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وتعد االنتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان تاريخية السيما 
بعد أن نجحوا في توجيه ضربات موجعة لقوات العدوان ومرتزقته 
سواء في ضرب الفرقاطة السعودية (المدينة) قرابة سواحل مدينة 
الحديدة أو بــدك صــاروخ باليستي تجمعات الــعــدوان ومرتزقته 

في جزيرة زقر اليمنية والتي كانوا يستعدون 
لمهاجمة واحــتــالل جــزر يمنية وســواحــل في 

الحديدة وتعز.
 وأكـــدت مــصــادر متطابقة أن تلك الضربات 
الموجعة للعدوان قد أفشلت كل مخططاته بعد 
أن خسر عشرات الضباط ومئات الجنود والمرتزقة 
والــذيــن كــانــوا يستعدون لتنفيذ أكبر عملية 

عسكرية الحتالل الساحل الغربي.
وأوضحت المصادر أن قيادات عسكرية سعودية 
وإماراتية وسودانية ومصرية قد لقت حتفها في 
تلك الضربات الموجعة التي أرعبت دول تحالف 
العدوان وجعلت السعودية واإلمارات تتصرفان 
بهيستيرية وتدفعان بقواتهما الجوية لقصف 
مدن الحديدة والمخا وميدي وحرض والخوخة 
وذوبــاب بقرابة أكثر من الف غــارة، مستهدفة 
المنشآت المدنية والموانئ والجسور والطرق 

والقوارب والجزر.
الى ذلك أكدت المصادر أن قيادة تحالف العدوان 
فقدت السيطرة الكاملة على قواتها من المرتزقة 
في جبهة باب المندب بعد االنهيارات المتواصلة 
فــي صفوف المرتزقة فــي تلك الجبهة إضافة 
الى الخالفات الكبيرة التي تعصف بين قيادات 
المرتزقة والتذمر الكبير بين األفراد، وذلك بسبب 
الخسائر الكبيرة في صفوف المرتزقة، واستهتار 
قيادة تحالف العدوان بأرواح مقاتليهم والزج بهم 

في محرقة دون مراعاة ألبسط قواعد االشتباك، إضافة الى تعمد 
تحالف العدوان قصف المرتزقة عند حــدوث أي انسحابات لهم 
من أرض المعركة واستحالة التقدم أو المواجهة أكثر مع الجيش 

واللجان.

وأوضحت أن األهم من كل ذلك أن لدى أغلب المرتزقة قناعة تامة 
بعدم عدالة مشاركتهم في هذه المعارك التي يخوضها ضد بالدهم 

وشعبهم.
ولفتت المصادر الى أن خالفات حادة نشبت بين قيادات المرتزقة 

وتحديدًا بين المرتزق عبدالغني الصبيحي قائد جبهة كهبوب 
وبين المرتزق هيثم طاهر، حيث إن كًال منهما يحاول تحميل اآلخر 

مسؤولية الهزائم التي تعرضوا لها في باب المندب..
أما على صعيد  المواجهات في حرض وميدي فقد حاول تحالف 
العدوان بعد هزيمته في معارك باب المندب والمخا رفع معنويات 
مرتزقته بانتصارات مزعومة في ميدي وحرض، 
حيث خرجت أبواق العدوان تتحدث عن انتصارات 
حققوها في هذه الجبهة، غير أن مصادر موثوقة 
أكدت أن هذه الجبهات تشهد معارك ضارية منذ 
يوم الخميس الماضي، حيث يسطر أبطال الجيش 
واللجان والمتطوعون من أبناء القبائل انتصارات 
كبيرة تؤكد أن اليمن ستظل مقبرة للغزاة..

