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القناصة حتصد 79 من قوى الغزو ومرتزقتهم خالل 3 أيام و2719 
من املرتزقة بني قتيل وجريح في الساحل الغربـي خــالل شهـرين

أبطال اجليش واللجان الشعبية يطهرون اجلاح ومواقع استراتـيجية 
في الساحل الغربي وينكلون بقوى الغزو ومرتزقتهم

الرئيس: أبطالنا رسموا أروع صور البسالة والتضحية وقهروا املستحيل

السيد القائد في خطابه حول آخر التطورات 

العدو اليريد احلل ونحن نرفض االستسالں
> خيارنا هو الصمود والثبات واالستبسال والتصدي للعدوان في كل املجاالت

ن�����س�����ت�����ل�����ه�����م  ت����������اري����������خ����������ي����������ة  م���������ح���������ط���������ة  ال����������ن����������ب����������وي����������ة  ال������������ه������������ج������������رة   <
م�������ن�������ه�������ا ال�����������������������������دروس ف�������ي�������م�������ا ن�������������واج�������������ه م�������������ن حت�������������دي�������������ات وأخ�����������ط�����������ار 

> يجب أن نتجه بكل جد وتقوى ووعي وإرادة لبذل كل جهد في 
التصدي لهذا العدوان لنصل بعون الله إلى النصر

> أتوجه بالنداء  إلى األحرار والشرفاء في هذا الشعب العزيز أن يهبوا 
بعزم وتصميم وإصرار إلى امليدان بالثقة بالله واالعتماد عليه 

في خطابه مبناسبة 
الهجرة النبوية 

الشريفة1440ه�

ألول مرة من نوعها .. عملية 
نوعية مشتركة بني سالح اإلسناد 

املدفعي وطيران اجلو املسير

قافلة غذائية كبرى 
من قبائل بني حشيش 
دعمًا للجيش واللجان
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اأفرج اليوم ب�صنع��اء عن 125 من املغرر بهم ممن مت التحفظ 
عليهم من قبل اجلي�ش واللجان ال�صعبية والأجهزة الأمنية اأثناء 

توجههم لاللتحاق بقوى العدوان ومرتزقتها.
وخ��الل عملي��ة الإف��راج بح�ص��ور املعنيني من اجله��ات ذات 
العالق��ة ع��ر املفرج عنه��م عن تقديره��م حل�ص��ن املعاملة خالل 
ف��رة توقيفه��م ، و�صكرهم للقيادة ال�صيا�صي��ة للتوجيه بالإفراج 
عنه��م بع��د اأن غرر به��م الع��دوان واملرتزقة مبختل��ف الو�صائل 

وحاولوا الزج بهم اإلى حمارق املوت.

قال الرئي�س مه��دي امل�شاط اإن ال�شعب 
اليمني واأبطال اجلي�ش واللجان ال�صعبية 
ر�صم��وا على ما يق��ارب من اأربع��ة اأعوام 
اأروع �ص��ور الب�صال��ة والت�صحية والفداء 

يف ميادين العزة والكرامة.
الأع��داء  "م�صاري��ع  عن��وان  وحت��ت 
و�صم��ود الأبطال ا�صتطاع اليمني اأن يقهر 
امل�صتحي��ل" ن�ص��رت جمل��ة اجلي���ش ي��وم 
الأح��د مقال��ة افتتاحي��ة لرئي���ش املجل�ش 
ق��ال  امل�ش��اط  الأعل��ى مه��دي  ال�شيا�ش��ي 
فيه��ا: "ا�صتط��اع اليمن��ي م�صتعين��ا ب��اهلل 
وبقدراته واإمكاناته املتاحة واملتوا�صعة 
وه��و يواج��ه اأعتى اآلة ح��رب عاملية، كما 
ا�صتط��اع اأبطالنا اليوم حتطي��م اأ�صطورة 
يف  احلديث��ة  احلربي��ة  الأ�صلح��ة  اأق��وى 
م�صهد يتك��رر كل يوم عر كامرات الإعالم 
احلربي يظهر �صمود بطويل اأذاق العدوان 
ومرتزقت��ه امل��وت ال��زوؤام وجرعهم علقم 

الهزائم".
و�شك��ر الرئي���س امل�شاط بتحي��ة اإعزاز 
واإكبار من يذودون عن اليمن يف ال�صواحل 
وال�صه��ول واجلبال واجلزر وال�صحارى، 

الباذل��ني اأرواحهم ودماءه��م رخي�صة يف 
�صبي��ل الدف��اع ع��ن الوط��ن ب��كل عنفوان 

وكربياء وطني و�شموخ ح�شاري.
واأ�شاف باأن ال�شعب اليمني الذي اأثبت 
�صالبت��ه اأقوى من �صالب��ة جباله واأنه لن 
ي�شمح مب�شاريع التمزيق ت�شتهدف حا�شر 
الأرواح  تذه��ب  ول��ن  اليم��ن  وم�صتقب��ل 
الطاهرة ل�صهدائنا الأبرار والدماء الزكية 
جلرحانا املغاوير هدرا بل �صت�صرق ن�صرا 

الفو�ش��ى  م�شاري��ع  كل  ي�شح��ق  عظيم��ا 
والت�صظي وخطط العدوان البغي�صة.

ال�صيا�ص��ي  املجل���ش  رئي���ش  واأ�ص��ار 
الأعل��ى، اإل��ى اأن م�صاري��ع الع��دو الي��وم 
�صارت اأكرث و�صوحاً ومناذجها املنت�صرة 
يف املناط��ق اخلا�شعة لالحتالل اأكرب دليل 
وموؤ�صر عما تخبئه جحافل الغزو لل�صعب 
اليمن��ي واأن النته��اكات اجل�صيم��ة الت��ي 
يتعر���س لها الأطف��ال والن�ش��اء مبناطق 
الحت��الل تع��د دافع��ا اإ�صافي��ا ل��كل رجل 
ح��ر اأن يتح��رك يف ميادي��ن املواجهة بكل 
م��ا اأوتي م��ن ق��وة و�صيلع��ن التاريخ كل 

املتخاذلني والعمالء.
الع��دوان  حتال��ف  اأقنع��ة  اأن  واأك��د 
�شقط��ت وتتك�شف كل ي��وم حقائق جديدة 
ع��ن خب��ث نوايا حتال��ف ال�ص��ر الأمريكي 
ال�شعودي واأطماعه البائ�شة التي �شقطت 
حت��ت اأق��دام اجلي�ش واللج��ان ال�صعبية، 
فلجئ��وا اإلى ارتكاب املجازر بحق الن�شاء 
والأطف��ال وامل�شن��ن بحق��د يك�ش��ف قبح 
العق��ول الإجرامي��ة التي ت�صع��ى لركيع 

�صعب اليمن وا�صتعباده.

الرئيس: أبطالنا رسموا أروع صور البسالة والتضحية وقهروا املستحيل
اأكد عدد من اأع�صاء املجل�ش ال�صيا�صي 
الأعل��ى اأن املب��ادرة الت��ي اأطلقها ال�صيد 
عب��د املل��ك احلوث��ي يف خطاب��ه الأخ��ر 
ب�صاأن �صرورة حتييد القت�صاد الوطني 
والعمل��ة الوطني��ة والبن��ك املركزي عن 
جمم��ل ال�ص��راع، ه��ي فر�ص��ة جدي��دة 
ملواجهة التداعيات الكارثية التي افرزها 
الع��دوان عل��ى البل��د وتعم��د ا�شتهداف 

البنك املركزي والعملة الوطنية.

ولفت حديث اأع�صاء ال�صيا�صي الأعلى 
اإلى اأن املبادرة تك�شف من جديد الطرف 
املنحاز الى ال�صع��ب وهمومه ومعاناته 
وت�شع الأط��راف الأخرى اأمام انك�شاف 
م��دوي، واإن كان��ت يف الوقت نف�شه تتيح 
لهم فر�ص��ة اثب��ات انحيازه��م للمواطن 
اليمن��ي ولو ملرة واح��دة وبعيدا عن اأي 
انتهازية �صيا�صية او ح�صابات ل وطنية.

به��ا  ادل��وا  خا�ص��ة  ت�صريح��ات  ويف 

لقناة امل�صرة اأ�صار اأع�صاء يف ال�صيا�صي 
الأعل��ى اإلى اأن مب��ادرة ال�صيد عبد امللك 
ودعوت��ه اإل��ى التوج��ه اإلى اآلي��ة ت�صمن 
الإيرادي��ة  الأوعي��ة  عائ��دات  حت�صي��ل 
املختلف��ة لدف��ع مرتبات موظف��ي الدولة 
ومواجه��ة تداعي��ات انقطاعه��ا، ت�ص��ع 
ال�شيا�شي��ة  الأط��راف  ملع��ب  الك��رة يف 
الأخرى التي تقف يف �صفة العدوان على 

اليمن.

أعضاء في املجلس السياسي يؤكدون أهمية م����������بادرة  السيد القائد لتحيي��������د االقتص��اد الوطن���ي

اإلفراج عن 125 من املغرر بهم الذين توجهوا لاللتحاق بقوى العدوان

نظم��ت رابط��ة علم��اء اليم��ن �صب��اح ي��وم الثالث��اء فعالية 
مبنا�صبة الهجرة النبوية ال�صريف��ة على �صاحبها واآله اأف�صل 

ال�صالة واأزكى الت�صليم.
وقد حت��دث البيان عن ه��ذه الفعالية العظيم��ة التي غرت 
جم��رى التاري��خ و�صنع��ت بداي��ة ع�صر جدي��د ببن��اء اللبنة 
الأول��ى يف تاري��خ الإ�ص��الم وبناء جي��ل موؤمن متم�ص��ك بدينه 
ق��ول وعمال..وق��د ع��ر البيان ع��ن الدرو�ش والع��ر الكثرة 
الت��ي ت�شتف��اد من الهج��رة النبوي��ة يف اإ�شق��اط كل املخططات 

والد�صائ�ش التي يحيكها اأعداء الأمة الإ�صالمية والعربية.
ه��ذا وق��د دع��ا البي��ان اخلطب��اء والربوي��ني والثقافي��ني 
النا���ش  اإر�ص��اد  يف  م�صئوليته��م  حتم��ل  اإل��ى  والأكادميي��ني 
وتوعيته��م بخطر الع��دوان وحتري���ش النا�ش اإل��ى اجلبهات 
لقتال العدوان ومرتزقته دفاعا عن دين اهلل واأعرا�ش النا�ش.

وقد اأ�صاد البيان باملالحم الأ�صطورية التي ي�صطرها اجلي�ش 
واللج��ان ال�صعبية يف خمتلف اجلبه��ات وال�صربات احليدرية 
للق��وة ال�صاروخي��ة و�ص��الح اجل��و امل�ص��ر ب��دول الع��دوان 
ومرتزقت��ه.. كم��ا دعا البي��ان ال�شع��ب اليمني اإلى خل��ق مبداأ 

التكاف��ل الجتماع��ي والراحم فيم��ا بينهم كم��ا كان اأ�صالفهم 
م��ن اأن�صار ر�صول اهلل، والعتم��اد على اهلل والثقة به وب�صدق 

وعده بالن�صر للم�صت�صعفني.
ح�ص��ر الفعالي��ة الأ�صت��اذ العالمة حمم��د مفت��اح والأ�صتاذ 
العالمة عبداملجيد احلوثي والأ�صتاذ ح�صني ال�صراجي وجمع 

غفر من النا�ش.

رابطة علماء اليمن تنظم فعالية باجلامع الكبير بصنعاء مبناسبة ذكرى الهجرة النبوية

�ص��رت قبائل بن��ي ح�صي���ش مبحافظة 
�صنع��اء  قافلة غذائية كرى دعما لأبطال 
اجلي���ش واللج��ان ال�صعبي��ة املرابطني يف 
ميادين الع��زة وال�شرف دفاعا عن الوطن 
واأمن��ه وا�صتقراره..و�صملت القافلة التي 
تعت��ر الأول��ى من نوعه��ا عل��ى م�صتوى 
مديريات املحافظ��ة، �شتة اآلف �شلة عنب 

ومواد غذائية ومبالغ مالية تقدر بع�صرين 
مليون ريال.

وخ��الل ت�صي��ر القافل��ة اأك��د م�صائ��خ 
واأعي��ان ووجه��اء بن��ي ح�صي���ش اأن هذه 
القافلة لن تكون الأخرة و�صيتبعها قوافل 
اأخ��رى حت��ى حتقي��ق الن�ش��ر، معتربين 
ذل��ك اأقل م��ا ميك��ن تقدميه مل��ن ي�صحون 

باأرواحه��م دفاعا عن الأر���ش والعر�ش..
ودع��ت قبائل بن��ي ح�صي�ش يف لق��اء قبلي 
حا�صد خالل ت�صي��ر القافلة، كافة القبائل 
اإل��ى ال�صتم��رار يف رفد اجلبه��ات باملزيد 
م��ن القوافل الغذائي��ة والرج��ال والعتاد 
حت��ى طرد الغ��زاة واملحتلني من كل �صر 
م��ن اأر���ش اليمن..واأكد م�صائ��خ ووجهاء 
واأعي��ان بن��ي ح�صي�ش ال�صتم��رار يف دعم 
اجلبهات والعمل عل��ى تعزيز ال�صمود يف 

مواجهة العدوان وخمططاته.
واأك��د بيان �ش��ادر عن اللق��اء الوقوف 
�صف��ا واحدا يف مواجهة الع��دوان وحربه 
القت�صادي��ة.. م�صددا على �صرورة ح�صد 
الع��دوان  ملواجه��ة  والطاق��ات  اجله��ود 
وخمططاته..ولفت البيان اإلى اأن ت�صعيد 
جه��ود  عرقل��ة  يف  واإمعان��ه  الع��دوان 
وم�صاع��ي ال�ص��الم يتطل��ب م��ن اجلمي��ع 
ت�صاف��ر اجلهود ورف��د اجلبهات للرد على 

جرائمه وت�صعيده.

قافلة غذائية كبرى من قبائل بني حشيش دعمًا للجيش واللجان

�صه��دت �صاحة ب��اب اليم��ن يف العا�صمة 
�صنع��اء ع�ص��ر  اجلمعة، م�ص��رة حا�صدة 
حتت �صعار "طباعة العملة وغالء الأ�صعار 
اأدوات للع��دوان"، حم��ل فيه��ا امل�صارك��ون 
الع��دوان  ومرتزق��ة  وال�صعودي��ة  اأمري��كا 
م�صئولي��ة ارتفاع �صعر العم��الت الأجنبية 

مقابل العملة الوطنية.
ون��دد امل�صارك��ون يف امل�ص��رة باحل��رب 
القت�صادي��ة التي يقوده��ا حتالف العدوان 
اليمن��ي  ال�صع��ب  جتوي��ع  اإل��ى  والهادف��ة 
بالتزامن مع احل��رب الع�صكرية واحل�صار 
اخلان��ق ال��ذي يتعر�س له البل��د على مدى 

اأربعة اأعوام.
واألقيت يف امل�صرة عدد من الكلمات التي 
اأك��دت يف جممله��ا اأن دول الع��دوان ت�صعى 
اإل��ى دفع القت�ص��اد الوطني نح��و النهيار 
عل��ى  الق��ذرة  اأهدافه��م  لتحقي��ق  ال�شام��ل 

ال�شاحات اليمنية بتورط غبي ملرتزقتها.
وق��ال ع�ص��و اللجنة القت�صادي��ة العليا 
الدكت��ور ر�صيد عباد اأب��و حلوم اإن املجتمع 
الدويل يتحمل كامل امل�صوؤولية عن ا�صتمرار 
الع��دوان والو�ش��ع القت�ش��ادي ال�شيئ يف 
اليمن، م�صرا اإلى اأن احلكومة حافظت على 
ن�صب��ة كب��رة من الت��وازن رغ��م اإجراءات 

العدوان امل�صرة بالقت�صاد الوطني.
ودعا املجتمع الدويل واملنظمات الدولية 
اإل��ى كب��ح جم��اح ق��وى الع��دوان واأدواته 
ومنعه��م م��ن طباع��ة املزي��د م��ن العمل��ة 
املحلية الت��ي ت�صببت يف انهيار �صعر الريال 
اليمني وغ��الء الأ�شعار ال��ذي يع�شف بكل 

اأبناء ال�صعب اليمني.
وح��ذر من اإق��دام الع��دوان عل��ى فر�ش 
قي��ود اإ�صافي��ة عل��ى دخ��ول ال�صف��ن ميناء 
احلدي��دة واإقدامه��م عل��ى فر���ش �صرائب 
الأم��ر  الب�صائ��ع  عل��ى  جدي��دة  واإت��اوات 
الذي �شيزي��د من معان��اة املواطنن وغالء 

املعي�صة.
ودعت اللجنة القت�صادي��ة العليا الوفد 
الوطن��ي اإل��ى اإدراج ق�صي��ة نق��ل البن��ك يف 
م�ص��اورات جني��ف واإل��زام الأم��م املتحدة 

الوفاء بالتزاماتها بدفع مرتبات املوظفني.
كما دعت كل املواطنني اإلى عدم التعامل 

بالطبع��ات اجلديدة وال��ى ت�صافر اجلهود 
الظ��روف  ه��ذه  مواجه��ة  يف  والوق��وف 
القت�صادية التي فر�صها العدوان واأدواته.
اأ�ص��ار عمي��د كلي��ة التج��ارة  اإل��ى ذل��ك 
الأ�صت��اذ  �صنع��اء  بجامع��ة  والقت�ص��اد 
الدكتور م�صعل الريفي اإلى اأن اإقدام حتالف 
الع��دوان على نق��ل البنك املرك��زي واإقدام 
اأدوات��ه على طب��ع اأكرث من تريلي��ون ريال 
دون غط��اء م��ن العم��الت ال�صعب��ة ت�صبب 
يف انهي��ار �صعر الريال اليمن��ي اأمام الدولر 

واأدى اإلى ارتفاع الأ�صعار ب�صكل جنوين.
واتهم قوى الع��دوان واملرتزقة بانتهاج 
�صيا�ص��ة نقدية تدمرية متثلت يف ا�صتخدام 
البن��ك املرك��زي كيافط��ة لطباع��ة العمل��ة 
املحلية و�صح��ب النقد الأجنبي من ال�صوق 
ومن��ع و�صول اإي��رادات النف��ط والغاز اإلى 
خزين��ة البن��ك املرك��زي والت��ي اأدت اإل��ى 
انهي��ار الري��ال اليمن��ي وارتف��اع الأ�صع��ار 
ب�ص��كل جنوين..ودعا جماه��ر ال�صعب اإلى 
ب�صم��ود  القت�صادي��ة  احل��رب  مواجه��ة 
وبنف���ش مواجه��ة احل��رب الع�صكرية، كما 
دعا حكومة الإنقاذ الوطني اإلى العمل على 
التخفي��ف م��ن وط��اأة احل��رب القت�صادية 
عل��ى ال�صع��ب اليمن��ي م��ن خ��الل انته��اج 
�صيا�ص��ة اقت�صادي��ة تتنا�ص��ب م��ع الواق��ع 
القت�ش��ادي ال��ذي فر�شته ق��وى العدوان 
بغية تركيع ال�صعب بعد اأن ف�صلت ع�صكريا.

واأك��د بيان امل�ص��رة اجلماهري��ة اأن ما 
يحدث من هبوط و�شعود يف �شوق ال�شرف 
املحلي على العم��الت ال�شعبة والذي اأدى 
اإل��ى تدهور قيم��ة العملة الوطني��ة ياأتي يف 
اإط��ار ح��رب الع��دوان الت��ي ت�شته��دف كل 

اأبناء اليمن.
وحّم��ل البيان قوى الع��دوان واحلكومة 
التابعة للريا���ش والقائمني على فرع البنك 
املركزي يف عدن م�شوؤولية النتائج الكارثية 

التي اأدت اإلى انهيار العملة املحلية.
وطال��ب البي��ان الأم��م املتح��دة الوف��اء 
بتعهداته��ا والتزاماته��ا يف �ش��رف مرتبات 
موظف��ي الدول��ة لنح��و ملي��ون و 200 األف 
موظ��ف، م��ا اأدى اإل��ى ت�صرر كب��ر يف كافة 
القطاع��ات القت�صادي��ة واخلدمية، واإلزام 
الف��ار ه��ادي ب��رد الأم��وال التي يت��م نهبها 
بال�صراك��ة م��ع ق��وى الع��دوان وخ�صو�صا 

املحتل الإماراتي.
عل��ى  الإنق��اذ  حكوم��ة  البي��ان  وح��ث 
تعزي��ز الرقاب��ة وحما�صب��ة كل املتواطئني 
م��ع قوى الع��دوان يف احل��رب القت�صادية 
املواطن��ني  اليمني..ودع��ا  ال�صع��ب  عل��ى 
اإل��ى تنفي��ذ وقف��ات احتجاجية ابت��داء من 
ي��وم غد ال�صبت اأمام مق��رات الأمم املتحدة 
للتنديد باجلرائم القت�صادية التي ترتكبها 
الع��دوان بحق ال�شع��ب اليمن��ي واللتزام 

بتعهداتها.

مسيرة حاشدة في صنعاء حتت شعار "طباعة العملة وغالء األسعار أدوات للعدوان" 



3الخميس  13/  9 /  2018م الموافق 3 محرم 1439ه�  العدد )280( مقتطفات

< مــهــمــا تــلــّفــتــت األمــــة شــرقــا أو 
صحيحا  منهجا  جتد  فلن  غربا 

سوى منهج اإلسالم

الــــنــــبــــويــــة مــحــطــة  الـــــهـــــجـــــرة   >
عــظــيــمــة ومــهــمــة وجـــديـــرٌة بــأن 

ارتبط بها التاريخ اإلسالمي

< مــجــتــمــع مــكــة وقــبــائــل قــريــش 
شرف  لنيل  فرصة  لهم  أتيحت 
البشرية  طليعة  فــي  يكونوا  أن 

حلمل راية اإلسالم

< أكــــثــــريــــة مــجــتــمــع مـــكـــة كـــان 
خــــائــــبــــا وخـــــــاســـــــرا جلــــحــــودهــــم 
رسالة اإلسالم وكفرهم بالنبي 

صلى الله عليه وآله وسلم

والطاغوت  املستكبرين  فئة   >
هــي املشكلة الــرئــيــســة فــي كل 
نــيــل  دون  لــلــحــيــلــولــة  الـــعـــصـــور 

الناس حريتهم وكرامتهم

يــــربــــي املــجــتــمــع  الـــــطـــــاغـــــوت   >
تــربــيــة سلبية تــتــرك أثــرهــا في 
النفوس لتصبح متجهة ألرباب 

الفساد ورموز الطغيان

< مــن عــنــاد مجتمع مــكــة أنهم 
دعـــــوا عــلــى أنــفــســهــم بــالــهــالك 
الــــلــــه أن ميــطــر  حـــيـــنـــمـــا ســـــألـــــوا 

عليهم حجارة من السماء

< مــكــر زعــمــاء الــشــر فــي قريش 
وصل إلى حد التآمر على رسول 

الله بسجنه أو قتله أو نفيه

< مجتمع األوس واخلــزرج مّثل 
الــــبــــديــــل حلـــمـــل رايـــــــة اإلســــــالم 
عــــــــوضــــــــا عــــــــــن مـــــجـــــتـــــمـــــع مــــكــــة 

املــتــشــبــث بـــأبـــاطـــيـــل أبـــــي جــهــل 
وأبي سفيان

فــي املدينة  < مجتمع األنــصــار 
هو القدوة واألســوة لنا كشعب 

ميني في العصر احلاضر

< مجتمع األنصار ميثل عناصر 
الــــــصــــــالح والـــــــفـــــــالح مــــــن عـــطـــاء 
عليه  كــان  مــا  نقيض  وتضحية 
مــجــتــمــع مــكــة مـــن طــمــع وشــجــع 

وغطرسة

< الــنــبــي صــلــى الــلــه عــلــيــه وآلـــه 
إليه  التطلع  الواجب  هو  وسلم 
كــــقــــدوة وقــــيــــادة وإلــــــى الـــقـــرآن 

كمنهج

< ال خـــالص لــنــا إال بــاالقــتــداء بـ  
رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم

< مــــن مـــعـــالـــم حــــركــــة الـــنـــبـــي بـــ  

الــقــرآن أن  اإلســــالَم ديـــُن حترر 
من الطاغوت واالستكبار

فـــي   الــــــتــــــحــــــرر  مـــــظـــــاهـــــر  مــــــــن   >
يــقــبــل  لـــــم  الــــنــــبــــي  اإلســــــــــالم أن 
أبــــدا أن ُيـــدهـــن  مــع الــطــاغــوت، 
نــفــســه ومـــــن مــعــه  يـــطـــوع  أو أن 

للمستكبرين

< مبدأ التحرر كفيل لألمة بأن 
تتخلص من هيمنة االستكبار، 
وســــيــــتــــغــــيــــر واقـــــعـــــهـــــا لـــألفـــضـــل 

بشكل تام

كــــعــــلــــمــــاء   الـــــــــســـــــــوء  عــــــلــــــمــــــاء   >
الــســعــوديــة يــبــنــون الــديــن على 

أساس تدجني األمة للطاغوت

< مــــن أهـــــم وأعــــظــــم وأكــــبــــر مــا 
نــــحــــتــــاج لـــتـــرســـيـــخـــه هــــــو مـــبـــدأ 
الـــــتـــــحـــــرر اقـــــــتـــــــداء بــــالــــنــــبــــي فــي 

حركته بـ  القرآن

< آخــــــــرون عـــمـــلـــوا عـــلـــى إفــــــراغ  
اإلســالم من مضمونه كالنظام 
التكفيرية  والــقــوى  الــســعــودي 
وغـــيـــرهـــم مــــن تــــيــــارات الــنــفــاق 

داخل األمة

بــــحــــركــــتــــك  اإلســـــــــــــــــالم  نـــــــــــور   >
ومــــــواقــــــفــــــك وتـــــصـــــرفـــــاتـــــك فــي 

احلياة

تقدم  مفاهيم  هي  الظلمات   >
للناس من منابر املساجد على 

أنها مفاهيم احلق واحلقيقة

< معلم آخر من معالم اإلسالم 
هــو الـــزكـــاء والــطــهــارة ومــكــارم 

األخالق

< تزكية النفس حتمي اإلنسان 
من االرتباط بالطغاة أو التأقلم 

معهم

< معظم جهود األنبياء انصبت 

عــلــى الــنــفــس الــبــشــريــة بــهــدف 
تزكيتها وتربيتها على مكارم 

األخالق

إلـــــى والء  الـــبـــعـــض  < مـــســـارعـــة 
الـــيـــهـــود نـــــاجت عــــن اخــــتــــالل فــي 
اجلانب األخالقي وانعدام زكاء 

النفس

< أهــــمــــيــــة اجلــــــانــــــب األخـــــالقـــــي 
يأتي أيضا من اهتمام األعــداء 
بــــإفــــســــاد أخــــــــالق املـــجـــتـــمـــعـــات 

بهدف السيطرة عليها

< إفساد األخالق من أهم وسائل 
العاملية  والــصــهــيــونــيــة  أمــريــكــا 

للسيطرة على الشعوب

< من معالم اإلسالم العمل على 
إقـــامـــة الـــعـــدل فـــي واقــــع احلــيــاة 
وهي غائبة عن واقع املسلمني 

بشكل كبير

< واقــــــع املــســلــمــني أســــــوأ واقــــع 
على املستوى العاملي، النتشار 
الــظــلــم فـــي ســاحــتــهــم أكــثــر من 

أي ساحة عاملية أخرى

< إقــــامــــة الــــعــــدل لــــن تـــكـــون إال 
مبــــحــــاربــــة الــــظــــلــــم ومــــواجــــهــــة 

الطغاة واملتجبرين

< لن يقبل اإلسالم أن يعبر عنه 
طغاة ومفسدون يوالون أمريكا 
وإســرائــيــل ويــقــدمــون أنفسهم 

والًة وملوكا باسم اإلسالم

مسيرة  تعني  الــقــســط  إقــامــة   >
حــــيــــاة ومــــنــــهــــج حــــيــــاة ولـــيـــســـت 

ة لفترة محدودة مجرد هَبّ

مقتطفات من محاضرتي السيد عبدامللك بدرالدين احلوثي مبناسبة ذكرى الهجرة النبوية 1440هـ

األمة بحاجة لالرتباط بالله للحصول على رعايته وألطافه
< من معالم اإلسالم أنه دين زكاء وطهارة وسمو للنفوس وال ميكن صالح اإلنسان إال بتزكية النفس



استطالعالخميس  13/  9 /  2018م الموافق 3 محرم 1439ه�  العدد )280(4

48 ساعة في أحضان اجلبهات.. م������������������������������واق�ف وحكايات في البطولة والثبات..

ويف الطري��ق اإل��ى اخلطوط الأمامي��ة من املعركة 
كان " اب��و ه��ادي" املعن��ي بنقلنا على م��ن �صيارته 
حي��ث او�شلنا اإل��ى منت�ش��ف الطريق عل��ى اأمل اأن 
ي�صلمنا ل�صخ�ش اآخ��ر يو�صلنا اإلى هدفنا املن�صود.. 
ويف حلظ��ات انتظار ذلك ال�صخ�ش ا�صتغلينا وجوده 
وطلبن��ا منه اأن يحكي لنا بع�صا من جتاربه وحياته 
اجلهادية يف مقارعة قوى العدوان.. فابت�صم الرجل، 
وات�صع��ت دائرة ابت�صامته الودودة وهو ينظر اإلّينا 
نظ��رة الق��ارئ املتفح���ش.. تل��ك النظ��رة جعلتني 
�صخ�صي��ا اأ�صعر بالإح��راج!!! واأح�ص�ص��ت باأنني مل 
اأطرح ال�صوؤال املنا�ص��ب.. لكن �صماحة وجهه والود 
ال��ذي راف��ق ابت�شامت��ه دفعاين اإل��ى البت�ش��ام معه 
ب�ص��يء ل يخلو م��ن احلي��اء الناجت ع��ن الإح�صا�ش 

باأنني اأمام خبري ع�شكري، من نوع ا�شتثنائي ..
يف تل��ك اللحظات اأو يف ذل��ك اجلو قال يل بكثر من 
الأدب وامل��ودة بعد اأن ارت�صمت على وجهه عالمات 
ع��ن م�صرتن��ا كمجاهدي��ن  اإن احلدي��ث  اجلدي��ة: 
حتت��اج اإلى اأيام وليال، بل اإل��ى اأ�صهر طويلة اإذا ما 

اأردنا �صرد كل التفا�صيل.
حلظات من ال�صمت وقد اجته "ابوهادي" بعينيه 
اإل��ى املدى حيث "خط��وط التما�س م��ع العدو" بدًل 
م��ن وجهي، كاأن��ه ي�صتعي��د خاللها �صري��ط ذكريات 
حفرت يف روح��ه م�صاعر خمتلفة ميكنك اأن ت�صت�صفه 
من نظراته الثاقبة، نظ��رات ت�صاعدك على قراءة ما 
يف روح��ه من اأحا�صي�ش خمتلفة، رمبا عنوانها الأهم 

اإح�صا�ش املنت�صر. 
ث��م اأعاد النظر اإلى من حوله وبداأ يتحدث بن�صوة 
املنت�ص��ر املوؤمن بعدالة ق�صيته ع��ن واقعة اأ�صماها 

باملعجزة.! 
وهنا اخ��ذ "ابوهادي" نف�صا عميق��ا ثم قال : ذات 
م��رة كنا 13 جماه��دا وجدنا اأنف�شن��ا بعد ا�شتهداف 
ط��ران الع��دوان يف ليلة �صابق��ة ملوقعنا يف مواجهة 
مبا�شرة م��ع قوى العدوان الذي يتف��وق علينا عدة 
وعتادا اأ�صعافا م�صاعفة، حينها مل تتاأثر معنوياتنا 

رغم علمنا باأننا �صنواجههم مبا تبقى لدينا من �صالح 
�صخ�صي حمدود واإن كان معظمه �صبه تالف، وبدون 
ر�صا�ش ما عدا قطعة واحدة بها ثالثون ر�صا�صة. 
يف موق��ف كهذا قال : مل يك��ن اأمامنا غر اللتجاء 
اإلى الق��وي اجلبار �شبحان��ه وتعال��ى، رفعنا اكفنا 
اإليه وكلنا ثقة باأنه لن يخذل عباده املوؤمنني. �صدينا 
من اأزر بع�صنا البع�ش وتوا�صينا بال�صر والثبات 
وال�صم��ود، وو�صعن��ا اخلط��ط الالزم��ة للمواجهة 
وكم��ا لو اأنن��ا جي�ش مكتم��ل وقمنا بعملي��ة �صاغطة 
باجت��اه العدو اأجرته على التقهقر، حتى ظنوا اأننا 
ُكرث، فطلبوا التعزيز ومت بالفعل تعزيزهم مبقاتلني 
ُك��رُث م��ع تغطية جوي��ة ومت�صي��ط املنطق��ة بقذائف 
املدافع..ث��م قمن��ا بتوزي��ع اأنف�صنا بع��د اأن تقا�صمنا 
طلقات الر�صا�ش،، ثم نفذنا عملية اخراق ملواقعهم 
املح�شن��ة يف جن��ح الظ��الم واأفرغن��ا ر�شا�شاتنا يف 
�شدوره��م فقتلت واأ�شابت الكث��ري منهم الأمر الذي 
خل��ق يف �شفوفه��م بلبلة و�شك��وك ببع�شهم البع�س 
وتب��ادل التهام��ات باخليان��ة والعمال��ة وتط��ورت 
الأم��ور اإلى مواجهة بع�صه��م البع�ش مما ت�صبب يف 
وقوع الكثر من الإ�صابات وال�صحايا، فيما نحن مل 
ي�ص��ب اأحد منا ورجعنا اإل��ى مواقعنا �صاملني نبتهل 

ون�صتغفر ونحمد اهلل على موؤازرته لنا .
يوا�ص��ل " ابوه��ادي" � وه��و يف َغْم��رِة حما�صته � 
حديثه قائال : تعتر تلك الواقعة من املعارك املهمة 
الت��ي رغم عن�صر املفاجاأة فيه��ا اإل اأنه مت التخطيط 
والتح�ص��ر لها ب�ص��كل جيد ح�صب املت��اح لدينا من 
ال�صالح، ولذلك كانت النتائج مذهلة من حيث الوقت 
ال�شريع لخرتاق موقع العدو وحتقيق الهدف دون 
�شقوط اأي �شهيد منا، بالإ�شافة اإلى الأعداد الكبرية 

من القتلى يف �شفوف املرتزقة. 
قائ��د مي��داين علق على م��ا �شرده لن��ا "ابوهادي" 
بقول��ه :ع��ادة تك��ون اخلط��ط املو�شوع��ة لتحقيق 
مث��ل هذه الأهداف مبنتهى ال��ذكاء، وتعتمد اجلراأة 

واملباغتة.. الأمر الذي يرتتب عليه نتائج مذهلة.
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وا�صلن��ا �صرنا نح��و املواقع الت��ي ي�صيطر عليها 
املجاه��دون وامل�صتهدف��ة �صم��ن برنام��ج الزي��ارة 
حي��ث ا�شتغرق��ت الطريق م��ن املدينة حت��ى مواقع 

املجاهدين اأكرث من 4 �صاعات تقريبا. 
ت�شلقت �شيارة الدفع الرباعي الطريق املوؤدي اإلى 

اأحد املواقع املقابلة للعدو.
دخلن��ا املوق��ع وكان يف ا�شتقبالن��ا م�شرف املوقع 
وجماعت��ه، كان��ت التعليمات بع��دم التجمع يف مكان 
واح��د، فت��م توزيعن��ا م��ع املجاهدين عل��ى امتداد 

املوقع. 
ي�ش��رح يل قائ��د املوق��ع طبيعة احل��رب وظروف 
املواجهة، وفيما كنت منهمكا يف �صماعه اإذا باأ�صوات 
انفج��ارات مدوية من �صوب جبهة جماورة، اأعقبها 

اأ�شوات حتليق منخف�س لطائرات حربية. 
�ص��ددت التنبيهات علينا بالت��زام التمويه والبقاء 
يف خنادقنا، اأغم�صت عين��ي و فتحت ذاك امل�صتودع 
الكئي��ب للذكري��ات القبيح��ة حلظة ق�ص��ف �صنعاء 

بالقنابل العنقودية املحرمة دولياً عند بدء العدوان 
يف عامه الأول.

