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بينهم 21 منافقًا اصطادتهم وحدُة القناصة:

حجة: مصرع وإصابة عشرات املرتزقة يف عمليات هجومية على 
مواقعهم وتجمعاتهم بمحور حرض

قبائل مأرب يسّيون قافلَة »نصر من اهلل« ويؤّكـدون 
استمرارَ مساندة األحرار يف مواجهة العدوان

باركت للشعب اليمني نجاَح العملية واعتبرتها نصرًا 
لكل المجاهدين في مواجهة االستكبار:

حركة النجباء العراقية: عملية »نصر من اهلل« 
ستكون فاتحة لعصر جديد فيه تنتصر رايات اهلل

 : مأرب
تكافُل قبائُل اثيمن األأية اثح ة مكاوبَة انتصارات 
األأطال يف ميادين اثعزة واثك امة، وتؤّوـُد حضكرَ ا 
إىل جانب ُوــّل األح ار، حيث سـّ�ت قبائل مأرب، 
بمس االثنني، قافلة »نرص من اثله«؛ دعماً ثلم اأطني 
من بأطال اثجيش واثلجان اثشعبيّة يف جبهات اثعزة 

واثك امة. 
وخلل تسي� اثقافلة اثغذائية اثعينية اثكربى اثتي 
احتكت عىل وميات وب�ة من املكاد اثغذائية وامللأس 
اثشـتكية، نظم بأناا وجهاا محافظة مأرب وقصة 
قبلية مسلحة أحضكر رئيس مجلس اثتلحم اثقبيل 
اثشيخ ضيف اثله رسـا1 وعدٍد من وولا املحافظة 
ومدراا املكاتب اثتنصيذيـة واملدي يات، بّوـد خلثها 
محافظ مأرب اثشـيخ عيل محمـد طعيمان وقكف 
بأناا املحافظة إىل جانب اثجيش واثلجان اثشعبيّة يف 

املع وة اثكطنية اثكربى ضد قكى اثعدوان. 
وثصت طعيمان إىل بن اثقافلة تأتي يف سياق اثدعم 
املتكافل ثلم اأطني أاملال واثنصس، ُمش�اً إىل بن  ذه 
اثقافلة ثيسـت األوىل وثن تككن األخـ�ة، أل تؤّوـد 

عطـاا بأناا مـأرب اثذين يشـاروكن بحـ ار اثيمن 
اثتضحيَة واثبذَل يف مكاجهة املعتدين.

فيما نّكه عضك مجلس اثشكرى عبداثله نم ان إىل 
االنتصارات اثتي يحّققها اثجيش واثلجان اثشعبيّة 
وعملية نرص من اثله يف محكر نج ان واثتي بثحقت 

أقكى اثعدوان  زيمًة ساحقة. 
من جانبه بشاد مسؤول املكتب اثتنصيذي ألنصار 
اثلـه أاملحافظة، عبداثغني جربان، أاثدعم املتكافل 
ألأنـاا مـأرب وتصاعلهـم يف دعـم اثجبهـات أاملال 
واث جـال، مبينـاً بن  ذه اثقافلة تحتـكي عىل مكاد 
غذائيـة متنكعة وملأـَس وغ� ا مـن احتياجات 

املقاتلني يف اثجبهات. 
وما جـدد أيان فادر عن اثكقصة اسـتعداد بأناا 
مأرب رفَد اثجبهات أاملال واث جال، مشـيداً أعملية 
نرص من اثله وما تحّقق من انتصار ثلشعب اثيمني 

عىل قكى اثعدوان. 
وبدان اثبيان استم ار تحاثف اثعدوان يف اثتضييق 
عىل اثشعب اثيمني ومنع اثسصن اثنصطية واثغذائية 
من اثدخكل مليناا اثحديدة، يف ترصف  مجي يعكس 

وحشية املعتدين. 

 : متابعات

مع تكسع اثتصاعل اثشعبي يف اثدول اثع أية 
واإلسـلمية، أاروت ح وة اثنجبـاا اثع اقية 
‘‘ثلشـعب اثيمني واثجيش واثلجان اثشـعبيّة 

االنتصارات يف محكر نج ان’’. 
وبضافـت اثح وة يف أيان مقتَضب فادٍر 

عنهـا: ‘‘نرُصوـم املـؤزر يف عمليـة »نـرص 
مـن اثلـه« وان ثـه َوْقـٌع عظيـٌم يف قلـكب 
املؤمنني واملجا دين يف مكاجهة االسـتكبار 

واالستبداد’’. 
وبّوـدت ح وة اثنجباا يف اثع اق بن ‘‘عملية 
»نرص من اثله« سـتككن فاتحًة ثعرص جديد 
وفجـٍ  بأَلَج، اثنـرُص فيه دومـاً وبأـداً ث ايات 

نرصت اثله‘‘. 

 : حجة
ثقـي عـرات امل تِزقـة مصارعهـم وبفيـب آخ ون 
أمحكر ح ض، بمس االثنـني، أعمليات  جكمية ألأطال 

اثجيش واثلجان اثشعبيّة يف محافظة حجة. 
وبفاد مصدر عسـك ي أأن مجا دي اثجيش واثلجان 
اثشـعبيّة نّصــذوا عملية  جكميـة عىل مكاقـَع مل تِزقة 
اثجيـش اثسـعكدي شـمال جبل اثنـار، مؤّوــداً مرصع 

وإفاأة عدد من امل تِزقة. 
وبضاف املصـدر بن 11 عنرصاً من قـكى اثعدوان ثقكا 
مصارعهـم وُجـ ح آخـ ون أعمليات قنـص يف جبهتَي 
حـ ض وحـ�ان، مكضحـاً بن وحـدة اثقنافـة ثلجيش 
واثلجان تمّكنت من استهداف 11 م تِزقاً أني قتيل وج يح 
يف محكر ح ض خلل اثساعات املاضية أمحافظة حجة. 

مصرع وجرح أعداد من الخونة 
خالل كسر زحفني لهم يف 

البيضاء وتعز 
 : تعز- البيضاء

يف ظل اثتصعيد اثعسك ي ثقكى اثعدوان وتح يك اثسعكدية ألدواتها، 
تمّكن بأطال اثجيش واثلجان اثشـعبيّة، بمس األحد، أعكن اثله، من فد 
زحف قا1 أه املخدوعكن أجبهة اثزا   يف محافظة اثبيضاا ووما بفشل 

بأطال اثجيش واثلجان محاوثة تسّلل يف جبهة اثطكي  أتعز. 
وبوضح مصدر عسـك ي أاثبيضاا ثصحيصة »املس�ة« بن مجا دي 
اثجيش واثلجان اثشـعبيّة فدوا زحصا مل تِزقة اثعـدوان يف جبهة اثزا   
أأسـلحة مناسـبة، اسـتهدفت تجمعاتهـم وخلصت قتـىل ومصاأني يف 

فصكفهم، وبجربتهم عىل اثص ار. 
فيما بّوـد مصدر عسـك ي أمحافظة تعـز بن املجا دين تمّكنكا من 
إفشال محاوثة تسّلل قا1 أها م تِزقة اثعدوان عىل مكاقع اثجيش واثلجان 
اثشـعبيّة يف جبهة اثطكي  أمدي ية املعاف ، وبجربو ـم عىل اثص ار وج  

بذيال اثهزيمة، ُمش�اً إىل سقكط قتىل وج حى يف فصكفهم. 

إصابة مواطَنني بقصف مناطَق سكانية يف خرق 
جديد الّتفاق وقف إطالق النار يف الحديدة 

أبناء ووجهاء املهاذر بصعدة يقدمون قافلًة غذائيًة 
ماليًة كربى بعنوان “نصر من اهلل” 

طيان العدوان يصّعد من غاراته الجوية على محافظة صعدة

 : الحديدة
وافلـت قـكى اثعـدوان األم يكـي اثسـعكدي 
وم تِزقتها، بمس االثنني، خ قها اتّصاق وقف إطلق 
اثنار أمحافظة اثحديدة، مستهدفًة األحياا اثسكنية 
أقذائف املدفعية وفكاريخ اثكاتيكشا، ما تسبّب يف 

إفاأة مكاطننَي أج وح أمدي ية اثتحيتا. 
وقال مصدر محيل أمحافظة اثحديدة ثصحيصة 
املس�ة: إن ام بة مسنة ومكاطنا آخ  بُفيبا أج اح 

ج اا قصف قكى اثعدوان أن�ان بسلحتهم اث شاشة 
وقذائـف اثهـاون تجاه منـازل املكاطنـني أمدي ية 

اثتحيتا. 
وبضـاف املصدر، بن قكى اثعـدوان قصصت أـ11 
قذيصة مدفعية مناطَق متص قًة رشق مدي ية حيس. 
وثصت املصدر، إىل بن قكى اثتحاثف قصصت، بمس 
األول األحـد، أاملدفعيـة ق ية اثشـعب غ ب حيس 
وولية اثهندسـة ومدينة اثشعب، ما خّلَف برضاراً يف 

املنازل وخسائ  يف املمتلكات. 

 : صعدة
اسـتم اراً ثعطاا اثقبيلة اثيمنيـة أاملال واث جال 
ملكاجهة اثعدوان، سّ� بأناا منطقة املهاذر أمدي ية 
سحار أمحافظة فعدة، بمس األحد، قافلة غذائية 
وماثية وربى أاسـم »نرص من اثله«؛ دعماً وإسناداً 
ثلم اأطني يف اثجبهات من اثجيش واثلجان اثشعبيّة، 
معّززين ذثك اثعطاَا أكقصة قبلية مسـلحة؛ تأويداً 
عىل اثنص� اثعا1 ومكافلة اثصمكد وتنديدا أمجازر 

اثعدوان أحق بأناا اثشعب اثيمني. 
واحتكت اثقافلة اثتي جاات أاثتزامن مع اثعملية 
اثتـي نّصـذ ا بأطـال اثجيش واثلجان اثشـعبيّة يف 
محكر نج ان عىل ومياٍت وبـ�ة من املكاد اثغذائية 

املتنكعة وعرات سلل اث مان واثعنب، أاإلضافة إىل 
مباثغ ماثية نقدية. 

اثكقصـة عـىل مكافلـة  يف  املشـاروكن  وبّوــد 
واسـتم ارية رفـد اثجبهات أاملقاتلـني واملال حتى 
يتحّقق اثنرص، وبن  ذه اثقافلة ثن تككن األخ�ة. 

وبثقيت يف اثكقصـة اثعديد من اثكلمات واثقصائد 
اثشـع ية املعربة عن تكافل رفـد اثجبهات أقكافل 

املال واث جال ثألأطال امل اأطني يف اثجبهات. 
وأـارك اثحـارضون عمليـَة نرص من اثلـه اثتي 
نّصـذ ـا بأطاُل اثجيش واثلجان اثشـعبيّة يف محكر 
نج ان، وسـيط وا عىل ثلثـة بثكية أجميع عتاد ا 
وبرسوا ما ي أك عىل 1500 من املخدوعني واثضباط 

واثجنكد اثسعكديني. 

 : متابعات

فّعد ط�اُن اثعدوان األم يكي اثسـعكدي، بمس 
االثنني، من غاراته عىل املناطق اثسكنية يف محافظة 

فعدة، مخلصاً برضاراً يف ممتلكات املكاطنني. 
وقـال مصدر محيل أمحافظـة فعدة ثصحيصة 
املس�ة: إن ط�ان اثعدوان شن ك غارات عىل مدي ية 

وتاف، مبينًا بن اثغارات استهدفت ممتلكات ومزارع 
املكاطنني، مخلصة برضاراً مادية وب�ة. 

ووان ناطـق اثجيش اثعميد يحيـى رسيع بعلن 
بن طـ�ان اثعدوان شـن بواـ  من ك3 غـارة جكية 
خـلل 11 سـاعة املاضيـة، منهـا  3 غـارة عـىل 
محافظة فعـدة وغارتان عىل مدي يـة نهم وغارة 
عـىل محافظة اثجكف وبخ ى عىل ح ض محافظة 

حجة، استهدفت ممتلكات ومزارع املكاطنني.. 
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باركت للقيادة الثورية والسياسية نجاَح هذه العملية:

خاطب قوى العدوان: أنتم من ستخسرون وقد 
أعددنا ما باستطاعتنا وسترون ما ال تتصورون

جّددوا النصَح للمخدوعين بالعودة إلى الصواب ودعوا األحرار إلى االستمرار في مواجهة العدوان:

علماء اليمن: ال خيار سوى املقاومة وعمليُة »نصٌر من اهلل« أثلجت صدورَ املؤمنني وفضحت العدّو 
 : متابعات

بّوـد علمااُ اثيمـن بن عمليَة »نرٌص 
اثلـه« وّجهـت فصعـًة مدويـًة  مـن 
ثتحاثف اثعـدوان أقيادة بم يكا وقكى 
االسـتكبار، مباروني ثلشـعب اثيمني 

 ذه اثعمليَة. 
ويف أيان فادٍر عن راأطة علماا اثيمن 
تلقت فحيصة املس�ة نسـخًة منه، دعا 
علمـاُا اثيمـن ‘‘رجـاَل اث جال مـن بأناا 
اثجيش واثلجان اثشعبيّة واثشعب اثيمني 

إىل املزيِد واملزيد من اثشـكِ  ثله واثذو  ثه 
واثاناا عليه َوإىل بداا سـجدة اثشـك  ثله 
تعـاىل عىل ما َمنَّ أه من نرص وب� وتأييد 
عظيم يف جبهات اثحدود أجبهة نج ان’’، 
مؤّوـدين ‘‘عىل ب ميّة االعرتاِف ثله وحَده 
أاثصضـل واثَعكن واملـدد واثابات واثنرص 
فلكاله َثما وان  ذا االنتصار و ذا اإلنجاز 
اثتاريخي اثذي بذ ل اثعاثَم َوشصى اثلُه أه 
فدور بأناا اثيمن املؤمنني املعتدى عليهم 
أغ� وجه حق طيلة بواَ  من برأع سنكات 

ونصف سنة«. 
وثمنت راأطـة علماا اثيمن ‘‘االنتصار 

جسـده  اثـذي  واإلنسـاني  األخلقـي 
األرسى  مـع  تعاملهـم  يف  املجا ـدون 
املخدوعني وتضحياتهم من بجل حمايتهم 
وإو امهم’’، نافحة ‘‘اثنظامني اثسعكدي 
واإلماراتـي وبسـياَد ما أقبـكل مبادرة 
رئيس املجلس اثسـيايس وأاثتخلص من 
ُعقدة اثغ ور واثكرب اثتي ستكرُد م مكارَد 
اثتهلكـة واثهزيمة اثسـاحقة ق يباً أإذن 

اثله’’. 
ونصح علماا اثيمن املخدوعني يف ُوـّل 
اثجبهـات ‘‘إىل رُسعة اثعـكدة إىل فكاأهم 
ووطنهـم اثذي يتسـع ثهم قبـل بن يحل 

أهـم ما َحـّل أاملخدوعني يف جبهة نج ان 
وبن يأخـذوا اثـدرس واثعـربة قبـل فكات 
األوان وبن يسـتغلكا قـ ار اثعصـك اثعـا1؛ 
ألَنَّ اثبقـاَا يف تحاثـف اثنظا1 اثسـعكدي 
واإلماراتي واثقتاَل تحت رايته يماّل خدمًة 
ألم يكا وإرسائيل ودول االستكبار اثعاملي 
اثطامعـة يف اثهيمنة عىل مكقـع وث وات 

يمن اإليمان واثحكمة’’. 
وجّدد علمـاا اثيمن ‘‘اثدعـكةَ ثألح ار 
واثرفـاا مـن بأنـاا اثيمـن األُأـاة ويف 
مقدمتهم اثقبائـل اثيمنيـة إىل املزيد من 
اثتلحـم وتكحيـد اثصف وجمـع اثكلمة 

واث فد املسـتم  ثلجبهـات أاثقكافل من 
اث جـال واملـال حتـى يتحّقـَق وعـُد اثله 
أاثنرص اثق يب واثصـ ج اثعاجل’’، داعني 
اثقيـادة واثجيش إىل اث د عـىل اثعدوان إذَا 
استم  أكل اثكسـائل املروعة واملتاحة، 
مؤّوـديـن بنه ‘‘ال خيـاَر بما1  ذا اثصلف 
املطبـق  واثحصـار  اثكحـي  واإلجـ ا1 
واثصمت اثدويل وتماثُِؤ ما تسـمى أهيئة 
األمم املتحدة واملنظمات املتاِج ة أحقكق 
اإلنسـان إال خيـار املكاجهـة واملقاومـة 
اثرسـة؛ دفاعـاً عـن اثنصـس وإيقاظاً 

ثضم� اثعاثم امليت«. 

