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> التماسك واالطمئنان في هذه 
املعركة هو أهم نقطة، وتكتيك 

العدو سيفشل.

> العدو يستطيع أن يفتح معركة 
في احلديدة ولكنه يستحيل عليه
 أن يحسمها.

> احلذر من التقصير والتفريط واإلرباك والقلق، 
وإني ألرى شعبنا اليوم في وضعية أفضل 
تساعده على الصمود والثبات.

> رهان شعبنا على الله أثبت جدواه فيما تكبده 
العدو من هزائم، وشعبنا عاش حقيقة النصر 

في كثير من املواجهات.

> من موقع مظلوميتنا معنيون 
بالصمود واالستبسال بوجه 

الغزاة واملرتزقة.

> املعركة في الساحل هي
 معركة أمريكية بامتياز 
وجنودها مرتزقة.

ثقوا .. نحن إلى جانبـ�ـں السيد القائد 
ألبناء محافظة 

احلديدة:
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وإذا احلــــشـــــود بعثــــــــرت

مقتلة دامية وانتكاس�ات مدوية.. تالش�ي كتائب وألوية بأكملها..
مش�ترك. وج�وي  صاروخ�ي  بإس�ناد  واللج�ان  للجي�ش  س�احق  وهج�وم  الغرب�ي  الس�احل  ف�ي  املرتزق�ة  عل�ى  س�وداء  أي�ام   

نـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــر شـــــــعـــــــبـــــــي 
ورســـــــــمـــــــــي بــــــاجتــــــاه 

الساحل الغربي
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مؤسسة الشهيد 

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

الناشر/
رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

إجنــــــاز أمـــنـــي كـــبـــيـــر.. عـــــدد مــــن أخـــطـــر عـــنـــاصـــر الــتــحــالــف 
)باألسماء( األمنية  األجــهــزة  قبضة  فــي  باحلديدة 

متكن��ت الأجه��زة الأمنية،  مبحافظة احلديدة، غربي اليمن من القاء القب�ض على عدد من 
مرتزقة التحالف وعمالئه يف عدة مديريات من املحافظة.

وذكر م�ض��در اأمني عن قيام الأجهزة الأمنية يف مديرية بيت الفقيه ب�ض��بط اأحد املطلوبني 
اأمنيا وهو املدعو )�ض. ع. ن.( من اأهايل بيت الفقيه. واأ�ضار امل�ضدر اأن التحريات والتحقيقات 
اأثبتت  اأنه اأحد عنا�ضر التحالف اخلطرية جدا ويعمل على “ر�ضد حتركات ومواقع اجلي�ض 
واللجان وجمع املعلومات”.. واأ�ضاف ان املطلوب اأمنيا يقوم اأي�ضا “برفع بالإحداثيات عن 
املوؤ�ض�ضات احلكومية واخلدمية للعدوان كما اأنه يدير خاليا نائمة مبديرية بيت الفقيه، وهو 

م�ضوؤول عن متويل عنا�ضر العدوان التي تقوم بالر�ضد يف املديرية”.
ويف مديري��ة احل��وك مبحافظة احلديدة مت القاء القب�ض على املرتزق املدعو ) م .ا . �ض . 
ك ( وهو جندي يف الدفاع ال�ض��احلي  واأحد العنا�ض��ر التي جندها العدوان ، للقيام بعمليات 
الر�ضد ..  واأكد امل�ضدر الأمني عن متكن رجال الأمن يف مديرية احل�ضينية من اإلقاء القب�ض 
على �ضخ�ض��ني من العنا�ض��ر املطلوب��ة امنيا وهم املدع��و ) ا . م . ا ( واملدعو ٢-م .ا . ( من 

اأهايل حمافظة احلديدة وهما من اخطر عنا�ضر الر�ضد يف املديرية 
واأو�ضح امل�ضدر اأنه مت ال�ضبط وفقا ملعلومات اأمنية ور�ضد وحتريات دقيقة .

واأكد امل�ض��در اأن الجهزة الأمنية  باملر�ض��اد لكل من ت�ض��ول له نف�ض��ه التعاون مع اعداء 
الوطن والرتهان والعمالة للعدو من اأن يد الأمن �ضتطاله ، و�ضيلقى اجلزاء القانوين الرادع 

الذي ي�ضتحقه .

�ض��بطت الأجه��زة الأمني��ة ي��وم اأم���ض الأول يف 
املنف��ذ اجلنوب��ي ملدينة ذمار �ض��يارة ن��وع ” دينه” 
حتم��ل على متنه��ا كمية كبرية من احل�ض��ي�ض كانت 

قادمة من مدينة عدن يف طريقها اإلى ال�ضعودية.
واأكدت م�ض��ادر اأمنية باأن اأف��راد النقطة الأمنية 
الواقع��ة عند املنفذ اجلنوبي ملدينة ذمار متكنوا من 
�ضبط �ضيارة نوع ” دينه”  قادمة من حمافظة عدن، 
يف طريقها لل�ضعودية ،وعلى متنها عدد 65 كي�ض مبا 
ي��وازي طن ون�ض��ف الطن م��ن احل�ض��ي�ض الأفغاين، 

بح�ضب البيانات امل�ضجلة عليها العبوات.
واأ�ض��ارت امل�ض��ادر اإل��ى اأن��ه مت اكت�ض��اف كمي��ة 

احل�ضي�ض، املخفية خلف حاجز اإ�ضايف من احلديد يف 
�ض��ندوق الدينه، لفتتا بعد ا�ضتجواب ال�ضائق كان 
قادما من مدينة عدن يف طريقها اإلى حمافظة ماأرب.

مبين��ا اأن الأجه��زة الأمنية با�ض��رت حجز الكمية 
وحتريزها ل�ض��تكمال التحقيقات بالق�ضية، واإحالة 

امل�ضبوطني لالأجهزة الق�ضائية..
 وتن�ض��ط حركة تهريب املخدرات اإلى الأرا�ض��ي 
ال�ضعودية عرب طرق متعددة، والتي اأ�ضبح تعاطي 
احل�ض��ي�ض رائج��ا ب��ني ال�ض��باب ال�ض��عودي، ويقف 
خلف هذه التجارة عدد من الأمراء الأ�ضرة احلاكمة 

يف ال�ضعودية.

ضــــــــــــــبــــــــــــــط خـــــــــــــــــايـــــــــــــــــا رصـــــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــابــــــــــــــعــــــــــــــة لــــــــــــلــــــــــــغــــــــــــزاة 
واملــــــــــــــــــــــــــــــرتــــــــــــــــــــــــــــــزقــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــي احلـــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــدة

متكنت الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع اللجان ال�ضعبية الثنني من �ضبط عدة خاليا تتبع 
قوى الغزاة واملرتزقة يف عمليات اأمنية متفرقة يف عدد من مديريات حمافظة احلديدة.

واأفاد م�ضدر اأمني رجال الأمن يف حمافظة احلديدة متكنوا من القاء القب�ض على عدد من 
مرتزقة وعمالء العدوان يف عدة مديريات، ففي مديرية بيت الفقيه مت �ض��بط اأحد املطلوبني 
اأمنيا" وهو  املدعو )�ض . ع . ن ( من اأهايل م/بيت الفقيه وقد  اأثبتت التحريات والتحقيقات  
اأن��ه اأح��د  عنا�ض��ر  العدوان اخلط��رية ج��دا و يعمل على ر�ض��د حتركات ومواق��ع اجلي�ض 
واللجان ال�ض��عبية وجم��ع املعلومات، وكذا الرف��ع بالإحداثيات عن املوؤ�ض�ض��ات احلكومية 
واخلدمية للعدوان كما اأنه يدير خاليا نائمة مبديرية بيت الفقيه، وهو  م�ض��وؤول عن متويل 
عنا�ض��ر الع��دوان التي تقوم بالر�ض��د يف املديرية.. واأ�ض��اف امل�ض��در اأن الأجه��زة الأمنية 
متكن��ت م��ن اإلقاء القب�ض على املرتزق املدع��و )  م .ا . �ض . ك ( يف مديرية احلوك مبحافظة 
احلدي��دة  وه��و جن��دي يف الدفاع ال�ض��احلي، واأحد العنا�ض��ر التي جندها الع��دوان، للقيام 
بعمليات الر�ض��د.. كما مت اإلقاء القب�ض على �ضخ�ض��ني يف مديرية احل�ض��ينية من العنا�ض��ر 
املطلوبة امنيا وهم املدعو ) ا . م . ا ( واملدعو   ٢-م .ا . ( من اأهايل حمافظة احلديدة وهما 
من اأخطر عنا�ضر الر�ضد يف املديرية.. واأهاب امل�ضدر باملواطنني من اأبناء احلديدة التعاون 
مع الأجهزة الأمنية والإبالغ عن العنا�ضر التي ت�ضعى اإلى زعزعة اأمن وا�ضتقرار املحافظة 
م��ن خالل التعاون مع قوى الغزو واملرتزقة، موؤكدًا اأن الأجهزة الأمنية �ض��تكون باملر�ض��اد 

لكل من ت�ضول له نف�ضه امل�ضا�ض بالأمن وال�ضكينة العامة يف املحافظة.

إنجازات األجهزة 
األمنية  واللجان 

الشعبية في أسبوع

الــــرئــــيــــس املـــــشـــــاط ميــــنــــح وســـــــــام اجلــــمــــهــــوريــــة لــلــشــهــيــد 
الـــــصـــــمـــــاد ووســـــــــــــام الـــــشـــــجـــــاعـــــة ملـــــرافـــــقـــــيـــــه الـــســـتـــة

منح الأخ مهدي امل�ش��اط رئي�س املجل�س ال�شيا�ش��ي الأعلى و�شام اجلمهورية للرئي�س ال�شهيد 
�ضالح ال�ضماد، �ضلمه لوالده علي ال�ضماد.

كما منح الرئي�س امل�ش��اط، و�ش��ام ال�شجاعة ملرافقي الرئي�س ال�ش��هيد ال�شماد ال�شتة، ال�شهيد 
اأمني حمرو�ض ا�ض��تلمه اأخوة على حمرو�ض، وال�ض��هيد عبد الباري مناع ا�ض��تلم الو�ض��ام ولده 
عادل مناع.. وال�ض��هيد اأمني �ض��منه ا�ضتلم الو�ض��ام اأخوة ربيع �ضمنه، وال�ض��هيد �ضالح �ضريان 
ا�ض��تلمه والده يحيى �ضريان وال�ض��هيد علي عبداخلالق الهمداين ا�ض��تلمه اأخوة درهم الهمداين، 

وال�ضهيد عبدالكرمي �ضرف الدين ا�ضتلمه والده عبد الوهاب �ضرف الدين.

اأحيت رابطة علماء اليمن يوم الثنني، الثاين ع�ض��ر من �ضهر 
رم�ض��ان الذكرى الإ�ض��المية لفتح مكة وغزوة بدر بالعا�ضمة 
�ضنعاء حتت عنوان )ن�ضر من اهلل وفتح قريب(.. وقد احتوت 
الفعالي��ة عل��ى عدد م��ن الكلمات حتدث��ت عن اأهمية ا�ض��تلهام 
الدرو���ض والعرب من حياة الر�ض��ول، واأهم القيم والأخالقيات 
التي يحتاجها امل�ش��لمون اليوم والتي من اأهمها الرتباط باهلل 
وال�ض��دق مع��ه واإيثار املجاه��د لأخي��ه املجاهد وال�ض��لو عن 
الدنيا..واختتمت الفعالية بقراءة بيان علماء اليمن والذي دعا 
كل العلماء واخلطباء والدعاة واجلامعات ومراكز الدرا�ضات 
والأبحاث اإلى اإبراز �ضخ�ضية النبي اجلهادية ودرا�ضة �ضريته 
الدرا�ض��ة الواعي��ة الت��ي تع��زز قي��م الرحمة واخل��ري والعزة 
واحلري��ة والكرام��ة والعدل والعبودي��ة الكاملة هلل ومواجهة 
ق��وى الطاغوت.. وحمل علماء اليمن جميع العلماء واخلطباء 
والإعالمي��ني وال�ضخ�ض��يات الجتماعي��ة م�ض��ئولية التح��رك 
التعبوي والتحري�ض على قتال الغزاة واملحتلني ومرتزقتهم.

واعت��ربوا ذك��رى فت��ح مك��ة وغ��زوة ب��در حمط��ة تعبوية 
ل�ض��تنها�ض الهم��م وا�ض��تنفار املوؤمن��ني نح��و جبه��ات القتال 

وتوعية الأمة بال�ضنن والوعود الإلهية بالن�ضر.
وحثوا كل املجاهدين الأبطال وجميع املرابطني ال�ضامدين 

يف جميع اجلبهات ل �ض��يما يف ال�ض��احل الغربي اإلى ال�ضتعانة 
باهلل تعالى وال�ضتغاثة به والتوكل عليه.

وج��دد البي��ان الدع��وة لل�ض��عب اليمن��ي اإلى النف��ري العام 
ورف��د جميع اجلبهات بالرجال وقوافل الكرم ول �ض��يما جبهة 
ال�ضاحل الغربي التي يقود معركتها وينفذ اأهدافها ويدير غرف 
عملياتها الأمريكيون والربيطانيون والإ�ضرائيليون بالتن�ضيق 
والتع��اون م��ع النظ��ام ال�ض��عودي والإمارات��ي ومرتزقته��م 
مما ي�ض��توجب من اجلميع ا�ضت�ض��عار امل�ض��وؤولية وم�ض��اعفة 

اجلهود،
كما دعا البي��ان اجلميع اإلى اإيالء دعوة وتوجيهات ال�ض��يد 
القائ��د عبد امللك بدر الدين احلوثي الهتم��ام البالغ والتفاعل 
اجل��اد وامل�ض��وؤول واأن يب��ذل كل ف��رد م��ن اأبناء اليم��ن جهده 
وو�ض��عه وطاقت��ه يف مواجه��ة الع��دوان واأدواته الرخي�ض��ة 
والت�ض��دي حلرب��ه الإعالمي��ة امل�ض��للة والوقوف بحزم �ض��د 
كل دخيل وعميل مند�ض ي�ض��عى لزعزع��ة الثقة باأبناء اجلي�ض 

واللجان ال�ضعبية.

يتوا�ض��ل النفري العام ال�ض��عبي والر�ض��مي 
من خمتل��ف املحافظات اإلى حمافظة احلديدة 
م�ض��اندة لأبن��اء تهام��ة لدح��ر و�ض��د الغزاة 
واملرتزق��ة يف معرك��ة جبهة ال�ض��احل الغربي 
ياأت��ي ه��ذا التوافد تلبي��ة لدعوة قائ��د الثورة 
ال�ض��يد عبدامللك بدر الدين احلوث��ي بالتوجه 
لت�ض��حيات  ووف��اء  ال�ض��احل  معرك��ة  اإل��ى 
ال�ض��هيد الرئي�ض �ضالح ال�ضماد ولدمه الطاهر 
موؤكدي��ن اأن اأر�ض تهامة �ض��رف�ض كل الغزاة 
واملحتل��ني وعل��ى نف���ض ال�ض��ياق اأك��د وزي��ر 
الداخلي��ة الل��واء الركن عبداحلكي��م املاوري 
اأن احلكومة وال�ض��عب ينظ��رون باعتزاز اإلى 
م��ا قدمه مواطن��و حمافظة احلدي��دة الأبطال 
اإل��ى جانب اأبط��ال اجلي�ض واللجان ال�ض��عبية 
الذين يخو�ض��ون معركة الن�ضر املحتوم باإذن 
اهلل �ض��د الغ��زاة ومرتزقته��م.. تاأكيد املاوري 
جاء خالل زيارته ملحافظة احلديدة وتراأ�ض��ه 

اجتماع��ا للجن��ة الأمنية باملحافظة بح�ض��ور 
رئي�ض اللجنة الأ�ض��تاذ ح�ض��ني الهيج حمافظ 
املحافظ��ة واللواء الرك��ن رزق اجلوفى وكيل 
وزارة الداخلية لقطاع الأمن ونائب مدير اأمن 
املحافظة العقي��د الركن عم��ر املقبلى وجميع 

اأع�ضاء اللجنة الأمنية باملحافظة.
واأ�ض��ار اللواء املاوري اإلى اأن هذه الزيارة 
تاأتى من اأجل الطالع عن كثب على م�ض��توى 
الت��ي  الحتياج��ات  ومعرف��ة  الأمن��ي  الأداء 
تتطلبه��ا الأجه��زة الأمني��ة، وال�ض��تماع اإلى 

و�ض��بل  ال�ض��عوبات  ملعرف��ة  الأم��ن  رج��ال 
اأف�ض��ل م�ض��توى م��ن  جتاوزه��ا مب��ا يحق��ق 
الأداء الأمن��ي ووف��ق اأعل��ى املعايري،م�ض��يدًا 
مبا حتققه الأجه��زة الأمنية يف املحافظة على 
م�شتوى �شبط اجلرمية، اأو اإحباط خمططات 
الع��دوان الرامية اإلى زعزعة اأمن وا�ض��تقرار 

البلد يف كل حمافظات اجلمهورية.
اإلى ذل��ك قام وزير الداخلي��ة برفقة الوكيل 
لقط��اع الأم��ن الل��واء اجل��ويف بزي��ارة مليناء 
احلدي��دة واطلعا على م��ا اأحدثه العدوان من 
تدمري ممنهج وا�ض��تمعا من مدي��ر اأمن امليناء 
العقيد �ضلمان جماعي اإلى �ضرح عن اخلدمات 

الأمنية التي تقدمها كوادر الأمن فى امليناء.
وت��ال ذل��ك زي��ارة للواء امل��اورى اإل��ى فرع 
م�ض��لحة خفر ال�ضواحل فى حمافظة احلديدة 
وا�ض��تمع اإل��ى �ض��رح مف�ض��ل عن �ض��ري الأداء 
فى فرع امل�ض��لحة و�ض��كر الوزي��ر كل الكوادر 
العامله ف��ى الفرع على انتظامهم و�ض��مودهم 
خف��ر  م�ض��لحة  رئي���ض  ا�ض��تقباله  ف��ى  ،كان 

ال�ضواحل اللواء عبدالرزاق املوؤيد

عـــــلـــــمـــــاء الـــــيـــــمـــــن يـــــحـــــيـــــون ذكـــــــــــرى فـــــتـــــح مـــــكـــــة وغــــــــــــــزوة بـــــــــدر ويـــــــــجـــــــــددون الــــــــدعــــــــوة لـــلـــنـــفـــيـــر

نــــــــفــــــــيــــــــر شــــــــعــــــــبــــــــي ورســـــــــــــــمـــــــــــــــي بـــــــــــــــاجتـــــــــــــــاه الــــــــــــســــــــــــاحــــــــــــل الــــــــغــــــــربــــــــي

و577  طـــــــــــــنـــــــــــــًا  تـــــــــضـــــــــبـــــــــط  األمـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــة  األجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــزة 
كـــــــــــــــجـــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــن احلـــــــــــــــشـــــــــــــــيـــــــــــــــش فـــــــــــــــــــــــي ذمـــــــــــــــــــــــار

من اأ�ض��مى اآيات العظمة ان يجد املرء جمال ي�ض��تطيع 
ان يتحدث ويف ر�ض��الة ب�ض��يطة يتوجه الإن�ض��ان خماطبا 
فيه��ا رج��ال الق��راآن وفر�ض��ان الإح�ض��ان اآه��ل التق��وى 
والإيث��ار والباأ���ض ال�ض��ديد.. الذي��ن كان��وا و�ض��يظلون 
وبا�ض��تمرار يحملون و�ض��ام ال�ض��رف العظيم يف �ضونهم 

للدين وللعر�ض ولالأر�ض ..
اإنه��م رج��ال اهلل املرابطون.. كيف ل.. وم��ا من يوم وليلة 
اإل واآي��ات معجزاتهم تبه��ر العامل مبا في��ه فتغري املوازين 

،وتاأتي بامل�ضتحيل الذي مل ولن يكون اإل لهم..
واإل��ى تلك اجلباه ال�ض��اخمة الأبية نبع��ث اأزكى حتايانا 
حممل��ة ب��كل معاين الفخ��ر والإع��زاز اإلى حماري��ب العبادة 

وميادين اجلهاد.
وبكل ثقة واطمئنان نقول اأنتم اأملنا بعد اهلل، فالر�ضا�ضة 
الت��ي تنطلق منك��م اإلى �ض��دور الأع��داء هي ت�ض��بيحة لكل 

اليمنيني ،و�ض��واريخكم هي من ت�ضنع البت�ضامة يف وجوه 
اأطفالنا املرعوبني من ق�ضف العدوان..

وعليكم اإخوتي ان تعلموا اأن ال�ض��عب كل ال�ض��عب معكم 
ومن خلفكم �ضامد ب�ضمودكم مازال يتحدى غري اآبه بح�ضار 

اأو دمار يقدم كل يوم القرابني هلل دون ياأ�ض اأو ملل.
فم��ا اأعظمه من �ض��عب اأنتم راأ�ض مال��ه وفي�ض عطائه… 
وجدي��ر بن��ا اأي�ض��ا اأن نذك��ر يف ه��ذا املقام بع�ض��ا مم��ا قاله 
رئي�ضكم ال�ضهيد العظيم ال�ضماد حني قال )اإن اليمن معجزة 
الدنيا واأ�ض��طورة الت�ض��حيات( ف��ال تهنوا يف ابتغ��اء القوم 
..واألق��وا ما يف ميينكم تلقف ما �ش��نعوا فاإمنا �ش��نعوا كيد 
�ض��احر ول يفلح ال�ض��احر حي��ث اتى ..واإن ي��وم الفتح لي�ض 

عنكم ببعيد
ول تن�ضوا رهان �ضعبكم عليكم بعد اهلل ومع كل م�ضهد عز 
،اأو �ض��ورة تنكيل على اأيديكم ي�ضاهدها هذا ال�ضعب فيزداد 

حبا لكم وفخرا واعتزازا و�ضوقا للت�ضحية اإلى جانبكم 
ف�ض��الم اهلل عليكم يف جبهة ال�ضاحل ورباطكم فيها، و�ضالم 
اهلل عليك��م يف جن��ران وجي��زان وثباتها، ويف نهم و�ض��رواح 
وا�ضتب�ض��الها، و�ض��الم اهلل عليكم يا نف���ض الرحمن… يف كل 
جبه��ة ومي��دان يف الداخ��ل واخل��ارج ويف كل �ض��رب وطئت��ه 

اأقدامكم الطاهرة..
ختاما ن�ض��األ من اهلل وبحق وف�ض��ل هذا ال�ض��هر العظيم 
�ض��هر الهدى و�ض��هر النت�ض��ارات والفتوحات.. اأن يثبتكم 
وي�ش��د اأزرك��م واأن ميدك��م مبالئك��ة م��ن عن��ده واأن ين��كل 
باأعدائك��م واأن يجع��ل من ن�ض��يبكم الن�ض��ر والغلبة ومن 
ن�ش��يب عدوك��م الهزمي��ة واخل��ذلن واأن يرحم �ش��هداءنا 
واأن ي�ض��في جرحان��ا واأن يحف��ظ لنا علمنا وقائدنا �ض��يدي 
ومولي عبدامللك بدرالدين احلوثي يحفظه اهلل… و�ضالم 

اهلل عليكم ورحمته وبركاته

عبدالكرمي سندإلــــــــــــــــــــــــــــــــى املــــــــــــــــقــــــــــــــــاتــــــــــــــــلــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــي اجلــــــــــــــبــــــــــــــهــــــــــــــات
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للمرة الثانية يف غ�ض��ون �ض��هر يجري اإغالق مطار اأبها الإقليمي يف جنوب غرب ال�ضعودية 
وتعليق املالحة منه واإليه، اإثر غارات ي�ضنها طرين اجلو اليمني امل�ضري.

يف الثامن ع�ضر من اأبريل املن�ضرم نفذت طائرات قا�ضف 1 امل�ضرية غارات على مطار ابها، 
اغلق مطار ابها على اثره لنحو 1٢ �ضاعة وجرى حتويل الطائرات القادمة اإليه اإلى مطارات 

جيزان والريا�ض وجدة.
ون�ضرت يومها ال�ضلطات ال�ضعودية التي مل ت�ضتطع اإنكار اإغالق املطار �ضورا لأمري منطقة 

ع�ضري وهو يتفقد مدرج املطار ومرافقه بعد الغارات اليمنية بطائرات م�ضرية.
الطائرات امل�ضرية اليمنية نفذت حينها كذلك غارات  طالت �ضركة اأرامكو يف جيزان .

وظهر اليوم �ض��الح اجلو اليمني امل�ض��ري يعيد الكرة وال�ض��فعة للنظام ال�ض��عودي، وينفذ 
غ��ارات ظه��ر ال٢6 م��ن مايو على مطار اأبه��ا اأدت اإلى تعليق املالحة م��ن واإلى املطار وطلب 
م��ن الطائرات القادمة حتوي��ل وجهتها اإلى مطارات اأخرى يف اململك��ة، بينما مت تاأجيل اإقالع 
الرح��الت املنطلق��ة م��ن املطار اإلى ع��دة وجه��ات دولية، وقوب��ل الهجوم بال�ض��دمة من قبل 

ال�ضلطات ال�ضعودية فالهجوم كان متوقعا ، والإجراءات التي اتخذت اأثبتت ف�ضلها.
ويق��ول اخلب��ري الع�ض��كري العميد امني حطيط ، يف املرة املا�ض��ية التي �ض��ن فيها الهجوم 
عل��ى مط��ار اأبها ميكن اأن يعزى النجاح اإلى عن�ش��ر املفاجاأة، لكن الهجوم هذه املرة يك�ش��ف 
عن تطور قدرات �ض��الح اجلو اليمني امل�ض��ري ، وان الو�ض��ع اليوم خمتلف و�ضتجد ال�ضلطات 
ال�ضعودية نف�ضها جمربة على العراف بقدرات الطريان اليمني امل�ضري لتنفيذ اأهدافه داخل 

اململكة.
وي�ض��يف اأن اإع��الن الناطق ل�ض��الح اجلو امل�ض��ري عن عملي��ات قادمة اأك��ر فاعلية  يحمل 

بعدين مهمني، يتمثل الأول باأن ال�ض��ربات اجلوية واإغالق مطار اأبها لي�ض��ت يف �ض��كلها احلايل 
�ضوى ر�ضائل على النظام ال�ضعودي ان يفهمها ويرتدع عن امل�ضي بعدوان

والأم��ر الآخ��ر ب��اأن يف جعبة �ض��الح اجلو امل�ض��ري اأهدافا د�ض��مة اأغلى بكر من مط��ار اأبها 
الإقليمي، و�ض��يكون ا�ضتهدافها اأكر اإيالما للنظام ال�ضعودي، ول ي�ضتبعد اأن تكون العمليات 
املقبل��ة تطال عمق��ا اأكرب للملك��ة، وذات قدرة تدمريية اأك��رب تتجاوز م�ض��األة تعطيل املالحة 

ل�شاعات رغم ما ت�شببه من خ�شائر اقت�شادية و�شقوط �شمعته يف عامل الطريان .
وي�ض��يف : ول ن�ض��تبعد ان نرى عمليات م�ض��ركة ومركبه ل�ض��الح اجلو امل�ض��ري يف العمق 
ال�ض��عودي على �ضاكلة العمليات التي جرى تنفيذها ل�ض��رب مقرات وغرف عمليات الغزاة يف 

ماأرب واملخا، اأو مبا يفوقها قدرة وتخطيطا وتدمريا .
ع��ام الع��ام الراب��ع م��ن املواجه��ة اليمني��ة للع��دوان  �ض��يكون 
املواجه��ة اجلوي��ة بامتي��از، حيث املوؤ�ض��رات تظهر 
قوي��ة عل��ى تطور نوعي يطال �ض��الح اجلو امل�ض��ري، 

والقوة ال�ضاروخية، وكذا الدفاع اجلوي، 
ووفق��ا خل��رباء ع�ض��كريني ف��اإن 

ه��ذه املوؤ�ض��رات تقل��ق الكي��ان 
ال�ض��هيوين احلا�ضر يف التحالف 

ال�ض��عودي على اليمن منذ اليوم 
الأول.

وموؤخرا نقلت ال�ض��حافة ال�ض��هيونية عن م�ض��در ع�ض��كرية 

قوله اإن كيانه �ضيدخل احلرب على اليمن يف حال ظهر �ضالح كا�ضر للتوازن، واأتى هذا الإعالن 
يف اأعقاب ك�ضف العالم ال�ضهيوين ان �ضالح اجلو رمبا يكون نفذ عملية جوية بطائرات اإف 35 
يف اليمن، بعد اإعالن اجلي�ض ال�ض��هيوين تنفيذه عمليتني جويتني بطائرة ال�ض��بح الأمريكية اف 

35 على جبهتني يف املنطقة.
ول ينفي حتالف ال�ش��عودية ب�ش��كل من الأ�ش��كال م�ش��اركة �ش��باط �ش��هاينة اأو ا�ش��تخدام 

اأ�ضلحة من �ضنع �ضهيوين.
يوؤكد متابعون للو�ض��ع يف اليمن اأن الإعالن عن عام بالي�ضتي مل 
ي��اأت كالم��ا اأجوفا، وما يعد به  ال�ض��يد عبد امللك ب��ن بدر الدين 
احلوثي قائد الثورة ال�ض��عبية �ض��عبه ياأخذ طريقه عمليا اإلى 
التنفي��ذ  ، وه��و اعل��ن عن امت��الك اليمن لطائرات م�ض��رية 
يعم��ل عل��ى تطويرها لت�ض��ل اإل��ى مئات الكيل��و مرات ، 
يف القري��ب ل��ن تكون �ض��ماء ج��ده والطائف ببعي��دة على 
الط��ريان اليمن��ي امل�ض��ري ، ونعت��رب اأج��واء جي��زان وخمي�ض 
م�ضيط يف حكم متناول اليد لعمليات جوية من قبل الطريان امل�ضري .
ويف كالهم��ا موؤ�ض��ر قوي على اأن النظام ال�ض��عودي ف�ض��ل يف احتواء 
الق��درات ال�ض��اروخية واجلوي��ة لليم��ن، رغ��م اأربعة اأع��وام من 
القت��ال، وف�ش��لت تدابريه يف منع اإطالق ال�ش��اروخ او الطائرة 
امل�ض��رية ، واإع��الن قوي باأن امل��اأزق ال�ض��عودي والإماراتي 

يتفاقم يف اليمن.

من ميادين الجهاد

معركة ال�ضاحل الغربي تنح�ضر بني العقل الع�ضكري 
والإرادة القتالي��ة فل��م يعد الت�ض��ليح عامل تفوق لطرف 
على الآخ��ر هذا ما اثبتت��ه املعطيات امليداني��ة لذلك من 
يتفوق بالتخطيط الع�ضكري لبناء عمل ع�ضكري تتوفر له 
كافة العوامل لتحقيق الجناز من خالل الإرادة القتالية 
ال�ضلبة املرجمة عملياً باأداء احرايف فهو املنت�ضر وهذا 
ما يتفوق فيه قادة وجماهدو اجلي�ض واللجان ال�ض��عبية 
على الغزاة واملرتزقة الذين يعتمدون ب�ضكل مطلق على 
الغط��اء الناري اجل��وي والبحري لذلك ل يوجد ن�ض��بة 
1% جن��اح لإع��الم العدو ان للتهوي��ل وخلق الجنازات 
الوهمية ون�ض��ر الكاذيب لن املعركة بال�ض��احل الغربي 

ه��ي رئي�ض��ية ولي�ض��ت طرفي��ة يتالعب فيه��ا اعالم 
الع��دو بالنتائج كيفم��ا يريد فهذه 
حرب وا�ض��حة نظرا اإلى النتائج 
امليدانية �ضاحبة احلكم النهائي 
املعرك��ة  تفا�ض��يل  لرجم��ة 

وم�ضاراتها ...
اأق��ل م��ا يق��ال ع��ن املعارك 
الدامية التي ا�ض��تعرت ب�ضكل 
عنيف ومتوا�ضل خالل اليام 

ال�ض��تة املا�ض��ية هي حرب ع�ضكرية 
اأمريكي��ة مبا�ض��رة من القي��ادة املركزية 

الأمريكية التي اأ�ض��رفت ميدانياً ب�ضكل كلي على املعركة 
كونها مهّم��ة للغاية للبنتاغون المريكي على امل�ض��توى 
ال�ض��راتيجي فالب�ض��مة العملياتي��ة وا�ض��حة ولي���ض 
باإمكان الدوات الأمريكية كالإمارات املوكل اليها جبهة 
ال�ض��احل الغربي ان ت�ضع خطط ع�ضكرية بهذا امل�ضتوى 
وان ت�ض��رف عليه��ا به��ذه الطريقة املتقدمة وخ�ضو�ض��اً 
ان املظلة النارية كانت م�ض��ركة من قبل طريان الغزاة 
احلربي واملروحي اإلى جانب ال�ضفن احلربية الأمريكية 

املرابطة بالقرب من �ضواطئ ال�ضاحل الغربي....
اأن  تاأكي��د  ال�ض��تة ب��كل  الي��ام 

ج��رت  فيها املا�ض��ية 

اعنف واق�ضى املعارك بال�ضاحل الغربي رغم انها امتداد 
لت�ضعيد ع�ضكري غازي ومرتزق م�ضتمر منذ ثالثة ا�ضهر 
ولك��ن من��ذ بداية ال�ض��بوع املا�ض��ي واإلى الي��وم كانت 
املعارك عنيفة للغاية ويف اعلى م�ضتوى ناري وعملياتي 
لها نظرًا للح�ضود الع�ضكرية الغازية والرتزاقية ا�ضافة 
اإلى توفري الغطاء الناري اجلوي والبحري الكبري الذي 
جت��اوز 500 غ��ارة جوية لإ�ض��ناد الهجمات الع�ض��كرية 
الوا�ض��عة املتتالية التي �ضنها الغزاة واملرتزقة من عدة 
حم��اور �ض��مالية باجتاه مناطق �ض��مال اخلوخة مزامنة 
لهجمات اخرى مبحاور المتداد ال�ضرقي بدءًا من جنوب 
حي���ض اإلى موزع ث��م انته��اًء بكهب��وب الوازعية..فرغم 
�ض��خامة المكانات الع�ض��كرية الت�ض��ليحية والب�ض��رية 
وو�ش��ائل ال�ش��ناد الفني واللوج�شتي التي ميتلكها 
مع��ارك  خلو���ض  واملرتزق��ة  الغ��زاة 
ال�ض��احل الغربي ال اأن النتائج كانت 
�ض��ادمة ب��ل كارثية بالن�ض��بة للغزاة 
واملرتزقة رغ��م احلم��الت الإعالمية 
الهائل��ة م��ن اع��الم الع��دوان ال��ذي 
روج لنت�ض��ارات واجن��ازات اقل ما 
تو�ضف اأنها هلو�ضة نابعة من افال�ض 
وف�ضل ع�ضكري تاريخي فماهي النتائج..

ط��وال ال�ض��بوع قب��ل املا�ض��ي لقي ما 

يقارب اخلم�ضمائة قتيل م�ضرعهم من الغزاة واملرتزقة 
بينه��م قي��ادات ب��ارزة جن��وب حي�ض و�ض��مال اخلوخة 
يف مع��ارك طاحنة كانت ه��ي مرحلة اولى ُه��زم الغزاة 
واملرتزقة باملعرك��ة هزمية منكرة وباإذلل ومل يحققوا 
اي تق��دم ومت ذكر ذلك بتقرير ع�ض��كري بتاريخ 1٢مايو 
اجل��اري ثم اتت املرحلة الثانية من املعركة امل�ض��تعرة 
من��ذ بداي��ة ال�ض��بوع املا�ض��ي والت��ي ح��اول الغ��زاة 
واملرتزقة من خاللها احراز تقدم ع�ضكري للمرة الثانية 
لل�ضيطرة على مناطق �ضمال اخلوخة اي�ضاً لكن ت�ضدى 
جماه��دي اجلي���ض واللج��ان ال�ض��عبية له��ذا الهج��وم 
بب�ضالة اأ�ض��طورية واحبطوه وكبدوا الغزاة واملرتزقة 
خ�ض��ائر ب�ض��رية كبرية جتاوزت 130 قتيال وع�ض��رات 
اجلرح��ى وتدم��ري 18الي��ه ع�ض��كرية ث��م �ض��ن الغزاة 
واملرتزق��ة للم��رة الثالث��ة هجوم��اً وا�ض��ع النط��اق هو 
الكرب من نوعه منذ ا�ض��هر يف حماوله بائ�ض��ة لل�ضيطرة 
على مناطق �ضمال اخلوخة حيث ت�ضدى ا�ضود اجلي�ض 
واللجان ال�ض��عبية للهجوم بب�ض��الة وا�ضتمرت املعركة 
قرابة 36 �ض��اعة منذ ظهر اخلمي�ض وحتى منت�ضف ليلة 
اجلمعة املا�ض��ية متكن املجاهدون البطال من اف�ض��ال 
الهج��وم وتلقني الغزاة واملرتزقة هزمية مريرة خ�ش��ر 
فيه��ا الغ��زاة واملرتزقة 1٢0 قتيال وع�ض��رات اجلرحى 
عل��ى راأ���ض الذين لق��وا م�ض��رعهم قائ��د ل��واء واركان 

ح��رب وقائ��د كتيب��ة ورئي���ض عملي��ات وه��م املرتزق/ 
عبدالرحمن اللحجي قائد اللواء الثالث عمالقة ورئي�ض 
عملي��ات اللواء عبداهلل زغينة ا�ض��افة اإلى ذلك اأ�ض��ارت 
م�ض��ادر ع�ض��كرية اإل��ى اأن ن�ض��ف كتيبة تقريب��اً تابعة 
للغ��زاة واملرتزق��ة مت ح�ض��دهم ع��ن بك��رة ابيه��م بعد 
ن�ض��ب املجاهدين كمينا قاتال له��م اإلى جانب ذلك متكن 
جماهدو اجلي�ض واللجان ال�ضعبية من تدمري15مدرعة 
املا�ض��يني  واجلمع��ة  اخلمي���ض  يوم��ي  اإماراتي��ة 
وتدمري6مدرع��ات ي��وم ام���ض ال�ض��بت ليك��ون اجم��ايل 
خ�ض��ائر الغ��زاة واملرتزقة خالل ال�ض��ّتة ايام املا�ض��ية 
�ض��تمائة قتيل وجريح وتدمري39مدرعة من جانب اخر 
�ض��ددت الق��وة ال�ض��اروخية اليمني��ة فجر ي��وم الحد 
�ض��ربة بالي�ضتية ا�ض��تهدفت جتمعات للغزاة واملرتزقة 
يف ال�ش��احل_الغربي ب�ش��اروخ قاه��ر تو اإم البالي�ش��تي 
وا�ض��ارت م�ضادر ع�ض��كرية ان ال�ض��ربة دقيقة وموفقة 
حيث ح�ض��دت الع�ض��رات بني قتيل وجري��ح من الغزاة 
و املرتزقة.. وهكذا ي�ض��طر املجاهدون اروع البطولت 
بوج��ه حتال��ف الع��دوان الجرام��ي املهزوم و�ض��يظل 
ينكل مقاتلي اجلي�ض واللج��ان بالغزاة واملرتزقة حتى 
يرفعوا الراية البي�ض��اء عاج��ال ام اجال لن ل خيار لهم 
�شوى ال�شت�شالم او الهزمية وال فاحلرب مفتوحة اإلى 

ان يعلن اليمن انت�ضاره النهائي باإذن اهلل تعالى

معر�ـة االّياں الســــــّتة بالّســــــاحل الغربي..

ساح اجلو املسير يضرب مجددًا مطار أبها .. واململكة مصدومة

احلــــديــــــدة..

