري

العدو يعترف:
- اأعرتف اعلم العدو مب�صرع عدد من جنوده يف جبهات ما وراء احلدود 

وهم:       - الرقيب \عبده م�صعي هليل
- فهد احمجري اخلتار�صي

- خلف �صفر مبارك ال خازم
- اأحمد عبداهلل جبار الغزواين

- جابر علي اأحمد اال�صمري ال�صعيدي
- العريف \ اإبراهيم مو�صى عامر اآل ما�صي ع�صريي.

- اأ�صامه بن عبدالرحمن بن عبود احلو�صان.
- متعب بن حمد ال�صناين اجلهني.

- علي بن ح�صن الكد�ص ال�صيعري.
- حممد ح�صني اآل �صعبان.

- عبدالرزاق امللحم.

اجلرحى:
- الرقيب \ حممد مو�صى الزبيدي.

- عبداملجيد الغامدي.

ضربتان بالستيتان نوعيتان على شركة أرامكوا ومعسكر مستحدث والعدو يعترف 
�صربت��ان  ال�صاروخي��ة  الق��وة  وجه��ت 
بال�صتيت��ان قا�صيت��ان عل��ى اأه��داف نوعي��ة يف 
جيزان املحتلة حيث اأطلقت القوة ال�صاروخية 
�ص��اروخ بال�صت��ي ن��وع )قاه��ر ت��و اإم ( عل��ى 
مع�صكر �صع��ودي م�صتحدث باأط��راف جيزان، 
كما وجهت �صربة بال�صتية اأخرى على خزانات 
�صرك��ة اأرامك��وا النفطية ال�صعودي��ة ب�صاروخ 
ب��در١ البال�صت��ي وقد اأعرتف��ت ال�صركة يف بيان 
له��ا باإ�صابة ال�ص��اروخ اأح��د مرافقه��ا.. واإلى 
جان��ب ذلك اأطلق��ت الق��وة ال�صاروخية �صلية 
م��ن �صواريخ الكاتيو�صا على جتمعات اجلنود 

ال�صعوديني يف مع�صكر الزقيلة.
كم��ا ا�صتهدفت رقابة برج ال�صعف وجتمعات 
ملرتزق��ة اجلي���ص ال�صعودي يف قري��ة �صل�صل 
بالكاتيو�ص��ا واملدفعي��ة، وكذل��ك اأطلقت القوة 

ال�صاروخي��ة �صلي��ة �صواري��خ كاتيو�ص��ا على 
يف  واآلياته��م  ال�صعودي��ني  اجلن��ود  جتمع��ات 

كم��ا  الزقيل��ة  اأي�صاً مع�صك��ر  ا�صتهدفت 
د مدرعة ع�صكرية حمملة  جلن��و با

ب�ص��اروخ  ج��ه ال�صعودي��ني  مو
كان  م��ن  عل��ى وم�ص��رع 

وبالتزام��ن  م��ع متنه��ا 
الق��وة  دك��ت  املدفع��ي  الق�ص��ف 

اجلن��ود  جتمع��ات  ال�صاروخي��ة 
ال�صعودي��ني ومرتزقته��م يف رقاب��ة 

جحف��ان وموقع م�صتح��دث ب�صلية من 
�صواري��خ الكاتيو�ص��ا. وكذل��ك اإعط��اب 

جرافة ع�صكرية ب�صاروخ موجه يف موقع 
العمود.

واإل��ى جان��ب الق�ص��ف ال�صاروخ��ي �صن 

يف حمافظ��ة حلج يف اأق�صى جن��وب اليمن ال زال اأبطال 
اجلي���ص واللج��ان ال�صعبية يوجهون �صفع��ات قا�صية 
للمنافقني اخلونة بياعي االأر�ص والعر�ص حيث متكن 
اأبطالنا م��ن اإف�صال عملية ت�صلل باجتاه مواقع اجلي�ص 
القبيط��ه وقتل��ى وجرح��ى يف �صف��وف  واللج��ان يف  
املرتزق��ة كما لق��ي الع�صرات م��ن املنافق��ني م�صرعهم 
واإ�صاب��ة ع��ددا منهم خ��لل الت�ص��دي ملحاول��ة ت�صلل 

باجتاه طور الباحة وم�صرع كًل من:

١.املنافق عو�ص علي عو�ص من�صور ال�صبيحي
2.املنافق �صامي ردمان علي قحطان ال�صبيحي

وا�صاب��ة املنافق ريا�ص �صعيد عل��ي حممد املق�صوري 
ال�صبيح��ي.. كما اأطلقت الق��وة ال�صاروخية �صاروخ 
غ��راد على جتمعات وحت�صين��ات للمنافقني خلف تبة 

اخلزان جنوب كهبوب..  
كم��ا متكنت وح��دة القنا�ص��ة من قن���ص 7 منافقني يف 

كر�ص.

)قـاهــر تــو إم(
الكمـب  فـي  املرتزقـة  جتمعـات  يـدك 
علـى  يسـيطرون  واللجـان  اجليـش  وأبطـال 
نوعيـة عمليـة  بعـد  السـود  اجلبـال  سلسـلة 

وا�صلت قوات اجلي�ص واللجان ال�صعبية قلب 
الطاولة على راأ�ص التحالف يف اجلبهات ال�صرقية 
لليمن، وفر�صت �صيطرته��ا على قطاع وا�صع من 
ال�صل�صل اجلبلي��ة يف مديرية �صرواح مبحافظة 
م��اأرب بعدم��ا جنح��ت يف فر���ص �صيطرتها على 
معظ��م جبه��ة نه��م �صرق��ي �صنع��اء بعملية هي 
االأك��رب م��ن نوعه��ا من��ذ ب��دء احلرب قب��ل ثلث 

�صنوات.
ومتكنت ق��وات اجلي�ص واللجان ال�صعبية من 
فر���ص �صيطرته��ا الكاملة عل��ى �صل�صل��ة اجلبال 
ال�ص��ود وجبال ومرتفع��ات وادي ال�صيق �صمايل 
مديري��ة �ص��رواح بع��د عملية ع�صكري��ة وا�صعة 
�صهدت ا�صتباكات بني مقاتلي الطرفني من م�صافة 

�صفر.
وب��داأت العملي��ة با�صته��داف اأطق��م ع�صكرية 

وتعزيزات للمرتزقة وق�صف �صاروخي ومدفعي 
ا�صتهدف حت�صيناتها يف �صل�صلة اجلبال ال�صود.

وعلى الرغم من االأف�صلية التي كان يتمتع بها 
املرتزق��ة من خ��لل متركزهم يف اأع��ايل ال�صل�صلة 
اجلبلية ويواجهون هجوماً قادماً من االأ�صفل اإال 
اأن بوا�ص��ل اجلي�ص واللجان تقدموا بكل �صجاعة 
وثب��ات اإلى قم��ة ال�صل�ص��ة وخا�ص��وا مواجهات 
ع��ن  االأحي��ان  تف�صله��م يف بع���ص  مبا�ص��رة مل 

املنافقني اإال اأقل من ثلثة اأمتار..
كم��ا اأطقلت القوة ال�صاروخية يف وقت متاأخر 
�صاروخا بال�صتي ن��وع قاهرM2 على جتمعات 
املنافق��ني يف الكن��ب مبحافظ��ة م��اأرب.. واأكدت 
الق��وة ال�صاروخي��ة اأن ال�ص��اروخ اأ�صاب هدفه 
بدق��ة خملف��اً خ�صائر ب�صري��ة ومادي��ة كبرية يف 

�صفوف املرتزقة. 

قتلى وجرحى من املنافقني في عمليات اجليش واللجان الشعبية في القبيطة وطور الباحة وقنص 7 منافقني في كرش

جبهة مارب
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األحـــد
2018/4/8م املوافق 22 رجب 1439هـ العدد )259(

صواريخنا البالسـتية تـمطر العمق السـعودي وأبطالنا يكتسـحون مواقع املنافقني ويطهـرون مواقع هامة 
في عسـير ومـأرب والبيضـاء وينفـذون 14 عملية هجوميـة ويقنصـون 63 من جنـود ومرتزقة آل سـعود

جبهة البيضاء

هزيـمة قـاسيــة
مبنطقة  واللجـان  للجيش  خاطفـة  بعملية  العـدوان  ملرتزقة   
قانية وقتلى وجرحى بعمليات نوعيـة في قيفة وجبهة ناطع

ضربتان بالستيتان نوعيتان على شركة أرامكوا ومعسكر مستحدث والعدو يعترف 
ال�صاروخي��ة �صلي��ة �صواري��خ كاتيو�ص��ا على 
يف  واآلياته��م  ال�صعودي��ني  اجلن��ود  جتمع��ات 

كم��ا  الزقيل��ة  اأي�صاً مع�صك��ر  ا�صتهدفت 
د مدرعة ع�صكرية حمملة  جلن��و با

ب�ص��اروخ  ج��ه ال�صعودي��ني  مو
كان  م��ن  عل��ى وم�ص��رع 

وبالتزام��ن  م��ع متنه��ا 
الق��وة  دك��ت  املدفع��ي  الق�ص��ف 

اجلن��ود  جتمع��ات  ال�صاروخي��ة 
ال�صعودي��ني ومرتزقته��م يف رقاب��ة 

جحف��ان وموقع م�صتح��دث ب�صلية من 
�صواري��خ الكاتيو�ص��ا. وكذل��ك اإعط��اب 

جرافة ع�صكرية ب�صاروخ موجه يف موقع 
العمود.

واإل��ى جان��ب الق�ص��ف ال�صاروخ��ي �صن 

�ص��لح املدفعي��ة ق�صف��اً مكثف��اً ط��ال جتمعات 
للجن��ود ال�صعوديني يف الرم�ص��ة والطوال ويف 

موقع بجل ومركزي ال�صودة وحمية بجيزان
كما مت ا�صته��داف جتمع للجنود ال�صعوديني 

يف مركز امل�صرق بقذائف املدفعية.

مقتل العشرات من املرتزقة اجلنوبيني 
في جبهة جيزان وقنص 7 جنود 

سعوديني 

- كما لقي الع�صرات من املرتزقة اجلنوبيني 
م�صرعه��م يف جبه��ات جي��زان بن��ريان اجلي�ص 

واللجان ال�صعبية عرف منهم:
١.املنافق عقيل عبداهلل نا�صر. 

2. املنافق مثنى حربي الردوع..
٣.املنافق ح�صني ف�صل اجلحايف ال�صالعي.

ال�صاع��ر  عم��ر  عب��داهلل  و�صي��م  ٤.املناف��ق 
ال�صالعي 

احم��د  ح�ص��ني  املناف��ق   .٥
القريني 

ومتك��ن اأبط��ال وحدة 
القنا�ص��ة م��ن قن�ص 7 
يف  �صعودي��ني  جن��ود 
موقع احل�صكول خلل 

االأيام املا�صية

إستبسال وصمود في جبل الدود 
وتدمير آليتني في جحفان

واإلى جانب ذلك متكن اأبطال اجلي�ص واللجان 
م��ن ك�ص��ر زح��ف وا�ص��ع للجن��ود ال�صعوديني 
ومرتزقته��م على جبل الدود ا�صتم��ر من م�صاء 
اأم���ص اإل��ى �صباح الي��وم.. - م�ص��در ع�صكري 
يف جي��زان: قتل��ى وجرحى يف �صف��وف اجلي�ص 
ال�صع��ودي ومرتزقت��ه خ��لل الزح��ف الفا�صل 
على جبل ال��دود.. - امل�صدر الع�صكري: زحف 
اجلي���ص ال�صعودي تزامن م��ع تغطية للطريان 

احلربي واالأبات�صي واال�صتطلع
تدم��ري اآليتني ع�صكريت��ني �صعوديتني اإثر دك 
جتمع��ات اآليات اجلي�ص ال�صعودي �صرق موقع 

جحفان باملدفعية

)قـاهــر تــو إم(
الكمـب  فـي  املرتزقـة  جتمعـات  يـدك 
علـى  يسـيطرون  واللجـان  اجليـش  وأبطـال 
نوعيـة عمليـة  بعـد  السـود  اجلبـال  سلسـلة 

وتعزيزات للمرتزقة وق�صف �صاروخي ومدفعي 
ا�صتهدف حت�صيناتها يف �صل�صلة اجلبال ال�صود.

وعلى الرغم من االأف�صلية التي كان يتمتع بها 
املرتزق��ة من خ��لل متركزهم يف اأع��ايل ال�صل�صلة 
اجلبلية ويواجهون هجوماً قادماً من االأ�صفل اإال 
اأن بوا�ص��ل اجلي�ص واللجان تقدموا بكل �صجاعة 
وثب��ات اإلى قم��ة ال�صل�ص��ة وخا�ص��وا مواجهات 
ع��ن  االأحي��ان  تف�صله��م يف بع���ص  مبا�ص��رة مل 

املنافقني اإال اأقل من ثلثة اأمتار..
كم��ا اأطقلت القوة ال�صاروخية يف وقت متاأخر 
�صاروخا بال�صتي ن��وع قاهرM2 على جتمعات 
املنافق��ني يف الكن��ب مبحافظ��ة م��اأرب.. واأكدت 
الق��وة ال�صاروخي��ة اأن ال�ص��اروخ اأ�صاب هدفه 
بدق��ة خملف��اً خ�صائر ب�صري��ة ومادي��ة كبرية يف 

�صفوف املرتزقة. 

أبطال اجليش واللجان الشعبية ينفذون 3 عمليات هجومية نوعية وقنص 34 منافقًا في مناطق متفرقة من جبهة اجلوف
نف��ذ اأبط��ال اجلي���ص واللج��ان ال�صعبية عملي��ات هجومية 

مواق��ع  عل��ى  ي�صي��ق نوعي��ة  حي��ث  املنافق��ني 
عل��ى  اخلن��اق  اأبطالن��ا 
�صع��ود  اآل  مرتزق��ة 
م��ن جبه��ة  اأك��رث  يف 
عملياته��م  ته��داأ  وال 
ذك��ر  حي��ث  واخلاطف��ة  الهجومي��ة 
م�ص��در ع�صك��ري اأن اأبطال اجلي�ص 
واللج��ان ال�صعبي��ة نفذوا خلل 
االأي��ام املا�صي��ة ٣ عملي��ات 
هجومي��ة حيث نفذوا عملية 

على مواق��ع املنافقني يف وادي هجومية نوعية 

�سو�ق و�سقوط ع�سر�ت �لقتلى و�جلرحى يف �سفوف �ملنافقن.. 
- امل�ص��در الع�صك��ري: العملية الهجومي��ة يف وادي �ص��واق �صبقها مت�صيط 
مبختل��ف اأن��واع االأ�صلح��ة وتخلله��ا قن���ص 8 مرتزق��ة.. واأ�ص��اف امل�ص��در 
الع�صك��ري: اأن اجلي���ص نفذوا عملي��ة هجومية ثانية على مواق��ع املنافقني يف 
�لزرقة بامل�سل��وب و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوف �سرذمة �الرتز�ق.. فيما 
كان��ت العملة الهجومي��ة الثالثة على مواق��ع متركز املنافق��ني يف قرية العبيد 
باملت��ون و�سق��وط قتل��ى وجرح��ى يف �سفوفه��م وتدم��ري طق��م خ��الل �لعملية 
الهجومية.. كما انفجرت اآلية ع�صكرية تابعة للمنافقني بعبوة نا�صفة يف جبهة 
�صربي��ن مبديرية خب وال�صعف كما �صق��ط قتلى وجرحى يف �صفوف املنافقني 

خلل ا�صتهداف جتمعاتهم يف املتون و�صيارات االإ�صعاف تهرع اإلى املكان...
  فم��ا اأكد م�صدر ع�صكري يف وحدة القنا�صة اأن اأبطال القنا�صة متكنوا من قن�ص 

قن�ص 26 مرتزقا يف جبهتي الغيل واملتون باجلوف وجبهات ال�صاحل الغربي 

نف��ذ اأبطال اجلي���ص واللج��ان ال�صعبية ٤عمليات 
هجومية عل��ى مواقع املنافق��ني يف جبهة تعز حيث 
اأغ��ار املجاهدون على مواق��ع املنافقني بجهة حمري 
ومقت��ل وج��رح العدي��د منه��م.. كم��ا نف��ذ جماهدو 
اجلي���ص واللجان ال�صعبية عملي��ة اإغارة ليلية على 
مواقع املنافق��ني يف جبهة ال�صاحل الغربي وم�صرع 

وجرح العديد من املرتزقة
كم��ا نف��ذ اأبطالن��ا عملي��ة هجومي��ة عل��ى مواقع 
االأل��واح  ومنطق��ة  الرو�ص��ي  تب��ة  يف  املنافق��ني 

بال�صباب، وم�صرع واإ�صابة اأعداد منهم.
وكذل��ك نف��ذ اأبط��ال اجلي���ص واللج��ان ال�صعبية 
عملي��ة اغ��ارة عل��ى مواق��ع املنافق��ني �صرقي �صرب 
�سفوفه��م.  يف  وجرح��ى  قتل��ى  و�سق��وط  �أبع��ر  يف 
وذك��ر م�صدر ع�صكري: اأن اأبط��ال اجلي�ص واللجان 
ال�صعبي��ة متكن��وا من تدم��ري اآلي��ة ع�صكرية حمملة 

باملرتزق��ة يف جبه��ة ال�صاحل الغرب��ي بعبوة نا�صفة 
وم�ص��رع من كان على متنها كم��ا متكنوا من اإف�صال 
حماول��ة هج��وم للمنافق��ني يف ابع��ر �صرق��ي �ص��رب 
وم�ص��رع وج��رح ع��دد منهم وتدم��ري اآلي��ة حمملة 
باملنافقني بعبوة نا�صف��ة يف مديرية موزع وم�صرع 
واإ�صابة من كان على متنها وكذلك ا�صتهداف مدرعة 
ع�صكري��ة تابعة للمنافقني ب�صاروخ موجه يف جبهة 

�ل�ساحل �لغربي و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم 
واأ�صاف امل�صدر اأن اأبطال اجلي�ص واللجان متكنوا 
بع��ون اهلل م��ن تدم��ري ٣ اآلي��ات حممل��ة باملنافق��ني 
ب�صواري��خ موجه��ه وم�ص��رع من كان عل��ى متنهن 
يف جبه��ة ال�ص��اح الغرب��ي.. وبف�ص��ل اهلل وت�صديدة 
متكن اأبطال وحدة القنا�صة من قن�ص 7 منافقني يف 

اجلحملية و ال�صباب و�صالة.

تنفيذ 4 عمليات هجومية نوعية وتدمير 6 آليات مبن فيهن وقنص 7 منافقني
هجوم واسع ينتهي مبحرقة للدبابات واجلنود:جبهة تعز

حرض جبهة  في  يتحطم  اليمن  في  السعودي  اجليش  حلم 
تعر�ص��ت ال�صعودي��ة النتكا�صة ع�صكرية كبرية اإثر ف�ص��ل العملية الكبرية التي اأطلقه��ا اجلي�ص ال�صعودي 
معتم��دًا يف ال�صف��وف االأول��ى على ق��وات �صودانية وم�صلح��ني مينيني معززي��ن بدبابات اجلي���ص ال�صعودي 

للتوغ��ل يف مديري��ة حر���ص مبحافظ��ة حج��ة احلدودي��ة.. 
ومتكنت قوات اجلي�ص واللجان ال�صعبية من ك�صر ثاين اأكرب 
هجوم للقوات املوالية للجي�ص ال�صعودي للتوغل يف مديرية 
حر�ص، من��ذ بداية الع��ام اجلاري، حي��ث دارت مواجهات 
حامي��ة الوطي���ص باجت��اه منطقة اجلم��ارك و�ص��ط تغطية 
جوي��ة مكثف��ة م��ن الط��ريان احلربي ال��ذي �ص��ن 22 غارة 
وم��ن طائرات االأبات�صي.. واأظه��رت م�صاهد و�صور للإعلم 

احلربي وقوع القوات املهاجمة يف م�صيدة حمكمة نفذتها قوات اجلي�ص واللجان ال�صعبية التي تركت الدبابات 
واجلرافات تتوغل وتقع يف حقل األغام ليتم تفجريها عن بعد ما اأدى لتدمري اأربع دبابات وعدة جرافات ومقتل 

الع�صرات من امل�صلحني بينهم جنود �صودانيني ووقع عدد اآخر يف االأ�صر.

جبهة حرض

جبهة ميدي

متكنت قوات اجلي�ص واللجان ال�صعبية املرابطني 
يف جبه��ة مي��دي م��ن ك�ص��ر زح��ف وا�ص��ع ملنافق��ي 
العدوان باجتاه املزارع واملخازن . واأو�صح م�صدر 
ع�سكري ل�سحيفة )�حلقيقة( �سقوط ع�سر�ت �لقتلى 
واجلرح��ى م��ن اجلي���ص ال�ص��وداين واملنافقني على 
الرغ��م م��ن االإ�صناد اجل��وي لطريان الع��دوان حيث 
�ص��ن اأكرث من ١٥ غ��ارة الإ�صن��اد مرتزقتهم د طريان 
الع��دوان �صن ١٥ غ��ارة الإ�صناد الزح��ف على ميدي 
دون اإح��راز اأي تقدم ط��ريان العدوان �صن ١٥ غارة 
الإ�صن��اد الزح��ف عل��ى مي��دي دون اإح��راز اأي تقدم 
دو اإح��راز اأي تق��دم و توؤك��د االإح�صائي��ات االأولية 
�سق��وط �أكرث من 9٤ مرتزق و تدمري ٤ اآليات للغزاة 

واإعطاب اأخرى خلل ك�صر الزحف يف ميدي
كم��ا لق��ي الع�ص��رات م�صرعه��م يف جبه��ة مي��دي 

بنريان اجلي�ص واللجان ال�صعبية وم�صرع كل من 

- القي��ادي املناف��ق املق��دم حذيف��ة حمم��د �صع��د 
ال�صب��اري مدي��ر مكت��ب قائ��د املنطق��ة الع�صكري��ة 

اخلام�صة             - املنافق حممداجلربي
- املنافق عبد الله حممد حاج ع�صابي

- املنافق عبده احمد �صليم
بنريان اجلي�ص واللجان ال�صعبية يف جبهة ميدي

كم��ا متكن��ت وحدات اجلي���ص واللج��ان ال�صعبية 
يوم اخلمي�ص م��ن اإعطاب كا�صحة األغام تابعة لقوى 
الع��دوان ال�صع��ودي االأمريك��ي �صم��ال مدينة ميدي 

احلدودية.
واأف��اد م�صدر ع�صك��ري )ل�صحيف��ة احلقيقة( باأن 
وح��دات ال��دروع ل��دى اجلي���ص واللج��ان ال�صعبية 
متكن��ت – بع��ون اهلل - م��ن اإعط��اب كا�صح��ة األغام 

�صعودية �صمال مدينة ميدي ب�صاروخ موجه.

