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ُ ِبَأْيـِديُكـْم ْبُهُم الَلهّ  ُيَعِذهّ
العمليات النوعية للجيش واللجان في الساحل الغربي واجلبهات 
األخرى تتوج ببراكني باليستية هزت عروش الطغاة في قلب الرياض 

قيادي منشق من 
معسكرات العدوان 

يدلي بشهادات في 
غاية اخلطورة 

في مسيرة ثورية اليوم بصنعاء :

مسؤولية  ال��س��اح��ل  معركة  أن  تأكيدها  ���دد  تجُ الشعب  جماهير 
اجلميع  و تتعهد بتجري���������ع الغزاة واملرتزق�������ة امل���������وت ال���������زؤاں 

مساعد ناطق اجليش في حوار خاص  مع صحيفة احلقيقة:

يكشف عن حجم خسائر الغزاة .. 
وعن السالح اجلديد الذي مت إدخاله 

في عمليات الساحل الغربي

حتالف العدوان يعترف :
»اإلع������������������������اں احل������������رب������������ي« ه�������زں 
إم�������������ب�������������راط�������������وري�������������ة اخل����������ل����������ي����������ج.. 

احلديدة.. معر�������������ة أبعد من اليم�������������ن
!

الهيئة اإلعالمية ألنصار الله: 

 ما عجز عنه وزراء دفاع 

دول العدوان لن يحققه 
وزراء إعامهں
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ال���ب���ي���ض���اء ال���ق���ب���ض ع���ل���ى زع���ي���م وع���ن���اص���ر خ��ل��ي��ة إج���رام���ي���ة 
ال��ع��دوان لطيران  اإلح��داث��ي��ات  ورف��ع  بالرصد  تقوم  كانت 
�ضبط��ت الأجه��زة الأمنية مبديري��ة ال�ضوادية يف حمافظ��ة البي�ضاء زعيم واأفراد خلي��ة اإجرامية كانت 
تقوم بر�ضد حت��ركات اجلي�ش واللجان وال�ضخ�ضيات الجتماعية ، ورفع الحداثيات لطريان العدوان 

عن اأهداف مدنية وع�ضكرية ، والتوا�ضل مع قوى الغزو والحتالل.
واو�ض��ح م�ض��در امني اأن اخللية الجرامي��ة تتكون من اأربعة ا�ضخا�ش بينهم اثن��ان ينتمون ملا ي�ضمى 

بتنظيم داع�ش الإجرامي ،  وقد مت ال�ضبط عقب عملية متابعة وحتر دقيقة .
وا�ض��ار امل�ضدر اإلى اأن جميع عنا�ضر اخللية الإجرامي��ة الذين مت �ضبطهم قد اعرتفوا بقيامهم بالر�ضد 
ل�ضال��ح الع��دوان ورف��ع الإحداثي��ات والتوا�ض��ل مع ق��وى الغزو والحت��الل ، حيث اع��رتف املدعو : 
عبداحل��ق حمم��د ح�ضني ، انه مت تكليفه بتزع��م اخللية الإجرامية ، ومن اف��راد اخللية املدعو : عبداهلل 
عل��وي عب��داهلل الذي اعرتف بكل ذلك ، كما ا�ضاف كال من املدع��و : خالد حممد غرامه ، واملدعو : حممد 
احم��د مقب��ل ، يف اعرتافاتهم��ا باأنهما كان��ا على توا�ضل مع قي��ادات فيما ي�ضمى تنظي��م داع�ش الإرهابي 
الإجرام��ي والغري��ب على املجتم��ع اليمني فكرا و�ضل��وكا ، وتوا�ضل م�ضتمر مع قي��ادات اأحد الأحزاب 

اليمنية ت�ضجعهم على امل�ضي يف ذلك النهج .
وح�ضب امل�ضدر فقد مت التحفظ على امل�ضبوطني ل�ضتكمال الجراءات واحالتهم اإلى اجلهات املخت�ضة 

لينالوا جزائهم الرادع.

�ضم��َن �ضل�ضل��ِة النجاح��اِت الت��ي حّققته��ا 
الأجهزُة الأمنيُة موؤخ��رًا، األقت قواُت الأمن، 
القب���شَ عل��ى واح��دة م��ن اأخط��ر اخلالي��ا 
الإجرامي��ة الت��ي �ضّكله��ا الع��دواُن الأمريكي 
ال�ضع��ودي الإماراتي َوكّلفها مبه��ام متكاملة 
منها تنفيذ عمليات اغتيال وا�ضتقطاب وجهاء 
يف خمتلف املحافظات لتجنيد مقاتلني مرتزقة 
و�ضوًل اإلى خاليا اإعالمية ت�ضاند تلك الأعمال 
وفقاً للمهام املحددة لها يف حمافظة احلديدة.
ووّزع الإع��الُم الأمني مقاط��َع لعرتافات 
ملحافظ��ة  ينتم��ي  اخللي��ة،  قي��ادات  اأح��د 
البي�ضاء، يدعى )الع��زاين( والذي كان يعمل 
كنا�ض��ط اإعالمي تابع حلزب املوؤمتر ال�ضعبي 

العام، ح�ضب زعمه.
ك�ض��ف،  اعرتافات��ه  يف  الع��ّزاين  املرت��ِزُق 

وَم��ن  املجموع��ات  ع��ن  ���ل،  مف�ضَّ وب�ضك��ل 
يقوده��ا وامله��ام املكلف��ة بالقي��ام به��ا ومت��ى 
مت  ع��دن،  )و�ضلن��ا  ق��ال:  اإذ  ت�ضكيله��ا،  مت 
�ة بالنازحني املوؤمتريني،  ت�ضكيُل جلن��ة َخا�ضَّ
و�ضّم��وين ملجموع��ة اأك��رم حج��ر ت�ضك��ل من 
�ضبعة اأ�ضخا�ش، وه��ي معنية بت�ضكيل فريق 
لالغتي��الت والقتحامات واللتقاء بامل�ضايخ 

لتح�ضيد املقاتلني(.
واأ�ضاف العّزاين: حتركت احلديدة وبداأت 

بالتن�ضيق مع �ضيخ واحد من بيت الفقيه.
م��ن  العم��الء  ب��ني  وا�ض��ح  تناُغ���ٍم  ويف 
الغتي��الت والتجيي���ش  وِف��َرق  الإعالمي��ني 
للع��دوان، جاءت اعرتاف��اُت الع��زاين كا�ضفًة 
النق��اَب ع��ن الأه��داف الدنيئة م��ن احلمالت 
الإعالمية املثرية للفنت والنعرات العن�ضرية 

والطائفية وحماول��ة تفريق ال�ضف املناه�ش 
للع��دوان، والتي يقُف عل��ى راأ�ضها اإعالميون 
طامل��ا حتدث��وا ع��ن وقوفه��م �ضد الع��دوان، 
حيث قال العميل العزاين )مت ت�ضكيُل جمموعة 
الغتي��الت  ف��رق  اأن�ضط��ة  ت�ضان��د  اإعالمي��ة 
بحمالت اإعالمية وكانت ت�ضُكُن فندق ال�ضفوة 
وم�ضّكلة من كامل اخلوداين والنزيلي وحممد 
الردم��ي واآخري��ن، وجمموع��ة اأخ��رى مكلفة 
بر�ض��د التعزي��زات كان��ت تتواج��د يف اأح��د 

الفنادق.
يف  علي��ه  املقبو���شُ  املرت��زُق  يغف��ل  ومل 
حمافظ��ة احلدي��دة، احلدي��َث ع��ن العنا�ضر 
الت��ي ُكّلف��ت م��ن قب��ل الع��دوان بت�ضكيل هذه 
اإن  ق��ال:  حي��ث  للع��دوان  التابع��ة  الف��رق 
اأغل��َب الف��رق ق��ام بتجهيزها املرت��زق عدنان 

الزوقري، حيث ق��ام بتجهيز فرق لالغتيالت 
يف �ضنع��اء وامل�ض��وؤول عنه��ا املرت��زق ولي��د 
اخليل �ضنعاء وما جاورها، وتعز واحلديدة 
وامل�ض��وؤول عنه��ا املرت��زق مهن��د املخ��اليف، 
وذمار وما جاورها وامل�ض��وؤول عنها املرتزق 
جاوره��ا  وم��ا  ورمي��ة  ال�ضياغ��ي،  ع��ادل 
الرمي��ي،  فاي��ز  املرت��زق  عنه��ا  وامل�ض��وؤول 
ومف��رق عتمة وامل�ض��وؤول عنها عزي��ز �ضالح 
عتم��ة، و�ضنعاء وم��ا جاوره��ا وامل�ضوؤولن 
عنها املرتزق حمم��د العلوي واملرتزق حممد 
الأ�ض��ول، عل��ى اأن يق��وم ُك���ّل م�ض��وؤول ع��ن 
جمموع��ة اغتيالت باإر�ض��ال الطلبات الأولية 
لت�ضليحهم واأرقامهم، وما يحتاجوه من مبالغ 
مالي��ة، واإع��داد قائم��ة باأ�ضم��اء ال�ضخ�ضيات 
الت��ي ي�ضتطيع��وا ت�ضفيته��ا، وكل��ف املرتزق 

رائد بالتن�ضي��ق للتحاق اأي جندي للمرتزقة 
بال�ضاحل الغربي.

ُف���وف  �ضُ يف  الثق��ة  بفق��دان  ي�ض��ي  ومب��ا 
املرتزقة والتناُف�ر فيما بني مكونات الرتزاق، 
ل واح��د وينفذون  ورغ��م اأنهم يعمل��ون مل�ضغِّ
اأجن��دًة متوازي��ًة ومتكاملًة م��ن العمالة لدى 
ق��وى العدوان، ذك��ر املرتزق الع��زاين اأنه مت 
اخرتاُق حزب الإ�ضالح ب�ضخ�ش من اأع�ضائه 
ُيدع��ى جن��م الدي��ن اخللي��دي يح�ُض��ُر ُك���ّل 
اجتماع��ات الإ�ضالح وحت��ت اإمرته جمموعٌة 
م��ن تع��ز تق��وُم بر�ض��د اجتماع��ات القيادات 
الإ�ضالحي��ة واأي��ة لقاءات لها خ��ارج احلزب 
وم��ن ثم يتم اإب��الغ اأكرم حج��ر، والذي يقوم 
ب��دوره باإر�ضالها للمرتزق عمار حممد عبداهلل 

�ضالح.

ال���ق���ب���ض ع���ل���ى أخ���ط���ر ق����ي����ادات خ���اي���ا ال�����ع�����دوان ف����ي م��ح��اف��ظ��ة احل���دي���دة

اعت��رت الهيئ��ة الإعالمية لن�ض��ار اهلل اجتم��اع وزراء 
اعالم حتالف العدوان الأمريك��ي ال�ضعودي على اليمن، 
ي��وم ال�ضب��ت، يف مدينة جدة جاء نتيج��ة ف�ضل الت�ضعيد 

الع�ضكري والعالمي على ال�ضاحل الغربي.
وقال��ت الهيئ��ة يف بيان له��ا ح�ضل موقع ان�ض��ار اهلل على 
ن�ضخ��ة من��ه “اإن ا�ضتدع��اء وزراء اإع��الم دول حتال��ف 
الع��دوان اإلى ال�ضعودية وتوبيخه��م ياأتي كنتيجة لف�ضل 
ت�سعيده��م الع�سك��ري وم��ا �ساحب��ه من �سق��وط لآلتهم 
الإعالمية ال�ضخمة اأمام الق��درات الإعالمية املتوا�ضعة 
ج��دا لل�ضع��ب اليمن��ي بالإ�ضاف��ة اإل��ى م��ن ي�ضان��ده من 
الأح��رار يف العامل” ..واأك��د البيان اأن الهيئ��ة الإعالمية 

لن�ض��ار اهلل ومعها الإعالم الوطني احلر 
وال�ضري��ف ل��ن تتوق��ف ول��ن تتوانى عن 
ال�ضتم��رار يف مواجهة احلرب الإعالمية 
والنف�ضية الق��ذرة التي ت�ضتهدف ال�ضعب 
مبعنويات��ه  امل�ضا���ش  وحت��اول  اليمن��ي 
والت��ي اثبت��ت ف�ضلها بف�ض��ل اهلل وبف�ضل 
الرج��ال الأح��رار م��ن فر�ض��ان الإع��الم 
والكت��اب  واخلا���ش  الر�ضم��ي  الوطن��ي 
والن�ضط��اء الذين مرغوا ان��وف العدوان 

واعالم��ه يف رمال ال�ضاحل الغربي والذين اثبتوا بانهم ل 
يقلون �ضاأناً عن رجال اهلل يف ميادين ال�ضرف والبطولة .

نص البيان :-
الع��دوان  حتال��ف  دول  اإع��الم  وزراء  ا�ضتدع��اء  ياأت��ي 
اإل��ى ال�ضعودي��ة وتوبيخه��م كنتيج��ة لف�ض��ل ت�ضعيدهم 
الع�سك��ري وم��ا �ساحب��ه م��ن �سق��وط لآلته��م الإعالمية 
ال�ضخم��ة ام��ام الق��درات الإعالمي��ة املتوا�ضع��ة ج��دا 
لل�ضع��ب اليمني بالإ�ضافة اإلى من ي�ضانده من الأحرار يف 

الع��امل ..ان الهيئة الإعالمي��ة لأن�ضار اهلل ومعها الإعالم 
الوطن��ي احل��ر وال�ضري��ف توؤك��د بانه��ا لن تتوق��ف ولن 
تتوان��ى ع��ن ال�ضتم��رار يف مواجه��ة احل��رب الإعالمية 
والنف�ضية القذرة التي ت�ضتهدف ال�ضعب اليمني وحتاول 
امل�ضا���ش مبعنويات��ه والت��ي اثبت��ت ف�ضله��ا بف�ض��ل اهلل 
وبف�ض��ل الرج��ال الح��رار من فر�ض��ان الإع��الم الوطني 
الر�ضم��ي واخلا���ش والكت��اب والن�ضط��اء الذي��ن مرغوا 
انوف العدوان واعالمه يف رمال ال�ضاحل الغربي والذين 
اثبت��وا بانه��م ل يقل��ون �ضاأن��اً ع��ن رج��ال اهلل يف ميادين 
ال�ض��رف والبطول��ة ..نوؤك��د بانن��ا �ضن�ضتم��ر يف الت�ضل��ح 
ب�ضي��ف احلقيقة يف مقاب��ل هجمات الك��ذب والتزييف من 
قب��ل حركة النفاق ، ونوؤكد بان ما ف�ضل يف 
حتقيقه وزراء دفاع الع��دوان لن يحققه 

وزراء اإعالمهم .
وندع��و جمي��ع الأح��رار واحلرائ��ر اإلى 
ال�ضتم��رار يف ف�ض��ح موؤام��رات الع��داء 
وك�ض��ف زيفهم واإب��راز مظلومية ال�ضعب 
اليمني وانت�ضارات��ه املجيدة يف مواجهة 
ال�ضهيوني��ة  الأمريكي��ة  الغ��زو  حمل��ة 

واأذنابها م��ن اأنظمة العمال��ة واخليانة 
والنفاق يف املنطقة وال�ضتمرار يف املواجهة الفاعلة لكل 

حمالت الت�ضليل كمهمة وطنية وواجب مقد�ش
كما نعر عن �ضكرنا وتقديرنا الكبري لكل املنابر الإعالمية 
احل��رة امل�ضاندة لل�ضع��ب اليمني يف الإقلي��م والعامل  يف 
مواجه��ة هذه احلملة الكونية ال�ضر�ض��ة اآملني ان ت�ضتمر 
هذه املنابر يف رفد اجلبه��ة الإعالمية اليمنية يف مواجهة 
الآلة الإعالمية ال�ضخمة لقوى العدوان بت�ضليط ال�ضوء 

على ما يحدث يف اليمن .

الهيئة اإلعالمية ألنصار الله:  ما عجز عنه وزراء دفاع دول العدوان لن يحققه وزراء إعامهم

قيادي منشق من معسكرات العدوان يكشف جانبًا من خسائر العدوان بالساحل الغربي
ك�ض��ف قي��ادي من�ضق م��ن مع�ضك��رات قوى الع��دوان، عن 
جان��ب م��ن خ�ضائ��ر الغ��زاة واملحتل��ني يف جبه��ة ال�ضاح��ل 

الغربي.
واأو�ضح القيادي مبع�ضكرات مرتزقة العدوان احمد حممد 
عبده زي��د، الذي �ضلم نف�ض��ه لالأجهزة الأمني��ة بعد ان�ضقاقه 
وعودت��ه م��ن مع�ضكرات الغ��زاة واملحتلني بجبه��ة ال�ضاحل 
الغربي، اأن كتائب ع�ضكرية تابعة للعدوان تال�ضت يف معارك 

ال�ضاحل ومت اإبادتها ومل يبق منها اإل القليل.
واأو�ض��ح يف م�ضاه��د وزعها الإعالم الأمن��ي اأن ما يروج له 
اإع��الم العدوان م��ن انت�ض��ارات لي�ضت �ضوى اأوه��ام بعد اأن 
فق��د قدرت��ه على اإح��راز اأي تقدم يف املي��دان ب�ضبب خ�ضائره 

املتعاظمة التي تكبدها.
واأك��د اأن كتيب��ة املدعو املطرع��ي التي تقاتل م��ع العدوان 
بال�ضاح��ل الغرب��ي مل يب��ق منه��ا اإل 50 ف��ردا م��ع اأنها كانت 
جمه��زة بكامل عدتها وعتاده��ا، وكتيبة اأخرى بقيادة املدعو 

�ضم��ري امل�ضق��ري مكونة م��ن 500 مقاتل مل يتب��ق منها �ضوى 
250 فرد، اأما الآخرين فمنهم من هرب ومنهم من قتل.

وبح�ضب اعرتافات القيادي زيد اأكد اأنهم تلقوا تدريبات يف 
اأرتريي��ا قبل اأن يتم اإر�ضالهم اإلى املخا.. لفتا اإلى املمار�ضات 
الالاإن�ضاني��ة وغري الخالقي��ة التي متار�ضها تل��ك امللي�ضيات 
الت��ي مت جتميعه��ا من خليط م��ن ال�ضوداني��ني واملرتزقة من 

نهب وقتل وتعذيب وغريها.
ودع��ا املغرر به��م اإلى ترك مع�ضك��رات الغ��زاة واملعتدين 
والع��ودة اإلى ح�ض��ن الوطن .. موؤكدا اأن��ه مل يلق من رجال 
الأم��ن اإل الح��رتام عق��ب عودت��ه وت�ضلي��م نف�ض��ه للجهات 

الأمنية.
اإل��ى ذلك اأك��دت الأجه��زة الأمني��ة اأن من ي�ضل��م نف�ضه من 
املغ��رر به��م �ضيالق��ي الرتحي��ب وامل�ضاع��دة للع��ودة اإل��ى 
اأ�ضرت��ه.. حم��ذرة يف الوق��ت نف�ضه ك��ل من ي�ضر عل��ى اإعانة 

العدو والتواطوؤ مع العدوان باأي �ضكل من الأ�ضكال.

�ضه��دت حمافظت��ي احلديدة وعم��ران وحج��ة الأربعاء، م�ض��ريات حا�ضدة 
غا�ضب��ة تنديدا مبجازر العدوان الأمريك��ي ال�ضعودي امل�ضتمرة بحق املدنيني  
والت��ي كان اخره��ا املجزرة الب�ضع��ة التي ارتكبت بح��ق النازحني باجلراحي 
وكذل��ك جمزرة ح��ي الريد يف عم��ران  والتي راح �ضحيتها  ع�ض��رات ال�ضهداء 
واجلرحى.. وحمل امل�ضاركون يف امل�ضريات لفتات و�ضعارات منددة بال�ضمت 
الدويل وجتاهل املنظمات الدولية ويف مقدمتها الأمم املتحدة ومنظمات  حقوق 

الإن�ض��ان ملثل ه��ذه الأعم��ال الإجرامي��ة �ضد املدني��ني.. واأك��د احلا�ضرون يف  
امل�ضريات  اإلى اأهمية و�ضرورة  تظافر اجلهود وتعزيز جبهة ال�ضاحل الغربي 
ورفده��ا بامل��ال والرجال   ملواجه��ة الغزاة ومب��ا ي�ضمن دحرهم م��ن ال�ضاحل 
الغربي. ودع��وا اجلميع اإلى �ضرورة  ا�ضت�ضعار امل�ضوؤولية الدينية والوطنية 
جت��اه م��ا  يتعر�ش ل��ه ابناء تهامة من جم��ازر اإبادة جماعي��ة  واليمن ككل من 

موؤامرات خارجية ت�ضتهدف وحدته واأمنه وا�ضتقراره و�ضيادته.

مسيرات جماهيرية حاشدة  في احلديدة وعمران وحجة للتنديد بجرائم العدوان 

اط��اق س��راح 74 أسيرًا من اجليش واللجان الشعبية 
في عملية تبادل لألسرى بالساحل الغربي

اأعل��ن رئي���ش اللجنة الوطنية ل�ض��وؤون الأ�ضرى الأ�ضتاذ عبد الق��ادر املرت�ضى  عن 
اجناز عملية تبادل لالأ�ضرى يف جبهة ال�ضاحل الغربي.

وق��ال يف من�ضور عل��ى �ضفحته مبواقع التوا�ض��ل الجتماع��ي اأن اللجنة متكنت من 
حتري��ر 74 اأ�ض��ريا من جماه��دي اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبي��ة، يف عملية تب��ادل لالأ�ضرى 

بجبهة ال�ضاحل الغربي.ن�ش املن�ضور :
.بتوفي��ق اهلل وعونه جنحت اليوم 10/�ضوال/1439 ه املوافق 2018/6/24م عملية 
تبادل لالأ�ضرى يف جبهة ال�ضاحل الغربي مت مبوجبها حترير )74( اأ�ضري من اأبطال اجلي�ش 

واللجان ال�ضعبية.

دع��ا لق��اء مو�ض��ع حلكماء حمافظ��ة ذم��ار اأبناء 
املحافظة املنت�ضبني للقوات امل�ضلحة لرفد اجلبهات 
باملقاتل��ني الأبط��ال، موؤك��دا حترك كل اأبن��اء اليمن 

ال�ضريع والعاجل يف رفد اجلبهات باملال وال�ضالح.
وق��ال بيان �ض��در عن اللق��اء املو�ض��ع الذي عقد 

اإن حماي��ة ال�ضاحل الإربع��اء يف مرك��ز املحافظ��ة 

الغرب��ي واحلدي��دة م�ضوؤولي��ة اجلمي��ع وواج��ب 
دين��ي ووطن��ي واأن عل��ى حكم��اء وعق��الء اليم��ن 
م�ضاعف��ة اجله��ود يف الت�ض��دي للع��دوان الغا�ضم.. 
كم��ا حمل اللق��اء املجتمع الدويل ك��ل ما يرتتب على 
هجم��ة العدوان الهمجية عل��ى احلديدة من كوارث 
اإن�ضاني��ة كم��ا حي��ا ال�ضم��ود الأ�ضط��وري لأبط��ال 

اجلي�ش واللج��ان يف كل اجلبهات وحتديدًا ال�ضاحل 
الغربي.. اللق��اء املو�ضع حلكماء حمافظة ذمار حيا 
املواق��ف التاريخية للقوة ال�ضاروخي��ة و�ضرباتها 
امل�ض��ددة عل��ى دول الع��دوان، موؤك��دًا وقوف��ه اإلى 
جان��ب اأبن��اء تهامة الأح��رار ونحي��ي �ضمودهم يف 

مواجهة العدوان.

عقاء وحكماء ذمار يؤكدون استمرار احلشد جلبهة الساحل الغربي 
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ملواجهة اإلعاں احلربي.. وزراء إعاں العدوان يجتمعون ملعاجلة فشلهں اإلعامي

ت��ه��ام��ة ال��ك��ب��ري��اء .. خ���ن���دق االن����ت����ص����ار ل���ل���م���ج���اه���دي���ن.. وم��س��ت��ن��ق��ع ال����ه����اك ل��ل��غ��زاة

احل��رب النف�ضية العالمية حني تتج��اوز جغرافية 
امل��كان، وطبيع��ة البيئ��ة املجتمعي��ة، تب��دو وكاأنه��ا 
م�ضتهدف��ة ت�ضخيف وحتقري الط��رف الآخر. املختلف 
معه يف املنطلق الفكري او النهج ال�ضيا�ضي والع�ضكري 
وهذا مايجري من دول العدوان �ضد اليمن..حماولت 
عدواني��ة لت�ضبيب العق��ول بو�ضائل الإع��الم الكرى 
كونه��ا احدى ظواه��ر احل��رب النف�ضية، الت��ي ُي�ضّكل 
توخي تعميمها اإلى تغي��ري وجهات التفكري نحو حالة 
من اجلم��ود، على ثوابت م��ن املُ�ضّلم��ات املعلوماتية 
املغاي��رة للحقائق، وال�ضارة عل��ى اأية حال مبعارف 

اجلمهور.. املتلقي لالإعالم...
اليوم اأجرت احلرب الطاحن��ة واملخا�ش اجلذري 
باليمن دول العدوان على عقد اجتماع لوزراء اعالمها 
ل�ضيطن��ة  وتن�ضيقه��ا  الإعالمي��ة  جهوده��م  لتوحي��د 
اليم��ن وال�ض��اءة لل�ضع��ب وخل��ق الف��نت وتو�ضي��ع 
م�ضروع الت�ضليل والفرك��ة ورفع �ضقف الروباغندا 
اجلوبلزي��ة الإجرامية من خ��الل ال�ضتثمار يف و�ضائل 
الإع��الم باعتباره��ا “الق��وة الف�ضائي��ة” الت��ي متث��ل 
غطاء للق��وات الرية والبحرية واجلوية وال�ضيا�ضية 

اأر���ش  عل��ى  الوهم��ي  تقدمه��م  ويف  والدبلوما�ضي��ة 
املعركة الع�ضكرية. لكن املع�ضلة والكارثة التي جعل 
الة الع��الم العدوانية الكرى تف�ض��ل وُتهزم وتعتلي 
من�ض��ة الف�ضائ��ح هو ف�ضله��ا يف توظيف ه��ذا ال�ضالح 

الهائ��ل لأنه��ا غري م�ضتع��دة بعد لتقبل فك��رة توظيف 
“الدعاية” لن توظيف  “احلقيق��ة” بدل من توظيف 
احلقيقة �ضيوقعها يف قتلة تاريخية بر�ضا�ش النتحار 

من �ضالحها العالمي...

يف املقاب��ل جن��ح الع��الم احلرب��ي اليمن��ي يف خلق 
الإعالمية  التغطية  ”بروباغن��دا احلقيقة” ال وه��ي 
الت��ي تعتمد م��ن خاللها على توظي��ف املحتوى املتاح 
دون الوق��وع يف ف��خ اختالقه. ويقوم ه��ذا النهج على 
جتن��ب ن�ض��ر الأكاذي��ب اأو املبالغ��ات اأو اأخب��ار غري 
واقعية، واإمنا الرتكيز على ما حدث ميدانياً وتقدميه 
يف �ضياق��ه الذي ي�ضتحق��ه، لكن يف نف�ش الوقت توظيف 
هذا املحت��وى العالمي املتوفر لتمري��ر اهداف اليمن 
الك��رى الت��ي قام��ت عل��ى ا�ضا�ض��ه الثورة م��ن اأجل 
حتقيقها وهي »بناء مين قوي ع�ضكريا واقت�ضادياً« ، 
اأو التحري���ش على مقاومة العدوان ، اأو احلفاظ على 
متا�ضك الروح املعنوية لل�ضعب اليمني ال�ضامد...هذا 
توظي��ف اعالمي ذهب��ي حقيقي رغم �ضع��ف امكاناته 
وقّل��ة نواف��ذه الإعالمي��ة لكن �ضح��ق اكر ال��ة اعالم 
بالتاري��خ املعا�ضر... العالم احلربي اليمني ي�ضبقهم 
خطوة ب�ضواهد حربي��ة قطعية ل ميكن ان ينق�ش من 

حقائقها �ضيء ابدا..
الع��الم الغ��ازي ي�ضلل ويك��ّذب ويزّي��ف.. العالم 
احلربي ي�ضفعه��م ويف�ضحهم وميرغ انوفهم بالرتاب 

ب�ض��رد افالم��ه احلربي��ة الوثائقي��ة باأ�ضل��وب عامل��ي 
ممي��ز وب�ضورة علميه تر�ض��خ يف عقل الن�ضان امل�ضهد 
ومعرفية كاملة و�ضاملة جتعل الن�ضان يعي�ش الو�ضع 
كم��ا يعي�ضه املجاه��د املقاتل لذلك روحه��ا امل�ضوؤولية 
والمي��ان و الب��داع والحرتافي��ة و�ض��دق الكلم��ة. 
الع��الم احلرب��ي يخاط��ب عق��ول الب�ض��ر ويحرتمها 
ويبح��ث عن اجلديد لكي يبقى املواطن احلر يف خ�ضم 
ك��ل جديد وتتج��دد روحه م��ع كل م�ضه��د ن�ضر جديد 
واجناز ع�ضكري جديد ويك�ضف لهم احلقائق باأوجهها 
الأربعة وماهية اخالق املجاهدين العظماء يف ميادين 

العزة والكرامة…
باخلتام...اليوم نحتاج اإلى بذل جهود اأكر بامليدان 
العالمي ملواجه��ة التحديات اجلديدة وخ�ضو�ضاً ان 
احل��رب الإعالمية �ضت��زداد �ضرا�ضه بالف��رتة القادمة 
واملرتزق��ة  للغ��زاة  امل��ذل  الع�ضك��ري  للف�ض��ل  نظ��را 
ومنت�ضب��ي  الع��الم  وزي��ر  ي��درك  ه��ل  ..وال�ض��وؤال 
موؤ�ض�ضات العالم الر�ضمية حجم التحدي وامل�ضوؤولية 
ام �ضيظ��ل الن��وم والتكال على الع��الم احلربي �ضّيد 

املوقف. �ضرنى رغم �ضّكنا يف يقظتهم من �ضباتهم

ل��واء العمالق��ة. اأجرينا حتقيق��ا ق�ضريا ع��ن الوي��ة العمالقة التي 
تقاتل اإلى جانب قوات الغزاة وملاذا حظيت بكل هذا الدعم من الغزاة 
وبداي��ًة ان ق��وات العمالقة هي عب��ارة عن خم�ضة الوي��ة مت ت�ضكيلها 
م��ن مقاتلني تكفرييني من املحافظ��ات اجلنوبية ينتمون لداع�ش يقود 
ه��ذه الألوي��ة الرهابية رائد احلبهي قائد الل��واء الول عمالقة وهذا 
القي��ادي الرهاب��ي �ض��ارك مع��ارك داع�ش بدم��اج يف �ضع��دة، مطلع 
الع��ام 2014، والرهابي حمدي �ضك��ري ال�ضبيحي قائد اللواء الثاين 
والرهابي عبدالرحم��ن اللحجي قائد اللواء الثال��ث والرهابي نزار 

الوجيه اليافعي قائد اللواء الرابع 
والرهاب��ي ابو هارون اليافعي قائد اللواء اخلام�ش. .هوؤلء القادة 
ه��م خم�ضة من كب��ار قادة داع���ش باملحافظات اجلنوبي��ة ذات تّوجه 
�ضلف��ي وهابي متطرف حظيت ه��ذه القيادات بدع��م امريكي �ضعودي 
كام��ل بالع��ام الول من العدوان ولك��ن بعد تغلغل الع��دو الماراتي 
باملحافظ��ات اجلنوبي��ة وترجي��ح الكف��ة ل�ضال��ح الع��دو المارات��ي 

باملحافظ��ات اجلنوبي��ة عل��ى ح�ضاب الع��دو ال�ضعودي قام��ت قيادة 
الع��دو الماراتي بوا�ضط��ة الرهابي هاين بن بري��ك العميل الداع�ضي 
الول لالإم��ارات بعق��د �ضفق��ة ك��رى مع ق��ادة داع�ش ه��ذه ال�ضفقة 
تقت�س��ي بان ت�سكل داع�ش الوي��ه قتالية من منت�سبي داع�ش وتنخرط 
بالقتال بزي ع�ضك��ري نظامي �ضد اجلي�ش واللجان مقابل الدعم املايل 
والغط��اء ال�ضيا�ض��ي والعالم��ي الماراتي لداع���ش ومواجهة العدو 
المارات��ي لأي حماول��ه تربط الوي��ة العمالقة بالإره��اب ا�ضافة اإلى 
من��ح الوي��ة داع�ش امل�ضماة العمالق��ة دورًا اكر م��ن الوية ملي�ضيات 
املرتزق��ة الخرى بطبيعة احلال هذه ال�ضفقة هي طبخة ا�ضتخبارية 
اأمريكي��ة ل�ضتخ��دام داع�ش �ضد اجلي�ش واللج��ان كما حدث بالعراق 
و�ضوري��ا وم��ا ان ا�ضتغنت امري��كا وحلفائها عن داع���ش بعد حتقيق 
اله��دف ال وه��و تدم��ري ومتزي��ق الع��راق و�ضوري��ا انقلب��ت امريكا 
وحلفائها �ض��د ادواتها الإرهابية. اليوم يقات��ل الغزاة باألوية داع�ش 
بال�ضاح��ل الغربي حتى اخر مقاتل ارهابي من الوية العمالقة وما بني 

البداي��ة والنهاية حظيت الوية العمالقة بدعم اعالمي اماراتي وا�ضع 
النط��اق ركز هذا الع��الم الغ��ازي الجرامي املخادع عل��ى ت�ضميتها 
باملقاومة اجلنوبية وتارة باألوية ع�ضكرية نظامية ووالخ وهي الوية 
ارهابية بحتة ورغم انها داع�ضية ال انها �ُضحقت �ضحق مدمر من قبل 

جماهدي اجلي�ش واللجان ال�ضعبية..
ال�ضاِن��ع غ��ري املُّوِظف.. فال�ضانع هو الذي ميتل��ك اأدوات الت�ضميم 
والرتكي��ب والنت��اج واملُّوِظ��ف كتدوي��ر الع��دو المارات��ي لكتائ��ب 
داع���ش اإل��ى الوية ا�ضماه��ا العمالقة والتي تعد �ضناع��ة تزيل ب�ضمة 
الره��اب والنتم��اء لداع���ش وهذا عم��ل ا�ضتخب��اري واعالمي دقيق 
وممنه��ج فعادًة ال�ضيا�ضة العميل��ة حتّتم على الأنظمة العميلة انتهاز 

وا�ضتغ��الل مثل ه��ذه التنظيمات لتحقيق الغاي��ات التدمريية. وطاملا 
اأن الذي يح��ارب كمرتزق وفق فقه ال�ضيا�ض��ة العميلة ويرفع عنوانا 
باأنه��ا مقاومة من اأجل ت�ضلي��ل ال�ضعوب وابع��اد ال�ضبهة وال�ضك عن 
الأنظم��ة الإجرامي��ة ، لن تنج��ح باإخفاء فكر ونه��ج وب�ضمة الرهاب 
لأنها اي انظمة العمالة جزء ل يتجزاأ من منظومة الرهاب والجرام 
النظامي��ة  البيئ��ة  ان  تك�ض��ف  حي��ث  العاملي��ة  الدموي��ة  والب�ضم��ة 
العدواني��ة هي حا�ضنة لداع�ش ل�ضرب خ�ضوم اخرين حتت عناوين 
�ضالة خمادع��ة من اجل حتقيق اهداف ا�ضتعمارية دموية وتدمريية 
يف غاي��ة الجرام والوح�ضي��ة... لذلك الوية العمالق��ة – ثوب داع�ش 

اجلديد

أل�����وي�����ة ال���ع���م���ال���ق���ة .. ث��������������������������������وب داع��������ش اجل���دي���د
»حتقيـــــــــــــــــق ا�صتق�صــــــــــــائي«
التحقيقات الأمنية وال�صتخبارية الإقليمية والعاملية ك�صفت ان قادة داع�ش بالعراق و�صوريا وغريها ذو خلفية �صيا�صية اأو ع�صكرية 

وا�س��تخبارية حيث قادت خيوط التحقيقات طيلة �س��نوات ان التجنيد كان اما بوا�سطة ال�سي اي ايه او املو�ساد او املخابرات ال�سعودية او 

الرتكي��ة ف��كل جمموعة قادة من داع�ش لهم ارتباط بدوله معين��ه رغم ان نظام العمل جماعي ب�سكل موؤق��ت اي حتى تقت�سي املهمة 

املوكل��ة اليهم وه��ذا حال ما حدث باليمن..  الظواهر الغربية بعامل التنظيمات الإرهابي��ة هو التحّول اجلذري وفق الظروف وفحوى 

التوجيه��ات من �سخ�سية دموية متطرفة اخذت طاب��ع خا�ش لتمييزها كاللبا�ش الفغاين واللحية الطويل��ة واللغة الدينية الف�سحى 

ووالخ اإلى �سخ�سية خمتلفة متاما توؤدي دورا ع�سكريا او �سيا�سيا طبقًا للطبيعة النظامية ال�سائدة بالبلد ..مثال على ذلك 

ع�ض��ر اليمن كان��ت تهامة عظيمه بالقي��م والخالق 
واملب��ادئ والوف��اء الت��ي عل��ت ب�ضمة افع��ال الرجال 
والن�ض��اء والطف��ال اليماني��ون التهاميون بك��ل ميدان. 
ع�ضر الربعاء برزت احلديدة �ضارخة بغ�ضب وحتدي 
بوجه العداء هن��ا ِتَهاَمُة امانة الرئي�ش ال�ضهيد ال�ضماد 
يف اعن��اق ابن��اء ال�ضع��ب اليمن��ي كما ق��ال ويّل الم��ر قائد 
الثورة. ال�ضيد القائد عبد امللك احلوثي حفظه واهلل ون�ضره 
فكانت خري اأمانة ومل يفّرط فيها ابناء اليمن ول ابناء تهامة 
فهي الأمانة الك��رى لذلك هي �ضبيل الوفياء الثائرين 
اإمي��ان واجته��اد، ت�ضحي��ة وحياة ومن 
ثم بلوغ املراد والف��وز مبعركة الكرامة 
واحلرية واحلياة �ضد حتالف العدوان 
�ضبي��ل  ع��ن  اأم��ا  الجرام��ي اجلب��ان، 
الغ��زاة واملرتزق��ة املجرم��ني الظاملني 
املعتدين فهو من بدء الب�ضرية وبداية 
ال�ضبي��ل  يختل��ف  مل  الإن�ضاني��ة 
اب��دًا ك�ضبي��ل حم��اولت عدوانية 
احتاللي��ة كثرية يف اطفاء 
“ال�ضاحل  ِتَهاَمُة  �ضم�ش 

الغربي”....

