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ال��رئ��ي��س امل���ش���اط ي��ه��ن��ئ ق���ي���ادة  وزارة ال���دف���اع وال����ق����وات اجل���وي���ة وال��ب��ح��ري��ة 
يحققونها ال��ت��ي  امليدانية  ب��االن��ت��ص��ارات  الشعبية  وال��ل��ج��ان  اجل��ي��ش  وأب��ط��ال 
< ع����ل����ى وق��������ع ج�����رمي�����ة اخ�����ت�����ط�����اف ن�����س�����اء ال����ُت����ح����ي����ت����ا ق�����ب�����ائ�����ل  ال����ي����م����ن ت�����ت�����داع�����ى وه�����ب�����ة ش���ع���ب���ي���ة غ����ي����ر م���س���ب���وق���ة

< صحف غربية أمريكا ورطت 
ال��س��ع��ودي��ة واإلم�����ارات تبحث 
ملواجهة  دف��اع��ي��ة  أنظمة  ع��ن 

الطائرات اليمنية املسيرة

ال����������ن����������اط����������ق ال��������رس��������م��������ي 
م�����ح�����م�����د ع�����ب�����دال�����س�����ام 
ل���������ق���������رق���������اش أن����������ت����������م ب����ا 
أم���ري���ك���ا دون  م�����ن  وزن 

من حيث لم يحتسبـوا
النظام اإلماراتي يتفاجأ بصماد 3 تباغت مطار أبوظبي

تطفيف املوازين في الساحل الغربي 
 املدرعات األمريكية الحتتمل اجلحيم ومرتزقة العدوان يقولون أين املفر

السيطرة على جبل اللقم االستراتيجي في جبهة املهاشمة- اجلوف

بشـــــــائــــــر الـــــنـــصـــــر

آلية تم تدميرها

جنديًا سعوديًا ومرتزقًا تم قنصهم

عملية هجومية تم تنفيذها
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األسرى السعوديون يشكون

 نحن منسيون
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وزع الإع��ام احلرب��ي للجي���ش واللج��ان 
م��ن  لأ�سريي��ن  م�س��ورًا  ت�سجي��ًا  ال�سعبي��ة 
اجلي�ش ال�سع��ودي اأ�سرهم اجلي���ش واللجان 
ال�سعبي��ة خ��ال اقتحام موق��ع م�سعل بقطاع 

جيزان.
الأ�سريي��ن  اأ�سم��اء  الت�سجي��ل  ويظه��ر 
اأ�سرهم��ا،  وم��كان  الع�سكري��ة  واأرقامهم��ا 
عب��ده  اأحم��د  العري��ف  الأول  يدع��ى  حي��ث 
 ،)418( الع�سك��ري  رقم��ه  ح�سن  ال�سع��ن، 
�سال��ح  العزي��ز  عب��د  اجلن��دي  والآخ��ر، 
ح�سن  القرين، رقمه الع�سك��ري )401( اللواء 

18 من الكتيبة الثانية.
وحت��دث الأ�س��ريان عن املعامل��ة احل�سنة 
الت��ي تفاجوؤوا بها اأثناء اأ�سرهم وعن الأخاق 

التي مل�سوها عك�ش ما قيل لهم من قبل قاداتهم 
عن تعذيب وقتل الأ�سرى.

وق��ال اإن لديه��م تعليمات م��ن قاداتهم باأن 
يقاتلوا حتى نفاذ ذخريتهم ويبقون ر�سا�سة 
كي يقتلون اأنف�سهم خوفا من الوقوع يف الأ�سر.
ع��ن  الأ�س��ريان  اأ�س��ار  الت�سجي��ل  وخ��ال 
تواج��د ملرتزق��ة ميني��ن وجن��ود �سوداني��ن 
يقاتلون معهم يف الأرا�سي ال�سعودية، وقالوا 
اإن لديه��م تعليمات بعدم االختالط باملرتزقة، 

حتى يف اأماكن النوم.
وبع��ث الأ�س��رى ر�سائ��ل تطم��ن لأهاليهم 
واأنه��م يعامل��ون باأح�س��ن املعامل��ة م��ن قبل 
املجاهدي��ن، ونف��وا كل ال�سائع��ات التي تقال 

باأن الأ�سرى يعذبون.

وكذل��ك بع��ث الأ�س��رى بر�سائل عت��ب اإلى 
احلكومة ال�سعودي��ة التي اأهملت ملف اأ�سرى 
جنودها وا�ستنكروا الإهمال من قبل حكومتهم 
الت��ي ل تلقي لهم اأي اهتم��ام، وقالوا اإن هناك 
اأ�س��رى لهم اأك��ر من 3 �سن��وات  مل تنظر ومل 
تلتفت احلكومة ال�سعودية اإلى اأمرهم ول اإلى 

م�ساعر اأهاليهم.
يذك��ر اأن اجلي�ش واللج��ان ال�سعبية نفذوا 
يوم الثاثاء املا�س��ي، عملية ع�سكرية نوعية 
عل��ى موق��ع جب��ل م�سع��ل يف جي��زان وقاموا 
بال�سيطرة عليه ودمروا خال العملية 4 اأطقم 
ع�سكري��ة واغتنم��وا عت��اد واأ�سلح��ة متنوعة 
يف املوقع ال�سع��ودي وقتلوا جنود �سعودين 

واأ�سروا اآخرين من �سمنهم الأ�سريان.

اإلعام احلربي يوزع تسجيات مصورة ألسيرين سعوديني 

هن��اأ الرئي���س مه��دي امل�ش��اط رئي���س املجل�س 
ال�سيا�س��ي الأعلى القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
قي��ادة وزارة الدف��اع واأبطال اجلي���ش واللجان 
ال�سعبية والقوات اجلوية بالنت�سارات الكبرية 
واأخره��ا  الع��دوان  ق��وى  عل��ى  حققوه��ا  الت��ي 
ا�سته��داف مطار اأبو ظبي الدويل بعدة غارات من 
�ساح اجلو امل�سري والك�سف عن طائرة �سماد 3.
واأ�ش��ار الرئي�س امل�شاط اإل��ى اأن طائرة �شماد 
3 متث��ل اإجن��از نوعي جدي��د ي�ساف اإل��ى قائمة 
اإجن��ازات الت�سني��ع الع�سك��ري ويع��زز عوامل 
ال��ردع للجمهوري��ة اليمنية يف مواجه��ة العدوان 

الأمريكي ال�سعودي.
وعرب الرئي�س امل�شاط يف ات�شال هاتفي بقيادة 
وزارة الدف��اع، ع��ن تهاني��ه واعت��زازه وتقديره 
الكبري للجهود اجلبارة التي بذلها اأبطال اجلي�ش 
واللج��ان ال�سعبية والقوات اجلوي��ة والت�سنيع 

الع�سكري وخمتلف الوحدات.
اأن  امل�سلح��ة،  للق��وات  الأعل��ى  القائ��د  واأك��د 

تلك اجله��ود تكللت به��ذا التط��ور ال�سرتاتيجي 
اإمكاني��ة  اإل��ى  الع�سكري��ة  الق��درات  وو�س��ول 

بالطائ��رات  الع��دوان  دول  مط��ارات  ا�سته��داف 
امل�س��رية رغ��م اأنها تبع��د اآلف الكيل��و مرتات .. 

م�س��ريا اإلى اأن �ساح اجلو امل�س��ري بات اليوم يد 
�سارب��ة ت��وؤرق العدو واأثبت��ت فعاليته��ا بنجاح 

منقطع النظري.
و�شدد الرئي�س امل�شاط على �شرورة اال�شتمرار 
يف تعزي��ز عوامل الق��وة وتطوير الإنتاج احلربي 
الأر���ش  ع��ن  الدف��اع  متطلب��ات  كاف��ة  وتوف��ري 
والعر�ش ل��ردع العدوان كحق م�س��روع لل�سعب 

اليمني يف الدفاع عن �سيادته وا�ستقاله.
ي�سطره��ا اجلي���ش  الت��ي  بالبط��ولت  واأ�س��اد 
واللج��ان ال�سعبي��ة يف خمتل��ف جبه��ات الع��زة 
وال�سرف يف مواجهة عدوان عاملي تكالبت فيه كل 

قوى ال�سر والإجرام.
كم��ا اأكد الرئي�س امل�شاط عل��ى اأهمية ا�شتمرار 
اجلهوزي��ة والنفري الع��ام ورفد اجلبه��ات باملال 
والرج��ال وت�سيي��ق اخلن��اق عل��ى ق��وى الغزو 
واالحت��الل ومرتزقته��م يف الرب والبح��ر واجلو ، 
حتى حتري��ر كامل تراب اليمن م��ن دن�ش الغزاة 

وحتقيق ال�ستقال الكامل.

الرئيس يهنئ باالنتصارات الكبيرة على قوى العدوان ويحث على االستمرار ال����رئ����ي����س امل�����ش�����اط ي���ش���ي���د ب����اإلجن����از 
العسكري الكبير للقوات البحرية

القائد  االأعلى  ال�شيا�شي  املجل�س  رئي�س  امل�شاط  مهدي  الرئي�س  اأ�شاد 
القوات  حققته  الذي  الكبري  الع�سكري  بالإجناز  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
االأركان  هيئة  برئي�س  هاتفي  ات�شال  يف  امل�شاط  الرئي�س  البحرية..واأ�شار 
العامة اللواء حممد الغماري اإلى اأن العملية النوعية التي نفذتها القوات 
البحرية �سد مواقع قوى الغزو والحتال يف ميناء املخا عن طريق البحر 

متثل نقطة حتول يف م�سار املواجهة مع العدوان.
التي  العظيمة  بالنت�سارات  الأعلى  ال�سيا�سي  املجل�ش  رئي�ش  اأ�ساد  كما 
والربية  واجلوية  ال�شاروخية  ال�شعبية  واللجان  اجلي�س  قوات  حتققها 

والبحرية يف جميع اجلبهات.
وهناأ قيادة وزارة الدفاع واأبطال اجلي�ش واللجان ال�سعبية بالنت�سارات 

الكبرية التي حققوها على قوى العدوان بدعم واإ�سناد اأبناء القبائل.
اأبطال  بذلها  التي  باجلهود اجلبارة  اعتزازه  امل�شاط عن  الرئي�س  وعرب 
من  حققوه  وما  البحرية  القوات  ومنت�سبي  ال�سعبية  واللجان  اجلي�ش 

انت�سارات نوعية يف جبهة ال�ساحل الغربي وخمتلف اجلبهات.
واأكد على اأهمية ا�ستمرار حالة التعبئة واجلهوزية ورفد اجلبهات باملال 
والرجال للت�شدي لقوى العدوان حتى حترير كل �شرب من االأر�س اليمنية.

اغتال م�سلح��ون جمهولون الأحد رئي���ش ال�ستخبارات مبطار عدن 
الدويل امام منزله قبل اأن يلوذوا بالفرار.

وقال��ت و�سائ��ل اإعام قريب��ة من الحت��ال الإمارات��ي اإن م�سلحون 
اأطلق��وا النار عل��ى العقيد يف جه��از ال�ستخبارات نا�س��ر مقريح اأمام 

منزله بحي اكتوبر مبديرية خور مك�سر، قبل اأن يلوذ بالفرار.
اإل��ى ذل��ك انفجرت، عب��وة نا�سف��ة زرعت ب�سي��ارة قيادي��ا يف حزب 

الإ�ساح بحي املعا يف مدينة عدن جنوب الباد.
وافادت م�سادر اإعامي��ة مقربة من العدوان اأن عبوة نا�سفة زرعت 
ب�سي��ارة القيادي يف حزب الإ�ساح املرتزق املدعو عارف احمد يف حي 

املعا.
واأو�س��ح امل�س��در اأن ال�سيارة كان��ت خارجة من ح��ي املعا حينما 
انفج��رت العب��وة فيها، م�سيف��ا اأن القيادي احمد اأ�سي��ب بجراح فيما 
برتت قدم ابنه الذي كان معه بال�سيارة بالإ�سافة لإ�سابة عامل نظافة.
ويف �سي��اق مت�س��ل قطعت اأطقم تابع��ة للمرتزق ط��ارق عفا�ش ظهر 

الثن��ن، ال�سارع الرئي�س��ي يف مدينة املخا، غرب حمافظة تعز، جنوب 
غ��رب الب��اد.. جاء ذل��ك بعد اغتي��ال ال��ذراع الأمين للمرت��زق طارق 

عفا�ش وامل�سوؤول املايل “حممد احليدري” و�سط مدينة املخا.
اإل��ى ذلك عر مواطنون فجر الأحد، على جثة مواطن جنوب مدينة 
احلوط��ة بلحج، فيم��ا �سهدت مدين��ة ال�سالع ثاثة انفج��ارات اأعقبها 

اإطاق نار.
واأف��ادت م�س��ادر اإعامية مقربة م��ن العدوان نقا ع��ن �سهود عيان 
قولهم: اإن اجلثة ع��ر عليها ب�سحراء خالية من ال�سكان جنوب مدينة 

احلوطة، م�سيفن اأنه بدت على اجلثة اآثار اإطاق نار.
وقالت امل�سادر اإنه مل تعرف هوية القتيل.

ويف �سي��اق مت�سل فجر جمهولون بوفية و�سط ال�سالع ميلكها قيادي 
لدى مرتزقة العدوان ما خلف عددا من اجلرحى.

كما �سمع  دوي انفجارين عنيفن يف مدينة ال�سالع اأعقبهما اأ�سوات 
ا�ستباكات بال�ساح اخلفيف واملتو�س��ط دارت حوايل ال�ساعة الواحدة 

والن�سف.
وق��د ت��داول نا�سط��ون م��ن ال�سال��ع اأن اأح��د النفجاري��ن ا�ستهدف 
�ساحنة اأح��د املواطنن يف منطقة الق�ساع يدعى ف�سل اجلمل فيما وقع 

اآخر باجتاه منطقة دار احليد.
وتاأت��ي ه��ذه احلوادث يف �سي��اق م�سل�سل الفو�س��ى الأمنية اليومية 
الت��ي ت�سهده��ا املحافظ��ات اجلنوبي��ة يف ظ��ل �سيط��رة ق��وى العدوان 
واالحت��الل ال�شع��ودي االإماراتي وتو�شع ن�ش��اط اجلماعات التكفريية 

فيها.
ويف حل��ج تعر�س خميم لنازحي احلديدة يف منطقة الرباط حمافظة 
حل��ج الى هجوم م�سل��ح يف �ساعات متاأخ��رة من م�س��اء الأحد. وخلف 

اإ�سابات يف النازحن.
وك�سف��ت م�سادر حملي��ة، عن تعر�ش املخيم لهج��وم م�سلح من قبل 
م�سلح��ن ي�ستقل��ون اأطقم ع�سكري��ة، حيث با�سروا باإط��اق النار على 

حرا�سة املخيم، ما اأدى اإلى اإ�سابة اثنن منهم ا�سابات متفاوتة.

تزايد عمليات االغتياالت والفوضى األمنية في احملافظات اجلنوبية احملتلة 

ناطق أنصار الله مخاطبًا قرقاش :

أنتم أعجز عن فتح معركة مع قرية مينية وأنتم با وزن إال بأمريكا
اأكد الناطق الر�سمي لأن�سار اهلل حممد عبدال�سام اأن النظام 
الإماراتي اأعجز من اأن يفتح معركة مع قرية مينية ناهيك اأن 

يغرق يف حرب مع ال�سعب اليمني.
النظام  اأن  اجليو�سيا�سي  القرقا�سي  ال�سياق  ويف   " وقال 
اأن  ناهيك  مينية  قرية  مع  معركة  فتح  من  اأعجز  الإماراتي 
يغرق يف حرب مع ال�سعب اليمني لول اأن الأمريكي يريد ذلك، 

هي عاقة بن امل�ستعِمر واأحد ذيوله الإقليمية.
واأ�ساف " هذه احلرب العدوانية ك�سفت ما يراد اأن يكون 

خافيا، اأنكم با وزن اإل باأمريكا!"
اليمني  اجلي�ش  ميلكه  ما  اأن  عبدال�سام  حممد  اأك��د  كما 

اأ�شلحة نوعية ومتطورة وخربات هي  ال�شعبية من  واللجان 
ملك لل�سعب اليمني و�ستظل مفخرة تاريخية له و�سمام اأمان 

الوطن.
وقال حممد عبدال�سام” ما ميلكه اجلي�ش اليمني واللجان 
تراكمت  وخ��ربات  ومتطورة  نوعية  اأ�شلحة  من  ال�شعبية 
لل�سعب  ملك  هي  للردع  واحلاجة  العدوان  بفعل  جتربتها 

اليمني و�ستظل مفخرة تاريخية له".
اجلامعة  وال��دول��ة  ال�سيا�سية  احللول  ظل  "يف  واأ���س��اف 
الوطن  جلي�س  ملك  اخل��ربات  وتلك  ال�شالح  ه��ذا  �شي�شبح 

ولأمنه و�سمام اأمان الوطن وحامي �سيادته وا�ستقاله”.

دع��ا القائم باأعمال حمافظ احلديدة حممد 
عيا�ش قحيم قبائل اليمن اإلى التحرك الوا�سع 
لو�سع حد مل��ن ينتهكون الأعرا�ش يف تهامة، 
موؤكدا اأن املطلوب اليوم هو التحرك بقوة يف 

وجه من ل يراعون اأي قيمة اأو عرف.
واأكد القائ��م باأعمال حماف��ظ احلديدة اأن 
عملي��ة تاأدي��ب منتهكي الأعرا���ش م�سوؤولية 

الع��دوان  ق��وى  اإل��ى  م�س��ريا  اجلمي��ع، 
اأ�ساف بجرمية اختطاف الن�ساء و�سمة عار 

جديدة يجب التحرك ملواجهتها.
الع��دوان  مرتزق��ة  م��ن  ق��وات  واأقدم��ت 
ال�سع��ودي الأمريكي ي��وم الأحد على خطف 
جمموع��ة م��ن الن�س��اء يف مديري��ة التحيت��ا 

مبحافظة احلديدة.

ويوا�س��ل مرتزق��ة الع��دوان يف ارت��كاب 
اجلرائم الااأخاقية بح��ق الن�ساء والفتيات 
يف املناطق املحتلة والتي تخ�سع ل�سيطرتهم 
منه��ا قي��ام مرتزق م��ن اجلن��ود ال�سودانين 
باغت�ساب اإحدى الفتيات يف اخلوخة و�سجن 
اإح��دى الفتي��ات يف حمافظ��ة اجل��وف بع��د 
اختطافها ولي�ش انتهاء بده�ش امراأة يف تعز.

لوضع  اليمن  قبائل  يدعو  احلديدة  محافظ  بأعمال  القائم 
حٍد ملنتهكي األعراض في تهامة
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وه��و الي��وم بقدرات��ه الب�سيط��ة يواج��ه قائم��ة عاملية 
اأخ��رى مكتظ��ة باأعت��ى دول ال�ستكب��ار ت�سنيع��اً وعتادًا 
وقوة، واأف�شلها جهوزية تقنياً وع�شكرياً، واأكرثها خربة 
يف فن��ون القتال، لكنها اليوم تفي��ق على اأمل �سفعة اأخرى 
وهي ترى �سفنه��ا البحرية ت�ستهدف يف و�سح النهار على 
ال�سواح��ل اليمني��ة، وت�ست�سل��م مل�سريها خائ��رة القوى 
حيث ل عا�سم لها من اأبط��ال اليمن املغاوير واأويل باأ�سها 

ال�سديد.
لق��د كان��ت ول زال��ت ق��وى حتال��ف الع��دوان تختزل 
عقدته��ا يف املع��ارك الربي��ة فق��ط، وت��رى اأن معركتيه��ا 
اجلوي��ة والبحري��ة حم�سومت��ان ل�ساحله��ا ول تدخ��ان 
نظ��رًا  الحتم��الت  اأ�س��واأ  يف  واخل��وف  القل��ق  دائ��رة 
ل�سيطرته��ا املطلقة وحتكمها يف الأج��واء اليمنية واإحكام 
قب�ستها عل��ى املمرات واملعابر واملناف��ذ ب�سفنها وقطعها 
البحرية املتطورة؛ ناهيك ع��ن عمليتي الر�سد واملراقبة 

الت��ي تفر�سهما على كام��ل اجلغرافيا اليمني��ة على مدار 
ال�ساع��ة، لذلك كر�ست جهدها على فت��ح جبهات ع�سكرية 
برية ع��ن طريق الخرتاق��ات يف عمق ال�سواح��ل اليمنية 
م�سن��ودة بالإم��داد البح��ري اخللف��ي والغط��اء اجل��وي 
م��ن  ك��ر  لتل��ك اجلبه��ات مقاتل��ن  الكثي��ف، وح�س��دت 
جن�سيات خمتلف��ة ومتباينة و�سّلحتهم بامل��ال قبل العتاد 
ورم��ت بهم لياقوا م�سريهم يف ت�ساري���ش مل يلتقوا فيها 
متنزهن؛ فكيف بهم اليوم وه��ي ت�ستقبلهم باألوان املوت 
يف كل املنعطف��ات؛ لت�شق��ط اأك��رب حماوالته��ا املرك��زة يف 
املعارك الربية دون حتقيق اأي �شيء يذكر �شوى خ�شوف 
جمنزراته��ا وتطاي��ر اأ�س��اء قواته��ا يف عا�سف��ة الرم��ال 
الغربي��ة، عندها وج��د العدوان نف�سه اأم��ام مفرتق طرق 
من اخلي��ارات ال�سعبة التي كان اأبرزها تعليق العمليات 
الع�سكري��ة عل��ى ل�س��ان الوزي��ر قرقا���ش، والن�سح��اب 
الكام��ل م��ن اليمن عل��ى ل�س��ان م�ست�س��ار ابن زاي��د، لكن 

جميعه��ا خي��ارات له��ا انعكا�ساته��ا ال�سلبي��ة املكّلفة على 
معركة الع��دوان احلقيقية املتمثلة يف حزمة من الأهداف 
الأمريكية والإ�سرائيلية..مل يكن اأمام الريا�ش واأبو ظبي 
م��ن خيار ل�ستع��ادة املب��ادرة يف حربهما عل��ى اليمن اإل 
بالعودة للورقتن اجلوية والبحرية، لكن تلك العودة مل 
تعد كال�سابق، فاأبط��ال اليمن قد اأحدثوا تغيريًا جذرياً يف 
قواعد اللعب��ة، و�ساروا اأ�سحاب املبادرة يف وقت حب�ش 
الأنفا���ش؛ ف��كان نت��اج املعادل��ة موجباً ب��ولدة الطريان 
امل�س��رّي بعيد امل��دى الذي يحّلق وي�سرب ب��� حرية يف اأي 

م��كان �س��اء، ويختار اأدق الأه��داف واأوجعه��ا اأمام عجٍز 
ت��ام لأي عمل دفاع��ي ير�سده اأو يتعامل مع��ه، فكان هذا 
الط��ريان في�سًا يف معارك ال�ساحل الغربي وهو ي�ستهدف 
التجمع��ات والزح��وف، و�سم��اً زعاف��اً وه��و ي��دك معاقل 
الع��دوان ومراكزه يف اأماكن خارج نط��اق ال�ستباك، ومل 
يكت��ِف بالر�سائ��ل الت��ي طال��ت مراك��ز الق��وى يف عوا�سم 
الع��دوان الداخليت��ن ماأرب وعدن؛ بل جت��اوز امل�سافات 
ليو�س��ل ر�سائل��ه اإلى قل��ب عا�سمة الع��دوان الأ�سلية يف 
تط��ور ه��و الأخط��ر يف حق��ل املعرك��ة اجلوي��ة اليمنية..

مل تغ��ب عنا�س��ر املعرك��ة البحرية عن معادل��ة اليمنين 
اجلدي��دة، فه��م الذي��ن ملّح��وا و�سرح��وا م��رارًا م��ع كل 
حدي��ث لناط��ق اجلي�ش اليمني باأن القط��ع البحرية لدول 
حتالف لعدوان لن تكون يف ماأمن اإذا ما ا�ستمر بتجاوزاته 
يف قت��ل اليمني��ن وت�سيي��ق احل�س��ار عليه��م؛ لك��ن تلك 
التحذي��رات قوبلت بال�ستخف��اف وال�ستهجان مثلها مثل 
�سابقاته��ا الت��ي اأطلقت ب�ساأن ال�س��اح اليمني امل�سرّي، كل 
ذل��ك دعا بالق��وة البحري��ة اإلى جت�سي��د تهديده��ا باأيدي 
الرج��ال وترجمة قولها واقع��اً عملياً لعلمه��ا اأن العدوان 
ل ي�ستوع��ب درو���ش الحرتام اإل بع��د اأن يتذوق درو�ساً 
بالغ��ة يف الإهان��ة، فنفذت عمليتن بحريت��ن خاطفتن يف 
اأقل من يومن تقا�سمتهما الريا�ش واأبو ظبي منا�سفة، اإذ 
ا�ستهدفت الأولى متركز القوات الإماراتية يف مدينة املخا 
ودمرت خمازن عتاده وغرف عملياته والر�سيف البحري 
يف امليناء، بينما ا�ستهدفت الأخرى بارجة �سعودية قبالة 

ال�سواحل اليمنية.
كعادته��ا مل تكابر الريا�ش هذه امل��رة واعرتفت مبكرًا 
با�سته��داف بارجته��ا "الدم��ام" زاعمة اأنه��ا ناقلة نفطية، 
لكنه��ا مل ت��ِع بع��د اأن ن��وع البارج��ة وحمولته��ا ل يلغي 
الإجن��از اليمن��ي املرع��ب يف ر�سده��ا وا�ستهدافه��ا، ول 
يلغ��ي حقيق��ة اأن اليمني��ن قادم��ون اأر�ساً وج��وًا وبحرًا 
ويف جعبتهم الكثري من املفاج��اآت الكفيلة بتغيري موازين 
الق��وى، ول ت��درك اأنه��ا ومعها باق��ي دول الع��دوان اأمام 
�سع��ب �سام��د و�سج��اع ل يقب��ل ال�سي��م، يرف��ع �سبابته 

والو�سطى و�سعاره "الن�سر اأو الن�سر".

يف غفل��ٍة جاء الغزاُة الكفرة، كي يعبثوا يف اأر�سنا املطهرة، 
حطوا الرحال يف رماِل عنربة، 

ال ت�شاأل��وا من عنربة، وم��ا حديُث عنربة، فللج��واُب اأفرٌع 
معط��رة.  يف ال�ساح��ل الغرب��ي يف املوؤخ��رة، هن��اك تر�س��م 
املوؤام��رة، هناَك ثعل��ٌب »وع�سفرة«، هن��اك اآمٌر وم�سخرة، 

هناَك ع�سكٌر وع�سكرة، و�سالٌة م�سغرة.. 
و�شورٌة لهالِك مكربة، و�شورة االأبناء كانت حا�شرة.

ي�سيح فيهم �سابٌط ما اأحقره، يقول: 
يا اأنذال قواتنا حما�سرة..قواتنا مقطعة مك�سرة .. 

فتنحني الروؤو�ش �ساغرة.. 
يكرر ال�سياح وقد عا تذمره: 

يا اأيه��ا العبيد جنودنا بن ال�سحاري املقفرة.. والقن�ش يف 
جنودنا ما اأكره.. 

ول جواب ياأتي من الوجوه املقرتة..
يدور بينهم، مثل بعري »املع�سرة«، يلملُم الغ�سب يف جملٍة 

خمت�سرة: هل بينكم من يع�سق املخاطرة..
فين��ربي عميد، بني الوجوه املغربة، يقول يف خجل باأحرٍف 

مبعرة: )اإخواننا قد حو�سروا ونحن حتت ال�سيطرة
وللعدو م�شنٌع وخطٌة وخربٌة مدبَّرة

وللعدو خِميٌط ومنهٌج وم�سطرة
فلتنقذونا من جنود حيدرة  اإين اأرى يف كل �شرٍب مقربة(

ويف الأثناء طائرٌة ت�س��ري، تر�سُد هم�َش اأتباع البعري، تنقُل 
لالأخيار ذلك اخلرب اخلطري؛ وُتر�شُل التقرير:

وا باأ�سودهم واأحقرهم  باأن كبار العهر والأمر املثري؛ قد التمُّ
وبالنع��ل ال�شغ��ري، ويف اخليم��ة الك��ربى اجتم��اٌع للطويل 

وللق�س��ري، ويت��داول احلمقى احل�س��ار امل�ستط��ري، لكنهم 
حت��ى الآن مل يج��دوا اأم��ري، وال��كل ياأب��ى اأن ي�س��ري، لك��نَّ 
للغ��ازي حراًج��ا لي���ش له نظ��ري، ي�ستقدم الأغب��ى اإلى ذات 

امل�سري، ويزيُد يف الأثمان كي تر�سى احلمري..
وياأت��ي اجلواُب من ال�سبل اخلطري، باأن ت�سعي احلمولة يا 

اأمريُة كلها فوق احلمري...
وت�شتعُل احلرائق يف مع�شكر عنربة، 

يف و�سط نار م�سعرة، ا�سعلتها طائرة م�سرية،
وجتتمُع البوارُج يف ال�سواحل كالأفاعي ناظرة، 

وحتط اأ�سراُب من طائرات الإخاء الكبرية، 
وُتعلُن حالة الطوارئ يف م�ست�سفيات اأبو ظبي و�سرورة!

فهذا باخت�شار هو حديث عنربة! 
والتي �سقط فيها املئات من الفجرة!
اأمل نقل لهم باأن اليمن للغزاِة مقربة!

كتابات

حديث 
!عنبرة

كتب/مصباح الهمداني

ال��������������دم��������������اں ب��������ع��������د ال����������������ري����������������اض: ال�������ن�������ص�������ر ال�������ي�������م�������ان�������ي ط���������ائ���������ر ب����رم����ائ��������������������������������������������ي
فؤاد الجنيد

ل����م ت�صتفق مملكة اآل �صعود بعد من غيبوبتها املفاجئ��ة التي األزمتها فرا�ش ال�صدمة والذهول بعد 
ا�صته��داف الط��يان اليمني امل�صيرّ رئته��ا االقت�صادية "اأرامكو" يف قلب عا�صمته��ا ال�صيا�صية الريا�ش، 
وبحقن ال�صمت ومهدئات التجاهل وا�صلت مكابرتها عن وجع تلك ال�صفعة التي اأفقدتها توازنها بعد 

تخبط اأربعة اأعوام من عدوانها على بلٍد يتذيل قائمة الدول النامية عامليًا يف اأف�صل اأحواله، 

�ساه��دُت مقطًعا ق�سرًيا لإن�س��ان ياأخذ فاأًرا 
اإل��ى الفن��اء الكب��ري اأم��ام منزل��ه ومن��ازل 
جريان��ه، وبينم��ا يتجمع حول��ه العديد من 
النا���ش ي�سحك��ون وميرحون، يق��وم بر�ش 
الفاأر بقليل من البنزين، وي�سعل النار فيه، 
لكنَّ الف��اأر يقرر النتقام، ويج��ري بج�سده 
ويتجا�س��ر  الفاع��ل،  بي��ت  نح��و  امل�ستع��ل 
عل��ى الآلم والأوج��اع، ويقتح��م املن��زل، 
اأم��اَم نظرات املتجمهري��ن املتعجبة، واأمام 
اإل  ه��ي  وم��ا  املرتقب��ة،  اجل��اين  نظ��رات 
حلظات؛ حت��ى ا�ستعلت الن��ريان باملنزل، 
ومل مت��ر دقيقة واحدة حت��ى اأتى احلريق 

على املنزل باأكمله...
وحلظته��ا ع��ادت بي الذاك��رة اإل��ى الوراء 
قلي��ًا لأتذك��ر ذل��ك املقطع ال��ذي يظهر فيه 
حمم��د زايد اأمام طالبٍة حمقاء تقول له اأنها 
م�ستعدة حل��رق اليمن، ويقابله��ا ابن زايد 

ورفقاوؤه بت�سفيق حار...
وفيما اأتوقُف الآن اأماَم م�سهٍد لليمنين وهم 
يرتاق�ش��ون بالربع يف ميدان التحرير فرًحا 
وابتهاًج��ا مب��ا فعلت��ه الطائ��رات امل�س��رية 
بقي��ادة »�سم��اد3« م��ن غ��اراٍت م�س��ددة، 
و�سرب��اٍت موجع��ة، يف عق��ِر داِر الغ��رور، 

ومنبع املوؤامرات وال�سرور...
الطائ��رات  فعلْت��ُه  م��ا  اأنَّ  اأدرك��ُت  لق��د 
امل�سرية«�سم��اد3« هو ح��دٌث كبري وتطور 

خطري، واإجناز يكاد يتجاوز الإعجاز، 
الكث��ري  ي�س��رح  اأن  مب�ستغ��رٍب  ولي���ش 
م��ن املحلل��ن واملتابع��ن اأن الأم��ر اأ�سب��ه 

بامل�ستحيل.. 
اإْذ كي��َف ت�ستطي��ع طائ��رة اأن حتل��ق بهذه 
امل�سافة الطويلة، ب��دون وفرٍة من زاٍد، ول 

غرفٍة قريبٍة للتحكم والقتياد..
ومل اأمُل اأولئك الذين ذهبوا اإلى اأن الطائرة 

رمب��ا انطلقْت م��ن قطر اأو عم��ان؛ فعقولهم 
ال�سغ��رية مل ت�ستوِع��ب اأن يف اليمن عقوًل 

كبرية.. 
ونظرته��م الق�سرية مل يخطر له��ا ببال، اأن 
هناك قائد ورجال؛ بعي��دو النظر يف احلال 

واملاآل.
وق��د كاَن املحلل��ون الأجانب اأك��ُر اإن�ساًفا 
ه��ا  اأنَّ اأجمع��وا عل��ى  واأدق و�سًف��ا؛ ح��ن 
معجزة ب��كل املوا�سف��ات واملقايي�ش، واأنَّ 
الأكر اإعجاًزا هو ع��دم روؤيتها، واختفائها 

من رادارات الر�سد واملراقبة...

��َل لع��اق زايد ب��اأنَّ �سرب��ة » َبراكة  لَق��ْد ُخيِّ
��ه  غيِّ يف  وا�ستم��رَّ  تتك��رر،  ل��ن  النووي��ة« 
يف  املط��ار  �سرب��ة  فجاءت��ه  وعن��اده، 
��ُه  العا�سم��ة، كفاحت��ٍة للقا�سم��ة، ول��و اأنَّ
اكتفى بالقتلى الألف م��ن جنوده، والآلف 
املحرتقة م��ن مدرعاته، وحفظ ماء وجهه، 

وع��اَد مبا تبقى له، ملا و�سَل حاله؛ اإلى دق 
اخل�سوم، وك�سر الرقبة...

�سنف��رُح بن�س��ر اهلل ال��ذي ن��راه كل يوم يف 
جبهات العزة والكرامة على اأيدي الأبطال 
الأ�سبال الأباة العظماء الرجال، من جيزان 
اإل��ى جنران اإل��ى ع�سري اإل��ى ال�ساحل، اإلى 

باقي اجلبهات الأربعن...
�سنف��رُح بتاأيي��د اهلل، ونك��رر الدر���َش تل��و 
الدَّر�ش حت��ى يعلَم الُغزاة ب��اأنَّ فاأًرا اأحرق 
لكرامت��ه  انتقاًم��ا  املح��روق  بجل��ده  بيًت��ا 

املهدورة.. 
فكي��َف ب�سعٍب ُح��ٍر �سامٍخ اأب��ٍي وهو ي�ساهُد 

جرائم املحتلن املنكرة...
فوه��ات  م��ن  يرف��رُف  الن�س��َر  ن��رى  اإنن��ا 
بنادق املُقاتلن، ويت��األأ من ب�سرية اأفواه 

املُجاهدين..
واإن غ��ًدا ي��ا نع��ال بن��ي �سهي��ون؛ لناظره 

لقريب!

ب�������������������را�������������������������������ة وال�����������م����������ط������������ار!

نتوقف بب�سرية!
وتاأمل!

