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< سعينا وبذلنا جهدنا لدور فاعل حلكماء اليمن حتى ال تستأثر القوى 
السياسية باملواقف

<  العدو ال زال يؤمل بحسم املعركة على أساس مسار التصعيد العسكري 
بالتزامن مع تفكيك اجلبهة الداخلية واحلياد اليوم ليس حيادًا مشرفًا

<  أنصار الله ال يشكلون 1% من الهيكل اإلداري والوظيفي للدولة ونحن 
في مرحلة ال يجوز فيها ممارسة االبتزاز السياسي

البعض يعمل على تشويههم  الله يقدمون تضحيات كبيرة ولكن  أنصار    >
ويطعنهم في الظهر

ال��������س��������ي��������د ال����������ق����������ائ����������د ف������������ي خ��������ط��������اب��������ه ال���������ت���������اري���������خ���������ي أم��������������������ام ح����������ك����������م����������اء  ال������ي������م������ن

لست رجل وعظ أنا رجل قول وفعل وأنا إلى جانبكں وجندي مع الله ومعكں

أماكن احتشاد قبائل اليمن لرفد 
اجلبهات صباح  اخلميس املقبل

الصباحة .. بيت أنعں ..
بني احلارث ..

شارع الرسول األعظم

ناط�����������������ق أنص����������������������������ار الله: ساح�����������������ات

ي�������������ك�������������ش�������������ف ح��������ق��������ي��������ق��������ة 
امل�����ف�����اوض�����ات وي��������رد ع��ل��ى 
م��غ��ال��ط��ات رئ��ي��س امل��ؤمت��ر

رئي�����������������������س الثوري����������������ة العل����������������������يا:

اس�����������������ت�����������������ع�����������������راض ال�����������ع�����������ض�����������ات 
ل����������ي����������س ب�������ال�������ت�������ح�������ش�������ي�������د ل�����غ�����ي�����ر 
اجل�����ب�����ه�����ات ون������دع������و إل��������ى إس����ن����اد 
اجل�������ب�������ه�������ات اخل������م������ي������س امل����ق����ب����ل

الدف�������������ع������������ات 
العسكرية املتخرجة 

م����ن  اس��������ت��������رات��������ي��������ج��������ي  م�����������خ�����������زون   ..
ص������واري������خ ب���ال���س���ت���ي���ة ب����ش����ري����ة وم�����دد 
وظ������ه������ي������ر احل�������س�������م واالق������ت������ح������ام������ات
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عل��ق حممد عب��د ال�صالم ناط��ق اأن�صار اهلل على 
مغالط��ات وردت يف كلم��ة رئي���س ح��زب امل�ؤمت��ر 
ال�صعب��ي الع��ام ، كا�صفا عن الكث��ر من املغالطات 

وردت يف ثنايا كلمته التي األقاها �صباح الي�م.
وفيما يلى ن�س ردود عبد ال�صالم:

اإمن��ا  متكامل��ة،  ومنظ�م��ة  �صامل��ة  اجلبه��ات 
الع�صكري��ة كان��ت وظل��ت ول تزال له��ا الأول�ية، 
ول�له��ا ول���ل �صم���د اأبط��ال اجلي���س واللجان 

ال�صعبية لنهار كل �صيء و�صاع البلد.
وكان لكم ...اأنتم دهاقنة ال�صيا�صة -كما ت�صم�ن 
ل���ا م��ا لديك��م م��ن اأدوات لدعم  اأنف�صك��م- اأن ُتفِعّ

اجلبهة الع�صكرية لكن ل ذا تاأتى ول ذا ح�صل.
وب�صاأن املالزم، فم�صحك اأن تتحدث عنها واأنت 
نَعْت م��ن م�اقف  م��ن عرفَت قب��ل غ��رك م��اذا �صَ
واأحي��ت م��ن مب��ادئ �صم��دت يف وج��ه احل��روب 
يف  املي��دان  يف  فعَله��ا  ت�صن��ع  ت��زال  ول  ال�ص��ت، 
م�اجه��ة العدوان، ومتنع على الغ��زاة اجلدد اأن 

يبتلع�ا اليمن.
وه��ي – بكل ت�ا�صع- م��ا لدينا من ثقافة تدعم 
معن�ي��ا اجلبه��ة الع�صكري��ة، فق��دم م��ا لدي��ك من 
تعبئ��ة تع��زز العقي��دة القتالي��ة الدفاعي��ة للبلد، 

بعيدا عن الهمز واللمز.
وه��ذا وح��ده كاف للدللة عل��ى اأن وق�فك �صد 
ال�صراك��ة خي��ار وق��رار، ولي���س نت��اج اإ�صكالي��ة 

قان�نية اأو د�صت�رية.
وتبقى ق�صايا اأخرى ن��صحها كما يلي:

ب�صاأن اللجنة الث�رية العليا، فقد جرى التفاق 
عل��ى اإنه��اء دوره��ا الإ�ص��رايف عل��ى امل�ؤ�ص�ص��ات 
احلك�مية وهذا ه� الذي ح�صل، اإذ جرى الت�صليم 
والت�صل��م يف م�صه��د اجلمي��ع وبخط���ات م�ثق��ة، 
وكان التف��اق اأي�ص��ا اأن يت��م ا�صتيع��اب اللج��ان 

الث�رية، وهذا ما مت عرقلته!
وم��ا تق�م به اللجن��ة الث�رية العلي��ا حاليا ه� 
ممار�ص��ة دوره��ا ال�صعبي والجتماع��ي والث�ري 
مب��ا ي�ص��ب يف م�صلح��ة رف��د اجلبه��ات مل�اجه��ة 
عدوان تلكاأت اأنت عن م�اجهته، وحتملت اللجنة 
الث�رية عبء التح�صي��د اإلى جانب باقي املك�نات 

ال�صيا�صية احلرة.
م��ص�ع املكتب التنفي��ذي فه� خا�س باملكاتب 
التنفيذي��ة لأن�ص��ار اهلل، ول عالقة له باحلك�مة ل 
من قريب ول من بعيد، كحال ما لدى الأحزاب من 

جلان عامة ودائمة وعائمة.
وفيم��ا قي��ل ع��ن ا�صتدع��اء ال���زراء وال���كالء 
واملدراء واملحافظني فقد تكفل بذلك حزب امل�ؤمتر، 
دارجا على عادته القدمي��ة، وذلك ه� الذي ق�صى 
على مفه�م الدولة، وح�لها اإلى ممتلكات حزبية.

بالن�صب��ة للم�ارد، ف��ال حتتاج اإل��ى كثر كالم، 
فال���زارات الإيرادي��ة باأكملها م��ن ح�ص�س حزب 
امل�ؤمت��ر، واملطالبُة مبعرفة اأي��ن ُت�صرف مردودٌة 
عليه، ون�ؤكد على �صرورة تقدمي ك�صف عام ليطلع 
ال�صع��ب عل��ى حج��م امل���ارد، واأين ذهب��ت قليلة 
كان��ت اأو كث��رة ب��ل ومكا�صفة حقيقي��ة عن حجم 
حتدي��ات احل��رب ونفقاته��ا مل��ا يق��ارب 900 ي�م 
تقريب��ا وبال مقارنه باحلرب عل��ى اجلن�ب والتي 
ا�صتم��رت 70 ي�ما فقط ولي���س بزخم هذه احلرب 

ال�صاملة وكم احتاجت من نفقات .
مزاع��م اأن الت�صحي��ح الق�صائ��ي �صيدف��ع نح� 
النف�ص��ال ع��ذر اأقبح من فع��ل، اإذ اجلن�ب حتت 
الحت��الل الماراتي وال�ص�داين ، ول يالم املجل�س 
ال�صيا�ص��ي الأعلى عدم قدرت��ه على فر�س قراراته 
هن��اك ،ول يعني ذلك قب�ل بالنف�صال ول تعزيزا 
ل��ه وق��د اأجاب عل��ى ذلك رئي���س اللجن��ة الث�رية 

العليا مبا فيه الكفاية .
نحن حري�ص���ن على اإ�ص��الح الق�صاء وتعزيز 
دوره للقي��ام مبهامه ول�صنا خايف��ني من ذلك بينما 
غرنا لديهم ما�صي فاح�س يف الف�صاد ولديهم عق�د 
جمحف��ة ا�صت�ل�ا من خاللها على مقدرات ال�صعب 
وهم حري�ص�ن على عرقلة اي خط�ات يف الق�صاء 

حتى لتنك�صف �ص�ءاتهم واأخطائهم.
عم��ل امل�صرف��ني يف املحافظ��ات ين��درج �صم��ن 
الن�ص��اط ال�صعبي والجتماع��ي لأن�صار اهلل، وهو 
كغ��ره م��ن الأن�صط��ة التابع��ة لبقي��ة الأح��زاب 

ال�صيا�صية وهذا مكف�ل للجميع، علما باأنه مل مُتنع 
الأحزاب م��ن فعالياتها مع اأن معظَمها غر معنية 
برف��د اجلبه��ات ومل ت�صت�عب املرحل��ة مقت�صرة 
على التجيي�س احلزبي، دائرَة الظهر عن متطلبات 
املعركة التي يخ��صها ال�صعب اليمني يف م�اجهة 

حتالف العدوان.
اأما الإ�صارة اإلى امليلي�صا فلم يكن مفاجئا، بقدر 
م��ا ك�صف حقيقة اأن الت�ص�ي��ه بحق اأن�صار اهلل هي 
نت��اج ت�جيه��ات مبا�صرة ت�صل من غ��رف عمليات 

العدوان، يندرج �صمن ت�زيع الأدوار فقط.

أخبار محلية

ناطق أنصار الله: يكشف حقيقة املفاوضات ويرد على مغالطات رئيس املؤمتر

محمد عبد السام يكشف عن حقيقة 
املفاوضات في جنيف وعمان والكويت 

جدد ناطق اأن�صار اهلل ورئي�س وفدهم املفاو�س حممد عبد ال�صالم التاأكيد على اأن ق�ى العدوان 
مل يك��ن لديه��ا اأي نية نح� اإح��الل ال�صالم ط�ال الف��رة املا�صية رغم امل�صاع��ي احلثيثة وج�لت 

املفاو�صات التي قادها ال�فد ال�طني املفاو�س.
واأو�ص��ح عب��د ال�صالم خ��الل ا�صتعرا�صه ي���م ال�صبت - يف كلمة ل��ه األقاها اأم��ام ح�صد كبر من 
عق��الء وحكماء اليمن - ملراحل وج�لت املفاو�صات وم�صاع��ي اأن�صار اهلل وال�فد ال�طني لإيقاف 
الع��دوان واإحالل ال�ص��الم، م�ؤكدا اأن كافة جه���د اأن�صار اهلل وال�فد ال�طن��ي املفاو�س ا�صطدمت 

بتعنت وعنجهية دول العدوان ومتاهي املبع�ث الأممي اإ�صماعيل ولد ال�صيخ معها.
وق��ال عب��د ال�صالم اأن جه�د اأن�ص��ار اهلل لتحقيق ال�صالم بداأت قبل الع��دوان من خالل زيارة قام 
بها مطلع العام 2015م اإلى ال�صع�دية لإزالة املخاوف التي ت�جد لدى الأ�صقاء يف اململكة العربية 

ال�صع�دية من ث�رة 21 �صبتمرب، لكن النظام ال�صع�دي بداأ عدوانه يف مار�س.
وحت��دث عبدال�ص��الم اأنه ومنذ بداأ الع��دوان حترك اأن�صار اهلل لإيجاد حل���ل �صيا�صية و�صارك�ا 
�صم��ن ال�ف��د ال�طني يف مفاو�ص��ات "جنيف 1" و "جني��ف2" ومفاو�صات الك�ي��ت بالإ�صافة اإلى 

مفاو�صات وتفاهمات م�صقط.
م�صرًا اإلى اأن م�صاعي اأن�صار اهلل مل تقت�صر على املفاو�صات برعاية الأمم املتحدة بل �صع�ا اإلى 
فت��ح م�ص��ار جديد للح�ار املبا�صر مع ال�صع�دية من خالل تفاهمات ظهران اجلن�ب التي مت خاللها 

ت�قيع عدة اتفاقيات مع الطرف ال�صع�دي.
واأ�صار ناطق اأن�صار اهلل على اأن تلك اجله�د كانت ت�صطدم يف كل مرة بالتخ�ين الداخلي وتعنت 

ق�ى العدوان التي مل تلتزم باأي اتفاق اأو تفاهم مت الت��صل اإليه بني الطرفني.

أحزاب اللقاء املشترك ترحب بخطاب قائد الثورة وتعتبره برنامج عمل للفترة القادمة

حجة : مسيرة حاشدة ألسر شهداء احملافظة وفاء ودفاعا عن تضحيات الشهداء واملطالبة بتفعيل دور حكماء وعقاء اليمن .

رحبت اأحزاب اللقاء امل�صرك بخطاب قائد 
الث���رة ال�صي��د عبدامللك ب��در الدين احل�ثي 
واعتربت��ه برنامج عمل للف��رة القادمة كفيال 
مب�اجه��ة العدوان وت�حي��د ال�صف ال�طني 

وم�اجهة الف�صاد وتفعيل م�ؤ�ص�صات الدولة.
واأدان��ت الأح��زاب يف بالغ �صحف��ي �صدر 
عن��ه م�ص��اء ال�صبت حم��اولت م��ن و�صفتهم 
بالبع���س جلر البلد اإل��ى ات�ن فتن��ة داخلية 
واإع��ادة عجلته الى ال�راء ب��صائل واأ�صاليب 
بات��ت مك�ص�فة ومف�ص�ح��ة وتخدم العدوان 

ومرتزقته بالدرجة الأولى
م�ص��اء  ال�صحف��ي  بالغه��ا  يف   ولفت��ت 
الي�م اأن العم��ل ال�صيا�ص��ي ال�طن��ي بحاجة 
للقيادة امل�صئ�لة التي حتافظ على ت�صحيات 

ابناء ال�صع��ب اليمني وق�افل ال�صهداء الذين 
قدم�ا يف جبهات العزة والكرامة.

واأك��دت اأح��زاب اللق��اء امل�ص��رك على اأن 
اليمن ل يحتمل ا�صتمرار املزايدات ال�صيا�صية 
العق��ل  منط��ق  ال��ى  الع���دة  ينبغ��ي  وان��ه 

وامل�صئ�لية قبل ف�ات الوان.
واللج��ان  اجلي���س  رج��ال  نا�ص��دت  كم��ا 
ال�صعبي��ة برفع وترة ادائه��م يف ظل ت�صعيد 
الع��دوان، كما دعت ابناء ال�صعب اليمني ويف 
مقدمته��م اأع�صاء اأحزابن��ا يف اللقاء امل�صرك 
مبختل��ف م�اقعه��م احلزبية ال��ى تاأجيل كل 
املربجم��ة  ال�صيا�صي��ة  وامل�صاري��ع  اخلط��ط 
وجع��ل الول�ي��ة لرف��د اجلبه��ات بالرج��ال 
وامل��ال دفاع��ا عن الر���س والعر�س ك�اجب 

مقد�س.
الجتماع��ات التح�صري��ة حلكماء اليمن: 
رف��د اجلبه��ات بالق�افل انطالقا م��ن �صاحات 

ث�رة �صبتمرب �صرورة ق�ص�ى
يف  التح�صري��ة  الجتماع��ات  اأك��دت 
العا�صمة �صنعاء وعم�م املحافظات حلكماء 
وعقالء اليمن، الي�م الثنني، على اأهمية رفد 
اجلبهات بالق�اف��ل انطالقاً من �صاحات ث�رة 

ال� 21 من �صبتمرب. 
وانعق��دت اجتماع��ات حت�صرية م��صعة 
للحكم��اء والعقالء من قبائل ط���ق �صنعاء، 
ويف حمافظ��ة �صع��دة وذم��ار واإب وعم���م 
املحافظ��ات للتدار�س �صب��ل م�اجهة  ت�صعيد 

العدوان ال�صع�دي الأمريكي. 

و�ص��دد حكم��اء وعق��الء املحافظ��ات عل��ى 
�صرورة امل�صاركة الفاعلة يف احل�صد املرتقب 
دع��م  �ص��رورة  وعل��ى  املقب��ل،  اخلمي���س 
اجلبهات بالق�افل انطالقاً من �صاحات الث�رة
واأك��د املجتمع���ن عل��ى ال�صتع��داد التام 
مل�اجه��ة الت�صعي��د بالت�صعيد تلبي��ة لدع�ة 
قائ��د الث���رة ال�صي��د عب��د املل��ك ب��در الدين 
احلوث��ي، كم��ا بارك��وا النق��اط ال��واردة يف 

خطاب قائد الث�رة.
وطالب���ا بت�صكي��ل جل��ان مركزية حللحلة 
ال�ص��كالت وتقيي��م اأداء م�ؤ�ص�ص��ات الدول��ة 
وت�صحي��ح  والق�ص��اء  الرقاب��ة  وتفعي��ل 
ال�صراك��ة، م�صددي��ن عل��ى �ص��رورة متا�ص��ك 

اجلبهة الداخلية.

خ��رج املئ��ات م��ن اأبن��اء واأق��ارب ال�صه��داء م��ن جميع 
مديري��ات املحافظة �صباح الي�م يف م�صرة حا�صدة تعبرًا 
عن رف�صه��م املتاجرة بت�صحيات ودم��اء ال�صهداء يف �صبيل 
اهلل من اأجل عزة وكرامة ال�طن م�ؤكدين لالأعداء واملرتزقة 
والعمالء واخل�نة باأن هذه الدماء �صتالحقهم حتى تبيدهم 

باأذن اهلل.
و�ص��دد املحت�ص��دون عل��ى �ص��رورة م�اجه��ة الع��دوان 
والت�ص��دي له على خمتل��ف ال�صعدة معلن��ني ا�صتنفارهم 
الكام��ل �ص��د املخطط��ات اجلدي��دة للع��دو الت��ي ت�صتهدف 
اجلبه��ة الداخلية عرب العم��الء وامل�صب�ه��ني، م�ؤكد باأن ل 
خي��ار غر امل�اجه��ة وع��دم ال�صت�صالم ولن يك���ن ال�طن 

وكرامته للبيع اأو للمقاي�صة ول للم�صاومة.
وطال��ب اأق��ارب ال�صهداء مبحاكم��ة اخلالي��ا الإجرامية 
والق�ص��اة والربملاني��ني وكل اخل�ن��ة يف فن��ادق الريا���س 
وم��ن ي�صانده��م من الداخل .. كم��ا اأعلن���ا تاأييدهم املطلق 

ملطالب��ة ال�صي��د عبد امللك بدر الدي��ن احل�ثي يف تفعيل دور 
حكماء وعق��الء اليمن يف النه��س ب��صع ال�طن يف خمتلف 
املجالت واحلفاظ على متا�ص��ك اجلبهة الداخلية م�ؤكدين 

عل��ى م�صيه��م يف درب ال�صهداء وم�ا�صل��ة اجلهاد يف �صبيل 
اهلل حت��ت راية احلق وقيادة قائد الث���رة ال�صيد عبد امللك 

بدر الدين احل�ثي حفظة اهلل.

ت����ع����ي����ن ال������ل������واء 
ع�������������ب�������������د ال����������ل����������ه 
ي���ح���ي���ى احل����اك����م 
رئ�����ي�����س�����ًا ل��ه��ي��ئ��ة 
االس����ت����خ����ب����ارات 
ب��������وزارة ال���دف���اع
 20 الأح��د  م�ص��اء  �ص��در 
اأغ�صط���س 2017 ق��رار رئي�س 
املجل�س ال�صيا�صي الأعلى رقم 
)53( ل�صن��ة 2017م بتعي��ني 
الل�اء عب��د اهلل يحيى احلاكم 
رئي�ص��ا لهيئ��ة ال�صتخب��ارات 

ب�زارة الدفاع.

احلكومة تلتزم في اجتماع مشترك في البرملان 
بصرف راتب قبل إجازة عيد األضحى

التزم��ت حك�مة النقاذ ال�طنى ب�صرف مرتب ملنت�صبي الدفاع والأمن واملتقاعدين 
وكافة م�ظفي اجلهاز الإداري يف الدولة وذلك قبل اإجازة عيد الأ�صحى املبارك.

جاء ذلك خ��الل اإجتماع �صم رئي�س جمل�س الن�اب ورئي�س واأع�صاء حك�مة النقاذ 
ال�طن��ي، حيث  اأكد اأع�صاء املجل���س يف �صياق نقا�صهم �صرورة اخلروج بحل�ل عملية 
خا�صة ما يتعلق مب��ص�ع �صرف املرتبات ملنت�صبي الدفاع والأمن واملتقاعدين وكافة 
م�ظف��ي اجلهاز الإداري يف الدول��ة.. وفيما يتعلق مب��ص���ع ال�صجناء حث الإجتماع 
اللج��ان املكلف��ة واملعني��ة مب��ص�ع ال�صج���ن وال�صجن��اء اإتخاذ الإج��راءات الالزمة 

باإطالق من مل تثبت اإدانتهم واإحالة من ثبتت اإدانتهم اإلى الق�صاء.. 
وقد حيا الإجتماع اأبطال اجلي�س واللجان ال�صعبية املرابطني يف اجلبهات دفاعا عن 

ال�طن و�صيادته وامنه وا�صتقراره.
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يطمعون...و�ل�شع���ب حا�شر....و�إل���ى �شاحات �لثورة عائٌد وهو فيه���ا مل يغادر... ال عدو�ن يرديه...وال ح�شاٌر يفنيه..وال �أمٌم تُغويه..وال مبادر�ٌت تلهيه.....�شعٌب �أتى للأر�ض معجزًة...وعليه جرائمالعدوان
�جتم���ع �أ�ش���ر�ُر �لعامل..عت���و� ..فنازلهم باحلق..و��شتقوى عليهم بقوة �لرب....، ومن ��شتقوى باهلل َغلَب وما ُغلب...َهَزم وما ُهِزم....وخ�شيًة من ف�شيحة �لهزمية �أمام �شعب فقري �حلال...يهرُب 
�الأعد�ءُ يف كل مرة �إلى حائط �ملبكى يف جمل�ض �الأمن و�الأمم �ملتحدة وباقي �ملنظمات �ملنفلتة ..متباكني على �ل�شلم و�لوئام...وهم لعنة �هلل عليهم من �شنو� �حلرب بغيا وظلما وعدو�نا..وملا عجزو� 
ع���ن قه���ر �لرجال...وُغِلبو� �أم���ام �إر�دة �لقتال...رفعو� �ل�شارةَ �خل�شر�ء..و�الأر�ُض حممرةٌ بالدماء...و�لطري�ُن يف �الأجو�ء...و�حل�شاٌر م�شتد عل���ى جميع �الأنحاء...ويقولون تعالو� �إلى كلمة �شو�ء....ال 

و�هلل ما كانت �شو�ًء..�إال بعد �أن تُ�شَوّى مدنهم باالأر�ض..، وت�شوُدّ وجوههم ذال وعار� وهزمية...وي�شطُع �ليمُن على جبني �لدهر..بلًد� عظيم �ل�شرب...حليَف �لن�شر.

ب��ي��وت اآلم��ن��ن تقصف م��ن ع���دوان حت��ال��ف ال��ع��رب��ان امل��س��ن��ود أمريكيًا

ف������اع������ل ب������ش������ك������ل  ي������ن������ت������ق������د ذل��������������ك  م�����������ن  ال�������ي�������م�������ن دون  أط�����������ف�����������ال  ت�������ف�������ت�������رس  احل������������������رب وال����������������غ����������������ارات اجل�����������وي�����������ة 

● غ��ارة لط��ران الع��دوان الأمريكي 
ال�صع�دي على مديرية الظاهر

● اأ�صرار مادية يف ممتلكات امل�اطنني 
ج��راء الغارتني عل��ى منطق��ة اآل ال�صيخ 

مبديرية منبه
�صع���دي  �صاروخ��ي  ق�ص��ف   ●

ي�صتهدف منطقة اآل مقنع مبديرية منبه
● ق�صف �صاروخي �صع�دي ي�صتهدف 

مناطق متفرقة من مديرية رازح
�صع���دي  �صاروخ��ي  ق�ص��ف   ●
ي�صتهدف منطقة اآل ال�صيخ مبديرية منبه
● ا�صت�صهاد م�اطن اأ�صيب بجروح يف 

الق�صف ال�صاروخ��ي ال�صع�دي على 
مناط��ق متفرقة م��ن مديرية 

رازح

الأمريك��ي  الع��دوان  ط��ران   ●
ال�صع���دي ي�صن غارة عل��ى نقيل غيثان 

مبديرية منبه
● ق�صف �صاروخي �صع�دي ي�صتهدف 

مناطق متفرقة من مديرية منبه
الع��دوان  لط��ران  غ��ارات   3  ●
ال�صع���دي على منطقتي امللي��ل و خليقا 

مبديرية كتاف 
● غ��ارة لط��ران الع��دوان الأمريكي 

ال�صع�دي على مديرية باقم
● اإ�صاب��ة م�اط��ن من اأبن��اء مديرية 
احل��دود  حر���س  بن��ران  رازح 

ال�صع�دي
ط��ران   ●
ن  ا و لع��د ا
يك��ي  مر لأ ا
ي  د ل�صع��� ا
غارتني  ي�صن 
المارة  عل��ى 

مبديرية كتاف
غ��ارات   4  ●
الع��دوان  لط��ران 
الأمريك��ي ال�صع���دي على 
املالحي��ط  منطق��ة 

مبديرية الظاهر
● غارتني لط��ران العدوان الأمريكي 

ال�صع�دي على مديرية باقم 
● غ��ارة لط��ران الع��دوان الأمريكي 
ال�صع���دي عل��ى منطقة خليق��ا مبديرية 

كتاف
● 6 غارات لطران العدوان الأمريكي 

ال�صع�دي على مديريتي منبه و كتاف
● ق�صف �صاروخي ومدفعي �صع�دي 

ي�صتهدف منطقة الغ�ر مبديرية غمر 
● غارتني لط��ران العدوان الأمريكي 
ال�صب��ة  منطقت��ي  عل��ى  ال�صع���دي 

واملالحيط مبديرية الظاهر
● غارتني لط��ران العدوان الأمريكي 

ال�صع���دي على منطقتي ر�صاحة وخليقا 
مبديرية كتاف

● 3 غارت لطران العدوان الأمريكي 
ال�صع�دي على مديرية باقم 2 منهن على 

�صيارة احد امل�اطنني 
● غ��ارة لط��ران الع��دوان الأمريكي 
القطين��ات  منطق��ة  عل��ى  ال�صع���دي 

مبديرية باقم
● ق�صف �صاروخي �صع�دي ي�صتهدف 

مناطق متفرقة من مديرية رازح
● غارتني لط��ران العدوان الأمريكي 
ال�صي��خ  اآل  منطق��ة  عل��ى  ال�صع���دي 

مبديرية منبه

ص��������������������������������������������������������ع��������������������������������������������������������دة

ح�����������������������ج�����������������������ة 

استهداف األحياء السكنية من قبل العدوان جرائم حرب

● ط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�صع�دي ي�ص��ن 5 غارات 
على مديرية ميدي

● 9 غ��ارات لط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�صع�دي على 
مديريتي حر�س و ميدي

● ط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�صع�دي ي�ص��ن 5 غارات 

على مديريتي حر�س و ميدي
● 8 غ��ارات لط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�صع�دي على 

مديريتي حر�س و ميدي
● طران الع��دوان الأمريكي ال�صع���دي ي�صتهدف بغارة 

�صيارة حمملة بخاليا نحل يف مديرية حران

● ط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�صع�دي ي�ص��ن 9 غارات 
على مديرية ميدي

● غارتني لطران العدوان الأمريكي ال�صع�دي على خميم
● ط��ران الع��دوان يدمر من��زل اأحد امل�اطن��ني بغارة يف 

منطقة دوار مبديرية م�صتبا

الفظائع املرتكبة بحق اليمنين خال أعوام من العدوان أكثر من أن ُتروى

بصمت العالم عن جرائم 
السعودية يقتل األطفال 

باألسلحة األمريكية
● غ��ارة لط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�صع���دي عل��ى 

مديرية �صرواح
● ط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�صع�دي ي�ص��ن 3 غارات 

على مديرية �صرواح

 3 غ��ارات لط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�صع���دي على 
مديرية �صرواح

● 8 غ��ارات لط��ران الع��دوان الأمريك��ي ال�صع�دي على 
مناطق متفرقة يف مديرية �صرواح

● ط��ران الع��دوان ي�صن غ��ارة على م��زارع اآل ال�صقاف 
مبنطقة احلزم ب حريب القرامي�س 

● مرتزق��ة الع��دوان  ي�صتهدف���ن مدر�صة الأم��ل ومنازل 
امل�اطنني مبنطق��ة احلزم يف حري��ب القرامي�س بالق�صف 

املدفعي
● ط��ران الع��دوان  ي�ص��ن غارت��ني على مديري��ة حريب 

القرامي�س

لن نسامح كل من تاجر بدمائنا 
وباعها بأبخس األثمان

● طران العدوان الأمريكي ال�صع�دي ي�صن 3 غارات على احلثرة
● 3 غارات لطران العدوان الأمريكي ال�صع�دي على جبل العم�د يف اخل�بة

● غارة لطران العدوان الأمريكي ال�صع�دي على وادي جارة
● طران الأبات�صي ي�صتهدف احلثرة ب�صاروخني 

● طران العدوان الأمريكي ال�صع�دي ي�صن 19 غارة على ميدي و الط�ال

أين العالم من كل هذه اجلرائم بحق النساء واألطفال وبحق اإلنسانية 

م�������������������������������������������������������أربم�������������������������������������������������������أرب

• عم��ران : غ��ارة لط��ران الع��دوان الأمريك��ي 
ال�صع�دي على مديرية ح�ث

الأمريكي  العدوان  لطران  غ��ارات   4  : •جنران 
ال�صع���دي عل��ى م�ق��ع الطلع��ة، وغارت��ني على 
ال�صبكة، وغ��ارة على جبال علي��ب قبالة جنران، 

و3 غارات على جبل الدود
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  غ��ارة   : •�صب���ة 

ال�صع�دي على دار اآل من�صر يف بيحان
•احلدي��دة : حتليق ومت�صيط لطران الأبات�صي 

على مديرية اخل�خة 
•�صنع��اء : غارت��ني لطران الع��دوان الأمريكي 

عل��ى  وغارت��ني  نه��م،  حري��ب  عل��ى  ال�صع���دي 
العا�صم��ة �صنع��اء احدهما ب��� حديقة21�صبتمرب 

والأخرى ج�لة اآية
الأمريك��ي  الع��دوان  لط��ران  غ��ارة   : •نه��م 

ال�صع�دي على منطقة حريب نهم يف مديرية
•اجل���ف : غارت��ني لطران الع��دوان الأمريكي 

ال�صع�دي على مديرية املت�ن
وتاأت��ي ه��ذه املج��ازر يف �صي��اق جرائ��م العدوان 
وح��رب الإب��ادة اجلماعي��ة التي ينفذه��ا حتالف 
العدوان الهمجي بحق اأبن��اء ال�صعب اليمني بعد 

اأن عجز عن تنفيذ خمططاته الدنيئة يف اليمن.

ت�����������������������������������������������������������������ع�����������������������������������������������������������������ز

ت�����������������������������������������������������������������ع�����������������������������������������������������������������ز

يقتلون املدنين ثم يذهبون لاحتفال في "األمم املتحدة"
● طران العدوان يعاود بغارتني على �صرق يختل مبديرية املخا

● غارتني لطران العدوان الأمريكي ال�صع�دي على مديرية م�زع
● غارة لطران العدوان الأمريكي ال�صع�دي �صرق مع�صكر خالد مبديرية م�زع

● طران العدوان الأمريكي ال�صع�دي ي�صن 3 غارات على مديرية م�زع
● غارتني لطران العدوان الأمريكي ال�صع�دي على وادي م�زع

● 3 غارات لطران العدوان على مناطق الهاملي و�صمال يختل مبديرية املخا
● غارتني لطران العدوان الأمريكي ال�صع�دي على مديرية م�زع

● غارة لطران العدوان على جبل ال�صبكة يف مديرية م�زع

ف���ي م���وط���ِن ال��ي��م��ن احمُل���اص���ر ش���ّرَع 
���م���ا ال������ع������دواُن ق����ت����َل األب�����ري�����اء وع���َمّ

؟؟
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بالق��در الذي اأخ��ذ فيه النقا�س ح���ل تداعيات 
الندح��ار ماأخ��ذًا كب��رًا م��ن الأف��كار واملفكرين 
ال�صراتيجيني، فاإن ع�ام��ل جناح ال�صيد القائد 
وقادة اجلي���س واللجان ال�صعبية يف ت�صطر هذه 
امللحم��ة ال�طني��ة العظمى مل تكن اأق��ل �صاأناً من 
م���ارد النقا���س نظرًا لف��رادة احل��دث والتجربة 
ولتمي��ز النطالق��ة والروؤي��ة، يف ظ��ل متكن روح 
النهزام يف نف�صية امل�اطن العربي وامل�صلم عم�ماً 
ولتجذره��ا يف اإرادته امل�ص��ادرة، ولقناعة معظم 
النا�س بع��دم اإمكانية هزمي��ة التحالف المريكي 
الغنى ماليا والعت��ى ع�صكريا والو�صع حتالفا 
اقليمي��ا ودوليا مل يحدث عل��ى اي بلد بالعامل اإل 

اليمن لذلك و�صف�ه بالتحالف 
ينع��دم  مع��ادلت  ل�ج���د  يقه��ر  ل  ال��ذي 
فيه��ا التكاف���ؤ ال�صراتيج��ي وخ�ص��ص��ا امل��ايل 
ت�صب��ح  بحي��ث  قلبه��ا  واإمكاني��ة  والع�صك��ري 
ه��ذه التكن�ل�جي��ا يف م�اجه��ة الإرادة اليمني��ة 
احلي��ة، ولعل الأدبي��ات ال�صيا�صي��ة والع�صكرية 
والثقافي��ة �صتزخر خالل الف��رة القادمة بالكثر 
م��ن الكتابات الرثية بحقائقها وا�صرارها التي من 
املمكن اأن تتناول النتفا�صة الع�صكرية اجلهادية 
ال�صعبية اليمنية التي فجرها ال�صيد القائد ب�جه 
ال�صتعم��ار والرهاب كاأه��م انتفا�ص��ة ع�صكرية 
�صعبي��ة يف الق��رن احل��ادي والع�صري��ن يق�ده��ا 
ال�صيد القائد ال�صاب املجاهد ب�جه اخطر حتالف 
دويل واقليمي �صد بل��د فقر مل يحظ باأي دعم او 
م�صاندة من اأحد . بل العامل �صد اليمن اجمال ال 

من رحم ربي بالكلمة فقط....

