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قائد الثورة في خطابه حول آخر املستجدات في الساحل الغربي

الهدف الرئيس من العدوان هو السيطرة الـ�ـاملة على اليمن إنسانًا وأرضًا

أصـــــعـــــب  ســـــــتـــــــكـــــــون  املــــــقــــــبــــــلــــــة  املــــــــعــــــــركــــــــة   >
وأشـــــــــــــــــــد إيـــــــــــــامـــــــــــــًا عــــــــلــــــــى قـــــــــــــــوى الــــــــــــعــــــــــــدوان

< الـــــشـــــهـــــيـــــد الــــــرئــــــيــــــس صــــــالــــــح الــــــصــــــمــــــاد هـــو 
عــــنــــوان الــــوفــــاء لــتــهــامــة اخلـــيـــر وتـــهـــامـــة الــيــمــن

< ســــيــــطــــرة الـــــــغـــــــزاة عــــلــــى جــــــــزء مــــــن أرضــــــنــــــا تـــــوجـــــب عــلــيــنــا
أوجــــــــب قـــــتـــــالـــــهـــــں  ويـــــصـــــبـــــح  أكـــــــبـــــــر  بـــــشـــــكـــــل  نــــقــــاتــــلــــهــــں  أن   

ع����������������ل����������������م����������������اء ت�������������ه�������������ام�������������ة:
وجهاد  أجنبيًا  عــدوانــًا  نــواجــه 

الـــــــــــــــدفـــــــــــــــع فــــــــــــــــــــرض عـــــن

  { ُمْغَرُق�وَن  ُجْن�ٌد  ُه�ْم  {ِإَنّ
مس�تن�قع الس��احل الغرب�ي يبتل��ع
واملرتزق�ة الغ�زاة  وعت���اد  عدي��د 

وكالة »أسوشيتد برس« :

تفاصيل صادمة عن أساليب التعذيب
في سجون االحتالل بعدن

في لقاء جمع  بن زايد وقادة صهاينة

مناقشة فشل الهجوم 
على ميناء احلديدة 
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حي��ا علماء تهامة البط��والت التي ي�سطرها 
اأبط��ال اجلي���ش واللج��ان ال�سعبي��ة واأبن��اء 
القبائ��ل االأبي��ة يف ال�ساح��ل الغرب��ي ويف ك��ل 
اجلبهات.. مباركني ال�سربات امل�سددة للقوة 

ال�ساروخية والبحرية و�سالح اجلو امل�سري.
ج��اء ذل��ك يف بي��ان �سادر ع��ن لق��اء علماء 
تهامة مبدين��ة احلديدة، لتدار���ش التطورات 
وامل�ستجدات عل��ى ال�ساح��ة اليمنية ب�سورة 
عام��ة وال�ساحل الغربي ب�سك��ل خا�ش والذي 
يتعر�ش لغزو اأجنبي اأمريكي بريطاين فرن�سي 
العمال��ة  باأنظم��ة  م�سن��ود  مبا�س��ر  �سهي��وين 
واخليان��ة وعل��ى راأ�سه��م النظ��ام االإمارات��ي 

وال�سعودي ومن حتالف معهم من املرتزقة.
وثم��ن علم��اء تهام��ة الهب��ة ال�سعبي��ة م��ن 
خمتل��ف املحافظ��ات ا�ستجاب��ة لدع��وة قائ��د 
الث��ورة ال�سي��د عبداملل��ك بدر الدي��ن احلوثي 
ل�س��د الغزو االأجنبي عل��ى ال�ساحل الغربي.. 
موؤكدي��ن اأن اأبناء تهامة �سيكون��ون يف مقدمة 
ال�سف��وف اإل��ى جان��ب اإخوانهم م��ن اجلي�ش 
واللجان ال�سعبية واأنباء القبائل اليمنية وكل 

اأبناء ال�سعب اليمني.
ودع��ا البي��ان اجلمي��ع اإل��ى تعزي��ز وحدة 
ال�سف وجمع الكلم��ة واحلفاظ على الروابط 
االأخوي��ة والن�سي��ج االجتماعي وك��ذا تعزيز 
روح التعاي���ش والت�سام��ح والتاآل��ف ورف���ش 

النعرات املذهبية والطائفية.
واأكد علماء تهامة اأن العدوان على ال�سعب 
اليمني عامة وال�ساحل الغربي خا�سة، يهدف 
اإل��ى احت��الل اليمن ونه��ب ثروات��ه والهيمنة 
على مقدراته وم�س��ادرة �سيادته وا�ستقراره 
الوع��ي  ي�ستوج��ب،  م��ا  اأبنائ��ه  وا�ستعب��اد 
واليقظة و�سح��ذ الهمم والنفري العام ملواجهة 

هذا الغزو االأجنبي.
و�سددوا عل��ى اأن الدفاع اأ�سبح فر�ش عني 
عل��ى كل ق��ادر عل��ى حم��ل ال�س��الح .. وقالوا 

اإل��ى مياهن��ا االإقليمية  ” لق��د و�س��ل الغزاة 
واحتل��وا اأج��زاء من وطنن��ا وقتل��وا اأطفالنا 
ون�سائن��ا بطائراته��م وبوارجه��م ومرتزقتهم 
وجه��اد الدفع يف ه��ذه احلالة اتفاق بني علماء 
االأمة ومعلوم من الدين بال�سرورة، ومن حق 
ال�سع��ب اليمن��ي اأن يدفع عن نف�س��ه املعتدي 

بكل و�سيلة م�سروعة “.
التخ��اذل يف  م��ن خط��ورة  البي��ان  وح��ذر 
 ” واأ�س��اف   .. واملحتل��ني  الغ��زاة  مواجه��ة 
م��ا ح��دث يف املناط��ق املحتل��ة م��ن اغت�ساب 
للن�س��اء وانته��اك لالأعرا���ش و�سف��ك للدم��اء 
واإه��الك للح��رث والن�سل، خري �ساه��د ودليل 
على خط��ورة التخاذل ق��ال اهلل تعالى ” كيف 
واإن يظه��روا عليك��م ال يرقب��وا فيك��م وال ذمة 

ير�سونكم باأفواههم واأكرثهم فا�سقون “.
وح��ث علم��اء تهامة عل��ى مقاطع��ة قنوات 
الع��دوان والفتن��ة والت��ي داأب��ت عل��ى الكذب 
والت�سلي��ل وب��ث االأراجيف وتزيي��ف الوعي 
و�سنع��ة االنت�س��ارات الوهمي��ة واليقظة من 
موؤكدي��ن   .. اخلام���ش  والطاب��ور  املرجف��ني 

عل��ى حرمة التع��اون م��ع الغ��زاة واملحتلني 
ومرتزقتهم باأي �سكل من االأ�سكال.

ودع��ا البي��ان املغ��رر به��م اإل��ى مراجع��ة 
ح�ساباته��م والعودة جل��ادة ال�س��واب واإلى 
ح�س��ن الوط��ن واأن ال يكون��وا وق��ودًا لق��وى 

العدوان االأجنبي واالإقليمي .
واأهاب علماء تهام��ة باخلطباء واملر�سدين 
القيام بواجبهم يف حث واإر�ساد النا�ش وتبيني 
احلق لهم كما اأوجب اهلل تعالى ” واإذ اأخذ اهلل 
ميث��اق الذين اأوتوا الكتاب لتبيننه للنا�ش وال 
تكتمون��ه فنبذوه وراء ظهوره��م وا�سرتوا به 

ثمنا قلياًل فبئ�ش ما ي�سرتون “
تهام��ة  اأبن��اء  اأن  عل��ى  التاأكي��د  وج��ددوا 
واأبن��اء ال�سع��ب اليمن��ي �سيكون��ون اأوفي��اء 
لدم��اء الرئي���ش ال�سهيد ال�سم��اد ورفاقه وكل 

ال�سهداء.
وكانت األقيت خالل اللقاء كلمات الأ�سحاب 
الف�سيل��ة العلم��اء دع��ت اجلميع اإل��ى تعزيز 
التالح��م واال�سطف��اف يف مواجه��ة الع��دوان 
واإف�س��ال خمططاته التي ت�سته��دف ال�سيطرة 

على مدينة احلديدة ومينائها .
واخلطب��اء  العلم��اء  دور  اأهمي��ة  واأك��دت 
واملر�سدين ويف املقدمة علماء تهامة يف توعية 
املجتمع مبخاطر العدوان واأهدافه التدمريية 

التي ت�ستهدف اليمن اأر�سا واإن�سانا .
وكانت اأبزر املواقف التي حث عليها االآتي

خمتل��ف  م��ن  ال�سعبي��ة  الهب��ة  *-نثم��ن 
املحافظات ا�ستجابة لدعوة قائد الثورة ل�سد 

الغزو االأجنبي 
*-بيان لق��اء علماء تهام��ة: نحيي اجلي�ش 
واللج��ان واأبناء القبائل عل��ى ما يقدمونه من 

ت�سحيات وما ي�سطرونه يف ال�ساحل الغربي 
اليمن��ي  ال�سع��ب  وك��ل  تهام��ة  *-اأبن��اء 
�سيكونوا اأوفياء لدماء ال�سهيد الرئي�ش �سالح 

ال�سماد وكل ال�سهداء
بدرالدي��ن  عبداملل��ك  ال�سي��د  نقاب��ل   :-*
احلوث��ي ون�س��ره الوف��اء بالوف��اء، �ساكرين 

اهتمامه بتهامة اخلري والوفاء 
اإقليمي��اً  امل�سن��ود  االأجنب��ي  *-الع��دوان 
باالإماراتي��ني وال�سعوديني يهدف اإلى احتالل 

اليمن ونهب ثرواته
*-جه��اد الدفع اأ�سب��ح فر�ش عني على كل 
قادر على حمل ال�س��الح ومن حقنا الدفاع عن 

نف�سنا بكل و�سيلة م�سروعة
*-نح��ذر من التخ��اذل يف مواجه��ة الغزاة 
واملحتلني وما حدث يف املناطق املحتلة �ساهد 

على حظورة التخاذل
الفتن��ة  قن��وات  مقاطع��ة  اإل��ى  *-ندع��و 
والت�سليل التي داأبت على بث الكذب وتزييف 

الوعي
مراجع��ة  اإل��ى  به��م  املغ��رر  ندع��و   :-*
ح�ساباته��م والع��ودة اإلى ال�س��واب وح�سن 

الوطن
*-: نهي��ب بالعلماء واخلطب��اء اإلى القيام 

بواجبهم الديني وحث النا�ش على اجلهاد

عــلــمــاء تــهــامــة: نــواجــه عـــدوانـــًا أجــنــبــيــًا وجــهــاد الــدفــع فـــرض عن رسالة اجلرحى 
إلى املرابطن 

اجلريح: سام عسكر 
اإل��ى من يربطني بهم امل�س��روع واملنهج، ومن ع�ست معهم اأف�سل 
ال�سه��ور يف جبه��ات الع��زة والكرام��ة يف مقارعة الع��دوان، ب�سالح 
االإمي��ان و�س��الح احلديد، واأنا عل��ى فرا�ش اجلراح اأتاب��ع واأ�ساهد 
م��ا تقومون به وت�سطرونه  يف ميادين الع��زة والكرامة و االإباء من  
مالح��م بطولي��ة.  وانت��م تخو�سون غم��ار امل��وت واال�ست�سهاد بكل 

ب�سالة. 
اأود اأن اف�سح لكم يا رفاق الدرب ب�سيء مما ا�سعر به  وما ي�سعر 
ب��ه ك��ل اجلرحى، اأننا ال نعاين م��ن جراحاتنا.. ولكن م��ا نعانيه هو 
مرور االأي��ام ونحن بعيدين عنكم وخ�سارتن��ا الف�سل وال�سرف مما 
حتقق��وه يف ميادين العزة والتنكيل بالغ��زاة ومرتزقتهم، اأقول لكم 
وبكل �سراحه اأيها املجاهدون اأننا نح�سدكم على املواقف البطولية 
وامل�سرفة التي ت�سطرونها، والتي ت�سرفكم اأمام اهلل يوم لقائه واأمام 

عباده املوؤمنني. 
ونحن على فرا���ش اجلراح نعد ال�ساعات واالأيام �سائلني اأن مين 
اهلل علين��ا بال�سفاء للع��ودة للميادين املقد�سة، و�سوقا باأن نكون اإلى 

جانبكم يف ال�سراء وال�سراء.
اإنكم اأيها املجاهدون يا من حتملون اأكرب عتاد يف قلوبكم ... عتاد 
االإمي��ان، اأنت��م اأيها  العاب��دون ال�ساجدون على ت��راب االنت�سار يف 
اأف�سل حمراب "ميادين اجلهاد" يف كل �سهل وجبل وواأد و�سحارى 

و�سواحل انتم اأن�سار اهلل وقدوة املوؤمنني عليكم من اهلل ال�سالم. 
وانتم تواجهون الغزاة واملنافقني، لتكن هذه االآية ن�سب اأعينكم 
ق��ال فيه��ا اهلل تعال��ى )ل��ن ي�سروك��م اإال اأذى واإن يقاتلوكم يولوكم 
االأدبار ( مبا حتمله من وعد اهلل باأن االعداء مهزومون يهربون اأمام 
املوؤمن��ني، مهما ك��ان م�ستوى ح�سدهم وقوته��م �ستتال�سى اأمام قوة 

اهلل و�سربكم ، فق�سيتنا عادلة ولن نتزعزع ولن نهون ولن نخنع.
 )ف�سالم عليكم مبا �سربمت فنعم عقبى الدار (

جرائم العدوان
األحد: طيران العدوان يشن 

سلسلة غارات على صعدة 
واحلديدة وحجة

�س��ن ط��ريان الع��دوان االأمريك��ي 
عل��ى  غ��ارات  �سل�سل��ة  ال�سع��ودي 
واحلدي��دة  �سع��دة  حمافظ��ات 
وحج��ة.. واأو�سح م�س��در ع�سكري 
غ��ارة  �س��ن  الع��دوان  ط��ريان  اأن 
عل��ى منطقة م��ران مبديري��ة حيدان 
حمافظ��ة �سع��دة ، فيم��ا ا�سته��دف 
العدو ال�سع��ودي بق�سف �ساروخي 
ومدفع��ي مناط��ق متفرق��ة مبديرية 

رازح احلدودية.

االثنن: طيران العدوان 
ومرتزقته يواصلون جرائمهم 

بحق الشعب اليمني
وا�سل ط��ريان العدوان االأمريكي 
جرائمه��م  ومرتزقت��ه  ال�سع��ودي 
بح��ق ال�سعب اليمن��ي م��ا اأدى اإلى 
ا�ست�سه��اد واإ�ساب��ة �ست��ة مواطنني 

بينهم اأطفال .
واأو�س��ح م�سدر ع�سك��ري اأن طريان 
الع��دوان كث��ف غارات��ه عل��ى حمافظة 
احلدي��دة حيث �سن اأك��رث من 18 غارة 
عل��ى مط��ار احلديدة ال��دويل و مناطق 
متفرقة مبديرية الدريهمي ، و�سن ت�سع 

غارات عل��ى منطقة اجلبان��ة مبديرية 
احل��ايل و غارت��ني عل��ى جب��ل ال�سبكة 

مبديرية ال�سليف .

الثاثاء: استشهاد وإصابة 
تسعة مواطنن بالغارات اجلوية 

والقصف املدفعي للعدوان
ا�ست�سه��د واأ�سيب ت�سعة مواطنني 
بالغ��ارات  واأطف��ال  ن�س��اء  بينه��م 
ال�ساروخ��ي  والق�س��ف  اجلوي��ة 
االأمريك��ي  للع��دوان  واملدفع��ي 

ال�سعودي.
واأك��د م�س��در ع�سك��ري ا�ست�سه��اد 
�ست��ة مواطنني بينهم اأرب��ع ن�ساء يف 
غارة للعدوان ا�ستهدفت حافلة لنقل 
الرك��اب بالقرب م��ن جولة الغرا�سي 
اأن  مبين��اً   ، احلدي��دة  مدين��ة  يف 

الط��ريان �سن اأكرث من 47 غارة على 
مطار احلديدة .

األربعاء: 19 شهيدًا 
وجريح وتدمير 

ممتلكات املواطنن 
�س��ن ط��ريان الع��دوان ال�سعودي 
االأمريك��ي �سل�سل��ة غ��ارات اأدت اإلى 
ا�ست�سهد واإ�سابة 19 مواطنا وتدمري 

للممتلكات العامة واخلا�سة.
الع��دوان  ط��ريان  اأن  واأو�س��ح 
ا�سته��دف حم��الت جتاري��ة وقاطرة 
حممل��ة باإطارات ال�سيارات يف �سارع 
�سنع��اء مبدين��ة احلدي��دة م��ا اإل��ى 
ا�ست�سه��اد مواطنني اثن��ني واإ�سابة 

17 اآخرين.

� ت�سعي��د العدوان يف ال�ساح��ل زاد من تالحم 
املحافظ��ات م��ع اأبن��اء تهام��ة الذي��ن ت�سدروا 

املوقف مبناقبية عالية 
� املواق��ف ال�سعبي��ة العظيمة اأتاح��ت الأبطال 

اجلي���ش واللج��ان ال�سعبية 
املالح��م  اأروع  ت�سط��ري 

القتالية
نفذوا عمليات  �املجاهدون 
�سريعة وخاطفة �سرعان ما 
اأحبط��ت الهجمة ال�سبيانية 
واأربك��ت  الع��دوان  لق��وى 

خططها
�  القادم كفيٌل مبا هو اأعظم 

مب�سيئة اهلل
�م�سكلتنا مع قوى العدوان 
وم��ع م��ا ي�سم��ى باملجتم��ع 
ال��دويل اأنهم جميعا يجهلون 

ال�سعب اليمني
� قوى الع��دوان واملجتمع 
الدويل يجهلون تاريخ اليمن 

الزاخر بالت�سحيات يف �سبيل احلرية والكرامة
� �سع��ب اليمن لي���ش يف قامو�س��ه امل�ساومة يف 
ق�سي��ة تت�س��ل مب�س��ريه ك�سع��ب ُح��ٍر يرف�ش 

التبعية والو�ساية
� بع���ش املنخرطني من االأط��راف اليمنية مع 
قوى الع��دوان ارتكبت خيان��ًة تاريخية لبلدها 

و�سعبها
� ق��وى اخليان��ة انقلب��ت على اليم��ن و�سارت 

خملب��ا للغ��زاة واملحتل��ني، وعليه��ا اأن تتحمل 
عواقب جريرتها

� على قوى العمالة اأن تعي خطورة ما هي فيه 
من توج��ه ي�ستهدف �سي��ادة وا�ستقالل وكرامة 

كل اليمن
� م�سكلة املرتزقة واخلونة 
بات��ت م��ع ال�سع��ب اليمني 
قب��ل اأن تك��ون م��ع الق��وى 
املناوئة  والوطنية  الثورية 

للعدوان
� اليم��ن يف اأ�س��د احلاج��ة 
اإل��ى دول��ة قوي��ة ت�ستطي��ع 
الدف��اع ع��ن �سيادته��ا ومتد 
بندي��ة  الدولي��ة  عالقاته��ا 

واحرتام متبادل
�اليم��ن بحاج��ة لدول��ة يف 
مواطنيها  حت��رتم  الداخ��ل 
م�ساربه��م  مبختل��ف 
وتوجهاته��م وت�سه��ر عل��ى 
خدمتهم وحتمي م�ساحلهم

� تل��ك الدول��ة معن��ي باإقامته��ا ك��ل اليمني��ني 
االأحرار االأوفياء ولي�ست حكرًا على طرف دون 

طرف
� اإنن��ا نرى قيام دول��ة ذات �سيادة حقيقية ملن 

اأوجب الواجبات وفاًء لقوافل ال�سهداء
� ال�سه��داء اأرخ�س��وا اأرواحه��م ليبق��ى اليمن 
عزي��زًا بع��زة اهلل وع��زة �سعب��ه وق��وة جي�سه 

وجلانه ال�سعبية

االستاذ/ محمد عبدالسام الناطق الرسمي ألنصار الله 



3الجمعة 22/  6 /  2018م الموافق 8 شوال 1439هـ  العدد )269( من ميادين الجهاد

أس��������ود ح�����������������������رب أذّل�������������������������������وا 
المجاهـــــدون..  جب�������اب�����������رة ال����ع��������ال��������������������������������ں..

لت�سّلحُه��م بُزب��دة الوف��اء ويق��ني االمي��ان وروح العقي��دة وجودة 
املع��ارف الع�سكرية وحّدة الذك��اء و�سعلة اليقظ��ة وثقافة الت�سحية 
يف خو���ش احل��رب ب�سرا�س��ة وب�سال��ة يرتج��م املي��دان االقد���ش ان 
جماهدي اجلي���ش اليمني واللجان ال�سعبية ه��م االعز االكرم االوفى 
اال�سج��ع اال�سم��ى االعلى مقام��ا واالأزك��ى اأثرًا واآ�س��ّر اأث��رّيًا واأخلٌد 
ماآث��رًا يخو�سون معركة الدين واالأر���ش والعر�ش بعد خما�ش ثالث 
�سن��وات ون�سف من تاريخ ذلك اليوم الذي ق��ّرر فيه حتالف العدوان 
االقليم��ي الدويل �سن عدوانه البغي���ش والوح�سي على اليمن .. وكان 
ذل��ك التاريخ ه��و يوم النكب��ة والنك�سة والهزمية واخل�س��ران للغزاة 
واملرتزقة. يوم اأخطاأوا في��ه احل�سابات والقراءات والتحليالت .يوم 
اأخط��اأوا فيه اخلطاأ القاتل الذين مل يروا بعده يوماً ابي�ش باي ميدان 
ب��ل اّيام وا�سابي��ع واأ�سه��ر واعوام �س��وداء على ايدي كتب��ة االبداع 
ّناع املعج��زات وزارعي الكرامة و�سقاة  الع�سك��ري وحملة املجد و�سٌ

العزة .املتحدثني بلغة الن�سر..
دخلوا التاريخ اجله��ادي املجيد بب�سمات اميانيه وقوانني اأخالقية 
وقي��م امياني��ة مياني��ة وثقاف��ة قراآنية ومع��ارف وتكتيك��ات وخطط 
ع�سكرية مل تخطر على بال اي عدو. دخل رجال الوعد ال�سادق نافذة 
اخللود بكلمات من نور وذهب ، لن نقول �سوى ابطال اجلي�ش و ابطال 
اللج��ان ال�سعبي��ة ، نع��م هم اأبطال وابط��ال فقط ، �سح��وا باأرواحهم 
وبعوائله��م، بالغ��ايل والنفي���ش .الذي��ن اثبت��وا للع��امل اإن ح�س��ارة 
االن�س��ان اليمن��ي ه��ي ام احل�سارات ومل ول��ن تندث��ر ، ح�سارة اهل 
الربيياط والباأ�س ال�سديييد و م�سنع املقاتلن اال�سطورييين ، ومازالت 

ار���ش اليمن خ�سب��ة واّلدة لرجال كتبوا جمدا اآخ��ر تلو جمد الأر�ش 
اليم��ن ، ال يه��م م��ن يريد اأن يل��وث ذلك باأق��الم قذرة وهابي��ة واإعالم 

مغر�ش ، فالبندقية وامليدان ت�سهد لهم …
الك��ل يعلم وي�سه��د اإن املنقذ واملخل�ش الوحيد لليم��ن واملنطقة هم 
رج��ال اليمن ، فلواله��م النت�سر ال��ورم ال�سرطاين القاع��دي الداع�سي 
ال�سع��ودي االمريك��ي االرهابي لي�سي��ب اجلزيرة العربي��ة واملنطقة 
و كل ال��دول املحيطة واالأوربي��ة .ا�سودا انقذوا �سعوب��اً واأرا�ش من 
الدم��ار والقتل واله��الك الوح�سي ال��ذي مل تعهده الب�سري��ة اإال بزمن 

املغ��ول والرومان .لن ين�سى العامل حمل��ة2015 الع�سكرية االنقاذية 
الت��ي ا�ستاأ�سلت االرهاب من اليمن ول��ن ين�سى العامل مواجهة ا�سود 
اليمن الأُّم ال�سر و�سانعته وممولته “ال�سعودية” وهل من املعقول ان 
ين�س��ى الع��امل ان رجال اليمن جعلوا من حتال��ف االرهاب ال�سعودي 
االمريكي عاريا مك�سوفا امام العامل الحت ب�سائر ن�سرهم ، واإزهاقهم 
الأرواح غازي��ة وارتزاقي��ة وارهابي��ة جن�س��ة دن�س��ت طه��ارة اليمن 
العزي��ز ، �سحوا بدمائهم لتبقى ك��ل امراأة مينية �ساخمة الراأ�ش حرة 
، ليبق��ى ك��ل طفل ميني مبت�س��م ، لي�سرتدوا حق �سه��داء احل�سحو�ش 

والعر�سي والتحرير وغريهم وك��ل �سهيد مازالت روحه بيننا تطالب 
بدم��اء �ساحبه��ا ، فلرتقد اأرواحكم ب�س��الم يا �سه��داء اليمن.. فرجال 
احل��رب املقد�سة يث��اأرون لدمائكم يف ك��ل ميدان بدون كل��ل او ملل بل 

بعزم وارادة وب�سالة ..
يف املي��دان فق��ط ويف ح�س��رة ا�س��ود الع��زة والكرام��ة واجل�س��ارة 
واالميان والت�سحية و البطولة ت�سعر كم هي �سغرية هذه الدنيا وكم 
ه��ي �سغ��رية ممالك وم�سيخات النف��ط وكم هم عظم��اء قائد االن�سار 
و جي���ش االن�س��ار وجل��ان االن�سار و�سع��ب االن�سار . وم��ن امليدان 
�ستك�سف لك ا�سرار عظيمة عن عظمة رجال اجلي�ش و اللجان ال�سعبية 
وبطوالتهم االأ�سطورية ، وميكنك بعدها اأن تقف يف نهاية جولتك حتت 
علم ال�سرخة لت�سمع اأ�سوات ال�سهداء ت�سرخ يف وجه كل متاآمر: »كد 
كي��دك وا�سع �سعي��ك ونا�سب جهدك فواهلل ال متح��و ذكرنا وال ي�سقط 
عن��ك عار ما فعل��ت ولن توقف خمططاتك جماهدين��ا يف حماية �سعبنا 
وار�سن��ا «. الث��ورة اجلهادي��ة ه��ي احل��ل بك��ل ا�سلحته��ا وم�ستمرة 
.وانه��ا لن تدوم حرب اال�ستنزاف التي ينتهجها الغزاة و االرهابيون 
واملتاآم��رون �س��د الوطن وال�سع��ب وان �سفينة الوط��ن تبحر بقبطان 
واح��د ولن تر�س��و اال يف مر�س��ى الع��زة والكرامة واال�ستق��الل فرغم 
التهوي��ل والت�سليل والتخويف والرتهيب والقت��ل واالعمال الهمجية 
امل�ستهدف��ة للممتلك��ات واملواطن��ني فلن يجدوا اال ري��ح الياأ�ش والذل 
واملهان��ة.. حف��ظ اهلل ال�سيد القائ��د املجاهد الثائر. حف��ظ اهلل اجلي�ش 
واللجان وال�سعب والوطن العزيز من �سرور قوى الظالم واال�ستعمار 

واالرهاب…اليمن ينت�سر

م��ر اأ�س��بوع عل��ى ب��دء املعرك��ة والزال حمور 
الوالي��ات املتح��دة عاج��ز ع��ن حتقيق انت�س��ار 
ميداين اأو �سيا�س��ي ومازال يروج للمرة اخلام�سة 
عن �س��يطرته على مطار احلديدة لتحقيق مك�سب 

معنوي للتغطية عن خ�سارته يف املعركة.
لالأم��م  ال�س��ابقة  اجله��ود  ف�س��لت  بالت��وازي 
املتح��دة يف اإنه��اء احل��رب على اليمن امل�س��تمرة 
منذ ثالث �س��نوات، نظ��را ال�س��تمرار االنتهاكات 
ال�س��عودية وعدم جنوحها لل�س��الم والتي دفعت 
باليم��ن ال�س��عيد اإلى جحيم ح��رب بالوكالة وفقا 
الأجن��دة »الع��دوان ال�س��عودي« حت��ى اأ�س��بح 
البلد يف غ�س��ون اربع �سنوات يعي�ش اأ�سواأ كارثة 

اإن�سانية يف العامل.
مل��اذا يح��اول الع��دو حتوي��ل املعرك��ة وكانها 

معركة جغرافيا معينة ويلقي بكل ثقله فيها؟!
تعترب مدينة احلديدة ومينائها اال�س��رتاتيجي 

�س��ريان احلياة بالن�س��بة لل�س��عب اليمني، ولكن 
يف امل�س��هد االآخر تكم��ن اأطماع اأوربي��ا واأمريكية 
م��ن اأج��ل ال�س��يطرة عل��ى ال�س��واحل واملم��رات 
البحري��ة لتعزي��ز قدرتهم الع�س��كرية على تاأمني 
كام��ل ال�س��واحل اليمني��ة على »البح��ر االأحمر« 
م��ن خ��الل ’’اقام��ة ج�س��ور بحري��ة‘‘ وم��ن ث��م 
الزحف للعا�سمة �س��نعاء، لدفعهم للجلو�ش اإلى 
طاولة املفاو�س��ات من خالل احل�س��م الع�سكري، 
ل�سمان ا�ست�سالم اأن�سار اهلل قبل مفاو�سات احلل 
ال�سيا�سييي والُقبييول ب�ُسييروط اال�ست�سييام التييي 

�سَيِتم فر�سها عليهم.
اأخط��اأ ال�س��عوديون واالإماراتي��ون باختب��ار 
قوة ‘‘اأن�س��ار اهلل’’ عندما قرروا اقتحام مدينة 
اآالِف  وَح�س��د  احلي��وي،  و�س��احلها  احلدي��دة 
م��ن املرتزقة وت�س��ورت دول حتال��ف العدوان 
اأنه��ا يف معركة احت��الل احلدي��دة ذاهبة لنزهة 

ا�س��تجمام، وراأت يف ق�سف طائراتها وبوارجها 
لك�س��ر  االأق��وى  والو�س��يلة  الرابح��ة،  الورق��ة 
اإرادة اليمني��ني واإجباره��م عل��ى رف��ع الرايات 
البي�س��اء و �س��هدت املنطق��ة املحيط��ة مبين��اء 
احلديدة ت�س��عيدا للقتال طوال االيام االخرية 
لل�س��يطرة عل��ى جمري��ات  يف حماول��ة يائ�س��ة 
املعرك��ة اإعالمّي��اً وع�س��كرياً من خ��الل الرتكيز 
عل��ى »مط��ار احلدي��دة« ويف حتلي��ل للم�س��هد 
يحاول املحور املعادي الو�سول ملطار احلديدة 
لتكرار ال�سيناريو االمريكي حني دخلوا العراق 
وجعل��وا من فكرة الرتكيز على مطار بغداد  كل 
الق�سة وعلى ا�سا�س انه ومبجرد التقاط �سورة 
من املطار يتم ت�سوير االمر ان املعركة ح�سمت 

واحلديدة �سقطت وقد مت �سحق احلوثيني.
ولك��ن ج��رت الرياح مب��ا ال ت�س��تهي ال�س��فن.. 

فتعددت االأ�سباب واملوت واحد!

وج��دت قوى حتالف الع��دوان نف�سها يف ورطة 
�سدم��ت  اأن  بع��د  ب��ه  تفاج��اأت  خط��ري  وم��اأزق 
بالتكتيكات الع�سكرية وحجم اال�ستعداد احلربي 
ل��دى جماعة اأن�س��ار اهلل حيث تفاج��اأت بت�سييق 
اخلن��اق على ق��وات الع��دوان وح�ساره��ا و�سّل 
حركته��ا ع��ن التق��دم اأو الفرار مم��ا كبدها الكثري 
م��ن اخل�سائ��ر يف االأرواح والعت��اد، ك��ل ذل��ك مل 
تك��ن تتوقعه قيادة الع��دوان االأمريكية الغربية، 
وكان اعتقادها اأن ق�سف الطريان والبوارج كاٍف 
للق�ساء متاماً عل��ى مقاومة ودفاع رجال اليمن.. 
�سركاء جدد يف العدوان على اليمن .. اليمن يواجه 
الع��امل.. بعد ي��وم من نف��ي ال�سلط��ات الفرن�سية 
م�سارك��ة قواته��ا الع�سكري��ة يف احل��رب الدائرة 
يف اليم��ن، جاء التاأكي��د من اإحدى اأه��م ال�سحف 
الفرن�سي��ة، فقد َك�سفت �سحيف��ة “لوفيغارو” اأّن 
ُقّوات فرن�سّية �سارك��ت  بالهجوم على االأر�ش يف 

اليمن اإل��ى جانب الق��وات االإماراتي��ة، فاأي دور 
لهذه القوات؟

تنك�س��ف االأوراق يوم��اً بعد ي��وم احلقيقة من 
احلرب عل��ى اليم��ن والالفت يف ’’مع��ارك البحر 
االأحم��ر‘‘ اأن اله��دف م��ن اإع��الن وزارة الدف��اع 
الفرن�سي درا�س��تها طلب نزع االألغام يف احلديدة 
احل��رب  يف  الفعلي��ة  م�س��اركتها  عل��ى  للتغطي��ة 
الدائرة يف اليمن، ذلك اأن الفرن�س��يني ال يك�س��فون 
عادة عن العمليات التي تقوم بها قواتهم اخلا�سة 

خارج احلدود الفرن�سية.
ولك��ن م��ن ينظر يف امل�س��هد االأخر م��ن املعركة 
�س��يدرك اأن �س��مود ال�س��عب اليمن��ي اأنهك حمور 
الوالي��ات املتح��دة ال��ذي �س��يكون في��ه الع��امل 
�ساهدا على �سناعة التاريخ اجلديد بدون اأمريكا 
واإ�س��رائيل« و�س��يكون ال�س��عب اليمن��ي هو ملك 

�سبه اجلزيرة العربية وعرو�ش البحر االأحمر.

هنا احلديدة.. املدينة التي حتطمت عندها اآلمال السعودية اإلماراتية

من ميادين اجلهاد /

أحمد عايض أحمد

الغط��اء الناري اجل��وي البح��ري اله�ستريي والتهوي��ل والت�سليل 
االإعالمي واالخرتاق من ال�ساط��ئ ركائز هجوم ا�سرتاتيجي تكاملية 
الإح��داث �سغط نف�س��ي وع�سكري وهمي ال ثمرة ل��ه جتاه املجاهدين 
وال�سعييب باأ�سلييوب اخلييداع املربمج من اأجييل اإ�سقاط مطييار وميناء 

احلديدة معنويا ح�سرا الأن املدينة �ستكون حرب �سوارع دامية.
م��ا �سب��ق بالن�سب��ة لتحال��ف الع��دوان باملقاب��ل اأدرك��ت القي��ادة 
الع�سكري��ة العلي��ا للجي�ش واللج��ان م�ستوى الهج��وم على احلديدة 
وم��ن اأي��ن وكيف وبقية التفا�سي��ل فو�سعت قي��ادة اجلي�ش واللجان 
ال�سعبي��ة خطط��ا دفاعية ملواجهة الهجوم اجل��وي البحري من خالل 
ت�سليل��ه وخط��ط هجومي��ة ملواجه��ة الق��وات الغازي��ة واالرتزاقية 
ل�سحقها.. ظن الغزاة واملرتزقة اأن احلرب املفتوحة هي هجوم جمرد 
لك��ن الواق��ع واملنطق والعل��م الع�سكري تقول ان احل��رب هي اإدارة 
و�سيط��رة ثابتة لذلك انتحر الغ��زاة واملرتزقة باملعركة انتحار دامي 
مب��ا تعنيه الكلمة وانقلب��ت موازين املعركة منذ بداي��ة الهجوم على 

احلديدة واإلى اليوم وما بعده.
اآالف القتل��ى واجلرح��ى بينه��م قي��ادات ع�سكري��ة كب��رية ومئات 
االآلي��ات الع�سكري��ة املدم��رة وتدم��ري بارجة حربية وقت��ل وجرح ما 
في��ه واجب��ار اأخري��ات والقب�ش عل��ى زورق حربي فرن�س��ي وطاقمه 
وفر���ش ح�سار ع�سكري حمكم على األوي��ة وكتائب للغزاة واملرتزقة 
ب�ست��ة مناط��ق بال�ساحل الغربي وهذه اأك��رب واق�سى هزمية ع�سكرية 

بل ف�سيحة.
خم�س��ة اأ�سابيع م�ست خ�سر الغزاة واملرتزقة ما فوقهم وما حتتهم 
م��ن اأجل الو�سول ملط��ار احلديدة الأنه رمز املدين��ة لذلك فتحوا خط 
اإمداد بح��ري �سعب لقواته��م املحا�سرة بالدريهم��ي واجبارها على 
التق��دم باجتاه املطار فتلقت القوات �سرب��ات قاتلة وح�سرها بقواعد 

ا�ستباك لن تخرج منها الأنها بكما�سة طوق ع�سكري حمكم.
املعرك��ة لي�ست معرك��ة مطار اأو مدينة اأو قري��ة هي معركة حترير 
وط��ن معركة �س��د حتالف اإقليم��ي دويل تق��وده اأمريك��ا وال�سعودية 

واالإم��ارات وال�سهاين��ة وال��خ ام��ا املرتزق��ة فهم وقود ح��رب، املهم 
بالن�سب��ة لن��ا نح��ن من �سيح�س��م املعركة وقاله��ا قائد الث��ورة قبل 3 

اعوام “اأنتم بداأمت احلرب ونحن نقرر متى وكيف تنتهي”.
الق��وة الت�سليحي��ة الت��ي هاجم بها الغ��زاة مطار احلدي��دة توازي 
ت�سلي��ح جي���ش بل��د “30 ال��ف مقات��ل ت�سن��ده جمموعت��ان بحريت��ان 
حربيت��ان و3 اأ�سراب مقات��الت و2�سرب مروحي��ات هجومية “حجم 
ق��وة يوؤكده��ا اأي خبري ع�سك��ري يتابع طبيع��ة املعرك��ة وم�ستواها 

وحج��م الغط��اء الن��اري الكثي��ف لها وماه��ي النتيج��ة “هزمية مذلة 
للعدوان”.

اإذ ال متن��ح املعايري الع�سكري��ة طرف ميتلك كافة اأن��واع االأ�سلحة 
الربية والبحري��ة واجلوية اأي اجناز اأو انت�سار على طرف يخو�ش 
املعرك��ة مبقاتل��ني ال ميلك��ون �س��وى اأ�سلح��ة ر�سا�سة، كم��ا ال متنح 
املعاي��ري الع�سكرية جيو�ش اإقليمية ودولي��ة حتظى بغطاء جوي اأي 

اجناز اأو انت�سار على وحدات ع�سكرية تقاتل بدون غطاء جوي..

التشخيــــــــــص العســـــــ�ـــري ملعر�ـــــــــــــــــــة الساحـــــــــــــل الغـــــــربـــــــــــي
معرك��ة احلديدة بالأ�س��ا�س بداأت منذ خم�س��ة اأ�س��ابيع بعملية اأطلقوا عليها ا�س��م “الرع��د الأحمر” 
وع�سكريا “ال�سيطرة على احلديدة” ولهذه املعركة و�سعت اأمريكا خارطة عمليات بحرية جوية برية كاملة 
اأ�سا�سها التهويل والت�سخيم والت�سليل الإعالمي خللق الإرباك بال�سارع.. م�سار الهجوم الغازي الربي هو فتح 
منفذ �ساطئي �سيق بدءاً ب�سمال اخلوخة اإلى مطار احلديدة دون التعمق بالأر�س فاإن جنحوا بذلك يتعمقون 
من الدريهمي بالعمق لعزل زبيد واجلراحي وبيت الفقيه وبقية مناطق ال�س��احل الغربي اجلنوبية بتهامة، 

ويعتمد الهجوم على توظيف ناري جوي بحري ه�ستريي.
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مصباح الهمداني

اإنها حكاية �ستعجُز عن �سرحها جملدات التاريخ، و�ستعتذر عن حملها 
عجالت الزمن، و�سترتنح عن تو�سيح تفا�سيلها متاحف العامل...

لق��د اأقبَل املحمدان )�س��يبة زايد ومهفوف �س��لمان( يج��ران مليارات 
امل�س��لمني؛ املح�س��لة م��ن النف��ط العربي، وعائ��دات احل��ج والعمرة، 
واأرب��اح ال�س��ياحة؛ ليودعانه��ا يف خزائ��ن ال�س��هاينة واالأمريكان ومن 

معهم...
وجاءت بعدها البارجات، والتي تنحني عند اأقدامها اأمواج املحيطات، 
واأقبل��ت اأحدث الفرقاطات، وغا�س��ت اأجود اأنواع الغوا�س��ات، وامتالأ 
البحر بال�س��يحات تلو ال�سيحات، وعلت اأنكر االأ�سوات بكل اللهجات، 

وارتفَع نداُء احلما�ش بكل اللغات...
ج��اء االأ�س��باه االأع��راب )املحم��دان( ومعه��م االأمريك��ي واليه��ودي 

والربيطاين والفرن�سي، وكل عبيد املال من جنجويد ال�سوادان، وحثالة 
ال�س��نغال، واأغبياء اأوغندا، وعاهات ت�س��اد، وجنود ونا�سة، ومرتزقة 

االإمارات ال�سمالية، وبقايا اأ�سواق ال�سبيحة...
وباملقاب��ل ج��اء القائد اليمني العربي ومعه ن�س��ٌخ مك��ررة من الكرار 
واملق��داد وعمار واحل�س��ن واحل�س��ني وزيد وعي�س��ى بن زي��د وحبيب 
بن مظاهر ومالك االأ�س��رت، واأبي ذر، واأ�س��امة بن زيد، وقي�ش بن مالك، 

وبرير الهمداين، وعبد اهلل االأرحبي، وجندب اخلوالين...
مت��دد البحر على امت��داده حتت جحافل عدة الغ��زاة وعتادهم، ومت 
مت�س��يط ال�س��ريط ال�س��احلي م��رًتا م��رتا؛ بطائراتهم متع��ددة االأعالم 

واالأحجام، والتي مالأت االأجواء..
ك الثعبان العمالق، يجرٌّ يف اأح�سائه ف�سالت الكوكِب االأر�سي  ثم حترَّ
كله��ا، م��ن اأبي���شٍ واأ�س��ود، واأعراب��ي واأجنبي، عل��ى امتداد ال�س��احل 

الغربي بطوله..
الكا�س��حات،  العرب��ات، ومئ��ات  اآالف  الثعب��ان ويف جوف��ه  حت��رك 

وع�سرات االآالف من حثاالت العامل وعبيد الدوالر والريال والدرهم..
واأكمل حكام االأر�ش خطتهم، بعد اأن ملوؤوا من االأعراب خزائنهم..