األحزاب السياسية: عمليُة »نصر من اهلل« مكسٌب سياسي 
وعسكري كبي وننصح العدوان باغتنام مبادرة الرئيس

 : متابعات
أاروت بحزاب اثلقاا املشـرتك ثلقيادة اثسياسية 
واثجيـش واثلجـان اثشـعبيّة ووافة بأناا اثشـعب 
اثيمني، اثعمليَة اثكربى »نرٌص من اثله« ضد اثجيش 

اثسعكدي وم تِزقته يف محكر نج ان. 
وبّوــدت األحـزاُب يف أيـان مشـرتك ‘‘إن  ـذه 
اثعملية اثكربى تكشـف ضعَف و شاشة تحاثف 
اثعدوان عىل اثيمـن وم تِزقتهم، ويف املقاأل تؤّوـد 
تمكَُّن اثقكة اثعسـك ية واإلرادة اثيمنية وامتلَوها 

زما1َ املبادرة’’. 

وبشارت إىل بن ‘‘اثعملية تعترب مكسباً سياسياً إىل 
جانب وكنها مكسـباً عسـك ياً وب�اً ال يقلُّ ب ميًّة 
أمختلف بأعاده االسرتاتيجية واثذي سيقلب اثطاوثة 
عىل تحاثف اثعدوان يف حال استم  فيما  ك عليه من 

عدوان َوحصار وقتل ألأناا اثشعب اثيمني’’. 
ودعت ‘‘اثنظامـني اثسـعكدي واإلماراتي ثتدارك 
ما  ك قاد1ٌ واثجنكِح ثلسلم واقتناِص املبادرة اثتي 
تقـد1 أها رئيـس املجلس اثسـيايس األعىل أإيقاف 
اسـتهداف املنشـآت اثحيكيـة يف اثعمق اثسـعكدي 
أسلح اثجك املسـّ� واثصكاريخ اثباثيستية مقاأَل 

إيقاف اثعدوان ورفع اثحصار عن اثيمن’’. 

دعا الشعب السوداني لسحب جيش بالدهم من اليمن 
ونصح المخدوعين بأخذ العبرة 

وزير الدفاع: لن نفرط بأرضنا وكرامتنا ومالحم الجيش 
واللجان ليس لها مثيٌل يف التاريخ املعاصر 

محافظ لحج يدعو أبناء المحافظات الجنوبية 
المخدوعين لالنسحاب من جبهات الحدود:

الجبهُة الجنوبية ملقاومة الغزو واالحتالل تبارُك »نصر من اهلل« 
وتؤّكـد أن عدالة قضية اليمن ستبدد ُكـّل املؤامرات

 : سبأ
 بشـاد وزيُ  اثدفاع اثلكاا اث ون محمد نارص 
اثعاطصي أشـجاعة واستبسـال بأطال اثجيش 
واثلجـان اثشـعبيّة واالنتصارات اثكـربى اثتي 
حّققك ا؛ دفاعاً عن سـيادة واستقلل وَوحدة 

اثكطن وح ية وعزة اثشعب اثيمني. 
وبَشـاَر وزي  اثدفاع يف ولمته بما1 املقاتلني يف 
اثخطكط األمامية أجبهات محكر نج ان، إىل بن 
املعارك اثرسـة اثتي يخكضها بأطـال اثقكات 
املسـلحة واثلجان اثشعبيّة يف مختلف اثجبهات 
ثيـس ثهـا مايـٌل يف اثتاريخ املعـارص، مضيصاً: 
اثشـهادة يف  ـذه األماوـن بوـرب رشف يناثـه 

اإلنسان. 
وقـال ”املقاتـُل اثيمني واجه بحـدَث املعدات 
واثكسـائل اثح أية واإلْمَكانيات املتطكرة ثلعدو 
أسـلحه اثشـخيص، وسيبقى سـلُحه األقكى 
 ـك ثقته أاثلـه، وعداثة قضيته اثتـي يقاتل يف 
سـبيلها؛ دفاعاً عـن األرض اثيمنيـة؛ ثتتهاوى 
وسائل وإْمَكانيات اثعدّو غ� املحدودة عند بقدا1 
املقاتلـني األأطـال، و م يهجمكن عـىل مكاقع 
وتحصينات اثعدّو وقكاته، ويحّققكن انتصاراٍت 
نكعيـًة أـني ثهيـب املعـارك، ويسـيط ون عىل 

مساحات يف عمق برايض اثعدو”. 
وثصـت إىل بن وحـدة اثقيـادة واملكقـف ثقائد 
اثاكرة اثسيد عبدامللك أدر اثدين اثحكثي واثقيادة 
اثسياسية ممالة أ ئيس املجلس اثسيايس األعىل 
اثقائـد األعـىل ثلقكات املسـلحة املشـ� مهدي 

املّشاط، بحد بسباب اثنرص ثلكطن واثشعب. 
وبَشـاَر اثلكاا اثعاطصي يف ولمتـه إىل األعمال 
اثهمجيـة واثج ائـم اثكحشـية اثتـي ي تكبها 
اثعـدوان أحق املخدوعني اثذيـن قاتلكا معه وإىل 
ة يف جبهات  جانبه ضد وطنهم وشعبهم، َخافَّ
اثحـدود وجبهة اثسـاحل اثغ أـي، حيث بح ق 
املئـات منهـم أطائ اتـه، وآخ  ا مـا حصل يف 
املع وـة اثتي وقعـت قباثة مدينة نجـ ان، أعد 
استسلمهم ثيستهدَف املنطقة أـ 151 غارة، يف 

انتهاك فارخ ثكل األع اف واثقكانني اإلنسانية. 
وبضـاف: ”مـا حدث مـن قبل اثعـدّو ينبغي 
بن يككَن درسـاً ملن ال يـزال يقُف من املخدوعني 
اثيمنيـني إىل جانبـه”.. داعيـاً برس املخدوعـني 
إىل اثبحـث عن مصـ� بأنائهم اثذيـن ال يزاثكن 
يقاتلكن يف فف اثعدّو اثذي يدفع أهم إىل محارق 

ثلخلص منهم. 
ودعـا اثلـكاا اثعاطصـي اثشـعَب اثسـكداني 
وقيادته اثسياسية إىل سحب جنكد م املشاروني 
يف قتـل اثيمنيـني إىل جانـب اثعـدوان.. محـذراً 
مـن اثعكاقب اثكخيمـة اثتي تنتظ  ـم يف حال 

استم ار م قتال اثشعب اثيمني. 
وخاطب وزيُ  اثدفاع دول اثعدوان قائلً: »بنتم 
مـن سـتخرسون، بما نحن فنتكلـم من مصدر 
قكة، وقـد بعددنا ما أاسـتطاعتنا، ثديكم املال، 
وثدينا اث جال، وسرتون من )وتائب املكت( ومن 
اثجيش واثلجان اثشـعبيّة، ومن بح ار ورشفاا 

اثيمن ما ال تتصكرون”. 
وتعهد وزي  اثدفاع ثكل بأناا اثيمن يف اثداخل 
واثخـارج أاسـتم ار فمـكد وثبـات اثجيـش 
واثلجان اثشعبيّة يف اثدفاع عن اثسيادة اثكطنية 
ضد تحاثف اثعـدوان واثحصاظ عىل َوحدة اثيمن 
وبمنـه واسـتق اره.. وقـال: »واثله ثـك وضعكا 
ُملـَك دول اثتحاثف يف يميننـا، ووضعكا ُملَك من 
يدعمهم ويقُف خلصهم يف يسارنا عىل بن نتنازَل 
عـن و امة يمني واحـد بَو بن نصـ َِّط بَو نتنازَل 
عن شرب واحد من األرض اثيمنية ثن نتنازَل عن 

ذثك”. 
من جانبهم عرّب األأطاُل امليامني امل اأطكن يف 
مكاقع اثعزة واثبطكثة واثتضحية يف جبهة نج ان 
عـن شـك  م وتقدي  م ثزيـارة وزيـ  اثدفاع 
ِله مشـاقَّ اثسـص  واملخاط  ومشـاروته  وتحمُّ

بف اَحهم أاالنتصارات اثتي يحّققكنها. 
وجّددوا اثعهَد ثله واثكطن واثشعب، وثلقيادة 
اثاكريـة واثعسـك ية اثعليـا أأنهـم عـىل درب 
اثشـهداا ماضكن حتـى تحقيق اثنـرص املؤزر 

واثكامل ثليمن ودح  اثغزاة واملحتلني. 

 : متابعات
دعـا محافُظ ثحـج، اثشـيخ بحمـد حمكد 
ج يـب، بأناَا املحافظـات اثجنكأية املخدوعني 
من قبل دول اثعدوان إىل االسـتجاأة ثنداا وزارة 
اثدفـاع يف فنعـاا اثتي دعت وافـة املخدوعني 
اثذين يحمكن عن األرايض اثسـعكدية يف جيزان 
ونج ان وعسـ� إىل ت ك مكاقعهـم واثعكدِة إىل 

حضن اثكطن. 
وبّوـد املحافظ ج يـب بن ما حدث يف محكر 
نج ان رساثٌة يجب بن يصهمها ُوـّل بأناا اثجنكب 
اثذين وقعكا يف فخ اثتحشيد من قبل رجال ِدين 
سـلصيني وتجار حـ وب يف ثحـج واملحافظات 
اثجنكأية، ُمش�اً إىل بن ’’اثحقيقَة اثيك1 بفبحت 
واضحًة، فاثنظا1 اثسعكدي استخد1 اآلالَف من 
بأناا اثجنكب واثشمال املخدوعني دروعاً أريًة 

ثقكاته وتعامل معهم أُكلِّ ُدونية وازدراا وبثناا 
املع وة تخىل عنهم وت وهم وقكد ح ب ال ناقة 

ثهم فيها وال جمل‘‘. 
ويف اثسياق أاروت اثجبهة اثكطنية اثجنكأية 
ملقاومـة اثغـزو واالحتـلل عمليـة »نرص من 
اثله«، مؤّوـدةً بنها مالت »أطكثة رجال اث جال 
املقاتلني ومدى إيمانهم اثعميق أعداثة اثقضية 
اثتـي يحملكنهـا يف مكاجهة مشـاريع احتلل 
اثكطن وتمزيق نسيجه االجتماعي ونهب ث واته 
وإذالل بأنائه ومصادرة ق اره اثسيايس وف ض 
اثكفاية عليه، و ك بمٌ  طاملا عملت دوُل اثعدوان 
ويف مقدمتها اثسعكدية عىل تجذي ه منذ عقكد«. 
وبضافت أاثقكل: إن مسأثة االنتصار اثنهائي 
اثحاسـم بفبحت مج د وقت أات ق يباً ِجـدًّا، 
ومـع  ذه امللحم ن فع تحياتنا إىل ُوـّل األح ار 

امل اأطني اثذين يسّط ون بروَع امللحم.



4
اثالثاا

اثعدد

1 فص  1  1 ـ..
1 بوتكأ  ك1101

)755(
أخبار 

اثعلقات اثعامة واثتكزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
محمد اثباشا

املقاالت املنشكرة يف اثصحيصة 
تعرب عن ربي واتبها وال تعرب 
أاثرضورة عن ربي اثصحيصة

مدير التحرير:
إأ ا يم اثرساجي اثعنكان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

a l m a s i r a h n e w s 2 1 @ g m a i l . c o m للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون: 01314024   - وات�س + تلجرام: 772813007  -  االمييل: 

لمزيد من المعلومات أرسل طالب إلى 111 مجاناً

mtn.com.ye

جديد
MTN

MTN خط الطالب من

أوفر تعرفة للطالب على اإلطالق

ألننا نهتم... وفرنا خط “الطالب” لطالب الجامعات والكليات الذي يمكنهم الحصول شهرياً على:
300 ميجابايت انترنت
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باإلضافة إلى استخدام المحدود لتطبيقات واتساب وفيسبوك وتويتر مجاناً
كل هذه المميزات بصالحية 30 يوماً فقط بـ1250 ريال

MTN هذا الخط متوفر فقط لطالب الجامعات والكليات في جميع فروع

طالب! يعني خطك MTN أكيد

معك في كّل مكان

 : خاص
 بعلن رئيُس اثلجنة اثكطنية ثشؤون األرسى، 
َعبداثقادر امل تىض، اإلف اَج عن 350 بسـ�اً من 
قكى اثعدوان، أينهم ثلثُة سـعكديني يف مبادرة 
من جانب واحد أـإرشاف األمم املتحدة واثلجنة 

اثدوثية ثلصليب األحم . 
 وقـال امل تـىض يف مؤتمـ  فحصـي عقـده 
أاثعافمـة فنعاا، بمـس االثنـني: إن اثط َف 
اثكطني تقـّد1 أهذه املبادرة ثألمـم املتحدة من 
طـ ف واحـد ممن شـملتهم وشـكفات اتّصاق 
اثسـكيد املتعلق أحـل ِمَلــفِّ األرسى، مبيناً بن 
من ضمن املصَ ج عنهم اثناجني من سجن ذمار 
اثذي اسـتهدفه طـ�اُن اثعدوان مطلع اثشـه  
املـايض، أاإلضافة إىل ثلثة سـعكديني سـتتكىل 
اثلجنة اثدوثية ثلصليب األحم  عمليَة نقلهم إىل 
ألد م، ُمشـ�اً إىل بن تنصيذ املبادرة تّم أإرشاف 
األمم املتحدة واثلجنـة اثدوثية ثلصليب األحم ؛ 
أاعتبار ما معنيتني أتنصيذ اتّصاق األرسى وفق 

اتّصاق ستكوهكثم. 
وبّوــد رئيُس ثجنـة األرسى بن  ذه اثخطكة 
تابت مصداقيَة اثط ف اثكطني وجديته يف تنصيذ 
اتّصـاق اثسـكيد، مما ينبغي عىل اثطـ ف اآلخ  
إثبـات جديته مـن خلل اتخاذ خطـكة مماثلة 
واالنخـ اط أُحسـن نيـة ومصداقيـة يف تنصيذ 
اتّصاق استكهكثم أشـأن األرسى وعد1 اثتنصل 
عن االثتزا1 أمخ جاته اثتي وّقع عليها، مطاثباً 
األمَم املتحدة أاثضغط عىل اثط ف اآلخ  التخاذ 
خطـكة مماثلـة، بَو احتسـاِب عـدٍد مماثٍل من 
برسى اثطـ ف اثكطني ضمن بية فصقة مقبلة 

تتم عرب ا. 
 وبفـاد امل تـىض يف املؤتمـ  اثصحصـي أـأن 
تنصيذ  ـذه املبادرة جاا نظـ اً ثلتأخ  اثكب� يف 
تنصيذ اتّصاق اثسكيد أشأن األرسى اثذي تسعى 
قكى اثعدوان ثع قلته أشكل مستم  من خلل 
رفضها ُوـلَّ املبادرات واملقرتحات اثتي تقد1 أها 
املبعـكث األممي، داعياً قكى اثعـدوان وامل تِزقة 
ثلكف عن املمارسـات اثل بخلقية واثلإنسانية 
واثسـماح  سـجكنها،  داخـل  األرسى  أشـن 
ثلمنظمات اثدوثية أزيارة  ذه اثسجكن واالطلع 

