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أنادي أحرار شعبنا العزيز باالستجابة والتحرك اجلاد املسؤول إلى اجلبهات

أبطالنا يحولون الساحل الغربي إلى جحيم أمام قوى الغزو ومرتزقتهم ..  مقتل وجرح أكثر من 500 وتدمير أكثر من 60 آلية ومدرعة خالل 3 أيام 

 تطهير مديرية جنب ف�ي الضالع ودحر املنافق�ن في ناطع بالبيض�اء وتنفيذ كمائن
هندسية نوعية في اجلوف وجنران والتصدي لزحوفات متواصلة في عسير وجيزان

ال�����������س�����������ي�����������د ال�������������ق�������������ائ�������������د ف����������������ي خ�����������ط�����������اب�����������ه ح���������������������ول آخ���������������������ر امل�����������س�����������ت�����������ج�����������دات:

ال����������ع����������س����������ك����������ري����������ة ض����������������د ش������ع������ب������ن������ا ال���������ع���������م���������ل���������ي���������ة  ف����������������ي  ال�������������������������������دور األم��������������ري��������������ك��������������ي رئ�����������ي�����������س�����������ي وأس������������������اس������������������ي   >
واملعركة احل��رب  تساوي  األمريكي  االستعمال  بحسب  السالم  وكلمة  تصعيد  مرحلة  لكل  تدشني  عملية  باتت  السالم  عن  األمريكي  نغمة   >
العسكرية إمكاناته  كانت  مهما  ال��ع��دو  هزمية  ميكن  املسؤولية  لتحمل  واألح���رار  الشرفاء  وحت��رك  الله  على  باالعتماد   >
ال�������ع�������دو إم��������ك��������ان��������ي��������ات  ك���������ان���������ت  م������ه������م������ا  ق���������ل���������ق،  وال  االط���������م���������ئ���������ن���������ان،  ك����������ل  ش�����ع�����ب�����ن�����ا  ل�������������دى  ي���������ك���������ون  أن  ي�������ج�������ب   >
وت��������خ��������اذل��������ن��������ا وغ��������ف��������ل��������ت��������ن��������ا  ب���������ج���������م���������ودن���������ا  إال  ع�������ل�������ي�������ن�������ا  ال���������س���������ي���������ط���������رة  م��������������ن  ال������������������ع������������������دوان  ي�������ت�������م�������ك�������ن  ل��������������ن   >
< ن����������ح����������ن ش����������ع����������ب ت��������رب��������ي��������ن��������ا ب����������������اإلمي����������������ان وال�������������ف�������������ط�������������رة وال�����������ق�����������ي�����������م ال������������ت������������ي جت����������ع����������ل م����������ن����������ا أب�����������������������اة ل�����ل�����ض�����ي�����م
أوج��ب أصبح  والقتال  التحرك  أن  يعني  ب��ل  املعركة،  نهاية  يعني  ال  للعدو  اخ��ت��راق  وأي  وال��ث��ب��ات،  بالصمود  معنيون   >

تعامل العدو معنا كان خارجًا 
عن قوانني األسر الربانية 

وقوانني حقوق األسير الدولية

صحيفة احلقيقة في حوار خاص
 مع األسير احملرر موسي املوشكي:
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رئيس التحرير/
عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/
جميل الحاج

الن�����������������اش������������������������������������ر/
مؤسسة الشهيد 

زيد علي مصلح
لإلنتاج اإلعالمي والفني - اليمن -صنعاء - صعدة

alhagigah.net@gmail.com

www.alhagigah.net

https://twitter.com/alhagigah_net
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احلقيقة-  خاص

مل يكت��ف حتالف العدوان  الأمريكي 
ال�سع��ودي مبا ارتكبه من جرائم بحق 
اأبناء املناطق اجلنوبية الواقعة حتت 
�سيطرته منذ احتالله لها قبل ما يقارب 

اأربعة اأعوام 
تل��ك  وث��روات  م��وارد  فنه��ب 
املحافظ��ات،  فيم��ا ابناءها يت�سورون 
حياته��م  ا�س��وء  ويعي�س��ون  جوع��ا 
املعي�سي��ة،   لي�س ال ال�س��يء قليل من 

اأهدافه وخمططاته،  
البا�سل��ة  ع��دن  يف  الغ��زاة  ارتك��ب 
واملناطق املج��اورة لها اآلف اجلرائم 
بحق اأبن��اء تلك املحافظ��ات ف�سجونه 
متتل��ئ بالنا�سط��ن ال�سلمي��ن الذي��ن 
لي���س له��م اأي عالق��ة باحل��رب ل م��ن 
قري��ب ول م��ن بعي��د، ال اأن ذل��ك مل 
يعفيه��م م��ن جرائمه بل مار���س اأب�سع 

النتهاكات بحقهم من التعذيب النف�سي 
واجل�س��دي وو�س��ل به ال��ى التحر�س 
بال�سجن��اء ح�سب تقري��ر لفريق اممي 
خمت���س يف توثي��ق النتهاك��ات هناك،  
وعل��ى الرغ��م اأن املخت�س��ن بتوثي��ق 
جرائمه مل يقوم��وا بواجبهم امل�سوؤول 
ال اأن م��ا عر�سوه كان �سادما وحمزن 

للغاية وما خفي كان اأ�سد واأعظم. ..
ال�سع��ودي  الع��دوان  حتال��ف  زج 
بالآلف من اأبناء املحافظات اجلنوبية 
يف معرك��ة ال�ساح��ل الهادف��ة لحتالل 
احلدي��دة  مدين��ة  اأبن��اء  واإخ�س��اع 
واإركاعه��ا،  مغ��رر    باأولئ��ك املرتزقة 
الذين ل يدركون جيدا اأن هدف الغزاة 
ماآربه��م  لتحقي��ق  دمائه��م  ا�ستثم��ار 
باطل��ة وخادع��ة  باأكاذي��ب  اخلا�س��ة 

كوجوه اأ�سحابها النتنة ..
مئ��ات املرتزق��ة ي�سقط��ون يوميا ما 
ب��ن قتي��ل وجري��ح يف جبه��ة ال�ساحل 
ال�سف��وف  يف  الغ��زاة  بينم��ا  الغرب��ي 

املتاأخ��رة من املعرك��ة حمتمن بهوؤلء 
احلثال��ة واملرتزقة الأغبي��اء وال�سذج 
الذي��ن ل ناق��ة له��م ول جم��ل يف ه��ذه 
املعركة �س��وى ح�س��د روؤو�سهم واإلى 

جهنم وبئ�س امل�سري ...
ب��دل م��ن اأن يق��وم اولئ��ك احلثال��ة 
بث��ورة م�سلح��ة لتحري��ر مناطقهم من  
اأعرا�سه��م  ليحم��وا  املحتل��ن  دن���س 
اأم��ام  ال��ذي ينتهكه��ا الغ��ازي يومي��ا 
م��راأى وم�سم��ع م��ن العامل كل��ه،  اتو 
حماول��ة  يف  الف��داء  كب���س  ليكون��وا 
والت��ي  للحدي��دة  الأجنب��ي  احت��الل 
�ستب��وء بالف�س��ل الذري��ع بوع��ي اأبناء 
ال�سعب اليمني  من خمتلف حمافظاته 
ومديرياته الذين هبوا هبة رجل واحد 
مل�سان��دة اأبن��اء تهام��ة وم�ساركتهم يف 
التنكي��ل بق��وى الغزو والإج��رام ولن 
يعودوا اإل بالن�سر فال جمال لالنك�سار 

يف قامو�سهم..

ذمار تستقبل كوكبة من أبطال اجليش واللجان احملررين من األسر
ا�ستقب��ل اأبناء حمافظة ذمار ي��وم الأحد، 14 جماهدا من 
اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية املحررين من الأ�سر الذين 
مت حتريره��م بع��د عملي��ة تب��ادل اأجرتها اللجن��ة الوطنية 

لالأ�سرى مع اجلانب الآخر.
وخ��الل ال�ستقب��ال ال��ذي ح�س��رة حماف��ظ ذم��ار حممد 
ح�س��ن املقد�سي، رحب بالأبطال املحرري��ن برجال الرجال 
الذي��ن �سدق��وا م��ا عاه��دوا اهلل علي��ه، �ساكرا له��م حتملهم 
و�سربهم ومعانتهم املريرة، وقدم لهم مبالغ مالية، تكرميا 
له��م وتقدي��را مل��ا �سنع��وه م��ن مواق��ف الثب��ات وال�سمود 

وال�سرب.
م��ن جانبه رح��ب م�سرف مدين��ة ذم��ار الأخ/عبدالكرمي 
جبه��ان، نياب��ة عن امل�سرف الع��ام لأن�س��ار اهلل باملحافظة، 
بالأ�سرى املحرري��ن، و�سكر لهم �سربهم وحتملهم الأتعاب 

وامل�سقات خالل فرتة ما مروا به.
واأ�ساف جبهان: اأن الت�سحيات وال�سمود والثبات الذي 
يقدم��ه الأبطال يف اجلبهات واملعاناة التي يتحملها الأ�سرى 
واجلرح��ى هي التي حافظ��ت على حرية الوط��ن و�سيادته 
وا�ستقالل��ه واأن الأي��ام ال�سعبة التي مير به��ا الأ�سرى عند 
م��ن ل يرعون اأي قواعد اأخالقي��ة اأو نظامية يف التعامل مع 
الأ�س��رى ل تزي��د اجلمي��ع اإل يقينا بحقيقة الع��دو وت�سابه 

املتواطئن معهم.
واأ�س��ار اإل��ى اأن اجله��ود م�ستم��رة ملتابع��ة الإف��راج عن 

املتبقين خالل الأيام القادمة.
فيم��ا ع��رب الأ�س��رى املحررون ع��ن �سعادته��م مبا حتقق 
م��ن انت�سارات وثبات يف خمتلف اجلبه��ات وحر�سهم على 
م�سارك��ة اإخوانه��م يف اجلبهات الدفاع ع��ن الوطن وحريته 
وكرامته .. مبينن اأن ظروف الأ�سر اأكدت لهم جميعا حقيقة 
العدوان الذي يواجهه اليمن و�سهولة وي�سر كل الت�سحيات 
يف �سبي��ل الوط��ن وم�ستقبله وال�سعب اليمن��ي وكرامته من 

براثن امل�سروع الأمريكي ال�سهيوين ال�سعودي وحلفائه.

احلقيقة � متابعات

خمتل��ف  يف  اليم��ن  قبائ��ل  نظم��ت 
لق��اءات  واملديري��ات  املحافظ��ات 
فيه��ا  اعلن��ت  احتجاجي��ة  ووقف��ات 
جهوزيته��ا الكامل��ة ملواجه��ة ت�سعيد 
حتالف الع��دوان الأمريكي ال�سعودي 
يف جبه��ات القتال موؤك��دة وقوفها اإلى 
جان��ب قبائ��ل تهامة ودعمه��ا بال�سالح 
وامل��ال  حتى دحر الغ��زاة  واملنافقن 

من كل �سرب يف الوطن 
ففي حمافظ��ة احلدي��دة نظمت عدد 
من الوقف��ات الحتجاجية حتت �سعار 
اخل��داع الأمريك��ي لن بخ��دع ال�سعب 
اليمن تنديدا على مت��ادي نظام العدو 
الأمريكي يف غي��ه وعنجهيته من خالل 
تزعمه  للعدوان عل��ى بالدنا من خالل 

اأدواته يف املنطقة 
الوقف��ات  يف  امل�سارك��ون  واأك��د 
لك��ل  القاط��ع  رف�سه��م  الحتجاجي��ة 
الع��دوان  راأ���س  م��ن  تاأت��ي  مب��ادرة 
م��ن  يري��د  والت��ي  الأمريك��ي  النظ��ام 
خالله��ا اإنق��اذ نف�سه ومزي��دا من �سلب 
الأم��وال والإبتزاز للنظ��ام ال�سعودي 
الثورة  لقائد  امل�سارك��ون  بارك  ‘ كم��ا 
ال�سي��د عبداملل��ك احلوث��ي وللجي���س 
واللجان ال�سعبية على التطور النوعي 
والإجن��از العظيم ال��ذي حققته القوة 
ال�ساروخي��ة يف قل��ب موازين املعركة 

ل�سالح ال�سعب اليمني 
ويف حمافظ��ة حج��ة نظم��ت القبائل 
عدد من اللق��اءات يف خمتلف مديريات 
املحافظ��ة اأعلنوا فيه��ا الهبة ال�سعبية 
م�سريي��ن  واملحتل��ن  الغ��زاة  لط��رد 
اإل��ى اأن حماولت الع��دوان ومرتزقته 
ا�ستخدام الورقة القت�سادية لل�سغط 

على ال�سعب اليمن �ستبوء بالف�سل 
دع��وات  م��ن  امل�سارك��ون  و�سخ��ر 
العدوان الكاذبة لإيقاف احلرب بينما 
طائراته��م بنف�س اللحظة تقتل ال�سعب 
اليمن��ي م�ستهدف��ة املمتلك��ات العام��ة 

واخلا�سة 

الكب��ري  وعيه��ا  القبائ��ل  واأك��دت 
للت�سدي لك��ل املوؤام��رات وجهوزيتها 
الكامل��ة ل��ردع  اأي حماول��ة تقدم يريد 
اأن يحققها مرتزقة العدوان وموا�سلة 
دعمه��م وم�ساندتهم للجبه��ات ورفدها 
بامل��ال والرج��ال معلن��ن ا�ستعدادهم 
خلو���س معرك��ة النف���س الطويل جيل 

بعد جيل 
ويف حمافظة اإب نظم جمل�س التالحم 
املحافظ��ة  واأعي��ان  القبل��ي ووجه��اء 
وقفة احتجاجية للتاأكيد على موا�سلة 
ال�سمود والثبات يف وجه قوى حتالف 

الإجرام والتجويع 
واأكد امل�ساركون يف وقفة احتجاجية 
يف بي��ان له��م خت��ا م الوقف��ة اأن جرائم 
الع��دوان وجتويع��ه لل�سع��ب اليمني 
يزيد اليمنين تالحما وتوجها جلبهات 
الع��زة وال�سرف �سد م��ن جتردوا من 

جتردوا من كل قيم الإن�سانية 
واأ�س��ار بي��ان الوقف��ة الحتجاجي��ة 
اإل��ى اهمية الحتف��اء باملول��د النبوي  
ال�سريف على �ساحب��ه اأف�سل ال�سالة 
والت�سلي��م لنوؤكد لالأعداء اننا اأمة تهتم 
بنبيه��ا ‘ فيم��ا نظم��ت عزلت��ي الو�سط 
والعب���س مبديري��ة ال�سع��ر مبحافظة 
اإب وقف��ة قبلي��ة م�سلح��ة للتاأكيد على 
الثبات وال�سمود يف وجه حتالف ال�سر 

والإجرام 
امل�سارك��ون يف الوقف��ة الحتجاجية 
اأك��دوا اأن اليمنين ما�س��ون يف ثباتهم 
و�سمودهم وت�سديه��م لعدوان الظامل 

ومرتزقت��ه ول��ن ي�سمح��وا اأب��دا لتل��ك 
القوى ال�ستعمارية التي تريد احتالل 
البل��د ونهب ثروات��ه ون�س��ر الفو�سى 
ال�شع��ب  اأو�ش��اط  يف  واالخت��االت 

اليمني
وحيا امل�ساركون يف الوقفة امل�سلحة 
انت�سارات اجلي���س واللجان ال�سعبية 
والذي��ن ه��م ال�سخ��رة املنيع��ة الت��ي 
تتحطم عليها كل موؤامرات وخمططات 
العدوان ابد الدهر ‘ معربين فخورهم 
مب��ا حترزه دائ��رة الت�سني��ع احلربي 
والتي كان اآخرها الك�سف عن �ساروخ 
جدي��د حملي ال�سن��ع دقي��ق الإ�سابة 

بدر1
ويف حمافظ��ة البي�س��اء نظمت قبائل 
املحافظة يف خمتلف املديريات ووقفات 
ولقاءات مو�سعة تاأكيدا على ال�سمود 
والثب��ات معلن��ن النكف القبل��ي لرفد 

اجلبهات بال�سالح والرجال 
ويف حمافظ��ة املحوي��ت نظ��م اأبن��اء 
مديرية �سب��ام كوكبان وقف��ات اأعلنوا 
الغ��زاة  لط��رد  الع��ام  النف��ري  افيه��ا 
واملحتل��ن ومواجه��ة ت�سعي��ده الذي 
�سيب��ْوء بالف�س��ل الذري��ع فيم��ا اأعلنت 
قبائ��ل �س��ارع باملحافظة النف��ري العام 
حت��ى  باملجاهدي��ن  اجلبه��ات  لرف��د 

حترير كامل الرتاب الوطني
ويف �سع��دة عق��دت قبائ��ل مديري��ة 
اك��دوا  مو�سع��ا  قبلي��ا  لق��اء  �سح��ار 
ملواجه��ة  الكامل��ة  جهوزيته��م  في��ه 

الت�سعيد…

القبائل تؤكد جهوزيتها الكاملة ملواجهة تصعيد حتالف 
العدوان وترفد اجلبهات مزيدًا من الرجال واملال 

مصير مأساوي  للمغرر بهم من أبناء املناطق الواقعة حتت  سيطرة االحتالل 

�س��دد رئي���س اللجن��ة الثوري��ة العليا 
اأن احل��ل  عل��ى  عل��ي احلوث��ي  حمم��د 
الوحي��د لق��وى الع��دوان للخ��روج م��ن 
ماأزقه��م ه��و احل��وار، م�س��ريًا اإل��ى اأن 
الت�سعي��د الأخ��ري لقوى حتال��ف ال�سر 
�سيت�س��دى ل��ه اأبن��اء اجلي���س واللجان 
ال�سعبية و�س��وف يك�سر عل��ى اأيديهم.. 
رئي���س الثوري��ة العلي��ا اأك��د يف كلمة له 
للمب��ادرات  الت�س��اوري  اللق��اء  خ��الل 
واملكونات ال�سبابية الذي نظمته وزارة 
ال�سباب والريا�سة بح�سور نائب رئي�س 

ال��وزراء وع��دد م��ن ال��وزراء وممثل��ي 
املكون��ات ال�سبابي��ة الي��وم الثالثاء، اأن 
ال�سع��ب اليمني كتلة واح��دة ول ميكن 

جتزئته.
رئي���س  نائ��ب  اأو�س��ح  جانب��ه  م��ن 
ال��وزراء اأن اللق��اء الت�س��اوري يه��دف 
اإل��ى تعزيز جه��ود املب��ادرات ال�سبابية 
وحتفيزه��ا  الوطن��ي  دوره��ا  وتفعي��ل 
مبزي��د من العمل والتفاع��ل مع حميطها 
الجتماعي مبا يقود اإلى ا�ستنها�س همم 

ال�سباب وقدراتهم الكامنة.

رئيس الثورية العليا:
 املخرج الوحيد لقوى العدوان 

ورئي���س من مأزقهم هو احلوار اهلل  اأن�س��ار  ناط��ق  عل��ق 
الوفد الوطن��ي حممد عبدال�سالم اليوم 
الثالثاء على ادعاءات حتالف العدوان 
ح��ول حتقيق انت�س��ارات على ح�ساب 
اجلي�س واللجان ال�سعبية وا�سفا هذه 
الدع��اءات بالأكاذيب الت��ي يروجون 

لها.
وقال عب��د ال�سالم يف تغريدة له على 
تويرت » املهزوم��ون نف�سيا والفا�سلون 
ه��م  واأخالقي��ا  و�سيا�سي��ا  ع�سكري��ا 
الأكاذي��ب  ه��ذه  مبث��ل  يتعلق��ون  م��ن 

ويروجون لها.«
واأ�س��اف »عدوان على اليمن اجتمع 
في��ه �س��ذاذ الف��اق ومرتزق��ة وقاعدة 

وداع�س واأمريكا واإ�سرائيل وبريطانيا 
واأم��وال ل ح�س��ر له��ا وح��ده ال�سعب 
جعله��م  اهلل  عل��ى  املتوك��ل  اليمن��ي 

يظهرون بهذا ال�سكل.«
اأك��د يف من�س��ور  وك��ان عبدال�س��الم 
�ساب��ق ل��ه اأن حتال��ف الع��دوان عاجز 
عن اإح��راز اأي تق��دم يذكر �س��وى كان 
يف احلدي��دة اأو يف غريه��ا رغ��م كثاف��ة 

الغارات التي يعمد اإليها يف كل مرة.
ويف ال�سي��اق ذات��ه، اأ�س��اف »ما قيل 
عن عملية اإنزال جوي يف �سعدة دراما 
هزيلة لتحالف هزيل مل يكن منه لقرابة 
املج��ازر  ارتك��اب  �س��وى  �سن��وات   4

واجلرائم«

كاشفًا زيف ادعاءات العدوان.. ناطق أنصار الله :

 العدو مهزوم نفسيًا وفاشل عسكريًا وسياسيًا
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ل���ل���ع���دوان  امل���ه���م���ة  ال���ف���ع���ل���ي���ة  األدوار  ك����ل   >
واإلماراتي  والسعودي  األمريكي،  بها  يقوم 

واخلونة هم فقط منفذون في امليدان 

< ال��������دور األم����ري����ك����ي رئ���ي���س���ي وأس�����اس�����ي ف��ي 
العملية العسكرية ضد شعبنا

< يأتي األمريكي مع كل مرحلة تصعيد يعد 
لها، ويدشنها بتصريحات عن السالم، بينما 

هو يدير احلرب ويرتبها

< خ����ون����ة ال�����ب�����الد ي�����أت�����ون حت�����ت ال���س���ع���ودي���ن 
هم  ليكونوا  بأمرهم  وي��أمت��رون  واإلماراتين 

من يدفع ثمن العدوان 

< ن��غ��م��ة األم��ري��ك��ي ع��ن ال��س��الم ب��ات��ت عملية 
تدشن لكل مرحلة تصعيد

< كلمة السالم بحسب االستعمال األمريكي 
ف������ي احل����������رب ع����ل����ى ال����ي����م����ن ت������س������اوي احل������رب 

واملعركة

< األم���ري���ك���ي ي���رت���ب وي���ع���د وي����دش����ن م��رح��ل��ة 
التصعيد بتصريحات عن السالم

< األمريكي متورط بكل ما تعنيه الكلمة في 
العدوان بكل جرائمه

< هناك أسلوب أمريكي يعتمد على اخل��داع 
واالبتزاز، ودور آخر إجرامي ووحشي 

< األمريكي حصل في العدوان على مكاسب 
ك���ب���ي���رة ج��������دًا ب���ال���ن���س���ب���ة ل�����ه ع���ل���ى امل���س���ت���وى 
االق���ت���ص���ادي ع��ب��ر ص��ف��ق��ات ال���س���الح واس��ت��الم 

الثمن في كل شيء 

<  األم���ري���ك���ي ي��ت��ب��ن��ى ال������دور ال���س���ع���ودي على 
م���س���ت���وى ح���م���اي���ت���ه ل���ل���ب���ق���اء، وع����ل����ى م��س��ت��وى 

إدارته في الدور العدواني واإلجرامي

توجه  يقابله  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  ف��ي  التصعيد   >
م���ن ب��ع��ض دول اخل��ل��ي��ج ل��ت��ع��زي��ز ال���رواب���ط مع 
العدو اإلسرائيلي وفي مقدمتهم السعودية 

واإلمارات

< ه��ن��اك اص��ط��ف��اف ف��ي اجل��ب��ه��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
من بعض دول اخلليج، وكل هذا ُمدان

<  في ظل التوجه للتعاون الواضح من بعض 
دول اخلليج مع "إسرائيل"، هناك اجتاه سلبي 

ضد البلدان والشعوب احلرة

< شهدنا كثيرًا من عمليات التصعيد وبفضل 
ال��ل��ه وت��ض��ح��ي��ات اجل��ي��ش وال��ل��ج��ان وال��ق��ب��ائ��ل 

وشعبنا العزيز فشلت هذه العمليات

<  أغ����ل����ب م�����راح�����ل ال���ت���ص���ع���ي���د ف�����ي امل����راح����ل 
امل��اض��ي��ة ل��م ت��ص��ل إل���ى ال��س��ق��ف امل��ع��ن ال��ذي 

وضعوه وأعلنوه

< في مرحلة من املراحل كان هناك تصعيد 
ك���ب���ي���ر اس���ت���م���ر ل���ف���ت���رة ط���وي���ل���ة حت�����ت ع���ن���وان 
ال���وص���ول إل���ى ص��ن��ع��اء، وف��ش��ل ه���ذا التصعيد 

وتكبدوا خسائر جسيمة

< االستيالء على كامل محافظة احلديدة كان 
هدفًا لقوى العدوان وفشلوا في هذا أيضًا

< ه����ذه امل���رح���ل���ة م���ن ال��ت��ص��ع��ي��د ل��ي��س��ت أول 
عملية تصعيد، وهي كبيرة ومت اإلعداد لها 

بشكل كبير من قوى العدوان

الهائل  البشري  زخمه  م��ن  يستفيد  ال��ع��دو   >
الذي كثفه للضغط على مدينة احلديدة

< العدو يضغط في محاور احلدود واجته في 
عملية التصعيد في املناطق الوسطى

<  ب���االع���ت���م���اد ع���ل���ى ال����ل����ه وحت�������رك ال���ش���رف���اء 
واألح�������رار ل��ت��ح��م��ل امل��س��ؤول��ي��ة مي��ك��ن ه��زمي��ة 

العدو مهما كانت إمكاناته  العسكرية

ل��دى شعبنا كل االطمئنان،  < يجب أن يكون 
وال قلق، مهما كانت إمكانيات العدو

<  ي���أب���ى ش��ع��ب��ن��ا أن ي���ك���ون خ���ان���ع���ًا وم���س���ت���ذاًل 
وخ������اض������ع������ًا ل����س����ي����ط����رة ال�����ن�����ظ�����ام ال����س����ع����ودي 
أداة خاضعة  أس��اس��ًا  ال��ذي��ن هما  واإلم���ارات���ي 

باملطلق ألمريكا وحلفاء "إلسرائيل"

< ع���ب���درب���ه م���ن���ص���ور ه������ادي ان���ت���ه���ت والي���ت���ه 
احملددة وقدم استقالته واعترف أنه تفاجأ 

بالعدوان ولم يعرف به إال عندما حصل

<  ال شرعية ال لعبدربه وال حلكومته، وال حق 
ألي حكومة في الدنيا أن تدعو بلدانًا أخرى 

الحتالل بلدها وقتل شعبها

< ال���س���ع���ودي���ة ت���ك���ب���دت خ���س���ائ���ر ك���ب���ي���رة ف��ي 
احل����دود، ل��ه��ذا اش��ت��رت مينين ك��م��ا ل��و أنهم 
ع���ب���ي���د ك�����ي ي����ك����ون����وا ف��������داء ل���ض���ب���اط وج���ن���ود 

السعودية

<  اإلم��ارات��ي��ون ي��ق��دم��ون امل��رت��زق��ة اليمنين 
ق���ب���ل ج����ن����وده����م، وي���ح���رك���ون���ه���م حت�����ت إم�����رة 
ال��ض��ب��اط اإلم��ارات��ي��ن اخل��اض��ع��ن لألمريكين 

واإلسرائيلين والبريطانين

< ن��ح��ن أص���ح���اب احل����ق، ون��ح��ن أص���ح���اب ه��ذا 
البلد وأهله املتواجدون فيه جياًل بعد جيل

< نحن اعُتدي علينا بغير حق، ومنتلك احلق 
في الدفاع عن أنفسنا وحريتنا واستقاللنا

لهذا  للتصدي  ج��د  بكل  نتحرك  أن  علينا   >
العدوان

< ال��ظ��روف االق��ت��ص��ادي��ة وامل��ع��ان��اة الشديدة 
أج���ب���رت ال��ب��ع��ض ع��ل��ى ال����ع����ودة م���ن اجل��ب��ه��ات 

لتأمن معيشتهم

الذين كانت ظروفهم  الكثير من األح���رار    >
أج����ب����رت����ه����م ع����ل����ى ال�������ع�������ودة م������ن اجل����ب����ه����ات، 
ت���دف���ع���ه���م ح���ري���ت���ه���م وك���رام���ت���ه���م ل��ل��ت��ح��رك 

ملواجهة أي تصعيد

<  لن يتمكن ال��ع��دوان من السيطرة علينا إال 
بجمودنا وغفلتنا وتخاذلنا

<  حريتنا تأبى لنا اخلنوع والذل واالستسالم 
للمجرمن

<   أغلب القبائل باتت موتورة من قتل مجرمي 
العدوان ألطفالها ونسائها

<  نحن شعب تربينا باإلميان والفطرة والقيم 
التي جتعل منا أباة للضيم

<  نحن معنيون بتحمل املسؤولية والتحرك 
بكل جدية في التصدي للعدوان

<   أوام���ر ال��ل��ه سبحانه وت��ع��ال��ى ف��ي مثل هذه 
الظروف هي النفير واجلهاد في سبيله

<   أت��وج��ه ل��ك��ل ال��ش��رف��اء واألح�����رار ف��ي بلدنا 
ل��ل��ت��ح��رك اجل�����اد ل��ل��ت��ص��دي ل���ل���ع���دوان ف���ي كل 

اجلبهات

اخ��ت��راق  وأي  وال��ث��ب��ات،  بالصمود  معنيون    >
أن  يعني  ب��ل  امل��ع��رك��ة،  نهاية  يعني  ال  للعدو 

التحرك والقتال أصبح أوجب

<   م����ا دام ه���ن���اك أح�������رار ف����ي ش��ع��ب��ن��ا ي���أب���ون 
االس��ت��س��الم واخل��ض��وع ف��إن اخ��ت��راق��ات العدو 

لن تدفعنا لالستسالم والتسليم له  

ل��ع��ب��اده  ن��ث��ق ب��وع��د ال��ل��ه ب��ال��ن��ص��ر  <  علينا أن 
املظلومن واملستضعفن

لتصرفات  نتيجة  وت��ض��ح��ي��ات  ع��ن��اء  ه��ن��اك    >
ال���������ع���������دوان ال������ت������ي اس����ت����ه����دف����ت����ن����ا ع���س���ك���ري���ا 

واقتصاديًا وأمنيًا وإعالميًا وسياسيًا

<   علينا أن نخوض املعركة في كل مجاالتها، 

األش����د  ال����ب����ؤس  ه����و  اخل����ن����وع  أن  ن�������درك  وأن 
والعناء األخطر

<    امل���ن���اط���ق احمل��ت��ل��ة ت��ع��ان��ي م���ن مم���ارس���ات 
العدوان حتى على املستوى االقتصادي

ب�������ن احل���������ر وب�����ن  ك����ب����ي����ر  ف�����������ارق  <    ه������ن������اك 
اإلم��ارات��ي  األجنبي  لسيطرة  اخلانع  املقهور 

والسعودي  

<    من يحملون عناوين وألقاب في احملافظات 
اجلنوبية هم في الواقع أذالء وخانعن حتت 
احل�����ذاء اإلم����ارات����ي وب��ع��ض��ه��م رض����ي لنفسه 

بهذا

<    رمب��ا يتحرك البعض ف��ي اجل��ن��وب للتحرر 
م���ن ت��ل��ك احل���ال���ة ال��ب��ائ��س��ة وامل���ذل���ة ال��ت��ي هم 

فيها

ي������رى ف����ي م���رت���زق���ت���ه أك��ث��ر  ال����س����ع����ودي ال     >
م���ن ع��ب��ي��د اش���ت���راه���م ب���امل���ال وي��ت��ح��ك��م بهم 

ويذلهم

<    نحن معنيون ال��ي��وم بالتحرك اجل���اد، وأن��ا 
أن�������ادي أح�������رار ش��ع��ب��ن��ا ال���ع���زي���ز ب��االس��ت��ج��اب��ة 

والتحرك اجلاد املسؤول إلى اجلبهات

<    ال���ت���ح���رك ال����واع����ي ن���ح���و اجل���ب���ه���ات أف��ش��ل 
األعداء في الوصول إلى أهدافهم

<    التخاذل في مثل الظروف التي منر بها هو 
أمر خطير على الناس وعلى املتخاذل

<   ع��ل��ى املعنين ف��ي اجل��ب��ه��ات االق��ت��ص��ادي��ة 
واإلعالمية والتعبوية بذل كل جهودهم في 

التصدي للتصعيد األخير

<   اجل��م��ي��ع م��ع��ن��ي ب��دع��م امل���س���ار ال��ع��س��ك��ري 
اليوم، ألنه مسار رئيسي وفاصل وأساسي

<   بفضل الله وعونه بات العدوان نفسه في 
م��رح��ل��ة ص��ع��ب��ة، وُس��م��ع��ت��ه��م ال��ي��وم ه��ي أس��وأ 

سمعة في العالم

<    الكلفة االقتصادية لدول العدوان عالية 
ج����دًا ووض��ع��ه��م االق���ت���ص���ادي ص��ع��ب ويتجه 

لالنهيار

ال����س����ع����ودي����ة  ي����ض����غ����ط ع�����ل�����ى  األم������ري������ك������ي    >
واإلم���������ارات ل���الب���ت���زاز واالس���ت���غ���الل ودف��ع��ه��م 

أكثر فأكثر للغرق والتورط في هذا العدوان

<   املنظمات واجلمعيات اخليرية واملواطنون 
واجل������ان������ب ال����رس����م����ي م���ع���ن���ي���ون ب����رع����اي����ة أس���ر 