ِتَهاَم��ة اأر�ش الرباط واجلهاد كباق��ي ار�ش الوطن العزيز 
التجرب��ة  واقدامه��م  املجاهدي��ن  �ضواع��د  خا�ض��ت  حي��ث 
اجلهادي��ة الأ�ضع��ب، يف تهام��ة اأنتف���ش الركام م��ن جنبات 
ار�ضه��ا، وتنف���ش ال�ضع��داء بالن�ض��ر، وُكن�ض��ت الآلم م��ن 
طرقاته��ا وانق�ضع الدخان من �ضمائه��ا ُمبديًة ثغرها املالئكي 
لأه��ل الأر�ش جميعاً “اأن ُهنا ِتَهاَم��ة.. هنا ال�ضمود والعزة 
واحلري��ة واحلي��اة والن�ض��ر”.. الرغب��ة العارم��ة والتوُق 
الكب��ري للمعي�ض��ة الكرمي��ة األقى بظالل��ه على اأح��رار تهامة 
الوفّي��اء، مما جعل �ض��رية ثورتنا ال�ضبتمري��ة بقيادة ويل 
الم��ر اجلليل قائد الثورة يف ط��رق متوازية تتباين �ضرعتها 
بو�ض��وح بني احلماية والبناء ، مت�ضي ثورتنا مكللة بالهمم 
والعزائم يف هذه الطرق لتعطي در�ضاً مهيباً بليغاً، يف اإمكانية 
النه�ض��ة يف ح��ني احل�ض��ار و الدم��ار والحت��الل م�ضتم��ر، 
فُي�ض��رى اأحرارن��ا وحرائرن��ا بتهام��ة املجي��دة تن��زع األغام 
الغ��زاة واملرتزق��ة واأحقاده��م، ومُيناهم الِتَهاَمي��ة اليمانية 
ال�ضيلة تزرع ف�ضيلة الن�ضر والأمل وحق الوجود الذي لن 

ياأخذها منا �ضوى واجد الوجود جل وعال....
ع�ض��ر الي��وم وم��ن عا�ضم��ة تهام��ة »احلدي��دة« جتّل��ى 
ح�ض��ور �ضعبي ع��ارم لأبن��اء تهامة كحا�ضر جه��ادي يحمل 
كري��اء املوؤمن��ني بوج��ه اه��ل الباط��ل املتغطر�ض��ني فكانت 

�ضم���ش ِتَهاَمُة مل تغرب قط ولن تغ��رب مادام بالعروق دماء 
وبالروؤو���ش األب��اب وبالقل��وب ب�ضائ��ر- بل غُرب��ت مبجازر 
دامي��ه للغ��زاة واملرتزقة. مبح��ارق كرى ل��الآلت احلربية 
العدواني��ة. لق��د ذاق عبيد الوثني��ة وال�ضهيوني��ة يف تهامة 
ال��وان العذاب م��ن ابنائها وابناء الوط��ن ومل يجد �ضياطني 
الدم��ار والقتل والظل��م التي نفخه��م الكر واأثقله��م الغرور 
�ض��وى الذلل والهوان واخل�ض��ران، تتجدد حمالت الق�ضف 
اجلوي الغ��ازي الوح�ضي الهمجي عل��ى ِتَهاَمة احلرة بالدم 
والدم��ع لك��ن ذل��ك ل يزي��د اأهلن��ا باحلديدة وزبي��د وحي�ش 
واملن�ضوري��ة وبي��ت الفقيه وك��ل مكان مبحافظ��ة احلديدة 
اإل مت�ض��كاً باحل��ق واإقب��اًل علي��ه واإدبارًا عن اأتب��اع ترامب 
وب��ن �ضلمان وبن زايد املجرمني فلن تغ��رب �ضم�ُش احلق يف 
اأع��ني املجاهدي��ن الثائرين ولك��ن ال�ضم�ش �ضتغ��رب كل يوم 
عل��ى الغ��زاة واأذنابهم وه��م يتقا�ضمون الهزائ��م واخل�ضائر 
واخل�ضران واحل�ضرات كما تقا�ضم اأ�ضحاب فرعون العذاب 
والتع��ب واخليبات من ق��وة واميان وعزم نب��ي اهلل مو�ضى 
علي��ه ال�ضالم واأتباعه فالغزاة واملرتزقة اليوم هم املعذبون 
املنهك��ون املهزوم��ون وابن��اء تهام��ة البطال امليام��ني اإلى 
جان��ب جماهدي اجلي���ش واللجان هم املوؤمن��ني حق اليقني 
الذي��ن يقولون يف عظمة ال�ضمود )هيهات..هيهات مّنا الذّلة( 

ال�ضع��ار الذي هتفت بها جموع اأحرارن��ا “مالنا غريك يا اهلل 
ول نثق ال بك ولن ننت�ضر ال بتاأييدك” من هناك .من ِتَهاَمة 
البا�ضلة ابتداأ واإلينا و�ضل، ومنتهاه يف احلديدة حيث معقل 

الوفاء والت�ضحية والخال�ش.
ت��دور احل��رب عنيفة قا�ضي��ة �ضاري��ة، واملقات��ل املجاهد 
التهام��ي هنالك بجبه��ات املعركة ي�ضول ويج��ول يف معركة 
يخو�ضها يف �ضبيل الدين والوطن وال�ضعب بب�ضالة و�ضجاعة 
وباأ�ش، تل��ك املعركة املنتهية واجلاري��ة يف جبهات ال�ضاحل 
الغربي مّتكن اب��ن تهامة الويّف البا�ضل اإلى جانب املجاهدين 
م��ن اذاقة كل غازي ومرت��زق مّر العلق��م، والكلمة التي كان 
يردده��ا بالأم�ش حت��ت وقع املعان��اة وال�ضمود ق��د �ضارت 
الي��وم �ضعار دي��ن باأ�ضره و�ضع��ار الأمة اجلدي��دة كلها”اهلل 
اك��ر”، تالحم��ت ال�ضلحة وحم��ي القتال وفتح��ت الر�ش 
ُجنبه��ا ا�ضنادًا وم�ضارك��ة، ال�ضرخة التي دون��ت تاريخ ثاأر 
الأح��رار من الغ��زاة، والق�ضا�ش م��ن مرتزقتهم وجمرميهم 
و�ضيظ��ل ال�ضاحل الغربي مقرة للغ��زاة واملرتزقة منذ بدء 
التاريخ وحتى نهايته هكذا دّونت ت�ضحيات ابناء تهامة اإلى 
جان��ب ابناء وطنهم القول الف�ضل يف كل معركه فكان الن�ضر 
عن��وان ال�ضاح��ل الغربي بكل �ضاع��ه ف�ضالم اهلل عل��ى تهامة 

الكرياء..
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محمد حسن القوجاني

■ املرتزق��ة، هم اأنا�ش ب��ال عقيدة ول قوة وجداني��ة وروحية للقتال، 
لأن املح��رك الرئي���ش لالإجرام والقت��ل هو املال وحج��م الدعم الع�ضكري 

الذي يح�ضلون عليه.
دخ��ل العدوان ال�ضع��ودي – الإماراتي - الأمريك��ي علي اليمن، عامه 
الراب��ع و ت�ضتمر احلرب يف عدة جبهات ب��ني جماعة ان�ضاراهلل اليمني و 

حلفائها من طرف و التحالف ال�ضعودي من طرف اآخر.
تعرف على اصناف املرتزقة في اليمن

م��ن الطبيع��ي ان ال�ضعودي��ة والإم��ارات ب�ضب��ب �ضع��ف قدراتهم��ا 
الع�ضكري��ة الذاتية و ب�ضبب قلة اجلنود و ع��دم اخلرة الكافية القتالية 
ل ت�ضتطيعان اأن ت�ضاركان يف مهمات ع�ضكرية كبرية كتلك التي جتري يف 
اليم��ن حاليا، لكنها وعر مقاولني ع�ضكري��ني و مرتزقة مينيني و اأجانب 
م��ن خمتلف اأنحاء العامل، تخو�ض��ان حربا يف اليمن. و من الوا�ضح مثال 
اأن الإمارات ما كانت لتقاتل يف اليمن لو اأنها اعتمدت على قواتها، ولكنها 
تقات��ل ب�ضبب توف��ر املرتزقة لديه��ا. اأو ال�ضعودي��ة، فجي�ضها )املعروف 
ا�ضتخفاف��ا ب�«جي�ش الكب�ضة«( والذي ي�ضتهر بهروب عنا�ضره املدجحني 
باأح��دث ال�ضلح��ة واملعدات، والذي��ن يقاتلون من مواق��ع “مكيفة”! ل 

ي�ضتطيع القتال مع دولة او جماعة.. 
ويف م��ا يلي نحاول ت�ضنيف بع���ش املرتزقة الذين ي�ضنون عدوانا علي 

ال�ضعب اليمني يف جانب التحالف العربي بقيادة �ضعودية.
1-  مرتزقه من أميركا الالتينية

كت��ب الباحث ديفيد اأيزنبريغ يف موقع »لوبل��وغ« اأن الإمارات وظفت 
ع��ام 2011 اإيريك برين�ش )موؤ�ض�ش بالك ووتر( لتدريب عنا�ضر اأجنبية 

وخا�ضة من اأمريكا الالتينية .
يف ع��ام 2007  ارتك��ب املرتزق��ة التابع��ون لل�ضرك��ة  “ب��الك ووت��ر” 
الأمريكي��ة  جم��زرة راح �ضحيتها 14 عراقًيا، فق��ررت اإثر ذلك احلكومة 
العراقية طرد ال�ضركة وجميع العاملني فيها. و منذ ذلك الوقت باع املالك 
“اإيريك برن�ش” ال�ضركة وا�ضتقر يف اأبو ظبي هارًبا من املالحقة القانونية 
داخ��ل الوليات املتحدة، و وجدت الإم��ارات يف ال�ضركة املذكورة الكنَز 
ال��ذي تبحث عن��ه، ف�ضارعت لتوقيع عقد معها بقيم��ة ن�ضف مليار دولر 
��ا لنح��و 800 مرتزق كولومبي مت تدريبهم عل��ى حرب الع�ضابات  �ضنوًيّ

وال�ضيطرة على املظاهرات وغريها وتدريبات اخرى.
ويف مطل��ع الع��ام اجلاري، دع��ت املنظم��ة العربية حلق��وق الإن�ضان، 
جمل���ش حق��وق الإن�ض��ان التاب��ع لالأم��م املتح��دة لت�ضكيل جلن��ة خا�ضة 

للتحقيق يف جتنيد الإمارات مرتزقة يف اليمن.
فاملرتزق��ة الإماراتي��ة ل تنح�ض��ر عل��ي اأم��ريكا الالتيني��ة، فه��م م��ن 

اأ�ضرتاليا وجنوب اأفريقيا وال�ضلفادور وت�ضيلي وبنما اي�ضا.
ووفق��ا للخ��راء، ف��اإن الإم��ارات جن��دت املرتزق��ة لتنفي��ذ التعذي��ب 

والإعدامات امليدانية يف اليمن اإ�ضافة اإلى دورهم القتالية.

راتب شهري لكل مرتزق؟!
و يح�ض��ل املرتزقة املقيمون يف الإمارات على اأجور اأعلى من تلك التي 
تق��دم له��م يف بلدهم، وتذكر جمل��ة “�ضيمانا” الكولومبي��ة اأن “الإمارات 
تدف��ع للمجند بني 2800 $ و18000 $اعتم��اًدا على رتبته، فيما يك�ضب 

ا يف املتو�ضط”. اجلندي يف بلده وهو جندي 530 $ �ضهرًيّ
و ك�ضف��ت امل�ض��ادر، اأن عدد املرتزقة الكولومبي��ني باليمن800 مقاتل، 
مت ن�سره��م يف اخلطوط الأمامي��ة، و100 منهم ينت�ض��رون يف ميناء عدن 

اخلا�ضع ل�ضيطرة التحالف، ح�ضب جريدة “التامي��ز” الريطانية.
2- أفارقة مرتزقة يقاتلون في اليمن بجانب »صاحل« املوالي ألبو ظبي

تعرف على ا�ضناف املرتزقة يف اليمن
نق��ل موق��ع »اليمن ن��ت« عن م�ض��ادر خا�ض��ة تاأكيدهم وج��ود املئات 
م��ن املرتزقة الأفارق��ة يقاتلون اإلى جانب قوات »ط��ارق �ضالح« املوايل 

لأبوظبي يف ال�ضاحل الغربي لليمن.
واأ�ض��ار املوق��ع، اأن املقاتل��ني الأفارقة لي�ض��وا من الق��وات ال�ضودانية 
الر�ضمي��ة بل من جن�ضي��ات متعددة »اأوغن��دا، وت�ضاد وكيني��ا ودارفور 
ال�ضودان«. وقال اأحد امل�ضوؤولني اإنهم يف كتائب خا�ضة تديرهم الإمارات 
ويقوم��ون بعملي��ات نوعية للهجوم، ومت التعاقد معه��م منذ مطلع العام 
احل��ايل، وتلق��وا تدريب��ات يف جمموعاته��م يف �ضح��راء ح�ضرم��وت ويف 
القواع��د الإماراتي��ة ب�«اأبوظب��ي« و«ع�ض��ب بارتريي��ا« و«مع�ضكر بني 

ذوباب وميناء املخا« غربي البالد.

3- مرتزقة من اجلنوب
وهم من اأبناء اجلنوب و عادة يرغبون يف انف�ضال اجلنوب عن ال�ضمال 

و يتلقون دعما ماليا �ضخما من عوا�ضم العدوان.
وبح�ض��ب اخلراء، ج��اء بع�ش مرتزقة الع��دوان ال�ضعودي من �ضرق 
اأ�ضي��ا.. فلبيني��ون وبنغالدي�ضي��ون وافغ��ان و�ضي�ض��ان وباك�ضتاني��ون 
والقاع��دة وداع���ش و�ضومالي��ون و�ضنغاليون  يتواج��دون بني مرتزقة 
الريا���ش و اأبوظب��ي . ا�ضافة اإل��ى مرتزقة يعملون م��ن قبل يف اجليو�ش 
اخلليجي��ة واآخرون م��ن الداخل اليمن��ي كمرتزقة اآل الحم��ر والزنداين 

ومرتزقة هادي وبع�ش املتورطني اجلنوبيني
4- مرتزقة من السجناء السابقني وقطاع طرق وعصابات

يقول ال�ضحفي و العالمي علي الدرواين، منذ بداية العدوان مت اطالق 
�ضجن��اء كانوا حمكوم��ني وعبارة عن قط��اع طرق وع�ضاب��ات يف بع�ش 
املناط��ق كمدين��ة تعز. وه��ذه الع�ضابات  تخ��دم حتالف الع��دوان لأنه 
ي�ساع��ده عل��ى التغلغل يف او�ساط هذه امليلي�سات م��ن خالل دعم بع�سها 
عل��ى ح�ض��اب الخر، ومن ث��م جرها اإل��ى جانبهم لقتال اجلي���ش اليمني 

واللجان ال�ضعبية يف بع�ش اجلبهات.
5- مرتزقة من التكفيريني والسلفيني 

 ه��وؤلء املرتزقة هم يتبعون بالأ�ضا�ش الإم��ارات و بع�ش منهم ي�ضمى 
ب«العمالقة« و يتواجد فيهم عنا�ضر من دواع�ش و القاعدة

6- التيارات االخوانية و الناصريون 
7- املرتزقة العاملة يف جمال دعم لوجي�ضتي

هم عادة من باك�ضتان و بنغالدي�ش و الفلبني و يعملون يف جمال توفري 
اخلدمات ال�ضحية لقوى الع��دوان و ي�ضتغلون يف امل�ضت�ضفيات امليدانية 

و املطابخ لدعم لوجي�ضتي لقوى العدوان.

أبو رضا صالح

اع�ضائ��ه  بجمي��ع  اليم��ن  عل��ى  الع��دوان  حتال��ف 
القليميني والدوليني يعي�ش هذه اليام ظروفا ل يح�ضد 
عليه��ا، نظ��را اإلى انه غ��ارق يف م�ضتنق��ع اليمن ول يجد 
مف��را له �ضوى عقد المل على امل�ض��اورات واملفاو�ضات 
التي يجريها املبعوث الدويل اإلى اليمن مارتن غريفيث.

ق��د ي�ضتغ��رب البع�ش ان يبذل جمي��ع اع�ضاء حتالف 
العدوان ما بو�ضعه��م للخروج من م�ضتنقع اليمن ب�ضكل 
م�ضرف م��ع حفظ ماء الوجه عر التوا�ضل مع املبعوث 
المم��ي، ولكن احلقائ��ق امليدانية ل توح��ي بغري ذلك. 
فابن �ضلمان الذي وعد قبل اكرث من ثالثة اعوام ون�ضف 
العام بح�ضم ملف اليمن يف غ�ضون ثالثة ا�ضابيع واعادة 
الرئي���ش امل�ضتقي��ل عب��د ربه من�ض��ور هادي اإل��ى �ضدة 
احلك��م وقط��ع الذرع اليراني��ة وبالتايل اع��ادة المن 
وال�ضتقرار اإل��ى احلدود امل�ضرتكة م��ع اليمن، �ضرعان 
م��ا ادرك بان هذه جم��رد ا�ضغاث اح��الم نابعة من عدم 

ن�ضجه وخرته .
هذا ف�ضال عن ان مواكبته ملحمد بن زايد او�ضلته اإلى 
نتيج��ة مفادها ان نظ��ريه الماراتي وقبل ان يكون عونا 
ومطيع��ا له، ق��د حتول اإل��ى مناف�ش جاد يق��دم م�ضالح 
ب��الده على اي م�ضلحة اخ��رى وانه يحاول فر�ش روؤاه 

وامالءاته على املنطقة كما هو حال ابن �ضلمان.
هن��ا ينبغ��ي القول ان ب��ن �ضلمان ل��و كان يتحلى بقدر 
�ضئي��ل م��ن اخل��رة واحلنك��ة ال�ضيا�ضي��ة لدرك من��ذ 
البداي��ة ان مواكب��ة ب��ن زايد له يف الع��دوان على اليمن 

كان��ت تهدف اإلى اكمال �ضل�ضل��ة حلقات جزره والهيمنة 
عل��ى البح��ر ومنطق��ة ب��اب املن��دب ال�ضرتاتيجية من 
جه��ة، و�ض��م ميناء احلدي��دة اإل��ى الم��ارات باعتباره 

المارة الثامنة من جهة اخرى.
ان ب��ن �ضلمان ومنذ اليوم الول الذي ارتدى فيه جبة 
ولية العهد و�ضع ن�ضب عينيه حتقيق هدفني ا�ضا�ضيني 
اولهما اق�ضاء املناف�ضني له على العر�ش، وبالطبع لي�ش 

فق��ط جن��ح �ضريع��ا يف حتقي��ق مبتغ��اه مب�ضاع��دة من 
وال��ده، بل ان��ه وبذريع��ة مكافحة الف�ض��اد – كما يدعي 

المري الغر- قام باإق�ضاء وترهيب جميع مناف�ضيه .
الهاج�ش الث��اين الذي كان يعرتي بن �ضلمان هو فر�ش 
اقتداره وزعامته على املنطقة وبالطبع العامل ال�ضالمي 
واخلطوة الولى يف هذا الطار متثلت يف ح�ضم م�ضروع 
احت��الل اليم��ن الفا�ضل. بن��اء على ذلك ب��دا المري الغر 

زيارات مكوكي��ة اإلى الدول الغربي��ة والمريكية بهدف 
ك�ض��ب الدع��م . مت انفاق ال��دولرات احلا�ضل��ة من بيع 
النف��ط واقامة مو�ضم احلج يف اط��ار �ضفقات ملياردية، 
ف�ض��ال عن الطاع��ة العمي��اء لأمريكا واوروب��ا يف جميع 
املج��الت ل�ضيم��ا املوافق��ة ال�ضريحة عل��ى العرتاف 

ب�ضرعية الكيان ال�ضهيوين والرتحيب ب�ضفقة القرن.
ظاه��ر الم��ور كان يوحي ب��ان جميع املقدم��ات كانت 
مهي��اأة لب��ن �ضلم��ان لتنفي��ذ ماآرب��ه وكم��ا يق��ال ف��ان 
املقت�ضيات كانت موجودة واملوانع مفقودة . �ضدر امر 
الهج��وم عل��ى احلديدة به��دف حما�ضر جماع��ة ان�ضار 
اهلل ج��وا وبحرا. حل��ت �ساعة ال�سفر ب�س��روط امريكية 
م�ضبق��ة توؤك��د �ض��رورة ان تك��ون العملي��ات خاطف��ة 

وحا�ضمة .
الم��ارات ويف خطوة لدعم م�ض��روع اإبن �ضلمان قامت 
بتعبئ��ة 12 ل��واءا من ق��وات التحالف اإل��ى جانب لواء 
العمالق��ة وو�ضعته��م حت��ت ام��رة ط��ارق عفا�ش جنل 
�ضقي��ق الرئي���ش اليمن��ي ال�ضاب��ق عل��ي عب��د اهلل �ضالح 

وزجت بهم يف حرب احلديدة.
املخطط كان قد حدد مهلة �ضهر لحتالل احلديدة كحد 
اق�ضى، لكن التقدم ال�ضري��ع واخلاطف للقوات الغازية 
يف طري��ق ال�ضاحل املعب��دة ا�ضطدم ب�ضم��ود اليمنيني. 
تن�ضل��ت امري��كا عن تق��دمي الدع��م لق��وات التحالف يف 

عملياتها باحلديدة وذلك بعد ان ادركت بانه مت التالعب 
به��ا ب�ضب��ب املعلوم��ات ال�ضتخباراتي��ة املغلوطة التي 

قدمها ال�ضعوديون والماراتيون اليها.
ومب��ا ان��ه كان ق��د مت زج ا�ض��م ترام��ب وامري��كا يف 
العدوان عل��ى اليمن، فان وا�ضنط��ن رات نف�ضها مرغمة 
بالتايل على حتجيم م�ضاعداتها ال�ضتخباراتية والتاكيد 

ثانية على �ضرورة انهاء احلرب ب�ضكل �ضريع ونهائي.
نتائ��ج العدوان مل تك��ن كما جرى التخطي��ط لها على 
ال��ورق حيث كان من املقرر ان يتم ال�ضتيالء على مطار 
احلدي��دة كه��دف ا�ضا�ضي، ولكن ما ن�ضاه��ده اليوم على 
ال�ضاح��ة هو تطويق الق��وات الغازية م��ن ثالث جبهات 
وقط��ع ات�ضالها مع اجلهات اخللفي��ة الداعمة لها، المر 
ال��ذي ح��دا باأمريكا اإل��ى خو���ش غمار املعرك��ة جمددا 
ع��ر مروحياتها لتق��دمي الدعم اللوج�ضت��ي اإلى القوات 

املحا�ضرة  .
حالي��ا حيث تث��ار الكثري من ال�ضكوك ح��ول م�ضداقية 
امري��كا واوروب��ا واعوانه��ا ع�ضكري��ا واعالمي��ا ، ف��ان 
اجلمي��ع بات��وا يت�ضبث��ون باملبع��وث الدويل اإل��ى اليمن 
مارتن غريفيث ويعقدون المل على و�ضاطته ل�ضتعادة 
املي��اه اإل��ى جماريه��ا ، لك��ن اللج��ان ال�ضعبي��ة اليمنية 
الظاف��رة ترف�ش اي م�ضاومة او مفاو�ضات حول �ضيادة 

احلديدة يف ظل النت�ضارات التي حتققها.

تقارير

الع�ضكري��ة  احل�ضاب��ات  ك��ل  خلط��ت  خ�ضائ��ر  اأنه��ا 
العدواني��ة بال�ضاح��ل الغرب��ي حي��ث ح�ضدته��ا معارك 
اأ�ضطوري��ة �ضارية و�ضدي��دة الق�ضوة وعميق��ة يف عنفها 
ويف ذروة ا�ضتعاله��ا بجبه��ات ال�ضاح��ل الغربي خا�ضها 
جماه��دو اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة وابن��اء القبائ��ل 
العزيزة املعركة بب�ضالة وجدارة وعنفوان هذه املعارك 
الدفاعي��ة تديره��ا ارادة اميانية وعق��ول ذكية و�ضواعد 
ثابت��ة ول ت��زال اغل��ب حقائقه��ا الع�ضكري��ة بعيدة عن 
عد�ضات امل�ضوري��ن وو�ضائل الإع��الم با�ضتثناء العالم 
احلرب��ي اليمن��ي واملجاهدي��ن ال�ض��داء الذي��ن يوثقون 
خ�ضائ��ر الغ��زاة واملرتزق��ة ق��در م��ا ي�ضتطيع��ون رغ��م 
ان اخل�ضائ��ر اك��ر مم��ا يوثقون��ه حمل��ة �ض��دق الكلمة 
والعه��د والوف��اء وال��ذي يكب��دون الغ��زاة واملرتزق��ة 

والرهابي��ني فيه��ا اق�ض��ى اخل�ضائر واأم��ر الهزائم يف كل 
ميادي��ن املعركة... خ�ضائر ع�ضرة اي��ام اذاقت العدوان 
م��رارة الذلل والنك�ض��ار والنه��زام . ه��ذه اخل�ضائ��ر 
الت��ي تكبدها الغ��زاة واملرتزق��ة يف معاركه��م اخلا�ضرة 
بال�ضاح��ل الغربي تعد خ�ضائر �ض��وداء غريت كل �ضيء. 
خ�ضائر تثبت ان الكلم��ة لرجال اجلي�ش اليمني واللجان 
ال�ضعبية حيث وان هذه الرقام موثقه من كافة امل�ضادر 

الع�ضكرية والعالمية الر�ضمية .. 
والبداي��ة م��ن: اخل�ضائ��ر اللي��ه جت��اوزت ال���� 165 
دباب��ة ومدرع��ة والية ع�ضكري��ة منها 37 الي��ة ع�ضكرية 
مت تدمريه��ا يف ث��الث عملي��ات جوية نفذه��ا �ضالح اجلو 
اليمن��ي امل�ضرّي -تدم��ري بارجة حربي��ة ب�ضاروخني من 
طراز املندب1 البحري و�ضبط زورق حربي فرن�ضي ...

قتي��ال   2386 ال  جت��اوزت  الب�ضري��ة  اخل�ضائ��ر  ام��ا 
والف��ازة  واجل��اح  واحل��وك  بالدريهم��ي  وجريح��ا 
والنخيل��ة  حي���ش  وحمي��ط  وامل�ضيخي��ة  واملجيلي���ش 
وحميط غفيلقة حيث وان ح�ضّة ال�ضد من هذه اخل�ضائر 
ارب��ع كتائب تابعة لألوية العمالقة الداع�ضية مت ابادتها 
ب�ضكل �ضبه كام��ل اي تبقى القليل منها احياء جزء منهم 
ا�ضت�ضل��م وعدده��م 165 تقريب��ا اإل��ى اللحظ��ة والبقي��ة 

لزالوا حما�ضرين . من �ضم��ن اخل�ضائر الب�ضرية اأي�ضاً 
م�ضرع 86 �ضابطا وجندي��ا بحريا غازيا كانوا على منت 
البارجة احلربية املدم��رة وهم من اجلن�ضية الإماراتية 
وال�ضعودي��ة واليمني��ة وال�ضوداني��ة والأجنبية اأغلبهم 
م��ن الماراتيني. هذه اخل�ضائر هي اكر واأق�ضى خ�ضائر 
اآلية وب�ضرية تكبدها الغزاة واملرتزقة بهذه احلرب منذ 
ثالث��ة اعوام ون�ضف وبزمن قيا�ض��ي ل يتجاوز الع�ضرة 

ايام فقط...
البع���ش يط��رح �ض��وؤاًل �ضريح��اً مل��اذا خ�ض��ر الغزاة 
واملرتزق��ة هذه اخل�ضائر املرعب��ة. اجلواب هو ان حجم 
الهج��وم عل��ى احلدي��دة كان كبريًا وعل��ى ثالثة مراحل 
ك��رى نفذتها ع��دة دول عدوانية برًا وبح��رًا وجوًا اإلى 
جان��ب مرتزقته��م لذل��ك من الطبيع��ي ان يتكب��د الغزاة 
واملرتزقة هذه اخل�ضائر القا�ضي��ة نظرا للهزمية املريرة 
واملذل��ة التي نالوها من املجاهدي��ن البطال الذين لقنوا 
الغ��زاة واملرتزقة ابلغ درو�ش ع�ضكرية يف خو�ش حرب 

القب�ضة املميتة.... 
باخلت��ام ان الهروب من الع��رتاف بواقع الهزائم بات 
غائ��ب واخف��اء اخل�ضائر ا�ضبح م��ن امل�ضتحيل اخفاوؤه. 
وتخدير وت�ضليل ال�ضعب ال�ضعودي واخلليجي واملغرر 
بهم هو احلل الفا�ضل ال��ذي ليزال �ضاري رغم الف�ضائح 
املخزي��ة والكبرية فال خيار غريه لديه��م من اأجل تاأهيل 
املعنوي��ات الع�ضكري��ة املنه��ارة والنف�ضي��ات املحطم��ة 
وال�ضتنزاف الذي يخلق��ه اأ�ضود اجلي�ش واللجان للفتك 
بهم ا�ضب��ح ي�ضتهدف العمود الفق��ري للغزاة واملرتزقة 
�ض��واء ال�ض��الح او املال .. وم��ا اأعظم اأي��ام اهلل وا�ضماها 
عندما تاأتي باأخبار رجال اهلل باحلقائق تلو احلقائق من 
امليدان لتك�ضف امل�ضتور عن الغزاة واملرتزقة وما يحدث 

لهم ب�ضاحات الوغى على ايدي املجاهدين البطال.

X10 أياں بالساحل الغربي .. خسائر دامية وهزائں منكرة للغزاة ومرتزقتهں

ت�������������ع�������������رف ع����������ل����������ى أص���������������ن���������������اف امل��������������رت��������������زق��������������ة ف���������������ي ال�������ي�������م�������ن

بن سلمان.. مستنقع احلديدة وأمريكا واإلمارات والتحالف

»تقرير عسكري«
خس���ائر الغزاة ومرتزقتهم بال�ساحل الغربي خالل 10اأيام وفق امل�سادر الر�سمية »وكالة �سباأ - قناة 
امل�س��رة« اإ�سافًة لر�س��د دقيق ملا ن�سرته وكاالت اعالم العدو الر�س��مية ابتداًء من 13_ 23 يونيو2018م 
هي خ�س��ائر �س��خرت من حتالف العدوان على امل�س��توى االقليمي والدويل وعربرّ خرباء ع�سكريون عن ذلك 
بلغ��ة ع�س��كرية �س��ريحة ان حتالف الع��دوان مل يكتف بالهزمي��ة املذلة بل تكبد خ�س��ائر قا�س��ية وباأيام 

حمدودة وقد �سكلت �سربة قاتلة لقيادة الغزاة على امل�ستوى اال�سرتاتيجي...
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مقن�����������اص الف��������ازة!
كتب/مصباح الهمداني

■ �ضحي��ح اأين كتبُت ع��ن تقطيع الثعبان يف ال�ضاحل الغرب��ي؛ اإل اأن املتحدث 
با�ضم حتالف العدوان اأ�ضبح ي�ضتكي من ن�ضطاء اجلي�ش واللجان، وكالمه هذا 

جعل قلمي ينزف بغزارة، ويكاُد يطري اإلى الفازة..
لهذا لبد اأن نتوقف عند نقطة واحدة من برت الثعبان هناك...

وق��ع الق���ش، وجن��ح الع��زل، ومت الف�ض��ل، واطماأن��ت الفازة حت��ت �ضيطرة 
رج��ال الرجال، واأ�ضبَح مرتزقة الغ��زاة، ونعالهم يف و�ضٍع ل يح�ضدون عليه، 

واأر�ضلوا الر�ضائل تلو الر�ضائل لإنقاذهم من موٍت حمقق... 
جم��َع الإماراتي الهاربني واملتخلفني من عبي��ده الأراذل واأخرهم باأن اخلطر 
يداهم مدرعاته واآلياته، واأن كتائبه حما�ضرة، ومرتزقته حتت النار، وحاول 
م��ع ُحرا�ش ال�ضتم��ارات واملليارات، لك��نَّ الروؤو���ش دارت، والعزائُم خارت، 
واأن��زل »تارك عفا�ش« راأ�ضه، واأحنى »�ضادق الدودي« ظهره، وكل واحٍد من 

البقيِة اأ�ضابه ال�ضمم، والعمى والبَكْم...
التف��ت الإمارات��ي اإلى خ��َدِم احُلرا�ش من اأبن��اء اجلنوب، والذي��ن جاوؤوا بال 
ق�ضي��ة ول هدف؛ اإل الرت��زاق والعمالة، وم�ضَح على حلاُهم الطويلة، ودهَن 
رُه��م بدراهم البارات التي �ضرفه��ا، ووعظهم باأنهم  وجوهه��م الرخي�ضة، وذكَّ
ُحم��اة احلان��ات، وبوا�ض��ل احلوري��ات، ود���شَّ يف جيوبهم بع���ش الدراهم و 

الريالت...
وودعهم بعد اأن هددهم بالق�ضِف اإن ارتدوا على اأعقابهم...

و�ض��َل الرتل اإلى الفازة ومعهم كتيبة من احلبة ال�ضوداء، والطائراُت تظللهم 
كمظالٍت يف يوٍم قائظ..جاوؤوا لفك احل�ضار، ومت ا�ضتيعابهم بكل اقتدار..

��ار، ل تت�ضاءلوا من اأين جاوؤوا؟ وكيف  ا�ضتقبله��م الأحرار، اأحفاد الكرار وعمَّ
نزلوا، وكيَف انتظمت اأ�ضرابهم، وارت�ضت �ضفوفهم..

اإن راأيَت اأفعالهم ظننتهم بالآلف، واإن انق�ضع الغبار وجدتهم بالع�ضرات...
اأم�ض��َك الأول ب�ض��اروخ موج��ه، و�ضدده نح��َو اإحدى املدرع��ات القادمة، طار 
ال�ض��اروُخ ك�ضق��ر يط��ارد فري�ضة، و�ضيح��ات املجاهد«يارب �ض��دد« ترافقه، 
وي�ض��دد اهلل وحت��رتق املدرعة وي�ضت��وي بداخلها من ك��رثت ذنوبه ورخ�ضت 

قيمته..
وياأت��ي طق��م اآخر وي�ض��ق طريقه يف اخل��ط الإ�ضفلت��ي؛ وي�ضدد اأح��د الأ�ضبال 
طلق��ًة واح��دة ت�ضيب ال�ضائق يف مقت��ل، ويخرج الطقم ع��ن الطريق وت�ضتعل 
في��ه الن��ريان، ويحرتق البع�ش وينج��وا البع�ش، لكنَّ الناج��ي ل يِجُد �ضوى 

الر�ضا�ش املُ�ضدد اأو الهروب يف اأر�ٍش ل يعرُف م�ضرقها من مغربها..
مدرع��ٌة اأخرى حت��رتق ب�ضاروخ اآخر، و�ضاحنة ت�ضتع��ل فيها النريان، وطقٌم 
ثاٍن وثالث ورابع..كل هذا يف دائرٍة �ضغرية ، يف مقنا�ش الفازة..لكنه مقنا�ش 
من ن��وٍع فاخر ل ي�ضيُد اإل املدرعات املح�ضن��ة، والأطقم املدرعة، والدبابات 

امل�ضفحة..
اأذهلن��ي اأحُد الأولياء العظم��اء، وقد اعتلى اإحدى الت��الل ال�ضغرية، وجل�َش 
جل�ض��ة ال�ضالة قبل الت�ضليم، ورفع ر�ضا�ضه يف و�ضعية الت�ضديد، ووجهه نحو 

املدرعات القادمة..اأخَذ يقن�ش ويقن�ش..
وفيم��ا كانت احلرائق ت�ضتعُل يف كل م��كان، اإلَّ اأن منظر الهاربني على اأقدامهم 

تثري ال�ضفقة.. 
اأحده��م �ض��وداين �ضقط على الإ�ضفل��ت جريًحا، فاأحالته املدرع��ات الهاربة اإلى 
خرق��ٍة بالي��ة، وقطع��ت اأطراف��ه، ودا�ض��ْت باإطاراتها جثته وجث��ث اجلرحى 

املرتنحة يف الطريق.. 
اأح��ُد املرتزقة جنا من امل��وت واأوقف اإحدى املدرع��ات فتوقفت، واأخذ يجري 
خلفها كفرٍخ يلحق باأمه الدجاجة، لكنها توقفْت قلياًل وما اإن اقرتب منها حتى 
تركت��ه لتلوذ بالفرار، لأنه مل يُكن من احلبة ال�ضوداء، فهو جنوبي واجلنوبي 

اأرخ�ُش العبيد..
مدرع��ة متم��ردة؛ خرج��ت من خطه��ا الإ�ضفلت��ي اإلى حتفه��ا، بع��د اأن �ضادها 

�ضاروخ موجه، و�ضعَد بركابها ع�ضرات الأمتار جًوا، وقطعهم اإربا اإربا...
كان الط��رياُن عاجًزا بائ�ًضا م�ضلوًل، فلي�ش هن��اك معركة، ول توجد مواجهة، 
ف��ال جي���ٌش يهاجم، ول مدرعات معتدي��ة، كل ما ي�ضاهده ه��و تطايُر مدرعة له 
هن��ا، اأو اح��رتاق طقم هناك..وي��رى م�ضاهُد هروب مرتزقت��ه يف كل اجتاه بال 

بينة ول بو�ضلة...
التهم��ت الفازة ع�ضرات الآلي��ات وع�ضرات املرتزقة، ومازال��ت بانتظار املزيد 

وبخطط جديدة...
ولو اأنهم �ضمعوا �ضوت ال�ضيد القائد حني اأعذر واأنذر واأخرهم اأن با�ضتطاعتهم 
الو�ضول اإلى نقطة هنا اأو هناك.. لكن احل�ضم والتنكيل والتقطيع �ضيكون على 
ي��د اأبناء اليمن الأحرار ال�ضجعان: لوفروا على اأنف�ضهم هذا الإذلل والهزمية 
واله��وان.. �ض��الم اهلل عليكم ي��ا اأ�ضبال واأبط��ال واأقيال واأ�ض��ود ومنور اليمن، 
اإنكم الي��وم ت�ضطرون باأياديكم امل�ضددة واأقدامك��م الطاهرة وقلوبكم الثابتة؛ 
واإميانك��م الرا�ض��خ ومبادئكم النبيلة؛ تاريًخا جدي��ًدا ليمن جديد، يعيد املجد 

ويحكي عن مين الإميان وعن اأويل الباأ�ش والقوة العرفان...
اإنكم الأ�ضبال الرجال، واأنتم الفخر والعز، فلله اأمهاٌت اأجنبتكم، واآباء ربوكم، 

وقبيلة احت�ضنتكم، وم�ضريٌة وعتكم، وقائٌد دربكم ...
هلل اأنتم ومدرع��ات الغرب حترتق بباأ�ضكم، وجماجم الغ��زاة املرتزقة تتطاير 

بر�ضا�ضكم..
ل�ضتم وحدكم، لأن مقايي�ش الدنيا بكلها، تقول عك�ش ما نرى!