انتحار جديد ملرتزقة العدوان بـميــدي 
وسقــوط أكثر من 94 مرتزقًا وتدمير 4 آليات  جبهة الجوف

الع��دوان  اأح��لم  انك�ص��رت  البي�ص��اء  جبه��ة  يف 
وتبخرت حم��اوالت املرتزقة من حتقي��ق اأي اإجناز 

والتخطي��ط  االع��داد  م��ن  �صه��ور  رغ��م  يذك��ر 
واحل��رب االإعلمي��ة حيث وج��ه اأبطال 

اجلي���ص واللجان ال�صعبية �صربات 
موجع��ة ولقن مرتزق��ة الهدوان 

هزائم قا�صية فق��د متكن اأبطال 
ال�صعبي��ة  واللج��ان  اجلي���ص 
ي��وم االأربع��اء، م��ن ال�صيطرة 
عل��ى منطق��ة قاني��ة وحميطها 

بالكام��ل، الواقعة بني حمافظتي 
م��اأرب والبي�ص��اء، بع��د �صاع��ات 

م��ن اإع��لن الع��دوان االإجرام��ي فتح 
جبه��ة فيه��ا ونق���ص اتف��اق حمل��ي بتجنيب 

املنطقة املواجه��ات.. واأفاد م�صدر اأن قوات اجلي�ص 
واحلوثي��ني �صن��ت هجوماً وا�صعاً عل��ى قوات هادي 
واالإ�صلح املوالية للتحالف يف منطقة قانية و�صوقها 
املركزي ومتكنت من ال�صيطرة عليها والتقدم باجتاه 
م��اأرب و�صط انهيار كب��ري يف �صفوف املرتزقة ومقتل 

واإ�صابة الع�صرات منهم.
ومل تكتفي قوات اجلي�ص واللجان بال�صيطرة على 
املنطق��ة التي �صه��دت خرقاً للتفاق ب��ل وا�صلت 
تقدمها و�صيطرت عل��ى مواقع ع�صكرية 

كانت تتبع املنافقني
عملي��ة  اأبطالن��ا  �ص��ن  كم��ا 
واللج��ان  للجي���ص  هجومي��ة 
يف  مواقعه��م  عل��ى  ال�صعبي��ة 
قيف��ة مت �لتنكيل به��م و�سقوط 
قتل��ى وجرح��ى بالع�ص��رات يف 

�صفوفهم.
اإل��ى جانب ذلك لق��ي الع�صرات 
بعملي��ات  م�صرعه��م  املنافق��ني  م��ن 
للجي���ص واللج��ان ال�صعبي��ة يف جبه��ة ناطع 

وممن عرف من ال�صرعى كًل من :
١.املنافق القي��ادي فهيد �صم��اخ لنجف احلارثي. 

اإماراتية".  جن�صية  "يحمل 
2.املناف��ق القي��ادي عب��د العزي��ز العم��ري "اأحد 

�سباط �لكتيبة �ل�سابعة �لتابعة للو�ء 26".
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ٍة  ن ُقَوّ ا ا�ْصَتَطْعُتم ِمّ وا َلُهم َمّ يق��ول اهلل تعالى: " َواأَِعُدّ
ُكْم".  ِ َوَعُدَوّ ْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدَوّ �لَلّ َباِط �خْلَ َوِمن ِرّ

تنظي��ف ال�صلح :�  اأعل��م اأن املحافظ��ة على ال�صلح 
واالهتم��ام به يزيد من عمره ، ويقلل من اأعطاله ، ويتم 
تنظي��ف ال�صلح من البارود املح��رتق والغبار والزيت 
ونحوه��ا ، وهذه االأو�صاخ توؤثر على ال�صلح اإذا مل يتم 

اإزالتها ، وقد تعطله عن الرماية . 
ينظف ال�ص��لح – عادًة – عند املواطن التالية : ١- 

قبل تخزينه 2- قبل الرماية ٣- بعد الرماية . 
٤- التنظي��ف ال��دوري ، ويكون كل �صه��ر تقريباً ٥- 

قبل دخول العمليات احلربية.
 ) الرماي��ة  بع��د   ( الثال��ث  املوا�ص��ع  ه��ذه  واأه��م 
واخلام�ص ) قبل دخول العمليات ( ، ويكون �صامًل لكل 

اأجزاء ال�صلح وبدقة . 
* قب��ل تخزي��ن ال�ص��لح ين�ص��ح بزي��ادة الزي��ت يف 
ال�صي��ف ، اأما يف ال�صت��اء والرطوبة فين�صح با�صتخدام 

ال�صحم .
* قب��ل الرماية ين�صح باإزال��ة ال�صحم والزيت الزائد 
، كم��ا يف�صل بقاء قليل من الزي��ت لي�صاعد على �صهولة 
حركة االأجزاء املتحركة يف ال�صلح ويقلل من احتكاكها 

 .
* يجب اأن يراعى يف التنظيف الفوري : اإزالة الغبار 
واالأو�ص��اخ ، وو�صع ال�صلح يف م��كان جاف ، الحتمال 

تعر�صه للرطوبة اأو البلل . 

كيفية التنظيف : 
اأح�صر - فر�صاة تنظيف ، اأو فر�صاة اأ�صنان - قطعة 
قما���ص - �صيخ التنظيف - ) ق��از ( اأو ) ديزل ( - زيت 
ماكين��ة خياط��ة .. طبع��اً توج��د هن��اك ع��دة تنظي��ف 

و�صوائل للتنظيف تباع يف حملت �صيانة االأ�صلحة . 

الطريقة :
١- نظ��ف جميع االأجزاء الداخلي��ة بالفر�صاة والقاز 
جيدًا ، ثم ام�صحها بالقما�ص لكي يزول القاز واالأو�صاخ.
2- ال�صبطان��ة يت��م تنظيفه��ا كاالآت��ي : اأدخ��ل قطعة 
قما���ص مبلل��ة بالق��از يف ال�صبطان��ة ، ثم ادفعه��ا ب�صيخ 
التنظي��ف ، اأو ارب��ط قطع��ة القما���ص يف خي��ط ث��م ق��م 
بتحريكه��ا اإل��ى اأعل��ى واأ�صفل م��ع تغي��ري القما�ص بعد 

التنظيف .
٣- الب��د من التاأكد من عملية التنظيف ، ويتم التاأكد 
بتمري��ر قطع��ة قما�ص بي�ص��اء عل��ى االأج��زاء والقطع 
، وكل �ص��واد يعل��ق يف القما���ص فهذا يدل عل��ى اأن تلك 

القطعة مل ُتنّظف جيدًا . 
٤- بع��د ذل��ك ق��م بتزييت ال�ص��لح ، ويك��ون باإمرار 
قطعة قما�ص مبللة بالزيت على القطع وخا�صًة جماري 

احلركة واالحتكاك .
تنبيه: عدم تنظيف ال�صبطانة وراأ�ص املقذوف يوؤدي 
�إل��ى جترح �خلطوط �حللزونية .. وعدم تنظيف حلمة 

الغاز وفتحتها يوؤدي اإلى تعطيل الرماية االآلية . 

أعطال السالح :
8٠% من اأعطال ال�ص��لح تكون ب�صبب عدم التنظيف 
اجلي��د لل�صلح واإهمال��ه ، واأكرث االأعط��ال التي حتدث 

لل�صلح هي على النحو التايل:
١- اختي��ار و�صعية ) ال�صل��ي ( ولكن ال�صلح يرمي 

فردي 
ال�صب��ب .... ات�صاخ حلمة الغ��از وجماري االأق�صام ، 

اأو �صعف الناب�ص ، وواحدة منها تكفي لتعطيله
2- اختيار و�صعي��ة ) الفردي ( ولكن ال�صلح يرمي 
�صل��ي اأو يرمي مع وجود االأمان  ال�صبب .... �صعف يف 
قي��د الزناد ، ويك��رث يف االأ�صلحة قدمي��ة اال�صتعمال مع 

كرثة الرماية بها وكرثة فك جمموعة الزناد.
٣- ع��دم انفج��ار الطلق��ة.. ال�صبب رطوب��ة البارود 
داخل الطلقة ) الكب�صولة ( ، اأو تاآكل االإبرة و�صعفها . 
٤- عدم خ��روج الطلقة : اأحياناً ال تخرج الطلقة من 
بي��ت النار ..ال�صب��ب ات�صاخ الطلق��ة اأو غرفة االنفجار 
، اأو �صع��ف ناب���ص الظفر املوج��ود يف جمموعة االإبرة 
، اأم��ا اإذا خ��رج املقذوف من بيت الن��ار ولكن مل يخرج 
الظ��رف الفارغ ، فال�صبب : تاآكل الل�صان الطارد للظرف 
اأو انك�صاره ، اأو عدم رجوع جمموعة االأق�صام الرجوع 

الكايف 

الصدأ وطريقة عالجه: 
يتعر���ص ال�ص��لح لل�ص��داأ ب�صب��ب اإهم��ال ال�ص��لح 
وتعر�صه للرطوبة والبلل  : علجه تن�صيف املاء والبلل 
مبا�ص��رة ، ثم و�ص��ع الزيت على القطع��ة التي اأ�صابها 
ال�ص��داأ ، اأم��ا اإذا تّكون ال�ص��داأ فقم بحك��ة ب�صنفرة اأو 
فر�ص��اة حديد مع ا�صتعمال بخ��اخ مزيل لل�صداأ ، وبعد 

التنظيف قم ب�صبغ املكان املنظف. 

مختارات

وقد حتدث عنها ال�صهيد القائد ال�صيد ح�صني بن بدر الدين 
احلوث��ي ر�صوان اهلل عليه يف ملزمة الهوية االإميانية وفق ما 

ذكره اهلل تعاإلى يف حمكم كتابة
ِمُنوَن  ِه َوامْلُوؤْ ِبّ نِزَل اإَِلْيِه ِمن َرّ ا اأُ �ُصوُل مِبَ ق��ال تعاإلى )اآَمَن الَرّ
ن  ُق َبنْيَ اأََحٍد ِمّ ِ َوَمَلِئَكِت��ِه َوُكُتِبِه َوُر�ُصِلِه اَل ُنَفِرّ ۚ ُكٌلّ اآَم��َن ِباهلَلّ
رُي  َلْيَك امْلَ�صِ َنا َواإِ �ُصِل��ِه ۚ َوَقاُلوا �َصِمْعَنا َواأََطْعَن��اۖ  ُغْفَراَنَك َرَبّ ُرّ
ُ َنْف�ًص��ا اإِاَلّ ُو�ْصَعَهاۚ  َلَها َما َك�َصَبْت َوَعَلْيَها  )28٥( اَل ُيَكِلّ��ُف اهلَلّ
َنا  �ِصيَن��ا اأَْو اأَْخَطاأَْنا ۚ َرَبّ ن َنّ اِخْذَنا اإِ َن��ا اَل ُتوؤَ َم��ا اْكَت�َصَبْت ۚ َرَبّ
َنا  ًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى اَلِّذيَن ِمن َقْبِلَنا ۚ َرَبّ ِمْل َعَلْيَنا اإِ�صْ َواَل حَتْ
ا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَناۚ   ْلَنا َما اَل َطاَقَة َلَنا ِبِهۖ  َواْعُف َعَنّ ِمّ َواَل حُتَ
ْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن ( �صدق اهلل العظيم اأَنَت َمْواَلَنا َفان�صُ

{االآية 28٥ �صورة البقرة}
فاالأعداء ال يريدون لنا التم�صك بهويتنا االإميانية وي�صنون 

على امتن��ا غزوا فكريا وثقافيا لتغي��ري هويتنا واجبار امتنا 
عل��ى القب��ول والتطبع باأفكار ومفاهيم مائع��ه منحطة ا�صوء 
حتى من ما يحمله االعداء من هوية النهم ال يريدون الق�صاء 
عل��ى امتنا متام��ا هم يري��دون اف�صادنا بال�ص��كل الذي يحول 
امتنا اإلى عبيد لهم ولن يتحقق لهم ذلك اال اذا ان�صلخت امتنا 

من هويتها االإميانية
احل��رب الناعمة يقوده��ا اليهود مب�صان��دة امريكية هدفها 
م�ص��خ االم��ة جتعلها امة خانعة و ذليل��ة لذلك يجب ان نعلم 
م��ن نح��ن ومن هم حت��ى نعلم كي��ف نواجه حربه��م الناعمة 

وغزوهم الفكري وكيف نواجهها
احل��رب الناعمة هي حرب غري معلنة الت�صتخدم اال�صلحة 

املعتادة يف احلروب
ح��رب بو�صائ��ل ع��دة ظاهره��ا �صلم��ي وباطنها �ص��م و�صر 

تن�ص��ف وت�صته��دف هويتن��ا االإميانية عرب مواق��ع التوا�صل 
االجتماع��ي والف�صائي��ات بل وحتى الرتوي��ج مللب�ص حتمل 
وتدع��و �إل��ى ثقافة �لع��ري و�النحطاط بعي��دة كل �لبعد عن 

ثقافتنا وعاداتنا
نح��ن خري اأم��ة اأخرجت للنا���ص هكذا قال عن��ا الباري عز 
وج��ل ولكن ب�سرط �ن ناأمر باملعروف وننهى عن �ملنكر يجب 

ان نقاطع كل �صيء موجه �صد هويتنا
�ص��واء مواقع وو�صائل اعلمي��ة او حتى امللب�ص اخلليعة 
الت��ي تدعو اإلى امليوع��ة واخللعة يجب تربي��ة ابنائنا على 
احل�صم��ة وال�ص��رت يج��ب ان نفهم ان م��ن ا�صا�صي��ات الهوية 
االإمياني��ة هي ان نعي اننا يف ه��ذه الدنيا يف اختبار وان نعي 
ان احلي��اة دار �صراع بني احلق والباطل والغلبة بكل تاأكيد 

للحق وقل جاء احلق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.

الشهيد القائد: األعداء يشنون غزوًا فكريًا وثقافيًا أم�������ت�������ن�������ا  مت����������س����������ك  أه����������م����������ي����������ة   
ب����������ه����������وي����������ت����������ه����������ا اإلمي������������ان������������ي������������ة
خط��اب قائ��د الثورة ال�صي��د عبداملل��ك حفظه اهلل �ص��كل ت�صخي�ص 
دقي��ق ح��ول اأهمي��ة مت�ص��ك اأمتن��ا بهويته��ا االإمياني��ة مل��ا متثله من 
حت�صني ملجتمعنا م��ن كل موؤامرات االعداء و تعزز �صمودها بوجه 

اأعدائها وان ذلك هو ال�صبيل حلل كل امل�صاكل التي تعاين منها.
احل��رب الناعمة او الغزو الفكري التي ي�صنها االعداء عرب و�صائل 
االعلم ومواقع التوا�صل االجتماعي الأجل تر�صيخ مفاهيم وثقافات 
تدع��وا اإل��ى االنحراف وال�ص��لل وتدع��وا اإلى اف�صاد اخ��لق االمه 
حتى يف �صكل ملب�صها هي تعد ا�صتهداف للهوية االإميانية للمة واذا 
متكن��وا من ذل��ك متكنوا من الق�ص��اء على �صعوب امتن��ا وحتويلهم 
اإلى عبيد لهم الن االن�صان الفارغ اخلاوي من هويته االإميانية يكون 

ان�صان �صعيف ي�صهل ا�صتعباده وهزميته يف املواجهة امل�صلحة
الهوية االإميانية يخ�صاها االعداء الأنها هوية تبداأ من االميان باهلل 

وتنتهي مبواجهة الظاملني الطغاة .

تعريف: هو قاذف �صاروخي مبا�صر م�صاد للدروع 
انبوب��ي ال�ص��كل م�صم��م ليت��م حمل��ه وا�صتخدامه عن 
طري��ق ف��رد واح��د. يركب عل��ى قم��ة الق��اذف جهاز 

الت�صويب اأو جهاز الروؤية الليلية املنا�صب. 
-PG يتوفر للقاذف نوع��ني من املقذوفات االأولى
29V وه��ى عب��ارة ع��ن مقذوف��ة ح�ص��وة جوف��اء 
مزدوج��ة للتعام��ل م��ع ال��دروع املتفج��رة الن�صطة. 
احلراري��ة  القذيف��ة   29V-TBG ه��ي  والثاني��ة 

امل�صادة للأفراد. 
ال يعم��ل حم��رك ال�ص��اروخ قب��ل مغادرت��ه للقاذف 
خ��روج  ومبج��رد  االح��رتاق.  م��ن  للرام��ي  حماي��ة 
ال�ص��اروخ من الق��اذف تنفرد ثماني��ة زعانف لتحافظ 
على ثبات وات��زان ال�صاروخ يف اله��واء. و�صمم �صد 
الدباب��ات واالآلي��ات املدرع��ة وت�صتخ��دم ل��ه قذائ��ف 
خا�ص��ة للد�ص��م والتح�صين��ات االإ�صمنتي��ة وللمب��اين 
الرماي��ة م��ن  واملن�ص��اآت )االأف��راد( ويتك��ون طاق��م 
�صخ�ص��ني الرامي وامللق��م )املذخر( وهو �صلح فردي 
ي�ص��رب م��ن على الكت��ف ع��دمي االرتداد واآلي��ة عمله 

بال�صعقة الكهربائية.
ال�ص��لح  م��دى  ال�ص��لح  موا�صف��ات  وم��ن 
امليكانيكي:٤٠٠مرت،والت�صوي��ب  بالت�صوي��ب 
يف  اخ��رتاق  عل��ى  والق��درة  التل�صكوبي:٥٠٠م��رت، 

الدروع الفوالذية، ويكون املذخر على ي�صار الرامي.

س���������������������الح آر ب�������������ي جي مض������اد الدروع األ������ثر فعالي�����������ة في العالں

س���������������الح ال��������ك��������الش��������ن��������ك��������وف وك�������ي�������ف�������ي�������ة ت����ن����ظ����ي����ف����ه 
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ح������دث وت����ع����ل����ي����ق.. ع�����ن ال��ي��م��ن 
ع�������دوه وردع  ص�����م�����د  ال������������ذي 

هبــــــــــــــأ أحمــــــــــــــــد علــــــــــــــــــي

اإذا كان النظ��ام ال�صع��ودي ق��رر عدوان��ه عل��ى ال�صع��ب اليمن��ي قب��ل 
ر نظره يقف اليوم عاج��زًا عن روؤية امل�صهد  ث��لث �صنوات، فهو عل��ى ِق�صَ
املقب��ل، فما قبل الثلث لن يكون كما بعدها، اإمنا اخلواتيم اليوم ي�صطرها 
ال�صع��ب اليمن��ي الذي امتل��ك زمام املب��ادرة وعن�ص��ر املفاج��اأة، فكانت 
�صواريخ��ه البالي�صتي��ة التي د�ص��ن بها مرحل��ة جديدة وعام��اً رابعاً من 
التح��دي واملواجه��ة كفيل��ة باإيج��اد حالة م��ن االإرباك والقل��ق لدى دول 
العدوان وال�صعودية يف املقدمة.. فبني »االأمل واحلزم واحل�صم« املزاعم 
ال�صعودية للعدوان على اليمن، انهارت اأحلم بني �صعود ودفنت بني ركام 
املن��ازل اليمنية التي دمرته��ا اآلة حقدهم،  دون حتقيق اأي ح�صم ع�صكري 
ف��ل تقدم وال انت�صار وال مكا�صب �صوى التدمري واخلراب وحتويل اليمن 
لبلد منكوب تع�صف به اأ�صواأ كارثة اإن�صانة وتتغذى الكولريا على اأج�صاد 
اأطفال��ه وتفت��ك املجاعة باأبنائ��ه الذين يتعر�صون الأب�ص��ع اأنواع اجلرائم 
واملج��ازر الوح�صية الت��ي ذهب �صحيتها ح�صب املعل��ن اأكرث من ٣٠ األف 
مين��ي بني �صهيد وجريح.. ومع املعادالت املفرو�صة يف امليدان بات االأمل 
الوحيد الذي تن�صده ال�صعودية اليوم، تن�صده لنف�صها للخروج من املاأزق 
اليمن��ي ال��ذي تغ��رق يف وحول��ه يومي��اً وجبهاته تبتل��ع مرتزقته��ا اأينما 
وج��دوا على اجلغرافي��ا اليمنية، وحتى حدودها م��ع اليمن باتت مقربة 
ملرتزقته��ا مع عج��ز مئة األف جندي جمهزين باأح��دث االأ�صلحة عن تاأمني 

تلك احلدود مقابل االأ�صلحة التقليدية التي يدافع بها اليمنيون.
الو�ص��ع عل��ى ماأ�صاويت��ه يف اليمن، لكن عل��ى املقلب ال�صع��ودي هناك 
و�صع م��زٍر اآخر اقت�صادياً يف ظل حالة اال�صتن��زاف املتوا�صلة من اجلهة 
اليمني��ة اأو من جهة احللف��اء – اأمريكا وبريطانيا- عرب مزيد من �صفقات 
االأ�صلحة واأي�صاً يف ظل حالة اال�صتع�صاء ال�صيا�صي التي ي�صعر بها النظام 
ال�صع��ودي، لذل��ك فالو�ص��ع الراه��ن يق��ول: اإن ال�صعودية اأم��ام خيارين 
الب��د منهما اأحلهم��ا مر فاإما االن�صحاب الذليل وه��و م�صتبعد، اأو حتريك 
املفاو�ص��ات م��ع الق��وى اليمني��ة وال�صيما حرك��ة »اأن�ص��ار اهلل« ويف ذلك 
اع��رتاف �صعودي واإن كان غري مبا�ص��ر باحلركة  ككتلة �صيا�صية فاعلة ال 
جم��ال لتلفيها.. اأياً يكن، فقد فعلها اليمنيون و�صمدوا وردعوا واأرعبوا، 
وم��ا االإدانات االأعرابي��ة التي تلت ال�صربات اليمني��ة اإال دليل قاطع على 

حالة الذعر واخلوف واالإرباك..فالر�صالة اليمنية متت وو�صلت.

على  ترتد  احلزم”  “عاصفة 
ال���ري���اض ف��ي ع��ام��ه��ا ال���راب���ع!!!