وقال اأحد �س��غار العمالء؛ باأن العيد �س��يكون عيدين، واأن الرق�سات 
والراق�س��ات؛ لن تكوَن اإال يف املطار وامليناء.. لكن العيد اأقبل.. واأغلق 
ثاين العيد بابه، واأقفل العيد بثالثه اأبوابه..وما تزال الراق�سات تنتظر، 

والرق�سات حتت�سر...
ج��اء العي��د باأيام��ه االأربعة ومل ن��َر يف املط��ار واملين��اء؛ اإال القيادي 
البط��ل حمم��د البخيت��ي، والثائ��ر �س��هاب ال�س��امي، واحُلر عب��د الرب 
املرت�س��ى، واحُلر الكب�س��ي، وال�س��امخ عب��د الغني الزبي��دي واحلرة 

ر�سية االأ�سموري، والبا�سلة ابت�سام املتوكل.. وغريهم من االأحرار..
ُم باآالف االأطنان من احلديد والنار  ميمُت ب�سري الأرى الثعبان املتورِّ

والعبيد، فراأيُت العجَب الُعجاب!
راأيُت ماال ت�س��تطيُع العني روؤيته، وال العقُل ا�ستيعابه، وال املقايي�ش 

الب�سرية ح�سابه..
ميم��ُت ب�س��ري ثاني��ًة نحو البح��ر امل�س��كون ببارجات االأر���ش كلها، 

ورادارات العامل اأجمع، فراأيُت ما حريين، واأذهلني!
كان االإع��الُم ال��كاذب ورايات��ه اخلادع��ة ي�س��ورون حف��الت الرق�ش 

والغناء على �ساالت املطار و�ساحات امليناء..
وكانت الف�س��ائيات ال تتوقف عن بث ال�س��ائعات، ومل تتوقف األ�س��نة 
ان، ويف  املحللني امل�س��تاأجرة، والتي مت ق�شُّ مقا�س��اتها يف القاهرة وعمَّ
الريا���ش و�س��احل عمان؛ لتك��ون نع��ااًل يف االأفواه، ورب��اًل ترتاق�ُش له 

اللهاة، وبوًقا ملرتزقة الغزاة...
اأ�س��اء البح��ُر فج��اأة، وكاأمن��ا انبعثت منه الن��ريان، وث��اَر يف جوفه 
ب��ركان، وبينما العيوُن ترُقُب وتراقب؛ كان بيان رجال البحرية يزفون 

االأنباء، باأن هناَك حفلُة �سواء، لبارجٍة اإماراتية اأمريكية �سهيونية...
انتف�ش البحُر ببوارجه و�س��فنه وقواربه لينت�س��ل الع�س��رات من كل 

اجلن�سيات، وُتعلن دويلة �ساحل عمان عن الوجبة االأولى...
وت�ستمر االأوامر للثعبان بال�سري يف طريقه املجهول، وي�سري ثم ي�سري، 
دون اأن يجد مقاومة تذكر، اأو عناًء ُي�سطر، و�سل الراأ�ُش اإلى حيُث اأراد 
ل، وُهنا قامت القيامة، وبداأ اأويل الباأ�ش مبخططهم  له املخططون اأن ي�سِ

امل�س��تحدث اجلديد، ومتَّ ف�سُل الراأ�ِش عن اجل�سد، ثم ف�سُل ال�سدر عن 
ال�سرة، ثم ف�سل احلو�ش لوحده، ثم ف�سُل ال�ساقني، ثم ق�ش ال�ساق من 
الركبة، وق�ش الكعب، وف�س��ل االأ�سابع اإ�سبًعا اإ�س��بًعا..ال تت�ساءلوا 
اإن كان ثعباًن��ا فمن اأين له باأ�س��ابٍع وحو�ش.. اإنه ال ي�س��به ثعابني وال 

حيوانات وال طفرات هذا العامل.. اإنه م�سٌخ �سهيواأمريكي!
وفيم��ا البارج��ة يف البح��ر م�س��تعلة، وجمال���ش بن��ي نهي��ان بالب��كاء 
والعويل ممتلئة، كان اليمانيون يغط�س��ون يف بحرهم الطاهر، كاأ�س��ماُك 
قر�ٍش ماهرة مفرت�س��ة، واأم�س��كوا بالقارب الفرن�س��ي املغرور، واأخذوه 

اأ�سرًيا ذلياًل خا�سًئا..
وفيما القارب ي�س��ق طريقه مبن فوقه نحو ال�س��احل اليمني، كان 
تو�سكا ُيعلُن ح�سوره، ويحتفُل باجلمعة والعيد بطريقته اخلا�سة، 
وُيكم��ل حفل��َة الف��رح والع��زاء مًعا، ليجث��م بوزنه الثقي��ل، وحمله 
اجلليل يف مراب���ش املغرورين مرتزقة اأمريكا، ويجعل النائحات يف 

�ساحل عمان باملئات..
وبانتظار دورها املاأمول كانت الطائرات امل�سرية تطري بارتفاعات 
مقدرة، لتفرغ حموالتها امل�س��ددة، فوق كل خيمة وهنجر، وحُترُق 
»�س��مايط« »املُ�س��مطني« وال�س��ور املعلق��ة لعم��الء الغ��زاة؛ م��ن 

االأحياء والهالكني..
وج��اء املبع��وث االأممي ب�س��رعة الربق على غري عادت��ه؛ وبعد اأن 
�س��رب قهوته، و�ساأله االأحرار عن مهمته، فاإذا به يك�سف عن اأوراقه، 
ويطلُب فك احل�س��ار عن اأع�س��اء الثعبان املقطعة، وينا�ِسد االأحرار 
باإعتاق املحا�س��رين من الغزاة وعمالئهم ومرتزقتهم.. جاء غريفيث 
ليطل��ب ب��كل �س��راحة وبجاح��ة اأن يت��م ف��ك احل�س��ار ع��ن االآليات 
واملدرع��ات وال�س��احنات وامل�س��فحات واملجنزرات وم��ن عليها من 
الغ��زاة ونعال نع��ال نعالهم..ولي���ش كما قالت »العربي��ة« باأنه جاء 

ليطلب ت�سليم امليناء واملطار...
اأطل��ُت عليكم وما يزاُل يف القلب حديٌث اأ�س��طوري ع��ن اأولئك االأباة، 
االأولياء العظماء ال�سناديد االأ�سداء وهم يقطعون الثعبان، ويت�سدون 

لالآليات واملدرعات الهاربه واخلائفة واملرتعدة..
يواجهون وُيعطبون ويحرقون بر�سا�س��اتهم الب�سيطة؛ اأعتى واأحدث 

واأ�سد ما اأنتجته م�سانع اأمريكا واأوروبا!
لن اأ�ستطيع و�سف ب�سالِة اأحفاد الكرار وعمار، ولي�َش اأمامي واأمامكم 
اإال اأن تتابع��وا امل�س��رية، وتكحل��وا اأعينكم مب�س��اهد االإع��الم احلربي 

والتي تتوقف لها القلوب وتق�سعر لهولها االأبدان...
وختاًما: اأبارُك للقائد ورجاله هذا الن�سر املوؤزر!

ُل اأقداْم اأولئك االأخيار االأبرار االأحرار؛  واأقبِّ
من رجال تهامة وحمافظات اليمن عامة!

تقارير

العدو االإماراتي وال�س��عودي والتحالف اعد للمعركة 
ال�س��احلية اجليو���ش والعتاد واالإمكانات من��ذ اأمد بعيد 
طبع��ا باإ�س��راف وتخطي��ط اأمريك��ي بريط��اين ، وجاءت 
االإمارات��ي  ح�س��ابات  بعك���ش  االأر���ش  عل��ى  النتائ��ج 
والتحالف الذي ارادها وتخيلها معركة �س��هلة وانت�سار 

�سيا�سي واإعالمي حا�سم .
الع��دو االإماراتي ب��داأ معركة ال�س��احل الغربي بحملة 
اإعالمية كبرية وتبجح وعنرتيات وت�س��خيم الإجنازاته 

التي �سرعان ما تبخرت وبان زيفها يف وقت وجيز .
يف بداية معركة ال�ساحل الغربي كان الغرور واخليالء 
ق��د جعل��ت االماراتي يت�س��در امل�س��هد ملا �س��مي بعملية 
الرع��د االحمر مبفرده مع اإتاحة هام���ش اإعالمي الإعادة 
اإنتاج �سورة طارق عفا�ش وع�ساباته املهزومة من بقايا 
النظ��ام العائل��ي العميل والفا�س��د .. يح��اول االإماراتي 
والتحال��ف م��ن خ��الل لفيف املرتزق��ة اجل��دد خلق قوة 
ع�سكرية و�سيا�سية مكافاأة الأن�سار اهلل والقوى املدافعة 
ع��ن اليم��ن تك��ون مبثاب��ة حف��رت مين��ي تاب��ع لالإمارات 
وال�سعودية واأمريكا، وتكون طرفا وازنا يف اية حوارات 
للت�س��وية ال�سيا�س��ية القادم��ة برعاي��ة االأم��م املتحدة.. 
عملية غ��زو واحتالل احلدي��دة وال�س��احل الغربي التي 
تقوده��ا االإمارات تاأتي عمليا ال�س��تكمال ال�س��يطرة على 
كل ال�س��واحل واملوان��ئ واجل��زر اليمني��ة املمت��دة من 
امله��رة اإلى ميدي ، و�س��من خمطط ا�س��تعماري اإقليمي 
ودويل بقي��ادة اأمري��كا يقوم يف جانب من��ه على االعتماد 
عل��ى الق��وى االإقليمي��ة وا�س��تخدامها كاأدوات لتنفي��ذ 
احل��روب والتدخ��الت بالوكالة كما هو احل��ال يف اليمن 

و�سورية والعراق وليبيا الخ .
ولي�ست �س��حيحة تلك املربرات والذرائع ال�سيا�سية ، 

واالقت�س��ادية ، واالن�س��انية ، وذريعة تهريب االأ�سلحة 
االإيراني��ة الت��ي تروج له��ا االإمارات وحتال��ف العدوان 

ال�سعودي االأمريكي لغزو احلديدة واحتاللها .
وامامنا عدد من احلقائق الوا�س��حة التي ال ي�س��تطيع 

حتالف العدوان انكارها منها :
1 – ان احلديدة وال�س��احل اليمني خا�س��عة عمليا 
للح�س��ار ال�س��امل الذي ير�س��د كل �س��اردة وواردة 
تدخ��ل اإلى احلدي��دة من قبل حتالف العدوان نف�س��ه 

منذ البداية .
2 – اأن الت�س��ييق واملنع ملمار�س��ة املنظم��ات الدولية 
دوره��ا يف اإي�س��ال امل�س��اعدات االإن�س��انية يت��م م��ن قبل 

التحالف نف�سه .
3 – اأن جترب��ة االحت��الل االإماراتي لع��دن واجلنوب 
وممار�س��اته القمعية وانتهاكه حلقوق االن�س��ان املوثقة 
، ون�س��ره للفو�س��ى واالإره��اب يجع��ل م��ن حديث��ه عن 
اإي�سال امل�ساعدات واجلوانب االإن�سانية ماأ�ساة حقيقية 

، وا�سبه �سيء بحديث العاهرة عن ال�سرف .
حقيقة اأهداف العدوان ال�سعودي االأمريكي االإماراتي 
تك�س��فت واأو�س��حت بعد قراب��ة االأع��وام االأربعة، فهو 

عدوان همجي وح�سي غري مربر وال �سرعي ،
فما ات�س��م به هذا العدوان من انتهاك �سريح ووا�سح 
لكل حقوق االن�س��ان ومن جمازر وح�سية وتدمري منظم 
ومق�س��ود ل��كل مقوم��ات احلي��اة ناهيكم عن احل�س��ار 
الظ��امل يوؤك��د انه مل يك��ن بغر���ش اعادة ال�س��رعية وال 
لهدف الت�س��دي ملزعوم اخلطر االيراين بل جاء يف �سياق 
الهجمة اال�س��تعمارية االأمريكية ال�سهيونية ال�سعودية 

على اليمن واملنطقة .
طبيع��ة العالق��ة التي تربط ترامب مبحمد بن �س��لمان 

وحممد بن زايد وما يقومان به من اأدوار تاآمريه عدوانية 
يف اليم��ن واملنطقة تف�س��ر حقيقة الع��دوان على اليمن .. 
االأدوار اخلطرة وامل�س��بوهة التي تقوم بها ال�س��عودية 
واالإمارات يف �سبوة وح�سرموت واملهرة واجلوف تربز 
االأطماع اال�س��تعمارية يف الرثوات اليمني��ة .. كما تظهر 
االأبعاد اال�س��تعمارية االأمريكية لل�سيطرة على املناطق 
احليوي��ة يف اليم��ن م��ن خ��الل قي��ام الوكي��ل االإماراتي 
وال�س��عودي باالنت�س��ار الع�س��كري واالحتالل املبا�س��ر 
للجزر وال�سواحل اليمنية و�سوال اإلى حماولة ال�سيطرة 
الع�س��كرية على احلديدة وال�س��ريط ال�س��احلي الغربي 
.. غ��ري بعيدة ه��ذه التحركات ال�س��عودية االماراتية يف 
اليمن عن اأجن��دة الهيمنة االأمريكية على املنطقة لعقود 
قادم��ة م��ن الزم��ن ،. ويف ال�س��ياق نف�س��ه تاأت��ي موؤامرة 
�س��فقة القرن االأمريكية ال�س��هيونية الت��ي يلعب حممد 
بن �س��لمان وحمم��د بن زاي��د دورا حموريا فيه��ا ، فبعد 
ق��رار ترامب االعرتاف بالقد�ش املحتلة عا�س��مة للكيان 
ال�سهيوين ونقل �سفارته اإليها بتواطوؤ ومباركة �سعودية 
تاأت��ي  اإ�س��المية،  اإماراتي��ة م�س��رية ور�س��مية عربي��ة 
اجلوانب املتعلقة بالتطبيع الر�س��مي العربي مع الكيان 

ال�سهيوين، والعمل على دجمه �سمن امل�سالح امل�سرتكة 
العربية ال�سيا�سية واالقت�سادية .

�س��بق لل�س��عودية اأن اأعلن��ت وعلى ل�س��ان املت�س��هني 
اقت�س��ادي  م�س��روع  اإط��الق  ع��ن  �س��لمان  ب��ن  حمم��د 
ا�س��تثماري �س��ياحي �س��خم عل��ى احل��دود ال�س��عودية 
االأردني��ة الفل�س��طينية امل�س��رية حت��ت م�س��مى ني��وم ، 

وبتكلفة 500 مليار دوالر .
وال �س��ك باأن هذا امل�س��روع الذي �س��يكون حتت اإدارة 
�سهيونية اأمريكية يتطلب اإزالة العوائق اال�سرتاتيجية 

واملوانع ال�سيا�سية لتنفيذه نذكر منها :
و�س��نافري  ت��ريان  جزيرت��ي  ع��ن  م�س��ر  تن��ازل   –
لل�س��عودية الت��ي �ست�س��لمها بدوره��ا الأمري��كا والكي��ان 

ال�سهيوين .
– اإجب��ار ال�س��لطة الفل�س��طينية على القبول ب�س��فقة 

القرن.
لرتكيا. �سواكن  جزيرة  بتاأجري  ال�سودان  – قيام 

واللبنانية  الفل�س��طينية  املقاوم��ة  – �س��رب حركات 
وت�سنيفها يف قوائم االإرهاب.

– غ��زو اليم��ن واحت��الل ج��زره و�س��واطئه وموانئه 

م��ن قبل االإمارات وال�س��عودية كمرحل��ة متهد لالحتالل 
االأمريك��ي الربيط��اين ال�س��هيوين .. لذل��ك تبق��ى معركة 
احلديدة وال�ساحل الغربي ا�سرتاتيجية ومهمة بالن�سبة 
الأط��راف حتالف ال�س��ر والع��دوان ال�س��تكمال ترتيبات 
ان�س��اء منطقة نيوم االقت�س��ادية واالنتق��ال اإلى مرحلة 
التطبيع العلني مع الكيان ال�س��هيوين، وت�سفية الق�سية 
الفل�سطينية، و�سرب القوى املناوئة يف اليمن واملنطقة .
يحاول االماراتي احتالل ال�س��احل الغربي واحلديدة 
تنفي��ذا للخط��ة املزمنة املوكلة اليه فيما يعرف ب�س��فقة 
الق��رن ، وا�س��تباقا لزي��ارة ال�س��هيوين جاري��د كو�س��ر 

امل�سرف على تنفيذ �سفقة القرن للمنطقة .
لذل��ك واإزاء تع��رث عملي��ة الغ��زو االإماراتي لل�س��احل 
الغربي واحتالل احلديدة دفعت االإمارات باأوراقها كلها 
اإلى الواجهة وخالل اال�س��بوع املا�س��ي عملت االإمارات 

والتحالف على :
باأمريكا للتدخل الع�س��كري يف  – حماولة اال�س��تعانة 

املعركة .
– حماولة ال�س��غط بالورقة االإن�س��انية داخل جمل�ش 
االم��ن ع��رب بريط��اين ال�ست�س��دار ق��رار اأمم��ي بو�س��ع 
احلديدة حتت اإ�س��راف االأمم املتح��دة، وحفظ ما وجه 
االإم��ارات واحل�س��ول على اإجناز �سيا�س��ي يحقق هدف 

الغزو واالحتالل .
– جلاأت االإمارات وال�س��عودية اإلى اإعادة ا�س��تخدام 
وتوظي��ف ورق��ة ال�س��رعية وه��ادي �سيا�س��يا واإعالمي��ا 
لتربير الغزو وت�سويقه ، وال�سماح له بزيارة اأبوظبي و 
اللقاء مع ابن زايد ، وال �سك باأن ماأزق االإمارات يف جبهة 
ال�س��احل ق��د جعلها تقب��ل باإعادة هادي وال�س��رعية اإلى 
التداول ال�سيا�س��ي واالإعالمي وعقد �س��فقة من نتائجها 
ال�سماح االإماراتي للمرتزق هادي بالعودة اإلى عدن بعد 

طول رف�ش وممانعة .
القا�س��ية  ال�س��احل  معرك��ة  يف  الع��دوان  انك�س��ارات 
واملوؤملة حتمت على االإماراتي اجلمع بني خليط املرتزقة 
القدامى واجلدد يف م�س��هد لن ي�س��من له بالنتيجة �سوى 
اال�سييتنزاف  ميين  يومييي  وب�سييكل  بالنقيياط  اخل�سييارة 

ال�سيا�سي واالإعالمي والع�سكري الب�سري واملادي .
هي معركة اليمنيني جميعا اإذا

وال خيار �سوى االنت�سار باإذن اهلل.

أبعــــــــــــــــــــــــاد استـــــــــــــــراتيجــــــــــية �ـــــــبرى ملعر�ـــــــــــــة الساحل

معـــــــــــــــــــــر�ــــــــــــــــــة الثـــــــــــــــعبــــــــــــــــــــــــان!

كتب | محمد المنصور

االنتصارات الع�س��كرية للجي�ش واللجان ال�س��عبية واأبناء تهامة يف جبهة ال�س��احل 
الغربي تفاقم ماأزق العدو االماراتي وحتالف ال�س��ر والعدوان وورطتهم التي �س��تتحول اإلى 
هزمية باإذن اهلل.. الوقت ال يعمل ل�س��الح التحالف ال�س��عودي االمريكي االإماراتي املجرم 
وال ل�س��الح مرتزقت��ه ب��ل ل�س��الح املدافع��ن عن االأر���ش والكرام��ة وم�س��تقبل اليمن احلر 

امل�ستقل .
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جميل أنعم العبسي

جل�س��ة مغلق��ة اأول��ى وثانية ملجل���ش االأمن 
املين��اء  الت�س��عيد وحتيي��د  ال��دويل بخف���ش 
واملدين��ة م��ن العملي��ات الع�س��كرية املعادية  
��كل ذلك �سوء اأخ�سر  يف ال�س��احل الغربي، َف�سَّ
جلحافل الغزو العاملي��ة واالإقليمية والعربية 
والداخلية ومب�س��اركة قوات فرن�سية بتد�سني 
الهجوم الثالث لل�سيطرة على مطار احلديدة، 
وال�سيطرة اجلوية على �سماء مدينة احلديدة 
وعل��ى م��دار ال�س��اعة، واملتزام��ن م��ع غارت 
جوية على ال�س��ريط ال�س��احلي باأكرث من مائة 
ل مهم��ة  غ��ارة لتحقي��ق اإجن��از مي��داين ُي�س��هِّ
»غريفي��ث« بانت��زاع تنازل �سيا�س��ي بت�س��ليم 
احلدي��دة اأو املين��اء اأو املطار كخط��وة اأولية 
مُتكن االإجنليزي بالنهاية من احتالل ال�ساحل 
الغربي بالكامل كهدف �س��هيوين ا�س��رتاتيجي 
للع��دوان  االأول  الع��ام  يف  مبك��رًا  تنباأن��ا 
ب��اأن ال�س��احل الغرب��ي اليمن��ي ه��دف اأمن��ي 
وا�سرتاتيجي للكيان االإ�سرائيلي تت�سارك معه 

فرن�سا لعوامل اقت�سادية. 
غريفي��ث  مارت��ن  لليم��ن  ال��دويل  املبع��وث 
كان يتح��دث ع��ن مب��ادرة �س��املة حل��ل االأزمة 
اليمني��ة، واأ�س��بح يتح��دث عن اأزم��ة احلديدة 
االإن�س��انية املفتعل��ة باخل��ارج االأجنب��ي، وتلك 
بالهج��وم  الب��اردة  الربيطاني��ة  الدبلوما�س��ية 
االأول والث��اين والثال��ث حت��ى م��ا بعد العا�س��ر 
بال�سيا�س��ة والع�سكر والتكفري الوهابي والنفاق 
والعن�سرية واملناطقية وغريها والهدف واحد 
مت�س��هينة..  يهودي��ة  بح��رية  االأحم��ر  البح��ر 
املفاجئ��ة  عن�س��ر  ينتزع��ون  واملجاه��دون 
ق��وى  فتبع��رثت  بالتو�س��كا  الثال��ث  للهج��وم 
الغ��زو ماب��ني �س��رعى وجرحى وحما�س��رين، 
وكما�س��ة ع�س��كرية جهنمية ت�س��تدرج جماميع 
النف��اق وتنق���ش عليه��م وتبيده��م م��ع اآلياتهم 
ي�س��ارك  امل�س��ري  اجل��و  و�س��الح  ومدرعاته��م، 
بغارات جوي��ة تنهال على روؤو�س��هم واآلياتهم، 
مل  والعني��ف  املع��ادي  االإعالم��ي  والق�س��ف 
ينقييذ املوقف باإ�سييقاط املطار �سييباحاً، ليتجلى 
املوق��ف باملي��دان م��ع غ��روب ال�س��م�ش عك���ش 
�س��روق ال�س��م�ش انك�س��ار الغزو الثال��ث باأكرث 
م��ن 170 قتي��ل ومئ��ات اجلرحى بينه��م اأركان 

ح��رب وتدم��ري اأكرث من 60 اآلي��ة متنوعة خالل 
48 �ساعة رملية �س��احلية قدمية جديدة باليمن 

مقربة للغزاة. 
وغريفي��ث يف �س��نعاء يق��ذف وبطريق��ة غ��ري 
مبا�س��رة باأوراق الهج��وم الرابع اأو الت�س��ليم؛ 
فاالإع��الم املعادي يتح��دث تارة عن نق��ل األوية 
النف��اق من تع��ز واجلوف وم��اأرب اإلى �س��احل 
امل��وت؛ وت��ارة اأخ��رى يتح��دث عن انتفا�س��ة 
اأبناء احلديدة �س��د االأمن واالأمان واال�ستقرار 
متاماً مثل انتفا�سة وثورة تعز حلمود املخاليف 
واملحاف��ظ الهمام ُثمَّ ف��ربكات التمثيل االإعالمي 
من �س��وارع تع��ز االآمن��ة وامل�س��تقرة يف حينها 
لقن��اة اإخ��وان قطر »اجلزيرة مبا�س��ر«، وكذلك 
نف���ش احلال مع فتنة دي�س��مرب ب� »انتف�س��وا«، 
وتع��ز دفعت الثمن غالياً وغ��ايل جدًا وما زالت، 
و�س��نعاء واأدت فتن��ة ال�س��ريع �س��ريعاً ملن��ع 
االقتت��ال الداخل��ي يف يوم��ني بالتح��ام اجلي�ش 

واللجان ال�سعبية والقبائل و�سكان العا�سمة.
�سنعاء اليوم حتت�سن كل اأبناء اليمن، وتعز 
مناطقية، وعدن عن�سرية وحمتلة، وكذلك يراد 
للحديدة اإما بتكرار اإثم املخاليف واملحافظ لتعز 
اأو فتنة دي�س��مرب، وِكال االحتمالني لن يتكررا يف 
احلديدة لعدم وجود زعيم ع�سابة تهامي ميتلك 
خمازن اأ�س��لحة واأر�س��دة مالية واأذرع عائلية 
تكفريية حتلم بالتوريث والرثوات وحكم البالد 
بالتق�س��يم والفو�س��ى حتى بجمهورية �سنعاء 
واحلدي��دة كح��ٍد اأعل��ى اأو جمهوري��ة اخلوخة 
واملْف��َرق كحد اأدنى، وبحماية اآل �س��عود وزايد 

والقوات الفرن�سية اخلا�سة. 
اإذن زعيم تهامي خائن �س��فر، اأي�ساً حمافظ 
برج��وازي طم��وح بحك��م اإقليم تهامة �س��فر، 
فكان��ت اخليبة م��ن اإعالم الع��دوان اخلارجي 
باإطالق نداء الأبناء تهامة بالتوجه للقتال وذلك 
موؤ�س��ر هام لوهن و�س��عف حتال��ف العدوان، 
ووج��ود ال�س��لفي اجلنوب��ي التكفريي موؤ�س��ر 
اأه��م النع��دام الق��وة الب�س��رية ووه��ن حر�ش 
جمهورية العائلة، واخليبة من ن�س��يبهم ولن 
تتدمر احلديدة من الداخل فالطابور اخلام�ش 
جب��ان وخاليا التكفري الوهاب��ي تتهاوى اأمنياً 
وتت�س��اقط كاأوراق اخلري��ف الواح��دة بع��د 
االأخ��رى، وجحاف��ل الغ��زو اخلارجي عاجزة 
اأمام الفئة القليلة املوؤمنة، فئة طالوت القليلة 
املوؤمن��ة، ولي���ش اأمام الع��دوان اإالَّ ا�س��تقدام 
األوي��ة نفاق تعز واجلوف وماأرب اإلى �س��احل 
املوت بعد تفريغ اجلن��وب من عمالقة التكفري 
ال�س��لفي واألوي��ة النفاق، وتفري��غ اجلبال من 
بقاي��ا وفل��ول فتنة دي�س��مرب، وذل��ك اإن حدث 
فرم��ال ال�س��احل �س��تدفنهم باأ�س��رع مم��ا ه��و 
متوقع، خا�س��ة اإذا دخلت اأ�س��لحة املفاجئات 
اإل��ى مي��دان القت��ال املقد���ش للفئ��ة املوؤمن��ة 
القليل��ة التي تواج��ه حتالف عامل��ي معلن من 
اأمري��كا وحتى فرن�س��ا بريطاني��ا واأذنابهم من 
داخل الع��رب وامل�س��لمني املتحالفني مع يهود 
بني �س��هيون اّلذين ح�س��دوا كل اأنواع النفاق 
اإل��ى �س��احل امل��وت لالأع��داء، �س��احل تهام��ة 
اليمن واحلديدة والَّذي �س��ينال �س��رف اإجناز 

وانت�س��ار تاريخي ديني وطني قومي اأخالقي 
وبالفئة القليلة املوؤمنة ال�سابرة الثابتة.

احلدي��دة  اأبن��اء  اأن  ل��ه  نق��ول  ولغريفي��ث 
بالتدوي��ل  التدم��ري  �س��ك  مينح��وك  ول��ن  ال 
حماي��ة  مب��ربر  ال��دويل  الع�س��كري  والتدخ��ل 
املدني��ني م��ن امللي�س��يات، بع��د موؤام��رة اإعالم 
انتف�سوا، وحماية املدنيني من حتالف اخلارج 
وامليلي�س��يات، رئي�ش هذا ال�س��عب �سبقهم اإلى 
ال�س��هادة ويف ال�س��احل، وه��م الأمان��ة الرئي�ش 
ادون، واملوق��ف واحد لك  ال�س��هيد اأوفياء �س��مَّ
ولكل الع��امل املنافق، واالأف�س��ل لك يا غريفيث 
اأن تق��دم مبادرة اأممية حتفظ �س��يادة ووحدة 
اجلمهوري��ة اليمني��ة اأر�س��اً و�س��عباً وخ��روج 
قوات الغزو واالحت��الل االأجنبي من اليمن كل 
اليم��ن؛ واليمني��ني اإلى طاولة احل��وار وبدون 
اأ�س��ابيع  يف  اليم��ن  اأبن��اء  �س��يتفق  �س��عود  اآل 
واأ�س��هر فق��ط، ماعدا ذل��ك فاأنت تكرار م�س��ابه 
ل�س��لفكم اإ�سماعيل ولد ال�س��يخ الَّذي نال جائزة 
وزير خارجية موريتانيا على جماجم واأ�س��الء 
واإن�س��ان،  اأر���ش  اليم��ن  ومتزي��ق  ومعان��اة 
غريفي��ث �س��ُتخلع مبك��رًا قب��ل ح�س��ولكم على 
من�سب وزاري جديد، فال�سعب اليمني االأ�سيل 
ل��ن ي�س��تقبلك يف الزي��ارة الرابع��ة و�س��يعلنها 
�س��راحة، مارتن غريفيث �س��خ�ش غري مرحب 
به يف �س��نعاء الثورة وال�س��مود واالنت�س��ار، 
وامل�سرية م�س��تمرة حتى الن�سر ومن ال�ساحل 
الغرب��ي مفت��اح االنت�س��ار احلا�س��م بال�س��عب 

االأ�سيل واملجاهدين �سالم اهلل عليهم.

تقارير

رجال الله وآيات النصر
صارم الدين المفضل

م��ن جبه��ات ال�س��احل الغربي انقل لكم هذه امل�س��اعر التي تختلج يف �س��دري وا�س��در 
اليكم جانبا من تلك املالحم التي الزالت تتوهج امام ناظري.. فرغبت ببثها اليكم جميعا 
تعبريا عن فرحي و�س��عادتي حمدا و�س��كرا وعرفانا واعرتافا بق��وة اهلل وتاأييده وعظيم 
ف�سله علينا، نحن اليمنيني، مبا راأيته و�ساهدته باأم عيني من اآيات اهلل ورحماته وبركاته 

على املجاهدين من ابطال اجلي�ش واللجان ال�سعبية يف جبهات ال�ساحل الغربي..
فبحج��م امكاناتن��ا املادي��ة املتوا�س��عة والب�س��يطة مقارن��ة مب��ا ميتلكه الع��دوان، اال 
ان التدخ��ل االله��ي يرجح كفة عب��اده املوؤمن��ني واوليائه املجاهدين ورجاله ال�س��ادقني 
الثابت��ني، فتنعك���ش النتائ��ج واالثار ل�س��احلهم ويحق��ق اهلل على ايديهم اآي��ات البطولة 

واالنت�سار.. واهلل غالب على امره ولو كره الكافرون.
وال اخفيكم �س��را ان اخربتكم ان من تكتيكات املواجهة والت�س��دي التي بداأ املجاهدون 
بانتهاجها على اكرث من �سعيد احداث مرونة و�سرعة يف حتركات ابطال اجلي�ش واللجان 
ال�س��عبية دخ��وال وخروجا وذهابا وجميئ��ا من واإلى خمتلف جبهات ال�س��احل الغربي.. 
وهذه الطريقة املبتكرة انهكت حتالف العدوان ورفعت من خ�سائره وانتكا�ساته، وقللت 

اإلى حد كبري من خ�سائرنا يف االفراد واملعدات واالليات بف�سل اهلل �سبحانه.
وبرغم الزحوفات املتالحقة للغزاة واملرتزقة ورغم كثافة حتليق وق�سف طائرات 
العدوان بكافة انواعها ورغم ال�س��رب الع�س��وائي واملهدف مبختلف انواع اال�سلحة 
برا وبحرا... اال ان النتائج على االر�ش واح�س��اءات الربح واخل�س��ارة يف االرواح 
واملع��دات تتج��اوز كل احل�س��ابات وتتحدى كل التوقعات وا�س��ابت ق��ادة العدوان 
بالقه��ر واحل�س��رة حد اجلنون بف�س��ل اهلل �س��بحانه وبف�س��ل اميان و�س��مود رجال 

الرجال ووعي وحكمة القيادة ..
ال ميك��ن ان يتحم��ل حتالف العدوان وقيادة املنافقني واملرتزق��ة هذا الكم الهائل وغري 
امل�س��بوق م��ن الهزائم واخل�س��ائر الكارثية عليهم ج��راء املواجهات االخ��رية يف جبهات 
ال�س��احل الغرب��ي.. ولهذا نرى كي��ف يقومون با�س��تهداف املناطق ال�س��كنية واملدنية يف 
نف�ش الوقت الذي يدفعون بامل�سارات ال�سيا�سية والدولية يف حماولة بائ�سة لتخفيف اآالم 
واوجاع ال�س��ربات وال�س��دمات التي تلقاها جنودهم ومرتزقتهم على االر�ش من ناحية 

واخفاء قبحهم ووح�سية وب�ساعة جرائمهم بحق اليمنيني جميعا ق�سفا وح�سارا..
خ�سائر حتالف الغزو واالرتزاق ال�سهيوامريكي ال�سعواماراتي كبرية جدا جدا �سواء 
يف االرواح او يف املع��دات وااللي��ات واملدرع��ات.. وبحج��م قدرات��ه املادية الت��ي توؤهله 
حل�سد اكرب قدر من مرتزقة اخلارج والداخل، وتوفري اال�سلحة واملعدات املتطورة لهم، 
بحجم اخل�س��ائر الكبرية واملهولة التي يتلقاها على مدار اليوم وال�س��اعة.. وبدال من ان 
تاأتي الرياح مبا ي�ستهي العدوان تاأتي معاك�سة الآماله وطموحاته غري امل�سروعة ليح�سد 
يف كل معرك��ة هزمية وبعد كل هزمية ح�س��رة، لي�س��دق يف حقه وح��ق اتباعه ومرتزقته 

قول اهلل تعالى: 
ِ ۚ َف�َسُيْنِفُقوَنَها ُثمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم  وا َعْن �َسِبيِل اهللَّ ��دُّ )اإِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُيْنِفُقوَن اأَْمَواَلُهْم ِلَي�سُ
َم ُيْح�َسُروَن(... )َوَقاِتُلوُهْم َحتَّىۚ اَل َتُكوَن  َح�ْسَرًة ُثمَّ ُيْغَلُبوَن ۚ َوالَِّذيَن َكَفُروا اإلىۚ َجَهنَّ
��رٌي * َواإِْن َتَولَّْوا َفاْعَلُموا  ا َيْعَمُلوَن َب�سِ َ مِبَ ِ ۚ َفاإِِن اْنَتَهْوا َفاإِنَّ اهللَّ ُه هلِلَّ يُن ُكلُّ ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّ

رُي( �سدق اهلل العظيم َ َمْواَلُكْم ۚ ِنْعَم امْلَْوَلىۚ َوِنْعَم النَّ�سِ اأَنَّ اهللَّ

صمود أسطوري ألبطالنا وأكثر
عبداهلل مفضل الوزير

لي�ش جمرد �س��مود ا�س��طوري و�س��د لزحوفات على جبهة ال�س��احل، اإنه اأكرث من ذلك 
بكث��ري.. ه��ل تعلم��ون ماذا يعني عجزه��م عن اقتحام املط��ار خالل كل ه��ذه املدة وبهذه 
االإمكانات.. يعني اأن ذلك �س��ريتد عليهم يف باقي اجلبهات املفتوحة على امتداد ال�س��احل 
وبقية املناطق �س��واء ال�س��حرواوية او ال�س��احلية وهي املناطق التي تعترب معاركها يف 
�سيياحله... باتوا يدركون هذه احلقيقة واأ�سيييبوا بالياأ�س واالإحبيياط وجلوؤوا للغارات 
اله�س��تريية.. حينما تكلم ال�سيد مطمئنا ال�سرفاء ب�ساأن احلديدة وموعيا لهم خا�سة فيما 
يتعلق باأن العدو اذا تقدم هنا اأو هناك فاإن ذلك ال يعني ا�س��تقراره، وال يعني الر�س��وخ 
واخلوف والفزع واالرتباك..كان العدو يراقب تلك الكلمة وظل يردد منت�سيا اأن احلوثي 

يعرتف بتقدم ما اأ�سموه اجلي�ش اليمني يف احلديدة.
ظن��وا حينه��ا اأنهم قد �س��منوا النتيجة بالتقدم ال حمال��ة فاأنى لليمنيني ال�س��مود اأمام 
قوتهم وجربوتهم..اأعلنت املعركة بحملة اعالمية مكثفة و�س��خمة ومن وا�سنطن د�سنها 

�سفري اململكة الداع�سية بتغريدات على تويرت
حينما دخلوا املعركة دخلوها بنف�س��يات �س��امنة لالنت�سار ومل يكن يف بالهم اأن تواجه 

هذه املقاومة ال�سر�سة وال�سد ال�سلب وهنا ال�سر اأو الكمني االإلهي
مر الوقت وف�س��لوا وظهر العدوان �س��عيفا هزيال حتى اأم��ام موؤيديه ورغما عنهم مهما 
حاول��وا التخف��ي واملكابرة..ما ح�س��ل خالل االأيام املا�س��ية اأكرب بكثري من عملية �س��د 
و�سمود وا�ستب�سال، فدول العدوان التي ان�سمت اليها قوات اأمريكية وفرن�سية قد تلقت 

الهزمية اأي�سا و�سقطت هيبتها �سقوطا ذريعا وباتت مهددة يف املناطق املحتلة
لن ن�س��تعجل ارتداد هذه املعركة بتداعياتها على بقية اجلبهات وان كانت ح�س��لت يف 

اأغلب املناطق اأو كلها
اإال اأنه ميكن القول اأن ما اأذهلنا من �س��مود وا�ستب�س��ال قبل اأن يذهل العدو يعد اليوم 

مبثابة نقطة حتول يف جمريات هذا العدوان الظامل �سينعك�ش على بقية اجلبهات
وه��ذا ه��و �س��ر ا�س��تفهام الكثري حول ع��دم حتق��ق اأي نتيجة �س��وى القتل يف �س��فوف 
مرتزقته نتيجة لله�س��ترييا التي ت�س��يبه كلما تذكر اأن م�س��ري بقية اجلبهات �س��تتداعى 

والبداية من اجلوف
اأ�س��مى اآيات االإجالل واالإعظام واالإكبار لبوا�س��ل اجلي�ش واللجان ال�س��عبية على هذا 

احلدث التاريخي و�سكرا هلل اأوال واأخريا

الساح���������������ل الغ�������������ربي خ�����������������������الل 48 ساع������������ة فق�������������������ط..  

الفئة القليلة املؤمنة تـ�ـسر الهجـــــــــــــوں الثالث وتبيــــــد 
أ�ـثر من 170 قتيًا وحترق أكثر من 60 آلية متنوعــــــــة

ح��اول االإع��الم املع��ادي بالتوازي م��ع عملي��ة االخرتاق يف 
بع�ش االأماكن يف ال�س��احل الغربي اأن ي�س��تخدم عامل ال�سدمة 
يف اخ��رتاق مطار #احلدي��دة ويقوم بت�س��وير املعركة وكاأنها 
حم�سييورة هناك ويف حال �سييقوط املطار ت�سييقط بقية وحدات 

اجلي�ش واللجان ال�سعبية يف جميع اجلبهات هناك.

تلق��ف اجلي�ش هذه اخلطة وهذا العم��ل ال�سبياين القدمي بكل 
ذكاء فقاموا با�ستدراج العدو اإلى بع�ش االأماكن على ال�ساحل 
حت��ى ي�سع��ر الع��دو بف��راغ املك��ان فيتق��دم وكان��ت وحداتنا 
امل�سلح��ة تتمركز يف اأماكن مواجه��ه للتقدم حتى و�سلوا املدى 
ال��ذي ميك��ن فيه تقطيعه��م ومن ثم ب��داأت الوح��دات يف التقدم 
م��ن خم�س��ة اجتاه��ات ثالثة منه��ا من العم��ق لقط��ع االمتداد 
املت�س��ل للعدو من جه��ة البحر ومن اجت��اه ال�سمال واجلنوب 
يف االأط��راف.. هذه اخلطة الع�سكرية املنظمة مكنت قواتنا من 

قطع اإم��داد العدو وااللتحام املبا�سر معه مما اأدى اإلى و�سول 
م�ساف��ة القتل حلد ال�سف��ر مما اأدى اإلى حتيي��د قدرة الطريان 
املعادي على ا�ستهداف قواتن��ا واإنقاذ قواته لت�سل املعركة يف 
االأخري اإلى مرحلة اال�ستباك والقن�ش والقتل والتدمري املبا�سر 

لالآليات وطواقمها دون اأي اإمداد متوا�سل.
املا�سي��ة  االأي��ام  الثالث��ة  خ��الل  بكامله��ا  العملي��ة  ه��ذه 
باالإ�ساف��ة اإلى االأ�سب��وع االأخري من �سهر رم�س��ان اأدت اإلى 
اإبط��ال مفع��ول ال�سدم��ة الت��ي كان يري��د العدو م��ن خاللها 
ن�س��ر الهزمي��ة املعنوية لدى قواتن��ا ولدى اأبن��اء املحافظة 
خ�سو�س��ا واأن اأي عملية ع�سكرية للغ��زو واالقتحام تعتمد 
يف اأ�سا�سه��ا عل��ى عامل الوقت يف احل�سم االأم��ر الذي ابطلته 
قواتن��ا برد فعله��ا الذكي واملعاك�ش.. وك��ان لوجود االإمداد 
ال�سعب��ي امل�سان��د الأبطالنا خ��الل العيد وقبل��ه االأثر الكبري 
والنوع��ي ال��ذي مكنهم م��ن التحول م��ن موق��ع املدافع اإلى 
موق��ع املهاج��م وال��ذي ك��ان نتيجته بع��رثة اأح��الم الغزاة 
ومرتزقته��م يف الو�س��ول احلدي��دة وذهابه��ا اأدراج الرياح 
لي�سلوا يف النتيجة اإلى نقطة االبتالع ال�سوداء التي ابتلعت 
رفقاءهم م��ن املرتزقة يف برمودا نهم والتي ال زالت تبتلعهم 
حتى اليوم لت�سل معركة ال�ساحل الغربي اإلى دوامة جديدة 
ال خال���ش لهم منه��ا اإال باملوت اأو االن�سح��اب عرب البحر اأو 
ت�سلي��م اأنف�سهم الأبط��ال اجلي�ش واللج��ان ال�سعبية وهذا ما 

�سيرتكه لهم اأبطالنا كمنفذ اخري للنجاة.
واهلل من ورائهم حميط وهو خري النا�سريني

للساحل الغربي ثقب أسود جديد يبتلع املعتدين وأدواتهں
ياسر شرف الدين
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واقع حرج متر به هذه االأيام قوى العدوان يف ال�ساحل 
الغربي ال �س��يما االإدارة االأمريكية التي األقت بكل ثقلها 
الع�س��كري وال�سيا�س��ي يف معرك��ة بن��ت نتائجه��ا على 
�س��راب من املعطيات حيث د�سنت هذه املعركة وب�سكل 
اأكرث بجاحة وعربدة من ال�سابق بت�سويت الكوجنر�ش 
قبل نحو �س��هرين على اال�ستمرار مب�ساركتها يف احلرب 
على اليمن تاله حديث ناطق البنتاجون )وزارة الدفاع 
االمريكية« عن اإ�سهام قوات بالده يف احلرب على اليمن 

بوحدات ع�سكرية متخ�س�سة .
كذل��ك ه��و احل��ال يف املوق��ف الربيط��اين ال��ذي ب��دا 
الي��وم ويف معركة ال�س��احل بالتحديد كاأ�س��يل بنف�س��ه 
ومب�س��روعه احلامل بال�س��يطرة على ال�سواحل اليمنية 

ونيابة عنه كذلك االإماراتي كما جرت العادة منذ بداية 
العدوان . كذلك هو واقع احلال الفرن�سي .