الشهداء واملرابطن واجلرحى

دعا ال�ش��يد عبد امللك بدر الدي��ن احلوثي يوم الأربعاء كل ال�ش��رفاء والأحرار يف اليمن 
لتحم��ل م�ش��وؤولياتهم والتح��رك اجلاد للت�ش��دي لت�ش��عيد العدوان اجلديد يف ال�ش��احل 
الغربي وكل اجلبهات، م�شريا يف الوقت ذاته اإلى اأن العدو اأ�شبح يف مرحلة �شعبة ويتجه 

نحو النهيار.
واأك��د ال�ش��يد يف خطاب متلف��ٍز له بثت��ه قناة امل�ش��رية الف�ش��ائية اأن اأي اخ��راق للعدو 
ل يعن��ي نهاية املعرك��ة، بل يعني اأن التحرك والقتال اأ�ش��بح اأوجب، م�ش��ددا على اأن اأي 

اخراق لن يدفع اليمنيني اإلى ال�شت�شالم.
وق��ال ال�ش��يد عبد املل��ك اإن الت�ش��عيد يف احلديدة لي���ض الأول من نوعه مذك��راً ببع�ض 
مراح��ل الت�ش��عيد التي نفذها حتال��ف العدوان حتت عناوي��ن بارزة ومنها الو�ش��ول اإلى 

�شنعاء و�شعدة وال�شتيالء على حمافظة احلديدة كاملة.
واأكد ال�ش��يد اأن لي�ض للعدو اأي حق اأو �ش��رعية يف هذا العدوان على بلد م�شتقل مهما ردد 
من عبارات ل م�ش��مون لها يف الواقع، م�ش��ريا اإلى اأن الرئي�ض الفار انتهت وليته املحددة 
وقدم ا�ش��تقالته واعرف اأنه تفاجاأ بالعدوان ومل يعرف به اإل عندما ح�شل م�شيفا "ل 

حق لأي حكومة يف الدنيا اأن تدعو بلدانًا اأخرى لحتالل بلدها وقتل �شعبها".
واأكد ال�ش��يد على اأن عل��ى املعنيني يف اجلبهات القت�ش��ادية والإعالمية والتعبوية بذل 
كل جهودهم يف الت�ش��دي للت�ش��عيد الأخري، كما اأوعز للمنظم��ات واجلمعيات اخلريية 
واملواطنني واجلانب الر�شمي برعاية اأ�ش��ر ال�شهداء واملرابطني واجلرحى واإليكم اأبرز ما 

تناوله قائد الثورة :

السي���������������������د القائ�����������������د ف������������������ي كلمت����������������������������ه ع�����������������ن آخ���������������ر املستج����������������������������������������دات :

يدعو إلى التحرك اجلاد ملواجهة تصعيد العدوان ويؤكد أن  العدو منهار وسيفشل
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م��ع انح�س��ار الهيمن��ة الأمريكي��ة عل��ى اليم��ن اأك��ر واأك��ر 
وخ�سو�س��ا يف اجلزء الأهم والأخطر م��ن اخلارطة اجلغرافية 
لليم��ن وال��ذي متكن في��ه اليمنيون من ال�س��مود والثب��ات اأمام 
اأعت��ى حتالف �س��هيو اأمريكي �س��عو اأمارات��ي، موؤكدين للعامل 
برغ��م الف��ارق الكب��ري والهائ��ل يف العت��اد والعدي��د، تفوقه��م 
الع�س��كري يف كل جبه��ات املواجه��ة، ومقدرته��م الفائق��ة عل��ى 
ال�س��تمرار يف املواجهة وامت�س��ا�س �س��ربات العدو مهما طال 

اأمدها اأو كرب حجمها.
 لي���س هذا وح�س��ب ب��ل وت�س��اعدت وترية تهديده��م للعمق 
ال�س��رتاتيجي للنظام ال�س��عودي والإماراتي �سواء بال�سربات 
املنكل��ة للقوة ال�س��اروخية والبحرية اأو بال�س��ربات املتوالية 
ملجاهدي اجلي�س واللجان ال�س��عبية يف جبهات ماوراء احلدود 
من��ذ بداية الع��دوان واإلى اليوم وباتت ت�س��كل اأملا يوميا يق�س 

م�سجع مملكة الرمال.
وهنا يكمن �س��ر الت�س��ريحات الأمريكية الأخرية التي جاءت 
على ل�سان وزيري الدفاع واخلارجية الأمريكية وارتكزت على 

نقطتن:
1-  دع��وة وزي��ر الدف��اع الأمريك��ي جيم�س ماتي���س ووزير 
اخلارجي��ة بومبي��و، التحال��ف بقي��ادة ال�س��عودية اإل��ى وق��ف 
احل��رب يف اليمن ووقف اإطالق الن��ار خالل ثالثن يوماً والعمل 
�س��من مفاو�سات للو�سول اإلى ت�سوية �سيا�سية ملمحن اإلى اأن 
الريا�س واأبو ظبي م�س��تعدتان لهذه اخلطوة. ومن هذه النقطة 

ن�ستنتج ثالثة اأ�سياء:
للتحال��ف  الع�سك��ري  بالف�س��ل  الأمريك��ي  الت�سلي��م  الأول: 
الأمريك��ي ال�سع��ودي الإمارات��ي واأدوات��ه يف ح�س��م املعرك��ة، 
وحماولته ت��دارك ما اأمكن بت�سعيد ع�سك��ري جديد يف ال�ساحل 
الغرب��ي عل��ق علي��ه الأ�ستاذ حمم��د عب��د ال�سالم رئي���س الوفد 

الوطني املفاو�س باأنه ت�سعيد يعرب 
عن ف�س��ل حتالف العدوان ول ميكن 

اأن يحقق �سيئا.
الث��اين: اأن القناع الأمريكي الذي 
حاول الأمريكيون به اإخفاء حقيقة 
اأنه��م مهند�سو احل��رب العدوانية 
عل��ى اليم��ن ورعاته��ا ق��د �سق��ط 
بالفع��ل وبالت��ايل فاحلدي��ث ع��ن 
مهل��ة ثالث��ن ي��وم لإيق��اف ه��ذا 
العدوان لياأتي من و�سيط واإمنا 
من �سي��د �ساق ذرع��ا با�ستمرار 
ف�سل عبيده يف حتقيق اأي ن�سر 
يذكر، وعليه فهذه املهلة لي�ست 
�سوى �سرب م��ن الوهم تنفيها 
حقيقة الو�س��ع ال�سعب الذي 
والغ��زاة  املرتزق��ة  يعي�س��ه 
الغرب��ي  ال�ساح��ل  جبه��ة  يف 

وعجزه��م املرتاك��م ع��ن حتقي��ق اأي اإجن��از ع�سكري كم��ا اأنها 
ف�سح��ت الراع��ي الأول للع��دوان اإذ اأن دعوت��ه لإيقاف احلرب 
جاءت متزامنة مع ت�سعيد وحت�سيد على نطاق وا�سع يف جبهة 
ال�ساح��ل �سعي��ا للح�س��ول على مكا�س��ب ع�سكري��ة وا�ستحواذ 
عل��ى الأر���س ميك��ن ا�ستخدامه��ا ك��اأوراق �سغط عل��ى طاولة 

املفاو�سات م�ستقبال.
التلمي��ح  اأن  الثال��ث: 
واأب��و  الريا���س  با�ستع��داد 
ظب��ي للتفاو�س يوؤك��د اأن هذه 
احلرب ح��رب دولية عدوانية 
ولي�س كما يروج لها من املطابخ 
الإعالمي��ة للع��دوان م��ن اأنه��ا 
ح��رب حترير واإع��ادة �سرعية، 
كما اأن احلدي��ث عن املفاو�سات 
مل يت��م الإع��داد له��ا م�سبقا لي�س 
�س��وى ذر الرم��اد عل��ى العي��ون 
وهو ما اأك��د علي��ه الأ�ستاذ حممد 
عبد ال�سالم رئي���س الوفد الوطني 
املفاو���س يف ت�سريحات��ه الأخرية 
الوطن��ي مل  الوف��د  اأن  اأك��د  حي��ث 
يتل��ق اأي ات�سال اأو دعوة من الأمم 
املتح��دة ول الأط��راف الدولية عن 

جولة جديدة من املفاو�سات.
2-  دع��ت تل��ك الت�سريح��ات حتال��ف الع��دوان اإل��ى وق��ف 
الغارات اجلوية التي ت�ستهدف مناطق ماأهولة، ووقف الأعمال 
العدائي��ة من جان��ب اأن�سار اهلل، مبا يف ذلك اإط��الق ال�سواريخ 
ة من املناط��ق التي ي�سيطرون عليها  وغ��ارات الطائرات امل�سريرّ
باجت��اه اململكة العربية ال�سعودي��ة والإمارات، ووقف الأعمال 

الع�سكرية يف جبهات ما وراء احلدود.
وهن��ا يتناق���س الأمريكيون مع اأنف�س��هم كما ه��ي عادتهم لأن 
دعوته��م اإل��ى وق��ف الغ��ارات اجلوية الت��ي ت�س��تهدف مناطق 
ماأهولة تعني اأن الأعمال العدائية لي�س��ت من اأن�س��ار اهلل واإمنا 
هي من حتالف العدوان وه��و اعرتاف اأمريكي باأن كل الغارات 
الت��ي �س��نها ط��ريان الع��دوان ق��د ا�س��تهدفت مناط��ق ماأهول��ة 
بال�س��كان واأنها من ت�سبب يف وقوع مئات املجازر بحق املدنين 

الأبرياء 
على اأن املهم يف هذه النقطة هو العرتاف الأمريكي ال�س��ريح 
بالقوة ال�س��اروخية اليمنية وقوة الطريان امل�سري كاأداتي ردع 
فعالت��ن، ولطامل��ا داأب النظام��ان ال�س��عودي والإمارات��ي على 
اإن��كار �س��رباتهما الأم��ر الذي يوؤك��د جدوايتهما يف ا�س��تمرارية 
تهديد العمق ال�س��رتاتيجي للنظامن ال�س��عودي والإماراتي، 
كم��ا ل نن�س��ى اأن م�س��األة اإح��الل ال�س��الم والأمن وال�س��تقرار 
يف اليم��ن ل ته��م الأمريكين وم��ا يهمهم هو �س��مان اأمن النظام 

ال�سعودي واأمن حدوده.
 وب�س��كل عام ف��اإن الت�س��ريحات الأمريكية الأخرية ك�س��فت 
وبج��الء اأن الأح��الم الأمريكية با�س��تعادة هيمنته��ا على اليمن 
من جديد بداأت بالتبخر واأن الإرادة اليمنية �س��تكون �س��احبة 

الكلمة والقرار وال�سيادة ولو بعد حن.

إبراهيم الديلمي: 

بع��د عملي��ات احل�س��د والتعبئ��ة الت��ي قامت 
به��ا ق��وى الغزو والرت��زاق وا�س��تجالب املزيد 
م��ن املجاميع امل�س��لحة م��ن املناط��ق اجلنوبية 
الواقعة حتت �س��يطرة الحت��الل، التي ترافقت 
مع الت�س��ريحات الأمريكية الأخرية، وما تالها 
م��ن ت�س��عيد ع�س��كري كب��ري يف جبهة ال�س��احل 
الغربي التي ي�س��عى العدو بكل قواه واإمكانياته 
ا�س��تكمال  به��دف  عليه��ا  وال�س��يطرة  لالإطب��اق 
احل�س��ار الكامل على ال�سعب اليمني، يف معركة 

انتحارية يائ�سة وقودها املرتزقة واملنافقن.
 هاهي املعارك يف ال�س��احل الغربي ت�ستعل من 
جديد وهاه��و الكيلو 1٦ ومنطقة املطار يعودان 
اإل��ى واجه��ة امل�س��هد الع�س��كري يف حت��ٍد جديد 
لرجال اجلي�س واللجان ال�س��عبية، �سيما بعد اأن 
اأدعت و�س��ائل اإعالم العدوان كذبا �سيطرة قوى 

العدوان عليهما قبل اأ�سهر خلت.
هاه��ي الي��وم وباإ�س��ناد ج��وي مكث��ف وغ��ري 
م�س��بوق تعيد الكرة من جديد وتدفع مبرتزقتها 
واآلياتها ومدرعاتها اإلى حافة حمرقة جديدة غري 
مدركة اأن ثمة متغريات ميدانية وا�س��رتاتيجية 

جدي��دة قد ط��راأت يف موازين الق��وى، واأن لعنة 
الأم���س ل��ن تكون �س��بيهة بلعنة الي��وم التي ول 
�س��ك اأنها �ستكون اأ�سد واأنكى واأعمق اإيالما، هذا 
اإن مل ت��وؤِد اإلى �س��حق املرتزقة والغزاة �س��حقا 
مربما يف اأقل من ٣٠ يوما وب�س��الح ميني ال�سنع 

تبلغ دقته ثالثة اأمتار فقط.
وحدهما العقي��دة القتالية ال�س��لبة ملجاهدي 
اجلي�س واللج��ان النابعة م��ن العتماد على اهلل 
والثقة به، واإجنازات رجال القوة ال�س��اروخية 
-الت��ي ك�س��فت النق��اب قبل اأي��ام عن �س��اروخ 
هم��ا   -p1ب��در علي��ه  اأطلق��ت  ذك��ي  بالي�س��تي 
القادرت��ان على تلق��ن الغزاة واملرتزقة در�س��ا 
اأ�س��د ق�سوة وتنكيال من ال�س��ابق، بداأت جتلياته 
تظهر اليوم م��ن خالل النتائ��ج الأولية للمعركة 
الواقع��ة يف منطقت��ي املط��ار والكيل��و 1٦ والتي 
اأ�س��فرت خ��الل ال���48 �س��اعة املا�س��ية، اعتمادا 
على ت�سريحات املتحدث الر�سمي با�سم اجلي�س 
واللج��ان ال�س��عبية العمي��د يحي��ى �س��ريع، عن 
م�س��رع 11٣ م��ن الغ��زاة واملرتزق��ة واإ�س��ابة 
15٦ اآخري��ن بينه��م قي��ادات، كم��ا مت تدمري ٦9 
مدرعة واآلية ع�س��كرية خمتلفة خالل املواجهات 
بالإ�س��افة اإل��ى اإف�س��ال كل زح��وف الع��دو على 

جبهتي كيلو 1٦ واملطار بال�س��احل الغربي خالل 
ال� 48 �ساعة املا�سية.

ولتف�سيل اأدق ذكر متحدث اجلي�س اأن ح�سيلة 
ي��وم اأم�س كانت 7٠ قتيال م��ن الغزاة واملرتزقة 
و1٠1 م�س��ابا واأنه مت تدم��ري 28 اآلية ومدرعة 
يف اجت��اه كيل��و 1٦ يف حن �س��قط 12 قتيال و15 
م�س��ابا من الغزاة واملرتزقة، اإ�سافًة اإلى تدمري 
ثالث مدرعات واآلية يف اجتاه منطقة املطار، فيما 
تكب��د العدو الي��وم ٣1 قتيال منهم 8 �س��ودانين 

و4٠ م�سابا وتدمري 14 اآلية ومدرعة.
املتح��دث الر�س��مي با�س��م اجلي���س واللج��ان 
ال�س��عبية العمي��د يحي��ى �س��ريع، لف��ت اإل��ى اأن 
ه��ذه الإح�س��ائيات م��ن قتل��ى الع��دو واآليات��ه، 
اإح�س��ائيات اأولي��ة، واأو�س��ح اأن كل حم��اولت 
اجلي���س  دفاع��ات  واخ��رتاق  للت�س��لل  الع��دو 
واللج��ان ال�س��عبية يف ال�س��احل الغرب��ي ق��د مت 
ك�سرها وباءت بالف�س��ل، رغم التغطية والإ�سناد 
البح��ري واجل��وي للغ��زاة واملرتزقة، م�س��ريا 
اإلى اأن ق��وى الغزو والع��دوان كانت قد حاولت 
الزحف بقوام ثالثة األوية ع�س��كرية اإ�س��افًة اإلى 
جماميع ع�سكرية تتبع املرتزق طارق عفا�س منذ 

�سباح اأم�س وحتى اليوم وذلك من حمورين:

املح��ور الأول: الزحف باجت��اه منطقة الكيلو 
1٦ من اجتاهن.

 املح��ور الثاين: الزحف باجتاه مطار احلديدة 
من الغرب.

موؤك��دا اأن اأبط��ال اجلي�س واللجان ال�س��عبية 
كان��وا له��م باملر�س��اد حي��ث متكنوا من اإف�س��ال 
كل زح��وف العدو امل�س��نودة بغطاء جوي كبري 
خ�س��ائر  وكب��دوه  الطائ��رات  اأن��واع  مبختل��ف 
كبرية، ومبينا اأن املئات من مقاتلي العدوان قد 
ف�س��لوا الفرار من هول املعارك، واأن املعلومات 

توؤكد ف��رار اأكر م��ن 25٠ م��ن مقاتليهم باجتاه 
اخلوخة ول زالت هناك ع�سرات اجلثث يف اأر�س 

املعركة.
وهن��ا واأمام هذه احل�س��يلة الهائلة خل�س��ائر 
ق��وى الغ��زو والعدوان خ��الل يومن ب��ات على 
املرتزق��ة والغ��زاة اأن يدرك��وا اأن زراعتهم هذه 
برغ��م الف��ارق الكب��ري يف العدي��د والعت��اد ل��ن 
توؤت��ي اأكلها، واأنهم اأمام حمرقة جديدة �س��تكون 
ك�س��ابقتها ورمب��ا اأ�س��د واأعظ��م، مذيل��ة بتوقيع 

اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية.

احلقيقة/ ناصر قنديل

كان لفت��اً م��ا اأدل��ى به وزي��ر الدفاع الأمريك��ي جيم�س 
ماتي���س ح��ول �س��يغة لوق��ف احل��رب يف اليم��ن، فه��و مل 
د لها  يوج��ه دعوة �سيا�س��ية ب��ل اأع��درّ روزنامة عملية ح��درّ
�س��قفاً بثالثن يوماً لوقف النار وبدء التفاو�س ال�سيا�سي، 
م��ن دون اأن يكلرّف نف�س��ه عناء زيارة الريا�س والت�س��اور 
مع القيادة ال�س��عودية ك�س��ريك ا�س��رتاتيجي يف املنطقة، 
وفقاً لو�س��ف �س��ابق ملاتي���س وللرئي�س الأمريك��ي دونالد 
ه  ترام��ب. ف��كالم ماتي�س الأق��رب لالأم��ر الع�س��كري موجرّ
لكل من ال�س��عودية والإم��ارات، بوقف احل��رب. والباقي 
دع��وة ومطالب للقيادة اليمنية ولأن�س��ار اهلل خ�سو�س��اً 
بقب��ول مقاي�س��ة وق��ف العمليات الع�س��كرية ال�س��عودية 
والإماراتية، مقابل وقف ق�س��ف ال�سواريخ على املناطق 

ال�س��عودية. وهي دعوة لقيت ردًا وا�س��حاً من اأن�سار اهلل 
بربط كل بحث بوقف احلرب باأن يكون �ساماًل ويف املقدمة 

ياأتي فك احل�سار.
الت��وازن اجلدي��د يف اليم��ن ب��ات وا�س��حاً بع��د املوقف 
الأمريك��ي، وهو مينح اأن�س��ار اهلل املوقع املقرر بالتوازي 
مع وا�سنطن التي اأعلنت و�سع يدها على قرار ال�سعودية 
والإمارات وَمْن معهما من اليمنين. ووا�س��ح اأن م�س��قط 
واليمن��ي،  الأمريك��ي  الفريق��ن  ب��ن  التفاو���س  �س��تدير 
والوا�س��ح اأي�س��اً اأن وا�س��نطن تقوم بذلك بعدما فر�س��ت 
�سريبة التطبيع على م�سقط لقاء جائزة الدور التفاو�سي، 
لكنها تدرك مبعزل عن كون عالقة اأن�سار اهلل باإيران لي�ست 
عالق��ة تبعي��ة، اأن املع��ادلت اجليو�سيا�س��ية يف املنطق��ة 
جعل��ت من ح��رب ال�س��عودية والإم��ارات يف اليمن مدخاًل 
ق بوج��ه اإيران يف البحار والياب�س��ة  لمتالك عنا�س��ر تفورّ

واملمرات وامل�س��ائق املائي��ة، واأن احلديث الأمريكي عن 
احلاج��ة لل�س��عودية يف املواجه��ة م��ع اإي��ران ل جت��د لها 
ترجم��ة مبثل ما تقدرّمه احلرب على اليمن، ووقف احلرب 
بق��رار اأمريكي �س��يجد نف�س��ه ملزماً بالتفاع��ل مع املطالب 
وال�ش��روط اليمني��ة بف��ك احل�ش��ار، تعن��ي اإحال��ة الدور 
ال�س��عودي ر�س��مياً اإلى التقاعد، خ�سو�س��اً يف ما ت�س��ميه 

وا�سنطن باملواجهة مع اإيران.
عملي��اً، ل يغي��ب عن بال وا�س��نطن، ومن دون تن�س��يق 
تفاو�ش��ي بني اأن�شار اهلل واإيران، اأن �شروط وقف احلرب 
ن نزع ال�س��واريخ البال�س��تية من اأيدي اأن�سار  لن تت�س��مرّ
اهلل، واأن وهم الإ�سراف الدويل عليها اإعالمي، واأن الدعوة 
لإدارة ذاتية موؤقتة للمناطق اليمنية لن يقبله اأن�سار اهلل، 
د  واأن الطري��ق �س��تكون مفتوح��ة نحو حكوم��ة موؤقتة متهرّ
لنتخابات، واأن م�س��ار الو�س��ع يف اليمن لن يكون مغايرًا 

مل�س��ري الو�س��ع يف �سورية، حيث خ�س��ارة اأمريكا للحرب 
عل��ى الدولة ال�س��ورية امل�س��تقلة، �س��يكون كافي��اً لإعالن 
انت�س��ار اإي��ران. فما يه��مرّ اإيران وفق��اً ملا تكتب ال�س��حف 
الأمريكية وتقول مراكز الدرا�س��ات التي تعتمدها الإدارة 
الأمريكي��ة يف ر�س��م �سيا�س��اتها، هو اأن يك��ون على حدود 
فل�س��طن دولة �سورية مقاتلة قادرة وم�ستقلة، واأن يكون 
عل��ى مياه اخللي��ج والبح��ر الأحم��ر دولة ميني��ة موؤمنة 
بال�س��تقالل الوطن��ي، ل ت�س��عها وا�س��نطن حت��ت اإبطها 
مبا�سرة اأو بالوا�سطة ال�سعودية. وهذا ما تدرك وا�سنطن 
اأنه حا�سل مبجرد وقف احلرب التي جاءت ملنع ح�سوله.
يثري م�س��ار العقوبات الأمريكية وتزامنها مع ما ي�سكل 
عملياً ر�س��الة انفتاح مينية هامة على امل�سالح الإيرانية، 
وبوابة تفاو�س تفتح بوا�س��طة م�سقط، الت�ساوؤل عن مدى 
قناعة وا�سنطن بالذهاب اإلى املواجهة مع اإيران، ودرجة 
الثق��ة بالعقوب��ات لتطوي��ع اإي��ران، بعدما �س��ارت جمرد 
�سرورة تفاو�س��ية، حيث حجر الرحى يف املواجهة الذي 
ت�س��كله ال�س��عودية يج��ري اإخراجه من احللبة م�س��ررّجاً 

بجراحاته؟

اليم��ن بداية مس��ار الت��راجع السع��ودي

لعن�ة الكيل�و ١٦ ومنطقة املط�ار تعود م�ن جديد

الصاروخية الق�وة  ومعادلة  للع�دوان  أمريكا  تبني 
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إبراهيم الوادعي
يعي�س النظامان ال�سعودي والإماراتي اأ�سواأ 
اأيامهما منذ بدء الع��دوان على اليمن يف مار�س 
2٠15م، وهما يخو�سان حاليا معركة الفر�سة 
الأخرية يف ال�ساحل الغربي، املمنوحة لهما من 
قب��ل الوليات املتحدة الأمريكية التي �س��اقت 

بالإخفاقات املتكررة لل�سعودية والإمارات.
 منذ اأ�س��بوعن جرى ح�س��د ع�سرات الآلف 
من خليط املرتزقة وعنا�س��ر القاعدة وداع�س 
الذي��ن يقاتل��ون حتت ل��واء حتال��ف العدوان 
على اليم��ن ملحاولة فر�س ح�س��ار على مدينة 
احلديدة، و�س��ن هذا التحالف م�س��تخدما كافة 
امكانيات��ه الع�س��كرية اأعن��ف عملية ع�س��كرية 
باجت��اه مدينة احلديدة ومنطق��ة الكيلو 1٦ يف 
م�سعى لفر�س احل�س��ار على املدينة ومينائها 

بعد اأن انخف�ست �سقف التوقعات.
لق��د ج��رى الدف��ع مب��ا يق��ارب ٣٠ األ��ف من 
املرتزق��ة على الأر�س يف عملي��ة يبدو اأن عامل 
اإطالقه��ا  الأك��رب وراء  العام��ل  كان  التوقي��ت 
وافتقرت اإلى التخطيط واجلهل با�س��تعدادات 

اجلي�س واللجان ال�سعبية.
ومل ت�س��تطع كثاف��ة الغ��ارات الت��ي �س��نتها 
طائ��رات التحال��ف منذ بداية الأ�س��بوع احلايل 
بالتزامن مع انطالق العملية الع�سكرية باجتاه 

مدينة احلديدة اأن حتدث فرقا فالطرف املقابل 
اأ�س��بح حمرتفا على التعامل مع اأو�ساع كهذه 

طيلة اأربع �سنوات.
الثن��ن  الأمريك��ي  الرئي���س  ت�س��ريحات 
املا�س��ي عما �سماه اإ�س��اءة ا�س��تخدام ال�سالح 
الأمريك��ي يف جوه��ره يع��رب ع��ن خيب��ة اأم��ل 
القادم��ة  الأنب��اء  ج��راء  الأمريكي��ة،  الإدارة 
م��ن ال�س��احل الغربي لليم��ن، والف�س��ل الذريع 
حللفائه��ا يف املنطق��ة الذين و�س��عت خلدمتهم 

نا�سية التكنولوجيا الأمريكية يف اليمن.
ال�س��ناعة  عل��ى  انعك���س  اأن��ه  يب��دو  ف�س��ل 
ب�س��معة  ويع�س��ف  الأمريكي��ة،  الع�س��كرية 
ال�سالح الأمريكي عامليا يف مواجهة ال�سناعات 
الع�سكرية املناف�س��ة كرو�سيا وال�سن، لإمكان 
اأف�س��ل لرتوي��ج ال�س��الح واإثب��ات كفاءت��ه من 

ميدان احلرب احلقيقية.
وي�س��تغرب ع�س��و جمل���س الأم��ة الكويت��ي 
نا�س��ر الدويلة وهو خدم يف اجلي�س ال�سعودي 
يف الت�س��عينيات ع��ن �س��بب خ�س��ارة اجلي���س 
ال�سعودي لنحو 8٠ دبابة اأمريكية حديثة رغم 
عدم خو�س��ها معرك��ة دروع واحدة على مدى 
اأربع �س��نوات من القتل يف اليمن وعلى احلدود 
الأم��ر  ه��ذا  اأن  ويوؤك��د  اليمني��ة،  ال�س��عودية 

م�ستغرب من قبل اخلرباء الع�سكرين.
اإي��راد الرئي�س الأمريكي جلرمية ا�س��تهداف 
حافلة مدر�س��ية مكتظ��ة بالأطفال يف �س��حيان 

يف اأغ�س��ط�س املا�س��ي يف ت�س��ريحه عن اإ�ساءة 
ا�س��تخدام احللفاء لل�س��الح الأمريكي وتربيره 
ملاذا ف�سل ال�س��الح الأمريكي يف اليمن، ينطوي 
للنظام��ن  مبط��ن  تهدي��د  عل��ى  حقيقت��ه  يف 
ال�سعودي والإماراتي بالتخلي عنهم وتقدميهم 
كبا�س ف��داء حن يحل موعد فت��ح ملف جرائم 
احلرب الثقي��ل يف اليمن، وه��و الأمريكي يقدم 
نف�س��ه موؤخرا يف الإعالم كداع لل�س��الم واإيقاف 

احلرب.
يف حن يوؤكد رئي�س اللجنة الثورية العليا يف 
اليمن حممد علي احلوث��ي اأن حتالف العدوان 
عل��ى اليم��ن غ��ري ق��ادر عل��ى ح�س��م املعركة، 
ويعد يف ت�س��ريحات اليوم الثالثاء ٠٦ نوفمرب 
2٠18م مبوا�س��لة القت��ال حتى ي��وم القيامه، 
لي���س معلوما كم �س��يمنح الأمريك��ي اأدواته يف 
املنطق��ة من الوق��ت ملحاولة حتقي��ق اجناز يف 
ال�ساحل الغربي لليمن يح�سن الو�سع بالن�سبة 
للم�س��الح الأمريكي��ة يف اليم��ن واملنطقة، لكن 
ه��ذا الوقت اأ�س��حى �س��يقا حتى يح��ن موعد 
فتح ملف جرائم احلرب يف اليمن، وال�ستمرار 
يف العدوان على ال�سعب اليمني، مل يعد العامل 
بقادر على غ�س الطرف جتاه الكارثة الإن�سانية 
الأكرب عامليا يف اليمن اأ�سف اإلى ذلك الف�سيحة 
ال�س��عودية فيما يت�س��ل بقتل ال�س��حفي جمال 
خا�سقجي يف القن�س��لية ال�سعودية با�سطنبول 
والتي �س��اهمت يف ت�سليط ال�س��وء على جرائم 

ال�س��عودية خا�س��ة يف اليم��ن وازداد اإل��ى حد 
كبري الناقمن عليها .

بح�سب مراقبن فاإن الت�سريحات الأمريكية 
م��ن دعوة وزي��ر اخلارجي��ة الأمريك��ي مايك 
بومبي��و والرئي���س الأمريكي ترام��ب، تومئ 
اإلى اأن الأمريكي �س��رع باإع��داد قارب للنجاة 
بنف�س��ه من امل�س��ئولية الدولي��ة اإزاء الفظائع 

الت��ي جرى ارتكابه��ا يف اليمن بدع��م وحماية 
اأمريكي��ة، وه��و ق��رر القف��ز مع جتل��ي بوادر 
الهزمي��ة احلا�س��مة يف اليم��ن وف�س��ل حتقيق 
الت��ي  احل��زم  عا�س��فة  وراء  م��ن  الأه��داف 
انطلقت م��ن البيت الأبي�س م�س��اء ال� 2٦ من 
مار�س الفن وخم�س��ة ع�سر ولتزال م�ستمرة 

يف ارتكاب اجلرائم �سد املدنين.

واشنطن تقترب من اإلقرار بالهزمية في اليمن ..وترامب يومئ إلى كبش الفداء

انقلب السحر على الساحر.. السعودية حتت وطأة معركة احلديدة وتصفية خاشقجي
عبدالهادي الضيغمي
يف الوق��ت الذي جندت فيه معظ��م طاقاتها وامكانياتها 
لتجيي�س حتالف العدوان الذي تقوده على اليمن، انقلبت 
ال�س��ورة على ال�سعودية والقوات املتحالفة معها لإبادة 

ال�سعب اليمني وك�سر اإرادته و�سموده.
لل�س��يطرة عل��ى حمافظ��ة  م��ن حماول��ة  اأك��ر  فبع��د 
احلدي��دة اأو على اقل تقدير ال�س��يطرة عل��ى مطارها ولو 
لعدة �ش��اعات، لتتمكن من التقاط بع�ض ال�ش��ور للتعتيم 
الإعالم��ي، مل تع��د ال�س��عودية وحتالفها العدواين �س��فر 
اليدي��ن من املعركة فح�س��ب، ب��ل اإنها تكب��دت وحليفاتها 
وبالتحدي��د الإم��ارات العربي��ة املتح��دة خ�س��ائر هائلة 
ب��الأرواح ناهي��ك عن املعدات واأ�س��ر الكثري م��ن القوات 

املعتدية.
وما ان تكد�س��ت ال�س��غوطات الإعالمية والدولية على 
الريا�س ب�س��بب قتلها للمواطن ال�سحفي املعار�س جمال 
خا�س��قجي يف قن�س��ليتها مبدينة ا�سطنبول الرتكية مطلع 
ت�س��رين الول/اكتوب��ر املا�س��ي، حت��ى اكتمل��ت حلق��ة 
ال�شغوط عليها، وا�ش��طرت الواليات املتحدة االمريكية 
ملواكبة ال�ش��غوط املتزايدة على ال�ش��عودية، ومطالبتها 
بو�س��ع حد للح��رب التدمريية على اليمن خالل �س��هرين 

فقط.
و�س��حيح ان املطالب��ة الأمريكية بوق��ف العدوان على 
اليمن جاءت متاأخرة عن موعدها نهاية ال�سبوع املا�سي 
وعلى ل�س��ان وزيري خارجيتها ودفاعها، ب�س��كل متزامن 
تقريب��ا، اإل اأنه��ا ك�س��فت ع��ن الكث��ري م��ن اخلفاي��ا التي 
كادت اأن تاأت��ي على ق��وات التحالف الذي تقوده الريا�س 

مب�ساعدة الإمارات.
فق��د وزع الإع��الم احلرب��ي ي��وم اأم���س الحد م�س��اهد 
لعملي��ات قوات اجلي���س اليمني واللجان ال�س��عبية التي 
كانت تت�سدى ملحاولت زحف فا�سلة نفذتها قوات الغزو 
الإمارتي��ة ومرتزقتها داخل احلدود اليمنية وكيف قامت 
الق��وات اليمني��ة با�س��تدراجها ومن خالل عملي��ة نوعية 
لتوق��ع اأرب��ع مدرع��ات كانت تق��ل ع�س��كرين اإماراتين، 
اإلى كمني يوؤدي اإلى �ش��قوط قرابة 12 ع�س��كريا اإماراتيا 

وتدمري املدرعات الأربعة التي كانوا ي�ستقلونها.