ل�ضتم وحدكم، لأن ما تفعلونه بجيو�ش وعتاد العامل كله اأذهَل العامل كله!
معك��م..  اجلزي��رة  يف  امل�ضت�ضعف��ني  معكم..ودع��وات  وحدكم..ف��اهلل  ل�ضت��م 

ودعوات �ضحايا الطريان ت�ضاندكم.
ل�ضتم وحدكم..فالعدُل اجلبار القوي املنتقُم معكم.. وقد قال وقوله احلق

)اإن تن�ضروا اهلل ين�ضركم ويثبت اأقدامكم(
فعلى اأيديكم �ضتغرق البارات وتذهب ريُح مملكة الر�ضوات!

■ مل ي��دع ائتالف العدوان ال��دويل امل�ضكل 
م��ن الغ��رب واأتباع��ه يف املنطق��ة، جم��اًل 
لل�ضك يف اأن املعركة التي يخو�ضها ال�ضعب 
اليمن��ي �ض��د ه��ذا الئت��الف هي ج��زء من 
ب��ني  املنطق��ة  يف  ُتخا���ش  الت��ي  احل��رب 
�ضعوبها م��ن جهة وع��دوان براأ�ش اأمريكي 
واأدوات اإقليمية وعربية، ومرتبطة لدرجة 
اأن التاأث��ري املتب��ادل ب��ني ال�ضاحات وا�ضح 
للغاي��ة، اإذ اإن خل��ط الأوراق جائ��ز يف اأي 
حلظ��ة، ف��الأدوات م��ن ال�ض��الح وو�ضائ��ل 
الإع��الم وطرق النف��اق هي ذاته��ا، كما اأن 
اأ�ضاليب مقاومتها هي ذاتها يف كل امليادين.
يف ك��ل مع��ارك املنطق��ة يتواج��د الغرب��ي 
مبا�ض��رة  والأوروب��ي-  الأمريك��ي   –
والإع��الم  وبال�ضيا�ض��ة  بال�ض��الح  اأو 
وال�ضتخب��ارات ويف م�ضت��وى تابع ومُمول 
يتواج��د اخلليجي كم��ا يتواج��د ال�ضم�ضار 
يتواج��د  الأدن��ى  امل�ضت��وى  ويف  الرتك��ي 
الإرهاب��ي التكفريي واملرت��زق، وكيفما مت 
احلدي��ث اأو ذهب الجت��اه يتواجد الكيان 
ال�ضهي��وين، ومبا اأن لليم��ن موقعه اجليو- 
ا�ضرتاتيج��ي على املدخ��ل اجلنوبي للبحر 

الأحم��ر وحي��ث اإن معرك��ة فل�ضط��ني ه��ي 
معرك��ة »اأن�ضار اهلل« كم��ا اأعلنت احلركة، 
يتواج��د الإ�ضرائيل��ي وي�ض��ارك اإلى جانب 
الع��دوان ال�ضعودي باحلرب عل��ى اليمن، 
ويف �ضورية املعروف��ة مبوقفها القومي اإلى 
جان��ب موقعها اجليو- �ضيا�ض��ي وتاأثريها 
عل��ى الق�ضية الفل�ضطيني��ة ودعمها املطلق 
له��ا، اأي�ض��اً يتواج��د الإ�ضرائيل��ي بدعم��ه 

للتنظيمات الإرهابية.
اأقطاب ائت��الف العدوان الدويل لها م�ضالح 
يف عدوانه��ا عل��ى املنطق��ة، خمتلف��ة ع��ن 
بع�ضه��ا ولكنه��ا تتقاطع يف جوان��ب منها، 
فالغرب��ي مهت��م با�ضتن��زاف املنطق��ة ببيع 
ال�ض��الح مقابل ما يدفعه للنفط وباملح�ضلة 
يح�ض��ل عل��ى النف��ط ب�ضع��ر �ضب��ه جماين، 
والرتك��ي لي�ش اإل ترانزي��ت يقب�ش عمولة 
عل��ى خدمات��ه واأحيان��اً يجته��د م��ن تلقاء 
نف�ضه واخلليجي يكفيه تعيينه على كر�ضي 
يورثه مل��ن بعده وحمايته م��ن �ضعبه ومن 
النتق��ادات الدولي��ة ل�ضيا�ضت��ه املغرقة يف 
القم��ع، ويف قلب مركز امل�ضالح من احلرب 
يف املنطق��ة يقب��ع الكي��ان الإ�ضرائيلي، فما 

يج��ري يف املنطق��ة م��ن معارك يخ��دم اأوًل 
الكي��ان الإ�ضرائيل��ي ويزيد م��ن تغطر�ضه. 
وخا�ض��ة اأنه يوجد من ينوب عنه ويريحه 

من القتال يف اجلبهات.
ه��ذه املع��ارك املت�ضل��ة زمني��اً ومكاني��اً يف 
املنطق��ة ب��ني �ضعوبه��ا وب��ني ال�ضتعم��ار 
القدمي واأتباعه تو�ضلنا للقول: اإن املعارك 
يف املنطق��ة ه��ي اأج��زاء م��ن ح��رب غربية 

م�ضتمرة منذ اأكرث من قرن تهدف لل�ضيطرة 
واإركاع املنطق��ة، فما ي�ضيب اليمن ي�ضيب 
الإره��اب يف  انت�ض��ار عل��ى  واأي  �ضوري��ة 
�ضوري��ة والع��راق انت�ض��ار عل��ى ممولي��ه 
وداعمي��ه يف اليمن، ويق��رب اأكرث من نهاية 
الكي��ان الإ�ضرائيل��ي. فمعرك��ة اليم��ن ه��ي 
معركة �ضورية. واحل��رب القادمة �ضاحتها 

فل�ضطني.

و�ضف��وك بال�ضاح��ر والكاه��ن واملجن��ون؛ 
وم��ن حي��ث لي��درون باأنها �ضف��ة الأنبياء 
واملر�ضل��ني عليه��م ال�ضالم م��ن باطل يهود 
بني اإ�ضرائيل وكف��ار اأعراب مكة وجبابرة 

قري�ش امل�ضركني وفرعون م�ضر القدمي.
يا جماهد ال�ضمود اليماين 

قالوا ما قالوا.. وفعلوا ما فعلوا
واإرادت��ك وعزميت��ك لتل��ني ولت�ضتك��ني.. 
اإرادة ميني��ة متمي��زة ل تل��ني.. وعزمي��ة 
مقد�ض��ة م�ضتم��دة م��ن اأول��ى الع��زم م��ن 

الأنبياء واملر�ضلني عليهم ال�ضالم..
عن ماذا اأحدثَك ياجماهد اليمن املعا�ضر؟.. 
والتح�ضي��د  احل�ض��د  ق��وم  ع��ن  �ضاأحدث��ك 
وح�ضود قوى ال�ضتكبار والغزو والحتالل 

والنفاق وال�ضقاق والرتزاق..
ح�ض��د ع�ضكرياً كان كفي��اًل بتحرير فل�ضطني 

كل فل�ضطني.
حت�ضيدًا مالي��اً كان كافياً لإطعام كل فقراء 

العامل وامل�ضلمني.
ح�ضود ع�ضكرية اأرادت جتفيف دم العروق 
واإزه��اق الروح من اجل�ض��د اليماين الواحد 
لتمزيقه وتق�ضيم��ه ثم توزيعه غنائم حرب 
لل�ض��ركات الأمريكية بالراأ�ضمال اليهودي..
اإل��خ، كن��ت اأيه��ا املجاهد اليمن��ي عزرائيل 
احل��ق تنت��زع اأرواح الغ��زاة، تر�ضلها اإلى 

جهنم وبئ�ش امل�ضري.
وغ��دًا �ضرتوي اجل��دات والأمه��ات حكاية 
م��ا قبل الن��وم لالأطفال؛ غدًا، غ��دًا �ضيكتب 
�سباط العدوان مذكرات عن بطولت مقاتل 
ب�ضيط اجرتع املعجزات وهزم اأبو ال�ضالح 
الأمريكي واأم ال�ضالح الإ�ضرائيلي؛ وكذلك 
اأدب احل��رب �ضيظهر روايات وروايات عن 
اأ�ضطورة جماهد واج��ه العدو وباإمكانيات 

عفى عنها الزمن بالتو�ضكا وال�ضام.0.
روايات وق�ض�ش وحكايات مروية وموثقة 
بال�ض��وت وال�ض��ورة، تتح��دث عن جماهد 
مغوار و�ضج��اع ومقدام ميت�ض��ق الكال�ضن 

والآر ب��ي ج��ي والكورنيت، جماه��د اأغتنم 
مدرع��ة حم�ضن��ة م��زودة باأح��دث تقنيات 
للنج��اة؛  طلب��اً  املرت��زق  تركه��ا  احل��رب 
وجماهد اآخ��ر قاتل وب�ضرا�ض��ة حتت وابل 
من الق�ض��ف ال�ضاروخي البحري واجلوي 
وال��ري، اإنه��ا الإرادة اليمني��ة والعزمية 

الإميانية..

أخي املجاهد اليمني..
لحتزن ولتبايل من �ضكاكني غدر الداخل.. 
يتجرع��ون  هاه��م  الكاأ���ش  نف���ش  وم��ن 
و�ضيتجرع��ون والدور قادم عليهم جميعاً.. 
�ضيتجرع��ون �ُضم �ضكاكني الغ��در الأعرابي 
والأمريك��ي والإ�ضرائيل��ي؛ وبالفع��ل ف��اإن 
�ضكاكني غدر التحال��ف قد و�ضلت اإلى نحر 
البع�ش ونح��رت البع�ش الآخر، والبع�ش 

ينتظر دوره، ول مغيث للقوم الظاملني..
يا جماه��د اليمن ال�ضهم.. غ��دًا �ضت�ضمع من 
ينا�ض��دك وي�ضتغي��ث ب��ك وم��ن الأرا�ض��ي 

املحتلة بالأجنبي والداع�ضي..
بالأم���ش �ضمعن��ا منا�ضدة م��ن احلراك ويف 
�ض��دارة املنا�ض��دة الأخ احلوث��ي.. وقب��ل 
ذل��ك �ضمعن��ا ن��داء ا�ضتغاث��ة م��ن جزي��رة 
م��ن  حررون��ا  اهلل  اأن�ض��ار  ي��ا  �ضقط��رى.. 
الحت��الل الإمارات��ي؛ وقب��ل ذل��ك بكث��ري 
�ضرخ الإخ��واين �ضوقي القا�ض��ي يا رئي�ش 
اللجن��ة الثوري��ة العلي��ا ننا�ض��دك معاجلة 

جرحى الإخوان يف م�ضت�ضفيات �ضنعاء...
ي��ا جماه��د اليم��ن والإ�ض��الم احل��ق يف كل 
اجلبه��ات.. كنت م��ا كنت، و�ضتك��ون اأكرث 
مم��ا كن��ت، ورغ��م اأن��ف الأع��ادي حقق��ت 
اأ�ضط��ورة  وانت�ض��ارات..  انت�ض��ارات 
اجرتح��ت املعج��زات يف ميادي��ن الوغ��ى، 
�ضتت��وج بانت�ض��ار حا�ض��م خمت��وم بخت��م 

�ضاحل تهامة اليمن كل اليمن.
يا جماهد اليمن الأ�ضطورة واملعجزة..

�ض��الم اهلل علي��ك ور�ض��ى اهلل عن��ك اأينم��ا 
وكيفما كنت..

الثبات.. الثبات.. ال�ضر.. ال�ضر
الإرادة.. الإرادة.. العزم.. العزم

وبعون اهلل الق��وي العزيز اأنت املنت�ضر اإن 
�ضاء اهلل تعالى..

التوقيع: مواطن ميني

من مواطن ميني، اإل��ى جماهد ميني اأ�سيل، عريق، 
اأخ��ي املجاهد اليمن��ي ال�سامد ال�ساب��ر الثابت، �سالم 
واأي��دك  وحم��اك  عن��ك  اهلل  ور�س��ى  علي��ك،  اهلل 
ون�س��رك عل��ى ع��دو خارج��ي اأك��ر توح�س��ًا وعدو 

داخلي ا�ستوح�ش وتنمر باخلارج العدواين.

أما بعد
اأيها املجاهد الب�ضيط ب�ضاط��ة الإن�ضان اليمني العريق بامللب�ش 

واملاأكل وال�ضكن وال�ضالح.
اأيها املجاه��د املتوا�ضع باملعاملة ودماثة الأخالق؛ والعنيد يف 
مواجه��ة اأعداء اهلل واخللق والإن�ضاني��ة؛ واجل�ضور �ضد قوى 

ال�ضتكبار واأذنابهم.
اأيه��ا املجاهد الثاب��ت يف ميادين الأ�ضلحة الرقمي��ة من الإبرامز 
والراديل وتوماه��وك وك��روز وال F16 والF35 والأبات�ضي 
والأقم��ار ال�ضطناعي��ة، جماه��د اأ�ضيل ثاب��ت ل يتزحزح اأمام 

جة بكل م�ضتلزمات الإبادة ال�ضاملة.. جيو�ش ممولة ومدجَّ
اأيه��ا املجاه��د املتف��اين لنيل ر�ض��ى اهلل �ضبحان��ه وتعالى، ومن 
اأج��ل اإنق��اذ �ضع��ب ووط��ن ي��راد اغتيال��ه بدياث��ة البع�ش من 
اأبنائ��ه اأذناب الأذناب من اآل �ضعود وعيال زايد ومل�ضلحة بني 
�ضهيون اليه��ود واأمريكا.. اأيها املجاهد ال�ضابر وال�ضبور على 
تنكر اأبناء جلدتك؛ وا�ضتنكار اأبناء وطنك العربي؛ وا�ضتحالل 
اأدعياء الإ�ض��الم الوهابي والإخواين لدم��ك الطاهر الزكي الَّذي 

روى كل الرثى اليماين..

أيها املجاهد الشامخ..
اأخرج��وك م��ن دي��ن الإ�ض��الم باملجو�ض��ي لإه��دار دم��ك اإف��كا؛ 
واأنك��روا علي��ك عروبتك الأ�ضلي��ة بالفار�ضي ال�ضف��وي للتاأكيد 
على �ضفك دمك؛ وا�ضتنكروا عليك جن�ضيتك اليمنية بامللي�ضيات 
بنعت��ك  والواجب��ات  احلق��وق  علي��ك  و�ض��ادورا  الإيراني��ة؛ 
باملتمرد والإنقالبي؛ وا�ضت�ضدروا �ضدك اأحكام وحكم بالإعدام 
بق��رارات اجلامع��ة العربية وجمل�ش الأمن ال��دويل، وح�ضروك 
يف زاوي��ة الإ�ضتهداف والإ�ضتح��الل العن�ضري لالإمعان يف قتلك 
اإينم��ا وكيفما كنت �ضلماً وحرب��اً، حياً واأ�ضريًا وميتاً ثم التمثيل 

بج�ضدك الطاهر �ضحاًل و�ضلخاً.

أيها املجاهد الكرار..
ي��ا جماه��د الكال�ض��ن والكورني��ت.. قاتل��وَك باأح��دث الأ�ضلحة 
الفتاك��ة، ومنعوا عنك حق الت�ضلح للدفاع عن النف�ش والأر�ش 
والعر���ش، حا�ض��روك بلقمة العي���ش بعد ال�ضيا�ض��ة والأعالم 

والعدوان؛ وممنوع عليك حق العالج جريحاً باخلارج.

ال�����������ي�����������م�����������ن ي��������������خ��������������وض م��������ع��������ر����������ت��������ن��������ا

رسالة إلى مجاهد ميني.. أسطورة اجترحت املعجزات

������ّب������ن.. ي������ا م�����ج�����اه�����دًا ب�����احل�����ق ال�����ق�����رآن�����ي املجُ

كتب/ راتب شاهين:

كتب/جميل أنعم العبسي
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تتوي��ج انت�ض��ارات ال�ضاحل بدفع��ة �ضواريخ مل تك��ن بح�ضبان قوى 
الع��دوان �ضاعفت من هزميته��م النف�ضية وراكم��ت هزائمهم الع�ضكرية 

و�ضاروا منك�ضرين وهذا هو الأكيد والأهم!!
فبع��د اأن اعتق��دوا اأن ال�ضواري��خ البال�ضتي��ة كان من املمك��ن اأن يتم 
اطالقه��ا به��ذه الكثاف��ة بداي��ة حملته��م العالمي��ة والع�ضكري��ة عل��ى 

احلديدة، اأما اليوم فمن امل�ضتبعد اأتاتا

لكنها اأتت هكذا بعد انت�ضارات مينية مبا فيها من دللة على اأن اليمن 
مل يعد يف وارد الردع فقط بل واحل�ضم واحلزم

ماذا يعني هذا التحول يف ا�ضرتاتيجية اليمنيني؟ اأمل تكن �ضواريخهم 
تاأتي وقت الرتاجع؟!!

ه��ذه تقديراتهم وت�ضاوؤلتهم اأما تقديرات رجال اهلل فقد اأتت خمالفة 
لكل التوقع��ات واأتت �ضمن ا�ضرتاتيجية مواجه��ة الت�ضعيد ومواكبة 
النت�ض��ارات نحو الأعلى حت��ى التحرير وانتقام��ا لل�ضهداء وما دمره 
املجرم��ون. لن تتوقف الهزمية النف�ضية والهلع عند م�ضتوى خ�ضو�ضا 
اأن المارات تتح�ض�ش وترتقب ن�ضيبها يف كل وقت و�ضيزداد القلق بعد 

�ضواريخ اليوم على الريا�ش؟
وباملنا�ضب��ة لزال��ت الأه��داف القت�ضادية حمي��دة يف ا�ضرتاتيجية 
الق��وة ال�ضاروخي��ة، مما ي�ضري ال��ى اأن النف�ش طويل وهن��اك تر�ضانة 
كافي��ة للمرحلة املقبلة وتتعاظم مبا يكفي ملواجهة اأي مرحلة، واأي�ضا 
لزال بالإم��كان قطع خط املالح��ة الدويل، والتاأخري اقام��ة حجة اأمام 
املجتم��ع الدويل ليدرك اأن هذا الع��دوان خطر عاملي يهدد خط التجارة 

العاملي على البحر.

بكل املقايي�ش نحو اأمام مرحلة متقدمة اأظهرت تعاظم قوة وتر�ضانة 
ال�ضع��ب اليمن��ي ب�ضكل لفت اأظه��رت لي�ش تعاظم الق��وة ال�ضاروخية 
فح�ض��ب ب��ل والق��وة الع�ضكري��ة امليداني��ة ول اأدل على ذلك م��ا ن�ضره 
الع��الم احلرب��ي م��ن م�ضاه��د مث��رية تثب��ت اأن التحول عم��الق بهمة 

الرجال واخال�ضهم وتفوقهم الكبري
كان عليه��م اأن يعلم��وا اأن القائ��د اليمني ابو جري��ل ا�ضتودعهم 
ب��رد قا�ش ومزلزل، لكنهم ا�ضتهزاأوا مب��ا طرحه من تكتيك التما�ضك 
واملواجه��ة مهم��ا كان��ت النتيجة عل��ى الأر�ش، وغ��ر املعتدون ما 
طرح��ه ال�ضي��د م��ن امكانية اح��داث اخرتاق هن��ا اأو هن��اك فقالوا 
الرج��ل اع��رتف بالهزمية، فوج��دوا انف�ضهم اأمام هزمي��ة نكراء مل 
ياألفوه��ا من قبل، فع��ادوا لالجتماع ملناق�ض��ة الف�ضل العالمي فقط 
م�ضتغربني عدم ت�ضديق النا�ش لهم، بغ�ش النظر عن الواقع وهذه 

م�ضكلتهم هم ل النا�ش.
لقد ك�ضر تهورهم و�ضيك�ض��رون ع�ضكريا بيقظة ووعي وباأ�ش الرجال 
ال�ضرف��اء، ومرحل��ة جدي��دة وكبرية ب��داأت تتبلور رغم اأن��ف من اأنف 

ويدركها الرا�ضخون يف العلم ال�ضيا�ضي والع�ضكري

لرمب��ا اإنه الف�ضل الع�ضكري والياأ�ش الكامل لتحقيق اأي 
اإجن��از على الأر�ش طيلة ثالثة اأعوام، ولرمبا اأن ملف 
معركة احلدي��دة التي خرجت ع��ن ال�ضيطرة وعن كل 
التوقعات واحل�ضابات الع�ضكرية املدرو�ضة واملخطط 
له��ا م�ضبق هو ما ا�ضطر هذه الدول على اإقامة اجتماع 

يعد غريبا يف وقته ويف ظروفه ال�ضتثنائية.

ل ميك��ن اأن يو�ض��ف ه��ذا الجتم��اع باأن��ه خط��وة 
طبيعية تاأتي يف اطار اإ�ضناد اجلانب الع�ضكري لدول 
الع��دوان يف عملياته على الأر���ش ول ميكن ان ياأتي 
ملجرد فقاعه ل وقع لها، لن ابعاده وحيثياته وكذلك 
تزامن��ه املتفق مع احت��دام معركة احلدي��دة وف�ضل 
المارات ومرتزقتها يف اإح��داث فوارق ا�ضرتاتيجية 

او اجن��ازات عل��ى الأر�ش جتعل من ه��ذا الجتماع 
ياأت��ي على �ضعي��د ا�ضتثنائي واأنه ياأت��ي لتغطية هذا 
الخف��اق امل��روع واملخ��زي بالأخ���ش م��ع انك�ضاف 
وافت�ضاح زيف النت�ضارات التي زجمر بها م�ضوؤولو 
النظ��ام المارات��ي يف معرك��ة احلدي��دة ومنه��ا خر 
ال�ضيط��رة عل��ى >مط��ار احلدي��دة ال��دويل< ال��ذي 
�ضرعان ما تدلت عورت��ه وات�ضح زيفه مبقاطع فديو 
حي��ه وزعها الإع��الم احلربي التاب��ع للجي�ش اليمني 

واللجان ال�ضعبية.
ومما يجعلنا على يقني بان هذا الجتماع خطوة اجرها 
الط��رف اخلا�ضر ع�ضكريا هو اإق��دام دول التحالف على 
تق��دمي ر�ض��وة مالية �ضخم��ة تقدر ب�30 ملي��ون دولر 
ل�ضركة اأجنبية مقابل حجب اإحدى القنوات الف�ضائية 
واجلي���ش  �ضنع��اء  العا�ضم��ة  حكوم��ة  تتب��ع  الت��ي 
واللج��ان ال�ضعبي��ة ملدة ثالث��ني يوم، وه��ذا ل يدل اإل 
والنك�ض��ار  والع�ضكري��ة  النف�ضي��ة  النهزامي��ة  عل��ى 

الإعالمي الذي و�سل اإلى الدرك ال�سفل من النحطاط 
والتخب��ط والتحطم التي و�ضلت له دول التحالف اأمام 
م��ا قدرات اجلي�ش اليمني واللج��ان ال�ضعبية املتفاقمة 

ومنظومتهم الإعالمية رغم توا�ضع امكاناتها.
 قوات اجلي���ش اليمني واجلان ال�ضعبي��ة التي اثخنت 
ق��وى التحال��ف ومرتزقتها بخ�ضائ��ر قيا�ضية يف الثالثة 
الأع��وام ال�ضابق��ة واأحرق��ت اأ�ضطورة اأق��وى تر�ضانة 
الأ�ضلحة الأمريكي��ة والأوربية الأف�ضل تقنيا وفاعلية 
والأكرث فتكا من طائرات مقاتلة  متطورة الى املدرعات 
والدباب��ات البرام��ز وحتى الب��وارج واملدمرات على 
البح��ر مل ت�ضلم من نريان القوات اليمنية خالل مراحل 
احلرب ال�ضابق��ة ومن اعظم النماذج والدلئل على كل 
ه��ذا ه��و ما ج��رى ويجري حالي��ا يف معرك��ة احلديدة 
التي ا�ضنت دول الع��دوان وبالأخ�ش دويلة المارات 
الت��ي اأب��ت اإل اأن تكون ه��ي من تقوده��ا، فقد جترعت 
خ�ضائ��ر هائلة ذات اأرقام مل ن�ضمع مثيلها اإل يف احلرب 

العاملي��ة الثاني��ة �ض��واء عل��ى امل�ضت��وى الب�ض��ري اأو 
الآلي��ات واملدرعات فمن��ذ اأن ب��داأت اأي )المارات( يف 
الت�ضعيد بعرك��ة احلديدة وال�ضاح��ل الغربي بقواتها 
املكونة من املرتزقة اجلنجوي��د ال�ضوداين واجلماعات 
التكفريي��ة وال�ضلفية من ابناء املناط��ق اجلنوبية الى 
الي��وم لتم�ض��ي ف��رتة 23 يوماً فق��ط كان��ت خ�ضائرها 
وف��ق اح�ضائيات هي: تدمري  بارج��ة اإماراتية بحرية 
وتدم��ري 331 اآلي��ة ومدرعة ومقت��ل واإ�ضابة اكرث من 
1323 مرتزق��اً بينه��م قي��ادات كب��رية. وغريه��ا م��ن 

اخل�ضائر التي تتلقاها اإلى ال�ضاعة ..
اأن دول  لل�ض��ك يف  هن��اك جم��ال  يع��د  الأخ��ري مل  يف 
ق��د  والإم��ارات  ال�ضعودي��ة  مقدمته��ا  ويف  الع��دوان 
خ�ض��رت املب��ادرة على الأر���ش يف كل حم��اور القتال 
باليم��ن وق��د تدل��ت عورتهم��ا اأم��ام الع��امل ومل يع��د 
مبقدورها تغطيتها خ�ضو�ضا مع وقع احداث معركة 
احلديدة التي حتولت اإلى م��ارد فتح اأبواب اجلحيم 
عل��ى اجلميع ل��ذا فالجتماع الذي اأقي��م يف جدة لي�ش 
�ض��وى عويل وني��اح دول الع��دوان مل�ض��روع احتالل 
ومتزيق اليمن الذي بداأ يدخل مرحلة الحت�ضار على 
فرا�ش م��ن الفواتري واخل�ضائر الباهظ��ة التي دفعتها 

تلك الدول من اأجل اإقامته.

تقارير

ع������ن اجتماع املامة في جدة .. ال أحد يرغب بش������رب ال���أس املرة وحيدًا 

نيابة عن وزراء الدفاع اجتمع وزراء اإلعاں.. إنه الفشل العسكري

اأن  اأعل��ى تل��ة الن�س��ر ال حت��ب  عندم��ا ت�س��ل 
حاف��ة  عل��ى  تق��ف  وعندم��ا  اأح��د،  يقا�س��مك 
الهزمي��ة فاإن��ك تبحث عم��ن ي�س��اركك وزرها، من 
ه��ذه الزاوي��ة ميك��ن فه��م اجتم��اع وزراء اإع��الم 
دول حتال��ف الع��دوان عل��ى اليم��ن، والتغري��دة 
االأول��ى لوكالة االأنباء االإماراتية يرد فيها ا�س��م 
ال�س��عودية كقائ��دة للتحال��ف يف اإط��ار تناوله��ا 

االعالمي للمعارك يف ال�ساحل الغربي لليمن.

من��ذ بداي��ة احل��رب العدوانية عل��ى اليم��ن و�ضع الع��دوان على 
اليمن ن�ض��ب عينيه احتالل كامل ال�ضاحل الغربي كاأولوية، فانطلقت 
الريا���ش يف مهم��ة غ��زو ال�ضاح��ل الغرب��ي ابت��داء من مي��دي، بينما 
انطلق��ت اأب��و ظبي من اجلن��وب حيث باب املن��دب وذوباب، تعرثت 
الريا�ش يف مي��دي، وتلقت اأبو ظبي م�ضاعدة م��ن املنافقني واخلونة 
او�ضلتها الى اخلوخة قبيل انك�ضاف امر ملي�ضيا اخليانة وزعيمها يف 
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ول يخفي امل�ضت�ضار الإعالمي لزعيم اخليانة نبيل ال�ضويف زياراته 
املتع��ددة اإل��ى املخا قبيل �ضقوطه��ا بيد اأبو ظب��ي، وم�ضاركة موالني 

لعفا�ش يف اإ�سقاط اخلوخة بيد القوات الغازية.
متل��ك الغرور اأب��و ظبي نتيجة تقدمها وتع��رث احلليف ال�ضعودي، 
واظه��رت الن��اأي بنف�ضه��ا ع��ن الف�ض��ل ال�ضع��ودي، وظه��ر مرتزقتها 
يتناول��ون بال�ضخري��ة مرتزق��ة الريا���ش، وي�ضفونهم بالعج��ز اأمام 
ما يحقق��ه اأ�ضيادهم عيال زاي��د، وكان التناول الإعالم��ي لوكالة وام 
الإماراتي��ة الر�ضمية يحر�ش على ارج��اع ف�ضل اأي اجناز يف مناطق 
ال�ضاح��ل الغرب��ي ح�ض��را اإلى اجلي���ش الإماراتي وتخطي��ط القيادة 

الإماراتية، وجتاهل تام لل�ضعودية اأو ملا ي�ضمى بالتحالف.

خالل الأ�ضابيع املا�ضية افرجت اجلولة الأولى من املعارك جنوب 
مدين��ة احلدي��دة  عن انت�ض��ار �ضاح��ق للجي���ش واللج��ان ال�ضعبية 
بع��د اأ�ضبوعني م��ن املعارك الدامية، ووقفت اأب��و ظبي رغم امل�ضاندة 
الأمريكية والفرن�ضية والريطانية امليدانية عاجزة عن احتالل مطار 
احلدي��دة يف مديرية الدريهمي جنوب مدينة احلديدة، اأو التمركز يف 

جنوبه، واملطار بقعة جغرافية مفتوحة على �ضاطئ البحر.
لق��د جنح املدافع��ون يف حتويل ما ظنه الغزاة نقط��ة قوة بالتمدد 
قبال��ة  املرابط��ة  والب��وارج  الط��ريان  بحماي��ة  ال�ضاح��ل  مبح��اذاة 
ال�ضواط��ئ اليمني��ة، حي��ث اأ�ضح��ت ع�ض��رات الكيلوم��رتات نقاط��ا 
قاتل��ة للهجوم على احلديدة، وبحرفية عالي��ة متكنت قيادة اجلي�ش 
واللج��ان ال�ضعبي��ة م��ن واد الهج��وم باأ�ضل��وب قتايل حم��رتف وقراأ’ 

جامعة ملعطيات املعركة وظروفها امليدانية واملحيطة.
وهذا يقود اإلى ا�ضتنتاجني هامني اأولهما: اأن العقول التي واجهت 
العملية الإماراتي��ة يف العا�ضمة �ضنعاء يف اأحداث دي�ضمر 2017م، 
حا�ض��رة الي��وم يف ال�ضاحل مبواجه��ة الألعيب ال�ضبياين��ة وواأدها 
اأي�ضا بذات الطريقة املذهلة �ضرعة واإجنازا، و�ضهدنا حتول ال�ضاحل 
اإلى حمارق للقوات املتقدمة، حيث اأ�ضحت املدرعات والأفراد طرائد 

يج��ري ا�ضطيادها بعد اأن حو�ضرت يف اأك��رث من مكان و�ضلت فاعلية 
الهجوم باجتاه مطار احلديدة.

وال�ضتنت��اج الآخ��ر يتمث��ل يف انك�ض��اف خ��واء العق��ل الأمريك��ي 
يف اليم��ن يف مواجه��ة قي��ادة اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبي��ة، وتعر�ضه 
لال�ضتنزاف يف مواجهة خططها امل�ضادة وال�ضتنزاف مبعركة النف�ش 
الطويل. واأمك��ن ك�ضر عملية “الن�ضر الذهب��ي” بالتما�ضك الع�ضكري 

وال�سعبي وب�سع �سور نقلت احلقيقة للعامل من خطوط النار.
لق��د اأظه��رت قيادة الث��ورة حرفيته��ا وقدرتها عل��ى اإدارة معركة 
احلدي��دة ع�ضكري��ا واإعالميا، وعن كونها لت��زال واعدة ويف جعبتها 
الكث��ري ملواجه��ة العقل الع�ضك��ري الأمريكي بواجه��ة اإماراتية، بعد 
ان مت��دد ج�ض��د الفعى و�ضه��ل تقطيعها، ول ميكن اإخف��اء حقيقة ان 
ال�ضتع��داد ملعركة احلديدة كان حا�ضرا لدى القيادة بح�ضب خطاب 
ال�ضي��د عبدامللك ب��در الدين احلوثي عن م�ضتج��دات ال�ضاحل الغربي 
اأواخ��ر ه��ر رم�ضان املبارك ويف �ضهر �ض��وال ، وجرى ا�ضتنزاف قوى 

العدوان ثالثة اأعوام ون�ضف منذ انطالق �ضرارة املعارك يف ميدي.
غ��زوة ال�ضاحل الغربي على تعدد م�ضمياتها الإماراتية تقف اليوم 
عل��ى حافة النهي��ار ال�ضامل بع��د ع�ضرين يوما من املع��ارك العنيفة 

فيه��ا  اأظه��ر  واإعالمي��ا،  ع�ضكري��ا 
املدافع��ون ع��ن الأر���ش واحلمى 
فاأت��ى   ، متوقع��ة  غ��ري  ق��درات 
ب��دول  الإع��الم  وزراء  اجتم��اع 
حتالف الع��دوان يف جدة ملحاولة 
مللم��ة الأوراق املبع��رثة ، واإقرار 

�ضمن��ي بالهزمي��ة اقل��ه يف اجلول��ة الأول��ى  ، اإ�ضافة ال��ى حماولت  
للج��م تفرد كل منها بالن�ضر وحتديدا اأبو ظبي الذي ظنته  يف متناول 
الي��د ، وه��ي تريد من��ه حتدي��دا ان ي�ضاركها الخ��رون يف وزر حتمل 
الهزمي��ة الواقعة ، وتل��ك املتوقعة مع جولة ثانية يرتب لها العدوان 

يف ال�ضاحل الغربي ..
ومن جانبهم يرى حمللون ان املعركة الإعالمية القادمة واملتزامنة 
مع انطالق جولة جديدة م��ن القتال ال�ضاري ملحاولة ال�ضيطرة على 
مين��اء ومدين��ة احلديدة �ضت��دار من غرف��ة عمليات موح��دة تتبعها 
ع�ض��رات القنوات املختلفة البل��دان واجلن�ضية وتتواطاأ فيها وكالت 
انب��اء عاملية اأمريكي��ة وغربية يفر�ش عليها اللت��زام مبا حتدده تلك 

الغرفة مقابل اموال طائلة او تهديدات ب�ضحب الرتاخي�ش.
ولتف��وت الإ�ض��ارة ال��ى الجتم��اع الط��ارىء وزراء اع��الم دول 
الع��دوان ياأت��ي على وق��ع الف�ضائ��ح التي تعن��ى بك�ضفه��ا ال�ضحافة 
الغربي��ة واخره��ا ف�ضيح��ة ال�ضج��ون الإماراتي��ة ال�ضري��ة يف اليمن 
والنته��اكات املطابق��ة لنته��اكات اأبوغري��ب وفقا مل��ا اأوردته وكالة 
ا�ضو�ضيت��د بر���ش الأمريكي��ة، وقام��ت برم��ي حمله��ا عل��ى حكوم��ة 
اخلائ��ن هادي الذي ل يج��روؤ على التروؤ خوفا عل��ى حياته، وكذلك 
و�ض��ع حكومته.. من غ��ري املتوقع اأن ت�ضلم ممال��ك اخلليج بالهزمية 
يف ال�ضاح��ل الغرب��ي الذي رمت في��ه بكل ثقلها وخ��رات حلفائها، اأو 
تر�ض��خ للح��ل ال�ضيا�ضي بعد 3 اأع��وام ون�ضف من القت��ال مل تتحقق 
خالله��ا الأهداف املو�ضوعة رغم ال�ضتنزاف الكبري مادام يف خزائنها 
بع���ش امل��ال، اأو ي�ضمح لها م��ن قبل اإدارة ترامب الت��ي جال �ضفريها 
موؤخ��را لتن�ضيط خمتلف جبهات القتال، بالتوقف عن احلرب اإل حني 

ين�ضب حليبها وي�ضيبها الك�ضاح.

تقرير: إبراهيم الوادعي

انتصارات الوعي الشعبي وامليدان تتوج ببرا��ن بالستية ,, ماذا يعني هذا

زين العابدين عثمان

لقد كان م��ن املفرت�ض اأن جتتم��ع دول العدوان على اليمن خالل اجتم��اع جدة بوزراء 
الدفاع اأو مب�س��توى رئا�س��ة االركان لتدار�ض امل�س��تجدات وو�س��ع اخلطط امل�س��تقبلية ملواجه 
املتغ��رات باحل��رب الدائ��رة باليم��ن ولي�ض ب��وزراء االإعالم، وخ�سو�س��ا من اأج��ل مواكبة ملا 
اأقدم عليه جمل�ض �سنعاء ال�سيا�سي االأعلى الذي اجتمع موؤخرا بوزارة الدفاع وكل القيادات 

الع�سكرية باجلي�ض واللجان ال�سعبية باحلديدة وما يحظر له من جتهيزات.

؟!

عبداهلل مفضل الوزير
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73 شهيدًا وجريحًا بغارات طيران  العدوان على محافظات صعدة وعمران واحلديدة
جرائم وانته��اكات يرتكبها العدوان الأمريكي ال�سع��ودي بحق اأبناء ال�سعب 
اليمني اأغلب �سحاياها اأطفال ون�ساء، يف ظل �سمت وتواطوؤ دويل ب�سكل غري م�ستغرب 
لأنه��م مرتهن��ون لل�سيطان الأكرب � اأمريكا �  وهذا يهون اأم��ام اأحرار اليمن من املجاهدين 
اإذا م��ا قارناه  مبوقف من يتغنون با�سم الإ�س��الم والعروبة وحب الوطن واليمن، بينما هم 

يقفون يف �سف العدوان �سواء يف اجلبهات اأو ال�سكوت واخلنوع واجللو�ش مع اخلوالف.