اليوم وبعد تبخر تلك االأحالم واالأماين اال�س��تعمارية 
والرامية اإلى احتالل مدينة احلديدة وب�س��ط ال�سيطرة 
عل��ى ال�س��احل الغرب��ي ي�س��ارع االمريك��ي يف ظل عجز 
ع��رب  مرتزقت��ه  يف  النق���ش  لتعوي���ش  كب��ري  واإرب��اك 
ا�س��تجالب مرتزق��ة جدد ومن عنا�س��ر القاع��دة الذين 
ه��م يف اال�س��ا�ش �س��نيعته وانتاج��ه وحت��ت عناوي��ن 
حماربتهم والق�س��اء عليهم ظل يعربد يف الكثري من دول 
املنطقة والعامل ولهذا جاء طلبه هذه املرة عرب و�س��يط 
ح��زب اال�س��الح »االخ��وان« مبحافظ��ة م��اأرب ال��ذي 
جتل��ت اال�س��تجابة م��ن قبل قيادات اال�س��الح �س��ريعا 

واثناء زيارة ال�س��فري االمريكي اإلى املحافظة عرب بيان 
�س��ادر عن قي��ادة حزب االإ�س��الح »االإخ��وان« لدعوة 
م��ن اأ�س��ماهم البيان باأع�س��اء احل��زب يف احلديدة اإلى 
التحرك يف اإعانة قوات التحالف ح�سييب البيان الإ�سقاط 

مدينة احلديدة ! 
كذل��ك الربيطاين الذي ما فتئ اليوم عرب االماراتي من 
البحث يف مناطق اجلنوب عن عنا�س��ر �س��لفية متطرفة 
اأو ماكان يعرف ب«�سلفيي دماج« وذلك لتغطية العجز 
احلا�س��ل والكبري يف امليدان جراء نف��وق اأعداد كبرية 
منه��م حي��ث ان الربيط��اين يث��ق ج��دا يف هذا العن�س��ر 
الب�س��ري م��ن املرتزقة رغم ف�س��ل املخاب��رات املعادية 
للبل��د يف ال�س��ابق من مترير م�س��روع الفتنة الطائفية يف 

البل��د عرب تلك القطعان امل�س��تقدمة من ع�س��رات الدول 
واجلن�س��يات العاملية والكثري من املناطق واملحافظات 
اليمني��ة قبل اأن تتك�س��ف حقيقته��م واأهدافهم للمجتمع 
اليمني لت�س��ارع تلك االأجهزة اال�س��تخباراتية الدولية 
ومبوق��ف مفاج��ئ بطل��ب مغادرته��م لدم��اج �س��ريطة 
ا�سطحاب ال�س��الح الثقيل واملتو�سط وما دونه معهم ! 
والذي ح�سلوا عليه من اداة االمارات اآنذاك يف الداخل 
طارق عفا�ش خالل �س��غله من�س��ب قائد الل��واء الثالث 

حر�ش جمهوري .
وهنا يرت�س��م امل�س��هد العظي��م الذي ي��ربز من خالله 
مالمح م�س��تقبل اليمن كدولة م�ستقلة وحمورية والذي 
ي�سطره اليوم ال�س��عب اليمني ممثال بجي�سه وجلانه يف 
كل اجلبهات والذي مل تكن حت�سب له قوى العدوان اأو 
ت�سعه كخيار اأو نتيجة متوقعة من حماقتها واندفاعها 
املبا�س��ر يف الع��دوان عل��ى ال�س��عب اليمني ال �س��يما يف 

معركة ال�ساحل الغربي .

كتابات

كاتبة لبنانية :

 سينتصر اليمن العزيز !!
بتول عرندس

ع�سراُت القتلى يف �سفوف الغزاة واملنافقني العمالء الذين 
خانوا وطنهم مقابل الريال البخ�ش. ع�س��رات اجلثث الزالت 
يف �س��احات املع��ارك حيث �س��ّطر جماهدو املقاوم��ة اليمنية، 
اأن�س��ار اهلل، اأروع واأب�س��ل املع��ارك. الع�س��رات م��ن جث��ث 
الغ��زاة ومرتزقتهم تكتم العدوان عن ح�س��يلتها واأ�س��مائها، 
خ�سية الغ�سب واال�ستنكار ال�سعبي يف املحافظات اجلنوبية 
املحتل��ة، والت��ي زج باملئ��ات م��ن اأبناءه��ا يف حم��ارق املوت 
ال�س��عودي. كان العيُد يف هذا العام مينًيا بحت، ذكرنا باأعياد 
اجلن��وِب اإبان �س��نوات االحت��الل. كان العيد ثورًة وغ�س��ًبا 
وانت�س��ارات، فاأمة فيها اأتابع الوالي��ة للنبي واأهله ال تهزم، 
ال تل��ني ال تخ��اف ال الع�س��ف وال احل��زم وال املنافقني. كان 
العي��ُد كاأعياِد �س��وريا، حكايا مقاومٍة وثورٍة �س��د اجلربوت 
واال�س��تكبار، �سبُع اأعياٍد من ال�س��رب واجلهاد، تكالب العامل 
اأجمع واحت�س��دت اجلنود واملرتزق��ة، ليتحقق الأهِل االأر�ش 

ن�سرهم وعزهم وبطوالتهم ولو بعد حني.
من لبن��ان، حيُث تنب���ش القلوب حًبا وبيع��ًة ووالًء لليمِن 
واأهلها، ل�س��نعاء وماأرب وتعز واحلديدة، لكِل بقعِة �سموٍد 
بوج��ِه الع��دوان، األُف األُف حتي��ة. واهلِل كُل ال��كالم ال يفيكم، 
ي��ا م��ن قال عنكم ر�س��ول اهلل )�ش(:«.... اأه��ل اليمن هم األني 
قلوب��ا واأرق اأفئدة ، االإمي��ان ميان واحلكم��ة ميانية.«وقال 
اأمري املوؤمنني )ع( يوم �س��فني: »يا مع�سر همدان اأنتم درعي 
ورحم��ي.« وقال فيهم اأي�ًس��ا: »ولو كنت بوابا على باب جنة 

لقلت لهمدان ادخلوا ب�سالم.«
ميناء احلديدة ظّنه م�ستوطنو اخلليج الفار�سي ال�سهاينة 
الوهابيني وكًرا لليهود. كانت هديتهم ل�س��عٍب م�س��لٍم م�س��امٍل 
مظل��وم حرب �س��عواء وعدواًنا جمرًم��ا، دون مراعاة حرمة 
ال�س��هور وقلة حيلة هذا ال�س��عب. حرٌب تقدمها من ي�س��مون 
اأنف�س��هم عرًب��ا من ال�س��عودية واالإم��ارات واالأردن واملغرب 
وم�س��ر وال�سودان، وخلفهم غرٌب امربيايل فا�سق معتدي اي 
اأمريكي��ا وبريطانيا وفرن�س��ا وغريهم. التف العامل وت�س��ابق 
عل��ى حم��ام ال��دم وقت��ل النفو�ش وا�س��عال م��ا تبقا م��ن هذا 
البل��د الفق��ري. ورغم تفوق الع��دو واإمكانات��ه الهائلة، ها هو 
�س��عب الكرام��ة اليمن��ي، ال��ذي هّب يف ي��وم القد�ِش لن�س��رة 

الفل�سطينيني، يخو�ش بب�سالة معركة الدفاع عن وطنه.

الكاتبة اللبنانية

معركة الساحل ..كما هي 
عبدالغني الزبيدي

)1( 
بقينا اليوم منتظرين الوعد اأن نزور مطار احلديدة 

وان ننقل لكم امل�سهد من داخل حرم املطار .
اال ان الغ��ارات بقيت م�ستمرة م��ن ال�سباح الباكر 
حتى ه��ذه اللحظة وظل��ت الطائرات حتل��ق وب�سفة 
م�ستمرة ..وق��د ا�ستهدف املطار امل�ستهدف ا�سال منذ 
بداي��ة العدوان ب30 غارة حتى االآن وفق ما اأبلغني 

به قائد ع�سكري.
ورغ��م اأننا كنا م�سرين عل��ى الذهاب ايل املطار اإال 
اأن القي��ادات الع�سكرية واالأمني��ة رف�ست ال�سماح 

لنا باعتبار ذلك مغامرة ..
ناأم��ل اأن تتغري االأحوال غدا وان نتمكن من النقل 

املبا�س��ر م��ن داخ��ل املط��ار اأو من حميط��ة على 
االأقل.

)2(
التقي��ت قب��ل قلي��ل بقائد ع�سك��ري كب��ري ..و�ساألته عن 

االأو�ساع الع�سكرية يف امليدان ..؟
ق��ال يل اأن املعرك��ة م�ستم��رة وان الع��دوان ي�ستمي��ت 
بغ��ارات ه�ستريية لفك احل�سار ع��ن ثالث جماميع �سبق 
واأن مت ف�سله��ا ع��ن بع�سه��ا البع���ش بعملي��ات نوعي��ة 
ق��ام به��ا اجلي���ش واللج��ان ال�سعبي��ة �سد فل��ول الغزاة 

واملرتزقة .
الذين مت ا�ستدراجهم �سمن خطة حمكمة .

وا�س��اف هن��اك اع��داد كب��رية م��ن القتل��ى واجلرحى 
واالأ�سرى ومن بينهم اأجانب .

واأنه مت تدمري العديد من االآليات التابعة للمعتدين .
واأنه وفقا ملعطيات املعركة وف�سل الغزاة واملرتزقة من 
اإم��داد اأو فك احل�سار عن هذه املجاميع فاإنه قد ي�ست�سلم 
من تبقى منهم بعد ت�سليم االأ�سلحة واالليات التي التزال 
يف حوزتهم .. هذه هي خال�سة ما يجري يف امليدان بعيدا 
ع��ن املبالغة اأو التزييف حلقائق م��ا يجري.. حيوا معي 
رج��ال الرج��ال .. وليفهم ه��وؤالء االغبي��اء واحلمقى  اإن 

اليمن كانت ومازالت مقربة الغزاة  وهيهات منا الذلة.

ي�س��عى العدوان واعالمه الختزال معركة 
مط��ار  ع��ن  احلدي��ث  يف  الغرب��ي  ال�س��احل 
احلدي��دة وادخالنا يف جدل هل �س��يطر عليه 
ام ال وه��و بذل��ك ي�س��عى الإخف��اء انتكا�س��ته 
الكبرية التي تعر�ش لها يف ال�س��اعات االولى 
م��ن اعالن��ه ب��دء عملي��ة احت��الل احلدي��دة 
واف�س��ال القوة البحرية اكرب زحف للعدوان 
يف مه��ده عندما ا�س��تهدفت البارجة احلربية 
االماراتي��ة اثن��اء حماولته��ا ان��زال الغ��زاة 
يف ال�س��احل وتراج��ع بقي��ة الب��وارج مبا يف 
ذل��ك خ�س��ائره يف مقت��ل العدي��د م��ن جنوده 
يف العملي��ة وه��ذا ه��و  االنت�س��ار احلقيق��ي 
باإف�سال املوؤامرة يف بدايتها  واف�سال الزحف 
الوا�سع الذي �ساركت فيه دول عاملية كبرية 
مثل امريكا وفرن�س��ا وبريطانيا واإلى جانبهم 
م�س��ر واالم��ارات وال�س��عودية وال�س��ودان 
باالإ�س��افة اإلى ع�س��رات االالف من املرتزقة 

بح��ري  الزح��ف  وكان  وغريه��م  اليمني��ني 
ذل��ك  كان  اهلل  بف�س��ل  لك��ن  وب��ري  وج��وي 
انت�س��ارا هائ��ال ارب��ك دول الع��دوان وعطل 
ا�س��تمرت  الت��ي  الع�س��كرية  حت�س��رياتهم 

ل�سهور ... 
يح��اول  انتكا�س��ته  الإخف��اء  وحماول��ة 
اإل��ى  جرن��ا  يح��اول  واعالم��ه  الع��دوان 
احلدي��ث مط��ار احلدي��دة للجدل ونن�س��ى 

هذه ال�سربة القا�سية له ..
- اجلي�ش واللجان ال�سعبية ال يخو�سون 
املع��ارك بطريق��ة اجليو���ش الر�س��مية ب��ل 
بطريق��ة ح��رب الع�س��ابات ومع��روف ان 
حرب الع�س��ابات ال تعتمد على ال�س��يطرة 
عل��ى اجلغرافي��ا ب��ل تعتم��د عل��ى الكمائن 
واال�س��تنزاف وجع��ل الع��دو غري م�س��تقر 
اب��دا وبالت��ايل فطبيع��ي ان يك��ون هناك كر 
وف��ر كنتيجة حتمية لظ��روف املعركة ومع 

ذل��ك فاخرتاقاته��م حم��دودة وحما�س��رة 
يف  يومي��ا  باجلمل��ة  خ�س��ائر  ويتكب��دون 
االرواح والعتاد بالرغم من اال�سناد اجلوي 
والبحري واالدهى من ذلك �سمود اجلي�ش 
واللجان ال�سعبية يف منطقة �ساحلية تخدم 
جغرافيته��ا العدو وتواج��د طريانهم الذي 
يق�س��ف كل �س��ئ يتحرك وي�س��اند ع�سرات 

االالف من مرتزقته يف زحوفاتهم ... 
- حج��م اخل�س��ائر الت��ي يتكبده��ا العدوان 
يومي��ا هن��اك يظه��ر الهزائ��م الت��ي يتجرعه��ا 
ويثب��ت جدوائي��ة التكتيك الع�س��كري للجي�ش 
واللج��ان ال�س��عبية الذي تغل��ب على طائرات 
وب��وارج الع��دو واو�س��ل الع��دوان اإلى حالة 
انهيار على امل�ستوى املعنوي والذي عرب عنه 
بق�س��ف عدة كيلو م��رتات يف الدريهمي مبئات 

الغارات اجلوية خالل يوم واحد فقط  .....
- حديثه��م ع��ن احتالل ال�س��احل الغربي 

ومدينة احلديدة ثم اقت�س��ارهم حاليا على 
مط��ار احلدي��دة هو يف ح��د ذات��ه اعرتاف 
احت��الل  هدفه��م  كان  ان  فبع��د  بالهزمي��ة 
ال�ساحل كامال ا�سبح هدفهم ال�سيطرة على 

منطقة جغرافية �سغرية كاملطار...
 - املعرك��ة لي�س��ت معركة مط��ار احلديدة 
كمنطقة جغرافية حمددة معركتنا هي معركة 
حتري��ر وا�س��تقالل بل��د كام��ل �س��د احت��الل 
اجنبي �س��امل ومعركة ال�س��احل الغربي بكله 
ج��زء من ه��ذه املعركة ال�س��املة ولي�س��ت كل 
املعرك��ة ؛ حت��ى هدفهم  ه��و ال�س��يطرة على 
ال�س��احل الغربي بكله ولي�ش مط��ار احلديدة 
او ميناءه��ا. ولي���ش العربة بال�س��يطرة على 
منطق��ة جغرافية معينة كم��ا يحاول العدوان 
ت�س��وير ذلك اجن��از بل العربة مبن �س��يبقى 

ومن ينت�سر يف النهاية ....
- علينا التذكري الدائم بهزميتهم النكراء 

يف اف�س��ال اك��رب زح��ف له��م   واال�س��تمرار 
بن�س��ر هزائمه��م اليومية ونقل انت�س��ارات 
وعملياته��م  ال�س��عبية  واللج��ان  اجلي���ش 
النوعي��ة املختلفة وتذك��ري النا�ش بها وهو 
الكفي��ل بال��رد عل��ى اراجيفه��م واكاذيبهم 
امل�س��تمرة واال ننج��ر اإل��ى مربع��ات اعالم 
العدوان ومرتزقته الذين ي�س��عون حل�سر 
الروؤية اإلى مكان معني وعلينا ان ننظر اإلى 
ال�سورة كاملة ماهي اهدافهم وامكانياتهم 
جنح��ت  وه��ل  اهدافه��م  حقق��وا  وه��ل 
امكانياته��م يف حتقيقها ام ال ؟  .باملقابل ان 
ننظر اإل��ى امكانيات اجلي���ش واللجان وما 
يحقق��وه من انت�س��ارات بطولية و�س��مود 
ا�س��طوري يف تلك املناطق و�سنعرف حينها 
االخ��ري  ويف   ... وامله��زوم  املنت�س��ر  م��ن 
التاري��خ يقول ان اليمن مقربة الغزاة طال 

الزمن او ق�سر 

بقلم زيد أحمد الغرسي معركة حرية ضد احتال وليست معركة مطار احلديدة 

استراتيجية الساحل 
الغربي املقدس

بقلم/ رضوان مثنى مرعي 

دخول االأمريكي والربيطاين والفرن�س��ي مبا�س��رًة يف ال�ساحل 
الغربي يرتتب عليه عدة احتماالت : 

ع��دم حتقيق اأي نتيج��ة اإيجابية لدول التحالف مع ت�س��اعد 
عام��ل الوقت، �س��يجعل هذه ال��دول يف موقف حم��رج اأمام دول 
العامل، خا�س��ة الدول التي ترى من اأمريكا وبريطانيا وفرن�س��ا 

دول عظمى ال تقهر. 
وبالتايل احتمال ان�س��حاب هذه الدول من م�ساركتها املبا�سرة 
يف احلرب خالل فرتة زمنية ق�س��رية لتفادي ت�س��ويه �سمعتها، 

مع بقاءها يف الدعم اللوج�ستي والت�سليح الع�سكري. 
لكن �س��يبقى ا�س��تمرار املواجهة مع مرتزقة العدوان �س��واء 
مرتزق��ة الداخل اأو اخلارج من االإمارات وال�س��ودان واملرتزق 

احلديث »امل�سري« الذي �سيدخل يف املواجهة. 
اأما االحتمال الثاين ا�س��تمرار االأمريكي والفرن�سي والربيطاين 
يف ال�س��احل الغربي بتوجيهات اإ�س��رائيلية ثم ماتلبث اأن تدخل 
ا�س��رائيل خط املواجهة، ومع اإطالة اأمد ال�س��مود االأ�سطوري 
للجي�ش واللجان ال�سعبية �سيجعل كل الدول التي يراها العامل 
اأنه��ا دول عظم��ى، دول ال ت�س��تحق االحرتام يف الع��امل، واأنها 

لي�ست �سوى ق�سة حتطمت يف ال�ساحل الغربي املقد�ش. 
ويف كل االأح��وال واالحتم��االت �س��يكون املرتزق��ة يف الداخل 
»اجلنوبيون« هم ال�سحية، الأن دول اال�ستكبار لي�ست م�ستعدة 
للت�سحية بداًل عنهم اإال يف حالة التخل�ش منهم والق�ساء عليهم، 
�س��واًء بالزج بهم اإلى ال�س��احل الغربي وهناك �سيلقون حتفهم، 

اأو بت�سفيتهم يف حالة عدم االن�سياع الأوامر قوات التحالف.
ويف االحتمال الثاين

 البد من وجود حبل من النا�ش
 البد من الت�سعيد والتح�سيد

 البد من النفري العام 
البد من اإعالن حالة التاأهب الق�سوى

 الأنها املعركة الفا�سلة واالأخرية يف ال�ساحل الغربي. 
واخلزي والعار لكل من تخاذل. 

والن�سر حليفنا باإذن اهلل. 
و�سيعلم العامل كله من هم اأولوا الباأ�ش ال�سديد.

تفور رمالها غ�سباً و ت�ستحيل �سعريًا يحرق اأقداماً 
تري��د التط��اول على ثراه��ا الطاهر، و يهي��ج البحر و 
تتالط��م اأمواجه الهادرة ث��ورة على دخالء يحاولون 
تدني���ش مياهه��ا النقي��ة، يرتق��ب امل��وت م��ن فوهات 
البن��ادق و ينق���ش االأ�سود عل��ى الطرائد ب��ال هوادة 
و عل��ى ط��ول �سريط ال�ساح��ل تطفح جث��ث الغزاة و 
املرتزقة،،،  
���ٌش  و عر

�سرقية عربية ميانية اجتمع حولها الطامعون، غرهم 
جمالها االآ�س��ر و �سحرتهم �سواحلها البهية، و فتنتهم 
كن��وز زرقته��ا املرتامي��ة على م��د الب�س��ر، و خلبهم 

موقعها الفريد.
ا�ستاأج��روا ك��ل مرتزق��ة العامل و �سريوه��م نحوها 
فت�ساقطوا عند اأ�سوارها، و يف جنون حامت طائراتهم 
تر�س��ل حم��م امل��وت على كل �س��يء ليف�سح��وا املجال 
لعبيده��م اأن يتقدم��وا و ل��و �س��ربًا، فل��م يج��دوا غري 
املني��ة يف انتظاره��م، فعل��ى اأبوابه��ا حرا���ش غ��الظ 
�س��داد ير�سل��ون كل من يتج��راأ على امل�سا���ش بها اإلى 
اجلحي��م، فوقع الغ��زاة يف �سراك الكمائ��ن و اأ�سابت 
بارجاتهم ال�سواري��خ و ق�سفت جتمعاتهم الطائرات 
امل�س��رية فبات��وا ي�سيحون يف عج��ز و رعب، فعمدوا 
اإل��ى اإعالمهم يلوك االأكاذي��ب يف تبجح و افرتاء علهم 
يغط��ون ف�سلهم الذري��ع و خيبتهم الكب��رية و اآمالهم 
املنه��ارة.. األب��وا الع��امل و ا�سرتوا مواق��ف الدول و 
وعدوه��م باملكا�سب و الغنائم و الت�ساطر، و يف ج�سع 
عق��د الع��امل اجتماعات��ه االأممي��ة ليجي��زوا اق��رتاف 
اجلرائ��م و ارتكاب االآثام و فع��ل الفظائع و ال�سنائع 
بحق الب�سر على اأر�سها غري اآبهني باإزهاق االأرواح و 
تروي��ع االآمنني و تهجري القاطنني و انتهاك احلرمات 

و ا�ستباح��ة املحرم��ات، غ��ري ان ك��ل ما دب��روه و كل 
م��ا خططوا ل��ه و من��وا اأنف�سهم ب��ه انه��ار �سريعا فال 
اال�سرتق��اق و ت�سي��ري جيو�ش االرت��زاق و ال االأموال 
الطائل��ة و ال االأ�سلح��ة املتط��ورة و ال اإف��ك االإع��الم 
ال�سيط��اين و احل��رب النف�سي��ة اأجدت نفع��ا اأو حققت 
ن�س��رًا. و ال عج��ب فم��ن ميل��ك احل��ق و االأر�ش، من 
يت�سلح باالإميان و الثب��ات و يركن اإلى القوة الكربى 

و اجلربوت االأعظم فهو املنت�سر و هذا هو اليمني.
ه��ي احلدي��دة الت��ي اعت��ادت اأن تتنف���ش هواء 
مياني��ا خال�ساً و حتت�سن اأرواح��ا ميانية اأ�سيلة 
ف��ال تقبل بغري اليمني لي�سك��ن على اأر�سها و يحل 
ب��ني حناياه��ا، هي تهام��ة اخلري و ه��م التهاميون 
االأح��رار الذي��ن ميلك��ون ق��وة جب��ارة تختب��ىء 
وراء طيبته��م و ب�ساطتهم و هي الغرية و احلمية 
و ال�سهام��ة الت��ي ت�س��ري يف دمائه��م و متتزج مع 
اأرواحه��م، فال ميك��ن اأن يقبل��وا مب�ستعمر اأجنبي 
فاأر���ش تهام��ة ل��ن تكون اأب��دًا لغ��ري التهامي، كما 

اليمن اأجمع لن تكون لغري اليمني.
ا�ستك��ربوا و غرته��م اأمواله��م و كرثته��م فل��م تغن 
عنه��م �سيئاً، و يربه��ن اليمني للع��امل و للمرة االألف 

اأنه االأقوى و االأقوى و االأقوى و باأنه املنت�سر باهلل.

!!!« ـــــــرون  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــذكــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ تـــتــــ علي الصنعانيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

زينب الشهاري قــــلــــب تــــهــــامــــة و عــــــــــروس الــــبــــحــــر األحــــمــــر

بقلم / حزام األسدأمريكا وبريطانيا من النيابة إلى األصالة ,,

ۚك��م قال املرتزقة انه��م و�سلوا ارحب واأن مطار �سنعاء ا�سبح حتت �سيط��رة نريانهم وان هي اال �ساعات 
و�سي�سيط��رون علي��ه ويدخل��ون �سنعاء »!! وانتظرنا طلعته��م اخل�سي�سة ثالث �سن��وات ومل ي�سلوا »!!! هذا 
بال�سب��ط مايح��دث اليوم يف احلديدة »!! وبعد مرور �سنوات اكت�سف املغفلني انهم كانوا ي�سحكون عليهم »!! 
�سيق��ول قائ��ل احلديدة غري نهم »!! احلديدة ار�ش �ساحلية مفتوح��ة ولي�ست جبلية »!!  طيب لن احتدث عن 
كذبك��م يف نهم وقربك��م من �سنعاء ولن احتدث عن معركة �سرواح ودخولكم خوالن وقد ا�سبحتم على ابواب 
�سنع��اء  »!!  �ساأحت��دث ع��ن منطقة مي��دي امل�سابهة للحدي��دة يف الت�ساري�ش‹««! قبل 3 �سن��وات زعمتم انكم 
حررمتوها لنكت�سف بعد مرور ثالث �سنوات وانتم تقولوا انكم ق�سيتم على احلوثيني وحررمت ميدي و�سيطرمت 
عل��ى املدين��ة التي حت�سن فيها احلوثيون لثالث �سنوات«!! طبعا م��ع الفارق الكبري بني ميدي واحلديدة »!! 
فمي��دي ال تتع��دى حي واحد من احياء احلديدة »!! وموقعها لي�ش كموق��ع احلديدة »!! واهميتها لي�ست ربع 
اهمي��ة احلدي��دة »!! وماجعله��ا ت�سم��د كل تل��ك ال�سن��وات ان خلفها حا�سن��ة �سعبية يف حج��ة مبفردها » اما 
احلدي��دة فلن يرتك ابن��اء تهامة مبفردهم فخلفهم حوا�س��ن كثيفة �ست�ساندهم من �سنع��اء وحمافظتها مرورا 
بذمار وحجة واملحويت واب »!! تخيلوا كيف �ستكون احلرب فيها وكم �ستظل »!! اذا كانت ميدي ابادت عدة 

الوية فال�سك ان احلديدة �ستبيد اجلحافل تلو اجلحافل  »!! و�ستكون املقربة والنهاية«!!
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عبقرية املكان
 تتمت��ع اليم��ن مبوقع متميز، حبته��ا الطبيعة به منذ 
ع�س��ور �سحيق��ة، وق��د تاأث��ر االإن�س��ان اليمن��ي تاريخاً  
وثقاف��ة ومعي�سة بهذا املوقع، وقد قي��ل: اإن اجلغرافيا 
ه��ي قدر االأمم، كما قيل اأن املوقع هو العن�سر الدائم يف 
�سنع التاريخ، وبع�ش اجلغرافيني يعرفونه با�سطالح 
)عبقري��ة املك��ان(، وذل��ك اأن ال�سخ�سي��ة االإقليمية هي 
قل��ب االإقلي��م، واالإقلي��م ب��دوره ه��و قل��ب اجلغرافيا، 
وال��ذي يهمنا هنا ه��و اجلغرافيا مبعن��ى التعرف على 
�سخ�سي��ة االإقلي��م واإن�س��ان االإقلي��م كعن�س��ر جغ��رايف 

وفاعل جغرايف.
ف��اإذا بداأنا باملكان الذي يحتوي على البيئة الداخلية 
امللمو�س��ة، مث��ل البيئ��ة اجلبلي��ة واله�سب��ة وال�سهول 
ال�ساحلي��ة، ومنطق��ة الرب��ع اخل��ايل وجمموع��ة اجلزر 
اليمني��ة املنت�س��رة يف البح��ر االأحم��ر والبح��ر العربي 
وانعدام االأنهار يف اليم��ن واالعتماد على االأمطار بينما 
نق�س��د باملوق��ع ال�سف��ة الن�سبية غ��ري املنظ��ورة التي 
تتحدد بالن�سبة اإلى توزيعات االأر�ش والنا�ش واالإنتاج 
حول االإقليم وت�سبطه العالئق املكانية التي تربطه بها.
وم��ن املالم��ح العام��ة لت�سني��ف املو�س��ع اخت��الف 
العادات والتقاليد باختالف ت�ساري�ش البالد ومو�سمية 
االأمطار وقربها من خط اال�ستواء، واالعتماد على الري 
والزراع��ة ثم التجارة الو�سيطة وتن��وع املناظر، اإقليم 
ج��ذب لل�سياح��ة، تلك هي بع���ش مالم��ح  املو�سع، اأما 
مالم��ح املوق��ع منها اأنها تق��ع �سمن الق��ارة االأ�سيوية، 
ولكن يف نهايتها وركنها اجلنوبي الغربي، وذلك املو�سع 
يربطها باأفريقيا، اأما من حيث املياه والبحار فهي تربط 
مبا�س��رة البح��ر العرب��ي بالبح��ر االأحم��ر وبطرق غري 
مبا�س��رة تربط املحي��ط الهندي بالبح��ر املتو�سط ومن 
ث��م ميكن القول اإن اليمن هي حلق��ة الو�سل بني ال�سرق 
والغ��رب وبح��ار ال�س��رق ببح��ار الغرب وه��ي احللقة 

الرابطة بني القارات والبحار.
ولذل��ك ف��اإن اجلمهورية اليمنية حتت��ل مكانة بحرية 
هام��ة يف ال�س��رق االأو�س��ط مبوقعه��ا اجلغ��رايف املتميز 
وتبل��غ م�ساحته��ا ح��وايل 555 األ��ف كيل��و م��رتا مربعا 
ب��دون الربع اخلايل، وت�سمل ال�سه��ول ال�ساحلية املطلة 
عل��ى البحر االأحمر وخليج ع��دن والبحر العربي، وهي 
مت�سلة ببع�سها البع�ش ومكونة �سريطاً �ساحلياً ومتتد 
من احل��دود العمانية باجتاه جنوب غرب باب املندب، 
ويتغ��ري االجتاه �سم��ااًل حتى ح��دود ال�سعودية ويبلغ 

طولها 2000 كيلو مرت تقريباً.

سواحل وجزر أسالت لعاب املستعمرين عبر التاريخ ... انتهت بالطرد
وت�س��رف عل��ى م�سي��ق دويل ه��ام ه��و ب��اب املن��دب 
ال��ذي تع��رب من��ه مئ��ات ال�سف��ن القادم��ة م��ن ال�س��رق 
االأق�س��ى والهند ودول اخلليج العرب��ي و�سرق اأفريقيا 
اإل��ى موان��ئ البحر االأحم��ر، وتتجه معظمه��ا عرب قناة 
ال�سوي�ش امل�سرية اإلى البحر االأبي�ش املتو�سط و�سمال 
اأوروبا وتتجه بع�سها اإلى اأمريكا ال�سمالية واجلنوبية 
حممل��ة بالنف��ط والب�سائ��ع املختلف��ة، والأهمي��ة موقع 
اليم��ن  و�سواطئ��ه عل��ى البح��ر االأحم��ر وخلي��ج عدن 
والبح��ر العربي جع��ل اليمن وج��زره ومياهه الوطنية 
من��ذ الق��رن ال�ساد���ش ع�سر موقع��اً لالأطم��اع وال�سراع 
ال�سيا�س��ي والع�سك��ري واالقت�س��ادي م��ن قب��ل الدول 
اال�ستعماري��ة، والتي �سعت اإلى فر�ش �سيطرتها بالقوة 
عل��ى ه��ذه املنطقة، حي��ث ك��ان اأول �سراع فيه��ا اأثناء 
التدخل الربتغ��ايل يف 1513م عندما حاول الربتغاليون 
ب�س��ط نفوذهم على بع�ش املواق��ع ال�ساحلية يف جنوب 
البحر االأحمر واملحيط الهندي واحتالل جزيرة كمران 
وجزي��رة �سقطرى لغر�ش تاأم��ني �سفنهم يف طريقها اإلى 
الهند وقد ن�سط املماليك ثم العثمانيون لطرد الربتغاليني 
م��ن اجل��زر الكب��رية واملهمة مث��ل جزيرة كم��ران التي 
ا�ستعمل��ت كموقع ع�سك��ري وحمطة رقاب��ة على حركة 
النق��ل البحري وجزيرة ميون الت��ي ا�ستخدمت لتموين 
ال�سفن واال�س��راف على م�سيق باب املن��دب.. وتوالت 
ال�سراعات للدول اال�ستعمارية )الهولندية، الفرن�سية، 
اإل��ى  الت��ي �سع��ت جميعه��ا  الربيطاني��ة وااليطالي��ة( 
تاأ�سي�ش مراكز نفوذ له��ا يف ال�سواحل اليمنية وتاأ�سي�ش 
مراك��ز ا�ستناد حلركته��م التجارية اإل��ى الهند ومناطق 

نفوذهم االأخرى يف ال�سرق االأو�سط واالأق�سى، وا�ستمر 
ال�سراع بني فرن�سا وبريطانيا واإيطاليا يف منطقة البحر 
االأحمر، كما قامت فرن�سا باحتالل جزيرة ميون )ترمي( 
ع��ام 1828م لف��رتة ق�س��رية، وفيما عدا تل��ك الفرتات 
املتقطع��ة يف التاري��خ احلدي��ث، كان��ت اجلزيرة حتت 
ال�سيادة اليمني��ة اأو العثمانية حتى حلول عام 1869م 
حني احتلتها بريطانيا حتى عام 1967م .. اأما ال�ساطئ 
املواج��ه اليمني فقد كان خا�سع��اً لل�سيادة اليمنية عدا 
حماولة الغزو العثماين املتقطعة ولكن مقاومة اليمنيني 

لهم مل متكنهم من هدفهم ذاك.
واإ�ساف��ة اإل��ى م��ا تقدم ف��اإن ب��اب املندب ق��د اأك�سب 
كثريًا من اجلزر اليمنية اأهمية خا�سة بالن�سبة للمالحة 
الدولي��ة، وقد ورد ا�سمه كواحد م��ن 38 م�سيقاً والذي 
يعت��رب من اأه��م املمرات املالحي��ة يف الع��امل ا�ستخداماً 
املدخ��ل  ميث��ل  وال��ذي  الدولي��ة  التج��ارة  الأغرا���ش 
اجلنوبي للبحر االأحمر ويعني باب املندب من الناحية 
التاريخي��ة بوابة احل��زن اأو احل��داد الأن املالحة خالل 

ممريه حمفوفة باملخاطر.
واليم��ن ت�سيط��ر على ذل��ك املم��ر املائي اله��ام حيث 
تتحك��م يف مدخل��ه جزي��رة مي��ون )ترمي( والت��ي تق�سم 
م�سي��ق ب��اب املن��دب اإلى ممري��ن �سرق��ي وي�سمى باب 
اال�سكن��در وغربي ويدعى ممر ميون، لهذا فم�سيق باب 
املن��دب يتكون م��ن منف�سلت��ني اإحداهما ه��ي ال�سغرى 
وعر�سه��ا )3( كيل��و م��رتات وعمقه��ا نح��و )26( كيلو 
م��رتًا واالأخرى هي القناة الرئي�سية ويبلغ ات�ساعها 23 
كيل��و مرتًا اأو 11 مياًل بحري��اً وعمقها نحو )222( مرتًا 
وطول م�سيق باب املندب )55.5( كيلو مرت اأو 30 مياًل 

بحرياً.
أطماع أمريكا وإسرائيل كانت وما زالت مستمرة 

وقد ك��ان حلرب اكتوبر ع��ام 1973م عندم��ا اأغلقت 
القوات البحرية اليمنية وامل�سرية م�سيق باب املندب، 
يف وج��ه ال�سفن احلربي��ة االإ�سرائيلية ل�سه��ري اكتوبر 
ونوفمرب 1973م، مما دفع اأمريكا اإلى حتريك االأ�سطول 
ال�سابع االأمريك��ي حينها مقرتباً من م�سيق باب املندب 
كم��ا و�سع��ت اإ�سرائيل وح��دات ع�سكري��ة خا�سة على 

جزر اإرتريية قريبة من باب املندب.
واإغ��الق باب املن��دب يف وج��ه املالح��ة االإ�سرائيلية 
خ��الل ح��رب اكتوب��ر مل يك��ن ولي��د ال�سدف��ة بق��در ما 
ك��ان نتيج��ة تن�سيق عرب��ي طويل، حيث كان��ت القوات 
البحرية والربية يف ح��ال تاأهب وا�ستعداد حت�سباً الأي 

تطورات.
وال �س��ك اأن ذل��ك احل�س��ار قد لف��ت انتب��اه كثري من 
الق��وى التاآمرية االإقليمية والدولية اإلى تعاظم االأهمية 
اال�سرتاتيجية مل�سيق باب املندب والتي حاولت مرارًا 
و�س��ع م�سيق باب املندب وجزيرة ميون اليمنية حتت 
ال�سي��ادة الدولي��ة، غ��ري اأن حم��اوالت التدوي��ل تلك مل 

يكتب لها النجاح.
1976م  ع��ام  جمهول��ة  طائ��رات  قام��ت  وعندم��ا 
بالتحلي��ق ف��وق قطاع باب املندب وق�سف��ه ات�سح فيما 
بع��د اأنه��ا كانت طائ��رات اإ�سرائيلية اجته��ت غرباً فوق 
االأجواء االإرتريية قبل ا�ستقاللها عن اثيوبيا التي كانت 
ترتب��ط بعالق��ات متينة م��ع اإ�سرائيل وتق��دم ت�سهيالت 
جوي��ة وبحرية، وك��ان الهدف  من الق�س��ف هو معرفة 
حج��م تواج��د احلامية الع�سكرية يف املن��دب وما متلكه 
م��ن اأ�سلحة واإمكان��ات دفاعية وم��دى ا�ستعدادها للرد 

والت�سدي الأي اعتداء.
قصف إسرائيل باب املندب في سبعينات القرن املاضي ناقوس خطر 

وحتذير لكل اليمنيني
كان الق�سف اإ�سارة لنا باأن نفيق من الغفلة واالهتمام 
به��ذه املنطقة اال�سرتاتيجية واحليوي��ة للعامل العربي 
واالأوروبي يف عب��ور ناقالت النف��ط وال�سلع التجارية، 
م��ع اأن القي��ادة ال�سيا�سي��ة والع�سكري��ة اليمنية يف تلك 
الفرتة قد تنبهت واأدرك��ت اأنه قد يكون البداية ملخطط 
ي�سته��دف امل�سي��ق واملنطق��ة يف اأية حلظ��ة، ولكن هذه 
امل��رة كانت باأيدي عم��الء اأمريك��ا واإ�سرائي��ل وبقيادة 
مملكة داع�ش ال�سعودية ودويالت اخلليج ومن حتالف 
معه��م يف احلرب الكونية ال�سامل��ة على اليمن با�ستثناء 

�سلطنة عمان.