عىل بوضاع األرسى. 
ونّدد أما قامت أه دول اثعدوان من استهداف 
ثجنكد ا وم تِزقتها يف عملية نرص من اثله اثتي 
نصذ ـا اثجيش واثلجـان ووقع خلثهـا املئات 
مـن األرسى أيـد املجا دين من قـكى اثعدوان 
وامل تِزقـة وراح ضحيتَها بواـُ  من مئتي قتيٍل 
جـ اا غـارات طـ�ان اثعـدوان، أينمـا ال يزال 
اثبقية منهم يف األرس، مؤّوـداً بن اثلجنة اثكطنية 
ثشـؤون األرسى أذثت جهكداً وب�ة يف تأمينهم 
من خلل رفعها إحداثياِت اثسجكن اثتي يتكاجد 
فيهـا األرسى ثلجنـة اثدوثية ثلصليـب األحم  
واملصكضيـة اثسـامية ثحقـكق اإلنسـان وَعدة 

منظمات معنية أأماون تكاجد م، الفتاً إىل تأويد 
اثصليب األحم  أشأن إألغ تحاثف اثعدوان أتلك 

اإلحداثيات. 
 وشـّدد امل تـىض عىل رضورة اعتبـار ِمَلـفِّ 
األرسى إنسـانياً، وعىل جميع األط اف االأتعاُد 
عن تسييسـه وتعقيده مهما وانـت اثتطكرات 

اثسياسية واثعسك ية واألمنية. 
 مـن جانبه، ثّمن مدي  مكتـب وزي  حقكق 
اإلنسـان، طلعـت اثرجبـي، جهـكد اثلجنـة 
اثكطنيـة ثشـؤون األرسى عـىل  ذه املبـادرة، 
متمنياً بن تام   ـذه اثخطكة يف تحصيز اثط ف 
اآلخ  ثحل  ذه املَِلـفِّ من خلل اثقيا1 أخطكات 
مماثلة سـيما يف ظل مخاوف ذوي األرسى من 

تك ار استهداف اثسجكن. 
واتهم اثرجبي تحاثـف اثعدوان أع قلة بية 
حلحلـة يف  ذا املَِلـفِّ أاعتبـار بن امليَض ُقُدماً يف 
تسـكية ِمَلـفِّ األرسى سـيككن أادرةً طيبًة قد 
تدفع إىل خطكات بُخ ى نحك تقارب أني األط اف 

اثيمنية و ذا ما تخشاه دول اثعدوان. 
 إىل ذثك، اعترب عضك اثلجنة اثكطنية ثشؤون 
األرسى بحمـد بأك حم اا بن املبادرة تأتي ضمن 
مبادرة اث ئيس املّشاط اثتي بعلنها مؤخ اً واثتي 
تؤّوـد رغبة اثط ف اثكطني يف اثخيار اثسـلمي 
أما يكشـف نكاياه اثحسـنة، ُمضيصاً أأن اثك ة 
يف ملعب اثط ف اآلخـ  وعليه بن يتخذ خطكات 

مماثلة يبدي من خلثها حسن نكاياه. 
 أدور ـم، بثنـى األرسى املصـ ج عنهم عىل 
 ذه املبادرة، شـاو ين ثقيـادة اثاكرة واملجلس 
اثسـيايس األعىل تعاطيَهم املسـؤوَل مع ِمَلـفِّ 
األرسى ومساعيهم اثحاياَة من بجل إيجاد حل 

يضمن اإلف اج عن وافة األرسى. 
 َوقـال أدر اثصلحي -و ك بحد املصَ ج عنهم 
يف  ذه املبادرة-: إن ف حتي ال تكفف، ال سـيما 
مـع اثص حة اثتـي بدخلتهـا املبـادرةُ ألواَ  من 
ثلثِمئـِة برسٍة اسـتبرت خ�اً أهـذا اثخطكة، 
ُمضيصاً بن  ـؤالا األرسى اثذين بطلق رساحهم 
سـيعملكن عىل ت ميم اثنسيج االجتماعي اثذي 
عمل اثعـدواُن عـىل تمزيقه وخلـق اثرصاعاِت 
اإلثنيـة واثِع قية واملذ بية، معـرباً عن خاثص 
اعتزازه وتقديـ ه ألأطال اثجيش واثلجان اثذين 

يُحِسنكن اثتعاُمَل مع األرسى. 
ويف اثسياق، بضاف األس� املصَ ج عنه، سم� 
عبداثلـه مانـى، بثناا اسـتعداده ثلخـ وج من 
اثسجن، بن  ذه اثخطكة ستككن بوىل اثخطكات 
نحـك املصاثحة اثكطنية اثشـاملة، داعياً إىل نبذ 

اثخلفات ملكاجهة اثعدوان. 
 وشـك ت برسةُ اثسـجني املص ج عنه، ت وي 
عبده زيد،  ذه اثخطكة املسؤوثة من قبل قيادة 
اثاكرة، ال سيما بن املجا دين من بأطال اثجيش 
واثلجان قامكا أمداواة اأنهـا أعد بن ُج ح بثناا 
غارات اثعدوان، آملًة بن تشمل  ذه اثص حة ُوـلَّ 

األرس اثتي فارقت ذويها أليٍّ سبٍب وان. 

 : خاص
رّحـب مارتـن غ يصـث -مبعـكث 
األمـني اثعا1 ثألمم املتحدة إىل اثيمن-، 
أمبادرة حككمة اإلنقاذ ممالًة أاثلجنة 
اإلفـ اج  أشـأن  ثـألرسى  اثكطنيـة 
وأشـكل بُحـادي، بمس االثنـني، عن 
مئـات األرسى امل تِزقـة واملخدوعني 

املكاثني ثتحاثف اثعدوان. 
وعـرّب املبعكث األممـي يف ترصيح 
رسـمي، مسـاَا بمس، عـن بمله من 
اثطـ ف اآلخـ  أتحقيـق املزيـد من 
اثتقد1 يف ِمَلـفِّ تبادل األرسى، واتخاذ 

خطكات مماثلة يف  ذه اثجانب. 
إىل ذثـك، بّوــدوا اثلجنـة اثدوثيـة 
ثلصليب األحم  اإلف اَج عن 0ك1 بس�اً 
مـن م تِزقـة اثعدوان ضمـن مبادرة 
اثلجنـة اثكطنية ثـألرسى يف حككمة 
فنعـاا، بمس االثنـني، يف عملية من 
طـ ف واحد، حيث شـمل اإلف اج 1  
من اثناجني يف قصف اثط�ان ثسجن 
اثشـه   األرسى يف محافظـة ذمـار 

اثجاري. 
اثدوثيـة  ـذه  اثلجنـُة  واعتـربت 
ُل بن تُحيي  املبادرة خطكةً إيجاأيًة يَُؤمِّ
عمليـات اإلفـ اج عـن األرسى ثـدى 
اثط ف اآلخـ  ونقلهـم وإعادتهم إىل 

بوطانهم، أحسـب اتّصاق ستكوهكثم 
اثـذي وّقـع عليـه حككمـُة فنعـاا 
وم تِزقة اثعدوان يف ديسمرب 1018. 

وقال »ف انز راوخنشتاين« -رئيس 
أعاة اثلجنة اثدوثية يف اثيمن-، يف أيان 
فحصـي، بمـس االثنـني: إن اثلجنـة 
يرّست  ـذه اثعملية أنـاًا عىل طلب 
من اثلجنة اثكطنية ثشـؤون األرسى، 
مضيصاً: »نحن مستعدون دوًما ثلعمل 
وميـرسِّ محايـد يف عمليـات اإلف اج 
عـن األرسى أعد تلقينـا طلبًا من بي 
طـ ف، ونأمل بن تصتـَح  ذه اثعملية 
اثباب ثلقيا1 أعمليات بُخ ى ثتخصيف 
معانـاة األرس اثتي تنتظ  ثم شـملها 

أأحبائها«. 

»روأـ�ت  بشـار  جانبـه،  مـن 
زيم مـان« -رئيـس قسـم اثحماية 
يف أعاـة اثلجنـة اثدوثيـة يف اثيمـن-، 
إىل املحادثـات اثانائيـة اثتـي بج يت 
ثلسـتماع  األرسى  جميـع  مـع 
إثيهـم، واثتأّوـد من بنهـم وانكا عىل 
اتصـال أذويهـم، وجمـع املعلكمات 
اثرضوريـة ملتاأعـة حاالتهـم إذَا ثز1 
األمـ ، مضيصـاً: »وومـا  ـك اثحال 
يف ُوــّل عملية مـن  ذا اثنـكع، فقد 
وان بحـد اثعاملـني أاثطاقـم اثطبي 
أاثلجنـة اثدوثية حـارًضا قبل عملية 
اإلف اج عن املعتقلني ثتقييم وضعهم 
اثصحـي، واثتأّوـد مـن قدرتهم عىل 
اثسص ، وتقديم مقرتحات ثلسلطات 
ة اثتي قد  فيما يخـص اثتداأ� اثَخافَّ
يتطلبها اثبعض. وقـد نُِقل اثنان من 
املحتجزين املصَ ج عنهم إىل مناطقهم 
األفلية يف سـيارات اإلسعاف اثتاأعة 

ثجمعية اثهلل األحم  اثيمني«. 
وثصت زيم مـان إىل بن دوِر اثلجنِة 
اثدوثيِة يف  ذه اثعملية تماّل يف اثتأّوـد 
مـن ُ كيـات األرسى املصـ ج عنهم، 
واثتحّقـق من رغبتهم يف اثسـص  من 
فنعـاا مبـارشةً إىل ديار ـم بَو مـا 
إذَا وانـكا ي غبـكن أنقلهـم إىل إحدى 
املناطق اثكاقعة تحت سيط ة تحاثف 

اثعدوان. 

عضو لجنة األس��رى لصحيفة المس��يرة: مبادرتنا امتداد 
لمبادرة الرئيس المّشاط لتحريك عملية السالم 

متحدث وزارة حقوق اإلنس��ان: نأمل من هذه الخطوة 
تشجيع العدوان على اتخاذ خطوات مماثلة 

 صنعاء تطلق 350 أسياً بينهم ثالثة 
سعوديني يف مبادرة ُأحادية دعماً للسالم 

فيما الصليب األحمر يعتبرها خطوًة إيجابيًة ويؤّكـد عمليَة اإلفراج ونقل األسرى إلى ديارهم

املبعوث األممي يرّحُب باإلفراج عن 350 أسياً ضمن مبادرة 
إنسانية لحكومة صنعاء من طرف واحد 
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خبراء وأكاديميون وقانونيون وإعالميون عرب: 

تعلن الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عن رغبتها في 
اإلعالن عن المناقصة العامة التالية :ـ

قيمة وثائق المناقصةالتمويلمبلغ الضمانأسم ورقم المجموعةاسم المناقصةرقم المناقصة    

شراء وتوريد وتركيب وتشغيل1 /2019م
كاميرات مراقبة مع التدريب

400 دوالراألولى /مركز الهيئة
10.000 ريالذاتي 3000 دوالرالثانية / فرع األمانة

170 دوالرالثالثة / فرع ذمار

فعلى الراغبين المشاركة في هذه المناقصة تقديم طلباتهم الخطبة خالل أوقات الدوام الرسمي إلى 
العنوان اآلتي :

الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي ) شارع المطار ـ الجراف ( اإلدارة العامة للشئون اإلدارية 
ـ مكتب سكرتارية لجنة المناقصات ألخذ نسخة من المواصفات مقابل الرسوم المحددة أعاله ) ال 

ترد(.
آخر يوم لبيع وثائق المناقصة وزيارة المواقع المحددة في وثيقة المناقصة وتقديم االستفسارات 

بتاريخ 10/26/ 2019م.
يقدم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إلى عنوان الجهة المحدد ومكتوب عليه 

اسم الجهة والمشروع ورقم عملية الشراء ، واسم مقدم العطاء وفي طيه الوثائق التالية :ـ
1- تقديم ضمان بنكي بنفس نموذج الصبغة المحددة في وثائق المناقصة بمبلغ مقطوع وفقا لما 

هو محدد أعاله صالح لمدة )120( يوماً مائة وعشرين يوماً .
2- صادر من بنك داخل الجمهورية اليمنية ومعزز من بنك مصرح له من قبل البنك المركزي 

اليمني غير مشروط وغير قابل لإللغاء أو شيك مقبول الدفع.
3- صورة من السجل التجاري ساري المفعول.

4- صورة من شهادة ضريبة المبيعات .
5- صوة من البطاقة الضريبية سارية المفعول.
6- صورة من البطاقة الزكوية سارية المفعول.

7- صورة من شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول.
ُتستثنى الشركات األجنبية من تقديم الشهادات والبطاقات المشار إليها آنفاً ويكتفي بتقديم الوثائق 

القانونية المؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها تلك الشركات.
- تحدد فترة سريان العطاء بفترة تسعون يوماً من تاريخ فتح المظاريف.

- آخر موعد الستالم العطاءات هو الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم السبت الموافق 
2-11-2019م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد وسيتم إعادتها بحالتها المسّلمة إلى 

أصحابها.
- سيتم فتح المظاريف في نفس اليوم الساعة العاشرة والنصف صباحاً من يوم السبت الموافق 

2019/11/2م ، بمقر الجهة الموضح بعاليه بمكتب مدير عام الهيئة بحضور أصحاب العطاءات أو 
من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

- يمكن للراغبين في المشاركة في هذه المناقصتين االطالع على وثائق المناقصة قبل شرائها خالل أوقات 
الدوام للفترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصة لمدة 25 يوماً من تاريخ نشر أول إعالن.

وهللا ولي التوفيق..

إعالن مناقصة

 : متابعات
ت ّددت بفـداُا عملية »نرص من اثله« اثيمنية أعد 
إعلنها من قبـِل اثقكات املسـلحة، يف مختلف بنحاا 
اثعاثم؛ أسـبب تصافيلها االسـتانائية ومشـا د ا 
املصكرة اثتي فاجأت اثعاثَم أمدى حجم اإلنجاز ومدى 
اثصضيحة اثتـي تعّ ضت ثها اثسـعكدية وم تِزقتها 
واثقكى اثداعمـة ثها يف ميدان اثقتـال، واثتي تماّلت 
أشـكل أـارز يف برس اآلالف مـن امل تِزقـة واثجنـكد 
واثضباط اثسـعكديني، يف مشـهٍد عَكـَس »انتصاراً« 
يمنياً مؤّزراً واسرتاتيجياً أعد ق اأة اثخمسة بعكا1 من 

اثعدوان اثكحي واثغاشم اثذي يتعّ ض ثه. 
وإىل جانـب اسـتحكاذ ا عـىل ا تمـا1 وسـائل 
اإلعـل1 اثدوثيـة خـلل اثيكمـني املاضيـني، بثـارت 
اثعمليُة اثيمنية تصاعـلً وب�اً ثدى اثكا� من اثخرباا 
واألواديميني واثناشـطني واإلعلميـني اثع ب، اثذين 
تنكّعـت تعليقاتُهم عىل اثعملية، ثكنهـا اتصقت عىل 
بنها وانت نتيجًة مّرفـًة وأارزةً ثلصمكد اثيمني يف 
وجه اثعدوان، ودالثًة عىل تعاظم اثقدرات اثعسك ية 
اثيمنية، وتجسيداً واضحاً ثلُسنَِن اإلنسانية يف حتميِة 
انتصـار املظلكمني، ومـا بنهـا ماّلت بيضـاً، أ  اناً 
واضحاً عىل فشل تحاثف اثعدوان و زيمته املحّققة 

يف اثيمن. 
يف اثجكثة اثتاثية تستع ض فحيصُة املس�ة، جانباً 
من تعليقات بوثئك اثخرباا واألواديميني واثناشـطني 
اثع ب عىل حساأاتهم يف مكاقع اثتكافل االجتماعي:

انتصارُ املظلومني ُسنٌَّة إلهية 
األواديمي واثربوفيسـكر واملصكـ  اثعماني، حيدر 
اثلكاتي، وتب معلقاً عىل حساأه يف تكيرت: بنَّ »اثُسنن 
تج ي واثنكاميُس تصدح يف اثيمن« يف إشارة إىل تحّقق 
وعد انتصار اثيمنيني املظلكمني، وبضاَف »اثحمُد اثله 
اثـذي بحياني ثزمن بشـا د فيه أعينـي ويف يج ي 
قضـاؤه اثنافذ يف نـرصة املظلكمني واملسـتضعصني، 
اثذيـن تع ّضكا ثلعدوان واثتجكيع واثقصف واثتدم� 
واثتشكيه اإلعلمي واثحصار اثجكي واثبح ي واثربي 

اثظاثم«. 
ويف االتّجـاه ذاِتـه، وتـب اإلعلمـيُّ يف قنـاة املنار 
اثلبنانية، محمد قـازان، متحدثاً عن انتصار اثعملية 
ثلمظلكمية اثيمنية: »وي تع فكا قيمَة عملية نج ان، 
انظـ وا أعيكن ب ـايل املحرتقني أقنبلة فـجِّ عطان، 
انظ وا أقلكب بمهـات اث ُّضع اثقتىل أجكع اثحصار 
اثسعكدي، انظ وا أدمكع ب ل اثع وسني اثلذين قضيا 
أغارٍة يف ع س تعز، انظ وا أحزن ب ايل تلميذ دفنتهم 
طائ اُت آل سعكد تحَت روا1 مدارسهم يف فعدة«.