وبدون تع�سب اأعمى!
ه��وؤلء الذين راأيناه��م يف موقع الزغن واملط��ار يف �سرواح مارب وهم 
ي�س��ددون قذائفهم ب�ساحه��م ثم يتبعونها بكلمات ن��كاُد ن�سمُع نب�سها، 
تنطل��ق تل��ك الكلمات م��ن القل��ب، وكاأنها تراف��ق ال�س��اروخ وتوجهه 

واملجاهد يرددها »يا اأهلل �سدد..يا اأهلل �سدد..يا اأهلل �سدد(
وكاأن ال�س��اروُخ ماأموٌر باأم��ر اهلل، فياحق الطقم امل�سرع، وي�سع ُقبلة 
امل��وت امللتهب��ة يف �س��در الطق��م املنطل��ق، وت�ستعل ن��ريان الغ�سب، 
قم وم��ن معه اإلى علٍو يزيد على خم�سن مرًتا وكاأمنا  ويط��ري �سقف الطَّ
ه��و �سائق طائ��رة اأطلق كر�س��ي النجاة)مقع��د الَقْذْف( بع��د اأن راأى 
احلري��ق يف طائرته..لك��ن الفارق اأن مقعد الق��ذف يهوي ب�ساحبه اإلى 
الأر���ش اأم��ًا يف النج��اة، و�سواري��خ اليمانين تق��ذف بالعماء نحو 
ال�سماء بعد اأن حتولهم اإلى اأ�ساء..وما اإن يكتمل امل�سهد حتى ت�سدح 
د ب�شرخ��ة الن�ش��ر«اهلل اأكرب..املوت  د وامل�َشدِّ حنج��رة املوؤم��ن امل�َش��دَّ
لأمري��كا«. ويف م�سه��ٍد اآخر تظ��ن اأن القيامة قد قام��ت، واأنت ترى قائد 
اأحد الأطقم ومرافقيه يقررون الهروب وترك ال�ستة املرتزقة الراجلن 
اب��ة اجلي�ش واللج��ان ل تن�َش  مل�سريه��م املجهول، لك��ن ِح�ساب وح�سَّ
اأح��ًدا، وتعط��ي كل واح��ٍد حقه يف الوق��ت وامل��كان املنا�سب..وانطلق 
ال�س��اروخ ك�سقٍر مدرب على اقتنا���ش الفرائ�ش، ول يهمه �سرعتها اأو 
معان��دة الت�ساري�ش التي تتلوى فيها..اأ�سرع الطق��م يف هروبه فاأ�سرَع 
املجاه��ُد يف ترديده«ب�سم اهلل قاهر اجلباري��ن« واأ�سرع ال�ساروخ نحو 
الفري�س��ة ليلتهم ال�سائ��ق ومن خلفه يف ال�سندوق، ث��م ي�ست�سلم الطقم 
مل�ش��ريه املحت��وم، وُي�شل��م بقي��ة الركاب اإل��ى موٍت حمق��ق، ويجربه 
ال�س��اروخ عل��ى النتح��ار، ويرمي بنف�س��ه ومبن معه نح��و الهاوية، 
نح��و املوت املحتوم واملح�سوم؛ يف طريقٍة جديدة مل تاألفها اأو تعرفها 

اجليو�ش من قبل!
ويف م�سهد ثالث؛ يجتمع املرتزقة حتت اأحد اجلبال ال�ساهقة، يتبادلون 

الأحادي��ث حول امل�ستنقع الذي هم فيه، وكيف تقوم طائرات التحالف 
بق�سفه��م وق�سف قادتهم، ول يجروؤ اأي واحٍد منهم احلديث ب�سراحة 
وجراأة ...�ساح اأحدهم �سيحة املوت وهو يقول«�ساروخ �ساروخ«..
لك��ن ال�س��اروخ ا�ستدار مين��ة وي�س��رة ، يف مناورة ذكي��ة، فاجتمعوا 
ف��وق بع�سهم ، لي�سع القادُم جحيمه امللتهب فوق ظهورهم الرخي�سة 

ويحيلها اإلى جلود ممزقة ل ت�سلُح حتى لأ�سرجة احلمري...
ويف امل�سه��د الراب��ع يرتدد �س��وُت اأح��د الأولياء »ياربي �س��دد« وبعد 
ال�س��وت ينطلُق �س��اوٌخ ميني نحو مدرع��ٍة اأمريكي��ة راب�سة، فيكون 

العناُق خمتلًفا، والتمزُق �سهًا، والتفتُت م�سرًيا حمتوًما...
تتبع��ر املدرعة وتلتهُب مع ما يف اأح�سائه��ا من اأرخ�ش العبيد واأغلى 

ال�ساح...
ويف امل�شهد اخلام�س تكون املحرقة الكربى وخامتة امل�شاف..حني يفر 
املرتزقة من جحيم ال�سواريخ امل�سددة، والقنا�سات التي ل تخطىء، 
فيوق��ف قائدهم هروبه��م ويجمع لحقه��م ب�سابقه��م، ويعدهم ببع�ش 
امل��ال اإن ع��ادوا للقت��ال، ويح��اول اإقناعهم ب��اأن الط��ريان يحلق معهم 

بكثافة، وهو معهم اإن عادوا و�سدهم اإن خالفوا... 
وكان��وا يرددون علًنا ب��اأن املوت هو الذي يحلق م��ن كل جهة لكنهم ل 

يعرفون اأي�سبق اإليهم موت اجلي�ش واللجان اأم موت الطريان.. 
فيم��ا كانت عد�سات ناظ��ور املجاهدين قد اأغلق��ت عد�ساتها، و�سرَّحْت 
ب��اأن املكان هو نف�ش املكان ال��ذي �سقط فيه املرتزق ال�سدادي، وفتحت 
ق�سب��ات ال�سواريخ نوافذه��ا، وانطلقت ُخما�سية م�س��ددة يت�سابقون 
فيه��ا اإل��ى تلك الوليمة التي جمع��ت على مائدة ارتزاقه��ا حثالة اليمن 
وعبي��د ال�س��ودان وبقاي��ا البحري��ن ..تزاحم��ت ال�سواري��خ اخلم�سة 
عل��ى قلب املائدة الد�سمة، وتطايراحلدي��د مع العظام، وارتفَع �سوت 
النواح والب��كاء، وا�ستعلت النريان، وحملِت الري��اح رائحة ال�سواء، 
وغ��ادرت الطائرات املكان، وهداأت الأ�سوات، وحلَّ الظام، وارتفعْت 

اأ�سوات الكاب والذئاب...
و�سريدد التاريخ يف ال�سباح؛ باأن �سرواح مل ولن ُت�ستباح!

زغ��������������������������������ن ص�����������������رواح!
لو كان احلوثيون مالئكة لقلت مالئكة تقوم مبعجزة، ولو كانوا خريجي كليات ال�صرق اأو الغرب لقلت متدربني واأتقنوا 

العمليات..لكن اأن اأقلب نظري كل مرة فال اأرى اإال �صالح وناجي وح�صن وح�صني وحممد واأحمد وعلي ونا�صر اإلى اآخر 
القائمة من االأ�صماء اليمنية.. ثم اأفت�ش عن بالدهم التي جاوؤوا منها فال اأجد اإال همدان وبكيل وحا�صد ومذحج وتهامة 

وتعز وذمار وحجة وذمار ورمية و�صعدة..اإلخ؛ فتلك م�صاألة حتتاج منا اأن نتوقف!
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بزاوي��ة ح��ادة ا�ست��دار �س��اح اجلو امل�س��ري اإلى 
الإم��ارات مو�سع��ا دائ��رة الن��ار ومروح��ة الأهداف 
وب��دون فيزا اأو تاأ�س��رية دخل الأج��واء الإماراتية، 
وو�سع ابو ظبي حتت مرم��ى الق�سف وال�ستهداف 
بع��ون اهلل وف�سل��ه، بع��د قرابة اأربعة اأع��وام و�سل 
الع��دو فيه��ا اإل��ى حالة م��ن االإنه��اك واالإحب��اط مع 

خيارات��ه  وانع��دام  والإخف��اق  الف�س��ل  تازمي��ة 
الع�سكرية وال�سيا�سية.

ويف اإجن��از تاريخ��ي وا�سرتاتيجي ه��و الأول من 
نوع��ه منذ دخ��ول الط��ريان امل�سري مي��دان املعركة، 
�س��اح اجلو امل�س��ري يق�سف مط��ار اأبو ظب��ي الدويل 
بطائ��رة من طراز �سماد3 بتقنيته��ا العالية وقدرتها 
الفائق��ة عل��ى املن��اورة والتحليق مل�ساف��ة تزيد عن 
األ��ف وثاثمائة كيلو مرت، وهي امل�سافة الفا�سلة بن 

اأقرب نقطة حدودية ي�سيط��ر عليها اجلي�ش واللجان 
ال�سعبية مع اأبو ظبي.

تط��ور يعد حت��ول يف موازي��ن الق��وى وا�ستكماًل 
ملعادل��ة الق��وة وال��ردع التي وع��د بها قائ��د الثورة 
ال�سيد عب��د امللك بدر الدين احلوثي، وفر�سها �ساح 
اجل��و امل�سري والت��ي يبدو وا�سح��اً انعكا�ساتها على 
م�سار العمليات ويف مواقف العدو امل�ساب بحالة من 

اجلنون والهي�سترييا.
»«�س��رب مطار اأبو ظبي بطائ��رة م�سرية جديدة 
حتم��ل روح وا�س��م ال�سهيد ال�سماد يف ه��ذا التوقيت 
ح��دث  مه��م يدخ��ل الع��دوان مرحل��ة جدي��دة م��ن 

ا�شرتاتيجيات كربى نتائجها �شتكون مزلزلة!!،««
�س��رب مط��ار اأب��و ظبي بطائ��رة م�س��رية جديدة 
حتم��ل روح وا�س��م ال�سهيد ال�سماد يف ه��ذا التوقيت 
ال��ذي ظن الع��دو اأن معركت��ه باليم��ن يف خواتيمها، 
ح��دث  مه��م يدخ��ل الع��دوان مرحل��ة جدي��دة م��ن 
ا�شرتاتيجيات كربى نتائجها �شتكون مزلزلة!!، ومن 
عناوينها الط��ريان امل�سري وال�سواري��خ البالي�ستية 
وعملي��ات الق��وة البحرية، معطوف��ا عليها اجنازات 
الق��وات الربي��ة املع��ززة ب�شم��ود ال�شع��ب اليمني، 
ويف ر�سائلها ما يوؤك��د على ان هذه القدرات ت�ستطيع 

التاأث��ري يف م�سار الأحداث، واإح��داث تغيري ع�سكري 
كب��ري ل�سالح اجلي���ش واللجان ال�سعبي��ة مبا يحفظ 
لليمن اأمن��ه و�سيادته وا�ستقراره، وهو ما يجعل من 
ا�ستم��رار اأبو ظب��ي يف عدوانها عل��ى ال�سعب اليمني 
مقامرة على ح�ساب اأمنها القت�سادي الذي دائما ما 

يو�سف باأنه من زجاج.
ويع��د مطار اب��و ظبي ال��دويل اأحد اأه��م املطارات 
الرئي�سي��ة يف الم��ارات الت��ي �سع��ت لتحويله لنقطة 
مركزية وحمطة مهمة للم�سافرين حول العامل، حيث 
ت�س��ل قدرته عل��ى ا�ستقبال اأربع��ة وع�سرين مليون 
�سخ�ش، وي�سكل ا�ستهداف��ه مقدمة لعمل اأعظم باإذن 
اهلل اإذا ا�ستم��ر »عي��ال زاي��د« يف غيه��م وعدوانه��م، 
ودون يدركوا اأن عماد دويلتهم هو قطاعا »اخلدمات 
والتج��ارة« وم��ا يحوي��اه م��ن م��وارد كال�سياح��ة، 
وتعطي��ل املطارات قد يعقب��ه تعطيل موانئ ثم وقف 
ن�ش��اط الدول��ة بالكلية وهذا م��ا ق��راأه مراقبون وما 
عم��د الإع��ام الإمارات��ي وال�سع��ودي عل��ى تغطيته 
غدا �ست�سم��ع �سداه ال�سركات ال�ستثمارية وروؤو�ش 

الأموال من العام الغربي .
»«اعرتاف اإدارة مطار اأبو ظبي بالعملية النوعية 
وا�سف��ة لها باحلادثة يثري جمل��ة من الت�ساوؤلت عن 

القدرات الإماراتية الدفاعية«««
�سرك��ة  ق�س��ف  بع��د  ال�سعودي��ة  خط��ى  وعل��ى 
»اأرامك��و« يف الريا���ش يف الثام��ن ع�س��ر م��ن ال�سه��ر 
اجل��اري بطائرة �سم��اد اثنن امل�س��رية، وب�سكل مل 
يخف عن�سر املفاجاأة وال�سدمة اعرتفت اإدارة مطار 
اأبو ظبي بالعملية النوعية وا�سفة لها باحلادثة على 
اأن تتاب��ع التطورات عن كثب بالتعاون مع ال�سلطات 
املخت�س��ة نظ��را حلال��ة ال�سط��راب يف املط��ار بعد 
ق�سفه وتعطل رحات��ه ما يثري جملة من الت�ساوؤلت 
عن الق��درات الإماراتي��ة الدفاعية واأجه��زة الر�سد 

والتج�س�ش التي متتلكها.
وبخ��اف قوى الع��دوان وحتالفاتها املتهالكة ويف 
ظ��ل تعّمق خافاته��ا مع قواعده��ا وقياداتها، ل زال 
اليمني��ون يفاجئ��ون العامل بخط��وات ت�سعيدية من 
�ساأنه��ا خلط الأوراق وقلب املعادلت، ومن حيث مل 
حتت�سب الإم��ارات والتي كانت اإل��ى الأم�ش القريب 
ت�ستبع��د ه��ذا التطور، وتقل��ل من �ساأن��ه وتداعياتها 
جاءه��ا ال��رد وح��ري بها الي��وم وخرٌي له��ا اأن توقف 
عدوانه��ا عل��ى ال�سع��ب اليمن��ي وتنه��ي م�ساركته��ا 
يف التحال��ف الإجرام��ي، م��ا مل فق��ادم الأي��ام مل��يء 

باملفاجاآت ول عدوان اإل على الظاملن.

التحليل والدالالت
ر ميكن الإ�سارة لها  اء هذا التطوُّ ع��دة دللت ميكن اخلروج بها جرَّ

يف التايل:
اأواًل: ُيعت��رب ا�شته��داف الطرف اليمني لل�شف��ن يف البحر االأحمر وملطار ابو 
ظب��ي َنقل��ٍة نوعّيٍة ومف�سلية يف احَل��رب على اليمن. وهو م��ا يعني القدرة 
عل��ى تعطي��ل املاحة البحري��ة واجلوية لاأط��راف امل�سارك��ة يف العدوان 
وبالت��ايل النتقال اإلى م�ست��وى جديد فيما يخ�ش مع��ادلت احلرب، يكون 
فيه��ا للجي�ش اليمن��ي واللجان الدور الأ�سا�س��ي يف اإدارة امليدان واحلرب. 
وه��و م��ا تتخط��ى ح�ساباته ال�س��راع الع�سك��ري الدائ��ر اإلى تاأث��ريه على 
معادلت ال�س��راع يف املنطقة..ثاني��اً: انطاقا من الدلل��ة الأولى، ُيح�سب 
هذا التطور ت�سعيدًا من قبل الطرف اليمني يف وجه قوى العدوان. وهو ما 
ُيثبت �سعوبة احل�سم الع�سكري على الرغم من الكلفة الكبرية التي انفقتها 
ال�سعودية حتى اليوم يف احلرب والتي و�سلت اإلى 65 مليار دولر بح�سب 

تقري��ر ملعهد �ستوكه��ومل لل�سام وبعد م��رور اأربع �سنوات عل��ى العدوان 
ال�شعودي االإماراتي على ال�شعب اليمني..ُيعترب ا�شتهداف الطرف اليمني 
لل�سف��ن يف البحر الأحمر وملطار ابو ظبي َنقل��ٍة نوعّيٍة ومف�سلية يف احَلرب 

على اليمن
ثالث��اً: يب��دو وا�سحاً وج��ود خاف �سع��ودي اماراتي يف مقارب��ة م�ستقبل 
ة  العدوان على اليمن. فح�سب الت�سريبات الإعامية، يوجد نية �سبه موؤكدَّ
ل��دى القيادة الإماراتّية ل�سح��ب قواتها من اليمن حي��ث كانت تراهن على 
نها من حفظ م��اء وجهها. فيما جاء هذا  انت�س��ار ع�سكري يف احلديدة، مُيكِّ

التطور ليكون ك�سربة قا�سية لاآمال الإماراتية.
رابع��اً: تدف��ع االإمارات ثمن التواج��د الع�شكري الربي عك���س ال�شعودّية، 
التي تكتفي بالِقتال من اجل��و. ومن خال اإ�سافة الدللة ال�سابقة، ن�ستنتج 
وج��ود تراج��ع يف التن�سيق الع�سكري بن الطرف��ن ال�سعودي والإماراتي 
ما �سيوؤثر حتم��اً على م�سار العدوان وم�ستقبل��ه، و�ستكون نتائجه ل�سالح 

اليمن جي�ساً و�سعباً.
اإذًا وبع��د �شن��وات من احلرب، اأثب��ت ال�شعب اليمني للع��امل وعرب جي�شه 
وجلانه اأّنه ع�سٌي على الك�سر. بات اليمن اليوم �سريكاً يف ح�سابات الإقليم، 
ع املُخط��ط اأن دولة فقرية  ولعب��اً ُيجي��د �سياغة املعادلت. مل يك��ن ليتوقَّ

�ستنقله��ا احل��رب نحو التعاظم لدرج��ة تاأمينها ال�سراك��ة يف اإدارة احلرب 
الكوني��ة عل��ى املنطقة وحم��ور املقاومة. اأع��اد اليمن ك�سب زم��ام امليدان، 
ونق��ل املعادلت نحو مرحلٍة ُيديرها اجلي�ش واللجان حيث اأن اجلميع بات 
ُي�سلِّ��م ب�سعوبة احل�س��م الع�سكري. يف حن لن تك��ون نتائج امليدان بعيدة 
ع��ن املفاو�سات، ب��ل اإن اأوراق املي��دان التي باتت بر�س��م ال�سعب اليمني، 
�شتكون �شبباً يف انت�شارهم امل�شتقبلي. فهل ُترب املعادالت اجلديدة قوات 
الع��دوان على ال�ست�س��ام وبالتايل ُي�س��َدل ال�ستار على عا�سف��ة حزٍم اأدت 
اإل��ى تعاظم اليمن اإقليمي��اً وتراجع دور قوى الع��دوان؟ وهل �ستدفع هذه 

املعادلت الأطراف اإلى حٍل دبلوما�سي؟!

الاف��ت يف متابع��ة م�سار املواجه��ة الع�سكري��ة للحرب على 
اليمن، والتي يخو�سه��ا حتالف من ع�سرات الدول القليمية 
والغربي��ة، ان تل��ك ال��دول الت��ي ح��ددت وجزم��ت يف بداية 
عملياته��ا الع�سكرية، ان حربه��ا اخلاطفة هذه، �سوف تنتهي 
خ��ال اأ�سابيع معدودة، بتحقيق اأهدافها ال�سهلة والبديهية، 
والتي هي اع��ادة ال�سرعية اإلى اليمن وحتجيم »املتمردين« 
الذين �سيط��روا على ال�سلطة بغفلة م��ن الخرية، هي اليوم 
)ال��دول املعتدي��ة( تعي���ش كوابي���ش ا�سته��داف عوا�سمه��ا 
ومواق��ع القوة والقت�ساد فيها، و يب��دو ان �سرعيتها هي يف 
ال�سلطة ا�سبحت مهددة، بعد ان عجزت عن حماية حدودها 

بداية، وعمقها الداخلي لحقا، وعوا�سمها حالياً.
رمب��ا كان منطقيا يف البداية ان تعتقد تلك الدول ان معركتها 
على اليمن �سهلة، حيث بدا اأن  كل �سيء خمطط له بدقة وهو 
حتت ال�سيطرة، كيف ل، والدول امل�ساركة هي دول معروفة 
بامتاكها للقدرات الع�سكرية املتطورة، ولاإمكانيات املادية 
ال�سخم��ة، كما انه��ا ت�ستفيد من دعم مفت��وح  تقدمه لها دول 
ال�ستخباري��ة  واملعلوم��ات  وال�س��اح  العت��اد  يف  عظم��ى، 
ومعطي��ات الر�س��د اجل��وي الدقي��ق، ويف الط��رف الآخ��ر، 
ف��اإن امل�ستهدف هو بل��د �سعيف وفقري وحم��دود المكانيات 

الع�سكرية واملادية.
»«جغرافي��ة اليمن �سعبة، وابناوؤه��ا متمر�سون على القتال 

يف ميادينهم««
الحق��اً، وبع��د ان ب��داأت املع��ارك الهجومي��ة الربي��ة عل��ى 
اليمنين ت�سعب، وبداأت وحدات التحالف ومرتزقته تتع�سر 
يف اغل��ب جبهات املواجهة، �سرق��اً يف ماأرب واجلوف، وغرباً 
يف تعز واملخا واحلديدة، و�سماًل يف حر�ش وميدي وجبهات 
وداعمي��ه  وقادت��ه  الع��دوان  وح��دات  اعت��ربت  احل��دود، 
الغربين ان ال�سبب ال�سا�ش يف هذا التع�سر »املوؤقت« هو ان 
جغرافي��ة اليمن �سعبة، وابناوؤه��ا متمر�سون على القتال يف 
ميادينهم، ويفهمون حركة الر�ش واجلغرافيا  ويتعاي�سون 

معها ، ولكن هذا لن يطول.
تاب��ع التحالف مكابرت��ه معتربًا اأن ال�شم��ود الربي لن ينفع 
اجلي���ش واللجان ال�سعبية اليمنية كثريًا، لأن فارق القدرات 
وا�س��ٌح مل�سلحة حتالف الع��دوان، ول بد ان ُي�ستنزف ابناء 

اليم��ن تباعاً، و�سوف ي�ست�سلمون بن ليلة و�سحاها، خا�سة 
يف ظ��ل ال�سغط املرتفع عليه��م يف ا�سته��داف البنية التحتية 
واجل�س��ور والطرق��ات، بالإ�سافة اإل��ى انهم ل��ن ي�ستطيعوا 
مقاوم��ة ال�سغ��ط الن�س��اين والعاطف��ي عليه��م، م��ن خ��ال 
ا�سته��داف عائاتهم ون�سائه��م واطفالهم، لذل��ك حتما �سوف 
ير�شخ��ون طالبني الت�شوية، را�شخ��ني ل�شروط »التحالف« 

مهما كانت، املهم فقط وقف هذه احلرب عليهم.
يف ه��ذا الوق��ت، وبخ��ربة الع��امل والواث��ق واالكي��د، ح��ذر 
ق��ادُة اليمن العدواَن من مغب��ة ال�ستمرار يف حربه العبثية، 
وطالب��وا دوله بوقف ه��ذا اجلنون والذهاب اإل��ى التفاو�ش 
واحلل ال�سيا�سي، وباملقابل وعدوا قادة وجيو�ش تلك الدول 
مبفاج��اآت ع�سكري��ة وميداني��ة �س��وف تغري وج��ه املواجهة 
وم�ستواه��ا، ولحق��ا ك�سفوا النقاب ع��ن �سواريخ بالي�ستية 

ا�سرتاتيجي��ة، كان��وا ق��د طوروه��ا بق��درات ذاتي��ة لفت��ة، 
وادخلوه��ا يف املعرك��ة م�شتهدفني عربه��ا، باالإ�شافة ملواقع 
ونق��اط ميداني��ة حيوية داخل اليم��ن، اهداف��ا ا�شرتاتيجية 
م��ا وراء احلدود، و�سلوا بها اإل��ى ينبع على البحر الحمر، 
واإل��ى الريا�ش وابو ظب��ي، بعد ان �سيط��روا بها على جميع 
املواق��ع الع�سكري��ة احل�سا�س��ة يف املحافظ��ات ال�سعودي��ة 

احلدودية: جنران وع�سري وجازان.
»««يف الوق��ت ال��ذي مل ي�ستوع��ب في��ه حت��ى الن حتال��ف 
العدوان عل��ى اليمن �سدمة ال�سواريخ البالي�ستية، جاءتهم 

�سدمة الطريان امل�سري بالأم�ش««
م��ن جهة اخ��رى، ويف الوق��ت ال��ذي مل ي�ستوع��ب فيه حتى 
ال�سواري��خ  �سدم��ة  اليم��ن  عل��ى  الع��دوان  حتال��ف  الن 
البالي�ستي��ة، وما زالت دوله تبحث عن املمرات ال�سرية التي 
ح�ش��ل اليمني��ون عربها على ه��ذه الق��درات اال�شرتاتيجية 
ال�ساروخي��ة، بع��د ان �سوب��وا عل��ى اي��ران يف تاأم��ن ذلك، 
جاءته��م �شدم��ة الط��ريان امل�ش��ري باالأم���س، ع��رب طائرة » 
�سم��اد 3 » دون طي��ار، والت��ي ا�ستهدف��ت بنج��اح مطار ابو 
ظب��ي عل��ى م�سافة تتج��اوز 1300 كلم، وقبله��ا باأيام  كانت 
�سدم��ة »�سماد 2 » التي ا�ستهدف��ت �سركة النفط ال�سعودية 
»ارامك��و« يف العا�سم��ة الريا���ش على م�سافة جت��اوزت ال 

1000 كلم.
انطاق��ا م��ن كل ذلك، ه��ل ي�ستوعب حتالف ال��دول املعتدية 
عل��ى اليم��ن ان هناك تغيريا يف م�سار املواجه��ة، بداأ يفر�سه 

اجلي�ش واللجان ال�سعبية اليمنية يف هذه احلرب؟

وه��ل ت�سم��ح قدراته��م »املح��دودة » كم��ا يب��دو يف التحليل 
وال�ستنت��اج ان تعطيهم فك��رة، ان تط��ّور ميادين املواجهة 
معه��م، من داخل اجلبهات يف اليمن، اإلى مواقعهم الع�سكرية 
يف جبه��ات م��ا وراء احل��دود مبا�ش��رة ، ثم اإلى نق��اط القوة 
ال�سرتاتيجية لديهم يف املط��ارات و�سركات النفط، وموؤخرا 
اإل��ى عوا�سمه��م البعي��دة واملحمية، ه��و موؤ�سر اإل��ى انتقال 
اليمني��ن من معرك��ة دفاعية حم��دودة اإلى هج��وم معاك�ش 
ُمَرّكز، بداأ يهدد نقاط القوة اال�شرتاتيجية لديهم يف االقت�شاد 

واملوا�سات والرتابط مع اخلارج؟
باحت�سانه��ا  الع��امل  يف  ا�سرتاتيجي��ة  الأك��ر  »«البقع��ة 
املعابر املائي��ة احل�سا�سة دولياً هي مه��ددة اليوم بالنفجار 
الوا�سع««.ه��ل لتحال��ف الع��دوان عل��ى اليمن الق��درة على 
ال�ستنت��اج اي�س��اً ان م�ست��وى ه��ذه املواجه��ة تدح��رج من 
اقليم��ي اإلى دويل، وان البقعة الك��ر ا�سرتاتيجية يف العامل 
باحت�سانه��ا املعاب��ر املائي��ة احل�سا�س��ة دوليا � ب��اب املندب 
وم�سي��ق هرمز والبحر الحمر مع امت��داده �سمال اإلى قناة 
ال�سوي���ش � هي مه��ددة اليوم بالنفج��ار الوا�سع، الذي رمبا 

يكون نواة حلرب عاملية  �ساملة؟
واخ��ريًا... ه��ل يعل��م ه��ذا الع��دوان وداعم��وه الغربي��ون 
والقليمي��ون، ان ه��ذا اجلن��ون الوا�س��ع واخلط��ر الداه��م 
من ن�س��وب حرب مدم��رة �ساملة، مفتاح حل��ه ب�سيط و�سهل 
وممكن، ه��و التعقل والرتوي ووقف املكاب��رة والعودة اإلى 
التفاو���ش ال�سيا�س��ي ال�سلم��ي الذي يحفظ حق��وق وي�سبط 

التزامات كل الطراف؟

تقارير

محمد علي جعفر

يف تطور جديد يف احلرب اليمنية، ا�ص��تهدف �ص��الح اجلو امل�ص��يرّ يف اجلي�ش اليمني واللجان ال�ص��عبية 
مط��ار اأبوظب��ي الدويل. جاء ق�صف املط��ار بعد ا�صتهداف ناقلتي نفط �صعوديت��ني يف البحر االأحمر، ما 
دف��ع ال�صعودي��ة اإلى تعليق �صحنات النفط الت��ي متر عرب م�صيق باب املندب. مع��ادالت جديدة فر�صت 
ل؟ نف�صها على ال�صاحة االإقليمية ُتعترب دالالتها اأكرب من احلرب على اليمن. فما هي دالالت هذا التحوُّ

ه������ل ي�����ت�����دح�����رج ال��������ع��������دوان ع����ل����ى ال����ي����م����ن إل��������ى ح��������رب إق����ل����ي����م����ي����ة واس�����ع�����ة؟
العميد اللبناني /شارل أبي نادر

إسماعيل المحاقري

قصف مطار أبو ظبي: استدارة في مهام الطيران املسير.. واتساع في بنك األهداف

الدور اليمني املتعاظم: نحو شراكة في صياغة املعادالت اإلقليمية!
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كنُت اأمتنى اأن ميتل��ك ال�سجاعة رجٌل واحد من الإمارات 
ويقراأ ملحمد زايد ماكتبه املوؤرخون عن اليمن وغزاتها، وعن 
ال�سعي��دة ورجالها، وع��ن �سباأ واأ�سدائه��ا، وعن احلمريين 

وباأ�سهم، وعن همدان وقوتهم؛ 
لك��َنّ اأح��ًدا مل يج��روؤ على فتح فم��ه مع اأنهم ي��رون دلئل 

التهور تت�ساعف، وجحافل امل�سندقن ل تتوقف...
وكم متنيت اأن يقراأ اأحُدهم لذلك املخبول اأقواًل للفيل�سوف 
واالإمرباط��ور الروم��اين ماركو�س اأوريليو���س واملتويف عام 

180م ومن تلك الأقوال:
)ك��ن كاملاك��م ل كاملجال��د؛ فاملجالد مرته��ن ل�سيفه الذي 
ي�ستخدم��ه، يرفع��ه اأو ي�سقط عنه ويقتل، اأم��ا املاكم فلديه 

دائما يده ولي�ش عليه اإل اأن ي�ستخدمها(..
ا وكان قدرنا اأن نواجه حتالف الدول ال17  اإننا يف اليمن كَنّ
وغريها من جيو�ش الرتزاق والعمالة كماكمن نعتمُد على 
اأيدينا، وبتل��ك الأيادي الطاهرة ا�ستطعن��ا اأن نك�سر ح�سار 
ْع  ِنّ ال��رب والبحر واجلو، وبداأت االأنامل اليمنية الذهبية ُت�شَ
��ْع، وت��درج الت�سني��ع الع�سكري م��ن الر�سا�سِة اإلى  وُت�سِنّ
القنا�س��ة اإلى البازوكة، اإلى املداف��ع، اإلى الهاونات، ثم قفَز 
احلكي��م �ساحب الإمي��ان اإلى �سناع��ة ال�سواريخ، وبعدها 

اإلى �سناعة الطائرات امل�سرية...
ومع كل مرحلٍة من مراحل الت�سنيع؛ كان القائُد �سام اهلل 
علي��ه ُيعلُن للعامل عن ذلك االإجن��از فتتناقل اخلرب القنوات 
وال�سح��ف واملج��ات، ويف كل م��رة ي�سخ��ُر الأع��داء ويهزاأ 
اجُله��اء، وم��ا ه��و اإل ي��وم اأو يوم��ان، حتى ين��زل ال�ساح 
اإل��ى امليدان، وتبداأ جتربت��ه يف مدرعات الأعداء، ويف كتائب 
امل�ستاأجري��ن العم��اء، وحينها فقط يع�س��ون اأ�سابع الندم 

بح�سرة، على تلك ال�سخرية الهابطة...
و�سلِت ال�سواري��خ امل�سددة اإلى قلب الريا�ش، وجتولت 
يف حمافظات اململكة من �سرقها اإلى غربها، واأحرقت بجدارة 
ودق��ة الق�سور واملع�سكرات واملط��ارات واملدن ال�سناعية، 
وتفنن��ت يف تفتي��ت البارج��ات واإ�شقاط الطائ��رات واإحراق 

الوق��ُت مي�س��ي وحمم��د را�س��د ير�س��ل  املدرع��ات.. وكان 
التو�س��ات تلو التو�سات ب��اأن تبقى الإم��ارات خارج حلبة 
التدريب��ات، لك��ن املغ��رور حممد زاي��د مل يتع��ظ، ومل يقراأ 
ب��ن �سنادي��ق جنود الإم��ارات ال�سمالية الذي��ن زاد عددهم 
ع��ن الألف �سيًئا يرد له عقل��ه.. كان يفكر بعقل طفٍل �سغري؛ 
وي��رى اليم��َن واليمنين اأذل��ًة �ساغري��ن، وكلم��ا زاره اأحُد 
اأولئ��ك ال�سيوخ احلقراء، اأو الل�سو�ش الفقراء، ويجُد منهم 
تقبي��ل ي��ده، ومدح��ه والثناء علي��ه، ثم ياأمره��م فيطيعون، 

ويوجههم فيمتثلون، فظن اأن اليمن ن�سخًة من هوؤلء...
وددُت اأن يفت���ش ع��ن اآلف املدرعات الت��ي ابتلعتها رمال 
اليم��ن، اأو ي�س��األ ع��ن ملي��ارات الدراه��م الت��ي انتزعها من 
ر للحظة  خم��ازن الدولة وطارت يف ق�سي��ٍة خا�س��رة، اأو ُيفِكّ
يف املاي��ن من اليمنين التي تلعنه وتلع��ن اأ�سرته..مل يعي 
ومل يج��د من يقول له)اإلى اأيَن تذهب بالإمارات اأيها اجلاهل 
الأحم��ق احلق��ود(.. وكان قائد الث��ورة ير�س��ل الن�سَح تلو 
الن�سح، وير�سل العذر تلو العذر، ويب�سط الأمل تلو الأمل..
ول يتوقف ع��ن تذكريهم بجرائمهم الب�سع��ة يف قتل الأر�ش 

والطفل واملراأة والإن�سان؛
لكن ناق�ش��ي العقول كانوا يظنون ال�ش��رب عجزا واحُللَم 
�سعف��ا والتذكري وَهَنا.. ولو اأَنّ اأولئك الأغبياء نظروا نظرة 

�سريعة حلال اململكة والتي هي اأكر منهم عدًة وعتادا وكيف 
فع��َل بها رجال اليمن وقوة اليمن وباأ�ش اليمن لأدركوا اأنهم 
جُم��رد بعرٌة عالق��ة يف ذيل بعري، واأنهم لي�س��وا يف العري ول 
يف النفري.. وهاُهم اليوم يلطم��ون ويبكون، ويتاومون فيما 
بينه��م، بعَد اأن و�سل��ت الطائرات امل�س��رية، وقذفت حممها 
امللتهب��ة ف��وق مط��ار اأب��و ظب��ي، وبعده��ا توقف��ت املاحة، 
وتاأخ��رت الرحات..  وبداأ مواطن��و الإمارات والعامل كله؛ 
يت�ساءل��ون ع��ن ق��وة احلوثين وكي��ف و�سل��وا بطائراتهم 

وقطعوا م�سافة كبرية جًدا تتجاوز 1400كم، 
وكي��ف عج��زت ال��رادارات االأمريكي��ة والربيطاني��ة عن 
ك�سفه��ا،  وكي��ف ف�سل��ت القب��ة احلديدي��ة امل�ست��وردة م��ن 

اإ�سرائيل ال�سهيونية عن معرفتها...
َف املطار، وُك�ِسر اأنف املغرور! ُق�سِ

وغًدا �شُيدرك اجلميع؛ حجم الغ�شة، وهبوط البور�شة، 
ومتدد الأ�سرار، وفرار التجار، 

وه��روب  الك�س��اد،  وت�ساع��ف  القت�س��اد،  وانهي��ار 
امل�ستثمرين، ومغادرة ال�سائحن!

واإن مل يقل العقاء للمعتوه كفى، فلُيِعدوا اأنف�سهم للمزيد 
من الباء،  ويودعوا النعمة واخلري، 

و�سنعيدهم لل�ساة والبعري!

