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رئيس اجلمهوريــة يـمنح وسام 
الشجاعة  للمجاهدعيسى العكدة

الرابع من سبتمبر 2015م ..يوم دفن  توشكا الغزاة ومرتزقتهم في صافر
ت������خ������رج دف������ع������ة أم�����ن�����ي�����ة ق����ت����ال����ي����ة ج�������دي�������دة مب����ح����اف����ظ����ة ال����ب����ي����ض����اء

السيد العالمة بدر الدين 
احلوثي .. إمام املتقني 

وقدوة املستبصرين

 48 خ����������������الل 
س���������������اع���������������ة:

تقرير عسكري 
مــرعــب ..

بحريًا .. تدمير بارجة عسكرية سعودية قبالة سواحل جيزان.بريًا .. تطهير نوعي في الساحل الغربي واجلوف .. 

جويًا .. هجوم جوي بسالح اجلو املسير على جتمع ملرتزقة اجليش السوداني بجيزان وإسقاط طائرة من دون طيار متطورة 

خماسية بالستية على  أهداف  حيوية بجيزان

 أغسطس شهر التطهير والتنكيل
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األجهزة األمنية تضبط 13 من 
مرتزقة العدوان في ثالث محافظات

متكن��ت الأجه��زة الأمنية خالل ال� 24 �ض��اعة املا�ض��ية من �ض��بط ، 13 من 
العنا�ضر التابعة للعدوان يف ثالث حمافظات.

واأو�ضح م�ضدر اأمني  اأن الأجهزة الأمنية األقت القب�ض على 10 من مرتزقة 
العدوان يف مديرية ال�ضدة مبحافظة اإب خالل حماولتهم الإلتحاق مبع�ضكرات 

العدوان.. لفتا اإلى اأن ال�ضبط مت يف عمليتني منف�ضلتني.
واأ�ض��ار امل�ض��در اإلى اأن رجال الأمن يف مديرية العري�ض مبحافظة البي�ضاء 
�ض��بطوا اثنني من مرتزق��ة العدوان اأحده��م كان يقوم بتهري��ب املرتزقة اإلى 

مع�ضكرات العدوان.
وبني امل�ض��در اأن رجال الأمن يف مديرية خدير بتعز القوا القب�ض على اأحد 

املرتزقة الذي يعمل على حت�ضيد املغرر بهم للقتال يف �ضفوف العدو
البي�ضاء : الأجهزة الأمنية ت�ضبط عن�ضر خطري تابع للعدوان يف رداع

�ض��بطت الجه��زة المنية يف مديري��ة رداع مبحافظة البي�ض��اء اأحد عمالء 
العدوان بعد حتريات ومتابعة اأمنية.

واأو�ص��ح م�ص��در اأمن��ي اأن امل�ص��بوط يعد من اأخط��ر العنا�ص��ر التي تقوم 
بتهريب املرتزقة من و اإلى املع�ضكرات التابعة للعدوان

ذمار :عدد من املغرر بهم ي�ضلمون اأنف�ضهم لالأجهزة الأمنية
ك��د م�ض��در اأمن��ي مبحافظة ذم��ار اأن 14 م��ن املغرر بهم مم��ن مت جتنيدهم 
مبع�ض��كرات مرتزقة العدوان �ضلموا اأنف�ض��هم طواعية لالأجهزة الأمنية بذمار 

خالل اأغ�ضط�ض اجلاري.
واأو�ضح امل�ض��در  اأن املغرر بهم عربوا عن ندمهم لاللتحاق ب�ضف العدوان 
بع��د اأن تك�ض��فت لهم احلقيقة، وقي��ام قادة املرتزقة بتجني��د املغرر بهم لقتال 

ال�ضعب اليمني تنفيذا ملخططات العدوان.
ودع��ا املغرر بهم يف ت�ض��جيل وزعه الإع��الم الأمني من ل ي��زال منخرطا يف 
�ضفوف العدوان العودة اإلى منازلهم وعدم امل�ضاركة يف اجلرائم التي يرتكبها 
العدوان واأدواته بحق ال�ضعب اليمني..واأكد املغرر بهم الذين �ضلموا اأنف�ضهم 
لالأجهزة الأمنية بذمار، ا�ض��تعدادهم الن�ضمام اإلى اجلي�ض واللجان ال�ضعبية 

للدفاع عن اليمن والت�ضدي للغزاة ومرتزقتهم.

رئيس اجلمهورية مينح وسام الشجاعة  للمجاهد الذي نكل بالغزاة باحلجارة

رئ�����ي�����س اجل�����م�����ه�����وري�����ة  ي�����ؤك�����د ع����ل����ى حت����س����ني أوض����������اع أس�������ر ال����ش����ه����داء

املواجهة م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  أع��ت��اب  على  نقف  اليمني:  اجل��ي��ش  ن��اط��ق 

احلديدة :أبناء احلالي ينضمون وقفة مسلحة تنديدًا بالعدوان على أبناء تهامة

مسيرة حاشدة بصعدة تدعو حملاكمة قيادات حتالف العدوان

التق��ى الأخ مه��دي امل�ص��اط رئي�س املجل�س ال�صيا�ص��ي 
الأعلى رئي�ض الهيئة العامة لرعاية وتاأهيل اأ�ض��ر �ض��هداء 

الواجب املقد�ض طه جران.
ج��رى خ��الل اللقاء مناق�ض��ة �ض��ري العم��ل بالهيئة وما 
نفذته من اأن�ضطه وبرامج تدريبية خالل الفرتة املا�ضية.

وتطرق اللقاء اإلى خطط الهيئة لتح�ض��ني اأو�ضاع اأ�ضر 
ال�ضهداء خالل الفرتة القادمة تقديرا لت�ضحيات ال�ضهداء 

يف �ضبيل الدفاع عن الوطن.
واأك��د الرئي�س امل�ص��اط على ال��دور اله��ام للهيئة الذي 
ت�ض��طلع به الهيئة لرعاية اأ�ض��ر ال�ضهداء وما تقوم به من 

مهام اإن�ضانية يف هذا اجلانب.
ونوه بجهود كوادر الهيئة العامة لرعاية ال�ضهداء وما 
تقوم به من جهود وتنظيم الدورات التدريبية والتاأهيلية 

يف خمتلف املجالت.

 من��ح الأخ مه��دي امل�ص��اط رئي���س املجل�س ال�صيا�ص��ي الأعلى 
الي��وم البط��ل عي�ض��ى علي عب��د اهلل العكدة، و�ض��ام ال�ض��جاعة، 
تقدي��را ملوقف��ه البط��ويل يف مواجه��ة مرتزق��ة الع��دوان يف اأح��د 

املواقع بجبهة ناطع باحلجارة.
واأ�ص��اد الرئي���س امل�ص��اط خ��ال تكرمي��ه اليوم البطل عي�ص��ى 
العك��دة، مبا �ض��طره م��ن موقف بطويل اأب��رز جانبا من ال�ض��مود 
الأ�ض��طوري للجي���ض واللج��ان ال�ض��عبية يف مواجه��ة الع��دوان 
بغ�ض النظر عن الو�ضيلة، وهو ما جتلى يف مواجهته للمرتزقة يف 
جبه��ة ناطع والتي وثقها الإعالم احلربي.. ووجه وزارة الدفاع 
برتقية البطل عي�ض��ى علي عبد اهلل العك��دة اإلى رتبة مالزم اأول، 
تقديرا لت�ضحيته و�ض��جاعته يف مواجهة قوى العدوان باعتباره 
ميثل منوذجا للجندي اليمني املوؤمن بعدالة ق�ضيته والت�ضحية 

يف �ضبيل اهلل والدفاع عن الوطن وامل�ضت�ضعفني يف هذا ال�ضعب.

اأو�ضح العميد �ض��رف لقمان ناطق 
اجلي���ض اأن املواجه��ة م��ع الع��دوان 
ال�ضعودي الأمريكي تقف اأمام مرحلة 
وخي��ارات  ال�ض��مود،  م��ن  جدي��دة 

مفتوحة للرد على العدوان.
ل��ه  ت�ض��ريحات  يف  واأ�ض��اف 
امل�ض��ري  الط��ريان  عملي��ات  ب��ان 
تزاي��دت  والبحري��ة  وال�ض��اروخية 

موؤخرا مبا يتنا�ض��ب م��ع الرتفاع يف 
جرائم العدوان.

الق��وة  �ض��نت  الح��د  وم�ض��اء 
ال�ض��اروخية و�ض��الج اجلو امل�ض��ري 
عملية م�ض��رتكة طالت اأهدافا حيوية 

للعدو ال�ضعودي يف جيزان.
وياأت��ي حدي��ث ناط��ق اجلي���ض يف 
احليوي��ة  الأه��داف  دخ��ول  �ض��وء 

للعدو الماراتي حتت قدرات �ض��الح 
اجلو امل�ض��ري والقوة ال�ض��اروخية، 
وتوع��د با�ض��تهداف ا�ض��د ايالم��ا من 

تعطيل مطاري دبي وابوظبي.
ي�ض��ار ال��ى ان القوة ال�ض��اروخية 
ا�ضتهدفت يف العام 2017م ب�ضواريخ 
كروز قاعدة الظفرة اجلوية ومفاعل 

براكة النووي يف ابوظبي .

نظ��م ابن��اء كيل��و 16 مبحافظة 
وقف��ة  الثالث��اء  الي��وم  احلدي��دة 

وا�ض��تنكارًا  تندي��دًا  احتجاجي��ه 
للجرائ��م الب�ض��عة الت��ي يرتكبه��ا 

قوى العدوان ال�ضعودي الأمريكي 
بح��ق  ومرتزقته��م  الإمارات��ي 
ابن��اء تهامة وال�ض��عب اليمني كما 
ارتكبه��ا  الت��ي  اجلرمي��ة  ادان��وا 
يف  ال�ض��يادين  بق�ض��ف  الع��دوان 
جزيرة عقبان والتي راح �ضحيتها 
ع�ض��رات ال�ض��هداء واجلرح��ي من 
ال�ض��يادين البرياء وق�ضفه اي�ضا 
لالآب��ار يف جزيرة كمران وتدمريها 

وحرمان ابناء كمران من ال�ضرب
الوقف��ة  يف  املحتج��ون  واأك��د 

بالغ��زاة  تقب��ل  ل��ن  ارا�ض��ينا  ان 
الع��دوان  وجرائ��م  واملحتل��ني 
عل��ى  موؤكدي��ن  رد  مت��ردون  ل��ن 
ال�ض��تمرار يف ال�ض��مود والثب��ات 
حت��ى الن�ض��ر واأن ه��ذه اجلرائ��م 
خ�ض��ة  م��دى  تك�ض��ف  الوح�ض��ية 
الع��دوان  ق��وى  وقب��ح  ودن��اءة 
ومرتزقته��م وادواته��م على ابناء 
ال�ض��عب اليمن��ي م�ض��ريين اأن تلك 
اجلرائ��م تتنايف مع القيم واملبادئ 
القبلي��ة  والع��راف  الديني��ة 

و�ضتكون و�ض��مة عار لكل العمالء 
واملنافق��ني وكل الع��امل ال�ض��امت 
واخلان��ع جت��اه م��ا يتعر���ض ل��ه 
ال�ض��عب اليمني من عدوان غا�ض��م 

وظامل
الوقف��ة  يف  امل�ض��اركون  ودع��ا 
منظمات المم املتحدة واملنظمات 
الإن�ض��انية ال��ى النظ��ر يف املجازر 
الت��ي يرتكبه��ا حتال��ف الع��دوان 
الغا�ض��م بح��ق املدنيني م��ن ابناء 

تهامة و ال�ضعب اليمني

�ض��هدت مدينة �ض��عدة، الأربعاء، م�ضرية 
جماهريي��ة حا�ض��دة بعنوان “حماكم��ة قتلة 

الأطفال واجب اإن�ضاين واأخالقي”.
الت��ي  امل�ض��رية  يف  امل�ض��اركون  وا�ض��تنكر 
كان يف مقدمته��ا اآباء واأهايل �ض��هداء وجرحى 
�ض��حيان،   اأطف��ال  بح��ق  الع��دوان  جرمي��ة 
الأمريك��ي  الع��دوان  ا�ض��تمرار  ا�ض��تنكروا 
ال�ض��عودي واحل�ض��ار واحلظر الظ��امل الذي 
فر�ض��ه حتالف العدوان على ال�ض��عب اليمني 

، وم��ا يرتكب��ه م��ن جرائم وجم��ازر يندى لها 
جب��ني الإن�ض��انية بح��ق الطف��ال والن�ض��اء 
واآخره��ا اجلرمي��ة الوح�ض��ية الت��ي ارتكبها 
ال�ض��عودي  الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ريان 
الإمارات��ي الغا�ض��م بح��ق الأطف��ال يف مدينة 
�ض��حيان وا�ضت�ض��هد فيه��ا 42 طفال واأ�ض��يب 

اأكرث من 50 اآخرين.
والفت��ات  ال�ض��عارات  امل�ض��اركون  ورف��ع 
املنددة ب�ض��مت املجتمع الدويل املخزي اإزاء 

ما يرتكبه حتالف العدوان بقيادة ال�ضعودية 
م��ن حرب اإب��ادة جماعية بح��ق اليمنيني وما 
يفر�ض��ه م��ن ح�ض��ار اقت�ض��ادي يف حماول��ة 

لتجويع واإركاع اأبناء ال�ضعب اليمني.
امل�ض��رية  ع��ن  �ض��ادر  بي��ان  واأطال��ب 
اجلماهريي��ة مبحاكم��ة ق��ادة التحالف وعلى 
راأ�ض��هم الرئي���ض الأمريك��ي ترامب و�ض��لمان 
بن عبد العزيز وحممد بن �ض��لمان وحممد بن 
زاي��د وكل من تورط يف �ص��فك الدم اليمني من 

الأحذية والأدوات الرخي�ض��ة ، واإنزال اأ�ض��د 
العقوب��ات بحقهم..وحُم��ل البي��ان كل الدول 
التي متد حتالف العدوان الإجرامي بال�ضالح 
امل�ض��وؤولية املبا�ض��رة يف �ض��فك دماء الطفال 
والن�ض��اء باعتباره��ا �ض��ريكة ه��ذه املج��ازر  
و�ض��يالحقها عار هذا الإجرام ولن ت�ضقط من 

املالحقة القانونية .
ودع��ا البي��ان الأم��م املتح��دة وما ي�ض��مى 
جمل�ض الأمن الدويل وكذلك حمكمة اجلنايات 
و�ض��دق  ان�ض��انيتهم  اإثب��ات  ال��ى  الدولي��ة 
�ض��عاراتكم وقوانينكم كون املجرم قد اعرتف 

جهارًا نهارًا بجرميته الوح�ضية.

ت�������خ�������رج دف�������ع�������ة أم������ن������ي������ة ق����ت����ال����ي����ة 
ج���������دي���������دة مب�����ح�����اف�����ظ�����ة ال�����ب�����ي�����ض�����اء
احتفت قوات الأمن املركزي يف حمافظة البي�ضاء  بتخرج دفعة اأمنية قتالية 

جديدة حتت ا�ضم ” ال�ضعار �ضالح و موقف ” .
و�ض��ملت فعالي��ة الإختتام التي ح�ض��رها قي��ادات اأمن املحافظ��ة ، مناورة 
ع�ض��كرية اأجراها خريجو الدفعة ، مبختلف الأ�ض��لحة اخلفيفة واملتو�ض��طة ، 
وم�ضادات الدروع املتطورة ، و عر�ضوا عددا من املهارات ، والفنون القتالية 

التي تلقوها خالل فرتة الدورة.
و اأبدى اخلريجون ا�ضتعدادهم لتقدمي الت�ضحيات وخو�ض معارك احلفاظ 
على الأمن وال�ضتقرار و الت�ضدي لكل من يحاول زعزعة الأمن والإ�ضتقرار ، 

واإحباط كل خمططات و موؤامرات العدوان و اأذنابه .
و اأك��دوا جهوزيته��م للتح��رك اإلى جبه��ات الع��زة و الكرامة للم�ض��اركة يف 
الدف��اع عن الأر���ض اليمنية وكرامة و حرية و عقيدة ال�ض��عب اليمني وتلقني 

الغزاة ومرتزقتهم اأق�ضى الدرو�ض .
وتاأت��ي هذه الدورة �ض��من اخلط��ة التدريبية للعام اجل��اري 2018 م التي 

اأعدتها و تنفذها الإدارة العامة للتدريب والتاأهيل بوزارة الداخيلة .
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الفضل يحيى العليي

اليم��ن برجالها ال�ض��رفاء واملخل�ض��ني وعلى 
راأ�ض��هم ال�ض��يد القائ��د عبداملل��ك ب��در الدي��ن 
املب��ني وبحكم��ة  بن�ض��ره  اهلل  اأي��ده  احلوث��ي 
القي��ادة ال�ضيا�ض��ية ممثل��ة برئي���ض املجل���ض 
ال�ضيا�ض��ي الأعلى واأع�ض��اء املجل�ض وحكومة 
الإنق��اذ الوطن��ي، �ض��نقاوم ونتق��دم يف جمي��ع 
اجلبه��ات و�ضن�ض��تمر بالنط��الق نح��و عم��ق 
العدو ال�ض��عودي بكل ما اأوتينا من قوة، وبعد 
قراب��ة اأربعة اأع��وام من املع��ارك واملواجهات 
تاأك��د للقا�ض��ي وال��داين اأن الق��وات امل�ض��لحة 
اليمنية م��ن جي�ض وجلان �ض��عبية ومتطوعني 
من اأبن��اء القبائ��ل ال�ض��رفاء الأوفي��اء جديرة 
باملكان��ة الع�ض��كرية القتالية التي ه��ي عليه يف 
الفاعل��ة يف  مقدراته��ا  وثباته��ا ويف  �ض��مودها 
اإدارة وخو���ض كاف��ة املواجه��ات بهم��ة عالية 
وبا�ض��تعداد بالأ�ض��اليب التكتيكية يف الت�ضدي 
للعدوان اأكرث من �ض��بع ع�ضرة دولة ومل تهزها 
كل اأنواع الأ�ض��لحة الفتاكة وال�ض��يادة اجلوية 
ومل ينل منها كل هذا احل�ضار الظامل اخلانق يف 
البح��ر واجلو والرب ب��ل اأن مثل هذه التحديات 
وفر له��ذه القوات امل�ض��لحة اإمكاني��ات حتريك 

البدائل والعمل بها.
بف�ض��ٍل من اهلل �ض��بحانه وتعال��ى وبدعٍم من 
القي��ادة ال�ضيا�ض��ية احلكيم��ة وقي��ادة وزارة 
الدفاع ورئا�ض��ة هيئ��ة الأركان العامة وقيادة 
ت�ص��ع  وه��ي  ال�ص��اروخية  الق��وة  و�ص��باط 
ال��رد  اأول��ى اخلط��وات الأ�ضا�ض��ية يف طري��ق 
عل��ى املوازين �ض��د املعتدين و�ض��د التفوق يف 

ال�ض��يطرة اجلوي��ة للعدوان عل��ى اجلو وعلى 
اإدارة املع��ارك واملواجه��ات يف جبه��ات القتال 

التي جتاوز عددها اأربعني جبهة.
اإدارة  ويف  املواجه��ات  مواق��ع  يف  وثب��ت 
الع�ض��كرية  القي��ادة  اأن  امل�ض��تعلة  املع��ارك 
وال�ضيا�ض��ية اليمني��ة ق��د ا�ض��تطاعت بكف��اءة 
العالي��ة يف  الإدارة واملق��درة  القي��ادة وذكاء 
والعت��اد  بال�ض��الح  القت�ض��اد  ويف  املن��اورة 
الإمكاني��ات  م��ن  الق�ض��وى  وال�ض��تفادة 
جتي��د  اأن  ال�ض��اروخية  الق��وة  وا�ض��تطاعت 
ا�ضتخدام هذا ال�ضالح الرادع �ضواًء يف م�ضتواه 
التكتيك��ي اأو يف م�ض��تواه ال�ض��رتاتيجي ب��دءًا 
يف ال�ض��تخدام الذكي ل�ض��واريخ ال�ضرخة ويف 
توجيه �ض��ربات موجعة للع��دوان ومرتزقتهم 
من خالل ا�ضتخدام �ضواريخ الزلزال والربكان 

وال�ضماد وبدر وغريها.
مطارات العدوان يف خمي�ض م�ض��يط وجيزان 
وع�ض��ري وجن��ران ظلت ومازال��ت حتت رحمة 
القوة ال�ضاروخية وتلقت ع�ضرات ال�ضواريخ 
الت��ي اأعادت احل�ض��ابات الع�ض��كرية يف معارك 
املواجهة امل�ضريية مع العدوان ومع تر�ضانته 
م��ن الأ�ض��لحة وم��ن غريه��ا م��ن التجهي��زات 
اللوج�ض��تية وم��ع الأه��داف احليوي��ة للع��دو 
ال�ض��عودي الذي مل يكن يتوقع اأن يجد كل هذه 
ال��ردود القوية م��ن الأبطال املقاتلني الأ�ض��داء 
يف اجلي���ض واللجان ال�ض��عبية واأبن��اء القبائل 
امليامني وحتديدًا مل يكن يظن اأن مدنه وموانئه 
ومواقعه يف العمق لن ت�ض��طرب حتت �ضربات 
القوة ال�ض��اروخية وق��د تاأكد املعت��دون ومن 
يحالفهم من املرتزقة ومن الوحدات الع�ضكرية 
الت��ي ا�ض��تاأجرها النظ��ام ال�ض��عودي اأن اليمن 

مل تعد �ض��هلة واأن ال�ض��يادة عل��ى الأجواء من 
املعتدي��ن م�ض��األة قد ولت اإلى غ��ري رجعة واأن 
ال��ردود �ض��تكون �ض��ديدة وباهظ��ة الثمن على 

العدوان وعلى مواقعه احليوية.
الي��وم ويف راه��ن امل�ض��هد الع�ض��كري القتايل 
ببع��ده التكتيكي املحلي وبعده ال�ض��رتاتيجي 
ات�ض��حت حقائ��ق ال�ض��يطرة القتالي��ة للجي�ض 
واللج��ان والقيادة الع�ض��كرية والأمنية ممثلة 
بقيادة وزارة الدفاع ورئا�ض��ة الأركان العامة 
كاف��ة  امت��الك  يف  �ض��واء  الأمني��ة  والأجه��زة 
اخليوط لإدارة املع��ارك اأو التحكم يف نتائجها 
وفر���ض  والبعي��دة  القريب��ة  تاأثرياته��ا  ويف 

خيارات �ضديدة الوطاأة على الأعداء.
ه��ذا الواق��ع ه��و ال��ذي يوؤك��د اأن ال�ض��مود 

ومعرك��ة النف�ض الطويل والإمكانية امللمو�ض��ة 
الأم��د  طويل��ة  ا�ض��تنزاف  مع��ارك  اإدارة  يف 
وموؤث��رة عل��ى �ض��ري املع��ارك ويف امت�ض��ا�ض 
وم�ض��توعبة  والزحوف��ات  الهجم��ات  خمتل��ف 
ال��ذي وق��ع يف  املع��ادي  الط��ريان  اأعم��ال  كل 
اإ�ض��كالية مع الإعالم املعادي امل�ضلل واملخادع 
وال��كاذب، لأن قائمة اأهدافه قد تال�ض��ت وذهب 
اإل��ى ا�ض��تهداف الطفولة باإيقاع اأ�ض��رار كبرية 
يف اجلانب املدين �ض��عياً لإيجاد و�ض��ائل �ض��غط 
عل��ى القرار الع�ض��كري املت�ض��دي وباملواجهة 
للعدوان، ويف الواقع كان لل�ضواريخ التكتيكية 
وامت��الك  امل�ض��ريرّ  والط��ريان  والبالي�ض��تية 
اجتاه��ات عمله��ا وموجهته��ا وح�ض��اباتها دور 
يف اأن يبق��ى الع��دوان يف حم��ل تاأثري ال�ض��دمة 

الت��ي اأمت��د اأثرها اإل��ى مواقع الق��رار العدواين 
واإل��ى نزع ثقة ال�ض��عوب وك��ذا ثق��ة القيادات 
ال�ضيا�ض��ية م��ن قي��ادات الع��دوان الع�ض��كرية 
والأمني��ة واإلى الإمي��ان اأن العدوان قد فقد كل 
مربراته وانك�ض��فت حقيقته واأهدافه، والوطن 
وال�ض��عب جت�ض��دت اأمامهما الق��درات العالية 
للجي���ض واللج��ان واأن اأق��ل موق��ف م�ض��وؤول 
يوج��ب اأن نعرب عن العت��زاز والتقدير والثقة 
القوية بهذه القوات امل�ض��لحة البا�ضلة، ونوؤكد 
ه��ذه  ي�ض��ع  �ض��يظل  الع�ض��كري  التاري��خ  اأن 
املواجه��ات وجناحها يف املكان��ة التي تليق بها 
وهي حمل درا�ض��ة وحتلي��الت يف الأكادمييات 

الع�ضكرية.
ول نن�ض��ى ال��دور الب��ارز حلكوم��ة الإنق��اذ 
الوطني ممثلة برئي�ض جمل�ض الوزراء الأ�ضتاذ 
حبت��ور  ب��ن  �ض��الح  عبدالعزي��ز  الدكت��ور/ 
وال��وزراء املوقري��ن الذين يعملون با�ض��تمرار 
عل��ى رفد اجلبهات بال�ض��الح والعت��اد وتوفري 
امل�ض��تقات النفطي��ة ب�ض��كل منتظ��م للمواطنني 
وتوفري امليزانية الت�ض��غيلية جلميع الوزارات 

واملوؤ�ض�ضات احلكومية.
وكذل��ك عملت على �ض��رف املرتبات قبل عيد 
الأ�ض��حى املبارك رغم الإمكانيات املتوا�ض��عة 
ووقوع بالدنا حتت احل�ضار اخلانق والعدوان 

ال�ضافر لل�ضنة الرابعة على التوايل.
الأ�ض��حى  عي��د  الديني��ة  املنا�ض��بة  وبه��ذه 
املب��ارك ننظر بفخر واعت��زاز لرجال الرجال يف 
جميع اجلبهات الذين يدافعون عن بالدنا �ض��د 
الع��دوان ومرتزقت��ه واأننا ب��اإرادة اهلل ودعمه 
ملنت�ض��رون على كل ال�ضهاينة واملتكربين، ول 

نامت اأعني اجلبناء واملتقاع�ضني.

تقارير

شارل أبي نادر

” قواع��د ال�ض��تباك” يف العلوم الع�ض��كرية وقوانني احلرب، 
ه��ي القواعد الت��ي تلتزم به��ا القوات امل�ض��لحة خ��الل العمليات 
الع�ض��كرية، يف النزاعات امل�ض��لحة اأو يف عمليات حفظ ال�ضالم اأو 
يف عمليات فر�ض ال�ض��الم، والتي ت�ض��طلع بها يف امل�ض��رح الدويل 
اأو القليم��ي اأو الوطن��ي املحل��ي، وذلك ا�ض��تنادًا للقانون الدويل 
وملفهوم �ض��الحية جمل���ض الأمن الدويل، وهي تت�ض��كل ا�ض��تنادا 
ملعادلة مركبة من الأبعاد القانونية والع�ضكرية وال�ضرتاتيجية 
وال�ضيا�ض��ية والعملياتي��ة، وق��د تتغري م��ن مي��دان اأو معركة اأو 
م�ض��رح عمليات الى اآخر، تبعا لظ��روف ومعطيات املهمة، ولكن 
تبق��ى، ويف جميع الظروف واملعطيات، حم��ددة بالقانون الدويل 
الن�ض��اين وقان��وين احل��رب والنزاع��ات امل�ض��لحة، ول يج��ب ان  
تتخط��ى بتاتاً، يف اأية معطي��ات اأو ظروف، احلدود والقيود التي 
حتم��ي املدنيني من اأطفال اأو ن�ص��اء اأو �ص��يوخ، خا�ص��ة اذا كان 

هوؤلء خارج دائرة امل�ضاركة بالعمليات الع�ضكرية.
موؤخرًا، وبعد اأن فاقت جمازر حتالف العدوان على اليمن اأعلى 
م�ص��توى من الجرام، وبعد اأن عا �ص��راخ املنظمات الن�ص��انية 
الدولي��ة، والت��ي “خجل��ت موؤخ��را عل��ى دمه��ا”، عل��ى خلفي��ة 
ا�ض��تهداف حافلة مدر�ضة تنقل اأطفال مينيني يف مديرية �ضحيان 
يف �ض��هر اغ�ضط�ض املا�ضي، ا�ضت�ض��هد منهم اأكرث من اأربعني طفاًل 
هت وزارة احلرب المريكية  مع عدد م�ضاعف من امل�ضابني، وجرّ
)البنتاغ��ون( حتذي��را ال��ى ال�ض��عودية، باأنها م�ض��تعدة خلف�ض 
الدعم الع�ض��كري وال�ض��تخباراتي، حلملتها �ض��د اليم��ن، اإذا مل 
ُيظهر ال�ض��عوديون اأنهم يحاولون تقليل ع��دد “القتلى” املدنيني 

نتيجة الغارات، وذلك ح�ضب �ضبكة “�ضي ان ان”.
اأ�ضافت ال�ض��بكة املذكورة نقاًل عن م�ضادر مطلعة على موقف 
البنتاغ��ون، اإن الحب��اط يتزايد ل��دى منظمات حقوق الن�ص��ان 
وبع���ض اأع�ض��اء الكونغر���ض، بال�ض��افة ال��ى اأن وزي��ر الدفاع 
الأمريكي جيم�ض ماتي�ض واجلرنال جوزيف فوتيل، قائد عمليات 
اجلي���ض الأمريك��ي يف ال�ض��رق الأو�ض��ط، ي�ض��عران بقل��ق من اأن 
الوليات املتحدة تدعم حملة ع�ضكرية تقودها ال�ضعودية، نفذت 

غارات جوية نتج عنها مقتل عدد كبري من املدنيني
م��ن باب حفظ ماء الوجه والدعاء باحرتام القوانني الدولية، 

وال��رد عل��ى تعاظ��م النتق��ادات الدولي��ة املرتبط��ة باملنظم��ات 
الن�ض��انية، دفع��ت الولي��ات املتح��دة حتال��ف الع��دوان، ال��ى 
تكلي��ف فريق متخ�ض���ض بالتحقيق مبجزرة �ض��حيان. وبعد اأن 
اأنهى الفريق اأعماله لناحية ال�ض��طالع على مالب�ض��ات وظروف 
ومعطي��ات اجلرمية، تبني ل��ه اأن هناك اأخط��اء يف التقيد بقواعد 
ال�ض��تباك، اأو�ض��ى به��ا لقي��ادة التحالف، ال��ذي ب��دوره اأكد اأنه 

�ضيحا�ضب امل�ضوؤولني عن التقيد اخلاطئ بقواعد ال�ضتباك.
ق��رار التحال��ف اأع��اله وال��ذي �ض��در بتاري��خ الثاين من �ض��هر 
اأيل��ول �ض��بتمرب اجل��اري، كان قد �ض��بقه موؤمتر �ض��حايف للفريق 
املحق��ق، ُعق��د يف ج��دة قب��ل يوم، تط��رق في��ه املتحدث با�ض��مه 
من�ضور املن�ض��ور الى تفا�ضيل الغارة ونتائج التاأكد من متابعة 
اأفام ال�صتهداف وم�ص��اري الهدف  وال�صاروخ قبل ال�صتهداف 
مبا�ض��رة، بال�ض��افة ال��ى تاأكي��د املعلوم��ات والحداثي��ات باأن 
اله��دف هو حافلة تنقل قيادات من احلوثيني، وتابع من�ض��ور يف 
تقري��ره: “قبل ال�ض��تهداف بخم�ض��ة ثوان، ل اأك��رث، كان الهدف 
م��ا زال نف�ض��ه: قيادات من احلوثيني، لكن بعد اأن ح�ض��ل اإطالق 
ال�ص��اروخ الوحي��د يف الغ��ارة، واأ�ص��يب الهدف، ج��اءت اأوامر 

م��ن غرف��ة العملي��ات بوقف الطالق نظ��رًا لوج��ود مدنيني قرب 
الهدف”.

م��ا مت متابعته اأعاله، لناحية “الحباط” المريكي و”غرية” 
اأع�ض��اء من الكونغر���ض وجلنة حقوق الن�ض��ان على املدنيني يف 
اليمن، بال�ض��افة خلال�ض��ة تقرير الفري��ق املحقق باجلرمية مع 
عر�ض��ه للتفا�ضيل الفنية “الغريبة العجيبة”، واملتعلقة بعملية 
اط��اق ال�ص��اروخ على احلافلة املدر�ص��ية، اي�ص��ا م��ع اإعرتاف 
التحال��ف “اخلجول” بح�ض��ول خطاأ بالتقيد بقواعد ال�ض��تباك، 
وعزم��ه على اتخ��اذ الجراءات بحق امل�ض��وؤولني عن اخلطاأ، كل 

ذلك يدفعنا لال�ضتنتاجات التالية:
– ي�ض��تنتج م��ن املوؤمت��ر ال�ض��حفي للفري��ق املحق��ق، وعند 
دخوله يف التفا�ض��يل الفنية لعملية الطالق وا�ض��تهداف احلافلة 
املدر�ض��ية، والذي  برهن عن جهل ووقاحة مقززة عندما قال: ان 
ال�ص��اروخ الوحيد الذي مت اطاقه من القاذفة، بقي ويف اخلم�س 
ث��واين الأخ��رية م��ن م�ض��اره قبل اله��دف، م�ض��وباً عل��ى حافلة 
تق��ل قي��ادات من احلوثي��ني، ومبعلوم��ات موؤك��دة وباحداثيات 
ثابت��ة، ليتب��ني بعد انفجار ال�ص��اروخ اأن الهدف ه��و حافلة فيها 

اأطف��ال، وب��اأن غرفة العمليات التي تن�ض��ق وتدير عم��ل القاذفة، 
طلب��ت )بعد ف��وات الوان طبعا( وقف الط��الق لوجود مدنيني 
قرب��ه، ي�ض��تنتنج من ذل��ك مدى تدين م�ض��توى احلرفي��ة يف نظام 
عم��ل التحال��ف مقارنة مع قدرات��ه اجلوية ال�ض��خمة يف التدمري 
وال�ض��تهداف، ومدى ال�ض��تخفاف بحياة املدنيني، عن ق�ضد اأو 
ع��ن جهل، المر الذي ين�ض��حب بالكامل عل��ى معركة وحرب هذا 

التحالف على اليمن وعلى اأبنائه.
بتاتاً لناحية  اأن المريكيني هم غري جديني  اأي�ضا  – ي�ضتنتج 
الت�ض��دد عل��ى حتال��ف الع��دوان عل��ى اليم��ن بوق��ف ا�ض��تهداف 
املدنيني، حتى اأنهم وبكل و�ضوح طلبوا باحلرف الواحد: “باأنهم 
م�ض��تعدين خلف���ض الدع��م الع�ض��كري وال�ض��تخباراتي، حلملة 
التحال��ف �ض��د اليم��ن، اإذا مل ُيظهر ال�ض��عوديون اأنه��م يحاولون 
تقلي��ل عدد القتلى املدنيني نتيج��ة الغارات”، وهم كما يظهر بكل 
و�ض��وح اي�ضاً، قد يخف�ض��ون دعمهم الع�ض��كري … يخفرّ�ضونه 
ول يلغون��ه، واملطلوب م��ن التحالف فقط ، ح�ض��ب المريكيني: 
“تقليل عدد القتلى املدنيني”، مثال )من اأربعني �ضهيدا يف الغارة 
الى ع�ض��رين فقط(، ولي�ض وقف ا�ضتهداف املدنيني ب�ضكل كامل، 
وهذا يعترب التزاما بدعم العدوان مع بع�ض التحفظ غري املوؤثر.
م��ا يج��ري يف اليم��ن حالي��اً، مب��ا يحمله م��ن جرائ��م وجمازر 
وماآ���س تط��ال املدنيني من اأطفال ون�ص��اء و�ص��يوخ، ودور عبادة 
وم�ضت�ض��فيات وغ��ري ذلك، خرج من دائرة اإمكانية اإ�ض��قاطه على 
اأي قواع��د اإ�ض��تباك اأو قانون اأو نظام اأو معادل��ة دولية، وهو يف 
احلقيق��ة ميثل نظاماً غريباً غري ماأل��وف، تخطى جميع الأعراف 
والتقاليد والقوانني واملعاهدات والعالقات الدولية والن�ض��انية 
والجتماعية، والنكى من ذلك كله، اأنه يجري با�ض��راف ورعاية 

ومتابعة اأممية وبامتياز.
اأخريًا.. ي�ض��تنتج اأن حتالف الع��دوان على اليمن، ومن ورائه 
ال��دول الراعي��ة والداعمة ل��ه، وعلى راأ�ض��ها الولي��ات املتحدة 
المريكي��ة، ل يلتزم��ون ب��اأي قوان��ني دولي��ة اأو ان�ض��انية ، ول 
حت��ى باأي اأع��راف اأو ا�ض��ول اأو التزامات اأخالقية اأو ما �ض��ابه، 
وه��م يف مطلق الأحوال، ل يعني لهم �ض��يئا ما ي�ض��مى ب� “قواعد 
ال�ض��تباك”، وبالت��ايل ل يلتزم��ون اإل بقواعده��م اخلا�ض��ة التي 
خلقوه��ا وفر�ض��وها، رغم��اً ع��ن املجتم��ع ال��دويل و موؤ�ض�ض��اته 

الفارغة والفا�ضلة .

