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 اإلماں احلسني عليه السالں قاں بثورته من موقع القدوة 
و الهداية و حترك حتركًا مسؤواًل معبرًا عن اإلسالں

استطالع خاص ..

احلقيقة في جيزان

ال���������س���������ي���������د ال������������ق������������ائ������������د  ع���������ب���������دامل���������ل���������ك ب������������������در ال��������������دي��������������ن احل��������������وث��������������ي ف��������������ي ذك�����������������������رى ع��������������اش��������������وراء 

< اإلم����ام احل��س��ن حت���رك ف��ي ث���ورة خ��ال��دة مت��ت��د ع��ب��ر ال��زم��ن ليستفيد منها األج��ي��ال إل���ى ي���وم القيامة
< اإلم����ام احل��س��ني ح���دد ل��أم��ة امل��وق��ف ال��ش��رع��ي وامل���س���ؤول وامل��ب��دئ��ي واألخ���الق���ي ف��ي م��واج��ه��ة الطغاة
< ه�������ي�������ه�������ات م�������ن�������ا ال����������ذل����������ة م�������ق�������ول�������ة ح�����س�����ي�����ن�����ي�����ة ن�������اش�������ئ�������ة ع����������ن م���������ب���������دأ إمي����������ان����������ي وم������ن������ط������ل������ق ح����ق
<ال������ن������ظ������ام������ان ال������س������ع������ودي واإلم�����������ارات�����������ي ك�����اله�����م�����ا ام��������ت��������داد ل���ل���ه���ي���م���ن���ة األم����ري����ك����ي����ة
أمريكا وإسرائيل وامتداداتهما ال��ذي يحمينا كشعوب من خطر  املوقف احلسيني املبدئي األخالقي هو   >
< ن��ؤك��د ع��ل��ى م��وق��ف��ن��ا امل��ب��دئ��ي إل���ى ج��ان��ب ف��ل��س��ط��ني، وع��دائ��ن��ا إلس��رائ��ي��ل ب��اع��ت��ب��اره��ا خ��ط��را ع��ل��ى األم����ة كافة
< ن�����دع�����و ل���ت���ف���ع���ي���ل م����ؤس����س����ات ال������دول������ة وإل���������ى م�����زي�����د م�����ن ال����ت����الح����م م����ش����ي����دًا ب������ال������دور ال���ق���ب���ل���ي

وي�����ؤك�����دون امل���ض���ي ف����ي م��ن��اه��ض��ة ال��ه��ي��م��ن��ة األم��ري��ك��ي��ة
اليمنيون يحيون ذگرى عاشوراء

انتكاسات مدوية وهزائں مذلة لقوى الع�����دوان ومرتزقتهم، وأبطال اجليش واللجان الشعبية
 يتعهدون بضربات حسينية ملناطق ومربع������ات متقدمة في عمق العدو السعودي واإلماراتي

{َفُغِلُبوْا ُهَناِلَك َوانَقَلُبوْا َصاِغِريَن} 
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اأك��د رئي�س املجل���س ال�سيا�س��ي الأعلى 
ال�س��عودي  النظ��ام  اأن  ال�س��ماد  �س��الح 
مل ي�س��تطع واأد ال��روح الثوري��ة لل�س��عب 
اليمن��ي، الت��ي اأ�س��قطت جم��ددا الهيمن��ة 
ال�سعودية يف ثورة احلادي والع�سرين من 

�سبتمرب.
وقدم خ��ال كلمت��ه يف احتفالي��ة بالعيد 
ال55 لثورة 26 �س��بتبمر اأقيمت يف الق�سر 
اجلمهوري ب�سنعاء، عر�سا لدول العدوان 
يق�س��ي بوقف غاراتها اجلوية مقابل وقف 

ال�سربات ال�ساروخية على اأرا�سيها.
واأ�س��ار الرئي�س ال�سماد اإلى اأن اجلي�س 
واللجان ال�س��عبية �سينتقلون اإلى مربعات 
متقدم��ة يف �س��رب الأرا�س��ي ال�س��عودية 

وقريبا يف الإمارات وغريها.
وقال نهيب باجلي�س واللجان ال�س��عبية 
وكاف��ة اأبن��اء ال�س��عب ال�س��تعداد ملرحلة 
جدي��دة من ت�س��عيد الع��دوان عل��ى كافة 

املحاور

الع��دوان  مرتزق��ة  خماطب��ا  واأ�س��اف 
ال�سعودي المريكي: ل�ستم اأكرث من اأدوات 
�س��تختطف ال�س��عودية كل ت�س��حياتكم يف 

�سبيلها كما اختطفت الطفلة بثينة.

وجدد رئي�س املجل�س ال�سيا�س��ي الأعلى 
م��ن  اليم��ن حت��ررت  ك��ون  تاأكي��ده عل��ى 
ا�س��تبدادا  لتواج��ه  الداخل��ي  ال�س��تبداد 

خارجيا.

تخرج��ت دفعة ع�س��كرية جديدة من اأبطال 
اجلي�س واللجان ال�سعبية بعد انتهاء دورة 

تدريبية له��م حملت عنوان "دورة احلادي 
والع�سرين من �سبتمرب".

واختتمت فعاليات هذه الدورة الع�س��كرية 
بقيام اخلريجني مبناورة حتاكي ال�سيطرة 
عل��ى اأح��د مواق��ع الع��دو يف الت�س��اري�س 

ال�سعبة والوعرة.
وق��د كان من اأهم اأهداف هذه الدورة تعليم 
املتدرب��ني على ط��رق القتحام��ات ملواقع 
العدو والقيام برمايات متنوعة بالأ�س��لحة 
اخلفيفة واملتو�س��طة، اإ�س��افة اإلى التعامل 
م��ع الظ��روف ال�س��عبة الت��ي ق��د يواجهها 

املقاتل على اأر�س امليدان.
اأعل��ن  الع�س��كرية،  املن��اورة  نهاي��ة  ويف 
كل  ملواجه��ة  م�س��تعدون  اأنه��م  املقاتل��ون 
اأ�س��كال الت�س��عيد ال��ذي تق��وم ب��ه ق��وات 
من��ه،  اأق�س��ى  مي��ايّن  بت�س��عيد  الع��دوان 
واحل�س��ور يف ال�سفوف الأمامية يف حماور 
القتال يف وجه الغزو ال�سعودي ومرتزقته، 
واختت��م املقاتلون دورته��م بتجديد الولء 
والبيع��ة لقائ��د الث��ورة ال�س��يد عبداملل��ك 

بدرالدين احلوثي.

الرئيس الصماد: اجليش واللجان سينتقلون إلى مربعات 
متقدمة في ضرب األراضي السعودية وقريبا في اإلمارات تخرج دفعة عسكرية جديدة من أبطال اجليش واللجان الشعبية

تتوا�س��ل الجن��ازات المني��ة الت��ي حتققها 
الجه��زة المنية واللجان ال�س��عبية يف خمتلف 
الع��دوان  ب��دء  فمن��ذ  واملحافظ��ات،  املناط��ق 
ال�س��عودي الأمريكي على اليمن عمل على ن�س��ر 
الفو�س��ى عرب خاياه والتي تعمل بدورها على 
اخ��راق اجله��از المني ال��ذي يقف باملر�س��اد 
ويك�س��ف العملي��ات الجرامي��ة قب��ل حدوثه��ا، 
و�س��بط عنا�س��ر اخلاي��ا الرهابي��ة، وك�س��ف 

خمططاتهم .  
ففي اليام املا�س��ية فككت الأجه��زة الأمنية 
واللج��ان فككت عب��وة نا�س��فة اأعدتها عنا�س��ر 
تكفريي��ة للتفج��ري عن بع��د جوار اأح��د املطاعم 

باحلديدة.
وكان��ت الأجهزة الأمنية بالتع��اون مع اأفراد 
اللج��ان ال�س��عبية متكن��ت يف ال���18 م��ن �س��هر 
�س��بتمرب املا�س��ي مبحافظ��ة احلديدة يف ق�س��م 
ال�س��هيد احلم��دي من �س��بط وك�س��ف ع��دد من 

اجلرائم خال اأ�سبوع واحد.
ل��وزارة  الأمن��ي  الإع��ام  ك�س��ف  ح��ني   يف 
الداخلي��ة، ع��ن هوي��ة اأح��د اأخط��ر العنا�س��ر 
الإجرامي��ة املطلوب��ة التابعة للع��دوان ويدعى 
ح�س��ام من�س��ور �س��الح جو�س��عي، م��ن اأه��ايل 

حمافظ��ة حجة، مديرية ك�س��ر".، اإلق��اء القب�س 
عل��ى املذك��ور "بينم��ا هو عائ��د من م��اأرب على 
منت با�س نق��ل جماعي ومتنكر بثياب ن�س��ائية، 
يف حماول��ة منه لإخفاء هويته، كونه اأحد اأخطر 

املطلوبني لاأجهزة الأمنية".
وكانت الأجهزة الأمنية بالبي�ساء قد متكنت 
خ��ال الفرة املا�س��ية م��ن الق��اء القب�س على 
املئات من عنا�س��ر املرتزق��ة الذين يتخذون من 
املحافظة معربًا للدخ��ول واخلروج من مناطق 

�سيطرة قوى العدوان يف ماأرب.
ويف اإجن��از اأمن��ي جدي��د، �س��بطت الأجهزة 
الأمني��ة واللجان ال�س��عبية مبحافظة تعز كمية 
كب��رية م��ن ال�س��جائر الأمريكية املهرب��ة والتي 
اأظه��ر الفح�س الطبي اأنه��ا حتتوي كمية كبرية 

من ال�سموم.
املواطن��ون اأك��دوا اأن ه��ذه املحاولة لي�س��ت 
الأولى من نوعها بعد اأن �سبق وك�سفت الأجهزة 
الأمني��ة ع��ن كمية �س��موم يف املياه اإ�س��افة اإلى 
بع���س امل��واد الغذائية امل�س��توردة، اإل اأن هذه 
املحاولت كلها باءت بالف�س��ل ب�سبب اجلهوزية 

العالية لدى الأجهزة الأمنية.
 ويف حمافظ��ة �س��نعاء توال��ت الجن��ازات 

المني��ة لرجال المن واللج��ان حيث متكنت يف 
عملي��ات امنية متفرقة من اف�س��ال عملية تهريب 
لع��دد من املغ��رر بهم ال��ى مع�س��كرات العدوان 
والق��اء القب���س عل��ى ع��دد اخ��ر م��ن املرتزقة 
ومروجي احل�س��ي�س واخلمور و�سبط كمية من 
اخلمور ومعدات ت�س��نيعها ، بالإ�سافة ل�سبط 

احد افراد ع�سابة �سرقة املنازل.
ويف حمافظة �س��بوة متكنت الأجهزة الأمنية 
واللجان ال�سعبية من اإلقاء القب�س على عدد من 

املرتزقة الذين ي�س��اركون العدوان جرائمه �سد 
ال�سعب اليمني .

وقد اأو�سح م�سدر اأمني يف املحافظة ، اأن من 
األق��ي القب�س عليهم ، كانوا ي�س��اركون يف القتال 
كمرتزقة يف �س��ف العدوان ، وتوزعت اأدوارهم  
بني الر�س��د وتقدمي الإحداثي��ات لطريان العدو 
، ال��ى جانب القتال يف �س��فوف املرتزقة ، بينما 
اآخرون منهم يعملون على اإثارة القاقل المنية 

، وا�ستهداف حياة املواطنني البرياء .

ويف حمافظ��ة اجل��وف احب��ط رج��ال الم��ن 
واللج��ان ال�س��عبية حماول��ة تهري��ب ع��دد م��ن 
املغ��رر به��م  للقت��ال يف �س��فوف املرتزقة، حيث 
مت اكت�س��اف عملية التهريب بعد ر�سد ومتابعة 
لتح��ركات امل�س��بوهني وق��د كللت ه��ذه العملية 
باإلقاء القب�س عليهم قبل التحاقهم مبع�س��كرات 

العدوان .
وقد ك�سف التحقيقات الولية مع امل�سبوطني 
ع��ن �س��لوع ح��زب ال�س��اح يف التغري��ر به��م 
وجتنيدهم للقتال يف �س��فوف العدوان ، م�سريًا 
الى ان��ه مت التحفظ على املغ��رر بهم لإجراءات 

التحقيق .
اإلى ذلك وزع الإعام الأمني م�س��اهد لكميات 
كبرية من �س��واريخ الكاتيو�سا متكنت عنا�سر 
اجلي�س واللجان ال�سعبية من �سبطها يف منطقة 

ذيفان باأرحب �سمال العا�سمة �سنعاء.
امل�س��اهد اأظه��رت الك�س��ف عن خمباأي��ن كان 
كمخ��ازن  ي�س��تخدمونهما  الع��دوان  مرتزق��ة 
م��ن اأج��ل و�س��ع ال�س��واريخ فيه��ا، وبل��غ عدد 
ال���150  يق��ارب  م��ا  امل�س��بوطة  ال�س��واريخ 

�ساروخا من نوع كاتيو�سا ق�سري املدى.
وه��ذا الإجن��از ياأت��ي �س��من قائم��ة طويل��ة 
من اإجنازات م�س��ابهة ل�س��واريخ �س��بطت كان 
يخزنه��ا مرتزقة الع��دوان وحزب الإ�س��اح يف 

عدد من املحافظات.

اإلعالم احلربي يوزع تسجياًل جديدًا ألسيرين وصول أجزاء من قافلة ميدان السبعني الكبرى إلى اجلبهات الداخلية وجبهات ما وراء احلدود
سعوديني في معارك ما وراء احلدود 

وزع الإعام احلربي يوم اجلمعة، م�س��اهد م�س��ورة جلنديني �سعوديني مت 
اأ�سرهما على يدي اجلي�س واللجان ال�سعبية يف جبهة جنران بعد اأيام من عر�س 

م�ساهد لأ�سريين اآخرين من اجلي�س ال�سعودي يف معارك ما وراء احلدود.
واأظهرت امل�ساهد اأ�سريين من اجلنود ال�سعوديني هما اجلندي الأ�سري عادل 
متعب الر�س��يدي، واجلندي الأ�سري عبد املح�سن فهد الغامدي من جنود اللواء 
ال�س��اد�س مت اأ�س��رهما يف تبة رعد بقطاع جنران.. وقد اأ�ساد الأ�سريان مبعاملة 
اأبط��ال اجلي���س واللجان ال�س��عبية وبعث��ا ر�س��ائل الطماأنة لأهاليه��م مطالبني 
احلكوم��ة ال�س��عودية مبتابعته��م والتعجي��ل يف تب��ادل مل��ف الأ�س��رى ووقف 

العدوان على اليمن..
وكان الإعام احلربي قد وزع الأ�سبوع املا�سي م�ساهد لأ�سريين من اجلنود 
ال�س��عوديني هما اجلندي الأ�س��ري ذع��ار مطلق العتيبي وهو من كتيبة امل�س��اة 
العليا اللواء ال�س��اد�س والرقيب الأ�س��ري عبداهلل بن علي ال�سيلي �ساحب الرقم 

466329 برتبة رقيب، واللذان مت اأ�سرهما يف قطاع جنران.
يذك��ر اأن اجلي���س واللجان ال�س��عبية اأعلنا خ��ال الأيام املا�س��ية عن وقوع 

اأ�سرى �سعوديني يف قب�ستيهما اإثر معارك وقعت فيما وراء احلدود.

و�س��لت خ��ال اليوميني املا�س��ني اأجزاء 
كبرية من قافلة ميدان ال�سبعني الكربى اإلى 
جبه��ة ال�س��احل الغرب��ي وجبه��ات املناطق 
الو�سطي وجبهات جيزان وجنران وع�سري.

وا�س��تملت القواف��ل عل��ى اأطق��م واآلي��ات 
ع�س��كرية ودراجات نارية اإ�س��افة اإلى مواد 
وامل�س��افة  احل�س��ار  رغ��م  وذل��ك  غذائي��ة. 

والتهديد اجلوي.
ولقي��ت القواف��ل ترحيب��اً ح��ارًا م��ن قبل 
ق��دم  حي��ث   ، اجلبه��ات  عل��ى  املرابط��ني 
اليم��ن  لأبن��اء  ال�س��كر  جزي��ل  املجاه��دون 
ال�س��امد الذي��ن مل يق�س��روا يوم��اً عن دعم 
ميادي��ن اجله��اد مب��ا اأمك��ن لديه��م م��ن مال 

و�ساح ورجال.
و�س��دد املجاه��دون اأنهم حا�س��رون دوماً 
ل�س��د اأي حماول��ة تق��دم لق��وات الع��دوان 
ومرتزقت��ه، واأن احلدي��دة �س��تكون مق��ربة 

للغزاة.