نتائج وحقائق التنسى:
1 على الصعيد الوطني :

العروب��ي  و  ال�طن��ي  البع��د  تكري���س   / اأ 
وال�صالم��ي لليم��ن وا�صتبعاد الره��ان على جميع 

اخليارات الأخرى.
ب / انت�صار جتربة الإرادة ال�صعبية الع�صكرية 
ومعادلته��ا بامل�اجهة والتح��دي ب�جه ق�ى ال�صر 

وال�صتعمار.
ج / ت�صكل معادلت ع�صكرية و �صيا�صية جديدة 
ذات مع��اين جدي��دة لليم��ن ويف اليم��ن واجلزي��رة 

العربية واملنطقة.
د / انت�ص��ار اليمن بكل فئاته ومك�ناته للحفاظ 
عل��ى �صيادت��ه وكرام��ة �صعب��ه وتقدمي��ه ال�ص��كل 
واأخالقي��ات  امل�اجه��ة  يف  الراق��ي  احل�ص��اري 

احلروب يف الإدارة وال�صيطرة .
ه��/ نه�صة مين جدي��د فكريا و ثقافيا و�صيا�صيا 
وع�صكريا واقت�صاديا ومعرفي��ا واجتماعيا بكل ما 

تعني��ه الكلم��ة كلبنة اولى لنه�ص��ة �صتنطلق بقّ�ة 
بعد النت�صار النهائي ...

على صعيد اجلزيرة العربية:
اأ / اإحل��اق هزمي��ة نف�صي��ة وع�صكري��ة ومالي��ة 
للجي���س ال�صع���دي والمارات��ي. و�صح��ق الهيبة 
ال�صيا�صية والإعالمية والدينية واملالية لل�صع�دية 

الإرهابية...
و�صيا�صي��ة  وا�صتخباري��ة  امني��ة  / هزمي��ة  ب 
للمخطط��ات والق��رارات ال�صع�دي��ة والإماراتي��ة 
املتعلق��ة باليم��ن كجغرافي��ا واجلبه��ة الع�صكرية 

ال�صرتاتيجية كميزان فر�ض و�صرط وتغيري...
ج/ �صق��وط الأح��ام ال�صتعماري��ة التو�صعي��ة 
الغ��ر مبا�صرة واملبا�ص��رة وامل�صاري��ع التمزيقية 
ك�صيا�ص��ة �صع�دية-اماراتي��ة- �صهي�ني��ة يف كل 
املحافظ��ات املحتلة نتيجة املعرك��ة امل�ازية التي 
يخ��صه��ا رج��ال ال�طن �ص��را بالأرا�ص��ي املحتلة 
ب��كل ال��صائ��ل التي جتع��ل الغ��زاة ل ينام�ن ول 

ي�صتقرون ابدا...
د / ع��زل العدو ال�صع�دي الرهابي عن حميطه 
واإحي��اء ع�ام��ل العداء له��ذا الع��دو الرهابي مع 
جرانه كقطر وغرها وهذه نتائج الهزمية باليمن 
ونق��ل املعرك��ة كمرحل��ة جاري��ة اإل��ى عق��ر داره 

وحميطه.
ه�� / طرح م��ص���ع م�صتقبل النظام ال�صع�دي 
يف املنطق��ة بنقا���س �صع���دي داخل��ي ح��اد اآخ��ذ 
ا�ص��كاًل انق�صامية حادة يف ال��صط امللكي واجل�ار 
اجلغ��رايف ع��رب ال�صيطن��ة والعن�ص��رة والتاأجيج 

باأدوات داخلية وخليجية.

على صعيد املنطقة العربية:
اأ / تعزيز ثقة امل�اط��ن العربي وامل�صلم بنف�صه 
وقدرات��ه وكرامت��ه من خالل اب��راز ما�صنعته ثقة 
امل�اطن اليمن��ي يف م�اجهة التحدي��ات والخطار 
وكيفي��ة النت�ص��ار بالعتم��اد عل��ى اهلل ث��م عل��ى 

الذات...
ب / تعزي��ز قدرت��ه عل��ى ال�صم���د وامل�اجه��ة 
وحتقيق الن�صران قرر واأراد وت�كل على اهلل لنيل 

العزة والكرامة بكل وعي وعزم.
ج / ا�صعال م�صاع��ر العداء للنظام ال�صع�دي و 
لأم��ركا والكيان ال�صهي���ين وم�اجهة م�صروعهما 
يف املنطق��ة م��ن خ��الل ك�ص��ف حقيقتهم م��ن ب�ابة 

العدوان على اليمن 
د/تر�صي��خ معتق��د ان ال�صع���ب ل تنت�ص��ر ال 
بقي��ادة قائد جماه��د �صجاع خمل���س حكيم طم�ح 

يقدم الغايل والنفي�س من اأجل ال�طن وال�صعب 
**على ال�صعيد العاملي:

الأمركي��ة  و  ال�صع�دي��ة  ال�صيا�ص��ة  ف�ص��ل   / اأ 
وامل�صاري��ع  اله��داف  حتقي��ق  يف  وال�صهي�ني��ة 

واملخططات بالق�ة الع�صكرية واملالية يف اليمن.
ج / ل م��كان لتطبيق الق��رارات الدولية مبنطق 
الق���ة يف اليم��ن ولي�س لل�صرعي��ة الدولية املرتهنة 

مكان يف اليمن اي�صا.
د / دخ���ل قائ��د اليم��ن و�صعب اليم��ن وجي�س 
اليم��ن وجل��ان اليم��ن اإلى �صم��ر وروؤي��ة �صع�ب 
الع��رب وامل�صلم��ني والعامل والع��راف القليمي 
و�صم�ده��م  �صجاعته��م  بجدارته��م  وال��دويل 
و�صربه��م وجلدهم وت�صحياته��م وباأ�صهم ال�صديد 

يف احلرب...
بالإ�صاف��ة اإل��ى العديد من احلقائ��ق التاريخية 

الكب��رة واملهم��ة والتي لن ت��ِع الأجي��ال احلالية 
كان��ت  التداعي��ات  ه��ذه  ولع��ل  منه��ا  القلي��ل  اإّل 
در�ص��اً بليغ��اً يف حياتنا وجتربتن��ا وتاريخنا حيث 
كان م��ن ال�ص��روري ال�صتف��ادة منه��ا يف ق��راءة 
ال�صراتيجي��ات احلاكم��ة لهذا املعرك��ة ال�طنية 
العظم��ى م��ن خ��الل درا�ص��ة ع�ام��ل جن��اح قائ��د 
الث�رة وان�صار اهلل لتزخيم هذا الجناز التاريخي 
وتعميم��ه والت��ي ميك��ن ال�ق���ف عن��د بع�صه��ا. 
لل�صي��د  اله��دف ال�صراتيج��ي  وح��دة وو�ص���ح 
القائد وان�ص��ار اهلل وبل�رة العه�د والطاقات بهذا 
الجت��اه. الت��زام اأول�ي��ة الث���رة واأول�ي��ة قتال 
الره��اب والغزاة و ال�صهاين��ة واملحتلني وت�فر 

المكانيات لذلك وت�ظيفها ب�صكل مبهر ..
و  املف��دى  القائ��د  ال�صي��د  جن��اح  ع�ام��ل  اإن 
ا�ص���د احلرب ال�طني��ة العظمى "رج��ال اجلي�س 
واللج��ان" ه��ي كث��رة و حتت��اج اإل��ى �صل�صلة من 
البح���ث الع�صكري��ة وال�صراتيجي��ة املنهجي��ة، 
تاأخ��ذ يف ا�ص��كالت م��ص�عي��ة وذاتي��ة وزمني��ة 
واأمني��ة  �صيا�صي��ة  بق��درة  ممزوج��ة  وامياني��ة 
وع�صكري��ة وثقافية لأن احل��رب ال�طنية العظمى 
�صد الغزاة واملرتزق��ة والرهابيني بحاجة لثقافة 
ع��زة وكرام��ة واباء و�صم���خ وحتري��ر ومقاومة 
وه��ذا ما كان ويك�ن، متتع بها قائد الث�رة وقيادة 
ان�ص��ار اهلل واجلي���س واللج��ان م��ن خ��الل العمل 
ال�طن��ي اجله��ادي ال�صراتيج��ي ال�صام��ل عل��ى 
تهيئ��ة ه��ذه الع�ام��ل واملناخات اخلادم��ة للعمل 
الدفاعي املقاوم وجناحاته، اأو من خالل الناأي بها 
عن املناخات امل�صرة التي قد ت�صهم �صلباً وتنعك�س 
عل��ى اأدائه��ا ودوره��ا يف ميادي��ن احل��رب ..واي 

ميدان هنا وهناك

فق��ط  هن��اك 
املي��دان  يف يف  و

ا�ص���د  ة ح�ص��رة  لع��ز ا
و  والت�صحي��ة  والمي��ان  واجل�ص��ارة  والكرام��ة 
البط�ل��ة ت�صع��ر كم هي �صغ��رة ه��ذه الدنيا وكم 
ه��ي �صغ��رة ممال��ك وم�صيخ��ات النف��ط وكم هم 
عظم��اء جي�س الن�ص��ار وجلان الن�ص��ار . وهناك 
اللج��ان  و  اجلي���س  ق�ص��ة  م��ن  �صيئ��اً  �صتع��رف 
ال�صعبي��ة وبط�لته��م، وميكنك بعده��ا اأن تقف يف 
نهاية ج�لتك حتت عل��م ال�صرخة لت�صمع اأ�ص�ات 
ال�صه��داء ت�ص��رخ يف وج��ه كل متاآم��ر: »ك��د كيدك 
وا�صع �صعيك ونا�صب جهدك ف�اهلل ل متح� ذكرنا 
ول ي�صقط عنك عار ما فعلت ولن ي�قف خمططاتك 
اإل جماهدينا الذين هم يف حماية �صعبنا وار�صنا «. 
الث�رة هي احلل.وانها لن تدوم حرب ال�صتنزاف 
الت��ي ينتهجه��ا الغ��زاة و الرهابي���ن واملتاآمرون 
�ص��د ال�ط��ن وال�صع��ب وان �صفينة ال�ط��ن تبحر 
بقبط��ان واح��د ول��ن تر�ص��� ال يف مر�ص��ى الع��زة 
والكرام��ة وال�صتق��الل فرغ��م الته�ي��ل والت�صليل 
والتخ�ي��ف والرهيب والقتل والعم��ال الهمجية 
امل�صتهدف��ة للممتل��كات وامل�اطن��ني فل��ن يج��دوا 
ال ري��ح الياأ���س والذل واله�ان.. حف��ظ اهلل ال�صيد 
القائ��د املجاه��د الثائر.حفظ اهلل اجلي���س واللجان 
وال�صع��ب وال�طن العزيز من �ص��رور ق�ى الظالم 

وال�صتعمار والرهاب..
كل ه��ذه احلقائ��ق والنتائ��ج مل ت��اأت م��ن فراغ 
وم��ن كالم مر�ص��ل او تغري��دات او من�ص���رات او 
مق��الت او هرطق��ات اأو�صطحات بل ات��ت من �صيد 
العم��ل والق���ل واجله��د وال�اق��ع و�صي��د الفك��ر 
والتخطيط والتنفيذ .اتت من �صاحب املقام الول 
وامل�ص�ؤولي��ة الرفع .اأتى بها ال�صيد القائد املجاهد 
ال�صي��د عب��د املل��ك احل�ث��ي حفظ��ه اهلل م��ن خالل 
م�صروع قراآين عاملي بنكهة مينية اخالقية ا�صالمية 
عروبي��ة ينه�س بالأمة وينقذها من الف�صاد والظلم 
والتمزق وال�صت�صالم والتبعية وازالة كل و�صاية 
وهيمن��ة اقليمي��ة ودولي��ة، ف�اجه ه��ذا امل�صروع 
الق��راآين املحمدي حتديات كربى وانفجرت حروب 
طاحنة لإخم��اده ولكن زاد ق���ة ومنعة وانت�صارا 
وا�صب��ح حدي��ث الع��امل، وجن��ح م�ص��روع القائد 
حفظ��ه اهلل جناحا عامليا اأج��رب ال�صع�دية وامريكا 
اإل��ى ت�صكي��ل حتال��ف اقليم��ي وعامل��ي ل�ص��ن اكرب 
واخط��ر واخب��ث ع��دوان �ص��د اليم��ن ال��ذي ف�صل 
وهزم وخ�صر وانك�صر وذل ومترغ يف طني الهزمية 
وج��اري كن�ص��ه وتنظيفه م��ن ار�س اليم��ن رويدا 
روي��دا ومرحل��ة مرحل��ة و�ص��ربا �ص��ربا ب��اإذن اهلل 
فاليمن مقربة الغ��زاة و�صيبقى اليمن عزيزا بقائد 

ال�فاء ورجال الت�صحية يف امليدان

حقق �ليمن �إجناز�ً ع�شكريا و�منيا و��شتخباريا تاريخياً يف �إطار �ل�شر�ع �ال�شرت�تيجي �شد ماموثة 
�ال�شتعمار "�مريكا" و�دو�تها �الإقليمية �الإرهابية "�ل�شعودية و�المار�ت و�لكيان �ل�شهيوين وغريها من 
�الدو�ت �لرخي�شة" ، باإجبارها والأول مرة على �النكفاء و�الندحار من فكرة �ل�شيطرة بالقوة �لع�شكرية 

حيث يجر حتالف �لعدو�ن �القليمي-�لدويل خلفه �أذيال �خليبة و�لذل و�لهزمية ، ودون �أن حتقق قيادته 
�ل�شيا�شية و�لع�شكرية �أي مكت�شبات �شيا�شية �و ع�شكرية �و �منية �و ��شتخبارية �أو حتى تفاو�شية، بعد 

�أكرث من عامني ون�شف من �لهز�ئم �ملتو�لية و�خل�شائر �ملرت�كمة �لتي طالتهم باالأذى �لنف�شي و�لع�شكري 
و�ل�شيا�شي و�ملايل و�العلمي و�ال�شتخباري مما جعل هذ� �حلدث و�حد�ً من �أهم �الأحد�ث على 

�ل�شعيد �لعاملي نظر�ً لتد�عياته �لكبرية و�لكثرية و�لتي كلما تك�شف فيها �شر من �أ�شر�ر �لهزمية جتلت 
معاٍن جديدة �شترتك للأجيال �لقادمة �إدر�كها وتف�شريها و�لتنعم بنتائجها �لذهبية لليمنيني و�لقا�شية 

للغز�ة و�ملرتزقة و�الرهابيني...

مــلـف 
خاص

معجزة حبست أنفاس العالں من الدهشة مبا صنعوه على األصعدة الثاثة ..
أب���������������������������������������������دًا.. ال��������������������ت��������������������اري��������������������خ  ي������������ن������������س�������������������������اه������������ا  ال  وح������������������ق������������������ائ������������������ق  ن���������������ت���������������ائ���������������ج 
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ظروف معقدة تثمر نتائج ممتازة
اأن  له���ؤلء  كي��ف  ث��م  قدمي��ة  ال�ص���ر  كاذب���ن 
والط��ران  مع�صك��رات  يف  وي�صتم��روا  ي�صتعر�ص���ا 
م�ج�د" هذا الن���س وامل�صم�ن مت تداوله تعليقاً على 
م�صاهد املناورات الع�صكري��ة للدفعات القتالية للح�صد 
اإلى جبه��ات العز والكرام��ة وم�اجه��ة م�ؤامرة القرن 
ال�اح��د والع�صري��ن بتق�صي��م ال�ط��ن العرب��ي اإلى 66 
كي��ان حتكمهم اإ�صرائيل الك��ربى 2024م بح�صب وزير 
خارجية العدو ال�صهي���ين اليميني املتطرف "اأفيغدور 
ليربم��ان" خالل لقاء مع قن��اة البي بي �صي الربيطانية 

باللغة الإجنليزية نهاية العام 2015م.
ردة فع��ل الأعداء عن اإقامة تلك الدورات الع�صكرية 
ه��ي ردة فع��ل طبيعية بل حتمي��ة، لأن ه��ذه الدورات 
الع�صكري��ة تق��ام يف ظ��ل ظ��روف باإمكانن��ا اأن نعتربها 
"ظروف ع�صكرية قاهرة"، بخالف جميع اأنحاء العامل 
واأي ت�صكي��الت قتالية، حتظى بحماي��ة ورعاية ت�صمح 
لها مبمار�صة الدورات ب�ص��يء من الطمئنان، فما بالنا 
عندم��ا نتحدث عن معركة مفت�ح��ة و�صالح ج� حربي 
وا�صتطالع��ي وجت�ص�ص��ي ل يف��ارق ال�صم��اء لر�صد كل 
التح��ركات، م��ا يعني اأن ظ��روف مع�صك��رات التدريب 
تاأخ��ذ م�صارات ومنعطفات ت�صعه��ا يف مرحلة م�اجهة 

ولي���س تدري��ب فق��ط، وت�صرى ه��ذه ال�صع�ب��ات على 
املع�صك��ر وحتركات املدد واإقامة التدريبات والتمارين 
الع�صكري��ة، كما ي�صري عل��ى "�صح الذخرة" ما يجعل 
التماري��ن اأ�صب��ه مبعركة حقيقية تنتظ��ر �صاعة ال�صفر 

والتاأهب مل�اجهة زحف اأو هج�م.
باإمكانن��ا احلدي��ث ع��ن ط���ل الف��رات القتالي��ة يف 
املع�صك��رات التدريبي��ة والت��ي متت��د اأقله��ا اإل��ى ثالثة 
اأ�صه��ر، هذا �صحيح، لك��ن يف الظ��روف العتيادية، اأما 
يف مث��ل ه��ذه الظ��روف القا�صي��ة اقت�صادي��ا وجغرافياً 
وخط�رة واأ�صباب م�صرية للقتال، فاإن ال�صهر ال�احد 
يع��ادل ثالثة اأ�صه��ر يف الظروف العتيادي��ة اإن مل يكن 
اأك��رث، م��ع العل��م اإن الدفعات املتخرج��ة مت اإخ�صاعها 
لتمارين مكثفة، بخالف الدورات الع�صكرية العتيادية 

يف ظروف ال�صلم.
جمل��ة الظ��روف والطبيعة املعق��دة يعن��ي اأن هذه 
الكتائب تتخ��رج اإلى اجلبهات وقد ك�ن��ت فكرة كاملة 
ع��ن ظ��روف احل��رب وامل�اجه��ات، فيخ��رج املقات��ل 
اأحر���س كل احلر�س على اأب�ص��ط التفا�صيل امل�ؤثرة يف 
امل�اجه��ة، ومن جهة اأخرى ظ��روف التمارين املعقدة 
اأثمرت يف نف�صية املقاتل معن�ياً، فه� مل ينعزل عن بيئة 
تتعر�س لعدوان ظامل على بلد عزيز اأر�صاً وان�صاناً، ما 

يزيده اإ�صرار على القتال والنفر يف �صبيل اهلل.

ثقافة إميانية قرآنية وثقة بالنصر
التاري��خ مليء بالتج��ارب التي تتح��دث عن دينام� 
الن�ص��ر، ه� الإميان باهلل والق�صية املحقة، التي جتعل 

املقات��ل ُيْقِدم عل��ى الت�صحية بنف�صه والتف��اين يف �صبيل 
اهلل، بع��د اأن باعه��ا مل��ن اأ�صرى م��ن امل�ؤمن��ني اأنف�صهم 
واأم�اله��م ب��اأن لهم اجلن��ة، حتى باخت��الف الأديان اأو 
عدمه��ا عند بع���س اأق���ام كان��ت هن��اك اإرادة اإميانية 
باملظل�مي��ة وف��ق القي��م واملب��ادئ الفطري��ة لالإن�ص��ان 

حا�صرة ولعبت حا�صم يف امل�اجهات.
القتالي��ة  للدفع��ات  الع�صكري��ة  ال��دورات  ج�ص��دت 
املتخرج��ة يف بالدن��ا مع��اين حقيقي��ة يف تاأ�صي���س ه��ذه 
القي��م الإمياني��ة بامل�ص��رة القراآني��ة العاملي��ة بقيادة 
العل��م ال�صهي��د ح�صني ب��در الدين احل�ث��ي حفظه اهلل، 
وت�جيه��ات عل��م اله��دى ال�صي��د عبداملل��ك ب��در الدين 
احل�ثي حفظ��ه اهلل، فكانت اأخ�ة �صادقة بني امل�ؤمنني 

ير�صاها اهلل ور�ص�له يف �صبيله.
فتج��ارب التاري��خ اأي�صاً مل��يء بالتج��ارب الفا�صلة 
البعي��دة ع��ن الق�صي��ة املحق��ة، فاملقات��ل بطبيعته قد 
ميتل��ك ق�ة ومهارات وقدرات قتالي��ة عالية، لكن ما اإن 
ي�ص��ل اإلى �ص��اح ال�غى، �صرع��ان ما يبحث ع��ن اأقرب 
طري��ق للفرار والهروب، لأن الإميان بالق�صية معدوم، 
وه��ذا م��ا اأهتمت ب��ه القي��ادة لتلق��ني املتدرب��ني ثقافة 
قراآني��ة لتكتم��ل �صفات الق�ة م��ع الإمي��ان، والنتيجة 
ثب��ات وانت�صار يف كل الأح�ال، عندم��ا تبذل الروح يف 

�صبيل من ي�صريها جل وعال.
بناء خمزون اإ�صراتيجي بالي�صتي ب�صري

متاماً كم��ا ال�ص�اريخ البالي�صتية التي مت اإخ�صاعها 
للتط�ي��ر املحل��ي لت�صب��ح ق��ادرة عل��ى ال��ص���ل اإلى 
مدي��ات اأبع��د بدقة اأك��رب، كان��ت ال��دورات الع�صكرية 
القتالي��ة لتاأهي��ل املجاهدي��ن يت��م اإخ�صاعه��م لتمارين 

ال�ص��رب والحتم��ال، وتزويدهم ب�ق�د اإمي��اين وقراآين، 
ومتكينهم من مهارات الدقة والكفاءة، لت�صبح النتيجة 
ن يف "معركة النف�س  �ص�اري��خ بالي�صتي��ة ب�صرية ُتخ��َزّ
الط�ي��ل" حت��ى ُت�صتدع��ى لتد�ص��ني مراح��ل احل�ص��م 
ومراحل القتحامات مع عدوان طغى وجترب وا�صتفاد 

من �صمت عاملي مميت.
ع��رق ولياقة وق�ة حتم��ل وثقاف��ة قراآنية وظروف 
ع�صكري��ة قاه��رة يتم بنائه��ا �صاع��ة ب�صاعة ي�م��اً بعد 
ي���م وعلى مدى اأ�صابيع لتح�ص��ر �ص�اريخ بالي�صتية 
ب�صري��ة، يف م�صانع ُتب��ذل فيها طاق��ات وجه�د جبارة 
يف كاف��ة املجالت، ل�صق��ل واإنتاج جماه��د مكتمل، هذا 
ه� الأمر املرعب ال��ذي يراه الأعداء غر معق�ل وغر 
ممك��ن، ومار�صوا لأجل��ه اأب�صع ال�صغ��وط الإقت�صادية 
على �صع��ب بالكامل، هذا ه� ال�صع��ب اليمني الأ�صيل، 
ال��ذي كان عل��ى مدى ه��ذه الأ�صه��ر العج��اف كاأ�ص�اك 
النب��ات والتي وظيفتها خزن الغذاء اإلى وقت احلاجة، 
فكان ميد اجلبهات ومع�صكرات التدريب من ق�ت ي�مه 
وي�ص��رب عل��ى املر���س واجل���ع والأمل، ليجن��ي منها 
ثمرة "جماهد مكتمل" ق��ادر على اإعادة ك�صرات اخلبز 
اإل��ى حق���ل وا�صعة م��ن القمح، بع��د انت��زاع ال�صيادة 

وال�صتقالل الكامل واحلر.
بب�صاط��ة ه��ذه كانت ملح��ة خمت�صرة ع��ن املخزون 
ال�صراتيج��ي الب�صري ال��ذي يتم بناءه بدق��ة واأمانة 
واإخال�س من رجال �صدق�ا ما عاهدوا اهلل عليه، وهذه 
اجله���د �صتعلب دورًا حا�صماً يف معركة النف�س الط�يل 
والإنت�صار الأكيد، وكان حقا علينا ن�صر امل�ؤمنني، ول 

ح�ل ول ق�ة اإل باهلل العلي العظيم.

مخزون إستراتيجي من صواريخ باليستية بشرية ومدد وظهير احلسم واالقتحامات
جمي�����������ل أنع��������������م العبس�����������ي
اأكرث من عام وعدد كبري من الدورات والدفعات الع�سكرية، واأدنى املقاتلني املتخرجني 
اأ�سب���ح حم���ط اعتماد، وقادر عل���ى قلب الطاولة، فو�سع اأ�سغر مت���درب اأو "اأقلهم كفاءة 
وا�س���تفادة من الدورة" اأ�س���به بقوات نخبة م�س���غرة، قادر على الو�س���ول اإلى قوات نخبة 
حقيقة مع امل�ساركة يف اجلبهات واكت�ساب اخلربات واملهارات من اأر�ض املواجهة املبا�سرة 
مع العدو، وثقافة قراآنية باالعتماد والتوكل على اهلل حتت راية اأعالم الهدى، و�س���عب 
�س���امد و�سابر يرفد اجلبهات واملع�س���كرات بالرجال واملال والغذاء رغم تعر�سه الأق�سى 
ظ���روف احلي���اة ... عندما جتتم���ع هذه العنا�س���ر وتتوفر الإرادة �سيا�س���ية وقيادة تعرف 
مفردات كيف ومتى واأين، ي�سبح احلديث عن مراحل ح�سم ومراحل اإقتحامات م�ساألة 
ل  حتمية تقرر توقيتها القيادة ح�سب املقت�سيات، بعد اأن تاأكدت من ظهري حديدي يعَوّ

عليه، يف تد�سني مراحل املواجهة مع عدوان عاملي.

قائ���د الق���ول والفع���ل .يف اخلط���اب الغن���ي مب���ا يحف���ل ب���ه 
م���ن و�س���وح و�س���هولة ٬ورون���ق واإيثيقي���ة٬ وتنا�س���ب العب���ارات 
االألف���اظ  وعذوب���ة  واإيحائيته���ا٬  الكلم���ات  ودق���ة  وق�س���رها٬ 
وف�س���احتها٬ وبالغ���ة املع���اين وجودتها ٬ه���ذا باالإ�س���افة اإلى 
ما ي�س���تمل عليه من ت�س���وير وجت�س���يد وامثله و�س���رد ق�سايا 
واح���داث بتجّل���ي خمت�س���ر ومفي���د ٬ وبراع���ة التف�س���ري كانت 
جوك���ر اخلط���اب الثوري....حي���ث ان لغ���ة التحذي���ر واقام���ة 
احلجه وبدء املحا�س���بة واال�س���تعداد الكامل ب���كل ثقه لطم�ض 
م���ا بق���ي من قمام���ة الو�س���اية والهيمن���ة املحرتف���ة يف الغدر 
وامل�س���اومة حا�س���ره وقادمه فعال وعمال.. لغة لعبت برباعة 
يف  القائ���د  ال�س���يد  خطب���ة  يف  دوره���ا  وجماليت���ه  االأ�س���لوب 
التو�س���يح على ان املعركة فتحت لها م�سارات جديده وحتتاج 
االأذه���ان  التاأث���ري يف  كان  لذل���ك  والتنفي���ذ  اال�س���تعداد  ال���ى 
واحل���ث عل���ى االإذعان للعمل الثوري ال�س���عبي بكل م�س���وؤوليه 
كان���ا ناجح���ني ج���دا ومميزي���ن اي�س���ا وه���ذا نتيج���ة �سال�س���ة 
االأفكار ال�س���ادقة ٬ وعدم املبالغة يف الطرح وح�س���ن االختيار. 
ث���م تنا�س���ب العب���ارات وتكامله���ا وم���دى حتقي���ق ان�س���جاميها 

الواقعيتها العملية اخلال�سة.....

خط��اب م�زون ب���زن الزمن واملكان والط��راف امل�صتهدفة به 
..ك�ص��ف ان ان�ص��ار اهلل ل ي�صتخدم���ن اوراقهم دفع��ة واحده بل 
وقت ال�صرورة.. يجعل�ن خ�ص�مهم يرم�ن كل اوراقهم كامله ثم 
ي�صفع�نهم ب�صربه واحده وقا�صيه من خالل ا�صتخدام ان�صار اهلل 
ورقه او ورقتني فقط �صد خ�ص�مهم وحب�صهم يف دائرة الف�صيحة 
ال�ص���داء والتعري��ة املخزية حت��ى يبقى اخل�ص���م يف حالة عجز 

و�صل��ل كام��ل.. اريت��م كم م��دى �صرب ان�ص��ار اهلل عل��ى خ�ص�مهم 
..لي���س �صذاجة بل دهاء وحكم��ه ...كم احدث خطاب ال�صيد القائد 
الي���م م��ن جم��ازر يف الداخل واخل��ارج.. كم نّكل��ت ت�صريحات اأ. 

حممد عبدال�صالم حزب امل�ؤمتر الليلة ....عم�ما...
خطاب املرحل��ة اجلديدة من الث�رة التاريخية الهم يف اليمن. 
خط��اب مكا�صفة واقامة حجه ووعد ووعيد قادم حم�رها "�صيادة 
ال�ط��ن وكرامة ال�صع��ب وت�صحيات ال�صهداء خ��ط احمر. ال�صرب 
انته��ت مرحلت��ه. وال�صم��ت مل يع��د ل��ه م��كان باملرحل��ة القادمة. 
ح�ص��م وعزم وحما�صبه و�صيدفع�ن اولئ��ك الثمن غاليا " ا�صتخدم 
ال��صائ��ل املختلف��ة لتعريف النا�س بن�ع امل�ق��ف وماهية املرحلة 
وطبيعة املعركة القادمة وب�ص�اب ق�صية اأو بخطاأ اأخرى٬. ك�صف 
وف�صح وع��ّرى ن�ع ال�صركاء واهدافه��م وافعالهم وخبثهم وحّذر 
مما �صيقدم عليه العدوان يف املرحلة القادمة ...م�صتعينا على ذلك 
بالأدل��ة و الرباهني ٬ومبا ت�صمل عليه خطبت��ه ال�صريفة من �صدق 
النظرة ●لى امل�صكلة٬ و�صحة تعليلها وحتليلها ٬ وتبيان اأجزائها 

املختلفة والع�امل املت�صلة بها.....
ا�صع��ل روح المي��ان والث���رة وال�طني��ة .ح��رك الع�اط��ف 
ووجهه��ا٬ ا�صتطاع اأن يدح�س الكاذيب ويبطل الباطيل ويف�صح 
املتاآمري��ن واملنتفع��ني ..وزنهم وعّرفهم ب�زنه��م ..خّرهم بالنفاذ 
بجل�دهم قبل ال�اقعة والنقمة ٬ اأبرز ما يف نف�صه من معان وق�ى٬ 
عل��ى النح� الذي ميكن��ه من حت�يل هذه املطال��ب والجراءات و 
الأف��كار املجم��دة ●ل��ى م�صاعر وافع��ال حية ينفعل به��ا امل�اطن 
اليمن��ي ويتج��اوب مع اخلط��اب فيندف��ع بتاأثرها ●ل��ى حتقيق 

امل�اطن ما يطلب منه ال�طن وال�صعب يف كل حلظه.
�صنع التاأثر الذي ل يت�فر ●ل ببل�غ م��صع القب�ل من اأفهام 
ال�صع��ب٬ وم��ص��ع الهتمام م��ن عق�له��م وقل�به��م وخميالتهم. 
و�صبي��ل ذل��ك عند قائ��د الث���رة : تق��دمي نف�صه كم�اط��ن حمارب 
وجن��دي م��ع اهلل .مقدم��اً نف�صه يف �صبي��ل اهلل بدون الق��اب برباطة 

اجلاأ���س وح�ص�ر الذهن٬ ق���ة الأ�صل�ب وبالغته٬ ج���دة الإلقاء 
ون��ربات ال�ص�ت٬ دقة الإ�صارة واأمارات ال�جه ال�صريف وما فيها 
من تعبر ث�ري وغا�صب وواثق و�صامت يعزز مدل�ل الكالم٬ مع 
مراعاة احل��ال التي يقت�صينها م�صت�ى امل�اطن امل�صتمع واإدراكه 

ومقامه الكرمي 
فّج��ر خطاب ث�رة جديده وت�صحي��ة حممديه ح�صينية ا�صعلت 
"احن��ا قدمن��ا كل الت�صحي��ات"،  روح احلما���س اليمن��ي بق�ل��ه 
وجاهزي��ن ن�صح��ي حتى اآخر واحد، حتى ه��ذا الراأ�س، راأ�س عبد 
املل��ك ب��در الدين احل�ث��ي، حا�ص��ر اأن يقدمه يف �صبي��ل اهلل وفداء 
له��ذا البلد، وفداء له��ذا ال�صعب" لك روح الفداء �صي��دي القائد...
روؤو�صن��ا دون راأ�صك الطاهر يا �صبل خ��امت النبياء واملر�صلني. يا 
�صيد ال�ع��د وال�فاء والت�صحية والخال�س...انها جمل وعبارات 
حّرّكت الفكر و ال�صمر وال�جدان والميان و امل�صاعر بق�ة ورفع 
م��ن املعن�يات واألهم املجاهدين املرابطني وال�صابرين ال�صامدين 
لعي���س كامل قدراتهم يف ه��ذه احلياة الكرمية ب��كل ثقه وطماأنينة 
ول م��كان للقل��ق من اي �صيناري� قادم ،عب��ارات وجمل من كلمات 
نابع��ة من قلب قائد جماهد �صادق �صج��اع حكيم القاها يف حلظات 
الق�ة التاريخية كانت نتاج حلكمة كبرة قام باكت�صابها من خالل 
خربت��ه الع�صكري��ة وال�صيا�صية والثقافي��ة واملعرفية واملجتمعية 
املختلف��ة. اجلمي��ل الروع العظم الده�س يف ه��ذا اخلطاب الذي 
لمثي��ل له باأن هناك عدد من هذه الكلمات مت ك�صفها من قبل ال�صيد 
القائ��د ولأول مّره م��ن ل�صانه ال�صريف ع��ن �صخ�صيته احلقيقية و 
و�صعها يف اجلمل التالية مما �صيزيد من اأ�صهم اإجنازاته اجلهادية 

وال�طنية و الإن�صانية على مر التاريخ وهي
وفعل" ق�ل  رجل  اأنا  م�اعظ،  رجل  "ل�صت 

"حتى هذا الراأ�س، راأ�س عبد امللك بدر الدين احل�ثي، حا�صر 
اأن يقدمه يف �صبيل اهلل وفداء لهذا البلد، وفداء لهذا ال�صعب"

.... " اهلل  مع  جندي  "انا 

يق�ص��د ميداني��ا يف م�اجه��ة كل اع��داء ال�ط��ن وال�صعب بدون 
ا�صتثناء

جانبكم" .... الى  "انا 
يق�صد الى جانب ال�صعب ووجهاء ال�صعب يف حما�صبة كل فا�صد 
ومتخ��اذل وخائن ومت�اطئ وجمرم يخدم الع��دوان �صد ال�صعب 

وال�طن....
اأن�ص��ار اهلل  اإذا كان م��ن  اأي حماي��ة لأي فا�ص��د،  " ل��ن ن�ف��ر 
"اخل�ص���ا ظهره، اخل�ص�ا ظه��ره، �صادرين منه، ما عندنا له اأي 

حماية نهائيا"
يق�ص��د انه يت��رباأ من كل فا�ص��د ينتمي الى ان�ص��ار اهلل ويطالب 

ب�صلخ ظهر كل فا�صد من ان�صار اهلل ان وجد....
لي���س جمرد اأي خطاب ، نعم اإنه �صري��ح ، نعم اإنه �صهر ، نعم 
�صيت��م التكلم ح�ل��ه اآلف املرات لكن اجلديد يّظ��ل حا�صر ، ، يظل 

م�ؤثرا كاأنك ت�صتمع اإليه للمرة الأولى ”
ق��د يك���ن هذا اخلط��اب واحدا م��ن اأف�صل اخلطاب��ات الكا�صفة 
واملحا�صب��ة واملت�ع��دة والب��ارزة بعن���ان الت�صحي��ة وال�ف��اء 
والخال�س والقدام واجل��دارة والثقة والقتدار يف تاريخ القرن 
احلادي والع�صرين... لذلك اأن اأفعال القادة هي امل�ؤثر احلقيقي يف 
الأحداث ولي�س الأق�ال وقد قال ذلك ال�صيد القائد ب�صريح العبارة 

تعالى" اهلل  باأذن  وفعل  ق�ل  رجل  اأنا  م�اعظ،  رجل  ""ل�صت 
من اجلمي��ل واملمتع واملثر ال�صتماع للغ��ة اقامة احلجه التي 
�صياأت��ي بعده��ا املحا�صب��ة يف اخلط��اب العرب��ي الث���ري ال�طني 
ال�صالم��ي القيم��ي الخالق��ي لإدراك ك��م ان الآم��ال امل�صرك��ة و 

الر�س واللغة والثقافة والدين 
واله��داف ت�حدن��ا ، ب��ل الت�صحي��ات امل�صركة اي�ص��ا ت�صنع 
ن�صرن��ا ..وهذا م��ا �صنعه خط��اب ال�صيد القائد املف��دى عبد امللك 

احل�ثي حفظه اهلل ون�صره الي�م...
اليمن ينت�صر...