ال����������������������غ����������������������زاة وامل�������������������رت�������������������زق�������������������ة ت���������������ع���������������رض���������������وا ف�������ي�������ه�������ا 
»ل��������ل��������ن��������ك��������ب��������ة ال��������������دام��������������ي��������������ة«...ح��������������ق��������������ائ��������������ق ون��������ت��������ائ��������ج

بّوابة اجلحيں .. والغزاة واملرتزقة يعيشون الوهں..
�ضمن املبادئ امل�ضّلم بها تكتيكيا وا�ضراتيجيا يف جمال الدفاع اليمني 
وفق املعطيات الع�ض��كرية وال�ضراتيجية، هناك ما ُيعرف مببداأ الدفاع 
املدمر بالعمق املعادي الرئي�ض��ي، وين�ّض وفق ا�ضراتيجية ال�ضتنزاف 
الت��ي ينتهجه��ا اجلي���ض اليمني واللج��ان ال�ض��عبية على وج��وب اتخاذ 
كاف��ة التدابري الدفاعية ال�ض��رورية لتح�ض��ني اجلبه��ة الدفاعية باإحكام 
وبالأخ���س نق��اط التمرك��ز والنت�ش��ار الرئي�ش��ية، وم��ن ذلك ن�ش��ر عدة 
خط��وط ناري��ة هجومي��ة مت�شل�ش��لة بالعم��ق العمليات��ي املتع��دد وعلى 
امتدادها ن�ض��را �ض��حيحا، ويرّتب على اي اخالل بهذا املبداأ الع�ض��كري 
اأن تغ��دو املواق��ع الدفاعية اليمنية غ��ري موؤّمنة مبا يكف��ي وهذا ل ميكن 
حدوث��ه باملطلق مهما كانت الت�ض��حيات وهذا ما اثبت��ه اجلي�ض واللجان 
يف املي��دان طيل��ة ثالث��ة اعوام ون�ض��ف.. احل��رب اي ح��رب وعلى مدى 
التاريخ الع�ض��كري منذ فجره يجري فيها اخراق��ات ميدانيه فنحن مثاًل 
اأحدثنا الف الخراقات القاتلة ب�ضفوف الغزاة واملرتزقة وباجلغرافيا 
امل�ض��يطرين عليه��ا واأخط��ر الخراق��ات الت��ي اأحدثته��ا ق��وات اجلي�ض 
واللجان والقوة ال�ض��اروخية هي الخراقات ال�ض��راتيجية يقابل ذلك 
من امل�ضتحيل ان ل يحدث الغزاة واملرتزقة اخراق ع�ضكري طيلة اربعة 
اع��وام نظرًا لالإمكانات الت�ض��ليحية املتطورة والب�ض��رية الهائلة واملالية 
والإعالمية الال حمدودة ولكن ن�ض��بة الخراق هي �ضفر ع�ضكرياً مقارنًة 
بالإمكان��ات والق��درات التي ميتلكه��ا الغزاة واملرتزقة وه��ذا ما اعرتفت 
به كربيات ال�ض��حف الأمريكية والأوروبية وامهر اخلرباء الع�ض��كريني 
المريكيني والعرب اأك��دوا ان الهزمية لزالت يف جباه الغزاة واملرتزقة 
لن الذي يحدثه الغزاة واملرتزقة من اخراق ل يغرّي من طبيعة احلرب 
ا�ض��راتيجياً اما بالن�ض��بة لنا ان املهم ان هذه الخراقات تعالج ب�ضرعه 
قيا�ض��يه وهذا ما يرجم ح�ض��انة الثبات الع�ض��كري و�ض��البة التما�ض��ك 

ال�ضعبي الدفاعي ولي�ضت املرة الولى التي يحدث فيها الغزاة واملرتزقة 
اخ��راق ولكن هذه الخراقات املوؤقت��ة مت معاجلتها وقلب املعادلة كّليا 
يف املعرك��ة لن الخراق الغازي واملرتزق يبق��ى موؤقت ثم تنقلب الآية 
اإلى احداث اجلي�ض واللجان ال�ضعبية مئات الخراقات الثابتة ب�ضفوف 
العدو والتقدم باجلغرافيا امل�ض��يطر عليها...يجب ان نتعامل مع احلرب 
مبنطق ع�ضكري بحت...اعالم العدو يلعب على خلق ارباك عميق حلرق 
الع�ض��اب وتدمري النف�ض��ية فبداي��ة ٢018 ظل طيلة ثالثة ا�ض��هر يروج 
عن حما�ضرة �ض��عدة من ثالثة حماور وم�ضت خم�ضة ا�ضهروهم لزالوا 
مبنفذ علب والبقع واخلوبة وهذا الركيز العالمي تلخ�ض بذكر �ضعدة 
كمعقل لن�ض��ار اهلل وقائد الثورة وان �ض��عدة ح�ض��ب ت�ض��ميتهم »معقل 
النقالب« وبالن�ض��بة لنا هي معقل امل�ضروع والثورة وحل�ضا�ضية �ضعدة 

على امل�ض��توى الوطني و ال�ض��راتيجي كونها معقل قائ��د الثورة ومهد 
امل�ض��رية القراآنية ركّز اعالم العدو بعمق و�ض��ّده وبه�ض��ترييا عليها عرب 
تروي��ج مئات اللف من املعلومات والخب��ار والتحليالت الكاذبة حول 
حما�ضرتها ثم �ض��قوطها ولكن تال�ضى كل �ضيء مع م�ضي الوقت وجتّل�ت 
احلقيقة ان املعركة لزالت بقواعد ا�ش��تباك وخطوط نار مت�شلة بالعمق 
ال�ض��عودي لذلك هرب اعالم العدو البائ�ض الفا�ضل اإلى مكان اخر ح�ّضا�ض 
ع�ض��كريا وا�ض��راتيجياً بالن�ض��بة لليمنيني وهي جبهة ال�ض��احل الغربي 
ولكن العنوان للفت انتباه العقول والتاأثري على القلوب وا�ض��غال النا�ض 
باأوهام وخزعبالت ي�ض��ردها اعالم العدو كعنوان »التقدم على احلديدة 
وال�ض��يطرة عليه��ا بات م�ض��األة وقت » وه��ذا جلوء من اع��الم العدو اإلى 
نف�ض التهويل والت�ضخيم و�ض��رد التقدمات والجنازات الوهمية املثرية 

لل�ض��خرية يف ال�ض��احل الغرب��ي وانه��م ق��اب قو�ض��ني او اأدنى م��ن مدينة 
احلديدة حي��ث يتالعب اعالم الغ��زاة واملرتزقة باملعلومات الع�ض��كري 
ومب�ض��ارات املعرك��ة والركي��ز عل��ى امل�ض��افات وعلى ال�ض��ور املفربكة 
التي تظهر لوحات ار�ض��ادية حتدد البعد اجلغرايف عن احلديدة وما اإلى 
ذل��ك .. هذا الركيز اخلبيث كالقول »تبقى للحديدة ع�ض��ره او ع�ض��رين 
او خم�ض��ني كيلومر« وهكذا تتوالى الخبار واملعلومات املتناق�ض��ة من 
و�ض��ائل اعالم الغزاة واملرتزقة وبغزاره غري م�ضبوقة بتكرار مف�ضوح و 
الغاية هو ا�ش��قاط احلديدة اعالمياً ومعنويا ونف�ش��يا لدى ابناء ال�شعب 
لكي تر�ض��خ باأذهانهم ان احلديدة �ض��اقطة حتمياً وهذا كل هراء واوهام 
و�ضتم�ض��ي اليام القليلة املقبلة ويكت�ض��ف املهزومني املاأزومني من غزاه 
ومرتزق��ه انهم لن يفلحوا يف �ض��يء ولزالوا غارقني بني التحتيا و�ض��مال 
اخلوخ��ة .. ل�ض��ك ان احلرب الإعالمية هي �ض��الح نف�ض��ي ومعنوي لكن 
ل يح��دث اخلراب النف�ض��ي واملعن��وي ال عند اجلهلة ا�ض��حاب القلوب 
ال�ض��عيفة والعق��ول املفل�ض��ة اعالمي��ا والذي��ن ل يوؤمن��ون بذاته��م ول 
بالق�ض��ية الت��ي يحملونه��ا على عاتقهم للدفاع عنها وهي ق�ض��ية �ض��يادة 
وطن وكرامة �ش��عب اما اهل اليقني اهل الميان اهل الوعي اهل الدراك 
ال�ض��حيح فهم يعلم��ون ان اعالم العدو يلج��اأ للتهويل والت�ض��خيم نظرًا 

للهزائم واخل�ضائر التي يتكبدها الغزاة واملرتزقة...
باخلتام.. الوعي الع�ضكري مهم جدًا للتح�ضني النف�ضي واملعنوي لأننا 
نواجه حربا اعالمية كبرية مفل�ض��ة قذرة تعتمد على الرباك والتخويف 
والت�ضويف والت�ضليل واخلداع فمهما ن�ضروا من �ضور ومقاطع م�ضورة 
غري �ض��حيحة ل �ضلة لها باجلغرافيا الع�ضكري التي ت�ضتعل بها املعركة 
فهي جمرد ا�ض��تهداف نف�ض��ي ومعنوي ل اقل ول اكر اما امليدان فواقعه 

خمتلف متاما وهذه حرب والعربة باخلواتيم

من ميادين الجهاد /

أحمد عايض أحمد
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اجنلت اخب��ار الزحوف��ات الكبرية التي 
نفذه��ا املرتزق��ة خالل الأ�ض��بوع املن�ض��رم 
عل��ى ط��ول جبه��ة ال�ض��احل الغرب��ي ع��ن 
كونه��ا اخ��راق هن��ا واخ��ر هن��اك ل متلك 
ب�ض��بب  التمو�ض��ع  اأو  الثب��ات  خا�ض��ية 
وح��دات  قب��ل  م��ن  ومعاجلته��ا  تطويقه��ا 
اجلي�ض واللجان ال�ض��عبية، ونفذت بغر�ض 
التق��اط ال�ش��ور والرتوي��ج الإعالمي على 
الف�ضائيات ومواقع في�ضبوك وتوير ، الخ 

.......
املرتزق��ة  �ض��فحات  خ��الل  م��ن  وظه��ر 
التخب��ط الكب��ري نتيج��ة الكم الكب��ري الذي 
جرى اعتماد �ض��خه يف العالم حيث ن�ضرت 
مث��ال مقطع فيدي��و واحد على ان��ه تقدم يف 
منطق��ة اجلاح��ي جن��وب احلدي��دة واعيد 
ا�ض��تعمال املقطع بعد وقت ق�ضري على انه 
تقدم للمرتزقة يف حر�ض بنف�ض ال�ض��خو�ض 
الذي يظهرون يف الفيديو والت�ضاري�ض؟!!.

خط��اب ال�ض��يد عب��د املل��ك ب��در الدي��ن 
احلوثي م�ش��اء ال�ش��بت اأعاد و�شع النقاط 
عل��ى احل��روف، وم��ن خالل خطاب��ه ميكن 
الوق��وف عل��ى ت�ض��خي�ض دقي��ق للمعرك��ة 

اليوم يف ال�ضاحل الغربي:
حي��ث  بامتي��از  اأمريكي��ة  املعرك��ة   -
وبريطاني��ون  اأمريكي��ون  �ش��باط  يقوده��ا 
ب�ضكل مبا�ض��ر من غرف العمليات بالريا�ض 
وع�ش��ب يف اأريرتي��ا، ويرتبط بهم �ش��باط 

تن�ضيق �ضعوديون واإماراتيون يف املخا.
الخ��راق  اأ�ض��لوب  الع��دو  يعتم��د   -

املراف��ق معه��ا تهوي��ل اإعالم��ي واإرج��اف 
داخلي بغر�ض حتقيق تقدم عرب ا�ض��تغالل 

حالة الإرباك التي تن�ضاأ.
- ال�ض��تهانة ب��اأرواح املرتزق��ة الذي��ن 
يدف��ع به��م اإلى جبه��ات القتال يف ال�ض��احل 
الغرب��ي وتنفي��ذ هذا الن��وع م��ن العمليات 
الع�ض��كرية » ال�ض��بيانية » الت��ي تعر���ض 
اأرواح اجلنود للخطر » دون هدف ي�ضتحق 
�ض��وى احل�ض��ول على مقط��ع فيدي��و اأمام 

لوحة طريق.
بح�ضب خرباء ع�ضكريني فاإن جلوء طرف 
ع�ضكري ما اإلى اعتماد اأ�ضلوب الرباك لدى 
خ�ض��مه، يعن��ي و�ض��وله اإل��ى مرحلة عقم 
اخلط��ط الع�ض��كرية لدي��ه او ا�ض��تنفاذها ، 
وعملي��ات الرب��اك ل ميك��ن التعويل عليها 
اإلى حد كبري امام طرف ميلك ق�شية ويرى 
حق��ا يف دفاع��ه او قتال��ه ، وهو م��ع الوقت 
يك��ون فك��رة ع��ن ا�ض��اليب ح��رب الرب��اك 
وي�ض��ع لها املعاجل��ات املنا�ض��بة ، وكل ما 
تتطلبه قدر من التما�ض��ك ، وهو ما دعا اليه 
ال�ض��يد عبد امللك بدر الدين احلوثي ، وكان 

م�ضيبا يف دعوته.
وي�ضيف هوؤلء تنفيذ عمليات اخراق يف 
ار�ض العدو هي احدى اليات حرب الرباك 
واأكرها تاأثريا، حيث يجري ت�ضخيم لذلك 
التوغ��ل لعدد م��ن الكيلو م��رات، وهذا ما 
ي�ضاهد يف مواجهات ال�ضاحل الغربي، حيث 
تنته��ي بت�ض��وير مقط��ع فيديو، وحت�ض��ر 
ماكين��ة اإعالمية �ض��خمه ت�ض��ورها بكونها 

اجناز او ن�ضر ع�ضكري.
لفت��ني اإل��ى ان امل�ض��اهد الت��ي اظهره��ا 
العالم احلربي من معارك ال�ضاحل الغربي 
خالل اليوم��ني الأخريين ان الخراقات يف 
اخلط ال�ضاحلي قابلة لالحتواء وال�ضيطرة 
عليه��ا ،ب��ل وحتويله��ا اإل��ى تهديد مل��ن قام 
بعملية الخراق ،وهي تك�ضف عن خ�ضائر 
كب��رية يج��ري التكت��م عليها م��ن قبل قوى 
الع��دوان واملرتزقة ، وتوؤك��د توفر القدرة 
العالي��ة والتدري��ب لدى اجلي���ض واللجان 
يف التعام��ل م��ع ه��ذا الن��وع م��ن العمليات 
حي��ث ي�ض��ار اإل��ى من��ع تو�ض��عه وتطويق 
الق��وة املتوغل��ة متهي��دا لالإجه��از عليها يف 
بقعة معزول��ة وحمدودة وقبل ان ي�ض��لها 
الدعم اجلوي لتمكينها من الراجع وتقليل 

اخل�ضائر يف قوامها .
وه��و م��ا تعك�ض��ه امل�ض��اهد حي��ث ظه��ر 
مقاتل��ي اجلي���ض واللج��ان وه��م يتحركون 
باأريحية و�ض��رعة ومه��ارة مبواجهة توغل 
لق��وة معادي��ة، وظه��رت الق��وة املتوغل��ة 
حماط��ة ومعزولة متاما يف ار�ض اخل�ض��م، 
وطري��ق العودة قطع ام��ام افرادها فكانوا 

كمن علق يف �ضباك �ضياد.
ولي�ض افرا�ض��ا يقول خبري ع�ضكري ان 
ال�ض��ريين اللذين ظهرا من اأبن��اء املناطق 
اجلنوبي��ة حمظوظان، ففي ه��ذا النوع من 
العمليات الع�ضكرية تت�ضاءل فر�ضة البقاء 
عل��ى قي��د احلي��اة جلن��ود علق��وا يف ار�ض 

اخل�ضم.

ويف خطابه ا�ض��ار ال�ض��يد عب��د امللك بدر 
الدي��ن احلوثي اإلى اليات النت�ض��ار يف هذا 
الن��وع من املعارك وق��ال« اأهم نقطة يف هذا 
املعركة هي التما�ض��ك والطمئنان والثبات 
واحلذر من الإرباك وهذا التكتيك �ضي�ض��قط 
بالتما�ض��ك والثبات والتع��اون من اجلميع 
�ضيف�ض��ل ه��ذا تكتي��ك الع��دوان يف املناطق 

التي يحاول اأن يعرب منها«..
لفت��ا اإل��ى اأن الع��دو ي�ض��عى لإعطاء كل 
خط��وة اأكرب م��ن حجمها، ويج��ب مواجهة 
ذل��ك بالتح��رك التعب��وي والإعالمي، وهذا 

تقييم ع�ضكري دقيق وناجع.
الع�ض��كرية  القي��ادة  مواجه��ة  ويف 
العك�ض��ية  للعملي��ة  لالأمريكي��ني  املبا�ض��رة 
يف ال�ض��احل الغربي، ظهر ال�ض��يد عبد امللك 
ب��در الدي��ن احلوثي يف خطاب��ه يتحدث عن 
الي��ات معاجل��ة الخراق��ات الت��ي ينفذها 
العدو باملفاهيم وامل�ض��طلحات التي توجه 
للمقاتل��ني والف��راد ، وه��و كم��ن اأراد ان 
انن��ي حا�ض��ر  يوج��ه لالأمريكي��ني ر�ض��الة 

لأحلق الهزمية بكم .
و ا�ضتح�ض��ر يف خطابه عوامل النت�ضار 
الأ�ضا�ض��ية يف مواجه��ات ال�ض��احل الغربي 
، الدي��ن ال��ذي يوج��ب الدفاع ع��ن الأر�ض 
والعر���ض بوج��ه الغ��ازي الأجنب��ي فكيف 
بعدوان ي�ض��م يف طياته اأمري��كا وبريطانيا 
و« اإ�ض��رائيل« واذناب��ه يف املنطقة العربية  
، واجلغرافي��ا الت��ي �ض��تقاتل اإل��ى جان��ب 
املدافعني م��ن اأبناء الأر�ض �ض��د الأجنبي 

ومرتزقته املحليني او الجانب ، والتاريخ 
ال��ذي يحكي كيف ا�ض��تعاد اأبن��اء اليمن من 
خمتلف املناطق وخا�ضة املناطق اجلبيلية 
احلدي��دة من ي��د املحتل واجلن��وب من يد 
بريطاني��ا العظمى اآنذاك ، برغ��م افتقارهم 
 ، الن  ميتلكونه��ا  الت��ي  الإمكاني��ات  اإل��ى 
وجعل��ت من ال�ض��احل الغربي ع�ض��ية على 
الغزاة طيلة 3 �ض��نوات م��ن العدوان على 
اليم��ن ، تاهت فيه قوى العدوان من منطقة 
اإل��ى اأخرى بحثا عن النت�ض��ار وهي اليوم 
تخو�ض اخ��ر معاركها يف احلدي��دة بقيادة 

اأمريكية مبا�ضرة.
وكقائ��د ع�ض��كري وث��وري ل�ض��عبه دع��ا 
ال�ض��يد عبد امللك بدر الدي��ن احلوثي اأبناء 
واجلي���ض   ، الطمئن��ان  اإل��ى  احلدي��دة 
واللج��ان ال�ض��عبية والقبائ��ل اإل��ى التدفق 
والن��زول اإل��ى املحافظ��ة لتعزي��ز الو�ض��ع 
الع�ض��كري والت�ض��دي لأي حالت اخراق 

يعتمد عليها املعتدي.
لفتا اإلى ان اهم عوامل القوة و�ض��مان 
الق��وة  حي��ث  طليق��ة  لت��زال  النت�ض��ار 
اجلي���ض  مناط��ق  يف  الأك��رب  الب�ض��رية 
والإمكان��ات   ، ال�ض��عبية   واللج��ان 
الع�ض��كرية املتطورة التي تظهر تباعا اإلى 
ار���ض املعرك��ة ،  وهما ثنائيان حا�ض��مان 
جدا يف معارك ال�ض��تنزاف وحرب النف�ض 
الطوي��ل على مر التاري��خ  العاملي وتاريخ 
اليم��ن ، ال��ذي متك��ن باحدهم��ا فقط وهي 
الق��وة الب�ض��رية م��ن ق��رب امرباطوري��ات 

عدة ، فكيف وقد ا�ضحى قوة تعد �ضالحها 
داخلي��ا ، وه��و م��ا ذه��ب اليه ال�ض��يد عبد 
املل��ك يف ان اليم��ن يعي�ض اف�ض��ل مراحله 
جله��ة مواجه��ة الغ��زاة ، وه��و كان حمقا 
بالنظ��ر اإل��ى ا�ضتع�ض��اء مناط��ق بعينه��ا 
يف القت��ال من��ذ بداي��ة الع��دوان ، كانت يف 
املواجهات ال�ض��ابقة التي يوردها التاريخ 
�ضريعا ما ت�ضقط قبل ان يجري ا�ضتعادتها 
بعد �ض��نوات او عقود كما حدث لربيطانيا 

العظمى يف جنوب اليمن .
ويف اخلال�ض��ة فاإن جلوء ق��ادة العدوان 
اإل��ى اعتم��اد اأ�ض��لوب الرب��اك يف حماول��ة 
بع��د  الغرب��ي  ال�ض��احل  مبع��ارك  للتق��دم 
ط��ول تاأجي��ل، دلي��ل هزمية واإق��رار بان ما 
ل��دى اجلي���ض واللج��ان ال�ض��عبية من قوة 
وا�ض��تعداد قد اف�ض��ل او ق�ض��ى متاما على 
اخلط��ط الأخ��رى العملية وبينه��ا عمليات 
النزال البحري والتي كان من املفر�ض ان 
حت�ض��م معركة احلديدة، وتوفر على قوى 
العدوان اهدار مليارات الدولرات، ونفوق 
الف املرتزق��ة من��ذ ب��دء معرك��ة احلديدة 

قبل عام واإلى اليوم.
يف  معرك��ة  فت��ح  ق��د  الع��دو   كان  واذا 
احلدي��دة فاإنه ي�ض��تحيل عليه اأن يح�ض��مها 
،كم��ا اعل��ن ال�ض��يد عب��د املل��ك ب��در الدين 
احلوث��ي ، وبذل��ك حتك��ي وقائ��ع املي��دان 
الع��امل  ولي���ض  ع�ض��كريون  وخ��رباء 
مي��دان  ملعطي��ات  ووفق��ا   ، الفرا�ض��ي 
املواجهة يف ال�ضاحل الغربي فقوات اجلي�ض 
واللجان ال�ض��عبية يف موقع اف�ضل ع�ضكريا 
يعززه توافد والتفاف �ضعبي وقبلي ، وهي 
مل تخرج بعد م��ا بجعبتها من مفاجئات قد 

تغري وجهة املعركة وم�ضري احلرب .

)منير الشامي(

كلن��ا نعل��م ول زلنا نتذكر تلك الليل��ة التي بداأ 
التحال��ف الجرام��ي عدوان��ه عل��ى وطنن��ا قبل 
منت�ض��ف ليل��ة ال�ض��اد�ض والع�ض��رين م��ن �ض��هر 
اآذار )مار���ض(٢015م بغارات��ه الول��ى والت��ي 
ا�ض��تهدفوا به��ا ق�ض��ف قاع��دة الديلم��ي ومطار 
�ض��نعاء ، وق��د تزامن��ت اول��ى غ��ارات حتال��ف 
الع��دوان مع ت�ض��ريح �ض��فري ال�ض��عودية اآنذاك 
)ع��ادل اجلب��ري ( يف وا�ض��نطن وم��ن وا�ض��نطن 
بانط��الق عا�ض��فة احل��زم عل��ى اليم��ن بعدوان 
امريكي �ض��هيوين غربي �ضافر حتت قناع حتالف 

عربي مزعوم .
كما اعلن املجرمون اهداف عا�ضفة عدوانهم 
وكان اله��دف الث��اين م��ن اهدافها هو الق�ض��اء 
على ال�ض��واريخ البالي�ض��تية اليمنية ، والتي 
كان��ت عبارة ع��ن منظومات قدمي��ة ومتهالكة 
وعف��ى عليه��ا الزم��ن وكانت ا�ض��به بخردة قد 
غزاها ال�ض��داأ وت�ضبعت بالرطوبة لطول فرة 

تخزينها ،
كانت تل��ك ال�ض��واريخ عبارة ع��ن منظومات 
ال�ش��وفيتية  ا�ش��كود  قدمي��ة متثل��ت مبنظوم��ة 
الت��ي ل يتع��دى مداه��ا 300ك��م والت��ي �ض��اهد 
الع��امل ف�ض��لها يف ح��رب �ض��يف 199٤م حينم��ا 
اطلق بع�ض��ها على �ض��نعاء ومل تنفجر ، وكذلك 

منظومة تو�ضكا الكورية .
هات��ان املنظومتان اللتان كانت بحوزة الدفاع 
اليمني��ة وكان��ت اعداده��ا حم��دودة ،ومعروفة 
للعامل ، ومل تكن ت�ضكل اأي خطر على ال�ضعودية 
ول ترق��ى لتكون تهديدا عليها ، فال مداها يوؤهلها 
ول حالته��ا متكنه��ا من ذلك ، وال�ض��عودية كانت 

تعي ذلك جيدا 
املنظوم��ات  ه��ذه  تخ�ض��ى  تك��ن  مل  لأنه��ا 
البالي�ض��تية ، وام��ا ما كانت تخ�ض��اه فقد دمرتها 
منذ وقت مبكر عام ٢01٢م وكانت اول الهداف 
التي حققته��ا مببادرتها اخلليجية وهي منظومة 

الدفاع اجلوي .
مل يكن تدمري ال�ض��واريخ البالي�ض��تية �ض��وى 
ذريعة كاذبة ل�ض��رعنة عدوانها على اليمن ، ومل 
تك��ن تتوقع او يخطر لها على بال هي وا�ض��يادها 

م��ن اليهود والن�ض��ارى اأنه �ض��ياأتي يوم��ا قريبا 
ميتلك اليمنيون منظومات بال�شتية قوية وت�شكل 
تهديد خط��ريا وقويا وتبلغ مداه��ا اإلى الريا�ض 
واإل��ى ما بع��د الريا�ض وم��ا بعد بع��د الريا�ض ، 
لأنهم كانوا يظنون اأنهم ق�ض��وا على كل العوامل 
التي حتول دون امتالك اليمنيني حتى �ش��اروخ 
واحد ي�ض��ل اإلى اط��راف حدودهم اجلنوبية  يف 

ظل عدوانهم وح�ضارهم وا�ضتهدافهم لالقت�ضاد
وم��ا يوؤك��د ذل��ك ان الناط��ق با�ض��م عدوانه��م 
املجرم احمد ع�ض��ريي �ضرح باأن قوات التحالف 
ق�ض��ت عل��ى 90% م��ن ال�ض��واريخ البالي�ض��تية 

اليمنية .
وبع��د م��رور �ض��هور قليل��ة م��ن اع��الن ه��ذا 
اآل  الت�ض��ريح تلق��ى حتال��ف الع��دوان ونظ��ام 
�ش��عود اقوى �ش��دمة مفاجاأة من �ش��اروخ قاهر 
واحد حط رحاله يف عمق الرا�ض��ي ال�ض��عودية 
،وكان��ت تل��ك ه��ي البداي��ة يف مفاج��اآت الق��وة 
تط��ور  عل��ى  واملوؤ�ض��ر  اليمني��ة  ال�ض��اروخية 
مت�ضارع للقوة ال�ضاروخية ،ومواكب ل�ضتمرار 
الت�ض��نيع  حت��دي  يوؤك��د  وموؤ�ض��ر   ، الع��دوان 
بعين��ه  للم�ض��تحيل  وال�ض��اروخي  احلرب��ي 
وانت�ض��ارهم علي��ه .. وتوالت بع��د ذلك مفاجاآت 
التطور ال�ض��اروخي اليمن��ي تباعا متثل بتطوير 
خردة املنظومات املتهالكة اإلى منظومات رادعة 
وقوي��ة ومب��داءات و�ض��لت اإلى عم��ق الريا�ض 
بع��د عامني من الع��دوان حني ازيح ال�ض��تار عن 
منظومة بركان املطورة وقاهر اإم تو ، وا�ضتمرت 
عملي��ة التطوي��ر  ملنظومات �ض��اروخية متهالكة 
بق��درات    %100 ال�ض��نع  حملي��ة  ومنظوم��ات 
جدي��دة ذات م��داءات اطول وتوجي��ه اكر دقة 
وقوة تدمريية او�ض��ع م�ض��احة ودقة يف ا�ض��ابة 
الهداف و�ض��ل م�ضتوى خطاأ ا�ضابة الهدف اإلى 
ال�ضفر ومب�ضافة ل تتجاوز خم�ضة امتار، وقدرة 

على حمل روؤو�ض حربية ذات اوزان متزايدة .
ولي���ض ذل��ك فح�ض��ب ب��ل اإن ه��ذه املنظومات 
املط��ورة واملنتج��ة حمليا متي��زت بقدرتها على 
اخراق كل حت�ض��يناتهم ومنظوماتهم الدفاعية 
، و�ضدق قائد امل�ضرية يف وعوده لقوى العدوان 

، واوفى بوعوده لل�ضعب .
فخالل العام الثالث من زمن العدوان ا�ضبحت 
،ومن�ض��اأته  الع�ض��كرية  الع��دوان  اه��داف  كل 

القت�ض��ادية يف مرم��ى ال�ض��واريخ البالي�ض��تية 
اليمنية وجتاوز مداها م�ضافة 1300 كم وو�ضل 
باأ�ض��ها اإل��ى معظ��م القوع��د اجلوية لآل �ض��عود 

وحتى حمطة براكة النووية يف ابو ظبي .
وم��ع ه��ذا التط��ور تنام��ت اآم��ال اليمني��ني يف 
قوتهم ال�ض��اروخية وعلقوا عليها اآمالهم يف ردع 
ق��وى حتال��ف الع��دوان املج��رم وال��رد على كل 

جمازره وجرائمة يف حقهم 
ويف املقاب��ل تزاي��دت خم��اوف ق��وى العدوان 
وا�ض��يادهم يف النظام ال�ض��هيوامريكي ول زالت 
خا�ض��ة وق��د ثب��ت له��م عملي��ا اأن البالي�ض��تيات 
اليمني��ة جت��اوزت كل التوقع��ات ، فاق��ت احدث 

منظوماتهم ، 
لقد ا�ض��بحت القوة ال�ض��اروخية اليمنية هما 
متناميا غري مقت�ض��را على دول التحالف لبعران 
اخلليج بل وعلى ا�ضرائيل ، وامريكا ونقلت بقايا 
ال�ض��واريخ الت��ي اطلق��ت على مملك��ة الجرام  
اإلى وا�ض��نطن ونيويورك  وعر�ض��ت امام العامل 
واعرب��ت دول ال�ض��تكبار العاملي ع��ن قلقها من 
هذه املنظومات وك�ض��فت عن خوفها املتزايد من 

القدرات ال�ضاروخية اليمنية .
واحلقيقة اأن على ا�ض��رائيل وامريكا واعراب 
اخلليج اأن يدركوا اأن القوة ال�ضاروخية اليمنية 
اليوم ا�ضبحت قوة ردع حقيقية واأن يعلموا اأنها 
لن تتوقف عند هذا امل�ض��توى فح�ضب ، بل عليهم 
اأن يكون��وا واثق��ني اأن مداه��ا يف القريب العاجل 
�ضي�ضل اإلى ٢500 كم واطول من ذلك واأن اإعالن 
قائ��د امل�ض��رية ال�ض��يد عبداملل��ك �ض��الم اهلل عليه 
باأنه��ا �ضت�ض��ل اإلى ما بع��د بعد الريا�ض ا�ض��بح 
ق��اب قو�ض��ني او ادن��ى ، واأن هدفه��ا احلقيق��ي 
يق��ع على هذا البعد ، ولع��ل منظومة بدر 1 التي 
ازيح ال�ض��تار عنه��ا يف الذكرى الثالث��ة للعدوان 
ول ي��كاد مير يوما اإل ولها هدف �ش��عودي ت�ش��د 
رحالها ب�ض��ورة م�ض��تمرة اليه  منذ ذلك التاريخ 
وفاء لوعد الرئي�ض ال�ض��هيد ال�ضماد ر�ضوان اهلل 
عليه باأن العام الرابع �ضيكون عام بالي�ضتي على 

حتالف العدوان بامتياز اكرب دليل على ذلك ، 
كم��ا اأن على حتال��ف الع��دوان ان يكون واثقا 
اأن هن��اك مفاج��اآت جاهزة وق��ادرة على ردعهم 
مبا ل يتوقع��ون اإن خاطروا بارتكاب اي حماقة 

جديدة .

مقاالت

في خبايا »احلرص« اإلسرائيلي
و »معادالت« الصواريخ اليمنية

هبا علي أحمد

تعاإلى اليمن على اآلمه وح�ض��اره وجتويعه، وامتالكه 
ا�ض��راتيجية للرد والردع على العدوان ال�ض��عودي بعر 
الأوراق، واملع��ادلت الت��ي جنح��ت ال�ض��واريخ اليمنية 
يف تثبيته��ا كاأم��ر واقع فر�ض��ت الع��راف بقوته��ا وعلى 
نطاق وا�ض��ع بحيث بات الو�ض��ع اليمني مدرج��اً يف قائمة 
احل�ض��ابات ال�ضيا�ض��ية بع��د اأن كان الغر�ض م��ن العدوان 

اإخراجه من املعادلت وتهمي�ضه.
النج��اح املبهر ال��ذي حققت��ه ال�ض��واريخ اليمنية التي 
عج��زت منظوم��ة »الباتري��وت« الأمريكية عن الت�ض��دي 
لها، مع و�ض��ع القت�ض��اد ال�ض��عودي يف قائمة ال�ضتهداف 
الأم��ر ال��ذي يرك تاأث��ريه عل��ى ال�ض��تثمارات الأجنبية، 
هذا النجاح كان له �ض��داه يف درا�ض��ة �ض��هيونية اأكدت اأن 
ال�ض��واريخ اليمنية بالغة اخلطورة ب�ض��بب دقة الإ�ضابة 
العالي��ة وتطوره��ا التقني، م�ض��رية اإلى اأنه باإم��كان كيان 
الع��دو الندم��اج يف �ض��وق ال�ض��الح ال�ض��عودي م��ن خالل 
ال�ض��طالع ب��دور كب��ري يف تزوي��د الريا���ض مبنظوم��ات 
�ض��الح تتطلبه��ا »التحدي��ات الأمنية الت��ي تواجهها«.. لن 
نتح��دث عن ال�ض��واريخ اليمنية فهي حتدثت عن نف�ض��ها، 
لك��ن الق�ض��ية يف الدرا�ض��ة ذاتها فهي لي�ض��ت عبثية ولي�ض 
م�ض��تبعدًا اأن تك��ون ناطق��ة مب��ا يري��ده كي��ان الحت��الل 
والأمريك��ي مع��اً، وهو ا�ض��تمرار التهوي��ل والتخويف مما 
يزعم اأنها »اأخطار« ترب�ض بالنظام ال�ض��عودي يف حميطه 
الإقليم��ي والعمل على خلق »عدو« جديد بعيدًا عن العدو 

الإ�ض��رائيلي، بحيث جتد ال�ضعودية نف�ضها –وهو املراد- 
حما�ضرة بفوبيا دائمة يف جنوبها متاماً كما يجري التهويل 
مم��ا ي�ض��مى »اخلط��ر الإيراين«، وه��ذا �ض��يقودها بطبيعة 
احلال للهاث ل�ض��راء مزيد من الأ�ضلحة وبث �ضريان جديد 
يف القت�ض��اد الإ�ض��رائيلي كم��ا هو حا�ض��ل مع القت�ض��اد 
الأمريكي مع ما يرافق ذلك التخل�ض من الأ�ضلحة املتهالكة 
غري ال�ض��احلة للخدمة ، وبالتايل املزيد من ا�ضتنزاف املال 
ال�ض��عودي كا�ض��راتيجية متبع��ة اأمريكي��اً واإ�ض��رائيلياً، 
بحيث يكون الأمر كتب��ادل الأدوار وتكاملها بني الأمريكي 

والإ�ضرائيلي يف عملية النهب و»احللب«.
امل�ض��حك اأن الدرا�ض��ة وعن غري ق�ض��د اأعادت ت�ض��ليط 
ال�ضوء على حقيقة معروفة اأ�ضا�ضاً اأن من يعدون اأنف�ضهم 
حلفاء و�ض��ركاء ل�»اإ�ض��رائيل« هم بالن�ضبة لالأخرية جمرد 
اأدوات مت��رر من خالله��م املخططات، اأم��ا »حمايتهم« كما 
يت��م تغذية اأدمغته��م بهذه الفك��رة فهي غ��ري واردة، فاإذا 
كان��ت »القبة احلديدية« ف�ض��لت ف�ض��اًل ذريعاً يف اعرا�ض 
�ض��واريخ املقاوم��ة، فم��ا ه��و املختل��ف م��ع ال�ض��واريخ 
اليمني��ة يف حال ت��زودت ال�ض��عودية به��ذه املنظومة بناء 
على رغبتها كما اأ�ضارت الدرا�ضة، ف�»القبة« بالن�ضبة اإلينا 

مبثابة امليت، فهل يعيد ال�ضرب يف امليت اإحياءه؟!.
لإ�ض��عاف  مع��اً  و»اإ�ض��رائيلي«  اأمريك��ي  تعم��د  ..اإن��ه 
احللفاء واإذللهم وت�ض��تيتهم، وا�ضتنزافهم لإبقائهم حتت 
الطل��ب والطاعة، ومنعاً من ا�ض��تثمار الأم��وال العربية يف 
مواجهة العدو الأول والأخري »اإ�ض��رائيل«، بل ا�ضتثمارها 

يف جعل املنطقة بوؤرة دائمة للتوتر وال�ضراع.

الصواريخ اليمنية بن مخاوف املستـ�ـبرين وآمال املستضعفن

لـــلـــمـــدافـــعـــن تــــغــــرد  األرض  تــــتــــصــــاعــــد..  الــــســــاحــــل  مــــعــــر�ــــــــــة 
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يف اط��ار ه��ذا العن��وان �ض��اأكتب يف عدة حم��اور كخبرية �ضيا�ض��يه 
ومراقبه عن كثب اوًل 

املاكنة وصوت الضجيج :
متحورت اخلطة الت��ي اعدتها وكالت املخاب��رات لالأعداء املتمثله 
)امري��كا -بريطانيا - ا�ض��رائيل ( يف اطالق حمل��ه اعالميه ذات ابعاد 
ا�ض��راتيجيه وف��ق معطي��ات تتمحور ع��رب درا�ض��ة الواقع النف�ض��ي 
ل�ض��كان ال�ض��احل الغربي باليمن ال�ض��قيق وكيفية تطويعها والتالعب 
بها عرب ال�ش��خ املهول لل�شائعات وفربكة امل�ش��اهد وتخليق ال�شقاط 

اجلغرايف يف عمق التوغل التجان�ضي للطبيعه يف ال�ضاحل الغربي 
قبل ذلك اطالق حمله ترويجيه ترويعيه بهدف ال�ضتنزاف املعنوي 
والرعب املت��وازي للظهور حلجم وامكان��ات املرتزق املتواري طارق 
عفا�ض ون�ض��ر الفيديوهات و�ض��ور التجهيزات الع�ض��كرية واحل�ضود 
الب�ض��رية وتهويلها وترميز املرتزق املتواري الهارب طارق عفا�ض مل 
ينتهي العمل بل اطالق حمله ا�ضد �ضراوة عند بدء العالن عن عمليه 
ع�ض��كريه �ض��وب حمافظة احلديدة بتقنية الطرق املعب��دة والنهيار 
املتوايل وال�ضريع ور�ضم �ضعاع متقطع ومتجزئ للتحركات الع�ضكرية 
املتناث��رة واملخرق��ة لماكن مفتوحه متثل يف الواقع م�ض��ائد �ض��هله 
لأبط��ال اجلي���ض اليمن��ي وجلانه فق��ط لتحقيق التزامن م��ع املحاكاة 
الإعالمي��ة على الرغم من اغلب املناطق حتت �ض��يطرة ابطال اجلي�ض 
اليمن��ي وجلان��ه احلقيق��ة ان تلك الهال��ة الإعالمية ف�ض��لت يف حتقيق 
اهدافها ل�ض��ببني ان الوعي لدى ال�ض��عب اليمني كبري وب�ضالة وبطولة 

ابطال اليمن اعتى من ال�ضلب �ضالبه 
ل نن�ض��ى ان للحملة اه��داف اخرى هي ال�ض��ا�ض يف اطالقها واذكر 

منها :

اخماد اي حراك عربي وعاملي نحو التغيري ال�ض��راتيجي يف و�ضع 
القد�ض وتخفيف ال�ضغط العالمي على ق�ضية القد�ض 

تخفي��ف الت��داول العالم��ي ح��ول حقيق��ة ما ج��رى يف ال�ض��عودية 
وم�ضري بن �ضلمان 

االنهيار االقتصادي في دويلة االمارات 
املحور الثاين هو حقيقة عدم التجان�ض بني لفيف املرتزقة وت�ض��فية 
البع���ض منهم يف اقحامهم يف مهالك فعلي��ه ومعارك تبتلع الكثري منهم 
على الرغم من كثافة املرتزقة من حثالة اجلنوب اليمني اإل ان الإعالم 
يرم��ز طارق عفا���ض وين�ض��ب النت�ض��ارات الوهمية له رغ��م الهزائم 
املتتالية وحجم اخل�ض��ائر الكبرية يف عدي��د مرتزقة اجلنوب بل ابادة 
ف�ض��يل كامل متثل مبا ي�ضمى لواء العمالقة الثالث مبا فيهم قادته هاد 

يعك�ض حجم التباين والقيم لقطعان املرتزقة 
املحور الثالث هو ذكاء وحنكة القيادة ممثلة ب�ضماحة ال�ضيد القائد 
املجاهد عبدامللك احلوثي �ض��الم اهلل علي��ه يف التعاطي الهادئ مع ذلك 
ال�ض��جيج والثق��ة الكب��رية يف مقاتليه البط��ال والتكتي��ك القيادي يف 

اختيار الوقت املنا�ضب للتحدث الى �ضعبه املوؤمن املجاهد 
اق�ض��م ب��اهلل ان كلم��ة �ض��ماحته بالأم���ض ب��ددت كل تل��ك ال�ض��جة 
والبهرج��ة الإعالمي��ة الت��ي كلفتهم مئ��ات املاليني يف دقائ��ق معدودة 
وا�ض��ابتهم يف مقتل وج��رى على اثرها متغ��ريات ميدانيه كبريه فيما 

كانت ر�ضاله من القائد الى اخوانه املجاهدين �ضالم اهلل عليه 
املح��ور الراب��ع ينبغ��ي عل��ى كل النا�ض��طني العالمي��ني مواجه��ة 
احلم��الت الإعالمية بحمالت م�ش��ادة يكون مرتكزه��ا الثقة والميان 
واللتح��ام املبا�ض��ر باملي��دان وتطمني ال��راأي العام وتكثي��ف التحرك 

والتناول العالمي 

املحور اخلام�ض التكافل املجتمع��ي والتخفيف من حدة املعاناة يف 
او�شاط اهلنا يف اليمن احلبيب ومواجهة خاليا النغما�س التدلي�شي 

املحور ال�ضاد�ض ا�ضتغالل ت�ضوير العدو للمعركة بانها احلا�ضمة يف 
حتويله��ا الى نهاية للعدو ومرتزقته عرب نقل اخل�ض��ائر والهزائم رغم 
المكانات املهولة للعدو لتقوي�ض نف�ض��يات حوا�ضيه وابواق دعاياته 

وال�ضغط املوؤدي لالنك�ضار 
اخريا املعركة هي معركة امريكا وا�ض��رائيل لل�ض��يطرة على البحر 
الحم��ر مبا فيه وما ميثله لإتاحة التحرك املريح للبحرية الع�ش��كرية 

والتجارية للكيان ال�ضهيوين بعد ت�ضليمه تريان و�ضنافري 
اقول لأهلنا يف اليمن ي�ض��هد اهلل ان ابطالكم وجماهديكم يف ال�ض��احل 

مل تع��رف الر���ض من��ذ خليقتها اطه��ر وا�ض��جع منهم ومن ب�ض��التهم 
وبطولته��م وقوته��م واميانه��م واجه��وا اأعت��ى امرباطوري��ة الع��امل 
باأب�ض��ط المكانيات يف ار�ض مك�ض��وفه للط��ريان والبوارج واملدرعات 
واملجنزرات واهلل انها معجزه لن جتد اي تف�ضري لها ال لدى املوؤمنون 
والحرار انتم يا ابطال اليمن ا�ض��بحتم من��وذج عاملي واحييتم روح 

المل والن�ضال يف العامل 
قالها �ض��ماحة ال�ض��يد القائد عبداملل��ك ل قلق ف��و اهلل ان كلماته هي 
احل��ق ل قل��ق وان��ا كمواطن��ه عربيه �ش��وريه توثق يف قلب��ي الميان 

بانت�ضاركم ابطال اليمن على جحافل املرتزقة والعمالء وا�ضيادهم 
حفظ اهلل اليمن الن�ضر حليفكم هو وعد اهلل

تقارير

تقرير – جمال محمد األشول
و مل ت�ض��تطيع اأمريكا و كل احلوا�ض��يب المريكية ان 
تفهم ان اإرادة مت�ضك ال�ضعب اليمني بحقوقهم وار�ضهم 
، معطوفة على اإرادة القتال من اجل تلك احلقوق ميكن 
ان تت�ض��دى وتف�ض��ل اعت��ى الق��وى واخطره��ا ، وظلت 
امريكا تكابر من��ذ اكر من ثالثة اعوام من بدء العدوان 
عل��ى اليم��ن واف�ض��ال جمي��ع خططه��ا واحل��اق احللف 
ال�ض��هوامريكي �ض��عودي الهزائ��م تلو الهزائ��م على يد 
اليمني��ني ،حيث كان ال�ض��عب اليمني يب��دع يف املواجهة 
كلم��ا ابتدع��ت ام��ريكا خط��ة ع��دوان جدي��دة ، وكانت 
املفاج��اأة الكربى التي اذهلت ام��ريكا وجعلتها اليوم يف 
حال من الرباك و التخبط العميق ، مفاجاأة املواجهة يف 
اليمن .حيث ان ال�ضعب اليمني بجي�ضة وجلانه وقيادته 
احلكيم��ة ال��ذي كادت له ام��ريكا كل كيده��ا والذي كان 
باحل�ش��ابات الأمريكي��ة حمت��م التفكك و ال�ش��قوط ، هذا 
ال�ض��عب مل يكتف بال�ض��مود الدفاعي والثبات يف امليدان 
فح�ض��ب بل بناء جي�ض وقوة �ض��اروخية يف موقع يوؤكد 
ان ال�شعب اليمني ميتلك تر�شانة توازي تر�شانة مع�شكر 

العدوان .
ت�ض��ورت امريكا ان كل اخفاقاتها طيل��ة ثالثة اعوام 
ميكن ان تعالج وتعو�س يف احلرب الكونية على اليمن ، 
و ت�ضورت امريكا ان حتالفا او جتمعا دوليا من 17 دولة 
يقف خلفها من �ض��اأنه ان يلقي الرع��ب يف النف�ض اليمنية 
، لك��ن كل الح��الم و الظن��ون و الت�ض��ورات الأمريكية 
تك�ضرت عند اقدام اجلي�ض اليمني واللجان ال�ضعبية بكل 

وحداتهما ال�ضاروخية والدفاعية والبحرية .
وكلم��ا اأمع��ن الع��دوان يف جرائم��ه تظه��ر مفاج��اآت 
ع�ض��كرية جديدة ت�ض��كل �ض��دمة ت�ض��عق اأمريكا، لأنها 
هذه امل��رة دفعت الى موقع بات عليه��ا ان تقتنع فيه ان 
ا�ش��قاط اليمن الذي عج��زت عن احداثه خ��الل اكرث من 
ثالث �ض��نوات ، �ض��يكون اأك��ر �ض��عوبة الن مع قدرات 

اجلي�ض واللجان ال�ضعبية املتطورة .
ل��ذا حت��اول تنفي��ذ خطته��ا اجلدي��دة عرب الت�ض��عيد 
الع�ضكري عرب ومتويل وتنفيذ وا�ضراف وحتريك قوات 
حتالف العدوان يف ت�ض��عيد ع�ضكري كبري على ال�ضاحل 
الغربي لليمن واملناطق املطلة على م�ض��يق باب املندب 

، يطرح ال�ضوؤال بحثاً عن خلفية هذا الت�ضعيد وما يرمي 
اليه الآن وبهذا الزخم الذي قد يكون �ضبه مفاجئ.