ي�س��جل اأن القافل��ة و�س��لت كامل��ة اإل��ى 
اأهدافه��ا رغ��م احل�س��ار اجل��وي والتحليق 
املكث��ف لطائ��رات العدوان وق��د مت توزيعها 

على اجلبهات وفقا لاأولوية واحلاجة.
ويف �س��ياق مت�س��ل �س��ريت قبائ��ل �س��يان 
مبديرية �س��نحان قافلة دعم واإ�س��ناد عينية 

اأج��واء  يف  وذل��ك  اجلبه��ات  يف  للمقاتل��ني 
الذكرى 25 لثورة ال�س��اد�س والع�س��رين من 

�سبتمرب.
مواجهته��ا  اأك��دت  امل�س��اركة  القبائ��ل 
للتح�س��ريات الت�س��عيدية الكربى للعدوان 
مبا هو اأ�س��د مما قدمه ال�س��عب اليمني طيلة 

عامني ون�سف. امل�ساركون اأكدوا اأن الإمداد 
ل��ن يقت�س��ر فقط عل��ى امل��واد العيني��ة، بل 
اإنهم �سي�س��تمرون باإمداد اجلبهات بالأرواح 

والنفو�س دفاعاً عن الأر�س والعر�س.
يف ح��ني قدمت اأ�س��رة ال�س��هيد زكريا عبد 
الوهاب الديلمي يف ذكرى �سنوية ال�سهيد 40 
�سلة غذائية دعما للفقراء واملحتاجني بذمار 
برعاية الهيئة الن�سائية الثقافية باملحافظة.

ال�س��ال الغذائي��ة املحتوي��ة عل��ى الأرز 
وال�س��كر وزي��ت الطب��خ والطح��ني �س��توزع 
عل��ى الفق��راء واملحتاج��ني به��دف تخفي��ف 
معاناته��م، خا�س��ة والوط��ن وال�س��عب مير 
وح�س��ار  وح�سا�س��ة  ا�س��تثنائية  بظ��روف 
مطبق مفرو�س على اليمن برا وبحرا وجوا.
وتاأت��ي ه��ذه الب��ادرة ترجم��ة لتوجيهات 
ال�س��يد القائ��د عبداملل��ك بدرالدي��ن احلوثي 
الذي �س��دد على اأولوي��ة الهتم��ام بالفقراء 

واملحتاجني.

احملافظات  مختلف  في  التخريبية  العمليات  جتهض  األمنية  األجهزة 
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ال���ي���م���ن���ي���ون ي���ح���ي���ون ذك��������رى ع������اش������وراء وي�����ؤك�����دون
امل�������ض�������ي ف��������ي م�����ن�����اه�����ض�����ة ال�����ه�����ي�����م�����ن�����ة األم�����ري�����ك�����ي�����ة

�سهدت العا�سمة �سنعاء ع�سر اأم�س ال�سبت 
جماهريي��ة كب��رية اإحي��اًء لذك��رى ا�ست�س��هاد 
الإم��ام احل�س��ني "عليه ال�س��ام" العا�س��ر من 

حمرم.
واحت�سد امل�س��اركون يف �سارع املطار �سمال 
العا�س��مة �س��نعاء رافع��ني اأعام��ا خ�س��راء 
وحمراء و�س��عارات جتدد امل�س��ي يف م�س��رية 
احل�س��ني بن علي بن اأبي طالب عليهم ال�س��ام 

يف مقارعة الطغاة والباطل ون�سرة احلق.
كم��ا حم��ل امل�س��اركون �س��عارات املنا�س��بة 
لل�سيا�س��ية  املناه�س��ة  احلري��ة  ولفت��ات 
بالع��دوان  واملن��ددة  املنطق��ة،  يف  الأمريكي��ة 
ال�س��عودي الأمريك��ي وجرائمه على ال�س��عب 

اليمني املظلوم.
و�سهدت الفعالية عددا من الفقرات اخلطابية 
وال�س��عرية الت��ي ا�ستح�س��رت مب��ادئ الإمام 
احل�س��ني )ع( وعظي��م الت�س��حيات يف �س��بيل 
الوق��وف يف وجه الطواغي��ت ورف�س المتهان 
وال�ست�س��ام للجباب��رة والظاملني وا�س��تلهام 
ت�س��ديه  يف  املب��ادئ  له��ذه  اليمن��ي  ال�س��عب 
ال�س��عودي  الأمريك��ي  للع��دوان  ومواجهت��ه 
وال�س��هيونية  ال�س��تكبار  دول  وموؤام��رات 

لتفتيت دول الإ�سام ونهب ثرواتها.
اإلى ذلك خرج ابناء حمافظة �سعدة �سباح  
يوم ال�س��بت يف مظاهرة حا�س��دة احي��اًء ليوم 
عا�س��وراء ذك��رى ا�ست�س��هاد الإم��ام احل�س��ني 

عليه ال�سام ورفع املتظاهرون لفتات ورددوا 
هتافات ت�ؤكد ارتب��اط املجتمع اليمني بكربالء 
الطغي��ان  مواجه��ة  يف  وا�ستب�س��اًل  ت�س��حية 

واملجرمني .
كما اأكدت امل�س��اركات اخلطابية وال�سعرية 
والإن�س��ادية عل��ى مظلومي��ة الإمام احل�س��ني 
عليه ال�سام واأ�سحابه وخطورة اأن تتكرر تلك 
املاأ�ساة يف التفريط باأعام الهدى خ�سو�ساً مع 
وجود اأكرث من يزيد واأكرث من ابن زياد يف هذه 
الع�سر املليء باملجرمني والظاملني والطغاة .

عل��ى  اجلماه��ريي  املظاه��رة  بي��ان  واأك��د 
والأ�س��وة  القائ��د  يظ��ل  احل�س��ني  الإم��ام  اأن 
والقدوة ومنه واأ�س��حابه املخل�س��ني يقتب�س 
مواجه��ة  يف  وال�س��مود  والت�س��حية  الف��داء 
الباطل ،، م�س��ريًا اإلى اأن الدماء التي ي�س��فكها 
يزي��دو الع�س��ر املتمثلني يف اأمريكا واإ�س��رائيل 
والأنظم��ة العملي��ة م��ن الأع��راب ه��ي امتداد 
لدماء الإمام احل�س��ني واأ�س��حابه على �سعيد 
نين��وى فالق�س��ية واملظلومي��ة واح��دة والدم 
واح��د .. واأ�س��اد البي��ان بالعملي��ات البطولية 
للجي�س واللجان ال�س��عبية يف خمتلف امليادين 
داعي��اً اإلى مزيد من التنكي��ل بالعدو ومرتزقته 

يف كل اجلبهات .

فج��رًا .. ومع بزوغ ال�س��م�س وخل�س��ة ت�س��للت اآلة 
القتل الأمريكي ال�س��عودي ال�س��هيوين الغا�سم حمملة 
ب�سواريخ احلقد والفجور لتحول فجر عدد من الأ�سر 

مبحافظة �سعدة اإلى غروب يف غري اأوانه 
حي��ث األقت بحممه��ا على بيت يحوي اأ�س��رة مالكة 
واأخرى م�س��يفة يف منطقة حم�س��ة مبديرية ال�سفراء 
لتح�س��د اأرواح ت�س��عة من الأطفال والن�س��اء وجترح 
ع��داد  يف  يكون��وا  اأن  له��م  يكت��ب  مل  اآخري��ن  ثاث��ة 

ال�سهداء...
ويف مديرية رازح اأي�س��ا وبالوقت نف�سه تقريبا كان 
لطريان املجرمني ح�س��ور م�س��تهدفا منازل املواطنني 
وممتلكاته��م م��ا اأدى اإل��ى ا�ست�س��هاد ثاث��ة مواطنني 

واإ�سابة ثمانية اآخرين ح�سب امل�سادر ...
يف املديري��ة نف�س��ها مل تتوقف عربدة ق��وات حر�س 
احل��دود التاب��ع لنظ��ام ق��رن ال�س��يطان فق��د اأطلق��وا 
الن��ار وبالأ�س��لحة الثقيلة واملتو�س��طة باجتاه منازل 
امل�اطنني وممتلكاتهم ما اأ�ش��فر عن �ش��ق�ط �ش��هيدين 

واإ�سابة اآخر. .
ي��وم دام��ي مر عل��ى حمافظة �س��عدة مل تك��ن تلك 
اجلرائ��م والأ�س��اء وح�س��ب بل هن��اك اأي�س��ا غارات 
اأخرى وق�س��ف مدفعي و�س��اروخي طال مناطق عدة 
ناهيك عن التحليق املكثف واملتوا�س��ل غري اأن امللفت 

اأن حتال��ف العدوان الأمريكي ال�س��عودي ال�س��هيوين 
الغا�س��م عن��د ارتكاب��ه له��ذه اجلرائ��م مل ي��اأت بجديد 
اإمن��ا اأ�س��اف بحقده واإجرامه �س��فحات �س��وداء على 
�س��جله املل��يء بال�س��واد واأيق��ظ يقينا �س��مري الكثري 
ممن �س��يحملون اأرواحهم على اكفه��م باجتاه ما وراء 

احلدود.
الع��دوان  جم��زرة  ح�س��يلة  ارتفع��ت  ذل��ك  اإيل 
مبحافظ��ة  الأزق��ول  مبنطق��ة  الأمريك��ي  ال�س��عودي 
�س��عدة اإلى ثمانية �س��هداء واأربعة جرحى واأو�س��ح 
م�س��در حملي ب�س��عدة لوكالة الأنباء اليمنية )�سباأ( 
اأن �س��حايا جم��زرة الع��دوان عل��ى من��زل مواطن يف 
منطق��ة بني �س��ياح مبديرية رازح اأرتف��ع اإلى ثمانية 
�س��هداء واإ�س��ابة اأربعة اآخرين وكان طريان العدوان 
�س��ن غارت��ني على من��زل مواطن مبنطقة بني �س��ياح 
مبديرية رازح اأدت اإلى ا�ست�سهاد طفل واإ�سابة رجلني 

وامراأة وتدمري منزلهم بالكامل.
وكان ط��ريان العدوان الإجرامي الغا�س��م قد �س��ن 
غارتني م�س��تهدفاً عمال م�سروع مياه مبنطقة الأزقول 
مبديري��ة �س��حار مرتكبا جرمي��ة جديدة ت�س��اف اإلى 
�سجل جرائمه التي فاقت جرائم العدو ال�سهيوين بحق 
ال�سعب الفل�س��طيني يف ظل �سمت دويل واأممي خمزي 

ومعيب .

اإلى ذلك اأ�ست�س��هد مواطن واأ�س��يب اثن��ني اآخرين 
ب�سل�س��لة غارات لطريان العدوان ال�سعودي الأمريكي 
ا�س��تهدفت �سيارات املواطنني يف اخلط العام مبديرية 
كتاف مبحافظة �سعدة واأو�سح م�سدر اأمني ب�سعدة 
اأن ط��ريان العدوان الغا�س��م �س��ن ت�س��ع غ��ارات على 
اخل��ط العام اجلوف - البقع اأ�س��ابت احدها �س��يارة 
موطن ما اأدى اإلى ا�ست�سهاده واإ�سابة اثنني بجروح.

ويف حجة �سن طريان العدوان ال�سعودي الأمريكي 
�ست غارات على حمافظة حجة واأو�سح م�سدر حملي 
باملحافظ��ة اأن طريان العدوان �س��ن �س��ت غارات على 

املزرق ثاث منها ا�ستهدفت كربي دع�سر.
ويف تع��ز ارتكب��ت مروحي��ات الأبات�س��ي التابع��ة 
للتحال��ف ال�س��عودي جمزرة جديدة بح��ق املواطنني 
يف مديرية موزع مبحافظ��ة تعز )جنوب غرب اليمن( 
وقال م�س��در حمل��ي اإن مروحيات الأبات�س��ي ارتكبت 
جم��زرة جدي��دة بح��ق املواطن��ني يف منطق��ة الهاملي 
مبديري��ة موزع موقع��ة 13 �س��هيدا و6 جرحى بينهم 
ال�س��هداء  بنق��ل  قام��وا  اأن م�س��عفني  واأ�س��ار  اأطف��ال 
واجلرحى اإلى م�ست�سفيات مدينة احلديدة ال�ساحلية.

ب��غ��ارات  م��واط��ن   50 وج���رح  باستشهاد 
السعودي األم��ري��ك��ي  ال��ع��دوان  ي������وں دامي ف������ي صع������دة وتعز .. ط��ي��ران 
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كربالء دروس وعبر  .. » بها نستلهں ومنها ننطلق« ك��������������رب��������������الء ب��������������ني األم����������������������س وال�����������ي�����������وں
ع������ب������دال������ل������ه ال������������دوم������������ري ال������ع������ام������ري ف�����������������������ي�����������������������ص�����������������������ل ال������������������ه������������������ط������������������ف������������������ي 

احلدي��ث ع��ن كرب��اء كم��ا ق��ال ال�س��هيد القائ��د ال�س��يد  ح�س��ني بدر 
احلوثي)ر�س��وان اهلل عليه(:هو حديث  ع��ن احلق والباطل ،حديث عن 
الن��ور والظ��ام ،حديث ع��ن ال�س��ر واخلري،حديث عن ال�س��مو يف اأمثلته 
العلي��ا، وع��ن االنحطاط ،حديث عما ميكن  اأن تعت��ره خريا، وما ميكن 
اأن تعتربه �س��راآ ول��ذا يقول البع�س :اإن حادثة كرب��اء ،اإن ثورة الإمام 
احل�س��ني  عليه ال�س��ام حدث ت�ستطيع اأن تربطه باأي حدث يف هذه الدنيا 
،ت�س��تطيع اأن ت�س��تلهم من��ه الع��رب والدرو���س اأم��ام اأي م��ن املتغريات 

والأحداث يف هذه الدنيا، لذا كان مدر�سة ،كان مدر�سة مليئة بالدرو�س
ملن يعتربون ،ملن يفقهون ،ملن يعلمون.

كرب��اء حديث عن احل��ق والباطل احلق املتمثل يف �سخ�س��ية الإمام 
احل�س��ني)ع(والذي يعت��رب النهج الذي ر�س��مه اهلل لعب��اده والذي حمله 
جده حممد ر�س��ول اهلل �س��لوات اهلل عليه واله وتعب وعانا و�س��حى من 
اأجل اإي�س��اله ل��كل النا�س وحمل��ه والده الإم��ام عل��ي)ع( وخا�س غمار 
املوت من اأجل احلفاظ عليه واي�س��اله لهذه الأمة �س��افيا نقيا خاليا من 

كل ال�سوائب ذلك  املنهج ذلك اللواء حمله اي�سا الإمام احل�سن بن علي
عليهم ال�سام .

منه��ج احلق الذي خرج من اأجله الإمام احل�س��ني ب��ن علي )ع(وكان 
من اأهم الدوافع خلروجه عليه ال�س��ام الع��ودة بالأمة ايل ما كانت عليه 
.. والباط��ل ال��ذي جت�س��د يف �س��خ�س يزيد وال��ذي توارثه  ع��ن اأجداده 
غا وحقدا على الإ�س��ام ونبي الإ�س��ام واأهل بيته عليهم ال�سام والذي 
ترجم ايل مواقف عداء لأهل البيت )ع(كرباء حديث عن النور والظام 
ذل��ك الن��ور الذي حمل��ه الإم��ام احل�س��ني )ع( اأراد اأن يخ��رج الأمة من 
الواق��ع املظلم ال��ذي ترزح فيه عندم��ا ابتعدت عن قيم الدي��ن وتعاليمه 
ال�س��امية والظام الذي غطى به يزيد وحا�سيته تلك الأمة فحجبوها عن 
النور احلقيقي حجبوها عن الإ�سام املحمدي .كذلك احلديث عن حادثة 
كرباء حديث عن ال�س��مو يف اأمثلته العليا فاحل�س��ني �سام اهلل عليه خرج 
م��ن اأجل تلك الأمة اإ�س��احها انقاذها من الظال والباطل والظلم وكذلك 
يف مقابل ال�شم� جتلى االنحطاط انحطاط يف القيم واالأخالق فبدال من اأن 
ي�س��تقبل الإمام احل�س��ني ويلتف الكل حوله بدلآ من هذا �سهروا �سيوفهم 

ورماحه��م يف وجهه فقتل��وا اأولده واأهل بيته حت��ى الأطفال مل ترحمهم 
تلك الرماح الغادرة واجلبانة  اأبن بنت ر�سول اهلل �سلوات اهلل عليه واله 
�س��ريعا يف اأر�س كرباء مف�سول الراأ�س عن اجل�س��د والن�ساء �سبايا اأي 

انحطاط بعد هذا .
هل هذه القربى التي اأو�س��ى بها ر�س��ول اهلل �س��لوات ربي عليه واله 
وبل�س��ان القراآن قال اهلل جل �س��اأنه:)قل ل اأ�س��األكم عليه اأج��راآ اإل املودة 
يف القرب��ى (�س��دق اهلل العظي��م بئ���س اجلزاء ال��ذي قدمه  يزي��د واأتباع 
يزي��د فلقد اأفجعوا ر�س��ول اهلل يف اأحفاده واأهل بيت��ه ومن كرباء الأم�س 
ن�س��تطيع اأن نعرج على كرباء مران وما حدث من يزيد الع�س��ر تاأ�س��يا 

بيزيد الأم�س  مران وما اأدراك ما مران الثورة نف�س الثورة التي خرج
به��ا الأمام احل�س��ني)ع( تل��ك الأهداف والقيم حملها ال�س��يد ح�س��ني 
بدرالدين )ر�س��وان اهلل عليه(مل يدعه كتاب اهلل اأن ي�س��كت فتكلم يف زمن 

ال�سمت واخلنوع والذل حاما كتاب اهلل داعيا الأمة كلها 
ايل الع��ودة الي��ه اذا اأرادت الن�س��ر والع��زة والغلب��ة والتمك��ني لكن 
ولاأ�س��ف ب��رز �س��د احل��ق والن��ور يزي��د وزي��اد واأب��ن زي��اد فوقفوا يف 
وجه احلق ر�س��اءا لأ�س��يادهم اليهود م�س��ارعني اليهم لينالوا ر�س��اهم 
وودهم مبحاولتهم اإ�س��كات �س��وت احل��ق واحلرية املناويء لل�س��يادة 
والغطر�س��ة الأمريكية تلك الكلمات التي اأرعبتهم وعرتهم وك�س��فت زيف 
دميوقراطيته��م اهلل اأك��رب امل��وت لأمري��كا امل��وت لإ�س��رائيل اللعنة على 
اليهود الن�س��ر لاإ�سام ف�س��جنوا وعذبوا من يحمل هذا ال�سعار وعندما 
عجزوا عن اإ�سكات النا�س  توجهوا بعتادهم وعدتهم وجيو�سهم ايل مران 
اأرادوا اأن ميحوا النور فقتلوا ودمروا واأحرقوا الأطفال يف  كهف �سلمان 
كما فعل يزيد عندما اأحرق اخليام فوق روؤو�س الن�ساء والأطفال التاريخ 
يعي��د نف�س��ه م��ن  جديد ولك��ن النتيجة ه��ي انت�س��ار الدم على ال�س��يف  
فالإم��ام احل�س��ني مل ميت فمازال مدر�س��ة ل��كل الأحرار وكذلك ال�س��هيد 
القائد ال�س��يد ح�س��ني بدر الدين احلوثي �س��ام اهلل عليه حتى واإن �سقط 
�س��هيدا بيد يزيد الع�سر فمازال منهجه القراآين وقودا للموؤمنني  وم�سعل 
�سياء لكل ال�س��ائرين يف طريق احلق والهدى و�سينت�سر احلق ولو ظهر 

اأمامه مليون يزيد.