موجة من الغبار مالأت اأجواء املكان، وعلى الرغم 
من حت�ص�صي منها اإل اأين دعوت اهلل اأن ي�صاعف هذه 
العا�صف��ة الرملي��ة، ل ل�ص��يء واإمن��ا لأنه��ا �صتمنع 
عنا را�ص��د الطائرة ال�صتطالعي��ة وحتجز عنا عني 

قنا�صة العدو .
ارتف��اع  ب�صب��ب  ثقي��ل  متباطئ��ا  تنف�صن��ا  كان 
احل��رارة، وح��ده الال�شلكي اخلا���س باملوقع الذي 

حافظ على ن�صاطه.. 
م��ر النهار م�صرعا على خ��ر وبداأنا نعي�ش اأجواء 
اللي��ل ب�صيء م��ن الرقب احلذر، حلظ��ة تفاقم فيها 
مت�شي��ط العدو ل��كل املناطق املجاورة ل��ه بالق�شف 
املدفعي الع�شوائي، رافقه حتليق م�شتمر للطائرات. 
وفيم��ا كن��ا جميعا جنر اأدف��اأ ذكرياتن��ا يف اأحلك 
�شاعاتن��ا واأ�شعبه��ا، اأيقظن��ا دوي م��روع لقذيف��ة 
مدفعية �صكن��ت بالقرب من��ا!!! اأو�صانا املجاهدون 

بالتزام الت�شبيح وال�شتغفار وذكر اهلل كثريا. 
كن��ا ناأخذ اأمور احلياة يف اجلبه��ات ماأخًذا �صهاًل، 

لك��ن الواقع اثبت كم هي �صعبة وقا�صية اأمام الذين 
مل يعتادوه��ا مثلي.. هاهي قذيفة اأخرى حلقت فوق 
روؤو�صن��ا متعدي��ة موقعن��ا اإلى قرية جم��اورة اآهلة 

بال�صكان!!! 
مل اأ�ص��دق اأول ما راأيته! مل ا�صتوعب ما حدث!!! 
وتطاوله��م  املرتزق��ة  وقاح��ة  �صاعته��ا  اأ�ص��دق  مل 
وت�صميمه��م عل��ى الغ��در، لي���ش مبقاتل��ي اجلي���ش 

واللجان ال�صعبية واإمنا الغدر ب�صكان املنطقة.
على خا�صرة خط النار احلي بني قواتنا والقوات 
املعادي��ة اأح�ص�صنا اأن الزمن توق��ف.. بني كل قذيفة 
مدفعي��ة واأخ��رى كان يطلقه��ا العدو علين��ا، اأحيانا 
تق�ص��ر فتغدو م��دة حياتنا ع�صرين م��را ، واأحيانا 
قد تط��ول قلياًل لتمتد اإلى خم�صني م��را، وما بينهما 
هي م�صافة العبور احلتمية التي قد يكون املوت فيها 
جم��رد ن�صيب وحظ عاث��ر، واحلي��اة نظنها للحظة 
مرهونة بع�ص��الت �صيقاننا و�صرعة خطواتنا، حتى 
اأّن��ه كان يخّيل اإلينا للحظ��ة عندما تت�صاقط القذائف 
وتتطاي��ر منها �شظايا قاتلة م��ن حولنا اأّنا قد جنري 

ب�صرعة تفوق �صرعة ال�ّصوء.
م��ن تك��رار الق�صف املدفع��ي على املوق��ع راودنا 
ال�ص��ك اأننا اأ�صبحن��ا مك�صوفني اأمام الع��دو و�صرنا 
من ال�صه��ل مب��كان ا�صتهدافنا، فج��اءت التوجيهات 
م��ن املجاهدين بتغيري مواقعن��ا، كاإجراء احرتازي 
لي���س اإل.. توكلنا على اهلل واأل�شنتنا تلهج بالت�شبيح 
الأ�صج��ار  بط��ون  �ص��وب  انطلقن��ا  وال�صتغف��ار، 
وال�شخور ك�شهم اأطلق من ن�شاب، و�شوت القذائف 
ي��دوي خلفنا واأمامنا ل يعلوه �شوى �شوت اأنفا�شنا 
ودق��ات قلوبن��ا ، حينها ل �صبيل للتوق��ف والتفكر، 
فعيوننا وعقولنا ق��د �شبقونا للطرف الآخر منتظرة 
اأن نقفز القفزة الأخرية مبتعدين عن اأيدي عزرائيل 
الطويل��ة وعيني��ه الوا�شعتن، واأي مته��ل اأو توقف 
يف ه��ذه الرحلة الق�صرة الطويل��ة املفرحة املحزنة 
يعني اأنك لن ت�صل اجلهة الأخرى مرة اأخرى اأبدًا.

ذل��ك كان حالن��ا نح��ن زوار اجلبه��ة، وتلك كانت 
واملتاع��ب  ال�صع��اب  كل  اإزاء  الوجل��ة  م�صاعرن��ا 
الت��ي واجهتنا ونحن نتفق��د املجاهدين يف اخلطوط 

الأمامية من املواجهة مع قوات املعتدي. 
كان م��ن اأه��داف زيارتن��ا للجبه��ة اأن نرف��ع م��ن 
معنويات املقاتلن، لكن ملا عاي�شنا واقعهم اجلهادي 
كم��ا وقع، و�صاهدنا بعيوننا عظم��ة ال�صجاعة وقوة 
الإمي��ان الذين يتحلون ب��ه يف مواجهة املوت، كانت 
معنوياتن��ا هي التي ارتفعت، وحينها اأدركنا حقيقة 
املقول��ة امل�شهورة للرئي�س ال�شهيد �شالح ال�شماد يف 
ح��ق املجاهدي��ن.. حن قال " م�ش��ح الغبار من على 

نعال املجاهدين خر من كل منا�صب الدنيا "...
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عل��ى املرتفع��ات و�صفوح اجلب��ال يعّرفن��ا القائد 
املي��داين "اأبوعل��ي " ونح��ن عل��ى مرم��ى حج��ر من 
مواق��ع العدو، باأن غالبي��ة املجاهدين الذين ي�شرف 

اجلهاد ميــــادين  يف  الن�شاما  عز  نرتددا       لن  اجلبهات  "اعيــادنا 
ابطال يف ميــــدي بكم نت�شيدا       دقوا جيو�ش الغزو حيلوهـم رماد" 

علــى اإيقــاع هذا الزامل ب�شــوت املبدع عي�شى الليث انطلــق فريق وزارة الرتبية والتعليم باجتــاه اإحدى اجلبهات 
حتــت �شعــار #اعيادنا_جبهاتنــا، ليحّل �شيفًا يف اأ�شعب جبهــات القتال ال لنقل اأخبار اجلبهــة؛ بل ملعاي�شة حياة 

املجاهدين عن كثب. 
وهنــاك علــى بعد مئات االمتار عن قوات املرتزقة ، كان لنا لقاء مع عدد من املجاهدين املرابطني على املرتفعات 

و�شفوح اجلبال، مقاتلني يف ريعان �شبابهم، نذروا حياتهم للدفاع عن ق�شية مقّد�شة.
�شغلتنــا ثمــة اأ�شئلة ف�شولية ونحن نلتقي بع�شهم مفادها: ماذا متّثل لهم هذه احلرب؟ وملاذا ي�شاركون فيها؟ كيف 

يق�شون اأوقاتهم يف تلك البقعة النائية من االأر�ش؟ 
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48 ساعة في أحضان اجلبهات.. م������������������������������واق�ف وحكايات في البطولة والثبات..
عليه��م يف ريعان �صبابهم بني الع�صرين واخلم�صة والثالثني 
عام��ا، ميتلك��ون خ��رة ع�صكري��ة تدرب��وا عل��ى بع�صها يف 
مع�صك��رات تدريبية ت�صتمر اأكرث من �صت��ة �صهور اأحيانا. . 
نافيا ال�صائعات التي تقول باأنه يتم الزج باأطفال يف املعركة 

اأو حتى �صباب قليلي اخلرة.
يق��ول "اأبوعلي " ب��كل ثقة واطمئنان، ه��وؤلء املقاتلون 
ال�صب��اب �صيكون��ون اأق��وى من��ا بكث��ر، مفعم��ون باحلياة 

والطاقة واحليوية. 
يف املي��دان نفتخ��ر عندم��ا ن�صاهد ونلم�ش ق��وة كل واحد 
فيه��م، ي�صعدون اإل��ى اجلبال ويرك�ص��ون م�صافات طويلة 

ويخو�صون املعارك ال�صر�صة بقوة ج�صدية عالية. 
"ابوعل��ي": اأبطالن��ا يقاتل��ون بعقي��دة  ويكم��ل القائ��د 
واإمي��ان ل يتزع��زع عل��ى عك���ش مقاتل��ي املرتزق��ة الذي��ن 
يقاتل��ون بدافع املال لي���ش اإل.. كما يوجد مي��زة اأخرى يف 
املجاهدي��ن وه��ي اأنهم يتماه��ون مع اأي اأر���س تختلف عن 
اأر�صهم التي اعتادوا العي�ش فيها، يتكيفون مع كل الأجواء 
واملناخات والطقو���ش املتفاوتة، وهذا بحد ذاته ي�صكل لنا 

اإحدى عوامل الن�صر.
م��ن الوا�ش��ح اأن عالق��ة القائ��د "اأبوعل��ي" باملجاهدين 
ممت��ازة ، اجلميع يلقي عليه التحية بح��رارة العناق كاأنه 
اأب له��م.. �صاألناه عن عالقت��ه باملجاهدين؟ فرد قائاًل : نحن 
جميع��اً يف مي��دان معرك��ة، وكوين م�ص��وؤول عليهم عل��َيّ اأن 
اأكون دائماً بجانبهم، فمهما يكن فلكل منهم ظروفه اخلا�صة 
وبحاج��ة اإلى اهتمام رغم كل �ص��يء، حتى ولو اأين م�صوؤول 

يجب اإن اأت�شرف معهم كاإخوة يف جانب معن.
م�صيف��اً : نح��ن يف اأر�ش املعركة ويجب علين��ا اأن نلتزم 
باأخالق القراآن، فالكلمة الطيبة، والطمئنان لهما اأثر كبر 
يف التخفي��ف عليه��م، والقائد عليه اأن يتمّت��ع بهذه ال�صفات 
القراآني��ة واأل يت�ش��رف بعجرفة مع اأحد ، ويف اأوقات اجلد 

يكون حازماً ول ي�شمح باخلطاأ اأبدا".
م�ص��رًا اإلى اأن ثمة عالق��ة اأخوية ن�صاأت بني املجاهدين، 
مبني��ة عل��ى الحرام املتب��ادل والثق��ة والت�صحية معا يف 

وجه العدوان ومرتزقته....
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وفيم��ا اأنا اأفكر بالبطولت الت��ي يجرحها املجاهدون يف 
ميادين الدف��اع عن الأر�ش والعر���ش والكرامة وال�صيادة 
عل��ى م��دى �شن��وات اأرب��ع م��ن عم��ر الع��دوان ال�شعودي 
الأمريك��ي عل��ى اليم��ن، اق��رح كث��ر م��ن الزم��الء زيارة 
املدرعتني اللت��ني احرقهما املجاهدون عندما جتراأت قوات 
املرتزق��ة عل��ى التعمق يف اجلبهة املج��اورة.. ويف الطريق 
التقين��ا تعزي��زات مهول��ة م��ن املجاهدين الذين لب��وا نداء 
اجلهاد �شد الغازي ومرتزقته، والذي �شيتم توزيعهم على 

اجلبهات، معظمهم �صباب يف مقتبل العمر. 
اأقب��ل واحد منه��م ويده عل��ى الزناد متجه��ا نحونا حني 
�صم��ع زميل��ي ي�صي��د ببط��ولت املجاهدين وكي��ف اأن اآمال 
عامة النا���ش معقودة بهمة وب�صال��ة و�صجاعة املجاهدين، 
واأن حتري��ر البالد من الق��وات املعتدي��ة والغازية لبالدنا 

مهمة �صعبة ل يقوى على تنفيذها غر ال�صباب املوؤمن. 
جل���ش ذل��ك املجاه��د عل��ى حافة �صخ��رة �صل��دة كانت 
بالق��رب من��ا، و�ص��م �صالحه اإل��ى �ص��دره قائاًل لن��ا بنرة 
الواث��ق بعدال��ة ق�شيت��ه الثاب��ت عل��ى املب��داأ والعقيدة : 
"دخلت هذه احلرب، يافعاً، والآن كما ترى يغزو البيا�ش 
�صع��ر راأ�صي!!! طيلة بقائي يف اجلبهة م��ا �صددت باباً اأمام 
املوت، اإل وفتح العدوان علينا براكن حقده، حتالف اأكرث 
م��ن 22 دولة طالب��وا ومازالوا يطالب��ون براأ�ش كل ميني، 

حياً اأو ميتاً. 
اليم��ن اأمن��ا، اأراده��ا الع��دوان �صعيفة مهان��ة مق�صمة، 
وجرميتن��ا نح��ن املجاهدين اأم��ام ذلك التحال��ف الآثم اأنها 
موطنن��ا وبيتنا واأرجوحة قلوبنا ، "فلمن اأقاتل اإذا مل يكن 

لها وعنها" .. وبهكذا جملة اأنهى املجاهد حديثه!!!
ان�ص��م اإليه جماهد اآخ��ر يتحدث اإلينا بن��وع من الإميان 
املطل��ق بالن�ش��ر وبلهج��ة ل تخلو م��ن الإح�شا���س بالعزة 

والكرامة:
يف الغ��د القري��ب �صي�ص��رق لك��م وط��ن، حينه��ا �صيتمت��م 
بع�صك��م مواربة: "ل��ول �صمود وب�صال��ة املجاهدين ملا كنا 

هنا ن�صتطيب بع�ش ما لدينا."
جماه��دون من �صتى رب��وع البالد، تثلم��ت �صيوفهم وهم 
ي��ذودون ع��ن ثغ��ور ال�صاح��ل الغرب��ي وتع��ز والبي�ص��اء 
وماأرب ونهم و�شعده وحجة، كل �شيوف الأعراب والعامل 

جمتمعة.
وا�صتط��رد قائ��ال : ثق��وا اأّن��ا وكاف��ة الأبط��ال يف جبهات 
الع��زة والكرام��ة �صنكون غدكم امل�ص��رق مب�صيئة اهلل، واإن 
كت��ب اهلل لنا ال�صهادة، فقد تركنا فيكم ما اإن مت�صكتم بها لن 
ت�صل��وا بعدنا: "اليمن احلبي��ب" نعم تركنا لكم اليمن فهي 
ب�صواحله��ا وجزرها وحقولها وجبالها و�صهولها ووديانها، 
تناديك��م جميعا ب��ال ا�صتثناء لتتم�صكوا به��ا وتذودوا عنها 

اأطماع واأحقاد املرب�صني ..
�ص��وت من اأق�صى املكان ملجاه��د اآخر �صدح عاليا يقول: 
اأع��وام اأربعة ونحن م��ن خندق اإلى اآخر، وم��ن جبهة اإلى 
اأخ��رى ، ومن جبل اإل��ى واٍد، ومن عط�ش اإل��ى جوع، ومن 
وج��ع اخليانات وغ��در املرتزقة املهوو�ص��ني باملال املدن�ش 

اإلى خذلن املجتمع الدويل. 
ورغم ذلك نحن على ثقة بالن�صر والتمكني..

وعما قريب �صنهديكم خل��ود الوطن، فاذكرونا يف غدكم، 
وارفع��وا اإن �صئتم، �صورنا املن�صي��ة، وكونوا اأهال لأهلنا، 
ورددوا على اأرواحنا، بع�صاً من اأعظم الراتيل والدعوات 

املباركة....
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انته��ى املجاهدون من �ص��رد اأحاديثهم لنا وكم��ا لو اأنهم 
قدم��وا لنا و�صاياهم الأخ��رة وهم متاأهب��ون للذهاب اإلى 

اجلبهة.. 
احلي��اة  م��ن  واثق��ة  كان��ت  اأنه��ا  وجوهه��م  يف  الأمي��ز 
والن�ص��ر.. وكاأنه��م اأعا�صر يف وجه بي��ادر ال�صر، مدربون 
كما يج��ب، م�صتعدون للحرب كما يج��ب، اأقوى مما يجب. 
ا�صجع بكثر من حدود املعق��ول، هوؤلء هم مقاتلو جي�صنا 

وجلاننا ال�صعبية. 
�ص��وت نعالهم على احل�ص��ى مو�صيقى من وزن خا�ش.. 
اأ�صغ��ي اإل��ى قلوبه��م اأي�صا، واإل��ى اأنفا�صهم؛ ف��اأكاد اأ�صمع 
اأفكاره��م وه��ي تبح��ر اإل��ى اأر���ش اأخ��رى ت�صتع��ر منه��ا 
ال�صغ��ف، ت�صتمد منها املعنى ملا ه��م قادمون عليه يف �صبيل 

الدفاع عن الوطن و�صيادته.
انته��ى برنام��ج زيارتن��ا.. وب��داأ البع�ش يجم��ع اأمتعته 
عائ��دًا اإلى اأهله وبيته حيث الأمن والأمان وال�صتقرار كما 
نزعم!!! بيد ان كل ذلك لي�س ال يف ميادين العزة وال�شرف، 
كان م��ن اأهم الدرو�ش والعر التي تعلمناها من املجاهدين 
ه��ي الأجواء الروحانية الت��ي يحر�ش الكل على ممار�صتها 
وه��م يف اجلبهات.. ال�صجاعة وال�صر وال�صمود والثبات ، 
تغليبه��م م�شلحة الوطن واأمن��ه وا�شتقراره على امل�شالح 

ال�صخ�صية..
واأم��ام بطولته��م وت�صحياته��م يج��ب علين��ا اأن ندع��م 
�صموده��م وثباته��م معنوي��ا ومادي��ا، واأن نرع��ى اأ�صرهم 

واأ�صر ال�صهداء واجلرحى.
و لنتذك��ر اأنه��م عل��ى مدار �صن��وات الع��دوان يواجهون 
الأمل بالثب��ات.. وال�شع��ف بالت�شمي��م.. وظ��روف احلرب 
بالتح��ّدي.. مل ي�شت�شلم��وا يوماً.. بل تعّلم��وا وعّلموا كيف 
يك��ون طعم الن�صر والفوز.. ونحن يف اجلبهة الربوية كّنا 

معهم و�صنبقى.
وهن��اك مالحظ��ة لفت��ت انتباهي فيم��ا يخ���ش القيادات 
املرتبطة مبيادين القتال ارتباطا مبا�صرا لحظت فيهم اأنهم 
�شدي��دي ال��ذكاء.. متوقدي الذاك��رة.. �شريع��ي البديهية، 
منطلقني يف اأحاديثهم كاأنهم اأ�صاتذة جامعيني متخ�ص�صني 
يف علوم اللغة واخلطابة والإعالم احلربي. وما اأن تعرفهم 

عن قرب فاإنك »اإما اأن حتبهم اأو حتبهم جًدا«. 
ورمبا ال�شفة الأهم يف �شخ�شيتهم هي توا�شعهم الفطري 
واملودة التي يغمروك بها. . كل ذلك ا�صتوعبته �صريعا، لكن 
م��ا مل اأ�صتط��ع ا�صتيعابه حت��ى الآن هو �ص��ر روح الدعابة 
واملرح الت��ي يتمتعون بها وتلك البت�صامة اجلذابة التي ل 
تف��ارق وجوههم رغم اأن ُجلهم اأم�ص��وا �صنوات عديدة من 
اأعماره��م حت��ت اأزيز الر�صا���ش ولهيب الن��ار متنقلني من 

جبهة اإلى اأخرى .

– موقع املعركة وجغرافيتها:
تق��ع جم��ازة يف اجله��ة ال�صرقية م��ن مدين��ة الربوعة وهي 
�صل�صل��ة جبلية يب��داأ ارتفاعها م��ن جمموعة التب��اب املت�صكلة 
ب��ني مديرية باق��م ومدين��ة الربوع��ة التابعة لع�ص��ر وتنتهي 
مبرتفع��ات جبلي��ة متفاوتة الرتف��اع ومت�صابه��ة الت�صاري�ش 
بالجت��اه ال�صرقي قبل تنتهي جمازة عن��د بداية �صل�صلة جبال 
علي��ب وه��ي اجلب��ال الواقع��ة ب��ني منطقتي ع�ص��ر وجنران، 
وتكت�ص��ب اأهميته��ا م��ن اإطاللته��ا الوا�صع��ة عل��ى الت�صكيل��ة 
اجلغرافية املتنوع��ة الواقعة بني �صعدة وع�صر وتت�صكل من 

الوديان وال�صهول والتباب.

– التحضير للزحف:
اع��ّدت الوحدات القتالي��ة من كل الأق�ص��ام الع�صكرية عّدتها 
وقب��ل انط��الق عدد م��ن امل�صاة املقتحم��ني يف م�صال��ك ميدانية 
التفافي��ة وراأ�صية مموهة بعناي��ة، متو�صعت وحداُت ال�صناد 
املدفع��ي الثقيل يف عدد من اجلبال والتب��اب املحيطة بالوادي 
ال��ذي تت�شعُب منه طرق ه��ي خطوط امداد الع��دو ال�شعودي 
ومرتزقت��ه م��ن جمازة الى عم��ق مواقع الع��دو يف ع�شري وهي 
الط��رق التي تهدف هذه العملي��ة الهجومية الى قطعها وفر�س 
ن��وع من احل�صار على مواقع املرتزقة الواقعة الى الغرب من 

جمازة و�صمالها.

– برفقة املقتحمني:
يف خط��ة تك�ش��ر املاألوف واملتعارف، ب��داأت العملية بالهجوم 
من قب��ل قوات امل�شاة قبل اأن تفت��ح املدفعية يف مواقع ال�شناد 
الثقي��ل نرانها �صوب مواقع العدو، ال��ى اأن بلغ امل�صاة مقربة 
منه��ا، وبعد حلظات م��ن و�صول امل�ص��اة الذين �صلك��وا م�صارًا 
التفافي��اً اآخ��ر، �صرعت املدفعي��ة بتغطية الزحف عل��ى املواقع 
م��ن النقطة �صفر حيث بداأت اقتحامات املواقع مبا�صرة و�صقط 
معظمه��ا حتت وقع الفجاأة، ا�صتمّرت املواجهة ل�صاعات طويلة 
تق��دم خاللها اأبطال اجلي�ش واللج��ان راأ�صاً �صوب بقية املواقع 
بالع�ص��رات وقد ت�صاقط��ت بعد مواجهات متقطع��ة تفاوتت من 
موقٍع الى اآخ��ر، ويف كل موقع لقي ع�صرات املرتزقة م�صارعهم 
واأ�صيب الكثر بجراح، واأثن��اء التقدم املتوا�صل اأحرق اأبطال 
اجلي���ش واللجان قرابة ع�صر اآليات متنوع��ة الحجام واملهام، 
بينه��ا اآليات كانت حت��اول اخالء املواقع م��ن العتاد الع�شكري 
ال��ذي خلف��ه املرتزق��ة الهارب��ون من املواق��ع، و وث��ق العالم 
احلرب��ي تفا�شي��ل مثرية ع��ن العملي��ة تتعلق بطريق��ة التقدم 
والنت�ص��ار م�صاه��د حية لالآلي��ات حلظة ا�صتهدافه��ا واحراق 
الكث��ر منها.. وعقب ا�صتقرار اأبطال اجلي�ش واللجان ال�صعبية 
وحت�صني بع�ش التباب واجلبال التي كان املنافقون فيها، حاول 
املنافق��ون اإيقاف التقدم وا�شتعادة املواقع غري اأنهم �شرعان ما 

وقع��وا �صحايا وهم على من الآليات التي تقلهم اثر ا�صتهدافها 
م��ن وح��دة ال�صواري��خ املوجه��ة بال�صواري��خ احلرارية التي 
تكفل��ت باإحراق حوال��ى �شبع اآليات واإيق��اف تعزيزاتهم، وهي 
تعزي��زات رافقها غطاء جوي متن��وع م�شتخدماً اأ�شلحة وقنابل 
حمّرم��ة م��ن بينها غ��ازات �شام��ة ذات اللون الأبي���س وتعرف 
بغاز الف�شفور، وقد ا�شتهدف الطرياُن بها اأماكن يفرت�شها نقاط 
جتم��ع وانط��الق لقوات اجلي���ش واللجان ال�صعبي��ة، يف حميط 

جمازة ويف اخلطوط اخللفية للجي�س واللجان.

– التقدم مستمر:
مل تنت��ه العملي��ة باإيق��اف حم��اولت ال�شتع��ادة وح�ش��ود 
التعزي��ز ب��ل وا�صلت الق��وات اليمني��ة تقدمها �ص��وب مواقع 
املرتزق��ة، م�صقطة املزي��د منها وم�صاعفة م��ن خ�صائر اجلي�ش 
ال�شع��ودي يف العت��اد الع�شك��ري، وخ�شائ��ر املرتزق��ة �ش��واء 
ال�صوداني��ني اأم اليمنيني، ويف م�صار التق��دم و�صع املجاهدون 
اأيديه��م عل��ى ع�صرات القط��ع احلربية ال�صغ��رة واملتو�صطة 
وخزن��ات الذخائ��ر التابع��ة له��ا، فيم��ا اأحرق��وا خي��ام وعتاد 

ع�شكري تابع للمنافقن يف املواقع.

– جناح اخلطة ببلوغ الهدف:
ومتكن��ت ق��وات اجلي���ش واللجان م��ن الو�صول ال��ى نقطة 
قريب��ة م��ن طري��ق ام��داد املرتزق��ة الوا�ش��ل بينه��م ومراكز 
امداده��م داخل مع�شكرات اجلي�س ال�شعودي، وبينت امل�شاهد 
كي��ف جنحت نران اجلي���ش واللجان اليمني��ة من قطع اخلط 
واح��راق عدد م��ن الليات يف ذات الطري��ق، ومن املتوقع وفق 
تفا�صي��ل اأدل��ى به��ا م�ص��ّور الع��الم احلرب��ي اأثن��اء تغطيته 
العملي��ة اأن تفتح العملي��ة م�شارًا جديدًا اأم��ام القوات اليمنية 
ملوا�صل��ة تقدمه��ا �ص��وب مواق��ع الع��دو و�صوًل ال��ى اطباق 
احل�ص��ار، وبالرغ��م من امل�صارك��ة الكبرة لط��ران البات�صي 
والط��ريان احلربي والتج�ش�شي وال��ذي �شّور العالم احلربي 
م�صاه��د عدة لتحليقها وغاراتها ال اأن اأبطال اجلي�ش واللجان، 
وا�صل��وا التقدم م�صتفيدين من خراته��م املراكمة يف اأ�صاليب 
وط��رق التمويه من الطران، وعر���ش العالم احلربي م�صهدًا 
ن��ادرًا لتحليق ط��ريان البات�شي على م�شاف��ة منخف�شة ن�شبياً 
من امل�صافة املعت��ادة، ويف ال�صورة ظهرت البات�صي وتتخّبط 
ع�صوائّي��اً يف الأج��واء وتب��دو عاجزة عن م�صاع��دة مرتزقتهم 
على الأر�س، وق��د علق اأحد امل�شاركن يف العملية باأن ح�شور 
البات�ص��ي رغ��م تواجد �ص��رب من الط��ران احلرب��ي من باب 
اإ�شق��اط الواج��ب، وهو م��ا يتيح للق��ادة الع�شك��ر ال�شعودين 
حتميل املرتزق��ة كامل امل�شوؤولية من تداعي��ات �شقوط ملواقع 
وم��ا ت�شمنه��ا م��ن خ�شائر فادحة حلق��ت باجلي���س ال�شعودي 
بالإ�صاف��ة ال��ى فق��دان مواقع هام��ة ل تتوق��ف تداعياتها عند 

حدود جغرافيتها.

هج����������������وں مج��������������ازة.. 
ال�����ت�����ف�����اص�����ي�����ل ب������ل������س������ان أب�����ط�����ال�����ه�����ا

يحيــــى الشامــــي

 توؤكد م�شاهد االعالم احلربي وحدود املعركة اجلغرافية وو�شائلها امل�شتخدمة وتكتيكات الهجوم 

واأ�شاليــب التخفــي والتمويه واملناورة وحجم م�شاركة الطريان احلربــي وعدد ونوع االآليات الداخلة على 

خــط املواجهــات اأن عمليــة نوعية �شهدتها منطقــة جمازة الع�شرييــة، بطُلها والقاب�ش علــى زمام املبادرة 

فيها هم ثلة من اأبطال اجلي�ش واللجان ال�شعبية، واليكم يف املادة هذه جانب من تفا�شيل العملية ترويها 

األ�شنــة االأبطــال وتقّرُب تقا�شيــم ومالمح حدودها اإلى اأذهاننــا �شور االعالم احلربي مــن اأكرث من زاوية 

ُمطّلة على ميدان املعركة اال�شتثنائية.
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اأن  “هاآرت���ش” العري��ة  راأت �صحيف��ة 
تراج��ع النظ��ام ال�شع��ودي عن ق��رار بيع 
اأ�صه��م �صركة اأرامكو يعك���ش العيوب التي 
ترافق “حمل��ة الإ�صالحات” التي وعد بها 
ويل عهد نظام بني حممد بن �صلمان، موؤكدة 
اأن تع��رّث ط��رح الأ�صه��م �صيك��ون مبثاب��ة 

�صلمان. النهاية” لبن  “بداية 
واأك��دت “هاآرت�ش “يف مق��ال لها اأن خطة 
ابن �صلمان “لتطوير” القت�شاد ال�شعودي 
باتت حمكوم��ة بالف�صل فهي اعتمدت ب�صكل 
كبر على بي��ع اأرمكو وحتوي��ل القت�صاد 
ال�شعودي م��ن العتماد على النفط والغاز 
اإل��ى اقت�ص��اد يعتم��د عل��ى التكنولوجي��ا 
والبت��كار، وتوفر الدع��م للقطع اخلا�ش 

بدًل من العتماد على احلكومة.
الأ�صب��اب  ف��اإن  ال�صحيف��ة  وبح�ص��ب 
احلقيقي��ة لوقف بي��ع اأ�صه��م اأرامكو يعود 
بالأ�صا�ش اإلى اأن احلر�ش القدمي يف ال�صركة 
واحلكوم��ة ل يري��د اأن يك�ص��ف ع��ن القدر 
الأك��ر م��ن املعلوم��ات ال�صري��ة املتعلق��ة 
بال�صرك��ة، وهو م��ا طلبته منه��م بور�صتي 
لن��دن ونيوي��ورك واأ�ص��رت علي��ه، فقد مت 
الإعالن ع��ن اأن القيم��ة ال�صوقي��ة لل�صركة 
ت�ص��ل اإل��ى 2 ترلي��ون دولر دون اأن يكون 
بقيم��ة  تفك��ر حقيق��ي  اأو  هن��اك ح�ص��اب 

ال�صركة يف ال�صوق.
ووفقاً لل�صحيفة الإ�صرائيلية فاإنه “اإزاء 
تع��رث اأو توق��ف عملية بيع �صرك��ة اأرامكو 

ترز اأم��ام ابن �صلم��ان م�صكلت��ني، الأولى 
ه��ي متل���س ه��ذا التح��ول القت�ش��ادي يف 
وق��ت انخفا�س اأ�شعار النف��ط، الأمر الذي 
يعن��ي اأن الب��الد �صتع��اين من عج��ز �صخم 
يف امليزاني��ة، خا�ص��ة واأن اخلط��ة كان��ت 
معتمدة ب�صكل كبر على بيع اأ�صهم اأرامكو 

من اأجل دفع فواتر ” روؤية ″2030..
واأم��ا امل�صكل��ة الثاني��ة فتتمث��ل يف ع��دم 
وج��ود راأ���س م��ال ب�ش��ري يف ال�شعودي��ة 
ميكن اأن يحدث ثورة اقت�صادية، فبح�صب 
الفعل ال�شعودي الغا�شب  “هاآرت�ش” “رد 
جتاه كن��دا ب�صبب انتقاده��ا ل�صجل حقوق 
الإن�ص��ان يف ال�صعودي��ة، واحتج��از رئي�ش 
مل��دة  احلري��ري  �شع��د  اللبن��اين  ال��وزراء 
اأ�صبوع��ني، واحلمل��ة �صد قط��ر، واحلرب 
الب�صعة على اليمن، واعتقال رجال الأعمال 

للم�صتثمري��ن  يوؤك��د  ف�ص��اد،  ته��م  ب�صب��ب 
ال�صعودي��ني والأجان��ب اأن اململكة تغرت 

فعاًل واأن راأ�ش مالهم غر اآمن.
املنت��دى  ع��ن  ال�صحيف��ة  ونقل��ت 
القت�شادي العامل��ي ” ت�صنيف ال�صعودية 
حي��ث  م��ن  الع��امل  يف   87 ال���  املرتب��ة  يف 
راأ���س امل��ال الب�ش��ري”، م�ص��رة ال��ى اأن 
“ال�صعوديني اعتادوا على اأن الوافدين هم 
من يقومون بالعم��ل احلقيقي، وبالتايل من 
ال�صعب تخيل فك��رة اأن يقوم ال�صعوديون 
”واأن  الأعم��ال..  وابت��كار  بالتاأ�صي���ش 
ال�صعودي��ة اليوم تعاين م��ن هروب روؤو�ش 
الأموال ومغادرة املغربني وبالتايل غياب 
القوة الوافدة العمالقة واملال امل�صغل لها، 
حت��ى ميكن القول اإن ال�صعودية تظل مكاناً 

رديئاً للقيام بالأعمال التجارية.

