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 قوى الغزو في الساحل بني مد سالح اجلو املسير وجزر القوة الصاروخية ..  

 عمليات نوعي�ة في مختلف اجلبه�ات وتطهير مواقع اس�تراتيجية
ف�ي البيضاء ومأرب وعس�ير والس�يطرة عل�ى 4 قرى ف�ي جيزان

< ال���رئ���ي���س امل����ش����اط ي��س��ت��ق��ب��ل س��ف��ي��ر ف����رن����س����ا..  وي����دع����و ب���وت���ن ل��ل��ع��ب دور ف����ي وق�����ف ال����ع����دوان 
اس����ت����ج����اب����ة ل�����دع�����وة ق�����ائ�����د ال�����ث�����ورة: 

م�������������������ؤام�������������������رة 
إن���ش���اء ك��ي��ان 

ل��ل��ص��ه��اي��ن��ة

فــي األراضـــي العربـــية

ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة

قائد الثورة في مقابلة مع صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية: 

الصماد يقصف الرياض

الشعب اليمني يريد احلرية واالستقالل وال�����دول
 الغربي����ة تتعام����ل من زاوي��ة املك�اسب املالية
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التدريب��ة  ال��دورة  الداخلي��ة  وزارة  اختم��ت 
النوعي��ة ) الوف��اء ل�س��يد املقاوم��ة ( يف الفنون 
القتالي��ة ، لع��دد م��ن رج��ال الأم��ن الذي��ن مت 
، لرف��د جبه��ة ال�س��احل الغرب��ي ، و  تاأهيله��م 
خمتل��ف جبهات الع��زة والكرامة ، و قد اأجريت 
�س��من فعالية الختتام مناورة ا�س��تعر�ض فيها 
اخلريج��ون عدد من امله��ارات الع�س��كرية التي 

تلقوها يف الدورة .
ويف حفل الختتام القى اللواء عبد الرزاق املوؤيد 
رئي�ض م�س��لحة خفر ال�س��واحل كلمة ا�س��اد فيها 
مب�ستوى اللياقة واملهارة القتالية التى بدا عليها 
اخلريج��ون ، وق��ال ان هذه الدفع��ة من املقاتلني 
من منت�س��بي وزارة الداخلية لاللتحاق بجبهات 
الدف��اع ع��ن الوط��ن لي�س��ت الأول��ى ول��ن تكون 
الأخ��رة ، ف��الآلف م��ن رجال الم��ن يتدافعون 
لرفد اجلبهات والدفاع عن كرامة الوطن وار�سه 

، �سد الغزاة واملرتزقة . اإلى جانب اخوانهم من 
ابن��اء اجلي�ض واللجان ال�س��عبية.. ومن جانبهم 
ع��ر  اخلريج��ون ع��ن �س��كرهم لقي��ادة وزارة 
الداخلية لإتاحة الفر�سة لهم وتاأهيلهم لاللتحاق 

ب�س��احات املع��ارك و القي��ام بالواج��ب الدين��ي 
والوطن��ي يف الدف��اع ع��ن الوط��ن ، و تعهدوا هلل 
وقيادة الثورة والوطن باأنهم �سيظلون احلرا�ض 

الأوفياء لكرامة وامن اليمن .

متكنت الجهزة المنية يف حمافظتي �سنعاء 
واب م��ن القب�ض على عدد من املطلوبني اأمنيا 
يف ق�س��ايا قت��ل عمد..واأو�س��ح م�س��در امني 
يف حمافظ��ة �س��نعاء ان رجال الم��ن متكنوا 
بف�س��ل اهلل م��ن الق��اء القب���ض عل��ى املدع��و 
“�سم�سان علي الروين ” ، يف مديرية همدان..
و��ضار �مل�ضدر �لى �أن �مل�ضبوط مطلوب �أمنيا 
و�س��در بحقه امر قب�ض قهري من قبل النيابة 
بت�س��كيل  لقيام��ه   ، املتخ�س�س��ة  اجلزائي��ة 
ع�س��ابة م�س��لحة ، وارت��كاب جرمي��ة القتل ، 
موؤك��دا اأن عملية ال�س��بط كنتيج��ة للتحريات 
لالإج��راءات  واأحي��ل  واملتابع��ة  الأمني��ة 
القانونية .. ويف ذات ال�س��ياق ، �س��بط رجال 
اأم��ن مديري��ة ال�س��رة مبحافظ��ة اإب ، املتهم 
الأول يف قت��ل املجني عليه ” عبدالقوي حممد 
ال�سعبي “) 30 عاما( نتيجة ا�سابته بطلقات 

ناري��ة يف الراأ�ض واليدي��ن والرجلني ، اطلقت 
عليه من قبل �ملتهم �مل�ض��بوط و �ض��خ�ص �آخر 
، اإث��ر خالف على ار���ض متن��ازع عليها ..ويف 
اأمان��ة العا�س��مة �س��بط رج��ال اأم��ن مديرية 

ال�سافية ، احد املطلوبني يف ق�سية قتل ، وكان 
مودعا يف ال�س��جن املرك��زي مبحافظة تعز ، و 
متك��ن من الفرار عند اقتحام مرتزقة العدوان 

لل�سجن ، يف العام 2015
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تخرج دفعة »الوفاء لسيد املقاومة« لعدد من رجال األمن األجهزة األمنية تلقي القبض على متهمن بالقتل في العاصمة ، و إب ، و محافظة صنعاء

إب :  األجهزة األمنية تضبط أحد عناصر 
املرتزقة في منزله حزام ناسف 

�سبطت الجهزة الأمنية يف حمافظة اإب، اأحد العنا�سر 
التابعة ملرتزق��ة العدوان واملطلوبة اأمنياً باملحافظة.. 
واأو�س��ح م�س��در اأمن��ى اأن الأجهزة الأمنية �س��بطت 
ح��ز�م نا�ض��ف يف من��زل �لعن�ض��ر �مل�ض��بوط مبديري��ة 
بعدان.. واأ�س��ار امل�س��در اإلى اأن ال�سبط مت بعد عملية 
ر�س��د ومتابع��ة اأمنية دقيق��ة وبالتعاون مع ال�س��رفاء 
م��ن املواطنني.. ولفت اإل��ى ان مت اإحالة هذه الق�س��ية 

للجهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات وفقا للقانون

متكنت الأجهزة الأمنية مبحافظة احلديدة، من �سبط 210 
كيلوا م��ن خمدر الهروي��ن و700 كيلوا ح�س��ي�ض، من اأنواع 
خمتلف��ة بعد حتريات ومتابعه كللت بالنجاح..واكد م�س��در 
اأمني اأن هذا الجناز الكبر ياأتي  يف اإطار موا�سلة احلمالت 
الأمني��ة املكثفة ملواجهة اأعمال التخريب واإحكام ال�س��يطرة 
الأمنية بالإ�س��افة الى ب�س��ط المن،. وا�سار امل�سدر الى ان 
الجه��زة المني��ة �س��نت حمالت اأمنية وا�س��عه ل�س��تهداف 
البوؤر الجرامية والتخريبية و�س��بط العنا�س��ر الإجرامية 
اخلطرة خا�س��ة جتار املواد املخدرة والهاربني من الأحكام 
الق�سائية..وا�س��اف امل�س��در ان الأجه��زة الأمني��ة قام��ت 

باتخ��اذ كافة الإج��راءات القانوني��ة والعر�ض عل��ى النيابة 
ملبا�س��رة التحقيق��ات، واأن اإن كمي��ة املخ��درات امل�س��بوطة 
واملتهم��ني بالإجت��ار بها يج�س��د حج��م اجلهود الت��ي بذلتها 
اأجهزة املكافحة يف �سبط جرمية املخدرات واملتاجرين بهذه 

املادة اخلبيثة التي ت�سكل خطرًا على املجتمع وم�ستقبله .
واأكد امل�س��در اأن مت حتقي��ق الكثر من الإجن��ازات الأمنية 
خ��الل ت�س��عيد دول الع��دوان على ال�س��احل الغرب��ي، برغم 
ظ��روف عملها حت��ت ن��ران ال�س��تهداف املبا�س��ر من اجلو 
وال�س��تهداف الداخل��ي عر حماولت اإرهابية عدة ت�س��دت 

لها بقوة واف�سلتها يف مهدها.

احلديدة: األجهزة األمنية  تضبط كمية كبيرة من احلشيش والهروين  تعز: األجهزة األمنية تلقي القبض على أحد 
قيادات مرتزقة العدوان 

�سبطت الأجهزة الأمنية يف احلوبان مبحافظة تعز املدعو منر فهد موفق داود 
امللقب ب�ال�سقدوف اأحد قيادات مرتزقة العدوان..

واأو�س��ح م�س��در اأمن��ي اأن الأجه��زة الأمنية �س��بطت املدع��و داود وهو قيادي 
مرت��زق تتبع��ه جمامي��ع م��ن التكفري��ني داخ��ل مدين��ة تعز �س��من ملي�س��ا اأبو 

العبا�ض.. 
واأ�س��ار امل�س��در اإلى اأن املدعو داود ممن �ساركوا يف معارك الت�سفيات وعمليات 
الإغتيالت املتبادلة بني مرتزقة العدوان التي حدثت مبدينة تعز موؤخرا.. لفتا 

اإلى اأنه اإيداع املذكور يف احلجز لإ�ستكمال التحقيقات.

مأرب:القبض على أحد املتورطن في 
تهريب مجندين للعدوان 

متكنت الأجه��زة الأمنية يف مديرية جحانة مبحافظة �س��نعاء من 
الق��اء القب���ض على اأحد املتورطني يف ا�س��تقطاب عم��الء ومرتزقة 

للقتال يف �سفوف العدوان.
واأكد م�س��در اأمني ان اجه��زة الأمن يف جحانة الق��ت القب�ض على 
املدعو” �س��الح �س��هيل ” على خلفية تورطة  بتهريب املرتزقة من 

�سنعاء الى ماأرب ، عر مديرية بني �سبيان .
وا�سار امل�سدر الى املدعو �سهيل مت ايداعه احلجز، حتى ا�ستكمال 

التحقيقات الالزمة متهيدا لتقدميه للعدالة.

البيضاء :األجهزة األمنية تلقي 
القبض على 14 مرتزقًا 

: األق��ت اأجه��زة الأم��ن يف حمافظ��ة البي�س��اء القب�ض على 14 عن�س��را من 
مرتزقة العدوان ال�سعودي الأمريكي مت جتنيدهم للقتال يف �سف العدوان.
واأو�س��ح موق��ع »الإعالم الأمني«، ي��وم الأحد، اأنه مت اإلق��اء القب�ض على 

بع���ض املوقوف��ني خالل حماول��ة ت�س��للهم والتحاقهم مبع�س��كرات مرتزقة 
��بط البع�ض خ��الل عودتهم متخفني من  الع��دوان مبحافظة ماأرب، فيما �سُ

جبهات العدو.
واأ�س��ار امل�س��در اإل��ى اأن التحقيق��ات الأولية اأك��دت اقرتاف امل�س��بوطني 
جلرمي��ة خيان��ة الوط��ن، لفت��ا اإل��ى اأنهم اأب��دوا ندمه��م على م��ا اقرتفوه 
وتعهدوا بعدم العودة، كما ن�سحوا من لزال منخرطا يف �سفوف العدوان 

اأن يرتك مواقع العار واخليانة.

��ض��تقبل �لرئي���ص مهدي �مل�ض��اط يوم �ل�ض��بت، �ض��فري 
جمهورية فرن�س��ا لدى اليمن كري�س��تيان تي�س��تو، و�س��لمه 

ر�سالة للرئي�ض الفرن�سي اإميانويل ماكرون.
وعرب �لرئي�ص �مل�ضاط يف �لر�ضالة 
اليمني��ة  اجلمهوري��ة  تطل��ع  ع��ن 
لإعادة فتح �سفارة جمهورية فرن�سا 
يف �س��نعاء لتكثيف وت�س��هيل عملية 
التوا�سل وتعزيز وتطوير العالقات 
الثنائي��ة ب��ني البلدي��ن ل �س��يما يف 

اجلوانب القت�سادية.
حتال��ف  دول  اأن  اإل��ى  واأ�س��ار 
عدوانه��ا  يف  م�س��تمرة  الع��دوان 
وترف���ض  الع�س��كري،  وت�س��عيدها 
ال�س��الم  ودع��وات  مب��ادرات  كل 
الأخ��رة  الأممي��ة  والتح��ركات 
اخلا���ض  املبع��وث  يقوده��ا  الت��ي 
لالأمني الع��ام لالأمم املتح��دة مارتن 
غريفيث.. لفتا اإلى اأن ما ي�س��جعها 
تخ��اذل  ه��و  التعن��ت،  ه��ذا  عل��ى 
اإزاء  ال��دويل  املجتم��ع  و�س��مت 

العدوان وجرائمه الب�سعة بحق ال�سعب اليمني.
�إل��ى ذلك دع��ا �لرئي�ص مهدي �مل�ض��اط، رئي���ص �ملجل�ص 
ال�سيا�س��ي الأعل��ى، الرئي�ض الرو�س��ي للع��ب دور بارز يف 
وق��ف العدوان واإجناز ت�س��وية �سيا�س��ية عادلة و�س��املة 

ت�سمن اأمن وا�ستقرار اليمن واملنطقة برمتها.
جاء ذلك خالل ر�ض��الة خا�ض��ة بعثها للرئي�ص �لرو�ض��ي 
بوتني منبها من خاللها اإلى �س��عي حتالف العدوان لإحكام 

ال�سيطرة على اجلزر واملنافذ واملمرات البحرية احليوية 
وحتويله��ا اإل��ى بحرة اأمريكي��ة بامتياز والذي �س��يتمكن 
من خالله��ا بالتحكم من حركة �لتج��ارة �لعاملية وخطوط 
نق��ل �لطاقة.. و�أكد �لرئي�ص �مل�ض��اط 
لل�س��الم  و�س��عيه  اليم��ن  حر���ض 
ودع��م اأي جهود اأو حت��ركات ُتعزز 
م��ن فر���ض ال�س��الم وحتق��ن دم��اء 
اليمنيني، م�سرا اإلى اأن هذه احلرب 
�س��ند  اأي  دون  اليم��ن  عل��ى  �س��نت 
اأو م�س��وغ قان��وين، وبتعار���ض ت��ام 
م��ع م��واد ون�س��و�ض ميث��اق الأمم 

املتحدة.
وا�ستعر�س��ت الر�س��الة الأهداف 
الع��دوان  وراء  م��ن  اخلبيث��ة 
و�سيا�س��ة ن�س��ر الفو�س��ى يف اليم��ن 
واملنطق��ة التي تنتهجها دول حتالف 
ال�س��عودية  مقدمته��ا  ويف  الع��دوان 
والإمارات خدمًة للم�ساريع الغربية 

والأمريكي.
الرئي���ض  ر�س��الة  واأو�س��حت 
�مل�ضاط �أن معركة �ل�ض��احل �لغربي �لتي تقودها �لإمار�ت 
لل�س��يطرة على ميناء ومدينة احلديدة ما هي اإل جزء من 

املوؤامرة التي حُتاك لليمن ولدول املنطقة.
كما ت�س��منت الر�س��الة العدي��د من اجلوان��ب التي تهم 
البلدي��ن، وخ�سو�س��اً م��ا يتعلق بتطورات الع��دوان على 
اليمن، والت�سعيد الع�سكري من قبل دول حتالف العدوان 

يف ال�ساحل الغربي.

اأكد ناطق اأن�سار اهلل حممد عبدال�سالم ف�سل العدوان 
يف معرك��ة احلدي��دة، م�س��را اإل��ى اأن جه��ود املبع��وث 
الأممي مارتن غريفيث ا�س��طدمت بتعنت دول العدوان 

على اليمن.
واأو�س��ح عبدال�س��الم يف مقابل��ة م��ع اأ�س��بوعية "ل" 
ن�س��رت يوم الأح��د، اأن م�س��روع العدو لغ��زو احلديدة 
ف�ض��ل ذل��ك لأن �لع��دو �عتم��د يف عدو�ن��ه على �ل�ض��احل 
الغرب��ي وعل��ى احلدي��دة بال��ذات عل��ى عام��ل احل��رب 
النف�س��ية والتطبي��ل الإعالمي الوا�س��ع لتغطي��ة العجز 

احلقيقي يف اإقناع ال�سعب اليمني واأبناء تهامة.
ون��وه بال��دور �لوطني �ملتما�ض��ك بالق�ض��ية �لوطنية 
اأي تدخ��ل  م��ن  ال�س��يادة وال�س��تقالل  املحاف��ظ عل��ى 

خارجي.
واأ�س��ار اإلى اأن معركة احلدي��دة قدمت الغزاة بعد 3 
�س��نوات ون�س��ف اأنهم مازالوا يدورون يف حالة الف�س��ل 
الوا�س��ع يف عدوانه��م عل��ى اليم��ن م��ن خ��الل افتقادهم 
الروؤي��ة الع�س��كرية وال�سيا�س��ية وفهم طبيعة ال�س��عب 
اليمن��ي.. وج��دد التاأكي��د عل��ى اأن دوًل عدة ت�س��ارك يف 
الع��دوان عل��ى اليمن ب��كل عتاده��ا وقواته��ا واإمكاناتها 
وعلى راأ�سها الوليات املتحدة وبريطانيا الذين يديرون 

عمليا جزءا كبرا من العدوان على اليمن.
واأ�سار اإلى اأن الو�سع يف املناطق اخلا�سعة لالحتالل 
ال�س��عودي الإماراتي اأ�س��بح كارثي��ا، واأن املجتمع بداأ 

ينتف�ض اأمام الوجود الأجنبي املحتل يف بالدنا.
ولف��ت اإلى اأن املناطق الت��ي مل يهيمن عليها الحتالل 
تعي�ض حالة م��ن الأمن وال�س��تقرار وتعاي�ض وخدمات 

وح�ضور �ضعبي و�ضمود �أ�ضطوري ومتا�ضك جمتمعي.
 ويف املقاب��ل ت�س��هد املناط��ق املحتل��ة انفالت��ا اأمني��ا 
وهيمنة لالأجنب��ي واملحتل وانته��اك لالأعرا�ض وحالت 

يف  وت��دين  اليمني��ني،  بحي��ات  وال�س��تهتار  اغت�س��اب، 
اخلدمات وات�س��اع حالة الفو�سى وال�سراعات وانت�سار 
القاعدة وداع�ض وانعدام كلي لالأمن وانتهاكات ج�سمية 

للحقوق يف �سجون الحتالل.
واأكد ناطق اأن�سار اهلل اأن �سمود ال�سعب اليمني اأثار 
اإعج��اب اخل��ارج، قائال نحن نلتقي بع�س��رات ال�س��فراء 
ومندوب��ي الدول يف العامل حتى ممن بع�س��هم يقف اإلى 
جان��ب العدو، لكن يعرون عن ال�س��تغراب والإعجاب 
من حالة ال�سمود اليمنية؛ لأنهم يعرفون اأن ثمة عدوانا 

اأجنبيا وخارجيا على اليمني.
واأك��د اأن��ه منذ بداي��ة الع��دوان على اليم��ن مل يرتك 
العدوان لأية مفاو�س��ات اأن تق��وم كلمتها، وكانت اأغلب 
امل�س��اورات والتفاهمات وجولت املفاو�سات يراد منها 

اأن حتقق ما مل حتققه العملية الع�سكرية.
واأو�س��ح اأن جه��ود املبع��وث الأمم��ي اجلديد مارتن 
غريفيث�س��طدمت بتعنت حتالف دول الع��دوان اإزاء كل 

م�ساعي ال�سالم.
واأ�س��ار اإل��ى اأن��ه ل يوجد حالي��ا اأي حديث جدي عن 
اأي��ة جولة من امل�س��اورات، منوها اإل��ى اأن توجه العدو 
هو ال�ستمرار يف العدوان واحل�سار رغم الف�سل الذريع 

الذي هو واقع فيه.
و�أعترب �أن �لعدو�ن يهرب بذلك �إلى �لأمام لأنه وعلى 
ل�س��ان قادت��ه يقول��ون اإن اأي وق��ف للح��رب حالي��ا بهذا 

الو�سع احلايل فاإنها هزمية متكاملة الأركان.
ولف��ت اإل��ى اأن غريفي��ث مل ي�س��تطع اأن يق��دم �س��يئا 
ملمو�س��ا حت��ى اللحظة من��ذ تعيينه بالرغم م��ن اأنه كان 
متفائ��ال يف البداي��ة، وكان يعت��ر اأن احل��ل ال�سيا�س��ي 

ال�سامل يف اليمن هو الجتاه ال�سحيح.
وع��ر عبدال�س��الم عن اأمل��ه يف اأن ي��درك املبعوث اأن 

احلل��ول اجلزئي��ة حيث يتحرك العدو ع�س��كريا ل ميكن 
اأن متثل اأي نقطة حتول يف الجتاه ال�سيا�سي.

وب��نينّ اأن اأحد الأ�س��باب التي جعلت احلل ال�سيا�س��ي 
يف �ل�ض��ابق متعرث� هو توقف ن�ض��اط �ملبعوث �ل�ضابق يف 
جزئي��ة �حلدي��دة لأكرث من ع��ام ون�ض��ف، يف ظل جمود 

�سيا�سي واإن�ساين كامل.
وحول رد املبعوث الأممي ب�ساأن ميناء احلديدة واأن 
امل�ساألة �ستكون حمط تفاهمات مع �سنعاء مبا�سرة، اأكد 
عبد ال�س��الم اأن املوقف بخ�س��و�ض املين��اء والإيرادات 
والعدوان بكله يف ال�س��احل الغربي يتوقف على ما ذكره 
�ل�ض��يد �لقائ��د عبد�ملل��ك بدر�لدين �حلوثي يف مو�ض��وع 

روؤيتنا للحل، واأن ما يتم مناق�سته هو يف هذا الجتاه.
واأ�س��ار اإلى اأن هناك م�س��اورات �سيا�سية وتفاو�سية 
م��ع الأمم املتح��دة واملجتمع الدويل لك��ن ل توجد اأفكار 
�سيا�س��ية نا�س��جة، م�س��را اإلى اأن الأمم املتحدة قدمت 
خطة ت�س��مى اخلطة الأولية كمبادئ للحل ال�سامل ولكن 

ما زالت بحاجة اإلى كثر من التعديل والنقا�ض.
واأكد ناطق اأن�س��ار اهلل اأن املوقف الوطني اأ�س��بح له 
كلمت��ه وح�س��وره ل��دى كل الأطراف الدولي��ة من خالل 
توا�س��ل �س��به يومي اأمام كل امل�س��تجدات، م�س��را اإلى 
مواجه��ة ت�س��ليل العدوان قائال "نح��ن وبع�ض الزمالء 
املوجودين يف اخلارج نق��وم مبواجهة اأكاذيب العدوان 
وتفنيدها لالأطراف الدولية واملنظمات الإن�سانية ونقدم 

احلقائق ب�سكلها الطبيعي..
 ونوه اإلى اأن املوؤمتر ال�سعبي العام املواجه للعدوان 
هو جز اأ�سا�س��ي يف املعركة الوطنية التاريخية، م�س��را 
اإل��ى اأن املجل�ض ال�سيا�س��ي الأعلى يجم��ع كل الأطراف، 
موؤكدا على التن�سيق مع املوؤمتر با�ستمرار يف التحركات 

ال�سيا�سية.

الرئيس املشاط يستقبل سفير فرنسا..  
ويدعو بوتن للعب دور في وقف العدوان 

عبدالسالم يكشف خفايا املشهد السياسي في ظل فشل العدوان مبعركة الساحل الغربي
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ارقام��ا  اليمني��ة  اخلا�ص��ة  الق��وات  نخب��ة  �صجل��ت 
ع�صكري��ة قيا�صية لن ت�صاهيها اي ق��وة خا�صة بالعامل 
باحلا�ص��ر وامل�صتقب��ل مل��ا متتلك��ه م��ن ر�صي��د هائ��ل م��ن 
االجن��ازات واالنت�ص��ارات عل��ى م��دى ارب��ع �صن��وات من 
املع��ارك الطاحنة �صد نخبة الق��وات اخلا�صة املتعددة 
اجلن�صيات من املنطقة والعامل حيث ان وحدات االأفراد 
املجاهدي��ن املحرتف��ن واملدرب��ن عل��ي جمي��ع اأن�صط��ة 
القت��ال العمليات��ي املعقد ه��م عنا�صر وح��دات التدخل 
ال�صري��ع »نخبة الق��وات اخلا�صة« .حيث تلق��وا تدريبا 
رفيع��ا ع��ايل امل�صت��وي يوؤهله��م للقي��ام مبه��ام يف غاي��ة 
ال�صعوب��ة واخلط��ورة وواجب��ات اأخالقي��ة وم�صوؤوليات 
الوح��دات  م��ن  بكث��ر  اأك��ر  حجم��ا  تتطل��ب  مهني��ة 
الع�صكري��ة العادي��ة او فوق العادي��ة ، و ميكنها وحدات 
التدخ��ل ال�صري��ع العم��ل يف جمي��ع الظ��روف اجلوية و 
اجلغرافي��ة املوج��ودة يف م�ص��رح العملي��ات الع�صكري��ة 
بكف��اءة و ب��دون ح��دوث اأي تق�ص��ر يف امله��ام القتالية 

ال�صعبة واملحددة .

تصنيف ومواصفات
ال�س��ريع”  التدخ��ل  بق��وات  عملي��ا  املثبت��ة  املوا�س��فات 

اخلا�سة” تنطبق علي هذه الوحدات
تصنيف “قوات خنبة النخبة نتيجة:

– ارتف��اع م�س��توي التدري��ب الب��دين للمقات��ل اإل��ى احل��د 

الأق�سى الذي ت�سمح به لياقته البدنية ان يعر الر والبحر 
وان امك��ن اجل��و بكل ي�س��ر وبقاعدة عري�س��ة م��ن اخلرة 

الكفوؤة .
– اإتقان مقاتلي وحدات التدخل ال�س��ريع جلميع تكتيكات 

العمل احلربي الري املتخ�س�ض مثل :
”مبختلف و�س��عياتها  النارية احلرة اخلاطفة  – الرماية 
وعنا�س��رها وعوامله��ا م��ن اط��الق ن��اري نه��اري واطالق 
ناري ليلي ، و الرماية النارية يف ظروف ال�س��تباك املعقدة 
باملناطق اجلغرافية ال�سغرة واملقفلة مع مقاتلني العدو ، 
و الرماية النارية النتقائية ال�س��رمية يف ظروف ال�ستباك 
الكثيف املغلق مع وحدات مدرعة معاديه كمدرعات الغزاة 
واملرتزق��ة ، ا�س��افة اإل��ى التعام��ل م��ع ظ��روف الهجم��ات 
اجلوي��ة الغازي��ة ، اأو يف الظروف القتالية الثالثة ال�س��ابقة 

جمتمعة .
م��ن �حلركة �ملفاجئة  �لنار  �إطالق  لتكتيك  – اإتق��ان%100 

وا�سابة الهدف اخلاطف دون حت�سر م�سبق مريح .
– �إتق��ان تكتي��ك �لهج��وم �حلرب��ي عل��ي �ملو�ق��ع �لغازي��ة 
ولرتزاقية والإرهابية املح�س��نة ب�س��دة و كيفية اكت�ساف 
و  �لغ��ز�ة و�ملرتزق��ة و�لرهابي��ن  ل��دى  �ل�ض��عف  نق��اط 
ا�س��تغاللها لقتحام املوقع الع�سكري او املن�ساأة الع�سكرية 

التابعة لأعداء اليمن .
– اإتق��ان باحرتافي��ة عالية كافة تدريب��ات القتال اليدوي 

املتالحم كاملواجهة بالأيدي او ال�سكاكني.

ال�س��تطالع  لتكتي��كات  ومتمي��ز  ذك��ي  حرك��ي  اإتق��ان   –
ال�س��تخباري و التخف��ي نه��ارا و لي��ال و يف كاف��ة الظروف 

اجلوية و اجلغرافية املوجود بجبهات القتال .
– اإتقان امياين واخالقي ووطني را�س��خ ون�سط وم�سوؤول 
لتكتي��كات التعاي���ض الطبيع��ي اأي العتم��اد عل��ي امل��وارد 
الغذائي��ة القليل��ة واملتاح��ة م��ن طبيع��ة الأر���ض لالإم��داد 

بالحتياجات الرئي�سية .
– التدريب اجلاد و امل�ستمر على كافة انواع املهام القتالية 

و يف خمتلف �لظروف و حتت جميع �ل�ضغوط .
املهام   املستحيلة :

الوح��دات املدرع��ة التابع��ة للغ��زاة  ارت��ال  – ا�س��تهداف 
واملرتزقة �سواء التعزيزات او املهاجمة :

– اإعاق��ة تقدم التعزيزات الغازية والرتزاقية القادمة من 
خلف خطوط �لنار وتكبيدها �ق�ضى �خل�ضائر :

– مهاجم��ة مراك��ز ومعاق��ل القيادة امليداني��ة الغازية او 
الرتزاقية باملوؤخرة �س��واء العليا او الو�س��طى او الفرعية 

لف�سلها عن الحتياطيات اللوج�ستية باملوؤخرة :
– التاأمني و القتحام و ال�س��تطالع وا�س��تهداف من�س��اآت 
و��ض��تهد�ف نقاط �لقوه لدى �لغز�ة و�ملرتزقة و�لرهابين 

�سواء كانت نقاطا ب�سرية او ت�سليحية
– التعطيل احلربي اخلا�ض و ال�سد العملياتي ال�ستباقي 

للهجمات الغازية والرتزاقية والإرهابية امل�سادة

” مالحظة”
الق��وات  فيه��ا  تك��ون  الت��ي  امل�س��ادة  الهجم��ات  تعت��ر 
اخلا�س��ة راأ���ض احلربة للجي���ض واللجان هي م��ن اأهم و 
اأ�س��عب املواق��ف احلربي��ة التي ميك��ن مواجهته��ا اأثناء 
املعرك��ة املفتوح��ة او املغلق��ة ، و م��ن اأف�س��ل البدائ��ل 
الع�س��كرية املعروفة.. يف العلوم الع�س��كرية هي مواجهة 
هذه الهجمات بالدفع بعنا�س��ر القوات اخلا�س��ة لتوجيه 
�س��ربات قوية للق��وات الغازية والرتزاقي��ة والإرهابية 
الت��ي تق��وم بالهجم��ات اجلديدة او امل�س��ادة منه��ا تنفيذ 

�لعمليات خلف خطوط �لعدو�ن
#اخلتام:

اإن وحدات التدخل ال�س��ريع اليمنية والتي هي نخبة القوات 
اخلا�سة هي فرع ع�سكري حديث اأ�س�سه قائد الثورة والقيادة 

الع�س��كرية العليا حيث هي القوات الوحيدة التي لي�ض لحد 
يف هذا العامل ف�س��ل يف تدريبها او متويلها او ت�سليحها كباقي 
القوات اخلا�س��ة يف الع��امل .فاملقاتل��ون واملدربون مينيون. 
والتموي��ل مين��ي. والعقي��دة والثقاف��ة واملع��ارف والعلوم 
�لع�ض��كرية ميني��ة بامتي��از لذل��ك تعت��رب م��ن ب��ن �لوحد�ت 
الأف�س��ل تدريب��ا وتنظيم��ا ميك��ن لأي دول��ة اأن تتباهى بها، 
�إذ متتل��ك �لق��درة و�لكفاءة و�لعزم و�لمي��ان و�لإر�دة على 
�لوق��وف يف وجه �خط��ر �لتهديد�ت �لع�ض��كرية .لذلك لبد �ن 
يتباهى ال�س��عب اليمني بهذه املدر�س��ة الع�س��كرية اخلا�سة 
الت��ي هي ذهبي��ة على كافة امل�س��تويات ومبختل��ف املجالت 
الدفاعي��ة والهجومي��ة… والف�س��ل يع��ود هلل جل �س��اأنه ثم 
�ل�ض��يد �لقائد �ملجاه��د عبد �مللك �حلوثي حفظه �هلل ون�ض��ره 

واعزه. كل عام وانتم بخر…اليمن ينت�سر

�س��ارك مئات الآلف من ابناء ال�س��عب اليمني العزي��ز يومنا هذا اجلمعة 
املبارك��ة يف م�س��رات جماهرية حا�س��دة انطلقت من حمافظات �س��نعاء 
واحلدي��دة و�س��عدة اإحياء لذك��رى ال�س��رخة يف وجه امل�س��تكرين وقد 
�س��بق اخل��روج الث��وري الكبر حت�س��رات وا�س��عة لإحي��اء ذكرى يوم 
ال�س��رخة من خالل تزيني �س��وارع العا�سمة �س��نعاء وحمافظات اأخرى 
بالفتات معرة عن عظمة املنا�سبة واأهمية الوعي باملخاطر التي تتعر�ض 
لها الأمة الإ�س��المية ومعرفة ما حمله �س��عار ال�سرخة من قيم وتوجهات 
عظيمة ا�س��افة اإلى عقد الندوات واملوؤمترات التي تر�سخ الوعي والثقافة 
القراآني��ة. ويف هذه الليلة املباركة اأطلنّ قائد الثورة ال�س��يد القائد املجاهد 
عبد �مللك �حلوثي حفظه �هلل عرب �ضا�ض��ة قناة �مل�ضرية وع�ضر�ت �لقنو�ت 
املحلية والعربية والإ�سالمية حيث القى كلمته اجلليلة �سارحاً م�ستفي�ساً 
ب��ان �س��عار املوت لأمري��كا يف الواقع ميث��ل حتذيرا و توعي��ة خالدة لبث 
الوع��ي يف �س��فوف ال�س��عوب الإ�س��المية يف مواجهة موؤام��رات الوليات 
املتح��دة، على هذا فان ا�س��تمرار هذا ال�س��عار يتوقف على �س��مة حماربة 
الظل��م عن��د ال�س��عب اليمني وف�س��ح اأمري��كا عند ال��دول الت��ي تعاين من 
ال�س��تكبار العامل��ي وانه وبعد م��رور 16عاما من ال�س��رخة الولى التي 
اطلقها ال�س��هيد القائد ومرور خم�س��ة اعوام من انت�س��ار الثورة ، مازال 

�سامال.
ان �س��عار املوت لأمريكا هو تعبر عن احلق و�س��رخة املظلوم ويف�س��ح 

خب��ث الظامل ويب��ني ظلمه الوا�س��ح عل��ى ال�س��عوب العاملي��ة، على هذا 
فان هذا ال�س��عار ياأتي يف اإطار م�س��احلنا القومي��ة وحفاظا على اعتبارنا 
العقائ��دي والإن�س��اين، واأنن��ا نوؤكد عليه ه��ذا وان مواجهة ال�س��تكبار يف 
�سيا�سة اجلمهورية اليمنية حكومة و�سعباً ومل تبق يف اإطار ال�سعار، وكما 
ق��ال قائد الثورة فم��ن واجبنا جميعا ان نواجه ال�س��يطان الأكر ومملكة 
ال�س��وء والج��رام والره��اب مواجه��ة ك��رى، من خ��الل بذل امل�س��اعي 

العلمية والقيام بالأن�سطة القت�سادية وتقوية اجلوانب العقائدية....
وبنظرت��ه اجلهادية الثاقبة وبطلنّته اليمنية العربية الإ�س��المية املحمدية 
الأ�س��يلة جعل من التكتل والوحدة ال�س��عبية ال�س��لبة التي انطلق منها؛ 
يف م�س��رة قراآني��ة امتالأت بالإجن��ازات الأخالقية والع�س��كرية والأمنية 
والوطني��ة وال�س��رتاتيجية، وحي��اة عام��رة بالعط��اءات والت�س��حيات 
بزمن احلرب ، فلم يبخل بجهد اأو بفكر يف رحلة الت�سييد الدفاعي والبناء 

الن�س��اين الخالق��ي واملعريف فهو بح��ق قائد عظيم عرف بف�س��ل اهلل كيف 
يدير الدفة نحو الن�سر ثم البناء فذلل كل ال�سعاب وحتدى كل الوح�سية 
�لإقليمية و�لدولية.. و�ض��الحه يف ذلك �لميان باهلل و�لتوكل عليه ثم ن�ض��ر 
العلم وبناء الإن�س��ان اليمني فاهتمامه بالإن�سان اليمني يفوق اأي اهتمام، 
لق��د اأعد بعون اهلل جيال جهادياً وطنياً من اليمنيني ذوي الكفاءة واملهارة 
والإخال�ض؛ قادرين على حمل م�س��عل النت�س��ار والبناء وحفظ الأمانة 

والعتناء بهذا البلد العزيز )اليمن ( بكل فرتات الزمن .
�س��يدي القائد املفدى الذي ا�س��تطاع اأن ينف�ض عن اليمن غباره ويخرجه 
من حي��اة الرتهان والو�س��اية وال�ست�س��الم اإلى حياة الع��زة والكرامة 
وال�س��تقالل . فبحق انه اإن�س��ان غر عادي، ا�س��تطاع بحكمت��ه اأن يحقق 
املعادل��ة البطولي��ة ال�س��عبة على امل�س��توى القليمي وال��دويل ، ويتفوق 
على الزمن وا�س��تطاع بف�س��ل اهلل اأول ثم بعزميته اخلرة اأن يقيم اأركان 
ودعام��ة دول��ة مينية جمهورية م�س��تقلة قوية ي�س��ار لها بالبن��ان تناف�ض 
اعتى الدول ع�س��كرياً باملنطقة ويقارع اكر التحالفات العدوانية وح�سية 
وهذا كله يف ظرف ثالثة اعوام حرب كونية فقط و�سبقها عام حرب تطهر 
واجتث��اث لالإره��اب ومنظومات��ه الداعم��ة يف الدول��ة العميق��ة وخارجها 
والعابرة للحدود الوطنية… ف�سالم اهلل على �سيدي القائد املفدى و�سالم 
اهلل على �س��عبنا اليمني العزيز وال�سامد و�سالم اهلل على كل املجاهدين يف 

كل ميدان ..

ب���������ذك���������رى ال���������ص���������رخ���������ة.. م������رح������ل������ة ان�������ت�������ص�������ار ع������س������ك������ري وب���������ن���������اء إن�������س�������ان�������ي..

 وحدات التدخل السريع اليمنية .. األكثر مهنية إقليميًا واألشد خبرة عامليًا..