هل يفهم حتالف العدوان على اليمن معنى »قواعد االشتباك«؟

أربع سن��������وات من الصمود والتقدں في عم���������ق الع��������دو السع������ودي
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واأن يكون جماهدو اجلي�ض واللجان قادرين 
لي���ض فقط على ال�ض��مود والبقاء يف مواقعهم، 
بل و�ض��ن هجمات على طول احل��دود، وتكبيد 
اجلي�ض ال�ض��عودي اخل�ض��ائر الكب��ري رغم كل 
تقنيات ال�ض��تطالع واملراقبة فذلك اأي�ضا دليل 
على اأن الأحالف الكبرية ت�ض��قط اأمام العزائم 

الكبرية والقلة ال�ضادقة.
احلرب��ي  الإع��الم  بثه��ا  الت��ي  امل�ض��اهد  يف 
يظه��ر اجلي�ض ال�ض��عودي ومرتزقته �ض��رعى 
يف خنادقه��م تركه��م زمالئهم وف��روا ل يلوون 
على �ض��يء، والآلي��ات الأمريكية ب��دت وكاأنها 
يف معر���ض ع�ض��كري ل مي��دان قت��ال تنتظ��ر 
الوا�ضلني ليحرقوها بالولعات، من كان عليها 
اكت�ض��ف عجز اأمريكا نف�ضها، واأن الثقة بقدميه 

اأجنع واأ�ضلم.

ل جت��دي الإف 16 هن��ا اأو حت��ى الإف 35 
مب�ض��اركتها  اإ�ض��رائيل  تباه��ت  الت��ي  نف�ض��ها 
يف ح��رب اليم��ن يف ن��زع الأق��دام الثابت��ة على 
الأر���ض، اأو ثن��ي الهجوم اليمن��ي على مواقع 
امل�ض��تجلبني  ومرتزقت��ه  ال�ض��عودي  اجلي���ض 
م��ن اأ�ض��قاع الأر���ض واأدغ��ال اأفريقي��ا،  15 
غارة مل حت��ِم اجلنود ال�ض��عوديني م��ن القتل 
،ول التعزي��زات القادم��ة من داخل الرا�ض��ي 
ال�ض��عودية تثن��ي جماهدي اجلي���ض واللجان 
ال�ض��عودية  املواق��ع  اقتح��ام  ع��ن  الع�ض��بية 
والتجوال بكل حرية بني خنادقهم ومتار�ضهم.

قد ل ي��الم اجلنود على الأر�ض اأو يتحملون 
كام��ل الل��وم، فج��زء م��ن الهزمي��ة والإخفاق 
الع�ص��كري من��وط بالقي��ادة ، يف م�ص��هد متكرر 
بالن�ض��بة اإل��ى اجلي���ض ال�ض��عودي من��ذ ب��دء 

احلرب واإطالق عا�ضفة احلزم.
وو�ض��ط م�ض��هد منفذ الط��وال اأم���ض الأول، 
لمعن��ى اإًذا حلدي��ث حتال��ف ال�ض��عودية عما 
تقول اإنها ت�ض��يطر على ما ن�ض��بته �ض��بعون اأو 
ثمانون باملائة من الأرا�ض��ي اليمنية اخلالية، 
مادام خ�ضمها ل يزال هناك على حدودها يريق 
كرامتها، وتقول اأمريكا نف�ضها غري املكذبة عند 
اآل �ض��عود اأنه ي�ض��يطر على ما يق��رب من مائة 
مي��ل داخل اململك��ة، ولديه م��ن ابتكار اخلطط 
م��ا يعج��ز عن��ه ج��رنالت بريطاني��ا واأمريكا 
وع��دد ما �ض��ئت من اجلن�ض��يات متواجدون يف 
غ��رف العملي��ات بالريا���ض وجيزان وع�ض��ب 
الريرتي��ة، يدي��رون كل تف�ض��يلة يف احل��رب 
ويرقب��ون كل مي��دان ولديهم م��ن الرجال اآلفا 
يف املي��دان وعل��ى دك��ة الحتياط وم��ن العتاد 

اأطنانا.
ق��د تك��ون خ�ض��ارة جمموع��ة م��ن اجلن��ود 
ال�ض��عوديني موؤمل��ة للنظ��ام ال�ض��عودي ال��ذي 
يجه��د لإبقاء جنوده على احل��دود باأطنان من 
الفتاوى والإغراءات بحور �ض��العني القابعات 
يف النتظ��ار، م��ا ي��وؤمل اأك��رث اأولئ��ك املتخمني 
يف ق�ض��ور الريا�ض ه��و انف�ض��اح اأمرهم واأمر 
عا�ض��فة حزمهم بعد م��ا يقرب لأربع��ة اأعوام 
�ض��خر لنجاحها كل �ض��يء حتى ال�ضمري الدويل 
ا�ضكت، وها هو اليوم ي�ضحو خجال و�ضاأما من 

طول عا�ض��فة مل جتلب �ض��وى النار اإلى عيون 
اأ�ض��حابها، والع��ار يالح��ق ال��دول ال�ض��اكتة 
عن �ض��فك دماء اليمنيني اأب��د الدهر..ثمة كلمة 
اأخ��رية.. م��ن ي�ض��تطيع البق��اء والقت��ال امام 
من��زل عدوه  ملا يزيد عن 3 �ض��نوات من القتال 
ال�ض��اري واحل�ض��ار القا�ض��ي ، ل يحتاج معه 
املن�ضف اإلى التيقن اأنه بلغ مطارات الإمارات 

و ميكنه الو�ضول ابعد من ذلك.

ق��د تك��ون م��ن احلكم��ة اأن تبق��ت ل��دى اآل 
�ض��عود واآل نهي��ان وه��م ي�ض��اهدون جمريات 
املعرك��ة يف منف��ذ الط��وال احل��دودي اتخ��اذ 
ق��رار باخلروج �ض��ريعا من اليم��ن، لميكن ان 
ي�ضتمر ال�ضمت العاملي اإلى الأبد، اأو تبقى لهم 
اأمريكا املنق�ضمة على نف�ضها واملق�ضومة عليهم 
خليجيا ، وعو�ض��ا عن هذا وذاك لمكان لن�ضر 

ثابت يف اليمن.

 نف��ذت جمموع��ة م��ن مقاتل��ي اجلي���ض واللج��ان ال�ض��عبية 
عملية هجومية �ض��ربت مواقع متركز اجلي�ض ال�ضعودي قبالة 
منف��ذ الطوال احل��دودي م��ع جي��زان ...، العملية الع�ض��كرية 
اخلاطف��ة الت��ي نف��ذت ي��وم اأم���ض اأوقعت ع��دد م��ن القتلى يف 
اجلي�ض ال�ضعودي وتظهر امل�ضاهد التي وزعها الإعالم احلربي 
ثم��ان جثث _بع�ض��ها ملرتزقة ال�ض��عودية _ وعدد م��ن العربات 
ال�ض��عودية املدرع��ة من ن��وع براديل كان��ت وحدة الإ�ض��ناد قد 
متكنت من تدمري واإعطاب �ص��ت منها وتفجري �صابعة ب�صاروخ 

موجه كما تفيد املعلومات امليدانية ....
ويف التفا�ض��يل اأفاد م�ضدر ميداين " اأن جمموعة من جماهدي 
اجلي���ض واللج��ان ال�ض��عبية باغتت ب�ض��ربات منكل��ة الثكنات 
الع�ض��كرية ال�ضعودية املتوزعة يف منفذ الطوال، لت�ضتمر بعدها 

ال�ضتباكات بالأ�ضلحة اخلفيفة والثقيلة لفرتة حمدودة.
وي�ضيف امل�ضدر امليداين " بينما كانت جمموعة املقتحمني 
توا�ض��ل التقدم والقتحام واقتنا�ض اأفراد حامية الثكنات 
الع�ض��كرية، كان��ت وحدة الإ�ض��ناد املدفعي مته��د الطريق 
نحو فر�ض ال�ض��يطرة " ... امل�ض��در املي��داين اأكد اأن " زخم 
العملية و�ض��ريها وف��ق اخلطة وبخطى ثابت��ة وواثقة قبل 

ذلك بن�ضر اهلل وتاأييده، فر�ضا ارباكا كبريا يف �ضاحة الغزاة 
ومرتزقته��م واأجربت من جنا منه��م على الفرار ".. ويتابع 
امل�ض��در امليداين " ثم اأخفق الع��دو يف تغيري نتائج املعركة 
ال�ضاخنة عرب �ضالح اجلو و ب15 غارة توالت متزامنة مع 
تعزيزات ع�ض��كرية مت الدفع بها يف زحفني متوالني وف�ض��ال 

ف�ضال ذريعا بف�ضل من اهلل "..
وفيما جر العدو اذياله وقد لعق هزمية مرة

نف��ذ الإعالم احلرب��ي برفقة بع�ض املقاتلني جولة يف م�ض��رح 
العملي��ة وثقت اخل�ض��ائر الت��ي مني بها العدو وقدمت �ض��ورة 
الوه��ن التي تعي�ض��ه ال�ض��عودية يف امليدان، وامت��الك اليمن يف 

املقاب��ل نا�ض��ية احل��رب وعلى الرغم م��ن انعدام التنا�ض��ب يف 
مات القوة مقورّ

بني اجلانبني ...
والعملي��ة اإل��ى ذل��ك وبع��د اأك��رث م��ن 1200 يوم��ا من 
املواجه��ة تلفت اإلى جن��اح اجلي�ض واللجان ال�ض��عبية يف 
حتويل منفذ الطوال احلدودي اإلى نقطة ا�ض��تنزاف دائمة 
كثريا ما ارهقت القوات ال�ضعودية واي�ضا طابور العمالء 
الذين جلبوا ليكون تر�ضا يف وجه مقاتلي اجلي�ض واللجان 
ال�ض��عبية ولي�ض��كلوا منطق��ة عازل��ة مل ت�ض��تطع الريا�ض 
اإجنازه��ا ول��ن ت�ض��تطيع فعل ذل��ك بالنظ��ر اإل��ى الوقائع 
امليداني��ة الت��ي تخربك كيف اأن الخرتاق الذي ح�ض��ل يف 
ح��ريان مل يف���ض يف النتيجة اإلى اأي تاأث��ري.. على مقاتلي 
اجلي���س واللج��ان ال�ص��عبية يف خطوط النار عل��ى امتداد 
الط��وال وجب��ل النار و�ض��ول اإلى �ض��حراء مي��دي حيث 

معجزات الع�ضر تتوالى تباعا.. ..

أن ت�س��تمر املواجه��ة على منفذ الط��وال على احلدود اليمنية ال�س��عودية 
فذلك اإجناز ع�س��كري يح�سب للجي�ش واللجان ال�سعبية بعد ثالث �سنوات من 
عدوان ت�سن��ه ال�سعودية والإم��ارات بقيادة ودعم اأمريك��ي وبريطاين ي�سل 

اإلى حتديد الأهداف واأدق التفا�سيل احلربية على الأر�ش.

تقارير

ابراهيم الوادعي 

الطوال.. معرك��������ة البق�����������اء و االنتص�������ار

منفذ الطوال: اجليش واللجان ميتلكون ناصية احلرب

ل��كل ح��رب اأدواتها وو�ض��ائلها واأ�ض��رارها، ول��كل اأهداف �ض��بل وط��رق واجندات 
حت�ض��مها الظ��روف وت�ض��تدعيها حاج��ة الزم��ان واملكان، ويف ع�ض��ر الإع��الم الرقمي 
والإلكرتوين ال�ض��هل والوا�ض��ع الذي اأ�ض��بح م�ض��در املعلوم��ة الأول واملنه��ل الأبرز 
للثقافة والفكر؛ اأ�ضبح الإعالم اجلبهة الأولى يف غزو املجتمعات والبلدان والقطار، 
و�ض��ناعة النت�ض��ارات ور�ض��م معاملها، واحللقة الأقوى يف دوائر الرتهيب النف�ضي، 
وال�ض��الح الأخط��ر يف معركة احل��رب الناعمة التي تدار من مقاه��ي النت عرب املواقع 

الإلكرتونية واملدونات وح�ضابات التوا�ضل الجتماعي املجانية.
يف ح��رب حتالف العدوان على اليمن �ض��لك الع��دوان ال�ض��عودي الإماراتي ثقافتي 
ال�ضتعمار الفكري وال�ضتحمار العقلي يف اآن واحد، واعتمد على ت�ضليل الراأي العام 
الداخلي واخلارج��ي، وتزييف احلقائق وقلبها، وتزوير الأخب��ار والأرقام وافراغها 

من �ضوابها، وخلق هالة من الزخم املعنوي املزيف وال�ضتكبار الهالمي حتت وطاأة 
الق��وة واملال، فب��داأ هجمته ال�ضر�ض��ة بخلق مربرات عدوانه عل��ى البلد اجلار، 

وتلفي��ق الإ�ض��اعات ورواية الق�ض���ض واحلكايات التي منحه��ا اإياه نامو�ض 
خيال��ه وان�ض��ائه، وا�ض��تغل ع�ض��رات القن��وات الف�ض��ائية الت��ي ميتلكها، 

والف املواق��ع وال�ض��حف الإلكرتونية، وجند يف �ض��بيل ذلك جحافل من 
املحللني والإعالميني الذين يطلون على ال�ضا�ضات امل�ضطحة يف التغطيات 
الإخباري��ة وهم يهرفون مبا ل يعرفون لإمتام مهمتهم وا�ص��قاط واجبهم 
الكفي��ل مبنحهم اأجوره��م اليومية بعد كل ه��راء. ومل يقف العدوان عند 

ه��ذا احل��د؛ بل ا�ض��تغل نف��وذه واوقف قن��وات اليم��ن الوطنية و�ض��عى 
لإ�ض��كات �ض��وت احلقيق��ة املناوئ��ة لت�ض��ليله يف كل م��كان، حت��ى مواق��ع 

التوا�ض��ل الجتماعي مل ت�ض��لم من احلجب والتهكري والقر�ض��نة والتزوير، 
ومع ا�ض��تمرار �ضيا�ضته يف الكذب والإختالق انتقلت العدوى لت�ضيب ال�ضيا�ضيني 

والدبلوما�ض��يني وناطقي اجلي�ض والأمن وال�ضفراء وامللحقني، ومن منا ل يتذكر لغط 
الهالك �ضعود الفي�ض��ل وخرافات العميد ع�ضريي وقبلها تاأتاأة امللك ال�ضعودي و�ضبق 
جنله ال�ض��اب، قبل اأن متار�ض اأبواق النظام العاملي ومنظمات الأمم املتحدة وحقوق 

الإن�ضان نف�ض ال�ضيا�ضة التي فنرّدها اليمنيون بوعيهم واميانهم وثبات مواقفهم.
ويف درا�ضة ل� الأ�ضتاذ عبداهلل �ضربي رئي�ض اإحتاد ال�ضحفيني والإعالميني اليمنيني 
ل عليه العدوان يف الإعالم بالقول:  مي�ضي يف هذا ال�ضياق كا�ضفاً الدور الكبري الذي عورّ
من املعروف اأن ال�ضعودية اعتمدت لعقود طويلة �ضيا�ضة التدخل غري املبا�ضر يف �ضئون 
ال��دول، وا�ض��تثمار ثروتها الكبرية يف �ض��راء الذمم وال��ولءات، ومل تلجاأ لتغيري هذه 
الطريق��ة اإل حني وجدت نف�ض��ها تتعر�ض لرياح احلراك ال�ض��عبي العربي يف 2011م، 
ثم تظاف��رت عوامل ومتغريات اأخرى دفعت ال�ض��عودية اإلى 
التدخل الع�ض��كري والعدوان عل��ى اليمن يف 2015م 
م��ع و�ض��ول �ض��لمان وجنل��ه حمم��د اإلى �ض��دة 
احلك��م، وتوازت اأهداف احل��رب على اليمن 
م��ع اأهداف داخلي��ة، فقد ا�ض��طلع الإعالم 
مب�ض��ئولية  ي��زال  ول  �ض��عودياً  املم��ول 
تهيئة الراأي العام الداخلي للقبول بنجل 
�ض��لمان ملكا لل�ضعودية خلفا لوالده، ويف 
هذا الجت��اه حتركت املاكن��ة الإعالمية 
املمول��ة �ض��عودياً، ودفعت نح��و التهليل 
للحرب و�ضيا�ضة احلزم، ويف الأيام الأولى 
لنط��الق م��ا ي�ض��مى بعا�ض��فة احلزم �ض��جل 
“تويرت” ثالثة مليون تغريدة تدعم احلرب على 

اليمن.
لقد �ض��كلت املوؤ�ض�ض��ات الإعالمية الوطنية خ��ط الدف��اع الأول يف مواجهة العدوان 
ال�ض��عودي الأمريكي الغا�ض��م على اليمن، ويف الت�ض��دي للحرب الت�ضليلية والنف�ضية 
الت��ي رافقته��ا، ومتكن الإع��الم الوطني برغ��م حمدودية و�ض��ائله واإمكاناته، من قلب 
ال�ضورة التي قدمها اإعالم العدو، وبدل الت�ضليل والفربكات التي طبعت اأداء خمتلف 
و�ض��ائل اإع��الم الع��دوان ومرتزقت��ه، كان الإع��الم الوطن��ي يعمل على نق��ل احلقيقة 
من الواقع، مت�ض��لحاً ب�ض��دق الكلمة، وم�ض��تفيدًا م��ن جرائم الع��دوان املتوالية بحق 
اليمني��ني، فنقله��ا موثقة بال�ض��وت وال�ض��ورة، وامل�ض��اهد املوؤملة، املو�ض��حة بالباأ�ض 
والثب��ات، وبدم��وع الثكال��ى واأنني امل�ضت�ض��عفني، لذا ل ن�ض��تغرب كي��ف اأن العدوان 
فاقم من ا�ض��تهدافه للموؤ�ض�ضات الإعالمية الوطنية، فاعتدى على عدد منها بال�ضربات 
اجلوي��ة وعمد اإل��ى حظر وا�صتن�ص��اخ بع���س القنوات الف�ص��ائية، وه��دد وتوعد من 
ي�ض��اند اليمنيني ومظلوميتهم يف حماولة لرتهيب الو�ض��ائل التي �ضكلت جبهة اإعالمية 
تكفلت بتتبع جرائم العدوان، ونقل حقيقة الأحداث يف اليمن بال�ض��وت وبال�ض��ورة، 
وبالتقاري��ر امليدانية، ومن خ��الل املقالت والروؤى التحليلي��ة وغريها، ووفر الإعالم 
احلرب��ي مادة د�ض��مة ع��ن جمريات املواجه��ات يف خمتل��ف اجلبهات خ�ضو�ض��اً على 
احل��دود ال�ض��عودية بالإ�ض��افة اإلى توثيق انت�ض��ارات اجلي�ض واللجان ال�ض��عبية يف 
خمتل��ف اجلبهات، وبالذات يف العمق ال�ض��عودي، حيث ظهر للع��امل الفرق الكبري بني 
اإق��دام املقاتل اليمني، واإدبار املقاتل ال�ض��عودي، بالتوازي مع توثيق امل�ض��هد اليمني 
يف ظل العدوان مبختلف تفا�ض��يله، م�ض��اهد قتل وا�ضتهداف املدنيني من رجال ون�ضاء 
واأطفال، وم�ض��اهد تدم��ري البنية التحتية، وما قابلها من م�ض��اهد ال�ض��مود والتالحم 
الوطني يف امل�ص��ريات والتعبئة ال�ص��املة واللقاءات القبلية التي و�صعت النقاط على 

احلروف يف مقطوعة ال�ضمود اليمنية

اجل���ب���ه���ة اإلع����الم����ي����ة ال���ي���م���ن���ي���ة: ب����ن����ادق احل���ق���ي���ق���ة وم�����ت�����ارس األق�����الں

عبد الحميد الغرباني 

؟!
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وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك التط��ور ال��ذي �ض��هدته 
تكنولوجيا الت�ض��الت واملعلوم��ات مازالت هناك 
اأح��داث عاملي��ة كب��رية كان��ت يف املا�ض��ي يهتز لها 
العامل وينتف�ض لها ال�ض��مري العاملي ل يلتفت اإليها 
اأح��د اليوم، وهو م��ا يعني اأن ال�ض��مري العاملي قد 

مات.
ففي �ض��باح اليوم الثامن من ني�ض��ان عام 1970 
واأثن��اء حرب ال�ض��تنزاف التي كب��دت فيها قواتنا 
خ�ض��ائر  ال�ض��هيوين  الع��دو  امل�ض��رية  امل�ض��لحة 
فادح��ة، قام��ت القوات اجلوي��ة للعدو ال�ض��هيوين 
بالتحلي��ق فوق ال�ض��ماء امل�ض��رية بخم�ض طائرات 
– 4 فانت��وم، ث��م قام��ت بق�ض��ف  م��ن ط��راز اإف 
مدر�ض��ة بح��ر البق��ر البتدائية امل�ض��رتكة يف قرية 
بح��ر البق��ر مبركز احل�ض��ينية مبحافظة ال�ض��رقية 
ب�ض��كل مبا�ض��ر بو�ض��اطة خم�ض قنابل )تزن 1000 
رط��ل( و�ض��اروخني، واأدى الع��دوان ال�ض��هيوين 
اآخري��ن،   50 واإ�ض��ابة  ا�ضت�ض��هاد 30 طف��اًل  اإل��ى 
اإ�ضافة اإلى اإ�ض��ابة مدر�ض و11 عاماًل يف املدر�ضة، 
ردود  وج��اءت  متام��اً،  املدر�ض��ة  مبن��ى  وتدم��ري 
الأفعال امل�ضرية �ضريعة جدًا حيث قطعت الإذاعة 
امل�ض��رية بثها لتذيع بياناً عاجاًل كان ن�ض��ه: »اأيها 
الإخ��وة املواطنون، اأق��دم العدو يف متام ال�ض��اعة 
التا�ض��عة وع�ض��رين دقيقة م��ن �ض��باح اليوم على 
جرمي��ة جدي��دة تف��وق حد الت�ض��ور، عندم��ا اأغار 
بطائرات��ه الفانت��وم الأمريكي��ة عل��ى مدر�ض��ة بحر 
البق��ر البتدائي��ة امل�ض��رتكة مبحافظ��ة ال�ض��رقية 

و�ض��قط الأطفال بني �ضن ال�ضاد�ضة والثانية ع�ضرة 
حتت جحيم من النريان«.

ونددت م�ض��ر بالعدوان ر�ض��مياً، وو�ض��فته باأنه 
متعمد وغري اإن�ضاين بهدف اإخ�ضاع م�ضر واإجبارها 
عل��ى وق��ف الهجم��ات الت��ي ت�ض��نها خ��الل ح��رب 
ال�ض��تنزاف واملوافق��ة عل��ى مب��ادرة »روج��رز« 
لوقف اإطالق النار، وعلى امل�ض��توى ال�ضعبي نددت 
العديد من اجلهات والهيئات واملنظمات بالعدوان 
وو�ض��فته باأن��ه جت��رد م��ن كل مع��اين الإن�ض��انية، 
وق��ام اأطفال مدر�ض��ة بحر البقر الذين مل ي�ض��ابوا 
يف الهج��وم باإر�ض��ال ر�ض��الة اإل��ى »بات نيك�ض��ون« 
»نيك�ض��ون«  وقته��ا  الأمريك��ي  الرئي���ض  زوج��ة 
و�ض��األوها: »ه��ل تقبلني اأن تقتل طائ��رات الفانتوم 
اأطفال اأمريكا؟! اأنت الأم جلويل وتري�ض��يا واجلدة 
لأحفاد.. فهل ن�ض��تطيع اأن نذك��ر لك ما فعله زوجك 
م�ض��رت نيك�ضون؟!«، وكتب ال�ضاعر امل�ضري �ضالح 
جاهني ق�ض��يدة فوري��ة تقول »الدر���ض انتهى ملوا 
الكراري���ض بالدم اللي على ورقهم �ض��ال.. يف ق�ض��ر 
الأمم املتحدة م�ضابقة لر�ض��وم الأطفال.. اإيه راأيك 
يف البق��ع احلمرا يا �ض��مري العامل ي��ا عزيزي.. دي 
لطفلة م�ض��رية �ض��مرا كان��ت من اأ�ض��طر تالميذي.. 
دمها را�ض��م زهرة.. را�ضم راية ثورة.. را�ضم وجه 
موؤامرة.. را�ض��م خلق جبابرة.. را�ضم نار.. را�ضم 
ع��ار ع ال�ض��هيونية وال�ض��تعمار.. والدني��ا عليهم 
�ض��ابرة و�ض��اكتة عل��ى فع��ل الأبالي���ض.. الدر���ض 

انتهى ملوا الكراري�ض«.

وردًا على ردود الأفعال امل�ضرية �ضررّح املتحدث 
الع�ض��كري للعدو ال�ض��هيوين يف تل اأبيب يف ال�ضاعة 
الثالثة م�ضاء يوم العدوان »اأنهم يحققون يف الأمر« 
ثم اأعقبه ت�ض��ريح اآخ��ر بعد �ض��اعة »اأن الطائرات 
الإ�ض��رائيلية مل ت�ض��رب �ض��وى اأهداف ع�ضكرية يف 
غارتها على الأرا�ض��ي امل�ض��رية«، ث��م خرج وزير 
حرب العدو ال�ضهيوين مو�ضي ديان ليتحدث لراديو 
»اإ�ضرائيل« قائاًل: »املدر�ضة التي �ضربتها طائرات 
الفانت��وم ه��دف ع�ض��كري.. وهي قاعدة ع�ض��كرية، 
وامل�ض��ريون ي�ض��عون فيه��ا الأطف��ال للتموي��ه«، 
وكتب يو�ض��ف تك��واه مندوب العدو ال�ض��هيوين يف 
الأمم املتحدة ر�ض��الة للمنظمة الدولية يقول فيها: 
»اإن تالميذ املدر�ضة البتدائية كانوا يرتدون الزي 
الكاكي اللون، وكانوا يتلقون التدريب الع�ضكري«، 
وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك خرج��ت بع���ض املنظمات 
التابع��ة للع��دو ال�ض��هيوين م��ن داخ��ل الأرا�ض��ي 
الفل�ض��طينية املحتلة تدين العدوان وت�ض��فه باأنه: 
»نقطة �ض��وداء يف تاريخ اجلي�ض الإ�ضرائيلي لكونه 

ت�ضبب يف قتل العديد من املدنيني«.
وكان��ت ردود الفعل العربية والدولية �ض��ريعة 
حي��ث اأث��ارت اأنب��اء الع��دوان �ض��خطاً وا�ض��عاً يف 
ت العديد من الدول العربية  و�ضائل الإعالم، ونددرّ

بالعدوان الب�ض��ع واأعربت عن خال�ض موا�ض��اتها 
وتعازيها، واأدانت مو�ضكو العدوان وو�ضفته باأنه 
»عندما اأرادت »اإ�ضرائيل« اختيار »حق« الرد فلم 
تعارك جي�ضاً بل ذهبت لالنتقام من اأطفال مدر�ضة 
بح��ر البقر وه��ذا رد عاج��ز«، واأعلن��ت احلكومة 
الربيطانية عن »اأ�ضفها ال�ضديد للحادث«، واأعرب 
الفاتي��كان عن »حزن��ه عل��ى الأطف��ال الأبرياء«، 
و�ض��هدت تركيا وقفة احتجاجية م��ن الطلبة اأمام 
ويف  اإ�ض��طنبول،  يف  ال�ض��هيوين  الع��دو  قن�ض��لية 
يوغو�ض��الفيا ن��ددت جماع��ات ال�ض��الم بالعدوان 
باإر�ض��ال برقي��ات احتجاجي��ة حلكوم��ة  وقام��ت 
العدو ال�ض��هيوين، وعلى الرغم م��ن ذلك جاء الرد 
الأمريك��ي مائع��اً كالعادة حيث قام��ت اخلارجية 
الأمريكي��ة بالتعلي��ق باأنه��ا »اأنباء مفزع��ة، واأنها 
عاقبة حمزنة يوؤ�ض��ف لها من عواقب عدم اللتزام 
بق��رارات جمل���ض الأمن اخلا�ض��ة بوق��ف اإطالق 
النار«، وكالعادة مل ي�ض��در بيان ر�ضمي من الأمم 
املتح��دة واكتف��وا بو�ض��ف اخلارجي��ة الأمريكية 
»ب��اأن الأم��ر كل��ه متعل��ق بانته��اك وق��ف اإط��الق 
النار«، وكالعادة اأي�ض��اً مل تعقب و�ض��ائل الإعالم 
يف دول اأوروبا الغربية على العدوان واكتفت فقط 
بن�ض��ر الت�ضريحات امل�ض��رية وت�ضريحات العدو 

ال�ضهيوين عن املجزرة.
والي��وم بعد مرور ما يقرب من ن�ض��ف قرن على 
جمزرة بحر البقر ت�ض��هد حمافظة �ض��عدة اليمنية 
جم��زرة مماثل��ة عل��ى حافل��ة لالأطف��ال يف منطق��ة 
�ضحيان كانت تقلهم يف رحلة مدر�ضية وبالطائرات 
وال�ضواريخ الأمريكية ال�ض��نع نف�ضها يتم ق�ضفهم 
بوح�ض��ية من قبل قوات التحالف العربي املزعومة 
املدعومة اأمريكياً و�ض��هيونياً والتي ت�ض��ن عدواناً 
ظاملاً على اليمن العربية منذ ثالث �ض��نوات كاملة، 
وينت��ج عن ذل��ك ا�ضت�ض��هاد 51 طفاًل، اإ�ض��افة اإلى 
56 طفاًل جريح��اً، وعلى الرغم م��ن التطور املذهل 
ال��ذي �ض��هدته و�ض��ائل الت�ض��ال والإع��الم اإل اأن 
الع��دوان كاأن��ه مل يح��دث، ف��ردود الفع��ل العربية 
والدولية مل ن�ض��مع بها اإل ما ندر، وو�ضائل الإعالم 
مل تتوقف اأمام املجزرة الب�ض��عة وكاأنها مل حتدث، 
ويف حماولتنا لر�ض��د ردود الأفعال ب�ض��اأن جمزرة 
يكف��ي  م��ا  اليمني��ة مل جن��د  �ض��حيان يف �ض��عدة 
لعر�ضه، على عك�ض ردود الأفعال عن جمزرة بحر 
البقر امل�ض��رية، وهو ما يعني اأن العامل قبل ن�ضف 
قرن كان مازال فيه بع�ض من �ض��مري، اأما الآن فقد 
مات هذا ال�ض��مري و�ض��يرّعت جنازته، اللهمرّ بلغت.. 

اللهمرّ فا�ضهد.

كثرية هي املوؤامرات التي حُتاك على بلدان ال�ضرق الأو�ضط 
، فالبلدان الغنية بنفطها وغازها كنٌز ل ميكن غ�ض الطرف عنه 
، كل بلد يف هذا ال�ض��رق عانى اإن كان ع�ض��كريا اأم اقت�ض��اديا ام 

�ضيا�ض��يا اأم فكريا ام ثقافيا وامل�ض��بب “وا�ض��نطن و اأدواتها”، 
و لك��ن ان جتتمع بع�ض ال��دول العربية عل��ى اليمن “التاريخ 

واحل�ضارة” فهذا بحد ذاته مدعاة للُخزي.
بداية وعلى ل�ض��ان مفكرين غربيني، فقد اأكد الباحث واملفكر 
الفرن�ضي الربوفي�ض��ور فران�ضوا بورجا: “اأن اأ�ضباب الإرهاب 

والتطرف �ضيا�ض��ية بالدرجة الأولى ولي�ض��ت دينية كما يعتقد 
البع���ض، م�ض��ددا على اأن 90% من �ض��ناعة العن��ف يف العامل 
يق��ف وراءه��ا الغرب، واحل��كام امل�ض��تبدون يف املنطقة الذين 
يدعمه��م الغ��رب”. و ما يحدث الآن على ال�ض��احة اليمنية هذا 
لأفظ��ع ما مُيك��ن اأن ُيرتكب ، وهذا ما اأ�ض��رنا اإليه فهل يحق ملا 
ي�ض��مى التحالف العربي ال�ضعودي الإماراتي اأن يكون �ضببا يف 

قتل ال�ضعب اليمني.

“ذرائع كثيرة يصنعها املعتدي وهذا ما فعلته السعودية”
حت��ت ذريعة احلدود م��ع اليمن واأن هن��اك متمردين لبد 
م��ن مالحقته��م، ولعتب��ارات و م�ض��الح اأمريكي��ة ، ب��داأت 
ح��رب الإب��ادة من قبل ال�ض��عودية بح��ق اليم��ن و اليمنيني 
، لك��ن م��ا خف��ي كان اأعظ��م ، فمنذ معاه��دة الطائ��ف 1934 
وال�ض��عودية ت�ض��يطر على) جنران – ع�ضري- جيزان( وهم 
وح�ض��ب املعاهدة “ا�ض��تئجار” لأنها ارا�ض��ي مينية ، ولأن 
احلوثيني والتي ت�ضفهم ال�ض��عودية “باملتمردين” كانوا قد 
ن�ض��روا خرائط تثبت اأن ما ُذكر من ارا�ض��ي مينية ومل�ضالح 
ال�ض��عودية يف ار���ض اليم��ن ، و اخلوف من ق��وة احلوثيني 
، ب��داأت ذريع��ة العدوان وحتالف ا�ض��حاب امل�ض��الح لتبداأ 
احل��رب عل��ى اليمن ، ف��اأدى الق�ض��ف اإلى مقت��ل الآلف من 
املدنيني يف اليمن ، وكانت قد اعلنت منظمات حقوق الإن�ضان 
باأنه��ا تن��ذر بكارث��ة اإن�ض��انية يف اليم��ن ناهي��ك ع��ن تف�ض��ي 

الأمرا�ض وعلى راأ�ضها الكولريا ولكن ل اآذان ت�ضمع! .

” التحالف السعودي .. بيدق أمريكي “
الولي��ات املتح��دة اعط��ت الأوام��ر لل�ض��عودية وحلفائه��ا 
ل�ض��تمرار الع��دوان متنا�ض��ية كل حق��وق الإن�ض��ان ، ولك��ن 
املقاوم��ني يف اليمن اعلنوا يف امليدان ويف اأكرث من منا�ض��بة اأنه 
“لو َح�ضدت قوى العدوان كل جيو�ض الدنيا فلن تتغري قناعات 
اأبناء اليمن بانها قوى غازية همجية حمتلة و�ض��نظل ننظر اإلى 
معرك��ة الدفاع والتحرير بقد�ض��ية” ، وتتالت املعارك والهدف 
“ميناء احلديدة” والذي يعترب املورد الأول لليمنيني حتاول 
ال�ض��عودية ال�ضيطرة عليه حتت حجة التوغل الإيراين والدعم 
ال��ذي تقدم��ه للمقاومني ، ف� �ض��بح اإيران حا�ض��ر دائما، ولكن 
اأبناء اليمن وقفوا يف وجه العدوان ومل يتمكنوا من ال�ض��يطرة 
عليه فاللجان ال�ض��عبية واجلي�ض اليمني ا�ض��تطاعوا بتكاتفهم 
منع العدوان الأجنبي من التوغل والو�ض��ول واحلقت خ�ضائر 

فادحة بالتحالف ال�ضعودي الإماراتي.
” إضاءات “

ويف كلم��ة لب��د م��ن الوق��وف عندها ل�ض��يد املقاومة ح�ض��ن 
ن�ض��ر اهلل الأمني العام ل� حزب اهلل اللبناين وجهها اإلى املقاتلني 
اليمني��ني : “ي��ا ليتن��ي اأ�ض��تطيع ان اأك��ون معك��م ومقاتال من 

مقاتليكم” .
اأ�ض��حاب احل��ق جتتم��ع عل��ى احل��ق ويكف��ي اأه��ل اليم��ن 
ال�ضرفاء اأنهم يقفون بعز وفخار يدافعون عن اأر�ضهم و�ضعبهم 
، فاحلرب واإن طالت لبد اأن ينت�ضر اأهل احلق فيها ، .يف مقابل 
ذلك ل يزال بني �ض��عود و مرتزقتهم يف حالة تخبط و انك�ض��ار 
على كافة جبهات اليمن ، و رغم ال�ض��تمرار يف عدوانهم اإل اأن 
خ�ض��ائرهم تتح��دث نيابة عنهم ، فامل�ض��تنقع اليمن��ي لن يكون 
نزهة لبني �ضعود ، و القادم من الأيام �ضيك�ضف زيف العدوان .