يف الوق��ت الذي �س��تحيي فيه الأم��ة العربية 
والإ�س��امية ذك��رى عا�س��وراء يعي�س ال�س��عب 
اليمن��ي كرباء مماثل��ة لكرباء احل�س��ني حتى 
اأ�س��بحت مظلومي��ة ال�س��عب اليمن��ي ت�س��اهي 
اأي مظلومي��ة اأخرى ، يتعر�س ال�س��عب اليمني 
لع��دوان غا�س��م وح�س��ار جائ��ر اأبطال��ه مم��ن 
يدع��ون باأنه��م م�س��لمني واأنه��م يحمل��ون راية 
الإ�سام وي�سفون اأنف�سهم باأنهم خدام احلرمني 
ال�س��ريفني وكل ذل��ك ه��و ب�س��بب النح��راف يف 
واق��ع الأمة ، احلديث ع��ن فاجعة كرباء كثري 
ولكننا لن جند اأف�س��ل حدي��ث عن تلك الفاجعة 
مثلم��ا و�س��فها ال�س��هيد القائ��د ال�س��يد ح�س��ني 
احلوث��ي يف ملزم��ة درو�س من وحي عا�س��وراء 
اأن��ه اإذا م��ا فهمن��ا اأن حادث��ة كرباء ه��ي َنتاج 
لذلك النحراف، حينئ��ٍذ ميكننا اأن نفهم اأن تلك 
الق�سية هي حمط درو�س وعرب كثرية لنا نحن، 
من نعي�س يف هذا الع�س��ر املليء بالع�سرات من 

اأمثال يزيد واأ�سوء من يزيد.
اإن احلدي��ث عن كرباء هو حديث عن احلق 
والباط��ل، حدي��ث عن الن��ور والظ��ام، حديث 
عن ال�س��ر واخلري، حديث عن ال�س��مو يف اأمثلته 
العلي��ا، وع��ن االنحط��اط، اإن��ه حدي��ث ع��ن ما 
ميك��ن اأن تعتربه خ��رًيا، وما ميك��ن اأن تعتربه 
�س��ًرا، ولذا يقول البع�س: اإن حادثة كرباء، اإن 
ثورة احل�س��ني )عليه ال�س��ام( حدث ت�ستطيع 
اأن تربط��ه ب��اأي ح��دث يف هذه الدنيا، ت�س��تطيع 
اأن ت�س��تلهم منه الع��رب والدرو�س اأم��ام اأيٍّ من 
املتغ��ريات والأح��داث يف ه��ذه الدني��ا؛ لذا كان 
مدر�س��ة، كان مدر�س��ًة مليئ��ة بالع��رب، مليئ��ًة 

بالدرو���س مل��ن يعت��ربون، مل��ن يفقه��ون، مل��ن 
يعلمون.

تل��ك الفاجع��ة كانت كما قال ال�س��يد ح�س��ني 
بدر الدين احلوثي ر�س��وان اهلل علي��ه باأنه كان 
املفر���س اأن ل يق��ع مثله��ا اإل يف تلك الع�س��ور 
املظلمة، يف ع�س��ر اجلاهلية، يف ع�س��ر ال�سرك، 
املفر���س  ال�س��يء  كان  الظلم��ات،  ع�س��ر  يف 
والطبيعي حلادثٍة مثل هذه اأن ل تكون يف ع�سر 
الإ�س��ام، ويف �س��احة الإ�س��ام، وعلى يدي من 
ي�س��مون، اأو يح�سبون على الإ�س��ام، فما الذي 

ح�سل؟
مل ن�سمع يف تاريخ اجلاهلية بحادثة كهذه! ما 
الذي جعل ال�ساحة الإ�سامية م�سرًحا ملثل هذه 
املاآ�س��ي؟ ملثل هذه الأح��داث املفجعة؟ ما الذي 
جعل من ي�سمون اأنف�س��هم م�سلمني، ويح�سبون 
على الإ�سام هم من ينفِّذون مثل هذه الكارثة!؟ 

مثل تلك العملية املرعبة املفجعة!
و�س��د من؟ �س��د من؟! هل �س��د �سخ�س ظل 
طيلة عم��ره كافًرا يعبد الأ�س��نام، وي�س��د عن 
الدين؟ هل �س��د رجل عا�س حيات��ه نفاًقا ومكًرا 
وخداًعا وظلًما وجربوًتا؟ كان هذا هو املفر�س 
لأم��ة كه��ذه، اأن يك��ون له��ا موق��ف كه��ذا اأم��ام 
اأ�س��خا�س على هذا النحو: كفر و�سرك وطغيان 

وجربوت وظلم ونفاق.
��ا ن��رى اأن تل��ك احلادث��ة الت��ي وقعت يف  لكنَّ
ال�س��احة الإ�س��امية، وعلى يد اأبناء الإ�س��ام، 
بل وحت��ت غطاء الإ�س��ام وعناوين اإ�س��امية، 
وخافة ت�س��مي نف�س��ها خاف��ة اإ�س��امية، نرى 
اأن ذل��ك الذي كان ال�س��حية هو م��ن؟ واحد من 

�س��ادة �س��باب اأهل اجلنة )احل�س��ن واحل�س��ني 
�س��يدا �سباب اأهل اجلنة(. هو ابن �سيد النبيني، 
هو ابن القراآن، هو ابن �س��يد الو�س��يني، و�سيد 
الع��رب، عل��ى ب��ن اأب��ي طال��ب، هو ابن �س��يدة 
الن�س��اء فاطمة الزهراء، هو ابن �س��يد ال�سهداء 
حمزة..م��ا ال��ذي جع��ل الأمور ت�س��ل اإل��ى اأن 
ي�س��بح ال�سحية يف ال�س��احة الإ�سامية وحتت 
عن��وان خاف��ة اإ�س��امية وعل��ى يد اأبن��اء هذه 
الأم��ة الإ�س��امية، اأن يك��ون ال�س��حية هو هذا 
الرج��ل العظيم؟ .. يجب اأن ن�س��تلهم من كرباء 
الدرو���س والع��رب لن�س��تطيع اأن نع��رف من هو 
يزيد ع�سرنا من هو الظامل والفا�سد الذي اأتخذ 
من الإ�س��ام قناعاً ليمار�س فية الظلم والف�س��اد 
ويت�س��دى لأي و�س��يلة فيه��ا توحد للم�س��لمني 
جماع��ة  اأو  حرك��ة  اأو  �س��خ�س  اأي  ويواج��ه 
ت�س��عى اإلى ت�س��حيح النحراف يف واقع الأمة 
، ويت�س��دى ل��كل م��ن ي�س��عى اإل��ى اإقامة احلق 
والع��دل وحمارب��ة الف�س��اد وجنعل عا�س��وراء 
حمط��ة ن�س��تلهم منه��ا الدرو���س وُنعي��د ث��ورة 
احل�س��ني الث��ورة الت��ي كان��ت ث��ورة  يف وج��ه 
طاغوت ذلك الع�سر يزيد بن معاوية ، مل تنتهي 
ثورة احل�س��ني بن علي ، فقد اأ�س��تكمل ال�س��هيد 
القائد ال�سيد ح�سني احلوثي م�سار ثورة الإمام 
احل�س��ني وحت��رك يف وج��ه طاغ��وت ع�س��رنا 
ه��ذا امريكا واإ�س��رائيل وال�س��عودية واأعوانهم 
وعمائهم اأتباع يزيد ، فمثلما اأنت�س��ر الدم على 
ال�س��يف يف كرباء احل�س��ني �سينت�س��ر ال�سعب 

اليمني باإذن اهلل على يزيد ع�سرنا .
والن�سر حليفنا باإذن اهلل.

واقف��اً اط��ل حفيد احل�س��ني عليه ال�س��ام 
ال�س��يد القائ��د عب��د املل��ك وراأ�س��ه مرفوع��اً 
و�س��اخماً ك�س��موخ ج��ده يرجت��ز اخلط��اب 
الإم��ام  ث��ورة  ع��ن  متحدث��اً  العا�س��ورائي 
احل�س��ني بحرارة النف�س��ية التي كان يحملها 
احل�س��ني يف يوم عا�سوراء ب�س��وت جهوري 
مرتفع يعرب عن اأهمية الذكرى وعن الروحية 
احل�س��ينية التي ت�س��كن بني جنبيه باأحقيتها 
وقيمها و�س��رورتها يف منعط��ف تاريخي مهم 
يف حي��اة الأم��ة ي�س��به احلالة التي تعي�س��ها 
امتن��ا اليوم الت��ي يحكمها الطغ��اة والظاملني 
والذين ميار�س��ون دور يزيد يف اف�س��اد وظلم 

امة حممد �سلى اهلل عليه واله ..
م��ن خ��ال الطل��ة احل�س��ينية الت��ي ظهر 
عليها ال�س��يد عبد امللك اليوم راأينا احل�س��ني 
وهو يخطب يف اأ�س��حابه يف كرباء قائًا اأيها 
النا���س لقد �س��معت جدي ر�س��ول اهلل �س��لى 
اهلل علي��ة واله يقول من راأى �س��لطانا جائرا 
م�س��تحا حلرم اهلل ناكثا لعهد اهلل ما يعمل يف 
عباد اهلل بالإث��م والعدوان، ثّم مل ُيغرِيّ بقول 
ول فع��ل، كان حًقا على اهلل اأن يدخله مدخله 
وها هو ال�سيد عبد امللك يعي�س نف�س املرحلة 
يقود الأمة ملواجهة اجلائرين وامل�س��تكربين 
م��ن الع��رب والعج��م الذي��ن يعت��دون على 
ال�س��عب اليمن��ي احل�س��يني ال�س��امد بهدف 
ولليه��ود  للفا�س��دين  واذلل��ه  ا�س��تعباده 
والن�س��ارى ال هذا ال�سعب حتت قيادة هذا 
القائ��د احل�س��يني ي��ردد ذل��ك ال�س��عار الذي 
ردده احل�س��ني يف كرباء هيهات منا الذلة يف 
الوق��ت الذي خرينا العدوان بني خيارين اما 
ال�س��لة واما الذلة نف���س اخليارات التي خري 
ابن �س��عد الإمام احل�سني بها يف كرباء فقال 

ياأبى اهلل لنا ذلك ..

ونف���س  املواق��ف  ونف���س  القي��ادة  نف���س 
الأع��داء ال انن��ا الي��وم نواج��ه م��ع احف��اد 
يزي��د احف��اد الق��ردة واخلنازير م��ن اليهود 
والث��ورة  م�س��تمرة  املعرك��ة  والن�س��ارى 
م�س��تمرة واجلرائم ل تتوق��ف روؤو�س تقطع 
ودماء الأطفال والن�ساء ت�سيل با�ستمرار على 
م��دى عامني ون�س��ف ب��دون وجه ح��ق هكذا 
يعي�س ال�س��عب اليمني تفا�س��يل كرباء رغم 
ط��ول امده��ا وامكانياتها وتعدد اجلن�س��يات 
الت��ي يواجهها املجاهدين م��ن ابطال اجلي�س 
واللج��ان ال�س��عبية يف كرب��اء قت��ل الأطفال 
و�س��بيت الن�س��اء وقطعت الروؤو�س واحرقت 
اخليام ومل يكن حينها قد �س��نعت الطائرات 
ول القنابل لكن اليوم يف كرباء اليمن اأ�سلحة 
وح�س��ار  وجوي��ة  وبري��ة  بحري��ة  حديث��ة 
اقت�س��ادي وت�س��ليل اعامي ولك��ن الأهداف 
هي نف�س الأهداف احل�سني واإ�سحابه هدفهم 
الإ�س��اح يف ام��ة حمم��د ويزي��د وم��ن مع��ه 
يريدون البقاء يف ال�س��لطة وا�س��تعباد النا�س 

والف�ساد يف الأر�س ..
ه��ل �س��يفهم احف��اد جي���س اب��ن زي��اد من 
ال�س��عودي  واجلي���س  واملرتزق��ة  العم��اء 
والإماراتي الر�سائل التي بعث بها ال�سيد عبد 
املل��ك ابن احل�س��ني والتي ل ف��رق بني قوتها 
و�سابتها واحقيتها وبني الر�سائل التي بعث 
بها الإمام احل�س��ني يف عا�س��وراء ليزيد وعمر 
ابن �س��عد وعبي��د اهلل ابن زياد والت��ي اأهمها 

وابرزه��ا ل واهلل ل��ن نعطيكم باأيدين��ا اإعطاء 
الذلي��ل ول��ن نوؤثر طاعة اللئام على م�س��ارع 
الكرام هكذا قال ال�س��يد عب��د امللك اليوم وان 
اختلف��ت العب��ارات ال ان امل�س��مون واح��د 
نوؤكد ثباتنا على مواقفنا ووقوفنا الى جانب 
اللبناني��ة  واملقاوم��ة  الفل�س��طيني  ال�س��عب 
يف ح��زب اهلل ووقوفن��ا م��ع ق�س��ايا امتن��ا يف 
مواجه��ة اأعداء الأم��ة وعلى راأ�س��هم اأمريكا 

واإ�سرائيل وعمائهم..
كلمة ق�س��رية لكنه��ا حملت يف م�س��مونها 
الكثري والكثري من الر�س��ائل احل�س��ينية التي 
عنوانها الثورة م�ستمرة ولن تتوقف رحات 
�س��واريخنا البعيدة املدى بل قد رمبا �سوف 
ت�س��افر الى اكرث م��ن بلد واكرث من عا�س��مة 
ومدين��ة ومبا ان املواقف واحده وم�س��ركه 
ف��اأن ثقافة احل�س��ني التي م�س��مونها اجلهاد 
وال�ست�س��هاد هي نف�س الثقافة التي يج�سدها 
ال�س��عب اليمن��ي اليوم يف واقعه ق��وًل وعمًا 
يف مواجهة العدوان و�س��نجعل من عا�سوراء 
بداي��ة انطاق��ة ملرحل��ة جدي��ده م��ن اجلهاد 
والث��ورة لك��ي نثب��ت ليزي��د وال�س��مر واب��ن 
زياد وابن �س��عد وابن ترام��ب وابن نتنياهو 
ان احل�س��ني مل مي��ت وان �س��علة ثورت��ه مل 
تنطف��ئ وان دمائ��ه ل تزال جت��ري يف عروق 
اليمني��ني بقيادة حفيده عب��د امللك بدر الدين 
ابن احل�س��ني ابن علي ابن اب��ي طالب عليهم 

ال�سام.

  عبد امللك ابن اخ احلسني في ذكرى استشهاد جده
زي����������������������������������د ال�����������������ب�����������������ع�����������������وه.

