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بعد ثورة الواح��د  الع�سرين من �سبتمرب 
2014م  اأ�سبح��ت وزارة الداخلي��ة موؤ�س�سة 
وطنية واأ�سبحت من ال�سعب وملك ال�سعب  
ويف خدمة ال�سع��ب واأمنه فرجال الأجهزة 
الأمنية هم اأبن��اء كل اليمنيني لهم �سجل 
م�س��رف يف كل الأوقات، قدم��وا من بينهم 
ال�سه��داء الذي��ن �سح��وا باأرواحه��م  وهم 
والرت��زاق  العم��الت  لق��وى  يت�س��دون 
و�سب��كات التج�س���س واخلالي��ا الإجرامية  
دفاًع��ا عن اأم��ن وا�ستق��رار  اليمن وحماية 
جلبهته��ا الداخلي��ة .. ومازال��ت الأجه��زة 
الأمنية تقدم الت�سحيات كل يوم وت�سرب 
اأروع الأمثل��ة يف الدفاع عن الوطن بعزمية 
ل تل��ني اأو تنك�سر ويب��ذل رجالها اأرواحهم 

من اأجل  اليمن العزيز و�سعبها العظيم.

اأنه��م رج��ال �ص��دقوا الوع��د ، وبذل��وا كل غ��ال 
ونفي���س من اأج��ل اأن يحيا ه��ذا الوطن كرمي��اً اأبياً 
مرف��وع الراأ�س �ص��اربني املثل ملن اأت��ى بعدهم من 
اأجيال وموؤكدين اأن  اليمن احلرة الكرمية ت�صتحق 
كل الت�ص��حية وكل الف��داء. يف هذا التقرير تر�ص��د 
احلقيق��ة اأب��رز اإجن��ازات االأجه��زة االمنية خالل 

اربعة اعوام من العدوان على اليمن 

إجنازات  األجهزة األمنية واللجان 
الشعبية تعري مشروع العدوان

فر�ص��ت االأجه��زة االأمني��ة بع��د انت�ص��ار ث��ورة 
21 �ص��بتمرب2014 معادلتها عل��ى االأر�س لتعي�س 
البالد يف ظل اأمن وا�ص��تقرار منهية بذلك عقودا من 
الو�ص��اية االأجنبي��ة والفو�ص��ى االأمنية وي�ص��بح 
وممتلكات��ه  حيات��ه  عل��ى  مطمئن��ا  مواط��ن  " كل 
ولي���س علي��ه من خطر �ص��وى العدوان ال�ص��عودي 

االأمريكي".

اإلجنازات في أرقام 
عل��ى الرغم م��ن املخاط��ر االأمنية الت��ي اأوجدها 
الع��دوان واأدوات��ه، اإال اإن �ص��نعاء عازم��ة عل��ى 
حتقيق اال�ص��تقرار وهو ما ك�ص��فته االإح�ص��ائيات 

االأمني��ة التي اأعلنته��ا وزارة الداخلي��ة، اخلمي�س 
�لفائ��ت يف بي��ان و�لتي �أك��دت �إحب��اط  "32 عملية 
انتحاري��ة ومفخخ��ة وتفكي��ك األ��ف و345 عب��وة 

نا�صفة منذ بداية العدوان" يف مار�س 2015.
باالإ�صافة اإلى ذلك متكنت االأجهزة االأمنية خالل 
نف�س الفرتة من اإلقاء القب�س على ع�صرات العنا�صر 
املرتبطة بالقاعدة وداع�س، لتك�صف التحقيقات مع 
تلك �لعنا�ص��ر عن ت��ورط دول �لعدو�ن يف �لتمويل 
والتوجي��ه بتنفي��ذ عملي��ات اإجرامي��ة يف الطرقات 

واالأ�صواق وامل�صاجد واالأماكن العامة.
وع��ن االأو�ص��اع االأمني��ة قب��ل الث��ورة ك�ص��فت 
ال��وزارة اأن "اأمريكا واأدواتها عمالئها ا�ص��تطاعت 
اأن تتالع��ب باالأم��ن واال�ص��تقرار يف الب��الد وتنف��ذ 
اأكرث م��ن ثمانية اآالف و132 عملية اغتيال واإخفاء 
ق�ص��ري وه��ذه االأرقام من اإح�ص��ائية اأمنية للفرتة 
م��ن 1990 حت��ى 2014م" وه��و ما ف�ص��لت به تلك 

االأدوات عقب الثورة التي اأعادت لليمن قراره.
االإجن��ازات االأمنية له��ا الكثري م��ن الدالالت من 
اأهمها اأنها تك�ص��ف حقيقة م�صروع العدوان وحجم 
موؤامرته وحماوالت��ه زعزعة االأمن وقتل اأكرب قدر 
من اليمنيني �ص��واء بطائراته اأو عن طريق اأدواته 
على االأر���س من اجلماعات التكفريية ليبقى اليمن 
حتت و�صايته، كما اأنه ُيظهر حجم اجلهود االأمنية 
الت��ي يبذله��ا رج��ال االأم��ن باإمكاناته��م الذاتية يف 

ظروف احلرب واحل�صار املفرو�س على البالد.
اال�ص��تقرار اأمني الذي تعي�ص��ه العا�صمة اليمنية 
�ص��نعاء، وكذل��ك احل��ال يف ع��دد م��ن املحافظ��ات 
اليمنية الواقعة يف ظل املجل�س ال�صيا�ص��ي االأعلى، 
عرى م�ص��روع الغزاة واملحتلني الذي مل يجلب اإال 
اخل��راب والفو�ص��ى اإلى ع��دن واملناط��ق املحتلة 

االأخرى.
 وجعجعة العدوان يف و�صائل اإعالمه التي يدعي 
فيها اأنه جاء من اأجل ا�صتقرار واأمن اليمن يناق�صه 
واق��ع املحافظ��ات الت��ي ي�ص��يطر عليه��ا االحت��الل 
فعناوينه��ا  ال�ص��عودي،  االإمارات��ي  االأمريك��ي 
الفو�ص��ى واالغتياالت والتفجريات واال�صتباكات 
امل�ص��لحة بني الق��وات التابع��ة الأجنح��ة العدوان 
وانت�ص��ار اجلماع��ات التكفريي��ة، وه��و م��ا يع��ده 
مراقبون ك�ص��فا للرغبة احلقيقية للدول الغازية يف 
تفتي��ت اليمن واالإبقاء على حال��ة الال دولة لتتمكن 

من ال�صيطرة على مقدراته ونهب ثرواته.

اأم��ا يف مناط��ق ال�ص��يادة اليمني��ة اخلارج��ة عن 
"اأن  االأمني��ة  االأجه��زة  توؤك��د  الع��دوان  �ص��يطرة 
الو�ص��اية على اليم��ن رحلت ورحل معه��ا اأدواتها 
وعمالوؤه��ا كم��ا رحل��ت معه��م عملي��ات االغتي��ال 
والتفج��ريات واالختطاف��ات والتعذيب الوح�ص��ي 
واالنتهاكات الب�ص��عة يف �ص��جوٍن ومعتقالٍت علنيٍة 
املناط��ق  يف  منت�ص��رة  وكث��رية  عدي��دة  و�ص��رية 
الغ��زاة  ت�ص��لط  حت��ت  تق��ع  الت��ي  واملحافظ��ات 

واأدواتهم االإجرامية.
بالتزام��ن م��ع احل��رب الع�ص��كرية الت��ي ي�ص��نها 
العدوان هناك حرب اأمنية تدور من خلف ال�ص��تار 
متكنت قوات االأمن فيها من اف�صال معظم خمططات 
الع��دوان، فعل��ى �ص��بيل املث��ال م��ع ب��دء معرك��ة 
احلديدة مت اإلقاء القب�س على خاليا العدوان التي 
تعم��ل حت��ت اإدارت��ه لتفجري الو�ص��ع م��ن الداخل 

وبحوزتها اأجهزة ات�صاالت ومعدات قتال.

أبرز اإلجنازات باألرقام
م��ن  اهلل  بتوفي��ق  االأم��ن متكن��وا  متك��ن رج��ال 
اإف�صال32 عملية انتحارية ومفخخة وتفكيك 1345 
عبوة نا�ص��فة من��ذ بداية العدوان حت��ى يومنا هذا 
.. فاإننا �ص��ندرك حقيقتني بالغتي االأهمية ، االأولى 
تتج�ص��د يف اإدراك حجم اجلهود االأمنية التي بذلها 
رجال االأمن للو�ص��ول اإلى هذا امل�صتوى الكبري من 

االإجنازات االأمنية الكبرية ،
واأم��ا االأمر الثاين فيتمث��ل يف اإدراك حجم موؤامرة 
الع��دوان وع��دد حماوالت��ه الفا�ص��لة التي تك�ص��ف 
قبحه وتعري حقيقته يف حماولة ا�ص��تهداف االأمن 

واال�ص��تقرار بكل م��ا اأوتي من قوة، ل��وال تاأييد اهلل 
ويقظة وا�صتب�ص��ال رجال �ص��دقوا م��ا عاهدوا اهلل 
عليه .. وقفوا �صدا منيعا... وحالوا دون متكنه من 

تنفيذ خمططاته االإجرامية .
واإذا كان��ت قوى الطغيان واالجرام واال�ص��تكبار 
العاملي بقيادة اأمريكا واأدواتها االجرامية العميلة 
ا�ص��تطاعت اأن تتالعب باالأمن واال�صتقرار يف بالدنا 
قب��ل ثورة الواحد والع�ص��رين من �ص��بتمرب وتنفذ 
اأك��رث م��ن 8132 عملي��ة اغتي��ال واإخف��اء ق�ص��ري 
وه��ذا االرقام من اح�ص��ائية مهمة لدرا�ص��ة امنية 
للفرتة من 1990 حتى 2014م فاإنها بعد ثورة 21 
�صبتمرب ف�صلت حتى انخف�صت عمليات االغتياالت 

اإلى اأدنى رقم بف�صل اهلل وعونه وتوفيقه .
واأمام هذا االإجناز االأخري توؤكد وزارة الداخلية 
واالأجهزة االأمنية اعتزازها وفخرها برجال االأمن 
البوا�ص��ل ، واأبن��اء املجتم��ع املخل�ص��ني لوطنه��م 
، الذي��ن اثبت��وا بتعاونه��م م��ع رج��ال االأم��ن اأنهم 
قادرون على �إ�ص��قاط موؤ�مر�ت �لعدو�ن على كافة 

امل�صتويات .
واإن كان��ت ه��ذه ال�ص��بكة االإماراتي��ة االإجرامية 
�ص��قطت موؤخ��را باأي��دي رج��ال االأم��ن ، فاإنه��ا يف 
االأ�ص��ا�س �ص��قطت مبجملها على اأيدي اأبطال ثورة 
الواح��د والع�ص��رين م��ن �ص��بتمرب املجي��دة ، منذ 
اإعالن انت�ص��ارها يف 21 �صبتمرب 2014م ، وما بقي 
لي�س �ص��وى تفا�ص��يل �ل�ص��قوط �لكبري مل�صاريعهم 

االإجرامية اخلبيثة.
وال يخف��ى عل��ى اأح��د اأن الو�ص��اية عل��ى اليمن 
رحلت ورح��ل معها اأدواته��ا وعمالوؤها كما رحلت 

معهم عمليات االغتيال والتفجريات واالختطافات 
يف  الب�ص��عة  واالنته��اكات  الوح�ص��ي  والتعذي��ب 
�ص��جوٍن ومعتقالٍت علنيٍة و�ص��رية عديدة وكثرية 
منت�ص��رة يف املناط��ق واملحافظ��ات التي تقع حتت 
ت�ص��لط الغ��زاة واأدواته��م االإجرامي��ة ؛ و مل يعد 
ه��ذا خفيا على اأحد بل ب��ات حديثا وحقيقة يعرفها 
اجلمي��ع يف الداخ��ل واخل��ارج العرب��ي واالقليمي 

والدويل.
اإجن��از اأمن��ي كبري ي�ص��في �ص��دور ق��وم موؤمنني 
"�أجه��زة �لأمن تك�ص��ف تفا�ص��يل �إ�ص��قاط �خللية 

االإجرامية التابعة للمخابرات االإماراتية"
متكن��ت اجله��ات املخت�ص��ة ب��وزارة الداخلي��ة 
بف�ص��ل اهلل وتوفيقه من تفكيك �صبكة ا�صتخباراتية 
خط��رية تابع��ة للمخاب��رات االإماراتي��ة املعادية ، 
واألقت القب�س على عنا�ص��رها العمالء الذين كانت 
دربتهم وجندتهم اال�صتخبارات االإماراتية يف ن�صق 
واح��د وف��رتات متفاوتة لر�ص��د وجم��ع معلومات 
ذات خط��ورة عالية ع��ن اأهداف مدني��ة وحكومية 
واأمني��ة ، و�ص��فارات عربية واأجنبية ، ومن�ص��ئاآت 
واأمني��ة  �صيا�ص��ية  و�صخ�ص��يات   ، اقت�ص��ادية 
واجتماعية، ومن�صاآت خدمية وفنادق وموؤ�ص�صات 
حكومي��ة عل��ى راأ�ص��ها مكت��ب رئا�ص��ة اجلمهورية 
باأمانة العا�ص��مة ومبن��ى وزارة الداخلية وقوات 
النجدة وحمطة �ص��ركة النفط وحو�س ا�صطوانات 
الغ��از املن��زيل مبنطقة ذهبان ومن��ازل مواطنني يف 
عدة اأحياء والكث��ري من االأماكن واالهداف املدنية 

والتجارية االأخرى.
حيث ق��ام املدعو : اأب��و �ص��هيل االإماراتي العقيد 
م. خ. الطنيجي، باإدارة تلك ال�ص��بكة ب�صكل مبا�صر 
قب��ل اأن يتم ك�ص��فها واإلقاء القب�س على عنا�ص��رها 

االإجرامية .
وقد جاء �ص��قوط �ل�ص��بكة �ل�ص��تخبارية بعد �أن 
اتخ��ذت اال�ص��تخبارات االإماراتي��ة تداب��ري فائقة 
التعقي��د لتف��ادي ك�ص��ف عمالئه��ا م��ن قب��ل االأم��ن 
اليمني وطورت اأ�صاليب عملها ، حيث اعتمدت على 
ت�ص��غيل االأفراد ب�ص��كل اأحادي ومنف�ص��ل عن بقية 
اخللية، وا�صتخدمت و�صائل ات�صال بالغة ال�صرية، 
واأ�ص��اليب عمل مراوغة يتم حتديثها ب�صكل م�صتمر 
، اإال اأن توفيق اهلل لرجال االأمن قد اأ�صقطهم جميعا 
يف زمن قيا�ص��ي وهو ما ميثل جناحا كبريًا ي�ص��اف 

اإلى االإجنازات االأمنية ال�صابقة .
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سالح اجلو املسير يشن هجوًما على مطار دبي الدولي
اأعلنت القوة البحرية والدفاع ال�ص��احلي، 
نوعي��ة  عملي��ة  تنفي��ذ  ع��ن  االأح��د،  اأم���س 
ا�ص��تهدفت اأهدافا ع�ص��كرية �ص��عودية داخل 

ميناء جيزان.
الق��وة  اأن  ع�ص��كري  م�ص��در  واأو�ص��ح 
البحري��ة والدف��اع ال�ص��احلي نف��ذت عملي��ة 
نوعية ا�ص��تهدفت جمموعة م��ن زواق حر�س 
احل��دود ال�ص��عودي داخ��ل ميناء جي��زان.. 
واأكد امل�ص��در وقوع خ�صائر كبرية واحرتاق 
ع��دد م��ن زوارق حر�س احل��دود اإثر الهجوم 

داخل امليناء.
وتعد هذه هي املرة الثانية التي ت�ص��تهدف 
اأهداف��ا ع�ص��كرية  اليمني��ة  الق��وة البحري��ة 

�ص��عودية قبال��ة �ص��واحل جيزان خ��الل اأقل 
من �صهر.. وا�ص��تهدفت القوات البحرية لدى 
م��ن  االأول  ال�ص��عبية، يف  اجلي���س واللج��ان 
�ص��بتمرب احلايل، بارجة ع�ص��كرية �ص��عودية 

قبالة �صواحل جيزان.

ال�ص��عودي  الع��دوان  حتال��ف  وي�ص��ن 
االأمريك��ي حربا على اليمن منذ مار�س 2015 
كما يفر�س ح�ص��ارا بحريا وجويا وبريا على 
البالد وهو ما ت�صبب باأ�صواأ كارثة اإن�صانية يف 

العامل بح�صب ما توؤكده االأمم املتحدة.

عملية نوعية للقوة البحرية داخل ميناء جيزان
�ص��ن �صالح اجلو امل�صري فجر اأم�س االأحد هجوًما جوًيا 

ب�صل�صلة غارات على مطار دبي الدويل.
واأفاد م�ص��در يف �ص��الح اجلو امل�صري اأن طائرة م�صرية 
من طراز "�ص��ماد3 "نفذت �صل�صلة غارات على مطار دبي 

الدويل الذي يبعد عن اليمن ما يزيد عن 1200 كم.
وه��ذه ه��ي امل��رة الثاني��ة الت��ي ت�ص��تهدف فيه��ا دب��ي 
العا�ص��مة االقت�ص��ادية لالإم��ارات ردا عل��ى م�ص��اركتها 
الرئي�ص��ة يف العدوان على اليمن وارتكاب مئات اجلرائم 

بحق املدنيني منذ ما يقرب من اأربعة اأعوام.
وكان �ص��الح اجل��و امل�ص��ري ق��د �ص��ن يف 27 اأغ�ص��ط�س 
املا�ص��ي عدة غارات جوية على مطار دبي الدويل بطائرة 

من ذات الطراز.
يذكر اأن �ص��الح اجلو امل�ص��ري كان قد نف��ذ يف 26 يوليو 

املا�ص��ي، �صل�ص��لة غ��ارات عل��ى مط��ار اأبو ظب��ي الدويل 
بطائرة �صماد3.
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احلقيقة /تقرير /ماجد الوشلي 
�س��ريان  احُلدي��دة  حمافظ��ة  تعت��رب 
احلياة اليمنية وقل��ب املالحة البحرية، 
التي جتعُل من ال�س��احل الغربي املعركة 
املف�سلي��ة والت��ي ُت��دد  بو�سل��ة امل�سار 
ال�سرتاتيج��ي لالأزم��ة اليمني��ة وتر�سم 
املفاو�ض��ات  مل�ض��ار  العام��ة  اخلط��وط 
واحل��ل ال�سيا�سي جلميع الأطراف، وهذا 
يجعل م��ن ال�ضاحل الغربي نقطة حتول 
ومعادلة جيو�سيا�سية وع�سكرية هامة..

فمن��ذ بداية العدوان عل��ى اليمن يف  26 مار�س من 
العام 2015  ال زالت تعي�س حمافظة احُلديدة واقع 
املاأ�صاة املعي�صية واالقت�صادية بكل مقومات احلياة 
الب�ص��رية الأن حمافظة احلديدة له��ا اأهمية كربى يف 
العم��ق اال�ص��رتاتيجي والع�ص��كري واالقت�ص��ادي، 
وتط��ل 12 مديري��ة من مديري��ات حمافظة احلديدة 

على �صواحل البحر االأحمر ..
املعي�ص��ي   ال�ص��ريان  ميث��ل  احلدي��دة  فمين��اء 
واالقت�صادي الأغلب املحافظات اليمنية التي تتغذى 
باملواد االأولية وال�ص��حية والطبية وخا�صة يف هذه 
الظ��روف اال�ص��تثنائية والتاريخي��ة الت��ي مي��ُر بها 
ال�ص��عب اليمني من ع��دواٍن اأمريكي �ص��عودي جعل 
م��ن االأر�س اليمنية م�ص��رحاً مفتوحاً ل��كل العمليات 
االإجرامي��ة واالبادية بح��ق املدني��ني واالأبرياء من 
اأبن��اء ال�ص��عب اليمني والتي �ص��هدت عليه��ا تقارير 
دولي��ة واأممي��ة اأنه��ا جرائ��م ح��رب يعاق��ب عليه��ا 
القان��ون ال��دويل واأخره��ا تقرير اخل��رباء الدوليني 
وال��ذي قدموا �ص��ورة عامة مما يح�ص��ل م��ن واقع 
املاأ�صاة واملعاناة لكل اأبناء ال�صعب اليمني يف جميع 

املحافظات ال�صمالية واجلنوبية  ..

وتعت��رب معرك��ة ال�ص��احل الغربي معركة “ك�ص��ر 
العظم ” ومعركة التحدي وامل�صري جلميع االأحرار 
والوطنيني من اأبناء ال�صعب اليمني بجميع مكوناته 
واأحزاب��ه، وبالت��ايل ف��اإن ه��ذه املعرك��ة املف�ص��لية 
تكت�ص��ب اأهمية خا�صة وا�ص��رتاتيجية الأنها البوابة 
الرئي�صية والوحيدة التي حتافظ على �صيادة اليمن 
ووحدت��ه من الُغ��زاة واملُعتدين الذي��ن يطمعون يف 
نهب اخلريات والرثوات الطبيعية ويف ك�ص��ر اإرادة 
ال�ص��عب اليمني وجتويعه وح�ص��اره وجعله حتت 

�صلطة االآمر االأمريكي وال�صعودي واالإماراتي ..
وهن��ا نالح��ظ اأنه بات من الوا�ص��ح اأن وا�ص��نطن 
تقف كلياً وراء الت�ص��عيد يف ال�ص��احل الغربي حتت 
ذريع��ة حماي��ة املالح��ة البحري��ة والدولية وحتت 
ُم�ص��ميات احلف��اظ عل��ى االأم��ن وال�ص��لم الدوليني، 

وتقوم بالت�صعيد الع�صكري عرب اأدواتها ال�صعودية 
اللوج�ص��تي  دعمه��ا  يف  وم�ص��تمرة  واالإماراتي��ة 
واملخابرات��ي رغم كل املج��ازر واجلرائم التي يقوم 
به��ا التحال��ف ال�ص��عودي االأمريكي ب�ص��كل يومي يف 
املناطق واملحافظات اليمنية والتي تخالف القوانني 
واالأع��راف الدولية وال حت��رتم  املبادئ ال�ص��يادية 

واملُحقة لل�صعوب واالأوطان امل�صتقلة..
ويب��دو اأن وا�ص��نطن قررت اي��كال مهم��ة الهجوم 
– العمليات الع�ص��كرية الربية واجلوية والبحرية 
–  عل��ى احُلديدة الأبو ظبي لعدة اعتبارات اأبرزها 
عالقة االإماراتيني وتن�صيقهم مع الكيان اال�صرائيلي 
واأي�ص��ا خيبة االأمل االأمريكي من االأداء ال�ص��عودي 
الع�ص��كري الهزي��ل يف �ص��نوات الع��دوان املا�ص��ية، 
والتي كانت نتائجها عك�ص��ية تكبد من خالل خ�ص��ائر 

ب�ص��رية فادح��ة وانعكا���س �ص��لبي عل��ى امل�ص��توى 
ال�ص��عبي يف ال�ص��ارع اخلليج��ي والعرب��ي مم��ا غري 
الكث��ري م��ن املع��ادالت وعك���س راأي عام لل�ص��ورة 

احلقيقية ملا ي�صمى التحالف العربي  ..
امليداني��ة  املُعطي��ات  خ��الل  م��ن  والوا�ص��ح 
والع�ص��كرية اأن اأب��و ظب��ي تعترب معرك��ة احلديدة 
معركته��ا والتي الُبّد اأن حت�ص��م فيه��ا وجودها رغم 
اأنه��ا من��ُذ بداية الع��دوان على اليمن ف�ّص��لت العمل 
يف مناط��ق اجلن��وب، وو�ص��عت يدها عل��ى املوؤانى 
من�ص��اآتها  ببن��اء  و�ص��رعت  اجلنوبي��ة  ال�ص��احلية 
اخلا�ص��ة يف اأك��رث م��ن ميناء عل��ى امتداد ال�ص��احل 
اجلنوب��ي م��ن احلدود مع �ص��لطنة ُعمان �ص��رقاً اإلى 
مين��اء ع��دن غرباً وحر�ص��ت عل��ى  �ص��يطرة اجُلزر 
اليمني��ة يف بح��ر الع��رب واأهمها جزيرة �ص��وقطرى 

و�صواًل اإلى جزيرة ميون عند م�صيق باب املندب ..
والب��د لنا اأن ن�ص��ري اإلى حج��م املاأ�ص��اة احلياتية 
الأبناء احلديدة وفقاً للت�ص��اريح الدولية ومنظمات 
املجتم��ع امل��دين والتقاري��ر االأممي��ة  فق��د ح��ذرت 
منظم��ة ” اأنق��ذوا االأطف��ال ”  م��ن اأن املجاعة باتت 
ُته��دد ملي��ون طفل ا�ص��ايف يف اليم��ن ب�ص��بب ارتفاع 
اأ�ص��عار امل��واد الغذائية، وقالت املنظمة االإن�ص��انية 
الربيطاني��ة : اأن الهجوم على احُلديدة �ص��يزيد عدد 
االأطف��ال املهددين باملجاعة يف اليمن اإلى 5،2 مليون 
طفل واأن اأي ا�ص��طراب يف امدادات الغذاء والوقود 
التي متُر عرب احلديدة ميكن اأن ي�ص��بب ماأ�صاة على 

نطاق غري م�صبوق يف اليمن ..
من جهتها �ص��رحت رئي���س جلنة االإنق��اذ الدولية 
تعمل  دولية  اأط��راف  هن��اك  ديفي��د ماليبيان��د” اأن 
الإبق��اء ما يدور يف اليمن بعيدًا عن انظار العامل واأن 
االأو�صاع �صتزداد تفاقماً اأكرث مع تدهور االأو�صاع يف 
احلديدة، وهناك الكثري من الت�صريحات الوا�صحة 
على حجم املعاناة للحياة الب�ص��رية الأبناء حمافظة 
احلديدة مما ي�ص��تدعي ت�صليط ال�ص��وء ب�صكل كامل 
ك��ي يت��م ال�ص��غط عل��ى املجتم��ع ال��دويل والربملان 
االأوروب��ي ليتحرك وفق القيم االإن�ص��انية والثوابت 
لل�ص��عوب  باحلري��ات  ترع��ى  الت��ي  احلقوقي��ة 

واملجتمعات”…
واجلدي��ُر بالذك��ر اأنن��ا نرى زخم��اً ٍاعالمي��اً لقوى 
الع��دوان وبروباغن��دا �ص��وداء النت�ص��ارات وهمية 
ملا ي�ص��مى اجلي�س الوطني ول��واء العمالقة املدعوم 
اإماراتي��ا و�ص��يطرتهم عل��ى املنطق��ة ودخوله��م اإلى 
و�ص��ط املدينة، وهن��اك الكثري من قنوات الت�ص��ليل 
لعم��الء  التابع��ة  ��حف  وال�صُ واملواق��ع  االإعالم��ي 
الريا���س واأبوظبي ك��ي حتقق انت�ص��ارات اإعالمية 
وت�ص��لل ال��راأي العام، والت��ي تناق�س كلي��اً املهنية 

االإعالمية وال�صحفية مل�صداقية اخلرب ..

من ميادين الجهاد

أحمد عايض أحمد
م��ا اأجنزه اليمن يف ميدان ال�ص��ناعات الدفاعية هو 
حم��ل فخ��ر واعتزاز وطني و�ص��بب �ص��دمة قا�ص��ية 
ورعب��ا حقيقيا لتحال��ف العدوان واثار ده�ص��ة دول 

املنطقة الأ�صباب عّدة 
منه��ا »ان اليم��ن بل��د مرتهن وبحال��ة تخلف و فقر 
مدق��ع طيلة عق��ود وفجاأة نه�ص��ت �ص��ناعة دفاعية 
مل حتققه��ا دول��ة بالعامل بزم��ن ال يتج��اوز العامني 
وعجل��ة تطوي��ر وبح��ث وت�ص��نيع دفاع��ي م�ص��تمر 
و�صلت اإلى م�صتويات قيا�صية بغ�صون اربع �صنوات 
وكل ه��ذا بحال��ة ح��رب كوني��ة ظاملة وح�ص��ار بري 
وبحري وجوي جمرم لذلك كانت الثورة ال�صبتمربية 
الفتية حتول ذهبي �ص��امل للوط��ن باأكمله بل جذري 
وخ�صو�ص��ا يف بن��اء االن�ص��ان اليمني ع�ص��كرياً وهنا 
نتن��اول اجلان��ب الدفاع��ي فق��ط حي��ث ميث��ل تق��دم 
الت�ص��نيع احلربي اأحد اأ�ص���س بناء اجلي�س الوطني 
الذكي. فال�ص��ناعات الدفاعية اليمنية هي �ص��ناعات 
ببدايته��ا وم�ص��تمرة بالتط��ور، ت�ص��تخدم كل جدي��د 

بالعلم والتكنولوجيا، وت�صعه بالقالب الذي ينا�صب 
املتطلبات الفنية والتكتيكية الأفرع القوات امل�ص��لحة 
اليمنية حيث هناك بناء م�ص��تمر للموؤ�ص�صة الدفاعية 
وفق اأ�ص���س �ص��حيحة قوي��ة ومتينة مهني��ة وعلمية 
الوا�ص��حة  الع�ص��كرية  العقي��دة  حتدي��د  ت�ص��منت 
امله��ام والواجب��ات  املتكامل��ة و  واال�ص��رتاتيجيات 
االأ�صا�ص��ية للجي���س ووفق ه��ذه العقيدة يت��م القرار 
مب�ص��توى الق��وة و الت�ص��ليح والتجهي��ز و التدري��ب 
الذي ين�صجم مع العقيدة ويحقق اأهدافها وغاياتها..

اأداًء متميز و�ص��لت اإليه املوؤ�ص�ص��ة الع�صكرية وما 
حققت��ه من م�ص��توى راق باإع��داد املقات��ل واحلفاظ 
عل��ى اأعلى معدالت الكفاءة القتالية لكافة االأ�ص��لحة 
اأ�ص��اليب  بتطوي��ر  واالهتم��ام  املتوف��رة  واملع��دات 
وو�ص��ائل التدريب القتايل باملهام املخططة والطارئة 
و�ص��وال الأعل��ى مع��دالت الكف��اءة والتنفي��ذ القتايل 
الع��ايل الن العقيدة الع�ص��كرية اليمني��ة، ال مثيل لها 
بالعقائ��د الع�ص��كرية االأخ��رى. الأن الدي��ن جوهرها 
جع��ل بحواف��زه املادي��ة واملعنوي��ة املجاهد احلق، 
مطيع ال يع�صي، �ص��ابر ال يتخاذل، �صجاع ال يجنب، 
مقدام ال يرتدد، ُمقبل ال يفر، ثابت ال يتزعزع، جماهد 

ال يتخلف، موؤمن مبثل ُعليا، م�صحي من اأجله ا�صافة 
اإل��ى ذل��ك ان العقيدة الع�ص��كرية احلديث��ة باجلانب 
الوطني مت ت�ص��حيحها ُكلّياً ونقلها م��ن النظري الى 
العمل��ي كتعالي��م وقي��م �ص��امية ومب��ادئ �صيا�ص��ية 
ومعنوي��ة  واجتماعي��ة  واقت�ص��ادية  وع�ص��كرية 
وعلمية تنبع من ح�ص��ارة ال�صعب وتر�صخ بوجدانه 

و�صمريه لذلك حددت العدو، لكي يتحد اإميان الدولة 
واجلي�س حول العدو باإميان ال�صعب...

ان البحث والتطوير والت�صنيع احلربي بداية ذكية 
وطم��وح قوي لنه�ص��ة اليم��ن دفاعيا رغ��م العدوان 
واحل�ص��ار الذي يتعر�س له حيث د�ص��ن اليمن بنية 
حتتية ل�ص��ناعة االأ�ص��لحة حمليا ومتنوعة و باأيدي 

ميني��ة ومب��واد خام ميني��ة وكانت مفاجاأة �ص��ادمة 
لالأعداء اأن اليمن ي�ص��لك طريق الكبار بعامل ال�ص��الح 
كا�صرتاتيجية وطنية وهي ثمار ح�صدها ال�صعب من 
ثورة مّهدت الطريق لكي يبقى قوة ع�صكرية اقليمية 
م��ن رح��م ف��رتة الع��دوان واحل�ص��ار..هذه اح��دى 
الفوائ��د العظمى الت��ي جناها اهل اليم��ن من قرابني 
الت�ص��حيات و�ص��مودهم اال�ص��طوري الأنه مامن بلد 
�ُص��ن عليه ع��دوان اقليمي او عاملي اال وا�ص��بح قوة 
ع�ص��كرية اقليمية او عاملية اذا امتل��ك هذا البلد قائد 

ثورة ا�صتثنائي
باخلتام ان ال�ص��ناعات الدفاعي��ة الأي ثورة فتّية 
تك��ون متوا�ص��عة لك��ن حم��ل فخ��ر واعت��زاز الأي 
مواط��ن الأنها اأ�ص�ص��ت بنية حتتية تنطل��ق بتطوير 
الع�ص��كرية وعل��ى مراح��ل وبف��رتات  ال�ص��ناعات 
زمنية �ص��تكون هذه ال�ص��ناعات لها مكانها ومكانتها 
وقيمتها باملنطقة والعامل وامل�صاألة هي م�صاله وقت 
طامل��ا االإرادة والعل��م والعم��ل حا�ص��ر �ص��يتحقق 
االكتف��اء.. واالم��ر االخ��ر �ص��لوك اليم��ن اجل��اد يف 
الت�ص��نيع احلرب��ي ه��و �ص��لوك ا�ص��تحقاق دفاع��ي 

لتح�صني القرار الوطني.

احُلديدة ومعركة كسر العظں

ي�ص��جل لن��ا التاريخ وباأن�ص��ع �ص��فحاته وباأح��رف من نور 
فرو�صية وبطولة املقاتل اليمني عرب حقبة املختلفة ..