الفاصل الزمني بني جمزرتي بح��ر البقر امل�سري��ة و�سحيان اليمنية 
يق��رب من الن�سف ق��رن تقريبًا، وهي مدة زمنية كب��رة �سهد خاللها العامل 
ث��ورة يف ع��امل الت�سالت واملعلومات، حيث حتول الع��امل بف�سل هذه الثورة 
اإلى قرية �سغرة تتناقل فيها الأخبار ب�سهولة وي�سر، ومل تعد و�سائل الإعالم 
حك��رًا على احلكومات، بل اأ�سبح كل مواطن على �سطح الكرة الأر�سية ميتلك 
و�سيلت��ه الإعالمي��ة اخلا�س��ة، وميكنه م��ن خالله��ا اأن يبث الأخب��ار وال�سور 

والفيديوهات وينقلها عرب ال�سبكة العنكبوتية اإلى العامل اأجمع، 

تقارير

د. محمد سيد أحمد

ال����ي����م����ن ل������ن ُي��������ه��������زں.. م����������اذا ع������ن ال����س����ع����ودي����ة؟
ربى يوسف شاهين:

ال����ض����م����ي����ر ال������ع������امل������ي.. ب������ني م�����ج�����زرت�����ي ب����ح����ر ال����ب����ق����ر وض����ح����ي����ان

مجزرة بحر البقر

!مجزرة ضحيان
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ذك��رت �ض��بكة »�ض��ي اأن اأن« الإخبارية 
الأمريكية اأن ال�ص��اروخ الذي ا�ص��تخدمته 
الط��الب  حافل��ة  ل�ض��تهداف  ال�ض��عودية 
يف اليم��ن والت��ي ا�ضت�ض��هد فيه��ا 50 مدنًيا 
اآخري��ن بج��روح يف مدين��ة  واأ�ض��يب 77 
�ض��حيان كان من �ضنع اأمريكي، بزنة 227  

ه باأ�ضعة الليزر. كيلوغرام موجرّ
وك�ص��فت الوكال��ة اأن ال�ص��اروخ ال��ذي 
بي��ع  ال�ض��عودي،  التحال��ف  ا�ض��تخدمه 
كج��زء من �ض��فقة الأ�ض��لحة الت��ي وافقت 
عليه��ا وزارة اخلارجي��ة الأمريكي��ة م��ع 

ال�ضعودية.
واأ�ض��افت الوكالة نقاًل عن خبري اأ�ضلحة 
اأمريكي اأنه من خالل العمل مع ال�ضحفيني 
اليمنيني املحليني وخ��رباء الذخائر، اأُثبت 
اأن الأرق��ام املت�صل�ص��لة لأجزاء ال�ص��اروخ 
تعود ل�ضركة »لوكهيد مارتن« املتخ�ض�ضة 

الأمريكي��ة،  الع�ض��كرية  ال�ض��ناعات  يف 
وب�ض��كل خا�ض منوذج »MK82”، وهو 
يرمز اإلى ال�صاروخ املوجه باأ�صعة الليزر.

واأو�ص��حت ال�ص��بكة اأن ال�صاروخ الذي 
اأطلق��ه التحال��ف على حافلة تقل ع�ض��رات 
الأطفال، ي�ص��به ال�ص��اروخ ال��ذي اأطلقته 
ال�ض��عودية عل��ى اليمن يف ت�ض��رين الأول/
اكتوب��ر ع��ام 2016 يف هجومه��ا على قاعة 

عزاء يف �ضنعاء.
واأ�ضارت ال� “�ضي اأن اأن” اإلى اأن الغارة 
اجلوية ال�ض��عودية على �ض��وق جتاري يف 
اليم��ن يف اأذار/مار���ض املا�ض��ي كان��ت من 
ذات الف�ض��يلة الأمريكية املوجهة باأ�ض��عة 
الليزر.. ي�ض��ار اإل��ى اأن الرئي���ض الأمريكي 
دونال��د ترامب اأبطل مفعول ق��رار الرئي�ض 
الأمريك��ي ال�ض��ابق ب��اراك اأوبام��ا بحظ��ر 
هة. ت�ضليم ال�ضعودية اأ�ضلحة وذخائر موجرّ

اأحداث خطرية، مل تطف على ال�ض��طح بعد، و�ض��تكون 
له��ا تداعي��ات مري��رة، وال�ض��بب الول مل��ا يج��ري ه��و 
احل�ضا�ض��يات الجرامية اخلاطئ��ة التي تنتهجها القيادة 

املتحكمة برئا�ضة حممد بن زايد.
الأنب��اء الواردة م��ن اأبوظبي، توؤكد اأن هناك �ض��راعا 
حمتدم��ا بني اأبناء ال�ض��يخ زايد، واأبناء ال�ض��يخة فاطمة 
ما�ضون يف ال�ضيطرة على كافة مفا�ضل الدولة الماراتية، 
اأبوظب��ي،  بات��ت نهج��ا را�ض��خا يف  و�ضيا�ض��ة الق�ض��اء 
وويل العه��د حمم��د بن زايد ي�ض��تعد لإعالن نف�ض��ه حاكما 
لالإمارات، و�ض��يعلن قريب��ا عن وفاة احلاكم )ال�ض��مي( 
ال�ضيخ خليفة بن زايد املقيم مع عائلته يف �ضوي�ضرا حتت 
العالج بعد تردي و�ض��عه ال�ض��حي، وكان ال�ضيخ خليفة 
قد حو�ضر يف اأبو ظبي دون �ضالحيات وتعر�ض لأ�ضاليب 

عدة من ال�ضغط، واأجرب على ال�ضفر الى اخلارج.

وذك��رت م�ض��ادر خا�ض��ة ل��� )املن���ار( اأن اثن��ني م��ن 
اركان حكم حممد بن زايد وهما عبداهلل وهزاع م�ض��ابات 
ال��ى  و�ض��ل  الخ��رية  الي��ام  ويف  خط��رية،  باأمرا���ض 
العا�ض��مة الماراتية طاقم طبي ا�ض��رائيلي لين�ض��م الى 
فري��ق طب��ي اآخ��ر ي�ض��رف عل��ى ع��الج وزي��ر اخلارجية 
عبداهلل بن زايد، وت�ض��ري النباء الى تدهور �ض��حته، كما 
اأن ه��زاع بن زاي��د هو الخر يعاين من اأمرا�ض ويخ�ض��ع 

للعالج داخل المارات وخارجها.
اخلالف��ات  الي��ه  ي�ض��اف  ال�ض��عب،  الو�ض��ع  ه��ذا 
املت�ض��اعدة ب��ني اأبن��اء ال�ض��يخ زاي��د خا�ض��ة يف ظ��ل 
املحاولت والجراءات امل�ض��تمرة من جانب حممد بن 
زايد �ضد اأ�ضقائه من غري »ابناء ال�ضيخة فاطمة« التي 
كانت القرب الى ال�ض��يخ زايد من زوجاته الخريات، 
ويعي�ض حممد بن زايد و�ض��عا قلقا ويخ�ضى من ردات 

فعل اأبن��اء العائلة رغ��م ابعادهم عن مفا�ض��ل احلكم، 
والعتماد على طواقم من امل�ضت�ض��ارين من جن�ض��يات 
خمتلف��ة، دفعوا ب��ه الى انته��اج �ضيا�ض��ات باتت تهدد 
ا�ض��تقرار المارات، حيث التدخل يف ال�ضوؤون الداخلية 
لل��دول الخ��رى، وال�ض��تثمارات اخلا�ض��ة يف بل��دان 
عدي��دة، وعمليات تهريب ال�ض��الح و�ض��خها ال��ى بوؤر 
التوت��ر وال�ض��راع، ومتويلها للع�ض��ابات الرهابية يف 

اكرث من �ضاحة.
وت�ض��يف امل�ض��ادر، اأن �ض��عي حممد بن زايد �� متوهما 
���� لأن يخ��رج من دائرة ال�ض��غار الى ن��ادي الكبار اأدخل 
المارات يف و�ض��ع قد يدفع بامل�ض��يخة الى الهاوية، ومن 
بني هذه ال�ضيا�ضات هذا التزاوج بني ويل العهد الإماراتي 
وويل العه��د ال�ض��عودي، يف �ضيا�ض��ات تدمريي��ة ارهابية 
م�ض��رتكة وب�ض��كل خا�ض العدوان الهمجي امل�ض��تمر على 

ال�ضعب اليمني.
من جهة ثانية، ك�ض��فت م�ضادر خا�ض��ة ل� )املن�ار( عن 
تده��ور العالق��ات ب��ني اأبو ظبي ودب��ي، فحاك��م المارة 
الخري يخ�ضى انهيار اقت�ضادها جراء �ضيا�ضات حممد بن 
زايد، الذي ي�ض��عى لالإطاحة بحاكم دبي، وهناك م�ض��ايخ 
ام��ارات اأخ��رى، ترف���ض �ضيا�ض��ات اب��ن زاي��د، وب��داأوا 
يظه��رون تذمره��م ويهم�ض��ون بانتقاداتهم �ض��د �ضيا�ض��ة 

حاكم ابو ظبي الفعلي يف ميادين خمتلفة.
امل�ض��ادر ذاته��ا اأكدت اأن المارات مقبل��ة على اأحداث 
خط��رية، �ض��تكون له��ا انعكا�ض��ات اأخط��ر، وق��د تطي��ح 

مبفا�ضل ودوائر احلكم املتنفذة فيها.

اأك��د موقع “دويت�ض��ه فيل��ه” الأملاين يف 
تقري��ر ل��ه اأن ال�ض��عودية تتكب��د تكالي��ف 
عالي��ة يومي��اً يف مغامرته��ا الع�ض��كرية يف 
اليم��ن، ورغم ذل��ك مل تتمكن م��ن حتقيق 
�ض��يء يف حملته��ا اجلوية �ض��د احلوثيني 

امل�ضتمرة منذ ثالثة اأعوام.
النظ��ام  اإن  الأمل��اين  املوق��ع  وك�ض��ف 
ال�ض��عودي بقي��ادة “ب��ن �ض��لمان” يتكبد 
يومياً 60 مليون دولر جراء احلرب على 
اليم��ن واأن ه��ذه املبال��غ مل حتقق �ض��وى 
قت��ل اأكرث م��ن 10 اآلف مواط��ن ميني من 
املدني��ني واأج��ربت املاليني م��ن اليمنيني 

على الفرار من مناطقهم.
واأ�ض��اف املوق��ع اإن نظ��ام ب��ن �ض��لمان 
“ف�ض��ل يف جمي��ع خمططات��ه بداي��ة م��ن 
بح�ض��ار  وم��رورا  �ض��وريا  يف  التدخ��ل 

قط��ر حت��ى النته��اء ب��اأن اأوحل بجي�ض��ه 
مق��درات  واأه��در  اليمن��ي  امل�ض��تنقع  يف 
ال�ض��عوديني وثرواتهم”.. و�ض��لط املوقع 
الأملاين ال�ض��وء على الف�ض��ل الذريع الذي 
واجهته الريا�ض يف اليمن، ح�ض��ب و�ضف 
التقرير، م�ض��يفاً: “بعد ثالثة اأعوام على 
احلرب مل حتقق الريا�ض اأيا من اأهدافها، 
وترى الآن اأن تدخلها الع�ض��كري يف اليمن 

اأ�ضفر عن نتائج معاك�ضة متاماً”.
وق��ال التقري��ر اإن “خط��ط ال�ض��عودية 
يف اليم��ن ل يهدده��ا ال�ض��راع الدائ��ر بني 
حليفيه��ا يف عدن فقط، بل ُتهدد اأي�ض��ا من 
قب��ل دولة الإمارات، التي تعمل ب�ضيا�ض��ة 
مناه�ض��ة خلط��ط الريا���ض وله��ا اأهداف 
الريا���ض  اأه��داف  ع��ن  متام��ا  خمتلف��ة 
املتحالفة معها يف حرب اليمن”، م�ض��يفاً: 

اأبوظبي زادت من حدة التوتر عندما  “اأن 
قدمت موؤخرا م�ض��اعدات مالية وع�ضكرية 
كبرية اإل��ى جماعة الزبي��دي، الأمر الذي 
امل�ض��ارعة باحت��واء  اإل��ى  الريا���ض  نب��ه 

ال�ضراع بني حليفيها وقامت �ضرا باإر�ضال 
وراء  �ض��عى  ال��ذي  ع��دن  اإل��ى  مبع��وث 
الكوالي�ض اإلى وقف ال�ضدامات الع�ضكرية 

بني الطرفني”.
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شبكة »سي أن أن« اإلخبارية األميركية : مجزرة ضحيان.. بتوقيع أمريكي

صحيفة المنار المقدسية: ماذا يجري في اإلمارات.. قلق في املشيخات وتناحر بني أبناء زايد

قناة 24i العبرية: وفد إماراتي زار إسرائيل 

!F-35 سرًا وتدّرب على طائرات
تاأكيدًا ملا ن�ض��ره الباحث الإ�ض��رائيلي اإيدي كوهني، وحتدى �ض��احي خلفان متيم نائب 
رئي�ض �ض��رطة دبي، اأن ُينكره، ك�ض��فت قناة 24i العربية اأن وفدا اإماراتيا زار اإ�ض��رائيل 
بال�ص��ر حل�ص��ور دورة مغلقة، قدمها �صباط كبار يف �ص��اح اجلو الإ�صرائيلي حول كيفية 
ا�ض��تخدام مقات��الت اإف 35.. وق��ال مذي��ع يف القن��اة العربية، اإنه و�ض��لهم نباأ ح�ض��ريا 
بوجود الوفد الإماراتي يف اإ�ض��رائيل، وا�ض��فا الإمارات باأنه��ا الدولة التي ل تقيم عالقات 
“دبلوما�ضية مكتملة” مع اإ�ضرائيل، يف اإ�ضارة اإلى اأن العالقات ل ينق�ضها �ضوى العالنية، 
وتلفه��ا ال�ض��رية.. وعلق املذي��ع قائال: “جمددا.. الإم��ارات كانت هنا يف اإ�ض��رائيل، جنبا 
اإلى جنب مع قادة القوات اجلوية الإ�ضرائيلية”..املرا�ض��ل الإ�ض��رائيلي الع�ضكري للقناة 
اعترب اأن الزيارة مهمة، نظرا ل�”تقارب م�ضالح” بني اأبوظبي وتل اأبيب  رابني”،  “�ضاي 
على حد و�ضفه..واأ�ض��اف: “هذه الدورة ال�ض��رية التي عقدت مع الوفد الإماراتي اأرادوا 
من خاللها احل�ض��ول على تفا�ض��يل حول املقاتلة الأمريكية اإف 35، حيث اإنهم منفتحون 
يبعث  الدورة،  لهذه  الإماراتي  الوفد  اأن ح�ضور  املرا�ضل  جدا ب�ضاأن �ضرائها”.. واعترب 
بر�ض��ائل معينة اإلى اإيران، ولكن ل نعلم اإن كانت وا�ض��نطن �ضتبيع اأبوظبي هذه النوعية 
من املقاتالت.وفقاً ملا اأورده موقع “الإمارات 71”.واأ�ض��ار املرا�ض��ل اأن هذه لي�ض��ت املرة 
الأولى التي ت�ض��هد العالقات الإ�ض��رائيلية الإماراتية مثل هذه التطورات، فقد �ض��بق واأن 

�ضاركت الإمارات مبناورات العلم الأحمر اإلى جانب اإ�ضرائيل يف الوليات املتحدة.
وت�ض��اءل نا�ضطون عن �ضبب عدم اإر�ضال الوفد الإماراتي للتعلم على ا�ضتخدام املقاتلة 

يف وا�ضنطن، كون املقاتالت �ضناعة اأمريكية، م�ضتغربني توجه الوفد اإلى تل اأبيب.

صحيفة الواشنطن بوست: السعودية واإلمارات 

متوالن اجلماعات اإلرهابية في اليمن
بو�ض��ت  الوا�ض��نطن  �ض��حيفة  -اأك��دت 
ل  الأمريكية اأن ال�ض��عودية والإمارات متورّ
 ً اجلماع��ات الإرهابية يف اليم��ن مطالبة كالرّ
من الريا�ض واأبوظب��ي بالعمل بجدرّ لإنهاء 
الأزمة الإن�ض��انية التي يعاين منها ال�ضعب 
الأمريكي��ة  ال�ض��حيفة  اليمني..وانتق��دت 
تق��وده  ال��ذي  الع��دوان  حتال��ف  غ��ارات 
ال�ض��عودية والإمارات يف اليم��ن، واآخرها 
الغ��ارة اجلوي��ة بداية ال�ض��هر احلايل التي 
ا�ض��تهدفت حافلة مملوءة بالأطفال �ض��مايل 
اليمن، ما اأ�ض��فر عن مقتل الع�ضرات منهم..

واأثارت هذه احلادثة احتجاجات املجتمع 
ال��دويل، ورفعت املخاوف ب�ض��اأن العدوان 
عل��ى اليم��ن ونتائجه..وبالتزام��ن مع هذا 
ع ال��ذي راح �ض��حيته 44  الق�ض��ف امل��رورّ
طفاًل، ن�ضرت وكالة اأ�ضو�ضيتد بر�ض تقريرًا 
ك�ض��ف اأن ال�ض��عودية والإمارات ان�ض��غلتا 
بعق��د �ض��فقات �ض��رية م��ع مقاتل��ي تنظيم 
القاعدة يف اليمن من خالل دفع الأموال لهم 
مقابل الن�ض��حاب من مدن ومناطق مهمة، 
وال�ضماح لأولئك املقاتلني بالرتاجع برفقة 
معداته��م الع�ض��كرية والأم��وال املنهوبة، 
د املئ��ات منه��م للقتال اإل��ى جانب  كم��ا ُجنرّ

التحالف.
يف  اأن��ه  فع��اًل  لل�ض��خرية  املث��ري  وم��ن 
الوق��ت ال��ذي تتعام��ل في��ه الإم��ارات مع 
القاع��دة يف اليم��ن، ت�ض��يطن ب��ال ه��وادة 
دولة قطر -وهي حليفة اأمريكا التي ت�ض��م 
اأك��رب قاع��دة ع�ض��كرية يف منطقة ال�ض��رق 
اجلماع��ات  بدع��م  وتتهمه��ا  الأو�ض��ط- 
الإرهابي��ة.. وتابعت ال�ض��حيفة اأنه بينما 

ت�ض��عى اأبوظب��ي اإل��ى حتقي��ق طموحه��ا 
التو�ض��عي يف اليمن والق��رن الأفريقي على 
ح�ض��اب الأمن الإقليمي، كانت قطر منطلقاً 
ملئ��ات الطلعات اجلوية م��ن قاعدة العديد 
ل�ض��تهداف تنظيم��ي القاع��دة و«داع�ض« 
وجماعات اأخرى تهدد ال�ضتقرار يف منطقة 

ال�ضرق الأو�ضط.
ودع��ا كات��ب املق��ال اإل��ى النخ��راط يف 
اإيج��اد ح��ل �ضيا�ض��ي يف اليم��ن، واأ�ض��اف 
»لكن��ه وعو�ض ذلك اخت��ار جرياننا اإدارة 
ظهوره��م للمنطقة، بال�ض��ماح للمت�ض��ددين 
بالزدهار يف دولة ه�ضة«، واأ�ضاف »هدفنا 
اجلماع��ي يف منطقة ال�ض��رق الأو�ض��ط هو 
مكافح��ة الإرهاب، لك��ن جلرياننا اأولويات 
اأخ��رى«.. وط��رح الكات��ب يف نهاي��ة املقال 
ة على الإمارات وال�ض��عودية:  اأ�ض��ئلة ملحرّ
من��ح  الني��ة  بح�ض��ن  له��م  ميك��ن  كي��ف 
اأ�ض��لحة وتوفري املم��رات الآمن��ة ومتويل 
اجلماع��ات  �ض��تفعل  م��اذا  الإرهابي��ني؟ 
الإرهابي��ة ب��كل ه��ذا ال�ض��الح والتموي��ل؟ 
ما اخلط��وات التي �ض��تتخذها ال�ض��عودية 
والإمارات ل�ض��مان اأنه لن ٌيتخذ املزيد من 
تل��ك اخلط��وات غ��ري القانونية م�ض��تقباًل؟ 
ما الذي �ض��يتم اتخ��اذه لإزال��ة التهديدات 
الت��ي خلقوه��ا بفعل ذل��ك؟ واإل��ى اأي مدى 
ميك��ن جلرياننا ال�ض��تمرار وامل�ض��ي قدماً 
يف امل�ضار املعاك�ض؟ والأكرث اأهمية من ذلك 
كله -ي�ض��يف الكاتب-: ما الذي �ض��تفعله 
الريا�ض واأبوظبي لإنهاء الأزمة الإن�ضانية 
التي �ض��نعاها يف اليمن حت��ى ل يولد جيل 

جديد من املتطرفني الإرهابيني.

موقع “دويتشه فيله” األلماني: السعودية تتكبد يوميًا 60 مليون دوالر بسبب حربها في اليمن
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للع��ام الرابع وعلى م��راأى وم�سمع العامل يوا�سل حتالف العدوان ال�سع��ودي الأمريكي وحلفائهم �سن 
ع��دوان اإجرام��ي وبحقد دفني على ال�سع��ب اليمني،يف حماولة يائ�سة لك�سر �سم��ود �سعب  اأذهل المة 
ب�سربه و�سموده وحتمله للح�سار والتجويع والظلم والعدوان بعد ف�سله يف املعرك الع�سكرية يف جبهات 
البطول��ة وال�س��رف . فال�سعودي��ة والإمارات واأمريكا تق��ودان عملية اإبادة جماعي��ة حقيقية لل�سعب 
اليمني وبتواطوؤ من الدول الغربية والديكتاتوريات العربية يف ال�سرق الأو�سط بل اإنها جرمية اإبادة 

جماعية بالتواطوؤ مع جمل�ش الأمن الدويل! 
اإن العدوان ال�سعودي وحتى �ساعة كتابة هذه ال�سطور يوا�سل الإيغال يف الدم اليمني النازف حتولت 
احلي��اة ب�سببه��ا اإلى ماأ�س��اة ل تك�سف فقط ع��ن وجه قبيح لع��دوان وح�سي تتلب�سه رغب��ات ه�سترية 
يف القت��ل والتدم��ر، ولكنه��ا تك�س��ف اأي�سًا عن جان��ب ل يقل ب�ساعة ه��و وجود هذا احل�س��د الكبر من 

اأ�سحاب ال�سمائر امليتة والنفو�ش اخلربة. هوؤلء �سواء كانوا �سيا�سيني اأو اإعالميني اأو غرهم �سركاء 
يف اجلرمي��ة بالتاأيي��د اأو التربي��ر اأو التحري�ش اأو الت�سلي��ل اأو حتى بال�سمت. هذا ه��و الوجه القبيح 
للماأ�ساة، غر اأنه يف اأحلك حلظات الأمل واملعاناة تظل هناك نقطة �سوء تبعث الأمل يف النفو�ش التي 
اأ�سناه��ا الظلم واأنهكتها عذابات �سعب يتم�س��ك بحقه يف اأن يحتفظ بهويته واأن يكون له وطن م�ستقل 

وحر، ل ياأمتر باأوامر ال�سعودية اأو غرها من الكيانات الوظيفية.
ورغ��م ه��ذا فاإن  ال�سعب اليمن��ي يف اليمن، وهو بني الق�سف واحل�سار   اأق��وى اإرادة واأ�سد عزمًا واأكرث 

ثباتًا على احلق واملبداأ
واإل��ى جرائ��م حتالف الع��دوان ال�سع��ودي الأمريك��ي على اليم��ن من ي��وم اخلمي�ش وحت��ى الثالثاء 

5/9/2018م

جرائم العدوان

جرائم العدوان

19 شهيدًا وجريحًا ضحايا جرائم حتالف العدوان باحلديدة
حتالف العدوان السعودي األمريكي يواصل إيغاله في دماء اليمنيني والصيادين الضحايا األبرز خالل هذا األسبوع

يـوم اخلميـس واصل طيـران العدوان السـعودي 
األمريكـي شـن غاراته علـى مختلـف احملافظات 
مخلفا شهداء وجرحى في احلديدة وأضرارا مادية 

في املمتلكات.
حيث اأفادت م�ض��ادر خا�ض��ة يف احلديدة اخلمي�ض عن ا�ضت�ضهاد 
طفل واإ�ضابة 4 بينهم طفالن وامراأة اإثر ا�ضتهداف العدوان ملنزلهم 

يف منطقة احل�ضينية مبديرية بيت الفقيه.
كم��ا ا�ضت�ض��هد رجل وزوجت��ه واأحد اأولده واأ�ض��يب 4 من نف�ض 
الأ�ضرة مبنطقة املدمن جنوب التحيتا باحلديدة بقذائف ومدفعية 

املرتزقة.
ه��ذا ودمر طريان الع��دوان ال�ض��عودي الأمريكي ع��ددا من اآبار 

مياه ال�ضرب يف جزيرة كمران اإثر ا�ضتهدافها ب�� 5 غارات.
ويف وق��ت لحق ا�ض��تهدف الع��دوان 3 قوارب �ض��يد بالقرب من 

جزيرة عقبان ما اأ�ضفر عن فقدان جميع ال�ضيادين.
ويف �ض��عدة �ض��ن طريان العدوان 4 غ��ارات م�ض��تهدفا ممتلكات 
املواطنني يف مديرية باقم، و�ض��ن غارت��ني على مديرية الظاهر، كما 
�ضن غارة على منطقة البقع يف مديرية كتاف، وغارتني على مدر�ضة 

قي�ض يف منطقة بني �ضياح مبديرية رازح احلدودية.
وت�ض��ررت م��زارع ومن��ازل املواطن��ني اإث��ر ق�ض��ف �ض��اروخي 

ومدفعي �ضعودي يف مديريتي منبه والظاهر.
هذا وا�ض��تهدفت مدفعية الع��دوان منزل مواطن يف منطقة غافرة 

مبديرية الظاهر.
ويف حمافظة حجة �ض��ن طريان العدوان اأك��رث من 23 غارة على 
مناطق متفرقة من مديريتي حر�ض وميدي خالل اليومني املا�ضيني.

السـعودي  العـدوان  واصـل  اجلمعـة  يـوم  وفي 
احملافظات  عدد  على  وقصفه  غاراته  شن  األمريكي 

مخلفـا شـهداء وجرحـى، وأضـرارا ماديـة فـي 
املمتلكات العامة واخلاصة.

ففي احلديدة اأفاد مرا�ض��لنا عن فقدان 19 �ضيادا جراء ا�ضتهدف 
طريان العدوان بعدة غارات قوارب ال�ضيادين بالقرب من جزيرة 
عقب��ان، وا�ضت�ض��هد 3 مواطنني واأ�ض��يب 10 اآخرون جراء ق�ض��ف 
املرتزقة املتوا�ض��ل عل��ى من��ازل املواطنني يف مديري��ة الدريهمي، 
كما ا�ضت�ض��هدت امراأة واأ�ض��يب طفل بق�ضف مماثل ا�ضتهدف منازل 

املواطنني �ضمال منطقة ال�ضويق مبديرية التحيتا.
و�ض��ن طريان الع��دوان غارتني عل��ى مزرعة مواط��ن يف مديرية 

باجل.
ويف �ض��عدة اأ�ضيب طفل وطفلة جراء ق�ضف �ضاروخي ومدفعي 
�ض��عودي ا�ضتهدف قرى اآهلة بال�ض��كان يف مديرية منبه احلدودية، 
كما تعر�ضت قرى اآهلة بال�ضكان يف مديرية رازح احلدودية لق�ضف 
�ضاروخي ومدفعي خملفاَ دمارا واأ�ضرار مادية يف منازل املواطنني 

وممتلكاتهم.
و�ض��ن طريان الع��دوان 7 غارات على من��ازل ومزارع املواطنني 

يف مديرية باقم.
ويف حلج اأ�ص��يب طفان اإثر �ص��قوط قذيف��ة اأطلقها املرتزقة على 

منزلهم بقرية الكعبني يف منطقة جبل جال�ض مبديرية القبيطة.

وفـي يـوم السـبت  واصـل العـدوان السـعودي 
احملافظات  عدد  على  وقصفه  غاراته  شن  األمريكي 
العامـة  املمتلـكات  فـي  ماديـة  أضـرارا  مخلفـا 

واخلاصة.
ففي �ض��عدة �ض��ن طريان العدوان 6 غارات على منازل ومزارع 

املواطنني يف مديرية باقم.
وتعر�ض��ت منازل وممتلكات املواطن��ني يف مديريتي باقم ومنبه 

احلدوديت��ني لق�ض��ف �ض��اروخي ومدفعي خملف��اَ دمارا واأ�ض��رار 
مادية يف املنازل واملمتلكات.

ويف تع��ز �ض��ن ط��ريان الع��دوان 5 غارات عل��ى منطق��ة الكدحة 
مبديرية املعافر.

وفي يـوم األحد واصل طيران العدوان السـعودي 
الصاروخي  وقصفـه  غاراتـه  تكثيـف  األمريكـي 
أضرارا  مخلفـا  صعدة،  محافظة  علـى  واملدفعي 

مادية في املمتلكات.
حيث افادت م�ض��ادريف �ض��عدة اأن طريان العدوان �ضن 7 غارات 
عل��ى من��ازل وم��زارع املواطن��ني يف وادي اآل اأبو جب��ارة مبديرية 

كتاف.
ويف مديري��ة باقم �ض��ن الع��دوان 8 غ��ارات على من��ازل ومزارع 

املواطنني.
كما �ض��ن طريان العدوان 4 غارات على مديرية �ض��دا احلدودية 

خالل ال�ضاعات املا�ضية.

ويـوم األثنـني واصل طيـران العدوان السـعودي 
األمريكـي شـن غاراته علـى مختلـف احملافظات 
مخلفا شهيدا وجرحى في نهم، وأضرارا مادية في 

املمتلكات.
حي��ث اأفادت م�ض��ادر حملية يف حمافظة �ض��نعاء عن ا�ضت�ض��هاد 
مواط��ن واإ�ض��ابة اأب وطفله يف غ��ارة لطريان العدوان ا�ض��تهدفت 
مزرعة يف منطقة احلن�ض��ات مبديرية نهم، كما �ضن طريان العدوان 

غارة على ذات املديرية.
و�ض��ن طريان الع��دوان 3 غارات عل��ى جبل ظف��ار مبديرية بني 

مطر.
ويف �ض��عدة دمر الع��دوان منزل مواط��ن بغارة عل��ى منطقة اآل 
عل��ي مبديرية رازح احلدودية، و�ض��ن غارتني على منطقة احلجلة 

مبديرية رازح.
و�ض��هدت مناطق متفرقة مبديريتي الظاه��ر ورازح احلدوديتني 

ق�ضفا �ضاروخيا ومدفعيا �ضعوديا.
ويف احلديدة �ض��ن طريان العدوان 5 غارات على مطار احلديدة 

الدويل، و5 غارات على الكلية البحرية مبديرية امليناء.
اأما يف حجة ف�ضن العدوان غارة على مديرية م�ضتباأ.

السـعودي  العـدوان  فواصـل  الثالثـاء  يـوم  امـا 
األمريكـي، شـن غاراتـه وقصفـه علـى عـدد من 
في  مادية  وأضـرارا  جرحـى  مخلفًا  احملافظـات، 

املمتلكات.
فف��ي حمافظة �ض��عدة، اأ�ض��يبت ام��راأة بجروح خط��رية جراء 
ق�ض��ف �ض��اروخي ومدفع��ي �ض��عودي عل��ى ق��رى اآهلة بال�ض��كان 
يف مديري��ة رازح احلدودي��ة، كما ا�ض��تهدف الق�ض��ف ال�ض��اروخي 
واملدفعي ال�ض��عودي من��ازل وممتلكات املواطن��ني يف مديرية باقم 

احلدودية.
ويف حمافظة �ض��عدة اأي�ضاً، اأ�ض��يب مواطن بجروح جراء غارة 
لطريان العدوان ا�ض��تهدفت منزًل مبنطقة الرقة يف مديرية حيدان، 
كما �ض��ن ط��ريان العدوان 12 غارة على من��ازل ومزارع املواطنني 

مبديرية باقم، وغارة على مديرية �ضدا.
ويف حمافظة احلديدة، �ضن طريان العدوان غارتني على الطريق 

الرابط بني مديريتي التحيتا وزبيد.
ويف حمافظة حجة، ا�ضتهدف طريان العدوان مناطق متفرقة من 

مديريتي حر�ض وميدي ب� 22 غارة جوية.

امل�ض��ائد ال�ض��مكية: 442 �ض��يادا �ض��حايا 
جرائم العدوان بال�ضاحل الغربي

اأعلنت هيئة امل�ض��ائد ال�ضمكية، ال�ضبت، اأن 
�ض��حايا غارات العدوان ال�ض��عودي الأمريكي 
جت��اوز  موؤك��دا   ،442 بل��غ  ال�ض��يادين  م��ن 
بال�ض��احل  ال�ض��يد  لقط��اع  املادي��ة  اخل�ض��ائر 
الغربي ج��راء العدوان املبا�ض��ر 5.6 مليارات 

دولر. 
واأو�ض��ح رئي�ض هيئة امل�ضائد ال�ضمكية عبد 
القادر الوادعي خالل موؤمتر �ض��حفي م�ض��رتك 
الع��دوان  اأن  قي��ادة حمافظ��ة احلدي��دة  م��ع 
ال�ض��عودي الأمريكي ارتكب ع�ض��رات اجلرائم 
بحق ال�ض��يادين اليمنيني يف ال�ض��احل الغربي 

للبالد.
 واأكد الوادعي اأن ح�ض��يلة �ض��حايا غارات 
الع��دوان بح��ق ال�ض��يادين جت��اوز ال��� 222 
�ض��هيدا و206 جريحا و14 مفقودا يف ح�ضيلة 

غري نهائية.
واأ�ض��ار اإلى اأنه �ض��قط 5 �ض��هداء وجريحان 
و14 مفق��ودا كح�ض��يلة غ��ري نهائي��ة جلرمية 
الع��دوان بح��ق ال�ض��يادين يف جزي��رة عقبان 

اخلمي�ض الفائت.
وفيم��ا يخ���ض اخل�ض��ائر املادي��ة فق��د اأك��د 
جت��اوزت  ال�ض��مكية  امل�ض��ائد  هيئ��ة  رئي���ض 

اخل�ض��ائر املادية جراء العدوان املبا�ض��ر التي 
ا�ض��تهدفت القط��اع ال�ض��مكي يف البح��ر الأحمر 
حت��ى نهاية يوليو الفائت خم�ض��ة مليار و642 

مليون دولر..و�ض��دد على اأن ال�ض��مت املريب 
للمجتم��ع ال��دويل �ض��جع حتال��ف الع��دوان يف 

ارتكاب املزيد من اجلرائم بحق ال�ضيادين.
واأك��د اأن حتالف العدوان مينع ال�ض��يادين 
م��ن ال�ض��طياد يف املي��اه الإقليمي��ة وميار���ض 
بحقهم اأب�ضع اأنواع النتهاكات، م�ضريا اإلى اأن 
حتالف العدوان يعمد على احتجاز ال�ضيادين 

والعتداء عليهم وم�ضادرة قواربهم.
ترم��ي  الع��دوان  ب��وارج  اأن  اإل��ى  واأ�ض��ار 
مبخلفاته يف املياه الإقليمية، كما ت�ض��مح ل�ضفن 
ال�ضيد العمالقة بال�ضيد غري امل�ضروع يف املياه 
الإقليمي��ة وه��و ما يت�ض��بب باأ�ض��رار بيئية ل 

ميكن تعوي�ضها اإل بعد ع�ضرات ال�ضنني.
بدوره طالب مدير املوؤ�ض�ض��ة املحلية للمياه 
اإ�ض��حاق  الرحم��ن  عب��د  ال�ض��حي  وال�ض��رف 
املجتم��ع ال��دويل بتحم��ل م�ض��وؤوليته والعم��ل 
على وقف ا�ض��تهداف الع��دوان للبنى التحتية 

يف احلديدة.
و�ضهدت قرى اآهلة بال�ضكان يف مديريتي منبه 
ورازح احلدوديت��ني ومنطقة الغ��ور مبديرية 

غمر ق�ضفا �ضاروخيا ومدفعيا �ضعوديا.