ل تزال ف�س��ول هزائم حتال��ف العدوان يف معركة ال�س��احل الغربي لليمن 
تتوال��ى، فبع��د الهزمية الع�س��كرية التي مني��ت بها الق��وات الغازية التي 
تقودها الإمارات ال�س��هر املا�س��ي، ا�س��طدمت كل من اأبوظب��ي والريا�ض 
مبعار�س��ة اأع�س��اء يف الكونغر�ض الأمركي ل�س��تمرار احلملة الفا�س��لة. 
موق��ع العه��د الإخباري ح�س��ل على ر�س��الة بع��ث بها �س��فر الإمارات يف 
وا�س��نطن يو�س��ف العتيبة اإلى اأع�س��اء بارزين يف الكونغر�ض، ي�ستجديهم 

فيها لدعم عملية القوات الغازية، لكن الردود كانت على غر ما ي�ستهي.
رة لتحالف الع��دوان على اليمن ارتهانها  م��رة اأخرى تثبت الدول املت�س��دنّ
ل��الإرادة الأمركي��ة يف حماول��ة تنفي��ذ م�س��روع ال�س��يطرة عل��ى الأر�ض 
رات اليمني��ة. لك��ن دون ج��دوى، فوقع ال�س��مود اليم��اين الآخذ يف  واملق��دنّ
م الكثر من اخلط��ط واملحاولت العبثية  م و�س��يحطنّ ز والثبات حطنّ التع��زنّ

ح كلٌّ من الريا�ض واأبوظبي لتنفيذها بالنيابة عن الأمركيني. التي تتنطنّ
بني 14 و 20 حزيران املا�س��ي كانت الق��وات الغازية التي يقودها العميد 
الإماراتي عبد ال�س��الم ال�سحي يف ال�س��احل الغربي مُتنى بهزمية ع�سكرية 
ي��ة. حفل��ة من الدج��ل والنت�س��ارات الوهمي��ة يف الإعالم  واإعالمي��ة مدونّ
الإماراتي، ما لبثت اأن دح�س��تها عد�سة الإعالم احلربي ملجاهدي اجلي�ض 
موا كيد الغزاة على تخوم مطار احلديدة. بدا حينها  واللج��ان، الذين حطنّ
وكاأن الإم��ارات حتدي��دًا انتابته��ا حال��ة م��ن الإن��كار والرف�ض بالت�س��ليم 
ك اأبوظب��ي الدبلوما�س��ي يف  حلقيق��ة هزميته��ا، وه��ذا ما �س��يظهر يف حت��رنّ

وا�سنطن بعدها باأيام.
موق��ع العهد الإخباري اللبناين  ح�س��ل على ن�س��خة من ر�س��الة )الوثيقة 
املرفقة( بعث بها �س��فر الإمارات يف وا�س��نطن يو�س��ف العتيبة يف ال�سابع 
الع�س��رين م��ن حزي��ران الفائ��ت اإل��ى اأع�س��اء يف الكونغر���ض، بال��غ فيها 

بالتطمني اإلى ا�س��تمرارية و�س��ول امل�س��اعدات اإلى املدني��ني يف احلديدة، 
طالباً م�س��اندة الكونغر�ض ل�ستمرار العملية اجلارية يف ال�ساحل الغربي. 

م��ن احلزَب��ني  اأع�س��اء  ال��ى  ي الر�س��الة و�س��لت  ر جلمه��و ا
والدميقراط��ي يف جلان »ال�س��وؤون اخلارجية« 

و »ال�س��تخبارات« و »الق��وات امل�س��لحة« يف 
غرفتي الكونغر�ض.

يف ر�س��الته ذات ال�س��فحات الثالث��ة، يب��داأ 
العتيب��ة بتع��داد »اأولوي��ة التحال��ف« مبا 
يخ�ض احلملة يف ال�ساحل الغربي، فيدنّعي 
ان اولويته��م الأولى هي »�س��مان تدفق 

امل�س��اعدات الن�س��انية«،  ثم »تخفيف 
الأ�س��رار عن املدنيني«، بالتوازي مع 
دين«  يه »ال�سغط على املتمرنّ ما ي�س��منّ
�سيا�س��ية  حمادث��ات  يف  للدخ��ول 
»ذات ه��دف«. ه��ذا الهدف – وفق 
 – واأ�س��ياده  العتيب��ة  ي��راه  م��ا 

يذك��ره يف نهاية الر�س��الة لحقاً: 
»ان�سحاب احلوثيني ب�سالم من 
ر ال�س��ردية  احلديدة«. ثم يكرنّ
»ا�س��تعمال  ع��ن  املعت��ادة 

اأن�س��ار اهلل ميناء احلديدة لتهريب 
ال�سالح الإيراين«.

يدنّعي العتيبة يف ر�سالته اأن حتالفهم »حري�ض على املدنيني ويعمل على 
اإي�سال امل�ساعدات الن�سانية لأهايل احلديدة«

يدنّعي العتيبة يف ر�س��الته اأن حتالفه��م »حري�ض على املدنيني ويعمل على 
اإي�سال امل�ساعدات الن�سانية لأهايل احلديدة«، وين�سب الف�سل با�ستقبال 

يه »جناح �سغطهم  �سنعاء للمبعوث الأممي »مارتن غريفيث« اإلى ما ُي�سمنّ
اه  الع�س��كري املَدوَزن«. ث��م ينتقل ال�س��فر الإماراتي للحديث عن ما �س��منّ
ع��ي اأنهم  »خط��ة ط��وارئ« يف ح��ال تعرنّ�ض مين��اء احلديدة لل�س��رر، فيدنّ
زوا اآلف الأطنان من امل�س��اعدات يف عر�ض البحر الأحمر، مع ع�سرات  جهنّ
ات ورافع��ات  دي��ن مبع��دنّ اخل��راء يف اإدارة املوان��ئ، مزوَّ
ثقيل��ة لت�س��غيل امليناء ف��ور »حتريرهم« 
ر�س��الته،  خت��ام  ويف  اإي��اه. 
يع��ود العتيب��ة للحدي��ث عن 
ع��ي اأن  ال�س��ق الإن�س��اين، ويدنّ
بالده »واحدة من اأكر مقدمي 
امل�ساعدات التاريخية لليمن عر 
ترّبعها باأكرث من 3.7 مليار دولر 
بني ني�سان 2015 و اأيار 2018«.  

بع��د ر�س��الة العتيب��ة بثالث��ة اأيام، 
د وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية  غرنّ
الإماراتي اأنور قرقا�ض على �س��فحته 
يف توي��رت »باللغ��ة الإنكليزي��ة« معلناً 
»اإيق��اف« معركته��م يف ال�س��احل الغربي 
»موؤقت��اً«، بحجة »اإتاحة فر�س��ة جلهود 
املبعوث الأممي اإلى اليمن مارتن غريفيث« 
)1(. يف تل��ك �لأثن��اء ب��د� للكثريي��ن وكاأن 
ون  الغ��رب - وبالتحديد الأمركي��ني – جادنّ
ع��وا اأن��ه حر���ض عل��ى حي��اة مئ��ات  يف م��ا ادنّ

املدني��ني يف احلدي��دة، واأنه��م ل يريدون وقوع الآلف م��ن 
كارثة اإن�س��انية اإذا و�سلت النران واملعارك اإلى مدينة وميناء احلديدة. 
د هذا الراأي، ربط��اً باإعالن قرقا�ض اإيقاف  وم��ن هنا خرج��ت حتليالت لتوؤكنّ

العملية الع�س��كرية )وهي مل تتوقف(، وهذا كلنّ��ه لالإيحاء باأن الأمركيني 
اأج��روا اأبوظب��ي على اإيق��اف العملية »لأ�س��باب اإن�س��انية«، وهو خداع 
هدفه غ�س��ل يدي وا�سنطن من ال�سلوع يف دعم هجوم الغزاة الفا�سل الذي 

اأ�سرفت عليه الإمارات منذ اأيار املا�سي.
ويف العا�سر من متوز احلايل اأر�سل جمموعة من اأع�ساء الكونغر�ض ر�سالة 
م�س��رتكة الى �س��فَري ال�سعودي والمارات يف وا�س��نطن خالد بن �سلمان 
ويو�سف العتيبة، طلبوا فيها اأن توقف »اأبوظبي والريا�ض ت�سعيدهما يف 
احلديدة والإقالع عن حماولة ال�س��غط على احلوثيني ليغادروا احلديدة 
وال�س��احل الغربي ب�س��كل �س��لمي«، كون احللول الع�س��كرية كلها ف�س��لت 
بح�س��ب ما يعلنّل اأع�ساء الكونغر�ض يف ر�سالتهم )2(. طبعاً ر�سالة اأع�ساء 
الكونغر�ض هذه »احلري�س��ة على اأرواح املدني��ني«، تاأتي بعد تبنينّ نتائج 
دون يف الإعالن  املعرك��ة واإيق��ان الأمريكي��ني اأن احلملة الت��ي كانوا ي��رتدنّ
ب�س��كل �سريح عن دعمها ب�سكل مبا�سر قبل احتدامها خمافة ف�سلها، ف�سلت 

ف�ساًل ذريعاً على الأر�ض، فظهرت »اإن�سانيتهم« كخطة ب.
منذ ثالثة اأعوام تقريباً، ن�س��مع مب�س��اريع قوانني يف الكونغر�ض الأمركي 
لإجب��ار الإدارة الأمركي��ة عل��ى وق��ف دع��م الع��دوان عل��ى اليم��ن، من 
خالل ت�س��ريع قان��ون يجر الإدارة عل��ى عدم تقدمي الدعم ال�س��تخباري 
الذي��ن  والإماراتي��ني  لل�س��عوديني  ال�س��الح  بي��ع  وحت��ى  واللوج�س��تي 
ي�ض��تعملونه يف �ليم��ن �ض��د �ملدني��ن. يتب��ّن �أن كل ذل��ك كان لال�ض��تهالك 
الإعالمي اأو لالإبتزاز، واأن احلزبني الأمركيني - اجلمهوري والدميقراطي 
- يف عه��َدي اوبام��ا وترامب ي�س��ران وف��ق �سيا�س��ة الإدارة التي حتكم، 
وه��ذا م��ا اعرتف ب��ه بطريقة غر مبا�س��رة ال�س��فر الأمركي ال�س��ابق يف 
اليمن »جرالد فر�س��تاين«، الذي قال يف ت�س��ريح �س��حفي قبيل �س��اعات 
م��ن �نطالق عملية مطار �حلدي��دة و�لبيان �ملخادع لوزير �خلارجية مايك 
بومبيو حول العملية: »اأعتقد اأننا نقول لالإماراتيني اإنه من الأف�س��ل اأن ل 

تقوموا بالعملية، لكننا �سندعمهم اإذا اأقدموا عليها« )3(.

م���ع���رك���ة ال���س���اح���ل ال����غ����رب����ي: ح����ن اس���ت���ج���دت أب���وظ���ب���ي امل����ه����زوم����ة وت���ن���ّص���ل���ت واش���ن���ط���ن
علي مراد

من ميادين اجلهاد/
أحـــــــــــــمد عايــــــــض أحـــــــــــــمد
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، حتمل ا�سم  طائرة جديدة من طائرات �س��الح اجلو امل�س��رنّ
“�س��ماد 2″، اأزيح ال�س��تار عنها، وحلقت من اليمن باجتاه 
العمق “ال�س��عودي”، م�س��وبة باجتاه اأهداف ا�سرتاتيجية 
حيوي��ة يف الريا�ض، وهذه الطائرة تتميز باأنها بعيدة املدى، 
بح�س��ب م��ا ك�س��فت وفق��اً وكال��ة “�س��باأ” اليمنية. ال�س��الح 
اجلديد الذي متتلكه القوات اليمنية ممثلة باجلي�ض واللجان 
ال�سعبية، من �س��اأنه فر�ض معادلت جديدة توؤرق ال�سلطات 
ال�س��عودية وحتالف العدوان، الذي ي�ستمر بغاراته وحربه 
العدوانية على اأ�س��د البلدان فق��را للعام الرابع على التوايل. 
اة با�س��م  الق��وات اليمني��ة د�س��نت الطائرة اجلديدة، املُ�س��منّ
رئي�ض املجل�ض ال�سيا�س��ي الأعلى ال�س��هيد �س��الح ال�س��ماد، 
اأول��ى غاراتها با�س��تهداف م�س��ايف �س��ركة النف��ط العمالقة، 
“اأرامك��و”، يف الريا���ض، حي��ث قطع��ت الطائ��رة املحلي��ة 
ال�س��نع م�س��افات طويل��ة، وحقق��ت هدفه��ا بنج��اح، وف��ق 
م��ا اأف��اد م�س��در ع�س��كري مين��ي، واأحدث��ت حريق��ا يف اأحد 

اخلزان��ات يف م�س��فاة الريا�ض. ويف 19 يوليو، �س��ن �س��الح 
اجلو امل�س��ر هجوماً جوياً على اجتماع لقيادات التحالف يف 
م��اأرب، ما �أدى ل�ض��قوط عدد من �لقتل��ى و�جلرحى مل يعلن 
عن عددهم. ب�س��رف النظر عن حجم الأ�س��رار التي اأوقعتها 
�س��ربات �س��الح اجل��و امل�س��ر اليمن��ي يف �س��فوف التحالف 
والأماك��ن امل�س��تهدفة، اإل اأن جم��رد حدوث هذه ال�س��ربات 
يف عم��ق الريا�ض وبقيادات التحالف يف�س��ح ع��ن الكثر من 
تبدل معادلت احلرب، التي تك�س��ف ع��ن اأن القوات اليمنية 
م�ستمرة يف تطوير ال�سالح لديها، الذي يق�ض ع�سب منظومة 
الدفاع ال�سعودية التي تدعي با�ستمرار اعرتا�سها لل�سربات 
اليمني��ة، وتزعم باعرتا�ض ال�س��واريخ التي توؤرق الريا�ض 
وقياداته��ا، فيم��ا تتخ��وف دول اأخ��رى يف التحال��ف اأبرزه��ا 
الإمارات من و�سول ال�سواريخ اإليها. بني الفينة والأخرى، 
يك�س��ف اجلي�ض واللج��ان ال�س��عبية عن مرحل��ة جديدة من 
العملي��ات الع�س��كرية الت��ي تتقل��ب معادلته��ا بحك��م تطور 
الق��درات اليمني��ة، فبع��د اإعالن الع��ام الرابع م��ن العدوان 
ال��ذي ك�س��ف ع��ن ال�س��مود اليمني، باأن��ه عام بال�س��تي، فاإن 

الأهداف ال�س��رتاتيجية ي�س��وب عليها بطائرات م�سرة مل 
ت�ستطع الرادارات ال�س��عودية الفائقة التطور من اكت�سافها، 

رغم اجتيازه��ا 1000 كلم يف العمق 
ال�س��عودي و�س��ول لأهداف 
ا�س��رتاتيجية، اأمور تك�س��ف 

عد عن اأن تطور القدرات اليمنية  يت�سا
با�س��تمرار. مع التطورات الردعية للقوة الع�سكرية اليمنية، 
ي��رى مراقبون باأن��ه حان الوق��ت لأن تقتنع الريا���ض باأن ل 
اأمان لل�س��عوديني اإل بوقف الع��دوان على اليمنيني. الناطق 
الر�س��مي للق��وات اجلوية العمي��د ركن طيار عبداهلل ح�س��ن 
اجلف��ري، اأعل��ن ع��ن اأن الأي��ام القادم��ة حبل��ى باملفاجئات 
ا�س��رتاتيجية  يف  املفاجئ��ات  اإح��دى  “�س��ماد2”  وتعت��ر 
�جلي�ص و�للجان �ل�ض��عبية و�لطري�ن �مل�ض��ري باخرت�ق �أكرث 
م��ن 1000كم دون اأن تكت�س��فها ال��رادارت وو�س��ائل الدفاع 
اجلوي. و�سدد اجلفري على اأنه ا�ستنادا اإلى املعلومات فاإنه 
تاأكد ت�س��اعد الن��ران يف اأرامكو بالريا�ض جراء ا�س��تهدافها 
بالطران امل�س��رنّ والعملية حققت اأهدافها بدقة وا�ستطاعت 

ق  ا خ��رت ا

الأج��واء م��ن دون اأن تت�س��دى لها و�س��ائل الدفاع 
اجلوي ال�س��عودي. وعلى الرغم من �سيا�س��ة الأخذ 

والرد التي تتبعها الريا�ض والتحالف، �س��دد مراقبون 
عل��ى اأن الريا���ض ل اأح��د ي�س��تطيع اأن يخف��ي 
احلقيق��ة والع��امل اأ�س��بح الي��وم لدي��ه اأجه��زة 

ومعلومات و�س��بكات توا�س��ل من خالله ي�س��تطيع الإن�س��ان 
اأن يعرف احلقيقة حتى اإن كذبت و�س��ائل اإعالمهم امل�سللة، 
م�س��رين اإلى اأنهم يتحركون بطائراتهم يف كل اليمن ودمروا 
البنية التحتية وا�س��تهدفوا وقتلوا ال�س��عب اليمني �سغرًا 
وكب��را. وتاأتي اخلطوة اجلديدة بع��د الهزائم التي تكبدها 
التحال��ف عل��ى ال�س��احل الغرب��ي، حي��ث انهزم��ت جيو�س��ه 
وعنا�سرها و�سالحها املتطور اأمام عزمية اليمنيني، ويحاول 

ا  ه��د جا
حتقي��ق ن�س��ر اأو تقدم، اإل اأن ما تك�س��ف 
عنه الق��وات اليمنية ير�س��م باكورة عمل 
ومتوا�س��ل  با�س��تمرار  متط��ور  ع�س��كري 
من �س��اأنه قل��ب معادلت احلرب راأ�س��ا على 
عق��ب، وه��ذا الأمر يجع��ل التحال��ف بقيادة 
اأرق دائ��م  ال�س��عودية، بعي���ض يف حال��ة 
م��ن ال�س��ربات اليمنية وتطور اأ�س��لحة 

جلي���ض  واللج��ان ال�س��عبية، الت��ي تعم��ل لردع ا
التحال��ف ع��ن اإراق��ة دم��اء اليمني��ني �س��غارا وكب��ارا، عر 
الغارات املتوا�س��لة والتي تر�س��م جمازر ترقى اإلى م�ستوى 
جرائ��م احل��رب بحق اأفق��ر ال�س��عوب يف املنطق��ة، والواقع 
حت��ت ع��دوان وح�س��ار، يدفعانه نح��و املجاع��ة والأوبئة 

واملوت املحتم.

ب�س��كل مطرد تت�س��اعد القدرات الع�س��كرية اليمنية، وتتوال��ى الإجنازات 
يف عدة جمالت، وعلى راأ�س��ها الت�س��نيع الع�س��كري ملختل��ف الحتياجات 
الالزم��ة للت�س��دي للع��دوان ومواجهت��ه يف خمتل��ف جم��الت الت�س��نيع 
احلربي، ل�سيما جمال ال�سواريخ البالي�ستية و�سالح اجلو امل�سر، والذي 
ك�س��ف ال�س��تار اليوم عن طائرة »�س��ماد 2« امل�س��رة، تيمنا با�سم ال�سهيد 
الرئي�ض �سالح ال�سماد ووفاءًا لدمائه الطاهرة، وهي طائرة بعيدة املدى، 
وذلك بع��د تنفيذها مهمة ناجحة وحتليقها م�ض��افة تتجاوز �للف كيلومرت 

لت�سل الى الريا�ض.
ويف كل مرة، ومع كل اإعالن عن اجناز جديد يف اأي من هذه املجالت، تدخل 
معها �حلرب �لعدو�نية مر�حل �أكرث �ضعوبة على �لعدو �لذي ظن يف �ل26 
م��ن اآذار/ مار�ض 2015 �أن �ليمن لقمة �ض��ائغة ولن تكلفه �كرث من ب�ض��عة 
��ض��ابيع عل��ى �كرث �لتقدير�ت لت�ض��بح حتت �بطه، وهو حل��م يدرك �لعدو 

مبرور اليام انه جمرد كابو�ض ل يكاد يغادر �سحوهم ف�سال عن نومهم.
عندما اعلنت القوة ال�ساروخية اليمنية عن تطوير ال�سواريخ البالي�ستية 
لت�س��ل مبداها الى الريا�ض وينبع مل تتقبل الريا�ض وطاأة الجناز وظلت 
حت��اول التهرب من جمرد فكرة القبول بهكذا تطور والذي يح�س��ب ن�س��را 
لليمن �ملحا�ض��ر منذ �نط��الق �ول غارة معادية على �ض��نعاء يف تلك �لليلة 
�مل�ض��وؤومة، وعل��ى م�ض���ص ��ض��توعب ح��كام ق�ض��ر �ليمامة تل��ك �لهزمية 
املدوي��ة والتي ا�س��تمروؤوها على مايب��دوا حتت وطاأة املكاب��رة وتعودوا 

عليها مع تكرار زيارات الركان 2�ت�ص �لى عا�ضمتهم �كرث من مرة.
وم��ا �ن ��ض��تطاعو� �لتكيف مع تلك �ل�ض��و�ريخ حتى يتفاج��وؤو� مبامل يكن 
لهم باحل�س��بان، وهي الطائرات امل�س��رة التي ا�سبحت ت�ساركهم الجواء 
اليمنية ب�س��كل كامل ويف �س��ماء كل اجلبهات والت��ي ظلت حكرا على احدث 

�س��الح اجلو الذي ميتلكه ال �س��عود وحلفائهم طوال 3 اعوام خلت، منهية 
ع�س��ر الهيمنة ال�س��عودية الماراتية على �س��ماء اليمن وبع�سا من اجواء 
اململك��ة يف املناط��ق احلدودي��ة، وهن��ا نتذكر غارات �س��الح اجلو امل�س��ر 
بداية بتجمعات ومع�س��كرات الغزاة يف مارب واجلوف وال�س��احل الغربي 
مرورا بعملياتها يف عدن �سد مقر قيادة حتالف العدوان هناك، و�سول الى 
غاراتها داخل ال�س��عودية وبالتحديد يف مطار ابها...ورغم �سعوبة القبول 
ال�س��عودي املتفرعن واملتعجرف بهذه الندية املتعاظمة ال انه يبدو اليوم 
امام �سفعة ل ندري متى ميكن ان ي�ستفيق منها، ل�سيما ونحن نتحدث هذه 
املرة عن حتليق طائرات م�س��رة تابعة ل�س��الح اجل��و اليمني يف اجوائهم 
عا�س��متهم منفذة عملية دقيقة ا�ستهدفت م�سايف ارامكو يف الريا�ض، لتعلن 
ال�س��ركة ال�س��عودية عن ال�س��يطرة على حريق حمدود يف احد �س��هاريجها 
دون وق��وع ا�س��رار ح�س��ب بي��ان وزعت��ه ال�س��ركة بعي��د ه��ذه العملية... 

ويف البع��د الع�س��كري ف��ان العملي��ة الخرة تعد حت��ول كبرا وا�س��افة 
مزعج��ة لقوى الع��دوان ال�س��عودي والماراتي ومن خلفها م��ن المريكان 
وال�س��هاينة، فامتالك هذا النوع من الطائرات واطالقها وت�سيرها كل هذه 
امل�سافة متجاوزة كل حت�س��ينات العدو وراداراته والجهزة امل�ست�سعرة 
التي تزوده به وا�س��نطن دون ان تعرت�ض بو�س��ائط الدفاع احلديثة،  ومن 
ثم ا�س��ابة الهدف بدقة عالية، يحمل دللت كبرة حول مدى التطور الذي 
و�س��لت اليه القوات امل�س��لحة اليمنية،  ومن خالله اي�سا ميكن ا�ست�سراف 
م�س��تقبل ه��ذا التط��ور املط��رد واملتنامي، وما �سي�س��يفه يف معادل��ة الردع 

امل�ستمرة يف التغر ل�سالح اجلي�ض واللجان ال�سعبية.  
ولي�ض بال�سر هنا ان يقال بان املتاآمرين على اليمن �سواء من قوى العدوان 
اخلارجي��ة او ادواته��م املحلي��ة، كان��وا على يق��ني،  بل مل ي��در يف خلدهم 
يوما ان ت�سل اليمن الى هذا امل�ستوى من القدرات الع�سكرية التي تفاجئ 

ال�سدقاء قبل العداء.. وهنا ومع ا�ستح�سار ا�سم الرئي�ض ال�سهيد �سالح 
ال�س��ماد، تبقى طائرة اليوم ر�س��الة �سالم ملن يحب ال�س��الم، وهي ر�سالة 
احل��رب من اهل احلرب وا�س��اطينها، فهل تتوقف عنجهية ال �س��عود عند 
ه��ذا احل��د،  ام انها �س��تجهز نف�س��ها ل�س��تقبال املزيد من املفاج��اآت املرة 
و�لت��ي يبدو �نه��ا لن تتوقف.. ��ض��تهد�ف تلك �ملو�قع �ل�ض��رت�تيجية مثل 
�س��ركة »اأرامكو« اأو غرها �سوف يخلق توترًا يف منظومة الإدارة والعمل 

والإنتاج حكماً..
 - اإن ا�س��تهداف مواقع اقت�سادية ا�س��رتاتيجية داخل العا�سمة الريا�ض 
اأو حتى خارجها، ي�سع اأغلب امل�ست�سارين واملهند�سني والفنيني الجانب، 

و�لعاملن حكما يف �د�رة وت�ضغيل تلك �ملو�قع
 - لن �ملحلين عاجزين عن ذلك طبعا - يف د�ئرة �خلطر �ضبه �لكيد، �لمر 
�لذي لن ترتاح له حكوماتهم، و�لتي �ضوف ت�ضغط، �إّما ل�ضحبهم وما لذلك 
من تاأثري �ضلبي عميق على منظومة �لنفط و�ملال يف �ململكة، �إّما لإبعاد تلك 
�لخطار عنهم، وما ي�ض��تدعي ذلك من �ض��غوط ديبلوما�ض��ية ودولية على 
قيادة اململكة لوقف احلرب او لل�س��ر باملفاو�س��ات وبالت�سويات ال�سلمية 

وال�سيا�سية.
- �إن ��ضتهد�ف تلك �ملو�قع �ل�ضرت�تيجية مثل �ضركة »�ر�مكو« �أو غريها، 
�س��وف يخلق توترا يف منظومة الدارة والعمل والنتاج حكما، المر الذي 
�س��وف يخفنّ�ض من�س��وب اإنتاج من�ساآت �س��ناعة النفط وت�سديره، وهذا ل 

ميكن ان ته�سمه ال�سركات العاملية املتعاقدة مع ارامكو
اأو مع غرها، لأ�س��باب تتعلق بتوازن ال�س��وق وعجل��ة النتاج والتجارة، 
وحي��ث ان له��ذه ال�س��ركات تاأث��ر قوي عل��ى حكوماتها ، �س��وف ت�س��غط 
الخرة لوقف احلرب ولأبعاد خطر انخفا�ض من�س��وب اعمال �س��ركاتها و 

ا�سواقها  ب�سكل عام.
واأخرًا، ياأتي يف �س��ياق البعد ال�س��رتاتيجي ل�س��تهداف �سركة »ارامكو« 
يف الريا�ض ب�س��اروخ موجه اأطلقته �س��ماد 2، والذي رمبا يتجاوز ما ُذكر 
اع��اله حتت ه��ذا العن��وان، ما حقق��ه اجلي�ض واللج��ان ال�س��عبية اليمنية 
من نتيجة لفتة و�س��ادمة، يف تطوير �س��الح ا�س��رتاتيجي، ياأتي من �س��من 
اخت�سا�ض وقدرات دول كرى قادرة ومتمكنة، ولي�ض من اخت�سا�ض دولة 

فقرة حما�سرة، تتعر�ض حلرب وا�سعة ومدمرة، مثل اليمن اجلريح .

يف مقاربة املو�س��وع من ناحية امل�سار املتطور واملت�ساعد  
لقدرات اجلي�ض واللجان ال�س��عبية يف اليمن، على �س��عيد  
�س��الحي ال�س��واريخ البالي�س��تية او الطائ��رات امل�س��رة، 
مل يك��ن مفاجئ��ا م��ا قام��ت ب��ه وح��دة الطران امل�س��ر يف 
ا�س��تهدافها الناجح ل�س��ركة »ارامك��و« يف الريا�ض، والتي 

اندلعت فيها النران باعرتاف القيمني عليها.
وحيث كان منتظرًا وما زال، اأن ت�س��هد املواجهة املفتوحة 
ب��ني م��ن يعتدي عل��ى اليمن ومن يداف��ع عن��ه، ارتفاعاً يف 
م�س��توى وطبيع��ة اله��داف ، و يف و�س��ائل ال�س��تهداف 
امل�س��تخدمة، جاء ال�ستهداف الأخر لل�س��ركة ال�سعودية 
الأغنى والأهم جتاريا و�سناعيا، ويف العا�سمة الريا�ض  ، 
ليعطي هذه املواجهة ال�سر�سة بعدا ا�سرتاتيجيا، قد يكون 
�لكرث ح�ضا�ض��ية وخط��ورة على �ل�ض��عودية، خالل كامل 

فرتة احلرب التي ت�سنها على اليمن حتى الن.
حققت الطائرة امل�سرة �سماد 2  ميزتي التوازن والتكامل 
والت��ي ميكن و�س��عها يف خان��ة البعد ال�س��رتاتيجي على 

�سعيد املعركة
طبع��ا، ل ميكن ان نتجاوز قيمة ه��ذه العملية من الناحية 
امليداني��ة والع�س��كرية، والتي ل ب��د اأن نتط��رق اليها قبل 

مقاربتها لناحية البعد ال�سرتاتيجي .

ميدانيا وعسكريا
- تاأت��ي الهمي��ة امليدانية يف م��ا ميكن ان تقدم��ه الطائرة 
امل�س��رة �س��ماد 2 للمعركة ، يف ا�س��تهداف مواقع حيوية 

بعيدة كغرف عمليات او مراكز قيادة مركزية اأو بطاريات 
م�سادة لل�سواريخ، ويف حتقيق عن�سر املفاجاأة من خالل 
�لنج��اح يف ��ض��تهد�ف نقاط ع�ض��كرية معادي��ة، بعيدة عن 
م�س��رح املعركة  وخارج دائرة اخلطر وال�س��تهداف، كما 

هو مفرت�ض.
- الأهمية الع�س��كرية تكمن يف ما ميك��ن ان تقدمه الطائرة 
املراقب��ة  يف  والدفاعي��ة،  الهجومي��ة  للمعرك��ة  امل�س��رة 
والر�سد والت�س��وي�ض ، او يف منظومة احلرب اللكرتونية 
ب�س��كل ع��ام، واأي�س��ا يف م��ا تقدمه - بع��د ت�س��للها الناجح 
وجتاوزه��ا املنظوم��ات املعادي��ة -  يف الق�س��ف اجل��وي 
الدقي��ق ، غ��ر املرتب��ط بتقيي��دات و�س��عوبات القاذف��ة 
العادي��ة، الكب��رة احلج��م اجم��ال، والتي يقوده��ا طيار 
يقات��ل حتت �س��غط نف�س��ي كبر ن��اجت عن خطر تعر�س��ه 
لال�ست�س��هاد او لالأ�س��ر، الم��ر غ��ر املوج��ود يف الطائ��رة 

امل�سرة .

في البعد االستراتيجي
امل�س��رة �س��ماد 2  ميزت��ي  الطائ��رة  لق��د حقق��ت  اأوًل: 
الت��وازن والتكام��ل، والتي ميكن و�س��عها يف خان��ة البعد 
التف��اوت  ال�س��رتاتيجي عل��ى �س��عيد املعرك��ة، يف ظ��ل 
الوا�س��ح يف القدرات والمكانيات الع�س��كرية واملادية بني 

الطرفني.  
 التوازن مبواجهة التفوق اجلوي للتحالف املعادي، حيث 
�س��كلت مع منظومة ال�س��واريخ البالي�ستية معادلة توازن 
وردع ، وا�س��بح ل��دى اجلي���ض واللج��ان ال�س��عبية  و من 
خالل ه��ذه املعادلة ، القدرة اجلدي��ة والكيدة على تنفيذ 

تهديد حيوي ذات قيمة موؤثرة ،  خارج احلدود او داخلها 
، وعلى اهداف ا�سرتاتيجية ، ع�سكرية  واقت�سادية .  

التكامل مع ال�س��واريخ البالي�س��تية ، بحيث جاء الطران 
امل�س��ر ب�سكل عام ، و�س��ماد 2 بعيدة املدى ب�سكل خا�ض، 
لتوؤمن ملنظومة ال�س��واريخ البالي�س��تية اليمنية، عنا�س��ر 
ومعطيات يف املراقبة والر�س��د، لالأهداف املتحركة اأو غر 
الثابت��ة، اأ�سا�س��ية و�س��رورية لتحقيق ا�س��ابتها بطريقة 
فعال��ة..- اإمكاني��ة تنفيذ مناورة متكاملة بني ال�س��واريخ 
، بحيث تتب��ادلن الأهداف  البالي�س��تية والطران امل�س��رنّ
بعد �أن يعمد كل من �ل�ض��الحن �لى ��ض��تدر�ج وك�ضف تلك 
�لأه��د�ف، ناأخ��ذ مثال يف ذلك �نك�ض��اف منظومة �ض��و�ريخ 
م�س��ادة معادي��ة، مث��ل )باتريوت ب��اك 3( اأثناء ت�س��ديها 
لل�س��واريخ البالي�س��تية، فعمدت حينها الطائرة امل�س��رة 
عل��ى اليق��اع باملنظومة امل�س��ادة املعادية وا�س��تهدافها، 
وهذه املناورة قد ُنفذت من قبل اجلي�ض واللجان ال�سعبية 
�ليمنية �كرث من مرة، وخا�ضة على جبهة �ل�ضاحل �لغربي 
موؤخ��را ..ثاني��اً:  لق��د ادخلت الطائرة امل�س��رة �س��امد 2 
العام��ل الجنب��ي او الغرب��ي يف املواجه��ة م��ع التحال��ف 
املعادي بقيادة ال�س��عودية، مع تاأثراته ال�سلبية على هذا 
�لتحالف، وذلك على �ل�ض��كل �لتايل : ��ضتهد�ف تلك �ملو�قع 
ال�سرتاتيجية مثل �سركة »ارامكو« اأو غرها �سوف يخلق 

توترا يف منظومة الإدارة والعمل والإنتاج حكما
– اإن ا�س��تهداف مواق��ع اقت�س��ادية ا�س��رتاتيجية داخل 
اأغل��ب  ي�س��ع  خارجه��ا،  حت��ى  اأو  الريا���ض  العا�س��مة 
امل�ست�س��ارين واملهند�س��ني والفنيني الأجان��ب، والعاملني 
حكم��ا يف �إد�رة وت�ض��غيل تل��ك �ملو�ق��ع – لأن املحلي��ني 

عاج��زون ع��ن ذلك طبع��ا – يف دائرة اخلطر �س��به الأكيد، 
الأمر الذي لن ترتاح له حكوماتهم، والتي �س��وف ت�سغط، 
�إّما ل�ض��حبهم وما لذلك من تاأثري �ضلبي عميق على منظومة 
�لنفط و�ملال يف �ململكة، �إّما لإبعاد تلك �لأخطار عنهم، وما 
ي�ض��تدعي ذلك من �ضغوط ديبلوما�ضية ودولية على قيادة 
اململكة لوقف احلرب اأو لل�س��ر باملفاو�سات وبالت�سويات 

ال�سلمية وال�سيا�سية.
– �إن ��ض��تهد�ف تلك �ملو�قع �ل�ض��رت�تيجية مثل �ض��ركة 
»ارامك��و« اأو غره��ا، �س��وف يخل��ق توت��را يف منظوم��ة 
�س��وف  ال��ذي  الأم��ر  حكم��ا،  والإنت��اج  والعم��ل  الإدارة 
يخفنّ�ض من�سوب اإنتاج من�س��اآت �سناعة النفط وت�سديره، 
وه��ذا ل ميك��ن اأن ته�س��مه ال�س��ركات العاملي��ة املتعاقدة 
مع ارامكو اأو مع غرها، لأ�س��باب تتعلق بتوازن ال�س��وق 
وعجل��ة الإنت��اج والتج��ارة، وحي��ث اأن له��ذه ال�س��ركات 

تاأثرًا قوياً على حكوماتها ، �سوف ت�سغط الأخرة لوقف 
احل��رب ولإبعاد خطر انخفا�ض من�س��وب اأعمال �س��ركاتها 

واأ�سواقها ب�سكل عام.
واأخرًا، ياأتي يف �س��ياق البعد الإ�س��رتاتيجي ل�س��تهداف 
�سركة »ارامكو« يف الريا�ض ب�ساروخ موجه اأطلقته �سماد 
2، والذي رمبا يتجاوز ما ُذكر اأعاله حتت هذا العنوان، ما 
حقق��ه اجلي�ض واللجان ال�س��عبية اليمنية من نتيجة لفتة 
و�س��ادمة، يف تطوير �س��الح ا�س��رتاتيجي، ياأتي من �سمن 
اخت�سا�ض وقدرات دول كرى قادرة ومتمكنة، ولي�ض من 
اخت�سا�ض دولة فقرة حما�سرة، تتعر�ض حلرب وا�سعة 

ومدمرة، مثل اليمن اجلريح .

* خبير استراتيجي ومحلل عسكري لبناني

تقارير

ال�������ب�������ع�������د االس��������ت��������رات��������ي��������ج��������ي الس����������ت����������ه����������داف  أرام�������������ك�������������و  ف����������ي ال���������ري���������اض
شـارل أبـي نـادر

علي الدرواني

الحسن طاهر

دالالت اخ���ت���راق ال���ط���ائ���رات امُل���س���ّي���رة ع��م��ق ال����ري����اض.. م��ع��ادل��ة ال�����ردع اجل���دي���دة 

الصماد 2 تقصف في الري�������������اض.. ولن تت���������������وق������������ف املفاج����������آت
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قبيل انتهاء العام الثاين للعدوان ال�سعودي الأمريكي على اليمن بب�سعة اأيام فقط وحتديدا يف يوم 
الحد 26 /2 / 2017 م افتتح الرئي�ض ال�سهيد �سالح ال�سماد ر�سوان اهلل عليه معر�ض الطائرات 
ة بدون طيار ، ويومها مل ياأخذ العدوان ومرتزقته وابواقه مبافيهم �سركاء الداخل يف حينها  امل�سرَّ
ذلك �لأمر بجدية ، و�ن�ض��رفو� �إلى �ل�ضخرية و�ل�ضفاف و�ل�ضتخفاف و�لتندر ، ومل مير عام كامل 
عل��ى ذل��ك �لفتتاح بل ويف �ل 9 من فراير ، ذات ال�س��هر الذي افتتح في��ه املعر�ض، نفذت العملية 
الأولى ل�س��الح اجلو امل�س��ر بال�سرتاك مع القوة ال�ساروخية والتي ا�ستهدفت يف ال�ساحل الغربي 
املنظوم��ة الدفاعية باتريوت باك3 اإحدى اأحدث منظومات الدفاع ال�س��اروخية الأمريكية ، والتي 
مل ت�س��لم نظرتها املن�س��بة يف ماأرب من ال�س��تهداف يف ذات ال�س��هر وفقط بعد اربعة ع�س��ر يوما 
تقريبا من عملية م�س��ابهة م�س��رتكة بني �س��الح اجلو امل�سر والقوة ال�س��اروخية بالإ�سافة ملبنى 

قيادة القوات الإماراتية.
وم��ع حل��ول �لذكرى �لثالثة للعدو�ن �ل�ض��عودي �لأمريك��ي مل يخل خطاب �ل�ض��يد �لقائد عبد�مللك 
احلوثي حفظه اهلل باملنا�سبة من التحذير الخر من القدرات املتطورة للقوة ال�ساروخية و�سالح 
اجلو امل�س��ر، التحذير امل�س��بوق بعمليتني توؤكد جديته وفاعليته ولك��ن ظل املعتدون واأذنابهم يف 
غيه��م يعمه��ون ومل مت�ض ا�س��بوعان على اخلطاب حتى ا�س��تهدف �س��الح اجلو امل�س��ر مطار ابها 
ال��دويل حتدي��دا يف ال 11 من ابريل والذي عاد �س��الح اجلو امل�س��ر ل�س��تهدافه م��رة اأخرى يف 26 
مايو وتوقفت فيه املالحة اجلوية لعدة �س��اعات ومل متر ثالثة ايام فقط حتى ا�س��تهدفت الطائرات 

امل�سرة دفاعات العدو اجلوية وغرف القيادة وال�سيطرة يف ال�ساحل الغربي.