وق��د طراأت م�ستجدات يف منطقة البحر االأحمر اأثرت 
يف االأم��ن القوم��ي العرب��ي موؤخرًا، مث��ل انتهاء احلرب 
الب��اردة بع��د تفكك االحت��اد ال�سوفيت��ي واندالع حرب 
اخللي��ج الثانية التي اأكدت ترابط منطقة البحر االأحمر 
اأخ��رى،  وجيوا�سرتاتيجي��ة  جيوبوليثكي��ة  مبناط��ق 
امل�سان��دة  حكومته��ا  وتوجه��ات  اإريرتي��ا  وا�ستق��الل 
الإ�سرائي��ل، ومن ثم احتاللها جزي��رة حني�ش الكربى يف 
1995/12/16م يف مدخ��ل البح��ر اجلنوب��ي، واإع��الن 
الوحدة اليمنية، والتي عززت اال�سرتاتيجيات العربية 
يف البح��ر االأحم��ر، اإ�ساف��ة اإل��ى العوامل الت��ي ي�ستمد 
البحر االأحمر اأهميته منها، م�سريًا اإلى موقعه بني �سبه 
اجلزي��رة العربي��ة واأفريقيا وقربه م��ن منطقة حتتوي 
عل��ى اأك��رب خمزون نفط��ي يف الع��امل، وموؤك��دًا اأن نحو 
90% م��ن �سواطئ البحر االأحم��ر تعود اإلى دول عربية 
وم��ع ذلك فاإن��ه ال يوجد ل��دى تلك ال��دول ا�سرتاتيجية 
واح��دة اأو عل��ى االأقل مواق��ف متقاربة حلماي��ة االأمن 
االإ�سرائيلي��ة  ال�سيا�س��ة  جع��ل  مم��ا  العرب��ي  القوم��ي 
ت�سع��ى لل�سيطرة على البحر االأحمر م�ستندة اإلى ثالثة 

مرتكزات هي:
اأواًل: العم��ل ب�سك��ل مبا�س��ر لتقوية نفوذه��ا وقوتها 
البحري��ة لكي متنع اأي م�سا���ش باأمنها و�سيطرة العرب 

على منافذ البحر االأحمر.
ثاني��اً: الطل��ب م��ن اأمريك��ا التدخ��ل حلماي��ة حري��ة 

املالحة يف البحر االأحمر.
ثالث��اً: اإقام��ة حتالفات م��ع الدول غ��ري العربية مثل 
اأثيوبي��ا واإريرتي��ا ودول اأفريقي��ة اأخ��رى، ملحا�س��رة 

الدول العربية وتهديد اأمنها القومي با�ستمرار.
وخا�س��ة م��ع تنام��ي الفك��ر االمرباط��وري العامل��ي 
الأمريكا مبا جعل ه��ذا الت�سور يعني اأن م�سالح اأمريكا 
ت�سم��ل الع��امل كل��ه، واأن اأولئ��ك الذي��ن يعمل��ون �س��د 
م�سالح اأو ثقافة اأو روؤية اأمريكا للعامل يلحقون ال�سرر 
برفاهها واأمنها، وهذا ما جعل الواليات املتحدة تتدخل 

ع�سكري��اً يف ك��ل �ساأن من �س��وؤون العامل باعتب��اره �ساأناً 
يخ�سه��ا ويت�س��ل ات�سااًل ع�سوي��اً باأمنه��ا وم�ساحلها 

اجليوا�سرتاتيجية.
ولذل��ك فق��د حث ذل��ك االأم��ر الواليات املتح��دة على 
اأن تبن��ي لنف�سه��ا قوة جوية هي االأق��وى يف العامل واأن 
تتبن��ى �سيا�س��ة م��ن �ساأنه��ا اأن تر�س��م حدًا لك��ل القوى 
االأخ��رى يف الع��امل ال تتع��داه ب��اأي حال م��ن االأحوال، 
واأن ت�سل��ك �سلوك��اً ي�سع��ر الع��دو ب��اأن اأي ع��دوان من 
جانبه �سيقابل با�ستخ��دام تفوقها اجلوي ل�سحقه كلياً، 
وهو م��ا تطبقه اأمريك��ا يف حربها �سد الع��راق و�سوريا 
واليمن منذ 26 مار�ش 2015م وحتى االآن حتت م�سمى 
ع��دوان وحتال��ف �سعواأمريكي بدون وج��ه حق ودون 
م��ربر قان��وين، الأنن��ا يف اليم��ن مل نعتد على اأح��د واإمنا 
فوجئ اليمن باأكمله بهذه احلرب القذرة وهذا التحالف 

ال�سهيواأمريكي ال�سعودي ومن حتالف معهم.
ب�سب��ب وجود ا�سرائي��ل يف قلب الوط��ن العربي وما 
يح�سل عليه من دعم اأمريكي واأوروبي من اأجل ال�سعي 
امل�ستمر اإل��ى تفتيت االأمة العربية ومتزيقها وحتطيمها 
وتقزميه��ا والق�ساء على جيو�سها من اأجل القيام بنهب 
ثرواته��ا وال�سيطرة عليها والقي��ام بتعميق االختالفات 
والتناق�س��ات بني الق��ادة العرب، وبالت��ايل اعتبار هذا 
الوجود للكيان ال�سهي��وين التحدي االأكرب واالأخطر من 
بني �سائر التحدي��ات االأخرى، وهو خطر ال يتوقف عند 
احتالله��ا جلزء م��ن الوط��ن العربي فح�س��ب، فاأهداف 
ا�سرائي��ل واحلرك��ة ال�سهيوني��ة العاملية ه��ي التو�سع 
والع��دوان عل��ى كل اأقط��ار الدول العربي��ة واأنها حتت 
�ست��ار حماي��ة اأمنه��ا ال حترتم ح��دود اأي دول��ة عربية 
م��ن اأجل ه��ذا الو�سع اأن يظل االأم��ن القومي العربي يف 
خط��ر دائم خا�سة واأن العقيدة اال�سرائيلية قائمة على 
اأن حتق��ق اأمنه��ا القوم��ي ه��و باالنت�س��ار املطلق على 
الع��رب النائمني واملتاآمرين على بع�سهم بع�ش، اأي اأن 
املطلوب ح�سب العقيدة االإ�سرائيلية على اأن يتحقق لها 

االأم��ن هو التدمري املطلق لقدرات العرب اأو اال�ست�سالم 
املطلق لكي يتحقق له��ا االأمن املطلق الذي تن�سده وهو 

ما ت�سعى اإلى حتقيقه اليوم يف اليمن؟!.
وم��ا اخ��رتاق ا�سرائي��ل لبع���ش دول اجل��وار اأهمها 
اريرتي��ا التي اأقام��ت عالقات ع�سكرية تبي��ح الإ�سرائيل 
تواج��دًا ع�سكرياً وا�ستخباراتياً يف ج��زر البحر االأحمر 
وعند مدخ��ل باب املن��دب، ففي مار���ش 1993م وقعت 
اريرتي��ا  مبوجب��ه  ا�سرائي��ل  ت��زود  اتفاق��اً  الدولت��ان 
بخرباء ع�سكري��ني وزراعيني لتطوير وحتديث اجلي�ش 
االإرت��ريي والزراعة هن��اك مقابل تواجد م��ا ال يقل عن 
ثالث��ة اآالف ع�سك��ري ا�سرائيل��ي يف اريرتي��ا م��ع اإقامة 
قواع��د ع�سكري��ة ا�سرائيلي��ة يف عدة مناط��ق قريبة من 
اليمن وال�س��ودان وو�سل عدد القواع��د اال�سرائيلية يف 
اأواخ��ر الت�سعينيات اإلى �ست قواع��د وهي بذلك ت�سعى 
لتقوية مركزها كقوة اإقليمية يف ال�سرق االأو�سط وتهدد 

العمق اال�سرتاتيجي جلنوب البحر االأحمر.
حي��ث اأن البح��ر االأحمر ال��ذي كان قد ج��رى و�سفه 
ببح��رية عربي��ة، اأن اأ�سب��ح الي��وم بح��رية اأمريكي��ة � 
ا�سرائيلية م��ن خالل التواجد الكثي��ف ل�سفنهم ووجود 
القواع��د والت�سهيالت عل��ى اأرا�سي ال��دول املطلة على 

البحر االأحمر واملت�ساطئة مع اليمن.
وم��ع اأن م�سيق ب��اب املندب يقع يف املي��اه االقليمية 
اليمني��ة ف��اإن اليمن من��ذ القدم وحت��ى االآن ملتزم بحق 
امل��رور البحري لل�سف��ن التجارية م��ع حتفظها وبع�ش 
ال��دول املطلة علي��ه على ال�سفن احلربي��ة والغوا�سات 
النووي��ة وال�سف��ن التي ت�س��ري بالطاق��ة النووية اأو هي 

حمملة مبواد خطرة.
وعندم��ا �سدر قانون البح��ار باتفاقية االأمم املتحدة 
ع��ام 1982م ف��اإن امل��رور يف ذل��ك امل�سي��ق �سي�سب��ح 
مرورًا عاب��رًا، غري معيق مع االحتف��اظ باحلقوق التي 
عل��ى �ساطئيه وم��ن ذلك احلقوق اإ�س��دار قوانني تنظم 
اجلمارك والهجرة والنقل وال�سيد ومنع تلوث امل�سيق 

ح�سب القواعد الدولية.
ووا�سح مما �سبق فاإن موقف اليمن من حرية املالحة 
الدولي��ة يف م�سي��ف ب��اب املندب حم��دد وه��و ت�سجيع 
املالح��ة الدولية ع��رب امل�سي��ق �سريطة ع��دم االإ�سرار 

ب�سيادة اليمن ووحدته وا�ستقراره.
اأتوج��ه بكالم��ي اإلى حك��ام العرب وامل�سلم��ني واإلى 
اأحرار العامل.. مل��اذا هذا ال�سكوت على جتويع ال�سعب 
اليمني.. ؟! وملاذا الغزو ال�سعواأمريكي ال�سهيوين على 
ال�سع��ب اليمني بدون م��ربر وانته��اك �سيادته ووحدة 
اأرا�سيه م��ن طريان  التحالف العربي وال�سهيواأمريكي 
وال��ذي دم��ر ك��ل البن��ى التحتي��ة فيه��ا واعت��داء وقتل 
لالإن�س��ان وال�سج��ر واحلجر وكل �س��يء جميل يف اليمن 
القناب��ل  مث��ل  دولي��ا  املحرم��ة  والقناب��ل  باملتفج��رات 
العنقودية والقناب��ل الفو�سفورية والفراغية والنووية 

وامل�ستوردة من اأمريكا واإ�سرائيل.
ال�سعودي��ة  العرب��دة  عل��ى  ال�سك��وت  فلم��اذا 
وال�سهيوني��ة االأمريكي��ة وموؤ�س�ساتها م��ن اأمم متحدة 
وجمل�ش اأمن يف ح�سار ال�سعب اليمني برًا وبحرًا وجوًا 

بدون مربر قانوين...
واأقول هنا اأيها العرب اأفيقوا.. ف�سوف تدور الدائرة 
عليك��م !! الي��وم اليمن وغدًا دوي��الت اخلليج امل�ساركة 
يف التحال��ف واح��دة تلو االأخ��رى اأو غريها م��ن الدول 
امل�ساركة ظلماً وعدواناً علينا، فلماذا ال�سكوت.. ، هبوا 

وانه�سوا لن�سرة اأ�سقائكم يف اليمن وفل�سطني.

 اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية امل�ساعد – جامعة �سنعاء
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مستنقع الساحل الغربي يبتلع عديد وعت�اد الغزاة واملرتزقة

وبع��ون اهلل متك��ن جماه��دو اجلي�ش واللج��ان يف عملي��ة نوعية من 
تدم��ري واإعطاب اأكرث من 20 اآلية ما بني مدرعات واأطقم وناقالت جند 
ومتوي��ن للغزاة واملحتل��ني والق�ساء على كل من ك��ان على متنها من 
املرتزق��ة والعتاد احلربي.. ومتكن جماهدو اجلي�ش واللجان من قطع 
اخل��ط ال�ساحل��ي من ثالثة حم��اور والذي يع��د الرابط ب��ني مديريتي 

حي���ش واخلوخ��ة، والذي ك��ان يعترب خ��ط االإم��داد الوحي��د للغزاة 
ومرتزقته��م.. وقبل ذلك بيوم كبد جماه��دو اجلي�ش واللجان ال�سعبية 
ق��وى الغزو واالحتالل يف ال�ساحل الغرب��ي ع�سرات القتلى واجلرحى 
ومت تدم��ري ع��دد م��ن االآلي��ات بطواقمه��ا وم��ا حتمله من عت��اد حربي 
و�سقييوط اأكرث ميين خم�سن قتيا وع�سرات اجلرحييى يف الفازة.. واأكد 

م�س��در ع�سك��ري ا�ستمرار قط��ع االإمداد عن قوى الع��دوان واملرتزقة 
للي��وم الث��اين عل��ى التوايل م��ع حما�س��رة ق��وات متكاملة يف ع��دد من 
املواقع.. واأن احل�سار على قوات الغزو يف ال�ساحل الغربي حمكم من 
عدد من املحاور مع قطع خطوط االإمداد وفق التكتيك الع�سكري الذي 
اتخذت��ه قيادة اجلي�ش واللجان ال�سعبية من النخيلة واجلاح والفازة 
يف عملي��ة ا�ست��دراج الغزاة وقوى العدوان والتنكي��ل بهم.. واأن حالة 
االإرب��اك اأ�سبحت وا�سحة ل��دى العدو وقواته.. واأ�س��ار امل�سدر اإلى 
اأن��ه مت خالل معارك الف��ازة وحدها تدمري 13 مدرع��ة واآلية ع�سكرية 
ومقت��ل واإ�سابة من كان عليها من املرتزقة.. ومت تدمري ثالث مدرعات 
ع�سكري��ة وم�س��رع م��ن كان عل��ى متنها، كم��ا مت ا�سته��داف جتمعات 
الغ��زاة واملرتزقة ب�سواري��خ موجهه اأثناء الزحف عل��ى الدريهمي.. 
كم��ا تكبد الغزاة واملرتزق��ة قتلى وجرحى ودم��رت 11 مدرعة واآلية 
بطواقمها ومعداتها يف عملية هجومية على مثلث العدين بجبهة حي�ش 

و�سرقها يف ال�ساحل الغربي 
.وذك��ر امل�س��در اأن اجلي�ش واللج��ان ك�سروا زحفاً مكثف��اً للمرتزقة 
باجت��اه الف��ازة يف ال�ساح��ل الغربي حتت غطاء ج��وي مكثف للطريان 
احلربييي والتج�س�سي مييا اأدى اإلى �سقوط قتلى وجرحييى يف �سفوفهم 

وتدمري اآلية ع�سكرية حتمل ر�سا�ساً عيار 23 .
واأ�س��ار امل�س��در اإلى اأن وح��دة الهند�سة دمرت �س��ت اآليات للغزاة 

واملرتزق��ة �س��رق الطائف و خط حي�ش ، يف حني لق��ي القيادي املرتزق 
و�س��اح علي حممد احلكيمي قائد ما ي�سم��ى الفريق الهند�سي م�سرعه 
بنريان اجلي�ش واللجان يف ال�ساحل الغربي .. كما لقي القيادي املنافق 
ح�س��ني بوخمي اأركان حرب ما ي�سم��ى اللواء الثاين تهامة م�سرعه مع 
ع��دد من مرافقيه يف الفازة بال�ساحل الغرب��ي بنريان اجلي�ش واللجان 
ال�سعبي��ة.. وا�سته��دف املجاهدون خم��زن اأ�سلحة للغ��زاة واملرتزقة 
جن��وب الدريهم��ي م��ا اأ�سف��ر عن ح��دوث انفج��ارات وت�ساع��د كثيف 
لالأدخن��ة من املخ��زن امل�سته��دف.. وبلغت ح�سيلة م��ا دمره جماهدو 
اجلي���ش واللج��ان ال�سعبية، ي��وم الثالث��اء ، اأثن��اء ت�سديهم لزحوف 
املرتزق��ة �سم��ال الدريهم��ي بلغ��ت 28 اآلي��ة ومدرعة... واإل��ى م�سرع 
واإ�ساب��ة ع�س��رات املرتزقة بينهم قيادات واغتن��ام 10 مدرعات خالل 
مع��ارك �سمال الدريهمي. وكان �سالح اجل��و امل�سرية للجي�ش واللجان 
ال�سعبية قد �سن، �سل�سلة غارات ا�ستهدفت جتمعات الغزاة واملرتزقة 
يف ال�ساح��ل الغرب��ي، م��ا اأدى اإل��ى تدم��ري 15 اآلي��ة ع�سكري��ة بينه��ا 
دبابت��ني وت�سع مدرعات واأربع��ة اأطقم وتفحم ع�سرات اجلثث للغزاة 
واملرتزق��ة.. فيم��ا متكنت وحدات م��ن اجلي�ش واللج��ان ال�سعبية من 
قطييع خطوط االأمداد على الغييزاة واملرتزقيية يف الدريهمي واملجيل�س 
بال�ساح��ل الغربي.. كما لق��ى 23 من قوى الغ��زو واملرتزقة م�سرعهم 
واأ�سيب 18 بعمليتني نوعيت��ني للجي�ش واللجان ال�سعبية يف ال�ساحل 

طي�س��ا  احل��رب  �س��عروا 
وكرام��ًة  ب��اهلل  وثق��ة  وغ��رورا، 
يف  ال�س��عب  �سيخو�س��ها  وحت��ررا 
مواجهة غ��زاة �س��قطوا يف اأخطر 
م�ستنقع، ومعركُة ال�ساحل فر�سُة 
للنكاي��ة بهم وق��د نالهم م��ا نالهم 
م��ن التدم��ر و�س��ينالهم تنكيٌل ال 
اهلل،  ب��اإذن  مثي��ل  وال  ل��ه  �س��ابق 
واالخرتاقات مقدوٌر عليها ولي�ست 
ولي��دة  تك��ن  مل  معرك��ة  نهاي��ة 
اللحظ��ة بل هي ممتدة من ثالثن 
�س��هرا واأكرث...وه��ي مت�س��لة من  
مندبه��ا اإل��ى ميدها، وكلم��ا توغل 
العدو ا�ستدت عليه االأيام و�سارت 
عليه اأ�سد ق�سوة....وهذه معركة 
واأبن��اء  االأح��رار،  اليمني��ن  كل 
تهامة يف �س��دارة موق��ف تاريخي 
لن توهنه التحديات ولن ت�س��عفه 
التطورات، وباقي املحافظات بعد 
اهلل ظهٌر ا�سرتاتيجي ال يتزحزح 
ح�س��د  ومهم��ا  ينك�س��ر..  وال 
االأع��داء واأجلبوا معهم ما اأجلبوا 
وجيو���ش  الع��امل  مرتزق��ة  م��ن 
الدنيا ف�س��عبنا اليمني حا�س��ٌر يف 
مواجهته��م بثب��ات واإمي��ان ال ولن 
يتزعزع، واملوؤمن �س��بيكة ذهب لن 
تزي��ده املواقف اإال جالًء و�س��فاء 

ونقاًء وحريًة واإباء.

عل��ى م��ر التاريخ كان��ت اليمن مب��ا متتلكه من 
�سواح��ل وجزر وممر بح��ري ا�سرتاتيجي �سمن 
خمطط��ات واأطم��اع ال��دول اال�ستعماري��ة، وقد 
�سنت ال��دول اال�ستعمارية العدي��د من احلروب 
ل�سيطرة على ال�سواح��ل واجلزر اليمنية وما اأن 
تتحرر حتي تكون �سمن اأهداف م�ستعمرًا اأخر.. 
واإل��ى اليوم ت�س��ن دول  اال�ستعم��ار عرب حتالف 
اأمريكي اإ�سرائيلي بريطاين وكذاألك فرن�سي حرب 
عدوانية ع��رب اأدواتها من االإعراب ك� ال�سعودية 

واالإمارات.
وق��د �سن الع��دوان عل��ى اليمن ع��رب مربرات 
واأهية تبخ��رت  وات�سح زيفها  مع مرور االأ�سهر 
اأطماعه��م  ع��ن  ليف�سح��وا  للع��دوان،  االأول��ى 

الع��دوان  ق��وى  فيه��ا  خ�س��رت  اال�ستعماري��ة، 
ومرتزقته��ا،  وجنوده��ا  قياداته��ا  م��ن  االآالف 
ودف��ع امللي��ارات لي�ش من اأجل اليم��ن كما تدعي 
ب��ل لتنفذ امل�س��روع اال�ستعماري ع��رب ال�سيطرة 
البحري��ة  واملناف��ذ  وال�سواح��ل  اجل��زر  عل��ى 
واملوان��ئ اليمني��ة، فكان��ت بداي��ة احتاللهم من 
ع��دن ومينائها وح�سرم��وت لتتو�سع اإلى املخاء 
ويخت��ل واخلوخة وه��ا هي الي��وم حت�سد قوتها 
ومرتزقته��ا الحتالل ال�ساحل الغربي واحلديدة، 
ولكنه��ا  بغزو ال�ساحل الغرب��ي  تكون قد حكمت 
عل��ى قواته��ا باالنتح��ار وم��ا تتكبده من��ذ بداية 
غزوه��ا لل�ساح��ل الغرب��ي خ��ري دلي��ل اأن معركة 
اليوم لي�ست كمعركة االأم�ش يف املناطق االأخرى 

التي احتلتها.
عبداملل��ك  ال�سي��د  قال��ة  م��ا  اإل��ى  وبالع��ودة 
بدرالدي��ن احلوثي يف حديثة عن معركة ال�ساحل 
ق��ال فيها "لطامل��ا ك��ان ال�ساحل اليمن��ي على مر 

التاريخ هدفاً ا�سرتاتيجياً للغزاة.
واأ�س��ار اإل��ى اأن معركتنا اليوم ه��ي مع اأمريكا 
واإ�سرائي��ل الت��ي ت��رى ال�سيط��رة عل��ى ال�ساحل 
هدفاً ا�سرتاتيجياً على م�ستوى املنطقة، مو�سحا 
اأن االإم��ارات واملرتزق��ة ه��م اأداة وجن��ود عن��د 

االأمريكي والربيطاين واالإ�سرائيلي.
وق��ال ال�سي��د القائ��د اإن املعرك��ة يف ال�ساح��ل 
لي�س��ت م��ن 6 اأي��ام ب��ل م��ن 32 �سه��رًا من��ذ باب 

املندب وميدي التي اأخفق فيها العدو.

مصرع املئات من الغزاة واملرتزقة وتدمير بارجة حربية و111 مدرعة وآلية .. 
وإط�الق ص�اروخ توش�كا و3 صواري�خ من ن�وع قاه�رM2 ت�دك جتمعاتهم 

تدمير 111 
مدرعة وآلية 

وقطع خط 
إمداد الغزاة 

و�سط االنت�س��ارات االإعالمية الت��ي تنتهجها اأدوات 
الع��دوان ال�سعودي��ة واالإم��ارات لتغطي��ة ف�سلهم��ا يف 
ال�ساحل الغربي، تك�سف مقاطع فيديو االإعالم احلربي 
زيف امل�سرحيات املزّيفة، وتبنّي االنت�سارات ال�ساحقة 
للجي���ش واللج��ان ال�سعبي��ة يف جبهة ال�ساح��ل الغربي 
وغريه��ا من اجلبه��ات.. وهي بعيدة ع��ن الواقع وعما 
يج��رى يف امليدان والت��ي تتلقي فيه��ا خ�سائر كبرية مل 

تكن يف ح�سبانهم.
واإذا م��ا القين��ي نظ��رة ع��ن م��ا يج��ري بينه��م ويف 
اأو�سيياط  يف  اخلافييات  ت�ساعييد  �ستجييد  اأو�ساطهييم.. 
الق��وات التابعة للمحتل االإمارات��ي يف ال�ساحل الغربي 
يف االآون��ة االأخ��رية اإلى اأعلى م�ست��وى، وحتّول رفاق 
ال�س��الح يف ال�ساحل اإل��ى فرقاء يعي�س��ون حالة مزرية 
م��ن التناف��ر وال�سق��اق، وم��ع ت�ساعد تل��ك اخلالفات 
املتفاقم��ة ب��ني املرتزقة التابعة للمناف��ق طارق عفا�ش 

واملرتزق��ة م��ن اأبن��اء اجلن��وب فيم��ا ي�سم��ي بق��وات 
العمالقة اجلنوبية، تفاق��م االنك�سارات واالن�سحابات 
التي حتدث يف املواقع التي تت�سلمها مرتزقة طارق من 
األوي��ة العمالقة اجلنوبية اخلالف اأكرث، حالة ال�سراع 
الت��ي يعي�سه��ا املرتزق��ة التابع��ة للمحت��ل االإماراتي، 
تعززه��ا ال�سكوك بوقوف مرتزق��ة املنافق طارق وراء 
رف��ع اإحداثي��ات متعّم��دة لط��ريان الع��دوان بق�س��ف 
مواق��ع وق��وات جنوبية يف ع��دد من جبه��ات ال�ساحل 
الغرب��ي، واأّدت اآخ��ر تل��ك االإحداثيات اإل��ى ا�ستهداف 
الطريان رتاًل ع�سكرياً جنوبياً يف طريق اخلوخة حي�ش 
ورت��ل اأخ��ر اأثناء حماولته��م احتالل املطار قب��ل اأيام، 
نت��ج عنه مقت��ل الع�سرات م��ن اجلنوبي��ني، ناهيك عن 
عدة اأح��داث اأخرى م�سابهة، اإلى ذل��ك اتهمت مرتزقة 
املناف��ق ط��ارق عفا���ش ق��وات جنوبية تقات��ل يف املخا 

بارتكاب انتهاكات �سد املدنيني.

احلديدة بني احلرب اإلعالمية والنفسية: الغلب�ة لرج��ال املي��دان

  { ُمْغَرُقوَن  ُجْن�ٌد  ُه�ْم  {ِإَنّ



كم��ا مت تنفيذ عملي��ة  �ساروخية عرب اإطالق �ساروخ 
بالي�ست��ي م��ن ن��وع ” تو�سك��ا ” عل��ى جتم��ع للغزاة يف 
ال�ساح��ل الغرب��ي اأدت اإل��ى مقت��ل 40 مرتزق��ا وغازيا، 

واإ�ساب��ة الع�سرات ..اإلى ذلك دك��ت القوة ال�ساروخية 
للجي���ش واللجان ال�سعبية جتمع��ات الغزاة واملرتزقة 

ب�ساروخ قاهرM2 البالي�ستي يف ال�ساحل الغربي.

كم��ا اأك��د امل�س��در اأن الق��وة ال�ساروخي��ة ا�ستهدفت 
البالي�ست��ي   M2قاه��ر املرتزق��ة ب�س��اروخ  جتمع��ات 
ي��وم  بدق��ة..ويف  هدف��ه  الغرب��ي، حمقق��ا  ال�ساح��ل  يف 
الثالث��اء املا�سي، اأطلق��ت القوة ال�ساروخي��ة للجي�ش 
واللج��ان ال�سعبي��ة، �ساروخ��اً بالي�ستي��اً عل��ى جتم��ع 
الغربي..واأو�س��ح  ال�ساح��ل  يف  واملرتزق��ة  الغ��زاة 
ا�ستهدف��ت  ال�ساروخي��ة  الق��وة  اأن  ع�سك��ري  م�س��در 
جتمع��اً للغ��زاة واملرتزق��ة يف جبه��ة ال�ساح��ل الغربي 
ب�ساروخ بالي�ستي من نوع "قاهر2M"..وكانت القوة 
ال�ساروخية ا�ستهدفت، اجلمعة املا�سية، جتمعاً كبريًا 
للغ��زاة واملرتزقة يف ال�ساح��ل الغربي ب�ساروخ تو�سكا 
البالي�ست��ي، كم��ا ا�ستهدف��ت جتمعاته��م يف ذات اجلبهة 
ب�س��اروخ "قاهر ت��و اإم" يف ال�14 ويف ال���10 من ال�سهر 

اجلاري.
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مستنقع الساحل الغربي يبتلع عديد وعت�اد الغزاة واملرتزقة

واملرتزق��ة �س��رق الطائف و خط حي�ش ، يف حني لق��ي القيادي املرتزق 
و�س��اح علي حممد احلكيمي قائد ما ي�سم��ى الفريق الهند�سي م�سرعه 
بنريان اجلي�ش واللجان يف ال�ساحل الغربي .. كما لقي القيادي املنافق 
ح�س��ني بوخمي اأركان حرب ما ي�سم��ى اللواء الثاين تهامة م�سرعه مع 
ع��دد من مرافقيه يف الفازة بال�ساحل الغرب��ي بنريان اجلي�ش واللجان 
ال�سعبي��ة.. وا�سته��دف املجاهدون خم��زن اأ�سلحة للغ��زاة واملرتزقة 
جن��وب الدريهم��ي م��ا اأ�سف��ر عن ح��دوث انفج��ارات وت�ساع��د كثيف 
لالأدخن��ة من املخ��زن امل�سته��دف.. وبلغت ح�سيلة م��ا دمره جماهدو 
اجلي���ش واللج��ان ال�سعبية، ي��وم الثالث��اء ، اأثن��اء ت�سديهم لزحوف 
املرتزق��ة �سم��ال الدريهم��ي بلغ��ت 28 اآلي��ة ومدرعة... واإل��ى م�سرع 
واإ�ساب��ة ع�س��رات املرتزقة بينهم قيادات واغتن��ام 10 مدرعات خالل 
مع��ارك �سمال الدريهمي. وكان �سالح اجل��و امل�سرية للجي�ش واللجان 
ال�سعبية قد �سن، �سل�سلة غارات ا�ستهدفت جتمعات الغزاة واملرتزقة 
يف ال�ساح��ل الغرب��ي، م��ا اأدى اإل��ى تدم��ري 15 اآلي��ة ع�سكري��ة بينه��ا 
دبابت��ني وت�سع مدرعات واأربع��ة اأطقم وتفحم ع�سرات اجلثث للغزاة 
واملرتزق��ة.. فيم��ا متكنت وحدات م��ن اجلي�ش واللج��ان ال�سعبية من 
قطييع خطوط االأمداد على الغييزاة واملرتزقيية يف الدريهمي واملجيل�س 
بال�ساح��ل الغربي.. كما لق��ى 23 من قوى الغ��زو واملرتزقة م�سرعهم 
واأ�سيب 18 بعمليتني نوعيت��ني للجي�ش واللجان ال�سعبية يف ال�ساحل 

الغرب��ي وتدم��ري �سب��ع اآلي��ات ع�سكرية خ��الل �ساعات ي��وم االربعاء 
املا�س��ي.. واأو�س��ح م�س��در ع�سك��ري اأن اجلي���ش واللج��ان ال�سعبية 
نف��ذوا عمليت��ني �سيطروا خاللهما عل��ى منطقتي املجيلي���ش يف التحيتا 
وامل�سيخ��ي عل��ى ال�ساح��ل الغرب��ي، وم�س��رع 23 من ق��وى العدوان 
واملرتزق��ة واإ�ساب��ة 18 واأ�سر ثالثة وفرار من تبق��ي من قوات الغزو 

واالحتالل وتدمري �سبع اآليات واغتنام اثنتني.
واأ�س��ار امل�س��در اإل��ى اأن وح��دة متخ�س�س��ة من اجلي���ش واللجان 

ال�سعبية �سيطرت على منطقة امل�سيخي يف عملية نوعية وخاطفة.
ولف��ت امل�س��در اإلى اأن اجلي���ش واللجان ال�سعبي��ة متكنوا يف بداية 
العملي��ة م��ن تدم��ري �سبع اآلي��ات مب��ن عليها م��ن املرتزق��ة والغزاة، 
وا�ست�س��الم طاق��م مدرعت��ني مت ا�ستخدامهم��ا فيم��ا بع��د يف العملي��ة 
الهجومي��ة.. واأكد امل�سدر اأن اجلثث املح�سورة يف العملية حتى االآن 
للغ��زاة واملرتزقة بلغ��ت 23 جثة وعدد اجلرح��ى 18 اأغلبهم يف حالة 
حرج��ة .. الفتا اإلى اأنه مت متييز �ستة من القتلى تابعني للمدعو طارق 
عفا���ش.. وح�س��ب امل�سدر ف��اإن بقية الق��وة امل�ستهدف��ة الذت بالفرار 
تارك��ة وراءها كمية كبرية من الذخائر والعتاد احلربي املتطور الذي 
اغتنم��ه اجلي�ش واللجان خ��الل �سيطرتهم على موق��ع امل�سيخي الذي 
ف�س��ل العدو يف �سد الهجوم عليه رغم االإ�سناد اجلوي املكثف مبختلف 

اأنواع الطائرات احلربية مبا فيها طائرات الر�سد والتوجيه.

التي احتلتها.
عبداملل��ك  ال�سي��د  قال��ة  م��ا  اإل��ى  وبالع��ودة 
بدرالدي��ن احلوثي يف حديثة عن معركة ال�ساحل 
ق��ال فيها "لطامل��ا ك��ان ال�ساحل اليمن��ي على مر 

التاريخ هدفاً ا�سرتاتيجياً للغزاة.
واأ�س��ار اإل��ى اأن معركتنا اليوم ه��ي مع اأمريكا 
واإ�سرائي��ل الت��ي ت��رى ال�سيط��رة عل��ى ال�ساحل 
هدفاً ا�سرتاتيجياً على م�ستوى املنطقة، مو�سحا 
اأن االإم��ارات واملرتزق��ة ه��م اأداة وجن��ود عن��د 

االأمريكي والربيطاين واالإ�سرائيلي.
وق��ال ال�سي��د القائ��د اإن املعرك��ة يف ال�ساح��ل 
لي�س��ت م��ن 6 اأي��ام ب��ل م��ن 32 �سه��رًا من��ذ باب 

املندب وميدي التي اأخفق فيها العدو.

مصرع املئات من الغزاة واملرتزقة وتدمير بارجة حربية و111 مدرعة وآلية .. 
ما اإن بداأت معركة ال�ساحل الغربي حتي اأعلن وإط�الق ص�اروخ توش�كا و3 صواري�خ من ن�وع قاه�رM2 ت�دك جتمعاتهم 

جماه��دو اجلي���ش واللج��ان دخول �س��الح اجلو 
امل�س��ري ميدان املواجهة لينفذ غ��ارات على اأرتال 

الغزاة واملرتزقة وجتمعاتهم.
الغ��زاة  م��ن  الع�س��رات  واأ�سي��ب  قت��ل  فق��د 
واملرتزقة ومت تدمري عدد من املدرعات واالآليات 
الع�سكرية التابع��ة لهم يف عمليات نوعية للجي�ش 

واللجان ال�سعبية خالل �ساعات يوم ال�سبت.
واأك��د  م�س��در ع�سكري خا���ش اأن �سالح اجلو 
امل�س��ري �سن ع��ددًا م��ن الغ��ارات عل��ى جتمعات 
للغ��زاة واملرتزقة يف ال�ساح��ل الغربي بعد عملية 
ا�ستخباراتييية ور�سد دقيقيية .. نتج عنها �سقوط 
ع�س��رات القتل��ى واجلرح��ى يف �سف��وف الغزاة 
واملرتزق��ة وتدمري عدد من املدرعات واالآليات يف 

ا�ستهدافهم ب�سالح اجلو امل�سري.
وبعد م��رور اأ�سبوع فقط حتي �سددت ال�سربة 

الثاني��ة ل�س��الح اجل��و امل�سري لت�سن ع��دة غارات 
يف  الع��دوان  مرتزق��ة  واآلي��ات  جتمع��ات  عل��ى 

ال�ساحل الغربي.
واأو�سح��ت م�سادرن��ا اأن غ��ارات �سالح اجلو 
امل�س��ري اأدت اإلى تدمري رتل م��ن مدرعات واآليات 
املرتزقيية و�سقييوط قتلييى وجرحييى يف �سفوفهييم 
بينه��م قي��ادات.. وج��اءت عملي��ة �س��الح اجل��و 
للغ��زاة واملنافق��ني  دقي��ق  بع��د ر�س��د  امل�س��ري 
بال�ساح��ل الغرب��ي، يف تكتي��ك ع�سك��ري للجي���ش 

واللجان ال�سعبية فاقم من خ�سائر العدو.
وما هي اإال اأيام حتى �سن �سالح اجلو امل�سرية 
التابع للجي�ش واللجان ال�سعبية، �سل�سلة غارات 
جدي��دة ا�ستهدفت جتمعات الغ��زاة واملرتزقة يف 

ال�ساحل الغربي.
واأك��د م�سدر ع�سك��ري اأن العملي��ة الهجومية 
التي نفذها الط��ريان امل�سري وا�ستهدفت جتمعات 

ال�ساح��ل  يف  واملرتزق��ة  الغ��زو  ق��وى  واأرت��ال 
الغرب��ي اأ�ساب��ت اأهدافها بدق��ة، م�س��ريا اإلى اأن 

العملي��ة جاءت بعد ر�سد دقيق لتجمعات الغزاة 
واملرتزقة، وحققت اأهدافها املر�سودة.

وقد نتج عن عملية �سالح اجلو امل�سري االأخرية 
تدم��ري 15 اآلية ع�سكرية وتفح��م ع�سرات اجلثث 
ملرتزق��ة العدوان وقياداته يف عملية نوعية م�ساء 

اليوم بال�ساحل الغربي.
واأك��د م�س��در اأن العملية النوعي��ة التي نفذها 
�سالح اجل��و امل�سري بع��د عملية ر�س��د وتوظيف 
ا�ستهدف��ت  للمعلوم��ات اال�ستخباراتي��ة،  دقي��ق 
جتمع��ا يف ال�ساح��ل الغرب��ي لعنا�س��ر وقي��ادات 

واآليات العدوان ال�سعودي االأمريكي.
االأولي��ة  املعلوم��ات  اأن  امل�س��در  واأو�س��ح 
للعملي��ة توؤكد اإ�سابة 15 اآلي��ة ع�سكرية متنوعة 
اإ�ساب��ة مبا�س��رة بينه��ا دبابتني وت�س��ع مدرعات 
بطواقمه��ا واأربع��ة اأطق��م مبن عليها م��ن االأفراد 

والعتاد احلربي.
واأ�س��ار امل�س��در اإلى تفحم جثث ق��وات الغزو 
واالحتييال و�سقييوط ع�سييرات اجلرحييى نتيجة 
العملي��ة وتفج��ر الذخائ��ر يف االآلي��ات امل�ستهدفة 
وناقالت الذخائر والوقود التي ت�سببت يف حريق 
هائ��ل فاقم من خ�سائر العدو وت�سببت العلمية يف 

حالة ذعر وتخبط يف اإدارة املوقف ميدانيا.

سالح اجلو املسير للجيش واللجان يدخل مسرح املعركة

وبع��ون م��ن اهلل حقق اجلي���ش واللجان 
ال�سعبي��ة انت�سارات كب��رية يف مواجهاته 
الت��ي  ومرتزقت��ه  ال�سع��ودي  الع��دو  م��ع 
قتلييى وجرحييى يف  �سقييوط  عيين  اأ�سفييرت 

�سفوفهم وتدمري بارجة حربية.
ا�سته��داف  اأعلن��ت  البحري��ة  الق��وات 
بارج��ة حربية تابع��ة للع��دوان االأمريكي 
ال�سعودي اأثناء حماولة تقدم لقطع بحرية 
معادية قبال��ة �سواحل احلديدة، مو�سحة 
اأن��ه مت ا�سته��داف بارج��ة تابع��ة للعدوان 
ب�ساروخ��ني بحري��ني، واأن اأعمدة الدخان 
ت�ساعدت منها بعد اإ�سابتها ب�سكل مبا�سر..
زوارق  توج��ه  اأك��دت  البحري��ة  الق��وات 
حربي��ة ل�سحب القتل��ى واجلرحى من على 
منت البارج��ة امل�ستهدفة حتت غطاء جوي 
وحتلي��ق مكثف لطريان االأبات�سي، م�سرية 
اإلى اأن البارجة كان��ت حتمل قواتا وعتادا 
حربي��ا لتنفي��ذ اإن��زال بح��ري يف �سواح��ل 
احلدي��دة يف اإط��ار ت�سعي��د ق��وى الغ��زو 
واالحت��الل بال�ساح��ل الغرب��ي، موؤكدة اأن 

عملي��ة اال�سته��داف اأجربت بقي��ة البوارج 
امل�سارك��ة يف الهج��وم عل��ى الرتاج��ع بعد 

ا�ستعال النريان يف البارجة امل�ستهدفة.
وما هي اال �ساع��ات حتي اأكد م�سوؤولون 
يف وزارة الدف��اع االأمريكي��ة )بنتاج��ون( 
ال�سعبي��ة  واللج��ان  اجلي���ش  ا�سته��داف 
بارج��ة اإماراتي��ة قبالة ال�سواح��ل اليمنية 
“�سي  ب�ساروخني..ونق��ل مرا�س��ل �سبك��ة 
يف  م�سوؤول��ني  ع��ن  االأمريكي��ة،  اإن”  اإن 
البنتاج��ون تاأكيده��م ا�سته��داف اجلي���ش 
واللجان البارج��ة االإماراتية ب�ساروخني، 

وا�ستعال النريان فيها.
يف غ�س��ون ذل��ك، اأكدت وكال��ة االأنباء 
االإماراتية مقت��ل اأربعة جنود اإماراتيني 
يف معرك��ة احلديدة، وقال بي��ان القيادة 
االإماراتي��ة،  امل�سلح��ة  للق��وات  العام��ة 
اإن اجلن��ود “ا�ست�سه��دوا اأثن��اء تاأديتهم 
واجبهم الوطن��ي يف عملية اإعادة االأمل، 
ال��ذي  �سم��ن ق��وات التحال��ف العرب��ي 
تق��وده ال�سعودي��ة”.. ويف اإجناز نوعي 

اآخر متكن��ت القوات البحري��ة بعون اهلل 
وقوته م��ن ال�سيطرة عل��ى زورق حربي 
تاب��ع للبحري��ة الفرن�سي��ة وذل��ك قبال��ة 

�سواحل احلديدة.
وح��دات  اأن  اأك��د  ع�سك��ري  م�س��در 
نف��ذت  البحري��ة  الق��وات  يف  متخ�س�س��ة 
عملي��ة هج��وم عل��ى زورق فرن�سي متكنت 
خالله��ا من ال�سيط��رة على ال��زورق واأ�سر 

قائده ويحمل اجلن�سية الفرن�سية واقتياده 
اإل��ى مكان اآمن ، معت��ربا اأن العملية �سكلت 
الت��ي  الفرن�سي��ة  للق��وات  �سفع��ة كب��رية 
اأعلن��ت موؤخرا م�ساركته��ا يف العدوان على 
اليمن واإر�س��ال خرباء لنزع االألغام ح�سب 
اأ�سمته��م اخل��رباء  اأن م��ن  زعمه��ا ، غ��ري 
عجزوا عن حماية اأنف�سهم واأ�سبحوا خلف 

الق�سبان.

تدمي�ر بارج�ة حربي�ة وخس�ائر كبيرة ف�ي صف�وف الغزاة 

 M2القوة الصاروخية تسجل حضورها وتدك جتمعات الغزاة بتوشكا وقاهر

قال م�سدر ع�سكري اإن قوى العدوان تقوم باإجالء ع�سرات اجلثث من القتلى ومئات 
اجلرحى عرب البحر يف ال�ساحل الغربي.

ولف��ت امل�س��در اإلى اأن قوى العدوان تقوم باإخالء ع�س��رات اجلثث من القتلى ومئات 
اجلرحى عرب البحر و�سط حالة �سديدة من التذمر وال�سخط يف اأو�ساط مرتزقة العدوان 
نتيج��ة ا�ستمرار احل�س��ار وقطع طرق االإمداد من قبل اأبطال اجلي�ش واللجان ال�سعبية 
يف ع��دة مناط��ق يف الف��ازة واجل��اح واملجيلي�ش وللي��وم الثال��ث عل��ى التوايل..ولليوم 
اخلام�ش ف�سل الغزاة يف فك احل�سار عمدت  قوى الغزو واالحتالل اإلى اإجالء اجلرحى 

والقتلى من املرتزقة االأجانب وبع�ش اجلن�سيات فقط بطائرات مروحية .

إجالء عشرات اجلثث ومئات اجلرحى عبر البحر 



متابعات صحفيةالجمعة 22/  6 /  2018م الموافق 8 شوال 1439هـ  العدد )269(10

ك�س��فت م�س��ادر اإعالمية ع��ن لقاء جمع 
بني حاكم م�س��يخة االم��ارات الفعلي حممد 
ب��ن زايد ومبع��وث رفيع امل�س��توى لرئي�ش 

وزراء الكيان االإ�سرائيلي .
وح�س��ب م�س��ادر خا�س��ة ل��� )املن���ار( 
اأو�س��حت اأن حمم��د ب��ن زاي��د التق��ى ثاين 
اأيام عيد الفطر باملبعوث اال�سرائيلي الذي 
رافقته �سخ�سية اأمنية لبحث العالقات بني 
اأب��و ظبي وت��ل اأبي��ب واأفاق التع��اون بني 
اجلانبني خا�س��ة يف املي��دان االأمني، وكذا 
ال��دور اال�س��رائيلي يف احل��رب العدواني��ة 
ال�س��عب  �س��د  ال�س��عودية  تقوده��ا  الت��ي 

اليمن��ي، وب�س��كل خا���ش الهجوم الفا�س��ل 
عل��ى مين��اء احلديدة، حي��ث ت�س��ارك فيه 
الطائرات اال�س��رائيلية ووحدات فرن�س��ية 

واأمريكية واماراتية.
واأ�س��افت امل�س��ادر اأن حام��د ب��ن زايد 
رئي���ش دي��وان حمم��د ب��ن زاي��د، ووزي��ر 
اخلارجية عبداهلل بن زايد �س��اركا يف اللقاء 
اباب��ا،  ادي���ش  يف  االمارات��ي  اال�س��رائيلي 
واأ�س��ارت امل�س��ادر ال��ى العالق��ات املتينة 
التي تربط اثيوبيا وا�سرائيل، والدعم املايل 
الذي تقدمه اأبو ظبي الى النظام االثيوبي، 
يذكر اأن حممد بن زاي��د كان التقى نتنياهو 

يف قرب�ش وغريها.
ل��و فيج��ارو  قل��ت �س��حيفة  ذل��ك  اإل��ى 
الفرن�س��ية عن م�سدرين ع�س��كريني قولهما 
اإن هناك قوات خا�سة فرن�سية على االأر�ش 
يف اليم��ن اإل��ى جان��ب الق��وات االإماراتي��ة 
الغازية، يف حني مل تذكر ال�سحيفة تفا�سيل 

اأخرى عن اأن�سطة القوات اخلا�سة..
وكان م�س��در برمل��اين فرن�س��ي اأكد مطلع 
االأ�سبوع لرويرتز  اإن قوات فرن�سية خا�سة 
توج��د يف اليم��ن تقات��ل اإلى جان��ب القوات 
االإماراتي��ة يف جبهة ال�س��احل الغربي غرب 

اليمن.