املصائد السمكية: 442 صيادا ضحايا جرائم العدوان بالساحل الغربي 19 صيـادا مفقـودا جراء 
علـى  العـدوان  غـارات 
مـن  بالقـرب  قواربهـم 

جزيرة عقبان باحلديدة
اأكدت م�ض��ادر حملية يف احلديدة ل�� "�ض��حيفة احلقيقة" اأن 
19 �ض��يادا مفقودا جراء غارات العدوان ال�ض��عودي الأمريكي 

على قوارب ال�ضيادين بالقرب من جزيرة عقبان باحلديدة.
واأو�ض��ح رئي�ض الهيئة العامة للم�ضائد ال�ضمكية عبد القادر 
الوادعي يف وقت �ضابق اأن ع�ضرات ال�ضيادين كانوا على منت 3 

قوارب ا�ضتهدفها طريان العدوان يف جزيرة عقبان.
واأ�ض��اف الوادع��ي ب��اأن غارات ط��ريان الع��دوان والتحليق 
املكث��ف اأعاق و�ض��ول ف��رق الإ�ض��عاف اإلى اجلزيرة لإ�ض��عاف 

ال�ضيادين وانت�ضال ال�ضحايا.
وياأتي هذا �ضمن �ضل�ضلة جرائم العدوان ال�ضعودي الأمريكي 
بح��ق اأبن��اء ال�ض��عب اليمن��ي ويف اإط��ار حماولت��ه وم�ض��اعيه 

لحتالل احلديدة وجزرها وتهجري �ضكانها منها.



مالحم بطولية سّطرها أبطالنا خالل األيام املاضــــية وتطــهير نوعي في الساحل الغربي واجلوف وما وراء احلدود 

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

أغسطس شهر التطهير والتنكيل 
..إحصائية مرعبة وإنـجازات عسكرية 

نوعية ألبطال اجليش واللجان الشعبية

<  عمليات عسكرية استراتيجية برية وبحرية وجوية تربك العدو وتعمق مأزقه العسكري في اليمن.

بشائر النصر  21ـ25 ذو القعدة 1439هـ 3-8-8-2018م

فاأج��اأ اجلي���ش واللج��ان ال�سعبية قوى الغزو والحت��الل بعمليات نوعية وقا�سية وغ��ر م�سبوقة يف خمتلف جبهات 
الت�س��دي للع��دوان واجلديد يف العمليات النوعية تطهر الع�سرات من املواقع ال�سراتيجية يف خمتلف حماور امليدان 
الع�سك��ري.. غ��ر اأن الأه��م يف العملي��ات النوعية هو ال��ردع ال�ساروخي واجلوي ال��ذي يباغت الع��دو يف اأهم مفا�سله 
احليوية والأهم من ذلك كله دخول القوة البحرية طورًا جديدًا يف عملياتها النوعية التي تك�سف عن تطور نوعي يف 
قوة الردع البحرية حيث هاجمت القوة البحرية اهدافًا ع�سكرية بحرية يف عمق �سواحل جيزان تالها تدمر بارجة 
حربي��ة ب�س��الح نوعي مل يك�س��ف عنه بعد قبالة �سواحل جي��زان.. كما اأطلقت القوة ال�ساروخي��ة خما�سية بال�ستية 
على �سركة )ارامكوا النفطية( اأهم �سركة اقت�سادية ميلكها النظام ال�سعودي  وجممعات �سناعة البروكيمياويات يف 

جي��زان يف �سياق رد طبيعي على جم��ازر العدو وتالعبه بالو�سع القت�سادي اليمني كما اأ�سقط اأبطالنا طائرة مقاتلة 
ب��دون طي��ار متط��ورة يف يف املناطق احلدودية بجي��زان وفيما يخ�ش عملي��ات ال�ساحل الغربي فقد متك��ن اأبطالنا من 
تطه��ر مواق��ع هامة وا�سراتيجية يف التحتي��ا والدريهمي ويف اجلبهة ال�سرقية طهر اأبطالن��ا �سل�سلة هامة من جبال 
القذامي��ل يف الأجا�س��ر باجلوف كم��ا نفذ اأبطالنا عمليات نوعية يف ع�سر وجيزان وجن��ران، وتبقى الكلمة الف�سل يف 
اأي م�ساورات اأو حلول �سيا�سية للميدان ولرجاله واأبطاله فالرهان بعد اهلل عليهم وعلى �سواعدهم وفوهات بنادقهم.
هن��ا نوج��ز بع���ش العمليات النوعية واح�سائية دامية لق��وى الغزو خالل �سهر اأغ�سط�ش املن�س��رم وما الن�سر اإل من 

عند اهلل القوي العزيز.

تقـدم نوعي ألبطـال اجليش واللجـان في السـاحل الغربي واسـتعادة مناطق ملحمة الساحل الغربي
استراتيجية واسعة في الدريهمي والتحيتا وتدمير رتل عسكري بالكامل

تلقى مرتزق��ة الغزو والحتالل يف ال�ض��احل الغربي 
�ض��ربة قا�ض��ية على اأي��دي اأبطال اجلي���ض واللجان 
ال�ض��عبية حيث نفذ اأبطالنا عملية نوعية على مواقع 
بال�ض��احل  التحتي��ا  وب��وؤر جتمعاته��م يف  املرتزق��ة 

الغربي تكللت العملية بالنجاح بف�ضل اهلل.
اجلي���ض  جماه��دي  اأن  ع�ض��كري  م�ض��در  وق��ال 
واللجان ال�ض��عبية متكنوا من ال�ض��يطرة على قطابة 
ال�ض��رتاتيجية �ض��رقي مديري��ة التحيت��ا مبحافظ��ة 

احلديدة.
ووزع الإع��الم احلرب��ي م�ض��اهد م�ض��ورة للعملي��ة 
النوعي��ة الت��ي نفذها اأبطالنا و�ض��يطروا على مواقع 
املرتزقة وحققوا تقدما نوعياً ي�ض��اف اإلى العمليات 
النوعية التي ينفذها بوا�ض��ل اجلي�ض واللجان خالل 
الأيام املا�ض��ية يف خمتلف جبهات الت�ض��دي للغزاة 
ومرتزقتهم ومن �ض��من امل�ضاهد التي ن�ضرها الإعالم 

احلربي غنائم من الأ�ضلحة ومدرعات للمرتزقة بعد 
اإحراقها.

كم��ا اأو�ض��ح امل�ض��در الع�ض��كري اأن العملية جاءت 
�ضمن �ضل�ضلة عمليات متوا�ضلة منذ اأ�ضابيع متكنت 
خالله��ا كتائب اجلي���ض واللجان من ال�ض��يطرة على 
مناط��ق وا�ض��عة يف مديري��ة التحيت��ا اأهم��ا منطق��ة 
اجلاح الأ�ضفل والقرى املحيطة بها ومنطقة اجلبلية 

التي تبعد نحو 8 كيلو مرت عن مديرية اخلوخة.
و�ض��من العملية النوعية اأو�ضح م�ضدر ع�ضكري اأن 
رت��اًل ملرتزقة الغ��زو والحتالل مت تدم��ريه بالكامل 
واأ�ضاف اأن اأبطال اجلي�ض واللجان ال�ضعبية متكنوا 
من تدمري رتال ع�ض��كرياً لق��وات الغزو مكون من 12 
اآلي��ة ومدرع��ة يف حمي��ط اجلبلية مبديري��ة التحيتا 
ومت ا�ض��تهدافه بق�ض��ف �ض��اروخي ومدفعي مبا�ضر 
خملفا ع�ضرات القتلى واجلرحى يف �ضفوف املرتزقة 

املنافقني.
كم��ا وزع الإع��الم احلربي م�ض��اهد و�ض��ور لعملية 
اغ��ارة اأخ��رى عل��ى مواق��ع املرتزق��ة املنافق��ني يف 
مديرية الدريهمي والتي �ض��هدت تدم��ري 3 اآليات من 

طراز اأ�ضكو�ض اأمريكية ال�ضنع.
واإل��ى جانب ذل��ك اأطلقت الق��وة ال�ض��اروخية يوم 
الأحد املا�ضي �ض��اروخاً بالي�ضتياً ق�ضري املدى على 
جتمع��ات الغزاة واملنافقني يف ال�ض��احل الغربي كما 
نف��ذ اأبطالن��ا عملية اإغ��ارة على مواق��ع املنافقني يف 
اجلاح بال�ض��احل الغربي، وم�ض��رع واإ�ض��ابة اأعداد 
منه��م، وتدمري اآلية عليها معدل عيار14.5 ويف وقت 
لحق نفذ جماهدو اجلي�ض واللجان ال�ضعبية عملية 
اإغ��ارة عل��ى مواق��ع املنافق��ني يف اأط��راف اجلبلي��ة 
تراف��ق م��ع العملية ق�ض��ف مدفعي عل��ى جتمعاتهم 

و�صقوط قتلى وجرحى يف �صفوفهم

خماسـية بالسـتية قاسـية علـى شـركة أرامكـوا ومجمعـات صناعيـة أخـرى خـالل 48 سـاعة وتدمير جزيان
بارجـة قبالـة سـواحل جيـزان وتنفيـذ عمليـة جويـة وإسـقاط طائـرة مقاتلـة بـدون طيـار متطورة

الق��وة  وجه��ت  نوعي��ة  �ض��ربة  يف 
ال�ض��اروخية للجي�ض واللجان ال�ضعبية 
ي��وم الثالثاء املا�ض��ي �ض��ربة خما�ض��ية 
بال�ضتية على �ض��ركة ارامكوا وجممعات 
�ض��ناعية بجيزان خالل 48 �ضاعة يومي 

الإثنني والثالثاء املا�ضيني.
الق��وة  اأن  ع�ض��كري  م�ض��در  واأك��د 
اأرامك��و  ق�ض��فت م�ض��فاة  ال�ض��اروخية 
املدين��ة  يف  البرتوكيماوي��ات  وم�ض��انع 
القت�ض��ادية يف جي��زان ب��� 4 �ض��واريخ 

بال�ضتية من طراز بدر-1. 
من جانبهم، تداول مغردون �ض��عوديون 
على "توت��ري" تغري��دات تفيد �ض��ماعهم 
دوي ع��دة انفج��ارات �ض��خمة مبناطق 
متفرق��ة يف مدين��ة جي��زان.. كم��ا اأطلقت 
القوة ال�ضاروخية �ضاروخاً بال�ضتياً من 
ط��راز ب��در1 على ذات ال�ض��ركة قبل يوم 
واحد فقط من اإطالق 4 �ض��واريخ دفعة 
واحد حيث و�ض��ل عدد ال�ضواريخ خالل 

يومني فقط 5 �ضواريخ بال�ضتية..

تدمير بارجة بحرية قبالة سواحل 
جيزان

كما نفذ اأبطال البحرية عملية نوعية با�ض��تهداف بارجة ع�ضكرية �ضعودية 
قبالة �ص��واحل جيزان ولأول مرة.. واأكدت م�ص��ادر متنوعة على �ص��قوط 
طاق��م البارج��ة ب��ني قتي��ل وجري��ح واأن الع��دو ال�ض��عودي ق��ام   باإخالء 

اجلرحى من البارجة ال�ضعودية اإلى م�ضت�ضفيات جيزان.
واعت��رب م�ض��اعد ناط��ق اجلي�ض العقي��د عزيز را�ض��د ا�ض��تهداف للبارجة 
ال�ض��عودية ياأتي ردًا على ا�ضتهداف العدوان لل�ضيادين اليمنيني"، موؤكدًا 
اأن البحرية اليمنية ت�ضهد تطورًا تقنياً و�ضت�ضتمر بعملياتها �ضواء يف املياه 

الإقليمية اأو يف املياه ال�ضعودية.

سالح اجلو املسير يدك جتمعات 
املرتزقة السودانيني في جيزان

اأ�ض��تهدف �ضالح اجلو امل�ض��ري التابع للجي�ض واللجان ال�ضعبية، يوم 
الأح��د املا�ض��ي جتمع��ات للمرتزق��ة ال�ض��ودانيني يف جبه��ات ماوراء 

احلدود..وقال م�ض��در يف �ض��الح اجلو امل�ض��ري باأن �ض��الح اجلو امل�ضري 
نف��ذ هجوما جوي��ا على جتمعات للجنود ال�ض��ودانيني يف جيزان موؤكدًا اأن 

الهج��وم كان ناجح��اً خملفاً الع�ض��رات م��ن القتلى واجلرحى يف �ض��فوف 
مرتزقة الب�ضري.

سقاط طائرة مقاتلة من دون طيار 
في منفذ الطوال

اأ�ضقطت دفاعات اجلي�ض واللجان ال�ضعبية م�ضاء الأربعاء املا�ضي، 
يف طائرة ب��دون طيار متط��ورة تابعة لقوى  الع��دوان 

جيزان.

واأفاد م�صدر ع�صكري عن اإ�صقاط طائرة مقاتلة بدون طيار متطورة 
م��ن نوع CH-4 �ض��ينية ال�ض��نع تابع��ة لق��وى العدوان ب�ض��الح 

منا�ضب يف منفذ الطوال احلدودي بجيزان.
وي�ض��ل طول جناحي الطائرة CH-4 اإل��ى 18 مرتا، ويبلغ احلد 
الأق�ض��ى لوزنها عند الإقالع اإلى 1350 كيلوغراما، ومدى طريانها 
الأق�ضى 5 اآلف كيلومرت، وميكن اأن تطوف على ارتفاع بني 5 اآلف 
و7 اآلف م��رت. كما اإنها تتمتع بالكفاءة الهوائية العالية با�ض��تخدام 
�ض��بكة التخطيط الهوائي��ة اجلديدة.. وتعترب الطائ��رة بدون طيار 
م��ن طراز CH-4 الأق��وى والأروع من حيث قدرته��ا على احلمل 
وكفاءتها الطريانية اأف�ض��ل م��ن الطائرة الأمريكية م��ن دون طيار. 
وتتمكن من اأداء مهام ت�ضمل مراقبة ميدان القتال وجمع املعلومات، 
ومن تنفيذ عمليات ع�ضكرية والدوريات يف املجال اجلوي املحظور، 
بحي��ث ميكنه��ا توجي��ه �ض��ربات دقيق��ة اإل��ى الأه��داف الثابتة اأو 

املتحركة ب�ضرعة منخف�ضة على الأر�ض.
ه��ذا وتتمكن الطائرة من دون طيار من طراز CH-4 من �ض��ن 
هجمات على اأهداف اأر�ض��ية با�ضتخدام ال�ض��واريخ من ارتفاع 

يفوق 5 اآلف كيلومرت.
كم��ا نف��ذ اأبطالن��ا عملي��ات نوعي��ة اأخرى خ��الل الأيام املا�ض��ية 
تنوع��ت ب��ني تدمري اآلي��ات وقن�ض 5 جن��ود ومرتزقة �ض��عوديني 

والت�ضدي لزحوفات العدو ومرتزقته.
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وحدة الهندسة 
ك�ض��فت وحدة الهند�ض��ة التابعة للجي�ض واللجان 
ال�ض��عبية ع��ن ح�ض��يلة عملياته��ا الع�ض��كرية الت��ي 
نفذته��ا �ض��د ق��وى الع��دوان واملرتزق��ة يف خمتل��ف 

جبهات القتال خالل �ضهر اأغ�ضط�ض املا�ضي.
وفاد م�ضدر ع�ضكري اأن وحدة الهند�ضة ا�ضتهدفت 
78 طقما و10 مدرع��ات و58 جتمعا لقوى العدوان 

واملرتزقة خالل ال�ضهر املا�ضي.
واأو�ضح امل�ضدر اأن العمليات التي نفذتها الوحدة 
�ض��د مرتزق��ة الع��دوان كب��دت الع��دو خ�ض��ائر يف 

الأرواح والعتاد يف خمتلف اجلبهات.
واأك��د امل�ض��در ا�ض��تهداف 78 طقم��ا جله��ا حمملة 
بالأفراد و10 مدرعات و58 جتمعا كما مت ا�ضتهداف 
جراف��ة وكا�ض��حة الغ��ام وبا�ض يقل ع��دد من جنود 
العدو..وبح�ض��ب امل�ض��در فاإن العمليات مت تنفيذها 
يف كافة املناطق الع�ض��كرية، حيث مت ا�ض��تهداف 21 
طقما ع�ض��كريا معظمه��ا حمملة باأف��راد و25 جتمعا 
جلنود العدو وكا�ض��حة وجرافة ع�ض��كرية ومدرعة 
مت  ال�ض��رقية  املنطق��ة  ال�ض��مالية..ويف  املنطق��ة  يف 
ا�ضتهداف 19 طقما وخم�ض��ة جتمعات ودبابة، فيما 
مت ا�ض��تهداف 19 طقما و31 جتمعا و�ض��ت مدرعات 
يف املنطق��ة الغربي��ة، كم��ا مت تدم��ري خم�ض��ة اأطق��م 
باأماك��ن خمتلف��ة يف  �ض��بعة جتمع��ات  وا�ض��تهداف 

جبهات املنطقة الو�ضطى.

سالح اإلسناد املدفعي
ب��دت وح��دة املدفعي��ة باجلي���ض واللج��ان ال�ضعبية 
الغ��زاة واملرتزق��ة 674 قتي��اًل وجريح��اً واأعطبت 45 
اآلي��ة واأحرق��ت خم��زن اأ�ضلح��ة وذخائ��ر خ��الل �ضه��ر 
اأغ�ضط���ض املا�ضي..واأو�ضحت اإح�ضائي��ة �ضادرة عن 
الوح��دة نقلتها وكالة الأنباء اليمني��ة )�ضباأ( اأن وحدة 
املدفعي��ة وجه��ت للغ��زاة واملرتزقة �ضرب��ات حا�ضمة 
يف جبه��ات ال�ضاحل الغرب��ي، نهم ، البي�ض��اء ، اجلوف 
وجبه��ات احلدود..واأكدت اأن جي���ض العدو ال�ضعودي 
ومرتزقت��ه تكبدوا اأكرث من 267 قتي��اًل و407 جرحى، 
ومت اإعط��اب واإح��راق 41 اآلي��ة ماب��ني طق��م ومدرع��ة 
بينه��ا 8 دينات حمملة بالذخائ��ر والأ�ضلحة و2 بوزات 
حمملة مبحروقات..واأ�ضارت اإلى اإحراق خمزن اأ�ضلحة 
وذخائ��ر واإعطاب اأربعة مع��دلت عيار 12.7، و معدل 

عيار 23ملم.
فف��ي جبهة ال�ضاحل الغرب��ي قتل اأكرث من 90 

بينهم  قائ��د مرتزقاً 
لكتيبة  ا

الرابعة التاب��ع ملا ي�ضمى ب� لواء حمدي �ضكري، وجرح 
اأك��رث م��ن 120 اآخرين بينه��م قائد اجلبه��ة ال�ضرقية يف 
التحيت��ا واإ�ضابت��ه خطرية..وذك��رت الإح�ضائي��ة اأن 
جبه��ة ال�ضاحل الغرب��ي �ضهدت اإعط��اب 26 اآلية مابني 
طق��م ومدرع��ة واإح��راق 2 ب��وزات و 3 مع��دلت عيار 

12.7ملم.
واأف��ادت الإح�ضائية اأن 60 مرتزقا بينهم �صباط لقوا 
م�ضرعه��م وجرح اأك��رث من 40 مرتزق��ا بينهم قيادي يف 

جبهة نهم كما مت اإعطاب طقمني ع�ضكريني.
اأم��ا يف جبه��ة البي�ض��اء لق��ي اأك��رث م��ن 60 مرتزق��اً 
م�ضرعه��م واأ�ضي��ب اأك��رث م��ن 70 اآخري��ن بالق�ض��ف 
املدفع��ي ومت اإعطاب طقمني واإح��راق 7 دينات حمملة 
بالذخائ��ر والأ�ضلح��ة، كم��ا مت اإحراق خم��زن للذخائر 

والأ�ضلحة، واإعطاب معدل عيار 23ملم.
وح�ض��ب الإح�ضائية قتل وج��رح اأكرث من 40 مرتزقاً 
بينه��م اثن��ني من القي��ادات، 
طق��م  اإح��راق  ومت 

و�ضي��ارة حممل��ة بالأ�ضلح��ة، واإعط��اب مع��دل عي��ار 
12.7مل��م يف جبهة اجل��وف..ويف جبه��ات احلدود قتل 
اأك��رث من 37 م��ن جن��ود الع��دو ال�ضع��ودي ومرتزقته 
بينه��م اأجان��ب واأ�ضيب م��ا يقارب 57 جندي��ا �ضعوديا 

ومرتزقاً. 

وحدة ضد الدروع
اأك��د م�ض��در بوحدة �ضد ال��دروع للجي���ض واللجان 
ال�ضعبي��ة تقري��ره ال�ضهري تدم��ري 52 اآلي��ة ومدرعة 
ودبابت��ني و4 جرافات خالل �ضه��ر اأغ�ضط�ض املن�ضرم 

ب�ضواريخ موجهة وقذائف.
واأو�ض��ح امل�ضدر اأن��ه مت تدمري اأكرث م��ن 24 مدرعة 
واآلي��ة يف جبه��ة ال�ضاحل الغربي �ضم��ن ح�ضيلة ال�ضهر 
املن�ض��رم بال�ضواري��خ املوجه��ة والقذائف، لفت��اً اإلى 
ا�ضته��داف 14 جتمع��اً للغ��زاة واملنافق��ني يف خمتل��ف 
اجلبه��ات ب�ضواري��خ موجه��ة بينه��ا جتم��ع ملرتزق��ة 
�ضودانيني..وتعك���ض ه��ذه العملي��ات الدقيق��ة ت�ضاعد 
ق��درات وحدة ال��دروع ومتكنها م��ن التعامل مع 
خمتل��ف الآليات واملدرع��ات احلديثة التي 
يعتم��د عليه��ا العدوان..وك��ان م�ض��در 
بوح��دة الهند�ض��ة ق��د ك�ض��ف يف وقت 
�ضابق ع��ن ا�ضته��داف 78 طقما جلها 
مدرع��ات  و10  بالأف��راد  حممل��ة 
و58 جتمع��ا خ��الل �ضه��ر اأغ�ضط���ض 
املن�ض��رم، كم��ا مت ا�ضته��داف جراف��ة 
األغ��ام وناقل��ة جند..واأك��دت  وكا�ضح��ة 

اأغ�ضط���ض  ل�ضه��ر  له��ا  اإح�ضائي��ة  وح��دة املدفعي��ة يف 
نقلتها وكالة الأنباء "�ضب��اأ" اأن جي�ض العدو ال�ضعودي 
ومرتزقت��ه تكبدوا اأكرث من 267 قتي��اًل و407 جرحى، 
ومت اإعطاب واإحراق 41 اآلية مابني طقم ومدرعة بينها 
8 دين��ات حمملة بالذخائر والأ�ضلحة و2 بوزات حمملة 
مبحروقات واإح��راق خمزن اأ�ضلح��ة وذخائر واإعطاب 
اأربع��ة مع��دلت عي��ار 12.7، و معدل عي��ار 23ملم يف 
جبه��ات ال�ضاح��ل الغرب��ي، نه��م ، البي�ض��اء ، اجل��وف 

وجبهات احلدود.

وحدة القناصة
نفذت وحدة القنا�ضة للجي�ض واللجان ال�ضعبية 752 
عملية قن�ض ا�ضتهدفت الغزاة واملرتزقة خالل اأغ�ضط�ض 
املا�ض��ي. ونق��ل الإع��الم احلربي ع��ن م�ض��در ع�ضكري 
بوحدة القنا�ضة، اأن العمليات توزعت على 187 عملية 
قن�ض يف املنطق��ة ال�ضمالية منها 55 عملية قن�ض جلنود 
�ضعوديني وثالث جلنود �ضودانيني. واأو�ضح امل�ضدر اأن 
العملي��ات �ضملت 323 عملي��ة قن�ض يف املنطقة ال�ضرقية 
و145 عملي��ة �ضهدتها املنطق��ة الو�ضطى، و73 عملية يف 
جبهات املنطق��ة الغربية. واأ�ضاف امل�ضدر اأن العمليات 
الت��ي وثق��ت عد�ض��ة الإع��الم احلرب��ي معظمه��ا، توؤكد 
تعاظم قدرات وحدات القنا�ضة يف كافة اجلبهات. ي�ضار 
اإلى اأن �ضالح القن�ض التاب��ع ملجاهدي للجي�ض واللجان 
ال�ضعبي��ة يكب��د ق��وى الع��دوان الأمريك��ي ال�ضع��ودي 
واملرتزق��ة خ�ضائر ب�ضرية ج�ضيم��ة يف خمتلف اجلبهات 

الداخلية واخلارج

عسير
متك��ن اأبط��ال اجلي���ض واللج��ان ال�ض��عبية من 
تدم��ري ثالث��ة اأطقم حممل��ة مبرتزق��ة اجلي�ض 
ال�ضعودي ما اأ�ض��فر عن م�ضرع من عليها قبالة 

ع�ضري.
واأفاد م�ضدر ع�ضكري اأن عدد كبري من مرتزقة 
اجلي���ض ال�ض��عودي لق��وا م�ض��ارعهم يف كمني 
حمكم ن�ض��به اأبطال اجلي�ض واللجان ال�ضعبية 
لثالث��ة اأطق��م كان��ت تقله��م قبال��ة منف��ذ عل��ب 

احلدود
واأكد امل�ض��در تدم��ري الثالثة الأطق��م بعبوات 
نا�ضفة وم�ضرع من كان على متنهن من مرتزقة 

اجلي�ض ال�ضعودي.
واأ�ض��اف امل�ض��در اأن مدفعية اجلي�ض واللجان 
ق�ض��فت جتمعات واآلي��ات املرتزقة قبالة املنفذ 

احلدودي وحققت 
كما لق��ي اأعداد من مرتزقة اجلي�ض ال�ض��عودي 

م�ض��ارعهم وج��رح اآخ��رون خ��الل حماولت��ني 
تقدم فا�ض��لتني قبالة منفذ علب و�ضاند الزحفني 
الفا�ض��لني طريان العدوان احلربي والأبات�ضي 
وال�ض��تطالع و�ض��ن غارات مكثفة على م�ضرح 
مي��داين.. تق��دم  اأي  حتقي��ق  دون  العملي��ات 
كم��ا متكن اأبط��ال اجلي���ض واللجان ال�ض��عبية 
م��ن تدم��ري مدرعة واآلي��ة ع�ض��كرية  للمنافقني 
وم�ض��رع من كان على متنهما يف جمازة اإ�ضافة 

تدمري 3 اآليات ع�ض��كرية للمنافقني ب�ض��واريخ 
موجهة. 

كما ن�ضر الإعالم احلربي م�ضاهد لعملية نوعية 
نفذها اأبطال اجلي�ض واللجان يف وقت �ض��ابق يف 
موق��ع جمازة حيث لقي عدد كب��ري من مرتزقة 
اجلي�ض ال�ض��عودي م�ض��ارعهم ، خ��الل عمليًة 
ع�ض��كرية نوعية انتهت بال�ض��يطرة على مواقع 

يف جمازة ع�ضري.

ر 3 أطقم وآلية ومدرعة والتصدي لزحفني فاشلني قبالة منفذ علب كمائن محكمة ُتدَمّ

نجران
صاروخية اجليش واللجان الشعبية 

تدك مواقع وجتمعات اجليش 
السعودي ومرتزقته في جنران

اأطلقت �ض��اروخية اجلي�ض واللجان ال�ضعبية، اجلمعة 
املا�ض��ي �ض��اروخي " زلزال1" و�ض��لية كاتيو�ض��ا على 
جتمعات مرتزق��ة اجلي�ض ال�ض��عودي يف جنران..واأفاد 
م�ضدر ع�ض��كري اأن �ضاروخية اجلي�ض واللجان اأطلقت 
�ض��اروخي نوع "زلزال1" حملي ال�ض��نع على جتمعات 
مرتزقة اجلي�ض ال�ضعودي يف موقع ال�ضدي�ض الع�ضكري.

واأ�ض��اف اأن �ض��اروخية ومدفعي��ة اجلي���ض واللج��ان 

عاودت ا�ضتهداف جتمعات املرتزقة يف املوقع الع�ضكري 
ذات��ه ب�ض��لية م��ن �ض��واريخ الكاتيو�ض��ا فيم��ا �ض��نت 
القوة املدفعية ق�ض��ف مكث��ف بقذائ��ف املدفعية..واأكد 
امل�ض��در حتقيق اإ�ض��ابات مبا�ض��رة يف �ض��فوف مرتزقة 
اجلي�س ال�صعودي و�ص��قوط قتلى وجرحى يف �صفوفهم 

وتكبيدهم خ�ضائر مادية.
كما ا�ض��تهدف جماهدو اجلي�ض واللجان ال�ض��عبية عربة 
نوع براديل ب�ص��اروخ موجه يف جن��ران، كما متكنوا من 

ك�ضر زحف ملرتزقة اجلي�ض ال�ضعودي يف جيزان.
واأك��د م�ض��در ع�ض��كري اأن اجلي�ض واللجان ا�ض��تهدفوا 
عرب��ة ب��راديل ب�ص��اروخ موج��ه غ��رب موقع ال�ص��دي�س 

بنجران.
واأ�ض��اف امل�ض��در اأن��ه مت تدم��ري طق��م ع�ض��كري تاب��ع 
للجي�ض ال�ض��عودي ومرتزقته بعبوة نا�ضفة غرب موقع 

ال�ضدي�ض.

الجوف
أبطال اجليش واللجان الشعبية يبسطون سيطرتهم 

على مرتفعات القذاميل بصحراء األجاشر
بعمليات ع�ضكرية نوعية متكن اأبطال اجلي�ض واللجان ال�ضعبية من اإحراز 
تقدم نوعي يف �ض��حراء الأجا�ض��ر ذات البعد ال�ضرتاتيجي يف مديرية خب 
وال�ض��عف مبحافظ��ة اجلوف..وق��ال م�ض��در ع�ض��كري اأن اأبط��ال اجلي�ض 

واللجان ال�ض��عبية ا�ض��تطاعوا تطهري مواقع عدة م��ن مرتزقة قوى الغزو 
يف �ض��حراء الأجا�ضر، واأ�ضاف اأن اأبطالنا ب�ضطوا �ضيطرتهم على مرتفعات 
وتب��اب الرملية مبنطق��ة القذاميل..ووزع الإعالم احلربي اليمني م�ض��اهد 
و�ضور تظهر �ضيطرة قوات �ضنعاء على �ضل�ضلة تباب )مرتفعات( الرملية 
�ض��مايل منطقة القذاميل ب�ض��حراء الأجا�ض��ر..واأظهرت امل�ض��اهد جانباً من 
خ�ض��ائر املرتزق��ة املنافق��ني املادي��ة والب�ض��رية..كما متكن��ت � بف�ض��ل اهلل 
� وح��دة الهند�ض��ة من تدمري 5 اآليات بعبوات نا�ض��فة يف جبهتي املها�ض��مة 
و�ض��ربين خالل الأيام املا�ض��ية، ويف �ضياق اآخر �ض��قط اأكرث من 5 منافقني 

قتلى وجرحى بق�ضف مدفعي ا�ضتهدف جتمعهم يف جبهة امل�ضلوب

تعز:
متكن جماهدوا اجلي�ض واللجان ال�ضعبية من 
ك�ض��ر زحف ملرتزقة العدوان باجتاه �ضل�ض��لة 
نقيل الروي يف جبهة الوازعية ا�ضتمر ل�ضاعات 
�ض��قط خاللها قتلى وجرحى يف �ضفوفهم جثث 

بع�ض��هم تركت يف �ض��احة املعرك��ة ومت تدمري 
واإعط��اب مدرعت��ني وتراف��ق م��ع الزح��ف 7 
غارات . كما ا�ض��تهدف �ضالح الإ�ضناد املدفعي 
مواق��ع املنافق��ني يف ال�ص��لو و�ص��قوط قتل��ى 
وجرحى يف �ض��فوفهم كما ك�ض��ر اأبطالنا زحف 

للمنافقني مب�ض��اندة الط��ريان يف جبهة حيفان 
دون حتقيق اأي تقدم و�ص��قوط قتلى وجرحى 

يف �ضفوفهم واغتنام اأ�ضلحة متنوعة
اإح��راق اآلي��ة للمنافق��ني يف مف��رق الوازعي��ة 

بقنا�ضة املجاهدين 

أغسطس شهر التطهير والتنكيل.. إحصائية مرعبة وإجنازات نوعية خالل شهر أغسطس املنصرم
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كان��ت  الطاه��ر  ترابه��ا  ، وعل��ى  يف وديانه��ا و�ض��عوبها 
خطوات��ه، متنق��ال م��ن قري��ة ال��ى قري��ة م�ض��اركا للنا�ض 
اأفراحه��م واأتراحه��م ..هي )مران( من احت�ض��نت الهدي 
واأجنب��ت الأبط��ال وارت�ض��ف اهله��ا م��ن مع��ني الهداية 
املحمدي��ة العلوي��ة حب اهلل ور�ض��وله واأهل بيت��ه عليهم 

ال�ضالم. .
م�ض��اعره اجليا�ض��ة كان��ت تعب��ق ولءا وهوي��ة وانتماء 
حبا وع�ض��قا واقت��داء ، حتى غلب على �ض��عره وزوامله 
الت��ي يحف��ظ اأبناء م��ران الكثري منها وخ�ضو�ض��ا �ض��عر 

املنا�ضبات فكان فار�ضها للزوامل .
عي��د الغدير حمطة جوهري��ة يف تاريخه فال يخلو عام من 

العوام ال وله فيه من الزوامل ما يخلد ا�ضمه و�ضعره.
ذاك هو ال�ض��هيد ال�ض��اعر البطل / �ض��الح فرحان الدوديل 
م��ن اأبناء منطقة مران انطلق رغم كرب �ض��نه برفقة ولده 
ال��ى اجلبهات مقاتال بطال �ض��نديدا ليج�ض��د �ض��عره عمال 

وقول وجهادا حتى لقي اهلل �ضهيدا يف جبهة جنران .
ويل هن��ا اأن اأذك��ر زامال ل��ه خلدته الذاكرة ففي منت�ض��ف 
الت�ض��عينات قام��ت ال�ض��لطة املجرمة حينها بنفي ال�ض��يد 
العالم��ة بدرالدي��ن احلوث��ي رحمه اهلل الى خ��ارج اليمن 
وكان لأه��ل م��ران خ�ضو�ض��ا كالب��در بني النج��وم وكان 
ح�ض��وره يف املنا�ض��بات الديني��ة الت��ي ع��رف النا�ض بها 
ورباه��م عليها ميثل قيمة كبرية ويف تل��ك العوام اأقبلت 
منا�ض��بة يوم الغدير وه��و يف املنفى ومع ابته��اج النا�ض 
باملنا�ض��بة قدم ال�ض��هيد ال�ض��اعر /�ض��الح ال��دوديل زامال 
ردده اجلميع وعيونهم تذرف الدموع لفراق ال�ضيد العلم 
/ بدرالدين احلوثي �ض��الم اهلل عليه حيث يقول يف كلمات 

الزامل:-
عيد الغدير اقبل وحيا به على را�ضي ..ولو معي يف القلب 
�ضيقة وو�ضوا�ضي.. وكر�ضي الزيدي مفارق عن مواطنه.
ي��ا غربتي بعده ويا كرثة تكال�ض��ي ..م��ا يف مثيل البدر ل 

واهلل يف النا�ض ..كمن منافق خالفه كربه وملعانه.
رحمة اهلل تغ�ضاك يا �ضهيدنا البطل فلقد كنت وفيا �ضادقا 
خمل�ض��ا حمبا لأهل البيت عليهم ال�ض��الم فنعم ال�ض��هادة 
على حبهم ونعم ال�ضعادة فزت بها بوليتهم واحلقنا اهلل 

بكم �ضادقني �ضاحلني �ضهداء خمل�ضني

احياء عند ربهم

الشهيد العقيد / علي حسني علي بلذي .. ويستمر العطاء..

