
تسطر قبائل مأرب أروع التضحيات 
في مواجهة تحالف ال��ع��دوان الغاشم 
على ب��ادن��ا ولعل إستشهاد الشابين 
 ناصع 

ٌ
الشقيقين سلمان وعياش مثال

على تلك التضحيات.
سلمان وع��ي��اش عبدالله راش��د من 
م��وال��ي��د 1989م ب��م��دي��ري��ة ص���رواح 
بمأرب، وينتسبان إلى قبيلة جهم كبرى 
قبائل محافظة مأرب، حيث ولدا توأمًا 
بساعة واح��دة ودرس��ا بفصل دراس��ي 
واح��د، ولم يكونا شقيقين فحسب بل 

ورفيقي درب .
ألتحق الشقيقان في جبهات الشرف 
إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية 
لمقارعة الغزاة والمحتلين فكان وسام 

الشهادة وشرف االستشهاد دفاعًا عن 
الوطن وترابه الغالي نصيبهما.

وكما كانت والدتهما في لحظة واحدة 
كان استشهادهما أيضًا بلحظة واحدة 

وفي خندق جهادي واحد بغارة لطيران 
العدوان السعودي الغاشم على منطقة 
ضوار بمديرية صرواح، ليسطرا أروع 
التضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.

يسطر أبطال الجيش واللجان وأبناء مأرب والجوف 
الشرفاء مالحم وطنية في الصمود والتضحية دفاعًا 
عن الوطن وأمنه واس��تقراره واس��تقالله.. وتجنيبًا 
لمحافظتيهم االنزالق ف��ي أتون االحتراب والتطاحن الداخلي 

الذي يريده العدو..
فف��ي ه��ذه الجبه��ة المش��تعلة تتس��اقط كل مخطط��ات 
ومؤامرات الغ��زاة والعمالء يومًا بعد يوم.. وهذه االنتصارات 
الوطني��ة والتاريخية تمثل انتصارًا لكل أبناء الش��عب اليمني 
وألجيال المس��تقبل.. فعلى رمال مأرب اش��تعلت األرض نارًا 
وس��عيرًا وتفجرت براكين تحت أقدام قوات الغزاة ومرتزقة 

الرياض..
في أرض س��بأ اكتش��فنا عظم��ة الجيش ال��ذي يمتلكه أهل 
اليم��ن وكان ف��ي المقدمة الش��رفاء من أبن��اء محافظات مأرب 
والج��وف وصنع��اء الذين اثبت��وا للعالم أن اليم��ن فعاًل مقبرة 
للغزاة، مجسدين بذلك قوله تعالى: »نحن أولو قوة وأولو بأس 

شديد«..

كتب/بليغ الحطابي

وتثير المعارك الدائرة بمحافظتي مأرب والجوف اهتمامًا كبيرًا لدى 
المراقبين والمهتمين وتساؤالت عدة سيما وأن تحالف العدوان حدد 
لحسمها بضعة أيام ال تزيد عن شهر.. بينما تجاوزت األشهر دون 
أن يحقق المرتزقة وق��وات العدوان الغازية أي تقدم سوى المزيد 
من الخسائر بشريًا وماديًا.. ورغم تمدد تواجد المرتزقة في مناطق 
حدودية مع شبوة وحضرموت مرورًا بصافر وصواًل الى مأرب المدينة، 
ودخول حزم الجوف فقط، وعلى الرغم من وجود أسلحة وعتاد عسكري 
واستخباراتي قوي ومتطور إاّل كل ذلك لم يمنحهم الغلبة أو السيطرة 
على زمام المعارك في أي من الجبهات، ومايزال ابطال الجيش واللجان 
الشعبية يسيطرون على المعارك بإحكاٍم وق��وة وعزيمة ال تلين 

مدعومين برجال مأرب أو الجوف وقبائلها األوفياء.