واأول م��ا يق��ع الباحث عليه يف ال�ض��اأن ه��و اأن اأمريكا 
تقف وراء هذا الت�ض��عيد ومتد الق��وات التابعة لتحالف 
العدوان بكل ما يلزم يف حتركهم وقتالهم بدءًا بالتخطيط 
والتدريب و�ض��وًل اإلى التجهيز والتنفيذ ، مرورًا بكل ما 
له �ض��لة بال�ضاأن ال�ض��تخباري وال�ضتعالمي يف امليدان. 
فاأمريكا كما تو�ض��ح ال�ض��ورة امليدانية تقف ب�ضكل كلي 
حت��ت ذريع��ة حماي��ة املالح��ة البحري��ة الدولي��ة وهنا 
ينقل��ب ال�ض��وؤال ليط��رح ب�ض��يغة اأخ��رى: مل��اذا كثف��ت 
اأمريكا تدخلها املبا�ض��ر يف هذه الفرة وب�ضكل يتقدم عن 

م�ضتويات تدخلها ال�ضابق الذي مل ينقطع اأ�ضاًل منذ بدء 
الع��دوان على اليم��ن منوهني اأن ال�ض��عودية والإمارات 

كانت ومازالت اأداة رئي�ضة لأمريكا يف التنفيذ. 

ولإلجابة نرى أن هناك سبين دفعا أمريكا 
للتصعيد العسكري وهي: 

الأول مت�ض��ل بامليدان اليمني مبا�ضرة وخا�ضة جلهة 
تراجع وهزائم قوات حتالف الع��دوان اأمام الإجنازات 
الع�ض��كرية املهمة الت��ي حققها اجلي���ض اليمني واللجان 
ال�ض��عبية ب��دءًا من نهم اإل��ى جبهات م��ا وراء احلدود ، 
م��رورًا اإل��ى جبهات اجل��وف ، وو�ض��وًل اإلى ال�ض��احل 
الغربي وحتقيق اجنازات ع�ض��كرية كبرية فيها وتكبيد 
قوات حتالف العدوان خ�ض��ائر كبرية الأمر الذي انتاب 
اأمريكا �ضعور ببدء تال�ض��ي التاأثري يف امليدان اليمني. ما 
يعن��ي تال�ض��ي احالم واطم��اع البيت البي���ض يف البحر 
الأحمر .. الثاين مت�ض��ل بالأطماع الأمريكية الإ�ضرائيلية 
، بال�ض��يطرة عل��ى البحار وامل�ض��ائق يف البح��ر الأحمر 
والبحر العربي ب�ضكل كلي، بداأ بالتخطيط عملياً لإحكام 
ال�ض��يطرة عل��ى باب املن��دب انطالقاً من ال�ض��يطرة على 
مع�ض��كر العم��ري الواقع �ض��رق مدينة ذوب��اب، والذي 
يبع��د 10 كيلومرات عن مركز مديري��ة باب املندب، ملا 
ميث��ل م��ن اهمية ا�ش��رتاتيجية كبرية ويرب��ط بني اأربع 
مديريات تابعة ملحافظة تعز، هي: باب املندب وذوباب 
والوازعي��ة واملخ��ا، وه��و حم��اٌط مبرتفع��ات جبلي��ة 
م��ن اجتاه��ات ال�ض��مال واجلن��وب وال�ض��رق ، وتعزيز 
�ض��يطرتها عرب ان�ضاء قاعدة ع�ض��كرية يف مع�ضكر ، ينبع 

من مرتكزين اأ�ضا�ضيني هما :

الأول ( املوق��ع اجلغرايف املهم لليمن، �ض��يما البحري 
كم�ض��يق باب املندب واجلزر يف البحر الأحمر امل�ض��رفة 
على ممرات املالحة الدولية وكذلك ما متتلك من مناطق 
وج��زر ا�ْض��راتيجية ممتدة بني �ض��رق البحر املتو�ض��ط 
وغرب املحيط الهادي وحتى اخلليج العربي ومتتد بني 
قارات ثالث قرب اليمن وكون البحر الأحمر ميّثُل اأق�شَر 

الطرق للموا�ضالت التجارية والع�ضكرية .
فقامت بال�ض��يطرة على جزيرة �ض��قطرى التي حتاول 
وا�ض��نطن التواج��د فيها ع��رب الإم��ارات اأو ال�ض��عودية 
وان�ض��اء قاع��دة ع�ض��كرية تطل��ق عليها قاع��دة )دييغو 
غار�ض��يا ( لل�ضيطرة على املحيط الهندي، بهدف التحكم 
مب�ض��ار التجارة العاملية وحماية اإ�ض��رائيل وم�ضاحلها 

و�ضمان حترك الكيان ال�ضهيوين فيه ب�ضهوله .

الثاني : نهب الثروات املهولة التي ميتلكها 
اليمن منها املخزون النفطي العاملي

 لهذه الأ�ض��باب الرئي�ض��ية بالهدف م��ن العدوان على 
اليم��ن قامت امري��كا بالعدوان على اليم��ن وتقوم حالياً 
بالت�ش��عيد على ال�ش��احل الغربي بكل م��ا ميكن اأن تلقيه 
م��ن ثقل يف امليدان قا�ض��دة الع��ودة اإلى اليم��ن للهيمنة 
عل��ى اليمن جم��ددًا بتداخ��ل مبا�ض��ر بعد ف�ض��ل ادواتها 
ال�ض��عودية والإمارات التي ا�ض��ندت اليها مهمة التنفيذ. 
اخلطة التي ت�ض��دت وتت�ض��دى ق��وات اجلي�ض واللجان 
ال�ض��عبية له��ا ، و�ضتف�ض��ل بف�ض��ل اهلل خطته��ا اجلديدة 
ليثب��ت من جديد اأن القوى املدافعة يف اليمن قادرة على 
الت�ضدي واإف�ضال العدوان كما اأف�ضلت اخلطط ال�ضابقة .

الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي »انـــــعــــــ�ــــــاس الـــــواقـــــع فــــي تـــهـــويـــل األ�ــــــاذيـــــب«

ــــــي اجلــــــديــــــد فــــــي الــــســــاحــــل الـــغـــربـــي أبــــــعــــــاد وخــــلــــفــــيــــات الـــتـــصـــعـــيـــد األمــــــريـــــــ�ـ

كتبت/ خديجة احمد 

أحم����������������������د ف�������������ؤاد* 
يف مطل��ع القرن الع�ض��رين، ذاك الق��رن الذي تدين له الب�ض��رية 
يحل��و  كان  في��ه،  بو�ض��عها  الك��ربى  وال��دول  احل��ايل،  ب�ض��كلها 
للغربيني و�ض��ف رو�ض��يا، الإمرباطورية القي�ض��رية وقتها، باأنها 
عم��الق باأرجل طينية، اأي اأنها رغم امل�ض��احة الهائلة، والإمكانات 
القت�ض��ادية غري املحدودة، مل تتحول بعد لت�ض��ري دولة، فترنح 

مع اأقل حراك اأو تكاد ت�ضقط يف اأول �ضراع.
رغ��م موارده��ا ال�ض��خمة والعن�ض��ر الب�ض��ري ال��ذي كان ول 
يزال ي�ض��كل اأهم عنا�ض��ر القوة، كانت رو�ض��يا تدار بعقلية قي�ضر 
روم��اين، ل ي��رى اإل عامل ق��دمي، وعنا�ض��ر القوة والنف��وذ كذلك، 
كانت عبارة عن بالط اإمرباطوري من الع�شور الغابرة، ف�شدمت 
الإمرباطوري��ة وتزعزع��ت مع احل��رب العاملية الأول��ى، رغم اأن 
جي�ًض��ا اأجنبًي��ا مل يط��اأ حدودها، والأغ��رب رغم انت�ض��ار حلفائها 
–بريطاني��ا وفرن�ض��ا والوليات املتح��دة- وخرجت من احلرب 
مبعاه��دة مذل��ة.. ُترج��م �ض��عي القي�ض��ر الرو�ض��ي نيق��ول الثاين 
للحرب �ض��د اليابان، يف 1905، اإلى هزمية بحرية غري م�ش��بوقة، 
ورثت �ض��دور �ض��عبه ناًرا مل تنطفئ، ليعقبها حماولت لالإ�ضالح 

اجلزئ��ي، و�ض��عت اأكر م��ن اجلماه��ري الواعية، لت�ض��من للثورة 
البل�ض��فية داعمني جدد، والتي اأنهت بعد ذلك حكم القي�ض��ر، ومن 
ث��م، اأطاحت براأ�ض��ه وروؤو�ض اأ�ض��رته بالكام��ل، يف مذبحة ل يزال 
يذكره��ا التاري��خ.. القي�ض��ر الذي ملك دول��ة تعادل يف م�ض��احتها 
اأوروبا الغربية بالكامل، وبعدد �ض��كان ي�ضاوي كل عدد �ضكان دول 
املركز )اأملانيا والدولة العثمانية والنم�ض��ا وبلغاريا(، وخ�ض��ر يف 
احلرب نحو 3 ماليني رجل، فثارت �ض��ده الطبقة الو�ض��طى، التي 
حتملت عناء �ضنوات احلرب، من حيث م�ضتوى املعي�ضة والتكلفة 
الب�ض��رية، ليت�ض��ع الغ�ض��ب بال حدود، تدعمه جمموع��ات عديدة 
تدعو لالإ�ض��الح باملطالبة بتغيري احلكم، فتن��ازل نيقول الثاين عن 
العر�ض بعد قيام ثورة فرباير 1917، رغم الدعم الربيطاين املكثف 

له ولقواته.
املا�ض��ي الرو�ض��ي يت�ض��ابه كث��رًيا م��ع ح��ال اململك��ة العربي��ة 
ال�ض��عودية، الت��ي ت�ض��تبك يف ح��رب فعلي��ة م��ع اليم��ن، مل تورث 

�ض��دور اأبنائه��ا اإل زعزع��ة الثق��ة يف القي��ادة، واأدت اإل��ى ب��ركان 
غ�ض��ب من احل��د اجلنوبي، ينتظر لالنتقام من اأ�ض��رة األ �ض��عود، 
رًدا على مذابح م�ض��تمرة لأربع �ض��نوات، بال اأي هدف ع�ضكري اأو 
اإ�ضراتيجي، �ضوى حماولة اإجبار قادة اليمن على طلب التفاو�ض، 
لتحقيق انت�ض��ار معنوي، يربر التكلفة املادية والب�ضرية للحرب، 

التي اأ�ضبحت اأطول حرب عربية-عربية من حيث مدتها.
ويل العه��د يق��رع طب��ول احلرب مع اإي��ران، متعامًي��ا عن نتائج 
مغامرات��ه الكارثية، �ض��واء يف اليمن، اأو يف ح�ض��ار قطر، ولو نظر 
مرة واح��دة على نتائج اأي من حتركاته غري املح�ض��وبة، خلفتت 
حدة حديثه جتاه اإيران، وهي بالتاأكيد اأقدر ع�ض��كرًيا وب�ضرًيا من 

اليمن اأو قطر، وكالهما �ضراع مل يتمكن من حتقيق الن�ضر فيه.
قبل اإعالن احلرب على اليمن، مل يقراأ الأمري ال�ض��غوف بتحقيق 
انت�ض��ار حتدي��ات ال�ض��راع، يحج��ز له مكاًن��ا كقائد ع�ض��كري من 
عين��ة نابليون ورمبا جوكوف، بل اخت��ار اإعالن احلرب من داخل 

ق�ض��ره، مل يدرك واقع اليمن، ومل يتعرف اإلى �ض��بب اإحجام جده 
عبد العزيز عن ال�ض��تمرار يف احلرب مع الإمام �ضنة 193٤، رغم 
النت�ض��ارات يف البداي��ة، وان�ض��حاب ق��وات الإم��ام م��ن املناطق 
ال�ضاحلية، واإخالئها اأمام اجلي�ض ال�ضعودي، املعزز وقتها باأف�ضل 

الأ�ضلحة الربيطانية.
العزي��ز”  “عب��د  اأدرك  املع��ارك،  ا�ض��تمراره يف  ع��ن  ��ا  وعو�ضً
ب��ذكاء فخ الإمام يحي��ى حميد الدين ل�ض��تدراجه نحو قلب اليمن 
ومرتفعات��ه، فف�ض��ل توقيع معاهدة �ض��لح مع اململك��ة املتوكلية 
اليمنية، ودفن لالأبد اأي اأطماع يف �ض��م الأرا�ض��ي اليمنية، وحقق 

ال�ضتقرار الن�ضبي للمملكة الوليدة مبعاهدة الطائف.
يف اليم��ن الت��ي قامت من غف��وة طويلة، ت�ض��ببت فيه��ا الأموال 
ال�ض��عودية املتدفق��ة، لإف�ض��اد ذم��م ال�ضيا�ض��يني، تب��دو الإجاب��ة 
عل��ى حلم الع��دوان على اإي��ران، فاإن كان��ت اإيران مت��ّول وتدّرب 
احلوثي��ني –كما يقول اإعالم بن �ض��لمان، ومل ت�ض��تطع كل القوات 
العربية اإخ�ضاعها، اأو حتى اإ�ضكات اخلطر الكامن يف �ضواريخها، 
وه��و قول كذب بالكلية، فهل ت�ض��تطيع القوات ال�ض��عودية وحدها 

اإخ�ضاع طهران!.
مصري – صحافي 

فشلنـا الزاعـــــــــــــــــــــــق فـي اليمــــــــــــــــــــــــــــــن
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لفتت موؤ�ض�ض��ة »�ض��وفان ج��روب« الأمريكية، 
املتخ�ض�ض��ة بتق��دمي اخلدم��ات ال�ض��تخباراتية 
والأمني��ة والإ�ض��راتيجية للحكومات واملنظمات 
م��ن  اأن »و�ض��ع 1٢  اإل��ى  متع��ددة اجلن�ض��يات، 
القوات اخلا�ضة الأمريكية )القبعات اخل�ضراء(، 
على طول احلدود ال�ض��عودية اليمنية للم�ض��اعدة 
يف حتدي��د وتدم��ري مواق��ع �ض��واريخ احلوثي��ني 
داخل اليمن، متثل ت�ض��عيدًا كبريًا للدور املعرف 
ب��ه للوليات املتحدة، على الرغ��م من عدم وجود 

معلومات اأكيدة على عبور تلك اإلى اليمن«.
ونوهت »�ضوفان جروب« اإلى اأنه وعلى الرغم 

من القلق املتزايد من »الكوجنر�ض«
الأمريك��ي يف اليم��ن، ف��اأن الولي��ات املتح��دة 
ا�ض��تمرت يف و�ض��ف دعمه��ا لل�ض��عودية باأن��ه غري 
قت��ايل بحت، موؤك��دة عل��ى اأن ت�ض��ريحات رئي�ض 

»القي��ادة املركزي��ة« جوزي��ف فول��ت، اأمام جلنة 
الق��وات امل�ش��لحة يف »جمل���س ال�ش��يوخ« ب�ش��كل 
قاط��ع »باأننا ل�ض��نا اأطرافاً يف هذا الن��زاع«، ياأتي 
ب�ض��ورة معاك�ض��ة، وذلك لكون »وج��ود القبعات 
اخل�ض��راء الأمريكي��ة على احلدود م��ع اليمن هو 
اإ�ضارة اإلى اأن الوليات املتحدة، هي جزء اأ�ضا�ضي 

يف ال�ضراع اليمني«.
اأن وج��ود  وح��ذرت »�ض��وفان ج��روب« م��ن 
الق��وات الربي��ة الأمريكي��ة للقيام بعملي��ات على 
طول احلدود �ض��د اأن�ض��ار اهلل »يرفع من احتمال 
زحفه��ا اإل��ى داخ��ل الأرا�ض��ي اليمنية، م��ا يعمق 

الوليات املتحدة اأكر يف امل�ضتنقع اليمني«.
واأو�ض��حت »�ضوفان جروب« يف ختام حتليلها 
يف  الأمريكي��ة  اخل�ض��راء  القبع��ات  »وج��ود  اأن 
تل��ك املنطقة، ي�ض��لط ال�ض��وء عل��ى اأن��ه ل يوجد 

يف الأ�ض��ا�ض اأي م��ربر قانوين ملثل ه��ذه العمليات، 
له��ا بجه��ود مكافح��ة الإره��اب  حي��ث ل عالق��ة 
�ض��د القاع��دة، كما جاء يف ت�ض��ريح ع��ام ٢001، 
ال��ذي خ��ّول الولي��ات املتح��دة وب�ض��كل قان��وين 

�ض��ن احلمالت الع�ض��كرية يف اأفغان�ض��تان و�ضوريا 
والآن يف اليم��ن«، م�ض��رية اإلى اأن��ه »يف ظل تزايد 
تورط الوليات املتحدة، ي�ش��تمر و�ش��ع اليمن يف 

التفاقم«.

قال��ت �ض��حيفة »وول �ض��ريت جورن��ال«، اإن 
ق��وة بداأت تتعاظم داخل »الكوجنر�ض« الأمريكي 
تدعم وقف الدعم الع�ضكري لل�ضعودية والإمارات 
يف العدوان على اليمن وتقلي�ض �ضفقات الأ�ضلحة 
امل�ض��تخدمة يف قت��ل اليمني��ني، معت��ربة اأن تنفيذ 
ذل��ك �ض��يكون »طعن��ة يف الظهر« حللف��اء الرئي�ض 

الأمريكي دونالد ترامب.
ونقل��ت ال�ض��حيفة الأمريكي��ة ع��ن اأ�ض��خا�ض 
مطلع��ني عل��ى مناق�ض��ات داخ��ل »الكوجنر���ض«، 
قولهم اإن م�ض��رعني يتهم��ون اإدارة ترامب باأنها مل 
تفع��ل ما يكفي ل�ض��مان ع��دم ا�ض��تخدام الطيارين 
ال�ضعوديني ال�ضواريخ والطائرات الأمريكية لقتل 

مدنيني يف اليمن.
وفق ال�ضحيفة، فاإن امل�ضرعني ي�ضعون لإيقاف 
�ض��فقة اأ�ض��لحة جديدة اإلى ال�ضعودية والإمارات 
بقيم��ة ٢ ملي��ار دولر، وهي عبارة عن �ض��واريخ 
�ض��ركة »رايثي��ون«  م��ن  م��وردة  بدق��ة  موجه��ة 

الأمريكية.
واأفادت »وول �ضريت« اأن اإدارة ترامب تدافع 
عن نف�ضها يف تلك ال�ضفقات، باأنه حمور دفع جديد 

لحتواء نفوذ اإيران يف ال�ضرق الأو�ضط.

واأ�ض��ارت ال�ض��حيفة اإل��ى اأن ما اأح��رج موقف 
اإدارة ترامب، ما وثقته جماعات حقوق الإن�ض��ان 
ح��ول قت��ل نح��و ٤ اآلف مدين يف اأكر م��ن 16 األف 
غ��ارة جوية يف اليم��ن، وبالأخ�ض يف �ض��هر اأبريل 
املا�ض��ي، ال��ذي و�ض��فته باأك��ر ال�ض��هور دموي��ة 
منذ بدء ال�ض��راع، حيث قتل في��ه نحو ٢36 مدنياً 

واأ�ضيب ٢38 اآخرين من اجلانبني.

ونقلت ال�ضحيفة عن ال�ضيناتور، كري�ض موريف 
قول��ه: »دع��م التحال��ف الذي تق��ود ال�ض��عودية، 
كان ل��ه عواق��ب مدم��رة منذ ب��دء ال�ض��راع قبل 3 
�ض��نوات«.. واأ�ض��اف: »على الرغم من التعهدات 
املتك��ررة من قب��ل ال�ض��عوديني باأنهم �ض��يتخذون 
خطوات لتقليل الأذى الذي يلحق باملدنيني ب�ضبب 
القناب��ل الت��ي توفرها لهم الولي��ات املتحدة، فاإن 

الو�ضع يزداد �ضوءًا«.
ق��ال ماي��ك ميل��ر، مدي��ر مكت��ب  م��ن جانب��ه، 
اخلارجي��ة الأمريكية الذي ي�ض��رف على املبيعات 
الع�ض��كرية لل��دول الأخ��رى: »الولي��ات املتحدة 
توا�ض��ل ال�ض��غط على ال�ض��عوديني لبذل كل ما يف 
و�ضعهم ملنع وقوع اإ�ضابات بني املدنيني، وتطوير 

عملية �ضيا�ضية لإنهاء القتال«.
واأ�ض��اف: »بالن�ض��بة لق��وات التحال��ف عليه��ا 
العم��ل مب�ض��توى م��ن الدق��ة، والهتم��ام بتقلي��ل 
�ش��قوط �ش��حايا مدنيني واإحلاق اأذى ب��اأي مدين، 
وهو اأمر م�ضتمر ب�ضورة طويلة منذ بداية النزاع، 

لكن �ضنوا�ضل الت�ضديد عليها ب�ضاأن هذا الأمر«.
واأو�ضحت ال�ضحيفة اأن م�ضري �ضفقة الأ�ضلحة 
الأخ��رية اإل��ى ال�ض��عودية والإم��ارات، التي تبلغ 

ملياري دولر اأمريكي، غري معلوم حتى الآن.
الإدارة  م��ن  م�ض��وؤولني  اأن  اإل��ى  واأ�ض��ارت 
الأمريكية يتوا�ض��لون مع عدد من نواب واأع�ضاء 

الكونغر�ض لتمرير تلك ال�ضفقة.
واختتمت بقولها اإن م�ض��وؤولني من ال�ض��عودية 
و�ض��ركة »رايثي��ون« رف�ض��وا التعلي��ق على تلك 

ال�ضفقة.

دع��ا الأم��ري ال�ض��عودي املن�ض��ق، خالد بن فرح��ان، اأعمام��ه اإلى 
اإقالة امللك �ض��لمان بن عبدالعزيز اآل �ض��عود وال�ضيطرة على البالد. 
ووجه ابن فرحان منا�ض��دة اإلى اأحمد بن عبد العزيز ومقرن بن عبد 
العزيز، وقال اإن “الأ�ضرار التي حلقت بالأ�ضرة احلاكمة ال�ضعودية 
واململكة يف ظل احلكم ال�ضال والغبي والنزوي ل�ضلمان، قد جتاوزت 

نقطة الالعودة” بح�ضب قوله.
ويف مقابل��ة له مع “ميدل اإي�ض��ت اآي” ن�ض��رت الثن��ني )٢1 مايو 
٢018(، اأف��اد الأم��ري خالد، الذي ُمن��ح اللجوء ال�ضيا�ض��ي يف اأملانيا 
�ضنة ٢013، باأنه “لو وّحد الأمريان اأحمد ومقرن ال�ضفوف، فاإن 99 
باملائة من اأفراد العائلة املالكة والأجهزة الأمنية واجلي�ض �ضيقفون 

اإلى �ضفهم”.
وك�ض��ف خالد بن فرحان باأن هناك “غ�ض��با عارم��ا” داخل عائلة 
اآل �ض��عود، واأو�ض��ح باأنه نقل “هذه املعلومات” اإل��ى اأعمامه اأحمد 
ومقرن، م�ضريا اإلى اأنهما “قادران على تغيري الأمور نحو الأف�ضل”.
وذكر خالد اأنه تلقى عددا كبريا من ر�ض��ائل الربيد الإلكروين من 
اأ�ض��خا�ض داخل ال�ضرطة واجلي�ض يدعمون نداءه. وقال “لقد فهمت 
منه��م اأنهم يْدعون الأمري اأحمد بن عبد العزيز لتخاذ مبادرة تغيري 

الو�ضع احلايل دون توجيه طلب مبا�ضر بذلك”.
واأك��د اأن اأحمد بن عبد العزي��ز، النائب ال�ض��ابق لوزير الداخلية 
و�ض��احب هذه احلقيبة الوزاري��ة الآن، يحتفظ بدعم قطاعات مهمة 

م��ن قوات الأمن والقبائل. وقد ُعني مق��رن بن عبد العزيز يف البداية 
وليا للعهد من قبل �ضقيقه �ضلمان، ليحل حمله حممد بن نايف يف �ضهر 
اأبري��ل من الع��ام ٢015م، ثم ا�ض��ُتبدل بدوره بحام��ل اللقب احلايل 

حممد بن �ضلمان، يف �ضهر يونيو من العام املا�ضي.
وتاأت��ي الدعوة اإلى �ض��ن انقالب داخل اآل �ض��عود، يف وقت مازال 
الغمو�ض يكتنف حادثة اإطالق نريان كثيفة خارج ق�ض��ر يف الريا�ض 
يف اأبريل املا�ضي. وقد ورد يف البيان الر�ضمي وقتئذ اأن حرا�ض الأمن 
اأ�ض��قطوا “لعبة طائرة من دون طيار”. لكن املدون ال�ضعودي الذي 
يت�ض��ر خل��ف ا�ض��م “جمتهد”، ذك��ر اأن الق�ض��ر تعر���ض لهجوم من 
قب��ل مدافع ثقيلة ُمثبتة على منت �ض��يارتي دف��ع رباعي، وُقتل خالل 

احلادثة �ضتة من موظفي الأمن واثنني من املهاجمني.
وتعليق��ا عل��ى ذل��ك ق��ال خال��د بح�ض��ب املقابل��ة املن�ض��ورة “اإن 
الطائ��رة من دون طيار كانت رواية غ��ري منطقية للتمويه عما حدث 
يف احلقيق��ة، واأ�ض��اف اأن “ه��ذا العم��ل مل يكن بال�ض��رورة حماولة 
لإ�ش��قاط حمم��د بن �ش��لمان، بل ه��و عم��ل احتجاجي �ش��ده”، لكنه 
ح��ذر م��ن اأن بقاء حممد بن �ض��لمان يف ال�ض��لطة، �ض��يخلق املزيد من 
ال�ض��طرابات. وتاب��ع خال��د “اأود اأن اأقول لالأوروبيني اإن الو�ض��ع 
يف اململك��ة العربية ال�ض��عودية اأ�ض��به بربكان على و�ض��ك النفجار. 
واإذا انفجر، فاإنه لن يوؤثر فقط على الو�ض��ع داخل ال�ض��عودية اأو يف 

املنطقة العربية فح�ضب، بل �ضيوؤثر عليكم اأي�ضاً”.

متابعات صحفية

صحيفة »إسرائيل اليوم« اإلسرائيليون يعترفون:

نفذنا هجمات جوية بطائرة إف 35 على اليمن
علقت �ض��حيفة “اإ�ض��رائيل اليوم” العربية على ت�ضريحات �ض��ادرة يوم الثالثاء املا�ضي لقائد �ضالح 

جو العدو الإ�ضرائيلي عن تنفيذ هجمات عدة بطائرة اإف35 يف جبهتني خمتلفتني يف ال�ضرق الأو�ضط.
وو�ض��عت ال�ض��حيفة اليمن كاأحد الحتمالت عن اجلبهتني اللتني تعر�ض��تا لهجوم اإ�ضرائيلي بطائرة 

اإف 35.. موؤكدة اأن الكيان ال�ضهيوين نفذ هجمات يف اليمن ولكن جي�ضه مل يوؤكد بعد ذلك.
وقائ��د �ض��الح جو الع��دو الإ�ض��رائيلي اأميكام نوركني ق��ال اإن “اإ�ض��رائيل” اأول بلد ي�ض��تخدم املقاتلة 
ال�ضبح الأمريكية ال�ضنع اإف-35 يف �ضن هجمات م�ضيفا اأن املقاتلة اإف-35 تنطلق يف كل اأنحاء ال�ضرق 

الأو�ضط، وهاجمنا )بها( بالفعل مرتني على جبهتني خمتلفتني.
واأ�ض��ارت ال�ض��حيفة اإلى اأن تعزيز التعاون بني “اإ�ض��رائيل” وال�ض��عودية �ض��وف يوؤدي اإلى ح�ضول 

هجوم اإ�ضرائيلي على اليمن.
وقالت ال�ضحيفة اأنه من غري امل�ضتبعد م�ضاركة فعالة ل�”اإ�ضرائيل” يف احلرب على اليمن يف حال �ضّكت 

حول وجود �ضالح كا�ضر للتوازن.

صحي������������������فة »وول ست������������������ري�������ت ج�������������������ورن���������������������ال«:

 دعں ترامب لإلمارات والسعودية في اليمن مهدد بـ »طعنة في الظهر«

أمي����������������������ر سع����������������������ودي منش�����������������������ق ل� »مي�����������������������دل إيس�����������ت آي«: 

أدعو أعمامي إلقالة امللك سلمان.. والوضع في السعودية أشبه بالبركان

»ص��������������وف��������������ان غ����������������������������روب«: أمــــــريــــــكــــــا جــــــــــزء أســـــــاســـــــي فـــــــي الـــــــــصـــــــــراع الـــيـــمـــنـــي

م�����ج�����ل�����ة »ج�������������ون آف����������ري����������ك«: أمـــــريـــــكـــــا وإســـــرائـــــيـــــل 

والسعودية »محور الشر« في املنطقة
اعتربت جملة »جون اآفريك« الدولية، اأن الوليات املتحدة الأمريكية وال�شعودية واإ�شرائيل ميّثلون 
»حمور ال�ضر« يف ال�ضرق الأو�ضط، واأن اللعنة حّطت مرة اأخرى على تلك املنطقة، واأنها تنزلق اإلى حرب 
جديدة و�ضفتها باملربجمة.. وذكرت املجلة الناطقة باللغة الفرن�ضية -يف افتتاحية كتبها رئي�ض التحرير 
الفرن�ضي التون�ضي ب�ضري بن يحمد- اأن القذائف املدفعية الثالث الأولى لتلك احلرب قد اأُطلقت بالفعل، يف 
اإ�ضارة اإلى غارات اإ�ضرائيل على �ضوريا، واعراف اأمريكا بالقد�ض عا�ضمة لإ�ضرائيل، وان�ضحاب الرئي�ض 

الأمريكي دونالد ترامب من التفاق النووي مع اإيران.
اأك��د الكاتب يف افتتاحية بعنوان »اأمريكا واإ�ض��رائيل وال�ض��عودية.. حمور ال�ض��ر«، اأن حتالفاً خطريًا 
ت�ض��ّكل العام املا�ض��ي لتغيري خريطة ال�ض��رق الأو�ض��ط بالقوة، وفر�ض اإرادة 3 دول غنية وقوية، هي: 

اأمريكا دونالد ترامب، واإ�ضرائيل بنيامني نتنياهو، و�ضعودية حممد بن �ضلمان.
واعت��رب اأن وراء ه��ذا املحور الثالثي دوًل، مثل م�ض��ر والإمارات العربية املتحدة و«كومبار�ض��ات« 
اأخرى اأقل �ض��اأناً، على حد تعبريه.. واأ�ض��ار اإلى اأن املنطقة �ضهدت خالل القرن الع�ضرين اأحالفاً مماثلة، 
انتهت جميعها ب�ضكل �ضيئ، موؤكدًا اأن حلف ترامب-نتنياهو-بن �ضلمان لن يكون اأف�ضل حاًل، »و�ضيلحق 
�ضررًا بالغاً باملنطقة، قبل اأن ي�ضمحل بدوره وُيرمى يف »مزبلة التاريخ«. واعترب اأن اأجندة هذا املحور، 
تك�ش��فها اأفعاله��م، وميك��ن تلخي�ش��ها يف 3 نقاط، اأولها ط��رد اإيران م��ن مناطق نفوذه��ا، واإعادتها اإلى 
حدودها م�ضتكينة منزوعة ال�ضالح، لكن طهران لن ت�ضت�ضلم، ولي�ض ثمة اأدنى فر�ضة لتحقيق ذلك، ح�ضب 
راأي بن يحمد.. والنقطة الثانية هي ت�ض��ميم وتطوير وتنفيذ خطة حلل ال�ض��راع العربي الإ�ض��رائيلي، 
وه��ي املهم��ة التي اأوكلها ترامب ل�ض��هره جاريد كو�ض��ر، واأكد هن��ا اأن هذه اخلط��ة املعروفة ب� »خطة 
كو�ضر« مل تكن حتتاج لت�ضميم ول تطوير، اإذ اإنها موجودة اأ�ضاًل، فهي بكل ب�ضاطة خطة نتنياهو، التي 
ان�ضم له يف تنفيذها بن �ضلمان.. ويرى كاتب الفتتاحية، اأن تنفيذ هذه اخلطة بداأ بالفعل، وذلك بتحويل 
ال�ضفارة الأمريكية اإلى القد�ض، ثم التخطيط لعزل رئي�ض ال�ضلطة الفل�ضطينية حممود عبا�ض، وا�ضتبداله 

ب�ضخ�ض اأكر ان�ضياعاً، ثم اإن�ضاء »دولة فل�ضطينية م�ضغرة« ذات �ضيادة حمدودة.
وذهب اإلى القول، اإن بن �ض��لمان �ض��يقوم بتنفيذ ما تبقى بجعل ال��دول العربية »تبتلع هذا القر�ض«، 

ويوّحد العرب ال�ضنة ويتحالف مع اإ�ضرائيل ل�ضن »حرب مقد�ضة« �ضد �ضيعة فار�ض«.
اأما النقطة الثالثة -ح�ض��ب بن يحمد- فتتمثل يف بذل بن �ضلمان ونتنياهو جهودهما لإبعاد رو�ضيا عن 
اإيران، واحل�ض��ول على تعهدها بوقف م�ض��اعدة النظام بطهران، مقابل التغا�ضي عن منو نفوذها يف دول 

�ضرق اأو�ضطية.

تط��رق موق��ع »ذي اإنر�ض��بت« اإلى ق��رار جمل���ض الن��واب الأمريكي 
القا�ض��ي بالدعوة اإلى اإج��راء التحقيقات الالزمة من قب��ل وزارة الدفاع 
يف التقاري��ر املتداولة حول قيام الإمارات، ومب�ض��اعدة اأمريكية بتعذيب 
معتقلني يف �ضجون اليمن، مو�ضحاً اأن التدابري امل�ضار اإليها تعك�ض توجه 
املوؤ�ض�ضة الت�ضريعية الأمريكية اإلى »املحا�ضبة العامة حيال الدور احلايل 
للوليات املتحدة يف �ضجون التعذيب على امتداد مناطق جنوب اليمن«.
ولفت تقرير »ذي اإنر�ض��بت«، حتت عنوان: »جمل�ض النواب ي�ضوت 
عل��ى قان��ون يفو���ض )وزارة الدف��اع( اإج��راء حتقي��ق يف دور الوليات 
املتح��دة يف �ض��جون التعذيب ال�ض��رية يف اليمن«، اإلى اأن م�ض��روع القرار 
ال��ذي كان قد تقدم به ال�ش��يناتوران الدميقراطي��ان رو خانا، وباربرا يل، 

قبل الت�ض��ويت عليه بالإجماع، اخلمي�ض، يدعو اإل��ى التحقيق يف ما »اإذا 
كان حلفاء الوليات املتحدة يف اليمن متورطني يف تعذيب معتقلني«، وما 
»اإذا كان للعنا�ض��ر الأمريكي��ني اأي دور يف عملي��ات ال�ض��تجواب«، التي 
يزع��م اأن الإم��ارات العربي��ة املتح��دة تديرها يف عدد م��ن مناطق جنوب 

اليمن.
واأو�ض��ح »ذي اإنر�ضبت« اأن قرار جمل�ض النواب الأمريكي يتطلب اأن 
تب��ادر وزارة الدفاع اإل��ى التحقيق يف مزاعم التعذيب يف �ض��جون اليمن، 
ودور الولي��ات املتح��دة فيها، واأن تقدم تقريرها اإل��ى الكونغر�ض يف هذا 
ال�ضاأن يف غ�ضون 1٢0 يوماً، مع اإمكانية اأن يكون مرفقاً ب�»ملحق �ضري«، 
وه��و الأمر الذي رف�ض��ه بع�ض اأع�ض��اء الكونغر�ض. ومن ه��ذا املنطلق، 

اأف��اد ال�ش��يناتور الدميقراط��ي رو خانا للموق��ع، باأن »التقري��ر يجب اأن 
يكون يف متاحاً اأمام اجلمهور«، م�ض��ددًا على اأن »امل�ض��األة تتطلب تقريرًا 
علنياً، ولي�ض �ض��رياً، حول خال�ضة التحقيق عن ماهية الدور الذي لعبته 
الإمارات العربية املتحدة يف �ضجون التعذيب امل�ضار اإليها، وعما اإذا كان 

اأي من العنا�ضر الأمريكيني متورطاً يف الأمر باأي �ضكل من الأ�ضكال«.
ومع الإ�ش��ارة اإلى التقارير الإعالمي��ة والأممية حول تورط الإمارات 
العربي��ة املتح��دة يف اإدارة ع��دد م��ن �ض��جون التعذي��ب على الأرا�ض��ي 
اليمنية، مب�ضاركة ع�ض��كريني اأمريكيني، عاد »ذي اإنر�ضبت« اإلى حديث 
ال�ش��يناتور الدميقراط��ي رو خان��ا ح��ني ق��ال، اإن��ه »من غري املقب��ول اأن 
يت��ورط عنا�ش��ر اأمريكي��ون يف اأعمال التعذي��ب، اأو اأن يركن ه��وؤلء اإلى 

الإعتماد على دولة حليفة ل�ضتخدام اأ�ضاليب التعذيب نيابة عن الوليات 
املتحدة«.

واإذا كان��ت قوان��ني الوليات املتح��دة حتظر على العنا�ض��ر الأمنية، 
والع�ض��كرية ا�ضتخدام اأ�ضاليب تعذيب »غري م�ض��رح بها« من قبل قيادة 
اجلي���ض الأمريك��ي، ف��اإن ا�ض��تخدام تلك الأ�ض��اليب من قبل ق��وى حليفة 
للوليات املتحدة ل يبدو خا�ضعاً ملعايري �ضارمة م�ضابهة، وفق ما ذهب 
اإليه املوقع. وعلى هذا الأ�ض��ا�ض، �ض��دد خانا، يف حديث اإلى املوقع، على 
اأن تلك املمار�ضات »لي�ضت الطريقة الأمريكية )املالئمة( للقيام بالأمور«، 
داعي��اً اإلى »و�ض��ع حد لها«، مع ا�ض��تهجانه غي��اب »ال�ض��فافية الكاملة« 

حيال دور الوليات املتحدة يف اليمن.