)المنـار(: تكشف عن تفاصيل لقاء جمع بن زايد وقادة صهاينة ملناقشة فشل الهجوم على ميناء احلديدة

بالصور.. وكالة “أسوشيتد برس” :

يف تفاصيل صادمة عن أساليب التعذيب في سجون االحتالل بعدن الربيطاني��ة  الغاردي��ان  �س��حيفة  قال��ت 
افتتاحيته��ا االأحد اإن اأوراق التوت التي مل تكن 
اأ�س��ال ت�سرت كثريا من �س��وءات الغرب يف حرب 
اليمن، قد �س��قطت متاما ج��راء عملية التحالف 
ال�س��عودي االإمارات��ي يف احلدي��دة، ومل يع��د 

هناك �سك يف تواطوؤ الغرب.
فه��ذه العملي��ة -الت��ي �س��تعمق اأ�س��د اأزم��ة 
اإن�س��انية يف الع��امل- تنف��ذ باأ�س��لحة من �س��نع 
وفرن�س��ا،  املتح��دة  والوالي��ات  بريطاني��ا 
اإذ  غربي��ة،  ع�س��كرية  وم�س��ورة  وبتدريب��ات 
يجل�س �سييباط بريطانيون واأمريكيون يف غرفة 
قيادة الغ��ارات اجلوية، بل واأوردت �س��حيفة 
“لوفيغارو” الفرن�س��ية اأن هناك قوات خا�سة 

فرن�سية على االأر�ش يف اليمن.
الدع��م  ه��ذا  اأن  اإل��ى  الغاردي��ان  وت�س��ري 
الع�س��كري الغربي يف امليدان ج��اء رغم حتذير 
بريطانيا وفرن�س��ا العلني لل�س��عودية من مغبة 
�س��ن الهجوم، ورغ��م رف�ش الوالي��ات املتحدة 
طلبا م��ن االإم��ارات لدعمه��ا يف العملي��ة باإزالة 
االألغام. وتقتب�ش ال�سحيفة هنا تعليق م�سوؤول 
اإماراتي قال اإن “امتن��اع الواليات املتحدة عن 
تقدمي دعم ع�س��كري ال يعن��ي اأنها تطالبنا بعدم 

تنفيذ العملية”.
ت��رى  الع�س��كرية،  املعطي��ات  ع��ن  وف�س��ال 
ال�س��حيفة اأن عملي��ة احلدي��دة جت��ري بغطاء 
بريطاني��ا  عرقل��ت  فق��د  غرب��ي.  دبلوما�س��ي 
املا�س��ي  اجلمع��ة  ي��وم  املتح��دة  والوالي��ات 
بي��ان م��ن  ال�س��ويد ال�ست�س��دار  م��ن  حماول��ة 
جمل���ش االأم��ن ال��دويل يطال��ب بوق��ف اإط��الق 
الن��ار، ب��ل اإن بريطاني��ا تاأخذ موقفا “�س��افرا” 
يف تاأيي��د ال�س��عودية يف هذا ال�س��راع كما يقول 
وزير التنمية الدولية الربيطاين ال�س��ابق اأندرو 

عملي��ة  تب��دو  ال�س��حيفة،  وبح�س��ب  ميت�س��ل. 
احلديدة حماولة �س��عودية اإماراتية ال�س��تباق 
طرح خطة �سالم من قبل مبعوث االأمم املتحدة 
مارت��ن غريفي��ث. وتت�س��اءم ال�س��حيفة ب�س��اأن 
فر�ش ت�سوية هذه االأزمة، واملحادثات اجلارية 
الإقناع احلوثيني بت�س��ليم اإدارة ميناء احلديدة 
-ال��ذي متر عربه 70% من واردات اليمن- اإلى 

االأمم املتحدة.

دوافع العملية
العملي��ة  ه��ذه  بدواف��ع  يتعل��ق  م��ا  يف  اأم��ا 
رئي�س��يني:  عامل��ني  هن��اك  ف��اإن  الع�س��كرية 
م��ع  االإمارات��ي  ال�س��عودي  ال�س��راع  اأولهم��ا 
اإيران وم�س��الح ا�س��رتاتيجية اأخ��رى، والثاين 
�س��ورة قادة هذه العملية، وحتديدا ويل العهد 
ال�س��عودي االأم��ري حممد ب��ن �س��لمان “احلاكم 
الفعلي لل�س��عودية” بح�سب ال�سحيفة.. ويبدو 
اأن التحال��ف ال�س��عودي االإمارات��ي قد ق��ّدر اأنه 
رمبا ي�ستطيع تغيري االأو�ساع على االأر�ش بعد 
ف��رتة طويلة م��ن اجلم��ود، وراأى اأن احلديدة 
�س��تكون انت�سارا �سهال ن�سبيا، بغ�ش النظر عن 
العواق��ب التي قد جترها العملية على املدنيني. 
وت�س��ري الغاردي��ان اإلى اأن الريا���ش واأبو ظبي 
مع��اداة  يف  نف�س��ه  املوق��ف  تت�س��اركان  رمب��ا 
طه��ران، لكن تعقيدات امليدان اأظهرت ت�س��اربا 
يف م�س��احلهما.. وتخت��م ال�س��حيفة بالق��ول اإن 
ه��ذه احلرب وما �س��نعته من معاناة اإن�س��انية 
وا�س��طرابات يف املنطق��ة تث��ري الغ�س��ب عل��ى 
الغرب وحديث��ه عن حقوق االإن�س��ان والقانون 
ال��دويل. واإن كان اأحد يف ال�س��ابق ينك��ر تواطوؤ 
الغ��رب يف ه��ذه احل��رب، ف��اإن اأح��داث االأي��ام 

االأخرية قد ف�سحت كل �سيء.

الغارديان البريطانية:
عملية احلديدة أسقطت ورقة التوت عن الغرب وكشفت 

التورط البريطاني والفرنسي واألمريكي في حرب اليمن

اأعلنت اإحدى الدول امل�س��اركة �س��من التحالف العربي، الذي تقوده اململكة العربية ال�سعودية، 
يف اليمن، اأنها تدر�ش �سحب قواتها املتواجدة يف اململكة.

وقال وزير الدفاع املاليزي اجلديد، حممد �سابو، يف ت�سريحات ل�سحيفة “ماليزي اإن�سايت”، اإن 
بالده تدر�ش �سحب القوات املاليزية املتواجدة يف ال�سعودية �سمن ما ا�سماه حتالف دعم ال�سرعية 

واإعادة االأمل يف اليمن.
وق��ال: اإن “احلكوميية املاليزية غري مهتمة بالتورط يف ال�سييراعات يف منطقيية اخلليج، وتراجع 
ن�سر اأفراد اجلي�ش يف اململكة العربية ال�سعودية، م�سيفاً: “ملاذا نريد اأن ن�سارك يف مهاجمة اليمن، 
اأمة اإ�س��المية اأخرى؟ نحن ال نريد اأن ن�س��ارك يف مثل هذه النزاعات”.. وعني �س��ابو وزيرا للدفاع 
ال�سهر املا�سي من قبل رئي�ش الوزراء اجلديد مهاتري حممد، وقال: “اإنه اإذا كانت ماليزيا �ستجعل 

جي�سها متورطا يف اأي �سراع فلن يكون ذلك اإال من خالل االأمم املتحدة”.

تصريحات لصحيفة “ماليزي إنسايت” :
ماليزيا تدرس االنسحاب من العدوان 

على اليمن بقيادة السعودية

ن�س��رت وكال��ة اأ�سو�س��يد بر���س الأمريكي��ة العاملي��ة ظهر 
الي��وم الأربع��اء تقريرا تف�س��يليا ع��ن وح�س��ية التعذيب 
التي ُترتكب يف �س��جون �س��رية تديرها اأبوظب��ي يف اليمن، 
اإذ تقارب اأ�س��اليب التعذيب ما مت ك�سفه يف �سجن اأبوغريب 
يف بغ��داد بعد الغ��زو الأمريكي للع��راق ع��ام 2003، وما مت 
ك�س��فه من جرائ��م يف غوانتانامو.. وقالت الوكالة: و�س��ل 
15 �سابطا اإماراتيا الذين اإلى �سجن يف جنوب اليمن يخفون 
وجوههم خلف غط��اء الراأ�س، لكن اللهج��ات كانت غريبة 
ب�س��كل وا�س��ح، فهم من دولة الإمارات. ا�س��طفوا املعتقلني 
واأمروه��م ب��اأن يخلعوا مالب�ض��هم وينامو. ثم قام ال�ض��باط 
بتفتي���س “التجويف ال�س��رجي ل��كل �س��جني، زاعمني اأنهم 

كانوا يبحثون عن الهواتف اخللوية املمنوعة.

صرخ الرجال وبكوا، وكانوا مهددين بنباح الكالب 
وتعرضوا للضرب حتى نزفوا.

تعر���ش املئات من املعتقل��ني الإيذاء جن�سي مماث��ل خالل احلدث 
ال��ذي وق��ع يف 10 مار���ش املا�سي يف �سج��ن بري اأحم��د يف مدينة عدن 

اجلنوبية، وفقا ل�سبعة �سهود قابلتهم وكالة اأ�سو�سيتد بر�ش.
وتوف��ر اأو�س��اف االعت��داءات اجلماعي��ة ناف��ذة عل��ى ع��امل م��ن 
التعذي��ب اجلن�س��ي واالإفالت من العقوب��ة يف ال�سج��ون التي ت�سيطر 

عليها االإمارات يف اليمن.
االإمارات، حليف رئي�سي للواليات املتحدة مت الك�سف عن �سجونها 
ال�سري��ة وتعذيبها على نطاق وا�سع من خ��الل التحقيق الذي اأجرته 
وكال��ة االأ�سو�سييت��د بر���ش يف يوني��و العام 2017. ومن��ذ ذلك احلني 
ح��ددت وكالة االأ�سو�سيتد بر�ش ما ال يقل عن خم�سة �سجون ت�ستخدم 

فيها قوات االأمن التعذيب اجلن�سي لقمع ال�سجناء وحرقهم.
وعل��ى الرغم من التقارير املوثقة ع��ن التعذيب التي حتدثت عنها 
وكال��ة اأ�سو�سييت��د بر���ش وجماع��ات حق��وق االإن�س��ان وحت��ى االأمم 
املتح��دة، زعم البنتاغون اأن الواليات املتحدة مل ت�سهد اأي دليل على 

اإ�ساءة معاملة املعتقلني يف اليمن.
االأمريكي��ة  الق��وات  ب��اأن  االأمريكي��ون  امل�سوؤول��ون  اع��رتف  و 
تتلق��ى معلوم��ات ا�ستخباراتي��ة من �سرك��اء اإماراتي��ني و�ساركوا يف 
اال�ستجواب��ات يف اليمن. لكنهم قالوا اإنهم ال ي�ستطيعون التعليق على 

تبادل املعلومات اال�ستخبارية مع ال�سركاء.
واأ�ساف��ت الوكال��ة: يف ح��رب اليم��ن االأهلي��ة، �سيط��رت الق��وات 
االإماراتي��ة الت��ي ُيزعم اأنه��ا تقاتل نياب��ة عن احلكوم��ة اليمنية على 
م�ساح��ات وا�سعة م��ن االأرا�س��ي والبلدات وامل��دن يف اجلنوب. وقد 
اعتق��ل مئ��ات الرج��ال يف �سبكة ت�سم م��ا ال يقل عن 18 �سجن��اً �سريا، 
لال�ستب��اه يف اأنه��م م��ن مقاتل��ي القاع��دة اأو الدول��ة االإ�سالمي��ة. يتم 

احتجاز ال�سجناء دون اتهامات اأو حماكمات.
وق��ال �سهود عي��ان اإن احلرا���ش اليمنيني العاملني حت��ت اإ�سراف 
�سبيياط اإماراتييين ا�ستخدمييوا اأ�ساليييب خمتلفة للتعذيييب واالإذالل 
اآخ��رون  حرا���ش  �س��ّور  بينم��ا  املعتقل��ني  اغت�سب��وا  اجلن�سي��ني. 
االعت��داءات. قاموا ب�سعق االأع�س��اء التنا�سلية لل�سجن��اء اأو علقوا 
ال�سخ��ور من خ�سيتيهم. انتهكوا جن�سياً االآخرين مع اأعمدة خ�سبية 
وف��والذ.. وقال �سج��ني وهو اأب الأربعة اأطف��ال: “اإنهم يجردونك من 
مالب�سه��م ، ثم يربط��ون اأيديكم بقط��ب فوالذي من اليم��ني والي�سار، 

بحيث “تنفرج” اأمامهم. ثم يبداأ اللواط”.

تهريب رسومات
من داخل �سجن ع��دن، قام املحتجزون بتهريب ر�سائل ور�سومات 
اإل��ى وكال��ة االأ�سو�سييت��د بر���ش ح��ول االإ�س��اءة اجلن�سي��ة. مت عمل 

الر�سومات على األواح بال�ستيكية مع قلم حرب اأزرق.
اأخ��رب الر�س��ام وكال��ة االأ�سو�سييت��د بر���ش اأن��ه مت اعتقال��ه العام 
املا�س��ي وك��ان يف ثالثة �سجون خمتلف��ة. وقال “لقد عذب��وين دون اأن 
يتهم��وين باأي �سيء. وكنت اأمتنى اأحيانا اأن يعطوين تهمة حتى اأمتكن 
م��ن االعرتاف باإنه��اء هذا االأمل”. “اأ�سواأ م��ا يف االأمر هو اأنني اأمتنى 

املوت كل يوم وال اأ�ستطيع العثور عليه”.
حتدث �سريطة عدم الك�سف عن هويته خوفا من مزيد من االعتداء.

وتظه��ر الر�س��وم رجال يعل��ق عاريا م��ن ال�سال�سل اأثن��اء تعر�سه 
لل�سعييق بالكهربيياء ، ونزيل اآخر علييى االأر�س حميياط بكاب زاحفة 
بينما يركله عدة اأ�سخا�ش، وت�سويًرا ر�سومًيا لالغت�ساب ال�سرجي.

“ع��راة بع��د ال�س��رب” ، يق��ول تعلي��ق عربي. ر�س��م اآخر يبني 
اأن رج��اًل م�ستقيم��اً ُيج��رب عل��ى “التفري��ج ب��ني رجلي��ه”. “هذه هي 

الطريقة التي يفت�سون بها ال�سجناء” ، تقول الت�سمية التو�سيحية.
وم��ن بني ال�سجون اخلم�سة التي عرث فيه��ا االأ�سو�سيتد بر�ش على 
تعذي��ب جن�س��ي ، هناك اأربعة يف عدن، وفقاً لثالث��ة م�سوؤولني اأمنيني 
وع�سكريني مينيني حتدثوا اإلى وكالة االأ�سو�سييتد بر�ش �سريطة عدم 

الك�سف عن هويتهم خوًفا من االنتقام.
واحد يف قاعدة الربيقة- مق��ر للقوات االإماراتية. والثاين يف منزل 
�س��الل �سايع ، رئي�ش اأمن ع��دن املتحالف ب�سكل وثي��ق مع االإمارات، 
والثال��ث يف ملهى ليلي حتول اإلى �سج��ن يدعى و�ساح. الرابع يف بري 

اأحمد، حيث وقعت فظائع مار�ش.
ق��د يكون اإهانة ال�سجناء يف مار�ش ب�سب��ب �سل�سلة من االإ�سرابات 
ع��ن الطعام بني ال�سجن��اء املحتجزين الأ�سهر اأو �سن��وات. واأُمر ما ال 
يق��ل عن 70 معتق��اًل باإطالق �سراحهم يف وقت �سابق من هذا العام من 
قب��ل املدع��ني العامني لكن معظمهم م��ا زالوا ره��ن االحتجاز. وقالت 
احلكوم��ة اليمنية اإنه��ا ال متلك ال�سيطرة على ال�سج��ون التي تديرها 

االإمارات، واأمر هادي باإجراء حتقيق يف اأنباء التعذيب.

تفاصيل االغتصاب
ب��داأت احلادث��ة يف �سه��ر مار���ش عندما فت��ح اجلن��ود زنزانات يف 
ال�ساعة الثامنة �سباحاً ، واأمروا جميع املعتقلني بالدخول اإلى �ساحة 
ال�سج��ن ، ث��م ا�سطف��وا بها واأجربوه��م على الوقوف حت��ت ال�سم�ش 
حتى الظهر. عندما و�سلت القوة االإماراتية ، كان املعتقلون مكفوفني 
االأي��ادي ومكبل��ي االأيدي وقي��دوا يف جمموعات اأو ب�سك��ل فردي اإلى 
غرفة حي��ث كان االإماراتيون حا�سرين. طلب منهم االإماراتيون خلع 
ماب�سهييم واال�ستلقاء. ثم قام �سباط االإمارات برتك اأرجلهم مفتوحة 

ومل�ش اأع�سائهم التنا�سلية وفت�سوا اأع�ساءهم التنا�سلية.
“اأنت تقتل كرامتي”، �ُسمع اأحد ال�سجناء يبكي. و�ساح الثاين يف 
�سبيياط اأمن اأبوظبي: “ه��ل اأتيت لتحريرنا اأو ن��زع مالب�سنا؟”، فرد 

�سباط االأمن: “هذه هي وظيفتنا!”
ق��ال اأحد ال�سجن��اء اإنه عندما اأجربه��م االإماراتيون على الوقوف 

عارياً ، “كل ما ميكنني اأن اأفكر به هو اأبو غريب” .
وق��ال �ساه��د اآخر الأ�سو�سيت��د بر�ش: “كانوا يبحث��ون عن هواتف 
حممول��ة داخل اأج�سادنا”. “هل ت�سدق هذا! كيف ميكن الأي �سخ�ش 
اإخف��اء هاتف هن��اك؟”.يف نف�ش املدينة، يف ال�سجن ال��ذي تديره دولة 
االإم��ارات داخ��ل قاع��دة الربيق��ة الع�سكري��ة، ق��ال �سجين��ان: اإنهما 
يعتقدان اأن املوظف��ني االأمريكيني يف الزي الع�سكري يجب اأن يكونوا 
عل��ى عل��م بالتعذي��ب – اإما الأنه��م �سمع��وا �سراًخ��ا اأو راأوا عالمات 
تعذي��ب. قال ال�سجناء اإنهم مل يروا االأمريكيني املتورطني مبا�سرة يف 
االإ�ساءات..وقييال م�سوؤول اأمني كبييي، ب�سرط عدم الك�سف عن هويته 
ب�سب��ب خماوف اأمني��ة، يف �سجن ريان يف مدينة املك��ال: “االأمريكيون 

ي�ستخدمون االإماراتيني كقفازات للقيام بعملهم القذر”..
وق��ال م�سوؤوالن اأمني��ان اآخران، كانا قريبني م��ن االإماراتيني: اإن 
املرتزق��ة مب��ن فيه��م االأمريكي��ون موج��ودون يف جمي��ع املع�سكرات 
واملواق��ع الع�سكري��ة االإماراتي��ة، مب��ا يف ذلك ال�سج��ون. مهمتهم هي 

اأ�سا�سا للحرا�سة.
قال �سجني اإن ال�سراخ من ال�سرب يف بع�ش االأحيان �سديد لدرجة 

اأنه ي�سعر باأن زنزانته تهتز. وقال “اإنه يفوق اخليال”.
وقييال م�سييوؤول اأمنييي �سابق تييورط بنف�سييه يف تعذيييب املعتقلن 
النت��زاع اعرتافات له اإن��ه يتم ا�ستخدام االغت�س��اب كو�سيلة الإجبار 

املعتقلني على التعاون مع االإماراتيني يف التج�س�ش..
وقال: “يف بع�ش احلاالت، يقومون باغت�ساب املعتقل، وت�سويره 
اأثن��اء اغت�ساب��ه، وا�ستخدام��ه كو�سيل��ة الإجب��اره عل��ى العم��ل من 

اأجلهم”.

أبوظبي تصنع داعش
لقد تركت �سيطرة دولة االإم��ارات على جنوب اليمن، وال�سجون، 
العدي��د م��ن اليمنيني ي�سع��رون بالقلق م��ن اأن املدني��ني االأبرياء يتم 
دفعهم اإلى اأح�سان املتطرف��ني الذين تزعمهم القوات االإماراتية اأنهم 

يقاتلون.
وق��ال قائد ميني موج��ود حاليا يف الريا�ش، �سريط��ة عدم الك�سف 
ع��ن هويته لتجنب االنتق��ام من االإماراتي��ني: “يف ال�سجون يرتكبون 
اأك��رث اجلرائ��م وح�سية”، “االن�سم��ام اإلى تنظيم الدول��ة االإ�سالمية 
والقاع��دة اأ�سب��ح و�سيل��ة لالنتقام من جمي��ع االنتهاك��ات اجلن�سية 

واللواط. ومن هنا ، ال�سجون ، فهم ي�سنعون داع�س”.
وق��ال رجل يف منت�سف العم��ر اإنه يف ال�سجن منذ عام 2016 ، ومت 
نقل��ه عرب �سبكة ال�سجون ال�سرية عدة مرات. وقال اإنه مت ا�ستجوابه 
21 مرة ، تعر�ش خاللها للتعذيب بالكهرباء وال�سرب وكالب الهجوم 

بينما كان مع�سوب العينني ومقيدة بال�سال�سل.
وقدم �سجني اآخر اإلى وكالة االأ�سو�سييتد بر�ش ما قال اإنه االأ�سماء 
احلقيقية خلم�سة جالدي��ن اإماراتيني. مل يرد م�سوؤولو االإمارات على 

طلبات للتعليق على الرجال.
اإنته��ى تقرير الوكالة الدولية والذي ك�س��ف جانب مل يكن اأحد اأن 
يتخيله اأو ي�سدقه لوال ان ال�سحايا كانوا اأ�سا�ساً من موؤيدين العدوان 
واملرحب��ني به وبع�سهم �سخ�سيات وقي��ادات وم�سائخ معروفة، ومل 
ي�سف��ع لهم ذلك، فقان��ون االإمارات املت�سهينة اإم��ا الر�سوخ والعمالة 
بالكام��ل اأو ي�سب��ح الف��رد م�سبوها ويت��م اإعتقاله واإذالل��ه وجتنيده 

حتت رحمة التعذيب والتهديد.
ح��ال ماأ�ساوي و�سلت اإليه البالد كح��ال العراق 2003 وما جرى 
يف �سجون اأبو غريب من اإنتهاكات جن�سية ج�سيمة، ميار�ش هذا اليوم 
يف عدن يف ظل جمتمع دويل متواطئ وتخر�سه االأموال اخلليجية، هذا 
االأمر �سيتكرر يف تعز واحلديدة يف حال متكنت االإمارات منهما ال �سمح 
اهلل، م��ا يجرب حتى املوالني للعدوان على مقاومة االإحتالل االإماراتي 
ومواجهت��ه بكل قوة، وها هي احلقائق تتك�سف كل يوم اأكرث، وبلغت 
لالأعرا���ش وال�س��رف واإغت�ساب فتيات موالني له��م وبطرق وح�سية، 
فكي��ف مب��ن ال يعلن ال��والء لهم اأو يعت��رب نف�سه حماي��دًا.. وكانت قد 
ن�س��رت هيوم��ن رايت�ش موؤخ��رًا تقريرًا ع��ن انتهاك��ات جن�سية بحق 

املهاجرين االأفارقة يف اليمن على يد قوات حتالف العدوان.
ويف مثل هذه احلاالت يجب على كل ميني مراجعة مواقفه، بعيدًا 
عن االأحقاد العمياء دون حتكيم لعقل اأو ا�ستح�سار ملعايري اأخالقية، 
ال اأح��د ي�سم��ن اأن يك��ون ه��و اأو اأحد اأف��راد عائلته ال�سحي��ة التالية 
لله��وى واملزاج االإماراتي اأمام م�سهد يت�سيده قانون الغاب. حتى من 

وقعوا �سحايا مل يتخيلوا اأن ي�سيبهم ما اأ�سابهم.
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اأظه��رت االي��ام القليل��ة املا�س��ية ان احلدي��دة قد 
تكون م�س��تنقعا جدي��دا لقوى العدوان عل��ى اليمن. 
م�س��اهد االآليات املحرتقة بكميات كبرية على امتداد 
ال�س��احل الغرب��ي للبالد تق��ول ان املقات��ل اليمني مل 
يتاأثر بال�سجيج االعالمي الذي ت�سنه و�سائل االعالم 
انط��الق  من��ذ  فالع��دوان  ال�س��عودية واالماراتي��ة. 
عمليات��ه يف ال�س��احل عم��د اإل��ى توظي��ف ال�س��ورة 
وا�س��تعرا�ش املدرعات واالع��داد الكبرية للمقاتلني 
وهدف��ه االول واالخ��ري ه��و ادخال الرع��ب يف قلوب 
املقاتل��ني اليمني��ني لكن الوا�س��ح ان املقات��ل اليمني 
مل يتاأث��ر وحول ال�س��احل اإلى م�س��تنقع جديد لقوى 
العدوان ال�س��عودي االماراتي وقام االعالم احلربي 
بن�س��ر مقاط��ع فيدي��و تظه��ر بال�س��وت وال�س��ورة 
م�س��اهد لع�سرات االآليات املتناثرة يف الفازة واجلاح 
ان  ليثب��ت  احلدي��دة   مط��ار  وحمي��ط  والدريهم��ي 
االندفاع��ة الغبي��ة لق��وى العدوان كلفته��م الكثري يف 

االليات واالرواح.
قوات��ه يف  م��ن  العدي��د  فق��د  اأن  وبع��د  الع��دوان 
مناط��ق ال�س��احل عل��ى ما يب��دو اأنه حول �س��جيجه 
االعالم��ي نح��و مطار احلديدة متنا�س��ي ما يح�س��ل 
يف املناط��ق االخ��رى بال�س��احل. حي��ث اعل��ن للمرة 
اخلام�س��ة �س��يطرته عل��ى املط��ار دون ان يق��دم اي 
دلي��ل على ذل��ك. ومبا ان املط��ار يف منطق��ة مفتوحة 
�س��هلة وي�س��عب الدفاع عنها نظ��را للتغطية اجلوية 
والغارات املتوا�س��لة ب�س��كل جنوين وكذلك الق�سف 
البحري املكثف على هذه املنطقة  فان تقدمهم ال يعد 
ن�سرا ا�س��رتاتيجيا ح�س��ب نظر العديد من اخلرباء 

اال�س��رتاتيجيني وم��ع كل ه��ذا  ال�س��جيج والره��ان 
على �س��نع انت�س��ار ولو اعالميا بعد ف�س��ل العدوان 
يف حتقيق اي ن�س��ر خالل االيام القليلة املا�سية فان 
املطار مل ي�سقط حتى االن رغم اال�سرار الكبري لقوى 
الع��دوان ودفعه��ا لالآالف م��ن املرتزقة اإل��ى اطرافه 
اجلنوبية بل تكبد خ�س��ائر فادحة و�س��قط املئات من 

املرتزقة حوله ما بني قتيل وجريح.
اجلانييب الع�سييكري اليمني اأكد �سييقوط ع�سييرات 
القتل��ى واجلرح��ى م��ن ق��وات الغ��زو واالحتالل يف 
ال�س��احل الغربي وقال ان اكرث من 20 اآلية ع�س��كرية 
ومدرع��ة مبن عليها من اجلن��ود والعتاد احلربي مت 
تدمريها خالل معارك يوم الثالثاء م�سريا ان القوات 
اليمني��ة اغتنمت ع�س��ر مدرعات بعد ف��رار طواقمها 
تاركني اأ�سلحتهم. واأو�سح امل�سدر اأن اأبطال اجلي�ش 
اليمني واللجان ال�س��عبية نفذوا الثالثاء عملية قطع 
خطييوط االإمييداد علييى العييدو يف حماور اإ�سييافية يف 
النخيل��ة واملجيلي�ش على ال�س��احل الغرب��ي. ليكون 
بذلك اجلانب اليمني قد قطع الطريق يف ال�س��احل من 

خم�سة مناطق خالل االيام القليلة املا�سية.
امل�س��ادر امليدانية يف اليمن ا�س��ارت اي�س��ا اإلى اأن 
ط��ريان العدوان �س��ن ع�س��رات الغ��ارات  خالل يوم 
الثالث��اء لوح��ده عل��ى مط��ار احلدي��دة م��ا اأدى اإلى 
تدمري بنية املطار ومدرجة و�ساالته ومرافقه ب�سكل 
كام��ل وه��ذا ان دل على �س��يء فاإمنا يدل على ف�س��ل 
العدوان يف التقدم نحو املطار والهزائم التي تتكبدها 
ق��وى الغزو كما ي�س��ري هذا العمل عل��ى اأن العمليات 
الهجومي��ة املتكررة التي ي�س��نها العدوان االماراتي 
بعد اأن ح�سد كل قواه من املرتزقة حتت غطاء جوي 
وبحري يف حماولة ال�ستهداف عمق املطار من جنوبه 

وغربه ليحوله اإلى عملية رمزية تهدف اإلى تعوي�ش 
ف�س��له يف احتالل حمافظة احلديدة وال�س��يطرة على 

ال�ساحل الغربي.
م�سادر ميدانية اي�سا اكدت اأن كتائب العدو التي 
ان�س��حبت حتت �س��ربات اجلي�ش واللجان ال�سعبية 
يف اخلط ال�س��احلي مت ا�ستهدافها بغارات من طريان 
العدوان دمرت �سبع اآليات ومقتل واإ�سابة الع�سرات 
م��ن الق��وى املن�س��حبة الإجبارها على اال�س��تمرار يف 
املواجهة وحتدي��د خياراتها على االأر�ش بني التقدم 
اأو القت��ل. وب��ني امل�س��در اأن قوى الغ��زو واالحتالل 
تقوم باإجالء اجلرحى والقتلى من املرتزقة االأجانب 

وبع�ش اجلن�سيات فقط بطائرات مروحية
ومع ذكر اخل�سائر والف�سل الذريع لقوى العدوان 

يف ال�س��احل فان املتابع لل�ساأن اليمني وامليداين يدرك 
جيدا ان الهدف ال�سعودي واالماراتي حول مو�سوع 
الت�س��عيد يف احلديدة ياتي يف اطار ان العدوان على  
ه��ذا البلد قد دخل عامة الراب��ع دون ايجاد اي تقدم  
او حتقي��ق اي هدف من اهدافه املعلن��ة التي اعلنها 
عند انطل��ق غاراته وحرب��ه على اليم��ن. لذلك ادرك 
ان��ه وقع يف م�س��تنقع ح��رب طويلة يف اليم��ن انهكت 
ق��واه واحلقت به خ�س��ائر فادحة اخالقيا و�سيا�س��يا 
وميداني��ا  وماليا فما  كان منه اال ان يختار ال�س��احل 
نظ��را للطبيع��ة اجلغرافية ال�س��هلة غ��ري ان املعارك 
خ��الل االي��ام القليل��ة القادم��ة اثبت��ت ان الع��دوان 
ال�س��عودي االمارات��ي قد دخل م�س��تنقع ا�س��تنزاف 
اخ��ر يف احلديدة وان املعركة الت��ي خطط لها لتكون 

ل�س��اعات او اي��ام قلي��ة يف احلديدة ق��د حتولت اإلى 
ن�س��خة م�سغرة من الف�سل الكبري الذي كان العدوان 
ق��د اطلقه الحت��الل اليمن خالل ايام او ا�س��ابيع قبل 

ثالثة اعوام ون�سف.
ومع ان احلديدة �س��تكون م�ستنقع جديد للعدوان 
عل��ى م��ا يب��دو ف��اإن االأه��داف االماراتي��ة اي�س��ا يف 
يق��ول  حي��ث  املراقب��ني  ح�س��ب  كث��رية  احلدي��دة 
حملل��ون �سيا�س��يون ميني��ون  ان ه��دف االم��ارات 
بعد ال�س��يطرة عل��ى مناف��ذ اليمن البحري��ة وجزره 
وممراته املائية هو احت��الل هذه املنطقة ثم تقدميها 
لطارق عفا���ش وجناح الرئي�ش ال�س��ابق علي عبداهلل 
�س��الح الذين فقدو ح�س��ورهم الع�س��كري يف مناطق 
ال�س��مال ومبا انهم كان��وا مرتبطني وعمالء االمارات 
يف �س��نعاء ومناطق ال�س��مال فان حذفهم من امل�سهد 
ال�سيا�س��ي اح��دث ارباكا �س��ديدا البوظب��ي ما دفعها 
اإلى جتني��د االآالف من املرتزق��ة االجانب واليمنيني 
املنتم��ني لتنظي��م القاع��دة واجلماع��ات التكفريي��ة 
وكذل��ك دفعها ام��وال طائلة لالأمريكان والفرن�س��يني 
والربيطاني��ني يف اط��ار حت�س��يدها املي��داين الإع��ادة 
اآل �س��الح اإلى امل�سهد ال�سيا�س��ي وامليداين من نافذة 
احلدي��دة وال�س��واحل اليمني��ة. وعل��ى اأي حال فان 
االي��ام القادم��ة حبلى باملفاجاآت حي��ث اأثبتت االيام 
القليل��ة املا�س��ية ان احلديدة لن تكون لقمة �س��ائغة 
لالإمارات او لل�س��عودية وانها مبثابة م�ستنقع جديد 
ال�س��تنزافهم غري ان اجلانب االن�ساين يف اليمن �سوف 
يكون هو املت�سرر االول واالخري من اي�سال املعارك 
اإل��ى اهم ميناء ميني تدخل من خالله �س��بعني باملئة 
من ال��واردات وامل�س��اعدات االن�س��انية اإلى خمتلف 

مناطق اليمن.

تقارير

فرنسا واأللغام صفاقة االدعاء تاريخيًا وواقعيًا
م��ع نهاي��ة �س��نة 1958 ب��داأت ق��وات الع��دو الفرن�س��ي اآنذاك و 
به��دف عزل الث��ورة عن تون�ش و املغرب، �س��عت فرن�س��ا اإلى غلق 
احلدود ببناء خطني مكهربني من االأ�س��الك ال�سائكة ميثالن حاجزا 
عل��ى احل��دود الغربية وال�س��رقية للجزائر ملنع دخ��ول املجاهدين 
ميين املغييرب و تون�س ، و تعود فكييرة بناء اخلطييوط املكهربة اإلى 
اجلرال الفرن�سي فانك�س��ام VANUXEM الذي اأراد تطبيق 
فك��رة اإن�س��اء خط��ني مكهربني عرفا با�س��م خط��ي موري�ش و �س��ال 

وطبقت يف بنائهما تقنيات عالية.
قراب��ة 80 باملائ��ة م��ن جمم��وع االألغام الت��ي زرعتها ال�س��لطات 
اال�ستعمارية هو ما متكنت اجلمهورية اجلزائرية ان تزيله من هذا 

االرث اال�ستعماري اللعني
11 ملي��ون لغم اأر�س��ي تركة اال�س��تعمار الفرن�س��ي يف اجلزائر ، 
الزال��ت اإلى الي��وم حت�س��د اأرواح اجلزائريني ، حي��ث تعدى عدد 
ال�س��حايا الذين ق�س��وا نتيجة تلك االلغام ال50 الف �س��خ�ش من 
بع��د عيد اال�س��تقالل اجلزائ��ري بح�س��ب تقرير لوكالة االأنا�س��ول 
ال�س��بت، 04-يوني��و-2005م بع��د ان ف��اق ع��دد �س��هداء الثورة 

املليون �سهيدا.

العدو الفرنسي ليس هذا تدخله الوحيد في اليمن
ال�س��لطات الفرن�س��ية التي تدعي اليوم انها �س��تاأتي لنزع االألغام 
راأف��ة باليمني��ني تتعم��د اإل��ى الي��وم جتاه��ل املطال��ب اجلزائري��ة 
باإمدادها بخريطة هذه االألغام وباملعلومات امل�س��اعدة الأجل نزعها 
اأو تفجريه��ا دون اأن تلح��ق االأذى بال�س��كان خا�س��ة يف املناط��ق 
اجلبلي��ة والريفي��ة وه��و م��ا يجعلن��ا ن�س��كك بحقيق��ة اله��دف من 

تواجدها يف اليمن ..؟؟!
يف حقيق��ة االأمر فان تدخل العدو الفرن�س��ي يف اليمن لي�ش جديدا 
، فف��ي ع��ام 2005 م وبالتزام��ن مع احل��روب ال�س��تة الظاملة التي 
�س��نتها �س��لطة الهالك عفا�ش عل��ى ابناء حمافظة �س��عدة اليمنية _

وحتت �س��عار مكافحة االألغام امل�س��بوغ ب�س��بغة اإن�سانية كما هو 
حال �س��عار مكافحة االإرهاب الذي غدا و�سيلة ال�ستعمار ال�سعوب 
واإذالله��ا_ ق��ام العدو الفرن�س��ي باإر�س��ال قوات��ه الع�س��كرية لدعم 
النظام الظامل يف �س��نعاء يف حربه �س��د اأبناء امل�سرية القراآنية منذ 
الن�س��اأة التي خا�س��ها اآنذاك يف �س��بيل االمريكي حت��ت يافطة عقد 
اتفاقية لنزع االألغام بني احلكومة اليمنية والفرن�س��ية بعد ح�سور 
العج��وز “بريجي��ت �س��ترين” رئي�س��ة اللجنة الوطنية الفرن�س��ية 

لنزع االألغام، اإلى �سنعاء
اذا لي���ش نبيل هو هدف هذه الدول��ة الغازية التي عرف التاريخ 
توح�س��ها الدم��وي يف اك��رث م��ن منطق��ة يف وطننا العربي ولي�س��ت 
الق��وات الت��ي ت�س��ارك الي��وم يف الع��دوان العامل��ي هي ق��وات نزع 
االألغ��ام كما ي��روج له الع��دو ولكن احلقيق��ة هي انه جاء الإ�س��ناد 
القوات اخلا�س��ة االأمريكية بعد ف�سلها يف حتقيق اي تقدم ومنيتها 

بهزائم �ساحقة �ستخلد اإلى ابد الدهر

كنظيرتها األمريكية متاما أسطورة القوات اخلاصة الفرنسية سحقت بأيد مسبحة 
القوات اخلا�س��ة الفرن�سية وهي مكونة من فرق التدخل ال�سريع 
اأو فرق االأ�س��لحة والتكتيكات اخلا�س��ة املكونة من وحدات �سوات 
تعترب فرقة التدخل ال�سريع من اأقوى  SWOT” النوعية حيث 
الفرق اخلا�س��ة الداخلية يف العامل من حيث التدريب واالأداء ومن 

حيث االإمكانيات اللوجي�ستية املتوفرة. 
افراد القوات اخلا�س��ة التي يتم اختيارهم �سمن معايري معقدة 
تعتمد على تراكم االرتقاء �س��من هياكل هرمية يرتقي خاللها الفرد 
اإل��ى وح��دات نخب��ة النخبة من وح��دات �س��وات لي�س��م اإلى فرق 

القوات الفرن�سية اخلا�سة .
26 اأبري��ل -2018م اأعل��ن وزي��ر الدفاع االأمريك��ي جيم ماتي�ش 
ان فرن�س��ا ار�س��لت جن��ودا من قواتها اخلا�س��ة اإلى �س��وريا خالل 
اال�س��بوعني املا�س��يني، لتعزي��ز الق��وات االمريكية هن��اك وكانت 
مهمتها تقت�س��ي اإج��راء عمليات نوعية ودقيقة �س��د قوات اجلي�ش 

العربي ال�س��وري والق��وى املتحالفة معه بح�س��ب وكاالت االأنباء 
جمل��ة  روي��رتز  وكال��ة  ذك��رت  يناي��ر-2018م   -22 العاملي��ة.. 
“ديفين���ش ني��وز” االأمريكية اأن وحدة القوات اخلا�س��ة التابعة 
للق��وات اجلوي��ة الفرن�س��ية كانت حماط��ة بقدر كبري من ال�س��رية 
الت��ي ال ت�س��مح حتى الأع�س��ائها باحلديث عن اأنف�س��هم انها اأعلنت 
ع��ن حاجته��ا لتجنيد مدنيني �س��من قواتها اخلا�س��ة، الأول مرة يف 
تاريخها وا�س��ارت الوكالة اإلى ان القوات اخلا�سة علقت على ذلك 
انها تهدف تطوير قدرات القوات اخلا�سة ومهارات اأفرادها باملزج 
ب��ني خربات الع�س��كريني واخلربات املدنية يف املج��االت املختلفة. 
ح��د زعمها. قبيل ذلك االعالن كان العدو الفرن�س��ي قد اعلن يف26- 
11- 2017م انه قد بداء باإدخال يخوت )زوارق ( حربية برمائية 

اإلى قواته اخلا�سة عرفت با�سم “اإغوانا 31”، 

الزوارق البرمائية املدرعة “إغوانا 31”, 
الزورق الربمائي التكنولوجي املدرع الذي يحتوي على �س��بعة 
مقاعد ي�سل طوله _ يف طرازها ال�سغري_ اإلى 9 اأمتار وميكنه حمل 
وزن ي�س��ل اإلى 800 كيلوغرام ، كما وت�س��ل �سرعته على املاء اإلى 
80 كيلومرتا يف ال�س��اعة، و 12 كيلومرت يف ال�س��اعة على الياب�سة، 
كما ويتميز مبحرك بقوة 300 ح�سان. بح�سب موا�سفات املف�سح

اخلال�سة ركالت ترجيح :
ال �س��ك ان �س��عبنا اليمني العظيم ويف طليعته جماهدي اجلي�ش 
واللجان ال�سداد يخو�سون اليوم اأ�سر�ش واأعنف معركة على وجه 

الدني��ا مع اب�س��ع حتالف لق��وى ا�س��تكباريه عاملية وينت�س��ر فيها 
بف�سل اهلل وبكل املقايي�ش وكالتايل :

1- مزاع��م ن��زع االلغام للق��وات الفرن�س��ية جمرد �س��عار زائف 
جتلى تاريخيا ومو�سوعيا 

2 -م��ا هو على االر�ش هي ق��وات نخبة النخبة من فرق القوات 
اخلا�سة للعدو الفرن�سي 

3-انهي��ار الهال��ة الكرتوني��ة للق��وات اخلا�س��ة االأمريكي��ة بعد 
ف�سلها وعجزها امام �سمود ومفاجاآت اجلي�ش واللجان ال�سداد 

4- م��ا ف�س��ل حتال��ف الق��وات اخلا�س��ة الفرن�س��ية واالأمريكية 
يف القي��ام ب��ه يف �س��وريا حاول��وا ان يتف��ادوه يف اليمن بر�س��يدهم 

اخلرباتي هناك ولكن بف�سل كان الف�سل مدويا وا�سد تنكيال
6- االعداد امل�سبق للعدو الفرن�سي بالعتاد والعدة يثبت قطعيا 

م�ساركته املبا�سرة منذ انطالق هذه امل�سرية القراآنية 
7- ماحقق��ه اجلي���ش واللج��ان يف ه��ذه العملي��ة معج��زة الهية 
تقدم �س��اهدا لالمة على عظمة هذا امل�س��روع القراآين وتثبت تهاوي 
مفاخر االأ�سلحة و الف�سل الذريع للمكنة الع�سكرية لقوى اال�ستكبار 
العامل��ي .. االنت�س��ارات الكونية الهائلة التي ي�س��نعها بف�س��ل اهلل 
امل�ست�س��عفون الواعون �س��تظل عالقة يف ذهن التاريخ اإلى ان يرث 
اهلل االر���ش وم��ن عليه��ا وكما خ��اب كل جب��ار عنيد �س��يخيب هذا 
اجلمع الرث ال�س��يطاين و�س��يخرج �س��عبنا اليمني املظلوم �س��اخما 

عزيزا كما اراد اهلل له والعاقبة للمتقني..