وم��ع تزاي��د جرائ��م العدوان بح��ق اليمني��ن، ويف مقاب��ل ذللك ي��زداد ال�سعب ق��وة و�سمودا 
واندفاع��ا نحو مع�سكرات التدريب والتاأهيل واجلبهات للتنكي��ل بالغزاة ومنافقيهم.. ومن هنا 
نعم��ل يف �سحيفة احلقيقة على ر�س��د ون�سر جرائم العدوان لقرائنا من املجاهدين يف اجلبهات 
ب�س��كل اأ�سبوعي لتكون لهم عام��ال ودافعا قويا ملواجهة وردع العدو بكل �س��دة وباأ�ش، والتنكيل 

بهم اأ�سد تنكيل بدون رحمه اأو �سفقة.      

وا�ضل طريان الع��دوان ال�ضعودي 
الأمريك��ي �ضن غارات��ه، على خمتلف 
وجرح��ى  �ضه��داء  خملف��ا  املحافظ��ات 

واأ�ضرارا مادية يف املمتلكات.
ففي �ضع��دة، ا�ضت�ضهد 5 مواطنني بينهم 
اأطف��ال ون�ض��اء يف 4 غ��ارات عل��ى منزلني يف 
منطق��ة لي��ة بالظاه��ر. واأ�ضيب رج��ل وامراأة 
ودم��رت �ضي��ارة مواط��ن ج��راء غارت��ني عل��ى 

منطقة غمار مبديرية رازح احلدودية.
و�ض��ن ط��ريان الع��دوان 21 غ��ارة عل��ى مديرية 
يف  املا�ضي��ة.  ال�ضاع��ات  خ��الل  احلدودي��ة  رازح 
ح��ني تعر�ضت مناط��ق متفرقة م��ن مديرية الظاهر 
ومناط��ق �ضكني��ة مبديري��ات رازح و�ض��دا ومنب��ه 
احلدودي��ة لق�ض��ف �ضاروخ��ي ومدفع��ي �ضعودي 
خلف��ت اإ�ضاب��ة مواطن واأ�ض��رار فادح��ة يف منازل 

وممتلكات املواطنني.

 6 الع��دوان  ط��ريان  �ض��ن  حج��ة  حمافظ��ة  ويف 
غ��ارات على مناطق متفرقة م��ن مديرية حر�ش، 

كم��ا ا�ضته��دف بق�ض��ف مدفعي منطق��ة عزمان 
مبديرية بكيل املري.

ويف ع�ض��ري �ضن طريان الع��دوان �ضل�ضلة 
زح��وف  لإ�ضن��اد  حماول��ة  يف  غ��ارات 

وجم��ازة  �ضع��ري  جب��ل  يف  مرتزقت��ه 
وقبالة منفذ علب.

وقصـف غـارات  إثـر  وجرحـى  شهـداء  خمسـة  السـبت: 
 صاروخـــي ومدفعــي مكثف للعـــدوان

كثف الع��دوان الأمريكي ال�ضعودي غارات��ه وق�ضفه ال�ضاروخي 
واملدفعي على حمافظات اجلمهورية خالل ال� 24 �ضاعة املا�ضية ما 

اأدى اإلى ا�ضت�ضهاد واإ�ضابة خم�ضة مواطنني بينهم اأطفال .
واأو�ض��ح م�ضدر ع�ضك��ري اأن طفلة ا�ضت�ضه��دت اإثر غارة لطريان 
الع��دوان عل��ى منطقة طالن يف مديري��ة حيدان ، و�ض��ن غارة على 

منطقة النعا�ضوة باملديرية نف�ضها يف حمافظة �ضعدة .
واأ�ضي��ب طف��ل اإث��ر غ��ارة على منطق��ة اآل عل��ي مبديري��ة رازح 
احلدودي��ة واأدت اأي�ض��اً اإلى نف��وق عدد من املوا�ض��ي ، وا�ضتهدف 
الط��ريان ب��� 16 غ��ارة منطق��ة الأزه��ور ، و بغ��ارة منطق��ة الق��د 

باملديرية.
كم��ا ا�ضتهدف العدوان مناطق �ضكنية يف رازح باأكرث من اأكرث من 

100 �ض��اروخ وقذيفة مدفعية وتعر�ض��ت مناطق �ضكنية مبديرية 
�ضدا احلدودية لق�ضف �ضاروخي ومدفعي مكثف .

وذكر امل�ضدر اأن الطريان املعادي �ضن غارة على منطقة الأزقول 
وغ��ارة عل��ى منطقة ف��روة مبديرية �ضح��ار ، و غ��ارة على منطقة 
اجلوابي مبديرية جمز ، و�ضن �ضل�ضلة غارات على مديرية الظاهر .
واأكد امل�ضدر ا�ضت�ضهاد مواطنني اثنني واإ�ضابة ثالث اإثر غارتني 
لط��ريان الع��دوان ا�ضتهدفت��ا منزله��م يف منطقة النخيل��ة مبديرية 
الدريهم��ي حمافظ��ة احلديدة ، و�ضن الط��ريان غارتني على منطقة 

املغر�ش مبديرية التحيتا .
واأ�ض��ار امل�ضدر اإلى ا�ضتهداف الطريان بغ��ارة �ضيارة مواطن يف 

مديرية �ضرواح مبحافظة ماأرب.

األحد: خمسـة شهداء وجرحى إثر غـارات وقصف 
صاروخي ومدفعي مكثف للعدوان

وا�ضل طريان العدوان ال�ضعودي الأمريكي �ضن غاراته 
عل��ى خمتلف املحافظات واملناط��ق اليمنية خملفاً �ضهداء 

وجرحى واأ�ضرارا يف ممتلكات العامة واخلا�ضة.
يف عمران ا�ضت�ضهد وجرح 24 مواطنا بينهم 8 من اأ�ضرة 
واح��دة وغالبي��ة ال�ضحاي��ا اأطف��ال ون�ضاء ج��راء غارات 
�ضنها طريان العدوان على اأح��د الأحياء ال�ضكنية مبدينة 
عمران، وكذلك ت�ضررت عدد من منازل املواطنني يف احلي 
ال�ضكني امل�ضتهدف.. ويف عمران اأي�ضا �ضن طريان العدوان 
5 غ��ارات على مبن��ى اإدارة اأمن املحافظ��ة وغارتني على 

الإدارة العامة لالت�ضالت خملفة �ضحايا من املدنيني.
ويف �ضع��دة �ضن طريان العدوان 3 غ��ارات على منطقة 
امله��اذر مبديرية �ضح��ار و3 غارات على منطق��ة الأزقول 
يف حمافظ��ة �ضع��دة.. و�ض��ن ط��ريان الع��دوان 5 غارات 
عل��ى منطقة اللوية مبديرية الدريهمي مبحافظة احلديدة 

وغارتني على منطقة املزرق مبحافظة حجة.
ه��ذا وا�ضته��دف الع��دو ال�ضع��ودي بق�ض��ف �ضاروخي 
ورازح  منب��ه  مديريت��ي  يف  متفرق��ة  مناط��ق  ومدفع��ي 

احلدوديتني.

في  مواطنـًا   24 وإصابـة  استشـهاد  االثنـني: 
غارات لطيران العدوان على مدينة عمران

الثالثاء:
وجريحـًا  شهيـدًا   20
فـي جرميـة مروعـة 

لطيران العدوان 
وا�ض��ل ط��ريان الع��دوان ال�ضع��ودي الأمريك��ي، �ض��ن 
غاراته على خمتل��ف املحافظات واملناط��ق اليمنية خملفاً 
�ضه��داء وجرحى واأ�ضرارا يف ممتل��كات العامة واخلا�ضة.. 

فف��ي حمافظ��ة احلدي��دة، ا�ضتهدف ط��ريان الع��دوان حافلة 
تق��ل نازحني يف اخلط الرابط ب��ني مديريتي اجلراحي وزبيد، 
م��ا اأدى اإل��ى ا�ضت�ضه��اد 11 مواطناً، بينه��م 3 مل يتم التعرف 

عليهم، وجرح 11 اآخرين.
ويف حمافظ��ة احلديدة اأي�ضاً، �ضن طريان العدوان 5 غارات 

على منطقة جبل العري�ش مبديرية جبل را�ش.
ويف حمافظ��ة �ضع��دة، �ض��ن ط��ريان الع��دوان غارتني على 
منطقتي الأزقول وعالف مبديرية �ضحار، وغارة على مديرية 
�ضدا احلدودي��ة، وغارتني على منطقة طيب��ة ال�ضم مبديرية 
كت��اف، وغارت��ني عل��ى منطق��ة الر�ضيف��ات مبديري��ة كتاف، 
وغارت��ني عل��ى منطق��ة البق��ع.. ويف حمافظة تع��ز، ا�ضتهدف 
طريان العدوان منطقة حمري يف مديرية مقبنة بغارة جوية.

ويف حمافظ��ة حل��ج، �ض��ن ط��ريان الع��دوان 3 غارات عل��ى 
منطقة  ال�ضحي يف كر�ش.



وزع الإع��الم احلرب��ي يوم الأح��د املا�ضي م�ضاهد جلولة ميدانية قام به��ا يف منطقة الفازة بال�ضاحل التي ي�ضيطر عليه��ا جماهدو اجلي�ش واللجان 
ال�ضعبي��ة.. واأظه��رت امل�ضاهد التي وزعها الإعالم احلربي 7 اآليات ع�ضكرية مدمرة ب�ضكل كام��ل من بينها مدرعات اإماراتية، دمرها املجاهدون اأثناء 

حماولة تقدم لقوى العدوان والدخول اإلى الأماكن املحا�ضرة يف منطقة اجلاح.
وي�ضتمر جماهدو اجلي�ش واللجان ال�ضعبية يف قطع طرق اإمداد العدو يف ال�ضاحل الغربي واإطباق احل�ضار على املرتزقة يف ثالثة حماور يف منطقة 
النخيل��ة واجل��اح والف��ازة، ويت�ضدى اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبية لكل حماولة ت�ضلل، اأو ف��ك للح�ضار اأو اأي اإمدادات قادم��ة للمرتزقة الذين يتلقون 
ال�ضرب��ات املدم��رة بنريان اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبية، يف املناطق التي ت�ضلل��وا اإليها.. وتوعد جماهدو اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبية جحافل العدوان 

واملرتزقة الذين ل زالوا حما�ضرين اإن مل ي�ضلموا اأنف�ضهم باأن م�ضريهم �ضيكون القتل والتنكيل.

دم��رت وحدة الهند�ض��ة الع�ضكرية يف اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبية 
اأح��د ع�ض��ر اآلي��ة ع�ضكري��ة ومدرع��ة مب��ن عليها م��ن جن��ود العدو 
ومرتزقت��ه وك�ض��رت هجومني م�ضنودي��ن بغطاء ج��وي يف ال�ضاحل 

الغربي خالل ال�ضاعات يوم اجلمعة املا�ضي.
واأك��دت م�ضادرن��ا  ب��اأن ا�ضته��داف الآلي��ات واملدرع��ات مت وفق 
تكتي��ك ع�ضكري دقيق بناء على اخلط��ط الع�ضكرية يف مواجهة غزو 
حتال��ف العدوان لل�ضاحل الغربي، واأن اأول��ى العمليات التي نفذتها 
وح��دة الهند�ضة الع�ضكرية كان��ت يف �ضمال املجيلي���ش بتفجري طقم 

ع�ضك��ري وعرب��ة مب��ن عليهما من جن��ود الع��دوان ومرتزقته الذين 
�ضقط��وا جميعا بني قتيل وجريح.. وا�ضتهدفت العملية الثانية طقماً 
ع�ضكرياً ومدرعة �ضمال مديرية الدريهمي وم�ضرع من كانوا عليهما، 
فيم��ا لقي �ضتة من الغزاة واملحتلني م�ضرعهم وجرح �ضبعة حالتهم 
حرج��ة يف ا�ضتهداف وح��دة الهند�ضة الع�ضكري��ة لطقمني ع�ضكريني 
يف اجلبيل��ة، وا�ضتهداف طقم��اً ع�ضكرياً مبن عليه م��ن الغزاة الذين 
لقوا م�ضرعهم يف قطابه مبديرية التحيتا، وطقم ع�ضكري اآخر �ضمال 

احليمه يف التحيتا وم�ضرع من عليه.

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

ِمِننَي } اآل عمران 139 وؤْ اإِن ُكنُتم ُمّ 8

طي�س��ا  احل��رب  �س��عروا 
وكرام��ًة  ب��اهلل  وثق��ة  وغ��رورا، 

يف  ال�س��عب  �سيخو�س��ها  وحت��ررا 

مواجهة غ��زاة �س��قطوا يف اأخطر 

م�ستنقع، ومعركُة ال�ساحل فر�سُة 

للنكاي��ة بهم وق��د نالهم م��ا نالهم 

م��ن التدم��ر و�س��ينالهم تنكيٌل ال 

اهلل،  ب��اإذن  مثي��ل  وال  ل��ه  �س��ابق 

واالخرتاقات مقدوٌر عليها ولي�ست 

ولي��دة  تك��ن  مل  معرك��ة  نهاي��ة 

اللحظ��ة بل هي ممتدة من ثالثني 

�س��هرا واأكرث...وه��ي مت�س��لة من  

مندبه��ا اإل��ى ميدها، وكلم��ا توغل 

العدو ا�ستدت عليه االأيام و�سارت 

عليه اأ�سد ق�سوة....وهذه معركة 

واأبن��اء  االأح��رار،  اليمني��ني  كل 

تهامة يف �س��دارة موق��ف تاريخي 

لن توهنه التحديات ولن ت�س��عفه 

التطورات، وباقي املحافظات بعد 

اهلل ظهٌر ا�سرتاتيجي ال يتزحزح 

ح�س��د  ومهم��ا  ينك�س��ر..  وال 

االأع��داء واأجلبوا معهم ما اأجلبوا 

وجيو���ض  الع��امل  مرتزق��ة  م��ن 

الدنيا ف�س��عبنا اليمني حا�س��ٌر يف 

مواجهته��م بثب��ات واإمي��ان ال ولن 

يتزعزع، واملوؤمن �س��بيكة ذهب لن 

تزي��ده املواقف اإال جالًء و�س��فاء 

ونقاًء وحريًة واإباء.

تدمير 30 مدرعة وآلية وإحراق مخزنيني لألسلحة في الساحل الغربي

�ضد اأبط��ال اجلي�ش واللج��ان حماولة 
ت�ضل��ل للمرتزق��ة �ضم��ال �ضح��راء ميدي 
وتنفي��ذ كمني لهم اأثن��اء ت�ضللهم مما اأدى 
اإل��ى �سق��وط قتلى وجرح��ى يف �سفوفهم 

وفرار من تبقى منهم .
واأك��د امل�ض��در �ض��د زحف��ني للمرتزقة 
م�ضنودي��ن بغارات لط��ريان العدوان من 
جه��ة ال�ضريجة وال�ضح��ي يف جبهة كر�ش 
مبحافظ��ة حل��ج ا�ضتم��را اأكرث م��ن �ضت 
�ضاع��ات تكب��د خاللهم��ا الع��دو خ�ضائ��ر 
فادح��ة يف الأرواح والعت��اد ، فيم��ا قت��ل 
خم�ض��ة م��ن املرتزق��ة واأ�ضي��ب اأربع��ة 

اآخرون يف تفج��ري بجبهة حمالة يف كر�ش 
.وفق��ا للم�ض��در دم��رت وح��دة الهند�ضة 
اآليت��ني للمرتزق��ة وم�ضرع م��ن كان على 
متنهم��ا يف جبه��ة �ضري��ن ب�مديرية خب 

وال�ضعف مبحافظة اجلوف .
ويف حمافظ��ة حلج اأو�ض��ح امل�ضدر اأن 
اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبية �ضنوا هجوماً 
م�ضادًا عل��ى مواقع املرتزق��ة يف �ضل�ضلة 
التباب يف جبهت��ي ال�ضريجة وال�ضحي يف 
كر�ش انته��ت بال�ضيطرة عليه��ا و اغتنام 

عتاد املرتزقة وتدمري طقم .
واأكد امل�سدر �سقوط قتلى وجرحى يف 

�ضفوف املرتزقة واغتن��ام عتاد ع�ضكري 
للجي���ش  هجومي��ة  عملي��ة  يف  متن��وع 
واللج��ان ا�ضتهدف��ت مواق��ع املرتزقة يف 
جبه��ة يعي���ش مبري�ش حمافظ��ة ال�ضالع 
.. ولف��ت امل�ض��در اإل��ى م�ض��رع وج��رح 
ع��دد من املرتزق��ة خالل ك�ض��ر زحف لهم 
عل��ى تبة الرباح مبديرية نهم يف حمافظة 
�ضنع��اء ، فيم��ا لق��ي القي��ادي املرت��زق 
يف م��ا ي�ضم��ى الل��واء 117 )العفاري��ت( 
بن��ريان  الهت��اري م�ضرع��ه  عبدالعزي��ز 
اجلي�ش واللجان يف جبهة قانية مبحافظة 

البي�ضاء .

وزع الإع��الم احلربي يوم الثن��ني املا�ضي م�ضاهد لعملية اقتح��ام جماهدي اجلي�ش 
واللج��ان ال�ضعبية مواقع مرتزقة اجلي�ش ال�ضع��ودي قبالة منفذ علب بع�ضري.. ووثقت 
عد�ض��ة الإعالم احلربي قيام وحدات من املجاهدين بالتقدم نحو مواقع مرتزقة اجلي�ش 
ال�ضعودي وال�ضتباك املبا�ضر مع املرتزقة باأ�ضلحة متو�ضطة وخفيفة.. و�ضيطر اجلي�ش 
واللج��ان ال�ضعبي��ة بعون اهلل عل��ى املواقع التي متركز فيها مرتزق��ة اجلي�ش ال�ضعودي 
م��ن ال�ضودانيني وجنوبي��ني، وقتل اأعداد منهم.. واأظهر الإع��الم احلربي جثث ووثائق 
ملرتزق��ة �ضودانيني، لقوا م�ضارعه��م يف العملية الهجومية للجي���ش واللجان ال�ضعبية.. 
وك�ض��ر اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة زحف��ا ملرتزق��ة اجلي�ش ال�ضع��ودي بع��د اأن �ضيطر 
املجاه��دون عل��ى املواقع يف حماول��ة ل�ضتعادتها وانت�ض��ال جثث قتاله��م، لكنهم باءوا 

بالف�ضل وتكبدوا خ�ضائر كبرية يف الأرواح والعتاد.
واأظه��رت امل�ضاه��د كمية م��ن ال�ضالح والعت��اد احلربي م��ن بينها قنا�ض��ات متطورة 

ومعدلت اغتنمها جماهدو اجلي�ش واللجان ال�ضعبية من املواقع التي مت اقتحامها.
ه��ذا وبعث اجلي���ش واللجان ال�ضعبية ر�ضائ��ل باأن القادم �ضيك��ون اأعظم واأ�ضد تنكال 

مبرتزقة اجلي�ش ال�ضعودي واأن م�ضريهم �ضيكون الف�ضل والهزمية واخل�ضران.

اإلعالم احلربي يوثق عملية هجومية  وخسائر ملرتزقة اجليش السعودي بعسير

وزع الإع��الم احلربي م�ضاء الأحد املا�ضي م�ضاهد لتطهري وتاأمني 
منطقة اجلاح الأعلى يف ال�ضاحل الغربي مبحافظة احلديدة ..

 وتظه��ر امل�ضاهد تقدم جماهدي اجلي���ش واللجان ال�ضعبية بعون 
اهلل م��ن تطهري منطقة احلاج الأعلى غ��رب بيت الفقيه على ال�ضريط 
ال�ضاح��ل بال�ضاح��ل الغربي..وتنق��ل  امل�ضاه��د اح��رتاق اأح��د اأطقم 
مرتزق��ة العدوان بع��د اأن دمره اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبية بعبوة 
نا�ضف��ة، والي��ات الع��دو املدم��رة ،  ويتح��دث اأح��د املجاهدي��ن عن 
6 اآلي��ات خ��الل العملي��ات الع�ضكري��ة يف املنطقة، واغتن��ام اجلي�ش 

واللج��ان ال�ضعبي��ة 5 اأطقم ع�ضكرية منها اثن��ني حتمل معدل 14.5 
ومدرعة اإماراتية..

كم��ا يظه��ر يف امل�ضاهد وقوع ع��دد من مرتزقة الع��دوان يف الأ�ضر، 
ويتلق��ى اجلرح��ى منهم العالج م��ن قبل جماهدي اجلي���ش واللجان 
ال�ضعبية، وقيام مرتزقة العدوان قبل فرارهم باإحراق ع�ض�ش ومنزل 
اأحد املواطنني يف املنطقة ، الذين ا�ضتب�ضروا بعودة اجلي�ش واللجان 
اللج��ان ال�ضعبي��ة..ويف امل�ضاه��د يظهر طريان الأبات�ض��ي عاجزا عن 

اإنقاذ واإ�ضناد املرتزقة على الأر�ش  يف مواجهة املجاهدين

اإلعالم احلربي يوثق عمليات تطهير منطقة اجلاح األعلى

اإلعالم احلربي في جولة مبنطقة الفازة بالساحل الغربي

اأطلق��ت الق��وة ال�ضاروخي��ة �ضلي��ة م��ن �ضواري��خ 
الكاتيو�ض��ا عل��ى خم��زن اأ�ضلح��ة للجي���ش ال�ضعودي يف 
املو�ضم واندلع حريق هائل باملخزن ، وا�ضتهدف ق�ضف 
مدفع��ي جتمعات اجلنود ال�ضعودي��ني واملرتزقة مبركز 

العرعر يف جبل قي�ش بجيزان .
ويف ح��ني اأفاد م�ض��در ع�ضكري بك�ض��ر حماولة زحف 
ملرتزقة اجلي�ش ال�سعودي �سرق موقع الدخان و�سقوط 
قتل��ى وجرح��ى يف �ضفوفه��م ، و مت اإط��الق �ض��اروخ 
زل��زال 1 وعدد من قذائف املدفعي��ة على املرتزقة خالل 

الت�ضدي للزحف .
وانك�ض��ر زحف للمرتزقة قبالة جب��ل قي�ش ا�ضتمر من 
ال�ضباح حتى الع�ضر باإ�ضناد من طريان الأبات�ضي الذي 
�ض��ن اأكرث من 22 غ��ارة دون حتقي��ق اأي تقدم و�سقوط 

عدد من القتلى واجلرحى يف �ضفوفهم .
ويف ي��وم الثن��ني ك�ض��ر اجلي���ش واللج��ان حماول��ة 

خسائر في صفوف املرتزقة في محاولة زحف شرق موقع الدخان   مصرع وجرح عسـكريني سـعوديني 
وتدمير ثالث آليات في جبهة جنران

ويف جبه��ة جنران وراء احلدود قتل عددًا من 
املرتزق��ة وجرح اآخ��رون يف عمليتني هجوميتني 
منف�ضلت��ني عل��ى رقابت��ي اخل�ضب��اء والطلع��ة 
مرتزق��ة  جتمع��ات  ا�ضته��داف  ومت  بنج��ران، 
اخل�ض��راء  منف��ذ  قبال��ة  ال�ضع��ودي  اجلي���ش 

و�ضحراء البقع بقذائف املدفعية .
كما لقي ع��دد من مرتزقة اجلي���ش ال�ضعودي 
م�ضرعهم بكم��ني يف �ضحراء البقع قبالة جنران 
، ومت تدم��ري اآلي��ة ع�ضكري��ة حممل��ة باملرتزق��ة 
مدفع��ي  ق�ض��ف  ودك  ال�ض��م،  طيب��ة  باجت��اه 

جتمعات للمرتزقة غرب موقع ال�ضدي�ش.
ويف ي��وم الثن��ني هاج��م اجلي���ش واللج��ان 
موقع �ضع��ودي م�ضتح��دث خلف رقاب��ة احللق 

ما ادى الى م�ض��رع وجرح ع�ضكريني �ضعوديني 
املدفعي��ة  دك��ت  ،فيم��ا  اآلي��ات  ث��الث  وتدم��ري 
جتمع��ات للمرتزقة قبالة منف��ذ اخل�ضراء ، ومت 
قن�ش مرتزق احده��م يف التبة الرملية ..يف حني 
اأك��د  م�ض��در ع�ضكري يف وح��دة القنا�ض��ة  باأن 
28 مرتزق��ا قتلوا بعمليات قن���ش نفذتها وحدة 
القنا�ضة يف جبهات احل��دود والداخل ..ونفذت 
وحدة الهند�ضة كميناً حمكماً لدورية ع�ضكرية يف 
العمق ال�ضع��ودي ما اأدى اإلى م�ض��رع واإ�ضابة 
من كانوا فيها .  كما اإن مدفعية اجلي�ش واللجان 
اجلن��ود  واآلي��ات  جتمع��ات  دك��ت  ال�ضعبي��ة 
ال�ضعودي��ني واملرتزقة يف موق��ع ال�ضرفة وغرب 

ال�ضدي�ش و�ضحراء البقع بنجران.

الصواريخ اليمنية تهز عروش الطغاة في قلب الرياض.. وسط خسائر في صفوف وعتاد الغزاة ومرتزقتهم مبختلف اجلبهات 

اجليش واللجان ينفذون عمليات عسكرية في حلج والبيضاء وميدي ونهم



ع�ضك��ري وعرب��ة مب��ن عليهما من جن��ود الع��دوان ومرتزقته الذين 
�ضقط��وا جميعا بني قتيل وجريح.. وا�ضتهدفت العملية الثانية طقماً 
ع�ضكرياً ومدرعة �ضمال مديرية الدريهمي وم�ضرع من كانوا عليهما، 
فيم��ا لقي �ضتة من الغزاة واملحتلني م�ضرعهم وجرح �ضبعة حالتهم 
حرج��ة يف ا�ضتهداف وح��دة الهند�ضة الع�ضكري��ة لطقمني ع�ضكريني 
يف اجلبيل��ة، وا�ضتهداف طقم��اً ع�ضكرياً مبن عليه م��ن الغزاة الذين 
لقوا م�ضرعهم يف قطابه مبديرية التحيتا، وطقم ع�ضكري اآخر �ضمال 

احليمه يف التحيتا وم�ضرع من عليه.

ويف ي��وم ال�ضب��ت املا�ض��ي لق��ي الع�ض��رات م��ن مرتزق��ة الع��دو 
ال�ضع��ودي م�ضرعه��م واأ�ضيب اآخ��رون ومت تدمري اآلي��ات ع�ضكرية 
بغارات ل�ضالح اجلو امل�ضري وعمليات قن�ش وهجوم وق�ضف مدفعي 

و�ضاروخي على مواقعهم وجتمعاتهم.
بع��د �ض��ن �ض��الح اجل��و امل�ض��ري غ��ارات عل��ى جتمع��ات الغ��زاة 
واملرتزق��ة يف جبه��ة ال�ضاح��ل الغربي مم��ا اأدى اإلى تدم��ري رتل من 
املدرع��ات والآلي��ات التابعة له��م . . يف حني دمرت وح��دة الهند�ضة 
باجلي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة يوم الح��د اآلية ع�ضكرية م��ا اأدى اإلى 
م�ض��رع ثماني��ة من املرتزقة وج��رح اثنني اآخري��ن يف منطقة املتينة 
ب�مديري��ة التحيتا يف  ال�ضاح��ل الغربي ، كما مت تدم��ري اآلية ع�ضكرية 
حتم��ل ر�ضا���ش عي��ار 23 تابع��ة للغ��زاة �ضم��ال الدريهم��ي .. ودمر 
اجلي���ش واللج��ان ناقلة حممل��ة بالأ�ضلحة والذخائ��ر تابعة للغزاة 
واملرتزق��ة �ضم��ال الدريهم��ي وح��دوث انفجارات كب��رية واحرتاق 
ع��دد من الآليات ، وا�ضتهدف ق�ض��ف �ضاروخي ومدفعي مكثف على 
جتمع��ات للمرتزقة �ضرق املجيلي�ش وجن��وب مفرق اجلبلية و�ضرق 
اجلبلي��ة ومف��رق الف��ازة، ومت قن���ش اأربعة من املرتزق��ة يف منطقة 

اجلبلية بال�ضاحل الغربي .
ويف يوم الثنني مت تدمري اآلية للمرتزقة بكمني مبنطقة الفازة 
يف ال�ضاح��ل الغربي و م�ضرع من كان عل��ى متنها ،و مت اإعطاب 
مدرع��ة وتدم��ري اآلي��ة ع�ضكرية تابع��ة لقوى الغ��زو واملرتزقة 

باملنطقة نف�ضها.

ويف ي��وم الثالثاء لقي قائد كتيب��ة ع�ضكرية من املرتزقة و�ضتة من 
مرافقي��ه م�ضارعه��م يف عملي��ات نوعية لوحدة الهند�ض��ة الع�ضكرية 
اأ�ضفرت عن تدمري �ضت اآليات ع�ضكرية متنوعة مبن عليها من الغزاة 

واملرتزقة والعتاد احلربي.
كما مت تدمري خمزن اأ�سلحة وعتاد حربي يف واحدة من اهم نقاط 
الدع��م اللوج�ضت��ي لق��وات العدو مبنطق��ة الدريهم��ي يف ال�ضاحل .. 
لفتا اإلى انفج��ار املخزن وا�ضتعال النريان جراء ا�ضتهدافه بقذائف 

مدفعية اجلي�ش واللجان ال�ضعبية.
ويف ي��وم الأربعاء لقي القيادي املرتزق اإبراهيم متام ركن ت�ضليح 
ماي�ضم��ى اللواء الأول التهامي ومرافقي��ه م�ضرعهم بنريان اجلي�ش 
واللج��ان يف منطق��ة الف��ازة ، ومت تدم��ري طق��م ع�ضك��ري للمرتزق��ة 

وم�ضرع من كانوا على متنه يف املنطقة نف�ضها .
كم��ا ا�ضته��دف اأبط��ال اجلي���ش واللجان خم��زن اأ�ضلح��ة ملرتزقة 
العدوان يف منطقة النخيلة بالدريهمي ما اأدى اإلى احرتاقه بالكامل .

9 بشائر
النصر

الجمعة
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تدمير 30 مدرعة وآلية وإحراق مخزنيني لألسلحة في الساحل الغربي

سلسـلة غـارات لسـالح اجلـو املسـير تدمـر رتلـًا 
الغربي بالسـاحل  الغـزاة  وآليـات  مدرعـات  مـن 
دم��ر �ضالح اجلو امل�ضري التابع للجي�ش واللجان ال�ضعبية يوم اجلمعة املا�ضي ، رتال ع�ضكريا تابع للغزاة 

واملرتزقة بال�ضاحل الغربي.
واأو�ض��ح م�ض��در ع�ضكري اأن �ضالح اجلو امل�ضري للجي�ش واللج��ان ال�ضعبية �ضن �ضل�ضلة من الغارات على 

جتمعات للغزاة واملرتزقة يف ال�ضاحل الغربي، م�ضريا اإلى اأن الق�ضف مت بعد عملية ر�ضد دقيقة.
واأكد امل�ضدر تدمري رتل من املدرعات والآليات التابعة للغزاة واملرتزقة خالل الغارات، لفتا اإلى حدوث 
حالة من الهلع ب�ضفوف الغزاة واملرتزقة اإثر الق�ضف.. وتعد هذه هي ثالث عملية كبرية ل�ضالح اجلو امل�ضري 
خالل هذا الأ�ضبوع ت�ضتهدف الغزاة واملرتزقة بال�ضاحل الغربي.. ودمر �ضالح اجلو امل�ضري، الثنني املا�ضي 
18يوني��و حزيران، 15 اآلي��ة ع�ضكرية، بينها دبابتان وت�ضع مدرعات بطواقمه��ا واأربعة اأطقم مبن عليها من 

الأفراد والعتاد احلربي، كما تفحمت ع�ضرات اجلثث للغزاة واملرتزقة يف ال�ضاحل الغربي.
وق�ض��ف �ضالح اجلو امل�ضري، ال�ضب��ت 16 يونيو حزيران، جتمعات للغ��زاة واملنافقني يف ال�ضاحل الغربي 
بع��دة غ��ارات، واأك��د م�سدر ع�سكري حينه��ا عن �سقوط عدد كب��ري من القتلى واجلرح��ى يف �سفوف الغزاة 

واملرتزقة وتدمري عدد من املدرعات والآليات.
وجاءت عملية �ضالح اجلو امل�ضري بعد ر�ضد دقيق للغزاة واملنافقني بال�ضاحل الغربي، يف تكتيك ع�ضكر ي 

للجي�ش واللجان ال�ضعبية فاقم من خ�ضائر العدو.

�ضفوف املرتزقة واغتن��ام عتاد ع�ضكري 
للجي���ش  هجومي��ة  عملي��ة  يف  متن��وع 
واللج��ان ا�ضتهدف��ت مواق��ع املرتزقة يف 
جبه��ة يعي���ش مبري�ش حمافظ��ة ال�ضالع 
.. ولف��ت امل�ض��در اإل��ى م�ض��رع وج��رح 
ع��دد من املرتزق��ة خالل ك�ض��ر زحف لهم 
عل��ى تبة الرباح مبديرية نهم يف حمافظة 
�ضنع��اء ، فيم��ا لق��ي القي��ادي املرت��زق 
يف م��ا ي�ضم��ى الل��واء 117 )العفاري��ت( 
بن��ريان  الهت��اري م�ضرع��ه  عبدالعزي��ز 
اجلي�ش واللجان يف جبهة قانية مبحافظة 

البي�ضاء .

بع��ون م��ن اهلل متكن اجلي���ش واللجان م��ن ك�ضر زحف 
للمرتزقة باجتاه قرية احلريقية بجبهة حمري يف حمافظة 
تع��ز ا�ضتم��ر �ض��ت �ضاع��ات دون حتقيق اأي تق��دم ميداين 
و�سق��وط قتل��ى وجرح��ى يف �سفوفه��م ، ودم��رت وحدة 
الهند�ضة اآليتني للمرتزقة جنوب مفرق الوازعية وم�ضرع 

من كانوا على متنهما .
اإل��ى ذل��ك اف�ض��ل اأبط��ال اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة 
عمليت��ني هجوميت��ني لق��وى الع��دوان ومرتزقت��ه عل��ى 
مواق��ع للجي���ش واللج��ان ال�ضعبية يف القبيط��ة، وكبدوا 
قوات العدو املهاجم��ة خ�ضائر كبرية يف الأرواح والعتاد 
واللج��ان  اجلي���ش  اأن  اإل��ى  امل�ض��در  احلربي..واأ�ض��ار 
ال�ضعبي��ة ك�ضروا هج��وم لقوى الع��دوان ومرتزقته على 
التب��ة ال�ض��وداء واحلمراء يف منطقة حم��ري بتعز وكبدوا 

العدو خ�ضائر كبرية يف الأرواح والعتاد احلربي.
وبالنتق��ال اإل��ى نه��م مت اإف�ض��ال هج��وم كب��ري لق��وى 

العدوان ومرتزقته على تبة الرباح واملواقع املجاورة يف 
جبهة نهم و�سق��وط ع�سرات القتلى واجلرحى يف �سفوف 

املرتزقة.
ويف �ضياق مت�ضل م�ضرع واإ�ضابة 53 مرتزقا بعمليات 
قن�ش نفذتها وحدة القنا�ضة يف جبهات ع�ضري و البي�ضاء 

وتعز و�ضرواح و نهم وال�ضاحل الغربي
وذك��ر امل�ضدر اأن وحدة الهند�ضة الع�ضكرية ا�ضتهدفت 
طق��م ع�ضك��ري مب��ن علي��ه م��ن املرتزق��ة يف جبه��ة كر�ش 
مبحافظة حلج..وتكبد املرتزقة قتلى وجرحى خالل ك�ضر 
زحف لهم من عدة اجتاهات على مواقع اجلي�ش واللجان 
ال�ضعبية يف حمري مبديرية مقبنة حمافظة تعز ، و ا�ضتمر 

�ضبع �ضاعات مب�ضاندة الطريان احلربي للعدوان .
وح�ض��ب امل�ض��در مت اإعط��اب اآلي��ة للمرتزق��ة واإ�ضابة 
�ضائقه��ا بعملي��ة قن���ش يف جبه��ة �ضالة مبحافظ��ة تعز و 

اإعطاب اآلية ثانية يف مفرق الوازعية باملحافظة .

مصرع وإصابة 53 مرتزقًا بعمليات قنص في جبهات عسير و البيضاء وتعز وصرواح و نهم والساحل الغربي
اأطلق��ت الق��وة ال�ضاروخي��ة �ضلي��ة م��ن �ضواري��خ 
الكاتيو�ض��ا عل��ى خم��زن اأ�ضلح��ة للجي���ش ال�ضعودي يف 
املو�ضم واندلع حريق هائل باملخزن ، وا�ضتهدف ق�ضف 
مدفع��ي جتمعات اجلنود ال�ضعودي��ني واملرتزقة مبركز 

العرعر يف جبل قي�ش بجيزان .
ويف ح��ني اأفاد م�ض��در ع�ضكري بك�ض��ر حماولة زحف 
ملرتزقة اجلي�ش ال�سعودي �سرق موقع الدخان و�سقوط 
قتل��ى وجرح��ى يف �ضفوفه��م ، و مت اإط��الق �ض��اروخ 
زل��زال 1 وعدد من قذائف املدفعي��ة على املرتزقة خالل 

الت�ضدي للزحف .
وانك�ض��ر زحف للمرتزقة قبالة جب��ل قي�ش ا�ضتمر من 
ال�ضباح حتى الع�ضر باإ�ضناد من طريان الأبات�ضي الذي 
�ض��ن اأكرث من 22 غ��ارة دون حتقي��ق اأي تقدم و�سقوط 

عدد من القتلى واجلرحى يف �ضفوفهم .
ويف ي��وم الثن��ني ك�ض��ر اجلي���ش واللج��ان حماول��ة 

زح��ف للمرتزقة قبالة جبل قي�ش بقطاع جيزان ا�ضتمرت 
ل�ضاع��ات م�ضنودا بالطريان احلرب��ي الذي �ضن 11غارة 

نتج عنها تكبيد املرتزقة خ�ضائر يف الأرواح والعتاد.
كم��ا مت ك�ضر اأبط��ال اجلي�ش واللج��ان ال�ضعبية زحفاً 
احل��وايل  جب��ل  عل��ى  واملرتزق��ة  ال�ضع��ودي  للجي���ش 
تق��دم  اأي  اإح��راز  م�ضن��ود بغط��اء ج��وي مكث��ف دون 
و�سق��وط ع�سرات القتلى واجلرح��ى يف �سفوفهم .. اإلى 
ذل��ك  قتل وجرح ع��دد من اجلن��ود ال�ضعودي��ني اإثر دك 
جتمعاته��م �ض��رق موقع ام ب��ي �ضي بقذائ��ف املدفعية ، 
ومت اإطالق �ضلية �ضواريخ كاتيو�ضا على جتمع للجنود 
ال�ضعوديني يف مثل��ث الركبة كما مت تدمري طقم ع�ضكري 

�ضعودي �ضرق موقع الرميح .
واأف��اد امل�ضدر اأنه مت قن���ش جنديني �ضعوديني �ضرق 
موق��ع الدود وثالث �ض��رق موقع الرمي��ح بالإ�ضافة اإلى 

قن�ش اأربعة من املرتزقة �ضرق موقع ام بي �ضي .