النذه��ب بعي��دا ويكف��ي التدلي��ل عل��ى ذل��ك بع�ص��ر النبوة 
واإ�ص��ادة الر�ص��ول االأعظم �ص��لوات اهلل عليه واآل��ه باليمنيني 

واملقاتل اليمني يف اأكرث من مرة ..
والفتوح��ات االإ�ص��المية والت��ي كان اب��رز قادته��ا ومقاتليها 
ميني��ني فتحوا املدن واالأم�ص��ار حاملني راية التوحيد خلد لنا 
التاريخ ا�ص��ماءهم قادة وفر�ص��انا اأ�ص��او�س دافعوا عن احلق 
ورفع��وا راي��ة التوحيد عالي��ة خفاقة .. والي��وم واجلمهورية 
اليمني��ة تتعر�س العتداء وحالة غزو من قبل 12 دولة تقودها 

مملكة ال�ص��ر هاهو التاريخ يكرر نف�ص��ه وي��ربز املقاتل اليمني 
بقوته وفرو�ص��يته وعنفوانه يدافع عن بل��ده باإميان قلما جند 
له مثيال رغم فارق الت�صليح واالإمكانيات اإذ ال مقارنة يف ذلك ..
فكم��ا هو معلوم اإن اململكة العربية ال�ص��عودية متتلك اقوي 
تر�صانة ع�صكرية وتنفق املليارات �صنويا ل�صراء اأكرث االأ�صلحة 
حداث��ة وتطورا.. دول��ة متتلك خمزونا مالي��ا هائال توظفه يف 
تكدي�س االأ�صلحة و�صراء املنظومات والطائرات املتطورة ويف 
الد�صائ�س واملوؤامرات ومتويل االنقالبات وغريها من االإعمال 

اال�صتخباراتية يف خمتلف دول العامل .
لكن حقائق املعركة املاثلة اليوم اإمام العامل تقول اإن هزمية 

كبرية قد منيت بها مملكة ال�صر ومن ي�صري يف فلكها على اأيدي 
فر�ص��ان اجلي�س واللج��ان ال�ص��عبية واإمكانيتهم الت�ص��ليحية 
املتوا�ص��عة وما يتوف��ر من مال متوا�ص��ع لتموي��ل العمليات 
الع�صكرية عمل بحقيقة ان احلرب مال لكن باملقابل اإن العامل 

احلا�صم يف املعركة هو االإن�صان ولي�س ال�صالح .
وبا�ص��تقراء من�صف ل�ص��ري املعركة التي دخلت اليوم يومها 
املائة بعد ال�ص��نة الثالث��ة فان احلقيقة املاثل��ة هي اإن هزمية 
كبرية قد منيت بها ال�ص��عودية االإمارات العربية ومن �صار يف 

فلكهما ..
لق��د وقف الع��امل مذهوال اإمام �ص��جاالت املعرك��ة وهو يرى 

مقاتلني مينني عزال اإال من �ص��الح �صخ�صي ومتو�صط يقارعون 
اعت��ى املنظومات الت�ص��ليحية يف العامل يدخل��ون املعركة تلو 
االأخ��رى دون ما غطاء جوى وال اأ�ص��لحة متط��ورة وال قذائف 
ذكية و�صواريخ دقيقه الت�صويب ومعا ذلك يك�صبون املعارك .
اأي��ن يكم��ن ال�ص��ر يف ذل��ك ان��ه يكمن مع م��ن يقاتل دف��اع اإن 
االأر���س والعر���س وال�ص��رف وم��ع م��ن يقاتل دون ه��دف اأو 

ق�صية ي�صعى لالنت�صار لها .
والعامل كله اليوم اأ�صبح على معرفة كاملة بحقيقة املعركة 
يف اليمن ويدرك جيدا اأن اململكة ال�ص��عودية وحلفاءها قد منو 
بهزمي��ة كربى وان جتنيد املرتزقة و�ص��ذاذ االأفاق الميكن اإن 
يج��دي نفعا اأو يك�ص��ب معرك��ة .. عدالة الق�ص��ية التي يقاتل 
املقات��ل م��ن اجلها ه��ي التي حتدد م�ص��ار املعرك��ة وخامتتها 

املباركة .

املقاتل اليمني تاريخ مجيد من البطولة والشجاعة

ثورة21سبتمبر.. بوابة إجنازات دفاعية خلقت لليمن قّوة ردعية مشهود لها
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فق��د اأخفقت احلمل��ة اجلديدة للقوات الع�ص��كرية 
االإماراتي��ة واملرتزق��ة على مدين��ة احلديدة، حيث 
كان ق��د اأعلن ع��ن الهج��وم اجلديد بداية االأ�ص��بوع 
املا�ص��ي، عرب وكال��ة االأنب��اء االإماراتي��ة. تبع ذلك 
ت�ص��ريح مل�صت�ص��ار ويل عه��د االإمارات عب��د اخلالق 
حمم��ود، ح��ّدد فيه حجم الق��وات التي يت�ص��ّكل منها 
الهجوم بع�ص��رين األف مقاتل )�صتة األوية »عمالقة«، 
�ص��تة األوية تابعة لط��ارق عفا�س، كتيب��ة اإماراتية، 

كتيبة �صودانية(.
تراف��ق ذلك م��ع تعيني قائد اإمارات��ي جديد جلبهة 
ال�ص��احل الغرب��ي ه��و عل��ي الطنيجي، الذي ك�ص��ف 
يف مقابل��ة مع وكال��ة االأنب��اء االإماراتي��ة عن خطط 
ع�ص��كرية ا�ص��رتاتيجية مفاجئ��ة ال تتوقعها »قوات 
�ص��نعاء«، م�ص��ريًا اإلى اأن قواته والق��وات امللتحقة 
به��ا ُع��ّززت ه��ذه امل��ّرة بت�ص��ليح متط��ّور ومتكام��ل 

ا�صتعدادًا لل�صيطرة على املدينة، على حد زعمه.
تبرير اعالمي ورمسي اماراتي

وكان االإع��الم وامل�ص��وؤولون االإماراتي��ون ب��ّرروا 
ا�صتئناف العلميات الع�صكرية بالرّد على ما راأوا اأنه 
»امتناع« وفد �ص��نعاء التفاو�صي عن احل�صور اإلى 
م�ص��اورات جنيف بداية ال�ص��هر اجلاري، قا�ص��دين 
بذل��ك اإخ�ص��اع حرك��ة اأن�ص��ار اهلل واإجباره��ا عل��ى 

ت�صوية تتطابق واالأهداف اخلليجية.
الالف��ت ه��ذه امل��ّرة، اأن االإع��الن عن ب��دء الهجوم 
يوم االثنني املا�ص��ي اقت�صر على اجلانب االإماراتي 
واأتباعه من القوى اجلنوبية اليمنية. اإذ اأعلن رئي�س 
ما ي�ص��ّمى »املجل���س االنتقايل اجلنوب��ي« عيدرو�س 

الزبي��دي، اأن الهج��وم على احلديدة ل��ن يتوقف اإال 
ب�صقوط �ملدينة.

يف املقاب��ل، غاب��ت م��ا ت�ص��ّمى »ال�ص��رعية« )فريق 
حكوم��ة الرئي�س املنتهي��ة واليته عبد ربه من�ص��ور 
هادي( عن جمريات االأحداث االأخرية يف ال�ص��احل، 
وعل��ى خالف املّرات ال�ص��ابقة مل تعلن »ال�ص��رعية« 
عن بدء الهجوم اأو امل�صاركة فيه، يف انعكا�س وا�صح 

للخالف بني دولة االإمارات وفريق هادي.
يف اإطار ذلك، جاء ت�صريح لوزير الدولة االإماراتي 
ال�ص��اعات  قرقا���س، يف  اأن��ور  لل�ص��وؤون اخلارجي��ة 
االأولى للهجوم، اأعلن فيه اأن قّواته حتّقق يف عمليات 
ومعنوي��ات،  بنج��اح  اأهدافه��ا  احلالي��ة  احلدي��دة 
عازي��اً الهج��وم اجلديد اإلى غياب »اأن�ص��ار اهلل« عن 
م�ص��اورات جنيف، ومتوّعدًا بتدفيعهم ثمناً باهظاً يف 

امليدان.
واأك��د قرقا���س اأنه ال ي��زال على قناعة ب��اأن مفتاح 
احل��ل يف اليم��ن هو م��ا �ص��ّماه »حتري��ر« احلديدة. 
با�صتثناء ت�صريح قرقا�س اليتيم، مل تواَكب العمليات 
الع�صكرية بحملة اإعالمية ودعائية، وخفت ال�صخب 
وال�ص��جيج االإعالمي وادعاء االنت�ص��ارات الوهمية 

كما جرت العادة.
احلرب النفسية

يب��دو اأن اإدارة احل��رب االإماراتي��ة عل��ى اليم��ن 
)�إ�ص��افة �إل��ى �ص��ّمها لق��ادة ع�ص��كريني هم �ص��باط 
اأمريكي��ون متعاقدون مع اجلي�س االإماراتي، ت�ص��ّم 
كذل��ك خ��رباء يف احل��رب النف�ص��ية م��ن جن�ص��يات 
غربية( اأ�صبحت تدرك عدم جناعة احلرب النف�صية 

عل��ى املقات��ل اليمني وفق��دان تاأثريها يف االأ�ص��ل يف 
البيئة احلا�صنة ل�«اأن�صار اهلل« اأو حلفائها.

ب��ل اإن احلمالت الدعائية واحلرب النف�ص��ية باتت 
لها ارتدادات عك�ص��ية على الق��وى امللتحقة بالقوات 
اجلنوبي��ة.  املحافظ��ات  يف  �ص��يما  ال  االإماراتي��ة، 
واأّدى الف�ص��ل يف امليادي��ن كاف��ة اإل��ى اأن تتج��ّراأ تلك 
املحافظ��ات وت�ص��ف اخلليجي��ني بالق��وات الغازية 
واملحتل��ة وحتملها م�ص��وؤولية الف�ص��ل االقت�ص��ادي 
واخلدمات��ي واالأمني..اأّم��ا ال�ص��فعة املدوي��ة الآل��ة 
احل��رب االإماراتي��ة، وكذل��ك للمنظوم��ة االإعالمي��ة 
واحل��رب النف�ص��ية، فقد جاءت م��ن مدينة احلديدة 
نف�ص��ها، اإذ خ��رج ع�ص��رات االآالف م��ن املواطن��ني 
للتظاهر يف �ص��وارع املدينة مبنا�ص��بة ذكرى �صيطرة 
حركة ان�صار اهلل على �صنعاء يف 21 اأيلول/ �صبتمرب 

عام 2014.
حج��م التظاه��رة الكب��ري ن�ص��بياً، ياأت��ي يف وق��ت 
ُيلح��ظ في��ه تنامي وع��ي ال�ص��عب اليمن��ي باأطيافه 
كاف��ة لالأه��داف اخلليجي��ة بال�ص��يطرة عل��ى اليمن، 
وه��ذا الوعي يزداد ر�ص��وخاً مع االأيام، ال �ص��يما اأن 
اجلميع يرى باأّم العني النموذج الب�ص��ع واملتوّح�س 
يف اإدارة املدن التي ت�ص��يطر عليها القوات االإماراتية 

وال�صعودية، خ�صو�صاً يف مدينتي عدن وتعز.
عل��ى  االإماراتي��ة  احل��رب  اإدارة  حر�ص��ت  وق��د 
التخفيف من املواكبة االإعالمية وال�صيا�ص��ية خ�صية 
من اأن يوؤّدي ف�ص��ل الهجوم الع�ص��كري اإلى ف�صيحة 

اإعالمي��ة و�صيا�ص��ية اإ�ص��افية، ال يحتم��ل �ص��احب 
ال�صيا�ص��ي  الظ��رف  يف  وقوعه��ا  االإمارات��ي  الق��رار 
احل��ايل. فاخلف��وت االإعالم��ي، بع��د ال�ص��خب، م��ن 
دون نتائج يف امليدان، �ص��يظهر تعقيدًا اإ�ص��افياً على 
الدور الرئي�ص��ي للقوات االإماراتية يف احلرب. قوات 
تثبت االأحداث غرقها يف م�ص��تنقع الرمال اليمنية من 
دون ا�ص��رتاتيجية خروج من احل��رب اأو قدرة على 

حتقيق االنت�صار.
ب��داأ هجوم احلديدة بتاأكيد ال�صخ�ص��يات امللتحقة 
باالإمارات )ت�صريح عيدرو�س الزبيدي( باأن الهجوم 
لن يتوّقف مهما علت االأ�ص��وات الإيقافه، خ�صو�ص��اً 
�ص��غوط �ملجتمع �لدويل يف �ص��اأن تاأثري �لهجوم على 
الو�صع االإن�صاين ل�صّكان احلديدة، وكذلك االإمدادات 
الغذائية ع��رب ميناء املدينة الذي يغ��ّذي 18 مليون 

مواطن ميني.
لك��ن غابت اأي اإجن��ازات تذكر، بعد وق��وع مقّدمة 
الهجوم التابعة الألوية »العمالقة« بني فّكي كما�صة، 
ب��ني منطق��ة الكيل��و 7 والدريهمي��ة عل��ى ي��د قوات 
حكوم��ة االإنق��اذ، وتعّذر التقّدم عل��ى بقية املحاور، 
اإ�ص��افة اإل��ى ذل��ك مب��ادرة »اأن�ص��ار اهلل« بالهج��وم 
عل��ى مدين��ة حي���س وح�ص��ارها م��ن ث��الث جهات. 
هك��ذا ليع��ود احلديث، كما يف كل م��رة، عن مربرات 
وذر�ئ��ع �لإخفاق، و�لذريعة �جلاهزة هي �ص��غوط 
املجتمع الدويل يف �صاأن تدهور الو�صع االإن�صاين على 

االإمارات!

تشديد احلصار
وب�ص��بب ف�ص��ل كل حم��اوالت حتال��ف الع��دوان يف 
ال�ص��يطرة عل��ى احلدي��دة، ق��ام الع��دوان بت�ص��ديد 
احل�صار الالاإن�ص��اين على اليمنيني، وذلك مبوا�صلته 
احليلولة دون و�صول �صفن املواد الغذائية والوقود 
الى ميناء احلديدة، وهي بذلك ت�صغط على اليمنيني 

ب�صورة عامة ولي�س على اهايل احلديدة فقط.
ويف ه��ذا ال�ص��ياق من��ع التحالف ال�ص��عودي ر�ص��و 
�صفينة حمملة باملواد الغذائية يف ميناء احلديدة، ويف 
وق��ت �ص��ابق كان التحالف قد ح��ال دون توجه ثالثة 
�صفن حمملة بالوقود من جيبوتي الى احلديدة، رغم 
انها كانت قد ح�صلت على موافقة من االمم املتحدة.

االئت��الف ال�ص��عودي- االمارات��ي كان يحاول وال 
زال م��ن خالل فر�س احل�ص��ار على مين��اء احلديدة 
تكميل ح�ص��ار اليمن ج��وا وبحرا، لكن��ه مل يجن اي 
�ص��يء �صوى اخليبة والف�صل يف �صوء �صمود ال�صعب 
اليمن��ي.. و�ص��ائل االع��الم ال�ص��عودية واالماراتي��ة 
تتح��دث كث��ريا ع��ن ني��ة هذي��ن البلدي��ن فت��ح ثالثة 
ممرات يف احلديدة للتقليل من اآالم وماآ�ص��ي اليمنيني 
بح�صب زعمها، ولكنهما يف املقابل وعرب منع ترخي�س 
ال�صفن اليمنية املحملة بالوقود من جيبوتي حتوالن 
دون حتقق ه��ذا االمر... اجلدير ذك��ره ان االمارات 
وال�صعودية فر�صتا �صريبة ت�صل الى 50 الف دوالر 
على كل �ص��فينة تتوجه الى اليم��ن، يف خطوة الهدف 
منها ت�ص��ديد احل�ص��ار على اليمني��ني دون اثارة اي 
ردود افع��ال دولي��ة، واملجتم��ع ال��دويل بات ي�ص��عر 
بح�صا�ص��ية كبرية حيال اداء اإبن زايد واإبن �ص��لمان 

يف اليمن.
هذا ال�صيناريو وان ادى الى �صحة الوقود يف اليمن، 
لكنه ف�ص��ل يف حتقيق نتائجه املرجوة. وب�ص��بب هذا 
الف�ص��ل فق��د مت من��ذ ي��وم ام���س تفعيل خمط��ط منع 
و�ص��ول ال�ص��فن الى احلديدة. ال ميك��ن انكار حقيقة 
�ص��حة الوق��ود يف اليم��ن خ��الل ه��ذه االي��ام حتى يف 
ال�ص��وق ال�صوداء حيث و�صل �ص��عر كل ع�صرين لرتا 

من البنزين الى حوالى ثالثني الف ري�ال ميني.
ويبقى ال�ص��وؤال: متى �صي�ص��تفيق ال�ص��مري العاملي 
من �ص��باته ويوقف هذه املجازر والكوارث واملجاعة 
الت��ي يت�ص��بب بها حتالف الع��دوان ال�ص��عودي على 

اليمن؟

لقمان عبداهلل

م�ؤمت��ر  ني�ي���رك،  يف  املا�ض��ي،  الثالث��اء  انعق��د، 
وزي��ر  مب�ضارك��ة  ن�وي��ة«،  اإي��ران  �ض��د  »متح��دون 
اخلارجية ال�ضع�دي عادل اجلبري، و�ضفري الإمارات 
يف وا�ضنط��ن ي��ض��ف العتيب��ة، و�ضف��ري البحرين يف 
وا�ضنط��ن عبد اهلل ب��ن را�ضد، ووزي��ر اخلارجية يف 
حك�م��ة عبد ربه من�ض���ر ه��ادي )الرئي�س اليمني 
املنتهي��ة وليته( خالد اليم��اين، ووزير اخلارجية 
الأمريك��ي ماي��ك ب�مبي���، وم�ضت�ضار الأم��ن الق�مي 
امل��ض��اد  ورئي���س جه��از  ب�لت���ن،  الأمريك��ي ج���ن 
الإ�ضرائيل��ي ي��ضي ك�ه��ن، اإ�ضافة اإل��ى �ضخ�ضيات 
اليميني��ة، كالفرن�ض��ي  اأخ��رى معروف��ة مب�اقفه��ا 
برن��ارد هرني ليفي الذي اأّيد تدخل فرن�ضا والدول 

الغربية يف ليبيا ومناطق اأخرى يف املنطقة.
االجتم��اع، الذي ال ُيعّد مفاجًئا يف �ص��ياق التق��ارب املّطرد بني 
اإ�ص��رائيل والدول اخلليجية، يبدو وا�ص��ًحا اأن��ه يندرج يف اإطار 
امل�ص��اعي االأمريكي��ة املحموم��ة الإخ��راج التحال��ف العرب��ي - 
االإ�ص��رائيلي �ص��د اإيران اإلى دائرة العلن، وا�صتكمال اخلطوات 
التمهيدية الإعالن »�ص��فقة القرن«. هذا ما جتّلى يف كلمة الرئي�س 

االأمريكي، دونالد ترام��ب، اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، 
حيث خاطب اإ�ص��رائيل وال�ص��عودية باعتبارهما التواأم املتماهي 

مع اأمريكا، والذي ُيراَهن عليه يف مواجهة طهران.
واإذا كان ح�ص��ور ال�ص��عوديني واالإماراتيني اجتماع نيويورك 
مفهوًم��ا، ف��اإن م�ص��اركة وزي��ر خارجية ما ت�ص��مى »ال�ص��رعية« 
خال��د اليماين فيه، وعلى رغم اأنه ميكن النظر اإليها �ص��اأنها �ص��اأن 
امل�ص��اركة البحريني��ة كزي��ادة ع��دد لي���س اإال، اإال اأنه��ا اإ�ص��ارة 
وا�صحة من االأمريكيني اإلى الهوية اليمنية التي ت�صعى وا�صنطن 
اإل��ى بلورتها ع��رب تدخل التحالف ال�ص��عودي - االإماراتي. ومن 
هنا، جاءت ردود الفعل ال�ص��اخطة التي و�صفت م�صاركة اليماين 
ب�»املخزية«، ُم�ص��تهِجنًة العمل على حتوي��ل اليمن اإلى تابع بال 
اإرادة وال قرار بهدف حتقيق م�ص��الح االآخرين، حتى واإن كانت 

التماهي مع اإ�صرائيل يف اإنهاء الق�صية الفل�صطينية.
اأثارت م�صاركة اليماين يف اجتماع نيويورك ردود فعل �صاخطة.

ا�صتلحاق �ص��رعية هادي باجتماع نيويورك لي�س موقًفا يتيًما؛ 
فقد �ص��بقه ال�ص��هر املا�ص��ي موقف لرئي�س الوزراء االإ�صرائيلي، 
بنيام��ني نتنياه��و، اأم��ام عر���س ع�ص��كري يف حيفا، ق��ال فيه اإن 
اإ�ص��رائيل �صت�ص��ارك يف العملية الع�ص��كرية ل�»فّك احل�صار« عن 
م�ص��يق باب املندب. واأ�صاف اأنه »اإذا حاولت اإيران اإغالق باب 
املندب فاإنني متاأكد من اأنها �ص��تواجه حتالًفا دولًيا م�صّمًما على 
عدم ال�صماح بذلك... �صي�صمل هذا التحالف دولة اإ�صرائيل بقواتها 
امل�ص��لحة«. تهديدات راأت �ص��حيفة »ذا ماركر« االقت�صادية اأن 
اأ�صباًبا عدة دفعت نتنياهو اإلى اإطالقها، من �صمنها احلفاظ على 
م�ص��الح اإ�ص��رائيل االقت�ص��ادية التي متّر عرب باب املندب )عرب 
هذه الطريق تخت�ص��ر ال�صفن م�ص��افات اأطول بكثري(. واعتربت 

ال�ص��حيفة اأن الإ�صرائيل م�صلحة ا�ص��رتاتيجية يف االن�صمام اإلى 
حتالف دويل �ص��د اإيران من اأجل الدفاع عن م�ص��ر وال�صعودية، 
ويف ح��ال ان�ص��مامها اإلى حتالف كهذا، فاإن ذلك �ص��يعّزز مكانتها 
اجليو�صيا�ص��ية يف ال�ص��رق االأو�ص��ط، وميّت عالقاتها مع هاتني 

الدولتني العربيتني ودول اأخرى يف اخلليج متنازعة مع اإيران.
ووفًقا لتقارير مينية، فاإن البحرية االإ�ص��رائيلية ت�صارك �صالح 
البحري��ة التاب��ع ل�»التحالف« يف فر�س احل�ص��ار البحري الذي 
يتعّر���س ل��ه اليمن. وقد اأق��ّر املتحدث با�ص��م »التحالف«، تركي 
املالك��ي، يف نوفمرب املا�ص��ي، مب�ص��اركة اإ�ص��رائيل يف احل�ص��ار، 
باإعالنه اأن �ص��فينة ع�صكرية اإ�صرائيلية األقت القب�س على �صفينة 
اإيرانية كانت متجهة اإلى اليمن، وكانت حتمل على متنها اأ�صلحة 

وعليها عبارات باللغة الفار�صية بح�صب زعمه.

ح�ص��ور خال��د اليم��اين اإل��ى جان��ب رئي���س املو�ص��اد اجتم��اع 
نيوي��ورك ُيع��ّد اإعالًن��ا ر�ص��مًيا عن التمو�ص��ع اال�ص��رتاتيجي ملا 
ُت�ص��ّمى »ال�ص��رعية«، وينبئ بالتايل مبا ميك��ن اأن ياأخذ اإليه هذا 
الفري��ق اليم��ن يف ح��ال انق��الب املوازي��ن مل�ص��لحته. اأم��ا كلمة 
الرئي���س املنتهية واليته يف اجلمعية العام��ة لالأمم املتحدة فهي 
منف�ص��لة متاًم��ا عن الواقع اليمن��ي. ظهر عبد ربه ه��ادي وكاأنه 
مُمّثل لل�صعودية التي ترى اأنها تقود �صراًعا وجودًيا مع طهران، 
ُمف��رًدا م�ص��احة وا�ص��عة م��ن خطاب��ه للثن��اء عل��ى »التحالف«، 
ومتجاهاًل االأو�ص��اع املاأ�ص��وية الت��ي تتعّر�س له��ا البالد، حيث 
ينت�ص��ر الفقر واجلوع ب�صبب احل�صار ال�ص��عودي - االإماراتي، 
اإل��ى درج��ة اأن ع�ص��رات االأ�ص��ر باتت ال جت��د غذاًء غ��ري اأوراق 

االأ�صجار.

تقارير

احلديدة؛ انتصارات وهمية وفشل متكرر.. متى يتوقف العدوان السعودي؟

حكومة املرتزقة جنبًا  إلى جنب مع املوساد اإلسرائيلي

يواص����ل حتال��ف الع��دوان ال�ضع���دي ومرتزقت��ه ف�ضله��م يف هجماتهم 
املتالحق��ة على مدينة احلديدة لحتالله��ا، وذلك رغم المكانيات الهائلة 
الت��ي ميتلك�نه��ا والدع��م المريك��ي ال��ذي يتلق�ن��ه، والق�ضف ال��ذي يطال 
الب�ض��ر واحلج��ر والذي ينفذونه ي�مي��ا يف املدينة، واحل�ض��ار اخلانق الذي 

يفر�ض�نه على كافة �ضرائح املجتمع اليمني.
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ويف ظ��ل املعان��اة مل يق��ف االأح��رار يف ه��ذا 
ال�ص��عب متفرجا وم�صت�ص��لما واإمنا توكل على 
اهلل و�ص��دت االحزمة و�ص��مروا عن �ص��واعدهم 
ال�ص��مراء لي�ص��نعوا امل�ص��تحيل ب�ص��كل وق��ف 
الع��امل منبه��را مل��ا يحقق��ه اليمنيون رغ��م قلة 

االإمكانيات مقارنة مبا ميتلكه االأعداء.
ومن هنا �ص��نقف م��ع اأحد اإجن��ازات اجلي�س 
والت��وكل  ب��اهلل  فبالثق��ة  ال�ص��عبية  واللج��ان 
علي��ه يف كل خطوة يخطوها ا�ص��تطاع ت�ص��نيع 
طائرات م�صرية " بدون طيار" فبجهود الرجال 
املخل�ص��ني يف ه��ذا البل��د، دخل��ت اجلمهوري��ة 

اليمنية نادي ت�صنيع طائرات بدون طيار.
ويعود �ص��بب �ص��رعة االإجن��از النوعي لعدة 
عوام��ل، اأهمها تعر�س البلد و�ص��عبه ل�ص��غط 
هائ��ل مبن��ي عل��ى اأ�ص��ا�س القوة والغطر�ص��ة، 
ره العدوان اأنه يواجه �صريحة  بخالف ما ي�صِوّ
رة، عقاباً للماليني بال هوادة،  ب�ص��يطة وم�ص��َغّ
ومزاعم احلرب على فئة �صغرية، هذا الغرور 
ارت��د عك�ص��ياً، مول��دًا اإبداع��ا منقط��ع النظ��ري 

اجتمعت فيه جميع عنا�صر وعوامل النجاح.

من رحم املعاناة تصنيع طائرات دون طيار
يف ال�ص��اد�س والع�ص��رين من فرباير 2017م، 
اأ�ص��افت دائرة الت�صنيع الع�ص��كري يف وزارة 
الدفاع اليمنية “برنامج ت�صنيع طائرات بدون 
طي��ار” اإلى برام��ج الت�ص��نيع التقليدي��ة التي 
تتبناها الدائرة، معلن��ًة حتقق ذلك على اأيدي 
ثل��ة من الرج��ال املبدع��ني املجاهدين متخطني 
خمتل��ف ال�ص��عوبات والعقب��ات، متجاوزي��ن 
�ص��عف االإمكانيات، مزيحًة ال�ِص��تار بعد اأ�صهر 
ط��وال يف املي��دان للتج��ارب واالختب��ار، ع��ن 
اأربع من��اذج، هي قا�ص��ف1 الهجومية، وثالث 

اأخريات ا�صتطالعية، هدهد1، رقيب، را�صد.
ويف الثام��ن ع�ص��ر م��ن يولي��و 2018م، اأعلن 
�صالح اجلو امل�صري عن عملية ا�صتهداف م�صايف 
اأرامكو يف العا�صمة ال�صعودية الريا�س بطائرة 

ة طراز ال�صماد2. م�صرَيّ
ب��اب التطوير والت�ص��نيع �ص��ل مفتوحا  على 
م�ص��راعيه ملفاج��اآت اإنتاجي��ة اأخ��رى، وذل��ك 
باإزاحة ال�ص��تار عن طائرة جديدة حملت ا�صم 
"�صماد3"  لتكون اأولى عملياتها على مطار اأبو 
ظبي وتلتها عملية اأخرى با�صتهداف مطار دبي 

يف دويلة االإمارات. 

الطيران املسير فاعلية غير متوقعة
برغ��م توا�ص��ع برنام��ج ت�ص��نيع الطائرات، 
اإال اأن املي��دان اأثبت فاعلية غ��ري متوقعة، هذا 
التوا�ص��ع اأ�ص��اف مميزات من نواحي اأخرى، 
فهذه الطائرات ب�ص��كل عام وطائرة اال�صتطالع 
هده��د1 ب�ص��كل خا���س تتمي��ز ب�ص��غر حجمها 
و�صغر املقطع الراداري و�صغر كمية االإ�صعاع 
احل��راري االأمر الذي ي�ص��عب على �ص��واريخ 
الدف��اع اجل��وي اكت�ص��افها وتعقبه��ا، كم��ا اأن 
ب�ص��متها ال�ص��وتية قليل��ة، االأمر ال��ذي يحول 

دون �صماع اأزيزها يف جو املعركة.

ويف م��ا م�ص��ي �ص��اد االعتق��اد ل��دى الغ��زاة 
ه��ذه  اأن  فاعليته��ا  ازدي��اد  بع��د  واملنافق��ني 
الطائ��رات ال تعم��ل يف النه��ار العتقاده��م ب��اأن 
العمليات تتم وفق معلومات تر�صلها الكامريات 
قبل تنفيذ الهجوم، ما ال ميكن اأن ُيتاح لياًل، وقد 
اثبت��ت االأيام عدم �ص��حته االعتقاد، وال�ص��بب 
اأن الطائ��رات اال�ص��تطالعية م��زودة بكامريات 
الت�ص��وير احلراري وت�ص��تطيع نقل معلومات 

املعركة واالأهداف يف ُجنِح الظالم.
النظ��ام اخلا���س بامل�ص��ح اجلغ��رايف ور�ص��م 
اخلرائ��ط واملراقبة اللحظية ملي��دان املعركة، 
وحتدي��د  للن��ريان،  املبا�ص��ر  والت�ص��حيح 
اإحداثي��ات جتمع��ات وعت��اد الع��دو، واأنظم��ة 
الر�ص��د والتعقب با�ص��تخدام اللي��زر، وغريها 
من مزاي��ا وخدمات ُتعد اإ�ص��افة نوعية جُتيب 
ع��ن ت�ص��اوؤالت عدي��دة ح��ول اأ�ص��رار كف��اءة 
التعامل الع�ص��كري مع عمليات ك�ص��ر الزحوف 
والعمليات الهجومية واال�صتنزافية بالعمليات 

املدفعية وال�صاروخية.
هن��اك مميزات هام��ة تتمثل ب�ص��غر املحطات 
االأر�ص��ية املُديرة للعمليات، وُنظم االت�صاالت 
والتوجيه والتحكم، وه��ذا مفيد جدًا للحيلولة 
دون اكت�ص��افه واخرتاقه، باالإ�ص��افة الإمكانية 
�لربجمة �مل�ص��بقة بتوجيه نقاط وم�ص��ار ت�صري 
علي��ه الطائ��رة لتنفي��ذ مه��ام معين��ة بح�ص��ب 

طبيعة الهدف.

سالح استراتيجي
من الناحية اال�ص��رتاتيجية ، ي�صتطيع �صالح 
اجل��و امل�ص��رَيّ القي��ام مبه��ام وعملي��ات بالغ��ة 
االأهمية، ن�ص��رد منها جزءًا، ونرتك اأجزاء على 

امليدان واملفاجاآت.
ي�صتطيع �ص��الح اجلو امل�صري اأن ينفذ عمليات 
االأ�ص��اطيل  ت�ص��تهدف  انتحاري��ة  بهجم��ات 
والبارج��ات والفرقاط��ات الع�ص��كرية و�ص��فن 
الع��دوان النفطي��ة يف البح��ر بكل �ص��هولة، عن 
طري��ق الربجم��ة امل�ص��بقة لتنطل��ق الطائ��رة 

امل�ص��رية لتنطلق من و�ص��ط العا�صمة �صنعاء 
اأو ذمار اإلى البحر وتلقي نف�ص��ها على بارجات 

و�صفن العدوان.
وق��د ا�ص��تطاع �ص��الح اجل��و امل�ص��ري اإخ��راج 
منظوم��ة ب��اك-3 االأمريكي��ة ع��ن اخلدم��ة يف 
منطقة م��ا بالت�ص��ارك مع القوة ال�ص��اروخية، 
اإمكاني��ة  امل�ص��رتكة  اجلزئي��ة  ه��ذه  يف  االأه��م 
االإيقاع مبنظومات الباتريوت ب�ص��باك الر�ص��د 
والت�ص��ُيّد اأثناء حماولة اعرتا�س هجوم للقوة 
ال�ص��اروخية فتنك�ص��ف اأماك��ن ح�صا�ص��ة لهذه 
البطاري��ات وجممعاته��ا الهام��ة ل�ص��الح اجلو 
امل�صرَيّ الذي ينتظرها بفارغ ال�صرب لالنق�صا�س 

عليها.
كم��ا ا�ص��تطاع �ص��الح اجل��و امل�ص��رَيّ اإخ��راج 
من�ص��اأة حيوي��ة ع��ن اخلدم��ة بالهج��وم بعدد 
حمدود من الطائرات تهاجم اأماكن ح�صا�ص��ة يف 
هذه املن�ص��اآت، كما حدث يف عملية اأرامكو التي 
كانت جمرد “ر�صالة” و “جتربة”.. وا�صتطاع 
تنفيذ عمليات نوعية لت�ص��فية قي��ادات الغزاة 
واملنافق��ني وتنفي��ذ مه��ام ا�ص��تطالعية بالغ��ة 

احل�صا�صية يف العمق.