بع��د اإجن��از �ساح اجلو امل�سري الأخري الذي اأظهر لنا �ساحا جديدا من اأ�سلحة الطريان امل�سري 
حملي��ة ال�سن��ع والذي ج��اء حتت اأ�سم �سم��اد2 ومت تد�سينه��ا بنجاح على ه��دف ح�سا�ش وبعيد 
يف العم��ق ال�سع��ودي متث��ل يف �سرب اإحدى م�س��ايف النفط التابع��ة ل�سركة اأرامك��و ال�سعودية يف 
العا�سم��ة الريا�ش،  بعدما قطعت م�سافة تقدر بحوايل 900 كيلومرت متجاوزة كل اأجهزة الر�سد 

والدفاع اجلوي املنت�سرة على طول وعر�ش مملكة اآل �سعود.
ياأتي اليوم اإجناز اأ�سخم واأعظم مت تد�سينه ولأول مرة ب�سرب مطار اأبو ظبي الدويل، وقد متثل 
ه��ذا الإجن��از يف الطائرة امل�سرية �سماد3 الت��ي تتميز مبدى اأبعد من مدى �سم��اد2 ومت تد�سينها 
لتقط��ع م��ا يزيد عن 1300 كيلو مرت جوا حتى و�سلت اإلى مطار اأبو ظبي الدويل، وبقدر حجم هذا 
الإجناز اليمني يقابله نف�ش احلجم من الرعب لدى الطرف الآخر طرف العدوان الإماراتي، الذي 
اأحدث��ه ه��ذا الإجناز وخ�سو�س��ا عندما يكون الهدف مطار اأبو ظبي ال��ذي تقلع وتهبط منه واإليه 
مئ��ات الطائ��رات على م��دار اليوم، مبعدل طائ��رة كل 2-3 دقائق، الأمر الذي ق��د ي�سكل خطورة 

بالغة على حركة املاحة يف هذا املطار.
ولعل الافت للنظر يف املو�سوع هو ت�ساوي كا النظامن ال�سعودي والإماراتي يف ردات الفعل 

عق��ب وجتاه ال�سربات الت��ي �سنها �ساح اجلو اليمن��ي امل�سري، والتي متثل��ت يف الإنكار ال�سمني 
ال�س��اذج لهذه ال�سربات وهو الإنكار الذي حمل يف طيات��ه اأي�سا اعرتافا �سمنيا مبا اأحدثته هاتان 
ال�سربت��ان حي��ث اأقر النظامان ب��ان ثمة حوادث وقعت يف الأهداف الت��ي اأعلن �ساح اجلو امل�سري 
عن ا�ستهدافها فمن وقوع حريق يف اإحدى خزانات النفط يف م�سفاة اأرامكو يف الريا�ش دون معرفة 
الأ�سباب اإلى وقوع حادثة يف مطارات اأبو ظبي ت�سببت به مركبة لنقل الإمدادات يف �ساحة املطار، 
وه��و ك��ذب حم�س يربره اخلوف م��ن الف�شيحة املدوية اأمام الع��امل، اإذ اأن االعرتاف بها �شيكون 
اإق��رارا �شريحا بف�ش��ل اأقذر عدوان �شن يف التاأري��خ، خوف دافعه الغرور والك��رب واالعتماد على 

القوة وال�ستحواذ، القوة الكرتونية التي لميكنها اأن تهزم قوة اهلل.  
ف��اإذا كانت ال�سرب��ة الأولى ل�سماد2 قد خلف��ت اآثارا وا�سحة على املكان��ة القت�سادية ل�سركة 
اأرامك��و ال�سعودي��ة متثل��ت يف خل��ق ا�سطراب��ات وتقلب��ات يف اأ�س��واق واأ�سعار النف��ط، لي�ست يف 
�شال��ح النظ��ام ال�شعودي الذي اأعلن موؤخ��را وقف ت�شدير النفط عرب م�شي��ق باب املندب متعلال 
با�سته��داف اجلي���ش اليمني وجلان��ه ال�سعبية لناقلة نف��ط �سعودية وهي الكذبة الت��ي علق عليها 
قراره وف�سحتها القوة البحرية اليمنية يف بيانها الأخري الذي اأكدت فيه ا�ستهدافها لبارجة الدمام 
ال�سعودية التي تعد واحدة من اأربع بوارج �سعودية، فاإن ال�سربة الثانية التي قامت بها �سماد3 
وكانت من ن�سيب مطار اأبو ظبي �ست�سكل �سدمة عنيفة لي�ش لاإمارات وح�سب واإمنا لقوى حتالف 
الع��دوان بكله��ا، و�سيكون لها اأثره��ا الكبري وال�سلبي عل��ى الو�سع القت�س��ادي وال�ستثماري يف 
الإم��ارات ويف تغيري جمري��ات املعركة ل�سالح اجلي�ش اليمني واللج��ان ال�سعبية اأكر واأكر، مع 
الأخ��ذ يف العتب��ار اأن هذه ال�سربة لي�ست �سوى قر�سة اأذن ل اأعتق��د اأن النظام الإماراتي �سياأخذ 
منه��ا الع��ربة والعظة، ل��ذا فلي�س من امل�شتبعد اأن تك��ون هناك �شربات اأخرى �شيك��ون لها اآثارها 

وتداعياتها اخلطرية على م�ستقبل دويلة الإمارات ال�سيا�سي والقت�سادي برمته.  

احل��راك الجتماع��ي اليمن��ي يف ظ��ل الع��دوان مل 
ي�سه��د ل��ه التاأريخ مثي��ا ل يف اليم��ن ول يف اأي دوله 
مرت بنف���ش الظروف امل�سابهة يف اليم��ن واأي را�سد 
او باح��ث دويل اأو اإقليمي اأو وطني يقف اأمام ظاهرة 
اجتماعية فريدة ت�ستحق الر�سد والبحث والتدوين 
والدواف��ع  والعوام��ل  الأ�سب��اب  لبح��ث  التاريخ��ي 
الإيجابي��ة  الق��وة الجتماعي��ة  اأف��رزت ه��ذه  الت��ي 
عن��د  وال�ست�س��ام  والنهزامي��ة  ال�سلبي��ة  زم��ن  يف 
املجتمع��ات العربية فالعدوان عل��ى اليمن مل ي�سنع 
يف ا�سرتاتيجي��ة اأي ح�سابات لدور املجتمع اليمني يف 
مواجه��ة الع��دوان ومل ي�سنع يف ح�سبان��ه اأن العامل 
اليوم يقف يف غاية الأعجاب والندها�ش وهو ي�ساهد 
تداف��ع اأبناء اليم��ن يف تغطيه الأكرب عدد من اجلبهات 

ويعو�ش كامل النق�ش للقوات الع�سكرية .
ي�ساه��د العامل تل��ك التجمع��ات ال�سعبي��ة اليمنية 
املحف��زة عل��ي القت��ال الذي تنقط��ع يوما عل��ى مدار 

اربع �سنوات بدون كلل اأو ملل اأو ياأ�ش وحتولت اإلى 
براكن ب�سرية �سد العدوان ومتحدية له .

كم��ا ي�ساه��د العامل كل يوم احل��راك الجتماعي يف 
دع��م املقاتلن باملال والغذاء وامل��وؤن والرجال وذلك 
التناف�ش املحموم بن املناطق لدعم اجلبهات م�سهود 

وم�ستمر با انقطاع وحمل تفاخر اجلميع .
اإن ا�ستقب��ال املجتمعات اليمني��ة لأبنائها ال�سهداء 
بال��ورود والتغاري��د والتفاخ��ر والتك��رمي ي��دل على 
الت�سحي��ة  يف  ال�ستم��رار  عل��ى  عجي��ب  اإ�س��رار 

واملواجهة وهزمية العدوان .
اإن التكامل الجتماعي وا�ستقبال النازحن وتقا�سم 
لقم��ة العي���ش كان م��ن اأه��م بق��اء ه��وؤلء) النازحن 
( يف الوط��ن وع��دم التفك��ري يف اخل��روج اإل��ى البلدان 
اخلارجي��ة .. ت�سحي��ات املجتم��ع وقبول��ه باجل��وع 
واحلرم��ان اأف�س��ل كل اأوراق الع��دوان القت�سادي��ة 
مب��ا فيها �سيا�س��ة التجويع اجلماعي ال��ذي اراد منها 
العدوان تركيع ال�سعب ورفع راية ال�ست�سام فباتت 
كل املح��اولت بالعجز اأم��ام هذه الق��وة الجتماعية 
املثالي��ة ال�ساري��ة املتعط�س��ة اإل��ى هزمي��ة العدوان 

حتى باحلج��ارة يف حالة انعدام ال�ساح .. واحلديث 
يف اجلان��ب الجتماعي قد يط��ول ومن ال�سعب ح�سر 

مناقبه وفاعليته الإيجابية يف �سطور 
ع��ن  تخل��ت  الت��ي  الدول��ة  اأن  الق��ول  وخا�س��ة 
م�سئوليته��ا لإرب��اك امل�سهد اليمني ل�سال��ح العدوان 
ومتكين��ه م��ن الن�س��ر عل��ى اليم��ن اأظه��ر املجتم��ع 

اأن��ه اك��رب م��ن الدول��ة ون�شتطي��ع الق��ول اأن حرك��ة 
اأن�س��ار اهلل قي��ادة اجتماعية اأحيت الهوي��ة والروح 
الإمياني��ة والوطني��ة واحل�ساري��ة لل�سع��ب اليمني 
وموازي��ن  املع��ادلت  انقلب��ت  الجتاه��ات  وبه��ذه 
الق��وة وجتربة اليم��ن بداية حقيقية لبداي��ة النهاية 
للحكومات العميلة والدكتاتورية والو�ساية الدولية 

ف��ال غراب��ة اأن تتكات��ف الق��وى اال�شتعمارية الكربى 
عل��ى اإجها���ش ه��ذه التجرب��ة بالرغم م��ن خمالفتهم 
للقوانن الدولية واحلقوقي��ة والإن�سانية وقياداتهم 
وم�شاركته��م يف جرائم احلرب عل��ى اليمن اأكرب دليل 
على عظمة ه��ذه التجربة وخطورتها على م�ساحلهم 

وا�ستعمارهم للمنطقة .

مقاالت

إجنازات مينية 
عسكرية مذهله؟.

بقلم / جمال المراني

م��ن ال�سم��اد 2 اإلى ال�سماد 3 وم��ن العا�سم��ة ال�سعودية الريا�ش اإل��ى ابوظبي يف 
المارات اإلى م�سافات ابعد واإلى ما �ساء اهلل؟..

مل تقت�س��ر عمليات الط��ريان اليمني امل�سري على ق�سف الع��دوان يف خمتلف جبهات 
القت��ال فح�س��ب بل و�سل ب��ه احلال اإلى ق�سف �س��ركات اقت�سادي��ة لعوا�سم العدوان 
فم��ن ق�سف �سرك��ة ارامكوا يف العا�سمة ال�سعودية الريا���ش اإلى ق�سف مطار ابوظبي 

يف المارات......
يف ه��ذا العام املب��ارك ومن خال ال�سب��وع املا�سي هذا ال�سب��وع املبارك واحلافل 
بالإجن��ازات العظيمة واجلبارة حت��ى انه مل يعد مبقدور الكت��اب والعامن القدرة 
الكافي��ة على احلديث والمل��ام بهذه النت�سارات املتتالية والغ��ري م�سبوقة  وهذا كله 
بف�س��ل م��ن اهلل فما ان نكت��ب ونتحدث عن انت�س��ار واجناز هنا حتى نتفاج��اأ يف اليوم 
الت��ايل بانت�س��ار واجن��از هناك مث��ا  م��ا ان ناأتي لنكت��ب ونتحدث عن اجن��از للقوات 
اجلوي��ة حتى نتفاجاأ يف الي��وم التايل باإجناز جديد للقوات البحرية وما ان ناأتي لنكتب 
ونتحدث عن اجناز القوات البحرية حتى نتفاجاأ باإجناز جديد للقوة ال�ساروخية اما 
ع��ن االجنازات الربية فحدث وال ح��رج فقد ا�شتطاع اجلي�س واللجان ال�شعبية بف�شل 
اهلل احل��اق اخل�سائ��ر الفادحة للعدو يف العدة والعتاد كما مت��ت ال�سيطرة على العديد 

من املواقع يف خمتلف اجلبهات وهكذا ب�سكل م�ستمر .....
هن��ا يب��دوا جليا ووا�سحا حقيق��ة وم�سداقية ما تكلم به ال�سي��د القائد يف بداية هذا 
الع��ام حينما ق��ال قادمون يف العام الرابع بطائراتنا امل�س��رية التي هي على مدى بعيد 

وقدراتها ممتازة.....
 خ��ال ال�سبوع املا�س��ي كانت الطائرة �سماد 2 قد فاجاأتن��ا بق�سف �سركة ارامكوا 
يف الريا���ش ويف الم���ش القريب فاجاأتن��ا طائرة ال�سماد 3 بق�سف مط��ار ابوظبي هذا 
يعن��ي ان ه��ذا العام يختلف متام��ا عن بقية الع��وام املا�سية ويب��دوا ان العدوان مل 
يلتف��ت ويتفه��م كام ال�سيد القائد ومل يدرك  ان ال�سعب اليمن��ي العظيم  اليوم قد عمل 
عل��ى التطوير م��ن قدراته اكر م��ن اي وقت م�س��ى وا�سبح بف�س��ل اهلل ميتلك الكثري 
م��ن الطائ��رات امل�س��رية وق��د ب��ات جلي��ا ووا�سحا حينم��ا ق�سف��ت تلك الطائ��رات يف 
ال�سب��وع املا�س��ي �سركة ارمك��وا يف العا�سم��ة ال�سعودية الريا���ش وبالأم�ش ق�سفت 
مط��ار ابوظبي يف المارات خمرتقة اجواء دول الع��دوان كما عملت اي�سا على اف�سال 
دفاع��ات العدوان املتطورة واحلديثة مل تكن ه��ذه ال�سربات يف اطار التجربة فلي�ست 
الولى ولن تكون الخرية وهذه املنظومة من طائرات ال�سماد امل�سرية خلقت معادلة 
ردع ع�سكري��ة جوي��ة وهنا ن�ستطي��ع القول ان هناك اجن��ازات عظيمة من قبل اجلي�ش 
واللجان ال�سعبية وهناك ا�سرتاتيجية جديدة مل تكن يف خميلة وح�سبان دول العدوان 
خ�سو�س��ا انه ليزال ل��دى ابناء ال�سعب اليمني الكثري من اخليارات واملفاجئات التي 
�سينذه��ل لهوله��ا هذا العدوان لزالت دائ��رة الت�سنيع الع�سك��ري توا�سل وتكثف من 
جهوده��ا العظيم��ة واجلب��ارة تعم��ل وتنتج وتط��ور ال�سواري��خ البال�ستي��ة البعيدة 
امل��دى واملتو�سط��ة الج�سام والحجام كما ان هذا ال�سع��ب ميتلك املخزون الكبري من 

ال�سواريخ الب�سرية احلا�سرة يف خمتلف ميادين املواجهة
الي��وم وبع��د اربعة اع��وام من ع��دوان غا�ش��م وغري م��ربر مل ي�شتثن �شيئ��ا يف هذا 
ال�سع��ب ال وا�ستهدفه  على دول الع��دوان ان يدركوا جيدا حقيقة ان املعادلة تغريت 
وان معرك��ة اليوم لي�ست معرك��ة الم�ش وان معادلة ال��ردع الع�سكري �سوف توا�سل 
عملياتها  ومل يعد لدى ابناء ال�سعب اليمني ما يخ�سرونه �سحيح اننا يف معركة النف�ش 
الطوي��ل لك��ن يبدوا ان هذا النف�ش مل يعد طويا طاملا ا�ستمريتم يف �سن عدوانكم فنحن 
يف ال�سع��ب اليمن��ي ما�سون وم�ستم��رون يف مواجهة هذا العدوان وعليك��م  ان تعلموا 
جي��دا ان هذه العمليات التي �سهدتها عوا�سمك��م ومن�ساآتكم موؤخرا �سوف ت�ستمر ولن 
تقت�س��ر على مطار هنا او من�ساأة هناك بل انه��ا �ست�ستمر يف ق�سف قواعدكم الع�سكرية 
والقت�سادي��ة ونحن ما�سون من منطلق ق��ول اهلل �سبحانه وتعالى وعلى قاعدة) فمن 

اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم(

الصماد يضرب أين يشاء..

صماد3 بعيد املدى!

 SHAPE  \ MERGEFORMAT الشعب وأنصار الله أسط�������ورة الق�������رن 
عبود أبو لحوم

إبراهيم يحيى الديلمي

مصباح الهمداني
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و�سفت جملة “فورب���ش” الأمريكي الهجمات اليمنية 
بوا�سط��ة الطائ��رات ب��دون طي��ار الت��ي طال��ت الريا�ش 
واأبوظب��ي باأنه��ا انتق��ال حل��رب اليم��ن اإل��ى ال�سعودية 
والإم��ارات بع��د اأكر م��ن ثاث �سن��وات عل��ى انطاقها 
والت��ي اأدت لنتيج��ة عك�سي��ة جعل��ت جماع��ة اأن�سار اهلل 

احلوثين اأقوى مما كانوا عليه قبل احلرب.
ون�س��رت املجلة حتلي��ًا لل�سحفي واملح��ل ال�سيا�سي 
املخ�س��رم “دومينيك داديل”  الذي يتمت��ع بخربة قرابة 
عقدي��ن يف �سوؤون ال�سرق الأو�س��ط، ر�سده املرا�سل نت، 
بعن��وان “هجمات احلوثين على الأه��داف القت�سادية 

تنقل احلرب يف اليمن اإلى ال�سعودية والإمارات”.
وبن��ى الكاتب حتليله على ثاثة اأح��داث رئي�سية هي 
اإعان ق��وات �سنعاء جناح طائراته��ا امل�سرية يف ق�سف 
م�سف��اة اأرامكو بالعا�سم��ة ال�سعودي��ة الريا�ش ومطار 
اأبوظب��ي يف العا�سم��ة الإماراتية وتدم��ري بارجة حربية 
�سعودية يف البح��ر الأحمري، م�سريًا اإل��ى اأن ال�سعودية 
جل��اأت لتربي��ر ما ح��دث يف امل�شف��اة باأنه حري��ق داخلي 
واأن م��ا مت ا�ستهدافه هو ناقلة نفط، فيما جلاأت الإمارات 
لإعان وقوع حادثة ت�سببت بها مركبة يف مطار اأبوظبي.
واعت��رب داديل اأن م��ا ح��دث خ��الل االأ�شب��وع املا�شي 

يوؤك��د اأن احل��رب الت��ي ظ��ن التحال��ف اأن��ه ق��ادر عل��ى 
ح�سمه��ا يف اأ�سابيع قد انتقل��ت بعد اأكر من ثاث �سنوات 
اإل��ى ال�سعودي��ة والإم��ارات واأن تلك الهجم��ات توؤكد اأن 
احلوثين باتوا اأق��وى مما كانوا عليه قبل احلرب واأنهم 
بات��وا قادرين على ت�سكيل خطر حقيق��ي على ال�سعودية 
والإم��ارات، م�سريًا اإلى اأن الهجمات اليمنية على قطاعي 
النفط والنق��ل يف قلب اقت�سادات دول اخلليج �سيكون له 
تداعيات اأو�سع نطاقاً على كل من ال�سعودية والإمارات.
ويف اإ�س��ارة عل��ى اأن الإمارات لديها خم��اوف حقيقية 
ا�سته��داف مط��ار  قب��ل  امل�س��رية حت��ى  الطائ��رات  م��ن 
اأبوظبي، ك�سف داديل عن معلومات تفيد باأن وفد اإماراتي 
زار موؤخرًا عددًا من ال�سركات التي ت�سنع اأنظمة م�سادة 
للطائ��رات ب��دون طيار يف فرن�س��ا وفنلن��دا يف اأوائل �سهر 

يوليو.
وتو�سل داديل اإل��ى اأن احلرب على اليمن و�سلت اإلى 
مرحلة م��ن اجلمود بالن�سبة لل�سعودي��ة والإمارات فيما 
يحاول مبعوث الأمم املتح��دة اإلى اليمن مارتن غريفيث 
اإنهاء النزاع من خال الدبلوما�سية، موؤكدًا اأنه ومن دون 
التو�س��ل اإل��ى حل �سيا�س��ي فمن غري املحتم��ل اأن يختفي 
التهدي��د ال��ذي يفر�ش نف�س��ه على امل�سال��ح القت�سادية 
للمملكة العربية ال�سعودي��ة والإمارات العربية املتحدة 
يف ظل التهديد املتطور املتمثل بالطائرات بدون طيار على 

وجه اخل�سو�ش.

مجلة “فوربس” األمريكية:  حرب اليمن انتقلت إلى السعودية واإلمارات واحلوثيون 

أصبحوا أقوى ووفد إماراتي زار فرنسا بحثًا عن مضادات للطائرات املسّيرة

مجلة ” ذا امريكان كونزيرفيتف”:حقائق مدمرة عن انتهاكات طالت مدنيني في اليمن
ا�ستنك��رت جملة ” ذا امري��كان كونزيرفيتف” 
ج��و  اجل��رال  ت�سريح��ات  ب�س��دة  الأمريكي��ة 
فوتي��ل الذي يرتاأ�ش القي��ادة املركزية الأمريكية 
ال��ذي ق��ال اأن��ة را���شٍ اإزاء رد الفع��ل الإماراتي 
حول التقاري��ر التي اأفادت عن ح��دوث انتهاكات 
حلقوق الإن�سان يف عدد من ال�سجون التي تديرها 

الإمارات يف اليمن.
واأعل��ن فوتي��ل ال��ذي ي�س��رف عل��ى العمليات 
الأمريكي��ة يف ال�س��رق الأو�س��ط اإن��ه بح��ث ه��ذه 

امل�ساألة مع نظرائه الإماراتين.
وق��ال اجل��رال الأمريك��ي اأن��ه “را���ش ع��ن 
التحقيقات اجلارية لتبي��ان احلقائق”، واأ�ساف 
“نح��ن على ثقة باأن )الماراتين( �سيوا�سلون 

العمل مبا يتنا�سب مع قيمهم وقيمنا”.
ج��اء ذل��ك يف مق��ال للكات��ب الأمريك��ي دانيال 
غ��ري  بعنوان”ا�ستجابةاأمريكي��ة  لير�س��ون 
مر�سية للغاي��ة ل�سجون التعذي��ب الإماراتية يف 

اليمن”.
وق��ال الكات��ب اأن رد دولة الإم��ارات هو اإنكار 
الذي��ن  اأولئ��ك  ومهاجم��ة  كامل��ة  للم�سوؤولي��ة 

اتهموهم على نحو موثوق باأنهم كذابون.
واأك��د اأن ه��ذا الأم��ر ل يك��ون مر�سي��ا اإطاقا 
كان��ت  اإذا  اإل  الأمريكي��ة  املتح��دة  للولي��ات 
الولي��ات املتحدة متورطة بطريق��ة مايف جرائم 

الإمارات يف هذه ال�سجون.

واأ�س��ار اإل��ى اأن هن��اك ما يدع��و اإل��ى العتقاد 
ب��اأن الولي��ات املتح��دة متواطئة اإلى ح��د ما يف 
تعذيب املحتجزين اليمنين ا�ستنادا اإلى روايات 

املحتجزين وامل�سئولن اليمنين.
وتطرقت املجلة اإلى ت�سريحات اأحد امل�سئولن 
الأمنين يف �سجن الريان يف مدينة املكا الذي قال 
:”الأمريكي��ون ي�ستخدمون الإماراتين كقفازات 

للقيام باأعمالهم القذرة يف اليمن “.
واأ�سار الكاتب اأن دعم حماولت دوله الإمارات 
للتغطية واإنكار دورها يف كل هذه اجلرائم من قبل 
�سابط اأمريكي رفي��ع امل�ستوي يدعم ا�ستنتاجيه 
اأن بع���ش امل�سئولن الأمريكي��ن كانوا على علم 

بهذه النتهاكات.
وقال الكاتب اأنة عندما ٌيتهم التحالف باإرتكاب 
جرائ��م �س��د املدنين يف اليم��ن فاإنه��م ي�سارعون 
لنف��ي واإن��كار كل �س��ي، حت��ي اأنه��م ل يتج��راأون 
باملطالبة باإجراء حتقيقات حول هذه النتهاكات.
ون��وه اإل��ى انة لي���ش ل��دى الإم��ارات العربية 
املتح��دة م�سلح��ة يف اإج��راء حتقي��ق “لتحدي��د 
لأن  ال�سجون  انتهاكاتها يف هذه  احلقائق” حول 
احلقائ��ق مدمرة وتثب��ت اأن حكومته��ا ووكائها 

مذنبون بجرائم فظيعة.
وق��ال الكاتب : نحن نعل��م بالفعل اأن الإمارات 
العربي��ة املتحدة ووكائه��ا مل يت�سرفوا بطريقة 
تنا�س��ب قيمن��ا، ويتع��ن اإع��ادة تقيي��م تع��اون 
�س��وء  يف  حكومته��م  م��ع  املتح��دة  الولي��ات 
الأدل��ة عل��ى اأن قواته��م قامت بتعذي��ب ع�سرات 

الأ�سخا�ش يف اليمن.
واختت��م الكابت مقالة قائ��ا: ل ميكن العتماد 
بالتاأكي��د عل��ى دولة الإم��ارات العربي��ة املتحدة 
للتحقيق يف هذه امل�ساألة، ول ينبغيعلى الوليات 
املتح��دة اأن تك��ون را�سي��ة ع��ن اإنكاره��ا له��ذه 
االنته��اكات، و تعت��رب �شجون التعذي��ب واحدة 
من اجلوان��ب الب�شعة للح��رب الغريمربرة على 
اليمن ، وهي �سبب اإ�سايف يدفع الوليات املتحدة 
اإلى وقف دعمها لاإمارات العربية املتحدة وبقية 

اأع�ساء التحالف يف وقت واحد.

اأبدى الع�سك��ري الأمريكي ال�سابق لورن�ش ويلكر�سون، مدير مكتب وزير اخلارجية 
الأمريكي الأ�سبق كولن باول ثقته باأن ال�سعودية والإمارات �ستخ�سران يف اليمن يف نهاية 
املط��اف حتى لو متكنتا من ال�سيط��رة على ميناء احلدي��دة لأن احلوثين �سيوا�سلون 

حرب الع�سابات و�سيجربون القوات ال�سعودية والإماراتية على الن�سحاب.
فف��ي مقابل��ة اأجراها موق��ع امليادين نت م��ع ويلكر�س��ون اأجاب الأخري ع��ن �سوؤول 
ح��ول تقييم اأداء ال�سعودي��ن والإماراتين الع�سكري يف اليمن قائ��ًا “اإنهم يخ�سرون. 
اإنه��م يخ�سرون احلرب يف اليم��ن متاماً كما خ�سرت م�سر احل��رب يف اليمن حتت قيادة 
اإن  “يقول يل ع�سكريون م�سريون �سابقون  عبدالنا�سر يف حقبة ال�ستينات”.  واأ�ساف 

اليمن كانت مبثابة حال فيتنام للوليات املتحدة”.
واأك��د اأن ال�سعودي��ة والإمارات تخ�سران احلرب حالي��اً “حتى اإن ا�ستطاعوا تطهري 
املين��اء )ميناء احلدي��دة( وال�ساحل والإم�ساك بهذه املنطق��ة – الأمر الذي مل يحّققوه 
– ف��اإن املتمّردي��ن )احلوثي��ن( �سين�سحب��ون اإلى اجلب��ال يف ال�سم��ال ويقومون بنف�ش 
ال�س��يء الذي قاموا به مع امل�سرين. �سي�ستخدمون اأ�سلوب حرب الع�سابات وينهكون 

ال�سعودين اإلى اأن ي�سطر ال�سعوديون اإلى الرحيل”.
وج��دد ويلكر�سون تاأكيده اأنه  “ل ميك��ن لل�سعودين اأن ينت�سروا يف هذه احلرب،ل 

ينت�سرون فيها الآن ولن ينت�سروا فيها”.

وتط��رق ويلكر�سون اإلى الدور الأمريكي يف احلرب عل��ى اليمن وقال اإن “احلرب يف 
اليم��ن تت�سّب��ب باحلرية للكثريين منا هنا يف املنطق��ة، اإذ اأن الوليات املتحدة تقول اإن 
عدوه��ا الأ�سا���ش تنظيم القاع��دة ويف نف�ش الوقت اأ�سبح من املع��روف اأن احلرب على 
اليمن تقّوي القاعدة. بالتايل ملاذا هذا الدعم للحرب التي يبدو اأنها تتعار�ش وامل�سالح 

الأمريكية اإذا ما نظرنا اإلى املوقف الأمريكي الر�سمي من تنظيم القاعدة”.

موقع الميادين نت: عسكري أمريكي ومدير مكتب كولن باول: لن ينتصر السعوديون 

واإلماراتيون في اليمن حتى لو سيطروا على احلديدة وهذا ما سيفعله احلوثيون بهم

قال موقع »اأنتي وور« الأمريكي اإن اآلية بقاء النظام ال�سعودي اعتمدت منذ وقت طويل على حتويل التوتر داخل املجتمع 
اإلى عداء �سديد، وتوجيهه نحو اإيران، موؤكدًا اأن النظام يف الريا�ش يواجه تهديدًا حقيقياً، و�سط تغرّيات اجتماعية اقت�سادية 
حا�سلة..واأو�س��ح املوق��ع -يف تقريره- اأن نتيجة ا�ستمرار هذه الآلية حتت قيادة حممد بن �سلمان ويل العهد، ق�سف جماعي 
لليمن وجتويع ل�سعبه، م�سيفاً اأن ذريعة التدخل يف هذا البلد هو اإيران ودعمها للحوثين، والتي لن ي�سمح وجودها بتحقيق 
نظ��ام الريا�ش انت�سارًا �سهًا، بينم��ا ي�سهل على الطائرات ال�سعودية تدمري اليمن بكل اأريحية..وذكر اأن ال�سخط الجتماعي 
جتاه النظام ال�سعودي -والذي رمبا اأحدث ثورة- قد وجد منفذًا له يف القتل اجلماعي ل�سكان اليمن وجتويعهم، وبهذا، حل 

نظام الريا�ش امل�سكلة، وجنا من الإطاحة.
ويقول املوقع اإن نظام حممد بن �سلمان يواجه مع�سلة يف ظل انخفا�ش اأ�سعار النفط، وهي كيفية الإبقاء على ثراء الأ�سرة 
احلاكم��ة، وبق��اء نظ��ام اآل �سعود، واأنه يف �سبيل ذلك اخ��رتع فكرة »روؤية 2030« لع�سرنة بلده، م��ن خال رفع القيود على 
ال�ستثم��ار واملراأة، الت��ي �سمح لها بالقيادة، لكنه ما زال يعتقل النا�سطات الائي دع��ن لذلك، واأطلقت احلمات منذ عقود..
ولف��ت اإل��ى اأن قيادة املراأة ال�سعودية لل�سيارة ُينظر اإليه من قبل رجال الدي��ن ومعظم اأطياف املجتمع ال�سعودي )با�ستثناء 

النخبة التي يجري معها الإعام الغربي اللقاءات( على اأنه تغيري خطري.
وملواجهة ذلك -يتابع املوقع- فاإن بن �سلمان اأتى بواحدة من اأقدم اخلدع، وهي توجيه التوتر الجتماعي والغ�سب نحو 

اإيران، وهو ما ي�ساعد النظام ال�سعودي على البقاء اإذ مل ت�ستطع اأمريكا �سمان اأمنه.
واأ�س��ار املوق��ع اإلى اأن عداء ال�سعودي��ة لإيران تزايد مل�ستوى غري م�سبوق، مع �سعود ب��ن �سلمان عام 2015، وهو العام 
ال��ذي ب��داأ فيه و�سعه اخلط��ط ملواجهة توتر ال�سعودية جتاه الإ�س��اح، اإذ اأدرك ويل العهد منذ البداي��ة اأنه �سيكون بحاجة 
لت�ستي��ت النتب��اه، واإيجاد �سبيل لتف��ادي القلق الجتماعي..وي�سري التقري��ر اإلى اأن بن �سلمان وظف رج��ال الدين الوهابن 
وحقده��م على اإي��ران، والإ�سارة اإليها باعتبارها حليفة للحوثن، رغم اأن معظ��م التحليات ت�سري اإلى اأن العاقة بن طهران 

واحلوثين لي�ست بالقوة التي ي�سورها النظام ال�سعودي.
ويوؤك��د التقري��ر اأن حرب ال�سعودية على اليمن ل تندرج يف اإطار حماربة م��ا ي�سمى »بالهال ال�سيعي« واخلوف من نفوذ 
اإيران باملنطقة، بل اإن بن �سلمان �سن تلك احلرب من اأجل �سمان بقاء نظام اآل �سعود ال�سيا�سي يف مواجهة انتفا�سة حمتملة. 
حاج��ة ب��ن �سلم��ان للبحث عن عدو يوجه الغ�سب جت��اه -يوا�سل التقرير- قد تزايدت بعد م�س��ادرة 70 % من ثروة حوايل 

160 اأمريا ورجل اأعمال �سعودي اأواخر عام 2017.

موقع “أنتي وور” األمريكي: السعودية شنت احلرب 

على اليمن خوفًا من انتفاضة اجتماعية

صحيفة “راي اليوم” اللندنية : واشنطن ورطت السعودية في 

حرب اليمن إلذاللها وجعلها تتودد إلسرائيل
ف�سلت عا�سفة احلزم بقي��ادة اململكة العربية ال�سعودية 
يف حتقي��ق النت�سار على احلوثين وج��زء هام من اجلي�ش 
وباخل�سو���ش  الغ��رب  اأن  الريا���ش  ت��درك  ومل  اليمن��ي، 
الوليات املتحدة لن ترتكه��ا تنت�سر بل �ستزيد من توريطها 

بهدف دفعها الى مد  اجل�سور مع اإ�سرائيل.
وجت��اوزت احل��رب ال�سن��ة الثالثة، ومل حتق��ق الريا�ش 
بدع��م م��ن دول عربي��ة، وعل��ى راأ�سه��ا الإم��ارات العربي��ة 

بين��ا  انت�س��ارا  املتح��دة، 
على احلوثين، بل تورطت 
�س��د  ح��رب  جرائ��م  يف 
الإن�ساني��ة بقت��ل ال�سي��وخ 
والأطفال والن�ساء وتدمري 
البني��ات التحتي��ة املدني��ة 
من مدار���ش وم�ست�سفيات. 
وج��ّر هذا عل��ى ال�سعودية 
اأع�ساء  وباق��ي  والإمارات 
انتق��ادات دولية  التحال��ف 
وتنديد من الأمم املتحدة..
التحال��ف  يحق��ق  ومل 
الدع��م  رغ��م  النت�س��ار 
الع�سك��ري الغرب��ي الكبري 

والنتيج��ة  متط��ورة.  اأ�سلح��ة  التحال��ف  ا�ستعم��ال  ورغ��م 
امل�سجل��ة حت��ى الآن هي الف�سل يف حتقيق تق��دم بري وف�سل 
ذري��ع يف وق��ف ال�سواري��خ البالي�ستي��ة الت��ي تنه��ال عل��ى 
ال�سعودي��ة ب�س��كل منتظ��م اأ�سبوعيا..وا�ستطلع��ت �سحيفة 
“راي الي��وم” راأي خبري غربي يف تاري��خ ال�سيا�سة الغربية 
جت��اه العامل العرب��ي ف�سل عدم الك�سف ع��ن هويته، ويقول 
باري�ش ووا�سنط��ن على الريا���ش، اأوهمتها  “لق��د �سحك��ت 
بتحقي��ق انت�سار �سريع، وها ه��ي الآن تغرق رفقة الإمارات 
العربية يف امل�ستنقع اليمني”..وي�سيف اخلبري مو�سحا “ل 
ميك��ن للغ��رب وباخل�سو�ش وا�سنط��ن ال�سم��اح لل�سعودية 
بتحقي��ق انت�س��ار يف اليم��ن، النت�س��ار �سيعن��ي ان تك�س��ب 
ال�سعودية حينئذ ثقة يف النف�ش �ستجعل منها مرجعا اإقليميا 
لقرارات العامل العربي يف ظل انكما�ش القاهرة وعزلة �سوريا 
وتغي��ري بغداد وجهتها ال�سرتاتيجية ..ويوؤكد اخلبري “ويل 
العه��د ال�سعودي حممد بن �سلمان مل يكن ذكيا، يجهل تاريخ 

الد�سائ���ش واملوؤامرات الغربي��ة يف العامل العربي، لو كان قد 
ا�ستح�سر مقولة ثعلب ال�سيا�سة الأمريكية هيري كي�سنجر 
من��ذ اأربع �سن��وات بقوله ل ميكن لل��دول العربية اخلليجية 
التمتع بالأم��وال التي جمعتها بف�سل بيع البرتول للغرب ملا 
قبل بتوجيهات �سناع الق��رار وراء ال�ستار يف لندن وباري�ش 
ووا�شنط��ن وملا تورط يف ه��ذه احلرب. لق��د كان �شحية فخ 

نف�سي ببحثه عن حتقيق زعامة ما”.
ومن باب املقارنة يقول 
وا�سنط��ن  اأوهم��ت  “لق��د 
الرئي�ش العراق��ي ال�سابق 
باإمكان��ه  ح�س��ن  �س��دام 
دون  الكوي��ت  يف  التدخ��ل 
م��ن  فع��ل  ل��رد  تعر�س��ه 
املجتمع الدويل، و�سقط يف 
الفخ وكان تك�سري العراق 
بحربن متتالتتن، وها هي 
ال�سعودي��ة تك�س��ر نف�سه��ا 
بخدع��ة  اليم��ن  ح��رب  يف 
اأوراقها  غربية �ستنك�س��ف 
انك�سف��ت  كم��ا  م�ستقب��ا 
الد�سائ�ش”.. م��ن  الكث��ري 
ومن ب��اب ال�ست�سهاد الع�سكري لتاأكيد ه��ذا الطرح، الأقمار 
اال�شطناعية االأمريكية والربيطانية قادرة على ر�شد اأماكن 
�سواري��خ احلوثين التي ت�سرب ال�سعودية لكنها ل تق�سف 
ه��ذه املواقع ول ت��زود ال�سعودية بالإحداثي��ات، وهذا دليل 

كايف على نية مبيتة لإذلل ال�سعودية.
وبعد ث��اث �سنوات، تنهال ال�سواري��خ على ال�سعودية، 
وتنخ��رط الريا���س يف خمطط��ات البي��ت االأبي���س ومنها ما 
يتعل��ق مب�ستقب��ل فل�سط��ن، وتت��ودد لإ�سرائي��ل م��ن اأج��ل 
�سداق��ة ملواجه��ة اإيران، وها ه��ي ال�سعودية الت��ي كانت يف 
قل��ب املواجهة م��ع اإ�سرائيل ولو �سيا�سي��ا ودينيا تنتج الآن 

خطابات النبطاح نحو �سا�سة اإ�سرائيل.
كما تع��اين من اأزمة مالية بعدما كان��ت تتوفر على فائ�ش 
كب��ري. نعم لق��د حتقق��ت اإرادة كي�سنج��ر واأتباع��ه وها هي 
ال�سعودي��ة ب��دل توظي��ف امل��ال يف التنمية توظيف��ه يف حرب 

خا�سرة.
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 وا�س��ل العدوان ال�سع��ودي الأمريكي ، �سن غارات��ه وق�سفه على 
حمافظت��ي �سعدة واحلدي��دة خملفا جرحى واأ�س��رار يف ممتلكات 

املواطنن.
فف��ي �سع��دة اأ�سيب مواط��ن بجروح خط��رية ج��راء انفجار لغم 
زرع��ه حر�ش احلدود ال�سعودي عل��ى ال�سريط احلدودي يف منبه، 
واأ�سيب��ت امراأة بج��روح اإثر ق�سف �ساروخ��ي ومدفعي �سعودي 

على مناطق �سكنية مبديرية �سدا.
ويف �سع��دة اأي�س��ا �س��ن ط��ريان العدوان 4 غ��ارات عل��ى مديرية 
الظاهر و3غ��ارات على مديرية �سدا احلدودي��ة، وا�ستهدف جي�ش 
الع��دو ال�سع��ودي بق�س��ف �ساروخ��ي ومدفع��ي مناط��ق �سكني��ة 

مبديريات �سدا ورازح ومنبه احلدوديات.
ويف احلدي��دة �س��ن ط��ريان الع��دوان ال�سع��ودي الأمريك��ي غارة 
عل��ى مزرع��ة دواج��ن يف مديرية زبي��د و5 على مديري��ة الدريهمي 
منه��ا غارتن على مزرعة اأح��د املواطنن، و�سن غارتن على مطار 

احلديدة الدويل.
كما �سن �سل�سلة غارات على ريف مديرية زبيد.