كم��ا اأجربت ه��ذه العملي��ة النوعية م�س��درا ع�س��كريا 
اماراتيا لالإعالن عن م�س��رع اأربعة ع�س��كرين اإماراتين 
وجرح ع�سرات املرتزقة ف�سال عن تدمري ٦ اآليات اخرى، 
توؤكد اأن ال�س��احة باتت لغري �س��الح التحال��ف العدواين، 

وان الأمر قد لميكن حتمله بعد اليوم.
ومث��ل هذه امل�س��اهد التي تتك��رر كل ي��وم وليلة لتوقع 
ع��ددا من الغزاة بن قتي��ل اأو جريح اأو اأ�س��ري، هي التي 
تنب��اأ به��ا �سا�س��ة البي��ت الأبي���س قب��ل اأن تعيه��ا قوات 

التحالف العدواين.
اأم��ا املراقب��ون ف��ريون يف اع��الن وزي��ري اخلارجي��ة 
لع��دوان  ح��د  و�س��ع  ب�س��رورة  المريكي��ن،  والدف��اع 
التحالف على اليمن وخالل �س��هرين فقط، ي�سب يف ثالثة 

اجتاهات على القل.
فاأمري��كا التي تعترب ه��ي املحرك الأول ل�س��ن العدوان 
ال�س��عودي على اليمن، يقول املراقب��ون انها ارادت ومن 
خ��الل ه��ذه الدع��وة الظه��ور مبظه��ر امل�س��لح واملتاأث��ر 
باحلالت الن�سانية، وهي التي تاأثرت بالأو�ساع املوؤ�سفة 
التي و�س��ل اليها ال�س��عب اليماين جراء ع��دوان التحالف 
الذي تقوده ال�سعودية والإمارات يف احلرب على اليمن. 
لأنها �س��عرت قبل غريها بان ال�سعودية والإمارات وبعد 

قراب��ة الأربعة اعوام من الع��دوان مل تتمكنا من حتقيق 
اي تقدم حم�س��و�س عل��ى الر�س، وقد تخ�س��ران الرهان 

على حلحلة الأزمة اليمنية ع�سكريا.
لك��ن �س��نفا اآخر م��ن املراقبن ي��رون ان اأمري��كا وبعد 
ان فقدت ال�س��عودية �سوابها اإثر ال�س��تنكارات املتدفقة 
لقتلها املواطن ال�س��حفي جمال خا�س��قجي يف قن�س��ليتها 
مبدينة ا�س��طنبول الرتكية، نزلت لل�س��احة ل�س��تنقاذها 
م��ن الوحل اليمني اخلا�س��قجي امل�س��اعف، وال��ذي افقد 
ال�س��ائبة  الق��رارات  م��ن  ن��وع  اأي  اتخ��اذ  ال�س��عودية 
لتخلي�س نف�س��ها من الوحلن. ما دفع وا�سنطن بالت�سبث 
باملظهر الن�س��اين، من باب حتديد موع��د لإنهاء العدوان 
على اليمن، دون الإ�سارة الى حجم اخل�سائر التي تلحق 
يومي��ا بق��وات التحال��ف الع��دواين وبالتحدي��د بالق��وات 
ال�س��عودية والإماراتي��ة، ناهي��ك ع��ن موجات الغ�س��ب 
الت��ي عمت ال�س��ارع الإماراتي مع ازدي��اد اأعداد اجلنائز 
التي ي�س��تقبلها الأهايل ب��دل من عودة اأبنائهم من �س��وح 

املواجهة التي ل ناقة لهم فيها ولأجمل.
اأما ال�سنف الثالث والأخري والذي يعترب الدليل الأكرب 
على جلوء امريكا لالإعالن على �س��رورة اإيقاف العدوان 
على اليم��ن، هو ان تنامي القدرات ال�س��اروخية اليمنية 

وو�س��ول �س��واريخها ال��ى تخ��وم املواق��ع ال�س��عودية 
وموؤ�س�س��اتها ب��ل والى عم��ق مدنها ال�س��ناعية بات يهدد 

امل�سالح الأمريكية ب�سكل مبا�سر.
فق��د اأثبتت الق��وات اليمنية قدرتها على الو�س��ول الى 
كل املواق��ع واملحافظات واملطارات بل وحتى العا�س��مة 
ال�س��عودية، ناهيك عن املطارات الإماراتية وموؤ�س�ساتها 
النفطية. الأمر الذي كاد ينذر بو�س��ول اأ�سعار النفط الى 
م�س��تويات تخرج من �سيطرة الأ�س��واق النفطية العاملية 
الأم��ر ال��ذي يع��ود ب�س��كل مبا�س��ر لغ��ري �س��الح الغرب 

وبالتحديد الوليات املتحدة المريكية.
ومب��ا اأن وا�س��نطن مل ت�س��اأ ان ي�س��مع الع��امل بالتطور 
ال��ذي ح�س��لت عليه الق��وات اليمني��ة يف تنمي��ة قدراتها 
الدفاعي��ة عرب ال�س��واريخ واملدفعية، فاإنه��ا بادرت ملثل 
هذه اخلطوة لت�س��ادر النجاح والتفوق الذي قد ي�س��جله 
التاري��خ ل�س��الح الق��وات ال�س��عبية واجلي���س اليمني يف 

�سمودهم اأمام التحالف العدواين.
فمهم��ا كانت دوافع اخلط��وة الأمريكية لالإف�س��اح عن 
�سرورة وقف العدوان على اليمن، فاإن اأكر من موؤ�س�سة 
دولية راحت تف�س��ح عن ان الكارثة التي يواجهها اليمن، 
والتي اأ�س��حت و�س��مة عار على جبن التاريخ الذي مير 
بالعقد الثاين من اللفية الثالثة. تلك الكارثة التي ج�سدت 
اأب�س��ع اأنواع التوح�س واأرذل اأنواع ا�س��تخدام الأ�سلحة 
املحرمة دوليا، والتي اأقر القا�سي والداين بثبوت ارتكاب 

م�ستخدميها جرائم حرب �سد �سعب اأعزل.
فكي��ف الأمر وقد اعلنت الأمم املتح��دة وجمل�س الأمن 
ان املاأ�س��اة الإن�س��انية التي مير به��ا اليمن جراء احلرب 
املفرو�س��ة عليه، اأ�سحت كارثة لكل بني الأن�سان ويندى 

لها جبن الإن�سانية.
فه��ل �س��تكون اأمري��كا مبكانة الط��رف النزي��ه يف كيفية 
اإنهاء الع��دوان على اليمن؟ وملاذا اختارت النقالب على 
ال�س��عودية ومطالبتها بوقف العدوان الذي كانت ال�سبب 
الرئي�س يف بدئه على ال�س��عب اليمني؟ وهل انها �ستجل�س 
حقا الى طاولة املفاو�س��ات يف كيفية اإنهاء العدوان على 

اليمن؟
ت�ساوؤلت تك�سفها الأيام القادمة عن الدور الأمريكي يف 
حتالف العدوان على اليمن، واي�سال ال�سعب اليمني الى 

هذا امل�ستوى من احلال الكارثية.
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قال �س��ام حمد -الكاتب ال�سكتلندي 
العا�س��مة  يف  يقي��م  ال��ذي  امل�س��ري 
اأدنربه- اإن دولة الإمارات ُتعد »واحة 
من املادي��ة« يف منطقة تع��اين من الفقر 
الإن�س��انية،  واملعان��اة  واحل��روب 
وت�ساءل: »هل ميكن لالإمارات موا�سلة 
ت�سدير احلرب يف حن تتباهى بالبذخ 

يف الداخل«؟
واأ�س��اف الكات��ب -يف مق��ال ن�س��ره 
وورل��د«  ت��ي  اآر  »ت��ي  قن��اة  موق��ع 
الرتكي��ة-: »عندم��ا ق��راأت لأول م��رة 
ع��ن اإزاحة ال�س��تار عن اأغل��ى حذاء يف 
العامل يف دبي، تبادرت اإلى ذهني الآية 
القراآني��ة: »اإن املبذري��ن كانوا اإخوان 

ال�سياطن«.
تاب��ع الكات��ب بالقول: »حتى اأ�س��واأ 
احل�سارات الأوتوقراطية يف الع�سور 
القدمية مل تكن لتنتج مثل هذا امل�سهد، 
»الروع��ة  م��ع  احل��ال  ه��و  كم��ا  لك��ن 
البغي�س��ة« لالإمارات، اعتربت و�سائل 
الإع��الم املجردة من الوع��ي هذا الأمر 

حلظة انت�سار اأخرى لبلدهم.
وا�ستدرك الكاتب بالقول: »لكن هذه 
لي�س��ت جم��رد حالة من اجله��ل الري، 

ول ينبغي لأحد اأن ينظر اإلى الإمارات 
باعتبارها ماري اأنطوانيت العامل، اإنها 

اأكر �سوءًا من ذلك«.
وراأى حم��د، اأن اإنت��اج هذه الأحذية 
يف ع��امل ميزق��ه الفق��ر املميت، ه��و اأمر 
فاح�س حت��ت اأي ظرف م��ن الظروف، 
امل�س��هد  م��ا يزي��د م��ن فظاع��ة  ولك��ن 
ه��ي الطبيع��ة الجتماعية ال�سيا�س��ية 
لدول��ة  الب�س��عة  واجليو�سيا�س��ية 

الإمارات، على حد قوله.
وم�س��ى للقول: »عل��ى الرغم من اأن 
ال�س��عودين يتحمل��ون اجل��زء الأكرب 
م��ن امل�س��وؤولية ع��ن ك��وارث احل��رب 
واملجاعة التي جتتاح اليمن حالياً، فاإن 
الإم��ارات تلعب دورًا م�س��اوياً تقريباً، 
م��ن  اأ�س��واأ  الأحي��ان،  ب��ل ويف بع���س 

ال�سعودية يف هذا الأمر«.
الإم��ارات  اأن  اإل��ى  الكات��ب  واأ�س��ار 
اجلوي��ة  احلمل��ة  يف  اأ�سا�س��ي  لع��ب 
باليم��ن، والت��ي  ال�س��عودي  للتحال��ف 
�سملت القتل الع�سوائي للمدنين -اأكر 
من 1٠٠٠ قتيل منذ 2٠15- بالإ�سافة 
اإل��ى ا�س��تهداف امل�ست�س��فيات والبنية 

التحتية املدنية الأخرى.

ولف��ت اإل��ى اأن احل��رب ال�س��عودية 
الإماراتية على اليمن -البلد الذي كان 
حتى قبل هذه احلرب الأفقر يف املنطقة، 
وواحد من اأفقر دول العامل- عررّ�س��ت 
17 ملي��ون مين��ي خلط��ر املجاعة، ول 
يقت�سر الأمر على جمرد م�ساركة دولة 
الإم��ارات فقط يف ه��ذه احلرب، ولكنها 
ت�ش��عى بن�ش��اط اإل��ى اإطال��ة اأم��د هذه 
املعان��اة م��ن اأج��ل غاياته��ا الأنانية.. 
ووا�س��ل الكاتب قائ��اًل: »على اجلبهة 
الباه��ظ  ال�س��راب  ووراء  الداخلي��ة، 
وناطح��ات  الع��امل،  اأحذي��ة  لأغل��ى 

ال�س��طناعية  واجل��زر  ال�س��حاب 
واملالذات ال�سريبية، لديك بلد ي�ستغل 
بوح�س��ية العمال املهاجري��ن«.. وختم 
»فح���س  اإن  بالق��ول:  مقال��ه  الكات��ب 
الأحذي��ة التي تكل��ف 17 مليون دولر 
ينقلنا اإلى جوه��ر الإمارات، فهي كيان 
د اأ�سواأ ما يف املنطقة، حيث توجد  يج�سرّ
ولي��ات وموؤ�س�س��ات مبني��ة لالأثري��اء 
ج��دًا عل��ى عظ��ام اليمني��ن اجلوع��ى 
والعبيد امل�س��طهدين يف جنوب اآ�س��يا، 
والأ�س��خا�س الذين ل يحظ��ون بحياة 

اأ�سا�سية كرمية«.

ح��ول اليمنيون ال�س��واريخ الت��ي تلقيها عليهم 
اإل��ى  الإمارات��ي  ال�س��عودي  التحال��ف  طائ��رات 
خناج��ر تقليدي��ة )جناب��ي( للزين��ة والتباه��ي، 
بوا�س��طة جمموع��ة م��ن احلرفي��ن واحلدادي��ن 

املهرة بالأحياء الفقرية يف اليمن.
ووفق��ا لوكالة “اأ�سو�س��ييتد بر���س” المريكية 
فقد وجد اليمنيون يف ال�س��واريخ وال�سظايا التي 
متطرهم بها الغارات اجلوية للتحالف ال�س��عودي 
الماراتي �سباحا وم�ساء، لتقتل وت�سوه الآلف، 
�سالتهم، وا�س��تغلوها يف �س��ناعة اخلناجر  التي 

كانت ت�سنع عادة من الفولذ امل�ستورد.
واأ�س��ارت الوكالة اإلى اأن ارتفاع اأ�سعار الفولذ 
امل�س��تود دفعت احلرفين اإلى ا�ستعمال ما تلفظه 
احلرب، حيث يقوم الأطفال واملزارعون وغريهم 
بجمع ال�سظايا ال�س��اقطة يف مزارعهم ومن الأزقة 
الق��ذرة يف الأحياء الفق��رية لبيعها اإلى احلرفين 

واحلدادين.
وذكرت اأن �س��عر الكيلوغرام الواحد من �سظايا 
الف��ولذ يبل��غ نح��و 5٠٠ ري��ال مين��ي )اأق��ل من 
دولر واحد( وهو ن�س��ف �س��عر الف��ولذ الرتكي 

امل�ستورد.
واأو�س��حت الوكال��ة اأن “عل��ي الغم��ري” وهو 
حداد يف اخلم�سينيات من عمره، تعلم احلرفة من 
وال��ده ال��ذي ورث مهاراتها عن اأ�س��الفه، وتعمل 

عائلت��ه املكونة من 7 اأ�س��ر يف احل��دادة يف مدينة 
عب�س الواقعة �سمايل اليمن.

وفى حديثه للوكال��ة الأمريكية قال “الغمري” 
اإن �س��ناعة اخلناجر كانت ت�س��كل جتارة رابحة 
ذات ي��وم، غري اأن وال��د ٦ اأطفال اأعرب عن حزنه 
ك��ون ال�س��وق �س��عفت بع��د اأن دم��رت احل��رب 
الأهلية اقت�س��اد البالد، وثمة قليل من الرجال من 

ميلك رفاهية دفع ثمن اجلنبية.
وذكرت الوكالة اأن لتلك اخلناجر ن�سال مقو�سا، 
وهي جزء من اللبا�س اليمني التقليدي، وتو�س��ع 
يف اأغماد مزينة مقو�س��ة بدورها، وي�سعها الرجل 
اليمني راأ�س��يا و�س��ط حزام مزين اأي�ًس��ا اإذا كان 
يرتدي ال��زي التقليدي )اجللباب( اأو تو�س��ع يف 

اأعلى املعوز، وهي تنورة للرجال.
واأ�س��افت اأن الن�سل ي�سنع من ال�سلب، وكلما 

كان ال�سلب اأقوى ارتفع ثمن اخلنجر.
ولفت��ت اإل��ى اأن��ه كثريا ما ي�س��ري �س��كل مقب�س 
اخلنجر اإلى املدينة اأو املنطقة اأو قبيلة ال�سخ�س 
حام��ل اخلنجر، كما يعتمد ال�س��عر اأي�ًس��ا على ما 
اإذا كان املقب�س م�س��نوًعا من اخل�س��ب، اأو قرون 

الثريان اأو قرون وحيد القرن.
وتابع��ت اأن��ه كلما زاد �س��عر اخلنج��ر دل على 
ارتف��اع �س��اأن حامل��ه، وي��رتاوح �س��عر اخلناجر 
اجلديدة ما بن 1٠٠ و15٠ دولًرا، اأما اخلناجر 
القدمي��ة املوروثة م��ن اآباء واأجداد فرمبا ت�س��ل 

قيمتها اإلى مئات الآلف من الدولرات.

متابعات صحفية

متابعات صحفية
وكالة “أسوشييتد برس” األمريكية: بهذه الطريقة يحول اليمنيون 

صواريخ التحالف السعودي إلى “زينة”..

موقع قناة »تي آر تي وورل�د« التركية: : اإلمارات تصّدر احلروب إلى 
اخلارج وتعمل على إطالة معاناة اليمنين من أجل غاياتها األنانية

طالبت جملة دير �س��بيجل الأملانية �سلطات 
بالده��ا، باإج��راء حتقيق��ات ب�س��اأن احتم��ال 
اأمل��ان �ش��ابقني بف�ش��يحة  ت��ورط م�ش��وؤولني 
ف�س��اد منظورة حالياً اأمام الق�ساء الفرن�سي، 
وتتعلق ب� »ر�س��اوى« قدمتها �س��ركة اأ�سلحة 
وي�س��تبه  اإمارات��ي،  اأعم��ال  لرج��ل  فرن�س��ية 
يف و�س��ول ج��زء منه��ا مل�س��وؤولن اإماراتي��ن 
بارزي��ن، لت�س��هيل اإمتامه��م �س��فقة دباب��ات 

فرن�سية لبلدهم.
حتقي��ق  يف  الأملاني��ة  املجل��ة  وتوقع��ت 
ا�ستق�سائي، وفقاً ل�سبكة اجلزيرة الإخبارية، 
اأن متت��د ه��ذه الف�س��يحة لت�س��مل م�س��وؤولن 

حكومين يف الإمارات واأملانيا.
ولفت��ت اإل��ى اأن رج��ل الأعم��ال الإمارات��ي 
عبا�س اإبراهيم يو�س��ف اليو�س��ف رفع دعوى 
احلكومي��ة  جي��ات  �س��ركة  �س��د  ق�س��ائية 
الفرن�س��ية لالأ�س��لحة، ب�س��بب امتناعه��ا ع��ن 
�سداد مبلغ 4٠ مليون يورو، عمولة متبقية له 
من �سفقة تو�سط فيها لبيع 4٣٦ دبابة لوكلري 

من اإنتاج ال�سركة لبالده.
واأ�س��ارت املجل��ة الأملاني��ة اإلى اأن �س��فقة 
الدبابات الفرن�س��ية متت يف الت�سعينيات، لكن 
الإمارات اأر�سلت دبابات لوكلري باأول مهمة يف 
اأغ�س��ط�س 2٠15 يف احلرب التي تخو�سها يف 

اليمن.
ولفت��ت اإلى اأن 195 ملي��ون دولر من قيمة 
�س��فقة لوكلري البالغة ٣.٦ مليار يورو ذهبت 
عم��ولت لرجل الأعم��ال الإماراتي اليو�س��ف 
باأر�سدة �س��رية له مب�سارف يف جزر العذراء 
الربيطانية وجبل طارق واإمارة لي�سن�ستاين.
ف��ت املجل��ة الأملاني��ة اليو�س��ف باأن��ه  وعررّ
واحد من اأثرى الأ�س��خا�س يف بالده، وينتمي 
لنف�س قرية موؤ�س���س الإمارات زايد اآل نهيان، 
ويرتب��ط بعالق��ات وثيقة مع حاك��م اأبوظبي 
والرئي���س الفعلي احلايل لالإم��ارات حممد بن 

زايد.
قة ح�س��لت  واأ�س��ارت اإلى اأن معلومات موثرّ
عليها مع موقع ميديا بارت الفرن�سي و�سحيفة 
لريبوبلي��كا الإيطالية من موق��ع ويكيليك�س، 
تدلل عل��ى عدم احتفاظ اليو�س��ف بالعمولت 

التي ح�سل عليها لنف�سه، ومتريره جزءًا منها 
لوا هذه  مل�س��وؤولن حكومين باأبوظبي لي�س��هرّ

ال�سفقة.
الأملاني��ة،  ال�س��لطات  املجل��ة  وطالب��ت 
باإج��راء حتقيق��ات ب�س��اأن �س��فافية ت�س��دير 
حم��ركات وجنازي��ر م��ن �س��ركتن اأملانيت��ن 
يف  الإماراتي��ون  طلبه��ا  كمكون��ات  لتدخ��ل 
الدبابة الفرن�س��ية، وب��ررت دعوتها باعرتاف 
اليو�س��ف ب�س��غطه على جهات اأملانية عليا مل 
ها، للموافقة على ت�سدير هذه املحركات  ي�س��مرّ

واجلنازير.
واأ�س��افت »دير �س��بيجل« اأن رجل الأعمال 
الإماراتي اليو�س��ف يعمل �سم�س��ارًا ل�سركات 
الأ�سلحة الفرن�سية منذ عام 1989، وا�ستبه يف 
�س��لوعه من خالل �سركته »اأفينو« يف عمليات 
ف�س��اد اأخرى، منها ف�سيحة »ر�ساوى« بقيمة 
19 ملي��ون ي��ورو، ظه��رت العام املا�س��ي مع 

�سركة اإيربا�س الأملانية الفرن�سية.
ووف��ق املجلة االأملانية، فق��د امتدت خيوط 
ف�سيحة �س��فقة دبابات لوكلري الفرن�سية اإلى 
وا ب�س��دة على  اأملاني��ا، لأن الإماراتين اأ�س��ررّ
تزوي��د ه��ذه الدباب��ات مبح��ركات وجنازي��ر 
مماثل��ة للموجودة بدبابات ليوب��ارد الأملانية 

التي ت�سنع يف �سركتن اأملانيتن.
��د  عقرّ الإمارات��ي  الطل��ب  اأن  واأو�س��حت 
املح��ركات  ه��ذه  ت�س��دير  لأن  ال�س��فقة، 
واجلنازي��ر يخ�س��ع ل�س��لطة جمل���س الأم��ن 
القومي الأملاين املعني بالرقابة على �سادرات 

الأ�سلحة.
ال�س��ركة  م�س��وؤويل  اأن  املجل��ة،  وذك��رت 
العم��ولت  الفرن�س��ية اعرتف��وا مبن��ح ه��ذه 
لليو�س��ف لتقدميها ك� »ر�ساوى« مل�سوؤولن يف 

لوا اإمتام �سفقة دبابات لوكلري. بالده لي�سهرّ
اع��رتاف  اأن  �س��بيجل«  »دي��ر  واأو�س��حت 
رجل الأعمال الإماراتي مبمار�س��ته �س��غوطاً 
عل��ى جه��ات عليا باأملانيا وفرن�س��ا للح�س��ول 
عل��ى موافقته��ا لت�س��دير حم��ركات وجنازير 
للدباب��ات لوكلري، يوجب احل�س��ول منه على 
اعرتاف باأ�س��ماء اجلهات التي توا�س��ل معها 

يف اأملانيا.

مجلة دير شبيجل األملانية: أرسلتها للحرب 
في  بالتحقيق  أملانية  مطالبات  اليمن..  في 

“رشاوى” إماراتية بصفقة أسلحة

اأر�س��لت الوليات املتح��دة الأمريكي��ة دفعة جديدة 
لتدري��ب  ال�س��عودية  اإل��ى  الع�س��كرين  م��ن اخل��رباء 
قوات ميني��ة موالية للتحالف عل��ى الدفاع عن احلدود 

ال�سعودية نيابة عن اجلي�س ال�سعودي.
وقال موقع ال�سفارة الأمريكية يف اليمن، يف بيان يوم 

الأربعاء اإن “برنامج مراقبة ال�سادرات واأمن احلدود 
التابع لوزارة اخلارجية الأمريكية قال باإر�سال خرباء 
اأمني��ن اأمريكين الى الريا�س لعقد تدريب �س��ارم دام 
مدة ا�سبوعن ل�28 متدرب من منت�سبي وحدات حر�س 
احل��دود اليمني��ة “.. واأو�س��ح البيان اأن ما و�س��فها ” 

املب��ادرة امل�س��رتكة ب��ن اليم��ن والولي��ات املتحدة و 
ال�سعودية، �ستوؤهل من قدرة حر�س احلدود اليمني على 
اعرتا�س وم�س��ادرة الأ�س��لحة املهرب��ة، واملتفجرات، 
ومكونات ال�س��واريخ البالي�ستية، بالإ�سافة الى املواد 

الكيميائية والبيولوجية والإ�سعاعية والنووية”.

موقع الس�فارة األمريكية :واش�نطن ترس�ل خبراء عس�كرين إلى السعودية 
لتدريب قوات مينية على حماية حدود اململكة نيابة عن اجليش السعودي
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العدوان يشن مئات الغارات على احملافظات اليمنية مخلفًا عشرات الشهداء واجلرحى
جرائم العدوان

من��ذ اأن �س��ن حتالف العدوان بقي��ادة ال�سعودية واأمريكا حربه الظاملة عل��ى اليمن.. ورغم طول 
الف��رة وما اأ�ستخ��دم حتالف العدوان فيها من اأ�سلحة فتاكة به��دف الق�ساء على ال�سعب اليمني 
وتقطيع اأو�ساله بحيث ي�سهل لهم احتالله اال ان ابناء ال�سعب اليمني ممثلني يف جي�سهم البطل 
وجلانه��م ال�سعبي��ة ا�ستطاع��وا مواجهة ه��ذا العدوان ال�سر�س ال��ذي مل يعرف ل��ه التاريخ مثيال 
ومنع��ه من حتقيق اأهدافه اخلبيثة وتلقين��ه درو�سا لن تن�ساها الدول امل�ساركة يف العدوان ابدا.. 
وبقلي��ل من ال�سرب والتاأين ميك��ن الأبناء ال�سعب اليمني اأن يحققوا ال�س��يء الكثري من تطلعاتهم 

الوطنية واالنت�سار على العدوان و�سوال اإلى بناء مين جديد ت�سوده العدالة واحلرية وامل�ساواة.. 
ومن الهزائم واالنك�سارات يف خمتلف اجلبهات وعلى كل ال�سعد، يلجا حتالف العدوان اإلى الهروب 
من الهزمية بارتكاب جرائم ب�سعة بحق اأبناء ال�سعب اليمني االأبي الذي يرف�س ال�سيم واخلنوع 
واال�ست�سالم.. ويف التايل نر�س��د للمجاهدين جرائم العدوان واالنتهاكات التي يرتكبها العدوان 
االأمريك��ي ال�سع��ودي بح��ق اليمنيني، لتك��ون للمجاهدي��ن حافزا ودافع��ا للتنكي��ل بالعدو ثارا 

لالأبرياء وامل�ست�سعفني.

ال�س��عودي  الع��دوان  وا�س��ل 
الأمريكي،  �س��ن غاراته وق�س��فه على 
ع��دد م��ن املحافظ��ات واملناطق خالل 
�س��اعات ي��وم ال�س��بت، خملفا �س��هداء 
وجرحى واأ�سرارا مادية يف املمتلكات 

العامة واخلا�سة.
ففي �س��عدة �س��ن ط��ريان العدوان 
غارت��ن على منطقة اآل علي يف مديرية 
رازح احلدودية و�س��ن �سل�س��ة غارات 
على مناط��ق متفرقة مبديرية الظاهر، 
فيما �س��ن 7 غ��ارات على مديرية �س��دا 
اأي�س��اً،  �س��عدة  ويف  احلدودي��ة.. 
ا�س��تهدف العدوان بق�س��ف �ساروخي 
ومدفعي منازل وم��زارع املواطنن يف 
مديري��ات منبه وباقم و�س��دا وحيدان 
رازح احلدوديات مبئات ال�س��واريخ 
والقذائ��ف ما ت�س��بب باأ�س��رار فادحة 

باملمتلكات.
ويف احلديدة �س��ن ط��ريان العدوان 

٦5 غارة على منطق��ة كيلو1٦ ومطار 
عل��ى  غ��ارات   8 و�س��ن  احلدي��دة، 
مديري��ة الدريهمي كما �س��ن غارة على 
مزرع��ة مواط��ن يف مديرية ال�س��خنة، 
فيما تعر�س��ت منطقة كيلو1٦ لق�سف 

مدفعي مكثف ت�سبب يف اأ�سرار فادحة 
يف املمتلكات العامة واخلا�سة.

ويف حجة ا�س��تهدف طريان العدوان 
بغارة جوية �س��يارة مواطن يف منطقة 

بني ح�سن مبديرية عب�س.

�سن طريان العدوان الأمريكي ال�سعودي اأكر من 94 غارة 
على اأربع حمافظات ، وا�س��تهدف ق�سف �ساروخي ومدفعي 
املواطنن وممتلكاتهم ما اأدى اإلى ا�ست�س��هاد امراأة واإ�سابة 

ع�سرة مواطنن بينهم اأطفال خالل �ساعات يوم اجلمعة .
بق�س��ف  ا�ست�س��هدت  ام��راأة  اأن  اأمن��ي  م�س��در  واأو�س��ح 
�ساروخي �س��عودي ا�س��تهدف منطقة طالن مبديرية حيدان 
، واأ�س��يبت طفلة بجروح وت�س��رر  ممتل��كات املواطنن اإثر 
ق�س��ف �س��اروخي ومدفعي عل��ى مديري��ة رازح يف حمافظة 
�س��عدة .. و�س��ن طريان العدوان يف �س��عدة �سل�سلة غارات 
عل��ى مناطق متفرق��ة مبديرية الظاهر وغارت��ن على منطقة 
القد ومثلهما على منطقة الأزهور مبديرية رازح احلدودية ، 
فيما ا�ستهدف ق�سف �ساروخي منطقة مران مبديرية حيدان 
وتعر�س��ت ق��رى اآهلة بال�س��كان يف مديرية منب��ه احلدودية 

لق�سف �ساروخي ومدفعي .

واأك��د امل�س��در اإ�س��ابة 9 مواطن��ن بجروح بينه��م اأطفال 
ج��راء اأك��ر م��ن ٣٠ غ��ارة عل��ى منطق��ة كيل��و 1٦ مبديرية 
الدريهمي يف حمافظة احلديدة ، كما حدثت اأ�س��رار كبرية يف 
منازل وممتلكات املواطنن اإثر ق�س��ف جوي ومدفعي مكثف 
على املنطقة وحميطها ،كما ا�ستهدف الطريان املعادي باأربع 

غارات ثالجة املخاليف وحميطها جنوب كيلو 1٦ .
واأ�س��ار امل�سدر اإلى اأن طريان العدوان �سن يف حمافظة 
حجة غارتن على منطقة املخا مبديرية م�ستباء وغارتن 
على �س��عب امدو�س يف منطقة بني ح�س��ن مبديرية عب�س 
، وثم��اين غارات على مناط��ق متفرقة مبديريتي حر�س و 
ميدي .. وذكر امل�س��در اأن طريان العدوان ا�س��تهدف قاعدة 
الديلم��ي اجلوية وحميط العا�س��مة �س��نعاء باأك��ر من ٣٠ 
غارة ، و�سن ع�سر غارات على مديرية همدان و اأربع غارات 

على مع�سكر جربان مبديرية �سنحان يف حمافظة �سنعاء .

وا�س��ل العدوان الأمريكي ال�سعودي ال�ستهداف املكثف 
ملحافظتي احلديدة و�س��عدة خالل �س��اعات يوم الثنن ما 

اأدى اإلى ا�ست�سهاد مواطنن اثنن واإ�سابة 24 اآخرين .
واأو�س��ح م�س��در اأمن��ي اأن مواطن��ن اثن��ن ا�ست�س��هدا 
واأ�س��يب 24 اآخ��رون بالغ��ارات والق�س��ف املدفع��ي عل��ى 

�سواحي مدينة احلديدة .
واأ�س��ار امل�س��در اإلى اأن قوى الغزو واملرتزقة ا�ستهدفت 
اأحد اأق�س��ام الإنتاج يف م�س��نع مياين و ال�س��جن املركزي يف 
مديرية احلوك ، وت�س��رر اأحد امل�س��اجد اإثر ق�سف مدفعي 

على حارة ال�سبياين يف منطقة 7 يوليو باملدينة .
وذك��ر امل�س��در اأن ط��ريان العدوان �س��ن 2٣ غ��ارة على 
منطق��ة كيل��و 1٦ يف مديرية الدريهم��ي واملناطق املجاورة 

ل�سارع اخلم�سن ، و غارتن على مديرية املراوعة .
واأكد امل�شدر �ش��قوط قذيفتي هاون بالقرب من م�شت�شفى 
 ، احل��ايل  مبديري��ة  يولي��و   7 مبنطق��ة  التع��اوين  الكوي��ت 
وا�س��تهدف ق�س��ف مدفعي ممتل��كات املواطن��ن يف املنطقة 

وحميطها .
و اأف��اد امل�س��در اأن ق�س��فاً بالأ�س��لحة الثقيل��ة واخلفيفة 
ا�ستهدف �سيارات املواطنن يف الطريق العام مبديرية �سدا 
احلدودي��ة الت��ي تعر�س��ت مناط��ق متفرقة منها لع�س��رات 

ال�سواريخ والقذائف .
ولفت امل�س��در اإلى اأن الطريان املعادي �سن خم�س غارات 
على منطقة البقع و غارتن على منطقتي الأزهور واآل علي 

مبديرية رازح يف حمافظة �سعدة. 