وان  ـذا بيضاً ربَي اثدوتكر حسـن م  ج -خب� 
اثشـؤون اثسكرية واثرقية- اثذي عّلق عىل اثعملية 
أعد ع ض مشـا د ا قائلً: إن تلك املشـا د تظه  

»عداثة اثله عندما ينرُص عباَده املظلكمني«. 
ويف  ذا اثسـياق بيضـاً، وتب اثصحايف اثسـكري، 
رائد املكاس: بن »)نرص من اثله( ولمٌة بوربُ أكا� من 
اثسـعكدية ومن يقف معها ويدعمهـا أأحدث بنكاع 

األسلحة ثقتل األطصال اثيمنيني«.

ليس أمام السعودية سوى وقف العدوان 
ويف تعليـق عسـك ي عـىل اثعملية، قـال اثجن ال 
اثلبنانـي اثسـاأق واثخبـ� واملحلل اثسـيايس، بمني 
حطيط، عىل تكيرت بيضـاً: إن عمليَة »نرص من اثله« 
اثتـي نّصذتها قكى اثيمـن اثكطنية بنزثت أمعسـك  
اثعـدوان اثسـعكدي وارثًة عسـك ية فاقمـت زثزاَل 
برامكـك أقيـق، ووضعت اثسـعكدية بمـا1 خياَرين، 
انتحـاري،  إنقـاذي، َوشـهكاني غ ائـزي  عقلنـي 
اثعقلني:  ك االوتصاُا أما حصل، واعتماد سياسـة 
تحديد اثخسائ  ووقف اثعدوان عىل اثيمن، َواثغ ائزي 
اثشهكاني االنتحاري:  ك املتاأعُة اثعدوانية امليؤوس 
من نتائجها، َواستم ار ثحس املربد َوقتل اثذات معنكياً 

َوأرياً َواقتصادياً َودوثياً«.
ووتـب اإلعلمـي اثلبناني، خليل نرص اثلـه، بيضاً 
يف  ـذا اإلطار بنَّ »عمليـة نرص من اثله تعترب مكملً 
ثعمليـة تكازن اث دع اثاانية، تكقعكا شـيئاً من اثجك، 
فأتت املصاجـأةُ من اثرب ويف نج ان.. نحن بما1 انهياِر 
جبهٍة أاثكامل، حيُث نقاط اثضعف اثسعكدي، مئاُت 
األرسى أينهـم سـعكديكن وبجانُب، ومئـاُت اثقتىل، 

َوتدم� ثلثة بثكية«.
وبضاف نرص اثله: إن »عملية نرص من اثله تحمل 
رسـائَل ثلداخل واثخارج يف آن واحد، فتقكل ثلداخل: 

عكدوا إىل رشـدوم، فيُدنا  ي اثعليا، وتقكل ثلخارج، 
تحديـداً ثلسـعكدية: نعـ ف نقاَط ضعصكـم اثربية، 
ورضأناوـم يف إحدا ـا، وال تهدئَة عنـد اثحدود طاملا 
اثعدوان مستمٌ ، وثإلماراتيني تقكل: ال ت ا نكا عىل بي 

إنجاز يف اثساحل«. 
رئيـُس معهـد اثخليـج ثلديمق اطيـة وحقـكق 
اإلنسان، يحيى اثحديد، تحّدث أدوره يف عدة تغ يدات 
حكَل اثعملية اثيمنية وآثار ا اثعسك ية واالقتصادية 
عـىل اثسـعكدية، حيُث قـال: إن »عىل اثسـعكدية بن 
تعرتف أخسائ  ا وتذ ب ثلتصاوض؛ إلعادة جنكد ا 
أـدالً عن املكاأـ ة.. إيقاُف اثح ب عـىل اثيمن بفبَح 
اثيك1َ رضورةً سعكدية أعَد بن أدب اثتصدّع يظه  ثلعلن 
يف املنظكمة األمنية واثعسك ية، وانكشاف خارصتها 

اث خكة )املنشآت اثنصطية(«.
وبضاف اثحديد: بن »اثسـعكديَة ثن تتحمَل اثخسائَ  
االقتصادية واثبرية أعَد بن تغّ�ت مسارات اثح ب من 
اثداخل اثيمني إىل اثعمق اثسـعكدي، حاثٌة من اثصدمة 
واثذ كل واثعجز تخيّم عىل اململكة، وق يباً ِجـدًّا ستعلن 

اثسعكديُة  زيمتَها وتكقُف ح أَها عىل اثيمن«.
وبَشـاَر إىل بنـه سـيككن مـن األفضل ثـكيل اثعهد 
اثسـعكدي »اإلرساُع يف إعلن وقف اثح ب عىل اثيمن؛ 
ثحصظ ماا وجهه أعَد إراقته بما1َ اثعاثم؛ أسبب تك ار 
اثعمليات اثعسـك ية املضاّدة يف اثعمق اثسـعكدي«، 
الفتـاً إىل بنَّ »اثسـعكديَة تعتـرب ثاثَث دوثـة يف اثعاثم 
من حيث اإلنصاق اثعسـك ي، اثيك1َ  ـي عاجزةٌ عن 
تكفـ� اثحماية ثجنكد ا وضباطهـا وُق َا ا ومدنها 
اثحدوديـة، إيقاُف اثحـ ب  ك اثسـبيُل اثكحيد بما1َ 

محمد أن سلمان«. 
ويف  ـذا اثسـياق بيضـاً، قاثت اثكاتبـة اثقط ية، 
اأتسـا1 آل سـعد معلقـًة عىل ترصيحـات ويل اثعهد 
اثسعكدي اثتي نَُرت عقب إعلن اثعملية: »محمد أن 
سلمان يف بول اعرتاٍف ثه أاثهزيمة أعَد خمس سنكات 
من احرتاق اثسـعكدية يف ف ن اثيمن امللتهب: )اثحلُّ 
اثسيايس واثسلمي بفضُل أكا� من اثحلِّ اثعسك ي( 

بين  ياط اجتااث اثحكثي يف بيا1ٍ معدودة؟!«.

اإلعالُم الحربي اليمني كشف تضليالت 
العدوان وفضح األسلحَة األمريكية

تميّـز اإلعـل1ُ اثح أـي اثيمنـي يف اثعمليـة، من 
خلل تكثيقه مشـا َد ا اثتي وذّأت ُوـلَّ محاوالت 
اثتضليل اإلعلمي اثسعكدي، وان بيضاً بحد اثجكانب 
املهمـة اثتي تناوثتهـا اثعديُد من اثتعليقـات، حيُث 
وتب املحامي واثباحث اثصلسطيني، فاثح بأك عزة 
قائـلً: »اإلعـل1ُ اثح أيُّ اثيمنـيُّ يف ُوـلِّ مـ ة يُ ينا 
فدَق ولِمـه، وضبط معلكماته، ودقة روايته، فيما 
إعل1ُ اثعدوان اثعسك ي واملدني يخ ج ذثيلً ُمنكرِساً 
ة  ي:  مهزوماً مهزوزاً، وحتى بفبحت اثقاعدةُ اثعامَّ
ُوـّل ما يقكثه اثيمني ُمصدٌَّق أامُلطلق، وولُّ ما يقكثه 

اثسعكدي واإلماراتي ُمكذٌَّب أامُلطلق«. 
وبضـاف بأـك عزة، متحدثـاً عن حاثة اإلنـكار اثتي 
يختبـئُ خلصها اثعدوُّ اثسـعكدي وم تِزقتـه، أعد ُوـلِّ 
عملية يمنية نكعية: »َمن ال يُ يـد بْن يُصّدق بّن بنصاَر 
اثله  ـك َمن نّصذَ  جـك1َ برامكك يف أقيـق، وحاول بْن 
يُدثِّـس عىل اثعاثم بنّها إي ان، ويف ثه بْن يربَر سـقكَط 
جبهـة واملـة يف نج ان عـىل يد بنصـار اثلـه بيضاً؟! 
اثسيُف اثيماني مّ َغ بنكَف بع اب آل سعكد وم تِزقتهم، 
وسيكتب اثتاريُخ أطكثَة اثيماني أأسطٍ  من نكٍر ونار«، 
وما وتب يف تغ يدة بُخ ى: »ولُّ  ذا اثطغيان اثسعكدي، 
سياسياً وعسك ياً وبمنياً ودينياً، ما وان يحقُّ ألحٍد بْن 

يَُهّزه ِمن اثجذور سكى بأك يمن«. 
اثصحـايف اثلبنانـي واملحلل اثسـيايس، عيل م اد، 
تطـّ ق إىل نقطـٍة  امـٍة بُخ ى يف حدياـه عن تأثِ� 
مشـا ِد اإلعـل1 اثح أـي ثعملية »نرص مـن اثله«، 
حيُث قـال: إن »فـكَر اإلعل1 اثح أـي اثيمني اثتي 
بظه ت عرات املدّرعات واآلثيات األم يكية اثصنع 
و ي إمـا تحرتق بَو مغتَنَمة أأيـدي مقاتيل اثجيش 
واثلجـان اثشـعبيّة، من شـأنها بن تدفـَع اثروات 
األم يكيـة املصنِّعة ثهـا إىل اثقلق؛ وكن  ـذا اإلذالل 
ثلصناعات اثعسك ية األم يكية سيؤث  عىل مبيعاتها 

املستقبلية«.

عمليٌة أعادت تشكيَل مستقبل املنطقة
آخ ون تناوثـكا يف تعليقاتهم عـىل عملية »نرص 
من اثله«، تأث�َ ا اإلقليمي عىل مسـتكى مسـتقبل 
املنطقـة، مـن حيـُث وكنها  ـّزت نظا1َ آل سـعكد 

أشـكٍل عا1، ومن  ؤالا، املحلل اثسـيايس اثلبناني، 
بنيـس اثنّقاش، واثذي قـال: إنَّ »عمليَة نرص من اثله 
يف نج ان أدايٌة ثلعمليات اثربية االسرتاتيجية، ستحّ ر 

شبَه اثجزي ة اثع أية من رجِس أني سعكد«. 
ويف  ـذا االتّجـاه، ذ ـب بيضـاً اثخبـ� واملحامي 
املـرصي ورئيـس املعهـد األوروأـي ثلقانـكن اثدويل 
واثعلقـات اثدوثية يف ألجيكا، اثدوتكر محمكد رفعت 
اثذي وتب بن »ب َل اثيمن يقصكن أأجساد م ثحمايِة 
رشِف ُوــلِّ ع أـي أعـد ما أاعـه مطايـا تكني أل� 
أاث ياض وبأكظبي، وما فعل جدوُد م مطايا ثكرانس 
منذُ قـ ن.. علمـاً بنَّ اثقانكَن اثـدويل يكصُل ثحككمة 

فنعاا ردَع اثسعكدية واإلمارات أكلِّ اثُسبل«.
وبضـاف رفعـت: بن عملية نرص مـن اثله تكضح 
»اثصكرةَ اثحقيقية ثلقكى وإمساَك اثيمن زما1َ األمكر 
أخلف  ياط إعل1 اثسـعكدية َواإلمارات.. سيحّدث 
اثتاريـخ بن بأناَا اثيمن فّدوا مطايا تكني أل� بحصاِد 

مطايا ثكرانس أا واتهم«.

التعامُل اإلنساني مع األسرى
املعاملة اإلنسـانية اثتي تعامل أها بأطاُل اثجيش 
واثلجـان مع برسى عملية »نرص من اثله« وانت  ي 
األُخ ى محطَّ ا تما1 املتاأعني اثع ب، ويف  ذا اثسياق، 
وتب اإلعلمي يف قناة املنار، محمد قازان: »برَسَ بنصاُر 

اثله ٢٠٠٠ جندي من اثجيش اثسـعكدي وم تِزقته يف 
اثيمـن وثم يقكمكا أتصصيتهم، أل قّدمكا ثهم اثطعا1َ 
واملـاَا وعاثجـكا اثج حـى منهم،  ل تذوـ ون ويف 
وان مسلحك اثسعكدية اثك اأيكن يف سكريا واثع اق 
يعِدمكن األرسى ويذأحكنهم؟  نا بخلُق بنصار اثله، 

و ناك أشاعُة اثك اأية«. 

انتصارٌ واضٌح على العدوان وتطوٌر 
كبرٌي يف القدرات اليمنية

متاأعكن وناشـطكن آخـ ون بّوــدوا بن اثعمليَة 
تجسيٌد واضٌح ثلنتصار اثيمني عىل اثعدوان، مش�ين 
إىل أطكثيتها واستانائيتها، ووشصها ملدى اثتطكر اثذي 

وفلت إثيه اثقدراُت اثعسك ية اثيمنية. 
ويف  ذا اثسياق، وتب اثناشط اثلبناني عيل اثطكيل: 
»سـاأقٌة يف اثتاريخ اثعسـك ي بن يقَع ثلثـُة بثكية 
أعديِد م وَعتاِد م َومدرعاتهم يف األرس، عندما تسمع 

 كذا بسطكرة اع ف بنها حدثت يف اثيمن اثعزيز«.
وما وتب اثناشط واألستاذ اثجامعي اثلبناني، عيل 
اثسيد: »ي فض اثيمُن اثعزيز بن يُنهَي اثح َب من دون 
انتصار جـيل واضح ال ريَب فيـه«، وبضاف: »عمليُة 
نرص من اثله جاات من بجل اثتأويد عىل قدرة اثتنامي 
واثتطكر اثتي وفلت إثيه املؤّسسُة اثعسك ية اثيمنية 

يف مكاجهة اثعدوان اثسعكدي«.