خطاب قائد الثورة ..عنوانه إقامة احُلّجة وإعان البراءة .. ومضمونه الوعد والوعيد قادں
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ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
م����������������������دف����������������������ع����������������������ي 
ع�����������ل�����������ى م�����������واق�����������ع 
وجت���م���ع���ات ال���ع���دو

ج����ن����دي����ًا  س���ع���ودي���ًا 
وم���������������رت���������������زق���������������ًا مت 
ق��ن��ص��ه��م وم���ص���رع 
ال�������������������ع�������������������ش�������������������رات

زح��ف��ًا وت��س��ل��ًا  مت 
ال������ت������ص������دي ل����ه����ا.

ج���������ن���������دي���������ًا 
س������ع������ودي������ًا 

وم��������ن��������اف��������ق��������ًا ل������ق������وا 
م��ص��رع��ه��م ك���أق���ل ت��ق��دي��ر 
خ����ال األس����ب����وع امل���اض���ي.

آلية مت تدميرها

ع�������������م�������������ل�������������ي�������������ة 
ه����������ج����������وم����������ي����������ة 
ون���������������وع���������������ي���������������ة

أبطالنا يدكون مواقع العدو ومرتزقته 
ويدمرون دبابة في الربوعة 

ويتصدون لزحف بأطراف سعبل
جبهة 
ع�سري: 

ع�������م�������ل�������ي�������ات ه�������ج�������وم�������ي�������ة ب�������ط�������ول�������ي�������ة وض�������������رب�������������ات ت�����ص�����ع�����ي�����دي�����ة 
م����ن����ك����ل����ة وم��������خ��������زن أس������ل������ح������ة ال��������ع��������دو ف��������ي ال������س������دي������س ي����ح����ت����رق

ل�����ه�����ي�����ب م������دف������ع������ي������ة أب������ط������ال������ن������ا ي���خ���م���د 
أن������ف������اس ال������ع������دو وم������رت������زق������ت������ه   ورج��������ال 
ال���ق���ن���اص���ة ي���ح���ص���دون رأس������ن م��ن��اف��ق��ن 

جبهة 
جنران: 

جبهة جيزان: 

متكن اأبطالنا اجلي�س واللجان ال�صعبية � بع�ن اهلل 
وتاأييده � من ت�جيه �صربات ت�صعيدية منكلة بالعدو 
ومرتزقت��ه حي��ث دك��ت مدفعيتهم م�اق��ع وجتمعات 
يف  ومرتزقت��ه  ال�صع���دي  اجلي���س  واآلي��ات  جن���د 
م�ق��ع رجال وقبالة منفذ اخل�ص��راء ويف م�قع نه�قة 
والتب��ة  والقي��ادة  رع��ني  وذو  والطلع��ة  والع�ص��ة 
البي�ص��اء، كم��ا دك��ت الق���ة ال�صاروخي��ة بالتزامن 
م��ع الق�ص��ف املدفعي م�ق��ع ذو رعني والقي��ادة كما 
دك��ت �ص�اري��خ الكاتي��صا مراب���س مدفعية اجلي�س 
ال�صع���دي يف مرتفع��ات رج��الء وجتمع��ات للجن�د 
ال�صعودي��ن واآلياتهم يف موقع اله��رام و�صقوط قتلى 
وجرح��ى و�صيارات الإ�صع��اف تهرع وانهي��ار نف�صي 

ومعن�ي جلن�د اآل �صع�د.
كما نف��ذ اأبطالن��ا عمليات هج�مي��ة باغتت مرتزقة 
الع��دوان يف م�ق��ع ال�صبك��ة باجتاه منف��ذ اخل�صراء 
وعملية اأخرى ا�صتهدف��ت مرتزقة اجلي�س ال�صع�دي 
يف التب��ة البي�صاء يف �صاط��ح و�صقوط قتلى وجرحى 

يف �صف�فهم.

ويف ذات ال�ق��ت متك��ن اأبطالن��ا من اإح��راق خمزن 
اأ�صلح��ة للجي�س ال�صع���دي يف م�قع ال�صدي�س مبعدل 

ر�صا���س و تفج��ر عب���ة نا�صف��ة بع��دد م��ن اجلن���د 
ال�صع�ديني يف م�قع �صجع.

يف 
جبه��ة 

جيزان لق��ن اأبطالنا العدو ومرتزقت��ه �صربات حيدرية 
فلهي��ب مدفعي��ة اأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�صعبي��ة اأخم��د 

اأنفا���س الع��دو ومرتزقت��ه يف اأك��رث من م�قع حي��ث دكت جتمعاته��م يف منفذ 
الط�ال وم�قع مثعن وم�ق��ع الكر�س و�ص�دانه وخلف مركز ع�جبه وم�قع 
الفري�ص��ة ومركز نع�صاو باخل�ب��ة وم�قع املعري�صة وم�ق��ع الرم�صة، كما 
دك��ت �ص�اريخ الكاتي��صا جتمع��ات اجلي�س ال�صع���دي ومرتزقته يف ب�ابة 
امل��ص��م.. اأم��ا وح��دة القنا�صة فقد متكنت م��ن قن�س جندي��ني �صع�ديني يف 

م�قع الدخان وم�قع الزقلية.

يف الوقت الذي ي�سعى فيه البع�ش لفر�ش وجوههم ك�سجادة على بالط اآل �سعود من خالل بيع الوطن وال�سيادة فنف�سياتهم اخلائرة، 
اجلبانة واملهزومة مل تعد حت�سب ح�ساب الكرامة والعزة و�سارت مبادرات الت�سليم واال�ست�سالم هي احلكمة وهي احلل يف ذات 

الوقت التي حتاك الد�سائ�ش واملوؤامرات كان رجالنا االأبطال من اأحرار اليمن ورجاله جي�سًا وجلانًا يف ثغور البالد ي�سنعون �سورًا من 
جماجمهم ودمائهم فداء للوطن وقربانًا يف �سبيل اهلل و�سبيل العزة والكرامة وكانت عملياتهم البطولية هي القول الف�سل والبيان 
املبني باأن الركوع حمال واأن الذلة من �سوابع امل�ستحيالت وهيهات هيهات ملن ت�سول له نف�سه امل�سا�ش بكرامة الوطن وتالحم اأبنائه 
فلي�ش دون ذلك �سوى املوت، فاإما اأن نعي�ش اأعزاء اأو ن�سقط يف �ساحات القتال كرماء.. وها هي ب�سائر ن�سر الرجال تزف من خلف 

احلدود ومن جبهات الداخل لتب�سق على تلك الوجوه القميئة التي تريد اأن تتخذ الذلة عنوانًا واخل�سوع دينا واالنبطاح عقيدة وجهادًا. 

عل��ى جبهة ع�صر عذاب ع�صر يتلقاه جن�د ق��رن ال�صيطان على اأيدي رجال اهلل 
م��ن اأبطال اجلي�س واللجان ال�صعبية حي��ث اأعت�صرت ذخرة بنادقهم جل�د جن�د 
واأع���ان ال�صيطان حيث لقي كاًل من  امل��الزم اول عبدامللك ال�صت�ي، الرئي�س رقباء 
عل��ي بن �صعيد ال�ص��دوي الغامدي، حممد علي عمر م�صيخي ،  م�صرعهم على 

اأيدي اأبطال امليدان وف�ار�س ال�صالح ورجال الكفاح وال�صتب�صال.
كم��ا مت تدم��ر دبابة للجي���س ال�صع�دي ب�ص��اروخ م�جه غرب 
الرب�ع��ة. فيما طالت قذائ��ف مدفعية رجال اهلل جتمعات اجلي�س 
ال�صع���دي ومرتزقت��ه يف رقابة الهنجر وجمم��ع الرب�عة ومنفذ 
عل��ب وقيادة اآل حماد وقلل ال�صيباين وجتمعات جلن�د اآل �صع�د 
يف حديق��ة وجمم��ع الرب�ع��ة.. كما متك��ن اأبطالنا م��ن الت�صدي لزحف 
للمنافق��ني عل��ى اأط��راف جب��ل �صبط��ل بالق��رب عل��ى وادي الثعبان 

و�صقوط قتلى وجرحى يف �صفوفهم

قصف 9 عمليات 
ص������������������اروخ������������������ي

ج���ن���دي���ًا س���ع���ودي���ًا 11
وم�����������ن�����������اف�����������ق�����������ًا مت 
ق��������������ن��������������ص��������������ه��������������م
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تبق��ى جبه��ة تع��ز اأك��رث اجلبه��ات �صخ�نة 
ون��كاًل باملنافق��ني والغ��زاة والأك��رث جحيماً 
عل��ى املرتزقة واأ�صيادهم حي��ث يتلق�ن ي�مياً 
اأق�صى ال�صربات واأ�صد ال�صفعات فخالل الأيام 
اخلم�صة املا�صية لق��ي 7 منافقني م�صرعهم يف 
ب��ر با�ص��ا كما لق��ي العديد منه��م م�صرعهم يف 
عملي��ة هج�مية بط�لية وا�صعة على م�اقعهم 
يف ال��دار الغرب��ي مبديري��ة مقبن��ة. كم��ا نف��ذ 
اأبطالن��ا عملي��ة ع�صكري��ة ن�عي��ة اأخ��رى على 
مواق��ع املنافقن يف جب��ل را�صان و�صقوط عدد 
م��ن القتلى واجلرحى يف �صف�فه��م و يدمرون 
حت�صيناته��م واغتن��ام عت��اد ع�صك��ري.. تلى 
ذلك عملية ن�عي��ة كربى على م�اقع املنافقني 
�صمال يختل و�صقوط قتلى وجرحى. وقد متكن 
اأبطالن��ا من دح��ر املرتزق��ة من قري��ة ال�صيار 

و�صبكة ال�صيار وعدة تباب مبديرية ال�صل�
ال�صاورخي��ة واملدفعي��ة  لرج��ال  كان  كم��ا 
بتع��ز هدي��رًا ل يت�ق��ف وق�صف��اً من��كاًل ل يكل 
ول مي��ل حيث مت ا�صتهداف جتمع��ات واآليات 
ق���ى الغ��زو واملرتزقة ب�ص�اري��خ الكاتي��صا 

وقذائف املدفعية �صمال مع�صكر خالد

كم��ا مت ق�ص��ف جتمعاته��م مدفعي��اً �ص��رق 
مع�صكر الإمام بذباب وا�صتهداف جتمع اآليات 
واملنافقني يف ال�صل�صلة اجلبلية مبديرية ذباب 
ويف تب��ة ال�صلطان مبديرية م���زع ويف احلقب 

مبديرية ال�صل� وجن���ب مفرق م�زع و�صرق 
يخت��ل و�ص�هد األ�صنه الله��ب ت�صتعل يف املكان 
يف املفالي���ض بحيفان و�صق��وط الع�صرات قتلى 

وجرحى.

بشائر النصر

اَن  َ ُهممْ اَل �أَيمْ ِر �إَِنّ ُكفمْ َة �لمْ قال تعالى: {َفَقاِتُلو�مْ �أَِئَمّ
ُهممْ َينَتُهوَن } �لتوبة من �الآية 12 َلُهممْ َلَعَلّ

13 م������ن������اف������ق������ًا ب����ي����ن����ه����م ق��������ي��������ادي إخ�������وان�������ي  ب�����������أس أب��������ط��������ال م�������������أرب ي�����ك�����ت�����م أن��������ف��������اس 
وع������م������ل������ي������ات إغ������������������ارة ن������اج������ح������ة ع������ل������ى م�����ع�����س�����ك�����ر ال���������س���������ان وش���������������رق ت������ب������ة امل������ط������ار

عمليات تصعيدية كبرى وهجمات بطولية أبطالنا ين��ك������������������������������������لون بالغزاة ومرتزقتهں في مختلف اجلبهات واحملاور
جبهة 
تعز: 

جبهة 
م�أرب: 

�صت�ص��ل م��اأرب �صه��ادة تاريخي��ة مفت�حة 
تروي ب�صالة املحارب اليمني الذي ق�صى على 
م��اآرب الغ��زاة ودفنهم مع اأحالمه��م يف رمالها 
و�صعابه��ا ووديانه��ا ماأرب الباأ���س وال�صدة ل 
زالت تن��كل بالغ��زاة وق�اديهم م��ن املنافقني 
املرتزق��ة حي��ث يتلق���ن منذ �صنت��ني ون�صف 
ال�صعبي��ة  اأبط��ال اجلي���س واللج��ان  جحي��م 
فخ��الل الأي��ام املا�صية لقي القي��ادي القيادي 
برفقت��ه  و7  اخلطي��ب  اب�ف��اروق  الإخ���اين 
وج��رح 12 اآخري��ن بانفج��ار اآلياته��م من قبل 
وح��دة الهند�صة يف املخدرة، كم��ا نفذ اأبطالنا 
عملي��ة اإغ��ارة عل��ى اأرت��اب املنافق��ني غ��رب 

مع�صك��ر ال�صالن مبديري��ة امل�صل�ب و م�صرع 
واإ�صاب��ة اأع��داد م��ن املنافقني خ��الل الإغارة 
على م�اقعهم، كما لقي م�صرع املالزم املنافق 
حمم��د يحي��ى امل�صاج��دي بر�صا���س اجلي�س 
واللج��ان ال�صعبي��ه اإ�صاف��ة اإل��ى 4 مرتزق��ة 
اآخرين م�صرعه��م يف جبهة �صرواح . كما �صن 
اأبطالن��ا اأي�ص��اً عملي��ة هج�مي��ة كا�صحة على 
م�اق��ع املرتزق��ة �ص��رق تبة املط��ار ب�صرواح 
و�صق��وط الع�ص��رات قتل��ى وجرح��ى.. فيم��ا 
دك��ت مدفعية اأبطالنا جتمعات املرتزقة اأ�صفل 
العقب��ة وا�صته��داف اآلياته��م يف وادي ه��راب 

مبديرية خب وال�صعف بعدد من القذائف.

�صنت مدفعية اجلي����ش واللجان ال�صعبية ق�صفًا 
مدفعيًا مكثفًا على جتمعات املنافقني اأ�صفل 
ويف العقب���ة ومنطق���ة اخلليف���ني يف مديرية خب  وال�ص���عف 

مديرية الغيل و�صقوط قتلى وجرحى يف �صوفهم

�صن اأبطالنا بجبهة �صبوة عملية هجومية على اأحد مواقع املرتزقة يف مديرية ع�صيالن 

واأبناء توؤكد م�رصع العديد من املرتزقة خالل العملية البطولية التي نفذها اأبطالنا، كما 

رميمًا متكن اأبطال الكورنيت من ت�صديد �رصبة موفقة تركت دبابة للمرتزقة 

ال�صفراء بع�صيالن.يف 

جبهة اجلوف: 

جبهة �سبوة: 

جبهة حلج: 

التصدي لزحفن وقنص منافق مبديرية الزاهر جبهة 
البي�س�ء

متك��ن اأبطالن��ا بجبه��ة البي�ص��اء م��ن ك�ص��ر 
زحف��ني للمنافق��ني وعنا�ص��ر ما ي�صم��ى تنظيم 
القاعدة الأول على �صبلة بهران بقيفة و�صقوط 
عدد من القتلى واجلرحى يف �صف�فهم والزحف 
واللج��ان  م�اق��ع اجلي���س  عل��ى  عل��ى  الث��اين 

ال�صعبية يف مديرية الزاهر.
كما متك��ن اأبطالنا من قن�س منافق يف منطقة 

الجردي مبديرية الزاهر
وكانت الق�ة املدفعية قد �صنت ق�صفاً مدفعياً 
اأ�صته��دف جتمع��ات وحت�صين��ات املرتزق��ة يف 

منطقة الأجردي مبديرية الزاهر

لق��ي الع�ص��رات م��ن املنافق��ني م�صرعه��م 
بق�صف مدفعي طال جتمعاتهم جن�ب كهب�ب 
كما لق��ي عددًا منهم م�صرعه��م بانفجار عب�ة 

نا�صفة يف قرية احل�امي يف منطقة كر�س.
فيم��ا متك��ن رج��ال القنا�ص��ة � بع���ن اهلل 

وت�صديدة� من  قن�س منافق يف كر�س

 أبطالنا يدحرون املرتزقة من قرية الصيار ومحيط 
معسكر خالد حتول ملقصلة يومية لرؤوس املنافقن

نكسة كبيرة لقوات النخبة السودانية 
وأبطالنا يسحقونهم في عمليات نوعية منكلة

جبهة 
ميدي:

متكن اأبطال اجلي�س واللجان ال�صعبية املرابطني 
يف جبه��ة مي��دي م��ن ك�ص��ر زح��ف وا�ص��ع للغ��زاة 
مي��دي  �صح��راء  �صم��ال  واملرتزق��ة  ال�ص�داني��ني 
وم�صرع وجرح اأعداد كبرة منهم ، ا�صتمر الزحف 
من��ذ لي��ل اأم�س وحت��ى ال�صباح مب�صارك��ة الطران 
احلربي والأبات�صي وال�صتطالع ، قيادات �صع�دية 
اأ�صرف��ت على الزح��ف لرفع معن�ي��ات ال�ص�دانيني 
واملرتزق��ة بع��د رف�صه��م الأوام��ر وامتناعه��م عن 
التق��دم، كم��ا لقي  9 م��ن مرتزقة اجلي���س ال�ص�داين 
م�صرعه��م بينهم �صابط برتب��ة رائد والع�صرات من 
املرتزقة كما اأ�صيب عدد اآخر وذلك بعمليات ن�عية 
ومدفع��ي  �صاروخ��ي  وق�ص��ف  واللج��ان  للجي���س 

ا�صتهدفهم ب� ميدي  اخلمي�س املا�صي
عرف منهم 

1-الرائد ال�ص�داين/عبدالرحيم طه
2-املرتزق ال�ص�داين/ادم احمد ح�صني

وكان��ت وح��دة القنا�ص��ة ق��د متك��ن م��ن ح�صد 

3 روؤو���س منافق��ني �صم��ال �صح��راء مي��دي، كم��ا 
ا�صتهدف��ت الق�ة املدفعي��ة املرتزقة املنافقني �صمال 

�صحراء ميدي بع�صرات القذائف.
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

احلم��د هلل رب العامل��ني، واأ�صه��د اأن ل اإل��ه اإل اهلل املل��ك احلق 
املب��ني، وا�صه��د اأن �صيدنا حمم��دا عبده ور�ص�له خ��امت النبيني، 
الله��م �ص��ل على حممد وعل��ى اآل حممد وبارك عل��ى حممد وعلى 
اآل حمم��د، كم��ا �صليت وباركت عل��ى اإبراهيم وعل��ى اآل اإبراهيم 
اإن��ك حميد جمي��د، وار���س اللهم بر�صاك ع��ن اأ�صحاب��ه الأخيار 

املنتجبني وعن �صائر عبادك ال�صاحلني.
الآب��اء الأج��الء والأخ���ة الأع��زاء، حكم��اء اليم��ن م��ن كل 
ال�جه��ات، م��ن العلم��اء وامل�صائ��خ والأكادميي��ني ورج��ال املال 
والأعمال، و�صائر وجهات جمتمعنا اليمني، �صعبنا اليمني امل�صلم 

العزيز، ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
اأرح��ب بك��م جميعا، واأ�صكرك��م على هذا احل�ص���ر بالرغم من 
�صي��ق ال�ق��ت ومن �صي��ق امل��كان وما نتج ع��ن ذلك م��ن متاعب 
ومعان��اة، وكذل��ك اأوؤك��د اأن حديثنا الي�م اإليك��م واإلى كل حكماء 
اليمن الذين مل تتح لهم الفر�صة للح�ص�ر نظرا ل�صيق ال�قت من 
جانب، ونظرا اأي�صا ل�صيق املكان الذي ل ميكن بالتاأكيد اأن يت�صع 

لكل حكماء اليمن ولكل وجاهات و�صرفاء البلد.

نحن جميعًا في مرحلة استثنائية وتاريخية ومصيرية
نح��ن الي���م نتح��دث اإليك��م جميع��ا، احلا�ص��رون والغائب�ن 
ونتح��دث اإل��ى كل ال�صرف��اء والأحرار يف بلدن��ا العزيز حديثا من 
واق��ع الإح�صا���س بامل�ص�ؤولي��ة، امل�ص�ؤولية الت��ي جتمعنا جميعا 
واله��م ال��ذي ي�حدنا جميع��ا وال�اقع الذي ن�ص��رك فيه جميعا، 
نح��ن منذ �صه��ر رم�صان املب��ارك �صعينا وبذلنا اجله��د لأن يك�ن 
هناك دور متميز وحا�صر وفاعل حلكماء اليمن من خمتلف الفئات 
وال�جاه��ات وال�صخ�صيات، واأن ل ت�صتاأثر الق���ى ال�صيا�صية يف 
زعمائها ويف كبارها وقياداته��ا، األ ت�صتاأثر بالت�جهات وامل�اقف 
بعي��دا عن هذا احل�ص���ر القريب لكل ال�صرفاء يف ه��ذا البلد؛ لأن 
امل�ص�ؤولي��ة علين��ا جميع��ا ولأن الأم��ر يهمن��ا جميع��ا، ولأنن��ا يف 
مرحل��ة ا�صتثنائية وتاريخية وم�صرية كل ما فيها م�صري على 

هذا البلد وعلى هذا ال�صعب.

اجتماع العاشر من شهر رمضان، اجتماعا حاشدا وكبيرا 
ومعبرًا ، وهو احلفاظ متاسك اجلبهة الداخلية، وتعزيز 

املوقف للتصدي للعدوان الغاشم 

 وكان الجتم��اع يف العا�صر م��ن �صهر رم�صان، اجتماعا حا�صدا 
وكب��را، وكان احل�ص���ر فيه معربا ع��ن كل املك�ن��ات، مبا فيها 
املك�ن��ات الب��ارزة يف هذا البلد، عل��ى م�صت�ى احل�ص���ر الكبر 
يف ال�صاح��ة اليمني��ة، واآن��ذاك كان العن���ان الرئي�ص��ي وا�صح��ا 
لجتم��اع العا�ص��ر من �صه��ر رم�ص��ان والعمل عل��ى احلفاظ على 
وح��دة ال�صف الداخلي، احلفاظ عل��ى متا�صك اجلبهة الداخلية، 
وتعزي��ز امل�ق��ف للت�صدي للع��دوان الغا�صم الظ��امل على �صعبنا 
امل�صل��م العزي��ز، بداأ ذل��ك الجتم��اع وكان اجتماعا ممي��زا وكان 
اجتماع��ا اأي�صا مهما وعل��ى اأ�صا�س اأن ي�صتمر ه��ذا امل�صار لرجال 
هذا البل��د من خمتلف مك�ناته، للعلم��اء وامل�صائخ والأكادمييني 
ورج��ال املال والأعمال، وكل النخب اأن تك�ن هي بذاتها، بنف�صها 
حا�صرة يف امل�صهد ال�صيا�صي، مطلعة على امل�اقف وان تك�ن هي 
بنف�صه��ا ت�صعى با�صتمرار للحفاظ على وحدة ال�صف يف هذا البلد 
وعل��ى متا�صك اجلبهة الداخلية يف ه��ذا البلد، ملاذا؟ لأنه بالتاأكيد 
ي�صع��ى العدو الذي بداأ عدوانه علينا من قبل عامني ونحن الي�م 
يف العام الثالث، ي�صعى بكل جهد وبكل و�صيلة اإلى تفكيك اجلبهة 
الداخلي��ة ليتمك��ن م��ن ح�صم املعرك��ة التي عجز ع��ن ح�صمها مع 
كل م��ا ق��د بذله من جهد ومع ما قد كلفه ه��ذا العدوان من خ�صائر 
باهظ��ة جدا جدا على امل�صت�ى امل��ادي وعلى امل�صت�ى الب�صري، 
كنا ندرك ول زلنا ندرك اأن وحدة ال�صف يف هذا البلد واأن متا�صك 
اجلبه��ة الداخلي��ة يف ه��ذا البل��د واأن تعزيز امل�ق��ف يف الت�صدي 
للعدوان يحتاج اإلى جه�دكم اأيها الأعزاء، ويحتاج اإلى الهتمام 
من اجلميع والعناية من اجلميع والهتمام امل�صتمر من اجلميع، 
ويحتاج اإلى مراقبة م�صتمرة حتى يك�ن هناك جه�زية للت�صدي 
لأي حماول��ة م��ن حم��اولت تفكي��ك اجلبه��ة الداخلي��ة، و�صرب 
ال�ص��ف ال�طني وامل�صا�س بتما�صك اجلبه��ة من الداخل، ولكن مل 
يك��ن البع�س يرغب يف هذا الدور، ومل تك��ن تتفاعل بع�س الق�ى 
ال�صيا�صي��ة وبع�س املك�ن��ات مع هذا الدور وه��� دور طبيعي ل 
ينبغ��ي اأن ياأنف البع���س منه، ول اأن ي�صتنك��ره البع�س، ول اأن 
ي�صمئز البع�س من��ه، من الطبيعي جدا اأن يك�ن اأبناء هذا البلد، 
رجال��ه وهاماته وقامات��ه وقياداته، ووجهاوؤه، علم��اوؤه، نخبه، 
اأن يك�ن���ا حا�صرين، من الطبيعي جدا ومن الالئق اأن يك�ن لهم 
ه��ذا الدور، ما الذي يربر اأن يتهرب البع���س من اإعطائكم يف هذا 
البل��د هذا الدور الذي نحتاج اإليه جميع��ا ويحتاج اإليه البلد، بل 
اإن��ه حق طبيعي لأبناء هذا البلد جميع��ا، ويف املقدمة ال�جاهات 
العلمائي��ة والأكادمييني وامل�صائ��خ ورجال امل��ال والأعماء وكل 
الذين يف �صدارة ال�صعب ويف �صدارة امل�قف، الكل اأي�صا معني�ن 
م��ن واقع امل�ص�ؤولية لأن على اجلميع م�ص�ؤولية اأن ينه�ص�ا بهذا 

الدور واأن يحمل�ا هذا الهتمام واأن يتحل�ا بهذا احلر�س.

إصراٌر على حضور احلكماء املشَهَد 
عن كثب َواطاعهم على َسْير اأَلْوَضاع

 نح��ن الي�م يف مرحلة مهمة جدا، ونح��ن �صن�صر وناأبى اإل اأن 
يك���ن لكم يف كل ه��ذا البلد، اأنتم احلا�ص��رون وكل الإخ�ة الذين 
اأنت��م تع��ربون عنه��م والذين مل تتح له��م الفر�ص��ة للح�ص�ر ومل 
يك��ن امل��كان يت�ص��ع حل�ص�ره��م لأن ال�صالة �صيق��ة وال�قت كان 
م�صتعجال، �صن�صر بالتاأكيد على اأن يك�ن لكم هذا الدور وعلى اأن 
تنه�ص���ا بهذه امل�ص�ؤولية وعل��ى اأن حت�صروا يف امل�صهد عن كثب 
وع��ن قرب، وعلى اأن يك�ن لكم اطالع عل��ى �صر الأو�صاع، على 
امل�صت���ى ال�صيا�صي وعلى م�صت���ى اأداء م�ؤ�ص�صات الدولة وعلى 
م�صت���ى الطالع على ال�اقع ال��ذي تعي�صه حالة ال�حدة وحالة 
التع��اون ومدى الن�صج��ام يف امل�قف يف الت�صدي للعدوان ما بني 

املك�نات البارزة والرئي�صية.
اإنن��ا اأيها الأعزاء والكرماء كلنا يعرف وكلنا يعلم يف هذا البلد 
اأن الع��دو الباغي املعت��دي يف هذا الع��دوان الأمريكي ال�صع�دي 
وكل م��ن لف��ه معه يف ه��ذا العدوان من��ذ ي�م��ه الأول، كان عازما 
وكان �صاعيا وكان مقررا لأن يدخل يف هذه املعركة على اأ�صا�س اأن 
يح�صمه��ا، وعلى اأ�صا�س اأن يحقق اأهدافها بكل ما فيها من خماطر 
كبرة على بلدنا، بكل ما فيها من ك�ارث بكل ما تعنيه الكلمة، اأن 
يحت��ل هذا البلد بكل��ه، اأن ي�صتعبد هذا ال�صع��ب باأجمعه، اأن يذل 
اجلمي��ع بدون ا�صتثناء وب��دون النظر اإلى اعتب��ارات مذهبية اأو 
مناطقي��ة اأو غر ذلك، واأن يتحكم يف رقابنا كيمنيني واأن ي�ص�منا 
�ص���ء الع��ذاب واأن يجعل منا ك�صعب كبر عظي��م، وكبلد مهم يف 
املنطقة جم��رد ر�صيد يح�صبه اإل��ى اأر�صدت��ه ال�صيا�صية، وورقة 
ي�صتغله��ا عل��ى م�صت���ى املنطق��ة بكله��ا، ودخل يف ه��ذه املعركة 
وفعل كل �صيء من اللحظة الأولى يف �صبيل اأن يحقق هذا الهدف، 
يف �صبي��ل اأن ينج��ح يف ح�صم هذه املعرك��ة، ا�صتباح كل احلرمات 
ومل ي��راِع اأيا من العتبارات، مل يلح��ظ اأي �صيء يف هذا البلد اأن 
يعطي��ه اأي قيم��ه اأو اأي اعتبار، ا�صتهدف كل �ص��يء يف هذا البلد، 
وقت��ل الآلف من اأطفالن��ا يف هذا البلد ون�صائن��ا وا�صتهدف املدن 
والق��رى، ا�صتهدفنا يف الأ�ص�اق، ا�صتهدفنا يف امل�صاجد، ا�صتهدفنا 
يف كل ن�اح��ي احلي��اة، وحا�صرن��ا اقت�صادي��ا، وح��اول خنقن��ا 
اقت�صادي��ا، بل حاول الق�صاء علينا اقت�صاديا وعانى �صعبنا بكله 
نتيجة ه��ذا العدوان الأمري��ن، قتال وجراحا وو�صع��ا اقت�صاديا 
�صعبا جدا، اإلى غر ذلك مما يط�ل، و�ص�ل اإلى انت�صار الأوبئة 
والأمرا���س الناجتة عن هذا العدوان من خ��الل اأ�صباب متعددة 
وو�صائ��ل متع��ددة، كلنا يعرف ذل��ك ولكن الع��دو بالرغم من كل 
م��ا قد فعل��ه، بالرغم م��ن اإمكانات��ه الع�صكرية الكب��رة والهائلة 
الت��ي وفره��ا الأمريكي، والتي �صغلها الأمريك��ي يف هذا العدوان، 
وبالرغ��م من كل اجلرائم الفظيعة، اجلرائم الرهيبة التي ارتكبها 
بح��ق �صعبن��ا، وبالرغم من حج��م الأحداث امله���ل لكرثة ما كان 
هن��اك م��ن اأعم��ال هج�مي��ة، لكنه ف�ص��ل يف النهاي��ة يف ح�صم هذه 
املعرك��ة وف�صل يف حتقيق اأهدافه كلها، وكانت جناحاته ل تعترب 
اإل جناح��ات جزئي��ة وحمدودة يف مقابل م��ا كان لديه من اأهداف 
معروفة للجميع، ما الذي �صبب ف�صله؟ ما الذي �صبب اإخفاقه اإلى 
الي���م، ه� ال�صم�د العظي��م، ال�قفة امل�صرف��ة املعتمدة بالت�كل 

على اهلل �صبحانه وتعالى.
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< كن������ا ن������درك أن التص������دي للع������دوان 
موق������ٌف يحت������اج إل������ى جهود مس������تمرة 
م������ن اجلمي������ع ملن������ع تفكي������ك اجلبه������ة 

الداخلية

< بعض القوى السياس������ية لم تتفاعل 
واملطل������وب  املس������ؤول  ال������دور  م������ع 

ملواجهة العدوان

< ح������ق طبيعي للجمي������ع أن يكون لهم 
دور في التصدي للعدوان، واحلفاظ 

على الوحدة الداخلية

حلكم������اء  يك������ون  أن  إال  نأب������ى  نح������ن   >
وعق������اء اليمن دوره������م  وأن ينهضوا 

باملسؤولية

< ال������كل يع������رف أن الع������دوان فع������ل كل 
ش������يء قت������ا وحص������ارا ولك������ن دون أن 
يحقق ش������يئا على الصعيد السياس������ي 

بفضل صمود الشعب

< الصمود الش������عبي كان له قيمته في 
إفشال الكثير من مخططات األعداء

< نح������ن على أعت������اب مرحل������ة خطيرة، 
وقوى العدوان قد مّلت وكّلت نتيجة 

إخفاقاتها على كل صعيد

من يحب أن يستس������لم فذلك خياره، 
أما غالبية الشعب فغير وارد لديهم 

االستسام أبدا

دور عقاء وحكماء اليمن هو احلفاظ 
والتص������دي  الداخ������ل،  وح������دة  عل������ى 

للمساومني واملخربني
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الرهان على الله، والتوكل عليه هو أساس النجاح 
وأساس الثبات والصمود العظيم

 اأن �صعبن��ا اليمن��ي مبختلف فئاته واأعن��ي كل الأحرار يف هذا 
البلد، وبالتاأكيد ل اأق�صد املتخاذلني ول املثبطني ول اخل�نة ول 
العمالء، ال�صرفاء يف هذا البلد، الأحرار يف هذا البلد، ال�صامدون 
يف ه��ذا البل��د، الأوفياء يف هذا البلد م��ن كل مك�نات هذا ال�صعب 
وقف���ا مت�كلني عل��ى اهلل مراهنني عل��ى اهلل، معتمدين على اهلل، 
وواثق��ني ب��اهلل �صبحان��ه وتعالى، وه��� رهان يف حمل��ه، رهان ل 
يخي��ب من حمله، ول يخيب م��ن بنى عليه واعتمد عليه، الرهان 
عل��ى اهلل، الت���كل عل��ى اهلل �صبحانه وتعالى ه��� اأ�صا�س النجاح 
واأ�صا�س الثبات واأ�صا���س الفالح، هذا ال�صم�د العظيم الذي كان 
في��ه �صرب كب��ر على املتاع��ب وعل��ى الت�صحي��ات، الت�صحيات 
اجل�ص��ام، الآلف امل�ؤلف��ة من ال�صهداء الأب��رار وع�صرات الآلف 
م��ن اجلرح��ى والآلف م��ن املعاقني، الع��دد الكبر م��ن املنازل 
املدم��رة، ال�ص��رب على معاناة اجل���ع والفق��ر واملر�س، ال�صرب 
عل��ى كل املعاناة بكل اأ�صكالها، يف امل��دن ويف الريف ومن خمتلف 
فئ��ات ال�صع��ب، �ص��رب العدد الكب��ر م��ن امل�ظفني م��ع انقطاع 
املرتب��ات لأوق��ات ط�يلة ولأ�صه��ر متتابعة، ه��ذا ال�صرب له هذه 
الثم��رة، �صم���د �صم�خ، ثبات، حري��ة، اإباء، ا�صتق��الل، كرامة، 
هذا ال�صرب ه��� الذي حفظ لنا ا�صتقاللنا ك�صعب ميني، ه� الذي 
نتج عنه هذه الرعاية الإلهية، هذا الع�ن العظيم من اهلل �صبحانه 
وتعال��ى، فتمكن �صعبنا من ال�صم���د بالرغم من كل ما هنالك من 
اإمكان��ات، بالرغم م��ن حجم العدوان وحج��م اجلرائم وم�صت�ى 
املعان��اة عل��ى النح� الكبر. فاإذن هذا ال�صم���د له قيمته، وكان 
لتما�ص��ك اجلبه��ة الداخلية باحل��د الأدنى يف التفاهم��ات القائمة 
والتعاون القائم والتفاه��م القائم، والن�صجام ول� على نح� ما، 
كان ل��ه ثمرة طبية واإيجابية كبرة و�صاعد على ف�صل الكثر من 

م�ؤامرات الأعداء وخمططات الأعداء.