وأوضحت المصادر أن ألوية الصواريخ دكت بصاروخ 
زلزال(١) تجمعات العدوان والمرتزقة في صحراء 
ميدي مخلفًا عشرات القتلى والجرحى بينهم ثالثة 
من مرافقي المرتزق المقدشي والذي نجا بأعجوبة 
متهمًا قيادات في المرتزقة بتسريب معلومات 
عن تحركاته الى ميدي.وأكدت أن المواجهات في 
الساحل الغربي تدخل مرحلة جديدة خصوصًا 
بعد رفد هذه الجبهات باآلالف من أبطال الجيش 
واللجان وتزويدهم بأحدث األسلحة واألجهزة 
وتكليفهم بإنجاز مهمة تحرير الساحل الغربي 

من أي تواجد لقوات العدوان ومرتزقته.
وقــالــت الــمــصــادر: إن األيـــام الــقــادمــة ستشهد 
مفاجآت فــي هــذه الجبهة وستجبر المعتدين 
على عدم المغامرة ثانية بالدخول الى األراضــي 
أو المياه االقليمية اليمنية، وأن حماة الوطن 
جاهزون لتحويل الَبّر والبحر الى جحيم أمام الغزاة 

والمرتزقة.

قيادة تحالف العدوان تفقد السيطرة الكاملة على قواتها في باب المندب
ضرب الفرقاطة السعودية ومعسكر المرتزقة في زقر رسالة شديدة وموجعة للعدوان 

مفوضية شؤون الالجئين تعّبر عن بالغ قلقها 
على المدنيين في المخا وذوباب

عبرت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عن بالغ قلقها إزاء محنة آالف المدنيين 
اليمنيين الفارين أو العالقين جراء المواجهات العنيفة بين األطراف المتحاربة في مدينتي المخا 

وذوباب في محافظة تعز.
وقال بيان للمفوضية الجمعة: "نظرًا للعمليات العسكرية المستمرة التي تعوق وصول المساعدات 
اإلنسانية، يصعب حاليًا التحقق من البيانات الشاملة عن النزوح".. حيث "تشير التقديرات الحالية 
من مصادر مختلفة إلى أن حوالي ثالثة آالف و٥٧٠ شخصًا نزحوا من المخا إلى مدن في محافظة 
الحديدة، خصوصًا إلى جبل راس وحيس والجراحي والخوخة والتحيتا، وهناك تقارير متضاربة بشأن 
عدد األشخاص الذين مايزالون في مدينة المخا. وتابع: "تفيد التقارير من مجموعة من المصادر، بما 
في ذلك النازحون داخليًا الواصلون مؤخرًا من المخا والذين التقوا بالفرق الميدانية التابعة للمفوضية 
في الحديدة، أن أكثر من ثالثين ألف شخص قد فروا من القتال، كما تنقلت العائالت النازحة بين 
مواقع مختلفة في محافظة تعز".واستطرد بيان المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين: 
"داخل الحديدة، يسعى النازحون إلى إيجاد المأوى أينما استطاعوا، وتستضيف العائالت المحلية 
الكثيرين منهم، إال أنهم ما يزالون يواجهون ظروفًا غير مستقرة وهم بحاجة ملحة إلى المساعدة".

وأشار البيان إلى تصريح ممثل المفوضية في اليمن، أيمن غرايبة، الذي قال: "آالف المدنيين عالقون 
وسط تبادل إلطالق النار، وهذا ما يزيد من سوء أوضاع السكان البالغي الضعف، ونحن نقوم بحشد 

المساعدات بسرعة بالتعاون مع الشركاء لمساعدة النازحين".
ووفقًا للمفوضية السامية لألمم المتحدة ومنذ مارس ٢٠١٥م، نزح حوالي ٣ ماليين يمني من 
منازلهم، وهنالك مليونا شخص حاليًا نازح في اليمن، وقد حاول مليون نازح آخر العودة إلى منازلهم 

مع استمرار األوضاع في مناطق األصل ومناطق النزوح في التدهور.
وجددت المفوضية الدعوة إلى عدم إعاقة الوصول اإلنساني إلى األشخاص المحتاجين وإلى إيجاد 
حل سلمي لوضع حد للصراع الضاري في اليمن، وكذا إلى حماية الحقوق األساسية والسالمة الجسدية 

للمدنيين في أنحاء اليمن.