ق��ال الأكادمي��ي والباحث املتخ�ص���ش يف ال�ص��اأن الأمريكي د. اأمين 
عب��د ال�صايف، اإن اإع��الن الوليات املتح��دة الأمريكي��ة متابعتها ب�صكل 
جاد للتقرير الأممي الذي اتهم كافة الأطراف يف اليمن بارتكاب جرائم 
اإن�صاني��ة، ل يعن��ي اأنه��ا �صتنحاز لل�صع��ب اليمني، ب��ل �صتاأخذ جانب 

اأ�صدقائها كالعادة.
واأ�ش��اف عبدال�شايف، يف ت�شريح��ات خا�ش��ة ل�”�صبوتنيك”، اليوم 
اخلمي���ش، اأن��ه بينما تعلن مندوب��ة الوليات املتح��دة الأمريكية لدى 
الأم��م املتحدة عن متابعة بالدها جديا للتقرير الأممي، كانت حري�صة 
يف حديثها على عدم توجي��ه الإدانة لأ�صدقاء اأمريكا، بل عندما ذكرت 
ا�ص��م ال�صعودي��ة — اأحد الأطراف — قالت اإنه��ا حليف ا�صراتيجي 

لأمريكا.
وتاب��ع: “هن��ا ينبغي اأن ن��درك اأمرا هام��ا، اأن ال�صعودي��ة يف اأغلب 
الأوقات ل تتحرك ع�شكريا من تلقاء نف�شها، خا�شة عندما يتعلق الأمر 
مبلف كبري مثل اليمن اأو �شوريا، بل تكون حتركاتها بناء على تن�شيق 
كامل — اإذا مل تكن اأوامر مبا�صرة — من الوليات املتحدة، وبالتايل 
ف��اإن اأي عمليات يقوم بها التحال��ف الع�شكري الذي تقوده ال�شعودية، 

ل ميكن اأن تتم اإل بدعم ومباركة يف اأمريكا”.
ولف��ت اإل��ى اأن “اأمريكا مهتم��ة بالفعل بالتقرير الأمم��ي الذي متكن 

من ر�ص��د جرائم �ص��د الإن�صانية 
ارتكبته��ا جمي��ع الأط��راف، مب��ا 
فيها ال�صعودية والتحالف وقوات 
ولك��ن  و”احلوثي��ني”،  ه��ادي 
املوؤكد اأن اأمريكا �صتبداأ يف درا�صة 
املوق��ف واإع��ادة تقييم��ه، لإعفاء 
التحال��ف ال��ذي تدعم��ه م��ن اأي 
م�صوؤولية يف امل�صتقبل، فاملندوبة 
الأمريكية حتدثت عن منع تكرار 
ه��ذه اجلرائم، وجتاهل��ت م�صاألة 

حما�صبة املخطئني”.
واأو�ش��ح اخلب��ري يف ال�ش��وؤون 
الدف��اع  وزي��ر  اأن  الأمريكي��ة 
الأمريكي جيم�ش ماتي�ش، يف نف�ش 

توقي��ت اإع��الن التقرير الأممي، كان يتحدث ع��ن التحالف الذي تقوده 
اململك��ة العربية ال�صعودية يف اليمن، وي�صر اإلى اأهمية التحالف وعن 
الدعم الأمريكي له، حتى واإن كان دعما م�صروطا، حيث اأن دفاع وزير 
الدفاع الأمريكي نف�صه يعتر دعما �صيا�صيا وع�صكريا اأمام اإرادة الأمم 

املتحدة.
وكان��ت وا�صنطن قالت اإنها تاأخذ “على حمم��ل اجلد” تقريرا اأمميا 
اأ�ص��ار الى “جرائم حرب” حمتملة ارتكب��ت يف اليمن من كافة اأطراف 
الن��زاع و�صمنها اململك��ة ال�صعودية حليفة الولي��ات املتحدة، وقالت 
هي��ذر نوي��رت املتحدث��ة با�ص��م اخلارجي��ة الأمريكي��ة، “اطلعنا على 
تقرير جمل�ش حق��وق الإن�صان. اإن النتهاكات املحتملة للقانون الدويل 

التي اأ�شار اإليها هذا التقرير تقلق ب�شكل عميق احلكومة الأمريكية”.
واأ�صاف��ت: “نعتقد اأن ل �صيء ميكن اأن ي��رر مثل هذه اجلرائم اإذا 
كان��ت حدثت فع��ال” داعية اأط��راف الن��زاع اإلى “اتخ��اذ الجراءات 
ال�صرورية للتوقي من مثل هذه النتهاكات”، بح�صب “فران�ش بر�ش”.
لكن املتحدثة مل تذك��ر �شيئا يتعلق بالدعم الأمريكي للتحالف الذي 
تقوده ال�شعودية والذي يتدخل ع�شكريا يف اليمن �شد جماعة “اأن�صار 
اهلل” “احلوثي��ني”. واكتفت املتحدث��ة بتاأكي��د اأن ال�صعودية “حليفة 

ا�صراتيجية” للوليات املتحدة.

متابعات صحفية

متابعات صحفية
صحيفة “هآرتس” العبرية: تعّثر بيع أسهم “أرامكو” بداية النهاية البن سلمان

وكالة سبوتنيك الروسية: باحث في الشأن األمريكي: أمريكا 

ستحمي أصدقاءها املتورطني في جرائم حرب باليمن

ك�ش��ف الكاتب الربيطاين كنان مالي��ك اأن نظام بني �شعود الذي 
يدع��ي اط��الق حمل��ة اإ�صالح��ات يف ال�صعودي��ة ل ي��زال ميار�ش 
ال�شطه��اد والقمع بحق مواطنيه يف الداخل بينما ي�شن العدوان 

يف اليمن وين�شر الفكر الوهابي املتطرف يف املنطقة والعامل.
واأو�شح ماليك يف مق��ال ن�شرته �شحيفة الغارديان الربيطانية 
اأن نظ��ام بن��ي �صعود ومن��ذ �صبعيني��ات القرن املا�ص��ي عمد اإلى 
ن�ش��ر التط��رف وت�شدير الفك��ر الوهابي اإل��ى الع��امل با�شتخدام 
اأم��وال النف��ط حي��ث مول��ت الريا���ش عددًا كب��رًا م��ن املدار�ش 
الديني��ة املتطرفة كما مولت “احل��ركات اجلهادية الرهابية” يف 
اأفغان�صت��ان و�صورية فيم��ا ا�صتخدم حكام بني �صع��ود هذا الفكر 
املتطرف يف الداخل لإر�شاء وتثبيت حكمهم وترهيب معار�شيهم.
ويف الداخ��ل ال�شعودي اأكد الكاتب ان قيام هذا النظام باعتقال 
وحماكم��ة النا�صط��ني املعار�ص��ني ل��ه واع��دام العدي��د منهم اأو 
�صجنه��م خ��ر دليل عل��ى اأن ال�صالح��ات التي يتغن��ى بها حكام 
ال�صعودية لي�صت �صوى متثيلي��ة لإظهار “دميقراطية مزعومة” 

للغرب.
واأ�ص��ار مالي��ك يف ه��ذا ال�ص��دد الى حماكم��ة خم�ص��ة نا�صطني 
�صعودي��ني بينهم النا�صطة اإ�صراء الغمغ��ام التي اأم�صت اأكرث من 
عامني يف ال�صجن وهم ينحدرون من املنطقة ال�صرقية ويواجهون 
حكم��اً بالإع��دام وكل ذنبهم اأنهم �صارك��وا يف احتجاجات وترديد 

�شع��ارات مناه�ش��ة للنظ��ام ال�شع��ودي، مبيناً اأن حمن��ة هوؤلء 
النا�صط��ني تك�ص��ف ك��ذب الدع��اءات الت��ي ت�ص��اق ح��ول جع��ل 

ال�صعودية بلدًا حتررياً ومتح�صرًا.
وج��اء الكات��ب على ذك��ر عدد م��ن ال�صالح��ات ال�صكلية التي 
اطلقه��ا نظ��ام بني �صعود مث��ل ال�صم��اح للمراأة بقي��ادة ال�صيارة 
وح�شور الأح��داث الريا�شية وفتح دور ال�شينما يف الوقت الذي 
يبق��ى في��ه امللك ال�شعودي احلاك��م املطلق للب��الد حيث يوا�شل 
نظام��ه ممار�ص��ة التعذي��ب وقط��ع روؤو���ش املن�صق��ني وت�صدي��ر 
�صيا�ص��ات همجي��ة خارجية و�ص��ن العدوان على ال��دول الأخرى 
مث��ل اليمن التي تعتر احل��رب عليها واحدة م��ن اأكرث احلروب 

وح�صية يف الع�صر احلديث.
واأ�ص��ار الكاتب اإل��ى اأنه وخالل العام املا�ص��ي قامت ال�صلطات 
ال�صعودي��ة باعتق��ال الع�ص��رات من الن�صط��اء بينه��م رجال دين 
و�شحفي��ون ومثقفون الأمر الذي دع��ا الأمم املتحدة اإلى اإ�شدار 
بي��ان حمذرة في��ه الريا�س من النم��ط املقلق لعملي��ات العتقال 
والحتج��از التع�صف��ي على نط��اق وا�صع، لفتاً اإل��ى اأنه ويف ظل 
نظ��ام الإ�ص��الح املزع��وم تعت��ر ال�صعودية من بني اأك��رث الدول 
ممار�ص��ة لعملي��ات الإع��دام حيث مت اإع��دام نح��و 154 �صخ�صاً 
خالل عام 2016 و146 �صخ�صاً عام 2017 والعديد منهم ب�صبب 

مواقفهم ال�صيا�صية املناه�صة لبني �صعود.

الفرن�ص��ي  واملفك��ر  الباح��ث  ق��ال 
املتخ�ص���ش يف ال�ص��اأن اليمن��ي والعربي، 
الغربي��ة  »ال��دول  اإن  بورغ��ا،  فران�ص��وا 
حالي��اً كفرن�ص��ا وبريطانيا واأم��ركا لديها 
م�شالح جتارية وتبيع الأ�شلحة لالإمارات 
وال�صعودي��ة ولي���ش لديه��ا فه��م �صيا�صي 
وا�ش��ح لالأزم��ة اليمنية وترك��ز فقط على 

م�صاحلها«.
واأو�ش��ح بورغا ب��اأن التحالف العدوان 
ال�شع��ودي دمر اليم��ن، والذي  جعل منها 
على هام���ش الكارثة الإن�صانية ومل يتمكن 
م��ن الدخ��ول اإل��ى تع��ز، مبين��ا اإن احل��ل 
الع�شك��ري ف�ش��ل ومل يتب��ق �ش��وى عودة 
الأطراف اليمنية اإلى املفاو�شات واإيجاد 
ح��ل لالأزم��ة بنف�صه��ا، يف برنام��ج “لق��اء 

خا�ش بثته قناة بلقي�ش الف�صائية.
ولف��ت بورغا اإل��ى اأن اليمنيني ميوتون 
يف بيوته��م من الفق��ر، ول يتاأثر الغرب من 

هجرتهم بقدر ما يخاف من اأزمة �شوريا.
وق��ال بورغ��ا اإن املفاو�ص��ات ال�صابق��ة 
كان��ت مرفو�ص��ة م��ن حكوم��ة الإنق��اذ يف 
�صنع��اء،  نظرا لوجود مطال��ب عالية من 

التحالف، وي��رى الآن باأنها ق��د تنجح اإذا 
مت  تق��دمي تنازلت من الأط��راف اليمنية 

دون تدخل دول التحالف.
ال�شعودي��ة  ب�شيا�ش��ة  يتعل��ق  وفيم��ا 
والإمارات يف املنطقة اأو�شح بورغا، باأنه 

عندم��ا يتم النظ��ر ل�صيا�ص��ة ال�صعودية يف 
اليمن فاإن املراقب �صيدرك اأن ال�صعوديني 
اأي��دوا ال�صيوعيني يف اجلنوب خالل حرب 
�صي��ف 94، واأن��ه لي�ش لهم اأجن��دة دينية 

ولكن عندهم اأجندة برجماتية.
موؤكدا اأن ال�شعودية تخاف من اليمنين 
ال�صيا�ص��ي  النفت��اح  م��ن  يخاف��ون  كم��ا 
والنم��وذج الدميقراط��ي ويخاف��ون م��ن 
الربي��ع اليمني، فلم يكون��وا يت�صوروا اأن 
اأي��ا من هذه التجارب قد توؤدي اإلى انفتاح 
فعل��ي �صلمي فب��دوا يف�صل��ون التجربة يف 
م�ص��ر وكانوا يري��دون اإف�صالها يف تون�ش، 
نف���ش  يحمل��ون  اأي�ص��ا  والإماراتي��ون 

الأجندة، على حد تعبره.
واأو�شح  لي�س هناك خالف عقائدي بن 
الوهابي��ة ال�صعودية والإخوان امل�صلمني، 
اخلالف لي�س عقائدي��ا واإمنا �شيا�شي، هم 
ل يخافون م��ن منهجهم، هم يخافون على 
الدميقراطي��ة،  م��ن  يخاف��ون  عرو�صه��م، 
يخافون من الفكر ال��ذي يجمع اأقوى تيار 
معار���ش يف املنطقة، ونف���ش ال�صيء لدى 

الإماراتيني

صحيفة الغارديان البريطانية: نظام بني سعود واستخدام أموال النفط لدعم اإلرهاب

قناة بلقيس عن محلل فرنسي.. حتالف العدوان دمر 

اليمن وجعله على هامش كارثة إنسانية
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للعــام الرابع وعلى مــراأى وم�شمع العامل يوا�شل حتالف العدوان ال�شعــودي االأمريكي وحلفائهم �شن 
عــدوان اإجرامــي وبحقد دفني على ال�شعــب اليمني،يف حماولة يائ�شة لك�شر �شمــود �شعب  اأذهل االمة 
ب�شربه و�شموده وحتمله للح�شار والتجويع والظلم والعدوان بعد ف�شله يف املعرك الع�شكرية يف جبهات 
البطولــة وال�شــرف . فال�شعوديــة واالإمارات واأمريكا تقــودان عملية اإبادة جماعيــة حقيقية لل�شعب 
اليمني وبتواطوؤ من الدول الغربية والديكتاتوريات العربية يف ال�شرق االأو�شط بل اإنها جرمية اإبادة 

جماعية بالتواطوؤ مع جمل�ش االأمن الدويل! 
اإن العدوان ال�شعودي وحتى �شاعة كتابة هذه ال�شطور يوا�شل االإيغال يف الدم اليمني النازف حتولت 
احليــاة ب�شببهــا اإلى ماأ�شــاة ال تك�شف فقط عــن وجه قبيح لعــدوان وح�شي تتلب�شه رغبــات ه�شتريية 
يف القتــل والتدمــري، ولكنهــا تك�شــف اأي�شًا عن جانــب ال يقل ب�شاعة هــو وجود هذا احل�شــد الكبري من 

اأ�شحاب ال�شمائر امليتة والنفو�ش اخلربة. هوؤالء �شواء كانوا �شيا�شيني اأو اإعالميني اأو غريهم �شركاء 
يف اجلرميــة بالتاأييــد اأو التربيــر اأو التحري�ش اأو الت�شليــل اأو حتى بال�شمت. هذا هــو الوجه القبيح 
للماأ�شاة، غري اأنه يف اأحلك حلظات االأمل واملعاناة تظل هناك نقطة �شوء تبعث االأمل يف النفو�ش التي 
اأ�شناهــا الظلم واأنهكتها عذابات �شعب يتم�شــك بحقه يف اأن يحتفظ بهويته واأن يكون له وطن م�شتقل 

وحر، ال ياأمتر باأوامر ال�شعودية اأو غريها من الكيانات الوظيفية.
ورغــم هــذا فاإن  ال�شعب اليمنــي يف اليمن، وهو بني الق�شف واحل�شار   اأقــوى اإرادة واأ�شد عزمًا واأكرث 

ثباتًا على احلق واملبداأ
واإلــى جرائــم حتالف العــدوان ال�شعــودي االأمريكــي على اليمــن من يــوم اخلمي�ش وحتــى الثالثاء 

5/9/2018م

جرائم العدوان

على  اإلجرامية  غاراتـه  شـن  يواصـل  العـدوان  طيران 
مختلف احملافظات مخلفًا عشـرات الشهداء واجلرحى

في يوم األربعاء وا�ش��ل العدوان ال�شع��ودي الأمريكي، 
�ص��ن غارات��ه وق�صف��ه عل��ى عدد م��ن املحافظ��ات خملف��ا دمارا 

واأ�صرارا مادية يف املمتلكات العامة واخلا�صة.
فف��ي �صعدة �صن طران الع��دوان غارة عل��ى منطقة اآل علي 

مبديرية رازح احلدودية.
وتعر�صت ق��رى اآهلة بال�صكان يف املديري��ة احلدودية لق�صف 
�صاروخ��ي ومدفع��ي خملف��اَ دم��ارا واأ�ص��رار مادي��ة يف من��ازل 

املواطنني وممتلكاتهم.
ويف حج��ة �ص��ن طران الع��دوان 22 غارة من��ذ ال�صباح على 

مناطق متفرقة يف مديريتي حر�س وميدي.
ويف احلدي��دة دمر طران العدوان بغارة جوية منزل مواطن 
يف منطق��ة كيل��و 16 مبديري��ة احل��ايل، و�صن غارة عل��ى منطقة 
اجلبان��ة ب��ذات املديري��ة، كما �ص��ن غارتني عل��ى منطقة اجلاح 

الأعلى مبديرية التحيتا.
ويف تعز �صن طران العدوان غارتني على مديرية حيفان.

ويف عم��ران �شن طريان الع��دوان ال�شعودي الأمريكي غارتن 
على مديرية حرف �شفيان.

 وفي يـوم اخلميس وا�شل ط��ريان الع��دوان ال�شعودي 
الأمريك��ي �صن غاراته عل��ى خمتلف املحافظات خملف��ا اأ�صرارا 

مادية يف املمتلكات.
يف �صع��دة �صن ط��ران العدوان 3 غارات عل��ى قرية قمبورة 
مبديري��ة الظاه��ر، كما �ص��ن غارتني على ممتل��كات املواطنني يف 

مديرية باقم.
و�صهدت قرى اآهل��ة بال�صكان يف مديرية منبه احلدودية ق�صفا 

�صاروخيا ومدفعيا �صعوديا.
ويف احلديدة �شن طريان الع��دوان ال�شعودي الأمريكي غارة 

على منطقة اجلبانة مبديرية احلايل.
ويف وقت لحق �شن طريان العدوان غارة على الكلية البحرية 
يف مديرية امليناء، كما �صن غارة على منطقة الكثيب ال�صاحلية.

ويف حمافظ��ة �صنعاء اأ�صيب رجل وزجت��ه اإثر قذائف اأطلقها 
مرتزقة العدوان على منازل املواطنني يف مديرية نهم. 

اأم��ا يف اجلوف ف�شن 3 غارات على منطقة �صلبة مبديرية خب 
وال�صعف.

وفـي يوم اجلمعـة  �ش��ن ط��ريان الع��دوان ال�شعودي 

الأمريك��ي 17 غ��ارة والق�صف باأكرث م��ن 100 �شاروخ وقذيفة 
مدفعي��ة للع��دوان عل��ى حمافظتي �صع��دة واحلدي��دة، خلفت 
العام��ة  املمتل��كات  يف  مادي��ة  واأ�ص��رارا  وجرح��ى،  �صه��داء 

واخلا�صة.
فف��ي �صع��دة ا�صت�صه��دت ام��راأة يف رازح واأ�صي��ب مواط��ن 
وام��راأة جراء ق�ش��ف �شاروخ��ي ومدفعي �شع��ودي ا�شتهدف 
املديريت��ني احلدوديت��ني، كم��ا اأ�صيب 5 مواطنني ج��راء غارة 

ا�صتهدفت �صاحنة يف منطقة بني عوير مبديرية �صحار.
و�شن طريان العدوان �شل�شلة غارات على مناطق متفرقة من 
املحافظ��ة.. حيث �صن 7 غارات على مناطق متفرقة من مديرية 
باق��م، و�ص��ن غارة على منطق��ة مران يف مديري��ة حيدان وغارة 
عل��ى جب��ل املنم��ار يف مديرية �صاق��ني وغارتني عل��ى منطقة اآل 

عمار مبديرية ال�صفراء.
وا�شته��دف الع��دو ال�شع��ودي بق�ش��ف �شاروخ��ي ومدفعي 
وباق��م  ورازح  و�ش��دا  الظاه��ر  مديري��ات  يف  متفرق��ة  مناط��ق 
احلدودي��ات، حي��ث ق�ص��ف باأك��رث م��ن 100 �ش��اروخ وقذيفة 
مدفعي��ة مديريت��ي رازح و�ص��دا احلدوديت��ني خ��الل ال�صاعات 
املا�صي��ة خملف��اَ دم��ارا واأ�ص��رار مادي��ة يف من��ازل املواطن��ني 

ومزارعهم.
ويف احلدي��دة �ص��ن ط��ران الع��دوان 3 غارات عل��ى مزرعة 
مواط��ن يف قري��ة ال�ش��رف مبديرية احل��ايل وغارة عل��ى منطقة 
الكتي��ب ال�صاحلي��ة، فيم��ا �ص��ن غ��ارة عل��ى الكلي��ة البحرية يف 

مديرية امليناء

وفي يوم السـبت وا�شل العدوان ال�شعودي الأمريكي، 
�ص��ن غارات��ه وق�صف��ه عل��ى ع��دد املحافظ��ات خملف��ا �صه��داء 

وجرحى، واأ�صرارا مادية يف املمتلكات العامة واخلا�صة.
فف��ي حمافظة م��ارب ا�صت�صه��د مواطن��ان اإثر غ��ارة لطران 
الع��دوان ا�صتهدف��ت دراج��ة نارية يف منطق��ة التلط�ش مبديرية 
�ص��رواح كم��ا ا�صت�صهدت ثالث ن�ص��اء بغ��ارة ا�صتهدفتهن اأثناء 

حماولتهن اإ�شعاف �شهداء الغارة الأولى يف نف�س املنطقة.
ويف �شع��دة �شن طريان العدوان �شل�شلة غارات على مناطق 
متفرق��ة من املحافظة.. حيث �ص��ن غارتني على منزل مواطن يف 
مديرية باقم وغارة على منزل مواطن يف منطقة والبة مبديرية 
الظاه��ر، و�ص��ن غارت��ني عل��ى منطق��ة احلجلة مبديري��ة رازح 

احلدودية ت�صببتا باأ�صرار يف م�صجد ومنزل مواطن باملنطقة.
وا�شته��دف الع��دو ال�شع��ودي بق�ش��ف �شاروخ��ي ومدفعي 
وباق��م  ورازح  و�ش��دا  الظاه��ر  مديري��ات  يف  متفرق��ة  مناط��ق 
احلدودي��ات خملفاَ دم��ارا واأ�صرار مادية يف من��ازل املواطنني 

ومزارعهم.
ويف احلدي��دة اأ�صيب 19 مواطنا اإثر غارات لطران العدوان 

على م�صنع مطاحن البحر الأحمر يف كيلو16 مبديرية احلايل.
و�شن ط��ريان العدوان ق�ش��ف ه�شتريي باأكرث م��ن 40 غارة 
عل��ى منطقة كيل��و16 والأماكن املجاورة له��ا يف مديرية احلايل 
من��ذ ال�صب��اح، فيما �ص��ن 10 غ��ارات على جبل املل��ح مبديرية 

املنرة.

 وفي يوم األحد �شن طريان العدوان ال�شعودي الأمريكي 
�شل�شل��ة غ��ارات عل��ى خمتل��ف املحافظ��ات واملناط��ق اليمنية، 

خملفا    6 ما بن �شهيد وجريح واأ�شرارا مادية يف املمتلكات.
ففي احلديدة اأفاد م�صدر عن ا�صت�صهاد مواطنني اثنني وجرح 
ثال��ث اإثر غارات لطران العدوان بالقرب م��ن مزرعة الأبقار يف 

مديرية احلايل.
ويف ال�صال��ع ا�صت�صه��دت امراأة حامل واأ�صيب��ت طفلة حالتها 
حرج��ة بن��ران املرتزقة اإثر ا�صتهدافهم �صي��ارة مواطن يف نقيل 
اخل�شب��ة.. اأم��ا يف �شع��دة فدم��ر ط��ريان الع��دوان ال�شع��ودي 
الأمريك��ي بغارة �صيارة مواطن مبنطق��ة غافرة التابعة ملديرية 
الظاه��ر، كانت حمملة باملواد الإغاثي��ة، وعاود طران العدوان 

بغارتني على منطقة غافرة بذات املديرية.
و�صن الع��دوان 3 غارات على منطقة اأ�شي��ق مبديرية كتاف، 
كم��ا �صن 3 غ��ارات على مديري��ة �شدا احلدودي��ة يف ظل حتليق 

م�صتمر.
ه��ذا وا�شته��دف طريان الع��دوان منطقة قحزة �شم��ال مدينة 

�صعدة بغارتني جويتني.

وفي يوم االثنني �صن طران العدوان 40 غارة على اأربع 
حمافظ��ات ادت اإل��ى ا�صت�صهاد واإ�صابة ثالث��ة مواطنني وتدمر 
ممتلكاته��م.. ففي احلديدة اأفاد م�صدر عن ا�صت�صهاد 3 مواطنني 
واإ�شابة اآخرين من اأ�شرة واحدة اإثر ا�شتهداف طريان العدوان 

ملنزلهم يف منطقة اجلبلية مبديرية التحيتا.
ويف �صع��دة دم��ر ط��ران الع��دوان بغارت��ني �صيارت��ني على 

الطريق العام يف مديرية �شدا احلدودية.
و�صن الع��دوان 4 غارات على �صي��ارات ومزارع املواطنني يف 
مديري��ة باقم، كما �صن 3 غارات عل��ى مع�صكر اجلمهورية �صمال 

مدينة �صعدة.
فيم��ا �صه��دت من��ازل املواطن��ني يف مدين��ة باق��م وق��رى اآهلة 
بال�ص��كان يف مديريت��ي منب��ه و�ص��دا ق�صف��ا �صاروخي��ا ومدفعيا 
�شعودي��ا.. ويف حجة �شن طريان الع��دوان ال�شعودي الأمريكي 
13 غارة على مديريتي ميدي وحر�س خالل ال�شاعات املا�شية، 

كما �صن 8 غارات على مديرية م�صتباأ منذ ال�صباح.
ويف م��اأرب �ص��ن غارتني عل��ى منطقة �صنوم��ة مبديرية حريب 

القرامي�ش.
اأما يف جيزان ف�صن العدوان 6 غارات على جبل تويلق.

جرائم العدوان



اأعت��اد الع��دو الإجرامي اأن يتجه نح��و الت�شعيد واقرتاف 
املج��ازر ح��ال ف�شل��ه يف حتقي��ق اأي اإجن��از �شيا�ش��ي على 
ح�صاب ت�صحيات اليمنيني و�صمودهم وحريتهم وكرامتهم 
فبعد اإف�صاله م�ص��اورات جنيف اأجته للت�صعيد يف ال�صاحل 
الغرب��ي حتت ا�شراف اأمريك��ي مبا�شر ولكن اأبطال اجلي�س 
واللج��ان ال�صعبية ت�صدو بكل ب�صالة ملحاولته وا�صتطاعوا 
بف�ص��ل اهلل م��ن �ص��ن هج��وم نوع��ي عل��ى ق��وات الغ��زو 
ومرتزقته��م يف التحيتا ومتكنوا م��ن ال�صيطرة على مواقع 

ا�صراتيجية هامة.
حيث �صن جماهدو اجلي�ش واللج��ان ال�صعبية هجوماً يوم 
ال�شب��ت عل��ى مناط��ق ا�شرتاتيجي��ة ومواق��ع ع�شكرية يف 
مديرية التحيتا بال�صاحل الغربي بالتزامن ت�صعيد من قبل 

قوات التحالف يف جبهة مديرية الدريهمي.
واأعلن م�شدر ع�شكري اأن اأبطال اجلي�س واللجان ال�شعبية 
نف��ذوا عملي��ة هجومي��ة وا�صع��ة ومتكن��وا م��ن ا�صتكم��ال 
ال�صيط��رة عل��ى كام��ل منطقة اجل��اح الأ�صف��ل وال�صم�صرة 

واملواقع الع�صكرية يف حميطها.
واأ�شاف امل�شدر اأن العملية ا�شتمرت عدة �شاعات و�شهدت 
ال�صيط��رة على منطقة ال�صم�صرة وقامت بتاأمينها من خالل 
ال�صيط��رة عل��ى ع��دة مواق��ع ع�صكرية يف حميطه��ا موقعة 
ع�شرات القتلى واجلرحى يف �شفوف الغزاة ومرتزقتهم..

فيم��ا ت�ص��دى اأبطالنا ملح��اولت م�صتمرة من قب��ل الغزاة 
ومرتزقته��م بتحقي��ق اخرتاق يف منطقة كيل��وا 16 اإل اأنهم 
فوجئوا مبقاوم��ة �صر�صة من قبل اأبط��ال اجلي�ش واللجان 
ال�شعبية و�شم��ود ا�شطوري رغم الق�شف اجلوي البحري 
املكث��ف مبختلف اأنواع الط��ران احلربي وم��ن البارجات 

احلربية ول تزال املواجهات حمتدمة حتى وقت كتابة هذا 
اخلر..

واأف��ادت م�ص��ادر ميداني��ة اأن م��ا ي�صم��ى األوي��ة العمالقة 
املكون��ة م��ن عنا�ص��ر �صلفي��ة وعنا�ص��ر القاع��دة التابعني 
لدول��ة الإم��ارات حاول��ت تنفي��ذ عملي��ة التف��اف بغط��اء 
ج��وي مكثف ع��رب وادي الأعقوم  باجت��اه دوار الدريهمي 
�صم��ال الدريهم��ي لكنه��ا فوجئ��ت بجهوزية غ��ر م�صبوقة 
لق��وات اجلي�ش واللج��ان ال�صعبية وا�صتطاع��وا بعون اهلل 
م��ن ك�صرهم والتنكيل به��م من خالل تنفي��ذ كمائن متعددة 
وتفج��ر عبوات نا�صف��ة عن بعد عددًا م��ن الآليات ودمرت 

اآليات بطواقمها بوا�صطة �صواريخ موجهة.
واأ�صاف��ت امل�ص��ادر اأن اأبط��ال اجلي���ش واللج��ان ال�صعبي 
اأج��روا قوات الغ��زو والرتزاق على الراج��ع بعد مقتل 
اأك��رث من 30 من عنا�صره��ا واإ�صابة الع�ص��رات وتدمر 9 
اآلي��ات ومدرعات متنوعة، م�صرة اإل��ى اأن جثث القتلى ما 
تزال يف اأر�ش املعرك��ة حيث مل يت�صنى للغزاة ومرتزقتهم 

انت�صالها.
وو�ص��ف كات��ب مرت��زق يدع��ى عبدرب��ه بهي�صه م��ن اأبناء 
منطق��ة الهامل��ي بال�صاح��ل الغرب��ي م��ا ح��دث للمرتزق��ة 
بال�صاحل الغربي باأنها فاجعة بعد مقتل 6 من اأبناء منطقته 

بينه��م قيادي من بن اأكرث م��ن 30 قتياًل ينتمون ملا ي�صمى 
"األوية العمالقة" من مرتزقة الغزاة وحثالت اخليانة. .

