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اليمن .. شتاء ساخن على وقع مشاورات السويد
 ومحمد عبد السالم: يدعو اجليش واللجان الشعبية إلى اليقظة

الكشف باألرقام عن  حجم استخدام العدوان لألسلحة احملرمة في عدوانها على اليمن 

في ذكرى طرد آخر جندي بريطاني من عدن .. الشعب يؤكد السير على درب األحرار

■ شبكة سي إن بي سي األمريكية تكشف آثار عملية قاصف1 على واشنطن

الساحل الغربي: عمليات مشتركة وضربات مؤملة وتنكيل ال يتوقف

■ هجوم جـوي في مــأرب ومباغــتة في نهــم وتنكيــل في البيــضــاء.
ماوراء احلدود: املرتزقة يزحفون إلى مخالب اجليش واللجان و كمائن العبوات الناسفة

خ�������������������ال ن���������وف���������م���������ب���������ر امل������������اض������������ي:

متحدث القوات املسلحة: 
طيران العدو يكثف من غاراته ومرتزقته يصعدون 

في عدد من اجلبهات قبل انطالق املفاوضات

348

1190
14

عملية للدروع والهندسة

  عملية قنــص 

عملية للصاروخية وسالح اجلو 
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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

اليمنييين  الإعالمييين  احتيياد  كييرم 
برنامج مين ال�صمييود باإذاعة �صنعاء، 
والربنامييج الإذاعي العييدوان وحدنا، 
وحمليية حييي على خيير اليميين باإذاعة 
�صييام اإف اإم تزامناً مع الحتفال بالعيد 

الي51 لال�صتقالل ال30 من نوفمرب.
وزييير  اأ�صييار  التكييرمي  حفييل  ويف 
الإعالم �صيف اهلل ال�صامي اإلى الدور 
الكبيير جلبهيية الإعييالم يف مواجهيية 
العييدوان الذي ي�صعييى ب�صكل حثيث 
احليير  الوطنييي  الإعييالم  لإ�صييكات 
الييذي ينقل جرائمييه الوح�صية بحق 

ال�صعب اليمني .
وثميين ال�صامي لفتة الحتيياد بتكرمي 
الربامييج التي قدمييت منوذجيياً قوياً يف 
الت�صدي للعييدوان ، معربًا عن امتنانه 
لييكل اإعالمييي وفنييي وخمييرج يعمل يف 

مواجهة العدوان.
ولف��ت �إل��ى �أن �إ�سق��اط ب��ث قناة 
امل�صييرة من النايل �صييات وت�صامن 
15 قنيياة وطنييية وخارجييية معهييا 
دفييع العييدوان لإعييادة بييث القنيياة 

ب�صكل �صريع.
ونييوه الوزييير ال�صامي بيياأن الوزارة 
املحلييي  الإعييالم  دعييم  علييى  �صتعمييل 
عرب م�صارييين الأول مواكبيية الأحداث 
جميييع  مييع  بالتعيياون  با�صتمييرار 

املوؤ�ص�صات الر�صمية واخلا�صة، والثاين 
بناء اإعالم وطني قوي.

احتيياد  رئي�ييس  اأو�صييح  بييدوره 
الإعالمييين اليمنييين عبييد اهلل �صربي 
اأن التكييرمي ياأتييي تزامنا مييع الحتفال 
واإجييالء  لال�صتقييالل  الييي51   بالعيييد 

ال�صتعمار الربيطاين من اليمن.
واأ�صار اإلى اأن الربامج الوطنية التي 
مت اختيارهييا للتكييرمي خ�صعت ملعاير 
خا�صة خل�صت الى انتقاء ثالثة برامج 

جماهرية حققت �صدى وا�صع .
واأكد �صربي اأن برامج مين ال�صمود 
و العييدوان وحدنييا و حييي علييى خيير 
العمييل لعبييت دورًا كبييرًا يف مواجهيية 
العدوان و�صاهمت يف تعزيز ال�صمود و 
رفد اجلبهات �صواء من خالل التح�صيد 
والتعبئيية اأو اإر�صال قوافل العطاء الى 
جبهات العييزة و الكرامة .. من جانبهم 
ا�صتعر�ييس رئي�ييس قطيياع الإذاعة عبد 
الرحميين احلمييران ومدييير عييام اإذاعة 
�صييام اإف اإم حمييود حممد �صييرف الدين 
اأهييداف الربامييج يف مواجهيية العدوان 
ون�صالهييا يف اجلبهيية الإعالمية.. وويف 
ختام احلفل كرم وزير الإعالم و رئي�س 
احتاد الإعالمييين اليمنين الإعالمين 
يف  العامليين  واملخرجيين  املعدييين 

الربامج بالدروع و�صهادات التكرمي.

وزع الإعييالم احلربييي، م�صاهييد ميين 
ع�صكرييية جديييدة  دفعيية  تخييرج  حفييل 
حتمل ا�صم” املنت�صييرون” لرفد جبهات 
الت�صييدي للعدوان الأمريكييي ال�صعودي 

ومرتزقته.
واأجرت الدفعة عر�صاً ع�صكرياً وقتالياً 
واخلييربات  املهييارات  بع�ييس  اأظهييرت 
والأ�صاليييب وفنييون القتال التييي تلقوها 
املكثفيية..  الع�صكرييية  الييدورة  خييالل 

واحتييوت املناورة عييددًا ميين العمليات 
القتحامييات  يف  متثلييت  الع�صكرييية 
والقن�ييس و�صييرب الأهييداف بالأ�صلحة 

اخلفيفة واملتو�صطة.
واأكييد املتخرجون التحاقهييم بجبهات 
العييزة وال�صييرف للدفيياع عيين الأر�ييس 
والعر�ييس، جمددين العهييَد هلل وللقيادة 
والوطن باحلفيياظ على املبادئ والدفاع 

عن الُهوية الإميانية.

اأكد رئي�س الوفييد الوطني املفاو�س 
حممييد عبدال�صييالم الثالثيياء اأن الوفد 
لن يدخيير جهييدا لإجنيياح امل�صاورات 
احلييرب  واإنهيياء  ال�صييالم  واإحييالل 

العدوانية وفك احل�صار.
واأهيياب عبدال�صالم يف الوقت نف�صه، 
باجلي�ييس والأميين واللجييان ال�صعبية 
الييذي  العييدوان  لت�صعيييد  باليقظيية 

�صهدته اجلبهات.
يذكيير اأن الوفييد الوطنييي املفاو�س 
غييادر ع�صيير الثالثيياء مطييار �صنعاء 
ال�صويييد  دوليية  الييى  متجهييا  الييدويل 
املزمييع  امل�صيياورات  يف  للم�صاركيية 
اإجراوؤها خييالل الأيام القادمة برعاية 

الأمم املتحدة.

محمد عبد الس������الم: يدع������و اجليش 
واللجان الشعبية إلى اليقظة

متكيين رجال الأمن يف حمافظيية حجة من �صبط اإحييدى اخطر ع�صابة 
�صرقيية ال�صيارات، قام افييراد ب�صرقة عدد كبر من ال�صيارات من خمتلف 

املحافظات – مت ا�صتعادة بع�صها .
و قد اأو�صح مدير مباحث املحافظة العقيد الركن حممد �صغر دعبو�س 
، اأن �صبييط الع�صابيية جاء كنتيجة للر�صد و التحريييات و املتابعة التي 
ا�صتغرقت وقتا طويال ، حتى متكن رجال الأمن من �صبط اأول جمموعة 
ميين اع�صاء هذه الع�صابيية و هم املدعو “اكرم ال�صبوطي ” من اهايل م/
حلييج ، وقد اعتف ب�صرقة احد �صيارة من تعز ، واملدعو ” عبد اهلل �صامل 
مقبييول ” من اهايل م/ احلديدة ، وكان يقوم بتغير مالمح ال�صيارات و 

بيعها واملدعو ” يا�صر ال�صربي “من اهايل م/ حجة .
و قد القي القب�س عليهم يف مديرية باجل ، وبحوزتهم اإحدى ال�صيارات 
امل�صروقة . و بعد التحقيقات ، وجمع ال�صتدللت ، مت ا�صتخراج اأوامر 
�صبييط قهرية ميين النيابيية املخت�صة ، ومن ثييم حترك رجييال الأمن اإلى 

منطقيية اأفلح اليميين مبحافظة حجة وقانييوا باألقاء القب�ييس على ثمانية 
اأ�صخا�ييس ميين افراد الع�صابة ، مع �صبط �صييت �صيارات �صرقت من عدد 

من املحافظات ، كانت بحوزتهم .
كما اأ�صييار مدير مباحث املحافظة اإلييى اأن الع�صابة كانت توزع املهام 
بيين افرادهييا، فمنهم ميين كان يقو م ب�صرقيية ال�صيييارات، ومنهم من كان 
يقييوم بتغير مالحمها ، بينما جمموعة كانييت تقوم باإعداد وثائق ملكية 

مزورة لل�صيارات امل�صروقة ، وبيعها .
هذا وقييد مت ت�صليم ال�صيارات امل�صييردة لأ�صحابها، الذين عربوا عن 
�صكرهييم وامتنانهييم لرجييال الأميين على جهودهييم يف مكافحيية اجلرمية 

و�صبط مرتكبيها.
اإلييى ذلييك وزع العالم الأمني تقريييرا تلفزيونيا عن عملييية ال�صبط ، 

واعرافات افراد الع�صابة .

يك������رم  اليمني������ن  اإلعالمي������ن  احت������اد 
ثالثة برامج إذاعية 

تخرج دفعة عسكرية جديدة باملنطقة العسكرية املركزية

أكثر من30 شهيدًا وجريحًا بغارات طيران العدوان في احلديدة وصعدة خالل 3 أيام

�صن طييران العييدوان ال�صعييودي الأمريكي، 
خييالل �صاعات يييوم الأجد والثنيين والثالثاء، 
�صل�صليية غييارات علييى عييدة حمافظييات، خملفا 
�صهداء وجرحييى واأ�صرارا مادييية يف املمتلكات 

العامة واخلا�صة.
حيييث ا�صت�صهاده طفلة وجييرح عدد من اأفراد 
اأ�صرتهييا جييراء الق�صف املكثف لقييوى العدوان 
علييى مدينيية الدريهمي، حيييث اأفاد م�صييدر باأن 
الغزاة املرتزقيية قاموا بق�صف مدينة الدريهمي 

باأكرث من 50 �صاروخ كاتيو�صا.
و�صن طران العييدوان 4 غارات �صمال مدينة 
ال�صبيياب وعلييى مبنييى مبنطقة الكثيييب، وعلى 
منطقة اجلبلية مبديرية التحيتا، فيما ا�صتهدف 
الغييزاة واملرتزقة قرية حمييل ال�صيخ يف منطقة 

كيلو16 ب�صواريخ كاتيو�صا.
علييى  غارتيين  الطييران  �صيين  �صيين  يف حيين 
فيمييا  باقييم،  مديرييية  يف  املواطنيين  ممتلييكات 
ا�صتهييدف بق�صف �صاروخي ومدفعي قرى اآهلة 

بال�صكان يف مديرية منبه احلدودية.
ويف �صنعيياء، �صن طران العييدوان 5 غارات 
علييى منطقة جربييان مبديرية �صنحييان، وغارة 
علييى مع�صكر ال�صيانيية و�صييط العا�صمة، و12 
غييارة علييى مديرييية نهييم.. ويف حمافظة حلج، 
مواطيين  العدوان منييزل  مرتزقيية  ا�صتهييدف 
يف قرييية ثييربة مبنطقيية ال�صريحيية باملدفعييية، 
مييا اأدى اإلييى ا�صتعييال النييران فيييه.. ويف يوم 
الثنيين ا�صت�صهييد �صبعة مواطنييون وجرح 13 
اآخرون بغارات طران العدوان على حمافظتي 
احلديدة و�صعدة، وا�صتهدف ق�صف �صاروخي 
ومدفعي الأحييياء واملناطق الآهليية بال�صكان.. 
واأكد امل�صدر ا�صت�صهاد مواطنن اثنن واإ�صابة 
ثالثة اآخرييين بغارة على املينيياء، واأن مرتزقة 
العدوان ق�صفوا مدينة الدريهمي باأكرث من 100 
قذيفة مدفعية ت�صببت يف دمار للمنازل واأ�صرار 
كبييرة يف جامييع التي�صيير واجلامييع الكبر يف 
املدينيية، كما ا�صتهدفييوا ب�صواريييخ الكاتيو�صا 

قرية الزعفران يف كيلو16 بالدريهمي.
تقييل  مواطيين  �صيييارة  الطييران  وا�صتهييدف 
مو�طن��ن يف مديري��ة كتاف م��ا �أدى �إلى �سقوط 
اأربعيية �صهييداء وت�صعيية جرحى، كمييا ا�صت�صهد 
مواطيين وجرح اآخر بغارة علييى مديرية باقم..  
وتعر�صييت املديرية لع�صييرات الغارات وق�صف 
�صاروخي ومدفعي �صعودي مكثف.. وا�صتهدف 
ق�صييف �صاروخي ومدفعي �صعييودي قرى اآهلة 

بال�صكان يف مديرية منبه احلدودية.
و�صيين الطييران املعييادي اأربييع غييارات على 
مديريتي حر�س وميدي مبحافظة حجة، وثالث 
غييارات على منطقة جربييان مبديرية �صنحان يف 

حمافظة �صنعاء.
ويف يييوم الحييد وا�صييل العييدوان الأمريكييي 
ال�صعييودي ا�صتهداف املواطنيين وممتلكاتهم يف 
حمافظات �صعييدة واحلديييدة و�صنعاء، حيث 
�صيين 38 غييارة وق�صف باأكييرث ميين 181 قذيفة 

مدفعية على مديرية باقم ب�صعدة واحلديدة. 

أمن حجة يضبط اخطر عصابة لسرقة السيارات و يسترد عدد كبير منها 
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عدسات اإلعام احلربي:

تقارير

احلقيقة: جميل مسفر احلاج   

لع��ب الإعالم احلربي التابع للجي�ش 
واللج��ان ال�شعبي��ة دورا حموري��ا يف 
معادل��ة ال��رد وال��ردع عل��ى العدوان 
الأمريك��ي ال�شعودي ال��ذي �شن على 
بالدن��ا منذ ما يقارب اأربع��ة اأعوام.. 
الإع��الم احلرب��ي  فكان��ت عد�ش��ات 
حا�ش��رة يف كل اجلبهات توثق وتوزع 
عمليات اجلي���ش واللج��ان ال�شعبية 

منذ اللحظة الأويل وحتي اليوم.
واليمنيييون  عمومييا  العييامل  اأ�صبييح  وقييد   ■
خ�صو�صييا ينتظرون كل جديد ميين امل�صاهد التي 
وثقتها عد�صات الإعالم احلربي، والتي تظهر بكل 
�صفافييية �صر املعييارك والبطولت التييي يحققها 
املجاهييدون �صييوًء يف القوات الربييية اأو البحرية 
اأو اجلوية، وما تتلقاه قوى العدوان ومرتزقتهم 
من خ�صائر ب�صرية ومن عتاد ع�صكري  متنوع  يف 

خمتلف اجلبهات.

 ومييع كل عملييية اقتحييام ملجاهييدي اجلي�ييس 
واللجييان ال�صعبييية على مواقييع ومناطق العدو 
ال�صعييودي ومرتزقته يف جبهات ما وراء احلدود 
وجبهييات الداخل، كانت عد�صيية الإعالم احلربي 
ترافق وتوثق ما يحققه املجاهدون من بطولت، 
وهم ينكلون بجي�س العدو ال�صعودي ومرتزقته، 
وتظهر حجييم اخل�صائيير يف اجلنييود ال�صعودين 
وعتادهييم الع�صكييري، وتظهيير امل�صاهييد اخلوف 
والهلع وهم يفرون تاركن عتادهم وحت�صيناتهم 
الع�صكرييية، ومييا يغتنمييه املجاهييدون من �صالح 
وعتاد خفيف ومتو�صط مما ي�صهل حملة واأحراق 

العتاد الثقيل.
عد�صة الإعالم احلربي كانت حا�صرة يف دائرة 
الت�صنيع الع�صكري مييع كل اأجناز فيها، لتك�صف 
م�صاهدها للعامل مييا مت �صناعته من �صالح جديد 
يف هييذه الدائرة الهامة والتييي كان لها زخم كبر 
يف ازاحيية ال�صتييار عيين العديييد ميين املنظومييات 
ال�صاروخييية والتييي كانييت باكورتهييا منظوميية 
النجم الثاقب مرورا مبنظومة زلزال البالي�صتية 
و�صول اإلى منظومات بييركان املتعددة وطويلة 

املدي، كما ا�صتطاعيية دائرة الت�صنيع الع�صكري 
ت�صنيييع طائرات م�صرة بدون طيار، وقنا�صات 
خمتلفيية يف املدي والت�صويييب، اجنازات كبرة 
وعظيميية كان لهييا وقييع كبيير يف ميييدان املعارك 
ومثلييت معييادة ردع للعدوان، ويف هييذا املقام ل 
ميكيين ايجيياز بفقييرات تكتييب على عجييل، ولكن 
الإعالم احلربي ا�صتطاع تو�صيح ما مت �صناعته 

اأول باأول.
وبعد ازحه ال�صتار عن املنظومات والطائرات 
امل�صييرة وغرهييا ميين ال�صناعييات الع�صكرييية 
امل�صنوعيية حمليا وباأيادي مينية، كانت عد�صات 
الإعييالم احلربييي توثق وتييوزع م�صاهييد ادخال 
اأي �صالح جديييد من عمليات اأطييالق ال�صواريخ 
وعمليات الطييران امل�صر ور�صد جتمعات قوى 

العدوان ومرتزقتهم والتي كان اأخرها يف ال�صاحل 
الغربييي، ناهيك عيين عمليات القن�ييس يف خمتلف 
اجلبهييات.. ومييع كل لقطيية وم�صهييد ي�صتب�صيير 
املوؤمنيين بالن�صيير، وتزيدهم اإميانييا ويقينن باأن 

وعد اهلل حق يف ن�صر عبادة املوؤمنن.
ومييع مييرور ا�صهيير العييدوان اثبييت الرجييال 
اأنهييم  احلربييي  الإعييالم  يف  العمليين  املوؤمنييون 
ميثلييون ركيييزة ا�صا�صييية يف ردع العييدوان ويف 
دح�س افييراءات الت�صليل الإعالمييي الذي داأب 

علية منذ بداء العدوان.
 وبهييذا العمييل العظيييم ومييا تركييه الإعييالم 
احلربييي ميين ار�صيف حربييي عني بييكل امل�صاهد 
احلقيقيية، �صيكييون هييذا الر�صيييف ارث يتناقله 

العامل واليمنيون عرب الجيال.
لقييد �صطر جماهدو اجلي�ييس واللجان ال�صعبية 
يف الإعييالم احلربييي ب�صمييه كبييرة يف مواجهيية 
العييدوان الأمريكييي ال�صعودي، كل ذلييك كان له 
ثمن، ع�صييرات ال�صهداء باأرواحهييم الطاهرة من 
كييوادر وم�صييوري الإعييالم احلربييي �صقطت يف 

ميادين اجلهاد.

 َ َدُق��وا َم��ا َعاَه��ُدوا الَلهّ ِمِننَي ِرَج��اٌل �شَ ��َن اْلُوؤْ  ِمهّ
َعَلْي��ِه، ترك��وا منازلهم وهاج��روا يف �شبيل الل 
متوجه��ني اإل��ى جبه��ات الع��ز والكرام��ة، اأنهم 
رج��ال الل من الجاهدي��ن يف اجلي�ش واللجان 
ال�شعبي��ة الذي ينكلون بالأع��داء يف خمتلف 
اجلبهات، فهها هم يزف��ون كما عهدناهم الينا 
م��ا �شطروه م��ن بطولت وانت�ش��ارات، وما حلق 
بالع��دو من خ�شائر يف عدي��دة وعتاده، ويف ما 
يل��ى تلخي�ش ل��ا مت ر�شده م��ن عمليات خالل 

�شهر نوفمرب الا�شي. 
■ والييذي ت�صدى فيه جماهدو اجلي�ييس واللجان ال�صعبية  
لأكييرث ميين 50 حماوليية هجومييية لقييوات العييدو يف حميياور 
وجبهييات احلييدود، خالل الع�صييرة اأيام املا�صييية، وقد كانت 
معظييم تلك املحيياولت ا�صتهدفييت مديرية باقييم قبالة ع�صر 
وكذلك رازح قباليية جيزان رافق املحاولت الهجومية ق�صف 
جوي مكثف ملروحيات البات�صي والطران احلربي، وتكبدت 

قوات العدو خ�صائر كبرة يف الأرواح والعتاد.
متحييدث القييوات امل�صلحة العميييد يحيي �صريييع يف موؤمتر 
ال�صحييايف عقييدة يوم الثنيين يف �صعدة بتاريييخ 3 دي�صمرب، 
قييال: توؤكد جبهات احلدود حقيقة املقاتل اليمني الذي واجه 
ويواجييه اأعتييى اأنييواع الأ�صلحيية �صاربيياً املثييل يف ال�صجاعة 
والقييدام والت�صحييية ميين اأجل بلييده و�صعبه ، لفتييا الى اأن 
العدوان يحاول من خالل الت�صليل العالمي والت�صوي�س على 

طبيعة وخارطة املواجهات يف اجلبهة احلدودية.

 تدمير 35 آلية ومدرعة ومصرع وإصابة أكثر من 206مرتزقًا
اأكييد العميييد �صريييع اأن قواتنييا ل تييزال ثابتيية و�صامدة يف 
مواقعهييا املتقدمة بع�صيير وجيزان وجنييران واأن حماولت 
العدوان حتقيق بع�س الخراقات ف�صلت واملوقف القتايل يف 

كافة اجلبهات ل�صالح لقواتنا.
وقييال : ت�صيطيير قواتنييا علييى مرتفعييات ا�صراتيجييية يف 
جيييزان ومواقع لها اأهمييية من الناحييية الع�صكرية يف كل من 
ع�صر وجنران، ويف ظل حديث العدوان عن ال�صالم كان هناك 
اأكييرث من 90 حماولة ت�صلل وحماولت تقدم يف بقية اجلبهات 
منهييا 11 حماوليية يف ال�صاحييل الغربي توزعت علييى اجلبلية 

وحي�س وكيلييو 16والدريهمي، وبلغت خ�صائيير العدو يف تلك 
املحاولت 35 اآلية ومدرعة اإ�صافة الى م�صرع وا�صابة اأكرث 

من 206معظمهم من املرتزقة. 

إفشال أكثر من 85 زحفًا
ت�صييدى جماهدو اجلي�ييس واللجان ال�صعبييية لأكرث من 22 
حماولة هجومية منها 13حماولة باجتاه جبل النار يف حر�س 
وما جاوره و9 حماولت على حران ومفرق عاهم، ويف حلج 
وتعييز مت الت�صدي لأكرث من 25حماولة ت�صلل وهجوم لقوات 
العدو6منهييا باجتيياه كر�ييس و6باجتيياه الكدحيية و7باجتيياه 
القبيطيية و6 يف حيفان ،اأمييا يف البي�صاء مت الت�صدي لأكرث من 
15 حماوليية هجومية يف مناطييق متفرقة باجتاه قانية وناطع 
وذي ناعييم ويف اجلييوف مت الت�صييدي لييي 3 حميياولت يف خب 

وال�صعف.  

تنفيذ أكثر 76 عملية إغارة على مواقع العدو
وردًا علييى الت�صعيييد الع�صكري امل�صتمر ميين قبل العدوان 
قال العميد �صريع: نفذت قواتنا بنجاح 20 عملية هجومية يف 
جبهات احلدود وقبالة باقم ورازح واملالحيط  ونفذت قواتنا 
56عملييية اإغييارة واقتحييام يف بقييية اجلبهييات منها15عملية 
هجومية يف ال�صاحل الغربي يف كيلو 16ويف حي�س والدريهمي 
واجلبلييية واجليياح والتحيتييا و16عملية هجومييية يف كر�س 
والقبيطيية بلحييج والكدحيية وحميير وال�صبيياب وبيير با�صا 

ومقبنة وحيفان والوازعية بتعز. 
و6عمليييات هجومية يف امل�صلييوب واملتون وخب وال�صعف 
باجلييوف و7 عمليييات يف قانييية وناطييع ومع�صكيير مييا ي�صمى 
بالقاعييدة يف ال�صحاكييي بالبي�صيياء و6عمليييات هجومييية يف 

مري�س ودمت بال�صالع وعمليتن يف نهم.   

7 عمليات للقوة الصاروخية 
ال�صاروخييية 7عمليييات ب�صواريييخ  القييوة  نفييذت  حيييث 
بال�صتييية " بدر1بي " ا�صتهدفت مع�صكرات وجتمعات الغزاة 
يف ميدي ونهم وقبالة منفذ علب بع�صر ويف ال�صاحل الغربي، 
وكانييت العملية البرز ا�صتهداف مرب�س مروحيات البات�صي 
يف جنران وتوؤكد املعلومات ال�صتخبارية وقوع الع�صرات ما 
بن قتيل وم�صاب من قوات العدو جراء هذه العمليات اإ�صافة 
الييى تدميير مراب�س مروحيييات البات�صييي، ويف عملية ميدي 
توؤكد معلومييات اجلي�س واللجييان ال�صعبييية ال�صتخباراتية 
�سق��وط 70ما بن قتيييل وم�صاب، كما نفييذت وحدة املدفعية 
عييدة عمليييات ا�صتهدفت اآليييات وجتمعات الغييزاة باأكرث من 

2000قذيفة مدفعية. 

7 عمليات لسالح اجلو املسير
 �صييالح اجلييو امل�صيير هييو الآخيير نفييذ 7 عمليييات يف 
ال�صاحييل الغربييي ونهييم، كمييا نفييذت وحييدة الهند�صة 

244عملييية ا�صتهدفييت معظمهييا جتمعييات وحتييركات 
قييوات العدو واآلياتييه ا�صافة الى 82عملييية ا�صتهدفت 
الآليييات و41عملييية ا�صتهدفييت املدرعييات و15 عملية 
�صييد التح�صينييات، و126عملييية يف ال�صاحييل الغربييي 

و50عملية يف احلدود.  