 العدوان يواصل شن غارات وقصفه الصاروخي 
على عدد من احملافظات

شهيدة وعشرة جرحى في أكثر من 94 غارة 
وقصف صاروخي ومدفعي على أربع محافظات

استشهاد وإصابة 25  مواطنًا في محافظتي احلديدة وصعدة

استشهاد وإصابة أربعة مواطنن بغارات وقصف العدوان
وا�س��ل العدوان الأمريكي ال�سعودي 
ا�س��تهدافه للمواطن��ن و�س��ن الغ��ارات 
الكثيفة على املناطق املاأهولة بال�س��كان 
يف حمافظتي احلديدة و�سعدة خالل ال� 
24 �س��اعات يوم الأحد املا�س��ي ما اأدى 
اإلى ا�ست�س��هاد واإ�سابة اأربعة مواطنن 

بينهم طفالن .
رج��اًل  اأن  اأمن��ي  م�س��در  واأو�س��ح 
طفلهم��ا  واأ�س��يب  ا�ست�س��هدا  وزوج��ه 
لط��ريان  غ��ارات  اإث��ر  بليغ��ة  بج��روح 
الع��دوان على منزلهم يف منطقة 7 يوليو 
مبدين��ة احلدي��دة ، وا�س��تهدف �س��ركة 
احلم��ادي للتج��ارة يف جولة الغرا�س��ي 

مبديرية احلايل .
الط��ريان  اأن  اإل��ى  امل�س��در  واأ�س��ار 
املعادي �سن اأكر من 8٠ غارة على كيلو 
1٦ مبديرية الدريهمي و�سارع اخلم�سن 

وم��ا جاوره .. واأكد امل�س��در ا�ست�س��هاد 
طفل بق�س��ف ع�سرات ال�س��واريخ على 
عزلة طالن مبديري��ة حيدان يف حمافظة 
�سعدة ، فيما �سن الطريان ثالث غارات 

على مديرية الظاهر و غارة على منطقة 
الت��ي  رازح  مديري��ة  يف  �س��ياح  بن��ي 
تعر�س��ت مناط��ق متفرقة فيها لق�س��ف 

باأكر من 7٠ �ساروخاً وقذيفة .

وا�س��ل الع��دوان ال�سع��ودي الأمريك��ي، �س��ن غاراته 
وق�سفه على عدد من املحافظات، خملفا �سهداء وجرحى، 
واأ�سرارا مادية كب��رية يف املمتلكات العامة واخلا�سة.. 
فف��ي حمافظة احلديدة، ارتفع ع��دد ال�سحايا اإثر غارات 
طريان العدوان والق�سف املدفعي اله�ستريي على منازل 

املواطنن يف �سواحي مدينة احلديدة اإلى 4 مواطنن.
كم��ا توا�س��ل الق�س��ف املكثف م��ن قبل الع��دوان على 
الأحي��اء ال�سكنية يف منطق��ة 7 يوليو وحميطها بالغارات 
وقذائ��ف املدفعية، ما اأدى اإل��ى اأ�سرار ج�سيمة يف منازل 

وممتلكات املواطنن.

وا�سته��دف ط��ريان العدوان من��زل مواط��ن يف مدينة 
العي�س��ي ال�سكني��ة مبديرية احل��ايل، م��ا اأدى اإلى تدمري 
املن��زل، فيم��ا تعر�س��ت مطاح��ن البح��ر الأحم��ر �س��رق 

املدينة للق�سف من قبل قوى العدوان.
ويف حمافظة حجة، ا�ست�سهد مواطن واأ�سيب عدد اآخر 
من املواطنن بجروح اإث��ر ق�سف العدوان على قرية ُعر 

مبديرية م�ستباأ.
اأما يف حمافظة �سعدة، فقد ق�سف العدوان مديريتي 
الظاه��ر وحيدان احلدوديتن باأكر من ٣٠٠ �ساروخ 
وقذيف��ة، ما اأدى اإل��ى ا�ست�سهاد ٣ مواطن��ن واإ�سابة 

طفل��ن من اأبناء منطقة ط��الن يف مديرية حيدان.. كما 
ا�ستهدف العدوان عدة قرى اآهلة بال�سكان يف مديريتي 
ال�سواري��خ  بع�س��رات  احلدوديت��ن  ومنب��ه  رازح 
من��ازل  يف  كب��رية  اأ�س��رار  يف  مت�سبب��اً  والقذائ��ف، 

وممتلكات املواطنن.
 4 الع��دوان  ط��ريان  �س��ن  اأي�س��اً،  �سع��دة  ويف 
غارات الطري��ق الع��ام يف منطقة برك��ان مبديرية رازح، 
وغارت��ن منطقة القد، وغارة عل��ى �سوق اآل علي يف ذات 
املديرية، اأحدثت دمارًا كبرية يف ال�سوق امل�ستهدف، و 5 

غارات على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر.

استشهاد 7 مواطنن في محافظتي صعدة واحلديدة
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تعاود اأمري��كا رمي اأحذيته��ا وعبيدها للمرة 
الأل��ف يف م�ش��تنقع ال�ش��احل الغرب��ي ال��ذي 
ت��درك جي��داً اأنه املكان املنا�ش��ب ل�ش��تنزاف 
خزائ��ن ممال��ك النف��ط وحل��ب ما تبق��ى من 
ثروات ال�ش��عوب العربي��ة املغلوبة على اأمرها 
ومل يتعل��م عي��ال �س��خبوط و�أوالد بن �س��عود 
ومرتزقته��م اخلون��ة م��ن درو���ض الأم�ض ول 
يب��دو اأنه��م �ش��يفقهون �ش��يئا فه��م كالأنع��ام 
ي�ش��وقهم الأمريكي �ش��وق القطي��ع غري مباٍل 
به��م وليهم��ه م�ش��ريهم فيما ت��اأكل جثثهم 
الكالب والقوار�ض يف �ش��هول و�ش��واحل تهامة 
ومن جنا منهم فطائرات اأ�ش��يادهم تنتظرهم 
لق�ش��فهم كم��ا يح��دث يف كل جبه��ة ومع كل 

هزمية.
وفيما ال�شعب اليمني بجي�شه وجلانه يثبتون 
ثب��ات �جلب��ال وي�س��مدون �س��مود �ل�س��خور 
ال�ش��ماء ويقاتل��ون بكل �ش��جاعة وا�شتب�ش��ال 
م�ش��تمدين ذلك من قوة اهلل وثقتهم بن�شره 

ومن مظلوميتهم وعلى تراب وطنهم.
وفيما ت�ش��ول املعارك وتثبت اأقدام و�ش��واعد 
كان��ت  كذل��ك  اليم��ن  �ش��واحل  يف  البط��ال 
عملي��ات اأبطالنا يف ال�ش��الع والبي�ش��اء حيث 
طه��روا مديري��ة ج��ن ومواقع ا�ش��راتيجية 
املئ��ات  ومقت��ل  بالبي�ش��اء  ناط��ع  جبه��ة  يف 
م��ن املنافق��ني بينهم قي��ادات ب��ارزة كما كان 
هن��اك عملي��ات بطولي��ة يف اجل��وف وجنران 
وع�ش��ري وجيزان وغريها م��ن ميادين الإباء 
وال�شتب�ش��ال والت��ي نطرح تفا�ش��يل بع�ش��ها 
خالل الأيام املا�ش��ية فاإلى ح�ش��يلة اإجنازات 

اأبطالنا:

تطهير مديرية جنب في الضالع ودحر املنافقن في ناطع بالبيضاء وتنفيذ كمائن هندسية نوعية في اجلوف وجنران والتصدي لزحوفات متواصلة في عسير وجيزان
ك�س��ر جماهدو اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة الأحد 
زحفا فا�سال ملرتزقة اجلي���س ال�سعودي �سرق جبل 
جحف��ان، م�س��ريا اإل��ى اأن الزح��ف كان م��ن جهتن 
وم�سن��ود بغط��اء ج��وي مكث��ف لط��ريان العدوان 

الأبات�سي واحلربي والتج�س�سي.
وذك��ر امل�س��در اأن��ه رغ��م الغط��اء اجل��وي املكثف 
وحجم الت�سليح الكب��ري ملرتزقة اجلي�س ال�سعودي 
اإل انه��م مل يحقق��وا اأي تق��دم مي��داين، ب��ل تكبدوا 

خ�سائر يف �سفوفهم.
اجلي���س  مرتزق��ة  م��ن  العدي��د  لق��ي  ق��د  وك��ان 

ال�سعودي م�سرعهم واأ�سيب اآخرون بينهم 
قي��ادات ال�سب��ت املا�س��ي اأثن��اء زح��ف 

فا�س��ل م�سنود بغطاء جوي مكثف على 
جبل تويلق يف ذات اجلبهة.

واأك��د امل�س��در اأن جماه��دي اجلي���س 
واللجان ال�سعبية �سدوا زحفا ملرتزقة 

اجلي�س ال�سعودي �سرق جبل النار ا�ستمر لأكر من 
12 �شاعة دون حتقيق اأي تقدم، م�شريا اإلى �شقوط 
قتل��ى وجرح��ى من مرتزق��ة اجلي���س ال�سعودي يف 

الزحف الفا�سل.
واأ�س��اف امل�س��در اأن جماه��دي اجلي���س واللج��ان 
ال�سعبي��ة ك�س��روا – بع��ون اهلل - زحف��ا وا�سع��ا 
ملرتزقة اجلي���س ال�سعودي قبالة جبل قي�س ا�ستمر 

لثالثة اأيام.
واأكد امل�س��در م�سرع 

قي��ادات  بينه��م  م��ن املرتزق��ة  الع�س��رات  وج��رح 
واإح��راق اآلي��ة ع�سكرية خ��الل ك�سر الزح��ف.. كما 
اجلي���س  جماه��دي  اأن  ع�سك��ري  م�س��در  اأو�س��ح 
واللج��ان ال�سعبي��ة �سن��وا – بع��ون اهلل- عملي��ة 
هجومي��ة على مواق��ع مرتزقة اجلي���س ال�سعودي 
يف مرب��ع �سج��ع قبالة مرك��ز عاكفه بجبه��ة جيزان 

وكبدوهم خ�سائر يف العديد والعتاد.
واأ�س��اف امل�س��در اأن مدفعي��ة اجلي���س واللج��ان 
ال�سعبية ا�ستهدفت جتمعات للمرتزقة بعدد من 

قذائف �سرق جبل الدود بذات اجلبهة.
وك��ان اأبطالنا ق��د دمروا اآلي��ة ع�سكرية 
"ب��راديل" ب�س��اروخ  ن��وع  �سعودي��ة 

موجه قبالة جبل قي�س يف جيزان.
كم��ا متكن��ت الدفاع��ات اجلوي��ة من 
ا�شقاط طائرة ا�شتطاع قبالة جيزان

�س��ن �سالح اجلو امل�سري م�ساء اجلمعة املا�سية هجوًما جوًيا على قاعدة امللك 
خال��د اجلوية يف خمي�س م�سي��ط بع�سري.. واأفاد م�س��در يف �سالح اجلو امل�سري 
اأن طائ��رة م�سرية من طراز "قا�سف1" نفذت �سل�سلة غارات على قاعدة امللك 

خالد اجلوية يف خمي�س م�سيط بع�سري.
واأك��د امل�س��در اأن الهجوم اجل��وي حقق اإ�ساب��ات موفقة يف القاع��دة اجلوية 
ال�سعودي��ة التي حتوي مراب�س طائرات الع��دوان وتعد منطلقا للعدوان على 
اليم��ن.. وتاأت��ي هذه العملي��ة بعد �ساعات م��ن حديث ناطق حتال��ف العدوان 
ال��ذي زع��م اأن ط��ريان الع��دوان دم��ر ب�سل�سل��ة غ��ارات م�س��اء اخلمي���س، ما 
اأ�سم��اه مراب�س �سالح اجلو امل�سري وال�سواري��خ البالي�ستية اليمنية يف قاعدة 
الديلم��ي اجلوي��ة ب�سنع��اء.. واأك��د م�س��در ع�سك��ري اأن الق��وة ال�ساروخية 

للجي���س  جتمع��ات  ا�ستهدف��ت  واللج��ان  اجلي���س  ملجاه��دي  واملدفعي��ة 
كاتيو�سا ال�سعودي مبوقع �سه��وة يف الربوعة ب�سلية �سواريخ 

وجتمع��ات للمرتزق��ة بالقذائ��ف قبالة منفذ 
اإ�ساب��ات  اهلل  بت�سدي��د  علب حمقق��ًة 

م�سددة يف �سفوفهم.
وكانت مدفعية اجلي���س واللجان قد 
دك��ت ي��وم اأم���س جتمع��ات ملرتزقة 
منف��ذ  قبال��ة  ال�سع��ودي  اجلي���س 

علب وغرب جم��ازة حمقق��ًة اإ�سابات 
مبا�سرة يف �سفوفهم.

ق��ال م�س��در ع�سك��ري: اأن وح��دة الهند�سة ل��دى اجلي�س 
ع�سكري��ة  كمينا حمكما لآلي��ة  نف��ذت  ال�سعبي��ة  واللج��ان 
حممل��ة مبرتزق��ة اجلي���س ال�سع��ودي بعب��وة نا�سف��ة يف 

�سح��راء الأجا�س��ر قبالة جن��ران م��ا اأ�سفر عن 
م�سرع من عليها.

كما نفذت وح��دة الهند�سة الع�سكرية 
كمينا حمكم��ا ملجموعة من مرتزقة 

اجلي�س ال�سع��ودي بعبوة نا�سفة 
قبال��ة  الأجا�س��ر  �سح��راء  يف 
جنران ووقوع قتلى وجرحى يف 

�سفوفهم.

طه��ر جماه��دو اجلي�س واللج��ان ال�سعبية، الثن��ن املا�سي، مديرية ُج��َب مبحافظة ال�سال��ع بالكامل وكبدوا 
مرتزقة العدوان ال�سعودي الأمريكي خ�سائر كبرية يف العديد والعتاد.

واأو�س��ح م�س��در ع�سكري اأن جماهدي اجلي�س واللجان ال�سعبي��ة طهروا – بحمد اهلل مديرية ُجَب يف 
ال�سالع )جنوب( بعد دحر مرتزقة العدوان موؤكدا م�سرع وجرح اأعداد منهم.

واأو�سح امل�سدر اأن عملية تطهري مديرية ُجَب اتت بعد حماولة املرتزقة قطع الطريق والتمركز يف 
التباب واملباين املجاورة يف نقيل ُجَب.

ويذكر اأن مرتزقة العدوان ال�سعودي الأمريكي تكبدوا مئات القتلى واجلرحى وخ�سروا ع�سرات 
الآلي��ات واملدرع��ات من��ذ ت�سعيده��م الأخ��ري يف خمتلف اجلبه��ات خالل الأي��ام القليل��ة املا�سية، 

وت�سدى لهم جماهدو اجلي�س واللجان ال�سعبية واأحبطوا جميع حتركاتهم.

اأو�س��ح م�سدر ع�سك��ري اأن جماهدي اجلي���س واللجان ال�سعبية 
�سن��وا – بف�س��ل اهلل – عملية هجومية وا�سع��ة ا�ستهدفت مواقع 

املنافقن يف جبهة امل�سلوب مبحافظة اجلوف.
واأ�س��اف امل�سدر اأن العملي��ة الهجومية متت من ٣ حماور وتكبد 

خاللها املنافقن خ�سائر يف الأرواح والعتاد.
كما وزع العالم احلربي ال�سبت املا�سي م�ساهد لعملية هجومية 
نوعي��ة ملجاه��دي اجلي�س واللج��ان ال�سعبية عل��ى اإحدى ثكنات 

العدو يف مديرية خب وال�سعب مبحافظة اجلوف.
ووثق��ت عد�س��ة الإع��الم جانب��ا م��ن العملي��ة النوعي��ة، حي��ث 
ب��داأت العملي��ة با�ستهداف ودك جتمع��ات وحت�سين��ات مرتزقة 
الع��دوان ال��ذي كانوا يتمرك��زون يف اإحدى الق��رى باأ�سفل منطقة 
اللق��م، مبديرية خب وال�سعف بقذائ��ف املدفعية حمققة اإ�سابات 

مبا�س��رة.. واأظه��رت امل�ساهد حلظ��ة دخول وح��دات خا�سة من 
املجاهدين لقتحام القرية التي يتمركز فيها املرتزقة.

وحت�س��ن املرتزق��ة يف من��ازل القري��ة ملواجهة اجلي���س واللجان 
ال�سعبي��ة، وبطبيع��ة م��ن يتمركز يف البناي��ات اأو الق��رى واملدن 
يك��ون هو امل�سيطر عل��ى �ساحة املعركة وهو م��ن يتحكم ب�سريها 
لكن جماهدي اجلي�س واللجان ال�سعبية بتاأييد وعون اهلل اظهروا 
ب�سال��ة ل نظري له��ا وك�سروا قواع��د ال�ستب��اك، وا�ستخدموا فن 
حرب ال�سوارع، وجعلوا م��ن البيوت واملنازل التي حت�سن فيها 
املرتزق��ة مقابر لهم.. ووثقت امل�ساه��د املجاهدين وهم يقتحمون 
املبن��ى تل��و الآخ��ر بينم��ا مل ينف��ع املرتزق��ة احتماءه��م ببيوت 
املواطن��ن.. واأظه��رت امل�ساهد جث��ث �سرعى مرتزق��ة العدوان 

الذين لقوا حتفهم يف العملية النوعية للمجاهدين.

اأ�سلح��ة متو�سط��ة وخفيف��ة وق��ذاف اآر بي جي هي م��ا ا�ستخدمه 
املجاهدون يف عمليتهم النوعية على ثكنة العدو.

وبع��د ال�سيطرة عل��ى القري��ة والتنكي��ل باملرتزقة قام��ت وحدة 
الهند�سة بتلغيم مواقع املرتزقة بعبوات نا�سفة، انكفاأ املجاهدون 
اإلى مواق��ع قريبة، ليدخل مرتزقة الع��دوان يف اليوم الثاين بعدة 
اآليات وم��ا اإن دخل املرتزقة اإليها حتى حتولت الرمال اإلى بارود 
لتتفج��ر اآلياته��م ويلق��ون حتفهم، وكان م��ن بن الآلي��ات �سيارة 
اإ�سعاف لنقل جثث املرتزقة، لكن طاقمها مل يح�سل من ي�سعفه اأو 

ينقله بعد ان انفجرت بها عبوة نا�سفة.
 ويف العملية النوعية اغتنم املجاهدون اأ�سلحة متو�سطة وقواذف 
وعت��اد متن��وع كان��ت بح��وزة املرتزقة الت��ي مل تقيهم م��ن باأ�س 

بندقية املجاهدين.

ف
جو

■ ال

ضاء
■ البي

عملية استدراج نوعية في جبهة ناطع ومقتل مئات املنافقن غنائم عسكرية في عملية استدراج نوعية للمرتزقة بإحدى القرى بخب والشعف
بينهم قيادات بارزة واغتنام 6 آليات وتطهير عدة مواقع

متك��ن اأبطال اجلي���س واللج��ان ال�سعبية من حتقي��ق اأجناز 
نوع��ي يف حمافظة البي�ساء حيث متكنوا بف�سل اهلل من تطهري 
مواق��ع ا�سرتاتيجي��ة هامة يف جبهة ناطع حي��ث مني مرتزقة 
الع��دوان بانك�س��ار كب��ري يف اأكرب عملي��ة ا�ست��دراج يقوم بها 
جماهدو اجلي�س واللجان ال�سعبية، على اإثرها لقي الع�سرات 
م��ن املرتزقة م�شرعهم واأ�شيب اآخ��رون بينهم �شباط وقادة 
كتائ��ب، بينما مت ا�سر اأعداد من املرتزق��ة بينهم قيادات، ومت 
اغتن��ام ٦ اآلي��ات وتدم��ري 2 اأخ��رى، ح�سبم��ا ذك��ره الناطق 
الر�سم��ي للق��وات امل�سلح��ة العميد �سريع.. فيم��ا عمد طريان 

■ جزيان

■ الضالع■ عسري

■ نجران تنفيذ عملية هجومية والتصدي ألكثر من 3 زحوفات فاشلة 
مصرع العشرات من املرتزقة بكمائن نوعية لوحدة 

الهندسة باألجاشر وتدمير 3 أطقم مبن عليها قبالة السديس

أبطالنا يطهرون مديرية جنب بالكامل ويدحرون مرتزقة الغزو واالحتالل  قاصف ١ تهاجم قاعدة امللك خالدة اجلوية بخميس مشيط 



أبطالنا يحولون الساحل الغربي إلى جحيم أمام قوى الغزو ومرتزقتهم .. مقتل وجرح أكثر من 500 وتدمير أكثر من 60 آلية ومدرعة خالل 3 أيام 
9 بشائر

النصر

الخميس
8/  11 /  2018م املوافق 30 صفر 1440هـ  العدد )289(

تطهير مديرية جنب في الضالع ودحر املنافقن في ناطع بالبيضاء وتنفيذ كمائن هندسية نوعية في اجلوف وجنران والتصدي لزحوفات متواصلة في عسير وجيزان

األحد 4|١١|20١8م
اأك��د املتحدث الر�سمي للقوات امل�سلحة العميد يحيى �سريع 
اأنه وبف�سل من اهلل وب�سمود وا�ستب�سال و�سجاعة املقاتلن 
م��ن اأبناء القوات امل�سلحة واللج��ان ال�سعبية ال�سامدين يف 
جبهات ال�ساحل الغربي مت الت�سدي وك�سر زحوفات العدو 
ومرتزقت��ه التي توا�سلت من ليلة اأم���س حتى مغرب يومنا 
ه��ذا باجتاه كيلو 1٦ وباجتاه �س��رق وغرب مطار احلديدة 

وامل�سنودة بغطاء جوي كثيف.
واأ�سار يف ت�سري��ح لوكالة الأنباء اليمنية �سباأ اإلى اأن قوات 
العدو منيت بهزائم نكراء وتكبدت خ�سائر كبرية يف الأرواح 
والعت��اد حيث �سق��ط 215 م��ن مقاتليه بن قتي��ل وم�ساب 
بينه��م قيادات منها ٣5 جثة و�سلت اإل��ى اأبن �سباح اليوم 
و٣٠ جثة و�سلت اإلى م�ست�سفيات املخا ع�سر اليوم يف حن 
مت نق��ل 15٠ م��ا بن قتي��ل وم�ساب م��ن م�ست�سفي��ات املخا 
واخلوخ��ة اإلى م�ست�سفي��ات عدن منذ ال�سب��اح حتى ع�سر 
اليوم..ون��وه اإل��ى اأنه مت تدمري واإعط��اب 2٠ مدرعة واآلية 
ع�سكري��ة متنوعة من بينه��ا مدرعات ذات منظومات حديثة 
ت�ستخدمها القي��ادات امليدانية..واأو�سح العميد �سريع باأنه 
مت مفاجاأة العدو املهاج��م بعمليات ع�سكرية نوعية ناجحة 
دفاعي��ة وهجومي��ة وخاطفة مت خالله��ا ا�ستهداف جتمعات 
وحترك��ات قوات��ه واآلياته نفذته��ا وح��دات متخ�س�سة من 
قواتن��ا امل�سلحة باحرتافي��ة عالية باإ�سناد �س��الح املدفعية 
وال�سواريخ..واأك��د اأن الع�سرات من قوات العدو وقعوا يف 

�سراك حقل األغام باجتاه كيلو  1٦ وتطايرت اأ�سالوؤهم.
األثنن 20١8/١١/5م

اأ�سار املتحدث الر�سم��ي للقوات امل�سلحة يف ت�سريح لوكالة 
الأنب��اء اليمنية �سب��اأ اإلى اأن جبهة كيل��و 1٦ �سهدت معارك 
�سر�س��ة حي��ث ح��اول الع��دو مهاجمته��ا من ٣ م�س��ارات مت 
اإف�ساله��ا ومل ي�ستطع العدو اإح��راز اأي تقدم، مما دفعه اإلى 

حماول��ة تعوي���س ف�سله وهزائم��ه اإلى ا�سته��داف املدنين 
واالأعي��ان املدني��ة مت�شبب��ا يف �شق��وط �شه��داء وجرح��ى يف 
�سف��وف املدنين..واأكد ب��اأن اأبطالنا امليام��ن كبدوا العدو 
املهاج��م يف كيل��و 1٦ خ�سائ��ر كب��رية حي��ث لق��ي ٣٠ منهم 
م�سرعه��م واأ�سيب 5٠ اآخرين بينهم قي��ادات كما مت تدمري 
1٣ مدرع��ة واآلي��ة ع�سكري��ة رغ��م الإ�سناد اجل��وي املكثف 
حي��ث �سن ط��ريان الع��دوان اأكر من 2٠ غ��ارة جوية على 
كيل��و 1٦ واملط��ار.. واأ�س��ار العمي��د �سريع اإل��ى اأن حالت 
الرتب��اك والتناق�س الوا�سح الت��ي ظهر بها اإعالم العدوان 
ه��ي انعكا���س جل��ي للو�سع املي��داين املنهار لقوات��ه وهناك 
حالت فرار كبرية من قوات العدوان واملرتزقة واأن العدو 
ن�سب نقاط��اً يف منطقة النخيلة بالدريهمي لتفتي�س وجتريد 

الفارين من مقاتليه من اأ�سلحتهم.
الثالثاء ٦|١١|20١8م

اأك��د املتحدث الر�سمي للقوات امل�سلحة العميد يحيى �سريع 
اأن زحوف��ات وحم��اولت الت�سل��ل امل�ستم��رة لق��وات العدو 
خ��الل ال 24 �ساع��ة املا�سي��ة م��ن اأربعة م�س��ارات باجتاه 
كيل��و 1٦ ك�سرت بف�سل اهلل على ي��د اأبطال اجلي�س واللجان 
ال�سعبي��ة الذي��ن اأف�سل��وا تلك الزحوف��ات وكب��دوا الغزاة 

واملرتزقة خ�سائر فادحة يف الأرواح والعتاد.  
واأ�س��ار يف ت�سريح لوكالة النباء اليمني��ة �سباأ اإلى اأن اأكر 
م��ن مائت��ن م��ن مقاتلي الع��دو بينه��م ق��ادة كتائ��ب قتلوا 
واأ�سيب��وا ومنهم قائ��د الكتيب��ة الثالثة فيما ي�سم��ى اللواء 
الثالث العقيد املرتزق عب��داهلل الرعيني وقائد كتيبة اأخرى 
ه��و العقيد املرت��زق عبداهلل ال�سيع��اين واأن 28 جثة و�سلت 
اإل��ى م�ست�سفى اخلوخ��ة خالل ال�ساع��ات الأولى من �سباح 
الي��وم .. موؤك��دا اأن ثالث جمامي��ع من ق��وات العدو وقعت 
يف �س��راك حق��ل األغ��ام باجتاه كيل��و 1٦ و�سقط��وا بن قتيل 
وم�ساب..واأو�س��ح املتح��دث الر�سمي باأن م��ن �سمن قتلى 
الع��دو 25 مرتزق��ا �سودانيا واأن هناك ع�س��رات اجلثث من 

قوات العدو ل تزال يف اأر�س املعركة مل يتم انت�سالها ب�سبب 
�سرا�س��ة املواجهة. .واأكد اأنه مت اأ�س��ر جمموعة من مرتزقة 
الع��دو وتدمري اأكر من 19 مدرع��ة واآلية ع�سكرية متنوعة 
للع��دو عل��ى اأيدي اأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�سعبية منها 

مدرعتان يف التحيتا.
ون��وه اإلى اأن الطريان امل�سري بال�سرتاك مع �سالح املدفعية 
ا�ستهدف��ت جتمع��ات  نف��ذوا عملي��ات ع�سكري��ة م�سرتك��ة 
ومواق��ع الع��دو ب�سكل دقي��ق بالإ�سافة اإلى تنفي��ذ عمليات 
ع�سكري��ة نوعي��ة م��ن قب��ل وح��دات الهند�س��ة ا�ستهدف��ت 
حترك��ات قوات واآلي��ات العدو ومت تدمري ع��دد من الآليات 

كما �سقط الع�سرات من قوات العدو بن قتيل وم�ساب. 
واأو�س��ح العمي��د �سري��ع ب��اأن الع��دو ح��اول يائ�س��ا اإ�سناد 
قوات��ه على الأر�س من خالل تكثي��ف غاراته اجلوية ب�سكل 
ه�ستريي اإلى جانب الرتويج الإعالمي لنت�سار وهمي على 

الأر�س اإل اأن كل حماولته باءت بالف�سل.
واأ�س��ار اإل��ى اأن الع��دو ا�سته��دف مطاح��ن البح��ر الأحم��ر 
بع�س��رات الغ��ارات اجلوي��ة ودمره��ا بالكام��ل يف يف انتهاك 
�س��ارخ لك��ل القوان��ن الإن�ساني��ة وحت��د �سري��ح ل��الإرادة 
الدولي��ة ولكافة التفاقي��ات والقوانن الدولي��ة التي جترم 

ا�ستهداف الأعيان املدنية باأي �سكل من الأ�سكال.
واأك��د العمي��د �سري��ع اأن قوات الع��دو تعي�س حال��ة نف�سية 
ومعنوية منهارة واأن قيادات املرتزقة ومقاتليهم يتبادلون 

التهامات باخليانة وهناك حالت فرار كبرية من قواتهم.
ون��وه املتحدث الر�سمي اإلى اأن العدو حاول الزحف باجتاه 
�سمال ميدي من ثالثة اجتاهات لليوم الثالث على التوايل اإل 
اأن حماولت��ه كلها ف�سلت بع��ون اهلل وبف�سل يقظة و�سمود 
مقاتلين��ا الأبطال حيث لق��ي اأكر م��ن ٣٠ مرتزقا من قوات 
العدو م�سرعهم بينهم قيادين واأ�سيب الع�سرات منهم اإلى 
جانب تدم��ري واإعطاب 11 مدرعة واآلي��ة ع�سكرية واغتنام 

عدد من الأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة.

ق��ال م�س��در ع�سك��ري: اأن وح��دة الهند�سة ل��دى اجلي�س 
ع�سكري��ة  كمينا حمكما لآلي��ة  نف��ذت  ال�سعبي��ة  واللج��ان 
حممل��ة مبرتزق��ة اجلي���س ال�سع��ودي بعب��وة نا�سف��ة يف 

�سح��راء الأجا�س��ر قبالة جن��ران م��ا اأ�سفر عن 
م�سرع من عليها.

كما نفذت وح��دة الهند�سة الع�سكرية 
كمينا حمكم��ا ملجموعة من مرتزقة 

اجلي�س ال�سع��ودي بعبوة نا�سفة 
قبال��ة  الأجا�س��ر  �سح��راء  يف 
جنران ووقوع قتلى وجرحى يف 

�سفوفهم.

وكان��ت الق��وة ال�ساروخي��ة واملدفعية قد ق�سف��ت، م�ساء 
اأم�س الأحد املا�س��ي، جتمعات ملرتزقة اجلي�س ال�سعودي 
يف �سحراء الأجا�سر قبالة جنران ب�ساروخ زلزال 1 وعددًا 

من قذائف املدفعية موقعة اإ�سابات مبا�سرة.
واللج��ان  اجلي���س  اأبط��ال  دم��ر  كم��ا 
ال�سعبية الثالث��اء املا�سي، ٣ اأطقم 
ال�سعودي��ن  باجلن��ود  حممل��ة 
بكمن نوعي خلف مواقع العدو 
يف ال�سدي���س وم�سرع كل اأفراد 
الدورية الذي��ن كانوا على منت 

الأطقم املدمرة.

طه��ر جماه��دو اجلي�س واللج��ان ال�سعبية، الثن��ن املا�سي، مديرية ُج��َب مبحافظة ال�سال��ع بالكامل وكبدوا 
مرتزقة العدوان ال�سعودي الأمريكي خ�سائر كبرية يف العديد والعتاد.

واأو�س��ح م�س��در ع�سكري اأن جماهدي اجلي�س واللجان ال�سعبي��ة طهروا – بحمد اهلل مديرية ُجَب يف 
ال�سالع )جنوب( بعد دحر مرتزقة العدوان موؤكدا م�سرع وجرح اأعداد منهم.

واأو�سح امل�سدر اأن عملية تطهري مديرية ُجَب اتت بعد حماولة املرتزقة قطع الطريق والتمركز يف 
التباب واملباين املجاورة يف نقيل ُجَب.

ويذكر اأن مرتزقة العدوان ال�سعودي الأمريكي تكبدوا مئات القتلى واجلرحى وخ�سروا ع�سرات 
الآلي��ات واملدرع��ات من��ذ ت�سعيده��م الأخ��ري يف خمتلف اجلبه��ات خالل الأي��ام القليل��ة املا�سية، 

وت�سدى لهم جماهدو اجلي�س واللجان ال�سعبية واأحبطوا جميع حتركاتهم.