النهضة احلسينية .. ثورة 
احلق في وجه الباطل …

ار�س��ت النه�س��ة احل�س��ينية يف كرباء قواعد كثرية، اهمها قواعد 
مقارع��ة الطغ��اة و مواجه��ة الباطل و حماربة الف�س��اد والظلم .. كما 
انها كانت ملهمة احرار الب�سرية و ملعظم حركات التحرر من عبودية 
الطغاة .. لول حترك المام احل�س��ني يف ثورته املباركة .. لدفنت كل 
املع��ارف اللهية بل ولولد النا�س على فطرة تقد�س الظلم والطاغوت 
.. ومل��ا بق��ى منطق احلق والباطل حتى الن .. بل لولها ملا عرفنا او 
�س��معنا بتل��ك اللفاظ ول ميز النا�س بينهم��ا ،، و حتى ان بقى تداول 
النا�س مل�س��طلحي احل��ق والباطل .. جلعلوه مف�س��ريه لغة اعتباريا 

ون�سبيا يف الذهان، ل تام�س تاأثرياته واقع النا�س اخلارجي ..
فلول ثورة المام احل�س��ني عليه ال�س��ام .. لكان قبولنا بالطغيان 
والظلم �س��نة طبيعية فطرية ب�سرية حاكمة .. كحال عامل احليوانات 
بل ا�س��واأ منه مرارا .. وملا اثبت اهلل حا�س��اه يف عاه �س��لطته العظم 
و�س��دق قوله يف رده على �سوؤال املائكة يف قوله تعالى)اين اعلم ما ل 
تعلمون( حني طغت فكرة الظلم و�س��فك الدم��اء على فهم املائكة من 
غاية اهلل يف خلق الب�س��رية .. لكنه حا�س��اه يف عاه قال وقوله ال�سدق 
و وع��ده احل��ق .. فثورة �س��هيد كرباء و�س��يد �س��هداء جن��ة العلى، 
باقية وحية ون�س��طه وم�س��تعلة يف عقول وقلوب كل من يرف�س الظلم 
والطغيان، ويطلب العدل واحل��ق، يتوارثها اقوامهم جيا بعد اآخر، 
حتى ياأذن اهلل بفتح منه يعجله، ومياأ بف�سله الر�س عدل و ق�سطا ..
فالذي��ن ل يعرفون احل�س��ني جعلوا مبداأ احلق والباطل ا�س��تثناء 
ل يل��زم به ا�س��حابه كمبداأ، م�س��طلحات لغوية ل تاأث��ري لها يف واقع 
حياته��م .. وا�س��تبدلوها مب�س��طلحات اخرى واخرع��وا بديا عنها 
م�س��طلحات اخ��رى مثل ” اي�س عرفكم بال�سيا�س��ة” او امل�س��لحة او 
“برغماتية” عند من و�س��لوا الى م�س��توى عمي��ق يف تغليب ثقافة 

امل�سالح الدنيوية بدل عن املعارف اللهية كاحلق والعدل ..

حينه��ا يك��ون الطبيعي والثاب��ت ان يحكم يزي��د و امثال يزيد … 
من الطبيعي ان ت�س��فك الدماء و تزه��ق الرواح .. وطبيعي ان يظهر 
الف�س��اد يف الرب والبحر .. فبالأول والخري كل ذلك من اجل م�س��الح 
.. مربرها �س��يقول لك م�سلحتنا اقت�ست هذا الظلم والقتل والف�ساد، 
ومن ل يقبل بها �س��يقول لك “كل واحد يقتل ويف�س��د ويظلم بحثا عن 
م�س��لحته” اولي���س هذا واق��ع النا�س الي��وم .. راأي ال�س��خ�س ومن 
يخالفه تتمحور يف م�س��طلح “امل�سلحة” .. لن جتد فيهم من يقول لك 
هذا يقتل لر�سيخ دولة ظلم، وذاك يقاتل لدفع الظلم والظاملني .. لن 
حمتوى مفهوم ال�سراع بني احلق والباطل طغى عليها تر�سيخ مفاهيم 
امل�س��لحة وال�سيا�سة والنفعية .. وهنا ا�س��تنفر ابلي�س اتباعه ليبقي 
على ن�ش��اط رهانه الكبري يف انت�ش��ار باطله على حق اهلل الذي يقاتل 
لإعائه رجال �س��دقوا ما عاهدوه عليه .. فدفع ابلي�س داع�سي ليقول 
“تقاتلوا  “احل�س��ني مات ب�سيف �س��ريعة جده” واخر حمايد يقول 
على ال�س��لطة” وحداثي هناك �سيقول “تقاتا على فتاه جميلة” … 
فاإبلي�س ذكي اف��رغ املجتمعات من القيم واملبادئ، ولن يقبل ان يفكر 
النا�س مبنطق احلق و الباطل .. ل هذا املنطق ان�س��وه!!! لذلك .. من 
يجدد يف وجدانه وحا�س��ره النه�س��ة احل�سينية يف عا�سوراء .. يجدد 
بذلك “احلق” املتمثل يف بقاء نهج وقيم وم�س��روع الر�سالة املحمدية 
املواجهة مل�س��روع ابلي�س املتجدد اي�سا والذي متثل يف بداية تكوينه 

ببني امية جم�سدا “الباطل” حتى اليوم ..
فابلي���س حري���س عل��ى ان ل يعرف احل�س��ني م��ن مل يعرفه .. ول 
يع��رف احل��ق م��ن مل يع��رف اهل��ه .. ونح��ن يف وجه��ه �س��امدون و 
�س��ابرون مهم��ا زاد ابلي���س يف �س��اح وعت��اد وجنود حرب��ه من اجل 
الباط��ل .. يرف��ع م��ن يقتلنا الي��وم القراآن كم��ا رفعه م��ن قاتل المام 
عل��ي .. يكرب الق��وم على نحورن��ا اليوم .. كما كرب من ذبح احل�س��ني 
.. تقاتل��ون حل�س��اب �س��رعية الطغاة .. كم��ا قاتل ا�س��افكم بالأم�س 
حل�س��اب �س��رعية يزيد .. ابلي�س ل يريدها ان تظهر كحرب بني احلق 
والباطل ليعرف النا�س ان يتجهوا .. بل بني ال�س��ام وال�س��ام .. او 
بني ال�سرعية والنقاب!! لو عرف التائهني يف ق�سور الطغاة ولو %1 
من مقامات �س��يد ال�س��هداء، لعرفوا احلق من الباطل وحلكموا علينا 
بن��اءا على ذلك .. لكن عبث��ا نحاول ان يفهموا .. وعبثا يحاول ابلي�س 
ا�سكاتنا .. ما النتيجة اذا?! �سراع حتمي حتى انت�سار الثائر الخري 

للحق اللهي، على اخر جنود الباطل البلي�سي ..

فل�س��فة ث��ورة احل�س��ني علي��ه ال�س��ام، كت��ب لها 
التاريخ العاملي، العتيق واملعا�سر اخللود لنقاوتها 
وحق��وق  ال�س��لمي،  التعاي���س  فك��رة  رك��زت  ،فق��د 
الأه��داف  كان��ت  باحلق��وق،  واملطالب��ة  الأن�س��ان، 
ال�سامية للثورة، والنية اخلال�سة لنجاحها، هي من 
جعله��ا خالدة ذات تاأثري عاملي، مل تنح�س��ر يف اأطار 
املجتمع��ات الإ�س��امية، فلو كانت تلك النتفا�س��ة، 
ذات مطال��ب واأه��داف �س��يقة، لف�س��لت كما ف�س��لت 

غريها الف الثورات واحلركات.
عاملي��ة الث��ورة احل�س��ينية جتعلنا ناأخ��ذ جميعاً 
من مناهجها الدرو�س والع��رب، فتلك األقيم الإميانية 
مناه��ج لتط��ور الفك��ر الإن�س��اين نح��و اإر�س��اء ع��امل 
والظل��م  ال�س��تبداد  م��ن  خ��ايل  متاآخ��ي،  متح�س��ر 

والإرهاب .
قد يقع علينا بع�س الأ�سكال يف مقارنة ثورة الإمام 
احل�س��ني عليه ال�سام، مع ع�س��ر التحرر والثورات 
يف اأمري��كا والبلدان الأوربي��ة، فجميع هذه الثورات 
كانت ذات اأهداف م�ستوحاة من الثورة احل�سينية، 
ف�س��عارات الع��دل واحلري��ة وامل�س��اواة، وحق��وق 
امل��راأة والطف��ل، وحرية التعبري، وحقوق الأن�س��ان 
امل�س��طهد، هي يف جمملها بع�س في���س ثورة الأمام 
احل�س��ني علي��ه ال�س��ام، ه��ذه احل��ركات والثورات 

اأحدث��ت تغ��ريات يف اأنظم��ة احلك��م ال�س��تبدادية، 
فكانت ذات تاأثري قد نبالغ اأذا قالنا مل ي�سهد التاريخ 
املعا�سر، تاأثري بحجم تلك الثورات وهنا نتحدث عن 
تاأثري اجلانب الإن�س��اين لثورة اأبي الأحرار يف نفو�س 

الأحرار والثوار بعيدا عن اإ�سكاليات املعتقدات.
غان��دي يتح��دث يف كتاب��ه )ق�س��ة جتارب��ي م��ع 
احلقيقة(: اأنا هندو�س��ي بالولدة، ومع ذلك فل�س��ت 
اأعرف كث��ريًا عن الهندو�س��ية، واأين اعت��زم اأن اأقوم 
بدرا�سة دقيقة لديانتي نف�سها وبدرا�سة �سائر الأديان 

عل��ى ق��در طاقت��ي، وق��ال: لقد تناق�س��ت م��ع بع�س 
الأ�س��دقاء امل�س��لمني و�س��عرت باأنني كنت اأطمع يف 
اأن اأكون �س��ديقاً �س��دوقاً للم�س��لمني.. وبعد درا�سة 
عميقة ل�سائر الأديان عرف الإ�سام ب�سخ�سية الإمام 
احل�س��ني وخاطب ال�س��عب الهندي بالق��ول املاأثور: 
عل��ى الهن��د اإذا اأرادت اأن تنت�س��ر اأن تقتدي بالإمام 
احل�س��ني، وهكذا تاأثر حمرر الهند ب�سخ�سية الإمام 
احل�س��ني تاأث��رًا حقيقياً وع��رف اأن الإمام احل�س��ني 

مدر�سة احلياة الكرمية ورمز امل�سلم القراآين.

اأن جمي��ع الث��ورات العاملية اأهدافها م�س��توحات 
من اأهداف بع�س بع�س فيو�سات الثورة احل�سينية 
والت��ي كان هدفه��ا احلف��اظ عل��ى اأعرا���س النا���س 
ع��ن  الدف��اع  و   ، الأم��ة،  يف  والإ�س��اح  و�س��رفهم، 
املظلومني وامل�سلحة العامة، وكانت جهادًا للق�ساء 
عل��ى الرذيلة ون�س��ر الف�س��يلة وتعل��م النا�س كيفية 
ال�س��رخة بوجه الظ��امل وجمابهة املحت��ل، وحتّثهم 
والت�س��حية،  وال�س��جاعة  بالغ��رية  التحّل��ي  عل��ى 
وال�س��رب عند ال�س��دائد والثبات عل��ى طريق احلق، 
وتث��ري يف النفو���س احلمي��ة �س��د الباط��ل وتعّلمهم 
حرمة ال�س��مت اإزاءه، واأن احلّق والف�سيلة والعدل 
والإمي��ان ق��ادر عل��ى دح��ر الظل��م والكف��ر واملك��ر 

والطغيان.

البعد العاملي لثورة اإلمام احلسني عليه السالم ..                   كتبت/ رحمن الفياض

ي�����������������������اس�����������������������ر امل�������������ه�������������ل�������������ل
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د/ مصباح الهمداني
يقُف املُراِقُب حائًرا مذهوًل، وكاأنها قد قامت 
القيام��ة! ول ي��دري م��ن اأي��ن يكت��ب، وكيف 
��ف، وه��و ل يِجد موطئ ق��دم، يف مداخل  ي�سِ
ال�س��بعني �س��واًء م��ن التحرير اأومن �س��ارع 
خ��ولن، اأومن �س��ارع ح��دة، اإل ويقف عليه 

مواطٌن ميني، ويت�ساءل!
م��ن اأين اأقبلت هذه اجلم��وع، وكيف جاءت، 

بهذا الزخم، وهذا الإ�سرار!
ُب اأكرث، كي��ف كان لكلمِة قائَد الثورة  ويتعجَّ
الغزي��ر  امَلط��ر  وكاأنه��ا  �ِس��حرها،  بالأم���سِ 
املنهم��ر، والت��ي بعده��ا مبا�س��رًة، تواف��دِت 
ال�س��يول الب�س��رية، ب�سكٍل مت�س��ارع، من كلِّ 
ح��دٍب و�س��وب، وامتاأت �س��نعاء عن بكرة 

اأبيها، بال�سيارات.
ول اأدري اأي عق��ٍل يف ه��ذا الكون، ي�س��توِعَب 

ره��ا  اأَقدِّ باملاي��ني،  يخ��رج  �س��عٍب،  م�س��َهَد 
بالع�س��رة على )اأق��ل( تقدير، حت��ى امتاأت 
�س��نعاء بال�س��يارات، وجاء وق��ت الظهرية، 
وانته��ى برنام��ج احلف��ِل، وما ت��زاُل مداخل 
�س��نعاء مكتظ��ة ب��اآلف ال�س��يارات القادمة، 
وكل ه��ذا التواُف��د يف ظل ح��رٍب عاملية عليه، 

وح�ساٍر مطبق، وعدوان همجي وبربري.
ومم��ا ُيذهُل اأك��رث، اأن هذا ال�س��عَب امِلعطاء، 
مل يح�س��ر اإل بقواِف��ِل الدعِم ال�س��خية، وقد 
و�س��َل ع��دد قواف��ل امل��دد بامل��واد الغذائية، 
والأغنام والأبقار، اإلى خم�سني األف �سيارة، 
كما اأورد اخلرب اأحُد الثقات، وهي اأكرب قافلة 
يف التاري��خ الب�س��ري كل��ه، وكان��ت حمافظة 
�س��عدة، والت��ي كان وم��ا يزال ن�س��يبها من 
الق�س��ِف والعدوان ه��و الأك��رب والأكرث، اإل 
ه��ا رف��َدت اجلبه��ات الي��وم بخم�س��ة اآلف  اأنَّ

�سيارة.
ولب��دَّ للمراقب، اأن يِقَف متعجًبا، منده�ًس��ا، 

لذل��ك التنظي��م، والرتي��ب، يف حف��ٍل مليوين 
كه��ذا، وكي��ف اأع��دَّ لقوافِل امل��دِد م�س��احاٌت 
مرتبٌة منف�س��لة، وللح�سوِر م�ساحات اأخرى 
ْن،  خمططة، وكل �س��يء ي�س��ري بانتظ��ام موؤمَّ

واأداٍء ُمتقن!
ه��ل اأدرَك الُع��دوان، والُعرب��ان، بع��د ث��اث 

�سنوات من احلرب اأنهم ُخِدعوا مرتني، 
الأولى باأن �س��ولت لهم اأنف�س��هم، ب��اأن اليمَن 
ُلقمًة �س��ائغة، ولن تكوَن حربهم عليها �س��وى 

ُنزهة تدريبية، ل تتجاوز الأ�سابيع!
والثاني��ة ح��ني �س��حك عليه��م، اأغب��ى كائن 
عل��ى وج��ه الب�س��يطة، ومرافقي��ه اأ�س��حاب 
اأط��ول فرة اإقامة فندقي��ة يف التاريخ القدمي 
واحلدي��ث، وه��م ي�س��ورون لهم اأن��ه ل اأحَد 

يلتفَّ حول ثورة 21 �سبتمرب.
ه��ل اأدرك الع��دوان الي��وم ما ه��و الفرُق بني 
القائم��ة  اجلماهريي��ة  ال�س��عبية  ال�س��لطة 

وال�سلطة اخلاوية اخلائبة الهاربة !

وهل �ساهَد الُغزاة مناذج الغنائم املعرو�سة 
لأح��دث مدرعاتهم، وهي ُت�س��اق اإلى امليدان 

بقيادة رئي�س اللجان اأبو اأحمد!
ن الُعرب��ان جيًدا يف كلم��ة الرئي�س  وه��ل متعَّ
الع��ازل  ع��ن  ابتع��اده  ودلل��ِة  اد،  ال�س��مَّ

الزجاجي!
وه��ل ا�س��توعب التحالف، ا�س��تداد �س��ربات 
رج��ال الرج��ال يف كل اجلبه��ات، ومواجه��ة 

الت�سعيد بالت�سعيد!
رْت ال�س��عوب الت��ي تر�س��ل اأبناءها  وه��ل فكَّ
اإلى اليمن، باأن م�سريهم املوت، يف �سحاري 

اليمن، ورماله، وجباله وبحره!
وهل اأدَرك العامَلُ اليوم؛

اأن �سعًبا بهذه القيادة، فمن يهزمه! 
وبهذا الكرم، فمن ي�ستذله! 

وبهذا الزخم، فمن ي�سرخ�سه! 

وبهذا احل�سور، فمن ي�ستقله! 
وبهذا الوعي، فمن ي�ستغفله! 
وبهذا التنظيم، فمن يخرقه! 