قنص 1190 مرتزقًا بينهم سعوديون وسودانيون
بدورهييا قامت وحييدة القنا�صة بتنفيييذ 1190عملية 
منهييا 382 عملية يف جبهييات احلييدود اأدت الى م�صرع 
26جنديييا �صعوديييا و4�صودانييين و323 مرتزقا، ففي 
اجلوف مت تنفيذ 64عملية و120يف نهم و259 يف ماأرب 
ويف تعز وحلج اأدت عمليات القن�س الى م�صرع جندين 
�صودانييين و288مرتزقييا، ويف ال�صاحييل الغربي نفذت 

68عملية اأدت الى م�صرع 5�صودانين و55مرتزق. 

الدروع والهندسة نفذت 348 عملية
يف  104عمليييات  نفييذت  الييدروع  �صييد  وحييدة  اأمييا 
خمتلف اجلبهييات منهييا 44عملية ا�صتهدفييت جتمعات 
اأفييراد وقيادات و60عملية ا�صتهدفييت اآليات ومدرعات 
ودبابييات .. كمييا نفييذت وحييدة الهند�صيية 244عملييية 
ا�صتهدفييت معظمهييا جتمعييات وحتركات قييوات العدو 

واآلياته.

ت�����رص�����د ب������ط������والت امل����ج����اه����دي����ن ف������ي امل�������ي�������دان وت����ك����ش����ف ت���ض���ل���ي���ل ال������ع������دوان

تنفيذ 348عملية للدروع والهندسة، و14 عملية للصاروخية وسالح اجلو وقنص 1190 مرتزقًا وغازيًا
خ���������������������ال ن���������وف���������م���������ب���������ر امل�������������اض�������������ي:
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احلقيقة -  متابعات
■ �صهييدت عييدد ميين العوا�صييم واملييدن العربييية م�صييرات ووقفييات 
ت�صامنييية مييع ال�صعييب اليمنييي وتنديييدا با�صتمييرار ارتييكاب النظييام 

ال�صعودي اجلرائم بحق املدنين
ففي بغداد �صهدت مظاهرة حا�صييدة ت�صامنا مع ابناء ال�صعب اليمني 

الذي يتعر�س للظلم منذ اربع �صنوات م�صت
وادان امل�صاركون يف الوقفة ا�صتمرار دول العدوان على اليمن يف �صفك 

دم اأبناء ال�صعب اليمني وفر�س احل�صار املطبق على اليمن
وعرب امل�صاركون من ابنيياء بغداد عن اعجابهم ب�صمود اأبناء ال�صعب 

اليمني وثباته يف وجه اكرب موؤامرة حيكت عليه  
ويف تون�س خرج الآلف مب�صرات �صعبية معربين عن رف�صهم لزيارة 
بن �صلمان البلد الثورة.. وعرب املتظاهرون عن ا�صتيائهم قبول احلكومة 

التون�صية زيارة قاتل اطفال اليمن لبالده
وطالبييت موؤ�ص�صييات مدنييية وحقوقييية تقييدمي ويل العهييد ال�صعودي 

ملحكمة اجلنايات الدولية باعتباره جمرم حرب.
ويف اجلزائيير عربت موؤ�ص�صات مدنية واحييزاب �صيا�صية عن ا�صتيائها 

لزيارة بن �صلمان
واعتربت الزيارة انها حماولة من ال�صفاح لتجميل نف�صه

ورف�صييت تدني�ييس املجرم لبلد املليييون �صهيد موؤكييدة ان اجلزائر بلد 
قييوي ول يحتيياج اإلى م�صاعدات مالية يكون ثمنهييا ال�صمت عن اجلرائم 

التي انتهكت كل القوانن الدولية والإن�صانية
ويف م�صر عربت نقابة ال�صحفين امل�صرين عن ا�صتيائها ب�صاأن زيارة 
بيين �صلمييان مل�صر ورف�صييت احييزاب �صيا�صية ومنظمييات املجتمع املدين 
ال�صيا�صييات التييي ينتهجها النظام امل�صييري مقابل فتات ميين املال ثمنها 

تخلي القاهرة عن موقفها الأخالقي جتاه اجلرائم التي ترتكب باليمن 
هييذا. ونظييم عييدد ميين الن�صطيياء واحلقوقيييون وقفيية احتجاجييية يف 
بروك�صييل نددوا فيها باملذابييح التي يرتكبها  النظييام املجرم بحق ن�صاء 

واأطفال اليمن
وطالييب املحتجييون ب�صرورة تقييدمي ال�صفيياح �صلمان وابنييه ملحكمة 

اجلنايات الدولية لياأخذ جزاء ما اقرف 
جتييدر الإ�صارة اإلييى اأن ويل العهد ال�صعودي حممد بن قام بزيارة اإلى 
عييدد من الييدول العربية بهدف اخلروج ميين العزلة الدولييية حيث بات 
ينظر اإليه اأنه  اأكرب املجرمن اإرهابا  يف العامل وقد �صببت له تلك اجلولة  

اإهانة مل يتلقها امر �صعودي من قبل.

■ ودعييا امل�صاركييون كافيية الأ�صيير والقبائل 
الأحييرار اإلييى دعييم اجلبهييات باملييال والنف�س 
دفاعاً عيين الدين والوطيين والأر�س والعر�س 
وحماربة قييوى ال�صتكبار وعلى راأ�صها اأمريكا 
والكيييان ال�صهيييوين واأذنابهييم يف املنطقيية من 

ال�صعودية والإمارات .
ال�صمييود ملواجهيية  ال�صتمييرار يف  واكييدوا 
العييدوان وال�صيير على نهييج ال�صهييداء يف دفع 
الظلم وت�صييير القوافل ورفييد اجلبهات باملال 

والرجال حتى حتقيق الن�صر املوؤزر.
اأبنيياء ووجهيياء   ويف مديرييية معيين نظييم  
املديرية باأمانة العا�صميية وقفة قبلية م�صلّحة 

وت�صير قافلة 
ا�صتجابيية وترجمييًة لدعييوة ال�صيييد القائييد 
عبدامللك بدرالدين احلوثي حفظه اهلل يف ذكرى 
املولييد النبييوي ال�صريف لهذا العييام 1440هي، 

لرفد اجلبهات باملال والرجال.
احتييوت القافليية التييي حملييت ا�صييم "قافلة 
الر�صييول الأعظييم " على اأ�صنيياف متنوعة من 
والب�صكويييت  والع�صييرات  الغذائييية  املييواد 
والأجبييان واحللويييات وغرها ممييا يحتاجه 

املجاهييدون يف اجلبهييات، اإ�صافييًة لعييدد ميين 
الدراجات النارية والبجامات.

 ومت تنفيييذ عر�ييس ع�صكييري عقييب الوقفيية 
يف ر�صاليية هاميية لقييوى العييدوان باجلهوزييية 
القتالية العالييية لأبناء املديرية لرفد اجلبهات 

حتى اإحراز الن�صر الذي وعد اهلل.
ويف حمافظيية تعييز عقييد �صبيياح اخلمي�س ،  
اجتميياع مو�صييع �صم مييدراء عمييوم املديريات 
يف مربييع ال�صاحييل الغربييي وعييددا ميين مدراء 
ومييدراء   ، املحافظيية  يف  التنفيذييية  املكاتييب 
اإلييى عييدد  اإداراتهييا باملديريييات ، بالإ�صافيية 
ميين ال�صخ�صيييات الجتماعييية ، والع�صكرييية 
والأمنييية.. ويف حمافظيية ميياأرب نظييم اأبنيياء 
منطقيية وادي حبيياب مبديرية �صييرواح وقفة 
احتجاجييية و قافليية غذائييية  دعمييا وا�صنييادا 
لأبطال اجلي�س واللجان ال�صعبية املرابطن يف 

جبهات العزة والكرامة.
احتييوت القافليية علييى كميييات ميين املييواد 
ميين  وعييدد  املتنوعيية  والتموينييية  الغذائييية 
روؤو�س الغنام واملييال واملجوهرات ياأتي ذلك 
يف اإطييار الدعييم املتوا�صل والتالحييم ال�صعبي 
واملجتمعي مع ما يحققه املجاهدون من ابطال 

اجلي�ييس واللجييان ال�صعبييية يف كافيية املحاور 
واجلبهييات وامليادييين البطوليية والثبييات وما 
ي�صطرونييه ميين مالحييم بطولييية واأ�صطورييية 

خالدة.
وخييالل ت�صييير القافليية الغذائية نفييذ ابناء 
منطقيية وادي حبيياب ب�صييرواح وقفيية قبلييية 
جرائييم  با�صتمييرار  فيهييا  نييددوا  احتجاجييية 

العدوان ال�صعودي الغا�صم على بالدنا
ويف حمافظيية حجيية قييام املجل�ييس املحلييي 
مبديرية الكعيدنيية بزيارة ميدانييية اإلى اأبناء 
عزليية بني ن�صيير حملة النزول امليييداين للح�صد 
والتعبئيية العامة وتعزيييز التكافل الجتماعي 
ورفييد اجلبهييات باملييال والرجييال وموا�صليية 
الت�صييدي للعييدوان ال�صعييودي الأمريكي على 

اليمن.
ويف مديرييية خييران  نظم اأبنيياء عزلة �صرق 
اخلمي�صيين مبحافظيية حجة وقفيية احتجاجية 
�صييد العييدوان ال�صعودي المريكييي وجرائمه 
وممتلكاتهييم  املدنييين  حييق  يف  املتوا�صليية 
باملديريييات احلدودييية ميين حجييه و�صعييدة 
وكذلييك ا�صتهدافه لالأحييياء املاأهوليية بال�صكان 
يف احلديييدة ،وال�صمت العاملي جييراء همجية 

العدوان وتخبط مرتزقته.
العطيياب  عزليية  نظمييت  اب  حمافظيية  ويف 
مبديرية بعدان حمافظة اإب وقفة قبلية م�صلحة 

حت�صيدا ورفدا للجبهات �صد العدوان.
عزليية  اأبنيياء  نظييم  العدييين  مديرييية  ويف 
القا�صمييية مبديرييية العدييين وقفيية جماهرية 
�صييد  اجلبهييات  ورفييد  والتعبئيية  للتح�صيييد 
العييدوان بالرجييال .. ويف الوقفة حتدث ع�صو 
املكتييب ال�صيا�صييي لأن�صييار اهلل الدكتور حزام 
الأ�صييد ورئي�ييس الكتليية الربملانييية للمحافظيية 
احمد النزيلييي ووكيل املحافظة حارث املليكي 
وم�صييوؤول اأن�صار اهلل يف مديريات العدين عمار 
النمييري حيييث اأو�صحوا يف كلماتهييم اأن الدور 
املعييول علييى كل اأبنيياء ال�صعب كبيير وعظيم 
�صيمييا يف هييذه املرحلة ميين عمر هييذا العدوان 

الذي ي�صعى للت�صعيد يف خمتلف اجلبهات بعد 
اأن عجز عن حتقيق النت�صار على مدى الأربع 

�صنوات املا�صية. 
ويف مديرييية يرمي عقد لقيياء مو�صع للخطباء 
واملر�صدييين برئا�صيية وكيييال املحافظيية �صالح 
حاجييب وراكان النقيييب للتح�صيييد والتوعييية 

مبخططات العدوان وموؤامراته. 
ميين  عييدد  نظمييت  ذمييار  حمافظيية  .ويف 
الحتفييالت والفعاليات بذكييرى عيد اجلالء ا 
يف مدار�ييس مديريات حمافظة ذمار احياء لهذه 
املنا�صبة يف طرد اآخر جندي بريطاين من جنوب 

اليمن وا�صتنييكار جلرائم العييدوان ال�صعودي 
المريكي التي يرتكبها بحق الأبرياء وتدمره 
البنييية التحتييية، كذلييك التنديد باإغييالق قناة 
امل�صييرة الف�صائييية واعالن الت�صاميين الكامل 

�صد من ي�صعى لإغالقها
ويف مديرييية و�صيياب العييايل نظييم تربويييو 
وطالب جممع النور املغارب بني �صعيب وقفة 
احتجاجييية وذلييك مبنا�صبيية عيييد ال�صتقييالل 
ميين ال�صتعمييار الربيطيياين البغي�ييس والييذي 
المريكييي  اجلديييد  للم�صتعميير  امتييداد  هييو 

وال�صعودي والماراتي

في ذكرى طرد آخر جندي بريطاني من عدن :

شعب املدد يجود باملوجود ويؤكد السير على درب األحرار

الشعوب العربية تخرج عن صمتها وتعلن تضامنها مع الشعب اليمني  

احلقيقة -  متابعات
ج����ادت مختل����ف القبائل واالس����ر اليمنية بقواف����ل غذائية دعما 
ألبطال الجيش واللجان ومؤكدة في وقفات مس����لحة السير على نهج 

األحرار حتى طرد المحتلين الجدد
ففي محافظة صنعاء قدمت أسرتا آل الفران وآل جحاف بمديرية 
الثورة بأمان����ة العاصمة قافلتان غذائي����ة وإيوائية للجيش واللجان 

الشعبية المرابطين في الجبهات ومنها جبهة الساحل الغربي.
تحت����وي القافلتي����ن على م����واد غذائي����ة وعصائر ومياه ومواش����ي 
ومالبس ش����توية دعمًا وإس����نادًا ألبطال الجيش واللجان الش����عبية 
الذي����ن يقدمون أرواحهم رخيصة في س����بيل الل����ه دفاعا عن اليمن 

وأمنه واستقراره في جبهات العزة والكرامة.
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حلفاء األمس أخصام اليوم
هذا التهييام طبيعي وتوّجهييه وا�صنطن 
واجلغرافيييا  التاريييخ  يف  لأخ�صامهييا 
والقت�صيياد، وياأتي اأي�صيياً يف اإطار معادلة 
التقابل والتفا�صل بن نظامي الدميقراطية 
رو�صيييا  بيياأن  العلييم  مييع  وال�صراكييية، 
نفهما وا�صنطن يف خانة  وال�صن اللتن ت�صّ
الأعداء، كانتييا �صريكتن للوليات املتحدة 
الأمريكييية يف مواجهة مثّلييث برلن وروما 
وطوكيو حتت راية اأملانيييا النازية بقيادة 
اأدولف هتلر خالل احلييرب العاملية الثانية 
عييام 1945، وذهييب �صحييية هييذه احلرب 
مييا يقرب ميين 26 مليوناً ميين دول الحتاد 
ال�صوفييتييي و20 مليونيياً ميين ال�صيين وما 
يزيييد قلييياًل عيين 400 األييف ميين الوليييات 
املتحييدة الأمريكية، هييذا عدا عن احلروب 
الكييرة  �صييرق  يف  اأمريييكا  اأ�صعلتهييا  التييي 
الأر�صية �صد اليابان ويف الكوريتن، والتي 
ا�صتنزفت الطاقييات الب�صرييية والع�صكرية 
وانتهييت  املنطقيية،  لييدول  والقت�صادييية 

اأخرًا اإلى متركز القواعد الأمريكية فيها.

مئات املاليني ضحايا حروب أمريكا
مركييز  مدييير  قييّدم  ال�صييياق،  هييذا  ويف 
اأبحيياث العوملة الباحييث الربيطاين مي�صيل 
ت�صو�صودوف�صكييي درا�صيية موّثقيية ن�صرهييا 
موقع »غلوبييال ري�صر�س« اأفادت باأن عدد 
الأ�صخا�ييس الذييين قتلييوا ب�صبييب �صل�صليية 
وغيير  امل�صتمييرة  والنقالبييات  احلييروب 
املنقطعيية والعمليات التخريبييية الأخرى 
التييي نفذتها الوليييات املتحدة منييذ نهاية 
اليييوم،  حتييى  الثانييية  العاملييية  احلييرب 
يراوح ما بن 20 و30 مليون �صحية، اأي 
ما يقارب �صعف عدد الوفيات الناجمة عن 
احلرب العاملية الأولى، ول نغفل اجلرحى 
علييى  القييدرة  يفقييدون  مييا  غالبيياً  الذييين 
ال�صتمرار يف حياتهييم الطبيعية، ويعانون 
اجل�صدييية  الإعاقيية  ميين  خمتلفيية  اأنواعيياً 
والنف�صييية، ويقّدر اخلييرباء اإنييه بالن�صبة 
لييكل �صخ�ييس ُقتييل يف احلرب هنيياك ع�صرة 
اآخييرون يف عداد اجلرحى، وهييذا يعني اأن 
عييدد الأ�صخا�س الذييين اأ�صيبوا يف حروب 
الوليات املتحييدة ي�صل اإلى مئات املالين 

من الب�صر.

أضرار في البشر واحلجر
وتوّثييق الدرا�صة احلييروب والنقالبات 
التييي نفذتها الوليييات املتحدة يف 30 دولة 
اآ�صيوييية واأفريقييية واأوروبييية ويف اأمريكا 

الالتينييية، وتك�صف اأن القييوات الع�صكرية 
الأمريكييية م�صوؤولة ب�صكل مبا�صر عن وفاة 
مييا بيين 10 و 15 مليييون �صخ�ييس، ب�صبب 
احلييروب الكييربى �صييد كوريييا وفييتنييام 
وحربييي العراق، وما بيين 10 و14 مليون 
وفيياة ناجمة عن احلييروب بالوكاليية التي 
املتحالفيية  امل�صلحيية  القييوات  خا�صتهييا 
التييي تدّربهييا وتديرها وتدعمهييا الوليات 
املتحييدة يف اأفغان�صتييان واأنغول والكونغو 
وال�صييودان وغواتيمال وبلدان اأخرى، هذا 
عدا عيين الأ�صرار املتعلقيية بهذه احلروب 
من جماعات واأوبئيية وتدمر للبيئة ب�صكل 
مبا�صيير واآين اأو متييدّرج ميتييد على �صنوات 
ب�صبييب تلّوث الهواء واملاء وت�صّمم الربة، 
والأ�صييرار اجلينييية ب�صبييب الديوك�صيين 
الييذي كانييت الطائييرات الأمريكييية تلقيييه 
علييى رقعيية احلييرب ول �صيمييا يف فييتنام 
التاأثيير  عيين  ف�صيياًل  وكمبوديييا ولو�ييس، 
�ل�سلب��ي يف �لرب��اط �الجتماع��ي �لناجت عن 
التهجيير الق�صييري للطاقات ومييا يتعّلق به 
من ا�صتغييالل وا�صتعباد للمييوارد الب�صرية 

يف املجالت املختلفة.
CIA حروب الـ

يقييول زبغينيييو بريجن�صكي الييذي �صغل 
م�صت�صييارًا لالأميين القومييي لييدى الرئي�ييس 
الأمركييي جيمييي كارتر بيين عامي 1977 
ال�صتخبييارات  وكاليية  اإن  و1981، 
املركزييية )CIA( نّظمييت حربيياً بالوكالة 
ودّربييت  اأفغان�صتييان،  يف  الثمانينيييات  يف 
بيين  اأ�صاميية  مييع  بالتعيياون   - و�صّلحييت 
لدن وباك�صتييان - اأكييرث ميين مئيية األف من 
القييوات ال�صوفياتية،  “املجاهدين” لقتال 
ويو�صح اأن هييذه التدريبات بداأت يف متوز 
/ يوليييو 1979، اأي قبل خم�صيية اأ�صهر من 
التدخل ال�صوفييتي يف اأفغان�صتان؛ كما تقف 
الييي )CIA( خلف تنظيم اأكييرث النقالبات 
دموييية يف اإندوني�صيييا عييام 1965، حيييث 
�صّلمييت قائميية اأول 5 اآلف �صيوعي ومئات 
اآخرييين اإلى فرق القتل الإندوني�صية لتنفيذ 
حكييم الإعدام بهييم، وو�صل عييدد الذين مت 
قتلهييم اإلييى نحييو 3 مالييين �صخ�ييس.. ول 
نن�صييى فاتييورة الييدم الكبرة التييي دفعها 
كل ميين اإيييران والعراق يف حييرب حّر�صت 
اإ�صعالهييا  وا�صنطيين �صييدام ح�صيين علييى 
لثميياين �صنييوات ميين ال�صتنييزاف الب�صري 
والقت�صييادي، وكانييت ال�صعودية ومعظم 
الدول العربية متوّرطة فيها ب�صكل مبا�صر، 
وانتهييت بوقف احلييرب، وبعدهييا مت غزو 
مبا�صر ميين قبل القييوات الأمريكية للعراق 

وال�صتيالء على ثرواته ومقّدراته، وموت 
اأبناء �صعبه وتخريب ركائز ا�صتقراره.

أمريكا وأوروبا شركاء السعودية في جرمية اليمن
�صيا�صيية  يف  وا�صنطيين  ت�صتميير  واليييوم 
ح�صيياد الييدم، حيييث توا�صل دعييم اململكة 
ال�صعودييية والإمييارات يف اإطييار التحالييف 
ميين  الرغييم  علييى  الييدويل،   - العربييي 
العرا�صييات التييي �صّجلها قبييل اأّيام نحو 
63 ميين اأع�صاء جمل�س ال�صيييوخ الأمريكي 
لإجييراء نقا�س حييول قرار يدعييو اإلى اإنهاء 
تورط �لقو�ت �مل�سّلحة �الأمريكية �ملبا�سرة 
يف احلييرب ال�صعودييية علييى اليميين، وهي 
اعرا�صييات ل تعك�س توّجهيياً ر�صمياً بقدر 
ما هييي ا�صتجابة لالأ�صييوات ال�صعبية التي 
انطلقييت يف العديد ميين الوليات الأمريكية 
لل�صعودييية،  وا�صنطيين  دعييم  ميين  للحييد 
ووقف مّدهييا بالأ�صلحيية والذخائر والفرق 
الأمنييية  واللوج�صتييية  ال�صت�صارييية 
الوح�صييي علييى  والع�صكرييية يف عدوانهييا 
اليمن، كمييا هي انعكا�ييس للتذّميير ال�صعبي 
ميين موقييف الإدارة الأمريكييية حيييال قتل 
ال�صحايف جمييال خا�صقجي و�صعيها لتربئة 
ويل العهييد ال�صعودي حممد بيين �صلمان من 

هذه اجلرمية.
والتواطييوؤ  الأمريكييي،  الدعييم  هييذا 
 - ال�صعييودي  للعييدوان  الأوروربييي، 
الإماراتييي علييى اليميين منذ ثييالث �صنوات 
وحتييى اليييوم قد ت�صّبييب يف وفاة مييا يقدر 
�صيين  دون  مينييي  طفييل  األييف   85 بنحييو 
اخلام�صة من العميير، يف حن يواجه واحد 
من كل �صخ�صن خطر املوت، حيث اإن هناك 
14 مليييون �صخ�ييس يعانون ميين املجاعة، 
اأي مييا يييوازي عدد �صييكان مييدن نيويورك 
و�صيكاغو ولو�ييس اأجنلو�س معاً، ومتار�س 
ال�صعودية والإمارات ومن ي�صر يف فلكهما 
التجويييع ك�صالح مبا�صر يف هييذا العدوان، 
حيييث  ت�صتهدف الغييارات اجلوية اليومية 
ب�صكل مبا�صر البنييى التحتية، والتجّمعات 
ظييل  يف  املدنييية،  واملوؤ�ص�صييات  ال�صكانييية 
ح�صييار جوي وبري وبحييري خانق، مينع 
من اإي�صال الغذاء واملياه ال�صاحلة لل�صرب 
والوقييود والتجهيييزات الطبييية والأدوية 
والعالجات، وبالتايل فاإن الوليات املتحدة 
م�صوؤولييية  تتحّمييل  الأوروبييية  والييدول 
ال�صراكيية الكامليية عيين ا�صتمييرار ارتييكاب 
اجلرمية ال�صعودية - الإماراتية يف اليمن، 
كما هييو داأبها يف كل احلييروب التي �صّعرت 
نارها يف ما ي�صّمى منطقة ال�صرق الأو�صط.