الطيران املسير سالح  يرعب ويفتك  باألعداء
واذا م��ا ذهبن��ا اإل��ى ر�ص��د العملي��ات الت��ي 
مت تنفيذه��ا من��ذ بداي��ة الع��ام احل��ايل ل�ص��الح 
اجلو امل�ص��ري على اإهداف ع�ص��كرية ومن�صاءه 
اقت�ص��ادية وحيوي��ة داخل عوا�ص��م ومناطق 
واالإمارات��ي  ال�ص��عودي  الع��دوان  ق��وي 

ومع�ص��كرات وجتمعات وغرف عمليات الغزاة 
املنافقني يف خمتلف اجلبهات.

امل�ص��ري  اجل��و  �ص��الح  نف��ذ  فرباي��ر   9 فف��ي 
اأول عملي��ة م�ص��رتكة م��ع القوة ال�ص��اروخية 

ا�صتهدفت منظومة باتريوت باك 3.
ويف 23 فرباير نفذ �ص��الح اجلو امل�صري عملية 
م�ص��رتكة ا�ص��تهدفت مبنى القي��ادة االإماراتية 

ومنظومة باك 3 يف حمافظة ماأرب.
اأما يف 11 اأبريل فقد ق�صف �صالح اجلو امل�صري 
مطار اأبها الدويل يف ع�ص��ري م��ا اأدى اإلى تعطيل 

املطار ل�صاعات.
وعاود �ص��الح اجلو امل�ص��ري ا�ص��تهداف مطار 
اأبها الدويل بتاري��خ 26 مايو ما اأدى اإلى توقف 

املالحة ل�صاعات.
وق�ص��ف �صالح اجلو امل�صري يف 29 مايو بعدة 
غارات الدفاعات اجلوية لقوى العدوان وغرف 

القيادة وال�صيطرة يف ال�صاحل الغربي.
ونفذ �ص��الح اجل��و امل�ص��ري 6 عملي��ات يف 10 
و16 و19 و22 يوني��و ويف 1 يولي��و ا�ص��تهدف 
جتمعات واأرتال الغزاة واملرتزقة يف ال�ص��احل 
الغرب��ي.. ويف 20 يونيو ن�ص��ر االإعالم احلربي 
الأول مرة م�ص��اهد لعمليات ر�ص��د وا�ص��تطالع 

�صالح اجلو امل�صري يف ال�صاحل الغربي.
اأم��ا يف 2 يولي��و فق��د ن�ص��ر االإع��الم احلرب��ي 
م�ص��اهد الأول م��رة لر�ص��د وق�ص��ف جتمع��ات 

الغزاة يف ال�صاحل الغربي.
ونفذ �ص��الح اجلو امل�ص��ري يف 5 يولي��و عملية 
ق�صف بعدة غارات مقر قيادة حتالف العدوان 

يف مع�صكر الربيقة بعدن.
 ا�ص��تهدف �ص��الح اجل��و امل�ص��ري يف 9 يولي��و 
يف  للع��دو  الع�ص��كرية  االت�ص��االت  منظوم��ة 

ال�صاحل الغربي  لليمن بعدة غارات.  
ونفذ �صالح اجلو امل�صري يف 17 يوليو، هجوماً 
جوي��اً عل��ى مع�ص��كر اللبن��ات التاب��ع ملرتزقة 

العدوان يف اجلوف.
ويف 19 يوليو نفذ �صالح اجلو امل�صري، هجوماً 
منافق��ي  لقي��ادات  اجتماع��ا  ا�ص��تهدف  جوي��اً 
العدوان يف الق�صر اجلمهوري مبحافظة ماأرب.
ونفذ �ص��الح اجلو امل�صري يف 22 يوليو هجوماً 
جوي��اً على غ��رف القي��ادة وال�ص��يطرة للغزاة 
االإماراتيني يف مع�صكر عنرب �صمال منطقة يختل 

بال�صاحل الغربي.
كما نفذ �ص��الح اجلو امل�ص��ري 25 يوليو عملية 
هجومية نوعية على مركز التحكم وال�ص��يطرة 

ملرتزقة العدوان يف حمافظة البي�صاء.

امل�ص��ري  اجل��و  �ص��الح  اأزاح  يولي��و   26 ويف 
للقوات اجلوية ال�صتار عن طراز جديد من جيل 
الطائرات امل�ص��رية التي يزيد مداها عن 1000 
كم.. اأطلق على الطراز اجلديد ا�صم "�صماد 3" 
تيمنن��ا بالرئي�س ال�ص��هيد، ومت تد�ص��ني الطراز 
اجلديد بعملية نوعية مت من خاللها ا�ص��تهداف 

مطار اأبوظبي الدويل بعدة غارات.
وا�ص��تهدف �ص��الح اجلو امل�ص��ري  2 اأغ�صط�س 
بعملي��ة جوية جتمعات للمرتزقة ال�ص��ودانيني 
يف  جيزان .. ونفذ �ص��الح اجلو امل�ص��ري والقوة 
ال�ص��اروخية، يف 5 اأغ�ص��ط�س عملي��ة هجومية 
م�صرتكة ا�صتهدفت جتمعات الغزاة واملرتزقة 

يف ال�صاحل الغربي.
و�ص��ن �ص��الح اجل��و امل�ص��ري يف 7 اأغ�ص��ط�س، 
هجوم��ا على مرك��ز قيادة لتحال��ف العدوان يف 

مع�صكر عمربة بال�صاحل الغربي.
 26 يف  امل�ص��ري  اجل��و  �ص��الح  و ا�ص��تهدف 
اأغ�صط�س، بهجوم جوي اجتماعاً لقيادات قوى 
الغزو واملنافقني يف منطقة اجلريبات مبحافظة 
البي�صاء.  . ونفذت القوة ال�صاروخية و�صالح 
اجلو امل�صري  يف 2 �صبتمرب عملية م�صرتكة على 

اأهداف ع�صكرية وحيوية يف جيزان.
و�صن – بعون اهلل -  �صالح اجلو امل�صري يف 6 
�صبتمرب، هجوماً جويا على مطار اأبها يف ع�صري 

بطائرة قا�صف1.
ويف 11 �ص��بتمرب بث االإعالم احلربي م�ص��اهد 
تعر���س الأول م��رة لعمليات م�ص��رتكة ل�ص��الح 
املدفعية و�ص��الح اجلو امل�صري با�صتهداف ودك 

جتمعات واآليات الغزاة يف ال�صاحل الغربي. 
 15 يف  امل�ص��ري  اجل��و  �ص��الح  وا�ص��تهدف 
جوي��اً  هجوم��اً  غ��ارات  ب�صل�ص��لة  �ص��بتمرب  
بطائرة "قا�صف1" ا�ص��تهدف جتمعات للغزاة 

واملنافقني يف اجلوف.
 ويف 17 �صبتمرب ا�صتهدف �صالح اجلو امل�صري 
، غرف��ة عملي��ات للغزاة واملرتزقة يف ال�ص��احل 

الغربي بطائرة قا�صف واحد حملية ال�صنع.
ونف��ذ �ص��الح اجل��و امل�ص��ري  يف 21 �ص��بتمرب، 
هجوم��اً جوي��اً بطائ��رة "قا�ص��ف1" بالتعاون 
مع القوة البحرية ا�صتهدف مع�صكر م�صتحدث 
للغ��زاة يف جزيرة ال�ص��وابع اليمنية بال�ص��احل 

الغربي.
ويف 27 �ص��بتمرب نف��ذ �ص��الح اجل��و امل�ص��ري 
والقوة ال�ص��اروخية ووح��دة املدفعية عملية 
هجومية م�صرتكة ا�ص��تهدفت جتمعات ملرتزقة 

العدوان يف حمافظة ماأرب.

عمليات متواصلة 
وتطوير مستمر:

س����الح اجل����و امل��س��ي��ر ي��ق��ض م��ض��اج��ع ال���ط���غ���اة ف���ي ع���واص���م وم���دن 
واملنافقني ال��غ��زاة  وجتمعات  عمليات  غ��رف  ويبعثر  ال��ع��دوان  دول 

إبداع من رحم املعاناة، واحلاجة اأم الخرتاع هذا ه� ال�اقع الذي فر�ضه 
الع��دوان وه��� يرتكب املجازر ال�ح�ضية بحق اليمني��ن والذي مل ي�ضتثن فيها 

الأطفال والن�ضاء، وح�ضار بري وج���ي وبحري وا�ضتهداف القت�ضاد اليمني 

ب�ض��كل ممنه��ج ع��دوان مل ي�ضه��د ل��ه التاري��خ مثيال حتال��ف �ضبع ع�ض��ر دولة 

تتزعمه ال�ضع�دية والإمارات مب�ضاركة اأمريكية واإ�ضرائيلية ب�ضكل مبا�ضر.
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ك�ص��ف اخلبري يف ال�ص��وؤون االإ�ص��رائيلية 
اليه��ودي  للموؤمت��ر  ال�ص��ابق  والرئي���س 
اإن  �صاتانوف�ص��كي،  يفغين��ي  الرو�ص��ي   –
ال�ص��عودية ت�صرتي ال�صالح من “اإ�صرائيل” 
عن طريق و�صطاء من جمهورية اأذربيجان.

وبح�ص��ب املعهد االإ�ص��رائيلي لل�صيا�صات 
اخلارجي��ة االإقليمي��ة “ميتفي��م” فقد اأكد يف 
تقارير �ص��ابقة اأن “اإ�ص��رائيل” وال�صعودية 

بتاري��خ  تتمتع��ان 
طويل وم�ص��رتك من 
يف  ال�ص��ّري  التعاون 
ال�صيا�صية  املجاالت 

والع�صكرية واالقت�صادية.
وقال �صاتانوف�ص��كي يف مقال حتت عنوان 
ُن�ص��ر يف �صحيفة  “االإك�ص��رب�س االأفريقي”، 
وترجم  اأوبزريني��ه” الرو�ص��ية،  “فويني��ه 
االأربع��اء،  من��ه،  ت��ي” جانب��اً  “اآر  موق��ع 
وحتدث فيه عن �ص��فقات بيع ال�ص��الح التي 
�ل�ص��رق �لأو�ص��ط من��ذ �ص��قوط  جت��ري يف 

االحتاد ال�صوفييتي.
اخلبري الرو�ص��ي �صاتانوف�ص��كي لفت اإلى 
اأن ال�ص��عودية بداأت ت�ص��تخدم و�ص��طاء من 

اأذربيجان لنقل اأ�ص��لحة ت��ص��رتيها الريا�س 
م��ن بلغاري��ا واأوكرانيا وبيلورو�ص��يا، ومن 
دول البلقان االأخرى و”اإ�ص��رائيل”، موؤكدا 
اأن “اإ�صرائيل” تبيع ال�صعودية طائرات من 

دون طيار، واأنظمة ر�صد وتن�صت.
“املج��االن  اأن:  ال�ص��حيفة  واأو�ص��حت 
االأخريان اأولوية للريا���س، اإذا حتدثنا عن 
التع��اون ب��ني اإ�ص��رائيل واململك��ة العربي��ة 
جمال  يف  ال�صعودية 

االأمن”.
الكات��ب  وذك��ر 
“اأذربيج��ان  اأن 
ُت�صتخدم، يف هذه احلالة، كخط الإخفاء مثل 
ه��ذه العملي��ات، التي تنط��وي على خماطر 
كب��رية عل��ى �ص��معة الريا���س، ويف الوق��ت 
نف�ص��ه يتخف��ى هن��ا امل��وّردون الرئي�ص��يون 

لالأ�صلحة”.
وتق��ود ال�ص��عودية ح��رب التحالف على 
اليم��ن من��ذ مار���س 2015 واأدت اإل��ى مقتل 
املدني��ني  م��ن  االآالف  ع�ص��رات  وم�ص��رع 
معظمهم من الن�صاء واالأطفال بدعم اأمريكي 

وبريطاين وفرن�صي.

قال��ت �ص��حيفة “وا�ص��نطن بو�ص��ت” اإن 
الرئي���س اليمن��ي املنتهي��ة واليت��ه عبدرب��ه 
من�صور هادي وحكمته مل يعد لهما اأي تاأثري 

على االأر�س.
واملناط��ق  امل��دن  اإن  ال�ص��حيفة  وقال��ت 
التي متت ا�ص��تعادة من �صيطرة القاعدة اأو 
احلوثي��ني بات��ت تعي�س حالة من الفو�ص��ى 
خا�ص��ة يف ظل انت�ص��ار امللي�ص��يات وانفالت 
ال�ص��الح ومن ب��ني هذه امل��دن مدين��ة املكال 
التي ا�ص��تعادها التحالف من قب�ص��ة تنظيم 
القاعدة الذي ظل م�صيطرًا على املدينة حتى 
منت�صف 2016، ت�صيف ال�صحيفة اإنه وبعد 
م��رور عامني من ا�ص��تعادة املدين��ة ال تزال 

احلكومة غائبة.
اليم��ن  تف��كك  اأن  ال�ص��حيفة  واعت��ربت 
ه��و اأك��رب التحدي��ات الت��ي تواجه �صيا�ص��ة 
وا�ص��نطن، الت��ي دعم��ت حكوم��ة ه��ادي يف 

حماولت��ه ال�ص��تعادة الوحدة، لك��ن االأخري 
ق�ص��ى معظم وقته خارج البالد وحتديدًا يف 
ال�ص��عودية بعد االإطاحة بحكومته، موؤكدة 
اأنه “ال يتمتع ب�ص��عبية كب��رية، ومل يتمكن 
م��ن اإزاحة املتمردين )احلوثي��ني( اأو حتى 
تاأكيد �صلطته ب�ص��كل حا�صم يف املناطق التي 

ت�صطري عليها حكومته ا�صماً”.
وت�ص��يف ال�ص��حيفة اإن��ه وعل��ى الرغ��م 
يقول��ون  االأمريكي��ني  امل�ص��وؤولني  اأن  م��ن 
اإنه��م يدفع��ون اأط��راف ال�ص��راع يف اليم��ن 
اإل��ى طاول��ة املفاو�ص��ات، اإال اأن الوالي��ات 
املتحدة يف حقيق��ة االأمر “اأبعد ما تكون عن 
احلياد يف �ص��راع اليمن؛ فهي تدعم حتالف 
ال�صعودية واالإمارات الذي يقاتل احلوثيني 
نيابة عن حكومة هادي”.. وقالت ال�صحيفة 
اإن “ال�ص��عودية واالإم��ارات قامت��ا بتدعي��م 
مواقفهما يف اليمن عرب ت�ص��كيل حتالفات مع 

�صخ�صيات �صيا�صية حملية، ورعاية وتدبري 
ومتويل قوات تقاتل عنهما بالوكالة”.

كما نقلت ال�صحيفة ما ذكره تقرير لوكالة 
اأ�صو�صيتدبر�س االأمريكية من اأن “االإمارات 
وال�صعودية قامتا بدفع اأموال طائلة ملقاتلي 
تنظيم القاعدة لالن�صحاب من مناطق �صيطر 
عليها، كما مت ال�ص��ماح لهم ب�صحب �صالحهم 
الثقيل من تلك املناطق”، م�ص��يفة اإنه وبعد 
عام��ني م��ن ا�ص��تعادة امل��كال “ال يب��دو اأنها 
على ا�ص��تعداد للعودة اإل��ى الدولة املينية، 
فه��ي تت�ص��رف كدول��ة م�ص��تقلة حممية من 
االإم��ارات الت��ي بن��ت العدي��د م��ن القواعد 

الع�صكرية فيها”.
تقريره��ا  يف  بو�ص��ت  وا�ص��نطن  ونقل��ت 
ت�ص��ريحاً مل�ص��وؤول حمل��ي يف مدين��ة املكال، 
اإن  في��ه  ق��ال  ا�ص��مه،  الك�ص��ف ع��ن  رف���س 
“القوات املدعومة من االإمارات قامت مرارًا 

وتكرارا باأن�ص��طة ع�ص��كرية دون التن�ص��يق 
م��ع احلكومة، ما ت�ص��بب يف حدوث ارتباك، 
ال توجد �صيا�ص��ة وا�صحة؛ يف جنوب اليمن 
ظه��رت وح��دات يدعهم��ا التحال��ف، ب��ل اإن 
بع���س تل��ك القوات قاتل��وا عالني��ة القوات 

احلكومية اليمنية”.
واأ�ص��افت ال�ص��حيفة اإن الت�ص��اوؤل ح��ول 
“من ي�صيطر على املناطق واملدن اليمنية؟” 
بات ُيطرح بقوة يف ظل التباين الوا�صح بني 
خمتلف اأطراف ال�ص��راع، وه��و ما اأدى اإلى 
اأن كثريين من اأ�ص��حاب امل�ص��انع والعمال 
اأي��ن  اإل��ى  يعرف��ون  ال  العامل��ة  والطبق��ة 
يلجوؤون لطلب امل�ص��اعدة اأو حتى احلماية، 
وت�ص��ف ال�ص��حيفة مدينة املكال باأنها حالياً 
“متثل منوذجاً من طبيعة ال�صراعات التي 
جتري حتى يف املناط��ق املحررة، فهنا مثاًل 
ال يكف��ي اأن ت�صتح�ص��ل عل��ى اإذن م��ن جهة 
حكومية ر�ص��مية، واإمن��ا يحت��اج االأمر اإلى 
موافق��ة م��ن القاع��دة الع�ص��كرية التابع��ة 

لالإمارات”.

اأكدت جملة ذا اتالنتك االأمريكية، اأن  الوجود االإماراتي 
ال�ص��راع، ح�ص��ب  يث��ري  ق��د  اليم��ن  املفت��وح يف جن��وب 
اإليزابيث كيندال، وهي باحثة اأولى يف الدرا�ص��ات العربية 
واالإ�ص��المية بجامع��ة اأوك�ص��فورد.. واأ�ص��افت اإليزابي��ث 
��رات داخل  يف ت�ص��ريحات للمجل��ة: »اأواًل، �ص��يفاقم التوتُّ
التحالف بني االإمارات وحكومة هادي املدعومة �صعودياً، 
التي و�ص��ف بع���س اأع�ص��ائها بالفعل الوج��ود االإماراتي 

بجنوب اليمن باأنَّه احتالل.
وتابعت:” ثانياً، �ص��يخدم )الوج��ود االإماراتي بجنوب 
اليم��ن املفتوح( تنظي��م القاعدة يف جزي��رة العرب، الذي 
اأثار ال�صكوك حول طموحات االإمارات يف ال�صلطة واملوارد 

يف اأنحاء اجلنوب.
واأردف��ت:” ق��د ي�ص��عل خط��وط �لت�ص��دع �لقدمية بني 

ال�ص��مال واجلنوب، ف�ص��اًل ع��ن اإثارة الغ�ص��ب يف مناطق 
مهم��ة باجلنوب ال ت��زال تق��اوم فكرة انف�ص��ال اجلنوب، 

التي يعتقدون اأنَّ االإمارات تدعمها”.
وتقول املجلة االأمريكية اإن احلقائق على االأر�س تدعم 
�صت  حتليل اإليزابيث. ففي حني اأنَّه وا�صٌح اأنَّ االإمارات اأ�صَّ
��اءة م��ع م�ص��وؤولني رئي�ص��يني يف ح�ص��رموت،  �ص��راكًة بنَّ
���س عالقاته��ا م��ع �صخ�ص��ياٍت اأخ��رى يف احلكوم��ة  تتعرَّ

اليمنية لل�صغط اأحياناً.
وينتق��د الكث��ري م��ن اليمني��ني امل�ص��وؤولني االإماراتي��ني 
لتقدميه��م الدع��م وامل�ص��اعدة للميلي�ص��يات الت��ي ال تدعم 
حكوم��ة الب��الد املع��رتف بها دولي��اً ب�ص��ورٍة كافي��ة، بل 

ت�صاهم يف تقوي�صها بن�صاط، وفقاً للمجلة.
ويف بع���س احل��االت، اتهم��وا اأبوظب��ي بامل�ص��اركة يف 

احت��الٍل فعلي لليم��ن، واأث��ار الوجود االإمارات��ي بجنوب 
اليمن ويف كل البالد عموماً رد فعٍل عك�صياً، يف ظل اإ�صعاف 
الفاعل��ني التقليدي��ني، ومتكني االنف�ص��اليني الذي��ن كانوا 
�ص��ني. فعل��ى �ص��بيل املث��ال، خ�ص��ر اأولئك  يف ال�ص��ابق مهمَّ
ّني موقعهم  املتحالفون مع حزب االإ�ص��الح االإ�ص��المي ال�صُّ

�س بعد حترير املكال. يف ظل النظام اجلديد، الذي تاأ�صَّ
 The Washington Post كما تناولت �ص��حيفة
االأمريكية ظاهرة قتل رجال الدين يف جنوب اليمن، وقالت 
اإن �ص��فوان ال�ص��رجبي اآخر رجل دين ُيقتل يف �صل�ص��لة من 
جرائ��م االغتيال غ��ري املحلولة. فقد ُقتل ما ي�ص��ل اإلى 27 
من رجال الدين خالل العامني املا�ص��يني يف عدن واملناطق 
املحيطة بها.. ونقلت ال�ص��حيفة عن م�صوؤول اأمريكي بارز 
ح  قوله” اإَنّ بع�س عنا�صر املجل�س االنتقايل اجلنوبي ُيرجَّ

ها تقف وراء اغتياالت رجال الدين. اأَنّ
واته��م دع��اة ميني��ون االإم��ارات والتحال��ف العرب��ي 
بالوقوف خلف هذه االغتي��االت. ولكن الوجود االإماراتي 
بجن��وب اليم��ن اأث��ار ح�صا�ص��يات اأك��رب تتعل��ق بوح��دة 
البالد”.. ومل يحقق الدعم االإماراتي الر�ص��مي ال�ص��تمرار 
وح��دة اليم��ن الكث��ري لتهدئ��ة خم��اوف اليمني��ني م��ن اأنَّ 
د الطريق اأمام تفكك  الوج��ود االإماراتي بجنوب اليمن ميهِّ

اليمن، بح�صب املجلة االأمريكية.
كم��ا اأن الوج��ود االإمارات��ي بجنوب اليم��ن يوفر مربرًا 
لدعاي��ة تنظي��م القاع��دة يف جزي��رة الع��رب الت��ي ُتظِه��ر 
لديه��ا طموح��ات  ق��وًة خبيث��ة  باعتباره��م  االإماراتي��ني 
ر االإمارات باعتبارها لي�ص��ت اأكرث  الحتالل اليمن، وُت�ص��وِّ
م��ن جم��رد اأداة يف يد الواليات املتح��دة لتحقيق اأهدافها، 

واأن الهدف النهائي هو االحتالل االإماراتي.

متابعات صحفية

متابعات صحفية

موقع “أخبار أوروبية” اإللكتروني التشيكي: 

النظام السعودي يرتكب جرائم حرب في اليمن
اأك��د موق��ع “اأخبار اأوروبي��ة” االإلكرتوين الت�ص��يكي اأن النظام ال�ص��عودي يرتكب جرائم 
ح��رب وجم��ازر يف اليمن بدعم من الدول الغربية وو�ص��ط �ص��مت من ال�صيا�ص��يني الغربيني 
الذي��ن يت�ص��دقون بحقوق االإن�ص��ان واحلدي��ث عن جرائم احل��رب حني يتعل��ق االأمر بدول 
اأخرى.. واأفاد املوقع يف حتليل له باأن النظام ال�صعودي ا�صرتى مواقف القيادات ال�صيا�صية 
الغربية ب�صفقات االأ�صلحة التي عقدها معهم، وال �صيما الواليات املتحدة وبريطانيا واأملانيا 
وفرن�ص��ا واأ�صبانيا، م�صريًا اإلى وجود نحو 1000 ع�ص��كري اأمريكي وفرن�صي ي�صاركون اإلى 

جانب هذا النظام يف حربه على اليمن.
ولف��ت اإلى اأن النظام ال�ص��عودي يقوم اأي�ص��اً بتمويل التنظيمات االإرهابي��ة، ويف مقدمتها 

تنظيم “داع�س”، وهو ما ك�صفه العديد من التقارير اال�صتخباراتية.

 nezavisimaya �ص��حيفة  اأك��دت 
التع��اون  عم��ق  الرو�ص��ية     gazeta
الع�صكري بني التحالف ال�صعودي االإماراتي 

واإ�صرائيل يف حرب اليمن.
واأ�ص��ارت ال�ص��حيفة اإلى معلومات كانت 
�ص��حيفة احلقيقة قد  اطلعت عليها يف موقع 
اخلليج اجلديد ون�ص��رتها يف العدد 282 من 
�ص��حيفة احلقيقة ع��ن تدريب “مرتزقة” يف 

اإ�صرائيل للحرب يف اليمن.
وقالت  ال�ص��حيفة اإن التحالف ال�صعودي 
االإماراتي االإ�ص��رائيلي تقا�ص��م مه��ام اإعداد 
ا�ص��طلعت  حي��ث  اليم��ن  حل��رب  مرتزق��ة 
وا�ص��طلعت  التجني��د  ب��دور  ال�ص��عودية  
االإم��ارات بتمويل التدري��ب تتولى تل اأبيب 
مهمة التدريب الع�صكري. وتندرج م�صاركة 
االإ�صرائيليني يف تدريب املرتزقة �صمن اإطار 
التعاون الع�صكري وال�صيا�صي بني الريا�س 

وتل اأبيب، الذي طاملا مت التكتم عليه.
ولفتت اإلى  اأن الريا�س ترف�س االعرتاف 
علن��اً به��ذا التع��اون الثنائ��ي ب��ني البلدين، 
خوف��اً م��ن موج��ة الغ�ص��ب الت��ي ق��د تطال 
اململك��ة العربية ال�ص��عودية م��ن قبل الدول 

العربية واالإ�ص��المية ح�ص��ب ال�صحيفة. اأما 
بالن�ص��بة الإ�ص��رائيل، فهي جاهزة منذ فرتة 
طويل��ة، الأغرا���س دعائي��ة بحت��ة، لالإعالن 
ب�صوت عال اأمام العامل عن عالقات التقارب 
الت��ي جتمعه��ا م��ع ال�ص��عودية وغريها من 

الدول العربية.
ووفقا لل�صحيفة يعترب ا�صتخدام املرتزقة 

اليمني��ة  احل��رب  يف 
بالن�صبة  االأهمية  بالغ 
وحلفائه��ا.  للريا���س 
فعلى الرغم من القوة 
الت��ي متتلكه��ا اململكة 
ال�ص��عودية  العربي��ة 
ملحارب��ة  وحلفاوؤه��ا 
اأن  اإال  احلوثي��ني، 
حتقي��ق الن�ص��ر يظل 
اأمرًا غري موؤكد. لذلك، 
جتن��ب  �ص��بيل  ويف 

ال�ص��خط م��ن قب��ل �ص��عوبهم ب�ص��بب تزايد 
اخل�صائر يف �ص��فوف اأبنائهم، يتم ا�صتخدام 

املرتزقة.
م��ع ذلك، �ص��يلعب اجلن��ود القادمون من 

ال�ص��ودان واأوغن��دا والت�ص��اد دور املداف��ع 
يف ه��ذه احل��رب. لكنه��م ال ميتلك��ون القوة 
التي قد جتعل احلرب ت�ص��ب يف �ص��احلهم. 
و�ص��يتم ا�ص��تخدام حمرتف��ني وخ��رباء من 
املتح��دة،  والوالي��ات  االأوروبي��ة  البل��دان 
ما �ص��يكلف دول اخلليج اأم��وااًل طائلة. كما 
وق��ع االختي��ار عل��ى الكولومبي��ني وبع�س 
دول اأمري��كا الالتينية 
يف  كاأف��راد  االأخ��رى 
التدري��ب  مع�ص��كرات 
ذوي  اإم��رة  حت��ت 
اخل��ربة م��ن اجلي�س 

االإ�صرائيلي.
اأن  اإل��ى  ونوه��ت 
ال�ص��عودية وحلفاءها 
ا�صتخدموا يف البداية، 
�ص��ركة  خدم��ات 
 B l a c k w a t e r
اإري��ك  اأ�ص�ص��ها  الع�ص��كرية اخلا�ص��ة الت��ي 
برين�س. ويف�ص��ل اجلن��ود االأفارق��ة القيام 
مبه��ام دفاعية وتعزيز اأنظمة االأمن، ف�ص��اًل 
عن جمع املعلومات اال�ص��تخبارية، والقيام 

احل��االت.  اأق�ص��ى  يف  تخريبي��ة  باأعم��ال 
ويعترب الهجوم املبا�صر على مواقع اخل�صم 
خطريًا بالن�صبة لها، وهو ما دفع ال�صعودية 
واالإم��ارات العربي��ة املتح��دة اإل��ى االتفاق 
ح��ول تدري��ب مرتزقة باإمكانه��م تنفيذ مهام 

اأكرث اأهمية وتاأثريًا.
العه��د  ويل  ميتل��ك  الراه��ن،  الوق��ت  يف 
ك��ربى  �ص��لمان،  ب��ن  حمم��د  ال�ص��عودي، 
ووفق��ا  اخلا�ص��ة.  الع�ص��كرية  ال�ص��ركات 
ه��ذه  �ص��اركت  االإع��الم،  و�ص��ائل  لتقاري��ر 
املوؤ�ص�صات الع�صكرية يف القب�س على بع�س 
اأف��راد العائل��ة املالك��ة وكب��ار امل�ص��وؤولني 
ورج��ال االأعمال الذين وجه��ت لهم اتهامات 

يف ق�صايا ف�صاد مع نهاية العام املا�صي.
عل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك، تعتم��د االإمارات 
العربي��ة  واململك��ة  املتح��دة  العربي��ة 
ال�ص��عودية عل��ى االأجان��ب الذي��ن يعملون 
حل�ص��اب �صركات ع�ص��كرية خا�ص��ة، ب�صكل 
  nezavisimaya كبري. ونقلت �صحيفة
ع��ن �ص��حيفة Haaretz اأن ال�ص��عوديني 
ينفق��ون نح��و 5 ملي��ار دوالر �ص��نوياً عل��ى 

ال�صركات الع�صكرية اخلا�صة.

صحيفة nezavisimaya gazeta  الروسية:  تؤكد: السعودية جتند املرتزقة واإلمارات متول تدريبهم لدى إسرائيل للحرب في اليمن

صحيفة “واشنطن بوست”: هادي ال يتمتع بشعبية ولم يتمكن من بسط سلطته

مجلة ذا اتالنتك األمريكية: تكشف مخاطر التواجد اإلماراتي جنوب اليمن  

صحيفة “فوينيه أوبزرينيه” الروسية:

 السعودية تشتري السالح من “إسرائيل” عبر أذربيجان

اته��م موق��ع “ذا اأمريكان كون�ص��رفتف” االأمريك��ي اأن التحالف ال�ص��عودي يف اليمن يتبع 
ا�صرتاتيجية جتويع اليمنيني لتحقيق االنت�صار يف احلرب.

وق��ال املوق��ع ال�ص��هري يف تقري��ر ر�ص��ده املرا�ص��ل ن��ت، اإن ” اال�ص��رتاتيجية ال�ص��عودية 
االماراتية لهزمية احلوثيني يف اليمن ترتكز على جتويع اليمنيني حتى لو مات االآالف منهم 
جوع��اً”.. واأك��د التقرير اأنه حتى لو جنح التحالف يف ال�ص��يطرة عل��ى احلديدة فاإن ذلك لن 
مين��ح له الن�ص��ر اأو يوقف القتال.. كما اته��م التقرير الرئي�س االأمريك��ي دونالد ترامب باأنه 
“امل�صاعدة االأمريكية لل�صعوديني  “يف�صل مبيعات ال�صالح على حياة اليمنيني” موؤكدًا اأن 
واالإماراتي��ني ل��ن ت�ص��اهم يف تعزيز او ا�ص��تقرار االم��ن القوم��ي االأمريكي با�ص��تثناء اثراء 

�صركات ال�صالح” .

موقع “ذا أمريكان كونسرفتف” األمريكي: استراتيجية التحالف في اليمن 

لهزمية احلوثيني هي جتويع اليمنيني لكنه لن ينتصر
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طيران العدوان األمريكي السعودي يشن سلسلة غارات على عدد 
من احملافظات مخلفًا شهداء وجرحى وأضرارًا في املمتلكات

ففي يوم االثنني 24 �ص��بتمرب يوا�ص��ل �ص��ن طريان 
العدوان ال�ص��عودي االأمريكي �صل�ص��لة  غارات على خمتلف 
املحافظ��ات خملف��ا �ص��هداء وجرح��ى واأ�ص��رارا مادي��ة يف 

املمتلكات.
البداية كانت من احلديدة  حيث ا�صت�صهد مواطنني اثنني 
واإ�ص��ابة ثالث بغارة لط��ريان العدوان على مزرعة دواجن 

يف منطقة الرتيبة مبديرية زبيد.
كم��ا اأ�ص��يب 6 اأطفال من اأ�ص��رة واح��دة ب�ص��ظايا قذيفة 

اأطلقها املرتزقة يف اإحدى قرى مديرية التحيتا.
هذا و�صن طريان العدوان غارة بالقرب من جممع اإخوان 

ثابت ال�صناعي مبديرية احلايل باحلديدة.
ويف حلج ا�صت�ص��هدت امراأة حامل بقذائف اأطلقها مرتزقة 

العدوان على منازل املواطنني يف منطقة احليدين.
ويف �ص��عدة �ص��ن طريان الع��دوان غارتني عل��ى مديرية 
كتاف وغارتني على مديرية الظاهر، كما �ص��ن 3 غارات على 

منطقة طخية مبديرية جمز.
و�ص��هدت منطقة الرقو مبديرية منبه وقرى اآهلة بال�صكان 
يف مديري��ة رازح احلدودي��ة ق�ص��فا مدفعي��ا و�ص��اروخيا 

�صعوديا.