ماهية دور العدو الفرنسي و تفاصيل عملية الزورق املأسور الغامضة..  

احلديــــــدة.. هــــــل تتحــــــول إلــــــى مســــــتنقع جديد لقــــــوى العــــــدوان؟

؟!كنظيرتها األمريكي�������������������������������ة أسط����������������ورة ف����������������رق الق���������وات ال������خ��������������اص��������������ة الفرنسي�����������ة سحق��������������������ت »بأي��������������د مسبح�����������ة «
 الباهوت الخضر 

العملية النوعي��ة اخلاطفة التي ق��ام بها اأبط��ال النخبة من ق��وات خفر ال�س��واحل اليمنية يف 
17.06.2018 والت��ي اأ�س��فرت عن اآ�س��ر زورق فرن�س��ي م��ع طاقمه يف احلقيق��ة مل حتظى هذه العملي��ة الهائلة 
بالقدر الذي يتنا�س��ب مع عظيم الفعل والجناز ، ورمبا كان ل�س��حة املعلومات حول العملية دور اي�سا يف اإبراز 
دللتها الهائلة وبناء على هذا �س��نحاول من خالل التايل ان نفك بع�س طال�س��م ه��ذا الغمو�س املحري ونلقي 

بانعكا�ساته على ظالل التفا�سيل املثرية مب�سيئة اهلل. عرب عدة حماور رئي�سية
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اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، واأ�س��هد اأن ال اإله اإال اهلل امللك احلق املبني 
واأ�س��هد اأن �س��يدنا حممدًا عبده ور�س��وله خامت النبيني، اللهم �سل 
عل��ى حممد وعلى اآل حمم��د وبارك على حممد وعل��ى اآل حممد كما 
�س��ليت وباركت على اإبراهي��م وعلى اآل اإبراهيم اإن��ك حميد جميد، 
وار�َش اللهم بر�س��اك عن اأ�س��حابه االأخيار املنتجبني وعن �س��ائر 

عبادك ال�ساحلني.
اأيها االإخوة واالأخوات، �سعبنا اليمني امل�سلم العزيز..

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
حديثن��ا اليوم عن معارك ال�س��احل الغربي نظرا لالأهمية الكبرية 
له��ذه االأح��داث واأي�س��ا قد بات��ت هذه االأح��داث اليوم يف �س��دارة 
االأح��داث العاملية م��ن حيث االأهمي��ة، من حيث التن��اول االإعالمي 
والتغطي��ة االإعالمية، ويقال عنها الكث��ري، وهناك فيها حملة كبرية 
وغري م�س��بوقة اإعالمية و�سيا�س��ية توازي التح�سيد الع�سكري غري 
امل�س��بوق من جان��ب قوى الع��دوان بهدف الت�س��ليل لل��راأي العام 
وبه��دف احل��رب النف�س��ية لك�س��ر االإرادة وال��روح املعنوي��ة لدى 

�سعبنا اليمني امل�سلم العزيز.
وحديثن��ا الي��وم يهدف اإل��ى اإي�س��اح بع�ش من احلقائ��ق، واإلى 

التاأكي��د عل��ى بع�ش م��ن املواقف، مما ال �س��ك في��ه اأب��دا اأن الهدف 
الرئي�س��ي لق��وى العدوان وعل��ى راأ�س��ها اأمريكا وباأدواته��ا النظام 
ال�سعودي والنظام االإماراتي وغريهما، اأن الهدف الرئي�سي الأولئك 
من هذا العدوان على �س��عبنا اليمني امل�س��لم العزيز هو ال�س��يطرة 
الكامل��ة على اليمن اإن�س��انا واأر�س��ا، ه��ذا هو الهدف الرئي�س��ي ويف 
املقدم��ة اجل��زر وال�س��واحل وامل��دن ال�س��احلية واملوانئ واأي�س��ا 
م�س��يق باب املندب ملا ميثله من اأهمية ا�س��رتاتيجية على م�ستوى 
الع��امل، كل م��ا يتفرع عن ذلك من اأحداث، من م�س��اكل على االأر�ش 
ه��ي تاأتي به��دف التحقيق له��ذا الهدف الرئي�س��ي لق��وى العدوان، 
ومهم��ا اأطلقوا من مربرات وعناوين هي ال تعدو اأنها �س��وى ذرائع 
باطلة، ال اأ�سا�ش لها، واحلقيقة هو هذا، ال�سيطرة على اليمن ب�سكل 
عام، ال�س��يطرة على موانئه على �س��احله، على جزره، على م�سيق 
باب املندب، على املناطق ال�س��احلية، على املناطق اال�سرتاتيجية 
واملهمة، و�سع اليد على ثرواته ومنابعه ومنابع خرياته من النفط 
والغ��از وغري ذلك، ال�س��يطرة على االإن�س��ان اليمني كعن�س��ر فاعل 
يوظف وي�س��تغل �سواء على امل�ستوى الع�س��كري لتنفيذ اأي معارك 
اأو م�س��اكل هن��ا اأو هناك، اأو ال�س��تغالله كموظف وب��وق اإعالمي اأو 

�سيا�سي اأو غري ذلك.
ومن��ذ بداي��ة العدوان، ومن��ذ بداية عملياته الربي��ة، كان الهدف 
االأول له��ا هو ال�س��احل، واملدن ال�س��احلية واملوانئ، ب��دءا مبدينة 
ع��دن الت��ي كان��ت اأول هدف اجته��ت اإليها ق��وى الع��دوان لغزوها 
واحتالله��ا وا�س��تغالل الذي��ن وظف��وا دور ال�س��الطني، الذين كانوا 
اأن�س��ارا لالحتالل الربيط��اين، ورثتهم اليوم من بع�ش ال�سيا�س��يني 
وبع�س ال�سييباط الع�سييكرين وبع�ييس املعقدين من ال�سخ�سيييات 
االجتماعية يف املحافظات اجلنوبية وبع�ش املاأزومني واملنف�سمني 
ع��ن الهوية الوطنية الذين كانوا مبا تعنيه الكلمة اأدوات رخي�س��ة 
ا�س��تغلت يف ذلك الغزو وجندت لتنفيذ تلك االأجندة، ومتكنت قوى 
العدوان من خالل ا�س��تثمارها مل�س��اكل املا�س��ي واأزماته ال�سيا�سية 
وا�س��تغاللها لتلك االأدوات التي اأرخ�س��ت نف�سها واأرخ�ست اأر�سها 
واأرخ�س��ت �س��عبها متكنت من احت��الل ال�س��احل يف كل املحافظات 
اجلنوبية واحت��الل املحافظات اجلنوبية وال�س��يطرة على املوانئ 
وال�س��يطرة عل��ى املط��ارات وال�س��يطرة عل��ى القواعد الع�س��كرية 
وال�سيطرة على املن�س��اآت النفطية وفعلت كل ما ميكن اأن يفعله اأي 
حمت��ل اأجنب��ي يف اأي بلد، وهي متار���ش االإذالل واالمته��ان والقهر 
واال�س��تغالل والتحكم يف املحافظات اجلنوبية يف االأر�ش واالإن�سان 
وال��رثوة والقواع��د واالأماكن اال�س��رتاتيجية واملن�س��اآت احليوية 

واملواقع ال�سيادية، وهذا هو الذي يح�سل ويجري يف اجلنوب.
بعد ا�س��تكمالها لل�س��يطرة عل��ى املحافظات اجلنوبي��ة واملوانئ 
وال�س��احل هن��اك اجتهت ب�س��كل مبا�س��ر اإلى م�س��يق ب��اب املندب، 
وعمل��ت عل��ى ال�س��يطرة عل��ى ب��اب املن��دب وعل��ى جزي��رة ميون 
اال�س��رتاتيجية التي ه��ي يف داخل م�س��يق باب املن��دب، ومنذ ذلك 
احلني بداأت املعارك تتجه �س��وب ال�س��احل الغرب��ي الذي ميتد من 

م�س��يق ب��اب املن��دب اإلى مدين��ة ميدي، عل��ى مدى اأك��رث من 460 
كل��م تقريبا، فب��داأت تركز الأنها ت�س��عى كهدف رئي�س��ي منذ البداية 
بعملياته��ا العدوانية على بلدنا العزيز، على اليمن، ت�س��عى كهدف 
رئي�س��ي لل�س��يطرة على ال�س��احل بكله، على اجل��زر بكلها، اجتهت 
للبح��ر االأحمر لل�س��يطرة على اجل��زر فيه واجتهت لتب��داأ معاركها 
لل�س��يطرة على ال�س��احل، يف �س��يبل حتقيق هذا الهدف حتركت بكل 
الو�س��ائل و�س��خرت كل االإمكاني��ات، من جه��ة ميدي وجهة اأي�س��ا 
باب املن��دب، بدءا بجهة باب املندب حي��ث اجتهت وحتركت بحرا 
وبرا وجوا، وا�س��تغلت يف ه��ذه العمليات الع�س��كرية دول متعددة 
منه��ا اأمريكا بقطعها البحرية الع�س��كرية يف البح��ر االأحمر وخليج 
عدن، منها بريطانيا وموؤخرا التحقت فرن�س��ا، اإ�س��افة اإلى االأدوات 
االإقليمية على راأ�س��ها االإماراتي وال�س��عودي، من جهة ميدي كذلك 
اجتهت بكل اإمكاناتها وقدراتها الع�سكرية برا وبحرا وجوا وُح�سدت 
للمعركة يف جهة ميدي قوى متعددة وجيو�ش متعددة منها مرتزقة 
باأع��داد كبرية م��ن بلدنا اليمن، م��ن اخلونة واملنافق��ني اإلى جانب 
اجلي�ش ال�سعودي اإلى جانب اجلي�ش ال�سوداين والقادمني املجندين 
م��ن ال�س��ودان ودول وجن�س��يات خمتلف��ة ومتعددة، وا�س��تغلت يف 
ميدي جوا وبرا وبحرا، وا�س��تمرت وترية هذه املعارك الع�س��كرية 
على اأ�س��دها، بذلت فيها قوى العدوان كل ما ت�ستطيع، �سخرت فيها 
كل تلك االإمكانيات اإلى اأق�س��ى حد، الطريان احلربي الذي ي�س��تغل 
يف الليل والنهار ويتناوب، وال يكاد يغادر االأجواء، واالآالف املوؤلفة 
م��ن القناب��ل الذكي��ة وال�س��واريخ وخمتل��ف االأ�س��لحة، البارجات 
البحرية التي ت�ستغل ب�سكل م�ستمر وت�ساهم يف اأبرز املعارك بق�سف 
مكثف من البحر، كذلك طائرات االأبات�سي التي تاأتي من خالل البحر 
ومن خالل الرب، والطائرات االأخرى التي ت�ستخدم يف هذه املعركة.
فمعركة ال�س��احل لي�س��ت منذ �س��تة اأيام وال منذ ع�سرة اأيام وال، 
اأبدا، بدايتها من جهة ميدي منذ �س��نتني و�ستة اأ�سهر وهي م�ستمرة 
من��ذ بدايته��ا واإلى الي��وم، وبداي��ة املعركة م��ن جهة ب��اب املندب 
بفرتة �س��نتني وثمانية اأ�س��هر وه��ي مل تتوقف وا�س��تمرت منذ باب 
املن��دب ب��داأت واجتهت نحو ذو ب��اب، اجتهت نح��و املخا، اجتهت 
نح��و يختل، اجتهت نحو اخلوخة، وهكذا ب�س��كل م�س��تمر ومعارك 
ال تكاد تتوقف اإال لتبداأ من جديد، وب�س��كل كبري جدا يعني خ�س��رت 
فيها قوى العدوان خ�س��ائر كبرية جدا على م�ستوى العتاد والعدة 
وعلى م�س��توى اخل�س��ائر الب�س��رية، خ�س��رت االآالف م��ن املقاتلني 
وعلى راأ�سهم قادة ع�سكريني بارزين، مثلما هو حال ال�سهيان، مثلما 
ه��و حال �س��لطان هويدن، مثلما ه��و حال �سخ�س��يات اأخرى وقادة 
و�سييباط كبار من قادة قوى العدوان �سييواء من ال�سعودين اأو من 
االإماراتين اأو من االأمريكين، بل وحتى �سييباط من االإ�سييرائيلين 
كانوا �س��من ب��الك ووتر، وهكذا على م�س��توى املرتزق��ة، املنافقني 
اخلون��ة الذي��ن قت��ل منه��م اأعداد كب��رية ج��دا، م��ن قياداتهم ومن 
اأفراده��م وخ�س��ائر كبرية على م�س��توى اجلرحى، خ�س��ائر كبرية 
على م�س��توى املعدات الع�س��كرية، يف الرب مئات االآليات الع�سكرية 

الت��ي دمرت، يف البحر اأع��داد من البوارج احلربية التي ا�س��تهدفت 
ودمرت، كذلك اإ�سقاط عدد ال باأ�س به من الطائرات احلربية.

ق��وى الع��دوان تب��ذل يف معركة ال�س��احل كل جهده��ا وتلقي بكل 
ثقلها وت�ستخدم كل اإمكاناتها احلربية املتطورة، وبذلت فيها اأمواال 
هائل��ة وطائلة، مليارات الدوالرات يف �س��بيل ح�س��م ه��ذه املعركة، 
وت�س��عى اإلى اال�س��تفادة فيما يتعلق بال�سريط ال�س��احلي املحاذي 
للبح��ر م��ن عوامل جغرافي��ة كمنطقة مك�س��وفة، منطق��ة يف اأكرثها 
عادة ما تكون غري مغطاة ال باأ�س��جار وال ب�غريها، مناطق �س��كنية 
يف كثري منها مناطق مك�س��وفة ت�ساعد على اال�ستغالل لها والدخول 
عربه��ا وااللتف��اف على املدن واملناطق ال�س��كنية م��ن خاللها، ومع 
ذلك اأحرار �س��عبنا واأبطال اأمتنا، اأحرار هذا ال�س��عب و�سرفاوؤه من 
ْن انطلقوا باإميان و�س��دق واإح�سا�ش  اجلي�ش واللجان ال�س��عبية مِمَ
بامل�س��وؤولية واعتم��اد عل��ى اهلل وت��وكل عل��ى اهلل يخو�س��ون ه��ذه 
املعرك��ة بفاعلية كبرية وب�س��مود منقطع النظ��ري، وبثبات عظيم، 
كل ه��ذا بتوفيق من اهلل �س��بحانه وتعالى ومبعون��ة من اهلل وبتاأييد 
من اهلل وبرعاية من اهلل �سبحانه وتعالى، ولنا اأن نت�سور فعال هذه 
الفاعلية، هذا ال�س��مود وهذا الثبات على مدى اثنني وثالثني �سهرا 
واملع��ارك ال تتوق��ف من ب��اب املندب اإلى ما و�س��لت اإلي��ه اليوم يف 
ال�ساحل الغربي بعد االخرتاق االأخري اإلى الدريهمي والدوار، ومع 
كل هذا تكبد العدو خ�س��ائر كبرية جدا وكانت املعركة �سعبة عليه 
بكل ما تعنيه الكلمة وال زالت �س��عبة وهي يف احلا�س��ر وامل�ستقبل 
اأ�س��عب واأق�س��ى واأ�س��د نكاي��ة واأمل��ا ب��اإذن اهلل �س��بحانه وتعال��ى 
ومبعونت��ه وبالتوكل علي��ه وبتاأييده وهو موالن��ا نعم املولى ونعم 

الن�سري.
اإل��ى اليوم ال يزال معظم منطقة ال�س��احل، معظ��م منطقة تهامة، 
م�س��احة كب��رية جدا جدا من ه��ذه املنطقة ال تزال ح��رة، مل تتمكن 
ق��وى الغزو من احتالله��ا، احتلت مناطق حمدودة، �س��يطرت على 
مناط��ق مبحاذاة ال�س��احل، وال تزال اأكرث امل�س��احة يف تهامة حرة 
وال تزال ن�س��بة كبرية جدا من ال�س��احل حرة حتت �سيطرة �سعبنا 
وجي�سه وجلانه ال�سعبية، هناك �سمود بتوفيق اهلل وفاعلية كبرية 
يف املعركة، وهناك عوامل مهمة جدا جتعل من هذه املعركة باإذن اهلل 
تعالى م�س��تنقعا كبريا الإغراق واإهالك ق��وى الغزو، قوى العدوان 
وعمالئه��م ومرتزقته��م اخلونة م��ن البلد ومن غ��ريه، عوامل مهمة 
جدا ت�ساعد على اأن يكون ال�ساحل الغربي م�ستنقعا الإغراق واإهالك 
والتنكي��ل باأولئ��ك الغ��زاة املجرم��ني املعتدين، اأول ه��ذه العوامل 
بعد اهلل �س��بحانه وتعالى، بعد عونه رعايته، تاأييده، هو وفاء اأهل 
تهامة، تهامة اخلري، تهامة الوفاء، تهامة ال�س��دق، تهامة احلرية، 
تهام��ة الوطني��ة، اأهل تهام��ة اأثبت��وا وفاءهم واأنهم تفوق��وا يف هذا 
الوفاء، يف هذه امل�س��داقية، يف ه��ذا االنتماء الوطني، يف هذه الروح 
الوفي��ة واخلرية عل��ى كثري م��ن اأبناء املناط��ق، هذا ن�س��تطيع اأن 
نقوله بكل �سدق، واالأغلبية ال�ساحقة من اأبناء تهامة يثبتون اليوم 
بالرغ��م من حجم هذا العدوان الذي تلق��ي بثقلها فيه قوى العدوان 
وت�ستخدم كل و�سائلها واإمكاناتها الع�سكرية على نحو جنوين وغري 
م�س��بوق، بالرغم من التح�س��يد للمقاتلني واملرتزق��ة واخلونة على 
نح��و غري م�س��بوق، لكن اأثبت اأه��ل تهامة اليوم وفاءه��م، واأنهم يف 
اأغلبيتهم ال�س��احقة اأوفياء مع بلدهم، اأوفياء مع �سعبهم، ويدركون 
اأن هذه املعركة معركة ح�سا�س��ة، ومن ق��وى معتدية غازية حمتلة 
كاذبة، طامعة، انتهازية، ظاملة، جمرمة، تريد اأن حتتل هذا اجلزء 
املهم من اليمن وتريد اأن تلحق بذلك ال�س��رر ب�س��كانه اأوال وب�سكان 
بقي��ة اليمن ثاني��ا، وت�س��عى اإلى امتهان ه��وؤالء ال�س��كان، واأدركوا 
وعرف��وا ما فعلت��ه قوى الغ��زو يف حي�ش ويف اخلوخ��ة ويف غريهما 
من اغت�س��اب للن�س��اء واالأطفال، م��ن جرائم القت��ل واالمتهان، من 
واالإهان��ة،  والتهج��ري  والظل��م واال�س��طهاد  اال�س��تغالل واالإذالل 
واالمتهان واالإجبار للنا�ش على اأن يقاتلوا يف �سفهم، وو اإلى اآخره، 
ه��م يعون جيدا م��ن هي قوى الغ��زو وماذا تريد وماذا ت�س��عى له، 
وال تنطل��ي عليه��م كل تلك العناوي��ن الزائفة والتربي��رات الباطلة 
والذرائ��ع الواهية التي ترفع لتربير هذا الغزو، و�س��ناأتي لنتحدث 
ع��ن ه��ذه الذرائ��ع، اإلى جان��ب ذل��ك اأبناء �س��عبنا العزي��ز يف بقية 
املحافظات احلرة، من �سنعاء يف االأمانة واملحيط، اإلى عمران، اإلى 
املحوي��ت اإلى ذمار اإلى اإب اإلى �س��عدة، اإلى اجلوف اإلى رمية اإلى 
تع��ز، اأبناء هذه املحافظات يف حج��ة، يف كل هذه املحافظات احلرة 
ه��م يعون جيدا اأن هذه املعركة واأن هذا الغزو لل�س��احل وملحافظة 
احلديدة ولل�ساحل الغربي يف كل مناطقه واأجزائه هو بهدف اإحلاق 
ال�س��رر الكبري والبالغ بهذا ال�سعب يف �سائر املحافظات، امل�ستهدف 
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لو حشدوا ما حشدوا, لو أتوا بكل جيوش الدنيا ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  دفعنا ذلك للخنوع واالنكسار والعبودية لغير الله
< ال تهديد على املالحة البحرية من ميناء احلديدة و العمليات التي نستهدف بها البوارج احلربية التي تهدد الساحل تأتي لدفع العدوان عن الساحل واحلديدة

< متكنت قوى العدوان من خالل استثمار مشاكل املاضي السياسية واستغالل األدوات الرخيصة من احتالل ساحل احملافظات اجلنوبية بكل مرافقه احليوية والقواعد العسكرية واملنشآت النفطية

< احل������دي������دة ت����ت����ع����رض حل���م���ل���ة ت��ض��ل��ي��ل 
إعالمية شرسة توازي احلملة العسكرية 

< ال�����ه�����دف ال����رئ����ي����س م�����ن ال�������ع�������دوان ه��و 
ال���س���ي���ط���رة ال���ك���ام���ل���ة ع���ل���ى ال���ي���م���ن إن���س���ان���ًا 

وأرضًا

< ك��ل م��ا تتحدث عنه ق��وى ال��ع��دوان من 
أس��ب��اب ل��الس��ت��م��رار ب��ه ه��ي ذرائ����ع واه��ي��ة 
وال����ه����دف احل��ق��ي��ق��ي ه���و ف����رض ال��ه��ي��م��ن��ة 

على اليمن كاماًل

كانت  الساحلية  امل��دن  على  السيطرة   >
أول أهداف احلملة البرية للعدوان منذ 

بدايته 

< بدأت املعارك بالتوجه صوب الساحل 
ال�������ع�������دوان م��ن  ب����ع����د أن مت����ك����ن  ال����غ����رب����ي 

السيطرة على جزيرة ميون

< حت��رك��ت ق����وى ال����ع����دوان ب��ك��ل ال��وس��ائ��ل 
واإلم����ك����ان����ي����ات ل��ل��س��ي��ط��رة ع���ل���ى ال��س��اح��ل 

الغربي من باب املندب إلى ميدي

< ح����ش����د ال��������ع��������دوان ف������ي م�����ي�����دي ق������وات 
متعددة منها مرتزقة مينيون إلى جانب 
اجليش السوداني والسعودي وسّخر كل 

اإلمكانيات للمعركة هناك 



13الجمعة 22/  6 /  2018م الموافق 8 شوال 1439هـ  العدد )269( خطاب

اأه��ل تهامة يف املقدمة وبقية هذا البلد كذلك، اجلميع م�س��تهدف بهذا 
الغ��زو، للمحا�س��رة للم�س��ايقة لال�س��طهاد، ال��كل له��م م��ن اأبنائهم 
الكث��ري ي�س��كنون هن��اك وتربطهم م�س��الح حيوي��ة يف تهامة، جتارة 
زراعة، �سكن، روابط اأ�سرية، هم جزء اأ�سال من الن�سيج االجتماعي 
هناك، والن�س��يج االجتماعي يف تهامة مكون من كل اأبناء اليمن وهذا 

�س��يء معروف ووا�س��ح، فاإذن امل�ساألة 
وا�س��حة لالأحرار يف هذا البلد، لالأحرار 
يف ه��ذه املحافظ��ات بكله��ا، واجلمي��ع 
يعون اأن معركتهم هذه معركة رئي�سية 
ومهمة وجزء مهم من املعركة ال�س��املة 
الت��ي ت�س��تهدف البلد بكل��ه، وينطلقون 
باإميانه��م بوعيه��م بحريته��م، يدركون 
جي��دا اأن ه��دف العدوان الرئي�س��ي هو 
ال�س��يطرة على االأر���ش يف اليمن وعلى 
االإن�س��ان يف اليمن، فال االإن�سان �سيخنع 
ولن يخ�س��ع ول��ن يهون ولن ي�س��تعبد 
وبالتايل �سيحرر كل ما احتله الغزاة من 
اأر�س��ه، الأن االإن�سان هو املحور يف هذه 
املعرك��ة، طاملا بقي حرا، االأحرار دائما 
يف كل البلدان كان��وا يحررون اأوطانهم 
حت��ى لو متك��ن املحتل��ون االأجانب من 
احتالله��ا اأو احتالل اأج��زاء منها، طاملا 
بق��ي االإن�س��ان ح��را يتمكن م��ن حترير 
اأر�س��ه، ح�س��ل هذا يف كثري من البلدان 
يف عاملن��ا العرب��ي ويف غ��ريه، وح�س��ل 
ه��ذا كث��ريا يف تاريخنا اليمن��ي على مر 

التاريخ.
عل��ى كٍل، ق��وى الغزو م��ع اأن هدفها 
يثب��ت  االإجرام��ي  و�س��لوكها  وا�س��ح 
ه��ذا  وحقيق��ة  املعرك��ة  ه��ذه  طبيع��ة 
اله��دف ولكنه��ا تاأت��ي لرتف��ع عناوي��ن 
وله��دف  وللت�س��ليل  للخ��داع  وذرائ��ع 
التاأث��ري على بع���ش ال�س��ذج واملغفلني 
ودائم��ا يعت��اد الب�س��ر يف كل فعالته��م 
مهم��ا كانت �س��يئة مهما كانت وا�س��حة 
البط��الن ي�س��عون دائم��اً اإل��ى تربيرها 
واإلى تق��دمي االأع��ذار، تق��دمي املعاذير 
وت�س��نع العناوي��ن الزائفة هذا �س��يء 
وا�س��ح حتى االإ�س��رائيلي ل��ه عناوينه 
الحتالل��ه  الباطل��ة  وذرائع��ه  الزائف��ة 
لفل�سطني االأمريكي يغزي العراق حتت 
عن��وان التحرير ي��وم غزاه��ا، هكذا كل 
الغ��زاة يف الدني��ا يفعل��ون ذل��ك ولي�ش 
بغريب عل��ى الغزو يف هذه املرة وحتى 
الغ��زو على م��ر التاريخ يف بلدنا �س��واًء 
الربيط��اين اأو غ��ريه كان يرف��ع ذرائ��ع 
ه��ذا �س��يء اعت��ادوه، اعت��اده الغ��زاة 
اأ�س��لوب روتيني طبيعي اعتيادي لي�ش 
م�س��تغرباً، ل��ن ياأت��ي اأي غ��ازي ليقول 
غ��ازي ب��ال اأي �س��بب وال معن��ى غ��زو 
بدون اأي �سبب وال معنى غزو فقط بكل 
و�سوح، قّدم عذرًا ال تعدم اخلرقاء علة 

كما يقولون يف املثل العربي ال�سهري.
من��ذ املراحل املا�س��ية يف م��ا يخ�ش 
ال�ساحل الغربي ويف ما يخ�ش احلديدة 

كان��ت ترف��ع عناوي��ن وذرائ��ع باطلة لتربي��ر العدوان و�س��واًل اإلى 
الي��وم ال زالت تق��ال، واحد منها اأن الهدف هو ال�س��يطرة على ميناء 
احلدي��دة مل��اذا؟! يزعمون ويف��رتون ويدعون باطال اأن ال�س��واريخ 
-على ح�س��ب زعمه��م - االإيرانية- وهذا افرتاء- ت�س��ل اإلى اليمن 
ع��رب ميناء احلديدة مع اأنه��م يدركون هم قبل غريه��م اأنهم يكذبون 
بهذا الكالم الأنهم يعرفون اأنها ال تدخل اأي �سفينة اإلى ميناء احلديدة 
اإال بع��د اأن حتظى برتخي�س��هم وبعد اأن تخ�س��ع لعملي��ة تفتي�ش يف 
جيبوت��ي وبع��د اأن ي�س��محوا هم بعبوره��ا ومروره��ا ودخولها اإلى 
مين��اء احلديدة، وهناك اآلية م�س��ددة جدًا وفيها ت�س��ييق كبري على 

حركة ودخول ال�س��فن اإلى ميناء احلديدة فيها م�س��ايقة كبرية فيها 
اإجراءات �سبيهة متاماً باالإجراءات التي ميار�سها الكيان االإ�سرائيلي 
يف ح�س��اره لقطاع غزة، هذا الذي يحدث ال تدخل �س��فينة اإال بعد اأن 
ي�س��محوا هم لها و�سفنهم احلربية وكذلك كل خمتلف اأنواع �سالحهم 
وقطعه��م البحرية املتواجدة يف البحر االأحمر ويف حماذاة امليناء يف 
حماذاة ال�ساحل يف حماذاة املياه اليمنية 
من عندهم متر اأي �سفينة بعد اأن يوافقوا 
هم على عبورها ومرورها وتفت�سها االأمم 
املتحدة وتخ�سع يف كثري من االأحيان اإلى 
تفتي���ش اآخر من جانبه��م، ومع اإجراءات 
اأربعمائ��ة  م��ن  الأك��رث  وحظ��ر  كب��رية 
�س��نف من امل��واد االعتيادي��ة التي عادًة 
اأك��رث  وال�س��عوب،  البل��دان  ت�س��توردها 
من اأربعمائة �س��نف حمظور ا�س��تريادها 
وجلبه��ا اإل��ى بلدن��ا اليمن وال ي�س��محون 
اإال بدخول بع�ش ال�س��فن التي تقت�سر يف 
حموالتها على بع�ش امل��واد الغذائية اأو 
على بع�ش من امل�ستقات النفطية اأو على 
بع�ش من امل��واد االعتيادية جدًا كبع�ش 
م��واد البناء اأو مواد ب�س��يطة جدًا واأكرث 
من اأربعمائة �س��نف حمظور دخولها اإلى 
بلدن��ا اليمن، بقية املوانئ بقية ال�س��احل 
الربي��ة  املناف��ذ  علي��ه  ي�س��يطرون  ه��م 
ي�س��يطرون عليها حتت �س��يطرتهم التامة 
�سواًء ما كان منها باجتاه ال�سعودية هذا 
وا�سح اأو ما كان منها باجتاه ُعمان وهذا 
وا�س��ح الباقي منها يف اجتاه املحافظات 
اجلنوبي��ة واملحافظ��ات الو�س��طى وهذا 
وا�س��ح ت�س��يطرون على تل��ك املنافذ وال 
بعب��وره  ي�س��محون  م��ا  اإال  منه��ا  يع��رب 
فكذبته��م ه��ذه وافرتاءه��م ه��ذا ودجلهم 
وبهتانهم وا�سح البطالن وا�سح البطالن 
م��ع ذلك يرددون��ه ويكرثون م��ن ترديده 
هكذا لال�ستهالك االإعالمي للتربير الزائف 
ول��و بك��ذب وا�س��ح اأن��ه ك��ذب، اأحيان��اً 
ياأت��ون ليقول��وا لتربي��ر اآخ��ر اأن املين��اء 
مين��اء احلدي��دة وم��ن خالل��ه حت�س��ل 
حكوم��ة االإنق��اذ يف �س��نعاء عل��ى بع�ش 
م��ن االإيرادات املالية واأن هذه االإيرادات 
ي�س��تفاد منها يف عملية الدفاع عن الوطن 
ه��ذه  واحتالله��م  لغزوه��م  والت�س��دي 
اأي�س��اً كذبة كب��رية جدًا، االإي��رادات هي 
اإيرادات حمدودة ت�س��ل اأحياناً اإلى �ستة 
ملي��ار واأحياناً اإل��ى اأربعة ملي��ار اأحياناً 
اإلى اأقل، تختلف بح�س��ب حركة التجارة 
وه��ذه املبال��غ املح��دودة م��ن االإيرادات 
ج��زء منها ملحافظة احلدي��دة، جزء منها 
لتغطية احلد االأدنى وال�س��روري للغاية 
لت�سغيل امل�ست�سفيات وموؤ�س�سات الدولة 
وال��وزارات، ج��زء منها ب�س��يط ي�س��اف 
اأحيانا على راأ�ش اأربعة اأ�س��هر اأو خم�سة 
اأ�س��هر اأو ثالث��ة اأ�س��هر بح�س��ب اختالف 
م�س��توى االإي��رادات ون�س��بة االإي��رادات 
ل�سالح دعم املرتبات التي ت�سرف اأحياناً 
بن�سف راتب ومع ذلك قلنا لالأمم املتحدة 
ال مانع عندنا يف اأن تتولى االأمم املتحدة االإ�س��راف والتاأكد والرقابة 
على اأن هذه االإيرادات من ميناء احلديدة �س��تجمع وحتفظ ح�سرياً 
ل�سييرف املرتبات وب�سييرط اأن يكمل ن�سييبة العجييز يف املرتبات حتى 
ت�س��توفى وت�س��بح هذه اآلية عملية لتوفري املرتب��ات جتمع يف البنك 
املركزي يف �س��نعاء وت�س��رف من �س��نعاء برقابة من االأمم املتحدة 
وتو�س��ي عليه��ا االأم��م املتحدة من اأم��وال اليمن املنهوب��ة وثرواته 
املنهوب��ة اإيراداته من النفط اإيراداته من الغاز التي ينهبها املرتزقة 
وتنهبه��ا تلك قوى الغزو واالحتالل من ال��دول االإقليمية واالأجنبية 
ومن غريها جتمع هذه االإيرادات وت�سرف ل�سالح املرتبات وينقطع 

هذا التربير.
قالوا ال�س��احل ي�س��تخدم اأحياناً ل�س��رب البارجات البحرية وهذا 
تهدي��د للمالحة البحرية قلن��ا لهم لي�ش هناك اأي تهدي��د اأبدًا هذا كنا 
نقول��ه منذ بداي��ة االأحداث على مدى كل هذه الف��رتة اأكرث من اثنني 
وثالثني �سهرا ال تهديد للمالحة البحرية هذا كالم �سخيف هذا تربير 

زائف وه��ذا كالم قال��ه االأمريك��ي وقاله 
االإ�س��رائيلي بهدف ال�س��يطرة املبا�س��رة 
التي تكون فعلياً �س��يطرة ل�سالح اأمريكا 
ول�سالح اإ�س��رائيل واإن كانت اأدواتها يف 
املراح��ل االأول��ى اأدوات اإقليمي��ة لفرتة 
االأمريك��ي  يطمئ��ن  حت��ى  الوق��ت  م��ن 
عل��ى  يطمئ��ن  كالهم��ا  واالإ�س��رائيلي 
جن��وده ث��م ياأتي بهم��ا يف نهاي��ة املطاف 
ولكن قلن��ا لهم العمليات التي ن�س��تهدف 
به��ا البارج��ات احلربي��ة عندم��ا تدخ��ل 
اإل��ى املي��اه االإقليمية اإلى املي��اه اليمنية 
عندما ت�س��كل تهديدًا لل�ساحل وهي قطع 
ع�سكرية هي ت�ستهدف لدفع العدوان عن 
ال�س��احل ولدف��ع العدوان ع��ن احلديدة 
ف��اإذا كان ه��ذا الع��دوان �س��يتوقف نحن 
م�س��تعدون ويتوق��ف التهدي��د البح��ري 
لليم��ن نح��ن م�س��تعدون عن اإيق��اف اأي 
عملي��ات بحرية �س��د القطع الع�س��كرية 
لك��ن ال تدخل مياهنا اليمنية يف ال�س��احل 
الغرب��ي ال ته��دد البحر وتهدد ال�س��احل 
وته��دد املناط��ق ال�س��احلية يف املناط��ق 
اأعذاره��م  تنقط��ع  ه��ذا  م��ع  املح��ررة 
وزعمه��م،  تربيره��م  بط��الن  ويت�س��ح 
ياأت��ون اأحيان��اً بتربي��رات �س��خيفة كالم 
زائف اأنه��م يريدوا اأن يحتل��وا حمافظة 
الغرب��ي  ال�س��احل  ومناط��ق  احلدي��دة 
لت�س��هيل توزيع امل��واد الغذائية واالأمم 
املتح��دة واملنظم��ات تن�س��ط هن��اك كل 
ه��ذه الف��رتة منذ بداي��ة الع��دوان وهي 
متواج��دة وبت�س��هيالت كب��رية وتعاون 
كبري م��ن احلكومة يف �س��نعاء "حكومة 
االإنق��اذ الوطني من ال�س��لطة املحلية يف 
احلدي��دة ويف مناط��ق ال�س��احل يف تع��ز 
ومناطق ال�س��احل يف حج��ة تعاون كبري 
من الوزارات املعنية يف �سنعاء وتعاون 
كب��ري وت�س��هيالت كب��رية وعمله��ا قائم 
وه��ي تتح��دث عن ذل��ك وقدم��ت بيانات 
واأعلن��ت بيانات واإن كان هناك �س��يء ما 
يهدد العمل االإن�ساين واالإغاثي يف مناطق 
ال�س��احل يف احلدي��دة اأو يف تع��ز اأو يف 
حجة فهو ما يجري من ق�سف من جانب 
قوى الغ��زو واالحت��الل ق��وى العدوان 
ا�س��تهدفت فيه ه��ي حتى اأماك��ن وحتى 
مقرات وحتى خمازن ل�س��الح املنظمات 
التي تعمل يف اإطار االأمم املتحدة والعمل 
االإن�س��اين واالإغاث��ي هي التي ا�س��تهدفت 
هي التي ق�س��فته بالقنابل وال�س��واريخ 
هم الذين ي�س��كلون تهديدا لها واإ�س��رارا 
بعمله��ا اأي م��ربر ال م��ن القان��ون الدويل 
وال من االأعراف بني الب�س��ر والدول وال 

من االأعراف االإن�س��انية اأن يرفعوا هذا العنوان الحتالل اأر�ش حرة 
تابعة لبلد م�ستقل هو اليمن والإحلاق �سرر كبري بال�سكان يف ال�ساحل 
ويف بقية اليمن والذي يفعلونه هم جتاه ال�س��كان يف ال�ساحل الغربي 
اأنه��م يلقون على روؤو�س��هم بالقنابل املدمرة والقاتل��ة ويفتكون بهم 
ويقتلونه��م يومي��ا يف البيوت وامل��زارع على الطرقات وهذا وا�س��ح 
وتبثه �سا�س��ة التلفاز يوميا وتنقله و�س��ائل االإع��الم وتثبت وقائعه 
حت��ى منظمات تابع��ة لالأمم املتح��دة ومنظمات تابعة ل��دول اأخرى 
ممن تعمل يف املجال االإن�ساين اأو حتت هذا العنوان كم قتلوا يف املخا 
من��ذ البداية كم ارتكبوا من جرائ��م يف حمافظة احلديدة كم ارتكبوا 