إسماعيـــــــــــــــــل املـــحــــــــاقــــــــــــــــــــري 

عا�صف��ُة احل��زم ترت��دُّ عل��ى ال�صعودّية يف حلظ��ة انطلقته��ا قبل ثلث 
�صن��وات بدفعة بالي�صتيات ميانية �صربت مط��ارات واأهدافاً ا�صرتاتيجيًة 
يف الريا���ص وجنران وجي��زان وع�صري، وحالُة االرت��داد مل تقف عند حد 
املواق��ف والوعود الرّنانة، فحتى �صواري��خ الباتريوت االأمريكية ارتّدت 
 ” عل��ى �ص��كان الريا���ص، فو�ّصعت خ�صائَره��ا من اأزم��ة نظام “اأم��ري ِغ��رٍّ

يت�صكع يف وا�صنطن؛ بحثاً عن خيارات تنت�صله من امل�صتقنع اليمني.
��ام االأول��ى من العدوان عل��ى اليمن بدا ناطُق الع��دوان ال�صابق  يف االأَيَّ
اأحم��د الع�صريي يف اإيجازه الع�صكري االأول مرع��دًا ومزبدًا منت�صياً بقوة 
�صعودّية افرتا�صية ال حدوَد لقدراتها واإمكاناتها، زاعماً اأن قواِت التحالف 
اأحكم��ت �صيطرتها على االأج��واء اليمنية خلل الرب��ع ال�صاعة االأولى من 
انط��لق عملياته��م الع�صكري��ة واأعاق��ت ُكّل عملي��ات التق��دم وال�صيط��رة 
للجي���ص واللج��ان ال�صعبية على االأر���ص وو�صائل الدع��م واالإ�صناد على 
االأر�ص، اإ�صافًة اإلى ت�صديد قب�صتها على املياه االإقليمية وال�صواحل وكل 
ما مير اإليه��ا.. ومع انتهاء ال�صهر االأول من العدوان وب�صكل مفاجئ مثري 
لل�صفق��ة، اأعل��ن الع�صريي عن انتهاء عا�صفة احل��زم بعد اأن حققت جميع 
اأهداِفه��ا -ح��دَّ قوله- مبا فيها ا�صتعادة ال�صرعي��ة املزعومة وحماية اأمن 
ب��لده وجريانها م��ن تهديد ال�صواري��خ البالي�صتية والتي ق��ال اإنه جرى 
تدمرُيه��ا بالكام��ل... وبعَد ثلث �صن��وات ويف حني تب��ني اأن “ال�صرعية” 
قابع��ة حتت االإقام��ة اجلربية يف الريا���ص اختفت ُلغة احل��زم، وتل�صت 
ووعود العدوان بح�صم املعارك ودخول �صنعاء والقب�صة التي كان يلوُح 
َب��ح اأك��رث توا�صعاً مع ارتفاع  بها الع��دو تبّخرت وتفّككت والطم��وح اأَ�صْ

من�صوب النحيب والعويل يف ُكّل االجتاهات..
وبع��د اخُلَط��ب الع�صم��اء للق��ادة وامل�صوؤولني ال�صعودّي��ني عن �صحق 
اخل�صوم واإبادتهم، واإعادة ال�صرعية املزعومة ات�صحت اأهداف العدوان 
َب��ح �صقَف الطموح��ات ومنتهى االآمال اإدانة ق�صف  وجتل��ت اأطماعه واأَ�صْ
الريا�ص بال�صواريخ البالي�صتية وح�صد املواقف الدولية الإيقافها وخف�ص 

معدالتها ومدياتها..
اأم��ام ه��ذا الواقع امل��اأزوم يب��دو النظ��ام ال�صع��ودّي وَمن دفع��ه لهذه 
املغام��رة الطائ�ص��ة واملقامرة غري حم�صوبة العواقب ق��د ف�صلوا منُذ اأول 
وهل��ة وهزميُتهم تلوُح يف االأُُف��ق، فال�صعب الذي خرج بزخم غري م�صبوق 
اإلى �صاحة باب اليمن بعد �صاعات من اندالع احلرب عليه متحدياً طريان 
الع��دوان هو اليوم اأق��وى يف ميادين القتال واأكرُث ح�ص��ورًا يف ال�صاحات، 
وه��ذا ما �صه��ده ميداُن ال�صبع��ني يف العا�صمة �صنعاء تد�صين��اً لعام رابع 

من الردع اليماين.

مقاالت

حتي��ة حب ووالء واحرتام لل�صي��د القائد عبدامللك بدر الدين احلوث��ي الذي ا�صتطاع بف�صل 
اهلل وبتع��اون كل االأحرار وال�صرفاء قيادة مواجهة العدوان االأمريكي ال�صعودي التحالفي بكل 
�صجاع��ة وحكم��ة واقتدار ، تكل��م ال�صيد حفظه اهلل بكل و�ص��وح راف�صا للع��دوان وموؤكدا على 
احل��ق يف الت�صدي له ومقاومته ، تكل��م ال�صيد حفظه اهلل وقال ال .. عندما اأخر�صت كل االأل�صن ، 
و�صمت��ت كل االأف��واه، ورفعت كل االأق��لم. … ال يف اليمن فح�صب بل يف املنطقة والعامل ، فمن 
ذا ال��ذي كان يجروؤ �صواه على حت��دي ال�صعودية واأمريكا وبريطانيا وال��دول الع�صر والف�صل 
ال�صابع و….؟ وا�صتطاع طوال ٣ اأعوام عجاف من العدوان واملوؤامرات الداخلية والد�صائ�ص 
اأن يحاف��ظ عل��ى زخم املواجهة مع العدوان واأن ينميها، واأن يحافظ على الوحدة املجتمعية ، 
واأن يتجاوز اأ�صعب االأخطار واملحن ليقود اأحرار ال�صعب اليمني بكل ب�صرية وحنكة ووطنية 
نح��و طريق العزة والكرام��ة والت�صحية املليء باالآالم وامل�صاق واملعان��اة التي �صوف تف�صي 
بع��ون اهلل اإل��ى االنت�صار ..كان ال�صيد القائد واثقا منذ اليوم االأول باهلل وبال�صعب اليمني االأبي 
االأ�صي��ل واحل�ص��اري ،وواثق��ا بحتمية االنت�ص��ار على الع��دوان ال�صع��ودي االأمريكي ، متيز 

�لع��دو�ن منذ �لي��وم �الأول بالوح�سية و�الإف��ر�ط يف ��ستخد�م �لقوة �لهائل��ة، و�سمول و�ت�ساع 
اأهدافه التي �صملت معظم املن�صاآت املدنية ويف خمتلف املحافظات بهدف اإحداث �صدمة مدمرة 
للمعنوي��ات ت��وؤدي اإلى ح�صم املعركة واحلرب من��ذ ال�صاعات االأولى . . فه��م ال�صيد حفظه اهلل 
طبيعة املعركة واملواجهة وف��كك �صيفرتها ور�صائلها ال�صعودية االأمريكية الربيطانية وك�صفها 
لل�صعب اليمني منذ اللحظة االأولى.. ويف كلمته االأولى املتلفزة التي وجهها اإلى ال�صعب اليمني 
بع��د نح��و ٣ اأيام من بدء العدوان ال�صع��ودي االأمريكي واحل�صار ظهر ال�صي��د عبد امللك هادئا 
ووجه خطابا كله ثقة باهلل وبال�صعب اليمني، وكله اإميان بالقدرة على االنت�صار على العدوان.
خاط��ب ال�صع��ب اليمني يف ذل��ك اخلطاب خطاب العق��ل واملنطق مو�صحا خلفي��ات العدوان 

واأهدافه ونواياه املبيتة ، ومفندا مزاعمه وادعاءاته الكاذبة .
لق��د كان خطاب القائد عبدامللك بدر الدين احلوثي فاحتة ال�صمود والتحدي و�صحذ العزائم 
والهم��م والطاق��ات ف��كان �صم��ود ال�صعب اليمن��ي وكانت ت�صحيات��ه امل�صتمرة م��ن اأجل اليمن 

العزيز احلر الكرمي .
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ثلث �صنوات وروح اجلهاد عميقة يف نفو�ص 
املجاهدي��ن ب��كل معانيه��ا ودالالته��ا جه��اد يف 
املي��دان مبعناه ال��دال على القت��ال �صد اأعداء 
اهلل ور�صوله تنفيذا الأوامر اهلل تعالى يف قوله : 
“فقاتل يف �صبيل اهلل ال تكلف اال نف�صك وحر�ص 
املوؤمن��ني ع�صى اهلل اأن يك��ف باأ�ص الذين كفروا 
واهلل اأ�ص��د باأ�ص��ا واأ�ص��د تنكي��ل ” قت��ال �ص��د 
طغاة وجبابرة االأر���ص وامل�صتكربين تطبيقا 
للن�صو���ص القراآني��ة يف قوله تعال��ى : ” كتب 
عليكم القتال وهو ك��رٌه لكم وع�صى اأن تكرهوا 
�صيئ��ا وه��و خ��ري لك��م” ث��لث �صن��وات قت��ال 
وتنكي��ل باأعداء االأم��ة العربي��ة واالإ�صلمية ، 
وذل��ك هو ما يري��ده اهلل �صبحانه من الت�صريح 
به��ذا اللفظ املبني حت��ى ال تف�صر كلمة جهاد يف 
ه��ذه االآيات بجه��اد النف���ص اأو اجلهاد مبعنى 
ق��ول احلق عن��د �صلط��ان جائر وذل��ك لعظمة 
املواجه��ة يف مي��دان القت��ال ، ث��لث �صن��وات 
دف��اع وحرب �صد اأع��داء اهلل ور�صوله واأعداء 
االإن�صاني��ة الذي��ن الذي��ن ي�صع��ون يف االأر���ص 
الدم��ار والف�صاد ، جه��اٌد جمتمعي �ص��ارك فيه 
والثب��ات  بال�ص��رب  والطف��ل  وامل��راأة  امل�ص��ن 
وحتري���ص املجاهدي��ن على القت��ال ، فاجلهاد 
بتف�ص��ري اأو�ص��ع ي�صم��ل جه��اد النف���ص وجهاد 
الكلمة عندما تكون فاعل��ة وموؤثرة وحمر�صة 
وحمرك��ة مل�صاع��ر االأمة جت��اه االأع��داء وكما 
ق��ال ال�صي��د القائ��د �صيد �صه��داء ه��ذا الع�صر 
ح�ص��ني ب��در الدين احلوثي يف معن��ى فقاتل يف 
االآي��ة ال�صابق ذكرها : “األي�صت كلمة �صريحة 
اأك��رث م��ن كلم��ة جاه��د الت��ي تف�ص��ر يف زماننا 
باأن��ه جهاد الكلمة وجهاد القل��م وجهاد النف�ص 
ن�صف اأنف�صن��ا باأننا جماهدون لكن نريد بالقلم 
األي���ص هو اأ�صه��ل ! ولذلك فالقل��م يعترب جهادا 

اإذا كان ي�صط��ر خطوطا ت��وؤدي اإلى القتال فهو 
جه��اد اأم��ا اإذا كان ي�صطر �صط��ورا جتمد االأمة 
وتخدعها فيعت��رب ذلك منافي��ا للجهاد ويعترب 
حرب��ا عل��ى كل ما تعني��ه كلمة جه��اد ” ولهذا 
اأم عظيم��ة جت��ود  اأن كل  ن�صتنت��ج م��ن ذل��ك 
باأغلى م��ا لديها وت�صحي وتدف��ع باأبنائها اإلى 
خط��وط �ملو�جهة لقتال �الأع��د�ء فاإنها بالفعل 
اأم جماه��دة وكل قل��م ح��ر يناه���ص الع��دوان 
ويك�ص��ف اأ�صاليب وو�صائل الع��دوان اخلبيثة 
وخمططاته فهو قلم جماهد ، وكل امراأة منفقة 
وعامل��ة يف �صبيل اهلل ويف �صبي��ل املدد والعون 
للمجاهدي��ن املقاتل��ني فه��ي اإم��راأة جماهدة ، 
وكل رج��ل واعظ ومر�صد ومنف��ق فهو جماهد 
، ث��لث �صن��وات من املواجه��ة ن�صاهد مقاتلني 
�صرفاء كالعاديات يف �صرعتها ملقارعة ومقاتلة 
األد اأع��داء االإ�صلم ، ثلث �صنوات ن�صاهد فيها 
مث��ار النق��ع فوق روؤو���ص العم��لء واملرتزقة 
وجماجمه��م املتطاي��رة نح��و من دف��ع بها اإلى 
م�صتنق��ع لي�ص له حد اال جحيماً وه�صيماَ ُيدفن 
في��ه الغ��زاة واملحتل��ني وطاحون��ة احل��رب 
تدور رحاها تطح��ن وتكت�صح وت�صقط الرهان 
اخلا�صر للمعتدين وتلتهم اآمالهم وطموحاتهم 
وكل ري��ح يف �ص��اح الوغ��ى تع�ص��ف بالطغ��اة 
واملعتدين الظاملني ، ث��لث �صنوات وكل رجل 
وام��راأة يف املجتم��ع اليمن��ي ميثل��ون جه��ادا 
وتعبئة وجبهات اجتماعية واإن�صانية وثقافية 
وقانونية واإعلمي��ة تدون وتناه�ص وتتحدث 
يف املجال���ص عن حالة فريدة مل يحدث مثلها يف 
ميادي��ن القتال و يف تاريخ املواجهات ي�صطرها 
املجاهدون فلذات االأكباد وهم ينكلون باملحتل 
الع�صاب��ات  يف  املتمث��ل  والطام��ع  والغ��ازي 
اأمري��كا  اأرب��اب  وال�صهيوني��ة  املا�صوني��ة 

وبريطاني��ا على ه��ذه االأر�ص ، ث��لث �صنوات 
واأطفال اليم��ن ميتلئون ر�صيدا م��ن الوطنية 
واحلمي��ة على االأر���ص والعر�ص وترت�صخ يف 
اأذهانه��م الروح القتالية واملواقف اجلهادية و 
الت�صحيات ويعرفون ويدركون اأكرث مدى قبح 
العدو ومدى اإجرامه وفجوره ووح�صيته التي 
ال مت��ت للآدمية باأي �صل��ة ، ثلث �صنوات ويف 
كل يوم منها ت�صع��د اأرواح ال�صهداء الطاهرة 
اإلى بارئه��ا حمدثة اأهل ال�صماء عن انت�صارات 
اأبط��ال االأر�ص وعن قتال ب��ني احلق والباطل 
واأ�صط��ورة وملحمة ج��رت تفا�صيلها يف بقعة 
مباركة يف مي��ن االإميان واحلكمة وانت�صارات 
حمقق��ة �صد العدو التاريخ��ي لليمنيني ، وكاأن 
الق��راءة للو�ص��ع تتح��دث الي��وم ع��ن نهاي��ة 
واأدواته��م  �صع��ود  بن��ي  ال�صياط��ني  روؤو���ص 
االإجرامي��ة على اأيدي اليمني��ني امل�صت�صعفني 
املوؤمنني كما كانت نهاية كفار قري�ص على اأيدي 
املوؤمن��ني امل�صت�صعف��ني ، اليوم وم��ع دخولنا 
الع��ام الرابع ي�ص��وت اأغلبي��ة اأع�صاء جمل�ص 
احل��رب  وق��ف  �ص��د  االأمريك��ي  الكوجنر���ص 
والعدوان على اليمن ونحن اليمنيون االأحرار 
ن�ص��وت باأغلبي��ة �صاحق��ة ملوا�صل��ة ال�صمود 
والثبات �صد الظلم والطغيان الذي ترعاه دول 
اال�صتكب��ار العامل��ي ، الي��وم ومع امت��ام ثلث 
�صن��وات من العدوان يقوم ب��ن �صلمان بزيارة 
اإل��ى وا�صنط��ن ويدف��ع وه��و �صاغ��ر و ذلي��ل 
االأم��وال الطائلة النعا���ص االقت�صاد االأمريكي 
من اأم��وال العرب وامل�صلمني يدف��ع رغما عنه 
ج��ربا وق�ص��را ، اأم��ا نح��ن اليمني��ون �صندفع 
مقاب��ل ذل��ك العزمي��ة واال�ص��رار وال�صم��ود 
ونع��زز يف اأنف�صن��ا عمق اجله��اد وروح القتال 
على كاف��ة االأ�صعدة لتحقي��ق الن�صر القريب 

اإن �صاء اهلل واإذا وجدت العزمية والدافع بنية 
خال�ص��ة فاإننا نق��وم بذلك طواعي��ة واختيارا 
امل�صوؤولي��ة  عظي��م  ون��درك  ن�صت�صع��ر  الأنن��ا 
اأم��ام اأنف�صن��ا وجمتمعن��ا واأم��ام اهلل ، �صندفع 
ونعطي هلل ولي�ص لرتامب �صننت�صر هلل و لدماء 
ال�صهداء واأرواحهم الطاهرة ، �صننت�صر الأنات 
اجلرحى ودموع الثكال��ى ويتم االأطفال ، لكي 
ين�صرن��ا اهلل ويثبت اأق��دام املجاهدين االأبطال 
يف اجلب��ال وال�صه��ول وال�صح��اري والبح��ار 
، لذل��ك فاإن م��ن يبي��ع نف�صه هلل ويب��ذل روحه 
وي�صحي بجزء من ج�ص��ده وماله وطاقته فما 
جزاء تل��ك الت�صحيات اال االنت�ص��ار والتاأييد 

والتمكني.
احل��رب  اأن  املحتل��ني  الغ��زاة  وليعل��م 
االقت�صادية التي يراهنون عليها �صتكون وبااًل 
وح�ص��رًة وندامة عليهم ودم��ارًا على اأنظمتهم 
و�صعوبه��م ال�صامته واأن ث��ورة امل�صت�صعفني 
املظلوم��ني املكلوم��ني يف هذه االأر���ص �صتكون 
هب��ة �صعبي��ة جماهريي��ة م��ن ال��دول العربية 
واالإ�صلمية التي عاثت فيها االأنظمة اخلليجية 
التي تعمل على ن�ص��ر الكراهية واالأحقاد وبث 
الفرق��ة ومتزي��ق ال�صع��وب العربي��ة ، اإن م��ا 
ن�صاه��ده اليوم من دن��اءة وحقارة بني �صعود 
وه��م ينبطحون ويتذلل��ون للأمريكي يف زيارة 
ب��ن �صلم��ان االأخ��رية اإل��ى وا�صنط��ن �صاهدنا 
كيف يح��رك ترامب ويدير ال�صوؤون اخلارجية 
لل�صعودي��ة ويتحك��م يف مواقفه��ا اإزاء علقتها 
وتعامله��ا م��ع ال��دول العربي��ة واالإ�صلمية ، 
ولذل��ك ف��اإن من ير�ص��ى لنف�ص��ه والأمت��ه الذل 
واله��وان واالنبطاح فما جزاء ذلك اإال الهزمية 
و اخل�صران املبني واله��لك والطرد من رحمة 

اهلل قال تعالى “واإن جندنا لهم الغالبون ..

احل��رب الناعم��ة اأو كم��ا ا�صماه��ا ال�صي��د القائ��د احل��رب 
ال�صيطاني��ة ال حتت��اج اإل��ى اأ�صلح��ة ع�صكري��ة ال حتت��اج اإلى 
قناب��ل وال اإلى طائرات وال بارجات حربي��ة وال �صواريخ وال 
مداف��ع اإال اأن تاأث��ري ه��ذه احلرب اأ�ص��د علينا من تل��ك القنابل 
وال�صواري��خ الأنه��ا حرب تتج��ه ب�صكل مبا�ص��ر لنفو�ص النا�ص 
لتهدمه��ا وتفرغه��ا من حمتواه��ا ومن فطرتها الت��ي فطرها اهلل 
عليها وو�صائل واأ�صاليب هذه احلرب اإعلمية وثقافية وفكرية 
حت��ت عناوين احلري��ة واالنفتاح والتط��ور واحلداثة ومهمة 
هذه احل��رب هي م�ص��خ القيم واملب��ادئ واالأخ��لق املتجذرة 
يف قل��وب وعقول النا���ص وا�صتبداله��ا مبفاهي��م وم�صطلحات 
خبيثة و�صري��رة حتى ت�صنع من ال�صخ�ص امل�صتهدف عن�صرًا 

�صيطانياً وخطريًا على نف�صه وعلى جمتمعه وامته ..
ه��ذه احلرب ه��ي اأ�صد خط��ورة من احل��رب الع�صكرية الأن 
احل��رب الع�صكري��ة تك��ون ب��ني طرفني ح��ق وباط��ل اأو قوي 
و�صعي��ف على اأم��ور �صيا�صي��ة اأو قطعة جغرافي��ة اأو اأطماع 
ا�صتعماري��ة وث��روات اقت�صادي��ة اما احل��رب الناعم��ة فاأنها 
ت�صته��دف النفو���ص والعق��ول والقل��وب فتحوله��ا بن�صبة 9٠ 
درج��ه م��ن احل��ق اإلى الباط��ل ومن اخل��ري اإلى ال�ص��ر مت�صخ 
النفو���ص وتغ�ص��ل العقول وتل��وث القل��وب واالأفئدة وجتعل 
املجتم��ع جمتمع��اً �صلبي��اً ال يعرف م��اذا يريد ومنه��م اعدائه 

وم��ا هو دورة وماهي م�صلحته؟ ي�صري جمتمعاً تائهاً متخبطاً 
يلعب به االأعداء كيفما ي�صاوؤون..