وفي ي�وم األربعاء، �ص��ن العدوان غاراته وق�ص��فه 
عل��ى ع��دد املحافظ��ات خملفا �ص��هداء وجرحى، واأ�ص��رارا 

مادية يف املمتلكات العامة واخلا�صة.
فف��ي احلديدة ا�صت�ص��هد مواط��ن من اأبن��اء الدريهمي اإثر 
ق�ص��ف مدفع��ي ع�ص��وائي للغ��زاة واملنافق��ني عل��ى منازل 
املواطنني يف املديرية، و�ص��ن طريان الع��دوان عدة غارات 

على مناطق متفرقة من املحافظة.
ويف �ص��عدة �ص��ن طريان العدوان 6 غ��ارات على مناطق 

متفرقة من مديرية باقم احلدودية.
كما �صن 3 غارات على مديرية �صدا وغارتني على مع�صكر 
اجلمهوري��ة �ص��مال املدين��ة، وا�ص��تهدف بغارتني مع�ص��كر 

كهالن باملدينة.
وا�ص��تهدف العدو ال�صعودي بق�ص��ف �صاروخي ومدفعي 
مناط��ق متفرق��ة يف مديري��ات غم��ر والظاهر و�ص��دا ورازح 
وباق��م احلدودي��ات خملفاَ دمارا واأ�ص��رار مادي��ة يف منازل 

املواطنني ومزارعهم

وفي يوم اخلميس �ص��ن طريان العدوان ال�صعودي 
االأمريكي غاراته على خمتلف املحافظات واملناطق اليمنية 

خملفا اأ�صرارا مادية يف املمتلكات.
يف �ص��عدة �ص��ن طريان الع��دوان 4 غارات عل��ى مديرية 
باقم، و�ص��ن غارتني على منطق��ة بني معني يف مديرية رازح 

احلدودية.
و�ص��هدت قرى اآهلة بال�ص��كان يف مديري��ة منبه احلدودية 
ق�صفا �صاروخيا ومدفعيا �صعوديا تعر�صت خالله ممتلكات 

املواطنني الأ�صرار مادية.
كما �ص��هدت قرى اآهلة بال�صكان يف مديرية �صدا احلدودية 
ومنطق��ة الغ��ور مبديري��ة غمر ق�ص��فا �ص��اروخيا ومدفعيا 

�صعوديا.
ويف احلديدة �صن طريان العدوان ال�صعودي االأمريكي 4 
غ��ارات عل��ى الدفاع ال�ص��احلي يف منطقة اجلبان��ة مبديرية 

ال�صليف.

أما يوم اجلمعة، �ص��ن العدوان ال�ص��عودي االأمريكي 
غارات��ه وق�ص��فه عل��ى ع��دد املحافظ��ات خملف��ا اإ�ص��ابات، 

واأ�صرارا مادية يف املمتلكات العامة واخلا�صة.
فف��ي حج��ة ا�صت�ص��هد مواط��ن بغ��ارة لط��ريان العدوان 
ا�ص��تهدفت �ص��يارته يف قرية ال�ص��رفا مبديرية حر�س، و�صن 
ط��ريان الع��دوان غ��ارة على �ص��وق مديرية ح��ريان خلفت 
�صهداء وجرحى يف حني �صن طريان ا�صتطالع العدوان غارة 
على اجل�ص��ر الرابط بني مديرية حريان وم�صتباأ �صقط على 

اإثرها جرحى.

ويف �ص��عدة �ص��ن ط��ريان الع��دوان 3 غارات عل��ى منزل 
مواط��ن يف مديري��ة باق��م، وغ��ارة عل��ى منطق��ة العطف��ني 
مبديري��ة كتاف، فيما �ص��ن اأك��رث من 14 غ��ارة على مناطق 
متفرق��ة م��ن مديرية الظاهر، وا�ص��تهدف العدو ال�ص��عودي 
بق�ص��ف �ص��اروخي ومدفع��ي مناط��ق متفرق��ة يف مديريات 
الظاه��ر و�ص��دا ورازح وباق��م احلدودي��ات خملف��اَ دم��ارا 

واأ�صرار مادية يف منازل املواطنني ومزارعهم.
ويف اجل��وف �ص��ن طريان الع��دوان 3 غ��ارات على منازل 
وممتل��كات �ملو�طن��ني يف منطق��ة رح��وب مبديري��ة ب��رط 
العنان، فيما ق�ص��ف منافقو العدوان بقذائف املدفعية منزل 

مواطن يف قرية امل�صلوب.
ويف احلديدة ق�ص��ف منافق��و العدوان من��ازل املواطنني 
باأكرث من 30 قذيفة يف مدينة الدريهمي خملفا اأ�ص��رار بالغة 

يف ممتلكاتهم.

وفي يوم السبت ا�صت�ص��هد مواطن��ان واأ�صيب ثالث 
بغارتني لطريان العدوان االأمريكي ال�ص��عودي على مديرية 

عب�س يف حمافظة حجة .
بعد �ص��ن طريان العدوان غارتني على منطقة بني ح�ص��ن 
يف مديرية عب�س ا�ص��تهدفت اإحداهما �صيارة مواطن ما اأدى 

اإلى ا�صت�صهاد مواطنني اثنني و جرح ثالث .
و�ص��ن طريان العدوان االأمريكي ال�صعودي خم�س غارات 
عل��ى منطق��ة راأ�س عي�ص��ى يف مديري��ة ال�ص��ليف مبحافظة 

احلديدة. 
كم��ا  اأن طريان العدوان �ص��ن غارة غرب كيلو 16 جنوب 
�صارع اخلم�صني يف مديرية احلايل ، و غارة اأخرى على جبل 

القمة يف مديرية املنرية .

وكذلك في يوم السبت ا�صت�صهد مواطن واأ�صيب 
اأخ��ر بغارة لط��ريان الع��دوان على مديرية املنرية، و�ص��ن 
ط��ريان العدوان غ��ارة غرب منطقة كيلو16 جنوب �ص��ارع 
اخلم�ص��ني و3 غ��ارات عل��ى منطق��ة راأ�س عي�ص��ى مبديرية 

ال�صليف.
ق�ص��ف  ج��راء  بج��روح  مواط��ن  اأ�ص��يب  �ص��عدة  ويف 
�ص��اروخي ومدفعي �ص��عودي على ق��رى اآهلة بال�ص��كان يف 
مديري��ة �ص��دا احلدودي��ة، وتعر�ص��ت مناط��ق متفرقة من 
مديريات �ص��دا ورازح وباق��م ومنبه والظاه��ر احلدوديات 
لق�صف �صاروخي ومدفعي �صعودي ت�صبب باأ�صرار فادحة 

يف منازل وممتلكات املواطنني.
ويف �ص��عدة اأي�ص��ا �ص��ن ط��ريان الع��دوان غارت��ني على 
منطق��ة عك��وان مبديرية ال�ص��فراء، وغارتني عل��ى الطريق 
الع��ام مبديري��ة �ص��دا احلدودية، فيما �ص��ن 3 غ��ارات على 
ممتل��كات املواطنني يف مديرية باق��م احلدودية وغارة على 

مديرية �صحار مبحاذاة عا�صمة املحافظة.
ويف جيزان �صن الطريان املعادي غارة على جبل تويلق.

غارات همجية، ت�ضنها طائرات حربية لتحالف دويل ع�ضرية تتزعمها اأمريكا وتنفذها 
دول تدعي اأنها عربية اإ�ضالمية، و�ضحاياها من �ضعب ال�ضالة واله�ية الإميانية.

ما �ضبق تلخي�س ملا يحدث يف اليمن من جمازر وح�ضية من قبل العدوان الأمريكي ال�ضع�دي 
امل�ضتم��ر من��ذ ما يقارب الأربع �ضن�ات، وه� يفتك باأبن��اء ال�ضعب اليمني دون ا�ضتثناء عرب 
غار�ته �له�شتريية و�لتي ت�شببت يف �شقوط ع�شر�ت �الآالف من �ل�شهد�ء و�جلرحى �أغلبهم 
ن�ضاء واأطفال، وتدمري ممنهج للبنية التحتية واخلدمية والقت�ضاد ال�طني فار�ضا ح�ضارا 

بريا وبحريا وج�يا.
كل ذل��ك خدم��ة للم�ض��روع الأمريكي يف املنطق��ة العربية وخ�ض��ضا اليم��ن ملا متتلكه من 
مق�م��ات وثروات مكن���زة و�ض�احل وممرات بحري��ة ا�ضرتاتيجية، كل ه��ذا الإجرام يتم 

بت�اط�ؤ دويل واأممي.
وم��ن ب��اب احل�ضر والت�ثيق حتي ل نن�ضى الدماء الت��ي ت�ضفك ي�ميا، م�ضتفزة لكل رجال 

واأحرار ال�طن وحافزة للمجاهدين يف اجلبهات للنيل من الأعداء ون�ضرة امل�ضت�ضعفن. 

جرائم العدوان

ن�صرت وكالة "اأ�صو�صيتد بر�س" تقريرًا، تطرقت فيه الى معاناة ال�صعب اليمني 
اذ اأجربته احلرب على اأكل اأوراق ال�صجر من اأجل البقاء على قيد احلياة.

وقال��ت الوكال��ة االأمريكي��ة يف تقريرها الذي حم��ل عنوان "اأطماع بن �ص��لمان 
اأج��ربت اليمنيني على تناول ورق ال�ص��جر للبقاء على قي��د احلياة"، اأن "منطقة 
بعيدة يف �ص��مال اليمن ال متلك العديد من عائالت��ه التي لديها اأطفال جائعون اأي 
�ص��يء تاأكل��ه �ص��وى اأوراق "الكرم��ة" املحلية الت��ي تغلي، حتى ت�ص��بح عجينة 
خ�ص��راء حم�ص��ية، حيث فوجئت وكاالت املعونة الدولية مب��دى معاناة االآباء 

واالأطفال هناك.
ولفت��ت الوكالة اإلى "تزايد عدد االأطف��ال الذين ميوتون جوعاً هذا العام، واأن 

عددًا قلياًل من العائالت ميوت اأطفالهم يف املنزل، كما يقول امل�صوؤولون".
وو�ص��فت الوكالة اجل��وع املتفاقم يف اليمن على اأنه "عالم��ة على الفجوات يف 

نظام امل�ص��اعدات الدولية الذي يوزع حتت �صغط من ال�صلطات املحلية، م�صرية 
اإل��ى اأنه مع ذلك فاإن امل�ص��اعدات اخلارجية تعد ال�ص��يء الوحي��د الذي يقف بني 

ال�صعب اليمني واملوت الوا�صع االنت�صار ب�صبب اجلوع".
يذك��ر اأن برنام��ج االأمم املتحدة االإمنائ��ي يف اليمن، اأن 8 مالي��ني ميني فقدوا 

�صبل عي�صهم ب�صبب احلرب امل�صتعلة بالبالد منذ نحو اأربعة اأعوام.
يذكر اأن اليمن ي�ص��هد منذ 4 �ص��نوات حرباً عنيفة ي�ص��نها ما ي�ص��مى بالتحالف 
العرب��ي حت��ت ذريعة دعم "�ص��رعية" الرئي���س اليمني املنتهية واليت��ه عبد ربه 
من�ص��ور هادي، وب�صبب هذه احلرب ا�صت�ص��هد ما يقارب 9200 مواطن ميني يف 
حني اأ�ص��يب اأكرث من 53 األف �صخ�س، وفق اإح�صاءات منظمة ال�صحة العاملية. 
وي�صهد اليمن "اأ�صواأ اأزمة اإن�صانية يف العامل"، كما يواجه خطر املجاعة، بح�صب 

ما بينت االأمم املتحدة.

األمم املتحدة: احلرب 
السعودية أفقدت 8 

ماليني ميني سبل عيشهم



صواريخ زلزال متطر مواقع وجتمعات اجليش السعودي ومرتزقته فيما وراء احلدود
هجوم ضاري ألبطال اجليش واللجان الشعبية على مواقع املرتزقة في حيس ويدحرون مرتزقة الغزو من منطقة اجلبلية

الأَْع���َل���ْوَن ن���ُت���ُم  َواأَ ���َزُن���وا  َتْ َوَل  َت��ِه��ُن��وا  {َوَل  تعالى:  قال 
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■ تطهير جبل قعش�ان االستراتيجي في اجلوف وخسائر بش�رية ومادية فادحة في صفوف املرتزقة في البيضاء ونهم وتعز يف اأيام كربالئية ي�صتعيد التاريخ �صورته ويعيد الزمن دورته لتالقي 
اأولئك الأبطال امليامني الذين وقفوا يف وجه الطغيان الأموي يقدمون 
اأرواحهم يف ميادين الإباء وبب�صالتهم و�صجاعتهم قدموا درو�صًا حتكى 
ومواقف تتلى هي اليوم تتجدد يف �ص��واحل اليم��ن وثغوره على اأيدي 
اأحف��اد الأن�ص��ار ورج��ال العز والن�ص��ر، حيث تقرتب ال�ص��نة الرابعة 
وه��م ثابتون ثبات جبال اليمن و�ص��امدون �ص��مود القالع واحل�ص��ون 
اليماني��ة ل تهزه��م ال�ص��دائد ول تركعه��م املح��ن ب��ل اأع��ادوا مع��اين 
الإباء ودرو�س الكرامة والفداء التي كانت على و�ص��ك اأن تذوب بفعل 
التدج��ني والرتهيب والطغي��ان الأمريكي ال�ص��هيوين واأذنابه، هاهنا 
يف �ص��واحل اليمن ويف �ص��هوله وعل��ى مرتفعاته ترتفع ن��داءات الإباء 
ا الذلة" و"اأب�صر بعزك �صيدي"  وترتدد �صرخات الأوفياء ب� "هيهات مَنّ
ويخو�ص��ون غمرات املوت ويت�صابقون اإلى مقدمة ال�صفوف، دفاعًا عن 
الأر���س والعر�س والكرام��ة وانت�صاراً لالأبرياء م��ن الأطفال والن�صاء 
الذي��ن يقتلهم الطغي��ان والإج��رام الأمريك��ي ال�صهي��وين ال�صعودي، 
ففي ال�صاحل الغربي �صقطت رهانات الغزاة وانك�صف �صعفهم وتبدت 
هزميتهم النك��راء وا�صتطاع اأبطالنا التنكيل به��م واخرتاق مواقعهم 
وجتمعات حيث يالحقونهم بعملي��ات هجومية �صارية ميزقونهم �صر 
ممزق كم��ا انهارتت جيو���س داع�س والقاع��دة يف البي�ص��اء وهي قاب 
قو�ص��ني اأو اأن��ى م��ن التطهري الكام��ل على اأي��دي اأبطالن��ا املوؤمنني كما 
طهروا جبل ا�صرتاتيجي يف اجلوف ول زال اأبطالنا يوجهون �صرباتهم 
النوعية والقا�صية ملرتزقة وجنود اآل �صعود يف جبهات ما وراء احلدود 
فيم��ا وجه اأبطالنا �صربات ا�صتباقي��ة للمرتزقة يف نهم واإلى ح�صيلة 
اإجن��ازات اأبطالنا وم��ا تي�صر وهو قط��ر من بحر خ��الل الثالثة الأيام 

املا�صية نقدمها كالعادة يف على �صفحات احلقيقة.

جيزانالساحل الغربي
صواريخ زلزال تزلزل مواقع اجليش السعودي 

ومرتزقته في الدخان والدود ومجازة
ق�ص��فت �صاروخية اجلي�س واللجان ال�ص��عبية، خالل االأيام املا�صية مواقع وجتمعات 

للجي�س ال�صعودي ومرتزقته يف جيزان.
واأف��اد م�ص��در ع�ص��كري اأن �ص��اروخية اجلي���س واللج��ان اأطلق��ت 3 �ص��ورايخ ن��وع 

"زل��زال1" عل��ى جتمعات مرتزقة اجلي�س ال�ص��عودي �ص��رق جب��ل الدود وحققت 
اإ�صابات مبا�صرة و�صاروخ اآخر من نف�س الطراز على مواقع للعدو غرب جمازة.. 

كما اأطلقت �ص��اروخية اجلي�س واللجان �ص��اروخ "زلزال1" حملي ال�ص��نع على 
جتمعات للجنود ال�صعوديني يف جبل الدخان وحقق اإ�صابات مبا�صرة.

كما نفذ جماهدي اجلي�س واللجان ال�صعبة – بف�صل اهلل - عملية هجومية على 
مواقع املرتزقة يف التباب ال�ص��ود مبنطقة املرزق قبالة جيزان ما اأ�صفر عن وقوع 

قتلى وجرحى يف �صفوفهم. كما دمرت وحدة الهند�صة طقم ع�صكري اآخربعبوة نا�صفة يف 
موقع ال�صجرة بجيزان وم�صرع من كان على متنه.

وم��ن جه��ة اأخ��رى متك��ن اأبطالنا م��ن تدمري طق��م وجراف��ة ع�ص��كرية ملرتزق��ة اجلي�س 
ال�صعودي جنوب جبل النار قبالة جيزان اإثر ق�صف مدفعي للجي�س واللجان ال�صعبية.
كم��ا ا�ص��تهدفت ق��وة االإ�ص��ناد املدفع��ي التابعة ملجاه��دي اجلي���س واللجان ال�ص��عبية 

ا�صتهدفت جتمعات للجنود ال�صعوديني يف برج اخل�صل بجيزان.

نجران
كمائن الهندسة حتصد عشرات املرتزقة 

زحف  حمل�اوالت  يتص�دون  وأبطالن�ا 
فاشلة في صحراء البقع واألجاشر

ُقت��ل واأ�ص��يب ع��دد من مرتزق��ة اجلي�س ال�ص��عودي قبالة جن��ران، كم��ا مت تدمري طقم 
�صعودي يف جيزان.. واأكد م�صدر ع�صكري اأن وحدة الهند�صة للجي�س واللجان ال�صعبية 

متكنت من تفجري عبوة نا�ص��فة يف مرتزقة اجلي�س ال�صعودي يف �صحراء االأجا�صر قبالة 
جنران ما اأدى اإلى م�صرع واإ�صابة عدد منهم.

واأ�ص��اف امل�ص��در اأن الهند�ص��ة اأي�ص��اً متكنت من تدمري طقم ع�ص��كري �صعودي بعبوة 
نا�صفة يف موقع ال�صجرة بجيزان وم�صرع من كان على متنه.

وكانت املدفعية قد متكنت يف وقت �صابق اليوم من اإعطاب جرافة ع�صكرية غرب موقع 
ا�ص��تهدفت ال�ص��دي�س ودك جتمع��ات املرتزقة بنجران،  كم��ا 
بجيزان املدفعية جتمعات للجنود ال�صعوديني يف برج  اخل�صل 

حمققًة اإ�صابات موفقة.
واأ�ص��اف امل�ص��در الع�ص��كري اأن اأبط��ال اجلي�س 

متكن��وا  واللج��ان 
بعون اهلل من اإف�ص��ال 
حماولة زح��ف ملرتزقة 
اجلي�س ال�ص��عودي قبالة 

اأ�صيق يف �ص��حراء البقع 
بقذائ��ف  ا�ص��تهدافهم  بع��د 

املدفعية.

ن�صر االإعالم احلربي االأربعاء املا�صي م�صاهد 
لعملي��ة نوعي��ة ملجاه��دي اجلي���س واللجان 
ومرتزق��ة  منافق��ي  مواق��ع  عل��ى  ال�ص��عبية 
العدوان يف منطقة اجلبلية وتكبيدهم خ�صائر 

كبرية يف االأرواح والعتاد واالآليات.
ب��داأ املجاهدون العملية النوعية بق�ص��ف 
مدفعي مكثف ا�صتهدف جتمعات املرتزقة 
وحت�ص��يناتهم يف املواقع التي يتمركزوا 

فيها.
ويف امل�ص��اهد تظه��ر حلظة ا�ص��تهداف مدرعة 
اإماراتية ب�صاروخ موجه ما اأدى اإلى تدمريها 
واإحراقها.. واأظهرت امل�صاهد حلظة بدء �صن 
جماه��دي اجلي���س واللجان ال�ص��عبية عملية 
اقتح��ام مواق��ع مرتزق��ة الع��دوان يف منطقة 

اجلبلية مبديرية بال�صاحل الغربي.
مت��ت  الت��ي  النوعي��ة  العملي��ة  وخ��الل 

يف  املنافق��ني  مواق��ع  عل��ى  بال�ص��يطرة 
اجلبلي��ة مت اإعط��اب وتدم��ري عدد من 

املدرعات االإماراتية واالأطقم.
ووثق��ت عد�ص��ة االإع��الم احلرب��ي 

قي��ام املجاهدين باإح��راق مدرعة 
مت  الع��دوان  ملرتزق��ة  واطق��م 

اإعطابها خالل املواجهات.
مت��ت  الت��ي  املواق��ع  ويف 

اغتن��م  عليه��ا  ال�ص��يطرة 
اأ�ص��لحة  املجاه��دون 

وذخائ��ر كانت بحوزة 
مرتزقة العدوان.

نف��ذ جماه��دو اجلي���س واللج��ان ال�ص��عبية، عملية 
هجومي��ة على مواق��ع مرتزقة العدوان ال�ص��عودي 

االأمريكي يف جبهة نهم.
واأف��اد م�ص��در ع�ص��كري اأن املجاهدين 

نف��ذوا عملي��ة هجومية عل��ى مواقع 
املرتزق��ة يف منطق��ة حري��ب نه��م، 
يف  وجرح��ى  قتل��ى  ع��ن  اأ�ص��فرت 

�صفوفهم 7 منهم يف موقع واحد.
واأ�ص��اف امل�ص��در اأن��ه تراف��ق م��ع 

قن���س  عملي��ات  النوعي��ة  العملي��ة 
ومت�صيط بقذائف املدفعية.

وكان ع��دد م��ن مرتزق��ة العدوان لقوا م�ص��رعهم 
اأح��د  يف  نا�ص��فة  بتفجريعب��وة  اخ��رون  وج��رح 

جتمعاتهم يف منطقة املنارة بنهم.

كم��ا لق��ي اأع��داد م��ن مرتزقة الع��دوان ال�ص��عودي 
االأمريكي م�صرعهم وجرح اآخرون، بعملية هجومية 
اأخرى للجي�س واللجان ال�ص��عبية وك�ص��ر 

زحف للمرتزقة يف جبهات نهم.
اأو�صح م�صدر ع�صكري يف االإعالم 
اأن جماه��دي اجلي���س  احلرب��ي 
واللجان ال�ص��عبية نفذوا اإغارة 
عل��ى مواقع املرتزق��ة يف التباب 
موؤك��دا  نه��م،  بجبه��ة  ال�ص��ود 
م�صرع واإ�صابة عدد منهم وهروب 
من تبقى منهم ب�صكل جماعي باالآليات.
�صن جماهدو اجلي�س واللجان ال�صعبية عملية 
هجومية على مواقع اجلماعات التكفريية "داع�س" 

يف البي�صاء، كما مت تدمري اآليتني يف اجلوف.

واأكد م�صدر ع�صكري اأن جماهدي اجلي�س واللجان 
نف��ذوا عملي��ة هجومي��ة عل��ى مواق��ع اجلماعات 

التكفريي��ة داع�س يف الق��رو ب� قيف��ة وتكبيدهم 
خ�صائر يف االأرواح.

الهند�ص��ة  وح��دة  اأن  امل�ص��در  واأ�ص��اف 
التابع��ة للجي�س واللج��ان متكنت بعون 

اهلل من تدمري اآليتني للمنافقني بعبوات 
نا�صفة يف جبهة �صربين وم�صرع من 

كان على متنهما.
كما لقي عدد من مرتزقة العدوان 

اآخ��رون،  وج��رح  م�ص��ارعهم 
خالل ك�صر حماولة يف جبهة 

قانية مبحافظة 

خسائر بشرية فادحة في صفوف املرتزقة بعمليات هجومية نوعية ألبطال اجليش واللجان الشعبية 

هجوم واسع من ثالثة محاور على مواقع الغزاة واملرتزقة في حيس
لق��ي عدد م��ن مرتزق��ة الع��دوان ال�ص��عودي االأمريكي، يوم 
ال�ص��بت، م�ص��رعهم واأ�ص��يب واأُ�ص��ر اآخ��رون خ��الل عملية 
هجومي��ة ملجاه��دي اجلي�س واللجان ال�ص��عبية يف ال�ص��احل 

الغربي.
واأو�ص��ح م�ص��در ع�ص��كري يف االإعالم احلرب��ي اأن جماهدي 
اجلي���س واللج��ان ال�ص��عبية �ص��نوا – بع��ون اهلل – عملي��ة 

هجومية وا�ص��عة عل��ى مواقع الغ��زاة واملرتزق��ة يف حي�س 
بجبهة ال�صاحل الغربي.

واأكد امل�صدر م�صرع واإ�صابة الع�صرات من املرتزقة ووقوع 
عدد منهم يف االأ�صر خالل العملية الهجومية الوا�صعة.

وب��ني اأن العملي��ة الهجومي��ة ترك��زت من ثالث��ة اجتاهات، 
م�صريا اإلى ف�صل طريان العدوان يف اإعاقتها.

وكان جماهدو اجلي�س واللحان ال�صعبية قد دمروا، 
خالل الثالثة اأيام املا�صية قرابة 12 اآلية تابعة 

للغ��زاة واملنافق��ني يف الدريهم��ي والتحيت��ا 
و�جلاح �لأ�ص��فل بال�صاحل �لغربي و�صقوط 

الع�ص��رات مم��ن كان على متنه��ن قتلى 
وجرحى.

أبطالنا يدحرون مرتزقة العدوان من اجلبلية بالساحل الغربي

تعز
سالح اإلسناد املدفعي والصاروخي يكبد 
املرتزقة خسائر فادحة بقصف جتمعاتهم 

في الصلو وحيفان والوازعية
لق��ي عدد من منافقي العدوان م�ص��ارعهم وجرح اأخ��رون، خالل حماولة تقدم لهم 
يف جبهة حيفان مبحافظة تعز..واأكد م�ص��در ع�ص��كري م�ص��رع العديد من منافقي 
العدوان بانفجار عبوتني نا�ص��فتني بهم يف جبهة حيفان..واأ�ص��اف امل�صدر اإعطاب 
مدرع��ة ملنافقي العدوان بعبوة نا�ص��فة يف ذات اجلبهة جنوب حمافظة تعز..كان 
مدفعية اجلي�س واللجان ا�ص��تهدفت جتمعات منافقي العدوان يف وقت �ص��ابق، يف 

جبهتي ال�صلو وحيفان وكبدوهم خ�صائر فادحة.
اأطلقت القوة ال�ص��اروخية التابعة للجي�س واللجان ال�ص��عبية �ص��اروخا من نوع 

زلزال1 على جتمعات منافقي العدوان يف جبهة الوازعية.
كما اأفاد م�ص��در ع�ص��كري باأن قوة االإ�ص��ناد املدفع��ي للجي�س واللجان ال�ص��عبية 
ا�ص��تهدفت جتمعات للمرتزقة بقذائ��ف املدفعية يف جبهة ال�ص��لو ومنطقة املنارة 
واأعلى ج�ص��ر ال�ص��باب بجبهة حيفان يف تعز، ما اأ�صفر عن وقوع قتلى وجرحى يف 

�صفوفهم.

نهم

ويف حمافظة البي�ص��اء �ص��ن جماهدو اجلي�س واللجان ال�ص��عبية عملية 
هجومية على نقاط �ملرتزقة بجبهة قانية و�أوقعو� خ�صائر يف �صفوفهم.
واأحبط املجاهدون حماولة زحف للمرتزقة باجتاه الزاهر يف املحافظة 
واأوقع��وا قتل��ى وجرح��ى يف �ص��فوفهم.. ياأت��ي ذل��ك يف �ص��ياق معركة 
التنكي��ل الت��ي يخو�ص��ها جماه��دو اجلي���س واللج��ان ال�ص��عبية �ص��د 
العدوان ومرتزقته يف خمتلف جبهات القتال ردا على ا�صتمرار العدوان 

واحل�صار بحق ال�صعب اليمني.

البيضاء



الت��ي  التنكي��ل  معرك��ة  �ص��ياق  يف 
يخو�ص��ها جماه��دو اجلي�س 

ال�ص��عبية �ص��د  واللجان 
ومرتزقت��ه  الع��دوان 

جبه��ات  خمتل��ف  يف 
القتال ردا على ا�ص��تمرار 
بحق  واحل�ص��ار  العدوان 
ال�ص��عب اليمني، نف��ذ اأبطال 

اجلي�س واللجان ال�صعبية خالل 
االأيام املا�ص��ية عمليتني هجوميتني 

للجي�س واللجان ال�ص��عبية وك�ص��ر زحف 

للمرتزقة يف جبهات البي�صاء.
اأو�صح م�ص��در ع�ص��كري يف االإعالم احلربي 
اأن جماه��دو اجلي�س واللجان ال�ص��عبية  
�ص��نو� عملي��ة هجومي��ة عل��ى نق��اط 
املرتزق��ة بجبه��ة قاني��ة واأوقع��وا 

خ�صائر يف �صفوفهم.
كم��ا اأحبطوا � بف�ص��ل اهلل � حماولة 
زح��ف للمرتزقة باجت��اه الزاهر يف 
املحافظ��ة واأوقع��وا قتل��ى وجرحى 
اأبطالن��ا  ت�ص��دى  كم��ا  �ص��فوفهم.  يف 
اأي�ص��ا لزحف��ا اآخر نف��ذه مرتزق��ة العدوان 

على بع�س املناطق يف جبهة قانية وكبدوهم خ�ص��ائر 
فادحة.

و�أكد �مل�ص��در �ص��قوط 18 قتيال م��ن املرتزقة وتدمري 
واإعطاب عدد من االآليات خالل انك�صار الزحف.

كم��ا دمر جماه��دو اجلي�س واللج��ان ال�ص��عبية دبابة 
يف  االأمريك��ي  ال�ص��عودي  الع��دوان  ملرتزق��ة  تابع��ة 

حمافظة البي�صاء.
واأك��د م�ص��در يف وح��دة ال��دروع اأن وح��دة ال��دروع 
للجي�س واللجان ال�صعبية متكنت بعون اهلل من تدمري 
دباب��ة تابع��ة ملرتزق��ة الع��دوان ب�ص��اروخ موجه يف 

جبهة قانية.

صواريخ زلزال متطر مواقع وجتمعات اجليش السعودي ومرتزقته فيما وراء احلدود
هجوم ضاري ألبطال اجليش واللجان الشعبية على مواقع املرتزقة في حيس ويدحرون مرتزقة الغزو من منطقة اجلبلية

9 بشائر
النصر

االثنني
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■ تطهير جبل قعش�ان االستراتيجي في اجلوف وخسائر بش�رية ومادية فادحة في صفوف املرتزقة في البيضاء ونهم وتعز
جيزان

صواريخ زلزال تزلزل مواقع اجليش السعودي 
ومرتزقته في الدخان والدود ومجازة

ق�ص��فت �صاروخية اجلي�س واللجان ال�ص��عبية، خالل االأيام املا�صية مواقع وجتمعات 
للجي�س ال�صعودي ومرتزقته يف جيزان.

واأف��اد م�ص��در ع�ص��كري اأن �ص��اروخية اجلي���س واللج��ان اأطلق��ت 3 �ص��ورايخ ن��وع 
"زل��زال1" عل��ى جتمعات مرتزقة اجلي�س ال�ص��عودي �ص��رق جب��ل الدود وحققت 

اإ�صابات مبا�صرة و�صاروخ اآخر من نف�س الطراز على مواقع للعدو غرب جمازة.. 
كما اأطلقت �ص��اروخية اجلي�س واللجان �ص��اروخ "زلزال1" حملي ال�ص��نع على 

جتمعات للجنود ال�صعوديني يف جبل الدخان وحقق اإ�صابات مبا�صرة.
كما نفذ جماهدي اجلي�س واللجان ال�صعبة – بف�صل اهلل - عملية هجومية على 

مواقع املرتزقة يف التباب ال�ص��ود مبنطقة املرزق قبالة جيزان ما اأ�صفر عن وقوع 
قتلى وجرحى يف �صفوفهم. كما دمرت وحدة الهند�صة طقم ع�صكري اآخربعبوة نا�صفة يف 

موقع ال�صجرة بجيزان وم�صرع من كان على متنه.
وم��ن جه��ة اأخ��رى متك��ن اأبطالنا م��ن تدمري طق��م وجراف��ة ع�ص��كرية ملرتزق��ة اجلي�س 

ال�صعودي جنوب جبل النار قبالة جيزان اإثر ق�صف مدفعي للجي�س واللجان ال�صعبية.
كم��ا ا�ص��تهدفت ق��وة االإ�ص��ناد املدفع��ي التابعة ملجاه��دي اجلي���س واللجان ال�ص��عبية 

ا�صتهدفت جتمعات للجنود ال�صعوديني يف برج اخل�صل بجيزان.

نجران
كمائن الهندسة حتصد عشرات املرتزقة 

زحف  حمل�اوالت  يتص�دون  وأبطالن�ا 
فاشلة في صحراء البقع واألجاشر

ُقت��ل واأ�ص��يب ع��دد من مرتزق��ة اجلي�س ال�ص��عودي قبالة جن��ران، كم��ا مت تدمري طقم 
�صعودي يف جيزان.. واأكد م�صدر ع�صكري اأن وحدة الهند�صة للجي�س واللجان ال�صعبية 

متكنت من تفجري عبوة نا�ص��فة يف مرتزقة اجلي�س ال�صعودي يف �صحراء االأجا�صر قبالة 
جنران ما اأدى اإلى م�صرع واإ�صابة عدد منهم.

واأ�ص��اف امل�ص��در اأن الهند�ص��ة اأي�ص��اً متكنت من تدمري طقم ع�ص��كري �صعودي بعبوة 
نا�صفة يف موقع ال�صجرة بجيزان وم�صرع من كان على متنه.

وكانت املدفعية قد متكنت يف وقت �صابق اليوم من اإعطاب جرافة ع�صكرية غرب موقع 
ا�ص��تهدفت ال�ص��دي�س ودك جتمع��ات املرتزقة بنجران،  كم��ا 
بجيزان املدفعية جتمعات للجنود ال�صعوديني يف برج  اخل�صل 

حمققًة اإ�صابات موفقة.
واأ�ص��اف امل�ص��در الع�ص��كري اأن اأبط��ال اجلي�س 

متكن��وا  واللج��ان 
بعون اهلل من اإف�ص��ال 
حماولة زح��ف ملرتزقة 
اجلي�س ال�ص��عودي قبالة 

اأ�صيق يف �ص��حراء البقع 
بقذائ��ف  ا�ص��تهدافهم  بع��د 

املدفعية.