أمريكا وحصاد الدں.. 
■ اليييوم وبعييد �صبعيية عقييود خلييت انقلبييت 
ال�صييورة راأ�صاً على عقب، وبات هذا الكيان الذي 
قييدم نف�صه مييارد املنطقة يف حاليية ل يح�صد عليها 
نتيجة تاأزم و�صعييه مبختلف املجالت بعد جملة 
انتكا�صات وهزائييم تعر�س لها يف ميدان املواجهة 
مييع قييوى املقاومة، مبييا يف ذلييك تراجييع قدراته 
ال�صتخباراتييية وخيبات اآماله يف �صراع الأدمغة 
�صل�صليية  اتخييذت  التييي  اأبيييب  فتييل  والعقييول.. 
اإجراءات ع�صكرية ولوج�صتية واأمنية ت�صعيدية 
خييالل الأ�صابيع املا�صية جتيياه لبنان عرب تكثيف 
ال�صورييية  طائييرات ا�صتطالعهييا فييوق الأجييواء 
اللبنانييية، وقيامها بهجوم اإلكروين بهدف تعطيل 
الييرادارات واكت�صيياف مواقعهييا، بالتزاميين مييع 
منيياورات برييية حية حاكييت بها قييوات الحتالل 
لبنييان  جنييوب  يف  قييرى  احتييالل  الإ�صرائيلييية 
م�صتعينة لأول مرة بتكنولوجيا م�صرة ومزودة 
عيين  بقييوة نارييية »روبوتييات مقاتليية« عو�صيياً 
اجلنييود، ف�صاًل عن حملة التهديييدات التي انربى 
لقيادتهييا رئي�ييس احلكوميية الإ�صرائيلييي بنيامن 
نتنياهو اإلى جانب عدد من وزرائه وقادة اأجهزته 
الأمنييية والع�صكرييية بالإقييدام على حييدث اأمني 
وع�صكري كبرين من �صاأنهما اأن تف�صي اإلى حرب 
علييى اجلبهة ال�صمالية لفل�صطيين املحتلة، عا�صت 
اأياماً ع�صيبة �صادت بها حالة اإرباك و�صادمة بعد 
ن�صيير الإعالم احلربي حلييزب اهلل فيديو ترويجي 

حتت عنوان: »اإن جتراأمت.. ف�صتندمون«.
■ تاأكيييد حتمييية الييرد الييذي ظهيير علييى ل�صان 
الأمن العام للحزب ح�صن ن�صر اهلل، وهذا يكر�س 
تييوازن الرعب الذي اأوجده احلزب كاأحد اأطراف 

املقاومة.
■ اأما الدللة الثانية فهي القدرة ال�صتخباراتية 
اإحداثيييات و�صييور  للحييزب يف احل�صييول علييى 
وخرائييط ملواقييع واأهييداف ع�صكرييية ح�صا�صيية، 
وهي تعك�ييس يف املقلب الآخر ف�صيياًل ا�صتخباراتياً 
اإ�صرائيلييياً يف احل�صييول علييى معلومييات مماثليية 
للحييزب وعلييى ردع احلييزب يف امتييالك مثل هذه 

املعلومات.
■ اأما الدلليية الثالثة والتي مل تظهر يف الفيديو 
فهييي نوعييية الأ�صلحة التييي من املوؤكييد اأن حزب 
اهلل �صي�صتخدمهييا، مييا يوؤكييد ذلك هييو اأن مثل هذه 
وحتتيياج  حم�صنيية  �صتكييون  احليوييية  املواقييع 

لقدرات �صاروخية متقدمة.
■ اأمييا الدللة الرابعة فاإنهييا تكمن يف التوقيت، 
وهييذه النقطة بالغيية الأهمية، فاحلييزب لن يقدم 
علييى ن�صر بع�س ما لديه من بنييك معلومات اإن مل 
يكيين متاأكدًا من نيييات اإ�صرائيلييية يف الإقدام على 
مغامرة جديدة قد تكون لبنان �صاحتها، وخا�صة 
اأن ن�صر الفيديو جيياء بعد يوم واحد من العدوان 

الإ�صرائيلي على منطقة اجلنوب ال�صوري ويف ظل 
الفو�صييى ال�صيا�صية التي ت�صييود املناخ العراقي، 
وقييد يكون هذا التوقيت لقلب الطاولة على رئي�س 
حكوميية الحتالل بنيامن نتنياهييو الذي بات هو 
وحكومتييه على حافيية الهاوية اأو بهييدف اإحداث 
�صرخ بيين الإ�صرائيلين بع�صهييم بع�صاً يف تبادل 

التهامات بالتق�صر وامل�صاءلة.
■ بينمييا مثلييت »حييد ال�صيييف« وهييي عملييية 
الت�صدي البطولية التي قامت بها حركات املقاومة 
يف خييان يون�ييس، انت�صييارًا ل�صتخبييارات حمييور 
املقاوميية ب�صكل عام يف تعميييم اإمكاناته وخرباته 
علييى فاعليييه واأطرافه، وب�صكل خا�ييس للمقاومة 
الفل�صطينية يف قطاع غزة رغم احل�صار املفرو�س 
على هييذه الرقعة اجلغرافييية، ومل يتوقف تفوق 
املقاوميية الفل�صطينييية عند هذا احلييد، بل متكنت 
ميين احل�صييول علييى كنييز ا�صتخباراتييي يت�صمن 
معلومييات ون�صاطييات ا�صتخباراتييية مهمة كانت 
حتتويييه اأجهزة اأع�صاء الفرقيية اخلا�صة التابعة 
ل�صعبيية ال�صتخبييارات الع�صكرييية الإ�صرائيلييية 

»اأمان«.
■ فعملييية الت�صييدي بالدرجيية الأولييى ت�صييكل 
الإ�صرائيلييية  لالأجهييزة  »ا�صتخباراتييياً«  ردعيياً 
مبنعهييا ميين حتقيييق اأهدافها عييرب اخراقهييا اأو 
اجلهوزية الكاملة بالت�صدي، ويف الدرجة الثانية 
توحيييد الف�صائييل املقاوميية �صمن غرفيية عمليات 
م�صركة، ويف الدرجة الثالثة الإقدام على اإم�صاك 
زمييام املبادرة وخو�ييس حرب نف�صييية كان اأهمها 
التعييرف اإلى اأع�صيياء الفرقيية الإ�صرائيلية ون�صر 
�صييور اأع�صائها مييا اأربييك القيييادة الإ�صرائيلية، 
علييى اعتبارهم اأع�صاء يف �صرية »�صريت متكال« 
�ملن��وط بهم تنفي��ذ مهام د�خل وخ��ارج �الأر��سي 

املحتلة.
■ ميين املوؤكييد اأن قواعييد ال�صتبيياك يف املرحلة 
القادمة �صتتبلور ب�صكل اأكرث وخا�صة مع اختالف 
املعييارك  وتييرة  فانخفا�ييس  ال�صييراع،  و�صائييل 
ل يعنييي بال�صييرورة انخفا�ييس وتييرة ال�صراع 
بييل غالبيياً مييا يتخييذ ال�صييراع اليييوم مييع الكيان 
الإ�صرائيلي اأ�صكاًل خمتلفة وغالباً ما ي�صل ذروته 
يف �صراع الأدمغة والقدرات ال�صتخباراتية التي 
�صكلييت وت�صكل عامييل قوة ملحييور املقاومة خالل 
الفييرة القادمة �صييواء يف ردع اأي عدوان كبر اأم 
يف قلييب املوازين ور�صم معييامل اأي ت�صوية، فعلم 
ال�صيا�صيية وكما هو معروف ت�صتخييدم به اأطراف 
ال�صييراع و�صائييل متعييددة، ومييع مييرور الزميين 
وتطييور العالقييات الدولييية فيياإن هييذه الو�صائييل 

تتطور طردًا.
�صييراع الأدمغة يف ذروته واملنهييزم من �صيفقد 

تركيزه وين�صل تفكره اأوًل.

املقاومة ت������������ك�������سب
 صراع األدمغة واحلرب النفسية واالستخباراتية

الي����من من����������وذج���������ًا
■ يبدو من الوقائع واملعطيات املتس���ارعة ف���ي اآلونة األخيرة أن محور املقاومة وخاصة 
بعد انتعاشه بهزمية اإلرهاب في س���ورية وتداخل جبهاته واخلبرة التراكمية والنوعية 
التي اكتسبها، انتقل ملرحلة متقدمة في احلرب النفسية واألداء االستخباراتي مع الكيان 
الصهيوني، ما ميكن وصفه »باحلرب الواقية من احلرب«، بعدما بنى هذا الكيان لنفس���ه 
في أذهان العالم العربي ودوله، منذ اغتصاب فلس���طني، هالة وصورة غير مسبوقتني من 
التفوق العس���كري والقدرات األمنية واتبع حربًا نفسية توظيفًا لذلك، وهو ما دفع بعض 

دول العرب نحو التطبيع العلني أو السري.

■ تلج���أ اإلدارة األمريكية، في إطار سياس���ة التعمية واإلش���هار، إلى تش���ويه الحقائق وتلفيق الوقائع ونش���ر 
االدع���اءات واختالق األكاذيب، بهدف تلميع صورة الواليات المتحدة وإظهارها كبلد يؤمن بالحرية ويهدف إلى 
نش���ر السالم في العالم، ومن ذلك ما ورد في وثيقة »اس���تراتيجية الدفاع الوطني للواليات المتحدة األمريكية 
للعام 2018« التي أصدرها البنتاغون، أن »واش���نطن � وحلفاءها � نجحت بعد الحرب العالمية الثانية في تثبيت 
ودع���م النظام الدولي من أجل حماية حرية الش���عوب م���ن العدوان واإلكراه، ولكن روس���يا والصين تعمالن على 

تقويض هذه الجهود، وتقومان بانتهاك مبادئ وقواعد العالقات الدولية«.
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“ذي بليييد” الأمريكييية ميين  ■ طلبييت �صحيفيية 
اإدارة الرئي�ييس دونالييد ترامب مراجعيية عالقتها مع 
ال�صعودية واإجييراء بع�س التعديييالت على العالقة 
التييي تربطها باململكة كحليييف يف ال�صرق الأو�صط يف 
ظل وجييود ويل العهد حممد بن �صلمييان حاكماً فعلياً 

للبالد.
واأكييدت ال�صحيفيية الأمريكييية اأن لل�صعودية دور 
قييوي كحليييف للوليييات املتحييدة، واأن وا�صنطيين 
تعتمد علييى الريا�ييس يف تاأمن احلماييية لإ�صرائيل، 
وتعول على م�صاعييدة اململكة يف حربها الباردة �صد 

اإيييران، م�صرة اأنييه “يف ظل امل�صتجييدات يف املنطقة 
ل ميكيين ا�صتمرار ال�صداقة التييي ت�صم ترامب وويل 
العهد ال�صعودي الذي تلطخت يده بدماء الأبرياء يف 

اليمن”.
واأ�صافييت ال�صحيفيية اإن عييدم مالحقيية حممييد بن 
�صلمان ق�صائياً ب�صبب احلرب التي ت�صنها ال�صعودية 
وحتالفهييا علييى اليميين حول البلييد اإلى مييكان لأكرب 

كارثة اإن�صانية عرفها العامل.
وزادت ال�صحييف الغربييية ميين مهاجمتها لييويل العهد 
الت�صعيييد  ا�صتمييرار  ب�صبييب  �صلمييان  بيين  ال�صعييودي 
الع�صكييري يف اليميين وا�صتهداف املدنييين، والذي ياأتي 
بالتزاميين مييع حادثة مقتييل ال�صحفي ال�صعييودي جمال 
خا�صقجييي يف قن�صلية بالده يف ا�صطنبييول بركيا مطلع 
اأكتوبيير املا�صييي وهو ما وجييه الأنظار اإلييى ال�صعودية 
ودورهييا يف اليمن، وفتييح ملفاتهييا وانتهاكاتها للقوانن 
الإن�صانية يف احلرب التي ت�صنها على اليمن مع الإمارات 
منذ العام 2015 والتي تاأتي ب�صراكة قوية مع الوليات 

املتحدة الأمريكية وبع�س دول اأوروبا.

■ ك�صييف تقرير �صادر عن �صحيفة ” 
لونغ جورنال” المريكية املتخ�ص�صة 
ب�صييوؤون الإرهيياب، اأن جماعات تنظيم 
العربييية  �صبييه اجلزيييرة  القاعييدة يف 
تقاتييل الى جانب حتالف العدوان على 

اليمن.
وذكر التقرير اأن “التنظيم الرهابي 
مييازال ي�صيطر على بع�ييس املناطق يف 
جنوب وو�صط اليمن، وهو لي�س جمرد 
تنظيم حملي ، ولكنه لعب دورا رئي�صيا 
يف �صبكة القاعدة العاملية.، الذي �صغل 
نا�صيير الوحي�صي ، وهييو اأمر �صابق يف 
تنظيييم القاعدة ، من�صييب القائد العام 
للقاعييدة، يعتقييد اأن قييادة ميين تنظيم 
القاعييدة احلالييين يف �صبييه اجلزيييرة 
عليييا  منا�صييب  يف  يخدمييون  العربييية 
داخل القيادة العامة للتنظيم الإرهابي 

العاملي.
اليميين  علييى  احلييرب  اأن  واأ�صيياف 

ي�صارك من خالل التنظيم الرهابي اإلى  
جانييب التحالف ال�صعييودي الإماراتي 

�صد اجلي�س واللجان ال�صعبية.
مبينييا اأن طييران التحالييف يتجنييب 
�صرب مواقييع تنظيم القاعييدة يف �صبه 
اجلزيييرة العربييية وقييد عقييدت عييدة 
�صفقات بن التنظيم الرهابي وحتالف 
العييدوان علييى اليميين، مبييا ي�صمييح له 

احلفاظ على قوته.
ال�صربييات  اأن   التقرييير  واأو�صييح 
اجلوييية المريكية  قد انخف�صت ب�صكل 
كبيير �صييد تنظيييم القاعييدة ، حيث مل 
تنفييذ القييوة اجلوية المريكييية �صوى 
�صربتيين جويتيين فقييط علييى مواقييع 
القاعدة خييالل �صهر �صبتمييرب املا�صي، 

وفق ترجمة وكالة املعلومة.
عييدد  اأن  اإلييى  التقرييير  وتطييرق 
ال�صربات اجلوية التي نفذتها الوليات 
املتحييدة بلغييت 38 �صربيية جوية عام 

2018 مل يكيين منهييا �صييوى �صربتيين 
ا�صتهدفييت تنظيييم القاعييدة  وهييو مييا 
ميثييل ربع الرقم القيا�صي الذي �صجلته 
ال�صربييات اجلوييية المريكية يف اليمن 
العييام املا�صييي، التي زادت عيين  131 
اأن  التقرييير  ولفييت   .. جوييية  �صربيية 

القيييادة املركزييية المريكييية مل تقييدم 
�صببييا لتخفي�س عدد ال�صربات اجلوية 
�صد تنظيم القاعدة يف اليمن، لكن رمبا 
ال�صعييودي  العييدوان  لتحالييف  يكييون 
الماراتييي دور يف ذلك ، كييون التنظيم 
يقف الى جانبه يف العدوان على اليمن.

متابعات صحفية

متابعات صحفية

صحيفة “ذي بليد” األمريكية: 

واشنطن تعتمد على السعودية في تأمني حماية إسرائيل

صحيفة ” لونغ جورنال” األمريكية:

 تنظيم القاعدة يقاتل إلى جانب حتالف العدوان على اليمن

■ اأكييدت �صبكيية �صييي اإن بييي �صييي الأمريكييية املتخ�ص�صيية يف ال�صاأن 
القت�صييادي تنفيذ قوات �صنعاء لعملية ا�صتهييداف بطائرة م�صرة من 
نوع قا�صييف1 بتاريخ 23 فرباير 2018م ملنظوميية الدفاع ال�صاروخي 
الأمريكيييةPatriot PAC-3 التييي ت�صتخدمها الإمييارات يف اأماكن 
تواجييد قواتها.. واأ�صارت ال�صبكة الأمريكييية اإلى اأن الطائرات امل�صرة 
)احلوثييية( دمييرت منظومة باك 3  وهييو ما اأفقد هييذه املنظومة قيمتها 
كونهييا عجييزت عيين �صد هجوم قييوات �صنعيياء.. وكما يبدو فيياإن قدرة 
�صنعيياء علييى حتييد نظييام الدفاع ال�صاروخييي للتحالف �صكلييت اإهانة 
بالغة لأ�صطورة ال�صالح الأمريكي و تفوقه التكنولوجي، كونها اأ�صابت 
منظوميية الباتريييوت يف مقتل كاإثبات عملي لأهييم عيوبها، يف حن كانت 

تعد فخر ال�صناعة الدفاعية الأمريكية.

شبكة سي إن بي سي األمريكية تكشف آثار عملية قاصف1 على واشنطن

صحيفة معاريف 
اإلسرائيلية: الكيان 

الصهيوني يسعى 
إلنشاء أطول خط 

غاز بالعالم بتمويل 
إماراتي

الإ�صرائيلييية  معاريييف  �صحيفيية  ك�صفييت   ■
النقيياب عن تد�صيين خط بحري للغيياز من خالل 
اتفيياق تاريخي مت توقيعه بن اإ�صرائيل وقرب�س 

واليونان واإيطاليا.
وقالت القناة الثانييية بالتليفزيون الإ�صرائيلي 
اإن “تل اأبيب” وقعييت اتفاقا و�صفته بالتاريخي 
ملد خييط غيياز يربطها باأوروبييا، وذلييك بدعم من 

الحتاد الأوربي وبتمويل من الإمارات.
واأو�صحت اأن التو�صل لالتفاق جاء بعد عامن 
ميين املفاو�صات، و�صتوقع عليييه كل من اإ�صرائيل 

واليونان واإيطاليا وقرب�س.
وين�ييس التفاق علييى مد خط للغيياز الطبيعي 
يف اأعماق البحر املتو�صييط والذي يعترب الأطول 
يف العييامل حيث ي�صل طولييه 2000 كيلومر مبا 
يتيح لإ�صرائيل ت�صدير الغاز للدول املوقعة على 
التفيياق اإ�صافة ايل دول البلقييان ودول اأوروبية 

اأخرى.
يوفييال  الإ�صرائيلييي  الطاقيية  وزييير  وكان 
�صطاين�ييس، هييو ميين بادر لهييذه اخلطييوة، وقدم 
املقرح لالحتيياد الأوروبي يف موؤمتيير باأبو ظبي 
التييي وافقت علييى املقييرح وقييررت تخ�صي�س 

100 مليون دولر لهذا الغر�س
وقييال �صطاين�س اإن هييذا التفاق ميين �صاأنه اأن 
يعييود بفائييدة �صيا�صية علييى “اإ�صرائيل”، حيث 
ميين املتوقييع اأن يعييدل املوقييف الأوروبي جتاه 
“تل اأبيب” ويكبح ما و�صفه بالنفوذ العربي يف 

اأوروبا.
وبح�صييب التقديييرات فيياإن الأنبييوب البحييري 
�صيكييون بطول األفي كيلومر، و�صيبداأ العمل فيه 

بعد خم�س �صنوات.
ويف مايييو املا�صييي، ناق�ييس نتنياهييو خالل قمة 
ثالثية، مع قادة اليونان وقرب�س الدفع مب�صروع 
اإقامة خط غيياز اإقليمي من اإ�صرائيل اإلى قرب�س، 
وميين هناك اإلييى اليونان واأوروبييا، وذلك بداعي 
الأهمييية القت�صادييية الكبييرة بالن�صبيية للكيان 

ال�صهيوين.
وتتحييدث درا�صييات اإ�صرائيلييية عيين اأن املياه 
الإقليمييية مقابييل ال�صريييط ال�صاحلييي بيين حيفا 
 2.2 يبلييغ  خمييزون  علييى  حتتييوي  وع�صقييالن 
تريليييون مر مكعب من الغاز الطبيعي، ويتوقع 
اأن ي�صل هييذا الرقم اإلى 3 تريليونات مر مكعب 

خالل ال�صنوات القليلة املقبلة.
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الكشف باألرقام عن  حجم استخدام العدوان لألسلحة احملرمة في عدوانها على اليمن 
جرائم العدوان

منذ ما يقارب اأربع �شنوات واليمن يعي�ش حتت غطر�شة وغارات العدوان الأمريكي ال�شعودي، 
عدوان مل ي�ش��بقه يف التاريخ مثيل، ا�شتهدف فيه الب�شر وال�شجر وكل مقومات احلياة، �شقط 
فيه ع�شرات الآلف من ال�شهداء واجلرحى مبن فيهم الأطفال والن�شاء، دمر كل البناء التحتية 

من م�شاريع خدمية وانتاجية العامة ومن ممتلكات خا�شة، ناهيك عن احل�شار القت�شادي.
وم��ع هذا التمادي لتحالف الع��دوان الأمريكي ال�شعودي، ياأتي ال��رد واأخد الثاأر لدماء 

ال�شت�شعف��ني يف اليدان، باأيادي الوؤمنني من رج��ال اجلي�ش واللجان ال�شعبية مبختلف 
ت�شكالته��ا ووحداته��ا، ولتق��ول للع��دو كلم��ا متاديت��م يف اجرامك��م كن��ا اأك��ر ا�ش��رارا 
عل��ى التنكي��ل بك��م واجتثاثكم من العم��ورة.  . ومن هنا نحر���ش يف �شحيفة احلقيقة 
ال�شحيف��ة الأم لكل الجاهدين، عل��ى ر�شد جرائم الع��دوان الأمريكي ال�شعودي بحق 

الن�شاء والأطفال والواطنني البرياء من ال�شت�شعفني.

يوم األربعاء | 28 نوفمبر | 
وا�صييل العدوان ال�صعييودي الأمريكي، �صن 
غاراتييه وق�صفييه علييى عييدد ميين املحافظات، 
خملفاً اأ�صرارًا يف املمتلكات العامة واخلا�صة.
ففييي احلديييدة ا�صتهييدف طييران العدوان 
منزل اأحد املواطنن بغارتن يف قرية ال�صيالية 
يف منطقيية كيلييو16 مبديرييية احلييايل و�صن 7 
غارات على مناطق متفرقة من مديرية حي�س.
ويف حمافظيية �صعدة، �صن طييران العدوان 
رازح  مبديرييية  القييد  منطقيية  علييى  غييارة 

احلدودية.
وتعر�صييت منييازل ومييزارع املواطنيين يف 
مديرييية باقييم احلدودييية لق�صييف �صاروخي 

ومدفعي �صعودي مكثف.

يوم اخلميس | 29 نوفمبر | 
وا�صييل العدوان ال�صعييودي الأمريكي، �صن 
غاراته وق�صفه على عدد من املحافظات، خملفا 
ا�صت�صهيياد امييراأة واإ�صابيية طفليية يف �صعدة، 
واإ�صابيية 8 مدنييين يف احلديييدة، واأ�صييرارًا 

مادية يف املمتلكات العامة واخلا�صة.
حيييث اأفيياد م�صييدر حملييي يف �صعييدة عيين 
ا�صت�صهاد امراأة م�صنة متاأثرة بجراحها بغارة 
لطييران العييدوان ال�صعييودي الأمريكييي على 

منطقة �صعبان مبديرية رازح احلدودية.
كمييا اأ�صيبت طفلة تبلغ ميين العمر عامن يف 
الغارات التي ا�صتهدفت منطقة ن�صور منت�صف 

ليل الأربعاء.
و�صن طييران العدوان 6 غارات على منازل 
ومزارع املواطنن يف مديرية باقم، وا�صتهدف 
بغارة �صيارة مواطن على الطريق العام غرب 

مديرية حيدان.
فيما تعر�صت ممتلكات املواطنن يف مديرية 
باقم ومناطييق �صكنية مبديرية الظاهر لق�صف 

�صاروخي ومدفعي �صعودي.
ويف احلديدة م�صدر اإ�صابة 8 مدنين بينهم 
امراأتييان اإثر غارة لطران العدوان على منزل 

يف قرية الكرامة باجلاح.
واأو�صييح م�صييادر طبييية يف احلديييدة اأن 3 
حييالت من اجلرحييى خطرة وفر�ييس بقائهم 

على قيد احلياة �صئيلة.
و�صيين طييران العييدوان غييارة علييى ريييف 

التحيتا بذات املحافظة.
ويف حجيية �صيين العييدوان 7 غييارات علييى 
ال�صاعييات  خييالل  وميييدي  حر�ييس  مديريتييي 

املا�صية.

يوم اجلمعة | 30 نوفمبر | 
وا�صييل العدوان ال�صعييودي الأمريكي، �صن 
غاراتييه وق�صفييه علييى عييدد ميين املحافظات، 
خملفييا �صهييداء وجرحييى واأ�صييرارًا مادية يف 
املمتلييكات العامة واخلا�صيية.. ففي احلديدة 
ا�صت�صهييد مواطيين وجييرح 5 بينهييم امراأتييان 
وطفييل يف ا�صتهييداف طائرات بال طيييار تابعة 
للعييدوان لأربعة منييازل يف حييي 24 مبديرية 

امليناء.
وا�صت�صهييد اأحد اجلرحييى متاأثييرًا بجراحه 
اإثر غارة لطران العييدوان على منزل يف قرية 

الكرامة بيمنطقة اجلاح يف التحيتا.
كمييا ا�صت�صهد طفل بنران الغزاة واملرتزقة 

يف منطقة ال�صويق مبديرية التحيتا.
�صيين  و

طران العدوان 9 غارات على منطقة اجلبلية 
وغارة على مديرية التحيتا كما �صن غارة على 

منطقة 7 يوليو ال�صكنية.
واأطلييق الغييزاة واملنافقيين اأكييرث ميين 40 
�صيياروخ كاتيو�صييا علييى منييازل وممتلييكات 
املواطنن يف قرية الزعفران مبنطقة كيلو16، 
كمييا اأطلقوا اأكييرث من 25 قذيفيية مدفعية على 
مييزارع وممتلييكات املواطنن جنييوب مديرية 
التحيتييا.. وق�صفت مدفعية الغييزو واملرتزقة 
م�صنييع نانييا لالآي�صكرمي يف منطقيية كيلو16 ما 
اأدى الييى اإ�صابة اأحد العمييال ون�صوب حريق 

هائل يف املكان.
ويف �صعييدة �صيين طييران العييدوان غارتن 

منطقة اجلعملة يف مديرية جمز.
يف  املواطنيين  ممتلييكات  تعر�صييت  فيمييا 
مديريات باقييم ورازح ومنبه ومناطق �صكنية 
مبديرييية الظاهيير لق�صييف 
خييي  و ر �صا
فعييي  مد و
 . . ي د �صعييو
البي�صاء  ويف 
طييران  �صيين 
العدوان غارتن على 
�صبكيية الت�صييالت يف منطقيية 

حوران يف قانية.
 6 العييدوان  �صيين  حجيية  ويف 
غارات على مديريتي حر�س وميدي 

خالل ال�صاعات املا�صية.

يوم السبت | 1 ديسمبر | 
وا�صييل العدوان ال�صعييودي الأمريكي، �صن 
غاراتييه وق�صفييه علييى عييدد ميين املحافظات، 
خملفييا �صهييداء وجرحييى واأ�صييرارًا مادية يف 

املمتلكات العامة واخلا�صة.
ففييي احلديدة ا�صت�صهييد 3 مواطنن وجرح 
11 اأخرييين بينهييم ن�صيياء واأطفال اإثيير ق�صف 
مديرييية  يف  منييازل  علييى  للمرتزقيية  مدفعييي 

احلوك.
و�صن طران العدوان 4 غارات على مناطق 
متفرقيية من مديرية حي�س كمييا �صن غارة على 

مدينة ال�صباب ب�صارع الي90.
ودمييرت  مواطيين  ا�صت�صهييد  �صعييدة  ويف 
�صيارتييه بالإ�صافيية الى اأ�صييرار مادية كبرة 
يف ممتلييكات املواطنن جراء 9 غارات لطران 

العدوان على مديرية باقم.
و�صيين طييران العييدوان غارة علييى منطقة 

اجلعملة يف مديرية جمز.
يف  املواطنيين  ممتلييكات  تعر�صييت  فيمييا 
مديريات باقييم ورازح ومنبه ومناطق �صكنية 
مبديرييية الظاهر لق�صييف �صاروخي ومدفعي 

�صعودي.
ويف �صنعيياء املحافظيية �صيين العييدوان 10 

غارات على مناطق متفرقة من مديرية نهم.