صالح الرمام

ق��د تك��ون كاتب��اً ب��ارًع وت�ض��تطيع اأن تكت��ب ع��ن اأي 
مو�ض��وع ُتري��د ع��ن ج��دارة ويف ف��رتة وجي��زة، ق��د 
متتل��ك ُكلرّ املوؤه��الت والإمكان��ات املُتاح��ة يف جم��ال 
ال�ض��حافة والإعالم وتتمتع مُبمي��زات قد تكون نادرة 
��اب الآخري��ن، قد تك��ون من الأ�ض��خا�ض الذين  يف الُكتَّ
ُيعدون بالأ�ض��ابع على م�ضتوى العامل ومتتلك الُقدرة 
اخلارق��ة عل��ى اإ�ض��باع اي مو�ض��وع اأي��ن كان ويف اأي 
م��كان كان، ق��د تك��ون فكرت اأك��رث من م��رة يف الكتابة 
ع��ن بطولة واإجنازات املُقاتلني اليمني��ني اإل اإنك اأمام 
تل��ك املواق��ف التي ُت�ض��به اخلي��ال ترتاج��ع خوفاً من 
التق�ضري بحق هوؤلء الأبطال، قد تكون وقد تكون الخ 
اإل اأن الكلم��ات والعبارات ون��وع احلرب والأوراق اأو 
الآلت الت��ي ُتريد اأن تكُتب بها عن بطولت و�ض��جاعة 
اليمني��ني  املُجاهدي��ن  وب�ض��الة  واق��دام  وت�ض��حيات 
وع��ن الع��ون والتاأيي��د الإله��ي وحج��م النت�ض��ارات 
وع��ن املواقف البطولية التي ُي�ض��طرها املُقاتل اليمني 
يف �ض��ترّى امليادي��ن واجلبهات ت��رى اأنها غ��ري ُمتوفرة 
، املقال��ة ع��ن ال��ُدور ال��ذي يقوم ب��ه ابطالن��ا الأحرار 
للع��ام الرابع يف جميع اجلبه��ات ل تفي مبوقف واحد 
اأو دقيق��ة واحدة مم��ا يقوم به املُجاهدي��ن فاملُجلدات 
واآلف الُكت��ب والرواي��ات والق�ض���ض وعل��ى م��دار 
�ض��نوات ع��دة ل��ن تف��ي بُج��زء ب�ض��يط اأو بجان��ب من 
اجلوان��ب الت��ي ق��ام ويقوم به��ا املُقات��ل اليمني خالل 
ف��رتة العدوان وي��رى الكاتب ان��ه مهما اتعب نف�ض��ه 
يف �ض��رد حتى ق�ض��ة ق�ض��رية اأو موقف ح�ض��ل ُهنا اأو 
ُهناك فاإنه ل ي�ضتطيع اأن ياأتي به على الوجه املطلوب 
وي��رى في��ه انتقا���ض حل��ق ه��ذا ال�ض��خ�ض اأو ه��ذه 
املجموع��ة فيدفع��ه اإلى ت��رك الكتابة وه��ذا هو اخلطاأ 
بعين��ه فاملواق��ف البطولي��ة والت�ض��حيات اجل�ض��يمة 
والنت�ضارات العظيمة ت�ضتحق اأن ُتكتب مباء الذهب 
وُت�ضجل بالدماء ويحتفظ بها كل �ضخ�ض يف هذا العامل 

يف ذاكرته الداخلية ويف ذاكرة التاريخ ولي�ض يف ذاكرة 
الهات��ف اأو الكمبيوتر، وُهنا احتدث عن منوذج واحد 
من مئات الآلف من الق�ض���ض والروايات عن الأدوار 
الت��ي مل حت��دث يف التاريخ من قبل  ول��ن حتدث ثانية 
التي ُي�ض��طرها املُجاهدين اليمنيني يف ميادين ال�ض��رف 
والبطولة اأمام اأعتى حتاُلف �ض��هده التاريخ ويف وجه 
اأعت��ى الإمرباطوريات يف الع��امل كُكل نظرًا لتفوقها يف 
�ض��ترّى املجالت الع�ض��كرية، الب�ض��رية، القت�ض��ادية، 
الإعالمي��ة والتي اده�ض��ت العدوان نف�ض��ه وبقية دول 
العامل وبقيت هذه البطولت والنت�ضارات اإلى اليوم 
هي الُلغز الذي عجز الُكل عن حله وتف�ضريه واحلديث 
ُهنا ع��ن اأحد الأبطال املُجاهدين وهو ال�ض��هيد /احمد 

عل��ي اليو�ض��في ال�ض��هيد اخلام���ض من اأُ�ض��رة 
احلاج علي اليو�ضفي والذي ي�ضهد له اأكرث 
من ميدان ومواقفه البطولة �ضاهدة على 
ال��دور الذي قام به خالل ثالث �ض��نوات 
م��ن الع��دوان املفرو���ض عل��ى �ض��عبنا 

اليمني.
لطاملا �ض��جل اأبناء اليمن اأ�ض��مائهم 

يف تاري��خ البط��ولت باأحرف 
م��ن نور، �ض��عباً وجي�ض��اً 

ه��ذا  فق��اوم  وجلان��اً. 
العظي��م  ال�ض��عب 

عل��ى  املُحتل��ني 
الع�ض��ور  م��دار 
وخرج  والأزمنة 
ث��ورات  يف 
�ض��قط  عظيم��ة، 
فيه��ا العدي��د من 

ء،  ل�ض��رفا ا
ل  ج��ا ر

ون�ضاء 

و�ض��يوخا و�ض��باباً، ومل يتوان هذا ال�ضعب العظيم يف 
بذل الت�ض��حيات حتى واإن ُكلفة ه��ذا الأمر اأرواحهم، 
لذلك كان من الطبيعي اأن يكون بذل الروح فداًء للدين 
والوطن هي العقيدة الأ�ضا�ض��ية لأبناء هذا ال�ض��عب ، 

وهذا لي�ض بغريب لأنُهم نبت هذا ال�ضعب العظيم . 
ي��ا قم��ر اجلهاد ي��ا اأحمد .. يا �ض��حاب الق��در اجلميل 
تقدم��ت يف اأ�ض��عب الأوق��ات وحمل��ت راي��ة اجله��اد 
واأعلن��ت األ حياة بدون��ه، فهو الأق��در على اجلواب، 
اأجبت عل��ى ُكلرّ مراحل احلياة وت�ض��اوؤلتها الوقتية، 
ب��داأت الرحل��ة بتحطي��م اأ�ض��طورة الوهم واحل�ض��ار 
وارحتل��ت م��ع ب�ض��عة اأقمار تط��وف معهم ب��ني اأزقة 
الوطن وحواريه امل�ضيئة بالوجع اليومي، غريت مع 
اإخوانك املُجاهدين جمرى التاريخ ُكله واأقحمت 
روح التم��رد اإلى نفو�ض املالي��ني، فال ُنكران 
لفع��ل اجلمي��ل، اأججت مظاه��ر اجلهاد بعد 
�ض��كون عمي��ق، وبعد زيف الطلق��ة وتقاليد 
الفك��ر الب��ايل، ف��كان ُدم��ك اأجم��ل عن��وان 
واأقد���ض خي��ار فال لغ��ة اإل لغ��ة النار ول 

خيار اإل خيار الأحرار. 
اإن الكلم��ات تقف خجلة وعاجزة 
عند احلديث عن �ض��هيد تاأبى 
الن�ض��يان،  بطولته  حكاي��ة 
امل��ارد  ه��ذا  م��رغ  فطامل��ا 
جي���ض  اأن��وف  الأ�ض��م 
الحتالل ال�ضعوامريكي 
ه��ي  ك��م  ال��رتاب،  يف 
امل��رات  تل��و  امل��رات 
الت��ي �ض��فى فيه��ا ه��ذا 
دور اأبناء  الأ�ضطورة �ضُ
�ض��عبه املكل��وم من هذا 
املتغطر���ض  الع��دو 
يف عملي��ات نوعي��ة 
نكل��ت  وجريئ��ة 
الغ��زو  بق��وى 

والحتالل .. اإننا نعي�ض حكاية ال�ض��هيد املُجاهد اأحمد 
عل��ي اليو�ض��في رفيق درب ال�ضت�ض��هاديني، و�ض��انع 
املُعجزات والبط��ولت يف زمن التخاذل والهوان، حقاً 

اأنه الرقم ال�ضعب يف زمن املُ�ضتحيالت.
ت��رك اأحم��د اأرملت��ه وولدي��ن وبنت��اً؛ اأكربهم��ا جن��م 
8 �ض��نوات ، واأول ج��واب لأبن��ه؛ عن��د ال�ض��وؤال ع��ن 
م�ض��تقبله واأمنياته، ف��كان اجلواب ليت��ه ُيكمل طريق 
والده وينال ما ح�ضل عليه من �ضهادة؛ ليكون مفخرة 
لذوي��ه ووطنه. هكذا يتحدثون يف جمل�ض عزاء؛ كاأنها 
اأف��راح واأعرا�ض، وُمفاخ��رة لالأبناء والآب��اء، ورفاقه 
يت�ض��درون الرواي��ات عن بط��ولت ال�ض��هيد ومواقفه 

الإن�ضانية.
حت��دث وال��د ال�ض��هيد )ابو جن��م( ُمتفاخرًا ب�ض��جاعة 
اأبن��ه واإ�ض��راره عل��ى القت��ال حت��ى الن�ض��ر، وكي��ف 
اأُ�ضيب ثالث مرات بجروح بليغة مل ُتثنه عن ُموا�ضلة 
املُ�ضاركة يف ُمعظم املعارك؛ الى حني دخوله مع رفاقه 
م��ن املُجاهدي��ن معرك��ة ال�ض��احل الغرب��ي والنتيجة 
كانت اأن �ضقط �ض��هيدًا يف اإحدى املعارك ، والتحق مع 

البع�ض من اأ�ضحابه بقوافل ال�ضهداء.
اأم��ا اأ�ض��حابه في�ض��فون عزميته و�ض��جاعته وارتفاع 
معنويات��ه، اإذ يق��ول اأح��د رفاق��ه كان ال�ض��هيد  يتقدم 
املُجاهدي��ن وُيعطيه��م الإلهام وُيعلمهم ال�ض��رب، وكل 
حلظ��ة ُكنا نتوقع ا�ضت�ض��هاده ،وكان رفاقه ين�ض��حوه 
الر�ض��ا�ض  ي�ض��تد  ي��رتدد عندم��ا  باحل��ذر ولكن��ه ل 

ويجتمع الطرفان يف ميدان املواجهة. 
ال�ضهيد اأبو جنم قدم نف�ضه فداًء لدينه وق�ضيته ووطنه 
كم��ا هو حال ُكلرّ جُماهدينا الأحرار، ومثل رغبة اليمن 
بالبقاء موحدًا، والق�ضاء على النق�ضامات والطائفية، 
وتخلي�ض اأر�ض��ه من الع�ض��ابات الإجرامية، ومل يك 
�ض��جاعاً بال�ضالح فح�ض��ب؛ بل كرمه يدفعه للمجازفة 
لتخلي�ض الأطفال والن�ضاء الهاربني من بط�ض التحاُلف 
، ويحم��ل عل��ى اأكتاف��ه ال�ض��الح على جان��ب والغذاء 
واملاء على الآخر ، وقدم درو�ض ل ُتن�ض��ى على وحدة 
اليمن واليمنني اإذ كان من �ض��عدة ؛ ُي�ض��حي من اأجل 

حمافظة احلديدة. 
ال�ضهادة م�ضاألة طبيعية يف املُدن اليمنية ، التي تنت�ضر 
فيها لفتات ال�ُض��هداء ، و�ضور ل�ض��باب بُعمر الورود، 
وه��م يرتدون زي ع�ض��كري تلفهم راية اليمن و�ض��عار 
ال��رباءة ؛ م��ن جي���ض وجلان �ض��عبية ، وم��ع رحيله 
تغي��ب ال�ض��ورة فقط وتبقى �ض��ور البطول��ة واملاآثر 
وال�ض��جاعة والإق��دام والت�ض��حية والفداء ؛ لُتج�ض��د 
اأن قت��ال ال�ض��يعة وال�ض��نة واجلي�ض واللج��ان واأبناء 
القبائ��ل وخُمتل��ف القوميات والطوائ��ف والأحزاب ؛ 

برغبة معظم اليمنيني توؤكد على وحدة بلدهم. 
�ضهيد �ض��من كوكبة اأبطال ُتكتب اأ�ض��ماوؤهم، وي�ضاف 
ا�ض��مه بعزة وب�ض��الة �ضمن �ض��هداء الواجب بدفاعهم 
ع��ن هذه الأر���ض الطيبة  اإرحتل نحو مث��واه الأخري، 
›‹منطقت��ه« ، وان��داح  فاحت�ض��نت الدم��وع �ض��هوة 
احل��زن وانطف��اأت بهج��ة احلي��اة اأم��ام رحيل��ك اأيه��ا 

البطل، غادرت لياح الفرح وغدا الكون انكثاما، 
 رافعني اأ�ض��دق الدع��وات بالرحمة لبط��ل مثلك ترقق 
تلك القلوب املحت�ض��رة، ومن �ضفحات الرثاء اعت�ضر 
قلم��ي بحربه وارتع�ض حتى ا�ض��طك، ثم يعاود الكرة 

ويكتب عن خلق واإن�ضانية تكتنز بها �ضخ�ضيته.
 رحلت اأيها الهمام عن هذه الدنيا العابرة، ومرتع اآخر 
يرتق��ي اأثي��ال ، مثلك �ض��احل تهامة افتقدك فق��دا متلفا 
للروح، ومرهقا بدجى  ال�ض��هارى، هناك الكثري جت�ضم 
مرارة فقدك من البعيد والقري��ب، لأنك اأَمَلعيرّ برباطة 

اجَلاأْ�ض وال�ضهامة.
يقول البع�ض اإن ال�ضدائد تخُلق الرجال ، ولكن حقيقة 
الأمر اأن الرجال ُخلقت لتخُلق ال�ض��دائد وتنقلب عليها 
لتقهر هذا املُحتل الغا�ض��م بكل قوة وب�ض��الة و�ضجاعة 
، قائل��ة اأن��ه ل وقت للُب��كاء على ال�ُض��هداء واجلرحى 
والدم��ار واخل��راب ، وم��ا ُعدن��ا نرت�ض��ي ب��اأن ُنع��دد 
ال�ُض��هداء ون�ض��ُكب الدم��ع واحل�ض��رات والآلم عل��ى 
اأبطالنا وجُماهدينا ، ولكن المر ُهنا يتج�ض��د بكل هذه 

املعاين بُعر�ض ال�ضهيد.

ضيف اهلل الشامي

وكما جتود الر���ض الطيبة بخرياتها جتود 
)م��ران( اأر���ض الهداي��ة ومنطلق امل�ض��رية 
القراآنية بخ��رية رجالها ، فلم ولن تكن يوما 
من الأي��ام بتلك البلدة الت��ي تتخلى عن قيم 
ومب��ادئ وم�ض��روع كان له��م في��ه ال�ض��رف 
والفخ��ر والع��زة اأن يكون��وا رواده واأوائل 
م��ن حملوا رايت��ه جه��ادا وت�ض��حية وفداء 
فبذل��وا   ، واملجرم��ني  الطغ��اة  ومواجه��ة 
وا�ضرتخ�ض��وا  الدي��ن  لن�ض��رة  اأمواله��م 
دماءهم ليحي��ى هذا ال�ض��عب العظيم عزيزا 
كرمي��ا تبقى رايته دون انك�ض��ار اأو هزمية ، 
ومل ولن يك��ون اأبناوؤه��ا اإل جنودا جمندين 
يف درب اجلهاد وال�ضت�ض��هاد حتى يكتب اهلل 

الن�ضر املبني .
وم��ن عمق ال�ضت�ض��عاف امل��ادي واخلدمي 
و�ضعي ال�ضلطات ملحاربة املنطقة وحرمانها 
من كل �ض��يء حتى من التعليم كان الت�ضميم 
وق��وة الإرادة والعزمي��ة وروحي��ة الب��ذل 
والعط��اء والتثق��ف بثقاف��ة الق��راآن الك��رمي 
ه��ي راأ�ض امل��ال الكبري ال��ذي كان يفتقر اليه 
الكثريي��ن يف تلك املرحلة م��ن الزمن ولزال 

البع�ض منهم يجهل ذلك.
والب��ذل  واجله��اد  الت�ض��حية  رم��وز  م��ن 
والعطاء كان ال�ض��هيد العقيد / علي ح�ض��ني 

عل��ي بلذي والذي كان م��ن الرجال النادرين 
يف املنطق��ة فكان م��ن اأبرز امل�ض��اهمني مباله 
امل�ض��رية  ه��ذه  ن�ض��رة  يف  واأهل��ه  ونف�ض��ه 
القراآنية املباركة فاأعد العدة باملال وال�ضالح 
ال�ض��فوف  يف  وانطل��ق  واحلج��ة  واملنط��ق 
الأولى يف مواجهة الطغاة يف احلرب الأولى 

دافع��ا حت��ى بوالده ال�ض��هيد/ ح�ض��ني علي 
بلذي والذي ا�ضت�ض��هد يف احلرب الأولى ويف 
تلك احلرب جرح ال�ضهيد بجروح بالغة ومل 
تكن هناك اأي مقومات للعالج وتلقى العالج 
بالإمكاني��ات املتاحة والبدائي��ة والطبيعية 
حت��ى وق��ع يف الأ�ض��ر بي��د ال�ض��لطة حينه��ا 
ومت اعتقال��ه ونقل��ه م��ع عدد م��ن رفاقه الى 
�ض��جن احلديدة ومن رفاقه ال�ض��هيد/ ح�ضن 
اجلرادي )ابو �ضهيد( ومنهم من ل زال على 
قي��د احلي��اة حت��ى مت اطالقهم موؤخ��را قبل 

احلرب الرابعة 2007م.
خرج من ال�ضجن اأ�ضدا كما كان مل يخ�ضع اأو 
يخنع اأو توؤثر فيه اأي مرحلة من ال�ص��غوط 
النف�ض��ية واملالية عليه فوا�ضل درب اجلهاد 
بنف�ض��ه ومال��ه ، حت��ى خالل ف��رتة العدوان 
يعمل جماهدا ب�ض��يارته اخلا�ض��ة و�ض��الحه 
اخلا���ض وم��ن امالكه اخلا�ض��ة م��ع جميع 
اإخوت��ه وال��ذي ا�ضت�ض��هد اأحده��م يف الع��ام 
املا�ض��ي ال�ضهيد / عارف ح�ض��ني علي بلذي 
واحرتق��ت ع��دد م��ن �ض��ياراته اخلا�ض��ة يف 
مي��دان املعركة وكان ينظر الى ذلك قليال من 
العط��اء حت��ى لقي اهلل �ض��هيدا عزي��زا كرميا 

منفقا يجود مباله ونف�ضه واهله وولده.
رحم��ك اهلل ي��ا عم عل��ي كما كن��ا نناديك وكم 
فقدنا لغيابك ن�ضاأل اهلل تعالى اأن يتقبلك واأن 
يلحقنا بك وبجميع اإخوتنا �ض��هداء �ضادقني 

�ضاحلني مقبولني.

الشهيد الشاعر البطل / صالـح فرحان الدودلي

قصة شهيد جمع بني البطولة والفداء والشجاعة واإلقدام :

ــــِهــــْم ُيــــْرَزُقــــوَن ـــِه َأْمــــَواًتــــا َبــــْل َأْحــــَيــــاٌء ِعــنــَد َرِبّ ــــِذيــــَن ُقــِتــُلــوا ِفـــي َســِبــيــِل الـــَلّ ّ اَلّ ــــَســــَ�َ َوَل َتْ
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فوق مخيالت األكشن
صالح الدكاك  

يحتفظ »الإعالم احلربي« جلي�ضنا اليمني وجلاننا ال�ضعبية، 
بوف��رة م��ن اخل��وارق البطولي��ة الت��ي يجرتحه��ا رجالنا يف 
م�ض��امري املواجه��ة م��ع حتال��ف ق��وى الع��دوان الأمريكي، 
وكم��ا يوؤك��د زميلنا البدي��ع يحيى ال�ض��امي يف خامتة تقريره 
عن م�ض��هد املقاتل باحلجار يف جبهة »البي�ضاء«، فاإن امل�ضهد 
الذي �ض��ده ماليني امل�ضاهدين، لي�ض اإل نزرًا من كثري م�ضاهد 
توثق بال�ضوت وال�ض��ورة وقائع بطولية، لو رويت م�ضافهة 

ملا اأمكن ل�ضديق � ِعو�ضاً عن عدو � ت�ضديقها.
»عي�ض��ى اأبو قا�ض��ف« بطل م�ض��هد »البي�ض��اء«، لي���ض كائناً 
مفارقاً للطبيعة الب�ض��رية، بل جماهد تن�ض��ح خلف اأ�ض��العه 
ينابيع اإميان كفيلة باأن تك�ضر مقايي�ض املمكنات التي مبقدور 
خميل��ة؛ مل تخ��رب الطاق��ة اخلالقة لالإمي��ان، اأن ت�ضت�ض��يغها 
كم�ض��اف اأعل��ى لفع��ل ف��ذ ومغاي��ر.. ل يعر���ض »اإعالمن��ا 
احلربي« مقاطع »اأك�ض��ن« ي�ض��تهدف بها ا�ضتقطاب اأكرب عدد 
من امل�ضاهدين على و�ضائط الت�ضال التقليدية والإلكرتونية.
كما اأننا ل نرمي ل�ض��تعطاف الأفئدة بعر�ض اأ�ض��الء اأطفالنا 
من �ض��حايا جمازر العدوان يف املدار�ض واملنازل والطرقات، 

فاإننا ل نرمي لتحطيم اأرقام م�ض��اهدة قيا�ض��ية بعر�ض ب�ضالة 
رجالن��ا يف جبه��ات الع��زة وال�ض��رف. يف الأولى نح��ن نرمي 
لإج��الء حقائق مظلومية �ض��عبنا التي جتتهد تر�ض��انة ميديا 
الع��دوان الكونية يف حجبها واإعدامها والتدلي�ض عليها، لنقيم 
احلج��ة عل��ى الع��امل املنافق واملحاي��د واملتواط��ئ والوالغ 
يف دمن��ا... ويف الأخ��رى نحن نرم��ي لإجالء م�ض��روعية الرد 
انت�ضافاً ملظلومية ل منا�ض للجحود بها، كما واإجالء م�ضتوى 
م��ا نحن علي��ه من ثب��ات ور�ص��وخ واإمي��ان به��ذه املظلومية 
اجللية لالأب�ض��ار، وم�ض��توى جهوزيتنا للت�ض��حية يف �ضبيلها 
ل بط��رًا ول اأ�ض��رًا ول عدواناً على اأحد، واإمنا ن�ض��داناً لردع 
ال�ضتكبار وجالديه عن حلمنا ودمنا وترابنا وحقنا يف حرية 
بلدن��ا وا�ض��تقالل قرارن��ا الوطني، واإر�ض��اًء لقواعد �ض��الم ل 

ذلة فيه ول �ض��عة! هل تقراأ عوينات العامل ما وراء بطولت 
مقاتلي جي�ض��نا وجلاننا، من ق�ض��ايا عادل��ة وحقوق ل حيف 
فيه��ا ول جدال، وم�ض��روعية وجود اإن�ض��اين تتجلى اأ�ض��واق 
بلوغ��ه لهب��ًة متوق��دة م��ن حماج��ر »عي�ض��ى اأبو قا�ض��ف« 
ورفاق��ه الأبط��ال الذين يجرتحون املعج��زات بدافع من هذه 
الأ�ض��واق الإن�ض��انية الدفاق��ة النقية، ل بداف��ع النجومية يف 
حلبة »جمالدة رومانية« مكتظة بقطعان املتعط�ضني لالإثارة 
الناجم��ة ع��ن ف��رط وح�ص��ية املجالدي��ن وته��اوي الفوؤو���س 

ال�ضخمة وجندلة الأع�ضاء وفوران الدم الب�ضري!
ل�ض��نا مو�ض��وعاً للرثاء ول لفغر الأفواه ده�ضة.. نحن �ضعب 
ي�ضق بالأظافر واملحاجر طريقه اإلى احلرية اخلال�ضة و�ضط 

غابة من اخلذلن والنفاق العاملي.

من صفحاتهم

ما توثقه عد�ض��ة العالم احلربي من عمليات وم�ض��اهد وانت�ضارات ع�ضكرية 
ميني��ة يف مواجهة حتال��ف العدوان تهز العامل وت�ض��مر اركان جيو�ض��ه امام 
ال�ضا�ض��ات وهذه امل�ضاهد البطولية والعمليات النوعية من التكتيك الع�ضكري 
والتف��وق املي��داين و�ض��البة املقات��ل اليمني وب�ض��الته وا�ض��لوب التعامل مع 
املعركة باأ�ض��لحة ب�ض��يطة وقدرات حمدودة ت�ضع احدث ال�ضلحة يف م�ضائد 
التدمري من �ض��حق للمدرع��ات واحرق للمجنزرات والليات ون�ض��ف الرتال 

واملتار�ض واملواقع ..
ي�ضاهد العامل اليمني وهو ي�ضرب البارجات ويق�ضف املطارات واملع�ضكرات 
ال�ض��عودية واملراكز ال�ضرتاتيجية لعوا�ضم العدوان ويجعلها اثرا بعد عني 
.. رم��اد ودخ��ن بدق��ة يف التنفيذ والق��درة على جتاوز فارق القوة وال�ض��الح 

والمكانيات التي ميتلكها حتالف 30 دولة.
م�ضاهد خارقة للعادة وفوق ت�ضور اخلرباء .. هنا اليمن باأ�ض ل يلني وارادة 

ل تقهر.

»السعودية تأكل 
مرتزقتها من قبائل مراد«

مفرح عبداهلل 

يف عملي��ة خياني��ة ق��ذرة دفع��ت مملك��ة داع���ض مبجندين ج��دد م��ن القبائل 
امل�ض��عودة بت�ضكيل كتائب قبلية م�ض��لحه تتمركز خلف املرتزقة اليمنيني من 
قبيلة مراد_ماأرب الذين يقاتلون عنهم يف جبهة جنران وع�ض��ري وظيفتها قتل 
كل م��ن مل يتقدم اأو يزح��ف منهم اأو يحاول اله��روب اأو الرتاجع من املواقع 
الع�ض��كرية وقد نتج عن ذلك خالف كبري وا�ضتباكات عنيفة بني الطرفني اأدت 

الى قتل وجرح الكثري من اأبناء مراد خيانة وغدرا .
ال�ض��يء ال��ذي يدع��و لال�ض��تغراب اأن املعلومات ال��واردة تق��ول اأن اأكرث من 
1200�ض��خ�ض م��ن اأبناء القبيلة نف�ض��ها قد لق��وا حتفهم يف مع��ارك الرتزاق 
والدفاع عن اآل �ضعود واأن زعماء القبيلة مل ي�ضتفيدوا من الدرو�ض ول زالوا 

يبيعون وي�ضرتون يف دماء الب�ضطاء من اأبناء قبيلة مراد.
خ�ضو�ضا واأن نف�ض املوقف حدث مع عدد من األوية املرتزقة من اأبناء جنوب 
اليمن وقبائله والذين لزال الناجني منهم مغيبني وخمفيني ق�ض��را يف �ضجون 

وزنازين اآل �ضعود يف جنران وجيزان وع�ضري وغريها . 
#احلد_ال�ضمايل

احلياة مواقف ، والكرامة مهرها غايل ... ويِف الدنيا 
اما ان تكون مع احلق واأهله اأو مع الباطل وحزبه ، 
اإما توايل اهلل واأولياءه واإما توايل ال�ضيطان واأتباعه
ويِف هذا املقام واملوقف العظيم وقوى ال�ضر والبغي 
الطواغي��ت واملجرم��ني  والع��دوان يح�ض��دون كل 
لقتالن��ا وح�ض��ارنا واحت��الل بلدن��ا لنغ��ري دينن��ا 
ونتخلى عن ق�ض��يتنا وم�ضروعنا القراآين وم�ضريتنا 
اجلهادية نقول باأن الرهاب المريكي ل يخيفنا ول 
يرهب حت��ى اأطفالنا ولن نرتك اخل��ري الكبري الذي 
نح��ن فيه بف�ض��ل اهلل ونعمته علينا ب��اأن فتح لنا كل 

اأبواب اجلهاد يف �ضبيله دفعة واحدة

نق��ول لعدون��ا الأحم��ق وكل من يع��ول على تغيري 
مواقفنا وقناعاتنا بحرب العقول والإرادات ؛

- نحن نفخر باأننا والينا اهلل اجلبار الأعلى ور�ضول 
اهلل اأب��ى الزه��راء وبني��ه الطه��ر تولين��ا و�ض��رينا 

الأخرى بالدنيا
- نح��ن ندي��ن اهلل بولية احلق وولية ر�ض��ول اهلل 
والمام علي والأئمة الأطهار وولية ال�ض��يد القائد 
عبداملل��ك بن بدر الدين احلوثي ونت�ض��رف باجلهاد 
حتت رايته املن�ضورة ان �ضاء اهلل والقتال بني يديه 

يف اأي ميدان يوجهنا باإ�ضبعه ال�ضريف فيه
- نح��ن يف اهلل ل نخ�ض��ى لوم��ة لئ��م ول عذل عاذل 
وليح�ضدوا كل طواغيت الدنيا الى ال�ضاحل الغربي 
ف��واهلل لن يح�ض��موا هذه املعركة ول��ن يحققوا فيها 
اأي اجناز يذكر ل ع�ض��كري واأمني ول حتى اعالمي 

اأو �ضيا�ضي وفينا ال�ضيد القائد علم الهدى وم�ضباح 
الدج��ى مول��ى كل موؤم��ن وقاه��ر كل كاف��ر منافق ، 
وم��ن الآن اعلم��وا اأن اهلل موهن كيده��م فهو القاهر 
ف��وق عباده اجلبار ذو القوة وكل ما يكيدونه هناك 

�ضينقلب عليهم وباًل وخ�ضران مبني
- نحن نقولها وكلنا فخر وعزة و�صموخ باأننا نحب 
اهلل ور�ضوله والمام علي وبنيهما ونتولهم ونحب 
ي��ل ونت��وله فم��ن مثلن��ا  �ض��يدنا وقائدن��ا اأب��و ِجرْبِ
ونحن جناهد يف �ض��بيل اهلل ونقاتل كل �ضذاذ الآفاق 
واملجرمني الطواغيت ومعنا ابن بنت النبي �ِض��ْبط 
ر�ض��ول اهلل �ض��احب اليمن ووعد اهلل ال�ضادق وقدر 
الظاملني امل�ضتكربين الذي ل مفر منه ول عا�ضم من 

اأمر اهلل يوم اللقاء
ان تن�ضروا اهلل ين�ضركم ويثبت اأقدامكم..

محمد ابو نايف

احلياة مواقف ، والكرامة مهرها غالي

عن عدسة
اإلع����������������������������������������������الم احل����������������رب����������������ي

عبدالقدوس طه

»«صرواح عصى موسى »«
عبداهلل السقاف     

هل تعلم: اأن رجال اهلل على م�ض��افة 8كيلو مرت من مدينة ماأرب وهم من ي�ض��يطر على 
جب��ال هي��الن ومرثد وبحرة والتي تعت��رب من اهم املرتفعات اجلبلي��ة يف ماأرب كونها 
ت�ض��يطر جغرافي��ا عل��ى �ض��رواح واملحج��زة و مدينة م��اأرب ووادي عبي��ده ومدغل 
اجلدعان و�ض��ول اإلى مع�ض��كر ما�ض ، هل تعلم: اأن رجال اهلل ي�ض��يطرون على مديرية 
�ض��رواح وحريب القرامي�ض وبدبدة. بالكامل ومل ي�ض��تطع العدو الدخول اإلى مديرية 

�ضرواح على الإطالق. 
هل تعلم :اأن يف ماأرب عدة جبهات ممتدة من وادي الربيعة جنوب �ض��رواح و�ض��ول 
الى ال�ض��قري وامل�ضجح والرباء �ضرق �ضرواح  والهلول وال�ضويدا ا�ضفل جبل هيالن 
م��ن اجلهة ال�ض��رقية وكذلك جبهة املخدرة التي متتد من ا�ض��فل جب��ل مرثد اإلى مدغل 

اجلدع��ان بالإ�ض��افة اإلى جبهة وادي ال�ض��يق والتي باتت على مقرب��ه من جبل القف 
باجلدع��ان ناهي��ك عن جبل بح��رة املطل على مع�ض��كر ما�ض باجلدع��ان وجبهة النجد 

امتدادا الى الطراف ال�ضمالية ال�ضرقية حلريب القرامي�ض.
هل تعلم :اأن رجال اهلل  ي�ضتمدون قوتهم من اهلل تعالى يف.  الت�ضدي للعدوان ال�ضعودي 
الأمريك��ي  ومعنوياتهم اليوم تناطح ال�ص��حاب يف ال�ص��موخ وال�ص��مود والثبات رغم 
مئات الزحوفات الربيه الكبرية لقوى العدوان يف خمتلف حماور القتال والتي رافقها 
تغطيه جويه من قبل الطريان مبختلف اأ�ض��كاله والتي انتهت وتال�ض��ت بف�ض��ل اهلل ثم 
بثب��ات و�ض��مود املجاهدين الذين �ض��طروا اروع املالحم يف الت�ض��حية وال�ضتب�ض��ال 
واملواجه��ة رغم جتاوز ع��دد الغارات اجلوية على مديرية �ض��رواح لوحدها 25 األف 
غ��ارة جميع��ا مل حتق��ق تقدم للعدو ول ن�ض��را واإمنا ق�ض��ت على احلي��اة يف مديرية 

�ضرواح دمرت ال�ضجر واحلجر وقتلت الب�ضر فقط ل غري.  
»�ض��رواح ماأرب مبختلف حماور القتال فيها » �ض��تبقى كع�ض��ى مو�ض��ى م�ضلطه على 
رقاب الأعداء من حاول منهم اأو فكر اأو و�ض��و�ض له ال�ض��يطان بالقرتاب من رجال اهلل 

فيها حكم على نف�ضه بالزال والهالك.  
والعاقبة للمتقني ول عدوان اإل على الظاملني 

بني السطور.. 
الردع اليمني 

املستمر
هبا علي أحمد 

التح��ولت والقف��زات النوعي��ة الت��ي �ض��نعتها 
القوى اليمنية يف �ضياق معركة املواجهة والردع 
�ضد حتالف العدوان ال�ضعودي ل�ضك اأنها تركت 
اأثرًا وفر�ض��ت وجودها لي�ض ع�ض��كرياً فقط وهو 
ما بات من امل�ض��لمات بل �ضنجدها ب�ضكل اأو باآخر 
قادرة على التاأثري يف املعادلت ال�ضيا�ضية وعلى 
طاول��ة اأي مفاو�ض��ات تبحث يف ال�ض��اأن اليمني، 
فو�ض��ع النظ��ام ال�ض��عودي اليوم لي���ض كما كان 

�ضابقاً.
زم��ام املب��ادرة واملفاج��اأة مل تع��د بي��د النظ��ام 
ال�ض��عودي كم��ا كان من��ذ بداي��ة عدوان��ه عل��ى 
اليم��ن، بل باتت املب��ادرة واملفاجاأة وحتى ردة 

الفعل جاه��زة ويف الزمان وامل��كان الذي حتدده 
وتختاره القوى اليمنية، التي انتقلت اليوم لي�ض 
فق��ط من ح��ال الدفاع اإل��ى الهجوم ب��ل النتقال 
حل��ال النتق��ام، كم��ا كان يف ا�ض��تهداف البارجة 
ال�ض��عودية قبالة �ضواحل جيزان انتقاماً ملجزرة 
العدوان بحق ال�ضيادين وانتقاماً لآلف الأبرياء 
م��ن اليمني��ني ولتدم��ري بل��د عريق بح�ض��ارته، 

تغذت الأمرا�ض والأوبئة على اأج�ضاد اأطفاله.
ا�ضتهداف البارجة لي�ض الأول من نوعه لكنه لبد 
اأنه ي�ضكل حدثاً بارزًا يف م�ضار العدوان املتوا�ضل 
من��ذ 2015، كون��ه يتع��دى املي��اه اليمني��ة اإلى 
املياه الإقليمية ال�ضعودية اأي اإن الرد والردع لن 

يبق��ى باإطار حمدد بل جمي��ع الحتمالت واردة 
وجمي��ع مناط��ق الع��دوان بري��اً اأو بحرياً حتت 
مرم��ى ال�ض��تهداف اليمن��ي وهو ما اأك��دت عليه 
القيادات اليمنية مرارًا ولي�ض باجلديد وما حدث 
ياأت��ي من باب اإعادة التذكري باأن الأقوال اليمنية 
مقرون��ة حتماً بالأفع��ال العملية كم��ا غريها من 
العمليات اليمنية �ض��د قوى العدوان ال�ضعودي 
تن��م عن حرفي��ة وتط��ورات نوعية ع�ض��كرية يف 
الق��درات اليمنية من خالل حتديد الأهداف بدقة 
واإ�ض��ابتها، م��ا يحم��ل يف طياته ر�ض��الة مبنتهى 
الو�ض��وح ب��اأن الع��دوان وجمازره ل��ن تنال من 
عزمي��ة اليمنيني ومل ولن يكون ق��ادرًا عن ثنيهم 

عن الدفاع واملواجهة.
مرة جديدة يو�ض��ع العدوان ومرتزقته يف ماأزق 
وا�ضتع�ض��اء ميداين كما هو �ضيا�ضي، لذلك جنده 
الي��وم ي�ض��عل ح��رب العمل��ة ويفاقم الأو�ض��اع 
القت�ض��ادية على اليمنيني كما قال الناطق با�ضم 
حركة »اأن�ضار اهلل« حممد عبد ال�ضالم، ولبد اأنه 
�ض��يعمد اإلى و�ضع الع�ض��ي يف عجلة مفاو�ضات 

ال�ضالم اليمنية املقررة غدًا يف جنيف.
ال��ردع اليمن��ي متوا�ض��ل ول ح��دود ميك��ن اأن 
تق��ف عائق��اً يف وجه اأبن��اء اليم��ن يف دفاعهم عن 
حقهم امل�ض��روع، طاملا ا�ض��تمر العدوان الذي هو 

بطبيعته قوة احتالل.
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كتب/إبراهيم الوادعي

تتوا�ض��ل الر�ض��ائل اليمنية اإلى الإمارات لردعها عن ال�ض��تمرار 
يف الع��دوان على اليمن، وامل�ض��ي يف الت�ض��عيد الع�ض��كري خا�ض��ة 
يف جبه��ات ال�ض��احل الغربي حيث تتزعم اأبو ظب��ي راأ�ض احلربة يف 

العمليات الع�ضكرية الدائرة هناك.
تعطي��ل مطار دبي ب�ض��كل موؤق��ت قد يكون اخر الر�ض��ائل اليمنية 

التحذيرية قبل اأن تبداأ عمليات اأخرى اأكرث اإيالما لالإمارات بح�ضب 
ت�ض��ريح الناطق الإعالمي لأن�ض��ار اهلل يف دعوته لالإمارات بالتعقل 

والرتاجع عن غيها يف اليمن.
وقال ناطق اأن�ض��ار اهلل حممد عبد ال�ضالم: قريبا باإذن اهلل �ضيجد 
النظ��ام الإماراتي نف�ض��ه اأم��ام حقائق ي�ض��عب علي��ه مغالطتها اأو 
تكذيبه��ا، فيم��ا قال ناط��ق القوات اجلوي��ة اليمني��ة: اإن هناك بنك 

اأهداف متكامل و�ضعته القوة اجلوية يف ال�ضعودية والإمارات.