ومن �صم��ن القتلى الذين اأورد النا�صط املرتزق اأ�صماءهم 
ما يلي:

عبدامللك ال�شمريي)قائد �شرية لواء العمالقة 3(
ال�شيخ جميل القمري )قائد كتيبة يف لواء العمالقة 3(

�شالح حممد �شالح القمري
عبدامللك عبده علي هامي

عمرو �شامل قيلح
امن ال�شمريي
راكان ال�صول

م�ص��رع واإ�صابة 2719مرتزقاً يف جبهات ال�صاحل الغربي 

خالل �صهرين
لق��ي األ��ف و 73 من مرتزق��ة العدوان م�صرعه��م واأ�صيب 
األ��ف و 646 اآخ��رون خ��الل �شه��ري يولي��و واأغ�شط���س 

املا�صيني يف جبهات ال�صاحل الغربي .
وق��ال م�ش��در ع�شكري لوكال��ة الأنباء اليمني��ة )�شباأ( اإن 
املرتزق��ة تكب��دوا خ��الل �صه��ر يولي��و 470 قتي��ال و 534 
جريح��اً بالإ�صاف��ة اإل��ى الأ�ص��رى واملفقودي��ن وخ�صائ��ر 

كبرية يف العتاد الع�شكري .
واأو�ش��ح امل�ش��در اأن خ�شائر العدو خ��الل �شهر اأغ�شط�س 
املا�صي بلغت 603 قتلى واألف و 112 جريحا وعدد كبر 
م��ن الأ�ص��رى خ�صو�ص��اً يف جبه��ة الدريهم��ي، ف�صاًل عن 

كميات كبرة من العتاد احلربي .

القناصة حتصد 79 من قوى الغزو ومرتزقتهم خالل 3 أيام و2719 مــــــن املرتزقة بني قتيل وجريح في الساحل الغربـي خــالل شهـرين
أبطال اجليش واللجان الشعبية يطهرون اجلاح ومواقع استراتـــــــيجية في الساحل الغربي وينكلون بقوى الغزو ومرتزقتهم.

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

يبسطون سيطرتهم على منطقتي اجلاح األسفل والسمسرة واملواقع املجاورة 

يخفق العدو مرة اأخرى وي�شجل هزمية �شيا�شية اإلى جانب هزائمه الع�شكرية اجلمة، وما عرقلة انتقال الوفد 
الوطنــي اإلــى م�شــاورات جنيف اإال واحدة مــن انعكا�شات هزائمه الع�شكريــة، اإن ذلك مل يكن ليحــدث لوال ما ت�شطره 

�شواعــد االأبطــال يف مياديــن اال�شتب�شــال والت�شحية ولوال ال�شمــود واال�شطــوري لبوا�شل اجلي�ش واللجــان ال�شعبية 

ومتكنهــم من الت�شدي للغزاة وحثاالتهم من املنافقني واملرتزقة، فهزائــم العدو امليدانية واحباطه الع�شكري انعك�ش 

علــى مواقفــه ال�شيا�شية فهو ال يريد بعد االعرتاف بهزميته ويتبقى له اأمــاًل وهميًا ير�شمه له االأمريكي امل�شتفيد من 

اإطالة احلرب وحينما حتل عليه قارعة اجلي�ش واللجان ال�شعبية �شيفيق من �شبات االأوهام ويجرجر اأذيال الهزمية 

خائبــًا مدحــورًا، ولكن ذلــك يتطلب تكاتف اجلهود و�شبك االأيــادي وال�شواعد والعمل بروح الفريــق الواحد واإعطاء 
البنــادق مــا ت�شتحــق والنفري العام فمعكرتنــا معركة حرية وكرامــة وا�شتقالل ونحن على خط احل�شــني وزيد نعي�ش 
اأعــزاء اأو ن�شقــط يف مياديــن القتــال كرمــاء.. ولقد كان ج�شــارة االبطال و�شمودهم امــام ت�شعيد العــدو يف ال�شاحل 
الغربــي موقفــًا بطوليًا لن ين�شى بل اأن اأبطالنا ا�شتبقوا ت�شعيد العدو بهجوم نوعي ناجح وبتوفيق اهلل طهروا مناطق 
ا�شرتاتيجيــة وا�شعة يف التحيتا وكمــا هو يف ال�شاحل الغربي ف�شربات رجال اهلل قاتلة ال ترحم العدو ومرتزقته يف 
خمتلــف بقيــة اجلبهات فيما وراء احلــدود ويف اجلوف وماأرب ونهــم وتعز والبي�شاء وحلج وبقيــة التفا�شيل جتدونها 

ن�شطرها على �شفحات ب�شائر الن�شر. 

�ص��ن جماهدو اجلي�ش واللج��ان ال�صعبية، ي��وم ال�صبت، عمليتني هجوميت��ني على مواقع 
مرتزق��ة العدوان ال�شع��ودي الأمريكي يف حمافظتي حلج والبي�ش��اء، فيما مت ك�شر زحف 

يف تعز.
واأو�ش��ح م�ش��در ع�شكري اأن جماهدي اجلي���س واللجان ال�شعبية، نف��ذوا – بحمد اهلل – 
عملية هجومية على عدد من مواقع املنافقني يف منطقة كر�ش مبحافظة حلج وتكبيد العدو 

خ�صائر يف الأرواح والعتاد.
واأ�ش��اف امل�ش��در اأن املجاهدين اأغاروا على مواقع التكفريين يف قيفة مبحافظة البي�شاء 
ا�شتخدم فيها الأ�شلحة اخلفيفة واملتو�شطة واأوقعوا قتلى وجرحى يف �شفوف التكفريين.
ويف حمافظ��ة تعز ك�صر جماهدو اجلي�ش واللجان ال�صعبية زحفا مكثفا للمنافقني على عدد 

من تباب حيفان واأوقعوا قتلى وجرحى يف �صفوفهم.

هجـومان 
للمجاهدين وكسر 

زحوفات للمرتزقة في 
حلج والبيضاء وتعز

مجـــاهدو اجليـــش واللجـــان الشعبــية

نفذ جماه��دو اجلي�ش و اللج��ان ال�صعبية عملية 
اإغ��ارة عل��ى مواقع املنافق��ني يف التحيت��ا ومتكنوا 
من تدمري اآلي��ة ع�شكرية و�شقوط قتلى وجرحى يف 

�صفوفهم.
كم��ا نف��ذ اأبطالن��ا عملي��ة هجومي��ة اأخ��رى على 
مواق��ع املنافق��ني �صم��ال وجن��وب مدين��ة حي���ش 
و�شق��وط قتل��ى وجرح��ى يف �شفوفه��م و�شي��ارات 

الإ�شعاف هرعت اإلى املكان
و اإلى جنب ذلك دم��رت وحدة الهند�صة 3 اآليات 
ع�صكري��ة حممل��ة باملنافقني بعب��وة نا�صفة جنوب 

�صرق الدريهمي وم�صرع وجرح من كان عليهن 
كما لقي قيادي مرت��زق م�شرعه معه مرافقيه يف 

كمني نوعي يف اجلاح..
نهم:

• عملية هجومية على مواقع املنافقني يف جبهة 
يام وتكبيدهم خ�صائر يف الأرواح

 اجلوف:
لآلي��ات  جتم��ع  املدفع��ي  الإ�صن��اد  �ص��الح  دك 
املنافق��ني يف جبه��ة �صرين مبديرية خ��ب ال�صعف 

واإ�صاب��ة مبا�صرة وكذل��ك دك جتمعات املنافقني يف 
الغيل.. كما متكن اأبطال اجلي�ش و اللجان ال�صعبية 
من تدمر اآليتني ع�صكرية للمنافقني بعبوات نا�صفة 

يف خب وال�صعف وم�صرع من كان على متنهن
كما لقي املنافق مربوك حم�شن بن هائلة م�شرعه 

بنران املجاهدين يف جبهة �صرين
حلج:

يف  املنافق��ني  مواق��ع  عل��ى  • عملي��ة هجومي��ة 
ال�صريجة بكر�ش

مأرب:
الع��دوان يف جند العتق  اآلية ملرتزقة  • تدم��ري 

�صمال مديرية �صرواح
تعز:

منافق  للمنافق��ن وقتل  نارية  دراجة  • تدم��ري 
واإ�صابة اآخر بعبوة نا�صفة يف املفالي�ش بحيفان

ميدي:
ع�صكري��ة  اآلي��ة  دم��رت  الهند�ص��ة  وح��دة   •
للمنافق��ني وم�ص��رع واإ�صاب��ة م��ن كان عل��ى متنها 

بعبوة نا�صفة غرب حران.

مستجدات الساحل_الغربي:

عمليات هجومية و تدمير 3 آليات بعبوات ناسفة
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أبطال اجليش واللجان الشعبية يطهرون اجلاح ومواقع استراتـــــــيجية في الساحل الغربي وينكلون بقوى الغزو ومرتزقتهم.
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واللج��ان  اجلي���ش  جماه��دو  ك�ص��ر 
ال�صعبي��ة، ي��وم الأحد، زحف��ا ملرتزقة 
اجلي���س ال�شع��ودي يف �شح��راء البقع 

قبالة جنران.
قتل��ى  واأك��د م�ش��در ع�شك��ري وق��وع 
وجرح��ى يف �شف��وف مرتزق��ة اجلي�س 
ال�شع��ودي وتدم��ري اآليتن خ��الل ك�شر 

زحف ب�صحراء البقع.
وكان��ت �صاروخي��ة اجلي���ش واللج��ان 
ال�صعبي��ة ق��د اأطلق��ت، ي��وم ال�صب��ت، 
�صلي��ة م��ن �صواري��خ الكاتيو�ص��ا على 
جتمعات للجن��ود ال�صعوديني واآلياتهم 
مت  كم��ا  بقط��اع،  بليال��ني  مع�صك��ر  يف 
مثل��ث  50 يف  عي��ار  مع��دل  ا�شته��داف 
الع�صة بقذائ��ف املدفعية موقعني قتلى 

وجرحى يف �شفوف املرتزقة.
اأن  ع�شك��ري:   م�ش��در  اأك��د  كم��ا 
واملدفعي��ة  ال�صاروخي��ة  الق��وة 
للجي���ش واللج��ان ا�صتهدف��ت اأي�صاً 

ب��� �صاروخ��ي زل��زال1 وع��دد م��ن 
قذائ��ف املدفعية جتمع��ات مرتزقة 
يف  واآلياته��م  ال�شع��ودي  اجلي���س 
منطقة ال�صوح قبالة جنران حمققًة 

�صربات موفقة.
وكان اأبطال اجلي���ش واللجان قد �صنوا 
يف وق��ت �شاب��ق عملي��ة هجومي��ة على 
ال�شع��ودي  اجلي���س  مرتزق��ة  مواق��ع 

وم�ص��رع  بنج��ران  الطلع��ة  موق��ع  يف 
خ��الل  اآخ��ر  ع��دد  وج��رح  مرتزق��ة   4
العملي��ة وتدم��ر ثكناته��م يف املواق��ع 
امل�صتهدف��ة، كما دك��ت مدفعية اجلي�ش 
واللجان جتمع��ات للجنود ال�صعوديني 
ومرتزقته��م يف جبل ام ب��ي �صي وقبالة 
جبل ال��دود وموق��ع ال�ص��ودة بجيزان 

حمققًة اإ�صابات دقيقة.

التابع��ة  القنا�ص��ة  وح��دة   ك�صف��ت 
للجي�ش واللجان ال�صعبية يوم اجلمعة 
املا�صي، عن م�صرع واإ�صابة الع�صرات 
من املنافق��ني بعمليات قن�ش طالتهم يف 

خمتلف اجلبهات.
واأف��اد م�ص��در يف وح��دة القنا�ص��ة عن 

م�ص��رع واإ�صاب��ة اأك��رث م��ن 79 منافقاً 
بعملي��ات قن���ش يف خمتل��ف اجلبه��ات 

خالل اليومني ال�صابقني.
وكان��ت وح��دة القنا�صة اأعلن��ت اأم�ش 
الأول م�ص��رع ع�ص��رات املرتزقة بينهم 
جنود �صعوديني بعملي��ات قن�ش خالل 

الأيام املا�صية.
يذك��ر اأن وح��دة القنا�ص��ة كثف��ت م��ن 
عملي��ات القن�ش خ��الل الأيام املا�صية، 
حي��ث ا�صتهدفت الع�ص��رات من اجلنود 
ومنافق��ي  واملرتزق��ة  ال�صعودي��ني 

العدوان يف جبهات احلدود والداخل.

نف��ذ �ش��الح ال�شن��اد ال�شاروخ��ي يف جبهة م��اأرب عملية ق�شف مرك��زة على مع�شكر ما���س.. واأكد م�ش��در ع�شكري اأن �ش��الح ال�شناد 
ال�شاروخ��ي �ش��ن هجوم��اً ب�شواري��خ الكاتيو�شا على مع�شكر ما���س التابع للمنافقن مبحافظ��ة ماأرب، واأ�شاف امل�ش��در اأن ال�شربات 

ال�شاروخية التي وجهها �شالح ال�شناد ال�شاروخي كانت م�شددة بحمد اهلل، حيث �شوهد اندلع حريق كبري يف املكان.
كم��ا ا�شته��دف �شالح ال�شن��ادي ال�شاروخي اأي�شاً جتمعات للمنافقن يف بواب��ة �شلب بجبهة نهم موقعاً فيه��م خ�شائر فادحة و�شقوط 

الع�شرات منهم بن قتيل وجريح.

لق��ي عدد من منافقي الع��دوان، يوم ال�صب��ت، م�صارعهم اإثر 
انفجار لغمن اأر�شين بهم يف حمافظة اجلوف. واأفاد م�شدر 
ع�شك��ري ب��اأن وح��دة الهند�ش��ة التابع��ة للجي���س واللج��ان 
متكن��ت م��ن تفج��ر جتم��ع للمنافق��ني بلغم��ني اأر�صي��ني يف 
الظه��رة مبديرية خ��ب وال�صعف م��ا ت�صبب مبقت��ل وا�صابة 
ع��دد كبر منهم. كما متكن اأبطال اجلي���ش واللجان ال�صعبية 
يف وق��ت �شابق من تدم��ري 5 اآليات مبن فيهن يف جبهات الغيل 
واليتمة  واإلى جانب ذلك �شبق اأن نفذ اأبطال اجلي�س واللجان 
ال�صعبي��ة عملية هجومية ا�صتهدف��ت مواقع منافقي العدوان 

يف امل�شلوب باجلوف.
واأف��اد م�شدر ع�شكري اأن الهج��وم ا�شتهدف مواقع املنافقن 

يف بيت ال�صنتيل مبديرية امل�صلوب.
واك��د امل�صدر اأن الهجوم اأ�صفر ع��ن م�صرع وا�صابة عدد من 
املنافق��ني وال�صيط��رة عل��ى مواقعهم بعد فرار م��ن تبقى من 

املنافقني منها.
كم��ا اأك��د م�ش��در ع�شك��ري ع��ن �شق��وط قتل��ى وجرحى من 
املنافق��ني بعب��وات نا�صفة اثناء حماولته��م الت�صلل يف منطقة 

الظهرة ب�مديرية خب ال�صعف

ا�صتهدف��ت الق��وة ال�صاروخي��ة واملدفعية للجي���ش واللجان 
ال�صعودي��ني  للجن��ود  جتمع��ات  ال�صب��ت  ي��وم  ال�صعبي��ة 

ومرتزقتهم مع اآلياتهم يف جيزان وجنران.
واأك��د م�شدر ع�شكري اأن قوة الإ�شناد ال�شاروخي واملدفعي 
للجي�ش واللجان ق�صف��ت ب�صلية �صواريخ كاتيو�صا وقذائف 
املدفعي��ة جتمع��ات للجن��ود ال�صعودي��ني ومرتزقته��م خلف 
جب��ل ام بي �صي و�صرق جبل ال��دود بجيزان حمققًة اإ�صابات 

م�صددة يف �صفوفهم.

طلقت الق��وة ال�صاروخية للجي�ش واللج��ان ال�صعبية م�صاء 
اجلمع��ة املا�ص��ي، �صاروخ��ا بالي�صتيا عل��ى مع�صكر للجي�ش 

ال�شعودي يف ع�شري.
واأف��اد م�ش��در يف الق��وة ال�شاروخية عن ا�شته��داف مع�شكر 
م�شتح��دث للجنود ال�شعودين ب�ش��اروخ بالي�شتي من طراز 

ع�صر. "بدر1" يف 
واأك��د امل�ش��در اأن ال�ش��اروخ البالي�شتي اأ�ش��اب هدفه بدقة 

وخلف خ�شائر ب�شرية ومادية داخل املع�شكر امل�شتهدف.
اأطلق��ت، اخلمي���ش املا�ص��ي،  الق��وة ال�صاروخي��ة  وكان��ت 

�صاروخني بالي�صتيني على مطار جيزان الإقليمي.

عمليات هجومية نوعية وقصف صاروخي وتدمير 
عدة آليات بكسر زحف للمرتزقة قبالة جنران

القناصة.. مصرع وإصابة أكثر من 79 منافقًا بعمليات قنص خالل األيام املاضية

مأرب ونهم .. سالح اإلسناد الصاروخي يقصف معسكر ماس مبأرب وجتمعات للمنافقني بجبهة نهم

اجلوف.. مصرع منافقني بانفجار لغمني أرضيني باجلوف وتدمير 5 آليات

سالحا االسناد املدفعي والصاروخي يدكان 
جتمعات للجيش السعودي وآلياته في جيزان

عسير.. صاروخ باليستي يستهدف معسكرًا سعوديًا مستحدثًا في عسير
عسير:

يوم  ال�صاروخي��ة  الق��وة  • اطلق��ت 
الثن��ن �ش��اروخ بالي�شت��ي م��ن ط��راز 
ب��در1 على مع�صك��ر م�صتح��دث للجي�ش 

ال�شعودي يف ظهران
كما مت اإعطاب اآلية ع�صكرية للمنافقني 
من قبل وحدة القنا�صة قبالة منفذ علب

جيزان:
ال�صاروخي��ة  الق��وة  اطلق��ت   •
�شاروخ زل��زال1 على جتمعات مرتزقة 

اجلي�س ال�شعودي �شرق جبل الدود
زح��ف  ك�ص��ر  م��ن  ابطالن��ا  ومتك��ن 
ملرتزقة العدوان �صرق جبل النار وقتلى 
وجرح��ى يف �صفوفه��م وف��رار من تبقى 

منهم و الثاين
كم��ا ق�ص��ف �ص��الح الإ�صن��اد املدفعي 
جتمعات للجنود ال�صعوديني ومرتزقتهم 
قبالة الدود و�صرق جبل دخان ويف جبل 
اإم بي �ص��ي وموقع املجازيع و م�صعل و 

اخل�صل.
جنران:

اللج��ان  و  اجلي���ش  اأبط��ال  ..تكم��ن 
ال�صعبي��ة م��ن تدم��ر اآليت��ني ع�صكريني 
بكم��ني حمك��م وم�ص��رع م��ن عليهم��ا يف 

�صحراء البقع 
كم��ا متك��ن اأبطالن��ا م��ن تدم��ر اآلية 
ع�صكرية بعبوة نا�صفة وم�صرع من كان 
عل��ى متنها خالل ك�صر زح��ف للمنافقني 

يف الأجا�ش��ر و�شقوط قتل��ى وجرحى يف 
�صفوفه��م ومن جهة اأخ��رى تكمن رجال 
اللج��ان  و  اجلي���س  جماه��دي  م��ن  اهلل 
ال�صعبية م��ن اإعطاب جراف��ة للمنافقني 
بعبوة نا�صفة قبالة منفذ البقع واإ�صابة 

من عليها 
كم��ا ك�ص��ر اأبطالن��ا زحف��ا للمنافق��ني 
يف ال�ش��وح و�شق��وط قتل��ى وجرحى يف 

�صفوفهم.

وحدة القناصة:
• قن���ش 7 جن��ود �صعوديني و6 من 
مرتزق��ة اجلي���س ال�شع��ودي يف جبهات 

احلدود

مستجدات جبهات ما وراء احلدود

بدر البالستي يدك معسكر سعودي في الظهران بعسير ومقتلة ملرتزقة 
العدوان في جبل النار بجيزان و تدمير 4 آليات مبن فيهن بنجران



تقاريرالخميس  13/  9 /  2018م الموافق 3 محرم 1439ه�  العدد )280(10

عك�ش خطاب رئي�ش وزراء العدو بنيامني نتنياهو، 
خالل عر�س ع�شك��ري يف حيفا موؤخرا عن نية بالده 
امل�صارك��ة يف العملي��ة الع�صكرية لف��ك احل�صار عن 
م�شي��ق ب��اب املن��دب، تغي��ريًا عميق��اً يف العالقات 

العربية الإ�صرائيلية.
اأك��د نتنياه��و اأهمية املعركة يف غ��رب اليمن بقوله؛ 
“اإذا حاول��ت اإيران اإغالق باب املندب فاإنني متاأكد 
اأنها �صتواجه حتالفا دوليا م�صمما على عدم ال�صماح 
بذل��ك، �صي�صم��ل ه��ذا التحال��ف دول��ة “اإ�صرائي��ل” 
بقواته��ا امل�صلحة”، وكان املبعوث الأممي اخلا�ش 
اإلى اليم��ن النكليزي مارتن غريفي��ث قد اأ�شار غري 
م��رة اإل��ى اأن عملي��ات ال�صاح��ل الغربي ه��ي الركن 
الأ�صا�ص��ي يف احلرب على اليمن واأن ال�صيطرة على 
ال�صاح��ل ه��ي اأولوية العدوان، م��ا ير�صم كثرا من 
عالم��ات ال�صتفه��ام حول النواي��ا احلقيقية املبيتة 
املحم��وم  ال�شعودي-المارات��ي  ال�شع��ي  وراء 
لل�صيط��رة عل��ى �صواح��ل وجزر وموان��ئ اليمن، ل 
�شيم��ا تلك املطلة على البح��ر الأحمر، التي تتطابق 
م��ع امل�شال��ح الإ�شرائيلية البالغ��ة الأهمية يف هذه 

املنطقة ال�صراتيجية.
برزت خالل احلرب عل��ى اليمن عدة وقائع �صديدة 
الأهمية ذات �صلة، فقد عزز اإعالن الوليات املتحدة 
ال�صاح��ل  عملي��ات  يف  اخلا�ص��ة  قواته��ا  م�صارك��ة 
الغرب��ي، ال�صك��وك اليمني��ة ح��ول هوي��ة الق��وات 
النخبوية امل�صارك��ة يف عمليات الإبرار على �صاطئ 
مدين��ة احلديدة، خ�صو�ص��اً اأن للق��وات الأمريكية 
خ��رة يف هذا املنطقة لتواجده��ا خالل فرة ما قبل 
الث��ورة يف مع�شكر العمري ال��ذي فتحه لها الرئي�س 
الراح��ل علي عب��د اهلل �شال��ح قرب تع��ز، كما �شكل 

تبن��ي بع�ش الإع��الم الإ�صرائيلي للغ��ارة ال�صهرة 
عل��ى “فج عط��ان” ب�شالح غري تقلي��دي عام 2015 
موؤ�ش��رًا اآخ��ر على حج��م النخ��راط الإ�شرائيلي يف 
حرب اليمن، لكن الوقائ��ع تثبت بال �صك اأنها لي�صت 
املرة الأولى التي تتدخ��ل فيها القوات الإ�صرائيلية 
ب�ص��كل مبا�صر يف اليمن، ففي تاري��خ اليمن احلديث 
�شفح��ات كث��ريٌة م�شك��وٌت عنه��ا ت��روي التدخ��ل 

الإ�صرائيلي املبا�صر.
ق��د يكون اأول عم��ل اأمني اإ�صرائيل��ي يف اليمن هو ما 
يعرف بعملي��ة ب�شاط الريح التي بداأت عام 1944، 
قبي��ل اإعالن قيام الكيان الإ�صرائيل��ي، بالتعاون مع 
الحت��الل النكليزي جلن��وب اليم��ن، ولي�شت اآخر 
عمليات املو�شاد عملية ميكتزي تاميان )لفظة عربية 
تعني اأقا�صي اليمن( التي اأجلت اآخر عائلة يهودية 
مينية ع��ام 2016 حتت غطاء الع��دوان ال�شعودي 
عل��ى اليمن، اأما اأول عمل ع�شكري اإ�شرائيلي مبا�شر 

فه��و ما ك�صفت��ه �صحيفة هاآرت���ش العرية 
موؤخرا �شمن وثائ��ق اأفرج عنها 

الوثائ��ق  قان��ون  مبوج��ب 
تتن��اول  الإ�صرائيل��ي، 

التع��اون  اأر�صي��ف 
م�صيخ��ات  ب��ني 

العرب��ي  اخللي��ج 
 ” ئي��ل ا �صر اإ ” و
ل�صيم��ا يف تلبي��ة 
�شع��ودي  طل��ب 

�ص��د  بالتدخ��ل 
م�ص��ر خالل احلرب 

اليمني��ة  الأهلي��ة 
ال��ى جان��ب  ع��ام 1962 

وال�صعودي��ة  بريطاني��ا 

والأردن الداعمة للقبليني امللكيني.
حتم�ص��ت “اإ�صرائي��ل” لدع��م حلف��اء ال�صعودية يف 
احلرب الأهلية اليمني��ة حللحلة العزلة التي كانت 
تع��اين منها واحت��واء نفوذ عبدالنا�ص��ر املت�صاعد، 
ونف��ذت بالفع��ل يف اآذار/مار���ش 1964 اأول عملي��ة 
اإ�صرائيلية يف اليمن كانت عبارة عن ما يزيد عن 12 
رحل��ة جوية �صري��ة لإنزال اأ�صلح��ة واأعتدة لقوات 
امللكيني، الذين مل يكونوا –على الأغلب- على علم 
بهوي��ة الطائ��رات، خ�صو�ص��ا اأن املجموع��ات التي 
تلقت الدعم كانت تت�صكل من مرتزقة اأجانب بقيادة 
الفرن�ش��ي ب��وب دينار، وهذا ما يتواف��ق مع �شهادة 
تاجر ال�ش��الح ال�شعودي ال�شه��ري عدنان خا�شقجي 
اأم��ام جلن��ة حتقي��ق يف الكونغر���س الأمريك��ي عام 
89 )خالل التحقي��ق بق�شية ايران غايت( التي اأكد 
فيها اأنه التقى �صيم��ون بريز، م�صاعد وزير الدفاع 
ال�صرائيل��ي، يف فرن�ص��ا ع��ام 1965 ناق��ال من مدير 
املخابرات ال�شعودي كمال اأدهم –�صهر امللك 
في�صل- طلب��اً لدعم القوات امللكية 
ج��وي  ج�ش��ر  ع��رب  اليمني��ة 

انطالقا من جيبوتي.
�ُشج��ل تدخ��ل ع�شكري 
اإ�صرائيل��ي اآخ��ر اإبان 
حرب النف�صال عام 
1994 حيث ر�صدت 
اجلوي��ة  الدفاع��ات 
للجي���ش  التابع��ة 
حتلي��ق  اليمن��ي 
ل�صالح  تابعة  مقاتالت 
اجل��و الإ�صرائيل��ي فوق 
ال�صاح��ل اجلنوب��ي الغربي 
و�شول ال��ى م�شيق باب املندب 

اأكرث من مرة، يف ما ميكن اعتباره ر�صالة اإ�صرائيلية 
راف�شة لأي تغيري يف نتائج احلرب الأهلية اليمنية 
الت��ي كانت ق��د عدلت املوازي��ن الدولي��ة ل�صاحلها 

بهزمية م�صر ومهدت لنك�صة عام 67.
كذل��ك بن��ت “اإ�صرائيل” يف تلك الف��رة مو�صع قدم 
لها قبالة ال�شاحل اليمني يف ميناء م�شوغ الريرتي 
وقدم��ت دعم��ا لوج�صتي��اً واأمني��اً وعمالني��اً لعملية 
احت��الل اأرخبي��ل ج��زر حني���ش اليمني الت��ي قامت 
به��ا البحرية الإرترية عام 1995، متهيدًا لإ�شقاط 
املب��داأ الذي لطاملا نادت به م�شر وهو اعتبار البحر 
الأحم��ر بحرًا عربياً ببوابتي��ه ال�صمالية على البحر 
عل��ى  واجلنوبي��ة  ال�صوي���ش،  قن��اة  يف  املتو�ص��ط 
املحي��ط الهن��دي يف باب املن��دب، وهو املب��داأ الذي 
على اأ�شا�شه مت التفاق امل�شري اليمني على ت�شليم 

امل�شيق للبحرية امل�شرية خالل حرب 1973.
البح��ر  باملقاب��ل يف حتوي��ل  الإ�صرائيلي��ون  يحل��م 
الأحم��ر اإلى بحرة يهودية انطالق��ا من زعمهم باأن 
“بح��ر �ش��وف” املذكوريف �صفر اخل��روج هو نف�صه 
البح��ر الأحم��ر وبالت��ايل فهو ح��ق تاريخ��ي لليهود 
مبقت�ص��ى الن���ش التورات��ي، واإن كان اأ�ص��ل مب��داأ 
التاريخي” ل قيمة قانوني��ة له فاإنه اأي�صاً  “احل��ق 
ل وج��ود لإثب��ات علمي يح��دد املكان ال��ذي ح�شل 
يف “�ش��ق البحر ملو�ش��ى” بح�صب رواي��ة الديانات 
البراهيمي��ة، ب��ل اإن النظري��ات اليهودي��ة نف�صه��ا 
ل جتم��ع على م��كان حم��دد وثمة رواي��ات خمتلفة 
ومتناق�ص��ة كث��رة ح��ول املو�ص��وع ب��ني اليه��ود 
الأحم��ر  البح��ر  اليهودي��ة يف  اأنف�صه��م، واملطام��ع 
لي�ش��ت م�شتجدًة فقبيل ا�شتقرار الراأي على احتالل 
فل�صط��ني، كان��ت ع��دة مواق��ع يف الق��رن الأفريق��ي 
وجن��وب ال�ص��ودان مطروحًة كوط��ن لتجميع يهود 
الع��امل نظ��رًا لقربه��ا من البح��ر الأحم��ر واملعقلني 

اليهودي��ن التاريخي��ن اأي اليم��ن واأثيوبي��ا، لك��ن 
ه��ذه املقرحات مل تل��ب طموحات زعم��اء احلركة 
ال�صهيوني��ة الذي��ن رف�صوه��ا خ��الل مفاو�صاته��م 
م��ع وزارة امل�صتعم��رات الريطاني��ة �صمن موؤمتر 
يف  بال�شتيط��ان  الق��رار  اتخ��ذ  حي��ث  جارك��وف 
فل�صط��ني اإل اأن ه��ذه املنطقة مل تغ��ب عن الهتمام 
العربي وكانت �شرك��ة SIA الزراعية ال�صهيونية 
ق��د افتتح��ت اأعم��ال له��ا يف غ��رب اإريري��ا مطل��ع 
1920 خ��الل حقب��ة الحت��الل اليط��ايل لأثيوبي��ا، 
اأيقن��ت “اإ�صرائيل” يف مراحل مبك��رة اأهمية البحر 
الأحم��ر ال�صراتيجية واأدخلت��ه يف �صلب عقيدتها 
ال�صيا�صي��ة والع�صكري��ة انطالقا من �صع��ور قادتها 
باأنه��ا جزيرة يف حميط معاِد، وطمعاً مبا يوفره هذا 
املم��ر املائي الهام من قرب اإل��ى دول اأفريقيا واآ�صيا 
واأ�صواقه��ا وموارده��ا الباطنية الهائل��ة، وازدادت 
اأهمي��ة ه��ذا املم��ر باعتباره خ��ط النفط الق��ادم من 
احللي��ف الإيراين )قب��ل ث��ورة 1979( لذلك عمدت 
“اإ�صرائي��ل” اإل��ى احت��الل قري��ة اأم الر�صر���ش عام 
1949 عق��ب اتفاقي��ة رود���س وفت��ح مين��اء اإيالت 
على البحر الأحم��ر خالفا لكل التعهدات، يف تطبيق 
فعلي لال�صراتيجية ال�صرائيلية جتاه تلك املنطقة 
والت��ي عر عنه��ا الدبلوما�ص��ي ال�صرائيلي ال�صهر 
وال��ر اإيتان من��ذ اأكرث من ن�صف ق��رن بالقول، “اإن 
اأم��ن اإ�صرائيل م��ن اأمن وحرية بوابته��ا على البحر 
الأحم��ر”، متعه��دًا بالدفاع ع��ن ه��ذه البوابة مهما 

كلف الثمن.
باملقاب��ل، ومن��ذ انكف��اء م�ص��ر ع��ن عمقه��ا العربي 
والأفريقي عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، يغم�ش 
الع��رب اأعينه��م ع��ن �شي��اع البح��ر الأحم��ر الذي 
ميثل ركن��اً ا�شا�شي��اً يف اأمنه��م املائ��ي والع�شكري، 
فيم��ا يخو�صون مع��ارك دونكي�صوتي��ة على و�صائل 
اخللي��ج  ا�ص��م  ل�صتب��دال  الجتماع��ي  التوا�ص��ل 

الفار�صي با�صم اخلليج العربي… اإ�صمياً فقط!