خسائر في صفوف املرتزقة في محاولة زحف شرق موقع الدخان  

الصواريخ اليمنية تهز عروش الطغاة في قلب الرياض.. وسط خسائر في صفوف وعتاد الغزاة ومرتزقتهم مبختلف اجلبهات 

القضاء على قوة سودانية حاولت التقدم اجليش واللجان ينفذون عمليات عسكرية في حلج والبيضاء وميدي ونهم
على جبل املصانع قبالة منفذ علب

وبع��ون ن اهلل متكن جماهدو اجلي�ش واللجان يوم الحد من ك�ضر 
اأربع��ة زحوفات ملرتزقة اجلي���ش ال�ضعودي على جبل �ضعري وقبالة 
منفذ علب يف ع�سري و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم رغم م�ساندة 
ط��ريان الع��دوان ملرتزقت��ه ب��� 10 غ��ارات.. وخالله��ا لق��ي القيادي 
املرت��زق العقيد مو�ضى علي ح�ضن القباط��ي اجلابري قائد ماي�ضمى 
الكتيب��ة الأولى يف الل��واء اخلام�ش حر�ش ح��دود م�ضارعهم بنريان 
اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة ، و لقي قائ��د الكتيبة الثاني��ة يف اللواء 
اخلام���ش املدعو �ضادق البعني و�ضتة من مرافقيه م�ضرعهم بق�ضف 

مدفع��ي يف جبهة عل��ب.. �ضبق ذلك بيوم مت اإط��الق �ضلية �ضواريخ 
كاتيو�ض��ا على جتمعات للجن��ود ال�ضعودي��ني ومرتزقتهم يف جمازة 
،يف حني لقي ت�ضعة من املرتزقة م�ضرعهم بر�ضا�ش وحدة القنا�ضة 
باجلي�ش واللجان يف اجلبهات ال�ضرقية والو�ضطى ..ويف يوم الثنني 
ا�ضته��دف ق�ضف �ضاروخ��ي ومدفعي جتمعات املرتزق��ة قبالة منفذ 
عل��ب وغ��رب جم��ازة مبنطق��ة ع�ض��ري، يف حني قت��ل وج��رح ثمانية 
مرتزق��ة �ضودانيني اأحدهم برتب��ة �ضابط ، ومت قن�ش اأربعة مرتزقة 
يف جم��ازة ..اأما يف يوم الثالثاء اأن اأبط��ال اجلي�ش واللجان ال�ضعبية 
ق�ض��وا على قوة ع�ضكرية من اجلي�ش ال�ض��وداين حاولت التقدم على 
جب��ل امل�ضان��ع قبالة منفذ عل��ب وف�ضلت الق��وة املهاجمة من �ضحب 
جثث قتالها وجرحاها من منطقة الهجوم.. وهاجم اجلي�ش واللجان 
مواق��ع املرتزقة غرب جم��ازة وتكبيدهم خ�ضائ��ر يف العديد والعتاد 
، ومت اإط��الق �ضلي��ة �ضواري��خ كاتيو�ضا على جتمع��ات املرتزقة يف 

جمازة ، فيما ق�ضفت املدفعية جتمعات اأخرى قبالة منفذ علب .

للجي���ش  التابع��ة  ال�ضاروخي��ة  الق��وة  ق�ضف��ت 
واللج��ان ال�ضعبية يوم اجلمع��ة املا�ضية العا�ضمة 
ال�ضعودي��ة الريا���ش بع��دد م��ن �ضواري��خ الركان 
البالي�ضتي��ة. وا�ضتهدفت ال�ضواريخ مركز معلومات 
وزارة الدفاع واأهدافا ملكية اأخرى بالريا�ش بدفعة 

من �ضواريخ الركان البالي�ضتية.
واأك��دت الق��وة ال�ضاروخي��ة اإ�ضاب��ة ال�ضواريخ 
اأهدافه��ا املح��ددة يف العا�ضمة ال�ضعودي��ة الريا�ش 
بدق��ة. فيم��ا اأك��د مغ��ردون �ضعودي��ون �ضم��اع عدة 

انفجارات مدوية يف العا�ضمة الريا�ش.
ولحق��ا اأك��دت مراك��ز ر�ضد جوي��ة تاأخ��ر اإقالع 
وهب��وط طائرات م��ن واإلى مطار املل��ك خالد الدويل 

بالتزامن مع ق�ضف الريا�ش بال�ضواريخ.
الق��وة  يف  م�ض��در  اأك��د  بي��وم  العملي��ة  عق��ب 
ال�ضاروخي��ة اإ�ضاب��ة �ضواري��خ ب��ركان البالي�ضتية 
لأهدافها يف العملية التي نفذتها على مركز معلومات 

وزارة الدفاع واأهداف اأخرى يف الريا�ش.
واأ�ض��اف امل�ض��در اأن اأي مقذوف��ات بعي��دة ع��ن 
اأهداف ال�ضواري��خ البالي�ضتية هي نتيجة �ضواريخ 
الباتري��وت التي �ضل��ت طريقه��ا.. واأو�ضح امل�ضدر 
الباتري��وت  �ضواري��خ  اأن  ال�ضاروخي��ة  الق��وة  يف 
ال�ضعودي��ة تطلق ب�ضك��ل ع�ضوائي مما يجعلها تعود 
عل��ى ال�ض��كان هناك وتوؤث��ر على املدني��ني والأحياء 

ال�ضكنية.

عـروش  تهـز  الباليسـتية  الصواريـخ  مـن  دفعـة 
الطغـاة وتدمـر أهـداف هامة فـي قلـب الرياض
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ن�ض��ر موقع »لوبل��وغ« - املعن��ي بال�ضيا�ضة اخلارجي��ة للوليات 
املتح��دة - مق��ال ق��ال في��ه اإن الإمارات ت�ض��ارك يف حتال��ف العدوان 
ال�ضع��ودي من خ��الل مرتزقة، اأو بعب��ارة اأخرى »جي���ش خا�ش من 
املتعاقدين«.. وقال كاتب املقال الباحث ديفيد اأيزنبريغ اإن الإمارات 
بقدراته��ا الع�ضكرية الذاتية ل ت�ضتطيع اأن ت�ضارك يف مهمات ع�ضكرية 
كبرية كتلك التي جتري يف اليمن حاليا، لكنها وعر مقاولني ع�ضكريني 
تخو���ش حربا يف هذه البقعة م��ن الأر�ش، وتفّكر يف خو�ش حروب يف 
مناط��ق اأخ��رى.. واأ�ضار الباحث اإلى اأن الإم��ارات وظفت عام 2011 
اإيريك برين�ش )موؤ�ض�ش بالك ووتر( لتدريب عنا�ضر اأجنبية وخا�ضة 
من اأم��ريكا الالتينية لأغرا���ش دفاعية، يف ظاهره��ا.. ولكن الأحداث 
- والك��الم للكات��ب - اأظه��رت اأن اعتم��اد الإم��ارات عل��ى املتعاقدين 
الأجانب لأغرا�ش ع�ضكرية وا�ضتخبارية، ذهب اأبعد مما كان يعتقد.

اإلمارات حتارب في اليمن بجيش من املرتزقة االجانب

أدلة
وم��ن بني الأدلة على ا�ضتخدام الإمارات املرتزقة - بح�ضب كاتب 
املق��ال - عناوين الأخب��ار التي تتحدث عن اخل�ضائ��ر الب�ضرية، منها 
»ع�ضرات املرتزقة - بقيادة ال�ضعودية - قتلوا، اأو جرحوا يف اجلبهة 
ال�ضاحلي��ة الغربي��ة لليم��ن«، و«جنود ميني��ون ن�ضبوا كمين��ا لقافلة 
مرتزق��ة �ضوداني��ني يف ال�ضح��راء«.. ويف مطلع الع��ام اجلاري، دعت 
املنظمة العربية حلقوق الإن�ضان جمل�ش حقوق الإن�ضان التابع لالأمم 
املتح��دة لت�ضكيل جلنة خا�ضة للتحقيق يف جتنيد الإمارات مرتزقة يف 
اليمن.. ووفق املنظمة، فاإن الإمارات جندت املرتزقة لتنفيذ التعذيب 

والإعدامات امليدانية.
ويف ت�ضري��ن الثاين/نوفمر املا�ضي، عينت املنظمة �ضركة حقوقية 
لرف��ع �ضك��وى ر�ضمية اأمام حمكمة اجلناي��ات الدولية تطالب بتحقيق 
عاج��ل يف جتني��د الإم��ارات جيو�ض��ا م��ن املرتزق��ة الأجان��ب للقي��ام 

باأن�ضطة اإجرامية يف اليمن.

ويتهم بيان �ضحفي للمنظمة الإم��ارات با�ضتخدام املرتزقة للقتال 
يف اليم��ن، م��ن جن�ضي��ات خمتلفة، منه��ا اأ�ضرتالي��ا وجن��وب اأفريقيا 

وكولومبيا وال�ضلفادور وت�ضيلي وبنما.
وحتدثت التقاري��ر الإخبارية الأخرية عن قي��ام �ضركة »اأ�ش �ضي 
األ« ال�ضرك��ة الأم لكامريدج اأناليتيكا - التي تتخذ من بريطانيا مقرا 

لها - بعملية مراقبة يف اليمن جلمع معلومات من ال�ضكان املحليني.
وكان موق��ع »بزفي��د« ذكر اأن �ضتيف��ني توماجان ال��ذي تقاعد من 
اجلي���ش الأمريك��ي ع��ام 2017 بع��د ع�ضري��ن عاما من العم��ل، يعمل 
ل��واء ل��دى اجلي���ش الإمارات��ي، وف��ق ت�ضريحاته وموق��ع احلكومة 
الإماراتية.. ويقود توماجان القيادة البحرية الإماراتية التي تتحكم 

يف ال�ضتحواذ ون�ضر اجلنود وعمليات املروحيات القتالية.
وي�ضرد الكات��ب ديفيد اأيزنبريغ حادثة وق��وع جمزرة با�ضتهداف 
ق��ارب مهاجري��ن �ضوماليني يف 17 مار���ش/اآذار 2017، وقالت الأمم 
املتح��دة مطل��ع العام اجل��اري اإن مروحي��ة قتالية هي الت��ي ارتكبت 
املجزرة.. ووفق حتلي��ل ل�«ج�ضت �ضكيوريتي« فاإن اأن�ضطة توماجان 
ق��د ت�ضتحق املالحقة الق�ضائية حتت ميث��اق جرائم احلرب، ل �ضيما 
اأن الإمارات جزء من التحالف مع ال�ضعودية املتهم ب�ضل�ضلة انتهاكات 
للقان��ون ال��دويل، منه��ا ال�ضرب��ات اجلوي��ة غ��ري املتكافئ��ة يف اليمن، 
والعتقال الع�ضوائي والتعذيب والإخفاء الق�ضري وفر�ش احل�ضار، 

واإغالق مطار �ضنعاء الدويل.
وي�ض��ري اأيزنبريغ اإلى اأن الإمارات ما كانت لتقاتل يف اليمن لو اأنها 

اعتمدت على قواتها، ولكنها تقاتل ب�ضبب توفر املرتزقة لديها.
كم��ا اأن اليمن مل يكن البلد الوحيد ال��ذي ا�ضتخدمت فيه الإمارات 
متعاقدين، فقد ذكرت �ضحيفة نيويورك تاميز عام 2012 اأن الإمارات 
عمل��ت على اإن�ضاء ق��وة مدربة خا�ضة لتلحق الهزمي��ة بالقرا�ضنة يف 

ال�ضواحل ال�ضومالية.

متابعات صحفية

قال��ت �ضحيفة “تيلي بولي���ش” الفرن�ضية اإن دولة 
الإم��ارات العربي��ة املتحدة تتخف��ى وراء ال�ضعودية 
للتن�ضل من جرائم احل��رب يف اليمن، اللتني تقودانها 

يف البالد منذ ثالث �ضنوات.
ون�ض��رت ال�ضحيف��ة بعنوان “اليم��ن: اخلوف من 
تدمري املن��ازل يف احلديدة”، اأنه بدع��م من الإمارات 
ا�ضتول��ت القوات املوالي��ة للرئي�ش عب��د ربه من�ضور 
ه��ادي عل��ى مط��ار احلدي��دة، واملين��اء الرئي�ض��ي يف 
املدين��ة، مب��ا يف ذل��ك املناط��ق ال�ضكني��ة يف املدين��ة، 
وبع��د ثماني��ة اأيام م��ن املعارك، اأ�ضب��ح املطار حتت 
ال�ضيط��رة، فاملخاطر الآن تواجه �ضكان املدينة الذين 
اأ�ضبح��وا بحك��م الواق��ع رهائ��ن يف قب�ض��ة الق��وات 
املدعوم��ة م��ن التحال��ف العرب��ي بقي��ادة ال�ضعودية 

والإمارات، ح�ضب ال�ضروق.
وقالت ال�ضحيفة، اإن “دولة الإمارات �ضعت بداأب 
لحتالل مين��اء احلدي��دة املطل على البح��ر الأحمر، 
و�ضن��ت عملية “الن�ضر الذهب��ي” من اأجله – بح�ضب 
ما اأعلنته الإم��ارات- لل�ضيطرة على هذا املرفق املهم 
جدا، ل �ضيما بعد اأن بات مك�ضوفا اأن الإمارات دخلت 

هذه احلرب من اأجل املوانئ اليمنية”.
واأو�ضحت “تيل��ي بولي�ش”، اأنه من الالفت للنظر 
اأن الإمارات املح��رك الرئي�ضي لهذا العمل الع�ضكري، 
جت��ر خلفه��ا ال�ضعودية، وتق��ود الئت��الف املناه�ش 
للحوثي��ني يف اليم��ن لكن م��ن اخلل��ف، دون اأن تتقدم 
للواجه��ة، وهذا اأم��ر مثري لالهتمام م��ن عدة وجهات 
نظر: فالإمارات تعمل ب�ضكل جيد لإبقاء ال�ضعودية يف 
ال�ضورة، يف حني تلعب اأبوظبي دورا هاما يف اخللف، 
كم��ا حتاول دائما اأن ت�ض��ور حربها يف اليمن على اأنها 
حرب �ضد اإيران على ال�ضلطة يف املنطقة، يف حني تقيم 
عالق��ات متعددة مع اإيران، لذلك ل ميكنها اأن تكون يف 
�ض��دارة امل�ضهد، ودفعت بال�ضعودي��ة “العدو اللدود 
لإي��ران” لأن تك��ون يف ال�ضدارة، واتخ��ذت الإمارات 

موقعا خلفيا لإدارة املعارك.
وا�ض��ارت اإل��ى اأن ال�ضعودي��ة ت�ضوق للع��امل اأنها 

لي�ضت طرفا اأ�ضيال يف الهجوم على احلديدة، وتكر�ش 
ال�ض��ورة،  الإعالمي��ة لرتوي��ج ه��ذه  اإمكاناته��ا  ك��ل 
بالإ�ضاف��ة اإلى ذل��ك، رمب��ا للتن�ضل من الدم��ار الذي 
اأحلقته باليم��ن، والتهرب من اتهامات ارتكاب جرائم 
ح��رب، كم��ا اجته��ت ال�ضعودي��ة ع��ن طري��ق ممثلني 
اإعالمي��ني له��ا لدع��م ه��ذه الفك��رة يف الغ��رب، حي��ث 
ا�ض��رتت الريا���ش اأ�ضحاب النفوذ )مث��ل مراكز الفكر 

والراأي( يف وا�ضنطن ولندن.
وتابع��ت، الأمر الآخر الأك��رث رداءة اأو “قذارة” 
هو الدور امل�ضبوه لالإمارات يف جتنيد املرتزقة للحرب 
يف اليمن، فالقوات الإماراتية لي�ضت “جي�ش حمرتم” 
ميث��ل دولة،–ح�ض��ب ال�ضحيف��ة – امن��ا ه��و ائتالف 
من املرتزق��ة وامللي�ضي��ات واجلماع��ات، م�ضرية اإلى 
اأن العدي��د م��ن التقاري��ر ال�ضتخباراتية اأك��دت اأنهم 
“مرتزق��ة” وح�ضيني جمرم��ني ارتكبوا جرائم حرب 
ب�ضعة خ��الل ال�ضن��وات الثالثة املا�ضي��ة، اأح�ضرتهم 
الإم��ارات م��ن جميع اأنح��اء العامل ودفع��ت لهم املال 
مب�ضاعدة ال�ضعودية واأطلقتهم يف اليمن ل�ضفك الدماء 

وقتل الب�ضر دون رحمة.
وبح�ض��ب تقارير املخاب��رات الفرن�ضية، يقدر عدد 
ه��وؤلء املرتزق��ة بحوايل 20 األف اإل��ى 25 األف مقاتل، 
�ضكل��وا حتالف��ات وق��وات اأ�ضا�ضي��ة تدعمه��ا ق��وات 

التحالف باملدفعية والطريان واملال”.
اإن  ال�ضحيف��ة  قال��ت  اجلوي��ة  ال�ضرب��ات  وع��ن 
الق�ض��ف الع�ضوائي والإبادة اجلماعية، هي  “جرائم 
جرمية يراها العامل الآن، وتتزايد املطالب بالتحقيق 
حوله��ا، وه��ذه الهجم��ات مدعوم��ة م��ن قب��ل �ض��الح 
اجل��و يف الإم��ارات و”باأوام��ر مبا�ضرة” م��ن القيادة 
الإماراتية، لذلك تتخفى الإمارات ول تظهر يف واجهة 
معركة احلدي��دة، لأن بني املطار وامليناء الذي �ضيتم 
غ��زوه ثماني��ة كيلوم��رتات ومناط��ق �ضكني��ة مكتظة 
بال�ض��كان، وهذه الغارات اجلوية الأخرية �ضنت على 
املناط��ق ال�ضكني��ة يف اأطراف احلديدة، م��ا اأ�ضفر عن 

موت ع�ضرات املدنيني.

صحيفة »تيلي بوليس« الفرنسية:
اإلمارات جلبت مرتزقة من كل 

العالم لسفك دماء اليمنيني”

صحيفة »ذا بارلمنت ماجازين« البلجيكية: حتالف العدوان يرسل  وفدًا لتضليل االحتاد األوروبي حول جرائمه في اليمن

موقع »لوبلوغ« - المعني بالسياسة الخارجية للواليات المتحدة :

جنرال أمريكي يقود عمليات »بن زايد” القذرة.. وجنود اإلمارات في اليمن “مرتزقة«

»منتدى األمن األمريكي« )جاست سيكيورتي(: ال ميكن ألمريكا والسعودية االنتصار في حربهما على اليمن

اأك��دت م�ضادر اإعالمي��ة اأوروبية اأن حتالف 
الع��دوان ال�ضع��ودي الأمريك��ي اأر�ض��ل وف��دًا 
اإلى الحت��اد الأوروبي به��دف ت�ضليل قيادات 
الحت��اد والوق��وف اأم��ام خماوفه��ا م��ن اآث��ار 

الهجوم الع�ضكري للتحالف على احلديدة .
بارملن��ت  “ذا  �ضحيف��ة  ك�ضف��ت  حي��ث 
“وف��د  تواج��د  ع��ن  البلجيكي��ة  ماجازي��ن” 
دبلوما�ضي من التحالف ال�ضعودي والأمريكي” 
م�ض��وؤويل الحت��اد  بكب��ار  للق��اء  بروك�ض��ل  يف 
الأوروب��ي وطماأنته��م ب�ض��اأن م��ا يح��دث م��ن 

ت�ضعيد ع�ضكري يف ال�ضاحل الغربي لليمن .
وقالت ال�ضحيفة اإن اله��دف الذي يعمل من 
اأجل��ه الوفد ه��و اإبعاد املخاوف ل��دى الحتاد 
احلدي��دة  يف  الت�ضعي��د  ب�ض��اأن  الأوروب��ي 
ال�ضاحلية غرب اليمن، بالإ�ضافة اإلى “ال�ضغط 
على الحتاد الأوروب��ي للم�ضاعدة يف التو�ضل 
اإل��ى حل �ضلمي لل�ض��راع الذي ي��دور الآن منذ 

عام 2015م .
الوف��د  اأن  البلجيكي��ة  ال�ضحيف��ة  وقال��ت 
الدبلوما�ض��ي مك��ون م��ن ممثلني ع��ن وزارات 
والإم��ارات  وال�ضعودي��ة  ك��ل  يف  اخلارجي��ة 
وحكومة ه��ادي م�ضرية اإلى اأن��ه اجتمع بكبار 

الرمل��ان  واأع�ض��اء  الحت��اد  يف  امل�ضوؤول��ني 
الأوروبي .

ونقل��ت ال�ضحيف��ة ع��ن املفو���ش الأوروبي 
للم�ضاعدات الإن�ضانية كري�ضتو�ش �ضتيليانيد�ش 
اإنه ق��ال للوف��د “اإن الحتاد الأوروب��ي ملتزم 
مب�ضاع��دة املت�ضرري��ن م��ن الن��زاع يف اليم��ن. 

لإنقاذ الأرواح على الأر�ش.
م�ض��ددًا عل��ى �ض��رورة اأن ي�ضم��ن جمي��ع 
اأطراف الن��زاع و�ضول امل�ضاع��دات الإن�ضانية 
باأم��ان ودون عوائ��ق وم�ضتم��رة اإل��ى جمي��ع 
اليم��ن.  يف  املت�ض��ررة  املحلي��ة  املجتمع��ات 
وت�ضهيل الواردات التجارية عر جميع موانئ 

اليمن اأمر �ضروري”.
وق��ال اإن ال�ضف��ري الإمارات��ي ل��دى الحتاد 
الأوروب��ي / حمم��د عي�ض��ى اأب��و �ضه��اب ب��رر 
ب�ضب��ب  ياأت��ي  اأن��ه  احلدي��دة  عل��ى  الهج��وم 
امل�ضاع��دات  ا�ضتخ��دام  احلوثي��ني  “اإ�ض��اءة 
املقدم��ة من الحتاد الأوروب��ي وجهات اأخرى 
وحتويلها لأغرا�ش خا�ضة”، م�ضريًا يف حديثه 
اأن  اللق��اء م��ع الأوروبي��ني  لل�ضحفي��ني بع��د 
“اله��دف من امل�ضاعدات ه��و حت�ضني الو�ضع 
الإن�ضاين، لكن يتم ا�ضتغاللها من قبل املتمردين 

الذي��ن يعيقون و�ضولها اإل��ى امل�ضتفيدين”، اإل 
اأن امل�ضوؤول��ني الأوروبي��ني اأك��دوا للوف��د باأن 
“التحال��ف ال�ضع��ودي ه��و م��ن يعي��ق دخول 
امل�ضاعدات اإل��ى املوانئ اليمنية ويعرقلها واأن 

التقارير الدولية توؤكد ذلك .
و اأ�ضافت ال�ضحيفة نقاًل عن ناطق التحالف 
/ ترك��ي املالك��ي “املتح��دث با�ض��م التحال��ف 
“امل�ضاع��دات  اإن  والأمريك��ي”،  ال�ضع��ودي 
املقدم��ة من الحتاد الأوروب��ي وبقية املجتمع 

ال��دويل ل ت�ضل اإلى اليمنيني كما ينبغي ب�ضبب 
احلوثيني الذين يرف�سون النخراط يف العملية 
ال�ضيا�ضي��ة والقدوم اإلى طاول��ة املفاو�ضات”، 
الأم��ر ال��ذي يوؤك��د اأن التحال��ف مين��ع بالفعل 
دخول وعرقل��ة و�ضول امل�ضاع��دات الإن�ضانية 
ردًا عل��ى ع��دم قبول �سلطات �سنع��اء ب�سروط 
ال�ضعودية والإم��ارات التفاو�ضي��ة والت�ضوية 
ال�ضيا�ضية ح�ضب الرغبات اخلليجية املدعومة 

من كل من وا�ضنطن وباري�ش ولندن .

متابعات صحفية

عل��ى العك���ش متاماً مم��ا روجته هولي��ود طيلة 
عقود، خا�ضت الوليات املتحدة الأمريكية حروباً 
�ض��د الإن�ضاني��ة، حروب��اً مدم��رة ا�ضتهدف��ت في��ه 
الإن�ض��ان، الياب��ان وفيتنام وافغان�ضت��ان والعراق 

دليل ذلك.
تخو���ش  لكنه��ا  بعقي��دة،  اأمري��كا  ولتقات��ل 
حروب��اً ابتزازية بو�ضائل عدي��دة من بينها احلرب 
اإطاره��ا احل�ض��ار  يف  ين��درج  الت��ي  القت�ضادي��ة 

وجتويع ال�ضع��وب الت��ي ت�ضتهدفها..وما تتعر�ش 
ل��ه اليمن م��ن ح��رب عدواني��ة منذ مار���ش 2015 
دلي��ل دام��غ.. واأك��دت عدي��د و�ضائل اع��الم عاملية 
اأن “الولي��ات املتح��دة ت�ضاهم يف تده��ور الو�ضع 
الأ�ضلح��ة  بي��ع  ع��ن طري��ق  اليم��ن،  يف  الإن�ض��اين 
لل�ضعودي��ني، ون�ضر موق��ع “اإياراك���ش” الرو�ضي 
تقري��را، حتدث في��ه عن اإر�ض��ال الوليات املتحدة 
الأمريكي��ة الع��ام املا�ض��ي، قواته��ا اخلا�ض��ة اإلى 

احلدود اليمنية ال�ضعودي��ة، من اأجل تقدمي الدعم 
املنا�ض��ب للق��وات امل�ضلح��ة التابع��ة للمملكة التي 

تقاتل “اأن�ضار اهلل”.
)جا�ض��ت  الأمريك��ي«  الأم��ن  »منت��دى  وراأى 
�ضيكيورت��ي(، اأن احلمل��ة الع�ضكري��ة التي تقودها 
الولي��ات  م��ن  واملدعوم��ة  اليم��ن  يف  ال�ضعودي��ة 
املتح��دة، اأو�ضلت اليمن نحو اأ�ض��واأ اأزمة اإن�ضانية 
يف الع��امل.. ولف��ت »جا�ض��ت �ضيكيورت��ي« اإلى اأن 
قوات »اأن�ضار اهلل«، كانت من بني اأ�ضد املعار�ضني 
اليمني��ني للمتطرف��ني، كتنظيمي »القاع��دة يف �ضبه 
اجلزي��رة العربية«، وتنظيم داع�ش، مبيناً اأنه ويف 
مقاب��ل ذلك، فاإن تقارير ك�ضف��ت عن وجود مقاتلني 
م��ن التنظيم��ني الإرهابي��ني يعمل��ون ويتواجدون 
جنب��اً اإلى جنب م��ع القوات اليمني��ة املدعومة من 

ال�ضعودية، التي تواجه »اأن�ضار اهلل«.
واأو�ض��ح »جا�ض��ت �ضيكيورت��ي« اأن اخل�ضائ��ر 
املدني��ة الناجم��ة عن احلمل��ة ال�ضعودي��ة وعالقة 
الولي��ات املتح��دة به��ا، تول��د جي��اًل م��ن املدنيني 

اليمنيني الذين يرون الوليات املتحدة كعدو.
واأق��ر املوق��ع اأن “الوليات املتح��دة ت�ضاهم يف 
تده��ور الو�ضع الإن�ضاين يف اليم��ن، عن طريق بيع 

الأ�ضلح��ة لل�ضعودي��ني، وذل��ك بح�ضب م��ا يعتقده 
البع�ش”، مبينا اأن ال�ضيا�ضة التي تتبعها الوليات 
املتحدة توؤدي اإلى رفع م�ضتوى العداوة جتاهها.

و�ض��دد املنت��دى الأمريكي على اأهمي��ة اأن تاأخذ 
الولي��ات املتحدة العرة م��ن الدر�ش، الذي حدث 
له��ا يف اأفغان�ضت��ان والع��راق، وموؤكدًا عل��ى اأنه ل 
ميك��ن للوليات املتح��دة اأو ال�ضعودية اأن ينت�ضرا 
يف حربهم��ا العدواني��ة عل��ى اليم��ن، مو�ضح��اً اأن 
غ��ري  الأماك��ن  يف  بالتكاث��ر  ياأخ��ذون  املتطرف��ني 
اخلا�ضع��ة ل�ضيط��رة الدول��ة، والت��ي تع��اين م��ن 
بوؤ���ش احل��رب واحلرم��ان، منوهاً اإل��ى اأنه وطاملا 
ا�ضتم��رت احلرب يف اليمن، فاأن املدنيني �ضيعانون، 
و�ضي��زداد التهدي��د الإرهابي على �ضع��ب الوليات 
املتحدة، حي��ث اأن انهيار موؤ�ض�ض��ات الدولة، مّكن 
ك��ل من »القاعدة«، و»داع���ش« من جتنيد، وحتى 

ال�ضيطرة على الأرا�ضي.
هذا وكان��ت اأمريكا قد اأعلنت قبل اأ�ضبوعني عن 
م�ضاركتها املبا�ضرة يف معارك احلديدة حتت مرر 
الدع��م وال�ضن��اد للق��وات التحالف العرب��ي الذي 
تقوده ال�ضعودية وف�ضلت يف حتقيق اأي انت�ضارات 

ميدانية حقيقية خالل اأكرث من ثالثة اأعوام.

إعالم السعودية الرسمي: حزب اإلصالح كيان خبيث وانتهازي 
ولم يكن جزءًا من املعركة وال يقل خطرًا عن احلوثيني

ن�ض��رت �ضحيفة الريا�ش ال�ضعودية مقال وجه اتهامات خطرية اإلى حزب التجمع اليمني لالإ�ضالح )اإخوان 
اليمن( ودعا اإلى احلذر منه باعتباره ل “يقل خطرا عن احلوثيني”..وقال املقال الذي كتبه عبداحلق ال�ضنايبي 
اإن دعوة حزب الإ�ضالح لأن�ضاره يف احلديدة بالنتفا�ضة �ضد حكومة �ضنعاء مثرية للجدل، وو�ضف املقال من 
اأ�ضاد بهذه الدعوة من منا�ضري التحالف ب� “الغافلني”.. ونوه اإلى اأنه هذه الدعوة ل تعدو عن كونها انتهازية 

ي�ضعى حزب الإ�ضالح من خاللها اإلى قطف ثمار �ضنوات من النت�ضارات التي مل يكن يوما فيها.
وقال: اإن هذا املوقف »املتوقع« من التنظيم الإخواين يف اليمن، ل يزيدنا اإل يقينا بحقيقة الطبيعة الو�ضولية 
الإخوانية،  للتنظيمات  والنتهازية 
ويدفعن��ا اأي�ض��اً اإل��ى التحذي��ر من 
مغب��ة الجن��رار وراء الأطروح��ة 
الإخواني��ة والتي حتاول اأن تقطف 
ثم��ار �ضنوات من ال�ض��راع الذي مل 
تك��ن يوم��اً طرف��اً فيه، واإمن��ا ظلت 
»تكتي��كات  تتبن��ى  الهام���ش  عل��ى 
املنطقة الرمادي��ة«، والنتظار اإلى 
اأية جهة �ضتميل كفة ال�ضراع لتميل 
اإليها وتنقلب على الطرف املنهزم..
واأ�ض��ار اإلى اأن حزب الإ�ضالح ي�ضعى اإل��ى اإيجاد موطئ قدم له يف اخلارطة ال�ضيا�ضية غري اأن على التحالف اأن 

يحذر من هذا كون حزب الإ�ضالح ل يقل خطرا عن احلوثيني ح�ضب تعبري املقال.
وفيم��ا يعت��ر البع�ش اأن املقال ميثل وجهة نظ��ر �ضاحبه عبداحلق ال�ضنايب��ي اإل اأن ن�ضر املقال يف جريدة 
ر�ضمي��ة �ضعودي��ة مع اأخذ النظ��ر بواقع احلريات ال�ضحفية يف ال�ضعودية وعدم ق��درة اأي �ضحيفة على ن�ضر ما 

يخالف التوجهات الر�ضمية يوؤكد اأن الريا�ش اتخذت موقفا من حزب الإ�ضالح،
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م�س��ت ثالثة اعوام ون�س��ف على الوعد الذي قطعه ويل 
العهد ال�س��عودي حممد بن �س��لمان بح�س��م امللف اليمني يف غ�سون 
ثالثة ا�س��ابيع، وحوايل خم�س��ني يوما على الوعد ال�سعو اماراتي 
اجلديد فيما يخ�ض اال�س��تيالء على ميناء احلديدة ، ولكن الزال 

اليمن واحلديدة حمرران .
م�ض��اء الح��د ب��داأت و�ضائل الع��الم ال�ضعودي��ة بالتطبيل ل��ويل العهد 
ال�ضع��ودي وكيل املديح له لأن��ه اوفى بوعده ب�ضان الغ��اء قانون منع 
قي��ادة ال�ضيارة للن�ضاء، وبالطبع غفلوا او تغافلوا عن التطرق الى ان 
بالده��م هي اخ��ر بلدان العامل الت��ي كانت حترم امل��راأة من هذا احلق 
امل�ض��روع . الع��الم ال�ضع��ودي وبالطب��ع اباء ويل العه��د ال�ضعودي ل 
ميلك��ون اي ج��واب حيال الظلم ال��ذي فر�ضوه على امل��راأة ال�ضعودية 
خ��الل الق��رن املا�ض��ي ، او ه��ل ميكنه��م التعوي���ش ع��ن ه��ذا الظل��م 
بالأ�ضا���ش؟  .. ومبناأى عن هذا ال�ضوؤال ف��ان ال�ضعب ال�ضعودي امل�ضلم 
قد يطرح ت�ض��اوؤلت مفادها ملاذا يجب ان يتحمل عبء نفقات احلروب 
املفتعل��ة والتدخ��الت يف �ض��وؤون الخري��ن واملوؤام��رات الت��ي يحيكها 
ملوك��ه وموؤخرا ويل عهده الغ��ر ؟ ت�ضويق ال�ضطراب��ات واحلرب من 
ال�ضعودي��ة الى �ضوريا وفر���ش الفو�ضى والنفالت المني على �ضعب 
ه��ذا البلد امل�ضلم عل��ى مدى �ضبع �ضنوات ، التدخ��ل يف البحرين وقمع 
ال�سع��ب ال��ذي ل يتطلع �سوى الى احلرية ، فر���ش العزلة وال�سغوط 
واحلظ��ر على قط��ر ال�ضديقة و�ضريكتها ال�ضفيق��ة بذريعة التعاون مع 
اي��ران ، التدخل يف لبن��ان واحليلولة دون تاأليف احلكومة، العمل على 
ا�ضع��اف العراق وبالتايل فر�ش حرب مدمرة على اليمن بهدف حتقيق 

مزاع��م ابن �ضلمان القا�ضي��ة بقطع الذرع اليراني��ة يف املنطقة .. هي 
غي���ش من في���ش ال�ضئلة التي ل تلقى اي رد ، وم��ا العمل على القيام 
باإ�ضالحات جزئية مثل منح حق قيادة ال�ضيارة للمراأة �ضوى اجراءات 
هدفه��ا حرف ال��راي الع��ام يف ال�ضعودية ع��ن ما يجري حول��ه. . على 
�ضعي��د الواقع فان تر�ضيخ النظام ال�ض��وري لدعائمه ودحر املعار�ضة 
املدعوم��ة من قب��ل دول مث��ل ال�ضعودية ه��ي نقطة �ض��وداء يف ال�ضجل 
القليمي��ة لإباء ابن �ضلمان و�ضخ�ضه . ف�ض��ل النظام البحريني يف قمع 
الح��رار بع��د اكرث من �ضبع �ضن��وات هي نقطة �ض��وداء اخرى ت�ضاف 
الى ال�ضجل ال�ضعودي ال�ضود وموؤخرا ابن �ضلمان. قطر وبعد عام من 

احلظر مل ت�ضت�ضلم امام ابن �ضلمان بل انها توا�ضل حياتها وفق روؤيتها 
الت��ي كان يعار�ضه��ا ابن �ضلمان. الع��راق ولبنان وبدع��م من ا�ضوات 
ال�ضع��ب وجه��ا ر�ضالة الى ويل العه��د مفادها ان حقب��ة التدخل يف هذه 
البل��دان انته��ت وان الرتغيب والتهديد مل يعد ينف��ع يف مواجهة ارادة 
�ضعب��ي البلدين لتقري��ر م�ضريهم��ا بنف�ضهما .. لكن جترب��ة اليمن تعد 
جترب��ة فريدة م��ن نوعها يف هذا البني، فريدة م��ن حيث ان ابن �ضلمان 
لي���ش فقط ف�ضل يف هذه املعركة بل حتول الى �ضجني بيد اليمنيني. ابن 
�ضلمان �ضجني اليمنيني لأنه وعد اول با�ضتعادة الرئي�ش امل�ضتقيل عبد 
ربه من�ضور هادي الى �ضدة احلكم ، وبح�ضب قطع يد ايران من اليمن 

وبالت��ايل فر���ش المن على حدود بالده . لكن��ه ف�ضل يف ا�ضتعادة هادي 
لن اليمني��ني ي�ض��رون على حق تقرير م�ضريه��م بنف�ضهم ، مل ي�ضتطع 
قط��ع يد اليراني��ني لن اليرانيني مل يتورطوا يف الن��ار التي ا�ضرمها 
ابن �ضلمان من ال�ضا�ش، واخريا ف�ضل يف فر�ش المن على حدود بالده 
لن النف��الت المن��ي هو �ضي��د املوق��ف الن على احل��دود ال�ضعودية 

ب�ضبب عدوانه على اليمن . 
اب��ن �ضلمان يف �ضجن اليمنيني لأنه ره��ن اجللو�ش على العر�ش باحتالل 
اليم��ن ، ولك��ن يبدو ان ال�ضج��ان اليمني ل ينوي الرتاج��ع او الت�ضوية 
م��ع ابن �ضلمان . ابن �ضلمان هو �ضجني اليمنيني لأنه وعد بعدم ال�ضماح 
لت�ضكي��ل نواة ح��زب مماثل حل��زب اهلل لبنان قرب احل��دود ال�ضعودية 
، ولك��ن لي���ش فق��ط ف�ض��ل يف حتقيق ه��ذا المر ب��ل انه مرغ��م يف �ضوء 
الظروف اجلديدة على ان ي�ضبح ومي�ضي با�ضتقبال ال�ضواريخ اليمنية 

، ومي�ضي وي�ضبح وهو يرتعد من خوف عمليات اليمنيني. 
حقيق��ة املي��دان اليمن��ي مع القليل م��ن الرتيث ت�ضري الى ان��ه لي�ش ابن 
�ضلم��ان �ضج��ني اليمني��ني فقط ب��ل ان الدول ال���17 املن�ضوي��ة حتت ما 
ي�ضمى التحالف العربي هي اي�ضا باتت ا�ضرية املقاومة اليمنية ، ولي�ش 
اعتباط��ا ح��ني نرى بان ابن �ضلمان يرى نف�ض��ه مرغما على خلق ذريعة 
لف�ضله امام �ضمود اليمنيني عر تقدمي ايران على انها ال�ضبب ال�ضا�ضي 
لع��دم ترجمة وع��وده على ار���ش الواق��ع واملتمثلة باحت��الل اليمن يف 
غ�ض��ون ثالثة ا�ضابيع، رغم ان ايران مل تنفي ابدا بانها تقف الى جانب 
امل�ضلمني املظلومني امل�ضطهدين وتدعمهم وان �ضوريا والعراق ولبنان 
واليم��ن هي خري �ضاه��د على ذلك . وبناء على ما تق��دم امل يحن الوقت 
لن يرك��ز ابن �ضلمان ا�ضالحاته على اخلروج من ال�ضجن الذي �ضنعه 

لنف�ضه .