اجلبلية مبديرية بال�صاحل الغربي.
مت��ت  الت��ي  النوعي��ة  العملي��ة  وخ��الل 

يف  املنافق��ني  مواق��ع  عل��ى  بال�ص��يطرة 
اجلبلي��ة مت اإعط��اب وتدم��ري عدد من 

املدرعات االإماراتية واالأطقم.
ووثق��ت عد�ص��ة االإع��الم احلرب��ي 

قي��ام املجاهدين باإح��راق مدرعة 
مت  الع��دوان  ملرتزق��ة  واطق��م 

اإعطابها خالل املواجهات.
مت��ت  الت��ي  املواق��ع  ويف 

اغتن��م  عليه��ا  ال�ص��يطرة 
اأ�ص��لحة  املجاه��دون 

وذخائ��ر كانت بحوزة 
مرتزقة العدوان.

ا�ص��تهدفت القوة ال�صاروخية للجي�س واللجان 
ال�ص��عبية اليوم االأربعاء، جتمعات مرتزقة 

اجلي���س ال�ص��عودي يف ع�ص��ري.. واأك��د 
االإ�ص��ناد  ق��وة  اأن  ع�ص��كري  م�ص��در 

ال�ص��اروخي التابع��ة ملجاهدي اجلي�س 
�ص��اروخ  اأطلق��ت  ال�ص��عبية  واللج��ان 
جتمعات  عل��ى  ال�ص��نع  "زل��زال1" حملي 

مرتزق��ة اجلي���س ال�ص��عودي غ��رب جم��ازة 
وحققت اإ�صابة موفقة.

يذكر اأن اأبطال اجلي�س واللجان ال�ص��عبية متكنوا اأم�س 
االأول، من اف�ص��ال حماولة ت�صلل ملرتزقة اجلي�س ال�صعودي على 

التباب ال�ص��ود قبالة منفذ علب وكبدوهم خ�ص��ائر فادحة.. كما قتل 
واأ�صيب الع�صرات من مرتزقة اجلي�س ال�صعودي ، اإثر ق�صف 
�ص��اروخي مرّكز دك جتمعاتهم قبال��ة منفذ علب بقطاع 
ع�صري..  وذكر م�صدر ع�صكري اأن �صاروخية اجلي�س 
واللج��ان ال�ص��عبية اأطلق��ت ثالث��ة �ص��واريخ نوع 
"زلزال1" على جتمعات مرتزقة اجلي�س ال�صعودي 
قبالة منفذ علب.. واأو�ص��ح امل�ص��در اأن ا�ص��تهداف 
املرتزق��ة ج��اء بع��د عملي��ة ر�ص��د دقيق��ة لتجمعات 
املرتزقة مت على اإثرها ا�صتهدافهم ب�صكل دقيق ومرّكز.
و�أكد �مل�ص��در �ص��قوط �لع�ص��ر�ت يف �ص��فوف �ملرتزقة بني 

قتيل وجريح جراء الق�صف ال�صاروخي الذي طال جتمعاتهم.

عسير

البيضاء.

الجوف

يزلزل مواقع وجتمعات اجليش السعودي ومرتزقته بعسير
ض�رب ص�اروخي مرّكز 

سقوط أكثر من 18 قتيلًا من املرتزقة
 وتدمير عدة آليات بينهن دبابة بعمليتني هجوميتني وكسر زحفني ألبطال اجليش واللجان الشعبية

احلرب��ي  االإع��الم  وزع 
نوعي��ة  لعملي��ات  م�ص��اهد 
واللج��ان  اجلي���س  ملجاه��دي 
عل��ى  و�ص��يطرتهم  ال�ص��عبية 
يف  واملنافق��ني  للمرتزق��ة  مواق��ع 
جبل قع�صان مبديرية خب وال�صعف 

مبحافظة اجلوف.
ووثقت عد�صة االإعالم احلربي جانبا من 
العملي��ة النوعي��ة التي بدئه��ا املجاهدون 
باقتحام جبل قع�ص��ان ومت�صيط متار�س 

املرتزقة.
واأظهرت امل�ص��اهد حلظة و�ص��ول املجاهدين 

و�ص��يطرتهم عل��ى مواق��ع املرتزق��ة يف اجلبل التي 
متت ال�صيطرة عليه بالكامل.

وخ��الل العملي��ة النوعية �ص��يطر املجاه��دون على 
جبل قع�ص��ان ودحروا مرتزقة الع��دوان منه وفيه 
لقي العديد من املرتزقة م�ص��ارعهم وجرح اآخرون 

اأظهرت امل�صاهد جثث بع�س منهم.
ويف جبل قع�صان اغتنم املجاهدون اأ�صلحة وذخائر 
ومع��دالت ر�صا�ص��ة ثقيلة كانت بح��وزة املرتزقة، 
و�ص��رعان ما با�ص��ر املجاه��دون بتفعيلها و�ص��رب 

املرتزقة بها.
وبع��د اأن �ص��يطر املجاه��دون عل��ى جب��ل قع�ص��ان 
ح��اول الع��دو بتعزي��زات كبرية ا�ص��تعادة اجلبل 

لكنها باءت بالف�ص��ل و�ص��رعان ما تراجعوا والذوا 
بالفرار.. ويعترب جبل قع�صان الذي متت ال�صيطرة 
علي��ه من قبل جماهدي اجلي�س واللجان ال�ص��عبية 
ذو اأهمي��ة ا�ص��رتاتيجية حي��ث يط��ل عل��ى منطقة 
اليتم��ة وميكن من فر�س �ص��يطرة ناري��ة على عدد 

من املواقع املجاورة له.
كما لقي العديد من منافقي العدوان م�ص��رعهم اإثر 
تنفيذ وحدة الهند�ص��ة كمائ��ن نوعية بزرع عبوات 
نا�ص��فة دمرت ع��دة اآليات مب��ن فيه��ا يف جبهات يف 

جبهة �صربين مبديرية خب وال�صعف.

أبطال اجليش واللجان الشعبية يبسطون سيطرتهم على جبل قعشان االستراتيجي

هجوم واسع من ثالثة محاور على مواقع الغزاة واملرتزقة في حيس
وكان جماهدو اجلي�س واللحان ال�صعبية قد دمروا، 

خالل الثالثة اأيام املا�صية قرابة 12 اآلية تابعة 
للغ��زاة واملنافق��ني يف الدريهم��ي والتحيت��ا 

و�جلاح �لأ�ص��فل بال�صاحل �لغربي و�صقوط 
الع�ص��رات مم��ن كان على متنه��ن قتلى 

وجرحى.

أبطالنا يدحرون مرتزقة العدوان من اجلبلية بالساحل الغربي
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ف�ؤاد اجلن��يد
كث��رية ه��ي الرواي��ات واالأ�ص��اطري الت��ي و�ص��لت 
باخلي��ال  متخم��ة  وه��ي  الغاب��ر  الزم��ن  م��ن  اإلين��ا 
وال�ص��يناريوهات اخلارقة للعادة لت�ص��ف لنا وقائع 
وبط��والت  مالح��م  �ص��طروا  الذاك��رة  يف  خالدي��ن 
ا�ص��تحقت اأن تك��ون ج��زء م��ن تاأريخن��ا النا�ص��ع، 
لك��ن عظماءن��ا بت�ص��حياتهم ومواقفهم كمم��وا اأفواه 
الف�صاحة وحرّيوا اأقالم الكتاب، وجعلوا ممن يكتب 
عنه��م عاجزًا عن التعبري ومتو�ص��اًل اللغة يف اأبجدية 

جديدة ت�صطر اأ�صاطري االأ�صطورات.
هم رجال ر�ص��عوا من ثقافة القراآن حولني كاملني، 
ث��م ترعرعوا يف اأح�ص��ان امل�ص��رية القراآنية، تغدقهم 
ب��دفء الروح ومتنحهم جرع��ات الرتبية واالأخالق، 
حتفر يف �ص��دورهم حب اجلهاد وع�صق اال�صت�صهاد، 
وت�ص��قي اكبادهم بواجبهم امل�صئول جتاه هذا الدين 
الذي بات غريباً ي�صكو هجران اأهل زمانه وان�صرافهم 

اإلى اأديان اأخرى مبواالة اأئمة الكفر �صرًا وعالنية.
عبدالق��وي اجل��ربي، ذلك االأ�ص��ري ال��ذي دفن حياً 
وعرق��ه مل يج��ف يف التنكي��ل باآ�ص��ريه، واأن��ت ت��رى 
م�ص��هد حلظات��ه االأخ��رية يف م�ص��وار العاجل��ة التي 
ختمها بو�ص��ام ال�ص��هادة؛ �ص��رتى ليثاً يزاأر يف عرينه 

الرتابي، وجباًل �صاخماً ال تهتز اوتاده، وموقفاً كافياً 
يرتجم عقيدة املوؤمنني وعزمية املجاهدين واإ�صرار 

الكرارين.
ه��و اب��ن ذم��ار ال�ص��موخ ومديري��ة جب��ل ال�ص��رق 
املتدلي��ة بال�ص��حاب وومي�س القمر، يروي تفا�ص��يل 
ر�صالته للعامل االأ�صم وامل�صتديرة ال�صامتة بحزمات 
املال وبراميل النفط، وهذه هي تفا�صيل الق�صة على 

ل�صان اأبلغ االأقالم:
�ُصب عبد امللك! �ُصب عبد امللك! �ُصب عبد امللك!

ي�ص��رخ يف وجه��ه �ُص��ذاذ االآف��اق، وعبي��د املحت��ل 
ونعال��ه، وق��د دفنوه و�ص��وبوا الر�ص��ا�س جتاهه؛ 
فُيطرق براأ�ص��ه لع�ص��ر ثوان، يفكر ويفك��ر، يف موقٍف 
يعج��ز ع��ن التفك��ري في��ه اأ�ص��جع ال�ص��جعان واأقوى 

الفر�صان..
و�ص��ع راأ�ص��ه عل��ى ال��رتاب وه��و يتاأم��ل ج�ص��ده 
��وب نحو راأ�ص��ه تنتظر  املدف��ون، والر�ص��ا�س املُ�صَ
اإ�ص��ارة ال�ص��يطان، لكن��ه كان يف عامٍل اآخ��ر، وكاأين به 
قد رفع راأ�ص��ه اإلى عنان ال�ص��ماء بكربياء و�ص��موخ، 
وامت��الأ قلب��ه باليق��ني، وراأى الن��ور االإله��ي وامَل��دد 
الرب��اين، واأر�ص��ل اجلواب اإل��ى قائده ال��ذي يطلبون 
منه �ص��به، اأر�صل ر�صالته وا�صحة جلية بعد اأن جمع 
اأ�ص��ابع كف��ه اليمنى وقَذَف ” بقبل��ٍة” تخرج من بني 
ال��رتاب والر�ص��ا�س، اأر�ص��َل “ُقبلت��ه” اإل��ى قائده، 

وكاأنه��ا �ص��اروخ بالي�ص��تي جمنح، اأ�ص��ابت العمالء 
بحريٍة وخيبٍة وهزمية.

اأر�صلها بطٌل، ال اأدري ماذا اأ�صميه” ال�صهيد احلي” 
” اأم احلي ال�صهيد” فقد كانت حلظاته حلظات �صراٍع 
ن��ادر بني حي��اة وم��وت وموت وحي��اة، لق��د اختار 
احلي��اة االأبدية خامت��اً حياته ” بقبلٍة” �صي�ص��طرها 
التاأريخ يف اأن�صع كتبه، اأن رجاَل قائٍد ميني ير�صلون 
له القبالت وقد دفنت اأج�ص��ادهم، و�ص��وبت النريان 

فوق روؤو�صهم، يف م�صهد نادر وموؤثٍر وفريد.
ويف اجله��ة االأخ��رى ي�ص��طر اب��ن و�ص��اب الع��زة 
واالإب��اء “عي�ص��ى اأب��و قا�ص��ف” ملحم��ة احلج��ارة 
التاريخية التي تبدو لالإعجاز اأقرب من االإجناز وهو 
يثبت �ص��اخماً بدون �ص��الح ومن��كاًل باالأعداء مبفرده 
بع��د اأن ا�صت�ص��هد رفيق��ه، ومل يجد �ص��وى احلجارة 
�صالحاً منحته ن�صرًا كان اهلل قد كتبه واأذن به، ولكي 
ال يب��دو حديثي عن هذا البط��ل جمروحاً كون البطل 
م��ن اأبناء ريف قريتي ال�ص��اخمة القابع��ة يف اأطراف 
مديرية و�صاب، �صاأ�صرت�صل بحديث القلم الرائع ابن 
احلاملة “�صالح الدكاك” وهو يطرز �صهادته بكلمات 
ف��وق خميالت االأك�ص��ن. يحتفظ »االإع��الم احلربي« 
م��ن  بوف��رة  ال�ص��عبية،  اليمن��ي وجلانن��ا  جلي�ص��نا 
اخلوارق البطولية التي يجرتحها رجالنا يف م�صامري 
املواجهة مع حتالف قوى الع��دوان االأمريكي، وكما 

يوؤكد زميلنا البديع يحيى ال�ص��امي يف خامتة تقريره 
عن م�صهد املقاتل باحلجار يف جبهة »البي�صاء«، فاإن 
امل�ص��هد الذي �صده ماليني امل�ص��اهدين، لي�س اإال نزرًا 
من كثري م�ص��اهد توثق بال�ص��وت وال�ص��ورة وقائع 
بطولية، لو رويت م�ص��افهة ملا اأمكن ل�صديق � ِعو�صاً 

عن عدو � ت�صديقها.
»عي�صى اأبو قا�صف« بطل م�صهد »البي�صاء«، لي�س 
كائن��اً مفارقاً للطبيعة الب�ص��رية، بل جماهد تن�ص��ح 
خلف اأ�صالعه ينابيع اإميان كفيلة باأن تك�صر مقايي�س 
املمكن��ات الت��ي مبق��دور خميل��ة؛ مل تخ��رب الطاق��ة 
اخلالقة لالإميان، اأن ت�صت�ص��يغها كم�صاف اأعلى لفعل 

فذ ومغاير.
ال يعر���س »اإعالمن��ا احلرب��ي« مقاط��ع »اأك�ص��ن« 
ي�ص��تهدف به��ا ا�ص��تقطاب اأكرب ع��دد من امل�ص��اهدين 
على و�ص��ائط االت�ص��ال التقليدية واالإلكرتونية، كما 
اأنن��ا ال نرم��ي ال�ص��تعطاف االأفئ��دة بعر���س اأ�ص��الء 
اأطفالن��ا م��ن �ص��حايا جم��ازر الع��دوان يف املدار���س 
واملن��ازل والطرق��ات، فاإنن��ا ال نرمي لتحطي��م اأرقام 
م�ص��اهدة قيا�ص��ية بعر�س ب�ص��الة رجالن��ا يف جبهات 
العزة وال�صرف. يف االأولى نحن نرمي الإجالء حقائق 
مظلومية �ص��عبنا التي جتتهد تر�صانة ميديا العدوان 
الكونية يف حجبها واإعدامه��ا والتدلي�س عليها، لنقيم 
احلج��ة عل��ى الع��امل املناف��ق واملحاي��د واملتواطئ 

والوال��غ يف دمن��ا. ويف االأخ��رى نح��ن نرم��ي الإجالء 
م�ص��روعية الرد انت�صافاً ملظلومية ال منا�س للجحود 
به��ا، كم��ا واإجالء م�ص��توى ما نح��ن عليه م��ن ثبات 
ور�ص��وخ واإميان به��ذه املظلومية اجللية لالأب�ص��ار، 
وم�ص��توى جهوزيتن��ا للت�ص��حية يف �ص��بيلها ال بطرًا 
وال اأ�ص��رًا وال عدواناً على اأحد، واإمنا ن�ص��داناً لردع 
اال�ص��تكبار وجالديه عن حلمنا ودمنا وترابنا وحقنا 
يف حري��ة بلدنا وا�ص��تقالل قرارنا الوطني، واإر�ص��اًء 

لقواعد �صالم ال ذلة فيه وال �صعة!
ه��ل تقراأ عوين��ات العامل ما وراء بط��والت مقاتلي 
جي�ص��نا وجلاننا، من ق�ص��ايا عادلة وحقوق ال حيف 
فيه��ا وال ج��دال، وم�ص��روعية وجود اإن�ص��اين تتجلى 
اأ�صواق بلوغه الهبًة متوقدة من حماجر »عي�صى اأبو 
قا�صف« ورفاقه االأبطال الذين يجرتحون املعجزات 
بداف��ع من هذه االأ�ص��واق االإن�ص��انية الدفاقة النقية، 
ال بداف��ع النجومي��ة يف حلب��ة »جمال��دة روماني��ة« 
مكتظ��ة بقطع��ان املتعط�ص��ني لالإث��ارة الناجم��ة عن 
فرط وح�ص��ية �ملجالدين وتهاوي �لفوؤو�س �ل�صخمة 

وجندلة االأع�صاء وفوران الدم الب�صري!
ل�ص��نا مو�ص��وعاً للرثاء وال لفغر االأفواه ده�صة.. 
نحن �ص��عب ي�ص��ق باالأظافر واملحاج��ر طريقه اإلى 
احلرية اخلال�ص��ة و�صط غابة من اخلذالن والنفاق 

العاملي.

ذم���������ار وت�����������وأں األس������اط������ي������ر: اجل������ب������ري وأب���������و ق�����اص�����ف أمن��������وذج��������ًا..!

عن البطل املجاهد العالمة الدكتور الشهيد / أحمد علي حمود عباس املؤيد
علي حمود املؤيد
1993م،يف  اأكتوب��ر  م��ن  ع�ص��ر  الثال��ث  موالي��د  م��ن 
بوخار�ص��ت عا�ص��مة رومانيا عندما كان والده يح�ص��ر 
املاج�ص��تري والدكت��وراه يف اجلراح��ة العام��ة ، ظه��رت 
عليه عالمات الفطنة والذكاء يف �ص��نوات عمره االأولى ؛ 
�ص��محت له رحلة العودة الربية اإلى وطنه مين االإميان 
، فر�ص��ة زيارة االأماكن املقد�ص��ة ، والعمرة مع والديه 
واخوان��ه و�ص��هل املول��ى ل��ه ا�ص��تالم احلج��ر االأ�ص��ود 
وتقبيل��ه ، خلف��ة عدد املعتمرين يف تلك الفرتة من �ص��هر 
نوفم��رب1998م ؛ بع��د ق�ص��اء العم��رة وا�ص��ل رحل��ة 

العودة اإلى �صنعاء التي و�صلها اأواخر ال�صهر ؛
ت�صرف مبعرفة جدة الذي توقع باأنه �صيكون من علماء 
ع�ص��ره مبا الحظ علي��ه من عقلية تف��وق عمره بكثري ؛ 
وب��داأ يف تلقينه بع�س ال�ص��ور واالأحادي��ث ؛ وما اإن بلغ 
الثامن��ة ع�ص��ر اإال وقد تغي��ب العديد من اأج��زاء القراآن 
الكرمي ، وحفظ الكثري م��ن االأحاديث من اأقوال وخطب 
وحكم االإمام علي بن ابي طالب كرم اهلل وجهه ، واجتاز 
الثانوي��ة العامة بتفوق ؛ اأخذ عن جده اإلى جانب العلم 
، العدي��د من ال�ص��فات، اأهمها االإميان القوي الرا�ص��خ، 
االإخال���س، االإح�ص��ان ، التوا�ص��ع، والزه��د، احلل��م، 

�لورع، �لهمه ، �لن�ص��اط، �جلد، �لعزمية �لقوية، �ل�صرب 
وحتمل ال�صعاب يف �صبيل اهلل مهما بلغت الت�صحيات.

ا�ص��تفاد الكثري من املعارف الطبية مبرافقته لوالده يف 
العيادة ؛

اأحداث العام 2011م مكنته من معرفة بع�س الن�صطاء 
املخل�ص��ني للثقافة القراآنية وتاأثر بها وبهم ؛ و�صارك يف 

العديد من االأن�صطة والفعاليات .
�ص��افر اإل��ى املانيا لدرا�ص��ة الطب يف الع��ام 2013م ، 
بعزمي��ة قوي��ة على حتمل كافة ال�ص��عاب ، للح�ص��ول 
عل��ى مبتغ��اه العلم��ي. بع��د �ص��نتني م��ن �ص��فره، يبداأ 
الع��دوان عل��ى بلده ؛ يحت��ار بني تلبية ن��داء الواجب 
اأوموا�ص��لة التعليم ، فقرر ال�صرب وموا�صلة التعليم، 
ع�صى وان ، غري اأن �صربه ما لبث اأن نفد �صريعا، لهول 
م��ا اأ�ص��اب بلده من عدوان وح�ص��ار ظامل ، ي�ص��تهدف 
الب�ص��ر وال�ص��جر واحلجر ،فجعل��ت الدنيا تظل��م اأمام 
عينيه، خا�صة بعد ا�صت�صهاد بع�س رفاقه، كان اآخرهم 
ابن عمته ال�ص��هيد البطل املهند�س/ طه الدرة ؛ عندها 
مل يعد قادرا على البق��اء بعيدا عن مواجهة املعتدين، 
افرتا�ص��ي  اإن  ))واهلل   : مكاملات��ه  اإح��دى  يف  م��رددا 
لالأر���س والتحايف لل�ص��ماء اأطيب يل من البق��اء باأملانيا 
وبل��دي يتعر���س ملثل هكذا ع��دوان(( ، قطع درا�ص��ته 
وح��زم اأمتعته، وترك اأملانيا والت��ي تعد مفخرة الدول 

االأوروبي��ة والت��ي يتوق اليها الكثري ممن هم يف �ص��نه، 
وع��اد مطلع العام 2016م ، للدف��اع عن بلده ومقارعة 
قوى اال�صتكبار الظاملة ؛ وفور و�صوله كان همه االأول 
واالأخ��ري ، التوج��ه اإل��ى ميادي��ن ال�ص��رف والبطولة، 
راف�ص��ا اأي تكليف اآخر يبعده عن املواجهة املبا�ص��رة 
لق��وى الظل��م والطغيان، م��رددا، اإما اأن نعي���س اأعزاء 
اأو منوت يف �ص��احات ال�ص��رف كرماء، ولن��ا من اهلل اما 
الن�ص��ر اأو ال�ص��هادة ؛ فكتب اهلل له ال�صهادة التي طاملا 
متناه��ا يف مث��ل ه��ذا الي��وم، 25 �ص��بتمرب 2016م ، يف 
اإحدى جبهات املواجهة كرارا غري فرار، م�صجال اأروع 

مواقف البطولة والفداء.
ذلك هو الفتى البطل املجاهد العالمة الدكتور ال�ص��هيد 
/ اأحمد علي حمود عبا�س املوؤيد، التي حتل علينا ذكراه 
الثاني��ة يومنا ه��ذا ؛ قد�س اهلل روح��ه الطاهرة يف اأعلى 
عليني ، زاده اهلل ف�ص��ال و�صرفا وعلوا، و�صالم عليه يوم 
ولد ويوم ا�صت�صهد ويوم يبعث حيا، ورحمة اهلل تغ�صاه 
، وجميع ال�صهداء ب�صر الفاحتة واالإخال�س ثم اإلى روح 
اخلم�ص��ة اأهل الك�ص��اء واالأنبياء وال�صهداء وال�صاحلني 
ومن علمنا القراآن العظيم، وجميع املوؤمنني واملوؤمنات. 
ال�ص��فاء للجرحى والثبات وال�ص��داد والتاأييد واللطف 
للمجاهدي��ن. اخلال�س لالأ�ص��رى واملفقودي��ن. وال حول 

وال قوة اإال باهلل. واإنا هلل واإنا اإليه راجعون، 

الشهيد امللصي : معاني 
الرجولة والشجاعة والنخوة 

في أسمى مقاماتها
مل��ن يري��د التعرف عل��ى مع��اين الرجول��ة وال�ص��جاعة والنخوة يف ا�ص��مى 
مقاماته��ا بحا�ص��ة الب�ص��ر، فما علي��ه اإال اإمع��ان النظر يف مالمح ه��ذا اليماين 

االأ�صيل �صليل حمري و قحطان.
اأبت اإ�صالته ال�صاربة يف التاريخ ان يرى اأطفال اليمن ون�صائها وهم يقتلون 
بطائرات العدوان وهم يف منازلهم اآمنني، وبعد روؤية اول م�صهد دامي الأ�صرة 

مينية قرر التحرك جلبهة احلدود.
حترك ح�ص��ن املل�ص��ي »ابو حرب« للدف��اع عن الوطن فنال �ص��رف اإطالق 
اول قذيفة يف وجهة العدوان ونال �ص��رف ال�صهادة، فخلدت ذكراه يف وجدان 

ال�صعب وخلد يف نعيم اجلنة وظاللها.
�ص��الم اهلل علي��ك يا اأبا ح��رب يوم ولدت وي��وم ارتقيت �ص��هيدا ويوم نلقاك 

�صهداء باإذن اهلل تعالى.

الشهيد طه، رجل الظل اخلفي، 
وصانع االنتصارات املتخفي

محمد الصفي الشامي 
ط��ه، رجل الظ��ل اخلفي، و�ص��انع االنت�ص��ارات املتخفي، 

�صمري البطولة امل�صترت وهمزة و�صل الفداء الظاهرة.. 
العظي��م الذي مل يعرفه النا���س اإال يف قمة جتلياته وذروة 

عطائه..
‘ م��ن مل ي��درك وزن هذا العم��الق اإال القلة  ‘ اأب��و ح�ص��ن 

اخلل�س ...
ال�ص��هيد املجاه��د/ طه املداين.. موؤ�ص���س ‘ اللج��ان االأمنية 
ال�صعبية ‘ مابعد ثورة ‘ 21 �صبتمرب ‘، التي مّثلت قوة اإ�صناد 
الأجهزة الدولة، ومتكنت من ب�ص��ط االأمن على اأو�صع نطاق، 
وحتق��ق حتت اإ�ص��رافه تفكي��ك مئ��ات اخلالي��ا االإجرامية، 

ملحقاً باأجهزة اال�صتخبارات االأجنبية هزائم كربى.
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كتب/د/عبدالعزيز الترب
خطابات ال�صيد كلها درو�س وعرب متى ترتجم 
اإل��ى برام��ج وخط��ط تنفيذي��ة ونح��ن نعي���س 
الت�ص��عيد يف احلدي��دة وغريه��ا م��ع اأك��رث من 
اأزمة مفتعلة يف البنزين الغاز والديزل وزيادة 

يف معظم ال�صلع واملنتجات.
الب��د من ث��ورة على الف�ص��اد واإحال��ة رموزه 
للنيابة العام��ة وتطبيق مبداأ الثواب والعقاب 

وفر�س هيبة الدولة.
وزارة ال�ص��ناعة والتجارة ب��داأت يف التدخل 
خلدم��ة املجتم��ع وا�ص��تقرار ال�ص��وق، اإال اأننا 

بحاجة اإلى العمل اجلماعي يف كافة املجاالت.
مع كل املطالبات ال�ص��ابقة ب�صرعة املعاجلات 

واالإ�ص��الحات للو�صع االقت�ص��ادي والتنموي 
املتده��ور بع��د انهي��ار �ص��عر العمل��ة الوطنية 
)الري��ال( اأمام العم��الت االأجنبية االأخرى من 

خالل:-
ال�ص��رب بي��د م��ن حدي��د و�ص��حب تراخي�س 
مكاتب ال�ص��رافة غري املرخ�ص��ة وم�صادره ما 
فيها من عمالت وخا�ص��ة االأوراق النقدية التي 
طبعت لالإغراق يف امل�ص��اربة بعد اأن ف�ص��لوا يف 

اجلبهات الع�صكرية.
االأعل��ى  والتنم��وي  االقت�ص��ادي  املجل���س 
ال مين��ع اأن يدي��ر االأزم��ة بع��د ت�ص��كيل هيئ��ة 
متفرغ��ة… فني��ة  و�ص��كرتارية  ا�صت�ص��ارية 

)اإدارة االأزمات والكوارث(.
اإحالة ملفات الف�صاد للنيابة وتفعيل االأجهزة 
احلكومية واملوؤ�ص�ص��ات للعمل مبا هو متاح من 

املوارد.
م�صادرة اأمالك اخلونة واملرتزقة على الفور 

وبيعها لالإ�صهام يف �صد العجز.
قطع العالقات الدبلوما�صية مع دول العدوان.
�لب��دء يف تنفي��ذ �لنق��اط �ل12 والعم��ل به��ا 

واملطروحة من قبل ال�صيد قائد الثورة.
تقييم اأعمال حكومة االإنقاذ الوطني وتقلي�س 
اإل��ى ع�ص��رين حقيب��ة وزاري��ة…. حقائبه��ا 
مث��ال وزارة التعلي��م واملع��ارف لت�ص��م قط��اع 
التعلي��م العام…قطاع التعليم الفني…قطاع 
التعلي��م الع��ايل….وزارة الثقاف��ة واالإع��الم 
والتاأمين��ات  العم��ل  …وزارة  وال�ص��ياحة 
وال�ص��وؤون االجتماعي��ة….وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل واملغرتب��ني…وزارة النفط 
واالوق��اف… الع��دل  والطاق��ة…وزارة 

ال�ص��حة  العام��ة….وزارة  االأ�ص��غال  وزارة 
واال�ص��ماك… الزراع��ة  وال�ص��كان…وزارة 
املعلوم��ات… وتقني��ة  االت�ص��االت  وزارة 
وزارة النق��ل والطريان….وزارة االقت�ص��اد 
والتخطي��ط  املالي��ة  …وزارة  والتج��ارة 

الوطني….وزراء دولة:-
وزي��ر دولة لل�ص��باب رئي�س املجل���س االأعلى 
للتنمي��ة  دول��ة  والريا�ص��ة…وزير  لل�ص��باب 
للتنظي��م  االأعل��ى  املجل���س  رئي���س  الب�ص��رية 
املجل���س  رئي���س  دول��ة  واالإدارة….وزي��ر 
رئي�س  دولة  االأعلى حلقوق االإن�صان….وزير 

املجل�س االأعلى للتخطيط واالإح�صاء…
منع ا�صترياد ال�صلع واملنتجات الكمالية.

اأف�صل العزة والكرامة وال�صيادة واال�صتمرار 
يف ال�ص��مود و�ص��رب املواق��ع اال�ص��رتاتيجية 

لدول العدوان وعوا�ص��مه الأننا لن نخ�صر اأكرث 
مما خ�ص��رناه منذ العدوان العبثي واحل�ص��ار 

الظامل.
علين��ا م�ص��اعفة اليقظة والتالحم وال�ص��مود 
وتعزيز اجلبهات باملتطوعني وترجمة االأقوال 
عملي��ة  وبرام��ج  روؤى  وو�ص��ع  اأفع��ال  اإل��ى 
ل�ص��عار ال�ص��هيد األرئي�س ال�صماد يد حتمي ويد 

تبني….
احتفاالت �ص��بتمرب والذك��رى الرابعة لثورة 
21�صبتمرب والعودة اإلى تربية اأنف�صنا وتعليم 
واأ�صا�ص��ها  اأخطاءن��ا  يك��رروا  ال  اأن  اأوالدن��ا 
التنظيم االأ�ص��ري واحلد من اال�صتهالك والبدء 

يف العودة اإلى االقت�صاد االأخ�صر….
اأر�ص��ا واإن�ص��انا والع��دوان  اليم��ن ينت�ص��ر 

يندحر بعون اهلل.