اأكييد الناطق الر�صمي القييوات امل�صلحة العميد يحي 
�صريييع يييوم الثنيين اأن حتالف العييدوان مل ي�صتجب 
يف امليييدان لدعييوات وقييف اإطييالق النار، م�صييرًا اإلى 
موا�صلتييه لعملياتييه العدائييية يف امليييدان وارتكابييه 
لعدد ميين اجلرائم والعتييداءات خييالل الع�صرة اأيام 

املا�صييية.. وقال العميد يحي �صريع يف موؤمتر �صحفي 
اإن حتالييف العييدوان �صن 350 غييارة تركزت معظمها 
الييي 10  علييى حمافظتييي �صعييدة واحلديييدة خييالل 
الع�صرة الأيام املا�صية، ما اأدى اإلى ا�صت�صهاد وجرح 
عييدد من املدنين بالإ�صافة اإلى تدمر عدد من املنازل 

ل �صيما يف حمافظة احلديدة.. واأو�صح ناطق اجلي�س 
واللجييان اأن ق�صييف العييدوان تركييز علييى الأحييياء 
ال�صرقية واجلنوبية ملدينة احلديدة وعلى الدريهمي 
وكيلييو16 كما ا�صتهدف املناطق احليوية يف احلديدة 
خملفييا اأ�صييرارا كبييرة يف امل�صانييع واملخييازن.. كما 

اأفيياد اأن طران العدوان ي�صتمر با�صتهداف املواطنن 
يف  دولييياً  واملحرميية  العنقودييية  القنابييل  بع�صييرات 
�صعدة وحجيية خملفاً 1124 �صهيييدا و1665 جريحا 
واأ�صييار اإلى اأن معظم ال�صحايييا هم من الأطفال، لفتا 

اإلى اأن معظم القنابل العنقودية �صنع اأمريكي.

1124 شهيدًا و1665 جريحًا بعشرات القنابل العنقودية واحملرمة دوليًا



على  راهن  قد  كان  فالعدو  معنى  من  للكلمة  ما  بكل  حا�سمًا  �سهراً  الفائت  فرباير  �سهر  كان 
ح�سده الكبري والغري م�سبوق واملدعوم دوليًا واأمريكيًا ولكن النتيجة والعاقبة كانت ـ بف�سل 
له  نظري  ال  اأ�سطوريًا  �سموداً  �سمدوا  الذين  ال�سعبية  واللجان  اجلي�ش  بوا�سل  ل�سالح  ـ  اهلل 
وفاجوؤوا قوى العدوان ومرتزقتهم بعمليات نوعية مل تخطر لهم على بال ما مكنهم اهلل من 
اأبطالنا من ن�سر عظيم يف امليدان  قلب الطاولة واالم�ساك بزمام امليدان الع�سكري وما حققه 
الع�سكري اأف�سى لن�سر ال يقل اأهمية يف امليدان ال�سيا�سي عن طريق ر�سوخ قوى الغزو لتنفيذ 
من  عدد  نقل  مت  حيث  ال�سويد  يف  امل�ساورات  طاولة  اإلى  ذهابه  قبل  الوطني  الوفد  �سروط 
اجلرحى للعالج يف اخلارج وتوقيع اتفاقية االفراج عن اال�سرى اإ�سافة اإلى احتمال فتح مطار 

�سنعاء الدويل.. غري اأن مكر العدو غري ماأمون وخيانته واردة فقد اعتدنا على نق�سه للعهود 
ونكث  امل�ساورات  ف�سل  احتمال  يبقى  وبالتايل  واملنافقني  لليهود  رئي�سة  �سمة  وهذه  واملواثيق 
االتفاقيات وارد بقوة وقد بداأ العدو بت�سعيد غري م�سبوق يف نهم واحلدود كما اأكد على ذلك 

املتحدث با�سم اجلي�ش واللجان ال�سعبية يف اإحاطة �سحفية يوم الثالثاء املا�سي.. اإننا ن�سد 
على �سواعد اجلي�ش واللجان ال�سعبية ونقول لهم لتبَق اأياديكم الطاهرة على الزناد ولتبَق 
حني  ينتظر  زال  وما  يح�سد  زال  وما  الدوائر  بكم  يرتب�ش  زال  ما  فالعدو  يقظة  عيونكم 
غفلة منكم فال تعطوا الفر�سة ووا�سلوا �سمودكم و�سربكم وعملياتكم النوعية فالن�سر 

على �سفا بنادقكم وهو قريب باإذن اهلل.

الأَْع���َل���ْوَن ن���ُت���ُم  َواأَ ���َزُن���وا  َتْ َوَل  َت��ِه��ُن��وا  {َوَل  تعالى:  قال 
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الساحل الغربي: عمليات مشتركة وضربات مؤملة وتنكيل ال يتوقف

■ هجـوم جوي في مـأرب ومباغتة فـي نهم وتنكيل فـي البيضاء.
ماوراء احلدود: املرتزقة يزحفون إلى مخالب اجليش واللجان و كمائن العبوات الناسفة

■ الساحل الغربي:

الإ�صنيياد    �صييالح  وجييه  كمييا 
موؤمليية  �صربييات  املدفعييي 
املنافقيين يف  لتجمعييات 
الدريهمييي وبف�صل اهلل 
ر�صا�ييس  اعطيياب  مت 
و�سق��وط   50 عيييار 
ميين  وجرحييى  قتلييى 
منطقيية  يف  املنافقيين 
اجلريبيية وجنوبهييا بعييد 

ا�صتهدافهييا بعدد من القذائييف املدفعية كما �صقط قتلى وجرحى من 
املنافقيين بق�صف مدفعييي ا�صتهدف جتمعاتهييم يف اجلبلية واملتينة 
وكذلييك ا�صتهدفييت مواقييع املنافقيين جنييوب التحيتييا ويف اجلبلية 
ومثلث املتينة واإعطاب معدل ر�صا�س بعدد من قذائف كما ا�صتهدفت 
املدفعية جتمعييات وحت�صينات للغييزاة واملنافقن جنييوب الفازة 
واعطيياب ر�صا�ييس عيار 23 فيمييا دكت جتمعات ملرتزقيية �صودانين 
جنوب كيلو16 بقذائف املدفعييية كما مت ا�صتهداف جتمعات لأفراد 
و�آلي��ات �ملنافقن غرب �جلبلية بعدد م��ن قذ�ئف �ملدفعية و�سقوط 

قتلى وجرحى يف �صفوفهم واإعطاب اآلية لهم

تدمير أكثر من 10 
آليات ومدرعة 

ومتكنييت قييوات اجلي�ييس واللجييان ال�صعبييية من 
تدميير عدد ميين الآليييات واملدرعييات منهييا اإحراق 
جرافيية ع�صكرية من نوع دراجييون ب�صاروخ موجه 
�صرق الدريهمي.. وتدميير 5 اآليات ع�صكرية للغزاة 
واملنافقن بعبييوات نا�صفة يف التحيتييا وم�صرع من 
كان علييى متنهن كما متكن اأبطالنييا من تدمر رقابة 
للمنافقن وحت�صيناتهييم قبالة مثلث الفازة بق�صف 
مدفعي فيما دمرت وحدة الهند�صة 4 اآليات ومدرعة 

يف اجلبلية والفازة والتحيتا والدريهمي

كمييا نفييذ اأبطال اجلي�ييس واللجييان ال�صعبية 
عمليات هجومية نوعية على مواقع وجتمعات 

املنافقن،
وقييال م�صييدر ع�صكييري يف ال�صاحييل الغربي 
اأن اللييواء العا�صيير التابييع للجي�ييس واللجييان 
عملييية  نفييذ   16 كيلييو  يف  املرابييط  ال�صعبييية 
يف  املرتزقيية  مواقييع  علييى  نوعييية  هجومييية 
اأطييراف كيلو16 ومتكيين من اإحييراق 3 اآليات 

وقتييل الع�صييرات ميين املرتزقة وكانييت عملية 
ناجحة بف�صل اهلل.. 

كمييا نفذ اأبطالنا عملييية اإغارة على جتمعات 
الغييزاة واملنافقيين اأثنيياء اإعدادهييم للزحييف 
جتاه �صارع اخلم�صن ومقتل وجرح عدد منهم 
واإحييراق األيتيين. .  وميين جهيية اأخييرى متكن 
اأبطالنا من الت�صييدر لزحف فا�صل للمنافقن يف 
اجليياح الأعلى ا�صتميير عدة �صاعييات وم�صرع 

واإ�صابيية عييدد منهييم وفييرار من تبقييى كما مت 
اإف�صال حماولة ت�صلل اأخرى للغزاة واملنافقن 
غييرب التحيتا وتكبيدهييم خ�صائيير يف الأرواح 
جتمعييات  اأبطالنييا  ا�صتهييدف  فيمييا  والعتيياد 
بالتحيتييا  الغويييرق  منطقيية  يف  للمنافقيين 
ب�صييالح منا�صب وانفجارات عنيفيية تهز املكان 
امل�صتهييدف. كمييا متكنييت وحييدة القنا�صة من 

قن�س 4 مرتزقة �صودانين جنوب كيلو16

لأفراد  جتمع  •  ا�صتهداف 
واآليييات املنافقن يف ال�صباب 
وجبهة حيفان وجبهة ال�صلو 
بعييدد ميين قذائييف املدفعييية 

حمققة اإ�صابات مبا�صرة
ميين  وجرحييى  قتلييى    •
عبييوة  بانفجييار  املنافقيين 
نا�صفيية على جماعتهييم اأثناء 
جبهيية   يف  ت�صلييل  حماوليية 

كالبِة

أسبوع ناسف في البيضاء
نفييذ جماهييدو اجلي�س واللجييان ال�صعبية عملية اإغييارة ملجاهدي 
اجلي�ييس واللجان علييى مواقع للمنافقن يف جبهيية يفعان بيذي ناعم 
واأكد م�صدر ع�صكري م�صرع وجرح اعداد من املنافقن خالل عملية 
الإغييارة .. كمييا انك�صيير زحفان فا�صييالن للمنافقيين يف قانية وجبهة 
ناطييع رغم ال�صناد اجلوي واأكد م�صدر ع�صكري م�صرع 13 مرتزقاً 
واإ�صابيية 18 اآخرييين منهييم بانفجار 5 عبييوات نا�صفيية.. كما دمرت 

وحدة الهند�صة 3 اآليات يف ناطع وقانية وم�صرع من على متنهن.

سالح اجلو املسير 
ووحدة املدفعية ينفذان عمليات مشتركة

نفذ �صالح اجلو امل�صر ووحدة املدفعية خالل الأيام املا�صية 3 عمليات م�صركة ا�صتهدفتا جتمعات 
للغييزاة واملنافقيين يف ال�صاحل الغربي وقييال م�صدر ع�صكري: اأن �صالح اجلييو امل�صر نفذ عمليتن يف 
وقتيين متفرقن ا�صتهدفا جتمعات للغزاة ومرتزقتهم يف ال�صاحييل الغربي واأكد اأن ذلك ياأتي ردا على 
حت�صيييد العييدو يف ال�صاحل الغربييي..    كما �صن �صالح اجلوامل�صر ووحييدة املدفعية عملية م�صركة 
علييى مواقع املرتزقيية يف كيلو16 اأكد م�صدر ب�صالح اجلو امل�صر م�صييرع واإ�صابة العديد من الغزاة 

واملنافقن اإثر العملية امل�صركة

عمليات هجومية نوعية وقنص مريع والتصدي لزحوفات فاشلة
ز :

ــــــ
ع

تـــــ
 ■

ء:
ضا

بي
■ ال

ب :
مأر

 ■

اأكييد م�صييدر يف �صالح اجلو اأن �صالح اجلو امل�صيير التابع ملجاهدي 
اجلي�س واللجان ال�صعبية �صن بف�صل اهلل هجوماً بطائرة "قا�صف1" 

"اللييواء علييى جتمعييات للغييزاة واملرتزقيية يف مع�صكيير 
الثالث م�صاة جبلي".. وكان �صالح اجلو امل�صر 

التابييع للجي�ييس واللجييان قد نفييذ يف 25 من 
ال�صهيير املا�صي هجوماً بطائرة 
ميين ذات النييوع علييى اجتماع 

لقيييادات الغييزاة واملرتزقة يف مع�صكيير ما�س، واأكد م�صييدر يف �صالح 
اجلييو حينها اأن الهجوم اجلوي جاء بعد عملية ر�صد دقيق وحقق 
هدفييه واأوقع قتلييى وجرحييى يف �صفوف العييدو.. كما 
لقييي عدد ميين مرتزقيية العييدوان ال�صعودي 
الأمريكييي م�صرعهييم وجييرح اآخييرون، يوم 
الأربعاء بعمليتن . بعمليتن منف�صلتن 

لوحدة الهند�صة يف جبهة �صرواح.

قاصف1 تهاجم معسكر اللواء الثالث ووحدة الهندسة تنفذ عمليتني بصرواح

ضربات مؤملة لسالح اإلسناد املدفعي على جتمعات الغزاة ومرتزقتهم
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الساحل الغربي: عمليات مشتركة وضربات مؤملة وتنكيل ال يتوقف

ماوراء احلدود: املرتزقة يزحفون إلى مخالب اجليش واللجان و كمائن العبوات الناسفة

نفييذ اأبطال اجلي�س واللجان ال�صعبية خالل الأيام اخلم�صة املا�صية 4 عمليات اإغارة على مواقع 
املرتزقيية  يف املها�صمة ومواقع للمنافقن بالغرفيية يف امل�صلوب كما لقي عددًا من ملنافقن م�صرعهم 
واإ�صابيية عييدد منهم بعبوة نا�صفة اأثناء حماولة ت�صللهم علييى اأحد املواقع يف جبهة حام ومن جهة 
اأخييرى قتل واأ�صيب عدد من املنافقن وتدميير اآلية يف عملية اإغارة ا�صتهدفت مواقعهم بالقرب من 

جممع املتون وحالة اأرباك وانهيار ملعنوياتهم.
كمييا دميير اأبطالنا عدد من الآليات منها منها اآلييية للمنافقن يف �صربين واأخرى �صرق طيبة ال�صم 

وثالثة يف املها�صمة ومت تدمرهن بعبوات نا�صفة والغام اأر�صية وم�صرع من كان على متنهن. 

قال م�صدر ع�صكييري : اأن اأبطال اجلي�س واللجان 
ال�صعبييية ت�صدو لزحييف وا�صع يييوم الثالثاء املا�صييي ملرتزقة اجلي�س 
�ل�سع��ودي عل��ى مو�ق��ع �ملجاهدين يف  �لربوع��ة ..  و�أ�س��اف : �سقوط 
قتلى وجرحى يف �صفوف مرتزقة اجلي�س ال�صعودي  خالل الزحف على 

مواقع املجاهدين يف الربوعة
اأنواعه  •  امل�صييدر الع�صكري : م�صاركة طييران العدوان مبختلف 
خييالل الزحييف علييى مواقييع املجاهدييين يف الربوعيية دون حتقيييق اأي 
تقييدم.. ومن جهيية اأخرى ت�صييدى اأبطالنا لعييدد من زحوفييات مرتزقة 
العييدو يف منفييذ علب حيييث اأكد م�صييدر ع�صكري اأن اأبطالنييا ك�صرو يوم 
الأثنيين املا�صييي زحف وا�صييع للمنافقن من عدة اجتاهييات قبالة منفذ 
علييب ا�صتمر ميين ال�صباح حتييى امل�صيياء رافقه حتليق مكثييف للطران 

احلربي والبات�صي وال�صتطالع ومت�صيط �صاروخي ومدفعي مكثف 
واأكد امل�صييدر الع�صكري : ا�صتهداف جتمعات املرتزقة بي3 �صواريخ 
ميين نوع زلزال1 وعدد من قذائف املدفعية اأثناء الت�صدي للزحف قبالة 

منفذ علب و�سقوط ع�سر�ت �لقتلى و�جلرحى يف �سفوفهم 

كما ك�صر اأبطالنا زحف وا�صع للغزاة واملنافقن باجتاه  جمازة ا�صتمر 
الزحييف ل�صاعات مب�صاندة الطران احلربييي والأبات�صي وال�صتطالعي 
دون حتقيق اأي تقدم .. واأكد م�صدر ع�صكري ا�صتهداف جماميع الغزاة 
واملنافقيين خييالل الزحييف على جمييازة بعدد ميين �صواريييخ #زلزل1 
وع��دد من قذ�ئ��ف �ملدفعية �أدت �إلى �سقوط ع�س��ر�ت �لقتلى و�جلرحى 
يف �صفوفهييم وقن�ييس 3 من املنافقن.. كما �صن �صييالح املدفعية �صربات 
موجعيية علييى مرتزقيية اجلي�ييس ال�صعييودي بالتزاميين مييع ت�صعيدهم 
وحماولتهييم الفا�صليية بالزحييف علييى مواقييع املجاهدين كمييا اأنفجرت 
عبوة نا�صفة مبجموعة ميين مرتزقة اجلي�س ال�صعودي قبالة منفذ علب 

و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم 

نفييذ اأبطال اجلي�ييس واللجان 
ال�صعبييية عملييية هجومييية على 
مواقييع يتمركييز فيها املنافقيين قبالة 
جبل قي�ييس مت خاللهييا التنكيل 
بهم وال�صيطرة على املواقع 
وجرحى  قتلى  و�سقوط 

يف �صفوفهييم.. كمييا �صيين جماهييدو اجلي�ييس 
واللجان عملييية اإغارة على مواقع املنافقن 
قبالة جبييل قي�س وم�صرع 6 منهييم واإ�صابة 
اأخرين.. فيما لقي واإ�صابة جنود �صعودين 
م�صرعهييم واإعطيياب جرافيية ع�صكرييية اإثيير 
ا�صتهداف مدفعية اجلي�س واللجان جتمعات 

لأفرادهم واآلياتهم يف قرية احلثرة
وكانت مدفعية اجلي�س واللجان ا�صتهدفت 
جتمعييات مرتزقة اجلي�ييس ال�صعودي �صرق 

جبل النار قبالة جيزان واإ�صابات مبا�صرة
كما احييرق اأبطالنا اآلييية ع�صكرية للجي�س 

ال�صعودي غرب جبل النار  

م :
ه

■ ن

لقيييادات الغييزاة واملرتزقة يف مع�صكيير ما�س، واأكد م�صييدر يف �صالح 
اجلييو حينها اأن الهجوم اجلوي جاء بعد عملية ر�صد دقيق وحقق 
هدفييه واأوقع قتلييى وجرحييى يف �صفوف العييدو.. كما 
لقييي عدد ميين مرتزقيية العييدوان ال�صعودي 
الأمريكييي م�صرعهييم وجييرح اآخييرون، يوم 
الأربعاء بعمليتن . بعمليتن منف�صلتن 

لوحدة الهند�صة يف جبهة �صرواح.

قاصف1 تهاجم معسكر اللواء الثالث ووحدة الهندسة تنفذ عمليتني بصرواح

عملييية  ال�صعبييية  واللجييان  اجلي�ييس  جماهييدو  نفييذ 
هجومية على مواقع للمرتزقة يف وادي منلة وجبل فاطم 
باأطراف حريب نهييم..   امل�صدر الع�صكري: خروج طقم 
حممييل بقتلى وجرحى املرتزقة بعييد العملية الهجومية 
علييى مواقع املنافقيين يف اأطراف حريب نهييم.. كما لقي 

القيييادي املرتييزق حم�صيين بن حمد بيين �صامل بيين را�صد 
العييرادة م�صرعييه بنييران اجلي�ييس واللجييان ال�صعبية 
يف جبهة نهييم.. فيما لقي ع�صييرات القتلى واجلرحى من 
املنافقيين م�صرعهم  بانفجار عدد ميين العبوات النا�صفة 

اأثناء الت�صدي لزحفهم يف  القتب.

على  تقضـي  واللجان  للجيـش  مباغتـة  عمليـة 
العشرات من املرتزقة بينهم قيادات

■ نجران:
• ك�صيير زحفيين وا�صعيين للمنافقيين علييى 
موقييع ال�صبكيية مت خاللهييا التنكيييل باجلنييود 
ال�صعودييين وقتييل وجييرح عييدد منهييم بالرغم 
ميين ا�صنادهييم بالطييران احلربييي والبات�صي 
وال�صتطالعييي وا�صتمر الزحييف ل�صاعات دون 

حتقيق اأي نتيجة.
• ك�صيير زحفيين للمنافقيين علييى �صجييع مت 
خاللهمييا قتييل وجرح اعداد ميين املنافقن حيث 
ا�صتميير الزحييف ل�صاعييات مب�صاركيية الطييران 
احلربييي والأبات�صي وال�صتطالعييي دون تقدم 
و�سقوط ع�س��ر�ت �لقتلى و�جلرحى يف �سفوف 
مرتزقيية اجلي�س ال�صعييودي وتدمر اآلية خالل 

ك�صر زحفهم يف مربع �صجع
• ك�صيير زحفن للغييزاة واملنافقن يف البقع 
والأبات�صييي  احلربييي  بالطييران  م�صنييودة 
وال�صتطالعي وم�صرع وجرح الع�صرات منهم 

دوي حتقيق اأي تقدم
علييى  واملنافقيين  للغييزاة  زحييف  ك�صيير   •
�سح��ر�ء �الجا�س��ر و�سقوط قتل��ى وجرحى يف 

�صفوفهم دون اأي تقدم
للغييزاة واملنافقن يف  • ك�صيير زحف وا�صع 
�صحييراء البقييع قباليية منفييذ اخل�صييراء رغييم 
م�صاندة كثيفة من الطران احلربي والأبات�صي 

دون حتقيق اأي تقدم
مب�صاركة  للمنافقيين  وا�صييع  زحف  • ك�صيير 
الطران احلربييي والبات�صي قبالة ال�صدي�س 
دون �أي تق��دم و�سقوط قتلى وجرحى 

يف �صفوفهم
حماولة  اإف�صييال   •

ت�صلييل 

ملنافقييي اجلي�س ال�صعودي علييى مربع احلماد 
و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم

كمييا دمر اأبطالنا اأكرثميين 6 اآليات كانت على 
النحو التايل:

من  وافراد  قييادة  اآليتيين حتمالن  • تدميير 
املنافقيين بكمن حمكييم نفذته وحييدة الهند�صة 

يف اأ�صيق بي البقع 
• تدميير اآلييية ع�صكرييية حممليية باملنافقن 
وم�صييرع وجرح من على متنهييا  بعبوة نا�صفة 

يف �صحراء الأجا�صر
• تدميير اآلييية ع�صكرييية حممليية باملنافقن 
بقذائييف  متنهييا  علييى  ميين  وجييرح  وم�صييرع 

مدفعية مبا�صرة قبالة ال�صدي�س
• اعطيياب مدرعيية ع�صكرييية �صعودية بلغم 
اأر�صييي قباليية ال�صدي�س وم�صييرع وا�صابة من 

عليها
اآلييية ع�صكرييية حممليية مبرتزقيية  • تدميير 

اجلي�س ال�صعودي يف �صحراء الجا�صر 
كمييا نفذ اأبطييال اجلي�ييس واللجييان ال�صعبية 
عملية اإغارة على مواقييع للمنافقن قبالة منفذ 
اخل�صييراء مت خاللهييا التنكيييل بالعييدو وقتييل 
وجرح عدد منهم حيث �صبق العملية ا�صتهداف 

�صاروخي ومدفعي
فيمييا ا�صتهييدف �صالحييي ال�صنيياد املدفعييي 
وال�صاروخي جتمعات املنافقن قبالة ال�صدي�س 

�صواريييخ ويف �صحراء  ب�صلييية  الجا�صيير 
ميين  بعييدد  كاتيو�صييا 
املدفعييية  قذائييف 
اإ�صابييات  حمققيية 

مبا�صرة

خالل األيام املاضيـة كان أبطال جبهة جنران من مجاهدي 
السـعودي  اجليـش  يلقنـون  الشـعبية  واللجـان  اجليـش 
ومرتزقتـه ضربـات موجعـة ومـا تـزال عمليـة التنكيل 
مسـتمرة حيث تصدى أبطالنا ألكثر مـن 11 زحفا توزعت 

خالل األيام اخلمسة املاضية على النحو التالي:

■ جزيان:

■ عسري:

■ الجوف:

مصرع عشرات اجلنود السعوديني ومرتزقتهم بعمليات هجومية وقصف مدفعي

 زحوفات إلى مخالب اجليش واللجان

تنفيذ 4 عمليات 
هجومية وتدمير 3 

آليات مبن فيهن
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■ القنبلة اليدوية تتمتع مبزايا خمتلفة تقدمها 
للجنييدي مييع جمموعيية متنوعيية ميين اخليييارات 
ت�صاعييده يف اإمتييام اأي مهميية يتييم تكليفييه باإدائهييا 

بنجاح.
القنابييل اليدوييية تعطييي اجلندي القييدرة على 
قتل جنود العدو، �صلهم، تدمر معداتهم، تاريخياً 
كانييت القنابييل اليدوييية اأحييد  اأهييم الأ�صلحة التي 
يحملهييا اجلندي يف املعركة و هييي �صالح �صخ�صي 

غر مبا�صر.
مكوناتها 

تتكون القنبلة من العنا�صر التالية :
1 - اجل�صييم و يحتييوي اجل�صييم علييى الغييالف 

املت�صظي 
2 - احل�صييوة و حتتييوي احل�صييوة علييى مادة 
كيميائييية اأو متفجييرة و احل�صييوة حتييدد وظيفيية 

القنبلة و وجهة ا�صتعمالها.
3 - ال�صاعق و يقال له املفجر اأو �صمام التفجر 
مهمة ال�صاعق بدء عملية تفجر القنبلة ) ما ي�صبه 

اإ�صعال فتيل (
صيانة القنابل اليدوية 

ال�صيانيية ال�صليمة لأي �صييالح عامل مهم ي�صاهم 
يف فعالييية و جهوزية اأي وحييدة قتالية ي�صمل ذلك 
�صيانة القنابل اليدوييية و املحافظة على �صالمتها 
يف التخزييين حلن ال�صتخييدام و التفتي�س الدوري 

للتحقق من �صالمة القنابل.