وبعد التجارب الناجحة والعمليات الفعالة ال�س��ابقة د�س��ن �س��الح اجلو امل�سر مرحلة جديدة من 
امل�س��اركة القوية واملوؤثرة يف �س��احة املعركة وبالأخ�ض معركة ال�ساحل الغربي بتنفيذ 6 عمليات 
نوعي��ة خالل �س��هر يوني��و الفائت على جتمع��ات الغزاة واملرتزقة يف ال�س��احل الغربي بالإ�س��افة 

لعر�سها ولأول مرة م�ساهد لعمليات الر�سد والق�سف التي تنفذها.
و�ليوم وبعد �ن نفذ �ض��الح �جلو �مل�ض��ري عملياته �لنوعية �لأقوى و�لأكرث تطور� با�ضتهد�فه عمق 
العدو يف الأرا�سي املحتلة )مقر قيادة حتالف العدوان يف الريقة عدن( و )اجتماع قيادة املرتزقة 
ماأرب( واي�س��ا عمق ارا�س��يه وعا�سمته )م�س��فاة ارامكو الريا�ض( خالل ال�سهر اجلاري الذي مل 
ينته بعد ولن تننهي بعد مفاجاآته لبد �ن �جلميع قد �درك �حلقيقة �لتي �ض��كك �لبع�ص بها و�ض��خر 
وا�ستهرت بها البع�ض الآخر ولبد ان اجلميع اأي�سا قد عرفوا ومل�سوا التغير الذي اأحدثته يف م�سار 

املعركة ويف اأبعاد وعوامل املعادلة واطرافها.
وبعد هذا ال�ستعرا�ض ال�سريع العابر للمراحل التي مر بها �سالح اجلو امل�سر واهم عملياته تبقى 
الإ�س��ارة اإلى مدى التغير الذي احدثته واملتغرات التي فر�س��ها ليعلم اجلاهل ويتذكر النا�س��ي 
ويتنبه الغافل ،، فخ�سارة العدو لعن�سري الأمان وحرية التنقل واحلركة لي�ست بالأمر ال�سهل ول 
�لهن ، وذلك لالآثار �ملرتتبة عليهما �ضلبا من �نعد�م �ل�ضتقر�ر يف مر�كز �لقيادة و�ل�ضيطرة وغرف 
العملي��ات ، وت�س��اعف تكاليف التاأمني والتنقل ،،، واأي�س��ا �س��عوبة و�س��ول التعزي��زات وتهديد 
خطوط �لإمد�د ،، بالإ�ضافة حلجم �خلطورة �ملحدقة و�ملوؤكدة ملو�كب �لقياد�ت ومقر�ت �قامتهم 
واجتماعاتهم ،،،، واأخرا �س��هولة الو�س��ول لالأهداف ال�س��رتاتيجية يف عمق العدو من املطارات 
و�ملو�نئ و�لقو�عد و�ملع�ض��كر�ت و�ملن�ض��اآت �لقت�ضادية و�حليوية ،، و�لأهم من كل ذلك �لق�ضور 
امللكية التي حتمل بني جدرانها الهدف القادم لطائرة �س��ماد2 ، ثاأرا وانتقاما وردا م�س��روعا لدماء 

�سماد1.

يف اأواخر �س��هر مار���ض من الع��ام 2015م، كانت اأولى 
اأه��داف ال�س��ربات اجلوي��ة يف الع��دوان عل��ى اليمن، 
متمثل��ة يف تدمر الدفاعات اجلوي��ة، وحتييد الطران 
اليمني وقدراته، بق�س��فها الطائ��رات واملطارات، وكل 
ما له �س��لة بالعملي��ات اجلوية؛ اإذ كانت الريا�ض ترى 
اأن معركته��ا �س��تكون جوي��ة بامتياز من خالل �س��رب 
اأه��داف مر�س��ودة، منه��ا خم��ازن الأ�س��لحة املختلفة 
واملع�سكرات، ومن�س��ات ال�سواريخ البالي�ستية؛ على 
اأن تت�س��كل قوى برية على الأر���ض من مرتزقتها خالل 
رتها ب� اأ�س��ابيع، عندها �س��تكون  فرتة الق�س��ف التي قدنّ
ق��د اأنه��ت معركته��ا بب�س��اطة، وربح��ت رهانه��ا الذي 
غررت ب��ه على الدول املتحالفة معها، التي هي نف�س��ها 
اأ�س��حت تعلن ان�س��حابها من يوٍم اإلى اآخر، وهي ترى 
ه��ذا التحالف غارقاً يف م�س��تنقع ل قرار ل��ه، وتدرك اأن 

اخلروج منه مكلٌف جدًا، وقد ل يكون قريباً.
ا�س��تغل العدوان الورقة اجلوية ا�س��تغالًل خا�سرًا اإل 

من جرائم الإبادة اجلماعية، ف� لأربعة اأعوام متتالية، 
�أفرط طري�نه يف �لق�ض��ف �ملمنه��ج على �ليمن، �لأر�ص 
والإن�س��ان، وافرغ خزينة اأهدافه الع�سكرية ال�سرابية 
مبك��رًا، ومل يجد ما يرر ا�س��تمرار عدوانه؛ فجعل من 
كل املوؤ�س�س��ات احلكومية واخلا�سة، واملرافق املدنية 
احليوية اأهدافاً ع�س��كرية، قبل اأن ي�س��م امل�ست�س��فيات 
واملدار�ض والطرقات وامل�سانع اإلى لئحة ال�ستهداف، 
القت��ل،  باإره��اب  اليمني��ني  تركي��ع  يف  ف�س��ل  وح��ني 
و�س��قط رهانه على احل�س��ار اأمام ال�س��مود ال�س��عبي 
الأ�سطوري، وجد الإن�س��ان اليمني نف�سه هدفاً مبا�سرًا 
يالحق��ه يف �س��يارته ومق��ر عمل��ه، ويتبع��ه يف حلظات 
فرحه وحزنه بعد اأن اأ�سبحت �سالت الأعرا�ض ودور 
العزاء وجبة �سهية لنياب القنابل وال�سواريخ، حتى 

منزله �ملتهالك �لذي يتو�ض��د �ملاأوى فيه، بات هو �لآخر 
هدف��اً لت�س��فيته، وتغييبه واأ�س��رته يف م�س��ر جماعي 
باذخ القبح، اأمام اأنظار عامل موبوء ب� »عمى الألوان«، 
فال خطوط حمر�ء تثبط م�ضار هو�ضه، ول قيم �لأخالق 

والإن�سان تكبح جماح حقده و�سواد نواياه.
مل يج��روؤ الع��دوان عل��ى املغام��رة يف معرك��ة بري��ة 
مفتوح��ة رغ��م امتالكه غط��اء جوياً يراف��ق زحوفاته، 
ف��اأوكل هذه املهمة ملرتزقته م��ن اليمنيني وباقي الدول 
العربي��ة والأفريقية، فهو يدرك متاماً اأن بطاقة العبور 
يف هك��ذا معرك��ة، ترافقها �س��هادة وفاة لأج�س��اد قد ل 
تعود بكامل اأع�سائها. حتى مدنه اجلنوبية التي �سيطر 
اجلي���ض اليمن��ي وجلانه ال�س��عبية على اأج��زاء منها؛ 
مل مينحه��ا جزء م��ن اهتماماته، خ�سو�س��اً وقد جرب 

ذل��ك م��رة فتجندلت جثث جن��وده على فروع �ل�ض��جر 
ومنعطف��ات ال��راري. م��ن يومه��ا رك��ز اليمني��ون يف 
معركتهم الدفاعية على اإحكام ال�س��يطرة الرية و�سد 
الزحوف��ات والخرتاق��ات، والعتم��اد هجومي��اً عل��ى 
ا�س��تهداف العمق ال�س��عودي بال�س��واريخ البالي�ستية 
التي ح��رت وحيدت دفاعات العدوان اجلوية، وباتت 
كابو�ض��اً يوؤرقها ويق���صّ م�ض��جعها، ومل تغنها يف ذلك 
اأموالها التي ا�سرتت بها املواقف ال�سيا�سية والإعالمية 

والدينية، وجلبت بها املرتزقة من كل اأ�سقاع العامل.
اإل��ى جانب ال�س��تهداف ال�س��اروخي الفعال، اأ�س��اف 
اليمني��ون �س��الح اجلو امل�س��رنّ اإل��ى واجه��ة املعركة، 
ل ه��ذا ال�س��الح ثنائي��ة فعال��ة م��ع ال�س��واريخ  و�س��كنّ
البالي�س��تية الق�س��رة واملتو�س��طة، اإذ يتولى ال�سالح 

امل�س��رنّ »را�س��د«، عملية الر�س��د واملراقب��ة، وتتكفل 
ال�سواريخ بعملية ال�س��تهداف، �سواء كانت اأهدافاً يف 
الداخل ال�س��عودي كما هو حا�س��ل يف جنران وجيزان 
وع�س��ر، اأو يف الداخل اليمني م��ن جتمعات للمرتزقة، 

وارتالهم الع�سكرية ومقرات قياداتهم.
موؤخرًا، اأوكل هذا الدور الثنائي ل�س��الح اجلو امل�س��رنّ 
و«قا�س��ف«  »را�س��د«  الطائ��رات  فتتول��ى  مبف��رده، 
عمليت��ي الر�س��د وال�س��تهداف يف اآٍن واح��د، ومل يع��د 
هذا ال�س��الح مقيد مب�سافة حمددة، فهو يف الوقت الذي 
يق�سف خزانات ارامكو يف جيزان، له اإمكانية ا�ستهداف 

وق�سف ق�سر املعا�سيق يف مدينة عدن اجلنوبية.
لنق��ل اإذًا، اأن املعرك��ة متكافئ��ة ا�س��رتاتيجياً ب�س��رف 
النظ��ر ع��ن ف��ارق الإمكان��ات، فمقاب��ل امت��الك ق��وى 
�لع��دو�ن لأحدث �لأ�ض��لحة و�فتكها، ميتل��ك �ليمنيون 
مقاتاًل قوياً �س��لباً وواعياً، مت�سلح بعقيدته، ومتبندق 
بق�س��يته، ومنطل��ق مبظلوميت��ه، فت�س��قط اأمام��ه كل 
فقاع��ات الهال��ة الع�س��كرية العاملي��ة، ويبق��ى اخلي��ار 

ال�سيا�سي مطروحاً للوقت.

كتابات

ري�������������������������اح ال�������س��������������الں 
زيـــــــد أحمــــــد الغــــرسي 

ب��داأت تظه��ر بع�ض الكتابات واملن�س��ورات تدعو لل�س��الم يف اليمن فهل هذه الدع��وات وطنية ام ان لها 
خلفيات واجندات اخرى ؟ اليكم احلقيقة ..

ك�س��فت وثيق��ة هامة تابعة ملرتزق��ة العدوان حتت توقيع النقيب حممود من�س��ور علي �س��يف رئي�ض 
» حملة رياح ال�س��الم »عن خمطط جديد لدول العدوان ت�س��عى من خالله ا�س��تهداف �س��مود ال�س��عب 

اليمني حتت عنوان ال�سالم ...
الوثيق��ة الت��ي طال��ب النقيب دول الع��دوان متويل هذه احلملة �س��رح فيها اهداف احلمل��ة ومراحلها 
وكيفي��ة تنفيذه��ا ويف بداي��ة الوثيقة وحتت عنوان ملاذا حملة ال�س��الم ؟ اوردت عدة ا�س��باب منها ان 
املجتم��ع ال��دويل قد ي�س��غط باجتاه حتقيق �س��الم ي�س��من لالنقالبيني ن�س��بة يف ال�س��لطة ويحفظ لهم 
قوتهم وهذا ال�س��كل من ال�س��الم ل نريده.. كما ان التاأييد املجتمعي الذي ميثل �س��ريان الدعم جلبهات 
النقالبي��ني هو املع�س��لة الك��ر التي يواجهها الع��دوان وبالتايل فال �س��بيل ملواجهته ال با�س��تهداف 

املجتمع ل�ستمالته او على القل حتييده ..
احلمل��ة التي ت�س��تهدف املحافظات الواقعة حتت �س��يطرة اجلي���ض واللجان ال�س��عبية حددت اهدافا 
رئي�س��ية وفرعية وتتمثل الهداف الرئي�س��ية يف التمهيد لإعادة ما ت�س��مى ال�س��رعية وفر�ض �سيطرتها 
كامال �سيا�س��يا وع�س��كريا وجتميل �سورة ال�س��رعية لدى املجتمع ، وك�سر �س��وكة ما ا�سمته » العدو« 
وورقت��ه املتمثل��ة يف التاأييد املجتمعي للجي�ض واللجان ال�س��عبية ، والعمل عل��ى ايقاف رفد اجلبهات 
بالرج��ال ، واح��داث خلخلة يف �س��فوف اجلي���ض واللجان ال�س��عبية من خ��الل ايجاد قناع��ات فكرية 
مبنهجي��ة ما ا�س��ماه البديل الثالث الذي �س��يعمل على حتييد املجتمع من اي تع��اون مع النقالبيني.. 
.ام��ا الهداف الفرعية للحملة فتت�س��من ال�س��عي لإيقاف اي دع��م مادي للجبه��ات كالقوافل الغذائية 
وجتميد حترك ال�س��باب لاللتحاق بحملة التجنيد الر�س��مية مع دفع املجتم��ع لتجميد عودة اي مقاتل 
اإلى اجلبهات .. وا�س��ارت الوثيقة عن الن�س��طة التي �س��تنفذ بها احلملة مثل ال��دورات وور�ض العمل 
واملهرجان��ات والفعالي��ات واملطبوع��ات واملن�س��ورات واللقاءات اخلا�س��ة واملبا�س��رة وانتاج مواد 
فني��ه وادبي��ة كالكليبات والنا�س��يد واملطبوع��ات واملجالت بالإ�س��افة اإلى النزول املي��داين للمدار�ض 
واجلامعات والدوائر احلكومية والوقفات الت�س��امنية واحللقات واملحا�س��رات واخلطب وتاأ�س��ي�ض 

�ساحات عامة با�سم ال�سالم ... 
الوثيقة �س��رحت كيفية ا�س��تهداف ال�س��عب اليمني و�س��رب �سموده ال�س��طوري حتت عنوان ال�سالم 
باأنها �ستعمل �سمن �سيا�سات اعالمية متعددة اهمها 1- مطالبة املكونات الوطنية واحرار اليمن الذين 
يدافع��ون عن البلد بال�س��الم بينم��ا تتجاهل مطالبة دول العدوان عن وق��ف عدوانهم وتتغافل عن ذكر 
كل جرائم العدوان وجمازره اليومية بحق الطفال والن�س��اء.. 2- حتاول قلب احلقائق والواقع من 
خ��الل ت�س��وير ما يجري يف اليم��ن بانه حرب داخلية ب��ني مكونات مينية فقط ولي���ض عدوانا خارجيا 
على البلد ول ت�س��ر للعدوان نهائيا ل من قريب ول بعيد 3- ت�س��عى للت�س��وية بني ال�سحية واجلالد 
وتخاطب ال�س��حية بتحقيق ال�س��الم ول حتمل العدوان اي م�س��ئولية او تطالب��ه بوقف عدوانه على 
اليمن 4- تعمل على تهيئة ال�سعب للقبول بقيادات املرتزقة الذين خانوا البلد وتلطخت اياديهم بدماء 
البرياء عر احلديث عن �سرورة تقارب اجلميع وتنا�سي ما ح�سل 5- ا�ستعطاف الراأي العام با�سم 
ال�س��الم وال�س��عي لتحويل اجلي�ض واللجان ال�س��عبية الذين يدافعون عن البلد اإلى متهمني وراف�سني 
لل�س��الم بهدف عزلهم عن املجتمع 6- التغني با�س��م اليمن واإظهار انف�سهم انهم الوحيدون من يحبون 
�ليم��ن ولذل��ك يريدون لها �ل�ض��الم وكاأن من يقدمون �رو�حهم يوميا للدفاع ع��ن �ليمن يوميا ل يحبون 

اليمن ..
ام��ا مراحل تنفيذ احلملة فقد ا�س��ارت اليه��ا الوثيقة باأربع مراحل املرحلة الولى : مرحلة التاأ�س��ي�ض 
وفيها يتم ت�س��كيل اللجان والدوائر املتخ�س�س��ة وفرق العمل املي��داين والعالمي وتوفر املقرات لهم 
واملرحلة الثانية : مرحلة التد�س��ني و�س��يتم اقامة فعاليات خمتلفة لتد�س��ني العمل واطالق عدد كبر 
من �س��فحات الفي���ض بوك لعدد م��ن ال�سخ�س��يات واملنظمات املجتمعية وباأ�س��ماء متعددة وتد�س��ني 
الر�س��وم عل��ى ال�س��وارع العامة تليه��ا املرحلة الثالث��ة : وهي مرحل��ة الفعاليات الخ��رى كاملقابالت 
واللق��اءات ال�س��حفية وانتاج اعم��ال فنية واقامة الندوات والور�س��ات وتاأهيل ال��ف متطوع يف امانة 
العا�س��مة وعمران وذمار وتعز واب وان�س��اء برامج اذاعية مدر�سية وووالخ ، تليها املرحلة الرابعة 
: واملتعلقة بالتحرك داخل جي�ض ما ت�س��مى ال�س��رعية ... وقد بداأت احلملة بعدة ن�س��اطات خمتلفة يف 
بع�ض الذاعات ومواقع التوا�س��ل الجتماعي التي يتم انزال من�س��ورات ومقالت با�سم ال�سالم لكنها 
تد�ض ال�س��م يف الع�س��ل يف الداخل اليمني كما بداأت اي�سا عر بع�ض عمالء العدوان يف اخلارج باإطالق 

ما �سمي دعوة عربية لل�سالم يف اليمن جتاهلت فيه العدوان متاما ...
ولكن نقول لهم : اذا كنتم تريدون ال�سالم فاطلبوا وقف العدوان اخلارجي واعملوا على رفع ا�سواتكم 
�سد كل املجازر التي يرتكبها يوميا بحق البرياء ان كنتم �سادقني ؟ ملاذا ل تطالبون بتحقيق ال�سالم 
لأبن��اء املحافظات اجلنوبية التي ت�س��هد يوميا اغتيالت وقتل وتفجرات وفو�س��ى ونهب وانتهاكات 

حلقوق الن�سان واغت�ساب للمعتقلني يف �سجون الحتالل ؟
مل�س��لحة من تتجاهلون حتالفا عامليا من �س��بعة ع�س��ر دولة تعرتف يوميا بحربها على اليمن وانتم ل 

تذكرونها ؟ 
كل ذل��ك لأنك��م تري��دون �ل�ضت�ض��الم للع��دو�ن ولي���ص �ل�ض��الم و�ل كيف تطالبون �ل�ض��حية بال�ض��الم 
وت�س��كتون ع��ن املعتدي الجنب��ي املحتل لأر�س��نا وبلدنا .. ارفعوا ا�س��واتكم بوق��ف العدوان حتى 
يتحق��ق ال�س��الم و�س��نكون جميعا معكم لأنن��ا يف موقف الدفاع ع��ن بلدنا فنحن مع ال�س��الم ولي�ض مع 
ال�ست�س��الم �س��الم الحرار الذين قدموا الت�س��حيات يف الدفاع عن حريتهم وا�ستقالل بلدهم ولي�ض مع 

ال�ست�سالم الذي تريدونه انتم مع �سذاذ الفاق و مغت�سبي الرجال والن�ساء والطفال ....

ر مسار املعركة؟؟!!! ر الطيران املسيَّ كيف غيَّ

كنا يف ال�سابق اأمام حقيقة و�سول �سواريخنا اإلى الريا�ض واإلى 
ما بعد بعد الريا�ض وهذا ترجمة ملا اأعلنه ال�س��يد القائد وحتقق 
على الأر�ض الواقع و�سار من امل�سلم به حمليا واقليميا وعامليا.
اأم��ا الي��وم فهن��اك معادل��ة جدي��دة مل حتققه��ا كري��ات الدول 
املتقدمة وحققتها اليمن ويف ظل ظروف عدوان وح�س��ار عامليني 
! فاأن ت�ض��ل طائر�ت �ليمن �مل�ضرية �إلى �لريا�ص متجاوزة �أكرث 
من 1000 كيلو فنحن اأمام معجزة حقيقية �ستكون تبعاتها على 
اأق��ل تقدير ومن اليوم ف�س��اعدا تهديد حياة اآل �س��عود اأنف�س��هم 
وداخل ق�س��ورهم، و�س��رب القت�س��اد اخلليجي او ال�س��عودي 

و�لمار�تي حتديد� !!
قتلوا ال�س��ماد الرئي�ض ال�س��تثنائي الذي مل تعرف دار الرئا�سة 
اليمنية مثله بورعه و�س��دقه واإخال�س��ه و�س��جاعته ليخرج لهم 
من الأر�ض وال�س��ماء مبارد ميني يعلم كيف ينتقم؟ واأين؟ ليثاأر 

ل�سعبه املظلوم .
وف��اء للرئي���ض ال�س��هيد ال�س��ماد اأخ��ذ الرج��ال عل��ى عاتقه��م 
ال�س��تمرار يف حمل ر�س��الة ال�سماد ليوا�س��ل هو بنف�سه �سناعة 
الرعب يف قلوب قتلته وقتلة �سعبه العظيم واأنى لهم الندم فمامل 
يكن لهم يف ح�س��بان قد حتقق، وهنا املفارقة التي تكاد ترقى اإلى 

معجزة!!
كان الرئي�ض ال�سهيد ال�سماد قد اأطلق على هذا العام ب #العام_
البال�س��تي لكنه��م ا�س��تهدفوه متجاوزي��ن كل الع��راف الدولية 
لي�س��بحوا اأم��ام معادل��ة #العام_البال�س��تي_واجلوي مع��ا ويف 
داخل الريا�ض نف�س��ها لتكون حادثة قتل الرئي�ض ال�س��هيد اللعنة 
التي �سرت�س��م لقتلته طريق النهاية احلتمي��ة وها هو يفعل اأمام 

مراأى وم�سمع اجلميع.
بالأم�ض ك�س��فت القوة ال�س��اروخية عن �س��اروخ فت��اك اأطلقت 
عليه �س��ماد1 ويعلم الع��دو قدرته التدمري��ة يف جبهات القتال 
ولي�ض يف املدن �س��د املدني��ني كما يعمل الع��دو بقنابله احلارقة 

والعنقودية والفراغية و�سواريخه ذات التدمر الهائل.
وبالأم�ض كنا نقول باأن �س��واريخنا �ست�س��ل اإل��ى الريا�ض واإلى 
ما بعد بعد �لريا�ص، و�أ�ض��بح ذلك �أمر م�ضلم به و�عتيادي، لكنا 
اليوم نفاجاأ بو�س��ول طائراتنا امل�س��رة اإلى الريا�ض مبا يجعل 

احلدث مده�ض و�سادم وقف اجلميع اأمامه يف �سمت وذهول

حينم��ا ك�س��ف ال�س��يد القائد يف خط��اب املع��ادلت اجلديدة عن 
�سناعة طائرات م�س��رة �ستاأخذ مديات اأبعد، كان العدو حينها 
يقهقه �ض��اخر� من ذلك �خلطاب لكن ما قاله �ل�ضيد �ليماين يتحقق 
�لي��وم حرفا حرفا...! وكنا غري مت�ض��ورين له��ذ� �حلدث �طالقا 

فكيف بالعدو
املفارقة العجيبة اأنه مل يكن يت�سور اأحد اأن ت�سل هذه الطائرات 
اليمني��ة اإلى الريا���ض ل العدو ول اليمنيني اأنف�س��هم ليكون هذا 
احلدث التاريخي حدي��ث كل العامل، وان كنتم يف ريب، فراقبوا 

�لتغطية �لعالمية �لعاملية وخا�ضة �لغربية لهذ� �حلدث ..!
تاأت��ي ه��ذه التطورات بع��د انت�س��ارات ال�س��احل الغرب��ي التي 
و�س��فت باملعج��زة التاريخية وبات��ت اليمن بعده��ا قبلة تتوق 
اليه��ا كل القل��وب احل��رة والأبية يف ه��ذا العامل وت�س��تقي منها 

درو�ض الت�سحية والإباء و�سناعة امل�ستحيل.
ماذ� لو كان �لعدو نف�ض��ه قد تعر�ص لعدو�ن و�متلك �ض��الح فتاك 
بعد ع��دوان كالذي نتعر�ض له؟ كيف كنا �سن�س��اهده اليوم وهو 
يطلق �سواريخه وي�سر طائراته وبا�سر بق�سف املدنيني انتقاما 

من املجازر املرتكبة وب�سورة فتاكة؟
لك��ن ذلك لن تقوم به �ليمن بقيادتها ورجالها �ل�ض��رفاء مهما كان 
الأمل، فهي تعرف اأين ت�س��رب وب�سكل موجع وقاهر ملن ارتكبوا 

اأب�سع اجلرائم ومبا يوؤدي اإلى اقتالعهم وهذا ما �سيحدث
الريا���ض مبا لها من رمزية وح�س��ور اعالم��ي ل ميكن للعدو اأن 
يخفي اأي اأحداث ع�سكرية فيها كما يعمل يف املناطق احلدودية، 
فحينما تعر�ست ل�سواريخ اليمن تغرت نغمته من احلديث عن 
مقذوفات اإلى التباكي يف كل املحافل الدولية عن ق�س��ف الريا�ض 
ب�سواريخ بال�س��تية، اأما مع حدث اليوم فهو اأمام ق�سف طران 
مين��ي داخ��ل الريا���ض م�س��تهدفا م�س��فاة ل�س��ركة اأرامكو وهي 

ر�سالة لها ما بعدها.
اأم��ام هذا احلدث التاريخ��ي فليكن النفاق العامل��ي كيفما كان يف 
حجمه حينما يندد وي�سجب عن تهديد الريا�ض وق�سفها بغارات 

لطران م�سر ميني.
الأم��ر مل يع��د يفرق بالن�س��بة لنا فنف�ض ه��ذا الع��امل اأو منافقي 
العامل هوؤلء هم من يد�سون اآذانهم يف الرتاب اأمام اأب�سع جرائم 

وعدو�ن ي�ضتهدف �لن�ضان �ليمني �ملقد�ص..!
يكف��ي اأن ن��درك باأن تبعات حدث اليوم تتجاوز �س��ناعة معادلة 
الرعب الكبر بقلوب حكام ال�سعودية لتقفز اإلى تهديد القت�ساد 

ال�سعودي ويف ذروة الرتاجع القت�سادي للمملكة مبا ميكن معه 
�أن يقود �إلى �نهيار �قت�ضادي و�ضيك.

ح��دث اليوم اأتى بعد ي��وم واحد من مقابلة �س��حيفة لو فيغارو 
الفرن�سية التي ف�سح وعرى فيها هذا التحالف اله�ض، والتي كان 

من �ملالحظ باأن ��ضتجد�ء فرن�ضي لأي دور �ضالم قادم..!!
وبع��د انك�س��اف وف�س��يحة العدوان برف�س��ه ملب��ادرة املبعوث 
الأممي، وبالتزامن مع انت�سارات ال�ساحل وحمالة من الفو�سى 
والغتيالت واخلالفات بني املرتزقة ببع�سهم وبني اأ�سيادهم يف 
املناطق املحتلة التي و�س��لت اإلى طرد طارق من عدن وحماولة 
اغتي��ال ما ي�س��مى بنائب الرئي���ض يف ماأرب املدين��ة التي اأرادها 
الع��دوان اأن تك��ون منوذج��ا لال�س��تقرار والبن��اء فاذا به��ا اأمام 

ف�سيحة
كل  ح�س��ب  و�س��يوقفه  الع��دوان  وق��ف  خي��ار  الع��دوان  اأم��ام 
التقديرات الع�س��كرية وال�سيا�س��ية والقت�س��ادية ويعلن ف�سله 

مامل ف�ضيو��ضل حتى �ضقوط �أنظمته �لعميلة ويف وقت قيا�ضي
الي��وم توؤكد تبع��ات حدث اليوم ب��اأن اقت�س��اد دول العدوان لن 
ي�س��مد لأ�س��هر قادمة اأمام هذا التهديد، ول نن�س��ى اأن دبي وابو 
ظب��ي لزال��ت اأم��ام �س��يناريوهات قادم��ة ومرعب��ة ومب��ا يهدد 
القت�س��اد العامل��ي وه��و م��ا يرج��ح م�س��ارعة اأ�س��ياد العدوان 
يف امري��كا وبريطاني��ا وفرن�س��ا اإل��ى وق��ف الع��دوان خوفا على 

م�ساحلهم هناك.
ميك��ن التنويه اإلى اأن ذريعة اأو عنوان ايران مل يعد جمديا فمع 
و�س��ول احل�سار اإلى ذروته يحدث كل هذا احلدث ، فاأين اإيران 
الت��ي اأزعجونا بها عن��د كل رد ميني على جرائمه��م، ومهما كان 
الع��ذر فهم اأم��ام تهديد حقيقي ل��ن متنعه �س��واريخ الباتريوت 

ولن تك�ضفه ر�د�ر�تهم وهذ� �لأهم!!
يق��ود ه��ذا البل��د قائ��د ل يع��رف الهزمية وخلف��ه رجال اأ�س��داء 
ك�س��روا حاجز امل�س��تحيل وفتحوا اأبوابا لكل ال�سعوب لالنعتاق 
مب��ا قدم��وه م��ن درو���ض حي��ة ول��ن توقفه��م اأي ق��وة يف العامل 
مهم��ا عظمت و�سيوا�س��لون م�س��رتهم لقتالع اأئمة ال�س��تكبار 

والإجرام
يحق لليمني ال�س��ريف اأن يرفع راأ�س��ه عاليا �ساخما مبا قدمه من 
معج��زات جعل��ت الع��امل كله يق��ف يف ذهول و�س��مت مع تقدمي 
كل اآيات التبجيل والحرتام ل�س��مود وج�سارة الن�سان اليمني 

وهنيئا لأي ميني �سارك وي�سارك يف �سناعة هذه ال�سرف

صماد2 ،،، وشيء من املستحيل وما ال يصدق..!

راصد وقاصف، بعد أربعة أعواں من الرصد والقصف! فؤاد الجنيد

حمري العزكي

عبداهلل مفضل الوزير 
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يف  املتخ�س���ض  الباح��ث  دور�س��ي،  جيم���ض  ق��ال 
يف  التقني��ة  ناني��اجن  بجامع��ة  الدولي��ة  ال�سيا�س��ات 
م��ن  املدعوم��ة  ال�س��عودية  اجله��ود  اإن  �س��نغافورة، 
الإم��ارات لنت��زاع ال�س��يطرة م��ن الأردن عل��ى الأماكن 
املقد�سة لالإ�سالم يف القد�ض، ت�سر اإلى وجود دبلوما�سية 
دينية �سعودية، و�س��عي اململكة اإلى هيمنة اإقليمية تهدد 

بتعميق النق�سامات يف العامل الإ�سالمي.
واأ�س��اف الكات��ب يف مق��ال ن�س��ره موق��ع “يورا�س��يا 

اأي�س��اً عل��ى دعم خطة  ريفي��و” اإن ه��ذه اجلهود تعمل 
و�س��عها ترامب حل��ل النزاع الإ�س��رائيلي الفل�س��طيني، 
واأدت اإل��ى تق�س��يم الع��امل الإ�س��المي حتى قب��ل اإعالنها 
ر�سمياً.. واأو�سح اأن ال�سعودية تاأمل يف زعزعة ا�ستقرار 
الأردن -حي��ث ميثل الفل�س��طينيون ما ل يقل عن ن�س��ف 
�سكان البالد، البالغ عددهم ع�سرة ماليني ن�سمة تقريباً- 

لإ�ضقاط مقاومته مبادرة تر�مب “�سفقة القرن”.
واأ�س��ار اإل��ى اأن تركي��ز ال�س��عودية والإم��ارات عل��ى 

القد�ض له تداعيات اإقليمية اأو�سع.
واأو�س��ح الكات��ب اأن ال�س��عودية مل تعلن ر�س��مياً عن 
�سعيها لنتزاع ال�سيطرة من الأردن على احلرم ال�سريف، 

موط��ن امل�س��جد الأق�س��ى، ثال��ث اأقد���ض موقع يف 
الإ�س��الم بعد مكة املكرمة واملدين��ة املنورة، لكن 
الأدل��ة ترتاك��م عل��ى خلفي��ة العالق��ات الأوث��ق 

والإم��ارات،  وال�س��عودية،  اإ�س��رائيل،  ب��ني 
والبحرين.

ففي العام املا�س��ي، اأيدت ال�سعودية 
قيام اإ�س��رائيل برتكيب اأجهزة الك�سف 
عن املعادن يف اأعقاب هجوم اأ�س��فر عن 

مقتل �سرطيني اإ�سرائيليني.
و�أ�ضار �لكاتب كذلك �إلى تقارير 

اإعالمي��ة اأف��ادت ب��اأن الإم��ارات 
عق��ارات  �س��راء  اإل��ى  ت�س��عى 
ال�س��ريف،  للح��رم  مال�س��قة 

حمم��د  �س��ريكها  مب�س��اعدة 
دح��الن، وه��و قائ��د اأمن فل�س��طيني 

�س��ابق يف اأبو ظبي، لديه طموحات 
رئا�سية.

متابعات صحفية

قناة »i24News« اإلسرائيلية:   

وفد عسكري إماراتي زار تل أبيب   
للتعرف على “طائرة إف 35”

ك�س��فت قناة »i24News« الإ�سرائيلية، نقاًل عن م�سدر خليجي، اأن 
وفدًا ع�سكرياً اإماراتياً زار تل اأبيب، اأخرًا، »من اأجل التعرف اإلى طائرات 

اإف 35«.
وقال امل�س��در اخلليجي للقناة الإ�سرائيلية الناطقة بالعربية، اإن »وفدًا 
ع�س��كرياً من دولة الإم��ارات العربية املتحدة، زار اإ�س��رائيل اأخرًا برفقة 

م�سوؤول اأمركي رفيع امل�ستوى«.
واأو�س��ح امل�س��در اأن »الوف��د الع�س��كري الإماراتي تابع ل�س��الح اجلو 
لدول��ة الإمارات العربية املتحدة، وقد زار اإ�س��رائيل من اأجل الطالع على 
قدرات اأحدث املقاتالت الأمريكية ال�سنع F35 املوجودة لدى �سالح اجلو 
الإ�سرائيلي«.. وتابع امل�سدر اخلليجي اأن »امل�سوؤولني الإ�سرائيليني قدموا 
عر�س��اً اأم��ام الوف��د الإماراتي لق��درات املقاتلة F35، ليت�س��كل ل��دى الوفد 

ال�سيف انطباع عن قدرات الطائرة«.

متابعات صحفية

كذب��ت �س��حيفة “نيوي��ورك تامي��ز” الأمريكي��ة مزاع��م 
جبه��ة  يف  الع�س��كرية  لعملياته��ا  وقفه��ا  ح��ول  الإم��ارات 
ال�س��احل يف احلدي��دة احلدي��دة غربي البالد، م��ن اجل منح 
املبع��وث الأمم��ي مارتن غريفيت فر�س��ة للتو�س��ل اإلى حل 
�سيا�س��ي، موؤكدة  اأن خ�سية اأبو ظبي من خو�ض حرب املدن 
اأجرتها على وقف الهجوم.. ونقلت ال�سحيفة عن م�سوؤولني 
��لوا ع��دم الدخول اإل��ى املدينة؛  اإماراتي��ني قوله��م اإنهم ف�سنّ
لأنه��م ل يريدون الدخول يف حرب مدن خا�س��ة، واأن القوات 

زة حلرب من هذا النوع. املوالية لهم غر جمهنّ
واأ�سافت ال�س��حيفة الأمريكية اأنه عندما بداأت الإمارات 
امل�س��وؤولون  كان  املا�س��ي،  ال�س��هر  احلدي��دة،  يف  حربه��ا 
الإماراتي��ون واثقني من حتقيق انت�س��ار �س��ريع، غر اآبهني 
بالتحذي��رات الدولي��ة من كارثة اإن�س��انية حمتملة، فخورين 

بقواتهم الع�سكرية وامللي�سيات املحلية التابعة لهم وقدرتها 
عل��ى الإطاح��ة �س��ريعاً باجلي�ض واللج��ان ال�س��عبية.. لكن 
حتدي��ات ح��رب امل��دن )ال�س��وارع( اأوقفت الهجوم، و�س��ط 
موج��ة م��ن �لن�ض��اط �لدبلوما�ض��ي �ل��ذي يه��دف �إل��ى وقف 
نت  احلرب يف احلديدة. واأو�سحت ال�سحيفة اأنه يف حني متكنّ
امللي�س��يات )املرتزق��ة( املدعوم��ة من الإم��ارات من احداث 
اخرتاق��ات على ط��ول اخلط ال�س��احلي يف احلدي��دة ، فاإنها 

ف�سلت يف حتقيق اأهداف العملية املُعلنة قبل بدء الهجوم.
يف بداية معركة احلديدة قال امل�س��وؤولون الإماراتيون اإن 
لديهم هدفني رئي�سيني يف احلديدة؛ الأول هو ال�سيطرة على 
مة  املين��اء واملطار، والثاين ه��و اأن يكون هذا النت�س��ار مقدنّ
لدفع اأن�س��اراهلل والقوى الوطني��ة، واإجبارهم على الدخول 

يف مفاو�سات ال�سالم.

اأك��دت جمل��ة “التامي��ز” �لربيطاني��ة �أن �حلرب �لتي ي�ض��نها �لنظام �ل�ض��عودي على �ليم��ن منذ �أكرث م��ن 3 اأعوام دفعت 
احلكومة ال�سعودية الى القرتا�ض وادراج دينها العام يف البور�سة املحلية، موؤكدة اأن ما تدفعه الريا�ض من تكلفة احلرب 
200 مليون دولر يومياً.. واأ�سارت املجلة الريطانية الى اأن تكلفة احلرب 72 مليار دولر �سنويا و216 مليار دولر يف ثالث 
�س��نوات، وت�س��ر م�س��ادر اأخرى اإلى اأن املبلغ اأكر بكثر، وتقدره فورين بولي�س��ي بنحو 725 مليار دولر يف الأ�سهر ال�ستة 

الأولى فقط منها ال�سفقات الع�سكرية للمملكة.
وفى هذا ال�س��ياق ت�س��ر تقارير �س��عودية اإلى اأن تكلف��ة الطائرات 
امل�س��اركة باحلرب ت�س��ل اإلى نحو 230 مليون دولر �س��هريا، ت�س��مل 
�لت�ض��غيل و�لذخائ��ر و�ل�ض��يانة �أي �أكرث من ثمانية ملي��ار�ت دولر يف 

ثالث �سنوات فقط.
ويف الوق��ت الذي ينفق فيه النظام ال�س��عودي بب��ذخ على مقتنياته 
اخلا�سة، تداول نا�سطون عر “تويرت” ف�سيحة جديدة تعك�ض رداءة 

و�سعف الأجور التي يتقا�ساها رجال الأمن يف ال�سعودية..
 وبح�س��ب ما هو متداول، فقد اأ�س��در جهاز المن العام التابع لوزارة الداخلية ال�س��عودية تعميما يك�سف عن قيام العديد 
من من�س��وبي الأمن بالعمل يف موؤ�س�س��ات النقل )اأوبر وكرمي( و�سركات تو�س��يل املطاعم “دليفري” حتى يتمكنوا من تغطية 
تكالي��ف احلي��اة يف ظل رواتب �س��عيفة ل تغني �س��احبها عن طلب العون.. ويف ال�س��ياق ذاته اأعلنت �س��ركة ال�س��وق املالية 
ال�س��عودية )تداول(، امل�س��غلة للبور�س��ة املحلية عن اإدراج اأدوات دين حكومية بقيمة اإجمالية تبلغ 3.1 مليار ريال )827 

مليون دولر( نتيجة ارتفاع فاتورة احلرب على اليمن.
و�سكل الدين ال�سعودي 17 باملائة من الناجت املحلي يف 2017، فيما �سكل 13.1 باملائة يف 2016.حيث يرى خراء ان حرب 

اليمن التى تخو�سها ال�سعودية ودخلت عامها الرابع كلفتها باهظة على القت�ساد.