كاتب لبناني

كلن��ا يتذّك��ر مقولة ال�صدي���ش يف البي��ت الأبي���ش الأمركي”قيادة 
خادم احلرمني ال�صريفني، والرئي�ش الأمركي، العامل والإن�صانية، 
اإلى مرافئ الأم��ن وال�صتقرار والرخاء”وهي  كلمة بالتاأكيد ممالة 
عليه اإن مل تكن مكتوبة له لأنه اأ�صاًل جيء به اإلى البيت الأبي�ش ل 

كاإمام ولكن كوكيل ديني يعتقد اأنه ناطق با�شم امل�شلمن!!
وه��و ل ُيعّر اإل عن وجه��ة نظر م�صّغليه والذين يع��ون زورًا اأنهم 
ناطق��ون با�ص��م الع��امل ال�صّني، وه��و خطاأ وق��ع فيه ورمب��ا اأفقده 
�صف��ة الإمام. وحني ُي�صّخر الدي��ن خلدمة موالة اأمركا واإ�صرائيل 
ف��اإن جوه��ر ال�صراع يف املنطقة ي�ص��ر م�صدودًا بالأ�ْص��ر التاريخي 
ال��ذي توج��د عليه اأنظم��ة احلكم ال�ش��اليل، وهو اأ�ْش��ر حبي�س الفكر 
القبل��ي والراُكم��ات التاريخي��ة ال�صّيئ��ة الذك��ر، واأهّمه��ا تف�صيل 
الع��دو الإ�صرائيل��ي على اجلار امل�صلم واإل كي��ف ُنف�ّصر اّتهام حزب 
اهلل بالإره��اب وهو يف مواجه��ة مع اإ�صرائيل اأو كي��ف ُنف�ّصر مطالبة 
ال�صعودي��ة برحي��ل الأ�صد  ونظ��ام �صوريا وهما يقاوم��ان بلحمهما 

اأعتى عدوان �صّجله التاريخ.
اإن منط��ق التعايل ال��ذي تّدعيه ال�شعودية وباأث��ٍر رجعي لُقربها من 
احلرم��ني ه��و يف غاية اخلطيئة �صد الإ�ص��الم ، لأن الإ�صالم يرف�ش 
الظل��م حت��ى ول��و �صدر م��ن نب��يِّ ُمر�َصل  فكي��ف  مَبن ل يت��وّرع يف 
نق���ش اأحكام��ه با�صم امل��والة لغر َم��ن ل يوؤمن به اأ�ص��اًل، ويقوم 
مبحاربت��ه  اأَومل يّتهم ترام��ب امل�صلمني يف دول اخلليج باأنهم جمّرد 
بقرات حلوب واأن الأف�صل يف دولهم ل ت�صتقر حاله اأكرث من اأ�صبوع 
مت��ى ُنِزَعت احلماي��ة الأمركية عنه.. ومع ذل��ك، جتاهلت الطبقة 
ال�صلبية الأر�صية الو�صط��ى للُحكم على الأقل، وعادًة ما يتم حفظ 
امل�صاعفات والظالل الرمادية يف ق�ص�ٍش اأخرى لالأخذ بها  يف اململكة 
العربية ال�صعودية  .لقد كانت احلرب يف اليمن خطاأً غبياً، كما يقول 

ال�صحايف الأمركي �صتيفن كوك.
اإذن، احُلك��م ال�صاليل يتاآكل تدريجاً وب�صرع��ة بعد جميء حمّمد بن 
ر من كل الدول الإ�صالمية  لأنه م�ّصها باخلراب، وما  �صلمان وُيحا�صَ
توزي��ع  “كوط��ات “للحّج جماناً م��ن طرِف امللك اإل ل��ّذر الرماد يف 
العي��ون وحماولة لإنقاذ ما تبّقى من �صمعة اململكة وهي يف النهاية 

�صراء للِذمم.
ل توج��د �صفق��ة القرن ول مهزل��ة القرن بل توج��د البقرة احللوب 

مب�شّمي��ات البتزاز لكٍل من م�ش��ر وال�شعودية، وب��اأّي لون اأو �شكل 
اأو تو�صي��ف تت��م به، ومنه��ا امل�صاع��دة  الع�صكرية لأ ج��ل احلماية 
بال�صمت عن اجلرائ��م التي يرتكبها النظام ال�صاليل يف اليمن وخارج 
اليم��ن مقابل �صفقات اأ�صلحة اأمركي��ة  ُمهرئة يف غالبّيتها. هذه هي 
�شفق��ة الع�ش��ر يف مفهوم ترامب وفريقه ال�شيا�ش��ي الع�شكري الذي 
ج��يء ب��ه من الأر�صيف، حتى اأن  بومبيو “ي�شكر )يف ابتزاز فا�شح( 
حمّم��د ب��ن �صلمان على جه��ود ال�صعودي��ة يف”ب�ص��ط ال�صتقرار” يف 
�صوريا”، فهل ي�شتفيق الإع��راب ويتوّجهون ب�شيا�شتهم ل ببطونهم 
اإلى تو�شيف الواقع الذي هم عليه تو�شيفاً عقالنياً بعيدًا عن احلكم 
الع�شائ��ري، وتر�شيخ  مبداأ الراأي والراأي الآخر كما ُيحّدده ويطلبه 
م��ن اجلميع القراآن الكرمي، وحني تق��ول  جملة فورين بولي�صي “بن 
�صلمان �صعيف متهّور وغ��ر نا�صج” تبدو ال�صورة اأكرث رمادية يف 
ال�صيا�ص��ة ال�صعودي��ة اإن مل تك��ن ُمتحاملة على الواق��ع  بواقٍع اأ�صد 
انته��اكاً حلرم��ة الإن�ص��ان والدين معاً، بدلي��ل اأن العلم��اء الذين مت 
�صجنه��م )وفيهم َمن مات يف ال�صجن حت��ت التعذيب( هم الراف�صون 
لفك��ر العبودية الذي مُياِر�س مبوج��ه حمّمد بن �شلمان �شيا�شة القهر 
لل��كل م��ن خُمالفي��ه يف ال��راأي، وامل�شيبة اأن��ه زّج بالن�ش��اء اأي�شاً يف 
ال�صج��ون ظلم��اً وعدواناً، حت��ى اأن الباحث والأكادمي��ي الأمركي 

كيف��ني باري��ت ت�ص��اءل: “م��ا ال��ذي فعلته كن��دا حت��ى ت�شتحق مثل 
ه��ذا امل�صر؟” م�صيفاً اإن “كل ما عرّبت عن��ه هو القلق اإزاء انتهاك 
ال�صعودي��ة حلقوق ن�صط��اء يعملون يف جمال حق��وق الإن�صان، مثل 
�شم��ر ب��دوي الت��ي اعتقلت موؤخ��رًا”، و�ص��راع اململكة م��ع كندا ما 
ه��و اإل رّد فع��ل قَبلي، واإن” العدي��د من املالحظني اأ�ص��اروا اإلى اأن 
الق��رار ال�شع��ودي كان جاه��زًا منذ ح�ش��ول اإن�شاف حي��در زوجة 
رائ��د بدوي-التي جل��اأت ب�شحبة اأبنائها الثالثة اإل��ى اأوتاوا- على 
اجلن�صية الكندية لكن الريا�ش بقيت تقتن�ش الفر�صة لتجاهر به”.

هن��اك �صراع��ات عنيفة ب��ني كثر من ال��دول يف املنطق��ة، بني اليمن 
وال�صعودي��ة اأزمة ح��اّدة ودموي��ة.. جمل�ش التع��اون اخلليجي  يف 
مه��ّب الريح، هناك �شراع بن اإيران والإمارات العربية على اجلزر 
الثالث وهو  �شراع مر�ّشح لالنفجار يف اأية حلظة ،لأن اإيران اأح�ّشت 
بامل��رارة من مواق��ف دول اخلليج بع��د التفاقي��ات الع�صكرية التي 
اأبرمته��ا مع اأم��ركا وفرن�صا وبريطانيا، وتتول��ى هذه الدول الثالث 

حماية الأمن يف اخلليج بن�ّش هذه التفاقيات؟
و هن��اك �صراعات داخلية ت�صهدها هذه البل��دان مثل البحرين وهي 
الآن عل��ى حاف��ة الإفال�ش)تعي���ش الي��وم  على �صدق��ات ال�صعودية 
والإم��ارات(، وتتح��دث التقاري��ر ال�صحفي��ة من داخ��ل املنطقة اأن 

بع�صاً من هذه البلدان تعاين عجزًا يف امليزانية اأّدى اإلى عدم ت�صديد 
مرّتبات املوظفني، ف�صاًل عن اإعادة جدولة ديونها املتعلقة ب�صفقات 
�ص��راء الأ�صلحة. هذه املوؤثرات ال�صلبي��ة الناجتة اأ�صا�صاً من حروب 
اخللي��ج وما ُيع��َرف زورًا ب”الربي��ع العربي” خطط��ت لها اأمركا 
بدّق��ة وجنحت، و لكن يف املقابل مل يكن ه��ذا النجاح عامل ا�صتقرار 
له��ا يف املنطقة لأن تي��ار املقاومة املُت�شاِعد والذي �شاهمت يف بروزه 
اأك��رث حرب اخللي��ج وقد �ش��ع ُن�شب عيني��ه امل�شال��ح الأمريكية ، 
باعتبارها امل�صتفيد الأول م��ن الأو�صاع املتاأّزمة، وباعتبارها اأي�صاً 

الدولة املُقِررة واملُرجِمة لهذه الأحداث، ولأحداث م�صتقبلية ..!
اإن هن��اك الآن احتمالني، احتمال يق��ول بالتغير ال�صامل يف الأنظمة 
العربية )اخلليجية على وجه اخل�صو�ش( والرف�ش الكلي لل�صيا�صة 
الأمركية ميثل هذا الحتم��ال بقّوة املثقفون بثقافة املقاومة الذين 
ي�ص��ّددون على حقوق الإن�صان يف الوطن العربي ، لأن الإقرار الكّلي 
بهذه احلقوق يعني الإق��رار الكّلي بف�صل الأنظمة احلالية، و بالتايل 
زواله��ا وه��و احتم��ال ي�صتقط��ب ال�ص��ارع الراف�ش بن�صب��ة كبرة، 
وتوؤيده �شرائح مهمة من املثّقفن ذوي النزعة الرباغماتية، وي�شمل 
هذا الجتاه الآن  بلداناً م�صرقية، البحرين، وال�صعودية والإمارات 
ول ي�شتبع��د املراقب��ون اأن يتح��ّول هذا العن�شر اإل��ى �شراٍع دموي 

داخلي.
وهن��اك احتمال ث��اٍن يقول باإع��ادة هيكلة املنطق��ة �صيا�صياً من دون 
اإق�ص��اء لأية دولة مبا يف ذل��ك اإيران والعراق، واإ�صن��اد مهمة الأمن 
الإقليم��ي فيها اإل��ى جمموعة هذه البل��دان لأنها املعني��ة بال�صراع، 
ولأنه��ا املعني��ة ب��رثوات املنطق��ة مب��ا يف ذلك ث��روة النف��ط ، وهذا 
الحتم��ال اأي�ص��اً ي�صع الأنظم��ة القائمة الآن حمل ت�ص��اوؤل، خا�صة 
واأن تفتح ه��ذه الأنظمة على املعار�شة قد بدا حمت�شماً، فقد اأدخلت 
�صلطن��ة ُعم��ان امل��راأة يف جمل���ش ال�صورى”الرملان” بع��د اأن كانت 
ُمغّيب��ة عنه، ورف�ص��ت الكويت التوقي��ع على معاه��دة الأمن لدول 
جمل���ش التع��اون بحّج��ة تعار�صها م��ع الد�صتور الكويت��ي، يف حني 
رف�صت قطر ح�صور الجتماع من الأ�صا�ش )وهي الآن خارج جمل�ش 
التعاون اخلليجي( واتخذت �صيا�صة م�صتقلة عن جمل�ش التعاون يف 
موقف��ني، املوقف من الهيمنة ال�صعودي��ة واملوقف من اتفاقية الأمن 
هذه..ويف مقابل هذا حتاول م�صر اأن ت�صنع قطباً �صيا�صياً بال�صراك 
م��ع اأمريكا واإ�شرائيل من خ��الل ما ُيعَرف ب�شفق��ة الع�شر ملواجهة 
حتديات الأخطار التي اأفرزتها و�صتفرزها م�صتقباًل فو�صى “الربيع 
العرب��ي” امل�ص��وؤوم ، اإنها وجدت نف�صها خ��ارج الأحداث يف املنطقة 
بعد اأن رف�صت �صمنياً دول جمل�ش التعاون اإ�صراك القوات امل�صرية 
وال�شوري��ة  قبل الأزمة يف احلفاظ على الأمن يف املنطقة والذي كان 
مق��ررًا يف بيان الثمانية “دول جمل�ش التعاون وم�صر و�صوريا” قبل 

تعّر�ش �صوريا للموؤامرة ال�صعودية الأمركية الإ�صرائيلية.
-كاتب مغربي

ح�������ك�������اں اخل������ل������ي������ج واألْس�������������������ر ال������ت������اري������خ������ي!!

ال�����������ت�����������غ�����������ل�����������غ�����������ل اإلس����������������رائ����������������ي����������������ل����������������ي ف�������������������ي ال���������ي���������م���������ن
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ه��ذه قبائ��ل بن��ي ح�صي���ش الأ�صيل��ة ترف��د ميادين 
الع��زة والكرام��ة بقافل��ة �صخمة وباأك��رث من 150 
�شي��ارة احت��وت على �شت��ة اآلف �شل��ة عنب ومواد 

غذائية ومبالغ مالية..
م�صهد يومي ل� “اأ�ص��واك �صر” متد اجل�صد اليمني 
جغرافي��ا واإن�صان��ا م��ن مدخ��رات العم��ر، كوظيفة 
الأ�ص��واك يف الأ�صجار كمخ��زن ا�صراتيجي للمياه، 
كان��ت قبائ��ل الأو���س واخل��زرج يف ظ��ل اجلف��اف 
واحل�ص��ار اأ�صواك �صر تبذل ال��روح والدم واملال 

والكلمة واملوقف والفعل قبل القول..
ملحم��ة �شم��ود ل تنطب��ق عل��ى اأولئ��ك الذي��ن ل 
ًيِطُلّ��ون بروؤو�صه��م اإل حت��ت احلماي��ة اخلارجي��ة 
اآل  واأذنابه��م  واجلدي��دة  القدمي��ة  ال�صتعماري��ة 

�صعود..
اأولئ��ك ل يعرف��ون اآي��ات الإنف��اق يف �صبيل اهلل، 
مثلم��ا يجهل��ون خط��ورة اآي��ات م��والة حل��ف 

اليه��ود والن�ص��ارى ال�صهي��وين، قراآنه��م عبادة 
الطاغ��وت والكفر باآي��ات اهلل، �صرعيتهم اخلارج 
ول��ن  امل�شلح��ة..  د�شتوره��م  ال�شتعم��اري، 
ت��رى زعيما قبلي��ا اأو �صيخا اأو ذا ج��اه بينهم اإل 
�صحات��اً و�صيع��اً يطرق اأب��واب اأذن��اب اخلارج 

ال�شتعم��اري ويت�ش��رع لهم فكي��ف ب�شغارهم.. 
ولك��م اأن تتخيلوا كي��ف �صيكون م�صرهم بزوال 
الدعم اخلارجي عنهم؟ بل بدون زواله م�صرهم 
الأفول، فال يوجد �صعب وقبائل ت�صاهي الأن�صار 

قيمة واأ�صالة ومبداأ واإرادة.. وكفى.

جميل العبسي

ملاذا ال نرى هذا املشهد مع منافقي ومرتزقة العدوان؟

عبود أبو لحوم

نحم��د اهلل ون�ش��كره اأن اجله��از الإداري ال��ذي 
مواجه��ة  يف  القتالي��ة  اجلبه��ات  عل��ى  ي�ش��رف 
احتياج��ات  بتوف��ري  يق��وم  وال��ذي  الع��دوان 
الأقم��ار  رقاب��ة  حت��ت  واإي�صاله��ا  اجلبه��ات 
ال�شناعي��ة وحتلي��ق الطائ��رات ون�شاط��ات كل 
الجهزة ال�صتخباراتية لأكرث من ع�صرين دولة 
هم من �صفوة الأن�ص��ار املجاهدين الذين اثبتوا 
ق��درات اإداري��ة ل مثي��ل له��ا ل يف ال�ص��رق ول يف 
الغ��رب ول يف تاريخ احلروب الكرى يف العامل، 
فق��د اثبتوا قدرات ل نظ��ر لها يف تزويد اكرث من 
خم�ص��ني جبهة ب��كل ما حتتاج اإليه رغ��م الأبعاد 

ورقاب��ة  ال�صعب��ة  والت�صاري���ش  اجلغرافي��ة 
العدوان املتعدد الل��وان وال�صكال بتكنولوجيا 
حديث��ة قل نظرها يف تاريخ احلروب فلو ل هذه 
املعجزة الإدارية واملغامرات الإميانية الفدائية 
اجلهادي��ة لراأين��ا ت�صاقط جبهاتن��ا الواحدة تلو 
الأخرى م��ن اأول ال�صهور الأولى للمواجهة لي�ش 
ب�ص��الح العدو فقط واإمن��ا بنق�ش يف توفر املياه 
اأو الغ��ذاء اأو ال�صالح اأو العالجات اأو الأفراد اأو 
عج��ز يف �صحب اجلرح��ى وال�صه��داء اأو انقطاع 
الت�ص��ال والتوا�ص��ل ب��ني القيادة والأف��راد اأو 
تل��ك الإ�صعاف��ات الطارئ��ة وال�صريع��ة يف توفر 
بتزويده��ا  اجلبه��ات  بع���ش  اإلي��ه  حتت��اج  م��ا 
بالأف��راد والأ�صلح��ة يف غي��اب اأدوات التوا�صل 

ال�صريع��ة كاملروحي��ات وغره��ا الت��ي تفقده��ا 
وك��م من التحدي��ات واملعوقات الت��ي ل تعد ول 
حت�شى واجهت هذا اجلهاز الإداري لكن دوافع 
الإمي��ان وتعاظم ال�صع��ور بامل�صوؤولية والعقول 
امل�شتن��رية للجه��از الإداري جت��اوزت وتخطت 
كل ال�صعاب ولو كانت حكومة الإنقاذ ومنظومة 
العهد القدمي هي من قامت بهذه امل�صوؤولية لكانت 
اجلبهات يف خر كان واخواتها ال�صكر والمتنان 

لكل اأفراد هذا اجلهاز وقيادته الربانية.
الداخل��ي  وال�شته��داف  املعان��اة  واق��ع  م��ن 
واخلارج��ي حلرك��ة اأن�ص��ار اهلل من��ذ الن�ص��اأة يف 
اجلان��ب الأمن��ي ول��دت من رح��م ح��روب البقاء 
بالغتي��الت  الأن�ش��ار  اجتث��اث  اأه��داف  �ش��د 

والتفج��رات واملهاجم��ة املباغت��ة والعتقالت، 
ولدت املجموعة الأمنية مبا ي�صمى بلغة الأن�صار 
ومن��ت  املجموع��ات  ه��ذه  وك��رت  )الأمني��ات( 
وتط��ورت علمي��ا وفني��ا وتقني��ا بدواف��ع اإميانيه 
اخت�ص��رت كل العل��وم الأمني��ة وال�صتخباراتية 
ب�صع��ور واإرادة وت�صمي��م جت��اوزت في��ه اجلهل 
املعريف باجلوانب الأمني��ة وزادت فيه الإبداعات 
واملهارات والقدرات ما فاق الأكادمييات العاملية 
ال�صتخبارية بالإمكاني��ات املتاحة واملتوا�صعة، 
هذا اجلهاز الأمني الذي و�شلت اآثاره وجناحاته 
اإلى ح��د املعجزات هو من كان له ال�شبق الأول يف 
حتقيق اأكرب انت�شار عل��ى العدوان وتدمري اأكرب 
ا�صراتيجي��ة اجتمعت عليه��ا ور�صمتها وخططت 
والإقليمي��ة  الدولي��ة  ال�صتخب��ارات  اأق��وى  له��ا 
ودعمت مبئ��ات املاليني من الدولرات والأ�صلحة 
والتقني��ات احلديث��ة لإح��داث الفو�ص��ى الأمنية 
الداخلي��ة وتعرية ظهر اجلبهات للجي�ش واللجان 
ال�شعبية وخلخلة الوحدة الجتماعية وا�شتهداف 
كل القي��ادات املقاوم��ة وكث��ري من الع��داد الذي 

هدف��وا من ورائه حتقيق الن�ش��ر واخت�شار زمن 
احلرب وا�صتعمار اليمن واإذلله واإحداث جمازر 
ب�شري��ة قد ت�ش��ل �شحاياه اإلى ع�ش��رات اأ�شعاف 
م��ا احدثته الطائرات والبارج��ات، وال�صاهد على 
ذل��ك لنجاح الأمن هو القب�ش على الأعداد الهائلة 
من اخلاليا وتل��ك املعدات التي زودت بها لتفجر 
الو�ص��ع المني وع��ادت الإمكاني��ات الهائلة التي 
بذله��ا الع��دوان للمرتزقة من الأم��وال والأ�صلحة 
واأدوات التج�ش�س بيد الأمنيات اليمنية وحتقيق 
الأم��ن يف زم��ن احل��رب مب��ا مل يتحق��ق يف الدول 

املتقدمة. 
اإن اجله��از الأمني مل يعد مفخرة واعتزاز اأن�صار 
اهلل ب��ل مفخرة اليمن والع��امل العربي والإ�صالمي 
فق��د اأف�صل نظرية التف��وق الأمريكي والإ�صرائيلي 

يف اجلانب الأمني وال�صتخباراتي.
نق��ول للعي��ون ال�صاه��رة اأنت��م جنوم ه��ذه الأمة 
و�صه��ب اهلل �ص��د طواغي��ت ال�صتكب��ار و�صياطني 
الأر���ش ونعم��ة من اهلل م��ّن بها على اأبن��اء اليمن 

فلكم منا الطاعة ملا يحيينا ويف�صل اأعداءنا.

عن اإلجنازات اإلدارية واألمنية 

مبـادرة اقتصاديــة 
جديـدة ...

زيد أحمد الغرسي

ق��دم ال�شيد عبدامللك بدر الدي��ن احلوثي مبادرة جديدة فيم��ا يتعلق بالقت�شاد 
اليمن��ي وت�صمن��ت هذه املب��ادرة حتيي��د القت�صاد م��ن ال�ص��راع وبالتحديد فيما 
يخ���ش املرتب��ات والعمل��ة وامل��واد الغذائية واعلن ع��ن جهوزيته��م للتباحث مع 
دول الع��دوان ومرتزقتهم حول الجراءات الت��ي ت�شمن ان تكون ل�شالح املواطن 
فق��ط ، ولإزالة ال�صكوك والتري��رات التي يختلقها العدوان اكد على ان تكون هذه 
الج��راءات �شامن��ة ان ل ي�شتغلها اي طرف �شيا�ش��ي وان ت�شب ل�شالح املواطن 
فق��ط ، وتت�صم��ن هذه الج��راءات ا�صتيعاب الي��رادات املالية م��ن النفط والغاز 
واجلم��ارك وال�صرائ��ب وغرها و�صرفه��ا كمرتبات وفيما ينف��ع املواطن ويخفف 

عنه غالء املعي�صة ... 
ه��ذه املب��ادرة توؤك��د �صدق توج��ه ال�صيد عبداملل��ك بدرالدين احلوث��ي لتخفيف 
معاناة النا�ش وحتييد لقمة عي�صهم من احلرب وتثبت حر�صه واهتمامه بالو�صع 
القت�ش��ادي لك��ن العدوان ومرتزقته ل ياأبهون بكل م��ا يطرح يف هذا اجلانب الذي 
مي���ش كل املواطن��ني يف املحافظ��ات احلرة واملحتل��ة مبا يف ذل��ك املرتزقة انف�صهم 

التابعون للعدوان .. 
وهن��ا ف��رق ب��ني حر�ش قي��ادة الثورة عل��ى ابناء ال�صع��ب اليمن��ي وبني موقف 
الع��دوان ومرتزقت��ه الذي��ن ل ياأبه��ون باأبن��اء ال�صعب لكنه��م يف و�صائ��ل اعالمهم 

يحملون احلوثي ال�صبب ويقدمون انف�صهم انهم مع ال�صعب ويعملون خلدمته ..
ف��اإذا كانوا كذلك فلم��اذا ل يحيدون لقمة عي�ش النا�ش من ال�صراع كما كان البنك 

يعمل بكل حيادية عندما كان يف �شنعاء وحتت ا�شراف �شلطة ان�شار اهلل ؟ 
اذا كانوا يدعون انهم يحاربون احلوثي فلماذا يجوعون ال�صعب باأكمله ؟ 

اذا كان��وا م��ع ال�صعب فاين املليارات التي ي�صتلمونه��ا من اخلارج ول ت�صل اإلى 
هذا ال�صعب ؟ 

اذا كانوا �صادقني فلماذا مل يقبلوا مببادرة ميناء احلديدة ال�صابقة والتي قدمها 
ال�شيد ل�شرف مرتبات النا�س ؟ 

فه��ل �صيقبلون بهذه املب��ادرة ام �صيظلون يحاربون ال�صع��ب ويتحرك مرتزقتهم 
وابواقهم ال�صيطانية لتحميل احلوثي امل�صئولية ؟ .. 

مب��ادرة ميناء احلديدة ومبادرة حتييد القت�ص��اد تك�صف بكل و�صوح من يقف 
مع �شعبه ومن يقف �شد �شعبه وتف�شح مرتزقة العدوان الذين ي�شعون يف املقايل 

والبا�صات واملنا�صبات لتحميل احلوثي امل�صئولية ... 
نعل��م جيدا ان قيادات املرتزقة ل ميتلكون القرار حتى ل�صئونهم ال�صخ�صية لكن 
ال�صي��د ا�ص��ار بلغة حا�صمة ان هذه املبادرة لإقامة احلج��ة امام دول العدوان فاإما 
ان تقبلها وام��ا ان تتحمل م�شئوليتها يف ا�شتمرارها بت�شييق اخلناق على ال�شعب 

اليمني ... 
اقامة احلجة معنى ذلك اننا نعرف انكم لن ت�شتجيبوا لكل التنازلت واملبادرات 
، لك��ن عليك��م ان تفهموا اننا ل�صنا يف موقف �صعف حت��ى ت�صرون على تعنتكم لن 
بيدك��م الق��رار ، و اذا مل ت�صتجيب��وا لهذه املبادرة فال تلوم��وا ال انف�صكم فال نريد 
بعده��ا ان ن�صمع عويلك��م كما �صمعناه حول ال�صواري��خ البال�صتية .. لن حت�صلوا 
عل��ى هدفكم باإركاع ال�صعب حت��ى يبيع نف�صه لكم فكرامته وعزته وحريته �صتحتم 
عليه ان ي�شتخدم كل المكانيات ل�شتهداف اقت�شادكم وما تدمري �شركة ارامكوا يف 
جيزان تدمريا كليا وا�شتهداف مطار دبي وابو ظبي ال البداية لعلكم تعقلون ... 

ام��ا املرتزق��ة والطاب��ور اخلام���ش والغبياء ف��كل اجرامكم وتريرك��م جلرائم 
الع��دوان ل��ن تنفعك��م وانت��م اخلا�ش��رون فال�شعب يعرف ع��دوه ال��ذي ي�شتهدف 
اقت�ش��اده وكل �ش��ئ وا�شح ف��اذا ما ثار عليك��م ال�شعب قد ت�شبح��ون يوما وانتم 
وعوائلك��م عل��ى ابواب امل�صاج��د يف م�صر وماليزي��ا وابو ظبي ت�صحت��ون الكرامة 

لكنكم لن جتدوها ....

ب��ات  الع��دو معلق��اً ب��ني ماأزق��ني، ماأزق 
موا�شلة العدوان دون حتقيق اأي اإجناز 
يذك��ر واإمن��ا غرق��اً يف م�صتقن��ع ل نهاي��ة 
لقع��ره اأو القب��ول بحل �صيا�ص��ي �صيكون 
مبثابة ن�ص��ر كبر لليمن واليمنيني لأنهم 
حتما �صيفاو�صون م��ن موقع القوة وهذا 
ما مل ي�صت�صيغه العدو حتى الآن وعو�صاً 
عن عدم ال�صماح للوفد الوطني بالو�صول 
اإل��ى طاول��ة امل�ص��اورات يف جني��ف التي 

يح�شره��ا الع��دو ع��رب مرتزقت��ه خاوي 
اليدي��ن بعد قرابة 4 اأعوام من احلرب ما 
جعل��ه يتجه اإلى �صي��اق الت�صعيد جمرًا 
وهو م��ا يح��دث يف ال�صاح��ل الغربي بعد 
فقاع��ة معنوي��ة اأ�صافه��ا و�ص��ول قائ��د 
الق��وات الأمريكي��ة يف املنطق��ة اإلى عدن 
�صناً منهم اأن وج��ود الأمريكي �صي�صيف 

له��م �شيئا و�شيخلق له��م ن�شرًا هو اأعجز 
اأن يحققه ل يف اليمن ول يف غرها وبالتايل 
مل يع��د من خي��ار اأم��ام ال�صع��ب اليمني 
برجال��ه واأبطاله يف كافة ميادين ال�صراع 
ثب��ات  ب��كل  والن��زال  املواجه��ة  �ص��وى 
وا�صتب�صال فه��ي معركة حرية وا�صتقالل 
وكرامة ل تقب��ل الراجع ول الهوان ول 
النك�صار وهو م��ا يدركه جي�صنا وجلاننا 
ال�صعبي��ة وقيادتن��ا ال�صيا�صي��ة و�صعبنا 
ال�صام��د الأب��ي فنح��ن اأم��ام ع��دو اأرعن 
وجمتم��ع دويل مداه��ن ومل يعد من رهان 
�ص��وى على اهلل وعل��ى املي��دان و�صواعد 

الرجال املوؤمنني..
فال يب��دوا اأن احلمقى راغب��ون يف اإيقاف 
الع��دوان بالذات يف ه��ذه املرحلة التي ل 
زال��وا يراهن��ون عل��ى القن��اع الأمريكي 
ال��ذي يغطي جرائمهم يف املحافل الدولية 
ويف اأروقة الأمم املتحدة وجمل�ش الأمن، 
اجل�ص��ع  اإمراطوري��ة  اأن  اإل��ى  اإ�صاف��ة 
الأمريكية ل تريد هي ذاتها اإنهاء املعاناة 
فاحل��رب  اليمن��ي  لل�صع��ب  الإن�صاني��ة 
كم��ا قال قائ��د الثورة يف خطابه��ا الأخر 

مربح��اً  اقت�صادي��اً  م�ص��درًا  اأ�صبح��ت 
لأمريكا ل مياثل��ه اأي م�شدر اآخر، وعلى 
الرغم من اأن العدو اأ�شبح يعرتف بعجزه 
يف ح�ص��م ال�ص��راع ع�صكري��اً لكن��ه ل زال 
يراه��ن اأي�صاً عل��ى احل��رب القت�صادية 
الوطني��ة  العمل��ة  و�ص��رب  واحل�ص��ار 
معتقدًا اأن ذلك �صيجعل اليمنيني يركعون 
غ��ر م��دركاً اأن لليمن��ني رب��اً ل��ن يركهم 
تنك�ص��ر  واإرادة ل  ل��ن يخذله��م  وقائ��دًا 
وعزائ��م ل توه��ن وما يح��دث يف ميادين 
ال�ش��رف والب�شالة والعط��اء والت�شحية 
خلر مث��ال فحينما يواجه ف��ردًا جماهدًا 
الع�ص��رات من جنود ال�صيطان باحلجارة 
فه��ذا لي�ش �ص��وى �صاه��دًا عل��ى اأن معّية 
اهلل ه��ي اأقوى م��ن معّية اأمري��كا واأن من 
بي��ده ال�صم��اوات والأر�ش بي��ده الن�صر 

والتمكني لأوليائه امل�صت�صعفني.
وما يج��ب اأن نلتفت اإليه ه��و ال�صتجابة 
العملية لتوجيهات قائد الثورة يف خطابه 
الأخ��ر بالتح��رك العمل��ي واجل��اد على 
كل امل�صتوي��ات الع�صكري��ة والقت�صادية 
املعاجل��ات  م��ع  اجل��اد  والتفاع��ل 
القت�صادية للحد من تاأثر �صرب العملة 
اليمني��ة وكذل��ك موا�صل��ة النف��ر العام 
ومزيدًا من البذل والعطاء حتى ياأذن اهلل 

بالن�صر وهو خر النا�صرين.

بني مأزقـــــني صادق البهكلي
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اأعوذ باهلل من ال�صيطان الرجيم
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

احلم��د هلل رب العامل��ني، واأ�صه��د اأن ل اإل��ه اإل 
اهلل املل��ك احلق املبن، واأ�شه��د اأن �شيدنا حممدا 
عب��ده ور�صول��ه خامت النبي��ني، الله��م �صل على 
حممد وعل��ى اآل حممد وبارك عل��ى حممد وعلى 
اآل حمم��د، كم��ا �صلي��ت وبارك��ت عل��ى اإبراهيم 
وعل��ى اآل اإبراهيم اإنك حميد جميد، وار�ش اللهم 
بر�ص��اك ع��ن اأ�صحاب��ه الأخي��ار املنتجبني وعن 

�صائر عبادك ال�صاحلني.
اأيها الإخوة والأخوات..