معارك كّر وفّر
وتتركز األسئلة المثارة حول هذه المعارك في استمرارها بين الكر 
والفر وبالذات في جبهة مأرب وخاصة في مديريتي صرواح والجدعان 
وهي التي يتمدد فيها الجيش واللجان الشعبية بعد أن سلموا جبهات 
داخل مأرب البنائها ورجال القبائل الذين تعهدوا أن يكونوا صفًا واحدًا 
في مواجهة العدوان وعدم السماح له أو لمرتزقته من قيادات اصاحية 
»اخوانية« بتحويلها الى ساحة ص��راع.. وبهذا حقق الجيش واللجان 
الشعبية انتصارًا أكبر بضم القبائل.. فيما تبقى الجبهات المترامية 
األطراف والمرتبطة جغرافيًا بمحافظة صنعاء والبيضاء والجوف في 
يقظة وجاهزية لمنع أي تسلل للميليشيات والمرتزقة وعناصر القاعدة 

وداعش عبر حزب االصاح.

غير أن المعارك في جبهتي صرواح والجدعان واللتين تتعرضان 
لغارات جوية مكثفة مستهدفة الجيش واللجان ومنازل المواطنين 
تعد األكثر ض��راوة ط��وال فترة ال��ع��دوان إاّل أن كل محاوالت قوات 
العدوان فشلت أمام صمود أبطال شعبنا الذين يقفون بعقيدة المدافع 
المستميت الغيور على أرضه ووطنه وهم بذلك ينسجون فجر يوم 
النصر العظيم بدحر المرتزقة وكسر محاوالت زحفهم أو تقدمهم، 
وهو األمر الذي تشير اليه األخبار اليومية من معسكر كوفل وجبل 
هيان كمنطقتين استراتيجيتين، مدركين أن سيطرة العدو عليهما 
أو أحدهما -حسب خبراء ومحللين وعسكريين- تعني اختراق أحد 
التحصينات المنيعة للعاصمة صنعاء، ولذلك طبقًا لتحليات عسكرية 
تشهد تلك المناطق معارك ضارية، وفي ذات الوقت تكبد فيها العدوان 
ومرتزقته خسائر فادحة في األرواح والعتاد إثر كل مغامرة تقدم أو 

محاولة »فاشلة« للزحف.

استراتيجية أخرى
وهناك استراتيجية أخرى يتعامل بها الجيش واللجان الشعبية آتت 
كلها وتتمثل باالستهداف المباشر لتجمعات المرتزقة والقوات الغازية 

ُ
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وقد حققت هذه العمليات عبر القصف الصاروخي ضربات قاصمة لقوات 
العدوان كبدتهم خسائر فادحة، وعلى إثرها تشهد دول خليجية 
ضغوطًا داخلية لوقف مشاركتها في العدوان ومن ذلك االمارات، والتي 
انحصر دورها بتقديم ضباطها وخبرائها الى جانب الضباط والخبراء 
األجانب ومن مختلف الجنسيات االستشارات واإلشراف على عمليات 
عسكرية باءت جميعها بالفشل، وكبح جماحها قبل أن تنطلق، كما 
»الميثاق« وذلك بفعل االستراتيجية الهجومية  يقول مصدر عسكري ل�

واستهداف مرابض قوات المرتزقة وثكناتهم في صافر والمنطقة 
العسكرية الثالثة ومعسكرات وثكنات أخرى.

اختراق جبهة العدو
وتعتمد الضربات التي يوجهها الجيش بصواريخ باليستية وكاتيوشا 
وغير ذلك من األسلحة على مراكز تجمعات قوات الغزاة والمرتزقة، 
على معلومات دقيقة، ولذلك نجد ان هذه الضربات حققت أهدافها 
بدءًا من صافر 1،2، ومرورًا بمعسكر تداوين ومؤخرًا معكسر البيرق 
شرق مأرب والتي لن تكون األخيرة بل هناك -حسب المصدر العسكري- 