يف كلمته التي األقاها موؤخرا فند قائد الثورة ال�صيد عبد 
املل��ك بدر الدين احلوث��ي الكثري من املزاع��م التي يروج 
لها ال�ص��ارع اأو غربان االأعداء املكلفني بهذا الرتويج ومن 
يتقا�ص��ون عليه اجرا من االأعداء وهم جوقة املرجفني يف 
املدنية رمبا اأنها ال�ص��دفة التي جعلت حديث القائد ياأتي 
عقب افرتائه ومزاعم احد من ي�صمون اأنف�صهم بال�صرعية 
والتي اأ�ص��هب خاللها يف قذائف االأعداء لذاته �صد حكومة 
الث��ورة واتهمها باأنها ا�ص��تولت على االأم��وال املوجودة 
يف البن��ك املرك��زي منوها اإلى املادة 32م��ن قانون البنك 
املركزي التي حتدد اأعلى �ص��قف لل�صحب من االحتياطي 
وال��ذي ال يتج��اوز 35 يف املائ��ة م��ن القيم��ة الكلية وقال 
اإن م��ن ا�ص��ماهم باحلوثي��ني ا�ص��تاأثروا باحتياطي البنك 
خمالفني هذه املادة وحملهم م�صوؤولية التدهور املروع يف 
االقت�صاد اليمني بالذات �صعر العملة فجاء خطاب القائد 
ليقدم احلقائ��ق كما هي بدون تنميق اأو مغالطة فو�ص��ع 
�لنق��اط عل��ى �حل��روف ودع��م حديث��ه باأدل��ة وبر�ه��ني 
دامغ��ة ح��ددت امل�ص��وؤولية بج��الء ومن هو املت�ص��بب يف 
االنهي��ال الكب��ري الأ�ص��عار العمل��ة ومل يخ��رج نف�ص��ه من 
امل�ص��وؤولية لكنه و�ص��ع الطرف االأخر اإمام رهان �ص��عب 
ال اعتق��د انه �ص��يتمكن من القيام مب�ص��وؤولياته فقال ملاذا 
ال نحي��د االقت�ص��اد الوطني وت�ص��خر كل امل��وارد خلدمة 
املواطن وتوفري متطلباته االأ�صا�ص��ية ل�ص��مان م�ص��توى 
معي�ص��ته وحماي��ة اأمن��ه بعيدا ع��ن التاأثريات ال�ص��لبية 
ملوؤام��رة احل��رب االقت�ص��ادية املدمرة وهنا ن��درك ملاذا 

�ص��يعجز االآخرين ع��ن مقابلة ه��ذا التح��دي الأنهم ومنذ 
تعطيل الدور احلي��وي للبنك املركزي ونقله اإلى عدن مل 
يتمكن��وا من الوف��اء باأي التزام للموظفني بل ت�ص��ببوا يف 
قط��ع املرتبات الأكرث م��ن عامني وا�ص��تحوذوا على كافة 
امل�ص��اعدات واالإعانات التي تقدم من االآخرين مبا يف ذلك 
الوديعة املخ�ص�صة اأ�ص��ال لدعم قيمة الريال اليمني ومل 
يكتفوا بهذه االإعمال املخلة لكنهم تعمدوا اإحلاق ال�ص��رر 
ب��كل مواط��ن ميني م��ن خ��الل جتفي��ف مناب��ع العمالت 
االأجنبي��ة واملتاج��رة به��ا يف ال�ص��وق ال�ص��وداء ومن ثم 
تهريبه��ا اإل��ى خ��ارج الوطن وه��ذا هو الذي ا�ص��ر كثريا 
باالقت�ص��اد الوطني وعك�س الدور ال�صلبي خلونة الوطن 
من املرتزقة والعمالء مبباركة ودعم وت�صجيع ما ي�صمى 
بق��وى التحالف الأنه��م يتعم��دون اهانة ال�ص��عب اليمني 
وك�ص��ر اإرادته وهذا هوا ل��ذي دفعا عمالئه��م اإلى الكثري 
م��ن العب��ث مب��ا يف ذلك نه��ب البنوك وحمالت ال�ص��رافة 

باأ�صلوب ال�صد من قبل اجلماعات االإرهابية .
ه��ذا هو دور االأعداء اإم��ا دور القوى الوطنية فقد كان 
جلي��ا فخالل �ص��نة و8ا�ص��هر تكفل��ت القيادة يف �ص��نعاء 
بدف��ع مرتب��ات املوظف��ني كاملة مبايف ذلك م��ن هم حتت 
هيمن��ة املحتال��ني او املتواجدي��ن خ��ارج الوط��ن الذين 
له��م مواقف عدائية من الدولة يف �ص��نعاء مع ذلك كانت 
مرتباتهم تذهب الى ح�ص��اباتهم اخلا�صة يف �صنعاء ومل 
يتم و�ص��ع خ��ط احمر على اح��د وهذا بعك���س مايحدث 
الي��وم وكم��ا اأ�ص��ار اإل��ى ذل��ك قائ��د الث��ورة فاجلماعات 

�لتابع��ة للمعتدين تنهب وتدمر وتغطي كل ذلك بن�ص��اط 
مكثف من االرجتاف والتهويل والظالل وتزييف الوقائع 
باأ�ص��اليب ماك��رة تتعمد قل��ب احلقائق وحرف بو�ص��لة 
الع��داء اإل��ى داخ��ل الوطن بدل م��ن بقائها �ص��د االأعداء 
حتول��ه اإلى داخل الوطن وهنا تاأت��ي اأهمية خطاب قائد 
الثورة الأنها فندت احلقائق وحددت من هوا ملت�ص��بب يف 
هذه االأزمة احلانقة التي يعي�صها الوطن بذات الت�صاعد 
اجلنوين يف اأ�ص��عار ال�ص��لعة االأ�صا�ص��ية الت��ي يحتاج لها 
املواط��ن وهذا ماجعل القائد يختم الكلمة بتوجيه اللوم 
اإل��ى جهت��ني اأ�صا�ص��يتني وهما حكوم��ة االإنق��اذ الوطني 
والتج��ار ووجه للتج��ار بالذات خط��اب خا�س يدعوهم 
اإلى اإن تكون �ص��مائرهم حية وان يكونون عند م�ص��توى 
امل�ص��وؤولية ويتعاطوا بحر�س وخوف من اهلل �ص��بحانه 
وتعال��ى المبفهوم الرب��ح والربح فقط طامل��ا اإن الوطن 
يعي�س حمنة ويواجه عدوان �صر�س وهنا ندرك اإن القائد 
كم��ا عرفناه �ص��يظل حمور لل�ص��دق واالأمان��ة وااللتزام 
الواعي جتاه الوطن واملواطن كما �صيظل قذيفة يف وجه 
املرجف��ني واأبواق ال�ص��الل الذين يحاول��ون تثبيط همم 
املقاتل��ني االإبطال م��ن جنود اجلي�س واللجان ال�ص��عبية 
الذين يدافع��ون عن حيا �س الوطن والت�ص��دي احلازم 
لالأعداء فلهم من كل ميني �صادق خال�س التحية واملوت 
والفناء لالأعداء واملحتلني وحتية خال�ص��ة لقايد الثورة 

الذي �صيظل نربا�صا تهتدي به االأمة .
واهلل من وراء الق�صد …..

ق����������������ائ����������������د ال����������������������ث����������������������ورة وج�������������������وق�������������������ة امل�����������رج�����������ف�����������ني

خ��������ط��������اب��������ات ال�������س�������ي�������د وت������رج������م������ت������ه������ا إل��������������ى ب����������رام����������ج وخ���������ط���������ط..

عب���ود أبو حل�����وم
املفاهي��م يف خطاب��ات قائ��د امل�ص��رية القراآني��ة ا�ص��همت اإل��ى ح��د كبري يف 
القب��ول والرف�س لدى االأفراد واجلماعات وحني تفر�س اخلربات املرتاكمة 
ومعطي��ات التثقيف واملمار�ص��ات اجتاها جدي��دا يف روؤية اال�ص��ياء فاإن ذلك 
ينعك���س عل��ى نحو مبا�ص��ر عل��ى مواق��ف النا���س الذوقية مما ي�ص��معون يف 
خطابات القائد، كما اأن املرغوب فيه هو كل ما يدعوا اإلى اال�صتنارة وحترر 
العقل من االأوهام واخلرافات وحت�صني م�صتوى املحاكمة العقلية والتهوين 
من �ص��اأن العقبات والتحديات وهذا ناجت من ثقته بنف�صه واالإميان بقدراته، 
كم��ا اأن املتفح���س يف اخلطاب��ات يالح��ظ م��ا يط��راأ عليها من قوة و�ص��البة 
واالإعالء من �ص��اأن الفاعلية الذهنية والروحية وال�صلوكية بو�صفها جزء من 
موؤهالت التكرمي التي منحها اهلل لالإن�صان ويف هذا رف�س للخطاب الذي ي�صوغ 
العج��ز والك�ص��ل واخلم��ول والعدم واالإخف��اق وكل ما ال يتنا�ص��ب مع روح 
التفوق والداأب والعطاء، وعلى امل�ص��توى اال�صرتاتيجي ي�صوغ التعبري عن 
القلق امل�صتنري الذي يولد من روؤية الفر�س ال�صائعة واالإمكانات املهدورة.

هذا قليل من خطابات ال�ص��يد العامل اجللي��ل/ عبدامللك احلوثي الذي على 
الدوام نعجز من ك�صف اأغوارها ومعانيها الفائ�صة الدالة على عبقرية نادرة 

يف معرفة احلا�صر ومعامل امل�صتقبل فما احوجنا اإلى مثل هكذا خطابات.

» من القائد نتعلں «
نحن ال نختلف حول اأهمية املوعظة والن�صيحة واالأمر والنهي يف خطابتنا 
على منابر اجلوامع )امل�صاجد( وال ن�صتطيع النهو�س باملبداأ العظيم )االأمر 
باملع��روف والنه��ي ع��ن املنكر( من غري ذل��ك لكن احلكمة تقت�ص��ي كذلك اال 
ن�صرت�ص��ل يف عاداتن��ا الكالمي��ة دون التاأك��د من قبول النا�س مل��ا نقول ودون 
التاأك��د م��ن مدى تاأثريه فيه��م، اإن غايتن��ا النهائية مما نق��ول ونكتب هي اأن 
تتغري قناعات النا�س و�ص��لوكياتهم، واأعتقد اأن بلوغ هذا يتطلب �ص��يئا اكرث 
م��ن جمرد املوعظ��ة، ونحن غالبا ما نح�ص��ن الظن بقدرة النا���س على الفهم 

وباهتدائهم على كيفيات التنفيذ على نحو مبالغ فيه.
واأقول الأن�صار اهلل اأنه من املهم يف نظري اأن نقتدي بقائد امل�صرية القراآنية 
يف خطاباته وحما�صراته ونكت�صب من اخلربات ما يجعلنا قادرين من �صرح 

الفك��رة اأو ال�ص��يغة )يجب( اإل��ى تعليم النا�س كيفية تنفيذ م��ا نطلبه منهم، 
الأن ذل��ك يخف��ف من وط��اأة املوعظة عليهم ويجع��ل ما نقوله ادع��ى للقبول 
واع��ون للنا���س على االمتثال وعلى �ص��بيل املثال جند يف جمتمعنا ح�ص��وة 
واحرتام��ا للفا�ص��دين وي�ص��موهم بحم��ران العي��ون اأو االأذكي��اء وال�ص��طار 
وجند النا�س تت�ص��ابق ل�ص��يافتهم واكرامهم واال�صتماع اليهم وربط عالقات 
معه��م وهذه من اأخطر العادات االجتماعية ال�ص��يئة الذي من �ص��اأنها تدمري 
االقت�صاد واملجتمع والدين والقيم، هنا البد اأن نبني للنا�س موقف اهلل تعالى 
من الفا�ص��دين واحكام اهلل والقوانني فيهم، والبد اأن يكون موقف النا�س من 
ه��وؤالء م��ع موقف اهلل منه��م وطاملا وعقاب ه��وؤالء عل��ى اهلل والقانون فالبد 
اأن يكون للمجتمع امل�ص��لم موق��ف ميداين منهم يتمثل يف الن�ص��يحة واحتقار 
الفا�ص��د ومقاطعتهم واعتزال جمال�ص��هم واأفراحهم ومنا�ص��بتهم وال�ص��غط 
على ال�ص��لطة مبحا�ص��بتهم وكثري من و�ص��ائل ال�ص��غط التي ت�صاعدهم على 
اال�ص��تقامة ف��اإذا ع��رف الفا�ص��د اأن املجتمع مبوق��ف النفور من��ه فلن يكون 
�ص��عيدا ويعترب نف�ص��ه �ص��اذا بني جمتمعه واهله وغري حمبوب، واالأن�ص��ان 
بطبعه اجتماعي مهما كان �صووؤه وال يف�صل االنعزال اأو يكون غريبا يف اطار 

حميطه هكذا ينبغي اأن يكون وعظنا.

» وقف��������������������������������������������ة مع القائ�����������������������������������������د«
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بقلم / علي القحوم 

اأربعة اأعوام وال�صعب اليمني �صامد امام اخطر 
ا�ص��تعمار ح�ص��ل يف التاريخ .. وقدم الت�صحيات 
اجل�ص��يمة لك��ي ال يتمك��ن الغ��ازي واملحت��ل من 
تدني�س االر�س والعر�س وتغيري الهوية اليمنية 
.. ولن��ا الع��ربة مب��ا ج��رى ويج��ري يف بع���س 
املحافظات اجلنوبية من امتهان الكرامة وانتهاك 
ال��رثوة  ونه��ب  االر���س  واحت��الل   .. العر���س 
واال�ص��تحكام ب�صوؤون النا�س .. واأ�صبح املندوب 
ال�ص��امي االإماراتي وال�ص��عودي هم من يتحكموا 
يف هذه املناطق .. ومل يكتفوا بهذا فقط بل عملوا 

على تغيري الهوية اليمنية يف �صقطرى .. 
اأربع��ة اأعوام �ص��قطت فيه��ا االقنعة و�ص��قطت 

معه��ا كل العناوين التي رفعه��ا الغازي واملحتل 
يف بداي��ة عدوانه عل��ى اليمن .. فال �ص��رعية غري 
�ص��رعية املحتل و�ص��رعية ال�ص��فارات والو�صاية 
االأجنبي��ة .. ف��ال خري ح�ص��ل وال وع��ود حتققت 

فكلها ذهب ادراج الرياح ..
احت��الل  يف  وا�ص��حة  اطم��اع  ل��ه  االمريك��ي 
بلدن��ا ونه��ب ثرواتن��ا وتغي��ري هويتن��ا اليمنية 
واالإ�ص��المية وااله��م ان بلدن��ا له موق��ع جغرايف 
ه��ام .. ولهذا يتحرك االمريكي مع اأدواته القذرة 
م��ن االإمارات��ي وال�ص��عودي .. ولفي��ف املرتزقة 
م��ن �ص��ركات القت��ل واالج��رام م��ن ب��الك ووت��ر 
واجلنجوي��د ال�ص��ودانيني وم��ا ي�ص��مى بالقاعدة 
وداع�س .. لتحقيق هذه االأهداف ب�صتى الو�صائل 
�ص��يما منه��ا االعالمية واحل��رب الناعمة وحرف 

وع��ي النا���س لتقب��ل املحت��ل والغ��ازي .. وان��ه 
اأت��ى خمل�ص��ا لل�ص��عب اليمن��ي ويف الواق��ع همه 
االول واالأخ��ري ا�ص��تكمال ال�ص��يطرة عل��ى البلد 
ونه��ب ثروتن��ا .. وقد نهبها فع��ال فالنفط والغاز 
والرثوات االخرى ي�صيطر عليها املحتل يف �صبوة 
وماأرب وح�صرموت ويِف بقية مناطق اجلنوب .. 
وهو يف عدوانه ال يعتمد ع�ص��كريا فقط يف حتقيق 
اأهدافة .. �ص��يما بعد الف�ص��ل والعجز الع�ص��كري 
يف مي��دان املواجهة .. وبع��د ان ادرك ان املعركة 
�ص��عبة وان باأ�س اليماين قوي الميكن ان ينك�ص��ر 
.. فله��ذا يعمل على خنق ال�ص��عب وجتويعه من 
خ��الل احل�ص��ار االقت�ص��ادي .. وبعدها ي�ص��مح 
ملنظم��ات تدخ��ل وتعم��ل وف��ق م��ا يري��د وتب��داأ 
احل��رب الناعمة يف قلب املفاهي��م وتغيري الوعي 

ال�صعبي جتاه املحتل ..
يف املقاب��ل الغ��ازي واملحت��ل يعمل على �ص��تى 
املجاالت لتحقيق هدافة اال�ص��تعمارية .. وحتت 
عناوي��ن حتى اإن�ص��انية عرب منظم��ات تعمل بني 
املجتمع م�ص��تغلني حاج��ة النا�س .. وت�ص��ررهم 
من احل�ص��ار االقت�ص��ادي الذي فر�صه االمريكي 
وادوات��ه القذرة على بالدنا ب��را وبحرا وجوا .. 
فهناك عمال منظما يف ك�صر اإرادة و�صمود ال�صعب 
اليمني وحتركه امل�ص��وؤول �ص��د الغازي واملحتل 
.. وكذل��ك العمل على التثبي��ط والتحرك والنفري 
للجبه��ات حت��ت عناوي��ن احلياد وما لن��ا حاجة 
�ص��روري ن�صت�ص��لم وي�س فايدة م��ن املواجهة .. 
وهذا هدف وا�ص��ح خللخلة املجتمع ال�ص��امد يف 
وجهة العدوان بعد ان ف�ص��لوا ع�ص��كريا يف ك�ص��ر 

�صمود اليمنيني وعجزهم يف احتالل بقية املناطق 
.. حيث يلجاأ املحتل الى احلرب الناعمة واتخاذ 
هذه االأ�صاليب يف خلخلة جبهة ال�صمود .. ووهن 
عزمي��ة ال�ص��عب اليمن��ي واإقناعهم باال�صت�ص��الم 

واخل�صوع للمحتل والغازي ..
هن��ا م��ا نوؤك��ده ان املعرك��ة معركة وع��ي قبل 
كل �ص��يء .. �ص��يما وقد انك�ص��فت ع��ورة الغازي 
واملحتل وات�صحت اأهدافة احلقيقية من العدوان 
و�ص��قطت كل اأوراقه وعناوينه .. فلهذا ال ننخدع 
اب��دا مبن ي�ص��عى الى تفتي��ت اجلبه��ة الداخلية 
والتقلي��ل م��ن فائ��دة وثمرة ال�ص��مود ال�ص��عبي 
حت��ت عناوي��ن .. ورفع �ص��عارات زائفة �ص��واء 
جاءت من منظمات ترفع �صعار رياح ال�صالم وما 

�صابه ذلك ام من ْابواق اإعالمية وغريها ..

زيد احمد الغرسي

بعد ال�ص��مود اال�ص��طوري لل�ص��عب اليمني يف 
وجه العدوان ملا يقارب من اربع �ص��نوات وبعد 
ف�ص��ل العدوان يف حتقيق اهداف��ه توجهت دول 
الع��دوان ال�ص��تهداف �ص��مود املجتم��ع اليمني 
ع��رب ع��دة حم��الت متنوع��ة متثل��ت ابرزه��ا يف 
حملة رياح باردة وحملة رياح ال�صالم واحلرب 
الناعمة باالإ�صافة الى احلرب االقت�صادية ولكل 
من هذه احلمالت ا�ص��اليبها وو�صائلها واهدافها 

املختلفة ...
الف��رق ب��ني حمل��ة ري��اح ب��اردة وحمل��ة رياح 
ال�ص��الم ان حملة الرياح الباردة ت�ص��تهدف مكون 
ان�ص��ار اهلل بالتحدي��د الأن��ه املك��ون االب��رز الذي 
يت�ص��دى للعدوان وي�صعون بهذه احلملة حتقيق 

بع�س االهداف منها :- 
احلا�ص��نة  ع��ن  اهلل  ان�ص��ار  ع��زل   -

االجتماعية له .
- افق��اد ثقة املجتمع بهم خا�ص��ة بعد حتقيقهم 

الكث��ري من االجن��ازات وال�ص��ناعات الع�ص��كرية 
وغريها ..

- حتويله��م من وطنيني يدافعون عن البلد الى 
خمطئني ..

وبذلك تعم��ل دول العدوان ل�ص��رب ابرز مكون 
يقف يف وجههم لي�صهل لهم احتالل البلد. 

ينفذون ذلك بحمالت اعالمية ممنهجة وخمططة 
وبع�س ا�صاليبهم كالتايل :- 

- ت�ص��وية ان�ص��ار اهلل وتلفيق االكاذيب ون�ص��ر 
ال�ص��ائعات عليهم واال�ص��تهزاء به��م كاملتربدقني 

وجمو�س ورواف�س ...الخ
- ا�صتهداف قياداتهم واتهامها بالف�صاد ..

- حتمي��ل ان�ص��ار اهلل �ص��بب احل��رب ون�ص��بة 
واالزم��ات  كاحل�ص��ار  اليه��م  الع��دوان  جرائ��م 

وارتفاع اال�صعار وتوقف املرتبات وغريها ..
ويتحرك��ون بذل��ك ب�ص��كل ن�ص��ط يف البا�ص��ات 
و�ملقايل و�ملنا�ص��بات �لعامة ويف �و�ص��اط �لنا�س 

وقد جندوا لها خاليا ن�صائية ورجالية ...
اما ري��اح ال�ص��الم فت�ص��تهدف املجتم��ع اليمني 
ب�ص��كل عام يف املناطق احلرة التي ي�ص��يطر عليها 

اجلي���س واللجان ال�ص��عبية وهدف ه��ذه احلملة 
�ص��رب �ص��مود ال�ص��عب اليمني وايقاف املجتمع 
ع��ن رف��د اجلبه��ات باملقاتل��ني وتعطي��ل حمل��ة 
التجني��د الر�ص��مية وايق��اف التاأيي��د املجتمع��ي 
الأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�ص��عبية مب��ا يوؤدي 
لتحقي��ق اله��دف العام وهو ا�ص��تعادة ما ت�ص��مى 
ال�ص��الم  با�ص��م  ل�ص��نعاء  والو�ص��ول  ال�ص��رعية 

وايقاف احلرب ..

ومن اساليبهم :- 
- مطالبة من يدافعون عن بلدهم بال�صالم بينما 
يتغافل��ون ع��ن الع��دوان وال يوجه��ون دعواتهم 
للدول املعتدية باإيقاف احلرب وفك احل�صار وال 

يتحدثون عن جرائمه بحق املدنيني ابدا .
- يقدم��ون احل��رب عل��ى ا�ص��ا�س انه��ا ح��رب 
داخلي��ة ولي�س عدوان خارجي على اليمن بقيادة 
حتالف عاملي امريكي �ص��عودي اماراتي اعلن عن 

نف�صه امام العامل ...
- يحاول��وا ت�ص��وير م��ن يداف��ع ع��ن الوط��ن 

ويقدم��ون خ��رية ابناءه��م �ص��هداء بانه��م جت��ار 
حروب ال يريدون ال�صالم .

ويف ه��ذا ال�ص��ياق مت اط��الق مب��ادرات با�ص��م 
ال�ص��الم ون�ص��مع عب��ارات اوقفوا احل��رب ، نريد 
العي���س بام��ان ، كفان��ا ح��رب . ونرى ر�ص��وما يف 

ال�صوارع تنادي بال�صالم .
وجه��ات  واف��راد  منظم��ات  ع��رب  ويتحرك��ون 
وموؤ�ص�ص��ات وه��م يف حقيق��ة االم��ر ي�ص��تخدمون 
ه��ذا العن��وان خل��داع ابناء ال�ص��عب مب��ا يوؤدي 
لدفعهم الى الرتاخي عن املواجهة ثم اال�صت�صالم 

للعدوان ....
ام��ا احل��رب الناعمة فه��ي من اخط��ر احلروب 
الت��ي ت�ص��نها دول الع��دوان عل��ى ابناء ال�ص��عب 
اليمن��ي وه��ي ت�ص��تهدف �ص��رب القي��م االميانية 
واملب��ادئ واالخالق يف نفو�س اليمنيني وال�ص��عي 
لتدني�صها بالرذائل حتى تكون منحطة واذا و�صل 
�لن�ص��ان �لى درج��ة �لنحطاط �ص��يقبل باحتالل 
ار�ص��ه وانتهاك عر�ص��ه الأنه مل يعد لديه غريه و 

ال كرامة وال عزة وال نخوة ..
الف�ص��اد  ن�ص��ر  ع��رب  ذل��ك  لتحقي��ق  وي�ص��عون 

االخالقي والدع��ارة و املخدرات ويعملون بكافة 
الو�ص��ائل واال�صاليب لن�صرها �صواء عرب منظمات 
او معاه��د او خاليا يف اجلامعات واملدار�س او يف 
و�ص��ائل التوا�ص��ل االجتماعي او باإقامة فعاليات 
او ن�ص��ر ال�ص��ور واالفالم اخلليع��ة او تطوير ما 

ت�صمى باملو�صة يف لب�س الن�صاء ووو...الخ
* ه��ذه احلم��الت تاأت��ي بالتزام��ن م��ع احلرب 
االقت�ص��ادية لتجويع ال�ص��عب اليمني حتى يكون 
له��ا تاأثري فينج��ر البع�س ليكون عمي��ال وطابورا 
خام�ص��ا للع��دوان وينجر اخ��رون وراء الف�ص��اد 
والدع��ارة وينج��ر غريه��م الى تنفي��ذ خمططات 
العدوان االمنية وكل ذلك بذريعة احل�صول على 

املال ...
* ق��د تختل��ف هذه احلم��الت يف التفا�ص��يل وقد 
تتف��ق يف بع�ص��ها لكنها يف االخري ت��وؤدي لتحقيق 
اله��دف اال�ص��رتاتيجي للع��دوان وهو ا�ص��تهداف 
�ص��مود ال�ص��عب اليمني وتفكيك جبهته الداخلية 
حت��ى يتمكن��وا م��ن احت��الل البلد وم��ا يتبعه من 
انتهاك االعرا�س واذالل وا�ص��تعباد اليمنيني كما 

يحدث يف املناطق املحتلة

صم�ود الش�عب ف���ي دائ���رة االس�تهداف الناع�م ..

بقلم/ محمد ناصر البخيتي

االأمة التي تك�ص��ب معركة الوعي �صتبدع يف بقية املعارك 
�صواء كانت ع�صكرية اأو اقت�صادية اأو علمية اأو حتى فنية.

والوعي ال يقا�س بحجم املعرفة واإمنا بالقدرة على متييز 
العدو من ال�صديق، واأي خلل يف معرفة العدو من ال�صديق 
قد تدفع اأكابر املثقفني واملتعلمني للوقوف يف املوقع اخلطاأ 
ال��ذي يخدم الع��دو وهك��ذا تتح��ول املعرفة الت��ي يحملها 

اأولئك اإلى نقمة على جمتمعهم.
للمفك��ر  مقابل��ة �ص��حفية  ق��راأت  الثمانيني��ات  نهاي��ة  يف 
زبغني��و  املع��روف  االأمريك��ي  اليه��ودي  اال�ص��رتاتيجي 
برجن�صكي، ولفت نظري رده احلا�صم على تخوف ال�صحفي 
من اأن اي هجوم على اإيران �ص��يوحد العامل االإ�صالمي �صد 
اأمريكا، حيث جزم باأن ذلك لن يحدث وت�ص��اءل �ص��اخرا ما 
ال��ذي �ص��يجمع م�ص��لم يف جبال باك�ص��تان مب�ص��لم من ريف 

املغرب ولكال منهما همومه وق�صاياه اخلا�صة به.
وم��ن منطل��ق الثقاف��ة العاطفي��ة ال�ص��ليمة الت��ي كن��ت 
اأحمله��ا ويحملها املجتمع اآن ذاك �ص��عرت باالرتياح لغباء 
ه��ذا املفك��ر االأمريك��ي الين كنت اأجه��ل املخط��ط االأمريكي 
ال��ذي كان ي�ص��تهدف املنطقة، واخلا�س باإث��ارة العداوات 
الداخلي��ة الت��ي �ص��تطغى على عدائن��ا الأمريكا واإ�ص��رائيل 
لدرج��ة ت�ص��بح فيه��ا اأمري��كا واإ�ص��رائيل حليف��ا لكثري من 
احلكومات والتيارات االإ�ص��المية والعربية �صد اخونهم يف 

الدين والعروبة.

يف املن�صورات التالية �صا اأورد بع�س االأمثلة التي تك�صف 
حقيقة ا�صتهداف اأمريكا لوعينا قبل ا�صتهدافها لنا ع�صكريا.

كيف يخترقون وعينا 2
عل��ى  حك��را  املجتمع��ات  وع��ي  اخ��رتاق  كان  املا�ص��ي  يف 
االأ�ص��خا�س الذي��ن ميتلك��ون موهب��ة التاأثري عل��ى اجلماهري، 
اأم��ا يف الوقت احلا�ص��ر فاإنه حتول لعملي��ة منظمة تعتمد على 
"علم نف�س اجلماهري" وبالتايل اأ�صبح و�صيلة يف متناول العديد 
م��ن ال��دول التو�ص��عية وياأخ��ذ م�ص��احة وا�ص��عة يف حتركاتها 

ال�صيا�صية واالإعالمية واال�صتخباراتية.
عملية اخرتاق وعي اجلماهري ال ت�صتهدف منطقة الوعي لدى 
اجلمهور الأنها عادة ما تكون حم�ص��نة واإمنا ت�ص��تهدف منطقة 
الالوع��ي اجلمع��ي للمجتم��ع، وهي املنطق��ة الت��ي تعتمد لغة 
امل�ص��اعر وال�صور ال لغة العقل واملنطق وهكذا ت�صتطيع الدول 
التو�صعية التحكم باجلماهري وحتريكها يف االجتاه الذي يخدم 

م�صاحلها من خالل التحكم يف عواطفها وخماوفها.
نح��ن كمجتمع عرب��ي نع��ي اأن اأمريكا ع��دو نتيج��ة الأفعالها 
العدائي��ة وبالتايل ي�ص��عب عليه��ا اقناعنا باأنها �ص��ديق، لذلك 

تلجاأ اإلى ا�صتهداف منطقة الالوعي اجلمعي لدينا ل�صرب ثقتنا 
باأنف�صنا وزرع العداوات الداخلية فيما بننا.

عل��ى �ص��بيل املث��ال، نحن كع��رب ن��درك اأن اأمريكا ا�ص��تغلت 
حماقة �ص��دام الحتالله الكويت كفر�ص��ة لتدم��ري العراق الذي 
كان يع��د منوذجا للتطور ال�ص��ناعي والتعليمي والع�ص��كري، 
وم��ا ال ندرك��ه هو اأنه��ا تعمدت من خ��الل �صيا�ص��تها االإعالمية 
اإلى دف��ع اجلماهري العربية للرهان على انت�ص��ار العراق رغم 
انعدام مقومات حتقيقه بهدف �ص��رب نف�ص��ية املواطن العربي 
وا�ص��تنزاف طاقت��ه القومي��ة وروحيت��ه اجلهادي��ة يف معرك��ة 

خا�صرة.
وهكذا راهن معظم العرب وخ�صو�صا اليمنيني على انت�صار 
�لع��ر�ق يف مو�جه��ة �لتحالف �لغربي، وبق��در �حلما�س �ملفرط 
الذي اأججه االإعالم الغربي بخبث، بقدر وقع ال�صدمة الناجتة 
عن هزمي��ة العراق. وهكذا حققت اأمري��كا هدفها االأهم املتمثل 
ب�ص��رب نف�ص��ية االإن�ص��ان العربي لدرجة افقدته الثقة بنف�ص��ه 
وتقبل��ه للتدخ��الت الع�ص��كرية االأمريكي��ة اإل��ى جان��ب تدمري 
العراق، وتاأثري الهزمية النف�ص��ية على العرب كانت اأخطر من 

الهزمية الع�صكرية للعراق.
اإلى جانب �صرب نف�صية االإن�صان العربي عمدت امريكا الإثارة 

الطائفي��ة يف املجتم��ع العربي وذلك باإعالن غ��زو العراق حتت 
عن��وان حتري��ر الغالبية ال�ص��يعية و االأكراد من حك��م االقلية 
ال�ص��نية وادعت باأنها �صتن�ص��حب من الع��راق مبجرد اإجنازها 
له��ذه املهمة االإن�ص��انية البحتة. ولكنها بع��د اأن اأكملت احتالل 
الع��راق اأدعت انها م�ص��طرة للبقاء يف الع��راق من اأجل اإجناز 
مهمة اإن�ص��انية اأخرى وهي حماية االأقلية ال�ص��نية من االأغلبية 

ال�صيعية هذه املرة.
نالحظ اأن اأمريكا مل تقدم نف�ص��ها ك�ص��ديق لل�ص��عب العراقي 
مبختل��ف طوائف��ه الأنها كانت �صتف�ص��ل كون��ه يعي اأنه��ا عدو، 
لذل��ك اأتت له م��ن منطقة الالوعي مبخاطبة وج��دان كل طائفة 
على حدة، وبعد ذلك �ص��عت اإلى تو�صيع ال�صرخ الطائفي األذي 
اأ�ص��اب العراق يف مقتل لي�ص��مل العامل العربي واالإ�ص��المي مبا 

يف ذلك اليمن.
رغ��م اأدركن��ا جميعا ب��اأن اأمريكا ع��دو اإال انها ا�ص��تطاعت اأن 
ت�ص��رب وعين��ا ع��رب هزميتنا نف�ص��يا و عرب تاأجي��ج العداوات 
الداخلي��ة فيم��ا بينن��ا، وحت��ت وطاأة الرع��ب من اأمري��كا لدى 
ج��زء م��ن املجتمع العرب��ي واالإ�ص��المي وتنامي حال��ة العداء 
لديه جتاه جزئه االآخر اأ�ص��بح يرى يف اأمريكا �ص��ديق وحليف 

ملواجهة اإخوانه يف الدين والعروبة.
لذل��ك نالح��ظ اأن اأ�ص��حاب الوع��ي املخ��رتق مل يع��د لديه��م 
ق�ص��ية وال م�ص��روع ينظم حركتهم وكل ما يحملونه عبارة عن 
عقد نف�ص��ية م��ن االأحقاد والكراهية واملخاوف املر�ص��ية �ص��د 
اأبناء جمتمعهم ووطنهم، وهكذا اأ�ص��بحوا يتحركون يف �صياق 

امل�صالح االأمريكية بدون مقابل بل ويدفعون لها اجلزية.

معركة الوعي 1

الصم�ود اليم��ني ف�ي وجه��ة الع��دوان ..
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لكل جبهة رجالها..
الحقيقة / ضيف اهلل الشامي

ي�ص��تخدم الع��دوان كل الو�ص��ائل للتاأثري على تف��كك املجتمع اليمن��ي مع عجزه 
الكب��ري عل��ى ح�ص��م املعركة ع�ص��كريا فعمد الى احل��رب الناعمة وف�ص��ل ثم اجته 

للحرب االعالمية وف�صل ..
اليوم مي�ص��ي يف حربه االقت�ص��ادية يرتافق معها حمالت منظمة با�ص��م )الرياح 
الب��اردة( و )ري��اح ال�ص��الم ( م�ص��تغال بذل��ك الو�ص��ع االقت�ص��ادي واخلط��وات 
الت��ي اتخذها خلنق ال�ص��عب اليمني وب��داأت طالئعه ومنظمات��ه املحلية واأدواته 
الداخلية تتجه للحديث عن اإ�صعاف العزمية اليمنية واحلديث عن ال�صالم وكفانا 

حربا ..وكاأن ال�صعب اليمني هو من �صن احلرب عليهم.
ه��ذه االأ�ص��وات التي ت��ربز بني حني واآخ��ر حتت م�ص��ميات خمتلف��ة وعناوين 
براقة لدغدغة م�ص��اعر اليمنيني يجب اأن تواجه بوعي وب�صرية من جميع الفئات 
اليمنية فمن اأراد ال�صالم احلقيقي فليحمل �صالحه يف مواجهة الغزاة وليعترب مما 
يح�ص��ل الإخواننا يف املناطق املحتلة در�ص��ا كافيا لل�صالم الذي يريده االأعداء فهو 
يعن��ي اال�صت�ص��الم واخلن��وع ومن واج��ب كل مواطن ميني اأن يق��ف يف وجه تلك 
الدعوات التي تدعوا للخنوع واخل�ص��وع خدمة للعدو وان يقفوا بحزم �ص��د من 

يتحرك يف هذا االإطار. 
فال�ص��الم الذي نن�ص��ده ويقدم ابطالن��ا يف اجلبهات اأرواحهم من اأجله هو �ص��الم 

ال�صرفاء والكرماء ولي�س ا�صت�صالم املرتزقة والعمالء.