واأنه �سعٌب ل يعَرف،
ول يعرُف،

ولن يكون ن�سيبه: 
اإل الن�سر

ول �سيء غري الن�سر!

تقارير

اليمن تنتصر بوحدة وعي مقاتليها وقيم شعبها ومشروع قادتها .. ولم يبقى على شتات العدو السعودي وحلفائه ومرتزقته وأدواته سوى إعالن الهزمية.. 
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عبدالفتاح حيدرة
خ��ال عامني ون�س��ف م��ن الع��دوان، مل ي�س��تطع العدو 
ال�س��عودي ان يح��دث اي متغريات على واق��ع وتاريخ 
اليم��ن، بينم��ا وجدت متغ��ريات كثرية خال ال�س��هرين 

املا�س��يني، متغ��ريات يف التوج��ه والوعي والقيم 
وامل�س��روع اليمن��ي، ال��ذي اأج��رب العدو 

اخل��روج  يح��اول  ان  ال�س��عودي 
مب��اء الوج��ه م��ن احل��رب على 

اليم��ن وب��اأي طريق��ه كانت، 
يتم�س��ك  خارجيت��ه  وزي��ر 
موؤخ��را باأي ق�س��ه ليخرج 
دولت��ه املعتدي��ة، متحدثا 
مل  الع�س��كري  احل��ل  ان 
 ، اليم��ن  يف  جمدي��ا  يع��د 

يف  ه��ذا  اجلب��ري  ت�س��ريح 
الأمم املتحدة هو اإعان اأويل 

للهزمية ال�سعودية ولانت�سار 
اليمني ، يبقى لديهم مهمة البحث 

عن خروج مباء الوجه، هكذا بدون ان 
يتحمل��وا العقاب على جرائ��م وجمازر القتل 

التي ارتكبوها بحق ال�س��عب اليمني، وح�س��ار ال�سعب 
اليمن��ي وجتويع��ه وحماول��ة اإذلل��ه وتدم��ري وق�س��ف 
بنيته التحتية وموؤ�س�س��اته وتراثه ون�سر الفتنة الطائفة 

واملنطقي��ة والقتت��ال والح��راب يف كل اليم��ن..  ل��و 
دفعت ال�س��عودية كل اأموالها ل�س��راء �سمائر العامل كله 
للح�س��ول على ه��ذه الفر�س��ة ، املتمثل��ة باإنهاء احلرب 
واخل��روج مباء الوج��ه، ملا تاأخرت �س��اعة واح��دة، اإذ 
كان��ت اآخ��ر حم��اولت ال�س��عودية ه��ي حيلته��ا لتمرير 
اتفاقي��ات مهين��ه بح��ق دم��اء وت�س��حيات 
و�سمود و�سرب ال�سعب اليمني، 
كت�س��ليم مين��اء احلدي��دة 
لط��رف ثالث، والبحث 
ع��ن  ال�س��ام  ع��ن 
اعاميني  طري��ق 
�س��طني  نا و
كيني  في�س��بو
خ��ال  م��ن   ،
ته��ا  ا و د اأ
ال�س��تخباراتية 
مي��ة  عا لإ ا و
�س��ية  ل�سيا ا و
املجتم��ع  ومنظم��ات 
فيه��ا  ت���رط  الت��ي  امل��دين 
الكثري من ال�سخ�س��يات اليمنية 
احل��رب  يف  ال�س��عودية  م�س��روع  لتمري��ر 
عل��ى اليمن اول وخروجها بع��د كل ذلك الإجرام والقتل 

والدماء مباء الوجه ثانيا ..

يا �س��ام، ل يوجد اي عقل واي منط��ق يقبل بهذا الراأي 
يف الع��امل املوؤي��د لل�س��عودية، فم��ا بالكم بوع��ي املقاتل 
اليمن��ي وقي��م ال�س��عب اليمن��ي العظي��م املنت�س��ر ملدة 
عامني ون�س��ف والذي �س��رب و�س��مد وحت��دى وحارب 
وقاتل واأنت�سر، وما بالكم مب�سروع عامني لقرار القيادة 
ال�سيا�س��ية اليمنية املواجهة للعدوان واملمثلة بخطابي 
ال�س��يد عبدامللك الأخريين، امل�س��روع الذي كان ول زال 
و�س��وف يبقى اأكرب واقوى واعتى من اي حيله ومن اي 
م�س��روع وم��ن اي كذبه ومن اأي �سيا�س��ه ومن اأي اإعام 
يقوم به العدو ال�س��عودي واأدواته ورجال ا�ستخباراته 

واإعامه ومنظماته .. 
هنا واإذا اأراد العدو ال�سعودي اإن يخرج من هذه املحنه 
وه��ذه الهزمي��ة، الذي مل يعد ماء يف م��اء حياء يف وجهه 
بل اأ�س��بح ماء دمامل وقيح، فما عليه �س��وى ال�ست�سام 
واإع��ان هزميت��ه ف��ورا وانت�س��ار اليمن، ل يوج��د اأمام 
العدو ال�س��عودي خيار اآخر لن قرار النت�س��ار اليمني 
اأ�س��بح قدر وهدف ووعي وقيم وم�سروع كل ميني، وقد 
مت اتخاذ هذا القرار اليوم، بوعي وقيم وم�س��روع اللقاء 
ب��ني ال�س��يد والزعي��م، وح�س��ود 21 �س��بتمرب، وبعودة 
رجال اهلل والوطن الى التقدم وال�س��يطرة وق�س��ف عمق 
اأرا�سي العدو ال�س��عودي واقتحام مع�سكراته والتنكيل 
بجي�سه ومرتزقته واإطاق ال�سواريخ الى عا�سمته وما 

بعد بعد عا�سمته.. 
ه��ذا الق��رار اليمن��ي ه��و ق��رار انت�س��ار، وعل��ى العدو 

ال�س��عودي اإن يع��رف ويع��ي جي��دا ان اي اأداه له واأي 
خمرب معه واأي جا�س��و�س يعمل ل�س��احله واي �سحفي 
او نا�س��ط او مف�سبك مل يعد يقيده، او ميكنه ان يغري يف 
امل�س��هد �س��يئا او ان يوؤثر ب�سيء، لآنه بب�س��اطه �سديده 
كانت مهمة هوؤلء اجلوا�س��ي�س ومن��ذ بداية العدوان او 
منت�س��فه هي مترير م�س��روع العدو ال�س��عودي بهزمية 
وتفتي��ت اليمن وتق�س��يمه من خال ه��ذه احلرب، وبعد 
ذلك اإخراج العدو ال�س��عودي مب��اء الوجه وعدم حتمله 
العقاب على جرائمه وتبعات ما دمرته حربه وح�س��اره 
..  وبانت�س��ار �س��مود وحتدي و�س��رب ال�س��عب اليمني 
ف�س��ل م�س��روع واأجندة العدو ال�س��عودي وجوا�سي�سه 
وقي��م  بوع��ي  وثاني��ا  اول  ه��ذا  ومنظمات��ه،  واإعام��ه 
وم�س��روع ومبادئ وثب��ات واإميان وم�س��ئولية القيادة 
اليمني��ة املمثل��ة بال�س��يد القائ��د عبداملل��ك احلوث��ي و 
زعي��م املوؤمتر �س��الح تك�س��رت وتبخ��رت كل خمططات 
وحيل وموؤامرات م�س��اريع اإذناب وجوا�سي�س وخدامي 

واإعاميي ونا�سطي ومثقفي اآل �سعود.. 
الي��وم وبع��د عام��ني ون�س��ف م��ن ال�س��مود والتح��دي 
ال�س��يد  وخطاب��ات  اليمن��ي  والنت�س��ار  واملواجه��ة 
عبداملل��ك احلوث��ي والزعي��م �س��الح ورئي���س املجل���س 
ال�سيا�سي �س��الح ال�س��ماد، املتزامنة مع تقدم واقتحام 
و�س��يطرة رجال اجلي�س واللجان يوميا على مع�سكرات 
ومواقع العدو ال�س��عودي ومرتزقته وداخل الأرا�س��ي 
ال�س��عودية واإطاق ال�س��واريخ البال�س�ستيه، �سواريخ 

مينية وتطوير ميني و�س��ناعة مينية، تدك املع�س��كرات 
واملواقع والقواعد الع�سكرية ال�سعودية يف كل جبهه .. 
اليوم بتنا نعرف جميعا ان مركز الخراق الذي �سنعه 
رجال خمابرات اآل �س��عود وحلفائهم �سيا�س��يا واعاميا 
واقت�س��اديا ومنظمات ومف�سبكني ا�س��بح مك�سوف ومل 
يعد له اي دور او تاأثري، ول ابالغ اإذا قلت ان هذا املركز 
الإ�س��تخباراتي نف�س��ه الي��وم اأ�س��بح يعمل �س��د العدو 
ال�س��عودي نف�س��ه لينجو بنف�س��ه وبجلدة من العقاب او 

ليخفف عنه العقاب او ليدفع عن نف�سه اي �سبهه.. 
اليمن تنت�س��ر واملقاتل اليمني ينت�س��ر وال�سعب اليمني 
ينت�س��ر، والقي��ادة ال�سيا�س��ية تنت�س��ر، ول��ن ير�س��ى 
املقاتل اليمني وال�س��عب اليمني والقيادة ال�سيا�س��ية ال 
بالنت�س��ار كق��در وخي��ار، فبعد عامني ون�س��ف من هذا 
العدوان وخمططاته وجرائمه وتواطوؤ العامل كله معه، 
ل يه��م ول يوؤث��ر عم��ل جوا�س��ي�س خمابرات اآل �س��عود 
وحلفائه الدوليني طاملا وقد ا�سبحوا مك�سوفني واأنتهى 
تاأثريه��م على تق��دم املقاتل اليمني يف احل��دود واطاق 
ال�س��واريخ على قواعد العدو ال�س��عودي، ما يهم هو ان 
قرار عقاب العدو ال�س��عودي واإلزامه بدفع ثمن اإجرامه 
ودناءت��ه وخ�س��ته وحرب��ه وح�س��اره وجتويع��ه له��ذا 
ال�س��عب اليمني العظيم، قرار ثابت ورا�سخ ومزروع يف 
عق��ل وفكر وقلب )وعي وقيم وم�س��روع( املقاتل اليمني 

وال�سعب اليمني والقيادة اليمنية املواجهة للعدوان.

لع��ل البع�س ل يعي م�س��توى احلملة الع�س��كرية التي �س��نها 
اجلي�س ال�سعودي واملرتزقة على مدينة الربوعه التي ي�سيطر 
عليها رجال اجلي�س واللجان ال�سعبية.. لكن ل ن�سيب للجي�س 
ال�ط�اط امام لي�ث �ش��ربت ال�شجاعة والرج�لة من مهدها .. 
فعلى امل�س��توى الربي �س��ارك ت�س��كيات من احلر�س الوطني 
والقوات اخلا�سة والقوات الربيه حظيت هذه القوة املهاجمة 
من اربعة حماور باجتاه �س��مال مدينة الربوعه حظيت بتمهيد 
ن��اري مدفعي و�س��اروخي م�س��احي غزير جدا قب��ل انطاقها 
م��ن اجل من��ح اجلن�د وال�ش��باط ال�ش��ع�ديني واملرتزقة ثقة 
وطماأنينة للتحرك يف تنفيذ الهجوم �س��بق ذلك وتزامنا اي�س��ا 
حتلي��ق طائ��رات الدرونز لنقل املعركة بال�س��وت وال�س��ورة 
ولي�س هذا فح�س��ب بل �س��نت املقاتات احلربية غارات جويه 
جت��اوزت الربع��ني غ��اره جوي��ه اي�س��ا �س��اركت مروحي��ات 
البات�سي وب�سوره م�س��تمرة ومكثفه لتحقيق ال�سناد الناري 
اجل��وي الكام��ل ..والغاية ه��ي ا�س��تعادة مدين��ة الربوعه او 
اجزاء منها او حميطها ال�سمايل-ال�س��رقي -الغربي كحد ادنى 

... فماذا حدث:
ا�سطدم اجلي�س ال�سعودي ومرتزقته باأ�سود اجلي�س واللجان 

ال�س��عبية الذين فاجئوهم بنريان جارفه من كل حدب و�سوب 
حيث خا�س رجال اجلي�س واللجان املعركة بكل ب�س��الة وعزم 
واراده و�س��جاعة و�س��رب وثبات ل نظري له ول�سك ان الفارق 
العددي يف القوه الب�س��رية الى جانب التفوق الت�سليحي كانت 
ادوات تفوق للغزاة واملرتزقة ولكن الروح املعنوية والنف�سية 
والعزمية القتالية كانت �س��اح مقاتلي اجلي�س واللجان وهذا 
ما يفتقر اليه الغزاة واملرتزقة مما جعل املعركة مقلوبه راأ�س 

عقب ل�سالح رجال اجلي�س واللجان 
وم��ن ه��ذا املنطل��ق تخ�س��بت ار���س املعرك��ة بدم��اء الغزاة 

واملرتزقة واعتلى الدخان 
من الليات املحرقة و�س��ارفت املعركة عل��ى النتهاء بهزميه 
�س��احقه ماحقه للغزاة واملرتزقة واكت�سف اجلي�س ال�سعودي 
واملرتزق��ة حج��م اخل�س��ائر الب�س��رية والت�س��ليحية وعجزهم 
يف حتقي��ق تق��دم ميداين مم��ا اجربهم على الن�س��حاب بكل ذل 
وهوان وخ�س��ران مبني واعتلى غبار املعركة بانت�س��ار ميني 
كب��ري ومه��م ومبنطقة ح�سا�س��ة ج��دا وه��ي منطق��ة الربوعه 

مبنطقة ع�سري....
ماحظه... ما �س��بق ذكره يك�سف ان هجوم اجلي�س ال�سعودي 

ومرتزقت��ه ُنف��ذ وف��ق ا�س��راتيجية الن��ريان اجلارف��ة وهذه 
ال�س��راتيجية الع�س��كرية هي ا�سراتيجية �س��وفيتيه طبقها 

اجلي���س الحم��ر يف افغان�س��تان يف الق��رن املا�س��ي 
الوق��ت  يف  �س��وريا  يف  الرو�س��ي  واجلي���س 

ا�س��راتيجية  اخط��ر  وتع��د  احلا�س��ر 
هجومي��ه تنفذه��ا جيو���س نظامي��ه 

يف م�س��رح احل��رب ولك��ن عيبه��ا 
الوحي��د ان زمنه��ا ق�س��ري ج��دا 
لأنه��ا تنف��ذ عل��ى حتقي��ق هدف 
اجلي���س  ه��دف  وكان  واح��د 
ال�س��عودي واملرتزقة ا�ستعادة 

مدين��ة الربوع��ه ب�س��كل خاطف 
لك��ن اله��م م��ن كل ذل��ك ويعترب 

ال�س��عودي  للجي���س  �س��دمه 
ومرتزقت��ه ان ق��ادة ومقاتلي اجلي�س 

بجبه��ة  املرابط��ني  ال�س��عبية  واللج��ان 
الربوعه ادركوا ان الهجوم منذ بدايته �سيكون 

بغزاره ناريه جويه وبريه كبريه لتنفيذ هجوم ع�سكري 

خاطف لذل��ك ا�س��تخدموا نف�س ال�س��راتيجية ولك��ن دفاعيه 
مركّزه ت�س��تهدف مفا�سل الهجوم املحورية ب »نريان ار�سيه 
جارف��ه ومفاجئ��ة« اف�س��لت روحي��ة الهج��وم ثم 
تكتيك الهجوم ثم �س��ّلت حت��ركات اجلنود 
ومرتزقته��م  ال�ش��ع�ديني  وال�ش��باط 
ومزق��ت �س��فوفهم املهاجمة ولي�س 
هذا فح�س��ب ب��ل كان��ت املدفعية 
وال�س��اروخية  املج��رورة 
ن��اري  ا�س��ناد  اليمني��ة متن��ح 
بعي��د امل��دى ا�س��تطاعت فرق 
وب��كل  احلرب��ي  ال�س��تطاع 
اب��داع واحرافي��ه ان تر�س��ل 
الإحداثي��ات الع�س��كرية لتمركز 
القوات ال�سعودية ومرتزقتها بكل 
دقه وب�سرعه زمنيه غري عاديه وهنا 
كان احل�س��م وكان��ت النتيجة وانت�س��ر 

اليمن وهزمت ال�سعودية .....
اليمن ينت�سر

ال��وط��واطفي معركة الربوعة.. درس عسكري وهزمية  قاسية .. السعودي  اجليش  فيه  تعّلم 
 أن ال��رج��ول��ه ف��ي احل���رب غ��ائ��ب��ه ع��ن��ه...
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اخ��ذ اهلل عل��ى العلم��اء ان يه��دو الى �س��واء احلق 
وبيان الر�س��د وان ل يقاروا على كظة ظامل ول �سغب 
مظل��وم وان يكونوا يف مقدمة املجاهدين يف �س��بيل اهلل 