عملية استدراج نوعية في جبهة ناطع ومقتل مئات املنافقن 
بينهم قيادات بارزة واغتنام 6 آليات وتطهير عدة مواقع

متك��ن اأبطال اجلي���س واللج��ان ال�سعبية من حتقي��ق اأجناز 
نوع��ي يف حمافظة البي�ساء حيث متكنوا بف�سل اهلل من تطهري 
مواق��ع ا�سرتاتيجي��ة هامة يف جبهة ناطع حي��ث مني مرتزقة 
الع��دوان بانك�س��ار كب��ري يف اأكرب عملي��ة ا�ست��دراج يقوم بها 
جماهدو اجلي�س واللجان ال�سعبية، على اإثرها لقي الع�سرات 
م��ن املرتزقة م�شرعهم واأ�شيب اآخ��رون بينهم �شباط وقادة 
كتائ��ب، بينما مت ا�سر اأعداد من املرتزق��ة بينهم قيادات، ومت 
اغتن��ام ٦ اآلي��ات وتدم��ري 2 اأخ��رى، ح�سبم��ا ذك��ره الناطق 
الر�سم��ي للق��وات امل�سلح��ة العميد �سريع.. فيم��ا عمد طريان 

الع��دوان اإلى ا�ستهداف مرتزقته يف ك��ل جبهة عند حماولتهم 
الف��رار من املواجهات مع اأبط��ال اجلي�س واللجان ال�سعبية.. 
كم��ا �سيط��ر اأبطال اجلي���س واللجان ال�سعبية عل��ى جبل دير 
بجبه��ة ناطع خ��ال عملية هجومية و�شقوط ع��دد من القتلى 

واجلرحى يف �سفوف املنافقن
وم��ن �سم��ن ال�سرع��ى القي��ادي املناف��ق/ عبدرب��ه قا�س��م 
املن�س��وري امل�سعبي  متاأثر باإ�سابت��ه يف جبهة ناطع بنريان 
اجلي�س واللجان ال�سعبي��ة وكذلك جنل ما ي�سمى قائد بيحان 

املنافق مفرح بحيبح

مصرع العشرات من املرتزقة بكمائن نوعية لوحدة 
الهندسة باألجاشر وتدمير 3 أطقم مبن عليها قبالة السديس

أبطالنا يطهرون مديرية جنب بالكامل ويدحرون مرتزقة الغزو واالحتالل 

عمليات مشتركة لسالح 
اجلو املسير وسالح 

اإلسناد املدفعي
نف��ذ �سالح اجلو امل�سري ووح��دة املدفعية لدى 
اجلي�س واللجان ال�سعبية يوم الثالثاء، عملية 
م�سرتكة ا�ستهدفت جتمعات للغزاة واملرتزقة 

يف ال�ساحل الغربي.
واأكد م�سدر ع�سكري حتقيق ال�سربة امل�سرتكة 
اإ�ساب��ات مبا�س��رة وتكبيد الغ��زاة واملنافقن 

خ�سائر ج�سمية يف �سفوفهم واآلياتهم.
هزمي��ة نك��راء ومقتل��ة دامي��ة لق��وى الغ��زو 

ومرتزقتهم يف اأول حماولة زحف فا�سلة

3 ضربات بالستية باغتت أرتال وجتمعات الغزاة في الساحل الغربي
وزع الإع��الم احلرب��ي ال�سب��ت املا�س��ي 
م�سه��دا للحظ��ة ا�ستهداف اأرت��ال الغزاة 
واملرتزق��ة ب�س��اروخ بالي�ست��ي م��ن نوع 

الغربي. ال�ساحل  "بدر1-بي" يف 
ط��ريان  ر�س��د  عملي��ة  ت�سم��ن  امل�سه��د 
ال�ستط��الع لرت��ل ع�سك��ري كبري وحلظة 
و�سول ال�ساروخ و�سط الرتل الع�سكري 
املتح��رك.. واأظه��ر امل�شهد �شق��وط قتلى 
يف �سف��وف الغزاة وه��روب من تبقى من 
الرت��ل امل�سته��دف، حي��ث طال��ت �سظاي��ا 
ال�س��اروخ ع��دد م��ن الآلي��ات الع�سكرية 

املتواجدة يف املكان امل�ستهدف
كم��ا ق�سفت الق��وة ال�ساروخي��ة للجي�س 
املا�س��ي،  الأح��د  ال�سعبي��ة،  واللج��ان 
ب�س��اروخ بالي�ست��ي م��ن طراز ب��در1 بي 

البالي�ستي ح�سدا كبريا للغزاة واملرتزقة 
واأك��د م�س��در يف  الغرب��ي..  ال�ساح��ل  يف 
الق��وة ال�ساروخي��ة اإ�ساب��ة ال�س��اروخ 
"بدر1 بي" البالي�ستي لهدفه بدقة، خملفا 
اأع��دادا من القتل��ى واجلرح��ى ب�سفوف 

العدو.
واأ�سار امل�سدر اإلى اأن ال�سربة البالي�ستية 

الناجح��ة ت�سبب��ت يف حال��ة م��ن الذع��ر 
واالإرب��اك يف اأو�شاط الغ��زاة واملنافني يف 

التجمع امل�ستهدف.
كما اأطلقت الق��وة ال�ساروخية �ساروخاً 
اآخ��ر م��ن نف���س الط��راز ي��وم الأربع��اء 
الغ��زو  لق��وى  جتم��ع  عل��ى  املا�س��ي 

ومرتزقتهم يف ال�ساحل الغربي

ر�ش��دت �ش��حيفة احلقيقة بيانات الناطق الر�ش��مي با�ش��م اجلي�ض واللجان ال�ش��عبية العميد يحيى �ش��ريع حول جمريات املالحم ال�ش��ارية التي 
يخو�سها �أبطال �جلي�ش و�للجان �ل�سعبية يف �ل�ساحل �لغربي وخ�سائر قوى �لغزو ومرتزقتهم خالل �لثالثة �الأيام من بد�ية �الأ�سبوع:
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ثقافة عسكرية

تعريف التمويه:
هي جمموعة الجراءات التي يقوم بها املقاتل 
لالختفاء عن ر�سد العدو الربي واجلوي دون 
طبيعة  مع  ندماج  والإ القتالية  املهمة  تعطيل 

ر�س لتغيري اللون و ال�سكل ليتالئم . الأ
مفهوم التمويه:

�سياء )  الأ ظهور  م�ستوى  من  التقليل 
عنا�سر،عتاد،و�سائل،جتهيزات ( مع الطبيعة.

تعريف ال�ستتار:
هو عملية اإخفاء اجل�سد و التجهيزات عن نظر 

العدو وحمايتها من نريانه .
اأهمية التمويه و ال�ستتار :

اإبراز  يوؤمن  القوات، كما  من احلفاظ على  يوؤرّ
ك�سف  يف  اإمكانياته  ُي�سعف  و  للعدو  املباغتة 
يجعل  و  �سررها،  اإحتمالت  يقلل  و  هداف  الأ

خطط العدو مبنية على معلومات ناق�سة .
 

وسائل التمويه و االستتار :
ق�سمن: طبيعية ، �سناعية .

و�سائل التمويه و ال�ستتار ال�سناعية
�سناعية،قما�س،�سبكة  )تلوين،فحم،احج��ار 

مزرك�س( 
- و�سائل طبيعية -:

�سجار ،الوحل( ع�ساب ، غ�سون الأ مثل ) الأ
 

مور التي يجب متويهها -: الأ
املنطقة )  يف  وجودنا  على  يدل  ما  كل  وهي 

ليات ، التجهيزات( فراد،العتاد، الآ الأ
�سواتر   ، خنادق  متاري�س،   ، د�سم   : ا�ستتار 

ترابية .
 

■ العوامل املؤثرة على التمويه و االستتار :
،اأما  الكا�سف  الظل  اإخفاء  يجب  الظل :   -
�سياء فتاأتي من ت�ساري�س  الظالل التي تخفي الأ
بنية و اجلدران و يجب ا�ستغاللها  ر���س كالأ الأ

لل�ستتار و اإخفاء الظل الكا�سف .
لوان الكا�سفة امللفتة،  -اللون:عدم اختيار الأ

لوان املن�سجمة مع بيئة الطبيعة . و اختيار الأ
و  املجاه��د  ك�سف  على  ت�ساعد  اللمعان :   -

جعله يف مرمى نظر العدو ب�سهولة .
التحرك  عدم  -احلركة :  ال�سوت .   -

ع�سوائياً.
التي  امل�سائل  اأخطر  من  ثار  الآ اإن  ثار :  الآ  -
اخفاء  يجب  لذا  للك�سف،  املجاهدي��ن  ُتعر���س 
كل امل�سائل التي تدل على وجود الجمامي��ع  - 

الرائحة.

■ شروط التمويه :
املراقبة  و  العدو  اأنظار  عن  الختفاء   -

اجلوية و الربية .
-ا�ستخدام التمويه يف كل ظروف املعركة ليال 

و نهارا .
دون  ماكن  الأ و  وقات  الأ كل  يف  -ال�ستمرار 
حت�سينه  و  القتالية  اأو  الدفاعية  املهمة  تعطيل 

مع مرور الوقت .
-التاأهل يف نف�س املجاهدين.

بتكار فيه . بداع والإ -الإ
 

■ شروط االستتار :
ر�سية  الأ العدو  نريان  من  -الحتماء 

واجلوية.
-ا�ستخدامه يف ظروف املعركة .

-ال�ستمرارية دون تعطيل املهمة القتالية.
 

مور التي يجب متويهها: الأ

فراد -1 الأ
-2 احلفر و املتاري�س .

ثار . -٣ عتاداملواجهة:"اإخفاء اللمعان والآ
 

■ توجيهات ميدانية في التمويه واالستتار
- متويه املواقع الثابتة و املتنقلة : -اإختيار 
 - اأحرا���س   - منخف�سات  املنا�سب )  املوقع 
يتوقعها  التي  ماكن  الأ بتعاد عن  ( -الإ ب�ساتن 
املطلوب )  بال�شكل  النقاط  توزيع   - العدو 
ا�سرتاحة - منامة - عتاد ( - متويهها بال�سكل 
تنظيم   - عليها  الدالة  ثار  الآ -اخفاء  املطلوب 
كل  اخفاء  واليها  منها  واخلروج  الدخول 
ماي�سري اإلى وجود جمامي��ع جهادي��ة- مراعاة 

كل ما يوؤثر على التمويه.
 

■طرق االستتار والتمويه : 
ا�ستخدام  ( : ويتم  التمويه   ( املحاكاة 
اأن  املمكن  من  فيه  الذي  الوقت  يف  الطرقة  هذه 
ي�ساهدنا العدو اإن مل نحاكي املحيط اخلارجي .
مع  الندماج  عملية  هو   : اأخرى  وبعبارة 
اللون وال�سكل ولي�س �سرطاً  الطبيعة من حيث 

اأن يكون بيننا وبن العدو حائل .
ماكن  -اخلداع : القيام ببناء اأماكن ت�سبه الأ
�سلية لنا،ويف هذه الطريقة عدة فوائد مثل : الأ

� يتطلب تدمر هذه املواقع من العدو م�ساريف 
لي�ست قليل��ه من الذخائر وما �سابهها للتخل�س 

من هذه املن�ساآت
الوقت  يف  مواقعنا  دمر  قد  اأنه  العدو  يظن   �
يف  مازلنا  فيه  نكون  الذي  الوقت  نكون  الذي 

املنطقة .
 

■ شروط التمويه :
يوؤمن  اأن  يجب  فاعاًل  التمويه  يكون  لكي 

ال�شروط التالية -:

ي�سمل  وذلك  العدو :  مراقبة  عن  الختفاء 
التي  املعلومات  جمع  وو�سائل  اأنواع  كافة 

ي�ستخدمها العدو
املراقبة  من  النوع  وهذا  ر�سية :  الأ املراقبة 
يكون  اأن  ميكن  حيث  ال�ستمرارية  �سفة  ياأخذ 
ب�سكل  فيه  العدو  ويعتمد  ال�ساعة  مدار  على 
باملناظري  وي�ستعن  فراد  الأ على  اأ�سا�سي 

والكامريات .
وعن  عمالءه  ال�ستخباري بوا�سطة  -اجلهد 

طريق ال�ستجواب والتحقيق .
التج�س���س  طائ��رات  -التقنيات : 
وال�ستطالع،القمار ال�سطناعية ، تن�ست على 

الت�سالت.مناظري ليلية حرارية ، رادارات.
على  العدو  يعتمد  حيث  اجلوية :  -املراقبة 

قمار ال�سناعية . طائرات ال�ستطالع ، والأ

■إخفاء الدالئل -:
وهي العوامل التي تك�سف التمويه والتي ميكن 

من خاللها اأن يك�سفنا العدو 
وميكن  ج�سام  لالأ املطابق  الر�سم  وهو  -الظل : 
اأن يك�سف بوا�سطة الطائرات لذلك لبدمن اإخفاءه 
متويهه  املراد  لل�سيء  الهند�سي  ال�سكل  بك�سر 
ويف�سل   ، اآلية  اأو  �سالح  اأو  اإن�سان  كان  �سواء 
�سياء املوجودة م��ن ا�س��ل يف  اخفاءه حتت ظل الأ
املحيط ) اأ�سجار ، قاطع �سخري ، املباين اإن كان 

داخل املدن(.
احل�سا�سة  امل�سائل  من  وهو  -اللمعان : 
مثل  ومتويه)  اإخفاءه  يجب  ولذلك  جدًا 

ليات(. ال�ساعة،ال�سالح،نوافذ الآ
لوان املتميزه عن املحيط ، تلفت  -اللون : اإن الأ
اختيار  من  بد  ل  لذلك   ، وب�سرعة  العدو  اإنتباه 

اللون املنا�سب لطبيعة.
ج�سم  اأي  بها  واملق�سود  ال�سويئة :  -اخللفية 

ذات خلفية �سوئية) مثال خط الفق(

التي  �سوات  الأ اإ�سدار  عدم  يجب  -ال�سوت : 
القريبة من العدو،  تدل على وجودنا يف املناطق 
ت�ساعد  التي  امل�سري  منطقة  اختيار  يجب  لذلك 
على التقليل من ال�سوت ، وكذلك اختيار الظرف 
و�سيلة  اختيار  كذلك   ، املناطق  هذه  يف  املنا�سب 

واأ�سلوب التحرك)مرعاة مبادئ حركات امل�سري(
املناطق  يف  التحرك  عدم  يجب  -احلركة : 
املك�سوفة للعدو ويجب اختيار الوقت والظروف 
املنا�سبة للتحرك ، وعند ال�سطرار للحركة يجب 
�سجار  ك�سر ال�سكل الهند�سي ، وال�ستفادة من الأ
، واتباع اأ�سلوب احلركة غري املنتظم م��ع مرع��اة 

مبادئ امل�سري.
■ مالحظ��ة هام��ة: يجب ال�ستف��ادة من الوقت 
امليت)حي��ث ل يتمك��ن الع��دو م��ن الروؤي��ة جيدا 

لتحركات املجاميع اجلهادية(
ثار �سواء  اإخفاء الآ ثار : يجب العمل على  -الآ
قامة اأو عن  الناجتة عن امل�سري واحلركة اأو عن الإ

خملفات الطعام اأو الذخرية
اأي �سكل غري متجان�س  اإن  الهند�سي :  -ال�سكل 
�سكال املحيطة به يبدو ن�ساز ، وبالتايل يكون  مع الأ
الهند�سي  ال�سكل  ك�سر  يجب  جذب،لذلك  نقطة 
مع  يتنا�سب  مبا  متويهها  نريد  التي  لالج�سام 
طبيعة الر�س من ا�سجار وت�ساري�س والن�سجام 
م��ع ال�سك��ال ااملحيط��ة حتى ل تتميز ،عدم تغري 
ال�سكل الهند�سي للطبيعة:مثل قطع اأ�سجار ، حفر 
تك�سفها  وهذه  -احلرارة :   . �سخور  جتميع   ،

اأجهزة الر�سد احلديثة .

■ أنواع التمويه :
متويه األفراد :

بحيث  لب�سة  الأ لون  اختيار  يتطلب:-  وهذا 
املواد  -ا�ستخدم  املحيط  طبيعة  مع  تتنا�سب 
التي  امل�شتقيمة  اخلطوط  لتمويه  الطبيعي��ة 

تر�سمها معدات اجلندي ) اخلوذه ، احلقيبة(
املعدات  وجميع  ال�سالح  يف  اللمعان  -اخفاء 
اأن ت�سدر ملعان عن طريق تغطيتها  التي ميكن 
طريق  عن  الظل  -اخفاء   . الطبيعية  باملواد 
التمركز يف الظل،اأو جعل الظل ي�سقط مكان على 

مكان قائم 
اأو  الوحل  يف  امل�سري  عند  قدام  الأ اآثار  اخفاء 

ر�س املحروثة ، الثلج اأو الأ
-عدم التقاطع مع خط الأفق اأثناء امل�سري اأو 

اأثناء التمركز.
حد  اأبعد  اإلى  واحلفر  امل�سري  �سوت  تخفيف 

ممكن وخا�سة يف الليل .
 ، املجدية  غري  احلركة  من  قالل  -الإ
والتخفيف من ظهورها وجتن��ب ق��در امل�ستطاع 

البقع املك�سوفة .
بت�سليل  اخلا�سة  التدابري  ا�ستخدام   -

لك�سف  امل�ستخدمة  املعادية  جهزة  الأ
احلرارةوالرائحة واحلركة 

 
متويه احلفر الفردية :

-اختيار مكان احلفرة بحيث ل يكون قريبة 
فق،ول  الأ مع  يتقاطع  عالم،ول  نقطة  من 
يتعار���س وجودها مع املنظر العام،وتكون مع 
اإمتداد خطوط طبيعية ) حدود غابة اأو حقل اأو 

لوان .. ( ووراء �سور اأو �سياج . عند تغري الأ
-اخفاء الرتاب الناجم عن احلفر .

باحلفرة  املحيطة  الرتابية  ال�سرتة  -متويه 
ر���س املحيطة مع  مبواد طبيعية متالئمة مع الأ

عدم املبالغة.
طريق  عن  احلفر  ت�سكله  الذي  الظل  -اخفاء 
تغطيتها ب�سقف خفيف متحرك )بو�سائل التمويه 

( ،وب�سكل ل مينع املراقبة اأو الرمي
مكان  اإلى  املتجهة  قدام  الأ اآثار  -اخفاء 

احلفرة .
ر�س اأمام احلفرة ملنع ظهور الغبار  -ر�س الأ

عند الرمي .
 

■متويه مواقع الرشاشات واملدافع 

املضادة للدبابات -:
والثقيلة  املتو�سطة  �سلحة  الأ متويه  يختلف 
ذات الرمي امل�ستقيم باختالف طبيعة الر���س 

ونوع املعركة .
بتغطية  التمويه  يتم  املك�سوفة  ر���س  الأ *يف 
اغ�س��ان  مزرك�سةاو  �سبكة  بغطاء)  ال�سالح 

ال�سجار.او الرتاب( لتاأمنالر�سد والرمي .
*متويه خندق املوا�سالت الذي ي�سل موقع 
الظل  اإخفاء  الرئي�سي،مع  اخلندق  مع  ال�سالح 
ر�س باأغ�سان ال�سجر اأو  الواقع بن ال�سقف والأ

ب�ستارة.
*متويه القاعدة ويراعى فيها التايل :

ر�سية للعدو . -حفظها من الروؤية اجلوية والأ
حفرة  حفر   -. النت�سار  قواعد  مراعاة   -
 -. للقاعدة  املوؤدية  الطرق  �سرت   -. للقمامة 

اإيجاد طرق فرعية خلداع العدو .
ليات واملعدات . - عمل خنادق لالآ

■ متويه السيارات واملعدات :
للمحيط  ليات  والآ ال�سيارات  حماكاة   -
بالرتاب  تطلى  اأن  ميكن  حيث  اخلارجي 
املحيط  من  الرتاب  يكون  اأن  ب�شرط  واملاء 
مامي وميكن  ويبقى فقط جزء من الزجاج الأ
ملعانه  لمت�سا���س  �سبك  عليه  يو�سع  اأن 
ماكن  الأ يف  ال�سباك  من  ال�ستفادة  وميكن 

املزروعة ويف الغابات .

التم�وي�ه واالستت�ار -  أنواعه�ا وأساليب�ها  
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الّدرس اليمني 
املزلزل

منصر الهـذيلـي

ر���س اليمن��ي مزل��زل بع��ُد و�سيك��ون مزل��زل اأك��ر يف  الدرّ
الفرتة القادم��ة. مزلزل لقلب النظام الر�سمي العربي ممثال 
يف مهلكة اآل �سعود الت��ي تتقدم مللفرّات املنطقة ال�سائكة منذ 
عقود ويتبنرّ اأنها �سعف وهوان. اذا تزلزلت ركيزة النظام 
ته؟ هو  الر�سمي العربي فماذا يكون القول يف هذا النظام برمرّ
ذاه��ب الى التفكك حتما. لذلك ن��رى �سعيا حمموما لإحلاقه 
وب�سرع��ة قيا�سية باملركز ال�سهي��وين عرب التطبيع. الزلزال 
الك��رب والأخطر ما �سينت��ج عن ن�سر اليمني��ن من تثبيت 
روؤى يف الثقافة والفكر وال�سيا�سة. هناك جماعة مل يح�سب 
اأحد اأنها تقدر وتنت�سر ورغم ذلك هي منت�سرة و�ستنت�سر 
اأك��ر. اأن�سار اهلل ينجحون حيث يف�سل غريهم منذ �سنوات 
طويلة ومنذ زرع ال�سهيونية. تنت�سر هذه اجلماعة الفتية 
وال�سعيف��ة ن�سبي��ا بوقت رفع��ت احزاب وحرك��ات عريقة 
اليد م�ست�سلمة واأ�سب��ح تقديرها بناء �سركات على ح�ساب 
املبادئ والثوابت. �سراكة مع المريكي وحتى ال�سرائيلي 
وفهلوة عبثية وتكتيكات مراهقة. يبني اأن�سار اهلل منوذجا 
م. �سيك��ون لهذا اأبع��د التاأثري ول  للنج��اح بزمن ف�س��ل معمرّ
. �سيفه��م اجلميع اأنرّ الذي��ن ف�سلوا امنا  اأ�س��كرّ ب�سي��ط ال�سكرّ
ف�سلوا ل ل�سعف و�سائل وامكانيات. كان ف�سل لغياب روؤية 
ولعج��ز عن الفه��م واأكر من ذل��ك. اأق�س��د بالأكر ح�سور 
قيادات متهالكة هرمة كان املفرو�س اأن حتال على التقاعد. 
يف�س��ل القر�س��اوي الت�سعيني وينت�سر عب��د امللك احلوثي 
الع�سرين��ي اأو اأك��ر قليال. ه��ل مننع هك��ذا مقارنات؟ كيف 

مثال؟ القر�ساوي �سني واحلوثي �سيعي.

اليمن احلامل الشرعي 
لقضية األمة

محمد ناصر البخيتي

عل��ى مدى حقبة زمنية كاملة افرت�سنا انح�سار اخللل يف 
دائ��رة احلكام العرب وبراأنا ال�سع��وب اإلى اأن جاء الربيع 
العربي وك�سف لنا حقيق��ة ان اخللل ي�سمل ال�سعوب اأي�سا 
لأن ثورات الربيع العربي جتاهلت ق�سية فل�سطن وق�سايا 

الأمة عموما مما حول الربيع العربي اإلى �ستاء قار�س.
ال�سع��ب اليمني هو الوحيد الذي حمل ق�سية الأمة وجعل 
ق�سية فل�سطن ق�سيته الأولى، وهو الذي ك�سر حالة اجلمود 
الت��ي طغت عل��ى املنطق��ة العربية ردح��ا من الزم��ن والتي 
افرت�ست عجز ال�سعوب عن مواجهة احلكام، وذلك باإنطالق 
ث��ورة اأن�سار اهلل م��ن جبال �سعدة واإنط��الق ثورة احلراك 
من املحافظ��ات اجلنوبية.. �سمود ال�سع��ب اليمني الذي مل 
ي�سبق له مثيل يف التاريخ اأمام هذا التحالف العدواين العاملي 
الوا�س��ع رغم حالة النق�س��ام ال�سيا�سي و�سح��ة الإمكانيات 
ومتكن��ه من ك�س��ر موازين القوى يف املنطق��ة وقلب املفاهيم 
الع�سكري��ة ال�سائدة راأ�سا على عقب �سيغ��ري خريطة العامل 

ويعيد ت�سكيلها من جديد يف امل�ستقبل القريب.
امل�ستكربي��ن يف الع��امل يحب�س��ون اأنفا�سه��م الي��وم اأم��ام 
م�ساه��د ال�سم��ود الأ�سط��وري ال��ذي يجرتحه��ه املقاتل��ن 
اليمنين يف اجلبه��ات، ويت�ساءلون كيف �سيكون م�ستقبلهم 
عندم��ا يتوحد ال�سعب اليمني يف مواجهة العدوان وتلتحق 
ب��ه بقي��ة ال�سع��وب العربي��ة والإ�سالمي��ة وعندم��ا ينه��ار 
احل�س��ار وتت��اح ل��ه فر�س��ة اإع��ادة بن��اء قوات��ه وتطوير 

�سناعته الع�سكرية.
ه��ذا الكابو�س املرعب الذي ينتظ��ر امل�ستكربين دفع اأحد 
املحللن الع�سكري��ن الإ�سرائيلين للت�سريح باأنه �سيتعن 
على الإ�سرائيلين مغادرة فل�سطن والعودة اإلى مواطنهم 
الأ�سلي��ة ب�سالم يف حال ف�سل الع��دوان وانت�سر احلوثين 

ح�سب و�سفه.

د/عبود أبو لحوم

كل املعطي��ات امليدانية توؤكد ف�سل حممد بن زايد 
يف حتقي��ق اأهداف��ه الت��ي اأراد حتقيقه��ا م��ن خالل 
ان�سمامه اإلى حتالف العدوان على اليمن، لقد اأراد 
اأن يثبت ل��الإدارة الأمريكية اأن��ه ميلك من القدرات 
الع�سكري��ة والقت�سادية ما يوؤهله اأن يكون �سرطي 
امريك��ا يف املنطقة بديال عن ال�سعودية، فاندفع بكل 

ما ميل��ك من مقوم��ات لتحقي��ق الن�سر 
منفردا باليمن مبعزل عن ال�سعودية، 
من��ذ  اخلط��وات  م��ن  ذل��ك  ويت�س��ح 
بداي��ة احل��رب وه��و ا�ستئج��اره كل 
الع�ساب��ات الدولي��ة والإقليمي��ة اإلى 

جان��ب جيو�سه خلو���س مغامرات 
فيه��ا  لق��ي  حم�سوب��ة  غ��ري  ح��رب 

�سفع��ات وهزائ��م وتنكي��ل جليو�سه 

وع�سابات��ه م��ن اأول احلرب اإلى الوق��ت احلا�سر، 
ومم��ا يوؤك��د ه��ذا النف��راد ه��و مواجهت��ه لأجندة 
ال�سعودي��ة يف املناطق اجلنوبية وحماولة تف�سيلها 

خا�س��ة  اأجن��دة  ه��و ب��ه وبن��اء  و
)للح��راك  تبني��ه 
 - اجلنوب��ي 
 - القاع��دة 
لق��د  داع���س(، 

�سع��ى 

جمتهدا لال�ستيالء عل��ى الأر�س واملوانئ واجلزر، 
حميدا ما ي�سم��ى ب�سرعية وحكومات الريا�س، ومل 
يدرك باأفعال��ه اأنه األغى م��ربرات العدوان واعالن 
احلرب عل��ى اليمن با�س��م عودة ال�سرعي��ة التي ل 
�سرعي��ة له��ا ول وجود، فاأغل��ب قياداتها يف �سجون 
الإمارات ومنها ما ه��و حما�سر يف فنادق الريا�س، 
ول��ن ينت�س��ر املحم��دان يف اليم��ن بف�س��ل الأحرار 
واملجاهدين والقيادة ال�سيا�سية احلكيمة و�سمود 
ال�سع��ب، و�ستك��ون نتائ��ج هزائمهم ه��و �سراع 
مفتوح ب��ن الإم��ارات وال�سعودية و�ستتخلى 
اأمريك��ا عنه��م وتنتق��ل م��ن ال�سري��ك اإل��ى 
الو�سيط لإيقاف احلرب و�ستكون املاآلت 
وجوده��م  عل��ى  خط��رية  امل�ستقبلي��ة 
و�سي�ستم��ر ا�ستنزافه��م و�سيحا�سبون 

على جرائمهم يف اليمن.
ومن عا�س خرب

» ال��ه��زائ��م  ع��ل��ى  امل��ت��س��اب��ق��ون   «

فزادهم إي�مان��ًا
عبدالغني علي الزبيدي

اإيل جي�سن��ا وجلانن��ا ال�سعبي��ة.. اإل��ى اأولئك الذي��ن يدافعون عن كرام��ة اليمنين بل 
والأمة كلها على امتداد ال�ساحل الغربي..

اإلى كل املقاتلن واملدافعن عن احلديدة.. 
من اليمنين الذين اخت�سهم اهلل لهذه املعركة الفا�سلة بن احلق والباطل..

اإيل كل اأبناء احلديدة من علماء واأ�ساتذة ورجال اأعمال ومواطنن و�سيادين..
تعلم��ون م��اذا يجري يف عدن بع��د احتاللها من قتل للعلماء والدع��اة، وتعرفون ماذا 

يفعل املحتل يف ال�سجون، وكل هوؤلء كانوا معه وايدوه ونا�سروه..
تعرف��ون كيف ك��ان يتحدث الغزاة ومن معهم باأن عدن �ستك��ون جنة، و�سينعم اهلها 

بالأمن والأمان والرخاء..
وبالتاأكيد تعرفون كيف اأ�سبحت عدن يف ظل الحتالل!!

ولعلكم تتابعون نف�س ال�سعارات ونف�س الأباطيل..
لذل��ك.. دافعوا عن كرامتكم وعن مدينتكم وعن حقك��م يف احلياة الكرمية وعن حقكم 

يف الأمن..
اأيه��ا العلم��اء بال��ذات.. واهلل اين اعرف ان هوؤلء لو دخلوا اإل��ى احلديدة - ل قدر اهلل 
- ف�ستكون��ون اأول ال�سحايا لأنهم يرونكم )مبتدعة(؛ ب��ل وهناك من يكفركم.. فغالبية 
م��ن ي�سمونهم العمالق��ة وحرا�س اجلمهورية هم �سلفيون وهابي��ون، ويرون من خالفهم 

غري م�سلم!
ف��اهلل اهلل.. اأياكم والتق�س��ري اأو التخاذل.. لتياأ�سوا ولتقنط��وا ولتخافوا من حملة 

التهويل التي ت�سن عرب و�سائل اإعالم العدو ومرتزقتهم وتذكروا قوله تعالى:
ا�َس َق��ْد َجَمُعوا َلُك��ْم َفاْخ�َسْوُهْم َفَزاَدُه��ْم اإِمَياًنا َوَقاُلوا  ا�ُس اإِنَّ النَّ }الَِّذي��َن َق��اَل َلُه��ُم النَّ

ُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل{ )اآل عمران:17٣( َح�ْسُبَنا اهللَّ
ايدكم اهلل.. ون�سركم اهلل.

علي الصنعاني

قن��اة واحدة جعلت مملكة ال �سل��ول ترتنح ومهفوفها 
يرك��ع لكل ابتزاز »! حدث كل ذلك وهي قناة واحدة دون 
وجود حرب ت�ستهدفها او تدخل ع�سكري م�ساحب حلملة 
تلك القناة«!! والرّ لكان �سقط نظامها يف ايام معدودة »!!
يف ح��ن ان ال�سع��ث الغرب �سم��دوا ام��ام حتالف كوين 

ع�سكري ومايل واعالمي جبار ومل يرتنحوا للحظة«!!
قن��اة واح��دة ه��زت عر���س املهف��وف ب�س��دة، ومئ��ات 
القن��وات مل تهز رم�س �ساب ميني واحد يف جبهات العزة 

والكرامة »!!

اعالمي��ة  �سرو���س  ح��رب  علين��ا  ت�س��ن   !!« والي��وم 
وع�سكري��ة من اجل ال�سيطرة عل��ى كيلو مرت مربع واحد 

يف منطقة مفتوحة �سهلة الت�ساري�س، ومل تفلح »!!
دقت �ساعة �سفرهم مرات ومرات فكانت نتيجتها يف كل 
مرة �سفرا »!! العيد يف احلديدة قال بع�سهم فكان عيدهم 
يف جهن��م »!! معرك��ة ل ت�ستح��ق اكر م��ن ا�سبوع واحد 
لل�سيط��رة عليها يف ك��ل القوامي�س واملدار���س الع�سكرية 
لكنها لت�سقط يف ا�سهر و�سنوات وتقلب كل احل�سابات«!! 
حف��اة يغ��ريون كل تل��ك النظري��ات وي�سنع��ون التاريخ 
دون اي امكان��ات ع�سكري��ة تذك��ر مقارن��ًة مب��ا ميتلك��ه 

خ�سومهم«!! 

ال يدل ذلك على ان هناك قوة خفية ت�ساندهم وبالتاأكيد 
لي�س��ت ب�سري��ة وال ل�ستط��اع حتال��ف العه��ر هزميته��ا 
باإمكانات��ه العمالقة، انها ل�سك قوة من نوع اخر ل يوؤمن 
به��ا ال املتقون، انه��ا قوة خالق الك��ون �سبحانه »!! تلك 

القوة
جعلت احلدي��دة تقول للعامل ان فيه��ا جباًل �ساهقة ل 

تتزحزح رغم �سهولة ت�ساري�سها وب�ساطة طبيعتها »!! 
دق��وا �ساعاتك��م كما تري��دون وحطم��وا عقاربه��ا على 
ا�سواره��ا كلما لحت لك��م فر�سة فلن يفلح املعتدون ) ان 

�ساء اهلل( »!!

اإلع���الم !!»س���الح فت���اك «!!