وعندم��ا تتمك��ن احل��رب الناعم��ة ال�صيطاني��ة م��ن جمتمع 
فاأنها ت�صلبه القيم واملب��ادئ االإميانة واالأخلق وحينها يكون 
م��ن ال�صهل ج��دًا عل��ى االأع��داء ال�صيط��رة على ه��ذا املجتمع 
وا�صتعب��اده ونهب ثرواته فيخ�صر كرامته وحريته وا�صتقلله 
ويخ�ص��ر دنياه واخرت��ه وال ي�صتطيع املجتمع حينها اأن يدافع 
ع��ن نف�صه اأو اأن يتح��رر الأنه �صار مفرغاً من كل عنا�صر القوة 
و�ص��ار يف حال��ة يرثى له��ا ويف ه��ذه احلالة يك��ون االأعداء قد 
و�صل��وا اإل��ى اأهدافه��م وغايته��م وخمططاته��م باأق��ل تكلفه ال 
ع�صكري��ة وال مادي��ة وال ب�صرية فق��ط من خلل ن�ص��ر الرذيلة 

و�النحطاط و�لدعارة..
وه��ذه احل��رب هي نوع من اأن��واع ال�صراع ال��ذي خطط له 
اأعداء االإ�صلم وامل�صلمني اإلى جانب احلرب النف�صية واحلرب 
االإعلمية والغزو الفكري وله اهداف وغايات كثرية ومتعددة 
اأهمه��ا ال�صيط��رة عل��ى هذه االم��ه وا�صتعباده��ا وافراغها من 
م�صمونه��ا االإميان عرب اأ�صاليب متع��ددة وطرق خمتلفة منها 
و�صائل االعلم بالدرج��ة االأولى القنوات واالذاعات وو�صائل 
التوا�ص��ل االجتماعي واملجلت وال�صحف واملنابر واملجال�ص 
والكت��ب والثقاف��ات املغلوطة ال��ت يتم تاأليفه��ا و�صناعتها يف 

اأروقة اال�صتخبارات االأمريكي��ة وال�صهيونية ال�صتهداف هذه 
االأمة..

الي��وم اجلميع معنيون بالتحرك يف جماالت عملهم املتعددة 
ملواجه��ة ه��ذه احلرب اخلط��رية الغ��ري ناعمة والت��ي تهدف 
اإل��ى م�صخ النا�ص وجعلهم يف حالة تي��ه وتخبط و�صياع حتى 
ي�صهل عل��ى االأعداء التغلب علينا ع�صكرياً واقت�صادياً وثقافياً 
واعلمي��اً االأع��داء يعلم��ون اأن ه��ذا ال�صعب اليمن��ي ال�صامد 
العظيم ال يزال على فطرته االإن�صانية ويدركون اأن �صر �صمود 
ه��ذا ال�صع��ب يكم��ن يف مت�صكه��م بقيمه��م االإمياني��ة ومبادئهم 
العظيم��ة لهذا يتجهون الي��وم ل�صن ح��رب �صيطانية ت�صتهدف 
النفو���ص فكري��اً وثقافي��اً واعلمياً حت��ى ي�صلوا اإل��ى غاياتهم 

واهدافهم امل�صوؤومة..
وعندم��ا ي�صبح االأن�ص��ان خالياً من عوامل ال��زكاء واخلري 
والعزة والكرامة واحلرية ي�صبح جمرد �صاذج وتائه واألعوبة 
يف ي��د اعدائ��ه واحلل واملخ��رج والعلج ه��و يف تعزيز عوامل 
الق��وة االإمياني��ة يف نفو�صنا وتعزي��ز عوامل الق��وة املعنوية 
والنف�صي��ة والتم�ص��ك به��دى اهلل �صبحانه وتعال��ى والتح�صن 
بالوع��ي والب�صرية والهدى والثقاف��ة القراآنية ومواجهة هذه 
احل��رب ب�صت��ى الو�صائ��ل حتى ن�صتطي��ع بق��وة اهلل اأن جنعل 

االأعداء يف�صلون يف هذه احلرب كما ف�صلوا ع�صكرياً.

مطهر يحيى شرف الدين

زيـــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــبــــــــــــــعــــــــــــــوة

بقلـــــــم /محمــــــــد املنصـــــــــــــور   
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مل تعد اخلارطة امليدانية كما كانت عليه يف االأعوام املا�صية 
فحل��م ال��دول الداعم��ة للمجموع��ات االإرهابي��ة بتحطيم حمور 
املقاومة واحت��لل �صورية عرب العم��لء واخلونة من تنظيمات 

اإرهابية متعددة االأ�صماء �صقط على اأ�صوار دم�صق.
ح�ص��ود اإرهابي��ة �صخم��ة ودع��م لوج�صت��ي وام��داد بامل��ال 
وال�ص��لح ناهي��ك عن احل��رب االإعلمي��ة والعقوب��ات املتعددة 
االأ�ص��كال كل ذل��ك �صق��ط اأمام ب�صال��ة اجلي�ص العرب��ي ال�صوري 
وحكمة القي��ادة ال�صيا�صية املتمثلة بال�صيد الرئي�ص ب�صار االأ�صد 

و�صمود املواطن ال�صوري و�صدق احللفاء.
حم��اوالت متع��ددة م��ن اج��ل دخ��ول العا�صم��ة م��ن قب��ل 
املجموع��ات االإرهابي��ة امل�صلح��ة وتدخ��ل مبا�ص��ر م��ن كي��ان 
االحت��لل ال�صهيوين وغرف عمليات �ص��وداء واحللم حتول اإلى 
كابو�ص يط��ارد كل عميل وخائن.. منذ �صه��ر تقريباً حتدثنا باأن 
�صوري��ة ا�صتطاعت حتقيق اإجنازات ميدانية و�صيا�صية �صترتك 
اأثره��ا على املنطق��ة والعامل وباأن العملي��ات الع�صكرية �صتاأخذ 
منح��اً �آخ��ر عر تطه��ري كاف��ة �جلغر�فية �ل�سوري��ة فال خطوط 
حمر اأمام مكافحة االإرهاب.. واليوم مت اإعلن الغوطة ال�صرقية 
كامل��ة منطق��ة خالي��ة م��ن االإره��اب التكف��ريي حي��ث ا�صتطاع 
اجلي�ص العربي ال�صوري مدعوماً من احللفاء باجتثاث االإرهاب 

وترحيل��ه اإلى ادل��ب عرب عمليات ع�صكري��ة دقيقة فر�صت واقع 
م��ن اال�صت�صلم عل��ى املجموع��ات االإرهابية اإ�صاف��ة ال�صتمرار 
عملي��ة امل�صاحل��ة الوطنية وبالت��ايل حقن دم��اء ال�صوريني ويف 
مي��دان ال�صيا�ص��ة فقد ا�صتطاع��ت �صورية تثبي��ت مواقفها جتاه 
الق�صاي��ا املركزي��ة وعل��ى راأ�صه��ا الت�ص��دي للع��دوان الرتك��ي 
واالأي��ام القادمة �صت�صهد حتركات نوعية جتاه ملف عفرين ومن 
ي�صع حترير اجلوالن ولواء ا�صكندرون ن�صب عينيه لن يتنازل 

عن حقه بطرد املعتدين من قوات حتالف غربي اأو تركي.
م��ا قب��ل حترير حل��ب اختل��ف عما بع��ده فكيف بع��د حترير 
الغوط��ة ال�صرقية وحتديدًا قلع��ة االإرهاب يف مدينة دوما حيث 
كان �سق��وط �ملجموع��ات �الإرهابي��ة �سقوط للنظ��ام �ل�سعودي 

وقبلها �سقوط للنظام �لقطري يف جوبر.
�صورية اليوم تتجه نحو مرحلة جديدة ولن يبقى �صرب واحد 
حت��ت �صيط��رة املجموعات االإرهابي��ة امل�صلح��ة والت�صريحات 
ال�صيا�صي��ة االأخ��رية لع��دد من ق��ادة ال��دول التي تاآم��رت على 
�صوري��ة اأثبت��ت باأن م�ص��روع تق�صي��م �صورية قد �صق��ط واليوم 
يبح��ث ه��وؤالء املتاآمرين عن طريق��ة للن�صح��اب التكتيكي عرب 
تغي��ري يف املوافق وحماوالت لتبديل لهجته��م ال�صيا�صية ووقف 

جزئي لدعمهم للمجموعات االإرهابية.

حت��ى يوم اأم�ص كان اأم��راء وملوك اآل �صعود 
ميجدون وميدحون الوهابية وموؤ�ص�صها حممد 
بن عب��د الوهاب، ويحّثون عل��ى �صونها ون�صر 
اأفكاره��ا لدرجة اأنه��ا اأ�صبحت الدي��ن الر�صمي 
للب��لد القائ��م عل��ى التكف��ري والقت��ل، اإل��ى اأن 
اأعل��ن ويل عه��د ال�صعودية حممد ب��ن �صلمان يف 
ح��واره مع �صحيف��ة وا�صنطن بو�ص��ت االأخري 
ب��اأن الوهابي��ة تهمة وخط��اأ م��ن املا�صي يجب 
التخل�ص منها بالرغم م��ن ت�صريحاته ال�صابقة 
الت��ي ع��رب فيه��ا ع��ن �صدمت��ه م��ن الرب��ط بني 
الوهابي��ة واالإرهاب، واته��م يومها االأمريكيني 
بوجود �صوء فهم عميق لديهم حيال املو�صوع.

اع��رتاف اب��ن �صلم��ان مل يك��ن االأول داخ��ل 
الو�صط ال�صعودي، اإذ �صبقه م�صوؤولون اآخرون 
، اإال اأن اعرتاف��ه ي�ص��كل اأهمي��ة كب��رية الأن��ه 
ياأت��ي على ل�ص��ان ويل العهد، اأي لي���ص �صخ�صاً 
عادي��اً وال ميك��ن جتاهله اأو العب��ور من جانبه 
دون التط��رق اإليه. ه��ذا االعرتاف �ص��كل نوعاً 
م��ن ال�صدم��ة يف ال�ص��ارع ال�صع��ودي الوهابي 
والعامل��ي، طارح��اً ت�ص��اوؤالت ح��ول م�صتقب��ل 
التي��ار الوهاب��ي يف الوط��ن العرب��ي والع��امل 
االإ�صلم��ي، حي��ث جتاه��ل االأم��ري ال�ص��اب فيه 
تاريخ��اً طويًل م��ن الوهابية داخ��ل ال�صعودية 
ع�ص��ر  الث��اين  الق��رن  اأواخ��ر  يف  ب��داأت  الت��ي 
الهج��ري، املواف��ق للثامن ع�ص��ر امليلدي على 
ي��د حممد بن عب��د الوه��اب )١7٠٣ – ١792( 
والتي تدّر�ص اأفكاره��ا التكفريية يف كل مدار�ص 
ال�صعودي��ة، خمت�ص��رًا كل ذل��ك م��ن اأج��ل اأخذ 
املباركة االأمريكية وتربئة �صاحته لدى اإدارتها 
اجلديدة من اأجل الو�صول ال�صريع اإلى كر�صي 

العر�ص.

تصريحات ابن سلمان األخيرة
م��ن  االأخ��ري  طلق��ه  �صلم��ان  اب��ن  اأعل��ن 
الوهابية، ويف ت�صريحاته ل�صحيفة وا�صنطن 
بو�ص��ت من��ذ يومني حي��ث ق��ال اإن اال�صتثمار 
ال�صعودي يف املدار�ص وامل�صاجد حول العامل 
مرتبط بف��رتة احلرب الب��اردة عندما طلبت 
ال��دول احلليف��ة م��ن ب��لده ا�صتخ��دام مالها 
ملن��ع تق��دم االحت��اد ال�صوفييت��ي يف الع��امل 
االإ�صلمي. واأ�صاف اإن احلكومات ال�صعودية 
املتعاقب��ة فق��دت امل�صار واالآن نري��د العودة 
اإن التموي��ل  اإل��ى الطري��ق. واأو�ص��ح قائ��ًل 
االآن ياأتي من موؤ�ص�ص��ات �صعودية ولي�ص من 
احلكومة متوّعدًا باإعادة االأمور اإلى ن�صابها. 
واأكد اب��ن �صلمان خلل املقابلة اأنه بذل جهدًا 
كبريًا الإقن��اع املوؤ�ص�صة الدينية يف ال�صعودية 
باأن القيود املفرو�صة على املراأة لي�صت جزءًا 
م��ن التعاليم االإ�صلمي��ة. واأ�ص��اف اأعتقد اأن 
االإ�صلم عقلين وب�صيط ولكن البع�ص يحاول 
اختطاف��ه، وقال اإن احلوارات م��ع املوؤ�ص�صة 
الديني��ة كان��ت طويل��ة وله��ذا ال�صب��ب يزيد 

حلفاوؤنا داخل املوؤ�ص�صة يوماً بعد يوم”.

اعتراف ابن سلمان سيكّلفه الكثير
يعتق��د حملل��ون اأمريكي��ون اأن ت�صريح��ات 
ابن �صلم��ان اأتت ب�صبب ت�صّرعه، ب��ل اأكدوا اأنه 
يجب عليه تغيري طاقمه امل�صاعد الذي ي�صاعده 
حي��ث  وخططت��ه،  ا�صرتاتيجيات��ه  و�ص��ع  يف 
�صكل��ت ت�صريحات��ه االأخ��رية اإق��رارًا �صريحاً 
ب��اأن الوهابي��ة ج��رم ويج��ب اإيقافه، كم��ا قدم 
اعرتافاً جديدًا ب�صاأن علق��ة الوهابية باأمريكا، 
ك�صلح ا�صرتاتيجي ي�صه��ره النظام ال�صعودي 
بوج��ه الع��دو بناء عل��ى طل��ب وا�صنطن وقت 
باملجموع��ات  وا�صنط��ن  وعلق��ة  ال�ص��رورة، 
االإرهابي��ة كداع���ص واأخواته��ا اللت��ي يحملن 
العقيدة الوهابي��ة التكفريية. وبذلك يكون ابن 
�صلمان قد اع��رتف بعلقة ال�صعودي��ة واأمريكا 
ب�صكل مبا�صر بالتفج��ريات والدماء التي �صالت 
بفعله��ا وعلقتهم��ا يف ظهور داع���ص واأخواتها 
يف �صوري��ا والع��راق والتي قت��ل ب�صببها مئات 
االآالف م��ن االأبرياء، حتى اأح��داث ١١ اأيلول/
�صبتم��ر والت��ي كان��ت م��ربرًا للغ��زو االأمريكي 
 ١9 في��ه  يته��م  والت��ي  واأفغان�صت��ان  للع��راق 
�صعودي��اً وهابي��اً بتنفيذه��ا تك��ون ق��د تك�صفت 
خطوطه��ا ب��اأن الوهابي��ة الداع�صي��ة االإرهابية 
ذات ال�صناعة االأمريكي��ة والتمويل ال�صعودي 
ه��ي امل�ص��وؤول املبا�صر عنه��ا، اأي مبعن��ى اآخر 
اإن ال�صعودي��ة واأمريكا م�صوؤولت��ان عن الدماء 
والدم��ار الذي حّل بالع��امل العربي واالإ�صلمي 
ويف املنطق��ة والعامل ككل من��ذ احلرب الباردة 

اإلى يومنا هذا.

نتائج هذا االعتراف
ابن �صلمان كان عنده اجلراأة للعرتاف بهذا 
اجلرم، وكما ذكرنا �صابقاً اإن هذا االعرتاف اأتى 
بهدف ك�صب الر�صى االأمريك��ي على اإجراءاته 
يف الداخ��ل ال�صع��ودي وم��ن اأج��ل الت�صريع يف 

و�صول��ه اإلى كر�صي العر���ص، لكن هذه اجلراأة 
�ص��وف يدفع ثمنها الكث��ري، اإذ اإن ابن �صلمان ال 
يدرك جيدًا اخلب��ث االأمريكي، وخا�صة يف عهد 
رئي�ص و�صف بالتاجر الذي يبحث عن امل�صالح 
االأمريكي��ة فقط، ومن املوؤك��د اأن ترامب �صوف 
يتن�ص��ل من هذا االته��ام كما تن�ص��ل من �صبقه 
م��ن اأ�صلح��ة الدم��ار ال�صامل يف الع��راق، وذلك 
م��ن اأجل تفعي��ل قانون جا�صت��ا االأمريكي الذي 
يتي��ح للمواطن��ني االأمريكيني احل��ق مبقا�صاة 
دع��م هجم��ات  تورطه��ا يف  بزع��م  ال�صعودي��ة 
احل��ادي ع�صر م��ن �صبتم��رب. وم��ن املتوقع اأن 
يت��م ت�صدي��د فات��ورة اأح��داث برج��ي التجارة 
االأمريكي��ة من االأ�ص��ول الر�صمية ال�صعودية يف 
اأمري��كا والت��ي ت��رتاوح بني ٥٠٠ ملي��ار دوالر 
وتريلي��ون دوالر، ومن هن��ا تنبع اأهمية القرار 
وخطورت��ه يف ظ��ل ت�صريبات وتوقع��ات ت�صري 
اإلى اإمكان حج��ز اأمريكا لهذه االأموال اأو دفعها 
اإل��ى املت�صرري��ن من هجم��ات �صبتم��رب، االأمر 
ال��ذي م��ن �صاأن��ه اإح��داث ه��زة كب��رية وغ��ري 

حمدودة تهز اأركان االقت�صاد ال�صعودي.
ختام��اً، �صهام ابن �صلم��ان القاتلة قد اأ�صابت 
الوهابي��ة واأ�صابت نف�ص��ه اأي�ص��اً، وهو ينتظر 
اليوم ردة فع��ل املوؤ�ص�صة الوهابية وجمهورها 
م��ن  بالرغ��م  بع��د  �صاكن��اً  الذي��ن مل يحرك��وا 
ا�صتف��زازات االأم��ري ال�ص��اب املتك��ررة له��م يف 
ال�صاب��ق باعتق��ال مب�صريه��م واإق��رار قوان��ني 
تتعار���ص مع تعاليمهم. وميك��ن القول اإن هذه 
امل��رة تختلف عن �صابقاتها، فهل �صت�صهد االأيام 
القادم انتفا�صة وهابي��ة يف وجه ابن �صلمان اأم 
تبق��ى احتماالت عدم جدي��ة ت�صريحات االأمري 
ال�ص��اب يف امل�صاألة الوهابية اأمرًا واردًا. وحتى 
ات�صاح امل�صاألة يبقى ال�صوؤال كيف �صيخرج ابن 
�صلمان نف�صه من املاأزق االأمريكي اجلديد الذي 

اأدخل نف�صه فيه اإذا ما فّعل قانون جا�صتا؟!

»الوهابية جرم« باعتراف ولي العهد السعودي… األسباب والتداعيات

ع��ام  كل  م��ن  اذار  م��ن  الثلث��ني  يف 
يحي��ي الفل�صطينيون يوم االأر�ص، حيث 
ي�صتذك��رون اأرا�صيه��م الت��ي اغت�صبه��ا 
الكي��ان ال�صهي��وين يف اجللي��ل واملثل��ث 
وال��ذي   ،١976 ع��ام  اذار  يف  والنق��ب 
ت�صب��ب يف ان��دالع مظاه��رات حا�ص��دة، 

�صقط فيها �صهداء وجرحى.
اجلماه��ري  اأ�صعل��ت  الت��ي  ال�ص��رارة 
الفل�صطيني��ة والعربي��ة، كان��ت باإق��دام 
�صلط��ات االإحتلل عل��ى اال�صتيلء على 
نح��و 2١ األف دومن م��ن اأرا�صي عدد من 
قرى اجلليل، ومنها عرابة، �صخنني، دير 
حنا، وع��رب ال�صواع��د، وغريها، وذلك 
الإقام��ة املزيد من امل�صتوطنات عليها، يف 
اإطار خطة تهوي��د اجلليل، وتفريغه من 
�صكان��ه العرب، وهو م��ا اأدى اإلى اإعلن 
الفل�صطيني��ني يف الداخ��ل، وخ�صو�ص��ا 
املت�صرري��ن املبا�صرين، ع��ن االإ�صراب 

العام يف يوم الثلثني من اآذار.
وعل��ى اأث��ر ه��ذا املخط��ط العن�صري 
االأرا�ص��ي  ع��ن  الدف��اع  جلن��ة  ق��ررت 
اجتم��اع  عق��د  م   ١976/2/١ بتاري��خ 
لها يف النا�ص��رة باال�صرتاك م��ع اللجنة 
القطرية لروؤ�صاء املجال�ص العربية حيث 
مت اإع��لن االإ�ص��راب الع��ام ال�صام��ل يف 
٣٠ اآذار/مار���ص احتجاجاً على �صيا�صة 
اأن  الفل�صطيني��ون  ويذك��ر  امل�ص��ادرة، 
االحت��لل �صادر ما ب��ني ١9٤8 و١972 
اأك��رث من مليون دومن من اأرا�صي القرى 
العربي��ة يف اجلليل واملثلث، اإ�صافة اإلى 
مليني الدومنات االأخرى التي �صيطرت 

عليها بعيد نكبة ١9٤8.
وكالع��ادة كان ال��رد “االإ�صرائيل��ي” 
ب�صكل اإجرامي دموي اإذ اجتاحت قواته 
مدعومة بالدباب��ات واملجنزرات القرى 
الفل�صطينية والبل��دات العربية واأخذت 

باط��لق الن��ار ع�صوائياً ف�صق��ط ال�صهيد 
خ��ري يا�ص��ني م��ن قري��ة عراب��ة، وبع��د 
انت�ص��ار اخل��رب �صبيح��ة الي��وم الت��ايل 
٣٠ اآذار/مار���ص انطلق��ت اجلماه��ري يف 
تظاه��رات عارمة ف�صق��ط خم�صة �صهداء 

اآخرين وع�صرات اجلرحى.
وال�صهداء الذي��ن �صقطوا هم خ�صر 
خليل��ة، ال�صهي��دة خديج��ة �صواهنة، 
وال�صهي��د رج��ا اأب��و ربا م��ن �صخنني، 
وال�صهي��د حم�ص��ن ط��ه م��ن كف��ر كنا، 
وال�صهي��د راأف��ت الزه��ريي م��ن ع��ني 

�صم�ص.
ومن��ذ ذل��ك الي��وم )٣٠ مار���ص/اآذار 
يف  الفل�صطيني��ون  فت��ئ  م��ا   ،)١976
ومعه��م  والع��رب  وال�صت��ات،  الداخ��ل 
املتعاطف��ون ب��كل دول الع��امل يحتفلون 
بذك��رى يوم االأر���ص، لتجدي��د ت�صبثهم 

باأر�صهم املحتلة، وبحق العودة.

ملاذا يحيي الفلسطينيون يوں األرض؟

حمد بن جاسم: لإلسرائيليني احلق 
بأن يعيشوا في أرضهم بأمان

ق��ال رئي�ص الوزراء القطري االأ�صب��ق حمد بن جا�صم، اليوم اخلمي�ص، اإن “ 
للإ�صرائيليني احلق باأن يعي�صوا يف اأر�صهم باأمان”.