�صعبنا اليمني امل�صلم العزيز..
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

امل�صتج��دات  بع���ش  ع��ن  الي��وم  نتح��دث 
ال�صيا�صية والقت�صادية والع�صكرية ونحاول اإن 
�ص��اء اهلل اأن نخت�ص��ر يف احلديث ونركز على اأهم 

النقاط الواردة يف هذا ال�شاأن.
بداية نتحدث عن ف�صل انعقاد جولة امل�صاورات 
الت��ي كان م��ن املزمع انعقاده��ا يف جنيف، وكلنا 
نعلم وبو�صوح اأن ال�صبب الرئي�صي لف�صل انعقاد 

هو  امل�ص��اورات  قل��ة هذه  عر
ل��ف  حتا

الع��دوان 
يف 

خروج و�صفر الوف��د الوطني من �صنعاء باجتاه 
جنيف، نحن كنا منذ بداية العدوان واإلى اليوم، 
نحن اليوم بعد اأكرث م��ن ثالث �صنوات، يف العام 
الراب��ع للع��دوان، كنا ط��وال الف��رة املا�صية ل 
منان��ع اأبدا من احلوار ول م��ن ال�صعي للو�صول 
اإل��ى ح��ل �صلمي لوق��ف ه��ذا الع��دوان، واأ�صا�صا 
موقفن��ا من��ذ بداي��ة الع��دوان واإل��ى الي��وم ه��و 
الدف��اع، الدفاع ع��ن النف�ش، الدف��اع عن الأر�ش 
والعر�ش، الدفاع عن اأنف�صنا وكرامتنا وحريتنا 
وا�صتقاللن��ا ك�صع��ب مين��ي م�صل��م، فل�صن��ا نحن 
ك�صع��ب ميني من اتخ��ذ القرار باحل��رب اأو كان 
يري��د هذه احلرب اأو ي�صع��ى لهذه احلرب، نحن 
ك�شع��ب مين��ي اعت��دي علين��ا وكن��ا م�شطري��ن 
للدف��اع، الدف��اع ع��ن اأنف�صن��ا ع��ن اأر�صن��ا، عن 
عر�صنا ع��ن كرامتنا، عن حريتنا ع��ن ا�صتقاللنا 
وه��ذا م�صروع ومكف��ول لنا ب��كل العتبارات، يف 
ال�ش��رع ال�شماوي والقان��ون الأر�شي، ومنذ ذلك 
اليوم نحن نوؤكد على �صرورة وقف هذا العدوان 
واأن��ه ع��دوان غ��ر م��رر نهائي��ا، ول �صرعية له 
نهائي��ا، ول ميتلك احلق اأبدا ل ابتداء ول انتهاء 
ول فيم��ا يفع��ل ول يف اتخ��اذ ق��راره ب�ص��ن ه��ذا 
الع��دوان، فه��و ع��دوان اأجنبي من قب��ل حتالف 
الع��دوان، الدول املتحالفة يف ه��ذا العدوان على 
راأ�شه��ا النظام ال�شعودي حت��ت اإ�شراف اأمريكي 
وت��ودد اإل��ى اإ�صرائيل وعلى �صع��ب وبلد م�صتقل 
هو اليمن، ويف املراحل املا�صية انعقدت جولت 
للم�صاورات واملفاو�صات يف جنيف ويف بيل ويف 
الكويت وجرت كذلك الكثر من الزيارات �صواء 
من قبل مبعوثن من الأمم املتحدة اأو اأطراف 
دولي��ة اأخرى، جاءوا اإل��ى �صنعاء والبع�ش 
اإل��ى م�صق��ط، واأخ��ذ ورد، كث��ر وكثر خالل 
املراح��ل املا�صية، بل �صه��دت املرحلة املا�صية 
حوارا مبا�شرا مع النظام ال�شعودي يف اجلولت 
م��ا عرف اآنذاك بجولت ظهران اجلنوب، خالل 
ه��ذه املراحل املا�شي��ة كان الطرف 
حتال��ف  وه��و  املعت��دي 
الع��دوان ه��و 
 ، ملتعن��ت ا

ه��و 
مل�ص��ر  ا
عل��ى 

علي��ه  باحل�ص��ول  يرغ��ب  م��ا  عل��ى  احل�ص��ول 
م��ن خ��الل احل��رب بالطريق��ة الدبلوما�صي��ة اأو 
ال�شتم��رار يف خي��اره الع��دواين، وال��ذي يريده 
ه��و ال�صيط��رة التام��ة عل��ى �صعبنا وعل��ى بلدنا 
حت��ت عناوي��ن كث��رة واأن يجرد ه��ذا البلد من 
كل عنا�ص��ر القوة واملنع��ة وال�صتقالل ويتحكم 
ب�شكل مطلق وتام يف قراره ال�شيا�شي ويف التحكم 
حتى بو�شعه الع�شك��ري والأمني والقت�شادي 
حت��ت غط��اء دبلوما�ص��ي ولك��ن ف�ص��ل يف ذلك يف 
يف  ال�صتم��رار  اإل��ى  فاجت��ه  املا�صي��ة  املراح��ل 
احل��رب والعدوان على هذا البل��د، ولذلك عندما 
ناأت��ي لدرا�ص��ة ما ح�ص��ل موؤخرا وم��ا �صاب هذه 
العملي��ة حت�صر مل�ص��اورات يف جني��ف جند اأن 
اجتاه حتالف الع��دوان لإف�صال هذه امل�صاورات 
كان اأ�ص��ال، كان بني��ة متعم��دة واإرادة م�صبق��ة 
وتوج��ه فعلي لإف�صال ه��ذه امل�صاورات لأن قوى 
العدوان لي�صت جادة ول راغبة يف الو�صول اإلى 
ح��ل �صلمي من�ص��ف وعادل، ه��ي ل تريد ذلك، ل 
تقبل باأي حلول من�شفة ول ت�شعى للو�شول اإلى 
حلول من�شفة، لها اأهداف وا�شحة حتدثنا عنها 
والواق��ع ي�شه��د مبا قلن��اه وهذه الأه��داف التي 
ه��ي ال�صيطرة املبا�صرة على ه��ذا البلد جغرافيا 
اقت�صادي��ا �صيا�صيا حت��ت كل العناوين، �صيطرة 
�صامل��ة مبا�صرة بكل ما تعنيه الكلمة، هي ت�صعى 
للو�ش��ول اإل��ى حتقي��ق ه��ذه الأه��داف باحلرب 
والعدوان اأو حتت الغطاء الدبلوما�صي، فعندما 
تلح��ظ اأنه��ا ل ت�ص��ل اإل��ى ه��ذه النتيج��ة حتت 
الغطاء الدبلوما�صي حتول تعاطيها الدبلوما�صي 
م��ع م�صاعي الأمم املتحدة، حت��ول تعاطيها هذا 
تعاطيا خمادعا لذر الرماد يف العيون على حقيقة 
تعنته��ا واإ�صرارها على ال�صتم��رار يف عدوانها، 
هذا الذي ح�شل جت��اه امل�شاورات الأخرية واإل 
فما الذي يربر عرقلة واإعاقة �شفر الوفد الوطني 
ال��ذي مل يكن لدي��ه اأي �شروط م�شبق��ة، هو كان 
يريد فقط ال�صفر بطريقة اآمنة ت�صمن له الو�صول 
اإلى جني��ف باأم��ان والنتهاء من امل�ص��اورات ثم 
الع��ودة باأمان اإلى �شنعاء، هذا الذي كان يريده 
الوف��د الوطن��ي ونري��ده يف ه��ذا البل��د، وتريده 
اجله��ات الر�صمي��ة ممثل��ة باملجل���ش ال�صيا�ص��ي 
الأعل��ى، نري��ده كمكونات �صيا�صي��ة م�صركة لها 
موقف وا�شح �شد الع��دوان، وهذا لي�س �شرطا، 
ه��ذا هو حق طبيعي وح��ق مكفول واإل فما الذي 
نفر�صه، نفر�ش اأن يخو���ش التجربة ال�صابقة 
الوف��د الوطن��ي، جتربته ال�صابق��ة يف عام 2015 
عندما �صافر اإلى جنيف نف�صها كيف متت معاملته 
و�صع��ت دول حتال��ف الع��دوان اإل��ى اإذلل��ه بل 
رمب��ا كانت لها نيات اأ�صواأ، ل��ول اأن جهود اآنذاك 
بذل��ت، واإل فهي عرقلته واأعاقت��ه ومتت عرقلته 
يف جيبوتي اأول، من��ع من العبور يف اأجواء دول 
معين��ة، وا�شته��دف باأ�ش��كال متع��ددة، وكان 

يعي�ش حالة اخلط��ر اآنذاك، والإح�صا�ش بانعدام 
الأم��ان يف ذل��ك ال�صف��ر، الإح�صا���ش باخلطورة، 
وق�ص��ة طويل��ة وتفا�صي��ل كثرة يتح��دث عنها 
الإخوة ال�صيا�صي��ون والإعالميون بالتف�صيل، ل 

ندخل اإلى تفا�صيلها.
جمم��ل الأم��ر اأن الوف��د الوطن��ي يف اجلولت 
ال�صابقة ومنها اجلولة الأولى اإلى جنيف تعر�ش 
للمخاط��ر املتنوعة والإعاق��ات املتعددة و�صول 
اإل��ى اإعاقت��ه لفرة طويلة عن الع��ودة وو�صول 
اإل��ى اأن تطل��ب من��ه اآن��ذاك الأم��م املتح��دة اأن 
يق��دم، الوفد الوطني نف�ص��ه، اأن يقدم هو م�صبقا 
التن��ازل ع��ن اأي تعوي�ش��ات يف ح��ال ا�شتهدافه 
مقابل اأن تقوم الأمم املتحدة باإعادته اإلى البالد، 
و�ص��ول اإلى هذه الدرجة، هل بع��د هذه الدرجة 
�ص��يء؟ اأن يق��ال نح��ن ل ميك��ن اأن نعيدك��م اإلى 
اليمن اإل اإذا كتبتم تن��ازل لالأمم املتحدة عن اأي 
تعوي�صات تلزمه��ا اإذا ا�صتهدفتم، يعني امل�صكلة 
كان عنده��م اآنذاك اأنه��م ل يتحملوا التعوي�صات 
اإذا اأبي��د الوف��د الوطن��ي وا�صتهدف��ت الطائ��رة 
الت��ي تقل��ه، اأه��م �ص��يء ل يلزمه��م تعوي�صات، 
فق��ط امل�صكلة ه��ي التعوي�صات اأما حي��اة الوفد 
الوطن��ي م�صاألة ثانوية، بع��د انتهاء اأي�صا جولة 
امل�ص��اورات يف الكوي��ت من��ع الوف��د الوطني من 
الع��ودة اإلى الوطن ولأ�صهر، ولأ�صهر ومل نتمكن 
اآن��ذاك من اإعادت��ه اإلى البالد اإل��ى بعملية تبادل 
بع��د اأن جن��ح الأمن القوم��ي يف تل��ك املرحلة يف 
اعتق��ال جوا�صي���ش اأمريكي��ني وعلى �ص��وء ذلك 
مت التب��ادل واملقاي�ص��ة برحل��ة لع��ودة الوطني 
يف مقاب��ل اإخراج اأولئ��ك اجلوا�صي�ش الأمريكيني 
وت�صلميهم ع��ر �صلطنة عمان، واأمك��ن اآنذاك اأن 
تاأت��ي رحلة بالوف��د الوطني، ف��اإذن نحن يف هذه 
املرحلة احل�شا�شة واأمام عدو ي�شتبيح كل �شيء، 
ي�شتبيح قتل الأطفال، ما بالك بقتل اأع�شاء الوفد 
الوطن��ي الذي��ن هم كب��ار، رجال، ه��و ي�شتهدف 
الأطف��ال عم��دا ويقتلهم، ي�شتهدفه��م وهو يعرف 
اأنهم اأطفال، ينكر يف البداية ثم يعرتف يف الأخري 
يف بع�ش من اجلرائم، اأما البع�ش اأو الكثر منها 
فيتجاه��ل م��ا يفع��ل وكاأنه يقتل جم��رد دجاج اأو 
حيوان��ات عادية جدا، ي�صرخ���ش دماء ال�صعب 

اليمني لالأ�صف.
اأن  الوطن��ي كان املطل��وب  الوف��د  فعل��ى كل 
يحظ��ى بحق��ه يف النق��ل الآم��ن عن طري��ق دولة 
حمايدة وحتت �صمانة دولة حمايدة تقوم بنقله 
اإل��ى جني��ف، �ص��واء عم��ان، �صلطنة عم��ان كبلد 
�شقي��ق ولي���س جزءا م��ن حتالف الع��دوان على 
اليم��ن اأو اأي دولة لي�شت �شريكة يف هذا العدوان 
وت�صم��ن وتنقل، ت�صم��ن اأمن الوف��د وتنقل هذا 
الوف��د لإجراء احلوار وامل�ص��اورات ثم العودة، 
نح��ن عر�صن��ا اأن��ه ل مانع لدين��ا اأن تك��ون هذه 
الدولة اإم��ا ال�صني اإما رو�صيا ب��ل حتى الكويت، 

اخلونة مكشوفون بأنهں سبب لألزمة االقت�����������������������������صادية وعلى شعبنا أن يعي هذه احلقيقة
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الـــــــــعـــــــــدوان إلفـــــشـــــال  < اجتـــــــــــاه حتــــــالــــــف 
مـــفـــاوضـــات جــنــيــف كــــان بــشــكــل متعمد 
يـــريـــد  ال  الــــــعــــــدو  ألن  مـــســـبـــقـــة  وبــــنــــيــــة 

الوصول حلل سلمي منصف وعادل

أنــهــا  الـــــعـــــدوان  تـــالحـــظ دول  < عـــنـــدمـــا 
لــــــن تــــصــــل ألهـــــدافـــــهـــــا عــــبــــر الـــطـــريـــقـــة 
الــدبــلــومــاســيــة فــهــي تــتــجــه لــلــمــخــادعــة 

وذر الرماد في العيون

< ال يـــوجـــد مـــبـــرر لــعــرقــلــة ســـفـــر الـــوفـــد 
فــقــط  أراد  الــــــــذي  املـــــفـــــاوض  الــــوطــــنــــي 
الــوصــول إلــى جنيف بــأمــان والــعــودة إلى  

صنعاء بأمان بعد انتهاء املفاوضات

< ما طلبه الوفد الوطني املفاوض ليس 
شرطًا بل هو حق طبيعي ومشروع

< لم نعارض أن تكون الصني أو روسيا 
بل حتى الكويت هي الدولة التي تؤمن 

نقل الوفد املفاوض إلى جنيف

عـــــدم  اشــــــتــــــرطــــــوا  الـــــــــعـــــــــدوان  دول   >
أو  مـــريـــضـــة  أو  مــــريــــض  أي  اصــــطــــحــــاب 
جــريــح وال أي أحـــد مــع الــوفــد املــفــاوض 

وهذا ليس من حقهم

< لــــم يـــكـــن هـــنـــاك جـــديـــة لـــــدى حتــالــف 
الــــعــــدوان فـــي الــــوصــــول إلــــى نــتــيــجــة في 
هــذه املــفــاوضــات، ولــم يوافقوا على أن 
يــحــضــر وفــــد ســـعـــودي أو إمــــاراتــــي إلــى 

جنيف

< وفـــــد املـــرتـــزقـــة الــــــذي أرســـلـــتـــه دول 
العدوان للمشاورات في جنيف ال ميتلك 

القرار حتى في شؤونه الشخصية

< لم نتمكن من إعادة الوفد الوطني املفاوض آنذاك إال من خالل عملية تبادل بعد أن ألقى األمن القومي 
القبض على جواسيس أمريكيني في اليمن ومتت مبادلتهم بالوفد املفاوض

< سبق أن انعقدت عدة جوالت من املفاوضات واحلوار وكان العدوان دائمًا متعنتًا وساعيًا للسيطرة التامة على شعبنا وبلدنا

< كان املطلوب أن يحظى الوفد الوطني بحقه في احلصول على نقل آمن عبر طيران دولة محايدة ليست شريكة في العدوان

<  نـــــحـــــن كــــشــــعــــب ميـــــنـــــي اعـــــــتـــــــدي عــــلــــيــــنــــا وكــــــنــــــا مــــضــــطــــريــــن لـــــلـــــدفـــــاع عـــــــن أنــــفــــســــنــــا وحـــــريـــــتـــــنـــــا واســـــتـــــقـــــاللـــــنـــــا وهـــــــــــذا حـــــــق لـــنـــا
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مع اأنها جزء مما يعرف به دول حتالف العدوان 
واإن كن��ا ن�صن��ف موقفه��ا اأن��ه اأدن��ى بكث��ر من 
بع���ش املواقف، لكن الكوي��ت بحكم اأنها رعت يف 
املا�ص��ي امل�صاورات يف بلده��ا مل منانع اأن تكون 
الطائ��رة كويتي��ة ب�شمان��ة كويتي��ة، اأي ط��رف 
يق��ول اأن��ا م�صتعد اأن اأنق��ل الوفد عل��ى �صمانتي 
كبلد معني مثال حماي��د لي�ش جزءا من العدوان، 
اأحتم��ل امل�صوؤولية، اأنقل هذا الوفد واأعيده، هذا 
هو اأق��ل القليل ال��ذي كان مطلوب��ا ولي�س �شرطا 
لأن��ه حق طبيعي جدا لوف��د من وطن من بلد من 
�صع��ب ترتكب بحق��ه اأب�صع اجلرائ��م، ي�صتبيحه 
اأع��داوؤه، يقتلون اأطفاله ون�ص��اءه، ي�صنون عليه 
حرب��ا �صامل��ة، يتحكمون يف اأجوائ��ه، ل اأجواوؤه 
اأمن��ة ول كث��ر م��ن الأج��واء اأي�ص��ا ميك��ن اأن 
يتعر���س لال�شتهداف يف اأي ظ��رف يف اأي مرحلة 
م��ن املراحل، امل�صاأل��ة الثانية الت��ي ركزت عليها 
دول الع��دوان ه��ي من��ع ا�شطح��اب اأي جرحى 
اأو مر�صى م��ع الوفد الوطن��ي ونقلهم للعالج يف 
اخل��ارج، �صواء اإلى عمان اأو حت��ى اإلى اأوروبا، 
اأو حت��ى اإلى اأوروبا، مل يقبل��وا، مع اأنهم عندما 
عار�ص��وا يف البداي��ة نق��ل اجلرح��ى واملر�ص��ى 
واملحتاج��ني لل�صف��ر حل��الت حرج��ة، حل��الت 
حرج��ة، عل��ى م�صت��وى اجلرحى البع���ش منهم 
جرحى مت�صررين جدا م��ن العدوان، وحالتهم 
ح��الت ا�صتثنائي��ة حتت��اج لل�صف��ر يف اخل��ارج، 
كذلك املر�صى ح��الت حرجة جدا حتتاج لل�صفر 
للع��الج يف اخلارج، اأت��ت دول العدوان لت�شرتط 
هي، هذا �شرطها ه��ي عدم ا�شطحاب اأي مري�س 
اأو مري�ص��ة م��ن اأبناء ه��ذا ال�صعب مم��ن يحتاج 
للع��الج يف اخل��ارج اأو جري��ح اأو جريح��ة مم��ن 
يحت��اج للع��الج يف اخل��ارج، ل كب��ار ول �صغار 
ول رج��ال ول ن�شاء، ول نق��ل اأي اأحد، لي�س لهم 
احل��ق اأن ي�شرتط��وا ه��ذا ال�ش��رط، ا�شرتاطات 
جمحف��ة ول اإن�صاني��ة ول قانوني��ة ل ت�صتند اإلى 
ح��ق قان��وين ول حتمل اأي�ش��ا ذرة م��ن امل�شاعر 
فه��ذا  الإن�ش��اين  احل��ق  يف  واعتب��ار  الإن�شاني��ة 
التعن��ت وه��ذه الإعاق��ات الت��ي حر�ص��ت فيه��ا 
دول حتال��ف العدوان على اأن يك��ون �صفر الوفد 
حمفوفا باملخاطر وغ��ر م�صمون الأمن والأمان 
ول العودة حتى، وي�صتند فقط اإلى جمرد وعود 
كاذب��ة من عدو غا�شم ظامل م�شتهرت م�شتبيح لكل 
احلرم��ات فحر���ش بهذا اإل��ى اإعاقة �صف��ر الوفد 
الوطن��ي وه��ذا كان اأم��را مق�ص��ودا ه��ذا �ص��يء 
وا�ش��ح، كان اأمرا مق�شودا لأنه مل يكن هناك من 
جدي��ة مطلقة لدى حتالف العدوان للو�صول اإلى 
نتيج��ة من هذه امل�صاورات عل��ى الإطالق ولذلك 
مل يتجاوبوا باأن يح�شر وفد �شعودي اأو يح�شر 
اإمارات��ي اإلى جني��ف واكتف��وا باإر�صال جمموعة 
م��ن خونة الوط��ن وخونة الوطن م��ن املعروف 
واملقط��وع ب��ه اأنه��م ل ميتلك��ون الق��رار حتى يف 

اأنف�صهم حتى يف �صئونهم ال�صخ�صية والعتيادية 
ج��دا اأي��ن يذهب واأي��ن يجي وه��ذا يحت��اج اإلى 
ق��رار �شع��ودي، اأي��ن ي�شتق��ر ه��ل يف ع��دن اأم يف 
الريا���ش اأم يف الإم��ارات اأم يف م�ص��ر اأين ي�صكن 
وه��و اأمر �صخ�صي يحتاج فيه اإلى قرار وموافقة 
�صعودية اأو اإماراتية هل ي�صتقر باأ�صرته وعائلته 
يف الإم��ارات ليكون مبثابة رهين��ة بيد الإماراتي 
اأم يف ع��دن اأمر يخ���ش الإماراتي، اإذا كان اأولئك 
اخلونة من الب��الد ل ميتلكون القرار يف �صئونهم 
ال�صخ�صي��ة ول ي�صتطيع��ون الب��ت فيه��ا اإل مبا 
يرديه ال�شعودي اأو يريده الإماراتي فكيف ميكن 
اأن يذهب��وا اإل��ى هن��اك واأن يخو�ص��وا يف ق�صايا 
رئي�صة يف م�صائل مهمة للو�صول اإلى حلول لوقف 

هذا العدوان.
هذا العدوان مرتبط ب�شكل مبا�شر بال�شعودي 
والإمارات��ي حتت اإ�شراف اأمريكي حتت اإ�شراف 
اأمريك��ي مبا�صر من جانب الأمريك��ي والأمريكي 
بنف�ص��ه كان غ��ر متفائل بخ�صو���ش جناح هذه 
امل�ش��اورات ول يعلق الأمل على اأن يكون لها اأي 
ح�شيلة اإيجابية اأو اأي نتيجة اإيجابية و�شدرت 
ت�صريح��ات م��ن م�صئول��ني اأمريكي��ني تقل��ل من 
اأهمي��ة هذه امل�ص��اورات ومن اأهمي��ة ما ميكن اأن 
تخرج ب��ه هذه امل�ص��اورات، لأن الأمريكي نف�صه 
هو غر راغب يف وق��ف هذا العدوان هو م�صتفيد 
من هذا العدوان، هذا العدوان ا�صتغله وا�صتفاد 
منه ب�شكل كبري وهائ��ل جدا حتى اأ�شبح م�شدر 
دخ��ل ورمبا ل مياثله اأي م�ش��در دخل اآخر على 
ال��دولرات  ملي��ارات  القت�ش��ادي،  امل�شت��وى 
اجتهت هل هن��اك اأي �شلع��ة اأمريكية يف املنطقة 
العربي��ة ميك��ن اأن يح�ص��ل م��ن خالله��ا يف غ��ر 
ظ��روف الع��دوان هذه ويف غري �شفق��ات ال�شالح 
و�صفق��ات ال�صيا�صة و�صفقات املواقف و�صفقات 
متنوع��ة باأ�ص��كال خمتلفة ح�ص��ل يف مقابلها على 
مئ��ات املليارات م��ن الدولرات وه��ذا من خالل 
هذا العدوان، من جانب ال�شعودي الكثري الكثري 
ال��ذي ح�شل عليه وكذلك من اجلانب الإماراتي، 
اإ�صاف��ة اإل��ى الأجندة التي تنفذ ل��ه على الأر�ش 
وه��ي تنطلق على اأ�شا���س موؤامراته وخمططاته 
التي يعمل عليها منذ زمن فالأمريكي م�صتفيد من 
هذا الع��دوان بكل اأ�ص��كال ال�صتف��ادة اقت�صاديا 
و�صيا�صيا وتنفيذا لأجندته التدمرية يف املنطقة 
وتعزي��زا ل�صيطرت��ه ع��ر اأدواته تل��ك، هو غر 
راغب ول حري�ش على وقف هذا العدوان وعلى 
الو�ص��ول اإلى ح��ل �صلمي، يه��م الأمريكي م�صاألة 
واح��دة هو يحر�ش عليه��ا ب�صكل كبر جدا اأن ل 
يلح��ق به عار هذا الع��دوان واأن ل حت�شب عليه 
اجلرائم اأن يوفر الغطاء التام والكامل وال�صامل 
لهذا العدوان عل��ى بلدنا واأن ي�شرف عليه ب�شكل 
مبا�ش��ر واأن يك��ون له دور اأ�شا�ش��ي وحموري يف 
ه��ذا العدوان ورئي�صي جدا ب��كل ماتعنيه الكلمة 

بحي��ث لول ذلك الدور الأمريكي مل يكن العدوان 
اأ�ص��ال وم��ع ذل��ك حت�ص��ب اجلرائ��م والك��وارث 
واملا�ش��ي والفظائع على النظام ال�شعودي ومعه 
النظام الإماراتي، اأما الأمريكي فياأتي بعد احلني 
والآخر ليق��دم نف�صه على اأنه راع لل�صالم ويحث 
جمي��ع الأطراف لاللتزام باحل��ل ال�شلمي ويقول 
لي���س هن��اك اإمكاني��ة لأي حل ع�شك��ري يف اليمن 
ولي���ش هناك خيار اإل احلل ال�صيا�صي وال�صلمي، 
احل��ل ال�شيا�ش��ي هذا ال��ذي يقول باأن��ه ل يوجد 
بدي��ل عنه ياأت��ي هو ليعيقه يف كث��ر من الأحيان 
عر ا�صتمراره يف توفر الغطاء الالزم ل�صتمرار 
هذا العدوان وتاأمني ما يعتمد عليه هذا العدوان 
من �ص��الح وخط��ط واإدارة ع�صكري��ة، ي�صتمر يف 
ذل��ك بكله وي�صتمر يف مقاب��ل ذلك ما يح�صل عليه 
من تدفق مئات املليارات من اخلزانة ال�شعودية، 
ه��ذا الذي يحدث من جانب الأمريكي.فف�شل هذه 
امل�ص��اورات يعود اإلى اأنه مل يكن هناك من جدية 
ل الأمريكي ول الريطاين ول من معهما من دول 
الغرب ول م��ن قبل الدول املبا�صرة يف تنفيذ هذا 
الع��دوان، النظ��ام ال�شعودي يف املقدم��ة النظام 
الإمارات��ي اإل��ى جانبه ولك��ن هذا العم��ل يهدف 
اإل��ى ذر الرماد يف العي��ون وتقدمي العامل الغربي 
عل��ى اأنه يدعو اإلى ال�صالم بعد �صل�صلة هائلة من 
اجلرائم املروعة والفظيع��ة الوح�صية جدا التي 
و�صل �صداها اإلى خمتلف اأقطار الأر�ش واآخرها 

جرمية قتل الأطفال يف احلافلة يف �صحيان. 
عندم��ا تك��رث اجلرائ��م وتكر وي�ص��ل �صداها 
اإلى اأرجاء املعمورة يتحرج الأمريكي اأن يتلب�ش 
بع��ار ه��ذه اجلرائم ومعه بع�ش ال��دول وترتفع 
الأ�ص��وات يف املجتمعات الأوروبية ولدى بع�ش 
الأمريكي��ني بع���ش ال�صا�ص��ة وبع���ش املنظمات 
ب�شرورة وقف بيع ال�شالح اإلى النظام ال�شعودي 
والنظ��ام الإمارات��ي وحينه��ا يح��اول الأمريكي 
ويحاول الريطاين كل منهما ي�صعى اإلى اأن يقدم 
نف�صه من جديد على اأنه يبذل جهودا يف الأ�صا�ش 
لوق��ف هذه احلرب ولإيقاف ه��ذا العدوان ولكن 
يف واقع احلال هو ي�صعى بكل جد اإلى اأن ل يكون 
هناك حل فعلي من�صف وعادل يرتب عليه وقف 

هذا العدوان.
نحن نقول التريرات التي ارتبطت مبنع �صفر 
الوف��د الوطني اإل��ى اخلارج كل تل��ك التريرات 
ل م�صداقي��ة له��ا لي�ص��ت م��ررا يف الواق��ع، ل 
ا�ش��رتاط دول الع��دوان ملن��ع نق��ل جرح��ى اأو 
مر�ص��ى اإل��ى اخلارج، حت��ى اإلى اأوروب��ا ب�صكل 
مبا�ص��ر ولي���ش عر عم��ان ول م�صاأل��ة اأن ي�صافر 
الوف��د الوطني عن طري��ق و�شيط اآخ��ر بطريقة 
اآمن��ة �شواًء من الأط��راف الإقليمي��ة اأو الدولية 
غ��ر م�صركة ب�صكل مبا�ص��ر يف العدوان وح�صل 
يف املا�ص��ي يعن��ي رحالت عر عم��ان وح�صل يف 
املا�ص��ي اأي�صا �صمانات قدم��ت فلماذا هذه املرة 

ل قدم��ت �صمانات ول توف��رت رحالت عر دول 
غ��ري م�شرتكة ب�شكل مبا�ش��ر يف العدوان، الهدف 
هو م��ا ذكرناه، الهدف هو ال�شتمرار يف العدوان 
وذر الرم��اد بع��د �صل�صل��ة كب��رة م��ن اجلرائ��م 
وال�شتم��رار يف الع��دوان والت�شعي��د الع�شكري 
وحت��ت  امل�شتوي��ات  كل  وعل��ى  والقت�ش��ادي 
عنوان اأنه مل يكن هناك من فر�صة لإجراء جولة 
م�ص��اورات ونح��ن نوؤكد اأننا مل منان��ع ل يف �صفر 
الوف��د كان املق�صود اأن ي�صافر فقط بطريقة اآمنة 
وهذا حق طبيع��ي م�شروع واأن كل الإعاقات كل 
م��ا اعتم��دت عليه دول التحالف يف ه��ذا العدوان 
الإجرام��ي الوح�صي مبن��ع �صفر الوف��د الوطني 
كله��ا ل مرر لها، ل �صعيه��م لل�صغط لل�صفر عر 
طائ��رات الأم��م املتح��دة وهذه ه��ي طريقة غر 
اآمن��ة بتاتا بتات��ا الأمم املتح��دة نف�صها تتعر�ش 
احلرب��ي  الط��ريان  م��ن  لالختط��اف  طائراته��ا 
املع��ادي والإجب��ار لطائراته��ا عل��ى الن��زول يف 
مط��ارات ال�صعودي��ة وبطريق��ة مهين��ة ومذل��ة 
والأم��م املتح��دة نف�صها يف جولة جني��ف الأولى 
عجزت اأ�ص��ال عن ال�صفر بطريق��ة اآمنة و�صل�صلة 
وم��ن دون عراقيل بالوفد الوطني كانت ترغم اأن 
تنزل اأن تتاأخر اأن تذهب اأن ل متر بتلك الأجواء 
اأو تل��ك عجزت عن اإعادة الوفد الوطني كما قلنا 
طلب��ت تقدمي تنازل اأن يتنازلوا عن التعوي�صات 
اأن يتنازل��وا ع��ن حياتهم وع��ن اأرواحهم فالأمم 
املتح��دة الت��ي ل ت�صتطيع حماي��ة نف�صها حماية 
رحالتها وجتر على النزول جتر طائراتها على 
النزول يف املطارات ال�صعودية كيف تقدر على اأن 
توؤمن الوفد الوطن��ي والتفا�صيل يف هذا اجلانب 
تطول وكما قلنا ميك��ن اأن ي�صتكملها ال�صيا�صيون 
والإعالميون الذين �صيتحدثون يف هذا ال�صاأن بال 

�صك. 
اأنتق��ل يف احلديث اإلى املح��ور الثاين وهو فيما 
يتعل��ق بالو�شع القت�ش��ادي يف الآونة الأخرية 
تزاي��دت عملي��ات ال�شته��داف للعمل��ة الوطنية 
وت�ص��ررت العملة الوطنية اإلى حد كبر وفقدت 
ن�صب��ة كب��رة م��ن قيمتها فيم��ا ت�صب��ب بارتفاع 
الأ�شع��ار وحت��ى يف امل��واد الأ�شا�شي��ة يف القمح 
والحتياج��ات ال�صرورية للحي��اة، هذا مل ياأتي 
من عبث ول من فراغ هذا كان منذ البداية جزاء 
رئي�شي��ا من احلرب على بلدن��ا ومن ال�شتهداف 
الظ��امل ل�صعبن��ا اليمني امل�صل��م العزيز املظلوم، 
م��ن  كث��ر  هن��اك  كان  املا�صي��ة  املراح��ل  ويف 
الإجراءات اإج��راءات كثرة نفذتها دول حتالف 
العدوان بهدف الإ�شرار باقت�شادنا املحلي دعك 
م��ن الق�ش��ف املبا�ش��ر ال��ذي ركز عل��ى كثري من 
املن�ش��اآت القت�شادية وال�شته��داف ب�شكل كبري 
ملن�صاآت متنوعة ومتع��ددة مثل مطارات وميناء 
اأو متاجر اأو اأ�ص��واق اأو غر ذلك لكن ك�صيا�صات 
اأو كخط��ط حر�ص��ت دول حتالف الع��دوان على 

احت��الل كل املناط��ق الت��ي يتوفر فيه��ا البرتول 
النفط وكذلك الغاز احتالل ماأرب واحتالل �صبوة 
واحت��الل ح�صرم��وت وال�صيطرة ب�ص��كل مبا�صر 
عل��ى كل املن�ص��اآت والآبار النفطي��ة والغازية يف 
الب��الد حر�صت على احتالل معظم املنافذ الرية 
واأ�صبح��ت يف واقع احلال املناف��ذ الرية �صواًء 
يف احل��دود م��ع ال�صعودية اأو احل��دود مع عمان 
كٌل منه��ا حتت احت��الل مبا�شر للع��دوان وحتت 
�صيطرة مبا�صرة من قبل حتالف العدوان وبالتايل 
التحك��م عل��ى ما ياأت��ي اإلى البالد �صم��ن �صيا�صة 
احل�صار اجلائر، كذل��ك ال�صيطرة املبا�صرة على 
الأج��واء ومن��ع اأي رح��الت اقت�شادي��ة اأو غري 

اخلونة مكشوفون بأنهں سبب لألزمة االقت�����������������������������صادية وعلى شعبنا أن يعي هذه احلقيقة
السيد القائـــــــــــــــــــد في خطابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــول آخر التطورات

< إذا كـــان وفـــد املــرتــزقــة ال ميــتــلــك الــقــرار 
حــتــى فـــي شـــؤونـــه الــشــخــصــيــة فــكــيــف ميكن 
مفاوضات  يقود  وأن  جنيف  إلــى  يذهب  أن 
فــــي قـــضـــايـــا رئـــيـــســـيـــة لـــلـــوصـــول إلـــــى حــلــول 

للعدوان؟

< األمريكي بنفسه لم يكن متفائاًل في جناح 
هذه املشاورات ولم يعلق عليها أي آمال

< األمــريــكــيــون لــيــســوا راغـــبـــني بــوقــف هــذا 
الــــعــــدوان ألنـــهـــم مــســتــفــيــدون مــنــه بشكل 
كبير وهــائــل حتى أصبح مصدر دخــل لهم 