بالكلمة واملوقف والفعل.
عن دور العلماء حتدث العامة عبدالرحمن �سم�س 
الدي��ن قائ��ًا » لقد ق��ام العلماء بدور كب��ري يف املرحلة 
املا�س��ية يف مواجه��ة ت�س��رفات الفار ه��ادي وما تاه 
م��ن تاأييد العلماء بالت�س��عيد الث��وري وادانتهم لرفع 
الدعم عن امل�س��تقات، وهي اجلرعة التي فر�سها نظام 
الف��ار هادي وحني حتركت اجلم��وع الى حميط امانة 
العا�ش��مه واعت�ش��م اأبن��اء اليم��ن مطالبني باإ�ش��قاط 
اجلرع��ه واحلكوم��ه ، كان للعلم��اء دور كب��ري وبارز 
يف حت�س��يد جماهري ال�س��عب وتذكريهم مب�سوؤوليتهم  
والرتق��اء  معنوياته��م   ورف��ع  قلوبه��م  وتثبي��ت 
بب�سائرهم يف �سحة و�سرورة التجاوب مع توجيهات 

وار�سادات قيادة الثورة .
لق��د كان م��ن ابرز تل��ك املواقف والتي له��ا دلله ان 
رمزي��ة �س��اة اجلمع��ه الت��ي كان يح�س��رها مئ��ات 
اللف يف �س��ارع املط��ار عل��ى مدارع��دة جم��ع كان 

خطيب اجلمعة وامامها ال�س��يخ �س��هل ب��ن عقيل مفتي 
تعز وال�س��يخ خمتار ال�سالعي وال�سيخ عدنان اجلنيد 
وال�س��يخ حممود حم�س��ن والدكتور ط��ه املتوكل وهم 
علم��اء من خمتل��ف التوجه��ات كان العلم��اء يزورون 
�ساحات العت�س��ام فيخطبون ويحا�سرون ويزورون 
القبائ��ل فيحفزونه��م للح�س��د والدع��م ، وهك��ذا ج��اء 
يوم الن�س��ر 21 من �س��بتمرب وعلماء اليم��ن يواكبون 
الح��داث مبواقف التاأيي��د ومواقف الإدان��ة للجرائم 
الت��ي يرتكبها الع��دوان والتب��ني عند اللزوم اأي�س��اً ، 
ولذلك فقد بداأ العدوان با�س��تهداف م�س��اجد ا�سا�س��يه 
لقتل اكرب قدر من العلماء املجاهدين فا�ستهدف جامع 
بدر واحل�سحو�س ب�سنعاء وجامع المام الهادي عليه 
ال�س��ام ب�سعدة ولكن اهلل خيب اآمالهم يف جامع المام 
الهادي عليه ال�س��ام ، اما جامعا  بدر واحل�سو�س فقد 
ا�ست�س��هد فيهم��ا الكثري من العلم��اء كالدكتور العامة 
املرت�س��ى ب��ن زي��د املحط��وري والقا�س��ي العام��ة 
عبدالاه الكب�س��ي والقا�س��ي العامة عبدامللك املروين 

والقا�سي العامة عمار حزام الاعي وغريهم كثري.
 وعن دور العلماء من��ذ بداية العدوان قال العامة 

�سم�س الدين » عندما بداأ العدوان كان العلماء �سباقني 
يف الدف��ع بالنا�س للجهاد والتحرك للجبهات ومواجهة 
احلرب الإعامية والتظلي��ل وزار العلماء املحافظات 
يف حم��ات متعددة حل�س��د املواطن��ني ورفد اجلبهات 
بامل��ال والرج��ال كم��ا زار العلم��اء اجلبه��ات فرفعوا 
معنويات املجاهدين الأبطال وكان لهم ادوارا مواكبة 
ملجريات العدوان فاأ�س��درت رابط��ة علماء اليمن عدة 
بيانات للتو�س��يح واملواكبة وف��وق ذلك دعى العلماء 
يف اوق��ات معينه الى فعاليات حمدودة لتفنيد دعايات 
العدو، فمثًا دعت الرابطة الى عدة ندوات وفعاليات 
م��ن اهمها دعوتها ملوؤمتر علماء اليمن للرد على مزاعم 
ال �سعود ل�ستهداف اليمنيني ملكة املكرمة بال�سواريخ 
وار�س��ال  للعلم��اء  بيان��ات  ا�س��دار  البال�س��تية، ومت 
ر�س��ائل الى خمتلف اجلهات لتو�سيح واقع احلال كما 
قام وفد من العلم��اء ودكاترة اجلامعات بزيارة كثري 
م��ن دول الع��امل خال ف��رة العدوان برئا�س��ة رئي�س 
رابط��ة علم��اء اليمن مفت��ي الدي��ار اليمني��ة ، فزاروا 
ع��دة دول و�س��رحوا لعلمائها حقيق��ة مايجري باليمن 
م��ن ظل��م وعدوان لمربر ل��ه ، وقد ا�س��اد قائد الثوره 
ال�س��يد العلم عب��د امللك بن بدر الدي��ن احلوثي حفظه 
اهلل تعال��ى بجهود العلم��اء وماقاموا به م��ن ادوار يف 
ع��دة كلمات له لي�س ذلك فح�س��ب بل حترك الكثري من 
العلم��اء من حماريبهم واماكن درا�س��تهم وتدري�س��هم 
وانطلقوا الى اجلبهات مواقع العز وال�سرف وخا�سو 
يف �س��بيل اهلل غم��ار املناي��ا، فا�ست�س��هد الكث��ري منه��م 
وج��رح البع�س وليزال الكث��ري منهم مرابطا وليزال 
اأي�ساً دور العلماء م�ستمرا وممن ا�ست�سهد من العلماء 
يف مواط��ن الع��ز وال�س��رف العام��ه ال�س��هيد في�س��ل 
عاط��ف من علم��اء اجلامع الكبري وال�س��هيد القا�س��ي 
احمد ح�س��ن اجل��رب والعامه ال�س��هيد وائل العلوي 
، والعامة ال�س��هيد احمد مفنت والعامه ال�س��هيد عبد 
الق��ادر قاري��ه، والعام��ه ال�س��هيد احم��د عل��ي حمود 
عبا���س املوؤي��د والعام��ه ال�س��هد عل��ى حمم��د حمم��د 
املن�س��ور والعامه ال�س��هيد اح�س��ن بن علي احلمران 
والعامه ال�سهيد حممد جممل والقا�سي ال�سهيد حممد 
ح�س��ني الهنومي، وقب��ل ايام ووري ال��رثى العامه 
ال�سهيد جنيب �س��الح احليمي وغريهم كثري ر�سوان 

اهلل عليهم .

ويف رده عل��ى �س��وؤال ع��ن دور العلم��اء املنتظ��ر يف 
املرحل��ة القادم��ة ق��ال » اأما ع��ن املرحل��ه القادمه فا 
�س��ك اننا نواجه مع�سكر قرن ال�سيطان واغلب ا�سلحة 
ال�س��يطان هي الغراء والت�س��ليل والغواء والتزيني 
وقل��ب احلقائ��ق وهي جبه��ة خطريه لب��د ان يتحرك 
العلم��اء يف مواجهته��ا والقيام مبا افر���س اهلل عليهم 
جتاهها ، وميكن تق�س��يم حترك ال�سعب اليمني قاطبة 
ويف طليعته العلماء يف مواجهة هذا العدوان الغا�س��م 

من خال التحرك اجلهادي يف المور التاليه :
اأول: عل��ى م�س��توى تعزيز اجلبه��ه الداخلية وبث 

مقومات ال�سمود اليماين وذلك من خال: 
كل  يف  والثقافي��ة  التوعوي��ة  اجلبه��ه  قي��ادة   -
ماحتتاج��ه م��ن تعزي��ز ال�س��مود وف�س��ح املعتدي��ن 
وبي��ان اأهدافهم الجرامي��ة وخمططاتهم ال�س��يطانية 
وم�س��اريعهم  اجلهنمية ، لتت�س��ح حقائق م�ساريعهم 
وطبيع��ة عدوانه��م للنا�س ق��ال تعالى وكذلك نف�س��ل 

اليات ولت�ستبني �سبيل املجرمني .

- التب��ني للنا���س بوجوب جه��اد املعتدين والغزاة 
املحتلني وامل�ستعمرين اجلدد وان التكا�سل او التثاقل 
خط��ري عل��ى النا�س يف دينه��م ودنياه��م واخرتهم قال 
تعالى،،ال تنفروا يعذبكم عذابا اليما وي�س��تبدل قوما 

غريكم ولت�سروه �سيئا واهلل على كل �سي قدير.
- ربط املجتمع اليمني باهلل تعالى وب�ساح الميان 
وال�س��رب الذي يبعث على القوة وال�س��مود امام قوى 
الع��دوان واأدوات الغزو والحتال يف اليمن واملنطقه 
ال��دول  م��ن  »وغريهم��ا  والم��ارات  »ال�س��عوديه   ،
املتولية لليهود والن�س��ارى ، فمهما كانت قوتهم فاهل 
اليم��ن اقوى منه��م باهلل وب�س��اح الميان ق��ال تعالى 
ول تهنواولحتزن��وا وانتم العل��ون ان كنتم موؤمنني 
،،وق��ال �س��بحانه فاتهن��وا وتدعوا الى ال�س��لم وانتم 

العلون واهلل معكم ولن يركم اأعمالكم .
- ح�س��د كل النا���س الى جبه��ات الن��زال والتحرك 
املي��داين حلثهم على النف��ري العام ا�س��تجابة لقول اهلل 
تعال��ى ،، انف��روا خفاف��ا وثق��ال وجاه��دوا باموالكم 
وانف�س��كم يف �سبيل اهلل ذلكم خريا لكم ان كنتم تعلمون 
.- توعي��ة املجاهدي��ن باجله��اد ال�س��رعي وا�س��اليبه 
الت��ي  ال�س��رعيه  الق�س��ايا  اه��م  ومعاجل��ة  وطرق��ه 

تواجههم .
- رف��ع معنويات املجاهدين بالزي��ارات واللقاءات 
التدريبي��ه  املراك��ز  ويف  اجلبه��ات  يف  واملحا�س��رات 
وتقوي��ة عزائمه��م وتذكريه��م بث��واب جهاده��م وم��ا 
ينتظرهم من ف�سل وفاح مقابل جهادهم وم�سابرتهم 
ورباطه��م ق��ال تعال��ى ،،يايها الذي��ن اآمنوا ا�س��ربوا 

و�سابرو ورابطوا واتقوا اهلل لعلكم تفلحون.
- دع��وة وحث املجتم��ع يف اجلبه��ة الداخلية على 
التما�سك والعت�س��ام بحبل اهلل والتحذير من الوقوع 
يف �س��رك دعوات الفرقة والفتن��ة الداخلية والوقوع يف 
التنازع او القتال رياء اوبطرا اوع�س��بية بل يف �سبيل 
اهلل ون�س��رة لل�س��عب اليمن��ي املظلوم وامل�ست�س��عف 
من قب��ل انظمة اجلور والعمالة ودول ال�س��تكبار قال 
تعال��ى واطيع��وا اهلل ور�س��وله ولتنازعوا فتف�س��لوا 
وتذه��ب ريحك��م وا�س��ربوا ان اهلل م��ع ال�س��ابرين ، 
ولتكون��وا كالذي��ن خرج��وا م��ن ديارهم بط��رًا ورئ 
النا���س وي�س��دون ع��ن �س��بيل اهلل واهلل مب��ا يعمل��ون 

حميط .

العالمة املفتي عبد الرحمن شمس الدين ل� »احلقيقة«:

يجب على العلماء أن يهدو إلى سواء احلق وبيان الرشد
حاوره  / في����ص������ل م������ده�������ش    

تع������ددت جبه������ات املواجهة العس������كرية م������ع قوى العدوان الس������عودي األمريك������ي على الش������عب اليمني ، 
جبه������ة عس������كرية ويقوده������ا أبطال اجلي������ش واللجان الش������عبية في مختلف خط������وط املواجه������ات ، وجبهات 
سياس������ية وإعالمي������ة وإقتصادية ، وجبهة ديني������ة ثقافية ويقودها رجال العلم والدع������اة واملثقفن ، وهذه 
اجلبه������ة ه������ي محور إهتمامنا هنا في هذا العدد ..بال ش������ك لرجال العلم والفكر دور ب������ارز ورمبا يعد األبرز 
في مواجهة العدوان الس������عودي األمريكي ، وعلى مس������تويات عدة ، س������وا ما هو مباشر ميداني مع املجتمع 

، ومساند ألبطال اجليش واللجان الشعبية في خطوط املواجهة ، أو في ما يتمثل بعقد اللقاءآت  
 الدوري������ة له������م ، وإتخاذ عدد من اإلج������راءآت واملواقف ومبا يعزز صمود الش������عب اليمن������ي وأبطال اجليش 

واللجان الشعبية في مواجهة العدوان السعودي األمريكي وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني .
صحيف������ة احلقيق������ة أجرت حوار خ������اص مع العالمة عب������د الرحمن ش������مس الدين عن العلم������اء ورجال فكر 
ف������ي مواجه������ة الع������دوان حيث اوضح بأن الل������ه اخذ على العلماء ان يهدو الى س������واء احلق وبيان الرش������د وان 
ال يق������اروا على ش������ظت ظالم وال س������غب مظل������وم وان يكونوا في مقدم������ة املجاهدين في س������بيل الله بالكلمة 

واملوقف والفعل.

القبيل������������ة اليمني����������ة .. شج��������������رة اخلل���������د..
ُث��������ق��������ل ج���������ه���������ادي وع���������ط���������اء إن�������س�������ان�������ي ل��������ذل��������ك ح��������ف��������رت ع�����ظ�����م�����ت�����ه�����ا ف���������ي س��������ج��������الت ال��������ت��������اري��������خ ال�������ع�������امل�������ي..

مراحل الزمن دّونت جمدها اخلالد .واجلغرافيا خّطت بطولت 
ابنائها بحروفاً من ذهب. الزمان واجلغرافيا ي�س��هدان لها بوفائها 
وت�س��حياتها واهلل خ��ري ال�س��اهدين.. �س��انت الثغ��ور ب�س��هدائها 
وع��ربت احلدود ب�س��واعد رجالها. اثن��ى عليها النبياء والر�س��ل 
وخريهم و�س��يدهم خري النام �س��يدنا حممد عليه اف�س��ل ال�ساة 
وال�س��ام وعلى اله .جتلت حروف ال�سعر العربي الف�سيح ب�سدق 
وعدها وولئها للحق وخري ال�سعر على ل�سان الو�سي الزكي مولنا 
المام علياً عليه ال�س��ام . ُخُلق دوره��ا الكرم ومبداأ عهدها الوفاء 
و�سلوك حربها الباأ�س ال�سديد ..القبائل اليمنية قيم عربيه ا�ساميه 
ا�سيله و�ساحبة ال�سطفاف الوطني الذهبي التاريخي . ل تدخل 
حربا ال �س��اخمه ول تختمها ال منت�سرة ..عجزت امرباطوريات 
حفرت عظمتها يف �س��جات التاريخ ان تواجه القبيلة اليمنية واي 
امرباطوريه تغامر مبواجهتها ت�س��حق م��ن اخلارطة ..لذلك جند 
القبيل��ة اليمني��ة حف��رت عظمتها يف �س��جات التاري��خ القليمي و 
العامل��ي. .لأنها جيو�س اليمن الكا�س��رة يف �س��احات الوغى واليمن 
ه��و القبائل واأي بل��د غابت عنه القبيلة وا�س��بح بلد مدين فهو بلد 
عنكبوتي زجاجي ه�س طم�ست معامل احل�سب والن�سب والأ�سالة 
واملكانة واحل�سارة والتاريخ منه .وُيعد ال�سعب املدين �سعب ه�س 
متزقه ا�سعف رياح تغيري وت�سرده باأ�سقاع الدنيا.. ولطاملا يروج 
خ��راف ال�س��تعمار مفاهيم فا�س��ده و خبيثة ان التخلف والف�س��اد 
والظلم والفقر �سببه بقاء ال�سعب قبلي ومل يتحول الى �سعب مدين 
او متح�س��ر. ولكن احلقيقة الدامغة ان التح�سر والتطور والتقدم 
ي�س��نعه النظام العادل النزيه امل�ستقل الواعي اأما التخلف والفقر 
واجله��ل ي�س��نعه النظ��ام املتخلف الفا�س��د املرته��ن .. ان الغرب 
ال�س��تعماري �س��ن حروب خبثه واجرامه وحقده على القبائل يف 

خمتلف بل��دان العامل العربي وال�س��امي �س��اعيا بالت��ه احلربية 
والإعامية والفكرية ب�س��ورة مبا�سرة او غري مبا�سره الى تدمري 
وت�س��ويه وتفكيك القبيلة التي ت�س��كل روح ال�س��لم و نواة التوحد 
ومفتاح المان ال�س��راتيجي والة احلرب الدفاعية التي هي درع 
الوطن وخزان ب�س��ري يتمي��ز بالروح القتالية والباء وال�س��موخ 
والع��زة والكرامة والأ�س��الة ..لطامل��ا كانت و�س��تظل القبيلة هي 
موؤ�س�سة �سعبيه دفاعيه. حتمي القيم والخاق واملبادئ والثقافة 