مفاجآت لم تخطر على بال قوات العدوان ومرتزقتهم..
وف��ي ذات االت��ج��اه تسير ال��م��ع��ارك ال��دائ��رة ف��ي محافظة الجوف 
الستنزاف القوات الغازية بعد أن تم استدراجهم الى مدينة الحزم 
عاصمة المحافظة التي التزال حتى اليوم تشهد معارك ضارية يتلقى 
فيها العدو ضربات موجعة عبر االستهداف المباشر لتجمعاتهم 
بالقوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أو بالمواجهات المباشرة مع 
ابناء القبائل المناهضين للعدوان والمدافعين بشرف عن الوطن وأمنه 

واستقراره وسيادته.
الجدير بالذكر أن السعودية وبسبب هزيمتها في مأرب وافشال 
مخططها التآمري تقوم بشن غارات متواصلة تستهدف بشكل حاقد 
منازل أبناء مأرب والجوف في محاولة لثنيهم عن مواقفهم الوطنية 
الشريفة.. غير أن أبناء مأرب والجوف صامدون كصمود جبال اليمن 
ويؤكدون انهم حماة الوطن ويقدمون التضحيات دفاعًا عنه ومن أجل 

نيل االستقال والتحرر من وصاية نظام آل سعود.

أولو البأس في مأرب والجوف يسقطون مؤامرة آل سعود

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية أمس األول من دحر مرتزقة العدوان 
السعودي من موقعين جنوب معسكر اللواء 312 بالقرب من معسكر كوفل 

بمحافظة مأرب.
»الميثاق« تقدم الجيش واللجان الشعبية في الفرع وتباب  ورصدت مصادر ل�
كوفل من جهة المشجح، كما تمكنوا من صد هجوم للمرتزقة في وجه الجبل.

فيما لفت المصدر الى ان طيران العدوان السعودي شن عشرات الغارات على 
صرواح ومفرق الجوف مستخدمًا قنابل ضوئية على سوق صرواح وذلك في 

محاولة إلسناد مرتزقته.
مشيرًا إلى أن ابطال الجيش واللجان الشعبية ومعهم أبناء محافظة مأرب 

الشرفاء كانوا لهم بالمرصاد ولقنوهم دروسًا لن ينسوها.
وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، استهدفت -األربعاء- 
تجمعات مرتزقة العدوان السعودي بمعسكر كوفل بصرواح بمأرب، ما أسفر 

عن سقوط قتلى وجرحى.
 قتلى وجرحى 

ً
وأوضح مصدر عسكري أن الصواريخ حققت أهدافها، موقعة

في صفوف المرتزقة.
وأش��ار المصدر إلى اشتعال نيران كثيفة داخل المعسكر نتيجة احتراق 

محطات وقود وآليات عسكرية تابعة للمرتزقة.

»جهاد وتضحية«.. توأم في الميالد واالستشهاددروس للمرتزقة في »كوفل«

كسر زحف المرتزقة باتجاه بئر المرازيق بالجوف

انفجارات لمخازن األسلحة في »ماس«

تمكنت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، من اصابة تجمع 
للمرتزقة بمعسكر اللواء 115 بمدينة الحزم- محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش أطلق صليات من صواريخ الكاتيوشا 
على تجمع للمرتزقة التابعين للمدعو الوائلي بمعسكر اللواء 115 بمدينة 

 قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.
ً
الحزم، وحققت هدفها موقعة

من جهة ثانية لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم خال 
المعارك الدائرة بمنطقة العقبة بينهم القيادي في حزب االص��اح خالد 

أحمد السنتيل.
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صواريخ الجيش تستهدف 
تجمعات العمالء في الحزم

أح��ب��ط أب��ط��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية 
وأبناء الجوف الشرفاء محاولة تقدم لمرتزقة 
العدوان السعودي باتجاه منطقة بئر المرازيق 
ب��م��ح��اف��ظ��ة ال���ج���وف، ح��ي��ث ت��ص��دوا لزحف 
المرتزقة باتجاه بئر المرازيق بمديرية خب 
والشعف موقعين قتلى وجرحى في صفوفهم 

رغم االسناد الجوي.

استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان 
الشعبية تجمعًا للغزاة والمرتزقة في معسكر 
م��اس غ��رب محافظة م���أرب، حيث استهدف 
تجمعًا للغزاة والمرتزقة مطلع األسبوع وأصاب 
مخازن أسلحة بمعسكر ماس الذي يتمركزون 
فيه، ونقلت وكالة »سبأ« عن مواطنين سماع 

انفجارات كبيرة في المعسكر.
م��ش��ي��رة إل���ى م��ص��رع وإص���اب���ة ال��ع��ش��رات من 
المرتزقة وتدمير آليات عسكرية جراء القصف 

الصاروخي.

مصرع )25( مرتزقًا في ملحا

بعد مواجهات عنيفة شهدتها منطقة ملحا بمحافظة مأرب 
»الميثاق« عن مقتل ما  أبطال السبت، أفاد مصدر عسكري ل�
يزيد عن 25 مرتزقًا في عملية عسكرية نوعية نفذها أبطال 

الجيش واللجان الشعبية ضد مرتزقة العدوان في مأرب.
وقال: إن مجاميع المرتزقة حاولوا التقدم والزحف باتجاه 
الوديان التي تحيط بجبل هيان االستراتيجي إاّل أنهم فشلوا..
وأكد أن أبطال الجيش واللجان لقنوا المرتزقة درسًا قاسيًا، 
حيث تصدوا لهم ببسالة موقعين في صفوفهم قتلى وجرحى 

والتزال جثثهم متناثرة في الشعاب والوديان.
وأشار المصدر إلى استهداف مدرعة وطقم عسكري تابع 
للمرتزقة في منطقتي الخانق وآل خريص بالقرب من هيان 

وحمة ثوابة، ما أدى إلى مصرع َمْن عليها.

قتلى وجرحى في استهداف 
مدرعة بجسر حاجبة

انفجرت عبوة ناسفة بمدرعة عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان 
السعودي خال مرورها في الخط العام بمدينة مأرب.

وأك��د مصدر محلي أن عبوة ناسفة إنفجرت بمدرعة تابعة 
للمرتزقة بجسر حاجبة جوار محطة شقمان بمدينة مأرب، ما 
أدى إلى سقوط ستة من أفراد المدرعة بين قتيل وجريح بعضهم 

حالته حرجة.

تأمين آخر معاقل عمالء العدوان 
في منطقة الرياشية بدمت

أكد مصدر محلي بمديرية دمت محافظة الضالع أن الجيش 
واللجان الشعبية تمكنوا من تأمين آخر معاقل مرتزقة العدوان 
في منطقة الرياشية بالمديرية.. وأوضح مصدر عسكري أن 
وحدات من الجيش واللجان استكملوا -الجمعة- تأمين منطقة 
الرياشية بعد دحر مرتزقة العدوان السعودي وتكبيدهم 
خسائر كبيرة في األرواح والعتاد واستعادة أطقم عسكرية 
وأسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة باإلضافة الى كميات كبيرة 

من الذخائر.
ن المصدر التعاون الكبير من أبناء المنطقة الشرفاء مع  وثمَّ
أبطال الجيش واللجان الشعبية في تطهير منطقتهم من 

المرتزقة.
وكانت مواجهات عنيفة شهدتها المنطقة المجاورة لمديرية 
دمت.. فيما التزال األوضاع متوترة في المدينة في ظل استمرار 
محاوالت ميليشيات حزب االصاح ومرتزقة العدوان السيطرة 
على دمت، واستماتتهم لتحقيق نصر عسكري لتحالف العدوان 
الذي يخفق في مواجهة الجيش واللجان الشعبية ويجر أذيال 

الهزيمة في كافة الجبهات التي اشعلها في ربوع الباد..