ويف جيزان �سن الطريان املعادي 9 غارات على وادي جارة.

جرائم العدوان

جرائم العدوان

يواصل ارتكاب املجازر بحق اليمنني األبرياء.. وتدمير املمتلكات العامة واخلاصة
العدوان األمريكي السعودي:

العدوان الأمريكي ال�سعييودي ارتكب املجازر الوح�سية بحق اليمنيين مل ي�ستثن فيها حتي 
الأطفييال والن�ساء على مييدي الأعوام الثالثة املا�سييية والعام اجلاري، ا�ست�سهد وجييرح فيها ع�سرات 
الآلف، ودمييرت ع�سرات الآلف من املمتلكات اخلا�سيية والعامة من منازل وم�ساريع خا�سة وخدمية 
وبنييى حتتية، اإل اأن العدوان خ�سر معركيية القيم واملبادئ قبل اخل�سييارة الع�سكرية، فها هي الرادة 

وال�سمييود اليميياين يف ازدياد يوما بعد يييوم، وقد اثبتت �سنييوات العدوان ذلك.. ومييع توا�سل اإجرام 
العييدوان الأمريكييي ال�سعييودي، نحر�ص يف �سحيفيية احلقيقة على ر�سييد ون�سر اإح�سائييية اأ�سبوعية 
لغارات العدوان وما ينجم عنها، وذلك حر�سا منا على اإطالع املجاهدين على جرائم العدو بحق اأبناء 
اليمن، ولتكون دافعا وحمفزا لكل الحرار على التنكيل بالأعداء يف خمتلف جبهات العزة واجلهاد.

ا�ستمر الع��دوان الأمريكي ال�سعودي ومرتزقته 
يف ا�سته��داف املواطن��ن وممتلكاتهم يف عدد من 

حمافظات اجلمهورية.
اأن ب��وارج الع��دو  واأو�س��ح م�س��در ع�سك��ري 
ا�ستهدف��ت اأربع��ة زوارق لل�سيادي��ن يف البح��ر 
كل  وا�ست�سه��اد  الإقليمي��ة  املي��اه  يف  الأحم��ر 

ال�سيادين الذين كانوا على منت الزوارق .
واأ�سار اإلى اإ�سابة مواطَنن اثنن اإثر ا�ستهداف 
مين��اء ال�سطي��اد يف مدين��ة احلدي��دة ، و�س��ن 
ط��ريان الع��دوان غارت��ن على مديري��ة احلوك 
وغ��ارة على احلي التج��اري باملدينة ، كما �سن 
غارتن عل��ى منطق��ة راأ�ش عي�سى وغ��ارة على 

مديرية زبيد .
واأك��د امل�س��در ا�ست�سه��اد مواطن ج��راء ق�سف 
مناط��ق  عل��ى  �سع��ودي  ومدفع��ي  �ساروخ��ي 
�سكني��ة مبديرية �س��دا احلدودية ، كما ا�ستهدف 
الق�س��ف مناطق �سكنية مبديري��ات منبه و باقم 

ورازح احلدودية .
و�سن الط��ريان ت�سع غارات على منطقتي عاف 

والأزق��ول مبديري��ة �سح��ار و غ��ارة على منزل 
مواط��ن يف مدين��ة �سحي��ان مبديري��ة جم��ز يف 

حمافظة �سعدة .
وذكر امل�س��در اأن مرتزق��ة الع��دوان ا�ستهدفوا 
بالأ�سلح��ة الثقيل��ة من��ازل املواطن��ن مبديرية 
املت��ون يف حمافظة اجلوف ، فيم��ا �سن الطريان 

غارة على مديرية برط العنان .

ولف��ت امل�س��در اإل��ى اأن الط��ريان املع��ادي �سن 
خم�ش غ��ارات على جبل ب��رد مبديرية ك�سمة يف 

حمافظة رمية ا�ستهدفت اأبراج الت�سالت .
و�س��ن �س��ت غ��ارات على مط��ار �سنع��اء الدويل 
وقاع��دة الديلمي اجلوية ، كما �سن غارتن على 
مديرية ذيبن مبحافظة عمران .ويف جيزان �سن 

طريان العدوان غارتن على موقع التويلق .

ا�ست�سه��د مواط��ن واأ�سيب اآخرون يف ق�سف ملرتزق��ة العدوان على منازل 
املواطنن ، واأقدمت قوة تابعة للغزاة على اختطاف جمموعة من الن�ساء 
، فيما وا�سل طريان العدوان غاراته على عدد من حمافظات اجلمهورية.

واأك��د م�س��در ع�سك��ري ا�ست�سه��اد مواط��ن واإ�ساب��ة اآخرين بينه��م ن�ساء 
واأطف��ال اإث��ر ق�س��ف مرتزقة الع��دوان من��ازل املواطنن يف ري��ف التحيتا 

مبحافظة احلديدة
ولفت امل�سدر اإلى اأن قوة تابعة للغزاة اأقدمت على اختطاف جمموعة من 

الن�ساء يف التحيتا واقتادتهن اإلى جهة جمهولة .
ويف احلدي��دة اأي�ساً �سن ط��ريان العدوان غارة على مدخل منتجع الكتيب 
مبديري��ة املين��اء ، و اأربع غارات على منطقة الع��رج مبديرية باجل ، كما 
�سن اأكر من 15 غارة على مديرية الدريهمي ، و ا�ستهدف �سبكة ات�سالت 

يف منطقة اجلبانة مبديرية احلايل .
امل�س��در اأو�س��ح اأن ق�سف��اً �ساروخياً ومدفعي��اً ا�سته��دف مناطق �سكنية 
مبديري��ات �س��دا و رازح و منب��ه احلدودية يف حمافظ��ة �سعدة ، و�سهدت 
مديري��ة باق��م �ست غارات لط��ريان الع��دوان وق�سفاً �ساروخي��اً ومدفعياً 

مكثفاً على مناطق �سكنية .
واأ�سار اإلى اأن الطريان املعادي �سن غارتن على الكلية احلربية والنهدين 
باأمان��ة العا�سم��ة و غارت��ن عل��ى مع�سكري �سب��وة و ال�س��واد مبديرية 

�سنحان ومثلهما على منطقة احلن�سات يف مديرية نهم مبحافظة �سنعاء.
واأف��اد امل�سدر اأن ط��ريان العدوان الأمريكي ال�سع��ودي �سن ثاث غارات 
عل��ى مديرية ناط��ع مبحافظة البي�ساء و ثاث غ��ارات على موقع الطلعة 

يف جنران .

ا�ست�سه��د 4 مواطن��ن وجرح 5 اآخري��ن بينهم اأطفال ج��راء غارات لطريان 
العدوان ال�سعودي الأمريكي ا�ستهدفتهم يف حمافظة احلديدة.

واأف��اد م�سدر ب��اأن طريان الع��دوان ا�ستهدف مواطنن اأثن��اء مرورهم اإلى 
منطقة كيلو 16 من مديرية الدريهمي.

واأو�سح امل�سدر اأنه ا�ست�سهد 4 مواطنن وجرح 5 اآخرين بينهم اأطفال.
وذك��ر امل�سدر اأن طريان العدوان �سن غارتن على �سكن امل�ست�سفى الريفي 

يف مديرية الدريهمي.
كم��ا ا�ستهدف طريان العدوان باأربع غارات مركز الإر�ساد الزراعي يف نف�ش 

املديرية .
يف حن اأ�سيب مواطن بجروح، بنريان حر�ش احلدود ال�سعودي مبحافظة 

�سعدة.
ويف اجلوف ا�ستهدف  طريان العدوان بغارة �سيارة مواطن بالطريق العام 
الراب��ط بن منطقتي رحوب والعنان باجلوف ما اأدى اإلى ا�ست�سهاد مواطن 

وجنله واإ�سابة زوجته وطفلة .

وا�سل الع��دوان ال�سع��ودي الأمريكي �سن 
غارات��ه وعدوان��ه عل��ى حمافظت��ي �سعدة 
واحلديدة خملف �سه��دا وجرحى واأ�سرار 

يف ممتلكات املواطنن.

فف��ي احلدي��دة ا�ست�سهد �سي��ادان واأ�سيب 
اآخ��رون ج��راء ا�سته��داف زوارق  ثماني��ة 
الع��دوان ال�سع��ودي الأمريكي ل��� 3مراكب 
لل�سيادي��ن قبالة جزيرة الط��ري، كما �سقط 

�سهيدي��ن و8 جرح��ى اإث��ر غ��ارة لط��ريان 
قبال��ة  �سي��د  مرك��ب  ا�ستهدف��ت  الع��دوان 

جزيرة ال�سوابع.
عل��ى  غ��ارات   5 الع��دوان  ط��ريان  و�س��ن 
مديري��ة الدريهمي منها غارتن على مزرعة 
مواط��ن، وغارت��ن عل��ى مط��ار احلدي��دة 
الدويل، وا�ستهدف بغارة مزرعة دواجن يف 
مديرية زبيد، كم��ا �سن �سل�سلة من الغارات 
عل��ى ري��ف املديري��ة نف�سه��ا وغ��ارة عل��ى 

مدينة احلديدة.
ويف �سعدة ا�ست�سهد وا�سيب �ستة مواطنن 
الع��دوان  لط��ريان  بغ��ارة  طف��ل  بينه��م 
ال�سعودي المريكي ا�ستهدفت منزل مواطن 
يف مديرية جم��ز.. واأُ�سيبت طفلتان بجروح 
اإثر جت��دد الق�س��ف ال�ساروخ��ي واملدفعي 
ال�سع��ودي عل��ى مديرية منب��ه احلدودية.. 
و�سن طريان العدوان 4 غارات على مديرية 
الظاهر، فيما تعر�س��ت املناطق ال�سكنية يف 
مديريت��ي منب��ه ورازح احلدوديتن لق�سف 

�ساروخي ومدفعي �سعودي.

طيران  بغـارات  جريحـًا   28 و  شـهداء   8 اخلميـس: 
العدوان في محافظتي احلديدة وصعدة

األربعاء: سلسلة غارات وقصف صاروخي ومدفعي على 
املناطق السكنية في عدة محافظات

السبت: العدوان ومرتزقته مستمرون في استهداف املواطنني وممتلكاتهم

األحد: اختطاف مجموعة من النساء و استشهاد مواطن في جرائم لقوى الغزو واملرتزقة

االثنني: استشهاد وجرح 15 مواطنًا بغارات العدوان 
على احلديدة واجلوف

الثالثاء: استشهاد رجلني وإصابة امرأتني بقصف مرتزقة العدوان 
وا�سل طريان العدوان ال�سعودي الأمريكي، �سن غارته على خمتلف املحافظات خملفا �سهداء وجرحى واأ�سرارا مادية يف املمتلكات العامة واخلا�سة.
فف��ي حمافظة احلديدة، ا�شت�شهد مواط��ن واأ�شيبت امراأتان بجروح اإثر �شقوط قذيفة من قبل املرتزقة على ج�شر �شمي جنوب مديرية حي�س، 

فيما �سن طريان العدوان غارتن على مديرية الدريهمي.
ويف حمافظة حلج، ا�ست�سهد مواطن يف قرية عنفات مبديرية القبيطة اإثر قذيفة دبابة اأطلقها مرتزقة العدوان على القرية.

ويف حمافظة البي�ساء، �سن طريان العدوان غارة على منطقة الوهبية مبديرية ال�سوادية.
ويف حمافظة �سعدة، ا�ستهدف طريان العدوان ومدفعيته مديرية �سدا احلدودية، كما �سن طريان العدوان غارة على منطقة قارة مبديرية جمز.

ويف �سعدة اأي�ساً، ا�ستهدف العدوان بالق�سف ال�ساروخي واملدفعي قرى اآهلة بال�سكان يف مديريتي منبه وباقم احلدوديتن.



البحرية تنفذ عملية هجومية نوعية على ميناء املخا
كان��ت العملي��ة الأولى النوعية والغ��ري م�سبوقة التي نفذتها وحدات م��ن بوا�سل القوات البحرية ا�ستهدف��ت ميناء املخا الذي 
يتواجد فيه الغزاة ومرتزقتهم ويعترب قاعدة ع�شكرية يديرون منها عدوانهم على ال�شاحل الغربي، العملية الهجومية والنوعية 
وال�سرتاتيجي��ة فاجاأت قوى العدوان يف مين��اء املخا ومن حيث ل ي�سعرون 
فق��د اأعلن��ت القوة البحرية ع��ن تنفيذ عملية هجومية نوعي��ة من جهة البحر 
باجت��اه مينا املخا حي��ث يتواجد خمازن �س��اح وغرف عملي��ات العدو واأكد 
م�سدر ع�سكري يف القوات البحرية اأن العملية حققت اأهدافها بتفجري خمازن 
الأ�سلح��ة وغرف العملي��ات و�سماع دوي انفجارات مرعب��ة هزت امليناء فيما 
ع��رب نا�شطون تابعون لقوى الغزو عن احلالة النف�شية التي �شربت اأ�شيادهم 

معتربين ما ح�شل عملية انتحارية حوثية!

تلقى النظام ال�سعودية �سربة قا�سية باإغراق بارجة حربية 
ه��ي الثالثة من نوعها، حيث ل ميتل��ك النظام ال�سعودي �سوى 
ثاث بوارج من نوعه��ا )الريا�ش، مكة، الدمام( وكانت الدمام 
ه��ي م��ن مت اإغراقها قبال��ة ال�سواح��ل اليمنية من قب��ل القوات 

البحرية وب�ساح نوعي منا�سب.
واع��رتف الع��دو ال�سع��ودي املج��رم يف البداي��ة باإ�ساب��ة 
البارج��ة احلربي��ة )الدم��ام 816( قبال��ة ال�سواح��ل اليمني��ة 
غ��ري اأنه رجع ونفى اأن تك��ون بارجة حربية واإمن��ا ناقلة نفط 
متهم��اً اجلي�ش واللج��ان ال�سعبية با�سته��داف املاحة الدولية 
وتهدي��د ناقات النف��ط فيما الإعام الإمارات��ي زاد على الطن 
بل��ة وذك��ر اأن الق��وات البحري��ة ا�ستهدفت ناقلت��ي نفط ولي�ش 
ناقلة وح�سب وراأى مراقبون اأن الكذب ال�سعودي والإماراتي 
هدف��ه لفت اأنظار العامل اإلى ما يجري يف البحر الأحمر باعتبار 

ذل��ك تهديد للتجارة العاملية وحماولة يائ�سة ل�ستجرار الدول 
الغربي��ة ملربع احلرب على اليمن غ��ري اأن تخر�سات النظامن 
ال�سع��ودي والإماراتي مل يعرها الغ��رب ول اأمريكا اأي اهتمام 
وتلقوا �سفعة دولية اأخ��رى وتخلت عنهم اأمريكا التي راهنوا 
عليه��ا واعتم��دوا عل��ى قوته��ا مقابل اعتم��اد اليمن��ن على اهلل 
ورهانه��م على ق��وة اهلل فكان��ت موازي��ن احل��رب وموؤ�سراتها 
ل�سالح اليمنين ال�سابري��ن.. ومل يجن ال�سعودي والإماراتي 

اإل اخليبة واحل�سرة والندامة حلد الآن.
ويف جان��ب اآخ��ر ا�ستهدفت القوات البحري��ة : زورقا حربيا 
تابع��ا للعدوان ب�س��اح منا�سب وتدم��ريه كليا قبال��ة �سواحل 
الدريهم��ي ب��� ال�ساح��ل الغرب��ي .. وق��ال م�س��در يف الق��وات 
البحري��ة: ال��زورق احلرب��ي كان حمم��ا بالأ�سلح��ة وعدد من 

املنافقن قبالة �سواحل الدريهمي وم�سرع من كان على متنه 

ف��ي حني مل يخم��د كابو�ش قوى الغ��زو واالحتالل بع��د العمليات النوعي��ة يف املخا 
وا�صته��داف بارج��ة �صعودية وق�صف �صركة ارامكوا يف الريا���ش بطائرة �صماد2 والأول مرة 

ال��دويل فاج��اأت الق��وة اجلوية الع��دو مرة اأخ��رى بق�صفها مط��ار اأبو  ظب��ي 
بطائ��رة �صم��اد3 لتوؤك��د املوؤك��د باأن الع��دوان بات يع��د اأيامه 

االأخ��ية واأن تركيع اليمنيني بات اأبعد عليهم 
وه��و  ال�صم���ش  ع��ني  م��ن 
ع��رب  حملل��ون  اأك��ده  م��ا 

كام��ل وحادث��ة ا�صته��داف مط��ار واأجان��ب وعلى م��دار اأ�صبوع 
اأبو ظبي تخيم عل��ى و�صائل االإعالم العربية واالأجنبية.. اإنه 

حدث مل يكن خيال النظامني ال�صعودي واالإماراتي يت�صوره ومل يفكروا يومًا ما اأن طائرات 
ميني��ة �صتق�صف الريا�ش واأبو ظبي ولكن االأم��ر وقع كال�صاعقة وما ذلك على اهلل بع�صي.. 
تداعي��ات ا�صته��داف اأبو ظب��ي انعك�صت عل��ى امليدان الع�صك��ري واملي��داين وال�صيا�صي ففيما 
ي�صع��ر النظامان ال�صع��ودي واالإماراتي باخليبة واحل�صرة وهم ي��رون اأمريكا ت�صيح بوجهها 
عنه��م وت�ص��م اآذانه��ا عن منا�صداته��م وتو�صلهم لعمل ما ميك��ن عمله غ��ي اأن اأمريكا والغرب 
كل��ه ب��ات يدرك ما يحدث يف اليم��ن وبالتايل املغامرة حم�صوبة والثم��ن باه�ش جدًا وهو ما 
ال ي�صتطي��ع اأح��د دفع��ه.. ومن جهة اأخ��رى كان ال�صعب اليمني يق�صي ليل��ة تاريخية فرحًا 
وا�صتب�ص��ارًا وامت��الأت �ص��وارع �صنع��اء باملواطن��ني وغ��ط مي��دان التحرير واطلق��ت االألعاب 
النارية ورددوا االأهازيج والربع فيما تنامت معنويات النا�ش واتقدت عزائمهم. .على اأن 
الع��دو املك�صور ع��اد لي�صن غارات ه�صتيية على خمتلف املحافظ��ات ويوا�صل ا�صتهداف 
املوؤ�ص�ص��ات املدني��ة واملناط��ق االآهل��ة خا�ص��ة احلدي��دة يف وق��ت ي�صع��ى للح�ص��د من 
جدي��د ال�صتهداف احلديدة مرة اأخرى ولكن رج��ال اهلل على اأعلى ا�صتعداد لدفن 
الغ��زاة ومرتزقتهم..وعودًا اإلى م�صتجدات االأي��ام املا�صية فقد اأ�صقط اأبطالنا 
طائرتني جت�ص�صي��ة يف جنران وع�صي و�صيطر على جبل م�صعل اال�صرتاتيجي 
وتدم��ي اأكرث م��ن 40 اآلي��ة ومدرعة وقن���ش الع�صرات ومقت��ل املئات خالل 
الت�ص��دي لزحوفاتهم كما يف البي�صاء وتعز وجنران وغيها..وما الن�صر 

اإال من عند اهلل..

36 4511 آل�������ي�������ة وم�������درع�������ة 
اع�������ط�������اب�������ه�������ا  مت 
وإح������������������راق������������������ه������������������ا

ع������م������ل������ي������ة ق����ن����ص

م�������������������������ل�������������������������خ�������������������������ص
ل�����������ل�����������ع�����������م�����������ل�����������ي�����������ات 
ال�����������ع�����������س�����������ك�����������ري�����������ة

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

تطفيف املوازين في الساحل الغربي   
املدرعات األمريكية الحتتمل اجلحيم 

السيطرة على جبل مشعل بجيزان وقنص 45 من مرتزقة وجنود آل سعود وتدمير 40 آلية ومدرعة وتنفيذ 11 عملية هجوميةومرتزقة العدوان يقولون أين املفر
 )09- 14 ذوالقعدة-1439(هـ  الموافق )2018/7-27:22

عسير:

بف�س��ل اهلل وبتاأيي��ده وعون��ه متك��ن جماه��دو 
اجلي���ش واللج��ان ال�سعبي��ة ال�سيط��رة على جبل 
م�سع��ل بعملي��ة نوعية ومت خالها تدم��ري 3 اآليات 
ع�شكري��ة و�شقوط ع�ش��رات القتل��ى واجلرحى يف 
اجلي���ش ال�سع��ودي واملنافقن واأ�سر ع��دد منهم.. 
ون�سرت قن��اة امل�س��رية الف�سائية ت�سجي��ا مرئيا 
لأ�سريي��ن من اجلي�ش ال�سعودي ممن مت اأ�سرهم يف 

موقع م�سعل.
كما �س��ن �ساح الإ�سناد املدفع��ي وال�ساروخي 
ق�سف��اً مدفعي��اً و�ساروخي��اً ا�سته��دف جتمع��ات 
مرتزقة اجلي���ش ال�سعودي قبالة جب��ل الدود واإم 
بي �سي ويف مرك��ز حر�ش احلدود بقطاع العار�سة 
ويف موق��ع عتم��ة ويف مع�سك��ر ال�سن��اد وجن��وب 
ملحمة وجتمع��ات للجنود ال�سعودين بالقرب من 

ب��رج ال�سود وعل��ى جتمعات للجن��ود ال�سعودين 
واآلياته��م يف قائ��م ال�سيابة وا�ستع��ال النريان فيه 

و�سيارة الإ�سعاف تهرع للمكان امل�ستهدف
فيم��ا لقي القي��ادي العقيد املناف��ق ر�سيد اأحمد 
غامن معروف الو�ساب��ي القائم باعمال فيما ي�سمى 
الل��واء الثال��ث عروبة ورك��ن ا�ستخب��ارات اللواء 

م�سرعه بنريان اجلي�ش واللجان ال�سعبية 
 وكذل��ك م�سرع جندي��ن �سعودي��ن ب�ساروخ 
موج��ه يف تب��ة الن�س��ور ب�جب��ل قي���ش وا�ستهداف 
ر�سا���ش .. كم��ا نف��ذ جماه��دو اجلي���ش واللج��ان 
ال�سعبية يوم اخلمي���ش املا�سي عملية اإغارة على 
3 مواق��ع للمنافق��ني قبال��ة اخلوبة و�شق��وط عدد 
م��ن القتلى واجلرحى يف �سفوفه��م واغتنام بع�ش 
الأ�سلح��ة املتنوع��ة .. فيم��ا متك��ن اأبط��ال وح��دة 
القنا�س��ة من قن�ش 10 منافق��ن يف اأوقات متفرقة 

قبالة جبل الدول وجبل م�سعل

�س��ن �ساح الإ�سن��اد املدفعي وال�ساروخي ق�سفاً مدفعي��اً و�ساروخياً على 
مواق��ع وجتمع��ات اجلي���ش ال�سعودي ومرتزقت��ه حيث اأطلقت ق��وة ال�سناد 
ال�ساروخ��ي �سلية من �سواريخ كاتيو�سا على جتمع��ات للجنود ال�سعودين 
ومرتزقته��م يف موق��ع الهجل��ة وغرب موق��ع ال�سدي���ش وبالتزام��ن �سن �ساح 
ال�سناد املدفعي ق�سفاً طال جتمعات للجنود ال�سعودين ومرتزقتهم يف موقع 
الهجل��ة وغ��رب موقع ال�سدي�ش، وجتمعات ملرتزق��ة اجلي�ش ال�سعودي يف تبة 
اخل�سب��اء و�سحراء البقع وقبالة منفذ اخل�سراء ويف ال�سوح قبالة جنران يف 

موقع��ي الطلعة وال�سبكة ويف جبال عليب وموق��ع ال�سدي�ش ويف ملتقى ح�سن 
احلم��اد حمقق��ا اإ�شابات مبا�ش��رة و�شقوط قتلى وجرحى كم��ا متكن جماهدو 
اجلي���ش واللجان ال�سعبي��ة من تدمري اآلي��ة ع�سكرية تابع��ة ملرتزقة العدوان 
يف �سح��راء البق��ع .. واإلى جانب ذل��ك متكنت � بف�س��ل اهلل � الدفاعات اجلوية 
م��ن اإ�شقاط طائرة ت�ش�شية لقوى العدوان يف منطقة ر�شاحة .. وبت�شديد من 
اهلل متكن��ت وحدة القنا�س��ة من قن�ش جندي �سع��ودي يف رقابة احللق .. و2 

مرتزقة قبالة جبال عليب ويف موقع ال�سدي�ش.

خسائر فادحة في صفوف اجليش 
السعودي ومرتزقته خالل تصدي 

أبطالنا لزحفني فاشلني وتدمير 4 
آليات وإسقاط طائرة جتسس

متك��ن جماه��دو اجلي�ش واللجان ال�سعبي��ة من  ك�سر زحفا ملرتزقة اجلي���ش ال�سعودي يف ع�سري 
وكبدوه��م خ�سائر فادحة. واأفاد م�سدر ع�سك��ري اأن مرتزقة اجلي�ش ال�سعودي نفذوا زحفا ا�ستمرا 

م��ن ال�سب��اح حتى �ساع��ات امل�ساء الأول��ى مب�سان��دة الطريان م�سحوب��ا بتم�سيط مكث��ف مبختلف 
الأ�سلحة قبالة منفذ علب بقطاع ع�سري..واأكد امل�سدر الع�سكري اأن اجلي�ش واللجان ال�سعبية متكنوا 

بع��ون اهلل م��ن اإف�سال الزح��ف وقتل واإ�سابة الع�سرات م��ن مرتزقة اجلي�ش ال�سع��ودي بالإ�سافة اإلى 
تدم��ري واغتن��ام عتاد حربي تابع��ة للمرتزقة. . كما متكن جماهدو اجلي���ش واللجان ال�سعبية من  ك�سر 

زح��ف وا�س��ع ملرتزقة العدوان وتدم��ري اآليتن ع�سكريت��ن قبالة منفذ علب وترافق م��ع الزحف تغطية 
للط��ريان احلرب��ي والتج�س�س��ي دون حتقي��ق اأي تق��دم مي��داين وم�سرع وج��رح الع�سرات م��ن مرتزقة 

العدوان كما متكنت وحدة الهند�سة من تدمري واعطاب 4 اآليات قبالة منفذ علب 
وكانت الدفاعات اجلوية قد متكنت من ا�شقاط طائرة ت�ش�شية لقوى العدوان يف الربوعة

يذك��ر اأن �ساروخية ومدفعية اجلي���ش واللجان ا�ستهدفت يف وقت �سابق، ب�سواريخ الكاتيو�سا وقذائف 
املدفعي��ة جتمعات مرتزقة اجلي�ش ال�سعودي قبالة منفذ عل��ب وجتمعات للجنود ال�سعودين يف موقعي ثيا 

و�سهوة خلفت قتلى وجرحى يف �سفوفهم.

■ ميدي:
باملنافقن  حمملة  ع�سكرية  اآلية  دمرت  الهند�سة  • وحدة 
بعب��وة نا�سفة �سمال �سحراء مي��دي وم�سرع وجرح من كان 
عل��ى متنها.. �س��اح الإ�سناد املدفع��ي دك جتمعات للمنافقن 

�سمال �سحراء ميدي
للمنافقن خلف جبل  ا�ستهدف جتمعات  • ق�سف مدفعي 

النار

■ مأرب:
• عملية هجومية على مواقع للمنافقن يف منطقة الظهور 
جن��وب غ��رب اجلدع��ان ومقت��ل 5 منه��م واغتن��ام اأ�سلح��ة 

وذخائر
�سرواح ب�  متفرقة  مناطق  يف  املنافقن  من   5 • قن�ش 

�سرواح جبهة  يف  املنافقن  من   3 • قن�ش 

■ الضالع:
• اإطاق �ساروخ زلزال 2 وعدد من �سواريخ الكاتيو�سا 
وقذائ��ف املدفعية على جتمع��ات املنافق��ن يف نقيل اخل�سبة 
وم�سرع واإ�سابة العديد من مرتزقة العدوان اإثر ا�ستهدافهم

• عملي��ة نوعي��ة نفذه��ا اجلي�ش واللج��ان ال�سعبية على 
مواق��ع املنافق��ني يف قاع احلي��ايف و�شقوط قتل��ى وجرحى يف 

�سفوفهم

■ لحج:
ب��� كر�ش بعملية  ال�سريجة  التباب يف  • تطه��ري عدد م��ن 
وم�س��رع  ال�سعبي��ة  واللج��ان  اجلي���ش  ملجاه��دي  نوعي��ة 

واإ�سابة الكثري من املنافقن

■ الجوف:
قتل��ى وجرح��ى يف �سف��وف املرتزق��ة بعملي��ة هجومية يف 

وادي �سواق ووحدة الهند�سة تدمر 3 اآليات يف وقز واملتون
�س��ن جماهدوا اجلي�ش واللجان ال�سعبي��ة عملية هجومية 
على مواقع املنافقني يف وادي �شواق مبديرية الغيل و�شقوط 
قتلى وجرحى يف �سفوفهم.. وكانت وحدة الهند�سة قد دمرت 
اآلي��ة ع�سكرية حمملة باملنافقن يف جبهة وقز وم�سرع وجرح 
م��ن كان عل��ى متنه��ا اإ�سافة اإل��ى تدمري اآليت��ن ع�سكريتن م 
بعب��وات نا�سف��ة وم�س��رع م��ن كان عليه��ن يف املت��ون.. فيما 

وق�سف �ساح ال�سناد املدفعي جتمعات للمنافقن يف 
مديرية الغيل.

الساحل الغربي:
�صه��د ال�صاحل الغربي خالل االأي��ام املا�صية عمليات بطولية 
ونوعية ومفاجاأة قلبت موازين قوى العدوان واأربكت خططهم 
و�صلت حتركاتهم و�صفعت كربياءهم حيث جلوؤوا اإلى تزييف 
احلقائ��ق واخت��الق االأكاذي��ب يف حماول��ة بائ�ص��ة ال�صتدرار 
عط��ف اأمري��كا واأوروبا وحتري�صهم �صد اليم��ن و�صعبه.. لكن 
الع��دو تلقى �صفعة دولية اأخرى فلم يلتفت اأحد اإلى اأكاذيبه 
فق��د عرف الع��امل حقيقت��ه االإجرامية ومل تع��د اأمريكا وال 
غيه��ا م�صتع��دة لتحمل املزي��د من ف�ص��ل اأدواته��ا وقذاراتها 
خا�ص��ة النظام��ني ال�صع��ودي واالإمارات��ي املجرم��ني 
فيما اأعطت العمليات النوعية التي نفذتها القوات 
ل��دى  معنوي��ا  البا�صل��ة زخم��ًا  البحري��ة 
ال�صع��ب اليمن��ي واأبطاله 
اأح��رار  كل  ول��دى 

العامل.

السعودية تغرق .. وأمريكا تعجز عن إنقاذها

نجران:

جيزان:

إسقاط طائرة جتسس وقصف مدفعي وصاروخي 
طال مواقع وجتمعات اجليش السعودي ومرتزقته

قنص 10 من جنود ومرتزقة آل سعود والسيطرة على جبل مشعل االستراتيجي 



موسم حصاد مدرعات 
وآليات الغزاة لم ينتِه 

وكمائن الهندسة 
تفترس العشرات من 

املنافقني 
ل تزال وحدتا الهند�سة 
التابعت��ان  وال��دروع 
للجي�ش واللج��ان ال�سعبية 
توا�سان ح�س��اد مدرعات 
واآليات الغ��زاة ومرتزقتهم 
املوجه��ة  بال�سواري��خ 

والعب��وات النا�سف��ة والكمائ��ن النوعي��ة حي��ث متك��ن اأبط��ال 
الوحدت��ن من تدم��ري اأكر م��ن 20 اآلية ومدرعة خ��ال الأيام 
ال�ستة املا�سية حي��ث مت تدمري مدرعتن ب�ساروخن موجهن 
واإح��راق وتدم��ري اآليت��ن ع�سكريت��ن واغتن��ام اآلي��ة اأخ��رى 
وم�س��رع وجرح الع�سرات من الغزاة واملنافقن اأثناء الزحف 

�سرق التحيتا دون حتقيق اأي تقدم يذكر
فيم��ا مت  تدمري 6 اآليات ومدرع��ة يف اأوقات ومناطق متفرقة 
كم��ا مت ا�سته��داف اآلي��ة للمنافق��ن بقذائف املدفعي��ة يف الفازة 
وتدم��ري مدرع��ة ب�س��اروخ موج��ه واإح��راق اآليت��ن للغ��زاة 
واملنافق��ن يف منطق��ة الف��ازة واأي�س��ا مت تدم��ري عرب��ة واآلية 
ع�سكري��ة حمملتن  باملنافقن من قبل وحدة الهند�سة وم�سرع 
واإ�ساب��ة م��ن كان عل��ى متنها وكذل��ك تدمري مدرع��ة واإعطاب 
اأخ��رى وطقم للمنافق��ن بعب��وات نا�سفة �سرق��ي التحيتا، كما 
دم��ر اأبطالنا مدرع��ة ملرتزقة العدوان يف مثل��ث مقبنة ب� حي�ش 

ب�ساروخ موجه
واإل��ى جان��ب ذلك لق��ي عدد م��ن املرتزق��ة م�سرعهم 
وج��رح اآخ��رون وا�سته��دف مع��دل 14.5 ب�س��اروخ 

موجه يف مفرق مقبنة بحي�ش
كمين��ا  الهند�س��ة  وح��دة  نف��ذت  كم��ا   
حماولته��م  اأثن��اء  للمنافق��ن 
التحيت��ا  �سم��ال  الت�سل��ل 
وم�سرعه��م جميع��اً كم��ا قتل 
وجرح عدد م��ن املنافقن اإثر 
تفجري عب��وات مت�سظية 
�سم��ال  بتجمعاته��م 
و�سوه��دت  الدريهم��ي 
�سي��ارات الإ�سعاف تنقل 

اجلرحى والقتلى

البحرية تنفذ عملية هجومية نوعية على ميناء املخا
كان��ت العملي��ة الأولى النوعية والغ��ري م�سبوقة التي نفذتها وحدات م��ن بوا�سل القوات البحرية ا�ستهدف��ت ميناء املخا الذي 
يتواجد فيه الغزاة ومرتزقتهم ويعترب قاعدة ع�شكرية يديرون منها عدوانهم على ال�شاحل الغربي، العملية الهجومية والنوعية 
وال�سرتاتيجي��ة فاجاأت قوى العدوان يف مين��اء املخا ومن حيث ل ي�سعرون 
فق��د اأعلن��ت القوة البحرية ع��ن تنفيذ عملية هجومية نوعي��ة من جهة البحر 
باجت��اه مينا املخا حي��ث يتواجد خمازن �س��اح وغرف عملي��ات العدو واأكد 
م�سدر ع�سكري يف القوات البحرية اأن العملية حققت اأهدافها بتفجري خمازن 
الأ�سلح��ة وغرف العملي��ات و�سماع دوي انفجارات مرعب��ة هزت امليناء فيما 
ع��رب نا�شطون تابعون لقوى الغزو عن احلالة النف�شية التي �شربت اأ�شيادهم 

معتربين ما ح�شل عملية انتحارية حوثية!