اإلصالح ينهب 540 مليارًا واملواطن 
ميوت جوعًا!!

الحقيقة / صارم الدين مفضل

كمث��ال ح��ي عل��ى الت�ص��ليل االإعالم��ي ال��ذي كتب��ت عن��ه الليلة ون�ص��رته 
ب�صفحتي العبارة ال�صهرية التي مت بثها واإ�صاعتها يف خمتلف و�صائل االإعالم 

والتوا�صل االجتماعي بعنوان “اأين الراتب يا حوثي؟”.
هذا املان�ص��يت الذي اختلقته و�صربته اأبواق حتالف العدوان واالرتزاق، 
واأث��ارت م��ن خالله �ص��جة اإعالمية كبرية م�ص��تهدفًة مك��ون اأن�ص��ار اهلل الذي يقود 
معركة الدفاع عن االأر�س والِعر�س ومواجهة حتالف العدوان االأمريكي ال�صعودي..

فف��ي الوقت ال��ذي كانت اللجن��ة الثوري��ة العليا برئا�ص��ة اأبو اأحم��د احلوثي تقوم 
ب�ص��رف مرتب��ات موظف��ي الدولة يف اجلنوب وال�ص��مال بدون اأي متييز اأَْو ا�ص��تثناء، 
كان مرتزق��ة العدوان يف املناطق املحتل��ة يقومون بنهب اإيرادات الدولة ويف مقدمتها 
اإي��رادات النف��ط والغاز م��ن ذلك التاأريخ وحت��ى اليوم!! حيث بلغت تل��ك االإيرادات 
)للنف��ط والغ��از فقط( مبل��غ 540 مليار ري��ال يف حمافظة م��اأرب وحَدها، وهي حتت 
�ص��يطرة ح��زب االإ�ص��الح )االإخ��وان( بقي��ادة حماف��ظ املحافظ��ة املرت��زق �ص��لطان 
العرادة، الذي ي�ص��تويل على احل�ص��ة االأَْكَب��ر من تلك املبالغ ويتم �صرف الباقي على 
قيادات الدواع�س واالرتزاق دون اأن ي�صتفيَد منها الوطن واملواطن بريال واحد ال يف 

ماأرب وال يف غريها من املحافظات املحتلة!!
وهنا نطرح ال�صوؤال التايل:

ملاذا يتم مطالبُة اأن�صاِر اهلل بدفع املرتبات بعد نقل البنك املركزي اإلى عدن؟!
واأين ت�صرف ُك��ّل تلك املبالغ الكبرية وال�صخمة ويف مقدمتها اإيرادات النفط والغاز، 
اإن مل يتم �ص��رف مرتبات موظفي الدولة منها؟!!. وملاذا يتفرج مرتزقة العدوان على 
معاناة املوظفني واملواطنني ويف اأيديهم وحتت ت�صرفهم ُك��ّل تلك االإيرادات واملبالغ 

املالية من ثروات ال�صعب والدولة ولي�صت ملكاً خا�صاً لهذا احلزب اأَْو ذاك؟!!
وهل هذه هي ال�ص��رعية املزعومة التي ي�صعى هوؤالء املرتزقة ال�صتعادتها والت�صلط 

من خاللها على رقاب العباد والبالد؟!!
وم��ا ه��و دوُر املواط��ن اليمني يف ُك����ّل حمافظ��ات اجلمهورية جتاه ه��ذه احلقائق 

الوا�صحة واملوؤكدة؟!!

من صفحاتهم

»خطيئة اخلطايا«
كانت ال�صعودية اأخر من يجوز له االقرتاب من طريق ال21من �صبتمرب 

على النحو الذي اقرتبت به يف العام 2015 م . 
كان��ت تلك خطيئة اخلطايا ، واحلرام الذي ي�ص��توجب اللعنة االبدية يف 

املاآ�صي االإغريقية.
يوم ال21 من �صبتمرب �صقطت قلعة داع�س املدرعة يف �صنعاء وب�صقوطها 
تدح��رج ت��اج النف��وذ امللكي ال�ص��عودي حتت اق��دام املكربين يف عا�ص��مة 

التاريخ االأولى.
 يف تلك اللحظة ا�ص��طرب اجلميع حتت قبة الكابيتول وطار النعا�س  من 
اع��ني القاطنني يف البيت االبي�س واالمارات وال�ص��عودية وان�ص��مت اليهم 
ا�ص��رائيل ، ووقع االأربعة معا اتفاقية عا�صفة احلزم التي جمعت االربعة 

وغريهم يف عملية م�صرتكة لغزو اليمن .
كانت اخلطة تق�صي بق�صف جوي وبحري مكثف على مدار ال�صاعة  ويتم 
ح�ص��ار  ال�ص��عب اليمني بني فكي كما�صة ثم ال يعود بعد ذلك  اأمام �صنعاء 

اال ان تطوي اعالم الثورة وترفع االعالم البي�صاء قبوال باال�صت�صالم .
وكان��ت املفاجئ��ة ان اعالم الثورة بقيت على �ص��ارياتها ومل ترتك مكانها 
الأعالم بي�صاء . ون�صبت اعالم الثورة على تخوم جيزان وجنران وع�صري 
وعا�س املقاتل اليمني اروع ايامه وحترك وراءه �صعب االن�صار باأ�صره مع 
راأي عام وا�ص��ع على امت��داد القارات . واهتزت موازي��ن دوليه بل وبداأت 

تنقلب راأ�صا على عقب .
دك��ت �ص��واريخ اجلي���س اليمن��ي وجلان��ه ق��الع اجليو�س 

املتكالبة يف عقر دار �ص��وجلان امللك وعا�صمة التاآمر يف 
الريا�س وب��دا الطريان امل�ص��ري غزواته يف العمق 
وال�ص��ميم ونزل ال�صتار ر�ص��ميا ويبدوا انه نهائي 
عل��ى الع�ص��ر امللكي يف جند ، وبدا ان ابن �ص��لمان 

ليل��ة �ص��اروخ اليمامة كان��ه رجل حمرتم �ص��بطه 
بولي�س االآداب عاريا يف بيت م�صبوه مع غانيه لعوب 

... لق��د كان با�ص��تطاعة االأمري ال�ص��غري ان يغامر يف 
الليل ولكن يف اليمن هذا غري وارد .

بدا م�ص��هد الواليات املتح��دة االأمريكي��ة وجرائها يف 
اخلليج وا�ص��رائيل غداة العا�ص��فة التي اعلنت حازمة 

حمزن��ا ومهين��ا عندم��ا اثبت املقات��ل اليمن��ي فاعليته اذ 

هن��اك �ص��عب ميلك ق�ص��يه عادل��ه وميلك وهذا ه��و االه��م ارادة القتال  يف 
�صبيلها وير�صى بتحدي املوت حتى يتاأكد احرتام احلياة .

وعلمتن��ا حربن��ا ان الثق��ة ب��اهلل وبالنف�س هي احلد الفا�ص��ل بني الن�ص��ر 
والهزمية والثقة بالنف�س لي�ص��ت كربيا  لكن  الثقة بالنف�س هي اميان �صعب 
بقدرة وا�صتعداده للذهاب حتى اخر املدى يف �صبيل ذاته والدفاع لي�س فقط 

عن م�صلحته العاجلة وامنا عن حلمة امل�صتقبلي قبل امل�صلحة العاجلة .
وباملقايي���س العادي��ة فانه كان مفهوم��ا ان يقف ال�ص��عب اليمني وحده 
يف معرك��ة مع ال�ص��عودية وحدها ، ولكن �ص��يئا اخر غري ع��ادي هو الذي 
جعل ال�ص��عب اليمني يقف ، ويقف ب�ص��البها يف معركة تخو�ص��ها �ص��ده 
امريكا وا�ص��رائيل وبريطانيا وفرن�ص��ا بعد ال�ص��عودية بل قبل ال�صعودية 

واالمارات .
وتعلمن��ا من جترب��ة معرك��ة الكرامة ان��ه يف ال�ص��راعات احلديثة فاإن 
ال�ص��وؤال املهم واحليوي لي�س هو« كم احتل العدو واملهاجم من ارا�ص��نا 
؟ » وامن��ا ال�ص��وؤال املهم واحلي��وي هو: » كم احتل الع��دو واملهاجم من 

ارادتنا ؟«
لقد ثبت يف ال�ص��راعات على مر التاريخ ان كل م�صاحة من االر�س احتلها 
الع��دو قابل��ة لال�ص��تعادة طامل��ا بقي��ت االإرادة ولكن احت��الل اي جزء من 

االإرادة هو ال�صياع الذي ال �صبيل الى ا�صرتجاعه.
 علمتنا معركة الكرامة التي نخو�صها بلحمنا الكثري والكثري جدا واالهم 

من ذلك انها علمتنا كيف يحدث ويدبر التواطوؤ .
وهكذا يرى العامل اأجمع كيف اندفع ابن �ص��لمان الى خطيئة اخلطايا ... 

الى الذنب احلرام الذي ي�صتوجب اللعنة االبدية كبطل ماأ�صاة اإغريقيه .

ال�ص��فري  ق��ول  م��ن  ال�ص��خرية  مل��اذا  اأدري  ال 
احلماراتي يف وا�صنطن اإن اليمن هو املكان االأ�صهل 

واالأن�صب ملواجهة اإيران
كالمه �صحيح 100% ، اليمن هي املكان االأن�صب 
ولي�س جزر طنب وابومو�ص��ى التي ت�صيطر عليها 

اأيران، وهذه هي االأ�صباب :
مبرتزق��ة  تقات��ل  احلم��ارات   .. اليم��ن  يف   -

جنوبيني، والقتلى واجلرحى كلهم من ال�ص��بيحة 
ويافع، اأما يف اجلزر �ص��تكون اخل�ص��ائر الب�ص��رية 
م��ن احلماراتيني، وهم تعداده��م 800 األف يعني 

بايتربدق بهم االإيراين بيوم واحد وزلج ابوالليم
- يف اجل��زر .. توجد قوات اإيرانية، اأما يف اليمن 
ال وجود الأي قوات اإيرانية، لذلك فمواجهة اإيران 
) غ��ري املوجودة ( يف اليمن �ص��تكون اأ�ص��هل بكثري 
من مواجهتا يف اجلزر اأو يف اخلليج اأو يف اأي مكان 

تتواجد فيه
عرفت��م كيف ؟ االأمر متعلق مبفهوم ) املواجهة ( 

يف الذهنية البعرانية 
فهي ذهنية نعجوي��ة جبانة، وللمواجهة عندهم 
مفهوم مت�ص��رطي فريد، فرادة البعري ذاته، وهو 
اأن تواج��ه العدو يف املكان ال��ذي الوجود له فيه، 
فهن��اك فقط ت�ص��تطيع االإكثار من ال�ص��جيج حول 
اإنت�ص��ارات كبرية من ن�صج اخليال، اأما يف جزرك 
املحتل��ة اأو يف اأي م��كان اأخر تتواج��د فيه القوات 
االإيرانية، فاإن من �ص��يتبقى منكم يا اأجنب البعران 
واأخزاه��ا، ل��ن يجد الوق��ت الكايف مل�ص��ح موؤخرته 

املفجوعة قبل اأن يويل االأدبار

اإلمارات�ي  الع�دو  س�فير  ق�ول  ع�ن 

كل م��ن نظ��ر ال��ى ه��ذا العن��وان وتاأم��ل في��ه 
�ص��يطمئن ل��ه كث��ريا ويح�ص��به خ��ريا وهو �ص��را 
حم���س وه��ذه حقيقته . وللخ��داع واخلداع فقط 
مت اختيار هذا العنوان ) حملة رياح ال�ص��الم ( يا 
�ص��الم والعنوان هكذا �صيقول من يجهل موؤامرات 
الع��دوان  حتال��ف  دول  وم�ص��اريع  وخمطط��ات 
عل��ى اليمن ولذل��ك فق��د مت اختيار ه��ذا العنوان 
للحمل��ة كحملة ع�ص��كرية بذخرية فكري��ة واأدبية  
در�ص��تها واأ�ص�ص��تها ور�ص��مت خطته��ا واخت��ارت 

اأدواته��ا بعناية ومولته��ا دول العدوان 
ال�ص��تهداف قا�ص��رين الوعي وحمدودين 

املعرف��ة يف جمي��ع الق��رى والع��زل واملديري��ات 
واملحافظات احلرة ال�ص��امدة يف وج��ه العدوان 

االأجنبي الغا�صم وعمالئه ومرتزقته ..
ومعلوماتن��ا كافي��ة ع��ن موؤام��رات وم�ص��اريع 
العدوان الرامية خللخلة اجلبهة الداخلية واحلد 
من حت�ص��يد وجتنيد املقاتلني لرفد جبهات العزة 
والكرامة وال�ص��يادة واال�ص��تقالل ومن خالل عدة 
منظمات وحمالت  تقدم نف�ص��ها باأ�ص��ماء وعناوين 
مطمئن��ة ومنه��ا حمل��ة رياح ال�ص��الم الت��ي بداأت 
مبمار�ص��ة ن�ص��اطها الع��دواين يف حمافظتي عمران 

ب  اإ و
يه��ا  لد و
ال�صتكمال  خطة 
بقية املحافظات 
ولذل��ك  احل��رة 
م��ن  كل  وعل��ى  واحل��ذر  التنب��ه  يج��ب 
يتعامل��ون بعفوية وح�ص��ن ني��ة اأن يتنبهوا جيدا 

خلطورة هذا االأمر .
وم��ا حمل��ة ري��اح ال�ص��الم واأخواته��ا اإال ج��زء 
ال يتج��زاأ ع��ن ري��اح عا�ص��فتي احل��زم واالأم��ل 
امل�صوؤومتان واللتان تعر�صن لف�صل ع�صكري مريع 
يف جميع جبهات القتال بف�ص��ل اهلل النا�صر املعني 
وثب��ات املجاهدي��ن وحكم��ة القائ��د االأمني وعزة 
وعزمية كل �ص��رفاء واأحرار �صعبنا الوطنيني من 

خمتلف االأطياف واالأطراف .

)حملة رياح السالم (

الحقيقة/ خليل العمري

 الحقيقة /صفوان سديله

الحقيقة / احمد المنيعي
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-اإلعن ال�صيد.. اإلعن ال�صيد.. -ال واهلل ال األعنه.
-عليا احلرام �صتلعنه. -لن األعنه.

-واهلل �صتلعنه..واهلل �صغتلوه..واهلل �صكملوه.
-كملوين..لن األعنه فهذا معتقدي.

هكذا كاَن احِلوار وهكذا هي احَلرب، وهكذا هو ال�صراع! 
بني احلق والباطل، واخلري وال�صر، والوطن واملرتزقة..

لقد كان االأ�ص��ري االأ�صد م�صرًجا بدمائه، بعد اأن اخرتقت ج�صده 
الطاهر عدة ر�صا�صات، اأو �صظايا ق�صف طائرة.. 

فالدماء ت�ص��يل من راأ�ص��ه ويديه، ومن بطنه وظه��ره وقدميه..
كان��ت اجل��روُح كفيلة باأن ُتن�ص��يه كل �ص��يء، واأن يتن��ازل عن كل 

�صيء..
وقف��ت ال�ص��باع التائهة املاأجورة، تقاي�ص��ه برب��ط جرحه واأن 
يلع��َن قائده..لكن��ه قبل اأن ينظ��ر اإلى وجوهه��م القبيحة، يجيبهم 
ب��ال ت��ردد اأن الطل��َب مرفو���س، واللعن م�ص��تحيل، وب��اأن عقيدته 
ومبداأه ال يقبل هذا الُهراء..لقد اأ�صقَط كل قوتهم وكل جمعهم وكل 

اأ�صلحتهم بكلماته املخت�صرة..

لقد كانوا �صغاًرا بال مبادئ واأقزاًما بال اأخالق وال كرامة..
اإال اأن كلماته جعلتهم اأ�صغر ، واأذل واأخزى واأحقر.. لقد قتلهم 
جميًع��ا اأمام اجلميع..قتَلهم حنَي ك�ص��ف للعامل اأخالقهم واأخالقه، 

ونذالتهم وخ�صتهم وباأ�صه و�صجاعته، وحقارتهم ومبادئه.. 
فاأين الرثيا واأين الرثى؛ 

بني اأ�ص��ٍد ه�ص��ور �ص��قَط جريًحا ودم��اوؤه تن��زف اإال اأن عقيدته 
ُم�ص��تاأجرين ال  ومبادئ��ه وكرامت��ه مل ت�ص��قط... وب��ني مرتزق��ة 
ميتلكون ذرة من قيم وال قبيلة وال رجولة وال مروءة وال حياء...
يعل��م اهلل ل��وال اأين عرفُت لهج��ة املَُحاورين لظننُته��م من خارج 

اليمن، لكَنّ اللهجُة وا�صحٌة فا�صحة..

ومَع االأ�ص��ف اأن اأ�صحاب هذه اللهجة يحتلون املرتبة االأولى يف 
جرائم �صحل و�صمل و�صلخ وتعليق االأ�صرى.. 
ولهذا الت�صرف امل�صني وال�صلوك املنحرف؛ 

تف�ص��ري يف عل��م النف���س؛ حي��ث اأن م��ن ي�ص��عُر بعق��دة النق�س 
املاُلزمة؛  ي�ص��بح متوح�ًص��ا وفاح�ًصا؛ اإذا ا�صتلم ال�ص��الح اأو اأِمَن 
العقاْب.. ويكوُن جباًنا وطائًعا؛ اإذا اأح�س باأنه حتت طائلة القوة 

اأو القانون..
ماذا �صيقول هوؤالء االأراذل اجلبناء الأهلهم وذويهم واأطفالهم! 
ه��ل �ص��يفتخرون بقت��ل اأ�ص��ري جري��ح؟ هل يف ه��ذا مفخ��رة اأيها 

ال�صاقطون اجلبناء؟ 

ه��ل يف تهدي��د ووعيد؛ع�ص��ر �ص��باع مرتزقة فوق اأ�ص��ري جريح 
�صجاعة اأو ب�صالة؟

لق��د كان امل�ص��هُد موؤملً��ا، وحُمزًن��ا لكن��ه يف نف�س الوق��ت يخربنا 
عن ِرجال ال�ص��يد، واأباة الوطن، وُحماة الديار، وح�ص��ن االأر�س 
والعر���س..  يخربنا؛ع��ن نوعي��ة املُحارب��ني، ونف�ص��ية املقاتلني، 

وعقيدة املجاهدين، ومبادئ املنطلقني.. 
اإن يف كلماِت هذا البطل احُلر ونظراته ما ميالأ قلب وعقل املوؤمن 
..ومبث��ل ه��ذا البط��ل تفخ��ر اليمن..ومبثل ه��وؤالء تنت�ص��ر االأمة 

اليمانية وتعلو قيم احلرية والوطنية واالإباء..
لقد ا�صت�ص��هد البطل ال�ص��عدي الر�ص��ايل.. و�ص��عدت روحه اإلى 

بارئها.. 
اإال اأن املاليني من النا�س يف م�صارق االأر�س ومغاربها �صت�صاهده 
وت�ص��مع كالم��ه؛ وتدرك عاج��اًل اأو اآجال باأَنّ قائ��ًدا يرف�س جنوده 
لعنه اأو �ص��به، ويف�ص��لون امل��وت على اأن يفعلوا ذل��ك لن يكتب له 
اإال الن�صر وال �صيء غري الن�صر �صاء من �صاء واأبى من اأبى..وغدا 

�صتذكرون!

كتابات

صالح الدكاك
�ص��واطري  تعج��ز  ل�ص��يٍد  بانحي��ازك  العبي��د  يذم��ك 
اإرهابه��م يف انتزاع �ص��تيمة بحقه من فم جماهٍد اأ�ص��رٍي 
جريٍح مقابل اأن يفتدي نف�صه منها ..... يب�صق املجاهد 
االأ�صري اجلريح على �صحناتهم وميوت واقفاً كاالأ�صجار 

ويلقى ربه بقلٍب �صليم وجبني مل تثلمه مثلبة خنوع.

****
اكتبوا على �صريحي بعد وفاتي على اأي جنٍب كانت 

الوفاة:
�صاحب هذا ال�صريح ق�صى حياته راف�صاً ومناه�صاً 
لكائنات الق�صور واالأبراج العاجية واأبهاء الطواغيت 
املخملية ، ومات موالياً للكهف والكوخ ول�ص��يد الثورة 

واإمام امل�صت�صعفني اأبوجربيل.
#اإن_التو�صط_موت

أسير وجريح من مجاهدي اجليش واللجان الشعبية  طلب منه املرتزقة 
لعن السيد عبدامللك احلوثي فصفهعں بقوة إميانه

أسير لدى مرتزقة العدوان.. زالت اجلبال ولم يُزل
احلقيقة/د/مصباح الهمداني

�صب عبدامللك احلوثي 
العن عبدامللك احلوثي 

واال حرام وطالق �صنقتلك »!!
ع�صان تنقذ حياتك »!!

تهدي��دات تتك��رر م��ع اال�ص��رى قب��ل 
ت�صفيتهم »!! 

ملاذا يتكرر هذا الطلب من اال�صرى يف 
معظم جبهات املرتزقة؟

يف تعز يف حلج يف احلدود »!!
ملاذا تقاي�ص��ون حياة اال�صري بب�صع 

كلمات �صتم و�صب ؟
ملاذا هذا اال�ص��رار على هذه الق�صية 

بالذات »!!
مباذا ت�ص��عرون عندم��ا تطلبون هذا 
الطلب من ا�ص��ري جريح ي�ص��ارع املوت 

!!‹
هل تريدون ان حتققوا حتى انت�صار 

معن��وي واح��د ام��ام ال�صا�ص��ات بع��د 
ف�صلكم الع�صكري »!!

ام انك��م ت�ص��تغربون م��ن ه��ذا الك��م 
الهائل من الوفاء املنقطع النظري يف هذا 

الزمن ؟
ه��ل تري��دون االثبات الأنف�ص��كم انهم 

مثلكم يهابون املوت »!!
ام انه��ا عقدة الوف��اء توؤرقكم بعد ان 
خنتم ار�صكم وتريدون من اال�صرى ان 
ي�ص��تموا ال�ص��يد مقابل حياتهم لتقولوا 
انه��م يبيعون مثلكم فق��د باعوا زعيمهم 
م��ربر  املق��ام  ذل��ك  يف  ال�ص��تم  ان  م��ع 
ويختلف عن اخليانة االرادية ومع ذلك 

مل مينحكم ا�صري واحد ماتتمنون »!!
هل �ص��تحتلون اليمن اذا �ص��تم ا�صري 

جريح ال�صيد »!!
ام انكم تظنون ان ال�ص��يد �صيموت ان 

�صتمه ا�صري جريح »!!
يف كل م��رة تطلب��ون فيه ه��ذا الطلب 
تك�صفون للعامل مدى خ�صتكم وحقارتكم 
ويثبت اال�ص��ري اجلريح ان��ه اعظم مما 

توقعتم واقوى مما تتخيلون »!!
يف كل مرة تقتلون فيها ا�ص��ري جريح 
يزداد جبنكم وخوفكم الداخلي يف حني 
ان االن�ص��ار يزدادون �صجاعة و�صالبة 

واقدام »!!
اك��رث  عليك��م  �صي�ص��تحوذ  الرع��ب 
واكرث عندما ت�ص��اهدون انا�س يقدمون 
ارواحه��م ب�ص��جاعة منقطع��ة النظ��ري 
دون ان يرتاجع��وا ع��ن مبادئه��م ول��و 
بافواهه��م »!! ا�ص��تمروا يف ه��ذا الفعل 
ال�ص��نيع فواهلل انه يجعل من االن�ص��ار 
كاجلبال الرا�ص��يات ويبع��ث الرعب يف 

خ�صومهم الى اق�صى الدرجات »!!

احلقيقة/ كتب/حميد رزق
ا�صري وجريح يف نف�س الوقت ..

 انها املظلومية واالإميان الذي يعيد الى االذهان ق�ص�س 

العظم��اء واخلالدي��ن يف التاريخ من فتية اه��ل الكهف الى 
�صحرة فرعون واأ�صحاب االأخدود .. 

فالثب��ات ه��و الثب��ات والوح�ص��ية ه��ي الوح�ص��ية م��ع 
اختالف الزم��ان واملكان واالق��وام .. وهلل بعد هذه االآيات 

ت�صرف ومكر وتدبري ..

إنه�ا املظلومية واإلميان الذي يعي�د إلى األذهان 
قصص العظماء واخلالدين

احلقيقة/كتبت/رند األدميي
نح��و  البندقي��ة  ف��اه  �ص��وبت 
ج�صده،دقائق فا�ص��لة مابني املوت 
واحلياة، وجملة تتكون من اأحرف 

ب�صيطة هي طوق النجاة ،
ينظ��ر االأ�ص��ري لقاتله بق��وة .....

ويك��ررون اأ�ص��تم عب��د املل��ك العنه 
..ولكنه يرف�س

االأ�ص��ري  عل��ى  �ص��عب  كان  ه��ل 
اأن ي�ص��تم او يلع��ن االأم��ر يف بال��غ 

ال�صهولة  وثواين هي الفا�صلة 
�ص��فارة احلكم والبندقية تقرتب 
..والثواين تعلن العد التنازيل ...تك 

تك 
القتلة ماأزومون  وحمتارون 

يت�ص��اءلون وهم ينظرون لوجهه 
املغ��رق بال��دم   هل هنالك ت�ص��حية 

كتلك ؟
هل هنالك اإخال�س مثل ذلك ؟

ويحدثون اأنف�ص��هم ال قدوة لدينا 
اال القلي��ل من املال املدن�س ومتى ما 
كان امل��ال كان��ت مبادئن��ا ! كم نحن 

ال�صيء
وكي��ف لعب��د املل��ك احلوث��ي ان 
يخلق بخطابات��ه كل هذا االإخال�س 

والتفاين ؟
يزداد حق��د القتلة وهم يفت�ص��ون 
كل  وقل��وب  عق��ول  يف  ال�ص��ر  ع��ن 

اال�صرى واليجدون 
...عبودي��ة  بقوله��م  يتخبط��ون 

،تخدير ،الخ
ومل يعرفون ال�صر 

 ال�ص��ر ه��و اأن ال�ص��يد عب��د املل��ك 
احلوث��ي هو رمز الكرام��ة وكرامته 
من كرامة امل�ص��طهدين واملظلومني  
فه��و  يبي��ع  ومل  يه��ادن  مل  والأن��ه 
حماط��ا بكرامة اليمن��ني جميعا.... 
كرامة من اأب��اح دمهم جمل�س االأمن 

يوما 
لي���س طل�ص��م يف اوراق الت��اروت 

،ولي�صت �صفرة مبهمة 
ولكنه��ا كرامة م��ن حملوا اوجاع 

غريهم وم�صو

أسرانا.. الشهادة في سبيل اهلل أهون من تناول القائد بكلمة
احلقيقة/كتب/ علي الصنعاني

ملاذا لم يتناول قائده باللسان رغم أسره

ع����ن أبط��الن����ا 

اإنه���ا مواق���ف يعج���ز البي���ان ان ي�س���جلها، مواقف جت�ّس���د قيم الوف���اء و الإباء التي يتمت���ع بها رجال 
اهلل املجاهدي���ن الذي���ن باعوا من اهلل اأرواحهم و انطلقوا بكل عزمية و اإميان يخو�سون غمرات املوت 
ويواجه���ون التحدي���ات ب���كل �سرب وثبات، و يف �سبي���ل اهلل ودفاعا عن امل�ست�سعف���ن ومواجهة جربوت 
الطاغ���وت، ومبثلم���ا ت���ربز يف ميادي���ن الوغى قي���م الإميان وتربي���ة القراآن يقابلها �س���لوك �س���يطاين 
جلنود ال�س���يطان متجردا عن كل ما له �س���لة ب�س���لوك الإن�س���ان ال�س���وي ومن موقف ال�س���هيد العظيم 
عب���د الق���وي اجل���ربي اإلى املوقف العظيم الذي �س���طره ذلك اجلريح املثخن بجراحه وهم ي�س���اوموه 
مبا تاأنفه نف�س احلر الأبي ولقد كان حرا اأبى اأن ي�ستجيب ملطالبهم وقدم در�سا ل ين�سى رغم جراحه 
ووقف يف وجوه اأولئك الراذل كجبل ل يهتز وعظيما ل ي�س���اوم ويف ل يخون وترجم الولء ال�س���ادق 

باأعظم موقف.

موقف بطويل لأ�س���ر جريح من اجلي�س واللجان ال�س���عبية طلب منه املرتزقة لعن ال�س���يد ، تداول 
ن�سطاء على مواقع التوا�سل الجتماعي، مقطع فيديو ن�سره مرتزقة العدوان ال�سعودي الأمريكي، 
يظهر فيه عدد من امل�سلحن املرتزقة اأمام اأ�سر جريح من مقاتلي اجلي�س اليمني واللجان ال�سعبية، 
حيث رف�س ما طلبوه منه بكل �سجاعة قل لها نظر.. ويظهر يف املقطع املتداول، اأن الأ�سر اجلريح 
ب�س���اقه طل���ب م���ن املرتزق���ة اأن يقوم���وا بربط مكان اإ�س���ابته اإل اأنهم رف�س���وا ذلك طالب���ن منه وهم 
يوجه���ون اأ�س���لحتهم نح���وه اأن يقوم بلعن ال�س���يد عبد امللك احلوث���ي كي يقوموا بربط �س���اقة، اإل اأنه 
رف����س ذل���ك رف�س���اً قاطع���اً وبكل �س���جاعة جم�س���داً بذلك موق���ف بطويل جدي���د، وخاطبه���م قائاًل: 
كّملوين )اق�س���وا علي( ما بلعن ال�س���يد.. �س���حيفة احلقيقة ر�س���دت ردود الفعل لدى الإعالمين يف 

مواقع التوا�سل الجتماعي فكانت كالتايل

م����واقف اإلب������اء..
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م������������ت������������ى ي���������������ك���������������ون ال������������غ������������ض������������ب م������������������ن احل����������ك����������م����������ة؟
1-  عند انحراف األمة عن دينها

 كل نب��ي م��ن اأنبي��اء اهلل هو َعَلم م��ن اأعالمه، ويحت��اج النا�س 
اإل��ى اأن يقتب�ص��وا م��ن هديه، اأن يتاأ�ص��وا به يف مواقفه امل�ص��رفة، 
يف مواقف��ه العظيم��ة، وكثري من اأنبي��اء اهلل ُعر�ص��ت لهم مواقف 
عظيم��ة ج��دًا وه��م مازال��وا يف مرحلة �ص��بابهم، يف ف��رتة ريعان 
�ص��بابهم كنبي اهلل مو�صى، نبي اهلل مو�صى الذي تكررت ق�صته يف 
القراآن الكرمي كثريًا، كما تكرر احلديث عن فرعون اأي�ص��اً كثريًا، 
كما تكرر احلديث عن بني اإ�ص��رائيل؛ الأن فيه اأ�صوة، وليقال لنا: 
ه��ذا ه��و نبي اليهود، ال��ذي يوؤمنون به، وهو نبي م��ن اأنبياء اهلل 
لكنهم اأ�ص��بحوا بعيدين عنه.. فهل اأنتم يا من اآمنتم مبو�صى كما 
اآمنتم مبحمد هل �ص��ترتكون حممدًا، وترتكون مو�ص��ى وعي�ص��ى 

وت�صريون وراء اأولئك؟.
نبي اهلل مو�ص��ى الهتمامه العظي��م باأمر الدين، والفارق الكبري 
فيما بينه وبني اأولئك الذين اأ�ص��بحوا من بني اإ�صرائيل ي�صرتون 
الدني��ا بالدي��ن، يبيعون الدين بثم��ن قليل من الدني��ا، كان للدين 
مكانته �لعظيمة يف نف�ص��ه. �ألي�س هو من ��صت�ص��اط غ�ص��باً عندما 
ع��اد ووجد قومه قد اأ�ص��بحوا يعب��دون العجل؟. األق��ى االألواح 
وهي تلك االألواح التي ظل بكل �صوق ينتظر املوعد مع اهلل ليتلقى 
منه الهداية، لكنه عندما عاد عاد غ�ص��باناً اأ�صفاً، واألقى االألواح، 

واأخذ براأ�س اأخيه يجره اإليه..
اأخ��وه نبي اهلل هارون، انفعل انفعااًل �ص��ديدًا، غ�ص��ب غ�ص��باً 
عارم��اً حت��ى جر راأ���س اأخيه ه��ارون بانفعال��ه ال�ص��ديد فقال له 
ُخ��ْذ ِبِلْحَيِت��ي َوال ِبَراأْ�ِص��ي{)ط�ه: من  َمّ ال َتاأْ ه��ارون: }َي��ا اْب��َن اأُ
االآي��ة94( هز بلحيته، وهز براأ�ص��ه، واأخوه ه��ارون هو الذي مل 
يق�صر.. هذه النف�س التي ي�صت�ثريها اأن ترى ذلك الهدى، اأن ترى 
تل��ك االأم��ة التي هو حري�س عل��ى هدايتها، ويع��رف قيمة الهدى 
بالن�ص��بة له��ا، اأهمية الدي��ن والهدى بالن�ص��بة له��ا يراها تتحول 
اإل��ى عجل، تتنك��ر لنعم��ة اهلل عليها ي��وم اأنقذها م��ن اآل فرعون، 
يوم اأن �ص��ق لهم البحر طريقاً يب�ص��اً ليخرجوا ث��م ينطبق البحر 
على اأعدائهم، ثم يتجهون لعبادة عجل!.. غ�ص��ب غ�صباً �صديدًا، 

انفعل انفعااًل �صديدًا.
هو نف�ص��ه من هدد قارون ذلك ال��ذي كان لديه االأموال الكثرية 

ُه  َنّ َمَفاحِتَ الطائل��ة، الذي قال اهلل عنه: }َواآَتْيَناُه ِمَن اْلُكُن��وِز َما اإِ
ِة{)الق�ص���س: م��ن االآية76( هل قال  ��َبِة اأُويِل اْلُقَوّ َلَتُنوُء ِباْلُع�صْ
مو�ص��ى: حاول اأن تدي لنا �ص��لفة، حاول تعطين��ا من هذا ونحن 
�ص��نعمل كذا، ونحن �صنتم�ص��ى معك؟. هدده، ويف االأخري دعا اهلل 
علي��ه اأن يخ�ص��ف به وب��داره االأر�س، ومل يلتفت اإل��ى ماله، ومل 

ي�صبح لقارون وال ملاله وزن عنده.