ق�ض��ف مطار دب��ي بعد اأقل من �ض��هر عل��ى ا�ضت�ض��افة الإمارات 
لرئي�ض �ض��ركة رايثون لل�ض��ناعات الدفاعية الأمريكية، يحمل اأكرث 

من دللة:
اأول: اإن��ه بات لدى اجلانب اليمني القدرة على اإطالق وت�ض��يري 
وا�ضتدامة اإطالق وت�ضيري الطائرات بدون طيار اليمنية ل�ضتهداف 
املن�ضئات احليوية اليمنية من الأرا�ضي اليمنية التي ي�ضيطر عليها 
اجلي�ض واللجان ال�ضعبية رغم احل�ضار والرقابة اجلوية الل�ضيقة 
اإن �ض��ح التعب��ري.. ثاني��ا: ميث��ل ق�ض��ف مط��ار دبي حتد وا�ض��ح 
لوا�ض��نطن التي بادرت باإر�ض��ال رئي�ض �ض��ركة رايثون لل�ض��ناعات 
الدفاعي��ة الأمريكي��ة لطماأن��ه اأدواته��ا يف اأبوظب��ي باأنهم �ض��يظلون 
يف ماأم��ن، وهو ما �ض��يكون حمل �ض��ك كبري خالل املرحل��ة القادمة، 
بالنظ��ر الى اأداء منظوم��ات الباتريوت والباك3 ، وكذلك حمدودية 
الأنظم��ة الدفاعي��ة العاملي��ة اأمام طائ��رات الدرون الت��ي ل تعك�ض 
اإ�ض��ارة رادارية وا�ض��حة وحتتاج اإلى تكامل العن�ضرين الب�ضري 
والتقن��ي للمتابعة على مدار ال�ض��اعة وخالل ال�ض��تهداف، وهو ما 
يعد م�ضتحيال وفق منظور عملي، ويفر�ض كلفا باهظة يف حال اإبقاء 

منظومات الدفاع اجلوي م�ضغلة طيلة الوقت.
وقد ك�ضفت عملية �ضماد 3 �ضد مطار دبي ف�ضل اأنظمة الباتريوت 
الأمريكي��ة واأنظم��ة الدفاع الت��ي زعمت اأبو ظبي اأنها ا�ض��رتتها من 
اأ�ض��رتاليا للت�ض��دي للطائرات امل�ض��رية، وتلك كان��ت عملية هزلية 
لتهدئ��ة امل�ض��تثمرين.. ثالثا: بح�ض��ب م��ا اأظهرته القي��ادة اليمنية 
فاإنها ل ت�ض��تخدم �ض��الحا اإل وقد بات لديها الن�ض��خة الأكرث تطورا 
منه، لإبق��اء العدو يف دائرة ال�ض��تهداف واملفاجئة، وهي مل تعلن 
عن �ض��ماد 2 يف ا�ض��تهداف �ض��ركة ارامكو يف الريا�ض اإل وقد باتت 
�ض��ماد 3 جاهزة وحا�ض��رة للعمل فا�ض��تهدفت مطار اأبو ظبي بعد 

وقت ق�ض��ري ن�ض��بيا، وبالتايل فاإن على اأبو ظبي التخلي عن �ضيا�ضة 
الإن��كار والبح��ث عن مواجه��ة جمهوره��ا والعامل ب�ض��فافية، وفقا 
لت�ضريح عبد ال�ضالم فاإن ما يح�ضر لالإمارات اأنكى من جمرد تعطيل 

مطار لبع�ض الوقت.
رابع��ا: دخ��ول مط��ار دب��ي دائ��رة ال�ض��تهداف اليمن��ي  والذي 
ميث��ل ن�ض��بة 30% من اقت�ض��اد الم��ارة اخلليجي��ة ، �ض��يفاقم من 
الأزمة القت�ض��ادية النا�ض��ئة يف اإمارة دبي وانعك�ض��ت فقدانا لثقة 
امل�ص��تثمرين يف ا�ص��تمرار ازده��ار املن��اخ القت�ص��ادي وانهيارا يف 
�ض��وق العقارات ب�ض��كل كب��ري خالل الآون��ة املا�ض��ية، نتيجة عدة 
عوامل بينها قلق امل�صتثمرين من انخراط حكام الإمارات يف اأزمات 
املنطق��ة، وقرب افتتاح ميناء جوادير الباك�ض��تاين ومنطقته احلرة 

الأف�ضل من حيث موقعه اجليو�ضيا�ضي مقارنة باإمارة دبي.
ا�ضتهداف مطار دبي وهو ي�ضنف كاأكرب مطار يف العامل من حيث 
حرك��ة الركاب الدوليني وفقا لأحدث اإح�ض��ائيات جمل�ض املطارات 
العامل��ي، ويخ��دم اأكرث من 145 ناقلة ت�ض��ري رحالته��ا اإلى اأكرث من 
260 وجهة ي�ضرب يف مقتل اأحالم حكام دبي يف ا�ضتمرار ريادة دبي 
لالزدهار القت�ض��ادي يف املنطقة، وح�ضد الأرقام القيا�ضية يف اأكرث 
م��ن اجت��اه وهو اإيذان رمب��ا باأفول حقبة دبي يف ح��ال مل يكن هناك 
حل �ضحري للخروج من احلفرة التي اأوقعت الإمارات نف�ضها فيها.
خام�ض��ا : حمل ق�ض��ف مطار دبي ر�ضالة عملية داخلية اإلى حكام 
الإمارات ال�ض��ت باأن ال��رد اليماين قد اكتمل لل��رد على عدوان حكام 
اأبو ظبي من اآل نهيان املا�ض��ون يف اختالق اخل�ض��ومات والأزمات 
يف املنطق��ة، وعليه��م الختي��ار ب��ان يقف��زوا م��ن �ض��فينة ال نهيان 

امل�ضتهدفة حتما من اأكرث مكان.
 ح��كام اأبوظبي اأخذوا بجريرتهم الإمارات ال�ض��ت الأخرى وهي 
جميعها حت�ض��د ما زرعه اآل نهيان، الذين ا�ضتندوا على مدى ثالثة 
اأعوام من م�ضاركتهم يف العدوان على اليمن اإلى بعدهم اجلغرايف يف 
بقائهم مباأمن عن نار احلرب التي اأ�ض��علوها يف اليمن، وها هي الآن 
ت�ض��ل وحترق اأطراف ثوبهم، ق�ضف مطاري اأبو ظبي ودبي لي�ضت 
اإل ر�ضائل البداية وغدا �ضتاأتي على الثوب باأكمله، واأعظم النار من 

م�ضت�ضغر ال�ضرر..

تحليالت

تقرير : يحيى الشامي

بطريقة غري مبا�ض��رة اأقررّت الإمارات بعد �ض��اعات 
من ال�ض��ربة بوقوع اإ�ض��ابات فادحة يف مطار دبي اإثر 
ال�ض��ربة الت��ي وجهتها الطائ��رة اليمنية �ض��ماد3، بل 
وذهب��ت الإم��ارات لتاأكيد الإ�ض��ابة الدقيق��ة يف مطار 
دبي، وذلك حني �ضن طريانها املعادي بعد �ضاعات من 
ال�ض��ربة اأكرث من اثنتي ع�ضرة غارة جوية على مطار 
�ضنعاء وقاعدة الديلمي اجلوية، و�ضمع جميع �ضكان 

�ضنعاء بالإقرار الإماراتي.
ورغ��م اأن الغارات اأيقظته��م من النوم لكنها طماأنت 
اأول  امل�ض��ري يف  اليمن��ي  الط��ريان  بنج��اح  الكثريي��ن 
�ضرباته اجلوية على مطار دبي العا�ضمة القت�ضادية 
لالإم��ارات وج��ددت الثق��ة بج��راأة و�ض��جاعة القيادة 
اليمنية على ا�ض��تهداف اأي ه��دف داخل دول العدوان 
.. امله��م اأن ترت��دع الأخرية عن عدوانه��ا على اليمن، 
�ض��من قواع��د ا�ض��تباك ندي��ة ت�ض��ع �ض��يادة اليم��ن 
وا�ض��تقالله كاعتب��ار اأولوي ومعيار اأ�ضا�ض��ي ل ميكن 

القفز عليه او جتاوزه.

به: البوح  موعد  يحن  مل  �ضر  – �ضماد3 
ويف ظ��ل �ض��ح املعلوم��ات الفني��ة املن�ض��ورة ع��ن 
طائرات �ض��ماد3 فاإن اأي ت�ضنيف للطائرة اأو حماولة 
مقاربته��ا والتعررّف عليها تبقى جمرد تكهنات ل تقرها 
القوات اجلوية اليمنية وترف���ض حتى التعليق عليها 
مكتفيًة بوعود التطوير والتح�ض��ني اإلى الأف�ضل �ضمن 
م�ض��ارين الأول يتعلق مبديات الو�ضول اإلى م�ضافات 
بعي��دة وهذا ل��ه عالقة بالقدرة عل��ى التحليق لفرتات 
اأط��ول � اأم��ا امل�ض��ار الث��اين فمتعل��ق بفاعلية ال�ض��الح 
املحم��ول وقدرت��ه التدمريي��ة وه��ذا له عالق��ة بقدرة 
الطائ��رة على حم��ل اأوزان اأكرب ويرتبط اأي�ض��اً بنوع 
ال�ض��الح وخ�ضائ�ضه التفاعلية وجميعها تخ�ضع وفق 
م�ض��ادر للدرا�ضات والختبارات والتجارب امل�ضتمرة 

بهدف تطويرها وحت�ضني فاعليتها.

-صنعاء تصفع دبي:
مط��ار دب��ي ال��دويل، اأحد اأهم ع�ض��رة مط��ارات يف 
ال�ض��رق الأو�ضط، وبطاقة ا�ض��تيعابية تفوق ت�ضعني 
ملي��ون راك��ب �ض��نويا، وحت��ول املط��ار م��ن مط��ار 
اعتي��ادي � اإل��ى اأهم الروافد القت�ض��ادية لالإمارات � 

اذ ان مئة وخم�ضة ع�ضرة �ضركة طريان تتواجد فيه 
وتعمل باجتاه مئة وخم�ضة وثالثني وجهة دولية.

يت�ض��من املطار ثالثة مباين رئي�ضية اأو�ضعها مبنى 
را�ض��د الذي ي�ض��توعب اأربعني مليون م�ضافر �ضنويا 
ويت�ض��من فن��ادق واأجنح��ة واق�ض��ام لكب��ار رج��ال 
الأعمال اأما املبنى الثاين فهو اأول املباين التي اأن�ضئت 
يف املطار ومت تو�ضيعها على مدى ال�ضنوات املا�ضية 
متا�ض��يا مع الحتياجات التي يتطلبها 
واملخ�ض�ض��ة  املط��ار 

ل��ركاب دول اأفغان�ض��تان وباك�ض��تان واإي��ران بطاقة 
ا�ض��تيعابية ثالث��ة ماليني راكب �ض��نويا يف حني يعد 
املبنى الثالث احد اأو�ض��ع املباين والتي مت تو�ض��عتها 
يف الع��ام األف��ني وثماني��ة وه��و خم�ض���ض لط��ريان 
الإمارات بقدرة ا�ضتيعابية ت�ضل اإلى ثالثة واأربعني 

مليون راكب �ضنويا.
مطار دبي بهذه الطاقة الكبرية من العمل الدوؤوب 
والأعداد الكبرية من ال�ض��ركات الت��ي تعمل فيه، مل 
يع��د منطق��ة اآمن��ة، بفع��ل تدخ��ل الإمارات 
الع�صكري يف اليمن، والنخراط يف العدوان 

تق��وده  ، ال��ذي  ية د ل�ض��عو ا
العتب��ار  ت دون  عي��ا ا لتد

لت��ي ه��ذا العدوان  ا و
بينه��ا  م��ن 
ف  ا �ض��تهد ا
احليوية  مناطقه��ا 
املهم��ة  ومراكزه��ا 
ال��رد  م��ن  كج��زء 

امل�ضروع لليمن

العملي��ات الع�ض��كرية التي تطال الإم��ارات بداأت 
من��ذ األفني و�ض��بعة ع�ض��ر با�ض��تهداف مفاع��ل براكة 
ب�ص��اروخ بالي�ص��تي، دفع ه��ذا ال�ص��تهداف لتاأجيل 
ت�ض��غيل مفاع��ل براك��ة الن��ووي رغ��م ان الإم��ارات 
كانت اأعلنت تد�ض��ني العم��ل يف املفاعل يف العام الفني 

و�ضبعة ع�ضر.
اما العملية الأخرى فكانت بالطريان امل�ضري قبل 
�ضهر واحد متاما � وحتديدا يف ال�ضاد�ض والع�ضرين 
من �ض��هر يولي��و، بع��د ا�ض��تهداف مطار اب��و ظبي 
الدويل بطائرة �ضماد ثالثة امل�ضرية، والتي اأحدثت 
تدم��ريا داخل املطار بالإ�ض��افة اإل��ى توقف املطار 
وا�ض��تهداف  الأخ��رية  العملي��ة  �ض��اعات..  لع��دة 
مط��ار دبي ال��دويل م��ن �ض��اأنها اأن تع��زز املخاوف 
لدى امل�ض��تثمرين وال�ض��ركات التجارية التي تعمل 
يف الإم��ارات، فال�ض��تقرار والبيئة الآمنة هي اأكرث 
العوامل التي تقود امل�ض��تثمرين ورج��ال الأعمال، 
اأن ذل��ك مل يع��د متحقق��اً يف الإم��ارات بع��د  بي��د 
انخراطه��ا يف الع��دوان على اليم��ن ودعم جماميع 

املرتزقة للقتال يف اأكرث من جبهة

طائــرة صمــاد 3 املسيــرة .. القــادم أعظـم

والردع مستمرةاإلمـارات تنتكــس وعمليات الرد 

رسائل مينية مؤلـمة حطـت في مطـار دبـي

كتب/إبراهيم يحيى الوشلي

اأ�ض��الء اأطفال �ض��حيان اأثمرت ، ودماُء ال�ض��يادين ون�ض��اء واأطفال الدريهمي كتبت 
انت�ض��ارًا مياني��اً جديدًا كان اأك��رب من اأن حتتمل��ه دويلة احلمارات اله�ض��ة ، فبعد اأن 

وجهت لهم "�ضماد3" هذه ال�ضربة النوعية تاأتي بع�ض الت�ضاوؤلت ..
هل ا�ضتيقظ بنو زايد وحلفائهم بنو �ضعود من هول ال�ضدمة الأولى ياترى ؟؟

هل �ض��في وجههم القبيح من اأمل ال�ض��فعة الأولى التي متثلت بق�ضف مطار اأبوظبي 
؟؟

ما مدى �ض��وء حالتهم بعد اأن وجه لهم �ض��الح اجلو امل�ض��ري �ض��فعة اأ�ضد واأنكى من 
�ض��ابقتها بع�ضرات املرات .. وماهي تبعات انتكا�ض��تهم التي مل ي�ضهد لها التاريخ مثيل 

؟؟
جميعنا نعلم باأن الوقت مل يكن كافياً لهم لي�ض��تيقظوا من هول ال�ضدمة الأولى التي 

بع��رثت اآماله��م واأدخلتهم يف اإع�ض��ار م��ن التخبط والغ�ض��ب الذي غلب��ت عليه الآلم 
والأوجاع ، وخلدت ا�ضم ال�ضماد يف ذاكرتهم .. 

ح�ض��ناً قبل اأن يذهب ذلك املعتوه املدعو باإبن زايد ليتباكى يف اأروقة الأمم املتحدة 
كما عهدناه .. وقبل اأن تبداأ تلك املنظمات الزائفة التي اأُن�ضئت حلماية حقوق املجرمني 
وده�ض حقوق الإن�ضان باإ�ضدار اإداناتها اإزاء تلك ال�ضربة النوعية التي ع�ضفت مبطار 

دبي الدويل ..
اأخ��ربوه باأن��ه ه��و من جلب لنف�ض��ه ولبلده الوي��الت والآلم ، فقد كان ح��رٌي به اأن 
يدفن غروره وعنجهية يف �ضابع اأر�ض قبل اأن ي�ضارع مل�ضاركة بني �ضعود يف �ضفك دماء 
اأطفالنا ون�ضائنا اإر�ضاًء وتقرباً من ترامب وننت ياهو ، وكان جديٌر به اأن يعيد التفكري 
األف مرة قبل اأن يقحم بلده يف حرب اأكرب من حجمها وكان عليه اأن يح�ضب األف ح�ضاب 
لتحذيرات قيادتنا الثورية وال�ضيا�ضية قبل اأن يفكر يف غزو اأر�ٍض اأ�ضغر اأبنائها يجابه 

الع�ضرات من جي�ضه الذي مل ي�ضبق له امل�ضاركة يف اأي حروب اأو معارك من قبل ..

�ض��يكتب التاريخ اأن اأكرب انتكا�ض��ة عرفتها الب�ض��رية كانت من ن�ضيب بني زايد حني 
طالت ال�ض��ربات اليمانية مطار دبي قبل اأن ي�ض��فى مطار اأبوظبي من اآلمه ، وال�ض��بب 
الأول والرئي�ضي يف �ضرب مطار دبي الذي يعد من اأهم ع�ضر مطارات يف العامل و�ضابقه 
اأبوظب��ي هو تهوركم وا�ض��تكباركم الذي اأو�ض��لكم اإل��ى قعر جهنم فكلن��ا نعلم اأن هذه 
العمليات املوجعة تاأتي يف اإطار عمليات الرد والردع ، والن اإن كنتم حري�ض��ون على 
�ضالمة تلك ال�ض��تثمارات اليهودية التي حتت�ضنونها واإن كنتم حري�ضون على �ضالمة 
�ص��وق امل��ال العامل��ي من ال�ص��قوط واإن كنتم حري�ص��ون على �ص��امة بنيتك��م التحتية 
من النهيار حتت وقع �ض��ربات جي�ض��نا وجلانن��ا .. فلي�ض لديكم خيار �ض��وى التوقف 
عن �ض��فك دماء الأبرياء ، وب�ض��اأن احت��الل اجلمهورية اليمنية فعليكم ال�ض��تيقاظ من 

اأحالمكم الوردية والقتناع باأنكم لن تتحملوا تبعات حماقاتكم ..
واعلموا وتيقنوا واجزموا باأن كل قطرة دٍم بريئة �ض��فكت على اأيديكم �ض��تفتح لكم 

باباً جديدًا من اأبواب جهنم الكربى .

صماد 3
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كتب/فؤاد اجلنيد
يف عا�ض��مة القت�ض��اد العامل��ي ومدامي��ك اآل زاي��د عل��ى بعد 
األف ون�ض��ف الألف من الكيلومرتات املرتامي��ة بني اأر�ض وبحر 
و�ض��ماء، ر�ض��د الط��ريان اليمن��ي امل�ض��ريرّ هدفه بدق��ة متناهية، 
واأوكل مهم��ة التنفيذ لروح ال�ض��ماد الثالثة الت��ي تكفلت باإثخان 
وتعمي��ق ج��راح البالون��ة الإماراتي��ة يف �ض��ريانها القت�ض��ادي 
وال�ض��رتاتيجي امله��م، واأفرغت حمولتها من احلدي��د والنار يف 
مطار "دبي" الدويل يف ر�ضالة مفاجئة عنوانها التحدي والنتقام، 
ويف م�ض��مونها الكثري من الدللت واملعاين كونها تاأتي بعد اأكرث 
من ن�ض��ف مليون طلع��ة جوية لطريان حتالف العدوان �ض��غلت 
م�ض��احة من الزمن قوامها اأربعة اأعوام ون�ض��ف العام، و�ضمت 
ع�ض��رات الآلف م��ن الأهداف املدنية يف ن�ض��ف ملي��ون كيلومرت 
مكعب هو اإجمايل م�ضاحة �ضعب اليمن العظيم وطريانه الأعظم.
�ض��الح اجلو "�ضماد" هو �ض��الح هجومي وقتايل، ما يعني اأنه 
مل يع��رب كل تلك امل�ض��افات والأجواء مبفرده، ب��ل رافقه طريان 
ر�ض��د اأي�ض��اً، وهو ما يطرح ت�ض��اوؤلت عدة كيف ا�ض��تطاع فعل 
ذلك دون اأن تر�ض��ده الأقم��ار ال�ض��طناعية ورادارات املراقبة 
خ�ضو�ض��اً والإمارات ت�ض��هد احتياط��ات اأمنية مرتفع��ة للغاية 
منذ ا�ضتهداف مطار اأبوظبي الدويل بالطريان اليمني يف ال�ضاد�ض 
والع�ضرين من يوليو املا�ضي، وهذا ال�ضرتاك النوعي لأكرث من 
طريان يف العملية اأكده م�ض��در يف �ض��الح اجلو امل�ضريرّ بالقول اإن 
طائرة من طراز �ض��ماد3 ا�ضتهدفت مطار دبي الدويل بعد عملية 
ر�ضد ومعلومات ا�ضتخبارية، ويدرك اجلميع اأن عمليتي الر�ضد 
واملعلومات لي�ضت من اخت�ضا�ض طريان �ضماد القتايل، ما يوؤكد 
ا�ض��رتاك طريان ر�ض��د وا�ض��تطالع يف العملية، وبح�ضب العميد 

لقمان ناطق اجلي�ض اليمني فاإن ا�ض��تهداف �ض��الح اجلو امل�ض��ريرّ 
ملطار دبي وقبله مطار اأبو ظبي ياأتي يف اإطار حق الرد امل�ض��روع 
على ما يرتكبه حتالف العدوان من جرائم بحق ال�ضعب اليمني، 
واأنه بعد ق�ض��ف مطار دبي بطائرة �ضماد3 باتت جميع املناطق 
، وهو  ال�ضرتاتيجية لالإمارات يف مرمى نريان �ضالح اجلو امل�ضريرّ
حتذير اآخر بعد حتذيرات ودعوات قائد الثورة ال�ضيد عبدامللك 
احلوثي للم�ض��تثمرين وال�ض��ركات مبغادرة الإمارات، موؤكدًا اأن 
ة قادرة على الو�ضول اإلى  القوة ال�ضاروخية والطائرات امل�ضريرّ
اأهدافه��ا وتدمريه��ا يف ظل القدرات الع�ض��كرية للجي�ض واللجان 
ال�ض��عبية وم��ا ت�ض��هده م��ن تطور يف خمتل��ف اجلوان��ب التقنية 
والفنية ويف الر�ضد والتوجيه وحتديد الأهداف الع�ضكرية بدقة 
عالي��ة، وكذا ال�ض��تخدام املتقن لل�ض��الح املنا�ض��ب يف العمليات 
الدفاعي��ة والهجومية، وم��ا عمليات اجلي�ض واللجان ال�ض��عبية 
يف العم��ق ال�ض��رتاتيجي للع��دوان ع��رب ا�ض��تهداف م�ض��احله 
القت�ضادية اإل خطوة �ضتليها خطوات م�ضابهة يف م�ضار عمليات 

الردع اليمنية القادمة التي يف جعبتها املزيد من املفاجاآت.
تدرك الإم��ارات خطورة الورقة اليمني��ة الأخرية املتمثلة يف 
، فهي ل متلك حدودًا مبا�ض��رة مع  ا�ض��تهدافها بالطريان امل�ض��ريرّ
اليمن لتتنباأ باحتمالت توغالت واقتحامات كتلك التي ت�ض��هدها 
مدن اململكة اجلنوبية، وهذا ما �ص��جعها على التمادي والإفراط 
يف اجلرائ��م واملج��ازر بح��ق اليمني��ني ليقينها اأنه��ا يف معزل من 
العق��اب، لك��ن الع��ام الرابع م��ن الع��دوان كان مغايرًا وك�ض��ف 
ال�ضتار عن هذا ال�ضالح الفتاك الذي �ضيكون لالإمارات منه ن�ضيب 
الأ�ض��د، وقد لدغت منه مرتني يف اأبرز مواقعها احليوية وعجزت 
ع��ن توفري اأدنى مقوم��ات احلماية رغم �ض��عيها واهتمامها بذلك 
وا�ض��تعانتها باأربابها واأ�ض��يادها يف فك �ض��يفرة هذه العقدة التي 
لن تنفك اإل بتدمري مقوماتها احليوية والقت�ض��ادية ما مل تبادر 

اإلى الن�ض��حاب من حتال��ف العدوان على اليم��ن اأو العمل على 
وقفه واختيار خروج �ضيا�ضي يحفظ لها ماء الوجه يف م�ضاورات 

جنيف التي �ضيحت�ضنها ال�ضاد�ض من �ضبتمرب القادم.
وباملجم��ل العام يرى اليمنيون اأن ق�ض��ف دبي ومطارها قفزة 
نوعية ك��رى للعمليات الع�ص��كرية اليمنية مدلوله��ا األاّ خطوط 
حم��راء اإن ا�ض��تمر الع��دوان يف الإج��رام، وه��ي ر�ض��الة للع��امل 
املتواط��ئ مع حتالف العدوان مفادها اأن ال�ض��رر �ضي�ض��يب كل 
متواط��ئ واإن كان بعي��دًا جغرافي��اً، واأن هذا الق�ض��ف ما هو اإل 

جم��رد اإنذار وحتذير يجب فهمه وا�ض��تيعابه قبل فوات الأوان، 
واأن اختيار دبي لي�ض ع�ضوائياً، اإذ اإن �ضرر ا�ضتهداف العا�ضمة 
اأبوظبي حم�ض��ور على دويلة الإمارات وحدها، اأما ق�ض��ف دبي 
ف�ضت�ضل �ضظاياه اإلى كل دول التحالف ومن يقف وراءها، كونها 
املركز املايل العاملي الأول يف ال�ضرق الأو�ضط، وهذا يعني انهيار 
�ض��وق املال العاملي وم�ض��ا�ض دول كربى عدة يف هذه اخل�ض��ارة 
التي �ضي�ضررّح املت�ضررون منها بقلقهم وخوفهم مهما كابر اأمراء 

النفط وحجبوا �ضوء ال�ضم�ض بغربالهم الأجوف.

تحليالت

يف ح��ني اأن التحالف العدواين للهج��وم على اليمن 
م يف  بقيادة ال�ض��عودية، ف�ض��ل لفرتة طويل��ة يف التقدرّ
ميادي��ن احل��رب، كما اأن جهودهم املكثفة يف الأ�ض��هر 
املا�ض��ية لله��روب م��ن الهزمي��ة احلالي��ة م��ن خالل 
ال�ض��رتاتيجي،  احلدي��دة  مين��اء  عل��ى  ال�ض��يطرة 
واجه��ت مقاومة اليمنيني املنقطع��ة النظري، ويف كل 
يوم تنت�ض��ر اأخبار انت�ض��ارات قوات اجلي�ض اليمني 
واللجان ال�ضعبية يف اليمن على م�ضرح املعارك، الأمر 
الذي ي�ضري اإلى �ضعف جبهة املعتدين وزيادة القوة 
الع�ض��كرية اليمنية ويدهم العليا يف لعبة ال�ض��طرجن 

املعقدة للمعادلت الع�ضكرية وال�ضيا�ضية.
ويف ال�ض��ياق ذاته، انت�ضر نباأ الهجوم ال�ضاروخي 
للجي�ض اليمني بطائرة من دون طيار على مطار دبي 
يف الإمارات، يف و�ض��ائل الإع��الم الإقليمية والعاملية 
ب�ض��رعة، وعلى الرغم من اأن الأ�ض��بوع املا�ضي �ضهد 
انت�ض��ار املزيد من الأنباء عن النت�ض��ارات امليدانية 
لق��وات اجلي���ض اليمن��ي واأن�ض��ار اهلل يف اليمن، مثل 
جن��اح وحدة القن���ض التابعة للجي�ض يف ا�ض��تهداف 

عدد كبري من القوات ال�ضعودية وميلي�ضياتها، ف�ضاًل 
ع��ن تنفيذ هجمات �ض��د مواقع الغزاة على ال�ض��احل 
الغرب��ي، اإل اأن الهجوم على مط��ار دبي مهم جدًا من 

نواح كثرية.

رسالة حتذير ملنع الهجمات اإلرهابية
عل��ى م��دى الأ�ض��ابيع املا�ض��ية ونتيج��ة الهزائم 
الت��ي تلقتها الق��وات املعتدي��ة للتحال��ف ومرتزقته، 
الع��امل  �ض��هد  اهلل،  واأن�ض��ار  اليمن��ي  اجلي���ض  م��ن 
هجمات غ��ري اإن�ض��انية وانتقامية ويائ�ض��ة لطائرات 
التحال��ف ا�ض��تهدفت املدني��ني اليمنيني وخ�ضو�ض��اً 
الأطف��ال، بحيث قتل على الأق��ل ويف مرحلتني حوايل 
70 ام��راأة وطف��اًل، فف��ي الهجوم الذي وق��ع يف 9 من 
اأغ�ضط�ض وا�ض��تهدف حافلة اأطفال املدار�ض يف ميناء 
احلدي��دة، ا�ضت�ض��هد م��ا ل يقل عن 60 �ضخ�ض��اً، ويف 
هج��وم اآخر وقع اخلمي�ض املا�ض��ي على �ض��يارة تقلرّ 
اأطفاًل ون�ض��اًء يف منطقة الدريهم��ي، والتي تقع على 
بع��د 20 ك��م جنوب ميناء احلديدة، قت��ل 26 طفاًل و 

4 ن�ضاء بوح�ض��ية، هذه الهجمات التي ت�ضبه الإبادة 
اجلماعي��ة – لأنه مع الك�ض��ف عن تطور ال�ض��واريخ 
الت��ي ا�ض��تخدمت يف ه��ذه الهجمات، فمن امل�ض��تحيل 
اأن تك��ون الهجم��ات خاطئ��ًة- ومع توا�ض��ل �ض��مت 
وتقاع���ض احلكومات الغربية واملجتمع الدويل لوقف 
الهجم��ات ال�ض��عودية والإماراتية، فال يب��دو اأنه من 
املمك��ن اإنهاءها م��ن خالل عق��د الآمال عل��ى اإمكانية 
اتخ��اذ جمل�ض الأمن لقرارات رادع��ة يف هذا املجال، 
حتى اأن جمل�ض الأمن رف�ض القبول باإجراء حتقيقات 
م�ض��تقلة، وبالت��ايل وم��ن خالل فه��م ه��ذه الظروف، 
ي��رى اليمني��ون اأن معاقبة املعتدين م��ن خالل تنفيذ 
هجمات �ضاروخية يف العمق ال�ضعودي والإماراتي، 
ه��و اخلي��ار الأف�ض��ل والأك��رث جناع��ًة ملنعه��م م��ن 
تكرار اجلرائم �ض��د املدنيني، والهجوم على دبي من 
حي��ث ح�ضا�ض��يتها وا�ض��رتاتيجيتها بالن�ض��بة لدولة 
الإم��ارات، وكذل��ك الهج��وم عل��ى الريا���ض وجدة، 
واملرافق النفطية لأرامكو يف الأ�ض��هر الأخرية، يجب 

اعتبارها يف نف�ض ال�ضياق.