موقع »ذي إنترسبت«: الكشف عن مشاركة اجلنود األمريكين بالتعذيب في السجون السرية في اجلنوب تديرها اإلمارات
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العدوان
مختل�ف جرائم ف�ي  املتوالي�ة  الهزائ�م  ظ�ل  ف�ي  الع�دوان  ق�وى 

اجلبهات.. تس�تهدف املواطن�ن واملمتل�كات العامة واخلاصة

جر�ئم و�نتهاكات يرتكبها �لعدو�ن �لأمريكي �ل�شعودي بحق �أبناء �ل�شعب �ليمني �أغلب 
�شحاياها �أطفال ون�شاء، يف ظل �شمت وتو�طوؤ دويل ب�شكل غري م�شتغرب لأنهم مرتهنون 
لل�شيط��ان �لأك��ر � �أمري��كا �  وه��ذ� يهون �أم��ام �أح��ر�ر �ليمن م��ن �ملجاهدين �إذ� م��ا قارناه  
مبوق��ف من يتغن��ون با�شم �لإ�شالم و�لعروب��ة وحب �لوطن و�ليمن، بينم��ا هم يقفون يف 

�شف �لعدو�ن �شو�ء يف �جلبهات �أو �ل�شكوت و�خلنوع و�جللو�س مع �خلو�لف.

وم��ع تز�يد جر�ئم �لعدو�ن بحق �ليمني��ن، ويف مقابل ذللك يزد�د �ل�شعب قوة و�شمود� 
و�ندفاع��ا نحو مع�شكر�ت �لتدريب و�لتاأهيل و�جلبهات لتنكيل بالغز�ة ومنافقيهم.. ومن 
هن��ا نعمل يف �شحيفة �حلقيقة على ر�شد ون�ش��ر جر�ئم �لعدو�ن للمجاهدين يف �جلبهات 
ب�شكل �أ�شبوعي لتكون  عامال ود�فعا قويا لرجال �لرجال للتحرك يف مو�جهة وردع �لعدو 

بكل �شدة وباأ�س، و�لتنكيل بهم �أ�شد تنكيل بدون رحمه �أو �شفقة.      

ال�ض��عودي  الع��دوان  ط��ريان  يوا�ض��ل 
خمتل��ف  عل��ى  غارات��ه  �ض��ن  الأمريك��ي 

خملف��ا  اليمني��ة  واملناط��ق  املحافظ��ات 
يف  مادي��ة  واأ�ض��رارا  وجرح��ى  �ض��هداء 

املمتلكات.
ففي احلديدة ا�ضت�ضهد مواطنان واأ�ضيب 
ثال��ث اإثر غارت��ني لطريان الع��دوان على 
منطق��ة  يف  لل�ض��يارات  �ض��يانة  ور�ض��ة 
النخيل��ة مبديري��ة الدريهم��ي، كما �ض��نت 
طائرة ب��دون طيار اأمريكي��ة غارتني على 

منطقة راأ�ض عي�ضى مبديرية ال�ضليف.
يف حمافظة اجلوف ق�ضف منافقو العدوان 
من��ازل وممتل��كات املواطن��ني بالأ�ض��لحة 

الثقيلة واملتو�ضطة يف مديرية املتون.
وكثف طريان العدوان من غاراته وق�ضفه 
حمافظ��ة  عل��ى  وال�ض��اروخي  املدفع��ي 
�ض��عدة ومديرياتها احلدودية، حيث �ضن 

�ض��بع غ��ارات منطق��ة العطف��ني مبديرية 
كتاف.

كما �ض��ن غارتني على منطقة القد مبديرية 
غ��ارات عل��ى  رازح احلدودي��ة وخم���ض 
منطقة الأزهور مبديرية رازح احلدودية، 
فيما �ض��هدت مناطق متفرق��ة من مديريتي 
رازح ومنبه احلدوديتني ق�ضفا �ضاروخيا 
ومدفعيا �ض��عوديا مكثفا اأ�ضفر عن اإ�ضابة 

�ضخ�ض بجروح خطرية يف رازح.
ويف حجة �ض��ن طريان العدوان ال�ضعودي 
الأمريك��ي 10 غارات عل��ى مديرية ميدي 
و3 غ��ارات على املزرق وغارة على اخلط 

العام مبديرية حريان.

الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ريان  وا�ض��ل 
ال�ض��عودي �ض��ن غارات��ه الإجرامية علي 
الأبرياء واملمتلكات العامة واخلا�ضة يف 

عدة حمافظات.
ففي احلديدة ا�ض��تهدف  طريان العدوان 

ال�ض��احلية  الطاي��ف  منطق��ة  بغارت��ني 
مبديرية الدريهمي.

كما اأن طريان العدوان ا�ضتهدف بغارتني 
�ض��احنتني يف اخلط العام مبنطقة الدليل 
مديري��ة املخ��ادر يف حمافظ��ة اإب ما اأدى 

اإل��ى ا�ضت�ض��هاد اأحد ال�ض��ائقني واإ�ض��ابة 
اآخرين وتدمري ال�ضاحنتني.

ال�ض��عودي  الع��دوان  ط��ريان  و�ض��ن 
الأمريكي غارتني على منطقة بني ح�ض��ن 

يف مديرية عب�ض مبحافظة حجة.

اجلمعة: أكثر من 17 شهيد وجريحًا بغارات الطيران ونيران مرتزقة العدوان

االثنن: 33  غارة على ثالث محافظات ومرتزقة العدوان يستهدفون منازل املواطنن في اجلوف

يوا�ض��ل ط��ريان الع��دوان ال�ض��عودي 
الأمريك��ي �ض��ن غارات��ه عل��ى خمتل��ف 
املحافظ��ات واملناط��ق اليمني��ة خملف��ا 

اأ�ضرارا مادية يف املمتلكات.
يف �ض��عدة اأ�ض��يب طفل بج��روح جراء 
الق�ض��ف ال�ض��اروخي واملدفع��ي عل��ى 
رازح  مديري��ة  م��ن  متفرق��ة  مناط��ق 

احلدودية.
و�ض��ن طريان الع��دوان ٤ غ��ارات على 
منطقة املهاذر مبديرية �ض��حار، وغارة 
عل��ى منطق��ة الأزه��ور مبديري��ة رازح 
احلدودية، كما �ض��ن غ��ارة على منطقة 

احلجلة مبديرية رازح.
و�ضن يف وقت لحق غارتني على منطقة 

العقيق مبديرية كتاف.
و�ض��هدت مناط��ق متفرقة م��ن مديريتي 
ق�ض��فا  احلدوديت��ني  ومنب��ه  رازح 

�ضاروخيا ومدفعيا �ضعوديا.
ويف احلديدة �ضن طريان العدوان غارة 
جوية م�ض��تهدفا زورقا خا�ض��ا ب�ضيانة 

العائمات البحرية يف ميناء احلديدة.

السبت:  41 شهيدًا وجريحًا 
ضحايا مجازر جديدة 

للعدوان في عدة محافظات
يوا�ضل طريان العدوان ال�ضعودي الأمريكي �ضن غاراته على خمتلف 
املحافظات خملفا �ضهداء وجرحى واأ�ضرارا مادية كبرية يف املمتلكات 

العامة واخلا�ضة.
يف �ضنعاء ارتفع عدد �ضحايا غارات العدوان على حمطة �ضركة النفط 
اإلى ٤ �ض��هداء بينهم امراأة و11 جريحاً بينهم اأطفال، حيث ا�ض��تهدف 
ط��ريان الع��دوان حمطة �ض��ركة النفط ما اأ�ض��فر عن ان��دلع حريق يف 

املكان و�شقوط �شهداء وجرحى.
ويف حمافظة �ضعدة ا�ضت�ضهد 3 اأطفال ورجل متاأثرا بجراحه، واأ�ضيب 

15 مواطًنا يف الغارة التي ا�ضتهدفت اخلط العام مبدينة �ضعدة.
كما ا�ضت�ض��هد رجالن وطفل جراء الق�ض��ف ال�ضاروخي واملدفعي على 

مناطق متفرقة من مديرية غمر احلدودية.
و�ض��ن ط��ريان الع��دوان 3 غارات عل��ى منطقة البق��ع مبديرية كتاف، 
وغ��ارة عل��ى منطقة العطف��ني ب��ذات املديرية، و�ض��ن ٤ غ��ارات على 
منطقت��ي اآل علي والأزه��ور مبديرية رازح احلدودية، كما �ض��ن غارة 

على طريق احلمزات بالقرب من املدينة.
و�ض��ن طريان الع��دوان 3 غارات عل��ى منطقة اآل عل��ي مبديرية رازح 
احلدودي��ة، كما �ض��ن 8 غ��ارات على منطقة طخي��ة مبديرية جمز، و٤ 
غ��ارات عل��ى من��ازل املواطنني واأح��د امل�ض��اجد يف منطق��ة احلمزات 

مبديرية �ضحار.
و�ض��هدت مناطق متفرقة من مديريتي غمر ورازح احلدوديتني ق�ض��فا 

�ضاروخيا ومدفعيا �ضعوديا.
ويف عم��ران ا�ضت�ض��هدت امراأت��ان وجرحت اأخرى كح�ض��يلة اولية اإثر 
غ��ارة لط��ريان العدوان المريك��ي على منطقة العبل��ة مبديرية حرف 

�ضفيان.
و�ض��ن ط��ريان العدوان غارتني على اجلبل الأ�ض��ود بحرف �ض��فيان يف 

عمران.
ويف احلدي��دة ا�ضت�ض��هد مواطن اإثر غارة على قرية ال�ض��ويق مبديرية 
التحيت��ا، كم��ا دم��ر طريان الع��دوان عددا م��ن زوارق ال�ض��يادين اإثر 
٤ غ��ارات لط��ريان الع��دوان عل��ى مركز ال�ض��يادين يف منطق��ة العرج 
مبديرية باجل، و�ض��ن غارة عل��ى منطقة كيلو16، وغارة على مديرية 
اللحية �ض��مال املحافظة، كما �ض��ن 8 غارات على �ضبكات الت�ضالت يف 

مدينة ال�ضليف.
ويف حجة �ضن العدوان 5 غارات على املزرق وفج حر�ض.

استشهاد وإصابة 66 مواطنًا بغارات العدوان على عدد من احملافظات 

ال�ض��عودي  الع��دوان  ط��ريان  وا�ض��ل 
الأمريك��ي، �ض��ن غارات��ه عل��ى حمافظات 
وجرح��ى  �ض��هداء  خملف��ا  اجلمهوري��ة 
العام��ة  املمتل��كات  يف  مادي��ة  واأ�ض��رارا 

واخلا�ضة.
ففي �ضعدة ا�ضت�ضهد 6 مواطنني وجرح ٤ 
اأخرين جراء غارة خي��ام البدو يف منطقة 

احلجر مبديرية جمز.
وا�ضتهدف جي�ض العدو ال�ضعودي بق�ضف 
�ض��اروخي مناط��ق متفرق��ة م��ن مديرية 
رازح ومديري��ة غمر، ما اأدى اإلى اإ�ض��ابة 

مواطن يف رازح.
ويف �ضعدة اأي�ضا �ض��ن طريان العدوان ٤ 
غ��ارات عل��ى وادي اآل اأبو جب��ارة، و10 
غ��ارات عل��ى منطق��ة العطف��ني مبديري��ة 
كت��اف، كم��ا �ض��ن 16 غ��ارة عل��ى من��ازل 
ومزارع املواطن��ني يف مناطق متفرقة من 

مديرية باقم.
اإث��ر  مواطن��ان  ا�ضت�ض��هد  احلدي��دة  ويف 
غارة لط��ريان العدوان عل��ى اخلط العام 
مبديري��ة زبيد، كما �ض��ن غ��ارة يف منطقة 
الزريبة باملديرية دمر خاللها جرافة لأحد 

الزارعني.
ج��راء  وجري��ح  �ض��هيد  �ض��قط  تع��ز  ويف 
غ��ارة على منزل مواط��ن يف منطقة الربح 

مبقبنة.
ويف حج��ة �ض��ن طريان الع��دوان اأكر من 

3٤ غارة على مديريتي حر�ض وميدي.
ويف حمافظة اجلوف �ضن طريان العدوان 

غارة على مديرية املتون.
الع��دوان  اأم��ا يف جن��ران ف�ض��ن ط��ريان 
ال�ض��عودي الأمريكي 7 غارات على طلعة 

رجال وغارة على موقع املخروق.

األحد: طيران العدوان يش�ن ث�مان غارات عل�ى رازح وكتاف في صعدة

طيران العدوان يشن سلسلة غارات على احلديدة وحجة وإب



من��ذ بداي��ة �ض��هر رم�ض��ان املب��ارك ويف خمتل��ف حم��اور العملي��ات 
الع�ض��كرية بجبه��ة جي��زان ن�ض��طت العملي��ات البطولي��ة ملجاه��دي 
اجلي�ض واللجان ال�ضعبية و�ضنوا �ضربات ع�ضكرية متنوعة وموجعة 
�ض��د اجلي�ض ال�ض��عودي ومرتزقته حيث اأطلقت القوة ال�ض��اروخية 
�ض��اروخاً بال�ض��تياً طراز بدر1 عل��ى ميناء جيزان كم��ا اأطلقت القوة 
ال�ض��اروخية �ض��لية من �ض��واريخ الكاتيو�ض��ا على جتمعات للجنود 
ال�ضعوديني يف موقع بوجان، اإ�ض��افة اإلى ا�ضتهداف جتمعات للجنود 
ال�ضعوديني ومرتزقتهم يف مركز جالح الع�ضكري بالتزامن مع الق�ضف 
املدفعي.. كما وجه �ض��الح ال�ضناد املدفعي �ضربات م�ضددة بالقذائف 
املدفعي��ة عل��ى مواق��ع وجتمع��ات اجلي���ض ال�ض��عودي ومرتزقته يف 
موقعي املبخرة ال�ض��مالية واأم القطب ال�ضرقية ويف م�ضتحدث جحفان 
ويف ب��رج ال��دود وقبالة جبل دخان ويف املجازيع ويف موقع الفري�ض��ة 
و�شقوط الع�شرات من القتلى واجلرحى يف �شفوف اجلي�س ال�شعودي 
ومرتزقته.. كما متكن � وبعون اهلل � جماهدو اجلي�ض واللجان ال�ضعبية 
من الت�ض��دي لزح��ف للمنافق��ني باجتاه الرم�ض��ة وتكبيدهم خ�ض��ائر 

فادح��ة يف الرواح والعتاد واإحراق اآلية ع�ض��كرية، كما متكن اأبطالنا 
من ك�ض��ر ث��اين اآخ��ر ملرتزقة اجلي���ض ال�ض��عودي على احل��وايل قبالة 
جب��ل قي�س .. واأكد م�ش��در ع�ش��كري �ش��قوط قتل��ى وجرحى وتفجري 
عدد من العبوات النا�ض��فة مبرتزقة اجلي�ض ال�ض��عودي خالل انك�ضار 
الزح��ف عل��ى احلوايل قبالة جبل قي�ض .. كما ك�ض��ر اأبطالنا زحفا ثالثا 
ملنافق��ي اجلي�س ال�ش��عودي قبالة جبل قي�س و�ش��قوط ع��دد كبري من 

القتلى واجلرحى يف �ضفوفهم، وكانت مدفعية 
اجلي�ض واللجان ال�ضعبية ا�ضتهدفت جتمعاتهم 

خالل الزحف حمققة ا�ض��ابات مبا�ض��رة اجلدير 
ذك��ره اأن طريان العدوان �ض��ن 5 غارات مل�ض��اندة 

املنافق��ني دون حتقي��ق اي نتيج��ة.. وكان اأبط��ال 
اجلي���ض واللجان ال�ض��عبية ق��د نفذوا عملي��ة نوعية 

على عدة تباب يف جبل حوايل.. واأكد م�ض��در ع�ضكري: 
م�ض��رع وجرح عدد من مرتزقة اجلي�ض ال�ضعودي خالل 

العملية الهجومية على مواقعهم يف جبل حوايل و فرار من 
تبق��ى م��ن املرتزق��ة املتواجدين يف عدد م��ن التباب يف جبل 

حوايل بجيزان خالل العملية الأخرية
كم��ا متك��ن اأبط��ال وح��دة القنا�ض��ة خ��الل مع��ارك الأي��ام 

املا�ض��ية من قن���ض 38 جنديا �ش��عوديا ومرتزقا بينهم �ش��باط 
�ض��عوديني يف وادي املعاي��ني وجب��ل دخان ووادي ج��ارة وقبالة 

موقع امل�ضتحدث

الأَْع���َل���ْوَن ن���ُت���ُم  َواأَ ���َزُن���وا  َتْ َوَل  َت��ِه��ُن��وا  {َوَل  تعالى:  قال 
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بأكملها.. وألوي�ة  كتائب  تالش�ي  مدوي�ة..  وانتكاس�ات  دامية  مقتلة 
مش�ترك. وج�وي  صاروخ�ي  بإس�ناد  واللج�ان  للجي�ش  س�احق  وهج�وم  الغرب�ي  الس�احل  ف�ي  املرتزق�ة  عل�ى  س�وداء  أي�ام   

على ميناء جيزان وأبطالنا ينفذون عملية هجومية  ويتصدون
 ل�3 زحوفات ويقنصون 38 من جنود ومرتزقة آل سعود

جبهة تعز:جبهة جزيان:

جبهة عسري:

ضربة بالستية

الأيام املا�س��ية من �س��هر رم�س��ان كانت حقًا م��ن اأيام اهلل و�س��هدت معارك �س��اخنة يف 
خمتلف اجلبهات وتاأييد اإلهي غري م�سبوق لأوليائه .. اأحداث كبرية ك�سفت عن رجال موؤمنني كانوا 
مب�س��تواها واأك��ر فالعدو بل��غ حالة الياأ�س ويريد اأن يحاول مرة اأخ��رية ولكن يجب اأن تكون حماولة 
كبرية ومب�س��اركة كل اأطراف العدوان على اليمن من الأمريكي اإلى ال�س��هيوين والريطاين وال�س��عودي 
والإمارات��ي وكل من هو م�س��تفيد من الع��دوان على اليمن وكانت العني الأمريكية م��ن البداية تركز على 
ال�س��واحل واجلزر اليمنية واملياه الإقليمية وباب املندب كمنطقة ا�س��راتيجية عاملية �س��تعزز من هيمنة 
اأي قوة ت�س��يطر عليها.. لقد مت ال�س��تفادة من خونة دي�س��مر ومت حت�س��يدهم مع اآلف من �س��باب اجلنوب 
املغ��رر به��م ومبعي��ة اآلف املرتزق��ة املقاتلني م��ن اأجل املال م��ن مرتزقة الإ�س��اح وداع�س اإ�س��افة اإلى الوية 
وكتائب من اجلي�س ال�سوداين والوغندي وغريهم ومت حت�سيدهم وتدريبهم والنفاق عليهم مايني الدولرات 
من اأجل احتال ال�سريط ال�ساحلي للجمهورية اليمنية من باب املندب اإلى احلديدة وال�سيطرة على موانئ اليمن 
كليًا وحينما بداأ �سهر رم�سان بداأ العدو ينفذ خطته ومت الزحف على ال�ساحل الغربي بالتزامن مع تنفيذ زحوفات 
يف ال�س��ريط احلدودي ويف حر�س وميدي وبداأت البوارج احلربية بالق�س��ف من البحر بالتزامن مع الق�س��ف املكثف 
للطريان احلربي بكل اأنواعه وبداأ ت�س��عيد العدو بزحف املرتزقة بع�س��رات الآليات على اخلط ال�ساحلي ولكن اأبطال 

اجلي�س واللجان وبعزمية الكرامة والإميان كانوا على اأهبة ال�س��تعداد وقدموا اأروع واأن�س��ع ماحم الثبات والب�س��الة 
والت�س��حية وعل��ى الرغ��م الفارق الكب��ري يف الإمكاني��ات ويف منطقة مفتوح��ة اإل اأن تقدم العدو الطفيف مل ي�س��تمر 

اأكرث من 24 �س��اعة حتى حتول ال�س��احل اإلى حمرقة كرى بعمليات فدائية �ساحقة  نفذها اأبطال اجلي�س واللجان 
ال�سعبية ومت التنكيل باملرتزقة واإنهاء كتائب بكاملها وقتل املئات بينهم قيادات بارزة كانت ت�سكل راأ�س احلربة يف 

عملية الت�س��عيد العدوانية ومتكن اأبطالنا من احراق الع�س��رات من الآليات وتدمريها وتقطيع اأو�سال املرتزقة 
وحتولت خطة العدو اإلى نك�س��ة كرى وهزمية مذلة فيما تدفق املئات من اأبناء اليمن دعمًا للجي�س واللجان 

ال�سعبية ودفاعًا عن اأبناء ال�ساحل الغربي بعد خطاب ال�سيد القائد حول اآخر امل�ستجدات ودعوته لن�سرة 
اأبن��اء احلدي��دة.. اأم��ا يف باق��ي اجلبهات فقد كانت خيب��ة العدو ومرتزقت��ه اأكر وهزائمهم اأق�س��ى واأمر 

فزحوف��ات يف حر�س ا�س��تمرت ثاثة اأيام انته��ت مبقتلة مذلة للمرتزقة وتدمري ع�س��رات الآليات كما 
حتولت زحوفات املرتزقة يف جنران وعلب اإلى مقابر يومية لهم.

اإنه��ا ملحمة الإباء والكرامة واحلرية ي�س��طرها تاريخ اليمن بدماء اأبنائ��ه واأبطاله ليخلد معجزة 
ودر�س��ا تاريخي��ا لاأجي��ال القادمة ولع�س��اق احلري��ة والكرام��ة ولن ينهزم �س��عب به��ذا العنفوان 

والتحدي وال�س��مود فاإلى اأيام الن�س��ر وب�س��ائر الفتح املبني نزفها لأبطال اجلي�س ورجال النزال 
وال�ستب�سال ول�سعبنا اليمني العظيم.

عملية قص�ف جوي����ة عل�ى مط���ار أبها 
وأبطالنا ينفذون عملية هجومية على تباب مجازة وينكلون باملرتزقة في زحوفات فاشلة قبالة منفذ علب

�ض��هدت الأي��ام املا�ض��ية مع��ارك �ض��ارية ومالح��م ا�ض��طورية 
ال�ض��عبية يف  واللج��ان  لأبط��ال اجلي���ض  تاريخ��ي  و�ض��مود 
مواجه��ة جحاف��ل الغ��زاة ومرتزقته��م الذي ح�ض��دوا اآلف 
املرتزقة حتت اإ�ض��راف اأمريكي بريطاين �ض��هيوين ومبعية 
نظام��ي عي��ال زاي��د واآل �ض��عود يف حماول��ة م�ض��تميته 
لل�ض��يطرة على مين��اء احلديدة للتحك��م مبوانئ اليمن 
و�ض��واحلها وحما�ض��رة ال�ض��عب اليمن��ي وجتويعه 
لي�ض��هل عليهم اإركاعه بعدما ف�ض��لوا ط��وال الثالثة 
اأع��وام املا�ض��ية اإل اأن اأبط��ال اجلي���ض واللج��ان 
ال�ض��عبية قدموا اأعظم �ض��ور ال�ض��مود والثبات 
يف مواجهة ع�ض��رات الكتائ��ب والألوية ومئات 
املدرع��ات امل�ض��نودة مبظل��ة م��ن الط��ريان 
احلرب��ي ب��كل اأنواع��ه وبالق�ض��ف البحري 
املتوا�ض��ل وكل ذل��ك يف منطق��ة مفتوح��ة 
اإل اأن اهلل �ض��بحانه وتعالى كان حا�ضرًا 
مبعية رجاله املوؤمن��ني يثبتهم ويربط 
على قلوبهم وميدهم بجنود من عنده 
وبذل��ك متكن جن��ود اهلل من حتويل 
اإل��ى جحي��م م�ض��تعرة  ال�ض��احل 
تلته��م كتائب الغزاة واأولويتهم 
فيما تن�ض��ف العبوات النا�ضفة 

وإذا احلشود بعثرت .. 

ض
ي وحر

جبهة ميد

نف��ذ �ض��الح اجل��و امل�ض��ري عملي��ة هجومي��ة جوية 
بع��دة غارات على مطار اأبها يوم ال�ض��بت املا�ض��ي 
10 رم�ضان حيث تكللت تلك العملية بف�ضل اهلل من 
اخراج املطار عن اخلدمة وتوقفت املالحة اجلوية 
في��ه كما توعدت الق��وات اجلوية يف بيان لها مبزيد 
م��ن التط��ورات النوعي��ة لهذا ال�ض��الح م��ع الأيام 

القادمة.

كما ا�ضتهدف �ضالح ال�ضناد املدفعي وال�ضاروخي 
للجي���ض واللجان ال�ض��عبية جتمع��ات املنافقني يف 

منفذ علب ويدمر جرافة ع�ضكرية �ضعودية
وبحم��د اهلل قت��ل وجرح ع��دد من مرتزق��ة اجلي�ض 
ال�ض��عودي يف عملية هجومية نفذها اأبطال اجلي�ض 
واللج��ان ال�ض��عبية عل��ى ع��دة تب��اب يف جم��ازة 
وك�ض��ر عددا من زحوفات للمرتزق��ة بينهما زحفان 

متزامن��ان م��ن اجتاه��ني قبال��ة من��ذ علب ع�ض��ري 
و�ش��قوط عدد من القتلى واجلرحى بينهم  القيادي 
املنافق/ جهاد نا�ض��ر امل�ضلمي العولقي على الرغم 
م��ن الغطاء جوي املكثف الذي رافق الزحفني قبيل 

انك�ضار املرتزقة وهروبهم وتراجعهم.
كم��ا متكن اأبطالنا من ك�ض��ر زحف��ني متتاليتني يوم 
الثالثاء املا�ض��ي ملرتزقة اجلي�ض ال�ض��عودي قبالة 

منفذ علب وم�ض��رع وا�ض��ابة اأعداد من 
مرتزقة اجلي�ض ال�ضعودي خالل الت�ضدي 

للزحفني باجتاه منفذ علب بع�ضري
وقال م�ضدر ع�ض��كري : اإن الزحفني ملرتزقة 

العدوان باجتاه منفذ علب بع�ضري ا�ضتمر منذ 
ظهر يوم الثالثاء حتى  امل�ض��اء دون حتقيق اأي 

تقدم

جبهة الضالع:
■ جماه��دو اجلي�ض واللجان ال�ض��عبية 

ينف��ذون عملي��ة هجومي��ة عل��ى مواق��ع 
املنافقني يف يعي�س مبري�س و�شقوط عدد 

من القتلى واجلرحى يف �ضفوفهم

جبهة الجوف:
■ نفذ اأبطال اجلي�ض واللجان ال�ض��عبية 

عملي��ة هجومي��ة اجلي���ض واللجان على 
مواق��ع املنافقني يف جبهة حام و�ش��قوط 

قتلى وجرحى يف �ضفوفهم .. 
كم��ا من��ي املرتزق��ة بخ�ض��ائر فادح��ة يف 

عدي��د وعتاد املرتزقة خالل ك�ض��ر زحف 
وا�ض��ع لهم على مواقع اجلي�ض واللجان 

يف جبال املرا�ض��د.. ومتكن اأبطال وحدة 
القنا�ضة من قن�ض ثالثة من املنافقني يف 

املتون

جبهة البيضاء:
املناف��ق/ �ض��الح  القي��ادي  ■ م�ض��رع 

علي حممد احل�ض��يني "عمليات ما ي�ضمى 
ام��ن مديري��ة رداع" اثر ا�ض��تباكات بني 

املنافقني يف �ضوق قانية.

جبهة لحج:
■ ق�ض��ف مدفع��ي ي�ض��تهدف جتمع��ات 

للمنافقني يف موقع الك�ضارة بجبهة كر�ض 
و�ضيارات ال�ضعاف تهرع اإلى املكان

■ مدفعي��ة اجلي���ض واللجان ال�ض��عبية 
ت�ض��تهدف جتمع��ات املنافق��ني يف كر���ض 

حمقق��ة  املدفعي��ة  قذائ��ف  م��ن  بع��دد 
ا�ضابات م�ضددة
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بأكملها.. وألوي�ة  كتائب  تالش�ي  مدوي�ة..  وانتكاس�ات  دامية  مقتلة 
مش�ترك. وج�وي  صاروخ�ي  بإس�ناد  واللج�ان  للجي�ش  س�احق  وهج�وم  الغرب�ي  الس�احل  ف�ي  املرتزق�ة  عل�ى  س�وداء  أي�ام   

اجلي�س واللجان وبعزمية الكرامة والإميان كانوا على اأهبة ال�س��تعداد وقدموا اأروع واأن�س��ع ماحم الثبات والب�س��الة 
والت�س��حية وعل��ى الرغ��م الفارق الكب��ري يف الإمكاني��ات ويف منطقة مفتوح��ة اإل اأن تقدم العدو الطفيف مل ي�س��تمر 

اأكرث من 24 �س��اعة حتى حتول ال�س��احل اإلى حمرقة كرى بعمليات فدائية �ساحقة  نفذها اأبطال اجلي�س واللجان 
ال�سعبية ومت التنكيل باملرتزقة واإنهاء كتائب بكاملها وقتل املئات بينهم قيادات بارزة كانت ت�سكل راأ�س احلربة يف 

عملية الت�س��عيد العدوانية ومتكن اأبطالنا من احراق الع�س��رات من الآليات وتدمريها وتقطيع اأو�سال املرتزقة 
وحتولت خطة العدو اإلى نك�س��ة كرى وهزمية مذلة فيما تدفق املئات من اأبناء اليمن دعمًا للجي�س واللجان 

ال�سعبية ودفاعًا عن اأبناء ال�ساحل الغربي بعد خطاب ال�سيد القائد حول اآخر امل�ستجدات ودعوته لن�سرة 
اأبن��اء احلدي��دة.. اأم��ا يف باق��ي اجلبهات فقد كانت خيب��ة العدو ومرتزقت��ه اأكر وهزائمهم اأق�س��ى واأمر 

فزحوف��ات يف حر�س ا�س��تمرت ثاثة اأيام انته��ت مبقتلة مذلة للمرتزقة وتدمري ع�س��رات الآليات كما 
حتولت زحوفات املرتزقة يف جنران وعلب اإلى مقابر يومية لهم.

اإنه��ا ملحمة الإباء والكرامة واحلرية ي�س��طرها تاريخ اليمن بدماء اأبنائ��ه واأبطاله ليخلد معجزة 
ودر�س��ا تاريخي��ا لاأجي��ال القادمة ولع�س��اق احلري��ة والكرام��ة ولن ينهزم �س��عب به��ذا العنفوان 

والتحدي وال�س��مود فاإلى اأيام الن�س��ر وب�س��ائر الفتح املبني نزفها لأبطال اجلي�س ورجال النزال 
وال�ستب�سال ول�سعبنا اليمني العظيم.

■ اإعالم العدو ال�ض��عودي يعرف مب�ض��رع 
ع�ض��رة من جنوده بنريان اجلي�ض واللجان 

ال�ضعبية يف جبهات ما وراء احلدود
األمساء:

اجلندي/ �ضالح جابر الوادعي
اجلندي/ ح�ضن بادي القرين

عايل علي مو�ضى اآل مبارك العي�ضى 
حممد جابر الدرهمي
عبداهلل قا�ضم حمرزي

راجح حممد الدرهمي
ا�ضماعيل ع�ضريي

�ضلطان القحطاين
يحيى احمد القحطاين
حممد يحيى ال�ضحاري

العدو يعترف:

الق��وة  �ض��ربات  لزال��ت  وت�ض��ديده،  اهلل  بتوفي��ق 
ال�ض��اروخية للجي���ض واللجان ال�ض��عبية متوا�ض��لة 
عل��ى مواقع الع��دو، حي��ث اأطلقت �ض��اروخا بال�ض��تياً 
نوع بدر1 على مع�ض��كر م�ض��تحدث �ض��رق بري ع�ضكر، كما 
ا�ض��تهدفت مرتزق��ة اجلي���ض ال�ض��عودي يف �ض��حراء البق��ع 
و �ض��حراء الجا�ض��ر ب�ض��لية من �ض��واريخ الكاتيو�ضا وعدد 
م��ن قذائف املدفعي��ة.. وقد ا�ض��تهدفت وحدة ال�ض��ناد املدفعي 
للجي�ض واللجان ال�ض��عبية خالل الأيام املا�ضية جتمعات اجلنود 
ال�ضعوديني يف رقابة �ضلة وتبة القيادة قبالة منفذ اخل�ضراء وخلف 
جب��ال علي��ب وكذل��ك جتمع��ات املنافقني يف �ض��حراء البق��ع بعدد من 
قذائف املدفعية واأكد م�شدر ع�شكري : �شقوط قتلى وجرحى يف �شفوف 

اجلي�ض ال�ض��عودي ومرتزقته... كما نفذ جماهدو اجلي�ض واللجان ال�ضعبية 
عملي��ة هجومية خاطفة على مواقع م�ض��تحدثة ملرتزقة اجلي�ض ال�ض��عودي 
�شرق جبل وعوع و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم واحراق طقم ع�شكري 
وخي��ام املرتزقة مع تدمري طقم ع�ض��كري اآخر حمم��ل باملرتزقة غرب موقع 
ال�ض��دي�ض كم��ا اأف�ض��لوا � بع��ون اهلل � عددا م��ن زحوفات الع��دو على منطقة 
ر�شاحة قبالة جنران وتاأكيدات عن �شقوط قتلى وجرحى يف �شفوف العدو 
بعب��وات نا�ض��فة زرعته��ا وحدة الهند�ض��ة يف اجلي�ض واجلان ال�ض��عبية مبا 
فيها تدمري مدرعة ع�ض��كرية تابعة للمرتزق��ة.. كما نفذ اأبطالنا عملية اإغارة 
على مواقع م�ش��تحدثة للمنافقني واحراق اآلية ع�ش��كرية و�ش��قوط عدد من 
القتلى واجلرحى يف �ضفوفهم..  وقد متكنت وحدة القنا�ضة التابعة للجي�ض 

واجلان ال�ضعبية بقن�ض جنديني �ضعوديني يف موقع ال�ضبكة.

�ض��هدت الأي��ام املا�ض��ية مع��ارك �ض��ارية ومالح��م ا�ض��طورية 
ال�ض��عبية يف  واللج��ان  لأبط��ال اجلي���ض  تاريخ��ي  و�ض��مود 
مواجه��ة جحاف��ل الغ��زاة ومرتزقته��م الذي ح�ض��دوا اآلف 
املرتزقة حتت اإ�ض��راف اأمريكي بريطاين �ض��هيوين ومبعية 
نظام��ي عي��ال زاي��د واآل �ض��عود يف حماول��ة م�ض��تميته 
لل�ض��يطرة على مين��اء احلديدة للتحك��م مبوانئ اليمن 
و�ض��واحلها وحما�ض��رة ال�ض��عب اليمن��ي وجتويعه 
لي�ض��هل عليهم اإركاعه بعدما ف�ض��لوا ط��وال الثالثة 
اأع��وام املا�ض��ية اإل اأن اأبط��ال اجلي���ض واللج��ان 
ال�ض��عبية قدموا اأعظم �ض��ور ال�ض��مود والثبات 
يف مواجهة ع�ض��رات الكتائ��ب والألوية ومئات 
املدرع��ات امل�ض��نودة مبظل��ة م��ن الط��ريان 
احلرب��ي ب��كل اأنواع��ه وبالق�ض��ف البحري 
املتوا�ض��ل وكل ذل��ك يف منطق��ة مفتوح��ة 
اإل اأن اهلل �ض��بحانه وتعالى كان حا�ضرًا 
مبعية رجاله املوؤمن��ني يثبتهم ويربط 
على قلوبهم وميدهم بجنود من عنده 
وبذل��ك متكن جن��ود اهلل من حتويل 
اإل��ى جحي��م م�ض��تعرة  ال�ض��احل 
تلته��م كتائب الغزاة واأولويتهم 
فيما تن�ض��ف العبوات النا�ضفة 

الت��ي زرعه��ا اأبطالنا اآلياتهم يف البحر ن�ض��فاً وحتولها اإلى رماد.. 
لق��د كانت ملحم��ة اإلهية بكل معن��ى الكلمة جتلى فيه��ا تاأييد اهلل 
ون�ض��ره ولطفه بعباده ومني العدو ومرتزقته بنك�ض��ة تاريخية 
وهزمي��ة نكراء حيث جتاوز قتالهم خ��الل 3 اأيام من بداأ زحفهم 
اأك��ر م��ن 500 مرت��زق بينه��م قي��ادات الوي��ة وعل��ى الرغم من 
تقدمهم الطفيف حتت الق�ض��ف اجل��وي املكثف اإل اأن ذلك التقدم 
مل ي�ض��تمر ٢٤ �ضاعة حيث �ضن جماهدو اجلي�ض واللجان هجوماً 
نوعياً وخاطفا ا�ض��تعادوا املواقع التي تقدم اإليها املرتزقة وهذا 
ما اأكده م�ضدر ع�ضكري يف وزارة الدفاع ويف ذات الوقت �ضاركت 
القوة ال�ض��اروخية يف ملحمة ال�ض��احل الغربي وق�ض��فت مواقع 
وجتمعات الغزاة ب�ض��لية من ال�ض��ورايخ البال�ض��تية كما �ضارك 
�ض��الح اجلو امل�ض��ري بق�ض��ف مواق��ع وغ��رف عملي��ات العدو يف 
ال�ض��احل الغربي ويف ت�ض��ريح مل�ضدر م�ض��وؤول يف وزارة الدفاع 
اليمنية اأ�ض��ار اإلى اأن العملية امل�ض��ركة لل�ض��واريخ البالي�ضتية 
والطائ��رات ب��دون طي��ار جنح��ت يف تدم��ري الدفاع��ات اجلوية 
وغرف القيادة وال�ض��يطرة التابع��ة للتحالف والتي كانت موؤمنة 

ومموهة بتقنيات حديثة.
وكانت القوة ال�ضاروخية قد ق�ضفت جتمعات الغزاة واملرتزقة 
يف ال�ش��احل الغربي ب�ش��اروخ قاه��ر تو اإم البالي�ش��تي ومت تدمر 
اآليتني للغزاة واملرتزقة ب�ض��اروخني موجهني يف جبهة ال�ضاحل 

الغربي وم�ضرع من كان على متنهن

كم��ا نفذ جماهدو اجلي�ض واللجان ال�ض��عبية عمليات نوعية على 
مواق��ع املنافقني يف الوازعية ويف جبهة ال�ض��احل الغربي وك�ض��ر 
زحف��ني ملنافقي العدوان على الكدحة وتبتي اخلزان واحل�ض��ن 

ب��� حمري والت�ض��دي لزحف وا�ض��ع اأي�ض��اً للغ��زاة واملنافقني يف 
ال�ض��احل الغربي وتدمري مدرعتني ع�ضكريتني و18 اآلية ع�ضكرية 
اخرى و�ش��قوط العديد من القتلى واجلرحى يف �ش��فوفهم بينهم 

رئي���ض عمليات ماي�ض��مى اللواء الثال��ث عمالقة العمي��د املنافق 
املنافق  القيادي  الع��وذيل" وعدد من مرافقي��ه  �ض��عيد  "عبداهلل 

عبدالكرمي حممد �ضعيد العولقي املنافق
1- احمد فواد لطف ح�ضن احلميدي  

٢- املنافق/ نا�ضر �ضامل معرج العوذيل
3- املنافق/عو�ض حممد الكازمي

٤- املنافق/ علي جيالن عبده معلم
5- املنافق/ بكر عبده

6- املنافق عز الدين اليافعي
7- املنافق/ وهيب اليافعي

8- املنافق/ عبداحلافظ املعمري
9- املنافق/ ا�ضامة عبداحلكيم املعمري
10- املنافق/ عالء احمد فرج ال�ضرعبي

11- املنافق/ وليد ي�ضلم الر�ضيدي
1٢- املنافق/ من�ضور داوود حممد

13- املنافق/ �ضفوان عبيد
بنريان اجلي�ض واللجان ال�ض��عبية يف جبهة ال�ض��احل الغربي ول 
تزال عمليات تطهري ال�ضاحل تتوا�ضل اإلى وقت كتابة هذا اخلرب 
م��ع تدفق اآلف م��ن اأبناء ال�ض��عب اليمني للدفاع ع��ن احلديدة 
واأهله��ا ا�ض��تجابة لدع��وة ال�ض��يد القائد يف خطاب��ه الأخري حول 

امل�ضتجدات.

انتكاسة كبيرة وهزائم قاسية منيت بها جحافل الغزاة ومرتزقتهم في الساحل الغربي

فيم��ا كان الع��دو ال�ش��عودي مين��ي نف�ش��ه ب��اأن 
ال�ض��احل الغربي �ض��يكون لقمة �ض��ائغة لعمليته 
الكربى التي اأطلقها وظل يعد لها �ض��هورًا وينفق 
�ض��يكون  وبالت��ايل  ال��دولرات،  مالي��ني  عليه��ا 
مبقدوره ال�ض��غط من جمي��ع اجلبهات وحتقيق 
باجت��اه  وحر���ض  مي��دي  جه��ة  م��ن  اخ��راق 
احلدي��دة وه��و ما عم��ل علي��ه واهماً و�ض��ن مع 
مرتزقته زحوفات متوا�ضلة باجتاه منفذ حر�ض 

اأ�ض��تمرت ل� 3 اأيام دون حتقي��ق اأي اجناز يذكر 
فقد ت�ض��دى اأبطالنا لزحوفاته ونكلوا مبرتزقته 
ولقنوه درو�ضاً لن ين�ضاها على الرغم من ال�ضناد 
اجل��وي املكث��ف ملرتزقته خ��الل الزحوف��ات اإل 
اأن تل��ك الزحوف��ات حتول��ت اإل��ى نكبة �ض��وداء 
ملرتزقته وجنوده حيث �ض��قط املئات منهم قتلى 
وجرحى ومتكن اأبطالنا م��ن تدمري واعطاب16 
اآلي��ة ع�ض��كرية خ��الل الزحوف��ات دون اح��راز 

العدو اأي تقدم، كما مت ك�ضر عددًا من الزحوفات 
اأي�ض��ا �ض��مال �ض��حراء ميدي تزامنا مع اإ�ض��ناد 
ج��وي مكثف، حيث �ض��ن طريان الع��دوان اأكر 
م��ن 35 غارة على مديريت��ي حر�ض وميدي وقد 
مت � بحم��د اهلل � م�ض��رع واإ�ض��ابة الع�ض��رات من 
املنافقني، كما قامت وحدة الهند�ض��ة بتدمر اآلية 
ملرتزقة اجلي�ض ال�ضعودي �ضمال �ضحراء ميدي 

بعبوة نا�ضفة وم�ضرع من كان على متنها.