تقارير

م���ع���رك���ة احل������دي������دة, م���ع���رك���ة ك�����ل األح�����������رار ال���ش���رف���اء

ب�����������ن س�����ل�����م�����ان 
س������������������������ج������������������������ن 
ف�������������ي ال������ي������م������ن

ُد�ض��ن العام الرابع من العدوان الغا�ضم عل اليمن ليكون 
ع��ام تغي��ري املوازي��ني واإر�ض��اء معادلة ت��وازن الرعب 
م��ع الع��دو املتغطر�ش، حيث �ضتك��ون املواجهة اجلوية 
بامتي��از، يف �ضل املوؤ�ضرات واحلقائق القوية التي تظهر 
تط��ور نوع��ي يف �ض��الح اجل��و امل�ض��رًي حملي��ة ال�ضنع، 
وكذا الدفاع اجل��وي، والتي ا�ضتطاعت الدمغة اليمنية 
بتاأيي��د م��ن اهلل عز وج��ل، ورغ��م احل�ض��ار اخلانق من 
تخطي العقب��ات والولوج الى ع��امل الت�ضنيع والبداع 
بالإمكانات املتاحة لردع العدو املتغطر�ش الذي اأمعن يف 

ارتكاب جرائمه وجمازره الوح�ضية بحق املدنيني.
وكان قائد الثورة ال�ضيد عبد امللك احلوثي، قد ك�ضف 

يف خطاب��ة مبنا�ضب��ة الذك��رى الثالث��ة ل�ض��ن العدوان 
عل��ى اليم��ن، ع��ن ال�ض��الح اجل��و امل�ّضري، 

حي��ث ق��ال ” قادم��ون يف الع��ام الراب��ع 
املتط��ورة  ال�ضاروخي��ة  مبنظوماتن��ا 

واملتنوع��ة الت��ي تخ��رتق 
ك��ل و�ضائ��ل احلماي��ة… 

بطائراتن��ا  قادم��ون 
امل��دى  ذات  ة  لبعي��د املُ�ض��ريَّ ا

اجليدة  والقدرة والفاعلي��ة 
ي��ة  لع�ضكر املمتازة” .ا
اأطلقه قائد الثورة، ه��ذا وع��د �ضادق 

حتال��ف  عل��ى  ي�ضع��ب  ورا�ضخ��ة  ملمو�ض��ة  وحقيق��ة 
الع��دوان ا�ضتيعابها بعد ثالثة اأعوام من القتل والتدمري 
واحل�ضار والتجوي��ع، واإن الإعالن عن عام بالي�ضتي مل 

يك��ن كالما اأجوفا، وما يّعد ب��ه ال�ضيد القائد �ضعبه ياأخذ 
طريق��ه عملي��اً الى التنفي��ذ، فقد اأعلن ع��ن امتالك اليمن 
لطائ��رات م�ض��رّية يتم العم��ل على تطويره��ا لت�ضل الى 
مئ��ات الكيلو م��رتات، ويف القريب لن تك��ون �ضماء جده 
والطائ��ف ببعيدة على الط��ريان اليمني 
اأج��واء جي��زان  امل�ض��رّي، وبالت��ايل ف��ان 
حك��م  يف  م�ضي��ط  وخمي���ش 
متن��اول اليد لعمليات جوية 

من قبل الطريان امل�ضري.
تنفي��ذ  اأن  مراقب��ون  وي��رى 
عملياته��ا  امل�ض��رّية  الطائ��رات 
الهجومي��ة بنج��اح، يثب��ت 
التكنولوجي��ا  تف��وق 
ي��ة  لع�ضكر ا
ميتلكه��ا  الت��ي 

واأن اجلي���ش واللجان  ال�ضعبي��ة، 
تنفي��ذ �ض��الح ال� الطائ��رات امل�ضرّية ير�ض��م معادلة ردع 
ا�ضرتاتيجي��ة، جنح��ت يف حتيي��د املنظوم��ة الأمريكية 
املتط��ورة “باتريوت” ، ما يجعل ال�ضعودية والإمارات 
تفق��دان جزءًا م��ن تر�ضانتهم��ا ، ف�ضاًل ع��ن اأنها ت�ضعف 

هيبة عماد الرت�ضانة الأمريكية .

ير يدخل ميدان الردع سالح اجلو اليمني املسُّ
�ضه��دت الأيام املا�ضي��ة تطوًرا نوعًيا يف زي��ادة الفاعلية 
لعملي��ات الطائ��رات امل�ض��رّية وق�ضفها بنج��اح لأهداف 
د�ضم��ة داخل ال�ضعودية، وكذلك اهداف يف الداخل حيث 
تواجد قوات الغزو والحتالل املرتزقة واحلقت خ�ضائر 

كبرية يف الروح واملعدات والليات.
وللم��رة الثاني��ة يج��ري اإغ��الق مط��ار اأبه��ا الإقليمي يف 
جن��وب غ��رب ال�ضعودية وتعلي��ق املالحة من��ه واإليه، 
اإث��ر غ��ارات ي�ضنه��ا ط��رين اجلو اليمن��ي امل�ض��ري، ففي 
الثامن ع�ضر م��ن اأبريل املن�ضرم نف��ذت طائرات قا�ضف 
1 امل�ّض��رية غارات على مطار ابها، اأدت الى اغالق مطار 
ابه��ا لنح��و 12 �ضاعة وجرى حتويل الطائ��رات القادمة 
اإلي��ه اإل��ى مط��ارات جي��زان والريا�ش وج��دة، ويومها 
مل ت�ضتط��ع ال�ضلط��ات ال�ضعودي��ة اإنكار اإغ��الق املطار، 
ون�ض��رت �ض��ورًا لأمري منطق��ة ع�ضري وه��و يتفقد مدرج 

املطار ومرافق بعد الغارات اليمنية بطائرات م�ضرية.
وج��ّدد �ض��الح اجل��و اليمن��ي امل�ض��ري ال�ضفع��ة للنظ��ام 
ال�ضع��ودي، ونفذ غ��ارات ظهر يوم ال�26 م��ن مايو على 
مط��ار اأبه��ا اأدت اإل��ى تعليق املالح��ة من واإل��ى املطار، 
وا�ضط��رت الطائ��رات القادم��ة حتوي��ل وجهته��ا ال��ى 

اإق��الع  تاأجي��ل  بينم��ا مت  اململك��ة،  اأخ��رى يف  مط��ارات 
الرح��الت املنطلقة م��ن املطار اإلى ع��دة وجهات دولية، 
وقوبل الهج��وم بال�ضدمة من قب��ل ال�ضلطات ال�ضعودية 
فالهجوم كان متوقع��اً، والإجراءات التي اتخذت اأثبتت 

ف�ضلها.
ويف التعلي��ق على ذلك، يقول اخلب��ري الع�ضكري العميد 
ام��ني حطي��ط: يف املرة املا�ضي��ة التي �ضن فيه��ا الهجوم 
عل��ى مط��ار اأبها ميك��ن اأن يع��زى النج��اح اإل��ى عن�ضر 
املفاج��اأة، لك��ن الهج��وم ه��ذه امل��رة يك�ضف ع��ن تطور 
ق��درات �ضالح اجل��و اليمني امل�ض��ري، وان الو�ضع اليوم 
خمتلف و�ضتجد ال�ضلطات ال�ضعودية نف�ضها جمرة على 
العرتاف بقدرات الطريان اليمني امل�ضري لتنفيذ اأهدافه 

داخل اململكة.

النظام السعودي يلجأ الى ترديد سيمفونية 
التدخل اإليراني بشكل مبتذل

اأمام كل عملية نوعية للطائرات امل�ضرّية ، ل يجد النظام 
ال�ضع��ودي م��ن و�ضيل��ًة اأمام��ه �ض��وء تردي��د �ضيمفونية 
م�ضوؤول��ني  وي�ضع��ى  مبت��ذل  ب�ضك��ل  الإي��راين  التدخ��ل 
م��ن النظ��ام ال�ضع��ودي ولفي��ف م��ن الأب��واق الدعائية 
ال��ى التقلي��ل م��ن مفاعي��ل ه��ذه ال�ضرب��ات وتداعياته��ا 

م��ن خ��الل التحري���ش “بعب��ع” اي��ران بغي��ة �ضرعن��ة 
عدوانه��م وجرائمهم. واأمال يف تري��ر ف�ضلهم واحّلد من 
ه��ذه ال�ضفع��ات املتتالي��ة، وه��و الأم��ر ال��ذي جعل من 
ت�ضريحاته��م وترهات الأب��واق ال�ضعودية مثارًا للجدل 
تارة، وحمطا لل�ضخرية تارة اأخرى، ل�ضيما واأن النظام 
ال�ضعودي يجهل جتلي حقيقة عجز منظومات الدفاعات 
اجلوي��ة “فخ��ر ال�ضناع��ة الأمريكي��ة” ع��ن اعرتا���ش 
طائرات م�ضرية ت�ضرب يف عمق اأرا�ضيه، بل ي�ضطر الى 

ال�ضخرية منها ومن قدرتها وفاعليتها.

العدو الصهيوني يرتعب
نقل��ت ال�ضحافة ال�ضهيونية موؤخرًا عن م�ضدر ع�ضكرية 
قول��ه اإن كيانه �ضيدخل احلرب عل��ى اليمن يف حال ظهر 
�ضالح كا�ضر للتوازن، واأتى هذا الإعالن يف اأعقاب ك�ضف 
الع��الم ال�ضهيوين ان �ضالح اجل��و رمبا يكون نفذ عملية 
جوي��ة بطائ��رات اإف 35 يف اليم��ن، بعد اإع��الن اجلي�ش 
ال�ضهي��وين تنفي��ذه عمليت��ني جويت��ني بطائ��رة ال�ضب��ح 

الأمريكية اف 35 على جبهتني يف املنطقة.
ول ينف��ي حتالف ال�ضعودية ب�ضكل من الأ�ضكال م�ضاركة 
�سباط �سهاينة اأو ا�ستخدام اأ�سلحة من �سنع �سهيوين، 
يف �ض��ل موؤ�ض��رات ت��دل اأن النظ��ام ال�ضع��ودي ف�ض��ل يف 
احت��واء الق��درات ال�ضاروخي��ة واجلوي��ة لليم��ن، رغم 
اأربع��ة اأعوام من القتال، وف�ضلت تدابريه يف منع اإطالق 
ال�ضواري��خ او الطائرة امل�ض��رية، وي�ضعى الى اخلروج 

من املاأزق بال�ضتنجاد بربيبة ال�ضهيوين.

ساح اجلو املسّير: صدق الوعد للسيد القائد

وياأت��ي اأجانب م��ن دول غربي��ة وعربية، ليعت��دوا على 
دول��ة ذات �ضي��ادة، ليقتل��وا اأبناءه��ا، ويحا�ضروه��م، 
ويجوعوه��م، ويدم��روا ك��ل من�ضاآته��م احليوي��ة لك��ي 

»يحرروهم« !!

الهيمنة على اليمن
احلقيقة اأن كل م��ا يريده العدوان، وعلى راأ�ضه اأمريكا، 
هو الهيمنة على اليمن، وال�ضيطرة على جزرها وموانئها 

و�ضواحلها ل�ضالح »اإ�ضرائيل«.
وم��ا يريدون��ه ه��و ال�ضيط��رة عل��ى �ضع��ب الإمي��ان، ملا 
ميتلك��ه من قي��م ومبادئ وكرام��ة، لأن ال�ضع��ب اليمني 
يحمل الميان والعزة، وميتلك احلرية والإرادة التي ل 
تنك�ض��ر .. وقالوا �ضياأتون ليحرروا احلديدة كما حرروا 
اجلن��وب كذب��اً وافرتاء، واأباطي��ل زائفة، وق��د �ضاهدنا 

جميعا كيف هو اجلنوب بعد احتالله من الإمارات.

معركة احلديدة، معركة كل األحرار الشرفاء
رجال اهلل الأحرار ل يقبلون الذل ول يقبلون بالحتالل

هك��ذا توهموا بعد رفع �ضعاراته��م املزيفة، وعناوين 

غزوه��م واحتالله��م الواهي��ة، ظن��وا باأن اأه��ل تهامة 
�ضتنطل��ي عليهم تل��ك الرتهات، اأبن��اء تهامة واعون، 
وه��م اأه��ل ال�ض��دق والوف��اء، ومعه��م ك��ل ال�ضرفاء 
م��ن ه��ذا ال�ضع��ب. معركة احلدي��دة ه��ي معركة كل 
الأح��رار ال�ضرفاء من ه��ذا البلد ، فرغم كل ما ميتلك 
الع��داء من اإمكانات، ومن مع��دات حربية ح�ضدتها، 
ول زال م��ا يكف��ي لأن يحتل��وا قارة باأكمله��ا، ولكنهم 
يف�ضل��ون ويل��وذون بالهزمي��ة، اأم��ام جن��دي مين��ي 
ح��اف ل ميتلك �ضوى �ضالح��ه ال�ضخ�ضي ، وم�ضحفه 
، وبق��وة اهلل راأين��اه يهزم كل ح�ضوده��م وطائراتهم، 
وي�ضحق بقدمه ال�ضريفة جماجم املرتزقة واخلونة ، 
ويحرق بولعة وكرتون مدرعة وجمنزرة ومن اأفخر 

ال�ضناعات الأمريكية.
رج��ال اهلل الأحرار، وجند اهلل الأن�ض��ار، ل يقبلون الذل 
ول يقبل��ون بالحت��الل، لذلك فهم ما�ض��ون وكلهم اإميان 
وب�ضرية و�ضموخ وحتد، متم�ضكني بحبل اهلل ل يخافون 

قوى الطاغوت، ول يتاأثرون باأي من املوؤثرات.

حترير احلديدة ليس أكثر من فبركة إعالمية تصنعها قوى العدوان
مبحافظ��ة  احلا�ض��دة  اجلمع��ة  ي��وم  م�ض��رية  ج��اءت 
احلدي��دة عل��ى خ��الف توقع��ات الكث��ري م��ن املحلل��ني 
وال�ضا�ض��ة، وفاجاأت اجلميع ب�ضكل عام ؛ نظرا للظروف 
الت��ي تعي�ضه��ا يف ظ��ل الق�ض��ف املكث��ف والعت��داءات 
امل�ضتم��رة من قبل حتالف الع��دوان؛ ف�ضال عن ذلك فاإن 
ه��ذه امل�ضرية الك��رى جاءت بعد ذل��ك ال�ضخ والتهويل 

الكبري لرت�ضانة الإعالم العدوانية.
واأثب��ت اأبن��اء تهام��ة الإب��اء والكرام��ة الأح��رار به��ذا 
وانتمائه��م  هلل؛  ولئه��م  �ض��دق  امل�ض��ّرف؛  اخل��روج 
لوطنه��م، واإخال�ضهم ووفائهم لدم��اء ال�ضهيد الرئي�ش/

�ضال��ح عل��ي ال�ضماد ورفاق��ه، و اثبتوا اأنه��م اأ�ضمخ من 
طائ��رات الع��دوان، وكم��ا اأك��دوا يف بيانه��م التاريخ��ي 
ال�ض��ادر عن ه��ذه امل�ضرية: “على وقوفه��م �ضفا واحدا 
م��ع اأبناء اجلي���ش واللج��ان ال�ضعبي��ة يف مواجهة قوى 
الغزو والحتالل ومواجهة جحافلهم الغازية لل�ضواحل 
الغربية للبالد، مو�ضحاً اأن��ه ولو ح�ضدت قوى العدوان 

ك��ل جيو�ش الدني��ا فلن تتغري قناعات اأبن��اء تهامة باأنها 
قوى غازية وحمتلة”.

وم��ن الر�ضائ��ل الت��ي اأو�ضلتها هذه امل�ض��رية التاريخية 
ر�ضال��ة للخارج والداخ��ل مفادها )اأن حتري��ر احلديدة 
لي���ش اأكرث م��ن فركة اإعالمي��ة ت�ضنعها ق��وى العدوان 
على �ضا�ضات احلدث والعربية ومواقع التوا�ضل؛ لي�ش 

اإل؛ اأما الواقع فيثبت عك�ش ذلك(.

معركة احلديدة، معركة كل األحرار الشرفاء
يف احلديدة يتم تاأديب كل اخلونة والعمالء واملرتزقة

باملخت�ض��ر املفي��د، يف احلدي��دة يتم تاأديب ك��ل اخلونة 
ويف   ، التهامي��ة  الطريق��ة  عل��ى  واملرتزق��ة  والعم��الء 
واملحتل��ني  الغ��زاة  بجحاف��ل  التنكي��ل  يت��م  احلدي��دة 

وتلقينه��م الدرو���ش التي ل ميك��ن ملن �ضي�ضل��م منهم اأن 
ين�ضاها اأو متحى من ذاكرته ، يف احلديدة رجال �ضدقوا 
م��ا عاه��دوا اهلل عليه فمنه��م من ق�ضى نحب��ه ومنهم من 

ينتظر وما بدلوا تبديال .
ورماله��ا  ب�ضواحله��ا  احلم��راء  جنه��م  احلدي��دة  ويف 
ورجاله��ا تلق��ف م��ا ياأفك��ون وجته��ز على م��ا يح�ضدون 
بتاأيي��د واإ�ضناد رباين �ضنع الفارق رغم فارق الإمكانيات 
، ولكنه��ا م�ضيئة اهلل واإرادته التي ل غالب عليها ، ومهما 
اأرجف الأعداء ومهما ق�ضفوا واأجرموا وعربدوا يف حق 
املدنيني الأبرياء فلن يح�ضدوا ثمار ذلك اإل الف�ضل ، ولن 
تكون احلديدة بالن�ضبة لهم اإل جهنم احلمراء امل�ضتعرة 

التي متنحهم ت�ضاريح العبور اإلى جنهم الآخرة.

ظ��ن الغ��زاة واملحتلون واملرتزقة باأن احتالل عرو�ض البحر االأحمر احلديدة مهمة يف غاية الب�س��اطة قيا�س��ا مع حجم املعدات واالإمكانيات والدعم اللوج�س��تي 
واملادي والغطاء الدويل واالأممي واالإعالمي الذي �س��بق و�س��احب التح�س��رات واال�ستعدادات ل�س��ن هذه العملية، وللوهلة االأولى اأدرك الغزاة واملحتلون باأن املعلومات 
اال�ستخباراتية التي مت تزويدهم بها من قبل مرتزقة الداخل كانت عبارة عن مقلب �سربوه بال�سحة والعافية.. وجاء االأمريكي والربيطاين والفرن�سي ويف مقدمتهم 

ال�سعودي واالإماراتي وحتت عناوين زائفة، ومربرات واهية ليحتلوا اليمن، ولي�سيطروا على ال�سعب اليمني.
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الت���تي���ات  العس���رية : املسي���������ر - التموي������ه - االست��تار
تعريف املسير: 

ليات  فراد والآ هو عبارة عن حترك مدرو���ش وخمطط له لالأ
بهدف الو�ضول اإلى مكان معني لتنفيذ مهمة معينة  )ا�ضتط��الع 
ت�ضل��ل،ا�ضتباك كمني ،اغارة،زرع عبوات ( اأو بهدف نقل مكان 
مترك��ز م��ن مكان اإلى م��كان اخر بحيث ت�ضب��ط التحركات من 

حيت والوقت، ويكون لياًل اأو نهارًا.

■املسير
بدون  املجاه��دون  ب��ه  يق��وم  الذي  امل�ضري  وهو  امل�ض��اة: 
ال�ضتفادة م��ن اللي��ات، ويقام به �ضمن اأ�ضكال حتدده طبيعة 

املنطقة واملهمة .

■ هو شكل سير أفراد املجموعة أثناء املسير . 
اأثناء  ليات  *امل�ضري )اللي��ات( : هو ال�ضكل الذي تاأخذه الآ
امل�ض��ري الهجوم   وه��ذا يع��ود ح�ضب طبيعة املنطقة، واملهمة 

والبعد عن العدو ، وات�ضاع اجلبهة . 
*قواعد امل�ضري : لبلوغ الهدف و�ضالمة املجاهدين لبد اتباع 

بعد اخلطوات

■واجبات قبل املسير
-التوكل على اهلل ثم اطاعة توجيهات امل�ضرف.

-اختيار ال�ضخا�ش املنا�ضبة
-الرتقيم: لكل عن�ضر رقم يجب اأن يحفظه وان يقوم امل�ضرف 

بالعد والعد العك�ضي والتاأكد من متام املجاهدين
- و�ضع ك�ضاف وعنا�ضر مراقبة للميمنة واملي�ضرة

- ال�ضتعداد للم�ضري
- اللتزام باأوامر القيادة

- معرفة الهدف من امل�ضري
تفق��د  جماه��د  ك��ل  عل��ى  يج��ب  الفردي  عداد  الإ  -
التجهيزات)جتهي��ز ك��ل م��ا يلزم��ه م��ن اغرا���ش"و�ضمادات 

اجلروح واإبر التداوي،والتاأكد من �ضالحه وذخائره(
- تامني الو�ضائل املطلوبة )طبابة،ات�ضال،متوين،ذخرية(

- التفاق على ال�ضارات ال�ضمعية والب�ضرية
- التعرف ال�ضوري للمنطقة
- و�ضع خطة للقتال املفاجئ
- متويه الفراد والتجهيزات

- اعتماد ال�ضرتاحة اثناء امل�ضري
غرا�ش والتجهيزات قبل ال�ضروع يف امل�ضري - تفقد الأ

■ واجبات أثناء املسير
-و�ضع ك�ضاف امام امل�ضري
-عدم الفراط ب�سرب املاء

- اتخاذ ت�ضكيلة دفاعية اثناء ال�ضرتاحة
- عدم حتري��ك �ضاكن اأو ت�ضكني متحرك،او تغي��ري اي �ضيء 

من املعامل الطبيعية
- املحافظة على امل�ضافات اثناء امل�ضري.

- عدم التقاط اي �سيء عن الر�ش
اأثناء  واملراقبة  امل�ض��ري على احلرا�ضة  عنا�ض��ر  توزي��ع   -

امل�ضري اثناء ال�ضرتاحة والتمركز)مراجعة در�ش التمركز(
- تعني جهة لكل عن�ضر عليه مراقبتها فيكون الك�ضاف مكلف 

بال�ضتطالع امام جمموعة امل�ضري

- املحافظ��ة على الهدوء اأثناء امل�ضري وعدم ا�ضدار ا�ضوات 
وخا�ضة ليال

العنا�ضر  و  وا�ضتطالعه��ا  املقدمة مب�ضاف��ة  مبراقبة منطقة 
ذات الرقم الفردي تراقب امليمنة وذات

الرق��م امل��زدوج تراق��ب املي�ض��رة واأخر جماه��د عليه مراقبة 
املوؤخرة بال�ضتدارة م��ن فرتة اإل��ى اخرى ومراقبتها بن احلني 

خر والآ
- النت�ضار عند التوقف لال�ضرتاحة 

- مراعاة قواعد التمويه
- العد بعد كل جتمع من حالة انت�ضار والتاكد من متام العدد

- البتعاد عن ال�ضياء امل�ضبوهة
- عدم اثارة وا�ضتفزاز احليوانات الطيور

ماكن املاأهولة بال�ضكان قدر المكان - البتعاد عن الأ

■مراحل املسير :
اإعطاء المر باأخذ الت�ضكيلة التي تتنا�ضب مع طبيعة الر�ش 

واملهمة ويجب على امل�ضرف التاأكد من جاهزيتهم للحركة . 
-التحرك عند اعطاء المر من امل�ضرف. 

 -بدء امل�ضري
-الو�ضول اإلى الهدف واإعطاء اأمر العد والعد العك�ضي 

■احتياطات التأمني أثناء املسير: 
-ان يكون نائب امل�ضرف يف اخللف
-تخفيف احلمولة على املجاهدين

-مراعاة التوا�ضل بني افراد املجموعة
-الهتمام بالخوة املنهمكني

■التمويه و االستتار
بها  يقوم  التي  الجراءات  جمموعة  هي  التمويه:  تعريف 
املقاتل لالختفاء عن ر�ضد العدو الري واجلوي دون تعطيل 
ر���ش لتغيري اللون و  ندماج مع طبيعة الأ املهمة القتالية والإ

ال�ضكل ليتالئم 
مع الطبيعة 

�ضياء  الأ ظهور  م�ضتوى  من  التقليل  التمويه:  مفهوم   �
)عنا�ضر،عتاد،و�ضائل،جتهيزات  ( .

■تعريف االستتار:
و  العدو  نظر  عن  التجهيزات    و  اجل�ضد  اإخفاء  عملية  هو 

حمايتها من نريانه .

اأهمية التمويه و ال�ضتتار :
من احلفاظ على القوات ، كما يوؤمن اإبراز املباغتة للعدو  يوؤّ
احتمالت  يقلل  و  هداف  الأ ك�ضف  يف  اإمكانياته  ُي�ضعف  و 

�ضررها، و يجعل خطط العدو مبنية على معلومات ناق�ضة .

■وسائل التمويه و االستتار :
ق�ضمني: طبيعية ، �ضناعية . 

- و�ضائل التمويه و ال�ضتتار ال�ضناعية )تلوين،فحم،احجار 
�ضناعية،قما�ش،�ضبكة مزرك�ش(

�ضجار ،  ع�ضاب ، غ�ضون الأ - و�ضائل طبيعية -: مثل  ) الأ
الوحل (

■األمور التي يجب متويهها -:
املنطقة  )  يف  وجودنا  على  يدل  ما  كل  وهي 

ليات ، التجهيزات( فراد،العتاد،الآ الأ
ا�ضتتار : د�ضم ، متاري�ش، خنادق ، �ضواتر ترابية .

■ العوامل املؤثرة على التمويه و االستتار :
- الظل : يجب اإخفاء الظل الكا�ضف ، اأما الظالل التي تخفي 
بنية و اجلدران و  ر���ش كالأ الأ �ضياء فتاأتي من ت�ضاري�ش  الأ

�ضتتار و اإخفاء الظل الكا�ضف . يجب ا�ضتغاللها لالإ
واختيار  امللفتة،  الكا�ضفة  لوان  الأ اإختيار  -اللون:عدم 

لوان املن�ضجمة مع بيئة الطبيعة . الأ
- اللمعان : ت�ضاعد على ك�ضف املجاهد و جعله يف مرمى نظر 

العدو ب�ضهولة .
- ال�ضوت .

- احلركة : عدم التحرك ع�ضوائياً.
ثار من اأخطر امل�ضائل التي تعر�ش املجاهدين  ثار : اإن الآ - الآ
وجود  على  تدل  التي  امل�ضائل  كل  اإخفاء  يجب  لذا  للك�ضف، 

الجماميع- الرائحة.

■ شروط التمويه :
- الختفاء عن اأنظار العدو و املراقبة اجلوية و الرية .

-ا�ضتخدام التمويه يف كل ظروف املعركة ليال و نهارا .
ماكن دون تعطيل وقات و الأ -ال�ضتمرار يف كل الأ

املهمة الدفاعية اأو القتالية و حت�ضينه مع مرور الوقت .
-التاأهل يف نف�ش املجاهدين.

-البداع و البتكار فيه .

■ شروط االستتار :
ر�ضية واجلوية. - الحتماء من نريان العدو الأ

- ا�ضتخدامه يف ظروف املعركة .
- ال�ضتمرارية دون تعطيل املهمة القتالية.

مور التي يجب متويهها: الأ
1� الأفراد

2� احلفر و املتاري�ش .
ثار  3� عتاداملواجهة:"اإخفاء اللمعان والآ

■ توجيهات ميدانية في التمويه واالستتار
- متويه املواقع الثابتة واملتنقلة :

- اختيار املوقع املنا�ضب  ) منخف�ضات - اأحرا�ش - ب�ضاتني  (
ماكن التي يتوقعها العدو - البتعاد عن الأ

- توزيع النقاط بال�سكل املطلوب  ) ا�سرتاحة - منامة -عتاد  (
- متويهها بال�ضكل املطلوب
ثار الدالة عليها - اخفاء الآ

- تنظيم الدخول واخلروج منها واليها
- اخفاء كل ماي�ضري اإلى وجودجماميع جهادية

- مراعاة كل ما يوؤثر على التمويه

■ طرق االستتار والتمويه :
يف  الطرقة  هذه  ا�ضتخدام  ويتم   : التمويه  (  املحاكاة  )   -
نحاكي  اإن مل  العدو  ي�ضاهدنا  اأن  املمكن  من  فيه  الذي  الوقت 

املحيط اخلارجي .
وبعبارة اأخرى : هو عملية الندماج مع الطبيعة من حيث 
اللون وال�ضكل ولي�ش �ضرطاً اأن يكون بيننا وبني العدو حائل .
لنا،  �ضلية  الأ ماكن  الأ اأماكن ت�ضبه  ببناء  القيام   : -اخلداع 

ويف هذه الطريقة عدة فوائد مثل :
� يتطلب تدمر هذه املواقع من العدو م�ضاريف لي�ضت قليل��ه 

من الذخائر وما �ضابهها للتخل�ش من هذه املن�ضاآت
الذي نكون فيه  الوقت  قد دمر مواقعنا يف  اأنه  العدو  � يظن 

مازلنا يف املنطقة .

■  التمـــويـه:
�ضياء  )  الأ ظهور  م�ضتوى  من  التقليل   : التمويه  مفهوم 
خفائه��ا عن ر�ضد العدو  عنا�ضر، عتاد، و�ضائل، جتهيزات  ( لإ

الري واجلوي .

■  أهمية التمويه : -
من وال�ضالمة وهذا ما ي�ضمى بالدفاع ال�ضلبي  1�  يوفر لنا الأ
قوة هذه  ، وتكون  تكلفة  قل  والأ كرث حماية  الأ الدفاع  ، وهو 

تقان التمويه لدينا . احلماية م�ضاوية لإ
عوامل  اأهم  من  وهي  واملفاجاأة  املباغتة  عن�ضر  يوفر    �2

النجاح يف اأي عمل ع�ضكري .
3- مينع العدو من الو�ضول للمعلومة.)اتالف بنك املعلومة 

لدى العدو(

■  مبادئ التمويه :
 -التمويه �ضالح دفاعي �ضلبي، وهو و�ضيلة ولي�ش غاية.

- يعتمد التمويه على مبداأ الندماج مع الطبيعة .
- يفقد التمويه جدواه اإذا مل يكن اإحرتازياً ومل تراع ال�ضرية 

يف تنفيذه.
- التمويه العاطل اأ�ضد خطورة من انعدام التمويه.

بع�ش  الهدف  يفقد  كونه  ح�ضنة  متويه  و�ضيلة  -النت�ضار   
جدواه.

ثقافة عسكرية
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وق��ال العقيد را�ضد عندما اأح���ش الغزاة بباأ�ش 
جماهدي اجلي�ش واللجان وحمي وطي�ش احلرب 
وف�ض��ل اإعالم العدوان يف تعزي��ز ورفع معنويات 
ا�ضت�ض��راخ  اإل��ى  الأدوات  ا�ضط��رت  الع��دوان 
اأ�ضياده��م الأمري��كان والفرن�ضي��ني والريطانيني 
عل��ى  مل�ضاعدته��م  بالع��دوان  كلفوه��م  الذي��ن 

النت�ضار واخلروج  من امل�ضتنقع اليمني.

املسيرة القرآنية أفشلت احلرب النفسية
واأ�ض��اف العقيد را�ضد اأم��ا اأبواق اخليانة فهي 
جمرد ببغاوات تردد ل �ضيادها بح�ضب املال الذي 
يدف��ع ولأن �ضف��ات اخليانة هي الك��ذب و�ضفات 
الإذاع��ة والت�ضه��ري ه��ي خيانة وك��ذب اأي�ضا فال 
اأثر  عندنا للكذابني، لأن امل�ضرية القراآنية اأف�ضلت 
احل��رب النف�ضي��ة والأب��واق واإع��الم الع��دوان  

برمته .
وم��ا يدل��ل على ذلك ه��و اجتم��اع وزراء اأعالم 
دول الع��دوان يف ج��دة لتقيي��م ماأزقه��م الإعالمي  

والع�ضكري .

اجليش واللجان يخوضون مالحم عسكرية كبرى 
وح��ول انت�ضارات جماه��دي اجلي�ش واللجان 
ال�ضعبية: حتدث العقي��د عزيز را�ضد ل�� احلقيقة 
قائ��ال: ي�ضطر اأبطال اجلي�ش واللجان ال�ضعبية يف 
ال�ضاح��ل الغربي  ك��رى املالح��م الع�ضكرية  من 
حي��ث ال�ضم��ود والتنكي��ل باعت��ى ق��وة ع�ضكرية 
على م�ضت��وى العامل ومتكنت بف�ضل اهلل من ك�ضر 

هيب��ة م��ا اأنتجت��ه افخ��ر ال�ضناع��ات الع�ضكرية 
الغربي��ة وخ�ضو�ضا  ال�ضالح الأمريكي الذي بات 
اأكواما من اخلردة حت��ت اأقدام اجلي�ش واللجان 

ال�ضعبية وباأ�ضلحة مينية خال�ضة.
  حتى الولعة مت تفعيلها بقدرة العزيز اجلبار  
كما كان��ت ع�ضى مو�ضى علية ال�ضالم وهي جمرد 
ع�ض��ى ولك��ن اإذا اأراد اهلل �ضيئا فاإمنا يقول له كن 

فيكون.
 فكان للولع��ة اأثرها البالغ على العدو معنويا 
ومادي��ا  وبراع��ة العقيدة القتالي��ة التي  قوامها 
الإميان ب��اهلل والتوكل عليه و الب��داع والبتكار 
والتطوي��ر والنتاج  فعلت الولع��ة  حتى و�ضل 
ذكره��ا يف ك��رى ال�ضح��ف الغربية وعل��ى ل�ضان 
اأك��ر املحلل��ني ال�ضيا�ضي��ني والع�ضكري��ني الذين 
قال��وا اإن الغر���ش م��ن ه��ذا العم��ل ه��و اإحب��اط 
امل�ضان��ع املنتجة واملقاتلني من املرتزقة يف اأثرها 
النف�ض��ي واملعن��وي  ولقط��ة واح��دة م��ن عد�ضة 
الإعالم احلرب��ي تلقف ما كان��وا ياأفكون وحتول 
اإعالم الع��دو ايل جمرد ا�ضحوكة يف و�ضائل اعالم 
العامل الفاقد للمهنية وللحقيقة وامل�ضداقية وهذا 

هو الفرق .

خسائر الغزاة:
وفيم��ا يخ�ش العملي��ات الع�ضكرية يف ال�ضاحل 

الغربي وخ�ضائر الغزاة .
اأج��اب م�ضاع��د ناط��ق اجلي�ش العقي��د/ عزيز 
را�ض��د  بالق��ول لقد حقق��ت العملي��ات الع�ضكرية  

الآلي��ات  فائق��ة يف ح�ض��اد  جناح��ات ع�ضكري��ة 
واملدرعات وقطعان املرتزقة خالل ثالثة اأ�ضابيع 

من ت�ضعيد العدو يف ال�ضاحل الغربي: 
  * حيث متك��ن اجلي�ش واللجان تكبيد الغزاة 

خ�ضائر كبرية خالل ثالثة اأ�ضابيع ومنها : 
الب��وارج  بقي��ة  بارج��ة وه��روب  تدم��ري   -1
ال��ذي  ال�ضدي��د  الهل��ع واخل��وف  م��ن  املعادي��ة 
انتاب طواق��م البارجات الأمريكي��ة و الفرن�ضية 
وغريها من اأدوات التحالف ال�ضعودي الأمريكي 

ال�ضهيوين.
2- وتدمري واإعطاب 341 اآلية ومدرعة ومقتل 

وجرح املئات بينهم قيادات .
3- واط��الق 12 �ضاروخ��ا بال�ضتيا على غرف 
العمليات ومنظومات الباتريوت ومراكز تدريب 

وتاأهيل املرتزقة.
 4- �ضت 6 عمليات نوعية ل�ضالح اجلو امل�ضري 
خالل 3 ا�ضابي��ع من الت�ضعيد يف ال�ضاحل الغربي 

والتنكيل بالأرتال الع�ضكرية .
الع�ضكري��ة   والهند�ض��ة  القنا�ض��ة  وح��دة   -5
دخلت على خ��ط ال�ضاحل واأخذت اماكنها و�ضلت 
قدرة العدو على احلركة وهو الآن حما�ضر وبني 
فك��ي كما�ض��ة وما علي��ه اإل ال�ضت�ض��الم اأو املوت 
املحقق �ضواآءا بن��ريان اجلي�ش اأو نريان �ضديقة 

كما تعود اأ�ضيادهم على ق�ضفهم يف حالة الفرار .
ولك��ن الأ�ضلم والجنح له��م ال�ضت�ضالم حفاظا 
عل��ى من تبق��ى منهم لأننا نعلم ب��اأن املحتل يقوم 
باإجباره��م على القتال بعدم��ا مي�سك عليهم نقاط 

�ضعف مهين��ة وغري اأخالقية كما ظهرت احلقائق 
موؤخرا.