والهوية والعادات والتقاليد من الفول ….
القبيل��ة اليمنية ه��ي دومينو احلياه العزي��زة ..ماكنة الوجود 
الكرمي ..روح الأ�س��الة .ب�س��ر الريادة.. م�س��مع ال�سمعة ال�سامية 
..لذل��ك حتت��ل القبيل��ة يف اليم��ن مكان��ة ب��ارزة يف هرمي��ة القيادة 
الثوري��ة والوطنية وه��ي الدومينو وهي ال�س��عب، وهي املجهود 
احلربي . وهي الهوية ول هوية حقيقيه �س��وى هوية القبيلة .هي 
موؤ�س�س��ه دفاعيه �س��عبيه كاملة وتاأثريها ال�سراتيجي يف ظروف 
احل��رب حم��وري ، لت�س��بح اإما حمركاً للح��رب الدفاعي��ة اأو قوة 
�س��لم يف يد الفاعلني املوؤثرين نتيجة الثقل الجتماعي وال�سيا�س��ي 
للقبيلة، وانت�س��ارها يف كافة املناطق اليمنية، توؤمن قيادة الثورة 
عل��ى العتماد الكل��ي على وعي ووطني��ة القبائل اليمني��ة للدفاع 
عن الوطن كونها خزان اجلي�س واللجان والمن الب�س��ري حلماية 
�س��يادة الوط��ن وهذا المي��ان انتج حت��رك تاريخي م�س��وؤول من 
قي��ادة الثورة من خال رفع الظل��م والتهمي�س عن القبائل اليمنية 
العزيزة وت�سحيح �س��ورتها واعادة مكانتها الوطنية والإقليمية 
والعاملي��ة ب��كل فخر واعت��زاز به��ا و الت��ي ت�س��تحقها كونها روح 
الت�س��حية وعم��اد الثورة والت�س��حيح من خال ن�س��ر الوعي بني 
ابنائه��ا وحل امل�س��اكل الثاأرية ومنحها ما ت�س��تحقه وهذا ما حدث 

والت��ي حظي��ت بالهتم��ام الكلي م��ن �س��ماحة قائد الثورة ال�س��يد 
القائ��د عب��د امللك احلوثي حفظه اهلل ون�س��ره الذي يحظى باحلب 
والوف��اء والخا���س املطلق م��ن القبائ��ل اليمنية العزي��زة التي 
مل�س��ت احلب والحرام والتقدير و الهتمام والن�ساف وال�سعي 
احلثي��ث يف ابراز دور القبيلة وت�س��حيح �س��ورتها ومواجهة من 
يحاربونه��ا وهذا م��ا عملته وتعمله قيادة الثورة ممثلة ب�س��ماحة 
قائد الثورة . لذا ا�سبحت القبيلة يف اليمن اليوم حا�سرة بقّوه يف 

خمتلف اجلبهات التي �سهدها اليمن اليوم 
خولن الطيال – بكيل -حا�س��د -مذحج وكل قبائل اليمن اليوم 
بعد ثورة21 �س��بتمرب مت ان�سافها ومنحها الدور الثوري ال�سرعي 
واملح��وري الوطن��ي املن�س��ود ال��ذي ت�س��تحقه فاأ�س��بحت هي يف 
�سدارة العام القليمي والعاملي ب�سورة م�سّرفه مر�سومه مبداد 

املجد والعزة والكرامة والأ�س��الة والباء وال�س��موخ واجل�سارة 
..حتي��ة حمبة ووفاء واخا�س وعرف��ان للقبائل اليمنية العزيزة 
الت��ي تعد خ��زان اليم��ن احلرب��ي والت��ي تخو�س ح��رب الجيال 
املفتوح��ة �س��د الغ��زاة واملرتزق��ة ول ت��كل ول مت��ل ول تراجع 
وامنا كل يوم يزداد عنفوانها و�سدتها وباأ�سها وهي يف رهان حربي 
مفتوح عقدت العزم ان تنت�س��ر بت�س��حياتها على اعداء الوطن يف 
كل م�س��رح ..ف�س��ام �س��ام على قبائل اليمن العزيزة .�س��ام على 
�س��هدائها وحماربيها و�سيوخها ووجهائها وكل منتمي اليها .�سام 
على التاريخ الذي كانت جوهره وروحه وجمده فبها اليمن حتدى 
العامل وبها انت�س��ر اليمن على حتال��ف العدوان القليمي والدويل 

وبها �سينه�س اليمن العزيز..والعاقبة للمتقني.
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ي�������ن�������ق�������ل�������ب�������ون«جرائمالعدوان م��������ن��������ق��������ل��������ٍب  أي  ظ���������ل���������م���������وا  ال�������������ذي�������������ن  »وس���������ي���������ع���������ل���������م 

< األمم املتحدة أداة لشرعنه املجازر وخدمة للعدوان على اليمن

عــدوان اأمريكي �ســعودي اإجرامي �ســافر م�ســتمر يف عنجهيته 
وظلمــة وطغيانه, بقتل النف�ــس التي حرمها اهلل دون اأي وجه 

حق, وما يريده حتالف ال�ســر هو اإبادة جماعية لهذا ال�سعب 
اليمنــي دون مراعاة حتــى االأبرياء من االأطفال والن�ســاء, 

وتدمــر كل مقومــات احليــاة, متن�سلــن عــن كل االأخالق 
والقيم التــي تت�سم  بها احلروب, )ُيِريــُدوَن ِلُيْطِفُئوا ُنوَر 

ُ ُمِتــمُّ ُنــوِرِه َوَلْو َكــِرَه اْلَكاِفُروَن( ..  ِ ِباأَْفَواِهِهــْم َواهللهَّ اهللهَّ
)َو�َسَيْعَلُم الهَِّذيَن َظَلُموا اأَيهَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن(..

قبائل مينية حتمل الس������عودية »العيب األس������ود« وتدين جرائمها ضد اليمنيني
رص���د ج��رائ��م ال���ع���دوان األم��ري��ك��ي ال��س��ع��ودي وامل��ن��اف��ق��ن م��ن ي���وم األرب���ع���اء 29 ذي احلجة 
1438ه� املوافق 2017/9/20م .. إلى .. يوم األربعاء 7محرم 1439ه� املوافق 2017/9/27م

جرائم العدوان دليل واضح وصريح على 
فشله وهمجيته وسقوطه

● طريان العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�سن غارتني على مديرية نهم
● غارتان لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي على مع�سكر احلفا

● 5 غارات لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي على مع�سكر جربان مبديرية 
�سنحان

بالعا�سمة  احلفا  منطقة  على  ال�سعودي  الأمريكي  العدوان  لطريان  غارات   3  ●
�سنعاء

●غارتان لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي ا�ستهدفت منطقة بران مبديرية نهم

؟اليمن .. جرائں ضد اإلنس������انية 

منطقة  يف  املواطنني  منازل  ا�ستهدفت  غارات   8 �سحايا  ح�سيلة   ●
القدم باحل�سوة اإلى 3 �سهداء و6 جرحى

خيام  على  غ��ارات   6 ي�سن  ال�سعودي  الأمريكي  العدوان  طريان   ●
للبدو يف منطة مرر مبديرية كتاف

● 6 غارات لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي على مديرية الظاهر
بركان  منطقة  على  ال�سعودي  الأمريكي  العدوان  لطريان  غارة   ●

مبديرية رازح
احد  �سيارة  على  ال�سعودي  الأمريكي  ال��ع��دوان  لطريان  غ��ارة   ●

املواطنني يف منطقة اآل الزماح مبديرية باقم
ال�سعودي على جبل ال�سمع  ● 3 غارات لطريان العدوان الأمريكي 

مبحيط املدينة 
مندبة  منطقة  على  ال�سعودي  الأمريكي  العدوان  لطريان  غارة   ●

مبديرية باقم
�ساروخي  وق�سف  ال�سعودي  الأمريكي  العدوان  لطريان  غارتان   ●

ومدفعي �سعودي على مديرية �سدا احلدودية
لطريان  بغارة  اآخ��ر  واإ�سابة  واإم���راأة  ورجلني  طفل  ا�ست�سهاد   ●

العدوان الأمريكي ال�سعودي على منزل مواطن يف مديرية �سدا
● 3 غارات لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي على منطقة مندبة 

مبديرية باقم
�سدا  مديرية  يف  مواطن  منزل  على  الغارة  جرحى  اأحد  ا�ست�سهاد   ●

متاأثرًا بجراحه
�سبكة  ا�ستهدفت  ال�سعودي  الأمريكي  العدوان  لطريان  غارات   6  ●

الت�سالت وم�سروع املياه يف منطقة ولد م�سعود مبديرية �سحار
● غارتان لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي على مديرية �سدا

مياه  حفار  على  ال�سعودي  الأمريكي  العدوان  لطريان  غارات   3  ●
مبنطقة املهاذر مبديرية �سحار

● غارة لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي على مديرية �سدا
● غارة لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي على ج�سر منلة الرابط 

بني مديريتي منبه و رازح ما اأدى اإلى خروجه عن اخلدمة 
اآل  منطقة  على  ال�سعودي  الأمريكي  العدوان  لطريان  غ��ارات   3  ●

احلماقي ومنطقة مندبة يف مديرية باقم 
● غارة لطريان العدوان على منطقة طخية مبديرية جمز

● ا�ست�سهاد مواطن بنريان حر�س احلدود ال�سعودي يف وادي الرقو 
مبديرية منبه

جنوب  على  ال�سعودي  الأمريكي  ال��ع��دوان  لطريان  غ��ارات   7  ●
العوا�سي واملليل وخليقا مبديرية كتاف

منزل  على  غارتني  ي�سن  ال�سعودي  الأمريكي  العدوان  ط��ريان   ●
و�سيارة احد املواطنني يف منطقة احلماقي مبديرية باقم

●5 غارات لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي على مناطق متفرقة 
من مديرية باقم اإحداها ا�ستهدفت منزل اأحد املواطنني

●غارة لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي على منزل مواطن يف واد 
ي جيزان مبديرية منبه

●غارتان لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي على جبال العوا�سي 
ومنطقة ر�ساحة مبديرية كتاف

ق�سف �ساروخي ومدفعي للجي�س ال�سعودي على مناطق متفرقة من 
مديرية منبه

●طريان العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�سن 12غارة على مديرية 
باقم

●ق�سف �ساروخي على مزارع املواطنني يف منطقة اآل مغرم مبديرية 
باقم

●4 غارات لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي  على مع�سكر كهان
●طريان العدوان الأمريكي ال�سعودي يعاود ا�ستهداف مع�سكر كهان 

بغارة خام�سة
●غ����ارت����ان ل���ط���ريان ال���ع���دوان 

منطقة  على  الأمريكي  ال�سعودي 
الغور مبديرية غمر 

مديرية  اأبناء  من  مواطن  ●اإ�سابة 
احل����دود  ح��ر���س  ب���ن���ريان  رازح 

ال��رق��و  منطقة  يف  ال�����س��ع��ودي 
مبديرية منبه

ومدفعي  ���س��اروخ��ي  ●ق�����س��ف 
مناطق  ي�ستهدف  �سعودي 

مديرية  من  متفرقة 
�سدا

ارتكاب املزيد من املجازر لن تزيد وقود احلرب إال اشتعااًل صعدة

وحشية العدوان تصاعدت وتيرتها على نحو الفت في اآلونة األخيرة
● غارتان لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي جنوب �سرق مع�سكر خالد مبديرية موزع

● غارة لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي على اأحد الأحياء مبديرية ال�سلو وت�سرر عدد 
من املنازل وال�سيارات

● طريان العدوان الأمريكي ال�سعودي يلقي قنابل حمرمة يعتقد اأنها ف�سفورية على مديرية 
موزع                 ●ا�ست�سهاد طفل اإثر قذيفة اأطلقها املرتزقة على منزلهم يف قرية الكريفة عزله 

الذراع مبديرية �سرب املوادم
�شالة  مديرية  باحل�بان  االآيل  املخبز  ج�ار  م�اطن  منزل  فناء  على  هاون  قذيفة  ●�شق�ط 

ووقوع اأ�سرار مادية
●3غارات لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي غرب مدينة موزع اإحداها لطائرة بدون طيار

ت������ع������������������������������ز ص������������������������������������ن������������������������������������ع������������������������������������اء

ال�سعودي على  الأمريكي  العدوان  : ● 7 غارات لطريان  احلديدة 
مديرية اللحية

● ا�ست�سهاد مواطن يف غارة لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي 
ا�ستهدفت م�سجدًا يف جزيرة غراب

حلج :  ● ا�ست�سهاد مواطن مبنطقة ال�سريجة جراء اإ�سابته بقذيفة 
اأطلقها مرتزقة العدوان الأمريكي ال�سعودي على املنطقة

جيزان :  ● غارتان لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي على وادي 
جارة

اجلوف : ●طريان العدوان ال�سعودي الأمريكي ي�سن غارتني على 
مديرية امل�سلوب

●طريان العدوان ي�سن غارتني بالتزامن مع عملية هجومية للجي�س 
واللجان على التبة احلمراء ومواقع يف اخلنجر

الإب��ادة  ال��ع��دوان وح��رب  �سياق جرائم  امل��ج��ازر يف  ه��ذه  وت��اأت��ي 
اجلماعية التي ينفذها حتالف العدوان الأمريكي ال�سعودي الهمجي 
بحق اأبناء ال�سعب اليمني بعد اأن عجز عن تنفيذ خمططاته الدنيئة 

يف اليمن.

حجة  .. عواقب جسيمة ناجتة عن احلصار اجلوي والبحري والبري على اليمن

م���ح���اف���ظ���ات.. ج���رائ���م ال ت��غ��ت��ف��ر ب��ح��ق أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي

عسير .. ضحايا غارات العدوان في تزايد متواصل
● 8 غارات لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي على مدينة الربوعة

● طريان العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�سن 41 غارة على الربوعة
● طريان العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�سن 10 غارات على مدينة الربوعة

● اأكرث من 22 غارة للطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي على موقع �سهوة
● طريان العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�سن 33 غارة على مناطق متفرقة يف 

الربوعة
●طريان العدوان الأمريكي ال�سعودي ي�سن 6غارات على مدينة الربوعة

الربوعة  مدينة  على  غارة   13 ي�سن  الأمريكي  ال�سعودي  العدوان  ●طريان 
ومناطق متفرقة من مديرية باقم �سمال �سعدة

مأرب .. العدوان السعودي ميّثل إرادة أميركية وإسرائيلية
● 4 غارات لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي على مديرية حريب القرامي�س 
حريب  مديرية  على   ال�سعودي   الأمريكي  ال��ع��دوان  لطريان  غ��ارات   6  ●

القرامي�س خال ال�ساعات املا�سية
● 4 غارات لطريان العدوان الأمريكي ال�سعودي على مديرية �سرواح خال 

ال�ساعات املا�سية
●غارة لطريان العدوان ال�سعودي الأمريكي على مديرية �سرواح

●طريان العدوان ي�ستهدف �سيارة املواطن علي عبداهلل احمد �سجان مبنطقة 
الزغن مديرية �سرواح

ال�سعودي  الأمريكي  العدوان  طريان   ●
ي�سن 42 غارة على مديريتي حر�س و ميدي

الأمريكي  العدوان  لطريان  غارة   22  ●
ال�سعودي  على مديريتي حر�س و ميدي

العدوان  لطريان  غ��ارة   19 من  اأك��رث   ●
حر�س  مديريتي  على  ال�سعودي  الأمريكي 

و ميدي
الأمريكي  ال��ع��دوان  ل��ط��ريان  غ���ارة   ●
ال�����س��ع��ودي ع��ل��ى اجل�����س��ر ال��وا���س��ل بني 

مديريتي م�ستباأ و ك�سر
الأمريكي  ال��ع��دوان  لطريان  غارتان   ●
ال�سعودي على منطقة بني ح�سن يف مديرية 

عب�س
الأمريكي  ال��ع��دوان  ل��ط��ريان  غ���ارة   ●
ال�سعودي على �سعب اللنب يف مديرية بكيل 

املري
العدوان  لطريان  غ��ارة   20 من  اأك��رث   ●
حر�س  مديريتي  على  ال�سعودي  الأمريكي 

و ميدي
ال�سعودي  الأمريكي  ال��ع��دوان  ●ط��ريا 
املزرق مبديرية  ي�سن 3غارات على منطقة 

حر�س
ال�سعودي  الأمريكي  العدوان  ●طريان 
ح�سن  بني  منطقتي  على  غ��ارات   4 ي�سن 