فورين بوليسي: اليمن ساحة حرب قادمة سيخوضها ترامب

نشرت مجلة فورين بوليسي، األمريكية في عددها األخير -وهي أبرز مجلة سياسية أمريكية 
على اإلطالق- تقريرًا مهمًا عن الحروب التي يعتقد مسؤولون أمريكيون أن تخوضها أمريكا 
مستقبًال ، مشيرة إلى أن اليمن خصوصًا والشرق األوسط عمومًا ستكون إحدى ساحات الحروب 
التي سيخوضها ترامب..وفيما يتعلق بأزمة اليمن تحديدًا تقول المجلة نقًال عن المسؤولين: 
ان البنتاجون سيزيل قفازاته عن اليمن «بمعنى أنه سيعمل في اليمن بحرية دون استعانة 

بآخرين»، مشيرة إلى أن مستشار الرئيس بانون يتنبأ بحروب مع الصين، والشرق األوسط.
وجاءت اليمن كثاني دولة بعد الصين في تقرير المجلة حيث وضع لها أول عنوان فرعي باسم 
(إبقاء العين على اليمن)..وتحت هذا العنوان يقول التقرير: «ينظر بعض مسؤولي وزارة الدفاع 
إلى اليمن باعتبارها المكان الذي قد تسمح فيه إدارة ترامب بمجال  أكبر من العمل العسكري 
أكثر من إدارة أوباما، وفقًا لمراسلي صحيفة واشنطن بوست توماس جيبونز نيف وميسي ريان» 

. ويشير التقرير إلى انه وبعد غارة قوات البحرية االميركية في اليمن االسبوع الماضي على 
قرية في البيضاء لمتهمين بالقاعدة قتل فيه أكثر من اثني عشر من  مقاتليها - وكذلك ابنة (٨ 
سنوات) أنور  العولقي، الذي قتل في عام ٢٠١١م في غارة  أمريكية بدون طيار - وكذا مقتل 

الجندي االمريكي وليام أوينز، يرى مسؤولو الدفاع األمريكية بأن مزيدًا من العمليات قادمة.
ات موافقات سهلة لعمليات تحت هذه اإلدارة» كما علق مسؤول  وأضاف: «اننا نتوقع إجراء

في الدفاع لواشنطن بوست.
يقول التقرير أيضًا: إنه في يناير عام ٢٠١٦م كان بانون قد توقع «حربًا رئيسية في منطقة 
الشرق األوسط في السنوات المقبلة». ويضيف التقرير: «بعض هذه الحاالت قد ال تكون باعثة 
على السرور قليًال».. وقال بانون: «حتى أكون صريحًا تمامًا، أعني أن المسيحية تموت في  أوروبا، 

واإلسالم في ازدياد فيها , ولكن أنت تعرف، فنحن في حالة حرب».

ر العدوان من االقتراب من السواحل اليمنية وتسخر من مزاعم التواجد اإليراني فيها
ّ
اليمن تحذ

< تتعرض مدن وقرى الساحل الغربي لليمن لقصف هيستيري من الجو والبحر والبر وبمختلف األسلحة وفي استهداف ممنهج 
لتهجير سكان المدن الساحلية وإخالء القرى والجزر في سياق مخطط الحتالل الساحل الغربي لبالدنا.فقد شهدت األيام الماضية 
العديد من مناطق الساحل الغربي ومنها المخا وذوباب والخوخة والحديدة وميدي والصليف وغيرها تصعيدًا عسكريًا للعدوان غير 
مسبوق تزامنًا مع معارك ضارية خاضها أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل ضد القوات الغازية والمرتزقة 

وألحقوا بهم هزائم نكراء وأفشلوا محاوالت احتالل مدينة المخا أو ميدي أو غيرهما..

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية رفض الجمهورية اليمنية رفضًا قاطعًا أي محاولة ربط بين 
ما يقوم به الجيش واألمن واللجان الشعبية وأبناء القبائل في الدفاع عن األراضي والكرامة اليمنية في 

وجه العدوان السعودي وحلفائه ومرتزقته، وبين أي خالف أمريكي سعودي مع إيران.
وقال المصدر تعقيبًا على البيان الصادر عن البيت األبيض -األربعاء- وكذا تصريحات عدد من 
مسئولي اإلدارة األمريكية، بشأن التجربة الصاروخية اإليرانية األخيرة، ومحاولة ربطها بموضوع 
قصف الجيش اليمني لمدمرة سعودية عدوة تتبع قوات تحالف العدوان:" إن البيان والتصريحات 
تضمنت حقائق مغلوطة في محاولة مكشوفة وغير موفقة لربط ما يحدث في جبهات القتال في 