من جرائم يف املديريات ال�ساحلية يف حجة كم قتلوا من املواطنني يف 
االأ�س��واق يف امل�ست�س��فيات يف الطرقات يف املنازل، هذا الذي تقدمونه 
لل�س��كان يف ال�س��احل الغربي، قناب��ل ذكية متفجرة تفت��ك بهم وتقتل 
منهم وقتلت االآالف منهم من االأطفال والن�س��اء ومن خمتلف االأعمار 
والفئ��ات ه��ذا ال��ذي حدث وه��ذا الذي يح��دق وهذا ال��ذي تقدمونه 
له��م اإ�س��افة اإل��ى م��ا متار�س��ونه عل��ى 
االأر���ش م��ن جرائ��م، جرائم اغت�س��اب 
الت��ي ه��ي �س��يئة خارج��ة ع��ن الع��رف 
وال�س��رف واالأخالق واالإن�سانية جرائم 
اغت�س��اب االأطفال والن�س��اء يف حي�ش يف 
اخلوخ��ة ويف مناطق متعددة وت�س��تمر 
ه��ذه اجلرائ��م جرائ��م القت��ل ب��دم بارد 
جرائم اال�س��طهاد االإذالل االإجبار على 
وا�س��عة  اإجرامي��ة  ممار�س��ات  القت��ال 
واأنت��م  تفعلون��ه،  ال��ذي  ه��ذا  وكث��رية 
غ��زاة حمتل��ون طامع��ون والذين معكم 
من اأبناء هذا البلد لي�س��وا �س��وى خونة 
ومرتزقة م�س��تاأجرين ومنافقني وحالهم 
حال اأي خونة يقاتلون �س��د �س��عبهم يف 
اأي بل��د م��ن بلدان العامل، ه��ذا هو الذي 
حا�س��ل يف ال�س��احل الغرب��ي العناوي��ن 
كله��ا عناوي��ن خمادع��ة ياأت��ي البع���ش 
الغ��زو به��ذا  له��ذا  ليق��ول حت��ى نري��د 
التدمري وبهذه الهجمة التي ت�س��حق كل 
تلك املدن وكل اأولئك ال�س��كان لت�س��غيل 
احلدي��دة  يف  للح��رارة  نظ��را  كهرب��اء 
اتركوا احلدي��دة الأهلها، اأتركوا مناطق 
ال�س��احل الغربي بكلها الأهله��ا� الكهرباء 
الت��ي تلقون��ه وتل��ك القناب��ل احلارق��ة 
واملدم��رة واإال فاحلكوم��ة تعم��ل عل��ى 
توف��ري الكهرب��اء وتب��ذل كل جهده��ا يف 
ذلك وتوفر ن�س��بة جيدة يف ذلك والتجار 
م��ن جانبه��م ي�س��تغلون واإذا �س��لموكم 
كل �س��يء �س��يتوفر بالن�س��بة لهم، الذي 
تفعلون��ه والقت��ل والتدم��ري والرتوي��ع 
لالأه��ايل بالق�س��ف ب��كل اأن��واع ال�س��الح 
م��ن اجلو والرب والبح��ر، ترويع لالأهايل 
ترويع لالأطفال والن�ساء �سعي لالحتالل 
وال�سيطرة واأي منطقة ي�سيطرون عليها 
من هو �ساحب القرار فيها عندما تاأتون 
لتقول��ون حترير من هو �س��احب القرار 
يف املخ��ا الي��وم قولوها ب�س��دق اإن كنتم 
تعرفون لل�س��دق معنى من هو �ساحب 
الق��رار االأول واالأخري هن��اك؟ األي�ش هو 
االإماراتي. من هو �س��احب القرار االأول 
واالأخ��ري واالأعل��ى يف ع��دن؟ األي���ش هو 
االإمارات��ي. واالإماراتي من هو �س��احب 
القرار فوقه وعليه وعلى رغم اأنفه األي�ش 
هو االأمريكي هذه هي احلقيقة، امل�س��األة 
م�سالة غزو واحتالل اأجنبي االإماراتي يف 
يد �س��ابط ينفذ اأجندة ل�سالح االأمريكي 
وال�س��عودي كذل��ك، واأنت��م جم��رد دمى 
وعبيد وم�س��تغلني وم�س��رتقني تنفذون 
لهم خدمة القتال يف امليدان لتكونوا اأنتم 
ال�سحايا واخلا�سرين، لتكونوا اأنتم من 
يفدونهم باالأرواح وت�س��حون يف �سبيلهم باأنف�سكم وت�سفكون الأجلهم 
دمائك��م ودماء اأبناء وطنكم ه��ذا الذي يحدث، اإلى جانب الغزاة من 
دول اأخرى ومناطق اأخرى. فمعركة ال�س��احل هي ال تخرج اأبدا عن 
العنوان الرئي�سي الذي هو هدف ال�سيطرة على اليمن اإن�سانا واأر�سا 
وال�س��يطرة يف املقدمة على موانئه وعلى �ساحله وعلى جزره وعلى 
م�س��يق باب املندب وتوظيف هذا ال�سيطرة لل�سغط على بقية البلد 
والذين ي�س��تغلون حت��ت اأي عناوي��ن كل عناوينهم ه��ي افرتاء هي 
دجل هي كذب هي ادعاءات وزائفة ال اأ�سا�ش لها من ال�سحة وقد كنا 
يف حوارانا مع االأمم املتحدة من اأيام ولد ال�س��يخ نتعاطى مبا يقطع 
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لو حشدوا ما حشدوا, لو أتوا بكل جيوش الدنيا ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  دفعنا ذلك للخنوع واالنكسار والعبودية لغير الله
< معركة الساحل لم تبدأ منذ ستة أيام بل بدأت في ميدي منذ سنتني وستة أشهر إلى اليوم وفي باب املندب منذ سنتني وثمانية أشهر

< قوى العدوان خسرت قيادات عسكرية بارزة وضباطًا كبارًا سعوديني وإماراتيني وأمريكيني وضباطًا إسرائيليني كانوا ضمن "بالك ووتر"

<  لو احتلوا البلد بكامله، ملا كانت 
ه������ذه ن���ه���اي���ة امل����ع����رك����ة، وس��ي��ب��ق��ى 
مسارنا مسار األح��رار األب��اة الذين 

حرروا أوطانهم في كل العالم

< ال وه���ن والض��ع��ف وال ت��راج��ع وال 
انكسار، طاملا اإلنسان حر فاألرض 

ستحرر واحلقوق ستستعاد

< اإلع����الم����ي����ون األح����������رار م��ع��ن��ي��ون 
ب��ت��ك��ث��ي��ف ج���ه���وده���م ألن اجل���ان���ب 

اإلعالمي هو جزء كبير من احلرب 

ال����س����اح����ل  ال���������ع���������دوان ف�������ي  < ق���������وى 
الغربي محاصرة ومقطعة األوصال 
ووض��ع��ه��ا م���زر وت��س��ت��ه��دف ف��ي كل 

حلظة

< أث���ب���ت أه�����ل ت���ه���ام���ة وف����اءه����م م��ع 
ش���ع���ب���ه���م وأه����ل����ه����م ف�����ي م���واج���ه���ة 
من  بالرغم  احملتلة  الغازية  القوى 
على  وامل��رت��زق��ة  املقاتلني  حتشيد 

نحو غير مسبوق 

< من يتحلون بإميان وقيم ومبادئ 
عظيمة هم أح��رار في كل األح��وال 
وأعظم شعورًا باإلباء واملسؤولية 
ع����ن����دم����ا ت������������زداد ال�����ت�����ح�����دي�����ات ف��ي 

امليدان

ب����������دور رق������اب������ي وف���ن���ي  < رح����ب����ن����ا 
ول��وج��س��ت��ي ل���أمم امل��ت��ح��دة على 
م��ي��ن��اء احل��دي��دة لكنهم ك��اذب��ون 

ومتعللون باألباطيل

ت��زي��دن��ا إال  ال��ه��ج��م��ة علينا ال  < ك��ل 
إميانًا وثباتًا وجلوًء إلى الله وتوكاًل 

عليه ويقينًا بصدق موعوده

القوة  م��ن  يحملون  شعبنا  أط��ف��ال   >
امل��ع��ن��وي��ة وال���وع���ي وال���ع���زة واإلب����اء 
أك������ث������ر ب����ك����ث����ي����ر م�������ن االن�����ه�����زام�����ي�����ني 

والضعفاء 

ل���ك���ل ح���م���الت    < ي���ج���ب ال����ت����ص����دي 
على  والتحرك  والتهويل  اإلرج���اف 
هذه  تستحقه  مب��ا  املستويات  ك��ل 

املعركة

< أش��ك��ر ك���ل ال���ذي���ن ي��س��اه��م��ون في 
التحشيد من احملافظات

< ي��ج��ب االه��ت��م��ام واالس���ت���م���رار في 
ق���ب���ل وزارة  م����ن  ال���ت���ج���ن���ي���د  ع��م��ل��ي��ة 

الدفاع واجلهات املعنية

< امل���س���ار اخل���ي���ري ي��ج��ب أن ي��ك��ون 
ف�����ع�����ااًل، وامل�����س�����ار االق����ت����ص����ادي م��ن 
ي���ك���ون  أن  ي����ج����ب  ال�����ت�����ج�����ار  ج�����ان�����ب 

متماسكًا وقويًا

< سنخوض هذه املعركة من موقع 
الواجب  ألنها  واإلمي��ان  املسؤولية 

واحلق الذي حتركنا على أساسه

< ن���ش���ك���ر ك������ل امل����ت����ع����اط����ف����ني م��ع��ن��ا 
والذين بعثوا برسائل التضامن من 
وال��دول  وتونس  والعراق  فلسطني 

الباقية
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كل هذه االأعذار والتعلالت ورحبنا بدور منذ اأيام ولد ال�س��يخ بدور 
رقابي ودور فني ودور لوجي�س��تي لالأمم املتحدة فيما ي�س��اعد على 
التحقق اأكرث واأكرث مع اأنه التدخل �س��فينة اإال من عندهم برتخي�ش 
منهم بعد تفتي�سهم مع ذلك قلنا الباأ�ش قد يكون هناك تفتي�ش اإ�سايف 
ورقاب��ة اإ�س��افية على ما ي�س��ل اإلى امليناء والباأ���ش اأن يكون هناك 
دور لالأم��م املتح��دة ي�س��اعد عل��ى التحق��ق والتاأك��د اأن االإيرادات 
ت�س��رف ل�س��الح املرتبات وعل��ى اأن توفر ن�س��بة العج��ز يف توفري 
املرتب��ات حتى تتوفر ب�س��كل �س��هري للنا�ش مع ذلك لي�س��وا �س��وى 
كذاب��ني ومتعللني باالأباطيل كما يفعل االإ�س��رائيلي يف فل�س��طني كما 
يفع��ل اأي غازي اأجنبي حمتل كما فع��ل االأمريكي فيما قبل يوم غزا 

العراق هكذا كما يفعلون يف �س��وريا ويف 
ليبي��ا ويف اأي بل��د م�س��تهدف ويف االأولى 
ويف املقدمة عندنا يف اليمن. امل�س��األة هي 
م�س��األة غ��زو اأجنب��ي تعرت في��ه الدول 
الغربي��ة وعلى راأ�س��ها اأمري��كا التي لها 
دور فعلي ومبا�س��ر بقطعه��ا احلربية يف 
البج��ر بطائراتها باإ�س��راف �س��باطها يف 
غ��رف العمليات، ولربيطاني��ا كذلك دور 
وا�س��ح وموؤكد وفعلي يف كل امل�س��ارات 
وتورط��ت كما يق��ال موؤخرا فرن�س��ا كما 
حتدثت �سحف فرن�سية وكما لوحظ من 
خالل قرائن ومن خ��الل تواجد البارجة 
م��ن  واقرتابه��ا  البح��ر  يف  الفرن�س��ية 
ال�سواحل واأن�سطة وا�سحة وكما اأعلنت 
اأمري��كا عن قواتها اخلا�س��ة واأ�س��حاب 

القبعات اخل�سراء ووو اإلخ.
وامل�س��األة وا�س��حة ال غمو���ش فيه��ا 
ال�س��جيج  م��ن  واالإكث��ار  لب���ش  وال 
قب��ل  م��ن  الزائف��ة  العناوي��ن  وتردي��د 
االأب��واق الدجال��ة واملفرتي��ة للع��دوان 
لي�س��ت  وال�سيا�س��يني  االإعالمي��ني  م��ن 
�س��وى لهدف الت�س��ليل لل��راأي والغطاء 
على احلقائق التي هي حقائق وا�س��حة 
كو�س��وح ال�س��م�ش ولذلك نحن معنيون 
الي��وم وقد جتلى بو�س��وح ه��دف قوى 
بلدن��ا  الحت��الل  و�س��عيهم  الع��دوان 
وانك�س��فت ع��ورة الغرب ال��ذي يتحدث 
عن حقوق االإن�س��ان وقد اأح�س��ن ترامب 
عندما خرج من جمل�ش حقوق االإن�س��ان 
ه��ذا ه��و ال�س��واب الأن جمل���ش حق��وق 
االإن�س��ان لي�ش �س��وى عن��وان يرفع اأمام 
ال�س��عوب امل�ست�س��عفة للخ��داع فمت��ى 
اليم��ن  يف  االإن�س��ان  حق��وق  روعي��ت 
يف  �س��وريا  يف  الع��راق  يف  فل�س��طني  يف 
البحري��ن يف ليبي��ا يف دول كث��رية مت��ى 
احرتم��ت حقوق هذا االإن�س��ان بن�س��ف 
ذرة مب�ستوى معني بحد اأدنى بواحد يف 
املائ��ة من االحرتام ما هناك، هناك كذب 
ودجل وت�س��ليل وخداع وعناوين ترفع 
براق��ة ال م�س��داقية له��ا يف الواق��ع اأبدا 
اأول من ينتهكها تلك الدول وعلى راأ�س��ها 
اأمري��كا تع��رت بريطانيا تع��رت اأوروبا 
تع��رت كل تلك الدول التي ت�س��هم يف هذا 
العدوان وت�س��عى الإحل��اق نكبة كبرية 
ب�س��عبنا وبال�سكان يف ال�س��احل الغربي، 
تعرت وانك�س��فت وهي حا�س��رة يف هذا 
الع��دوان بكل و�س��ائلها وبكل اأ�س��اليبها 
ب��كل اإمكاناتها وتدعم ه��ذا العدوان بكل 
و�س��ائل الدعم وت�س��رف عليه وت�س��نده 

وهي راعيته يف االأ�سا�ش.
معنيون بالت�س��دي لهذا العدوان من 
واقع وعينا بحقيق��ة اأهدافه ومن واقع 
اإميانن��ا اإميانن��ا العظي��م باأنن��ا خلقن��ا 
اهلل اأح��رارا واأراد لن��ا اأن نك��ون اأحرارا 

واأمرن��ا ب��اأن نك��ون اأح��رارا واأن ناأب��ى العبودية لغريه ل��كل قوى 
الطاغوت يف االأر�ش اأن ال نقبل واأن ال نخ�سع لت�ستعبدنا اأبدا نحن 
اأح��رار بحريتنا الفطرية التي فطرنا اهلل عليها وبعقيدتنا االإميانية 
الت��ي جتع��ل من ه��ذه احلري��ة مب��داأ مقد�س��ا اإميانيا ل��و فرطنا به 
فرطنا باإن�س��انيتنا وفرطنا باإمياننا وفرطن��ا بديننا باالإميان الذي 
نحمله باالإن�س��انية التي ن�ست�سعرها ناأبى الذل وناأبى الهوان وناأبى 
اخلنوع وناأبى االنك�سار لو ح�سدوا ما ح�سدوا ولو فعلوا ما فعلوا 
ل��و اأتوا ب��كل جيو�ش الدنيا ملا دفعنا ذلك اإلى االنك�س��ار وال اإلى اأن 
نه��ون وال اإل��ى اأن نخن��ع وال اإلى اأن ننه��زم وال اأن نقبل بالعبودية 
لغري اهلل �س��بحانه وتعالى، مهما ح��دث من اخرتاقات ميدانية فهي 

اخرتاقات �س��تظل قيد الت�س��دي واملواجهة، دخل��وا منطقة معينة 
انت�س��روا يف نط��اق معني يف ال�س��احل تقدموا تاأخ��روا هذا ال يعني 
بالن�س��بة لنا اأن تتغ��ري قناعتنا اأو اأن تنك�س��ر اإرادتن��ا اأو اأن نهون 
اأو ن�س��عف يف موقفن��ا ال، الأن موقفن��ا موق��ف ناب��ع من اإح�سا�س��نا 
باإن�س��انيتنا وكرامتنا ونابع من اإمياننا باهلل ربنا ومن ثقتنا ب�سدق 
وع��ده واأنُه مع عب��اده امل�ست�س��عفني، املطلوب فقط هو ال�س��مود 
والثب��ات وقد راأينا ن�س��ر اهلل �س��بحانه وتعالى ولوال هذا الن�س��ر 
وهذا التاأييد ملا كان للمعركة وهي م�س��تمرة ال تتوقف من عند باب 
املندب اإلى حيث هي اليوم �س��نتني وثمانية اأ�س��هر �سنتان وثمانية 
اأ�س��هر ما كان له��ا لتطول كل ه��ذا الوقت والعدو ي�س��رب فيها بكل 
اإمكاناته الع�س��كرية من اجل��و اأمتلك كل 
و�س��ائل واأح��دث كل الو�س��ائل لل�س��رب 
بها م��ن اجلو حتى الطائ��رات االأمريكية 
احلديثة ت�ستغل يف املعركة ومن البحر يف 
بارجاته��م وحامالت طائراتهم ومن الرب 
بكل و�س��ائلهم الت��ي يح�س��دونها باأعداد 
كب��رية �س��نتني وثماني��ة اأ�س��هر املعركة 
لي�س��ت من �س��تة اأيام تاأتي بع�ش قنوات 
االإعالم على اليوم ال�س��اد�ش على التوايل 
ه��ذا لي���ش ه��و الي��وم ال�س��اد�ش للتوايل 
اليوم بعد 32 �سهرًا اثنني وثالثني �سهرًا 
هذه ف��رتة املعركة يف ال�س��احل منذ باب 
املن��دب ومعركة كبرية ج��دًا يف ميدي ال 
تزال م�س��تعرة اإل��ى الي��وم واأخفق فيها 
العدو اأميا اإخفاق نحن واأخاطب �سعبنا 
العزي��ز نح��ن معنيون اأن نع��ي جيدًا اأن 
موقفنا مل يكن اأب��دا مبنياً على معادالت 
يف املي��دان اأب��دًا اأجدادنا واالأحرار يف كل 
الدني��ا ح��رروا اأوطانهم حت��ى يف الوقت 
ال��ذي كان الغزاة االأجانب قد �س��يطروا 
عليه��ا بالكام��ل اأم��ا نح��ن فكم��ا ك��ررت 
مرارًا وتكرارًا ال تزال اأكرب منطقة مهمة 
وا�سرتاتيجية وت�سكل عمقاً ا�سرتاتيجياً 
ال ت��زال حتت �س��يطرة اأحرار ه��ذا البلد 
و�س��رفاء هذا ال�س��عب وال تزال الن�س��بة 
الكبرية وامل�س��احة الهائلة واالأ�سا�س��ية 
م��ن تهامة حتت �س��يطرة �س��رفاء تهامة 
نح��ن  اليم��ن  واأح��رار  تهام��ة  واأبن��اء 
له��ذا  للت�س��دي  باال�س��تمرار  معني��ون 
الغ��زو الأنن��ا اأح��رار وحريتن��ا ه��ذه ال 
ميك��ن اأن ت�س��تلب من��ا الخ��رتاق هنا اأو 
اخ��رتاق هن��اك وعل��ى العك�ش اأن��ا قلت 
واأق��ول و�س��اأظل اأقول اإذا احت��ل الغزاة 
قطع��ة م��ن مناطقن��ا اأو �س��يطروا عل��ى 
ج��زء من اأر�س��نا ه��ذا يحت��م علينا اأكرث 
واأك��رث ويوج��ب علين��ا اأعظ��م واأكرب اأن 
نقاتلهم واأن نت�س��دى لهم واأن م�س��كلتنا 
معه��م ت�س��بح اأك��رب وت�س��بح املعرك��ة 
معه��م اأوج��ب واأه��م واأل��زم نحن ل�س��نا 
من الن��وع الذي ياأتي ملع��ادالت ميدانية 
ف��اإذا ح�س��ل اخ��رتاق هن��ا اأو اخ��رتاق 
هناك انك�س��رت روحه املعنوية واإرادته 
وهان وذل و�سعر بالعجز واندفع للياأ�ش 
واال�ست�س��الم ه��ذه النوعي��ة لي�س��ت من 
املوؤمنني اأبدًا لي�ست موؤمنة على االإطالق 
ه��وؤالء الذي��ن ينطلق��ون يف ح�س��اباتهم 
ومواقفه��م بن��اًء على معطي��ات ميدانية 
معين��ة فاإذا به��م يتجهون نح��و االنهيار 
ال�س��ريع ه��م اأولئ��ك الذي��ن يف قلوبه��م 
مر���ش ه��م اأولئ��ك املنافقون ه��م اأولئك 
�س��عاف االإميان هم اأولئك �سعاف القيم 
هم اأولئك العاطل��ون من املبادئ اأما من 
يح�س��ون باإميان عظيم من يتحلون بقيم 
عظيمة م��ن يوؤمن��ون مبب��ادئ مهمة من 
انطالقته��م يف هذه احلياة نابع��ة من حريتهم الفطري��ة واالإميانية 
فهم اأحرار يف كل االأحوال وهم اأعظم حرية واأعظم �س��عورًا باالإباء 
واأعظم ا�ست�سعارُا للم�سوؤولية عندما تكون هناك حتديات يف امليدان 
عندما تك��ون هناك اأخطار عندما تكون هناك مظلومية عندما تكون 
هناك انتهاكات عندما ي�س��اهدون اأبناء �سعبهم يقتلون ظلماً وتدمر 
م�ساكنهم وم�س��احلهم ومدنهم وقراهم بغري حق عندما ي�ساهدون 
اأر�س��هم حتتل هم اأكرث حرية اأعظم ا�ست�س��عارًا للم�س��وؤولية اأعظم 
واأ�س��د ثباتا واإباء ومعنوياتهم م�س��تمدة م��ن اإميانهم ذلك االإميان 
العظي��م واملوؤمن ك�س��بيكة الذه��ب كلما اأوق��دت عليه الن��ار ازداد 
خال�س��اً و�س��فاًء ونقاًء وتبني جوهره ومعدنه هك��ذا هم املوؤمنون 

هك��ذا هم االأحرار هك��ذا هم االأباة وهكذا كان��وا وجدناهم يف لبنان 
عل��ى ه��ذا النح��و وجدناه��م يف غزة على ه��ذا النح��و وجدناهم يف 
بق��اع اأخرى يف الع��امل على هذا النح��و قراناهم يف تاري��خ بلدنا يف 
تاري��خ اأبائنا واأجدادنا عل��ى هذا النحو انطلق��وا وحرروا الوطن 
م��ن طرفه اإلى طرفه يوم كان املحتل االأجنبي قد متكن من احتالله 
ونح��ن الي��وم يف موقع القوة واأه��ل تهامة باإبائه��م ووفائهم تهامة 
اخلري تهام��ة الوفاء تهامة العزة واالإباء �س��نكون اإلى جانبهم من 
كل املحافظات و�س��ريونا اإل��ى جانبهم بكل مع��اين االأخوة والوفاء 
وال�س��دق وعن��وان ه��ذا الوف��اء لتهامة واأه��ل تهامة تهام��ة اليمن 
عنوان هذا الوفاء هو الرئي�ش ال�س��هيد ال�س��ماد ال��ذي نزل وهو يف 

موقعه يف الرئا�س��ة ليكون جندياً م�س��حياً 
وخمل�ساً ويقدم روحُه يف �سبيل اهلل ن�سرة 
لق�س��ية بل��ده العادل��ة ال�س��ماد ال��ذي مل 
ياأخذ حتى �س��ربًا لنف�س��ه من اأر�ش تهامة، 
االآخ��رون با�س��م رئي���ش اأو ب�س��م وزير اأو 
با�س��م موظ��ف اأو با�س��م م�س��وؤول كم منهم 
نه��ب م��ن اأر���ش تهام��ة وه��وؤالء الغ��زاة 
ياأت��ون اإلى تهامة كم يف اأماله��م واأطماعهم 
من النهب وال�سطو على االأرا�سي والكثري 
منه��م ل��ُه تاريخ م�س��بق بعمليات ال�س��طو 
والنهب واالقتطاع وال�سرقة ال�سماد الذي 
مل ياأخ��ذ من تهامة وال �س��جرة ماجنو وال 
�س��ربًا م��ن االأر�ش ن��زل وقدم فيه��ا روحُه 
وحيات��ه ليقول الأهل تهام��ة اأنا من موقعي 
يف الرئا�سة �س��اأقف اإلى جانبكم و�ساأ�سحي 
يف �سبيل اهلل، دفاعا عنكم وعن �سعبي وعن 
وطن��ي وعن بل��دي هذه ال��روح هي الروح 
ال�س��ائدة يف كل االأح��رار وه��ذه احلال هي 
احلال القائمة لدى اجلميع من كل الواعني 
يف ه��ذا البل��د من كل املوؤمن��ني يف هذا البلد 
من كل االأحرار وال�سرفاء والواعني يف هذا 
البلد ونح��ن اليوم معنيون بهذا ال�س��مود 
واأن ن�س��عى بكل جهد الإعطاء هذه املعركة 

ما ت�ستحق.
ق��وى الع��دوان األقت ب��كل ثقله��ا يف هذه 
املعركة على امل�س��توى الع�س��كري ح�سدوا 
كل مرتزقته��م االآن يالحق��ون م��ن بقاياه��م 
حتى يف االأ�سواق يف عدن وتعز وياأتون بهم 
عل��ى �س��يارات الهايلوك�ش وقد ا�س��تنفذوا 
طاقتهم وهم يف و�س��ع �سعب والنكاية بهم 
�س��ديدة واإن �س��اء اهلل تتح��ول تهام��ة اإل��ى 
مقاب��ر لهم واإلى م�س��تنقع كبري �س��يدركون 
اأنه��م تورط��وا في��ه اأكرب ورطة من��ذ بداية 
عدوانه��م وعلى اجلمي��ع اأن يعوا مهما كان 
هناك من اخرتاقات اأو تقدم يف �س��ارع اأو يف 
مكان اأو يف بقعة اأو يف حيز من ال�ساحل هنا 
اأو هن��اك ه��ذا ال يعني اأب��دًا نهاية املعركة، 
واهلل ل��و كان��وا ق��د متكنوا م��ن احتالل هذا 
البلد بكله مل��ا كان يعني ذلك نهاية املعركة 
ول��كان �س��بيلنا وداأبن��ا وجهدنا وم�س��ارنا 
هو م�س��ار االأحرار كما فعل��وا يف لبنان كما 
فعل��وا يف غزة كما فع��ل اآباوؤنا واأجدادنا يف 
اليمن كما فعل االأحرار االأباة الذين حرروا 
اأوطانهم يف كل العامل، فما بالك اليوم ونحن 
يف موق��ع ق��وة، قوة ب��كل ما تعني��ه الكلمة 
ونحن نت�سدى لهم بو�سائل متعددة فاأولئك 
املوؤمن��ون ينطلق��ون باإميانه��م واعتمادهم 
على اهلل للقتال واال�س��تباك امليداين املبا�سر 
وال�س��واريخ تنهم��ر عليه��م م��ن كل جانب 
والطائ��رات امل�س��رية �ستق�س��فهم وم��ا من 
و�سيلة اإال �ستفعل للنكاية بهم واال�ستهداف 
له��م، طامل��ا احلري��ة موج��ودة يف النفو�ش 
واالإمي��ان موج��ود يف القل��وب واالعتم��اد 
على اهلل ا�س��رتاتيجية املوقف فال وهن وال 

�س��عف وال انك�س��ار وال تراجع وال هزمية اأبدًا، طاملا االإن�س��ان هو 
حر االأر�ش �س��تتحرر واالإمكانات �ستعود واحلقوق �ست�ستعاد املهم 
ه��و احلفاظ على ه��ذه احلرية، واجلميع الي��وم معنيون من علماء 
ومثقفني و�سخ�سيات ووجاهات ونخب، الكل معنيون واالإعالميون 
ال�س��رفاء االأح��رار يف ه��ذا البل��د اأن يكثف��وا جهدهم الأن ج��زءًا من 
املعرك��ة يتج��ه من اجلانب االإعالم��ي واجلانب الت�س��ليلي وجانب 
العم��ل عل��ى زرع الياأ�ش والوه��ن واحلرب النف�س��ية جزء كبري من 
ح��رب الع��دو يتجه اإلى هذا االجتاه مع اأنه يف و�س��ع فظيع و�س��ع 
�س��عب ب��كل ما تعني��ه الكلمة ق��واه حما�س��رة ومقطعة االأو�س��ال 
وت�ستهدف يف كل حلظة وو�سعها و�سع مزري بكل ما تعنيه الكلمة، 

ولكنه على م�س��توى احلرب االإعالمية والنف�س��ية يحاول اأن ي�سعد 
من وتريتها الإحلاق الهزمية بال�س��ذج واملغفلني والب�سطاء والنا�ش 
الذي��ن ال ينطلقون بقناعة ومبادئ واإميان را�س��خ واعتماد على اهلل 
وثقة باهلل �س��بحانه وتعالى بالن�س��بة لنا كل هذه التطورات كل هذه 
الهجم��ة، كل هذا الظل��م، كل هذا اجلربوت، كل ه��ذا الطغيان الذي 
متار�س��ونه بن��ا وبحق �س��عبنا ال يزيدن��ا واهلل اإال اإميان��ا واإال ثباتا 
بف�س��ل اهلل �س��بحانه وتعالى واإال التجاًء اإلى اهلل وثقة به واعتمادا 
علي��ه وتوكال عليه واإميانا ب�س��دق وعده ويقينا ب�س��دق موعوده، 
ه��ذه النتيجة التي وهذا االأثر الذي نتلق��اه نحن االأحرار يف كل هذا 
البلد واأنا اأقلهم �س��اأنا اأح�سبوين اأ�سعف واحد يف هذا البلد يف الوعي 
يف  االإمياني��ة  الق��وة  يف  الب�س��رية  يف 
القوة املعنوي��ة املاليني من اأبناء هذا 
ال�س��عب واهلل حت��ى االأطف��ال اإن منهم 
مل��ن يحمل من القوة املعنوية والوعي 
واملق��ت له��ذا الع��دوان والبغ�ش لهذا 
الع��دوان والعزة واالإب��اء يف مواجهة 
ه��ذا الع��دوان اأك��رث بكثري م��ن اأولئك 
ذوي  م��ن  وال�س��عفاء  االنهزامي��ني 
ال�سعف النف�سي واملعنوي، املفل�سني 
م��ن املبادئ والقي��م واالأخالق ويجب 
االإرج��اف  حم��الت  ل��كل  الت�س��دي 
اإل��ى  والرامي��ة  ال�س��اعية  والتهوي��ل 
التح��رك  ويج��ب  النفو���ش  اإ�س��عاف 
م��ن اجلمي��ع ر�س��ميا و�س��عبيا يف هذه 
مب��ا  امل�س��تويات  كل  عل��ى  املعرك��ة 

ت�ستحقه.
يف  اال�س��تمرار  يج��ب  ع�س��كريا 
التح�س��يد واأن��ا اأ�س��كر كل الذي��ن ق��د 
نزل��وا وكل الذين ي�س��اهمون يف عملية 
التح�س��يد م��ن املحافظ��ات والتجني��د 
يج��ب اأن يك��ون عل��ى وت��رية قوي��ة 
م��ن وزارة الدف��اع وم��ن الداخلية يف 
املحافظ��ات ويف ال�س��احل ويف مناطق 
ال�ساحل بنف�سها على م�ستوى اجلانب 
الع�سكري يجب االهتمام واال�ستمرار 

يف عملية التح�سيد.
 امل�سار االإعالمي وامل�سار التوعوي 
االإرج��اف  حم��الت  ل��كل  والت�س��دي 
والتهوي��ل والت�س��ليل يج��ب اأن يكون 
هذا العمل وهذا امل�س��ار ن�سطا وفاعال 
واملثقف��ني  املعني��ني  كل  خ��الل  م��ن 
والعلم��اء وال�سخ�س��يات النخب وكل 

املعنيني.
امل�س��ار االإن�ساين واخلريي يجب اأن 
يك��ون فع��اال واأن يتج��ه بالعناية بكل 

املعانني.
امل�سار االقت�سادي من جانب التجار 
وفاع��ال،  وقوي��ا  متما�س��كا  يك��ون  اأن 
�س��نخو�ش هذه املعركة ال ظلما ل�س��نا 
يف موق��ع الظامل��ني وال بط��را ل�س��نا يف 
وال  وامل�س��تهرتين  العابث��ني  موق��ف 
ري��اًء وال تكربا وال غرورا �س��نخو�ش 
هذه املعركة من موقع امل�س��ئولية من 
موق��ع االإمي��ان الأنه��ا ال�س��رورة الأنه 
الواجب الأنه��ا امل�س��ئولية الأنه احلق 
ال��ذي نحمل��ه وال��ذي حتركن��ا عل��ى 
اأ�سا�س��ه الأنه الواجب اأم��ام اهلل واأمام 
اأنف�س��نا واأمام اأجيالنا واأمام حا�سرنا 
واأمام م�س��تقبلنا، ه��ذه معركة حترر 
هذه معرك��ة حفاظ ودف��اع عن كرامة 
وعن �س��عب وعن بلد وع��ن دين وعن 
قي��م وع��ن مب��ادئ وع��ن عر���ش هذه 
معرك��ة �س��رف �سنخو�س��ها ب��كل هذه 
املع��اين بكل ه��ذه املنطلقات ب��كل هذه 
املب��ادئ، ال يفوتن��ا اأن ن�س��كر كل املتعاطفني معنا اإعالميا �سيا�س��يا 
ثقافي��ا كل الذي��ن بعث��وا بر�س��ائل ت�س��امن معن��ا من فل�س��طني من 
العراق من تون�ش من دول كثرية ت�سيد بجهودهم اأي�سا يف اإبداء كل 
اأ�س��كال الت�سامن على امل�ستوى االإعالمي وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي 
ون�س��األ اهلل �سبحانه وتعالى اأن ين�سرنا بن�س��ره واأن يك�سر �سوكة 
االأعداء امل�س��تكربين واأن ينكل بهم اأنه اأ�س��د با�سا واأ�سد تنكيال واأن 
يعيننا ويوفقنا للقيام مب�س��ئولياتنا كما ينبغي اأن يجعلنا دائما من 
املتوكلني عليه الواثقني ب�س��دق وعده اإنه �س��ميع الدعاء، ون�س��األه 

اأن يرحم �سهداءنا االأبرار واأن ي�سفي جرحانا ويفرج عن اأ�سرانا.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

< ردًا على ادعاءات العدوان بأن غزو احلديدة هو لتأمني الكهرباء: اتركوا احلديدة والساحل الغربي ألهله واحلكومة ستعمل على توفير الكهرباء لهم
< العدو يعرف أن كل السفن التي تدخل مليناء احلديدة تخضع لعملية تفتيش في جيبوتي ومتر بآلية تفتيش شديدة جدًا من قبلهم

< وف���اء أه��ل تهامة اخل��ي��ر واحل��ري��ة 
وال����وط����ن����ي����ة ه�����و م�����ن أه�������م ع����وام����ل 
االن�����ت�����ص�����ار ف������ي م����ع����رك����ة ال���س���اح���ل 

الغربي

< أه���ل ت��ه��ام��ة ي��ع��ون ج��ي��دًا م��ن هي 
كل  عليهم  تنطلي  وال  ال��غ��زو  ق��وى 
التي ترفع لتبرير  الزائفة  العناوين 

الغزو

< أب����ن����اء احمل����اف����ظ����ات احل������رة ي��ع��ون 
ال���غ���رب���ي  ال����س����اح����ل  ج�����ي�����دًا أن غ������زو 
واحلديدة هو بهدف إحلاق الضرر 

البالغ بسائر احملافظات

< اإلن���س���ان ال��ي��م��ن��ي ل��ن ي��خ��ض��ع ول��ن 
يخنع وسيبقى يدافع عن أرضه

< ط����امل����ا ب���ق���ي اإلن�����س�����ان ح�������رًا ف��ه��و 
س��ي��ت��م��ك��ن م���ن حت���ري���ر أرض�����ه وه���ذا 

حصل في تاريخنا اليمني

< س�����ل�����وك ق��������وى ال��������ع��������دوان ي��ث��ب��ت 
ترفع  لكنها  املعركة  ه��ذه  طبيعة 
ذرائ����������ع ل���ل���ت���ض���ل���ي���ل وال����ت����أث����ي����ر ع��ل��ى 

السذج املغفلني

< ك���ل غ����زاة ال��دن��ي��ا ي��رف��ع��ون ذرائ���ع 
ب��اط��ل��ة وم��ض��ل��ل��ة ع��ل��ى م���ر ال��ت��اري��خ 
وه��������ذا أس�����ل�����وب اع����ت����ي����ادي ول���ي���س 

مستغربًا

ال����ص����واري����خ  أن  األع����������داء  ي����زع����م   >
اإليرانية - وهذا افتراء - تصل إلى 
اليمن عبر ميناء احلديدة مع أنهم 

يدركون أنهم كاذبون

أس���اس���ي  ص���ن���ف   400 م�����ن  أك����ث����ر   >
م����ح����ظ����ور ع����ل����ى ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي 
اس�����ت�����ي�����راده وإدخ������ال������ه ع���ب���ر م��ي��ن��اء 

احلديدة

< كذبة إدخ��ال الصواريخ واضحة 
ال�����ب�����ط�����الن وم��������ع ذل��������ك ي�����رددون�����ه�����ا 

للتبرير الزائف

< ق��ل��ن��ا ل����أمم امل���ت���ح���دة أن ت��ش��رف 
ع����ل����ى إي��������������رادات م����ي����ن����اء احل�����دي�����دة 
بأن  العدو  تبرير  لقطع  قلتها  رغم 
إي����رادات حكومة اإلن��ق��اذ ت��أت��ي من 

امليناء

ال������ذي  ال��������ع��������دوان  < ق����ص����ف ق��������وى 
اس������ت������ه������دف م�������ق�������رات امل����ن����ظ����م����ات 
اإلن���س���ان���ي���ة واإلغ����اث����ي����ة ه����و ال����ذي 
يشكل تهديدًا على العمل اإلغاثي 

في اليمن
 

 < ال���ع���دو ي���ق���دم ال��ق��ن��اب��ل ال��ذك��ي��ة 
واملتفجرة ألهل الساحل الغربي ال 
يدعي  التي  اإلنسانية  املساعدات 

تقدميها

< صاحب القرار األول واألخير في 
املخاء وعدن هو اإلماراتي وخلفه 

األمريكي

الغربي ال تخرج  < معركة الساحل 
ع���ن ه���دف ال���ع���دوان ف���ي ال��س��ي��ط��رة 

على اليمن إنسانًا وأرضًا

< ك��ل اخل��روق��ات امل��ي��دان��ي��ة ستظل 
ق����اب����ل����ة ل����ل����م����واج����ه����ة، ول��������ن ت��ت��غ��ي��ر 
ق��ن��اع��ت��ن��ا ول����ن ت��ن��ك��س��ر إرادت����ن����ا ألن 
وإمياننا  إنسانيتنا  م��ن  نابع  موقفنا 

وكرامتنا
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 ب��ل والكثري الكث��ري �سوف يركز ابع��اد اخلطاب 
عل��ى االهمي��ة ال�سيا�سي��ة والع�سكري��ة امليداني��ة، 
وه��ذا ُبعد مه��م وحقيقي يف وعي ه��وؤالء ، وخا�سة 
ان اخب��ار معرك��ة ال�ساح��ل الغرب��ي وم��ا يح��دث 
يف احلدي��دة بات��ت يف �س��دارة االأخب��ار العاملي��ة، 
وو�سائل االع��الم العاملي، وهذا البعد هو ما تتمنى 
دول وحتال��ف الع��دوان ال�سع��ودي االأمريكي على 
اليم��ن ان ينغم�ش فيه النا�ش ويتحدث��وا عنه، لكن 
احلقيق��ة الت��ي حملها جوهر وم�سم��ون وعي وقيم 
وم�س��روع خط��اب ال�سيد اليوم، ه��ي احلقيقة التي 
حتمل االبع��اد املرعبة واملخيفة عن��د دول حتالف 
الع��دوان، والت��ي ال تري��د ان يتطرق اإليه��ا احد او 

يفهمها او حتى يكتب عنها..
ان ه��ذه االبع��اد يف خط��اب ال�سي��د عبداملل��ك هي 
تل��ك االبع��اد التي تك�سف زي��ف وت�سلي��ل وانك�سار 
وهزمية دول حتالف الع��دوان ال�سعودي االأمريكي 
عل��ى اليمن، االبعاد التي و�سح��ت حقائق العدوان 
ه��دف  يف  واملتمثل��ة  لليم��ن،  والغ��زو  واالحت��الل 
الع��دوان الرئي�سي من هذا العدوان، وهو ال�سيطرة 
الكامل��ة عل��ى اليم��ن ار�س��ا وان�سانا، االبع��اد التي 
تك�س��ر ت�سلي��ل ك��ل م��ربرات وعناوي��ن الع��دوان 
والغ��زو لليمن، لتت�سح ال�س��ورة يف وعي كل ميني 
ان ك��ل تلك املربرات والعناوين م��ا هي اال من اجل 
ال�سيط��رة عل��ى اليم��ن و�سواح��ل وموان��ئ وج��زر 
اليم��ن، وال�سيط��رة عل��ى وع��ي وقي��م وم�س��روع 
بوق��ا  ليك��ون  ا�ستغالل��ه  به��دف  اليمن��ي  االن�س��ان 
اعالمي��ا او �سيا�سي��ا لدخ��ول الغ��ازي واملحتل اإلى 
اليم��ن، خطاب ال�سيد عبدامللك قدم تلك االبعاد التي 
تف�س��ح كل االدوات الرخي�سة املرتزقة التي جندها 

الع��دوان الحت��الل اليم��ن، به��دف ال�سيط��رة عل��ى 
املوانئ واملط��ارات وال�سواحل واجل��زر واملن�ساآت 
النفطية ومنابع الرثوة اليمنية وباب املندب كمنفذ 
ا�سرتاتيج��ي عامل��ي، اخلط��اب ق��دم �سرح��ا مف�سال 
خلطوات مت��دد وتو�سع جيو���ش ومرتزقه العدوان 
باجت��اه ال�سيط��رة عل��ى ال�ساح��ل الغرب��ي، بقيادة 
امريكا وبريطانيا وفرن�سا واالمارات وال�سعودية..

ق��دم خط��اب ال�سي��د الي��وم لك��ل دول لع��امل تلك 
االبع��اد التي تعل��ن هزمي��ة وخ�سائ��ر دول حتالف 
العدوان يف حربها ب��را وبحرا وجوا على اليمن، بل 
قدم اخلطاب ما هو اكرث من اعالن خ�سائر العدوان، 
لقد قدم للعامل خدمة جمانية لدرا�سة خ�سائر جيو�ش 
وتكنلوجي��ا و�سالح واموال واقت�س��اد حتالف دول 
الع��دوان يف معركة ال�ساحل التي ب��داأت منذ �سنتني 
و�ستة ا�سهر من جهة ميدي، و�سنتني وثمانية اأ�سهر 
من جهة باب املندب، يف معارك م�ستمرة مل تتوقف، 

خ�سرت فيها قوى العدوان اآالف من الب�سر
وامريكيييون  ا�سرائيليييون  �سبيياط  منهييم 
وبريطاني��ون، باالإ�ساف��ة اإل��ى املع��دات الع�سكرية 
والب��وارج البحرية والطائرات احلربية، ومليارات 
الدوالرات الت��ي دفعتها وخ�سرتها قوى العدوان يف 

حرب ال�ساحل الغربي..
البُع��د االه��م واالأك��رب واالأعظ��م الذي قدم��ه لنا 
خط��اب ال�سي��د عبدامللك الي��وم، هو �سم��ود وثبات 
وع��ي وقيم وم�سروع اأح��رار ال�سعب اليمني، البعد 
املعن��وي الذي جع��ل من معرك��ة ال�ساح��ل الغربي 
�سعب��ة على العدو و�س��وف تظل �سعب��ة و�ستكون 
ا�سع��ب وا�س��د يف االأيام القادمة، البع��د الذي خلق 
لن��ا كيمنيني عوام��ل كثرية �ساعدتنا عل��ى اأن يكون 

ال�ساح��ل الغرب��ي م�ستنقع جليو�ش وعت��اد واموال 
الع��دو، والت��ي منه��ا بع��د اهلل وتوفيق��ه وتاأيي��ده 
ون�س��ره، م��ا اطل��ق علي��ه ال�سي��د عبداملل��ك )وفاء 
الوع��ي مبخطط��ات الع��دو وف��اء اخل��ري وال�سدق 
واحلري��ة والوطني��ة الأبن��اء تهامة، الذي��ن تفوقوا 
يف ذل��ك الوف��اء عل��ى كافة املناط��ق اليمني��ة(، هذا 
ه��و البعد الذي ا�سبح اليوم اك��رب وا�سخم واأقوى 
�س��الح بي��د كل مين��ي عامة وبي��د ابن��اء تهامة على 
وج��ه اخل�سو�ش وهو ُبعد الوع��ي الكلي واجلمعي 
واالمياين والوطني مبخططات وموؤامرات العدوان 
من الغزو واالحتالل وحربه وعدوانه على اليمن..