ن�سرت �سحيفة اخلليج ال�س��عودية الإلكرتونية مقال 
يع��رتف اأن ا�س��رائيل دولة وعا�س��متها القد���ض الغربية 
ويدع��و اإلى اإقامة عالق��ات علنية بينها وبني ال�س��عودية 

وتبادل اإن�ساء ال�سفارات.
وجاء يف املقال الذي ن�س��رته ال�س��حفية با�سم الكاتب 
ام العن��زي  وحمل عنوان )نعم ل�س��فارة  ال�س��عودي  دحنّ
اإ�س��رائيلية يف الريا�ض وعالقات طبيعية �س��من املبادرة 
د  ال�س��عودية( اإن ويل العه��د حمم��د بن �س��لمان ل��ن يرتدنّ
حلظ��ة واحدة يف اإلقاء كلمة بالكني�س��ت الإ�س��رائيلي اإذا 

ُوّجهت له دعوة لذلك.
وق��ال الكاتب:رمبا يكون العدو امل�س��رتك ايران عاماًل 
مهما اي�س��ا يف التق��ارب العرب��ي ال�س��رائيلي، لبد لهذه 
الق�سية الفل�س��طينية من حل فقد اأزعجت اجلميع عقودًا 
طويله..واأ�س��اف الكاتب: اعتقد ان العقالء يف ا�س��رائيل 
يدركون حجم واهمية ال�سعودية وانها الرقم ال�سعب يف 
�ملعادلة �لدولية خا�ضة يف ق�ضايا �ل�ضرق �لأو�ضط ولذلك 
اعتق��د ان عل��ى نتنياهو ان يفعلها ويدعو المر ال�س��اب 

الى اإلقاء خطاب يف الكن�س��يت ول اعتقد ان �س��انع �سالم 
مث��ل حمم��د بن �س��لمان �س��يرتدد حلظة واح��دة يف قبول 
تل��ك �لدع��وة �ذ� �قتنع �ن هناك رغبة �إ�ض��ر�ئيلية حقيقة 
يف ال�س��الم وراأى �س��ريكا حقيقي��ا يريد ا�س��تقرار املنطقة 

وعودة الهدوء وال�سالم.
ودع��ا الكات��ب نتنياه��و اإلى قب��ول املب��ادرة العربية 
الت��ي كانت اقرتحتها ال�س��عودية وتبنته��ا جامعة الدول 
العربية، وقال اإنه ل يعتقد اأن “�س��انع �س��الم” مثل ابن 
�س��لمان �س��يرتدد حلظة واحدة يف قبول دعوة من رئي�ض 
الوزراء الإ�سرائيلي اإذا اقتنع باأن هناك رغبة اإ�سرائيلية 
حقيقي��ة وراأى �س��ريكا حقيقي��ا يري��د ا�س��تقرار املنطق��ة 

وعودة الهدوء وال�سالم.
الكاتب ال�س��عودي اع��رتف  اأن ا�س��رائيل دولة بقبول 

عالقات معها، قائال:
ا�س��رائيل دولة ع�س��و يف المم املتح��دة ومعرتف بها 
م��ن دول الع��امل مب��ا فيها اخلم���ض العظمى وم�س��لحتنا 
تق��ول بقب��ول عالقات طبيعي��ة مع ا�س��رائيل كونها دولة 

موؤث��رة ج��دا يف ه��ذا العامل ان مل نق��ل انها ت�س��يطر على 
�س��ناعة القرار يف دول عظمى عديدة وامل�س��لحة اي�س��ا 
تق��ول انن��ا نحت��اج حللف��اء كاإ�س��رائيل ملواجه��ة العدو 
احلقيقي)امل�س��روع الفار�س��ي ( ا�س��افة ال��ى امل�س��روع 

العثماين يف املنطقة.
واعتر الكاتب اأن ال�س��راع مع ا�س��رائيل هو �س��راع 
ح��دود ولي�ض كال�س��راع م��ع اي��ران والدول��ة العثمانية 
�ل��ذي يع��د �ض��ر�ع وج��ود، ما�ض��يا �إل��ى �أبع��د م��ن ذلك 
بالقول اإن ال�سعودية وا�سرائيل يف خندق واحد من حيث 
حماربة ما اأ�س��ماه الإرهاب الإيراين وامل�س��روع العثماين 
ال�ستعماري..وم�س��ى الكات��ب يف جراأت��ه بالدع��وة اإلى 
تب��ادل ال�س��فارات ب��ني ال�س��عودية وا�س��رائيل، ب��ل قال 
: �س��نفرح كث��را لروؤي��ة �س��فارة اإ�س��رائيلية يف الريا�ض 
و�سفارة �س��عودية يف عا�سمة ا�س��رائيل القد�ض الغربية. 
وكلي ثقة ان كثرا من ال�سعوديني وانا احدهم �سي�سعدنا 
ال�س��فر الى دولة ا�س��رائيل وال�س��ياحة هناك وروؤية املاء 
واخل�س��رة والوجه احل�س��ن..كنت قد متنيت ان يحدث 
ذل��ك م��ن ع��دة �ض��نو�ت وذك��رت يف كث��ري م��ن �ملق��الت 
واملقاب��الت التلفزيوني��ة ان ال�س��عوديني �س��ناع �س��الم 
ول يحملون اي عداء او كره لإ�س��رائيل و�س��عبها بل انه 
ي�سرفني وي�سعدين ان اأكون اول �سفر لبالدي يف ا�سرائيل 
وان يرف��رف علم ب��الدي هناك ويرفرف علم ا�س��رائيل يف 
الريا���ض وان نعي���ض ب�س��الم وحمبة ونتعاون ل�س��ناعة 

حياة اأف�سل لل�سعبني.
�فعله��ا يانتنياهو �ذ� �ردت �ل�ض��الم ولن يخذلك حممد 
ب��ن �سلمان.ي�س��ار اإل��ى اأن ال�س��لطات ال�س��عودية تفر�ض 
قيودا م�سددة على حرية الراأي والتعبر بح�سب منظمة 
العف��و الدولية ومنظمة هيومن رايت���ض ووت�ض ما يعني 
اأن ال�س��حيفة مل تك��ن لتن�س��ر مقال الكات��ب العنزي مامل 

يكن يعك�ض توجها �سعوديا ر�سميا.

صحيفة نيويورك تايمز األمريكية:  تكذب اإلم�ارات وتكش�ف السب�ب 

احلقي�ق�ي  إليقاف عملي�اته�ا العسكرية في جبهة الساحل

صحيفة التايمز البريطانية :   حرب اليمن أجبرت النظام السعودي 

ين العام في البورصة على االقتراض وإدراج الدَّ

صحيفة الخليج السعودية:  سنف�رح كثي��رًا برؤي�ة سف�ارة 

إسرائيلية في الرياض وسعودية في عاصمة إسرائيل

موقع “يوراسيا ريفيو”: جهود سعودية للسيطرة على األماكن املقدسة ب� القدس من أجل هذا الهدف؟

اأك��دت م�س��ادر اأمريكي��ة مطلع��ة ا�س��تخدام الع��دوان ال�س��عودي يف اليم��ن، لقنابل 
و�س��واريخ حمرم��ة دوليا �س��نعت يف كيان الحتالل وا�س��تخدمت موؤخ��را يف هجومها 
الع�سكري رفقة القوات الإماراتية على »احلديدة« لال�ستيالء على املنفذ احليوي الأهم 
باليمن.. ووفقا للم�س��ادر املقربة من جلنة ال�ستخبارات يف الكوجنر�ض الأمريكي، فاإن 
اً ا�ستخدمها  مة دولينّ دت �س��الح اجلو ال�سعودي بقنابل و�س��واريخ حمرنّ »اإ�س��رائيل« زونّ
يف ق�س��فه املحافظ��ات اليمنية بهدف جتربته��ا والوقوف على قدرته��ا التدمرية ومدى 
تاأثره��ا على الب�س��ر.. واأكدت امل�س��ادر يف ت�س��ريحاتها ملوقع »اخللي��ج اأون لين« اأن 
الق��وات اجلوي��ة ال�س��عودية ت�س��لنّمت ه��ذه الأ�س��لحة الإ�س��رائيلية باعتبارها اأ�س��لحة 

اأمريكية، خوفاً من ك�سف اخلر وت�سريبه اإلى و�سائل الإعالم.
 وكانت احلكومة ال�س��عودية قد اأبدت يف يناير املا�س��ي، اهتمامها ب�سراء نظام القبة 
احلديدية »الإ�س��رائيلي«، لكي توقف ما ا�س��مته هجوم القوات اليمنية �س��دها، ح�سب 

�سحيفة »جروزاليم بو�ست« الإ�سرائيلية.
وقال تاجر اأ�س��لحة اأوروبي يف ال�س��عودية، اإن اململكة تدر�ض �سراء اأ�سلحة ع�سكرية 
�إ�ض��ر�ئيلية، مبا يف ذلك نظام �حلماية �لإ�ض��ر�ئيلية �لن�ض��ط، و�لذي مت تطويره باأنظمة 

الدفاع املتقدم..  وقد قام ال�س��عوديون بفح�ض الأ�س��لحة الإ�سرائيلية يف اأبوظبي بدولة 
الإمارات.. وهناك تعاون خمابراتي بني ال�س��عودية والحتالل مبوازاة م�ساع لتطبيق 

العالقات بني اجلانبني يف املجالت كافة .

موق�����ع 
»الخلي�ج 

السعودیة تقصف الیمن بأسلحة »إسرائيلية«!أون الين«: 
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جرائم العدوان

منذ مطلع العام 2017م: استشهاد وإصابة 144 صيادًا بغارات وقصف بوارج العدوان

ا�ست�س��هد 97 �س��يادًا واأ�س��يب 47 بغ��ارات ط��ران الع��دوان وق�س��ف بوارج��ه 
احلربية، لقوارب وموانئ ال�س��طياد منذ مطلع العام 2017م وحتى نهاية الن�سف 

الأول من العام اجلاري.
واأو�س��حت م�س��لحة خف��ر ال�س��واحل يف اإح�س��ائية ح��ول جرائم الع��دوان بحق 
ال�سيادين، اأن غارات وق�سف بوارج العدوان اإدى اإلى تدمر 134 قاربا خالل نف�ض 

الفرتة.
وبح�سب اإح�س��ائية م�سلحة خفر ال�سواحل فاأن بوارج العدوان نفذت العديد من 
عمليات القر�سنة واحتجزت 477 �سيادًا، ل يزال 110 منهم معتقلون لدى العدوان 

مع 45 قارب �سيد.

استشهاد وإصابة 144 صيادًا بقصف طيران العدوان وبوارجه منذ مطلع العام املاضي 

العدوان الأمريكي ال�شعودي ارتكب املجازر الوح�شية بحق 
اليمن��ن مل ي�شتثن فيه��ا حتي الأطف��ال والن�شاء على م��دي الأعوام 
الثالثة املا�شية والعام اجلاري، ا�شت�شهد وجرح فيها ع�شرات الآلف، 
ودم��رت ع�ش��رات الآلف م��ن املمتل��كات اخلا�ش��ة والعامة م��ن منازل 
وم�شاري��ع خا�شة وخدمية وبنى حتتية، اإل اأن العدوان خ�شر معركة 
القي��م واملبادئ قب��ل اخل�ش��ارة الع�شكرية، فها ه��ي الرادة وال�شمود 

اليماين يف ازدياد يوما بعد يوم، وقد اثبتت �شنوات العدوان ذلك.
ومع توا�شل اإجرام العدوان الأمريكي ال�شعودي، نحر�ص يف �شحيفة 
احلقيق��ة على ر�ش��د ون�شر اإح�شائي��ة اأ�شبوعية لغ��ارات العدوان وما 
ينج��م عنها، وذل��ك حر�شا من��ا على اإط��الع املجاهدين عل��ى جرائم 
الع��دو بح��ق اأبناء اليم��ن، ولتكون دافع��ا وحمفزا ل��كل الحرار على 

التنكيل بالأعداء يف خمتلف جبهات العزة واجلهاد.

في غضون 5 أيام : استشهاد وإصابة أكثر من 60 مواطنًا بغارات وقصف العدوان  

السبت: استشهاد وإصابة 11 مواطنًا بغارات وقصف 
صاروخي ومدفعي للعدوان

الأمريك��ي،  ال�س��عودي  الع��دوان  ط��ران  وا�س��ل 
�س��ن غارات��ه على �س��عدة خمل��ف اأ�س��رار يف ممتلكات 

املواطنني.
ففي �س��عدة اأ�س��يب طف��ل مبنطقة غاف��رة مبديرية 
الظاهر اإثر انفجار قنبلة عنقودية من خملفات العدوان 

ال�سعودي الأمريكي.
ويف �س��عدة اأي�س��ا �س��ن ط��ران الع��دوان 4 غارات 
عل��ى مديرية باق��م، و3 غارات عل��ى منطقتي املالحيط  
واملجدع��ة مبديري��ة الظاه��ر، و3 غ��ارات عل��ى منطقة 

البقع مبديرية كتاف.

وا�ستهدف جي�ض العدو ال�سعودي بق�سف �ساروخي 
ومدفع��ي مناطق �س��كنية مبديري��ات الظاه��ر وحيدان 

ومنبه احلدودية.
ويف احلدي��دة �س��ن ط��ران الع��دوان غارت��ني عل��ى 

منطقة اجلبانة مبديرية احلايل.
ويف جيزان �سن الطران املعادي غارتني �سرق موقع 

الدود وعلى تويلق.
ويف حلج ا�ست�س��هد مواطنان وجرح اآخر اإثر قن�سهم 

من قبل مرتزقة العدوان يف منطقة احلوامرة.

يوا�س��ل ط��ران الع��دوان ال�س��عودي الأمريك��ي �س��ن غاراته على 
خمتلف املحافظات واملناطق اليمنية خملفا �س��هداء وجرحى واأ�سرارا 

مادية كبرة يف املمتلكات.
اإث��ر غ��ارة لط��ران الع��دوان  يف احلدي��دة ا�ست�س��هد 6 مواطن��ني 

ا�ستهدفت منزل مواطن يف مديرية زبيد.
واأك��د مرا�س��ل امل�س��رة ن��ت يف احلدي��دة اأن ط��ران العدوان �س��ن 

�سل�سلة غارات ه�سترية على مديرية زبيد خالل ال�ساعات املا�سية.
كما ا�ست�س��هد مواطن واأ�سيب 5 اآخرين اإثر ا�ستهداف العدوان لعدد 

من ال�سيارات بينها حافلة ركاب مبديرية اجلراحي.
و�س��ن ط��ران الع��دوان غارتني عل��ى اإح��دى ك�س��ارات الأحجار يف 
مديرية باجل باحلديدة، كما �سن 4 غارات على مديرية ال�سليف وغارة 

على جزيرة كمران، فيما ا�ستهدف ب�3 غارات مدينة احلديدة.
ويف �س��عدة ا�ست�س��هد 3 اأطفال واأ�س��يب طفالن اآخ��ران بجروح اإثر 
الق�سف ال�ساروخي واملدفعي ال�سعودي على مديرية �سدا احلدودية.

كما اأ�س��يبت امراأة م�س��نة بجروح اإثر جتدد الق�س��ف ال�س��اروخي 
واملدفعي على مناطق �سكنية مبديرية �سدا احلدودية.

و�سن طران العدوان 7 غارات على منطقة ال�سوح مبديرية كتاف، 
و�س��ن 6 غارات على مناطق اأ�سيق واملليل واأتي�ض مبديرية كتاف، و4 

غارات على مديرية باقم، كما �سن غارة على مديرية �سحار.
و�س��هدت مناطق �س��كنية مبديريتي منبه ورازح احلدوديتني ق�سفا 

�ساروخيا ومدفعيا �سعوديا.
ويف اجلوف اأ�س��يب مواطن يف مزرعته مبديرية املتون جراء ق�س��ف 

مرتزقة العدوان بالأ�سلحة الثقيلة.
اأما يف عمران ف�سن طران العدوان 5 غارات على مديرية ذيبني.

ويف جيزان �سن العدوان غارة على جبل تويلق.

مواطنًا   20 استش�هاد  االثن�ني: 
الع�دوان  وقص�ف  بغ�ارات 

ومرتزقته في عدة محافظات

وا�س��ل ط��ران العدوان ال�س��عودي الأمريك��ي، اليوم الثالثاء، �س��ن غارات��ه على خمتلف 
املحافظات واملناطق اليمنية خملفا �سهداء وجرحى واأ�سرارا مادية كبرة يف املمتلكات.

ففي حمافظة احلديدة، ا�ست�سهدت امراأة وجرح 3 مواطنني اإثر ا�ستهداف طران العدوان 
اأ�سرة نازحة يف منطقة كيلو 16 مبديرية احلايل.

ويف احلديدة اأي�س��اً، �س��ن طران الع��دوان غارتان على جزيرة كمران، وغ��ارة ثالثة على 
منطقة العني مبديرية باجل.

ويف حمافظة حجة، ا�ست�س��هد مواطن واأ�س��يب 3 اآخرون يف قري��ة الفر�ض مبديرية حر�ض، 
بانفجار قذيفة �ساروخية من خملفات العدوان.

ويف حمافظ��ة �س��عدة، �س��ن طران العدوان غ��ارة على مديري��ة ال�س��فراء، وغارتان على 
منطقة ن�سور مبديرية ال�سفراء اأي�ساً، و 4 غارات على منازل وممتلكات املواطنني يف باقم.

ويف حمافظة �سعدة اأي�ساً، ا�ست�سهد مواطن متاأثرا بجروحه اإثر الق�سف املدفعي ال�سعودي 
على منطقة بني ذهل مبديرية الظاهر الذي اأدى اإلى اإ�سابة عدة مواطنني بجروح متفاوتة.

كما ا�س��تهدف العدوان بالق�س��ف ال�س��اروخي واملدفعي قرى اآهلة بال�سكان مبديرية رازح 
احلدودية، ومناطق �س��كنية مبديرية باقم، ومناطق متفرقة يف مديرية �س��دا، حمدثة اأ�سرارًا 

يف منازل املواطنني.
ويف حمافظة عمران، �سن طران العدوان 7 غارات متفرقة على مديرية ذيبني.

ويف حمافظة ماأرب، ا�ستهدف طران العدوان مديرية �سرواح ب� 3 غارات جوية.

الثالثاء: استشهاد وإصابة 12 
مواطنًا في ثالث محافظات

جوي�ة  غ�ارات  األح�د: 
صاروخ�ي  وقص�ف 
ومدفع�ي عل�ى املناط�ق 
السكنية ومزارع املواطنني
وا�س��ل طران العدوان ال�سعودي الأمريكي �سن غاراته على 

خمتلف املحافظات خملفا اأ�سرارا مادية يف املمتلكات.
يف �سعدة �سن طران العدوان غارة على مديرية باقم.

و�س��هدت مناطق �سكنية من مديرية رازح احلدودية ومنطقة 
قارة مبديرية جمز ق�سفا �ساروخيا ومدفعيا �سعوديا.

ويف حمافظة �سنعاء �سن طران العدوان غارتني على مع�سكر 
رمية حميد مبديرية �سنحان.

اأم��ا يف احلدي��دة ف�س��ن العدوان غ��ارة على منطق��ة كيلو 16 
مبديرية احلايل.

وا�س��ل طران العدوان ال�سعودي الأمريكي �سن غاراته وق�سفه ال�ساروخي واملدفعي على 
خمتلف مناطق ومديريات حمافظة �سعدة.

حيث �سن طران العدوان 6 غارات على منطقة ال�سيعة مبديرية �سدا احلدودية.
وتعر�س��ت ممتلكات املواطنني لأ�سرار اإثر ا�ستهداف العدو ال�سعودي بالق�سف ال�ساروخي 

واملدفعي مناطق �سكنية مبديرية رازح احلدودية
كما �سهدت مناطق �سكنية يف مديرية �سدا احلدودية ق�سفا �ساروخيا ومدفعيا �سعوديا.

األربعاء: قصف جوي 
وصاروخي على مناطق 

متفرقة بصعدة

بينه��م  مواطن��اً   13 واأ�س��يب  ا�ست�س��هد 
اأطف��ال ون�س��اء الي��وم اخلمي���ض اإث��ر غ��ارة 
لطران الع��دوان ال�س��عودي الأمريكي على 
من��زل مواط��ن يف مديري��ة �س��حار مبحافظة 

�سعدة �سمايل البالد.
ع��ن  �س��عدة  يف  حمل��ي  م�س��در  واأف��اد 
بينه��م   5 واإ�س��ابة  مواطن��ني   8 ا�ست�س��هاد 
اأطفال ون�س��اء جراء غارة لط��ران العدوان 
ال�س��يفي  اآل  منطق��ة  يف  من��زل  ا�س��تهدفت 

مبديرية �سحار.
كم��ا ط��ران العدوان غ��ارة عل��ى منطقة 
اآل ال�س��يفي يف مديري��ة �س��حار اأ�س��فرت عن 
ا�ست�س��هاد مواطن وتدمر منزله وحفار مياه 

كان بجوار املنزل.
وكان مواطن ا�ست�س��هد واأ�سيب اآخرون، 
اإث��ر ق�س��ف �س��اروخي ومدفع��ي �س��عودي 

عل��ى من��ازل املواطن��ني يف مديري��ة الظاه��ر 
احلدودية بذات املحافظة.

ياأت��ي ذلك يف �ض��ياق �جلر�ئم �لتي يرتكبها 

طران الع��دوان ال�س��عودي الأمريكي بحق 
�ل�ضعب �ليمني منذ �أكرث من ثالث �ضنو�ت يف 

خمتلف املحافظات.

13 شهيدًا وجريحًا بينهم أطفال ونساء بغارة 
لطيران العدوان على منزل في صعدة



4 عملي����ات هجومي�ة نوع���ية  
وأبطالن�ا يس�تعيدون الس�يطرة عل�ى موقع الش�رفة املط�ل على مدين�ة جنران

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

ِمِننَي } اآل عمران 139 وؤْ اإِن ُكنُتم ُمّ 8

 قوى الغزو  في الساحل بني مد سالح اجلو املسير وجزر القوة الصاروخية .. الهندسة وضد الدروع تفترسان عشرات اآلليات واملدرعات وأبطال القناصة يقنصون عشرات املرتزقة 

 عمليات نوعية في مختلف اجلبهات وتطهير مواقع استراتيجية في البيضاء ومأرب وعسير والسيطرة على 4 قرى في جيزان
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نجران اإلى املجاهدين من اأبطال اجلي�ش واللجان ال�صعبية:
عل��ى وقع �صرباتك��م املنكلة، و�صمودكم االأ�صط��وري وا�صتب�صالكم العظيم، وت�صحياتكم امل�صتم��رة، وباأياديكم الطاهرة التي 

ت�ص��رب بقوة اهلل قوى الغزو واالحت��الل واأذيالهم وما نراه من عظمة ال�صمود والثبات يف ميادين اجلهاد بالتوازي مع اإ�صرار 
العق��ل اليمن��ي عل��ى االإب��داع واالبت��كار يف ميادي��ن الت�صنيع الع�صك��ري لهو بداي��ة ملرحلة جديدة ب��داأ فيها حتال��ف العدوان 

االإجرام��ي يت�صظ��ى وبداأ يدرك حج��م املاأزق الذي وقع فيه بكل غ��رور وغطر�صة وكرياء، اأيها االأبط��ال اإن الن�صر الآت ووعد 
اهلل لقري��ب وم��ا يجب علينا �صوى موا�صلة ال�صمود واليقظة واالنتباه والقت��ال باأقوى ما ن�صتطيع فال�صربة القا�صية اأتى وقتها 

ويجب اأن تليق ب�صمودكم وب�صالتكم واأنتم اأهال لها.. وعودًا اإلى م�صتجدات االأيام املا�صية كانت من اأيام اهلل وكان تاأييد اهلل فوق 
املتوقع ففي الوقت الذي يرتنح فيه العدوان يدخل ال�صعب اليمني مرحلة ردع جديدة بطائرات ]�صماد2[ امل�صرة التي اأ�صقطت 

هيمن��ة الع��دو اجلوي��ة كما ت�صاعدت العملي��ات الهجومية اجلوية للطائرات امل�ص��رة ب�صكل الفت يف الداخل واخل��ارج واإلى جانب 
�صرب الطائرات امل�صرة تواكب القوة ال�صاروخية �صن هجماتها البال�صتية ب�صواريخ نوعية جديدة مل يتم الك�صف عنها اإعالميًا كما 

�صدر اأبطالنا يف ال�صاحل الغربي �صمودًا ال مثيل له يف جبهة التحيتا ومتكن اأبطالنا كذلك من تطهر مواقع ا�صرتاتيجية يف البي�صاء 
وماأرب وعلب وال�صيطرة على مواقع ا�صرتاتيجية يف جبهات ما وراء احلدود ونرتككم مع بقية التفا�صيل..

ت�س��دى اأبط��ال اجلي���ض واللج��ان ال�س��عبية، اليوم ال�س��بت، 
ملحاولة زح��ف نفذها مرتزقة اجلي�ض ال�س��عودي، كما مت تدمر 
اآلي��ات له��م قبال��ة جن��ران.. واأفاد م�س��در ع�س��كري عن �س��د 
حماول��ة زح��ف نفذها مرتزقة اجلي�ض ال�س��عودي يف �س��حراء 

�لأجا�ضر موؤكدً� �ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم.
واأ�س��اف امل�س��در باأن وحدة الهند�س��ة التابع��ة للجي�ض 
واللجان ال�س��عبية دمرت بعبوات نا�سفة طقمني ع�سكريني 
حمملني مبرتزقة اجلي�ض ال�سعودي يف �سحراء الأجا�سر، 

موؤكدا م�سرع وجرح كل من كان على متنهما.
ال�س��عبية  واللج��ان  اجلي���ض  مدفعي��ة  دك��ت  كم��ا 
جتمع��ات مرتزقة اجلي�ض ال�س��عودي يف موقع الطلعة، 
حمققة اإ�س��ابات دقيقة ومبا�سرة.. ا�س��تهدفت قذائف 
مدفعي��ة اجلي���ض واللج��ان جتمع��ا لآلي��ات اجلي�ض 
ال�س��عودي منطق��ة ال�س��وح قبال��ة جن��ران وحققت 
اإ�س��ابات مبا�سرة.. وقال م�سدر ع�سكري اأن عملية 
ال�س��تهداف متت عق��ب عملي��ة ا�س��تطالع موفقة 
لتجمع اآليات اجلي�ض ال�سعودي اأثناء حماولتهم 
بع��د  واملرتزق��ة  ال�س��عوديني  اجلن��ود  تعزي��ز 
ال�س��ربات املنكل��ة الت��ي تلقوه��ا عل��ى اأي��دي 
اجلي�ض واللجان ال�سعبية على امتداد جبهات 
القط��اع.. كم��ا لقي ع��دد من مرتزق��ة اجلي�ض 
ال�س��عودي م�س��رعهم وج��رح اآخ��رون، اإثر 
هج��وم نوعي ا�س��تهدف مواقعه��م بقط��اع 

جنران.
اأبط��ال  اأن  ع�س��كري  م�س��در  واأف��اد 

اجلي���ض واللج��ان ال�س��عبية نف��ذوا عملي��ة هجومية عل��ى رقابة 
اخل�سباء.. موؤكدا م�سرع واإ�سابة الع�سرات من املرتزقة.

كم��ا نفذ اأبطال اجلي�ض واللجان ال�س��عبية عملي��ة نوعية ثانية 
يوم الثنني املا�س��ي على اأحد مواقع مرتزقة اجلي�ض ال�س��عودي 
يف جنران.. واأفاد م�س��در ع�س��كري اأن جماهدي اجلي�ض واللجان 
نف��ذوا عملية نوعية عل��ى اأحد مواقع مرتزقة اجلي�ض ال�س��عودي 
يف ال�س��رفة.. واأ�ساف امل�س��در الع�سكري اأنه �سقط قتلى وجرحى 
يف �س��فوف مرتزق��ة اجلي�ض ال�س��عودي كم��ا مت اغتن��ام كمية من 
الأ�س��لحة خ��الل العملي��ة يف ال�س��رفة.. كم��ا نف��ذ اأبط��ال اجلي���ض  
واللج��ان ال�س��عبية يوم الأربع��اء عملية هجومي��ة مباغتة اأخرى 

على مواقع جلنود �سعوديني ومرتزقتهم يف جنران،.
واأف��اد م�س��در ع�س��كري عن عملي��ة هجومي��ة للمجاهدين على 
مواق��ع قبالة جن��ران، نتج عنها م�س��رع وجرح ع��دد من مرتزقة 
العدوان.. واأكد امل�س��در م�سرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان 
اأي�س��ا يف العملية الهجومية على مواقعهم يف �سحراء البقع قبالة 

جن��ران.. وكان نفذ اأبطال اجلي�ض واللجان يف وقت �س��ابق عملية 
نوعية على اأحد مواقع مرتزقة اجلي�ض ال�س��عودي يف  ال�س��رفة ب� 

جنران غنموا خاللها كمية من الأ�سلحة والذخائر.

الساحل الغربي 
سالح اجلو املسير يكثف هجماته

 على قوى الغزو في الساحل الغربي
�سن �سالح اجلو امل�سر الثنني املا�سي �سل�سلة غارات طالت جتمعات للغزاة واملنافقني يف ال�ساحل الغربي.

وذكر م�س��در ع�س��كري ان الطران امل�سر ر�س��د وا�ستهدف بغارات جتمعات ومع�سكرات م�س��تحدثة لقوى العدوان يف ال�ساحل 
الغربي.. واأكد امل�سدر اأن الهجوم اجلوي للطران امل�سر اأ�سفر عن خ�سائر يف عديد وعتاد الغزاة واملنافقني يف ال�ساحل الغربي.

يذكر اأن �سالح اجلو امل�سر كثنّف خالل الأيام املا�سية من عمليات ا�ستهداف قوى الغزو 

سقوط العشرات من القتلى واجلرحى
نوفان  جبل  من  واسعة  أجزاء  على  والسيطرة  والقاعدة  داعش  صفوف  في   

االستراتيجي بعمليات هجومية واقتحام نوعي ألبطال اجليش واللجان الشعبية

عملي��ات واسع�ة للجيش واللج��ان الشعب�ية
 انتهت بسيطرة أبطالنا على تباب املطار بصرواح وسالح اجلو يستهدف قيادات املرتزقة بعملية نوعية على القصر اجلمهوري

وزع الع��الم احلربي م�س��اهد تعر�ض للم��رة الأولى لعمليات 
وا�سعة يف حمور �سرواح مبحافظة ماأرب.

واأظه��رت امل�س��اهد �س��يطرة اجلي���ض واللجان ال�س��عبية على 
مواق��ع مترك��ز ق��وى املرتزقة على طول �سل�س��لة تب��اب املطار يف 
�س��رواح.. ووثقت عد�س��ة العالم احلربي عمليات اقتحام ابطال 
اجلي�ض واللجان ال�س��عبية لثكنات املرتزقة وفرار مئات املرتزقة 

حتت �س��غط ن��ران اجلي���ض واللج��ان ال�س��عبية رغم 
ال�س��ناد اجلوي لط��ران العدوان الذي �س��ن 

�سل�س��لة غ��ارات يف حماول��ة لوق��ف تقدم 
اأبطال اجلي�ض واللجان ال�سعبية على 

مواقع املرتزقة.
وبح�س��ب امل�س��اهد فق��د متك��ن 
اأبط��ال اجلي�ض واللجان ال�س��عبية 
م��ن تدم��ر عدد كب��ر م��ن الآليات 

والدباب��ات التابع��ة للمرتزقة خالل 

العملي��ات الوا�س��عة والت��ي ظه��رت حمرتق��ة ومدم��رة يف ثكنات 
الع��دو بالإ�س��افة اإل��ى توثي��ق ا�س��تهداف وتدم��ر ع��دة اآلي��ات 
ب�س��واريخ موجهة وعبوات نا�سفة كبدت املرتزقة خ�سائر فادحة 
يف الأرواح.. وخلفت عمليات الهجوم وال�س��يطرة على �سل�س��لة 
تب��اب مط��ار �س��رواح مقت��ل وج��رح الع�س��رات م��ن املرتزق��ة 
واملنافق��ني بينه��م قيادات والذين تناثرت اأ�س��الوؤهم يف �س��احة 
املعركة وتكد�س��ت جثثه��م يف املواقع التي مت تاأمينها ب�س��واعد 
اأبطال اجلي�ض واللجان..واأظهرت امل�س��اهد جانباً من 
العتاد احلربي ال��ذي مت اغتنمه اجلي�ض واللجان 
ال�س��عبية م��ن مواق��ع املرتزقة خ��الل العملية 
الع�س��كرية التي انتهت بتاأمني كامل �سل�س��لة 
تباب املطار..كما ا�ستهدفت وحدة القنا�سة 
7 مرتزق��ة يف �س��رواح م��اأرب.. اإلى جانب 
ذلك قتل �لقي��ادي و�ل�ض��يخ �لقبلي  �ملنافق 
مبخوت �س��الح الأحرق قائد جبهة مديرية 

العبدي��ة ومدي��ر الأم��ن باملديري��ة بن��ران اجلي�ض 
واللجان ال�س��عبية يف املعارك امل�ستمرة مبطقة قانية 

الواقعة بني حمافظتي ماأرب والبي�ساء.
كما نفذ �س��الح اجلو امل�س��ر يوم اخلمي�ض املا�سي، 

لقي��ادات منافق��ي  ا�س��تهدف اجتماع��ا  هجوم��اً جوي��اً 
العدوان الأمريكي ال�سعودي يف حمافظة ماأرب.

واأو�س��ح م�س��در يف �س��الح اجل��و امل�س��ر اأن الهجوم 
ا�س��تهدف اجتماع لقيادات املنافقني يف الق�سر اجلمهوري 

مبارب وخلف خ�س��ائر ب�س��رية كبرة يف �سفوف املنافقني 
املرتزق��ة.. وكان �س��الح اجلو امل�س��ر �س��ن �سل�س��لة غارات 

اأم�ض الأول، على مع�سكر اللبنات التابع ملنافقي العدوان بني 
حمافظت��ي اجلوف وماأرب واأوقع خ�س��ائر فادحة يف �س��فوف 

املنافق��ني يف املع�س��كر..يذكر اأن �س��الح اجلو امل�س��ر للجي�ض 
واللجان ال�س��عبية ا�س��تهدف، اأم���ض الأربعاء، بطائ��رة بعيدة 

املدى من طراز �سماد 2 م�سفاة �سركة اأرامكو يف الريا�ض.

البيضاء

مأرب

لقي عدد من منافقي العدوان مما ي�س��مى ب� 
القاع��دة وداع�ض واأ�س��يب اآخرون اليوم 
الثن��ني اإث��ر عملي��ات ع�س��كرية عل��ى 
مواقعهم مبحافظة البي�ساء، كما مت 
ك�سر زحف للمنافقني مبديرية نهم.. 
واأكد م�س��در ع�سكري اأن جماهدي 
اجلي���ض واللجان ال�س��عبية �س��نوا 
عملي��ة اإغ��ارة على مواق��ع منافقي 
العدوان من تنظيم القاعدة وداع�ض 
يف �س��عب الن�س��ري وحيود مل�سان يف 

قيفة برداع ما اأدى اإلى م�سرع وجرح عدد منهم.
واأ�س��اف امل�س��در اأن اأبط��ال اجلي�ض واللج��ان نفذوا عملي��ًة هجومية على 

مو�ق��ع �ملنافق��ن مبنطق��ة ف�ض��حة يف ناط��ع ب��ذ�ت �ملحافظ��ة و�ض��قوط قتلى 
وجرحى يف �سفوفهم..  كما نفذ جماهدو اجلي�ض واللجان ال�سعبية يوم الثالثاء 

املا�سي عمليًة هجومية وا�سعة على مواقع منافقي العدوان ال�سعودي الأمريكي 
من القاعدة وداع�ض مبحافظة البي�س��اء واأكد م�س��در ع�س��كري اأن اأبطال اجلي�ض 

واللجان ال�س��عبية نف��ذوا بعون اهلل عمليًة هجومية وا�س��عة عل��ى مواقع القاعدة 
ود�ع�ص يف �لقري�ض��ية بالبي�ض��اء م��ا �أدى �إلى �ض��قوط قتلى وجرحى يف �ض��فوفهم، 

موؤك��دًا ب��اأن اجلي�ض واللجان ا�س��تعادوا اأجزاًء وا�س��عة من جبل نوف��ان واقتحموا 
مواقع اأخرى.

الجوف

هجوم نوعي لسالح اجلو 
املسير على معسكر اللبنات في 

اجلوف ومصرع العشرات من 
املنافقني بكمائن نوعية
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وأبطالن�ا يس�تعيدون الس�يطرة عل�ى موقع الش�رفة املط�ل على مدين�ة جنران

9 بشائر
النصر

الثالثاء 
24/  7 /  2018م املوافق 11 ذو القعدة 1439هـ  العدد )273(

 قوى الغزو  في الساحل بني مد سالح اجلو املسير وجزر القوة الصاروخية .. الهندسة وضد الدروع تفترسان عشرات اآلليات واملدرعات وأبطال القناصة يقنصون عشرات املرتزقة 

 عمليات نوعية في مختلف اجلبهات وتطهير مواقع استراتيجية في البيضاء ومأرب وعسير والسيطرة على 4 قرى في جيزان

جن��ران.. وكان نفذ اأبطال اجلي�ض واللجان يف وقت �س��ابق عملية 
نوعية على اأحد مواقع مرتزقة اجلي�ض ال�س��عودي يف  ال�س��رفة ب� 

جنران غنموا خاللها كمية من الأ�سلحة والذخائر.

أبطالن�ا يحكم�ون السي�ط�رة
 عل�ى 4 قرى بجيزان ووح�دة الدروع تنفذ كمائن نوعية وس�قوط 
عش�رات القتل�ى م�ن اجلي�ش الس�عودي ومرتزقته الس�ودانيني

أبطالنا يسيطرون على جبل شعير االستراتيجي
 قبال�ة منفذ علب وس�قوط العش�رات من املنافق�ني وجنود آل س�عود قتلى 
والصاروخ�ي  املدفع�ي  اإلس�ناد  لس�الح  متواصل�ة  بعملي�ات  وجرح�ى 

وحدة القناصة جتهز على العشرات 
من مرتزقة قوى الغزو واالحتالل 

في جبهة حيس
دخلت وحدة القنا�سة على خط املواجهة يف ال�ساحل الغربي بفاعلية 

كبرة ومتكنت خالل الأيام املا�س��ية � بف�س��ل اهلل � من قن�ض ع�س��رات 
املرتزق��ة حي��ث متكنت من قن���ض عددا من املرتزقة خالل الت�س��دي 

لزحف فا�ضل باجتاه مفرق �لعدين بحي�ص  . و�إلى جانب ذلك لقي 9 
من املرتزقة حتفهم بنران رجال القنا�سة �سرق و�سمال التحيتا 

خ��الل عملي��ات اجلي�ض واللج��ان ال�س��عبية هن��اك، كما متكن 
اأبط��ال وحدة القنا�س��ة م��ن قن�ض 9 منافقني خالل ت�س��دي 

اأبط��ال اجلي���ض واللج��ان ال�س��عبية ملح��اولت م�س��تمرة 
اجلي���ض  جماه��دي  مواق��ع  عل��ى  للزح��ف  للمنافق��ني 

واللجان بحي�ض.