ووجه م�ضاع��د ناطق اجلي���ش التحية للجي�ش 
واللجان ال�ضعبي��ة والقبائل اليمنية ويف مقدمتها 
القبيل��ة التهامي��ة التي اأثبت��ت اليوم باأنه��ا راأ�ش 

حربة �ضد الغزاة واملحتلني على مر التاريخ.
وقال العقيد/ عزيز را�ضد ا�ضتغل هذه الفر�ضة 
ع��ر �ضحيف��ة احلقيق��ة اإل��ى اأن اأدع��و جماهدي 
اجلي�ش واللجان مبوا�ضلة التنكيل بالعدو وعدم 
ت��رك فر�ض��ة  نف���ش واح��د اأو اإع��ادة التمو�ض��ع 
م��ن جدي��د واأغلظوا عليه��م كما ق��ال اهلل �ضبحانه 
��اَر َوامْلَُناِفِقنَي  ِبُيّ َجاِهِد اْلُكَفّ َها الَنّ وتعالى: )َي��ا اأَُيّ

رُي(  ُمۖ  َوِبْئ�َش امْلَ�ضِ َواْغُلْظ َعَلْيِهْم ۚ َوَماأَْواُهْم َجَهَنّ
�ضدق اهلل العلي العظيم .

اإدخاله  ال��ذي مت  ال�ض��الح اجلدي��د  • وح��ول 
موؤخرًا يف م�ضرح العمليات الع�ضكرية يف ال�ضاحل 

الغربي.
ق��ال العقي��د/ عزي��ز را�ض��د خ��الل العملي��ات 
الع�ضكري��ة الأخ��رية اأطلقنا عددا م��ن الطائرات 
تطويره��ا  مت  والت��ي  طي��ار"  "ب��دون  امل�ض��رية 
وجتهيزها داخل م�ضانع الإنتاج احلربي اليمني، 
وقام��ت تل��ك الطائ��رات ب���� 6 عملي��ات ع�ضكري��ة 
للتحال��ف ومت  اأرت��ال ع�ضكري��ة   6 نوعي��ة �ض��د 
تدمريه��ا بالكام��ل يف املعارك الأخ��رية، وما عدد 
الآليات واملدرعات التي مت تدمريها اإل دليل على 
م��ا مت حتقيق��ه ع�ضكري��ا بالإ�ضافة لن�ض��ر الرعب 
واخلوف والهلع يف �ضفوف التحالف، ولدينا عدد 

من الأ�ضرى والقتلى من الغزاة واملرتزقة.
* وعن تاأثري ع�ضاب��ات املرتزق املنافق طارق 

عفا�ش يف �ضري معارك ال�ضاحل  الغربي ؟
اأجاب العقيد را�ضد بالقول الإمارات ا�ضتخدمت 
املرت��زق ط��ارق عفا���ش وال�ضلفي��ني ب�ضكل كبري، 
والإخ��وان  القاع��دة  ا�ضتخدم��ت  وال�ضعودي��ة 
امل�ضلم��ني يف املعارك، كما ا�ضتخدمت ال�ضودانيني 
والكولومبيني ومع ذلك خ�ضروا كل تلك املعارك، 
وبالن�ضب��ة للمرتزق طارق عفا���ش "من خرج من 
�ضنعاء ل ي�ضتطيع فعل �ضيء يف اأطراف اليمن" 

وع��ن �ض��ري املع��ارك ق��ال العقي��د را�ض��د ب��اأن 
املع��ارك ت�ضت��د وتريته��ا وهناك عنا�ض��ر جديدة 
م��ن القبائل اليمنية ا�ضرتك��ت اإلى جانب اجلي�ش 
واللج��ان ال�ضعبية يف املعارك وهن��اك زخم كبري 
ح��ول تلك العملي��ات، ولدينا خ��زان ل ينتهي من 

القوى الب�ضرية ل�ضد اأي عدوان.

حاوره/جميـل الحـاج

للوقوف على م��ا يج��ري يف ال�س��احل الغربي من   

ت�س��عيد لق��وى العدوان االأمريكي ال�س��عودي، والذي ب��داأ منذ ما 

يق��ارب ثالث��ة اأ�س��ابيع، وخالله��ا اأدرك الغ��زاة واملرتزق��ة اأنهم 

وقع��وا يف م�س��تنقع اْلَته��م اأغلب ما اع��دوه للمعرك��ة من جحافل 

املرتزقة و�سذاذ االآفاق ومن معدات ع�سكرية متو�سطة وثقيلة..

يف  ي�س��طرون  ال�س��عبية  واللج��ان  اجلي���ض  جماه��دو  هاه��م   

جبه��ة ال�س��احل الغرب��ي اأروع املالحم البطولي��ة مقدمني مناذج 

مل ي�س��بقهم اليه��ا اأح��د م��ن اال�ستب�س��ال والت�س��حية، مكبدي��ن 

ق��وى الغ��زو خ�س��ائر كب��رة يف �س��فوفهم و�س��فوف مرتزقته��م 

بينه��م قي��ادات. ولالط��الع على بط��والت وانت�س��ارات جماهدي 

اجلي�ض واللجان ال�س��عبية وحجم اخل�س��ائر الت��ي تلقاها الغزاة 

ومرتزقتهم، اأجرت �سحيفة احلقيقة ت�سريحا خا�سا  ل� م�ساعد 

ناط��ق اجلي���ض العقيد/ عزيز را�س��د، والذي اأكد ل��� احلقيقة اإن 

خ�س��ائر الغ��زاة يف العتاد و�س��لت اإلى تدم��ر 341 مدرعة واآلية 

واإح��راق بارج��ة حربية، فيم��ا اطلقت الق��وة ال�س��اروخية 12 

�س��اروخا بالي�ستيا ا�ستهدفت جتمعات الغزاة ، يف حني نفذ �سالح 

اجلو امل�سر 6 عمليات ا�ستهدفت اأرتاال ع�سكرية للغزاة.    

حوار

فــــــــي تـــــصـــــريـــــح خــــــــــاص لـــــــــ صــــحــــيــــفــــة احلـــــقـــــيـــــقـــــة مـــــســـــاعـــــد نـــــــاطـــــــق اجلـــــــيـــــــش الـــــعـــــقـــــيـــــد / عـــــــزيـــــــز راشــــــــد

< املـــــــــســـــــــيـــــــــرة الـــــــــقـــــــــرآنـــــــــيـــــــــة أفــــــــشــــــــلــــــــت احلـــــــــــــــــــرب الــــــنــــــفــــــســــــيــــــة واألبــــــــــــــــــــــــــــــواق وإعــــــــــــــــــــــالم الـــــــــــعـــــــــــدوان  

 خسائر الغزاة في العتاد بلغت 341 مدرعة وآلية وتدمير بارجة حربية
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لي�ض��ت معرك��ة احلدي��دة اليمني��ة اإل منوذجاً 
م�ضغرًا عن ال�ضم��ود الذي اأبداه ال�ضعب اليمني 
وق��واه من جي�ش وجل��ان �ضعبية يف وجه حتالف 
قوى العدوان ال�ضعودي الذي مل ت�ضعفه موؤهالته 
الع�ضكري��ة وطريان��ه الع��دواين م��ن ت�ضجيل اأي 
نقط��ة حت�ضب ل��ه، مقابل الإمكاني��ات املتوا�ضعة 
للقوى اليمنية التي فعلت فعلها وقهرت العدوان.
ف�ض��ل جدي��د ومراوح��ة يف امل��كان وا�ضتن��زاف 
اإ�ض��ايف لقوى الع��دوان هذا ما يو�ض��ف به م�ضهد 
املع��ارك اجلارية يف مدين��ة احلديدة التي انتقلت 
خاللها ق��وى العدوان من املب��ادرة والهجوم اإلى 
الدفاع يف ظ��ل احل�ضار الذي فر�ش عليها من قبل 
القوى اليمنية مع قطع خطوط اإمداداتهم الربية، 
ومل يح��ل التهويل الإعالمي العدواين يف ال�ضيطرة 
عل��ى مط��ار احلدي��دة دون روؤي��ة احلقيق��ة التي 
اأظهرت العج��ز يف ال�ضيطرة عليه وما كان فقط يف 
�ضياق الروباغن��دا الإعالمية على وقع الإ�ضرار 

اليمني يف املحافظة على احلديدة املدينة واملطار 
و�ضري��ان  لليمني��ني  الوحي��د  املتنف���ش  واملين��اء 
احلي��اة ودونه كارث��ة اإن�ضانية موج��ودة اأ�ضا�ضاً 

بفعل احل�ضار املفرو�ش من قبل قوى العدوان.
�ضن��وات  امت��داد  عل��ى  امل��كان  يف  املراوح��ة 
الع��دوان رمب��ا كانت اأح��د الأ�ضب��اب التي دفعت 
ق��وى الع��دوان وم�ضغلوه��ا لتل��ك املعرك��ة الآن 
فال�ضيناريو الذي كان يعد له هو ا�ضتنزاف القوى 
والت�ضيي��ق  اهلل«  »اأن�ض��ار  وبالأخ���ش  اليمني��ة 
عليه��ا يف احلدي��دة ملا متثل��ه من اأهمي��ة ع�ضكرية 
واقت�ضادي��ة له��ا وم��ن ث��م النتق��ال اإل��ى متري��ر 
�سروط الع��دوان على طاول��ة املفاو�سات بحيث 

تك��ون احلرك��ة احللق��ة الأ�ضعف الت��ي ل متتلك 
�ضروطاً، ه��ذا كان املطلوب.. اأما اليوم فقد انقلب 
امل�ضهد كلياً فال�ضيطرة باأيدي »اأن�ضار اهلل« حقيقة 
ل ميك��ن تالفيه��ا نتج عل��ى اإثرها �ضب��اق حمموم 
على اخلط الدبلوما�ضي لإنقاذ ما ميكن اإنقاذه من 
قوى العدوان وه��و ما جرت عليه العادة عند كل 
منعطف حُت�ضر به ال�ضعودية واأذيالها يف الزاوية 
لياأت��ي احل��راك ال��دويل املتواط��ئ لإنقاذه��ا اأم��ا 
امل��ررات الإن�ضانية التي ت�ض��اق فهي غطاء ل�ضرت 

ما خفي.
ل�ض��ك يف اأن معرك��ة احلديدة �ضت�ضك��ل منعطفاً 
يف م�ض��ار العدوان من دون اأن يعني نهايته، لكنها 

�ضتفر�ش »اأن�ض��ار اهلل« كقوة �ضيا�ضية وع�ضكرية 
يف اأي مفاو�ض��ات يذع��ن ل�ضروطها الت��ي لبد اأنها 

متثل اأغلبية ال�ضعب اليمني.
وعل��ى املقلب الآخ��ر، وانطالق��اً م��ن امل�ضاركة 
الأمريكي��ة – الريطاني��ة – الفرن�ضي��ة بالدع��م 
وامل�ضان��دة لق��وى الع��دوان وه��ي لي�ض��ت وليدة 
الي��وم بل منذ بداية الع��دوان، لكن هذه امل�ضاركة 
تدف��ع للق��ول ب��اأن ملعركة احلدي��دة اأهمي��ة اأبعد 
واأعمق م��ن اأن تكون حم�ض��ورة بالنطاق اليمني 
لتمتد تبعاتها لالإقليم باعتبارها جزءًا من احلرب 
غ��ري املبا�ضرة الت��ي تقودها ال��دول الغربية �ضد 

جهات عديدة.

بالأهمي��ة  متعلق��ة  الأخ��رى  والنقط��ة 
ال�ضرتاتيجي��ة للمدينة مبوقعه��ا اجلغرايف على 
البح��ر الأحمر م��ع ما ي�ضهده الأخ��ري من �ضراع 
عل��ى النف��وذ ب��ني الق��وى الإقليمي��ة والدولي��ة 
املبا�ض��ر  وارتباط��ه  ال�ضرتاتيجي��ة  لأهميت��ه 
مبنطق��ة اخللي��ج العرب��ي م��ع �ضم��ان التحك��م 
بخط��وط املالحة الدولية، و�سيطرة اأتباع الغرب 

على احلديدة يعني تاأمني كل ما �ضبق.
لب��د من الإ�ض��ارة اإل��ى ب��روز ال��دور الفرن�ضي 
بقوة يف املعركة، م��ا يقود للبحث يف اخلفايا التي 
تثب��ت اأن اأك��رث ما يه��م فرن�ضا �ضمان ع��دم انفراد 
اأمري��كا يف التحك��م باأو�ض��اع املنطق��ة، ناهيك عن 
ال�ضع��ي لتحقيق وجود ملمو���ش يف منطقة البحر 
الأحم��ر مب��ا يحاف��ظ عل��ى م�ضاحله��ا ال�ضيا�ضية 
والقت�ضادي��ة، ولإيجاد �ضكل من توازن امل�ضالح 
يف ح�ضاب��ات الق��وى املوؤث��رة عل��ى الأو�ض��اع يف 

املنطقة، كما يرى مراقبون.

متابعات

حمافظة احلديدة ، اإحدى املحافظات 
لليم��ن،  الغرب��ي  اجل��زء  يف  الواقع��ة 
ومتت��د على ال�س��ريط ال�س��احلي الغربي 
وتبل��غ  االأحم��ر.  البح��ر  عل��ى  املط��ل 
ح��وايل  احلدي��دة  حمافظ��ة  م�س��احة 
�س��كانها  ع��دد  ويبل��غ  )17.145ك��م2(، 
حوايل )2.2 مليون( ن�س��مة، مبا ن�س��بته 
)11%( م��ن اإجم��ايل �س��كان اجلمهورية 
اليمني��ة ، وحتت��ل املرتب��ة الثاني��ة م��ن 
حي��ث عدد ال�س��كان بع��د حمافظة تعز ، 

وتتوزع على 26 مديرية.
تقع معظم اأرا�ضي احلديدة يف املنطقة ال�ضهلية ل�ضاحل 
ية يف ال�ضمال اإلى  تهام��ة، وميتد هذا ال�ضهل من منطقة اللَحّ
منطق��ة اخلوخة يف اجلنوب بط��ول 300 كيلومرت وعر�ش 
ي��رتاوح ب��ني 60 و150 كيلوم��رتا، ويخرتق ه��ذا ال�ضهل 

العديد من الأودية الكبرية التي ت�ضب يف البحر الأحمر.

تاريخ احلديدة
يرج��ع تاري��خ تاأ�ضي���ش احلدي��دة اإل��ى الق��رن الثام��ن 
الهج��ري، وتكت�ضب ت�ضميته��ا احلالية ن�ضب��ة اإلى مركزها 
الإداري ومينائه��ا الرئي�ضي. وقد عرفت حمافظة احلديدة 
من��ذ الق��دم با�ضم تهامة اليم��ن، وبحكم موقعه��ا اجلغرايف 
املمي��ز كبواب��ة رئي�ضية لليمن تط��ل منه غرب��ا على البحر 
الأحم��ر اأهم واأقدم بح��ار العامل واأكرثه��ا حيوية واأهمية 
وكثاف��ة حلرك��ة املالح��ة البحري��ة العاملي��ة، فق��د �ضكلت 
املحافظة واحدة من اهم مناطق التما�ش واللتقاء وتفاعل 
الن�ض��ان اليمني مع العامل من حوله ع��ر ع�ضور التاريخ 

القدمي واحلديث واملعا�ضر.

وحمافظة احلديدة )تهامة اليمن( ب�ضفة عامة من اأول 
ال�ضاح��ات اليمني��ة الت��ي �ضه��دت حتولت هام��ة ومعارك 
تاريخي��ة وطنية حا�ضمة ل�ضد الغ��زاة وامل�ضتعمرين على 
اخت��الف اأجنا�ضه��م وتنوع ماآربه��م واأطماعه��م كالرومان 
)23 ق.م( والأحبا���ش )525م(، كذل��ك ُحكم��ت م��ن قب��ل 
العثماني��ة  والإمراطوري��ة  )1173م(  الأيوب��ي  احلك��م 
1538م.. �ضه��دت تهامة اليمن تاأ�ضي���ش ون�ضاأة العديد من 
الدول والدويالت اليمني��ة التاريخية القدمية التي امتدت 

وات�ضع نفوذها لي�ضمل اليمن كله اأو معظم اأجزائه:
 كالدولة الزيادية )818م-1018م(.

 والنجاحية )1021م -1159م(.
واملهدية )1159م- 1173م(.

والر�ضولية )1229م- 1454م(.
وق��د �ضاهم ميناء احلديدة بالدور الأ�ضا�ضي والفعال يف 

انت�ضار الثورة اليمنية 26 �ضبتمر 1962م.

ميناء احلديدة
يق��ع مين��اء احلدي��دة جن��وب �ض��رق البح��ر الأحمر يف 
منت�ضف ال�ضاح��ل اليمني للبحر الأحم��ر اليمنى تقريباً – 
�ضم��ال خط ال�ضتواء على خط عر�ش14درجة و50 دقيقة 
�ضم��اًل وخ��ط طول 42 درج��ة و56 دقيقة �ضرق��اً و يرتبط 
بقن��اة مالحي��ة بط��ول 11 مي��اًل بحرياً و عر���ش 200 مرت 
و حو�ض��اً لال�ضت��دارة بقط��ر 400م ت�ضل املين��اء مبناطق 

انتظار.
وقد اأن�ضئ امليناء يف عام 1961م، بالتعاون مع الحتاد 
ال�ضوفيات��ي �ضابقا وحظي باهتمام كبري ومت تطويره حتى 
�ض��ار اأهم املوان��ئ اليمنية بعد ميناء ع��دن، وتدخل عره 

اليوم 80% من املواد ال�ضتهالكية والغذائية.

اجلزر

وتنت�ضر يف البحر الأحمر قبالة �ضاحل حمافظة احلديدة 
جمموع��ة من اأهم اجلزر اليمنية يبل��غ عددها اأكرث من 40 
واأهمها جزيرة كمران املاأهولة بال�ضكان. وتوجد باجلزيرة 
قاع��دة ع�ضكري��ة ميني��ة حلماي��ة ال�ضواحل واجل��زر وناد 

للغو�ش ي�ضتغل �ضياحيا.
كم��ا تق��ع يف املحافظ��ة جزي��رة حني�ش الك��رى وتبلغ 
م�ضاحتها حوايل 67 كيلوم��رتا وهي جزيرة �ضخرية متتد 
�ضل�ضل��ة جبلية على طولها. واأعلى ارتف��اع لهذه ال�ضل�ضلة 

يبلغ 1335قدما.

النشاط الزراعي
الزراع��ة ه��ي الن�س��اط الرئي�س��ي ل�س��كان املحافظ��ة، 
حي��ث حتت��ل املرك��ز الأول ب��ني حمافظ��ات اجلمهورية يف 
اإنت��اج بع���ش املحا�ضي��ل الزراعي��ة وبن�ضب��ة ت�ض��ل اإل��ى 
املحا�ضي��ل  اأه��م  وم��ن  الإنت��اج،  اإجم��ايل  م��ن   )%28.6(

الزراعي��ة اخل�ض��روات والفواك��ه والأع��الف ف�ض��اًل ع��ن 
ن�س��اط ال�سطي��اد ال�سمكي، بحك��م اأن املحافظة تطل على 
�ضري��ط �ضاحلي طويل غن��ي بالأ�ضماك والأحي��اء البحرية 
كم��اً ونوع��اً. والن�س��اط التج��اري يف احلدي��دة متمي��ز من 
خالل عمليتي )ال�ضترياد والت�ضدي��ر( لأهم ميناء رئي�ش، 
كم��ا يوجد يف املحافظة العديد م��ن املن�ضاآت ال�ضناعية من 
اأهمه��ا م�ضنع اأ�ضمنت باج��ل، وبع�ش ال�ضناعات الغذائية 
وامل�ضروبات الغازية. واأه��م املعادن املوجودة يف اأرا�ضي 
املحافظ��ة هي: اجلراني��ت، الرم��ال ال�ض��وداء، الأ�ضباغ، 
ال�ضريامي��ك، املل��ح ال�ضخ��ري، اجلب���ش وبع���ش املعادن 

الطينية الأخرى.

اآلثار التاريخية
كان مل��دن احلدي��دة القدمي��ة ح�ضارته��ا كمدين��ة زبيد 
التاريخي��ة ريادته��ا العلمية لفرتات طويل��ة )كاأحد مراكز 
العل��وم الإ�ضالمية والن�ضانية اليمني��ة( التي و�ضل اأثرها 
العلمي بلدان �ضرق اأفريقيا وو�ضط وجنوب اآ�ضيا. وتكتنز 
املحافظ��ة ب��ني جنباتها وخمتل��ف مناطقه��ا الع�ضرات من 
الق��الع واحل�ض��ون الأثري��ة وامل��دن التاريخي��ة واملوانئ 

القدمية مثل:
1- مدين��ة زبيد التاريخي��ة. 2- بيت الفقيه. 3- مدينة 
حي�ش. 4- مدينة الزيدية. 5- مديرية الفازة. 6- غليفقة. 
7- الأه��واب. 8-اللحية. 9- الكدراء. 10- املهجم. 11- 

اجلامع الكبري يف قرية املراوعة.
وتزخ��ر مكتباتها العامة واخلا�ض��ة باملئات بل بالآلف 
النظري��ة  العل��وم  �ضت��ي  يف  العلمي��ة  املخطوط��ات  م��ن 
والتطبيقي��ة بالإ�ضاف��ة اإل��ى احتوائها العدي��د من املواقع 
الأثري��ة الهام��ة املكت�ضفة حديثا والتي ترج��ع اإلى ع�ضور 
ما قبل التاريخ مثل: 1- موقع الر�ضومات الأولية لالإن�ضان 
البدائي يف كيدة مبديري��ة حي�ش. 2- والنقو�ش والكتابات 
القدمي��ة يف جبل املكتبة مبديرية جبل راأ�ش والهوال  هامد 
بجب��ل ال�ضام��ر مبديري��ة باج��ل. 3- واملنج��ارة واملدمن 

بالتحيتا ووداي مور و�ضهام وغريها من املواقع.

ن�������ب�������ذة ت������اري������خ������ي������ة ع���������ن ع��������������روس ال������ب������ح������ر األح���������م���������ر ) احل����������دي����������دة (

حتال������ف الع������دوان يعت������رف : »اإلع������اں احلرب������ي« ه������زں إمبراطوري������ة اخلليج..

احلديدة.. معر�������������ة أبعد من اليم�������������ن

خالفًا ملا جرت عليه العادة يف مرحلة �سابقة من 
اجتم��اع وزراء دفاع اأو روؤ�س��اء اأركان دول حتالف 
الع��دوان على اليم��ن عند االأحداث املف�س��لية يف 
تاريخ احلرب، انعقد اأول من اأم�ض يف مدينة جدة 
اجتماع ل��وزراء اإع��الم دول »التحالف« ملناق�س��ة 
اخلط��ة االإعالمي��ة املتعلق��ة باملعرك��ة الدائ��رة 
الغرب��ي، وكيفي��ة مواجه��ة  ال�س��احل  حالي��ًا يف 

»احلمالت املغر�سة لالإعالم املعادي«. 
اجتماع ميّثل اعرتافاً �ضمنياً بف�ضل منظومة الإعالم اخلليجي، 
الت��ي حتولت اإل��ى تر�ضانة دعائية وترويجي��ة موازية للحملة 
الع�ضكرية، متتلك اأذرعاً اأخطبوطيه ت�ضتخدم اأحدث التقنيات، 
وجترّي و�ضائ��ل التوا�ضل الجتماعي مل�ضلحته��ا باإجراء عقود 
مببال��غ طائلة مع كريات ال�ضركات ول �ضيما �ضركتي »تويرت« 
و»فاي�ضب��وك«. وم��ع ذل��ك، مل تثب��ت جناعته��ا اإل يف التزوير 
�ضردي��ات هزيل��ة،  الأح��داث، و�ضن��ع  والتدلي���ش واخت��الق 

وحتريف الوقائع، وبث ال�ضائعات، وتقوية اجلانب الغرائزي 
والعاطفي لدى ال�ضواد من العامة.

اإن الإ�ض��رار عل��ى ذلك كل��ه، بالإ�ضاف��ة اإلى بذل جه��ود هائلة 
وجب��ارة يف تك��رار ال�ضردي��ات املبني��ة على التف��وق والغلبة، 
حتى مع تبنّي كذبها بعد وقت ق�ضري، له هدف واحد هو اإغراق 
اجلمه��ور اخلليجي بتلك ال�ضرديات، ومن��ع اأي �ضوت اأو راأي 
اآخر من الو�ضول اإلى املتلقي، حتى ل يكت�ضف احلقيقة ويّطلع 
عل��ى عبثية احلرب على اليمن. يف املقاب��ل، ياأتي اجتماع جدة 
ليوؤك��د �ضدقية الإعالم اليمني والإعالم امل�ضاِند له وفّعاليتهما، 
رغ��م الفارق الكب��ري يف الإمكانات املادي��ة. اإذ اإن تفوق الإعالم 
اخلليج��ي بالق��درات املادية والتقني��ة املعتمدة عل��ى اأ�ضلوب 
ال�ضرعة يف نقل الأخبار والعواجل، والبث املبا�ضر، وا�ضت�ضافة 
جوقات م��ن املطّبلني واأدعي��اء الفهم ال�ضرتاتيج��ي، كو�ضيلة 
�ضاغط��ة للتاأث��ري عل��ى اجلمه��ور، مل مين��ع الإع��الم اليمن��ي 
والإع��الم الداع��م له من اخ��رتاق منظومة الإع��الم اخلليجي، 
واإف�ض��ال خمططها، بالإ�ضرار عل��ى تقدمي الوقائع كما هي على 
الأر���ش، مقرونة بالأدلة وال�ضواهد، التي ولو تاأّخر بثها اإل اأن 

ح�ضيلتها تبقى ثابتة و�ضادقة وتعك�ش احلقيقة.
لق��د اأ�ضقط الإعالم احلربي اليمني، مب��ا هو فقط كامريا عادية 
واأحياناً كامريا هاتف جّوال، الإمرطورية الإعالمية ال�ضخمة 

للخلي��ج بقلي��ل م��ن اجله��د والإمكانات، مثلم��ا اأ�ضق��ط مقاتلو 
»اأن�ض��ار اهلل« احلف��اة، ولكن ال�ضجعان، املنظوم��ة الع�ضكرية 
والت�ضليحي��ة الغربية، بقدرتهم على اإح��راق مدرعات الغزاة، 
ل بال�ضواري��خ امل�ضادة للدروع دائم��اً، بل ب�»الولعة« اأحياناً 
تنفي��ذًا لو�ضي��ة قائد حرك��ة »اأن�ضار اهلل«، وتوف��ريًا للذخرية 

الع�ضكرية.
وعالوة على اأولوي��ة »الت�ضدي لالإعالم الإيراين«، جاءت على 
قائم��ة اأولوي��ات املجتمعني يف ج��دة، اأي�ضاً، مواجه��ة الإعالم 
القطري، وخ�ضو�ض��اً قناة »اجلزيرة«، الت��ي ت�ضتفّز تغطيتها 
ملعركة احلدي��دة دول »التحالف«، ويف مقدمها الإمارات، التي 
انتقد وزير الدولة لل�ضوؤون اخلارجية فيها، اأنور قرقا�ش، اأكرث 
م��ن مرة، موقف قطر، متهماً اإياه��ا مبحاباة اإيران على ح�ضاب 
ق�ضاي��ا اخللي��ج. واجلدير ذكره، هن��ا، اأن »اجلزي��رة« ترّكز، 
يف تغطيته��ا للمعرك��ة، على الأطم��اع الإماراتي��ة يف ال�ضواحل 
واملوان��ئ واجل��زر اليمني��ة، وكذل��ك عل��ى كارثي��ة الهج��وم 
عل��ى احلديدة عل��ى امل�ضت��وى الإن�ض��اين. وقد اأظه��رت القناة 
القطرية، منذ فرتة غ��ري ق�ضرية، تبدًل وا�ضحاً يف تعاملها مع 
املل��ف اليمني، عل��ى خلفية املقاطعة املفرو�ض��ة عليها من قبل 

ال�ضعودية والإمارات.
م��ن جهة اأخرى، تنبئ املواق��ف التي �ضدرت عن اجتماع جدة 

ب��اأن اخلي��ار الع�ضك��ري ل ي��زال متقدم��اً 
عل��ى غ��ريه، واأن دول »التحالف« يف طور 
ال�ضتع��داد والتجهي��ز جلول��ة قادم��ة من 
املع��ارك يف مقب��ل الأي��ام، واأن حم��اولت 
مارت��ن  اليم��ن،  اإل��ى  الأمم��ي  املبع��وث 

غريفي��ث، اإيجاد حل �ضيا�ضي يجّنب مدين��ة احلديدة املعارك، 
ل ت��زال بعي��دة عن حتقي��ق اأهدافها، على عك�ش م��ا اأوحت به 
ت�ضريب��ات وكالة »روي��رتز« الأخرية ب�ض��اأن موافقة �ضعودية 
اأولي��ة ور�ضى اأمريكي و»همهمات اإيجابية« من الإمارات اإزاء 
ط��رح غريفي��ث. وم��ا يفيد التنبي��ه اإلي��ه، يف هذا ال�ضي��اق، باأن 
الطرح الأممي اجلديد هو نف�ضه الطرح القدمي القا�ضي باإ�ضراف 
املنظمة الدولي��ة على ميناء احلديدة، عل��ى اأن توؤول عائداته 
اجلمركي��ة اإلى حكومة الإنق��اذ يف �ضنعاء، وال��ذي جدد زعيم 
حرك��ة »اأن�ض��ار اهلل«، عبد املل��ك احلوثي، يف خطاب��ه الأخري، 
ا�ضتع��داد احلرك��ة للقب��ول به به��دف �ضحب ذريع��ة العدوان 
القائم��ة عل��ى اأن ميناء احلدي��دة ي�ضتخدم لتهري��ب الأ�ضلحة. 
لكن الإ�ضرار على التح�ضيد للمعركة يك�ضف الأطماع احلقيقية 
ل��دول الع��دوان، وهدفها الرئي�ش م��ن وراء احلرب، املتمثل يف 
الق�ض��اء الكلي على اأكر مكون ميني، وعودة اليمن برمته اإلى 

زمن الو�ضاية والهيمنة ال�ضعودية

!لقمان عبداهلل 
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واقع العرب اليوم مظلم اأ�ضواأ من واقع اليهود األ�ضنا  نرى 
اأن اليه��ود والن�ض��ارى هم م��ن ي�ضتذلوننا ؟ األي���ش امل�ضلمون 
الآن، األي���ش الع��رب الآن حت��ت اأق��دام اليه��ود والن�ض��ارى 
حكوم��ات و�ضعوب��ا؟ اأمل يقل اهلل ع��ن اليهود والن�ض��ارى اأنه 
قد �ض��رب عليهم الذلة وامل�ضكنة وب��اءوا بغ�ضب من اهلل؟ هل 
رفع��ت الذل��ة وامل�ضكنة عنه��م؟. ل مل ُترفع، م��ا يزالون، لكنا 
رب��ت علينا ذلة وم�ضكنة  نح��ن من اأ�ضبحن��ا اأذّل منهم، من �ضُ

اأ�ضواأ مما �ضربت على بني اإ�ضرائيل. هل تفهموا هذا؟. 
مل��اذا؟ لأننا اأ�ضعنا م�ضوؤولية ك��رى؛ لأننا نبذنا كتاب اهلل 
خل��ف ظهورن��ا؛ لأننا مل نعد نهت��م ب�ضيء من اأم��ر ديننا على 
الإطالق؛ ومل نعد نحمل ل غ�ضباً هلل، ول اإباًء و�ضهامًة عربية.

فعندم��ا ترى اأن الأمة العربي��ة والأمة الإ�ضالمية اأ�ضبحت 
حت��ت اأقدام اليهود والن�ضارى، واأن اليهود والن�ضارى حكى 
اهلل عنه��م باأن��ه �ضرب عليهم الذلة وامل�ضكن��ة، واأنهم قد باءوا 
بغ�ض��ب منه، وترانا نحن امل�ضلمني، نحن العرب حتت رحمة 
اليه��ود والن�ض��ارى، األي���ش كذلك؟.م��اذا يعن��ي ه��ذا؟ يعني 
ه��ذا اأنن��ا يف واقعن��ا، يف تق�ض��ري ٍاأم��ام اهلل اأ�ض��واأ مم��ا اليهود 
والن�ض��ارى،اأن تق�ضرين��ا اأم��ام اهلل اأ�ض��د مم��ا يعمل��ه اليهود 
والن�ضارى. ملاذا؟ لأن اهلل بعث ر�ضوًل عربياً منا، وكان تكرمياً 
عظيم��اً لن��ا، وِمَنّة عظيمًة عل��ى العرب اأن بع��ث منهم ر�ضوًل 
ُ َعَلى امْلُوؤِْمِننَي اإِْذ  جعله �ضيد الر�ضل وخامت الر�ضل }َلَقْد َمَنّ اهلَلّ
ْنُف�ِضِهْم{ )اآل عمران: الآية164( }ُهَو  َبَع��َث ِفيِهْم َر�ُضوًل ِمْن اأَ
��نَي{ )اجلمع��ة: الآية2( ه��وؤلء الأميني  ِيّ اَلّ��ِذي َبَع��َث يِف اْلأُِمّ
الذي��ن مل يكونوا �ضيئ��اً،مل يكونوا رقماً - كما يقول البع�ش - 
مل يكونوا ي�ضكلون اأي رقم يف ال�ضاحة العاملية، بعث اهلل منهم 

ر�ض��وًل عربياً تكرمياً لهم، ونعمًة عليه��م، وت�ضريفاً لهم، اأنزل 
اأف�ض��ل كتب��ه واأعظم كتبه بلغتهم القراآن الك��رمي، كتاباً جعله 
اأف�ضل كتبه ومهيمناً على كل كتبه ال�ضماوية ال�ضابقة، اأمل يقل 

هكذا عن القراآن الكرمي؟. 
بلغته��م نزل القراآن الك��رمي، اأراد له��م اأن يكونوا خري اأمة، 
تتح��رك هي حتت ل��واء ه��ذه الر�ضالة، وحتمل ه��ذه الر�ضالة 
فت�ض��ل بنوره��ا اإل��ى كل بق��اع الدني��ا فيكونوا هم �ض��ادة هذا 
الع��امل، يكونوا هم الأمة امل�ضيطرة واملهيمنة على هذا العامل 
بكتابه املهيمن، بر�ضوله املهيمن، مبوقعهم اجلغرايف املهيمن، 
حت��ى املوقع اجلغرايف لالأمة العربية هو املوقع املهم يف الدنيا 
كله��ا، واخلريات، البرتول تواجده يف البالد العربية اأكرث من 

اأي منطقة اأخرى. 
الع��رب �ضيع��وا كل هذا ف��كان ما يح�ض��ل يف الدنيا هذه من 
ف�ض��اٍد الع��رُب م�ضوؤولون عن��ه، ما يح�ض��ل يف الدنيا من ف�ضاد 
عل��ى اأي��دي اليهود والن�ض��ارى الذي��ن اأراد اهلل ل��و ا�ضتجبنا 
وعرفن��ا ال�ض��رف ال��ذي منحنا اإي��اه، والو�ض��ام العظيم الذي 
ُمُروَن ِبامْلَْعُروِف  ا�ِش َتاأْ ْخِرَجْت ِللَنّ ��ٍة اأُ قلدنا به: }ُكْنُتْم َخرْيَ اأَُمّ
ِ{)اآل عمران: من الآية110(  َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهلَلّ
ل��و حتركنا على هذا الأ�ضا�ش، ل��كان العرب هم الأمة املهيمنة 
عل��ى الأم��م كلها، ول�ضتطاع��وا اأن ي�ضلوا بن��ور الإ�ضالم اإلى 

الدنيا كلها.
لأن��ه اأين ُبع��ث حممد )�ضل��وات اهلل عليه وعل��ى اآله(؟ اأمل 
يبع��ث يف مك��ة يف قرية داخ��ل الب��الد العربية؟. وه��و ر�ضول 
ملن؟.األي���ش ر�ضوًل للعاملني جميعاً للب�ضرية كلها؟ اإذًا فمن هو 
املكل��ف ب��اأن يحمل ر�ضالت��ه لالآخرين؟ األي�ش ه��م العرب؟ هذا 

القراآن اأين نزل؟ نزل يف مكة ويف املدينة داخل البالد العربية. 
وهو يقول عنه اأنه للنا�ش جميعاً، كتاب للنا�ش جميعاً.

اإذًا فالعرب هم م��ن كان ُيراد منهم اأن يتحملوا م�ضوؤوليتهم 
الت��ي ه��ي �ض��رف عظيم له��م كم��ا ق��ال اهلل يف الق��راآن الكرمي: 
��ُه َلِذْكٌر َلَك َوِلَقْوِمَك{�ض��رف عظيم لك و لقومك }َو�َضْوَف  }َواإَِنّ
ل��وَن{ )الزخ��رف:44( �ض��وف ت�ضاألون عن ه��ذا ال�ضرف  ُت�ْضاأَ
ال��ذي قلدناك��م اإي��اه ث��م اأ�ضعتم��وه.. عندم��ا اأ�ض��اع العرب 

م�ضوؤوليتهم متكن اليهود. هل تفهموا هذا؟.
الر�ض��ول )�ضل��وات اهلل عليه وعل��ى اآله( �ض��رب اليهود يف 
ك��ل املناطق الت��ي كانوا متواجدين فيه��ا يف اجلزيرة العربية 
بن��ي قري�ضة، بن��ي الن�ض��ري، وقينقاع، وخي��ر، وغريها من 
املناط��ق، منه��م م��ن طرده��م ومنهم م��ن قتلهم، ق�ض��ى على 
اليهود، وحت��دث القراآن عن خطورة اليهود واأنهم ي�ضعون يف 
الأر�ش ف�ضادًا، واأنهم ي�ضدون عن دين اهلل، واأنهم يريدون اأن 
ي�ضل��وا النا�ش، واأنهم يري��دون اأن يحولوا النا���ش اإلى كفار، 

واأنهم، واأنهم.. الخ. 
اإذًا فم��ن ال��ذي يتحم��ل م�ضوؤولي��ة اأن يوق��ف اليه��ود عن��د 
حدوده��م حتى ل مي��الأوا الأر�ش بالف�ضاد؟ ه��م امل�ضلمون هم 
العرب، العرب بالذات هم الذين كان ُيراد منهم اأن ل يف�ضحوا 
املج��ال اأمام اليه��ود ليف�ض��دوا الب�ضرية كله��ا، اأن ي�ضبقوا هم 
بن��ور الإ�ضالم اإلى بقاع الدنيا قب��ل اأن ي�ضبق اليهود بف�ضادهم 
يف الدنيا كلها، اإذًا فكل ف�ضاد جاء من ِقَبل اليهود يف الدنيا كلها 
الع��رب �ضركاء معهم في��ه؛ لأنهم ق�ضروا، وهم َم��ن اأف�ضحوا 
املج��ال بتفريطه��م يف م�ضوؤوليته��م بالنهو���ش بدي��ن اهلل حتى 
متك��ن اليهود من اأن ي�ضيطروا يف الع��امل ويف�ضدوا العامل، ثم 

يهيمن��وا على امل�ضلم��ني، ثم ي�ضتذل��وا امل�ضلمني ث��م ي�ضتذلوا 
العرب. وهكذا وجدنا اأنف�ضنا حتت اأقدام اليهود والن�ضارى.