دائماً عند التفتي�س و تفقد القنابل التي يجب اأن 
تخييزن منف�صلة عيين �صمام التفجيير ) ال�صاعق ( 
تفقد وجود �صداأ على ج�صم القنبلة املعدين اأو على 
ال�صاعق ) اإذا وجييد ال�صداأ قد ي�صكل خطر انفجار 

ال�صاعق بدون عامل تاأخر زمني (.
التاأكييد ميين �صالميية ج�صييم القنبلة و خلييوه من 

العيوب و الت�صوهات و الثقوب .
التاأكييد ميين �صالميية ال�صاعييق خا�صيية الأنييواع 

الزئبقية.
التاأكييد بالنظيير و اللم�س من �صالميية العتلة قبل 

تركيب ال�صاعق بالقنبلة.
التاأكد من �صالمة ذراع / مقب�س اأمان القنبلة و 

عدم تعر�صه للك�صر اأو الت�صويه اأو اللتواء.
التنظيف و التزييت و الصيانة الوقائية:

لل�صييداأ  معر�صيية  معييدين  �صييالح  كاأي  القنبليية 
يجييب تنظيفها اإذا كانت على الييدوام يف اجلعبة و 
يتييم ا�صطحابهييا يف املهمات و تعري�صهييا للعوامل 
اجلوييية التييي تت�صميين الرطوبيية و احلييرارة و 
ال�صقيع ويف هذه احلالة يتم تنظيفها و تفقدها مرة 
واحييدة اأ�صبوعياً على الأقل ) القاذورات و ال�صداأ 
قد تعطل عمل القنبلة و قد يطلق ال�صاعق عر�صياً 

كما يوؤثر على العتلة و مقب�س الأمان (.
يتم تنظيف القنبلة با�صتخدام قطعة قما�س تبلل 
بقليل ميين �صائل التنظيف الييذي ي�صتخدم لتنظيف 

.40 WD ال�صالح اأو بقليل من بخاخ
ير�ييس على قطعيية القما�س و لي�س علييى القنبلة 
مبا�صييرة كمييا ت�صتخييدم لتنظيييف راأ�ييس ال�صاعق 
و بحر�ييس �صديييد فر�صيياة ناعميية و لي�صييت �صلبة 

لتجنب اإحلاق ال�صرر بال�صاعق احل�صا�س. 
يف حاليية ال�صداأ بعييد التنظيف يتييم م�صح ج�صم 
القنبليية بطبقة ب�صيطة جدًا من زيت ال�صالح بدون 
�إف��ر�ط ) ال يتم تزييت �ل�ساع��ق �أو ر�سه باأي نوع 
ميين ال�صوائييل و عند تعر�صه للميياء مي�صح بعناية 

بقطعة قما�س جافة (.
يف حاليية تخزين القنابل يتم تفقدها من ال�صداأ و 
تنظيفها مييرة كل ثالثة اأ�صهر على الأقل مع جتنب 

تخزين القنبلة حية.
) اأي تخزين القنبلة مييع اإ�صافة ال�صاعق لها ل 
يجييب اأبدًا اأن تخزن القنبلة و ال�صاعق م�صاف بل 

يخزن اجل�صم منف�صال عن ال�صاعق ( 
تطبيق هييذه الإجييراءات ي�صاعد علييى احلفاظ 
علييى �صالميية القنبليية و م�صغلها و تقليييل الأعطال 

اإلى احلد الأدنى.
التوظيف ال�صليم للقنابل و ي�صمل :

الأ�ص�ييس التييي تنمي مهييارة الرامييي يف التعامل 
مييع القنابل اليدوييية و الثقة يف ا�صتخييدام القنابل 

اليدوية و ت�صمل : 
احلمل ال�صليم للقنبلة اليدوية 

القب�صة املنا�صبة للقنبلة اليدوية 
تقنيات رمي القنبلة اليدوية الأ�صا�صية الثالث 

احتياطات السالمة: 
1- التاأكييد اأن ال�صاعييق يف و�صعييية �صليمة و 

غيير مرتييخ ) حتييى ل ينف�صييل عر�صياً عن 
ج�صم القنبلة (.

2 - التاأكييد ميين �صالميية ذراع / 
مقب�ييس الأمييان فهو يعتييرب اأهم 

جييزء يف املحافظة علييى �صالمة 
حاليية  يف  و  القنبليية  رامييي 
وجييود اأي ك�صر اأو التواء يف 

املقب�س يتم فك و ا�صتبعاد 
ال�صاعق.

3 - التاأكييد ميين �صالمة 
امل�صمييار و عتليية ال�صحييب اأي�صاً 

جزء خطر من القنبلة و يجب التعامل معه بحذر.
4 - و�صييع القنابييل يف اجليييوب املخ�ص�صة لها 
يف اجلعبيية و يف حاليية عييدم توافيير هييذه اجليوب 
و�صعهييا داخييل حقيبيية يف و�صعييية حتميهييا ميين 

التعر�س لل�صدمات .
استخدام القنابل اليدوية في 

القتال التالحمي 
يف �صيياح املعركيية قييد ت�صييل ملرحلة يكييون فيها 
القتييال ميين بيييت لبيييت و من مديييات قييد ت�صل ملا 

ي�صمى ) امل�صافة �صفر ( 
و مبييا اأن القتييال وجهيياً لوجه يعنييي معرفة كل 
الطرفيين مبييكان الآخيير و عييدم وجييود مو�صع اأو 
مكميين خمف يختباأ فيييه، و القتال غالباً يكون 
�صميين دائرة ن�صييف قطرها 40 
مرا �صمن خط الب�صر تكون 
القنبلة املت�صظية ) الدفاعية 
( هي اخليار الأف�صل بعد البندقية 
الهجومييية حتديييدًا لرميهييا باجتيياه 
اأهييداف متح�صنة داخييل خنادق 
و حبذا لو تنفجيير القنبلة فوق 
النتبيياه  مييع  متاميياً  الهييدف 
لتوقيت رميها بحيث ل يعاود 
العدو حمييل القنبلة و اإعادتها 
نحييو ميين رماهييا �صميين وقييت 

الأمان 4 - 5 ثوان.

■ خطيية الرمييي هييي اخلطيية التي تعمييل من قبييل قائد امل�صيياة اأو 
الدروع وا�صت�صارة القائد املدفعي ل�صتخدام نران الإ�صناد املتوفرة 
وا�صتغاللهييا للعملييية، اإن قواعد نار الإ�صناد للهجييوم املركز تكون يف 
برنامييج موؤقت وعلى كل ففي مواقييف معينة عندما ل تكون الأهداف 
حمييددة جيييدًا اأو اأن جميييع مواقع العدو مل تعن بعييد اأو اأن طبيعة 
الأر�ييس تعرقييل احلركيية اأو اأن حييالت الروؤيا غر مالئميية ففي هذه 
املواقييف يعترب ا�صتعمييال طريقتي الربنامج املوؤقييت والنران حتت 

الطلب معاً اأف�صل �صكل من اأ�صكال الإ�صناد.
اإن املبادئ التي تتحكم بتخطيط النران للهجوم هي:

ح�صييد النران علييى الأهداف املهمة بها يف ذلييك الأهداف التي على 
الأجنحيية. . املرونة للتمكن من اإجراء اأي تغير للتعامل مع املواقف 

التعبوية املنتظرة. 

الب�صاطيية مع اعتبييار ال�صرعة يف التح�صيير واأن تكون مفهومة من 
قبل جميع الأ�صلحة وب�صهولة التنفيذ. 

يجييب حتقيييق املفاجيياأة باإخفيياء التح�صرات وحتديييد ت�صجيل 
الأهداف قبل �صاعة ال�صفر. 

بنيياء علييى امل�صتوى الذي يخطط له الهجوم فيياإن اخلطة للرمي 
)متفجر ودخاين( ي�صمل على اأي مما يلي: 

ق�صف متهيدي على قيادة العدو وطرق موا�صالته. 
نار �صاترة اأثناء القتحام لإبطال فاعلية اأ�صلحة العدو. 

�صتار دخاين لأعمال مراقبة العدو. 
نييار دفاعية خالل فرة اإعادة التنظيم لتحطيم هجوم العدو 

املعاك�س. . ق�صف معاك�س اأثناء اأية مرحلة من الهجوم. 
تقدمي النران ال�صاترة اأثناء ا�صتثمار الفوز. 

عسكرية

ثقافة عسكرية

الهنـــدسة قبل وأثنـــاء الهجــــــوم 

القنبلــــــة اليــــــدوية

■ اإن واجييب الهند�صيية الأول يف الهجييوم هو تاأمن 
تنقل قطاعات الهجوم واأ�صلحتها امل�صاندة اإلى الهدف 
وتاأميين بقائهييا فيييه وتنق�صييم واجبييات الهند�صيية يف 

الهجوم اإلى:
الواجبات الرئيسية وهي: 

فتح وحت�صن و�صيانة الطرق. 
عبييور املوانييع الطبيعييية وال�صطناعييية وتطهر 

الألغام املبعرثة. 

تدمر املوانع امل�صلحة واملالجئ وغرها
الواجبات الثانوية:

زراعة الألغام ل�صد الهجمات املعاك�صة. 
تدمر �صيارات العدو العاطلة عن احلركة.

متوييين املياه وتهيئيية مدارج النييزول للطائرات يف 
الأمام.  مدافع مقاومة الدبابات )106 ملم(

ميكيين ا�صتخدام مدافع مقاومة الدبابات يف الهجوم 
كما يلي:

قبل وأثناء الهجوم:
حماية منطقة التجمع ومنطقة الت�صكيل اإذا ما وجد 

خطر الهجوم من قبل دروع العدو. 
تقدمي اإ�صناد قريباً اأما ح�صب برنامج موقوت كجزء 
من خطيية الرمي م�صاغاًل اأهداف العييدو املعروفة من 
اأي مييكان فيمييا وراء خطيية البييدء اأو من مييكان يوفر 

�صرًا جيدًا اأو اأن تقدم نران حتت الطلب.
معاجليية اأهداف طارئة مثل اأ�صلحة العدو املقاومة 

للدبابات ور�صا�صات.... الخ. 
إعادة التنظيم:

حاملا يتييم ال�صيطرة الهييدف يجييب اأن تاأخذ مدافع 
املقاومة دورهييا يف مرحلة اإعادة التنظيم، وملا تتمتع 
به هييذه املدافع من قابلية احلركة، قوة النار واملدى 
البعيييد فاإنهييا �صت�صاعييد كثييرًا ب�صد ودحيير الهجوم 
املعاك�ييس ميين قبييل دبابييات وم�صيياة العدو كمييا واأن 

با�صتطاعتهييا اأن تتحييرك اأمييام الهدف وتقييوم باإ�صناد 
�صرايا امل�صاة اأثناء قيامهم بال�صتعداد للمهمة. 

علييى مدافع املقاومة اأن تنفتح فييورًا عند و�صولها 
الهدف لل�صيطرة على اأكرث مقربات الدبابات احتماًل 
يعن قادة �صرايييا امل�صاة املناطق والواجبات ملدافع 
املقاوميية ح�صييب مييا متليييه طبيعيية الأر�ييس وطرق 
القراب املحتملة لدبابات العييدو واملواقع النهائية 
لف�صائلهم وكذلك اأ�صلوب ونوع املوانع املوجودة، اإن 
النفتيياح الفوري لأ�صلحة مقاومة الدبابات الق�صرة 
املييدى م�صيياوي يف الأهمييية للتييي ملدافييع املقاوميية 
)106ملم( وعند تخ�ص�س الواجبات ملدافع املقاومة 
ملتطلبييات  النتبيياه  يجييب  الهجييوم  يف  )106ملييم( 
الذخييرة ميين اأجييل مرحلة اإعييادة التنظيييم وواجب 
ال�صتعداد ملهمة، ويكون من الأف�صل اإذا قامت مدافع 
املقاوميية 106ملم لرماية من ذخييرة مكد�صة ملرحلة 

اإعادة التنظيم. 

املدفعيـــــة والهندسة قبل وأثـنـــاء الهجوم
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القصة الكاملة الغتيال الرئيس احلمدي … أمساء ومهام منفذي عملية االغتيال!!

اليمـن :تلقـن حتالف العـدوان الـدروس فـي التأريخ 
واجلغرافيـا وتصنـع الوعـي فـي الداخـل واخلـارج 

تقرير / جمال محمد األشول
■ ميين الييذي قتل احلمييدي؟ �صييوؤال �صُتثييار له 
املخيلة ال�صعبية، على مدى العقود التالية، لتاأتي 
بحكايات �صتى، فر�صيييات متعددة، ال اننا اليوم 
ويف هذا التقرير نك�صف لأول مرة الرواية احلقيقة 
حييول مقتل الرئي�س احلمييدي ، تلك اجلرمية التي 
تعييد واحدة من اأغرب جرائييم الغتيال ال�صيا�صي 
التييي اأنهييت حياة رئي�ييس عربي بخنجيير وطلقات 
م�صد�ييس لثالثة �صابط كانييوا مقربن من احلمدي 
، بعييد دقائييق ميين اإزهيياق روح �صقيييق الرئي�ييس 
واثنن اآخرين اإلى جانبه كانا يعدان من القيادات 
الع�صكرييية املقربة للحمدي ،  طبقاً ملا ذكره �صاهد 
عيييان الييذي يييروي لنييا الق�صيية الكامليية لعملية 

الغتيال .
ع�صر يوم الثالثاء املوافييق  : 11 / من اأكتوبر 
عييام 1977 م اغتيييال  الرئي�ييس ال�صهيييد اإبراهيييم 
حممييد احلمدي الذي لقي ربه �صهيدًا بعد اأن تربع 
علييى رئا�صيية اليميين ثالث �صنييوات كثالييث رئي�ٍس 
لل�صطر ال�صمايل ميين الوطن اليمني بعد قيام ثورة 
ال�صاد�س والع�صرين من �صبتمرب ، وذلك اإثر حركة 
13 يونيييو التييي قادهييا احلمدي واعتييربت العهد 
الثالث من اجلمهورية كما و�صفها ال�صاعر الراحل 
عبييداهلل الييربدوين وهييي حركيية ل يييزال غالبييية 
اليمنييين يييرون اأنها كانت متثل ميييالد عهد جديد 
من التنمييية والرخيياء وال�صتقرار وبنيياء الدولة 
اليمنييية احلديثيية وتثبيييت النظييام اجلمهييوري 

وحتقيق اأهداف الثورة.
صبيحة مقتل احلمدي :

يييروي العميييد الركيين اأحمييد عبييداهلل من�صيير 
ي الرجييل املقييرب ميين الرئي�ييس احلمييدي و قائييدًا 
حلر�صييه اخلا�ييس ونائبيياً لقائد املنطقيية املركزية 
و�صهييرًا للحمييدي ، وال�صاهييد علييى اجلرمية ، يف 
حييوار ل�صحيفيية 26 �صبتمييرب ، اطلييع عليه ميني 

بر�س ، الذي اعد التقرير الأول من احلوار .
و�صييل  �صباحيياً  العا�صييرة  ال�صاعيية  متييام  يف 
اليميين  واأدى  القيييادة  اإلييى  مقبييل  عبدال�صييالم 
الد�صتورييية مبنا�صبيية تعيينييه وزيييرًا لل�صييوؤون 
الجتماعييية وال�صبيياب.. وبعييد اليميين مبا�صرة 
واثنيياء خروجهمييا معاً هييو واحمييد الغ�صمي قال 
الغ�صمييي للزعيم احلمدي حرام وطالق اإنك اليوم 
�صيفييي ورد عليييه احلمييدي وماهييي املنا�صبيية؟! 
فقييال: مبنا�صبيية عييودة عبدالعزيييز عبدالغني- 
رئي�س الييوزراء وتعين ال�صقاف وزيييرًا لل�صوؤون 
 ، اجلميييع.  فتفاجيياأ  ولييدي  وختييان  وال�صبيياب 
وتابييع” ،يف نف�ييس اللحظيية جاء عبييداهلل احلمدي 
حانقيياً وغا�صبيياً ويف يييده ورقة قطعهييا وت�صاجر 
مييع الغ�صمييي ، ب�صبب رف�س الخيير �صرف كافة 
ال�صيييارات املطلوبة لنييزول الول باأكرب قوة اإلى 

اأبن .
دعوة قتل على الغداء :

ويييروى العميد الركيين من�صر تفا�صيييل عملية 
ت�صفية الرئي�س احلمدي و�صقيقه عبداهلل .:

اخلطة :
يعهييده  مل  باأ�صلييوب  الغتيييال  جرمييية  متييت 
اليمنيييون، فقييد ا�صتييدرج فيهييا الرئي�ييس اإبراهيم 
احلمدي اإلى وليمة غداء يف منزل ، اأحمد الغ�صمي 
بعد اأن ا�صر الأخيير عرب مكاملة للرئي�س احلمدي 
بح�صييوره ، التي متت بعد ان اجهز الغ�صمي على 

قتل عبداهلل احلمدي �صقيق الرئي�س  :
ويك�صييف من�صيير م�صمييون املكامليية الخييرة 
بيين الغ�صمييي واحلمييدي ، التي اقنع فيهييا الأول 
احلمييدي بح�صور الغييداء لتطييييب خاطره وقال 
الغ�صمييي ان عبدالعزيز عبدالغني �صيتوجه معهم 
اإلييى عييدن ولي�ييس علييى اطييالع كامييل باملو�صوع 
لأنه عائييد من اخلارج ويريييد ان يجل�س معه قبل 
الغييداء خم�ييس دقائق وكذلك ان عبييداهلل احلمدي 
عمل لهم نييرثة يف القيادة وحنق ومل ياأت اإبراهيم 
النا�س �صيقولون انهم على خالف وانك وقفت �صد 

الغ�صمي مع اخيك..
توزيع القيييادات املقربة ميين الرئي�س احلمدي 
، منهييم كانييوا يف القيييادة والآخيير كان يف اجتماع 
مبكتييب الرئا�صيية ميين اجييل ا�صييدار بيييان نييزول 

الرئي�س والوفد املرافق له اإلى عدن
املنفذون واملهام :

نذكيير ا�صميياء ابييرز املنفذييين لعملييية اغتيييال 
احلمييدي ، وهما ، احمد الغ�صمي : الرجل الأول  ، 
علي عبداهلل �صالح الذي و�صفوه بالرجل الدموي  
، واحمد عبده �صعيد نائباً لرئي�س الوزراء ووزيرًا 
للمالية – عمياًل اأمريكياً ومهمته حلقة الو�صل بن 

منفييذي العملييية . ، وحممييد احمد اجلنييدي وهو 
جييزء ميين ال�صنييدوق ال�صييود للموؤامييرة. ح�صن 
ال�صاطيير ، حممد الغ�صمي عبييداهلل الكول، وحمود 

قطينة ، وحممود مانع  ، واحلاوري
تفاصيل حلظة اغتيال احلمدي :

يقول العميد من�صر ” اول ما دخل احلمدي مع 
الغ�صمي راأى اخاه عبداهلل احلمدي مقتوًل وغارقاً 
يف دمييه فتاأثر وكاد ان ينهييار فقال احلمدي ما هذا 
يييا احمييد: اي�س هذا يييا غ�صمي ت�صتييي تقع رئي�س 
هييات م�صجليية وانا اقييدم لكييم ا�صتقالتييي ملجل�س 
القيادة واح�صييروا يل طائرة واعلنييوا ال�صتقالة 
وانييا مغادر لل�صعب وتراأ�صييوا.. احنا قمنا بثورة 

13 يونيييو معاً ثورة بي�صاء وبييدون ا�صالة قطرة 
دم واحييدة واأنييت ترتكب هذه اجلرمييية.. ما كان 
ب�ييس داعي يا احمد لإراقة الدماء خال�س هذا راح 
�صحييية وما ت�صتي ن�صوي انييا موافق ما عاد باقي 

معك يا احمد..
يقييول من�صيير اأن  الغ�صمييي حقيقة بييداأ يراجع 
نف�صه وقال متام ودعا علي ح�صن ال�صاطر وقال له 
يح�صيير امل�صجلة ال انها ح�صلييت م�صادة و�صجار 
بن الغ�صمي وبن علي عبداهلل �صالح كادت توؤدي 
اإلييى افت�صيياح الأميير وكان علييي عبييداهلل �صالييح 
يقييول واهلل ما �صربت لبد ميين ت�صفيته لو تركناه 
ي�صافيير �صييوف يعيدونييه من طييرف الدنيييا ومعه 
�صعبييية كبرة بالداخل.. عندها قام ال�صيخ حممد 
الغ�صمييي وبا�صر بقتل احلمييدي وطعنه باجلنبية 
وتبعييه علييي عبييداهلل �صالييح باإطييالق الر�صا�س 
عليييه ميين م�صد�صييه ومن اخللييف ثم وفييى الثالث 
الييذي هو عبييداهلل الكول الييذي كان م�صاباً م�صاباً 
نه عبداهلل احلمدي اثناء مقاومته  ناً وقييد كوَّ ومكوَّ
لييه هو وحمود قطينة حن اجهزا على عبداهلل قبل 

ابراهيم ب�صاعة  .
يقول العميد من�صر ، اأن عبداهلل احلمدى وعلي 
قناف زهرة وعبداهلل ال�صم�صييي هم القيادات التي 
كان يعتمييد عليهمييا الرئي�ييس ابراهيييم احلمييدي 
لإف�صال اأي موؤامرة عليه ، حيث مت ت�صفية الثالثة 

قبل ت�صفية احلمدي ويف نف�س اليوم .
ويعتقييد العميييد من�صيير واأهييايل علييي زهييرة 
وعبداهلل ال�صم�صي ، اأن علي عبداهلل �صالح واللواء 

حممد احلاوري ، هم من قاموا بت�صفيتهم .

واذا مل يطلعييوا على الأحييداث التاريخية التي توؤكد لهم ذلك 
ب�صبييب جهل م�صت�صاريهم فاأننا ن�صييوق لهم بع�صا منها ع�صى اأن 

تنفع الذكرى.
1-املقاوميية امل�صلحيية لعييدة اآلف ميين اليوغ�صييالف اأذاقوا 
املحتليين الأملان امليير وكبدوهم ميين اخل�صائر مامل تكيين اأبدا يف 

ح�صبانهم اإبان احلرب العاملية الثانية. 
2-واذا مل يكيين م�صت�صارو قادة حتالف العدوان على معرفة 
بتاريييخ يوغ�صالفيا فلعلهم على دراية بالهجييوم الأملاين النازي 
علييى الحتيياد ال�صوفييتي عام 1941 وكيييف قامت �صعوب ذلك 
البلييد بالهجوم امل�صاد وردهم على اعقابهم ولي�س ذلك فح�صب، 
بييل طاردهم اجلي�س الأحمر ال�صوفييتي حتى عا�صمتهم برلن و 
اجبارهم علييى ال�صت�صالم وانهاء الدوليية النازية وقرب زعيمها 

يف معقله.
3-واذا خيييل لقييادة العييدوان وم�صت�صاروهييم ان اآلف ميين 
املرتزقة الباك�صتانييين وال�صودانين وبالك ووتر والإماراتين 
وال�صنغييال ومن لف لفهم �صيقومييون مبهمة غزو اليمن والعودة 
�صامليين فاإننييا نذكرهييم باأنهييم علييى خطيياأ. فاجلرنال ميياك اأرثر 
بع�صييرات اآلف اجلنود الأمريكين املجهزييين باأحدث الأ�صلحة 
الفتاكيية قييد هزم �صيير هزمية عييام 1953 عند حماولتييه احتالل 
كوريييا ال�صمالييية، فقييد واجهييه الكوريييون ال�صماليييون الفقراء 
مبقاوميية جعلته يهييرع لرئي�س البيييت الأبي�س حينهييا الرئي�س 
هيياري ترومييان طالبا ال�صميياح لييه با�صتخدام ال�صييالح النووي 

بعييد اأن ف�صلييت كل اأ�صلحتييه الأخرى يف ك�صيير مقاومة الكورين 
ال�صمالين الذي مل يكن لهم �صواريخ عابرة اأو طائرات حربية.
 ثم هييل ن�صي جمرمو احلييرب على اليمن هزمييية الأمريكين 
املذلة اأمام زحف املقاومة الفيتنامية البطلة عام 1973..؟؟ اننا 
ن�صيير لذلك للتذكيير فقط والأيييام وال�صهور وال�صنيين املا�صية 

�صاهدة والقادمة �صت�صهد على ما نقول.
اجلنييود ال�صعوديييون والغماراتيون الذييين ل يجيدون حتى 
ركييوب دراجيية هوائية لن ينت�صروا على �صعييب م�صلم و�صجاع 
وي�صهد لهييم بذلك النكليز الذين ا�صطرتهييم املقاومة اليمنية يف 
ال�صتينيييات للهرب من البالد والعييراف بدولة اليمن اجلنوبي 

بعا�صمته عدن.
اإلعالن بصنعاء عن تشـكيل اللجنة التحضيرية 
ألبنـاء احملافظات اجلنوبية والشـرقية ملقاومة 

العدوان وطرد االحتالل
اأعلن الثالثاء ب�صنعاء عن ت�صكيل اللجنة التح�صرية للهيئة 
التن�صيقييية لأبنيياء املحافظييات اجلنوبييية وال�صرقييية ملقاوميية 

العدوان وطرد الحتالل من اأرا�صي اجلمهورية اليمنية.
جاء ذلك يف الجتماع املو�صع الذي عقد ب�صنعاء و�صم رئي�س 
جمل�ييس الوزراء الدكتور عبد العزيز �صالييح بن حبتور والقائم 
باأعمال رئي�س جمل�س ال�صورى حممد ح�صن العيدرو�س ورئي�س 
اللجنيية الثورييية العليا حممد علييي احلوثي واأع�صيياء جمال�س 
النييواب والوزراء وال�صورى واملحافظن ميين اأبناء املحافظات 

اجلنوبية وال�صرقية.
و�صتت�صييكل الهيئة ميين ال�صخ�صيات ال�صيا�صييية والأكادميية 
واحلزبييية والع�صكرية واملهنييية وامل�صتقلة حزبيييا ومن رجال 
الأعمييال والأ�صاتييذة واملفكرين من اأبنيياء املحافظات اجلنوبية 

وال�صرقية املناه�صن للعدوان والحتالل.
ومت خييالل الجتميياع تكليييف اأع�صيياء اللجنيية التح�صرييية 
بالتوا�صييل كل يف اإطار حمافظته والتن�صيييق لعقد ملتقى للهيئة 
التن�صيقييية لأبنيياء املحافظييات اجلنوبييية وال�صرقييية ملقاوميية 

العدوان وطرد الحتالل من اأرا�صي اجلمهورية اليمنية.
واأكييدت اللجنيية التح�صرييية م�صاندتهييا للجي�ييس واللجييان 
ال�صعبييية واملتطوعيين ميين اأبنيياء القبائييل يف كافيية اجلبهييات 
كواجييب وطني مقد�ييس يتطلب من اجلميع الدفييع بكل الطاقات 
والإمكانيات حل�صد اجلهود الب�صرية واملادية للدفاع عن الوطن 

واأمنه وا�صتقراره.
واأكدت اللجنة التح�صرية اأهمية التم�صك بالثوابت الوطنية 
وحتديييدا الدفاع عن تربة وحدود اليمن واحلفاظ على �صيادته 
وا�صتقاللييه ووحدتييه وكذا احييرام و�صيانيية وخ�صو�صية كل 
حمافظيية من حمافظات اجلمهورية علييى حدة من حيث عاداتها 
وتقاليدهييا بحيييث يكييون الد�صتييور هييو اجلامييع الأو�صييع لكل 