جبهة نجران:
بدر1 البالس�تي يدك مواقع اجليش السعودي شرق بير 
عسكر وأبطالنا يسحقون املرتزقة بعملية هجومية على 

جبل وعوع وتدمير عدة آليات

وإذا احلشود بعثرت .. 

ض
ي وحر

في ميدي وحرض تتجسد معاني الصبر والثبات جبهة ميد
ويسجل أبطالنا دروسًا في البسالة والبطولة 

ستظل ملهمة لألجيال إلى قيام الساعة
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■ ي������وم القيامة هو يوم طويل وي������وم عظيم، ويوم 
كبي������ر والكثير م������ن الناس يغف������ل عن ه������ذا اليوم، وال 
ي������درك تبع������ات ه������ذه الغفل������ة وم������ا يترت������ب عليها من 

نتائج خطيرة وسيئة جدا،

■ احلس������اب هو عملية تهدف إلى محاس������بة هذا اإلنسان 
على أعماله، إثبات ما عمله هذا اإلنس������ان، وتقدمي ما عمل، 
وه������و موثق بش������كل ت������ام من خ������ال الصح������ف، ويش������مل ذلك 
أيضا عملية محاس������بة ومحاكمة لهذا اإلنسان على أعماله 

وتصرفاته وما يترتب عليها من جزاء.

■ اإلنس������ان مطلوب منه في هذه الدنيا أن يحاسب نفسه 
قبل أن يحاس������ب، قب������ل أن يأتي ذل������ك الي������وم، ألن أمامك هنا 
الفرص������ة عندم������ا تكتش������ف ش������يئا م������ن أخطائك أو ش������يئا من 
معاصيك أو شيئا مما أنت مفرط فيه مقصر فيه، غافل عنه 
مهم������ل في������ه، أن تتاف������ى أن تتاف������ى اليوم، أما هن������اك فليس 

باإلمكان التافي لشيء من التفريط والتقصير وال التوبة.

■ كل التبري������رات الزائف������ة  واألكاذيب، الت������ي اعتاد عليها 
الكثي������ر من الن������اس في هذه الدني������ا أن يكذب������وا أن يخادعوا 
أن يب������رروا التبريرات الزائفة، أن يقدموا العناوين الكاذبة، 

كل تلك األساليب التي اس������تخدمت في الدنيا وانطلت على 
الكثي������ر م������ن الناس في ه������ذه الدنيا، هناك ال ميك������ن أن تنفع 

بشيء أبدا، ذلك اليوم احلق.

■ اإلنسان في هذه الدنيا بالتوبة باإلنابة إلى الله بالعمل 

الصال������ح حظي بتكفير س������يئاته باملغفرة ل������ه ، وحتى لو أتى 
املوت واإلنس������ان بعد لم يتب ف������أراد أن يتوب حني يحضره 
امل������وت ال تنفع������ه التوب������ة )وليس������ت التوب������ة للذي������ن يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم املوت قال إني تبت اآلن(.

■ املتق������ي لله ال يصر على معصيته إذا عصى وأدرك أنه 
عص������ى أو فرط في عم������ل صالح يتافى يتدارك نفس������ه والله 
يتدارك������ه يتداركه بتوفيقه وألطافه يوم القيامة بناء على 
هذا األساس اإلنسان سجله سجل اخلير كتابه يؤتى يؤتاه 
بيمين������ه إن كان خرج من هذه الدنيا على هذا األس������اس من 

عباد الله املتقني

■ هناك مؤشرات لإلنسان املؤمن املتقي احملسن تزيده 
اطمئنانا بشارات تلو بشارات وبعد اكتمال عملية احلساب 
تصبح مس������ألة اجتاهه مس������ألة إلى اجلنة مسألة اجتاهه إلى 
اجلنة مسألة محسومة مسألة متيقنة مسألة خاص حكم 
إله������ي يص������در بها حكم م������ن الله س������بحانه وتعال������ى ويصبح 

مصيره مصيرا محتوما إلى اجلنة.

■ العاص������ي املس������يء املذنب غي������ر املتقي تصب������ح كذلك 
مس������ألة مصي������ره أن يؤت������ى كتاب������ه بش������ماله م������ن وراء ظه������ره 
وهذه عامة س������يئة حالة الرعب الش������ديد وع������دم الطمأنة 
من املائكة لُه حالة سيئة هو يزداد شعورا باخلوف بالقلق 
باالضطراب يرى دالئل س������لبية عل������ى أن اجتاهه إلى جهنم 

والعياذ بالله.

أه���������م م�������ا ورد ف�������ي احمل��������اض��������رة ال�����س�����اب�����ع�����ة  ل����ل����س����ي����د ال������ق������ائ������د ع�����ب�����دامل�����ل�����ك ب���������در ال�������دي�������ن احل�����وث�����ي

أه���������م م�������ا ورد ف�������ي احمل��������اض��������رة ال�������ع�������اش�������رة  ل����ل����س����ي����د ال������ق������ائ������د ع�����ب�����دامل�����ل�����ك ب���������در ال�������دي�������ن احل�����وث�����ي

أه���������������������������م م���������������������������������ا ورد ف������������������������ي امل�������ح�������������������������اض������������������������رة الث������������������������امن�����������������������ة  للسي������������������������������د                          الق��������������������������ائ���������������د عب���������������������������دامل������������������������لك ب�����������������������در الدي������������������������������ن احل����������������������وث������������ي

< م������ن يتأمل في آيات الل������ه من يتأمل في 
م������ا وص������ف الله ب������ه ما أع������ده م������ن النعيم و 
اجل������زاء العظي������م لعب������اده املتق������ني ي������درك 
حقائق مهم������ة جدًا و من املهم لإلنس������ان 
أن يرسخها في نفسه ألنها ستمثل حافزًا 

ودافعًا إلى العمل الصالح إلى االستقامة.

< اإلنس������ان علي������ه أن يعي جي������دًا أن الله 
غن������ي عنه و ع������ن أعمال������ه الصاحل������ة و عن 
طاعته و أنه هو.. هو كإنس������ان املستفيد 
و املنتف������ع ف������ي أعمال������ه الصاحل������ة لطاعته 
ف������ي النتائ������ج املترتب������ة عليه������ا .. أم������ا الل������ه 
فه������و الغن������ي ال������ذي ال يحت������اج إل������ى أعمالنا 
و ال تض������ره معصيتن������ا أن الل������ه س������بحانه و 
تعالى في م������ا أمرنا به و دعانا إليه وهدانا 
إلي������ه أمرنا مبا فيه اخلير لنا و الصاح لنا و 

الفاح لنا.

< ما س������تحصل عليه من خال رضا الله 

س������بحانه وتعالى والذي ميث������ل فعًا رغبًة 
حقيقيًة، س������عادة حقيقيًة، نعيمًا عظيمًا، 
ميث������ل فعًا ما يلبي الرغبة احلقيقية لهذا 

اإلنس������ان، ويس������د احلاجة احلقيقية لهذا 
اإلنس������ان. فليس هناك من غنب في طريق 

احلق وال خسارة.

< عالم اجلنة ذلك العالم العظيم الذي 
هو دار ضيافة أبدية يعيش اإلنسان فيه 
في حال������ة ضيافة للدائم األب������د املعنيون 
بإدارت������ه ه������م املائك������ة إدارة اجلن������ة هي 
إدارة م������ن املائك������ة وله������ذا ج������اء التعبي������ر 
القرآن������ي وقال له������م خزنته������ا خزنة اجلنة 
ه������م املعني������ون إلدارة ش������ؤونها ورعاي������ة 

أهلها فاإلدارة لم تكن من البشر .

الع������ام  الش������كل  اإلنس������ان  يتخي������ل  م������ا   >
للجن������ة مبس������تواها العظي������م وم������ا فيها من 
النعي������م يعبر الرس������ول صل������وات الله عليه 
وعل������ى آله ف������ي ن������ص روي عنه ]فيه������ا ماال 
عني رأت [ لم يس������بق لك أن ش������اهدت مثل 
تل������ك الروعة مث������ل تلك النعي������م مثل ذلك 
الش������كل ف������ي عال������م اجلن������ة أب������دا ]وال أذن 
س������معت وال خطر على قلب بشر[ ما ميكن 
أبدا أن يك������ون أن قد خطر ألحد على بال 
أنه سيش������اهد على ذلك املستوى الراقي 

أبدا .

< البعض من الناس الوجبات الدس������مة 
جرت������ه إل������ى أن يقف ف������ي ص������ف الباطل، في 
صف الطاغوت مع الظاملني مع املجرمني، 
وخسر، خسر ما س������يأكل كان لألبد، يعني 
ي������أكل على طول في عالم اجلنة كل ش������يء 
متوف������ر عل������ى أرق������ى مس������توى، وعل������ى نحو 
واس������ع وعظيم، ثم يكون مصيره في النار 

الزقوم.

< م������ن أعظم ما في اجلن������ة ومن أكرم ما 
في اجلنة هو مجاورة أنبياء الله والصفوة 
الطاه������رة من عباد الل������ه جناور في اجلنة - 
نس������أل الله أن يدخلنا اجلن������ة - أنبياء الله 
نعيش معهم ميك������ن أن تلقاهم أن تلتقي 
وتنع������م  تتش������رف  أن  تزوره������م  أن  به������م 
بالزيارة لهم والس������ماع له������م واللقاء بهم 

واملشاهدة لهم .

< اإلنذار باحلس������اب واجلزاء في اآلخرة الهدف منها 
الدفع لنا إلى االستقامة هنا في الدنيا، إلى االنتباه هنا 

في الدنيا.

أن  لتؤك������د  باحلس������اب  القرآني������ة  النص������وص  تأت������ي   >
النفخ������ة الثانية ف������ي الصور والصيح������ة الثانية التي هي 
إلحي������اء اخللق، إلحي������اء األموات، إلحي������اء الناس بعد أن 

هلكوا وماتوا وفنوا.

< يوم احلس������اب ال������كل يتج������ه منقادي������ن خاضعني، ما 
هن������اك أحد ميكن أن يتلكأ، وما هناك أحد ال مبس������توى 
ش������خصي، مل������ك زعيم، أمي������ر، قائد، بأي صف������ة كان في 

الدنيا، وال بصفة كيان، أمة جماعة، دولة.

< يعب������ر القرآن الك������رمي عن هذه احلالة من اخلش������وع 
واخلض������وع واملهاب������ة واالنقي������اد جل������ال الل������ه س������بحانه 
وتعالى واالستش������عار لعظمت������ه وقربه بعب������ارات مهمة 
وعظيم������ة ق������ال ج������ل ش������أنه ف������ي كتاب������ه الك������رمي )َوَعَنِت 
������وِم( عن������ت الوج������وه ذلت خش������عت  اْلُوُج������وُه ِلْلَح������ِيّ اْلَقُيّ

خضعت.

< ه������ول أح������داث ي������وم القيام������ة م������ع عظم دم������ار هذا 
العال������م ث������م إع������ادة تش������كيل ه������ذا العال������م وه������ول تل������ك 
األح������داث وعظمه������ا ه������و بكله إمن������ا كان مقدم������ة لهذه 
الترتيبات واإلجراءات لعملية احلس������اب، عملية مهمة 
ج������دا كبي������رة  وخطيرة جدا عل������ى اإلنس������ان إذا لم يكن 

عمل في هذه الدنيا األعمال الصاحلة .

< أث������ر عمل م������ن تنصلوا ع������ن مس������ؤولياتهم في هذه 
احلياة من س������كتوا وداهنوا وأس������هموا به������ذا في متكني 
الطغ������اة ومتكني الظاملني من جرائمهم من ظلمهم من 
إفس������ادهم من س������يطرتهم من اس������تحواذهم في هذه 
احلي������اة الحظ������وا عمله������م كان ه������و الصمت والس������كوت 
واجلم������ود والقع������ود أم������ا األثر فه������و املس������اهمة الفعلية 
فيم������ا حصل م������ن جرائم يش������تركون فيها تل������ك اجلرائم 

جرائم ومظالم.

< لو يتحرك الناس لو يستجيب اجلميع ملسؤولياتهم 
ه������ل س������يتمكن الطغ������اة والظامل������ون أن يفعلوا م������ا فعلوا 
أن يصل������وا إلى ما وصل������وا إليه من متك������ني..؟ ال، بديهيا 
بأبس������ط تأمل بأدن������ى تأمل يتض������ح هذا، فاآلث������ار آنذاك 

ستكون محسوبة مع األعمال.

< الفص������ل اإللهي يوم احلس������اب س������يترتب عليه أكبر 
عملي������ة انتص������ار الذي������ن اجته������وا اجت������اه اخلي������ر واإلميان 
احلي������اة،  ه������ذه  ف������ي  لل������ه  واالس������تجابة  لل������ه  والطاع������ة 
ونهجوا نهج احلق واتبعوا الرس������ل واألنبياء واملؤمنني 

الصادقني.

< اإلنس������ان إذا أؤتي كتاب������ه بيمينه كم������ا ذكر القرآن 
الكرمي في سورة احلاقة: )َفَيُقوُل َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَيْه( 
يستبش������ر يرتاح، أيضا يش������اهد تلك األعمال الصاحلة 
الت������ي عمله������ا في هذه الدنيا أثمن ش������يء وأعظم ش������يء 

وأهم شيء آنذاك.
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<  الغفل������ة ع������ن الله وكأن������ه ال يجازي وال يحاس������ب وال يعاق������ب حالة خطي������رة جدًا على 
البشر، فا يجوز لإلنسان أن يخادع نفسه باألمانّي والغرور.

< حج������ة الل������ه علينا ي������وم القيامة جميع������ًا أنه قد ق������دم إلينا بالوعي������د وأنذرنا في هذه 
الدنيا.

<  ي������وم القيام������ة يوم احلس������اب واالنتقال إلى اجلزاء يأت������ي بحدٍث هائل ينهي وج������ود هذا العالم، 
تتفتت اجلبال وتتحول إلى هباء، والهباء هي تلك اجلزئيات التي ُتشاهد في ضوء الشمس.

<  زل������زال القيامة والس������اعة يحدث حال������ة من الذهول والرهب������ة والفزع إلى درجة أن كل إنس������ان 
ينسى اآلخرين. 

■ من املقامات البارزة في عملية الفرز في ساحة احملشر 
مقام مؤثر ومقام مهم ويجب أن يحس������ب له اإلنس������ان ألف 
حساب من اليوم وهو حالة الفرز بني املؤمنني واملنافقني، 
املنافق������ون هم فئة تنتس������ب لإلس������ام املنافق يش������هد أن ال 
إله إال الله وأن محمدا رسول الله ينتسب لإلسام، املنافق 
هو ينتس������ب لإلس������ام، واملنافق������ون مس������تويات متفاوتة في 

نفاقهم وفي دوافع نفاقهم.

■ بع������د أن يفص������ل املنافق������ون ع������ن املؤمنني، س������ُيضمون 
إل������ى أولئ������ك، ال������ذي وقف ف������ي ه������ذه الدني������ا م������ع األمريكيني 
واإلس������رائيليني ُيضم يوم القيامة إليهم، س������وف تطردهم 
املائك������ة تخرجهم من صف املؤمن������ني واملؤمنات ويذهب 
به هناك يس������ير له عند ش������ارون يسير له عند ترامب يسير 
له عن������د جماعته الذين طّب������ل لهم في الدني������ا وصفق لهم، 
وهّل������ل لهم ووقف معه������م ليطعن أمة اإلس������ام في ظهرها، 

بخنجر غدره وكيده ومكره.

■ اليوم تأمل في واقع الش������عب اليمني، هناك آالف مؤلفة 
ذهب������ت في ص������ف الع������دوان، مع من وقف������وا في ص������ف أمريكا 
مع الس������عودي الذي هو اليوم جندي مجّن������د مع أمريكا مع 
اإلمارات الذي ه������و خادم واضح إلس������رائيل وأمريكا، ذهب 

البع������ض يقات������ل معه������م تق������ل له لي������ش؟! قال ظ������روف صعبة 
أس������رتي أش������تي فلوس..! لكن مل������اذا ال تفهم هن������اك الكثير 
من الناس مايني م������ن أبناء وطنك لم يقفوا في صف الباطل 

وعايشني، عايشني، الله خير الرازقني.

نص������رة  ثمنه������ا  املس������تضعفني،  دم������اء  ثمنه������ا   ■
تق������ف  أن  ثمنه������ا  لاس������تكبار،  للظل������م  للطاغ������وت 
إل������ى جان������ب قتل������ة األطف������ال والنس������اء، خ������ّدام أمريكا 
وإس������رائيل، يعن������ي تق������ول أن������ا ضعي������ف م������ا كان مع������ي 
فلوس، أوجعني الفقر، دفعني أذهب أش������تي قرشني 
أش������تي فلوس أش������تي م������دري ما ه������و ذاك، ه������ذا كام 
أيض������ًا تتذرع ب������ه بعض النس������اء م������ن ذوات الدعارة، 
تس������ير لها وراء الفس������اد األخاقي مت������ارس الدعارة، 
ليش؟! قالت تش������تي فلوس..! هذا كام ساذج هذا 

كام سخيف، ال يقبل عند الله.

■ ال جن������اة إال بالهداي������ة وأه������ل الهداي������ة )ل������و هدان������ا الله 
لهديناك������م( الناج������ون هم املهتدون هم الذين س������اروا في 

الدنيا في طريق الهداية .

■ عبادة الش������يطان، ليس������ت املس������ألة أن تصلي له وتركع 

له ركعات معينة وتصوم ل������ه، تتوجه بقصد العبادة له في 
نيتك، ليس املقصود هذا، إيثار طاعته على طاعة الله، أن 
تعصي الله وتطيعه هذه هي عبادته، أن تخالف نهج الله، 
ه������دي الله، وتعص������ي الله س������بحانه وتعال������ى وتخالف كتاب 

الله وال تصغي لتوجيهاته وال آلياته وال لنوره.

■ بعد انقضاء عملية احلس������اب، وبع������د أن يتحدد مصير 
أصح������اب الن������ار، كل الذي������ن ه������م إل������ى الن������ار أصبح������وا هناك، 
اكتمل������ت عملية احلس������اب، أغلق������ت امللفات، ق������رر مصير كل 
إنس������ان، كل فئ������ة كل أم������ة، كل كي������ان، وفرز البش������ر، أصحاب 
النار حلالهم، أصحاب اجلنة حلالهم، الشيطان هناك، وهو 
كبير أصح������اب النار، وهو رمزهم الكبي������ر وزعيمهم الكبير 

والقائد األعلى لهم.

■ م������ا يوصل������ك إلى الغنى األب������دي واحلقيقي إلى الس������عادة 
احلقيقية واألبدية، في الدنيا نفسها ليس هناك ما يكسبك 
االطمئن������ان الفعلي واحلقيق������ي، والراحة النفس������ية احلقيقية 
والش������عور باحلي������اة الطيب������ة إال الله س������بحانه وتعال������ى بهديه 
بذكره بالعمل الصالح بكل آثاره ونتائجه في الدنيا واآلخرة.

■ ف������ي عملي������ة االنتق������ال هذه وهم يحش������رون إل������ى هناك، 

هن������اك طريق مخصصة جلهنم يقول الله }فأهدوهم 
إَلى ِصراِط اجَلحي������ِم{ ]الصافات: 23[ صراط اجلحيم يعني 
صراط جهنم يعني طري������ق جهنم مثلما طريقها في الدنيا 
طريقه������ا مختلف������ة ع������ن طريق اجلنة ه������ي العصي������ان لله هي 

املعاصي هي الذنوب هي املخالفة لهدي الله.

■ األس������اس ال������ذي ُيبنى علي������ه مصير اإلنس������ان أعماله، يبقى 
قضية اإلميان قضية أساس������ية قضية االنتساب لإلسام قضية 
أساس������ية ومعه������ا العم������ل، ولذل������ك ما الذي يق������ول أهل الن������ار وما 
الذي ُيش������َهد عليهم به مجرد انتساب مبا كانوا ينتسبون؟ ال، 

مبا كانوا يعملون، األعمال، األعمال هي األساس.

� اإلنس������ان إذا تأم������ل وهن������اك آي������ات كثيرة ونص������وص كثيرة 
وكام كثير في عذاب جهنم، إذا تأمله اإلنسان يرى ويصل 
إل������ى نتيجة واضحة هي أنه من ما من ش������هوة ما من رغبة في 
هذه الدنيا تس������تحق من������ك أن تضحي لتصل إل������ى نار جهنم، 
وم������ا م������ن مخوٍف ف������ي ه������ذه الدني������ا، ق������وة عس������كرية طاغية أو 
متجّب������ر دولة ظاملة جهة متجبرة في ه������ذه الدنيا مهما كان 
جبروته������ا وإمكاناته������ا وقدراتها العس������كرية تس������اوي ش������يئًا 
أمام جبروت الله، تس������تحق أن تطيعها تخنع لها تخضع لها 

في الباطل فتصل بنفسك إلى عذاب الله إلى جهنم. 

< يتض������ح من خال النصوص القرآني������ة املباركة ويظهر ما يحظى به 
عب������اد الله املتقني في س������احة احملش������ر، في مرحلة احلس������اب من رعاية 
إلهي������ة تتجل������ى ثم������رة التقوى آن������ذاك فيما يحظ������ى به عباد الل������ه أولئك 
من تيس������يرات وتس������هيات وكذلك من رعاية واس������عة تش������مل التيسير 

للحساب.

< قيمة العمل الصالح، قيمة االس������تقامة على نهج الله، قيمة الرجوع 
إل������ى الله ف������ي الدنيا والتوب������ة واإلنابة والطاعة، كل ذل������ك تظهر ثمرته 

على نحو عظيم في ذلك اليوم العظيم، يوم احلساب.

< ي������وم القيام������ة، يتجل������ى أيضا ويتض������ح ما يعاق������ب به اخلاس������رون في 
س������احة احملش������ر، وم������ا يعانونه من س������وء احلس������اب وفضيحة احلس������اب، 
والتوبي������خ في احلس������اب وكش������ف مس������تور جرائمه������م ودح������ض وتفنيد 
مزاعمه������م وافتراءاتهم وتبريراتهم التي كانوا يحاولون في الدنيا أن 
يغط������وا بها عن ظلمهم وإفس������ادهم وجرائمهم وغير ذلك، ما يعانونه 
أيضا في س������احة احملش������ر مع طول يوم القيامة من الظمأ من اجلوع، من 

القلق، من الرعب والفزع واجلزع الشديد جدا.

< نحن ف������ي هذه الدنيا أمامنا دعوتان، دعوة الله ودعوة الش������يطان، 
الل������ه يدع������و إلى اجلن������ة واملغف������رة بإذن������ه، الله يدع������و إلى دار الس������ام، 
دعوت������ه ه������ي هدي������ه أوام������ره توجيهات������ه، إن عملن������ا به������ا دخلن������ا اجلنة 
وجنون������ا من الن������ار، إن عملنا بها س������عدنا ف������ي الدنيا واآلخ������رة وفوزنا في 
الدني������ا واآلخرة وكان������ت بها عزتن������ا وكرامتنا في الدني������ا واآلخرة وكان 
به������ا فاحنا وجناحن������ا واخلير لنا ف������ي الدنيا واآلخرة، ودعوة الش������يطان 
ليس������ت إال الغرور، إال اخل������داع إال الكذب إال األماني، يوهمنا بالس������عادة 

فا نسعد.

< الش������يطان ليس له أكث������ر من ذلك، أكثر من دع������وة يدعوك بها إلى 

املعصية، يستغل شهوة نفسك رغبات نفسك، أو انفعاالتك وغضبك 
سخطك وعقدك، ألن اإلنسان إما هذه أو تلك تؤثر فيه في احلياة، إما 
دوافع الرغبة والش������هوة وإما دوافع االنفعال والغضب والعقد تدفعه 
إل������ى فعل م������ا، أو إلى عمل معني أو إلى تصرف مع������ني أو إلى كام معني أو 
إلى موقف معني، فالش������يطان يقول، إال أن دعوتكم فاس������تجبتم لي، فا 

تلوموني ولوموا أنفس������كم، هذه كلمة الش������كر التي يلقيها فيهم، 
توبيخ تبرئ منهم.

< األس������اس الذي ُيبن������ى عليه مصير اإلنس������ان أعماله، 
يبق������ى قضية اإلميان قضية أساس������ية قضية االنتس������اب 

لإلسام قضية أساسية ومعها العمل، ولذلك ما الذي 
يق������ول أهل الن������ار وما الذي ُيش������َهد عليه������م به مجرد 

انتساب مبا كانوا ينتسبون؟ ال، مبا كانوا يعملون.

< بعض املنتسبني لإلسام أشد إجراما وأفظع ذنوبًا 
ومعاص������ي م������ن كثي������ر م������ن اليه������ود والنصارى 

واملش������ركني، ي������ا أخ������ي بع������ض البوذيني 
م������ا  اجلرائ������م  م������ن  يرتك������ب  ال 

املنتس������بني  بعض  يرتكب������ه 
ل������م  البع������ض  ألن  لإلس������ام 

يفهم ماذا يعني االنتماء 
يفه������م  ل������م  لإلس������ام، 
أن اإلس������ام دي������ن في������ه 

منهج فيه شريعة فيه 
حال فيه حرام، فيه 

أح������كام في������ه تقوى 
في������ه  طاع������ة  في������ه 
ال،  وعنده  التزام، 

املس������ألة أن ينتسب انتساب بطاقة هوية لانتساب فقط ثم ينطلق إما 
معهم مع اليهود والنصارى واملشركني 

ر بنظرك تش������اهد املش������اهد اخلليعة التي  < ف������ي الدني������ا كنت تتس������َمّ
أفس������دت نفسيتك، تش������اهد املش������اهد اإلباحية واخلليعة التي دنست 
تك إلى املعاصي،  نفس������ك ودمرت إميانك وحيائك وفطرت������ك وجَرّ
تتس������ّمر عيونك وأنت تش������اهد أب������واق الضال ودعاة الش������ر 
والدجال������ني  والضال������ني  املفتري������ن  م������ن  الض������ال  ودع������اة 
والكاذب������ني الذي كانوا يدفعون������ك إلى املوقف اخلاطئ 
اخلاطئ������ة  ال������والءات  ف������ي  وتنج������ر  اخلاط������ئ  والتص������رف 

واملواقف اخلاطئة.

<  اإلنس������ان ذا تأمل وهن������اك آيات كثي������رة ونصوص 
كثي������رة وكام كثير في عذاب، إذا تأمله اإلنس������ان يرى 
ويصل إلى نتيجة واضحة هي أنه من ما من شهوة ما من 
رغب������ة في هذه الدنيا تس������تحق من������ك أن تضحي 
لتص������ل إل������ى ن������ار جهنم، وم������ا م������ن مخوٍف 
في هذه الدنيا، قوة عس������كرية 
دول������ة  متجّب������ر  أو  طاغي������ة 
ظامل������ة جه������ة متجب������رة في 
ه������ذه الدني������ا مهم������ا كان 
وإمكاناتها  جبروته������ا 
ته������ا  ا ر قد و
العس������كرية تس������اوي 
جب������روت  أم������ام  ش������يئًا 

الله.

أه���������م م�������ا ورد ف�������ي احمل��������اض��������رة ال�����ت�����اس�����ع�����ة  ل����ل����س����ي����د ال������ق������ائ������د ع�����ب�����دامل�����ل�����ك ب���������در ال�������دي�������ن احل�����وث�����ي

أه���������م م�������ا ورد ف�������ي احمل��������اض��������رة ال�������س�������ادس�������ة  ل����ل����س����ي����د ال�����ق�����ائ�����د ع�����ب�����دامل�����ل�����ك ب���������در ال�������دي�������ن احل�����وث�����ي

أه���������������������������م م���������������������������������ا ورد ف������������������������ي امل�������ح�������������������������اض������������������������رة الث������������������������امن�����������������������ة  للسي������������������������������د                          الق��������������������������ائ���������������د عب���������������������������دامل������������������������لك ب�����������������������در الدي������������������������������ن احل����������������������وث������������ي
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عل��ى اإبراهي��م وعل��ى اآل اإبراهي��م اإن��ك حمي��د جميد، 
وار�َض اللهم بر�ض��اك عن اأ�ضحابه الأخيار املنتجبني 

وعن �ضائر عبادك ال�ضاحلني.
اأيها الإخوة والأخوات..

 ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
حديثنا اليوم يركز حول الأثر الربوي و النف�ض��ي 
والإمي��اين ل�ش��هر ال�ش��يام ل�ش��هر رم�ش��ان املب��ارك يف 
�ض��يامه و قيام��ه، يف بركت��ه، واأث��ر الق��راآن الكرمي من 
خالل ما يتحقق يف خالل هذا ال�ضهر املبارك من التفاتٍة 
قوي��ة وتركي��ز كبري عل��ى الق��راآن الك��رمي، الأثر الذي 
يتج��ه فينا نحو تعزيز امل�ض��وؤولية جت��اه واجباتنا يف 
ه��ذه احلياة، جت��اه واجباتنا وم�ض��وؤولياتنا جتاه ما 
نواجهه ك�ش��عب ميني م�ش��لم مظلوم ومعتًدى عليه يف 

الت�ضدي للعدوان الأمريكي ال�ضعودي.
وحديثن��ا الي��وم ه��و �ض��به فا�ض��ل �ض��من �ضل�ض��لة 
م��ن  تقدم��ت  ع�ض��ر  بع��د  الرم�ض��انية  املحا�ض��رات 
نظ��رًا  املو�ض��وع  ه��ذا  ح��ول  نتح��دث  املحا�ض��رات، 
لجتاه ق��وى العدوان للت�ض��عيد الع�ض��كري يف بع�ض 
املحاور وبع���ض املحافظات، ونظ��رًا لطبيعة املرحلة 
واأهمي��ة التط��رق اإل��ى ه��ذا املو�ض��وع ما من �ض��ك اأن 
الأث��ر والنتيجة النف�ض��ية واملعنوي��ة والعملية وعلى 
م�ض��توى الروؤية والب�ض��رية والوعي ل�ضهر ال�ضيام يف 
اأثر �ض��يامه ويف نتيجة قيام��ه ويف بركة هديه يجب اأن 

تنعك�ض وتتجلى يف واقع الإن�ضان نف�ضياً وعملياً.
الواق��ع  يف  جتليات��ه  الإمي��اين،  و  الرتب��وي  الأث��ر 
العملي، نتائجه يف الواقع العملي، واأثره املبا�ضر يتجه 
يف اهتمام��ات الإن�ض��ان وت�ض��رفات الإن�ض��ان واأعم��ال 
الإن�شان، ونحن ك�شعب ميني نتحمل م�شوؤوليًة كبريًة 
جتاه اأنف�ض��نا، جتاه �ض��عبنا، جتاه اأجيالنا يف مواجهة 
ه��ذا الع��دوان الظامل ال��ذي له اأكر من ثالث �ض��نوات 
وهو اليوم يتجه اإلى ال�ض��تمرار يف الت�ض��عيد، وقوى 
الع��دوان مل يكن م��ن الغري��ب يف �ض��اأنها اأن تعي�ض اأو 
اأن ت�ض��وم �ض��هر رم�ض��ان بهذه الطريقة، جرائم القتل 
اليوم��ي لالأطفال والن�ض��اء، العت��داءات اليومية على 
�ش��عب ميني، �شعب م�شلم هو ال�ش��عب اليمني، اإهالك 
احل��رث والن�ض��ل، التدم��ري للبي��وت، للم��دن، للقرى، 
ارت��كاب اأب�ض��ع اجلرائ��م، عهدناك��م خ��الل ال�ض��نوات 
الث��الث املا�ض��ية يف كل �ض��هر رم�ض��ان ويف غ��ري �ض��هر 
رم�ضان، من ل يرعى حرمة هذا ال�ضعب حرمة ن�ضاءه، 
حرمة اأطفاله، حرمة احلياة الب�ض��رية لالإن�ضان امل�ضلم 
املظلوم الذي ت�ش��فك دماوؤه بغري ح��ق، كيف ميكن اأن 

يرعى حرمة �ضهر رم�ضان املبارك.
�ض��هر رم�ض��ان يفر���ض اأن يكون ل��ه - وكما قلنا يف 
بدايت��ه - اأثٌر يف اأن ن�ض��تفيد من��ه واأن نتزود منه طاقة 
هائل��ة معنوي��ة واإمياني��ة للت�ش��دي له��ذا الع��دوان، 
وحمط��ة عظيم��ة يف ه��ذا الجت��اه، ونح��ن من��ذ بداية 
الع��دوان اجت��ه �ض��عبنا العزي��ز لل�ض��مود يف مواجهة 

هذا العدوان بال�ض��تناد والعتماد على اهلل �ضبحانه 
و تعال��ى لأنه �ش��عب م�ش��لم، مي��ن الإميان، 

النتيج��ة الطبيعي��ة لإميانه ه��ي اأن يتوكل 
عل��ى اهلل واأن يعتم��د عل��ى اهلل، واأن يث��ق 

ينطل��ق  واأن  تعال��ى  و  �ض��بحانه  ب��اهلل 
بواق��ع وبداف��ع ه��ذا الإح�ض��ا�ض وه��ذا 
ال�ش��عور الإمياين، يح�س بالقوة ي�ش��عر 

بالطمئنان، ميتلك الثقة باهلل �شبحانه 
وتعال��ى بربن��ا العظي��م، اأن��ه خ��ري 
النا�ض��رين واأنه نع��م املولى ونعم 

الن�ضري واأنه نعم ال�ضند وامللتجاأ 
مل��ن يعتمد علي��ه ويت��وكل عليه 

ويث��ق به واأنه �ض��ادق الوعد، 
وه��و وع��د عب��اده املوؤمن��ني 

اإذا  امل�ضت�ض��عفني بالن�ض��ر 

اأخ��ذوا باأ�ض��باب الن�ض��ر واعتمدوا عل��ى اهلل وتوكلوا 
على اهلل، وه��ذا الدافع الإمياين وهذه الطاقة الإميانية 
وه��ذا ال�ش��عور الإمي��اين كان ل��ه اأبل��غ الأث��ر و كان له 
اأهمية كبرية يف التما�ضك و ال�ضمود و الثبات خالل كل 
هذه الفرة، فلم يكن احل�ضاب والعتماد على م�ضتوى 
الإمكانات املادية، والرهان على اهلل �ض��بحانه وتعالى 
والتوكل عليه والثق��ة به والعتماد عليه اأثبت جدواه 
واأثب��ت ثمرته النافعة واملفي��دة خالل هذه الفرة، كم 
تكب��دت ق��وى العدوان من خ�ض��ائر وم��ن هزائم خالل 
الآلف م��ن الزحوف��ات انهزم��ت وخ��الل الكث��ري م��ن 
العمليات ف�ض��لت وتكبدت الكثري والكثري من اخل�ضائر 
الب�ضرية واملادية يف خمتلف ويف كافة م�ضتويات قوتها 
وعتاده��ا الع�ض��كري، يعن��ي يف اأفراده��ا يف قادته��ا يف 

�ضخ�ضيات مهمة لديها الخ.
و�ض��عبنا عا���ض حقيق��ة الن�ض��ر يف كث��ري.. كث��ري.. 
كث��ري.. م��ن املواق��ف، كث��ري، اأع��داد هائل��ة ج��دًا من 
املواقف من الزحوفات من الأحداث التي انت�ض��ر فيها 
�ض��عبنا وانت�ض��ر فيها املجاهدون الأبطال من اجلي�ض 
واللجان ال�ضعبية يف كثري من حماور القتال، و�ضحيح 
- يعن��ي يف بع�ض من املعارك يف بع�ض من الأحداث - 
ح�ضلت تراجعات، هذا �ضيء يح�ضل عادة يف احلروب 
ويح�ضل الكر والفر وحت�ضل اأحياناً حالة من الراجع 
يف بع�ض املناطق نتيجة لعوامل مو�ض��وعية، اأ�ض��باب 
معين��ة، اأ�ض��باب عملي��ة، ولكنه��ا ل تعني اأب��دًا يف اأي 
ح��ال من الأح��وال نهاي��ة املعرك��ة، البع���ض توقعوا 
يف املرحل��ة الت��ي �ض��قطت فيه��ا بع�ض م��ن املحافظات 
اجلنوبي��ة اأنه خال�ض العدو مكمل و�ض��يتجه اإلى اآخر 
نقطة يف البالد واآخر �ضرب يف هذا البلد ما عاد يلقى قبله 
اأي مواجهة..ل، وحقيقًة - يعني كثري من املحافظات 
التي �ضقطت - اإما اأن احلا�ضنة ال�ضعبية فيها، يف كثري 
من منت�ض��بيها، كانت قد عانت خالل املراحل املا�ض��ية 

م��ن تعبئة خطرية ج��دًا مهدت له��ذا العدوان، 
تعبئة انتق�ض��ت م��ن انتماءها الوطني، 

وانتق�ضت من اإح�ضا�ض��ها بهويتها، 
وهويته��ا  اليمني��ة  هويته��ا 

عم��ل  وح�ش��ل  الإمياني��ة، 
كبري ج��دًا عل��ى التاأثري على 
البع�ض م��ن النا�ض يف بع�ض 
املناطق تعبئة بكل اأ�ض��كال 

التعبئ��ة اخلاطئة تعبئة 
عدائي��ة �ض��د بقي��ة اأبناء 
العن��وان  حت��ت  الوط��ن 

املذهبي ن�ش��اط كبري للقوى 
التكفريي��ة، ونح��ن نع��رف - 
اأي  يف  ج��دًا  وا�ض��ح  وه��ذا 

اأي  يف  منطق��ة 
بل��د 

�ض��واًء يف اليم��ن اأو يف غ��ري اليم��ن - اأي بل��د تتح��رك 
في��ه الق��وى التكفريي��ة فاإنها ت�ض��عى لتدمري الن�ض��يج 
الجتماع��ي، تفكي��ك اأبن��اء ال�ض��عب واإث��ارة العداوة 
والبغ�ض��اء يف ما بينهم والتعبئة بالأحقاد وال�ضغائن 
والنظ��رة اخلاطئة جدًا لروؤي��ة تكفريية بتوجه وحقد 

بناًء على دوافع تكفريية.
 ثاني��اً: ت�ض��رب ال��ولء الوطن��ي ل يبقى الإن�ض��ان 
يح���ض بهويته مبا يجمع��ه باأبناء بل��ده كيمني مل يعد 
يتفاع��ل مع بقي��ة اأبناء �ض��عبه كيمنيني، يعم��ل اأولئك 
من الق��وى التكفريية، يعم��ل اأولئ��ك التكفرييون على 
اأن يف�ض��لوا اإح�ضا�ض��ه و�ض��عوره بالنتم��اء والهوية، 
بل ينظ��ر اإلى بقية اأبناء �ض��عبه اأنهم كف��ار واأنه يجب 
اإبادتهم جميعاً اأطفاًل و ن�ضاًء كبارًا و�ضغارًا، والنظام 
ال�ض��عودي والنظام الإماراتي ا�ض��تغل ب�ض��كل كبري يف 
املرحل��ة املا�ض��ية، النظ��ام ال�ض��عودي دف��ع مليارات 
لدع��م الق��وى التكفريية يف ال�ض��احة اليمنية لت�ض��تغل 
يف بع���ض من املحافظات ون�ض��طت ب�ض��كل كب��ري جدًا، 
ور�ض��خت نظ��رة مغلوط��ة يف بع���ض املحافظ��ات عند 
البع�ض من النا�ض اأن بقية اأبناء ال�ض��عب اليمني كفار 
وجمو�ض وراف�ض��ة ويجب الق�ضاء عليهم ب�ضكل عاجل 
ج��دًا، واأن اأق��رب طري��ق اإل��ى اجلن��ة اأن تتج��ه لقتال 
ه��وؤلء، وانخدع البع�ض وحتولت بع�ض املناطق اإلى 
حا�ض��نة لداع�ض، حا�ض��نة للقاعدة، وحا�ضنة للقوى 
التكفريية الأخرى، بناًء على هذا العمل الذي �ضاحبه 
اإغ��راءات مادية، مبالغ هائلة، نزلت اإلى تلك املناطق، 
واأهلها فقراء، وا�ض��تثمار اأي�ض��اً للم�ضاكل ال�ضيا�ضية.. 
ح�ض��ل ا�ض��تثمار كبري للم�ضاكل ال�ضيا�ض��ية يف البلد يف 
بع���ض املحافظات اجلنوبية، طوال املرحلة املا�ض��ية 
كان هناك تعبئة لي�ض �ض��د اخلطاأ ال�ضيا�ض��ي اأو جتاه 
امل�ض��كل ال�ضيا�ض��ي كم�ضكل �ضيا�ض��ي، ل، دخلت تعبئة 
مناطقي��ة عن��د البع���ض وتعبئ��ة ته��دف اإل��ى متزيق 
الن�ضيج الجتماعي، تعقيد جمهور معني �ضد 
اليمنيني كيمنيني، �ض��د بقية ال�ضعب 
اليمن��ي ك�ش��عب مين��ي، م��ع اأن 
املظلومية كانت منت�ضرة يف كل 
اأقط��ار اأو يف كل اأ�ض��قاع ه��ذا 

الوطن يف كل املناطق.
 كل ال�ضعب اليمني يعاين، 
الأخطاء ال�ضيا�ضية وامل�ضاكل 
ال�ضيا�ضية يف املا�ضي، عانى 
اليمن��ي  ال�ض��عب  كل  منه��ا 
م�ض��تويات  تفاوت��ت  اإن  و 
حمافظ��ة  يف  مث��اًل  املعان��اة، 
�ض��عدة اآنذاك وبع�ض املناطق 
يف بع���ض املحافظات اجلنوبية يف 
ريف تهام��ة يف مناطق هنا 
هن��اك،  اأو 

لك��ن كلن��ا يدرك وكلن��ا يعي يف ه��ذا البلد اأن امل�ض��اكل 
ال�ضيا�ض��ية يف املا�ض��ي كان لها اآثار �ض��لبية عانى منها 
�ض��عبنا اليمني على كل امل�ض��تويات، عانى اقت�ض��ادياً 
يف كل اليم��ن، كل ال�ض��عب اليمن��ي عان��ى اقت�ض��ادياً، 
عان��ى كذل��ك عل��ى م�ض��توى الأزم��ات وامل�ض��اكل ذات 
الطابع ال�ضيا�ضي وذات الطابع الجتماعي، وتو�ضعت 
امل�ض��كلة، وكان الجتاه ال�ضحيح التعاطي مب�ضوؤولية 
جت��اه اأي م�ض��كلة داخلية، لأن كل الذي��ن راهنوا على 
وعل��ى  للخ��ارج  ال��ولء  وعل��ى  باخل��ارج  اللتح��اق 
القت��ال يف �ض��ف اخل��ارج وعلى الجتاه بعدائية �ض��د 
اأبن��اء �ض��عبهم ه��م واهم��ون و خاطئ��ون و حامل��ون 
بال�ض��راب، يعن��ي ل��ن ي�ض��لوا اإل��ى نتيج��ة، كل الذين 
جعلوا خياراته��م اللتحاق باخلارج �ض��واًء من اأبناء 
املحافظات ال�ضمالية اأو من اأبناء املحافظات اجلنوبية 
اأو م��ن اأبن��اء املحافظ��ات الو�ض��طى، م��ن اأي حمافظة 
يف ه��ذا البل��د، م��ن اأي اجتاه، �ض��واًء م��ن الجتاهات 
ال�ضيا�ض��ية اأو الجتاهات الجتماعية، الذين التحقوا 
ب�ض��ف العدوان اأقول لهم: واهلِل لن حت�ض��لوا مع قوى 
الع��دوان باأكر من اأن تكونوا جن��وًدا لهم وخدماً لهم، 
�ض��يء غري ه��ذا.. اأكر من ه��ذا.. لن حت�ض��ل عليه لن 
حت�ض��ل عليه، �ضيء من العقل، �ضيء من التفهم، �ضيء 
م��ن التفكري، و�ض��يء من ال�ض��تفادة م��ن التجربة، لنا 
ث��الث �ض��نوات، ليفكر �ض��واًء القوى ال�ضيا�ض��ية حزب 
الإ�ض��الح اأو غ��ريه، ليفكر البع���ض يف اجلنوب، ليفكر 
البع���ض من القبائل، ما الذي ح�ض��لوا عليه بعد ثالث 
�ض��نوات باأك��ر م��ن اأن يكون��وا جن��ودًا يقاتل��ون اأو 
يقدم��ون اأي خدم��ة؟؟!!! اإذا اأنت اإعالم��ي، تكون بوًقا 
لهذا العدوان، اإذا اأنت �ضيا�ض��ي ل تكون اأكر من غطاء 
تقدم غطاء �ضيا�ضي لهذا العدوان، غري هذا ما هناك اأي 
�ض��يء اأبًدا، لن حت�ضل على اأي �ض��يء، يف هذا ال�ضياق 
ميك��ن اأن يوف��ر ل��ك عملي��ة متويل لت��وؤدي ه��ذا الدور 
فح�ض��ب، لتقات��ل مع��ه واأنت تقات��ل له، اأن��ت ل تخدم 
ق�ضية لك، ما هي الق�ض��ية التي �ضتخدمها لك اأنت؟؟!! 
ول �ضيء.. ول �ضيء اأبدًا، اأنت متكنه من احتالل بلدك، 
اأنت متكنه من اأن يكون �ض��احب القرار والأمر والنهي 
والقول والفعل يف بلدك، ي�ض��بح �ضاحب الأمر والنهي 
�ض��واًء يف احلديدة اأو يف عدن اأو يف ماأرب اأو �ض��واًء يف 
املخ��ا، يف اأي منطق��ة من املناطق يكون �ض��احب الأمر 
هو اأنت جندي منّفذ، هذا الدور الرخي�ض اخلياين الذي 
اأن��ت فيه خائن، خائن هلل، خائن لوطنك، الذي اأنت فيه 
مذنب ومرتكب جرما كبريا جدا، ل ي�ضرفك، ل يفيدك، 
ل يخدمك اأبدا، هذا على م�ض��توى املرتزقة وكل الذين 
انطلقوا يف �ضف العدوان، هم مهما فعلوا مع الأجنبي، 
احل��رب هذه ه��ي ح��رب الأجنب��ي، املعركة ه��ذه هي 
معركة الأجنبي، والأجنبي هذا ال�ضعودي، الإماراتي 
وم��ن فوقهم الأمريكي له اأجندته ل��ه اأهدافه، هو يريد 
احت��الل ه��ذا البلد، ونح��ن �ض��اهدنا و�ض��معنا مواقف 
لبع���ض ال�ضيا�ض��يني، لبع���ض الإعالمي��ني، م��ن نف���ض 
تلك القوى التي التحقت ب�ض��ف العدوان، وهي 
ت�ض��كو من هذا الحتالل، ت�ض��كو من م�ضادرة 
الق��رار، تع��رف ب��اأن احلال��ة القائم��ة يف 
تل��ك املحافظ��ات اجلنوبية وال�ض��رقية 
ه��ي حالة احتالل، ب��داأوا يتحدثون عن 
الوج��ود الإماراتي يف �ض��قطرى يف عدن، 
يف ح�ضرموت، يف املحافظات اجلنوبية 
على اأنه احتالل، وهذا وا�ض��ح على 
اأنه احتالل، ل �ضك يف ذلك، احتالل 
ب��كل م��ا تعني��ه الكلمة، �ض��يطرة 
تام��ة، ال�ض��ابط الإماراتي اأو 
يف  اأو  ع��دن  يف  ال�ض��عودي 
�ضقطرى اأو يف اأي حمافظة 
م��ن تل��ك املحافظ��ات، اأو 

أي تراجع ألسباب موضوعية ال يعني نهايــة املعركـــــــــــــــــــــــــــــــة، وسقوط بعض احملافظات في اجلنوب أثبت ذلك
السيد القائد ف������������������������������������������������������������ي خطابه حول آخر املستجدات 

< لم يكن غريبا أن يستمر العدوان في ارتكاب اجلرائم في شهر رمضان، فقد عهدناه في رمضان وغيره غير مراع ألي حرمة ومن لم يراع حرمة النساء واألطفال فا غرابة أن ال يراعي حرمة الشهر الكرمي.