عملية »نصر من اهلل«.. هزيمة محّققة 
للسعودية وحلِفها أمام املظلومية اليمنية 
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»المسيرة« تحصل على تفاصيل جديدة حول عملية »نصر من اهلل«:

صحيفة المسيرة من قلب المعركة:

مصادر عسكرية: السعودية وجهت كل طاقتها العسكرية يف الحدود إىل »نجران« خوفاً من سقوط املدينة

عملية »نصر من اهلل« من زاوية أخرى

 : خاص
ال زاثت تصافيُل عمليـة »نرص من اثله« 
اثكـربى يف محكر نج ان تتكشـُف، مؤّوـدًة 
بن حجَم ما حـدث فيها بورب مما تم اإلعلُن 
عنه حتـى اآلن، وبن اثجغ افيا اثتي حّ رتها 
اثعمليُة أاتت تشـّكُل تهديداً واسـعاً يقض 
مضاجَع اثنظا1 اثسعكدي، إذ أاتت مناطُق 
عمقه يف نج ان تحـت م مى ن�ان اثجيش 
واثلجـان املبـارشة، وأـدون بي خـط دفاع 

سعكدي. 
ويف جديد  ذه اثتصافيل، علمت فحيصة 
املس�ة، بمس االثنني، من مصادَر عسك ية 
مطلعة، بن نتائج املع وـة اثتي دارت خلل 
اثعملية، بجربت اثنظا1 اثسعكدي عىل تكجيه 
ُوـّل طاقته اثعسك ية املكزعة عىل مختلف 
جبهـات اثحـدود؛ ثتغطيـة جبهـة »وادي 
آل بأـك ُجبارة« فقـط؛ وذثك أسـبب خكفه 
من اسـتم ار تقد1 قكاِت اثجيـش واثلجان 
اثشعبيّة نحك عمق األرايض اثسعكدية يف ظل 

االنكسار اثتا1 ثلجيش اثسعكدي. 
وقاثـت املصـادر إنـه »أعـد بن تمّكنـت 

قكات اثجيش واثلجان اثشعبيّة من إسقاط 
وافة بثكية اثعدّو مـن امل تِزقة ومن اثقكات 
اثسـعكدية، وجدت اثقيـادة اثسـعكدية بن 
املنطقة بفبحت خاثية تََماماً من بي تكاجد 
عسك ي ثلجيش اثسعكدي بَو ملعداته«، و ك 
ما شـّكل ذع اً وب�اً ثدى اثنظا1 اثسعكدي، 
حيُث خاف من بن يكافل املجا دون اثتقد1 

أاتّجاه عمق مدينة نج ان واقتحامها. 
وبضافـت املصـادر بنـه »نتيجـة ثذثـك 
وجهت قيادة اثجيش اثسعكدي جميع غ ف 
عملياتها يف مختلف جبهات اثحدود ثتغطية 
جبهة وادي آل بأك ُجبارة فقط، وما وجهت 
ُوــّل طاقاتهـا اثجكية من اثطـ�ان بَيْـضاً 
ثقصف تلك املنطقة«، يف محاوثة ثسد اثص اغ 
اثـذي بحدثته اثعمليـة اثعسـك ية اثيمنية 
واثذي ت ك املنطقة اثتي تعترب »أكاأة مدينة 

نج ان« مصتكحة أشكل وامل. 
وحصلـت فحيصـة املسـ�ة عـىل فكر 
تظه  عدداً وب�اً من اثطائ ات اثح أية اثتي 
وجهها اثعدّو اثسعكدي من مختلف جبهات 
اثحدود إىل جبهة نج ان، حيُث تظه  اثصكر 
تحليق تلك اثطائ ات أشكل مكاّـف يف سماا 

املنطقة اثتي دارت يف عملية »نرص من اثله«. 
وما حصلت اثصحيصـة عىل فكر بَيْـضاً 
ثلغارات املكاّـصة اثتي شنتها تلك اثطائ ات 
عىل املنطقة واملناطق املجـاورة، يف محاوثة 
ثلحيلكثة دون  جك1 واسـع خافت اثقيادة 
اثسعكدية من بن يشـنه املجا دون أاتّجاه 
مدينـة نجـ ان، حيـُث ثـم يكـن  نـاك ما 

سيعرتض ط يقهم. 
وتؤّوــد  ـذه املعلكمـات بن مـا بنجزته 
عملية »نـرص من اثله« عىل جغ افيا محكر 
نج ان، أات يشـكل تهديداً واسعاً ومبارشاً 
عـىل عمـق األرايض اثسـعكدية  نـاك، وبن 
اثعمليـة تمّكنـت مـن وـرس خـط اثدفاع 
اثسعكدي عن مدينة نج ان، وبسقطت ُوـّل 

حساأات اثعدّو  ناك. 
وأاثتايل، فإن امل احـل اثقادمة ثلعمليات 
اثعسـك ية اثيمنية يف تلك اثجبهة قد تحدث 
تقدماً اسـرتاتيجياً يتجاوز ُوـّل حسـاأات 
اثعـدّو، ويقلب املعادثة أشـكل وامل، أنقل 
املع وة إىل مدًى أعيٍد داخل اثعمق اثسعكدي. 

ال��وادي يش��هد زحم��ة م��رور خانقة لم 
تخُل من الحوادث والوالعة تقطع طريق 

املدرعات:
عىل غ� عادته، اثكادي اثيك1َ يشـهُد زحمَة سٍ� 
خانقـة ثم تخُل من حـكادَث م وّعة، اآلثيات وا�ة 
يف اتّجـاه واحد محملة أأعداد وبـ�ة إىل بن قطعت 
اثكالعـات ط يق املدرعـات، و نـا مجا د أصكته 
اثجهـكر يقكل: »وما قال ثهم اثسـيد اثكالعات ثهم 

أامل فاد«. 
ويف زحمـة فـ ار املدرعـات تزيد اثحـكادث ولما 
زادت اثرسعة ويف سـاعة اثه ب َودَّ املنافقكن ثك بن 

مدرعاِتهم تط�، فاملدرعات اثتي وانت يكماً سـبباً 
ثلنجاة  ي أأوالا بسكب وسيلة ثله ب، فل  ي تُنجي 
وال  ي تنجك، وما َسِلَم منها من اثكالعات ثم تسلم 

من ساعة اثزحمة ورسعة اثص ار. 
وأما بننا نتحدُث عن بوسع عملية انهياٍر حصلت 
داخل فصكف املخدوعني وامل تِزقة املجندين ملصلحة 
اثسـعكدية ونشـا د  ـذه املدرعـات املتسـاقطة 
أاثعرات أحكادث اثس� يف أضع ويلكمرتات ما أني 
وادي بأك ُجبارة ومنطقة اثص ع، ووجكد 3 مدرعات 
متطـكرة وان املجا دون يصّضلكن عـد1َ إح اقها 
ويحاوثـكن إعـادة تصعيلها ثكـن اثكاّلعة سـبقت 

اثَعذَل«. 

غالبي��ُة املدرع��ات اغُتنمت س��ليمًة بعد 
إعالنها االستسالَم:

مـا بواَ  املدرعاِت اثتي نعد ا يف ط يقنا  نا من 
مدي يـة وتاف املح وقـة أكالعة اثجيـش واثلجان 
اثشـعبيّة، وثكـن ما يالج اثصـدر وي يح اثبـاَل بن 
غاثبيـة  ذه املدرعـات اغتُنمت سـليمة فيظه  يف 
رشيط اثصيديك عدٌد من املدرعات اثسليمة اثصاعلة يف 
امليدان وأعُضها تحتاج إىل قليل من اثصيانة فقط يف 
َل يف امليدان وما ج ى مع اثعديد  ورش اثصيانة ثتصعَّ

من املدرعات املستخَدمة من قبُل. 
عراٌت مـن املدرعات أأنـكاع مختلصة اغتنمها 
بأطـال اثجيـش واثلجان اثشـعبيّة يف معسـك ات 
ومكاقـع املخدوعـني ثألثكيـة اثالثـة، تنتر عىل 
طكل وع ض مـرسح اثعمليات ثـألرايض املحّ رة، 
ثتؤّوـَد بنها  ي األُخ ى بعلنت تسليَمها حني ُجِعَل 
عاثيَها سافَلها وبسكةً أ واأها اثذين ثم تسعهم وثم 
تسـعصهم، وبُخ ى منها بفاأها وأـااٌ من اثككث�ا 

فساثت تداعياته عىل األرض حتى  لكت. 
واثسـؤال اثذي يحّ� املجا ديـن اآلن ثيس ويف 
سيتم انتشاُل  ذه املدرعات من أطن اثكادي؟ وثكن 
ويف سقطت و ي وانت تس�ُ عىل ط ٍق معبّدة؟. 
ويف فكر تلك املدرعات املتهاثكة اثتي شك دت يف 
َع ْض  ذه اثعملية ت جمٌة ح فيٌة ثلمقكثة اثشه�ة 

»اثيمن مقربة اثغزاة«، ويضيف املجا دون اثيمنيكن 
يف  ذه اثلحظة املصصلية واثخط�ة من عم  اثيمن 

بنها مقربة اثغزاة واملدرعات بَيْـضاً. 

زحمُة اآلليات تتحول إىل زحمة مشاة:
 تكقصـت اث حلـة وبنـاخ املكوـُب آثياِتـه ورشع 
اثهارأكن يطكون أأقداِمهـم األرض جباالً وودياناً، 
رسيعاً تحكثت زحمة اآلثيات إىل زحمة مشـاة عىل 
ربس ُوـلِّ طاأكٍر مجا د ينظم اثس� ومصكر يكثق 

املس�.
أصعكأٍة أاثغة ُجمع شتاُت اثشاردين من بماوَن 
شتَّى قباثَة نج ان، اثهائمني عىل وجك هم ثم يجدوا 
أُّداً من االستسـل1، واثلجئكن منهـم إىل اثجبال ال 
عافم ثهم اثيك1، ومجا د يقكل وأصكت عال: » ذا 

أصصل اثله«. 
وخلل اثجكثة امليدانية يف مرسح اثعملية، بسـ�ٌ 
يشـكك ضعَصه وقلَة حيلته: »ثنا ثلثة بيا1 يف وادي 
جبارة وال انقذنا اثطـ�ان وال اّدوا ثنا بول وال رشب 
وال مـدد« فتُقَطُع فكتَه غـاراُت ط�ان اثعدّو اثذي 

يقصف مجاميَع أجكار م. 

الط��ريان يقصف ويحّل��ق بكثافة.. لكن 
لقتل مجنديه وليس لنجدتهم:

اثطـ�ان اثذي ثـم ينزل ثهم مـدداً جـاا رسيعاً 

 : يحيى الشامي

 في األرواح والعتاد خالل عملية »نصر من 
ً

بعد تكبيِد تحالف العدوان خسائَر جسيمة
م، وأدرك بأَس اليمانيين وتأييَد الرحمن ألنصاره، بات مسرُح 

َ
الله« التي شاهدها العال

قها جنوٌد قلة بوجه آالف المدرعات 
ّ

 على أكبر ملحمة بطولية يحق
ً
 تاريخيا

ً
العملية شاهدا

والمخدوعين. 
وعلى ضوء ما تحاكيه الشواهد »الجبال، المدرعات، جثث المجندين التي جندلها طيران 

َمن جندهم« قام مراسل صحيفة المسيرة »يحيى الشامي« بجولة ميدانية لمسرح 
العمليات؛ لتوثيق نتائج ومجريات المعركة، وعاد بالتقرير التالي:
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مصادر عسكرية: السعودية وجهت كل طاقتها العسكرية يف الحدود إىل »نجران« خوفاً من سقوط املدينة

ثقصِصهم، وأن ثم يصنكا بعمارَ م يف خدمته أاألمس، 
وبحد املجا دين يؤّوـد بن« ط�ان اثعدوان اثسعكدي 
يقك1 أاسـتهداف م تِزقة ثكاا اثصتح أعد بن قامكا 
أتسليم بنصسـهم ثلجيش واثلجان اثشعبيّة«، ث�د 
عليه بحُد األرسى أاثصم املليان: إذَا ما وان جك بنصار 
اثلـه وبخ جكنا مـن املكقع عىل واحـد واحد وان أا 

يجي اثط�ان يرضأنا أشكل وامل. 
فقـد  املخدوعـكن،  عاشـها  فارقـة  ثحظـات 
برُشأـكا من ذات اثكأس اثذي سـَقكا شـعبَهم منها 
ثخمس سـنكات، وَمن ثم يصِغ ثدعكات املجا دين 
أاالستسـل1 سـاقته اثغارات إثيهم، و كذا بسهم 
اثط�ان يف جمـع األرسى وقد وادت املهمة تصعب 

عىل املجا دين، وثكن األخلق واملبادئ اثتي تج ي يف 
دماا رجال اث جال مألت األرجاَا أاثرتاحيب، ونسمع 
مجا د أصكته اثصادق يخاطب األرسى املخدوعني 
»حيّاوم اثله حياوم اثلـه ارحبكا إىل وطنكم وعكدوا 

إىل يمنكم ارحبكا«. 

املجاه��دون يضح��ون بأرواحه��م إلنق��اذ 
األسرى املخدوعني:

وانـت بفـكاُت املجا دين امل ّحبـة تهز1 فكَت 
اثتحليـق يف نصـكس املخدوعـني، فعـاد اثهارأـكن 
يه عكن مستسلمني، وثم يدخ  املجا دون جهداً يف 

حمايتهم ونقلهم إىل حيُث يأمنكن واملؤمنني. 
ت اومت اثبنادُق فكق أعضها وتلك مهمٌة بوولت 
إىل ِفـَ ِق إجلا اثغنائم، وت اّفـت اثكتائُب من غ� 
قيـكد بَو رشوط، وأعد سـاعٍة مـن انهيار ا أدبت 
األثكية تتشـكل من جديد و ي )اثصتـح، واثكحدة، 
واثصـاروق(، فلم تُغِن عنهـم مدرعاتُهم أعد بن تربّب 

منهم بسياُد م. 

وس��يق الذين ُأسروا إىل س��جونهم ُزَم��رًا 
كلما مرت كتيبٌة لعنت قادَتها:

ومع تكافد األرسى تعلك اثشـتائم واثلعنات عىل 

سلمان و م يدوسـكن اثبزةَ اثعسك يَة أعد خلعها 
عـىل األرض، وما زاثت اثشـتائم تتكاىل من بفكا هم 
واثحـرسات تتصاعُد من فدور ـم يف يك1 االنهيار 
األورب، فقال أعضهم: »ثك ونا نسمع بَو نعقل ما ونا 
مـن بفحاب اثقيكد، وَثمـا حّقت علينا ولمُة األرس 

وإنّا ثنصسنا وثشعبنا َثظاملكن«. 
»رداد اثهاشـمي ملعكن وذاب«  كذا يقكُل بحد 
األرسى عـن قائد بحد األثكية اثتـي وقعت يف األرس 
اثذي يدعى رداد اثهاشـمي، فيما يقكل بسـ� آخ  
عن بنصسـهم: »بقكل ثك اثصدق احنا طلعنا أياعني 

وخكَنة«. 



8
اثالثاا

اثعدد

1 فص  1  1 ـ
1 بوتكأ  ك1101

)755(
تقريركتابات 

عند أقدام المجاهدين في جبهة نجران:

عمليُة االستدراج االسرتاتيجي.. من امليدان

 : أحمد محمد حامد*
ومنذ اثعا1 11013 وأعد تح ي  املجا دين ثكادي 
آل بأك ُجبـارة ودح  اثتكص�يني عن آخ  معاقلهم 
يف وتـاف، ثم تتكقف تَحـّ واُت اثنظا1 اثسـعكدي 
ثلسـيط ة عىل اثكادي االسـرتاتيجي »وادي آل بأك 
ُجبارة« م وراً أاثص ع شـمال رشق مدي ية وتاف، 
وعـىل مدى ثلث سـنكات مضت ظل يحشـد ثهذه 
املنطقة قكة وبـ�ة تزيد عن عـرة آالف مقاتل، 
يتـم اختيار املقاتلني يف  ذه اثجبهة اثسـاخنة من 
اثتكص�يني األوا  حقداً واألشد إج اماً؛ وثذا تعترب 
 ذه اثجبهة اثحدودية من بقكى وبسخن اثجبهات 
عىل اإلطـلق، أاثنظـ  إىل ب ميتها وت ويـز اثعدّو 
عليها ووعكرتها بَيْـضاً؛ وملا تماله من مطمع ثهم 

ثلدخكل إىل محافظة فعدة. 
تبلـُغ مسـاحُة مدي ية وتـاف 1ك51 ويلك مرتاً 
م أعاً، ويَُقدُِّر اثعسك يكن مساحَة املعارك ومرسح 
عمليـات )نـرص من اثلـه( أمئات اثكيلـك مرتات، 
و ي مسـاحٌة شاسعة ذات تضاريس وع ة، إذ بن 
املكاجهات بخذت منحـًى طكثيًّا أاتّجاه اثعمق أما 
يزيد عن 50 ويلك مرتاً طكال نحك محافظة فعدة، 
عىل بقل تقدي  وان قد تكغل فيها اثعدّو بَو أاألح ى 
استُدرج إثيها، إْمَكاناُت اثعدّو وانت وب�ة ِجـدًّا من 
حيث اثعديد واثعتاد، حَشَد املقاتلني يف تلك اثجبهة 
من مختلف اثجنسـيات، تم اختيار م أعناية من 
اثتكص�يني أقيادة املدعك رّداد اثهاشـمي و ك من 

خّ يجي دار اثحديث أدّماج. 