ذل��ك تهديد للتجارة العاملية وحماولة يائ�سة ل�ستجرار الدول 
الغربي��ة ملربع احلرب على اليمن غ��ري اأن تخر�سات النظامن 
ال�سع��ودي والإماراتي مل يعرها الغ��رب ول اأمريكا اأي اهتمام 
وتلقوا �سفعة دولية اأخ��رى وتخلت عنهم اأمريكا التي راهنوا 
عليه��ا واعتم��دوا عل��ى قوته��ا مقابل اعتم��اد اليمن��ن على اهلل 
ورهانه��م على ق��وة اهلل فكان��ت موازي��ن احل��رب وموؤ�سراتها 
ل�سالح اليمنين ال�سابري��ن.. ومل يجن ال�سعودي والإماراتي 

اإل اخليبة واحل�سرة والندامة حلد الآن.
ويف جان��ب اآخ��ر ا�ستهدفت القوات البحري��ة : زورقا حربيا 
تابع��ا للعدوان ب�س��اح منا�سب وتدم��ريه كليا قبال��ة �سواحل 
الدريهم��ي ب��� ال�ساح��ل الغرب��ي .. وق��ال م�س��در يف الق��وات 
البحري��ة: ال��زورق احلرب��ي كان حمم��ا بالأ�سلح��ة وعدد من 

املنافقن قبالة �سواحل الدريهمي وم�سرع من كان على متنه 

ف��ي حني مل يخم��د كابو�ش قوى الغ��زو واالحتالل بع��د العمليات النوعي��ة يف املخا 
وا�صته��داف بارج��ة �صعودية وق�صف �صركة ارامكوا يف الريا���ش بطائرة �صماد2 والأول مرة 

ال��دويل فاج��اأت الق��وة اجلوية الع��دو مرة اأخ��رى بق�صفها مط��ار اأبو  ظب��ي 
بطائ��رة �صم��اد3 لتوؤك��د املوؤك��د باأن الع��دوان بات يع��د اأيامه 

االأخ��ية واأن تركيع اليمنيني بات اأبعد عليهم 
وه��و  ال�صم���ش  ع��ني  م��ن 
ع��رب  حملل��ون  اأك��ده  م��ا 

كام��ل وحادث��ة ا�صته��داف مط��ار واأجان��ب وعلى م��دار اأ�صبوع 
اأبو ظبي تخيم عل��ى و�صائل االإعالم العربية واالأجنبية.. اإنه 

حدث مل يكن خيال النظامني ال�صعودي واالإماراتي يت�صوره ومل يفكروا يومًا ما اأن طائرات 
ميني��ة �صتق�صف الريا�ش واأبو ظبي ولكن االأم��ر وقع كال�صاعقة وما ذلك على اهلل بع�صي.. 
تداعي��ات ا�صته��داف اأبو ظب��ي انعك�صت عل��ى امليدان الع�صك��ري واملي��داين وال�صيا�صي ففيما 
ي�صع��ر النظامان ال�صع��ودي واالإماراتي باخليبة واحل�صرة وهم ي��رون اأمريكا ت�صيح بوجهها 
عنه��م وت�ص��م اآذانه��ا عن منا�صداته��م وتو�صلهم لعمل ما ميك��ن عمله غ��ي اأن اأمريكا والغرب 
كل��ه ب��ات يدرك ما يحدث يف اليم��ن وبالتايل املغامرة حم�صوبة والثم��ن باه�ش جدًا وهو ما 
ال ي�صتطي��ع اأح��د دفع��ه.. ومن جهة اأخ��رى كان ال�صعب اليمني يق�صي ليل��ة تاريخية فرحًا 
وا�صتب�ص��ارًا وامت��الأت �ص��وارع �صنع��اء باملواطن��ني وغ��ط مي��دان التحرير واطلق��ت االألعاب 
النارية ورددوا االأهازيج والربع فيما تنامت معنويات النا�ش واتقدت عزائمهم. .على اأن 
الع��دو املك�صور ع��اد لي�صن غارات ه�صتيية على خمتلف املحافظ��ات ويوا�صل ا�صتهداف 
املوؤ�ص�ص��ات املدني��ة واملناط��ق االآهل��ة خا�ص��ة احلدي��دة يف وق��ت ي�صع��ى للح�ص��د من 
جدي��د ال�صتهداف احلديدة مرة اأخرى ولكن رج��ال اهلل على اأعلى ا�صتعداد لدفن 
الغ��زاة ومرتزقتهم..وعودًا اإلى م�صتجدات االأي��ام املا�صية فقد اأ�صقط اأبطالنا 
طائرتني جت�ص�صي��ة يف جنران وع�صي و�صيطر على جبل م�صعل اال�صرتاتيجي 
وتدم��ي اأكرث م��ن 40 اآلي��ة ومدرعة وقن���ش الع�صرات ومقت��ل املئات خالل 
الت�ص��دي لزحوفاتهم كما يف البي�صاء وتعز وجنران وغيها..وما الن�صر 

اإال من عند اهلل..
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السيطرة على جبل مشعل بجيزان وقنص 45 من مرتزقة وجنود آل سعود وتدمير 40 آلية ومدرعة وتنفيذ 11 عملية هجومية

�س��اح اجل��و امل�س��ري ي��وم الأربع��اء نف��ذ 
املا�س��ي التاب��ع للجي���ش واللجان 
ال�سعبي��ة الي��وم الأربع��اء عملي��ة 
هجومي��ة نوعي��ة على مرك��ز التحكم 
وال�سيط��رة ملرتزقة العدوان 
يف حمافظ��ة البي�س��اء..
واأف��اد م�سدر ع�سكري 
ل��� "امل�سرية ن��ت" باأن 

امل�س��ري  اجل��و  للجي�ش واللجان ال�سعبية نفذ �س��اح 

عملي��ة هجومي��ة على مركز التحك��م وال�سيط��رة التابع ملرتزقة 
الع��دوان يف حمافظ��ة البي�ساء..وك�سف م�س��در ع�سكري نتائج 
العملي��ة الهجومي��ة النوعي��ة عل��ى مرك��ز التحك��م وال�سيط��رة 
ملرتزقة العدوان يف حمافظة البي�ساء، والتي متت بطائرة بدون 
طيار، وفق معلوم��ات ا�ستخباراتية واإحداثي��ات دقيقة.. واأكد 
امل�ش��در �شقوط ع�ش��رات القتلى واجلرح��ى وخ�شائر كبرية يف 
العت��اد احلربي يف عملية نوعيه للط��ريان امل�سري يف جبهة ناطع 

مبحافظة البي�ساء.
واأف��اد امل�س��در الع�سك��ري اأن ثاثة اأطقم حممل��ة بالقتلى قد 

غادرت موق��ع اجلريبات يف جبهة البي�س��اء فيما دمرت عدد من 
الآلي��ات الع�سكري��ة والذخائر بع��د ا�ستهداف الط��ريان امل�سري 
للموق��ع، مو�سح��ا اأن طوق��ا اأمنيا فر�ش على املوق��ع فيما كثف 

العدو من طلب الإ�سعاف والإخاء الطبي للجرحى.
ويف �سي��اق منف�س��ل، اأكد امل�سدر اأن اأبط��ال اجلي�ش واللجان 
ال�سعبي��ة واأبط��ال البي�ساء الأح��رار نفذوا عملي��ة نوعية على 
مواقع العدو ومرتزقت��ه يف مديرية نعمان..واأ�ساف اأن العملية 
حقق��ت تقدما نوعيا يف جبهة ناطع وكبدت العدو خ�سائر كبرية 
يف الأرواح والعت��اد بع��د ال�سيطرة على مواق��ع ا�سرتاتيجية يف 

اجلبه��ة حتقق �سيطرة نارية قوية للجي�ش واللجان ال�سعبية يف 
عدة اجتاهات.. 

كما دمرت وحدة الهند�سة التابعة للجي�ش واللجان ال�سعبية 
اآلية للمنافقن بعبوة نا�سفة يف جبهة ناطع.

كم��ا متكن اأبطال اجلي���ش واللجان ال�سعبية م��ن ك�سر زحف 
مكث��ف للمنافق��ني بات��اه وادي ف�شحة بجبهة ناط��ع و�شقوط 
اأك��ر من 40 منافق��ا بينهم قي��ادات وج��رح 60 اآخرين وتدمري 
مدرع��ة ع�سكرية و3 اآلي��ات واإعطاب ر�سا�ش عيار 23 ترافق مع 

الزحف غطاء جوي مكثف واأ�ستمر الزحف يوما كامًا.

استهدفت مركز التحكم والسيطرة ملرتزقة العدوان وسقوط أكثر من  40 منافقا  قتلى 
وجرح أكثر من 60 في تصدي أبطال اجليش واللجان الشعبية لزحف واسع بجبهة ناطع

عمليات هجومية ساحقة وتدمير عدة آليات واغتنام مدرعة وأسلحة عسكرية خالل العمليات الهجومية

عملية هجومية جوية
البيضاء:

تـعـز:
احلرب��ي  احلرب��ي  الإع��ام  وزع 
م�ساه��د لعملي��ة نوعي��ة عل��ى مف��رق 
م��وزع ومثل��ث الوازعية بتع��ز، حيث 

كان يتمركز مرتزقة العدوان.
احلرب��ي  الإع��ام  عد�س��ة  ووثق��ت 
م�ساه��د جلان��ب م��ن العملي��ة النوعي��ة 
حيث قام املجاهدون قبل بدء العملية بدك 
جتمعات وحت�سين��ات مرتزقة العدوان يف 

مثلث الوازعية.
والقتح��ام  بالتق��دم  املجاه��دون  وق��ام 
للمواق��ع التي يتمرك��ز فيها مرتزق��ة العدوان 
وبا�س��روا بال�ستب��اك املبا�س��ر م��ع املرتزقة.. 
املجاهدي��ن  �سجاع��ة  امل�ساه��د  واأظه��رت 
وا�ستب�ساله��م حي��ث ا�ستطاع��وا الو�س��ول اإل��ى 
الأماك��ن الت��ي يتمركز فيها مرتزق��ة العدوان بعد 

مع��ارك طاحن��ة انتهت بدح��ر املرتزقة م��ن بع�ش 
ط��ريان  ق��ام  النوعي��ة  العملي��ة  املواقع..وخ��ال 
الع��دوان ب�سن عدة غ��ارات لإ�سن��اد مرتزقته على 
الأر�ش ويف حماولة لثني املجاهدين من التقدم لكن 
الغ��ارات مل حتق��ق اأي اأه��داف.. واغتنم جماهدو 
اجلي�ش واللجان ال�سعبية خال العملية الهجومية 
مدرع��ة اإماراتي��ة عليه��ا �سع��ار م��ا ي�سم��ى ل��واء 
العمالق��ة، وبع���ش الأ�سلحة والنواظ��ري الليلية.. 
كم��ا نفذ اأبط��ال اجلي�ش واللج��ان ال�سعبية عمليات 
وجتمع��ات  مواق��ع  ا�ستهدف��ت  نوعي��ة  ع�سكري��ة 
للمنافق��ن يف حمافظت��ي اجل��وف وتع��ز وكبدته��م 
خ�سائ��ر فادحة..و اأف��اد م�سدر ع�سك��ري اأن اأبطال 
اجلي���ش واللج��ان ال�سعبي��ة نف��ذوا ي��وم الثاث��اء 
املا�سي عملي��ة ع�سكرية ا�ستهدف��ت مواقع ملنافقي 
العدوان يف مف��رق وادي العقمة مبديرية الوازعية 

�سف��وف  يف  وجرح��ى  قتل��ى  اإثره��ا  عل��ى  �سق��ط 
املنافقن.

واللج��ان  اجلي���ش  اأبط��ال  اأن  امل�س��در  وذك��ر 
ال�سعبي��ة دم��روا مدرع��ة و4 اآليات خ��ال العملية 
اإج��اء  عملي��ة  تنفي��ذ  املنافق��ن  حماول��ة  اأثن��اء 

جلرحاه��م وقتاهم. . • كما ا�ستهدفت وحدة �ساح 
املدفعي��ة جتمعات للمنافقن جن��وب و�سرق مفرق 
الوازعية ويف مع�سكر احلناين بجبهة حمري يف مقبنة 
حمققة اإ�شابات مبا�شرة و�شقوط قتلى وجرحى يف 
�سفوفهم.فيم��ا دمرت وحدة الهند�سة اآلية ع�سكرية 

تابع��ة للمنافق��ن بعب��وة نا�سف��ة يف مف��رق وادي 
العقم��ة بالوازعية وم�سرع واإ�ساب��ة من كان على 
متنها وكذلك متكن اأبطالنا من تدمري جرافتن كانتا 
تقومان با�ستحداث حت�سين��ات للمنافقن يف وادي 
ر�سيان جنوب غرب مفرق الوازعية بق�سف مدفعي 
وا�شته��داف تمعات للمنافقني يف امل��كان و�شقوط 
قتل��ى وجرح��ى يف �سفوفه��م و�سي��ارات ال�سعاف 

هرعت اإلى املكان بعد ا�ستعال النريان يف املوقع 
كم��ا متكن رج��ال اهلل م��ن ك�سر زح��ف للمنافقن 
عل��ى مواق��ع يف بني عل��ي مبنطقة حيف��ان و�شقوط 
قتلى وجرحى يف �سفوفهم وا�سر عدد منهم واغتنام 
عت��اد ع�سكري وا�ستم��ر الزحف م��ن ال�سباح حتى 

ظهر اليوم
وذكر م�سدر ع�سكري اأن وحدة القنا�سة متكنت 
من قن�ش 3 من مرتزقة العدوان يف جبهة الوازعية

قنص 17 منافقًا
لعب��ت موؤخ��رًا  الت��ي  القنا�س��ة  متكن��ت وح��دة 
دورًا كب��ريًا يف معرك��ة الت�س��دي للغ��زاة واملرتزقة 
يف ال�ساح��ل الغرب��ي م��ن قن���ش اأك��ر م��ن 17 غازيا 
ومرتزقا خ��ال ال�ستة اأيام املا�سي��ة حيث اأغلبهم يف 

جبهة التحيتا والدريهمي.

سالح اجلو ينقض على غرف عمليات العدو
ق��ال م�سدر ع�سكري يف القوات اجلوية اأن �س��اح اجلو امل�سري نفذ هجوماً جوياً على غرفة 
القي��ادة  وال�شيطرة للغزاة االإماراتيني يف عنربة �شمال يخت��ل.. واأكد امل�شدر جناح العملية 
الهجومي��ة التي نفذها �ساح اجلو امل�س��ري.. اجلدير ذكره اأن �ساح اجلو امل�سري دخل منعطفاً 
جدي��دًا من التط��ور وتنامت عملياته الهجومي��ة �سواء يف اجلبهات الداخلي��ة اأو يف جبهات ما 

وراء احلدود وتعترب جبهة ال�شاحل الغربي االأكرث تواجدًا ل�شالح اجلو امل�شري.

انكسار العدوان وفشل رهانه على مرتزقته
ل زال الع��دو يتلقى الهزائ��م والنك�سارات الع�سكرية والنف�سي��ة يف جبهة ال�ساحل منذ 
ت�سعي��ده الأخ��ري قب��ل �سهر رم�س��ان املبارك حي��ث حتول ال�ساح��ل بف�س��ل اهلل وبب�سالة 
و�سم��ود وثب��ات رج��ال اهلل م��ن بوا�سل اجلي���ش واللج��ان ال�سعبي��ة اإلى م�ستنق��ع اأ�سود 
ومن��ي الع��دو الإجرامي بخ�سائر فادح��ة مل يكن يتوقعها وتلقى مرتزقت��ه مذابح جماعية 
ويف حم��اولت يائ�سة يح��اول العدو الإجرامي موا�سلة الزج باملئات من املنافقن وحثالة 
الرت��زاق ل اإل��ى مقابر جماعية فخال الأيام املا�سية �سن الغزاة واملنافقون زحفا وا�سعا 
�س��رق التحيتا م�سنودًا بغطاء ج��وي للطريان احلربي والأبات�سي وال�ستطاعي ومت�سيط 
مدفع��ي ا�ستم��ر من ال�سباح حتى امل�س��اء وبف�سل اهلل ت�سدى له اأبطالن��ا بكل قوة وب�سالة 

وك�سروهم وردوهم على اعقابهم مهزومن مدحورين.
كم��ا متك��ن اأبطالنا بف�سل اهلل من ك�سر زحف اآخر للمنافق��ن على الفازة ا�ستمر اأكر من 
�ساعت��ن م��ع غطاء جوي للط��ريان احلربي وال�ستطاع��ي و�سقط خالها ع��دد من القتلى 
واجلرح��ى يف �سفوفهم وهروب جماع��ي ملن تبقى منهم حيث ترافق مع الزحف ا�ستهداف 

مدفعي مكثف ملراكز جتمعات الغزاة واملنافقن.

السعودية تغرق .. وأمريكا تعجز عن إنقاذها
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الصواريخ املضادة للدروع ـ الكورنيت ـ مكوناته ومـميزاته 

دول العدوان تلجأ   إلى حرب حتت مسمى »الرياح الباردة«
بعــد الفشــل العسكــري: 

ثقافة عسكرية

وق��د خ�س��ر الكي��ان ال�سهي��وين اأكر م��ن 40 دبابة 
خ��ال تل��ك احل��رب، وكان��ت تل��ك »الف�سيح��ة« كما 
اأ�شماه��ا اخل��رباء الع�شكري��ني االإ�شرائيلي��ني كان��ت 

�سبب رئي�سي يف وقف احلرب.
نبذة عن الصاروخ

ه��و �ساروخ موجه م�ساد للدبابات، بداأت عمليات 
تطوير عام 1988 وظهرت ن�سخته العاملة لأول مرة 

يف اأكتوب��ر ع��ام 1994 يف �سركة KBP لل�سناعات 
و  الدفاعي��ة 
ال�سرك��ة  ه��ي 
مل�سنع��ة  ا
نظم��ة  لأ
ة  د مل�س��ا ا

ت  ب��ا با للد
امل�س��ادة  اأنظم��ة  ئرات وكذل��ك  للطا

والر�سا�س��ات  كالقنا�س��ة  اأخ��رى  ومنظوم��ات 
اخلفيف��ة والر�سا�سات الثقيل��ة املحمولة على منت 

املروحيات و الطائرات املقاتلة.
مكونات الصاروخ

�سحت��ة  ذات  ترادفي��ا  راأ�س��ا  ال�س��اروخ  ميتل��ك 
جوف��اء خارق��ة لل��دروع و عل��ى وج��ه اخل�سو���ش 
ال��دروع التفاعلي��ة املنفج��رة اأو راأ�س��ا اأخ��رى ذات 
�سحن��ة حارق��ة �سديدة النفج��ار مكونة م��ن الوقود 
�سدي��دة  الفراغي��ة  بالقذيف��ة  ماي�سم��ى  اأو  الغ��ازي 

التاأث��ري �س��د التح�سين��ات و الوح��دات املتخندقة و 
مراب���ش املدفعية و يبلغ وزن ال�س��اروخ 27 كلج و 
راأ�س��ه احلربي 7 كلج بال�سحن��ة اجلوفاء او 10 كلج 

بال�سحنة الفراغية .
تبلغ ق��وة اخرتاق ال�ساروخ ح��وايل 1200+ ملم 
�سد الدروع و ي�سل مداه اإلى 5500 مرت اأما التوجيه 
فه��و �س��اروخ راك��ب لاإ�سع��اع اللي��زري حي��ث يتم 

توجيه��ه باأ�سعة اللي��زر باأ�سل��وب التوجيه احلديث 
�سب��ه الوتوماتيكي فنظ��ام التوجي��ه الكهروب�سري 
يق��وم بر�س��د اله��دف و ت�سلي��ط �سعاع اللي��زر عليه 
لينطل��ق ال�س��اروخ و يتتب��ع م�س��ار الأ�سع��ة حت��ى 
حلظ��ة الإ�ساب��ة .. و هن��اك ن�سخة اأخ��رى منه ذات 
م��دى حم�س��ن ي�س��ل اإل��ى 8 - 10 كلم و لك��ن لي�ست 

قابلة للت�سدير.
القاذف:

يت��م حتميل القاذف عل��ى حامل ثاث��ي لاأفراد اأو 
عل��ى م��نت املركب��ات املدرع��ة BMP املط��ورة اأو 
الن�سخة BMP-3 وهو م��زود بنظام كهروب�سري  
للر�س��د والتهدي��ف النه��اري واآخر ح��راري للر�سد 

والتهديف الليلي.
مـميزات صاروخ كورنيت

1-�س��اروخ م�س��اد لل��دروع موج��ه وم�سوب 
باأ�سعة الليزر وب�سكل ن�سف اوتوماتيكي .

2.ي�سوب الرامي ال�ساروخ نحو الهدف ويوجه 
ق��ة  ت�سوي��ب ال�س��اروخ حت��ى ال�سابة عا

العل��و  ذات  الطائ��رات  وي�سي��ب 
املنخف�ش وخا�سة املروحية .

3.م�سم��م للتعامل مع الدبابات 
من فئة ابرامز وليوبارد المريكية 

والوربية .
4.تفوق �سرعة طريان ال�ساروخ 
نح��و هدفه �سرعة ال�سوت وي��رتاوح مداه ما بن 

100مرت الى 5500 مرت ويف الليل 3500 مرت .
5.يعتم��د نظ��ام الدف��ع عل��ى الوق��ود ال�سل��ب 
مبخرجن ومينحان��ه ميزة ال��دوران حول نف�سه 

عند النطاق .
التوجي��ه  عن��د  ال�س��اءة  نظ��ام  6.ي�ستخ��دم 
وميك��ن له ان يعمل بكل الظ��روف املناخية ودون 

التاأثر بعوامل بيئية خمتلفة .
7.ل��ه راأ�سان احدهم��ا �سديد النفج��ار والخر 

حراري لخرتاق وتدمري الهدف.

تعترب ال�صواري��خ امل�ص��ادة للدروع، ه��ي مفتاح لكب��ح »جم��اح« اأي قوات 
مدرع��ة تتحرك على االأر���ش، ومن اأ�صهر تلك ال�صواريخ التي تعمل على ذلك، هو 
ال�ص��اروخ  الرو�صي امل�صاد لل��دروع Kornet-E 9M133، وال��ذي ثبت فاعليته 
املطلق��ة خ��الل حرب لبنان ع��ام 2006، عندما ق��م حزب اهلل اللبن��اين باإطالق 
ع�صرات من تلك ال�صواريخ على الدبابة الرئي�صية »امليكافا«، وثبت مدى ه�صا�صة 

دروع الدبابة اأمام تلك ال�صواريخ.

م��ع تفاقم العجز ال�صع��ودي االأمريك��ي لتحقيق انت�صار 
يف اليم��ن، وتال�صي االآم��ال بتحقيق اخرتاق كب��ي اأو ن�صر 
حا�صم عرب اجلبهات الع�صكرية رغم ما يقرب من 4 �صنوات 
م��ن احل�صار اخلان��ق والقت��ال الدامي واالإنف��اق الع�صكري 
الباه���ش جللب االنت�صار، جل��اأت الريا�ش اإلى �صالح جديد 
ت�صه��ره يف مواجه��ة اأن�ص��ار اهلل العم��ود الفق��ري لل�صمود 
اليمن��ي اأمام عودة امل�صاريع ال�صعودية االأمريكية للهيمنة 

على اليمن.
"الري��اح الب��اردة" ا�س��م ملوؤ�س�سة �سعودية اأن�سئ��ت يف اأواخر 
الع��ام 2017م، �سم��ن الإط��ار الع��ام للع��دوان ال�سع��ودي عل��ى 
اليم��ن والأدوات ل�ستع��ادة ال�سيط��رة عل��ى اليم��ن عل��ى غرار ما 

كان قائما قبيل 2014م.
ل تختل��ف ه��ذه املوؤ�س�س��ة ع��ن الأذرع الع�سكري��ة ال�سعودي��ة 
امل�ساركة يف القتال �سوى كونها ت�ستخدم معاول الهدم من الداخل، 
ويت��م تذخريه��ا بوج��ه العقول له��دم خيم��ة ال�سم��ود اليمني من 
الداخ��ل ع��رب ا�شتهداف عموده��ا االأ�شا�شي املتمثل بتي��ار امل�شرية 

القراآنية "اأن�سار اهلل".
بح�س��ب املعلوم��ات املتوافرة فق��د خ�س�ست الريا���ش ميزانية 
�سهري��ة تبلغ 268 مليون ريال �سعودي، واأوكلت رئا�سة املوؤ�س�سة 
اإلى باحث فل�سطيني متخ�س�ش يف و�سائل التوا�سل ودكتور يف علم 

النف�ش، يعاونه فريق قيادي حمرتف من جن�سيات خمتلفة.
�سرع��ت موؤ�س�س��ة "الري��اح الب��اردة " بالعم��ل م��ع بداي��ة مايو 
املن�س��رم، بطاق��م عم��ل ي�سل اإل��ى 3456 �سخ�سا منه��م 156 غري 
ميني��ن، و1466 ميني��ون يف الداخل مكلفون بتنفي��ذ مهام متعددة 
يف اإط��ار الإنرتن��ت ومواقع التوا�سل الجتماع��ي فقط، وجزء من 
الفري��ق 876 رجال ون�ساء مهمتهم فق��ط العمل يف الو�سط ال�سعبي 
الذي ل يهتم بو�سائل التوا�سل الجتماعي والإنرتنت، وي�ستهدفون 

ب�سكل عام املواطن وب�سكل خا�ش ال�سباب وطاب املدار�ش.
وال يقت�ش��ر ن�ش��اط املوؤ�ش�ش��ة عل��ى العم��ل املبا�ش��ر يف داخ��ل 
املجتم��ع  يف نطاق ما ت�سمي��ه املوؤ�س�سة "مبناطق النقاب " �سواء 

ع��رب و�شائل التوا�ش��ل االجتماعي اأو يف البا�ش��ات وخطوط النقل 
العام��ة اأو التجمع��ات كاملقايل وال�سارع ب�سكل ع��ام، بل �ستعمل " 
الري��اح الباردة " للو�سول اإلى النخب الجتماعية املوالية اأو تلك 
املتذبذب��ة يف موقفها جله��ة اأن�سار اهلل ل�ستقطابه��ا ولو ب�سكل غري 
مبا�ش��ر اإلى ال�شفة املناوئة، عرب العمل مع منظمات املجتمع املدين 
وموؤ�س�س��ات حملي��ة وخارجي��ة وفرق عم��ل �سبابي��ة واأكادمييون 
وم�شائ��خ قبائل و�شيا�شيون ورج��ال اأعمال وخرباء متخ�ش�شون، 
واأ�سخا�ش موت��ورون لديهم ق�سايا خافية م��ع اأن�سار اهلل خلداع 
املواط��ن الب�سي��ط وت�سهيل الو�سول اإلى اله��دف الذي اأن�سئت من 
اأجل��ه املوؤ�س�س��ة ، وعل��ى اأن يك��ون ه��وؤلء النخب رافع��ة بعد اأن 
ت�سم��ت املداف��ع ل�ستع��ادة احل�س��ور ال�سع��ودي يف مراكز �سنع 

القرار اليمني.
ولبل��وغ اله��دف املن�ش��ود �شتعم��ل املوؤ�ش�ش��ة ال�شعودي��ة ع��رب 
طواقمه��ا امليداني��ة يف مناطق املجل�ش ال�سيا�س��ي الأعلى وحكومة 
الإنق��اذ على تعزيز ح�سورها املجتمع��ي باأقنعة متعددة كالنزول 
واملنا�شب��ات  العام��ة  النق��ل  وخط��وط  االأ�ش��واق  اإل��ى  املبا�ش��ر 
الجتماعية، وتنفيذ حمات جماهريية، وتوزيع من�سورات ومواد 
دعائي��ة واإعامي��ة، وامل�ساهم��ة يف قي��ادة وقف��ات واعت�سام��ات، 
وو�سائ��ل اأخرى كتنفيذ احتجاج��ات اأو �سغ��ب بعناوين م�سبوهة 
يف داخ��ل املناط��ق الت��ي ي�سيطر عليه��ا املجل�ش ال�سيا�س��ي الأعلى 

وحكومة الإنقاذ.
 تعتم��د موؤ�س�سة الرياح الباردة ع��ددا من الطرق وامل�سطلحات 

لتحقيق اأهدافها عرب ن�شر االإ�شاعات املحددة لكل مرحلة:
وت�سم��ل 1- �سخ اأخبار ع��ن �سجاعة وتقدم و�سخامة و�سيطرة 
وانت�س��ارات "ق��وات ال�سرعي��ة والتحال��ف"، ويف املقابل هزمية/
ق��وات  هروب/ان�سقاق/اختاف/�سعف/تراجع/ان�سح��اب/ 

احلوثين.
2- تلفي��ق ق�س���ش ف�ساد و�سرق وهنجمة وظل��م عن اأن�سار اهلل 
مب��ا يك�سبهم الكراهي��ة، ون�سر التذمر من �س��وء الأو�ساع واجلوع 
والفق��ر واملجاع��ة واملعان��اة مب��ا يفقده��م الح��رتام، ويف املقابل 
ن�س��ر اإجنازات ال�سرعي��ة والتحالف يف املناط��ق املحررة وارتياح 
املواطن��ن هن��اك مب��ا يفق��د "احلوثين" ثق��ة املجتمع به��م واأمله 

فيهم..
3- تكثي��ف الهج��وم النف�س��ي عل��ى م�س��ريف وقي��ادات والأفراد 
املنتم��ن لأن�س��ار اهلل وكتابه��م واإعامييه��م يف خمتل��ف مواق��ع 
التوا�س��ل الجتماع��ي با�ستخدام مناذج امل�سطلح��ات والعبارات 
التي مت توزيعها مثل )انقابين/رواف�ش/جمو�ش/عماء اإيران/
مت  وق��د  اإل��خ(  جهلة/مربدقني/كهنوتيني/ل�شو�س/فا�ش��دون.. 
اعتم��اد 167 عب��ارة مت درا�سته��ا واختيارها من ف��رق متخ�س�ش 

للتعميم با�ستخدامها و تداولها ..
4- ن�س��ر ثقاف��ة )البدي��ل الثال��ث( م��ن خ��ال تكثي��ف احلديث 
يف اأو�ش��اط النا���س ع��رب جمي��ع و�شائل تعبئ��ة املجتمع ع��ن قيمة 
ال�سام ورغبة العاقل��ن يف اإنهاء العنف وعن �سرورة دعم وتاأييد 
اأي خم��ارج �سلمية لل�س��راع.. وعن عبثية ا�ستم��رار احلرب وعن 
اأناني��ة املتحاربن.. وعن �سخامة كلف��ة ونتائح احلرب.. وتكثيف 
احلديث عن غباء من ي�سارك يف دعم "النقابين" باملال اأو باإر�سال 

املقاتلن من اأ�سرهم للقتال معهم.. 
5- مهاجم��ة وتعطي��ل وقر�سن��ة املواق��ع وال�سفح��ات الهام��ة 
وامل�سه��ورة لأ�سح��اب الكتاب��ات املوؤث��رة يف الو�س��ط الجتماعي 
لعزلهم ع��ن املجتمع وجت��رئ النا�ش وت�سجيعهم عل��ى مهاجمتهم 

واإ�سعافهم واإفقاد ثقة النا�ش بهم..
وللحديث بقية ع��ن موؤ�س�سة اأخرى جرى اإن�ساوؤها حتت م�سمى 

خادع "رياح ال�سام".
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لي�س��ت �سواريخ كروز او توماهوك حت��ى نريد منها ان تدمر مباين �سديدة 
الت�سليح وت�سويها بالأر�ش "!! 

ولي�س��ت طائ��رات عماق��ة ميكنها حمل كم كب��ري من ال�سواري��خ والقنابل 
املتفجرة "!!

انها طائرات �سغرية احلجم حتمل كمية ب�سيطة من املتفجرات وخطورتها 
تكمن يف انها:

★ تر�سد التجمعات الب�سرية وت�سيبها بدقة متناهية "!! 
*تهاج��م غرف القي��ادة وال�سيط��رة املتنقلة وتقتل كل م��ن فيها وتدمر كل 

اجهزتها
★ت�ستطيع �سرب الهداف املتحركة مثل مواكب القادة والمراء وامللوك 
★ ت�شتطي��ع تدم��ري معظم املراف��ق االقت�شادي��ة العمالقة ع��رب ا�شتهداف 
خزان��ات الوقود " او املواد �سريعة ال�ستعال وحتدث حريقاً هائا كما حدث 

يف م�سايف ارامكو
★وت�ستطي��ع الو�س��ول اإل��ى حمط��ة حتلية مي��اه ال�سرب يف ج��دة وتخلي 

النظام ال�سعودي يوقف على رجل واحدة
★ ولها هيبة ربانية من وقت ظهورها اختفى املهفوف وناموا امراء اململكة 

يف البدرومات "!! 
يجعل �سره يف ا�سعف خلقه ل قاذفات ول بوارج ول عابرات للقارات "!! 

من صفحاتهم

الطائــــرات املسيــرة !!!

تدشينًا للمرحلة القادمة..
الصماد في عدن والرياض وأبوظبي

د/علي الصنعاني

محمد أبونايف

ما بعد اإلعالن الكبير ؟!