على املستوى االقتصادي

< األمريكي مستفيد من هذا العدوان 
بـــكـــل أشــــكــــال االســــتــــفــــادة اقـــتـــصـــاديـــًا 
وســــيــــاســــيــــًا ولــــتــــعــــزيــــز ســــيــــطــــرتــــه فــي 

املنطقة

الــــعــــدوان  فــــي  كـــبـــيـــر  دور  ألمـــريـــكـــا   >
وبـــالـــرغـــم مـــن هــــذا حُتـــســـب الـــكـــوارث 
واجلــــــرائــــــم عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي 
واإلمـــاراتـــي فــي حــني يــقــدم األمريكي 

نفسه كراٍع للسالم

لم منانع سفر الوفد الوطني املفاوض 
الــعــدوان  مــا اعتمدت عليه دول  وكــل 

ملنع سفر الوفد الوطني ال مبرر له

نـــفـــســـهـــا  املـــــتـــــحـــــدة  األمم  طــــــــائــــــــرات 
تــــتــــعــــرض لــــالخــــتــــطــــاف مـــــن الــــطــــيــــران 
احلـــــربـــــي املــــــعــــــادي وإرغـــــامـــــهـــــا عــلــى 
الــــهــــبــــوط فــــــي مــــــطــــــارات الـــســـعـــوديـــة 

وغيرها بطريقة مهينة ومذلة

< فشل العدوان في املراحل املاضية من املفاوضات في احلصول على أهدافه ولهذا اجته خليار التصعيد العسكري
< تعرض الوفد املفاوض في اجلولة األولى من املفاوضات بـجنيف ملخاطر متعددة وُطلب منه أن يتنازل 

عن أي تعويضات في حال مت استهدافه مقابل أن تؤمن له األمم املتحدة طائرة للعودة إلى اليمن
< دول العدوان عرقلت الوفد املفاوض سابقًا في جيبوتي وُمنع من املرور في دول معينة وكان يعيش حالة من اخلطر وانعدام األمان

خـــــــــتـــــــــامـــــــــًا وال  ابــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــداءًا  ال  احلــــــــــــــــــــق  ميــــــــــلــــــــــك  وال  نــــــــــهــــــــــائــــــــــيــــــــــًا  لـــــــــــــــه  شــــــــــرعــــــــــيــــــــــة  وال  مـــــــــــــبـــــــــــــرر  غــــــــــيــــــــــر  الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــدوان   >

يتبع
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اقت�صادي��ة حتى الرحالت ذات الطاب��ع الإن�صاين لنقل املر�صى 
واجلرح��ى وامل�صافري��ن العادي��ني الذي��ن كان��وا يف البداي��ة 
ي�شاف��رون يف رحالت اإلى م�ش��ر واإلى الأردن وكالهما جزٌء من 
التحالف يف العدوان على اليمن حتى هذا يف الأخر منع فعطلت 
حركة املطارات و�صيطر الأع��داء على املنافذ وحتكموا بالنقل 
البح��ري �شيطروا على ع��دد من املوانئ وحتكم��وا فيما ي�شل 
اإل��ى مين��اء احلديدة ل ي�شل اإلى عرب �ش��روط وعرب اإجراءات 
وعر تفتي�ش وع��ر ترخي�ش واأ�صياء حم��دودة تاأتي والكثر 
ل ياأت��ي ث��م اجته��وا للتاآمر على البن��ك املرك��زي فعطلوا دور 
البن��ك املركزي من خالل جتمي��د احتياطاته يف اخلارج، البنك 
املركزي اليمني كان له احتياطي من النقد من العملة ال�شعبة 
م��ن الدولر يف اخل��ارج يف اأمريكا نف�صها جمد ه��ذا الحتياطي 
ومن��ع البنك م��ن الت�شرف فيه نقل��ت عمليات البن��ك املركزي 
و�شالحياته يف التعامل مع اخلارج والتن�شيق مع اخلارج اإلى 
ع��دن وباتت الدول اخلارجية ل تتعام��ل مع البنك املركزي يف 
�صنعاء وتتعامل مع ن�صخة اأخرى من املوظفني غر ال�صرعيني 
الذي��ن ي�شتغلون وفق �شيا�شات تدمريية يف عدن وعطلت متاما 
التعام��ل مع البنك املركزي يف �شنع��اء يف بقية البلدان يف كثري 

من الأمور.
عج��ز البن��ك املرك��زي يف �شنعاء ع��ن تغطي��ة الحتياجات 

القت�شادي��ة وامللح��ة لل�شعب اليمن��ي ل�شالح �شفق��ات البيع 
وال�ص��راء بالن�صب��ة للتجار بالنق��د الأجنبي بالعمل��ة ال�صعبة 
بال��دولر عج��ز ع��ن تغطي��ة ه��ذه امل�ص��روات بال��دولر م��ن 
الحتياطي الذي كان ميتلكه يف اخلارج وحتول اعتماد التجار 
يف احل�ش��ول عل��ى ال��دولر م��ن خ��الل امل�ش��ارف والأ�شواق 
املحلي��ة وحتى من ال�شوق ال�ش��وداء مبعنى اأن البنك املركزي 
ملّ��ا جم��د احتياطي��ه يف اخلارج ومل يع��د يح�صل عل��ى العملة 
ال�شعب��ة عل��ى الدولر م��ن خالل النف��ط والغاز ال��ذي ي�شرق 
م��ن قبل خون��ة الوطن وحت��ت �صيطرة دول حتال��ف العدوان 
وتذه��ب مبال��غ العمل��ة ال�صعب��ة والدولر م��ن اإيرادات��ه اإلى 
بن��وك يف ال�صعودية ودول اأخرى اجت��ه التجار للح�صول على 
ال��دولر ل�ص��راء ب�صائعهم من اخل��ارج اإلى ال�ص��وق ال�صوداء 
واإلى امل�شارف، حاول��ت احلكومة يف �شنعاء تقدمي معاجلات 
م��ن خالل جلنة املدفوع��ات وتبذل جهدا كبرا يف ذلك وتواجه 
�صعوب��ات كب��رة وكث��ر م��ن التج��ار ل يتعاون��ون بال�ص��كل 
املطلوب مع جلنة املدفوع��ات التي حاولت لكي ت�صعى لتوفر 
العملة عمل��ة الدولر وتغطي احتياج التج��ار قدر ال�صتطاعة 
ولكن تواجه �صعوبات يف الواقع و�صعوبات من مدى التعاون 
والتفاع��ل م��ن بع�ش التج��ار، النتيج��ة هي اأن ه��ذا �صبب اإلى 
ح��د كبر ارتفاع �صعر الدولر اأم��ام العملة الوطنية ونتج عن 
ذل��ك ارتف��اع اأ�صعار امل��واد الأ�صا�صي��ة والب�صائ��ع ب�صكل عام 
وامل�ص��وؤول عن ذلك بالدرجة الأول��ى هو دول حتالف العدوان 
التي فعلت ذل��ك بق�شد تاآمرها على البنك املركزي منذ البداية 
يف الوق��ت ال��ذي كان يعم��ل باحلي��اد ومل�شلح��ة الوط��ن وكنا 
نوؤي��د حتيي��د القت�ص��اد لأن م�صاأل��ة القت�ص��اد م�صاأل��ة تتجه 
نتائ��ج اأ�شرارها اإل��ى كل ال�شعب اليمن��ي يف كل املناطق حتى 
يف املناط��ق املحتل��ة يف املحافظ��ات اجلنوبي��ة اأو ال�شرقي��ة، 
املواطن اليمني يت�شرر من النهيار القت�شادي ومن الأ�شرار 
القت�شادية يف اأي حمافظة �شواء كان يف عدن اأو يف �شنعاء هو 
يت�ش��رر حتى يف عدن باأك��رث مما يت�شرر يف �شنعاء هذا وا�شح 
ملن يراق��ب طبيعة الأو�ص��اع القائمة ولك��ن لأن خونة الوطن 
ل يبال��ون اأ�صا�ص��ا لالإن�صان اليمن��ي وهم باعوا الب��الد وباعوا 
ال�صع��ب اليمن��ي مقابل منا�صب فخرية ولي�ص��ت فخرا هي عار 
عليه��م اإمن��ا نق�صد منا�ص��ب اإ�صمية ل واقع له��ا مل يعودوا اإل 
موظفني يف خدمة دول العدوان مقابل ذلك ومقابل اأن يح�صلوا 
عل��ى قليل م��ن الأموال باع��وا كل �صيء باع��وا ال�صعب اليمني 
وباع��وا املواط��ن اليمني �شواًء حت��ى املواطن ال��ذي يوؤيدهم 
وي�شف��ق لهم يف ما م�شى وينظوي حت��ت رايتهم راية اخليانة 
والغ��در حتى ه��و يتاآمرون عليه ول يبالون ب��ه اإنهم ل يبالون 
باملواطن��ني اليمني��ني ل يف عدن ول يف �صنع��اء وعلى م�صتوى 
واح��د من الالمب��الة يف هذا الإن�صان اليمن��ي يف ح�صرموت اأو 
يف احلدي��دة اأو يف ماأرب اأو يف عمران يف اأي منطقة من املناطق 
ل م�صكل��ة عندهم يف اأن يت�صرر الإن�ص��ان اليمني يف لقمة عي�صه 
اأن يتاآم��روا مب��ا يلحق��وا ال�شرر بكل اإن�شان مين��ي يف اأي بقعة 
م��ن بقاع الب��الد يف اأي منطقة من املناطق يف ه��ذا الوطن لي�س 
عنده��م م�صكلة ل مبالة نهائيا وقدم��وا �صاهدا جليا لذلك على 
اأنهم لي�صوا اأبدا ل يف مقام وم�صتوى امل�صوؤولية ول الأمانة قوم 
ل يت�صف��ون بامل�صوؤولي��ة ول بالأمان��ة ول بال�صم��ر ول حتى 
باحلر�ش عل��ى اأن يكون��وا ناجحني يقولون ع��ن اأنف�صهم اأنهم 
احلكومة ال�شرعية يتاآم��رون على البنك املركزي ثم يف الأخري 
يقدم��ون منوذجا فا�شال ما قدم��وه با�شم البنك املركزي اليمني 
وما قدموه با�شم حكومة وما قدموه حتت العنوان القت�شادي 
كله��ا مناذج فا�صلة اإلى اأ�ص��وء م�صتوى اإلى احل�صي�ش �صاقطة 
وفا�شل��ة ق��وٌم مل يحر�ش��وا حت��ى عل��ى اأن يقدم��وا اأنف�شه��م 
كناجح��ني ثم يقولوا لل�صعب اأنظروا نحن جنحنا يف القت�صاد 
ه��ا نحن من��ذ اأن قمنا بتجمي��د دور البنك املرك��زي يف �شنعاء 
والتاآم��ر علي��ه وتعطيل دوره والتفاق م��ع دول اخلارج اأن ل 
تتفاع��ل معه واأن جتم��د احتياطيه انظروا كيف قدمنا منوذجا 
ناجح��ا و�صاحل��ا م��ع اأنه��م يف ظاهر احل��ال يقدم��ون اأنف�صهم 
ويقدم��ون م��ن دول الع��دوان على اأنه��م يح�ص��ون بدعم هائل 
كث��ر م��ن الأم��وال يق��ال اأنها قدم��ت اإليه��م وبا�صم اأنه��ا تقدم 
لل�صع��ب اليمن��ي �صواء ما ق��دم با�صم وديعة للبن��ك اأو ما يقدم 
با�ص��م اإعان��ات اأو دعم لالقت�ص��اد حت��ت كل العناوين عناوين 
مرده��ا اإل��ى عنوان واح��د اأن ه��ذه املليارات ال��دولرات تقدم 

لل�صع��ب اليمني ولدعم اقت�صاد ال�صع��ب اليمني فهم ي�صتلمون 
م��ا ي�صتلمونه ويح�صون مبا يح�ص��ون به من م�صاندة من دول 
اخل��ارج با�صم ال�صعب اليمن��ي واإذا بال�صع��ب اليمني يت�صور 
جوع��ا حت��ى يف املناطق الت��ي يحتلونه��ا لأنه يف واق��ع احلال 
ي�شع��ى الأعداء اإل��ى النهيار يف الو�ش��ع القت�شادي لي�شعوا 
خي��ارا وحيدا اأم��ام ال�صع��ب اليمن��ي ليقولوا للجمي��ع بل�صان 
احلال وبل�صان املقام من يريد لقمة العي�ش فليدع نف�صه هذا هو 
ال��ذي يريدون الو�شول اإليه يريدون اأن يقولوا لل�شعب اليمني 
بل�صان احلال وبل�صان املقام من يريد لقمة العي�ش فليدع نف�صه 
اإم��ا يبي��ع نف�شه كجندي مقات��ل ويهب حياته له��م ويذهب اإلى 
امليدان ليقاتل �صعب��ه وبلده وُيقتل مقابل اأن يح�صل على قليل 
من املال واإما اأن يبيع نف�صه ك�صيا�صي لتوفر الغطاء ال�صيا�صي 
واإم��ا اأن يبي��ع نف�ص��ه كاإعالمي ليك��ون بوقا اإعالمي��ا ينفخ فيه 
املعت��دون بزورهم ودجلهم واأكاذيبه��م وبهتانهم وافراءاتهم 
و�شتائمه��م واإ�شاءاتهم اإلى ه��ذا ال�شعب واأ�شراف واأحرار هذا 
ال�صع��ب واإما ب�صكل اأو باآخر باأ�ص��كال كثرة املق�صود اأن يبيع 

الإن�صان نف�صه منهم.
هذه �صيا�ص��ة متبعة لك�ص��ر اإرادة ال�صعب اليمن��ي لالإ�صرار 
به لأنه��م ي�صعون لالإ�صرار بالنا�ش قتله��م بكل الأ�صكال اإحلاق 
ال�ص��رر به��م بكل الو�صائل هذا ما ي�صعون ل��ه وهذا ما يريدونه 
ه��م يف حالة حرب على ال�صع��ب اليمني ومن غر امل�صتبعد ول 
الغري��ب يف حقه��م يف م��ا هم عليه م��ن وح�صية واإج��رام ويف ما 
هم عليه من جترد من القيم الإن�صانية والأخالقية والدينية اأن 
يفعلوا اأي �شيء يرون فيه �شررا ينال من هذا ال�شعب ويلحق 
به��ذا ال�صع��ب ث��م ناأتي اإل��ى املراح��ل املا�صية حت��ى يف جولة 
امل�صاورات واملفاو�صات يف الكويت، ال�صفر الأمريكي تخاطب 
مع بع�ش الأخوة يف الوفد الوطني وقال لهم بكل �صراحة: اإذا 
مل تقبل��وا مبا نطلبُه منكم فاأعلم��وا اأن العملة اليمنية �صت�صقط 
قيمتها حتى ل تكون بقيمة احلرب الذي كتب عليها، يعني يهدد 
لأن هذه الو�صيلة ت�صتخدم �صدكم ك�صعب ميني لإجباركم على 
ال�شت�شالم ولإجباركم على الر�شوخ ولإجباركم على الت�شليم 
لبلدك��م و�صعبك��م والتن��ازل ع��ن حريتك��م وا�صتقاللك��م وبيع 

كرامتكم، هذا الذي ُيريده الأعداء.
 فما يجري اليوم من ا�شتهداف للعملة يف ما جراء من اأ�شكال 
متنوع��ة يف ال�شته��داف يف القت�ش��اد الوطن��ي يف التاآم��ر على 
البن��ك املركزي لتعطيل دورة وقطع تاأثريه يف اخلارج وجناح 
تاأث��ره يف اخل��ارج وجتمي��د احتياطه يف اخلارج م��ن �صيطرة 
عل��ى م�ص��ادر الإي��رادات م��ن نفط وغ��از ومناف��ذ وحتّكم مبا 
يدخل اإلى البالد من ب�صائع معينة على ح�صاب ب�صائع اأخرى 
وح�ش��ار واإج��راءات ت�شييق ت�شّعد من و�ش��ول ما ي�شل من 
م��واد اأ�صا�صية، اإجراءات روتينية وم�صكلة يف الدمرج واأ�صياء 
كث��رة له��ا نتائج وانعكا�ص��ات على الأ�صع��ار يف البلد، كل هذا 
جزاء م��ن العدوان على هذا ال�صعب ويج��ب اأن يكون اجلميع 

فاهماً لهذا.
وانظروا اإلى واقع احلال يف املناطق املحتلة هل اأن الو�شع 
هناك بال�شكل املطلوب على امل�شتوى القت�شادي ل وما يجري 
هن��اك هو �صاهد ي�صهد عل��ى اأن اخلونة املتاآمرين من اأبناء هذا 
البل��د با�شم حكومة اأو باأي ا�شم اآخر ل �شرعية لهم يف ذلك اأنهم 
ل يبال��ون بال�صعب اليم��ن ول بالإن�صان اليمن��ي ول باملواطن 
اليمن��ي اأن يت�ش��رر يف اأي بقعه هو اأنهم ا�شبح��وا اأداه تعتمد 
عليه��ا دول اخل��ارج املعتدية على هذا الب��الد لتنفيذ اإجراءات 
و�شيا�شات تدمريية، هذا ما يتعلق بالبنك املركزي اليمني فيما 
يتعل��ق باإيرادات الغاز والنفط فيما يتعلق بالعملة التي تطبع 
بكميات هائلة وتنزل اإل��ى الأ�صواق بطريقة عبثية وبعيدًا عما 
فيه خدم��ة القت�صاد الوطن��ي، يعني حتى تل��ك الأموال التي 
رفت هل �صرفت فيما يخدم القت�صاد  قاموا بطباعتها كي��ف �صُ
الوطن��ي هل ا�صتف��اد منها ال�صعب اليمن��ي اأم اأنهم جعلوا منها 
و�صيل��ة لالإ�ص��رار بال�صع��ب والإ�ص��رار باقت�ص��اده وبالت��ايل 

الإ�صرار به يف معي�صته.
 ال��ذي ح�ش��ل وا�شح م��ن ال��ذي ي�شتطيع يق��ول �شرفت يف 
جمال كذا وكان لُه انعكا�صات اإيجابية ونتائج طيبة يف الو�صع 
القت�ش��ادي ما الذي ح�شل يف الو�شع القت�شادي ال النهيار 
ال�ش��خ العبثي اإل��ى الأ�شواق وغري املدرو���س ول املتفق عليه 
اأب��دًا، وذلك نح��ن نقول هم مك�صوف��ون هم مك�صوف��ون يف اأنهم 

ت�صبب��وا بكل ماه��و حا�ص��ل الآن فيجب اأن يك��ون اجلميع من 
اأبن��اء �شعبنا واعيا بهذه احلقائ��ق الوا�شحة والبينة، وحتى 
ه��م يف واقع الع��رتاف بجنايتهم ومبا اأو�شل��وا اإليه احلال يف 

البلد بكله يف املنطق احلرة واملناطق املحتلة من جانبهم.
 نح��ن يف ه��ذا املقام ندع��وا اأول بتحييد القت�ص��اد وبالذات 
فيم��ا يخ�ش املرتب��ات واملواد الأ�صا�صية وم��ا يخ�ش مو�صوع 
العمل��ة اإذا كان ل��دى خون��ة الوط��ن حر���ش عل��ى اأن يظهروا 
اأنف�صهم على اأنه��م ناجحون واأنهم يت�صفون بامل�صوؤولية واأنهم 
حري�صون على وطنهم فليوقفوا عبثهم اإذا كان لديهم جزء من 
احلر�ش على اأن يظهروا اأنهم رجال دولة اأو رجال ي�صتطيعون 
اأن يخدم��وا وطنهم فليتفهموا لكن ما اأبعدهم عن ذلك، كما قلنا 
اأنه��م ل ميتلك��ون القرار حت��ى يف �صوؤونه��م ال�صخ�صية وليعي 
�صعبن��ا العزي��ز اأن دول التحالف بنف�صه��ا حتالف العدوان هي 
تتعم��د هذه الإج��راءات وال�شيا�شات للهدف ال��ذي ذكرته اآنفاً 
لأنه��م يريدون اأن يو�صلوا ال�صع��ب اليمني اإلى ا�صت�صلم اأو بع 
نف�ص��ك لتح�صل على لقمة عي�صك، ولكن �صيف�صلون يف ذلك باإذن 

اهلل تعالى.
لإقام��ة احلجة اأقول نحن جاهزون لكل م��ا من �صاأنه حتييد 
القت�شاد والعملة من اإجراءات وحتييد اأداء البنك املركزي ملا 
ي�شاع��د على اأداء اقت�شادي يف اإطار م��ن التفاهم تكون نتيجته 
اإيجابي��ه ل�شالح املواط��ن يف اأي بقعة من بق��اع هذا الوطن يف 
�صنع��اء اأو يف ع��دن يف ح�صرم��وت اأو يف احلدي��دة يف ماأرب اأو 
يف عم��ران اأو يف �شعدة يف اأي بقع��ة من بقاع هذا الوطن، نحن 
حا�ش��رون لأي تفاهم��ات ت�شاعد على حتيي��د القت�شاد ملا من 
�صاأن��ه �صم��ان اأن امل�صتفيد ه��و املواطن، وميك��ن الو�صول اإذا 
هن��اك �صيء م��ن الإرادة ولو قليل م��ن الإرادة من قبل حتالف 
الع��دوان اأو م��ن قب��ل خونته��م ب�صم��اح منهم خون��ة البالد اأن 
يتفاهم��وا على اإجراءات �صامنة اإج��راءات ت�صمن األ ي�صتغل 
اأي ط��رف واأل ي�شتفي��د ال املواطن بالدرج��ة الأولى اأن يكون 
امل�صتفي��د ح�صرياً م��ن اإيرادات النفط والغ��از اإيرادات املنافذ 
اإي��رادات ال�صرائ��ب اإي��رادات اجلم��ارك وكذل��ك ما ه��و �صيء 
�شي��ادي يعود اإلى م�شلحة البالد اأي �شيء يعود على م�شلحة 
الب��الد ك�شيء �شي��ادي اأن يلحق بذلك، فت�شب تل��ك الإيرادات 
فيم��ا م��ن �صاأن��ه ا�صتقرار العمل��ة وتعزيزه��ا وفيما م��ن �صاأنه 
توف��ر املرتب��ات وفيما م��ن �صاأنه توف��ر احتي��اج ال�صعب من 
امل��واد الأ�شا�شية القمح البرتول يف امل�شتق��ات وغريها والغاز 
وكذل��ك احل�صول عل��ى الحتياج��ات الإن�صاني��ة وال�صرورية 
وال��دواء مثاًل، كل الحتياجات الأ�صا�صية لل�صعب اليمني نحن 
نقدم هذا الإعالن ونقي��م به احلجة على اأطراف العدوان، كما 
اأنن��ا نحّمل حتال��ف العدوان وخون��ة الوط��ن امل�صوؤولية فيما 

و�صل اإليه احلال.
 كذل��ك نحن نتوج��ه بالتاأكي��د واحلث امل�ص��دد على اجلهات 
الر�صمي��ة يف �صنعاء وعلى التجار جنب��اً اإلى جنب اأن يتعاون 
اجلمي��ع للحد من تاأثرات ه��ذه احل��رب القت�صادية، وهناك 
اإمكاني��ة لتحقي��ق ولو ج��زء من النج��اح، واحلف��اظ على قدر 
م��ن ال�صتقرار، ه��ذا متاح بالتع��اون وبالذات م��ن التجار، اأن 
يكون هناك توّجه جاد وكبر ورئي�صي من اجلهات الر�صمية يف 
�صنع��اء وتبذل جهدها يف ذلك، ثم جتاوب من التجار يف بع�ش 
م��ن الإجراءات التي ت�صاعد عل��ى متا�صك العملة، وهذا ح�صل 
يف ع��دة حمط��ات يف املرحل��ة املا�صي��ة ولو بنج��اح معني، ولو 
مب�صت��وى معني من النجاح، هذا ميكن اأن يكون له اأثر اإيجابي 
وبالتاأكي��د �صيك��ون له اأثر اإيجاب��ي، امل�صكل��ة اأن بع�ش التجار 
غب��ي، البع�ش م��ن التجار غب��ي، ل يفهم اأنه اإذا �ص��ار يف نف�ش 
ال�شياق والجتاه الذي تريده قوى العدوان يف خونة البالد اأو 
اخلارج �شيت�شرر هو يف الأخري، ت�شرر الو�شع القت�شادي يف 
البالد ينعك�ش حتى على التجار، كلما ازدادت ن�صبة الفقر كلما 
عج��ز النا�ش عن الق��درة ال�صرائية، تك�ص��د الب�صاعة، فالتاجر 
الذك��ي ليع��رف اأن تعاون��ه م��ع اجله��ات الر�شمي��ة �شي�شاه��م 
بالتاأكي��د يف ق��دٍر جيد م��ن ال�صتقرار وحمافظة عل��ى التما�صك 
ي�صاعد على اأن يكون يف النهاية م�صتفيدًا، اإذا خل�ش املواطنني 
م��ن ه��و اللي با ي�ش��رتي ب�شاعتك ي��ا تاجر؟ فه��ذا مطلوب من 

اجلميع مع و�صوح ال�صورة.
طبعاً، كل ما يجري على امل�شتوى ال�شيا�شي وعلى امل�شتوي 
القت�ش��ادي ثم عل��ى امل�شتوى الع�شكري وال��ذي �شندخل اإلى 

< املرتزقة باعوا حتى املواطن اليمني الذي ينضوي حتت رايتهم ألنهم ال يبالون باملواطن اليمني ال في عدن وال في صنعاء وال مشكلة عندهم في أن يتضرر في لقمة عيشه

< خونة الوطن قدموا شاهدًا أنهم ليسوا في مقام املسؤولية لقيادة البالد من خالل ال مباالتهم بلقمة عيش املواطن اليمني

< نحن جاهزون لكل ما من شأنه حتييد االقتصاد والعملة وأداء البنك املركزي مبا يساعد على حتقيق نتيجة إيجابية لصالح املواطن اليمني

< نحن أمام خيارين إما االستسالم للعدوان أو التصدي له والثمن األفظع الذي ممكن ان ندفعه هو ثمن االستسالم

< احلرب االقتصادية هي جزء رئيسي من 
احلرب على بالدنا وعلى شعبنا

< كـــان هــنــاك الكثير مــن االجـــــراءات التي 
بــهــدف  الــــــعــــــدوان  نـــفـــذتـــهـــا دول حتــــالــــف 

اإلضرار باقتصادنا احمللي

< حرصت دول الــعــدوان على احــتــالل كل 
املناطق التي يتوفر فيها البترول والنفط 
والـــــغـــــاز فــــي مـــــــارب و شــــبــــوة وحـــضـــرمـــوت 

وغيرها

الــــعــــدوان عــلــى املــنــافــذ  < ســيــطــرت دول 
البرية وحاصرت األجواء ومنعت اجلرحى 
من  العاديني  املسافرين  وحتى  واملرضى 

مغادرة اليمن

البحري  بالنقل  حتكمت  الــعــدوان  دول   >
واملـــــوانـــــئ وفــــرضــــت حـــــصـــــارًا عـــلـــى مــيــنــاء 
احلـــديـــدة وحتــكــمــت بـــإيـــراداتـــه ووضــعــوا 

شروطًا كثيرة على ما يصل إليه

< نقل البنك املــركــزي إلــى عــدن وتعطيل 
الــتــعــامــل مـــع الــبــنــك املـــركـــزي فـــي صــنــعــاء 
تـــغـــطـــيـــة االحـــتـــيـــاجـــات  عـــــن  لـــعـــجـــزه  أدى 

االقتصادية للشعب اليمني

< حــــاولــــت الـــلـــجـــنـــة االقــــتــــصــــاديــــة ايـــجـــاد 
التجار لم يبدوا  حلول لألزمة لكن بعض 

التعاون املطلوب معها

بالدرجة  األسعار  ارتفاع  عن  املسؤول   >
األولــى هو دول العدوان عبر تآمرها على 
البنك املــركــزي منذ الــبــدايــة رغــم عمله 

بشكل حيادي

< املــــواطــــن الــيــمــنــي يـــعـــانـــي مــــن األضــــــرار 
االقــتــصــاديــة فــي كــل احملــافــظــات حتى في 

احملافظات احملتلة
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احلدي��ث عنه، هو يف نهاي��ة املطاف يقودنا جميع��ا اإلى م�شاألة 
رئي�صي��ة وهي اخلي��ار الرئي�صي يف مواجهة ه��ذا العدوان بكل 
اأ�صكال��ه، ال�صيا�صي��ة، الع�صكري��ة، القت�صادية وه��ي اأن نتجه 
جميعا بكل جد، بكل جد، وبتقوى اهلل �صبحانه وبوعي وباإرادة 

�شادقة لبذل كل جهد يف الت�شدي لهذا العدوان.
هذا الذي يفيدنا يف نهاية املطاف، هذا الذي ميكن اأن ي�شتفاد 
من��ه يف تفادي الكثري من الأ�ش��رار كي ل حت�شل ويف الو�شول 
مبعون��ة اهلل �صبحانه وتعالى ورعايته وبالتوكل عليه يف نهاية 

املطاف اإلى الن�شر باإذن اهلل �شبحانه وتعالى.
عل��ى امل�شت��وى الع�شكري هن��اك ت�شعيد ع�شك��ري هو لي�س 
بجدي��د، الت�صعي��د هذا �صمه لهذا العدوان م��ن مراحله الأولى 
من��ذ بدايته يف كل فرة يتجه اإلى املزي��د واملزيد من الت�صعيد 
�ص��واء من خالل ت�صعي��د عملياته الرية اأو م��ن خالل �صل�صلة 

طويلة وكثرة من اجلرائم الوح�صية.
كلم��ا �شع��د يف امليدان واأخف��ق يف بع�س اجله��ات واملحاور 
يتج��ه بالت��ايل لتعوي���ش اإخفاقات��ه بارت��كاب جرائ��م وح�صية 

وجمازر كبرة.
 املرحل��ة هذه يتجه العدوان من جديد، حتالف العدوان من 
جدي��د يتجه للت�صعيد ب�صكل كب��ر وبالذات يف حماور ال�صاحل 
الغرب��ي ويف حماور احلدود واإن كانت ت�صعد حتى يف املحاور 

الأخرى، لكن اأكر ن�صبة من الت�صعيد هي يف هذه املحاور.
فيما يتعلق بال�شاحل الغربي وفيما يتعلق باحلدود لأهداف 
�شيا�شي��ة واأهداف متنوعة ومتعددة ولأنها قد ف�شلت واأخفقت 
ب�ص��كل كب��ر يف املا�ص��ي يف حماور جعل��ت م��ن الت�صعيد فيها 
عنوان رئي�صيا وبارزا وعلقت عليه اأمالها وعناوينها وا�صتغلت 

على ذلك �صيا�صيا واإعالميا ثم ف�صلت.
ك��م حتدث��وا مث��ال ع��ن اإ�شق��اط �شنع��اء واحت��الل �شنعاء 
والو�شول اإلى �شنعاء والعيد يف �شنعاء واملدري ماهو ذاك يف 
�صنع��اء، وا وا.. �صنوات كثرة، ثالث �صنوات وهم ي�صتغلون 
عل��ى ذلك ويف الأخر و�صلوا اإلى الياأ�ش، اليوم ي�صتغلون على 
ه��ذه املحاور ب�ص��كل رئي�صي ويبذلون جه��دا كبرا، ويتجهون 

بتح�شيدهم الع�شكري ب�شكل اأكرب اإلى هذه املحاور.
م��ع �صل�صل��ة كب��رة م��ن اجلرائ��م، يعن��ي تتواك��ب عملية 
الت�شعيد يف امليدان بجرائم هنا وهناك بحق اأبناء هذا ال�شعب 

حتى بحق الأطفال.
 ولذل��ك نح��ن معني��ون ك�صع��ب مين��ي اأن نتجه ب��كل جدية 
وباهتم��ام كبر وبوعي بطبيعة هذه املرحلة وباأهمية ال�صمود 
وباأهمية املزيد من العزم وال�صر واجلدية والهتمام وحتمل 
امل�صئولي��ة �صم��ن خيار ل منا���ش منه، خي��ار انطلقنا فيه من 
قناع��ة را�شخة باأنه ميثل املوقف امل�شئ��ول واملوقف ال�شحيح 
واملوق��ف الناج��ح يف الأخري وهو الت�شدي له��ذا العدوان لأنه 
لي�ش اأمامن��ا اإل خيار من خيارين اإما ال�صت�صالم لهذا العدوان 

و اإما الت�شدي له.
 واإذا جئن��ا لنقي���س اأي الثمن��ن اأك��رب، لنقي���س اأي الثمن��ن 
اأك��رب، هل ثم��ن ال�شت�شالم اأم ثمن الت�ش��دي؟ جند بكل و�شوح 
اأن الثم��ن الأفظع والأ�صواأ والأك��ر والكارثي والفظيع جدا هو 
ثم��ن ال�صت�صالم، ثمن ال�صت�صالم، معناه اأن نخ�صر كل �صي، كل 
�ص��ي مهم، اأن نخ�ص��ر حريتنا هل هناك �ص��يء اأغلى من حريتنا؟ 
اأن نخ�صر كرامتنا اأن نخ�صر ا�صتقاللنا اأن نخ�صر اأمننا اأن نخ�صر 
وطننا اأن نخ�صر م�صتقبلنا ك�صعب ميني م�صتقل حر يبني واقعه 
على اأ�صا���ش طموحاته امل�صروعة اأن نخ�صر كل �صيء اأن نتحول 
اإلى عبي��د لالأجنبي، ووطننا يتحول يف مواقع��ه ال�صراتيجية 
اإلى قواعد ع�صكرية لالأجنبي، وثرواتنا املهمة والكبرة تتحول 
اإل��ى م�شال��ح اقت�شادي��ة لالأجنب��ي ثم نبق��ى نح��ن نعي�س على 
الفت��ات كمرتزقة وخون��ة وماأجورين يف مقابل اأن نبيع كل �صيء 
واأن نخ�ص��ر كل �صيء واأن نبقى �صعبا بال كرامة وبال اإرادة وبال 
ا�شتق��الل وب��ال حرية وبال قي��م وان نتحم��ل ع��ار الدنيا وخزي 

الدنيا وعذاب الآخرة.
وهذا ثمن ل ميكن اأن نتحمله، ل ميكن اأبدا، ل بحكم انتماءنا، 
حينم��ا يق��ول عن��ا ر�ص��ول اهلل �صلى اهلل علي��ه وعلى اآل��ه و�صلم 
"الإميان ميان واحلكمة ميانية" فاإن اهلل ياأبى ل�صعب يحمل هذه 
الهوية وله هذا النتماء اأن يتحمل اأو اأن يختار خيار ال�صت�صالم 
ويتحم��ل ثمن��ه ب��كل امتدادات��ه ونتائج��ه ال�صيئ��ة والفظيع��ة 

والكارثية والال اإن�صانية والال اأخالقية.