ك أبناء احلديدة والقبائل دحر األعداء. البريطاني استخدم تاريخيا السعودية الحتال معظم محافظة احلديدة، لكن حتُرّ

اأعوذ باهلل من ال�ضيطان الرجيم
ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني واأ�ض��هد اأن ل اإله اإل اهلل امللك 
احلق املبني واأ�ض��هد اأن �ض��يدنا حممد عبده ور�ض��وله 
خ��امت النبيني، اللهم �ض��ّل على حمم��د وعلى اآل حممد 
وبارك على حممد وعلى اآل حممد كما �ض��ليت وباركت 

ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي م��ع��ن��ي ب���ال���دف���اع 
ع������ن ت����ه����ام����ة وي����ن����ب����غ����ي ل���ل���س���ك���ان 
ف���ي  ي������ث������ق������وا  أن  احل����������دي����������دة  ف��������ي 
وق����������وف ال����ش����ع����ب إل��������ى ج���ان���ب���ه���م.

< أي اختراق للعدو ميكن تطويقه 
ب����ال����ت����ك����ات����ف ال����ش����ع����ب����ي وال����ق����ب����ل����ي 
إل����������ى ج������ان������ب اجل������ي������ش وال�����ل�����ج�����ان 
وال������ع������دو ي�����راه�����ن ع���ل���ى اإلرب���������اك.

الساحلي  اخل��ط  في  االختراقات   >
عليها  والسيطرة  ل��اح��ت��واء  قابلة 
وحت���وي���ل���ه���ا إل�����ى ت���ه���دي���د ل���ل���غ���زاة.

ت����ك����ت����ي����ك ال��������ع��������دو ف��������ي ال�����س�����اح�����ل 
ه���������و ت�����ك�����ت�����ي�����ك ص������ب������ي������ان������ي مي���ك���ن 
ال�������ث�������ب�������ات  أم��������������������ام  ي�������س�������ق�������ط  أن 
ال��ع��س��ك��ري وال��ت��م��اس��ك ال��ش��ع��ب��ي.

ال������ت������م������اس������ك واالط��������م��������ئ��������ن��������ان ف���ي 
ه�����ذه امل���ع���رك���ة ه����ي أه�����م ن��ق��ط��ة، 
وت������ك������ت������ي������ك ال����������ع����������دو س����ي����ف����ش����ل.

ال����������ع����������دو ي������س������ع������ى إلع����������ط����������اء ك����ل 
خ���������ط���������وة أك���������ب���������ر م����������ن ح�����ج�����م�����ه�����ا، 
وي��������������ج��������������ب م��������������واج��������������ه��������������ة ذل������������ك 
ب���ال���ت���ح���رك ال���ت���ع���ب���وي واإلع����ام����ي.

م�����ن م����وق����ع م���ظ���ل���وم���ي���ت���ن���ا م��ع��ن��ي��ون 
ب���������ال���������ص���������م���������ود واالس���������ت���������ب���������س���������ال 
ب��������وج��������ه ال�����������غ�����������زاة وامل��������رت��������زق��������ة.
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يف اأي مدين��ة ه��و �ض��احب الق��رار الأعلى، ف��وق عبد 
رب��ه، ف��وق اأي م�ض��وؤول اأو �ضخ�ض��ية اأو اأي جن��دي 
جمند معهم باأي م�ض��توى من امل�ضتويات، هو �ضاحب 
القرار، هذه بديهية وا�ض��حة، واعرفوا بها وحتدثوا 
عنها و�ض��درت ب�ض��اأنها بيانات، وهناك مواقف اأي�ضا، 
تعليق��ات اإعالمي��ة، اأو مقابالت اإعالمي��ة اأو غري ذلك، 
يعن��ي باأي �ض��كل من الأ�ض��كال عربوا فيه��ا واعرفوا 
به��ذه احلقيق��ة وه��ي حقيق��ة وا�ض��حة، ه��ي حقيق��ة 
وا�ضحة واإن حاولوا اأحيانا التجاهل لها، الذي يحدث 
ه��و ع��دوان اأجنب��ي، اأدوات��ه ال�ض��عودية والإمارات 
ب�ضكل رئي�ض��ي، وا�ض��ركت فيها دول اأخرى ومرتزقة 
اآخ��رون م��ن دول متعددة، واأ�ض��همت الق��وى املحلية 
الت��ي التحقت ب�ض��ف الع��دوان واملرتزق��ة املحليون، 
اأ�ض��هموا يف العملي��ات الربية ب�ض��كل رئي�ض��ي، وقامت 
بع�ض القوى ال�ضيا�ض��ية التي التحقت ب�ضف العدوان 
مبحاولة تق��دمي غطاء �ضيا�ض��ي، وغط��اء اإعالمي لهذا 
الع��دوان، وكاأنه ي�ض��ب يف خدمتها، يعن��ي يتحدثون، 
اأحيان��ا يتحدث��ون وكاأن ال�ض��عودي والإماراتي جمرد 
خ��دم عنده��م وفاعلني خري لهم، ومقدم��ني خدمة لهم، 
واأحيان��ا م�ض��يحني منه��م، اأنه��م حب�ض��وا عب��د رب��ه، 
حب�ض��وا امل�ض��وؤول الفالين، �ض��ربوا ك��ذا، فعل��وا كذا، 
ويتحدث��وا بواق��ع احل��ال، لك��ن امل�ض��األة وا�ض��حة، 
وا�ض��حة جدا يعني العدوان هذا ا�ض��مه حرب، ا�ضمه 
الر�ضمي حرب ما ي�ضمى بالتحالف ومدري ما هو ذاك، 
ال��ذي على راأ�ض��ه قوى وا�ض��حة معلنة بين��ة، داخلة 
ب��كل ثقلها يف هذا العدوان، ظاهرة يف هذا العدوان بكل 

و�ضوح.
ه��ذا العدوان الأمريكي ال�ض��عودي الإماراتي الذي 
ح�ض��د قوى مرتزقة من هنا وهناك يهدف بكل و�ض��وح 
اإل��ى احت��الل بلدن��ا، �ض��يطر عل��ى بع���ض املحافظات، 
ي�ضعى اإلى احتالل بقية املحافظات، وارتكب منذ يومه 
الأول ويرتكب ب�ض��كل م�ض��تمر ويوميا اأب�ض��ع اجلرائم 
املخزي��ة، والتي ت�ض��هد على قوى الع��دوان باإجرامها 
وب�ضوء اأهدافها وباأنها دخلت يف هذا العدوان كعدوان 
اإجرام��ي ووح�ش��ي، ل ميتل��ك اأي اأهداف �ش��ليمة ول 

�ضحيحة اأبدا.
نح��ن يف مواجه��ة هذا العدوان ويف �ض��هر رم�ض��ان 
املبارك ن�ضتفيد من هذا ال�ضهر املبارك يف تعزيز الثبات 
وال�ض��مود، ومب��ا ي�ض��اعدنا عل��ى ا�ض��تعادة املناطق 
املحتلة اإن �ض��اء اهلل ودحر هذا العدوان وك�ضر �ضوكته 

باإذن اهلل.
اأول: العط��اء له��ذا ال�ض��يام ولهذا القي��ام ولتالوة 
القراآن وملا ن�ضتفيده من وعي وب�ضرية من خالل هدى 
اهلل �ض��بحانه وتعال��ى العط��اء والأث��ر على امل�ض��توى 
النف�ض��ي واملعن��وي، وه��ذا جان��ب اأ�ضا�ض��ي ج��دا يف 
املعركة، اجلانب النف�ض��ي واملعن��وي، وكان له اأهمية 
كبرية يف �ضمود وثبات �ضعبنا يف كل املرحلة املا�ضية، 
الأثر الإمياين هو عظيم جدا ومينح الإن�ش��ان اإح�شا�شا 
عالي��ا باأنه مع اهلل �ض��بحانه وتعال��ى ويعتمد على اهلل 
ويثق باهلل، وينطلق وهو ي�ضت�ض��عر هذا ال�ضعور الذي 
يجعل��ه قويا يف مواجهة التحديات مهما كانت، وحتمل 

امل�ضوؤوليات مهما �ضعبت.
 ثاني��ا: الأث��ر الرتب��وي العظي��م للنف���س، الإمي��ان 
ي�ض��نع ع��زة يف النف���ض، يرب��ي نف�ض��ك عل��ى الع��زة، 
والنف�ض العزيزة هي نف�ض قوية يف مواجهة التحديات، 
ه��ي متتل��ك وت�ضت�ض��عر الإب��اء، الإب��اء لل��ذل، الإب��اء 
لل�ض��يم، الإباء لله��وان، الإباء يف مواجهة ال�ض��تعباد 
من اأي طاغوت، من اأي ظامل من اأي م�ض��تكرب، هذا اأثر 
طبيعي جدا، واأثر لزم لالإميان، )وهلل العزة ولر�شوله 
وللموؤمن��ني(، والإن�ض��ان ال��ذي ه��و عزي��ز النف�ض هو 
اإن�ض��ان يح�ض بالكرامة ي�ض��عر بالكرام��ة، ل يقبل اأبدا 
بالإذلل ول يقبل بالمتهان اأبدا، ول يقبل بالنك�ضار، 

ول يع��رف ال�ض��عف والوهن اإلى نف�ض��ه �ض��بيال، هذه 
م�ض��األة مهم��ة ج��دا، واأثرها عظي��م ونرى ه��ذا الأثر، 
وجدن��اه يف اأولئك ال�ض��امدين والثابت��ني يف اجلبهات، 
وجدناه حتى يف اأ�ض��ر ال�ض��هداء، عندما ت�ضتقبل اأ�ضرة 
�ضهيد، اأمه، اأرملته، اأطفاله، والده، اإخوته، ي�ضتقبلون 
العالي��ة،  املعنوي��ات  بتل��ك  وه��م  �ض��هيدهم  جثم��ان 
يح�ض��ون بالفخ��ر والكرام��ة وقيم��ة ه��ذه الت�ض��حية، 
ونف�ض��ياتهم ومعنوياته��م عالي��ة ج��دا، مل يتحطموا، 
مل تنه��ر معنوياته��م، مل ت�ض��عف معنوياتهم، جتدهم 
على معنوي��ة عالية، ونفو�ض قوية، ق��وة النفو�ض هو 
م��ن العزة، ق��وة النفو�ض الت��ي ل تنك�ض��ر يف مواجهة 
التحدي��ات، هو من العزة، هذا �ض��يء مه��م جدا، وهذا 
اأث��ر طبيعي لالإميان، الإميان ي�ش��نع ع��زة يف النفو�س 
فتك��ون نفو�ض��ا اأبية، ل تقب��ل اأبدا باله��وان ول باإذلل 
ول بالقهر ول بال�ض��تعباد ول بال�ضعة، م�ضكلة اأولئك 
الذين عا�ض��وا الإفال�ض يف الإباء وال�ضيم حتى بعد كل 
ال��ذي قد ح��دث، ل احتالل بع�ض من الب��الد اأثر فيهم، 
ول قت��ل الآلف م��ن الأطفال والن�ض��اء اأث��ر فيهم، ول 
اجلرائ��م الت��ي ارتكبت وفيها اإهانة بالغ��ة مثل جرائم 
الغت�ض��اب للن�ض��اء والأطفال والهت��ك للعر�ض والتي 
ا�ض��تمرت حتى خالل �ض��هر رم�ض��ان، ح�ض��ل يف عدن، 
وح�ض��ل يف بع�ض املناطق يف جهة احلديدة حالت من 
الغت�ض��اب حتى لالأطفال، واغت�ض��اب للن�ضاء تكررت 
ه��ذه احلادثة، مل توؤث��ر فيهم، من اأ�ض��بح لديه قابلية 
نف�ض��ية اأن يحت��ل وطن��ه، واأن ي�ض��تعبد �ض��عبه، واأن 
ينتهك عر�ضه، واأن تدا�ض كرامته، ما هي م�ضكلته! فقد 
العزة، الإح�ضا�ض بالعزة، نف�ضه عنده رخي�ضة، لي�ض 
لنف�ض��ه قيمة لدي��ه، والآخرون من حول��ه كذلك، يعني 
�ض��عب، بالأولى اأن يكون �ض��عبه بنظره رخي�ضا لي�ض 
لدي��ه قيمة، واأن يك��ون النا�ض بكلهم رخي�ض��ون لديه، 
ل قيمة لهم لديه، هذا �ض��يء من الطبيعي بالن�ض��بة ملن 
فقد العزة يف نف�ش��ه، فالرتبية الإميانية هي تربية على 
العزة، على قوة النف���ض، على كرامة النف�ض، وكرامة 
النا�ض من حولك، من تربطك بهم كل الأوا�ضر، �ضعبك 
اإخوت��ك يف الإمي��ان، واأخواتك يف الإمي��ان، اأمتك التي 
اأنت واحد منها تنتمي اإليها وتنت�ضب اإليها، تربطك بها 
احلياة وامل�ض��ري والعي���ض امل�ض��رك والواقع، تربط 
بهم القي��م املبادئ الأخالق، كل الروابط والأوا�ض��ر، 
غيور عليهم، ورحيم بهم، وحري�ض عليهم، هذه تربية 

الإميان.
يف نف���ض الوق��ت النظ��رة جت��اه الطواغي��ت جت��اه 
املجرم��ني جتاه الظلمة واملف�ض��دين فيما ه��م عليه من 
اإج��رام وطغي��ان فيم��ا هم عليه م��ن ا�ض��تباحة للنا�ض 
فيم��ا هم عليه من ممار�ض��ات اإجرامية يقتلون الأطفال 
الن�ض��اء  يغت�ض��بون  الأعرا���ض  ينتهك��ون  والن�ض��اء 
يغت�ض��بون الأطفال ينهبون يدمرون يعبثون يف�ضدون 
يهلك��ون احل��رث والنف���س، الع��زة الإمياني��ة جتعلك 
تنظر اإليهم مبقت بكراهة، ببغ�ض لت�ضرفاتهم وحينئذ 
ياأتي اجلانب الأخر وهو ال�ض��عور بامل�ض��وؤولية، الأثر 
الإمياين هو اأثر عظيم على امل�ش��توى النف�شي اإح�شا�س 
بالإب��اء والع��زة والكرام��ة والق��وة النف�ض��ية التي ل 

تنك�ضر ول تقبل بالهوان.
اجلان��ب الآخر من اجلان��ب الإمي��اين والأثر الأخر 
ل��ه هو ال�ض��عور بامل�ض��وؤولية نف�ض��ك اأوًل نف�ض عزيزة 
بطبيعت��ك بفطرت��ك، لأن اجلان��ب الإمي��اين ه��و ينم��ي 
ال�ض��عور الفط��ري "اجلان��ب الإمي��اين ينمي ال�ش��عور 
الفط��ري" اهلل فط��ر النف�ض الب�ض��رية عل��ى الإباء على 
الكرام��ة على العزة على ال�ض��مو، ه��ذه فطرة فطر اهلل 
النف�ض الب�ضرية عليها البع�ض دن�ضوا اأنف�ضهم وظلموا 
اأنف�ض��هم حتى فقدوا ه��ذا الإح�ض��ا�ض، وحتى اندثرت 
وتال�ضت عندهم هذه الفطرة، هذا الإح�ضا�ض الفطري، 
ق�ضوا عليه مبوؤثرات كثرية جدًا، دن�ضوا اأنف�ضهم حتى 

فقدوا هذا الإح�ش��ا�س، لكن اجلان��ب الإمياين هو ينمي 
امل�ض��اعر الفطرية، الدي��ن هو دين الفط��رة، فطرة اهلل 
الت��ي فطر النا�س عليها، الإن�ش��ان فطره اهلل حرًا كرمياً 
عزيزًا �ض��امياً ل يقب��ل بال�ض��تعباد والإهانة والدع�ض 
والقه��ر والإذلل وال�ض��تعباد، ل، ل يقب��ل باأن تدا�ض 
كرامت��ه ويه��ان، فطرت��ه تاأب��ى له ذل��ك، لك��ن البع�ض 
خ�ض��روا ه��ذه الفطرة وهذه م�ض��كلتهم، لك��ن الأغلبية 
ال�ض��احقة يف �ض��عبنا العزيز ل تزال عنده هذه الفطرة 
ول يزال اجلانب الإمياين يرعى تنامي هذا الإح�ش��ا�س 
وهذا ال�ض��عور، فنف�ضك اأوًل نف�ض عزيزة تاأبى الإذلل 
و الإهان��ة والقهر، اأي�ض��اً ال�ض��عور بامل�ض��وؤولية، اأنك 
تنتم��ي اإلى هذا الدين تنتمي لهذا الإ�ض��الم وتتحدد لك 
م�ض��وؤولياتك يف ه��ذا احلياة بن��اء على ه��ذا النتماء، 
بن��اء على هذا النتماء، اأنا م�ض��لم اأنا اأقول عن نف�ض��ي 
�شعب ميني مين الإميان فما هي م�شوؤولياته الإميانية 
الفطري��ة  وم�ض��وؤولياته  الإن�ض��انية  وم�ض��وؤولياته 
وم�ض��وؤولياته الوطنية وم�ض��وؤولياته بكل العتبارات 
واملقايي���ض اهلل �ض��بحانه وتعالى ق��ال يف كتابه الكرمي 
)ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُّكْمۖ  َوَع�َض��ىٰ اأَن َتْكَرُهوا 
وا �َضْيًئا َوُهَو �َضٌرّ  ُبّ �َضْيًئا َوُهَو َخرْيٌ َلُّكْمۖ  َوَع�َضىٰ اأَن حُتِ

ُ َيْعَلُم َواأَنُتْم َل َتْعَلُموَن(. َلُّكْم ٰ َواهلَلّ
نحن الآن ن�ض��وم �ضهر رم�ض��ان ملاذا؟ لن اهلل اأمرنا 
بال�ضيام، كيف اأمرنا؟ قال يف كتابه الكرمي )ُكِتَب َعَلْيُكُم 
��َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اَلِّذيَن ِمن َقْبِلُك��ْم َلَعَلُّكْم َتَتُّقوَن(  ّ ال�ضِ
به��ذا التعب��ري به��ذه ال�ض��يغة القراآنية الت��ي خاطبنا 
اهلل به��ا ب��ات وا�ض��حاً ل��دى كل امل�ض��لمني، اأن �ض��يام 
�ضهر رم�ض��ان فري�ضة، فر�ضها اهلل �ض��بحانه وتعالى، 
وواجباً اإلزاميا، علينا اإلزاما، وم�ض��وؤولية اأمام اهلل اأن 
ن�ض��وم هذا ال�ض��هر، لن عبارة كتب هي تعني الإلزام 
تعن��ي الفر���ض تعني اأن هذا فري�ض��ة ملزم��ة واأن هذا 
واجب��اً اأوجب��ه اهلل �ض��بحانه تعالى علين��ا كتب عليكم 
ال�ضيام بناء على ذلك اجتهت الأمة الإ�ضالمية لل�ضيام 
ع��رب الأجيال جياًل بعد جيل ي�ض��وموا �ض��هر رم�ض��ان 
كت��ب عليكم ال�ض��يام ، بنف�ض ال�ض��يغة بنف�ض التعبري 
يقول اهلل �ض��بحانه وتعال��ى )كتب عليك��م القتال( كما 
قال )كت��ب عليكم ال�ض��يام( قال )كتب عليك��م القتال( 
ولك��ن الكث��ري م��ن النا�ض مل ينظ��ر اأو ل ينظ��رون اإلى 
)كت��ب عليكم ال�ض��يام( كما ينظرون اإل��ى قوله تعالى 
)كتب عليكم القتال( ، ل�ض��بب واح��د )وهو كره لكم(، 
ه��ذا امل�ض��األة، قد يك��ون البع�ض اأي�ض��اً يكره ال�ض��يام 
ولكن يتحملوا، يعني لي�ض��ت بقدر النفور الذي يحمله 
البع���ض جتاه م�ض��األة القت��ال ، )كتب عليك��م القتال ( 
حينما يعتدى على بل��دك حينما ياأتي الغزاة الأجانب 
وم��ن معهم من املرتزق��ة واخلونة والعم��الء ليحتلوا 
وطنك ولي�ض��تعبدوك، حينم��ا يقتل��ون الآلف املوؤلفة 
من اأبناء �ض��عبك عدد كبري منهم من الأطفال والن�ضاء، 
حينما ي�ض��عون اإلى ا�ض��تعبادك واإذللك وا�ضتباحتك، 
كي��ف ل يج��ب علي��ك القت��ال، اإن مل يج��ب يف ظ��روف 
كه��ذه! اإن مل يكتب اأم��ام عدوان كهذا! متى �ض��يكتب؟ 
ومت��ى �ض��يجب؟ ومت��ى تتح��رك يف نف�ض الإن�ض��ان كل 
تل��ك امل�ض��اعر م�ض��اعر الع��زة والكرامة والإح�ض��ا�ض 
بامل�ض��وؤولية؟ )كتب عليكم القت��ال(، اهلل هو غني لي�ض 
بحاج��ة اإل��ى اأن نقاتل دفاع��اً عنه هذا القت��ال يعنينا، 
حينم��ا يعتدي علينا اأولئك املعتدون حينما تاأتي قوى 
معتدي��ة غازي��ة ظاملة جمرم��ة ترتكب اأب�ض��ع اجلرائم 
بحق �ض��عبنا بحقن��ا، كيف ل يجب علين��ا القتال! لأنه 
الو�ض��يلة الت��ي نداف��ع به��ا عن �ض��عبنا، وعن اأنف�ض��نا 
ع��ن بلدن��ا ع��ن كرامتن��ا ع��ن عزتنا ع��ن مبادئن��ا عن 
قيمن��ا عن حريتنا، اليوم �ض��عبنا العزيز م�ض��تهدف يف 
حريت��ه، لن نتيج��ة اأن يتمكن اأولئ��ك يف احتالل البلد 
اأن نفقد حريتنا، اأن ي�ض��بح الآم��رون والناهون علينا 
ه��م ال�ض��عوديون والإماراتي��ون النظ��ام ال�ض��عودي 

والنظ��ام الإمارات��ي، مثلما ه��و احل��ال يف املحافظات 
املحتل��ة، الآم��ر والناه��ي �ض��احب الق��رار الأول فيها 
واملعني الأول، امل�ض��وؤول ف��وق امل�ض��وؤول، والرئي�ض 
على الرئي�ض، والآمر على ال�ضابط وعلى املدير وعلى 
القائ��د، وعل��ى مدري اأي���ض، هو م��ن؟ ه��و الإماراتي 
وال�ض��عودي، طيب الإماراتي وال�ض��عودي يف اأي فلك 
هو؟ هل هو اأمري نف�ضه؟ هل هو �ضاحب القرار بنف�ضه؟ 
ل ، هو اأداة طيعة وا�ض��حة لالأمريكي والإ�ض��رائيلي ، 
حت��ى يف طبيعة واأ�ض��لوب اإدارة احلرب ه��ذه، اإدارة 
الع��دوان هذا عل��ى بلدنا كيف يدار ه��ذا العدوان على 
بلدن��ا يف احلركة امليداني��ة من يدير املعرك��ة بالتاأكيد 
يعن��ي يف امليدان ننظر مثاُل اإلى اأي ميدان، معركة مثاًل 
احلدي��دة، هن��اك يف الط��رف الآخ��ر يف جه��ة املخا من 
املتواجد يف املخا �ش��باط اإماراتيون، هوؤلء ال�ش��باط 
الإماراتي��ني مب��ن يرتبط��ون ، بال�ش��باط الأمريكي��ني 
والربيطانيني والإ�ضرائيليني، غرف العمليات �ضواء يف 
الريا�ض اأو يف الإمارات اأو يف ع�ضب من يتواجد يف تلك 
الغرف؟، �شباط اأمريكيون واإ�شرائيليون وبريطانيون 
يدي��رون هذا الع��دوان، من يتلقى الأوامر يف ال�ض��احة 
يف امليدان ، كقوة ع�ض��كرية تتحرك األوية اأو باأي �ضكل 
من الأ�ض��كال، جماميع م��ن املرتزقة �ض��واء يف جبهات 
احلدود، يتلقون من ال�ش��باط ال�ش��عوديني وال�شباط 
الإماراتيني، واأولئك يتلقون من ال�ش��باط الأمريكيني 
والإ�ض��رائيليني والربيطانيني من غرف العمليات التي 
تديرهم، فاإذن امل�ض��األة وا�ض��حة، قوى الع��دوان تلك 
التي ترتكب اأب�ض��ع اجلرائم وت�ضعى اإلى احتالل بلدنا 
اأجندتها هي احتالل هذا البلد وا�ض��تعباد هذا ال�ضعب، 
يعن��ي حريتنا عل��ى املحك، لو فقدن��ا حريتنا فقدنا كل 
�ش��يء ل دين ول دنياً، وهل ميكن اأن ير�شى �شعبنا اأن 
يكون دوره ك�ش��عب ميني اأن يتحول اإلى جمرد اأدوات 
ومرتزق��ة مرتزقة ل اح��رام لهم ل قدر له��م ل كرامة 
لهم حت��ت اأوامر ال�ش��باط الإماراتيني وال�ش��عوديني 
الذين لي�ض��وا اإل عبي��دا لالأمريكيني لي�ض��وا اإل اأدوات 
ي��دارون م��ن قبل ال�ش��باط الأمريكي��ني والربيطانيني 
والإ�ضرائيليني البع�ض ر�ضوا لأنف�ضهم بهذا الدور لكن 
يف هذا ال�ض��عب يف هذا البلد م��ن كل اأبنائه من اجلي�ض 
�ش��باط ورجال �ش��رفاء اأ�ش��رف اأ�ش��مى واأكرم من اأن 
يقبلوا لأنف�ض��م اأن يتحولوا اإلى جم��رد عبيد ومرتزقة 
وجمندين اأذلء مهانني حتت اأحذية �شباط �شعوديني 
واإماراتي��ني لي�ض��وا اإل خدم��ا وعبي��دا حت��ت اأحذي��ة 
ال�ش��باط الأمريكيني والإ�شرائيليني والربيطانيني، يف 
هذا البلد من كل فئاته من جماهديه من اأبناء ال�ض��عب 
من القبائل من امل�ض��ائخ من الوجاهات واأي�ضا قبل كل 
ذلك علماوؤه علماوؤه الأحرار وال�ض��رفاء وال�ض��احلون 
في��ه من كل فئاته م��ن الأكادمييني م��ن النخب من كل 
اأبناء هذا ال�ضعب هناك من حرائر هذا البلد من ن�ضائه 
العزي��زات اللواتي هن حرائر بكل ما تعنيه الكلمة من 
اأحذيتهن اأ�ض��رف واأ�ض��مى واأع��ز من كثري م��ن اأولئك 
املرتزق��ة ح��ذاء الكثري م��ن حرائر ه��ذا الوطن حرائر 
ه��ذا ال�ض��عب يف كل املحافظات م��ن اأحذيتهن اأ�ض��رف 
من كث��ري من املرتزق��ة الذين جعل��وا اأنف�ض��هم اأحذية 
يف اأق��دام الإمارات��ي وال�ض��عودي نح��ن اأم��ام ع��دوان 
كه��ذا علين��ا م�ض��وؤولية اأن نقات��ل نقات��ل اأولئ��ك لأنهم 
اأرادوا م�ض��ادرة حريتنا ل يجوز لنا �ضرعا ول ينبغي 
لن��ا وطني��اً ول ب��اأي اعتبار م��ن العتب��ارات اأن نقبل 
مب�ض��ادرة حريتن��ا واأن ُن�ض��تعبد واأن ن�ض��تذل ونهان 
ونقهر ل ينبغي اأبدا ]كتب عليكم القتال[ لأنكم اإن مل 
تقاتلوا ا�ض��تعبدمت اأُذللتم اأُهنتم قهرمت فقدمت حريتكم 
فق��دمت كرامتكم وا�ض��تعبدكم الطواغي��ت واملجرمون 
والظلمة واملف�ض��دون املراهنون عل��ى اأولئك املرتزقة 
وغريه��م من العبيد الأذلء ]كتب عليكم القتال[ لهذا 
لأن يف القتال ما ي�ض��ون حريتك��م ما يحفظ كرامتكم ما 

يدفع عنكم اخلزي والذل والهوان وال�ضتعباد والقهر 
كت��ب عليكم القتال وه��و كرٌه لكم[ الكث��ري من النا�ض 
يكره القتال ب�ض��بب �ض��عوباته والتحديات والأخطار 
فيه ]وع�ض��ى اأن تكرهوا �ض��يًء وهو خ��ريا لكم[ لأنه 
الذي �ض��يحفظ لكم حياة وعزة وكرام��ة حتى احلياة 
خ�ض��ارة النا�ض الذين يفقدون حريته��م بالقتل العبثي 
وال�ضتباحة باأكر من ت�ضحياتهم بال�ضمود ]َوَع�َضىٰ 
وا �َض��ْيًئا َوُهَو �َضٌرّ َلُّكْم [ لو اأحب النا�ض الدعة  ُبّ اأَن حُتِ
وال�ضكون واخلنوع وال�ضت�ضالم واجلمود والقعود يف 
هذا �شر لهم يف اأنه ميكن عدوهم منهم اإذا متكن عدوهم 
منهم و�ض��يطر عليهم �ضيطرة تامة ي�ضبح فيما بعد من 
ال�ض��عب عليهم التحرر من و�ض��عية كتلك الو�ض��عية 

خطاب

ال���س���ي���اس���ي���ة  األخ�������ط�������اء   >
ف��������������ي امل��������������اض��������������ي ع�������ان�������ى 
م��������ن��������ه��������ا ك��������������ل ال�������ش�������ع�������ب 
اخ���ت���ل���ف���ت  وإن  ال����ي����م����ن����ي 
م��������ن م�����ح�����اف�����ظ�����ة ألخ��������رى 
وت������رك������ت آث�����������ارا س���ل���ب���ي���ة.

< كل من راهن على الوالء 
ل��ل��خ��ارج ض���د ال��ش��ع��ب لم 
ول�������ن ي����ص����ل إل�������ى ن���ت���ي���ج���ة.
< أقول للمرتزقة والله لن 
حتصلوا من قوى العدوان 
ع��ل��ى أك��ث��ر م��ن أن ت��ك��ون��وا 
ج�������ن�������ودا وخ�������دم�������ا ل����ه����م.

< امل��ع��رك��ة ف��ي اليمن هي 
وبعض  األجنبي،  ع���دوان 
ق����ي����ادات امل���رت���زق���ة ب��ات��ت 
تشكو مما يقوم به العدو 
وت�����ع�����ت�����رف أن��������ه اح�����ت�����ال.

ال����س����ي����اس����ي����ة  ال���������ق���������وى   >
امل����ل����ت����ح����ق����ة ب������ال������ع������دوان 
أع�������������ط�������������ت�������������ه ال�����������غ�����������ط�����������اء 
ل�������اح�������ت�������ال، ث��������م ع��������ادت 
ل��ت��ص��ي��ح م���ن واق�����ع احل����ال.

أي تراجع ألسباب موضوعية ال يعني نهايــة املعركـــــــــــــــــــــــــــــــة، وسقوط بعض احملافظات في اجلنوب أثبت ذلك
السيد القائد ف������������������������������������������������������������ي خطابه حول آخر املستجدات 

<  رهان شعبنا على الله أثبت جدواه فيما تكبده العدو من هزائم، وشعبنا عاش حقيقة النصر في كثير من املواجهات.