اليمن من دفاع عن النفس وحماية السواحل واألراضي اليمنية بالخالف األمريكي اإليراني".
وشدد المصدر على أن أي محاوالت مفضوحة لربط مواجهة اليمن للعدوان ومرتزقته بإيران 
وبرنامجها النووي والصاروخي، عبارة عن مكايدة سياسية غير شريفة تهدف لإليحاء بأن صمود 
الجيش واألمن واللجان الشعبية والشعب اليمني ككل في مواجهة العدوان ومرتزقته مرتهن ومرتبط 
بإيران بغية إيجاد مبرر لعدد من القوى الدولية للتدخل في البحر األحمر والسواحل واألراضي اليمنية.
وأشار المصدر إلى أن نجاح الجيش واللجان الشعبية في استهداف المدمرات والبوارج العسكرية 
لدول العدوان وأخرها استهداف بارجة سعودية غرب محافظة الحديدة أثار جنون قيادات دول 
العدوان السعودي ومرتزقته بشكل غير مسبوق وجعلهم يختلقون األكاذيب واألعذار والمبررات 

إلقحام إيران.
ولفت المصدر إلى أن هناك الكثير من المفاجآت غير المتوقعة التي سُتصيب قوات العدوان 
السعودي ومرتزقته بالصدمة وأن استهداف البارجات والمدمرات المعادية تم في نطاق السواحل 

والحدود البحرية الوطنية اليمنية.

وقال: "إن ذلك يعتبر حقًا سياديًا ومكفوًال وجاء ردًا على ما تقوم به من قصف عشوائي للسواحل 
والمدن والقرى، وكذا تزويدها للجماعات اإلرهابية والمتطرفة بالعناصر األجنبية والمحلية المرتزقة 
وكذا العتاد العسكري، باإلضافة إلى أن ما حدث يأتي في إطار حق الدفاع عن النفس، وهو دفاع 
شرعي وقانوني كفلته القوانين واالتفاقيات والمعاهدات واألعراف الدولية، التي ينتهكها العدوان 

السعودي وحلفاؤه بشكل يومي بقتل وحصار المدنيين من أبناء الشعب اليمني".
وأعرب المصدر عن ثقته بأن اإلدارة األمريكية الجديدة تعرف جيدًا أن اليمن تدعو إلى السالم 
واالستقرار وتدعم كافة الجهود لمحاربة اإلرهاب ومموليه في المنطقة والعالم وأن الجمهورية 
اليمنية أشد حرصًا على أمن وسالمة الممرات المائية وخط المالحة البحرية في منطقة جنوب البحر 

األحمر وباب المندب.
ن المصدر أن الجمهورية اليمنية قد دعت ونبهت منذ وقت مبكر إلى أهمية أمن واستقرار  وبيَّ

المالحة في البحر األحمر وبحر العرب وأنها شريك رئيس في إطار مكافحة اإلرهاب والتطرف.
ونبه المصدر المسؤول إلى أن أي محاوالت لفرض حلول عسكرية أو التدخل في الشأن الداخلي 
اليمني وتنفيذ أجندة خفية في المنطقة لن ُيكتب لها النجاح، فأمن وسالمه الممرات المائية وخط 
المالحة البحرية الدولية ومحاربة اإلرهاب في منطقة جنوب البحر األحمر وباب المندب مرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بعودة األمن واالستقرار وإنهاء التدخل السعودي وعدوانه ورفع الحصار الشامل 
عن الجمهورية اليمنية واعتماد مبدأ التسوية السياسية السلمية في اليمن وبما يحفظ لليمنيين 
كرامتهم وسيادتهم ويعوضهم عن كل القتل والتشريد والتدمير الذي لحق ويلحق بهم منذ ٢٢ 
شهرًا على مرأى ومسمع من العالم وعلى رأسهم الواليات المتحدة األمريكية وبقية الدول األعضاء 

في مجلس األمن.

رجال الرجال يتوعدون المعتدين.. والمقدشي يفر من ميدي