��ْر الَع��ُدوُّ الأَْمِريِكيُّ َع��ْن َتاأِْكيِد  مَلْ َيَتاأَخَّ
اِك��ِه يِف ِج��ْرِم الُع��ْدَواِن َعَل��ى الَيَمِن  ِا�ْسرِتَ
َمْعَرَك��ِة  يِف  ُمَبا�ِس��ٍر  َوِب�َسْك��ٍل  َواإِ�ْسَهاِم��ِه 

ال�ساحل الغربي . 
اِن ُمَبا�َسَرًة  َكْت ِقًوى الَع��ُدوَّ رَّ َحْي��ُث حَتَ
��ا َلَدْيَه��ا ِم��ْن اإِْمَكاِنيَّاٍت  َو ِبُك��لِّ ِثْقِلَه��ا َومِبَ
��ًة وباأدواته��ا املُْرَتِزَق��ُة  ��ًة َوَحْرِبيَّ َع�ْسَكِريَّ
اِتَها الَفا�ِسَلِة َوالَباِئ�َسِة َعَلى  ِلَتْكِثي��ِف َعَمِليَّ
ِريَح��اِت  اَفَظ��ٍة #احلدي��دة َعْق��َب َت�سْ حُمَ
َف��اِع الأَْمِريِكيِّ ِجيْم���س َماِتي�س  َوِزي��ِر الدِّ
ُروَرِة ِاْنِتَهاِء احَلْرِب يِف #اليمن ِخاَلَل  ِب�سَ

َة. يَّ ٣٠ َيْوًما َواإِيَقاِف الَغاَراِت اجَلوِّ
��ًدا َوُنْعِلُم َحِقيَقًة  َنْح��ُن َنْفَهُم َاْمِريَكا َجيِّ
ْنُف�َسَن��ا َداِئًم��ا  ِريَح��اِت َوَنُع��ْد اأَ ِتْل��َك التَّ�سْ

دِّي ِلُكلِّ ُموؤَاَمَراِتِهْم. ِبَف�ْسٍل ِمْن اهلِل ِللتَّ�سَ
��ًرا َحِقيَقًة  َم��ا َيْح��ُدُث يِف احلديدة ُموؤَخَّ
��اِت ُهَو الَف�َسُل  د َرْفُع امَلْعَنِويَّ َوَلْي���َس مِلَُجرَّ
ُف َنْف�َسَها ِبالُعْظَمى  ٍة َت�سِ ِريُع ِلِقًوى ُدَوِليَّ الذَّ
ْطت  َدْت َوَجيَّ�َسْت َوَتاآَمْرت َوَخطَّ الَِّتي َح�سَّ
ُرَها البوارج  ا�سِ ٍة حُتَ ِلَغْزِو َمِديَنٍة �َساِحِليَّ
��ا يِف  ��ُة َوُت�َس��اِرُك ِفْعِليًّ ��ُة الأَْمِريِكيَّ الَبْحِريَّ
اِك َمَع  ، ِباِل�ْسرِتَ ��ٍف ُم�ْسَتِم��رٍّ احَلْرِب ِبَق�سْ

��ِة َوالأَْقَماِر  �ِسيَّ اِئ��َراِت التََّج�سُّ اأَْح��َدِث الطَّ
َة، َوُح�ُسوٌد  اِئَراِت احَلْرِبيَّ َة َوالطَّ َناِعيَّ ال�سِّ
َدْتُهْم اأَْمِريَكا  َكِبرَيٌة ِمْن املُْرَتِزَقِة الَِّذيَن َزوَّ
، َويِف  ِباأَْح��َدِث الآِليَّاِت َوالَعَت��اِد الَع�ْسَكِريِّ
ِقيِق اأَيِّ  ��ُز ِتْلَك الِقَوى َعْن حَتْ الأَِخرِي ُتَعجِّ
ُدوَدٌة  ٍم َعَلى ِمْنَطَق��ٍة حَمْ ��اٍر اأَْو َتَق��دُّ ِاْنِت�سَ
َوِا�ْسُمَه��ا ِكيُلو 1٦ اأََماَم َثَب��اٍت َوِا�ْسِتْب�َساِل 
ِة  َعِبيَّ اأَْبَطاِل اجَلْي���سِ الَيَمِنيِّ َواللَِّجاِن ال�سُّ
ْي ُمَقاَرَنًة ِبنَّ  َو�ُسَرَف��اُء ِتَهاَمة َوَل ُتوَجُد اأَ

َعَتاُدِهْم َوَعَتاُد اأَْمِريَكا َوُحَلَفاِئَها.
ى َفْخَر  َوِحَن َوَجَدْت ِتْل��َك الِقَوى الُكرْبَ
َناَعاِتَه��ا َعاِجَزٌة َع��ْن َح�ْسِم امَلْعَرَكِة َبْل  �سِ
َفاَياِت َبْعُد  َلى ِمَك��بٍّ ِللنُّ َل��ْت اإِ وَّ َه��ا َقْد حَتَ اأَنَّ
َع��ِة، وجتندل  اعطابه��ا َواإِْحَراُقَه��ا ِبالَولَّ

َح��اِري احلدي��دة  ُجَث��ُث ُمْرَتِزَقِتِه��ْم يِف �سَ
َلْت اإَِلى َطَعاٍم  وَّ اِحِل الَغْرِبيُّ الَِّتي حَتَ َوال�سَّ
ِف  ��اأَْت ِلَتْعِوي���سِ َف�َسِلَها ِبَق�سْ ِللِكاَلِب، جَلَ
ُة َوُقِتَل الأَْبِرَياُء. امَلَدِنيَِّن َوالأَْعَيان امَلَدِنيَّ

َوَهْرَوْل��ُت ُم�ْسِرَع��ًة اإَِل��ى الإِْع��اَلِم َلَعلََّها 
َة ُهَناَك. اَراِتَها الَوْهِميَّ ُق ِاْنِت�سَ قِّ حُتَ

الَي��ْوَم َيِج��ُب َعَل��ى اأَْمِريَك��ا َوُحَلَفاِئَه��ا 
اُتِهْم َمْهَم��ا َبَلْغَت َفَلْن  اأَْن ُيوِقُن��وا ِب��اإِنَّ ُقوَّ
ِة اهلِل الَِّتي َي�ْسُمُد ِمْنَها  َتُكوُن اأَْقَوى ِمْن ُق��وَّ
َب��اِت  َوالثَّ ِة  الُق��وَّ املُوؤِْمُن��وَن  املَُجاِه��ُدوَن 
ًرا يِف  ِر الَّ��ِذي َيَتَجلَّى َحا�سِ َق��ِة ِبالنَّ�سْ َوالثِّ

امَلْيَداِن.
��وَن  ْم��ُع َوُيَولُّ ق��ال تع��ايل )�َسُيْه��َزُم اجْلَ

ُبَر( ]�سورة القمر 45[ الدُّ

ًدا ِفي ُمَحاَوَلِة َغْزِو ُمَحاَفَظِة احلديدة  َأْمِريَكا َتْفَشُل ُمَجدَّ
ِبَقَلِم الُمَحاِمي عبدالوهاب الَخْيِل
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احلقيقة / عبداهلل عبدالكرمي
ال�سم اجلهادي: اأبو غزة – اأبو جهاد – اأبو جهاد غزة

الُعمر : 
تاريخ امليالد: 

املنطق��ة : ذو �سهوان – حرف 
�سفيان – عمران 

تاريخ ال�ست�سهاد: 
احلال��ة الجتماعي��ة: متزوج 

وله ولد وبنت 
املُ�ستوى العلمي: 

مكان الدفن - رو�سة ال�سهداء  
  -:

نشأته – جانب من 
صفاته 

تربى ال�سهي��د ب�سري ال�سهواين 
يف منطق��ة خ�سن��ة عودت��ه عل��ى 
متاعب احلياة وق�سوتها، ورغم 
ذلك ك��ان ح�س��ن ال�سل��وك، دائم 
بال�سهام��ة  ميت��از  البت�سام��ة، 
والخالق العالية يف التعامل مع 

الآخرين. 
بك��ل  عمل��ه  يح��ب  ك��ان  فق��د 

�سدق واإخال�س وكان يحمل يف قلبه كل احلب والرحمة 
والتقدي��ر والحرتام لك��ل املوؤمنن فك��ان دائًما يح�س�س 
اف��راده اأن��ه واح��د منه��م ل غ��رور ول تكرب كي��ف ل..؟ 
وه��و تربية علم من اأعالم الهدى كان حبه لقائد امل�سرية 
فوق ما نتخيل ي��ردد دائما يا رب اجعل يومي قبل يومه 
وعندم��ا رزقه اهلل مبول��ود �سماه با�سم ال�سي��د عبدامللك 

وحتى ال�سم اجلهادي �سماه اأبو جربيل.
ك��ان يتميز باأخالق عالية كان قريب��ا من امل�ست�سعفن 

كان يتميز بال�سرب مع اهلل وكظم الغيظ.

انطالقته اجلهادية :
الرابع��ة  احل��رب  بع��د  القراآني��ة  بامل�س��رية  التح��ق 
الت��ي  ال�شغ��وط  ب�شب��ب  �ش��ًرًا، 
ك��ان يواجهه��ا م��ن ِقب��ل اأ�سرت��ه 
وقبيلته خا�س املعركة يف احلرب 
اإ�سابة بالغه  ال�ساد�سة واأ�سي��ب 
فق��د فيها اإحدى عيني��ه كان دائًما 
يق��ول لبنت��ه عندم��ا ت�ساأل��ه اأين 
عين��ك ي��ا اأب��ي يجيبه��ا باأنه��ا يف 
اجلنة ك��ان �سعيدا باأنه قدم �سيئاً 

من جوارحه يف �سبيل اهلل.
وم��ن بع��د احل��رب ال�ساد�س��ة 
الت��ي ُهدم فيه��ا بيته و�ُس��رد اهله 
واأُ�سيب بع�س من اأهله �سارك اأبو 
جهاد غ��زة يف اأعمال كثرية اأهمها 
اإ�س��الح ب��ن القبائ��ل وتو�سع��ت 
اأعمال��ه اجلهادي��ة اأمنًي��ا وثقافًيا 
وع�سكرًي��ا وم��ن ه��دى اهلل حترك 
وانطلق ب�سدق والتزام وتطبيق 
يف الواقع العملي واأكمل م�سواره 
اجلهادي مع اهلل وكان دائًما يقول 
ان م�ستقبل��ه احلقيقي هو مع اهلل 
ل �سواه كان اأبوجهاد غزة  برغم �سغر �سنه اإل اأنه كبري 
يف عقل��ه وحكمته وعظيم يف اأخالقه واإح�سانه واحرتامه 

لإخوته املوؤمنن رحيما كرميا متوا�سعا.
وم��ع الع��دو ذا باأ���س �سدي��د ل اأبالغ ان قل��ت عنه انه 
)اأ�س��د اهلل يف اأر�سه( فكان مثل ال�سد ملواجهة من عاثوا 

يف الر���س ف�ساًدا كانت ثقته ب��اهلل قوية من منطلق قوله 
تعالى اإن تن�سروا اهلل ين�سركم ويثبت اأقدامكم.

اأم��ا �سجاعت��ه فاأق��ول ل��و تتكلم اجلب��ال لتكلم��ت عنه 
جبال ورمال و�سحاري واأودية خيوان وحوث وعمران 
واجلوف ومارب والبي�ساء و�سبوة وحلج وعدن وتعز 

ونهم.
 ال�س��رب يف ال�سراء وال�سراء ويف بداية امل�سرية اآنذاك 
يف مرحل��ة ك��ان املجاهدون ميرون مبرحل��ة ا�ست�سعاف 
واإمكاني��ات قليل��ة ك��ان يتح��رك ويعم��ل يف الواقع الذي 
يعي�س في��ه ب�سدته او رخائه فكان يذكرن��ا بقوله تعالى 
)ولنبلونك��م ب�س��يء م��ن اخل��وف واجل��وع ونق�س من 

الموال والنف�س والثمرات وب�سر ال�سابرين (
ك��ان حر�سه عل��ى مال �سبي��ل اهلل كبريا ك��ان يقول ل 
تكون �سرفتنا اإل الراتب ل نريد من مال �سبيل اهلل )نريد 
اأن نزك��ي اأنف�سنا ( ويف بع���س الأوقات يح�سل على مال 
�سخ�سي وكان ينفقه يف �سبيل اهلل ويقول اريد ان  اجاهد 

مبايل قبل نف�سي.
ول يخف��ى على اأحد يف احل��رب ال�ساد�سة اأنفق جميع 
اأ�سلحت��ه الت��ي ك��ان ميتلكه��ا كله��ا يف �سبي��ل اهلل، وبعد 
النت�سارات املتتالية  لأن�سار اهلل الذي هو واأمثاله جزء 
منه��ا بعد تاأييد اهلل وعونه كان يقول اإن اهلل �سيمكننا من 

اأر�سه لأننا ان�سار دينه. 
فهو احلكيم يف افعاله واأقواله هو واأمثاله من املوؤمنن 

من جتلت فيهم اآيات اهلل يف �سدقهم واإخال�سهم 
وبع��د اأن �سن الع��دوان المريكي ال�سع��ودي عدوانه 
على بالدنا كان يق��ول باأن نهاية الظاملن قد اقرتبت كان 
تلك اليام يف البي�س��اء  يخو�س معركة العزة وال�سرف 

ملواجهة عمالء امريكا واإ�سرائيل 
ومن بعدها و�سل اإلى عمق حمافظة �سبوة مدينة عتق 
ووا�سل معركت��ه مع العداء اإلى ع��دن وحلج واأ�سيب 
هن��اك  اإ�سابة �سديدة يف رئته وبع�س اجزاء ج�سمه ومل 

يجل�س على فرا�س املر�س اإل اأياما قليلة وعاد اإلى جبهة 
تعز وال تزال خيوط العمليات على ج�شمه ونكل باأعداء 
اهلل اأ�سد تنكيل يف امل�سراخ والوازعية  وال�سريجة وكثري 
م��ن املناطق ومن بعده��ا ) نهم ( وما ادراك ما نهم ففيها 
قاتل قت��ال �سديدا و�س��رد باأع��داء اهلل اخلونة املجرمن 

حتى ا�ست�سهد هناك .
كان رحمه اهلل يف الفرتة الخرية يتحدث عن ال�سهادة 
كثريا ويتذكر كل من قد �سبقوه من اإخوته املوؤمنن وانه 
ق��د �ساق��ت به الدنيا ح��ن رف�ست اأن يبق��ى عليها خيار 

الب�سر وانه م�ستاق لكل رفاق دربه.
قيل يف ال�سهيد )رحمه اهلل (:

قصة استشهاده:
بعد ان ف�سل العدوان المريكي ال�سعودي من حتقيق 
اأي اجن��از يف مديرية نه��م، ا�ستغل املنافق��ن واخلونة، 
وزج بعمالئ��ه يف املنطقة الت��ي يتواجد فيها املجاهدون، 
لإر�سال احداثيات باأماكن تواجد القادة، فنجح العدوان 
به��ذه الطريق��ة الغ��ادرة، ان ي�ستهدف القائ��د اأبو جهاد 
غزة، بعد عدة غ��ارات للطريان احلربي وال�ستطالعي، 
ف�سقط �سهيدًا بعد �سنن من التنكيل باأعداء اهلل املنافقن، 
وبالغزاة واملرتزقة الجانب يف خمتلف جبهات القتال. 

وصية الشهيد )مقتطفات من كالم الشهيد( 
حتك��ي زوجت��ه قائل��ة: اآخر م��ا اأر�سل��ه ال�سهيد ب�سري 
ال�سه��واين ه��و ان ن�سلم كل ما يوجد لدي��ه من مال �سبيل 
اهلل و �سالح��ه ال�سخ�س��ي وحتى على م�ست��وى مالب�سه 
مل�سرف��ه لأنها ملك �سبيل اهلل وان اأربي اأبناءه على الزهد 
يف الدني��ا واللتزام مببادئ وقيم م�سريتنا القراآنية واإذا 
وفقه اهلل بال�سهادة نقول كما قالت  ال�سيدة زينب )اللهم 
اإن ك��ان هذا ير�سيك فخذ منا حتى تر�سى( وفعال �سافر 

اإلى جوار ربه والتحق مبن اأراد اأن يلتحق بهم.
اأم��ا و�سيته للمقاتل��ن فهي ال�ستم��رار باجلهاد حتى 
ين�سر اهلل ال�سعب اليمني على الغزاة واملرتزقة، ويظهر 
دينه ويذل اليه��ود والن�سارى واأعوانهم، وال�سرب على 

املحن، واللتزام مببادئ وقيم امل�سرية القراآنية.

الشهيد  اسم الشهيد / بشير محمد الشهواني   

قاهر الطغاة واملستكبرين 
ومزلزل الغزاة واملنافقن

عظي��م من عظم��اء امل�س��رية القراآني��ة وفار�س 
املي��دان بك��ل ماتعني��ه الكلمة، وخلي��ة نحل مل 
يق��ف يوماً ع��ن التحرك يف �سبي��ل اهلل، بل وكان 
يرف�س الراح��ة وال�سعف، هو ذاك ال�سهيد اأبو 
هدع���س، الذي وجه �سرب��ات موؤملة لأعداء اهلل 
ور�سوله واملوؤمنن، جاه��د بنف�سه وماله حتى 

اأتاه اليقن.
ال�سم : �سادق علي قا�سم يحيى اأبو هدع�س

ال�سم اجلهادي: الباقر 
املنطقة : �سهارة - عمران 

العمر: ٣٣ عام
تاريخ امليالد : 198٣

احلالة الجتماعية: متزوج وله بنتن
تاري��خ ال�ست�سه��اد : ا�ست�سهد يف تع��ز بتاريخ 

2-12-2٠15م 
امل�ستوى العلمي: اإعدادي

رو�سة ال�سهداء: غواي - بني معاذ
ن�ساأته – جانب من �سفاته 

ال�سهي��د الباق��ر م��ن اأ�س��رة عريق��ة متوا�سعة 
حت��ب اآل البي��ت وتقت��دي به��م وتتوله��م بداأ 
حياته قب��ل النطالقة باأعم��ال يف خدمة اأ�سرته 
والهتم��ام بوالده يف كثري من العمال فقد اأحد 
اخوان��ه يف احل��رب اخلام�س��ة ومل يعرف عنه 
�سيئا وكان الدافع ل��ه يف انطالقته ، كانت روح 

ال�سهي��د رحم��ه اهلل روحا وثابة ق��وي الرادة 
تربى الرتبية اجلهادية مع اخوانه املجاهدين. 
اتخ��اذ  يف  حازم��ا  ك��ان  الإرادة  ق��وي  ك��ان 
الق��رار من�سف��ا ُع��رف بالإ�س��رار عل��ى العمل 
وال�ستمرار فيه حتى اجنازه، وكان �سخ�سية 
قوية وموؤث��رة يف حميطه من املجاهدين اأو من 
املجتمع، متوا�سعا مع الخرين، كرهه للباطل 
دفع��ه اإل��ى الإقدام بق��وة مع احل��ق واللتزام 

التام. 

التحاقه باملسيرة القرآنية 
ومشوار حياته اجلهادية 

كانت روح ال�سهي��د رحمه اهلل روح وثابة قوي 
الرادة ترب��ى الرتبي��ة اجلهادي��ة م��ع اخوانه 
املجاهدي��ن يف مرك��ز انط��الق امل�س��رية وعا�س 
مرابط��ا باع نف�سه من اهلل ويف احلرب ال�ساد�سة 
انتق��ل اإل��ى �سفيان م��ع جماميع ل��واء الإ�سالم 
وم��ن ثم انتقل اإلى ال�سن��اد اخلفيف كان يعمل 
ف��وق مدف��ع 82وكانت �سرباته م�س��ددة وكان 

يحمل الميان النقي والت�سليم املطلق .
وك��ان �سديدا عل��ي الأعداء يتاأثر ب��ه من عرفه 
من اول مرة،،،ق��وي ال�سخ�سية متوا�سعا مع 
الخري��ن كان ميزح وميرح مع ك��ل من يعرفه 
وبع��د احل��رب ال�ساد�س��ة عمل موؤه��ال لالإ�سناد 
اخلفيف وكان اأي حرب تقع كان ي�سارع فيها ل 
يكل ول ميل ومن ثم تولى مهمة ال�سراف على 
ال�سن��اد اخلفي��ف ومعاون��ه الأق�س��ام الباقية 
وابرزه��ا الدف��اع اجل��وي وم��ن ثم انتق��ل اإلى 

عمليات املحور ال�سرق��ي وكان اأحد اأبر من قاد 
العمليات يف املحور ال�سرقي.

الع��دوان  ب��دء  م��ع  كب��ري  اث��ر  لل�سهي��د  ك��ان 
ال�سع��ودي المريك��ي عل��ى الوط��ن و�ساع��ف 
جه��وده يف املج��الت التي كان يعم��ل فيها بكل 
�س��رب وثبات حت��ى انه مل يع��اود زيارته اأهله 
اإل ي��وم اأو يومن م��ن بعد ا�سهر م��ن العدوان 

ال�سعودي الأمريكي الغا�سم.

أعماله اجلهادية 
انطل��ق ال�سهي��د الباق��ر ومن��ذ انطالقت��ه عا�س 
مرابط��ا اأم��ام اعدائ��ه فف��ي اخلام�س��ة كان من 

اأ�س��د املقاتل��ن ال�سابرين الذين نكل��وا باأعداء 
اهلل اأ�سد تنكيل، وبعد اخلام�سة وبداية احلرب 
ال�ساد�س��ة انطل��ق مع ل��واء الإ�س��الم يف منطقة 
�سفي��ان اثناء احل��رب ال�سرو�س وم��ن ثم عمل 
يف ال�سناد اخلفيف اوكل اإليه املهمة وكان نعم 
ال�س��ارب وامللتزم وبعد ال�ساد�سة تولى مهمام 
التاأهيل ومعاونة الأق�سام الباقية وتولى مهمة 

م�سوؤولية العمليات. 
بع��د احل��رب ال�ساد�س��ة وكان م�س��ارك يف اأكر 
الح��داث من اخلام�س��ة حت��ى ا�ست�سهاده ويف 
تعز ك��ان امل�ساعد الأمي��ن للعمليات يف املنطقة 

ال�سرقية ولقن اأعداء اهلل درو�سا قا�سية. 
�سهادة اأهله ورفاق دربه 

من��ذ طفولت��ه  ال�سهي��د  ع��رف  اأهل��ه:  �سه��ادة 
بال�سجاع��ة والفرا�س��ة والذك��اء وك��ان يح��ب 
املغام��رة، كم��ا ك��ان حمب��اً للخري يك��ره الظلم 

ب�سدة.

شهادة رفاق دربه : 
بثبات��ه  علي��ه-  اهلل  �س��الم   - ال�سهي��د  ع��رف 
واقدام��ه وتطوي��ر معرفت��ه لعمله ك��ان يتوكل 
عل��ى اهلل يف كل املهام كان يتح��رك بدون خوف 
او ارتب��اك مهما كانت الخطار، حتى انه جرح 
يف حرب كت��اف حرب القطعة الثانية ومل يتاأثر 

من الحداث والوقائع يف امليدان رغم كربها. 
وكان يوؤك��د على رفاق دربه ب�س��رورة تكثيف 
جهودهم وتطوي��ر مهاراتهم، كما اأنه كان يعلم 
ل الكث��ري من املجاهدين يف  الآخري��ن قدراته اأهرّ

جماله. 
معه��م،  ويتواج��د  باملجاهدي��ن  يختل��ط  ك��ان 
ويعم��ل امل�ستحي��ل م��ن اأج��ل تقلي��ل اخل�سائر 

وحماية املجاهدين. 

قصة استشهاده 
م��ن خ��الل امله��ام امل�سن��دة الي��ه دخ��ل منطقة 
العم��ري لالهتم��ام بالأق�س��ام يف تل��ك املنطق��ة 
اخلطرة ج��دا وتركيز العدو عليه��ا توكل على 
اهلل وك��ان يف طريقه اإل��ى اجلبهة والهتمام بها 
ونظم اأم��ور اجلبهة وزاد من فعاليتها ووا�سل 

الهتمام بعمله. 
بعد تنظيمه لأهم جبهات منطقة العمري يف باب 
املن��دب حت��رك اإل��ى اجلبهة الخ��رى ل�ستداد 
الزحف عليها من قبل العدوان من قوات "بالك 
ووت��ر" واجلن��ود ال�سعودي��ن والماراتي��ن 
وغريهم، واأثناء حتركه اإليها ا�ستهدفه طريان 
الع��دوان ال�سعودي المريكي بغ��ارة مبا�سرة 
اأدت اإلى ا�سابته ب�سك��ل مبا�سر فارتقى �سهيدًا 
يف �سبيل اهلل والتحق بركب ال�سهداء العظماء.

و�سية ال�سهيد 
او�سى ال�سهيد رفاق درب��ه بالت�سامح واملحبة 
واملثاب��رة  اجل��د  و�س��رورة  التن��ازع  وت��رك 
لتطوير الأداء، ملواجهة اأعداء اهلل، اأما ر�سالته 
لإع��داء اهلل فكان��ت: اهلل وع��د جن��وده بالن�سر 
ومهم��ا ح��اول اليه��ود والن�س��ارى وخدامه��م 
وا�ستخدم��وا من �س��الح لرتكي��ع اليمنين فلن 

ي�ستطيعوا.

الشهيد "صادق أبوهدعش" مجاهد وّفر كل طاقاته وحركته في سبيل اهلل 

�����ِه�����ْم ُي�����ْرَزُق�����وَن ����ِه َأْم������َواًت������ا َب�����ْل َأْح�����َي�����اٌء ِع���ن���َد َرِبّ �����ِذي�����َن ُق���ِت���ُل���وا ِف����ي َس���ِب���ي���ِل ال����َلّ ّ اَلّ �����َس�����َ�َ َواَل حَتْ
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■ ■ كي��ف كانت عملي��ة الأ�سر وكيف كان 
تعامل العدو معكم حال الأ�سر ؟

�سباح��ا  ال�سابع��ة  ال�ساع��ة  جرح��ت   ■
وج��اء احد الدواع�س وق��ال يل باأنه �سيذهب 
وياأت��ي بامل�سعفن وظللت اأنزف حتى اأغمي 
عل��ي ومل اأف��ق اإل بعد الع�س��ر واأنا ما زلت 
مك��اين حي��ث اأ�سبت وم��ن ثم زحف��ت حتى 
�ساه��دت �سي��ارة فاأخذت حج��ر ورميته فلم 
يجبني وذهب انتظ��رت فرتة ق�سرية حتى 
ج��اءت �سي��ارة فيتارا ورمي��ت بحجر جتاه 
ال�سي��ارة وق��ف ون��زل وهو يوج��ه �سالحه 
اإيلرّ ويق��ول يل �سل��م �سالحك ه��ل انت حوثي 
قل��ت له نع��م ثم ات�سل ل�سخ���س اآخر وجاء 
ب�سيارة �سا�س واخذوا مني حمفظتي وفيها 
البطاق��ة ال�سخ�سية والوظيفية واجلامعية 
وبطاق��ه ال�س��راف الآيل والرق��م الع�سكري 
ومت اإ�سعايف اإلى م�ست�سفى احلزم وبعد عمل 

ال�سعافات الأولية مت نقلي اإلى ماأرب.
■ واأجاب  املو�سكي على �سوؤال عن حالته 
النف�سية اأثناء الأ�سر .. بالقول كانت حالتنا 
النف�سي��ة يف الأ�س��ر على ارق��ى م�ستوى من 
الثب��ات وال�سم��ود والثق��ة ب��اهلل وبق�سيتنا 
العادل��ة ووثوقنا باننا عل��ى احلق مما كان 
يزيدن��ا ا�سرارا وعزمية وكان��ت رعاية اهلل 
ترعان��ا بال�سكين��ة والطماأنين��ة حي��ث وهلل 
احلم��د مل ي�ستطي��ع الع��دو ان يوؤث��ر علينا 

وعلى نف�سياتنا حال الأ�سر.
 

■ ■ كي��ف كانت عملي��ة الأ�سر وكيف كان 
تعامل العدو معكم حاله ؟

■ ك��ان تعامل العدو معن��ا تعامال خارجا 

عن قوانن الأ�س��ر الربانية وكذلك القوانن 
الدولية وقوانن حقوق ال�سري. 

حيث كانوا يتعاملون معنا باأ�سد اأ�ساليب 
التعذيب كانوا ي�ستخدم��ون الكهرباء اثناء 
التحقي��ق مع الأ�سرى وكذل��ك اجللد باأنواع 
يف  الرك���ض  وكذل��ك  الع�ش��ي  و  ال�شي��اط 
اماكن ح�سا�سة م��ن اجل�سم وح�سلت هناك 
حالت وف��اة بع�س الأ�سرى اثناء التعذيب 
والبع���س ح�سل ل��ه ك�س��ور. ام��ا بالن�سبة 
للجان��ب ال�سح��ي والن�ساين فهن��اك اهمال 
كب��ري بق�س��د تعذي��ب الأ�س��رى الذي��ن ه��م 
بحاج��ة اإلى بع���س الأدوي��ة وكذلك ح�سل 
تقي��ح جلروح بع���س الأ�س��رى ب�سبب عدم 
امل�س��ادات احليوي��ة  وانع��دام  املجارح��ة 
وح�سل��ت ح��الت وف��اة لبع���س الأ�س��رى 
الذي��ن كان��وا يعان��ون من ح��الت الكولريا 
اعطاوؤه��م  حت��ى  او  ا�سعافه��م  يت��م  ومل 
الأدوية داخل ال�سجن اما يف جانب التغذية 
فكان��ت �سيئ��ة ج��دا حي��ث كنا جن��د احيانا 
ال�سرا�سري داخ��ل الأرز والفول وكذلك كنا 
جند النمل االحمر الكبري خملوط بني االكل 
وكذل��ك مي��اه ال�س��رب حيث كن��ا ن�سرب من 
احلمام ومياهه غري �ساحلة لل�سرب ومما ل 
يخطر على بال احد انه��م كانوا يحا�سرونا 
يف العناب��ر املغلق��ة ومينعوننا من اخلروج 
اإل��ى احلمام حيث كن��ا نخرج م��رة واحدة 
يف الي��وم واحيانا مرتن وك��ان هناك بع�س 
الأ�س��رى يعان��ون من ال�سه��ال احلاد حيث 
كن��ا نق�سي حاجتنا يف اكيا�س داخل العنابر 
ونتب��ول يف �سح��ات )علب امل��اء الفارغة(. 
ف��اأي ملة واي قان��ون دويل يح��ث على هذه 

املعاملة لالأ�سرى.

■ ■ كي��ف ك��ان تعام��ل الع��دو معكم من 
ناحي��ة � اأ�سئل��ة التحقيق – وه��ل تعر�ستم 

للتعذيب؟
■ ا�سئل��ة التحقي��ق لي���س له��ا اي معنى 
ولي�س له��ا دخل يف قوان��ن الأ�سر حيث يتم 
م�ساءل��ة الأ�س��رى عن ا�سم��اء الأم والأخت 
واخلالة والزوجة وكذلك ا�سئلة اخرى غري 
اأخالقية واحيان��ا يتم اجبار بع�س الأ�سرى 
عل��ى الع��رتاف ببع���س الق�ساي��ا املخل��ة 
بال�س��رف واجباره على الع��رتاف انه كان 

ميار�س الرذيلة يف جبهات القتال.
ام��ا بالن�سب��ة للتعذيب فكان��وا ميار�سون 
اأ�سالي��ب ب�سعة يف ح��ق الأ�س��رى حيث يتم 
�س��رب الأ�س��رى بالع�س��ي وكذل��ك �س��رب 
الأ�س��رى يف الراأ�س باحلدي��د الذي ي�ستخدم 
يف البن��اء مم��ا �سبب دخول بع���س الأ�سرى 
يف حال��ة اغماء وكذلك اجَللد يف جميع انحاء 
اجل�س��م بطريق��ة وح�سي��ة حت��ى ان بع�س 
الأ�س��رى ك��ان يطر���س ويتربز ويتب��ول دم 

ب�سبب التعذيب.

■ ■ متى وكي��ف �سمح لكم بالتوا�سل مع 
اأ�سركم واجلهات املعنية يف �سنعاء؟

■ مت ال�سم��اح لن��ا بالت�س��ال بع��د م��دة 
طويل��ة فبع�سه��م بل��غ ال�سنت��ن والبع�س 
ال�سن��ة والن�سف والبع�س ال�سنة والبع�س 
ل��ه ث��الث �سن��وات يف الأ�س��ر مل ي�سم��ح ل��ه 

بالت�سال.

■ ■ مت��ى علمتم بق��رب حتريركم وكيف 
مت ؟

■ بالن�سب��ة ملعرفتن��ا باخل��روج ف��ال احد 
يعل��م مت��ى �سيخ��رج اإل عندم��ا ياأت��ي احد 
امللثم��ن الدواع���س ويدع��و بالأ�سماء ويتم 
رب��ط عيونهم ويخرج من ال�سجن وقد يكون 
اخلروج حتررا من الأ�سر او نقال اإلى �سجن 

اآخر او حتقيقا او ات�سال

■ ■ م��ا هي ر�سالتكم للع��دو وهل يثنيكم 
ما ق��ام به عن ال�سري والثب��ات على املبادئ  

واملنهجية القراآنية ومواجهة العدوان ؟ 
■ ر�سالتن��ا للع��دو اننا ثابت��ون مل تهزوا 
فين��ا �سعرة واح��دة وانن��ا متم�سكون بهذه 
امل�س��رية حتى نن��ال اح��دى احل�سنين اما 
ال�سهادة او الن�سر ونقول لهم ان جلودنا لو 
تبدلت ب�سبب تعذيبكم فاإنكم مل ولن تغريوا 
عقيدتنا وولءن��ا هلل وللر�سول ولالإمام علي 

وللعل��م القائم �سي��دي وم��ولي ال�سيد عبد 
امللك حفظه اهلل ورعاه.