واأ�ص��اف ب��ن جا�صم يف تغريدة له على “توي��رت” “اأ�صبحنا اأ�صحوكة ُنبتز 
وته��در اأموالنا بني �صفقات غري مدرو�ص��ة اأو الدفع للوبيات يف الدول �صاحبة 
الق��رار حتى عندما نذكر اأن للإ�صرائيلي��ني احلق باأن يعي�صوا يف اأر�صهم باأمان 
وه��ذه قناعتي منذ �صنوات طويلة ومازل��ت، ن�صتحي اأن نذكر اأن للفل�صطينيني 

احلق نف�صه اأي�صاً” حد قوله.
وكان ل��ويل العه��د ال�صعودي حممد بن �صلمان ت�صريح��ات مماثلة قال فيها: 
اإن “االإ�صرائيليني” لهم حق يف اأن يكون لهم وطن، يف خطوة اعتربها مراقبون 
تن��ازال �صعوديا ع��ن الق�صية العربي��ة االأولى املتمثلة يف االحت��لل ال�صهيوين 

للأرا�صي العربية واملقد�صات االإ�صلمية.

قلعة اإلرهاب سقطت ودمشق أعلنت النصر املبني 

ويل  اإن  االإ�صرائيلي��ة  هاآرت���ص  �صحيف��ة  قال��ت   :
العه��د ال�صع��ودي حمم��د ب��ن �صلم��ان ه��و اأول زعيم 
عربي يعرتف مبا و�صفت��ه »حق االإ�صرائيليني بدولة 

قومية« مقاربًة حديثه االأخري ب�وعد بلفور.
وق��ال الكات��ب ال�صهي��وين ت�صف��ي برئي��ل يف افتتاح 
مقالت��ه بال�صحيفة اليوم »اأخريا، بع��د اأكرث من مائة 
ع��ام على وعد بلفور، جاء مل��ك �صعودي و�صاغ حق 

اليهود بدولة، بذات اللهجة تقريبا«.
واأ�ص��اف بع��د اأكرث من مائة عام عل��ى وعد بلفور، 
اليه��ود بدول��ة،  ج��اء مل��ك �صع��ودي و�ص��اغ ح��ق 
ب��ذات اللهج��ة تقريبا م�ص��رية اإلى اأن��ه ال توجد لدى 
ال�صعودي��ة اأي م�صكلة بالتعاون مع »اإ�صرائيل« حتى 
يف غي��اب معاه��دة �صلم بينهم��ا.. واأك��دت ال�صحيفة 
اأن هن��اك حدي��ث ع��ن التع��اون االأمن��ي امل�صرتك بني 
البلدي��ن على امل��لأ، ويف الوقت نف�ص��ه التقى قادة من 
»اإ�صرائي��ل« بقادة �صعوديني.. واأو�ص��ح اأن على من 
يتاأث��ر من ك��ون ويل العهد ال�صعودي ه��و »اأول زعيم 
عرب��ي يع��رتف بح��ق االإ�صرائيلي��ني بدول��ة قومي��ة، 

نوجه��ه اإل��ى املب��ادرة ال�صعودية، الت��ي حتولت اإلى 
مب��ادرة عربي��ة من��ذ 2٠٠2«.. واختت��م مقالت��ه م��ع 
متنياتن��ا له بالنجاح فاإن من ي��رى يف ت�صريحات ابن 

�صلمان اإ�صارة اإلى اأن علم »اإ�صرائيل »�صريفرف قريبا 
يف الريا���ص، يجب علي��ه اأن يفح���ص اإذا كان للمملكة 

العربية ال�صعودية �صريك يف »اإ�صرائيل«.

صحيفة هارتس الصهيونية: بن س������لمان أول زعيم يعترف بحقنا 
وس������نرى قريب������ًا العلں اإلس������رائيلي يرفرف في الس������عودية
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كاتب ُعماني: بعد ثالثة أعوام من احلرب على اليمن التحالف يتف���������ك وصنعاء أصبحت أقوى

ي�����������د حت���������م���������ي، وي���������������د ت��������ب��������ن��������ي: م���������ع���������ادل���������ة ال�����������ع�����������اں ال�������������راب�������������ع ف�����������ي ال��������ي��������م��������ن !

فيص��������������ل جّل����������������������ول

“يج��ب اأن تزع��م ال�صعف لتقه��ر عدّوك املاأخ��وذ بالغطر�صة”.. يف 
مطلع عامها الرابع ت�صتدعي احلرب ال�صعودية على اليمن العودة اإلى 
بديهّي��ات ِعلم ال�صيا�صة وِعلم احلرب لقيا�ِص �صريورتها ونتائجها. نبداأ 

من �صّن هذه احلرب بطريقة غاِدرة وُمفاجئة للجميع 
ومن دون ُمرّبرات ُمعَلنة اأو �صيا�صات ُم�صَبقة.

االأم��ر ال��ذي يتنا�ص��ُب م��ع مقول��ِة “�صن ت��زو” ، 
اجل��رال ال�صين��ي )عا���ص يف الق��رن ال�صاد���ص قب��ل 
املي��لد( ، اإذ يرى اأن ” فن احلرب يقوم على اخِلدعة 
” لكن��ه اليّتف��ق مع م��ا ذهَب اإليه نيق��وال مكيافيللي 
موؤ�ّص�ص ِعلم ال�صيا�صة الذي يعتقد اأن ” احلرب تكون 
عاِدلة عندما تكون ا�صطرارية فقط” ، اأي اأن اخِلدعة 
توّفر لك عن�صر املفاج��اأة لكنها لي�صت بولي�صة تاأمني 
للنت�صار اأو للتحّكم مب�صاِر احلرب كما �صُنلحظ بعد 

قليل.
اإن النظ��َر اإلى احلرِب على اليم��ن بعنِي مكيافيللي 
ُيفي��ُد باأنه��ا مل تك��ن ا�صطراري��ة اأبدًا. م��ا كان اأحٌد يف 
ه��ذا البلد ُيهّدد اأو ي�صتع��ّد اأو يرغُب يف اإعلِن احلرِب 

عل��ى اململك��ة العربية ال�صعودية، ال �صيما واأنه��ا كانت قد فرغت لتّوها 
من متوي��ِل احلواِر بني االأطراِف اليمنية املُتناِزع��ِة على ال�ُصلطة ، اأي 
ب��ني اأ�صدقائها. فل عدّو لها ب��ني املُتفاو�صني، مبا يف ذلك “اأن�صار اهلل” 
الذي��ن عق��دوا اتفاقاً م��ع االأمري خال��د بن �صلط��ان نائب وزي��ر الدفاع 
ال�صع��ودي عام 2٠٠9 ين�ّص على عدم اقرتابهم من احلدوِد ال�صعوديِة 

ُمقابل امتناع اململكة عن االعتداء عليهم.

كان��ت التطّورات اليمنية التي �صبقت احلرب ت�صّب كلها يف م�صلحِة 
اململك��ِة العربيِة ال�صعودية التي انتزعت ال�ُصلط��ة من الرئي�ص الراِحل 
عل��ي عبداهلل �صال��ح، واأدخلت االإخ��وان املُ�صلمني اإل��ى احُلكم وعّينت 
رئي�ص��اً انتقالي��اً. وافتتح��ت ور�ص��ًة ل�ص��وِغ د�صت��وٍر جدي��ٍد باإ�ص��راٍف 
فرن�ص��ي، يف ح��ني توّل��ى ال�صف��رُي االأمريك��ي يف �صنع��اء التن�صي��َق مع 
اجلي���صِ اليمن��ي يف احل��رِب عل��ى االإرهاب، واأ�ص��رَف �صف��رُي بريطانيا 
عل��ى احلواِر الوطني. وكان م��ن املُفرَت�ص اأن ُتبا�ِصر 
القوى ال�صيا�صية اليمني��ة تطبيق ما اّتفَق عليه، لوال 
التق�صي��م االإداري للبلِد اإلى �صتِة اأقاليم �صبه ُم�صتقّلة 
ع��ن بع�صه��ا البع�ص، وه��ذا املطلُب م��ا كان مرفوعاً 
البّت��ة خلل م��ا �ُصّمَي ب� “الربيع العرب��ي”. وقد تبنّيَ 
م��ن بع��د اأن اململك��ة كان��ت ُت�صم��ُر بوا�صطت��ه فر�ص 
احل�ص��اِر التام مبوجب الد�صتور اجلديد على اأق�صى 
ال�صم��ال اليمن��ي ذي االأكرثية الزيدي��ة، لربط النزاع 
مع املُحافظات الو�صطى واجلنوبية، وبالتايل حتطيم 
جتربة التعاُي�ص املُعّمرة بني الزيود وال�صوافع. فكان 
اأن ا�صط��ّف املُت�صّررون من ه��ذا التخطيط االإداري، 
وقلبوا الرئي�ص املوؤّقت عب��د ربه من�صور هادي ومن 
ث��م عر�صوا على اململكة تطبيق كل خمرجات احلوار 

الوطني، لكن �صمن دولة احتادية من اقليمني بداًل من �صتِة اأقاليم.
رّدت ال�صعودي��ة عل��ى هذه احلرك��ة امل�صروعة بح��رٍب ظاملٍة دّمرت 

خللها وما زالت كل مقّومات احلياة اليومية يف هذا البلد.
مل تكن احل��رب ال�صعودية على اليمن ا�صطراري��ة. فهي اإذن لي�صت 
عاِدل��ة، و�صاأنه��ا �صاأن احل��روب الظامِلة الت��ي غالباً ما تك��ون خُماِدعة 
وا�صتباقي��ة وال ُتكلَّ��ل بالنج��اح، خ�صو�ص��اً اإذا ما ط��ال اأمُدها بح�صِب 

“�ص��ن ت��زو” ، ال��ذي ي��رى اأن��ه ” مل حتّقق اأّم��ٌة واح��دٌة يف العامِل 
نتائ��َج باِهرة من ح��رٍب طويلة”. معلوٌم هنا اأن الريا�َص كانت تظّن اأن 
احلرَب �صت�صتغرُق اأ�صابيَع حمدودة ولن تتعّدى عامها االأول، فاإذا بها 
تلُج ال�صن��َة الرابعة و�صط �صموٍد ميني اأ�صط��وري لي�ص ُمفاِجئاً للذين 
يعرف��ون تاريَخ ه��ذا البلد وتقالي��د وعادات �صعب��ه وبخا�صٍة جتاربه 

املُظّفرة يف طرِد املُعتدين من اأر�صه.
تب��دو ال�صعودية يف هذا الوقت وكاأنها اأ�ص��ريُة احلرِب وعاِجزة عن 
اأنهائه��ا بالطريقة الت��ي تريدها، االأمر ال��ذي يتوافُق اأي�ص��اً مع قاعدٍة 
اأخ��رى ذكره��ا مكيافيلل��ي يف كتاِب االأم��ري” ميكن ل��ك اأن ت�صّن احلرَب 
�صاع��َة ُتري��د لكن لن تنهيه��ا عندما ُتري��د واإمنا عندما ت�صن��ح الفر�صة 

الإنهائها”.
ل��ن يوّف��َر اليمنيون للتحال��ف ال�صع��ودي الُفر�ص��َة املُلِئم��ة الإنهاء 
احل��رب اإال ب�صروطهم التي تنطوي على حتمي��ِل املُعتدي كلفَة اأ�صراِر 
احل��رب، والقبول ب�صيغِة الدول��ِة االحتادية من اقليم��ني، واالمتناع 
ع��ن التدّخِل يف ال�صوؤوِن الداخليِة اليمني��ة. ولعّل رف�ص التحالف وقَف 
�حل��رِب بهذه �ل�سروط يعني �إطالة زمنها �إل��ى �أن يكت�سَف �ملُعتدي �أن 
الوق��َت ال يلعُب ل�صاحله فُيق��ّر مب�صوؤولية عدوان��ه ويرحل اليوم قبل 
الغ��د.. عندما ال “يخ�صع اخَل�صُم الإرادِتك بوا�صطِة الُعنِف” كما يقوُل 
اجلراُل االأملاين كلوزفيتز، يجدُر بَك اأن تختاَر اللحظَة املُنا�صبة الإنقاذ 
م��اِء الوجه ولتجّنب انتقال احلرب اإلى اأرا�صيك، كما اّت�صَح من خلِل 
موج��اِت ال�صواري��ِخ اليمنية التي انطلق��ت نحو مواق��َع ا�صرتاتيجية 
يف ع��دٍد من م��دِن اململكة، م��ن دوِن اأن تتمّك��ن �صواري��خ باتريوت من 
اعرتا�صه��ا اأو لرمبا اعرتا�ص الق�صم االأكرب منها. وهذا تطّوٌر خطرٌي يف 

ُح عن انك�صاٍف ع�صكري ال �صابَق له. ال�صنِة الرابعِة للحرِب ُيف�صِ
حت��ى هذه اللحظة، يبدو اأن اململكَة ال�صعودية ما زالت ُم�صّرًة على 

َك�ْص��ِب احلرِب واإنهائه��ا ب�صروطها، اإي اإهمال قاع��دة احلرب الذهبية 
املُ�ص��ار اإليها للت��ّو، ما يعني املزيد م��ن اخل�صارِة واملُخاط��رِة باّت�صاِع 
نط��اق احل��رب داخل اأرا�صيه��ا ، خ�صو�صاً اأن اليمنني ق��د خ�صروا كل 
م��ا ميلك��ون ما خل كرامته��م وت�صميمهم على الدفاِع ع��ن بلِدهم حتى 

الرَمق االأخري.
على الرغم من توا�صعهم، اإال اأن ن�صبًة ملحوظًة من الُنخبِة اليمنيِة 
التقليدي��ة تتمّت��ُع بعبقري��ٍة حمليٍة قد تع�ص��ى على ُم�صتطلع��ي الراأي 
وحُمّللي حركات ال�صعوب ودار�صي ُقدراتها وطاقتها. لقد الحظنا هذه 
العبقري��ة الكاِمن��ة منذ �صه��وِر احلرِب االأولى التي ب��داأ خللها الطرف 
اليمن��ي املُق��اِوم للع��دواِن عاج��زًا عن ال��ردِّ عل��ى طوف��اِن ال�صواريِخ 
املُنطِلقِة م��ن الطائراِت احلربيِة االأحدث يف الع��امل، حتى بدا للقا�صي 
وال��داين اإن احل��رَب �صُتح�ص��ُم خلل اأي��اٍم اأو اأ�صابيع، ف��كان اأن فاجاأت 
املقاوم��ة اليمني��ة قادة “عا�صفة احلزم” باعتماده��ا قاعدة اأخرى من 
قواع��ِد احلرب ، ذكرها “�صن تزو” بقول��ه “يجب اأن “تزعم ال�صعف 

فتهزم عدّوك املاأخوذ بالغطر�صة “.
ال اأدري اإن كان قادة املقاومة الوطنية اليمنية قد قروؤوا قواعَد ِعلم 
ال�صيا�ص��ة واحلرب عند “�صن تزو” اأو “كلوزفيتز” اأو “مكيافيللي” 
لكن ما اأعرفه اأنهم يخو�صون حرباً دفاعية ناِجحة عن بلدهم. والثابُت 
يف تاري��خ احل��روب اأن الطرَف املُداِف��ع يتمّتع باأف�صلي��ٍة على املُهاِجم، 
فكيف اإذا ما كان املُعتدي �صعيَف اخلربة واالإدارة واالإرادة يف القتال 
واإن كان ي�صتخ��دُم اأح��دَث االأ�صلح��ة يف الع��امل، تل��ك الت��ي اأخفقت يف 
اإخ�ص��اِع فقراٍء ميت�صقوَن الكل�صينكوف يف جبالهم ووديانهم ُم�صّممني 

على الدفاِع عن اأر�صهم حتى الرَمق االأخري.

باحث لبناني مقيم في فرنسا

كاتب لبناني : كي������ف فاج���������أ اليم���������ن عاصف������������ة احل�������������زں باستراتيجي��������������ة عبقري���������ة؟

جم���������������������������ال الكن������������������دي

بتاري��خ 26 مار�ص 2٠١٥ م، وب��دون مقدمات مت اإن�صاء 
حتال��ف اإقليمي ي�صم دوال عربي��ة واأخرى اإ�صلمية، يحمل 
اأجن��دات �صيا�صي��ة وع�صكري��ة موجهة ل�ص��رب اأن�صار اهلل 
وحلفائ��ه يف اليمن.. اأريد من ه��ذا التحالف وبدعم اأمريكي 
تغي��ري امل�صار اليمن��ي بعد �صيطرة اأن�ص��ار اهلل على القرار 
ال�صيا�ص��ي في��ه، واإعادته اإلى احل�صن ال�صع��ودي اإن �صح  

التعبري ، واإبعاده عن اخلط ال�صيا�صي االإيراين.
يف ه��ذا التاريخ ب��داأت حملة كان عنوانه��ا البارز اإرجاع 
�صرعي��ة الرئي�ص عبد ربه من�صور هادي اإلى �صدة الرئا�صة 
يف اليم��ن، فه��و حلي��ف ال�صعودي��ة االأول بع��د خلفه��ا مع 

الرئي�ص اليمني ال�صابق علي عبداهلل �صالح.
حت��ت هذا ال�صع��ار مت ق�صف اليم��ن، واالأ�صباب املعلنة 
تختل��ف عم��ا كان ي��راد من ه��ذه احلملة، الت��ي جعلت من 
اإرجاع الرئي�ص هادي الذريعة يف التدخل املبا�صر، وخو�ص 
االآالف  بع�ص��رات  �صحاياه��ا  االآن  اإل��ى  م�صتعل��ة  ح��رب 
م��ن املدني��ني، مع دم��ار كبري يف البني��ة التحتي��ة، وتف�صي 
االأمرا�ص املعدية التي مل تكن موجودة قبل هذه احلرب.. 
ال�ص��وؤال الذي يطرح بعد ثلث��ة �صنوات من عا�صفة احلزم 

، وا�صتن��زاف اأم��وال قادت��ه، والت��ي يقال اأنه��ا فاقت ١٠٠ 
ملي��ار دوالر اأمريك��ي، هل هي من اأجل عي��ون ال�صيد هادي 

فقط؟؟؟؟ هنا تكمن الق�صية.
لنق��راأ امل�صه��د ال�صيا�ص��ي والع�صك��ري اليمن��ي بعد هذه 

االأعوام الثلثة
اأوال: �صنج��د اأن عدد الدول التي كانت م�صاركة يف حملة 
عا�صفة احلزم قد تقل�ص��ت اإلى اأدنى م�صتوى، وهذا يعني 
غي��اب التاأثري ال�صيا�صي واالقت�ص��ادي، الذي يعتقد الكثري 
من املتابعني حل��رب اليمن اأنها العامل الرئي�ص يف م�صاركة 
ه��ذه ال��دول.. ثاني��اً : قبل ثلث��ة اأعوام، وبع��د اأول وجبة 
ق�ص��ف �صاروخية مكثفة على العا�صم��ة �صنعاء، ومراكز 
الق��وة ال�صاروخي��ة فيها حت��دَّث الناط��ق الر�صمي حلملة 
عا�صف��ة احلزم يف ذل��ك الوقت  الع�صريي” ب��اأن ال�صربات 
للحوثي��ني  ال�صاروخي��ة  الق��درة  عل��ى  ق�ص��ت  اجلوي��ة 
واأن�صاره��م بن�صب��ة تفوق الت�صعني باملئ��ة، وباملقابل على 
اأر���ص الواق��ع  وبع��د ثلث �صن��وات من الق�ص��ف امل�صتمر  
يذك��ر املتح��دث الر�صمي لق��وات حتالف دع��م ال�صرعية يف 
اليم��ن العقي��د الركن ترك��ي املالكي “اأن��ه ويف م�صاء االأحد 
ر�ص��دت ق��وات الدف��اع اجل��وي للتحالف عملي��ة اإطلق 7 
�صواري��خ بالي�صتي��ة من داخ��ل االأرا�ص��ي اليمنية باجتاه 

اأرا�ص��ي اململك��ة، هذا يعن��ي اأن احلل��ف مل ي�صتطع حتييد 
الق��درة ال�صاروخي��ة اليمني��ة كم��ا ق��ال متحدث��ة ال�صابق 
“الع�صريي”.. ثالثاً : م�صهد اجلماهري الغفرية التي زحفت 
اإل��ى ميدان ال�صبع��ني بالعا�صم��ة اليمنية �صنع��اء، والتي 
قدرت مبئ��ات االآالف تقف خل��ف قيادته��ا ال�صيا�صية. هذه 

كان��ت ر�صالة للداخل واخل��ارج باأن املزاج 
ال�صعب��ي اليمن��ي وبع��د �صن��وات احل��رب 
الث��لث  م��ازال وراء قيادت��ه ال�صيا�صية يف 
�صنعاء، وفي��ه مدلوالت �صيا�صي��ة يقروؤها 
جي��دًا احللفاُء الغربي��ون لعا�صفة احلزم . 
لذل��ك ن��رى موؤ�ص�صات االأم��م املتحدة بداأت 
تفي��ق م��ن �صباتها العمي��ق، وتتحدث بلغة 
االأرق��ام عن �صحايا حمل��ة احلزم، وحتمل 
امل�صوؤولي��ة الك��ربى لق��ادة ه��ذه احلمل��ة، 
عندما ن��رى هذه املوؤ�ص�ص��ات تتحرك يعني 

اأن حل االأزمة بات يف االأفق القريب .
ال�صيا�ص��ي  امل�صه��د  �صبابي��ة   : رابع��اً 

اأم��ام �صلط��ات خمتلف��ة،  اأنن��ا  يف جن��وب اليم��ن ، حي��ث 
ولي���ص �صلط��ة واح��دة موح��دة يف جن��وب اليم��ن، وه��ذا 
ن��اجت عن اخت��لف االإيديولوجي��ات واالأه��داف ال�صيا�صية 

واالقت�صادية، وتبعية ال�صارع اجلنوبي لهذه الفئة وتلك ، 
وم��ا راأيناه موؤخرًا من نزاع م�صلح بني م�صلحني حم�صوبني 
على الرئي�ص هادي واآخرين على دولة االإمارات يو�صح لنا 
حجم التباي��ن يف التوجه ال�صيا�ص��ي للجماعات امل�صلحة يف 
اجلن��وب، وهذا ما ال نراه يف ال�صمال اليمني  رغم احل�صار 
والق�صف اليومي ، وهذا التباين يف وجهات 
النظر ال�صيا�صي��ة والع�صكرية ان�صحب اإلى 
مدين��ة ) تعز( كذلك ب��ني م�صلحيها، خا�صة 
بعد تفجر اأزمة اخلليج االأخرية.. خام�صا: 
ف�ص��ل �صق �صف ال�صمال اليمني يف ما ي�صمى 
فتنة دي�صمرب 2٠١7 ؛ فقد مت التعويل على 
ف�ص��ل التحالف ب��ني اأعداء االأم���ص وحلفاء 
اليوم  اأن�صار اهلل واملوؤمتر ال�صعبي  باإغراء 
زعي��م املوؤمتر ال�صعبي ال�صابق علي عبداهلل 
�صال��ح بانقلب على احلوثيني، والذي نتج 
عنه ف�ص��ل املخطط ومقتل زعيم املوؤمتر مع 
بع�ص القي��ادات الفاعلة، كما ف�صل م�صروع 
التغي��ري م��ن الداخ��ل ب�صب��ب وق��وف ال�ص��ارع اليمني مع 
القي��ادة ال�صيا�صي��ة التي تدعو اإلى جمابه��ة قوى العدوان 
على اليمن. هذه االإخفاق��ات ال�صيا�صية والع�صكرية حلملة 

احل��زم خلل ال�صن��وات الثلث املا�صية خلق��ت لنا معادلة 
مغاي��رة يف العقل ال�صيا�صي الغرب��ي، مفادها اأن اأن�صار اهلل 
وحلفاءه��م يف الداخ��ل اليمني ويف اخلارج ق��وة ال ي�صتهان 
ر ب��ه قادة حملة  به��ا ، وتاأخ��ر احل�صم الع�صك��ري الذي ب�صَّ
احل��زم دلي��ل عل��ى اأن املعادل��ة اجلدي��دة الت��ي اأوجدته��ا 
ال�صواري��خ البالي�صتة غريت املزاج االأمريكي جتاه االأزمة 
اليمني��ة وطرحت من جدي��دة فكرة احل��ل ال�صلمي جمددا 

عرب الو�صيط العماين.
يف ه��ذا ال�صي��اق ذك��رت �صحيفة “نا�صيون��ال اإنرت�صت” 
االأمريكي��ة اأن ال�صعودي��ة ال ميكن له��ا اأن تنت�صر يف حربها 
باليمن ، ولكن میكن ت�سوية �ل�سر�ع ب�سروط ممكنة ويجب 
عل��ى الواليات االأمريكية املتحدة م�صاعدة ال�صعودية على 
فع��ل ذلك ” وذكرت ال�صحيفة كذلك اأن هذه احلرب اأ�صرت 
ب�صمع��ة ال�صعودية على ال�صعيد الدويل وف�صلت يف حتقيق 
اأهدافه��ا يف حتجي��م النفوذ االإيراين باليم��ن”.. فهل �صرى 
اأفاق��ا جدي��دة حل��ل ه��ذه االأزمة حت��ت عن��وان امل�صاركة 
ال�صيا�صي��ة جلميع فرقائها ؟ حتقن فيها الدماء ويوقف هذا 

الدمار املتبادل يف اجلغرافيا اليمنية نرجوا ذلك.