من الصفر إلى 3 صماد 

ه��ل لحظت��م اأن ال�سي��د القائ��د ب��داأ بتنفي��ذ 
اخليارات اال�شرتاتيجية الك��ربى تدريجياً منذ 
جمع��ة الفعالي��ة الكبرية يف �سنع��اء ) ال�ساحل 
الغرب��ي م�سوؤولي��ة اجلمي��ع ( واخلط��اب املهم 
ج��دا لل�سي��د ح�سن ن�س��ر اهلل الذي ق��ال فيه انه 
يتمنى لو كان مقاتا مع املقاتلن اليمنين حتت 

راية ال�سيد القائد العزيز وال�سجاع .
املت�سارع��ة  التط��ورات  حج��م  لحظ��وا 
والعان��ات والبيانات الر�سمية ملحور املقاومة 
اأزف��ت  اآل �سع��ود ق��د  وكاأن �ساع��ة ن��زع مل��ك 
واحل��رب العاملي��ة �ستنتق��ل م��ن مرحل��ة اإل��ى 
مرحل��ة اكرب واأو�ش��ع واملواجه��ة �شتكون اكرث 
�س��دة و�سراحة وو�سوح يف املواجهة املبا�سرة 

بن دول العامل املنق�سمة اإلى حمورين .
يوم العان الكبري الذي جاء يف خطاب ال�سيد 
ح�س��ن ن�س��ر اهلل ادرك��ت ان املعرك��ة �ستت�س��ع 
رقعته��ا و�ستكون �ساحة وميدان معركة واحدة 
من اليم��ن اإلى فل�سطن و�ستكون الريا�ش اقرب 
واأب��و ظب��ي اك��ر قرب��اً ل�سرب��ات ال�سواري��خ 

اليمانية والطائرات امل�سرية املتطورة جدا .
وكما وع��د ال�سي��د القائ��د وال�سهي��د الرئي�ش 
ال�سماد ال�سعب اليمني بعام بالي�ستي وطائرات 
م�س��رية اإلى مديات بعي��دة حتقق ا�سرتاتيجية 
ال��ردع، وتنتق��ل تدريجيا مع امل��دى اإلى تغيري 

املعادلة وحتويلها اإلى توازن رعب.
اململك��ة  ان  اهلل  بن�س��ر  ثق��ة  وكل��ي  اق��ول 
ال�سعودي��ة ودويل��ة الإم��ارات �ستدفعان الثمن 
غاليا واليم��ن الكبري �شيكون ه��و الربكان الذي 
�ستجرف حمم��ه كل جيو�ش العم��اء واملرتزقة 

واأدوات االمريكي والربيطاين واال�شرائيلي .
املجتمع الدويل يدرك توازنات القوة ويخ�سى 
ان ينتهي العدوان على اليمن ب�سيطرة اليمنين 
وجي��زان  جن��ران  ال�سليم��اين  املخ��اف  عل��ى 
وع�س��ري و�س��ول اإلى مك��ة وجدة وم��ا بعدهما 
مدينة الر�سول الأعظم م��ن حمور اليمن وتقوم 
قوات احل�سد ال�سعبي بتحرير املنطقة ال�سرقية 
والدمام والقطيف وم��ا حولها ويلتقي اجلمعان 
ومعهم��ا ح��زب اهلل الغال��ب بقوت��ه النوعي��ة يف 

الريا�ش ليك�سروا قرن ال�سيطان .
الأيام القادمة حبل��ى باملفاجاآت وانت�سارات 
اليماين لي�ست اأ�ساطري اأو كما يظن البع�ش خطاأ 
اأنه��ا ماحم من ن�س��ج اخليال ب��ل اين اأراها قوة 
�سعبي��ة مت�سي باإرادة وع��زم وتوفيق الهي عز 
نظ��ريه �سيلتحق بها �سع��وب املنطقة ليتحرروا 

من ال�ستبداد ال�سعودي والغربي .
وما الن�سر ال من عند اهلل

نار على نار وكوارث عظام وعلى العدو حقت 
احلاق��ة ت�سارع ك��وين انطلق بال�سف��ر المريكي 
فجر اليوم الأربعاء، 13 يونيو/ حزيران ومنه 
اإل��ى �سالب ما ل نهاية وم��ن احلديدة يف اق�سى 
غرب �سب��ه اجلزيرة اإلى �سب��ه اجلزر يف اق�سي 
�س��رق اجلزيرة قوما مل يك��ن لهم من �سماد 3 و 

نارها �سرتا
26 7-2018م وبطول اإ�سعاع 1500 وزيادة 
بطبيع��ة اله��دف املحتمل القائ��م رحلة الف ميل 
قطعه��ا ، لينق���ش ال�سماد3 عل��ى الظبي وابوه 
وعيال��ه زلزال عظيم ذهلت ل��ه اأمريكا وا�سقطت 
ل��ه بنتها �سهي��ون وت�سمر الع��راب ال�سكرى يف 

بداواتهم �ساخ�سن فعذاب اهلل �سديد..!
مر�س��ل �سواظ م��ن نار ونحا�ش م��ن عدن اإلى 
الريا�ش حلق ال�سم��اد جنوبا و�سمال فقد وجد 

قوما مف�سدون يف الر�ش ول يفقهون قول 
الدم��ام واملخ��اء مي��اين  كان��ت  بينهم��ا  وم��ا 
اجلزي��رة  �سب��ه  فغ��دت  ت�سونام��ي  وزن  عل��ى 
م�شرح��ا حلوادث عظام اأعلن��ت اأن البحر والرب 

وال�ساحل��ن ولرمب��ا امل�سيق��ن حمرم��ة عليهم 
ثمانن �سنة يتيهون بنفطهم اأنهم تعقلوا

وم��ن بعد بركان والك��روز جاء ال�سماد 2 و3 
ليعلن جمددا ان عوا�شم خدام ال�شيطان االكرب 
حتت ال�سيط��رة وما دبي وج��دة وينبع ورا�ش 

اخليمة عنهما ببعيد ..!
الت�ساع��د العمليات��ي لدى اجلي���ش واللجان 
الطويلت��ان يجع��ل الن�ش��اط االقت�ش��ادي ل��كال 
احلكيم��ة  القي��ادة  باإبه��ام  مو�س��ول  البلدي��ن 
ال�سجاعة وم��ن يحاول العب��ث ال�سبياين بجزر 
اب��واب  نف�س��ه  عل��ى  يفت��ح  و�سواحل��ه  اليم��ن 

اجلحيم ويخ�سر ما بحوزته
وفوق ذلك فا ماأمن بعد اليوم لراأ�ش ا�ستثمار 
اأم��راء  روؤو���ش  و�س��واء  ا�ستعم��ار  ح��ذاء  او 
البع��ران او رووؤ�ش الموال ح��ان الوقت عليهم 
اأن يح��زوا تذاكر الرحيل وعرب زوارق التهريب 
فق��ط ول��ن يط��ول اله��روب فال�سماد �س��وف لن 
ي��رتك ث��ار �سعب��ه وثورت��ه وث��اره واهلل حميط 

بالكافرين

ـــادة  ـــي ـــس ــة وال ــل ــي ــب ــق ال
كم ن�سعر بالفخر والعتزاز ونحن نرى اأبناء 
القبائ��ل يف موط��ن الوعي مدافع��ن عن الوطن 
الع��دوان  وال�ستق��ال يف مواجه��ة  والكرام��ة 

بقوافل من ال�سهداء.
اأن�س��ار  وك��م ه��ي عظيم��ة وواعي��ة قي��ادة 
اهلل الت��ي ادرك��ت منذ وق��ت مبكر حج��م التاآمر 
الأمريك��ي ال�سع��ودي عل��ى املجتم��ع وخا�سة 
القبيل��ة - كون تل��ك القوى - توؤم��ن اأن متكنها 
و�سيطرته��ا على البلد لن يتحق��ق اإل باإ�سعاف 
القبيلة اليمنية وتبديد وت�سويه قيمها الراف�سة 
للو�ساي��ة او املحتل او الظلم ، ل��ذا ا�ستخدمت 
اأمريكا ال�سعودية لتكوين وتنفيذ اأجندة التدمري 
املمنهج لليمن وجمتمع��ه القبلي فاعتمدت على 
اأجندته��ا يف ا�سع��ال احل��روب ومتزي��ق وحدة 
الن�شي��ج القبل��ي وك�ش��ب ال��والءات ع��رب املال 
ال�سع��ودي كبداي��ة جلعل امل��ال الجنبي حال 
او طبيع��ي بالرغم من حت��رمي العراف القبلية 
والد�ستور اليمني اأخذ اأموال من قوى اأجنبية ، 

وتل��ك كانت البداية التي تثقف بها الكثري و�سار 
ت تل��ك الثقاف��ة ال�سا�ش لق��رار اأنا�ش وقوي يف 

بيع الوطن لاأجنبي كونها تربت على ذلك . 
وم��ن جان��ب اأخ��ر راأت ال�سلط��ة العميلة اأن 
الأجن��دة ال�ستعماري��ة �ست�سه��ل وت�سمن بقاء 
باحل��روب  من�سغل��ة  والقبيل��ة  طامل��ا  حكمه��ا 
وال�سراعات والتناف�ش على ال�سلطة امل�سيخية 
او امل�سلحي��ة ، ف��كان النظ��ام العمي��ل الفا�س��د 
اأداة اأخ��رى بي��د ال�ستعم��ار لتفتي��ت الن�سي��ج 
االجتماعي كلي��اً عرب ايج��اد وحماولة ت�شوير 
اأن القبيل��ة م�سدر الفو�س��ى والتخلف وجندت 
القام املاأجورة والكتاب لتج�سيد هذا ال�سعور 
لإيجاد �س��رخ وا�سع ي�سعب مع��ه التوحد �سد 
ال�سلط��ة او �س��د امل�ستعمر ، لي���ش ذلك فح�سب 
بل اأ�سهمت ال�سلطة يف ت�سطيح الثقافة الوطنية 
ومعن��ى ال�ستق��ال ومنهج��ت الف�س��اد ب�ست��ى 
انواع��ه ، فا عجب اأن نرى من ي�سفق لاحتال 

او ي�ستهن به فهو ابن ثقافة ا�ستمرت عقود .

وبنظ��رة واعية وعلمية واميانية قادرة على 
مواجه��ة امل�س��روع ال�ستعماري �سع��ت قيادة 
اأن�س��ار اهلل ومن��ذ بداي��ة تكوينه��ا اإل��ى ايقاف 

احلروب القبلية واإنهاء الثارات يف كل املناطق 
ومازالت على ه��ذا النهج من اجل تعزيز حلمة 
القبيل��ة اليمنية ، وق��درت اأن مواجهة م�سروع 

ال�ستعم��ار لن يتم اإل ب�س��رب كل اوكار التاآمر 
املتمثل��ة يف الق��وى امل�سيخي��ة الت��ي يعل��م كل 
يف  التدمريي��ة  وم�ساريعه��ا  عمالته��ا  املجتم��ع 
الداخ��ل اليمن��ي - به��ذا العمل - اثب��ت اأن�سار 
اهلل اأن القبيل��ة عام��ل ا�ستقرار وام��ن للمجتمع 
ككل و�س��ارت القبيلة عملياً اداة فاعلة يف ايجاد 
الدول��ة ال�سامن��ة القوي��ة امل�ستقل��ة ، ولي�س��ت 
عائق��ا امام القانون او التح�س��ر ، كون القانون 
وادبيات التح�سر تنبذ العمالة للخارج وجترم 
الحتال وتنبذ التع�سب الديني او املذهبي او 
املناطقي وه��ذا هو ما جت�س��ده القبيلة اليمنية 
وابناوؤها ومعهم اأن�سار اهلل ، فدعوات املناطقية 
والفرقة واملذهبية والعن�سرية والقتل بالهوية 

ماثلة يف مناطق �سيطرة املحتل واأجندته .
و�شتبق��ى القبيل��ة كم��ا كان��ت ع��رب التاري��خ 
ح�سن��اً منيع��اً للع��زة وال�سم��وخ والدفاع عن 

اليمن . 

محمد الصفي الشامي

الباهوت الخضر

من خ��ال الجن��ازات الخرية يت�س��ح ان قيادة 
اجلي���ش انتقل��ت ملرحل��ة ا�سرتاتيجي��ة جدي��دة يف 

مواجهة العدوان متثلت اأبرز ماحمها يف التايل:
- تو�سيع النطاق اجلغ��رايف للمعركة كا�ستهداف 

مقر قيادة الحتال يف عدن لأول مرة
-  �س��رب الماكن القت�سادي��ة احل�سا�سة داخل 
يف  ارامك��وا  م�سف��اة  كا�سته��داف  الع��دوان  دول 

الريا�ش ومطار ابو ظبي يف المارات ...
مرتزق��ة  لقي��ادات  الول  ال�س��ف  ا�سته��داف    -
الع��دوان كم��ا حدث يف م��ارب واجل��وف والبي�ساء 
والرتكيز على ا�ستهداف هذه القيادات له انعكا�سات 
�شلبية على �ش��ري املعركة الربية للمرتزقة وحتطيم 
معنوياته��م املنهارة ا�س��ا وبالتايل خ�س��ارة ورقة 

قوية كان يراهن عليها العدو ....
 ويف البح��ر تاأتي العملية النوعي��ة يف ميناء املخا 
لتوؤك��د ان الق��وة البحري��ة جاهزة باأعل��ى التقنيات 
للمعرك��ة البحري��ة اينما يريد الع��دو وان جغرافية 
البح��ر الت��ي كان ي�ستخدمها الع��دو ل�ساحله متاما 
وينطل��ق منها مل�شاندة املعرك��ة الربية مل تعد كذلك 
فق��د حتول��ت املوازين واأ�سب��ح البحر خط��را على 

العدو..
وبالإ�ساف��ة للق��وة ال�ساروخي��ة الت��ي و�سل��ت 
ملرحل��ة املدى البعيد ومن�سات حتت الر�ش يكتمل 
اركان ال��رد اليمن��ي ال�ساروخي والبحري واجلوي 
والربي ... وبالتاأكيد فان لكل ما ذكر اعاله تداعيات 
ور�سائ��ل ع�سكرية واقت�سادي��ة و�سيا�سية ل ي�سمح 

الوقت لتف�سيلها ...
 ه��ذا التحول ال�سرتاتيجي امليداين جاء بعد عدة 
مراحل تدريجية �سهدتها احلرب منذ بداية العدوان 

وحتى اليوم وكانت كالتايل:- 
  املرحل��ة الول��ى: امت�سا���ش �سرب��ة الع��دو يف 

بداية العدوان وا�ستيعابها ب�سكل كامل..
  املرحل��ة الثاني��ة: اع��ادة تنظي��م ال�سف��وف مبا 
يحق��ق ال�سم��ود يف وجه الع��دوان ويوقف اي تقدم 

جديد له والثبات على ذلك..
املرحل��ة الثالث��ة: الدخ��ول يف مرحل��ة ا�ستنزاف 

العدو ع�سكريا واقت�ساديا واي�ساله ملرحلة ا�ستنفاد 
كام��ل اوراق��ه وخيارات��ه بالت��وازي م��ع تخفي��ف 
اخل�سائ��ر الع�سكري��ة وحتجي��م ال�س��رار املدني��ة 

باكرب قدر ممكن ...
املرحل��ة الرابع��ة: النتق��ال م��ن مرحل��ة الدفاع 
اإل��ى مرحلة الهجوم عل��ى العدو مع ب��دء ا�ستخدام 
بع�س اخليارات الربية واجلوية والبحرية التي مت 
التح�س��ري لها بهدوء خال الفرتات املا�سية وت�سهد 
هذه املرحلة ت�ساع��دا لعمليات الرد اليمني على كل 
امل�شتوي��ات �ش��واء يف ال��رب او اجل��و او البحر وهنا 
تغ��ريت موازي��ن املعركة فقد اأ�سب��ح العدو مدافعا 
بع��د ان كان مهاجم��ا، وه��ذا يف ح��د ذات��ه انت�س��ار 
ا�سرتاتيج��ي وحت��ول يف املعرك��ة ل�سال��ح اجلي���ش 

واللجان ال�سعبية   ....
 الن متتلك القيادة الكثري من اخليارات والوراق 
الت��ي ت�س��رب بها العدو مت��ى واينما �س��اءت، بينما 
ه��و قد ا�ستنزف كل اوراق��ه ومل يعد ميتلك ال تلقي 
ال�سرب��ات تل��و ال�سربات حتى ي�سق��ط على الر�ش 
وله��ذا جن��د ان حتركاتهم تف�س��ل قبل ان تب��داأ وان 
حم��اولت حماي��ة اأنف�سهم مل تنج��ح وقد ظهر حجم 

الفا���ش ال��ذي و�سل��وا اليه حت��ى عل��ى امل�ستوى 
العام��ي واأ�سبحوا ي�سكون من بع�ش المور التي 

كانوا ل يعريونها اهتماما يف بداية العدوان ...
ت�ساع��د ال��رد اليمن��ي يت��م فيه مراع��اة جمريات 
الح��داث يف املنطق��ة وحتولته��ا لتحقي��ق هدفن: 
الول �سم��ان تاأث��ري ال��رد عل��ى دول الع��دوان وان 
تك��ون ال�سرب��ات موؤمل��ة ول��و كان��ت قليل��ة والثاين: 
التخفي��ف م��ن ردة الفع��ل لدول الع��دوان وحتجيم 
التاأيي��د ال��دويل له ومن��ع ا�ستثم��اره ل�ساحله وهذا 
ال��ذي ن�ساهده اليوم حي��ث كان العدوان يعمل على 
ح�س��د تاأيي��د العامل مع��ه بذريعة باب املن��دب لكنه 
اليوم مل يلق ا�ستجابة واندفاعا دوليا كما كان �سابقا 
بل اأ�سبح حتالفه يف تفكك وبدء املجتمع الدويل يعيد 

النظر يف ح�ساباته مبا يجري يف اليمن ...
وله��ذا م��ا يح��دث م��ن �سم��ود مين��ي ا�سط��وري 
�سيك��ون له تداعيات ايجابية على املنطقة و�سعوبها 
و�سلبي��ة عل��ى امل�س��روع المريك��ي ال�سرائيلي بل 
ومتث��ل هزمي��ة التحال��ف المريك��ي ال�سع��ودي يف 
اليمن نقطة حتول ا�سا�سية يف تراجع امل�ساريع التي 
اعلنتها الدارة المريكية واأبرزها �سفقة القرن ...

زيد الغرسي
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ــداتاحلقيقة ترصد ردود ناشطني عرب على قصف صماد 3 مطار ابوظبي ــري ــغ ت
احلوثي��ون يخالف��ون كل توقع��ات املحلل��ني اال القليل من 
الذي��ن يوؤمنون بالغيب!! بوارج وطائ��رات حربية وحتالف 
عرب��ي مدع��وم م��ن ام��يكا مل ي�صتط��ع ان يدخ��ل منطق��ة 
�صعودي��ة  املفاج��اأة ب�ص��رب باخ��رة  تاأت��ي  ث��م  احلدي��دة، 

واماراتية، وا�صتهداف مطار ابو ظبي بطائرة م�صية.
�صتتغي قواعد اللعبة والغلبة للم�صت�صعفني.

متيم العبودي

بع��د ا�صتهداف #احلوث��ي ملطار #اأبوظب��ي والذي اليبعد 
ع��ن مط��ار #دبي �ص��وى 120 ك��م فق��ط �صيلقي باآث��اره على 

اقت�صاد و اأمن اجلارة املنهارة يف #�صاحل_عمان 
ه��ذه نتائج اللع��ب والعبث باأم��ن ال��دول وحماولة �صرقة 

مقدرات ال�صعوب ممن ظنت يومًا باأنها دولة عظمى !
#ق�صف_مطار_ابوظبي

عبداهلل الوذين كاتب قطري

و�ص��رب  ال��دويل  #ق�صف_مطار_اأبوظب��ي،  حادث��ة 
البارج��ة )اأو ناقلتي النفط ال�صعوديت��ني ح�صب الرواية(، 
تد�ص��ني ملرحل��ة جديدة من ال�ص��راع على #اليم��ن، �صتت�صم 
بانك�ص��اف �صفهاء اأبو ظبي والريا���ش، وعبثية حربهم على 
، الذي اغتالوا ثورته ومزقوا حُلمته،  ال�صعب اليمني االأب��يرّ

ون عن �صبيل اهلل.. ُدرّ بطرًا ورياء النا�ش، وَي�صُ

حممد املختار ال�صنقيطي 
كاتب موريتاين

 
لو �صح خرب اإعالن #احلوثيني ا�صتهدافهم مطار #اأبوظبي
فاإن هذا �صي�صبح اأكرب دليل على اأن احلوثيني وطنيون من 
اأرف��ع ط��راز ؛ وال ي�صم��ح الأي ان�صان ان يتهمه��م يف وطنيتهم 

وال يف مينيتهم 
#اأبوالتاريخ

د حممد اجلوادي مفكر م�صري

االإع��الن ع��ن ق�ص��ف مط��ار اأب��و ظبي م��ن ِقب��ل طائرات 
احلوثي��ني امل�صية قد يكون مقدمة لعم��ل اأعظم اإذا مل يتم 

تدارك املوقف.
"اخلدم��ات  قطاع��ي  ه��و  االإم��ارات  يف  الدول��ة  عم��اد 

والتج��ارة" وم��ا يحوي��اه م��ن م��وارد كال�صياح��ة، وتعطي��ل 
املط��ارات يعقب��ه تعطي��ل موان��ئ ث��م وق��ف ن�ش��اط الدولة 

بالكلية
#�صماد3_تق�صف_اأبوظبي

�صامح ع�صكر كاتب ومفكر م�صري 

بع��د اربع �صنوات من الق�ص��ف و القتال ال�صر�ش و احل�صار 
اخلان��ق الي��وم طائرة امل�ص��ية اليمني��ة ت�صته��دف عا�صمة 
املقاتل��ون  كيلوم��رت،   1500 تبع��د  الت��ي  االإم��ارات  دول��ة 
اليمني��ون وحي��دون و مقاومون، االأم��ة االإ�صالمية يجب اأن 

تفتخر بهم.✌✌✌
#�صماد3_تق�صف_اأبوظبي

اإعالمي من االحواز

مواقع املالحة اجلويةالدولية توؤكد #ق�صف_مطار_
ابوظب��ي وارتب��اك املالحة في��ه حت��ى ال�صاعة9.30م�صاء 
،فاإعالم #�صماد3 التاب��ع حلكومة #�صنعاء اكرث م�صداقية 
يف نق��ل املعلوم��ة م��ن اع��الم التحال��ف الفا�ص��ل) دولتني + 
ملي�صيات(،االرتب��اك والك��ذب ب��ات وا�صح��ا ام��ام عزمي��ة 

رجال اجلي�ش واللجان ال�صعبية وقوة ردهم وب�صالتهم

اأحمد العيناوي

اإذا مل تع��د دول التحال��ف اإل��ى �صوابه��ا فم�صابه��ا �ص��وف 
يكون يف االأيام القادمة جلل.

�صم��اد3 هو الأخطبوط القادم الذي �شوف يوقظ م�شجع 
دول التحال��ف الأن اأذرعت��ه امللون��ة بل��ون ال�صح��راء تعرف 

الطريق للو�صول اإلى حيث يوؤمل التحالف.
مطال��ب اليمني��ني �صهل��ه وم�صروع��ة رفع احل�ص��ار ووقف 

الغارات اجلوية و�صحب قوات التحالف

�صيف النوفلي

احلوث��ي ي�صته��دف مط��ار ابوظب��ي وي�صته��دف بارجت��ني 
للنف��ط لل�صعودية .... نع��م اإنها ردة الفعل ي��ا بن زايد وبن 
�ص�صلم��ان.. لقد ن�صرمت اخلراب ي��ا �صياطني العرب وهذا هو 

ح�صاد مافعلتموه

ال�صعودية تاميز

ال�صماد 3 

ال ُت�ص��د وال ت��رد ... رغ��م حال��ة اال�صتنف��ار واجلهوزية 
للدف��اع اجلوي االإماراتي واالأميك��ي واأجهزة الر�صد حللف 

الناتو . 
به��ذه املعادلة فقط قد يعود ح��كام االأمارات وال�صعودية 

اإيلرّ ر�صدهم!
و�صيعودون باجلزمة العتيجه ✌ 

طائ��رات �صم��اد 3 امل�صية �ص��الح ناج��ع يف تعطيل حركة 
ال�صفن والب��وارج ومهاجمتها ما يعني �صيطرة بحرية ت�صكل 

تهديدا حقيقيا لل�صفن يف البحر
✌الرحمة واملغفرة لروح ال�صهيد "ال�صماد " 

امل�صافة التي قطعتها الطائرة امل�صية �صماد 3 1500 كيلو 
مرت ، ونفذت مهمتها بنجاح .

ميك��ن الأي حمل��ل ع�صكري اأن يعي معن��ى ان تقطع طائرة 
م�صية هذه امل�صافة وتنفذ مهمتها !

انه ال�صماد 3✌ 

عبد احلميد د�صتي
كاتب وبرملاين كويتي

العني بالعني واجلروح ق�صا�ش
لروح ال�صهيد #�صماد3_تق�صف_اأبوظبي

انتهت عا�صفة عاركم
وما االع�صار اإال الجتثاث عهر دويالتكم

فالزلتم ببغيكم وعنجهيتكم
ماد يا�صهاينة اأول قطرة خي �صتمطر من طائرة اال�صرّ

من مل ي�صجد هلل ويطلق #ال�صرخة فقلبه ميت
نحن ل�صنا بحلم وكابو�صكم حقيقي 

انتظروا القادم من اليمن اأعظم

اإعالمية عراقية

تدرون و�ش يعني ق�صف مطار #اأبو_ظبي ؟! 
ال تنظ��روا اإلى اخل�صائر التي احدثته��ا قذائف طائرات 

احلوثي. 
ب��ل ترقبوا الزل��زال االقت�ص��ادي الذي �صيح��دث الإمارة 

اأبوظبي. 
جزء من امل�صتثمرين �صيبدوؤون بنقل اأموالهم وا�صتثمارها 

يف بلد اآمن.
عدد من ال�صركات �صتبداأ باإلغاء عملها يف اأبو ظبي .

مواطن حجازي

املفاج��اآت الت��ي وع��د به��ا زعي��م #ان�ص��ار_اهلل تك�صف 
ع��ن نف�صه��ا.. ب��وارج اأو حتى "�صحن��ات نف��ط" #ال�صعودية 
ت�صتعل باالأم�ش والي��وم مطار #ابو_ظبي يق�صف بطائرة 
ة.. اأهل امل�صية يقولون ويفعلون ومن يعاديهم يت�صبب  م�صيرّ

عرقًا من حرج الف�صل املرتاكم

اإ�صراء الفار�ش

االإع��الن ع��ن ق�ص��ف مط��ار اأب��و ظبي م��ن ِقب��ل طائرات 
احلوثي��ني امل�صية قد يكون مقدمة لعم��ل اأعظم اإذا مل يتم 

تدارك املوقف.
"اخلدم��ات  قطاع��ي  ه��و  االإم��ارات  يف  الدول��ة  عم��اد 
والتج��ارة" وم��ا يحوي��اه م��ن م��وارد كال�صياح��ة، وتعطي��ل 
املط��ارات يعقب��ه تعطي��ل موان��ئ ث��م وق��ف ن�ش��اط الدولة 

بالكلية

مطار اأبو ظبي الدويل 
ه��و مطار رائد وله �صمعته الكبية م��ا الذي يجنيه ابناء 
زاي��د م��ن مغامراتهم يف اليم��ن الذي كلما اقدم��و على عمل 
يف اليمن زادوا �ص��وء يف �صمعتهم واقت�صادهم ال�صربة الذي 
نفذه��ا �ص��الح اجلو اليمن��ي امل�صي �صيكون لها اث��ر كبي على 

االقت�صاد االماراتي وهذه اول �صربه والقادم ا�صواء
م���ش اأنور قرقا�ش هدد بتحري��ر احلديدة بعد �صرب  باالأ

بارجة الدمام
فم��اذا هو الي��وم فاعل بعد ا�صته��داف احلوثيني ملطار ابو 

ظبي؟! 
رغ��م كل حم��اوالت االن��كار ب��اأن م��ا عط��ل املالح��ة يف 
#مطار_ابو_ظبي كان ب�صبب تعطل مركبة امداد ، ولكنا 

غي م�صدقني فنحن متعودون على مثل هذي االأ�صاليب!
متى �صتعقلون باأنكم فا�صلون؟

را�صد الدو�صري .. كاتب �صعودي

#�صماد3_تق�صف_اأبوظبي
ط��ي ابابيل يق�ص��ف مطار اع��داء اهلل وللموؤمنني لي�صفي 

�صدور قوم مظلومني
بوركت تلك االيادي التي تخط فجر جديد

بورك��ت تل��ك الهام��ات التي حتن��ي هلل خ�صوع��ا ويذيدها 
ذالك.�صموخا

بورك لكم اخوتنا اهلنا احبتنا يا اهل اليمن ال�صرفاء

اإعالمي �صوري

كتب/مختار الشرفي

للع��دوان  للمواجه��ني  ميك��ن  مت��ى  اإل��ى 
ال�صعو�صهيوين ال�صمود بوجه العدوان ؟ و هل 
ال�صم��ود فقط يكفي ؟ هل يزعج دول العدوان 

ال�صمود و ي�صنع فارقا مع الزمن ؟
هذه كانت اأكرث االأ�صئلة التي ت�صغل عقول و 
تفك��ي من كانوا ينتظرون اأن يتوقف العدوان 
على اليمن اأو االنت�صار عليه ، اأو من كانوا و ما 

زالوا ي�صككون يف اإمكانية حدوث ذلك..
االأ�صئل��ة  جمي��ع  اإجاب��ات  كان��ت  حينه��ا  و 
تنته��ي اإل��ى اأن ال�صمود هو املتاح و هو ما يجب 
اأن يفعل��ه اليمني��ون، الأن اخلي��ار البدي��ل هو 
اال�صت�ص��الم اأو االنهي��ار و الهزمية و العبودية 
و االمتهان للكرامات و هدرها لع�صرات ال�صنني 
م�صتقبال بعد اأربعة عقود منها قد انق�صت و ال 

يريد اليمنيون اأن تعود اأو يعودوا ملثلها.

 لك��ن مع توايل الأي��ام و ال�سهور ات�س��ح اأن هذا 
بقلي��ل  للع��دوان  املواجه��ة  باأدوات��ه  و  ال�سم��ود 
م��ن ال�س��اح و كث��ري م��ن ال�سجاع��ة و الدم��اء و 
الت�سحي��ات و قبلها بن�سرة اهلل و اليقن باأن اهلل ل 
يخلف وعده ، كان و ما يزال القاعدة التي تراكمت 
عليه��ا تط��ورات املعركة و مل يك��ن ال�سمود خيارا 
وحي��دا، و كان مبفرده قب��ل كل �سيء خيارا جمديا 
و مثم��را ؛ الأن��ه اأت��اح الفر�ش��ة اللتق��اط االأنفا�س 
وترتي��ب البيت من الداخل ، و اأتاح املجال لتطوير 
م�ستم��ر لاإمكان��ات املتاحة و من ث��م رفع م�ستوى 

الق��درات الع�سكرية و الإداري��ة و ال�ستخبارية و 
راك��م كّما هائال من اخل��ربات الع�شكرية و القتالية 
امليدانية ، و انتقل املقاتلون اإلى مرحلة البتكار و 
التطوي��ر و اإنت��اج اأدوات ردع كانت كفيلة بتحقيق 
ال�سدم��ة للعدوان بع��د اأن كانت مرحل��ة ال�سمود 
مكلف��ة علي��ه اإن على امل�ست��وى امل��ادي والب�سري 
اأو عل��ى م�ست��وى ال�سمعة و الهيب��ة التي مرغت يف 
الوح��ل حت��ت اأق��دام اليمني��ن احلافي��ة ، و كانت 
الهجم��ات على احل��دود و ال�سيطرة عل��ى املواقع 
ال�سعودي��ة يف جن��ران وجي��زان و ع�س��ري كارث��ة 
حقيقي��ة عل��ى ال�سعودي��ة ، حي��ث ال�سيط��رة على 
مواق��ع و ل��و حم��دودة م��ن االأرا�شي الت��ي تعترب 
�سمن حدود اململكة ال�سيا�سية ، كفيلة بر�سم م�سار 
بدايات املعرك��ة و و�سع �سكل نهاياتها ع�سكريا اأو 
�سيا�سيا ، و هنا ب��داأت تظهر بف�سل عزمية القيادة 
و املجاهدي��ن يف اجلي�ش و اللجان ال�سعبية بقيادة 
ال�سيد عبدامللك بدر الدين احلوثي مروحة خيارات 
ا�سرتاتيجية وا�سع��ة ، كان يف مقدمتها ال�سواريخ 
البال�ستية التي �سرب��ت يف البداية مواقع ع�سكرية 
�سعودي��ة حدودي��ة و بق��درات و مدي��ات حمدودة 
ب�سواري��خ ال�سرخ��ة و زل��زال و غريه��ا و الت��ي 
توجت يف البداي��ات ب�سواريخ التو�سكا التي كانت 
طامة كربى عل��ى العدوان وتمعات��ه و ح�شدت 

قيادات��ه الإماراتي��ة و ال�سعودي��ة يف �سحن اجلن 
مب��اأرب يف اأول منا�سب��ة ظه��ر فيها ه��ذا ال�ساروخ 
يف م�س��رح العملي��ات الع�سكري��ة ، لتتوال��ى بعدها 
اإجن��ازات القوة ال�ساروخية و التي كان الت�ساعد 
يف قدراته��ا ومدياتها وطبيعة اأهدافها موؤ�سرا على 
اأن احل��رب ب��داأت تاأخ��ذ بع��دا خط��ريا عل��ى دول 
العدوان ، ومل تعد جمرد حرب ا�ستنزاف لرواتها 
الهائل��ة و اإمن��ا بات��ت احل��رب ت�سكل خط��را على 
م�سادر متويل هذه الدول و التي تعد واقعا اأموال 
مملوك��ة لأم��ريكا ولكن خارج حدوده��ا ال�سيا�سية 
اجلغرافي��ة ، ما يجعل من ه��ذه التطورات م�سدر 
تهديد يتجاوز ح��دود اإقليم �سبه اجلزيرة العربية 
يف اأق�س��ى جن��وب الك��رة الأر�سي��ة و�س��ول ال��ى  
اوروب��ا و انته��اء باأق�سى �سماله��ا يف اأمريكا حيث 
م�سان��ع ال�س��اح و ال�سركات العماق��ة التي متول 
من خزائ��ن ال�سعودية و ت�سغ��ل بنفطها ،، و باتت 
دول الع��امل بع��د هذا التطور ت��درك اأنه مل يعد من 
م�سلحته��ا التعامل مع احل��رب يف اليمن من زاوية 
م��ا حت�سل عليه من اأموال مقاب��ل �سفقات ال�ساح 
او م��ا تدفع��ه دول الع��دوان مقاب��ل التعام��ي ع��ن 
جرائمه��ا يف اليم��ن؛ الأن خ�شائره��ا املبا�شرة اأكرب 
م��ن اأن يحتملها اقت�ساده��ا املرتاجع و الذي يعاين 
م��ن ك�س��اد ل ينق�سه ح��دوث اأي زي��ادة يف اأ�سعار 

النف��ط اأو اأي هموم اأو خماوف اقت�سادية اإ�سافية 
الع�سكري��ة و تهدي��د  العملي��ات  نتيج��ة �سخون��ة 
املاح��ة البحرية يف البحر الأحم��ر و باب املندب، 
الت��ي تفت��ح الب��اب اأم��ام اإمكاني��ة ق�س��ف ميناء و 
مدينة دب��ي و امل�سالح احليوي��ة و ال�سرتاتيجية 
لأبوظب��ي و الريا�ش، و بالت��ايل اإ�سابة �سرع بقرة 
ترام��ب و حرمان عمال م�سانع ال�س��اح يف اأمريكا 

من حليبها ..
 حالة التوازن يف الرعب التي احدثتها الطائرات 
امل�س��رية التي طورها املجاهدون اليمنيون يف زمن 
ال�سم��ود، ه�سمت الطماأنينة ل��دى دول العدوان و 
غ��رف قياداته��ا الع�سكري��ة و مع�سكراته��ا من اأي 
اأ�سرار ق��د تلحقها من اجلو و اأنه��ت تفردها متاما 
باأجواء املعركة ، و بعد ا�ستخدام اجلي�ش و اللجان 
ال�سعبي��ة ملنظوم��ة فاعل��ة من الطائ��رات امل�سرية 
املذخ��رة بعدة قنابل و و�سولها اإلى م�سايف النفط 
ل�سرك��ة ارامك��وا يف الريا�ش و تدمريه��ا و ا�سعال 
احلرائ��ق فيه��ا و يف قيمته��ا يف �س��وق بور�س��ات 
العامل املالية ، انتهت حالة ال�سرتخاء دوليا حيال 
اجت��اه تدحرج كرة النار يف الع��دوان على اليمن ، 
و توقف��ت اأح��ام ال�سعودية و الإم��ارات و اأمريكا 
بقدرتها على حتقي��ق ن�سر قريب او حتى بعيد، و 
ات�س��ح اأن اأي انت�س��ار مفرت�ش له��ا �ستكون كلفته 

- م��ع املدى و تنام��ي قدرات اليمني��ن الع�سكرية 
- اأك��رب مم��ا قد يحققه م��ن مكا�ش��ب ، لتزيد قناعة 
دول الع��دوان - و اإن ظل��ت تكاب��ر – باأن اخلروج 
م��ن م�ستنقع اليمن هو اخلي��ار الأ�سلم ، و ما مينع 
ال�سعودي��ة و الإم��ارات م��ن اتخاذ ه��ذا القرار هو 
اأن اإيق��اف الع��دوان من دون اإع��ان اأي ن�سر لها و 
ل��و اإعاميا يعني الإطاحة ر�سمي��ا مبحمد بن زايد 
و حمم��د بن �سلمان من ولي��ة العهد يف الإمارات و 
يف ال�سعودي��ة، و نهاية م�سريته��م و طموحاتهم يف 
احلك��م، لذلك �سي�ستم��رون يف خيار احلرب و جعل 
نهايتهم اأكر ماأ�ساوية ، و بحيث تتجاوز اخل�سائر 
زوال قي��ادات هذه احل�سائر اإل��ى زوال احل�سائر 
برمته��ا ، و يكون ال�سمود العظي��م لليمنين الذين 
ب��داأوا معركته��م باهلل ودمه��م و �سيء م��ن بنادق ، 
�سانع حتولت جارف��ة �ستلتقي ب�سكل طبيعي مع 
مد و جزر النت�سارات يف �سوريا و العراق و لبنان 
و قريب��ا يف مياه اخللي��ج الفار�شي ، و التي �شتجرب 
اأم��ريكا و اإ�سرائي��ل عل��ى اإجبار اأنظم��ة احل�سائر 
عل��ى النكفاء واإنهاء الع��دوان اإن كانت تعقل ، اأو 
بقاره��ا وحظائرها باأكملها  اإل��ى حتمية خ�سارتها لأ
اإن مل تعق��ل ، و مل ت�ستوع��ب اأن �سم��ود اليمني��ن 
جتاوز يف طموحه و مداه الوقوف يف وجه العدوان 

اإلى جتفيف منابعه و يِلّ عنق مدافعه ..