ض تكاليف يدفعها املعتدون ال ُتعَوّ
ا�ض��تنزافياً  الت��ي اتخ��ذت م�ض��ارًا  اليم��ن  ح��رب 
بالن�ض��بة لتحال��ف املعتدين لأكرث من ثالث �ض��نوات 
جتل��ب  الأولي��ة،  اأهدافه��م  اإل��ى  الو�ض��ول  ودون 
تكلفته��ا ويف كل يوم مي��ر، مزيدًا من ال�ص��غوط على 
القت�ض��ادين ال�ض��عودي والإمارات��ي، حي��ث يعتقد 
اخل��رباء ويف احلالة الأكرث تف��اوؤًل اأن تكلفة احلرب 
ت�ض��ل اإل��ى 200 ملي��ون دولر يف كل ي��وم بالن�ض��بة 
اإل��ى ال�ض��عودية، ه��ذا الرقم ي�ض��ل يف الع��ام اإلى 72 
ملي��ار دولر، وو�ض��ل عل��ى م��دى ال�ض��نوات الثالث 
املا�ض��ية اإلى 216 ملي��ار دولر، وقد اأجرب هذا الأمر 
ال�ضعودية على القرتا�ض من البنوك الأجنبية لأول 
م��رة يف العقود الأخ��رية، وزيادة الأ�ض��عار، وحتى 
فر���ض ال�ض��رائب عل��ى اإي��رادات العم��ال الأجانب، 
الذي��ن يق��در عددهم مب��ا ل يقل عن 8 مالي��ني، وهذا 
ينطبق على الإمارات اأي�ض��اً، اإذ متت امل�ضادقة على 
قوانني �ض��ريبة القيمة امل�ضافة يف هذا البلد، اعتبارًا 
من بداية ال�ض��نة اجلديدة، وان�ضحب هذا على اإمارة 
دب��ي اأي�ض��اً، والتي ت�ض��تهر بقواعد العمل اخلا�ض��ة 

واإعفاء الأن�ضطة التجارية من ال�ضرائب.
وعلي��ه، ف��اإن اأح��د اأهم اأه��داف اليم��ن يف مهاجمة 
مط��ار دبي، هو �ض��رب ال�ض��ريان القت�ض��ادي لدولة 
الإم��ارات، وه��و اله��دف ال��ذي حتق��ق بالكام��ل من 
خالل هذا الهجوم، ذلك اأن اقت�ض��اد دبي هو اقت�ض��اد 
زجاج��ي، يعتمد عل��ى ال�ض��ياحة والفن��ادق والبناء 
والعق��ارات ومترك��ز املراك��ز املالية العاملي��ة، وهذا 
الن��وع من القت�ض��اد لديه درجة عالية من الت�ض��ابك 
مع م�ضاألة احلفاظ على الأمن )اأكرث من القت�ضادات 
ال�ض��ناعية والإنتاجي��ة(. لذل��ك، ف��اإن الهج��وم على 
مط��ار دب��ي مترّ نتيجة الوع��ي الكامل بهذا ال�ض��عف، 
وم��ن اأجل �ض��رب الركي��زة الأ�ضا�ض��ية للحفاظ على 
اقت�ض��اد دول��ة الإمارات. وبهذا الهج��وم انهار متاماً 
اجل��دار الأمني ال�ض��ميك ال��ذي يدعي��ه الإماراتيون، 
للحف��اظ على روؤو���ض الأموال يف دب��ي خالل ظروف 

احل��رب على اليمن، و�ض��رنى مب��رور الوقت هروب 
روؤو���ض الأم��وال من دبي واإحلاق اأ�ض��رار ج�ض��يمة 

باقت�ضادها.
ويف هذا ال�ضدد، ميكن اأن يكون للهجوم على �ضركة 
اأرامكو ال�ض��عودية للنفط نف�ض الر�ض��الة لل�ضعوديني 
بال�ض��بط، اإدراكاً بذل��ك، ق��ال العميد "عزيز را�ض��د" 
م�ضاعد املتحدث الع�ضكري با�ضم اجلي�ض اليمني: اإن 
الهج��وم اخلا�ض عل��ى مطار دبي ال��دويل كان مبثابة 
عملية حتذير اأخرى بعد الهجوم على �ض��ركة اأرامكو 
ال�ض��عودية، اإذ اإن اأرامك��و ه��ي القل��ب القت�ض��ادي 
لل�ض��عودية، وه��ي الآن يف مرم��ى �ض��واريخ اجلي�ض 

اليمني واأن�ضار اهلل بالكامل.

مناورة اليمنيني الستعراض قدراتهم
م��ن زاوي��ة اأخرى، ف��اإن الهجوم عل��ى مطار دبي 
بعد هجمات ال�ض��هر املا�ض��ي على اأبو ظبي وناقالت 
النف��ط ال�ض��عودية يف م�ض��يق ب��اب املن��دب، وكلها 
ل الآن ويف ظ��ل التقدم  اأه��داف ا�ض��رتاتيجية، حت��َورّ
ال�ض��اروخي اليمن��ي اإل��ى مظاه��ر الق��وة اليمني��ة 
اأم��ام اجلي�ض��ني ال�ض��عودي والإمارات��ي املدججني 
بال�ض��الح، ويف احلقيق��ة، مل يظه��ر اليمني��ون وم��ن 
خالل تنفي��ذ هذه الهجمات، ا�ض��تعدادهم ملوا�ض��لة 
مقاوم��ة املعتدي��ن فح�ض��ب، ب��ل طعن��وا اأي�ض��اً يف 
م�ض��داقية ومكان��ة الق��وة الع�ض��كرية ال�ض��عودية 
والإماراتي��ة اأم��ام دول املنطقة والع��امل، وهما من 

بني اأعلى الإنفاقات الع�ضكرية العاملية.
اإل��ى العم��ق ال�ض��عودي والإمارات��ي  الو�ض��ول 
م��ن خالل تق��دم اليمن يف �ض��نع الطائ��رات من دون 
طي��ار البعيدة امل��دى والقادرة عل��ى تنفيذ هجمات 
�ض��اروخية مثل طائرة "�ضماد 3"، جنباً اإلى جنب 
مع تطوير الق��درات ال�ض��اروخية والدفاعية، وهو 
الأم��ر ال��ذي �ض��يقلل م��ن التف��وق اجل��وي لتحالف 
املعتدي��ن، اأوراق رابح��ة بي��د اليمني��ني ميك��ن اأن 
متنع حتالف العدوان من قبول املجازفة مبوا�ضلة 

احلرب

سالح ميني رادع منتصف العام الرابع.. هل يكفي اإلمارات العّض على األصابع

هجوم للجيش اليمني بطائرة بال طيار يستهدف مطار دبي

ما هي أهداف وتداعيات الهجوم اليمني على القلب االقتصادي لدولة اإلمارات؟

؟
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صوارم وكيل املوت
كلمات/عاقل بن صبر

عليكم �ض������الم اهلل يا�ضعبنا البطل
دروع اليمن، جي�ضه ،جل�انه، قبائله

الن�ضار ذي ل�ضمودها الع�امل انذهل
رجولة اإباء و�صموخ ما �صي مي�اثله

تهاوت قوى وجيو�ض واتراجعت دول
وِحنا على الواق�ع فر�ضنا املعادلة
�ضنعنا بع��������ون اهلل تاريخ لالإزل

و�ضرنا رقم معروف ي�ضعب جتاهله
مي��اين �ضديد الباأ�ض ي�ضرب به املثل

يف احل�رب وال�ضدة وح�ضن املعاملة 
مع اهلل جن���اهد يف �ضبيله بال ملل

م����ع اهلل �ضعب الع�����ز حرك قوافله
�ض��دقنا مع الرحمن بالقول والعمل

وهو ذي ن�ضر �ضعبي يف اق�ضى مراحله
ك�صفنا نقاط ال�صعف والزيف واخللل

و�ضر النفاق الع��������املي واملجاملة
اطاحت جنود اهلل  ب� الالت وال� ُهبل

وبالل������ه ˝حلف ال�ضر˝ زاهق وباطله
�ضوارم  وكيل  املوت  قطاعة الأجل

تنكل بهم يف البحر الحمر  و�ض����احله
على ايدي رجال اهلل فال�ضهل واجلبل
تلق��������ى ˝ع��دو اهلل˝ �ضربات قاتلة

مالطيم ا�ضابت˝خادم الغرب˝بال�ضلل
يف ال�ضاحل الغ����ربي �ضحقنا مفا�ضله
وما بات ي�ضتوعب و يدرك مبا ح�ضل

قلبنا يف املي����������دان عاليه �ضافله
فال حل للفا�ضل �ضوى يع�لن الف�ضل

وي�ضحب من ار�ض��ي مابقي من جحافله

  وحدة التصنيع
كلمات | عبد السالم المتميز

فاو�ض عدو اهلل بخ�ضم البندق،،
خل القواذف للدروع تعانق.

�ضق املدرع �ضق واعلق واحرق،،
وازرع خبوتك نار حمراء �ضاحق.

خليه من ِظلرّه يخاف ويقلق،،
م عليه ينام �ضاعة رايق. َحِررّ
ه َدق،، ة ُدقرّ وبطايرات م�ضريرّ

تر�ضد وتق�ضف مرتزق ومنافق.
ه وهو بيحلرّق،، ا�ضنني.بنمورّ
ه مثلنا يالفا�ضق. واليوم َمورّ

وطايرة )�ضماد( اأقوى وا�ضبق،،
ِمن )اإف �ضتع�ضر( برغم الفارق.

لحلرّقت فعقاب ربي حلرّق،،
وباأ�ض ربي مايعيقه عايق

ياوحدة الت�ضنيع كم نت�ضوق
انقبل ايديكم حمبة �ضادق
وكل يوم احنا بربي اوثق 

من قبل نعرف ذا ال�ضالح اخلارق.
احرار من طني الكرامه نخلق

والعز يف احلم�ض الوراثي ل�ضق
ذي ماحلق فالن يلحق يلحق

ربي ينادي كل مومن �ضادق
احمق ولد زايد و�ضلمان احمق 

وعالج الحمق نار حارق خارق
�ضاف املغفل لون المواج ازرق
ومادرا ان املوت الحمر حايق

وبحبل امريكا م�ضك واتوثق
وما ح�ضب باأ�ض القوي اخلالق

) إفرغ علينا الصبر (
كلمات الشاعر /  محمد أحمد مفلح

يا اهلل اأفرغ علينا ال�ضرب عند القتايل 
ثبت اأقدامنا يا من رفعنا الدعاء له 

 ح�ضبنا ااهلل ل غريه عليه اتكايل 
زلزلت قوة امريكا وحلف العمالة 
قوة اهلل وعونه يف الزمن راأ�ض مايل

 خاب قدامها نفط املنافق وماله 
كلما زاد يف ظلمه يزيد ا�ضتعايل 

والعواقب على را�ضه تقررّب زواله
وامليادين ت�ضهد يل بقوة قتايل 

�ضرب واإميان وامليدان يعرف رجاله  
كل من �ضار لل�ضيطان الأكرب موايل 

خاب م�ضعاه واخل�ضران واخلزي ناله 
ما نبايل جنود ابن النبي ما نبايل

ننطلق يف املعارك حاملني الب�ضالة 
والف لبيك يامرعب ح�ضود ال�ضاليل 

 �ضيدي قائد الثورة ورمز العدالة 
 اعت�ضمنا بحبل ااهلل يا خري وايل 

مالك امللك �ضبحانه ومولى اجلاللة

ِح����م����ري ك�����ه�����الَن  اأ�������ض������ُد  اهلِل  مي�������ُن 
���َه���ا ال���َغ���دا ����ض���وَف َي��ظ��َه��ر ُج���ن���ُد َم���ه���ِدِيرّ

اإب���ان���ا ت��ن��ا���ض��ت  اإن  ر��������ضَ  الأ اأخ������ربوا 
اأن������ن������ا ل����ل����وغ����ى خ���ل���ق���ن���ا ول���ل���ك���ر

اأن������ن������ا ال������ن������ور ف����ج����ر ك������ل ظ����الم
���ر ���َعرّ اأن�����ن�����ا ال�����ن�����ار ل���ل���ظ���ل���وِم ُت�������ضَ

َم�����ن اأُوُل����������و ق������وِة وب�����اأ������ضٍ ����ض���ِدي���ٍد
���ر ُم�������ض���َطرّ ال����ك����ت����اِب  يف  ن���ح���ُن  غ����رَين����ا 

���ا ����ُروا احل�������ِقرّ َم�����ن ت����ق����َدَم ِم���َنرّ ن����ا�����ضِ
����ر ����َلرّ����َم ال���ع���ه���َد ب�����ع�����َدُه م����ن ت����اأَخرّ �����ضَ

�����اَد ِب���َن���اَه���ا َم�����ن َث������وى َي�����رِثب�����ا و������ضَ
���د اخل���ل���ِق َم��ه��ج��ر ���ِيرّ وا����ض���َط���َف���اه���ا ِل�������ضَ

���ب���ِع َم�����اَئ�����َة ع�����اٍم  َغ�����رَين�����اَ َق����ب����َل ����ضَ
وَي���ظ���َه���ر ال����ن����ِب����ُيرّ  ُي�����ول�����َد  اأن  َق����ب����َل 

ت������ب������ٌع زاره��������������ا وخ��������������َطرّ ِل����ط����ه
��ر ��َمرّ ب��ي��ع��َة ال���َن�������ض���ِر َن�����ذر اأ����ض���ع���َد ���ضَ

�����رى ال�����ن�����ب�����ُيرّ ف���ك���دن���ا واإل�����ي�����ه�����ا ������ضَ
��ر م���ن م����دى ال���ق���رِب م���ن ���ض��ن��اُه ُن�����ض��َعرّ

ع����ربن����ا ط�������ه  واآل  ُج�������ن�������ُدط�������ه 
ك������رث األ��������َف ق������رٍن اإِل��������ى ه�����واُه�����م واأَ

ن���ه���ُج���ه���م ن���ه���ُج���ن���ا ُه������داُه������م ُه����دان����ا
َح�����ي�����َدر والآِل  ل���ل���ن���ب���ي  ب����اُب����ن����ا 

َل����ي����ِه����م ����َرى َواإِ األ������ُف ِج���ي���ٍل ِب���ِه���م �����ضَ
����ر ُك�������ُلرّ ِج����ي����ٍل ِب����ِه����م اأَب����������َررّ َواأَن���������ضَ

������اَدى ��رن��ا ُق��������ُروَن َراأ���������ضٍ مَتَ َك����م َك�����ضَ
��ر ��ُي��ك�����ضَ َوِب����َن����ا ال����َي����وَم َق������رُن جَن�����ٍد ���ضَ

ر���������������ض ه���ب���وا ي������ا ب����ن����ي ه��������ذه الأ
ل��ي��ح��ذر ن���ك���ون  م����ن  ال���ب���غ���ي  واأروا 

��ع��ب��اً ���ضَ اأَنرّ  ُك���َل���َه���م  اخَل����ل����َق  واأُروا 
���ر ال�������ضَرّ ُق�������َوى  ُك�������َلرّ  اأَذَلرّ  ِب�����اإَِب�����اَن�����ا 

����ن����ا م���ا َح��ِي��ي��َن��ا ر���������ضَ اأَنرّ وا الأ ُ َخ���������رِبرّ
َق��������ُطرّ ل����ن َن���ن���َث���ِن���ي وَل�������ن َن���َت���َق���ه���َق���ر

ِدَم����ان����ا يِف  ُن��������وَره  ����َبرّ  �����ضَ واَلرّ�����������ِذي 
��ب��ٌح واأَ���ض��َف��ر ����اَء ���ضُ ��اَل��ت اأ�����ضَ ح��ي��ُث ���ضَ

م����ا ال���َت���َق���ي���ن���ا َم������دى احل����ي����اِة ِب���َل���ي���ٍل
َوُي����دَح����ر َي�����ِف�����َررّ  َومَل  ��َط��ع��ن��ا  ���ضَ ُم�����ذ 

م��������اال��������ذي ت����ب����ت����غ����ي جن���������ُد ِم����ن����ا
ك����ل����م����ام����ات اأع����������وُرج����������اء اأع��������ور

ك���ل���م���ا م������ات م����ن ِج������راُه������م َع����ُج����وٌز
ع�����اج�����ز ف������اِج������ٌر جت���������وُد ب����اأف����َج����ر

ع��ل��ي��ن��ا اأغ������������رمُت  ب�����ه  ج����ي���������ضٍ  اأي 
ال������ذي ج������اَء َك�����ي ي���ع���ي�������َض وُي����وؤج����ر

َب��ِن��ي��ُك��م م���ن  ��ك��م  َج��ي�����ضَ ت����ري����دوَن  اأم 
�����وَم�����ر( َوحُمَ )ُم����ب����وَت����ٍر  ج���ي�������ضٍ  اأُيرّ 

ف��ل��ت��ج��ي��ُئ��وا ب���ه���م ���ض��ئ��م��ن��ا ان���ت���ظ���ارًا
ن���ت���اأخ���ر ف����ل����ن   ب���ه���م  اأق����ي����م����وا  اأو 

���اب���اً ����ض���وف ن���اأت���ي���ُك���ُم���و ل���ي���وث���ا غ�������ضَ
ي����ه����ُرُب امل�������وُت ِخ���ي���ف���ًة ح�����نَي َن������زاأر

���ا ���ُق امل��������وَت ُك����َلرّ����َم����ا َف�����ر ِم���نرّ ن���ع�������ضَ
خ����ل����َف����ُه ك������ررّ َع����ا�����ض����ٌق ح���ي���ُث���َم���ا َف���ر

م���اَع���َرف���ن���ا ال������ِف������َراَر َق������ٌط َوِرث�����َن�����ا
م���ن���ه���َج ال�����َك�����ِررّ ِم�����ن َع�����ِل�����ٍي وج��ع��ف��ر

����َران����ا  ُك���ل���م���ا َج���������َدرّ م�����ا ي���ع���ي���ُق �����ضُ
��ن��ظ��ف��ر ���ضَ ���������ا  اأَنرّ ال���ي���ق���نُي  ف���ي���ن���ا  زاَد 

������وا امل��ن��اي��ا اأرِع�����������دوا َح���ول���ن���ا وُب������ُثرّ
ي�����ام�����ل�����وَك اخَل������ن������ا ف����ل����ن ن���ت���اأث���ر

ف����ح����ذائ����ي م�����ن وج�������ه ك�����ل َم����ِل����ي����ٍك
��ى واأط���َه���ر ِم���ن ُم���ل���وك احِل����َج����اِز اأم�����ضَ

اإِل����ي����ن����ا  �����ض����ت����ع����رُبوَن   َب���������ٍررّ  اأُيرّ 
ك�������ُلرّ ����ض���رٍبع���ل���ي���ِه اأ������ض�����َع�����ُث اأغ������رب

ك��������ُلرّ �����ض����رٍبم����ن ال�����������رتاِب َع�����ِري�����ٌن
���ن���َف���ر َغ�������ضَ ع���ل���ي���ِه  ان���ت���ظ���اٍرل���ك���م  يف 

ك��������ُلرّ ط��������وٍد وف�������وَق�������ُه م�����ض��ت��م��ي��ٌت
ك������ل ت������ل ع���ل���ي���ه رم���������ٌح وِخ����ن����َج����ر

ب���ح���ٍر م�����وج�����ِة  وك����������ُلرّ  ب����ح����ٍر  اأُيرّ 
���ر ���َجرّ َت���َت�������ضَ اأن  ت����ك����اُد  ���ان���ا  ل�������ضَ م����ن 

ع����ه����دًا اهلِل  ِة  وع�������������َزرّ ا����ض���م���ع���وه���ا 
���������روا ون����ح����ُن اأح�����ي�����اء ُن���ذَك���ر ل����ن مُترّ

ل�����ن مت��������روا ول������وغ������دا م�����ن دم����ان����ا

ح������م������ُر ال�����ي�����وَم اأح���م���ر ب����ح����ُرن����ا الأ
ع��ظ��ي��ٌم ����ض���ع���ٌب  ال�����ب�����الِد  ج����ن����وب  يف 

ق������ُطرّ ل����ن ت����خ����َدُع����وه ي��ك��ف��ي��ِه م����ا َم���ر
ك����م ب���ذل���ت���م ل���َت�������ض���ِط���رون���ا اأِف����ي����ُق����وا

ن���ح���ُن ك����امل����وِت واح�����د ل��ي�����َض ُي�����ض��ط��ر
��ُع��ون��ا ُوُج����وه����اً ك���م اأرق����ُت����م ِل��ُت��خ�����ضِ

ك���م خ�����ض��رمت واأن����ت����ُم ال����ي����وَم اأخ�����ض��ر
��ي ن��ح��ُن ���ض��ع��ٌب جن����وُع َن���ع���َرى َومن�����ضِ

راآِف�����ِع�����َيرّ ال����روؤو�����ضِ اأم�����ض��ى واأ���ض��رب
ن���ط���ح���ُن ال�������ض���خ���َر ك����ي ن����ظ����َلرّ ُوق���وف���ا

ن����اأك����ُل ال����رم����َل ك����ي ن��ع��ي�����َض ِل���ن���ث���اأر
م���اَخ�������ض���ع���ن���ا ع���ل���ى امل�������دى ل���ظ���ل���وٍم

اأوَرك������ع������ن������ا مل������ن َب������َغ������ى وجت�������رب
ِم�����ن ح����دي����ٍد م���ت���ى ع���َزم���ن���ا َع���َزم���ن���ا

ي����ق����ه����ُرامل����وَت ع���زُم���ن���ا ل���ي�������ضَ ُن��ق��ه��ر
���ع���ٍب م���ت���ى اأردن����������اه ���ض��ه��اًل ك������ُلرّ ����ضَ

اأك�������رب( اهللُ  اأم��������������اَم)  وي�����������ض�����ريًا 
ف���ا ح�����ض��دوا ال��ل��ي��َل ل ن���خ���اُف ح�����ض��ودًا

ك�������ُلرّ ح�������ض���ٍد ن���راك���م���و ف����ي����ِه اأح����َق����ر
���دوا ال��ك��ف��َر ق���د ق��ط��ع��ن��ا ع��ه��ودًا واح�������ضُ

����ي����رب ل����ن ي����ع����وَد ال����ي����ه����وُد ق�������ُطرّ خِلَ
���وَف ن��غ��دو  ����َن����ا ����ضَ َع���رف���وا الأم���������ضَ اأَنرّ

م�������َدَد ال�����ق�����ادِم ال������ذي ����ض���وف ي��ظ��ه��ر
اأي���ق���ظ���وا َم���ك���َره���م وج���������اوؤوا اإل��ي��ن��ا

اأك������رب ك����������اَن  م������ك������ُره  اهللُ  اإمن����������ا 
اأي�����ه�����ا الأغ������ب������ي������اُء اأي���ق���ظ���ت���م���ون���ا

����وَف ُي�����ض��ك��ر ح���ق���ُدك���م ي�����وَم ث����اأِرن����ا �����ضَ
ف��ل��ت��ج��ي��ئ��وا ب�����ُك�����ِلرّ م����ا ِع����ن����َد روم����ا

م����ن �����ض����الٍح وُك���������ِلرّ م���اع���ن���َد َق��ي�����ض��ر

درب������ون������ا ع����ل����ى ال�����ق�����ت�����اِل َغ����دون����ا 
ق����اب )���ض��خ�����ض��ني( م���ن ظ���ه���ور امل��ظ��ف��ر

درب������ون������ا ع���ل���ى ال���������ض����الِح ل���ن���غ���ُدو
واأم���ه���ر اأدرى  اجل����دي����ِد  ب���ال�������ض���الِح 

ب������ون������ا ع���ل���ى احِل���������ض����اِر ل��َن��ب��ِن��ي  دِررّ
اق�����ت�����������ض�����ادا ب�������ه غ���������دا ن���ت���ح���رر

��������ا  اأَ������ض�����ِه�����رون�����ا ك���م���ا حِت������ب������وَن اإَنرّ
��ن�����ض��َه��ر ���ضَ ���ض��ري��ن��ا  اإذا  اإل���ي���ك���م  ك����م 

ارغ����م����ون����ا ع���ل���ى ال����ق����ت����اِل ل��ن��غ��دو
م���ث���ل���م���ا ي�������ض���ت���ه���ي ال�����������ويُلرّ امل��������وؤزر

ا����ض���ع���ل���وا ال����ن����اَر ح���ول���ن���ا اق�����ض��ف��ون��ا 
ب���ال�������ض���الح ال�������ذي ب����ه �����ض����وف ن���ث���اأر

اظ����ل����م����ون����ا جت���������ربوا وا�����ض����ت����ب����دوا
اأك�������رث اهلل  ب��������ع��������روِة  ع����ل����ق����ون����ا 

ف���ب���غ���رِي ال��������ذي ����ض���ن���ع���ت���م وُق���م���ت���م 
�ضين�ضر ���ض��ي��اأت��ي  ال�����ذي  ك����ان  ك��ي��ف 

ف���ا����ض���ت���ِع���دوا ِل����ي����وِم ن�������ض���ِري اإِل���ي���ُك���م
ي�����وَم ي���ط���ِوي ِق���ف���اَرُك���م ج��ي�����ُض ِح��م��ري

���ه���ِب َح�������وَل ب���دٍرم���ن���رٍي م��ث��ل��َم��ا ال�������ضُرّ
ب���ع���د)ح���رف���نِي( م���ن دج���اك���م ���ض��ي��ظ��َه��ر

���ع���ُب���ن���ا احُل��������ُررّ َدوم������اً وع�����ُدح�����ٍر و����ضَ
َي�����ت�����اأخ�����ر ول���������ن  ل  ط�������امل�������اق�������اَم  

وا ل����ق����ادٍم ����ض���وف ي���اأت���ي ف���ا����ض���ت���ِع���ُدرّ
واأ����ض���َف���ر اأب���������اَن  اإن  م���ن���ه  وي����َل����ُك����م 

����ُل����وَن اإَِل����ي����ُك����م َق����ب����َل����ُه َن����ح����ُن ُم����ر�����ضَ
���ر )����ض���رخ���ًة( اإث����َره����ا ال���ق���ل���وُب ُت���َف���َطرّ

������ِب������ُيرّ َث�����َراه�����ا ������َر ال������َنرّ وَك�����م�����ا َط������َهرّ
���ر ���ُت���َط���َهرّ �����اِره َغ���������دًا ����ضَ َف�����ِب�����اأَن�����������ضَ

حقيقـة 
أمريكا..!!

للشاعر/ضيف اهلل سلمان
اإنرّ اأمريكا علت يف الر�ِض..

كفرًا وف�ضادًا..
و�ضالًل..و�ضقاء..!!

�ضنعت كل املاآ�ضي واحلروب..!!
اعلنت عدوانها الباغي على امتنا..

وا�ضتهدفت كَلرّ ال�ضعوب..
جعلتهم �ِضَيَعا..

وا�ضت�ضعفت من بينهم..
�ضعباً كرمياً م�ضلماً..

تقتُلُه ُكَلرّ �ضباٍح وم�ضاء..!!

َذَبَحت اأبناَءُه ظلماً 
وما ا�ضتْحَيت به حتى الن�ضاء..!!

****
اإن اأمريكا �صذوٌذ و�صقوٌط وحقارة...

اإن اأمريكا عبارة...
عن ع�صاباِت انحطاٍط ُم�ْصتعارة..!!

مالها اأُيرّ ح�ضارة..!!
ها حي�ضُة اإبلي�َض وعنواُن القذارة..!! اإنرّ
وهي بيٌت �َضا�ُضُه عهٌر وُقبٌح ودعارة..!!

�ضها ال�ضيطاُن ... هكذا اأ�ضرّ
وكرًا جلميع املنكراِت..
وح�ضي�ضاً للخطيئاِت..

ومنفًى ..للنفو�ِض النتنة..
يطنة..!! َيت)وا�ضنطٌن( عا�ضمًة لل�َضرّ ولهذا �ُضِمرّ

****
اإنرّ اأمريكا عليها لعنُة اهلِل تعالى..

..منهاٌر َزُهوق..!! باطل حٌم�ٌض..اأَماَم احلِقرّ

لي�ض لالن�ضان يف قامو�ضها اأيرّ ُحقوق..!!
فهي ل تعرف حقاً ..

غري حِقرّ ال�ضهينة..!!
لعنة اهلل عليها..

وعلى كِلرّ اليهود.. 
املف�ضدين ..الكهنة..!!
وعلى عبد العزيز ..!!

وبنيِه املجرمني اخلونة..!!
منحوا اأر�ض فل�ضطنَي 

لأحفاد القروِد اخلا�ضئني..
فاأبادوا اأهَلها..من غرِي حٍق 

وا�ضتباحوها..لكي تبقى لهم م�ضتوَطَنة..!!
بعد اأن كانوا اذلًء يعانون ال�ضتات..

يف َهَواٍن �ضاغرين..!!
�ضرب اهلل عليهم حالة الذلِة..

ْيِه وعي�َض امل�ضكنة..!!  والَترّ
***

ِر والإجراِم  اإنرّ اأمريكا اأ�ضا�ُض ال�َضرّ
والفح�ضاِء واملنكرِ يف الدنيا واأُمرّ الفرعنة..!!

وهي م�ضروع ف�ضاٍد ودماٍر واحتالل..
مل يزل منها يعاين النا�ض يف كل جمال..!!

حروب��ا  الأر���ضَ  ا�ض��عل  �ض��واها  م��ن 
طاحنة..؟؟!!

لعنة اهلل عليها ...
لعنة متتد عرب الأزمنة..

وعلى من جعلونا اأمًة 
خانعًة..�ضائعًة..ُمرتهنة..!!

وعلى من باَع منها وطنه...
وهو يدري مايقول اهلل عن اأعدائه...

يف �ضورِة)التوبِة(و)الأحزاِب(و)املمتحنة(!!
وعلى �ضعٍب اأراد اهللُ ان يحيا عزيزًا..

فاأبىٰ اإل باأن يحيا ذلياًل..
حتت ظِلرّ الهيمنة..!!

***

زوامل

قطعنا العهد يا شعبي
للشاعر/ الحمزة المغربي

قطعنا العهد يا �ضعبي .. قطعنا 
و اأق�ضمنا و�َضْط حمراب الأوجاع 

ل� دمرّ اأطفالنا .. ما يوم بعنا 

و لن نرحم .. منافق نذل بيرّاع !! 
عدو اهلل .. ب� اإجرامه جمعنا 

و للجبهات .. نتوافد بالإجماع 
ن�ضل الثاأر .. و نداوي وجعنا 

ولو �ضاع الأثر .. فالثاأر ما �ضاع 
ق�ضم باهلل ربي .. ما خ�ضعنا 

اع  ع جثثنا احللف قطرّ ولو قطرّ

لأن الواحد القيرّوم .. معنا 
فال نخ�ضى قوى من كلرّ الأ�ضقاع 

بعنا  مع اآل البيت .. �ضرنا و اأترّ
مع اإبن البدر اأن�ضاره و الأتباع 

لنا فاحلرب قيمة واألف معنى 
ولأ�ضتد اللظى .. نغمة و اإيقاع 
ة الباغي .. �ضرعنا  �ضرعنا قورّ

ك�ضرنا ظهر اأمريكا و الأ�ضالع 
وكاو�ضنا اأبوهم .. ما رجعنا 

لنا بهم يف كلرّ الأو�ضاع !! و نكرّ
ة .. و�ضعنا  و�ضعنا منهج العزرّ

درو�ض اإهجوم واإ�ضتب�ضال و دفاع 
ن جمتمعنا  واإذا ب� اهلل .. نح�ضرّ

ف�ضاع الغرب با يرجع مية �ضاع !!

 لك..  احلمد ياربي 
محمد الحربي

حدوده��م.  عب���رن��ا  يارب��ي.  احلم��د  ل��ك 
بف�ض��لك وعون��ك  جم��ري الفل��ك. والري��اح  

ج�����لوده��م خل�ض��نا.  وتاآيي��دك  بن�ض��رك 
ال�ض��الح ق��وة   عل��ى  زدن��ا   قوت��ك   وم��ن 

نق���وده��م  وكث�����رة.  امري��كا  فالنفع��ت   
�ض�������جاح مملك��ة  يف  ا�ض��رائيل  ولق��وه. 

 . جن����وده��م  واقتحم���ن��ا  قراه��م  غزين��ا 
واجتي��اح  وتنكي��ل  احم��ر  البحرم��وت  ويف 

ج��نوده��م  ا�ض��رنا  الغرب��ي  ال�ض��احل  ويف 
والن����ي��اح اله��ول  م��ن  غوايره��م  وغ��ارت 

حل�وده��م قدح��فرن��ا   جبه��ه  كل  ويف 
والب��ط��اح  ال�ض��هل  يف  جماعي��ه   مقاب��ر 

ي��ذوده��م  وامل�ض��ري  امل�ض��ري  �ض��نعنا    
الف��الح   عل������ي  حي��ا  البح��ر  وال  ال��رب  يف 

رق��وده��م  ن���ض��حي  والقا�ض��ف  ب�ض��ماد   
وال�ض�����باح اللي��ل  يف  تتوال��ى  ب�ض��ربات 

نحي��ي ق��وى الت�ض��نيع. ن�ض��كر جه���وده��م
ب�ض��نع امل�ض��ري زادن��ا. فخ��ر واااااارتي��اح 

ه��م الع��ز والرفع��ه وب��ااااارق رع���وده��م  
ببطن ال�ض��ماء لحت  بت�ض��نيع اب��و جن���اح

وع�����وده��م   حمق��ق  �ض��بحانه  اهلل  ه��و  
والف��الح الن�ض��ر  يف  ح��ق  املهيم��ن  ووع��د 

وج����وده��م   اثب��ت  م��ن  لغ��ريه.  ه��واهلل. 
وه��و مده��م بال�ض��رب والع��ون والن���ج��اح. 

وق��وده��م.  حم���ط��ه  اهلل   ذك��ر  مغاوي��ر  
الفتت��اح. ب�ض��اعات  تتل��ى    و�ض��رخاتهم  

كب���وده��م. داخ��ل  م��زروع  النب��ي  وح��ب 
و�ض��دق الت��ويل يثم��ر اخل��ري وال�����ض��الح. 

يق�����وده��م.  ط��ه  لب��ن  مطل��ق  وت�ض��ليم 
قي��اده حكيم��ه  نهجه��ا ط��ب  للج�����راااااح

 �ض��جاعة وحنك��ة مثم��رة يف  �ض�����مودهم. 
ترب��و عل��ى  الخ��الق وال�ض��رب  والكف��اح 

ردوده����م.  �ض��اعة    الكف��ار  عل��ى  ا�ض��داء 
وان�ض�����راح. رحمة.وتقدي��ر   وبيناته��م   

ح����ض��ودهم قهرن��ا  يارب��ي     احلم��د  ل��ك 
النب�ط��اح و  واخل�يان��ة  العمال��ة  ح�ض��ود 

قصائد شعبية

قصائد بالفصحى

  مكسورة القـــرن)1(
لل�ساعر/جميل ناجي الكامل-  اليمن /اإب

�سطوري اأمام العدوان ال�سهيواأمريكي    مبنا�سبة مرور اأربعة اأعوام من ال�سمود الأ
هداء/ اإل��ى �سعبنا اليمني العظيم اأر�س��ا واإن�سانا اإلى املرابطني يف  ال�سع��ودي  الإ

ميادين العزة والكرامة من اأبطال اجلي�ش واللجان ال�سعبية
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ك���ل���م���ات م�����ن ن���ور
عندم��ا تتهرب م��ن احلق �ست�س��اق اإلى الباط��ل ،اأعداء اهلل 
ي�سوقونك اإلى الباطل ،وتبذل اأكرث مما كان يطلب منك يف 

�سبيل احلق .
السيد/ حسين بدر الدين الحوثي - عليه السالم

إعداد / دائرة الثقافة القرآنية

أهمية مناسبة يوم الوالية
منا�ض��بة ي��وم الولية وحدي��ث الولية الذي نقيم��ه كل عام هي 
منا�ض��بة له��ا عمقه��ا التاريخ��ي والثق��ايف والعقائدي وال�ضيا�ض��ي 
بال�ض��كل الذي يجعلها اأهم منا�ضبة يف حياة الأمة الإ�ضالمية، وهي 
الق�ض��ية الت��ي حتتاجه��ا الأمة يف كل زم��ان وم��كان، ومتثل احلل 
واملخرج لها يف كل الع�ضور، والآلية التي على اأ�ضا�ضها يبنى واقع 
الأمة الإ�ض��المية بن��اء قراآنًيرّا يجعلها اأمة عظيم��ة قادرة على اأداء 
م�ض��وؤوليتها التي كلفت بها وجاهزة ملواجهة اأعدائها بكل اأنواعهم 
واأ�ض��نافهم بعيدة عن ظلم الظاملني وهيمنة امل�ض��تكربين وطغيان 

املت�ضلطني. 
ول��و اأن الأم��ة ع��ادت اإلى مثل ه��ذا اليوم وما قدم فيه الر�ض��ول 
)�ض��لوات اهلل علي��ه وعلى اآله( من بالغ مبني ومن اأ�ض���ض مهمة يف 
ولية اأمر الأمة ملا ظلمت وملا متكن املف�ضدون والطامعون والظلمة 
وامل�ض��تكربون من الهيمنة عليها واإذللها، ولكنرّ تهاوَن الأمة ببالغ 
الر�ض��ول يف هذا اليوم واحللول التي قدمها جعلها اأمة تعي�ض حالة 
رهيبة من الظلم وال�ض��تبداد وبال�ض��كل الذي مل يح�ض��ل لأي اأمة 
اأخ��رى حتى ظهرت يف الأخري اأمة عاجزة عن اأداء دورها يف هداية 
الب�ض��رية مفارقة خلرييتها الت��ي توؤهلها لتكون اأمة جديرة بن�ض��ر 
املع��روف يف كل بقع��ة من بقاع العامل وقادرة على اإزالة املنكر من 

هذا الوجود.