< السعودي واإلماراتي دفع املليارات لدعم نشاط اجلماعات التكفيرية في بعض احملافظات.
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التي مكنوا فيها عدوهم من اأنف�ضهم ف�ضلط عليهم ]واهلل 
ِ اَلِّذيَن  يعل��م واأنتم ل تعلمون[ ]َوَقاِتُلوا يِف �َض��ِبيِل اهلَلّ
ُيَقاِتُلوَنُك��ْم[ كم يف الآيات كم يف القراآن الكرمي من اآيات 
وا�ض��حات بينات تلزمنا �ضرعا اأن ندافع عن اأنف�ضنا اأن 
نواج��ه هذا العدوان الذي هو عدوان بغري حق عدوان 
ع��دوان على راأ�ض��ه اأمريكا وم��ن خلفها اإ�ض��رائيل مهما 
قال املرتزقة اأي كالم هو كالم فارغ كالم فارغ تربير ل 
يختلف عن تربير اأي جم��رم واأي جمرمة يربر جرمية 
حت��ى �ض��احبة الدع��ارة ق��د ترفع له��ا عنوان��ا لتربير 

دعارتها لكنه لي�ض عنوانا �ضحيحا اأبدا.
 من ياأتي ليخادع النا�ض حتت عناوين لي�ض��ت �ضوى 
عناوين فارغة ل اأ�ض��ا�ض لها ه��ذا عدوان اأجنبي يهدف 
اإل��ى احتالل بلدنا لي�ض هناك اأي تربير �ض��حيح اأبدا ل 
�ض��رعية لهذا العدوان نهائيا، فعلى م�ض��توى ال�ض��عور 

بامل�ض��وؤولية نح��ن بانتمائن��ا 
الإمياين وانتمائنا الإ�ش��المي 
واجبنا ال�ضرعي هو الت�ضدي 
لهذا العدوان واجب �ض��رعي 
كتب عليكم القتال كما قال اهلل 
]كتب عليكم ال�ضيام[ اأي�ضا 
على م�ض��توى الوعي بالواقع 
الفه��م له��ذا الع��دوان الفه��م 
ال�ض��حيح ه��ذا الع��دوان من 
ال��ذي يرعاه من ال��ذي يديره 
الأمريكي هذا �ض��يء وا�ض��ح 
ال�ش��عودي  وارتب��اط  ج��دا 
بالأمريك��ي  والإمارات��ي 
كو�ش��وح  وا�ش��ح  ارتب��اط 
النه��ار  رابع��ة  يف  ال�ض��م�ض 
وحتركه��م يف ه��ذا الع��دوان 
بقي��ة  يف  اأو  منطقتن��ا  عل��ى 
موؤامرته��م  املنطق��ة  ملف��ات 
الفل�ض��طيني  ال�ض��عب  عل��ى 
موؤامراته��م يف املنطق��ة بكلها 
ارتباطهم بالأمريكي وا�ض��ح 
ج��دا يعن��ي ه��ذه م�ض��األة ل 
ج��دال فيها ل نقا���ض فيها من 
اأو�ضح الوا�ضحات تريد فيها 
الت�ض��ريحات فك��م هن��اك من 
عن  لالأمريكي��ني  ت�ض��ريحات 
دورهم يف ه��ذا العدوان تريد 
فيه��ا طبيع��ة ال��دور الفعلي 
ال�ضالح الذي يقتل به ال�ضعب 
اليمن��ي األي���ض ه��و ال�ض��الح 
الأمريكي يف املقدمة وال�ضالح 
الإ�ضرائيلي ال�ضالح الربيطاين 
غريه، تريد اأن تعرف مواقف 
الإ�ض��رائيليني  امل�ض��وؤولني 
ع��ن  نتنياه��و  ق��ال  م��اذا 
ه��ذا الع��دوان واأن��ه ي�ض��كل 
م�ضلحة م�ض��ركة بينه وبني 
ال�ض��عودية م�ضوؤولني اآخرين 
اإ�ض��رائيلية  اإع��الم  و�ض��ائل 
فالوع��ي  وا�ض��حة،  م�ض��األة 
بهذا الع��دوان ه��ذا العدوان 
املدعوم اأو الذي هو باإ�ضراف 
اأي�ش��ا  وميث��ل  اأمريك��ي 
اإ�ض��رائيلية  رغب��ة  ويحق��ق 
اإ�ض��رائيل  م�ض��الح  ويخ��دم 
بح�ض��ب ما قاله امل�ض��وؤولون 
الإ�شرائيليون طبيعة ارتباط 
النظام ال�ضعودي والإماراتي 
بالأمريكي��ني والإ�ض��رائيليني 
الت��ي جتل��ت من��ذ اأت��ى ه��ذا 
العدوان وات�ض��حت وظهرت 
اإلى العلن اأك��ر من اأي وقت 

م�ضى هذا.
 من بركة مظلومية �ض��عبنا 

اليمن��ي من��ذ اأت��ى ه��ذا الع��دوان افت�ض��ح ال�ض��عودي 
والإمارات��ي افت�ض��ح النظام��ان ال�ض��عودي والإماراتي 
اأكر من اأي وقت م�ضى يف طبيعة ارتباطهم بالأمريكيني 
والإ�شرائيليني ارتباط الأجندة وامل�شاريع واملوؤامرات 
ارتباط �شغل �شد هذه الأمة و�شد هذا ال�شعب الذي هو 
�ضعب اأ�ضا�ض��ي من هذه الأمة بكلها هو �ضعب اأ�ضا�ضي يف 
املنطق��ة وهم يركزون عليه تركي��زا كبريا من الطبيعي، 
رك��زوا على �ض��عوب اأخ��رى رك��زوا على لبن��ان ركزوا 
عل��ى �ض��وريا ركزوا على الع��راق ويركزون عل��ى اأبناء 
املنطقة ب�ض��كل عام، ولكن بدوؤا مبناطق معينة و�ضعوب 
وبل��دان معين��ة يدرك��ون اأهميته��ا واأن فيها ق��وى حرة 

ل تقب��ل بهيمنته��م وتت�ض��دى ملوؤامراته��م واأجندته��م، 
الوعي بالواقع م�ض��األة �ضهلة لي�ضت معقدة هذا العدوان 
لي�ض��ت تلك الأطراف التي تديره والتي تقف عليه والتي 
ت�ض��رف عليه والتي تتحرك فيه والتي ترى فيه م�ضلحة 
لها لي�ض��ت خفية الدور الإ�ض��رائيلي وا�ض��ح جدا الدور 
الأمريك��ي وا�ض��ح ج��دا طبيع��ة امل�ض��اركة الأمريكي��ة 
املبا�ض��رة �ضواء بالق�ض��ف اجلوي اأو ما قالت عنه قوات 
خا�ضة اأو اأ�ض��حاب القبعات اخل�ضراء الذين ي�ضمونهم 
كفرق من الأمريكيني ومن ال�شباط واجلنود الأمريكيني 
م��ن الذين يكون لهم اأدوار معينة يف احلروب فالأمريكي 
ج��زء اأ�ضا�ض��ي م��ن املعرك��ة اليوم وهو م�ض��اهم ب�ض��كل 
مبا�ض��ر يف املعرك��ة م�ض��اهماته كب��رية يف ه��ذا العدوان 
م��ن حي��ث الإ�ض��راف والإدارة والتخطيط م��ن حيث ما 
ي�ض��ميه ه��و بال��دور املعلوماتي من حيث ما ي�ض��ميه هو 
بالدور اللوج�ض��تي من حيث 
اأي�ض��ا امل�ضاركة املبا�ضرة يف 
عملي��ات الق�ض��ف بطائ��رات 
اأمريكيني  اأمريكية وطيارين 
هذا وا�ضح وهذا موؤكد وهذا 
�ضيء بني فاإًذا وعينا بطبيعة 
هذا العدوان ي�ضاعد على اأن 
تك��ون هن��اك ب�ض��رية عالية 
تدفع النا���ض للتحرك اجلاد 
يف الت�ض��دي له��ذا الع��دوان 
فهو ع��دوان اأمريك��ي بكل ما 
تعني��ه الكلم��ة وه��و عدوان 
اإمارات��ي  �ض��عودي  كذل��ك 
ومعهم مرتزقته��م الذين هم 
اأدوات واأي ف�ض��يل يتح��رك 
اأي مقات��ل يتحرك يف امليدان 
اأعل��ى  جن��دي  جن��دي  ه��و 
م�ض��رف له اأعل��ى مدير له يف 
ه��ذا العدوان ه��و الأمريكي 
م��ن  �ش��باط  حتت��ه  وم��ن 
هن��اك هناك ت�ضل�ض��ل اإداري 
�ض��حيح يف العملية احلربية 
العدواني��ة  والعملي��ة  ه��ذه 
عل��ى بلدن��ا الأمريك��ي هن��ا 
وهناك ياأمر حتته ال�ضعودي 
حتت��ه  الإمارات��ي  حتت��ه 
اليم��ن  م��ن  املرتزق��ة  بقي��ة 
وال�ضودان ودول اأخرى لكن 
هذا الت�ضل�ضل الإداري وهذا 
الت�ضل�ضل يف طبيعة املعركة 
وا�ض��حة ومك�ضوفة �ضحيح 
يف  الأمريكي��ني  جان��ب  اإل��ى 
�ش��باط  العملي��ات  غ��رف 
و�ش��باط  اإ�ش��رائيليون 
م�ض��األة  ه��ذه  بريطاني��ون 
وا�ضحة لكن الدور الأمريكي 
الع��دوان  يف  رئي�ض��ي  ه��و 
بانتمائن��ا  معني��ون  فنح��ن 
الديني والوطن��ي نقول لكل 
وطنن��ا  الي��وم  الوطني��ني 
م�ضتهدف وامل�ضوؤولية علينا 
جميعا ب��كل العتبارات بكل 
الديني��ة والوطنية  الدوافع 
والإن�ض��انية والقومي��ة وكل 
ه��ي  م�ض��وؤولية  العناوي��ن 
اأن نتح��رك ونت�ض��دى له��ذا 
ه��ذا  الع��دوان  الع��دوان، 
عن��ده ت�ض��عيد يف كثريا من 
املحاور من اأبرزها ال�ضاحل، 
ومعرك��ة ال�ض��احل اتخ��ذت 
الأمريكيون  اأمريك��ي  بق��رار 
اقروا هذه املعركة وخططوا 
عليه��ا،  وي�ض��رفون  له��ا 
املرتزق��ة الذي��ن يقاتلون يف 
املي��دان جنود، جنود م��ع ال�ض��عودي والإماراتي الذي 
هو جندي الذي هو الإماراتي مع الأمريكي بال �ض��ك بكل 
و�ضوح، وهذه م�ضاألة وا�ضحة وال�ضهيد الرئي�ض ال�ضماد 
رحمة اهلل تغ�ض��اه حينما نزل اإلى احلديدة بعد اأن عرف 
من خالل معلومات ومن خالل �ض��واهد ومن خالل قرائن 
وم��ن خ��الل اأدلة وم��ن خ��الل مواقف وا�ض��حة بطبيعة 
هذا التوج��ه الأمريكي لغزو ال�ض��احل والأمريكيون كما 
قلنا يف كلمة �ض��ابقة هم قوة بحرية تركز على ال�ضواحل 
وعل��ى امل�ض��ائق البحرية وعلى املناف��ذ البحرية وعلى 
املناط��ق املهمة بحريا كا�ض��راتيجية رئي�ض��ية اعتمدوا 
عليه��ا يف �ض��يطرتهم على العامل �ض��يطرتهم على خمتلف 

البلدان هذه ا�ض��راتيجية اأمريكية من الأ�ضا�ض وبالتايل 
كان م��ن الطبيعي اأن يك��ون بلدنا يف املنطق��ة اآنذاك يوم 
بداأت احلمل��ة الأمريكية ما بعد ال� ٢001 اأن يكون بلدنا 
رق��م 3 كانوا بع��د اأفغان�ض��تان والع��راق اليمن ب�ض��بب 
م�ض��يق باب املندب ب�ضبب البحر الأحمر البحر العربي 
بح�ضب املوقع اجلغرايف لبلدنا اأهميته البحرية واأهميته 
على م�ض��توى املنطق��ة هناك تركيز اأمريكي وا�ض��ح وما 
ح�ض��ل موؤخ��را يف �ض��قطرى اأي�ض��ا يك�ض��ف احلقائق ما 
امل�ض��األة م�ض��األة معركة حيث ل توجد معركة ول يوجد 
ق��وة تتحرك هناك م��ن اجلي�ض واللج��ان وكان املرتزقة 
باإمكانه��م اأن يكونوا لوحدهم احلاكمني يف �ض��قطرى هل 
تركت لهم الإمارات ذلك وترك لهم النظام ال�ضعودي ذلك 
ل، لأن الأمريك��ي يريد اأن تكون اأدواته تلك التي تبا�ض��ر 

ثم ياأتي خلفها هو كما فعل فيما يتعلق بالعند.
 املعركة يف ال�ض��احل كما قنا �ض��ابقا ونقول اليوم هي 
معرك��ة اأمريكية بامتياز جنوده��ا مرتزقة لأن الأمريكي 
ل يري��د اأن يك��ون جن��وده اأن يقتل��ون يري��د اأن يك��ون 
املرتزق��ة هم الفداء الرخي�ض جلنوده واملعركة �ض��عبنا 
اليمني اليوم معني بها، تهامة هي اأمانة ال�ضهيد الرئي�ض 
ال�ض��ماد يف اأعن��اق كل اليمني��ني و�ض��عبنا اليمني اليوم 
�ضيقف بكل �ض��مود وثبات لدعم هذه املعركة والت�ضدي 

للعدوان يف ال�شاحل واأنا اليوم اأنبه على عدة نقاط:
اأول: ينبغي لالأخوة ال�ض��كان يف حمافظة احلديدة يف 
كل املديري��ات هناك اأن يطمئنوا اإلى اأن ال�ض��عب اليمني 
�ض��يكون اإلى جانبهم وعلى اجلي�ض م��ن جانب والقبائل 
م��ن اجلانب الآخ��ر اأن ت�ض��تمر يف التدفق والن��زول اإلى 
حمافظ��ة احلدي��دة لتعزي��ز الو�ض��ع الع�ض��كري هن��اك 
وللت�ض��دي ل��كل ح��الت الخ��راق الت��ي يعتم��د عليها 

املعتدي كتكتيك يف املعركة يف ال�ضاحل.
 تهامة وا�ض��عة حمافظ��ة احلديدة حمافظة وا�ض��عة 
وم��ن اأك��رب حمافظات البالد وه��و ي�ض��تطيع اأن يفتح له 
معرك��ة هناك لكنه ي�ض��تحيل علي��ه اأن يتمكن من ح�ض��م 
ه��ذه املعركة، يغرف انه ي�ض��تحيل عليه اأن يح�ض��م هذه 
املعرك��ة، هن��اك يف ه��ذا البلد وهن��اك يف اأبن��اء حمافظة 
احلدي��دة يف خمتل��ف املديري��ات واملناط��ق الكث��ري من 
ال�ضرفاء والأحرار، اإذا جنح بفعل الغطاء اجلوي وبفعل 
قوته الع�ض��كرية من خالل املدرع��ات اأن يحدث اخراق 
اإل��ى منطق��ة هنا اأو اإل��ى منطق��ة هناك ميك��ن اأن يطوق 
ه��ذا الخراق واأن يواجه هذا الخ��راق، املهم يف هذه 
املعركة التما�ضك ال�ضعبي يف املديريات واأن يعزز الواقع 
ال�ض��عبي من اجلي���ض ومن اللج��ان ال�ض��عبية والقبائل 
احلرة والبطلة التي �ض��تتحرك للقيام مب�ضئولياتها هذه 
جنب��ا اإلى جنب مع اجلي�ض واللجان ومع اأبناء حمافظة 
احلدي��دة يف خمتلف املديري��ات، النا�ض يكونون حذرين 
م��ن الإرب��اك العدو يح��اول يعمل اإرب��اك اإذا جنح يف اأن 
يح��دث اخ��راق معني ليق��دم قوة معينة م��ن املدرعات 
اإل��ى منطقة معين��ة يحاول اأن ي�ض��حب ه��ذا الخراق 
اأن ي�ش��حبه بحملة اإعالمية واأن ي�ش��حبه اأي�شا بن�شاط 
يف التوا�ض��الت والإرج��اف والتهوي��ل ل �ض��رورة اأب��دا 
لالإرج��اف ول التهوي��ل اأب��دا والخراق��ات ه��ذه قابلة 
لالحت��واء وقابلة لل�ض��يطرة عليها لأنه ع��ادة يعرب مثال 
بقوة من املدرعات مثلما ح�ضل يف �ضعيه لتجاوز مديرية 
التحيتا، التحيتا بالد وا�ضعة ومديرية وا�ضعة حاول اأن 
يعرب م��ن على اخلط من عل��ى الطريق العام ال�ض��احلي 
مبحاذاة ال�ض��احل يعرب يعرب يعرب بق��وة من املدرعات 
حت��ى و�ش��ل اإلى اجل��اح ه��ذا العب��ور ميكن اأن ُي�ش��كل 
خطورة عليه وميكن اأن يعمل على قطع تعزيزاته ولكنُه 
ل ي�ض��تطيع اأن ينت�ض��ر ليغطي كل املناطق ي�ضعب عليه 
ه��ذا بالد وا�ض��عة وا�ض��تطاع اأن يعرب مث��اًل على الزفلت 
يعرب بقوة من املدرعات وي�ضتمر عليها اإلى اأن ي�ضل اإلى 

نقطه معينة.
 اليوم اجلي�ض اللجان ال�ض��رفاء يف حمافظة احلديدة 
القبائل التي تنزل لالإ�ضناد اإليهم معنيون بتعزيز النت�ضار 
الع�ض��كري يف املناط��ق ل�ض��د الفراغات ومعنيون اأي�ض��اً 
بال�ض��عي بقوات مواجه��ة ومكافحة الدروع والهند�ض��ة 
اإلى تدمري الآليات التي تنجح يف اخراق بع�ض املناطق 
والو�ض��ول اإلى مناطق معينة مع التما�ض��ك ال�ض��عبي ل 
�شرورة لالإرباك نهائياً هذا جمرد تكتيك ميكن اأن ي�شقط 
بهذه اخلطوات بالنت�ض��ار يف املناطق من اأبناء املناطق 
نف�ض��ها ومن اجلي���ض واللجان والق��وى الأمنية والقوى 
الع�ض��كرية والقبائل فهذا النت�ضار �ضي�ض��د عليه املجال 
ثم اإن �ض��اء اهلل من خالل القوات التي تتحرك ومن خالل 
و�ضائل ا�ضتهداف املدرعات لدى املواطنني لدى اجلي�ض 
ل��دى اللجان ال�ض��عبية �ض��واًء ما كان منها بالهند�ض��ة ما 
كان منها بالآر بي جي ما كان منها بال�ض��واريخ املوجهة 
كل الو�ش��ائل الت��ي ميك��ن ال�ش��تفادة منه��ا ل�ش��تهداف 
املدرع��ات ب��ل اأحيانا م��ع القرتاب م��ن املدرعات ميكن 
حت��ى بع���ض الأ�ض��لحة بع���ض الأ�ض��لحة العادي��ة مثل 
الر�ضا�ض��ات مثل معدلت ال�ض��يكي مثل الدك�ضا كلها تفيد 

يف ا�ض��تهداف املدرع��ات اأه��م نقط��ة يف ه��ذا املعركة هي 
التما�ض��ك والطمئنان والثبات واحلذر من الإرباك اأهم 
نقطة هي هذه وهذا التكتيك �ضي�ضقط بالتما�ضك والثبات 
وال�ض��مود والتعاون من اجلميع �ضيف�ض��ل ه��ذا التكتيك 
تكتي��ك �ش��بياين يعن��ي ميكن اأن ينج��ح اإذا هن��اك اإرباك 
فق��ط اإما مع التما�ض��ك مع ال�ض��مود فاملناط��ق هذه التي 
ح��اول اأن يعرب منه��ا بقيت اإلى اليوم متما�ض��كة مناطق 
التحيت��ا مناطق اأخرى بقيت متما�ش��كة وميكن للمناطق 
كلها اأن تبقى متما�ضكة واأن يعزز النت�ضار ل�ضد الثغرات 
عليه واأن ُتالحق تلك املدرعات التي اخرقت اإلى بع�ض 

املناطق لتدمريها ون�ضفها.
 اليوم اجلميع معنيون اأي�ضاً يف العمل على امل�ضتوى 
املعن��وي لأنُه كما قلنا يحاول اأن يعطي حتى اخلطوة 
الع�ض��كرية اأكر من حجمها اإعالمياً اأي�ضاً بالت�ضالت 

والإرج��اف  والتثبي��ط 
اأن  فمطل��وب  والتهوي��ل 
يكون هناك من كل ال�ض��رفاء 
تعب��وي  ن�ش��اط  والأح��رار 
لطماأنة النا�ض واحلفاظ على 
التما�ض��ك النف�ضي واملعنوي 
وبالت��ايل التحرك امليداين هذا 
مطلوب م��ن كل اخلطباء من 
كل العلم��اء من كل الوجهات 
م��ن كل ال�ضخ�ض��يات اأي�ض��اً 
على م�ضتوى الإعالمي الذي 
حدث لي�ض �ضوى جمرد خرق 
لقوة من املدرعات ت�ضل اإلى 
مناطق معينة ولكنها ل تقدر 
ال�ض��يطرة  م��ن  تتمك��ن  ول 
العام��ة اأب��دًا وميك��ن العمل 
و�ض��ربها،  تدمريه��ا  عل��ى 
معني��ون  اجلمي��ع  الي��وم 
بدعم معركة ال�ض��احل ودعم 
ودع��م  احل��دود  معرك��ة 
املعرك��ة يف كل املح��اور هذا 
خيارنا ه��ذا قدرنا ونحن من 
موق��ع مظلوميتنا وق�ض��يتنا 
وبداف��ع  بواق��ع  العادل��ة، 
حريتن��ا  �ض��رفنا،  انتمائن��ا 
عزتن��ا،  اإميانن��ا،  كرامتن��ا، 
واأي�ض��ا بحقن��ا امل�ض��روع يف 
الدفاع عن اأنف�ضنا وعن بلدنا 
ومواجهة هذا الحتالل وهذا 
بال�ض��مود  معني��ون  الغ��زو 
والثبات واأولى بال�ضتب�ضال 
والت�ضحية وال�ضمود، اأولى 
من اأولئك الغزاة واملعتدين 
ومرتزقته��م، واأن��ا اأقول لكم 
ال�ض��عب اليمن��ي يف تاريخ��ه 
اأر�ض��ه  كل  يطه��ر  اأن  متك��ن 
م��ن الحت��الل، م��ا بال��ك من 
اأو  اأو هن��اك،  اخ��راق هن��ا 
احتالل اأجزاء هناك ا�ض��تغل 
العدو فيها �ضعف احلا�ضنة 
ال�ضعبية، م�ض��اكل �ضيا�ضية، 
الق��وى  م��ن  �ض��الة  تعبئ��ة 
الع��دو  ا�ض��تغل  التكفريي��ة، 
فيه��ا اأي�ض��ا ظ��روف معين��ة 
ال�ض��يطرة  عل��ى  �ض��اعدته 
مناط��ق  لأنه��ا  اإم��ا  عليه��ا 
وا�ض��تفاد  �ض��به �ض��حراوية 
من غطائ��ه اجل��وي، عوامل 
معين��ة �ض��اعدته يف املوق��ف 
الع�ضكري، لكن الو�ضع جيد 

معنا.
نح��ن الي��وم نخو�ض هذه 
واأق��وى  باأف�ض��ل  املعرك��ة 
كل  يف  �ض��عبنا  خا�ض��ه  مم��ا 

تاريخه يف معارك التح��رر واملواجهة للغزو الأجنبي، 
ول يف تاريخ��ه كله واجه �ض��عبنا غ��زوا اأجنبيا باأقوى 
وبظ��روف اأف�ض��ل متا�ض��كا مم��ا علي��ه احل��ال الي��وم، 
الي��وم الكتل��ة الأك��رب من اأبن��اء هذا ال�ض��عب من حيث 
التع��داد ال�ض��كاين، واملناطق اجلغرافية ذات الو�ض��ع 
املري��ح جدا واملتما�ض��ك واملالئم للمواجهة الع�ض��كرية 
ل زال��ت باأيدين��ا ك�ش��عب مين��ي، الكتل��ة الأك��رب م��ن 
ال�ض��كان ه��م اأبن��اء ه��ذه املناطق الت��ي ل زال��ت حرة 
ومل ي�ض��تطع اأن ي�ض��يطر عليه��ا الع��دو، املناط��ق التي 
نح��ن فيه��ا واملحافظ��ات الباقية يف هذا البل��د هي التي 
ت�ض��كل العمق ال�ض��راتيجي واجلغرايف والظهر لبقية 

ه��ذا الوط��ن، الع��دو احت��ل الأط��راف، املناط��ق التي 
فيه��ا عوام��ل معينة كما قلت، ا�ض��تغل فيها يف املا�ض��ي 
�ضغل ل�ض��تثمار امل�ضاكل ال�ضيا�ض��ية ومن خالل القوى 
التفكريي��ة فاأ�ض��عف فيها املوقف ال�ض��عبي، وا�ض��تغل 
وا�ضتغل ظروفها امل�ضاعدة له ع�ضكريا، مناطق بع�ضها 
�ضحراوية، اأو �ضبه �ض��حراوية، ا�ضتفاد من املدرعات 
بكثافة، ا�ض��تفاد من الغطاء اجل��وي، اأكرب كتلة جبلية 
يف البالد، املحافظات ذات الظروف اجلغرافية املريحة 
التي ت�ضكل و�ضكلت يف التاريخ عمقا ا�ضراتيجيا للبالد، 
وظهرا قويا لل�ضعب للت�ضدي للغزو الأجنبي هي اليوم 
باأي��دي اجلي�ض واللجان ال�ض��عبية والقبائل وال�ض��عب 
اليمني، مناطق حرة وظهرا قويا و�ضلبا ودافئا ي�ضتند 
علي��ه هذا ال�ض��عب وينطلق منه ل�ض��تعادة ما قد تقدم 
فيه العدو وا�ضتعادة اأي منطقة يح�ضل فيها اخراق.

الع��دو  التاري��خ  يف 
ال�ض��عودي  املا�ض��ي،  يف 
املا�ض��ي،  يف  والربيط��اين، 
واملعرك��ة كان��ت للربيط��اين 
وا�ض��تخدم فيها ال�ض��عودي، 
الي��وم  الأمريك��ي  مثلم��ا 
ال�ض��عودي  ي�ض��تخدم 
التاري��خ  يف  والإمارات��ي، 
ا�ض��تخدم  الربيط��اين 
حمافظة  لحتالل  ال�ضعودي 
اآن��ذاك  ومتك��ن  احلدي��دة، 
م��ن احتالل معظمه��ا، اآنذاك 
حمافظ��ة  اأبن��اء  بتح��رك 
احلدي��دة ال�ض��رفاء وحترك 
املحافظ��ات  م��ن  القبائ��ل 
دح��ر  مل�ض��اندتهم  اجلبلي��ة 
وا�ض��تعاد  وط��رد،  الع��دو 
حمافظ��ة  اليمن��ي  �ض��عبنا 
�ضعبنا  وا�ض��تعاد  احلديدة، 
اليمني املحافظات اجلنوبية 
الغ��ازي  منه��ا  ودح��ر 
احتله��ا  اأن  بع��د  الربيط��اين 
زمن��ا طوي��ال، دح��ر وط��رد 
منها رغما عنه ع�ضكريا، فاإذا 
ال��ذي  اليمن��ي  �ض��عبنا  كان 
ه��و الي��وم يف مواجه��ة ه��ذا 
اأق��وى ويخو���ض  الع��دوان 
معركته بفاعلية اأ�ضد وبقوة 
اأ�ض��د وم��ن ظ��روف اأف�ض��ل 
يف  ق��د خا�ض��ها  م��ا  كل  م��ن 
التاري��خ يف مواجه��ة الغزو 
الأجنب��ي ف��ال قل��ق، ل قل��ق 
اأب��دا، املهم ه��و ال�ض��تمرار 
امل�ض��وؤولية،  حتم��ل  يف 
التح�ض��يد  يف  ال�ض��تمرار 
يف  ال�ض��تمرار  والتجني��د، 
تفعيل وتن�ض��يط املنت�ض��بني 
للجي���ض، التحرك م��ن اأبناء 
القبائل، وهذه معركة قدرنا 
فيه��ا اأن ننت�ض��ر اإذا حتملنا 
نح��ذر  اأن  م�ض��وؤوليتنا، 
والتفري��ط  التق�ض��ري  م��ن 
والته��اون، واأن نح��ذر م��ن 
داع��ي  الإرب��اك والقل��ق، ل 
اأب��دا لالإرباك والقل��ق، واهلل 
الي��وم  �ض��عبنا  اأن  اأرى  اأن��ا 
يف و�ض��عية اأف�ض��ل ت�ضاعده 
والثب��ات  ال�ض��مود  عل��ى 
ويخو�ض هذه املعركة باأداء 
اأف�ض��ل واأقوى م��ن كل ما قد 
ح�ض��ل يف تاريخه، واقروؤوا 
تاريخ��ه، ه��و الي��وم اأق��وى 
وثبات��ا،  وعزم��ا  �ض��مودا 
يج��ب  التعب��وي  الن�ش��اط 
اأن يك��ون قوي��ا يف هذا ال�ض��هر املب��ارك، واأن يرافق مع 
التح��رك اإلى امليدان، والت�ض��دي للع��دوان، وبالعتماد 
عل��ى اهلل، وبالتوكل على اهلل وبالدعاء والعمل والتحرك 
اجلاد وحتمل امل�ض��وؤولية ينت�ضر �ض��عبنا وتخيب قوى 
الغزو والعدوان والحتالل وتف�ضل وتندحر اإن �ضاء اهلل 

عن بلدنا عن كل �ضرب منه، عن بره وبحره وجزره.
ن�ض��األ اهلل �ض��بحانه وتعال��ى اأن يوفقن��ا واإياك��م ملا 
فيه ر�ضاه، واأن ين�ض��رنا بن�ضره، واأن يرحم �ضهداءنا 
الأبرار وي�ض��في جرحانا ويفرج عن اأ�ضرانا، اإنه �ضميع 

الدعاء.
وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته؛؛

< من عرف العزة ال ميكن أن يقبل 
بالذل، وقد رأينا ذلك في شعبنا 
وع���ل���ى رأس���ه���م أس����ر ال��ش��ه��داء.

امل�������ف�������ل�������س�������ون م����������ن اإلب�������������������اء ل����م 
ي�������ؤث�������ر ف�����ي�����ه�����م ك��������ل اإله��������ان��������ات 
ب��������ح��������ق��������ه��������م م����������������ن ال����������������غ����������������زاة.

القتل واالغتصاب  < ك��ل ج��رائ��م 
م����ن  ي�����ت�����ق�����ب�����ل�����ه�����ا  ال  وال��������ن��������ه��������ب 
مي��������ل��������ك ع���������������زة وك���������������رام���������������ة، ب����ل 
ي���������واج���������ه���������ه���������ا مب��������س��������ؤول��������ي��������ة.

< ك���ت���ب ال����ل����ُه ال���ق���ت���ال ك���م���ا ك��ت��ب 
ال������ص������ي������ام، واجل���������ه���������اُد وس���ي���ل���ة 
ل����ل����دف����اع ع�����ن ال���ق���ي���م واحل�����ري�����ة.

ف���ي  امل�������ع�������رك�������ة  ي��������دي��������ر  م���������ن   >
امل��ي��دان ه��م ض��ب��اط س��ع��ودي��ون 
وإم����ارات����ي����ون م���رت���ب���ط���ون ب��غ��رف 
ع����م����ل����ي����ات ي�����دي�����ره�����ا األم����ري����ك����ي 
واإلس������رائ������ي������ل������ي وال����ب����ري����ط����ان����ي.

وال  ش�������������رع�������������ا  ي�������������ج�������������وز  ال   >
ت������ص������ادر  أن  وط������ن������ي������ا  ي�����ن�����ب�����غ�����ي 
ح����ري����ت����ن����ا ف�����ه�����ي ع�����ل�����ى احمل�������ك.

ال��������رج��������ال  م���������ن  ش�����ع�����ب�����ن�����ا  ف���������ي   >
وال���ن���س���اء م���ن أح��ذي��ت��ه��م أش���رف 
وأس�����م�����ى وأع��������ز م�����ن امل����رت����زق����ة.

األم����ري����ك����ي����ة  ال�����ت�����ص�����ري�����ح�����ات   >
واإلس�����������رائ�����������ي�����������ل�����������ي�����������ة ت�����ك�����ش�����ف 
وت�����������زي�����������د ال�����������وع�����������ي ب����ط����ب����ي����ع����ة 
ال�����������������ع�����������������دوان ع���������ل���������ى ال�������ي�������م�������ن.

واإلم������������ارات������������ي  ال��������س��������ع��������ودي   >
اف����ت����ض����ح����ا ف������ي ال��������ع��������دوان ع��ل��ى 
وق������ت  أي  م���������ن  أك��������ث��������ر  ال������ي������م������ن 
م����ض����ى وان�����ك�����ش�����ف ارت���ب���اط���ه���م���ا 
ب������األم������ري������ك������ي واإلس������رائ������ي������ل������ي.

����ن ال����ع����دو م����ن ن��ف��س��ه  < م����ن مي����ِكّ
ف��س��ي��ك��ون م���ن ال��ص��ع��ب ال��ت��ح��رر 
م����������ن ال������ه������ي������م������ن������ة وال������ت������س������ل������ط.

ات����خ����ذت  ال�����س�����اح�����ل  م����ع����رك����ة   >
ب��������������ق��������������رار أم������������ري������������ك������������ي، وه���������م 
ي����ش����رف����ون ع���ل���ي���ه���ا، وامل����رت����زق����ة 
ل���ي���س���وا أك����ث����ر م����ن ج����ن����ود ف��ي��ه��ا.

< ال���ش���ه���ي���د ال����رئ����ي����س ال���ص���م���اد 
ع�����ن�����دم�����ا ن����������زل إل����������ى احل������دي������دة 
ك��������������������������ان ي��������������������������������درك ط�������ب�������ي�������ع�������ة 
االس���ت���ه���داف ل���ه���ذه احمل��اف��ظ��ة.

ال������س������اح������ل  ف�����������ي  امل��������ع��������رك��������ة   >
ه���������������ي م����������ع����������رك����������ة أم��������ري��������ك��������ي��������ة 
ب����ام����ت����ي����از وج�����ن�����وده�����ا م����رت����زق����ة.

< ت���ه���ام���ة ه�����ي أم�����ان�����ة ال��ش��ه��ي��د 
ال����������رئ����������ي����������س ال����������ص����������م����������اد ع�����ل�����ى 
ع����������ات����������ق ال��������ش��������ع��������ب ال������ي������م������ن������ي.

ال ق���ل���ق أب�������دا م����ع االس����ت����م����رار ف����ي حت���م���ل امل���س���ؤول���ي���ة وال���ت���ح���ش���ي���د وال���ت���ج���ن���ي���د وت���ن���ش���ي���ط م��ن��ت��س��ب��ي اجل����ي����ش وال����ت����ح����رك م����ن أب����ن����اء ال���ق���ب���ائ���ل.
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عبدامللك العجري 
بعد ان ا�ض��تمعت خلطاب ال�ض��يد عبدامللك احلوثي حول تطورات 
الو�ش��اع امليدانية ، انا كمواطن ميني ينتم��ي لهذه »البلدة الطيبة 
»وي�ض��تمد املدد من »رب غفور » اول ،وكع�ضو قيادي يف ان�ضار اهلل 

ثانيا اجدد التاأكيد على التايل :
اول: للملتحق��ني مبع�ض��كر العدوان انتم -كما قال ال�ض��يد-جمرد 
بي��ادق يف معرك��ة ملعون��ة اكرب م��ن احالمكم ال�ض��غرية ت�ض��تهدف 
املنطق��ة واليمن احد ميادينها ،معركة را�ض��ها يف وا�ض��نطن وقدميها 
يف الريا���ض و م��ن مل ي��درك منكم �ض��يدرك ولو بعد حني و�ض��تلعنكم 

الجيال كما تلعن روؤو�ض العدوان .

ثانيا: كمواطن ميني ل يخالطني �شك ،مهما كان ح�شدكم و قوتكم 
، ان الن�ض��ر لليم��ن وان كل جحافل الغزاة القادم��ون، ككل الغزاة ، 
من البحر �ض��يعود- من يع��ود منهم -من حيث اتى مذموما مدحورا 
.. ثالثا : انا كفرد من افراد ال�ض��عب اليمني العاديني ل ازعم لنف�ض��ي 
�ض��جاعة وبا���ض وا�ضتب�ض��ال حماربينا العظام م��ن اجلي�ض واللجان 
ال�ض��عبية ، ل��و متكنتم -وذلك عنك��م بعيد- ان حتتلوا اليمن �ض��ربا 
�ضربا وان ت�ضقطوا كل املدافعني عن بلدهم بني �ضهيد وجريح وا�ضري 
،وح�ضرت ح�ضرا يف زاوية �ضغرية ومل يبق يف يدي من �ضالح �ضوى 

حجر ا واحدة لرميتكم بها ثم بعدها اق�ضوا ما انتم قا�ضون .
رابع��ا: بالن�ض��بة مل�ض��اورات ال�ض��الم كما ق��ال الرئي�ض ال�ض��هيد 
»املوقف الذي �ض��معتموه منا يف جنيف هو نف�ض��ه الذي �ض��معتموه 
يف م�ض��قط والكوي��ت وه��و الذي �ضت�ض��معونه منا الي��وم وبعد الف 

عام » ان ارمت ال�ض��الم فنحن اهل ال�ض��الم ملن يريد ال�ضالم .ال�ضالم 
الذي يحفظ لليمن وحدته وا�ض��تقالله و�ضيادته على كامل ارا�ضيه 
ومياه��ه القليمي��ة ،و يعيد اعمار ما دمره الع��دوان ،ويلتزم تنفيذ 
خمرج��ات احلوار الوطن��ي يف بن��اء الدولة املدني��ة والعادلة على 
ا�ض��ا�ض املواطن��ة املت�ض��اوية وحكم القانون وا�ض��الح موؤ�ض�ض��تي 
اجلي���ض والم��ن ليك��ون امن��ا مهمت��ه ان يحم��ي املواط��ن والمن 
القوم��ي الوطني ، وليكون اجلي�ض جي�ض الدولة ل جي�ض عائلة ول 
حزب ول قبيلة .جي�ض يحمي الدولة وفقا لعقيدة وطنية �ضحيحة 
،ويحتك��ر ال�ض��الح الثقي��ل ويحم��ي احل��دود وال�ض��يادة ويب�ض��ط 

�ضيطرته على كامل ارا�ضيه .
ه��ذا ه��و ال�ض��الم ال��ذي نري��ده واحل��ل ال��ذي ن�ض��عي الي��ه ،ام��ا 

ال�ضت�ضالم فدونه املوت .

قـــــــــراءة فـــــي خــــطــــاب الـــســـيـــد الــــقــــائــــد حــــــول آخــــــر املـــســـتـــجـــدات

�ض��اأبتعد ع��ن املقدم��ات، واأجتن��ب التطويل، 
واأحدثك��م واأحدثه��م واأح��دث نف�ض��ي ع��ن الرقم 

اأربعة، لأ�ضباب اأهمها اأننا يف ال�ضنة الرابعة..
هناك اأربعة عنا�ض��ر اأ�ضا�ض��ية يف هذه احلرب 
وهي ال�ض��بب يف النت�ض��ار)القيادة- املقاتلني-

احلا�ضنة-الق�ضية( 
اأوًل:القيادة: بالتاأكيد اأنكم ا�ض��تمعتم بالأم�ض 
خلط��اب القائ��د، وال��ذي اعت��ربه بح��ق خطاب 
النت�ضار، فقد حدد امل�ضار، ور�ضم املالمَح كلها، 
وو�ضع اخلطة الإ�ضراتيجية بتفرعاتها العملية 

والنف�ضية واحلربية..
ظه��َر القائُد ممل��وء بالثق��ة والع��زة والفخر، 
وقد انتقل��ت كل تلك الطاقة العالي��ة اإلى القلوب 
والنفو�ض كما ت�ض��ري الدم��اء يف العروق..وجاء 
خطابه �ضبيًها بخطابات النت�ضار يف عمران، ويف 
٢1 �ض��بتمرب، ويف ٢ دي�ض��مرب، ويحمُل يف حروفه 
وكلمات��ه من��ارات الإمي��ان وتفا�ش��يل خارط��ة 
الطريق، و�ضل�ض��بيل العرفان ومع��ني الثقة باهلل 

وبالعظماء..
■ ولك اأن تلتفَت ي�ض��اًرا لرى قيادة العدوان، 
و�ض��تعمى عينيك، وينقلُب اإليَك الب�ض��ُر خا�ض��ًئا 
وهو ح�ض��ري، وهو ل يدري م��ن القيادات ول من 

هي البيادات..
فما بني ثوٍر ل يكاُد يتحرُك من �ضريره يف غرفٍة 
�ض��غرية يف جناٍح مت ت�ض��غريه ع�ضرات املرات، 

يف فندٍق مهجور يف عا�ضمة مملكة بني �ضعود..
اأم القيادات التي حتته والتي تت�ضكع يف ممرات 
الفندق تارًة ويف اللوبي تارة، تق�ض��ي ليايل اأربع 
�ض��نوات على هذا احلال، حتى اأ�ضبحت بع�ضها 
جُتيد اللغة الهندية والبنقالية..�ض��يختلُط عليَك 
الأم��ر واأنَت تبحَث ع��ن قائدهم، ف��اإن ِجئَت اإلى 
ع��دْن �ض��تجد �ض��ابط اإماراتي هو م��ن يُجر قادة 
املقاوم��ة اإل��ى ال�ض��جن، وه��و م��ن ُيع��ذب اأبناء 
وبن��ات الب��الد يف ال�ض��جون ال�ض��رية، وه��و م��ن 
مينع عبد ربه من العودة، وهو من يفتح وُيغلق 

امليناء واملطار متى �ضاء..

واإن ذهب��ت للبح��ث ع��ن قائده��م يف م��اأرب؛ 
�ضتِجد �ضابط بحريني منتفخ البطن واملوؤخرة؛ 
ياأمر وينهى، بل وت�ض��ُل كف��ه الغليظة اإلى وجه 
خ�ض��روف الناعم، و�ضت�ض��مع له ق�ض�ًضا كثرية 
ومرعب��ة، وهو الذليُل يف ب��الده، واجلباُن يف غري 

مارب..
واإن ذهب��َت للبحِث عن القائد يف تعز؛ �ض��تجد 
قائد يف البعرارة، وقائد يف حارة مو�ض��ى، وقائد 
يف �ض��ارع جم��ال، وكل واح��د يق��ول لالآخ��ر ي��ا 
)مرت��زق(، ول يع��رف اأي منه��م بالآخ��ر، وكل 
منه��م ه��و الآمر الناه��ي، وهو احلاك��م الأول يف 

�ضارعه.. 
واإن ذهبَت للبحِث عن القائد يف جبهة ال�ضاحل؛ 
�ضتِجْد حالة نادرة،)وفردة( جديدة، �ضتجد قائد 
ي�ضبه الكمبيوتر )التجميع( فمع اأنه يعترب نف�ضه 
القائد، اإل اأن اأ�ض��عف �ض��وداين يوجهه، واأ�ضغر 
�ض��ابط اإماراتي ياأمره، ومدرعاته و�ض��الحه من 
الإم��ارات، وم��ع ذل��ك يظن نف�ض��ه القائ��د الأول 

والأخري...
و�ضت�ض��يع اأيام��ك ولياليك يف البح��ث عن قائد 

حقيقي بني هذا الركام من )القناِطْر(
ثانًيا:املقاتل��ني: بالتاأكيد اأنك��م كحلتم اأعينكم 
بالأم�ض مب��ا فعله رج��ال الرجال؛ اأول��وا القوة 
والباأ���ض؛ العظم��اء الكرم��اء؛ حام��ني الأر���ض 
والعر���ض؛ الأباة البوا�ض��ل؛ وُهم ي�ض��تدرجون 
رتاًل م��ن اأرت��ال املدرع��ات يف ال�ض��احل الغربي، 
ويرتكونه ميتد كخيٍط طويل، يف طريٍق اإ�ش��فلتي 
م�ض��تقيم، حتى اإذا ط��ال طوله، وبلَغ خربه قناة 
احل��دث وغريه��ا م��ن القن��وات املاأج��ورة، ومت 
الرويج يف الو�ضائط بكل اللهجات. كان العظماء 
ي�ض��ددون �ض��رباتهم يف رقبة اخليط، فيف�ضلون 
الراأ���ض ع��ن باق��ي اجل�ض��د، ويجر اجل�ض��د بقية 
الرت��ل؛ كثعب��ان اأعم��ى يف طريق عودت��ه، بينما 
تلته��م الن��ريان رقب��ة اخلي��ِط وراأ�ض��ه وال��ذي 
يحتوي 15 مدرعة واآلية؛ يف م�ضهٍد �ضاهدنا جزء 
منه ليل��ة الأم�ض. وهكذا هم اأ�ض��بال الوطن ؛ قد 

اأعدوا لل�ض��اِحِل خطًطا ل ت�ضبه اجلبل، وتختلُف 
عن التل..

املقات��ل  ل��رى  ي�ض��اًرا؛  تلتف��ت  اأن  ول��َك   ■
املرت��زق، وهو كثوِب مه��رٍج يف مهرجان، له األف 
لون ولون؛ فهذا �ضنغايل، وهذا جنجويدي، وهذا 
اإماراتي، وهذا �ضعودي، وهذا اأرخ�ضهم حملي، 
اإذا ن��اَم اأحده��م خاَف م��ن زميله اأن ي�ض��رَق ثمَن 
ارتزاقه، واإن تقدَم يف املعركِة ارتعدت فرائ�ض��ه 
اأن تط��ري جمجمت��ه، ويف قلبه م��ن احلقد والغل، 
وه��و يرى اأبناء امل�ض��ائخ ل يتقدمون، وهم اأكر 
م��ن يك�ض��بون، وي�ض��تحقُر الواح��ُد منهم نف�ض��ه 
وهو ي��رى اأن املرتزق املحلي نع��ٌل، والإماراتي 
اب، واأن القدم التي  وال�ض��عودي وال�ضوداين �ُض��رَّ

ت�ضري بهم هي اأمريكية �ضهيونية..
ثالًثا:احلا�ض��نة: لُبد اأنك��م راأيتم حني انتهت 
��ت القبائُل للنفري  كلمة القائ��د بالأم�ض؛ كيف هبَّ
اإل��ى احلديدة، بقل��وٍب �ض��جاعة، واأنف�ٍض ثابتة؛ 
الَعَل��م..ول  م��ن  الب�ض��رية  ا�ض��تمدوا  اأن  بع��د 
�ض��كَّ اأنك��م ت�ض��اهدون القواف��ل اليومي��ة من كل 
املحافظات احُلرة الأبية..قوافل الرجال والعدة 
والعتاد واملدد واملال..قوافل الفواكه والغذاء.. 