 2- عندما نرى ظلم املستكبرين 
للمستضعفني

نب��ي اهلل مو�ص��ى ال��ذي كان يوؤمله ج��دًا اأن يرى بني اإ�ص��رائيل 
تذبح اأبناوؤهم، وت�ص��تحيى ن�ص��اوؤهم ي�صومونهم �ص��وء العذاب، 
وه��و الذي عا�س يف ق�ص��ر فرعون يف نعمة من��ذ الطفولة، تربى يف 
ق�ص��ر فرعون.. ماذا عمل؟. وهو �ص��اب لي�س نبياً بعد، هو بعد مل 
يبعث نبي الزال �ص��اباً.. ماذا عمل نبي اهلل مو�صى؟. وكيف كانت 
�ُبه يف العمل على اإنقاذ امل�صت�صعفني؟.  نف�ص��يته؟. وكيف كان تَوُثّ
ى  األي�س هو الذي ذهب لي�صرب ذلك القبطي }َفَوَكَزُه ُمو�َصى َفَق�صَ
َعَلْيِه{)الق�ص���س: من االآية15( عندما وجد ذلك القبطي يحاول 
ر واحدًا من بني اإ�ص��رائيل - كما يقال - ليحمل احلطب  اأن ي�ص��ِخّ
عنه، ودخل معه يف خ�ص��ومة.. ماذا عمل مو�ص��ى؟. ل�صدة تاأمله، 
ل�صدة اهتمامه نزل هو يف امليدان بدال عن ذلك امل�صت�صعف، وقاوم 
هو و�صرب ذلك القبطي بداًل عنه وب�صربة قا�صية تعرب عن �صدة 
اأمله، عن �صخطه ال�صديد، عن غ�صبه ال�صديد، عن اهتمامه الكبري 

باأمر امل�صت�صعفني.
ونح��ن م��ن نحم��ل الق��راآن ونق��ول: اأنن��ا موؤمن��ون مبو�ص��ى، 
وموؤمنون مبحمد )�ص��لوات اهلل عليه وعلى اآله( اأين هي الروح، 
روح مو�ص��ى وروح حممد يف نفو�ص��نا؟      ال نتاأمل عندما نرى االأمة 
م�صت�صعفة، ال نتاأمل عندما نرى االأمة ذليلة مهانة، ال نتاأمل عندما 
نراه��ا مقه��ورة بل نعمل عل��ى اأن تبقى ه��ذه الو�ص��عية قائمة.. 
ن�ص��كت، ون�صمت، وال نتكلم، وال نحرك �صاكناً.. نف�صية من هذه؟ 

نف�صية مو�صى؟ اأم نف�صية بني اإ�صرائيل االآخرين؟. 

الأنه��ا ه��ي النف�س الت��ي يري��دون اأن نحمله��ا، اأن ن�ص��مت كما 
كانوا ي�ص��متون هم.. اأمل ي�ص��ل بهم احلال اإلى اأن �صخروا الدين 
للطواغيت؟ اإلى اأن قال اهلل تعالى عنهم اأنهم كانوا ال يتناهون عن 
منك��ر فعلوه؟ اإلى اأن قال عنه��م اأنهم كانوا يتولون الذين كفروا؟ 
اإلى من انطلقوا لريموا باأنف�ص��هم يف اأح�ص��ان الطواغيت ليكونوا 
اأي�ص��اً و�ص��يلة للطاغوت �ص��د امل�صت�ص��عفني.. هل ن�ص��وا اأن اهلل 
اأنقذهم مبو�ص��ى يوم كانوا م�صت�ص��عفني يف م�صر؟ واأنه اإمنا كان 
اإنقاذه��م على يد �ص��خ�س يحمل تلك الروحي��ة، روحية االهتمام 
باأمر امل�صت�ص��عفني، هو الذي طالب فرعون �ص��ريحاً وبكل قوة: 
�ْصرائيَل{ )ال�ص��عراء:17( }َفاأَْر�ِصْل َمَعَنا  }اأَْن اأَْر�ِص��ْل َمَعَنا َبِني اإِ
ْبُهْم{)ط���ه: من االآية47( عمل جاهدًا قبل  َبِني اإِ�ْص��رائيَل َوال ُتَعِذّ
النبوة وبعدها على حترير بني اإ�صرائيل كم�صت�صعفني من م�صر.
فنحن نحمل نف�ص��ية من؟. نف�صية مو�صى؟. اأم نف�صية يريد بنو 

اإ�صرائيل اأن نحملها؟.

3- عندما نرى أمتنا ذليلة 
ومقهورة أمام أعدائها 

م��ن ه��و ذاك من��ا الذي يغ�ص��ب والعج��ول تعب��د؟ عجول من 
الب�ص��ر! عجول من اليهود والن�ص��ارى تعبد من دون اهلل! عجول 
من الطاغوت ي�ص��ري النا�س وراءه��ا فيعبدونها من دون اهلل!. من 
ه��م اأولئك الذين يغ�ص��بون له��ذا؟. ه��ل اأحد يغ�ص��ب؟. اللهم ال 

ندري من هو الذي يغ�صب.
م��ا الذي اأو �ص��لنا اإلى هذه احلال��ة؟ هي اأننا حملنا النف�ص��ية 
اليهودي��ة بني اأكتافنا، تلك النف�ص��ية التي ال قيم��ة للدين عندها، 
والذي ال قيمة للدين عنده لن يغ�صب اإذا ما راأى االأمة تعبد عجاًل 
�ص��واء عجاًل من الف�ص��ة، اأو عجاًل من الب�ص��ر، ال يغ�صب.. األ�صنا 
نرى �أن �ل�ص��يء �لذي هو غائب عن �أو�صاط �مل�صلمني هو �لغ�صب 
هلل؟ بل ي�ص��بح اال�صت�ص��الم هو احلكمة، اأن تهداأ، اأن ت�ص��كت، اأن 
مت�صك اأع�صابك ال تغ�صب هذه هي احلكمة، ودع االأمة كلها تعبد 
تلك العجول، وتعبد ذلك العجل الكبري يف البيت االأبي�س .. األي�س 

ه��ذا هو منطق احلكمة داخل البالد العربية؟. اأما من ينفعل، اأما 
من يغ�ص��ب، فاإن��ه اأحمق، واإنه ال يقدر م�ص��لحة االأم��ة، واإنه ال 

يبايل بو�صعية االأمة. 
وهكذا ت�ص��بح النف�ص��ية اليهودية هي احلكمة، وهي الرزانة، 
وه��ي احلف��اظ عل��ى امل�ص��لحة العام��ة، عل��ى الرغ��م م��ن اآالف 
امل�صلمني يعبدون الع�صرات من العجول من الب�صر، ممن ي�صدون 

عن دين اهلل، ممن ي�صعون يف االأر�س ف�صادًا.
ذلك الغ�صب الذي ا�صتثار يف نف�صية مو�صى حتى كادت االألواح 
اأن تتحط��م عندما األقاها من يده وهو من يحر�س عليها جدًا لكنه 
انفعل حتى كاد اأن يفقد �صعوره، وهم يعبدون عجاًل من الف�صة، 
عجاًل هو يف نف�ص��ه ال يتحدث في�ص��د عن �ص��بيل اهلل، العجول من 
الب�صر هي اأ�صوء من ذلك العجل الذي عبده بنو اإ�صرائيل، ولكننا 

ال نغ�صب كما غ�صب نبي اهلل مو�صى.
فهل نغ�ص��ب كنبي اهلل مو�صى؟ اأم اأّن الواحد منا ال يغ�صب اإال 
��ت م�ص��لحة �صخ�ص��ية له، اأما اأن يرى االأمة تعبد اأعجااًل  اإذا ُم�َصّ
ال يغ�ص��ب، اأما اأن ي��رى تلك االأعجال كلها ت�ص��د عن دين اهلل فال 
يغ�ص��ب، اأما اأن يرى الدين ي�صيع والف�صاد ينت�صر فال يغ�صب .. 
اأو اإذا غ�صب كان موقفاً غريباً، ونرى جميعاً اأنه ال داعي لغ�صبه، 
ونت�ص��اءل م��اذا يريد هذا؟. اأو ما هي االأه��داف له من وراء هذا؟ 
فاأي نف�ص��ية نحن نحمل؟. واأي نف�س يحملها العرب وزعماوؤهم؟. 
هل نف�س مو�صى؟ اأم نف�س �صارون وقارون؟ اأم نف�س اليهود الذين 
ي�ص��عون يف االأر�س ف�ص��ادًا؟ كلنا نعرف اأنهم يحملون نف�صية غري 
نف�صية مو�صى، ونحن والكثريون منا، والكثريون جدًا منا نحمل 

نف�س النف�صية التي يحملونها..ال غ�صب.
مو�صى تكررت ق�صته يف القراآن الكرمي؛ الأن فيها درو�صاً كثرية 
جدًا، فيها عربة لل�ص��باب، ال�ص��باب الذين هم يتوقدون حما�ص��اً، 
ال�ص��باب الذين ي�صت�صيطون غ�ص��باً عندما يرى �ص��يئاً من اأموال 
وال��ده اأو ممتلكات��ه يح��اول اأح��د اأن ي�ص��طو عليها، اأال تغ�ص��ب 
واأنت يف مكتمل غرائزك االإن�ص��انية اأال تغ�ص��ب عندما ترى االأمة 
مظلوم��ة ومقهورة؟!. عندما ترى االأمة م�صت�ص��عفة؟!. اإن االأمة 
هذه ي�ص��ومها بنو اإ�ص��رائيل �صوء العذاب، وي�ص��ومها اأولياء بني 

اإ�صرائيل �صوء العذاب، هذا �صيء ال�صك فيه.

ك���ل���م���ات م�����ن ن���ور
ل��و يرج��ع امل�صلم��ون يف مواجهته��م للغ��رب ولليهود اإل��ى ]غزوة 

تبوك[ وحده��ا يف ال�صرية، واإلى ]�ص��ورة التوبة[ التي توجهت 

نح��و هذه الغزوة لكانت وحدها كافي��ة لأن ياأخذ امل�صلمون منها 

درو�صًا كافية يف معرفة مواجهة اليهود، ودول الغرب بكلها.

اإن اهلل هو الذي منح امل�ص��لمني ال�ص��رعية 
اأن يقاتل��وا اأعداءه��م كاف��ة كم��ا يقاتلونهم 
كافه، ه��و يق��ول: }َوال َيَزاُل��وَن ُيَقاِتُلوَنُكْم 
ِن ا�ْص��َتَطاُعوا{ وُك��ْم َع��ْن ِديِنُكْم اإِ ��ى َيُرُدّ َحَتّ
)البقرة: من االآية217( هو يقول: }َقاِتُلوا 
ِ َوال ِباْلَيْوِم ااْلآِخِر َوال  اَلِّذيَن ال ُيوؤِْمُن��وَن ِباهلَلّ
ُ َوَر�ُص��وُلُه َوال َيِديُنوَن  َم اهلَلّ ُم��وَن َما َحَرّ ُيَحِرّ
��ِقّ ِمَن اَلِّذي��َن اأُوُتوا اْلِكَت��اَب َحَتّى  ِدي��َن احْلَ
��اِغُروَن{  ْزَي��َة َع��ْن َي��ٍد َوُهْم �صَ ُيْعُط��وا اجْلِ
)التوب��ة:29( هو من اأمر امل�ص��لمني جميعاً 
اأن يقف��وا �ص��فاً واح��دًا وب��كل م��ا ميتلكون 
من و�ص��ائل يف مواجهة اأعدائهم، �صواء كرث 

اأعداوؤهم اأم قلوا.
التوزيع لل�صرعية اإمنا جاء بعد ما وزعت 

البالد االإ�ص��المية اإلى قطع �صغرية، ثم بعد 
وزع��ت املواقف: فهذا م�ص��روع، وهذا لي�س 

م�صروعاً.
اإن كل ذل��ك ه��و يخال��ف منط��ق الق��راآن 
عل��ى  م��اذا؟ حفاظ��اً  الك��رمي، و�ص��يقولون 
م�ص��الح، �ص��يقولون م��اذا؟ مقاب��ل قرو�س 
ُنعفى عنها، اأو م�صاعدات، اأو تنمية موعود 
به��ا.. كل ذل��ك ي�ص��نف يف قائم��ة م��اذا؟. يف 
قائم��ة )بيع الدي��ن بالدنيا(، فه��ل يجوز اأن 
نر�ص��ى؟ �صنقول: نحن م�ص��لمون، واإذا كنا 

ن��رى دول الغرب كله��ا حكومات و�ص��عوباً 
ينطلقون ملحاربة االإ�ص��الم وامل�صلمني كافة 
فاإن كل م�صلم يجب اأن يكون جندياً يعاملهم 
مبث��ل م��ا يعاملون ب��ه امل�ص��لمني، ويقف يف 
وجهه��م كما يقفون ب��كل اإمكانياتهم يف وجه 

امل�صلمني.
ويق��ول اهلل �ص��بحانه وتعال��ى اأي�ص��اً عن 
بني اإ�صرائيل اأنهم ي�صرتون ال�صاللة بالهدى 
يباً ِمَن اْلِكَتاِب  }اأَمَلْ َتَر اإَِلى اَلِّذيَن اأُوُتوا َن�صِ
��ُلّوا  َت�صِ اأَْن  َوُيِري��ُدوَن  ��الَلَة  ال�صَّ وَن  َي�ْص��رَتُ

ِبيَل{ )الن�صاء:44( اأُوتوا ن�صيباً وافرًا  ال�َصّ
م��ن الكت��اب، اأُورث��وا الكتاب، لكن اأ�ص��بح 
الكت��اب ال قيم��ة له لديه��م، واأ�ص��بحوا هم 
ي�صرتون ال�ص��اللة، يبحثون عن ال�صاللة.. 
ال�صاللة يف اأنف�ص��هم ، وال�صاللة لي�صدروها 
��ِبيَل{  ��ُلّوا ال�َصّ لالآخرين }َوُيِريُدوَن اأَْن َت�صِ
يريدون اأن ت�ص��لوا ال�صبيل، والذي يريد اأن 
اأ�صل األي�س اأنه عندما يتمكن، ويح�صل على 
االإمكانيات التي ي�صتطيع بها اأن ي�صلني األن 
يعمل على اإ�ص��اليل؟. الأنه يريد اأن ي�صلني، 

األي���س كذل��ك؟ ه��م يري��دون اأن ن�ص��ل، وقد 
اأ�ص��بحوا ميتلكون اإمكانيات هائلة جدًا من 
االآليات واملاديات، األن ي�ص��عوا بجد؟ األي�س 
هن��اك ما يدفعهم اإلى اأن يتحركوا لت�ص��دير 

ال�صاللة اإلينا واإلى اأن ي�صلونا؟. 
فعاًل ه��م ميتلك��ون ملي��ارات، وميتلكون 
القن��وات  وميتلك��ون  ال�ص��ينما،  �ص��ركات 
االآلي��ات  ميتلك��ون  الكث��رية،  الف�ص��ائية 
مبختل��ف اأنواعه��ا.. األ�ص��نا نرى اأنه��ا كلها 
د الإ�صالل االآخرين؟ الإ�صالل ال�صعوب؟  َنّ جُتَ
األ�ص��نا نع��اين م��ن اإ�ص��الل كب��ري ياأت��ي من 
خمتل��ف و�ص��ائل االإع��الم؟ وم��ن خمتل��ف 
و�ص��ائل الن�ص��ر؟ ومن االأقالم الكثرية التي 

تكتب؟ ويف كل بلد، وبكل و�صيلة؟.  

ب���������ي���������ع ال�������������دي�������������ن ب�������ال�������دن�������ي�������ا



اأ�ص��درت املحكمة اجلزائية املتخ�ص�ص��ة باأمانة العا�صمة 
�صنعاء ال�ص��بت حكما يق�ص��ي باإعدام ثالثة مدانني بالتخابر 

واالإدالء مبعلومات لدول العدوان.
وق��ال م�ص��در ق�ص��ائي اإن املحكمة اجلزائية املتخ�ص�ص��ة 
باأمانة العا�ص��مة �صنعاء ق�صت يف جل�صتني لها اليوم برئا�صة 

القا�ص��ي عب��ده راجح رئي���س املحكمة باإع��دام ثالثة مدانني 
بالتخاب��ر واإعان��ة العدو.. واأ�ص��ار امل�ص��در اإل��ى اأن املحكمة 
اأ�ص��درت حكم االإعدام تعزيرا الأح��د الثالثة املحكومني وهو 
عقب��ة جم��ال عب��داهلل نا�ص��ر الإدانته بجرمي��ة اإعان��ة العدو 
وجتنيد 40 �صخ�ص��ا واإر�ص��الهم اإلى ماأرب للقتال يف �صفوف 
الع��دوان.. واأ�ص��درت املحكمة حكم��ا اآخرا ق�ص��ى باالإعدام 
تعزي��را ل��كل من علي �ص��الح العبيدي ومراد ح�ص��ن �ص��الح 
العبي��دي الإدانتهما بالتخابر مع دول��ة اأجنبية واإعانة العدو 
ور�صد حتركات اجلي�س واللجان ال�صعبية بهدف ق�صفهم من 

قبل طريان العدوان مقابل راتب �صهري.
ويف ذات ال�ص��ياق عقدت املحكمة جل�صة ثالثة ملحاكمة 24 
متهما بالتخابر مع كيان العدو االإ�صرائيلي وبريطانيا واأمريكا 
ومت تاأجيل النظر يف ق�صيتهم ملدة �صهر، وعقدت اأي�صا جل�صة 
رابعة ملحاكمة خلية �ص��نعاء لالغتياالت والتي ت�صم خم�صة 

متهمني حيث مت تاأجيل ق�صيتهم اإلى ال�صبت املقبل.

اأكد رئي���س الوفد الوطن��ي املفاو�س 
حمم��د عب��د ال�ص��الم، اأم���س االأح��د، اأن 
االأم��ارات ل��ن ت�ص��تطيع اال�ص��تمرار يف 
اإنكارها ل�ص��ربات �ص��الح اجلو امل�ص��ري 
اليمني واأنها �ص��رُتَغم على االإقرار اأمام 
عملي��ات اأك��رب �ص��تطالها طامل��ا ا�ص��تمر 

العدوان واحل�صار على اليمن.
وق��ال عبد ال�ص��الم يف تغريدة له على 
توي��رت: �ص��الح اجلو امل�ص��ري ينف��ذ ثاين 
عملي��ة هجومي��ة خالل �ص��هر على مطار 

دبي الدويل بطائرة �صماد3".
واأ�ص��اف اأنه "رغم ت�ص��رت ال�ص��لطات 
االإماراتية واإنكارها ملا يحدث من اإرباك 
يف حرك��ة الط��ريان يف مطاراته��ا فاإنه��ا 
�ص��رُتَغم على االإقرار اأمام عمليات اأكرب 
�ص��تطالها يوم��ا طامل��ا ا�ص��تمر العدوان 

واحل�صار على ال�صعب اليمني".
وكان �صالح اجلو امل�صري لدى اجلي�س 

واللجان ال�ص��عبية قد �ص��ن فج��ر اليوم 
االأح��د هجوًم��ا جوًي��ا ب�صل�ص��لة غارات 
على مط��ار دبي الدويل بطائرة م�ص��رية 

من طراز �صماد3.
وهذه هي املرة الثانية التي ت�صتهدف 
االقت�ص��ادية  العا�ص��مة  دب��ي  فيه��ا 

لالإمارات ردا على م�ص��اركتها الرئي�ص��ة 
اليم��ن  عل��ى  واحل�ص��ار  الع��دوان  يف 
وارت��كاب مئات اجلرائ��م بحق املدنيني 

منذ ما يقرب من اأربعة اأعوام.
 27 يف  امل�ص��ري  اجل��و  �ص��الح  و�ص��ن 
اأغ�ص��ط�س املا�ص��ي عدة غ��ارات جوية 
عل��ى مط��ار دب��ي ال��دويل، ونف��ذ يف 26 
يولي��و املا�ص��ي، �صل�ص��لة غ��ارات على 

مطار اأبو ظبي الدويل بطائرة �صماد3.
وحتاول االإمارات الت�صرت عما يجري 
يف مطاراته��ا من اإرباك وخ�ص��ائر نتيجة 
ال�ص��ربات اجلوية اليمني��ة، لكن انهيار 
االأ�ص��هم وت��دين اأ�ص��عار العق��ارات التي 
فقدت اأك��رث من 25 يف املائ��ة من قيمتها 
بح�ص��ب تقاري��ر اقت�ص��ادية ي��دل عل��ى 
مدى ال�ص��رر الذي تتلقاه ه��ذه الدويلة 
الت��ي يعتمد اقت�ص��ادها على ال�ص��ياحة 

والعمالة القادمة من اخلارج.

نق�ول لقوى الع�دوان مهم�ا كان طغيانكم ومهما 
ط�ال حصاركم مهم�ا فعلتم بنا، فإنن�ا بعون اهلل 

ثابتون وصامدون لن نتراجع أبدا ولن نستسلم 
نهائي�ا ونح�ن قائلون من أعم�اق قلوبنا 

وبأعلى أصواتنا هيهات منا الذلة

االثنين
1/  10 /  2018م 
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يحت��اج احلديث ع��ن جبهات م��ا وراء احلدود 
مهارًة لغوية وكتابية عالية، ولوال ما ي�ص��عفنا به 
االإعالم احلربي من �ص��ور وم�صاهد؛ ملا ا�صتطعنا 
كتابة كلمة، اأو تن�صيق عبارة، اأو �صياغة جملة..
مالئك��ة  ي�ص��َف  اأن  قل��ٍم؛  با�ص��تطاعة  وكي��ف 
االأر�س، وهم ي�صددون و�صفات ال�صماء، يف �صهول 
وجبال؛ ُت�ص��بُح �ُص��كًرا؛ حت��َت اأقدامه��م، وتتلوا 

اآيات الن�صر فخًرا؛ قبل قدومهم..
�ص��اهدُت قب��ل قلي��ل مقطًع��ا م�ص��وًرا يف جب��ال 
جن��ران، يف موق��ع تويل��ب بالتحدي��د.. وقب��ل اأن 
اأحدثكم عن ل�صان حال ماجرى..الُبد اأنكم �صاهدمت 
الطيور قبل الغروب وه��ي تقوم بالتجمع يف مكاٍن 
اآمن لالختباء واالحتماء والنوم وت�ص��در اأ�صواًتا 

عالية، ثم تتوقف بعدها لتنام..
ومما يب��دو اأن اجلنود ال�ص��عوديني ومن معهم 
من املرتزقة البائ�ص��ني، قد اأخذوا هذه احلكمة من 
الطيور، وقاموا بع��د يوٍم مليء بالرعب واخلوف 
والقن�س؛ اإلى اقتنا���س احليلة اجلديدة..فما اإن 

رحلت ال�صم�س عن اجلبال 
وه��داأت  ال�ص��اخمات؛ 
القنا�ص��ات،  اأ�ص��وات 
وتوقف��ت اأ�ص��وات املدافع 
خ��رَج  حت��ى  والبوازي��ك، 

جنود اجلي�س احلزين ومن معه من امل�ص��تاأجرين 
من مواقعهم واختاروا مكاًنا اآمًنا لق�صاء الليل..

كان امل��كان املخت��ار ب��ني جب��ل كبري و�ص��خرة 
اأخ��دوًدا كافًي��ا  ان�ص��قت عن��ه، وترك��ت  عظيم��ة 
واآمًن��ا للع�ص��رات م��ن املذعوري��ن.. اجتمع��وا يف 
ذل��ك التجويف الذي �ص��نعته يد الق��ادر احلكيم، 
وب��داأوا بتوزيع بقايا فرا�ص��هم، واأكلوا ع�ص��اءهم 
املجل��وب م��ن اأمري��كا وال��ذي يتاألف م��ن اأكيا�س 
حمكمة االإغ��الق، بداخلها قليل من الفا�ص��وليا اأو 
الفول اأو االأندومي، والتي ما اإن ت�ص��ب فيها قليل 
من املاء حتى تغلي وتن�صج.. اأكلوا ع�صاءهم قبل 

املغرب..
ويف اجلب��ل املقاب��ل القريب، كان هن��اك ثلة من 

املوؤمنني يطاردون الطرائد ال�ص��عودية بالنواظري 
الت��ي اغتنموها قب��ل اأيام..كان��ت النواظري حادة 
الروؤي��ة، قوي��ة العد�ص��ات، تقرب البعي��د، وتهزم 
الظ��الم، وت�ص��تطيع متيي��ز االأوراق النقدية التي 
يت��م �ص��رفها للمرتزقة..اإنه��ا نواظ��ري احرتافي��ة 

اإ�صرائيلية..
اطم��اأن املجاهدون اليماني��ون باأن جنود العدو 
وب��داأ   تل��ك احلف��رة،  ا�ص��تقروا يف  ق��د  جميعه��م 
تخطي��ط جديد لهذه املهمة اجلديدة امل�ص��تحدثة، 
واتفق��وا بعد ح��واٍر ق�ص��ري على نوعي��ة الهجوم 
ب�ص��اروخ موج��ه؛ اإال اأنهم اختلف��وا على توقيت 
املهم��ة؛ فم��ن املجاهدين من راأى اأن يتم �ص��ربهم 
بع��د اأن يخلدوا اإلى الن��وم، والبع�س راأى اأن يتم 
�صربهم يف احلال؛ قبل اأن يغريوا مكانهم اأو يفروا 

من املكان.لكن االأمر ُح�ِصَم 
كام��ل  وامتث��اٍل  بت�ص��ليٍم 
حني اأ�ص��ار قائد املجموعة 
باأن يتم ال�ص��رب يف احلال 
واأنه ال يجوز الهجوم وهم 

نيام..
وم��ا ه��ي اإال حلظ��ات حتى اأ�ص��بَح ال�ص��اروخ 
جاه��ًزا، وقب��ل االإط��الق ردد املجاه��د قول احلق 

�صبحانه:
)وما رميَت اإذ رميت ولكن اهلل رمى( .. 

وانطل��ق ال�ص��اروخ وكاأن��ه يحمل على راأ�ص��ه 
عينني مب�ص��رتني، يرتفع تارًة وينخف�س اأخرى، 
يتمايل مييًنا وي�ص��ارا، واأل�صنة املجاهدين ترافقه 

وتردد"اللهم �صدد.. اللهم �صدد"...
املجموع��ات  قل��ب  اإل��ى  ال�ص��اروخ  ي�ص��ل 
امل�ص��دومة، وينفجر انفجاًرا هائاًل، وي�صعل لهيًبا 
كبرًيا، وتتطاير اأ�ص��الء �ص��وداء وحمراء و�صمراء 
وبي�ص��اء، وترتفع بعدها الفر�س والبطانيات اإلى 

القم��م املج��اورة. ومل ي��رتك ال�ص��اروخ الأولئ��ك 
الع�صرات �صوٌت م�صموع اأو �صراخ مر�صود..

كانت العملية كغريها متقنة م�صددة..
واملفاج��ئ فيه��ا دخ��ول ال�ص��واريخ املوجه��ة 
اليمني��ة ال�ص��نع اإل��ى �ص��يد املجموعات ب��داًل من 
�ص��يد املدرعات، وهذا اإن دل على �صيء فاإمنا يدل 

على فائدتني؛ 
راأ���س  توجي��ه  يف  تعدي��ل  هن��اك  اأن  االأول��ى: 

ال�صاروخ اإلى اللحم بداًل عن احلديد..
والثاني��ة: اأن هن��اك وفرة كث��رية يف هذا النوع 

من ال�صواريخ املتطورة واملدمرة..
�ص��لمت االأي��ادي، وبورك��ت اجلهود.فك��م نحن 
فخورون بجي�صنا واللجان، وبالت�صنيع واالإعالم 

احلربي.. 
وفوق كل فخر؛ راأ�س فخرنا؛

قائد الثورة العلم امل�صدد..
وكما نرى الن�ص��ر يف كل جبهة وميدان؛ �صرنى 

الن�صر الكبري قريًبا باإذن اهلل وحوله وقوته.

عبدالسالم: اإلمارات سُترَغم على اإلقرار أمام عمليات أكبر طاملا استمر العدوان واحلصار احملكم�ة اجلزائية بصنعاء تقض�ي بإعدام
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عش����اء ت���ويلب���ي!

ناطق اجليش: الطيران امُلسير والصواريخ 
الباليستية ستصل إلى دبي بشكل مؤثر

اأكد الناطق الر�ص��مي للجي�س اليمني العميد �ص��رف لقمان اأم�س االأحد اأن عمليتا اليوم على جيزان ودبي توؤكدان على 
مدى تطور القدرات الدفاعية..وقال يف ت�صريح لُه: "اإن الطريان املُ�صري وال�صواريخ البالي�صتية اليمنية �صت�صل اإلى دبي 
ب�صكل موؤثر يف اإطار تفاعلي طاملا ا�صتمر العدوان"..واأ�صاف لقمان "عمليات ا�صتهداف زوارق حر�س احلدود ال�صعودي 
يف جيزان جاءت ردا على ا�ص��تهداف زوارق ال�ص��يادين يف احلديدة".. وجدد الناطق الر�ص��مي للجي�س اليمني التحذير 
للم�ص��تثمرين يف االإم��ارات ب��اأن ه��ذا البلد مل يعد اآمنا طاملا ا�ص��تمر العدوان عل��ى اليمن..وكان الطريان املُ�ص��ري للجي�س 
واللجان ال�صعبية قد نفذ هجوماً جويا بطائرة �صماد3 على مطار دبي الدويل الذي يبعد عن اليمن ما يزيد عن 1200 كم، 
كما نفذت القوة البحرية والدفاع ال�صاحلي عملية نوعية ا�صتهدفت جمموعة من زوارق حر�س احلدود ال�صعودي داخل 

ميناء جيزان ووقوع خ�صائر كبرية واحرتاق عدد من زوارق حر�س احلدود اإثر الهجوم داخل امليناء.

ق��دم اأبن��اء اإح��دى الق��رى بعزلة بن��ي مقن��ع مديرية 
ال�ص��عر مبحافظة اإب قافل��ة مالية دعم��اً الأبطال اجلي�س 

واللجان املرابطني يف جبهة ال�صاحل الغربي.
امل�ص��اركون اأك��دوا اأن قوافل العطاء بامل��ال والرجال 
م�ص��تمرة حتى يتحق��ق الن�ص��ر والكرامة والع��زة لهذا 
ال�ص��عب ال��ذي عرف طريق��ه نحو التحرر من الو�ص��اية 
والتبعي��ة التي ا�ص��تحكمت عل��ى هذا البلد ط��وال عقود 
من الزمن..واأكد احلا�ص��رون اال�ص��تمرار يف النفري نحو 
اجلبه��ات داع��ني اأبناء ال�ص��عب للنفري الع��ام دفاعاً عن 
االأر���س والعر�س..كم��ا نف��ذ ابن��اء مدين��ة حج��ة وقفة 

احتجاجية بعنوان �ص��امدون رغم احل�ص��ار والعدوان 
ال�ص��عودي االمريكي وا�ص��تنكار للح�ص��ار االقت�ص��ادي 

وتفاقم املعاناة االإن�صانية الأبناء ال�صعب اليمني .
ويف الوقفة االحتجاجية التي ح�ص��رها رئي�س جامعه 
حج��ه الدكت��ور ر�ص��وان الرباعي ووكي��ل املحافظة طه 
احلمزي وعدد من امل�صئولني وال�صخ�صيات االجتماعية 
ردد املحتج��ون هتاف��ات ورفعوا الفتات توؤكد ا�ص��تمرار 
ال�ص��مود والثبات �ص��د العدوان ال�ص��عودي واحل�ص��ار 
االقت�ص��ادي املفرو���س عل��ى ال�ص��عب اليمني كم��ا القي 
االأ�صتاذ ابراهيم العبيدي كلمة اأكد فيها على ثبات ابناء 

حمافظ��ة حجة يف وج��ه الع��دوان ال�ص��عودي االمريكي 
م�ص��ريا الى اجلرائم الت��ي يرتكبها العدوان ال�ص��عودي 
ال�ص��مال  يف  اليمن��ي  ال�ص��عب  ابن��اء  بح��ق  االمريك��ي 
واجلن��وب موؤك��دا ان الو�ص��يلة الوحيدة الإنه��اء معاناه 
ال�ص��عب اليمن��ي تكمن يف رف��د اجلبهات بالرج��ال واملال 

حتى حتقيق الن�صر .
يف ح��ني نظمت باأمانة العا�ص��مة ، وقف��ات احتجاجية 
للتنديد بجرائم العدوان االأمريكي ال�صعودي واحل�صار 

ودعماً جلبهات ال�صاحل الغربي.
رف��د  ا�ص��تمرارهم يف  الوقف��ات  امل�ص��اركون يف  واأك��د 

اجلبه��ات بامل��ال والرج��ال ملواجه��ة العدوان واإف�ص��ال 
خمططاته التي ت�صتهدف اليمن اأر�صا واإن�صانا.

اإل��ى ذل��ك ُنظمت مبحافظ��ة احلديدة للتندي��د بجرائم 
الع��دوان  االأمريك��ي ال�ص��عودي االمارات��ي  عل��ى ابناء 
املواطن��ني  با�ص��تهداف  املتوا�ص��لة  وجرائم��ه  تهام��ة 
االأبري��اء قت��ال وح�ص��ارا معلن��ني موا�ص��لة �ص��مودهم 

والدفاع عن االر�س والعر�س  مهما كانت التحديات.
موؤكدين ا�ص��تمرارهم يف موا�ص��لة الدف��اع عن االر�س 
والعر�س  واإف�ص��ال خمططات الع��دوان ومرتزقته حتى 
الن�صر  ولن يثنيهم ق�صف العدوان االجرامي املتوا�صل. 
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