صـمــود اليمنيـني ،، أرضـيــة نصــرهم
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وقال “باميان” يف مقال ن�سره على موقع املعهد “اإن ال�سعودية 
ب��داأت حملته��ا الأخ��رية يف اليم��ن ع��ام 2015؛ به��دف الإطاح��ة 
باملتمردين احلوثين، الذين تعدهم القيادة ال�سعودية قريبن من 
اإي��ران، وبدل من حماول��ة الإمارات اإقن��اع اأ�سدقائها يف الريا�ش، 

فاإنها دخلت معهم يف م�ستنقع اليمن؛ اأما باأن تهزم اإيران”.
واأ�س��اف اأن��ه يف اليم��ن اأدت احل��رب اإل��ى تده��ور الأو�س��اع 
الإن�ساني��ة يوم��ا بعد ي��وم، ولاإم��ارات وال�سعودي��ة اأي�سا، حيث 
حتول��ت لكارث��ة اأي�سا لكل م��ن الدولتن، خا�س��ة اأن اإيران يتزايد 

تاأثريها على ح�سابهما.

أبو ظبي دفعت رواتب للمرتزقة من كولومبيا
وي�سري الكاتب اإلى اأن “الإمارات وال�سعودية اأعلنتا عن التدخل 
لإعادة هادي، وان�سمت اإليهما البحرين وم�سر والكويت والأردن 
وال�س��ودان واملغرب، التي كان دافعها نوع من ال�سعور بالواجب، 
ل القلق من دور احلوثين يف اليمن، فيما فتحت جيبوتي واإرترييا 
وال�سوم��ال اأجواءه��ا وموانئه��ا للتحال��ف، وكان��ت قط��ر ع�سوا 
رمزي��ا يف التحال��ف حت��ى توت��رت عاق��ات الدوحة م��ع الإمارات 

وال�سعودية، ما اأدى اإلى دعوتها لرتك التحالف”.
ال�سعودي��ن  اجلن��ود  اإل��ى  “بالإ�ساف��ة  اأن��ه  اإل��ى  ويلف��ت 
والإماراتين، فاإن اأبو ظبي دفعت رواتب للمرتزقة من كولومبيا، 

وجن��دت ال�سعودي��ة الآلف م��ن ال�سوداني��ن، فيما زعم��ت الأمم 
املتحدة اأن اإريرتيا ن�سرت قواتها يف احلرب، وت�ستخدم الطائرات 
للقي��ام ببع���ش العملي��ات، ودعم��ت  الإماراتي��ة مط��ار م�س��وع 
الولي��ات املتحدة، وب�سكل ه��ادئ، هذا التدخل، م��ن خال اإعادة 

تزويد الطائرات بالوقود، وتوفري الذخرية”.

العملية لن حتتاج إال أسابيع
ويق��ول الباح��ث اإن “الإم��ارات وال�سعودي��ة اعتقدت��ا اأن هذه 
العملية لن حتت��اج اإل لعدة اأ�سابيع، حيث حققت القوات املوالية 
لهم��ا تقدما، وا�ستع��ادت عدن يف اجلنوب، ودعم��ت الريا�ش عددا 
م��ن القبائل والف�سائ��ل الع�سكري��ة، وعملت مع ح��زب الإ�ساح، 
وهو اأهم حزب اإ�سامي ميني له ارتباطات مع الإخوان امل�سلمن، 
اإل اأن الإم��ارات تبغ���ش الإخوان، وعملت عل��ى تقوي�ش �سلطتهم 
يف م�س��ر وليبي��ا ومناط��ق اأخ��رى، ودعم��ت احل��راك اجلنوب��ي 
واجلماع��ات ال�سلفي��ة، الت��ي ل تثق بحزب الإ�س��اح، وتنظر اإلى 

احلوثين على اأنهم مرتدون”.
وي�س��ري اإل��ى اأن “التقدم توقف، وحاول��ت القوات املدعومة من 
ال�سعودي��ن والإماراتي��ن التحرك نحو املناط��ق القريبة من تلك 
الت��ي ي�سيط��ر عليه��ا احلوثيون، وب��دا الن�سر ال�سري��ع، مثل بقية 
الآم��ال ال�سعودية يف اليم��ن، جمرد وهم، وبعد اأك��ر من 3 اأعوام 

�سن��ت ال�سعودية اأكر من 100 األف طلعة، واأنفقت املليارات على 
اجله��ود احلربي��ة يف ال�سه��ر، واأدت الغ��ارات اجلوي��ة اإلى تدمري 
معظم اليمن، وقتل اآلف املدنين، ورغم هذا كله �سمد احلوثيون، 
ويف الوق��ت ذات��ه غ��ريت الف�سائ��ل ولءاته��ا، وغرّي عل��ي عبداهلل 
�سال��ح معطفه، ووافق يف ع��ام 2017 على العمل مع ال�سعودين، 
وقتل��ه احلوثيون قبل اأن تتحقق مكا�س��ب من هذا التغيري، وهناك 
بع�ش القوى العاملة معه تعمل الآن مع القوات التي ت�سرف عليها 

الإمارات”.
ويوؤك��د الكات��ب اأن “التحال��ف ال�سع��ودي ل��ن ي�ستطيع حتقيق 
ن�س��ر وا�س��ح، فرغم تف��وق القوات الت��ي تدعمها الإم��ارات عددا 
وعت��ادا وم��ال، ب�س��كل يجعل م��ن ال�سيط��رة على احلدي��دة امرا 
حمتوما، اإل اأن احلوثين ي�سيطرون على مناطق وا�سعة يف �سمال 
اليم��ن، حيث تعي�ش غالبي��ة اليمنين، وحتى ل��و خ�سروا �سنعاء 
وبقي��ة املدن الك��ربى ف�شتكون لديه��م الرباعة والق��درة على �شن 
ح��روب ع�ساب��ات، و�سيحتفظ��ون بع�س��رات الآلف م��ن املقاتلن 

حتت اإمرتهم لدعم مطالبهم”.

السعودية واإلمارات عاجزتان
وي�س��دد الباح��ث اأنه “حتى ل��و اأبعدنا العام��ل احلوثي، فلي�ش 
م��ن الوا�س��ح الطريق��ة الت��ي ميك��ن م��ن خاله��ا حتقي��ق ت�سوية 
تر�س��ي طموح��ات اجلماعات املتع��ددة التي جمعه��ا الإماراتيون 

التدخ��ل  ف��اإن  اليم��ن  الكارث��ة يف  ول��و جتاهلن��ا  وال�سعودي��ون، 
ال�سعودي والإماراتي قد ف�سل، واأ�سبح البلدان يف م�ستنقع اليمن، 

فهادي لي�ش يف ال�سلطة، ويقاتل اأفراد التحالف بع�سه الآخر.
واأ�ساف اأنه اأ�سبح تنظيم القاعدة اأقوى، واليمن اأقل ا�ستقرارا 
مم��ا كان عليه، بالإ�سافة لكون اإيران قوي��ة من منظور ال�سعودية 
والإمارات، ورغم ان احلوثين لي�سوا دمى اإيرانية، لكنهم يعملون 
معها ب�سبب احلاجة، وبهذه الطريقة يزداد نفوذها، ولدى طهران 

اليوم حليف ميكنه تهديد ال�سعودية واملاحة يف البحر الأحمر”.
و يوؤك��د اأن “احلرب الأهلي��ة يف اليمن قد فاقمت الفقر واجلوع، 
ودفع��ت البل��د اإلى حاف��ة النهيار، وقت��ل فيه��ا 10 اآلف �سخ�ش، 
ن�شفهم من املدنيني، لكن هذا يبدو �شئيال مقارنة مع العدد االأكرب 
من امل�سائب الأخرى التي اأنتجتها احلرب: املجاعات والأمرا�ش، 
فقد مات اأكر من 50 األف طفل ميني عام 2017 ومئات الآلف من 
الأطف��ال يعانون م��ن �سوء التغذية احلاد، ون��زح حوايل 3 ماين 
مين��ي، وبح�سب الأم��م املتحدة، فاإن ن�سبة 75% م��ن �سكان اليمن 
البالغ عددهم 22 مليون ن�سمة بحاجة مل�ساعدة من نوع ما، وهناك 
11 ملي��ون م�سنف��ون على اأنه��م بحاجة مل�ساع��دة عاجلة، وعانت 
الباد من اأ�سواأ كارث��ة كولريا ي�سهدها العامل منذ احلرب العاملية 

الثانية، وعاد تنظيم القاعدة واأ�سبح اأكر قوة”.
ويختتم الباحث بالقول اإن ال�سعودية والإمارات عاجزتان واإن 

نهاية احلرب �ستكون اأمرا جيدا لهما ولليمن.

تاريخ

م��ع ارتف��اع ح��رارة ذل��ك ال�سب��اح ارتفع��ت 
رقع��ة  الحت��ال  وو�س��ع  املواجه��ات.  ح��رارة 
عمليات��ه العدوانية يف حماولة لقطع الطريق على 
اإمكانية �سحب اجلندين اإلى املناطق اخللفية...

هن��ا ال�ساحي��ة اجلنوبي��ة... ا�ستعل��ت فرح��اً 
بتحقيق الوعد، وبداأت اأ�سوات املفرقعات يرتدد 
الت��ي ازدحم��ت، وتب��ادل  ال�س��وارع  �سداه��ا يف 
مواطن��ون  والتربي��كات...  الته��اين  املواطن��ون 
فرحون بادروا اإلى النزول اإلى ال�سوارع واأخذوا 
يوزعون احللوى... اأنا�شيد وطنية عرب املكربات 
طغ��ت عل��ى االأخب��ار العاجل��ة ع��رب الف�شائيات 
وغريه��ا ... مت��ر ال�ساع��ات الأول��ى وق��د اجتاح 
اللبناني��ن اإح�سا�ش كبري بالع��زة والفتخار بعد 
متري��غ اأنف جي�ش الحتال بال��رتاب مرة اخرى 
.... اإح�سا���ش مل يفارق اللبناني��ن منذ اأقفل اآخر 
جندي اإ�سرائيلي بواب��ة فاطمة مع ان�سحاب اآخر 
مريكافا من جن��وب لبنان يف اخلام�ش والع�سرين 

من اآيار/مايو عام األفن.
وبينما كان املواطن��ون م�سغولن بفرحهم كان 
املجاه��دون عل��ى التخ��وم م��ع فل�سط��ن املحتلة 

يخو�سون مواجهات مت�ساعدة على عدة حماور 
ويحقق��ون اأول مفاجاأة من �سل�سلة املفاجاآت التي 
اأعدوها جلنود الحتال وامتدت على مدى ثاثة 
وثاثن يوماً يف ح��رب عاملية �ُسنت على املقاومة 
ال�سامي��ة وجماهديها الذين وفوا ما عاهدوا اهلل 

عليه و�سدقوا الوعد..
مع احتدام املواجهات بداأت املواقف ال�سيا�سية 
تتوال��ى ف��كان موؤمت��ر الأم��ن الع��ام حل��زب اهلل 
�سماح��ة ال�سي��د ن�س��ر اهلل ال��ذي رت��ب على عجل 
ولكن بدقة واإتقان وح�سره جمع كبري من و�سائل 
الإع��ام املحلي��ة والف�سائي��ة ... عب��ارات ع��دة 
اخت�س��رت الواقع، وحددت ه��دف عملية "الوعد 
ال�س��ادق" واأكده��ا ال�سي��د ن�س��ر اهلل: اأ�سر جنود 
اإ�سرائيلين بهدف مبادلتهم بالأ�سرى يف ال�سجون 
الإ�سرائيلي��ة... ل �سبي��ل لع��ودة الأ�سريي��ن اإل 
بالتفاو���ش غري املبا�س��ر يف اإطار عملي��ة تبادل". 
"نحن جاهزون للتهدئة، واإذا اختاروا املواجهة 

فعليهم اأن يتوقعوا مفاجاآت".
م��ع انته��اء املوؤمتر ال�سح��ايف ب��دا وا�سحاً اأن 
القيادة الإ�سرائيلية تتجه اإلى مزيد من الت�سعيد، 

فكانت ال�ستعدادات لأي تطور مهما كان نوعه... 
مل تنتظ��ر قيادة الحتال طوي��ًا حتى بداأت قرع 
طب��ول احلرب التي اعتقدت اأنه��ا �ستنت�سر فيها! 
واأعلن��ت احلكوم��ة االإ�شرائيلي��ة اأنه��ا تعت��رب اأن 
احلكوم��ة اللبناني��ة م�سوؤولة عن عملي��ة "الوعد 
ال�س��ادق" وع��ن اإع��ادة اجلندي��ن الأ�سريي��ن! 
وبع��د اجتماع اأمني طارئ يعل��ن رئي�ش الوزراء 
الإ�سرائيلي اإيهود اأوملرت "احلرب على حزب اهلل 
يف اإط��ار املواجهة الكربى" بخطوة حربية عميقة 
وموؤمل��ة ومتوا�سلة لتحقيق هدفن: الأول �سربة 
موؤمل��ة حل��زب اهلل والبن��ى التحتي��ة اللبناني��ة، 
والث��اين: اإبع��اد ح��زب اهلل ع��ن احل��دود بجه��د 
ع�سك��ري ودبلوما�سي. واأطلقت على هذه احلرب 

ت�سمية "اجلزاء املنا�سب".
ج��اء اإع��ان احل��رب ال�سرائيلية عل��ى لبنان 
مدعوم��اً كالع��ادة من الأمريكي��ن الذين �سارعوا 
على طريقته��م لإعطاء ال�سوء الأخ�سر مببا�سرة 
احلرب واأعلن��ت وا�سنطن: اأن "الهجوم يظهر اأن 
ع��دم نزع �س��اح ح��زب اهلل وقيام��ه بعمليات من 
الأرا�سي اللبنانية ي�س��كان تهديدًا مبا�سرًا لأمن 
ال�سعب اللبناين"!.يف حن قالت وزيرة اخلارجية 
كوندولي��زا راي�ش م��ن باري���ش اإن العملية "تهدد 
ا�ستق��رار املنطق��ة وتتعار�ش مع م�سال��ح لبنان 
واإ�سرائي��ل معاً"...وكالع��ادة اأي�س��اً دعمت لندن 
املوق��ف  اأخ��رى  وعوا�س��م  وطوكي��و  وباري���ش 

الأمريكي � الإ�سرائيلي.

م�سارع��ة "اإ�سرائيل" والولي��ات املتحدة اإلى 
اإع��ان احل��رب كانت ت�س��ي بيقينهم��ا من حتقيق 
النت�س��ار خ�سو�س��اً واأن ظ��روف ال�سيا�سي��ة يف 
لبنان هذه املرة كانت تختلف عن ظروف احلروب 
ال�سابق��ة خال ع��دواين ني�سان/ابريل عام 1996 
ومتوز/ يولي��و 1993، فالوحدة الوطنية مهتزة 
والنق�سام بن اللبنانين عل��ى اأ�سده و�سوريا قد 
ان�شحبت من لبنان جراء ال�شغوط الدولية عليها 
... اإذًا تب��دو الظ��روف مائم��ة لتحقي��ق انت�سار 
�سه��ل وثم��ة دور لبع���ش اللبنانين ك��ي يوفروا 
املزي��د من ظروف هذا النت�سار! ويف هذا ال�سياق 
جاء بي��ان حكومة الرئي�ش ف��وؤاد ال�سنيورة الذي 
ورد في��ه: اإن احلكومة مل تك��ن على علم، وهي ل 
تتحمل م�سوؤولية، ول تتبنى ما جرى ويجري من 
اأح��داث عل��ى احل��دود الدولية..". تن�س��ل اأرفق 
بغط��اء اإقليم��ي ع��ربت عن��ه عوا�ش��م م��ا ي�شمى 
العت��دال العرب��ي وف��ق املفهوم الأمريك��ي فكان 

احلديث عن املغامرة واملقامرة..
مواقف ا�ستف��زت اللبنانين وزادته��م اإ�سرارًا 
عل��ى ال�سمود وال�ستمرار يف دع��م املقاومة مهما 

كانت الت�سحيات ...
اأ�س��دل اللي��ل �ست��اره يف ذل��ك الي��وم لي�ستفيق 
هدي��ر  عل��ى  الت��ايل  الي��وم  فج��ر  يف  اللبناني��ون 
املقات��ات احلربي��ة الت��ي �سرع��ت يف حربه��ا مع 
الغ��ارات الأول��ى على مطار بريوت ال��دويل لتبداأ 
وقائع اأحداث حرب عام األفن و�ستة التي �سجلت 
فيه��ا اأحد اأه��م النت�س��ارات ال�سرتاتيجية على 
الع��دو الإ�سرائيل��ي ال��ذي م��ا زال يح��اول مللم��ة 
تداعياته��ا وجت��اوز اآثاراه��ا الت��ي يب��دو اأنه من 
ال�سع��ب اإزالته��ا، و�سل�سل��ة من��اورات التح��ول 

ال�سنوية توؤكد هذه احلقيقة.

بقلم الكاتب: �سعد حمية

ـــود ـــم وص ـــار  ـــص ـــت ان  ... ـــــوز  مت ـــــرب  ح
ي���وم الثاين ع�صر م��ن متوز /يوليو ع��ام الفني و�صتة تاري��خ لن ين�ص��اه اللبنانيون... 
اأ�صرقت �صم�ش ذلك االأربعاء وت�صلل نورها لتنبعث روح جديدة يف حياة اللبنانيني ال بل 
يف املنطقة باأ�صرها. كل �صيء كان يبدو عاديًا اإلى اأن بداأت االخبار العاجلة تتواتر عرب 
من��ار املقاومة ونورها. عملية نوعية للمقاوم��ة اال�صالمية ورمبا هناك جنود ا�صرى ... 
ب��داأت التفا�صيل تت�صح اأكرث مع �صدور البيان الر�صمي للمقاومة اال�صالمية ...جماهدو 
املقاوم��ة يهاجم��ون دوري��ة جلي���ش االحت��الل يف "خلرّ��ة وردة" فيقتل��ون ثالث��ة جنود 
وياأ�ص��رون جنديني... مواجه��ات عنيفة بني املجاهدين وق��وات االحتالل التي حاولت 

�صحب جنودها القتلى".

مركز “بروكينغز” األمريكي لألبحاث:  السعودية واإلمارات غرقتا في مستنقع اليمن 

وتواجهان هزمية محققة واحلوثيون أثبتوا براعتهم وال يتبعون إيران

استنكر الباحث “دانيال باميان” يف املعهد البحثي االأمريكي “بروكينغز”، توريط وليي عهد 
ال�صعودي��ة واأب��و ظبي لبلديهما يف امل�صتنق��ع اليمني حيث ا�صتنزفت حرب اليم��ن ثروات ال�صعودية 
واالإم��ارات، بع��د ا�صتمراره��ا مدة طويلة حي��ث اأن قادة التحال��ف اعتقدوا يف البداي��ة اأن العملية 

برمتها �صتنتهي خالل اأ�صابيع.
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لدعوة  استجابة 
الثورة: الهبة الشعبيٌة تتواصل في مختلف احملافظات لدعم وإسناد اجلبهاتقـائـد 

تلبية لدعوة قائد الثورة ال�صيد عبدامللك بدرالدين احلوثي ت�صهد حمافظات ومناطق اليمن هبة �صعبيٌة 
تت�ص��ع ونفيا قبلي��ا يت�صاعد...تعزيزا ل�صمود اجلبهات يف مواجهة غزاة تزح��ف بهم اأمريكا الحتالل اليمن 
دون اأن حتق��ق اأي اإجن��از �صوى حلب املزيد من امل��ال ال�صعودي واالإماراتي، ون�صيب املرتزق��ة ال�صغار اأن يهلكوا 

دون اأن ُيق��ام له��م عزاء يف اأبو ظبي وال يف الريا�ش، ويبقى على اجلهد ال�صعبي الرهان بعد اهلل الإغراق العدو 
يف م�صتنق��ع الهزمية.. فخالل اأيام االأ�صبوع يعقد لقاء قبلي يف حمافظة من املحافظات اليمنية الإعالن النفي 
وجتهيز الرجال، ويف املحافظة اأو املنطقة االخرى تنطلق قوافل من الرجال والغذاء دعما وا�صناد للمرابطني 

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

قبائل حرف سفيان بعمران تتداعى تلبية لنكف قبائل اجلوف وإعالن النفير العام

صعدة: وقفات قبلية مسلحة واحتجاجية تندد بجرائم العدوان وقتل األسير اجلريح

لقاءات قبلية موسعة بذمار تلبية لنكف قبائل اجلوف و أرحب
تداعت قبائ��ل حرف �سفي��ان مبحافظة عمران 
اإل��ى وقف��ة قبلي��ة تلبي��ة لنك��ف قبائ��ل اجل��وف 

واإعان النفري العام لرفد جبهة ال�ساحل الغربي.
ويف الوقف��ة الت��ي ح�سره��ا ع��دد م��ن م�سائخ 

ووجه��اء واأبن��اء املديرية، اأكد حماف��ظ عمران 
الدكت��ور في�س��ل جعم��ان اأهمي��ة ال�ستم��رار يف 
رف��د جبهة ال�ساح��ل الغرب��ي والدف��ع بال�سباب 

لالتحاق مبع�سكرات التدريب.
اإل��ى ذل��ك اأك��د لق��اء مو�س��ع لأبن��اء منطق��ة 
برئا�س��ة  �سفي��ان  ح��رف  مبديري��ة  العم�سي��ة 
املحافظ، ا�ستم��رار التعبئة والتح�سيد ملواجهة 
الغرب��ي..  ال�ساح��ل  جبه��ة  ورف��د  الع��دوان 
يف  للم�سوؤولي��ة  ا�ست�سع��ار اجلمي��ع  و�س��رورة 
مواجه��ة العدوان.. م�سريا اإل��ى اأهمية ا�ستمرار 

رفد اجلبهات باملال والرجال.
واأكد اأبناء العم�سية وقوفهم �سفا واحدا اإلى 
جان��ب اجلي�ش واللجان ال�سعبية، وا�ستعدادهم 
رفد اجلبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن 

واأمنه وا�ستقراره.

خ��رج اأبناء مدين��ة �سحيان �سمال مدينة �سع��دة يف وقفة احتجاجية 
تندي��دًا بجرائم الع��دوان الأمريكي ال�سعودي وعل��ى راأ�سها جرمية قتل 

الأ�سري اجلريح.

املحتجون رفعوا �سعارات منددة ب�سيا�سات وا�سنطن ال�ستعمارية يف 
املنطق��ة، موؤكدين اأن جرمية قتل الأ�سري واأمثالها من اجلرائم الوح�سية 

ت�سدرها اأمريكا اإلى املنطقة الإ�سامية.
امل�سارك��ون يف الوقف��ة �س��ددوا عل��ى �س��رورة التح��رك الوا�سع لرفد 
جبه��ات القتال، مبدين رغبته��م الكاملة يف مواجهة الع��دوان ال�سعودي 
الأمريك��ي وواأد خمططات��ه اخلبيثة يف م��ا وراء حدود الأر���ش اليمنية 
الطاهرة، كما عاهدوا روح ال�سهيد الأ�سري على ال�سري يف طريقه للتنكيل 
بق��وى الغزو والحتال.. يف ح��ن خرج اأبناء مديري��ة �سحار مبحافظة 
�سع��دة ، يف وقفٍة قبلية م�سلح��ة تنديدًا بالع��دوان ال�سعودي الأمريكي 
وجرائم��ه امل�ستم��رة والتي م��ن اآخرها جرمي��ة اآل ال�سيف��ي والتي راح 
�سحيته��ا اأكر من 13 �سهيدا وجريح وكذلك اجلرائم التي يرتكبها بحق 
ال�سيادي��ن يف احلدي��دة ، ورف��دًا للجبهات وتعزيز ال�سم��ود والثبات يف 
مواجه��ة الع��دوان.. ودع��ا امل�سارك��ون يف الوقفة اأبن��اء ال�سعب اليمني 

للتوجه ملراكز الربيد لدعم الطريان امل�شري والقوة ال�شاروخية .

خ��رج اأبناء قبائ��ل الأعما���ش يف مديرية احل��داء مبحافظة ذمار 
يف لق��اء قبلي مو�سع ا�ستجابة لدعوة قائد الث��ورة ال�سيد عبد امللك 

بدرالدين احلوثي وتلبية لنكف قبائل اجلوف واأرحب.
قبائ��ل الأعما�ش اأكدت على موا�سلة النف��ري العام ملواجهة قوى 
الغ��زو والعمالة واإيقاف كل من ي�سع��ى لزعزعة الأمن وال�ستقرار 
م��ن خال ارت��كاب اجلرائ��م الب�سعة يف ح��ق رجال ون�س��اء اليمن، 
وامل�سيئن للقبيلة اليمنية الأ�سيلة من خال العيوب ال�سوداء التي 

يرتكبونها كاختطاف الن�ساء وقتلهن يف الطرقات.
يف ح��ن ناق�ش اجتماع عقد مبدينة ذمار برئا�سة وكيلي املحافظة 
حمم��د عبدال��رزاق وعبا�ش العم��دي اآلية التح�سي��د والتعبئة لرفد 

اجلبهات وتلبية دعوة نكف قبائل البي�ساء واجلوف واأرحب.
اإلى ذلك جدد اأبناء قبيلة عن�ش ا�ستنكارهم للجرائم الب�سعة التي 
يرتكبه��ا الع��دوان ال�سعودي الأمريك��ي ومرتزقتهم بح��ق ال�سعب 
اليمن��ي .. واأعلنوا يف لقاء قبلي النفري الع��ام ا�ستجابة لنكف قبائل 

اجلوف واأرحب.

حفل وعرض عسكري 
بتخرج دفعة من قوات 

األمن املركزي في ذمار
�سه��دت حمافظ��ة ذم��ار حف��ل وعر���ش ع�سك��ري 
مبنا�سب��ة تخرج الدفعة الثانية خ��ال هذا العام من 

قوات الأمن املركزي بح�سور قيادات املحافظة.
وح�س��ر احلفل ال��ذي نظمت��ه قيادة ق��وات الأمن 
املرك��زي حمافظ املحافظ��ة حممد املقد�س��ي ووكيل 
املحافظ��ة عبا���ش العم��دي، حي��ث اأ�س��اد املقد�س��ي 
باجلهود الت��ي تبذلها قيادة قوات الأمن املركزي من 
خ��الل ما تقوم ب��ه من تاأهيل �شب��اط واأفراد وحدات 

المن املركزي.
و�شك��ر املحافظ االن�شب��اط واجلاهزية للخرجني 
ومنت�سبي الأمن املركزي معربا عن اأمله باأن يقوموا 

بدور كبري من حفظ لاأمن ورفد للجبهات.
حتقق��ت  الت��ي  بالنت�س��ارات  املقد�س��ي  واأ�س��اد 
واآخره��ا الت��ي مت فيه��ا ا�ستهداف وق�س��ف مطار اأبو 

�سبي بطائرة �سماد3.

وقفة ألبناء قرية غربي 
مسار مبناخة وقبائل 

السلفية وبالد الطعام
اأقام اأبناء قرية غربي م�سار مبديرية مناخه وباد 
الطع��ام مبحافظ��ة �سنعاء وقبائ��ل ال�سلفية يف رمية 
وقفه للح�س��د والتعبئة العام��ة واجلهوزية الكاملة 
دعم��ا جلبه��ه ال�ساح��ل الغرب��ي باملقاتل��ن ال�سداء 

وقوافل العطاء واجلود والكرم .
ودع��ا اأبن��اء مناخ��ه كل الأح��رار وال�سرف��اء م��ن 
اأبن��اء الوط��ن اإلى رف��د كل اجلبه��ات وال�ستمرار يف 
ذل��ك واإعالن ال��رباءة من اأع��داء اهلل من ق��وى ال�شر 
والطغي��ان املتمثلة باأمري��كا واإ�سرائيل وعمائهم من 

اخلونة واملنافقن واملرتزقة و كل �سذاذ الآفاق.
واأكدوا عل��ى ال�سمود والثبات حتى حتقيق كامل 
االنت�شارات وطرد كل الغزاه واملحتلني من كل �شرب 

من اأر�ش الوطن.
ويف ال�سياق ذات��ه، اأعلنت قبائل مديريتي ال�سلفية 
وباد الطعام مبحافظة رمية النفري العام يف مواجهة 
الع��دوان ا�ستجاب��ة لنك��ف قبائل اجل��وف واأرحب، 
واعت��ربوا اختطاف املرتزقة البنة اأرحب يف اجلوف 

جرمية وعيب اأ�سود ل ميكن ال�سكوت عنها.

قافلة دعم للجبهات من أبناء مدينة البيضاء
�س��ري اأبناء مديري��ة البي�ساء مبحافظة البي�ساء قافلة غذائي��ة حتت عنوان براكن اليمن تدك الريا�ش وذل��ك بالتزامن مع الإجنازات 

العظيمة للقوة ال�ساروخية و�ساح اجلو امل�سري ودعما وا�سنادا للمرابطن يف جبهات العزة والكرامة.
وخ��ال ت�سي��ري القافلة التي احتوت على العديد من املواد الغذائية املتنوعة اأكد اأبناء مديرية البي�ساء على ثبات مواقفهم يف الت�سدي 
للع��دوان ال�سعودي المريك��ي ومرتزقته وا�ستمرارية دعم اجلبهات ورفدها باملقاتلن وذلك تلبي��ة وا�ستجابة لدعوة قائد الثورة ال�سيد 

عبد امللك احلوثي معلنن اأن اأبناء البي�ساء �سيظلون اوفياء مبواقفهم وت�سحياتهم يف �سبيل الدفاع عن �سيادة اليمن اأر�سا واإن�سانا.
واعت��ربوا رف��د اجلبه��ات اأقل م��ا ميكن تقدميه مل��ن ي�شح��ون باأرواحه��م ودماءهم رخي�ش��ة يف الدفاع ع��ن الوطن وي�شط��رون اأروع 

النت�سارات على الغزاة واملعتدين.. داعن قبائل املحافظة اإلى تقدمي املزيد من القوافل جلبهات ال�سمود.

لقاء موسع حلكماء وعقالء مديرية الزهرة باحلديدة
عق��د حكماء وعق��اء ووجه��اء وم�سايخ واأبن��اء مديرية الزه��رة مبحافظة 
احلدي��دة لق��اًء مو�سعا حتت �سع��ار ال�ساح��ل م�سوؤولية اجلمي��ع ورفد جبهة 
ال�ساح��ل باملقاتل��ن واإع��ان النفري الع��ام.. ويف اللقاء اأكد اأبن��اء الزهرة على 

اأهمية ا�ستمرار ال�سمود والثبات يف مواجهة الغزاة واملحتلن.
كم��ا اأك��دوا ا�ستمراره��م بالنف��ري العام لرف��د جبه��ة ال�ساحل الغرب��ي التي 
حتول��ت بف�سل �سمود اأبطال اجلي���ش واللجان ال�سعبية وقبائل تهامة واليمن 

اإلى حمرقة للعدو وقواته.

قافلة دعم للجبهات من أسرة شهيدين مبدينة حجة
قدمت اأ�س��رة ال�سهيدين حممد ع�س��ام الوزان وال�سهيد زي��ن العابدين علي 
الوزان مبدينة حج��ة، يف اأربعينية ال�سهيدين، قافلة دعم غذائية للمرابطن يف 

جبهات ال�سرف والبطولة.
واأك��دت اأ�سرة ال�سهيدين اأن هذه القافلة لي�ست اإل رمز وفاء للخط اجلهادي 
ال��ذي انتهجه ال�سهيدان، موؤكدين ا�ستعداده��م الكامل لبذل الغايل والنفي�ش يف 

�سبيل اهلل ون�سرة لدينه ودفاعا عن الر�ش والعر�ش.

قافلة غذائية للجبهات من أسرة شهيد بذمار
قدم��ت اأ�س��رة ال�سهي��د ها�س��م حمود راوي��ة من اأبن��اء حمافظة ذم��ار قافلة 
غذائي��ة متنوعة دعماً واإ�سنادا لأبط��ال اجلي�ش واللجان ال�سعبية املرابطن يف 

جبهات العزة والكرامة.
اأ�س��رة ال�سهيد بارك��ت لل�سعب اليمني بالنت�سارات الت��ي ي�سطرها الأبطال 
يف خمتل��ف اجلبه��ات، والت��ي كان اآخره��ا عملية �س��اح اجلو امل�س��ري بق�سف 
مط��ار اأب��و ظبي الدويل يف الإمارات، مطالبن مبزيد م��ن ال�سربات حتى اإيقاف 

العدوان ورفع احل�سار.

قيادة محافظة إب تزور أسرة الشهيد محمد مسنان 
ق��ام حمافظ اإب عبد الواحد �ساح يرافق��ه م�سرف املحافظة �سالح حاجب 
ووكيل حمافظة راكان النقيب ومدير فرع الهيئة العامة للكتاب ًردمان الأديب، 
بزي��ارة عزاء وموا�ساه لأ�س��رة ال�سهيد حممد �سالح �سمن��ان، مبديرية القفر، 

الذي قام مرتزقة العدوان وهو اأ�سريا لديهم يف ع�سري بقتله بطريقة وح�سية.
وخ��ال الزي��ارة الت��ي تاأتي تنفي��ذا لتوجيه��ات ال�سيد عبد امللك ب��در الدين 
احلوث��ي وكان ا�ستقبالهم امل�ساي��خ وال�سخ�سيات الجتماعي��ة واأبو ال�سهداء 

ال�سيخ مهدي �سمنان واأ�سرة ال�سهيد واقربائه.
واأ�س��ار املحاف��ظ اإلى ان ت�سحي��ة ال�سهيد يف �سبيل الدف��اع عن الوطن حمل 
اعت��زاز وفخ��ر كل مين��ي، م�ستنك��را ال�سم��ت ال��دويل واملنظم��ات الن�ساني��ة 
واحلقوقي��ة ج��راء م��ا يرتكبه الع��ًدوان ومرتزقت��ه من جرائ��م وح�سية بحق 

ال�سعب اليمني.