ونق��ول له��م واهلل انكم مثل فرع��ون كانت 
نهايته على يد نب��ي اهلل مو�سى عليه ال�سالم 
�ستك��ون  وانت��م واهلل  عن��ده.  عا���س  ال��ذي 

نهايتكم على يد من تعذبونهم يف �سجونكم.

للمجاهدي��ن يف  م��ا ه��ي ر�سالتك��م    ■ ■
اجلبهات ؟

■ ر�سالتنا للمجاهدين نقول لهم اثبتوا يا 
موؤمنون فو اهلل ان اهلل قد جعل زوال الباطل 
على ايديك��م فهنيئا لكم هذا الو�سام العظيم 
ال��ذي منحك��م اهلل بقت��ال الغ��زاة املعتدين 
والطغ��اة واملنافق��ن وبالتنكيل بهم لن اهلل 
ق��ال )فا�سرب��وا ف��وق العن��اق وا�سرب��وا 
منه��م كل بن��ان ( وق��ال اهلل )وليج��د وفيكم 
غلظة( ونق��ول اي�سا لإخوانن��ا للمجاهدين 
ان اهلل خل��ق اجلن��ة للموؤمنن وخل��ق النار 

للكافرين والفا�سقن واملنافقن.

تعامل العدو معنا كان خارجًا عن قوانني األسر الربانية وقوانني حقوق األسير
صحيفة احلقيقة في حوار خاص مع األسير احملرر موسي املوشكي:

■ ك����ان����ت ح���ال���ت���ن���ا ال���ن���ف���س���ي���ة ف����ي األس�������ر ع���ل���ى أرق�������ى م���س���ت���وى م����ن ال���ث���ب���ات وال����ص����م����ود وال���ث���ق���ة ب��ال��ل��ه

■ رس����ال����ت����ن����ا ل����ل����ع����دو أن�����ن�����ا ث����اب����ت����ون وم���ت���م���س���ك���ون ب�����ه�����ذه امل����س����ي����رة ح����ت����ى ن�����ن�����ال إح���������دى احل���س���ن���ي���ني

األس�����������������������ر م�����������������������ن  س�������������ن�������������ت�������������ن  ب����������������ع����������������د  إال   ب���������������������االت���������������������ص���������������������ال  ل����������������ن����������������ا  ي�������������س�������������م�������������ح  ل�����������������������م   ■

 حينم��ا انطلق��وا يف �ش��بيل اهلل كان��ت انطالقته��م 
عن قناعة وثقة وعزمية و�ش��دق مع اهلل �شبحانه 
وتعال��ى وبيع نافذ يف �ش��وق املرابحة مع اهلل، كانوا 
يدركون جيداً اأن الطريق لي�شت مفرو�شة بالورود 
واأن الن�ش��ر يحتاج اإلى �شرب وت�شحية واأن النفو�ض 
لي���ض له��ا ثمن �ش��وى اجلن��ة، ولق��د راأينا م�ش��اهد 
اأ�شطورية وثقتها عد�ش��ة الإعالم احلربي اليمني 
واأبه��رت العامل كله وهم ي�ش��اهدون تلك العمليات 
املعا�ش��رة  الع�ش��كرية  املوازي��ن  يف  تعت��رب  الت��ي 
اأ�ش��اطري .. نعم لقد �ش��اهدنا تلك ال�شاطري لكننا 
مل نع��رف يف الأغل��ب م��ن وراءها اإنه��م جنود اهلل 

الذين ببطولتهم وعزمهم حفظ��وا لنا كرامتنا.. 
وبباأ�ش��هم وقوته��م رفعوا لن��ا روؤو�ش��نا عاليا.. هم 
�شهداوؤنا وجرحانا الذين لبو نداء اهلل وهو يقول " 
ُكْم  }اْنِفُروْا ِخَفافًا َوِثَقاًل َوَجاِهُدوْا ِباأَْمَواِلُكْم َواأَنُف�شِ
ُكْم اإِن ُكنُت��ْم َتْعَلُموَن } يِف �َش��ِبيِل اهلّلِ َذِلُك��ْم َخ��رْيٌ َلّ

التوبة41
ولطاملا ت�ش��ببت جراح��ات الكثري م��ن الأبطال يف 
اأ�ش��ر الع��دوان ومرتزقته��ا فعاملوه��م  الوق��وع يف 
معامل��ة �ش��يئة عل��ى عك���ض ما ُيعام��ل به ا�ش��راهم 
وحتى نعرف معاناة وثبات اأ�ش��رانا تلتقي �شحيفة 

احلقيقة بالأ�شري املحرر البطل مو�شى املو�شكي.

حاوره/ جميل مسفر احلاج
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م��اذا ل��و حاولنا جتن��ب الدخ��ول يف احلرب مع 
الغرب ما اأمكن فرمبا يرتكون قتالنا فنظفر بال�سالم 

نحن وهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يجيب اهلل فيقول:

)ول يزال��ون يقاتلونكم حت��ى يردوكم عن دينكم 
اإن ا�ستطاعوا(

ماذا لو حاولنا خطب ودهم ونيل ر�ساهم ما اأمكن 
ولو نقدم بع�س التنازلت لهم مقابل ذلك؟؟؟؟؟؟؟

يجيب اهلل فيقول:
)ول��ن تر�س��ى عنك اليه��ود ول الن�س��ارى حتى 

تتبع ملتهم(
اللين��ة  ت�س��ريحاتهم  يف  �س��دقناهم  ل��و  م��اذا 

والإيجابية والتوددية يف خطابهم معنا؟؟؟؟؟؟
يجيب اهلل فيقول:

)ير�سونكم باأفواههم وتاأبى قلوبهم(
م��اذا لو ابتغينا عندهم العزة واملكانة والرفعة 

واجلاه والنفوذ لأنهم املتحكم يف العامل؟؟؟؟؟؟
يجيب اهلل فيقول:

)اأيبتغون عندهم العزة فاإن العزة هلل جميعاآ(
م��اذا لو حتالفنا معهم و�س��ادقناهم وتوليناهم 
وتقربن��ا منه��م للحف��اظ عل��ى م�س��الح اوطانن��ا 

و�سيادتها؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يجيب اهلل فيقول:

)ومن يتولهم منكم فاإنه منهم(
ماذا لو ا�س��لحنا و�سعنا معهم وقدمنا تنازلت 
وجنحن��ا ال��ى ال�س��لم واآثرن��ا التعاي���س من اجل 
و�س��المة  بلدانن��ا  وازده��ار  �س��عوبنا  اقت�س��اد 

م�ساحلنا؟؟؟؟؟؟؟؟
يجيب اهلل فيقول:

ول  الكت��اب  اأه��ل  كفروام��ن  الذي��ن  )ماي��ود 
امل�سركن اأن ينزل عليكم من خري من ربكم(

)ودوا ما عنتم(
)ويريدون اأن ت�سلوا ال�سبيل(

)ودكث��ري م��ن اأهل الكت��اب لويردونك��م من بعد 
اإميانكم كفاراآ ح�سداآ من عند اأنف�سهم(

م��اذا لو ركنا اإليهم ووثقن��ا بهم واطمئننا اليهم 
يف اتفاقياتنا معهم؟؟؟؟؟؟؟

يجيب اهلل فيقول:
)ولتركنوا الى الذين ظلموا فتم�سكم النار(

)كلما عاهدوا عهداآ نبذه فريق منهم(
)ل يرقبون يف موؤمن اإلآ ول ذمة(

م��اذا لو جتمع��وا حلربنا وحتالف��وا علينا اإذ ل 
طاقة لنا بهم؟؟؟؟؟

يجيب اهلل فيقول:
)حت�سبهم جميعاآ وقلوبهم �ستى(

م��اذا لو توليناهم وتولين��ا من يتولهم من باب 
الن�سب والوطنية والقومية؟؟؟؟؟؟

يجيب اهلل فيقول:
)ل جت��د قوم��اآ يوؤمن��ون ب��اهلل والي��وم الآخ��ر 
يوادون من حاد اهلل ور�س��وله ولو كانوا اآبائهم اأو 

اأبنائهم اأو اإخوانهم اأو ع�سريتهم(
م��اذا ل��و �س��دقنا اأنهم يطالب��ون بال�س��الم معنا 
ون��زع  احل��رب  وت��رك  وال�س��راكة  والتعاي���س 

ال�سالح؟؟؟؟؟؟
يجيب اهلل فيقول:

)ودالذي��ن كف��روا ل��و تغفل��ون ع��ن ا�س��لحتكم 
وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة(

م��اذا ل��و تركن��ا قتاله��م لأنه��م اأك��ر من��ا نحن 
قلة؟؟؟؟؟

يجيب اهلل فيقول:
)ولن تغني عنهم فئتهم �سيئاآ ولوكرت(

)كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية باإذن اهلل(
)ويوم حنن اإذ اأعجبتكم كرتكم فلم تغن عنكم 
�سيئاآو�س��اقت عليكم الأر���س مبارحبت ثم وليتم 

مدبرين(
ماذا لو تنجبنا حماربته��م لأنهم اأغنى منا اأكر 

مالآ؟؟؟؟؟
يجيب اهلل فيقول:

)اإن الذي��ن كفروا ينفقون اأموالهم لي�س��دوا عن 
�س��بيل اهلل ف�س��ينفقونها ثم تكون عليهم ح�سرة ثم 

يغلبون(
ماذا لو تركنا مواجهتهم لأنهم اأقوى منا واأ�س��د 

قوة؟؟؟؟؟؟
يجيب اهلل فيقول:

)فاأماع��اد فا�س��تكربوا يف الأر���س بغ��ري احلق 
وقال��وا من اأ�س��د منا ق��وة اأومل ي��روا اأن اهلل الذي 
خلقهم هو اأ�سد منهم قوة وكانوا باآياتنا يجحدون(
ماذا لو جتنبنا قتالهم لأننا ل منلك اأ�سلحة قوية 

حديثة مثلهم؟؟؟؟؟؟؟؟
يجيب اهلل فيقول:

)واأعدوا لهم ما ا�ش��تطعتم من ق��وة ومن رباط 
اخليل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم(

)وما رميت اإذ رميت ولكن اهلل رمى(
ويخزه��م  باأيديك��م  اهلل  يعذبه��م  )قاتلوه��م 

وين�سركم عليهم(
)واأن القوة هلل جميعاآ(

م��اذا ل��و ا�ست�سلمن��ا له��م وخ�سعن��ا وركعن��ا 
وتنازلنا عن مواجهتهم؟؟؟؟؟؟

يجيب اهلل فيقول:
)واإن تتولوا ي�س��تبدل قوماآ غريكم ثم ل يكونوا 

اأمثالكم(
)قل ل��و كنتم يف بيوتكم ل��ربز الذين كتب عليهم 

القتل اإلى م�ساجعهم(
ي��اأت اهلل بق��وم يحبه��م  )ف��اإن تول��وا ف�س��وف 

ويحبونه(
ماذا لو ا�ستاأذنا من علمائنا يف قتالهم فلم يفتونا 

بحربهم؟؟؟؟؟
يجيب اهلل فيقول:

والي��وم  ب��اهلل  يوؤمن��ون  الذي��ن  ي�س��تاأذنك  )ل 
الآخ��ر اأن يجاهدوا باأموالهم واأنف�س��هم واهلل عليم 

باملتقن(
اإمنا ي�س��تاأذنك الذي��ن ل يوؤمنون ب��اهلل وباليوم 

الآخر وارتابت قلوبهم فهم يف ريبهم يرتددون(
م��اذا ل��و تركن��ا الربائ��ة منه��م وال�س��رخة يف 
وجوههم وجتنبنا ق�س��وة اخلطاب معهم واإظهار 

العداوة لهم؟؟؟؟؟؟؟
يجيب اهلل فيقول:

)وكربه تكبريا(
)قل موتوا بغيظكم(

)اأولئك يلعنهم اهلل ويلعنهم الالعنون(
اقت�س��ادنا  يف  ل��و حا�س��رونا وحتكم��وا  م��اذا 
ودوائن��ا  و�س��رابنا  طعامن��ا  و�س��ول  ومنع��وا 

ومعا�ساتنا واموالنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يجيب اهلل فيقول:

)ومن يتق اهلل يجعل له خمرجا ويرزقه من حيث 
ل يحت�سب(

)ورزقكم يف ال�سماء وماتوعدون(
)واهلل خري الرازقن(

)اإن اهلل هو الرزاق ذو القوة املتن(
)وال��ذي يطعمن��ي وي�س��قن واإذا مر�س��ت فه��و 

ي�سفن(
)وما من دابة اإل على اهلل رزقها(

)وميددكم باأموال وبنن(
)ما يفتح اهلل للنا�س من رحمة فالمم�سك لها(

م��اذا ل��و حاربناه��م فهزمون��ا وانت�س��رواعلينا 
وغلبونا؟؟؟؟؟؟

يجيب اهلل فيقول:
)ولن يجعل اهلل للكافرين على املوؤمنن �سبيال(

)ل��ن ي�س��روكم اإل اأذى واإن يقاتلونك��م يولوك��م 
الأدبار ثم ل ين�سرون(

)اإن يف �سدورهم اإل كرب ماهم ببالغيه(
م��اذا لو طلب��وا منا ال�س��لح وجنح��وا له ونحن 
نعل��م اأنه��م يغ��درون ويخدعون وينق�س��ون العهد 

وامليثاق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يجيب اهلل فيقول:

)واإن جنحوا لل�س��لم فاجن��ح لها وتوكل على اهلل 
واإن يري��دوا خيانتك فقد خان��وا اهلل من قبل فاأمكن 

منهم(
)ول يحيق املكر ال�سيئ اإل باأهله(

)وميكرون وميكر اهلل واهلل خري املاكرين(
)ف�سيكفيكهم اهلل وهو ال�سميع العليم(

)اإن اهلل ل ي�سلح عمل املف�سدين(
)اأم اأبرموا اأمراآ فاإنا مربمون(

م��ا ذا نفع��ل عندما ن�س��مع البع�س ي�س��ف كرة 
عدد اأعدائنا وقوتهم وجمعهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يجيب اهلل فيقول:
)الذي��ن قال لهم النا���س اإن النا�س قد جمعوا لكم 
فاخ�س��وهم فزادهم اإميانا وقالوا ح�س��بنا اهلل ونعم 
الوكيل فانقلبوا بنعمة من اهلل وف�س��ل مل مي�س�سهم 

�سوء واتبعوا ر�سوان اهلل(
مالذي �سن�ستفيد به من اجلهاد والقتال واحلرب 
مع اأن ال�س��لم وال�سالم والتعاي�س وال�سراكة اأف�سل 

ورغم فارق الإمكانات بيننا وبينهم؟؟؟؟؟؟؟؟
يجيب اهلل فيقول:

)قاتلوه��م حتى ل تكون فتنة ويك��ون الدين كله 
هلل(

)ول��ول دف��ع اهلل النا�س بع�س��هم ببع�س لهدمت 
�س��وامع وبيع و�سلوات وم�س��اجد يذكر فيها ا�سم 

اهلل كثرياآ(
)ول��و ي�س��اء اهلل لنت�س��ر منه��م ولك��ن ليبل��وا 

بع�سكم ببع�س(
)اأم ح�سبتم اأن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهلل الذين 

جاهدوا منكم ويعلم ال�سابرين(
)ولق��د فتنا الذين م��ن قبلهم فليعلم��ن اهلل الذين 

�سدقوا وليعلمن الكاذبن(
)اأم ح�س��بتم اأن تدخل��وا اجلن��ة ومل��ا ياأتكم مثل 
الذي��ن خلوا من قبلكم م�س��تهم الباأ�س��اء وال�س��راء 
وزلزل��وا حتى يقول الر�س��ول والذي��ن ءامنوا معه 

متى ن�سر اهلل األ اإن ن�سر اهلل قريب(
)اأم ح�س��بتم اأن ترتك��وا ومل��ا يعل��م اهلل الذي��ن 
جاه��دوا منكم ومل يتخ��ذوا من دون اهلل ور�س��وله 

واملوؤمنن وليجة واهلل خبري مبا تعملون(
)اأذن للذي��ن يقاتل��ون باأنهم ظلم��وا واأن اهلل على 

ن�سرهم لقدير(

)قاتلوا الذي��ن يلونكم من الكف��ار وليجدوا فيكم 
غلظة واعلموا اأن اهلل مع املتقن(

)فاإن انتهوا فال عدوان اإل على الظاملن(
)وم��ن اعت��دى عليك��م فاعت��دوا علي��ه مبث��ل ما 

اعتدى عليكم(
م��اذا ل��و نالن��ا م��ن احل��رب اجل��وع واخل��وف 
ونق�س امل��ال والزرع والأنف�س من الأبناء والبنات 

والرجال والن�ساء؟؟؟؟؟؟
يجيب اهلل فيقول:

)ولنبلونكم ب�س��يئ من اخل��وف واجلوع ونق�س 
من الأموال والأنف�س والثمرات وب�سر ال�سابرين(

م��اذا ل��و تركنا احل��رب جتنب��اآ للكلف��ة املرتتبة 
عليها والت�سحيات والثمن الناجت عنها؟؟؟؟؟؟؟

يجيب تعالى فيقول:
)اإن تكونوا تاأملون فاإنهم ياأملون كما تاأملون(

)اإن مي�س�سكم قرح فقد. م�س القوم قرح مثله(
ماذا نفعل عندما تقتتل طائفتان من امل�سلمن هل 

نعتزل ونقول عنها فتنة؟؟؟؟؟؟؟
يجيب اهلل فيقول:

)واإن من املوؤمنن اقتتلوا فاأ�س��لحوا بينهما فاإن 
بغ��ت اإحداهما عل��ى الأخ��رى فقاتلوا الت��ي تبغي 

حتى تفيئ اإلى اأمر اهلل(
كيف نعرف املنافقن من غريهم من املوؤمنن؟؟؟؟

يجيب اهلل بقوله:
)ب�سر املنافقن باأن لهم عذاباآ األيما الذين يتخذون 
الكافري��ن اأولياء من دون املوؤمنن اأيبتغون عندهم 

العزة فاإن العزة هلل جميعاآ(
)ف��رتى الذي��ن يف قلوبهم مر�س ي�س��ارعون فيهم 
يقول��ون نخ�س��ى اأن ت�س��يبنا دائرة فع�س��ى اهلل اأن 
ياأت��ي بالفت��ح اأو اأمر م��ن عنده في�س��بحوا على ما 

اأ�سروا يف اأنف�سهم نادمن(
نح��ن نخ�س��ى م��ن تاأث��ري املرجف��ن واملنافق��ن 
والإعالم امل�س��لل من التاأثري على معنويات النا�س 

فيهزم اأهل احلق؟؟؟؟؟؟؟
يجيب اهلل فيقول:

)يري��دون ليطفئوا ن��ور اهلل باأفواهه��م واهلل متم 
نوره ولو كره الكافرون(

مل��ن �س��يكون الن�س��ر يقين��اآ يف ح��رب احل��ق مع 
الباطل؟؟؟؟

يجيب اهلل فيقول:
)ولين�سرن اهلل من ين�سره(

)اإنا لنن�س��ر ر�س��لنا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم 
الأ�سهاد(

)واإن جندنا لهم الغالبون(
)ولق��د �س��بقت كلمتنالعبادنا املر�س��لن اأنهم لهم 

املن�سورون(
)اإن تن�سروا اهلل ين�سركم ويثبت اأقدامكم(

)وماالن�سر اإل من عند اهلل(
)وكان حقاآ علينا ن�سر املوؤمنن(

)والعاقبة للمتقن(
)اإن اهلل مع املتقن(

لتك��������������ن ثقافتن������������������������ا قرآني���������������ة

ت�����������س�����������اؤالت ع���������ن ال�����������واق�����������ع ي�����ج�����ي�����ب ع�����ن�����ه�����ا ال�����������ق�����������رآن ال�����ك�����ري�����ں

ج/ 
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

1- يعني الفرح به �سلرّى اهلل عليه واآله و�سلرّم باأمر القراآن من 
قوله تعالى: 

ا  ِ َوِبَرْحَمِت��ِه َفِبَذِل��َك َفْلَيْفَرُح��وا ُه��َو َخ��رْيٌ مِمَّ ) ُق��ْل ِبَف�ْس��ِل اهللَّ
َيْجَمُعوَن )58( ( يون�س 

ف��اهلل تعالى اأمرن��ا اأن نفرح بالرحمة، والنبي �س��لرّى اهلل عليه 
واآله و�سلرّم اأعظم الرحمة، قال اهلل تعالى:

لَّ َرْحَمًة ِلْلَعامَلَِن )1٠7( ( الأنبياء ) َوَما اأَْر�َسْلَناَك اإِ
2- يعني تثبيت اأفئدتنا، لأن اهلل �سبحانه وتعالى قال : 

ُت ِبِه ُفوؤَاَدَك َوَجاَءَك  �ُسِل َما ُنَثبِّ ) َوُكالًّ َنُق�سُّ َعَلْيَك ِمْن اأَْنَباِء الرُّ
قُّ َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى ِلْلُموؤِْمِنَن )12٠(( هود يِف َهِذِه احْلَ

فهذا يظهر منه اأن احلكمة يف ق�سرّ اأنباء الر�س��ل عليهم ال�سالم 
تثبي��ت ف��وؤاده ال�س��ريف بذلك ول �س��ك اأنن��ا اليوم نحت��اج اإلى 
تثبيت اأفئدتنا باأنبائه واأخباره اأ�س��د من احتياجه هو �سلرّى اهلل 

عليه واآله و�سلرّم .
٣- يعني اإقام��ة ن�شاط اجتماعّي دنيوّي خال�ض بنّية التقّرب 

اإلى اهلل.
4- يعن��ي ب��اأن املق�س��ود ه��و العتن��اء والهتم��ام ب�س��رية 
واأخالق واآداب حممد �سلرّى اهلل عليه واآله و�سلرّم، كما يعني باأن 
ه��ذه الجتماعات يف املولد هي و�س��يلة كربى للدع��وة اإلى اهلل، 

وهي فر�سة ذهبية ل تفوت.
5- يعني مكافاأته �س��لى اهلل عليه واآله و�س��لم باأداء بع�س ما 
يج��ب له علينا ببيان اأو�س��افه الكاملة واأخالقه الفا�س��لة، ففي 

ذلك التقرب له عليه ال�سالم با�ستجالب حمبته ور�ساه.
٦- يعني ربط الزمان باحلوادث الدينية العظمى التي م�ست 
رها  وانق�ست ، فاإذا جاء الزمان الذي وقعت فيه كان فر�سة لتذكرّ

وتعظيم يومها لأجلها ولأنه ظرف لها .
7- يعني اأن املولد يبعث على ال�س��الة وال�سالم بقوله تعالى 

:
َها الَِّذي��َن اآََمُنوا  ِب��يِّ َيا اأَيُّ ��لُّوَن َعَل��ى النَّ َ َوَماَلِئَكَت��ُه ُي�سَ ) اإِنَّ اهللَّ

لُّوا َعَلْيِه َو�َسلُِّموا َت�ْسِليًما )5٦( ( الأحزاب �سَ
فك��م لل�س��الة عليه م��ن فوائ��د نبوي��ة، واإم��دادات حممدية، 
ي�سج��د القلم يف حمراب البيان عاجزًا عن تعداد اآثارها ومظاهر 

اأنوارها.
8- يعني حمبة ر�س��ول اهلل �س��لى اهلل عليه واآله و�س��لم اإذ اأن 
معرفة �س��مائله ومعجزاته واإرها�س��اته ت�ستدعي كمال الإميان 
به عليه ال�س��الة وال�سالم ، وزيادة املحبة ، اإذ الإن�سان مطبوع 
عل��ى حب اجلمي��ل، ول اأجم��ل ول اأكمل ول اأف�س��ل من اأخالقه 
و�س��مائله �س��لرّى اهلل علي��ه واآله و�س��لرّم، وزي��ادة املحبة وكمال 
الإميان مطلوبان �سرعاً، فما كان ي�ستدعيهما فهو مطلوب كذلك.
9- يعني ت�س��ريف الزمان الذي ولد فيه �س��لى اهلل عليه واآله 
و�س��لم، يوؤخذ من قوله �س��لرّى اهلل عليه واآله و�سلرّم يف ف�سل يوم 
اجلمع��ة وعدِّ مزاياه : ) وفيه ُخلق اآدم ( ت�س��ريف الزمان الذي 
ثب��ت اأنه ميالد لأي نب��يٍّ كان من الأنبياء عليهم ال�س��الم، فكيف 

باليوم الذي ُولد فيه اأف�سل النبين واأ�سرف املر�سلن.
ول يخت���س ه��ذا التعظي��م بذل��ك الي��وم بعين��ه بل يك��ون له 
خ�سو�س��اً، ولنوع��ه عموم��اً مهم��ا تك��رر كما هو احل��ال يف يوم 
اجلمعة �ُس��كرًا للنعمة واإظهارًا ملزية النب��وة واإحياًء للحوادث 
التاريخي��ة اخلط��رية ذات الإ�س��الح املهم يف تاريخ الإن�س��انية 

وجبهة الدهر و�سحيفة اخللود.

1٠ - يعن��ي احرتام وتقدي��ر لهذا الت�س��ور الواقع يف نفو�س 
النا���س ع��ن �سخ�سية ذلك الر�س��ول العظي��م م�ست�سعرين جالل 

املوقف وعظمة املقام.
11- يعني اإزعاج اأعداء الأمة، وحرباً نف�سية �سد اأعداء اهلل.

12- يعني اإظهار النا�س كبارًا اأمام العدو ومتوحدين.
م��ن ال�س��عب اإن مل يك��ن من امل�س��تحيل، اأن يتمك��ن املرء من 
�سرد عظمة الحتفال بخري الب�سر، لكن كان ما كتبناه عبارة عن 
خمت�س��ر ل يفي بالتاأكيد باجلوانب العميقة والكبرية لالحتفال 

مبولد الر�سول الأعظم.
اِهِرين د َوَعَلى اآِلِه الَطرّ َمرّ ِدَنا حُمَ ِلرّ اأَلَلرُّهَمرّ َو�َسِلرّْم َعَلى �َسِيرّ و�سَ

قال تعالى:
ُ اإِلَّ اأَْن ُيِتمَّ  َبى اهللَّ ِ ِباأَْفَواِهِه��ْم َوَياأْ ْن ُيْطِفُئوا ُنوَر اهللَّ ) ُيِري��ُدوَن اأَ
ُن��وَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن )٣2( ُهَو الَِّذي اأَْر�َس��َل َر�ُس��وَلُه ِباْلُهَدى 
يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه امْلُ�ْس��ِرُكوَن )٣٣(  قِّ ِلُيْظِه��َرُه َعَلى الدِّ َوِدي��ِن احْلَ

( التوبَة
#املولد_النبوي_ال�سريف

لُّوا َعَلْيِه َو�َسلُِّموا َت�ْسِليًما⚡ ⚡�سَ
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 ِ اهلَلرّ �َسِبي��ِل  يِف  ُتَقاِتُل��وَن  ل  َلُك��ْم  }َوَم��ا 
�َساِء َواْلِوْلَداِن  َجاِل َوالِنرّ َوامْلُ�ْسَت�ْسَعِفَن ِمَن الِررّ
َنا اأَْخِرْجَنا ِم��ْن َهِذِه اْلَقْرَيِة  اَلرِّذي��َن َيُقوُلوَن َرَبرّ
��اً  ��امِلِ اأَْهُلَه��ا َواْجَع��ْل َلَن��ا ِم��ْن َلُدْن��َك َوِليرّ الَظرّ
ريًا{)الن�ساء:75(  َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْن��َك َن�سِ
ح��ث اآخر، كم هنا؟ يف ث��الث اآيات: }َفاْنِفُروا 
م��ن  َجِميعاً{)الن�س��اء:  اْنِف��ُروا  ِو  اأَ ُثَب��اٍت 
اَلرِّذي��َن   ِ اهلَلرّ �َسِبي��ِل  يِف  الآي��ة71(، }َفْلُيَقاِت��ْل 
ْنَي��ا ِباْلآِخَرِة{)الن�ساء:  َي��اَة الُدرّ َي�ْسُروَن احْلَ
م��ن الآية74(، }َوَما َلُكْم ل ُتَقاِتُلوَن يِف �َسِبيِل 

�َس��اِء  َوالِنرّ َج��اِل  الِررّ ِم��َن  َوامْلُ�ْسَت�ْسَعِف��َن   ِ اهلَلرّ
َواْلِوْلَداِن{ يف �سبي��ل اإنقاذ امل�ست�سعفن من 
الرج��ال والن�ساء والولدان }اَلرِّذي��َن َيُقوُلوَن 
ْهُلَها  ��امِلِ اأَ َن��ا اأَْخِرْجَن��ا ِمْن َه��ِذِه اْلَقْرَيِة الَظرّ َرَبرّ
اً َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك  َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َوِليرّ

ريًا{)الن�ساء:75(. َن�سِ
امل�ست�سعف��ون،  يك��ون  اأن  يج��ب  وهك��ذا 
يعني: اأنهم م�ست�سعفون عارفون لو�سعيتهم 
غري را�س��ن لو�سعيتهم يتمنون اأن لديهم ما 
َنُه��ْم م��ن اأن يعمل��وا يف مواجه��ة الو�سع  ِكرّ مُيَ

ال��ذي هم فيه؛ لهذا قال عنه��م: }َواْجَعْل َلَنا 
ريًا{ اً َواْجَعْل َلَن��ا ِمْن َلُدْنَك َن�سِ ِم��ْن َلُدْنَك َوِليرّ
)الن�ساء:75( لي�س��وا م�ست�سعفن من الذين 
لي���س له��م دخ��ل، لح��ظ هن��ا الف��ارق حتى 
يعرف النا�س يقِيرّمون اأنف�سهم كم�ست�سعفن، 
م�ست�سعف��ون ل يبال��ون بالو�س��ع ال��ذي هم 
م��ن  اأنف�سه��م م�ستائ��ن  في��ه ول يعت��ربون 
الو�سع الذي ه��م فيه ويتمنون اأن لو عندهم 
ماذا؟ ويلرّ ون�س��ري يتحركون معه، الذين هم 
عل��ى هذا النح��و: لي�س لهم دخ��ل، هوؤلء قد 

يكون��ون ممن ُي�سرب��ون، لك��ن امل�ست�سعفن 
الذي��ن ه��م مظن��ة اأن ينق��ذوا اأو نق��ول يه��ُمرّ 
كت��اب اهلل اأمره��م ه��م ه��وؤلء امل�ست�سعفن، 
من النوعية هذه: }اَلرِّذيَن َيُقوُلوَن{ ولي�سوا 
امل�ست�سعف��ن م��ن النوعي��ة الذي��ن بع�سهم 
يعار���س عملك مل�سلح��ة الع��دو، معار�سته 
كله��ا ل�سالح الع��دو الذي م��اذا؟ ي�ست�سعفه 
ويقه��ره ومتج��ه لإهانته وهت��ك عر�سه! لأن 
ه��ذه الآية ه��ي تعني يف جممله��ا، تك�سف لك 
م�ساعره��م وروؤيتهم، تذمره��م من الو�سعية 

التي ه��م فيها، معرفتهم باجله��ة التي ت�سكل 
اإنق��اذًا لهم وخمرج��اً من الو�سعي��ة ال�سيئة 
التي هم فيها، هوؤلء امل�ست�سعفون الذين هم 
موع��ودون بالإنقاذ وياأمر املوؤمنن الذين هم 
يف و�سعي��ة اأخرى اأن يعمل��وا لتحرير هوؤلء 

يعملوا لتحريرهم واإنقاذهم. 
اأما امل�ست�س��عفون الآخرون فاإنهم يكونون 
يف  ي�س��بحون  ه��م  لأنه��م  ال�س��حية؛  ه��م 
الأخ��ري، موقفه��م، هم مي��دان للت�س��ليل، هم 
مي��دان للخ��داع، وياأتي م��ن جانبهم اأ�س��ياء 
كثرية تعترب �س��ندًا للعدو، هوؤلء ُيدا�س��ون، 
وي�سيعون وي�سلط اهلل عليهم. الدر�س الثامن 
ع�س��ر من درو�س رم�سان لل�س��يد ح�سن بدر 

الدين احلوثي

َه��ا اَلرِّذيَن اآَمُنوا ُخ��ُذوا ِحْذَرُك��ْم َفاْنِفُروا ُثَب��اٍت اأَِو  }َي��ا اأَُيرّ
اْنِف��ُروا َجِميعاً{)الن�س��اء:71( }ُخ��ُذوا ِحْذَرُك��ْم{ ..لك��ن 
حذرك��م هن��ا كي��ف ه��و؟ عم��ل }َفاْنِف��ُروا ُثَب��اٍت{ انف��روا 
حتركوا ثبات: جمموعات }اأَِو اْنِفُروا َجِميعاً{ هذا توجيه 
ب�سك��ل ع��ام اأمام الأع��داء: كافرين، اأو يه��ود، اأو ن�سارى، 
مل ت��اأت هن��ا }ُخ��ُذوا ِحْذَرُك��ْم{ على ما يقدم م��ن كثري من 
النا�س: }ُخ��ُذوا ِحْذَرُكْم{ معن��اه: ]اجل�س ول دخل لك يف 
�سيء وابتعد عن الأ�سياء هذه واقعد من بيتك اإلى م�سجدك 
اأو م��ن بيتك اإلى �سغل��ك وعملك[، األي�سوا هك��ذا يقولون؟ 
}ُخ��ُذوا ِحْذَرُكْم{، اأخذ احلذر هنا - على اأ�سا�س اأن العدورّ 
ل ي�س��رك، العدو ل يقهرك ول يظلمك ول ي�ستعبدك - هو: 
اأن تتحرك��وا يف مواجهت��ه }َفاْنِفُروا ُثَب��اٍت{ كلمة: انفروا 