سالح اجلو املسير يكثف هجماته
 على قوى الغزو في الساحل الغربي

�سن �سالح اجلو امل�سر الثنني املا�سي �سل�سلة غارات طالت جتمعات للغزاة واملنافقني يف ال�ساحل الغربي.
وذكر م�س��در ع�س��كري ان الطران امل�سر ر�س��د وا�ستهدف بغارات جتمعات ومع�سكرات م�س��تحدثة لقوى العدوان يف ال�ساحل 

الغربي.. واأكد امل�سدر اأن الهجوم اجلوي للطران امل�سر اأ�سفر عن خ�سائر يف عديد وعتاد الغزاة واملنافقني يف ال�ساحل الغربي.
يذكر اأن �سالح اجلو امل�سر كثنّف خالل الأيام املا�سية من عمليات ا�ستهداف قوى الغزو 

عمليات هجومية وتدمير 17 آلية و5 مدرعات
لقي عدد من مرتزقة العدوان ال�سعودي الأمريكي م�سرعهم ، ومت تدمر مدرعة واآليتني خالل 

عملية ع�سكرية للجي�ض واللجان ال�سعبية بال�ساحل الغربي.
واأو�س��ح م�سدر ع�س��كري اأن جماهدي اجلي�ض واللجان ال�سعبية نفذوا – بعون اهلل – عملية 

ع�سكرية ا�ستهدفت جتمعات الغزاة واملرتزقة �سرق منطقة التحيتا بال�ساحل الغربي.
واأكد امل�س��در م�س��رع وج��رح اأعداد م��ن املرتزقة اأن العملي��ة خلفت خ�س��ائر يف عديد وعتاد 

املرتزقة وتدمر 2 مدرعات و3 اآليات ع�سكرية بعبوة نا�سفة واغتنام ر�سا�ض
كما نفذ جماهدو اجلي�ض واللجان ال�س��عبية عمليات ع�سكرية على مواقع الغزاة واملرتزقة يف 

جبهة ال�ساحل الغربي، 
واأفادت م�س��ادر ع�س��كرية عن عمليات ع�س��كرية نفذها اأبطال اجلي�ض واللجان ال�سعبية على 

مواقع الغزاة واملرتزقة يف اأطراف مديريتي الدريهمي وحي�ض.
وكان جماهدو اجلي�ض واللجان ال�س��عبية قد اأف�سال حماولة ت�سلل ملرتزقة العدوان ال�سعودي 

الأمريك��ي باجت��اه منطق��ة الفازة ال�س��احلية غربي التحيت��ا، كما دكت مدفعي��ة اجلي�ض واللجان 
جتمعات للغزاة واملنافقني غرب التحيتا موقعة اإ�سابات مبا�سرة.

قصير  باليستي  صاروخ 
للغزاة  معسكرًا  يدك  املدى 

في الساحل الغربي.
اأكد م�س��در يف القوة ال�س��اروخية اإطالق 

بالي�س��تي  �س��اروخ  ال�س��اروخية  الق��وة 
للغ��زاة  مع�س��كر  عل��ى  امل��دى  ق�س��ر 

الق��وة  اأن  يذك��ر  الغرب��ي..  بال�س��احل 
ال�س��اروخية للجي���ض واللج��ان ال�س��عبية 
�س��اروخا  اجل��اري  يولي��و   11 يف  اأطلق��ت 
بالي�س��تيا ق�س��ر امل��دى عل��ى جتمع��ات الغزاة 
واملرتزقة يف ال�س��احل الغربي، واأ�ساب ال�ساروخ 

هدفه بدقة عالية.

في  بارزة  قيادات  مقتل 
صفوف مرتزقة قوى الغزو واالحتالل 

لقي القيادي املنافق العقيد ر�س��اد �س��الح امل�سري قائد ماي�سمى الكتيبة الرابعة التابعة للمرتزق طارق عفا�ض م�سرعه 
بنران اجلي�ض واللجان ال�س��عبية. كما لقي القيادي املنافق ال�س��يخ حممد بن حممد على الدين قائد ما ي�س��مى اللواء التا�سع 

عمالقة وقائد ما ي�سمى مقاومة جبل را�ض م�سرعه بظروف غام�سة

نفذ �س��الح اجلو امل�س��ر، م�ساء الثالثاء املا�س��ي، هجوماً جوياً على اأحد مع�سكرات مرتزقة العدوان يف حمافظة اجلوف.. واأو�سح م�سدر ب�سالح اجلو 
امل�سر اأن الهجوم اجلوي ا�ستهدف مع�سكر اللبنات التابع ملرتزقة العدوان يف اجلوف.. واأكد امل�سدر اأن الهجوم اجلوي اأوقع ع�سرات القتلى واجلرحى 
يف �سفوف املرتزقة املتمركزين يف املع�سكر امل�ستهدف.. جتدر الإ�سارة اإلى اأن هذه العملية الهجومية على مع�سكر البنات يف حمافظة اجلوف، هي الأولى 

من نوعها يف هذه املحافظة، يف ت�ساعد ملحوظ لعمليات �سالح اجلو امل�سر.
كما لقي عدد من منافقي العدوان م�س��رعهم وجرح اآخرون، يوم ال�س��بت املا�س��ي جراء كمائن نوعية  وتدمر اآليتهم يف حمافظة اجلوف..  واأكد م�سدر 
ع�س��كري م�س��رع 8 منافقني واإ�س��ابة 4 اآخرين اإثر تدمر اآليتهم يف جبهة املها�س��مة مبديرية خب وال�سعف بعبوة نا�سفة، واأ�س��اف اأن عددا من املنافقني 
قتلوا اإثر وقوعهم يف كمني بعبوات نا�سفة يف جبهتي �سرين واملها�سمة مبديرية خب وال�سعف.. كما لقي عدد من املرتزقة  م�سرعهم يف كمينني منف�سلني، 
بعبوتني نا�س��فتني، يف جبهة خب وال�س��عف يف اجلوف.. كما اأعلن م�س��در ع�س��كري م�س��رع واإ�س��ابة الع�س��رات من املنافقني بينهم قيادات اإثر ا�ستهداف 
جتمعاتهم يف جممع احلزم مبدينة احلزم عا�س��مة حمافظة اجلوف.. وقال امل�س��در الع�س��كري اإن اجلي�ض واللجان ال�س��عبية ا�س��تهدفوا م�ساء الحد 15 

يوليو جتمعات كبرة للمنافقني يف جممع احلزم ب�اجلوف ب�سلية من �سواريخ الكاتيو�سا.

اأحك��م اأبط��ال اجلي���ض واللجان ال�س��عبية يوم ال�س��بت املا�س��ي، 
�س��يطرتهم على مواقع ع�س��كرية وع��دد من القرى ال�س��عودية خالل 
عملية ع�س��كرية وا�س��عة بقطاع جيزان.. واأفاد م�س��در ع�س��كري اأن 
اأبط��ال اجلي���ض واللج��ان ال�س��عبية متكن��وا خ��الل عملية ع�س��كرية 

وا�سعة من ال�سيطرة على اأربع قرى وعدد من 
املواقع الع�سكرية �سرق و�سمال الدود وقبالة 
جبل دخ��ان بجيزان.. واأكد امل�س��در تدمر 4 
اآلي��ات ع�س��كرية وم�س��رع وجرح واأ�س��ر عدد 
من املرتزق��ة خالل تاأمني عدد م��ن املناطق يف 
جيزان.. وعلى �س��عيد مت�س��ل دم��رت وحدة 
الهند�س��ة اآلية تابعة ملرتزق��ة العدوان بعبوة 
نا�س��فة يف تب��ة البلبل��ة ب�منف��ذ الط��وال قبالة 
يف  وزع  احلرب��ي  الإع��الم  وكان  جي��زان.. 
وقت �س��ابق اليوم م�س��اهدا لعملي��ات اجلي�ض 
واللج��ان ال�س��عبية و�س��يطرتهم عل��ى مواقع 
ع�سكرية �س��عودية بالإ�سافة اإلى اغتنام عتاد 
ع�س��كري متن��وع يف قط��اع جي��زان. وح��اول 
الع��دو ا�س��تعادة الق��رى الت��ي �س��يطر عليه��ا 
�أبطالنا بتنفيذ �أكرث من زحفن وباإ�ضناد جوي 

و�ساروخي ومدفعي مكثف اإل اأنه ف�سل بف�سل اهلل.
ال�س��عودي بينهم جن��ود  لق��ي ع��دد م��ن مرتزق��ة اجلي���ض  كم��ا 
�س��ودانيون م�س��ارعهم يوم الحد املا�س��ي يف تفجر اآليات ع�سكرية 
يف منفذ الطوال وجيزان.. واأفاد م�سدر ع�سكري عن م�سرع واإ�سابة 

عدد م��ن املرتزقة ال�س��ودانيني اإث��ر تفجر اآليتني -كان��ت حتملهم- 
بعبوتني نا�س��فتني يف منفذ الطوال ب� جيزان.. كما اأفاد امل�س��در ذاته 
ع��ن تدم��ر اآلية ملرتزق��ة اجلي�ض ال�س��عودي بالقرب م��ن جبل النار 

قبالة جيزان بعبوة نا�سفة ما اأدى اإلى م�سرع واإ�سابة طاقمها.
ويف ال�س��ياق ذاته، اأعطب اجلي�ض واللجان 
ال�سعبية مدرعة للمرتزقة يف كمني حمكم اأثناء 

دخولها يف حقل األغام �سمال �سحراء ميدي.
كما �س��قط جنود �س��عوديني و�سودانيني 
قتل��ى وجرح��ى بق�س��ف ل�س��الح ال�س��ناد 
املدفع��ي التابع للجي�ض واللجان ال�س��عبية 
ملوقع العبارة بجي��زان كما جددت مدفعية 
اجلي�ض واللجان ال�سعبية، ق�سف جتمعات 
ال��دود  قبال��ة جب��ل  ال�س��عوديني  للجن��ود 
بجي��زان، كما مت قن�ض اأح��د املرتزقة بذات 
امل��كان.. كم��ا لق��ي ع��دد م��ن الع�س��كريني 
اآخ��رون  وج��رح  م�س��رعهم  ال�س��عوديني 
خ��الل عملي��ة هجومي��ة للجي���ض واللج��ان 
ال�س��عبية على موقع ع�س��كري �س��عودي يف 
جبهة جيزان..  واأو�س��ح م�س��در ع�سكري 
اأن جماه��دي اجلي���ض واللج��ان ال�س��عبية �س��نوا – بع��ون اهلل 
-هجوم��ا مباغتا عل��ى موقع املعري�س��ة ال�س��عودي يف جيزان.. 
واأكد امل�سدر م�س��رع ع�سكريني �سعوديني واغتنام اأ�سلحة خالل 

العملية الهجومية على املوقع.

ا�س��تهدفت القوة ال�س��اروخية واملدفعي��ة التابعة ملجاهدي 
اجلي�ض واللجان ال�سعبية، جتمعات ملرتزقة اجلي�ض ال�سعودي 
قبال��ة منفذ علب يف ع�س��ر.. واأفاد م�س��در ع�س��كري عن اإطالق 
�س��اروخ حملي ال�س��نع ن��وع "زلزال2" على جتمع��ات مرتزقة 

اجلي�ض ال�سعودي قبالة منفذ علب يف جبهة ع�سر.
واأ�ساف امل�س��در اأن القوة ال�ساروخية واملدفعية ا�ستهدفت 
جتمعات مرتزقة اجلي�ض ال�س��عودي يف ذات املوقع ب�س��لية من 
�س��واريخ الكاتيو�سا وقذائف املدفعية حمققة اإ�سابات مبا�سرة 
يف �س��فوف واملرتزق��ة.. يذك��ر اأن مرتزق��ة اجلي���ض ال�س��عودي 
تكبدوا خ�س��ائر فادحة يف الأيام املا�س��ية خالل حماولت زحف 

فا�سلة قبالة منفذ علب احلدودي.
واللج��ان  اجلي���ض  و�س��اروخية  مدفعي��ة  ا�س��تهدفت  كم��ا   

جتمع��ات مرتزق��ة اجلي�ض ال�س��عودي قبال��ة منفذ عل��ب، بعدد 
من القذائف و�س��لية من �سواريخ الكاتيو�س��ا وحققت اإ�سابات 
حمقق��ة يف �س��فوفهم.. كما �س��تهدف اجلي�ض واللجان ال�س��عبية 
الأحد املا�سي جتمعات للجنود ال�سعوديني ومرتزقتهم بقذائف 
�ملدفعية يف عدة مو�قع يف �لربوعة وكذلك �ض��لية من �ض��و�ريخ 
الكاتيو�س��ا وع��ددا من القذائ��ف على جتمع��ات مرتزقة اجلي�ض 

ال�سعودي يف جمازة وقبالة منفذ علب بجبهة ع�سر.
كم��ا اأعط��ب جماه��دو اجلي���ض واللج��ان ال�س��عبية جراف��ة 

ع�سكرية �سعودية غرب جمازة بع�سر بقذائف املدفعية. 
كم��ا متكن اأبط��ال اجلي�ض واللجان ال�س��عبية من تطهر جبل 
�س��عر قبالة علب بالكامل بعد �سل�سلة عمليات نوعية ا�ستهدفت 

اجلي�ض ال�سعودي ومرتزقته.

جيزان عسير

الجوف

هجوم نوعي لسالح اجلو 
املسير على معسكر اللبنات في 

اجلوف ومصرع العشرات من 
املنافقني بكمائن نوعية
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أنواع اخلداع : 
أ/اخلداع البصري: 

ميك��ن اأن تنخدع عني الإن�س��ان م��ن خالل تاأثر 
خ��داع م��ن بع���ض الإج��راءات العادية كال�س��وء 
والأل��وان والعالم��ات وغره��ا، م��ن هن��ا دخل��ت 
هذه الإجراءات ال�س��ابقة على ال�س��ور اأو املعامل 
املمي��زة على املركبات والأ�س��لحة، كما اأن اختيار 
املواقع املنا�سبة قد ي�ساعد اأي�سا يف عملية اخلداع 
الب�س��ري مث��ال خل��ف البناي��ات اأو الأ�س��جار، اإل 
اأو  الب�س��مات  م��ن  �سل�س��لة  ت�س��كل  الأه��داف  اأن 
املوؤ�س��رات التي قد تكون ب�سرية اأو الكرتونية اأو 
�س��معية اأو حراري��ة اأو جمموعة م��ن هذه، فيمكن 
بوا�س��طة الت�س��وير احلراري اكت�س��اف احلرارة 
ال�س��ادرة من الهدف من خالل الأ�س��جار و�س��باك 
التموي��ه التقليدي��ة والدخ��ان ولك��ي يك��ون هناك 
متويه فعال ل بد من ا�س��تبعاد هذه الب�س��مات اأو 
تخفي�ض��ها ،وميك��ن بذلك �عتب��ار �لتموي��ه نظاماً 
لإدارة الب�س��مات، اإذ اإن القوات ل بد من حمايتها 
�س��د الكت�س��اف والتميي��ز والهج��وم، حتى وهي 

متحركة. 
وت�س��مل اإدارة الب�س��مات جمي��ع الإج��راءات 
النط��اق  يف  اتخاذه��ا  املمك��ن  ال�س��لبية 

الكهرومغناطي�سي، وت�سمل: 
الت�س��ميم الإن�س��ائي وا�س��تخدام املواد اخلفية 
و�س��ائل  خ��داع  يف  ويتمث��ل  الإخف��اء  وتقني��ات 
وال��ذي  والتليفزي��وين،  الفوتوغ��رايف  الت�س��وير 
ميكن حتقيقه باإتقان الإخف��اء والتمويه للمواقع، 
واملعدات، والأهداف احليوية، با�س��تخدام �سباك 
التموي��ه، خا�س��ة الأن��واع احلديثة منه��ا، والتي 
تخف��ي الطاق��ة احلراري��ة للمعدات، وتقل��ل منها، 
بحيث ل تظهر يف اأفالم الأ�سعة حتت احلمراء، كما 
تعمل بع�ض اأنواع ال�سباك احلديثة، على ت�ستيت 
حمط��ات  ت�س��درها  الت��ي  الراداري��ة،  املوج��ات 
واأجه��زة ال�س��تطالع ال��راداري، ف��ال تنعك�ض من 
املعدات املخفاة اأي انعكا�س��ات رادارية، ويعرف 

هذا النوع ب�سباك الت�ستت الراداري.
 كم��ا تعتر اأنواع الطالء احلديثة، من الأنواع، 
التي ت�ستخدم يف تكنولوجيا الإخفاء، من الو�سائل 

احلديثة يف الإخفاء الراداري. 

ب/خداع التحركات: 
ويت��م عن طريق خطة متكامل��ة، لتبادل احتالل 
املواق��ع باملعدات احلقيقي��ة والهيكلية، مع الأخذ 
يف العتب��ار، اإتق��ان اإخف��اء املع��دات احلقيقي��ة، 
واإظه��ار الزائف��ة ب�س��ورة احلقيقي��ة فبالتدريب 

والوع��ي لالأفراد ومن خ��الل بذلهم جه��ودا هائلة 
من التحركات لحتالل ون�سر من�سات ال�سواريخ 
وتوزيع الطائرات العرتا�س��ية التي الكثر منها 
زائ��ف لإخفاء التح��ركات احلقيقية وعلى القوات 
الت��ي تريد النج��اح خلطته��ا اخلداعي��ة يف اإخفاء 
حقيقي واإظهار الزائف ب�س��ورة احلقيقي ال�سعي 

اإلى خداع حمللو بيانات ا�ستطالع العدو .
وم��ن اأب��رز الأمثل��ة خل��داع التح��ركات، الذي 
نفذته القوات امل�سرية، يف حرب ال�ستنزاف، وما 
قبل العبور عام 1973، فلم يعرف الإ�سرائيليون، 
اأي��ن ومت��ي �س��يكون العب��ور، بالرغ��م م��ن ظهور 
معدات وكباري العبور بالقرب من قناة ال�سوي�ض 

اإيذاناً بقربه . 

ج/ خداع املواقع: 
يت��م تنفي��ذ عملي��ات خ��داع املواق��ع م��ن خالل 
ت�س��ميم مواق��ع دف��اع ج��وي هيكلي��ة خداعي��ة 
متعددة تقوم با�س��تنزاف جزء كب��ر من اإمكانات 
ه��ذه التهدي��دات ، ع��الوة عل��ى تقلي��ل احتمالية 
اإ�س��ابة الرادارات الأ�سلية اأو اإعاقتها الكرتونياً، 
وت��زود مواق��ع الدف��اع اجل��وي بو�س��ائل اخلداع 
الإيجابي��ة مثل م�س��بهات ال��رادارات الت��ي تعمل 
على اإر�سال اإ�س��عاعها برتددات مقاربة للرادارات 
احلقيقية وبنف�ض موا�س��فات التعديل �سواء كانت 
م��ن هوائي مثبت واأ�س��غر من الهوائي الأ�س��لي ، 
مع اإمكانية حم��اكاة وتقليد دوران هوائي الرادار 
الأ�س��لي بطريقة عمل اإلكرتونية، وميكن للمواقع 
اخلداعي��ة اأن تكون موجودة بالق��رب من املواقع 
الأ�س��لية، وميكن اأن تزود اأي�ساً بو�سائل اخلداع 
ال�س��لبي وو�سائل ال�س��تطالع والق�سف املحمولة 

ج��وا �س��واء الراداري��ة اأو التلفزيوني��ة اأو الت��ي 
ت�س��تخدم الأ�سعة حتت احلمراء، من خالل اإن�ساء 
مواق��ع خداعي��ة حتاكي املوق��ع الأ�س��لية والتي 
متث��ل نف���ض مكوناته��ا ومعداتها ، بحيث ت�س��نع 
من��اذج ه��ذه املع��دات مطابق��ة للحج��م الطبيعي 
للمع��دات الأ�س��لية بحي��ث تك��ون م��واد البن��اء 
والت�س��ميم قليل��ة التكالي��ف م��ع اإ�س��افة بواعث 
اإيحاء لأ�س��عة الك�س��ف حتت احلمراء مع مراعاة 
حم��اكاة املوق��ع الأ�س��لي م��ن الناحي��ة الإدارية 

والت�سالت ال�سلكية والال�سلكية . 

د/اخلداع اإللكتروني : 
هو اأحد اأ�س��اليب احلرب الإلكرتونية، ويعرف 
د اإر�س��ال موجات كهرومغناطي�س��ية، اأو  باأنه تعُمنّ
تغي��ر اجتاهه��ا اأو امت�سا�س��ها، اأو انعكا�س��ها، 
بغر�ض ت�س��ليل الع��دو. واخل��داع الإلكرتوين يتم 
عن طريق �لتقليد ، �أو �لت�ض��ليل، �أو متثيل ن�ض��اط 
اإلكرتوين؛ فاخلداع عن طري��ق التقليد هو اإحداث 
خل��ل يف جزء من �س��بكات الع��دو الإلكرتونية عن 
طريق اإ�س��عاع موج��ات كهرومغناطي�س��ية بنف�ض 
الأ�س��لوب ال��ذي يتبع��ه الع��دو والدخ��ول به��ا يف 

�سبكاته بغر�ض اإرباكه.

ثقافة عسكرية

الق��اذف ال�س��اروخي R B G 7عي��ار 40 م��م ي�س��تخدم هذا 
ال�س��الح يف احلروب واأثناء مقاومة العدو يف �س��احات الوغى اأو 
 R B G ( يف حرب املدن وال�سوارع ، وهذا القاذف ال�ساروخي

7 ( هو �أكرث �لأ�ضلحة �مل�ضتخدمة �ضد دبابات ومدرعات.
مقدمة وتعريف:

- ه��و قاذف �س��اروخي عدمي الرتداد يرمى م��ن على الكتف 
الأمين وي�ستعمل �سد الآليات واملدرعات الثابتة واملتحركة كما 

ميكن ا�ستخدامه �سد حت�سينات العدو ومن�ساآته
- اأول منوذج لهذا ال�س��الح ظهر بع��د احلرب العاملية الثانية 
عام 1952 م و�س��مي ب��� )RBG 2( وكان فع��ال يف ذلك �لوقت 
ولك��ن عيبه الرئي�س��ي يتمثل يف ارتفاع م�س��اره والذي حدد مداه 

ب�� 100م فقط . 
 R P G - فقام الرو�ض ب�س��نع منوذج مطور عنه و�س��مي -
-7 - و�س��نع هذا ال�س��الح عام 1959م  وقد اأثبت هذا ال�س��الح 
ج��داره وفعالي��ة كب��رة ملا ميتاز ب��ه من ممي��زات عديدة قل ما 
تتوف��ر يف �ض��الح �آخ��ر ، وم��از�ل ه��ذ� �ل�ض��الح و�حد� م��ن �أكرث 

القواذف ال�ساروخية اخلفيفة انت�سارا يف العامل. 
- ي�س��تخدم ه��ذا ال�س��الح يف جمي��ع اجليو���ض الت��ي تت�س��لح 
من م�سادر �سرقية �سواء يف اأفريقيا، اآ�سيا، دول اأمريكا الالتينية 

وال�سرق الأو�سط .  

اخلصائص الفنية:
اأ - القاذف الطول: 99 �سم الوزن: 5.6 كجم- العيار: 40ملم
- ال�س��بطانة: من خالئ��ط معدنية خفيفة ومطلي��ة بطبقة من 

النيكل كروم ملنع ال�سداأ ولتحمل احلرارة.

املزايا التكتيكية للسالح:
1- الق��درة عل��ى تدم��ر جمي��ع اأن��واع الآلي��ات واملدرع��ات 

وبع�ض اأنواع الدبابات.
واح��د  لف��رد  وميك��ن  منفردي��ن  مك��ون  ال�س��الح  2-طاق��م 

ا�ستخدامه.
3- خفيف الوزن و�سغر احلجم.

4- متانة ال�سنع وقلة الأعطال.
5- �سهل ال�ستخدام والتعلم عليه.

6- مدى طويل ن�سبيا .
7- دقة الإ�سابة خا�سة با�ستخدام املنظار.

الأداء :- امل��دى الفعال : 300 م �س��د هدف متحرك / 500 م 
�س��د الأهداف الثابتة .- املدى الأق�سى : 750 م ) القذيفة التي 

حتمل كب�سولة تاأخرية يف ال�ساعق. 

الفك والتركيب :
يجري �لتفكيك �ملف�ض��ل لغر���ص تبديل �لأق�ض��ام �ملعطوبة يف 

جمموعة الرمي واحلوا�سن .
يك��ون �لتفكي��ك ح�ض��ب �ل�ض��ياق �لت��ايل �أوًل : جمموعة �لرمي 
ثانياً : �حلو��ض��ن �خل�ض��بية يتم �لفك على من�ض��دة خا�ض��ة �أو 
م�س��مع نظيف ويتم املحافظة على روؤو�ض امل�س��امر با�س��تخدام 

مفكات منا�سبة
تفكيك مجموعة الرمي :

1( ا�س��غط على عرف الطارق لالأ�س��فل واأدخل الق�سم الرفيع 
م��ن �ملخرم��ة يف ثقب �لد�فع ، �أم�ض��ك �لقب�ض��ة �مل�ضد�ض��ية باليد 
الي�سرى وا�سغط بال�سبابة على الزناد حتى يرتفع الظفر وانزع 

الطارق .
( انزع الدافع وناب�س��ه عن جمموعة الرمي واملخرمة ل تزال 
يف ثق��ب �لد�فع ثم �أدخله يف مفت��اح تفكيك جمموعة �لرمي بحيث 
تدخل �ملخرمة يف �ل�ضق �لطويل ملفتاح �لتفكيك .��ضغط قلياًل على 
املفتاح م�س��ندًا راأ�ض الدافع اإلى املن�س��دة وا�سحب املخرمة من 

ثقب الدافع ثم اأخرج الدافع وناب�سه .
3( لغر���ص تفكي��ك �لظف��ر �فتح لول��ب تثبيت �لظف��ر ثم �رفع 
الظف��ر اإلى اأعلى .4( اأخرج م�س��مار الزناد بوا�س��طة املخرمة ثم 
ارف��ع الزن��اد واأخرج��ه .5( اإذا كان زر الأم��ان مو�س��وعاً عل��ى 

الأم��ان ادفع��ه م��ن اليمني اإل��ى الي�س��ار واأخرجه م��ن جمموعة 
الرم��ي وارفع الغطا�ض وناب�س��ه و�س��عهما على املن�س��دة .6( 
لتفكيك �ل�ض��فحتن �ليمنى و�لي�ض��رى للقب�ضة �مل�ضد�ضية ، �فتح 
لول��ب تثبيت �ل�ض��فحتن .تفكيك �حلو��ض��ن �خل�ض��بية لتفكيك 

احلوا�سن اخل�سبية لتبع ما يلي :
1( اإرخ لوالب اأطواق احلا�سن .

2( اإدف��ع الأط��واق ع��ن احلوا�س��ن اخل�س��بية .3( اف�س��ل 
احلوا�سن اخل�سبية من ال�سبطانة .4( مينع فك لو�لب �لأطو�ق 
�أو �إخ��ر�ج �لأط��و�ق م��ن �ل�ض��بطانة .�أدو�ت �لتفكي��ك1( مفتاح 
تفكي��ك �لق��اذف2( خمرمة 3( مفت��اح تفكيك جمموع��ة �لرمي4( 
جم��ال اإدخ��ال املخرمة5( جم��ال �إدخال مفت��اح تفكيك جمموعة 

الرمي
فك املنظار وتركيبه:

- لف�س��ل املنظار عن القاذف ادفع عتلة تثبيت املنظار للخلف 
وا�سحبه

- لرتكيب املنظار تاأكد اأن عتلة تثبيت املنظار يف اخللف
- اأدخ��ل حا�س��رة املنظ��ار يف جماله��ا عل��ى بدن الق��اذف من 

اخللف لالأمام
- لف احلا�سرة حتى تثبت يف حملها .

- تاأكد من ثبات املنظار .

اخلداع في العمل��يات العسك�ري����ة وأن��واع���ه 

واألداء امل���زاي���ا    - ج���ي   ب��ي  اآلر  س���الح 

ثقافة عسكرية

عرف اخل��داع على اأنه عك�ش التمويه حيث يهدف التمويه اإلى اإخفاء املواقع بينما 
يهدف اخلداع اإلى ك�صف املواقع اأو بع�ش القوى والو�صائط املزّيفة اأو املموهة، واإعطاوؤها �صكل 
اله��دف احلقيق��ي، اأو ت�صوي��ه الهدف احلقيقي ال��ذي ي�صعب اإخفاوؤه بحيث يب��دو وكاأنه هدف 

مدين اأو ع�صكري مدمر، اأو هدف ع�صكري اأكر اأو اأ�صغر من حقيقته. 
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م�سباح الهمداين
اأخي املرتزق:

�ض��حيح �أنك رمبا تكون يف �لقاهرة ت�ض��رتي �ُضقًقا 
ثمًنا لالرتز�ق، �أو �أنك يف ��ض��طنبول م�ض��غول بتاأثيث 
مراك��زك التجاري��ة الت��ي اأخذته��ا ثمًنا للخيان��ة، اأو 
وم�ض��غوٌل  �مل��ولت،  يف  ُع  تت�ض��َكّ �لريا���ص  يف  �أن��ك 
ب�س��راء امل��اركات العاملي��ة م��ن الب��دلت واجلزمات 

»و�لي�ضر�ت« ثمًنا لدماء �أهلك و�أبناء جلدتك...
�ضحيح �أنك تلقيَت �ل�ضفعات و�لركالت و�لإهانات 

من �أر�ذل �لب�ضر و�حلثالت!
�ض��حيح �أنك هويَت بر�أ�ض��َك �إلى بن �أقد�م �لغز�ة 
املحتلني، و�س��رت بال ق��دٍر ول قيمة، ول احرتام ول 

�أهمية!
لكني �أدعوك �ليوَم بعَد �خلرب �لذي �ضاأزفه لك؛ �أن 
ترفَع ر�أ�ض��َك ولو ملرٍة و�حدة، و�إن مل ت�ض��تطع رفعه 
بن �لنا�ص، فاأغلق على نف�ض��ك �أب��و�ب غرفتك و�رفع 
ر�أ�ضك... بالتاأكيد �أنك �ضتقول �أنك ل حتب �حلوثين، 
ول تريد �أن ت�ضمَع خرًب� جمياًل �أو �إجناًز� مذهاًل لُهم!
لكنك يج��ب �أن ت�ض��مع للمنِطق ولو مل��رٍة و�حدة، 
او  كيني��ا  م��ن  ج��اءت  كائن��ات  لي�س��وا  فاحلوثي��ني 
ال�س��نغال اأو كولومبيا اأو الفج��رة اأو جند..اإمنا ُهْم 

�إخو�نك بل �أهلك.. 
وهم اأبناء حا�سد وبكيل ومذحج

ه��م �س��باب اأطه��ار اأخي��ار ميني��ني فيه��م التهامي 
والذماري وال�سعدي

وُهم من كل حمافظات اليمن احُلرة...
فارفع ر�أ�ض��ك ول��و يف �لظالم �لد�م���ص وتاأمْل معي 
هذا الإعجاز وهذا الإجناز والذي حمل ا�سم �سماد2

اليوم مت طعن مملكة البعران يف قلبها الناب�ض، يف 
�ضرعها �ململوء و�ململوك لرت�مب!

َع الأبط��ال الأ�س��بال العظم��اء طائرتهم  الي��وم وَدنّ
مل  ولكنه��ا  وودعته��م  ودعوه��ا  املُ�سرة«�س��ماد2« 
تنف�س��ل عنه��م انف�س��اًل كلًيا، ب��ل فارقتهم بج�س��دها 
الطاه��ر وق��د حمل��ت حت��ت جناحيها مما خ��َفنّ وزنه 

و��ضتد �أثره و�أفتك �نفجاره..
حملت الطائرة اليمنية، حتت جناحيها ال�سواريخ 

اليمانية، ترافقها الروح الإميانية..
متايلت بني اجلبال، واخرتقت ال�سحب، وانطلقت 

فوق الرمال، وتراق�ست مع الرياح..
��ل بها الأ�سبال فاأخرتهم اأول مرة اأنها الآن  توا�سَ
فوق ع�س��ر واأر�سلت لهم �س��وًرا لرجال الرجال وهم 
ينكل��ون باملرتزق��ة يف جب��ل �س��عر، و�س��وًرا اأخرى 
ملرتزق��ٍة هاربني يف و�س��عية الإدبار، و�س��وًرا اأخرى 

جلثِث جنود ال�س��ودان ُتركت يف العراء بال اإكراٍم ول 
اهتمام..

اإح��دى  اأنه��ا ف��وق  ويف امل��رة الثاني��ة اأخرته��م 
املع�س��كرات، واأنها ترى وجبًة د�سمة، لكنهم اأمروها 

مبوا�سلة امل�سر اإلى حيث الهدف الأخر...
واأخًرا و�س��َلت الأمرة اخلط��رة وحلقت ثالث 

مرات فوق الأدخنة املت�ساعدة، واأر�سلت ر�سالتها
»اإنن��ي فوق اأرامكو« وعززت الإحداثيات ب�س��وٍر 

حية؛
خزان��ات  �س��ورة  الرئي�س��ي،  اخل��زان  �س��ورة 

امل�سايف، �سورة خمازن التعبئة..
ناداها اأحُد املوؤمنني:

املنطق��ة  يف  ال�س��فراء،  املربع��ات  يف  -هن��اك 
املتو�سطة، يف ملتقى الأنابيب املت�سابكة..

اأرَخِت الطائرة مقاب�س��ها، و�س��وبت �س��واريخها 
دفع��ًة واحدة نحو الهدف..ا�س��تعلِت النران وكاأنها 
باٌب من اأبواب جهنم، وكادت األ�سنة اللهب ت�سُل اإلى 

الأمرة..وجاءتها الأوامُر بالعودة..
فعادْت ترافقها روح ال�سماد وعناية رب ال�سماد، 

وقد �سددت اأعظم واأخطر �سربة ململكة الف�ساد...
األ ت��رون اأنه��ا رفع��ْت راأ���ض ال�س��ماد اإل��ى عنان 

�ل�ضماء!
�أل ي�ضتحُقّ �لأمر �أن نرفَع روؤو�ضنا جميًعا!

األف كيلومرت تقطعها طائرة مينية م�س��رة بدون 
توق��ف، ول ت�س��تطيع رادارت ترام��ب ونتنياه��و اأن 
واإ�س��رائيل  اأمري��كا  اأقم��ار  ت�س��تطع  ومل  تر�س��دها، 

وبريطانيا �ل�ضناعية �أن تتعرف عليها!
اإننا اأمام اإجناز واإعجاز باإمكاناٍت ب�س��يطة وحتت 
ح�س��اٍر خانق لكنه تفوق على اأقطاب التكنولوجيا يف 

هذا الع�سر...
مب��داد العامل كل��ه نكت��ُب اأ�س��دق الكلمات �ُس��كًرا 
وِعرفاًن��ا وامتناًنا لقائد الثورة ولرجال الرجال يف كل 

جبهة و�ضاحٍة وم�ضنٍع وميد�ن!
اإن مملكة ال�س��يطان بعد ال�سربة امل�سددة يف اأ�سواأ 

حالتها لأ�سباب كثرة اأهمها:
اأنه��ا مل ت�س��توعب حت��ى اللحظ��ة اأن اليمني الذي 
م�سخته فكرًيا و�س��لوكًيا ونف�سًيا ومادًيا ملدة خم�سني 
�س��نة؛ ق��د ع��ادْت ل��ه ال��روح والروحي��ة والإمي��ان 
واحلكم��ة اليماني��ة يف ظ��روف حرٍب وح�س��ار لأربع 

�ضنو�ت!
ُر لياًل ونهاًرا: وباتْت مملكة التطبيع ُتفِكنّ

ْت ل��ُه الأمور  كي��َف له��ذا املارد اأن يكون لو ا�س��تقَرنّ
ولَنْت له �لأحو�ل!

بني القبة اخلضراء 
والقبعات اخلضر 

■ تركوك و�عر�ض��و� عنك يا �ضاحب �لقبة 
�خل�ض��ر�ء �ض��لو�ت رب��ي عليك و��ض��تعانو� 
باإ�س��حاب القبعات اخل�س��ر ، نعم يا�س��يدي 
لق��د ترك��وا بي��ت اهلل احل��رام ولذوا بالبيت 
البي���ض . طمعا يف الظالل وه��روب من الل 
. لتتجلى احلقائق والحداث فت�ستبني �سبيل 
املجرم��ني لأحف��اد امللعونني من بن��ي قريظه 

وبني قينقاع  . .
■ �ليك ن�ض��كو يا �ض��يدي يا ر�ض��ول �هلل �ض��وء 
بغيه��م وجالفة طبعهم . وج��ور حقدهم . فاأنت 
ان��ت كما عهدن��اك يا�س��يدي يار�س��ول اهلل فكلما 
��ض��تد �لوطي�ص �حتمينا ب��ك . �نت لغريك قائد 
ه��ذه �ملعرك��ة �لك��ربى و �نبي��اء �هلل م��ن خلفك 
ان�س��ارك  ي�س��تقبلون  وحا�س��رون  �س��اهدون 
وجندك �لوحد . فهم �ضفك �ملر�ضو�ص وبنيانك 
�ل�ض��امخ. وقهرمان��ك �لعظم . و�ض��يفك �لبتار . 
�عد�وؤن��ا مل يدركو� �ن��ك كهف �لغرباء ونا�ض��ر 
ال�س��عفاء . فف��ي  احي��اء ي��وم مول��دك اطاحت 
بزعي��م طائف��ه �لنفاق . فكي��ف باإحي��اء منهجك 

و�ضريتك و�ضريرتك.  
■ نع��م ي��ا ر�ض��ول �هلل . �خو�ن��ك وعرتت��ك 
و�ن�ض��ار دينك �ضامدون يف ��ض��د �زمنة �لبط�ص 
من قبل رج�ض الع��راب ، عر  طائرات وقذاف 
حقده��م امل�س��بوبة علينا ليال ونه��ارا من جوار 
مقام��ك �ل�ض��ريف ��ض��تغالل لفقدك )لذل��ك نقول 
�لله��م �لي��ك ن�ض��كو� فقد نبين��ا وتظاه��ر �لزمان 

علينا ( .
■  مل تنفعه��م الآيات . مل تتطهر قلوبهم برغم 
اكثارهم من �س��الة املوكا والت�س��دية  . فال حج 
احلجي��ج ل��نينّ قلوبهم. ول الثم��رات واخلرات 

و�سيول النفط ا�سبعت جوعهم .  
مل يقطع فيهم �سيف احلمزة ول ذو الفقار .

 وال اح�سان احل�سن  . ول مظلومية احل�سني. 
■  تولين��اك و�حتمين��ا ب��ك يا�ض��احب �لقبة 
اخل�س��راء . فكما عهدناك . فانت ح�سن النجاة 
. وكم��ا علمن��ا مولنا الم��ام علي عليه ال�س��الم 
. حي��ث ق��ال كن��ا اذ ا�س��تد بن��ا الباأ���ض احتمينا 
بر�س��ول اهلل . ول زلن��ا يا ر�س��ول اهلل على العهد 

ما�ضون وعلى نهجك ور�ضالتك قائمون . 