مواطني اجلمهورية اليمنية 
واأكييدت على توافييق جميييع اأع�صائها ورئي�صهييا على جترمي 
العنييف وا�صتخييدام ال�صالح يف حييل الق�صايا الوطنييية واإميانها 
بيياأن اأي مع�صلة وطنييية مهما بلغ حجمها لن حتييل اإل باحلوار 

والتفاهم ال�صلمي بعيدا عن لغة العنف وال�صالح.
كمييا اأكييدت اللجنة اأهمييية حتالف اجلميع مع قييوى املقاومة 
اليمنييية التي يقودهييا مكون اأن�صار اهلل بقيييادة ال�صيد عبد امللك 
بييدر الدييين احلوثي وقيييادة املوؤمتيير ال�صعبييي العييام برئا�صة 
ال�صيخ �صادق اأميين اأبو را�س ومعهم الأحزاب اليمنية احلليفة 

املناه�صة للعدوان.
وتوجهييت اللجنة التح�صرية مببييادرة ذاتية بدعوة جميع 
اأبنيياء املحافظييات اجلنوبييية وال�صرقييية يف داخييل الوطيين ويف 

اخلارج للم�صاركة والتجاوب مع هذه املبادرة الوطنية.
 اليوم بداأت ال�صحوة والوعي ينموا ويتوحد جنوب اليمن 
و�صمالييه �صييد العييدوان ال�صعييودي الأمريكييي  املبيت وغر 
املييربر على ال�صعب امل�صامل الذي �صيحظييى بتاأييد اأ�صقائه يف 
البلييدان العربية الأخرى رغم مواقييف قادتهم الغادرة. ومن 
�صيئييات الزمن وعهيير ال�صيا�صة ورخ�ييس الأوطان يف معاير 
الروؤ�صيياء العرب اأن ينجح نظييام التخلف ال�صعودي يف �صراء 
كرامة اجلامعة العربية وذمم اأكرث قادتها ويحولها اإلى اأداة 
خلدميية اآل �صعود. فجامعة الدول العربية لي�س لها ما يربطها 
بال�صعييوب العربييية فبالأم�س ر�صخييت للتاآمر علييى العراق 
و�صوريييا وليبيا واليييوم اأعطت ال�صوء الأخ�صيير ل�صفك دماء 
اليمنين العزل وهييدم بيوتهم ولي�س من ال�صعب تف�صر ذلك 
فاجلامعيية العربييية حتولت اإلى �صركة اأعمييال تقدم خدماتها 

ملن يدفع ب�صخاء.
ول تبدو ال�صورة جلية وجدية مبا يكفي عن العدوان اليمني 
املزعييوم علييى ال�صعودية مامل نتعييرف على القلييق ال�صرائيلي 
 The Times of حيالييه. فقد ن�صرت �صحيفة ا�صرائيلية هي
“ ان ما   Avi Issacharoff Israel مقييال بقلييم كاتبهييا 
يثيير قلييق ا�صرائيل هييو تقدم احلوثييين نحو ممر بيياب املندب 
وال�صيطييرة عليه مما قد يهييدد ال�صفن ال�صرائيلييية املارة عربه 
يف ظل عدم وجود حكومة مينية حتافظ على الأمن يف امل�صيق. 
ال�صعب ال�صعودي املغلوب على اأمره يف ظل ال�صلطة الوهابية 
املتخلفيية الغا�صميية �صياأخذ بثيياأر اأخوته اليمنييين وهي فر�صته 
اليييوم لينتف�س ويفر�س ارادته ويقيييم نظامه الدميقراطي على 

انقا�س دولة القرون الو�صطى التي تتحكم يف حياته وم�صره
خمت�صر الكالم

ما  قاله احمللل نارام سارجون أنه اصبح
يف اليميين ميين الوا�صح اأن دول حتالف العييدوان تعرثوا جدا 
و�صييار انت�صارهم على �صكان املريييخ اأ�صهل من انت�صارهم على 
فقييراء اليمن الذين اأثبتوا اأنهم على ع�صرة ال�صخر �صاروا اأ�صد 

�صالبة منها ول  تقدر الرمال اأن تك�صر ال�صخور

الحقيقة /سليمان ناجي آغا
يواصل تحالف العدوان الس���عودي األمريكي شن عدوانه اإلجرامي معتقدًا إن شعبا يعاني شظف 
العيش  والفقر س���يكون السيطرة عليه وهزيمته أسهل عليهم من مس���ابقة الخيول، لكننا سنعطي 
ق���ادة دول تحال���ف العدوان دروس���ا من التأريخ  لقد ف���ات قادة دول تحالف الع���دوان أن يأخذوا في 
حسبانهم أن الشعوب مهما بلغ بها الفقر والعوز واالختالف تقف موحدة عندما يتعلق األمر بالدفاع 

عن الوطن والمقدسات ضد العدوان األجنبي مهما بلغت قوته وجبروته. 
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■ حترك ال�صهداء من وازع ديني ووطني 
يف مواجهيية العييدوان ال�صعييودي الأمريكي 
وال�صهيد علي اأحمد املتوكل كان اأحد فر�صان 
حمافظة ذمار الذين التحقوا بركب امل�صرة 
القراآنية وواجه الطغيان والف�صاد، وحترك 
واملحتليين  الغييزاة  مواجهيية  يف  جييد  بييكل 
لتحرييير الأر�ييس و�صييون العر�ييس، فنييال 
ال�صهييادة يف �صبيييل اهلل وهييو يييدك ثكنييات 

املنافقن والغزاة.

السيرة الذاتية: 
ال�صم: علي اأحمد يحيى ح�صن املتوكل  

ال�صم اجلهادي: اأبو زيد   
املنطقة: اجلبجب – املنار – ذمار  

العمر : 30 عام
تاريخ امليالد : -1987م 

تاريخ ال�صت�صهاد: 14-12-2015م
احلالة الجتماعية: متزوج 

امل�صتوى العلمي: ثانوية 
مكان الدفن: رو�صة اجلبجب  

ن�صاأته – جانب من �صفاته 
ن�صاأ ال�صهيد علي املتوكل وتربى يف م�صقط 
راأ�صييه مبنطقيية اجلبجييب، ودر�ييس وتعلييم 
فيهييا حتى اأكمييل درا�صتييه الثانوييية، عرف 
بالجتهاد يف حت�صيل العلم ودرا�صته، تلقى 
التعليييم الدينييي على يد والديييه وحترك يف 

منطقته حتى التحق بامل�صرة القراآنية.
واحلمييية،  ال�صجاعيية  �صفاتييه  ميين 

والإخال�س يف عمله.

التحاقه بـ املسيرة القرآنية 
ومشوار حياته اجلهادي

التحييق ال�صهيييد بامل�صييرة القراآنييية منذ 
بداية ثييورة 11 فرباييير 2011م و�صارك يف 
امل�صييرات التييي كان الثوار يقومييون بها يف 
حمافظيية ذمار وكذا �صنعيياء، ويف ثورة 21 
�صبتمييرب التحق بالثييوار يف �صييارع الر�صول 
�الأعظم يف حزيز حتى �سقوط �لنظام، من ثم 
التحق ال�صهيد باجلبهات وكان يعمل م�صرف 

ف�صيل من اأبناء منطقته حتى ا�صت�صهد.

شهادة أهله ورفاق دربه: 
�صهييادة اأهلييه: يقييول اأهلييه: كان ال�صهيد 
اهلل  �صبيييل  ال�صهييادة يف  عيين  الييكالم  كثيير 
و�صييرورة التحييرك اجلهييادي واأن يتحييرك 
اجلميع للجهيياد ومواجهة الطغيييان، وكان 
يحييث اأهلييه على �صييرورة التحييرك يف نهج 
اأهييل البيييت وامل�صييرة القراآنييية ومواجهة 

العدوان ال�صعودي الأمريكي.
�صهادة رفاق دربه:  كان رجاًل غيورًا على 
اأر�صييه وعر�صييه ودينييه، ل ي�صت�صلييم اأبييدًا 
لالأعداء مهما كانت الظييروف التي تواجهه، 
عرف ب�صمييوده الأ�صطوري يف معركة عدن، 
فرغم �صن العييدوان ع�صييرات الغارات على 
املنطقيية التييي كان يتواجييد فيهييا مل يييرك 

موقعه ومل ين�صحب حتى لقي اهلل �صهيدًا.

أعماله اجلهادية: 
كان ال�صهيد م�صييرف ف�صيل يف حمافظة 
�صبوة بداية العدوان ال�صعودي الأمريكي 
علييى اليمن ثم انتقل اإلييى جبهة ماأرب ثم 

التحييق بجبهة تعز وقاد املعارك يف جبهة 
مديرييية �صالح ورابط فيهييا حتى لقي 

اهلل عز وجل �صهيدًا.
ق�صة ا�صت�صهاده: 

عملييية  ال�صهيييد  قيياد 
لثكنييات  اقتحييام 
املنافقن  ميلي�صيات 
التابعن  واملرتزقيية 

للعييدوان ال�صعييودي 
بهييم  فنييكل  الأمريكييي 

وطهر مييع رفاقييه عددًا 
واأثنيياء  الثكنييات  ميين 

موا�صلته العملية اأ�صيب بطلق 
نيياري ا�صت�صهييد علييى اثرهييا ف�صييالم اهلل 

عليه.

وصية الشهيد: 
اأو�صى ال�صهيد علييي املتوكل ب�صرورة 
الهتمام واحلفاظ علييى اأموال �صبيل اهلل 
وتطبيييق برنامييج رجييال اهلل و�صييرورة 

الت�صليم 
ملطلييق  ا
امل�صييرة  لقائييد 
القراآنية ال�صيد عبدامللك بدر 

الدين احلوثي حفظه اهلل.
منطقتييه  واأبنيياء  اأهلييه  اأو�صييى  كمييا 
بالإنفيياق يف �صبيييل اهلل والإيثييار وحييب 
الآخرين و�صرورة زيييارة اأ�صر ال�صهداء 

والهتمام بهم وكذا برو�صات ال�صهداء.

أحياء عند ربهم

�����ِ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�����َ�َ َوَل َتْ

السيرة الذاتية: 
ال�صم: اأحمد عبداهلل العزي عبدان   

ال�صم اجلهادي: اأبو ثاير     
املنطقة: املتون – حمافظة اجلوف

العمر : 33 عام
تاريخ امليالد : -1978م 

تاريخ ال�صت�صهاد: بعد احلرب اخلام�صة
احلالة الجتماعية: متزوج  

امل�صتييوى العلمييي: بكالوريو�س – كلييية الآداب – 
جامعة �صنعاء 

مكان الدفن: املتون يف م�صقط راأ�صه  

نشأته – جانب من صفاته 
ثييم  ميين  فيهييا  ال�صهيييد يف منطقتييه ودر�ييس  ن�صيياأ   
وا�صييل تعليمه يف جامعيية �صنعيياء بالعا�صمة، حيث 
كان ال�صهيييد ميين ال�صخ�صيييات البييارزة يف املجتمييع 
واملعييروف عند اجلميييع باأخالقييه العالييية والتزامه 
الدينييي و�صجاعته واقدامه وثباته واخال�صه، كان – 
رحمييه اهلل – من ال�صباقيين يف فعل اخلر يف جمتمعه، 

كان يحييب الح�صييان اإلييى الخرييين وتقييدمي 
امل�صاعدات كيفما كانت ظروفه.

التحاقه بي امل�صرة القراآنية وم�صوار 
حياته اجلهادي

كان ال�صهيييد اأحمد عبييداهلل عبدان 
ميين اأول النا�ييس الذييين �صرخوا يف 

وكان  اجلييوف  حمافظيية 
لدعييوة  امللبيين  اأول 
ال�صيييد  القائييد  ال�صهيييد 
ح�صن بدر الدين احلوثي 

من اأبنيياء اجلوف فتحرك 
مبالييه ونف�صييه للجهاد يف 

�صبيييل اهلل والدفاع عن 
والوقوف  املظلوميين 
�صد الظلم والطغيان 
والعمالة، مل يخف يف 
اهلل لومة لئم فواجه 
وجييربوت  ا�صتبييداد 
املحافظة  يف  الطغيياة 

وقام بتوعية النا�س يف مديرية املتون واألزمهم احلجة 
فحييرك الكثر من اأبناء املديرية لدعم امل�صت�صعفن يف 
حمافظة �صعييدة باملال والرجال، ك�صر حاجز اخلوف 
عنييد النا�س، فاأ�ص�س نييواة للتحرك يف امل�صروع القراآين 

يف مديرية املتون وحمافظة اجلوف بكاملها.

شهادة أهله ورفاق دربه: 
�صهييادة اأهلييه: كان ال�صهيييد �صخ�صييية مقبولة عند 
اأبنيياء منطقته ملييا عرف عنه من رجاحيية عقل وحكمة 
و�صجاعيية وكييرم، كان يبييذل كل مييا ميلييك يف خدميية 
امل�صت�صعفن واملجتمييع، فك�صب حبهم وودهم حترك 
يف احلرب الأولى يف �صعدة ومل ي�صت�صلم للنظام 
امل�صتبد العميييل فانتقل اإلى اجلوف وفتح 
ميين  املئييات  وا�صتقطييب  فيهييا  جبهيية 
املجاهدييين، ووا�صييل بنيياء جمتمعه 

بوعي امل�صرة القراآنية.
�صهييادة رفيياق دربييه:  كان ال�صهيد 
– �صالم اهلل عليه – جماهدًا �صادقاً 
خمل�صاً منفقاً يف �صبيل اهلل فكان يقوم 
بزراعة القمح لرفد به املجاهدين يف 
�صعدة، وكان ي�صتقبييل املجاهدين من 
عييدة حمافظييات وير�صلهم اإلييى �صعدة، 
قييام بتجهيييز عييدد ميين املجاهدييين 
وقييام بفتييح جبهيية يف اجلوف 
احلييرب  �صغييط  ليخفييف 
املجاهدييين  علييى 
�صعييدة،  يف 
�ييس  فخا
وعييدد  ال�صهيييد 
دربييه  رفيياق  ميين 

مالحييم بطولييية ومعييارك �صر�صيية مع النظييام العميل 
وا�صتميير علييى ذلييك التحييرك حتييى انتهييت احلييرب 

اخلام�صة.

أعماله اجلهادية: 
احييد املقاتليين الذييين قاتلوا حتييت قيييادة ال�صهيد 
القائييد ح�صن بييدر الدين احلوثي يف احلييرب الأولى، 
عمل م�صرفاً ثقافيا وع�صكرياً يف منطقته، من ثم ا�صبح 

م�صرفا عاما على املجاهدين يف حمافظة اجلوف.

قصة استشهاده: 
حتول ال�صهيد اإلى كابو�س لدى الطغاة وامل�صتكربين 
لكييرثة حتركييه اجليياد وال�صييادق وملييا قييدم يف �صبيل 
اهلل، فا�صتطيياع تكوييين اأميية قراآنية يف اجلييوف تواجه 
مركييز  ان�صيياء  ا�صتطيياع  كمييا  وامل�صتبدييين،  الطغيياة 
ا�صتقطاب للمجاهدييين ولهذا اأ�صبح هدفاً مهماً للطغاة 
وامل�صتكربييين فبعييد انتهيياء احلييرب اخلام�صيية علييى 
�صعدة ومناطق يف اجلوف وعمران، كان ال�صهيد عائدا 
من �صعييدة اإلى اجلوف مع جمموعة ميين املجاهدين، 
فقام العدو بو�صع كمن غادر نفذه �صرذمة من احلقراء 
على طريق �صعدة اجلوف اأدى الكمن اإلى ا�صت�صهاده 

هو ورفقائه ف�صالم اهلل عليهم جميعا.

وصية الشهيد: 
كان ال�صهيييد يو�صييي اأهلييه ورفيياق دربييه وحمبيه 
بيتييه  واأهييل  اهلل  ر�صييول  نهييج  والتييزام  اهلل  بطاعيية 
واللتحيياق بامل�صييرة القراآنييية، و�صييرورة التحرك 
واجلهيياد يف �صبيييل اهلل لإعييالء كلميية اهلل، وكان يقول 
لرفاق دربييه اعلموا اأن بعد الع�صر ي�صييرا واأن الن�صر 
والغلبيية والتمكيين للموؤمنن املخل�صيين هلل ور�صوله 

واملوؤمنن.

الشهيد : علي أحمد املتوكل رجل املعارك وفارس 
امليدان حترك بكل جد واجتهاد حتى لقي اهلل عز وجل 

الشهيد : أحمد عبداهلل عبدان صرخ في زمن اخلنوع وحترك في زمن اخلضوع 
فأسس أمة في مجتمعه ومحافظته ونصر املستضعفني يوم خذالن الكثير 

نتحدث اليوم عن أحد السابقين االخيار الذين أسسوا بنيان هذه األمة ووضعوا بدمائهم الزاكية 
لبنات العزة والش����موخ والكبرياء، كيف ال ونحن نتحدث عن شهيد أول من تحرك في مجتمعه وواجه 
أكبر الطغاة والمستبدين، لم ينظر إلى فارق الماديات ولم يأبه بالظروف، لم ينظر إلى المال بل قدم 
الم����ال والنفس، وتحرك ليعمل ليدعم المجاهدين ويف����ك حصارهم، وثق بالله وتحرك بكل اخالص 
ويقين فصنع معجزات وأسس أمة في منطقته ومحافظته لتكون هذه األمة عنوان العزة والكرامة حتى 
الي����وم، نعم هذا هو الش����هيد أحمد عبدالله عبدان "أبو ثاير" فالكلمات ل����ن تفي حقه ولكن الله وفاه 

حسابه فاختاره شهيدًا عظيمًا ليرافق النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
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 اليمنيون أقرب 
إلى النصر من 

أي وقت مضى
جمال أبو مكية

■  �صاهدنييا الحتالل المريكي يوم ان دخل العراق 
كيييف عبث ودمر وقتل من ابناء ال�صعب العراقي اكرث 
ميين ثالثة مليييون �صهيد �صقطييوا بعد ان دخييل املحتل 
المريكييي اإلييى ال�صعييب العراقييي عمل هييذا الحتالل 
علييى الغتيالت و التفجييرات يف ال�صواق وامل�صاجد 
وكان��ت �لنتيج��ة �سقوط �ك��ر من ثالثة ملي��ون �سهيد 

ولنا هنا ان نت�صاءل.
ميياذا لييو واجييه ال�صعب العراقييي وقاتييل ووقف يف 
وجه هذا املحتل؟؟ لو ان ال�صعب العراقي قاتل ووقف 
وواجييه هذا املحتل ملا �صقط منهم مئة الف �صهيد حتى 
لييو افر�صنييا وبالغنا انييه �صقط منهييم خم�صمائة الف 
�صهيد لكان �صلم وتبقييى لل�صعب العراقي اثنن مليون 
وخم�صمائيية الييف عراقييي احييياء وهنييا الكارثيية التي 
يجييب ان تكون حمييط انظارنا كيمنن وانظييار العامل 
ال�صالمي اجمييع لكن ابناء ال�صعييب العراقي الحرار 
بعييد ان حتركوا وتوحد اجلي�س مييع احل�صد ال�صعبي 
ا�صتطاعييوا ان ينت�صييروا وعملوا على طييرد الحتالل 
وادواته ماي�صمى بالقاعدة وداع�س والن�صرة وحتول 
ال�صعب العراقييي اإلى �صعب حر وم�صتقل ميلوؤه المن 

والمان والميان
ال�صعييب اليمني اليوم قد اخييذ العرب والدرو�س مما 
جييرى ويجييري ودونه التاريييخ و�صار مثييال يحتذى 
بييه بيين بقييية ال�صعييوب ال�صعييب اليمنييي مل ي�صتقبل 
هييذا املحتل بالزهييور والييورود بل ا�صتقبلهييم ولزال 
بالر�صا�ييس  وبال�صواريييخ ال�صعييب اليمنييي  ا�صتقبل 
هذا املحتل ب�صواريخه البال�صتية ا�صتقبلهم بالتو�صكا 
وبالييربكان وبالنجييم وبالزلييزال وبالثاقييب وبالبييدر 
وبييدل ميين ا�صتقبالهم بالييورود وبالزهور عمييل اي�صا 
علييى ا�صتقبالهييم بطائرتييه امل�صييرة  وكانييت قا�صف 
ورا�صد لهم باملر�صاد فكانت الرا�صد تر�صدهم وكانت 
القا�صف تق�صفهم والتييي حولتهم واآلياتهم اإلى ا�صالء 

بف�صل اهلل...
 اليييوم ونحيين يف العييام الرابييع يف مواجهيية اأعتييى 
عييدوان مل ي�صقييط من هييذا ال�صعب اعتقييد ان ح�صيلة 
ال�صهييداء اإلييى الآن مل تتجيياوز اخلم�صيين الييف �صهيد 

جلهم من الطفال والن�صاء اغلبهم بق�صف الطران 
ميياذا لو جئنا لنقارن انف�صنييا بالأعوام املا�صية قبل 
الربعيية العوام املا�صية كانت القييوات المريكية قد 
و�صلييت اإلييى �صرتييون يف العا�صميية �صنعيياء وكانت 
هييي من تتحكم يف زمام المييور كانت هناك الغتيالت 
ب�صييكل �صبه يومي كانييت التفجييرات يف ال�صواق ويف 
ال�صييوارع  ويف امل�صاجييد ويف امل�صت�صفيييات ولن نن�صى 
م�صت�صفييى العلفي لن نن�صى تفجيير جامع بدر وجامع 
احل�صحو�ييس حييوادث ي�صيييب لهييا الراأ�ييس وتق�صعيير 
منهييا البييدان لوح�صيتهييا اليييوم ال�صعييب اليمني  بن 
خيارين خيار اخل�صوع وال�صت�صالم و خيار املواجهة 

وال�صمود
وخيارنييا يف هييذا ال�صعب هو مواجهة هييذا العدوان 
ونحن يف غاية ال�صييوق يف النطالق اإلى جبهات العزة 
وال�صييرف لندافييع عيين الر�ييس والعر�س حتييى وان 
�صحينييا مبييا �صحينا فنحيين يف �صبيل اهلل بييدل من ان 
نقتييل بييدم بييارد يف ال�صييواق وال�صييوارع والطرقييات 
ونحيين يف هييذه الفرة كما قييال ال�صيييد املجاهد ح�صن 
ن�صيير اهلل انتم يف ال�صعييب اليمني اقرب اإلى الن�صر من 

اي وقت م�صى.

المييارات  و  ال�صعودييية  كانييت   ■
متخمتن بالرثوة ومملوءتن بال�صباب 
دفييع  مييا  والتجربيية  للخييربة  املفتقيير 
بالبلدييين اإلييى خو�ييس غمييار احلييرب 
على اأمل الفوز بن�صيير ع�صكري �صاحق 
وخاطييف علييى اليميين ممثييل بجماعيية 
ان�صييار اهلل حديثيية الن�صيياأة وحمدودة 
التمييردي  النييزوع  وذات  الإمكانييات 
الراف�ييس لكل اأ�صييكال التبعييية املاألوفة 
�صعوديييا ، ولأن اليميين املو�صييوم ب " 
مقربة الغزاة" لي�س �صاحة �صهلة لربح 
احلرب وك�صييب املجد لمتالكه عنا�صر 
قييوة عديييدة، كال�صييكان والت�صاري�ييس 
اجلغرافييية الوعييرة ومتا�صييك ن�صيجه 
القبلي ونخوة وعنفييوان اأهله و�صخاء 
�صعبييه لبذل الت�صحيات يف �صبيل �صون 
الكرامة ، فقد مت ت�صكيل حتالف عري�س 
متركييز يف حمييوره كل ميين ال�صعودييية 
والإمييارات واأحيطتا بلفيييف من الدول 
وم�صاركيية  ومب�صاعييدة   ، املنتفعيية 
امريكييية وبريطانييية فاعليية ، ولكييي ل 
تخ�صيير ال�صعودية والإمييارات احلرب 
يف اليميين فقييد �صخرتييا كل مقدراتهمييا 
ل�صراء ومتلك كل و�صائل الغلبة والقوة 

وا�صتعانتا بكل اخلربات املتاحة .
.بعييد مييا يقييارب اربعيية اعييوام من 
عمر احلييرب والف�صل فقييد تاأكد للحلف 
ال�صعييودي ان احلييل يف اليميين ل يكون 
ع�صكرًيا ، واأن ل طريق �صالكة لل�صيطرة 
علييى �صنعيياء وبقييية اله�صبيية بالقوة 
والغلبة ، وان النافذ يف اله�صبة املمتدة 

من البي�صاء الى �صعدة �صيكون الأكرث 
نفوذا وغلبيية يف اليمن ، واإذا ما اأ�صيف 
لله�صبيية مناطييق وا�صعيية ميين ال�صهييل 
التهامييي املمتييد ميين �صمال حي�ييس الى 
منفذ الطييوال يف حر�س ف�صييوف يتعزز 

نفوذ اله�صبة اأكرث . 
فقوى التحالف ال�صعودي تدرك جيدا 
ان بقاء اله�صبيية ح�صينة من اأي خرق 
نوعييي ، غر مريييح و مثيير للكثر من 
اخلوف والهلع ، ل �صيما وقد ا�صتنفدوا 
كل ممكناتهييم ومتاحاتهييم طيلة اعوام 
احلييرب الأربعيية ما بالك وقييد ان�صاف 

لها احلديدة ..
ال�صهييل  واأغلييب  اله�صبيية  بقيياء  اإن 
التهامي حتت �صيطييرة القوى الوطنية 
باأن�صييار اهلل وحلفائهييم يعنييي  ممثليية 
ال�صعييودي ان م�صييدر قلقهييم  للحلييف 

وخوفهييم ،الييذي �صنييوا لأجييل الق�صاء 
احلييروب  اعنييف  ميين  واحييدة  عليييه 

واأبهظها كلفة ،مازال قائما .
للمييوؤرخ  اخلالييد  الو�صييف  فح�صييب 
الإغريقييي ال�صهيير ثيوديدر�ييس ف" اإن 
اليونييان  يف  البليوبونيزييية  احلييروب 
القدمييية ن�صاأت عيين �صعود قييوة اأثينا 
وما جنم عنها من خماوف يف ا�صبارطة 
" ، واإذا كان احد اأ�صباب اندلع احلرب 
العاملييية الأولييى يعود ل�صعييود املانيا 
القي�صرية وما جنم عن ذلك من خماوف 
يف بريطانيا ، فاإن تنامي قوة ان�صار اهلل 
والقييوى الوطنييية املناوئيية للرجعييية 
ال�صتكبييار  ول�صيا�صييات  ال�صعودييية 
العاملييي يف اليميين واملنطقيية الى جانب 
�صمود قوى املقاومة يف ال�صام والعراق 
وايييران وما جنم عن ذلييك من خماوف 

يف الريا�ييس وعوا�صم اأخرى ، كان احد 
ابرز ا�صباب عدوان التحالف ال�صعودي 

الغا�صم على بلدنا . 
لقد بييات وا�صحا لقييوى العدوان ان 
اليميين لي�س لقمة �صائغيية وقد ت�صاءلت 
اأمالهييم يف ال�صيطييرة عليييه واخ�صاعييه 
بالكامييل الى اأمل ال�صيطييرة على مدينة 
اأمييل  زال  ول   ، ومينائهييا  احلديييدة 
ي�صاورهييم  احلديييدة  علييى  ال�صيطييرة 
ال�صعييودي  التحالييف  يريييد  ل  فقييد   ،
ميين م�صيياورات ال�صويد املزمييع عقدها 
ال�صبييوع املقبل اكرث ميين تنازل القوى 
عييزل  ليتييم  احلديييدة  عيين  الوطنييية 
اله�صبيية عيين البحيير والعييامل وبالتايل 
التحكييم بها واحلد من نفوذها ،وهذا ما 

ل يقبل به ان�صار اهلل وحلفائهم . 
ل اأعلييق كثيير اأمل علييى امل�صاورات 
املزمع عقدها يف ال�صويد ، حتى لو متت 
�صفقة الأ�صرى بييكل �صال�صة ، فاإذا كان 
ويل العهييد ال�صعودي قييد ح�صي بوافر 
الحتقار وبات مثييرا للتقزز من جراء 
مييا يقييرف ميين �صناعييات ، فيياإن حجم 
الييرثوة التي يت�صييرف بها وما تثر من 
�صهوة ومييا ت�صيل من لعاب ، ُتلطف من 
قبحييه ومتنحييه الفر�صة تلييو الأخرى 
، فقييد تتزاميين امل�صاورات مييع ت�صعيد 
التحالييف  قبييل  ميين  عنيييف  ع�صكييري 
ال�صعييودي للقبول بت�صوييية غر عادلة 
برف�ييس  تقابييل  وقييد  احلديييدة  علييى 
عييادل وحمييق والنتيجيية ف�صييل متوقع 

للم�صاورات .