وقائـُع وفصـكُل املع وـة اثتـي حّقـق فيهـا 
املجا دون انتصاراٍت عظيمًة

خلل زيارتنا أُصحبة أعـض اإلخكة من اثقادة 
امليدانيني، تمّكنا من اإلحاطة أجانب من جغ افيا 
املع وة وتصافيل عملية االثتصاف اثكب� اثذي نصذه 
املجا ـدون يف منطقة مرتامية األط اف وشـديدة 
اثكعكرة تتكزع أني ِشـعاب وبودية وتباب شـديدة 

االنحدار. 
أعد بسبكعني من استشهاد املجا د بأك عبداثله 
حيدر، بحد اثقادة املجا دين من منطقة سـصيان 
وأعد اوتمال عملية االستدراج االسرتاتيجي ثلعدو، 
يف جبهة وتاف، شـن املجا ـدون عملية  جكمية 
واسـعة مـن ثلث مسـارات من منطقـة اثصكح 
رشقاً، اثبقع شماالً، اثكادي جنكأاً بطلق عليها اسم 
عملية اثشهيد بأكعبداثله حيدر ضمن عملية )نرٌص 
من اثله(، ويقكل املجا ـدون  ناك إن دمه ودماا 

زملئه املجا دين  ي من طّه  تلك املنطقة. 
وان اثعـدوُّ قـد تقـد1 يف اثعمـق طـكالً حـكايل 
خمسـني ويلك مرتاً، دون بن يؤّمـن اثجكانَب اثتي 
وان املجا دون يتم وزون فيها، اسـتدراٌج خطط 
ثه ثيتحكل إىل وماشة ثكل ما حشد اثعدّو من عدة 
وعتاد ومقاتلني، و ك مـا مّكن املجا دين أصضل 
اثلـه من تنصيذ رضأة قافمة وحاسـمة ويف فرتة 

قياسية. 
ثلثة بثكية أكامل عتاد ا زج أها اثعدّو إىل أطن 
اثكادي، يدي  م ويـرف عليهم عدٌد من اثضباط 

اثسعكديني، ثلث سـنكات من اثتحض� واثتجهيز 
واإلعداد من جانب اثعدّو ثهذه اثجبهة وعا1 ونصف 
عا1 من اثتكاجد داخل اثكادي )وادي آل بأك ُجبارة( 
انتهـت وتبـددت يف ثحظـة أتكفيق اثلـه ومعكنته 
ونـرصه، يف مع وة ثم تتجـاوز اثالثة بيا1 أكل ما 
فيها، ثكنها وانت حصيلة ثلصرب واثصمكد واثجهاد 
واثعمـل اثدؤوب مع اثلـه واملكاجهة املتكافلة ثيلً 
ونهاراً، فحتى اإلعل1 اثح أي اثذي جّهز ما يزيد عن 
30 وام�ا وانت حـارضةً تكثُّق مج ياِت املع وة، 

اضط  أعُضهم ثلمكاجهة ثكا ة اثعدّو. 
قّدر املجا ـدون عدَد اثقتىل من اثعـدّو يف وادي 
آل بأـك ُجبارة أما يزيد عـن 700 قتيل وج يح، بما 
األرسى فقـد ألغكا حتى يك1 اثجمعـة، املكافق 30 
بغسـُطس ك101 و ك اثيك1 اثذي وفلنا فيه داخل 
اثكادي مع رجال اثله املجا دين )1500 بس�(، وقد 
شـّكل اثعدُد اثكب� ثألرسى مشكلًة بما1 املقاتلني 
اثذيـن وان بمامهـم مهمـُة اسـتكمال اثتطهـ� 
ـعاب واتساع  ثلمنطقة، فكان املقاتُل مع وا ة اثشِّ
املنطقـة يأتي أأواَ  مـن 50 بسـ�اً ثتبقى بمامه 
مهمُة ح استهم وتجميعهم ورسعة نقلهم؛ خكفاً 
عليهـم من اثطـ�ان اثذي وان يسـتهدفهم، و ك 
األم  اثذي دعا السـتنصار اثنـاس من عدة مناطَق؛ 
ثلمسا مة يف إيجاد وسائل اثنقل واثدخكل إلخ اج 
األرسى ومسـاعدة إخكانهـم املجا ديـن و ك ما 

حدث فعلً. 
أـدب املجا دون قبل بقلَّ من شـه  يف تعزيز تلك 
اثجبهـة، وقـد تم إرسـاُل اثقـكات واثعتـاد اثلز1 
ثتلـك اثجبهـة، وأعد بن بخـذوا مكاقَعهـم دون بن 
يشـُعَ  اثعدّو أذثك، أدب  جك1ُ اثعدّو قبل استكمال 
اثرتتيبات واملة، إذ شن  جكماً أم تِزقته عىل )نجد 
اثصارس(، و ي سلسلة جبلية وع ة واسرتاتيجية، 
أدبت عمليـاُت املجا دين أاثتصدي ثـه، ثم نصذوا 
 جكماً مضاداً وواسحاً شاروت فيه ُوـلُّ اثكحدات 
اثقتاثية واثتشكيلت اثجهادية أما فيها سلح اثجك 
املسّ� واثقكة اثصاروخية، فكانت مع وة نمكذجية 
مـن َحيُث اثتعاون واثخطة اثكاحـدة واثتناغم أني 

ُوـّل اثتخصصات. 

نزوُل اثقادة اثعسـك يني أني بف اد م وإدارتهم 
ثلمع وـة مـن داخلهـا وان بحـد عكامل اثحسـم 

اثرسيع
معنكياُت املقاتلني وانت عاثيًة، نصسياٌت مؤمنٌة 
ذائبٌة يف اثله ومتصانيٌة يف سـبيله وعا دت اثلَه عىل 
اثصمكد واالستبسال، قّد1 اثجميُع يف  ذه املع وة 
درسـاً عملياً ثكيـف تككُن ثمـ ةُ اثتعـاون واثجد 
واال تما1، امللصت يف  ذه اثعملية، بنها انطلقت من 
نصس املكان وأنصس اثخطة اثتي نّصذ ا املجا دون 
يف املع وة اثسـاأقة يف 11013 )يف وادي اثخ اشب 
وجبل ب1ُّ اثشداد( واثتي يسميها اثعدّو أتبة اثالثني؛ 
ه ُقتـل منهم فيهـا ثلثكن شـخصاً يف املع وة  ألَنَـّ

اثساأقة. 
عنـد دخكثنـا إىل اثـكادي )وادي آل بأـك ُجبارة( 
اثتقينا املجا ديـن تحت قصف اثطائـ ات، اثذين 
وانكا ي ونها مج د )ألستيك( حسب تكفيصهم، 
قبّلنا بيديهم واستمعنا منهم أعَض تصافيل املع وة 

اثتـي يصصكنهـا أاثخاطصـة، وانت جاـُث اثقتىل 
تمأل اثـكادي مدرعـات )اثرباديل( مـا أني محرتقة 
ومعطكأة ومحجكزة واثتي وانت مخصصًة ثلقادة 
واثضباط اثسعكديني اثذين أادروا أاثه ب يف سبع 
مدرعـات ثيرتوكا َمْن خلصهـم يكاجهكن املكت، تم 
تصجـ�ُ 3 مدرعات أمـن فيها و  بُخـ ى تمّكنت 
من اثه وب أاثضباط اثسـعكديني؛ ثتأتي أعد ا ك 
مدرعات بُخ ى تم إيقاُفها أاثسلح اثشخيص وبرس 

ُوـّل من وان أداخلها واستخدا1 املدرعات وحاجز 
ملنع خ وج اآلثيات األُخ ى و ك ما تم. 

بأناا املنطقـة وان ثهم دور أارز يف  ذه املع وة 
مـن املشـاروة يف اثقتال ومن تقديـم قكافل اثدعم 
واإلسـناد، وحتى اثرفاا من أعـض اثقادة ممن 
ال زال فيهـم وطنيـة تعاونـكا وقدمـكا معلكمات 

وتسهيلت ساعدت يف حسم املع وة. 
ملسـنا يف  ـذه املع وـة حجـَم اسـتهتار اثعدّو 
أدمـاا اثخكنة واثعمـلا اثذين ثم يكـن يبايل أهم 
ويدي  م أشـكل غ� سـليم، من خلل اثتخطيط 
اثصاشـل وإدخاثهـم إىل مع وة  ك يعلـم بنهم ثن 
يخ جكا منها؛ ألَنَّها وانت مغام ةً وعمليَة استدراج 
واضحة، ووان ال يرصف ثهم راتَب اثخيانة إال أعد 

بن يتقدمكا يف  ذه األماون. 
اسـتكملنا جكثتَنا يف اثكادي وشـا دنا تصافيَل 
أعـِض ما حـدث، ووان اثطـ�اُن يقصـُف يف ُوـّل 
االتّجا ات، واضط رنـا ملصارقة أعضنا ألواَ  من 
3 ساعات؛ أَسـبِب اثقصف املكاّـف ثلط�ان اثذي 
شن يف اثيك1 األول خمسني غارةً عىل اثكادي، وثّقنا 
خلثها عدداً من املشـا د، وشـارونا املجا دين يف 
جزا من فرب م. تأّوـد ثنا يقيناً عظمَة املجا دين 
اثذيـن ننعـم أاألمن واألمـان أصضـل تضحياتهم 
ون  وفرب ـم واستبسـاثهم ووـم نحـن مقـرصِّ
تجا هم، وع فنا ب ميّة ورضورة امل اأطة معهم، 
فهناك ويف تلك األجكاا اإليمانية ستع ُف ملاذا فّضل 
اثله املجا دين عىل اثقاعدين، وماذا يعني قكُل اثله 
ا  سبحانَه وتعاىل: )ب1َْ َحِسبْتُْم بَْن تَْدُخلُكا اْثَجنََّة َوَثمَّ
اِأِ يَن(،  يَْعَلِم اثلَُّه اثَِّذيَن َجاَ ُدوا ِمنُْكـْم َويَْعَلَم اثصَّ
و نـاك ويف تلـك املع وة يتجـىّل بمامك قـكُل اثله 
سـبحانَه وتعاىل )َوَما يَْمُك ُوَن إاِلَّ ِأأَنُصِسـِهْم َوَما 
يَْشـُع ُوَن( )َوَمْكـُ  بُوَثِئَك ُ َك يَبُـكُر( وقكثه تعاىل 
)وََعَدُوُم اثلَُّه َمَغاِنَم َوِاـ�َةً تَأُْخذُونََها( وقكثه: )إِنَّ 
اثَِّذيَن َوَص ُوا يُنِْصُقكَن بَْمَكاَثُهْم ِثيَُصدُّوا َعْن َسِبيِل اثلَِّه 
ةً ثُمَّ يُْغَلبُكَن(.  َفَسيُنِْصُقكنََها ثُمَّ تَُككُن َعَليِْهْم َحرْسَ
فاإلعـداُد مـن قبل اثعـدّو تحكل إىل  زيمـة واملال 
واثجهد اثذي أذثكه؛ ثلقضاا عىل  ذه املس�ة تحكل 
إىل حرسة وبفبح مك ُه وماثه وسـلحه وخططه 
تصب يف مصلحة املؤمنني اثذين وان يؤمل اثقضاا 
عليهم، وبفبح اثعدّو يرُضب أسـلحه اثذي ح ََف 
املجا ـدون ِوجهتَـه زاويـة 0ك درجـة ثيعـاَد إىل 
نحكر ـم و ك سـلٌح وا�ٌ ووبٌ� ونكعي. سـلُح 
ثلثـة بثكيـة يف اثكادي بواـ  من 15 دأاأـة اأ امز 
وبواـ  من 50 مدرعة أـ اديل وبوا  من 100 طقم 
عسك ي، أاإلضافة إىل املدافع واثقذائف واثهاونات 
واث شاشـات ومخازن بسلحة وا�ة ومتعددة أما 

فيها فكاريخ اثكاتيكشا وراجمات اثصكاريخ. 
وثهذا ومن خلل  ذه املع وة ونتائجها اثرسيعة 
واثحاسمة عىل اثعدّو بن ال يص َح عندما يتقد1ُ خطكًة 
 نا بَو خطكة  ناك؛ ألَنَّهم ولَّما تقدمكا شرباً يف  ذه 
األرض فإنهـم إنمـا يتقدمكن إىل حتِصهـم إىل حيث 
يُقتلكن، إىل حيث يـؤرسون، إىل حيث يُغلبكن، و ذا 

ما تعنيه املقكثُة املع وفُة »اثيمن مقربة اثغزاة«. 
* مدي  مكتب رئاسة اثجمهكرية

نقاًل عن صحيفة الثورة

 على كامِل المديريات الحدودية وتشكيل منطقة أمنية عازلة داخل 
ُ

السيطرة

 يسيطُر عليها مرتِزقة العدوان هاجٌس 
ً
األراضي اليمنية بمساحة 20 كيلو مترا

لت عليه إحدى أهم خطط العدوان التي سعى لتنفيذها وما 
ّ
سعودي تشك

 على الشريط الحدودي؛ بَهدِف إنجاز 
ً

زال حتى اآلن ينفذ عملياٍت ضاغطة

ط قبيل أية مفاوضات سياسية، فهو يرى أن مثل هذه المساحة 
ّ
المخط

ستكون بمثابة أوراق تفاوض على الطاولة، يحاول بها إعالن إيقاف الحرب 

ـف 
ّ
والقبول بالمفاوضات السياسية، ذلك هو ما يفسر الضغط الميداني المكث

للعدوان والتركيز على جبهة الحدود في الفترة المتأخرة. 

 
ً
عمليا  

ً
درس�����ا ال��ج��م��ي��ع  ق����دم   •

ُيظِهُر كيف تكون ثمرة التعاون 
في  الملفت  واالهتمام  والجد 

هذه العملية

• اإلع��داُد من قبل العدّو تحّول 
إلـــى هــزيــمــة، والـــمـــاُل والــجــهــُد 
الــذي بذلوه للقضاء على هذه 
المسيرة تحّول إلى حسرة وأصبح 
ــه وســالحــه وخططه 

ُ
مــكــُره ومــال

المؤمنين  مصلحة  فــي  تــُصــبُّ 
الذين كان يؤمل القضاَء عليهم

• بعَد أسبوعين من استشهاد 
الــمــجــاهــد أبــــو عــبــدالــلــه حــيــدر 
االســتــدراج  عملية  اكتمال  وبعد 
االســــتــــراتــــيــــجــــي لــــلــــعــــدو شــن 
 

ً
هجومية  

ً
عملية الــمــجــاهــدون 

 من ثالثة مسارات
ً

واسعة

• لمسنا في هذه المعركة حجم 
الخونة  بــدمــاء  الــعــدّو  استهتار 
يبالي  يكن  لم  الذين  والعمالء 
بهم ويديرهم بشكل غير سليم، 
مــــن خـــــالل الــتــخــطــيــط الــفــاشــل 
وإدخالهم في معركة هو يعلم 
ــهــا 

َّ
ن
َ
أنــهــم لــن يــخــرجــوا منها؛ أل

استدراج   
ً

وعملية  
ً

مغامرة كانت 
واضحة، وكان ال يصرف لهم راتَب 
الخيانة إال بعد أن يتقدموا في 

هذه األماكن
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تهنئة 

نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

قائد الثورة السيد/ 
عبدالملك بدرالدين الحوثي 

يحفظه اهلل

باألخ المشير/ مهدي محمد المّشاط
رئيس المجلس السياسي األعلى وأعضاء المجلس
وإلى كافة المجاهدين من أبناء الجيش 

واللجان الشعبية واألمن
وإلى شعبنا اليمني العظيم

 واالنتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال الجيش 
واللجان في مختلف الجبهات

المهنئون:
 يحيى علي محمد الحباري - عضو مجلس الشورى

محمد يحيى الحباري
جبران يحيى الحباري

بمناسبة 
نجاح 

عملية 

في جبهة 
كتاف محور 

نجران

وإلى القيادة 
السياسية ممثلة
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عملي�ة عس�كرية برية يف مح�ور نجران 
اس�تمرت لعدة أش�هر، نت�ج عنه�ا تطهريُ 
مئات الكيلومرتات يف محور نجران، وس�قط 
فيه�ا ثالثُة ألوية تابعة لتحالف العدوان مع 
مؤخراتهم التابعة للجيش السعودي بكامل 
عتاده�ا وأس�لحتها وآلياته�ا م�ا ب�ن قتىل 
وجرحى وأرسى، وتجاوزت أعداُدهم اآلالف 
من املرتِزقة ومن الس�عودين ومن جنسيات 

مختلفة أُخرى. 
إع�الُن هذه العملي�ة العس�كرية الكربى 
يف ه�ذا التوقي�ت وبع�د ترسيب�ات نظ�ام 
الري�اض ع�ربَ بع�ض الصح�ف األمريكية 
عن قبول�ه ملبادرة الرئيس املّش�اط، وإعالن 
وقف�ه للغارات ع�ىل أربع محافظ�ات، مثل 
اإلع�الُن الردَّ عىل مراوغته ه�ذه، وكذلك أتى 
كنصيح�ة أَيْ�ض�اً لنظام الري�اض؛ للقبول 
بمبادرة الرئيس املّش�اط واإلع�الن الفوري 
ة العمليات العس�كرية  ع�ن وقف كامٍل لكافَّ
عىل األرايض اليمنية، فالتأخريُ يف ذلك لم يعْد 

يف مصلحته إطالقاً، والتأكيد بأّن اس�تمراره 
يف املراوغة والخداع بات مكشوفاً، ولن يجنَي 
من ذلك إال املزيَد من الفضيحة والخرسان. 