قوى العدوان لتصعيد العسكري بالتزامن مع 
استهداف اجلبهة الداخلية

الي�م نحن على اأعتاب مرحلة مهمة ومرحلة ح�صا�صة ومرحلة 
خطرة جدا، ق�ى العدوان ق��د تعبت، وقد كّلت ومّلت واأُرهقت 
نتيج��ة ف�صلها واإخفاقها كل هذا ال�ق��ت منذ بداية العدوان واإلى 
الي�م، وما قد كلفها عدوانها على بلدنا العزيز ماديا وب�صريا اإلى 

غر ذلك، واأثر على �صمعتها يف الإقليم.
ولك��ن هن��اك خطة جديدة حتر���س ق�ى الع��دوان من خاللها 
وت�ؤم��ل من خاللها على اأن تتمكن من ح�صم املعركة، هذه اخلطة 
لها م�صارات متع��ددة، م�صار ع�صكري، يح�صرون الي�م لت�صعيد 
كب��ر يف عدد من اجلبهات املهمة، اأبرزه��ا جبهات نهم وما اإليها، 
نه��م اإل��ى �ص��رواح، وجبه��ات ال�صاح��ل وجبهات تع��ز، وبع�س 
اجلبه��ات، لك��ن هذه على نح��� رئي�صي ويف نف���س ال�قت يتزامن 
م��ع امل�صار الع�صكري الذي يعدون للت�صعيد فيه م�صارات اأخرى 
خط��رة ج��دا يع�ل���ن عليها ه��ي يف اأن متكن امل�ص��ار الع�صكري 
م��ن ح�ص��م املعرك��ة؛ لأنه��م ق��د جرب���ا يف الف��رة املا�صي��ة اأن 
امل�ص��ار الع�صكري مع ف�ص��ل امل�صارات الأخ��رى اأو �صعف جناح 
امل�ص��ارات الأخ��رى مل ي��صل�هم على النتيج��ة التي يحر�ص�ن 
اإل��ى ال��ص�ل اإليها يف ح�صم املعركة ع�صكريا، امل�صار الآخر الذي 
يريدون��ه متزامنا مع امل�صار الع�صكري ومع الت�صعيد الع�صكري 
ه� ا�صتهداف اجلبهة الداخلي��ة، اجلبهة اليمنية، ا�صتهداف هذا 

البل��د م��ن الداخل حت��ى ي�ؤثروا عل��ى ال��صع الع�صك��ري وعلى 
متا�صك ال��صع الع�صكري ال�صامد يف وجه ق�ى العدوان، وحتى 
يتمكن���ا م��ن خالل ذلك بالتاأث��ر على جبهات القت��ال واإ�صعافها 
واحلد م��ن ت�افد النا�س اإليها واحلد م��ن الزخم الب�صري الالزم 

حلمايتها وتاأمينها وق�تها.

أشكاُل االستهداف للجبهة الداخلية
ُل يف ن�صاط مكثف يف الو�ص��ع الداخلي يف هذا  امل�ص��اُر ه��ذا يتمًثّ

البلد:
 اأول: تفكي��ك اجلبه��ة الداخلي��ة واإث��ارة النزاع��ات الداخلية 

وامل�صاكل الداخلية.
ثاني��ا: العم��ل على اإبراز ق�صاي��ا ثان�ية واهتمام��ات هام�صية 
حزبية وفئ�ية تطغى عل��ى امل�صهد الداخلي وحتتل الهتمامات 
والأولوي��ات وتربز اإلى ال�ص��دارة وت�صتحوذ عل��ى كل الن�صاط 
يف الداخ��ل، فين�صغ��ل اجلمي��ع بعيدا ع��ن الهتم��ام يف الت�صدي 
للعدوان وراء ان�صغالت ثان�ية وهام�صية وفئ�ية هناك وهناك، 

وين�صى اجلميع اجلبهة وين�صى اجلميع الت�صدي للعدوان.
ثالث��ا: العم��ل عل��ى ح�صد م��ا ا�صتطاع���ا ح�صده يف ه��ذا البلد 
حت��ت عناوي��ن ثان�ي��ة، فالبع���س يطل��ب منه��م ويراد له��م اأن 
يتح�ل���ا اإلى و�صطاء واأ�صحاب مبادرات، والبع�س يراد لهم اأن 
يح�ص��روا حتت عن�ان احلياد، وكاأن هذا البلد ل يعنينا جميعا، 
وكاأن ا�صتق��الل بلدن��ا وحرية �صعبنا اأمر غر مه��م ول تتعلق به 
م�ص�ؤولي��ة عل��ى اجلميع، وميكن فيه احلي��اد، وميكن اأن يتح�ل 
الأغلب م��ن النا�س فيه هذا و�صيط، وه��ذا �صاحب مبادرة وهذا 
حماي��د، وهذا خائ��ن، ولُتحا�صر الفئة ال�صام��دة ال�فية الثابتة 
املدافع��ة ع��ن ه��ذا البل��د، وليعلم�ا عل��ى حما�صرته��ا لي�س هذا 
ف�صح��ب، ب��ل عل��ى ت�ص�يهها فيق��ال ع��ن الثابتني الذي��ن يبذل�ن 
اأرواحه��م وحياتهم يف �صبيل اهلل تعالى، ويف �صبيل اأن يبقى بلدنا 
بل��دا حرا، و�صعبنا �صعبا حرا وبلدنا وميننا م�صتقال، يقال عنهم 
اأنه��م اأ�صح��اب م�ص��اكل وم�صاغبني واأنه��م جتار ح��روب واأنهم 
واأنه��م...، وي�صتم��ر النيل منه��م اإعاميا و�صيا�صي��ا ويف الن�صاط 
املجتمعي ويعمل الآخرون على حما�صرتهم، ثم تن�صط ال��صائل 
الإعالمية على تلميع وت�صخيم وتبجيل من يتجه�ن الجتاهات 
الأخ��رى، فالذي يذهب اإلى اجلبه��ة ليقاتل اأولئك الآلف امل�ؤلفة 
م��ن الزاحفني على بلدنا، من املرتزقة ومن الق�ى الأجنبية التي 
ت�صع��ى لحت��الل ه��ذا البلد، من يذه��ب للت�صدي له��م وال�ق�ف 
اأمامهم والعم��ل على الدفاع عن هذا ال�صعب يقال عنه الكثر من 
الأقاوي��ل، فه��� م�صاغب، وه��� رجل م�صاكل، وه��� تاجر حرب، 
وه��� وه� اإلى اآخره، والذي يخ�ن هذا البل��د اأو يتاآمر على هذا 
البلد، اأو يدخل يف �صفقات م�صب�هة على ح�صاب حرية وا�صتقالل 
وكرامة ه��ذا البلد ه� احلكيم، وه� ال�صيا�صي، وه� املفكر، وه� 
وه��� وه��� اإلخ من عب��ارات التبجي��ل، واملدي��ح امل�صطنع، هذه 

امل�صاألة يجب اأن نلتفت اإليها جميعا.

مساِع�داُت العدّو خللخلة اجلبهة الداخلية: 
إختراق واهتماٌم حزبي!

امل�صاعي اأي�ص��ا بتفكيك اجلبهة الداخلية ه��ي الي�م يف مرحلة 
خطرة، ويف م�صت�ى يجب التنبه له، واحلذر منه، وال�صعي للحد 

منه، لأن هناك اأن�صطة كبرة وي�صاعد عليها اأمران:
الأم��ر الأول: الخراق الكب��ر لبع�س املك�ن��ات ال�صيا�صية، 

فداخلها البع�س من القي��ادات والنا�صط�ن اإعالميا، وجمتمعيا، 
مم��ن قد متك��ن العدو من �صرائه��م، واأ�صبح���ا ي�صتلم�ن فل��صا 
م��ن العدو ومبال��غ مالية يف �صبي��ل اأن ي���ؤدوا دورا مر�ص�ما لهم 
م��ع بقائه��م يف الداخ��ل، مهمتهم العم��ل على النيل م��ن املك�نات 
الأخ��رى، و�ص��ق ال�ص��ف ال�طني، واإب��راز عناوي��ن تطغى على 
العن�ان الرئي�صي الذي يفر�س اأن له كل الأول�ية وه� الت�صدي 
للعدوان، واهتمامات وان�صغالت اأخرى يدفع�ن باملك�نات اإليها 

دفعا، بعيدا عما له �صلة بامل�ص�ؤولية.
جان��ب اآخ��ر اأي�ص��ا هن��اك مت��اٍه اإلى حد كب��ر بالركي��ز على 
الهتمام��ات الت��ي ه��ي ذات طابع فئ���ي، اأو طاب��ع حزبي، لأن 
تك�ن هي الرئي�صية، الهتمامات التي تطغى على كل الهتمامات 
الأخ��رى، الت��ي حتت��ل كل الأن�صط��ة، وت�صيطر عل��ى كل التفكر 
وعل��ى كل العم��ل، ت�صيط��ر على الإع��ام، ت�صيطر عل��ى الن�صاط 

املجتمعي، تطغى على كل �صيء، يف مرحلة من اأهم املراحل.

أنا اليوم أتكلم معكم على أساس أنكم جنبا إلى جنب 
معي، مع كل األحرار في هذا البلد

ف��اإذن الي�م ي�ؤمل فيكم اأيها الأع��زاء اأيها ال�صرفاء، اأنتم اأي�صا 
م��ن كل املك�ن��ات، اأنتم الي�م احلا�صرون يف ه��ذا املكان، واأي�صا 
الغائب�ن الذين مل تتح لهم فر�صة احل�ص�ر وما كان املكان اأي�صا 
ليت�صع للجميع، ال�صالة �صيقة، لكن الكل، حكماء اليمن هم من كل 
املك�نات، وهم املع��روف عنهم وعن اأكرثهم احلر�س والهتمام 
بهذا البل��د، واحلر�س على م�صر هذا البلد، وعلى م�صتقبل هذا 
البل��د، وعلى حا�صر هذا البلد، اأن��ا الي�م ل اأتكلم معكم ل �صاكي 
ول باك��ي، اأنا الي�م اأتكلم معكم على اأ�صا�س اأنكم جنبا اإلى جنب 
مع��ي، مع كل الأحرار يف هذا البلد، احنا كلنا اأ�صحاب م�ص�ؤولية 
واح��دة، احنا كلن��ا اأ�صحاب هم م�صرك، وال�ص��يء الطبيعي اأن 
يك���ن لكم ح�ص���ر، ومالم�صة لل�اق��ع، وتدخ��ل يف الإ�صكاليات، 
ومعاجل��ة لبع���س امل�ص��اكل، واأل تك�ن���ا جم��رد متفرجني على 
الأح��داث، ما تنتبه�ا وهذا اجته له من اجتاه وذاك اجته له من 
اجت��اه، ل؛ اأنت��م يف هذا البل��د من هم م�ج���دون الي�م ومن هم 
ل يزال���ن يف بقي��ة املناطق، اأنت��م لكم دور رئي�ص��ي، ولكم اأهمية 
كب��رة، �ص�اء يف ال��ص��ع ال�صيا�صي، اأو يف امل�ق��ف العام، اأو يف 
الت�صدي للعدوان، ومطل�ب منكم اأي�صا اأن حتر�ص�ا ونحن اإلى 

جانبكم يف اأن ت�ؤدوا هذا الدور بفاعلية كبرة، 
فالي��وم هناك ن�صاط مكثف على التجمي��د اجلبهة الداخلية اأن 
ت�صاب بالرك�د والتجمد، واأن تبقى جبهات القتال فارغة اإل من 
القليل، حتى يتمكن العدو من اقتحامها، هذا ه� الهدف الرئي�صي 
لق���ى الع��دوان، وه��� اله��دف م��ن ال��دور ال��ذي ي�ؤدي��ه بع�س 
امل�صب�ه��ني يف بع���س املك�نات، الذي��ن يدفع�ن اإل��ى اهتمامات 
ثان�ي��ة وفئ�ي��ة، وي�ؤجج���ن النزاع��ات الداخلي��ة، وامل�ص��اكل 

الداخلية.

عناوين يتم أبرازها : حياد غير مشرف
اأي�ص��ا مطل�ب منا جميعا يف هذا البل��د، من كل اأبناء هذا البلد 
الأحرار، م��ن عم�م امل�اطنني يف هذا البلد اأن يك�ن لدينا ال�عي 
جتاه بع�س العناوين التي ي�صعى الآخرون اإلى اإبرازها، عن�ان 
احلي��اد، احلي��اد الي�م لي���س حيادا م�صرف��ا، حياد اأم��ام معركة 

تهدف اإلى احتالل بلدك، ماذا يعني

ب�����������امل�����������واق�����������ف   ال����������س����������ي����������اس����������ي����������ة  ال����������������ق����������������وى  ت����������س����������ت����������أث����������ر  ال  ح�����������ت�����������ى  ال�����������ي�����������م�����������ن  حل�����������ك�����������م�����������اء  ف��������������اع��������������ل  ل���������������������������دور  ج�����������ه�����������دن�����������ا  وب�������������ذل�������������ن�������������ا  س��������ع��������ي��������ن��������ا   >
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امل����������س����������ؤول����������ي����������ة م�����������������ن  ال����������ت����������ن����������ص����������ل  ي����������ع����������ن����������ي  ه������������ن������������ا  احل�����������������ي�����������������اد  ال��������������ي��������������م��������������ن،  ب��������������اح��������������ت��������������ال  ت���������ن���������ت���������ه���������ي  م������������ع������������رك������������ة  ف�����������������ي  ح���������������ي���������������اد  ال   >

< اس�������ت�������ه�������داف اجل������ب������ه������ة م��������ن ال���������داخ���������ل ب���������إث���������ارة ال��������ن��������زاع��������ات ال������داخ������ل������ي������ة وإب������������������راز اه������ت������م������ام������ات ث������ان������وي������ة إلش��������غ��������ال ال������ش������ع������ب ع��������ن م������واج������ه������ة ال��������ع��������دوان

< ق��وى ال��ع��دوان حت��رص على 
خ���ط���ة ج����دي����دة ل���ل���خ���روج م��ن 

إخفاقاتها

< خطة العدوان اجلديدة لها 
م����س����ارات ع��س��ك��ري��ة ي��ت��زام��ن 
م�����ع�����ه�����ا م�������س�������ار اس������ت������ه������داف 

اجلبهة من الداخل

إل���������ى ج������ان������ب ع����ق����اء  ن�����ح�����ن   >
وح�����ك�����م�����اء ال�����ي�����م�����ن ل����ي����ق����وم����وا 

بواجبهم على كل صعيد

< هناك نشاط مكثف لتجميد 
اجل���ب���ه���ة ال����داخ����ل����ي����ة وت��ب��ق��ى 
يتمكن  حتى  فارغة  اجلبهات 

العدو من اقتحامها

ب���ع���ض  ف�������ي  امل�����ش�����ب�����وه�����ون   >
امل������ك������ون������ات ت����ع����م����ل ل���ت���ذل���ي���ل 
ال������ص������ع������وب������ات أم������������ام ال�����ع�����دو 

لتنفيذ أهدافه

احل����ك����وم����ة  ت���ت���م���ك���ن  أن  آم��������ل 
مب����س����اع����دة ع����ق����اء وح���ك���م���اء 
ال��������ي��������م��������ن م������������ن ت������س������ل������ي������م م����ا 
قبل  امل��رت��ب��ات  م��ن  تستطيعه 

حلول عيد األضحى املبارك

ال��ي��م��ن  وح���ك���م���اء  ع����ق����اء  دور 
إع����������ان����������ة ال�����������دول�����������ة ل����ل����ق����ي����ام 
ب��واج��ب��ه��ا، وم����ن ي��ع��ط��ل فعلى 

اجلميع ردعه كائنا من كان

تعالوا أيها املرتزقة لنحتكم 
إل����������ى ال������ش������ع������ب، ب�����ع�����ي�����دا ع���ن 

تدخات اخلارج

ال���ص���م���ود،  إال  ال���ي���م���ن  ي��ن��ف��ع  ال 
وأم���ا امل��ب��ادرات وامل��س��اوم��ات 

والصفقات فا نتيجة لها

< ه��������ن��������اك أن������ش������ط������ة ك������ب������ي������رة ت������س������ت������ه������دف ض������������رب ال�����������داخ�����������ل م������������ن  خ������������ال اخ�����������ت�����������راق امل��������ك��������ون��������ات م���������ن ق������ب������ل ال���������ع���������دو وش������������راء 
ل�����ل�����ع�����دوان ال������ت������ص������دي  ث������ان������وي������ة ع�����ل�����ى ح������س������اب ع�������ن�������وان  ت�����ت�����م�����اه�����ى م�������ع ع������ن������اوي������ن ج�����ان�����ب�����ي�����ة  ي����ج����ع����ل����ه����ا  والءات م���ن���ت���س���ب���ي���ه���ا مب�������ا 

يتبع
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 اأن تك���ن حماي��دا، يعني اأن تك���ن متن�صال ع��ن امل�ص�ؤولية، 
ق��د تك���ن جبانا، اأو قد تك���ن على النح� ال��ذي متكن الآخرون 
م��ن �صرائ��ك اأو �ص��راء م�قف��ك، نتيجة مبال��غ مالي��ة، ومكا�صب 
مادي��ة و�صيا�صي��ة معين��ة، اإذا كان��ت امل�صاأل��ة حيادا اأم��ام قتل 
الآلف امل�ؤلف��ة من الأطف��ال الن�صاء، اأي حياد ه��ذا؟ هل يتحلى 
بامل�ص�ؤولية من يحايد اأمام جمازر كهذه، واأمام ماآ�ٍس كهذه، اأمام 
مظل�م��ة �صعب��ك التي ل نظر له��ا الي�م يف الأر���س، هذا حياد! 

حياد يف حمله؟ ل؛

ليست مشاكَل داخليًة بن اليمنين: يقاتلون بإمرة 
أجانَب في ُغَرِف العمليات

الذين يتحدث�ن اأي�صا عن اجلبهات الداخلية، �ص�اء اجلبهات 
يف تع��ز، اجلبه��ات يف م��اأرب، اجلبهات يف اجل���ف، اجلبهات يف 
�صب���ة، كل الذين يقاتل�ن فيها اإلى جنب من يقاتل�ن، الذين هم 
يف �ص��ف العدوان، من املعل�م اأن امل�صاأل��ة لي�صت م�صاألة م�صاكل 
داخلية م��ا بني اليمنيني، "لي�س البع���س بي�صاعده ي�صحك على 
النا���س، بيقدر اأن النا�س ما هم عارفني، بيقدر اأن النا�س اأغبياء، 
البي���س بيك��ذب ول بي�صتحي، وبيجي " ي�ص���ر لنا اأن املقاتلني 
يف �ص��ف العدوان حتت اإمرة �صباط اأجانب موجودون يف غرف 
العمليات يف ماأرب، وم�ج���دون اأي�صا يف جبهات اجلن�ب، ويف 
جبه��ات ال��ص��ط، اإماراتي��ني، و�صع�ديني، وامل�صاأل��ة معروفة، 
ويحاول البع�س يتنكر لها، ويق�ل يا جماعة ]ل داعي للم�صاكل، 
ويتنا�ص��ى[ الرتباط باملوق��ف الأجنبي، ول هم جمرد مرتزقة 
وعم��الء خ�ن��ة، باع���ا اأنف�صهم م��ن املعتدي الأجنب��ي الذي له 
اأه��داف م�ص�ؤومة وخطرة، وم�صرية عل��ى هذا البلد، ل يبقى 
لأبن��اء ه��ذا البلد ول لأبناء ه��ذا ال�صعب معه��ا - ل� حتققت – 
اأي كرام��ة ول حري��ة ول ا�صتق��الل ول �صيء.اأي�ص��ا هناك اأم�ر 
مهم��ة جدا، يجب النتباه لها واملالحظة له��ا، نحن منذ تاأ�صي�س 
اأو ت�صكي��ل املجل���س ال�صيا�صي الأعلى، ثم فيم��ا بعد ذلك ت�صكيل 
احلك�م��ة، فرحنا به��ذا اخلط�ة، لأنها تع��زز ال�صراكة يف اإدارة 
م�ؤ�ص�ص��ات الدول��ة، وتعط��ي له��ا الفاعلي��ة، ه��ذا كان اأملنا ول 
ي��زال الي���م اأملنا اإن �صاء اهلل، ولكن اأنا اأق���ل لكم اأيها الأعزاء؛ 
حكم��اء اليمن، اأنت��م الي�م معني�ن اأن يك�ن لك��م ح�ص�ر لتقييم 
اأداء م�ؤ�ص�صات الدولة بكلها، بكلها، �ص�اء احلك�مة، اأو املجل�س 
الأعل��ى، اأو حتى جمل�س الن�اب، اأو اأيا م��ن م�ؤ�ص�صات الدولة، 
اأن يك���ن لك��م دور �صعب��ي يعن��ي مطل���ب م��ن اأبناء ه��ذا البلد 
م��ن وجاهاته��م من علمائهم م��ن م�صائخهم م��ن اأكادميييهم، من 
اجلمي��ع، اأن يك�ن له��م اهتمام بتقيي��م اأداء م�ؤ�ص�ص��ات الدولة، 
وال�ق�ف على طبيعة املع�قات، وامل�صاكل، والختاللت، وغر 
ذل��ك، واأن تك���ن ال�ص���رة �صفاف��ة ووا�صحة لديه��م، لأن هناك 
تلبي�صا كبرا يح�صل ح�ل اأداء م�ؤ�ص�صات الدولة، اأنا اأق�ل لكم: 
ما من �صك ب��اأن هناك ع�ائق كبرة جدا اأمام م�ؤ�ص�صات الدولة، 
وخا�ص��ة يف ال��ص��ع القت�ص��ادي، لأن الي�م معظ��م م�ارد هذا 
البل��د واإمكانات وخرات هذا ال�صع��ب التي كانت مفعلة وكانت 
جاهزة، واأق�صد بذلك املن�صاآت النفطية، النفط يف ماأرب، والنفط 
يف �صب���ة، والنفط يف ح�صرم�ت، ه��� الي�م حتت �صيطرة ق�ى 
العدوان وعمالئها، وهم الذي��ن ينهب�ن النفط، وينهب�ن الغاز، 
وه��م الذين ي�صتفي��دون من ع�ائ��ده، واأي�صا مع��روف م�صت�ى 
الع��دوان فيما دم��ر، وفيما حا�صر، وفيما �صي��ق، وفيما اأثر فيه 
عل��ى ال��صع القت�ص��ادي، التفا�صيل تط���ل، وميكن للمعنيني 
اأن ي�صرح���ا يف هذا كث��را، ولكن اأق�ل لك��م، بالرغم من كل ذلك 
نح��ن غر را�صني ع��ن اأداء م�ؤ�ص�صات الدولة، ول نرى فيها اأنها 
تفع��ل على النح� املطل�ب، هناك مع�ق��ات اأمامها هذا �صحيح، 
وحتتاج اإلى اأن يعينها ال�صعب، واأن يعينها رجال هذا ال�صعب، 
ووجاه��ات هذا ال�صع��ب، اأن يك�ن�ا اإلى جانب ه��ذه احلك�مة، 
واإل��ى جانب املجل���س الأعل��ى، اإلى جان��ب م�ؤ�ص�ص��ات الدولة، 
داعمني، ومعينني، وم�صححني، وم�ص�بني، وم�اجهني للخلل، 

يدعم�ن ال�صح، ومينع�ن اخلطاأ، هذا الدور مطل�ب.

حتّدي الواثق: أنصاُر الله ليسوا وحَدهم في موقع 
املسؤولية، بل األقل حضورًا في هيكل الدولة

 ولك��ن لي���س ال��دور النفاق��ي والبت��زازي، الذي يح��اول اأن 
يلب���س، ياأتي البع���س الي�م يقدم �ص�رة ملتب�ص��ة، وكاأن الذين 
ه��م يف م�قع امل�ص�ؤولية يف م�ؤ�ص�صات الدولة هم فقط اأن�صار اهلل، 
كاأن احلك�م��ة ه��ذه هي حك�م��ة اأن�صار اهلل فق��ط، كاأن املجل�س 
الأعل��ى ل يت�اج��د في��ه اإل اأع�صاء حم�ص�بني عل��ى اأن�صار اهلل، 
كاأن الربمل��ان برملان اأن�ص��ار اهلل، كاأن الق�صاء ق�صاء اأن�صار اهلل، 
كاأن الأجه��زة الرقابية كلها املنت�صبني فيه��ا من اأن�صار اهلل، كاأن 
الهي��كل الإداري وال�ظيف��ي للدولة كله فقط مك���ن وم�صكل من 
اأن�ص��ار اهلل، اأن��ا اأحت��دى ب�ص���ت واث��ق، بلغة واثق��ة، مب�قف 
م�ؤك��د، اأن نك���ن يف اأن�ص��ار اهلل منث��ل الرب��ع يف الهي��كل الأعلى 

ال�ظيفي للدولة، اأو منثل واحد باملائة من الهيكل الإداري العام 
للدول��ة، نحن اأقل النا�س، نحن اأقل الأق��ل من النا�س ح�ص�را يف 
اإطار م�ؤ�ص�صات الدولة، نحن مل نكن طالب منا�صب، ول حر�صنا 
يف ي���م م��ن الأيام عل��ى ال�صتح�اذ عل��ى م�ؤ�ص�ص��ات الدولة، يف 
امل�صت���ى الأعل��ى لل���زراء، لدينا جمم�ع��ة اأو ع��دد ب�صيط من 
ال�زراء، وتركنا ال�صاحة مفت�حة لل�صركاء واحللفاء واملك�نات 
الأخرى، ومع��روف باإمكانكم اأن تعرف�ا اأ�صماء من هم ال�زراء، 
ك��م منه��م م�ؤمت��ر، وكم منه��م اأن�ص��ار اهلل، وك��م منه��م م�صاحة 
تركناه��ا لبقي��ة ال�صركاء، وبقي��ة احللفاء، وكم منث��ل يف ال�اقع 
الفعل��ي املعرب عنا مبا�ص��رة، باإمكانكم اأن تعرف���ا كذلك تركيبة 
املجل�س ال�صيا�صي الأعلى، كم منثل فيه، وكم ميثل الآخرون فيه، 
الربملان اأنتم تعرف�نه، الق�صاء معروف حاله، الأجهزة الرقابية 
حاول الآخرون منذ اأيام الت�صعيد الث�ري اأن يح�ل�ا بيننا وبني 
تفعيلها، طبعا ان�صغلنا اإل��ى حد كبر بالت�صدي للعدوان، وكان 
ان�صغالن��ا ب�صكل كب��ر جدا، اأخذ معظم اهتمامن��ا، واأكرث عملنا، 
واأكرث جمه�دنا، اأخذه هذا الجتاه، الت�صدي للعدوان، وبالذات 
اأن اخلط��ر كب��ر وم�صري فيما يتعل��ق بالعدوان، اأن��ا الي�م ل 

امل�ص�ؤولي��ة،  ع��ن  لأتن�ص��ل  اأحت��دث 
بالرغ��م من اأنن��ا قد نك���ن يف م�صت�ى 
العدي��د الب�ص��ري يف م�ؤ�ص�صات الدولة 
اأق��ل م��ن 1%، وق��د نك�ن منث��ل الربع 
اأو اأق��ل من الرب��ع يف امل�صت�ى الأعلى 
غره��م،  ويف  ال���زراء  يف  للدول��ة، 
ولك��ن ل اأق�ص��د ه��ذا ال��كالم تن�ص��ال 
ع��ن امل�ص�ؤولي��ة، اأن��ا اأعت��رب اأن�ص��ار 
اهلل ل يزال���ن م�ص�ؤول��ني اإل��ى جان��ب 
غره��م، م�ص�ؤولني اإلى جانب الإخ�ة 
يف امل�ؤمت��ر، واإل��ى جان��ب الإخ�ة من 
بقي��ة املك�نات والأح��زاب احلا�صرة 
يف  واملمثل��ة  الدول��ة،  م�ؤ�ص�ص��ات  يف 
يتحم��ل  ال��كل  الدول��ة،  م�ؤ�ص�ص��ات 
للم�ص�ؤولية، لكن من الظلم ومن الغنب 
من املغالطة ومن اخلداع، من اخلداع 
ال�صيا�صي اأن البع�س "بيحي يق�ل: يا 
اأن�صار اهلل وين املرتبات، يا اأن�صار اهلل 
هناك ف�صاد، يا اأن�صار اهلل هناك مدري 
ماه��� ذاك" واأنت، اأنت اأين اأنت؟ اأنت 
كم�ؤمت��ر اأين اأن��ت؟ اأو اأي حزب اآخر؟ 
األ�ص��ت حا�صرا يف م�ؤ�ص�ص��ات الدولة؟ 
األ�ص��ت �صري��كا يف اله��م وامل�ص�ؤولي��ة؟ 
األ�ص��ت مت�اجدا اأكرث من غرك يف هذه 
امل�ؤ�ص�ص��ات، وحا�ص��را يف اأغلبها اأكرث 
م��ن غرك؟! بل��ى، امل�صاأل��ة وا�صحة، 
نحن يف مرحل��ة ل يج�ز فيها ممار�صة 
البت��زاز ال�صيا�ص��ي، ول يج���ز فيه��ا 
التعام��ل م��ع امل�ص��اكل الكب��رة التي 
نع��اين منه��ا نتيج��ة للع��دوان ب�ص��كل 
غ��ر م�ص���ؤول، اإم��ا ابت��زاز �صيا�صي، 
بي�صتغل  البع�س  عداوة،  �صغل  "وال 
اإن�ص��ان  �صغ��ل  م���س  ع��داوة،  �صغ��ل 
م�ص���ؤول" حري���س عل��ى ت�صحيح اأو 
خل��ل،  معاجل��ة  اأو  و�ص��ع،  اإ�ص��الح 
ل؛ "بي�صتغ��ل" �صغ��ل م��ن يك��ره، من 
يبغ���س، من يعادي، م��ن يحقد، حتى 

البع���س ي�صتخ��دم عناوين ا�صتخدم��ت يف فرات ما�صي��ة اأثناء 
حروب داخلي��ة، اأثناء اعتداءات، "وبيحي الي�م ي�صغلها، وهذا 
م��ا ي�ص��رف اأحد اأب��دا"، اأن ي�صتح�صر عناوي��ن كان ي�صتح�صرها 

اأيام احلروف الداخلية واأيام امل�صاكل الداخلية.

ال سكوَت على اخللل: جميعًا معنيون بالدفع لانضباط 
والتعامل مبسؤولية

الي���م اجلميع معني���ن، ومفر�س اأي�ص��ا بالتحرك جاد منكم 
كحكم��اء، بالدفع باجلميع نحو الن�صباط، والتعامل مب�صوؤولية 
م��ع كل امل�ص��اكل، ل يج���ز اأب��دا، ال�صك���ت عل��ى اخلل��ل ال��ذي 
ه��� قائ��م يف م�ؤ�ص�صات الدولة، نن��ادي مرة بعد اأخ��رى، اأنه من 
امله��م ت�صحي��ح الق�صاء، وتفعيل الق�صاء، ف��ال يلقى �ص�تنا هذا 
ا�صتجابة، ننادي م��رارا وتكرارا اأنه يجب تفعيل العمل الرقابي 
مل�اجه��ة الف�صاد، والتح��رك مل�اجهة الف�ص��اد، وت�صحيح و�صع 
الأجهزة الرقابي��ة، التي اأجهزة جمم��دة وفا�صلة و�صعيفة، ول 
ت���ؤدي دورا �صحيحا، وحتتاج اإلى ت�صحي��ح، واإلى دعم، واإلى 
اإ�ص��الح، واإلى اهتمام كبر بتفعيلها، ولك��ن ل؛ البع�س ل يريد 
التعاط��ي مع ه��ذه الأم���ر مب�ص�ؤولي��ة، كيف، البع���س "ي�صتي 

ي�صتغ��ل الأم���ر واحن��ا قلن��ا قبل اأي��ام، واحن��ا قلنا قب��ل اأيام، 
احن��ا ما احن��ا يف انتخابات، احن��ا اأمام اقتحام��ات من قبل ق�ى 
العدوان، البع���س ي�صتي ي�صتغل مثال عن���ان الف�صاد، ما ي�صتي 
يحارب الف�صاد، ما ي�صتي اأن ت�صحح و�صعية الأجهزة الرقابية" 
وت���ؤدي دورها ال�ص��ارم واحل��ازم وحتا�ص��ب الفا�صدين، تبقى 
الأجه��زة الرقابية م�صل�ل��ة، ومعل�لة، وجمم��دة، وم�قفة، ول 
دور له��ا ول فاعلية، ثم ياأتي يرمي بالف�صاد من؟ الذين يت�صدون 
للع��دوان، احلفاة، الذين يعان�ن اجل�ع، والقتل، والق�صف، هم 
املتهم�ن الي�م بالف�ص��اد، والذين هم يف فلل، الفي�صب�ك وغرها، 
�صايعني بني الفل��س والدولرات، هم امل�صاكني، "يرحم�ا اهلل"، 
واملظل�م��ني واملغب�نني يف ه��ذا البلد، "م�صاك��ني عليهم! يا�صني 

عليهم!".