ـــي احلـــــرب والـــســـالم  ف

التصريحات الغربية بوقف العدوان.. خديعٌة لها أهداُفها

يحيى مقبل

منصور البكالي
■ التعامُل مع الت�صريحييات والو�صاطات الغربية 
بَحييييِدّ ذاته يعتييرب تفريطاً بدماء ال�صهييداء، وتعاوناً 
مييع العييدوان؛ للنيل ميين معنويات جي�صنييا وجلاننا 
ال�صعبّييية، اإْن مت التفريييط بجهودهييم وت�صحياتهييم 
امليدانييية علييى طيياولت التفاو�ييس والنقا�ييس عييرب 
تلييك الو�صاطات التي ت�صارك دولهييا يف العدوان على 

�صعبنا واحتالله.
تعهداتهييا  كانييت  مهمييا  خارجييية  و�صاطيية  فاأييية 
و�صماناتهييا اأَْو وعودهييا الكاذبيية لإخييراج مرتِزقيية 
د  يَرّ رييين يف حمافظة احلديييدة، جُمَ العييدوان املحا�صَ
و�صيليية ميين و�صائييل املكر واخلييداع ملعيياودة الكرة 
اَفيًة اإلييى اإيقاف التدفق ال�صعبّي امل�صتمر  جمّددًا، اإ�صَ
يف رفد جبهة ال�صاحل الغربي بالرجال واملال، واإيهام 
عاميية ال�صعب باأن الأموَر حتييت ال�صيطرة ول حاجة 

لال�صتمرار يف رفد اجلبهات.
وميين الأف�صييل التفييرغ لالحتفييال مبنا�صبيية املولد 
النبييوي، وا�صتغييالل توقيت تلييك املنا�صبيية الدينية 
املهميية ل�صعبنييا اليمنييي لتحقيييق بع�ييس الأهييداف 
الع�صكرّييية للعدوان من خالل تخفيييف ال�صغط على 
مرتِزقتهم يف جبهات ال�صاحل الغربي وبقية اجلبهات 

من ناحية
وميين ناحييية اأخييرى منييح العييدّو فر�صييًة ثمينييًة 
ام  لإَعيياَدة َر�ِسّ وترتيب �صفوفييه املبعرثة خالل الأََيّ
املا�صية، ما مل يكن يوم املولد وفق خطته الع�صكرّية 
هييو اليييوم املنا�صب ملحاولة �صيين اأَْكَبييير هجوم يقدر 
عليييه العييدوان يف جبهيية ال�صاحييل وبقييية اجلبهات 

واإحييداث بع�ييس الخراقييات هنييا اأَْو هنيياك، توجد 
لهم ولر�صانتهم الإعالمييية ق�صة يعززون بها حربهم 
النف�صييية والإعالمييية ورفييع معنويييات مرتِزقتهييم 
واخلاليا املوؤيدة لهييم، املحطمة على �صخرة �صمود 
جي�صنا وجلاننا ال�صعبّييية يف جبهات احلديدة وبقية 

اجلبهات ال�صاخنة.
اَفيًة اإلى احلفاظ على التاأييد والدعم اخلارجي  اإ�صَ
ل�صتمييرار معركة احلديدة بعد املهليية الزمنية التي 
حّددهييا لهم �صيدهم وزير الدفاع الأمريكي “ماتي�س” 

بتحقيق اأب�صط تقدم ل�صاحلهم
وميين هذا املنطلييق ندعو و�صائييَل اإعالمنييا املقاِوم 
والإعالميين  ال�صيا�صييين  النا�صطيين  للعييدوان وكل 
عييرب خمتلييف الو�صائل، اإلى عييدم التعاطييي مع هذه 
الت�صريحييات اأَْو الرويييج لها ومل�صاعييي الو�صاطات 
الغربية، والجنرار خلفها، من باب ال�صعور بن�صوة 

النت�صار
فيتمّكيين العييدوان ميين جتنيدنييا لتنفيييذ اأهدافييه 
ّططات��ه �لنف�سي��ة يف �أو�ساطنا و�أو�س��اط �سعبنا  َ ومخُ
َتنا وحما�صنا وهبتنا  وجلاننا ال�صعبّية فيقتل بذلك هَمّ

نحو رفد اجلبهات.
واأنييا على ثقييٍة كبرٍة بيياإدراك القيييادة ال�صيا�صية 
خلطييورة التعاطييي مييع هييذه امل�صاعي علييى �صمود 
�صعبنييا اليمنييي وا�صتمييراره يف رفد اجلبهييات، التي 
حها وك�صفها قائُد الثورة ال�صيد/ عبدامللك  �صبق َوو�صّ
بدرالدييين احلوثييي، مييراٍت عديييدًة خييالل خطاباته 
املختلفيية، كمييا ك�صفها لنييا اهللُ تعالييى يف كتابه املبن 
وقّدمهييا لنا ال�صهيُد القائُد ح�صن بدر الدين احلوثي، 
يف درو�صه وحما�صراته املتحدثة عن نف�صياِت اليهوِد 
واملنافقن وخططهم الع�صكرّية والنف�صية ل�صتهداف 

يية ومعنويات اأفرادها يف الُقييْراآن الكرمي. وعي الأَُمّ
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ك���ل���م���ات م�����ن ن���ور
عندما تقراأ كتب حممد بن عبد الوهاب، وتنظر فعاًل اإلى روؤية امل�ســتعمرين، 
روؤية املحتلني، روؤية االأعداء الذين يحاولون اأن يزيلوا االأ�ســياء التي هي اآثار 
ت�ســد النا�ش اإلى تاريخهم الديني اإلى بداية حركته يف االإ�سالم ]�سرك �سرك، 

�سرك[ كلها يحاولون اأن يغريوا معاملها مهما اأمكن، يغريون معاملها متامًا

)اليهييود(  ب�صبب اأنهم مل يهتدوا بهدي اهلل حطموا ح�صارة 
قائميية، واأ�صاعوا علوماً هامة جدًا، هذه احلالة ما تزال قائمة 
فيهييم اإلييى الآن ما تزال اإلى الآن الفكييرة التي ما يزالون عليها 
هييي تلك التي حكاهييا عنهم كانت كل هدفهم ميين علوم معينة: 
يفرقييون بيين املييرء وزوجييه. الآن العلييوم احلديثيية، هييذه 
احل�صارة احلديثة هذه اأي�صاً معر�صة للنك�صة على اأيديهم هم 

فعاًل، الآن بعد الثورة ال�صناعية، وبعد ازدهار العلم حاولوا 
اأن يتغلغلييوا يف داخييل البلدان التي ازدهرت مثييل: بريطانيا، 
يف فرن�صييا، يف اأمريكا، اأمريكا بالذات قييد تكون اأمريكا من اأبرز 
البلييدان الآن يف جمييال العلوم بييل �صمعنا يف الفييرة القريبة: 
باأنها رمبا قد تكون جتاوزت اأوروبا مبا ي�صاوي اأربعن �صنة، 

بالن�صبة لأمريكا.

احل�صييارة، العلييم الييذي عليييه اأمريييكا، وبلييدان اأوروبييا، 
والعييامل كله معر�ييس اأي�صاً لالنهيييار على اأيديهييم، هم لديهم 
اهتمامييات معينة اهتمامات هي اأي�صيياً ل يبالون من اأجلها اأن 
يتحطييم كل �صيء فينطلقييون بنف�س الفكييرة: التفريق جتدهم 
مثيياًل الآن يفرقون بيين الإن�صييان ودينه، بن الإن�صييان وربه، 
بن امل�صلييم وكتابه، يفرقون بيين الأمييم، يجزوؤونها، يفرقون 

ما بيين احلاكم و�صعبه، األي�صييت �صيا�صة بييارزة الآن؟ ق�صية 
بييارزة الآن: مو�صوع التفريق ما بن الدولة وال�صعب، بغ�س 
النظيير اأن تكون دولة م�صتقيمة، اأو دولة غر م�صتقيمة اأعني: 
�صيا�صتهييم بالن�صبة لإيييران ك�صيا�صتهييم بالن�صبيية لل�صعودية 
متاماً مع الفارق الكبر ما بن النظام يف ال�صعودية والنظام يف 

اإيران، التفريق ما بن ال�صعب واحلاكم.

ّلًى{)البقرة: من  ِخييُذوا ِمييْن َمَقيياِم اإِْبَراِهيييَم ُم�صَ }َواَتّ
الآية125( اأمر من اهلل ملا لهذا من اأثر نف�صي، وملا لهذا من 
ربييط تاريخي، ربط روحي، هذه ق�صية هامة، ا�صت�صعار 
وحدة امل�صرة الإلهية، واأن تبقى اآثار من اآثار اإبراهيم، 
مقام اإبراهيم ل يزال باقياً ت�صلي بالقرب من ذلك املكان، 
يربييط م�صاعرك باإبراهيييم، هذا يلهم فيمييا يتعلق مباذا؟ 
بالقتداء، فيما يتعلق بال�صلوك؛ لأن ق�صية الآثار، الآثار 
الدينييية التي متثل معَلما من معييامل م�صرة الدين يكون 

لها اأثرها الروحي يف النا�س.
هذا يبن اأهمية الآثييار، املعامل الدينية فيما تركه من 
اأثيير يف النفو�س، والأعداء يفهمون هييذه؛ لهذا حاولوا يف 
كثيير من الآثييار الدينييية، يف مكة واملدينيية اأن يجردوها 
متاميياً من اأي �صكلية يجعلها توحييي بهذا ال�صكل، م�صجد 
معيين يحولونه، ويغرونه اإلى منط جديد من البناء فال 
تعييد تييرى فيه اأي اأثر اإل اأنه بني يف عييام األف واأربعمائة 
وكييذا! اأعنييي قبل ع�صيير �صنن ثمان �صنيين مل تعد الآثار 

الإ�صالمية باقية.
كان املفرو�ييس حتييى م�صجييد ر�صييول اهلل )�صلوات اهلل 
وعلى اآله( يحافظون عليه ب�صكليته، يحافظون على منط 

املدينة ب�صكليتهييا يعملون لهم عمراناً خارج حميط هذه، 
ويجعلونها منطقة غيير قابلة اإل فقط للرميم على نف�س 
النمييط، كما يعملييون هم مباذا؟ باآثارهم هييم، اآل �صعود، 
]الديييرة[ يف الريا�ييس تييراه ميلجونييه بطيين،  ق�صيير 
ويركييون بابه علييى ما هو عليه، بنف�ييس النمط الذي هو 
عليه من يوم اأن اقتحمه ]عبد العزيز[، لأن عبد العزيز 

اقتحمه وقتل الأمر الذي كان فيه.
تالحييظ كيف كانييت فعيياًل ق�صية توؤكييد: بيياأن الأ�صياء 
التييي تعتييرب ميين الأ�صا�صيييات يف معتقييدات الوهابييية: 
ن�صييف اللتفاتة الدينية لآثييار اإ�صالمية، اأو معامل دينية، 
قالييوا: �صييرك! اأن هييذه فعاًل عندمييا تقراأ كتييب حممد بن 
عبييد الوهاب، وتنظر فعاًل اإلييى روؤية امل�صتعمرين، روؤية 
املحتليين، روؤييية الأعييداء الذييين يحاولييون اأن يزيلييوا 
الأ�صييياء التي هي اآثار ت�صد النا�س اإلييى تاريخهم الديني 
اإلييى بداية حركته يف الإ�صالم ]�صييرك �صرك، �صرك[ كلها 
يحاولييون اأن يغروا معاملها مهما اأمكن، يغرون معاملها 
متاميياً، ول يركونييك تييرى الكثر منهييا ليخلقييوا فراغاً 
روحييياً عند النا�س، فراغاً روحياً ين�صف ذلك التاأثر الذي 

ماذا؟ له قيمة اإيجابية، وتربطك بتاريخك الديني.

عندمييا تدخييل املدينيية وكاأنك عييدت اإلى القييرن الأول 
تييرى م�صجد ر�صييول اهلل )�صلييوات اهلل عليه وعلييى اآله( 
ترى الأ�صياء وكاأنك �صافرت اإلى ما وراء األف واأربعمائة 
�صنيية، األي�س الأثر �صيكون كبييرًا يف النف�س؟ هم يعرفون 
اأهمييية الييراث؛ ولهييذا عندهييم ق�صييية هاميية مو�صوع 
الييراث، لكيين الييراث اجلاهلي يهتمييون به اأمييا الراث 
الدينييي يحاربونييه، كلهييم يحاربونييه، كلهييم يحاربونه، 
الأعداء، ومذهب من داخل الأمة تقوم عقائده على ن�صف 
معييامل الدين، واآثار الدين! حتييى اأنهم حاولوا يف مرحلة 
من مراحل حركتهييم الوهابين اأن يدمروا قبة ر�صول اهلل 

)�صلوات اهلل عليه وعلى اآله(!.
يحاولون يف ترتيبات بناء امل�صجد، وزيارة قرب ر�صول 
اهلل )�صلييوات اهلل عليه وعلى اآله( اأن تكون بال�صكل الذي 
ل تتمكيين اأن تييراه، اأو ت�صتح�صيير يف ذهنيتييك: اأن هنيياك 
داخل هذا املبنى ر�صول اهلل )�صلوات اهلل عليه وعلى اآله( 
فقييط ممر واحد، وممر �صيييق، وجمموعة من املطاوعة، 
واجلنييود يدفعونييك: ]هيا، حترك![ بيياب واحد تدخل 
ميين بيياب، وتخييرج من بيياب ب�صرعيية ]هيييا ب�صرعة[ ل 
يركونك تلتفييت ل�صيء، ل يركونك تبقييى ت�صتح�صر يف 

ذهنيتييك، تعود اإلييى ما قبل األييف واأربعمائة �صنيية اأبدًا! 
اأمل يكيين بالإمكان اأن تكون الزيارة ممرين؟ كان بالإمكان 
اأن تكييون ممرين، لكن ل، ممر واحد فقييط وب�صرعة هيا! 
حمراب النبي )�صلوات اهلل عليه وعلى اآله( ي�صعون فيه 
جمموعة كرا�صي، ميلوؤونه بالكرا�صي ل يركونك جتل�س 
فيييه، اأو ت�صلي فيه كل هذه الأ�صييياء ]بدعة، �صرك، هيا، 
لتلم�ييس �صيئاً[ عندمييا تلم�س �صيئاً يبييدو وكاأنك تلم�س 
�صيئاً يعود بذهنيتك اإلى قرون من تاريخ الأمة هذه يقول 
لييك: ممنوع! وبطريقيية وقحة، بع�ييس املطاوعة يركلون 
النا�س باأقدامهييم، يركلونهم فعيياًل، يدفعونهم، ويركلون 
بع�صهييم، وي�صربونهم، والبع�س يقودونه اإلى ال�صجن؛ 
لأنييه حيياول اأن يلم�س قبة ر�صول اهلل )�صلييوات اهلل عليه 
لهييا! لكن اذهييب لتقِبّل جنييب الأمر ل  وعلييى اآلييه( ويقِبّ
ييل جنبه، قّبل يييده وهو حتييى ل يبادلك  يوجييد مانييع، قَبّ
التقبيييل يبقييى واقفيياً وهييم يقومييون بتقبيلييه يف جنبه، 
اأو يقبلييون يده فقييط، وهو ل يبادلهييم، ويتربكون بهذا، 

وتراهم يذهبون لهذا! لكن هناك، ل، ممنوع!.
الدر�ييس ال�صابييع ميين درو�ييس رم�صييان لل�صيييد ح�صن 

بدرالدين احلوثي ر�صوان اهلل عليه

ليم�صييك كل اإن�صان علييى اأن اهلل قال: }َمييا َيَوُدّ 
ْهييِل اْلِكَتيياِب َول امْلُ�ْصِرِكَن اأَْن  اَلِّذيييَن َكَفييُروا ِمْن اأَ
ُكْم{)البقرة: من  َل َعَلْيُكييْم ِمييْن َخييْرٍ ِمييْن َرِبّ ُيَنييَزّ
الآييية105( يعمييل م�صاريييع يعمل مييا يريد لكن 
موقفييي هييو موقفييي منييه املوقييف القييراآين يكون 
موقفييك منه املوقييف القراآين ا�صتفد ممييا يقدم من 
خدمييات وابييق يف تعاملك معييه التعامييل القراآين 
اتركييه يف الأخيير �صييواء اأراد اأن يعتييرب نف�صييه 
متجميياًل اأو يندم املهييم اأن يييروا يف النا�س باأن ما 

قدمييوه - وهييو بالتاأكيد اإن ما قدمييوه عبارة عن 
طعييم كمييا يقييدم ال�صييياد لل�صمكة قطعيية حلم - 
يييرون باأنييه ل ينفع عنييد هذه الأمة ليين يقول لك 
يف الأخيير: اإذا مل يقبييل عندكم نحيين نريد وجه 
اهلل البيياري �صيكتب اأجرنا، هييم لي�صوا حول هذه 
يعرفييون اأن هذه الأمة ل تخدع مبا يقدم لها اأبدًا 
واإل ف�صيكون النا�س اأغبييى من ال�صمكة يف البحر 
التييي عندهييا اأن ال�صييياد ذلك فاعل خيير نزل لها 
قطعيية حلم اأنه جيياء من البيت قا�صييدا وقد ترك 

�صغلييه وعملييه ليقييدم لل�صمكيية قطعيية حلم وهي 
ل تييدري ال�صمكيية اأنه يريييد اأن ياأكلها هييي بكلها 
بوا�صطيية قطعة اللحييم تلييك، اإذًا اأمل ي�صتفد اأكرث 
مما قييدم؟ ال�صييياد اأمل ي�صتفد اأكرث ممييا قد؟، كل 
اأعمالهم ل تخرج عن هذا املثل حقيقة قطعة حلم 
ي�صتفيييد بدلها كيلييو اأو اثنن كيلييو اأو اأكرث على 

ح�صب حجم ال�صمكة وغبائها.
وعندما يكونون على هذا النحو والنا�س لديهم 
ثقة باهلل �صبحانييه وتعالى ولديهم توكل على اهلل 

فليين ي�صتطيعييوا اأن يحولوا بينهييم وبن ما يريد 
ُ َيْخَت�ُسّ  اهلل اأن يح�صلييوا عليييه ميين خيير }َواهلَلّ
ِبَرْحَمِتييِه َمْن َي�َصاُء{)البقرة: من الآية105( هذا 
الهييدى هو خييرات الدنيا هو نعيييم الآخرة على 
الرغييم ممييا لديهم من حقييد مما لديهم ميين ود اأن 
ل يكييون هناك اأي خر لالآخرييين فلن ي�صتطيعوا 
اأن يحولييوا بيين النا�س وبن اخليير الذي يريده 
اهلل �صبحانييه وتعالييى لهييم وبيين اخليير الييذي 
�صيح�صلون عليييه يعطيهم اهلل من خالل مت�صكهم 

بهديه.
هييذه الآية على اأ�صا�س اأن اهلل �صبحانه وتعالى 
جعل القييراآن الكرمي هييدى بال�صكل الييذي يجعل 
الإن�صان يجعل املجتمع الأمة التي ت�صر عليه ل 
ي�صبييح �صحية ل للت�صليييل ول للخداع ولن يقع 
يف اإ�صكالية لن يوقعه العدو يف م�صكلة ل ي�صتطيع 
{ األي�س هذا يعني  اأبدًا عندما يقول اهلل: }َما َيَوُدّ
باأنه عندما يتمكن من لديه هذه الروحية �صيعمل 

على اأن ل ي�صيبك اأي خر.

ثقافي
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ال����ق����ول ال��س��دي��د
ان نحذر من حالــة التناق�ش التي قد توؤثر احيانا على بع�ش اجلبهات كما  
ح�ســل يف التجارب املا�سية يف التجارب املا�سية متكن املعتدون من اخرتاق 

بع�ش اجلبهات يف مقابل ما كان فيها من نق�ش نق�ش للقوة الب�سرية

اأول م�صاأليية نحن معنيون بها رفد اجلبهات بالقوة الب�صرية 
القييوة الب�صرية هي العماد الرئي�صييي للت�صدي للعدوان بدون 
هييوؤلء املقاتليين والبطييال املجاهدييين يف ميادييين البطوليية 
والثبييات وال�صييرف يف اجلبهييات يف كل الثغييور بييدون ثباتهم 
بييدون �صمودهم بييدون تعزيزهم ب�صكل م�صتميير بدون رفدهم 
ب�صييكل م�صتميير ميكيين للعدو ان يخييرق هذه اجلبهييات اليوم 
هنيياك اأكرث من 40 حمور قتال وممتدة على حميط كل املنطق 
التييي ل زالت حييرة ومل يتمكن املعتدون من احتاللها تاأتي من 
البحر اإلى البحر من �صاحل البحر الحمر مبحاذات املخا على 
م�صتييوى ال�صاحل يف تعييز مديريات ال�صاحييل يف تعز اإلى دخل 
تعز بالمتداد اإلى اطراف اأب بالمتداد اإلى ال�صالع بالمتداد 

اإلييى �صبوة بالمتداد اإلييى ماأرب بالمتداد اإلييى نهم بالمتداد 
اإلييى اجلوف ثييم بالمتداد اإلى احلييدود ال�صمالييية مع اململكة 
العربية ال�صعودية يف جهة جنران وع�صر وجازان اإلى ميدي 
وحر�ييس اإلى ال�صاحل يف احلديدة كل هذه حماور قائمة اليوم 
وفيها ع�صرات الآلف من ابناء هذا البلد من خمتلف ابناء هذا 
البلييد املوجودون يف حميياور القتال ل يخ�صييون مذهب معن 
هنيياك منهم اأعييداد كبرة ميين ال�صافعية واأعداد ميين الزيدية 
اعداد  اأي�صا من ال�صلفية اعداد من كل ابناء هذا البلد حتى من 
الإ�صماعيلييية هناك ح�صور م�صرف ومعتييرب يف هذه اجلبهات 
ميين كافة ابناء هذا ال�صعب ميين خمتلف املذاهب ومن خمتلف 
التيييارات ال�صيا�صييية واملكونات الجتماعييية وعلى امل�صتوى 

القبلييي كل القبائييل الكبييرة يف هييذا البلد حا�صييرة يف امل�صهد 
بقوة ويجدر بنا ان ن�صيد باحل�صور القبلي الفعال جدا يف هذه 
املعركيية ويف الدفيياع عن البلد لن البلييد تركيبتها الجتماعية 
هي تركبيه قبلية وبالتايل هو حا�صر بكل قوة و�صيجل التاريخ 
للقبيليية اليمنييية ح�صورهييا الكبييرة كمييا �صجلييه يف املا�صي 
ح�صوره الكبرة يف مواجهة هذا العدوان وح�صورها املعترب 
ح�صورهييا الرئي�صييي اليييوم للتاأكيييد اجلبهييات هنيياك اأحيانا 
عوامييل توؤثيير عليهييا يف ح�صييور القييوة الب�صرية هنيياك دائما 
القوافل امل�صتمرة من ال�صهداء ومن اجلرحى وهناك  اأي�صا ما 
ميكيين ان يحدث يف اجلبهات هذا يغيب لزيارة اأهله هذا ي�صاأم 
وميييل هذا ي�صعف ولكن هناك الكثر من ال�صامدين والثابتن 

وهنيياك احلاليية الطبيعييية التييي يجييب ان تكييون م�صتمرة يف 
التواب واحل�صور اإلى اجلبهات ويف التعزيز الذي يفر�س ان 
يكييون مكثف وعلى نحو اأكرب يف املراحييل التي ت�صهد حتديات 
وتركيز من قبل قوى العدوان يعني يف الظرف التي يعد العدو 
عدتييه مل�صارات جديييدة او لت�صعيد جديييد يف املقابل يجب ان 