وقفة حاشدة وغاضبة  مبدينة احلديدة تنديدًا بجرمية اختطاف النساء من مديرية  التحيتا

خ��رج اأبن��اء مدين��ة احلدي��دة يف وقف��ة 
الب�سع��ة  للجرمي��ة  م�ستنكري��ن  غا�سب��ة 
الت��ي ارتكبه��ا مرتزق��ة الع��دوان الأمريكي 
ال�سعودي  بح��ق جمموعة من حرائر ن�ساء 
التحيت��ا باختطافه��ن واقتياده��ن الى مكان 

جمهول

ودع��ا بي��ان الوقف��ة باجلرمي��ة ال�سنيعة 
الت��ي اق��دم عليه��ا ق��وى الع��دوان بانتهاك 
معلني��ن  القبلي��ة  والع��راف  العرا���ش 

النفري العام والقت�سا�ش من مرتكبيها
واك��د البي��ان عل��ى مت�س��ك ابن��اء تهامة 
واحلدي��دة باحلق القان��وين يف الرد والردع 

جلرائم العدوان ومرتزقتهم  م�سريا الى ان 
مثل هذه اجلرائم تك�سف ان ل خيار لل�سعب 
اليمن��ي �س��وى الت�س��دي وان املواجهة هي 
اخلي��ار ال�سحي��ح ل��كل حر م��ن ابن��اء هذا 

ال�سعب 
و�س��دد على وج��وب التح��رك وا�ستمرار 
الثب��ات يف مواجهة الع��دوان باعتبار ديننا 
وهويتن��ا توج��ب علين��ا ان نعي���ش اأحرارا 

وكرماء وعن ن�سون اعرا�سنا.
وحتت �سعار معرك��ة ال�ساحل م�سوؤولية 
اجلمي��ع عقد م�سائخ وعق��ال ووجهاء ابناء 
مديري��ة ب��رع لق��اء مو�سع��ا.. واأك��دوا فيه 
على ا�ستم��رار ملحمة ال�سم��ود والت�سدي 
واإحب��اط  واملحتل��ني  الغ��زاة  ومواجه��ة 
خمططاته��م ال�ستعماري��ة وحتوي��ل جبهة 
ال�ساح��ل اإلى حمرقة تلتهم جيو�سه الغازية 
.. معلن��ن النفري العام وا�ستمرار التح�سيد 
والتجني��د حتى يت��م تطه��ري كل �شرب دن�س 
ار���ش  وكل  الغرب��ي  ال�ساح��ل  يف  الغ��زاة 

الوطن من الغزاة واملحتلن.
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ثقافة اإلنفاق في سبيل الله دليل مصداقية املسلمالشعار موقف يترك أثره الكبير في النفوس 
عندما يقول البع�ش م��ا قيمة مثل هذا ال�سعار؟. 
نقول له: هذا ال�سعار ل بد منه يف حتقيق الن�سر يف 
هذه املعركة على الأقل، ل بد منه يف حتقيق الن�سر 
يف ه��ذه املعركة معرك��ة اأن ي�سبقنا الأمريكيون اإلى 
اأفكارن��ا واإلى اأفكار اأبناء ه��ذا ال�سعب، واإلى اأفكار 
اأبن��اء امل�سلمن وبن اأن ن�سبقهم نحن. اأن نر�سخ يف 
اأذهان امل�سلمن: اأن اأمريكا هي الإرهاب، اأن اأمريكا 
ه��ي ال�س��ر، اأن اليه��ود والن�س��ارى ه��م ال�سر حتى 
ل ي�سبقون��ا اإل��ى اأن يفهم النا�ش ه��ذه امل�سطلحات 

باملعاين الأمريكية. 
فعندم��ا نرف��ع ه��ذا ال�سع��ار - اأيه��ا الإخ��وة - 
نح��ن نرفعه وجند اأن ل���ه اأثره الكب��ري يف نفو�سنا، 
ويف نفو���ش م��ن ي�سمعون هذا ال�سع��ار، حتى من ل 
ي��رددون هذا ال�سع��ار فاإنن��ا برتديدن��ا لل�سعار من 
حوله��م �سنرتك اأث��رًا يف نفو�سهم، ه��ذا الأثر هو اأن 
اليه��ود ملعونن، ونذك��ر مثل ه��ذا ال�سخ�ش الذي 
ل يرفع هذا ال�سعار بتل��ك الآيات القراآنية، وعندما 
ي�سم��ع ]ال�سع��ار[ ونحن نهت��ف به ويع��ود ليقراأ 
و]املائ��دة[  عم��ران[  و]اآل  البق��رة[  ]�س��ورة 
و]الن�س��اء[ وغريه��ا م��ن ال�سور الت��ي حتدث اهلل 

فيها عن اليه��ود والن�سارى �سيفهمه��م ب�سكل اآخر، 
�سيفهمه��م اأكر من قبل اأن ي�سمع هذا ال�سعار يرتدد 

من حوله. 
ونح��ن عندم��ا نهتف به��ذا ال�سع��ار يرتافق معه 
توعية كاملة، كلها تقوم على اأ�سا�ش اأن منابع ال�سر 
وج��ذور ال�س��ر، الف�ساد يف الأر���ش، الإرهاب لعباد 
اهلل، الظل��م لعباد اهلل، القهر للب�سرية كلها هم اأولئك 
الذين لعنهم اهلل يف القراآن الكرمي، هم اأولئك اليهود، 

هم اأمريكا واإ�سرائيل وكل من يدور يف فلكهم. 
ل بد اأن نكون واعن، اأن نكون فاهمن، علينا اأن 
نتحمل امل�سئولي��ة القراآنية بوعي، اأما اإذا اأ�سبحنا 
اإل��ى درجة ل نعي ول نفهم م��ا يعمل الآخرون، ول 
نع��ي ول نفهم خطورة ما يدور م��ن حولنا فاإن ذلك 
يعن��ي اأنن��ا �سنعي�ش يف حال��ة اأ�سواأ مم��ا نحن فيه. 
اأولي���ش كل واح��د من��ا يع��رف اأن م��ا ي��دور يف هذا 
العامل من اأحداث كلها تدور على روؤو�ش امل�سلمن، 
وكله��ا حرب �س��د الإ�س��ام وامل�سلم��ن؟ األي�ش هذا 

�سيء مفهوم لدينا جميعاً؟
من هم امل�سلمون؟. هم نح��ن، وما هو الإ�سام؟. 
ه��و هذا الدي��ن الذي ندين ب��ه. اإذا اأ�سبحنا ل نفهم 

م��اذا يعمل��ون، ومم��ا يعمل��ون ه��و اأنه��م يعمل��ون 
جاهدين على تر�سيخ هذه املفاهيم املغلوطة. 

عل��ى كل واحد من��ا اأن يتح��رك، وعندما يتحرك 
�سيج��د اأنه با�ستطاعت��ه اأن يعمل ال�س��يء الكثري يف 
مواجه��ة اأولئك. اأم اأننا �سننظ��ر اإلى هذه الأحداث 
تلك النظرة التي �سار عليها العرب وزعماوؤهم فرتة 
طويل��ة يف ه��ذه املرحل��ة املتاأخرة من ه��ذه الفرتة 

الزمنية التي نحن فيها. 
اليه��ود  يتحرك��ون،  الأمريكي��ون  لِحظ��وا، 
يتحرك��ون، كل اأولئك يتحركون بكل ما ي�ستطيعون 
يف مواجه��ة امل�سلمن، يف �سبي��ل اإذلل امل�سلمن، يف 
�سبيل حتطيم اقت�سادهم، يف �سبيل م�سخ ثقافتهم، يف 
�سبيل اإف�س��اد اأخاقهم، ثم اأي�ساً حرب م�سلحة �سد 
خمتلف امل�سلمن يف خمتلف بقاع الباد الإ�سامية، 
األي���ش ه��ذا هو م��ا ن�ساهده؟. م��ا هو املوق��ف الذي 
ن�سمع��ه دائم��اً ي��رتدد على اأف��واه زعم��اء العرب؟ 
عل��ى �سفاه زعماء امل�سلمن كله��م؟ األي�ش هوؤلء هم 
م��ن يقابلون احل��رب بكلمة �س��ام فيقولون: ]نحن 
نري��د ال�سام، ونحن ن�سعى لل�س��ام، ونحن نطالب 

بال�سام[؟.

ِجّ  ا���شِ ِباحْلَ ْن يِف الَنّ احل��ج اهلل ق��ال لنبي��ه اإبراهي��م: }َواأَِذّ
اِم��ٍر َياأِْتَن ِم��ْن ُكِلّ َف��ٍجّ َعِميٍق{  َياأُْت��وَك ِرَج��اًل َوَعَل��ى ُكِلّ �سَ
ا�ِش{ هو يعلم اأن  ْن يِف الَنّ ِذّ )احل��ج:27(. وعندما يقول: }َواأَ
تل��ك امل�ساعر، ومن يفدوا على تل��ك امل�ساعر �سيكون فيها لهم 

�سعة.. ات�ساع.
ج��اء تنظيم احلج: اليمن: اأربعة ع�س��رة األفا اإلى ع�سرين 
األفا، م�سر كذا اآلف، قالوا: امل�ساعر �سيقة! وزحمة �سديدة، 
اإي��ران ك��ذا اآلف.. ال�سعودية ك��ذا، وكل بلد يح��دد له عددا 
معين��ا.! األي�ش ذلك ما هو حا�س��ل الآن؟ هذه اأول خطوة من 
خط��وات احتال اليه��ود للحج؛ لأنهم يف الأخ��ري لن مينعوا 
النا���ش م��ن اأول يوم ع��ن احلج، عودون��ا على قب��ول ن�سبة 

حم��دودة، فاإذا ما نزل��ت الن�سبة من ]ع�سري��ن األف[ لليمن 
اإل��ى ]ع�س��رة األف[ �ستك��ون مقبول��ة.. األي�ش كذل��ك؟ ثم يف 
ع��ام معن تن��زل من ]ع�سرة األ��ف[ اإلى ]األف��ن[ مقبولة، 
ث��م اإذا كان ال�سع��ب كبريا كم�سر تاأت��ي بالقرعة. الآن احلج 
عن��د امل�سرين بال�سه��م بالقرعة.. ]اأين حج��اج القرعة[.. 
ن�سمعه��ا هكذا يف امل�ساعر بال�سهم. يتقدم الكثري ممن يريدون 
احل��ج ولك��ن بال�سه��م، اإذا طلع �سهمك حتج حت��ج، هذه هي 
بداي��ات الرتوي���ش، الرتوي�ش لنتقبل كل �س��يء يريدون اأن 

يعملوه.
يف الأخ��ري اإذا ما اأبعد القراآن هناك قوانن ود�ساتري بديلة 
عن��ه، احل��ج اإذا م��ا خف�ش الع��دد يك��ون مقبوًل ج��دًا؛ لأنه 

رو�سنا اأنف�سن��ا، ورو�ستنا حكوماتنا املباركة اجلاهلة التي 
ل تع��رف عن اليه��ود �سيئاً، التي ل يهمها اأم��ر الدين ول اأمر 

الأمة.
يكون��ون قد عودونا قلي��ا ثم اأحيانا يقول��ون: ال�سنة هذه 
اتركوها للم�سرين، وال�سعب الفاين وال�سعب الفاين ال�سنة 
هذه يوؤج��ل، اأو ال�سنة هذه احتمال يك��ون هناك وباء ينت�سر 
يوؤجل.. وهكذا حتى ميوت احلج يف اأنف�سنا، حتى ي�سيع من 

ذاكرتنا. 
ثم ياأتي جمنون! جمنون ويعتدي على ]البيت[ ويفجره، 
كم��ا يح�سل يف ]القد�ش[.. األي�ش يح�سل �سبيه بهذا؟ خمتل 
عقلي��اً يعمل تفجريات اأو يح��رق اأو يطلق النار على م�سلن 

داخل امل�سجد و�سيظه��ر جمانن كثريون.. جمانن كثريون، 
وفج��روا الكعب��ة فجروا قب��ة ر�سول اهلل )�سل��وات اهلل عليه 
وعل��ى اآل��ه(، باحث��ون جمان��ني ينب�ش��ون ق��رب ر�ش��ول اهلل 

)�سلوات اهلل عليه واآله( ثم نحن نكون قد اأبعدنا.
مت��ى �ستك��ون اأنت من ]�ستة ع�سر مليون��اً[ ي�سبح العدد 
امل�سم��وح ب��ه ه��و ثاث��ة اآلف �سخ���ش، مت��ى �ستتوق��ع اأنك 
�ستح��ج هذا ح�سل مثله يف بل��دان الحتاد ال�سوفيتي، ح�سل 
اأي��ام حكم ال�سيوعين يف تلك البل��دان.. راجع قوائم البلدان 
الت��ي حتج، جتد اأن تلك الباد كان��ت من اأقل احلجاج عددًا، 
بلدان الحتاد ال�سوفيتي وهي بلدان وا�سعة جدًا. معرفة اهلل 

الدر�ش الثاين ع�سر

اإذا م��ا وقفن��ا جميع��اً لنتاأمل فنج��د كيف اأ�سبحن��ا يف واقعنا 
ن�ساه��د الأم��ور وهي تتب��دل، وتنعك���ش الق�ساي��ا، اهلل �سبحانه 
ا�ِش{ ٍة اأُْخِرَجْت ِللَنّ وتعالى يقول يف كتابه الكرمي: }ُكْنُتْم َخرْيَ اأَُمّ
)اآل عم��ران: من الآية110( هذا القراآن العربي يخاطب العرب، 
و�س��رف للعرب، ونح��ن واأنتم من �سميم الع��رب واهلل يقول عن 
كتابه }ُقْراآناً َعَرِبّياً ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن{)ف�سلت: من الآية3( }ِبِل�َساٍن 
َعَرِب��ٍيّ ُمِبٍن{)ال�سعراء:195( يقول: }ُكْنُتْم{ اأنتم اأيها العرب 
{ للنا�ش جميع��اً للب�سرية جمعاء،  ا���شِ ��ٍة اأُْخِرَجْت ِللَنّ }َخ��رْيَ اأَُمّ
حتمل��ون ه��ذه الر�سال��ة العاملية، حتمل��ون هذا الن��ور للعاملن 

}ِ ِمُنوَن ِباهلَلّ جميعاً }َتاأُْمُروَن ِبامْلَْع��ُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َوُتوؤْ
)اآل عمران: من الآية110(.

م��ا الذي يحدث الآن؟ هذه الأم��ة التي يقول عنها اهلل �سبحانه 
وتعالى اأن��ه حملها ر�سالة لتخرج بها اإل��ى النا�ش جميعاً، هاهي 
الي��وم ُيطلب منه��ا اأن تقعد يف بيوتها كما تقعد الن�ساء، بل ُيطلب 
منه��ا اأن ت�سمت فا تتفوه بكلمة احلق، ول تهتف بلعن من هتف 
اهلل بلعنه��م يف كتاب��ه وخل��ده على ل�س��ان اأنبيائه: }ُلِع��َن اَلِّذيَن 
َكَف��ُروا ِمْن َبِني اإِ�ْسرائيَل َعَلى ِل�َس��اِن َداُوَد َوِعي�َسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك 

ْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدوَن{)املائدة:78(. ا َع�سَ مِبَ

م��ا ن�ساه��ده اليوم اأن ه��ذه الأمة التي كان املطل��وب اأن تكون 
وب البحار ط��وًل وعر�ساً فتق��ف يف �سواحل اأوروبا  هي م��ن جَتُ
ويف �سواح��ل اأمري��كا ه��ي الأم��ة الت��ي ُتوؤَْم��ر ه��ي وزعماوؤه��ا 
بالقع��ود واخلنوع، قع��ود الذلة، قعود اخل��زي، قعود اخلنوع 
وال�ست�س��ام، ونرى اأولئك الذين ُلِعنوا عل��ى ل�سان الأنبياء هم 
م��ن َيُجوب��ون الباد ط��وًل وعر�س��اً، فرقاً ع�سكري��ة متتلك اأفتك 
الأ�سلح��ة، األي�س��ت هذه م��ن تقلي��ب املوازين؟ األي�س��ت هذه من 
الق�سايا املقلوب��ة، واحلقائق املعكو�سة؟. يف البحار الفرن�سيون 
م��ن  ه��م  وغريه��م  واالأ�شب��ان  واالأمريكي��ون  والربيطاني��ون 

يتحركون، يحمل��ون الأ�سلحة، هم من يحركون قطعهم البحرية 
يف داخ��ل واأعم��اق الب��اد الإ�سامية، وامل�سلم��ون كلهم ل يجوز 

لأحد اأن يتحرك قيد اأمنلة. 
اإن اهلل اأراد لهذه الأمة هكذا اأن تكون اأمة تتحرك يف العامل كله 
{ لتاأمر باملعروف وتنهى ع��ن املنكر، فهاهي  ا���شِ }اأُْخِرَج��ْت ِللَنّ
تقعد ويتحرك اأولئ��ك. وملاذا يتحركون؟. هل لياأمروا باملعروف 
وينه��وا عن املنكر؟ اأم لين�سروا الباط��ل والف�ساد والقهر والظلم 
والذل��ة واخلزي ل��كل اأبناء الب�سري��ة وللعرب خا�س��ة؟ للعرب 

خا�سة. هذه اأ�سياء موؤ�سفة، هذه حقائق نحن ن�ساهدها.

ك���ل���م���ات م�����ن ن���ور
هذه الفرتة لي�ست فرتة اأن يكون النا�ص يغلب عليهم اخلوف اأو حالة الالمبالة 
لأن اخلييوف ميين ال�سكييوت ، ميين القعييود حتييى يتمكيين اأعييداء اهلل،  وبعدهييا 
�سي�سربييون النا�ييص يف كل مكان ويحاربييون كل اأن�سطتهييم الدينية ويحاربون 

م�ساحلهم ويحاربون كل �سيء.

السيد/ حسين بدر الدين الحوثي - عليه السالم

]ابتانا اهلل �سبحانه وتعالى فيما يتعلق باجلانب املايل 
بابت��اءات كث��رية[ ما اأو�س��ع اإطار الت�سري��ع يف اجلانب 
امل��ايل بدءًا من الزكاة وانتهاء بالإنف��اق يف �سبيل اهلل، وكم 
ارتب��ط بامل��ال م��ن ت�سريعات وك��م اجته اإل��ى ق�سية املال 
من اآيات حتث على الإنف��اق، وتعد بالأجر امل�ساعف على 
الإنفاق وتتحدث ع��ن الإنفاق باأنه دليل م�سداقية املوؤمن، 
تتح��دث عن بذل املال باأنه و�سيلة من و�سائل تزكية الروح 
ِقَن اَلِّذيَن  ه��ا }اأمل َذِلَك اْلِكَتاُب ل َرْيَب ِفيِه ُهدًى ِلْلُمَتّ و�سمِوّ
ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن{  اَة َومِمَّ ُيوؤِْمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن ال�سَّ
)البقرة:1 -3( ومما رزقناهم ينفقون، }اَلِّذيَن ُيْنِفُقوَن يِف 

اِء{ )اآل عمران: من الآية134(. َرّ اِء َوال�سَّ َرّ ال�َسّ
وهك��ذا ي�سري الق��راآن يتحدث عن ق�سي��ة املال، لأنه من 
املمك��ن اأن يبتلي��ك اهلل بال�س��اة مثًا، واإن كان��ت ال�ساة 
َيت  له��ا مقام �سامي عن��د اهلل �سبحان��ه وتعالى فيم��ا اإذا اأُِدّ
بال�سكل املطل��وب، وبالتوجه الكامل ترتك اأثرًا كبريًا، لكن 
لو ناأتي اإلى عمل ا�ستبيان لنا كم�سلمن كم ن�سبة امل�سلن، 
وك��م ن�سب��ة املنفق��ن من ب��ن امل�سل��ن؟ �سنج��د امل�سلن 
بن�سبة رمبا 70%، املنفق��ن رمبا ل يكونون بن�سبة 10%؛ 
لأن ال�س��اة ل تكلفنا يف مالنا �سيئ��اً، ال�ساة �ست دقائق، 
واأن��ا اأديت اأربع ركعات كاملة ب��دون اأن اأخ�سر �سيئاً، لكن 
امل��ال؛ لأنني اأحب��ه حباً �سدي��دًا ميكن اأن اأتل��كاأ، ميكن اأن 
اأتنكر، كثري من النا�ش حتى الزكاة املفرو�سة يلف ويدور 

وي�س��ول ويجول حت��ى يلتهمها وم�سارفه��ا موجودة بن 
يديه.

فري�سة من اأعظم الفرائ�ش، فري�سة هي ركن من اأركان 
الإ�س��ام اجته��ت نحو امل��ال هي ال��زكاة، واجب م��ن اأهم 
الواجبات هو ن�سر دين اهلل مرتبط باملال اأي�ساً، واجب من 
اأه��م الواجبات هو العمل على ن�س��ر دين اهلل والدعوة اإلى 
اإ�س��اح عباده مرتبط باملال اأي�س��اً لدرجة اأن اهلل �سبحانه 
وتعال��ى ق��ال عن �سف��ات املوؤمن��ن فيما يتعل��ق باجلانب 
ى ِمَن  َ ا�ْسرَتَ املايل وفيما يتعلق باجلان��ب النف�سي: }اإَِنّ اهلَلّ
َة{ باأن لهم اجلنة  َنّ ْمَواَلُهْم ِباأََنّ َلُهُم اجْلَ امْلُوؤِْمِنَن اأَْنُف�َسُهْم َواأَ
ِ{)التوبة: من الآي��ة111( يقاتل  }ُيَقاِتُل��وَن يِف �َسِبي��ِل اهلَلّ

بنف�سه وماله.
املوؤم��ن ال�س��ادق يف اإميان��ه ي�س��ل ب��ه احل��ال اإلى هذه 
الدرجة: اأن يبذل نف�سه، ويبذل ماله مهما كان عزيزًا لديه، 
مهما كان حمبوباً لديه، يبذله يف �سبيل اهلل، ملاذا؟ اهلل طلب 
من��ا اأن ننفق وله خزائن ال�سم��وات والأر�ش، وهو القادر 
عل��ى اأن ميول ما يريد بدون اأن يطل��ب منا نحن اأن ننفق؛ 
لأن الق�سية هي مرتبطة بنا، ق�سية ابتاء، ولي�ست ق�سية 
ا�ستعان��ة منه �سبحانه وتعالى بنا، ق�سي��ة ابتاء لنا: هل 
نح��ن �سادقون يف اإمياننا، هل نح��ن �سادقون يف عبوديتنا 
هلل؟ اإذًا �سنطب��ق م��ا يريد منا حتى واإن كان فيما يعز علينا 

�سنمتثل، �سنطبق، �سننفذ.



َل إلى ذرات ُتبعَثُر في  واهلل ألَن نتحَوّ
الهواء أش�رُف الينا وأحُبّ وأرغُب 

إلين�ا م�ن أن نستس�لَم ل�كل 
أولئك األنذال المجرمين.

االربعاء
1/  8 /  2018م 

الموافق 19 ذو 

القعدة 1439هـ  

العدد )274(

و�����س����ف اخل����ب����ري ال���ع�������س���ك���ري 
اأمن  العميد  اللبناين  وال�سرتاتيجي 
حطيط العملية البحرية الأولى من نوعها 
م�ساء  التحالف،  �سد  �سنعاء  ل��ق��وات 
الثنن، يف ميناء املخا بال�ساحل الغربي 
باأنها قفزة ميدانية ذات بعد ا�سرتاتيجي 
للتحالف  الداعمن  لاأمريكين  وحملت 

باأن باب املندب لي�ش يف ماأمن.
وق��ال العمي��د حطي��ط يف تغري��دات يف 
�سفحت��ه مبوقع توي��رت اإن ” عملية املخا 
البحري��ة التي نفذها اجلي���ش اليمني مع 
اللج��ان ال�سعبي��ة لأن�س��ار اهلل قرب باب 
املندب تعترب عملية نوعية هامة و ت�شكل 
ا�سرتاتيج��ي  بع��د  ذات  ميداني��ة  قف��زة 

موؤث��ر” م�سيف��اً اأن العملي��ة “م��ن �سانها 
توجي��ه اأكر م��ن ر�سالة لق��وى العدوان 
لي���ش اقلها القول اإن اليم��ن املقاوم ميلك 
املوؤث��رة”  الكب��رية  الدفاعي��ة  الق��درات 

بح�سب قوله.
واأو�س��ح العميد حطي��ط اأنه ” ا�سافة 
ال�شاروخي��ة  و  الربي��ة  الق��درات  اإل��ى 
الربي��ة املوؤمل��ة ف��اإن اليمن ميل��ك قدرات 
بحري��ة موؤث��رة ، وان فيه��ا ر�سال��ة اإل��ى 
م��ن يعنيه الم��ر من قوى دع��م العدوان 
يف الغ��رب بقي��ادة اأمري��كا ر�سال��ة  تقول 
حذار اللعب بالنار او حتريك ذيل ال�سد  
فب��اب املن��دب لي�ش مباأمن م��ن العمليات 

الع�سكرية وعلى العاقل ان يفهم”.

السفير/
عبداهلل سالم الحكيمي 
�س��ام علي��ك اأيه��ا املجاهد 
عبداملل��ك بدرالدي��ن احلوثي 
قائ��دًا تاريخياً �ساب��اً �سجاعاً 
طاه��رًا نقي��اً علم��اً، �سهرت��ك 
واأهواله��ا  احلي��اة  اأح��داث 
العا�سف��ة وهياأت��ك امل�سيئ��ة 
الإلهي��ة لتق��ود م�س��رية مين 
المي��ان واحلكم��ة وتنطل��ق 
مع��ه وب��ه ولأجله اإل��ى اأعلى 
والكرام��ة  الع��زة  ذرى 
وال�سي��ادة الوطني��ة ل مكان 

فيه لغاز او حمتل اأجنبي!

خبير عسكري لبناني يكشف أبعاد ورسائل الهجوم 
البحري األول ضد التحالف في ميناء املخا

احلقيقة/خا�ش
م�ساه��د ل تتك��رر ودرو���ش ل تنته��ي واأبط��ال ل ينك�س��رون، تلك 
ه��ي ق�سة ذوب��ان يف اهلل وع�س��ق ل يذبل، ت�سربوا ح��ب اهلل �سبحانه 
وتعال��ى ف��كان اهلل اأغل��ى عنده��م م��ن كل �س��يء حت��ى م��ن اأنف�سهم 
واأع�سائهم فراأينا �سواعد قطعته��ا قذائف العدو فاحت�سنت ال�ساح 
وراأين��ا اأقدام��ا مبتورة تتوكاأ على اأعقاب البن��ادق، اأجمل ما يف هذه 
ال�ش��ورة اأنه��ا ت�شقط كربياء الع��دو، وتك�شر غ��رور قوته، وتعل 
كوابي�س��ه ل ح��د لها ول نهاي��ة، وحن يخوننا التفك��ري فيحرفنا عن 
م��ا حتمله ال�سورة من معاين وي�ساألنا الف�سول عن احلالة الرثة وما 

وراء ال�سعر الأ�سعث لهذا الفدائي ال�سجاع ؟ عما اأعطاه الوطن ومن  
علم��ه الوطنية؟ جتي��ب علينا ماحمه، نظرات��ه، كلماته: اإنه الوطن 

كله والوطنية بنقائها وذاتها.
اإننا ل نتباهى مبثل هذه ال�سورة وح�سب بل بالقيم واملبادئ التي 
�سنع��ت هذا امل�سهد التاريخي ال��ذي ينحت يف الذاكرة اأبجدية وطن 

واآية وفاء وملحمة ثبات ل تقبل التحريف وتاأبى التزييف.
ومبث��ل ه��ذا ال�سم��وخ وه��ذا العنف��وان وه��ذه الكرام��ة والثبات 
وال�ستب�س��ال ل خوف ول قلق فالن�سر حليف هوؤلء الأبطال فهوؤلء 
بثباته��م وت�سحياته��م يقدم��ون اأ�س��دق املع��اين عن معن��ى الكرامة 

والعزة واحلرية والوطنية واجلهاد يف �سبيل اهلل.

العدو السعودي يعترف
اعرتف اإعام العدوان ال�سعودي مب�سرع 4 من جنوده بنريان 

اجلي�ش واللجان ال�سعبية يف جبهات ما وراء احلدود 
احلربي. عليثه  بن  جزاء  بن  من�سور  اأول  • املازم 

العنزي. ال�سبيعي  الر�ساين  عوده  بن  فهد  الرقيب  • وكيل 
الدخيل. جاراهلل  بن  حممد  بن  وليد  • العريف 

جمر�سي. عبده  يحيى  بن  اإبراهيم  • الرقيب 

■ الساحل الغربي:
ال�سعبية نفذوا عملية هجومية  • جماه��دو اجلي�ش واللجان 
عل��ى مواقع الغزاة واملنافقن يف #حي���ش وتدمري اآلية ع�سكرية 
واإعطاب اأخ��رى واغتنام اأ�سلح��ة متو�سطة وا�سته��داف اآلياتهم 

وتعزيزاتهم باملدفعية و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم
تدم��ري مدرع��ة ع�سكري��ة و اآلي��ة وم�س��رع 10 م��ن املنافق��ن 

ب�ساروخ موجة يف الفازة
فيم��ا متك��ن ابطال القنا�س��ة من قن�ش 12 منافق��ن يف التحيتا 

والدريهمي
■ عسير:

متك��ن جماهدو اجلي���ش و اللج��ان ال�سعبية م��ن ك�سر زحفن 
للمنافق��ني قبالة منفذ عل��ب و�شقوط قتلى وجرح��ى يف �شفوفهم 
وتدم��ري اآلي��ة ع�سكري��ة ب�س��اروخ موج��ه وق�س��ف �ساروخ��ي 
ومدفع��ي عل��ى جتمعاته��م كم��ا تكم��ن ابطالنام��ن ك�س��ر زحفن 
متتالي��ن عقب عملية هجومي��ة على اأحد مواق��ع املنافقن غرب 
جمازة و�ساندته��م مروحيات الأبات�سي دون حتقيق تقدم ميداين 
فيم��ا لقي ع�س��رات املرتزقة بينه��م �سوداني��ن م�سرعهم وجرح 
اأع��داد منهم بعملية هجومية على اأحد مواقعهم غرب جمازة كما 
دمرت وحدة الهند�سة دبابة وم�سرع طاقمها و اآليتن قبالة منفذ 

علب
■ جنران:

ا�سته��دف �س��اح ال�سن��اد املدفع��ي و ال�ساروخ��ي جتمع��ات 

مرتزق��ة اجلي���ش ال�سع��ودي خلف وغ��رب جبال علي��ب وقبالة 
منف��ذ اخل�س��راء بقذائ��ف املدفعي��ة فيم��ا ق�سف��ت ال�ساروخية 
منطقة ال�س��وح واإ�سابات مبا�سرة كما مت اإعطاب اآلية ع�سكرية 
ملرتزقة اجلي�ش ال�سعودي بر�سا�ش قنا�سة اجلي�ش واللجان يف 
منطق��ة ال�سوح و تدمري اآلية ع�سكري��ة حمملة مبرتزقة العدوان 
يف الغرمييل بالجا�سر بعبوة نا�سفة وم�سرع من كان على متنها

وكذلك م�سرع وجرح 10 منافقن اإثر انفجار عدد من العبوات 
يف جتمعاً لهم

■ جيزان:
دك �س��اح الإ�سن��اد املدفع��ي جتمعات للجن��ود ال�سعودين يف 
مرك��ز عوجبة و خلف موق��ع م�سعل كما تكمن اأبطالنا من اإعطاب 
مدرع��ة ع�سكري��ة وتدم��ري اآلي��ة ع�سكري��ة وق�س��ف مدفعي على 

جتمعات املنافقن �سرق جبل الدود حمقق اإ�سابات مبا�سرة
فيم��ا متك��ن رجال القنا�سة م��ن قن�ش 4 م��ن مرتزقة العدوان 
�سرق جبل الدود وكذلك م�سرع 3 منافقن واإعطاب ر�سا�ش عيار 

14.5 قبالة جبل دخان ب�ساروخ موجه
■ اجلوف:

بف�س��ل اهلل متك��ن جماه��دو اجلي���ش واللج��ان ال�سعبي��ة م��ن 
ال�سيط��رة وتطه��ري جبل اللقم ال�سرتاتيج��ي يف املها�سمة ب� خب 

ال�شع��ف خ��الل عملي��ة هجومي��ة وا�شعة عل��ى اجلب��ل و�شقوط 
ع�س��رات القتل��ى واجلرح��ى يف �سف��وف املنافقن و ق��ال م�سدر 
ع�سك��ري ان العملية ا�ستم��رت اأكر من 5 �ساعات وترافق بغطاء 
ج��وي مكثف حي��ث �سن ط��ريان العدوان ع��دة غ��ارات ملحاولة 
ا�ستع��ادة فا�سلة على اجلبل فيما مت قن�ش 2 من املنافقن يف وقز 

ب� امل�سلوب
■ البيضاء:

اأطلقت القوة ال�ساروخية �ساروخاً بالي�ستياً ق�سري املدى على 
جتمع��ات للمنافقن يف اجلريب��ات و اأكد م�سدر ع�سكري يف القوة 
ال�ساروخي��ة اأن ال�س��اروخ اأ�ساب هدفة بدقة..كم��ا نفذ اأبطالنا 
عملية هجومي��ة على مواقع املنافقني يف �شبك��ة حوران و�شقوط 
العديد م��ن القتلى واجلرحى يف �سفوفهم.وحدة الهند�سة دمرت 
اآليت��ن للمنافقن يف جبهة قيف��ة و قنا�ش 2 مرتزقة..كما مت اإلقاء 
القب���ش عل��ى 4 مطلوب��ن يف البي�س��اء يعملون عل��ى ا�ستقطاب 
املرتزق��ة واإر�سالهم ملع�سك��رات العدوان مباأرب كم��ا مت القب�ش 
عل��ى العدي��د م��ن املرتزقة الذي��ن جندته��م اخللي��ة املوقوفة يف 

البي�ساء 
■ مأرب:

�سرواح جبهة  يف  املنافقن  من   4 • قن�ش 

واهلل اني 
كاجلبل 

صعب 
اهتزازي

اجلبل الذي أرقدته اجِلراح

سالم علي 
ــد  ــي ــس ال
الــقــائــد 
هد ملجا ا

بطاقــة تعريفـــية!
ا�سم الأ�سري اجلريح: ال�سهيد علي حممد 

علي �سالح �سمنان
املنطقة: اإب-القفر-�سمنان

اجلبهة: ع�سري - قبالة منفذ علب
تاريخ اجلرمية: 14-06-2018م

يا اأ�سرة البطل، يا بني �سمنان! 
ي��ا رجال القفر، ي��ا �سنادي��د اإب، يا اأباة 

اليمن؛ 
تاأمل��وا جيًدا يف البطاق��ة التعريفية..اإنها 
لذلك البطل ال�سام��خ، واجلبل الذي اأرقدته 

اجِلراح فوق جبل..
ومل ي�ستطيع��وا الو�سول اإليه اإل بعَد اأن 

اأنهكتُه جراحه! 
كان وحيًدا يواجه كتيبة! 

كان بطًا يواجه قطيعا، كان �سجاًعا يقُف 
على القمة...

فلتفخ��روا ي��ا اأ�س��رة �سمنان اأمي��ا فخر؛ 

فعل��يُّ امل�سرية القراآني��ة، ي�سرُي على خطى 
علٍي الو�س��ي املحمدي«ع«، لقد كاَن يقتدي 

بعلٍي »ع« قوًل وفعا.. 
فقاتل كعلي وواجه كعلي ومل يولِّ دبره، 

ومل يرفع عقريته، ومل يفر من املعركة...
لق��د كان باإم��كان عل��ي اأن ي��رتك اجلب��ل 
املكل��ف بحمايت��ه، وين�سحب به��دوء، لكنه 

بر.. اأبى، لأنه من القوم الذين ل يولون الدُّ
لق��د راأى املرتزقة كالقطع��ان بالع�سرات 
واملئ��ات، لكنه رجُل الثب��ات، فلم يتزحزح، 
و�س��د اإ�سبع��ه على الزن��اد، حت��ى اأوقع يف 

العبيد؛ العديد من القتلى واجلرحى...
و�سلوا اإليه وق��د هالهم املنظر، فجراحه 
كث��رية لكنه يزاأر، ووقف��وا حوله يرتعدون 
ويرتقب��ون اخلط��ر، م�سط��وا اجلب��ل فل��م 
يجدوا غ��ريه، وتخافتوا فيم��ا بينهم، كيف 
ا  له��ذا الواح��د اأن يفع��ل بن��ا م��ا فع��ل ومنَّ
املئ��ات، وكيف اأم�سى اللي��ايل والأيام وهو 

يك�سرنا املرة تلو الأخرى...
جتمعوا حول��ه ككاٍب �سالة، وفعلوا ما 

فعلوا من دناءة وخ�سة...
ور�سالتي لأهله )خا�سة(: 

اأن يفخروا ويفاخروا ول يتاأملوا؛ 
حمم��د  اأح�س��ان  يف  الآن  عل��ي  ف��روُح 
املرت�س��ى«ع«  عل��ي  و  امل�سطفى«���ش« 

وال�سابقن من ال�سهداء الأولياء!
ارفعوا روؤو�سكم اإلى ال�سماء!

فقد كان �سمن��ان اأ�سًدا يواج��ه القطعان، 
يف احل��دود ال�سمالية، وكان قاتلوه اجلبناء 
حق��رية  دنيئ��ٍة  رخي�س��ة  اأحذي��ٍة  جُم��رد 
ا�سرتاه��ا ال�سعودي باأرخ���ش الثمن وجاء 
بها من ح��دوده اجلنوبية لك��ي تقاتل اأبناء 

اليمن ال�سرفاء الأحرار!
�س��ام اهلل عل��ى عل��ي وعل��ى اأ�س��رة علي 
كبريه��ا و�سغريه��ا وعل��ى �سمن��ان والقفر 

واإب وعلى كل جماهٍد وبطل!
واإلى كل اأحرار اليمن، موعدنا ال�ساحات 

واجلبهات،
حت��ى يعل��َم املوؤج��ر والأج��ري، اأن خلَف 

علي األُف األُف علي!

�سيد ال�سقور لدى امللوك ريا�سة  
ون�سيد بالطريان نفط ريا�ش

عهد من ال�سماد اأن �ساحنا
�سيعيد اآل �سعود نحو املا�سي

طري اأبابيل �سرتمي خ�سمنا
بحجارة ال�سجيل وهي القا�سي

واإذا اأراد اهلل ن�سر جنوده
يرمي العدا بالرعب والأمرا�ش 

طيـر 
أبابيل

أحمد زيد المحطوري

آخر المستجدات