ه��ل تعرفون م��اذا يعني و�س��ول طائرة ال�س��ماد اإلى 
الريا�ض 

واآثارها على قادات احلرب �سخ�س��يا بعيدا عن الآثار 
�ملرتتبة على �لهد�ف �لقت�ضادية ، وكذلك �بعاد ت�ضمية 

الطائرة )بال�سماد 2 (
� اوًل و�س��ول الطائ��رة للريا�ض غرت معادلة احلرب 
حيث اأ�سبح كل قادات العدوان حتت ال�ستهداف املبا�سر 
والدقي��ق لهم ، لأن من املعلوم اأن ال�س��واريخ البال�س��تية 

مكلفة ول ميكن اأن تتحرك ل�ستهداف وزير اأو اأمر اإل اإذا 
كان هدف ا�س��رتاتيجي ع�س��كري اأو اجتماع هام اأو هدف 
اقت�س��ادي ، بينما طائرة ال�س��ماد تغدو وتعود وتق�سف 

وتالحق بُع�سر مع�سار تكلفة البال�ستي .  
� طائرات ال�س��ماد وا�س��م ال�سماد اأ�س��بحت من اليوم 
كابو�س��ا فعلي��ا حمققا ل��كل مناف��ق وعميل وع��دو من بن 
�س��لمان واأبي��ه اإلى اأ�س��غر معتوه خليجي مع��ادي ، واأن 
الثاأر لل�س��هيد ال�س��ماد وجلميع ال�س��هداء �س��يكون بنف�ض 
الفعل الذي ارتكبوه واملوقف نف�سه واأفظع واأ�سد تنكيل . 
� اأ�س��بحت الآن حت��ركات ق��ادات الع��دوان حم��دودة 
واأمنية اأ�س��د من ذي قبل واأج��زم اأنهم لن يقيموا اجتماعا  

�أك��رث م��ن �لوقت �ملق��در لطائ��رة �ل�ض��ماد قبل �أن ت�ض��ل 
ل�ستهدافهم.

� اأ�سبحت طائرة ال�س��ماد كابو�سا يالحق كل م�سوؤويل 
الع��دوان وهم اهداف �س��رعية �س��واء يف �س��ياراتهم اأو يف 
فنادقهم اأو يف اأحوا�سهم. اإل اإذا هربوا لأوروبا او بالدهم 
امري��كا . وتخيل��وا حت��ى اأن��ه ميك��ن لطائرة ال�س��ماد اأن 
ت�ض��رب �أك��رث من هدف فما بالك ب�ض��رب يتحرك ،  وتعود 
اإلى يد املجاهدين لرتفع تقرير انت�سارها وتنكيلها ب�سالم 

،  اإذا بف�سل اهلل وقوته. تغرت املعادلة
والقادم اأعظم واأ�سد

وما الن�سر اإل من عند اهلل

من صفحاتهم

طائرات صماد أخطر بكثير من الصواريخ البالستية
أبونصر الغرباني

صالح الدكاك

منصر هذيلي

محمد أبونايف

هم ال�سعث
هوؤلء هم املقاتلون ال�س��عث الغر الذين يواجهون 

الباطل و ي�سحون يف �سبيل احلق باأنف�سهم ..
اإنه��م حمل��ة م�س��اعل الن��ور و احلري��ة و الع��دل 
بنواياهم ال�س��ادقة و ارواحهم النقية ولديهم ق�س��ية 

ومظلومية ..

هم وعد اهلل ال�سادق
اإنهم موعودون بالن�سر من اهلل على قوى ال�ستكبار 
حي��ث �نه ل يخالطهم �ل�ض��ك يف ذلك وه��م و�ثقون باهلل 

يتما�سكون بقوة و ثبات و اإرادة ل تقهر
�سلوات اهلل و�سالمه عليهم

رجال اهلل ابطال اجلي�ض واللجان ال�سعبية

ملاذا )�سماد2( ولي�ض )1(؟؟؟؟
ا�س��تهداف كعب��ة النف��ط اأرامك��و يف الريا�ض بطران ميني اأن�س��اري م�س��ر بعي��د املدى هو خ��ر مزلزل بكل 
املقايي�ض لكن ما هو اأ�س��د زلزلة يف تفا�س��يل هذا اخلر. هو ا�س��م الطائرة التي ك�س��ف عنها �سالح اجلو يف جي�سنا 

وجلاننا.....
)�سماد2( هذا هو ا�سمها فلماذا )2( ولي�ض )1(؟!.

لالأمر تف�س��ر واحد فبا�س��تعادة تفا�س��يل خر ا�ستهداف ق�س��ر اخلزامى امللكي بالريا�ض يف 20 اأبريل الفائت 
واأثناء تواجد ويل العهد حممد بن �سلمان فيه يتك�سف لنا �سر ترميز الطائرة بالرقم )2( باعتقادي.

طائرة اخلزامى امل�س��رة التي دهمت م�س��جع العائلة املالكة ال�س��عودية عقب اغتيال ال�سهيد الرئي�ض �سالح 
ال�س��ماد بنحو يومني كانت هي )�س��ماد1( واأو�سل من خاللها جي�سنا وجلاننا ر�س��الة عاجلة وباغتة اإلى العدو 
:) لن تعود قواعد ال�س��تباك اإلى �س��ابق عهدها باغتيالكم للرئي�ض �سالح ال�سماد وم�ساجع ملوككم القت�سادية 

وال�سيا�سية لن تكون يف ماأمن بعد اليوم(.

ه���م الش��ع��ث

في يوم من األيام 

مين أيلول املعجزات األنصارية

ي��وم من الي��ام اأك��ون يف �س��نعاء ومنها الى 
�سعدة وعمران وحمافظات اليمن ومدنه. اأكون 
ته. وقد اأحجنّ حينها من اليمن  هناك باإذن اهلل وقونّ
ة واملدينة. لن اأحتاج تاأ�سرة  ا فاأكون بني مكنّ برنّ
ولن اأمرنّ بجمارك اآل �س��عود. هكذا اأحدنّث نف�سي 
ا يك��ون واقعا من حديث نف�ض  واأع��زم وكثر ممنّ
وعزمي��ة ويقني. انظر اإلى اأحداث اليمن مبا هي 
فر�س��ة نادرة لال�س��تئناف. اأفهم��ه ل كما يفهمه 
متحذلقون يفهمونه رهانا على اآل �سعود. اأفهمه 
جت��اوزا لهم وقطعا مع ما فر�س��وه على العرب 
وامل�س��لمني من هزمية وذلنّ وه��وان. اأتطلنّع اإلى 
�أن�ضار �هلل مبا هم طليعة مينين عانو� �أكرث من 
غريهم �جر�م �آل �ض��عود. ولأنهم �لأكرث معاناة 
يكونون �لأكرث وعيا و�لأكرث �لتز�ما وت�ضحية. 

ه��ل يق��در �ليمنيون وه��م يو�جه��ون �أخطبوط 
ية  ة ومك��ر غر م�س��بوق؟ باحل�س��ابات املادنّ ق��ونّ
ق��د ي�ض��ّك �ملرء وي��رتّدد ويج��زع وي�ض��فق على 
اليمنيني. ولكننّ هناك ح�سابات اأخرى يعلم عنها 
�ليمني��ون �أكرث من غريه��م وينكرها �آل �ض��عود 
دون. يعلم عنها اليمني��ون وخروها عر  امله��ونّ
��ات تاريخهم الطويل م��ا ثبنّت اليمن مقرة  حمطنّ
غ��زاة. كلنّ التكوين الرتبوي والفكري والعقدي 
ة خمتلنّة  لأن�سار اهلل يقوم على اأننّ ح�سابات القونّ
واأننّ الإرادة هي القانون. هم يريدون النت�سار 
ا عر مين  و�سينت�س��رون واأن��ا اأري��د احل��جنّ ب��رنّ

.. رة و�ساأحجنّ �سعيد اإلى بقاع حمرنّ

من �سفحة الكاتب التون�سي

ه��م اأرادوها حرب��اً مفتوحة ؛ فرد عليه��م الرئي�ض 
�مل�ضاط وقال ؛ فلتكن هذه �حلرب �ملفتوحة 

واأعلن يف اأول خطاب ر�س��مي له اأنه �سيوا�سل وكل 
ال�سعب اليمني على النهج �سماد 

وفع��اًل �س��دقوا العهد وكانوا رج��ال اهلل يف امليدان 
وكان��ت معركة ال�س��احل الغربي حت��دي كبر حتول 
بف�س��ل اهلل وارادة القي��ادة فر�س��ة ومي��دان تنكي��ل 
بالع��دو اأفق��ده توازن��ه وج��دد يف الذاكرة اأ�س��طورة 
الأ�س��اطر فكانت ولت��زال اأر�ض اليمن ع�س��ية على 

الحتالل وكما تعرفها الأمم هي مقرة الغزاة 
يق�س��ف الريق��ة قب��ل اأ�س��ابيع مثل��ت  #ال�س��ماد 

ال�س��ربة القاتلة ملقر قيادة العدو يف اجلنوب �سفعة 
يف وج��ه ق��وى الحتالل التي ظنت اأن ل��ن يقدر عليها 
اأح��د فتزاي��د اخلوف والرع��ب يف قلوب ق��ادة العدو 
وحلفاوؤه��م حتى اأن امللعونة ليز جراندي - املن�س��ق 
املقي��م لالأمم املتح��دة يف اليم��ن طلبت التن�س��يق مع 
�ض��نعاء لتحديد نقاط حميدة عن �ل�ض��ربات �جلوية 
كم��ا يفعل��ون م��ع قي��ادة عملي��ات حتال��ف العدوان 
عل��ى اليمن مما يوؤك��د اأن التطورات الكبرة ل�س��الح 
اجل��و اليمني اأذهلت الأع��داء واأرعبتهم فكان ما كان 
م��ن حال��ة ارتباك يف ق�س��ر معا�س��يق ع��دن خوفاً من 

#ال�سماد 

الي��وم #ال�س��ماد يق�س��ف الريا���ض من عل��ى بعد 
1000 كيلوم��رت مم��ا يوؤك��د اأن ا�س��رتاتيجية اليم��ن 
تتح��ول من الردع ال�س��رتاتيجي الى ت��وازن الرعب 
على مراحل كان لل�س��هيد ال�س��ماد رئي�س��نا والقيادة 
احلكيم��ة دور يف رعاي��ة و�س��ناعة ودع��م وح��دات 
؛ الق��وات اجلوي��ة والق��وة ال�س��اروخية والق��وات 
البحري��ة ودور كب��ر  يف حتفيز خرة �س��باب اليمن 
�ملجاهدي��ن �لذين هم خرية �لأبن��اء و�أكرثهم �بد�عاً 
وارادًة وت�س��ميماً فكانت املخرجات بال�س��تيات تقهر 
الع��دو وتر�س��لهم الى جهنم دفع��ات وزوارق حربية 
�سريعة تفاجئ البارجات لتعود من �سواحلنا خائبات 

وطائ��رات م�س��رة تط��ر لأبع��د املدي��ات وحتط��م 
اأ�س��طورة الدفاع��ات اجلوي��ة الأمريكي��ة وته��زاأ بها 
وتق�س��ف هدفاً من قائمة طويلة من الأهداف النفطية 
واحليوية املهمة لتو�سل للعدو ر�سالة مفادها اأن هذا 
ال�سعب �سامد �س��ماد وال�سماد يق�سف الريا�ض وما 

بعد الريا�ض وما بعد بعد الريا�ض 
ول نل��وم الع��دو اأب��دًا اذا ه��و عج��ز ع��ن اإيق��اف 
الع��دوان علينا فهو يدرك تبعات وتداعيات انت�س��ار 
اليمن وهزمي��ة دول التحالف المريكي ال�س��رائيلي 
عل��ى  الإمارات��ي  ال�س��عودي  الفرن�س��ي  الريط��اين 

م�ستوى املنطقة والعامل 

هذه �حلرب لن تنتهي �ل ب�ضقوط �ل�ضهاينة �لعرب 
وانهي��ار م�س��يخات اخللي��ج ولي�ض لدينا ما نخ�س��ره 
�أكرث #�سنوا�س��ل على نهج #احل�س��ني ال�سهيد القائد 
واملوؤ�س���ض والثوار الأح��رار كما قالها يوماً ال�س��هيد 

#اخليواين 
ال�س��هداء  وكل  ال�س��ماد  نه��ج  عل��ى  و�سنوا�س��ل 
ع��ام  �س��يكون  البالي�س��تي  الع��ام  وه��ذا  العظم��اء 

النت�سارات الكبرة ان �ساء اهلل 
ان تن�سروا اهلل ين�سركم ويثبت اأقدامكم..

#�سماد2

مفت�������وحة  حرب���ًا  أرادوه��ا 

أمين الجنيد
إبراهيم الحمادي

صم��اد2!
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س. م�ا هو ردكم على فرنس�ا لع�دم دعوتكم إلى 
املؤمت�ر اإلنس�اني الدولي ال�ذي عقدت�ه في 27 

يونيو في باريس؟
م��ن الوا�س��ح اأن كثرًا من ال��دول الغربية تتعامل مع م�س��اكل 
وحروب املنطقة من زاوية امل�سالح القت�سادية واملكا�سب املادية 
حتى ولو كان على ح�ساب حقوق الإن�سان وانتهاك القانون الدويل 
وه��ذا ما يحدث جتاه احل��رب الذي يقوده حتال��ف العدوان على 
بلدنا اليمن وي�س��تخدم النظام ال�س��عودي فيه الأ�س��لحة املحرمة 
دولياً بتاأكيد منظمات دولية ويقتل املدنيني وي�س��تهدف املن�س��اآت 
اخلدمية واملدنية ويرتكب جمازر الإبادة اجلماعية ، وقد ن�س��رت 
و�س��ائل الإعالم املحلية م�س��اهد م�س��ورة وموثق��ة لآلف جرائم 
القت��ل للمدنيني ، ووثق��ت منظمة الأمم املتح��دة ومنظمات دولية 
اأخرى وحملية جرائم كثرة ارتكبها النظام ال�سعودي يف عدوانه 

 ، اليم��ن  اإل اأن تركي��ز بع���ض عل��ى 
ل  و ل��د بي��ة ا و ر و لأ ا

ه  هو جتا ذل��ك 

��ض��تغالل �حلرب لبيع �ضفقات �ض��الح وكذلك لعقد �ضفقات لتنفيذ 
اأن�س��طة واأعمال ع�س��كرية مقاب��ل مبالغ مالينّة وحت��ى بيع مواقف 
�سيا�س��ية وتبن��ي مواق��ف خاطئ��ة جتاه ال�س��عب اليمني ل�س��الح 
النظام ال�س��عودي ول�س��الح النظام الإماراتي ، وتقييمنا للموقف 
الر�سمي الفرن�سي اأنه ياأتي بعد الريطاين يف �سلبيته جتاه ال�سعب 
اليمني واإ�س��هامه يف الع��دوان ، بينما هن��اك دول اأوروبية موقفها 
�أك��رث �عت��د�ًل ولذلك ففرن�ض��ا �لتي له��ا جتربة مريرة م��ع �أحد�ث 
ا�س��تهدفت اأمنه��ا من قبل القاع��دة وداع�ض ترتكب خط��اأً بوقوفها 
اإل��ى جانب النظ��ام ال�س��عودي وك��ذا الإماراتي وهم��ا يدعمان يف 
اليمن داع�ض والقاعدة كف�س��ائل تخو�ض املعركة جنباً اإلى جنب 
مع الف�س��ائل الأخرى املوالية للنظام ال�سعودي من جماعة هادي 
وبع���ض احل��راك اجلنوب��ي وح��زب الإ�س��الح ، كم��ا اأنه��ا تتنكر 
للمب��ادئ والقيم الإن�س��انينّة وملواثيق الأمم املتحدة وت�س��يء اإلى 
عالقتها بال�س��عب اليمني وتوؤثر �س��لباً على م�ساحلها يف امل�ستقبل 
مع ال�س��عب اليمني.. اإن ال�س��عب اليمني هو �سعب عزيز وم�سامل 
والذي يريده هو حقه يف احلرية وال�س��تقالل ول ميانع باأن يكون 
ل��ه - مع احرتام هذا احل��ق - عالقة اإيجابية م��ع الدول الأخرى 
والبلدان الأخرى ما عدى اإ�سرائيل التي هي كيان غا�سب وموقفه 
الوا�س��ح م��ن ال�س��لوك الأمريكي الع��دواين والتخريب��ي والداعم 
لإ�س��رائيل ولداع�ض، اأما بقية الدول فمن يحرتم منها حق �س��عبنا 
يف احلري��ة وال�س��تقالل ميكن��ه اأن يحظ��ى بعالق��ة اإيجابي��ة م��ع 
ال�سعب اليمني و�سيا�سية واقت�سادية ولفرن�سا م�سالح اقت�سادية 
كبرة من الأف�سل اأن تلحظ احلفاظ عليها يف امل�ستقبل مع �سعبنا 
�ليمني و�أن تر�جع �ضيا�ضتها �ل�ضلبّية وت�ضعى لتكون �أكرث �عتد�ًل 
وتوازناً وتدعم ال�س��الم بدًل من دع��م احلرب وتكف عن خطواتها 
�ملنح��ازة حت��ت �أي عن��و�ن ومن ذلك �ملوؤمتر �مل�ض��مى بالإن�ض��اين 
وه��و بطل��ب من النظام ال�س��عودي به��دف التغطية عل��ى جرائمه 

والإ�ساءة اإلى ال�سعب اليمني املظلوم.

س. ملاذا رفضتم مقابلة املبعوث الفرنس�ي الذي 
مستعد لزيارتكم في صنعاء؟

مل نرف�ض مقابلته اإمنا طلبنا اإي�س��احاً مقدماً عن دور فرن�س��ا يف 
العدوان على اليمن بعد اأن ن�س��رت �س��حيفتكم خرًا عن م�ساركة 
ع�س��كرية فرن�س��ية وال��ذي بلغن��ا اأن حتال��ف الع��دوان ه��و الذي 

اعرت�ض على جميئه.

س. ه�ل تس�تطيع فرنس�ا 
وس�اطة  دور  لعب 
في  احلرب  لوقف 

اليمن ؟

ًل اأن يكون متوازنا  من يرغب اأن يلعب دور الو�سيط من املهم اأونّ
وحيادياً وحري�ساً على حتقيق ال�سالم.

س. يزع�م اعداؤكم ان معركة احلديدة س�تتوقف 
اذا انس�حبتم م�ن املدين�ة ، ه�ل أنتم مس�تعدون 
الضحايا  من  املزيد  لتفادي  احلديدة  من  لالنسحاب 
وخاص�ة ب�ني املدني�ني؟ واال فم�ا ه�ي ش�روط 

قبولكم بذلك؟
م��ن �مل�ض��حك �أن يطل��ب �أح��د م��ن �ليمني��ن �أن ين�ض��حبو� من 
�حلدي��دة لت�ض��ليمها لالإم��ار�ت ، وم��ن يطل��ب ذل��ك ه��و خمال��ف 
للمواثي��ق والأع��راف الدولي��ة فم��اذا ل��و طلب��ت بريطاني��ا م��ن 
الفرن�س��يني الن�س��حاب م��ن باري���ض اأو مدين��ة فرن�س��ية اأخ��رى 

وت�ضليمها للربيطانين هل هذ� طلب منطقي !؟.

س. ه�ل أنتم عل�ى اس�تعداد القب�ول بخطة األمم 
املتح�دة لتس�لمها إدارة ميناء احلدي�دة أو ايداع 

إيراداتها في البنك املركزي ؟
من��ذ اأي��ام ولد ال�س��يخ كمبعوث اأمم��ي اآنذاك مل منان��ع من دور 
رقاب��ي ولوج�ض��تي لالأمم �ملتحدة يف �مليناء ب�ض��رط وقف �لعدو�ن 
عل��ى احلديدة ومل منانع من جمع اإيرادات املوانئ مبا فيها ميناء 
احلديدة واإيرادات النفط والغاز يف ماأرب و�س��بوة وح�س��رموت 
وتخ�سي�سها للمرتبات باإ�سراف اأممي على اأن ت�سرف من �سنعاء 
مرتبات املناطق احلرة التي مل يتمكن ال�س��عودي والإماراتي من 

احتاللها.

الس�عودية  اتهامات  عل�ى  اجابتك�م  ماه�ي  س. 
لتلقيهم  للحوثي�ني  املتح�دة  واألمم  واالم�ارات 

أسلحة ومعدات ايرانية عبر ميناء احلديدة ؟
كٌل م��ن النظام��ني ال�س��عودي والإمارات��ي يع��رف اأنه يكذب 
لأنه��ا ل تدخل اأ�سا�س��اً اأي �س��فن اإلى امليناء اإل برخ�س��ة واإذن 
م��ن حتالف العدوان وترخي�ض من الأمم املتحدة و�س��من اآلية 
م�س��ددة متام��اً كما يح��دث جتاه قط��اع غزة والقط��ع احلربية 
البحرية لتحالف العدوان منت�س��رة بكثافة يف حماذاة ال�س��احل 
وتراق��ب ب�س��دة كل ال�س��فن الواف��دة ول يدخل �س��يء اإل وفق 
�آليته��م وطريقته��م وبرتخي�ض��هم و�أذنهم ، ومع كل ذلك �ض��بق 
منا �أيام عمل �ملبعوث �ل�ض��ابق ولد �ل�ضيخ وكذلك يف تفاعلنا مع 
مبادرات وم�ساعي املبعوث الأممي احلايل املوافقة على انتقال 
عملية الرقابة من جانب الأمم املتحدة اإلى امليناء ب�سكل مبا�سر 
مع �ض��رط وق��ف �لعدو�ن عل��ى �حلدي��دة لعتبار�ت �إن�ض��انّية 

وقبولن��ا بذلك ف�ض��حهم وك�ض��ف زي��ف �دعاء�ته��م ، و�جلميع 
يع��رف اأن الإم��ارات ت�س��عى لل�س��يطرة على املوان��ئ يف اليمن 
حتت اإ�س��راف وحماية اأمريكي��ة لأهداف ا�س��تعمارية واأطماع 

اقت�سادية واأمور اأخرى.

س. ماهي الش�روط واملقترح�ات اخلاصة بوقف 
طاولة  إل�ى  العودة  عل�ى  واالتف�اق  الن�ار  اطالق 
املفاوضات التي اقترحها مارتن غريفيت مبعوث 

األمم املتحدة؟
املبادرة التي قدمها اإلينا وناق�س��ها معنا املبعوث الأممي مارتن 
غريف��ت تتعلق بامليناء م��ن حيث نقل الرقابة املبا�س��رة اإليه ومن 
حي��ث م�س��األة الإي��رادات وتفاعلن��ا باإيجابي��ة كما ذكرنا �س��ابقاً ، 
واأي�س��اً نقل لنا مطالب الإمارات التي يتفاعل معها نائبه كما يبدو 
وذكرن��ا ل��ه اأن الذي يعنينا معه مبادرته ولي���ض مطالب الإمارات 

واأطماعها.

س. هل أنتم على اس�تعداد للتخلي عن الصواريخ 
البالستية مقابل وقف قصف قوات التحالف لليمن 
واقامة حكومة انتقالية بناء على اقتراح غريفيت ؟

نحن م�س��تعدون لوقف الق�س��ف ال�س��اروخي على ال�س��عودية 
والإمارات اإذا اأو قفتا الق�س��ف على بلدنا لأن موقفنا من الأ�س��ا�ض 
ه��و الدفاع ع��ن النف���ض واأما م�س��األة ال�س��الح املتواجد م��ع كافة 
�لأط��ر�ف و�ملوجود منه مع �ملو�لن لل�ض��عودي و�لإمار�تي �أكرث 
واأحدث من املوجود مع �س��نعاء فاإذا توقف العدوان وحتقق حل 
�سيا�س��ي وت�س��كلت حكومة �س��راكة فامل�س��ئولية عليها يف معاجلة 
املو�س��وع من جان��ب كل الأطراف ويف ظل و�س��ع يتاأكد فيه وقف 

ال�ستهداف والعدوان على �سعبنا اليمني.

س. مبوجب اية ش�روط مبقدوركم املوافقة على 
االنس�حاب من صنعاء وتسليم الس�يطرة حلكومة 
مينية مستقبال تش�اركون فيها؟ وماهي طلباتكم 

لتكونوا جزءا منها ؟
ال��كالم عن ان�س��حاب اأهل اليمن من �س��نعاء ل�س��الح النظامني 
ال�س��عودي والإماراتي كما لو طلب اأحد ان�س��حاب الفرن�س��ني من 
باري���ص ل�ض��الح �لإمار�ت �أل يب��دو ذلك غريباً وغ��ري منطقي !؟ ، 
اأما م�س��األة ت�س��كيل حكومة مينية �سمن حلنّ �سيا�س��ي على قاعدة 
ال�س��راكة فه��ذا كان ممكن��اً من البداية ب�س��هادة املبع��وث الأممي 
�ل�ض��ابق جمال بن عمر و�حلرب على �ليمن لي�ضت من �أجل ذلك بل 

هدفها احلقيقي ال�سيطرة على اليمن اأر�ساً واإن�ساناً.

مقابلة

�أكد �ل�ضيد عبد �مللك بن بدر�لدين �حلوثي �أن من 
يحرتم حق �س��عبنا اليمني يف احلرية وال�س��تقالل 
ميكن��ه اأن يحظ��ى بعالق��ات اإيجابي��ة مع ال�س��عب 
اليمني �سيا�س��ية واقت�سادية، م�سرا اإلى اأن الدول 
الغربي��ة تتعام��ل م��ع ح��روب املنطقة م��ن منطلق 

امل�سالح القت�سادية.
وق��ال �ل�ض��يد عبد�ملل��ك يف مقابل��ة م��ع �ض��حيفة 
"لوفيغارو" الفرن�س��ية ن�س��رت، الثالثاء، اإن الذي 
يريده ال�سعب اليمني هو حقه يف احلرية وال�ستقالل 
ول ميانع باأن يكون له مع احرتام هذا احلق عالقة 
اإيجابية مع الدول الأخرى ما عدا "اإ�سرائيل" التي 
ه��ي كيان غا�س��ب، وموقفه الوا�س��ح من ال�س��لوك 

الأمريكي العدواين والتخريبي".
واأك��د على اأن من يحرتم حق �س��عبنا يف احلرية 
وال�س��تقالل ميكن��ه اأن يحظى بعالق��ة اإيجابية مع 

ال�سعب اليمني �سيا�سية واقت�سادية.
وراأى قائد الث��ورة "اأن كثرًا من الدول الغربية 
تتعام��ل م��ع م�س��اكل وح��روب املنطقة م��ن زاوية 
امل�س��الح القت�سادية واملكا�س��ب املادية حتى ولو 
كان على ح�س��اب حقوق الإن�س��ان وانتهاك القانون 
ال��دويل وهذا ما يح��دث جتاه احلرب ال��ذي يقوده 

حتالف العدوان على بلدنا".
واأ�س��ار اإل��ى اأن "تركيز بع�ض ال��دول الأوروبية 
عل��ى امل�س��ميات الإن�س��انية ه��و ا�س��تغالل احلرب 

من �أجل بيع �ض��فقات �ض��الح وكذلك لعقد �ض��فقات 
لتنفيذ اأن�س��طة واأعمال ع�س��كرية مقابل مبالغ مالينّة 
وحتى بيع مواقف �سيا�س��ية وتبني مواقف خاطئة 
جتاه ال�س��عب اليمني ل�س��الح النظامني ال�سعودي 

والإماراتي".
كم��ا �أكد �ل�ض��يد عبد �ملل��ك �أن �لنظام �ل�ض��عودي 
ي�س��تخدم الأ�س��لحة املحرم��ة دولياً لقت��ل املدنيني 

وتدمر املن�ساآت بتاأكيد منظمات دولية.
 

فرنسا ودورها في العدوان على اليمن
و�أو�ض��ح قائد �لث��ورة �ل�ض��يد عبد�مللك �حلوثي 
اأن تقييمن��ا للموق��ف الر�س��مي الفرن�س��ي ياأتي بعد 
الريطاين يف �سلبيته جتاه ال�سعب اليمني واإ�سهامه 
يف الع��دوان، م�س��را اإل��ى اأن هن��اك دول اأوروبي��ة 

موقفها �أكرث �عتد�ًل.
وا�س��تهجن قائد الثورة وقوف فرن�سا اإلى جانب 
النظام��ني ال�س��عودي والإمارات��ي الذي��ن يدعم��ان 
القاعدة وداع�ض يف اليمن كف�سائل تخو�ض املعركة 

جنباً اإلى جنب مع املرتزقة.
وق��ال اإن "فرن�س��ا الت��ي له��ا جترب��ة مري��رة مع 
اأح��داث ا�س��تهدفت اأمنها من قب��ل القاعدة وداع�ض 
ترتكب خطاأً بوقوفها اإلى جانب النظام ال�س��عودي 
والإمارات��ي ال��ذي يدعم��ان داع���ض والقاع��دة يف 
اليم��ن كف�س��ائل تخو���ض املعركة جنب��اً اإلى جنب 

املرتزقة".
واعتر اأن املوقف الفرن�سي اخلاطئ جتاه �سعبنا 
يجعلها تتنكر للمبادئ والقيم الإن�س��انينّة وملواثيق 
الأمم املتحدة وت�سيء اإلى عالقتها بال�سعب اليمني 
وتوؤثر �سلباً على م�ساحلها يف امل�ستقبل مع ال�سعب 

اليمني".
واأ�س��ار اأن لفرن�س��ا م�س��الح اقت�س��ادية كب��رة 
من الأف�س��ل اأن تلح��ظ احلفاظ عليها يف امل�س��تقبل 
م��ع �س��عبنا واأن تراجع �سيا�س��تها ال�س��لبينّة وتكف 
ع��ن خطو�تها �ملنح��ازة ومن ذلك �ملوؤمتر �مل�ض��مى 
بالإن�س��اين وهو بطلب من النظام ال�س��عودي بهدف 
التغطي��ة عل��ى جرائم��ه والإ�س��اءة اإل��ى ال�س��عب 

اليمني املظلوم".
ولف��ت اإل��ى اأن��ه مل يت��م رف���ض مقابل��ة ال�س��فر 
الفرن�سي واإمنا متت املطالبة بتقدمي اإي�ساحاً مقدماً 
ع��ن دور فرن�س��ا يف العدوان على اليم��ن بعد اأن مت 
الإعالن يف الإعالم عن م�س��اركة ع�س��كرية فرن�سية، 
وق��د بلغنا اأن حتال��ف العدوان هو ال��ذي اعرت�ض 

على جميئه.
و�سدد على اأنه "من يرغب اأن يلعب دور الو�سيط 
ًل اأن يكون  يف وق��ف العدوان على بلدن��ا من املهم اأونّ

متوازنا وحيادياً وحري�ساً على حتقيق ال�سالم".
  

معركة احلديدة.. أطماع اإلمارات ال تعنينا

وا�س��تغرب قائ��د الث��ورة م��ن مطالب��ة ال�س��عب 
اليمني بت�س��ليم احلديدة لدول العدوان قائال: "من 
�مل�ض��حك �أن يطلب �أحد من �ليمنين �أن ين�ض��حبو� 

من احلديدة لت�سليمها لالإمارات".
للمو�ثي��ق  خمال��ف  ذل��ك  طل��ب  "�أن   واأ�س��اف 
بريطاني��ا  طلب��ت  ل��و  فم��اذا  الدولي��ة  والأع��راف 
م��ن الفرن�س��يني الن�س��حاب م��ن باري���ض اأو مدينة 
فرن�سية اأخرى وت�سليمها للريطانيني هل هذا طلب 
منطقي"..و�أ�ض��ار �ل�ضيد عبد �مللك �إلى �أنه منذ �أيام 
ولد ال�س��يخ كمبعوث اأممي اآنذاك مل منانع من دور 
رقابي ولوج�ض��تي لالأمم �ملتحدة يف �مليناء ب�ض��رط 

وقف العدوان على احلديدة.
ولف��ت اإل��ى اأن��ه مل يت��م ممانع��ة جمع اإي��رادات 
املوان��ئ مبا فيه��ا ميناء احلديدة واإي��رادات النفط 
والغاز يف ماأرب و�سبوة وح�سرموت وتخ�سي�سها 
للمرتب��ات باإ�س��راف اأمم��ي، عل��ى اأن ت�س��رف م��ن 
�س��نعاء مرتب��ات املناط��ق احل��رة الت��ي مل يتمكن 

ال�سعودي والإماراتي من احتاللها.
واأ�س��ار اإل��ى اأن "املبع��وث الأمم��ي نق��ل مطالب 
الإم��ارات - الت��ي يتفاع��ل معها نائبه كم��ا يبدو - 
وذكرن��ا ل��ه اأن ال��ذي يعنين��ا معه مبادرت��ه ولي�ض 
مطالب الإمارات واأطماعها"، م�سرا اإلى اأن قبولنا 
مبب��ادرة املبع��وث الأمم��ي ف�س��ح ق��وى العدوان 

وك�سف زيف ادعاءات دول العدوان.

 مس�تعدون لوقف القص�ف الصاروخي على 
السعودية واإلمارات إذا أو قفتا العدوان

وج��دد قائ��د �لث��ورة �ل�ض��يد عبد�ملل��ك �حلوثي 
التاأكي��د ال�س��تعداد لوق��ف الق�س��ف ال�س��اروخي 
على ال�س��عودية والإمارات اإذا اأوقفتا الق�سف على 
بلدنا، م�سددا اإلى اأن موقفنا من الأ�سا�ض هو الدفاع 

عن النف�ض.
ال�س��يد  اأ�س��ار  ال�س��الح،  وفيم��ا يخ���ض م�س��األة 
كاف��ة  م��ع  �ملتو�ج��د  �ل�ض��الح  �أن  �إل��ى  عبد�ملل��ك 
الأط��راف واملوج��ود من��ه م��ع مرتزق��ة الع��دوان 
�أك��رث و�أح��دث م��ن �ملوجود م��ع قوتنا ف��اإذ� توقف 
الع��دوان وحتق��ق حل �سيا�س��ي وت�س��كلت حكومة 
�سراكة فامل�س��ئولية عليها يف معاجلة املو�سوع من 
جان��ب كل الأطراف ويف ظل و�س��ع يتاأكد فيه وقف 

ال�ستهداف والعدوان على �سعبنا اليمني.
ونوه اإلى اأن م�س��األة ت�سكيل حكومة مينية �سمن 
ح��لنّ �سيا�س��ي على قاع��دة ال�س��راكة كان ممكناً من 
البداية ب�س��هادة املبعوث الأممي ال�سابق جمال بن 

عمر.
 و�أك��د �ل�ض��يد عبد�مللك �حلوث��ي �أن �حلرب على 
�ليم��ن لي�ض��ت م��ن �أج��ل ذل��ك )ت�ض��كيل �حلكومة( 
ب��ل هدفه��ا احلقيقي ال�س��يطرة عل��ى اليمن اأر�س��اً 

واإن�ساناً.

الشعب اليمني يريد احلرية واالستقالل والدول الغربية تتعامل من زاوية املكاسب املالية
ق���ائ���د ال����ث����ورة ف���ي م��ق��اب��ل��ة م���ع ص��ح��ي��ف��ة »ل���وف���ي���غ���ارو« ال��ف��رن��س��ي��ة: 

ن�����ص مقابلة السيد عبد الملك مع لو فيغارو الفرنسية
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م��������ؤام��������رة إن�����ش�����اء 
للصهاينة كيان 

كان��ت فكرة توطن اليه��ود يف فل�شطن 
قيادت��ه  اثن��اء  بوناب��رت  نابلي��ون  م��ن 
للحملة عل��ى بالد ال�ش��ام 1799 وف�شله يف 
دخول مدين��ة عكا، حيث وج��ه نابليون 
ن��داء اإل��ى يه��ود اآ�شي��ا وافريقي��ا يحثهم 
في��ه على ال�شري وراء القي��ادة الفرن�شية 
حت��ى تت�شنى ا�شتع��ادة العظمة ال�شلية 
�شيوط��ن  باأن��ه  ووع��د  املقد���ص.  لبي��ت 
اليه��ود يف الر���ص املقد�ش��ة ان �شاع��دوه 
يف اجن��از مهمت��ه واأم��ا بريطاني��ا فبداأت 
تعمل جاهدة لتوطن اليهود يف فل�شطن 
الدول��ة  لتفتي��ت  خمططه��ا  نط��اق  يف 
العثماني��ة، فف��ي �شن��ة 1840 بع��ث وزير 
خارجيتها الل��ورد باملر�شت��ون ر�شالة اإلى 
�شفري بريطاني��ا يف ا�شطنبول يقول فيها 
ان��ه اذا ا�شتق��ر اليه��ود يف فل�شط��ن. فان 
ذل��ك �شيخولن��ا ا�شتخدام اليه��ود كمخلب 
قط �شد الع��رب والدول��ة العثمانية، اما 
بالن�شبة لدعوات اليهود فاأهمها التحرك 
ال��ذي نظم م��ا ب��ن )1798 و 1878( والذي 
دع��ا اإل��ى اقام��ة م�شتعم��رات يهودية يف 
فل�شط��ن ث��م ا�ش��در احلاخ��ام البولوين 
�شهي��ون  دع��وة  كتاب��ه  كالب�ش��ر  ت�شف��ي 
دع��ا فيه الغني��اء من اليهود اإل��ى ان�شاء 

م�شتعمرات يهودية يف فل�شطن.
 ويف ع��ام 1884 عق��د اجتماع��ا باملاني��ا ح��ث 
في��ه ارباب امل��ال اليهود لدعم عملية ال�س��تيطان 
يف فل�ض��طن.. وكان م��ن نتيج��ة ذل��ك �ن �ن�ض��اأت 
�مل�ض��تعمر�ت �لزر�عية �ليهودية بدعم من �لرثي 
اليه��ودي الفرن�س��ي ادمون��د دي روت�س��يلد. رغم 
ذل��ك كان ع��دد �ليهود يف فل�ض��طن يف بد�ية �لقرن 
الع�س��رين قليال جدا، ولكنه م��ا لبث ان اأزداد من 
12000 يف عام 1845 اإلى 85000 يف عام .1914 
فيم��ا ب��ني �س��نة 1896 و 1916 ب��داأت احلرك��ة 
ال�سهيونية يف ت�سجيع هجرة اليهود اإلى فل�سطني 
م�س��تغلة ظهور اأف��كار معادية لليه��ود يف اأوروبا 
ويقول بع���ض املوؤرخني ان احلركة ال�س��هيونية 
كان��ت ور�ء ت�ض��خيم ب��ل وحتري��ك ه��ذه �لفكار 

وال�سلوكيات لدفع اليهود اإلى الهجرة.

اقتراح ثيودور هرتزل 
اأق��رتح  ثي��ودور هرتزل حل للم�س��كلة يف كتابة 
دول��ة اليه��ود حيث اأق��رتح تاأ�س��ي�ض وطن قومي 
لليهود يف الأرجنتني اأو فل�سطني. ويف �سنة 1897 
عقد اأول موؤمتر للحركة ال�س��هيونية يف �سوي�سرا 
حيث اأ�سدر برنامج بازل حول ا�ستعمار فل�سطني 
وتاأ�س��ي�ض احلركة ال�سهيونية العاملية. ويف �سنة 

1904 عق��د املوؤمت��ر الرابع للحركة ال�س��هيونية 
وقرر تاأ�س��ي�ض وطن قوم��ي لليهود يف الأرجنتني. 
اأن  يف 1906 ق��رر برمل��ان احلرك��ة ال�س��هيونية 
يك��ون الوط��ن القوم��ي لليه��ود يف فل�س��طني بدل 
الرجنت��ني. يف 1914 ومع بداية احلرب العاملية 
الأويل وع��دت بريطانيا العرب مب�س��اعدتهم على 
�ل�ض��تقالل ب�ض��رط دخولهم �حلرب �إل��ى جانبها 
�س��د الدولة العثمانية التي دخلة احلرب بجانب 
املانيا. ويف �سنة 1916 مت توقيع اتفاقية �سايك�ض 
بيكو بني فرن�س��ا وبريطانيا حيث مت التفاق على 
تق�س��يم املنطق��ة العربي��ة اإل��ى مناطق �س��يطرة. 
الت��ي كان��ت  اأتف��ق عل��ى و�س��ع �س��وريا  حي��ث 
ت�س��م لبنان حتت ال�س��يطرة الفرن�س��ية والأردن 
والع��راق حتت �س��يطرة بريطانيا عل��ى اأن تبقى 
فل�س��طني منطقة دولي��ة. غر انه يف �س��نة 1920 
مت عقد موؤمتر �س��ان رميو وتقرر و�س��ع فل�سطني 
حتت النتداب الريطاين، وخالل عامني اأ�سبحت 
فل�س��طني فعليا حتت الإدارة الريطانية حيث 
اأر�س��ل هربر �سموئيل وهو زعيم �سهيوين كاأول 

مندوب �سامي يف فل�سطني.