يكون هناك املزيد من التعزيزات اإلى اجلبهات
واملزيييد من الرفد القبلي اإلى اجلبهييات وان نحذر من حالة 
التناق�س التي قد توؤثر احيانا على بع�س اجلبهات كما  ح�صل 
يف التجارب املا�صييية يف التجارب املا�صية متكن املعتدون من 
اخييراق بع�س اجلبهات يف مقابل ما كان فيها من نق�س نق�س 

للقوة الب�صرية فنحن معنيون يف هذا اجلانب

هييو  �صعبنييا  اأول عوامييل �صمييود  •  اإن 
اإميانييه بيياهلل وتوكله علييى اهلل ورهانه على 
اهلل العظيييم الكييرمي، واهلل هييو القائييل ومن 
يتييوكل على اهلل فهييو ح�صبه، فهييو ح�صبه، 
هو جييل �صاأنه نعييم املولى ونعييم الن�صر، 
العامييل الآخيير والثاين من عوامييل ال�صمود 
هييو اإمنا يكييون مع بقييية العوامييل امتداًدا 
للعامل الرئي�صي ونتاًجا للعامل الرئي�صي يف 
التوكل على اهلل والإميان باهلل والرهان على 

اهلل �صبحانه وتعالى.  
• العامل الثاين الفرعي اإن �صح التعبر، 
رجييال  امليييدان،  �صهييداء  ال�صهييداء،  هييم 
هييذا ال�صعييب واأبطييال هييذا ال�صعييب الذين 
ا�صتب�صلييوا يف كل جبهييات القتييال، وقدموا 
اأرواحهييم وحياتهييم يف �صبيييل اهلل �صبحانه 
وتعالييى، ن�صييرة لعبيياد اهلل امل�صت�صعفن، 
دفاًعا عن �صعبهم، دفاًعييا عن بلدهم، دفاًعا 
عيين حرييية �صعبهييم وعيين كراميية بلدهييم، 
ال�صهييداء العظماء، �صهداء امليييدان �صهداء 
اجلبهات الذين وقفييوا وقفة الإميان، وقفة 
العزة، ووقفة الكرامة، وقفة الثبات، وقفة 
البطوليية، وا�صتب�صلوا بكل جييد يف مواجهة 
هذا العدوان، فكان ا�صتب�صالهم وكان ثباتهم 
وكانييت ت�صحيتهم متثل عاميياًل مهًما وقوًيا 
وكبييًرا يف الت�صييدي لهييذا العييدوان، ويف 
اإف�صييال م�صاعي هذا العييدوان، يف ال�صيطرة 

ال�صريعة والعاجلة التي كانت اأمنية له على 
هذا البلييد، هوؤلء العظام، هييوؤلء ال�صهداء 
الكرام، بت�صحياتهم وا�صتب�صالهم وعطائهم 
العظيم، اأ�صهموا يف اإخفاق العدوان، كبدوه 
اخل�صائيير، وقدمييوا له الدرو�ييس املهمة من 
واقييع امليييدان، عيين اأن هييذا �صعييب عزيييز 
وعظيييم وحيير وموؤميين لدرجة اأنييه م�صتعد 
ي�صحييي  واأن  الأرواح  يقييدم  اأن  وحا�صيير 
باحلييياة يف �صبيييل اهلل تعالييى، يف �صبيل اأن 
يحافظ علييى حريته، وعلييى كرامته وعلى 
ا�صتقاللييه، اأنه �صعب حا�صيير للت�صحية، يف 
�صبيييل اأن يحمييي نف�صييه ميين ا�صتعباد قوى 

الطاغوت، ومن الذل ومن الهوان.
الثبييات  عوامييل  ميين  الآخيير  • العامييل 
وال�صمييود هو �صمييود اجلرحى، الكثر من 
الإخييوة اجلرحى �صمييدوا وكانييت م�صاألة 
احتمييال اأن ي�صيياب الإن�صييان، اأن يجرح يف 
ميييدان القتال وهو يت�صدى لهذا العدوان ل 
توؤثيير يف معنويات املقاتلن بقدر ما يزيدهم 
ا�صتعييداًدا عالًيييا  بامل�صوؤولييية  اإح�صا�صهييم 

للت�صحية بالنف�س.
• العامل الآخر هو �صمود اأ�صر ال�صهداء 
يف  املرابطيين  واأ�صيير  اجلرحييى  واأ�صيير 
اجلبهات، و�صمييود املنكوبن واملت�صررين 
من هييذا العدوان والنازحيين، من املناطق 
واملناطييق  واجلنييوب،  تعييز  يف  املحتليية 
ال�صرقية، هوؤلء كانوا على درجة عالية من 

ال�صرب والثبات والتحمل، بالرغم من حجم 
املعاناة.

ال�صرب وال�صمود  اأي�ًصا هو  اآخر  • عامل 
لكافيية اأبنيياء هييذا البلييد يف القييرى واملدن، 
بالرغييم ميين الق�صف الييذي �صمييل اجلميع، 
�صمييل املييدن، �صمييل الأحييياء ال�صكنييية يف 
املدن، و�صمل ال�صييوارع واحلارات، و�صمل 
القرى والأرياف، بالرغييم من ذلك كله الكل 

اأو يف غالب الأحوال �صامدون وثابتون.
�صييرب  املهميية  العوامييل  ميين  كذلييك   •
مرتباتهييم  انقطعييت  الذييين  املوظفيين 
وتوقفييت بعييد تاآميير قييوى العييدوان علييى 
البنييك املركزي، مييع حجم املعانيياة الكبر 
يف لقميية العي�ييس، املعانيياة املعي�صييية التي 
يعيياين منهييا املوظفون، حتى علييى م�صتوى 
التغذية لأ�صرهييم ولأطفالهم، على م�صتوى 
اإيجييار ال�صكن، حيث ي�صكيين البع�س منهم، 
والكثيير منهييم يعتمد علييى الإيجييار، الكل 
�صمدوا رغم حجم املعاناة، ورغم م�صتوى 

املوؤامرة.
اأهييم العوامل التييي �صاعدت على  • ميين 
الداخلييي  ال�صييف  متا�صييك  ال�صمييود  هييذا 
للمكونييات الرئي�صية يف هذا البلد، بناء على 
امل�صوؤولية، وانطالًقا ميين الوعي، املكونات 
الرئي�صييية التي لها دور كبيير يف هذا البلد، 
الثبييات  ويف  الداخلييي  ال�صييف  متا�صييك  يف 
يف املوقييف ميين اجلميييع، �صعييى الأعييداء 

ل�صق �صفهييا؛ لإثييارة امل�صاكل فيمييا بينها، 
لإثييارة اخلالفييات والنزاعييات وتاأجيجها، 
بغية تفكيييك ال�صف الداخلييي وبعرثة هذه 
املكونات ثم النفراد بها مكوًنا مكوًنا، حتى 
ت�صييل اإلى ماآربهييا واأهدافهييا ال�صيطانية يف 

الق�صاء على اجلميع، 
اأي�ًصييا التحييرك  • ميين العوامييل املهميية 
�لفاعل ل��كل �الأحر�ر يف �أو�ساط هذ� �ل�سعب 
من العلماء الربانييين والواعن واملدركن 
الجتماعييية  وللوجاهييات  مل�صوؤوليتهييم، 
ميين م�صائييخ وغرهييم، وللمثقفيين، ولييكل 
ال�صخ�صيات الفاعلة من اأبناء هذا البلد، من 
خمتلييف املكونييات والفئييات، التي حتركت 
هييذا  بوعييي وم�صوؤولييية وجييد واهتمييام، 
التحييرك ال�صامل الوا�صع ميين كل املكونات، 
ودفع اجلميع اإلى املوقف اأ�صهم ب�صكل كبر 
ومفيييد وعظيم ومهييم يف ال�صمييود والثبات 

والت�صدي للعدوان.
اأهم -اأي�ًصا- ما �صاعد �صعبنا بكل  • من 
مكوناتييه وفئاتييه يف �صمييوده، بالرغييم من 
حجم العييدوان، وحجم املعاناة، وم�صتوى 
الت�صحيات، هو الر�صيد التاريخي ل�صعبنا 
اأ�صيييل متم�صييك بهويتييه  العزيييز ك�صعييب 
واأخالقييه وقيمه، و�صعب تواق على الدوام 
للحرييية، هييذا ال�صعييب هييو �صعييب عظيم، 
�صعب اأ�صيل، و�صعب له تاريخ، وله تراكم 
يف هذا التاريخ، تراكييم من التجربة، تراكم 

كبر يف ر�صيده القيمي والأخالقي
• اأي�ًصا من اأهم عوامل الثبات وال�صمود 
املظلومية الكبييرة واملمار�صات الإجرامية 
الوح�صييية من قبييل قوى ال�صيير والعدوان، 
قييوى العييدوان فعملييت ميين هييذا العدوان 
مييا ميكيين ان ي�صتفييز كل ان�صييان بقييي فيييه 
ذره ميين الإن�صانييية واأي رجل بقي فيه ذره 
الرجوليية، واأي ان�صييان بقييي فيييه �صعييور 
بالكراميية الآدمية، قتلت الأبنيياء والأطفال 
والن�صيياء هدمييت ودمييرت امل�صاجييد مزقت 
امل�صاحف يف امل�صاجد بقنابلها و�صواريخها 
، يعنييي انتهكييت كل املحرمييات وفعلت كل 
املحظييورات، فعلت كل مييا ي�صتفزك كموؤمن 
بحكييم اإميانك حيين ترى مييا يفعلييه اأولئك 
الظاملييون وهييم يفعلون مييا يغ�صييب اهلل ما 
ي�صخط اهلل يرتكبون اأب�صع اجلرائم واأفظع 
املنكييرات والقبائح  التييي ت�صتفز كل اإن�صان 
موؤمن يييرى فيه املنكر الييذي يجب عليه اأن 
ينكييره يرى فيها القبيح ال�صنيع الذي يجب 
عليييه اأن ي�صتفظعييه واأن ي�صعييى ملواجهته 
واأن ي�صعييى لتغيييره يييرى فيهييا الفظائييع 
التييي ياأبى له اإميانييه ودينه وهويته وقيمه 
ومبادئه اأن ي�صكت عليها اأو اأن يتفرج عليها.
بدرالدييين  عبدامللييك  ال�صيييد  كلميية  ميين 
احلوثييي يف ذكرى مرور عامن من ال�صمود 
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بقلم / علي القحوم 
تلقييى املجل�س ال�صيا�صييي العلى دعوة 
ميين المييم املتحييدة حل�صييور امل�صاورات 
املزمع انعقادهييا يف ال�صويد .. وهنا رحب 
رئي���س �جلمهورية مهدي �مل�س��اط و�أعلن 
عيين جهوزييية الوفييد الوطنييي حل�صييور 
امل�صيياورات .. وقييال يييد ال�صييالم ممدودة 

وابواب احللول مفتوحة .. 
وبالتايل غييادر اليوم الوفد الوطني وهو 
يحمييل معه هييم وطيين ومعانيياة �صعب .. 
ولهييذا �صاحب الق�صييية والأر�س لميكن 
�بد� �ن يفرط يف �سيادة و��ستقالل �ليمن .. 
يف املقابل دول العدوان تدفع اإلى الواجهة 
زمييرة ميين العمييالء واخلونيية اليمنييين 
املتواجدين يف فنييادق الريا�س .. وخلفهم 

ال�صفر المريكي وال�صعودي والإماراتي 
والربيطاين حل�صور امل�صاورات ..

وهنييا املفارقيية بن ميين ي�صعييى خلدمة 
وطنه ويدافع عيين الكرامة وال�صتقالل .. 
وبن من ي�صعى خلدمة املحتل وامل�صتعمر 
ويتحول اإلى اداة تنفذ اأهداف املحتلن .. 
ويكون عنوانييا ملوؤامرات من �صاأنها تدمر 
اليمن اأر�صا وان�صانا .. وفوق هذا يحملون 
معهم اإلييى طاوليية املفاو�صييات موؤامرات 
متعددة كلها ت�صتهييدف الوطن كل الوطن 
وبهييذا م�صيياورات ال�صويييد اأ�صبحت اأمام 
حتديات �صعبة وباتت الأمم املتحدة على 
املحك فاإما ان تنفذ تطلعات ال�صعب اليمني 
او ت�صهييم يف ال�صتمرارية يف املوؤامرة على 
اليمن .. �صيما والمريكي وادواته القذرة 
ميين ال�صعييودي والإماراتي ي�صعييون اإلى 

حتقيييق اهدافهييم ال�صتعمارييية من خالل 
امل�صيياورات .. بعييد ان عجييزوا ع�صكريييا 
واعالميا يف حتقيق ذلك .. ومنها ال�صيطرة 
علييى ال�صاحييل الغربييي وباقييي املناطييق 
حتييت مييربر تنفيييذ قييرار جمل�ييس الأميين 
2216 الييذي بلورته امريكا مع حلفائها يف 
ثاين اأ�صبوع من العييدوان .. بعد ان خابت 
اآمالهم وعجزوا ميين حتقيق ماآربهم خالل 
الأ�صبوعن الولى من العدوان .. وبالتايل 
عادوا اإلى و�صع قرارات كهذه تبعد عنهم 
احلييرج وت�صنع لهييم مييربرات جديدة يف 
ا�صتمرارية العييدوان .. ويف كل م�صاورات 
يف�صييي  والييذي  القييرار  هييذا  ي�صعييون 
بت�صليييم الأ�صلحيية للمحتييل وت�صليم املدن 
.. واإعييادة �صرعييية الو�صاييية والهيمنيية 
اخلارجييية ومن ثييم يقييرر المريكي كيف 

يكييون م�صتقبييل اليميين .. وهذا مييا رف�صه 
ابنيياء ال�صعب اليمني والييذي دائما واأبدًا 
يطالبييون بوقف العييدوان وفييك احل�صار 
يقييرر  اليمنييي  ال�صعييب  يركييوا  وان   ..
م�صتقبله بيييده ويد ابنائييه .. وكذلك رفع 
الفيتو عيين المم املتحييدة لتعمل ما كانت 
تعملييه من قبييل .. يف الييدور امل�صاعد على 
جمع الفرقاء ال�صيا�صين يف طاولة واحدة 
.. لرتيييب موؤ�ص�صيية الرئا�صيية واحلكومة 
ملخرجييات  وفقييا   .. املوؤ�ص�صييات  وبقييية 
موؤمتيير احلييوار الوطنييي وعلييى اأ�صا�ييس 
مبييداأ ال�صراكة الوطنية .. كما ان مبعوثها 
ال�صابييق جمييال بيين عمر اكييد اأمييام المم 
املتحدة ان الفرقاء ال�صيا�صين كانوا قاب 
قو�صن من التو�صل حلل .. وهذا يف ع�صية 
ليليية العدوان �صيما وهييذا احلل متمثل يف 

�صييد الفييراغ ال�صيا�صي الذي احدثييه الفار 
هييادي عندما قدم ا�صتقالتييه هو وحكومته 
.. وكذلييك ترتيييب بقييية املوؤ�ص�صييات وفقا 
ملخرجييات احلييوار الوطنييي وعلييى مبداأ 
احللييول  وهييذه   .. الوطنييية  ال�صراكيية 
من�صفة لكل القييوى ال�صيا�صية ولي�س فيها 
ا�صتثنيياء لحد بل اجلميع م�صييارك يف �صد 

الفراغ ال�صيا�صي ويف �صكل الدولة .. 
القييذرة ميين  لكيين المريكييي وادواتييه 
ال�صعييودي والإماراتي يقطعييون الطريق 
اأمام تنفيذ هذه احللول اليمنية - اليمنية 
.. وهييذا دليييل وا�صييح ان لديهييم اطميياع 
وا�صحة يف اخ�صاع اليمن حتت الو�صاية 
م�صتنقييع  يف  واإ�صقاطييه   .. اخلارجييية 
الفو�صييى واإدخالييه يف براثيين ال�صتعمار 

واملوؤامرات التي ل نهاية لها ..

غراس اجليش واللجان الشعبية وجنى السياسة
في  واجليش  الشـعبية  اللجان  وتزرعه  زرعته  ما 

عمق األرض عظيم وإن مثاره ليانعة
فحان الوقت لكي 

السـنابل  ويحصدوا  الثمار  املفاوضـون   يجني 
ويجمعوا الغالل..

وإذا استمر العدوان في غيه ومكره وخداعه
الزنـاد،  علـى  ،واأليـادي  مشـرعة  فالبنـادق 

واملخازن عامرة بالسالح ..

.. ال����������ص����������ع����������ب����������ة  وال��������������ت��������������ح��������������دي��������������ات  ال��������������س��������������وي��������������د  م�����������������������ش�����������������������اورات 

قال املتحييدث الر�صمي با�صم القوات امل�صلحة 
العميد يحيى �صريع اإن طران العدوان كثف من 
غاراته اجلوية فيما �صعد مرتزقته من عملياتهم 
الع�صكرييية يف عدد من اجلبهييات يف الوقت الذي 
و�صييل فيييه الوفييد الوطنييي للمفاو�صييات اإلييى 
العا�صميية ال�صويدييية �صتوكهييومل وقبييل يييوم 

واحد على بدء املفاو�صات.
�صيين خييالل  العييدوان  اأن طييران  واأو�صييح 
الثنتييي ع�صييرة �صاعة من يييوم الثالثيياء  اأكرث 
ميين 60 غييارة جوية منها 26 غييارة على جبهة 
باحلديييدة  الدريهمييي  علييى  غييارات  و9  نهييم 
اأحلقييت اأ�صييرارا باملمتلكات العاميية واخلا�صة 

وا�صت�صهاد وجرح العديد من املواطنن.
واأ�صييار اإلييى اأن العييدو �صعد ميين عملياته يف 
ال�صاحييل الغربييي حيث حيياول مرتزقيية العدو 
الزحف باجتيياه مواقع قواتنييا يف الدريهمي من 
عييدة م�صارات ا�صتمر خم�س �صاعات ومت بف�صل 
اهلل اإف�صييال الزحييف وقتييل واإ�صابيية اأكييرث ميين 
55 مرتزقييا بينهييم مرتزقة �صودانيييون فيما لذ 

الع�صرات من املرتزقة بالفرار.
ويف جبهة نهم قال املتحدث الر�صمي: اإن العدو 
حيياول الزحف منذ ال�صبيياح الباكر حتى الظهر 
باجتيياه مواقع قواتنا من ثالثة م�صارات، الأول 
باجتيياه يييام وال�صبوعيية والعظيميية وال�صلطة 
ال�صييوداء  التبيية  باجتيياه  والثيياين  والبييارك، 
والأن�صب والقرن، والثالث باجتاه تباب عيا�س 
حيث ت�صدى لهييم مقاتلونا واأف�صلوا زحوفاتهم 
و�صقييط الع�صييرات ميين مرتزقة العييدوان قتلى 
بينهييم قائييد كتيبة فيمييا ي�صمى لييواء ال�صدادي 
العقيييد املرتزق خالد علييي القردعي كما اأ�صيب 
الع�صرات ومنهييم رئي�س عمليات ما ي�صمى لواء 

ال�صدادي العقيد املرتزق عادل القردعي.

واأكد اأن العدو حيياول اإ�صناد قواته بع�صرات 
الغارات مييع ق�صف مدفعييي و�صاروخي كثيف 
لكيين دون جييدوى واأن جماميييع ميين املرتزقيية 
لتييزال حما�صييرة يف الفر�صيية واأن م�صت�صفيات 
ميياأرب وامل�صت�صفيييات امليدانييية يف نهييم مكتظة 

بجثث القتلى وامل�صابن.
ولفييت املتحييدث الر�صمييي اإلييى اأن زحوفييات 
قانييية  جبهيية  يف  مواقعنييا  باجتيياه  املرتزقيية 
بالبي�صيياء ف�صلييت على يد الأبطييال من اجلي�س 
واللجييان وتكبييد مرتزقة العييدو خ�صائر كبرة 
حيييث �صقييط الع�صرات ميين املرتزقة بيين قتيل 
وجريح..يف حن لذ من تبقى بالفرار ليق�صفهم 
طران العييدوان اأثناء فرارهم يف منطقة احلمة 
ال�صييوداء و�صقييط الع�صييرات قتلييى وم�صابيين 
نتيجيية الق�صييف منهم قائييد كتيبة املييدد العقيد 

املرتزق �صامل احلداد.
واأكد باأن قواتنا متكنت بعون اهلل من الت�صدي 
لعدد من زحوفات العدو باجتاه دمت مبحافظة 
ال�صالييع، ومت تكبيد العدو خ�صائر فادحة حيث 
�صقييط 12 قتيييال واأ�صيييب 20 اآخرييين. ومتييت 
ا�صتعادة املواقع التييي كان العدو قد تقدم فيها 

وذلك يف عمليات ع�صكرية نوعية.
واأو�صح العميد �صريع بيياأن مرتزقة العدوان 
حاولوا الزحف يف جبهة املالحيظ قبالة جيزان 
لهييم واإف�صييال زحوفاتهييم  الت�صييدي  حيييث مت 
و�صقط ع�صرات القتلى وامل�صابن من املرتزقة.
واأكد املتحييدث الر�صمييي اأن مقاتلينا الأبطال 
من اجلي�س واللجان ال�صعبية جاهزون ملواجهة 
اأي ت�صعيييد للعييدوان .. حممال قييوى العدوان 
امل�صئولييية الكامليية عيين الت�صعيييد الع�صكييري 
واإعاقيية وعرقلة جهود املجتمييع الدويل لإيقاف 

العدوان واإحالل ال�صالم يف اليمن.

متحدث القوات املسلحة: 
طيران العدو يكثف من غاراته ومرتزقته يصعدون 

في عدد من اجلبهات قبل انطالق املفاوضات

■ يجب اأن ل نذهب بعيدًا عن اإدراك ما يحاك حتت طاولة امل�صاورات 
الأممييية التييي ا�صتبقييت هييذه املرة بجرعيية تفيياوؤل كبرة كييردة فعل 
لنت�صار �صيا�صي حققه الوفد الوطني على هام�س النت�صار الع�صكري 
الكبر بت�صفر جرحى اجلي�س للعالج يف اخلارج والتوقيع على اتفاقية 
الإفييراج عن ال�صجناء اإ�صافة اإلى تلميحييات بفتح مطار �صنعاء وتاأتي 
بعد ف�صل ت�صعيد �صاخن للعدو يف خمتلف امليادين وباخل�صو�س جبهة 

ال�صاحييل التييي �صهييدت اعنف املعييارك وخ�صرت 
فيهييا اأمريكا كل رهاناتهييا اإن مل تكن خ�صرت قائد 
اأ�صطولهييا البحييري عييراب التخطيييط لحتييالل 
احلديييدة وهو ما اأكدته م�صييادر ع�صكرية مينية 

خا�صة.
■ تييدرك الأمييم املتحييدة جيدًا ويييدرك العدو 
اأي�صيياً ان ال�صعب اليمني مل يعد يثق يف اأحد وان 
حماوليية قوى الغييزو ا�صتثمييار التفاعييل اجلدي 
الأمييم  دعييوات  مييع  وقيادتييه  اليمنييي  لل�صعييب 

املتحدة لل�صالم لتخاذها ج�صرا لت�صعيدهم يف خمتلف اجلبهات مل تعد 
تنطلييي عليهم ولذلك يحيياول العدو د�س ال�صم يف الع�صل من خالل ايهام 
ال�صعييب اليمني انييه جاد هذه املرة يف ال�صالم عيين طريق موافقته على 
نقييل اجلرحى والوفد والوطنييي وحتييد القت�صاد وما اإلى ذلك ولكنها 
مل ت��اأت ه��ذه �ال نت��اج ل�سغط مي��د�ين يف �جلبهات هو بحاج��ة اللتقاط 
الأنفا�ييس وا�صتعادة الروح املعنوية املنهييارة ملرتزقته وراأينا حركات 
غيير بريئة منذ ما قبل املفاو�صات فيما يتعلق بالتالعب بالريال اليمني 

كجزء من حربه القت�صادية.
■ العييدو هييذه املرة يريييد اأيجاد خمييارج موؤقته وجتييير كل ورقة 

ل�صاحلييه فهو يجييد نف�صه يف اأكييرث من ماأزق، ميياأزق ف�صلييه يف ال�صاحل 
واليميين ب�صييكل عام وماأزق ق�صييية مقتل خا�صقجي التييي حتولت لراأي 
ع��ام عاملي جذب �الأنظار �إلى �ملاآ�س��ي �ليمنية ونتج عنه �سغوط دولية 
وبالتييايل هييو بحاجيية يييراوغ الراأي العييام العاملييي من جهيية وتخدير 

ال�صعب اليمني من جهة اأخرى.
■ وليين ن�صى الظيين لو اعتربنا هييذه امل�صاورات جمييرد فزاعة اي�صاً 
ي�صتخدمهييا العدو ملحاولة حتفيييز املرتزقة واإعادة 
ت�سخينه��م م��ن خ��الل �لتج��اوب م��ع �س��روط �لوفد 
الوطني املفاو�س وايهامهم اأي املرتزقة ان املجتمع 
الدويل متجه حلل �صيا�صي يف اليمن يف�صي بالعراف 
ب�صلطيية اجلي�س واللجان ال�صعبييية والقيادة احلرة 
وهو ما يخ�صيياه املرتزقة كييون اأغلبهم جتار حروب 
كبييار اإ�صافيية الى ما يح�صلييون عليه ميين امتيازات 
واموال بالعمليية ال�صعبة مل يكن يح�صلوا عليها من 
قبل وبالتايل مل يعد يريدون اإيقاف احلرب فيتجهون 
اإلى الت�صعيد من جديد والتوجه اإلى اجلبهات وهذا 
مييا �صهدنيياه اليومن هييذه ت�صعيييدا لعملياتهم يف خمتلييف اجلبهات يف 

ال�صاحل ونهم وما وراء احلدود وهو ما يريده العدو.
■ اإننييا بقدر مييا نريد ال�صالم العييادل امل�صرف الذي ي�صييون كرامتنا 
و�صيييادة وطننييا يجب األ نغم�ييس اأعيينا عما يحاك لنييا واأن نعترب كل 
�صيييء متوقع من العييدو خ�صو�صاً وقد �صبق لييه ان خان وغدر ويجب 
اأن نتطلييع لل�صييالم ميين عند اهلل �صبحانييه وتعالى فهو من بيييده ال�صالم 
والن�صيير والعييزة والقوة و�صييدق اهلل القائل عز وجل {َميين َكاَن ُيِريُد 

ُة َجِميعاً} .. َة َفِلَلِّه اْلِعَزّ اْلِعَزّ

فزاعة األمم 
املتحدة