وبتحليِل هذه العملية العس�كرية الكربى 
ا أن نستوعَب نتائجها،  فإنه من الصعب ِج�دًّ
فما نتج عنها من نتائَج ال يقبلها العقُل فعالً، 
فكيف تمّكنت وحداٌت محدودٌة من جيش�نا 
ولجاننا الش�عبيّة أن يحّقق�وا هذا االنتصاَر 
ع�ىل ثالثة ألوية، تمتلك ُك�لَّ أنواع األس�لحة 
الحديث�ة،  العس�كرية  اآللي�ات  ومختل�ف 
ويس�اندهم الط�رياُن الحرب�ي، ويتوفر لهم 

الدعُم الكامُل بكلِّ أنواعه؟
إذن ه�ي معجزة ب�كلِّ املقايي�س وبكل 
الحس�ابات العس�كرية، وقوانينه�ا، ودليٌل 
عىل التفّوق العسكري لجيشنا الباسل قيادًة 

وتخطيطاً وتنفيذاً ودقًة وتكتيكاً. 
هذه العمليُة العس�كرية الك�ربى أَيْ�ضاً 
ت�ُدلُّ عىل احرتاٍف نوعي وكف�اءة نوعية غري 
مس�بوقة، وهي -يف نف�س الوقت- دليٌل عىل 
تطوٍر كب�ري يف قدرات جيش�نا، وتن�اٍم غري 
مس�بوق يف خربات�ه الحربية، والعس�كرية، 
وتفوٍق نوع�ي أَيْ�ضاً يف التحكم باملواجهات 

وإدارتها وتوجيهها لصالحه، إذ أن مثل هذه 
العملية لم تحدْث س�ابقاً يف تاريخ الحروب 

العاملية. 
نتائُج هذه العملية العسكرية الكربى عىل 
النظام الس�عودي نتائ�ُج كارثية، وتعترب يف 
حدِّ ذاتها هزيمًة ش�نعاَء لتحال�ف العدوان 

وفضيحًة عسكريًة مدويًة. 
م�ن جه�ة أُخ�رى، ف�إن ه�ذه العملي�َة 
تش�ري إىل قدرة جيش�نا الوطني ع�ىل تنفيذ 
ع�رات العملي�ات مثله�ا، وكذل�ك م�ا هو 
أك�رب منه�ا أَيْ�ض�اً، وتش�ري كذل�ك إىل أنَّ 

قواِتنا املس�لحة اليوَم ق�ادرٌة عىل التغلغل يف 
األرايض السعودية وإسقاط املدن السعودية 
والس�يطرة عليها، وإلح�اق الهزائم بالعدّو 
تل�و الهزائم، وهذا ما يجب أن يدركه النظاُم 
السعودي والنظام اإلماراتي ويعوه ويقّرروا 

مصلحتهم قبَل فوات األوان. 
هذه العمليُة العسكرية الكربى مع عملية 
الراب�ع ع�ر م�ن س�بتمرب، هما رس�التان 
قويت�ان لتحالف العدوان الس�عو أمريكي، 
وتؤّك�دان عىل أن قواِتنا املسلحة باتت قادرًة 
ع�ىل تدم�ري االقتص�اد الس�عودي واحتالل 
أراضي�ه، وال يمكن ل�ه أن يمنع حدوَث ذلك 
مهم�ا كانت وس�ائله وإْمَكانيات�ه، ولم يعد 
أمام�ه إال خيارين: األوُل ه�و إعالن هزيمته 
ووق�ف الع�دوان ف�وراً وأن يق�ّر بتحم�ل 
املس�ؤولية الكاملة عن هذه الح�رب القذرة 
وعن ُك�ّل ما ترتب عليها، والثاني أْن يستمر 
يف التجاهل وعندئٍذ فما عليه إال انتظاُر لحظِة 

سقوطه، وبالتأكيد فلن يطول انتظاَره. 

ه�ل ح�انت ساع�ُة 
املص�اَرح�ة قبل 

املص�الحة؟
عىل حساب مصاثح األحزاب واملككنات واألف اد. 

ومـا إن املصارحـَة نصَسـها سـتككُن مطلكأًة مع 

األفـكات اثشـعبيّة اثتـي ال تقبل أأي نـكع من بنكاع 

اثحكار مع األط اف اثتي تلّطخت يُد ا أدماا اثيمنيني 

األأ يـاا، فكلمـا وان ف يُق املصاثحـة ق يباً من  ذه 

األفكات ومتصهماً ملكاقصها املبدئية ودوافعها اثنبيلة، 

ولما ساعده عىل امليض يف حكار مجتمعي مكاٍز ثحكار 

األحزاب، وولما بمكن ثه مكاوبة األفكار واث ؤى اثتي 

تأتي من امليدان، وتسـاعد عىل تجنب اثراك اثتي قد 

ينصبها األعداا يف ط يق املصاثحة واثحلكل اثسياسية 

ثألزمة اثيمنية. 

املصارحـة واملصاثحـة ولتا مـا تتطلبـان بَيْـضاً 

خطاأاً إعلمياً مغاي اً ملا  ك سـائد، فكما بن ثلمع وة 

فكتَها اثذي ال يعلـك عليه فكت، فإن نداا املصاثحة 

وإن وان  ادئـاً وخافتـاً إال بنـه قـادر عىل بن يشـق 

ط يقـه إذَا تكافـ  اإلعـل1 اثكاعـي واملسـاند ملهمـة 

رضورية ومعّقـدة وهذه، األم  اثذي يسـتكجب فتَح 

اثنكافذ مع اإلعل1 اث سـمي واثكطني، أحيث تنعكس 

املصطلحـات واملضامـني املتعلقـة أاملصاثحـة عـىل 

اثربامج واثصصحات واملنصات اإلعلمية أشـكل عا1، 

وأط يقة تتجنّب األداا اث وتيني واثنمطي املعهكد. 

بن  إىل  اثتنكيـه  يجـب  املصارحـة،  مـن  وأـيا 

املصاثحـة اثكطنيـة ال ينبغي بن تككَن مج د شـعار 

أّ اق ثخداع اثجمهكر، وما ال يجكز اثتعاطي معها من 

ة فحسب، أل ال أد بن يأخذ اثص يق  أاب إسـقاط اثُحجَّ

عىل عاتقه االستشـعاَر بنه أصدد مهمٍة ال رجعَة عن 

إنجاز ـا، عىل اعتبـار بن يف املصاثحـة مصلحًة عليا 

ثلكطن واملكاطنني حارضاً ومسـتقبلً، وبنها يف األخ� 

ة بَو تصضـلً من طـ ف عىل طـ ف، فكل  ثيسـت ِمنَـّ

األط اف راأحة يف مزاد املصاثحة واثسل1. 

نصر من اهلل.. هل تكفي إلفاقة نظام 
الرياض أم سينتظر الفتح القريب؟ 

منري إمساعيل الشامي 

تتمات الصفحة األخيرة

كتابات

نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

قائد الثورة السيد/ 
عبدالملك بدرالدين الحوثي 

يحفظه اهلل

باألخ المشير/ مهدي محمد المّشاط
رئيس المجلس السياسي األعلى وأعضاء المجلس
وإلى كافة المجاهدين من أبناء الجيش 

واللجان الشعبية واألمن
وإلى شعبنا اليمني العظيم

 واالنتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال الجيش 
واللجان في مختلف الجبهات

المهنئون:
حمود محمد ُعباد 

رئيس المجلس المحلي ـ أمين العاصمة صنعاء
وكافة منتسبي السلطة المحلية بأمانة العاصمة

بمناسبة 
نجاح 

عملية 

في جبهة 
كتاف محور 

نجران

وإلى القيادة 
السياسية ممثلة
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عربي ودولي 

عشراُت املستوطنني يقتحمون املسجَد األقصى.. 
وقواُت االحتالل تعتقل 7 فلسطينيني 

وكالة فيتش تخّفض التصنيَف 
االئتماني للنظام السعودي

حريق ضخم يف محطة قطار الحرمني بجدة.. ومقتل الحارس 
الشخصي لرأس النظام السعودي

رئيس وزراء العراق: االحتالُل الصهيوني يريُد اندالَع الحرب بقصفه 
مواقع الحشد الشعبي

إيران: لن نجري 
مفاوضات مع الواليات 
املتحدة على أي مستوى

 : متابعات
وافلـت قـكاُت اثعـدّو اثصهيكنـي اعتداااِتهـا عىل 
جـّدد  حيـُث  االثنـني،  بمـس  اثصلسـطيني،  اثشـعب 
مسـتكطنكن فهاينٌة اقتحا1َ املسـجد األقىص أحماية 
قـكات اثعـدّو، فيمـا اعتقلـت قـكات االحتلل سـبعة 
فلسطينيني يف مدن اثضصة اثغ أية، وما بفيب عدٌد من 
اثصلسطينيني أحاالت اختناق خلل اقتحا1 اثعدّو ثق ية 

اثلبن اثرقية أناألس. 
وقاثـت وواثة االنباا اثصلسـطينية وفـا: إن عرات 
املسـتكطنني اثصهاينة جّددوا اقتحا1َ املسـجد األقىص 

املبارك أحماية قكات االحتلل اثصهيكني. 
وذو ت اثكواثة، بن 55 ُمسـتكطناً اقتحمكا املسـجد 
األقـىص مـن جهـة أـاب املغارأـة ونّصـــذوا جـكالت 
اسـتصزازية يف أاحاته وسـط ح اسة مشّددة من قكات 

االحتلل. 
وينّصــذ املسـتكطنكن اثصهاينة يكميـاً اقتحامات 
اسـتصزازية ثلمسـجد األقىص أحماية قـكات االحتلل، 

يف محاوثـة ثص ض بمـ  واقع أخصـكص تهكيد اثح 1 
اثقديس واثسيط ة عليه. 

من جهـة بُخ ى اعتقلت قـكات االحتلل اثصهيكني 
سبعة فلسطينيني يف مناطق مختلصة أاثضصة اثغ أية. 
وقاثـت وواثة وفا: إن قـكات االحتلل اقتحمت ق ى 
وألدات يف اثقدس املحتلـة واثخليل وأيت ثحم ودا مت 
منازل اثصلسطينيني وفتشتها واعتقلت سبعة منهم. 

إىل ذثك، بفيب عدد من اثصلسطينيني أحاالت اختناق 
ج اا اعتـداا قكات االحتـلل اثصهيكنـي عليهم خلل 
اقتحامهـا ق ية اثلبن اثرقية جنـكب ناألس أاثضصة 

اثغ أية. 
واوضحـت وواثة وفـا، بن قكات االحتـلل اقتحمت 
اثق ية وبطلقت قناأل اثغاز اثسا1 فكب اثصلسطينيني، 

ما بَدَّى إىل إفاأة عدد منهم أحاالت اختناق. 
وتكافُل قكاُت االحتلل ممارسـاتها اثعدوانية أحق 
اثصلسـطينيني من خـلل اثتضييق واالعتـداا عليهم يف 
مدنهـم وق ا م وشـن حمـلت اعتقال يكميـة؛ أَهدِف 

تهج� م واالستيلا عىل براضيهم وتهكيد ا. 

 : متابعات
تتـكاىل اثصضائُح اثسـعكدية تباعاً، فمن ح يق يف 
جدة يف محطة قطار يدل عىل  شاشة اثبنى اثتحتية، 
إىل مقتل عبداثعزيز اثصغم اثحارس اثشـخيص ثلملك 
اثسعكدي سـلمان أن عبداثعزيز اثذي ثقي حتَصه يف 

ظ وف غامضة. 
وقاثت وسـائل إعل1 اثعدّو اثسـعكدي: إن ح يقا 
 ائل اندثع، بمس األول األحد، يف سـطح بحد مباني 
محطـة قطار اثح مـني يف حي اثسـليمانية أمدينة 

جدة اثسعكدية. 
اإلثكرتونـي  “سـبق”  مكقـع  ملصـادر  ووفقـاً 
اثسـعكدي، فقد تمت االسـتعانة أاثط�ان اثعمكدي 

إلطصـاا اثح يـق اثـذي تسـبب يف إيقـاف رحـلت 
اثقطـار، حيـُث ارتصعت بثسـنُة اثلهـب فيما يج ي 
إجلا بشـخاص من داخل اثصاالت، ُمش�اً إىل بنه ثم 

يعلن حتى اآلن عن وقكع إفاأات. 
إىل ذثك، قتل عبُداثعزيز اثصغم، اثحارس اثشخيص 
ثلملك اثسـعكدي سـلمان أن عبِداثعزيز، بمس األول 
األحـد، حيـُث تداوثـت وسـائل اإلعـل1 اثسـعكدية 
ومغ دون رواية مصاُد ا بنه تم تصصيتُه من قبل ويل 

اثعهد محمد أن سلمان. 
وقـال حسـاب »مجتهـد«، اثـذي دبب عـىل نر 
ترسيبـات من داخـل بروقة اثنظا1 اثسـعكدي، عىل 
حسـاأه أمكقع »تكيرت«: إن »اثصغـم وان يف اثَقرص 
وقـت اثحـادث وثيـس مـع فديـق«، ومـا تحدثت 

حساأات غ� رسمية. 

وبوضح مجتهد، بن محمد أن سلمان )ويل اثعهد( 
يعتـرب »اثصغم مـن اثح س اثقديم املكايل آلل سـعكد 
عمكمـا«، مؤّوــداً بن األخـ� »ال ياـُق أإخلفه ثه 
شـخصياً«، واشصاً بن أن سلمان »رّدد بوا  من م ة 
رغبتَـه يف إأعاده عن مكقعه اثحـايل«، يف رواية تتصُق 
مع مـا ذو ه املعارض اثسـعكدي محمد املسـع ي، 
عندما وّجه تحذي اً إىل حارس امللك من نية ويل اثعهد 

تصصيته جسدياً. 
ووانت اثسـلطات اثسـعكدية قد بعلنت بن اثصغم 
ُقتـل أداخل منزل فديقة فيصل اثسـبتي، حيُث تم 
إطـلق اثنار من فديق آخ  سـاأق ثـه، أعد اقتحا1 
املنـزل؛ أسـبب خـلف شـخيص أينهمـا«، قبل بن 
»يشـتبك اثجانـي مـع اثجهـات األمنيـة يف اثخارج 

ويلقى مرصعه عىل اثصكر«، عىل حد قكثه. 