وعد بلفور البريطاني
يف 2 نوفم��ر 1917 قامت احلكومة الريطانية 
باإ�س��دار وع��د بلف��ور يف هيئة ر�س��الة م��ن وزير 
خارجيته��ا جيم�ض اآرثر بلف��ور اإلى زعيم احلركة 
ال�سهيونية، تعهد فيها وزير اخلارجية باأن تقوم 
حكومة جاللة امللكة بالعمل باأف�سل ما ميكنها من 
اأجل حتقيق هدف تاأ�س��ي�ض وطن قومي لليهود يف 
فل�س��طني. كما تعهد ب��اأن ل تق��وم بريطانيا بعمل 
اي �س��يء من �س��اأنه اأن ي�س��ر مب�س��الح وحقوق 
املجتمعات غر اليهودية املوجودة يف فل�س��طني. 
بعد احل��رب العاملي��ة الأويل يف 1918 بداأ اليهود 
بالهج��رة بكثاف��ة اإل��ى فل�س��طني. ويف ال�س��نوات 

التالي��ة ب��داأ العم��ل ب�س��كل وا�س��ع و�س��خم على 
اأن�س��اء م�س��اريع زراعي��ة واقت�س��ادية قامت بها 
احلركة ال�سهيونية حل�ساب امل�ستوطنني اجلدد. 
كم��ا ازدادت الهج��رة اليهودي��ة اإلى فل�س��طني يف 
الثالثين��ات م��ن القرن الع�س��رين ب�س��بب احلملة 
النازي��ة عل��ى اليه��ود يف اأوروب��ا. اأ�س��بحت ت��ل 
اأبيب اأكر املدن التي ي�س��كنها اليهود، كما ا�س���ض 
اليه��ود عددا كب��ر من القرى واملدن ال�س��غرة. 
يف نف���ض الوقت �س��هد العامل تاأ�س��ي�ض ع��دد كبر 
م��ن الأح��زاب واجلمعي��ات اليهودي��ة يف اأوروبا 
والعامل وجميعها من�س��وية حتت اأفكار وتنظيم 
احلرك��ة ال�س��هيونية وق��د هاج��ر بع���ض زعماء 
تلك �لأحز�ب �إلى فل�ض��طن حيث قامو� بتاأ�ضي�ص 
اأح��زاب خمتلف��ة. ويف �س��نة 1919 مت عق��د اأول 
موؤمت��ر وطن��ي فل�س��طيني مت فيه اأدان��ة ورف�ض 
كام��ل لوع��د بلف��ور. ويف �س��نة 1922 اأ�س��درت 
ع�س��بة الأم��م قرارا ير�س��خ النت��داب الريطاين 
عل��ى فل�س��طني، ويعمل يف �س��الح تاأ�س��ي�ض وطن 

قومي لليهود يف فل�سطني. 
م��ن  �سل�س��لة  وبع��د   1929 اأغ�س��ط�ض  ويف 
العمليات الرهابية ال�سهيونية �سد الفل�سطينيني 
وال�ستيالء على ارا�سيهم بالقوة هز القد�ض اأول 
ا�ستباك وا�سع النطاق بني الفل�سطينيني واليهود، 
و�س��قط يف املواجه��ات 133 يهودي��ا وا�ست�س��هد 
116 فل�سطينيا. يف �سنة 1936 قام الفل�سطينيون 
باأ�س��راب عام �س��امل ملدة �س��تة اأ�س��هر احتجاجا 
عل��ى الرهاب ال�س��هيوين وم�س��ادرة الأرا�س��ي 
والهج��رة اليهودي��ة. وقام��وا بت�س��كيل اللجن��ة 
�لعربي��ة �لعليا للدفاع. وتتال��ت بعد ذلك �ملذ�بح 
واملواجه��ات  الفل�س��طينيني  �س��د  ال�س��هيونية 
املنا�س��لني  ب��ني  املتكافئ��ة  غ��ر  امل�س��لحة 
الفل�س��طينيني وامللي�س��يات الرهابي��ة اليهودي��ة 

امل�س��لحة باأف�سل ال�سلحة. منذ وعد بلفور ادعت 
بريطانيا انها حتاول ت�س��وية اخلالف بني اليهود 
و�لعرب وذلك لك�ض��ب �لوقت ل�ضالح �ل�ضتيطان. 
ويف ع��ام 1937 ق��دم اللورد روبرت بي��ل التقرير 
الذي خل�س��ت له اللجنة التي كان يراأ�سها، حيث 
ورد يف التقرير اأن ا�ستمرار العمل بنظام النتداب 
على فل�س��طني غر ممك��ن عمليا واأن��ه لي�ض هناك 
اأمل يف قيام كيان م�سرتك بني العرب واليهود. بعد 
تاأكي��د التقرير على ا�س��تحالة قيام كيان م�س��رتك 
لليهود والعرب، مت اقرتاح تق�س��يم فل�س��طني اإلى 
دولت��ني اأحدهم��ا عربي��ة والأخ��رى يهودية على 
تو�س��ع الأماكن املقد�س��ة حتت الإدارة الدولية. 
العاملي��ة  احل��رب  بداي��ة  وم��ع   1939 �س��نة  يف 
الثاني��ة ويف حماول��ة لك�س��ب م�س��اندة العرب لها 
�س��د املانيا اعلن��ت بريطانيا تقيد هج��رة اليهود 
وعر�س��ت منح ال�ستقالل للفل�سطينيني خالل اأمد 
ع�ضر �ض��نو�ت. رف�ضت �حلركة �ل�ض��هيونية تلك 
املقرتحات وقامت بتاأ�س��ي�ض ع�س��ابات م�س��لحة 
جدي��دة للقي��ام بعملي��ات دموي��ة ومذاب��ح. بعد 
انته��اء احلرب العاملي��ة الثانية تخل��ت لندن عن 
وعوده��ا للفل�س��طينيني، وع��اد زعم��اء احلرك��ة 
ال�س��هيونية لتكثيف هجرة لليهود اإلى فل�س��طني. 
بينما �سعدت احلركات ال�سهيونية امل�سلحة مثل 
الهاجانا والأرغون وال�س��ترن غانغ من هجماتها 

امل�سلحة..

الدور األمريكي في إنشاء الكيان الصهيوني
دخل��ت الولي��ات املتح��دة م��ع نهاي��ة احلرب 
العاملي��ة الثانية اخلط الأول للدفاع عن ت�س��ريع 
ا�س��تيطانية  م�س��تعمرة  اإل��ى  فل�س��طني  حتوي��ل 
لليهود. وب�س��غط من الرئي���ض الأمريكي ترومان 
اأر�س��لت بريطانيا جلنة جديدة لدرا�س��ة الو�سع. 

اللجن��ة الإجنليزية الأمريكية اأو�س��ت بالتهجر 
الف��وري ل 100000 يهودي اأوروبي لفل�س��طني، 
كم��ا اأو�س��ت برف��ع القي��ود عل��ى بيع الأرا�س��ي 
الفل�س��طينية لليه��ود كما اأو�س��ت بو�س��ع الكيان 
امل�سرتك م�س��تقبال حتت رعاية الأمم املتحدة. يف 
عام 1947 قررت بريطانيا الن�سحاب من فل�سطني 
وطلب��ت م��ن الأم��م املتحدة تق��دمي تو�س��ياتها. 
وهكذا عقدت اأول جل�س��ة طارئة لالأمم املتحدة يف 
1947 ومت اقرتاح م�س��روع تق�س��يم فل�سطني اإلى 
دولتني فل�س��طينية ويهودية على اأن تبقي القد�ض 
دولية. وقد متت املوافقة على القرتاح من طرف 
33 ع�س��وا مقاب��ل رف���ض 13 ع�س��وا و بدعم من 
الحتاد ال�سوفيتي والوليات املتحدة الأمريكية 

وبامتناع بريطانيا عن الت�سويت.
واندلع��ت  التق�س��يم  م�س��روع  الع��رب  رف���ض 
احلرب العربية ال�س��رائيلية الولى �سنة 1948 
بعد الن�س��حاب الريطاين يف فاحت غ�س��ت. ويوم 
قي��ام دول��ة يهودي��ة يف  اأعل��ن  ماي��و 1948   15
فل�سطني ت�س��مى دولة اإ�س��رائيل و تقرر فتح باب 
الهج��رة لكل يه��ود العامل للكي��ان اجلديد. يف 15 
مايو قامت وحدات �س��عيفة الت�سليح من جيو�ض 
من م�س��ر والأردن و�س��وريا ولبنان والعراق مع 
مقاتل��ني ع��رب اآخري��ن واملقاتلني الفل�س��طينيني 
الذي��ن كانوا يقاتلون اليه��ود منذ نوفمر ،1947 
بب��دء حرب �س��د الكي��ان ال�س��هيوين. وقد ف�س��ل 
الع��رب يف من��ع قي��ام الكي��ان ال�س��هيوين، حي��ث 
انتهت احل��رب باأربع قرارات وق��ف اأطالق النار 
من الأم��م املتحدة بني ا�س��رائيل وم�س��ر ولبنان 
والأردن و�س��وريا ودف��ن قرار التق�س��يم. و�س��رد 
�أك��رث م��ن 900 األف فل�س��طيني خ��ارج وطنهم يف 
حني �س��رد داخل ما مل يحتل من ارا�سي فل�سطني 

مئات الآلف الآخرين.

الفلسطينية
فــي األراضـــي العربـــية
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احملافظات اليمنية تشهد حراكًا شعبيًا لدعں وإسناد اجلبهات بقوافل الرجال والغذاء
اس����ت����ج����اب����ة ل�����دع�����وة ق�����ائ�����د ال�����ث�����ورة: 

تلبي��ة لدع��وة قائ��د الث��ورة ال�صي��د عبداملل��ك بدرالدين احلوث��ي ت�صهد 
حمافظ��ات ومناط��ق اليم��ن هبة �صعبي��ٌة تت�ص��ع ونف��را قبلي��ا يت�صاعد...تعزيزا 

ل�صمود اجلبهات يف مواجهة غزاة تزحف بهم اأمريكا الحتالل اليمن دون اأن حتقق 

اأي اإجناز �صوى حلب املزيد من املال ال�صعودي واالإماراتي، ون�صيب املرتزقة ال�صغار 

اأن يهلك��وا دون اأن ُيق��ام له��م عزاء يف اأب��و ظبي وال يف الريا���ش، ويبقى على اجلهد 

ال�صعبي الرهان بعد اهلل الإغراق العدو يف م�صتنقع الهزمية.. فخالل اأيام االأ�صبوع 

يعقد لقاء قبلي يف حمافظة من املحافظات اليمنية الإعالن النفر وجتهيز الرجال، 

ويف املحافظ��ة اأو املنطقة االخرى تنطلق قوافل من الرجال والغذاء دعما وا�صناد 

للمرابطن يف اجلبهات.. وهنا �صنتطرق اإلى بع�ش مما ذكرناه �صابقا. 

علماء وخطباء مديرية مقبنة يعقدون 
لقاًء حتت شعار :انفروا خفافًا وثقااًل

عقدت مبديرية مقبنة لقاء  مل�س��ايخ وعلماء وخطباء ووجهاء 
املديري��ة والت��ي ن�س��مها مكت��ب الوق��اف والر�س��اد باملديرية 
تطرق��ت فيها ال��ى دور العلم��اء واخلطباء يف مواجه��ة العدوان 
ال�سعو�س��هيوامريكي  و�س��رورة رفد اجلبه��ات وتعزيز الوعي 
املجتمع��ي، كما �س��ددوا يف اللق��اء على �س��رورة  التحرك اجلاد 

وامل�سئول ملواجهة قوى البغي والعدوان 
ويف الن��دوة اأكد حمم��د الظرايف مدير عام الوقاف والر�س��اد 
باملحافظ��ة اأهمي��ة اإدراك اجلمي��ع ملخططات الع��دوان واأهدافه 
التدمري��ة .. لفت��ا اإل��ى �س��رورة ا�س��طالع اجلمي��ع ملهامهم يف 
الدف��اع عن الوطن وتكري�ض اجلهود لدع��م ورفد اجلبهات باملال 
والرج��ال والقوافل الغذائية وتعزيز عوامل الن�س��ر وال�س��مود 

والتالحم ال�سعبي.
ومن جانبه اأ�ساد الظرايف بالنت�سارات التي ي�سطرها اجلي�ض 

واللجان ال�سعبية وما يلحقونه من هزائم بقوى العدوان

وقفة مسلحة مبدينة حجة استجابة لنكف 
قبائل أرحب واجلوف

�س��هدت مدينة حج��ة عقب �س��الة اجلمعة وقف��ة احتجاجية 
م�سلحة حا�سدة تلبية للنكف القبلي الذي دعت اإليه قبائل اأرحب 
وقبائل اجلوف وتنديدا بجرمية اختطاف الن�ساء التي اأقدم على 
ارتكابه��ا املرتزقة..واكد امل�س��اركون يف الوقفة ا�س��تمرار دعمهم 
للجبه��ات ورفدها بامل��ال والرج��ال ويف مقدمتها جبهة ال�س��احل 
الت��ي ح�س��د له��ا ق��وى الع��دوان واملرتزق��ة كل طاقاته..وحي��ا 
املحتجون اأبطال اجلي�ض واللجان ال�س��عبية يف خمتلف اجلبهات 
وكذلك �لقوة �ل�ضاروخية و�لقوة �جلوية م�ضيدين مبا يحققونه 

من انت�سارات عظيمة وتنكيل بالغزاة واملرتزقة.
وابرك��وا الجن��از ال��ذي حققت��ه الق��وة اجلوية با�س��تهداف 
م�س��فاة ارامك��و يف الريا���ض بطائرات م�س��رة �س��ماد2 طويلة 

املدى موؤكدين باأن هذا الجناز �سيحول موازين املعركة.
وجدد �مل�ضاركون �لعهد لقائد �لثورة لل�ضيد عبد �مللك �حلوثي 
وال�س��هداء واجلرحى موؤكدين باأنهم �س��يكونون العون وال�س��ند 

للمجاهدين يف خمتلف اجلبهات.

لقاء قبلي موسع  ألبناء قبائل نهم ونكف 
قبلي حملاسبة مختطفي النساء في اجلوف 

اأعلن��ت قبيلة نهم مبحافظة �س��نعاء يف لقاء مو�س��ع النفر 
العام والنكف القبلي ملحا�سبة خمتطفي الن�ساء يف اجلوف من 
قبل مرتزقة العدوان والتي مت اختطاف اإحدى ن�س��اء مديرية 

اأرحب واخفائها والتكتم على م�سرها  
م�س��ائخ ووجه��اء واأبناء قبائل نهم اأك��دوا اأن هذه اجلرائم 
تعد خروجا على كل ال�س��رائع والقوانني والأعراف و�س��ابقه 
مل ي�س��هد له��ا تاري��خ القبيل��ة اليمنية مثي��ل على م��ر التاريخ 
وجرمية تعك�ض جترد مرتزقة العدوان من كل القيم واملبادئ 
والأع��راف القبلية والتي يجب اأن ل نرتكها متر دون ح�س��اب 

وبال عقاب ..
داع��ني كل اأبناء القبيلة وكل الأحرار للنفر العام والتوجه 
اإلى جبهات العزة والكرامة لإيقاف مثل هذه اجلرائم وغرها 
كجرمية اخلوخة وحي�ض واجلنوب والتي ت�ستهدف اأعرا�سنا 
وقيمنا واخالقنا  وتطهر كل �س��ر من اأر�ض الوطن من دن�ض 

الغزاة واملحتلني

اجتماع حملافظ حجة مع مشائخ حرض 
لتعزيز الصمود وإعالن النفير للجبهات 

اأ�س��اد حمافظ  حجة بتفاعل اأبناء مديري��ة حر�ض يف مواجهة 
العدوان وكذا ا�ستمرارهم يف رفد اجلبهات بالرجال واملال.

جاء ذلك خ��الل �جتماع حمافظ حمافظة حجة هالل �ل�ض��ويف 
م��ع م�س��ائخ ووجه��اء مديري��ة حر���ض يف مدين��ة حج��ة لتعزيز 
ال�س��مود والثبات لدى اأبناء املديرية وق��ال املحافظ "اإن الروح 
الت��ي يتحل��ى بها اأبن��اء حر�ض جت�س��د مدى وعيه��م واعتمادهم 
وتوكلهم على اهلل يف خو�ض معركة العزة والكرامة �س��د البغاة 
واملعتدين". واأعلن املجتمعون النفر للجبهات، م�سرين اأن من 
هم من اأبناء مديرية حر�ض ويقبعون يف دول العدوان ل ميثلون 

اأبناء املديرية ل من قريب ول من بعيد.

ناق���ض لق��اء قبل��ي مو�س��ع مبدين��ة ذمار، �س��م 
م�س��ائخ ووجه��اء واأعي��ان مديري��ة ميفع��ة عن�ض، 
جهود تعزي��ز الأمن وال�س��تقرار ورفد اجلبهات..
ودعا اجلميع اإلى الإ�س��هام الفاعل يف رفد اجلبهات 
بالرج��ال والعت��اد وقواف��ل الدع��م ومب��ا يعزز من 
ب��دور  .. م�س��يدا  �س��مود املرابط��ني يف اجلبه��ات 
اأبن��اء ميفع��ة عن���ض يف مواجهة العدوان واإف�س��ال 
خمططاته..كما نظمت مديرية احلدا حمافظة ذمار 
لقاء قبليا مو�سعا للتنديد بجرائم العدوان والنفر 

الع��ام ملواجهت��ه وتاأكي��دا عل��ى رف��د اجلبه��ات..
ال�سخ�س��يات  في��ه  �س��ارك  ال��ذي  اللق��اء  وخ��الل 
الجتماعي��ة والوجهاء والقي��ادات التنفيذية.. اأكد 
حماف��ظ ذم��ار حممد ح�س��ني املقد�س��ي اأهمية ر�ض 
ال�سفوف وتوحيد اجلهود لرفد اجلبهات ومواجهة 
العدوان..واأ�ساد بت�سحيات اأبناء مديرية احلدا يف 
خمتل��ف املحطات ودورهم يف مواجه��ة العدوان .. 
م�ستعر�س��ا التحديات التي تواجه الوطن ..م�سرا 
اإل��ى اأن قبائ��ل احلداء تعد األوية ع�س��كرية جاهزة 

وهي عند م�س��توى امل�سوؤولية يف الدفاع عن الوطن 
وت�س��د خمطط��ات اأعدائه.. وكان م�س��رف اأن�س��ار 
اهلل باملحافظة الأ�ستاذ فا�س��ل ال�سرقي اأكد يف كلمة 
ل��ه اأهمي��ة الدور الذي ي�س��طلع ب��ه اأبن��اء مديرية 
احلداء يف الت�س��دي للعدوان واإف�س��ال خمططاته..
ودعا قبائل احلداء اإلى ال�ستمرار يف رفد اجلبهات 
وم�س��اندة اجلي���ض واللج��ان بالرج��ال وامل��ال يف 
خمتلف اجلبهات .. م�س��يدا مبواق��ف اأبناء احلداء 

يف خمتلف مراحل الن�سال الوطني.
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أبناء عزلة احليمتن والزواقر بتعز يقدمون قافلة 
غذائية للمرابطن في الساحل الغربي

اق��ام ابناء عزلة احليمتني والزواقر ي��وم  الأربعاء 18يوليو 2018م وقفه قبليه 
م�س��لحه قدمت خاللها قافله غذائية وموا�س��ي رفدًا لإبطال اجلي�ض اليمني واللجان 

ال�سعبية املرابطني يف جبهة ال�ساحل الغربي
القافلة حملت عنوان "ال�س��احل الغربي م�سئولية اجلميع" �سارك فيها ابناء قرى 
ومناطق عزلة احليمتني والزواقر احتوت على مواد غذائية متنوعة وموا�سي كاأقل 
واج��ب يقدمون��ه، لأبطال اجلي�ض واللجان ال�س��عبية الذين يقدم��ون اأروع املواقف 
البطولية وامل�س��رفة يف الت�سدي لقوى الغزو والرتزاق يف جبهة ال�ساحل ويدفنون 
من ي�س��عى لحتالل احلديدة يف رمال �س��حراء ال�س��واحل الغربية .. امل�ساركون يف 
القافلة ،،اأكدوا على موا�س��لة ورفد اجلبهات مبزيد من املقاتلني والقوافل الغذائية 
حتى النت�س��ار ،ويعتر هذا تد�س��يناُ لقوافل �س��تقدمها بقية مديريات حمافظة تعز 
،،دعم��اً وا�س��ناد لالأبط��ال الثابت��ني يف جبهات العز وال�س��رف واعلنوا ا�س��تعدادهم 
لاللتح��اق م��ع اأبطال اجلي�ض واللجان ال�س��عبية يف خمتلف اجلبه��ات ملواجهة قوى 

الغزو والحتالل والعمالة ولن يفرطوا يف اي �سر من اأرا�سي اليمن العزيز.

عمران حتيي أربعينية شيخ الشهداء ورفاقه وترفد 
جبهات العز والشرف

 اأحيت مديريات عيال �س��ريح وريده وجبل يزيد مبحافظة عمران يوم اخلمي�ض، 
اأربعيني��ة ال�س��هيد العمي��د �س��لطان عويدي��ن ورفاق��ه الذين ق�س��وا يف �س��احة العز 
والكرامة بجبهة ال�ساحل الغربي.. واحت�سدت قبائل عمران يف جمع غفر وبح�سور 
ر�س��مي و�س��عبي لتوؤك��د وفائه��ا ل�س��يخ ال�س��هداء ورفاقه وجلمي��ع ال�س��هداء الذين 
قدموا حياتهم رخي�س��ة يف �س��بيل الدفاع عن اأمن و�س��يادة البالد. . واأعلنت القبائل 
نفره��ا بعددها وعتادها الى جبهات العز وال�س��رف ملواجهة قوى الغزو والعدوان 

ومرتزقتهم والتنكيل بهم يف كل اجلبهات.

قبائل مزهر مبحافظة رمية تتداعى لنكف أرحب 
واجلوف وتلبي دعوة السيد القائد   لرفد جبهة 

الساحل
عقدت قبائل مديرية مزهر مبحافظة رمية، لقاءًا قبليا مو�س��عا ا�ستجابة لنكف 
قبائ��ل �أرحب و�جلوف وتلبية لدعوة �ل�ض��يد �لقائد عبد �مللك بدر �لدين �حلوثي 

لرفد جبهة ال�ساحل الغربي.
وتطرق اللقاء املو�س��ع  اإلى اجلوانب املت�س��لة باحل�س��د ورفد جبهة ال�ساحل 
باملال والعتاد مبا يعزز جبهة ال�سمود يف مواجهة العدوان واإف�سال خمططاته..
واأعل��ن م�س��ائخ ووجهاء مديري��ة مزهر خالل اللق��اء النفر الع��ام تلبية لدعوة 
�ل�ض��يد عب��د �مللك بن ب��در �لدين �حلوث��ي لرفد جبهة �ل�ض��احل �لغرب��ي ومقابلة 
الت�س��عيد بالت�س��عيد.. ودعت قبائل مزهو حالل اللقاء كافة املغرر بهم من اأبناء 
املنطق��ة و وال�س��تفادة من العفو الع��ام بالعودة اإلى اأهاليهم، م��امل فاإن القبائل 

تعلن الراءة منهم وقطع كافة الروابط القبلية بهم.
واختتم اللقاء ببيان لقبائل مديرية مزهر اأكدوا فيه ا�ستمرار دعمهم اجلبهات 
بامل��ال والرج��ال والعت��اد وجتهي��ز املزي��د م��ن قوافل العط��اء والكرم يف م�س��ر 

الت�سحية والعزة والكرامة.

اأكد اللقاء الوطني املو�سع لأبناء حمافظة اإب، اأن ممار�سات دول 
الع��دوان الإجرامية يف املحافظات املحتلة متثل دافعا لتحرك اأبناء 
املحافظ��ة واحت�س��ادهم لرفد جبه��ات العزة والكرام��ة واللتحاق 

مبع�سكرات وزارة الدفاع.
واأ�س��ار البيان اخلتامي ال�سادر عن اللقاء املو�سع الذي عقد، يف 
اإطار احلر�ض على �سلمية املحافظة وتاأكيدا على مواقفها الوطنية 
الثابتة ورف�س��ا لدعوات اأدوات العدوان باإثارة الفتنة والقتتال.. 

اإلى اأن حمافظة اإب لن ت�سمح اأن يدن�سها عبث اأدوات العدوان.
واأك��د امل�س��اركون يف اللقاء اأن حمافظة اإب هي احل�س��ن الدافئ 
لكل ميني والذي يعد دليل على �سلميتها وا�ست�سعارها مل�سوؤولياتها.

أبناء محافظة إب يؤكدون وقوفهم ضد العدوان ودعوات الفتنة واالقتتال

ا�س��تقبل القائم باأعم��ال حمافظ حمافظة 
احلدي��دة حمم��د عيا���ض القحي��م يف مدينة 
احلدي��دة قافلة من امل��ال والرجال والغذاء 
واملوا�سي مقدمة من اأبناء وم�سائخ وقبائل 
يف  تهام��ة  لقبائ��ل  وا�س��نادا  دعم��ا  اأمان��ة 
ال�س��احل الغربي تلبية لدع��وة قائد الثورة 

�ل�ضيد عبد�مللك بدر�لدين �حلوثي.
احتوت القافلة على جماميع من املقاتلني 

ال�س��داء من ابناء اأمانة العا�س��مة ومبالغ 
مالية بالإ�س��افة الى كمية كبرة من املواد 
الغذائية واملوا�سي ) اأغنام ( دعما وا�سنادا 
للجي���ض واللج��ان ال�س��عبية  املرابط��ني  يف 
ال�س��احل الغرب��ي ..وع��ر القائ��م باأعم��ال 
حماف��ظ احلديدة عن �س��كرة لأبن��اء اأمانة 
العا�س��مة  الت��ي جت��ود بنف�س��ها ومالها من 
اج��ل اخوانهم يف ه��ذا الوطن كام��ال ابتداء 

م��ن احلدي��دة تلبي��ة لدع��وة قائ��د لث��ورة 
�ل�ض��يد عبد�مللك بدر�لدي��ن �حلوثي ..ومن 
جان��ب اآخر اأكد الوا�س��لون من ابناء  اأمانة 
العا�سمة م�سائخها وقبائلها ان هذا القافلة 
لي�س��ت الولى ولن تكون الخرة وان هذه 
القفل��ة لي�س��ت ال القلي��ل وانهم �س��يقدمون 
الكثر والكثر مل�س��اندة ابن��اء تهامة ودعم 

جبهات ال�ساحل الغربي.

عقد حكماء وعقالء حمافظة احلديدة لقاءا مو�س��عا للتاأكيد على 
املوقف الثابت للت�سدي للغزاة واملحتلني يف جبهة ال�ساحل الغربي 
وغرها من اجلبهات يف ربوع الوطن..و�س��ارك يف اللقاء جمع كبر 
م��ن حكماء وعلماء املحافظ��ة ومديرياتها تلبية لدع��وة قايد الثور 
�ل�ض��يد عبد �مللك بدر �لدي��ن �حلوثي لرفد معركة �ل�ض��احل �لغربي 
، وا�س��تجابة لدعوة النكف التي اأعلنتها قبائل اجلوف واأرحب ردا 

على جرمية اختطاف الن�س��اء يف حمافظة اجلوف والتي تتنافى مع 
اأخالق ال�سعب اليمني العظيم..

واأك��دت الكلمات على اأهمية ال�س��مود والثب��ات يف مواجهة قوى 
الع��دوان والغ��زاة املحتل��ني والت�س��دي مل�س��اريعهم الهادف��ة اإلى 
متزي��ق الوط��ن م��ن خ��الل اذكاء النع��رات الطائفي��ة واملناطقي��ة 

وزعزعة الأمن وال�ستقرار.

احلديدة تستقبل قافلة من املال والرجال مقدمة من أبناء أمانة العاصمة 

حكماء وعقالء احلديدة يعقدون لقاءًا موسعًا للتأكيد على موقف التصدي للغزاة

قبائل املربع الشرقي ملديرية  حيس يعلنون النفير العام 
خرج��ت قبائل املربع ال�س��رقي ملديرية حي�ض مبحافظ��ة احلديدة وقفة قبلية 

م�سلحة  اأعلنت خاللها نفرها العام ورفدها للجبهات باملال والرجال 
واأك��دوا فيه��ا رف�س��هم القاط��ع لالحت��الل الأمريك��ي ال�س��عودي الإمارات��ي  
واأدواته من املرتزقة املنافقني الذين باعوا عزتهم وكرامتهم وار�سهم وعر�سهم 
بحفن��ة من املال املدن�ض ..  و�س��ددت قبائل املربع ال�س��رقي  ملديرية حي�ض  على 
وقوفها  وم�س��اندتها للجي�ض واللجان ال�س��عبية التي تدافع عن ق�سيتها العادلة 

واحلقة وتقدميها للغايل والرخي�ض يف �سبيل العي�ض بعزة وكرامة ..
 ون��دد امل�س��اركون يف الوقف��ة بال�س��مت املخ��ز واجلب��ان للمنظم��ات الدولية 
احلقوقية والإن�س��انية جتاه املجازر الب�س��عة واجلماعي��ة التي يرتكبها حتالف 
الع��دوان الأمريكي ال�س��عودي والت��ي كان اآخرها ا�س��تهداف املدنيني واملزارع 
و�س��يارات امل�س��افرين مبديري��ات  زبي��د واجلراح��ي واحل��ايل راح �س��حيتها 

الع�سرات من ال�سهداء واجلرحى.

عدد من أسرة الشهداء باحملويت 
تقدم قافلة للمرابطن في اجلبهات

قدمت اأ�سرة ال�سهداء عمار يحيى عبده اإبراهيم 
و�سدام نا�سر اإبراهيم واأ�سامة ح�سن اإبراهيم من 
اأبن��اء مدينة املحويت قافلة غذائي��ة دعماً للجي�ض 

واللجان ال�سعبية يف جبهات العزة وال�سمود.
واأكدت اأ�س��رة ال�س��هداء خ��الل ت�س��ير القافلة 
التي ا�ستملت على مواد غذائية وطبية ال�ستعداد 
تقدمي الغ��ايل والنفي�ض للدفاع عن الوطن .. داعية 
اإل��ى دعم اجلبه��ات واإف�س��ال خمطط��ات العدوان 
ومرتزقت��ه والت�س��دي ملوؤامراته��م والدف��اع ع��ن 

ال�سيادة الوطنية.
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ان��ط��الق��ة اإلن��س��ان وحت��رك��ه ف��ي ك��ل ال��ظ��روف ف��ي سبيل ال��ل��ه دل��ي��ل ع��ل��ى ال��ث��ق��ة به 

اإلمي������������ان ب����امل����الئ����ك����ة ال ي����ش����ع����ر ب���ق���ي���م���ت���ه م����ث����ل امل�����ج�����اه�����دي�����ن ف������ي س����ب����ي����ل ال���ل���ه

 من أعظم الفرص التي توصلك اجلنة وتقيك عذاب الله .. اجلهاد في سبيل الله
قال الإمام عل��ي: ))اأما بعد فاإن اجلهاد باب 
من اأبواب اجلنة فتحه اهلل خلا�س��ة اأوليائه(( 
َها اَلنِّذيَن اآَمُنوا  وهكذا قال القراآن الكرمي: }َيا اأَُينّ
ُ ِبَقْوٍم  َمْن َيْرَتَدنّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َف�َس��ْوَف َياأِْتي اهلَلنّ
ٍة َعَلى  وَنُه اأَِذَلنٍّة َعَلى امْلُوؤِْمِننَي اأَِعَزنّ ُهْم َوُيِحُبنّ ُيِحُبنّ
ِ َول َيَخاُفوَن  اْلَكاِفِري��َن ُيَجاِهُدوَن يِف �َس��ِبيِل اهلَلنّ
 ُ ِ ُيوؤِْتيِه َمْن َي�َض��اُء َو�هلَلّ َلْوَمَة لِئٍم َذِلَك َف�ْض��ُل �هلَلّ
َوا�ِس��ٌع َعِليٌم{)املائدة:54( اأمل يجعله ف�ساًل؟ 
متر الأ�سياء التي تعتر ف�سل عظيم وما تدري 
بها، متر �لفر�ص �ملهمة �لتي ميكنك �أثناءها �أن 
تقدم خدمة عظيمة لدينك، وكل عمل لدينك هو 

وقاية لنف�ضك من جهنم، فال تعباأ به. 
اأي ل��و تذكرن��ا حول اآي��ة واح��دة يف القراآن 
الكرمي هي هذه: }ُقوا اأَْنُف�َس��ُكْم َواأَْهِليُكْم َنارًا{ 
لكان��ت كافي��ة وكفيل��ة ب��اأن جتعل كل اإن�س��ان 
يقظاً، وجتعل كل اإن�سان يدرك اأن هذه فر�سة، 
اأن هذا عمل مهم، اأن هذا باب من اأبواب اخلر 
ُفت��ح ل��ه، اأن هذا ف�س��ل ُعر�ض علي��ه، وبالتايل 

�س��يكون النا�ض قريبني ج��دًا من اأن ينطلقوا يف 
اأعمال تقي اأنف�سهم من جهنم.

لك��ن حت��ى الآية ه��ذه يف �س��ريح عبارتها ل 
نهت��م بها، نقروؤه��ا }ُق��وا اأَْنُف�َس��ُكْم{ لكن كاأنه 
يحدث �آخرين، هنا �ض��ّغل ذهنك يف �ملو�ض��وع، 
يجب اأن تكون هناك وقاية، هذا خطاب من اهلل 
ي��دل على اأن وقاية الإن�س��ان من جهنم لي�س��ت 
م�س��األة ه��ي موكولة اإل��ى اهلل، مث��اًل اأنه يخلق 
نا���ض هك��ذا ث��م قد ي��رتك ه��ذا يدخ��ل اجلنة، 

وي�سرفه عن جهنم. 
يقول لك: �أنت �أيها �لإن�ض��ان و�ضيلة وقايتك 
م��ن جهنم ه��ي بيدك، ه��ي بي��دك، اأما اأن��ا فقد 
�أدخلك جهنم ب�ض��بب �أعمالك، يقول للنا�ص: �أن 

وقاية اأنف�سهم من النار هي باأيديهم. 
م��ا معن��ى باأيديه��م؟ اأي اأن ينطلق��وا وف��ق 
م��ا يهديه��م اهلل اإليه، وف��ق ما يري��د اهلل منهم، 
�س��بيله،  يف  ويعمل��وا،  ويرج��وه،  ويدع��وه، 
وي�ستغفروه، ويتوبوا اإليه، فهو يف الأخر من 

�س��يدخلهم اجلنة، لكن هم من �سنعوا الوقاية 
لأنف�س��هم من الن��ار مبجموعة اأ�س��ياء انطلقوا 
فيه��ا، اأعم��ال، وثقة ب��اهلل، ورج��اء هلل، وتوبة 
�إل��ى �هلل.. وهك��ذ�. ل يعن��ي ذل��ك �أن �مل�ض��األة 
مف�س��ولة ع��ن اهلل متاماً، اأن تك��ون وقايتي من 
جهنم معناه يقوم الإن�سان فيحاول اأن يخرتع 
له �س��يئاً من اللبا�ض يقيه من حرارة النار. ل. 
وقايت��ك من جهنم هو �أن تنطل��ق وفق ما يريد 
�هلل منك، وعلى �أ�ض��ا�ص ما ه��د�ك �إليه، فعندما 
يق��ول: }ُقو� �أَْنُف�َض��ُكْم{ �ألي�ص ذل��ك يعني باأن 

�سبب وقاية اأنف�سكم من جهنم هي باأيديكم؟.
ث��م يتحدث عن جهنم هذه ويجعل جهنم من 
جن�ض ع��ذاٍب نحن نراه }َنارًا{ األي�س��ت النار 
معروفة لدينا؟ لو كانت جهنم عذاباً من جن�ض 
اآخ��ر نح��ن ل نعرف ما ه��و، رمبا ق��د ل يكون 
ا ل نعرف م��ا جن�ض هذا  ل��ه اأثر يف نفو�س��نا لأننّ
العذاب حتى نخافه، اهلل جعل جهنم من جن�ض 
�س��يء نحن ن��راه يف الدني��ا، النار، ه��ذه النار 

التي ت�س��ل درج��ة حرارتها اإل��ى اآلف موؤلفة، 
اآلف من درجات احلرارة. الإن�سان حتى وهو 
ي�ساهد هذه النار يتذكر عندما ي�سمع اهلل يقول 

هناك: }ُقوا اأَْنُف�َسُكْم َواأَْهِليُكْم َنارًا{.
كلم��ة }َن��ارًا{ ل يت�س��اءل الإن�س��ان ما هي 
نارًا، �سيء ما ندري ما هو، اأنت تراها يف بيتكم 
على ط��ول، بل ربطت حياة الإن�س��ان يف الدنيا 
بالن��ار، تظ��ل دائم��اً تذكره بجهن��م، يتذكر مبا 
ه��و يف بيتهم كل �س��اعة، نريد قه��وة لزم نار، 
نري��د اأكل لزم نار، ن�س��رتي حطب ون�س��رتي 
غاز، لزم تننّور حطب اأو تنور غاز ملاذا؟ لنار. 
فالن��ار توق��د يف بيتك د�ئماً، وتوق��د بجو�ر �أي 
مطعم اأنت قد تاأكل فيه يف اأي مدينة من املدن. 
اإذًا فه��ذه الن��ار عندم��ا يقول: }َن��ارًا{ هي 
معروف��ة لكنها ت��زداد وتفوق حرارتها ب�س��كل 
َجاَرُة  ا���ُض َواحْلِ كب��ر هذه الن��ار }َوُقوُدَها الَننّ
َعَلْيَها َمالِئَكٌة ِغالٌظ �ِس��َداٌد{ مالئكة ل ميكن اأن 
ي��ِرّق لك قلب��ه عندما تق��ول: }َيا َماِل��ُك ِلَيْق�ِص 

��َك{ )�لزخ��رف: م��ن �لآي��ة77( اأو  َعَلْيَن��ا َرُبّ
�أُدُع لن��ا رب��ك يخرجن��ا من ه��ذه �لن��ار، �أو �أي 
ت�س��رع اآخ��ر، اأبدًا، غالظ �س��داد، ل ي�س��تطيع 
اأهل النار اأن ي�س��كلوا ث��ورة فيقتحموا اأبواب 
جهنم ويخرجوا.. ل. اأبواب موؤ�س��دة، اأعمدة 
م��ن وراء الأبواب، ل ي�س��تطيعون اأب��دًا، كلما 
اقرتب اأهل جهنم من الأبواب ُيقمعون مبقامع 
من حديد، فال اأهل النار ي�ستطيعون اأن ي�سكلوا 
ثورة فيقتحموا هذا ال�س��جن كما يعمل النا�ض 
يف الدني��ا اأحياناً، بع�ض ال�س��جون ق��د يجتمع 
ال�س��جناء فيقتحموا ال�سجن ويقتلوا احلرا�ض 

اأو يفكوا الأبواب ويخرجوا. 
اأم��ا )جهنم( فلي���ض هناك اإمكاني��ة للخروج 
منه��ا، ولي�ض هناك عليه��ا رقابة ميكن يعطيهم 
واح��د ر�س��وة اأو اأي �س��يء ويخرنّج��وه منها، 
اأََمَرُه��ْم  َم��ا   َ اهلَلنّ ��وَن  َيْع�سُ ل  �ِس��َداٌد  }ِغ��الٌظ 

َوَيْفَعُلوَن َما ُيوؤَْمُروَن{.