ان ابع��اد وع��ي وقي��م وم�س��روع خط��اب ال�سيد 
ويف ه��ذه املرحل��َة، ك�سفت لك��ل ميني ولك��ل ان�سان 
ح��ر يف العامل، ك��ل العناوين وامل��ربرات الت�سليلية 
الت��ي ي�سوقه��ا اب��واق و�سيا�سي��ي الع��دوان لتمرير 
احل��رب على اليمن واحتالل ار�س��ه ونا�سه وجزره 
و�سواحل��ه ومدن��ه، م�سقط��ا يف ه��ذا اخلط��اب على 
الع��دو ت�سليل��ه ومربراته وافرتاءات��ه فيما يخ�ش 
تقدمه الع�سكري باجتاه مين��اء احلديدة وال�ساحل 
الغرب��ي، وواحد من هذه االفرتاءات التي ا�سقطاها 
خطاب ال�سيد اليوم هو افرتاء ان �سواريخ اإيرانية 
ت�سل م��ن ميناء احلديدة، وكيف ذلك والعدو يتخذ 
اجراءات م�سددة و�سبيهة متاما باإجراءات يتخذها 

الكيان ال�سهيوين يف قطاع غزة..
ُبع��د اآخر ك�سف��ه خط��اب ال�سيد وه��و ان حتالف 
الع��دوان يحظر على اليمني��ني اأكرث من 400 �سنف 
ممن��وع ا�سترياده لليم��ن وال ي�سمح��ون اال بدخول 
بع���ش ال�سفن الغذائية والبرتولي��ة، باالإ�سافة اإلى 
ا�سقاط��ه اكرب كذبة للعدوان وه��ي كذبة االيرادات 
من ميناء احلديدة والت��ي ي�ستخدم جزء منها للحد 
االأدن��ى يف عم��ل امل�ست�سفي��ات وموؤ�س�س��ات الدولة، 
كم��ا ك�سف ُبعد اآخ��ر وهو بعد التواط��وؤ االأممي مع 
دول العدوان م��ن قبل االمم املتحدة بعد ان وافقت 
اليم��ن عل��ى مق��رتح ا�س��راف االم��م املتح��دة على 
مو�س��وع املرتب��ات من مين��اء احلدي��دة والتزامها 
با�ستكم��ال باق��ي ميزاني��ة املرتبات، ولكنه��ا مل تقم 
به��ذا االمر، كم��ا ا�سقط اخلط��اب اف��رتاء العدوان 
حول تهديد املالحة الدولية يف البحر االحمر، موؤكدا 
ان العملي��ات الع�سكرية اليمني��ة ال ت�ستهدف �سوى 

البارج��ات احلربي��ة للع��دو وه��ي قط��ع ع�سكرية، 
معلن��ا وبوع��ي وقي��م واخ��الق وم�س��روع الدول��ة 
اليمنية ا�ستع��داد اليمنيني الإيقاف ا�ستهداف القطع 
البحرية الع�سكرية للعدو اذا ان�سحبت وتوقفت من 

التقدم الحتالل وغزو اليمن..
ك�س��ف اخلط��اب البع��د االن�س��اين الزائ��ف ال��ذي 
تتغن��ى به دول الغرب وم��ن يف لفهم، وان كان هناك 
�س��يء يه��دد العم��ل االإن�س��اين يف ال�ساح��ل الغرب��ي 
الع��دوان  دول  ق�س��ف  فه��و  واحلدي��دة،  وتهام��ة 
وتقدمها الع�سك��ري يف املنطقة، وهم بهذا التقدم هم 
من ي�سكل اأكرب تهديد واكرب خطر واكرب �سرر للعمل 
االن�ساين، الن ك��ل ما يفعلونه هو اإلقاء اآالف القنابل 
اليومي��ة يف ال�ساح��ل الغرب��ي، ومن��ع املنظمات من 
العم��ل هن��اك، وبالتايل ت�سبح امل�ساأل��ة التي يتحرك 
به��ا العدو ه��ي م�ساألة غزو واحت��الل اجنبي تقوده 

امريكا ال غمو�ش فيه وال لب�ش يف وعي كل ميني..
ه��ذه ه��ي االبع��اد الذي يرع��ب ويخي��ف حتالف 
الع��دوان خروجه��ا واحلدي��ث فيها للعل��ن ولوعي 
النا���ش ووع��ي وعق��ول و�سمائ��ر اليمني��ني خا�سة 
ووع��ي و�سمائر النا�ش على ه��ذا الكوكب عامة، ان 
ه��ذه االبعاد هي التي جتعل ك��ل ميني واعي وحر، 
ي�سب��ح م�س��وؤوال ومعني��ا الي��وم بع��د ان جتلى له 
وبو�س��وح هدف العدوان م��ن احتالل وغزو اليمن، 
وانك�سف��ت امام��ه ع��ورة الغ��رب املتغني��ة بحقوق 
االن�س��ان، ا�سب��ح ك��ل اليمني��ني االح��رار معني��ني 
بالت�س��دي لهذا الع��دوان من واقع وعيه��م باأهداف 
الع��دوان وم��ن واق��ع اميانه��م ب��اهلل ووع��د اهلل لهم 
بالن�س��ر، معني��ون ان يك��ون وعيه��م ام��ام ت�سليل 
واف��رتاءات وك��ذب الع��دو ومهم��ا كانت هن��اك من 
اخرتاقات لن تهون معنوياتهم الأنها نابعة من واقع 
كرامتهم ومن واقع اإميانهم بن�سر اهلل لهم والذي لو 
ال عون اهلل لهم ملا كانت املعركة يف ال�ساحل ا�ستمرت 
�سنت��ني وثماني��ة ا�سه��ر ا�ستخ��دم فيه��ا الع��دو ك��ل 

و�سائله وف�سل..
خط��اب اليوم ير�سخ يف وع��ي كل ميني ان معركة 
ال�ساح��ل مل تب��داأ من��ذ �ست��ة اي��ام كما ي��روج اعالم 
العدو، ان املعركة لها 32 �سهرا، واليمنيون معنيون 
ان يعوا جي��دا ان موقفهم و�سمودهم وثباتهم لي�ش 
مبنيا على ما يحدث يف امليدان، فال تزال املنطقة التي 

حترر اليمن مل مت�ش بعد، وان يكون وعي كل ميني 
ممتل��ئ باالإميان باهلل انه اذا احتل الغزاة قطعة من 
مناطقن��ا، يوجب علينا اميانن��ا وقيمنا وكرامتنا ان 
نقاتلهم اكرث واكرث، ان يكون وعي كل ميني هو اننا 
ل�سنا من النوع ال��ذي تنك�سر روحه املعنوية بتقدم 
هن��ا وهناك، واي تقدم هن��ا او هناك ال يعني انتهاء 
املعركة، نحن اليوم مبوقع قوة، واجلميع معنيون 
ان يكثف��وا جهدهم لتوعية النا���ش باأهداف العدوان 
احلقيقي��ة من جهة وم��ن جهة اأخ��رى ك�سف وك�سر 

زيف وت�سليل اعالم العدو..
ان اأبعاد هذا اخلط��اب التاريخي لل�سيد عبدامللك 
احلوث��ي ن�سر وغر�ش وزرع يف ك��ل عقل ميني ثقافة 
الوع��ي مبخططات الع��دو، وان كل ه��ذه التطورات 
والهجم��ة والطغي��ان ال يزي��د اليمني��ني اال اميان��ا 
وثبات��ا والتج��اء هلل وتوك��ال علي��ه واميان��ا ب�سدق 
وع��ده بالن�س��ر، انه��ا ثقاف��ة الوع��ي الت��ي الب��د ان 
يحملها حتى االطفال اليمنيني الذي ا�سبحوا اليوم 
يحمل��ون املقت والبغ�ش والكراهي��ة لهذا العدوان، 
ثقافة الوعي بوجوب الت�سدي لكل حمالت االرجاف 

والت�سليل..
اختتمت ابعاد هذا اخلط��اب بتوجيهات الزامية 
لوع��ي وقيم وم�س��روع بن��اء الدول��ة اليمنية التي 
�سح��ى من اجلها ال�سهيد الرئي���ش �سالح ال�سماد، 
وال��ذي ق��ال عنه ال�سي��د عبداملل��ك ان وعيه وقيمه 
وم�سروع��ه ه��و الدف��اع ع��ن ك��ل �س��رب يف تهام��ة 
وال�ساح��ل الغرب��ي وا�ست�سه��د هناك دفاع��ا عنها، 
وج��ه  ال�سهي��د،  للرئي���ش  امل�س��روع  ذل��ك  وعل��ى 
ال�سي��د القائد عبدامللك بدرالدي��ن احلوثي ويف ُبعد 
جدي��د يحدد مرحل��ة انت�سار جديدة عل��ى العدو، 
بوج��وب التح��رك الر�سم��ي وال�سعب��ي واالعالمي 
والثقايف والتوع��وي، �سد اأهداف العدوان وك�سف 
ت�سليله��م، خمتتما خطابه بتوجي��ه كلمة �سكر لكل 
من ا�ستم��ر يف عمليه التح�سي��د وا�ستعادة اجلي�ش 
قائ��ال )وانا ا�سكر كل من ن��زل للتح�سيد وا�ستعادة 
اجلي���ش يف املحافظ��ات ويج��ب ان ي�ستم��ر وكذلك 
ا�ستم��رار التجني��د الر�سم��ي يجب ان يعم��ل عليه 
ع��رب وزارة الدفاع، واال�ستمرار يف م�سار التح�سيد 
الع�سك��ري واالعالم��ي التوع��وي لك�س��ر واف�س��ال 

العدو يف كل املجاالت(..

عن خطاب القائد
حسين العزي

بلغة القائد اليمني املعتز ب�س��دقه ووفاءه مع �سعبه واأر�سه وكرامة وطنه حتدث 
ال�سيد القائد ليعلنها اإرادة �سلبة وعزماً ال يهداأ بتقدم وال يلني بتاأخر

عزماً �سيبقى متوثبا حتى رحيل املحتل
- وبلغة القائد االن�سان اأثبت �سادقاً حر�سه على ال�سالم واأ�سقط كل ذرائع الغزاة 

وف�سحهم حلفاً وهدفاً وو�سيلة وذريعة وممار�سًة.

وقفة مع خطاب السيد القائد 
محمد علي الذيفاني

على امتداد ن�س��ف �س��اعة  تقريبا جاء خطاب ال�سيد القائد حافل بكل الر�سائل التي 
ت�سهدها جبهة ال�ساحل الغربي وعموم الوطن الغايل خطاب ملحميا ي�ساف الى ملحمة 

ال�ساحل مدا وثباتا ..... 
خطاب ا�س��اء لع�س��اق امل�سرية القراآنية  واحلرية واالن�س��انية طريق االنت�سار اأن 

�ساء هلل .... خطاب يف ر�سائل خمتلفة 
خطاب �سامل وعال يف اأمنوذجة مبذاق االنت�سار .... 

خطاب اأح�س�س��ت منه  مبوجات  قوية اأبعد مدى وغاية �س��يتذكر العدو باأنه وقع يف 
م�ستنقع قاتل لي�ش له اأفق النجاة  خطاب ت�سخي�سي  �سي�سجله التاريخ 

فريد و�سامخ الذرى يف مفرداته حنني ال�سوق الى ملحمة ال�ساحل الغربي 
خطاب فيه  االن�سانية  والثورية  والهدوء املعهود 

والثقة باهلل وب�س��مود �سعبه اليمني العظيم وبالن�سر القريب  اإن �ساء اهلل حفظ اهلل 
اليمن ون�سر اهلل اال�سالم وامل�سلمني .....

قراءات 

األبعاد اجلديدة في وعي وقيں ومشروع خطاب السيد عبدامللك حول أحداث الساحل الغربي

وجه ال�ضيد القائد عبد امللك بدر الدين احلوثي 
اليوم خطابا قويا حول اآخر التطورات والحداث 
املرتبط��ة بالعدوان ال�س��عودي الأمريكي وبالذات 
م��ا يخ�س منها معركة ال�ساح��ل الغربي ، وقد كان 
حدي��ث ال�سيد القائ��د على ق�سم��ني الأول حتدث 
في��ه عن احلقائ��ق الثابت��ة التي يح��اول العدوان 
تزييفها وت�سليل النا�س عنها والثاين عن املواقف 
الت��ي ل تراجع عنه��ا ول جمال للنقا���س يف الثقة 

ب�سوابها وجدوى التم�سك بها .

أوال الحقائق : 
واالإن�س��ان  االأر���ش  عل��ى  ال�س��يطرة  الع��دوان  ه��دف   -

وحماولة الغزو ال�ساحل الغربي جزء منه
- خ�س��ائر العدوان كبرية على كل امل�س��تويات الب�س��رية 
ب��االأالف واملع��دات باملئات وع��دد الباأ�ش به م��ن البارجات 

والطائرات 
- ال�س��مود اليماين االأ�س��طوري الذي بلغ م��داه االأرقى يف 

التاريخ ا�ستطاع ان يحطم احالم العدوان
- عمر املعركة �س��نتان وثمانية ا�سهر ولي�ست منذ ا�سبوع 
وال �س��هر وال �س��هرين كم��ا يحاول��ون ترويج��ه وجغرافي��ة 
املعركة ممتدة على كل ال�س��واحل اليمنية ابتداًء بال�سواحل 
اجلنوبي��ة بداية العدوان ثم انتقاال لل�س��احل الغربي والذي 

مازال اجلزء االكرب واالو�سع منه حتت �سيطرة اليمنيني
- هناك عوامل �ستحول ال�ساحل الغربي اإلى م�ستنقع يفتك 

بقوى العدوان واأدواتها ومرتزقتها واهم تلك العوامل :
اأبن��اء تهام��ة ملبادئهم الوطني��ة وقيمهم  • وف��اء تهام��ة 
الديني��ة ووعيه��م الكب��ري مب��ا يحمل��ه االحت��الل م��ن اإهانة 

واذالل ال يقبلونها على انف�سهم احلرة االبية

اأبن��اء املحافظ��ات االأخرى به��دف العدوان من  • وع��ي 
غ��زو احلديدة املتمثل يف ال�س��يطرة على االأر�ش واالإن�س��ان 

وخريات ومقدرات البالد 
- روج الع��دوان لكث��ري م��ن الذرائ��ع لغ��زو ال�س��احل 
الغرب��ي وه��ي ذرائع واهية وق��د تولى ال�س��يد القائد الرد 

عليها كما يلي :
االإيرانية عرب ميناء  ال�س��واريخ  • ذريع��ة وقف تهريب 

احلديدة!! 
كي��ف يت��م ذلك رغم �س��يطرتهم على كل املناف��ذ احلدودية 
الربية والبحري��ة ورغم اآليات الرقابة والتفتي�ش ال�س��ارمة 
على كل الواردات اإلى ميناء احلديدة بالتحديد ومب�س��اركة 

االأمم املتحدة؟! 
التي ت�ستخدم لتمويل  • ذريعة جتفيف منابع االإيرادات 

املواجهة الع�سكرية للعدوان!! 
كم ه��ي االيرادات وك��م النفقات الت��ي حتتاجها احلكومة 
واحليوي��ة  ال�س��حية  واملراف��ق  امل�ست�س��فيات  لت�س��غيل 
ال�سرورية باالإ�س��افة ملا يتم توفريه ملعاجلة اأزمة املرتبات 

ورغم كل ذلك كانت
والفن��ي  الرقاب��ي  املتح��دة  االم��م  دور  عل��ى  املوافق��ة 
واللوج�س��تي فيما يخ�ش واردات وايرادات ميناء احلديدة 

ب�سرط معاجلة اأزمة املرتبات 
الدولية!!  البحرية  املالحة  تهديد  • ذريعة 

النف��ي املطلق الأي تهديد للمالح��ة البحرية الدولية ماعدا 
البارج��ات الع�س��كرية لقوى العدوان وعن��د توقف العدوان 

�سيتوقف اال�ستهداف 
االإن�سانية!!  امل�ساعدات  توزيع  ت�سهيل  • ذريعة 

العم��ل االإن�س��اين م�س��تمر وبت�س��هيالت يف جمي��ع مناط��ق 
ال�س��احل الغرب��ي وكاف��ة املناطق التي مل تخ�س��ع لالحتالل 

ويتم التعاون معها دون اي اإ�سكاالت او عراقيل 

• ذريعة حماية وحترير املواطنني يف ال�ساحل الغربي!!! 
م��ن يقت��ل املواطن اليمن��ي بق�س��ف الطائ��رات والبوارج 
وال�س��واريخ والقناب��ل وكي��ف ملن يقتل��ه ان يحميه �س��وى 
بالتوقف عن الق�سف والقتل باالإ�سافة ايل ان التحرير حديثا 

زائف وال �سحة له مطلقا، 
فمن هو �س��احب القرار يف املناطق املحتلة؟ بالتاأكيد لي�ش 

اليمني!! 
اال�سا�سية!!!  اخلدمات  تقدمي  • ذريعة 

اخلدم��ات ال ميك��ن ان تقدمه��ا الطائ��رات وال�س��واريخ 
والقنابل كما ان يف بقي��ة املناطق املحتلة وانقطاع اخلدمات 

عنها دليل على كذب وزيف هذه الذريعة.
ثانيا املواقف : 

- معنيون بالت�س��دي لهذا العدوان م��ن واقع امياننا باهلل 
وبحريتنا كمبداأ مقد�ش ومن واقع وعينا باأهداف العدوان

واليف  مبادئن��ا  يف  تغ��ري  ل��ن  امليداني��ة  االخرتاق��ات   -
ا�س��رتاتيجية مواجهتنا للعدوان بل ت�س��بح املعركة اأوجب 

واألزم كلما �سيطر العدوان على جزء من ارا�سينا 
- الوف��اء لتهام��ة واأبنائه��ا والوقوف اإل��ى جانبهم واكرب 
وا�س��دق عنوان للوفاء لتهامة هو ال�س��هيد الرئي�ش ال�س��ماد 

الذي قدم فيها روحه يف �سبيل اهلل دفاعا عنها
- معني��ون باإعط��اء ه��ذه املعركة ما ت�س��تحق عل��ى كافة 

امل�سارات الع�سكرية واالإعالمية والتعبوية واالإن�سانية 
- اجلمي��ع معنيون وعلى راأ�س��هم االإعالمي��ون ان يكثفوا 
جهدهم يف مواجهة الهجمة الت�س��ليلية االعالمية والنف�س��ية 

وحمالت االرجاف امل�ساحبة لها
- كلم��ا يحدث ال يزيدنا اال اميانا وثباتا ووعيا وب�س��رية 

بعدالة ق�سيتنا و�سواب موقفنا
- ال�سكر لكل املتعاطفني واملدافعني مبواقفهم مع اليمنيني 

يف معركتهم التحررية

حمري العزكيخطــــــــــــــــاب احلقائـــــــــــــــــق واملــــــــــواقـــــــــف 

عبدالفتاح حيدرة

ان وعي وقيم وم�س��روع حديث وخطاب ال�س��يد القائد عبداملل��ك بدرالدين احلوثي، عن 
معارك ال�ساحل الغربي يف خطابه االأربعاء املوافق 20 يونيو 2018م، �سوف يخلد بكل راأ�ش 
ميني حتى تقوم ال�س��اعة ، ل�س��ت اأبالغ يف حديثي هذا، ف�سوف تتذكرون وتلم�سون ما اعنيه 
يف القري��ب العاجل، ا�س��تطيع ان اق��ول وانا متاأكد وموؤمن بذلك ان خطاب ال�س��يد عبدامللك 
اأ�س��بح هو ما حتدد وتبني عليه كل �سيا�س��ات دول العامل خمططاتها واجندتها وم�س��احلها 

و�سيا�ساتها يف املنطقة كلها، �سحيح ان البع�ش،



علينا أن ندرك القيمة العظيمة 
للشهادة التي تعتبر معراجاً إلى 

اهلل سبحانه وتعالى وهي 
مرحلة انتقال إلى ضيافة اهلل.
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احلـــــــــديـــــــــدة هـــــــــــي   
حس��������������������ني العم������������اد

زّكاها  العر�ش  رب  احل��دي��دة  هي 
للحق �سوٌت و�سوت الكفر يخ�ساها

وما للجهاد  درٌب  احل��دي��دة  ه��ي 
عطاياها باقي  �سوى  اخللود  دار 

يعرفها لي�ش  يامن  احل��دي��دة  هي 
حروفها )اخلم�ش( حتكي عن مزاياها

احلاء والدال )حّد( ال�سيف-اأولها
بيمناها  امل��ول��ى  )ي���دُه(  يتلوهما 

زواملها تعلوا  علت  اإن  اأمواجها 
كاأنها )قي�ش( و )االأن�سار( ليالها!

وفــــــــــــــي احلـــــــــديـــــــــدة 
شــعــب الشـــريـــك له
حمير العزكي 

له ال�سريك  �سعب  احل��دي��دة  ويف 
اأقرتبا الوغى  ا�ستد  كلما  باأ�سه  يف 

اإلى هب  االأخطار  �سمع  اذا  �سعب 
�سهبا املعتدي  ليغ�سى  الرباق  �سرج 

كعا�سفة العظمى  قبائله  هبت 
رحبا وما  ذرع��ا  بها  الف�ساء  �ساق 

عدتها واالمي���ان  احل��ق  �سالحها 
ت���رى امل��ن��اي��ا م��رام��ا وال��ف��دا اأرب���ا

يخلفه لي�ش  وع���دا  اهلل  ي��ق��وده��ا 
اإربا ي�سبحوا  حتى  الطواغيت  على 

جـــــبـــــهـــــة الـــــســـــاحـــــل 
جــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــں
أحم�����������������د املني�������������عي

قال املنيعي جبهة ال�ساحل جنهم .
ب�����ا ت���ل���ت���ه���م ك�����ل ال������زح������وف .

يا ال�ساحل الغربي تو�سع وانهم انهم .
ال�����ق�����وم و�����س����ال����ه ����س���ف���وف .

عاده حترك جي�ش كال�سيل العرمرم .
م����ن ����س���اف ع���ج���ات���ه ي���خ���وف .

كمن بطل قا�سي حلف واق�سم وحرم .
ن�����س��وف . ال����غ����ازي  ي��ن�����س��ف  ال 

وال يخلي مرتزق باالأر�ش �ساوم .
وب���������اع دي�����ن�����ه ب�������االأل�������وف .

وذي �سرد من عا�سمة �سنعاء ملثم .
وا���س��ب��ح م���ع ال���غ���ازي ي����زوف .

باع الوطن وال�سعب باملال املقدم .
م���ن ب��ن��ك اب���وظ���ب���ي ال����زغ����وف .

واملال بعده يلعق اخلاين ويطعم .
�����س����ود امل����ن����اي����ا واحل�����ت�����وف .

واملوت دون اأعرا�سنا واالأر�ش مغنم .
. ح�������س���وف  ال���دن���ي���ا  ع���ل���ى  وال 

و�سعبنا با ينت�سر واحللف يهزم .
. ت�������س���وف  اهلل  وخ����ل����ق  ي����ه����زم 

. االرقم  ال�سم  اال  للغازي  ماعندنا 
واه��������ال و�����س����ه����ال ب���ال���ظ���ي���وف

اأكد الكاتب البحريني د. �س��عيد ال�سهابي اأن 
“ال�سعودية” تعتقد اأنها امرباطورية �سيا�سية 
عظيم��ة يف املنطق��ة، لكنه��ا يف احلقيق��ة تلق��ى 
الهزائم الواحدة تلو االأخرى جراء �س��راعاتها 
االإقليمي��ة الدائمة، الفتاً اإلى اأنها ترتكب جمازر 
دامية بحق اليمنيني ت�ساعف االأزمة االإن�سانية 
يف الب��الد. الكات��ب البحريني ويف مق��ال بنّي اأن 
“ال�س��عودية” بامل�س��اركة مع االمارات ت�س��ر 
عل��ى احتالل مدين��ة احلديدة يف اليم��ن بالرغم 
ميين ال�سييغوط الدولييية التييي مور�سييت علييى 
التحال��ف. وع��الوًة عل��ى ذل��ك يتكب��د املدنيني 
نتيجة احل��رب التي ي�س��نها التحالف منذ ثالث 
�س��نوات، اإذ ح�س��دت الطائرات اأرواح ع�سرين 
األف مدنياً وا�سطر االآالف منهم مغادرة البالد، 
ما اأثبت ا�ستهداف التحالف ال�سعودي للمدنيني 
ب�س��كل وا�س��ح، م�س��ريًا اإل��ى ق�س��ف التحالف 
ال�س��عودي م�ست�س��فى يف مدين��ة عب���ش تدي��ره 
منظم��ة “اأطب��اء ب��ال ح��دود” االأمر ال��ذي دفع 
املنظمة ل�سحب موظفيها حفاظا على �سالمتهم. 
اأ�س��باب ا�س��تهداف احلدي��دة ويوؤكد ال�س��هابي 
اأن ق��رار ا�س��تهداف مدينة احلدي��دة جاء بدفع 
اماراتي �سييمن خطة وا�سييحة ل�سمان خطوط 
املالح��ة املتوجه��ة نح��ة الكي��ان اال�س��رائيلي، 
اإذ فر�س��ت اب��و ظب��ي �س��يطرتها عل��ى معظ��م 
املوان��ئ القريبة من باب املندب وال يزال ميناء 
احلدي��دة خ��ارج �س��يطرتها، وبح�س��ب الكاتب 
البحرين��ي فاإن��ه بالرغم من التفوق الع�س��كري 
واجلوي “لل�سعودية” واالمارات اإال اأن نتيجة 

العدوان لي�ست م�سمونة وال معروفة. 
ويف الوق��ت ال��ذي مار�س��ت في��ه املنظم��ات 
احلقوقي��ة واالإغاثي��ة الدولي��ة �سغوط��اً على 
االأم��م املتح��دة وال��دول الغربية ملن��ع الهجوم 
ردت  ال�سع��ودي،  التحال��ف  اأعلن��ه  ال��ذي 
خط��ة  باإعالنهم��ا  واالإم��ارات  “ال�سعودي��ة” 

م�ساع��دات من 5 نقيياط للمدينة بعييد تدمريها، 
االأم��ر ال��ذي و�سفه الكات��ب بالنه��ج الت�سليلي 
ال��ذي متار�سه الدول التي ت�س��ن احلروب على 
االآخري��ن. ف�س��ل ال�سيا�سة ال�سعودي��ة واأردف 
بالق��ول اإن “ال�سعودي��ة” تق��ود التحال��ف �سد 
اليم��ن، و�س��د قط��ر و�سد ليبي��ا ظناً منه��ا اأنها 
و�سعت امرباطوريته��ا ال�سيا�سية واأنها متكنت 
م��ن ا�ستمال��ة الرئي���ش االأمريكي اإل��ى جانبها، 
االإ�سرائيل��ي  الكي��ان  م��ع  عالقاته��ا  وطبع��ت 

م�ساحله��ا،  يخ��دم  مب��ا 
واإنه��ا جنح��ت يف اإخراج 
م��ن  املتح��دة  الوالي��ات 
م��ع  الن��ووي  االتف��اق 
اإيران، ومدت نفوذها اإلى 
الع��راق، ولك��ن احلقائق 
على اأر�ش الواقع ال توؤكد 
ال�سع��ور،  ه��ذا  واقعي��ة 
الكاآب��ة  حال��ة  يكف��ي  ب��ل 
الت��ي انتاب��ت ويل عهده��ا 
يف مو�سكو قب��ل اأيام وهو 
فري��ق  هزمي��ة  يالح��ظ 
ب��الده يف اأول��ى مباري��ات 
كاأ�ش الع��امل اأمام الفريق 

الرو�سي بخم�سة اأهداف وفقاً للكاتب. ال�سهابي 
راأى اأن ال�سيا�سة االإقليمية “لل�سعودية” تتعرث 
كثريًا اإذ ت�سري نح��و ت�سادم كبري مع االإمارات 
حليفها ال�سيا�س��ي والع�سكري االأبرز، الفتاً اإلى 
اأنه �سيحدث �سدام �سديد يف اليمن حول امل�ساألة 
القطري��ة ويف ليبي��ا وحت��ى يف م�س��ر الأ�سب��اب 
تتعل��ق بالت��وازن الغرب��ي “ال��ذي يتغا�سى يف 
الوق��ت احلا�سر عن ال�سيا�س��ت التو�سعية لهذا 
التحال��ف ولكن��ه ل��ن ي�سم��ح ل��ه بالتاأث��ري على 
القل��ق الذي �س��اد املنطقة منذ احل��رب العاملية 
الثانية”. واأ�ساف م�سى على حرب اليمن عليها 

قراب��ة االأربع��ني �سه��رًا ولي�ش هن��اك موؤ�سرات 
بق��رب ح�سمه��ا، وق��د “عان��ت ]ال�سعودي��ة[ 
واالإم��ارات خالل هذه احلرب م��ن اأزمة تتعلق 
بامل�سداقي��ة وال�سرعي��ة، فحت��ى االآن م��ا يزال 
�سعار احلرب املرفوع: اإعادة ال�سرعية املتمثلة 
برئا�س��ة عبد ربه هادي من�سور اإلى احلكم بعد 
اأن اأ�سقط��ه التحالف الذي ق��اده احلوثيون قبل 
اأربع��ة اأع��وام”، ووفقاً للكاتب فم��ن املوؤكد اأن 
معرك��ة احلدي��دة لن تك��ون �سهل��ة اأو ق�سرية 
م��ع  خ�سو�س��اً  االأم��د، 
املدافع��ني  حت�س��ن 
عل��ى  واإ�سراره��م  عنه��ا 
ال�سم��ود بوج��ه العدوان 
ال��ذي ت�س��ارك في��ه قوى 
من  اأجنبية  ا�ستخباراتية 
وم��ن  اإ�سرائيلي��ة.  بينه��ا 
جه��ود  ب��ذل  ال�س��رورة 
حقيقي��ة لوق��ف العمليات 
ب��داأت  الت��ي  الع�سكري��ة 
احلدي��دة  يف  اأي��ام  من��ذ 
اأرواح  بح�س��د  وب��داأت 
املدني��ني ب��دون ح�س��اب، 
موؤ�س��رات  اأن  خ�سو�س��اً 
وبالت��ايل  بالف�س��ل،  توح��ي  احلالي��ة  احل��رب 
فاإن��ه مهما كانت نتائ��ج العدوان ف��اإن التحالف 
ال�سع��ودي واالإمارات��ي �سيبق��ى مث��ريًا للجدل 
الإن��ه اعتداء من بل��دان تفر�ش اإرادته��ا بالقوة 
دون م��ربر اإن�س��اين اأو اأخالق��ي اأو قانوين، لذلك 
ميكن القول اإن معركة احلديدة �ستكون واحدة 
من اأهم املفا�سالت التاريخية بني قوى التدخل 
والق��وى  ال�سيا�سي��ة  والبلطج��ة  الع�سك��ري 
وقدا�س��ة  وال�سي��ادة  احلري��ة  ع��ن  الباحث��ة 
�سعي��د  البحرين��ي  الكات��ب  يختت��م  االأوط��ان 

ال�سهابي.

و�س��ف خب��ري ا�س��رتاتيجي معرك��ة احلديدة يف 
اليم��ن بانه��ا معرك��ة مف�س��لية يف تاري��خ الع��دوان 
على اليم��ن، حمذرا من ان �س��يطرة القوى املعادية 
عل��ى احلديدة يعن��ي ال�س��يطرة اال�س��رائيلية على 
البح��ر االحمر باأكمله..وقال اخلبري اال�س��رتاتيجي 
العمي��د امني حطيط ان معرك��ة او موقعة احلديدة 
�ست�س��كل عام��ال مف�س��ليا يف تاري��خ الع��دوان عل��ى 
اليم��ن، حي��ث ت�س��تهدف منطق��ة مب�س��احة 13 الف 
كيلومرت مربع تقع على �ساحل بطول 300 كيلومرت، 
ت�س��م اهم ميناء على البحر االحمر، ي�س��كل موقعه 

اال�سرتاتيجي املدخل للبحر االحمر.
وا�س��اف حطي��ط: ان للمعرك��ة تاأث��ريا مزدوجا 

باجت��اه املقاوم��ة وال�س��عب اليمن��ي و ان�س��ار اهلل 
والقوى املدافعة عن �س��يادة اليمن وباجتاه القوى 
املعادية..وتابع: ال�س��يطرة على �س��اطئ احلديدة 
يعن��ي للقوات املعادي��ة حتويل البح��ر االحمر الى 
بحرية اطل�س��ية ا�س��رائيلية �س��عودية، وهو يعترب 
ام��را ذا تاأثري وابعاد عاملية تتعدى االقليم وت�س��ل 

الى نظام االت�ساالت واملوا�سالت الدولية.
والع�س��كري  اال�س��رتاتيجي  اخلب��ري  واو�س��ح 
العمي��د الرك��ن املتقاع��د ام��ني حطي��ط: لذل��ك ف��ان 
الق��وى الرئي�س��ية يف احللف االطل�س��ي وهي امريكا 
وبريطانيا وفرن�س��ا ت�س��ارك بوجود ع�س��كري قتايل 

مبا�سر فيها.

بالتزام��ن م��ع احت��دام املع��ارك ب��ني اجلي�ش 
اليمني واللجان وال�س��عبية وبني قّوات التحالف 
ال�س��عودي يف احلدي��دة، ق��ال املعار���ش د. فوؤاد 
ابراهي��م اأن “ال�س��عودية” واالإمارات ا�س��تغلت 
اخلالف��ات الداخلي��ة يف اليمن بني اأبناء ال�س��مال 
واجلن��وب فزّج��ت باجلنوي��ني يف احل��رب وق��د 
حان الوقت ليدرك الطرف��ني حقيقة هذا التحالف 
املزيف. ويف �سل�س��لة تغريدات عرب ح�س��ابه على 
موقع التدوين امل�س��غر “توي��رت” اأكد االبراهيم 
ُكت��ب لليمني��ني وه��و دي��ن وثقاف��ة  اأن الن�س��ر 
وتاري��خ وهوي��ة لذل��ك يقاتل��ون مب��لء اإرادتهم 

ولو اأن ق��وى العدوان فهمت ذل��ك الأنهت احلرب 
ووف��رت عليه��ا عب��ئ الهزمية..االبراهيم اأ�س��ار 
اإلى اأن التاريخ �سي�س��جل �س��مود ال�سعب اليمني 
وب�س��الته وانت�س��اراته الت��ي تعد م��ن احلروب 

الفارقة يف تاريخ امل�سلمني والعامل.
وهاج��م املعار���ش االبراهيم ق��وات التحالف 
التي تقوم بتدمري امل�ست�سفيات واملن�ساآت املدنية 
وا�سفاً ذلك بعمل اجلبناء واملهزومني، واأ�ساف: 
“الرج��ال واالبطال يف املي��دان ومن اأراد احلرب 
يع��رف ميدانه��ا وليواجهه��م فه��م ق��د ا�س��تعدوا 

بالروح قبل ال�سالح”.

اخلبير االستراتيجي العميد أمني حطيط: 

سقوط احلديدة في يد التحالف يعني سيطرة إسرائيلية كاملة على البحر األحمر

احمللل السياسي فؤاد إبراهيم :  
النصر في اليمن دين وتاريخ ولو أدرك العدوان ذلك لوّفر عليه عبئ الهزمية

معركة احلــديــدة ستكون ال��ك��ات��ب  ال��ب��ح��ري��ن��ي س��ع��ي��د ال��ش��ه��اب��ي: 
حربًا تاريخية بن قوى البلطجة السياسية وبن األحرار

هلِل عاقبُة االأمور..!!
هذا هو الوعُد االإلِۚهيُّ الَِّذي 

ور..!! ال ريَب فيِه وال ُق�سُ
ور.. وعلى مدى ُكلِّ الُع�سُ

يف حُمكِم القراآِن ..يف التوراِة ..
ُبور.. يف االإجنيِل.. جاءت والزَّ

�ُسْبحاَنُه وهو الَعليُم بكلِّ ما
ماِء.. يف االر�ِش يجري وال�سَّ

وكلِّ اأحواِل العباِد وماَيُدور..
ُدوُر.. وِبُكلِّ خائنٍة َوَما ُتْخِفي ال�سُّ

هلِل عاقبُة االأمور..!!
هو َم�ْن ُيَحِدُدها..ِلَقوٍم 

جاهدوا يف اهلِل حقَّ جهاِدِه.. 
ُلون... وعليِه يف كلِّ املواقِف دائماً َيَتَوكَّ

ُيجاهدون...ُي�سبُِّحون بال ُفُتور..
َعايِة َباُبُهم.. باُب الرِّ
ُرِبَطْت بِه اأ�سَباُبُهم..

اإن واَجُهوا اأطَغىۚ الورىۚ
َثَبُتوا ..وما َوَهُنوا وكان َجواُبهم..

هلِل عاقبُة االأمور..!!
****

ا�ُش َها النَّ يا اأيُّ
كم ُقوا اهلَل الذي هو ربُّ اتَّ

وبه ِثُقوا.. َوَلُه ا�ستجيُبوا
)ذۚلكم..خرٌي لُكم(...

واذا دعاكم للِجَهاِد ف�سابقوا.. 
يا قوِم واعت�سموا بحبِل اهلل 

قوا.. موالُكْم وال تتفرَّ
روا يا َقوِم وتذكَّ

اإْذ اأنتم قليٌل فى الورى.. 
م�ست�سعفوَن.. وخائفون.. 

واهللُ اآواكم وبالن�سِر العزيِز .. 
َدُكم...  على طغاِة االأر�ِش اأيَّ
واهلَكُهم واأنتم تنظرون..!! 

فتاأملوا اآياِتِه..
اٍر �سكور..!! بَّ يا ُكلَّ �سَ

ُه.. ولتعلموا علَم اليقنِي ِباأَنَّ
هلِل– قد كانت.. ومازالت.. 

و�َسوَف َتَظلُّ –عاقبُة االأُمور..!!
؛****

من يعت�سْم باهلِل
ال خوٌف عليِه وال َقَلْق..!!

وعٌد اإلهٌي ويكفي...
!!..) )اإنَّ َوْعَد اهلِل َحّقْ

ُه... َهْل ِمْن اإلٍه َغرْيُ
يف هذه الدنيا هداكم

لل�سراِط املُ�ستقيم..؟!!
لوا يف ما َحَكىۚ..�ُسْبَحاَنُه.. فتاأمَّ

ِقيم..!!  يف �ساأِن اأهِل الكهِف اأ�سحاِب الرَّ
قاموا فقالوا َرب�َُّنا اهللُ العظيم.. 

فاحاطهم بعنايٍة ُكربى واعلى َقدَرُهم ..
وبداخِل القراآِن خلََّد ِذْكَرُهم..

للنا�ِش..حتى يوؤمنوا حقاً باأنَّ اهلَل...
يرعى املوؤمننَي ال�سادقنَي بال ُحُدود..!!

ِنني..  يف كْهِفِهم َلِبُثوا املئاَت من ال�سِّ
واهللُ يرعاهم.. ُيَقِلُبُهم..ُيَدِبُر اأمَرُهم.. 

وُيَهِيُئ املتغرياِت )َوُهْم ُرُق�ود(..!! 
ُروا ..!! فتفكَّ

مل َيْغُفِل الرحمُۚن عن تاأييِدِهم يوماً

وما انقطعت ِرعاَيُتُه ولو لدقيقٍة عنهم
وقد َلِبُثوا ُعُقود ..

هذا وهم كانوا) ُرُق�وْد(!!
اأُتَراُه َجلَّ َجالُلُه...

ين�سى رجااًل يف �سبيِل اهلِل 
)اأْيَقاَظاً(!! ب�ساحاِت اجلهاِد

ُموَن الت�سحياِت ..!! يقدِّ
ويبذلوَن لُه اجُلُهود؟؟!!

ُه من قال يف اآياِتِه.. حا�سا وكالَّ اإنَّ
َرنَّ اهللُ َمْن(!! )ولَين�سُ
كانوا له نعَم اجُلُنود..

امياُنُهم باهلِل اأقوىۚ 
مود.. يف الثَّباِت ويف ال�سُّ

دا�سوا على جربوِت اأمريكا
وهيمنِة اليهود..!

هم وثُقوا  واملوؤمنوَن بربِّ
ا َ وما ر�سُموا العواقَب اإمنَّ

هلِل عاقبُة االأُُمْور...!!
واملجرمون اخلائنوَن بُنو �ُسُعود..

ويٌل لهم..َبُعُدوا كما َبُعَدْت َثُمووود..!!
��َم  جهنَّ ال��ى  وُيح�َس��ُرون  و�َس��ُيْغَلُبون 

�ساِغِريْن..
اٍن َكُفور..!! واهللُ َيْجِزي كلَّ خوَّ

واإليِه َمرِجُعُهم جميعاً النبايل طاملا..
هلِل عاقبُة االأُُمْور...!!

؛****
فاأ�ستم�ِسكوا باهلِل ..

ِبُعوا ُهَداُه لرتَتُقوا...  واتَّ
ُلوا.. وعليِه يف كلِّ االأُموِر َتوۚكَّ

ولتذكروُه لتطمئنَّ قلوُبُكم..ال َتْقَلُقوا...
مهما طغى امل�ستكربون

ُقوا .. وغرَّهم �َسْيَطاُنُهم وَت�َسدَّ
واإذا اأَتوا يرتب�سون بِديِنُكم ..

ُموا باهلِل والَتِم�ُسوا امَلَدْد.. فا�ْسَتْع�سِ
كونوا على ثقٍة ِبَوْعدِ اهلِل يف 

الُقراآنِ حا�َش اهللُ ُيْخِلُف َما َوَعْد..!! 
وهو القويُّ هو العزيز ُ القاهُر

َمْد!! اُر وامللُك املُهيمُن وال�سَّ اجَلبَّ
رِّ ال  ْت فئاُت ال�سَّ حتى ولو كرُثَ

ُتْغِني وباأ�ُش اهلِل عنهم ال ُيَرْد..!!
رين(... ا�سِ )واهللُ خرُي النَّ

للموؤمننَي ال�سابرين..
وكتاُبُه للعاملنَي ُهَدًى وُنور..!!

بع���شُ  اآيات��ِه  اأو  ب��اهلِل  غّرك��ُم  اإن 
الُغُرور..!!

فلتحذروا ..وتذّكروا...
هلِل عاقبُة االأُُمْور... 

)واهللُ خرُي املاكرين(..
ومكُر اأْمِريكا َيُبور ..

مهما َعَلْت يف االأر�ِش..
مهما ا�ستكربت..فاهللُ ُمْوِهُن َكيِدَها..

مهما متادت يف الُفُجور..
ٌة و�ستنتهي...  هي َق�سَّ

ًا اأو ُنُفور..!! حتى واإن زادت ُعُتوَّ
ل�سنا ُنَبايل طاملا..
هلِل عاقبُة االأُُمور..
هلِل عاقبُة االأُُمور..

{للِه عاقبُة األُمور}
للشاعر/ ضيف الله سلمان