لست مجرد "موعظ"، أطلع أسوي مواعظ، أنا رجل قول 
وفعل بإذن الله تعالى، وسأقف إلى جانبكم لتصحيح

الي���م مطل���ب منكم كحكم��اء يف هذا البل��د، ل اأق���ل لكم، اأن 
تتحرك���ا لته��ام اأي ط��رف الآن، لك��ن ادفع���ا اأنت��م واأن��ا اإلى 
جانبكم، لأننا �صئمنا من ترداد الكالم، 
اأن��ا �صخ�صي��ا ل�صت جم��رد "م�عظ"، 
اأطل��ع اأ�ص���ي م�اعظ، اأن��ا رجل ق�ل 
وفع��ل ب��اإذن اهلل تعال��ى، و�صاأقف اإلى 
جانبك��م، يف اإرغ��ام الآخري��ن على اأن 
الأجه��زة  و�ص��ع  بت�صحي��ح  يقبل���ا 
��ل، واأن حتا�ص��ب  ُتَفَعّ الرقابي��ة، واأن 
اأي  ن�ف��ر  ل��ن  فا�ص��د،  اأي  فا�ص��د،  اأي 
حماي��ة لأي فا�ص��د، اإذا كان من اأن�صار 
اهلل "اخل�ص���ا ظه��ره، اخل�ص�ا ظهره، 
�صادري��ن منه، ما عندنا ل��ه اأي حماية 
نهائي��ا"، اإذا كان م��ن امل�ؤمتر ل ميكن 
م��ن  كان  اإذا  بامل�ؤمت��ر،  يحتم��ي  اأن 
امل�ؤمت��ر لن نقب��ل اأن يحتمي بامل�ؤمتر، 

ولن تت�فر له حماية بامل�ؤمتر.
كذل��ك م��ص���ع اآخر غ��ر م��ص�ع 
الف�ص��اد، ت�صحي��ح و�ص��ع ال�صراك��ة، 
لت���ؤدي  الدول��ة  م�ؤ�ص�ص��ات  اإ�ص��الح 
دوره��ا كم��ا ينبغ��ي، بفاعلي��ة، ب�عي 
بطبيعة ه��ذه الظروف، ظروف حرب، 
واأحداث ت�صتح��ق الهتمام الكبر من 

اجلميع.

ل و خايا إجرامية ال  قضاٌء مكَبّ
حُتاكم: وبه َمن في صف العدوان 

و مؤيٌد للجرائم..
ت�صحي��ح و�ص��ع الق�ص��اء، نادين��ا 
كث��را وكثرا كث��را بت�صحيح و�صع 
الق�ص��اء،  و�ص��ع  وتفعي��ل  الق�ص��اء، 
وتفعيل الق�ص��اء يف حما�صبة اخل�نة، 
البع���س يح��اول اأن مين��ع حما�صب��ة 
اخل�ن��ة، ملاذا؟ ملاذا يت��اح للبع�س اأن 
يذه��ب ليخ�ن ه��ذا البلد، يذه��ب اإلى 
الريا���س، ويق��ف يف �ص��ف الع��دوان، 
ومع��ه ظه��ر هن��ا يف �صنعاء، م��ا اأحد 
يحا�صب��ه، وم��ا اأح��د يحاكمه، وما اأح��د يتخذ �ص��ده اأي اإجراء، 
"لي�س؟ لي�س"؟ والدماء التي �صفكت، الدماء التي �صفكت هل هي 
رخي�صة؟ اآلف م�ؤلفة من اأبناء هذا البلد، هل دماوؤهم م�صتباحة 
اإل��ى درج��ة األ يحا�ص��ب اخل�نة؟ يج��ب حما�صبة اخل�ن��ة، اأنا 
�صاأ�صر معكم على هذا، و�صاأعمل لهذا بع�ن اهلل �صبحانه وتعالى، 

ولن يحميهم اأحد. 
اخلالي��ا الإجرامي��ة يف ه��ذا البل��د، مل��اذا ل حتاك��م، مل��اذا ل 
تقا�ص��ى، مل��اذا و�ص��ع الق�صاء مكب��ل، من ال��ذي يكب��ل الق�صاء 
ع��ن القي��ام مب�ص�ؤوليات��ه يف حما�صبة اخل�ن��ة؟ اأو حتى يف عمله 
العتي��ادي يف حل م�ص��اكل امل�اطنني وق�صاياه��م؟ هل اأبناء هذا 
ال�صعب را�ص�ن ع��ن اأداء الق�صاء؟ ل؛ لي�س اأحد منا را�صيا عن 
اأداء الق�ص��اء، ل اأدائه يف الت�صدي للعدوان وم�قفه من اخل�نة، 
ول اأداء الق�صاء يف الهتمام بق�صايا النا�س وحل م�صاكل النا�س، 
م��ا اأح��د را�صي عن ه��ذا، لك��ن هناك م��ن يكبل ت�صحي��ح و�صع 
الق�ص��اء، م��ع العراف باأن و�ص��ع الق�صاء غر �صلي��م، كل هذا 
ق��د قيل �صابق��ا، ويقال حاليا، و�ص��ع الق�صاء غ��ر �صليم ويجب 
اأن ي�صح��ح و�ص��ع الق�ص��اء، ويف الق�صاء الي�م م��ن ه� يف �صف 
الع��دوان �ص��د �صعب��ه اليمن��ي، ويقف م�ؤي��دا لكل تل��ك اجلرائم 
الت��ي قتل فيها الآلف امل�ؤلفة من اأبن��اء هذا ال�صعب، يقف م�ؤيدا 

خطاب

< منذ تش������كيل املجلس السياس������ي 
األعل������ى واحلكوم������ة تفاءلن������ا به������ذه 
اخلطوة لتفعيل أداء الدولة، وأملنا 

أن يستمر

< املطلوب دور شعبي ملراقبة أداء 
مؤسسات الدولة

< ما من شك أن عوائق كبيرة حتول 
دون قي������ام الدولة بواجبها بس������بب 
وم������ع  واحلص������ار،  الع������دوان  ظ������روف 
ذلك غي������ر راضني إال بب������ذل الدولة 

جهودها بشكل أفضل

< يج������ري تلبي������س عل������ى الن������اس بأن 
الهي������كل اإلداري للدول������ة ه������م م������ن 

أنصار الله فقط

أنص������ار  إن  ثق������ة  ب������كل  أق������ول  إن������ي   >
الل������ه ه������م أق������ل الن������اس حض������ورا في 
مؤسس������ات الدولة ال تصل نسبتهم 
إل������ى واحد ف������ي املائ������ة م������ن مجموع 

الهيكل اإلداري للدولة

< التص������دي للع������دوان أخ������ذ جهدنا 
ومجهودن������ا ألن البلد يواجه خطرا 

عظيما

الل������ه  أنص������ار  أن  أعتب������ر  أزال  ال   >
مس������ؤولني إل������ى جان������ب اآلخرين في 
حتمل املسؤولية في تسيير شؤون 

الدولة

<  <  م������ا ه������و مؤك������د أن الس������عودي 
واإلماراتي ال يحظى أي منهما بأي 

ذرة من االحترام لدى أمريكا

< كلم������ا عظم������ت املخاط������ر علينا أن 
نرفع من وتيرة املواجهة

الدين������ي  اخلط������اب  جان������ب  إل������ى    >
واإلغراءات املادية يجري تش������غيل 
ُعرفت  ق������وى  قبل  “القومي������ة” م������ن 
تاريخيًا مبعاداتها للقومية، وذلك 

ما يدعونا ملواجهتهم بكل قوة

< الرجعية العربية صارت تقود 
والقومي������ني  الناصري������ني  غالبي������ة 

واالشتراكيني

»ل������واء  يرفع������ون  كان������وا  م������ن   >
القومية« انقلبوا عليها، وصاروا 
حتت قيادة »الرجعي������ة العربية« 

بحثًا عن املال

الناصري������ني  ف������ي  زال  ال   >
والقوميني واالش������تراكيني أحرار 

ثابتون عند مبادئهم

»حال������ة  تس������تدعي  املرحل������ة   >
استنهاض« مستمرة

< هن������اك »ِحل������م عرب������ي« عجي������ب 
وغريب أمام كل هذه االستباحة 

للمنطقة

< ل������ن نبيع وال نش������تري ولن نس������اوم 
في كرامة وسيادة هذا البلد إطاقًا

< إذا املسألة مساومة بني العبودية واحلرية، بني الكرامة والهوان، بني االستقال أو التبعية فذلك ما ال يكون، وهذا مبدأ وليس تشددا
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< نتلق������ى الطعن������ات ف������ي الظه������ر في 
الوق������ت ال������ذي اجتهنا ب������كل إخاص 

ملواجهة العدوان

ف������ي  معن������ا  يط������رح  ج������اء  البع������ض   >
وباق������ي  اصبع������ه(  )رأس  املوق������ف 

أرجله في اخللف

واح������دة  رجلي������ه،  فت������ح  البع������ض   >
ف������ي الوط������ن وواحدة خ������ارج الوطن، 
اجته������ت  أينم������ا  احلس������اب  وحاس������ب 

األمور اجته معها

الش������هداء  مقاب������ر  بزي������ارة  قوم������وا   >
وانظروا من هم ومن أين؟ واذهبوا 
اجلبه������ات وانظروا من هم، والكثير 
منه������م حف������اة، ال ميتلك������ون إال بدلة 

واحدة

< صي������اح الع������دو وصراخه ش������هادة 
ودالل������ة عل������ى اجلهة الت������ي تقف في 

وجه عدوانه

< عامة تعجب كبيرة تصل بحجم 
جبل حول شغل البعض ممن متاهى 
سلوكهم مع س������لوك قوى العدوان 

في الرياض وأبو ظبي

رج������ال  وإمن������ا  وحوش������ا،  لس������نا   >
تضحي������ات، ومس������تعدون للتضحية 
رأس  وه������ذا  رأس،  آخ������ر  حت������ى 
احلوث������ي  بدرالدي������ن  عبداملل������ك 
حاض������ر أن يقدم������ه ف������ي س������بيل الل������ه 
البل������د وف������داء له������ذا  وف������داء له������ذا 

الشعب

أيدين������ا  من������د  ال������دوام  عل������ى  كن������ا   >
للسام املشرف وليس لاستسام

< نحن رجال إسام وسام ال رجال 
استس������ام، ألن االستسام ليس له 

رجال، وإمنا له دجاج

< نع������م، ل������م نك������ن منان������ع أي حل������ول 
مش������رفة باحلد األدنى حتفظ شرف 
وكرامة وس������يادة وحرية واستقال 

هذا البلد

< البعض يتيح للخونة أن يذهبوا 
للرياض ويقف في صف العدوان 
ومع������ه ظه������ر ف������ي صنع������اء ال أحد 

يحاسبه وال يحاكمه..ملاذا؟

البل������د  ه������ذا  م������ن  مؤلف������ة  آالف   >
ه������ل دماؤه������م مس������تباحة حتى ال 

يحاسب اخلونة

< أنا س������وف أصر وأعمل مع عقاء 
وحكماء اليمن حملاس������بة اخلونة 

إن شاء الله

< قاض������ي م������ع الع������دوان، وقاض������ي 
يرتشي وقاضي يعمل العتبارات 
سياس������ية ل������م يع������د ل������ه ش������يء في 

القضاء أبدًا

ال�����ب�����رمل�����ان�����ي�����ني  م��������ن  ال������ب������ع������ض   >
أن  اب��ن سلمان دون  يجتمعوا مع 
يتخذ بحقهم أي إجراء عقابي..

وهذا غير مقبول

ف���ق���ط وال��������ث��������ب��������ات  ال�������ص�������م�������ود  إال  ال������ش������ع������ب  ي�����ن�����ف�����ع  وال  ي�����س�����ت�����س�����ل�����م�����وا،  أن  إال  امل�������������ب�������������ادرات  أص���������ح���������اب  ي�����ق�����ب�����ل  ل���������ن  ال���������ع���������دو   >
لقت��ل الأطف��ال والن�ص��اء ويعترب نف�ص��ه قا�صيا، هل ع��اد معه ذرة 
م��ن العدالة! قا�صي اأيد قتل الآلف امل�ؤلف��ة من الأطفال والن�صاء، 
قا�ص��ي ما عنده م�صكلة اأن بلده حتت��ل وكرامته ت�صقط وته�ن، ما 
عاد ي�صلح اأب��دا قا�صي على هذا النح�، اأو قا�صي مرت�صي وزائف 
و"بي�صتغ��ل وف��ق �صغ��ل �صيا�صي" واعتب��ارات �صيا�صي��ة ومرتبط 
بح�صاب��ات اأخرى، م��ا عاد ي�صلح يبق��ى يف الق�ص��اء، �صن�صر على 
ت�صحي��ح و�صع الق�ص��اء و�صنعمل معك��م من كل املك�ن��ات، اأنا ل 
اأق���ل لكم هذا الكالم على اأ�صا�س اأنكم تقف�ن فيه اإلى جانب اأن�صار 
اهلل، ه��ذه م�ص�ؤولية ال�صعب كل ال�صعب، الأح��رار كل الأحرار من 
كل املك�ن��ات، م��ن كان فا�ص��دا م��ن اأن�صار اهلل اأو م��ن غرهم نحن 
�ص��ده، م��ن كان مرت�صي��ا عل��ى اأي كان حم�ص���ب نح��ن �صده، من 
كان ي���ؤدي دورا ل�صالح العدوان نحن جميع��ا �صده، كل الأحرار 
يف ه��ذا البلد من خمتل��ف املك�نات ولي�س كالم��ي حزبيا ول فئ�يا 
ول اعتب��ار لعتبارات تخ���س فئة اأو م�صلحة فئة معينة، ل، هذه 

م�ص�ؤوليتنا جميعا، هذا الذي نحتاج اإليه يف هذا البلد جميعا.

ملاذا يذهب البعض من البرملانين إلى الرياض، 
ويجتمعوا مع ابن سلمان، ليش؟ 
ليش ما يتخذ ضدهم إجراءات؟

اليم��ن-  -حكم��اء  معني���ن  اأنت��م 
اأن تعرف���ا مل��اذا يذه��ب البع���س م��ن 
الربملاني��ني اإلى الريا���س، وهناك �صعي 
اأن يذه��ب اأكرث الربملانيني اإلى الريا�س، 
واأن يجتمع���ا بدل م��ن الجتماع حتت 
قبة الربملان يف �صنعاء يجتمع�ا مع ابن 
�صع���د، يجتمع�ا مع ابن �صلمان، لي�س؟ 
لي���س ما يتخ��ذ �صدهم اإج��راءات؟ لي�س 
ي�صرب لالإن�صان اأنه يتح�ل خائن وي�صر 
يبت��اع وي�صري يف هذا ال�صعب وما اأحد 
يتح��اكا، لي�س لي�س؟ ه��ذا �صيء ما اأقبله 
ل اأن��ا ول اأنت��م ول كل الأح��رار يف ه��ذا 
البل��د، ما ه� جدول عم��ل الربملان، ملاذا 
ل يتخ��ذ اإج��راءات �صد ه���ؤلء اخل�نة 
الذين خان�ا، هم خان�ا الربملان وخان�ا 
�صعبه��م وخان���ا دوائره��م النتخابي��ة 
وت�صرف�ا ه��ذا الت�صرف، نحن معني�ن 
بالعم��ل وبالق���ل وبالفع��ل ملعاجلة كل 
هذه الخت��اللت ب��روح م�ص�ؤولة بعيدا 
عن البتزاز ال�صيا�صي وبعيدا عن اللعب 

ال�صيا�صية.
طعناٌت يف الظهر، حتى من �صركاء!!

اأي�ص��ا الي��وم هن��اك ن�ص��اط للبع���ض 
يحاول���ن اأن يقدم���ا �ص���رة خمتلف��ة 
و�صلبي��ة عن اأن�ص��ار اهلل يف مقابل الدور 
ال��ذي ي�ؤديه اأن�ص��ار اهلل اإل��ى جانب كل 
البل��د  ه��ذا  يف  الأح��رار  وكل  ال�صرف��اء 
ول��كل الأوفياء يف هذا البل��د من خمتلف 
الأحزاب وخمتل��ف املك�نات ومن اأبناء 
ه��ذا البل��د ب�صكل ع��ام دور كب��ر ودور 
عظي��م يف �صم���د ه��ذا البل��د يف م�اجهة 
الع��دوان، يف الت�ص��دي للع��دوان، ولكن 
"بيج��ي البع�س يح��اول ي�ص�ر اأن�صار 
اهلل اأنهم ه�ؤلء م�صاغبني، اجلماعة جتار 

حروب، اجلماعة ما ي�صت�ا حل اأبدا، اجلماعة ه�ؤلء م�صرين على 
ا�صتم��رار احل��رب، وما ي�صت���ا ال�ص��الم، اجلماعة ه���ؤلء اللي قد 
ذه��ب الآلف امل�ؤلفة منهم، م��ن رجالهم من ك�ادره��م من اأبنائهم 
اإلى مقابر ال�صهداء، ه�ؤلء جتار حروب وي�صت�ا ما ت�قف احلرب، 
وهن��اك رجال �ص��الم، ما �صاء اهلل العظيم على رج��ال ال�صالم ذول، 
هناك رجال �صالم! وبا يحل�ا امل�صكلة وبالتفاهم، وامل�صكلة جاهزة 
للح��ل، م��ا بال ذول اجلماع��ة ما ر�صي���ا، ما ر�صي���ا يخل�نا نحل 
امل�صكل��ة"، ه��ذا غر �صحي��ح نهائيا، �صحي��ح، اأن�ص��ار اهلل وقف�ا 
ولي���س وحدهم، مع كل الأحرار من اأبناء ه��ذا البلد وكل الأوفياء 
يف ه��ذا البل��د، وقف�ا ب�صم���د وبت�صحيات كب��رة وباإباء وبعزة، 
وب�ف��اء للدف��اع ع��ن ه��ذا البل��د وم�اجهة ه��ذا الع��دوان، وقف�ا 
ح�ص��ب ما تفر�صه عليهم امل�ص�ؤولية الدينية وال�طنية والإن�صانية 
والأخالقي��ة، ك�اج��ب اإن�ص��اين، لي�س لأنهم وح����س، ل، ل، "احنا 
م��ا احنا وح����س -اإحنا- �ص�فن��ا ب�صر مثلكم، ونا���س مثل الباقي 
�ص���ا، حلم ودم وعندن��ا م�صاعر وعندنا اإح�صا���س وعندنا وجدان 
وبنت��اأمل على �صهدائنا وبناأ�صف على م��ا بيح�صل، وبنعاين معاناة 
كبرة ج��دا، و�صغلنا يف م�اجهة العدوان ما ه� �صغل بال�صهل، ل، 
احن��ا بنقدم ت�صحي��ات كبرة جدا على كل امل�صت�ي��ات"، الأعزاء 
من��ا وهم كثر من ق��د ا�صت�صهدوا، اجلرحى ب��الآلف، نعاين يف كل 

�صيء يف هذه احلرب، نعاين اإن�صانيا، نعاين ماديا يف ت�فر كثر من 
متطلب��ات امل�اجهة للت�ص��دي للعدوان، نع��اين يف كل �صيء، نتلقى 
الطعن��ات يف الظه��ر، الطعن هذه حت��ى من �ص��ركاء ل ينفك�ن اأبدا 
ع��ن ت�قيف ه��ذه الطعنات يف الظه��ر، يف ال�قت ال��ذي اجتهنا بكل 
اهتمامنا بكل �صدق، ب��كل اإخال�س يعلمه اهلل �صبحانه وتعالى لأن 
نبذل كل م��ا ن�صتطيع للت�صدي لهذا العدوان، "البع�س بيجي يهب 
كلمة �صد العدوان ومائة األف كلمة ي�صبنا وي�صخط علينا ويحر�س 
علين��ا وم��ا معه �صغل اإل احن��ا، احنا ل، واحن��ا ل، جعلنا اأوليتنا 
بج��د وب�صدق وبكل اهتمام الت�صدي للعدوان، البع�س جاء يطرح 
معنا يف امل�قف راأ�س ا�صبعه، بقية رجلينه عادها هناك يف اخللف، 
وبع�س �صل��خ برجليه، رجل يف ال�طن ورجل هناك خارج ال�طن، 
رج��ل حم�ص�ب��ة على اأنه��ا يف البلد ورج��ل خارج البل��د، وحا�صب 
ح�صاب��ه هاه، وين ما م�ص��ت الأم�ر با مي�صي، جمه��ز ح�صابه على 
ه��ذا الأ�صا���س"، نح��ن ت�جهنا بداف��ع امل�ص�ؤولية ومع��روف هذا، 
مهم��ا قال القائل���ن ومهما تكلم الكاذب�ن، مهم��ا حاول�ا اأن يزيف�ا 
احلقائ��ق، مقاب��ر ال�صه��داء ت�صهد، تنطق باحلق ال��ذي ل ميكن اأن 
يزيف��ه اأح��د، "�صروا زوروا مقاب��ر ال�صهداء، عين���ا اأغلب ه�ؤلء 
ال�صهداء م��ن من؟ من��ني؟ منت�صبني اإلى 
م��ن؟ و�ص��روا اجلبه��ات، اح�صب���ا كم 
يف اجلبه��ات، وم��ن ه��م الل��ي واقفني يف 
اجلبه��ات، واقف��ني والكث��ر منهم حتى 
حف��اة، والكث��ر منهم ل ميتل��ك اإل بدلة 
اجل���ع  وبيلحقه��م  لب�صه��ا،  واح��دة 
وبيلحقه��م الق�صف، وتلحقه��م ال�صم�س 
ويلحقه��م احل��ر ويلحقه��م الأذى، وكل 
ي���م ق�اف��ل ال�صه��داء منه��م، وكل ي�م 
يطل��ع اأعداد كبرة م��ن اجلرحى منهم، 
اعرف���ا م��ن، وب��ا يب��ني ال�ص��دق، وب��ا 
يعرف ال�صدق وبا تعرف احلقائق، وما 
حد ب��ا ي�صتطيع يغطي عل��ى احلقائق"، 
لأن احلقائ��ق ه��ذه ي�صه��د له��ا امليدان، 
وت�صه��د لها مقاب��ر ال�صه��داء وي�صهد لها 
م�قف الع��دو، العدو ممن ي�صيح اأكرث؟ 
على من يحر�س اأكرث؟ من ي�جه �صخطه 
علي��ه عل��ى نح��� اأ�ص��د؟ اأك��رب ع��داء يف 
امل�قف اخلارج��ي من كل ق�ى العدوان 
مع��روف على من، اأكرب ع��داء، ال�صخط 
الأكرث، العداء الأ�ص��د التحري�س، لي�س 
البع���س بيج��ي يح��ب نف�ص��ه اأن��ه �صد 
الع��دون، وبيتكل��م فين��ا نف���س الكلمات 
و�صائ��ل  يف  والعب��ارات  وامل�صطلح��ات 
اإعالم��ه الت��ي تردده��ا ق���ى الع��دوان، 
قائل  "م��ا عاد بن تدري من ه��� هذا"، 
ه��ذا الكالم، ي��ردد يف �صنع��اء ويردد يف 
الريا�س لي�س؟ ي��ردد يف اأب� ظبي ويردد 
اأي�ص��ا يف مناطق عندن��ا يف اليمن، لي�س؟ 
م��اذا يعني هذا؟ عالمة ا�صتفهام كبرة، 
وعالمة تعجي��ب وت�صتحق تكتب بق�صر 
ول بجب��ل م��ن كربه��ا يعني، م��ن حقنا 
اإننا ن�صتغرب ومن حقك��م اأنكم ت�ص�ف�ا 
لي���س؟ م��ا هذا ال��ذي يح�صل وم��ا الذي 
يراد منه؟ مل��اذا يحاول البع�س اأن يجر 
اأبن��اء البلد يف اهتماماته��م يف اأعمالهم يف 
ق�صاياه��م يف ن�صاطه��م، يف اأق�اله��م ويف 
اأعمالهم 90% نح� اهتمامات اأخرى ويخل�ا للعدوان 10%، �ص�ية 
كالم و�ص�ية جمرب وانتهى امل��ص�ع وق�صي الأمر، ما ه� �صحيح، 
"ما احنا را�صيني" ويجب اأن نك�ن من�صفني واأهل �صدق وما ينفع 
النا���س اإل ال�صدق، وما ينفع النا���س اإل ال�صراحة وال��ص�ح، اأنا 
اأق�ل لك��م: "احنا ما احنا وح��س، احنا ن�صحي �صح، احنا قدمنا 

كل الت�صحيات".

جاهزين نضحي حتى آخر واحد، حتى رأس عبد امللك 
بدر الدين احلوثي، حاضر أن يقدمه في سبيل الله وفداء 

لهذا البلد، وفداء لهذا الشعب
 وجاهزي��ن ن�صح��ي حتى اآخر واح��د، حتى هذا الراأ���س، راأ�س 
عب��د املل��ك ب��در الدي��ن احل�ث��ي، حا�ص��ر اأن يقدم��ه يف �صبيل اهلل 
وف��داء له��ذا البلد، وفداء له��ذا ال�صعب، ولكن نح��ن كنا، نحن كنا 
عل��ى الدوام خالل كل الفرة املا�صية، ما قب��ل العدوان ويف بداية 
العدوان واأثناء الع��دوان ويف كل �صهر من هذه املدة الزمنية، مند 
اأيدن��ا لل�صالم امل�صرف، لل�ص��الم امل�صرف ولي���س لال�صت�صالم، نحن 
رج��ال �صالم ولكنا ل�صن��ا رجال ا�صت�ص��الم، لأن ال�صت�صالم لي�س له 
رج��ال، "له دجاج"، وبالت��ايل اأق�ل لكم، نح��ن مل نكن منانع خالل 

هذه املرحلة بكلها من حل�ل �صلمية عادلة م�صرفة، باحلد الأدنى، 
يعن��ي حتف��ظ لبدن��ا ول�صعبنا باحل��د الأدنى ال�ص��رف، الكرامة، 
احلري��ة، ال�صتقالل، قدمنا كل اخلي��ارات املتاحة، كل التنازلت 
اإل��ى حد ما، حتى ل تتجاوز حد الكرام��ة ول حد احلرية، اإذا قد 
امل�صاأل��ة "ي��ا جماعة ويا خ��ربة، واأنت��م ال�صرفاء واأنت��م الكرماء 
واأنت��م الأحرار، اإذا قد امل�صاألة م�صاومة بني حرية وعب�دية، عاد 
ب��ا ن�صاوم على احلرية؟ ل، اإذا قد امل�صاأل��ة م�صاومة بني الكرامة 
وب��ني اله���ان، با نقبل باله�ان؟ ل، اإذا ق��د امل�صاألة م�صاومة على 
ا�صتق��الل هذا البلد اأو بيع هذا البلد جمل��ة وتف�صيال، بيع �صعبه 
و�صبه و�صلبه واأر�صه وبحره وج�ه وثرواته وجباله ومزارعه 
�صفقة من مرة، ما احنا را�صني يا جماعة وما احنا مت�صددين، ما 
ه��ي م�صاألة ت�صدد، هذه م�صاألة مبدئية، ه��ذه م�صاألة وفاء، اإذا قد 
امل�صاألة من هذا الن�ع وعلى هذا الن�ع ما با نر�صى وكل الأحرار 
يف ه��ذا البلد ما با ير�ص�ا اأبدا وم��ا با يقبل�ا، فما امل�صاألة اأبدا اإن 
احن��ا ممانعني من حل، وما امل�صاأل��ة م�صاألة مبادرات، اأنا با اأق�ل 
لكم، با ينفعنا يف هذا البلد م�صاألة واحدة هي التي نفعتنا اإلى هذا 

الي�م، ال�صم�د، ال�صم�د والثبات.

املبادرات واملساومات والصفقات با نتيجة: 
ف جاهزون لساٍم مشِرّ

اأم��ا م�صاألة املب��ادرات وامل�صاومات وال�صفقات م��ا با ت��صلنا 
اإل��ى نتيجة، اإل اإذا كان البع�س ي�صتي ي�صت�صلم، هذا خياره، لكن 
كل الأح��رار يف ه��ذا البلد ما وارد عنده��م اأن ي�صت�صلم�ا، ومتى؟ 
بع��د كل ه��ذه الت�صحيات!" بعد كل هذا ال�صم���د، بعد اأن و�صل 
املعت��دون اإلى حال��ة كبرية من الإرهاق والياأ���ض والإحباط، ل، 
م��ا عندنا تفكر اأب��دا بال�صت�صالم، واحنا حتى الي���م، اأنا اأق�ل، 
الي���م جاه��زون لأي �صالم م�ص��رف وعادل يحف��ظ لبلدنا كرامته 
وا�صتقالل��ه، جاه��زون واأق���ل للمرتزق��ة، فيم��ا يعن��ي ال�ص��اأن 
الداخل��ي، اأن نحتكم مع كل الق�ى يف ه��ذا البلد اإلى راأي ال�صعب 
واإل��ى �ص�ت ال�صع��ب واإلى ما يقرره ال�صع��ب، تعال�ا كل الق�ى 
الداخلية يف اأي م�صائل داخلية، يحتكم�ا فيها كل الق�ى الداخلية 
اإل��ى ال�صعب، م��ا ه� ي�صتندوا اإل��ى اخلارج وما ه��� يلجاأوا اإلى 
اخل��ارج، ل الذي قد خان���ا "ول الذي ي�صت���ا ي�صاوم�ا، هذا ما 
ه��� �صروري اأبدا، ومن املمكن اأيها الإخ���ة الأعزاء، من املمكن 
اأن ي�صرح لكم الأخ عبد ال�صالم اإذا �صربمت عليه �ص�ية، ما عليكم 
�ص��يء، واأنا اأقدر تعبكم، �ص�ية بع��د ما اأكمل كلمتي، يتكلم معكم 
الأخ حمم��د عب��د ال�صالم، يعطيك��م م�جزا ملخ�صا ع��ن كل ما قد 
ُق��دم من امل�صاعي، امل�صاعي الكبرة م��ن اأجل احلل ال�صلمي ومن 
اأج��ل امل�صاعي الدبل�ما�صية من اأجل وق��ف العدوان، يعني احنا 
كنا دبل�ما�صيني ب���س �صرفاء، وكنا مفاو�صني ب�س اأحرار، وما با 
نبيع ول با ن�صري يف كرامة هذا البلد ول يف حرية وا�صتقالل هذا 
البل��د من م��رة، من مرة، اأبدا اأبدا اأبدا"، ه��ذه النقاط اأحببت اأن 
اأتكلم الي�م معكم ب�صاأنها، و"بدي" لكم النقاط باخت�صار موجز:
اأول: ال��دور املفر���س لكم كحكماء لليم��ن، اأنتم وكل الغائبني 
الذي��ن م��ا ح�صروا الي���م نتيجة ل�صي��ق املكان و�صي��ق ال�قت، 
و"باتكلم�ه��م وباتبلغ�ه��م". اأن تتحرك���ا عل��ى اأ�صا���س وحدة 
ال�ص��ف الداخلي، من "ي�صتي ميحق ويخرب" يف ال�صف الداخلي 
ل تر�ص���ا ل��ه، واأنت��م رج��ال واحنا اإل��ى جانبكم، "م��ن ي�صتي" 
ي�ص�ام على كرامة وا�صتقالل هذا البلد اأي طرف كان، اأن�صار اهلل 
اأو م�ؤمت��ر اأو اأي طرف كان م��ا تر�ص�ا له، اأنا اإلى جانبكم يف هذا 
وجندي مع اهلل ومعكم، الذي ي�صعى اإلى �صرب اجلبهة الداخلية 
واإث��ارة الفنت الداخلية ويح��اول اأن يبعد ال�صعب عن م�ص�ؤوليته 
الك��ربى يف الت�صدي للع��دوان، وي�صغله هنا وهناك يف متاهات ما 
تر�ص���ا ل��ه، واحنا اإلى جانبك��م، الذي يحاول اإعاق��ة م�ؤ�ص�صات 
الدول��ة، اأو جتمي��د دوره��ا اأو تعطيله��ا، والبت��زاز ال�صيا�ص��ي 
وال�صتغ��الل ال�صلبي لعملي��ة التعطيل ما تر�ص�ا له، "اأن�صار اهلل 
اإن كان منه��م دق���ا را�صه، واخل�ص�ا ظه��ره"، اأو م�ؤمتر اأو غر، 
الذي ي�ص���ر لكم اأنه هناك ت�جها نح� الإ�صرار على احلرب من 
جانبن��ا، يعني كاأن احن��ا ايل بداأنا احل��رب، وكاأن احنا ما ن�صتي 
ال�ص��الم" ل؛ احنا ما ن�صتي ال�صت�صالم، اأم��ا ال�صالم فنحن اأهله، 
نح��ن اأهل الإ�صالم وال�ص��الم، ولي�س ال�صت�ص��الم، �صالم الرجال، 
و�ص��الم ال�ص��رف، وذي ي�صت��ي ي�صغ��ل وقت��ه 24 �صاع��ة تق��دمي 
مبادرات، ل� "يخ��ذ" راأ�صه وه� يقدم مبادرات، ما با يقبل�ا منه 
مبادرات، اإل ل� قدم ا�صت�صالم ميكن يقبل�ا منه ا�صت�صالم، لكن با 

ينفع النا�س وينفع الرجال ال�صم�د والثبات.
يف ختام الكالم ومع قرب عيد الأ�صحى، يعني قد با يدخل بعد 
اأيام �صهر ذي احلجة، اأنا اآمل اإن �صاء اهلل مب�صاعدة حكماء اليمن 
اأن تب��ذل احلك�م��ة ما ت�صتطيع لت�فر جزء م��ن الراتب قبل عيد 
الأ�صحى اإن �ص��اء هلل، بعد كلمتي هذه ا�صربوا رجاء على م�جز 

�صغر ملحمد عبد ال�صالم.

وال�صالم عليكم وحمة اهلل وبركاته،،،
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س������������ي������������دي ال�����������ق�����������ائ�����������د..
 بقل������م: يحي��������ى احملط�����������وري

بع��د اهلل.. اأنت �ص��ر انت�صارنا.. ومله��م ثباتنا.. وم�ص��در عزمنا.. 
ومنبع حكمتنا..