 : متابعات
بّوــد رئيُس اثـكزراا اثع اقي، عـادل َعبداملهدي، 
بمـس االثنـني، عىل وجـكب إأعاد شـبح اثح ب عن 
املنطقة، وفيمـا ربى بن اثكياَن اثصهيكني  ك فقط 
مـن ي يد اندالع اثحـ ب، الفتـاً إىل بن اثتحقيقاِت يف 
اسـتهداف أعض مكاقع اثحشد اثشعبي تش�ُ إىل بن 

اثكيان  ك من قا1 أذثك. 
وقـال عبُداملهـدي يف ترصيحـات ثقنـاة اثجزي ة 
اإلخبارية: إنه »يجب إأعاد شبح اثح ب عن املنطقة 
واثجميـع يتحـدث عـن قبكثـه أاملصاوضـات ثحـل 
األزمـة«، مبيناً بن »اثكاـ� من املؤرشات تدل عىل بن 
ال بحد ي يُد ح أاً يف املنطقة أاستاناا )إرسائيل( ». 
وثصـت َعبداملهـدي، إىل بن »اثذ ـاب إىل اثح ب قد 
يحصـل يف بيـة ثحظة وأقـ ار منص د ثكـن اثخ وَج 

منها سيككُن فعباً وقاسياً«، مؤّوـداً بن »دوالً عدة 
يف املنطقة يمكن بن تككَن ساحة ثلحل واملصاوضات 

وأغداد واحدة منها«. 

وبضاف َعبداملهدي: إن »اثتحقيقات يف استهداف 
أعض مكاقع اثحشد تش� إىل بن »إرسائيل«  ي من 

قامت أذثك«. 

 : متابعات
جّدد بمـني مجمع تشـخيص مصلحة اثنظـا1 يف اثجمهكرية 
اإلسـلمية اإلي انية، محسـن رضائي، بمس االثنني، رفَض إي ان 
إج اا بية مصاوضات مع اثكاليات املتحدة عىل بي مستكى وان. 
ويف ترصيـح بدىل أه ثكواثة بنباا )فارس(، بمس، قال رضائي: 
ثن تككن  ناثك بية مصاوضات أني إي ان وبم�وا ال عىل مستكيات 

عليا وال عىل مستكيات دنيا سكاا أصكرة عاأ ة بَو رسمية. 
أـدوره، بّوـد قائد مق  خاتم األنبيـاا امل وزي اثلكاا غل1 عيل 
رشيد، بن إي ان مستعدٌة ملكاجهة ُوـّل اثسيناريك ات املحتملة. 
وقـال رشـيد يف ولمة، بمـس االثنـني: إن خصائـَص اثقدرات 
اثخصيـة اثتي تمتلكها اثجمهكرية اإلسـلمية اإلي انية بوربُ أكا� 
مّمـا تم اثكشـُف عنه حتـى اآلن”، مضيصـاً: ثقد بعددنا بنصَسـنا 
ملكاجهـة جميـع اثسـيناريك ات املحتملة وسنسـتخد1 قدراتنا 

اثكاملة ثتحطيم إرادة اثعدّو. 

إعادة افتتاح معرب 
البوكمال- القائم بني 

العراق وسوريا بعد 
إغالقه لعدة سنوات 
 : متابعات

أُعي�د افتتاُح مع�رب البوكمال- 
الح�دودي ب�ن س�وريا  القائ�م 
أم�ام  االثن�ن،  والع�راق، أم�س 
حركة عبور البضائع واألشخاص 
بع�د إنج�اِز كاف�ة الرتتيبات من 
والعراق�ي،  الس�وري  الجانب�ن 
وذل�ك بحض�ور مس�ؤولن م�ن 

البلدين. 
وقالت هيئة املنافذ العراقية: إن 
الجه�ات املعنية أنهت التجهيزات 
والرتتيب�ات الالزمة إلعادة افتتاح 
املع�رب بريف دير ال�زور الرقي 
بع�د توق�ف العم�ل في�ه لع�دة 
اعتداءات تنظيم  س�نوات؛ نتيجة 
“داع�ش” اإلجرام�ي املندحر من 
منطقة الحدود السورية العراقية 

قبل أكثر من عامن. 
وكانت هيئ�ة املنافذ الحدودية 
األول،  أم�س  أعلن�ت،  العراقي�ة 
موافق�ة الحكوم�ة العراقي�ة عىل 
البوكمال  القائ�م/  افتتاح مع�رب 
البضائ�ع  نق�ل  حرك�ة  أم�ام 
واألش�خاص بعد اس�تكمال ُك�ّل 

اإلجراءات املطلوبة. 

 : متابعات
بعلنـت وواثُة فيتش اثدوثية، بمس االثنني، تخصيَض اثتصنيف 

االئتماني ثلنظا1 اثسعكدي أمقداِر نقطة واحدة. 
وقاثـت اثكواثـُة يف أيـان نقلتـه ف انـس أـ س: إنهـا قامت 

أتخصيض تصنيف اثسعكدية من “بي زائد إىل بي”. 
وبشـارت اثكواثـة، إىل بنها راجعت تقييمها أشـأن اسـتم ار 
تد ـكر اثكضـع املـايل اثعـا1 واثخارجـي ثلسـعكدية، إَضاَفة إىل 

إْمَكانية تع ضها ثلهجمات اثعسك ية”. 
يُذو  بن اثنظا1 اثسعكدي عانى خلل األعكا1 األخ�ة من عجز 
مـايل قدر يف عا1 1017 أـ3ر61 مليار دوالر ويف عا1 1018 أـ51 

مليار دوالر. 
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كلمة أخيرة

عــبُداهلل صـبري

أاإلعلن عن ف يِق املصاثحة 
اثكطنيـة وتدشـني بعماثه من 
اثعافمـة فنعاا تككُن اثقكى 
ثلعـدوان  املنا ضـُة  اثكطنيـة 
قد سـّط ت اثخطكَة األوىل عىل 
ط يق مشـكار اثحل اثسـيايس 
اثذي ال أد مـن اجرتاِحه عاجلً 
بَو آجلً إن شـاا ُوــلُّ اثيمنيني 
اثداخيل  مغادرَة م أَّع اثـرصاع 
ومـا ي تبـُط أـه مـن عـدوان 
وحصـار  مجـي  خارجـي 
وتداعيـاٍت جمة بثقـت أظلِثها عىل مختلـف مناحي اثحياة 
منـذ أدا عافصة اثعدوان عىل اثيمـن يف 11015، تحَت ذريعة 

استعادة اثرعية املكذوأة. 
وأاإلضافـة إىل تكقيـِت إعـلن فنعـاا عن  ـذه اثخطكة 
املتزامنِة مع تطكرات األحداث األخ�ة يف املحافظات اثجنكأية 
ومـا رافقها من تصـدٍُّع ثألطـ اف اثسياسـية املكاثية ثهادي 
وحككمتـه من جهة وثلتحاثف اثسـعكدي اإلماراتي من جهة 
بُخ ى، فإن قكا1َ اثص يق اثذي يتكّكُن من شخصياٍت سياسية 
واجتماعية وازنٍة ومشهكٍد ثها، يي أمدى اثجدية اثتي ت افق 
 ـذه اثخطكة املهمـة واثدقيقة، واث غبة األويـدة يف اثكفكل 
إىل مصاثحة شـاملة ال تسـتاني بي ط ف سـيايس فاعل عىل 
ا ثلتعاطي مع  األرض، رشَط بن يكـكَن  ـذا اثطـ ُف مسـتعدًّ
مطلـب املصاثحـة اثكطنية عـىل قاعدة إيقـاف اثح ب وعد1 
االستعانة أاثعدّو اثخارجي، واثعكدة إىل طاوثة اثحكار؛ ثلبحث 
ا النهيار اثدوثة ويكبُح  املشـرتك يف َحـلٍّ سـيايس يضُع َحــدًّ

جماَح اثتصّكك املنظكر. 
عـىل بن ثمَة تحدياٍت وب�ًة تحـكُل دون إنجاز املصاثحة يف 
اثكقـت اث ا ن، فباإلضافة إىل اثتعقيدات اثسياسـية اثداخلية 
َة ثلمصاثحة ال تزاُل أحاجة إىل  واإلقليمية، فإن األرضيَة اثهشَّ
ُجهٍد وب�؛ ثكي تغدَو بوا  متانًة، أما يَْسـَمُح أاالتكاا عليها 
يف حـال تكافقت األط اف اثسياسـية عـىل تصا مات تنطكي 
عىل تنـازالت مجحصة يصُعُب تربيُ  ا واثتسـكيُق ملضامينها 

شعبياً. 
فاملليني من اثيمنيـني اثذين يكتكون يكمياً أن�ان اثعدوان 
واثحصـار، يتطلعكن أصارغ اثصرب إىل يـك1 اثنرص األورب عىل 
اثعدوان وم تِزقته، ومحاسـبتهم عىل مـا اقرتفكه من ج ائم 
اثقتل املتعمـد واثتجكيع املمنهج، وما نهبكا من بمكال اثكطن 
ومـا أاعكا من ث واتـه، ومن اثصعب إقناُع اثقاعدة اثشـعبيّة 
أاثحلكل اثتكافقية، اثتي تظهُ  يف اثعادة ووأنّها عىل حسـاب 

اثدماا واثتضحيات..!
وألن املصاثحـة اثكطنيـة ثـن تكـكَن ناجزًة إال إذَا شـملت 
األطـ اف اثسياسـيَة املحسـكأَة عـىل اثعـدوان، فـإنَّ ف يَق 
املصاثحـة اثكطنيـة معنـيٌّ قبـَل بي يشا آخـ  أمصارحـة 
ع بن يرَع فيها  اثشارع تجاه خطكاته اثعملية اثتي من املزمَّ
خلل األيّـا1 اثقادمة؛ تمهيداً ثلحـكار واثتصاثح مع األحزاب 

واثشخصيات اثتي ر نت نصَسها ألعداا اثكطن. 
ومنهـُج املصارحة اثذي ندعـك إثيه سـيككُن الزماً ثتهيئة 
األط اف جميِعها ثلنخ اط يف حكار وطني جامع ومسـؤول؛ 
أَهدِف إيقـاف اثح ب اثعدوانية، واثحد مـن تداعيات اثرصاع 
املدمـ ، وتحجيـم اثكارثة اإلنسـانية واألزمـة االقتصادية يف 
اثحد األدنى، واأل مُّ من ذثك سـحُب ذرائع اثعدوان واثتدّخلت 
اثخارجيـة يف اثشـأن اثيمنـي، واإلعـلن مـن جديـد بن يمَن 
اثحكمة سـينترُص ثلتصاثح واثتسـامح وإلعلا قيم اثكطنية 

واملكاطنة، وتغليب مصلحة اثكطن واثشعب، وإن وانت 

ه�ل ح�انت ساع�ُة 
املص�اَرح�ة قبل املص�الحة؟

هشتاق #عملية_نصر_من_اهلل يتصدر 
قائمة الرتند العاملي يف تويرت

بالفعل.. نصٌر من اهلل

 : خاص
شـهدت عمليـُة »نـرص مـن اثلـه« 

تصاعلً وب�اً غ�َ مسبكق عىل مستكى 

اثعاثم يف مكاقع اثتكافل االجتماعي.

وتصّدر  شتاق عملية نرص من اثله 

قائمـَة اثرتند اثعاملي يف مكقع اثتكافل 

االجتماعـي »تكيـرت«، حيُث شـارك يف 

اثهشـتاق إىل جانب اثنشطاا اثيمنيني 

اآلالُف من اثنشـطاا اثعـ ب واألجانب 

اثذيـن تصاعلـكا أشـكل ملحـكظ مع 

اثعمليـة واثصكر واملشـا د اثتي أاها 

اإلعل1ُ اثح أي، معربين عن اند اشهم 

أاثقدرات اثعسـك ية اثيمنية، ومبدين 

تعاطَصهم مع اثشعب اثيمني املظلك1.

حميد دلهام

آخـ  إنجـازات جيشـنا وثجاننـا اثشـعبيّة َووـربى 

عملياتهم اثعسـك ية اثحدودية ضـدَّ اثعدّو املتغط س، 

وانـت أعنـكان بَو تحت اسـم )نـرص من اثلـه(.. و ك 

اثعنـكاُن اثـذي يلّخـص ولَّ مـا يحـدث، ويصـرّس ُوـلَّ 

مج يات املع وة أحٍق وحقيقة.. 

نعم، نرٌص مـن اثله، أل وفتٌح ق يـب، فاثعمليُة وما 

تبدو من ولمات ونربة اثناطق اث سـمي ثلجيش، واثذي 

عّكدنا عىل اثصـدق دائماً، تبدو وربى ونكعية، وأكل ما 

ثلكلمة من معنى.. 

بما تصافيُل اإلعلن فلها شـأٌن آخُ ، يف إحداث زثزال 

عنيـف يف معنكيات ونصسـيات اثجيش اثسـعكدي املعتـدي، ومن ثفَّ 

ه مـن م تِزقٍة وخكنٍة ومتحاثصني، بخذت اثتصافيُل يف سـياق عا1  ثصَّ

من اثجكانب واملؤث ات اثتي سـتا ي َوْقــَع اثخرب ونزوثه واثصاعقة 

عـىل املعتديـن.. فاثناطـُق اث سـمي ثـه مـاٍض حافـٌل أاملصداقية، 

ورفيٌد ت اومي يف مجـال تح ي اثنقل، وعد1 االنزالق يف بتكن اثح ب 

اثنصسـية أمعنا ـا اثتقليـدي، املع وفـة يف اثعلم اثعسـك ي، واثتي 

تتبنى أاثـرضورة اثصربوَة واثكذَب واثتضليَل؛ إلر اب اثعدّو وتحطيِم 

معنكياته. 

ا، َويف اتّجاه  إذن  ي ح ٌب نصسـية، وثكنها أأسـلكب مختلٍف ِجـدًّ

معاوس.. اتّجاه يعتمُد املصداقيَة أدالً عن اثزيف واثتضليل، ما يجعل 

تلك اثح ب بشـدَّ وقعاً عىل اثعدّو، وبعظم فتكاً أنصسياته ومعنكياته، 

 ـذا بوالً، بمـا ثانيـاً تصافيـُل اثعمليـة ثيسـت أاثهينـة بَو اثعادية، 

فاثناطُق اث سـمي قد بّوـد سـقكَط بثكية عسـك ية معادية، أكامل 

عديد ا وعتاد ا، وأاثتايل اغتنا1 بسـلحٍة ثقيلة ونكعية، َوبرس اآلالف 

من األف اد ومن جنسـياٍت مختلصة، قطعاً  ناك برسى 

سعكديكن، أل وقيادات عسك ية وب�ة. 

ثاثاـاً تصافيـُل بتـت الحقـًة ثلعملية وثيـس معها، 

أمعنـى بننـا بمـا1 إخـ اٍج جيـٍد ومـدروس ثلعمليـة، 

واسـتغلل ذثك إعلمياً وأما يشـبه اثتعامَل اثرتوي مع 

قضيـة خاشـقجي.. ُوــلُّ ذثـك وان ثه بشـدَّ األث  عىل 

نصسيات اثعدّو املنهارة بفلً.. 

إذن أاثصعـل  ك نرٌص من اثله.. وال شـك بنَّ اثشـعَب 

اثيمنـي أمظلكميته اثكربى، وأصربه وثباته ومقارعته 

ثلظاملني، وأعداثة قضيته، يستحقُّ  ذا اثنرَص وأجدارة، 

املاديـة  أاملقاييـس  األمـكُر  تقـاُس  عندمـا  خصكفـاً 

واثبرية، وعندما تج ي املقارنُة، ويطلُق املحللكن ألفكار م اثعناَن، 

يف نتائـج املع وة، وعىل ضـكا املعطيات امليدانية، واثصـارق اثكب� يف 

اثتسليح أني اثص يقني وّماً ونكعاً.. 

تحرضني يف  ذا املقا1 عبارٌة ملتغط س مغرٍت أنصسه، وثكنّه فَدَق 

و ـك وـذوب، إنه بأك جهـل –ثعنه اثلـه- فقبيَل مع وـة أدر، ع ض 

عليه بحُد زعماا اثقبائل اثع أية، مسـاعدًة عسـك يًة؛ أاعتباره ربَس 

ق يش املتكرب، ف فض ع َض اثعارض وقال ثه: )يا  ذا إْن ونا -يعني 

ق يش- إنما نقاتل اثبَر -يقصد رسـكَل اثلـه وبفحاأَه- فلن نُغَلَب 

اثيك1َ من قلة، وإْن ونا إنما نقاتُل اثلَه، فما ألحٍد أاثله من طاقة(.. 

فمتـى يعقُل  ـذا اثنظا1ُ، ويصك  أعقله ال أكربيائه وغط سـته؟! 

سؤاٌل مط وٌح ثقاد1 األيّا1.. 
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