كاتب عماني

- اليوم، ويف حني اأن ال�صعب اليمني على اأعتاب مرحلة جديدة 
من ال�صم��ود بعد ثلثة اأعوام من العدوان واحل�صار، حتّمل فيها 
ال�صع��ب اأ�صناف املعاناة يف �صت��ى املجاالت، ويف مقدمتها الو�صع 
االقت�ص��ادي ال�صعب، معاناة مل ولن يتحمله��ا �صعب من �صعوب 
االأر�ص، ووحده �صعب اليمن من جتاوزها بكل �صرب وحتٍد، مدركاً 
اأن الكرام��ة والعزة لن تاأت��ي بالتمني، بل بتحمل اأ�صناف املعاناة 
يف �صبي��ل حتقيقه��ا. فبالرغم من الظ��روف االقت�صادي��ة ال�صعبة 
واملعاناة ال�صديدة التي فر�صها العدوان على جميع اأبناء ال�صعب 
ال�صام��د، اإال اأّن جموع ال�صع��ب ت�صتمر يوماً بعد يوم، لتبعث بكل 
و�ص��وح ر�صائل الع��زة والعظمة والثبات ل��كل العامل، وتعرب عن 

ثقة ال�صعب اليمني بالن�صر امل�صتحق مبوجب وعد اهلل ال�صادق.
عام صمود بشري وباليستي

�صه��دت العا�صمة �صنعاء وميدان ال�صمود ال�صبعني يف الذكرى 
الثالث��ة لل�صمود يف وج��ه الع��دوان، طوفاناً ب�صرياً م��ن احل�صود 
اجلماهريية، التي تقاطرت من كل ربوع الوطن، لتد�صني عام رابع 
م��ن ال�صمود والتح��دي والثبات، ياأتي ذلك بع��د تد�صني بالي�صتي 
�صهدته عا�صمة »قرن ال�صيطان«، واأبرز مدن العدو ال�صعودي قبل 
دقائ��ق من ال�صاعات االأولى ل�صبيحة الذكرى، وقد حملت اللوحة 
االأ�صطورية التي ر�صمته��ا اجلماهري ر�صائل مهمة لقوى العدوان، 
مفاده��ا �أن �ليمني��ن موج��ودون وباق��ون مهما �أف��رط �لعدو�ن يف 
القت��ل وبال��غ يف التدم��ري، واإنه برغ��م ح�صاره الثلثي ج��وًا وبّرًا 
وبح��رًا مل ي�صتط��ع اأن ين��ال من عزمية وق��وة واإ�ص��رار ال�صعب 

اليمن��ي يف �صناعة دروب الن�صر. ووجه��ت احل�صود اجلماهريية 
املليوني��ة ر�صال��ة �صريحة ملن يّدع��ون اأنهم �صرعي��ة اليمن، باأنهم 
عاج��زون عن ح�صد اأنف�صه��م يف رقعة من هذا الوطن، بعد اأن �صج 
العامل ب�صراخهم وهم ي�صتغيثون الإخراجهم من عزلتهم واإقامتهم 
اجلربي��ة يف دولة جعلت منهم مطّي��ة للتجويع والرتكيع، و�صلبت 

االأر�ص واالإن�صان حتت ذريعة بقائهم وعودتهم.
عام كشف األقنعة

من��ذ انط��لق الع��دوان الربب��ري الغا�ص��م على الب��لد، ويف كل 
مراحله، تعالت االأ�ص��وات التي تنعق بها اأبواق العدوان، والتي 
ت�صف احلوثيني بالرهط القليل، واأنهم ال يعادلون 2% من ال�صعب 
اليمن��ي، وتنعته��م باالنقلبي��ني وامليلي�صيات. واإل��ى جانب عجز 
التحال��ف ع��ن الق�صاء على ه��ذه الثلة القليل��ة - ح�صب زعمهم - 
طوال ثلثة اأعوام من احلرب احلمراء؛ وتاأتي احل�صود املليونية 
بع��د ثلثة اأعوام لتك�صف للعامل من هم هوؤالء الثلة والرهط، ومن 
ه��وؤالء ال� 2% من جموع ال�صعب، وتوؤكد اأي�صاً اأن ال�صعب اليمني 
هو ال�صرعية احلقيقي��ة التي يتذرعون با�صتعادتها، واأن االنقلب 
امليل�ص��اوي لي���ص اإال اأولئ��ك النف��ر الذي��ن حتتجزه��م يف فنادقها، 

وامليلي�صيات التي ترافق مرتزقتهم من كل اجلن�صيات.
يد حتمي، ويد تبني

يدرك اليمنيون جميعهم، اأن احلل والرهان بعد اهلل، هو الرهان 
عل��ى اإميانهم ووعيهم بحقيق��ة هذا الع��دوان، واأن تعزيز عوامل 
ال�صمود ورف��د اجلبهات، هو اخليار الوحيد اأم��ام �صعب الكرامة 

ال��ذي �صيعج��ل ب�صاعة احل�صم والو�صول اإل��ى الن�صر املوؤزر. من 
هن��ا د�صن اليمنيون معادلة وا�صرتاتيجي��ة جديدة لعامهم الرابع 
م��ن الثب��ات وال�صمود، فهم يدركون اأن معركته��م اليوم يف الدفاع 
ع��ن اليمن وا�صتعادة ا�صتقلله وبن��اء دولته تعتمد على ركيزتني 
اأ�صا�صيت��ني: اأوله��ا الدفاع عن االأر�ص والعر���ص، و�صّد املعتدين 
والغ��زاة يف خمتل��ف اجلبه��ات وحماي��ة كل ذرة من ت��راب اليمن 
ومياه��ه، وثانيها معركة بناء دول��ة حقيقية يف ظل نظام موؤ�ص�صي 

من�صبط بالقوانني الوطنية التي متثل اإرادة ال�صعب.
الصماد يؤكد

اأعل��ن الرئي���ص �صال��ح ال�صم��اد اأمام احل�ص��ود املليوني��ة التي 
خرج��ت يف الذكرى الثالثة لل�صمود يف وج��ه العدوان، عن اإطلق 
م�ص��روع بناء الدولة، واإر�صاء مب��داأ العمل املوؤ�ص�صي.. وقال: »يف 
بداي��ة الع��ام الراب��ع لل�صمود نعلن اإط��لق م�صروع بن��اء الدولة 
واإر�ص��اء مبداأ العم��ل املوؤ�ص�ص��ي، بالتوازي مع معرك��ة الت�صدي 
للع��دوان يف خمتلف اجلبه��ات، م�صروع ت�صن��ده اجلبهات وي�صند 
اجلبه��ات، عنوان��ه و�صعاره » يد حتمي ويد تبن��ي«. واأ�صاف: » 
ونح��ن ننطلق به��ذا امل�صروع نعرف اأن الطري��ق طويل وحمفوف 
بالتحدي��ات خا�ص��ة يف ظل الع��دوان ولكن كما كنا بق��در التحدي 
يف جبه��ات القت��ال و�صمدن��ا وحطمنا اأح��لم الغ��زاة واملحتلني، 
ف�صنكون على م�صتوى التحدي على طريق بناء الدولة، وم�صروع 
بن��اء الدولة، واإر�صاء مب��داأ العمل املوؤ�ص�ص��ي، وحماربة الف�صاد، 

وكل ذلك يحمل الكثري من اخلطوات واالإجراءات«.

عام التسامح والسالم
منعطف��ات  كل  م��ن  قدم��وا  الذي��ن  اليمني��ني  مليوني��ة  مّثل��ت 
اجلغرافيا، ر�صالة موجعة لقوى العدوان، فهي بتد�صني عام رابع 
م��ن التح��دي والقوة، تر�ص��خ قيم التلح��م والت�صام��ح وال�صلم، 
وتوؤك��د للمراهن��ني على �صق ال�ص��ف وت�صدع اجلبه��ة الداخلية، 
باأن ظنونهم خابت، وماآربهم خ�صئت، واأن القوى الوطنية ومعها 
كل اجلماه��ري اليمني��ة جتتمع اليوم لتتحد يف خن��دق واحد، دون 
معاي��ري حزبية اأو طائفية اأو مناطقي��ة، فالوطن فوق كل اعتبار، 

ووجهته الق�صاء على العدوان ومن يقف وراءه عاجًل اأم اآجًل.
مسك اخلتام

يف هذه املحطة املهمة من تاريخ ن�صال ال�صعب اليمني العظيم يف 
�صبيل االنعتاق من الو�صاية والهيمنة االأمريكية التي اتخذت من 
منافق��ي الع�صر يف املنطقة مطية لفر�صها علي��ه، يحتاج اليمنيون 
الي��وم ا�صتذكار املا�صي ليفهموا واقعه��م احلايل وي�صت�صرفوا منه 
امل�صتقب��ل، فكما يعلم اجلمي��ع اأن ال�صعودية حاول��ت ومنذ عقود 
م�ص��ت، اإح��كام �صيطرته��ا على الق��رار اليمن��ي وهيمنته��ا عليه، 
و�صع��ت لطم���ص هوية ال�صعب اليمني وجتريفه��ا، لكن اليمن غني 
برجال��ه ون�صائ��ه وم��ا يتمتع��ون به من الق��وة والع��زم واالإرادة 
واحلكم��ة واالإبداع، وهو ما اأثبته رجال��ه خلل ثلث �صنوات من 
الع��دوان واحل�صار، ب��رزت فيه قوته��م و�صلبتهم الت��ي اأنتجت 

�صمودًا قل نظريه يف هذا العامل الواهن اجلبان.
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حتول�ت ق�سي�ة اغت�س�اب ام�راأة يف اخلوخ�ة 
مبحافظ�ة احلديدة م�ن قبل جمند �س�وداين يتبع 
ق�وات الغزو واالحت�الل، من الغ�س�ب ال�سعبي 
عل�ى مواق�ع التوا�س�ل االجتماعي اإل�ى النفري 
العام واخلروج يف وقفات حا�سدة تاأكيدًا للنفري 

العام واالأخذ بالثاأر للعر�ش وال�رشف.
قائ�د الث�ورة ال�سي�د عب�د امللك ب�در الدين 
احلوثي علق على جرمية اغت�ساب الفتاة اليمنية 
يف اخلوخ�ة بالقول "اإذا مل يهتم النا�ش باملو�سوع 
ويلقى ما ي�ستحقه اإعالميا واجتماعيا فقد مات 

�سمريهم وخذلوا من اهلل".
دعوات قائد الثورة قوبلت با�ستجابة �رشيعة 
م�ن قبائل اليمن الت�ي اأعلنت النف�ري العام فيما 
ب�داأ وجهاء وحكماء القبائل بالتح�سيد يف عدة 

مافظات لالإخذ بالثاأر.

حي��ث خرجت مظاهرة ن�صائي��ة حا�صدة وُنظمت 
ع��دد من الوقف��ات يف عدد م��ن املحافظ��ات للتنديد 
بجرمي��ة اغت�ص��اب ام��راأة يف اخلوخ��ة مبحافظة 
احلديدة من قبل جمند �ص��وداين يتبع قوات الغزو 

واالحتلل.
فف��ي اأمانة العا�صم��ة نظمت االآالف م��ن حرائر 
اليم��ن ع�صر االثنني تظاهرة حا�صدة يف باب اليمن 
تندي��دا بجرمية االغت�ص��اب الت��ي ارتكبها جندي 
�صوداين من قوات الغ��زو واالحتلل بحق فتاة من 

مديرية اخلوخة مبحافظة احلديدة.
وبث��ت قن��اة امل�ص��رية التظاه��رة الت��ي اأظهرت 
ح�ص��ور عدد كب��ري من الن�ص��اء اللت��ي �صاركن يف 

املظاهرة احلا�صدة.
ورددت املتظاه��رات عب��ارات ا�صتن��كار وتنديد 
باجلرمية التي ارتكبها الغزاة املحتلون بحق فتاة 
اخلوخة، واعت��ربن اجلرمية مت�ص عر�ص وكرامة 
كل اليمني��ني، ودع��ون اإل��ى الث��اأر والق�صا�ص من 

الغزاة املحتلني.
كم��ا �صهدت مدينة ذمار م�ص��رية �صعبية غا�صبة 
تندي��دا بجرائ��م الع��دوان بح��ق ال�صع��ب اليمني 
مديري��ة  يف  ام��راأة  اغت�ص��اب  جرمي��ة  واآخره��ا 

اخلوخة مبحافظة احلديدة.
واأعل��ن اأبناء ذمار النف��ري العام للأخذ بالثاأر من 
قوى الع��دوان" االأمريكي ال�صع��ودي االإماراتي " 
ومرتزقتهم الذين ا�صتباحوا الدم والعر�ص اليمني 
با�صتمراره��م يف جرائمه��م بح��ق ال�صع��ب اليمن��ي 
واآخره��ا جرمية اغت�ص��اب اأحد مرتزق��ة العدوان 

المراأة يف مديرية اخلوخة مبحافظة احلديدة.
ويف حمافظ��ة تعز نظم م�صاي��خ ووجهاء واأعيان 

مديري��ة التعزي��ة وقف��ة دعم��ا للجبه��ات وتنديدا 
بجرمي��ة اغت�ص��اب امل��راأة من قب��ل اأح��د اجلنود 
ال�صودانيني التابعني لتحالف العدوان، موؤكدين اأن 
ه��ذه اجلرمية لن متر دون عق��اب، كما اأكد حمافظ 
املحافظة عبده اجلندي اأن جرمية اغت�صاب امراأة 
مبديري��ة اخلوخة من قب��ل اأحد مرتزق��ة العدوان 
اإ�ص��اءة ل��كل اليمني��ني ويج��ب على اجلمي��ع الثاأر 

لل�صرف والعر�ص.
كما نفذت قيادة وموظفو وزارة االإدارة املحلية 
مببن��ى  احتجاجي��ة  وقف��ة  �صنع��اء  بالعا�صم��ة 
الوزارة تندي��دا با�صتمرار جرائم حتالف العدوان 
بح��ق اليمني��ني واآخرها اجلرمي��ة ال�صنع��اء التي 
ارتكبه��ا اأح��د املرتزق��ة ال�صودانيني بح��ق اإحدى 
الن�ص��اء مبديرية اخلوخة يف احلديدة، فيما نظمت 
وزارة االإع��لم واملوؤ�ص�صة العامة اليمنية للإذاعة 
والتلفزي��ون وقفت��ني للتندي��د بجرمي��ة اغت�ص��اب 
امراأة يف اخلوخ��ة، موؤكدين اأن هذه اجلرمية التي 
وبلغ��ت حد انتهاك االأعرا�ص ل��ن متر مرور الكرام 

و�صريد عليها ال�صعب اليمني بكافة فئاته.
م��ن جهته��ا اأدان��ت منظم��ات املجتم��ع املدين يف 
�صنعاء جرمية اغت�ص��اب اأحد جنود مرتزقة دول 
حتال��ف العدوان من اجلنجويد ال�صودانيني امراأة 
يف مديرية اخلوخة مبحافظة احلديدة، كما نظمت 
وزارة االأوقاف واالإر�صاد وقفة احتجاجية للتنديد 
بجرمي��ة اغت�ص��اب ام��راأة من قب��ل اأح��د مرتزقة 
الع��دوان يف مديري��ة اخلوخة حمافظ��ة احلديدة، 
داع��ني كافة اأبن��اء اليمن اإلى رف��د جبهات ال�صرف 
والبطولة بالرجال والعتاد لدحر الغزاة واملحتلني 

من اجلنجويد وغريهم.
ومن جانبه اأدان حملي وتنفيذي مديرية خوالن 
الطي��ال حمافظ��ة �صنع��اء يف اجتماع��ه اجلرمي��ة 
الع��دوان  اأح��د مرتزق��ة  ارتكبه��ا  الت��ي  الب�صع��ة 
باغت�ص��اب ام��راأة يف اخلوخ��ة، ودع��ا االجتم��اع 
بح�ص��ور االأمني العام عبد ربه فطرة قبائل خوالن 
الطيال للنكف القبلي واإعلن النفري العام والتحرك 

للجبهات ملواجهة العدوان ومرتزقته.
ونظ��م ط��لب ومعلم��و واإدارة مدر�ص��ة اجلي��ل 
اجلدي��د مبديرية بني مطر حمافظ��ة �صنعاء وقفة 
للتندي��د بجرائم الع��دوان واجلرمية الب�صعة التي 
ارتكبه��ا اأحد مرتزق��ة العدوان باغت�ص��اب امراأة، 
ودع��ا املحتج��ون القبائ��ل للتحرك للث��اأر وتعريف 
ق��وى الع��دوان ومرتزقته��ا ب��اأن التعر���ص لن�صاء 
وحرائ��ر اليمن اأمر لن ي�صكت عن��ه ال�صعب اليمني 

و�صيدفع ثمنه الغزاة غاليا.
كم��ا نظم��ت وزارة الع��دل بالعا�صم��ة �صنع��اء 
الع��دوان  بجرائ��م  للتندي��د  احتجاجي��ة  وقف��ة 
واآخرها جرمية اغت�صاب امراأة مبديرية اخلوخة 
مبحافظ��ة احلدي��دة م��ن قب��ل مرتزق��ة الع��دوان 
االأمريكي ال�صعودي، موؤكدين اأنه ال ميكن ال�صكوت 
ع��ن ه��ذه اجلرمية ويج��ب التح��رك اجل��اد لدحر 

الغزاة واملحتلني.
اأك��دت قبائ��ل بن��ي ح�صي���ص مبحافظ��ة �صنعاء 
جهوزيتها الكامل��ة ملواجهة الغزاة والثاأر جلرمية 
اغت�ص��اب املرت��زق ال�صوداين الم��راأة يف احلديدة، 

ا�صتجابة للنكف القبلي التهامي.
واأعل��ن م�صائخ واأعي��ان ووجهاء واأبن��اء قبيلة 

بن��ي ح�صي���ص، يف لقاء قبل��ي حا�ص��د للنفري العام، 
داعني كافة قبائل اليمن للتحرك للدفاع عن العر�ص 

واالأر�ص وطرد الغزاة ومرتزقتهم.
ويف حمافظة حجة اأدان اأبناء املحافظة ا�صتمرار 
العدوان جلرائمه الوح�صي��ة بحق ال�صعب اليمني 
�ص��وداين  مرت��زق  اغت�ص��اب  اآخره��ا  كان  والت��ي 
لفت��اة ميني��ة يف منطقة اخلوخة، معلن��ني يف وقفة 
احتجاجي��ة لهم النفري الع��ام الإخراج املحتلني من 
اأرا�ص��ي الوط��ن املحتل��ة وموا�صل��ة حتركهم اإلى 
جبهات الع��زة وال�صرف والوقوف جنبا اإلى جنب 
مع اأبط��ال اجلي���ص واللجان يف مواجه��ة العدوان 

ومرتزقته من خمتلف االأجنا�ص.
اأما يف حمافظة املحويت اأقيمت فعاليات وا�صعة 
رجالي��ة ون�صائي��ة يف ع��دد م��ن املديري��ات للتنديد 
بجرائم العدوان وتكرار انتهاك املرتزقة الأعرا�ص 
ن�ص��اء اليم��ن اآخره��ا اإق��دام جن��دي �ص��وداين على 
اغت�ص��اب فتاة مينية يف منطق��ة اخلوخة، داعيني 
اإل��ى تعزيز التلحم ال�صعبي واال�صطفاف الوطني 
ملواجهة العدوان وف�صح جرائمهم وا�صتمرار دعم 
اجلبهات حتى حتقي��ق الن�صر على اأعداء الكرامة 

وال�صرف وال�صيادة الوطنية.