يف القراآن الكرمي.. ذكر اهلل اأمثلة كثرة جدًا تو�س��ح لالإن�س��ان 
كي��ف اأنه يرعى اأولياءه الذين يثق��ون به، كيف اأنه يدافع عنهم، 
كيف �أنه يوؤيدهم، كيف �أنه ين�ض��رهم، �أمل يقل عن تلك �ملجموعة 
الت��ي َخُل�س��ت من الآلف املوؤلفة من بني اإ�س��رائيل - يف ق�س��ية 
طالوت وجالوت - بعد اأن �سرب الكثر من النهر فبقي جمموعة 
ب�س��يطة، قال بع�سهم: }ل َطاَقَة َلَنا اْلَيْوَم ِبَجاُلوَت َوُجُنوِدِه َقاَل 
ِ{)البقرة: من الآية249( موؤمنون  ُهْم ُمالُقو اهلَلنّ َننّ وَن اأَ اَلنِّذي��َن َيُظُننّ
واثق��ون باهلل، يعي�س��ون حالة من �س��يطرة اهلل على م�س��اعرهم، 
اهلل حي يف م�س��اعرهم يف نفو�سهم، قالوا ماذا؟ }َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة 
��اِبِريَن{، ماذا ح�س��ل  ُ َمَع ال�سَنّ ِ َواهلَلنّ َغَلَب��ْت ِفَئًة َكِث��َرًة ِباإِْذِن اهلَلنّ
ِ{ )البقرة: من الآية251(  بع��د؟ كيف قال؟ }َفَهَزُموُهْم ِباإِْذِن اهلَلنّ

.ِ َفَهَزُموُهْم ِباإِْذِن اهلَلنّ
يتح��دث عن ق�س��ية ع�س��ى مو�س��ى، لحظوا مو�س��ى الرجل 
�لفقري �لذي ل ميتلك �لأ�ض��لحة �لتي كانت لدى فرعون، ل ميتلك 
اجلي���ض الذي كان لدى فرعون، يف يده ع�س��ى، وه��و متجه اإلى 
م�ض��ر بزوجته و�أغنامه ومو��ض��يه، ق��ال له: }َوَما ِتْل��َك ِبَيِميِنَك 
اأُ َعَلْيَها َواأَُه���ُضنّ ِبَها َعَلى َغَنِمي{ ��اَي اأََتَوَكنّ َيا ُمو�َس��ى َقاَل ِهَي َع�سَ
)ط���ه:18( لي�ض لها دور اأكث�ر من هذا - فيما اأرى - اهلل اأراد اأن 

يجعل من تلك �لع�ضى قوة، قوة ترعب فرعون وقومه.
فم��ن يثق باهلل، من يثق��ون باهلل، اإذا ما بل��غ النا�ض اإلى درجة 
الوثوق القوي باهلل �س��بحانه وتعالى فاإنه من �س��يجعل الأ�سياء 
الب�س��يطة ذات فاعلية، ذاَت فاعلية كبرة، ع�س��ى مو�سى كانت 

ترع��ب فرع��ون، كانت تتحول اإلى حينّة، كان��ت ُترعب اآل فرعون 
جميع��اً، ق�ض��ت على كل ذل��ك �لإفك، على كل ما عمله �ل�ض��حرة، 
��اه }َف��اإَِذا ِه��َي َتْلَقُف َم��ا َياأِْفُكوَن{ اأوح��ى اهلل اإلي��ه اأَْن يْلِق َع�سَ
)الأع��راف: من الآية117( تلتهمه جميعاً، وق�ض��ت على كل تلك 

ينّ التي كان يخيل اإليه من �سحرهم اأنها ت�سعى.  احلبال والِع�سِ
هذه الع�سى كانت ب�سكل �سالح، عبارة عن �سالح، وعبارة عن 
اآية، وعبارة عن و�س��يلة للفرج، لها اأدوار متعددة، �س��اعت كل 
قوة فرعون وجروته وجيو�س��ه واآلياته الع�س��كرية وح�سونه 
ُه�ُصّ  اأُ َعَلْيَها َو�أَ �أمامها، تلك �لع�ضى �لتي قال عنها مو�ضى: }�أََتَوَكّ

ِبَها َعَلى َغَنِمي{ )ط�ه: من الآية18(.
وهك��ذا جتد يف القراآن الكرمي اأ�س��ياء كثرة ج��دًا تتوجه نحو 

�لإن�ض��ان لتخاطب��ه باأن علي��ك �أن تثق باهلل، فمتى م��ا وثقت ثقة 
�ضحيحة، ومن �لثقة به هو �أن تتاأكد باأنك ت�ضري على هديه، و�إل 
اد يف م�س��جد يدعون  فقد تدعو، قد يجتمع �س��ف من العلماء العَبنّ
اهلل على اأمريكا واإ�سرائيل ول يح�سل �سيء، لي�ست امل�ساألة على 

هذا النحو.
حتركوا من منطلق الثقة لأن ما يدل على اأن الإن�س��ان يعي�ض 
حال��ة الثقة باهلل �س��بحانه وتعالى هو اأن ينطل��ق، هو اأن يتحرك 
حت��ى يف الظرف الذي يرى كل ما حوله لي�ض يف اجتاهه، يرى كل 
م��ا حوله بعيدًا عنه، ويرى نف�س��ه �س��عيفاً، ي��رى موقفه غريباً، 
يرى منطقه ممقوتاً، هذه هي اللحظة التي اأي�س��اً تدل على مدى 
ثقتك باهلل، �إذ� ما �نطلقت يف ظروف مثل هذه، يف مرحلة معينة.

الإمي��ان مبالئكة اهلل له قيمته الكرى، له اأثره الكبر عند من يعرف 
املالئكة، وعند من يعرف الدور الذي يقوم به املالئكة.

قد يرى النا�ض اأنف�س��هم يف ظرف من الظ��روف وهم عازمون على اأن 
يتحركوا يف ميدان املواجهة لأعداء اهلل ولكنهم قد يرون اأنف�س��هم قلياًل، 
وق��د نرتاح فيما اإذا بلغنا اأن هن��اك منطقة اأخرى تتحرك نف�ض التحرك 
اأو ع��دد م��ن النا�ض ينطلق��ون نف�ض الإنطالق��ة ويقفون نف���ض املوقف، 

�ألي�ص ذلك مما يعزز معنويات �أنف�ضنا؟!.
الإمي��ان باملالئكة باعتبارهم جند من جند اهلل، الإميان باملالئكة 
مت��ى م��ا كنت يف طري��ق ت�س��بح فيها جدي��رًا باأن حتظ��ى بوقوف 
�ملالئك��ة مع��ك فاإنك قد ترى يف ميادين �ملو�جه��ة �آلفاً من �ملالئكة، 
من جند اهلل ينطلقون وبكل اإخال�ض، وبكل ن�سيحة، ومبا ميلك�ون 

م��ن خب���رة عالي��ة لتثبيت قل���وب املوؤمنني مت��ى م�ا توج��ه الأمر 
ُتوْ� �َلِّذيَن  يِنّ َمَعُك��ْم َفَثِبّ َك �إَِلى �مْلَالآِئَكِة �أَ �لإله��ي �إليهم }�إِْذ ُيوِح��ي َرُبّ

اآَمُنوْا{)الأنفال: من الآية 12(.
ق��د ل ن�س��عر نحن بقيم��ة الإمي��ان باملالئكة، وقد ل ي�س��عر كل 
اإن�س��ان قاعد، كل اإن�س��ان ل يحمل هم العمل يف �سبيل اهلل، ل يكون 
اإميانه باملالئكة اإل جمرد ت�سديق باأنهم عباد مكرمون، واأنهم كما 
َ َما اأََمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيوؤَْمُروَن{ وَن اهلَلنّ حكى اهلل عنهم: }َل َيْع�سُ

)التحرمي: من الآية 6(.
لكن يف �أن يرتك ذلك �لإميان �أثرً� يف نف�ضه ل يح�ضل �ضيء؛ لأنه لي�ص 
يف مي��د�ن يرى فيه قيمة �إميانه باملالئكة، لكن �أولئك �لذين ينطلقون يف 
ميدان العمل يف �سبيل اهلل �سيعرفون اأهمية الإميان مبالئكة اهلل �سبحانه 

وتعال��ى، وقد حتدث القراآن عن دور للمالئكة يف بدر ويف يوم الأحزاب 
ويف �أيام غريها يف حركة �لر�ض��ول )�ضلو�ت �هلل عليه وعلى �آله( �أولئك 
الذي��ن خرجوا وعددهم قد ل يزيد على نحو ثالثمائة �س��خ�ض اإل عددا 
قلي��ال، اهلل وعده��م باأنه �س��يعزز بجند م��ن لديه يبلغ عددهم اأ�س��عاف 
�أ�ض��عاف �أولئ��ك، هناك �ض��يعرف �لإن�ض��ان     قيم��ة �إميان��ه باملالئكة، 
و�ضرتى باأنه ل�ضت �أنت وحدك يف ميد�ن �ملو�جهة، �ضرتى تلك �ملجاميع 
ال�س��غرة من   املوؤمنني باأنها لي�ست وحدها هي يف ميدان املواجهة بل 
هناك اآلف من مالئكة اهلل �سبحانه وتعالى الذين لي�سوا كمثلنا يقعدون 
ويتثاقلون، ويع�سون، ويتحيلون، ويتهربون، ويبحثون عن مررات. 
ل.. هم من ينطلقون انطالقة واحدة ل يع�سون اهلل ما اأمرهم ويفعلون 
ما يوؤمرون.. فاإذ� كانت معنوياتك ترتفع عندما ت�ض��مع باأن هناك عددً� 

قد يكون �أقل من هذ�، �أو �أكرث فاإن عليك �أن ترتفع معنوياتك وت�ضت�ضعر 
�لقوة �إذ� ما كنت يف طريق �ضتقف معك فيه �آلف من مالئكة �هلل، �إذ� ما 
توجه �لأمر منه �ض��بحانه وتعالى �إليهم، فقط عليك �أن تبحث عن كيف 
توؤهل نف�ضك، على تلك �ملجاميع �أن تبحث عن كيف توؤهل نف�ضها لتكون 

جديرة باأن تقف مالئكة اهلل معها.
فاإميانن��ا باملالئكة ه��و اإمياننا بجن��د من جنود اهلل، متى ما ت�س��در 
اأمر اإلهي نحوهم: اإنطِلقوا لتثبيت نفو�ض املوؤمنني، فهم من �سينطلقون 
، وبكل اإخال�ض وبكل ن�س��ح، ينطلق��ون ولديهم خرة، ولديهم  بكل جدنّ
معرف��ة فيكون لهم تاأثرهم الكب��ر يف تثبيت نفو�ض املوؤمنني، اأو يف اأي 
عم��ل ياأمرهم اهلل �س��بحانه وتعالى اأن يقوموا ب��ه. اإذًا ل بد من اإمياننا 

مبالئكة اهلل.

ـــور ـــات مـــــن ن ـــم ـــل ك
�شن�شهم دائمًا يف ك�شف احلقائق يف ال�شاحة؛ لأننا يف عامل رمبا هو اآخر الزمان كما يقال، 
رمب��ا - واهلل اأعل��م - هو ذلك الزمن ال��ذي َيَتَغْرَبل فيه النا���ص فيكونون �شنفن فقط: 
موؤمنون �شريحون/ منافقون �شريحون.. والأحداث هي كفيلة باأن تغربل النا�ص، واأن 

تك�شف احلقائق.

السيد/ حسين بدر الدين الحوثي - عليه السالم
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ع�ن  القادم�ة  األجي�ال  س�تحكي 
بطوالت الرجال األوفياء وصمودهم 

وثباتهم بأعظم ما قد حكاه أي 
جيل من أجيال هذا الش�عب 

على مدى التاريخ.

الثالثاء 
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الموافق 11 ذو 
القعدة 1439هـ  

العدد )273(

اس َذَلّة ِتِنَجّ َعيِش اَمّ
َوا �َساِحَل امَغرِب، َيا �ِسيَف امَهَوى ِوامَتَهاي

َعَليك ِمَن اهلل ِحَجاب
الأَر�ِض �َساَبت، ِو�َساِب امَدهِر، َوا �َسِبّ َهاي

ِواأنِت َداِي �َسَباب
ِت ِف ارَواَحَنا َباجَناِح َلَنك َحَماي َطَيّ

اب َ ِمن َوقِت َخلِق امترُ
ِرّ �َسوَتك �َسِدّ َجي�َض اجَمَراي ِوالَيوِم َيا حرُ

َراب.. ِوَزحِف �َسوِت امغرُ
َداِوي وِد، ِوانَت اِمّ ك َدَوا... َماررُ َوّ ِت�سِقي َعدرُ

َكم َطاِح ِمِنّه ِلَوا... ِعمَلِق، ِف امَوحِل، َهاِوي
اِوي. ِلّ َغاِزي َهَوى... ِوان َباِك، َظَنّك ِمَ ِوكرُ

نَيا وَمهَوى احَمَباِيب �َسَلِم َيا �َساِحَل امدرُ
َطّ ام�َسَعاَدة ويا حَمَ

�َساِيب ِلّ َعا�ِسق َوِف، َثاِبت ِبَوجِه اَمّ ِمن كرُ
ل وَداَده َما َيوِم َبَدّ

وِدي ِي�َسا ان�َساَبك ِبِحلِف احَمَراِيب عرُ َجاِك ام�سرُ
كما َن�َسب ِله ِبلَده

ِوَجا امَلِقيطرُ ِي�َسا ِيفَعل ِلَنف�ِسه َن�َساِيب

َغَي امِفَرا�ض ِوامَقَعاَده..
ِباملَاِل َجابرُوا ام�َسَود... ِمن اأر�َسَنا، وِمن �ِسَواَها

م َمَدد... اأَ�سَعاِف َما ِف ِقَواَها امَكوِن َمعهرُ ورُ
َعزِم.. َواهلل َمَعاَها. َلِكِنّ ِفيَها َجَلد... ورُ
َلّت َتَوال اآَياِت ِف ام�َساِحِل امَغرِبي ِتَ

نَدا�ض ِلّ مرُ َعنَها ِعِمي كرُ
َقاَلت ِبَها الأَر�ِض ِكلَمة �َسهَلَها ِواجِمَباِل:

ا�ض َذَلّة ِتِنَجّ َعي�ِض اَمّ
َناَدَت ا�سَلَبَها ارَجاِل امِرَجاَل امَعَوال ورُ

ِلّ ِمقَيا�ض ِذي َجاَوَزت كرُ
ر َما ِيَقع َقِطّ َتال ِت�سَنع اأََمل �َسعِب َقَرّ

ا�ض.. و�ِض َدَعّ ِف َذيِل َمدعرُ
َلَبّت ِنَدا الأَر�َض اَلبَطال... َواخَزت ِعَياَل امِعَيال

ِت َغال م.. َوَل ملرُ ال... ِفيهرُ ِرّ َرَجّ َما ِحدِتّ �ِسي حرُ
َعَتاِد، ِواعَداِد، َوارَتال... ترُك�َس ِبَخم�َسة اأََواِل!

*اإلى اأفذاذ اليمن املدافعني عن �ساحله الغربي، 
اف* م���ع ذكرى رحيله  واإل���ى روح �ساع���ره الكبي *جَحّ

الثانية منذ اأيام

كريم الحنكي

الُرنّ والبحُر والأجواُء ت�ستِعُر
ُر ار ننت�سِ ونحُن بالواحد القَهنّ

رنا احلمُد هلل هاِدينا ونا�سِ
َروا اأن�سارُه يف الورى فازوا مبا �سَ

حتاُلُف ال�سِرنّ موجوٌع وُمنَهِزٌم
وعامَلُ ال�سمِت م�سدوٌم وُمنَبِهُر

و)جمل�ُض الأمن( .. مل ناأَبْه مبوِقِفِه
ُه َقِذُر ف�َ)جمل�ُض الأمن( .. ندري اأَننّ

■ ■ ■
يا ُكَلنّ َمْن يف ُذُهوٍل تنُظروَن َلَنا

واهلل ما نحُن اإل مثلُكم َب�َسُر
َدنا ُه اهلل اآَوانا واأَينّ َلِكَننّ

رخُة احلِقنّ ل ُتبِقي ول َتَذُر و�سَ
و�سرخُة احلِقنّ كالُطوفاِن جترفُهم

كاأَننّ يف َكِفنّها التدبُر والَقَدُر
كان )احل�سنُي( ك�َ)نوٍح( وهَو يرفعها

وا ِبِه �َسِخروا وُكَلنّما َماَلأٌ َمُرنّ
و�ليوم ي�ضتم�ضُك �مل�ضت�ضعفون بها

فيغتلي قلُب )اأمريكا( وينفِطُر
)اهلل اأكُر( بالأفواِه ُنطِلُقها

َنها فوق ) اإ�سرائيل ( تنفِجُر لِكنّ
)اهلل اأكُر( يف املُ�ستكريَن �َسَرْت

وِر من اأجداِثِهْم ُح�ِسروا كنفخِة ال�سُ
لو مل يروا موَتُهْم يدنو بِ�)�سرختنا(

ما حاربوها ول من رفعها ُذِعروا
ُهم يعرفون متى تاأتي نهايُتُهم

لأنُهم لوعود اهلل قد َخِروا
لأنُهم ح�سبوها يف جداولهم

مبا اأ�ساَرْت ِبِه )التوراُة( و)الُزُبُر(
لو كان )فرعون( مل ي�سُعر مبوِعدِه

ما قاَم بالذبِح لالأطفاِل ياأمِتُر
لكْن هل ا�سطاَع دفَع املوت حني اأتى ؟

�أم كان بن يديِه يكرُب �خَلَطُر !
اأبناُء )فرعون( جاءوا مثل والدهم

واإن تفاَوتت الأزماُن وال�ِسَرُ
ُهم يعرفون مواعيد اخلال�ض .. نعْم

ها َخ�سروا َدنّ ُهم اإن اأرادوا �سَ لكَننّ
يا )�سفقة القرن( .. قرُن ال�سِرنّ ُمنَك�ِسٌر

فدورُة احلِقنّ داَرت وا�سَتَوى القمُر
■ ■ ■

دها )اهلل اأكُر( ما دمنا ُنرِدنّ
فُكُلنّ ما كاَن دون اهلل ينح�ِسُر

)اهلل اأكُر( واَجَهنا الوجوَد ِبها
روا يا اأويل الأب�ساِر واعَتِروا تفَكنّ
متى �سي�سُرُخ باقي امل�سلمني ِبها
ُهم �ِسَوُر هل ينظروَن لأْن تخَت�سَنّ

وحكمُة اهلل فينا اليوم باِلغُة
ويف انت�ساراتنا )ما فيِه ُمزَدَجُر(

)اإن مل تُكن اآَمَنت من قبُل اأو ك�سبت
نف�ٌض باإميانها خرًا ُقِل انتظروا(

�سياأتَي اهلل بالأن�ساِر يومئٍذ
روا ُم�سَتبِدًل من لِدين اهلل ما َن�سَ

اإَننّ )ال�ِسعاَر( )ع�سا مو�سى( التي فَلَقْت
ْت بها احلجُر ها البحَر وان�َسَقنّ ب�ِسِرنّ

ي وارفعي يا )ُقد�ُض( )�سرختنا( فَكِرنّ
ِلَتعريف ُكَلنّ من خانوا ومن َغَدروا

لأَننّ من اآمنوا باهلل .. واحَتَكموا
ُلنّوا وما �َسَعروا اإلى الطواغيت .. قد �سَ

وَفاَز من حاَرَب الطاغوت ُمَتنِّبعاً
ِقيادًة من ر�سول اهلل تنَحِدُر

ي�ستنِكرون على الأحراِر )�سرَختُهم(
وُهم بها يف كتاب اهلل قد اأُِمُروا

فاهلل من قاَل )) ُقل ُموُتوا (( ِلُر�ِسَدنا
ونحُن ُقلنا لُهم ُموُتوا اأو انَتِحُروا

■ ■ ■
وا .. وما علموا ِبُكنيِة )اليمِن( اغرَتُنّ
اأَننّ )ال�سعيدَة( من اأ�سمائها ) �َسَقُر (

اأر�ٌض بُن�سرِة دين اهلل قد ُعِرَفت
ب�ِسلعِة املوت يف الغازين ت�ستِهُر

يعي�ُض من فوقها اأن�ساُر )حيدرٍة(
) يناُم حتت ثراها )الرُتُك( و)الَترَتُ

حِتُن كُلنّ بالٍد نحو ُترَبِتها
فُكُلنّ قوٍم لُهم ُجنٌد ُهنا انَدثروا

َورًا مل ُيخطئوا من اأتوا كي ياأخُذوا �سِ
َوُر فمن ُهنا ُتوؤَخُذ الأرواُح وال�سِ

ا�ص( ُملَتِقطاً َثِبّت )ِفال�َضَك( يا )ر�َضّ
تلك �لوجوه �لتي ما ز�َنها �لب�ضُر

■ ■ ■
لقد ُن�ضرنا عليهم رغم كرثتهم

فالو�ِحُد �لفرُد ل يعنيه �إن كرُثو�
حليُفنا اهلل .. فاعِقل يا حتاُلَفُهم

لو جئَت باجِلِننّ فوق الإن�ِض لنَدَحروا
ِدفاُعنا اهلل .. ُذوِبي يا قناِبَلُهم

اإلُه )مو�سى( َوَقانا �َسَرنّ ما َمَكروا
ن�ضرُينا �هلل .. ماذ� يا ُغز�ُة �إذن !؟

ار يقَتِدُر ؟؟! هل من حليٍف على �جلَبّ
ها اأنُتُم الآن يف اأق�سى مراِحلُكم

واملوُت من كِلنّ �سوٍب فوقُكم مَطُر
ل تفرحوا باملُعدات الِثقاِل .. فمن

ِهُر طبِع احلديد .. يرى �سعبي وين�سَ

اأعياُكْم الزحُف ؟ فابقوا يف اأماِكنُكْم
َ ( يدري اأيَن ينَهِمُر اإَننّ ) املُ�َسَرنّ

وطمئنوا كَلنّ من غابوا .. �سُي�سِعرُهم
ُروا ُهم َح�سَ )ُبركاننا( حني مي�سي اأَننّ

■ ■ ■
اأُ�ساِئُل البحَر .. هل �ساهدَت مقتَلُهْم

يقوُل مل �أنَتِبْه �إل وقد ُقرِبو� !
كانوا اأُُلوفاً .. و�ساروا فجاأًة َعَدماً

ُهم قُطنّ ما كانوا ول ُذِكروا كاأَننّ
مل اأدِر اإل باأقداِم احُلفاِة على

عاِت الأعادي عندما زاأروا ُمدَرنّ
�أُكُلّ ِتلك �لزحوفات �لتي �نتحرت

وذلك �لق�ضف و�جلي�َص �لذي َح�َضرو� !!
من �أجل �أن يرُتكو� هذ� �ل�ضالح َلُكْم !؟

رو� !! لو �أر�ضلوه �إذْن يف )�ل�َضحِن( لخَت�ضَ
■ ■ ■

اإعالُمُهم َلَفَت الدنيا ل�سوءِتهم ..
�أخز�ُكم �هلل يا �أعر�ب فا�ضَترِتو� !
كاَدت ُمبادرُة )الأن�سار( ُتنِقذهم

َك �أعماُهم .. لها َعَقرو� وحن رُبّ
ُدٌق ا ِفتيٌة �سُ فاهلل يعلُم اأَننّ

ُرُ ا ِفتيٌة �سُ واحلرُب ت�سهُد اأَننّ
واأَننّ اأعداءنا اأخزى الورى ُخُلَقاً

موا َفَجروا اإن عاَهدوا اأخلفوا .. اإن خا�سَ
لو عندهم اأُينّ تقديٍر لأنُف�سهم

لأعلنو� �لآن وقف �حلرب و�عتذرو� !
فَهْل ُترى احلرُب ِميَعاٌد مِلَْهِلِكِهْم ؟

ا �لَغيُب للرحمِن فانَتِظُرو� ! ُقْل �إَنّ
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■ املقابلة من اأجل املقابلة، ل من اأجل �س��ماع اأو معرفة ما يجب اأن ي�س��معه الراأي العام الفرن�س��ي 
و العاملي، هذا ما اأرادت اأن توحي به معظم اأ�س��ئلة �س��حيفة اللو فيغاروا الفرن�س��ية يف املقابلة التي 
�أجرتها مع �ل�ض��يد عبد�مللك �حلوثي... �ملقابلة �لتي �أر�دت �ل�ض��حيفة �دعاء �ض��طحيتها كانت عميقة 
بفع��ل الأجوبة احلا�س��مة لل�س��يد على الأ�س��ئلة ال�س��رتاتيجية يف مقابل��ة كانت معظم ا�س��ئلتها دون 
م�ضتوى �ل�ضيد عبد �مللك �حلوثي �لرجل �لأكرث �أهمية وتاأثري� وحمورية يف �لق�ضية �ليمنية و�ملنطقة، 
و ل مب�س��توى اللو فيغارو ال�س��هرة، اأو مب�س��توى ما كان يجب اأن يبحث عنه اأي �سحفي من مقابلة 

بهذا احلجم.
■  و يف جان��ب م��ن املقابل��ة ل تالم ال�س��حيفة على ما بدا مك��ررا يف اأجزاء من املقابلة اأو قد �س��بق 
واأعلنه ال�سيد و �سمعناه حرفيا تقريبا يف خطابه مبنا�سبة ذكرى ال�سرخة يوم اجلمعة املا�سية، فهذا 
الكالم  بالن�سبة لل�سحيفة كان ميثل �سبقا لها، لأن ال�سيد اجرى هذه املقابلة معها قبل اإطاللة اجلمعة، 
و منها ما ورد يف اجلزئية املتعلقة مبيناء احلديدة وال�س��ماح لالأمم املتحدة بدور رقابي و لوج�س��تي 
يف اإدارة املين��اء وموارده املالية وتوجيهها ل�س��رف املرتبات �س��ريطة اأن تلت��زم الأمم املتحدة بدفع 

مرتبات كل موظفي الدولة وكذا لتجنيب احلديدة و مينائها العدوان ع�سكرياً ..
■ خاط��ب ال�س��يد ال��راأي الع��ام الفرن�س��ي وجمه��ور ال�س��حيفة العري���ض باللغ��ة الت��ي يفهمونها 

وباحلقائق التي تعمد العدوان حجبها اأوربيا، فكانت املقابلة مثمرة كما اأرادها ال�سيد.
■  �أر�دت �ل�ض��حيفة �إ�ض��عار �ل�ض��يد عبد �مللك باأن هناك عزلة مفرو�ض��ة عليه من خالل �ضوؤ�لها عن 
�س��بب عدم توجيه دعوة له حل�س��ور موؤمتر رتبت له ال�س��عودية يف فرن�س��ا ال�س��هر املا�سي، فجاءت 
اإجابة ال�س��يد لتفتح �س��قف باري�ض و تدخل اإليها ما كان يجب ان ي�س��معه �س��كانها حول اداء حكومتها 
الالاإن�س��اين و املتحيز لالأموال ال�س��عواإماراتية، و لي�ساهد الفرن�س��يون عموما كم باتت باري�ض نهمة و 
ج�ض��عة و كيف ��ض��بح وجهها كاحلا بعد تورط حكومتها يف قتل ن�ض��اء و �طفال �ليمن و جتويعهم و 
ح�سارهم و مبا تبيعه من �سالح لأنظمة العدوان املتخلفة و املتحالفة يف اليمن مع داع�ض والقاعدة.

■ و لي�سعر الفرن�سيون بالعار بعد قراءة هذه املقابلة التي كانوا فيها مطالبني بالإجابة على اأ�سئلة 
طرحها ال�سيد، مت�ض جوهر تاريخ فرن�سا مهد الثورات الأوربية من اأجل احلرية والكرامة و العدالة، 
من قبيل: هل �سي�س��مح الفرن�س��يون مبغادرة باري�ض و ت�سليمها لريطانيا العظمى اإن هي طلبت منهم 

ذلك مقابل �أل تقتلهم و تدمر مدينتهم؟
■ و كانت حمورية جد� �إجابة �ل�ض��يد على �ل�ض��وؤ�ل �ملتعلق ب�ض��روط �ن�ض��ار �هلل للقبول بت�ض��وية 
�سيا�سية و ت�سكيل حكومة ي�ساركون فيها، حيث اكتفى ال�سيد بالتاأكيد على ان هذا المر " كان " متاحا 
قبل العدوان كما جاء على ل�س��ان جمال بن عمر املبعوث الممي ال�س��بق الى اليمن، اأي اأن ال�س��يد مل 
يوؤكد �و ينفي �لقبول بذلك كما مل يعطي معلومة حول �لمر، تقدم لل�ضحيفة ما حر�ضت على معرفته 
من خالل الأ�س��ئلة ال�س��ابقة، التي متحورت حول خطة غريفيث لل�سالم، و ما اإن كان املبعوث الممي 
غريفي��ث قد ناق�ض جزئية ت�س��كيل احلكومة مع ال�س��يد من عدمه، حماولة ا�س��تنطاق ال�س��يد حيال ما 

يقبله و ما ل يقبله مما طرح للنقا�ض .
■ و يبقى الك�س��ف عن م�س��اعي مبعوث فرن�سي خا�ض للقاء بال�سيد حمل ت�ساوؤل مهم حول ما يدفع 
فرن�سا لإر�سال مبعوث خا�ض بها للقاء ال�سيد، و الذي مل يكن حمل ترحيب مطلق، بل كان على حكومة 
فرن�سا و مبعوثها اخلا�ض تقدمي روؤية وا�سحة حول موقف فرن�سا من العدوان و دورها فيه قبل البت 
يف قبول اجراء اللقاء من عدمه، خا�س��ة بعد اعالن حكومة فرن�س��ا يف ذات ال�س��حيفة منذ ا�سابيع عن 
م�س��اركتها يف الع��دوان على احلديدة و مينائها وال�س��احل الغربي عموما، و هن��ا نتوقف عند الرادة 
�ل�ضيا�ض��ية �لو�عية و �ل�ض��لبة �لتي يتمتع بها �ل�ضيد عبد�مللك �حلوثي، و�أن �ليمن فعال جتاوزت زمن 
ا�س��تقبال �س��كرتر مدير مكتب نائب رئي�ض فرع �س��ركة يف دبي مبوكب من �س��يارات الرئا�س��ة واأطقم 
ع�س��كرية م�سلحة وع�س��رات الدراجات النارية ل ل�سيء غر اأن ال�سيف اأوربي اأو اأبو عقال اأو كوفية 

�سغرة  ..
■ ختاما ملاذا الآن جاءت ال�س��حيفة الفرن�س��ية ؟ و الأهم هو ملاذا قبل ال�سيد باإجراء املقابلة؟ وهل 

كان اإر�سال احلكومة الفرن�سية مبعوثها اخلا�ض وطلب لقاء ال�سيد يف هذا التوقيت م�سادفة؟
■ هل ينتظر حقا الفرن�سيون اأخبارا مطمئنة من اليمن؟

■ هل هناك جنود فرن�سيون وقعوا يف قب�سة اأن�سار اهلل يف معارك ال�ساحل الغربي؟
■ ق��د ل يكون لهذه الأ�س��ئلة ما يرر طرحها، غر اأن الثاب��ت قطعا هو اأن كل ملفات اليمن والإقليم 
وبفعل �سمود وت�سحيات اليمنيني ويف مقدمتهم اأن�سار اهلل لن يكون املرور اإليها ونقا�سها اإل من بوابة 
�ض��نعاء وبقر�ر من قائد ثورة وكفاح �ليمن �ل�ض��يد عبد�مللك �حلوثي. وهذ� ما �أقرت به باري�ص وغد� 

�ست�سل اإلى �سنعاء اإقرارات باقي عوا�سم العامل ..

للشـاعر/معاذ الجنـيد

مختار الشـرفي 

الكاتب المصري/ إبراهيم سنجاب 
من �ضينقذ �ل�ضعودية م�ضتقبال من �ليمنين ؟ !

طائ��رات مينية ب��دون طيار تلهو يف �س��ماء الريا�ض عل��ي بعد 1000 
كيلومرت من �ض��نعاء ، وتق�ضف م�ض��فاة تكرير بعد �أكرث من 1200 يوم 
م��ن �حل��رب علي �ليم��ن ! .. �لب��دون طيار بع��د �ل�ض��و�ريخ ، و�أر�مكو 
الريا���ض بعد  جمزرة ال�س��احل الغربي .فال تخفوا روؤو�س��كم يف الرمال 
وتقول��وا اإي��ران ، ول تنفق��وا اأموالكم يف اأمريكا وتقول��وا باتريوت، ول 
يف ت��ل اأبيب وتقول��وا القبة احلديدية .  ول تتهاون��وا وتقولوا احلوثي 
ول تنافقوا وتقولوا �سرعية هادي وحرا�ض طارق وعمالقة ال�سالح  .. 
هناك جيل جديد يف اليمن يقلب جميع املعادلت و يعيد ترتيب الأوراق 
يف ال�س��رق العربي بروؤية خمتلفة  .. وللذين ما زالوا يعتقدون اأن اليمن 
منطقة نفوذ �س��عودي ، ل تتعاموا فتعم��وا ، فاجليل اليمني القادم جيل 
مقات��ل لن يه��داأ  ، و�س��واريخهم  وطائراتهم مينية مهم��ا قالت العربية 

واحلدث .

تط����ورات مرعب����ة

دمعة في وداعك
كتب/عبدالحليم إدريس

حكاية تاأريخ  ، وق�سة علٍم وجهاٍد ، واإخال�ٍض وولآء لعلماء اآل حممد  
، ورحل��ة عمٍر حافل��ة بالعطاء والبذل ، ذلكم هو �س��هيدنا العامل املجاهد 

عبدالرحمن الالعي ..
هو كت��اب يتعلم من��ه الأحرار ،ويقل��ب اأوراقه املخل�س��ون الثائرون 
، فف��ي �س��فحاته الإخال���ض واحل��ب ، والمي��ان والتق��وى ، والإيث��ار  
وال�س��كينة ، والوق��ار واملعرفة ، والقدوة والب�س��رة واجلهاد . وكيف 
ل يكون كذلك وهو من �ض��جرة با�ض��قة �ملكارم و�لأخالق ، �ضجرة تن�ضبل 

القادة الأخيار ، وتن�سر النور واملعرفة .
ترعرع يف بيت املكارم وكان اأحدها .

ا�ستقى من املعارف والعلوم فكان من روادها .
عرفته الوديان حني قطع امل�سافات فيها مر�سدا .

وعرفته املنابر خطيبا مفوها وحما�سرا م�سقعا .

وعرفته �جلبهات وخطوط �لتما�ص مر�بطا و�أ�ضد� مغو�ر� ، وفوق هذ� 
وذاك �سٌر وجلد ، وهمة وعزمية تناطح اجلبال …… 

عبدالرحم��ن ح��زام حزام الالعي ، من عرفه فق��د عرفه ومن مل يعرفه 
اأنباأته عن ح�سبه وجمده .

تربى يف دوحة املكارم والأخالق يف منزل حجت ملبية  اليه 
النور والف�س��يلة .فجده ال�ساعر املتيم باآل البيت حزام 

الالع��ي ، واأبوه ال�س��اعر حزام ح��زام الالعي ، الذي 
لطامل��ا كان ينافح ب�س��عره عن اه��ل البيت  ويذود عن 

مبادئ احلق ويزين جمال�سه مبدح العلماء ال�سادقني 
، واأمه زينبية يف �س��رها وجاأ�س��ها ، وكل اأ�س��رته من 

�س��يعة اهل البيت وجلهم �س��عراء ومن اأبرزهم ال�سهيد 
العالمة عمار حزام حزام الالعي وهو القائل

ف  الدي���ن  ح���زام  ي���داين  ذا  م���ن 
خل���ق            م���ن ذا يداين اأب���اه من ذا يدانينا

منبع���ه               ال�سع���ر  من���ا  الف�ساح���ة  فين���ا 
ما�سين���ا  في���ه  مي�س���ي  الف�سائ���ل  درب 

نح���ن الذين بح���ور ال�سع���ر تخدمهم              
ط���ورا وت�سج���د طورا ب���ني اأيدينا

اأم���ا امل���كارم ق���د حج���ت ملبي���ة              تط���وي الفي���اف اأجاب���ت �س���وت داعين���ا 
هو ال�س��اعر واملر�س��د واخلطيب واملحا�س��ر واملجاهد . ل��ني العريكة 
�س��هل اخلليقة ويحمل بني جوانحه الرحمة الوا�س��عة ، عماٌر بن يا�سر يف 
ثباته و�س��البته والأ�سرُت يف ع�س��قه للحق و�سجاعته ، تاأخذه الرهبة من 
خ�س��ية اهلل ، يقول اأحدهم كان ال�س��هيد بالن�س��بة يل بل�سم جراحي 
واأوجاع��ي ، ويق��ول اآخ��ر راأيته يف بع���ض املواعظ يبكي من 
خ�س��ية اهلل ، ويتح��دث اآخر ع��ن بع�ض مواقف��ه حني طلب 
من القيادة الذهاب للجبهة  فُمنع مل�س��لحة ما ، فبكى اأ�س��فا 
وحزنا �أن �لفر�ضة مل تتح له، ومع ذلك مل ُيرى على وجهه 
المتعا�ض ف��كان يحث املوؤمنني املجاهدين على الت�س��ليم 
والنقي��اد . وي�س��هد ل��ه اأخوه ال�س��هيد العالمة 
عم��ار الالع��ي يف حيات��ه  فيق��ول -اإن 
يف اأخ��ي عبدالرحم��ن �س��فة لي�س��ت 
موجودة يف اأح��د اأخوتي وهي اأن 
به رحمة وراأفة قل اأن يوجد لها 

نظر -
فلي�ض له��وؤلء العظماء 
يف   ( اخلل��د  جن��ة  اإل 

مقعِد �ضدٍق عنَد مليٍك ُمقتدر (.. وهكذ� �ضيدنا �لغايل عرف فل�ضفة �حلياة 
فاخت��ار احلياة الأبدية واآثر احلياة الأخرى فل��م ياألوا جهدا يف التعليم 
والإر�س��اد ومل يكتفي باأنه م�سوؤول الثقافة بامللتقى الإ�سالمي بل كان مع 

موعد مع اجلبهات مزاورا ومرابطا لها بني الفينة والأخرى .
ويف اآخ��ر املطاف كان له  موعد مع ال�س��هادة الت��ي لطاملا متناها طيلة 
حيات��ه .حني ا�س��تدعت احلاجة للنزول الى ال�س��احل الغرب��ي فنزل مع 
كوكب��ة م��ن ط��الب الع��امل ال�س��ريف وكان يف طليعته��م يعمل ب��كل همة 
وحما���ص وب�ض��رية ووع��ي نافذ ، ولكن طائر�ت �ملوت ��ض��تمر�أت �ض��فك 
الدم��اء والتلذذ بدم��اء العظماء فكان �س��يدنا الغايل اأحد ال�س��هداء الذين 

�سقطوا  بغارات الطران ال�سهيو�سعودي … 
فهنيئا لك هذ� �ملقام �لعظيم 

وهنيئا لأ�سرة اأنت منها هنيئا لكم )اآل حزام (
وداعا �سيدنا الغايل العزيز .

وداعا خايل حيث كنت تناديني بها واليوم اأنا اأ�ستعرها .
وداعا اأيها ال�سهم الكرمي ول

جعله �هلل �آخر �لعهد بك .
))�سالم عليكم مبا �سرمت فنعم عقبى الدار((