نع��م اأن��ت.. �صاحب الق���ل ال�صدي��د .. والفعل الر�صي��د .. والراأي 
الفريد.. والعزم الأكيد .. والباأ�س ال�صديد..

نعم يا �صيدي.. 
واهلل ل��� ن�صب��ت الف�صل يف ما نحن فيه من الع��زة وال�صم�د اإليك.. 
واإلى �صربك وحتملك وتربيتك واإر�صادك.. لكان كل ما قلته قليل..

لكن��ك اآثرت اأن تك�ن دليل هذه الأمة احل��رى اإلى اهلل .. ف�صددتهم 
اإلي��ه واإل��ى جمي��ل اإح�صانه وعظي��م تاأييده ولطي��ف ف�صله وع�نه 

وجزيل ن�صره وراأفته للم�ؤمنني املظل�مني..
نعم.. مل تربز �صخ�صيتك لتتباهى مبا قدمت و�صنعت.. 

بل اأب��رزت عظمة �صعبك ال��ذي �صكنت قلبه و�صك��ن قلبك.. فقدمته 
للعامل الراكع للطاغ�ت �صاخما اأبيا عزيزا �صجاعا..

فكن��ت ل�صانه الناطق وقلبه اخلا�صع وعينه الدامعة.. بعد اأن كنت 
يده التي ي�صرب بها اهلل �صرار خلقه واألد املجرمني من اأعدائه..

�صيدي 
كن��ت اأري��د مدحك لكنك عل���ت على امل��دح .. اأو اأثن��ي على جميل 
�صفات��ك التي عجز عن و�صفها الثناء.. وعظيم اأخالقك التي غمرت 

بها حتى اخل�ص�م واأن�صفت بها الأعداء..
فاعف عن حمبك العاجز عن البل�غ اإلى و�صف الكمال ..

ح�صب قلبي �صدق حمبته.. ول�صاين �صدق حديثه.. وقلبي اإخال�س 
وليته.. اأيها الفخر ملن ت�لك.. والهادي ملن �صار على نهجك..

�صاحمني .. اأيها ال�عد ال�صادق والن�صر القادم والرحمة املهداة ..

السيد القائد مكاشفة 
و إقام�����������ة للح�����������ج����������������������ة

بقلم األستاذة : سمي����������ة الطائ������في
مل يك��ن احدا  يت�ق��ع ان خطاب ال�صيد عبدامللك بدر الدين احل�ثي 
�صيك���ن به��ذه ال�صراحة وه��ذا ال��ص�ح واملكا�صف��ة مل يكن احدا 
يت�قع ان يظهر ال�صيد القائد و يك�صف ما خلف الك�الي�س وما يحاك 
م��ن م�ؤام��رات �صد ابناء اليمن م��ن �صركاء التحال��ف امام ال�صعب 
اليمن��ي. الي�م جاء وقت ال�صت�صهاد وو�صع ال�صيد القائد كل ما يف 
جعبت��ه بني يدي ابناء ال�صع��ب اليمني ليك�ن ه� احلكم بينه وبني 
احللف��اء وليح��دد م�صره بنف�صه و �صيك�ن م��ع ال�صعب جنبا  اإلى 
جن��ب و اعلنها للم��الأ بانه �صيق��دم راأ�صه الطاه��ر ال�صريف فداء هلل 

ولل�صعب ولل�طن
�صدم��ة ا�صابت احللفاء فلم يكن احد منهم يت�قع ان تك�ن �صفافية 
ال�صي��د القائ��د بهذا الق��در خا�صة وقد تع�د من��ه يف كل خطاب كتم 
الغي���س ع��ن كل ال�صاعات التي يروج�ن له��ا وال�صرب عليهم رغم 
كل الطعن��ات واخليانات والتجريح��ات والت�ص�يهات جلميع افراد 

امل�صرة القراآنية من اب�اقهم املاأج�رة
لطاملا حاف��ظ ال�صيد القائد على ال�صف ال�طني ولطاملا منعنا نحن 
ان�ص��اره من التجري��ح والكتابة عرب م�اق��ع الت�ا�صل الجتماعي 
كي ل نخ��دم العدوان لطاملا قال لنا ا�ص��ربوا ودعكم من املناكفات 
ونق�ل �صمعا وطاعة لأننا نعرف اننا حتت قيادة حكيمة خط�اتها 

قراآنية
الي���م تك�صفت الأقنع��ة و مت اقامة احلجة على كل ميني حر عرف 
تفا�صيل املعركة وما يدار خلف الك�الي�س من م�ؤامرات حتاك �صد 
هذا ال�صعب و�صد ت�صحيات ال�صهداء و كل الدماء التي �صفكت على 
ي��د حتالف ال�صر حتالف العدوان وم��ن ي�اليهم ويتخابر معهم من 

العمالء من داخل اليمن وحتديدا من حزب امل�ؤمتر
الي���م كان ه� اخلطاب الف�ص��ل ملرحلة م�صت وحملت معها الكثر 
م��ن الطعنات يف ظه��ر الن�صار يف ظل �صمت يخي��م على اجلميع و 

متفاج��ئ من ه���ل الغدر واخليان��ة الذي اختباأ في��ه كثر من 
قيادات امل�ؤمتر حتت ظالل م�اجهة العدوان

بعد كلمة ال�صيد القائد يت�جب على كل ميني حر 
و�صريف ان يحدد وجهت��ه ويحدد م�صاره 

فاإم��ا ان يختار ان يعي�س يف ذل وه�ان 
وخ�ص�ع مع مبادرات عمالء امل�ؤمتر 

لال�صت�صالم 
او ان يحيا بعزة وكرامة و�صرف 

واإب��اء مع رج��ال اهلل يف امليدان 
ويف جبهات القتال وبال�صم�د 

والثبات.

بقلم: عل�����ي الصن�����عان�������ي
كلم��ة ال�صي��د اوقف��ت املخطط قبل 
حدوث��ه ودفنت الع��الن قبل ولدته 
وجنب��ت ال�ط��ن ك���ارث حمقق��ة ل� 
مت ذل��ك الع��الن النهزام��ي يف الي�م 
امل�ع���د ويف ح�ص���ر ح�ص��د �صعب��ي 
هائ��ل مت التح�ص��ر ل��ه من��ذ قراب��ة 
�صهري��ن لك��ي ي�صف��ي ذل��ك احل�ص��د 
ال�صبغة ال�صرعية ملا �صيتم اعالنه من 

م�ق��ف رمبا يتجاوز مب��ادرة جمل�س 
الن���اب ويق��دم تن��ازلت اكرب بكثر 
ق��د ت�ص��ل اإلى قب���ل الن�صح��اب من 
احلدي��دة ورمبا م��ن العا�صمة ومدن 
اخ��رى و�صين��ربي حينه��ا املطبل���ن 
الع��الن  ذل��ك  ب��ص��ف  واملزم��رون 
ال�صيا�صي��ة  باحلنك��ة  النهزام��ي 
النظ��ر لإخ��راج  والده��اء املنقط��ع 
الن���ر  اإل��ى  الظلم��ات  م��ن  ال�ط��ن 
واخراج��ه م��ن حمنت��ه الت��ي ادخله 
فيه��ا املغامرون الغجر ) ان�صار اهلل ( 

حل�صر ان�صار اهلل يف زاوية �صيقة لن 
ما ت�صم��ى بال�صرعي��ة اي�صا �صرحب 
بذل��ك الع��الن النهزامي ال��ذي كان 
�صي�ص��در با�ص��م م�ؤمت��ر الداخ��ل ويف 
م��ن  وهائ��ل  كب��ر  �صعب��ي  ح�ص���ر 
النا�س الب�صط��اء الذين مت جلبهم من 
مناطق حتت �صيطرة حك�مة النقاذ 
لالحتف��ال بذك��رى التاأ�صي���س يف حني 
ان اله��دف احلقيقي ه��� ا�صتكمال ما 
قام به جمل�س الن���اب وتقدمي املزيد 
واملزيد !! وحينه��ا �صيق�ل العامل ان 

ال�صع��ب يف مناط��ق النق��الب وكذلك 
ال�صرعية ي�ؤيدون مبادرة ال�صت�صالم 
الت��ي �صتعل��ن اإل احل�ثي��ني فق��ط ) 

جتار احلروب ( 
وان ق��ام احل�ثي���ن حينه��ا بردة 
املحتفل��ني  جت��اه  ع�صكري��ة  فع��ل 
مل  ح��روب  جت��ار  انه��م  �صيق�ل���ن 

ي�صتثن�ا حتى �صركائهم 
وان �صمت�ا م��رروا املخطط الذي 
كتب لهم يف اب�ظبي ا�صبح�ا يف عزلة 

و�صاق عليهم اخلناق اكرث واكرث 

لكن حنك��ة قائد الث�رة ومعرفته 
اف�ص��د  ُيح�ص��ر  كان  مل��ا  امل�صبق��ة 
الطبخ��ة وو�صع تل��ك الزمرة حتت 
لينال���ا  الع��دة  واع��د  املالحظ��ة 
جزاءهم العادل بعد ان قام بخطاب 
مكا�صف��ة وا�صحة لل�صع��ب وو�صع 

النقاط ع احلروف 
انا يف غاية الطمئنان ان الحتفال 
لن يت��م حرفه اإلى م��ا كان خمططا له 
و�صيبق��ى احتف��ال بذك��رى التاأ�صي�س 

فقط كما قيل عنه

 بقلم : زي������������د البع���������������وة
ك�ص��ف امل�صت���ر ونحن نعل��م ان جعبته 
احلقائ��ق  م��ن  بالكث��ر  تزخ��ر  ت��زال  ل 
ون�ص��ح ال�صركاء الغدارين الذين يطعن�ن 
الأن�صار م��ن الظهر والقى بالكرة يف ملعب 
حكم��اء اليمن يف ت�صحيح ال��صع الداخلي 
ث��م قدم راأ�صه فداًء لل�ط��ن وال�صعب وقال 
واجله��اد  امل�اجه��ة  يف  م�صتم��رون  نح��ن 
والت�صحي��ح مهم��ا ح�ص��ل وق��ال م��ن كان 

فا�صدًا ا�صلك�ا جلده..
خط��اب ال�صي��د القائد عب��د امللك احل�ثي 
الذي القاه الي�م خالل لقائه بعقالء وحكماء 
اليم��ن يعت��رب بداي��ة مرحل��ة جدي��دة م��ن 
الت�صعيد يف خمتلف املجالت على امل�صت�ى 
الداخل��ي يف ترتي��ب الأو�ص��اع يف الداخ��ل 
م��ن خ��الل م�ؤ�ص�ص��ات الدول��ة وكذل��ك على 
م�صت�ى الت�صعيد الع�صكري مع العدوان يف 
خمتلف اجلبه��ات وقد اأكد ال�صيد ان متا�صك 
اجلبه��ة الداخلية مره��ون بالن�صاط املكثف 
للق���ى واملك�نات يف املناه�ص��ة للعدوان يف 

وج��ه الداخل وعلى 

م��ن  اليم��ن  وعق��الء  حكم��اء  اخل�ص����س 
العلم��اء وامل�صائ��خ وال�جاه��ات لي�صهم���ا 
م��ن خ��الل مكانته��م الجتماعي��ة يف متا�صك 
اجلبهة الداخلية وترتيب الأو�صاع وتق�مي 
اأي اع�ج��اج او اأي اخت��الل ي�ص��در من هذا 
الط��رف او ذاك ق��د ي�ص��ر باليم��ن ويخ��دم 

العدوان..
هن��اك ن�ص��اط مكثف على جتمي��د اجلبهة 
الداخلي��ة وان تبق��ى اجلبه��ات خالي��ة م��ن 
املقاتل��ني ليتمك��ن العدو م��ن ال�صيطرة على 
البل��د وهن��اك �صع��ي حثيث لت�ص�ي��ة بع�س 
املك�ن��ات الت��ي له��ا دور ب��ارز يف م�اجه��ة 
الع��دوان وهن��اك م��ن يح��اول ان يظهر انه 
حماي��د رغم ان احلياد يف ه��ذه املرحلة التي 
العدوان يرتك��ب فيها اب�ص��ع اجلرائم بحق 
ال�صع��ب اليمني ويريد ان يحتل ال�طن بكله 
وي�صتعبد ال�صعب اليمني ثم يحاول البع�س 
ان يثبت انه حمايد وانه طرف حري�س على 
ال�ص��الم والخرون جمرد جتار حروب وه� 
وح��ده احلكيم والذك��ي واحلري�س رغم ان 
م�اقف��ه ت�ص��ب يف م�صلحة الع��دوان و�صد 
م�صلحة اليمن وال�صعب ال�صامد واملجاهد..
وقد الق��ى ال�صيد عب��د املل��ك بامل�ص�ؤولية 
عل��ى حكم��اء اليم��ن يف القي��ام بدوره��م يف 
متابع��ة وتقيي��م م�ؤ�ص�صات الدول��ة مبا فيها 
املجل���س الأعل��ى وحك�م��ة الإنق��اذ وحتى 

دور  دوره��م  يك���ن  وان  الن���اب  جمل���س 
م�صانده وت�صحيح وحما�صبة ومراقبة وقال 
ان��ه �ص�ف يك�ن جندي جمن��د لهم يف �صبيل 

اهلل وال�طن ..
ثم حت��دث ال�صيد عب��د امللك ع��ن الن�صبة 
التي ميثلها ان�صار اهلل يف خمتلف م�ؤ�ص�صات 
الدول��ة يف املجل���س الأعل��ى ويف احلك�م��ة 
ويف جمل���س الن���اب وق��ال انه يتح��دى ان 
يثب��ت احد ان ان�صار اهلل هم الذين مي�صك�ن 
بالق�صاء وال��دور الرقاب��ي ال ب�صكل ب�صيط 
جدًا ثم ق��ال ملاذا ياأتي البع�س ليلقي بالل�م 
عل��ى ان�ص��ار اهلل ام��ام كل م�صكل��ه حت�ص��ل 
وق��ال ان ان�صار اهلل جعل�ا همه��م و�صغلهم 
ال�صاغ��ل ه� م�اجه��ة الع��دوان والتح�صيد 
اإل��ى اجلبه��ات والت�صدي للع��دوان رغم ان 
اجلبه��ة الداخلي��ة مهم��ة وحتت��اج لت�صافر 
عل��ى  احلف��اظ  يف  اجلمي��ع  م��ن  اجله���د 

م�ؤ�ص�صات الدولة..
ودع��ا ال�صي��د اإل��ى �ص��رورة تفعي��ل دور 
الرقاب��ة واملحا�صب��ة وكذلك ت�ص��اءل ال�صيد 
قائ��اًل م��ن ال��ذي يكب��ل الق�ص��اء؟ يج��ب ان 
ي�صح��ح و�ص��ع الق�صاء وان يق���م الق�صاة 
بدوره��م ثم قال ال�صي��د عبد املل��ك انا ل�صت 
جم��رد م�عظ انا ق�ل وفعل ب��اإذن اهلل وقال 
من كان فا�صدًا من اأي طرف نحن �صده حتى 
وان كان م��ن ان�صار اهلل �صنعمل مع اجلميع 

من اج��ل م�صلحة اليمن ل��ن ن�صمح لأحد ان 
يعبث باليمن ولن نقف مكت�يف الأيدي ..

هن��اك م��ن يح��اول ان يظه��ر ان��ه وحده 
احلري���س عل��ى ال�ص��الم ويري��د ان ي�ص���ر 
ان�ص��ار اهلل عل��ى انه��م جتار ح��روب وقتله 
وت�صحي��ات  م�اق��ف  ان  رغ��م  وجمرم���ن 
ان�ص��ار اهلل ومعاناتهم ه��ي من اجل ال�صعب 
كل ال�صع��ب وق��ال ان�ص��ار اهلل يتعر�ص���ن 
للطعنات املتعددة حتى من بع�س ال�صركاء 
رغ��م حر�س الأن�ص��ار على ال�ح��دة وعلى 
وق��ال  اجلبه��ة  متا�ص��ك  وعل��ى  ال�صم��ل  مل 
ال�صي��د ق�م���ا بزي��ارة اإلى مقاب��ر ال�صهداء 
ه���ؤلء  ينت�ص��ب  م��ن  اإل��ى  و�صتعرف���ن 
ال�صه��داء؟ ومع��روف الط��رف ال��ذي ي�جه 
الي��ه العدو ال�صخط ويعت��ربه العدو الأبرز 

املناه�س له ..
ال�صي��د عب��د املل��ك يق��دم راأ�صه ف��داًء يف 
�صبي��ل اهلل ويف �صبي��ل ه��ذا ال�ط��ن وي�ؤك��د 
انن��ا يف ان�صار اهلل �ص���ف ن�ا�صل م�ص�ارنا 
اجلهادي التحرري مهم��ا كانت الت�صحيات 
ولي���س  لل�ص��الم  حا�ص��رون  نح��ن  وق��ال 
ال�صت�ص��الم وقال نحن ل�صن��ا وح��صا نحن 
ب�ص��ر مثلك��م وم��ا نق���م ب��ه يعت��رب واجبا 
�صرعي��ا و�ص��رورة حتمي��ة وراءه��ا العزة 
والكرام��ة من اجل اجلمي��ع ولي�س من اجل 

ان�صار اهلل ل�حدهم.

نع��م ، اأُعي��د العتبار لأكرث من مف��ردة و�صفة هذا الي�م 
وو�صع��ت النق��اط على حروفه��ا ال�صحيح��ة بعد اأن 

�صقطت وكادت اأن تن�صى ..!
لق��د ق��دم ال�صي��د القائد يف 
ي�من��ا هذا خط��اب الف�صل 
وال��ذي  يقه��ر  ل  ال��ذي 
ال�صيطان  ع��ن  يع�صى 
نف�صه الإتيان مب�طئ 
او  في��ه  �صع��ف 

خلل !!
لقد و�صع 
اب� جربيل 
خ�صم��اءه 

به  واملرب�صني 
يف مكان حمرج وح�صرهم 
ل  ت��كاد  �صيق��ة  زاوي��ة  يف 

تت�صع اإل لل�صمت اأو القب�ل !!
ل��ن ي�ص��ع اأحد منه��م الرد على ما قال��ه دون اأن يع��ري نف�صه اأو 
يك�ص��ف زيف ما يدعيه امام الع��امل ، وهاهي ال�صاحة اأمامنا من مل 

ي�صدق فليجرب ذلك
لقد ظه��ر ال�صيد اليمن��ي مبظهر اليمني ومنط��ق اليمني وفطرة 
اليمن��ي وباأ�صه وحكمته وكرمه و�صع��ة �صدره وكل ما ميت لليمن 

ب�صلة ليخاطب اليمنيني كل اليمنيني بال ا�صتثناء او تاأطر :
الف�صاد عدو اجلميع و�صتطاله اأيدينا

لمكان للخيانة اأو اخلن�ع
كرامتنا لتقبل امل�صاومة

ل�صنا وح��صا ولكنا رجال
هناك فرق بني ال�صالم وال�صت�صالم

الق�صية كبرة
اياكم ان تفهم�ا �صربنا �صذاجة !

كل خنجر غر�س يف ظهرنا حم�ص�ب
احلقيقة لتخفى على احد فكفى مزايدة

نحن جمرب�ن من قبل وتعرف�ننا
خلقنا من جبال اليمن فكيف �صتك�ن طباعنا براأيكم ...!

ق����������������������������������������������������������راءات ف�������������������������ي خ���������������������ط���������������������اب ال�����������������س�����������������ي�����������������د ال��������������ق��������������ائ��������������د

ال������س������ي������د ع������ب������د امل��������ل��������ك ي������ت������ح������دى وي������ن������ص������ح وي������ح������ذر

كلمة املكاشفة للسيد القائد أوقفت املخطط 

م��������ال��������ك امل��������دان��������ي خ������������������ط������������������اب ال����������ف����������ص����������ل

قراءة في خطاب السيد
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إلى قائد لواء الفاحتن ..
و رافع عل���������ں اليمني�����������������ن

بقلم: أحام عبد الكافي

يا قائدي ا�صهد �صهادة عدٍل بني يدي اهلل اأنك قد كفيت ووفيت واأعطيت 
واأبليت،،و اإّنا بك ملن�ص�رون ويف طريق احلق ل�صائرون فام�س بنا حيث 

�صئت رجال ون�صاًء فنحن جندك املخل�ص�ن.
اإلى اأ�صدق ال�صادقني واإلى اأبلغ املتحدثني ….اإليك مني يا قائدنا ومن 
ال�فاء  املعّمدة بعهد  و  بذكر اهلل  املعطرة  التحايا  اأطيب  اليمن  كل حرائر 
الإميان وال�دِّ  التقى ممدودا وم�ث�قا بعرى  مّنا ج�صرا  ،،اإليك  وال�صم�د 
مّنا كل معاين الت�صحية والعطاء وعهد ال�لء والثبات نقدمها يف  …اإليك 

�صبيل احلق واأهله.
اأ�صرار  هزم  من  اإلى   ،،، ق�ة  كل  من  باإميانه  واأعتى  اأق�ى  ه�  من  اإلى 
هذا العامل بثقته باهلل واإلى من اأخر�س وا�صكت ببالغته وف�صاحته العرب 
والأعاجم ،،اإلى من اأرعب بكلماته فل�ل الظلمة وامل�صتكربين ،،و اإلى من 
ك�صف بنظرته الإميانية كل زيف وف�صح بعمق اإخال�صه كل امل�ؤامرات… 
و  بحكمته  واأكرمنا  ورفعنا  بقيادته  ون�صرنا  ب�صم�خه  اهلل  اأعزنا  من  اإلى 

ب�صربه وثباته
هي الأرواح قد بعناها لبارئها ،،،و�صّرناها خلالقها ووهبناها له و يف 
والت�صديد…  الع�ن  نطلب  ن�صتعني،،ومنه  وبه  نت�كل  …فعليه  �صبيله 
اأمّدنا  واإن  بال�صهادة  اأكرمنا  فقد  مّنا  اأخذها  ،،،ف��اإن  مره�نة  له  نف��صنا 
باحلياة فقد وعدنا بالن�صر والتمكني فاإّنها اإحدى احل�صنيني اإما الن�صر اأو 

ال�صهادة. 
يا قائد ل�اء امل�ؤمنني وحامل راية املجاهدين و رافع علم اليمنيني…اإلى 
رمز املخل�صني لهذا ال�طن…دام اهلل بقاءك ون�صر بك احلق واملظل�مية.

اإن قل�ب كل الأحرار وال�صرفاء وكل ال�صامدين يف رب�ع  اأبا جربيل  يا 
وطننا الغايل ت�صم �ص�تها اإلى �ص�تك فام�س بنا نحن جندك بع�ن اهلل …
يا قائدنا اإن خطابك الي�م هي دع�ة �صادقة بل و �صرورة دينية ووطنية 
لتنفيدها ول�صيما يف ظل هذه الظروف التي تكالب فيها اأ�صرار العامل على 
املرحلة  اأول�يات  اأبرز  من  الروؤى  وت�حيد  الجتماع  فكان  الغايل  وطننا 
اإميانك  وهج  فمن  جربيل  اأبا  يا  التحديات….فاأب�صر  م�اجهة  يف  الراهنة 
ومن نب�غ حكمتك ومن عمق ب�صرتك ن�صحذ هممنا ون�صحن طاقتنا ونق�ي 
عزائمنا لالنطالق يف �صاحات اجلهاد فرى الأرواح قد ت�صابقت حبا وكرامة 

يف �صبيل اهلل ولل�طن.
ف�صالم اهلل عليكم قائدنا عدد قطرات املطر وعدد ورقات ال�صجر،،،و�صالم 
اهلل عليك عدد ما ذكره الذاكرون و عدد ما �صّبحه امل�صّبح�ن دام اهلل بقاءك 

قائدنا و زادك ب�صرة وعلما ون�را وهدى.

ماذا بعد خطاب السيد 
عبدامللك ال������حوث������������������ي ؟

كت�������ب: صالح مقبل فارع

اللهجة،  �صديد  �صادق،  �صّفاف،  مبا�صر،  القلب،  اإلى  القلب  من  خطاٌب 
حاّد جدا، يعالج بع�س الأمرا�س التي بداأت تظهر على ال�صطح بني اأبناء 
فيه  ولي�س  الت�رية،  يحتمل  ل  م�صداقية  للداخل،  م�ّجه  اليمني،  ال�صعب 
ديبل�ما�صية، خمتلف ن�عا ما عن اخلطابات ال�صابقة لأنه اأول مرة يتكلم 
باللهجة ال�صعدية، خطاب فاِرق يف هذه املرحلة. تكلم عن نقاط كثرية لن 
اإليها ..، ولكن ما ه� املطل�ب مننا ك�صعب ميني؟ وماذا يريد منا  اأتطرق 
بع�س  اإليكم  ال�ص�ؤالني  هذين  على  لالإجابة  خطابه؟!  بعد  نفعله  اأن  ال�صيد 
والتحرك  والثبات  ال�صمود  هو  ومواطنن  ك�صعب  منا  املطلوب  النقاط:. 
اجلبهة  يف  العدوان  حتركات  مل�اجهة  واجل��اّد  ال�صادق  م�قعه  من  كلٌّ 
الداخلية: بالن�صح ملن ي�صتحق الن�صح، وبق�ة القان�ن يف حق املتالعبني 
واملخربني ممن يعتقدون اأنهم اأ�صحاب ح�صانة متكنهم من خلخلة ال�صف 
ل  املجاهدين  ظهر  اإ�صناد  ه�  اأي�صاً  اجلميع  واجب   .. وتخريبه  الداخلي 
اجلديدة  املخططات  واإ�صقاط  الوطنية  الوحدة  وحت�صن  فيهم،  الطعن 
اليمن �صعبا واأر�صا..  كنت �صاكتا عن بع�س  لدول العدوان يف ا�صتهداف 
الت�صرفات ال�صلبية لبع�س امل�ص�ؤولني يف حك�مة الإنقاذ حر�صا لئال ياأتي 
الي�م  من  ولكن  ال�صف..  وي�صق�ا  العكر  املاء  يف  في�صطادون  املغر�ص�ن 
وبعد اأن �صمعت كلمة ال�صيد عبدامللك حفظه اهلل قررت ون�يت وعزمت األ 
ولكن  راأيي  غّرت  لأين  لي�س  انتماوؤه،  كان  مهما  وف�صاد  فا�صد  على  اأ�صكت 
ممنهج  ف�صاد  ه�  بالدنا،  يف  الآن  واحلا�صل  ال�اقع  الف�صاد  اأن  عرفت  لأين 
الداخلية،  اجلبهة  اإف�صال  اأجل  من  للعدو  ال�صراتيجية  اخلطط  و�صمن 
العدو  اأ�صلحة  اأحد  ه�  الف�صاد  هذا  واأن   ، اليمني  ال�صعب  واإف�صال �صم�د 

الذي يحاربنا بها.
ول يهمك اأيها القائد �صنخل�س جلده وندقدق راأ�صه ونف�صحه اأمام املالأ.

من خالل كلمته حني حذر من بع�س الإعالميني الذين ينال�ن من اأن�صار 
اهلل وي�صب�نهم، ويحّمل�نهم تبعات هذا ال��صع:

فهمت من ق�له اأن �صرب اأن�صار اهلل قد نفد وو�صل النهاية ، فه� لن ي�صرب 
اأنه يعني  واأظن  الذين يطعن�نه من اخللف،  اأكرث من هذا، وخا�صة �صد 

بع�س الأ�صخا�س املح�ص�بني للم�ؤمتر.

ق����������������������������������������������������������راءات ف�������������������������ي خ���������������������ط���������������������اب ال�����������������س�����������������ي�����������������د ال��������������ق��������������ائ��������������د

»ح�������������������������ذاِر« و  »ل�������������ي�������������ش«  ب�������������ن 

ال�صجاع  وامل���ق��ف.  احلكيمة  وال��روؤي��ة  ال�صادقة  الكلمة 
واحلر�س ال�صديد على وحدة ال�صف ومللمة اجلراح واحلفاظ 
نح�  العداء  ب��صلة  وت�جيه  الداخلية  اجلبهة  متا�صك  على 
يدمر  يقتل  يبط�س  الدوائر  بنا  الذي يرب�س  العدو اخلارجي 
وكذلك مرتزقة الداخل.. جتلت كل هذه الأ�صياء يف كلمة ال�صيد 
حلكماء  الي�م  هذا  ورعاه  اهلل  حفظه  احل�ثي  عبدامللك  القائد 
اليمن... الن�صيحة ال�صادقة من رجل ميتلك ال�فاء والخال�س 
ويحب اخلر للجميع لعل وع�صى من قد اأ�صمر ال�صر وبيت يف 

نف�صه الغدر واخليانة اأن يتفهم
ويدرك خط�رة املرحلة التي يعي�صها �صعبنا اليمني وحجم 
بني  والختالف  الفرقة  �صم�م  وبث  ال�صف  خللخلة  التاأمر 
اأبناء ال�صعب ال�احد ليت�صنى للعدو حتقيق اأهدافه واطماعه 

وتركيع اجلميع واذللهم واحتالل الأر�س ودو�س العر�س
ال�صيد القائد تكلم ب��ص�ح و�صفافية حلكماء ال�صعب

وال�صاهد يبلغ الغائب اأننا لن ن�صكت عن اأي فا�صد كان
باأي  يحتمي  اأن  اأحد  ي�صتطيع  ولن  اأوغرهم  الن�صار  من 
القائد  اأيها  ، �صالم اهلل عليك  العدالة  جهة ولن يفلت من وجه 
وقدوة  امل�صت�صعفني  اأب  اأنت  قائده  اأنت  ل�صعب  وهنيئا  الفذ 
امل�صتب�صرين،  رهان العدو خا�صر اأمام �صعب انت قائده، �صالم 
وت�صفي  اأوراقهم  وتلخبط  الع��داء  تربك  فكلماتك  عليك  اهلل 
من  كتال  منهم  وت�صنع  ال�صادقني،  واتباعك  حمبيك  �صدور 
والت�صحية  ال�فاء  عرف  عرفناك  ومنذ  انت  الف�لذ،  احلديد 
ناأبى  كرماء  نعي�س  كيف  منك  وتعلمنا  وال�صجاعة  وال�صدق، 
اأومنافق، جماجمنا لك  اأو ي�ؤثر فينا مرجف  اأو نخدع  اأن نذل 
على  ونحن  طائعني  لأمرك  جن�دك  ونحن  �صيدي  قدما  الفداء 
ثقة اأن طاعتك هي من طاعة اهلل واأنك لن ت�جهنا اإل اإلى ما فيه 
وعزنا  ن�صرنا  انت  والخرة،  الدنيا  يف  وجناتنا  وعزنا  خرنا 

ياقرين الذكر و�صليل الأطهار
ماخاب ق�م حترك�ا حتت راأيتك ولاأفلح ق�م اأرادوا

لك ال�صر خ�صر وخاب من �صلك طريق الباطل ومد يد العمالة 
لكل غاز وفاجر

نحن واهلل لن نخ�صى ق�ى وحتالف ال�صر ول� اجتمع علينا 
كل اأهل الأر�س ملا نق�صت ثقتنا باهلل من اأننا

ع��ل��ى احل���ق وان��ه��م ع��ل��ى ال��ب��اط��ل وان��ن��ا ب���اهلل الأق����ى 

واملنت�صرون
عرفناك �صيدي اأنك ل�صت جمرد م�عظ عرفنا اأفعالك

قبل اأق�الك انت رجل ال�صدق والأمانة
فل يخ�صاأ اأعداء اليمن فل�صنا لقمة �صائغة للطامعني

فعزمنا لن يلني و�صن�ا�صل امل�صر ول� لآلف ال�صنني
اأن  �صلكناها  التي  الطريق  و نحن على اطمئنان من �صالمة 

نهايتها الن�صر والف�ز والعزة والكرامة.

بقلم : فيصل الهطفيال��������������������������س��������������������������ي��������������������������د ال����������������������ق����������������������ائ����������������������د

كت�������ب: زيد الرازحي

من وحي اخلطاب إلى الرئيس صالح!
د. مصباح الهمداني
مل اأجُد مكا�صفًة م��ن قائٍد ل�صعبه، 
كم��ا �صمعته��ا الي���م، م��ن ال�صيد 
حكم��اء  ح�ص���ر  يف  القائ��د، 
اليم��ن، لق��د كان اخلط��اب يفي�س 
وعر���سِ  كب��رة،  مب�صارح��ٍة 
للجروِح الغائرة، و�صرٍد للمعاناِة 

اخلطرة...
ظه��ري،  يف  ب��الأمل  �صع��رت  لق��د 
ح��ني  م�صم���م،  خنج��ُر  وكاأن��ه 

�صمعته يق�ل: 
»هن��اك خ�ن��ة يف الريا���س وله��م 

ظه�ر يف �صنعاء«
البل��د،  ه��ذا  م��ن  م�ؤلف��ة  »اآلف 
ه��ل دماوؤه��م م�صتباح��ة، حتى ل 

يحا�صب اخل�نة«
لكنني ما لبثت، اأن اأح�ص�صت بذلك 
اخِلنج��َر يخرج، وهن��اك من ي�صد 
الدم��اء، ح��ني  اجل��رح، وي�ق��ف 

�صمعته يق�ل:
»ل�صت رج��ل وعظ ، اأنا رجل ق�ل 

وفعل«
و�صع��رُت بعافية وفخ��ر واعتزاز 
وه��� يحت�ص��ن ال�ط��ن، ويحرره 
اأولئك الل�ص��س واملف�صدين،  من 

حني قال:

را�ص��ه،  اك�ص��روا  فا�ص��د  »اأي 
واخل�ص���ا ظهره، حتى ل� كان من 

اأن�صار اهلل اأو امل�ؤمتر« 
لقد مللمت هذه الكلمات كل الآلم ، 

وطببت كل اجلروح...
ي��كاد  براأ�ص��ي  اأح�ص�ص��ت  لكن��ي 
ي�صق��ط، وكاأن زل��زاًل انطل��ق من 
داخلي كالربكان، حني وقع كالمه 

على م�صامعي وه� يق�ل:
» راأ���س عب��د امللك ف��داء يف �صبيل 
اهلل و ال�ط��ن وف��داًء له��ذا البلد، 

وفداًء لهذا ال�صعب«
ليت��ه يعل��م ك��م م��ن الروؤو���س قد 
دارت حني �صماعها لق�له، وكم من 

الروؤو�س كادت تنفجر وه� يطرق 
باإ�صبعه على راأ�صه الغايل...