ويف احلدي��دة اأي�ص��ا نظم��ت الهيئ��ة الن�صائي��ة 
الثقافي��ة الأن�ص��ار اهلل مبحافظ��ة احلدي��دة وقف��ة 
احتجاجي��ة تندي��دًا بجرائ��م الع��دوان ال�صعودي 
ام��راأة  اغت�ص��اب  جرمي��ة  واآخره��ا  االأمريك��ي 

اخلوخة.
امل�ص��اركات يف الوقفة اأبدين ا�صتنكارهن ال�صديد 
جلرمي��ة االغت�ص��اب ال�صنيع��ة الت��ي اأق��دم عليها 
مرتزقة العدوان ممثلة باأح��د اجلنود ال�صودانيني 
كل  داعي��ات  اخلوخ��ة،  يف  الغ��زاة  املاأجوري��ن 
ال�صخ�صي��ات االجتماعي��ة وامل�صاي��خ والوجه��اء 
على ا�صتمرار الدع��م والتح�صيد والتجنيد وتقدمي 
قواف��ل االمداد والعتاد بالرجال واملال لكل جبهات 
نظ��م  رمي��ة  حمافظ��ة  ويف  والبطول��ة..  ال�ص��رف 
معلم��و ومعلمات وطلب وطالب��ات مدر�صة الفتح 
االأ�صا�صي��ة مبديرية اجلبني وقفة احتجاجية تنديا 
باجلرائم اليومية بحق اأبناء ال�صعب اليمني والتي 
مل تك��ن اآخره��ا جرمي��ة االغت�صاب الت��ي ارتكبت 

بحق فتاة اخلوخة من قبل مرتزقة العدوان.
كم��ا نظم اأكادمييو وطلب كلي��ة الرتبية للعلوم 
التطبيقية برمي��ة وقفة احتجاجي��ة ا�صتنكروا من 
خلله��ا جرمي��ة اغت�صاب فت��اة اخلوخ��ة من قبل 
اأحد جنود ال�صودانيني وكذا املجازر اليومية بحق 
املدني��ني واآخره��ا املج��زرة التي وقع��ت يف خميم 
للنازح��ني مبديري��ة احل��ايل مبحافظ��ة احلدي��دة 
و�لت��ي تاأتي يف ظل �نحطاط �لغ��ز�ة و�أدو�تهم من 

العملء واملنافقني.
اأبن��اء قبائل ال�صبارة مبديري��ة ك�صمة ويف وقفة 
قبلية م�صلح��ة ا�صتنكروا جرمي��ة اغت�صاب الفتاة 
م��ن قبل اأحد جن��ود الغزاة م��ن ال�صودانيني حيث 
ج��ددوا دعوته��م ل��كل �صرف��اء اليمن االأح��رار اإلى 

النفري العام ورفد اجلبهات
للنك��ف  اليمني��ة  القبائ��ل  امل�صارك��ون  ودع��ا 
والوق��وف �صفا واحدا للرد على هذه اجلرائم التي 

يندى لها اجلبني.

احملـــــــــافـــــــــــظـــــــــــــــات اليمنـــــــــــــــــــيــــــــــة تـــــــشـــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــد:  

مظاهرات ووقفات حاشدة ونفير عاں لقبائل اليمن لألخذ بالثأر للعرض والشرف

�ص��ارك رئي���ص اللجن��ة الثوري��ة العلي��ا حمم��د عل��ي احلوثي 
وقف��ة احتجاجية نظمه��ا اأبناء مديرية �صح��ار مبحافظة �صعدة 
ا�صتن��كارا للجرمي��ة الوح�صي��ة الت��ي ارتكبها ط��ريان العدوان 
االأمريك��ي ال�صع��ودي الغا�صم بحق اأ�صرة بي��ت "ال�صريف" والتي 

راح �صحيتها اأكرث من ثلثة وع�صرين �صهيدا وجريحا.
كم��ا اأقام اجلان��ب الن�صائي الرتبوي الثق��ايف يف مديرية �صحار 

مبحافظ��ة �صع��دة معر�ص��ا ت�صكيلي��ا مبنا�صب��ة 
م��رور ثلثة اأعوام من ال�صم��ود يف وجه العدوان 

ومرتزقته.
يف ح��ني اأقام ط��لب وطالبات عدد م��ن مدار�ص 
مديرية رازح ب�صعدة وقفات احتجاجية مبنا�صبة 
مرور ثلثة اأعوام من ال�صمود يف مواجهة العدوان 
ال�صع��ودي االأمريك��ي.. طلب وطالب��ات مدار�ص 
الث��ورة وعمر بن عب��د العزيز والزه��راء وخولة 
اأك��دوا خلل الوقفات موا�صل��ة حقهم املكفول لهم 
بالتعليم رغم العوائق التي يفر�صها العدوان، كما 
ج��ددوا ا�صتنكاره��م للموقف ال�صام��ت واملخزي 
للمنظم��ات احلقوقية حيال ما يتعر�ص له الطلب 

والطالب��ات م��ن ا�صتهداف ممنهج م��ن قبل اآلة القت��ل ال�صعودي 
خلل ثلث��ة اأعوام من التدمري للعملي��ة التعليمية وكل مقومات 
احلياة يف اليمن.. كم��ا اأقام اأبناء مديرية جمز مبحافظة �صعدة 
، وقفة احتجاجية م�صلحة للتنديد بجرائم العدوان يف املحافظة 
واجلرمي��ة التي ارتكبت بحق امراأة يف مديرية اخلوخة من قبل 

اأحد مرتزقة العدوان من اجلنجويد ال�صودانيني.

 قدم��ت حرائ��ر حمافظة اجل��وف قافلة 
دعم غذائية ونقدية للمجاهدين من اأبطال 
اجلي���ص واللج��ان ال�صعبي��ة يف خمتل��ف 

جبهات القتال.
القافل��ة ا�صتمل��ت عل��ى م��واد غذائي��ة 
متنوع��ة باالإ�صاف��ة اإل��ى مبال��غ مالية مت 
جمعه��ا دعما للجي�ص واللجان يف مواجهة 

قوى العدوان ومرتزقته.
وبالتزام��ن مع القافل��ة نظمت احلرائر 
امل�ص��رف  املوق��ف  خلله��ا  اأك��دن  وقف��ة 
للمراأة اليمني��ة يف العام الرابع للعدوان، 
كم��ا اأ�ص��دن باالنت�ص��ارات العظيمة التي 
حققه��ا املجاهدون يف مديري��ة نهم وباقي 

اجلبهات.
ويف حمافظ��ة ذم��ار اأك��د اأبن��اء مديرية 
ميفع��ة عن���ص خ��لل م�صاركته��م يف قافلة 
الثب��ات وال�صم��ود الت��ي قدمته��ا خمتلف 
مديري��ات املحافظ��ة عل��ى موا�صل��ة رفد 

اجلبهات باملال والرجال املقاتلني.

دع��ا  املو�ص��ع  القبل��ي  اللق��اء  وخ��لل 
امل�صارك��ون كل املغ��رر به��م يف �صف��وف 
الع��دوان اإلى الع��ودة اإلى �ص��ف الوطن 
للدفاع عنه من كل الغزاة واخلونة الذين 
يعبثون مبق��درات البلد ويقتلون ال�صعب 

اليمني.
ومبنا�صب��ة م��رور ثلث��ة �صن��وات م��ن 

االمريك��ي  الع��دوان  وج��ه  يف  ال�صم��ود 
ال�صع��ودي الغا�ص��م قبائ��ل مديري��ة زبيد  
مبحافظ��ة احلديدة  تد�صن الع��ام الرابع 
وجت��ود ب��ا اغل��ى ما متل��ك بتق��دمي قافلة 
كب��رية  اع��داد  عل��ى  احت��وت  غذائي��ة 
م��ن املبال��غ النقدي��ة وامل��واد الغذائي��ة 

واملوا�صي واالغنام.

صعدة: وقفات احتجاجية في مديريات سحار ورازح ومجز تقدمي 3 قوافل من أبناء ميفعة عنس بذمار وزبيد باحلديدة ومن حرائر اجلوف 
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من لي�س يف نف�سه ذرة من اهتمام باأمر اأمته ول باأمر دينه ولي�س يف قلبه وعي على الرغم مما ي�ساهد، ماذا ننتظر بعد هذا؟ 
اأي اأحــداث ميكــن اأن تخلــق لدينــا وعيًا؟ اأي اأحداث ميكن اأن نقطــع يف حينها اأن اأولئك اأعداء؟ اإذا كنــا بعد مل نثق بالقراآن 
الكرمي الذي قال باأنهم اأعداء ثم هذه الأحداث التي جتري يف الدنيا ل تكفي اأن نعرف اأن اأولئك اأعداء، فباأي اأحداث بعد 

هذه نوؤمن ونعي؟!.

ُ َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم{ حت��ى واإن و�صلت اإلى درجة اأولئك: }اَلِّذيَن اإَِذا ُذِكَر اهلَلّ
)االأنف��ال: من االآية2( وهل نحن و�صلنا هذه؟ ال ن��زال بعيدين، }اَلِّذيَن اإَِذا 
ُ{يذكره اأحد عندهم}َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم{ ت�صطرب، ترجتف خ�صية من  ُذِكَر اهلَلّ

اهلل وخوفا منه، هل قد و�صلنا اإلى جزء من هذه الدرجة؟ ال.
اإذًا م��ا يزال الطريق طويل داخل اأنف�صنا لن�صل بها اإلى هذه الدرجة - اإن 

�ص��اء اهلل - يف ق��ول اهلل �صبحانه وتعال��ى: }َواإَِذا ُتِلَيْت َعَلْيِه��ْم اآَياُتُه َزاَدْتُهْم 
ُلوَن{)االأنفال: من االآية2( ثلث �صفات مهمة جدًا:  ِهْم َيَتَوَكّ اإِمَيان��اً َوَعَلى َرِبّ
خ��وف م��ن اهلل، خ�صية م��ن اهلل، ا�صتياق اإل��ى اهلل توجل ل��ه القلوب، حر�ص 
عل��ى الهداي��ة، معرف��ة لعظمة وقيم��ة الهداية في��زدادون اإميان��اً كلما تتلى 
عليه��م اآيات اهلل، وكلهم ثقة باهلل، ثقة قوي��ة باهلل، يتوكلون على اهلل }َوَعَلى 

ُلوَن{. ال نزال دون هذا امل�صتوى يف املجاالت الثلثة كلها، األي�ص  ِه��ْم َيَتَوَكّ َرِبّ
كذلك؟. 

ق��د يقول البع�ص: ]احلمد هلل واهلل اإن كل من��ا يعرف ما له وما عليه، وقد 
�صمعن��ا الذي في��ه الكفاية ويكف��ي، و�صنم�صي على الذي ق��د فهمناه وانتهى 
املو�صوع[! حاول دائماً، دائماً هكذا، ومتى راأيت نف�صك اأنك ترى اأنه لي�ص 
هن��اك �صيء من م�صادر الهداية اإال واأنت ق��د ا�صتكملته فاعرف باأن معرفتك 
قا�ص��رة، فارج��ع اإلى اهلل هو م��ن ال يزال يعلم باأن هن��اك الكثري، الكثري مما 
اأن��ت بحاجة اإليه يف ميدان الهداية وتقوي��ة اإميانك، ك�]زين العابدين[ من 
كان قم��ة يف العبادة والتق��وى، والفهم لكتاب اهلل �صبحانه وتعالى، فما يزال 

يقول: ))اللهم بلغ باإمياين اأكمل االإميان((.

غ��ري �صحيح، بل باط��ل اأن يقال باأن اأه��ل احلق دائماً 
يكون��ون م�صت�صعف��ني، واأن م��ن ه��م عل��ى احل��ق دائما 
يكون��ون �صعافا، واأنه هكذا �صاأن الدني��ا! اإن هذا منطق 
م��ن ال يعرفون كيف يقدمون احل��ق، منطق من ال زالوا 
يف ثقافته��م ه��م فيها الكثري من الدخي��ل، من ال�صلل من 
قب��ل االآخري��ن، اأُيّ منطق هذا اأمام قول��ه تعالى: }َوُقْل 
��ُقّ َوَزَه��َق اْلَباِط��ُل اإَِنّ اْلَباِط��َل َكاَن َزُهوق��اً{  َج��اَء احْلَ
)االإ�ص��راء:8١(؟! اإن الباط��ل كان زهوق��اً بطبيعت��ه، ال 

ي�صتطيع اأن يقف اإذا ما قدم احلق. 
م��ن الذي ميك��ن اأن يقدم احلق؟ هو م��ن ي�صعى دائماً 
الأن يطل��ب من اهلل اأن يبل��غ باإميانه اأكمل االإميان. عندما 
تكون متعبدًا هلل حاول دائماً اأن تدعو اهلل اأن يبلغ باإميانك 
اأكم��ل االإميان، حاول دائم��اً اأن تبحث عن اأي جل�صة عن 
اأي اجتم��اع عن اأي �صيء يكون م�صاعدًا لك على اأن يبلغ 

اإميانك اأكمل االإميان. 

ق��د ير�صى بع�ص النا�ص لنف�صه حال��ة معينة فل يرى 
نف�ص��ه حمتاج��ا اأن ي�صمع من هنا اأو م��ن هنا، ويظن باأن 
ما هو عليه فيه الكفاية وانتهى االأمر! لكن وجدنا كم من 
هذا النوع! اأعدادًا كبرية ال ت�صتطيع اأن تزهق وال جانباً 
من �لباطل يف و�قع �حلياة، ويف �أو�ساط �الأمة! �إذ� كنت 
طالب عل��م فل تر�صى لنف�صك باأن تكتف��ي باأن تنتهي من 
الكتاب الفلين واملجلدات الفلنية، والفن الفلين وانتهى 
املو�صوع، وكاأنك اإمنا تبحث عن ما ي�صح اأن يقال لك به 
عامل اأو علمة! حاول اأن تطلب دائماً، واأن ت�صعى دائماً 
بوا�صط��ة اهلل �صبحان��ه وتعال��ى اأن تطلب من��ه اأن يبلغ 

باإميانك اأكمل االإميان.

ك��م يف ه��ذه الدني��ا، وك��م يف اأو�صاطنا م��ن الكثري من 
نوعيتن��ا الذي��ن نحن ندع��ي االإميان، ولكن��ا جند اأن من 
ي�صتطيع��وا اأن يغريوا يف واق��ع احلياة هم العدد القليل 
ج��دًا م��ن املوؤمن��ني، اأولئ��ك الذي��ن ي�صع��ون الأن يبل��غ 
اإميانه��م اأكم��ل االإمي��ان، ويدعون اهلل اأن يبل��غ باإميانهم 
اأكم��ل االإميان، واإال فاملوؤمن��ون - اإن �صح التعبري - اأو 
اأدعي��اء االإمي��ان من نوعيتن��ا كثري، ومعن��ى اأننا ندعي 
االإمي��ان اأننا منتل��ك احلق، لكن ما بال ه��ذا احلق الذي 
معن��ا ال ي�صتطي��ع اأن يزهق اأي �صيء م��ن الباطل }َوُقْل 
��ُقّ َوَزَه��َق اْلَباِط��ُل اإَِنّ اْلَباِط��َل َكاَن َزُهوق��اً{  َج��اَء احْلَ
)االإ�صراء:8١(، ملاذا ال يكون الباطل زهوقاً اأمام االآالف 

من مدعي االإميان يف خمتلف املناطق؟.
مل��اذا ي��كاد اأن يزهق احل��ق م��ن اأنف�صهم ه��م؟ ناهيك 
ع��ن اأن يزهقوا الباطل من نفو���ص االآخرين اأو من واقع 
احلي��اة، رمبا الأننا جميع��اً موؤمنون من هذا النوع الذي 
ير�صى باأن ير�صم لنف�صه خطاً معيناً ال يتجاوزه في�صبح 
ذل��ك اخلط ه��و املانع له دون اأن ي��زداد معرفة، دون اأن 
ي��زداد هدى، هو احلاجز ال��ذي مينعه اأن يبحث عن اأي 
م�ص��در للهداية، اأن يح�صر يف جل�ص��ة معينة، يف م�صجد 
مع��ني، ي�صتم��ع ل�صري��ط مع��ني، يتدبر كت��اب اهلل ب�صكل 
ج��دي، يق��راأ �صفح��ات ه��ذا الك��ون، وم��ا اأكرث م��ا يفيد 
االإن�ص��ان النظر يف هذا الكون، وتاأم��لت حياة النا�ص يف 
ه��ذا العامل، واأحداث هذا العامل، م��ا اأكرث ما ت�صنع من 

اإميان يف نف�صك!.

امل����������ؤه����������ل����������ون ل��������ت��������ق��������دمي احل��������ق

مرهون  الواقع  تغيير 
ب����ت����غ����ي����ي����ر ال�����ن�����ف�����وس

فمهم��ة املوؤمن يجب اأن ترقى بحيث ت�صل اإل��ى درجة ت�صتطيع اأن جتتاح 
الباط��ل وتزهق��ه م��ن داخ��ل النفو�ص، ومت��ى ما انزه��ق الباطل م��ن داخل 
وا َما  ُ ُ َما ِبَقْوٍم َحَتّى ُيَغرِيّ َ ال ُيَغرِيّ النفو���ص انزهق من واقع احلي��اة، }اإَِنّ اهلَلّ

ِباأَْنُف�ِصِهْم{ )الرعد: من االآية١١(. 
واأن��ت جندي تنطل��ق يف �صبيل اهلل �صرتى كم �صتواجه��ك من دعايات تثري 
الريب تثري ال�صك يف الطريق الذي اأنت ت�صري عليه، ت�صوه منهاجك وحركتك 
اأم��ام االآخري��ن، دعايات كث��رية، ت�صلي��ل كثري ومتن��وع ومتع��دد، و�صائل 

خمتلفة ما بني ترغيب وترهيب.
اجلندي امل�صلح باالإميان اإذا مل يكن اإلى درجة اأن تتبخر كل تلك الدعايات، 
ه ملن ه��م يف طريقه،  ه اإلي��ه، اأو وِجّ وكل ذل��ك الت�صلي��ل - �ص��واء اإذا م��ا ُوِجّ
مل��ن هم مي��دان عمله - ي�صتطيع اأي�صاً اأن يجعلها كله��ا ال �صيء؛ الأن هذا هو 
الواق��ع، واقع احل��ق اإذا ما وجد من ي�صتطيع اأن ينطق ب��ه، اإذا ما وجد من 
يفهم��ه، ويف نف�ص الوقت يجد اآذانا مفتح��ة واعية فاإنه وحده الكفيل باإزهاق 
الباطل مبختلف اأنواعه، ومن اأي جهة كان، ومن اأي م�صدر كان }َوُقْل َجاَء 
ُقّ َوَزَهَق اْلَباِطُل اإَِنّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقاً{ )االإ�صراء:8١( زهوق بطبيعته  احْلَ

اإذا ما هاجمه احلق. 
لك��ن ذل��ك احلق ال��ذي يق��دم ب�صورت��ه الكامل��ة، ذل��ك احلق ال��ذي يقدم 
بجاذبيت��ه، بجماله بكماله، بفاعليت��ه واأثره يف احلياة هو من يزهق الباطل، 
ل��و قدم احلق يف هذه الدنيا من بعد م��وت الر�صول )�صلوات اهلل عليه وعلى 
اآل��ه( وترك ملثل االإمام علي بن اأب��ي طالب )�صلوات اهلل عليه( - ذلك الرجل 
�لكام��ل �الإمیان - مل��ا عا�س �ل�سالل وملا ع�سع�س يف �أو�س��اط هذه �الأمة، وملا 

اأو�صلها اإلى ما و�صلت اإليه من حالتها املتدنية.

ه����������������ذا م������������ا ن�������ح�������ت�������اج�������ه ل�������ت�������ق�������وي�������ة إمي�������ان�������ن�������ا

اأمل يتح��رك الر�صول )�صلي اهلل عليه وعلى 
اآله و�صلم( هو يف غزوة ]تبوك[ ليهاجم هو، 
وعل��ى م�صاف��ة طويلة ج��دًا م��ن املدينة نحو 
)7٥٠ كم( اإل��ى تبوك ليواجه دولة عظمى يف 

ذلك الزمن هي دولة الرومان.
اأراد اأن يق��ول الأمت��ه: اإن م��ن ينتظ��رون، 
وي�صمتون هم من �صيكونون اأذالء اإذا ما هجم 
ني الأن  عليهم العدو، هم من �صيكونون معّر�صِ
ُيفتنوا عن دينهم، والأن يتنازلوا بب�صاطة عن 
دينه��م اإذا م��ا هجم عليه��م الع��دو اإلى داخل 
ديارهم، رّب��ى امل�صلمني عل��ى االهتمام، رّبى 
امل�صلم��ني على املبادرة، رب��ى امل�صلمني على 
ا�صت�صع��ار امل�صئولي��ة، على اأن تك��ون لديهم 
روح وّثاب��ة داخ��ل كل �صخ���ص منه��م، روح 
جهادي��ة روح ت�صت�صع��ر امل�صئولية فتنطلق، 
ال تنتظر االأعداء واإن كانوا كبارًا، واإن كانوا 
ميتلكون خمتلف و�صائ��ل القوة، ال ينتظرون 

لهم حتى يهجموا عليهم.
اأومل ن�صم��ع اأن االأمريكي��ني فع��ًل دخل��وا 
اليمن؟ و�صمعنا يف هذا االأ�صبوع ما يوؤكد فعًل 
اأن االأمريكي��ني - �صئنا اأم اأبينا - �صي�صنفون 
اليمن دول��ة اإرهابية، واأنه��م �صيعملون على 
اأن يكون لهم وج��ود هنا يف اليمن، وقواعد يف 
اليم��ن، اأي اأن ي�صيطروا عل��ى اليمن �صيطرة 

مبا�صرة، اأم��ا الهيمنة فهي قائم��ة، كل الدول 
العربية تخ�ص��ع الأمريكا يف خمتلف �صوؤونها، 
يف املجال ال�صيا�صي، واالقت�صادي، و الثقايف، 
ويف خمتل��ف املجاالت، لكنهم ال يكتفون بهذا، 
ه��م يري��دون اأن يدخلوا مبا�ص��رة اإلى اأعماق 
كل قط��ر اإ�صلم��ي، واإذا ما دخ��ل االأمريكيون 
- ونح��ن من عانينا كثريًا من ف�صادهم كيهود 
ون�ص��ارى، وه��م م��ن ال يزال��ون يف بلده��م، 
و�ص��ل ف�صادهم اإل��ى كل اأ�ص��رة داخل بلدنا، 
و�ص��ل ف�صاده��م داخ��ل كل اأ�ص��رة يف الب��لد 
العربي��ة، فكي��ف اإذا ما دخلوا ه��م باأنف�صهم؟ 
- �صيذّل��ون النا���ص، �صيحارب��ون الدي��ن من 
داخل الب��لد، �صيذلون كل اإن�ص��ان �صيقهرون 
اليمني��ني، �صيذلونه��م، �صيجعلونه��م عبي��دًا 
لهم، خريات بلدنا �صين�تهبونها، �صيتحكمون 
يف كل �ص��يء يف هذه البلد، ف��ل نت�صوروا اأن 
دخولهم �صيكون دخواًل عابرا، وال تنتظر اأنت 
اأن تراهم اأمامك، هم �صيبنون قواعد ع�صكرية 
له��م هنا وهنا وهن��اك، ال ي�صمح لليمنيني باأن 

يدخلوا اإليها.
ونحن َم��ْن تفكرُينا �صطح��ي؛ نريد اأن نرى 
االأمريك��ي اأمامنا مدججاً ب�صلحه حتى نتاأكد 
اأنه هنا، ه��م اإذا ما تواجدوا يف قواعد - ولن 
تك��ون قواعده��م اإال يف اأماك��ن ا�صرتاتيجي��ة 

مهم��ة داخل اليمن - فاإنهم حينئٍذ يكونون قد 
خنقوا اليمن واأم�صكوا بزمام اأمر اليمنيني.