طريق اجلنة لي�ضت بالورود مفرو�ضة
م��ن امل�ضلم��ني من يجع��ل ع��ذاب النا�ش اأعظ��م من عذاب 
اهلل واأذي��ة النا���ش اأ�ضد من عذاب اهلل، يري��دون اإ�ضالماً لي�ش 
في��ه م�ضاكل. األي�ش هذا ه��و ال�ضحيح؟. نريد اإ�ضالماً ل نبذل 
في��ه �ضيئاً من اأموالنا ول نقف فيه موقفاً قوياً، ل يثري علينا 
مدي��را، اأو حمافظا، اأو رئي�ضا، اأو يثري يهوديا اأو ن�ضرانيا.. 

اإ�ضالم �ضهيل.
نح��ن نريد ما مل يحظ به ر�ضول اهلل هل تعرفون هذه؟ نحن 
جنع��ل اأنف�ضنا فوق ر�ض��ول اهلل، نحن جنع��ل اأنف�ضنا عند اهلل 
اأعظ��م من حممد وعلي. هل ه��ذا �ضحيح؟ هذا تفكري املغفلني. 
لو كانت امل�ضاألة على هذا النحو ملا تعب حممد، ملا جاهد، وملا 

جاهد علي، وملا جاهد الآخرون. 
نحن نريد من اهلل اأن يح�ضرنا يف زمرة حممد ول يكون بيننا 
وبين��ه ول حمط اأ�ضبع يف اجلن��ة، اأن يح�ضرنا يف زمرة حممد 
واأن ي�ضقين��ا بيد علي من احلو�ش، ونحن يف نف�ش الوقت غري 
م�ضتعدين اأن نتحمل اأي م�ضقة من اأجل ديننا، ول اأن نبذل اأي 
ري��ال يف �ضبيل ديننا، ونريد من اهلل اأن يدخلنا اجلنة، اأي اأننا 

نريد ما مل يح�ضل ملحمد )�ضلوات اهلل عليه وعلى اآله(.
اأمل يق��ل اهلل لر�ضول��ه حمم��د )�ضل��وات اهلل علي��ه وعل��ى 
ِ ل ُتَكَلّ��ُف اإَِلّ َنْف�َضَك{)الن�ضاء: من  اآل��ه(: }َفَقاِت��ْل يِف �َضِبيِل اهلَلّ
الآي��ة84( يف الأخري اإذا مل جتد من يقاتل يف �ضبيل اهلل اإل اأنت 

فقاتل اأنت.

ع����������ن����������دم����������ا أض�����������������������اع ال��������������ع��������������رب م��������س��������ؤول��������ي��������ت��������ه��������ں مت�������������������������������ن ال��������ي��������ه��������ود

عندما بن��ى الر�ضول )�ضل��وات اهلل عليه وعلى 
اآل��ه( م�ضج��ده مل يبن��ه ك�)َمْك�َضل��ة(، مثلم��ا ه��و 
احل��ال يف نظرتنا اإل��ى م�ضاجدن��ا الآن )َمَكا�ِضل(. 
كان م�ضج��ده قاع��دة ينطلق منه��ا للجهاد، قاعدة 
يح��رك فيه��ا روح اجلهاد يزرع فيه��ا روح اجلهاد 
والت�ضحية يف نفو�ش امل�ضلمني. كان م�ضجده قلعة 
ع�ضكرية.. اأما نحن فاإننا من يقول بع�ضنا لبع�ش 
ل.. مال��ك حاجه، والَه��َم اهلل بني  ��اد ]بِطّ م��ن الُع�َبّ
�ضغلك وعمل��ك واأموالك، ومن بيتك اإلى م�ضجدك، 
الب��اري ق��د انع��م علي��ك ذا مع��ك م�ضج��د قريب، 
ومع��ك َبْرَك��ة فيها ماء خ��ريات واتو�ض��اأ و�ضلي 
ومالك حاجة، ما عادك اح�ضن من �ضيدي فالن[..
اأ�ضبحت م�ضاجدنا مكا�ضل، واأ�ضبحت ال�ضالة ل 
حت��رك فينا �ضيئاً، ل ت�ضدنا اإلى اهلل ول تلفتنا اإلى 
�ضيء، م��ع اأن ال�ضالة هامة جدًا وله��ا اإيحاءاتها 
الكث��رية ومعانيه��ا الكثرية واإ�ضاراته��ا الكثرية، 
وامل�ضاج��د له��ا قيمته��ا العظيم��ة يف الإ�ض��الم لكن 
اإذا كان��ت م�ضاج��د متفرعة من م�ضج��د ر�ضول اهلل 
ولي���ش من م�ضجد ال�ضرار الذي اأحرقه ر�ضول اهلل 
اإذا كانت امل�ضاج��د متفرعة، تفريخ مل�ضجد ر�ضول 
اهلل )�ضل��وات اهلل علي��ه وعلى اآله( فه��ي م�ضاجد 
مب��ا تعنيه الكلمة، وال�ضالة فيه��ا لها ف�ضلها ولها 

عظمتها.
فيه��ا  امل�ضاج��د هك��ذا ون�ض��ع  كان��ت  اإذا  اأم��ا 
ول  امل�ضح��ف،  ول  ال�ض��الة،  ف��ال  امل�ضاح��ف، 
امل�ضجد، بقي له معناه احلقيقي يف نفو�ضنا، فنحن 
اإذًا ن�ضنع لالإ�ضالم خمزناً ن�ضع القراآن فيه ونقول 
ل��ه: اجل�ش هنا، ل تزعجنا، نق��ول للم�ضحف ابَق 

هنا يف امل�ضجد يف اخلزانة اجل�ش ل تزعجنا.
ونح��ن ن�ضل��ي ونق��راأ الق��راآن اأحيان��اً ولكن ل 
نتاأمل يف ال�ضالة، األي�ش هناك حماريب يف امل�ضاجد 
يتقدم فيه��ا واحد ي�ضلي؟ كي يلت��ّف النا�ش حول 
َ ُيِحُبّ اَلِّذيَن  قيادة واح��دة، �ضف واح��د }اإَِنّ اهلَلّ
و�ٌش{  ُهْم ُبْنَياٌن َمْر�ضُ ّف��اً َكاأََنّ ُيَقاِتُلوَن يِف �َضِبيِلِه �ضَ
)ال�ض��ف:4( ال�ض��الة تعلمنا كيف يج��ب اأن نقف 
�ضف��اً واحدًا حتت قيادة واح��دة يف الجتاه على 
�س��راط اهلل، ويف الجت��اه يف طري��ق اهلل �سبحانه 
وتعالى ويف �ضبيله، وكم لل�ضالة من معاين. ولكن 
ل ن�ضتفي��د منها �ضيئاً، كل العبادات ذابت معانيها 
يف نفو�ضن��ا، الإ�ضالم اأ�ضبحنا ن�ضوهه، الإ�ضالم مل 
يعد له طعم��ه يف نفو�ضنا، الإ�ض��الم مل يعد يحرك 

لدينا �ضيئاً ل يف نفو�ضنا، ول يف واقع حياتنا.

دور املس�������������������������اج������������������������������د
كل اإن�ضان ي�ضدر من��ه عمل }َفَمْن َيْعَمْل 
ٍة َخ��رْيًا َي��َرُه َوَمْن َيْعَم��ْل ِمْثَقاَل  ِمْثَق��اَل َذَرّ
ٍة �َض��ّرًا َي��َرُه{ اآثار الأعم��ال، اآثار عملك  َذَرّ
كاإن�ضان كف��رد ، وعمل املجتم��ع كمجتمع، 
عم��ل الأم��ة كاأم��ة كل��ه مر�ض��ود، وكله له 
اآث��اره هن��ا يف الدني��ا، ل��ه عواقب��ه هن��ا يف 
الدني��ا، كم��ا ل��ه اآث��اره الطيب��ة اأو عواقبه 

الوخيمة يف الآخرة اأي�ضاً.
نح��ن نق��راأ يف كت��اب اهلل الك��رمي: ق�ضة 
اأبينا اآدم � اأول اإن�ضان � اأكل من �ضجرة نهاه 
اهلل عنه��ا، فلم ي�ضلم من اآثار خمالفته لنهي 
اهلل، اأكل منها ف�ضقي هو وزوجته، واأُخرجا 
من اجلنة، وُنزعت عنهما مالب�ضهما، وقال 
َجَرِة  اهلل لهم��ا: }اأَمَلْ اأَْنَهُكَما َعْن ِتْلُكَم��ا ال�َضّ
ْيَطاَن َلُكَما َع��ُدٌوّ ُمِبنٌي{ َنّ ال�َضّ َواأَُق��ْل َلُكَم��ا اإِ
)الأع��راف: من الآية22( اأك��ل من �ضجرة 
نهاه اهلل عنها فنال��ه يف الدنيا اآثار خمالفته 
لنه��ي اهلل، عمل��ه ذل��ك ال��ذي يب��دو عم��اًل 
ب�ضيطاً، اأكل من �ضج��رة يقال: اإنها �ضجرة 
ال��ر، اأو �ضجرة العن��ب، اأو �ضجرة التني، 

ف�ضقي.
تك��ررت ه��ذه الق�ض��ة يف الق��راآن الكرمي 

كثريًا، ويق��ال اأي�ضاً: اإنه��ا تكررت يف كتب 
اهلل القدمي��ة اأي�ضاً؛ لأن فيه��ا عرة مهمة، 
فيه��ا در���ش عظيم لن��ا � نحن بن��و اآدم � اأن 
نع��رف اأن ك��ل اأعمالن��ا هن��ا يف الدنيا نحن 
نن��ال جزاءه��ا، اأو منوذج��ا م��ن جزاءها، 
وم��ن عواقبه��ا الوخيمة هن��ا يف الدنيا قبل 
الآخ��رة، وهذا هو ال�ض��يء الطبيعي، وهو 

ال�ضيء ال�ضحيح.
اهلل ال��ذي خل��ق الإن�ضان وه��و يعلم اأن 
الإن�ضان يخاف من العاجل اأكرث مما يخاف 
من الآجل، ويح��ب العاجل اأكرث مما يحب 
��وَن اْلَعاِجَلَة َوَتَذُروَن  ُبّ الآج��ل }َكاَلّ َبْل حُتِ
الطبيع��ي:  )القيامة:21(.م��ن  اْلآِخ��َرَة{ 
اأن اهلل �ضبحان��ه وتعال��ى ال��ذي عم��ل ك��ل 
�ض��يء من اأجل اأن يدفع به��ذا الإن�ضان اإلى 
�ضراطه امل�ضتقي��م، اأن يجعل هنا يف الدنيا 

وعدًا ووعيدًا.
اإذا كان الإن�ض��ان هو ممن يحب العاجلة 
ف��اإن اهلل اأي�ض��اً يعجل جزاًء طيب��اً لأعماله 
ال�ضاحل��ة هن��ا يف الدني��ا، اإ�ضاف��ة اإل��ى ما 
وع��ده به يف الآخ��رة من النعي��م واجلزاء 
العظي��م، وه��و اأي�ضاً ينيله عقوب��ة اأعماله 

هنا يف الدنيا؛ ليخاف من املع�ضية، ليخاف 
م��ن التق�ض��ري، ليخاف م��ن التفري��ط، كما 
اأنال اأبانا اآدم عاقبة اأكله من تلك ال�ضجرة. 
اأولي�ض��ت مع�ضي��ة تبدو ب�ضيط��ة؟ تاب 
علي��ه فيم��ا يتعل��ق بالإث��م، فيم��ا يتعل��ق 
اأن  ب��د  ل  كان  لك��ن  الأخ��روي،  باجل��زاء 
ينال ج��زاءه فيما يتعلق بالأث��ر ملع�ضيته 
ك��ل  اأن  اأبن��اوؤه:  ليفه��م  الدني��ا؛  ه��ذه  يف 
مع�ضي��ة ت�ض��در منه��م �ض��واء م��ن الفرد، 
اأم��ة،  مع�ضي��ة  اأو  جمتم��ع،  مع�ضي��ة  اأو 
املعا�ض��ي تختلف: هن��اك معا�ضي لأفراد، 
ومع�ضي��ة جمتمع باأكمل��ه، ومع�ضية اأمة. 
ويق��ال: اأن��ه اأي�ضاً هك��ذا يك��ون احل�ضاب 
ي��وم القيام��ة يحا�ض��ب النا�ش كاأف��راد، ثم 
يحا�ضب��ون كمجامي��ع، ويحا�ضب��ون كاأمم 
}َيْوَم َنْدُعو ُكَلّ اأَُنا�ٍش ِباإَِماِمِهْم{)الإ�ضراء: 
من الآية71( بقائدهم الذي كانوا يعتزون 
اإلي��ه يف الدنيا، يا اأتباع ف��الن، يا اأ�ضحاب 

فالن. 
ق�ضي��ة مهمة ج��دًا: اأن نع��رف اأن هناك 
وعدًا ووعي��دًا يف الدنيا، اإ�ضافة اإلى الوعد 

والوعيد يف الآخرة

الوعد والوعيد ليسا محصورين على اآلخرة 

ثقافي

ك���ل���م���ات م�����ن ن���ور
اأ�سب��ح الآن احلدي��ث عن اجله��اد، احلديث عن املواق��ف القراآنية العملي��ة يف مواجهة 
اأع��داء اهلل، احلدي��ث عن ن�سر دي��ن اهلل، احلديث عن بذل املال ع��ن بذل النف�ش عن 
العمل اأ�سبح غريبًا، اأ�سبح منطقًا نادراً ل ن�سمعه من و�سائل الإعالم يف خمتلف البلدان 

العربية اإل يف النادر . 



قوى الع�دوان في الس�احل الغربي 
األوص�ال،  ومقطع�ة  محاص�رة 

وستكون المعارك المقبلة أصعب 
الكبيرة من  عليه�م.. والنس�بة 

تهام�ة ال تزال تحت س�يطرة 
أحرار اليمن.
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علي الصنعاني 

ۚاأبناء تهامة الفقراء يجودون باأرواحهم يف جبهات العزة وال�ضرف دفاعاً 
ع��ن ار�ضهم وكرامته��م  اأبناء تهامة الب�ضطاء �ضام��دون رغم ق�ضاوة العي�ش 
وم��رارة الو�ضاع »!! اأبناء تهامة النجب��اء يخرجون يف مظاهرات متحّدين 

حتالف العدوان »!!
ۚۚيف ح��ني ان معظ��م م�ضئ��ويل احلديدة ليقوم��ون باأدن��ى واجباتهم يف 
ظ��رف كه��ذا »!!  القلة القليلة منهم من يقوم بواجبه على اكمل وجه »!! اما 

البقية وكاأنها يف عامل اأخر »!!
مل يطلب منهم احد ان يحملوا ال�ضالح ويذهبوا الى اجلبهات »!! 

ومل يطل��ب منهم احد ان يترعوا بج��زء من اموالهم املكد�ضة للمعدمني 
والفق��راء م��ن اأبن��اء احلدي��دة، وك��ل ماه��و مطل��وب منه��م ان يقوم��وا 

بواجباتهم الوظيفية يف خدمة اأبناء تهامة«!!
وان يذهبوا الى مقرات عملهم »!! وينجزوا العمال املكلفني بها »!! ان ليت�ضببوا 

يف معاناة املواطن التهامي اكرث من خالل ت�ضيبهم وا�ضتهتارهم »!! 
فاق��ل واج��ب يف ظرف كه��ذا ان لتزي��دوا معاناة اهلك��م وان تتواج��دوا يف اماكن 

عملكم لتقدموا اخلدمات ملن يطلبها »!! فان مل تفعلوا فال خري فيكم »!! 
وان مل تقف��وا اليوم فمتى �ضتقف��ون »!! وان مل تتحرك �ضمائركم يف ظرف 

كهذا فمتى �ضتتحرك »!!
اخلزي والعار ملن ليقوم بواجبه يف ظرف كهذا »!!

!! ت��������ه��������ام��������ة  أب������������ن������������اء 

معر�������������ة املط���������ار واحل�������وث���ي الذي ال يه�������زں .. 
< ق����������������وة اليقن عقي����������������دة تقه������������ر قوة الساح وتتح����������دى غرور املستكبرين

تقرير/ إبراهيم سنجاب

معركة املط��ار هي اأخب��ث ر�سالة �سدرته��ا و�سائل اإعالم 
التحالف اإلى العامل معلنة ع��ن بدء معركة حترير مدينة 
احلدي��دة م��ن احلوثين وا�ستكم��ال ح�سار �سنع��اء بزعم 
�سم��ان و�س��ول امل�ساع��دات لل�سع��ب اليمن��ي . فا�ستخ��دام 
م�سطل��ح حترير املطار اعالميا بالن�سبة للراأي العام العاملي 
يوح��ي باأن اإحدى معارك احلرب العظمى قد وقعت ، واأنه 
فور احتالل املطار وا�ست�س��الم املقاتلن اليمنين ا�ستجابة 
لدع��وة اأن��ور قرقا�ش وزي��ر خارجي��ة الإم��ارات، �سريفع 
املحت��ل رايت��ه يف كل الأنح��اء ويه��رب من مل يت��م اأ�سرهم 
اأو قتله��م يف عملي��ة مباغت��ه اعتقدوا اأنه��ا �ست�ستمر لعدة 
�ساع��ات ..وعل��ي مدي الع�ض��رة اأيام املا�ضي��ة �ضغلت و�ضائل 
اع��الم التحال��ف الع��امل مبط��ار احلدي��دة وبحره��ا و�ضاحلها 
وكاأنه��ا معرك��ة مطار بغ��داد حينم��ا ا�ضطر املحت��ل الأمريكي 
ل�ضتخ��دام قناب��ل تذي��ب الب�ض��ر واحلج��ر ، ول��و كان املوقف 
ال�ضرتاتيج��ي يف مط��ار احلديدة يحتاج اإيل ه��ذه النوعية من 
القناب��ل ل�ضتخدمه��ا التحال��ف ال��ذي �ضب��ق وا�ضتعم��ل قنابل 
ان�ضطارية يف النهدين ونق��م ب�ضنعاء وفقا لتاأكيدات املنظمات 

الدولية ، ولكن يف مطار احلديدة ل يوجد ب�ضر ول حجر .
اجلنازة حارة وامليت كلب

وهو مث��ل �ضعبي عرب��ي ي�ضتخدمه امل�ضري��ون عندما يرون 
اهتماما مبالغا فيه ب�ضيء تافه ، بالطبع معركة احلديدة مهمة 
ب��ل هي الأهم من��ذ بداية العدوان علي اليم��ن يف مار�ش 2115 

ولكن م�ضطلح معركة املطار هو اأتفه ما فيها . ملاذا ؟
باملعني الع�ضكري ل يوج��د مطار يف احلديدة واملوجود هو 
ممر طائ��رات �ضغري وبقية مطار ع�ضكري غري م�ضتخدم وعدد 
م��ن املباين ل تكفي لإيواء كتيب��ة ، وبالطبع ل وجود لطائرات 
مدني��ة ول ع�ضكرية ول موظفني مدني��ني ول ع�ضكريني ، بل ل 
يوج��د يف ك��ل امل�ضاحة التي تخ�ضع لأن�ض��ار اهلل ) احلوثيني ( 
يف اليم��ن كله مطارات ، حتي مط��ار �ضنعاء هو خارج اخلدمة 
ال اذا ا�ضتقبل الريطاين الدويل مبعوثا عن الأمم التي يفرت�ش 
اأنها متحدة . وباملعني الع�ضكري اأي�ضا ل قيمة لكل هذا التهويل 
و�ضاع��ات الب��ث بكل لغات الع��امل ملعركة املط��ار اإل من �ضيء 
واح��د هو اك��ذب ثم اكذب ث��م تعود علي الك��ذب حتي متر�ش 

ق  نف�ض��ك . وه��ذا ال��ذي اأتوقع��ه فت�ض��د
ملن ميتلك بقي��ة من �ضرف من 

اعالميي ال�ضحف والف�ضائيات ومرتزقة اخلليج حول العامل ، 
ولزعماء �ضيا�ضيني ومنظمات ان�ضانية واأنظمة عربية وم�ضلمة 
ونحوه ، ما الذي نفعله ؟ وما الذي نح�ضده ؟ ملاذا نكذب؟ ملاذا 
نقتل هوؤلء النا�ش اأو نروج لقتلهم ؟ هل فعال من اأجل ا�ضتعادة 
�ضرعية نظام هارب ؟ ملاذا ل يعود ؟ ! هل فعال ل�ضمان و�ضول 
امل�ضاع��دات لليمنيني ؟ ملاذا ل ن�ضاعده��م دون احتالل اأر�ضهم 
. ه��ل حلماي��ة املدني��ني ؟ ومن ال��ذى قت��ل اآلف املدنيني يف كل 
حمافظ��ات اليم��ن ؟ هل فعال لوقف التم��دد الفار�ضي يف الأر�ش 
العربي��ة املقد�ض��ة ؟ ومل��اذا ل نب��داأ باليه��ود ؟ !ه��ل فعال ملنع 
اغت�ضاب ال�ضالليني لل�ضلطة ؟ وملاذا يورث ال�ضالليون ال�ضلطة 

يف اململكة وامل�ضيخات ؟
سقوط الشعارات

وم��ن عا�ضفة اجلنوب اإلى عا�ضفة الأمل اإلى الن�ضر الذهبي 
مرورا بقادمون يا �ضنعاء ، تتوا�ضل �ضاعات الكذب الف�ضائية 
ع��ر الأث��ري بينم��ا عل��ى الأر���ش يتلق��ى ال�ض��الح الأمريك��ي 
باأي��دي املرتزقة اأك��ر الهزائم الف�ضائحي��ة وتنحني مدرعاته 
وجمنزراته لأقدام احلف��اة �سبه العراة . ال�سقوط الكرب كان 
من ن�ضيب الإعالم العربي اخلليجي ومرتزقته ، اإذ اأن الإعالم 
العاملي جتنب قليال وحل هذه املعركة الهزلية على غري عادته 
من��ذ بداأت احلرب على اليم��ن . فالعملية كلها كما كان خمططا 
له��ا مل تتجاوز هدف احتالل مطار احلديدة خالل عدة �ضاعات 
ث��م فر�ش عملي��ة قر�ضنة �ضيا�ضي��ة تقتن�ش مين��اء احلديدة ، 
ولكنه��ا ف�ضلت قبل اأن تب��داأ، وراح �ضحيتها مئات ورمبا اآلف 
اجلنوبي��ني قتلوا ب��ال ق�ضية ، بينم��ا احلفاة الع��راة يغنمون 
مدرعات وجمنزرات يزينونه��ا بالورود يتبادلونها ويجاملون 

بها يف اأعرا�ش �ضنعاء .
خطاب الزعيم الشاب

خالل اأ�ضواأ �ضاعات الكذب وفى ذروة ت�ضويق وهم ال�ضيطرة 
عل��ى املط��ار ظهر ال�ض��ادق الذى ل يك��ذب عربيا ميني��ا هادئا 
واثق��ا واألقى خطاب��ا حا�ضما ، لن ن�ضت�ضلم وك��م من دول بكلها 
ا�ضتعم��رت ولكنها حتررت ، اإذن هي معرك��ة م�ضتمرة باملطار 
وبدون��ه وباملين��اء ومن غ��ريه ، حتى لو �ضلوا اإل��ى �ضنعاء ، 
فم��ا زال املوت لأمريكا ، والعار للمرتزقة من اليمن ، واخلزي 

للعرب اخلانعني واحل�ضاب يوم احل�ضاب ملن كان م�ضلما .
القرا�ضن��ة ل دي��ن لهم ول يق��ني ول اإمي��ان ولعهد ول ذمة 
، اإنه��م قرا�ضن��ة يتفقون ويختلفون يف الي��وم الواحد مئة مرة 
م��ن يح��وز الن�ضيب الأك��ر ؟ وهذا ح��ال دول الع��دوان على 

اليمن وحال مرتزقتهم اليمنيني ومنافقيهم العربان والفرجنة 
، قرا�ضن��ة اأفراد وقرا�ضنة منظم��ات واأحزاب وقرا�ضنة دول 
كل ه��وؤلء اجتمعوا عل��ى �ضعب اليمن ي�ضيطنون��ه ليلتهموه ، 
واأ�ضواأه��م حق��ري اليمن ذلك ال��ذى قبل اأن تتع��رى اأخته واأمه 
وابنته يف غارة لالإف 16 ، اأو تنزح عمته وخالته وجدته بحثا 
ع��ن الأمان تارك��ة بيته��ا ومزرعتها ، ول عجب فه��و ال�ضامت 
املطاط��ئ راأ�ضه خجال وجبنا عندما ق��راأ و�ضمع و�ضاهد رجال 
يغت�ضب��ون يف �ضجون الإمارات وبنات ي�ضتحلهن اجلنجويدي 
ال�ض��وداين ، حقري اليمن هذا ي�ضتمتع بفن��ادق الريا�ش ون�ضيم 
ني��ل القاهرة وغاني��ات ا�ضتانبول ، ولو تكلم��ت الأر�ش حتت 
قدمي��ه ل�ضمع منه��ا اللعنات ولو حترك��ت للفظته خائنا لرتاب 

بالده .
هل انتهت املعركة ؟

مل تنت��ه بعد ولن تنت��ه الآن والهدف ميناء احلديدة وفر�ش 
د�ضت��ور الأقالي��م ال�ضت��ه بحي��ث ت�ضتكم��ل �ضرك��ة موانئ دبى 
متع��ددة اجلن�ضي��ات خطته��ا يف ا�ضتعم��ار ك��ل موان��ئ البحر 
العرب��ي والبح��ر الأحمر قب��ل 2020، لتعو�ش م��ا ف�ضلت فيه 
هن��اك يف باك�ضت��ان ، حيث ق��ررت ال�ضني تنمي��ة ميناء جوادر 
ال��ذى �ضيناف���ش موان��ئ دب��ى اإن مل يه��دد بزواله��ا . والبديل 
الهيمن��ة على كل موانئ الن�ضف اجلنوب��ي لقارة اآ�ضيا وهو ما 
يف�ضر ا�ضتي��الء اأبو ظبى على جزيرة �ضقط��رة اليمنية التي ل 

ت�ضمع عن �ضرعية هادى ول ثورة احلوثي !
مل تنته احل��رب ولن تنتهي فال�ضعودي يري��د ممرا اآمنا اإلى 
البح��ر العربي لي�ضمن منفذا بحري��ا لتلك ال�ضحراء ال�ضا�ضعة 
بعي��دا عن متن��اول اليراين والقطري والعراق��ي ، ويريد ولء 
مطلق��ا ل�ضلط��ة الريا���ش متهي��دا ملعرك��ة اأك��ر حمتمل��ة ، اأما 
الأمريك��ي فريي��د كل ذلك وغ��ري ذلك ..كل ه��ذا الكالم معروف 
ومعلن منذ �ضنوات ، ولكن الغريب اأن ينقلب عليه قوميو على 
�ضال��ح و�ضلفيو القاع��دة واإخوان ال�ض��الح فيقتلون اأخوتهم 
ون�ضاءه��م واأطفاله��م ، با�ض��م كهنوتية احلوثي��ني اليوم وغدا 
با�ض��م ها�ضميته��م وبع��د غ��د لأنهم اأنا���ش يتطه��رون . مل تنته 
احلرب ولن تنته فزعيم ثورة اليمن ال�ضاب عبد امللك احلوثي 
اأخ��ذ عهدا وه��و اأهل الوفاء ب��اأن يحرر كل �ض��ر حمتل من كل 
ال�ضعي��دة ، وتعه��د بحرب مفتوح��ة حتى النهاي��ة مهما كانت 
ت�ضحياته��ا وبني يديه ع�ضرات الآلف من ذوى الباأ�ش ال�ضديد 

احلي��اة ، القت��ل له��م ، امل��وت اأح��ب اإليه��م من 
عب��ادة ، وهكذا ع��ادة وكرامتهم من اهلل 

اإميانهم .

يف الع��راء جن��دي حايف ف��وق راأ�ضه ث��الث طائرات 
واأمام��ه  وابات�ض��ي  وجت�ض�ضي��ه  مقاتل��ة  حربي��ة 
ال��ف اآلي��ة و مدرعة وع�ض��رات الآلف م��ن اجلنود 
وال�سب��اط لي���ش لديه مرت���ش ول يحمي��ه جبل من 
خلفه يواجه ويقاتل واقفاً بل ويهرول م�ضرعاً يلحق 
بالع��دو هذا لي�ش فلم هن��دي ول ق�ض�ش خرافية بل 
حقائق وثقتها عد�ضات العالم احلربي يوم ام�ش يف 

معركة احلديدة..
معنوي��ة قتالي��ة ل يوجد لها نظري عل��ى الإطالق يف 

خمتلف اأ�ضقاع الأر�ش 
ثب��ات و اق��دام و �ضم��ود و تكتي��ك وق��وة و�ضالبة 
وعنف��وان وثقة ل خ��وف ول رهب��ة ول تراجع ول 
�ضع��ف يف اأو�ضاطهم مهم��ا كان حجم الع��دو ومهما 

كانت امكانياته..
فاإذا كان العدو ميلك مدرعات من احلديد فاإن رجال 
اهلل ميلك��ون قلوباً من الف��ولذ واإذا كان العدو ميلك 
كتائ��ب ب�ضرية باأع��داد �ضخمة فاإن الرج��ل الواحد 
م��ن رج��ال اهلل لديه طاق��ة رباني��ة اإلى درج��ة اأنهم 
اأ�ضبح��وا م��ن م�ضادي��ق ق��ول اهلل تعال��ى ) ان يكن 

منكم ع�ضرون �ضابرون يغلبوا مئتني باإذن اهلل (
له��ذا جن��د ان �ض��ر ق��وة رج��ال اجلي���ش واللج��ان 
ال�ضعبي��ة تكمن يف احقية الق�ضي��ة التي يقاتلون من 
اجلها والت��ي وراءها رب ال�ضماوات والأر�ش الذي 
يدع��م ويوؤيد وي�ضدد ويثبت ويرمي ويقوي القلوب 

ومينح الن�ضر..
ل��و كان��ت امري��كا او ال�ضعودية او الم��ارات متلك 
كتيب��ة واح��دة فيها م��ن القوة النف�ضي��ة واملعنوية 
والمياني��ة والقتالية كما ميل��ك املقاتل املجاهد من 
ابطال اجلي���ش واللجان ال�ضعبية لكنا رهبنا منها و 
اعترناها قوة حقيقية وفعلية لكن ما دامت كتائبهم 

جم��رد �ضكليات ومالب�ش ومدرع��ات وا�ضتعرا�ضات 
وا�ضلحة متط��ورة فهم �ضعاف بكل م��ا تعنية كلمة 

ال�ضعف الع�ضكري واملعنوي..
�ضاه��د اجلميع ذلك املجاهد املق��دام البطل ال�ضجاع 
احلي��دري الذي ه��رول م�ضرعاً مبف��رده لكي يواجه 
�ض��رب من املدرع��ات والأطق��م والكتائ��ب بكل قوة 
وب�ضك��ل مذه��ل ل يكاد العق��ل ي�ض��دق ان ما ح�ضل 
حقيقي��ة يف الواق��ع وه��و مي�ض��ي دون خ��وف او 
رهبه غ��ري مباٍل بكرثته��م او باأ�ضلحتهم وهنا القوة 
احلقيقية وهن��ا املوقف ال�ضادق وهنا الن�ضر طبعاً 
هذا لي�ش ال منوذج التقطته عد�ضة العالم احلربي 
لواحد من املجاهدين ينتمي لعدد كبري من الف�ضائل 

والكتائب والألوية احليدرية..
قالوا �ضحر وقال��وا خمدرات وقالوا �ضعوذة وقالوا 
وقالوا ولكنهم ميلكون ال�ضحرة وميلكون ال�ضعوذة 
وميلك��ون املخ��درات فعجزوا ع��ن �ضناع��ة مقاتل 
واح��د يواج��ه جماه��دا وهم فع��اًل �ضادق��ني هوؤلء 
املجاهدي��ن �ضحرته��م تعاليم اهلل و�ضع��وذت عليهم 
�ض��ور الق��راآن ان �ض��ح التعب��ري وخ��درت قلوبه��م 
ربه��م  و  ملكه��م  توجيه��ات  واأرواحه��م  وعقوله��م 
وخالقه��م ف�ضنعت منهم رجال ك��ل همهم ر�ضى اهلل 

ومواجهة اأعدائه..
ب��� ه��وؤلء الرج��ال الذين هم جب��ال ب�ضري��ة ل تهتز 
وقطع حديدية ل تنك�ضر ومنظومات جهادية ربانية 
ع�ضكري��ة ل تعيقه��ا اي منظوم��ات ع�ضكرية ل برية 
ول بحري��ة ول جوي��ة به��وؤلء واأمثاله��م وه��م كرث 

�ضينت�ضر �ضعبنا و�ضيهزم عدونا..
وال�ض��ر وراء ه��ذا كل��ه الوعي واله��دى والثقة باهلل 
والب�ض��رية والثقاف��ة القراآنية اجلهادي��ة وال�ضدق 

والخال�ش والوفاء ورعاية اهلل وتاأييده.

في مسيرة ثورية عصر اجلمعة بصنعاء :

دد تأكيدها  أن معركة الساحل مسؤولية  جماهير الشعب تجُ
اجلميع  و تتعهد بتجريع الغزاة واملرتزقة املوت الزؤام 

ا�ضتجاب��ة لن��داء تهامة واأبنائه��ا ال�ضرفاء ت�ضهد �ضاحة ب��اب اليمن يف العا�ضمة �ضنع��اء ع�ضر يوم اجلمعة 
م�ضرية جماهريية حا�ضدة  حتت عنوان "ال�ضاحل م�ضوؤولية اجلميع".

و�ضيج��دد اليمني��ون يف امل�ضرية العهد بتلقني الغ��زاة واملرتزقة يف ال�ضاحل الغربي امل��وت الزوؤام ، اجلدير 
بالذك��ر اأن خمطط  الع��دوان الأمريكي ال�ضعودي يهدف اإلى احتالل حمافظ��ة احلديدة وال�ضريط ال�ضاحلي 
لليم��ن، وق��د انك�ضف املخطط ال�ضتعماري ب�ضكل اأو�ضح بعد الت�ضعي��د الع�ضكري الأخري لقوى العدوان يف 

ال�ضاحل الغربي.

كيف صنع احلوثي حتى امتلك 
ب��ش��ري��ة ال تقهر؟ م��ن��ظ��وم��ات 

قنص 116 جنديًا اجليش السعودي ومرتزقته في مختلف اجلبهات
بع��ون م��ن اهلل متكنت وحدات القنا�ضة من قن�ش 116 جندي��ا �ضعوديا ومرتزقا  يف خمتلف اجلبهات 
اخلارجي��ة والداخلية من��ذ يوم اخلمي�ش اإلى يوم الربعاء. .ووفق��ا للر�ضد اليومي فقد متكن وحدة 
القنا�ضة من قن�ش 9 منافقا خالل �ضاعات يوم اخلمي�ش، ومت قن�ش 9 من املنافقني بعمليات قن�ش يف 

اجلبهات ال�ضرقية والو�ضطى خالل �ضاعات يوم اجلمعة،
ويف ي��وم ال�ضب��ت متك��ن وح��دة القنا�ضة من قن���ش 4 من املنافق��ني يف منطقة اجلبلي��ة، يف حني  قتل 
وا�ضي��ب 53 منافق��ا بعمليات قن���ش يف جبهات ع�ضري و البي�ض��اء وتعز و�ض��رواح و نهم وال�ضاحل 
الغربي..اإل��ى ذل��ك مت  قن���ش 2 م��ن منافقي الع��دوان  يف اأط��راف الدريهمي،  وقن���ش  2 من مرتزقة 
اجلي���ش ال�ضع��ودي يف موقع بجل.. كم��ا قتل وا�ضي��ب 29 منافقاً بعمليات قن���ش يف جبهات احلدود 

والداخل  خالل �ضاعات يوم الثالثاء املا�ضي.

صاروخ قاهرM2  يدك تمعات قوى الغزو في الساحل الغربي
الأربع��اء  م�ض��اء  ال�ضاروخي��ة  الق��وة  اأطلق��ت 
�ضاروخ��اً بالي�ضتي��اً م��ن ن��وع "قاهر ت��و اإم" على 
جتمع��ات الغ��زاة ومنافق��ي الع��دوان ال�ضعودي 

الأمريكي يف ال�ضاحل الغربي.. 
واأو�ض��ح م�ضدر ع�ضك��ري يف الق��وة ال�ضاروخية 
اأن الق��وة ال�ضاروخية التابع��ة ملجاهدي اجلي�ش 
واللج��ان ال�ضعبية ا�ضتهدفت بع��ون اهلل جتمعات 
للغ��زاة واملنافق��ني يف ال�ضاحل الغرب��ي ب�ضاروخ 

قاه��ر ت��و اإم البالي�ضت��ي،. واأك��د امل�ض��در اإ�ضابة 
ال�ضاروخ لتجمع��ات املنافقني يف ال�ضاحل الغربي 
بدقة عالية حمدثاً خ�ضائر كبرية يف �ضفوف وعتاد 

قوى الغزو واملنافقني.. 
الق��وة ال�ضاروخي��ة ا�ضتهدف��ت خ��الل  اأن  يذك��ر 
الأيام املا�ضية جتمع��ات ومع�ضكرات قوى الغزو 
واملنافق��ني يف ال�ضاح��ل الغرب��ي بع��دة �ضواريخ 

بالي�ضتية نوع قاهر تو اإم وتو�ضكا.