وماهي اإل دقائق، وانهمرت معاين 
الن�ص��ر، ودلئ��ل الب�ص��رى، على 
ل�ص��ان قائد ل يع��رف اإل ال�صدق، 
ول ُيحدث اإل ب�ع��ي، وه� ي�صرد 
حقيق��ة، مل���َس الع��امَلُ اأثرها حني 

قال:
»ق���ى الع��دوان ق��د ملَّ��ت وكلَّت 
نتيجة اإخفاقاتها على كل �صعيد«

وم��ن املفاجاآت التي اختلطت فيها 
احلرة بالأمل حني �صمعته يق�ل:
»1 % من الهيكل الإداري فقط من 

اأن�صار اهلل«

وحي��اء  بخج��ٍل  نظ��ري  وميم��ُت 
اإل��ى اجلبه��ات واملقاب��ر، فراأي��ت 
99% من ال�صه��داء واجلرحى من 

الأن�صار...
ر�صالة ِختام معمدة بالدم:

الرئي���س ال�صم��اد، لق��د �صه��َد ل��ك 
بال�صجاع��ة  والبعي��د  القري��ب 
والب�صالة، والإخال�ِس والنزاهة، 
ودم��اء  القائ��د،  خط��اب  فبح��ق 

ال�صهداء واجلرحى:
اإلب�ْس لمة احلرب، واأخِرْج �صيَف 
العدِل وا�ص��رب مبطرقة احل�صم، 
اأفع��ال،  اإل��ى  الكلم��ات  وترج��ِم 

ونحن معك!

اإذا كانت عالمة التعجب “!”
وهي جمرد عالمة ترقيم

قد اأ�صبحت كاجلبل
فكيف باهلل تك�ن “لي�س” عالمة ترقيمها جبل 

!!
وكيف ب� “لي�س” عمرها ثالث �صن�ات

من اأ�صر�س �صن�ات احلروب على الإطالق !!
املحددة النربة  وبتلك  “لي�س”، 

يف �ص�ت ال�صيد القائد
لي�س”، لي�س..  ” لي�س.. 

للح�ص�ل  اأو  الإجابة  ملعرفة  �ص�ؤال  لي�صت 
عليها

لأن ال�صائل هنا ل يجهل
ول امل�ص�ؤول اأي�صا !!

بل ل �صائل،
يف حقيقة الأمر،

ول م�ص�ؤول،
ول جاهل ول جمه�ل !!

– اإذًا
فما الفائدة من جميء “لي�س”

يف هكذا مقام،
وبهكذا اإيقاٍع نادِر ال�ق�ع ؟!

طغى يف ال�اقع اأو  ظهر  ما  – �صيٌء 
ا�صت�جب اأن تظهر كلمات اخلطاب

بهذا الإيقاع النادر الظه�ر..
هذا املجه�ل بالذات

ه� املجه�ل الذي ل يطلب املتكلم معرفته
لأنه يعرفه اأ�صال

بقدر ما يهمه اأن ي��صل ر�صالة
اإلى املخاطب نف�صه

هذا  تفا�صيل  يعرف  املتكلم  اأن  مفادها 
املجه�ل

ويهمه اأن يك�ن املخاطب على علم بهذا..
لي�س” لي�س..  “لي�س.. 

األ ت�صبه كثرا
حذاِر” ؟! ” حذاِر..حذاِر.. 

بلى كاأنها هي
يف ت�صابه ال�صياق
واملنا�صبة اأي�صا

بل وحتى الأيام نف�صها..
ال�صنن هي ال�صنن

والتاريخ يعيد نف�صه
ومن يعرف هذا

يعرف ماذا يفعل
وماذا يق�ل

فال غرابة اإذًا
اإن كان املتكلم العارف بال�صنن

يعرف ما يق�له ويعيه

ول غرابة اأن ياأتي اخلطاب كاخلطاب..
الغرابة هي يف تكرر امل�صهد مرتني

دون اأن ي�صتفيد املخاطب “امل�صتجد”
من جتربة حية م�صابهة

ل تزال اآثارها واأ�صخا�صها
ماثلة قائمة اأمام عينيه !!
وحتى هذا لي�س بالغريب

اإن كان اهلل قد اأعمى الأب�صار
وختم على القل�ب

وطم�س على ال�ج�ه
فردها على “اأدبارها” !!

واإين لأرى الأمر كذلك
واإل ملا كان التعجب اأ�صال

ول كانت “لي�س”
ول كان اخلطاب !!

قراءة في خطاب السيد
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)1(
اأنق��ل لكم اجل��زء الخر من الق�ص��ة يف البداية لكي 

تعرف�ا الفرق بني النا�س ومالئكة الب�صر املجاهدين .
بع��د ي�مني من جت�ص��م ال�صعاب وقط��ع ع�صرات 
الكيل�ه��ات م�صي��ا عل��ى الق��دام ويف ذروة ح��رارة 
ال�صم���س خرجنا م��ن اجلبه��ة وليتنا مل نخ��رج فل� 
مكثنا هناك ما وقعت يف احلادث ال�صعب املمتنع ... 
اول م��رة ت�صمع���ا بحادث �صعب ممتن��ع انا عارف 
ولأين ع��ارف �صاأخربك��م بتفا�صيل��ه ومل��اذا �صميت��ه 

�صعبا ممتنعا ؟
مثلم��ا قل��ت ونحن يف طريق الع���دة �صقطت على 
�صج��رة تني كبرة )بل�س �ص�ك��ي ( اخرقت ال�ص�ك  
يداي ورجالي .. ويف تلك اللحظة امل�ص�ؤومة ح�صيت 
�صعر را�صي �صنبني م��ن المل �صارخا لي�س بال�صعار 
.. ب��ل ب�ص�ت عايل يف���ق ا�ص���ات مدفعية اجلي�س 
واللج��ان الت��ي ت��دك م�اق��ع وحت�صين��ات الع��دو 
ب�صربات م�صددة .. حتى انا ا�صتغربت من اين خرج 
ذل��ك ال�ص�ت ال��ذي ارتعد له الفري��ق املرافق خ�فا 
وهرع���ا اإيل م�صرعني ظنا منه��م ان �صظية �صع�دية 
طائ�صة قد ا�صابتني .. عندها وجدوين يف حالة يرثى 
له��ا .. ان��زع ال�ص���ك م��ن م�صامات جل��دي كما تنزع 
ال��روح من اجل�صد وقطرات ال��دم تخرج بكثافة بعد 

كل �ص�كة عندما �صاهدين الزمالء يف تلك احلالة .. 
انفج��روا بال�صح��ك .. لكني مل اعره��م اي اهتمام 
من�صغ��ال باأملي ومتذكرا حال بع���س اجلرحى الذين 
التقي��ت به��م يف مقدم��ة �صف���ف املرابط��ني وق��ت 

ا�صابتهم ب�صظايا القنابل العنق�دية
لق��د  تبادر اإلى ذهني ان المل واحد مهما اختلفت 
م�صببات��ه ولكن عقلي مل يقتنع بهذه النظرية البلهاء 
غ��ر اين اح��رت كي��ف يتحم��ل اولئ��ك الرج��ال امل 
احلدي��د والن��ار .. ول ا�صتطي��ع انا حتم��ل وخزات 

ال�ص�ك و�صاألت نف�صي من اي �صنف ه�ؤلء النا�س؟
 نه�صت من عرثتي مكابرا اكابد ال�جع يف �صريرتي 
حت��ى ل ترتف��ع �صح��كات الق���م وانا عل��ى يقني ان 
رج��ال اهلل جتاوزوا مرحل��ة الب�صري��ة وارتق�ا اإلى 
درجة املالئكة الذين ل يكل�ن ول ميل�ن ول ي�صغلهم 
المل ع��ن التقرب اإلى بارئه��م يف اقد�س حمراب على 

وجه الر�س ..

)2(
متحف كبير للخردة األمريكية

يف بداي��ة العدوان وقبل انطالق مرحلة الرد تقدم 
اجلي�س ال�صع�دي باجتاه الرا�صي اليمنية نا�صبني 
اآخر نقطة له��م يف منطقة احل�صامة مبديرية الظاهر 
احلدودي��ة وكان ابطال اجلي���س واللجان ير�صدون 
تل��ك التح��ركات وقل�به��م ت��كاد متي��ز م��ن الغي��ظ 
والنتظار لإ�صارة البدء يروي لنا احد البطال هناك 
قائال ما ان انتهت مرحلة ال�صرب ال�صراتيجي وجاء 
ت�جيه ال�صيد القائد ببدء عمليات الرد حتى تفجرت 
براك��ني غ�صبنا وانطلقنا بع�ن اهلل يف مهاجمة ق�ات 
العدو ال�صع�دي ومت كن�صه��م من الرا�صي اليمنية 

ومطاردتهم اإلى م�اقعهم يف عمق جيزان ..
ب��داأت م�اق��ع الع��دو تت�صاق��ط من قب�ص��ة جي�س 
الكب�ص��ة و�صارع��ت م�اق��ع الم بي �ص��ي وت�يلق يف 
فت��ح اأب�ابها للمقاتل اليمني الذي مل يكتف باملكث يف 
تل��ك امل�اقع ب��ل هاجم الع��دو يف وادي جارة وقرى 
احلام�ص��ة وقم��ر ومتك��ن بف�ص��ل اهلل م��ن ال�صيطرة 
عليه��ا بع��د ان ح�له��ا ملق��ربة جماعي��ة لع�ص��رات 
الدبابات ن���ع ابرامز وعربات ال��رباديل وكا�صحات 
اللغ��ام التي عندم��ا ي�صاهدها الزائر جلي��زان يفهم 
معن��ى اآيات اهلل ووعده بن�صر م��ن ين�صره ول� كان 
ل ميتلك ال ال�صيء الذي ل يكاد يذكر امام ما ميتلكه 

العدو ..

عجز تكنولوجيا احلرب 
األمريكية أمام خبرة املقاتل اليمني :

مل تتمك��ن طائرات ال�صتطالع وتقنيات التج�ص�س 
احلدي��ث التي ل ت��ربح �صم��اء جي��زان ومروحيات 

تق��دم  ايق��اف  م��ن  البات�ص��ي وطائ��رات الف 16 
م��ن  يبه��رون  الذي��ن  ال�صعبي��ة  اجلي���س واللج��ان 
يزوره��م بقدرته��م العجيب��ة وا�صل�به��م الذك��ي يف 
حتييد ذلك ال�صالح وابطال مفع�ل تلك التكن�ل�جيا 
وا�صتمروا يف معارك التنكيل والتقدم لل�صيطرة على 
م��ا تبقى م��ن امل�اقع ال�صع�دية كال��دود والفري�صة 
ناقلني املعركة من وادي جارة اإلى مناطق العبادية 

وما بعدها ..

اقتحام مواقع ملحمة والغاوية وبطولة 

اإلعام احلربي :
كلن��ا �صاهدنا مقاطع الفيدي� التي وزعها العالم 
احلربي لعمليات اقتح��ام م�اقع ملحمة والغاوية 
واجلابري التي حدثت قبل ح�ايل ا�صب�عني ولكنك 
عندم��ا ت�صم��ع ق�ص��ة العملية م��ن فم اح��د �صباب 
الع��الم احلرب��ي ال��ذي ل يتجاوز عم��ره 20 عاما 
تعرف ان الكامرا تعج��ز عن ت�ثيق كامل لبط�لة 

املجاهدين 
ثالث�ن فردا يزيدون قلي��ال او ينق�ص�ن ه� عدد 
من ا�صعل�ا جيزان والعامل يف تلك الليلة يق�ل بطل 
الع��الم احلرب��ي انطلق��ت جمم�ع��ة القتحام من 
قبل الفجر بعد مت�صيط مكثف من وحدات املدفعية 
وال�ص�اري��خ باجت��اه تل��ك امل�اق��ع وكن��ت انا مع 

جمم�عة اقتحام م�قع ملحمة ..
 ب��داأت ال�صتباكات مع بزوغ ال�صم�س وا�صتمرت 
لأربع �صاعات تقريبا حتى متكنا من ال�صيطرة على 
امل�قع مكبدين العدو عددا من القتلى واجلرحى .. 
ويف ذل��ك ال�قت نفذت تعزيزات اجلي�س ال�صع�دي 
التفافا علينا م�صن�دة بالطران احلربي وطائرتني 
ابات�ص��ي ودبابتني ومدرعات عندها حمي ال�طي�س 
ولقل��ة عددن��ا اغلق��ت الكام��را وب��داأت ممار�ص��ة 
ه�ايتي يف حمل الر�صا�س ال�صيكي والتنكيل بالعدو 
وا�صتم��رت املعركة حتى ظهر الي���م التايل ومتكنا 

بف�صل اهلل من ك�صر الزحف ورفع رايات الن�صر ..

معاجلة اجلريح السعودي 

وزامل يا ملوك اململكة
بع��د ان اكملن��ا ج�لتنا يف الي���م الول من زيارة 
جي��زان عدنا اإل��ى امل��كان املخ�ص�س للن���م تبادلنا 
احلدي��ث م��ع املجاهدي��ن املكلف��ني مبرافقتن��ا ع��ن 
خمتل��ف الق�صاي��ا وامل�صتج��دات عل��ى ال�صاح��ة ول 
اخفيكم ا�صتغرابي من ال�عي الكبر الذي ميتلك�نه 
بحقيقة الح��داث وامل�ؤامرات الت��ي حتاك �صد هذا 

ال�صعب 
كان��ت ق�صية ال�صر ال�صهي��د عبدالق�ي اجلربي 
احد اب��رز الق�صايا الت��ي حتدثنا ح�له��ا وقد مل�صت 
منهم عزمية كبرة بالث��اأر لزميلهم ال�صهيد اجلربي 
يف جبهته��م  متعهدين ل�ال��دة عبدالق�ي ان ابناءها 
لي�ص���ا ع�صرة بل ع�ص��رات اللف وان كلهم ابناوؤها 
متعهدين ب��ان ي�صف���ا �صدره��ا وكل امل�ؤمنني �صيما 

وهم يف مرحلة الت�صعيد والهج�م ..
ويف �صي��اق احلديث ذك��ر يل احد املجاهدين ق�صة 
لتعامله��م مع احد جرحى اجلي���س ال�صع�دي الذي 
ف��ر رفاقه وترك���ه خلفهم ق��رب م�ق��ع م�صعل بعد 
اقتح��ام اجلي�س واللجان للم�ق��ع عندها ذهب احد 
ال�صحيني املجاهدين ملعاجلته وكان ممن يع�صق�ن 
زوامل عي�صى الليث حد انه ل مي�صي ال وه� حامال 
للرادي��� تبعه و�ص��ل اإلى اجلري��ح ال�صع�دي وه� 
م�صغ��ل زامل يامل���ك اململكة لعن اب�ك��م من مل�ك 
واهلل ان اململك��ة �صائع��ة ياب�  عقال ط��رح الرادي� 
يزوم��ل جانب��ا وب��دا يف معاجلة اجلري��ح الذي كان 
ي�صم��ع الزام��ل ويتل�ن وقال لل�صح��ي طف الرادي� 
رد علي��ه �صاحبنا هيا خاطرك ول�ما اح�س املخب�ل 
ال�صع���دي ان منق��ذه �صيذهب �ص��اح باكيا يرجاه 
ان يع���د وبالفع��ل ع��اد لعالجه لأنه  ميل��ك اأخالق 

واإميان امل�صرة القراآنية

دروس م���������������������ن اجلب������������ه���������������������������ات 
احل����������اش����������دي ع������������رف������������ات   / ك��������ت��������ب 

)1( 
)أماكن يحبها الله ورسوله (

))ملن م��ازال ميتلك �صيئا يف ذاته ونف�صه 
ومال��ه ميك��ن ان يبيعه هلل بعد م��رور 860 
ي�م��ا من العدوان وه� متخ��اذل .. اقروؤوا 

هذا !!((
يف اإح��دى م�اق��ع التدري��ب يف جبهة من 
جبه��ات الع��زة وال�ص��رف والكرامة و�صل 
اإليه��ا رج��ال باع���ا اأنف�صه��م واأم�اله��م هلل 
ملتحقني باملجاهدين ال�صابقني لهم .. وكان 
�صمنه��م 6 رجال )عمر اأ�صغره��م 65 عاما 
( ق��د غط��ى ال�صع��ر الأبي�س كام��ل راأ�صهم 
وحلاهم واعرى وج�ههم كثر من الرهل 
ال�ا�ص��ف للتق��دم يف العم��ر وب��داأ يف اأعل��ى 

ظه�ر بع�صهم تق��صا قليال ،،،
ولك��ن م��اكان مييزه��م وان��ا اأ�صاهده��م 
املتزن��ة  النظامي��ة   ) بع��د )حركته��م  ع��ن 
وابت�صامته��م  املنطلق��ة  ال�اثق��ة  الثابت��ة 
 ، وت�صليم��ا  اإميان��ا  املتكد�ص��ة  الهادئ��ة 
فحاول��ت اأحت�ص���س فيه��ا �صيئ��ا ول��� حتى 
قليال م��ن حماولة التقهقر لل���راء والبحث 
ع��ن الع���دة اإلى )م�صاك��ن ير�ص�نه��ا( اأو 
)ع�ص��رة واأبن��اء او اأحف��اد ورمب��ا اأبن��اء 
اأحفاد يحب�نهم حبا يك�ن مانعا يف التحرك 
فيم��ا يحب��ه اهلل ور�ص�ل��ه وه� "جه��ادا يف 
�صبيل��ه" ( فل��م اأجد حتى مق��دار �صعرة اأو 
حبة من خ��ردل ... فكان���ا ميتلك�ن اإميانا 
جاذبا لكل من ح�لهم فلم اأجد نف�صي وكياين 
وم�صاعري اإل واأن��ا واقف اأمامهم معر�صا 
طريقه��م ال��ذي ي�صق�نه لل��ص���ل اإلى ذلك 
يف  بال�صخ���ر  املمت��زج  الراب��ي  املر���س 
تل��ك املنطقة الت��ي كان الأج��در بكثر ممن 
ميتلك�ن ثل��ث ون�صف وثلث��ي اأعمارهم اأن 
يت�اج��دوا فيها بدل عنه��م بعد اأن ارت�ص�ا 
لأنف�صهم اأن )يك�ن���ا مع اخل�الف ( فطبع 
عل��ى قل�بهم فهم ل يفقه���ن ،،، فكان بيني 

وبينهم هذا احل�ار :-
اأنا :- م��اذا تعمل�ن هنا او ماذا تريدون 

ان تعمل�ا هنا ؟؟
نظ��رة  لبع�صه��م  ينظ��رون   -: ه��م 
املنده�ص��ني ل�ص�ؤايل ه��ذا املك�ص���ة بال�قار 
الذي مييزهم عمن ه��م اأدنى منهم عمرا ،،، 
فقال���ا يل ) وم��اذا ميك��ن لأي اأن�ص��ان ياأتي 

لهنا ان يعمله او يبحث عما يعمله ؟(
اأن��ا :- �صاأعي��د �ص���ؤايل عليك��م ب�صيغ��ة 
اأخ��رى ) هل اخطاأمت طريقك��م فبدل من ان 
تتجه�ا اإل��ى "مقهى ت�صرب���ن القه�ة على 
ذكري��ات �صبابكم" اأو اإلى " منازل اأبناء لكم 
لتق�ص���ا بع�صا مم��ا تبقى لكم م��ن حياتكم 
تتمتع���ن ب�صح��كات اأحفادك��م " او رمبا " 
اإلى زاوية م�صجد تدفن�ن بقايا حياتكم بني 
�صفح��ات ق��راآن مل يتفعل من��ذ ان ت�يف من 
اأن��زل عليه " ف�صاعت بك��م ال�صبل ف��صلتم 
اإل��ى هن��ا خط��اأ ، فيمكنن��ي ان اأت�ا�صل مع 

م�صريف امل�قع لرجع�كم من حيث اأتيتم؟
هم :- يه��زون روؤو�صهم مقطبي جباههم 
مر�صل��ني بع���س متتمات ع��دم الر�ص��ا عما 
�صدر مني جتاههم ،،، في�ا�صل�ن حتركهم 

بعد ان اأزاح�ين عن طريقهم ،،،،
ولكن��ي مل اتركهم ، فق��د تابعتهم بنظري 
وه��م ي�صق�ن ذل��ك الطريق املتع��ب طل�عا 
تل��ك  لأقدامه��م  تنحن��ي  ان  بع��د  ون��زول 
حت��ت  وتل��ني  �ص���كا  املمتلئ��ة  الع�ص��اب 

اأحذيته��م تلك الحج��ار واحل�صى فت�صبح 
اأق��ل ق�ص���ة و�صالب��ة م��ن قل���ب كثر من 
ال�صب��اب الذي��ن تخاذل���ا فا�صتبدله��م اهلل 

به�ؤلء ....
لت�صتم��ر حكايت��ي معه��م اأيام��ا معدودة 
وفيه��ا اكت�صفت الكث��ر وتعلمت منهم اكرث 
مم��ا علمته��م .... كل ذلك �صاأق�ص��ه اإن �صاء 
اهلل تباع��ا وتباع��ا مر�ص��ال ر�صائ��ل قا�صي��ة 
كق�ص�ة قل�ب الذين ت�صاوت ق�ص�ة قل�بهم 
بقل�ب "بني اإ�صرائي��ل" فر�ص�ا ان يك�ن�ا 
م��ع اخل�ال��ف م��ن )املنافق��ني واملرجف��ني 
معه��م  لين�صه��روا  القل���ب(  ومر�ص��ى 
فكري��ا وحياتي��ا ومنهجيا ول�صان��ا وت�جها 
فاأ�صبح���ا منه��م ب��ل فاق�ه��م يف حمط��ات 
للمنافق��ني ل  يق��ال  ا�صب��ح  كث��رة حت��ى 
تك�ن�ا كه�ؤلء بعد اأن اأ�صبح التمييز بينهم 
م�صتحيال كا�صتحالة التمييز بني علبتني من 
امل��اء مت خلطهم��ا ببع�س ، ب��ل و�صل المر 
باأن يتبخر كل ما يغ�صى وج�ههم من " ماء 
احلياء" فلم يعد ياأبه���ا بنظرات من تبقى 
ح�له��م يف حميطهم من الق�اعد املعذورون 
ك )الن�ص��اء والأطفال واملر�صى وال�صعفاء 
( فيظ��ن اأن��ه م��ازال يحم��ل �صف��ات )رجل 

�صديد بالغ �صحيح وق�ي( !!!!

)2( 
م��ن  اللحظ��ات  تل��ك  م�ص��ت  بعدم��ا 
حمادثتي)اللفظي��ة والب�صري��ة والنف�صي��ة 
والعقلي��ة( مع تلك الهم��م العظيمة البالغة 
من العمر عتيا والتي مل تكن اأعمارهم عائقا 
يف انطالقته��م يف �صبي��ل اهلل او رمبا يجدون 
في��ه عذرا لي�صف�ا اأنف�صه��م من )ال�صعفاء( 
اأح��د ثالثة اأ�صناف اأعطاهم اهلل العذر لعدم 
النفر يف �صبي��ل اهلل بجانب املر�صى مر�س 
يحي��ل دون النطالقة واأي�ص��ا الفقراء فقرا 
مدقعا )اإذا انتفى ع��دم قدرة الدولة ت�فر 
ال�صالح والغذاء لهم ( ، بل و�صع�ا اأنف�صهم 
يف خان��ة )رج��ال �صدق���ا م��ا عاه��دوا اهلل 

عليه( ،،، ،،،
ويف ليلة ذل��ك الي�م واأنا مفر�س الأر�س 
وملتحف ال�صم��اء بن�ر قمرها املنر اأناجي 
نف�صي قائال :- هل �صيتحمل ه�ؤلء الروتني 
العتي��ادي لهذه الماكن ؟ وكيف �صنتعامل 
م��ع اأي تق�صر منه��م )اإذا حدث ( وهم من 
العم��ر الكب��ر م��ا يجعلنا رمب��ا نفكر كثرا 
قب��ل احل��زم معه��م ؟ وووو ...فل��م يك��ن 
م�صكت��ا يل ولتفك��ري ه��ذا ال الن���م الذي 
غلبني تل��ك اللحظات لأ�صتيقظ على �ص�ت 
املناوب الليلي قائ��ال )ا�صتغفار ا�صتغفار يا 
اأولياء اهلل ،،، وقت ال�صحر ،، وامل�صتغفرين 
بالأ�صح��ار ،،، ي��اهلل الربنام��ج الي�م��ي ل 
تتكا�صل���ا واتق���ا اهلل ( ،،، فنه�صت واثقا 
انن��ي �صاأك���ن اول ال�ا�صل��ني اإل��ى م�صجد 
امل�ق��ع ،،، ولكنن��ي كن��ت خمطئ��ا فقد كان 
ه�ؤلء الذين يطلق عليهم جمتمعيا )�صيبات 
( اأول ال�ا�صل��ني ،،، حت��ى خيل اإيل انهم مل 
ينام���ا ،، ف�صلم��ت عليه��م م�صتحي��ا لنه��م 
�صبق�ن��ا جميع��ا نح��ن الذي��ن يطل��ق علينا 
جمتمعي��ا )�صب��اب( ... ف��ردوا ال�ص��الم ،، 
ف�صاألته��م :- كم لكم هن��ا ؟ فاأخربين اأحدهم 
اأ�صغله��م واأ�صغ��ل نف�ص��ي باحلدي��ث  ان ل 
اجلانب��ي حت��ى ننه��ي برناجمن��ا الفج��ري 

والذي يتلخ�س بالتايل :-
- ا�صتغف��ار قب��ل الفج��ر )وامل�صتغفرين 

بالأ�صحار(
- �ص��الة الفجر )وقراآن الفج��ر اإن قراآن 

الفجر كان م�صه�دا(
- قراءة قراآن جماعي او ا�صتماع للقارئ 

املن�صاوي 
- الت�صبي��ح ) و�صب��ح بحم��د رب��ك قب��ل 

طل�ع ال�صم�س وقبل الغروب (
- دع��اء جماع��ي )وق��ال ربك��م ادع���ين 
ا�صتج��ب لك��م اإن الذي��ن ي�صتك��ربون ع��ن 

عبادتي �صيدخل�ن جهنم داخرين(
- ثم ننه��ي الربنامج الفج��ري بالرباءة 
اأع��داء الإ�ص��الم  م��ن اليه���د والن�ص��ارى 

)ال�صرخة (
وبالفع��ل �صم��ت ووا�صل��ت ال�صتغف��ار 
)ن�صتغفر اهلل العظيم ونت�ب اإليه ( وعي�ين 
تتح�ص�س مالحمهم يف الظالم الدام�س بعدما 
غاب القم��ر الذي كان �صروق��ه ع�صاء الي�م 

ال�صابق...
انتهين��ا من الربنام��ج ووا�صل��ت حثيثا 
الت�ج��ه اإليهم لأقتب�س م��ن ن�رهم الإمياين 
ول��� قب�ص��ات ب�صيط��ة ،،، فبحث��ت عنهم يف 
اماك��ن ن�مه��م ظن��ا من��ي انه��م �صيخلدون 
لال�صرخ��اء حتى ياأتي طع��ام الإفطار ولن 
ينظم���ا للمجاهدين الآخري��ن يف التمارين 
ال�صباحي��ة التن�صيطي��ة ولكنن��ي كنت غر 
م�ف��ق يف ه��ذا التخم��ني فقل��ت يف نف�ص��ي 
التماري��ن اجل�صدي��ة  )معق���ل يك�ن���ا يف 
ال�صباحي��ة ( ؟؟ وتنا�صي��ت عندما طرحت 
هذا الت�صاوؤل انه��م ا�صا�صا يف م�قع جهادي 
مل ياأت���ا اإليه اإل لأجل م��ا ه� اأ�صق من هذا 
.... وبالفع��ل كان�ا يق�م�ن بتلك احلركات 
الريا�صي��ة التن�صيطية بكل رغب��ة واندفاع 
وخف��ة رغم انهم يلب�ص���ن الثياب واحلزام 
والك�ت )املالب�س اليمني��ة التقليدية ( ومل 
يج��دوا يف ع��دم ت�ف��ر مالب���س ريا�صية او 
حت��ى ع�صكري��ة عذرا لع��دم اللت��زام بهذه 

الأم�ر ...
وم��ن هنا بداأ يتال�ص��ى عندي كل عالمات 
التعج��ب ، م�ؤمن��ا بيق��ني اأن ه���ؤلء كان��ت 
انطالقته��م هلل ويف اهلل ومل يثنه��م ع��ن ذل��ك 
�صعفه��م او عمره��م او بيا���س احتل �صعر 
راأ�صه��م اأو جتاعي��د اأعط��ت وج�ههم �صمة 
العج��ز او حتى ت�اجده��م مع جماهدين يف 
اعمار اأحفادهم او خ�ص�عهم لت�جيهات من 
هم ا�صغ��ر منهم بن�صف او ثلث��ي اعمارهم 
والتزامه��م بت�جيهاته��م ال�صارم��ة منه��م 
احيان��ا ،،، لأت��رك متابعت��ي له��م و�ص�ؤالهم 
فمن الن�صاف ان اتعامل معهم كما اتعامل 
مع بقي��ة املجاهدي��ن �ص�اء م��ن كان عمره 
18 �صن��ة او 25او30او40 او اأكرث من ذلك 
فب�صاع��ة اهلل )اإن اهلل ا�ص��رى( ل يقبله��ا 
اهلل اإل ل��� كان��ت مت�صف��ة ب�صف��ات معين��ة 
وحم��ددة والكل ي�صرك فيه��ا ومن ميتلكها 
ي�صب��ح عن��د اهلل مث��ل الآخري��ن وت�صب��ح 
بقي��ة ال�صمات وال�صفات الأخ��رى �صكليات 
ل قيم��ة لها حتى ل� كان��ت اعمار ه�ؤلء 65 
و70 �صنة ... عف�ا اق�صد )عاما ولي�س �صنة 
فالع��ام ي�ص��ف الزمن اجلمي��ل املقب�ل عند 
اهلل وه���ؤلء ل���مل يق�ص���ا حياته��م مع اهلل 
ويف اهلل مل��ا كانت انطالقتهم به��ذه ال�صه�لة 

والرغبة والندفاع ( ...
مالحظ��ة :- هذه الب�صاعة العظيمة عند 
اهلل ل ميك��ن ان جتدها بهذه امل�ا�صفات اإل 
يف حمافظة �صعدة والتي تعطينا كل حلظة 

در�صا عميقا يف اجلهاد ومفه�مة ...

احل������������������اض������������������ري ي������������������وس������������������ف  د/ 
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هناك عقائد �صيئة قد يخفيها الن�صان اأو �ص�ء ظن مثال قد 
يخفي��ه الإن�صان ويت�صبث به الإن�صان ويعتمد عليه الإن�صان 
جت��اه الآخرين هناك اأعمال نف�صي��ة اأعمال قلبية م�صت�دعها 
خفاي��ا النف�س واأعمال القلب ويف داخ��ل ال�جدان وامل�صاعر 
ل يراه��ا النا���س ول يدركه��ا النا�س قد مت��ر باإن�صان وقلبك 
ممتل��ئ حق��د علي��ه قد تظه��ر له ب�صا�ص��ة ال�ج��ه وتخفي يف 
نف�صك احلقد ال�صديد عليه وقد يك�ن حقدًا بغر حق وبدون 
م�ص���غ لكن اهلل يعلم ما يف قلب��ك من احلقد وما قد ينتج عن 
ذل��ك احلقد من ت�صرفات وهكذا اأ�صي��اء نف�صية اأ�صياء قلبية 
ه��ي خمفي��ة عن النا���س له��ا تاأثره��ا يف واقع��ك العملي يف 
ت�صرفات��ك ويف اأعمال��ك ويف اأق�الك لك��ن اهلل يعلمها )ونعلم 
ما ت��ص��س به نف�صه ونحن اأقرب اإليه من حبل ال�ريد( اهلل 
اأق��رب اإليك حتى م��ن حبل ال�ريد ال��ذي يف عنقك ه� قريب 
من��ك بدرجة اأنه مطلع ب�صكل مبا�صر عل��ى اخلفايا يف نف�صك 

وعل��ى م��ا ت��ص��س به وعلى م��ا يدور به التفك��ر يف نف�صك 
من الداخل، فاح�صب ح�صاب اهلل ول تظن اأنه غافل عنك ه� 
يق�ل جل �صاأن��ه )ول تعمل�ن من عمل اإل كنا عليكم �صه�دًا 
اإذ تفي�ص���ن في��ه( عل��ى امل�صت�ى الف��ردي عل��ى امل�صت�ى 
ال�صخ�ص��ي اهلل دائم الرقابة عليك دائ��م ال�صه�د واحل�ص�ر 
علي��ك ولك وفيما تعم��ل وفيما تفكر وفيم��ا تت�صرف وكذلك 
على امل�صت�ى اجلماعي ما تعمله اأنت ل�حدك وما تعمله مع 
الآخرين وم��ا يعمله اجلميع اهلل �صاه��د على ذلك غر غافل 
وغر غائب، ل لي�س غافاًل ولي�س غائباً ول تعمل�ن من عمل 
اأي عمل مهما كان هذا العمل قلياًل اأو كثرًا كبرًا اأم �صغرًا 
ويف اأي ظ��رف ويف اأي مكان ويف اأي واق��ع ول� كان م�صت�رًا 
ول��� كان داخل غرف مغلق��ة ول� كان يف ق�ص�ر اأو يف وديان 
اأو يف اأي م��كان اأي م��كان اإل كنا عليكم �صه���دا فاهلل حا�صر 
عل��ى الدوام ل يغيب اأب��دا ل يغيب نهائي��اً اإذ تفي�ص�ن فيه 

وم��ا يعزب عن ربك من مثق��ال ذرة يف الأر�س ل يغيب عنه 
اأبدا ول حتى مثقال الذرة ه� �صاهد على كل خمل�قاته على 
ال��دوام هي وا�صحة اأمامه يف كل جزئية منها على امل�صت�ى 
العام ويف كل اجلزئي��ات والتفا�صيل �صه�ده �صه�ُد دائم�ن 
وعلمه علم دائ��ُم وه� يراها وي�صمعها دائماً لليل ول ظلمة 
ت�ص��ر منه ول ج��دارن ول حائط يخفي عن��ه ول اأي �صيء 
ول هناك قدرات ول ميكن مت�يه، تعملك مت�يه عن الباري 
�صبحان��ه وتعال��ى )ومايع��زب عن رب��ك من مثق��ال ذرٍة يف 
الأر���س ول يف ال�صم��اء ول اأ�صغ��ر من ذل��ك ول اأكرب اإل يف 
كتاٍب مب��ني( اأي�صاً كلُه م�ؤثق وعلم ثابت لي�س علماً عار�صاً 
اإل��ى �صن��ة ك��ذا ك��ذا ثم ن�ص��ي ل علم ثاب��ت ليفق��د ل يغيب 
لين�صى اأبدًا، فاأوًل هذا الإجراء اهلل اأحاطك كاإن�صان برقابة 
مبا�ص��رًة منُه من��ُه جل �صاأنه وهنا م��ا اأح�جنا كم�صلمني اأن 
نر�صخ يف اأنف�صنا اأوًل احلياء من اهلل، احلياء من اهلل لحظ�ا 

يا اإخ�ة ولحظن يا اأخ�ات مثاًل الإن�صان يف قيمته املعن�ية 
ق��د يتحرج م��ن النا���س بح�صب اعتب��ارات معينة مث��اًل اإذا 
هناك اإن�صان مهم عن��دك اإن�صان حترمه اإن�صان جُتله ملقامه 
لكماله اأو لقيمته املعن�ية لُه �صاأن لُه اعتبار قد ت�صتحي منه 
ق��د تك���ن اأكرث حرج��اً من اأن يطل��ع على بع���س ت�صرفاتك 
ال�صيئة اأو ت�صرفاتك امل�صف��ة التي تفقدك قيمتك واحرامك 
واعتبارك قد ت�صتح��ي من ذلك ال�صخ�س اأو من جهة معينة 
اأو ط��رف معني باأهميته وقيمت��ه وكماله ومدى احرامك لُه 
كلما كنت حترمُه اأكرث كل ما ا�صتحييت اأن يعرف منك على 
خفاي��اك اأو ت�صرفاتك ال�صيئة اأك��رث اأي�صاً بح�صب املخاوف 
فالإن�ص��ان قد يخاف من اأن يطلع من ميكن اأن يحا�صبُه على 
ذل��ك الت�صرف لأنُه مثاًل يعرف اإن اأطل��ع عاقبُه ويقدر على 
اأن يعاقب��ُه عل��ى ذلك فقد يك���ن هذا دافعاً ل��ُه اإلى اأن ينتبه 

لت�صرفه.