اإذا  م��اذا  الك��رمي،  الق��راآن  اإل��ى  ولنع��د 
�صيعملون فينا اإذا حتكموا اإلى هذه الدرجة؟. 
األي�ص��وا ه��م م��ن ق��ال اهلل عنه��م: اأنه��م دائماً 
ي�صعون يف االأر�ص ف�صادًا، واأنهم ال يودون لنا 
اأي خ��ري، واأنهم ال يحبونن��ا، واأنهم يع�ّصون 
علينا االأنام��ل من الغيظ، اإنهم اأعداء، فاإذا ما 
ا�صتحكمت قب�صة عدوك منك فماذا تتوقع منه 
اإال �صرب��ات خمزية، �صرب��ات موؤملة لنف�صيتك 

وملمتلكاتك، ولكل �صيء عزيز عندك.
هك��ذا اأ�صبحن��ا اإل��ى ه��ذه الدرج��ة الأنن��ا 
ابتعدن��ا كثريا كثريًا جدًا ع��ن القراآن الكرمي، 
اأي نح��ن بحاجة اإلى كلم كثري وكثري وكثري 
حتى نتحرك اأم��ام اخلطر الذي قد و�صل اإلى 

داخل كل بيت.
كاأنن��ا نلم���ص بالن�صب��ة لك��م - وه��و الذي 
نرج��و اإن �صاء اهلل الأنف�صنا جميعاً - اأن نكون 
قد فهمنا م�صوؤوليتن��ا اأن يكون لنا موقف واأن 
نك��ون قد ح�صلن��ا على ن�صب��ة ال باأ�ص بها من 
الوعي، ولكن قد نكون مقتنعني نحن، ونن�صى 
نن�ص��ي اأن يك��ون لنا موقف مم��ن ينطلقون يف 
تثبي��ط النا���ص م��ن داخلن��ا اأو م��ن اأي بقعة 

كانوا.

من يصمتون هم من سيكونون أذالء إذا ما هجم عليهم العدو
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الـــذي يحصل هــو عــــدوان بــكــل مــا تعنيه الــكــلــمــة، غـــزو أجــنــبــي احــتــال لبلد 
مستقل وحـــر اســمــه "الــيــمــن" والــــذي يــجــري فــي احملــافــظــات اجلــنــوبــيــة من 
جانب اإلماراتي من ممارسات، كلها ممارسات احتال، سيطرة عسكرية 
مباشرة على املطارات واملوانئ واملقرات والقواعد العسكرية املهمة 
واملنشآت االقتصادية، وسيطرة على جزيرة ميون، وجزيرة سقطرى.

 ) الن�صارى  وال  ال��ي��ه��وُد  تر�صى  ول��ن   (
��ع��ارا ( ع��ن االأن�����ص��اِر ُم���ْذ رف��ع��وا ) ال�����صِ

ًا  ُح�����َرّ ُم����ْذ وج������دوُه   ) ال��ي��م��ن��ِيّ   ( ع���ن 
ُي������ع������ادي ُك����������َلّ ط����اغ����ي����ٍة ج����ه����ارا 

ل����ه����ذا ح������ارب������وا ����ص���ع���ب���ي ِم���������رارًا 
ِت������ِه ِم��������رارا  واأره������َق������ُه������ْم ِب������ِع������َزّ

���ي���َق املُ����ج����رم����وَن ك�������اأَنّ اأر����ص���ي  و����صِ
غ���������َدْت جل���ه���ن���م ال�����ك�����ربى َم�����َط�����ارا 

��ن��ي��ن��اً ي��ن�����ص��دوَن دخ�����وَل ) ِن���ْه���ٍم (  ���صِ
����اَرى  اأُ�����صَ ل��ك��ْن   ... ن��ع��ْم  دَخ���ُل���وا  وق���د 

َع����نٍي  وُك����������ُلّ   .. ي����ع����ت����دوَن  ع��ل��ي��ن��ا 
االإن���ه���ي���ارا   ) ال���ري���ا����ص   ( يف  ُت����راِق����ُب 

���ُرون���ا  ح���ا����صَ م����ن  اإل������ى   .. ت���ع���ازي���ن���ا 
���ارا ! ��ال��ن��ا اخ��ت��ن��ُق��وا ِح�������صَ وب��ا���ص��ِت��ب�����صَ

■ ■ ■
اأف��َق��ن��ا   ) اأم���ري���ك���ا   ( ����ص���رب���اِت  ع��ل��ى 

���َف���ت ك���ع���ادت���ه���ا ال�����ص��غ��ارا  وق�����د ق�������صَ
ب���ن���ع���اِج ) جن�����ٍد (  اأق���ب���ل���ت  ع��ل��ي��ن��ا 

ان���ِت���ح���ارا  ) االإم���������ارات   ( واأدخ����ل����ت 
وم����ا اع���ت���اَد ال����ُرع����اُع خل���و����صِ ح���رٍب 

���َج���ارا  ����صِ ك���ان���ت   .. ح���روب���ه���م  اأ�����ص����ُدّ 
��م��ن��ا  ب���ج���ب���ار ال���������ص����م����اوات اع��ت�����صَ

واأب�����دي�����ن�����ا مل�����ا ج���م���ع���وا اح����ِت����ق����ارا 
�����������دن�����������ا ب���ن�������ص���ٍر  ف���������اآوان���������ا واأَيّ

ُي�����ج�����اَرى  ال  ب���ج���ي�������صٍ  زن�������ا  وع�������َزّ
ب�������دٍر (   ( ب����ي����وم  امل����وؤم����ن����ني  ث����ب����اُت 

���ص��ن��ع��ن��ا م����ن����ُه �����ص����اروخ����اً ون������ارا 
ُ ط�����ائ�����راٍت  واأ����ص���ب���ح���ن���ا ُن�����������ص�����رِيّ

ب����اأي����دي����ن����ا املُ������ب������ارك������ِة اق������ِت������دارا 
�����م�����ن�����اُه م���وت���اً  وح����ت����ى اجل��������ّو َل�����َغّ

ف���������ص����اَء ل�����ك�����ِلّ ط������ائ������رٍة َق����������َرارا
ع��ل��ي��ه��ا   .. ُع���ظ���م���ى  ����ٌة  و�����ص����اروخ����َيّ

وط�����ارا   ) ُب�����رك�����اٌن   ( ك������ُلّ  �����َح  جت�����َنّ
اأر�����صٌ  وه����َي   ) ال��������زالِزُل   ( وح���َلّ���ق���ت 

ب������ن������ا امل���������ص����اف����اِت اخ���ت�������ص���ارا  وذَوّ
زوااًل  ن�����ص��ن��ع��ه��ا   ) اإ���ص��رائ��ي��ل   ( ع��ل��ى 

����ارا  امل���������صَ اهلل  َد  ح������������َدّ م�����ا  م����ت����ى 
 ) جن����ٍد   ( و   ) اأب���وظ���ب���ٍي   ( يف  ��������ا  واإَنّ

اخ���ِت���ب���ارا وُن���ر����ص���ل���ه���ا   .. ُب����ه����ا  جُن����ِرّ
■ ■ ■

ان��ط��ل��ق��ن��ا   ) ال���وع���د  ����ص���ادق   ( ب���راي���ِة 
ف���اأذه���ل���ن���ا ال�����وج�����وَد ِب���ن���ا ان���ِب���ه���ارا 

اب����ت����داأن����ا  ب�����احل�����رب  االآن  ������ا  ك������اأَنّ
وق����د ���ص��ب��ع��وا ان���ه���زام���اً وان��ك�����ص��ارا 

���َن���ا ال���ي���وم ن��ح��ِت��ف��ُل ان���ت�������ص���ارًا ؟  األ�������صْ
!! وع��������ارا  ذاًل  ال�����ِع�����دا  وي���ن���ط���ف���ُئ 

ف�����ُك�����ويِن ي����ا ����ص���ن���ني احل�������رب ده������رًا 
������ا ن���ق���ت���ُل ال������ده������َر ان���ت���ظ���ارا  ف������اإَنّ

��������������ا ج�������اه�������زون الأل���������ف ع������اٍم  واإَنّ
����ص���م���ودًا واج����ِت����ي����اح����اً وان���ِت�������ص���ارا

الأم������ٍر  ق���ب���اُئ���ل���ن���ا  ����دت  اح����ت���������صَ اإذا 

����َلّ����َم وا����ص���ت���دارا  اإل���ي���ه���ا ال����ك����وُن �����صَ
ن��َف��رَن��ا  اإن  ال��ل��ق��ي��ط��ِة  ال���������ِدَوِل  ع��ل��ى 

ُغ����ب����ارا  .. ك����ان����ت  ك���م���ا  اأع����دن����اه����ا 
■ ■ ■

ارت���ب���ط���ن���ا  ب��������اهلل   .. مي�����ان�����ي�����ون 
ول������ل������ق������راآن اأ�����ص����ب����ح����ن����ا َم�����������َدارا 

���ص��رن��ا   ) ع���ل���ِيّ   ( االإم�������ام  ن���ه���ِج  ويف 
اأُي�����ه�����زُم م����ن ب���ه���ذا ال���ن���ه���ج �����ص����ارا ؟ 

راآن����������ا ال�����������ص�����ُرّ ت�����ه�����دي�����دًا ع���ل���ي���ِه 
اأ�����ص����ارا  مب����ا  روؤاُه  َك������َذَب������ْت  وم�����ا 

�����ص����دي����ُد ال����ب����اأ�����ص اأن����زل����ن����ا ع����ذاب����اً 
وغ����ا�����ص����ي����ًة ع���ل���ي���ه���م وان�����ف�����ط�����ارا 

ع��ل��ي��ه��م  اق�����رتب�����ت  ال�������ص���اع���ة  واإَنّ 
ف����ارا  ����وُر  وال����ت����ُنّ  .. االأم��������ُر  وج�������اَء 

اإال  ال�����ع�����اُم  ال����ن����ف����رُي  ي�����ِق�����َف  ول������ن 
وق�������د ������ص�����ارت مم����اِل����ك����ه����م ِق����ف����ارا

■ ■ ■
ع���ظ���ي���ٍم  �����ص����ع����ٍب  م�����ن  اهلل  رع�����ان�����ا 

��������ِت��������ِه اع����ِت����ب����ارا  اأع����������اَد ل����دي����ن اأَُمّ
ج��ي�����ٍص  األ���������َف  واَج����������َه  اهلل  ب����ن����ور 

دم�������ارا  واأن����ه����ك����ُه����م   .. مب������ف������ردِه 
خ��ي��ًل   ) ا���ص��ط��ن��ب��ول   ( م���ن  ي�����ص��ح��ذ  ومل 

ا�صتعارا   ) مو�صكو   ( م��ن  لل�صيف  وال 

�����ص����واُه  وال   .. ج�������َلّ  اهلل  ب���ف�������ص���ل 
وح����ي����دًا �����ص����َدّ ِح����ل����ِف ال�������ص���ِرّ ث����ارا 

�����ص����اَءت  ال���رح���م���ن  اإرادة  اأُظ�����������ُنّ 
اجِل������وارا  ���َل  ي�������صِ اأن  ال�����ص��ع��ب  ل���ه���ذا 

ف���ي���ل���ق���ى ال�����ث�����ائ�����رون ب������ِه خ���ل����ص���اً 
ن���ارا م���ن���ُه   ) امل���ن���ام���ُة   ( وت��ق��ت��ِب�����ُص 

اأردن���������ا  م�����ا  من�����ل�����ُك   .. مي����ان����ي����ون 
ون����ح����ت����ك����ُر ال�����ب�����ط�����والت اح����ت����ك����ارا 

ج���ع���ل���ن���ا امل���������وت ج����ن����دي����اً ل���دي���ن���ا 
وع����زرائ����ي����ل اأ����ص���ب���ح ُم�����ص��ت�����ص��ارا 

��ت  �����ص����ن����ا ال���ع���وا����ص���َف ح���ني ه��َبّ ورَوّ
����رن����ا ال����ِب����ح����ارا  ����َجّ ول�������لأع�������داء �����صَ

��ف��ن��ا  ق�����صَ اإن  ن�����ع�����ِدُل  ال���������رِدّ  وع���ن���د 
ف�����ل ُن����ب����ِق����ي ل���ع���ا����ص���م���ٍة َم�����َط�����ارا 

ب�����لٌد  وط����ن����ي  ع���ل���ى  َه����َج����م����ت  اإذا 
ن����ه����ارا  اأو  َب�����ي�����ات�����اً  دخ����ل����ن����اه����ا 

��������ا  ِك������ب������اٌر ت�����ع�����رُف االأزم��������������اُن اأَنّ
دن������ا ب���������اأن ن���ح���ي���ا ِك�����ب�����ارا  ت������ع������َوّ

ف�����ل ن����خ����ت����اُر غ�����ري ال������ع������ِزّ درب�������اً 
دارا  ال���ف���ردو����ص  ����ص���وى  ن��ر���ص��ى  وال 

�صلى  ال���ت���اري���ُخ  ا���ص��م��ن��ا  َذَك�������َر  اإذا 
ًا واف����ِت����خ����ارا  ع���ل���ى امل����خ����ت����ار ع����������َزّ

ع��ل��ي��ن��ا  دن�����ي�����ا  ي������ا  اهلل  �������ص������لُة 
انت�صارا   ) ال��ب��ي��ت   ( يف  ن��ط��وُف  ون��ح��ُن 

ُد االإ�������ص������راَء ف��ت��ح��اً  �����������ِدّ ون����ح����ُن جُنَ
 ) الن�صارى  وال  ال��ي��ه��وُد  تر�صى  ول��ن   (
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آخ�����������ر مستج�������������دات اجلب������ه���������ات

�صه��دت �صاحة باب اليمن بالعا�صمة �صنعاء ع�صر 
يوم اجلمع��ة م�ص��رية جماهريية حا�ص��دة ا�صتنكارا 
بجرمية االغت�صاب التي تعر�صت لها امراأة باخلوخة 

حتت �صعار “حترير االأر�ص �صونا للعر�ص”.
الع��ام  النف��ري  اجلماهريي��ة،  احل�ص��ود  واأعلن��ت 
والنك��ف لقبائ��ل اليم��ن للتوج��ه اإلى اجلبه��ات للثاأر 
جلرمي��ة االغت�ص��اب والدفاع عن العر���ص واالأر�ص 
وال��رد على جرائم العدوان وانتهاكاته بحق ال�صعب 
اليمن��ي.. وتوع��دت ب��رد ق��وي ومزل��زل عل��ى ه��ذه 
اجلرمي��ة وكل جرائ��م الع��دوان واملرتزق��ة ط��وال 

الثلث ال�صنوات املا�صية.
ورف��ع امل�صاركون يف امل�ص��رية اللفتات .. مرددين 
ارتكبه��ا  الت��ي  اجلرمي��ة  به��ذه  املن��ددة  الهتاف��ات 
العدوان ومرتزقت��ه والتاأكيد على اأن ال�صعب اليمني 

�صيدافع عن اأر�صه وعر�صه مهما كانت الت�صحيات.

واأك��د امل�صارك��ون يف امل�ص��رية التي �صارك��ت فيها 
اجلالية ال�صودانية، اال�صتع��داد للتحرك اإلى جبهات 
الع��دوان  ملواجه��ة  والبطول��ة  وال�ص��رف  الع��زة 
ومرتزقت��ه حتى حترير كل �صرب من اأر�ص الوطن من 

دن�ص الغزاة واملحتلني.
و�ص��ددت احل�ص��ود عل��ى اأن العر���ص اليمني خط 
اأحم��ر ال ميك��ن امل�صا�ص ب��ه وال امل�صاوم��ة عليه واأن 
امل�صا���ص بالعر���ص �صيح��ول قبائ��ل اليم��ن وكب��اره 
و�صغ��اره وجي�صه وجلانه اإل��ى قنابل موقوته متزق 
حت��ت  م��ن  االأر���ص  وتزل��زل  ومرتزقت��ه  الع��دوان 
ال�ص��ري عل��ى طري��ق  اأقدامه��م.. واأك��دت احل�ص��ود 
االنت�ص��ار للعر���ص وال�صرف الذي اأه��دره االحتلل 
ومرتزقته يف ظل تواطوؤ و�صمت دويل خمجل ومعيب.
ويف امل�ص��رية األق��ى وكي��ل حمافظ��ة احلديدة علي 
اأحم��د ق�ص��ر كلم��ة با�ص��م اأبن��اء تهام��ة، اأ�ص��اد فيه��ا 

باحل�ص��ور اجلماهريي يف هذه امل�ص��رية من خمتلف 
قبائل ومناطق اليمن ا�صتجابة لنكف قبائل تهامة.

ودعا با�ص��م قبائل واأبناء تهامة اإل��ى اإعلن النكف 
الع��دو  م��ا دن�ص��ه  لتطه��ري  الع��ام  القبل��ي والنف��ري 

ومرتزقته والرد على جرائمه وانتهاكاته.
واأ�ص��ار اإلى اأن ال�صع��ب اليمني يق��دم القوافل تلو 
القواف��ل م��ن اأج��ل حترير اأر�ص��ه و�ص��ون عر�صه.. 
وق��ال” نح��ن �صع��ب ياأتي من ب��ني ثنايا امل��وت ومن 
حت��ت الركام �صعب احلري��ة واال�صتقلل �صعب وجد 

لينت�صر ال لينك�صر”.
واألقي��ت خلل امل�ص��رية ق�صيدة لل�صاع��ر عباد اأبو 
حامت اأكدت تلبيه داعي الدفاع عن االأر�ص والعر�ص 
وال��رد عل��ى جرائ��م الع��دوان، م�صيدة مب��ا ي�صطره 
اأبط��ال اجلي���ص واللج��ان ال�صعبي��ة من بط��والت يف 

خمتلف اجلبهات. 

تنديــــــــــــــــدًاً بجرميـــــــــــــــــــــــــة اإلغتصـــــــــــــــــــــاب فـــــــــــــي اخلوخـــــــــــــــــــــة..
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اجل��وف: نف��ذ للجي�ص واللج��ان عمليت��ني ع�صكريتني 
العملي��ة االأولى ا�صتهدفت مواق��ع املرتزقة يف وادي �صواق 

و�صابر و�صائلة �صقر مبنطقة ال�صاقية يف مديرية الغيل 
بينم��ا ا�صتهدفت العملية الثانية مواق��ع مرتزقة اجلي�ص 
�ل�سع��ودي يف �سحر�ء �جلوف و�سق��وط قتلى وجرحى من 

املرتزقة خلل العمليتني.
جنران: لقي الع�صرات م��ن املرتزقة م�صرعهم وجرح 
اأعداد منهم خلل عملية نوعية نفذها اأبطالنا على مواقعهم 

يف التب��ة الرملية مبنطقة القذامي��ل يف االأجا�صر  ومقتل عدد 
من مرتزقة اجلي�ص ال�صعودي وتدمري اآليات خلل عمليات

ع�ص��ري: متك��ن �أبط��ال �جلي���س و�للج��ان م��ن �إحباط 
حت��ركات مرتزق��ة اجلي���ص ال�صع��ودي قبال��ة منف��ذ عل��ب 

و�سقوط عدد من �لقتلى يف �سفوفهم بينهم �سود�نين
تعز: نفذ اأبطالنا عملية نوعية ا�صتهدفت مواقع مرتزقة 
الع��دوان يف منطقة اأبعر ومتكن��وا � بف�صل اهلل � من دحرهم 

من عدة مواقع وقتل وجرح العديد منهم.

وكالة أمريكية: اإلمارات تقف وراء االغتياالت في عدن
نقل��ت وكالة “اأ�صو�صيتد بر���ص” االأمريكية 
ع��دن  مدين��ة  يف  كب��ري  اأمن��ي  م�ص��وؤول  ع��ن 
اليمني��ة، اأن االإم��ارات تق��ف وراء التخطي��ط 

للغتياالت”.
وبح�ص��ب التقرير ال��ذي ن�صرته الوكالة عن 
الدور االإماراتي يف عدن، فاإّن االغتياالت لفتت 
االنتب��اه عل��ى اخل�صومة التي ب��رزت موؤخًرا 

يف ع��دن ك��ون ذل��ك لي���ص اإال حلق��ة اأخ��رى يف 
احل��رب االأهلية اليمنية املعقدة، وقد ت�صببت 

االغتياالت يف موجة غ�صب �صد االإمارات”.
عدي��دة،  ح��االت  “يف  التقري��ر  واأ�ص��ار 
انخرط��ت ميلي�صيات مدربة اإماراتيا – والتي 
يعم��ل بع�صه��ا حتت ظ��ل ما ي�صم��ي باملجل�ص 
االنتق��ايل- يف ا�صتباكات عنيفة م��ع ملي�صيات 

ه��ادي، كما يتم ربط االإم��ارات اأي�ًصا ب�صجون 
باالإره��اب  م�صتبه��ون  فيه��ا  يع��ذب  �صري��ة 

ويعتقلون بل حماكمة”.
وذك��رت الوكال��ة، اأن 2٥ عل��ى االأق��ل م��ن 
الدعاة واخلطباء وعلماء الدين مت ا�صتهدافهم 
يف عدن وحمافظات جنوبية منذ 2٠١6 اإ�صافة 

اإلى مقتل ١٥ خلل ال�صتة االأ�صهر املا�صية”.