هذه املناسبة العظيمة وما جرى فيها تقدم 
لنا الرؤية الصحيحة في والية األمر

فه��ذه املنا�ض��بة العظيمة وم��ا جرى فيه��ا لها قيمته��ا الكبرية؛ 
لأنه��ا الت��ي تقدم لن��ا الروؤية ال�ض��حيحة من ثقافة الق��راآن، موقف 
الإ�ض��الم جتاه م�ض��األة الولية، من نتولى واإلى اأين يكون ولوؤنا؟ 
من يحكمنا، من يتحكم يف �ضوؤوننا؟ قائمة على الرحمة، قائمة على 
احلكمة، قائمة على العزة، قائمة على اخلري، قائمة على ال�ضعادة 
يف الدنيا والآخرة، يرتتب عليها اأن نكون اأمة غالبة، يكون اهلل معنا 
ين�ض��رنا، يعزن��ا، يوؤيدنا، يكون بذلك فالحن��ا وخرينا؟ اأو الجتاه 
الآخر الذي يوجد دفع لالأمة فيه ب�ضكل غري م�ضبوق، جتاهه ب�ضكل 
ل نظ��ري له، ُت�ض��خر من اأجل��ه كل الإمكانيات، اإمكانيات ال�ض��عوب 
نف�ض��ها، ثرواته��ا املادي��ة، اإمكاناته��ا كله��ا تتج��ه في��ه احلكومات 
العربي��ة بكل ثقله��ا وبكل اإمكاناته��ا، مع اأنها يف نهاي��ة املطاف هي 
�ضتكون خا�ض��رة، احلكام العرب، الزعماء العرب اأنف�ضهم يف نهاية 
املطاف �ضيخ�ض��رون كل �ض��يء؛ لأنه اجتاه يرتتب عليه اخل�ضران 

ويرتتب عليه الندم كما اأكده القراآن الكرمي. 
واإنن��ا يف هذا الع�ض��ر يف ه��ذا الزمن يف هذه املرحل��ة نحتاج اإلى 
اأن نتفهم مو�ض��وع الولية اأكرث م��ن اأي وقت اآخر، وبالذات يف ظل 
الو�ض��ع الراهن الذي يت�ض��ابق فيه معظم امل�ض��لمني -يف مقدمتهم 
الأنظم��ة واحلكام -يت�ض��ابقون يف الن�ض��واء حتت ولي��ة اليهود 
والن�ض��ارى بدًل من ولية اهلل وولية ر�ض��وله وولية الإمام علي 
)علي��ه ال�ض��الم( التي هي امتداد لولية الر�ض��ول )�ض��لى اهلل عليه 

واآله و�ضلم

مب��داأ الولي��ة ي�ض��كل ال�ض��مانة حلماي��ة الأمة من اأك��رب عملية 
اخرتاق تعاين منها الأمة اليوم

الي��وم بق��در م��ا يتمكن اأع��داء الأم��ة م��ن اإبعادها ع��ن مبادئها 
خ�ضو�ض��اً املب��ادئ املهمة ال�ض��امنة احليوية يف واق��ع الأمة التي 
ت�ض��من لالأمة ال�ضتقالل والقوة، فال�ضكليات ميكن اأن تخرتق واأن 

حتت��وى واأن تف��رغ من تاأثريها، لك��ن املبادئ املهمة، والرئي�ض��ية 
واحليوي��ة التي يتحقق بها ا�ض��تقالل الأمة، ق��وة الأمة، العدل يف 
الأم��ة، اخلري يف الأم��ة، كل املبادئ التي لها اأهمي��ة يف قيام الأمة، 
واإقامة الدين بكله، هذه املبادئ ت�ض��تهدف، القيم املهمة ت�ض��تهدف 

ا. ب�ضكل كبري جًدرّ
 اليوم نرى اأن هناك كثريًا من القيم الإميانية، والقيم الإ�ضالمية 
غائبة اإلى حد كبري يف اأو�صاط الأمة، وغيابها نتج عنه فراغ كبري، 
م�ضاحة كبرية ي�ضتطيع العدو اأن يتحرك فيها، ي�ضتطيع ال�ضهيوين 
اليهودي ي�ض��تطيع الأمريكي ي�ضتطيع اأي �ضال اأو مف�ضد اأو طاغية 

يف العامل اأن يجد اأمامه بيئة مفتوحة.
 الذي يح�ض��ن الأمة ويبني الأم��ة يحافظ على كيان الأمة كياناً 
متما�ض��كاً كيان��اً عظيم��اً كيان��اً قوياً هو تل��ك املنظومة م��ن املبادئ 
والقي��م والأخ��الق ويف مقدمته��ا وعل��ى راأ�ض��ها املب��ادئ احليوية 
املب��ادئ املهم��ة فمب��داأ الولية ه��و منظوم��ة، هو ارتب��اط قيمي، 
ارتب��اط مبدئي، ارتباط اأخاقي، ارتب��اط منهجي، ارتباط عملي، 
التزام عملي مي�ضك الأمة من هذا البعرثة، من هذا التفكك، من هذا 

ال�ضياع، من هذا ال�ضتات.
 اليوم هناك فراغ كبري يف واقع الأمة املاليني يف الأمة ذهنياتهم 
فارغ��ة، م��ن ياأت��ي يح�ض��وها ب��اأي ح�ض��و يري��د، ياأت��ي الأمريكي 
يح�ض��وها، ياأتي الإ�ضرائيلي يح�ضوها، ياأتي من هب ودب كل يوؤثر 

كل ي�ضتغل يف هذه ال�ضاحة.
 نح��ن طامل��ا نت��اأمل، نع��رب عن اأ�ض��فنا من ه��ذا الواق��ع املرير يف 
الع��امل الإ�ض��المي ه��ذه الأمة الت��ي يفرت�ض اأنه��ا اأمة الن��ور، اأمة 
الق��راآن، اأمة اله��دى، التي يفرت�ض اأن لديها من النور ما يح�ض��نها 
م��ن كل الظلمات، من احلق ما يحميها م��ن تاأثري الباطل، من القيم 
والأخالق ما يجع��ل منها اأمة عظيمة متميزة بتلك، هي اليوم بيئة 
م�ض��تهدفة مفتوح��ة وفيها فراغ كب��ري، قيم كبرية غائبة اأف�ض��حت 
جم��اًل لالأع��داء اأتوا لي�ض��عوا ب��دًل عنه��ا اأباطيلهم لي�ض��عوا بدًل 
منها �ض��مومهم التي تدمر الأخالق، تدمر القيم، تدمر حتى الفطرة 

الإن�ضانية.
وهكذا قدمت هذه الق�ض��ية املهمة لالأمة بهذا الو�ض��وح الذي مل 
ت�ض��هده اأي ق�ض��ية اأخرى بدًءا بلهج��ة الآية وم��روًرا بالرتتيبات 
التي قدمها النبي )�ض��لوات اهلل علي��ه وعلى اآله( والتي تبني لالأمة 
عظم هذه امل�ض��وؤولية وخط��ورة التفريط فيها. ث��م يختتم اهلل هذه 
املرا�ضيم العظيمة بقوله �ضبحانه وتعالىٰاْلَيْوَم اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم 
�ْضاَلَم ِديًناٰ. ]املائدة: 2[.  يُت َلُكُم اْلإِ ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�ضِ َواأَمْتَ

إمياننا مببدأ الوالية هو إميان بكمال الدين
يق��ول ال�ض��يد القائد عبد املل��ك بدر الدين احلوثي  ر�ض��وان اهلل 

عليه:
اإمياننا بثقافة الولي��ة، واإمياننا مببداأ الولية هو اإميان بكمال 
الدين، واأن الدين لي�ض بناق�ض، من يجعلون اأمر الدولة يف الإ�ضالم 
ق�ض��ية غائب��ة مل يحدد فيه��ا الإ�ض��الم منهجاً ومل ترتب��ط باهلل هم 
ي�ض��يفون النق�ض اإل��ى اهلل، يجعلون يف دينه ثلمة ونق�ض��اً خطريًا 
ا، يرتتب عليه �ض��ياع �ض��وؤون النا�ض، ويرتت��ب عليه األ يقوم  ج��ًدرّ
الدين، هذه بع�ض الأمور الهامة التي ن�ض��تفيدها من هذه املنا�ضبة 

التي هي منا�ضبة هامة. 
ويقول ال�ضهيد القائد  ال�ضيد ح�ضني بدر الدين احلوثي  ر�ضوان 

اهلل عليه يف )اأمر الولية(: 
ُمون  اإن من ل يعلنون ما اأعلنه الر�ض��ول يف هذا اليوم هم من َي�ضِ
اهلل يف حكمته، ويف عدله، ويف رحمته، هم من ي�ض��يفون النق�ض اإلى 

اهلل.
كي��ف يج��وز عل��ى اهلل �ض��بحانه وتعال��ى، ال��ذي �ض��مى نف�ض��ه 

باحلكي��م، العليم، العدل، الذي �ض��مى نف�ض��ه بالرحمن الرحيم، اأن 
ياأتي لينظم �ض��وؤون كل اأ�ض��رة، لينظم حت��ى املواريث، ثم ل ينظم 

�ضاأن الأمة، ويرتك الأمة دون اأن ينظم اأمرها!.
هل يجوز على اهلل؟ هذا ل يجوز على اهلل، لكن الآخرين جوزوه 
عل��ى اهلل، ومل��ا ج��وزوا عل��ى اهلل اأن يكون اأهمل �ض��اأن الأم��ة راأينا 
ع�ض��رات اخللف��اء، والروؤ�ض��اء، والزعم��اء الذين ه��م بعيدون عن 
الإ�ضالم يتقافزون على حكم امل�ضلمني، وعلى اأكتاف امل�ضلمني جياًل 

بعد جيل.

ه��ل يج��وز على اهلل اأن يهمل اأم��ر الأمة؛ ليف�ض��ح املجال لأولئك 
الذين ل يدينون بدينه، ول يخ�ض��ونه، ول يخ�ض��ون اليوم الآخر، 

هل يجوز على اهلل اأن يرتك �ضاأن الأمة؟ ل يجوز.
فنحن عندما نعلن يف هذه املنا�ض��بة تولينا هلل ور�ض��وله والذين 
اآمن��وا ويف مقدمته��م عل��ي بن اأب��ي طالب )علي��ه ال�ض��الم( فهذا ما 
يوجب��ه علين��ا دينن��ا وم��ا تتوقف علي��ه عزتن��ا وكرامتن��ا وقوتنا 
وجناتنا و�ض��عادتنا. هذا هو امل�ضار الذي �ض��ريبطنا باهلل ور�ضوله 
هذا هو امل�ضار الذي اختاره اهلل لنا و�ضمانا عندما ن�ضري عليه حزبه 

الغالب. 

البديل عن والية اهلل التي قدمت
 في يوم الغدير

هو ولية اليهود والن�ضارى
يق��ول ال�ض��يد القائد عبد املل��ك بدر الدين احلوثي  ر�ض��وان اهلل 

عليه يف خطاب الولية لعام 1431ه� :
منا�ض��بة الغدي��ر بثقافتها جتاه م�ض��األة الولية، هذه املنا�ض��بة 
الت��ي تدفعن��ا اإل��ى الجت��اه ال�ض��حيح: اأن نتول��ى اهلل، اأن نتول��ى 
ر�ض��وله، اأن نتول��ى الذي��ن اآمن��وا ، هذا الجت��اه ال�ض��حيح الذي 
ين�ض��جم مع انتمائنا لالإ�ضالم، ين�ض��جم مع القراآن الكرمي، ين�ضجم 
م��ع هويتنا الأ�ضا�ض��ية التي فيها اخل��ري لنا، فيها الع��زة لنا، فيها 
الكرامة لنا، فيه ال�ض��عادة لنا، فيه عزتنا وقوتنا وخرينا يف الدنيا 
َوَمن َيَتَوَلرّ اهلَل َوَر�ُض��وَلُه َواَلرِّذيَن اآَمُنوْا َفاإَِنرّ ِحْزَب اهلِل ُهُم  والآخرةٰ 
الَغاِلُب��وَنٰ ]املائ��دة:56[ هذه الثمرة العظيمة التي حت�ض��ل ما 
الذي يقابلها؟ الذي يقابلها ح�ض��ب املنطق القراآين هو التويل لليهود 
والن�ضارى، واتخاذهم اأولياء، اأن يكون ثمنه ذلة وهوان و�ضعف 
وعج��ز و�ض��تات وفرق��ة و�ض��قاء ونك��د، يف مقاب��ل ذلك ه��ذا الربح 
العظيم يف تويل اهلل ور�ضوله، تويل الإمام علي )عليه ال�ضالم(، تويل 
هداة اهلل واأوليائ��ه ورموزه لعباده، اأن يكون الثمن هو القوة، هو 
الن�ض��ر، ه��و الغلبة، اأن تكون الأمة بدًل م��ن اأن تكون اأمة مغلوبة 
تك��ون اأمة غالبة، ب��دًل من تكون اأمة م�ضت�ض��عفة تكون اأمة قوية، 
ب��دًل من اأن تكون اأمة م�ض��تذلة مهانة تكون اأم��ة عزيزة بعزة اهلل، 
بع��زة ر�ض��وله، بع��زة الإمام عل��ي، بع��زة الإميان، بع��زة القراآن 
الكرمي، فهناك م�ض��اران وتوجهان متباينان ل بد لالإن�ضان اأن يكون 

يف اأي منهما.
وبالت��ايل الأم��ة ب��ني خيارين ل ثالث لهم��ا: اإما اأن تك��ون يف هذا 
الجت��اه الذي تقدم��ه ثقافة الق��راآن الكرمي، تقدمه ثقاف��ة الغدير، 
تقدمه ثقافة الولية، اإما اأن تكون يف هذا الجتاه تتولى اهلل وتوؤمن 
بوليته عليك، واأن ولية ر�ضوله امتداد لوليته، واأن ولية الإمام 
عل��ي )عليه ال�ض��الم( امت��داد لولية الر�ض��ول )�ض��لوات اهلل عليه 
وعل��ى اآله(، واأن ولي��ة اأولياء اهلل والهداة لعب��اده امتداد لولية 
اهلل �ض��بحانه وتعالى ويف اإطار ولية اهلل �ض��بحانه وتعالى، ولية 
قائمة على الرحمة، ولية تبني اأمة على اأ�ض��ا�ض الرحمة واحلكمة 
والع��زة، تبن��ي اأم��ة لتك��ون قوي��ة، تبن��ي اأم��ة لتكون مب�ض��توى 
م�ضوؤوليتها الكربى يف الأر�ض كاأمة اأخرجت للنا�ض تاأمر باملعروف 

وتنه��ى عن املنكر، اأمة لها م�ض��وؤوليتها العاملية يف اإقامة احلق، يف 
اإقامة العدل، يف مواجهة الظلم ولتكون مب�ضتوى هذه امل�ضوؤولية يف 

عزتها، يف قوتها، يف حكمتها، يف ارتقاء وزكاء نفو�ض اأبنائها.
اأو �ض��يكون البدي��ل ه��م اليه��ود والن�ض��ارى والذل��ة واخلنوع 
والعبودية والهوان كما هو حا�ض��ل يف ه��ذه املرحلة لأمة ابتعدت 

عن التويل احلقيقي هلل ور�ضوله والذين اآمنوا. 
هذان امل�ض��اران املتباينان اإما اأن يكون الإن�ض��ان يف هذا الجتاه 
كم�ض��لم وهذا ال�ض��يء الطبيعي لالإن�ضان كم�ض��لم، اجتاه اأن نتولى 
اهلل ور�ض��وله والإم��ام علي )عليه ال�ض��الم( ومن ه��م امتداد لالإمام 
علي )عليه ال�ضالم( يف اإطار ولية اهلل �ضبحانه وتعالى، اأو الجتاه 
الآخر املباين لهذا الجتاه؛ لأن الجتاه الآخر اجتاه اتخاذ اأمريكا 
واإ�ض��رائيل اأولي��اء معن��اه: اأن يكونوا هم من يتحكمون يف �ض��وؤون 
ه��ذه الأمة، اأن يكون ما هو �ض��ائد يف واقع النا���ض، ما ُيفَر�ض على 
النا���ض، م��ا يعمله النا���ض، ما يتوجه في��ه النا�ض، ما ُيل��َزم النا�ض 
بالتوج��ه اإليه، ما ُيلَزم النا�ض بالتقبل ل��ه هو ما تريده اأمريكا ل ما 
يري��ده اهلل، م��ا تري��ده اأمريكا ل ما ياأم��ر به اهلل، ما تق��رره الإدارة 

الأمريكية ل ما ياأمر اهلل به يف كتابه.
 فياأم��ر اهلل باأم��ر ويوج��ه توجيهاً معيناً ويكون هن��اك يف املقابل 
اإرادة اأمريكي��ة مناق�ض��ة له��ذا التوجي��ه الإلهي، توج��ه اأمريكي، 
اأم��ر اأمريك��ي يعار�ض هذا التوجي��ه الإلهي، فهن��اك ُيوؤَثر ما تريده 
��ل، يكون  اأمري��كا عل��ى ما يري��ده اهلل، فيك��ون املُتبع، يك��ون املُتقَبرّ
ه  ال�ض��ائد، يكون ما ُيدَفع اإلي��ه النا�ض، ما ُيوؤَمر ب��ه النا�ض، ما ُيوَجرّ
اإليه النا�ض، ما ُتبَنى عليه حياتهم، ما ُتبَنى عليه �ضوؤونهم، ما ُتدار 
به اأمورهم �ضيا�ض��ياً، اقت�ضادياً، ثقافياً يف كل اأمورهم و�ضوؤونهم ما 
تري��ده اأمريكا واإ�ض��رائيل، ما تقرره اأمريكا واإ�ض��رائيل، ما تاأمر به 
اأمريكا واإ�ضرائيل، ل ما اأراده اهلل، ل ما اأمر به اهلل، ل ما قرره اهلل. 
يك��ون املُتَبع بدًل م��ن القراآن الك��رمي وتعليمات الق��راآن الكرمي 
تعالي��م الإدارة الأمريكية، وما يقدم��ه الأمريكيون الذين يزورون 
ه��ذه الدول��ة العربي��ة اأو تل��ك الدولة العربي��ة، يكون َه��م الزعيم 
العرب��ي اأو احلاكم العربي اأو النظام العربي اأو احلكومة العربية 
ي على �ضعبها، اأن توجه �ضعبها، اأن تقرر يف �ضوؤون  املعينة اأن مُت�ضِ
�ض��عبها ما تري��ده الإدارة الأمريكي��ة، وما الذي �ض��رتيده الإدارة 
الأمريكية؟ ما الذي �ض��تقدمه اأمريكا واإ�ض��رائيل لأمتنا ول�ض��عوبنا 
كع��دوة حاق��دة ل تريد لن��ا اأي خري، كفئ��ة لي�ض لها اإن�ض��انية ول 
�ضمري ول �ض��رف ول اأخالق ول مبادئ، كفئة تعادي اهلل وتعادي 
الب�ض��رية وتعادي الإن�ض��انية؟ هل ميكن اأن يقدموا لنا ما فيه خري 
لن��ا؟ كل م��ا يقدمونه م��ن خطط، كلما يفر�ض��ونه علين��ا من روؤى، 
من ثقافات يف اأي �ض��اأن من �ض��وؤون حياتنا �ضيا�ضياً اأو اقت�ضادياً اأو 

ع�ضكرياً هو مبا ي�ضرب اأمتنا. 

بقدر ما تتفاعل األمة مع مبدأ الوالية بقدر ما 
ستكسب وتنتفع

 على العموم تبقى امل�ض��وؤولية على الأم��ة، بقدر ماهي تتفاعل، 
بق��در ماهي تتح��رك، بقدر ماهي ت�ض��تجيب يف واقعه��ا العملي مع 
مب��داأ الولية، تتولى اهلل ور�ض��وله والذين اآمن��وا - كما قال اهلل - 
بق��در ما �ضتك�ض��ب، تنتفع، حت�ض��ل عل��ى النتيجة الت��ي اأكد عليها 
َوَمْن َيَت��َوَلرّ اهلَل َوَر�ُض��وَلُه َواَلرِّذيَن اآََمُنوا  الق��راآن كنتيج��ة حتمية:ٰ 

َفاإَِنرّ ِحْزَب اهلِل ُهُم اْلَغاِلُبوَنٰ.
 فالتويل هذا هو �ض��ري يف خط الإ�ض��الم �ض��رٌي والتزام �ض��حيح يف 

املبادئ والقيم، يف الأخالق، يف التعاليم.
ن لك الرتباط   وعلي عليه ال�ص��ام حينما تعود اإلى �صريته ُيوؤَِماّ
بالنب��ي الرتب��اط بالق��راآن المت��داد ال�ص��ليم والنق��ي واملري��ح، 

ا. والقدوة العظيمة جًدرّ
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مرت علينا الذكرى ال�ضنوية لرحيل علم من اأعالم 
الهدى ومنارة من منارات العلم ومن اأهل الف�ض��ل 
والتقى ال�ض��يد العالم��ة بدر الدي��ن احلوثي والد 
ال�ض��هيد القائد ال�ض��يد ح�ض��ني بدر الدين احلوثي 
)ر�ض��وان اهلل عليه( وال�ضيد املولى عبد امللك بدر 
الدي��ن احلوثي )حفظ��ه اهلل(... وال�ض��يد العالمة 
بدر الدين احلوثي هو واحد من اأبرز علماء اليمن 
وم��ن اأكرث من واج��ه الطاغوت وت�ض��دى لالأفكار 
الدخيل��ة عل��ى املجتم��ع اليمن��ي املغلف��ة بلبو�ض 
الدين واملت�ض��رتة برداء ال�ضنة وكان له )ر�ضوان 
اهلل علي��ه( دورًا كب��ريًا يف ن�ض��ر العل��م وتنوي��ر 
الأجي��ال وحماية املجتمع من الغ��زو الوهابي بل 
والت�ض��دي لهم ولأفكارهم وال��رد املنهجي القراآين 
عليهم وعلى فتاواهم واأقوالهم التي ل متت للدين 
ول لالإ�ض��الم باأي �ض��لة، كما كانه ل��ه دور بارز يف 

امل�ضرية القراآنية املباركة..
ولق��د عا�ض العالم��ة الراحل باذًل حيات��ه كلها هلل 
حي��اًة حافل��ة بالعطاء الالحمدود يف �ض��بيل اإقامة 
الدي��ن واإيق��اظ الهمم وتب�ض��ري النا�ض مبنهج اهلل 
املتمث��ل يف كتاب��ه العظيم القراآن الكرمي واأم�ض��ى 
ُج��َلرّ اأيامه م��ع القراآن حليف��اً وقائ��دًا ومنهاجاً يف 
علم��ه وجهاده وثقافت��ه وتربيته اآم��رًا باملعروف 

وناهياً عن املنكر حتى وافته منية اهلل..
وق��د متي��ز ال�ض��يد ب��در الدي��ن رحم��ة اهلل عليه يف 
حيات��ه وخالل اأدائه العلمي والر�ض��ايل والرتبوي 
بن��اء  يف  الناجح��ة  القراآني��ة  الطريق��ة  بالت��زام 
النفو���ض فتخ��رج عل��ى يدي��ه م��ن يحم��ل روحية 
الق��راآن اجلهادي��ة ويحمل ال�ض��عور بامل�ض��وؤولية 
جتاه ق�ض��ايا امل�ض��لمني و�ض��طعت يف الأفق جنوُم 
لمعة اإث��ر تلك الرتبي��ة واأمُة قراآنية م�ضتب�ض��ره 
دفعها ذلك اإلى القي��ام بالواجب الذي ميليه عليها 
الق��راآن والواقع املظلم يف هذه املرحلة الع�ض��يبة 
ويكفي اأن ال�ضهيد القائد )ر�ضوان اهلل عليه( ما هو 

اإل ثمرة � كما قال � من ثمرة هذا العابد الزاهد.
وق��د كان )�ض��الم اهلل علي��ه( اأك��رث علماء ع�ض��ره 
معان��اَة و�ض��ربًا وتلق��ى املتاع��ب وال�ض��تهداف 
والنف��ي وحماولت القت��ل املتع��ددة ، واملنع من 
ال�ضفر حتى لتلقي العالج ذلك اأنه كان يعاين كثريا 

من مر�ض مزمن ) الربو (
كان ه��ذا كله لأنه اختار املواقف القراآنية العملية 

التي ي�ض��دع فيها باحلق ل يخاف يف اهلل لومة لئم 
فكان بحق العامل الذي حمل موا�ضفات العلماء يف 
ِ َوَيْخ�َضْوَنُه َوَل  القراآن )اَلرِّذيَن ُيَبِلرُّغوَن ِر�َضاَلِت اهلَلرّ
ِ َح�ِضيباً ( جم�ضدَا  َ َوَكَفى ِباهلَلرّ َيْخ�َض��ْوَن اأََحدًا اإَِلرّ اهلَلرّ
بذل��ك روحية اأنبياء اهلل واأوليائ��ه وورثة كتبه يف 
الهتم��ام باأمر عب��اد اهلل ومالم�ض��ة واقعهم املرير 
فكانت ت�ض��در عن��ه املوؤلف��ات الهامة اإ�ض��افة اإلى 
البيان��ات الت��ي تدعو اإلى تبن��ي املواقف املطلوبة 
جت��اه املوؤام��رات الأمريكي��ة والإ�ض��رائيلية وم��ا 

يتطلبه ال�ضراع مبختلف اأنواعه
ويف �ض��بيل ذلك ناله ما ناله من املتاعب والت�ض��رد 
يف اجلب��ال ومل يعام��ل كع��امل من علم��اء الأمة بل 
ول كرجل كبري طاعن يف ال�ض��ن مثقٌل باآلم املر�ض 
فتحم��ل �ض��ابرًا حمت�ض��باً ذل��ك لوج��ه اهلل حت��ى 
توفاه اهلل على ذلك تاركاً لالأمة الإ�ض��المية القدوة 
والأ�ض��وة واملث��ل العظيم ملن ميث��ل دين اهلل وفق 

منهجه القراآن الكرمي
بالعالم��ة  تعريف��ي  تق��دم احلقيق��ة موج��ز  هن��ا 
الراح��ل، معرتف��ني ب��اأن التعري��ف بهام��ة كبرية 
كال�ض��يد بدر الدين )ر�ضوان اهلل عليه( ل ميكن اأن 
تفي به �ض��طور قليلة اأو حتى جملد ولكنه �ضي�ضل 
َعَلٌم وقدوة ن�ض��تقي منه درو�ض ال�ض��رب واملثابرة 

واجله��اد وحتم��ل ال�ض��دائد والعناء يف �ض��بيل 
اهلل..

نسبه :
الورع  الويل  العالمة ملجتهد  ال�ضيد  هو 

املف�ضر  ال�ضابر  املجاهد  الزاهد 
الدين  اأمري  بن  الدين  بدر 

بن  حممد  احل�ضنيبن  بن 
بن  اأحمد  بن  احل�ضني 

زيدبن يحي بن عبداهلل بن 
عبداهلل  بن  الدين  اأمري 
املطهر  بن  نه�ضل  بن 
عبداهلل  بن  اأحمد  بن 
بن عزالدين بن حممد 
بن اإبراهيم بن املطهر 

بن  بالغمام  املظلل 
بن  املرت�ضى  بن  يحيى 

مطهر بنالقا�ضم بن املطهر 
بن حممد بن املطهر بن علي 

يحيى  الهادي  مام  الإ بن  اأحمد  النا�ضر  مام  الإ بن 
اإ�ضماعيل  بن  اإبراهيم  بن  القا�ضم  بن  احل�ضني  بن 
بن اإبراهيم بن احل�ضن بن احل�ضن بن علي بن اأبي 

طالب، عليهم �ضالم اهلل

ومن مشـائخه، والده السـيد العالمة احملقق، 
أمير الديـن احلوثي املتوفي سـنة1394 هـ، 
وعمـه العالمة احلسـن بـن احلسـني احلوثي 

املتوفي سنة 1388هـ، وجل قرائته عليهما.
اأج��ازه عدد م��ن العلم��اء ذكره��م يف كتاب��ه )مفتاح 
اأ�ضاني��د الزيدي��ة(، ويف مقدم��ة كتاب��ه )�ض��رح اأمايل 

بن زيد بن علي(، عكف الإم��ام اأحمد بن عي�ضى 
ي���ض عل��ى  ر لتد ا

والتاألي��ف، وتتلم��ذ على يدي��ه ع�ضرات م��ن العلماء 
وط��الب العلم، ول��ه العديد من املوؤلف��ات املطبوعة 
واملخطوط��ة، منه��ا تف�ض��ريه للق��راآن الك��رمي، ول��ه 
اجته��ادات معروف��ة، وامتاز ط��ول حيات��ه بالورع 

التام، والزهد والعبادة، والتوا�ضع.
ثناء العلماء عليه :

ال�ضيد  راأ�ضهم  وعلى   ، ع�ضره  علماء  عليه  اأثنى 
بن  حممد  بن  الدين  جمد  الويل  املجتهد  العالمة 
من�ضوراملوؤيدي ر�ض��وان اهلل علي��ه، وقال يف ترجمة 
 ، والدرا�ضة  العلم  ر�ضيع  العالمة  ال�ضيد  هو   : له 
والعمل  العلم  من  ،وهو  والهداية  العلم  وربيب 
على ، وله من الفكر الثاقب والنظرال�ضائب  باملحل الأ

وفر والقدح املعلى . احلظ الأ

وقال عنه في قصيدة له :
جنم �لكر�م �لفذ بدر �لدين * جنل �أئمة للمهتدين جنوم

ال غرو �إن حاز �ل�شيادة نا�شئًا * فهو �لكرمي ومن مناه كرمي
�أهذي �إليه من �لفر�ئد فكره �لـ ***�شايف عقودً� ز�نها �لتنظيم

�أهًال بن�رش من �شذ�ها طيب * �أرج يفوح عبريها �ملختوم
إليك يا بدر �لهد�ية هذه * عذرً� فاأنت مبا تر�ه عليم فا

لطاف يكلوؤك �لذي ***�أف�شاله للعاملني عميم ال زلت يف �الأ
يحيي ر�شوم �لعلم بعد درو�شها * يجنى لك �ملنطوق و�ملفهوم
وعليك ما �بت�شم �لطباح ب�شوئه * من ربنا �لتكرمي و�لت�شليم

ح�ضن  بن  ح�ضني  العالمة  ال�ضيد  وقال 
احلوثي :

 ، العلم  منبع   ، الكامل  العامل  ال�ضيد 
 ... البقية  وبقية  اخلرية  وخرية 
اإلى قوله : الذي امتاز بالورع 

والزهد وكل ف�ضيلة . 
اهلل  ر�ض��وان  امتاز  وقد 
 ، التام  بالورع  علي��ه 
 ، والعبادة  والزهد 
وبذل  والتوا�ضع 

نف�ضه ونفي�ضه يف
جماهدًا   ، اهلل  �ضبيل 
وقلمه  ول�ضانه  مباله 
منهج  عن  ومدافعاً   ،
ال�ضحيح  البيت  اأهل 
كل  على  ال�ضالم  عليهم 

امل�ضتويات .

مؤلفاته
له موؤلفات كثرية تدل على غزارة علمه و�ضعة اطالعه ومنها:

1- تف�ضري جزء تبارك وجزء عم.
2- التي�ضري يف التف�ضري

وج��ودة نظره، طبع من��ه تف�ضري الفاحتة والبق��رة واآل عمران 
يف جملد.

3- حترير الأفكار عن تقليد الأ�ضرار، طبع �ضنة 1414ه�، وهو 
يف ال��رد على �ضبه��ات الوهابي��ني املتم�ضلف��ني، و�ضمنه مباحث 

هامة يف الأ�ضول واحلديث.
4- الإيجاز يف الرد على فتاوى احلجاز )طبع(.

5- الزهري اأحاديثه و�ضريته )طبع(.
6- الغارة ال�ضريعة يف الرد على الطليعة )طبع(.

7- �ض��رح اأم��ايل الإمام اأحم��د بن عي�ضى بن زيد ب��ن علي عليهم 
ال�صام )خمطوط(.

8- طرق تف�ضري القراآن الكرمي
9- ك�صف الغمة يف م�صاألة اختاف الأمة )خمطوط(.
10- املجموعة الوافية يف الفئة الباغية )خمطوط(.

11- القا�صب اخلاف�س لهامات النوا�صب )خمطوط(.
12- التحذير من الفرقة )طبع(.

13- اأحاديث خمتارة يف ف�ضائل اأهل البيت عليهم ال�ضالم.
ر�ضائل وكتيبات

اأما ر�ضائله وكتيباته فت�ضمل:
1- اإر�ضاد الطالب اإلى اأح�ضن املذاهب.

2- اإي�ضاح املعامل يف الرقى والتمائم.
3- بي��ان الره��ان م��ن القراآن عل��ى تخلي��د اأولي��اء ال�ضيطان يف 

النريان.
4- التبيني يف ال�ضم والتمني.
5- اآل حممد لي�ضوا كل الأمة.

6- اجلواب على احلكمي.
7- الزيدية يف اليمن.

8- الفرق بني ال�ضب والقول احلق.
9- من هم الراف�ضة.

10- من هم الوهابية.
11- املطرفية.

12- الن�ضيحة املفيدة.
وفاته

ت��ويف رحمه اهلل يوم 19 ذي احلج��ة �ضنة 1431ه�، 
عن 86 عاماً، وقربه ب�ضعدة م�ضهور مزار.

بالتضحيات في سبيل الحرية نحن رابحون، 
ودون ذلك فليس إال الكارثة دون نتيجة 

بل خسارة الحاضر والمستقبل والدنيا 
واآلخرة

الخميس
6/  9 /  2018م 

الموافق 26 ذو 
الحجة 1439ه�  العدد 

)279(

نَفذت القوة ال�ضاروخية للجي�ض واللجان 
ال�ضعبي��ة  الراب��ع من �ضبتمرب م��ن العام  
2015 م عملي��ًة نوعي��ًة مبحافظة ماأرب، 
�ضق��ط عل��ى اإثره��ا ع�ض��رات القتل��ى م��ن 
قوات الغزو ومرتزقتهم يف منطقة �ضافر، 
م��ن  بالي�ضتي��اً  اأطلق��ت �ضاروخ��اً  حي��ث 
ط��راز تو�ضك��ا عل��ى مع�ضكر الل��واء 107 
ب�ضافر والذي اتخذته دول العدوان مقرًا 
لقواتها الغازية باملحافظة واأ�ضاب هدفه 
بدق��ة متناهية، م��ا اأدى اإل��ى تدمري كامل 

للمع�ضكر.
ونتج ع��ن ال�ضربة النوعي��ة مقتل ما يزيد 
ع��ن 67 جندي��ا اإماراتي��ا ، كم��ا �ضق��ط 42 

بحريني��اً،  جندي��اً  و16  �ضعودي��اً  جندي��اً 
اإ�ضاف��ة اإل��ى 12 جندياً اأردني��اً، بالإ�ضافة 
الإ�ض��الح  ح��زب  م��ن  مرتزق��ا   52 اإل��ى 
وعنا�ضر القاعدة وعدد كبري من اجلرحى.
اأما خ�ضائر العدو يف العتاد الع�ضكري فقد 
دمر ال�صاروخ 25 عربة حاملة �ضواريخ 
من نوع م��ا ن�ضتري وث��الث قاطرات وقود 
و 4ناق��الت اإ�ضع��اف وعددًا م��ن طائرات 
ا�ضتط��الع وطائرت��ني اأبات�ض��ي، واأحرتق 
عدد كبري م��ن الآليات الع�ضكرية الأخرى 
ما بني دباب��ة ومدرعة، وق��درت امل�ضادر 
اأن جمم��وع ما مت اإحراقه من هذه الآليات 

يفوق املائة اآلية ع�ضكرية.

واعرتف��ت الإم��ارات ر�ضمي��ا مبقت��ل 45 
م��ن جنوده��ا، يف حني اعرتف��ت البحرين 
وال�ضعودي��ة بج��زء �ضئي��ل م��ن القتل��ى 
املعروف��ة  ال�ضعودي��ة  �ضيا�ض��ة  �ضم��ن 
بتق�ضي��ط قتاله��ا لت�ضلي��ل ال��راأي الع��ام 
ال�ضعودي حول حجم اخل�ضائر احلقيقية 

التي تتكبدها يف عدوانها على اليمن.
وتعد �ضربة �ضاف��ر ، اكرب عملية ناجحة 
اكت�ضب��ت اأهمي��ة كب��رية باعتباره��ا اأول 
�ضربة قوية يتعر�ض لها حتالف العدوان 
باعتباره��ا ال�ضرب��ة ال�ضاروخي��ة الكرث 
جناح��ا يف تاريخ ال�ضواري��خ البالي�ضتية 

من حيث حتقيق النتائج الكبرية.

الرابع من سبتمبر 2015م ..يوم دفن  توشكا الغزاة ومرتزقتهم في صافر

السيد العالمة بدرالدين بن 
أمير الدين احلوثي رضوان 

اهلل عليه في سطور
إمام املتقني وقدوة املستبصرين