اهلل �صبحان��ه وتعالى امللك احلق ل يليق به 
اأن يخلق��ك ث��م مييزك يف خلق��ك ميزك يف خلقك 
كاإن�ص��ان.. وه� القائل )لق��د خلقنا الإن�صان يف 
اأح�ص��ن تق���مي( اأح�صن تق���مي واأح�صن خلقة 
واأح�ص��ن تركي��ب ه��ي خلق��ة الإن�ص��ان خل��ق 
الإن�ص��ان يف اأح�ص��ن تق�مي.. ثم جعل��ه متميزًا 
ع��ن �صائر املخل�ق��ات يف �صعة حيات��ه.. �صعة 
جم��الت حيات��ه.. �صعة �ص���ؤون حيات��ه.. ثم 
يف البي��ان والإع��راب والق��درة عل��ى النط��ق 
واحلدي��ث والتعب��ر وال�صعة يف ذل��ك لتت�صع 
مع ات�صاع حياته و�ص���ؤون حياته واملنافع له 
يف ه��ذا الك�ن.. هذا الك�ن هذه الأر�س بكل ما 
فيها وال�صماوات مبا �صخر فيها لهذا الإن�صان.. 

وم��ا اأودع يف هذا العامل ينتفع به الإن�صان مما 
ق��د اأدرك ومم��ا مل ي��درك.. مما ق��د مل�صه ومما 
مل يالحظ��ه ومل يدرك��ه ومل ي�ص��ل اإلي��ه علمه 
بع��د.. لي�س عبثاً.. اهلل حا�صر على هذا اخللق 
وه��ذا الك�ن وهذا العامل وه��ذا الإن�صان وه� 
ق��د حمل��ك م�ص�ؤولي��ة.. م�ص�ؤولي��ة كب��رة.. 
ب�صم اهلل الرحم��ن الرحيم )اإنا عر�صنا الأمانة 
عل��ى ال�صم��اوات والأر�س واجلب��ال فاأبني اأن 
يحملنه��ا واأ�صفق��ن منه��ا وحمله��ا الإن�ص��ان( 

م�ص�ؤولي��ة كبرة به��ذا القدر م��ن امل�صت�ى.. 
اهلل خ�ل��ك ومكن��ك لأن تك�ن م�ص���ؤوًل يف هذه 
احلي��اة مبا لي�ص��ت ال�صم��اء م�ص�ؤولة عنه ول 
الأر���س م�ص�ؤول��ة عن��ه ول اجلب��ال م�ص�ؤولة 
عن��ه.. اأي جبل ق��د تذهب اأن��ت ك�صخ�س اإلى 
جبل معني فكي��ف تك�ن اأنت عند هذا اجلبل.. 
ج��زاء �صغ��رًا وكائن��اً ب�صيط��اً يف اأ�صف��ل هذا 
اجلبل اأو يف اأع��اله اأو واأنت ت�صعد فيه.. اأنت 
ل ت�صاوي يف وزنك �صخرة واحدة من �صخ�ر 

ه��ذا اجلبل.. اأم��ا على م�صت���ى الأر�س بكلها 
واجلب��ال بكله��ا وال�صم��اوات بكله��ا فكيف؟؟ 
ولك��ن اهلل منح��ك م��ن امل��دارك م��ن الهب��ات 
م��ن الق��درة النف�صي��ة الذهني��ة املعرفي��ة من 
ال��صائ��ل ما تك���ن به اأقدر عل��ى امل�ص�ؤولية.. 
وم��ا تك���ن ب��ه م�ص�ؤوليت��ك اأكرب م��ن اجلبال 
بكله��ا من الأر�س بكله��ا يف بحرها وبرها.. من 
ال�صم��اوات.. م�ص�ؤول اأعطي ملك��ة امل�ص�ؤولية 
ق���ة امل�ص�ؤولي��ة م��دارك ه��ذه امل�ص�ؤولي��ة.. 

ه��ذه  لتحم��ل  الالزم��ة  اخل�صائ���س  كل 
امل�ص�ؤولي��ة.. اهلل حا�صر �صاه��د رقيب عليك.. 
لي���س بغافل عنك اأب��دًا.. اأحاط��ك على الدوام 
برقابت��ه الدائم��ة علي��ك.. كي��ف �صتت�صرف.. 
كي��ف �صتعم��ل.. واأن��ت املخل���ق العجيب يف 
خمل�قاته واملخل�ق الأك��رب م�ص�ؤولية يف هذا 
الع��امل مبا �صخ��ر لك ويف طبيع��ة ال�صتخالف 
لك.. اأن��ت خليفته يف هذه الأر���س.. اإين جاعل 
يف الأر���س خليفة.. كيف يغف��ل عنك؟؟ ي�صخر 
لك م��ا يف ال�صم��اوات وما يف الأر���س يعمل لك 
كل �ص��يء.. يخلقك به��ذا الإبداع وهذا الإتقان 
ثم يغف��ل عنك وي��ركك.. ل.. اأحاطك برقابته 

الدائمة.. 

ثقافي

هل نحن �سعب �سغري كالبحرين مثاًل؟ اأم اأن اليمن نحو �ستة ع�سر مليونًا. ولي�س اليمن يف حرب مع دولة اأخرى فياأتي الأمريكيون لي�ساعدونا بناًء 
عل��ى اتفاقي��ات بني الدولتني.. اإذًا جاءوا لي�ستذلوا اليمنيني، جاءوا لي�سربوا اليمنيني، ج��اءوا ليقولوا: ]هذا اإرهابي، وهذه املدر�سة اإرهابية، 
وه��ذا امل�سج��د اإرهابي، وه��ذا ال�سخ�س اإرهابي، وتلك املنارة اإرهابية، وتلك العجوز اإرهابية[. وهك��ذا .. ل تتوقف كلمة ]اإرهاب ..  لحظوا، 
كيف اخلداع وا�سح، القاعدة – التي ي�سمونها القاعدة – تنظيم اأ�سامة بن لدن، األ�ست الآن – من خالل ما ت�سمع – ي�سورون لك اأن القاعدة هذه 

انت�سرت من اأفغان�ستان، واأ�سبحت ت�سل اإلى كل منطقة،
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اإلن����������������������������س����������������������������ان  ق����������������������������������وام����������������������������������ة   

يجب اأن ت�صت�صعر اأن اهلل ل يغفل عنك ول حلظة واحدة.. 
ل يف لي��ل ول يف نه��ار ول يف اأي واقع اأنت فيه ول يف اأي مكان 
اأنت فيه اأنت يف كل حلظة حتت رقابته الدائمة.. يراك ويعلم 
ب��ك وي�صمع��ك ول يخفى عنه �ص��يء من �صاأن��ك.. ول ي�صغله 
�صيء عن ذلك.. ل ي�صغله �صيء عن ذلك.. تدبره لكل �ص�ؤون 
ال�صم��اوات والأر���س عمل��ه الدائم ج��ل �صاأنه خلق��ه املتكرر 
وما يق�م به وه� احل��ي القي�م.. تقديره ل�ص�ؤون ال�صماوات 
والأر���س عمله الدائم ج��ل �صاأنه خلقه املتك��رر وما يق�م به 
وه��� احلي القي���م يف ال�صماوات وم��ا يف الأر�س.. ل ي�صغله 
�ص��يء من ذل��ك عن اإدارة هذا العامل ه��ذا الك�ن بكله وكل ما 
فيه ل ي�صغله �ص��اأن من ذلك اأبدًا على الرقابة الدائمة عليك.. 
فه��� يراك على ال��دوام يعلم ب��ك على ال��دوام ي�صمعك دائماً 
واأب��دًا ورقابته كاملة.. اإن اهلل ل يخفى عليه �صيء يف الأر�س 
ول يف ال�صماء( ل اأنت ول غرك ول كل ما يف هذا العامل.. ه� 

ال��ذي ي�ص�ركم يف الأرحام كيف ي�صاء.. ه��� الذي كان يعلم 
بك واأن��ت يف رحم اأمك يف تلك الظلمات يف ذلك املكان اخلفي.. 
�ص���رك هناك كان ي��راك واأنت هناك.. وي��راك وه� ي�ص�رك 
ومل تك��ن هن��اك خمف��ي علي��ه ول خمتفي��اً عن��ه.. اأب��دًا.. ه� 
الذي ي�ص�ركم يف الأرح��ام ومينح كل كائن ب�صري ال�ص�رة 
الت��ي يق��رر اأن تك�ن �ص���رة له ويخرج الى ه��ذه احلياة له 
مالحم��ه له �صكل��ه له �ص�رته الت��ي يتميز بها ع��ن كل الب�صر 
من ح�له عن كل النا�س من ح�له.. و�صخ�صيته املتميزة عن 
كل النا���س من ح�له.. ال��ذي �ص�رك واأن��ت خمتفياً هناك يف 
ذل��ك املكان اخلف��ي واأعطاك ال�ص�رة الت��ي متيزك عن غرك 
م��ن الب�صر ع��ن كل النا�س من ح�ل��ك ه� يراك فيم��ا بقي من 
حيات��ك.. ه��� ال��ذي ي�ص�ركم يف الأرح��ام كيف ي�ص��اء ل اإله 
ال ه��� العزي��ز احلكي��م.. يعل��م خائن��ة الأع��ني وم��ا تخفي 
ال�ص��دور.. رقاب��ة مبا�صرة منه ول يخف��ى عليه حتى خيانة 

اللحظ��ة الت��ي حلظت به��ا بطرف��ك بعينك فنظ��رت بها نظرة 
احل��رام ونظرة ال�صه���ة احلرام اإلى حي��ث ل يحل لك.. ه� 
عل��م بك يف تلك اللحظ��ة ي�م حدت بنظرك ي���م حدت بعينك 
مل يخ��ف عليه ذل��ك.. وما تخفي ال�صدور وم��ا اأنت تخفيه يف 
اأعم��اق نف�صك ويف داخل قلبك و�صدرك.. قد خفي على النا�س 
م��ن ح�لك قد تك�ن يف جمل�س وق��د تك�ن يف جممع وقد تك�ن 
حا�ص��را لدى الآخرين وكلهم يراك �صيعلم�ن ما تق�ل عندما 
تنط��ق وي�صمع�نك و�صيدرك�ن ت�صرفات��ك اإذا �صاهدوها باأم 
اأعينه��م.. لكن قد تخفي يف نف�صك ويف �صدرك ويف اأعماق قلبك 
اأ�صي��اء اأخرى كل منهم ل يدي ما وراء هذا القف�س ال�صدري 
بلحمه وعظمه وجلده وما عليه يغطي على النا�س كل �صيء.. 
لكن اهلل رقيب عليك يف ذلك.. ينفذ بعلمه وروؤيته واإدراكه جل 
�صاأنه اإل��ى اأعماق نف�صك وخفايا نف�صك.. فه� وا�صح اأمام اهلل 
ولي�س خفي��ا عليه اأبدًا.. يق�ل جل �صاأنه ولقد خلقنا الإن�صان 

ونعل��م ما ت��ص��س به نف�صه ونعلم م��ا ت��ص��س به نف�صك يف 
اللحظ��ات التي اأنت ت��ص��س ونف�صك فيها ت��ص��س وتختلج 
يف نف�صك اإل قامة بعمل ال�ص�ء والت�جه والرغبة وامليل نح� 
م��ا ه��� مع�صي��ة هلل �صبحانه وتعال��ى يف تلك اللحظ��ات التي 
لزال��ت فيها الإرادة تتحرك يف اأعماق نف�صك نح� العمل فاهلل 
يعلم بك قبل اأن تعمل وقبل اأن تق�ل وقبل اأن تتكلم وقبل اأن 
تت�ص��رف ه� يعلم يعلم ما يدور بخلدك ماتهم به يف نف�صك ما 
ت��ص����س به وتفك��ر فيه ويعتمل فيك يف داخ��ل نف�صك لتفعله 
قب��ل اأن تفعله فاح�صب ح�صاب اهلل يف تل��ك اللحظات اإذا اأنت 
ل�حدك اأو اأنِت اأختي امل�ؤمنة واأنت تفكر واأنت ت��ص��س ويف 
نف�ص��ك ويف خيالك تعتمل الأفكار وال��صاو�س والرغبات نح� 
فع��ل مع��ني اأو ت�صرف معني اح�ص��ب اأو اح�صبي ح�صاب اهلل 
اأن��ه يعلم اأنه يراقب اأنه لي�س غافل عنك يف تلك اللحظة اأو يف 

تلك احلالة؛ 



الثالثاء  2017/8/22م 
الموافق 30 ذو القعدة 

1438هـ العدد )228(

لست رج��ل م��واع��ظ، أن��ا رج��ل ق��ول وفعل، وسأقف إلى 
األجهزة  بتصحيح  للقبول  اآلخرين  إلرغ��ام  جانبكم 

الرقابية وأن ُيحاسب كل فاسد أيا كان.

الإم��ارات  قب�ص��ة  ا�صتح��كام  يلح��ظ  > م��ن 
عل��ى اجلن���ب املحت��ل  و�صيطرته��ا عل��ى اجلزر 
وامل�اينء واملن�صاآت والنفظ واملطارات وم�صادر 
ال��رثوة ي��درك اأن الأمريك��ي ق��د و�ص��ع بي�صة يف 
�صلته��ا واختاره��ا لقي��ادة حتالف الع��دوان بدل 
ع��ن ال�صع�دية الت��ي غرقت يف امل�صتنق��ع اليمني 
وكلفه��ا العدوان عل��ى اليمن م��ا ل ميكن ح�صره 
من اخل�صائ��ر املادية والب�صري��ة واملعن�ية ولأن 
املهم��ة �صعب��ة وال�صع�دي��ة ت��درك اأن المارات 
اأعجز عن م�اجهة ال�صعب اليمني فقد تنازلت لها 

عن قيادة العدوان بطيبة نف�س 
> املهم يف اجلن�ب كانت الإمارات منذ الي�م 
الأول لدخ�له��ا اجلن���ب ق��د جنح��ت يف دغدغ��ة 
بتحقي��ق  وع��دت  اأن  بع��د  اجلن�بي��ني  م�صاع��ر 
ال�صتقالل له��م  واإنعا�س القت�صاد وت�فر الأمن 
واخلدم��ات ورفاه العي���س ويف ظل ت�ص�يقها لهذه 
الأح��الم ال�ردي��ة �صلم�ه��ا اجلمل مب��ا حمل ومل 
تكتف بذلك ب��ل �صاقتهم بدون �صع���ر اإلى معارك 

ال�صاح��ل الغرب��ي  خل����س احل��رب الأمريكي��ة 
بالنيابة وهن��اك ا�صتيقظ اجلن�بي���ن على واقع 
م���ؤمل فال اأمن ول ا�صتقالل ول حرية ول �صيء بل 
اآلف م�ؤلف��ة من القتلى ومثله��م جرحى وانعدام 
اأم��ن وخ���ف وكب��ت واحت��الل وفق��ر و�صج���ن 
متعددة اأ�صبه بال�صج�ن الأمريكية يف  فيتنام واأب� 
غريب كل هذا وغره ولد حالة من الحتقان  وبداأ 
ال�ص��ارع اجلن�ب��ي  ي�صج �صد احت��الل الإمارات 
التي اأدرك��ت بدورها بعد ف���ات الأوان وبعد اأن 
خ�صرت اأم�الها واآليتاتها وب�رارجها والكثر من 
جن�دها يف ال�صاحل الغربي �صر �صماح ال�صع�دية 
له��ا يف اجلل��س ب��دل عنها يف احل�ص��ن الأمريكي 

لقيادة  العدوان  
املهم��ة  الإم��ارات �صع�ب��ة  اأدرك��ت  > لق��د 
الت��ي اأوكلته��ا اأمريكا اإليه��ا ولأنه��ا ل تاأنف عن 
ممار�ص��ة احلق��ارة وتري��د اأن تنج��ح يف مهمتها 
ب��اأي �ص��كل وب��اأي ثم��ن حت��ى ل تفق��د جاذبي��ة 
اأن�ثته��ا لدى املحت��ل الأمريكي فق��د عمدت اإلى 

ا�صتخ��دام ورق��ة ظنت اأنها رابح��ة بيدها تتمثل 
بال�صغ��ط عل��ى �صخ�صي��ات يف الداخ��ل يعرفها 
اجلميع ويعرف �صرف ر�ص�خها  لإحداث �صرخ 
يف وح��دة ال�ص��ف الداخل��ي تف��ككك ب��ه اجلبهة 
الداخلية وي�صاعدها على هزمية ال�صعب اليمني 
وبذل��ك تك���ن قد جنح��ت يف حتقيق م��ا عجزت 
ع��ن حتقيقه ال�صع�دي��ة واأثبت��ت لالأمريكي باأن 
رهان��ه عليه��ا كان يف حمل��ه وعل��ى ه��ذا جاءت 
ت�صلي��م  مبطالب��ة  و�صمعن��ا  الراع��ي  مب��ادرة 
احلدي��دة وت�صلي��م مطار �صنع��اء  بالتزامن مع  
حملة ت�ص�ي��ه ممنهجة وغر م�صب�ق��ة لأن�صار 
اهلل واتهام��ات لهم باملتاجرة مبعاناة امل�اطنني 
وا�صتثم��ار احلروب  والف�ص��اد واأكل املال العام 
وافقار ال�صع��ب ووو.. وكلها كما قلنا حماولت 
لإح��داث ال�صرخ الذي تبحث عنه الإمارات  وما 
مل تنج��ح ع��رب وكالئه��ا يف الداخ��ل فمعن��ا ذلك 
غرقها كما غرق��ت ال�صع�دية وبغ��رق الإمارات 
�صتفق��د اأمريكا اأي اأمل باإحتالل اليمن و�صت�صطر 
للخ��روج م��ن الباب ال��ذي دخلت من��ه جترجر 

اأذيال الهزمية واله�ان واخل�صران 

عابد حمزة

كغ��ري م��ن املتابع��ني خلط��اب ال�صي��د القائد 
ال��ذي األقاه اأمام حكماء وعق��الء اليمن ل ن�صتطيع 
اإعط��اءه حق��ه وبالق��در ال��ذي يل��م م��ا ج��اء في��ه 
م��ن م�ص��ارات منها م��ا يتعل��ق بال��ص��ع الداخلي 
وامل�ؤمت��ر  ب��ني  والتحال��ف  الداخلي��ة  واجلبه��ة 
واأن�ص��اراهلل واإ�صالح وال��صع امل�ؤ�ص�صي لأجهزة 
بق���ى  ، ومنه��ا ماه��� م�ج��ه ويتعل��ق  الدول��ة 

العدوان ومرتزقتهم .
اخلط��اب يف جممل��ة خط��اب ناب��ع م��ن حر�س 
ال�صي��د القائد عل��ى متا�صك اجلبه��ة الداخلية ويف 
نف���س ال�ق��ت حمايته��ا م��ن اأي اإخراق��ات ت�ؤث��ر 
عل��ى متا�صكها ، كما ي�ؤك��د اخلطاب مدى احلر�س 
والعزمي��ة ل��دى ال�صي��د القائ��د للعمل م��ع حكماء 
وعق��الء اليمن على متابعة عملي��ة الإ�صالح املايل 
والإدراي وتطهرها من الف�صاد واملف�صدين من اأي 
جه��ة كان من اأن�ص��اراهلل اأو من امل�ؤمت��ر ، ملا لذلك 
من اأثر عل��ى م�صت�ى احلي��اة املعي�صية للم�اطن 
اليمن��ي .. خطاب ال�صي��د القائد مع عقالء وحكماء 
اليم��ن ن��اجت ع��ن اإدارك حقيق��ي مل��ا يخط��ط ل��ه 

العدوان على ع��دة م�صت�يات وبعدة طرق تهدف 
لزعزعة اجلبه��ة الداخلية ترافقه��ا اأعمال عدائية 
داخلي��ة تزعزع اأمن واإ�صتق��رار البلد ، يتزامن مع 

ذلك وزح�فات مكثفة من جبهات .
اخلطاب واإن كان جملة وتف�صياًل كل جملة فيه 
تعت��رب نقط��ة هام��ة ، اإّل اأين راأيت يف ه��ذا النقاط 
الت��ي وردت يف اخلط��اب مبثاب��ة ث�اب��ت وطني��ة 
وحمددات :. امل�صا�س باجلبهة الداخلية وحماولة 

اإثارة الفنت الداخلية خط اأحمر .
من يح��اول اعاقة م�ؤ�ص�ص��ات الدولة اأو جتميد 
دورها اأو تعطيلها اأو البتزاز ال�صيا�صي ل تر�ص�ا 
ل��ه ول� كان م��ن ان�صار اهلل دق���ا راأ�صه واخل�ص�ا 

ظهره اأو كان م�ؤمتر اأو غره.
م��ا ينفعنا يف ه��ذا البلد ه��� ال�صم���د والثبات 
ام��ا م�صاألة املب��ادرات وامل�صاومات وال�صفقات لن 
ت��صلن��ا اإل��ى نتيج��ه اإل اإذا كان البع�س يريد اأن 

ي�صت�صلم فهذا خياره .
 نح��ن رجال اإ�صالم و�ص��الم ل رجال ا�صت�صالم ، 

لأن ال�صت�صالم لي�س له رجال ، واإمنا له دجاج .

ج��������������������زء م�������������ن احلقيق�������������������ة  من خطاب السيد القائد

رئيس الثورية العليا: استعراض العضات ليس بالتحشيد لغير اجلبهات ويدعو إلى إسناد اجلبهات اخلميس املقبل
األق��ى رئي���س اللجن��ة الث�ري��ة العلي��ا 
حمم��د علي احل�ثي  كلمة هامة ي�م الحد 
يف اح��دى الفعالي��ات  التح�صرية لق�افل 
رف��د اجلبه��ات بالعا�صم��ة �صنع��اء دع��ى 
فيها اإلى حترك اأبن��اء ال�صعب اليمني  اإلى 
التحرك اجلاد وال�اعي، واخلروج يف ي�م 
الثاين من ذي احلجة ي�م اخلمي�س بق�افل 
ي�صع��ر فيها كل ف��رد من اأف��راد اجلبهة اأنه 
يج��د فيها من ي�صانده، واأن��ه يجد من يقف 
اإل��ى جانبه، واأنه يج��د اأن ظهره لن يطعن 
بعد، وانه يج��د اأن اإخ�انه واأبنائه يقف�ن 
مع��ه وي�صاندونه. وقال اإن دع�ته ل يعني 
اأن��ه ل يدع� املك�نات اأو ل يدع� الأحزاب 
اأو ل يدع��� مث��ال ح��زب امل�ؤمت��ر ال�صعبي 
الع��ام اأو ال�صراك��ي او غره��ا ب��ل نحن 
ندع� اجلميع ليق�م�ا بق��در ما ا�صتطاع�ا 
اأن يق�م���ا به لدع��م جبهاتنا الت��ي تدافع 
عنا وعنكم تدافع عن ال�صعب اليمني واأنتم 
�ص��ركاء ول�صت��م �صي�فا، نح��ن ل ندع�كم 

كدع�ة �صي�ف ولكن ك�صركاء.
واأو�ص��ح رئي�س اللجن��ة الث�رية العليا 
اأن م��ن يزعم بان اللجنة الث�رية تتدخل يف 
عمل املجل�س ال�صيا�ص��ي الأعلى فاإن كالمه 
غر �صحيح وا�صتطرد نحن مل ن�صتدع اإلينا 
اأي وزي��ر  كما تفعل���ن اأنت��م، ومل ن�صتدع 
اإلين��ا اأي مدي��ر عام ول وكي��ل كما تفعل�ن 
اأنتم، واإذا كنت ل تعرف ماذا يحدث فهذه 
م�صييتك اأنت وم�صكلتك اأنت،اأما نحن فلنا 
معل�ماتن��ا، وانزل���ا وا�صاأل���ا م��ن الذي 
ال���زراء،  ال���كالء وي�صتدع��ي  ي�صتدع��ي 
وم��ن الذي يعرقل عم��ل املجل�س ال�صيا�صي 
الأعل��ى، نح��ن مل نق��ف يف ي�م م��ن الأيام 

عائقا اأمام املجل�س ال�صيا�صي الأعلى.
وق��ال هن��اك كتل��ة وزاري��ة لأن�صاراهلل 
وحلفائه��م وهن��اك كتلة للم�ؤمت��ر ال�صعبي 
العام وهم من يق��ررون ويناق�ص�ن، ولهذا 
نح��ن قلنا ل�صنا بحاجة اإلى اأن نك�ن كما يف 
النتخابات اأن اأطلع هنا لأحتدث عن كل ما 
حت��دث عنه واأحاول اأن اأفند، واأنت تذهب 
يف منطق��ة اأخ��رى وحت��اول اأن تفند.فهذه 
املرحلة وهذه العمال هي تخدم العدوان، 
ليكن هم��ك ه� كيف ترف��د اجلبهات وكيف 
تدع� النا�س لالحت�صاد اإلى اجلبهات وهذا 
ما يجب اأن يك���ن همنا. ودعا اجلميع اإلى 
اأن يعل��� �ص���ت اجلبهة ف���ق كل �ص�ت، 
اإل��ى الن�صب��اط واأن ل ينج��روا وراء  و 
املناكف��ات، لدين��ا هم اأك��رب ولدينا جبهات 

كثرة جدا.
وبخ�ص��س ال��ص��ع املايل  والإيرادات 
طال��ب رئي���س اللجن��ة الث�ري��ة  ال���زراء  
يف احلك�م��ة مم��ن هم وزراء ل���زارات لها 
ايرادات مالية اإلى ت�صليم اليرادات املالية 

والف�صاح عمن يتالعب بالأم�ال العامة.
للرقاب��ة  املرك��زي  اجله��از  وخاط��ب 
والتفتي���س وهيئ��ة مكافح��ة الف�ص��اد قائال 
ن ت�ص��كل جلنة واأن  اأن��ا حا�صر �صخ�صيا لأ
خذ �ص�رة كاملة عن ال�صرف  تنزل اإلينا لأ
وما كنا نعمله خ��الل اإدارة الدولة ل مانع 
لدينا ول ميكن اأن نخاف من �صيئ، تعال�ا 
وك�ص�فاتنا ومعل�ماتنا �صفافة للجميع كل 
ما �صرفن��اه وكل ما تعاملن��ا فيه، ل ميكن 
اأن نخج��ل من ذل��ك على الط��الق لأننا مل 
نف�صنا �صيئ��ا بحمد اهلل، نحن كل ما  ناأخذ لأ
نعمله وكل ما نق�م به ه� يف اإطار الت�جيه 

للجبهات،
ويف ما يخ�س م�ازنات  اجلبهات نف�صها 
اأو�ص��ح اأنه��م حا�ص��رون اأي�ص��ا لل�صفافية 
يف كل ري��ال ا�صتل��م م��ن قب��ل اأي وزارة، 
حا�صرون لل�صفافي��ة يف كل �صالح اأو معدة 
اأو اأي �صيئ اأخذه اجلي�س اأو اللجان الذين 
يف اجلبه��ات لي�ص��اح ال�ص���رة ب�صفافي��ة 
مطلق��ة،"ل ي�ج��د اأي �صي��ئ خمف��ي عل��ى 

الطالق.
واكد  ان البنك املركزي اليمني ب�صنعاء 
مل يفل�س واإمنا كان هناك عجز يف ال�صي�لة، 
والعج��ز يف ال�صي�ل��ة كان ناجتا عن اتالف 
بع�س الأم���ال ب�صبب �ص���ء ا�صتخدامها، 
ف��اأدى اإلى تلفها من جهة، واجلهة الأخرى 
بقائه��ا ل��دى املحتل��ني يف املحافظ��ات التي 
تقع حتت الحت��الل، وهناك �صحب متعمد 
كان من قب��ل العدوان لهذه العملة، وهناك 
اي�ص��ا ا�صتخ��دام �صي��ئ من قب��ل العدوان 

للعملة.

كما دع��ا  ان�ص��اراهلل  وامل�ؤمت��ر  جميعا 
وباإم��كان  هن��اك،  طاول��ة  عل��ى  للح���ار 
احلكماء ان يح�ص��روا ثم يقيم�ا من خالل 
ما يطرح�نه وتطرح�ن��ه، ممكن اأن تلتقي 
الكتلتان، وممكن ان يك�ن هناك من �صرفاء 
الق���م من كبار الق�م، اأن نتفق نحن واأنتم 
عل��ى اأ�صماء م�صتقلني حل�ص�ر احل�ار بني 

الكتلتني ملعرفة من ه� املعرقل واملعيق.
ويف ال�صي��اق نف�صه األق��ى رئي�س  اللجنة 
يف  الثن��ني  ي���م  كلم��ة  العلي��ا  الث�ري��ة 
وعق��الء  حلكم��اء  املرك��زي  الجتم��اع 

حمافظة �صنعاء
�صك��ر فيه��ا م��ا تق�م ب��ه ه��ذه املحافظة 
من رفد للجبه��ات ب�صبابها باأبطالها بحماة 
البلد م��ن كل قبائل املحافظ��ة، ل ا�صتطيع 
ان احت��دث ع��ن قبيل��ة دون قبيل��ة، ف��كل 
قبيل��ة م��ن القبائ��ل املحيط��ة بالعا�صم��ة 
قدم��ت فلذات اأكبادها م��ن اأجل الدفاع عن 
ال�طن وم��ن اأجل الدفاع عن امل�صت�صعفني 

يف �صبيل اهلل قدم�ا كل هذه الأ�صياء.
وق��ال نحن عندما ندع���  لق�افل يف ي�م 
الثاين م��ن ذي احلجة ي���م الهمي�س املقبل 
باإذن اهلل تعالى فال يعني اأن قبائل ال�صعب 
اليمني واأبنائه مل يقدم�ا �صيئا، هم قدم�ا 
الكث��ر جدا م��ن ه��ذه الأ�صياء م��ن ق�افل 
الرج��ال وق�اف��ل الدعم امل��ادي للجبهات.
وعندم��ا ننظر اإلى العدو ه��� لديه حتالف 
م��ن دول اقت�صادية كب��رة، الأولى عامليا 
يف النف��ط، فال�صع�دي��ة هي الأول��ى عامليا 
يف ت�صدي��ر النف��ط، تدعم وتقات��ل ال�صعب 
اليمني، الم��ارات كذلك، الك�يت واإن كان 
ن ب��دى غ��ر امل�ق��ف ال�صاب��ق  م�قفه��ا الآ
وه��ذه نعمة كب��رة على ال�صع��ب اليمني، 
وقط��ر كانت تدعم ولك��ن احلمد هلل حايدت 
وه��ذه نعمة كب��رة على ال�صع��ب اليمني، 

ومل يبق اإل البحرين. 
ان  ينتق��د  م��ن  يج��دوا  اأن  وا�صتغ��رب 
نحت�صد لدعم اجلبهة، م��ن يريد ان يعك�س 
وينظ��ر اأن ح�صدن��ا للجبه��ات ه��� احل�صد 
اخلط��ر، وان احل�ص��د للجبه��ات ي�ص���ره 

وكاأنه �صيئ م�صتغرب!.
وق��ال الي���م اأيه��ا الأخ���ة يت�ا�صل�ن 
م��ع كثر ج��دا ويق�ل�ن احل�ث��ي يريد اأن 
يح�ص��د يف مربعات العت�صامات وه� يريد 
اأن يفع��ل كذا ويريد اأن مين��ع كذا، كل هذا 
من ب��اب الته�يل، يج��ب اأن يتجه اجلميع 
ال��ى ه��ذه املنا�صب��ة وروؤو�صه��م مرف�ع��ة 
نهم يدعم���ن اأولئك الأبطال، ال  �صاخمة لأ

ي�صتحق�ن منا ان ندعمهم؟
اأولئك الأبطال الذين يقف�ن يف وجه ذلك 
املحتل ال��ذي احتل املحافظ��ات اجلن�بية 

الت��ي يزعم���ن اأن��ه ل ب��د اأن نحاف��ظ على 
اأن ل يح��دث انف�ص��ال،  نق�ل له��م كما قلنا 
بالأم���س: املحافظ��ات اجلن�بي��ة وبع�س 
حت��ت  ال�صمالي��ة  املحافظ��ات  اأج��زاء 
الحت��الل، وعلى ال�صعب اليمن��ي اأن يهب 
م��ن اأج��ل حتري��ر كام��ل ال�طن �ص���اء يف 
�صمال��ه او يف جن�ب��ه او �صرق��ه او غرب��ه،  
ومن يخاف او يجنب عن اخلروج حل�ص�ر 
قافل��ة اأو اأن يظه��ر م�قف��ه الداع��م له�ؤلء 
الأبط��ال فلن ي�صتطيع اأن يح��رر البلد اأيها 

الأخ�ة. 
وم��ن امل�صتغ��رب اي�صا عندم��ا يق�ل�ن 
اإنن��ا بددنا الأم���ال العامة، ه��ل يعني اأن 
ه��ادي كان ق��د جم��ع الأم���ال العام��ة يف 
البنك؟ هادي حتدث وقال اإنه مل ي�صتلم اإل 
العلم فقط، م��اذا يعني عندما يق�ل عارف 
ال��زوكا اإننا بددنا الأم�ال العامة؟ اأين هي 

الأم�ال العامة؟ 
واأك��د اأنه  ل ميك��ن اأن تخدع�ا ال�صعب 
اليمني عل��ى الإطالق .. نح��ن نق�ل لكم ل 
زال��ت الفر�ص��ة م�اتي��ة لأن نلمل��م �صملنا 
ب��دون اأن نتح��دث كثرًا عل��ى املنافذ .. ل 
يج�ز املناكفات يف هذه املرحلة .. من يريد 
اأن ي�صّع��د فلي�صّع��د �ص��د الع��دو .. وم��ن 
يري��د ان ي�صتعر�س ع�صالته فلي�صعدها يف 

اجلبهات .. كلنا اإلى اجلبهات ..
ا�صتعرا���س الع�صالت لي���س بالتح�صيد 
لغر اجلبهات .. من يريد اأن يثبت رج�لته 
لل�صع��ب اليمن��ي فهناك يف اجلبه��ات هناك 
حمل العزة حم��ل القيم حمل التاريخ حمل 

الرفعة حمل م�اجهة العدو ..
األي�س كذلك يا عقالوؤنا؟

فيصل مدهش