تعن��ي م��اذا؟ امل�سارع��ة، هناك يوج��د اأي�ساً كلم��ة اأخرى: 
{)الن�ساء: م��ن الآية72( النا�س  َئَنرّ }َواإَِنرّ ِمْنُك��ْم مَلَ��ْن َلُيَبِطرّ
يج��ب اأن يكون��وا حذرين ويكونوا عل��ى جاهزية قابلة لأن 

ينطلقوا يف مواقفهم ب�سرعة.
} َئَنرّ َنرّ ِمْنُكْم مَلَْن َلُيَبِطرّ }َفاْنِفُروا ُثَباٍت اأَِو اْنِفُروا َجِميعاً َواإِ
)الن�س��اء: م��ن الآي��ة 71-72( يتثاق��ل ويثب��ط اآخري��ن، 
 ُ يَبٌة َقاَل َق��ْد اأَْنَعَم اهلَلرّ اَبْتُكْم ُم�سِ ويتثاق��ل باآخرين }َف��اإِْن اأَ�سَ
َعَلَيرّ اإِْذ مَلْ اأَُكْن َمَعُهْم �َسِهيدًا{)الن�ساء: من الآية72( لحظ 
الق��راآن الكرمي اأن اهلل ي�سخ�س في��ه النا�س، وفئات النا�س، 
تقريب��اً كل نف�سية قد يك��ون عليها اأحد من النا�س ي�سخ�سها 

هنا يف القراآن.
{ على الرغم من التوجيه الذي  َئ��َنرّ }َواإَِنرّ ِمْنُك��ْم مَلَْن َلُيَبِطرّ

يذك��ر في��ه باأن��ه ه��ذا ه��و اأخذ احل��ذر، م��ا هو معن��ى اأخذ 
احلذر؟ اأن ل يقهرك العدو ويظلمك.. اإلى اآخره، والتوجيه 
بامل�سارعة }َفاْنِفُروا ُثَباٍت اأَِو اْنِفُروا َجِميعاً{)الن�ساء: من 
الآية71( هن��اك يف املقابل نف�سيات اأخرى اأ�سخا�س اآخرين 
يبطئون، ه��م يتباطوؤن ويتثاقلون ويحاول��ون يف الآخرين 
{)الن�ساء:  َئَنرّ اأن يتباط��وؤا ويتثاقلوا }َواإَِنرّ ِمْنُكْم مَلَ��ْن َلُيَبِطرّ
م��ن الآية72( وقد يعترب اأن موقفه حكيم، واأنه كان الروؤية 
ُ َعَلَيرّ اإِْذ  ْنَعَم اهلَلرّ يَبٌة َقاَل َقْد اأَ اَبْتُكْم ُم�سِ ال�سحيح��ة }َفاإِْن اأَ�سَ
مَلْ اأَُك��ْن َمَعُهْم �َسِهيدًا{)الن�س��اء: من الآية72( اإذًا كان راأيا 

حكيما، وات�سح له اأن روؤيته كانت يف حملها!.
ْن مَلْ َتُكْن َبْيَنُكْم  ِ َلَيُقوَلَنرّ َك��اأَ اَبُك��ْم َف�ْسٌل ِمَن اهلَلرّ �سَ }َوَلِئ��ْن اأَ
ُفوَز َف��ْوزًا َعِظيماً{ ٌة َي��ا َلْيَتِني ُكْن��ُت َمَعُه��ْم َفاأَ َوَبْيَن��ُه َم��َوَدرّ

)الن�س��اء:7٣( وما ال��ذي مينعك اأن تكون معه��م؟ اأمل يكن 
باإمكان��ه اأن يتح��رك معه��م اأن ميي��ل اإلى جانبه��م؟ باب اأن 
ميي��ل اإل��ى جانبه��م ويتحرك معه��م مفت��وح }َك��اأَْن مَلْ َتُكْن 
ٌة{)الن�ساء: م��ن الآية7٣( يح�سل لديه  َبْيَنُكْم َوَبْيَن��ُه َمَوَدرّ
ُفوَز َف��ْوزًا َعِظيماً{)الن�ساء:  ندم }َي��ا َلْيَتِني ُكْنُت َمَعُه��ْم َفاأَ
م��ن الآية7٣( هنا يق��دم خا�سرًا يف م��اذا؟ يف املو�سوع بكل 
اعتبارات��ه من عندهم الفكرة هذه: التباطئ والتثاقل؛ لأنه 
ُ َعَلَيرّ اإِْذ مَلْ اأَُكْن َمَعُهْم �َسِهيدًا{ هنا عندما يقول: }َقْد اأَْنَعَم اهلَلرّ
)الن�ساء: من الآية72( األي�س هو يعترب نف�سه وكاأنه ناجح، 
وكاأن��ه موقف �سحيح؟ اأنظ��ر الآيات الأخرى التي تهدد من 
يكون على هذا النح��و جتده خا�سرا يف موقفه هذا، وعندما 
يح�س��ل ن�سر ويح�سل فتح ويح�س��ل كما قال هنا: }َف�ْسٌل 
ِ{)الن�ساء: من الآية7٣( اأي�ساً ي��رى نف�سه خا�سرًا  ِم��َن اهلَلرّ
ُف��وَز َف��ْوزًا َعِظيماً{)الن�ساء: من  }َي��ا َلْيَتِني ُكْن��ُت َمَعُهْم َفاأَ
الآي��ة7٣(. الدر�س الثامن ع�سر م��ن درو�س رم�سان لل�سيد 

ح�سن بدر الدين احلوثي

أخذ احلذر أمام األعداء يعني: االستنفار واملسارعة في التحرك ملواجهتهم

امل�������س�������ت�������ض�������ع�������ف�������ون ص��������ن��������ف��������ان أح���������ده���������م���������ا ي����������خ����������دم ال��������ع��������دو

ك���ل���م���ات م�����ن ن���ور
}ُخُذوا ِحْذَرُكْم}، اأخذ احلذر هنا - على اأ�ش��ا�ض اأن العدّو ل ي�ش��رك، العدو ل يقهرك 
ول يظلم��ك ول ي�ش��تعبدك - ه��و: اأن تتحرك��وا يف مواجهت��ه }َفاْنِفُروا ُثَب��اٍت} كلمة: 
{ َئَنّ انفروا تعني ماذا؟ امل�ش��ارعة، هناك يوجد اأي�شًا كلمة اأخرى: }َواإَِنّ ِمْنُكْم مَلَْن َلُيَبِطّ
)الن�شاء: من الآية72( النا�ض يجب اأن يكونوا حذرين ويكونوا على جاهزية قابلة لأن 

ينطلقوا يف مواقفهم ب�شرعة.

م������������ن ي��������ت��������ح��������رك��������ون ف������������ي س����ب����ي����ل 
ال������ل������ه ف��������ائ��������زون ف�������ي ك�������ل احل���������االت

املوقف ال�س��حيح موقف من يتحركون يف �س��بيل اهلل، مثلما �س��ياأتي يف اآخر الآية عندما قال: }َوَمْن ُيَقاِتْل يِف 
ِ َفُيْقَتْل اأَْو َيْغِلْب َف�َس��ْوَف ُنوؤِْتيِه اأَْجرًا َعِظيماً{)الن�ساء: من الآية74( هذا هو املوقف الذي اأنت تعترب  �َس��ِبيِل اهلَلرّ
فيه ناجحا، يف كل احلالت، �س��واء ح�س��ل غلبة على العدو فقد هو ذلك ن�س��ر وفتح، اأو قتلت يف �سبيل اهلل، اأمل 
يقدم هنا الق�سية من اجلهتن؟ كما قدم ق�سية النوعية الأولى: مبطئن من اجلهتن، هم خا�سرون يف اجلهتن. 
ْنَيا ِباْلآِخَرِة{)الن�س��اء: من الآية74( فال يلتفتون لالآخرين،  َياَة الُدرّ ِ اَلرِّذيَن َي�ْس��ُروَن احْلَ }َفْلُيَقاِتْل يِف �َس��ِبيِل اهلَلرّ
املبطئ��ن، ول ال��ذي يقدم نف�س��ه يف الأخري يف موقف م��ن املواقف باأنه ]لحظوا قد قلنا لك��م اإن كان الراأي كذا 
 }ِ واأح�س��ن كذا..[ واأ�س��ياء من هذه، هذه قد حت�س��ل عندما ياأتي اأمر على هذا النحو: }َفْلُيَقاِتْل يِف �َس��ِبيِل اهلَلرّ
فيها مما يعني ماذا؟ ل تلتفوا للنوعية هذه، ويف الأخري يقدم نف�سه اأحياناً وكاأنه حكيم؛ لأنه مل ي�سبه يف نف�س 

املوقف ذلك بالذات �سيء، هذا تراه فيما بعد ياأتيهم اهلل من حيث مل يحت�سبوا.
ْنَي��ا ِباْلآِخَرِة{)الن�س��اء: من الآية74( لأنه��ا كلها حياة  َي��اَة الُدرّ ِ اَلرِّذي��َن َي�ْس��ُروَن احْلَ }َفْلُيَقاِت��ْل يِف �َس��ِبيِل اهلَلرّ
ْجرًا  ِ َفُيْقَتْل اأَْو َيْغِلْب َف�َس��ْوَف ُنوؤِْتيِه اأَ واحلي��اة الآخ��رة هي اأعظم من احلياة الدنيا }َوَم��ْن ُيَقاِتْل يِف �َس��ِبيِل اهلَلرّ
َعِظيماً{)الن�ساء: من الآية74( فهو يوجه اإلى ما هو خري لالإن�سان �سواء حتقق فتح على يده اأو قتل يف �سبيل 

اهلل. الدر�س الثامن ع�سر من درو�س رم�سان لل�سيد ح�سن بدر الدين احلوثي

ال��ق��ت��ال ف���ي س��ب��ي��ل ال��ط��اغ��وت أك��ب��ر 
ن���ق���اط ال��ض��ع��ف م��ه��م��ا ك���ان���ت ق��وت��ه

ِ َواَلرِّذي��َن َكَفُروا  }اَلرِّذي��َن اآَمُن��وا ُيَقاِتُلوَن يِف �َس��ِبيِل اهلَلرّ
اُغوِت{)الن�ساء: من الآية7٦(. اإذًا  ُيَقاِتُلوَن يِف �َسِبيِل الَطرّ
هذا فا�سل يف املو�س��وع؛ ليثبت اإلى اأنه هكذا املوؤمنون 
يج��ب اأن يكونوا مقاتل��ن يف �س��بيل اهلل، والكافرون هم 
ع��ادة يكونون مقاتلن يف �س��بيل الطاغوت، فيعطي اأماًل 
للموؤمنن - وهم يقاتلون يف �سبيل اهلل - باأن اهلل هو الويل 
والن�س��ري، وكفى به وليا وكفى به ن�س��ريا وهو القدير 
وه��و القوي العزي��ز... اإلى اآخر الوع��ود التي ذكرها يف 
كتاب��ه، والكافرون مهما كانوا ومهم��ا بلغت قوتهم فيهم 
نقط��ة �س��عف كب��رية ج��دًا: كونه��م يقاتلون يف �س��بيل 
الطاغ��وت، وكونه��م اأولياء لل�س��يطان }َفَقاِتُل��وا اأَْوِلَياَء 
ِعيفاً{)الن�س��اء: من  ��ْيَطاِن َكاَن �سَ ��ْيَطاِن اإَِنرّ َكْيَد ال�َسرّ ال�َسرّ

الآية7٦(.
فتجد هذا ال�سيء يف اأكر من اآية مثلما قلنا �سابقاً يقدم 

�س��ورة عن العدو؛ ليبن لك باأنه يف حالة �سعف ولديه 
نقطة �ش��عف كبرية ج��دًا، كل نقاط الق��وة لديك وهي: 
كون��ك يف �س��بيل اهلل، وكونك معتمدًا عل��ى اهلل، ومتوكاًل 
على اهلل، ومنت�س��رًا باهلل، ه��ذه اإيجابية كبرية، الطرف 
ّكنك م��ن اأن  االآخ��ر ه��ذه نق��اط �ش��عف كب��رية في��ه، تمُ
تتغل��ب عليه وتقهره؛ ولهذا قال بع��د: }َفَقاِتُلوا اأَْوِلَياَء 
ْيَطاِن{)الن�س��اء: م��ن الآي��ة7٦( مبعن��ى اأن كونهم  ال�َسرّ
يقاتل��ون يف �س��بيل الطاغ��وت يعني ماذا؟ نقطة �س��عف 
كبرية ج��دًا لديه��م تهيوؤه��م لأن ُيهزموا وُيقه��روا، قال 
��ْيَطاِن َكاَن  ��ْيَطاِن اإَِنرّ َكْيَد ال�َسرّ بع��د: }َفَقاِتُلوا اأَْوِلَياَء ال�َسرّ
ِعيفاً{)الن�س��اء: م��ن الآية7٦( األي�س هذا ت�سخي�س��ا  �سَ
للعدو؟ ي�س��خ�س للنا���س املوؤمنن كيف �س��يكون العدو 
ونف�س��يته وواقع��ه. الدر���س الثام��ن ع�س��ر م��ن درو�س 

رم�سان لل�سيد ح�سن بدر الدين احلوثي



ش�هدنا كثيراً م�ن عمليات 
اهلل  وبفض�ل  التصعي�د 

وتضحيات الجيش واللجان 
العزيز  وش�عبنا  والقبائل 

الخميس 8/  11 /  2018م الموافق 30 صفر 1440ه�  العدد )289(فشلت هذه العمليات.

دبابة إبرامز 

(٥) 

زورق

١

عملية قبالة نجران بـ #قاصف١

عملية على معسكر عنبرة بـ #قاصف١

(٥) عمليات مشتركة لـ سالح الجو المسير ووحدة المدفعية

إحصائية خسائر العدوان األمريكي السعودي والمنافقين خالل شهر اكتوبر ٢٠١٨

 العتاد البري الذي مت تدميره
 من جميع الوحدات العسكرية:

دبابة

(١)

مدرعة

(٣٢)

آليات عسكرية

(١٥٨ )

العتاد البحري:

عملية مشتركة للقوة الصاروخية وسالح اجلو املسير
 في الساحل الغربي عمليات سالح اجلو املسير:

اإلسناد الصاروخي واملدفعي:
•تم تنفيذ (١٨٤) عملية إسناد صاروخي ومدفعي

•زلزال١ استهداف صاروخي:
( ٣٠ )

•زلزال٢
( ٤ )

صاروخ محلي الصنع 

(٥)

العتاد اجلوي:
•طائرة تجسسيه

( ١٠)

إسقاط طائرة إستطالعية حديثة

(١).

(١)……… P_صاروخ بدر١…..(٦ )                           • صاروخ بدر١•

• صاروخ باليستي قصير المدى ………(٢)
الصواريخ البالستية:

•كسر زحوف للغزاة 
( ٦٣ )

(٥٠)عملية لـ وحدة ضد الدروع استهداف 

تجمعات الغزاة بينهم سعوديون وسودانيون

العمليات املتنوعة:

• قنص مرتزقة    (٨٢٠)

•قنص جنود سعوديين وسودانيين
(٥٩ )

• العمليات الهجومية على 
مواقع الغزاة  (٩٧ )

• (٦٩) كمين على تجمعات 
المنافقين بعمليات وحدة 

الهندسية

جرافيك

ه�����ي واح�����ده م�اش���ي م�ع�ان��ا ث�ان�ي��ة
ك�ل�م��ة.. ل����و ال�مول��ود ب�ط��ن اّم���ه ي�عود

م����ا ب�ان�س���ّل�م ل��ل�ق�وى ال�ش�ي�ط�انية
ل�����و م�اب�ق���ي رّج�����ال م��ن���ا ف�ال�وجود

ي��أب����ىٰ ل��ن���ا اهلْل وال�ق�ْي�م االن�س���ان�ية
وال�ج���دود اآلب����اء  ع����ادات  ل�ن���ا  ت��أب���ىٰ 

ت��أب����ىٰ ال��ش���َي�م وال�ف�ط���رة ال�رب�ان�ية
ل�ل�يه��ود ن�خ�ض��ع  وال��دي���ن  واخ�الق�ن���ا 

ه�������ذه م���ب����ادي ث��اب�ت���ة واي�م�ان�ي�ة
وال�زي���ود ال�ش���واف�ع  ع��ن���د  وراس����خ�ة 

ع�ن�د ال�ش���رف ن�ه�ت��ف لِ�ب�قَع��ا ال�ف�انية
ال�م���وت ل����ه لِ����ذّة.. وال ظ�ل���م ال�حق��ود

ال ي�ن�ت�ش��ي م�����ن ح��رب���ه ال�ص�ب�ياني��ة
ق���د ه���م ج�ن��ود ف�ص�البن��ا  ع�اده���م  ذي 

م���ا احن��ا م��ن اه��ل ال��كاس واه��ل الغاني��ة
ف�ّت���ش ع�ل���ى ت�اري�خن��ا ي����ا ب�ن س���عود

ال�روماني��ه م����ن ق�ب���ل االس����الم اس���أل 
)ث�م��ود( وات�خبَّ��ر  )ع���اد(  ع�لين��ا  واس���أل 

وان��ش���د ج�ن�اب���ي ح�ْم�َي���ر ال�ص�يفاني��ة
ال�عق��ود االف  ع���ن  ل���ك  ت�َوّض���ح  وِه����ي 

ال�دان�ي��ة وال�ج�نت��ن  )س����ب�اء(  واق�����رأ 
وال�س���دود ال�م�ش��ّيد  ب�ل�قي��س  وع����رش 

واس�����أل ع�ل�ي�ن��ا )ال�دول���ة ال�ع�ثماني��ة(
ي����وم ان�ط�لقنا ب�ع���د ت�ح�طي��م ال�ق�يود

وب�ري�ط�ان�ي���ه االح���ب����اش  وات��خ��بَّ���ر 
حش��ود جات��ه  الوط��ن  ص��اح  ال  ق��وم  ع���ن 

اح��ن����ا ق��ب�اي���ل ق��اح�ي���ه ق�ح�ط�انية
أس�����ود ش���ج�اع�تنا  ت��ت���وارث  أس�����ود 

)ب�يضاني��ة( ن�بت��رع  االول  ال�ص��ّف  ف����ي 
ال�رع���ود م�ث���ل  ف�ال�معرك��ة  واص�وات�ن���ا 

م�ي�داني��ة ه����ي  وال�ح���رب  م�ي�دان�ي��ة.. 
ال�جع��ود أُّم���ات  ب�اتض��رب  ال�ج�وي��ة  م����ا 

ف��ي��ن���ا ع���روب����ة ع��ارب����ة ع�دن�ان�ي�ة
وج���ود ن�خ���وة  ش����رر  ي�ق���دح  ص�غ�يرن��ا 

اهلْل خ��ل���ق ف�ي�ن���ا ال�ق�ل���وب ال�ح�ان�ي��ة
ال�جن��ود خ�ي���ر  ال�ن�ب��ي  ق����ال  وج�ن�ودن��ا 

اإلخواني��ة اللح��ىٰ  اصح��اب  م��ن  احن��ا  م��ا 
ذي ب�اع��وا اب�ن��اء ش���عبهم ل�ج��ل ال�نق��ود

اح���ن��ا م��س����ي�رة ق��اي��م���ه ق��رآن�ي�ة
ت����وَّج وخ�لَّ���د ذك�ره���ا ش���عب ال�صم��ود

َّه س���ك�ي�نه ت�ض�ح�ي��ه روح�ان�ي���ة ع������ز
ش����رف ك�رام���ه ص�ب���ر م�رق�ان��ا س���ن�ود

ي�ش���هد ل�ن���ا )ن�اط���ع( وت�ش��هد )ق�اني��ة(
ال�ج�ب�هات وال�ع�ال�م ش���ه�ود وت�ش���ه�د 

���ب ح�رب�ن���ا غ�وج�ان�ي��ه ي��ام����ن تَ�َح�سِّ
ه�����ذا ال�ي�م��ن ال َح����دْ غ�زاه���ا م�اي�ع��ود

ال��ع��دوان�ي�ة غ���ارات�����ك  ب��ات�ن�ت�ه���ي 
ال�ح��دود ع�م��ق  ف���ي  اهلل  ج�ن���د  م����ادام 

وال��غ���رب ب����ا ت�ش���فط ل����ك ال�م�يزانية
ردود ل���ك  ه��ز  ت�جِّ ظ�لم��ك  م���ن  وال�ش��رق 

َس����َم��اك ب�ات�ص�ب��ح س����ح�ب دّخ�ان�ي�ة
ال�وق��ود م�صف��اة  ال�ب��ركان  اس���ت�هدف  ال 

وت�ص�ب���ح ال�ص�ح���راء ح�م���م ب�رك�اني��ة
زب�ان�ي�ت�ه��ا ال��ب���در واح�����د وال�ّس���ك�ود

ي�اغ�ب���ي م�ج�ان�ية ن�ص�ي�ح��ة  خ��ذه����ا 
ال�بن��ود ض�م���ن  �ه��ا  ح�طَّ ب�ات�ف��اوض  وان 

ه�����ي واح�����دة م�اش���ي م�ع�ان��ا ث�ان�ي��ة
ك�ل�م��ة.. ل����و ال�مول��ود ب�ط��ن اّم���ه ي�عود

م����ا ب�ان�س���ّل�م ل��ل�ق�وى ال�ش�ي�ط�انية
ل�����و م�اب�ق���ي رّج�����ال م��ن���ا ف�ال�وجود

كلم����ة واح������دة ! 
اجلوف�ي الش�اعر/أمي�����ن 

حزام األسد

معرك��ة ال�ساحل الغرب��ي معركة فا�سل��ة ول ميكن 
التفريط فيها اأبدا ..

وله��ذا اأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة واأبناء 
تهام��ة ال�سرفاء واأبناء القبائ��ل الذين توافدوا من كل 
منطقة ي�سط��رون اأروع البطولت يف مواجهة جحافل 
الغ��زاة واملحتلن فخابت اماله��م وف�سلت حماولتهم 

وتبددت اأحالمهم ودفنت يف الرمال ..
وبالتايل معركة كيل��و 1٦ يف ال�ساحل الغربي ف�سلت 
كما ف�سلت م��ن قبل ع�سكريا واعالمي��ا .. وو�سل حال 
الغ��ازي واملحتل بالعرتاف ب�سعوب��ة املعركة وبات 
ل�س��ان حاله��م يق��ول ار���س تهام��ة ابتلع��ت اجليو�س 
العوام��ل  ب��اأن اجلغرافي��ا وك��ل  واللي��ات وايقن��وا 

م��ن الرمال واله��واء وال�سح��اري وال�سه��ول تقاتلهم 
وترف�س وجودهم ..

كم��ا حتولت جمري��ات املعركة يف ال�ساح��ل الغربي 
ال��ى �سال��ح اجلي�س واللج��ان ال�سعبية فه��زم اجلمع 
ودم��رت الياتهم وتناث��رت كتائبه��م لن العوامل كلها 
تاأب��ى ال�سي��م والقه��ر وال�ست�سالم وهك��ذا هي ار�س 
تهامه من ترابها و�سهولها وهوائها تعلن الرف�س التام 
لالحتالل وتثبت ان اليمن مقربة الغزاة واملحتلن ..

يف املقاب��ل ا�ستط��اع املقات��ل اليمن��ي بف�س��ل اهلل ان 
يك�سر جربوت امريكا ويواجه تكنولوجيتها بالبندقية 
وقوة العزمي��ة والرادة والإميان وظل �سامدا رافع 
ال�سوت عاليا ول�سان حاله يقول واهلل لن نكل ولن منل 
عن القيام بواجبنا الديني والوطني متوكلن على اهلل 

�سنقاتل املحتلن والغزاة مهما كانت الت�سحيات ..

زين العابدين عثمان

قراب��ة ال�سب��وع تقريب��ا من��ذ ب��دء حتال��ف ال�سعودي��ة 
والم��ارات على تنفيذ م�سار ت�سعي��دي جديد هو الثاين من 
نوع��ه للهج��وم على مدين��ة احلديدة او بالأح��رى حماولة 
الخ��رتاق والتق��دم باجتاهه��ا، وق��د اع��د ه��ذا التحال��ف 
وحتدي��دا الم��ارات ق��وة جديدة م��ن مرتزقته��ا املعروفة 
باألوي��ة العمالق��ة والتي تق��دره ب25 الف مقات��ل مع كامل 
التجهي��زات الع�سكري��ة املتطورة ج��دا كدباب��ات البرامز 
واملدرع��ات المريكية ال�سكو�س والكمائ��ن الباهظة الثمن 
بالإ�سافة الى ع�سرات املقاتالت احلربية التي توظف ب�سكل 

خا�س لإ�سناد هذه القوة اثناء زحفها ، بعمق احلديدة .
واملهم هنا ان هذه القوة اجلديدة التي دفعت بها المارات 
والت��ي ب��داأت بالت�سعيد منذ مطلع ال�سب��وع املا�سي حتى 
اللحظة اتت بعد انهيار قوة كانت قد اعدتها المارات تقدر 
ب 9٠٠٠ مقاتل بنف���س التجهيزات والتي انهارت و�سحقت 
كليا حتت واب��ل ال�سربات املدمرة لقوات اجلي�س واللجان 
ال�سعبي��ة خالل معارك �سر�سة امت��دت لن�سف عام تقريبا ، 
بالت��ايل فالإمارات حالي��ا وعلى رغم ف�س��ل جتربة هجومها 
ال�ساب��ق حت��اول اليوم تنفي��ذ التجربة ال�سابق��ة نف�سها مع 
بع���س ال�ساف��ات الع�سكري��ة الت��ي ا�سافتها كرف��ع ن�سبة 
اعداد املقاتلن والهجوم من عدة حماور بالإ�سافة الى رفع 

وترية التغطية اجلوية باأ�سعاف م�ساعفة من ذي قبل .

يف القواع��د الع�سكري��ة او القواع��د الخ��رى تق��ول ب��ان 
جتربة املجرب يعد اما غب��اء فاح�سا او تعمدا لتكرار نف�س 
الخطاء والنتائج واملدرك لالأمر ان المارات التي تخو�س 
حاليا جتربة ع�سكرية للت�سعي��د باحلديدة بنف�س جتربتها 
ال�سابق��ة الفا�سل��ة فهو يعك���س غباءها املرتام��ي الطراف 
عل��ى املي��دان واي�س��ا تدويرها للهزمي��ة ذاتها ام��ام قوات 
اجلي���س واللجان ال�سعبية على ار���س املعركة لذا فنتيجة 
ف�س��ل واخفاق المارات يف ت�سعيدها اجلديد باجتاه مدينة 
احلديدة على رغم م�ساعفة امكانياته الب�سرية والع�سكرية 
فهي نتيجة بديهية وروتينية ول حتتاج حتى لإعادة النظر 

فيها .
فمعرك��ة احلديدة هي معركة نتائجه��ا وا�سحه وم�ساألة 
�سقوطها بي��د حتالف ال�سعودية والإم��ارات م�ساألة حتتاج 
لعا�سف��ة حزم كامل��ة ولي���س لت�سعيدات ميداني��ة ل تقدم 
ول توؤخ��ر فق��وات اجلي���س واللجان ال�سعبي��ة التي عززت 
خ��الل الف��رتات املا�سية م��ن تواجده��ا وثقله��ا الع�سكري 
والب�س��ري وطورت من تكتيكاته��ا القتالية وال�سرتاتيجية 
الدفاعية بات لها القدرة الكاملة على الدفاع لي�س فقط على 
مدين��ة احلدي��دة وامنا حمافظ��ة احلديدة بك��ل مديرياتها 
وخو���س معارك طويلة املدى وقد اثبت��ت ذلك على الواقع 
العمليات��ي طيل��ة ن�سف ع��ام م�سى .لهذا نقوله��ا حرفيا ان 
احلدي��دة �سعبة املن��ال وملف ح�سم معركته��ا ع�سكريا هو 
النتحار بعينه ويكفي ن�سف عام من الهزائم والنك�سارات 

واخل�سائر املدوية لالمارات ومرتزقتها

احلديدة ...ثقب أسود ..وقوى العدوان تنتحر 

الساحل الغربي واملعركة الفاصلة ..  

كتب/د/مصباح الهمداني

ماتزال القنوات الأجنبية يف غيبوبة الذهول 
واحلرية وهي ت�ساهد معرك��ة ال�ساحل والتي 
َح�سد له��ا العدوان العديد م��ن الألوية واآلف 
املدرعات والدباب��ات والأطقم، وظللها مبئات 
والزنان��ة  والرا�س��دة  احلربي��ة  الطائ��رات 
والأبات�سي؛ وكان��ت النهاية على ال�سكل الذي 

�ساهدناه من الإعالم احلربي...
ول اأدري ما هو �سعور املحللن الع�سكرين 
وتل��ك القن��وات، وكي��ف �سُيرتجم��ون مع��اين 
ومغ��ازي كلم��ات ذل��ك املجاه��د اخلم�سين��ي، 
والذي يحمل على ظهره ر�سا�سه الكال�سنكوف، 
وتتعل��ق عل��ى �س��دره العدي��د م��ن خزن��ات 
الر�سا���س، وتت�سلق فوق بطنه بع�س القنابل 
مطلٌة براأ�سها، ومن خلفه ترتفع حرائق ملتهبة 
باأدخن��ة �سوداء كثيف��ة. وهو يلخ���س امل�سهد 

ويقول: )ما ُهم اإل َكراتن..كراتن..كراتن(
يقولها ويرددها بثقة، ويرفُع �سبابته موؤكًدا 

باأنهم كراتن..
باحل��رية  واملحلل��ن  املراقب��ن  �سُي�س��اب 
والذه��ول، ف��اأي كرات��ن يتح��دث عنه��ا ه��ذا 

املجاهد اليمني.. 

اأنتجت��ه  م��ا  باأح��دث  ال�ساح��ُل  امت��الأ  وق��د 
امل�سان��ع الأمريكي��ة والربيطاني��ة والفرن�سية 

والإ�سرائيلية!
اأي كرات��ن وهن��اك مدرع��ات حتم��ل عل��ى 
واإلك��رتوين  احلرك��ة  ذات��ي  ر�سا���س  ظهره��ا 

التوجيه!
اأي كراتن وهن��اك اأطقم مدرعة ل تخرتقها 

البازوكة ول توؤثر فيها قذائف املدفعية!
اأي كرات��ن وهناك اأح��دث واأقوى كا�سحات 

الألغام تتقدم لتم�سيط كل  الطرقات!
اأي كراتن وهناك ع�س��رات الآلف من اأمهر 

املدربن اجلنجويد واملرتزقة!
البارج��ات  ع�س��رات  وهن��اك  كرات��ن  اأي 

احلامية  للزحف  ق�سًفا ومت�سيطا!
اأي كراتن وهناك م�ساركة جليو�س من اأكر 

من ع�سرين دولة ودويلة!
اأي كراتن والأجواء م�سقوفة باأحدث اأنواع 

الطائرات الأجنبية!
ك��الم  ب��اأَنرّ  الع��امل  �سُنقن��ع  كي��َف  اأدري  ل 

املُجاِهد �سحيح؛ مع اأنه يخالف املنطق.. 
لكنن��ا �سنثب��ت اأعينه��م عل��ى روؤي��ة م�ساهد 
الإع��الم احلربي مرًة تلو اأخ��رى حتى يعلموا 
ب��اأن تل��ك الق��وات بقوته��ا وجربوته��ا، وتل��ك 
اجليو���س بعدتها وعتادها؛  ما ه��ي اإل ِق�سة.. 

اأت��ت لتغرق يف امل�ستنقع اليمني ..كما قال قائد 
الث��ورة �س��الم اهلل عليه... �سنعي��ُد لهم م�ساِهد 
اإح��راق ع�س��رات الآليات! �سنوِق��ُف اأب�سارهم 
يتقدم��ون  وه��م  الأب��اة  الفتي��ة  اأولئ��ك  عن��د 

بر�سا�ساتهم ملواجهة اجلحافل املدرعة!
�سن�س��ع املوؤ�سر عن��د ذلك القنا���س اليمني 
وهو ي�س��دد ب�ساروخه املوجه في�سطاد الآلية 

باحرتافية ومهنية!
�سنك��رر له��م م�سه��د اأولئ��ك الأ�سب��ال وه��م 
الرت��ل وميطرون��ه بقذائ��ف ل  يلتف��ون عل��ى 
تتوق��ف! �سنم��رر له��م بالبط��يء كي��ف ته��رب 
الألوية اأمام الفتية، يف فرار؛ ي�سابه الغزلن يف 
الوديان! �سنعد لهم ع�سرات بل مئات احلرائق 

امل�ستعلة واملتطايرة على امتداد ال�ساحل!
اإَنرّ ما �سط��ره املجاهدون يف الأي��ام املا�سية 
م��ن �س��رٍب وثب��ات؛ وك�س��ٍر وتنكي��ل بالغزاة، 
واإح��راق لالآليات واملدرع��ات، اإمنا هو اآية من 
اآيات الرحمن، ومعجزة من معجزات الزمان، 
ودلي��ٌل وا�س��ح وبره��ان، لكل موؤم��ن ومنافق 

وجبان؛ باأَنرّ اجلي�س واللجان..
والأوفي��اء  الثابت��ن،  ال�سجع��ان  ه��م 
املخل�س��ن، ورج��ال احلق والتمك��ن، ولوعد 
اهلل م�ستحق��ن، . يف ق��ول رب العاملن: )وكان 

حًقا علينا ن�سر املوؤمنن(

كراتي����ن كيل���و١٦!