قوافٌل ل تنقطع ول تتوقف..
-ول��ك اأن ُتيمم وجهك ي�ض��اًرا نحو احلا�ض��نة 
اأ�ض��داقي  امت��الأت  فق��د  حا�ض��نة  الأخ��رى..اأي 
�ض��حًكا..هل اأحدثك��م عن حا�ض��نة الفن��ادق من 
كوم��ار اإل��ى �ض��ندرا اأم اأخربك��م ع��ن حا�ض��نة 
القاه��رة م��ن مراق�ض �ض��ارع الهرم اإل��ى حانات 
رم�ض��ي�ض..اأم اأروي لكم حا�ض��نة ا�ضطنبول من 
حديق��ة غولهانة اإلى �ض��ارع الفن يف تق�ض��يم..اأم 
حا�ضنة املطاعم الكبرية التي انت�ضرت منذ اأربع 
�ض��نوات من الأردن اإلى الريا�ض اإلى الدقي.. اأم 
اأ�ض��رد لكم حا�ض��نة اب��و ظبي التي مل حتت�ض��ن 
جري��ح ومل ت��اأوي حمتاج، ومل تفت��ح ربع خُميم 
يف اأر�ض��ها، وه��ي الت��ي تري��د اأن تبتل��ع الأر�ض 

احلا�ضنة لقواتها ومرتزقتها..
رابًع��ا: الق�ض��ية، ويت�ض��ارك معه��ا الإعالم؛ 

ه��ل راأيتم اأعدل من ق�ض��ية اليمن، ج��اء الغزاة 
م��ن 17 دول��ة وح��ني ف�ض��لوا ج��اء الأمريك��ي 
بنف�ض��ه واأعلنه��ا مبل��يء فم��ه م��ن الكوجنر�ض، 
وجلَب جنوده اأ�ض��حاب القبعات اخل�ضراء اإلى 
املوؤخرة ال�ضعودية حلمايتها، والآن جاء بخيله 
ورجل��ه اإل��ى ال�ض��احل الغرب��ي، ومع��ه مرتزقة 
العامل، ولهذا كانت ق�ض��ية اليمن هي الدفاع عن 
الأر���ض والعر�ض اأمام الغ��زاة الذين جتمعوا، 
وا�ضرخ�ض��وا بع�ض اأبناء البل��د وجعلوا منهم 
اأدوات واأدل��ة للطريق اإلى بيوت ومزارع وقرى 
ومدن اليمنيني.. لهذا ق�ض��ية الدفاع عن الأر�ض 
والعر���ض هي من اأركان الإ�ض��الم، واجلهاُد بعَد 
هذا الغزو هو فر�ض عني على كل بالٍغ م�ض��لم... 
-ول��ك اأن تلتف��ت ي�ض��اًرا ل��رى ق�ض��ية الق��وم 
الذي��ن باع��وا �ض��مائرهم، وه��م يتحدث��ون عن 
حتري��ر وطنهم من اليمنيني فيما الواحُد منهم ل 
ي�ض��تطيع اأن يهبط يف مطار عدن اأو ي�ض��ع قدمه 
يف مينائها اإل بعَد اأن ُيقبِّل نعال جندي اإماراتي، 
وياله��ا م��ن اإهان��ة، فتل��ك الدويلة ال�ض��ائعة يف 
خريط��ة ورقية، اأ�ض��بَح جنودها ُيذل��ون رئي�ض 
املرتزق��ة، ويهين��ون وزراء الفنادق، وميتهنون 
كرامة املرتزقة اجلن��ود، واأي حترير هذا الذي 
اأ�ض��اَع �ض��قطرى ولي���ض فيه��ا جبه��ة، واأدم��ى 
ح�ض��رموت، واأه��ان كرامة �ض��ياديها ..وغر�ض 
الع��داوة يف تع��ز، وجع��ل اله��رة البحرينية يف 

مارب ت�ضبح لبوة..
ه��ل اأدركتم الآن حجم النعم��ة التي نحن فيها 
بقائدنا الَعلم، ورئي�ض��نا البط��ل، والأباة اجلبال 
الواع��ي،  العظي��م  وال�ض��عُب  الرج��ال،  رج��ال 

والق�ضية الوطنية ال�ضامية...
لهذا �ضننت�ض��ر.. ولي�ض اأمامنا اإل خيارين اإما 

الن�ضُر اأو الن�ضْر...
نعم؛ الن�ضُر اأو الن�ضْر

وب�ض��عبنا  وبرجالن��ا  وبقيادتن��ا  ب��اهلل  لأنن��ا 
وبق�ض��يتنا اأ�ض��د ق��وًة واأك��ُر باأ�ًض��ا، واأ�ض��لُب 

�ضكيمًة، واأرقى وعًيا، واأنفُذ ب�ضرية.

كيف تقى نفسك من احلرب النفسية؟
تعرف على10 طرق للوقاية 

من احلرب النفسية..!!!
عبد الغني علي الزبيدي
احلرب النف�ض��ية، اأو حرب الأفكار والأع�ض��اب، اإحدى 
الو�ض��ائل الت��ى يلجاأ اإليه��ا اخل�ض��وم للتاأثري عل��ى الآراء 
وامل�ضاعر وال�ض��لوكيات بطريقة ت�ضهل الو�ضول لأهدافهم، 
ا�ض��تخدمت ع��رب التاري��خ، بداأه��ا جنكيز خ��ان اإمرباطور 
املغ��ول، ف��ى فتوحات��ه، وا�ض��تخدمت بق��وة ف��ى احلربني 
العامليت��ني الأوئل والثانية بن�ض��ر ال�ض��ائعات وبث الرعب 
فى قلوب املدنيني والع�ض��كريني، وخالل ال�ض��نوات القليلة 
املا�ض��ية، اأ�ض��بحت واح��دة من اأهم الو�ض��ائل الت��ى يلجاأ 
اإليها العدو بهدف اإ�ض��عاف املعنويات وك�ضر العزائم على 

اعتبار اأنها املدخل اإلى حتقيق انت�ضاره..
1-ال تصدق الشائعات.. وال تساعد على نشرها

ال�ض��ائعة عب��ارة قابل��ة للت�ض��ديق تتناق��ل م��ن �ض��خ�ض 
لآخ��ر، وتعتم��د عل��ى املبالغة ف��ى اأخبار معين��ة والرويج 
لها ون�ض��رها على نطاق وا�ض��ع اأو خلق اأخبار ل اأ�ض��ا�ض لها 
من ال�ض��حة. كل ذلك بهدف التاأثري على الراأى العام حتقيقا 
لأه��داف �ضيا�ض��ية اأو اقت�ض��ادية اأو ع�ض��كرية، راأيناه��ا فى 
حادث الواحات بن�ضر اأعداد على غري احلقيقة، فانتظر قلياًل 

حتى تتاأكد من كل ما ين�ضر، واعتمد على م�ضادر موثقة.
2-احذر اخلوف وارفض الفوضى

تعم��ل احلرب النف�ض��ية باللع��ب على اأع�ض��اب النا�ض، 
ومعنوياته��م، ووجدانه��م، وتت�ض��لل اإل��ى نف�ض��ك دون اأن 
تدري، عليك األ تخف واأل تقبل بالفو�ضى، واأن تكون قوياً 

ل جتعل عاطفة اخلوف ت�ضيطر عليك.
3-دعم إميانك باحلق

تدعي��م الإمي��ان احلق مه��م للغاي��ة، فاحلرب النف�ش��ية 
ل توؤث��ر ف��ى املوؤمن احل��ق، فاملوؤمن اإميان��ا كامال ل يخاف 
التهدي��د والوعي��د ول يره��ب، ولي�ض جبان��ا، وتذكر دائما 
ا���َض َقْد  ا���ُض اإِنَّ النَّ ق��ول اهلل تعال��ى »)الِذي��َن َق��اَل َلُه��ُم النَّ
َجَمع�ُوا َلُكْم َفاْخ�َش��ْوُهْم َفَزاَدُهْم اإِمَياًنا َوَق�اُلوْا ح�َ�ْش���ُبَنا اهللُ 
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4-ال تساعد على افتعال األزمات وحبك املؤامرات.
قد جت��د نف�ض��ك متورطاً فى ن�ض��ر ال�ض��ائعات والأزمات 
دون اأن تدري، فا�ضتغالل حادث اأو حوادث معينة قد تكون 
ب�ض��يطة، ولكن يتم ا�ض��تغاللها بنجاح من اأج��ل خلق اأزمة 
توؤث��ر فى نف�ض��يتك والآخرين، لذلك ل ت�ض��اعد على افتعال 

الأزمات اأو ت�ضديق وحبك املوؤامرات.
5-توحد وارفض الفرقة

يقول اخلبري الع�ض��كرى ال�ضينى »�ض��ن تزو« اإن اأعظم 
درج��ات امله��ارة ه��ى حتطيم مقاوم��ة الع��دو دون قتال«، 
يح��دث ذل��ك بب��ث الفرق��ة واإ�ض��اعة النق�ض��ام، فعلي��ك اأن 

ترف�ض الفرقة.
6-ثق فى قدراتك وقدرات دولتك

ت��وؤدى احل��رب النف�ض��ية اإل��ى انع��دام ثقة ال�ض��عب فى 
القي��ادة  ق��درة  الثق��ة  عليه��ا، وع��دم  والقائم��ني  الدول��ة 
ال�ضيا�ض��ية والع�ض��كرية والى ع��دم التفاف ال�ض��عب حول 

قادته، لذلك عليك اأن ترف�ض كل هذا.
7-ال تنهزم

تعم��ل احلرب النف�ش��ية عل��ى اإ�ش��عاف اإميان ال�ش��عب 
بعقيدت��ه واأف��كاره ومبادئ��ه القومي��ة والوطني��ة، واإثارة 
ال�ض��ك فى نف�ضية وفى �ضرعية ق�ض��يته، وزعزعة الأمل فى 
الن�ش��ر، وعلى ذلك فاإنه يتخاذل وي�شهل اإقناعه بالهزمية، 

لذلك عليك األ تنهزم.
8-ارفع من روحك املعنوية

ل ت�ش��تلم ل�ش��عور الهزمية، وارفع من روحك املعنوية، 
وروح من حول��ك، اأطلق حمالت م�ض��ادة لدعم من حولك، 
وكان��ت حمل��ة »حيوه��م فني م��ا كنت��م« وها�ض��تاج »عظم 

�ضهيدك« اأبرز مثال على ذلك.
9-قم بأعمال إيجابية

علي��ك القي��ام بعم��ل اإيجاب��ى فعال ف��ى مي��دان التوعية 
اإل��ى  القومي��ة وتفني��د ال�ض��ائعات امل�ض��موعة بال�ض��تناد 
احلجج والرباهني املنطقية واحلقائق امللمو�ض��ة الواقعية 

التى حت�ض ال�ضعب �ضد �ضموم ال�ضائعات.
10-منِّ شعور الثقة بالنفس.. وال تيأس

اأعمل على تنمية ال�ض��عور بالثقة بالنف�ض، فالثقة بالنف�ض 
اأ�ض��ا�ض كل جناح كم��ا اإنها الدعامة القوي��ة التى يقوم عليها 
�ض��مود ال�ض��عوب وغر���ض القي��م الدينية واخللقي��ة، وعدم 

الياأ�ض وحث النا�ض على امل�ضاهمة الإيجابية.

عبدالباسط الشرفي خـــــطـــــاب الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــعـــــســــــ�ــــــري..
ج��اء خطاب ال�ض��يد عبدامللك بدر الدين 
احلوث��ي  خمتلف��ا متام��ا ع��ن اخلطاب��ات 
والدرو���ض الت��ي يقدمها  يومي��ا منذ بداية 
�ض��هر رم�ض��ان املبارك فقد حتدث فيه عن 
اآخ��ر امل�ض��تجدات امليداني��ة والع�ض��كرية 
يف ال�ض��احل الغرب��ي  وعن اخل�ض��ائر التي 
يتكبده��ا الع��دوان الأمريك��ي ال�ض��عودي 
ومرتزقته  يف خمتلف اجلبهات ،مبينا اأهم  
اخلط��وات التي يج��ب اتخاذها حيال  هذا 

الت�ضعيد

من يراهن على اخلارج لن يصل إلى نتيجة
اإن القوى ال�ضيا�ضية امللتحقة بالعدوان 
اأعطته الغطاء لالحتالل، ثم عادت لت�ضيح 
م��ن واق��ع احل��ال ،  فمن ينهج ه��ذا النهج 
فه��و مفل���ض  من الإب��اء  ومل يوؤث��ر فيه كل 

الإهان��ات بحق��ه م��ن الغ��زاة والطامعني 
،فكل جرائم القتل والغت�ض��اب والنهب ل 
يتقبلها من ميلك عزة وكرامة، بل يواجهها 

مب�ضوؤولية
املرتزق��ة  ع��ن  حديث��ه  معر���ض  يف  و 
والعم��الء قال خماطب��ا املرتزقة” واهلل لن 
حت�ض��لوا من قوى العدوان على اأكر من 
اأن تكون��وا جن��ودا وخدم��ا له��م، وكل من 
راهن على الولء للخارج �ض��د ال�ضعب مل 

ولن ي�ضل اإلى نتيجة”

معركة الساحل اتخذت بقرار أمريكي
و اأ�ض��ار ال�ض��يد عبد املل��ك احلوثي اإلى 
اأن ال�ض��عب اليمن��ي  عا�ض حقيقة الن�ض��ر 
يف كثري م��ن املواجه��ات ، وان رهانه على 
اهلل اثب��ت ج��دواه فيم��ا تكبده الع��دو من 

الهزائم.
واأكد اأن معركة ال�ضاحل الغربي  اتخذت 
بق��رار اأمريكي، وهم من  ي�ض��رفون عليها ،  
والذي يدير املعركة يف امليدان هم �ش��باط 
�ض��عوديون واإماراتي��ون مرتبطون بغرف 
عملي��ات يديره��ا الأمريكي والإ�ض��رائيلي 
والربيط��اين ، وما الت�ض��ريحات الأمريكية 
والإ�ض��رائيلية اإل اك��رب دليل عل��ى تبنيهم 
له��ذا الع��دوان،  لكنه��ا يف املقاب��ل �ض��تزيد 
بطبيع��ة  اليمن��ي  ال�ض��عب  ل��دى  الوع��ي 

العدوان عليه.

تهامة  أمانة الشهيد الرئيس الصماد
ودعا ال�ض��عب اليمني بكل �ض��رائحه 
وانتماءات��ه اإل��ى التح�ض��يد والتجنيد 
وتن�ضيط منت�ض��بي اجلي�ض، والتحرك 

اجل��اد والفاع��ل   ملواجه��ة  الت�ض��عيد 
الع�ض��كري  يف تهام��ة  ، وعلى اجلميع 
حتمل امل�شوؤولية  ،  فالذي ميكن نف�شه 
م��ن  العدو من ال�ض��عب علي��ه التحرر 

من الهيمنة والحتالل.
والفاع��ل   الكب��ري  بال��دور  م�ض��يدا 
الذي مثله ال�ض��هيد الرئي�ض ال�ضماد يف 
حتركه امل�ضتمر اإلى حمافظة احلديدة   
فه��و كان يع��رف حج��م تركي��ز العدو 

على هذه املحافظة
ون��وه اإل��ى اأن ” تهام��ة ه��ي اأمان��ة 
ال�ض��هيد الرئي�ض ال�ض��ماد عل��ى عاتق 
ال�ض��عب اليمني وعل��ى اأبناء احلديدة 
اإل��ى  ال�ض��عب  وق��وف  يف  الوث��وق 

جانبهم”

تكتيك العدو في الساحل  تكتيك صبياني
اأن طبيع��ة  اإل��ى   واأو�ض��ح يف خطاب��ه 
اخل��ط  يف  ح�ض��لت  الت��ي  الخراق��ات 
ال�ض��احلي   قابل��ة لالحت��واء وال�ض��يطرة 

عليها وحتويلها اإلى تهديد للغزاة.
واأردف قائال ” العدو ي�ضتطيع اأن يفتح 
معركة يف احلديدة لكن ي�ض��تحيل عليه اأن 
يح�ض��مها ،و تكتي��ك العدو يف ال�ض��احل هو 
تكتيك �شبياين ميكن اأن ي�شقط اأمام الثبات 

الع�ضكري والتما�ضك ال�ضعبي”
داعي��ا اجلميع ال��ى الوعي والب�ض��رية 
والتحرك  املي��داين والتعب��وي والإعالمي 
ودعم معركة ال�ض��احل  ، فا ل�ضعب اليمني 
ل ي��زال بي��ده  املناطق التي متث��ل العمق 
ال�ض��راتيجي والتاريخ��ي للبلد ملواجهة 

الغزاة
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ع��ل��ي��ن��ا أن ن�����درك ال��ق��ي��م��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة ل��ل��ش��ه��ادة ال��ت��ي 
ت��ع��ت��ب��ر م���ع���راج���ًا إل����ى ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى وه��ي 

مرحلة انتقال إلى ضيافة الله.

معر�ــــــة احلديدة..
أكمل اإلميان مواجهُة األمريكان!

علي احملطوري

اللهم َبلِّْغ باإمياين اأكمل الإميان، واأكمل الإميان يف هذا الع�شر اأن يحظى �شاحُبه 
باملوقف امل�ض��وؤول يف مواجهة خطر ماحق يهدد الب�ض��رية جمعاء من خالل ما بات 
يراه اجلميع من زحف اأمريكي على �ضاحل اليمن همزة الو�ضل بني قارات الأر�ض.
فكف��ى تراخي��اً وتكا�ض��اًل وُفْرج��ة عل��ى حرب ت��زداد وطاأته��ا، وتعظ��ُم اأثقالها، 

فالنتظار لن يجلب انت�ضار.
اإن يف اليمن عموماً ويف ال�ض��احل خ�ضو�ضاً معركًة كتب فيها اأن يت�ضدى لأمريكا 
�ش��عٌب م�شهود له على ل�شان خامت الأنبياء باأنه �شعب الإميان واحلكمة، وجتليات 
تلك ال�ض��هادة لن تكون اإل بالوقوف يف مواجهة قوة غا�ض��مة دولية كاأمريكا. اأما كم 
قراأ املرء م�شحفا يف رم�شان، وكم �شلى ركعات، فذلك اأ�شعف الإميان، وميكن اأن 

يقوم به طفل مل يبلغ احللم بعُد.
معركة احلديدة هي معركة اأمريكية ا�ض��تعمارية يف املقام الأول، تهدف لإحكام 
القب�ض��ة عل��ى ُك�ّل �ض��واحل اليمن، وفر�ض �ض��جن كبري على اليمني��ني باإبقائهم يف 

جبالهم بعيدين عن البحر وعن التوا�ضل مع العامل.
وحت��ى تكون معرك��ة اإميانية مياني��ة وطنية فه��ي بحاجة اإل��ى اأن ينطلق فيها 
ال�ضعب اليمني انطالقة �ضعب يحب اأن يراه اهلل مقاتال، ليمرغ اأنَف اأمريكا يف تراب 
تهامة.. ما يطمئننا جميعاً يف هذه املعركة التاأريخية اأن بيننا قائٌد ثْبٌت يف احلروب 
ل يهابها ول يخ�ش��اها، وينظر اإلى تكتيكات العدو باأنها �ش��بيانية ب�ش��رط اأن يقوم 
النا�ض بامل�ض��وؤولية امللقاة عل��ى عاتقهم، ومنتهى الواقعية اأن يقول ال�ض��يد القائد 
باأن العدوَّ ي�ض��تطيع فتح معركة احلديدة اإمنا ي�ضتحيل عليه اأن يح�ضَمها، واقعيٌة 
يعززها ال�ضيد القائد باإرادة القتال واملواجهة حتى ل ي�ضتقر للمحتل حال ولي�ضطر 
اأخريًا لأن يخرَج مدحورًا كما خرج الغزاة من قبله يجرون اأذيال الهزمية والعار.

مع ت�ضاعد زخم الأحداث الأمنية والع�ضكرية والقت�ضادية على بلدنا، والت�ضعيد 
امل�ض��تعر يف جبهات ال�ض��احل الغربي واحلديدة، وجبهات احل��دود، وبقية اجلبهات 
حري بنا اأن نتوقف بتاأمل وتركيز عند حمطات مهمة من حرب مران الأولى، اأحداث 
ومواقف �ض��جلها التاريخ يف طياته و�ض��فحاته لثلة من املوؤمنني ل يتجاوز عددهم ال 
300 �ض��خ�ض اأو يزي��دون قليال ماب��ني مقاتل، ومدد، وطبيب، واأمنيني، وم�ض��لحني، 
وغ��ري م�ض��لحني، حو�ض��روا مل��دة 3 اأ�ض��هر ومنع عنه��م الغ��ذاء، وامل��اء، والدواء، 
وال�ض��الح، واحلرك��ة، بكل م��ا للكلمة م��ن معنى، واأحاط��ت بهم القوات الع�ض��كرية 
املوؤلف��ة، وامل�ض��اة، والألوي��ة ال�ض��خمة ب��كل عتادها م��ن كل الجتاه��ات، يف منطقة 
حم�ض��ورة ل تتج��اوز ال٤ كيلو م��ر، واختنقت بالعتاد والعديد والق�ض��ف اجلوي 
والربي والزحوف امل�ضتمرة ليال ونهارا طيلة ال3 الأ�ضهر يف منت�ضف العام ٢00٤م.
ق��وة ع�ض��كرية بلغ��ت تقديراته��ا اآنذاك مب��ا ل يقل ع��ن 1٢0 األف مقات��ل ومرتزق 
ح�ض��دتهم ال�ض��لطات الظامل��ة على منطق��ة )مران( وانت�ض��روا يف �ض��هولها، وجبالها، 
وتبابه��ا، ووديانها، وممراتها، بهمجية ووح�ض��ية و�ضرا�ض��ة قل نظريها، وفر�ض��وا 
ح�ض��ارهم املطبق على هذه العزلة وامل�ض��احة ال�ضغرية لقرابة الت�ضعني يوما بدون 

هوادة.
ثب��ت وقاتل وا�ضتب�ض��ل الرج��ال الأبطال م��ع قائدهم طيلة هذه الف��رة غري اآبهني 
ب�ض��ئ حي��ث ل م��اء، ول غ��ذاء، ول دواء، ول طبيب ي��داوي ويعالج اجل��راح، ول 
�ض��الح، ول م��دد، فلم يك��ن يف املنطقة اأكر من قاذفني وعدد ع�ض��ر قذائف اآر بي جي، 
وواح��د معدل ر�ض��ا�ض 1٢ فقط نف��ذت ذخريته يف الأيام الأول��ى، والرجال املوؤمنون 
يتداوؤون بالأع�شاب وي�شمدون جراحهم باإبر وخيوط اخلياطة كاأمنا يرقعون قطعة 
من القما�ض، بل بلغ بهم احلال اأن ياأكلوا ح�ضي�ض ونبات الأر�ض، ويع�ضرون باأيديهم 
اأوراق الأ�ض��جار لي�ض��ربوا مائه��ا دون اأن يفت ذل��ك يف ع�ض��دهم، اأو يوهن عزمهم يف 
مالقاة الأعداء وقتالهم والت�ض��دي لهم، وقدموا ما يقارب 195 �ش��هيدا مقابل �شقوط 

اأكر من 30 األف قتيل وجريح من الأعداء يف اأيام قالئل.
ثبت��وا وواجهوا وقاتلوا وع�ض��قوا الن��زال واحلرب دون اأي خ��ربة اأو جتربة اأو 
مه��ارة اأو اأي فن��ون قتالي��ة فال توجد مع�ض��كرات ول دورات للتدري��ب ول مدربون، 
واأكرثه��م بدون �ش��الح واإمنا ينتظرون من ا�شت�ش��هد منهم ليقاتل الأخ ب�ش��الح اأخيه 

ال�ضهيد وما تبقى من ذخريته.
لقد عرفت �ضبابا اأبطال مقاتلني كانوا )يبرعون( فرحا اإذا قرعت احلرب طبولها، 
ويقتحمون غمارها بكل لهف و�ض��وق، وهم بها اآن�ض من الطفل الر�ض��يع بثدي اأمة، ل 
تاأخذه��م يف اهلل لومة لئم، وكانوا واهلل ياأ�ض��فون ويحزنون اإذا قرعت طبول ال�ض��لح 

وال�ضالم، من حبهم وع�ضقهم للجهاد وال�ضهادة.
قاتل��وا وواجهوا وا�ضتب�ض��لوا و�ض��ربوا وكلهم ثقة باهلل ون�ض��ره و�ض��دق وعده 
ووعيده.. تلك املواجهة املحتدمة التي قاتل فيها ال�ض��يد ح�ض��ني )ر�ضوان اهلل عليه( 
بنف�ض��ه حتى اجرحت واقر�ضت راحت يداه من قب�ضة البندقية، وكان ي�ضع عليها 

الدقيق املعجون باملاء فقط ل غري.
تلك الظروف احلالكة التي قال فيها ال�ضيد ح�ضني يف بيانه ال�ضهري يف الأيام الأولى 

من حرب مران الأولى هذا الن�ض اجلميل: )(
الي��وم نحن نقاتل ومنتلك كل اأنواع ال�ض��الح، وخمتلف اأنواع الطعام وال�ض��راب، 
واآخ��ر املودي��الت م��ن ال�ض��يارات وو�ض��ائل النق��ل، نقات��ل ونح��ن منتل��ك القي��ادة، 
وامل�ض��روع، والأمة، وال�ض��عب، والدولة، والأر�ض، واجلغرافيا ولكن ينق�ضنا بحق 

�شالح الإميان.. ينق�شنا ذلك الوعي واحلما�س والع�شق للجهاد وال�شهادة.
�ضحيح هناك اندفاع واإقبال وا�ضتب�ضال ولكن هناك ق�ضور يف جوانب مهمة جدا.

نع��م اإخواين املجاه��دون نحن باأم�ض احلاجة للوعي بالق�ض��ية وامل�ض��روع، وحب 
وع�ض��ق هذه الق�ض��ية، والذوبان فيها حتى ن�ضرخ�ض الت�ضحية، وجنود بالأرواح، 
ونرتاح للحرب واأ�ض��وات الطائرات، ون�ضتب�ضل يف مالقاة الأعداء، وجند يف التنكيل 
به��م.. نحن نحت��اج للحما�ض والأن�ض العل��وي باحلرب والقتال، ونحتاج للت�ض��حية 
الكربالئية، والع�ش��ق احل�ش��يني، والإميان املحمدي، والروحية اجلهادية الزيدية، 
والوعي الكامل بالق�ض��ية التي نقاتل من اأجلها ودفاعا عنها، ونحتاج حبها وع�ض��قها 
والذوب��ان فيه��ا، فنح��ن ق��وم اهلل ورجاله املوع��ودون الذي��ن يحبه��م ويحبونه، فال 
يوهنون، ول ي�ضعفون، ول ي�ضتكينون، مهما طال اأمد احلرب وا�ضتعر لهيبها.. واإن 

ن�ضر اهلل لقريب.

بقلم/ فاضل الشرقي

واذكــــــــروا حـــــــــــــرب 
»مـــــــــــــــــران« األولى

مل ينف�ض��ل العدوان عن اليمن من املعادلت 
والكني�ض��ت  الأبي���ض  البي��ت  يفر�ض��ها  الت��ي 
معادل��ة  وفر���ض  املنطق��ة  عل��ى  لل�ض��يطرة 
ل�ض��احلهما �ض��واء من البحر والذي يخرج من 
م�ض��يق باب املن��دب اأكر من ثل��ث نفط العامل 
واأم��ا الرب فهو يعترب احلديق��ة اخللفية للبقرة 
احللوب التي ت�ضدر الكميات الهائلة من النفط 

هل هذا كل �ضيء؟
ل لي���ض ه��ذا فق��ط هو اأ�ض��ا�ض املعادل��ة فاإن 
اخل��زان الب�ض��ري اليمني هو اأق��رب اخلزانات 
ق�ض��ية  اإ�ض��رائيل  �ض��تواجه  الت��ي  الب�ض��رية 

متجذرة وعددا مقاتال ...
ولهذا دائما ما ياأتي ت�ضعيد احللف الأمريكي 
ال�ض��عودي الإمارات��ي ومرتزقته��م يف عدوانهم 
عل��ى اليم��ن متزامن��ا م��ع الأح��داث املرتبط��ة 

بالقد�ض اأمثلة.
1...ت�ضعيد ٢ دي�ضمرب وفتنة ال�ضريع عفا�ض 
�ض��بقت اإع��الن ترام��ب للقد���ض عا�ض��مة للكيان 
ال�ض��هيوين يف 6 م��ن ذات ال�ض��هر واأن��ه �ض��يقوم 
بنقل �ض��فارة ب��الده اإليه��ا لحق��ا وكل ذلك لكي 

ين�ض��غل اليمني��ون والعامل بالأح��داث الدموية 
التي مت التخطيط والإعداد لتفجريها يف �ضنعاء 
قبي��ل ذاك الإعالن وكان م��ن اأبرز اأهداف الفتنة 
فتح �ض��فحة جديدة م��ع العدو وت�ض��ليم ميناء 
احلدي��دة وكاف��ة موان��ئ اجلمهوري��ة بح�ض��ب 

املبادرة ال�ضت�ضالمية لل�ضريع.
ط��ارق  ومرتزق��ة  الإم��ارات  ت�ض��عيد   ..٢
واإعالن عملية الرع��د الأحمر يوم 13 مايو قبل 
اأن يت��م نقل ال�ض��فارة الأمريكية اإل��ى القد�ض يف 
15 مايو وهذا قبيل نقل ال�ض��فارة ر�ض��ميا وبدء 
مرا�ض��مها وكاأن املدة بني كل ح��دث عن القد�ض 
لإ�ض��عالها  التن�ض��يق  يت��م  اليم��ن  واأح��داث يف 
قب��ل اأن يق��وم ال�ض��هيوين باخلط��وة املهم��ة يف 
داخ��ل الكي��ان مب��ا يتعل��ق بالقد�ض والق�ض��ية 
الفل�ض��طينية وف�ض��لت هذه العملية بعد �ض��حق 
�ض��الح  كان  وكم��ا  واملرتزق��ة  الغ��زاة  اأرت��ال 
ال�ض��لع امله��م يف فتن��ة دي�ض��مرب والأق��رب اإلى 
الإمارات وهي وكيلة اإ�ضرائيل يف املنطقة كذلك 
يف عملي��ة الرع��د الأحمر فقد اأعلنته��ا الإمارات 
ر�ض��ميا ومل ترك لطارق �ضالح �ضوى اأن يكون 

ذنبا يتبنى هذه العملية.
3...ب��دء عملي��ة مكثفة وهجوم وا�ض��ع على 
احلدي��دة هذه الأي��ام قبيل اإع��الن ترامب اآخر 

ال�ضهر عن جميع تفا�ضيل �ضفقة القرن...
م��ن ه��ذه الأمثل��ة ال�ض��ابقة يتب��ني متاه��ي 
امل�ض��روع ال�ض��هيوين والأمريك��ي مع م�ض��روع 

ال�ضعودية والإمارات ومرتزقتهم
ول نن�ض��ى اأن اجلب��ري اأعلن ي��وم ٢6 مار�ض 
٢015 عدوانه على اليمن من اأمريكا وبارك هذا 

العدوان العدو ال�ضهيوين
وقنبل��ة عط��ان ونق��م اأمثل��ة �ض��اهدة على 
اأن الطريان الإ�ض��رائيلي �ض��ارك مع التحالف 
ال�ض��عودي الأمريكي يف الع��دوان على اليمن 
وقد اعرفت اإ�ض��رائيل باأنها ق�ضفت بطائرات 
اإف 35 عل��ى بلدين عربي��ني وهذه الطائرة ل 
ميتلكه��ا اإل اأمري��كا واإ�ش��رائيل ووقت ت�ش��لم 
اإ�ض��رائيل لطائرت��ني م��ن اإف 35 م��ن اأمري��كا 
كان��ت قن��اة �ض��كاي ني��وز الإمارتي��ة تنق��ل 
بث��ا مبا�ض��را م��ن املط��ار الإ�ض��رائيلي ال��ذي 
و�ض��لت اإلي��ه الطائرتني وهذا النقل املبا�ض��ر 

م��ن قب��ل القن��اة الإماراتي��ة وكاأنه��ا حتتفي 
اأن حليفته��ا اإ�ض��رائيل امتلكت �ض��الحا جديدا 
يق��وي الإم��ارات كم��ا يق��وي حليفته��ا وهذا 
بطائرت��ي  الإمارات��ي  والعت��زاز  التباه��ي 
اإف 35 الأمريكي��ة الت��ي منح��ت لإ�ض��رائيل 
ق��د ا�ض��تثمرته الإم��ارات وال�ض��عودية عل��ى 
اأر���ض الواق��ع فعلي��ا حيث قام��ت الطائرتان 
بق�ض��ف بلدين عربي��ني بينهما اليمن ح�ض��ب 

الت�ضريحات الإ�ضرائيلية.
ه��ذا التماه��ي يجع��ل م��ن معركة ال�ض��احل 
اأح��د معارك اإ�ض��رائيل واأمريكا اأ�ض��الة لتعزيز 
ال�ض��يطرة عل��ى املنطق��ة وتثبي��ت معادل��ة اأن 

القد�ض اأ�ضبحت عا�ضمة للكيان الغا�ضب
ولذل��ك فمعرك��ة ال�ض��احل ه��ي اأول معاركنا 
الأمريكي��ة  الهيمن��ة  وك�ض��ر  القد���ض  لتحري��ر 
وال�ض��هيونية عل��ى املنطق��ة وك�ض��ر معادلتها 
التي تريد فر�ض��ها على البح��ر الأحمر وموانئ 
اليمن لتاأمني الكيان ال�ضهيوين وتو�ضعة نفوذها 
التغ��ويل ال��ذي �ضينك�ض��ر م��ن عل��ى �ض��واطئ 
ال�ضاحل الغربي الذي �ضيجرف جميع الغازين.

معركة الساحل أولى معاركنا لتحرير القدس

 احلرب اإلعامية ... و معركة الساحل الغربي

حسن املرتضى

عبدالوهاب الوشلي

املواطنون يتظاهرون ضد اإلحتال وفي 
عدن صور بن زايد تداس باألحذية

�ضهدت خمتلُف اأحياء مدينة عدن، م�ضاء الأحد، 
املناه�ض��ني  املواطن��ني  ب��ني  م�ض��لحًة  مواجه��اٍت 
ق��وات  وب��ني  املحافظ��ة  يف  الإمارات��ي  للتواج��د 

الحتالل الإماراتية ومرتِزقتها.
وقام��ت جم��وٌع غف��رية م��ن املتظاهري��ن بقطع 
ال�ض��وارع الرئي�ض��ية يف مدينة املن�ض��ورة وغريها 
من الأحي��اء الأخ��رى، مرددين هتافاٍت مناه�ض��ًة 
لقوات الحتالل الإماراتية.. واأ�ض��قط املتظاهرون 
ب��ن زاي��د وَعَل��َم ق��وات الحت��الل  �ض��وَر حمم��د 
الإماراتي��ة ودا�ض��وها بالأق��دام.. اإل��ى ذلك، قامت 
ملي�ضياٌت تابعٌة لقوات الحتالل الإماراتي باعتقال 
النا�ض��ط وليد الإدري�ض��ي، فجر اأم�ض الأحد، وذلك 
عق��ب قيام��ه بكتاب��ة �ض��عارات مناه�ض��ة لق��وات 
الحتالل الإماراتية يف ُجدران ميناء عدن.. وتاأتي 

هذه املواجه��اُت واملظاهراُت يف حمافظة عدن على 
خلفية ت�ض��اُعِد موجة الغ�ضب ال�ضعبي �ضد قوات 
الحتالل الإماراتي يف املحافظة والتي تتفاقم َيوماً 
تل��و الآخر ج��راء النتهاكات التي متاَر�ُض �ض��دهم 
وجرائ��م القت��ل والغتي��الت العدي��دة و�ضل�ض��لة 
العتق��الت التع�ض��فية والتعذيب الوح�ض��ي الذي 
ال�ض��رية  ال�ض��جون  يف  الحت��الل  ق��وات  مار�ض��ته 

التابعة لها يف خمتلف املحافظات اجلنوبية.
م��ن جهة اأخرى �ض��هدت خمتلُف �ض��وارع مدينة 
امل��كال احتجاج��اٍت جلم��وع غفرية م��ن املواطنني 
املناه�ض��ني لقوات الحت��الل الإماراتية، مطالبني 
ق��واِت الحتالل بالرحيل والإفراج عن ال�ض��يادين 
املعتقل��ني يف ال�ض��جون ال�ض��رية التابع��ة لق��وات 

الحتالل.

لي�ض��ت هي املرة الأول��ى التي يكرر فيها الع��دو الأمريكي 
ال�ض��هيوين باأدواته الإقليمية ال�ضعودية والإمارتية حماولة 
ت�ض��خري الآل��ة الإعالمية ال�ض��خمة واجليو���ض الإلكرونية 
العدي��دة واب��واق العدوان م��ن املرتزقة والعم��الء لتحقيق 
انت�ض��ارات افرا�ض��ية وقتية ل تتعدى ف�ضاء اإعالم  قنوات 
املعتدي ومن يدور يف فلكه عرب التهويل والت�ض��ليل الإعالمي 
لأي اخراق َهني وزائل قد يحدث مب�ضاحبة طريان وبوراج 
قوى العدوان  يف ال�ضاحلي الغربي املرامي الأطراف والذي 
يعد اأحقر من اأن يذكر واأقل من اأن  يقارن باأي من النت�ضارات 
اليومية لأبطال اجلي�ض واللجان ال�ض��عبية يف ميدان ال�ضاحل 
الف�ض��يح الذي يلق��ن فيه اأبطال اليمن ق��وى الغزو والعدوان 
��درون اأروع املالحم والبطولت ناهيك  اأق�ضى الدرو�ض وُي�ضَ
عن النت�ضارات العظيمة واملتتالية يف خمتلف اجلبهات، فقد 
ا�ض��تخدم العدو ذات الطريقة ونف�ض الأ�ضلوب املاكر املتمثل 
يف التهوي��ل والتزيي��ف والت�ض��خيم والتدلي���ض الإعالم��ي يف 

العدي��د من اجلبهات اأبرزها معارك نهم و�ض��عدة وتعز التي 
من��ذ ثالث �ض��نوات ولزالت ق��وى الغزو ومرتزق��ة العدوان 
والبط��ولت  الزائف��ة  الإعالمي��ة  التهوي��الت  ذات  ي��رددون 
الف�ض��بوكية الكاذب��ة والتحلي��الت ال�ضيا�ض��ية البائ�ض��ة عرب 
و�ض��ائل التوا�ض��ل الجتماعي والقنوات الف�ض��ائية التابعة 
لقوى العدوان الأمريكي ال�ض��عودي الإماراتي يف اإطار حرب 
نف�ض��يه وا�ض��عة ت�ض��عى من خاللها الى ت�ض��ليل الراأي العام 
و�ض��رب املعنوي��ات وتخويف النا�ض وب��ث الإرجاف وخلق 
اأرب��اك قد ُيعَول عليه يف اإحداث بع�ض النت�ض��ارات الوهمية 
الت��ي ي�ض��تحيل حتقيقه��ا.. فالإعالم الكاذب وامل�ض��لل هو ما 
تع��ول علي��ه دول حتالف العدوان بقي��ادة الوليات املتحدة 
الأمريكي��ة بعد الف�ض��ل الع�ض��كري ال�ض��احق ال��ذي منيت به 
اأدواته��ا الإقليمي��ة واملحلي��ة واندح��رت خمططاتها ف�ض��ار 
الإخف��اق حليفها. ومهما تعالت ا�ض��وات الناعقني واأراجيف 
الدجال��ني وتهوي��الت املف�ض��بكني، ف�ض��رعان ما يته��اوى كل 

ذلك وتتك�ض��ف اأباطيل��ه اأمام اإجنازات وانت�ض��ارات اجلي�ض 
واللجان ال�شعبية من ناحية و وعي و�شمود وعزمية واإدراك 
ال�ض��عب اليمني ال�ضامد لأ�ضاليب و�ضائل واأراجيف وتدلي�ض 
وت�شليل العدوان وابواقه من ناحية اأخرى. ول ميكن لقوى 
العدوان اأن جتني �ش��وى اخليبة والهزمية النكراء والف�ش��ل 
الذري��ع يف معرك��ة ال�ض��احل وغريها م��ن املع��ارك البطولية 
التي يجرح فيها الأبطال من اجلي�ض واللجان النت�ض��ار تلو 

النت�شار ويكبدون مرتزقة العدوان الهزمية تلو الهزمية.
لقد فهم ال�ض��عب اليمني وَخرِبَ اأ�ضاليبكم القذرة وتهويالتكم 
ال�ض��خيفة وت�ضليلكم ال�ضاقط، وغدًا �ضن�ضمع نباحكم وعويلكم 
ون�شهد هزميتكم ونعاين بوؤ�شكم وانك�شاركم وخزيكم وجلوئكم 
ال��ى التربي��ر الرخي�س ال��ذي داأبت��م عليه عن��د كل هزمية ويف 
كل معرك��ة تتك�ض��ف فيها حقيقة تزييفكم ودناءة تدلي�ض��كم. ما 
ينتظركم لي�ض رو�ضة ول باقة زهور بل حمرقة ومقربة للغزاة 

�ضيخلدها التاريخ و�ضتكون عربة لكل غاٍز وحمتل.

ضــــبــــط كـــمـــيـــة مــــــن املـــــــخـــــــدرات قــــــادمــــــة مــــــن مــــــأرب
�ض��بطت الأجه��زة الأمني��ة يف مديرية املالجم مبحافظة البي�ض��اء 66 كيل��و وربع من مادة 

احل�ضي�ض املخدر.
واأكد م�ضدر اأمني يف حمافظة البي�ضاء يوم الثنني اأن رجال الأمن مبديرية املالجم متكنوا 
بف�ضل اهلل من �ضبط 66 كيلو وربع من مادة احل�ضي�ض املخدر وكذلك 166 حبة خمدرة كانت 

خمباأة داخل �ضيارة برادو موديل ٢003 لو اأبي�ض.
واأ�ضاف امل�ضدر الأمني اأن ال�ضيارة كان يقودها املدعو )م.م.ا( من اأهايل حمافظة احلديدة، 

وكان قادما من حمافظة ماأرب.
هذا وقد مت حتريز امل�ضبوطات ح�ضب امل�ضدر الأمني.