ل��و فعلن��ا ذل��ك مل نحتف��ظ حت��ى باإن�صانيتن��ا ل��و فعلن��ا ذلك 
واختارن��ا ال�صت�صالم مل يبق��ى لنا حتى اإن�صاني��ة لكنا تناق�صنا 

حتى مع فطرتنا الإن�صانية.
هناك �صعوب مل يقل عنها الر�صول الإميان فتنامي اأو احلكمة 
فتنامي��ه ول الإميان كوبي ول احلكم��ة كوبية، ول هذا البلد اأو 
ذاك، �صع��وب لكنه��ا بفطرته��ا الإن�صانية �صم��دت يف وجه الغزو 
الأجنب��ي ومل تر�صخ لالحت��الل اخلارجي و�صحت باأكرث مما قد 

�صحينا حلد الآن، لأكرث من م�صتوى ت�صحياتنا اإلى حد الآن.
البع���ش م��ن ال�صعوب �صح��ت مبلي��ون اإن�صان ثمن��ا للحرية 
وو�صل��ت اإل��ى احلرية والبع�ش من ال�صع��وب قاومت احل�صار 
القت�ش��ادي خلم�ش��ن عام��ا، ولذل��ك نح��ن بالأول��ى والأج��در 
ك�صع��ب مين��ي ل��ه هويت��ه الإمياني��ة اأن ن�صم��د يف وج��ه ه��ذه 
التحدي��ات من قب��ل دول حتالف الع��دوان عل��ى كل امل�صتويات 
ع�صكري��ا واقت�صادي��ا وكذلك �صيا�صي��ا، اأن ن�صم��د واأل نتزعزع 
واأل نهون واأل نراجع واأن نتحرك بكل عزم، كلما زاد اإجرامهم 
يجب يف املقابل اأن يزداد عزمنا كلما زادت جرائمهم ووح�صيتهم 
وموؤامراته��م يج��ب يف املقاب��ل اأن ي��زداد ت�صميمن��ا واأن تق��وى 

�صالبتنا.
ه��ذا هو ال�شيء ال�شحيح، واليوم هناك م�شئولية كبرية على 
كل النخ��ب الثقافي��ة والعلمائي��ة وعلى كل النخ��ب من املثقفني 
واملعلم��ني والربويني اأن يتق��وا اهلل واأن يتحمل��وا م�صئوليتهم 
بال�ص��كل املطل��وب يف التعبئة املعنوي��ة والروحية لأن هناك من 
ي�صتغ��ل يف املقاب��ل حت��ت عناوين وموؤام��رات وامت��داد لأعمال 
ممول��ة و�صيا�صيات ممولة من قب��ل دول حتالف العدوان، حتت 

عنوان الرياح الباردة ورياح ال�صالم وم�صاريع اأخرى.
يتح��رك البع���ش م��ن الأب��واق، الأب��واق الت��ي ينف��خ فيه��ا 
ال�شيط��ان ب��زوره وباطل��ه للتثبيط وتوه��ن عزائ��م واإ�شعاف 
ال��روح املعنوي��ة واإفق��اد النا���س النطالق��ة اجل��ادة للت�شدي 
له��ذا الع��دوان اأو للت�صلي��ل جت��اه حقيقة هذا الع��دوان اجللية 
والوا�شح��ة و�ش��وح ال�شم�س، ولكن يف الواق��ع الب�شري يحدث 
اأن يك��ون هن��اك ت�صكيك اأو تلبي���ش اأو ت�صليل اأو خداع، حتى يف 

اأو�شح الوا�شحات واأجلى اجللّيات.
م�شاأل��ة تك��ون وا�شح��ة ج��دًا غ��زو اأجنب��ي وا�ش��ح، ق��واه 
اخلارجي��ة وا�صح��ة معلن��ة ع��ن نف�صه��ا ومع��ّرة ع��ن نف�صها، 
وت�شته��دف بل��دًا ح��رًا م�شتقاًل ت�شع��ى اإلى احتالل��ه وال�شيطرة 
علي��ه، ت�صّغ��ل معه��ا بع�ص��اً من اخلون��ة، ت�صم��ى العملي��ة اإما 
عملي��ة حترير وهي عملية غ��زو واحتالل اأو عملي��ة دعم مدري 
م��ن ومدري من.. اأو حتت اأي عن��وان اآخر عناوين خمادعة، يف 

الواقع الب�شري هذا يح�شل.
 م��ن امله��م اأن تك��ون كل جرائ��م الأع��داء كل موؤامراته��م كل 
ت�شعيدهم الع�شكري بن الفينة والأخرى يف هذا املحور اأو ذاك، 
تركيزه��م لالحتالل يف هذه املنطق��ة اأو تلك، كل هذه امل�صتجدات 
اأن تك��ون �صبباً لإثارتنا من جديد، وحتفيزنا من جديد، واإحياء 
روحن��ا املعنوي��ة وتقوي��ة اإرادتن��ا وموقفن��ا م��ن جدي��د، هذه 
النتيج��ة ال�صحيح��ة مل��ن كان ل ي��زال اإن�صاناً �صليم��اً، دعك من 
اأن يك��ون يف م�صت��وى معب��اأ بالإميان والروح العالي��ة الإميانية 
ال��روح املعنوية الإميانية روح عظيم��ة روح جبارة روح قوية 
روح حتظ��ى مب��دد اإلهي، بال�صكينة الإلهي��ة بالربط من اهلل على 

القلوب، باملعونة الإلهية بالتثبيت من اهلل �صبحانه وتعالى.
فنح��ن ك�صع��ب مين��ي بهويت��ه الإمياني��ة ب��اإذن اهلل �صبحانه 
وتعال��ى ل��ن نكون اأقل �شاأن��اً من فيتن��ام اأو كوب��ا اأو اي بلد ُحر 
يف ه��ذا الع��امل، يف �صمودن��ا يف �صالبتنا يف ثباتن��ا يف قوة عزمنا 
واإرادتن��ا يف ت�صميمن��ا عل��ى حريتن��ا وا�صتقاللن��ا وكرامتنا، يف 
ت�شدين��ا لهذا العدوان الإجرام��ي والوح�شي امل�شتبيح حلياتنا 
وكرامتن��ا وحرماتن��ا، ه��ذا الع��دوان ال��ذي يقت��ل النا���س بكل 
ا�شتباح��ة، ي�شتبيح الدم وي�شتبي��ح العر�س وي�شتبيح الأر�س، 
ه��ذا العدوان الغا�صم الظامل الإجرامي الوح�صي اأن نتحرك بكل 
جدّي��ة، واأن��ا اأتوجه الي��وم بالنداء اإل��ى الأح��رار وال�صرفاء يف 
ه��ذا ال�صعب العزيز وه��م الكثر والكثر، اإل��ى كثر ممن كانوا 
يف اجلبه��ات فع��ادوا نتيجة الظ��روف املعي�شي��ة والقت�شادية 
ال�صعب��ة اإل��ى كل الأح��رار م��ن ال�صب��اب الذي��ن ه��م ذخ��ر هذا 
البل��د وم�صتقبله، اأن يهّبوا اليوم بع��زٍم اإميايٍن مياين، وبت�صميم 
واإ�ش��رار وبالبطول��ة والثبات التي عرّب عنه��ا كثرٌي من �شجعان 
واأح��رار ه��ذا البل��د يف كثٍر م��ن اجلبهات وهم حت��ى يواجهون 

باحلج��ارة وه��م يقتحم��ون حتى م��ن دون اأحذية وه��م حفاة، 
ه��ذه ال�صجاعة التي عّر عنه��ا الكثر من ال�صه��داء والكثر من 
الأحرار وال�صرفاء والقادة والأبطال، بتلك الروح املت�صلة مبدد 
اهلل مبعونت��ه التي تنطل��ق اإلى امليدان بتوكل عل��ى اهلل �شبحانه 

وتعالى وبالثقة باهلل وبالعتماد على اهلل �صبحانه وتعالى.
واأقول ل�صعبنا العزيز: يجب اأن نحر�ش دائماً على ال�صتعانة 
ب��اهلل �صبحانه وتعالى، اإنها توجيهات اهلل التي تدعونا اإلى ذلك، 
اإن اهلل ق��د فتح لن��ا باب ال�شتعانة به وحت��ى عّلمنا هو اأن نقول 
"واإياك ن�صتعني" اإنها و�صية الأنبياء، و�صية الأنبياء للب�صرية 
 ِ ّ َنّ اْلأَْر�َش هلِلَ واۖ  اإِ ��ِرُ ِ َوا�صْ ) َق��اَل ُمو�َص��ى″ ِلَقْوِمِه ا�ْصَتِعيُنوا ِباهلَلّ
ُيوِرُثَها َمن َي�َصاُء ِمْن ِعَباِدِهۖ  َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمَتِّقنَي ( علينا اأن نحر�ش 
ك�صع��ٍب مين��ي بهويته الإمياني��ة على ال�صتعانة ب��اهلل �صبحانه 
وتعالى والثقة به والتوكل عليه والإقتداء باأنبياء اهلل وباأولياء 
اهلل فيم��ا كانوا عليه م��ن حرية وثبات و�صالبة وق��وة اإرادة يف 

مواجهة الطاغوت وال�صتكبار، هذا واجبنا وهذه م�صوؤوليتنا.
 وخيارنا يف ال�شمود والثبات وال�شتب�شال والت�شدي للعدوان 
يف كل املجالت، يف املعركة على الأر�ش املعركة الع�صكرية وهو 
ي�صع��ى لحت��الل م��ا بقي م��ن الب��الد، اأو يف املواجه��ة يف املجال 
القت�ش��ادي اأو يف املج��ال الإعالمي، يف اأي جم��اٍل من املجالت، 
خيار الت�شدي هو اخليار ال�شحيح بالفطرة الإن�شانية مبقت�شى 
الفط��رة الإن�شاني��ة هو اخلي��ار ال�شحيح مبقت�ش��ى التوجيهات 
الإلهية مبقت�ص��ى النتماء لالإ�صالم مبقت�ص��ى الهوية الإميانية، 
ب��كل العتبارات، حت��ى باعتب��ار امل�صلحة، امل�صلح��ة كعنوان 
جم��رد حتى من قي��م واأخالق، فم��ا بالك اإذا ُرب��ط بقيم ومبادئ 

واأخالق.
خيار الت�شدي هو الأ�شلم هو الأجنح هو الأ�شلح هو الأ�شمن 
مل�صتقبلن��ا وم�صتقبل اأجيالن��ا، اأما خيار ال�صت�ص��الم فهو اأ�صوء 
خي��ار لأن��ه خيار مذل��ة يف الدنيا وخي��ار خ��زي يف الدنيا وخيار 
�ص��وء يف الدني��ا، وخيار يعي�ش الإن�صان في��ه القهر بكل ما تعنيه 
الكلم��ة يف الدني��ا ثم النار واهلل يف الآخ��رة، واهلل لو اخرنا خيار 
ال�صت�ص��الم له��ذا الع��دوان ملا ر�ص��ي اهلل لنا بذل��ك، �صعب كبر 
�صع��ب عظيم �صعب ل��ه مقومات ال�صمود عل��ى امل�صتوى الثقايف 
والفك��ري والإمي��اين عل��ى امل�شتوى املعن��وي وعل��ى امل�شتوى 
امل��ادي، ميتل��ك كل مقوم��ات ال�شم��ود، يحتاج اإل��ى تفعيل هذه 
املقوم��ات وحتريكها يف حالة من التعاون يف حالة من البتكار يف 
حال��ة من التطوي��ر، يف حالة من الإنتاج يف حال��ة من الرتقاء يف 
حالة تك��ون قائمة على الأمل باهلل والتوكل على اهلل وال�صتعانة 
ب��اهلل والتوجه اجلاد وع��دم الإ�صغاء ل��كل املنافقني واملرجفني 
واملثبط��ني والطابور اخلام�ش واملتخاذلني الفا�صلني واليائ�صني 
لأنهم ل ميتلكون �صيئاً من الإميان ول ميتلكون �صيئاً من الوعي 
ول ميتلك��ون �صيئاً من الإن�صانية ول ميتلك��ون �صيئاً من الوعي 
بالواق��ع بالأح��داث باملتغ��رات يف الواق��ع العرب��ي والعامل��ي 
واملحل��ي حتى، هم يعي�صون حال��ة الإفال�ش من كل �صيء ولذلك 
يغرق��ون يف ياأ�صه��م، فيتجه��ون يف خي��ارات مفل�ص��ة وخا�ص��رة، 
خا�صرة يف الدنيا يف م�صتقبل الدنيا وخا�صرة يف م�صتقبل الآخرة.
خيارن��ا هو ال�صم��ود، والي��وم معنّيون بتعزي��ز توجهنا بكل 
جدّي��ة يف املعرك��ة الع�صكرية والدعم للموق��ف يف ال�صاحل -لأن 
املوؤام��رة كب��رة على ال�صاح��ل- والتحرك دون اك��راث ملا قد 
ح�ش��ل حتى الآن لك�شب املعركة وهذا متاح، وكذلك فيما يتعلق 

بجبهات احلدود و�صائر اجلبهات.
 مطل��وب التح��رك يف كل الجتاه��ات �صم��ن عملي��ة التجنيد 
يف الدف��اع والأم��ن، و�صم��ن عملي��ة التطوع يف اجلبه��ات، وهو 
تط��وع بال�صط��الح واإل يف احلقيق��ة هو اأداء واج��ب، ثم على 
امل�شت��وى القت�شادي كم��ا قلنا من اجلان��ب الر�شمي والتجار، 
ثم على م�صتوى موؤامرة الأعداء يف ك�صر الروح املعنوية حتت 
ن�ش��اط مكثف للت�شليل والتلبي�س وتوه��ن العزائم والتخذيل، 
جبه��ة العلماء والثقافي��ني واخلطباء واملر�صدي��ن والربويني 
يف تعبئ��ة ال��روح املعنوي��ة، لنتح��رك جميع��اً يف كل املج��الت 
حت��ى نقوم بواجبن��ا وننه���س مب�شوؤوليتنا وهذا ال��ذي يفيدنا 
وينفعن��ا، ونعتم��د على اهلل يف كل ذلك ونرج��و منه الن�صر ولن 
يخّي��ب رجائن��ا مع ا�صتجابتنا ل��ه، هو ي�صتجيب مل��ن ا�صتجاب 
ل��ه، م��ن يتحمل امل�صوؤولية م��ن ينه�ش بامل�صوؤولي��ة من يتحرك 
كم��ا ينبغ��ي ل ميكن اأن يخذل��ه اهلل ) َوَمْن اأَْوَفى ِبَعْه��ِدِه ِمْن اهلَلّ 
��ُر امْلُوؤِْمِننَي( اإنه القائل ) اإِن  ا َعَلْيَنا َن�صْ ( اإن��ه القائل ) َوَكاَن َحًقّ

َرَنّ  ْقَداَمُكْم( اإنه القائل ) َوَلَين�صُ ْت اأَ ْرُك��ْم َوُيَثِبّ َ َين�صُ ُروا اهلَلّ َتن�صُ
َ ُيَداِفُع َع��ِن اَلِّذيَن اآََمُنوا(  ��ُرُه ( اإنه القائ��ل ) اإَِنّ اهلَلّ ُ َم��ن َين�صُ اهلَلّ
لكن اخليبة واخل�صران والعواقب ال�صيئة هي على املتخاذلني، 
عل��ى املفرط��ني على املهمل��ني عل��ى املتكا�صلني، عل��ى الذين ل 
يبالون جتاه الواقع ول يدركون املخاطر ول يتنبهون للعواقب 
ال�صيئ��ة يف التن�صل عن امل�صوؤولي��ة والإهمال، هذه هي امل�صكلة 

هذا هو اخلطر.
 ولذلك نحن املعنيون اليوم كما يف املحطات املا�صية، ح�صلت 
حمط��ات ح�صا�ص��ة وخط��رة ج��دًا، وكان فيها حتدي��ات كبرة 
كان ميك��ن بدون ال�صمود بدون الثبات ب��دون التحرك اجلاد اأن 
يك��ون م�شتقبل بلدن��ا يف مهب الري��ح، م�شتقبل اأجيالن��ا �شائع، 
نحن باأنف�صن��ا كنا �صنخ�صر ك�صعب، ولك��ن بال�صتجابة القوية، 
بالتحرك اجلاد بالوعي العايل ف�صلت كثر من املوؤامرات، وخاب 
اأم��ل الأعداء يف كث��ٍر من املحطات، و�صقط��ت عنا ك�صعب ميني 
الكث��ر من التحدي��ات، وجتاوزنا الكثر م��ن املخاطر، معنيون 

اليوم بال�صمود.
ن�ص��األ اهلل �صبحانه وتعالى اأن يوفقن��ا واإياكم ملا فيه ر�صاه، 
واأن يرحم �صهدائنا الأب��رار واأن ي�صفي جرحانا، واأن يفّرج عن 

اأ�صرانا، واأن ين�صرنا بن�صره، اإنه �صميع الدعاء.
وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته’’

< نـــدعـــو لــتــحــيــيــد االقـــتـــصـــاد وبــــالــــذات ما 
يخص املواد األساسية

< نحن كشعب ميني لن نكون أقل شأنًا في 
صــمــودنــا وصــالبــتــنــا وثــبــاتــنــا وقــــوة عزمنا 

وإرادتنا من أي بلد حر في هذا العالم

< أتوجه بالنداء إلى األحرار والشرفاء في 
اليوم بعزم  هذا الشعب العزيز أن يهبوا 
وتــصــمــيــم وإصـــــــرار إلــــى املــــيــــدان بــالــثــقــة 

بالله واالعتماد عليه

بالله،  االستعانة  على  نحرص  أن  يجب   >
وتوجيهات الله تدعونا إلى ذلك

< خيارنا هو الصمود والثبات واالستبسال 
والتصدي للعدوان في كل املجاالت

< خــــيــــار الـــتـــصـــدي لــــلــــعــــدوان هــــو اخلـــيـــار 
بــالــفــطــرة اإلنــســانــيــة ومبقتضى  الــصــحــيــح 

الهوية اإلميانية ومبقتضى املصلحة

< خـــيـــار الــتــصــدي لـــلـــعـــدوان هـــو األضــمــن 
ملستقبلنا وملستقبل أجيالنا وأبنائنا

الــنــفــوس يتجهون  الــيــائــســون وضـــعـــاف   >
بــخــيــارات مفلسة فــي الــدنــيــا وخــاســرة في 

اآلخرة

< املـــطـــلـــوب الـــتـــحـــرك فـــي كـــل االجتـــاهـــات 
الــدفــاع واألمــن  فــي  التجنيد  ضمن عملية 

والتطوع في اجلبهات

< فـــلـــنـــتـــحـــرك جـــمـــيـــعـــًا فـــــي كـــــل املــــجــــاالت 
مبسؤوليتنا  وننهض  بواجبنا  نقوم  حتى 
ونــعــتــمــد عــلــى الـــلـــه الـــــذي يــســتــجــيــب ملن 

استجاب له

< اخلـــيـــبـــة واخلـــــســـــران هــــي لــلــمــتــخــاذلــني 
املــهــمــلــني املــتــكــاســلــني الـــذيـــن ال يــبــالــون 

بالواقع

< السفير األمريكي هدد الوفد املفاوض في مفاوضات الكويت بأنه إذا لم يقبل طلباتهم فإن العملة اليمنية ستقل قيمتها حتى ال تكون بقيمة احلبر الذي يكتب عليها

< املشكلة أن بعض التجار أغبياء ال يفهمون بأنهم إذا ساروا بنفس نهج قوى العدوان فهم سيتضررون في نهاية املطاف

< انظروا إلى احلالة االقتصادية في املناطق احملتلة، وما يجري هناك شاهد على أن اخلونة املتآمرين على البلد ال يبالون بالشعب اليمني في أي بقعة كان
الــــتــــجــــار لـــــــــدى  الـــــبـــــضـــــاعـــــة  ســــتــــتــــكــــدس  وبـــــالـــــتـــــالـــــي  الـــــشـــــرائـــــيـــــة  الـــــــنـــــــاس  قـــــــــــدرة  انــــخــــفــــضــــت  الـــــفـــــقـــــر  نــــســــبــــة  ازدادت  كــــلــــمــــا   >



خيار التصدي للعدوان هو األضمن لمستقبلنا ولمستقبل 
أجيالن�ا وأبنائن�ا، والمطل�وب التح�رك ف�ي كل 

االتجاه�ات ضمن عملية التجني�د في الدفاع 
واألمن والتطوع في الجبهات.

الخميس
13/  9 /  2018م 

الموافق 3 محرم 
1439ه�  العدد 

)280(

بث الإع��الم احلربي للجي���ش واللجان 
ال�صعبي��ة ي��وم الثالث��اء م�صاه��د تعر�ش 
ل�ص��الح  م�صرك��ة  لعملي��ات  م��رة  لأول 
املدفعية و�ش��الح اجلو امل�شري با�شتهداف 
ودك جتمعات واآلي��ات الغزاة يف ال�صاحل 

الغربي.
ووثق��ت كام��را �ص��الح اجل��و امل�ص��ر 
ا�ص��راك �ص��الح املدفعية م��ع �صالح اجلو 
بال�صتن��اد  نوعي��ة،  عملي��ات  يف  امل�ص��ر 
عل��ى الر�ش��د اجل��وي بتوجي��ه القذائ��ف 
والهاونات ل�صرب جتمعات واآليات العدو 
يف ال�صاح��ل الغربي مكبدين العدو خ�صائر 

فادحة بالأرواح والعتاد.
واأو�صح��ت امل�صاه��د تكام��ل وفاعلي��ة 
كبرة ب��ني �صالح املدفعي��ة و�صالح اجلو 
امل�شري بتوجيه دقيق للمدفعية والهاونات 
على اأه��داف ع�شكرية للغ��زاة واملنافقن 

باإحداثيات اأ�شابت الأهداف اإ�شابة فائقة 
الدقة، مما يجعل �ص��الح املدفعية قنا�صة 

دقيقة الت�صويب.
واأظه��رت امل�شاه��د ا�شته��داف عدد من 
جتمع��ات الغ��زاة واملنافق��ني يف جبه��ات 

ال�صاحل الغربي ومقتل واإ�صابة الع�صرات 
منه��م، بالإ�صافة لتدمر ع��دد من الآليات 

والتح�صينات.
الع��دو  اأف��راد  هل��ع  امل�صاه��د  وبين��ت 
واإ�صابتهم بحالة م��ن الذهول و�صط فرار 

جماع��ي لهم اإثر تت��ايل ال�صربات املدفعية 
والهاون��ات عليهم بدق��ة 100% بحمد اهلل 
وتوفيق��ه، م��ا اأج��ر الع��دو عل��ى اإطالق 
ن��داءات ا�صتغاث��ة م��ن مدفعي��ة اجلي���ش 
واللج��ان ال�شعبية متهماً اإياها با�شتهداف 
منازل املواطنني يف ال�صاحل الغربي، وهو 
م��ا تدح�صه ه��ذه امل�صاهد الت��ي بينت اأن 
من��ازل املواطنني -املزعوم��ة- ما هي اإل 
ثكن��ات لتجمع��ات ع�صكرية له��م اأزعجتها 

الدقة الفائقة ل�صربات املدفعية.
وك�صف��ت امل�صاهد الأ�صل��وب الرخي�ش 
للغ��زاة واملنافق��ني با�صتخ��دام املدني��ني 
دروع ب�شري��ة بتعم��د التمرك��ز يف اأو�شاط 
التجمعات ال�صكنية واتخاذ بع�ش البيوت 
واملباين احلكومي��ة ثكنات وغرف عمليات 
ع�شكري��ة يف اأ�شلوب رخي�س يو�شح مدى 

اخلوف امل�شيطر عليهم.

ألول مرة مشاهد لعمليات مشتركة لسالح املدفعية مع سالح اجلو املسير في الساحل الغربي

»عتاب املرسمة«
 الشاعر الشهيد معاذ املتوكل

و�سمائر مل اأ�ستطع اإعرابها ..
فلعلها اإن اأولت بدمائي ..

فاخرتت اأن اأفنى لأين مل اأجد ..
لغة تخاطبهم �سوى اأ�سالئي..

وقفوت اأخطارا اأروم �سالمتي..
وتبعت حتفي راجيا اإحيائي..

و�سغفت حبا بال�سهادة قائال ..
اإين اإليك ا�ستقت يا ح�سنائي..

فاملوت من اأجل الإله �سعادتي..

والعي�ش يف ظل الطغاة �سقائي..
يا�سانئا اآل النبي اأما ترى..

اأن الهداة الدم يف اأح�سائي ..
فاإذا ابتغيتهم ب�سوء اأول ..

اإذبح فوؤادي وانتزع �سودائي ..
فعلى ولئهم �ساأم�سي جاهدا ..

ومع هدى القراآن طاب م�سائي..

وثيقة تكشف تسرب املرتزقة من جبهات في الساحل الغربي
ك�صف��ت وثيقة ت�صرب اأفراد من مرتزق��ة العدوان خالل املواجهات مع اجلي�ش واللجان 

ال�صعبية اليمنية يف جبهة ال�صاحل الغربي.
وت�ص��ر الوثيق��ة الت��ي وجه به��ا قائد عام م��ا ي�صمى ب��� “األوي��ة العمالق��ة” املدعومة 
اإماراتيا )اأبو زرعة املحرمي( اإلى قادة الألوية املوالية للعدوان، ت�صرب مئات امل�صلحني 
وهروبه��م من اجلبهات.. ووجه اأبو زرعة ق��ادة الألوية باإجراء حتقيق يف ت�شرب الأفراد 
وموافات��ه ببيانات جمي��ع الأفراد املت�صربني من��ذ منت�صف يوليو املن�ص��رم، وعمل تقييم 
�صام��ل لأ�صب��اب الت�صرب يف ف��رة ل تتج��اوز اليومني..كما كل��ف ال�صتخب��ارات التابعة 
لالألوية بر�شد حتركات اأي من الأفراد والرفع بها اأول باأول.. ويخو�س اجلي�س واللجان 
ال�صعبي��ة يف ال�صاح��ل الغربي مع الغ��زاة واملرتزقة معارك عنيفة من��ذ عامني، خ�صر فيها 

الغزاة واملرتزقة خ�صائر فادحة واأجروا على الراجع يف اأكرث من جبهة.

الوضع الشعبي ينفجر في احملافظات اليمنية الواقعة حتت االحتالل
�صه��دت املحافظات اجلنوبية وال�صرقية ) عدن ، حل��ج ، ابني ، ح�صرموت ( الواقعة 
حتت الحتالل ال�شعودي الإماراتي مظاهر احتجاجات وا�شعة ، متثلت يف خروج اآلف 
من املواطنني اليمنيني املتظاهرين الى ال�صارع ، وكانت ال�صرارة الولى يف اإ�صعال فتيل 
الغ�ش��ب اجلماهريي بفع��ل الرتدي الهائ��ل يف م�شتوى معي�شة املواط��ن ، ، وخدماته ، 
واأمن��ه ، وج��ذر الق�صية كان يف ارتفاع الأ�صعار اجلن��وين التي كان م�صببها الول ولي�ش 

الخر حرب العدوان على اليمن.
 فق��د خ��رج املواطن��ون الغا�صبون 
ج��راء  ج��ارف  بغي��ظ  م�شحون��ن 
معاناته��م اليومي��ة احلياتي��ة ورددوا 
الهتاف��ات الناري��ة احلما�صية جتاه من 
َخَلق لهم كل هذه املتاعب والإ�شكاليات 
، هتفوا �صد حتالف العدوان الأمريكي 
وحكومته��م  الإمارات��ي  ال�شع��ودي 
العميل��ة القابع��ة يف املنف��ى الإجباري 
 ، ال�ص��وارع  يف  الن��ار  اأ�صرم��وا   ،
واأغلقوه��ا ) وهي ظاه��رة غر �صحية 
ول ح�صاري��ة ( لك��ن اجلماه��ر حينما 
جت��وع ل متي��ز ب��ني فع��ٍل �صائ��ب او 
املنتف�ص��ون  املحتج��ون  كان   ، غ��ره 
تتج��ه  م��ره  لأول  �صع��ارات  ي��رددون 
نحو م�صاحله��ا احلقيقي��ة ، يف ظاهرة 
اإيجابية جدًا ب��ان اجلماهر ا�صتعادت 
روح املبادرة والتح��دث عن حتدياتها 
ب�ص��كل مبا�صر دون و�صي��ط او �صم�صار 
يتح��دث بل�صانه��ا وهمومه��ا ومعاناتها 

اليومي��ة ، كانت بو�صلته��ا تتجه نحو م�صاحلها املبا�صرة بعيدًا عن ح�صابات ال�صيا�صيني 
الناني��ة ، وه��م ال�صما�صرة الذي��ن تاجروا طيلة اأزيد م��ن عقٍد من الزم��ان بل�صان هوؤلء 
الب�شطاء ، وروجوا لأوهام طوباوية غري متاحة التحقيق ، يف حالة غريبة بان يتم تنومي 

ُمعظم اجلماهري وهم بالآلف ب�شعارات ل ت�شمن ول تغني من جوع  <

تعليقا على العملي��ة املرعبة و الأولى 
م��ن نوعه��ا الت��ي نفذه��ا �ص��الح الإ�صن��اد 
اجل��و  �ص��الح  م��ع  بال�ص��راك  املدفع��ي 
امل�ص��ر و الت��ي مت تنفيذه��ا يف ال�صاح��ل 
الغربي يوم الثنني املا�صي ون�صر الإعالم 
احلرب��ي م�صاه��د م�صورة له��ا تظهر دقة 
فائق��ة يف الإ�صابة وحال��ة رعب اجتاحت 
الغزاة حي��ث وّلوا عل��ى اعقابهم هاربني 
اأم��ام عد�ش��ات التوثي��ق التابع��ة لالإعالم 
احلرب��ي اليمن��ي و عن العملي��ة النوعية 
اأك��د الناط��ق الر�شم��ي للق��وات امل�شلحة 
العمي��د الرك��ن �ش��رف غال��ب لقم��ان، اأن 
قوات اجلي�ش واللجان ال�صعبية املرابطة 
يف ال�صاح��ل الغربي، نفذت عمليات نوعية 
وخاطف��ة �صد ق��وى ومرتزق��ة العدوان، 
كبدتهم خ�صائر باهظة يف العديد والعتاد.
واأو�ش��ح العمي��د لقم��ان اأن جمامي��ع 
يف  امل�صتحدث��ة  ومع�صكراته��م  الغ��زاة 
ل�صرب��ات  تعر�ص��ت  الغرب��ي،  ال�صاح��ل 
موجعة نفذتها قوات املدفعية بال�صراك 

مع �صالح اجلو امل�صر.
العملي��ات  ه��ذه  اأن  اإل��ى  واأ�ص��ار 
النوعي��ة، تعك���ش مدى التكام��ل وفعالية 
يف  ال�صعبي��ة  واللج��ان  اجلي���ش  ق��وات 
التع��اون وال�ص��راك يف تنفي��ذ الهج��وم 
امل�ص��اد على مراكز ثقل الع��دو ومواقعه 

ال�صراتيجية.
ون��ّوه بالق��درات الت��ي و�صل��ت اإليه��ا 

الق��وات الري��ة وامله��ارات الت��ي متيزت 
به��ا القوة اجلوي��ة يف التغطي��ة والر�صد 
والتوجي��ه وحتديد الأه��داف واإ�شابتها 
بدقة عالية .. معت��را ذلك نتيجة طبيعة 
لنج��اح وفاعلي��ة ا�صراتيجي��ة اجلي���ش 

واللجان ال�صعبية يف الدفاع والهجوم.
م�ص��ار  يف  التط��ور  ه��ذا  اإن   " وق��ال 
القتالي��ة �ص��د ق��وى حتال��ف  العملي��ات 

الع��دوان ومرتزقت��ه يف ال�صاح��ل وجميع 
اجلبه��ات يت��وازى م��ع تط��ور الو�صائ��ل 
والتقني��ات العلمي��ة الع�صكري��ة اليمني��ة 
الت��ي ل��ن تتوق��ف عن��د ح��د م��ا ا�صتم��ر 

العدوان على �صعبنا". 
ولفت اإل��ى اأن عملي��ات التنكيل بقوات 
الع��دو ال�شع��ودي م�شتم��رة يف احل��دود 
وح�صون��ه  مواقع��ه  تتعر���ش  حي��ث 
مدفعي��ة  قب��ل  م��ن  �صاحق��ة  ل�صرب��ات 
و�صاروخية اجلي���ش واللجان ال�صعبية، 
نت��ج عنه��ا ع�ص��رات القتل��ى واجلرح��ى 

بينهم قيادات وتدمر اآلياتهم.
واأ�ش��ار ناط��ق الق��وات امل�شلح��ة اإلى 
واللج��ان  للجي���ش  الإجن��ازات  ه��ذه  اأن 
الهج��ري  الع��ام  م��ع  ال�شعبي��ة تتزام��ن 
ا�شته��داف  ان  اإل��ى  لفت��ا   .. اجلدي��د 
جتمعات العدو وارد يف كل حلظة فجميع 
حتركاته��م املعادي��ة ومراك��ز قياداته��م 
و�صيطرته��م مر�ص��ودة ومك�صوف��ة اأم��ام 

اجلي�ش واللجان ال�صعبية.
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