والربوع مبديرية عب�س
ال�سعودي  العدوان  لطريان  غارات   9●

الأمريكي على منطقتي املزرق وفج حر�س
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استطالع / عاب���������������د حم��������زة
م�سى عام وعام وها هو العام الثالث ي�سارف على الإنتهاء منذ بداية 
الع��دوان الأمريكي ال�س��عودي الإماراتي على اليم��ن دون اأن يتحقق له 
حلم دخول �س��نعاء واجها�س الثورة واعادة الو�ساية اخلارجية على 
اليمن بل على العك�س من ذلك ا�ستطاع  ال�سعب اليمني ان ين�سف اأحامه 
ويف�سل موؤامراته ويك�س��ر هيبته وكربيائه بعد اأن اجتاز املقاتل اليمني 
ح��دوده وتق��دم يف عم��ق اأرا�س��يه  التي كان ل�س��حيفة احلقيقة �س��رف 
زي��ارة جزء منه��ا  يف جبهة جيزان حيث بداأنا زيارتنا بالنزول اإلى جبل 
مران مرورا باملاحيط ومنطقة املنزالة ومن ثم اجتياز احلدود باجتاه 
خط�ط النار اإلى جبل الدود وغاوية ومنها اإلى وادي جارة وم�ش��ارف 
قرية قمر حيث يرابط هناك الألف من اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية
كانت ال��ش��يلة ت�ش��ري بنا يف خط�ط فرعية وملت�ية �ش��ع�دا ونزوال 
وحت��ت ح��رارة ال�س��م�س كان ال�س��ائق يحدثن��ي ع��ن �س��ري املع��ارك 
والبطولت التي ي�س��طرها املجاهدين ول اأخفيكم اأين مل ا�ستوعب الكثري 
منها لن�سغايل بذكرياتي اخلا�سة يف تلك املناطق  ابان احلرب ال�ساد�سة 
يف ظه��ر احلم��ار واملنزالة وال��دود ودخ��ان عندما كنت م��ع املجاهدين 
نواجه باإمكانات �س��عيفة واعداد قليلة وعلى اأر�س م�س��احتها حمدودة  
اجلي���س اليمني من اجلن��وب واجلي�س ال�س��عودي بامكانات اغنى دول 
النفط من ال�سمال تذكرت ونحن ننتقل من منطقة اإلى اأخرى تلك احلرب 
والرعاية الإهية التي منحها اهلل للمجاهدين واإن ن�س��يت فلن ان�سى كيف 
دخلت ال�س��عودية احلرب بكل غطر�س��ة وكربياء بعد اأن نق�س��ت عهدها 
م��ع املجاهدين للمرة الأولى والثانية واأدخلت اجلي�س اليمني اإلى جبل 
دخان ليلتفوا على املجاهدين من اخللف وليكون ذلك ذريعة لها للدخول 
يف احل��رب مبا�س��رة واأذك��ر اأنه مبج��رد دخولها جتدد ع��زم املجاهدين 
وكاأن احل��رب ب��داأت لتوها يومه��ا مل يكتف املجاهدون بال�س��يطرة على 
جب��ل دخان ب��ل اقتحموا جب��ل الدود وجب��ل الرميح و�س��يطروا عليهما 

ال�سعودية ودخلوا اجلابري واجزاء وا�سعة من الأرا�سي 

ما بني احلرب 
السادسة وحرب 

اليوم في جيزان إليكم الفرق
يف ال�ساد�س��ة كم��ا قلن��ا كان عدد املجاهدي��ن حمدودا جله��م من جبل 
مران وما ن�س��بته 20% من املناطق املجاورة له م�س��ادر التمويل كانت 
حمدودة والأر�س التي يقاتلون عليها �س��غرية وحما�س��رة مقدمتها يف 
ال��دود ودخان واجلابري وموؤخرتها يف جبل مران اأما اليوم وبعد مرور 

8 �س��نوات عل��ى  تل��ك احلرب فق��د تغري كل �س��يء ع��دد املجاهدين 

ت�س��اعف ع�س��رات الأ�س��عاف واجلي�س اليمني واأبن��اء القبائل اليمنية  
الذين قاتلوهم بالأم�س ا�سبحوا اليوم يف مقدمة ال�سفوف يقاتلون معهم 
اجلي�س ال�س��عودي الأر�س  ا�س��بحت مفتوحة ووا�سعة بطول وعر�س 
اليمن مقدمتها يف جبل الدود ودخان وغاوية واحلثرية وقمر واجلابري 
وملحمة و�س��حراء ميدي وموؤخرتها وم�س��ادر متويله��ا ورفدها باملال 
والرج��ال يف تعز وب��اب املندب و�س��نعاء وماأرب واجلوف والبي�س��اء 
و�س��عدة وعمران واحلدي��دة و�س��واحل تهامة ويف الوق��ت الذي كانت 
ت�س��رب بكل قوتها وجربوتها ومبختلف اأنواع الأ�س��لحة مواقع ثلة من 
املجاهدين هاهي اليوم تواجه جي�س وجلان و�سعب بكامل عتاده وعدته 
متنيت واأنا اأ�ساهد ذلك العدد الكبري من املقاتلني وحجم الإنفاقات التي 
ت�س��رف عليهم وما ميتلكونه من عدة وعتاد ع�س��كري اأن ميتلك الطابور 
اخلام���س اجل��راأة على النزول اإلى ه��ذه اجلبهة اأو اأي جبهة �س��اء وما 
اأكرثها ليخجل اأول من نف�س��ه عندما يتحدث عن ف�ساد اأن�سار اهلل وثانيا 
ليع��رف حجمه ووزن��ه ويعلم باأن الزمن واملتغ��ريات قد جتاوزه بكثري 
وبالت��ايل يخرج من عامله الإفرا�س��ي ويعاي�س احلقيق��ة كما هي ل كما 

ت�سورها له �سبكات التوا�سل الإجتماعي .

تفحيطات أطقم حرس احلدود السعودي 
أختفت وبقيت قدم املقاتل اليمني. 

واأنا اأخطوا بقدمي داخل الأرا�سي ال�سعودية عادة بي الذاكرة اإلى ما 
قبل ثورة 21 �سبتمرب اإلى زمن تفحيطات اأطقم حر�س احلدود ال�سعودي 
عل��ى تل��ك الأر�س اليمنية الأ�س��ل وهي تط��ارد املواطن اليمن��ي وتقتله 

ب��دون ذنب اإل اأن��ه كان يبحث عن لقمة عي�س كرمي��ة لقد اأختفت تلك 
والتفحيطات  واملطاردة  ومل يبق��ى اإل ق��دم الأطقم 
�س��دره  عل��ى  اليمن��ي  جعبته ويف ميينه املقات��ل 

ق��اذف بندقيته وعل��ى عظمة كتفه  ت�س��مر 
بيج��ي  ر لأ وم��ا من يوم مير ا

وهن��اك  اإل 
م��ن  اأك��رث 
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عملي��ة قتالي��ة تتن��وع ب��ني كم��ني وهج��وم مباغت واغ��ارة وا�س��تهداف 
�ساروخي ومدفعي لقد ا�ستطاع مبهاراته القتالية العالية اأن يحول حياة 
اجلندي ال�س��عودي اإلى جحيم ل يطاق ي�س��رب مبختلف اأنواع الإ�سلحة 
ومن �س��رباته حت�س مبا يعت�س��ر قلبه من خوف وهلع وكره للحرب التي 
مله��ا ويري��د اخلا���س منها باأي �س��كل بعد اأن ع��رف باأنه يخو���س حرباً 
لي�ست حربه بل حرب ذلك الأمريكي الذي يعاوده  بالزيارات بني كل فرة 
واأخرى وتتلقى قيادته منه الأوامر والتوجيهات بالإ�س��افة اإلى ما خلفته 

احلرب على بلده من اأزمات اإقت�سادية مدمرة 
اأربعة ايام ق�س��يناها يف جبهة جيزان وما اأ�س��عدها من اأيام خ�سو�س��ا 
واأن اأولئ��ك الذي��ن جتل���س م��ا يقارب 14 �س��اعة اأم��ام �سا�س��ة الكمبيوتر 
ملتابعة اأخبارهم والكتابة عنهم وعن �س��ربهم و�سمودهم وما ي�سطرونه 
م��ن ماحم بطولي��ة اأذهلت الع��امل ورفعت ا�س��م اليمني عالي��ا بني الأمم 
اأ�سبحت بينهم جتل�س وتاأكل وتنام  وتتبادل احلديث معهم وكاأنهم اأخوة 
لك يغمرونك بكرمهم ولطفهم وح�س��ن تعاملهم يف عملهم يتحركون وكاأنهم 
خلية نحل كل واح��د منهم يعرف عمله واملهمة املوكلة اإليه باإهتمام وجد 

ومثابرة م�ست�سعرًا امل�سوؤولية وعارفاً باأنه يوؤدي واجباً جهاديا مقد�ساً 
امللفت هنا اأن طول اأمد احلرب اك�س��بتهم مهارات قتالية عالية 

حت��ى ا�س��بحوا كمعدن الذهب كلم��ا ازداد �س��خونته ازداد 
بريق��ا وملعانا وه��م كلما ازدادت احلرب �س��راوة  ازدادوا 
همة وعزمية وت�س��ميم على موا�س��لة احلرب حتى العبور 

اإلى �س��فة الن�سر اأو ال�سهادة وهذا كله راجع اإلى اإميانهم 
العميق بالق�سية التي يتحركون من اأجلها 
الوا�س��عة  ومعرفته��م 
املوؤام��رة  بحج��م 
عل��ى  الكوني��ة 

وم��ا  وطنه��م 

ي�سمره اأعدائهم جتاه ال�سعب اليمني من حقد و�سرور واأهداف �سيطانية 
ل��ن تنته��ي عند احت��ال بلدهم بل بالذب��ح وهتك الأعرا�س عل��ى الطريقة 

الداع�سية 
لق��د ك�س��ر هوؤلء ال�س��جعان مب��ا راأيناه م��ن األيات حمروقة و�س��يطرة 
على مواقع وقرى واأرا�س��ي وا�س��عة كربياء اآل� �س��عود ومرغ��وا اأنوفهم 
يف ال��راب بع��د اأن كان��وا يعم��دون بالق��وة اإلى اقتط��اع كل ع��ام اأجزاء 
وا�س��عة من الأرا�س��ي اليمنية واليمني��ون وبالأخ�س اجلي���س اليمني ل 
ي�س��تطيعون حمايتها اأو منع ال�س��عودية من احتالها ل عجزًا منهم واإمنا 
لأن هن��اك يف �س��نعاء من باعها وا�س��تلم الثمن مقدما اأم��ا اليوم فقد تغري 
امل�س��هد وهاه��و اجلي�س اليمني واللجان ال�س��عبية ومعه��م رجال القبائل 
ي�سرجعون اأرا�سيهم املحتلة باحلديد والنار و�سط معارك عنيفة انهكت 
ال�سعودية مادياً وب�س��رياً ومعنوياً ولول خوفها مما تهددها به اأمريكا اإن 
هي اوقفت العدوان على اليمن بقانون جا�ستا وحماكمتها بتهمة الإرهاب 
واأحداث احلادي ع�س��ر من �س��بتمرب لأوقفت احلرب وقبلت بال�سلح ولو 
على ح�ساب اأن تن�س��حب من جيزان وجنران وع�سري وتعيد لليمنيني كل 

الرا�سي التي احتلتها مطلع القرن املا�سي  
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612631
ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
م���������������������دف���������������������ع���������������������ي

ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
ص����������������������������اروخ����������������������������ي

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

م�������������������������ل�������������������������خ�������������������������ص
ل�����������ل�����������ع�����������م�����������ل�����������ي�����������ات 
ال�����������ع�����������س�����������ك�����������ري�����������ة

ُ �أَن  ى �للهّ �ؤِْمِننَي َع�سَ �ِض �ْلُ َك َوَحِرهّ ُف �إِاَلهّ َنْف�سَ ِ اَل ُتَكَلهّ قال تعالى: {َفَقاِتْل ِف �َسِبيِل �للهّ
�َسُدهّ َتنِكياًل } �لن�ساء84 ُ �أَ�َسُدهّ َباأْ�سًا َو�أَ ِذيَن َكَفُروْ� َو�للهّ َيُكَفهّ َباأْ�َض �َلهّ

الخميس 1 – 7 محرم 1439هـ والموافق  21- 28 - 9 -2017م

عل��ى خط��ى الث��ورة احل�س��ينية يوا�س��ل رجالن��ا البوا�س��ل م��ن اجلي�س 
واللجان ال�سعبية موا�س��لة الدفاع املقد�س عن حيا�س الأر�س والعر�س 

يف مواجه��ة خونة الأم��ة وفلول النفاق والرتزاق حيث ت�س��هد ميادين 
ال�س��رف والبطولة درو�س من الثبات وال�ستب�س��ال ت�سجلها �سواعد 

رجال ح�س��ينيون اأنطلقوا يف �سبيل اهلل ليقدموا ال�ساهد على عظمة 
م��ا ت�س��نعه الربية الإمياني��ة ويربهنوا عل��ى حقيقة قوة اهلل 

�س��بحانه عندما مينحها عبادة املخل�سني امل�سحني الثابتني. 
الذين و�سفهم بعزة النف�س وثبات املوقف والوفاء بالعهد 

وع��دم الراج��ع اأو الوه��ن فق��ال �س��بحانه وتعال��ى: 
ُيّوَن َكِث��رٌي َفَما َوَهُنوْا  ِبٍيّ َقاَت��َل َمَعُه ِرِبّ ن َنّ ��ن ِمّ }َوَكاأَِيّ

ُعُفوْا َوَما ا�ْسَتَكاُنوْا  ��اَبُهْم يِف �َسِبيِل اهلّلِ َوَما �سَ مِلَا اأَ�سَ
��اِبِريَن { اآل عمران146 ولأنهم  َواهلّلُ ُيِح��ُبّ ال�سَّ

مدركون اأن ما يواجهون من متاعب يف �س��بيل 
له��ا فاإن ورائها الن�س��ر وعاقبته��ا الفوز يف 

الدنيا والآخرة. واإلى ح�سيلة اإجنازات 
اأبطالن��ا وب�س��ائر ن�س��ر يحققه��ا اهلل 

عل��ى اأيديه��م يف خمتل��ف اجلبهات 
واملحاور

صاروخ������ا )زل������زال 2(
 يزلزالن منفذ الطوال، و�سالح املدفعية يدك مواقع 

الفري�سة وبرج اخل�سل وجبل قي�س، والقرن.
على جبهة جيزان يتلقى العدو ال�سعودي ومرتزقته هزائم وانتكا�سات على اأيدي 
اأبطال اجلي�س واللجان ال�س��عبية حيث اأطلقت القوة ال�ساروخية �ساروخني من نوع 

زلزال 2 على جتمعات اجلي�س ال�س��عودي يف منفذ الطوال كما �سنت مت�سيطاً �ساروخياً 
بالكاتيو�س��ا على جتمعات للجنود ال�سعوديني يف مع�سكر يف قطاع العار�سة وكذلك موقع 

املنتزه وا�ستعال النريان يف املوقع.
كما �س��ن �س��اح املدفعية ق�س��فاً مدفعياً منكل على مواقع وجتمعات جنود واآليات العدو 
ال�س��عودي يف مواقع الفري�سة وبرج اخل�س��ل وجبل قي�س، وموقع القرن.. كما متكنت وحدة 

القنا�سة � بت�سديد من اهلل � من قن�س جندي �سعودي يف موقع الكر�س

جبهة شبوة:جبهة جزيان

●اإطاق �س��اروخ ال�س��رخة وعدد من القذائف املدفعية 
على جتمعات للمنافقني يف مدر�سة قميح مبنطقة كر�س

مدفع��ي  بق�س��ف  الع��دوان  ملرتزق��ة  اآليت��ني  ●اإعط��اب 
ا�ستهدف جتمعا لآلياتهم �سمال �سرق كهبوب

●مدفعية اجلي�س واللجان ت�س��تهدف جتمعات للمرتزقة 
يف تبة القمريه مبنطقة كهبوب

عمليات خاطفة تزهق اأرواح الع�سرات من املرتزقة يف 4 مواقع ع�سكرية 
بينه��م قيادي ميداين بارز .. نف��ذ اأبطال اجلي�س واللجان ال�س��عبية عمليات 
خاطف��ة عل��ى مواقع املرتزق��ة يف تبة املطار وامل�س��جح والواغ��رة والزغن 
مبديرية �س��رواح وم�سرع وجرح اأعداد كبرية يف �سفوفهم .. واأكد م�سدر 
ع�س��كري م�س��رع القي��ادي ال�س��يخ املناف��ق ح�س��ني �س��الح ركن��ه املرادي 
والقي��ادي النقيب واملنافق ع�س��ام عبده حممد مان��ع دماج بنريان اجلي�س 

واللجان يف �سرواح.

جبهة لحج جبهة مأرب : 

م�����ن�����ك�����ل  وم���������دف���������ع���������ي  ص�������������اروخ�������������ي  وق����������ص����������ف  ن��������وع��������ي��������ة  ه�������ج�������وم�������ي�������ة  ع�������م�������ل�������ي�������ات   
آل��������ي��������ات  5 وإع�������������ط�������������اب  وج�����������رح�����������ى  ق�������ت�������ل�������ى  امل����������رت����������زق����������ة  ع�����������ش�����������رات  وس�����������ق�����������وط  10

اأبط��ال  هجم��ات 
واللج��ان  اجلي���س 
جبه��ة  يف  ال�س��عبية 
فم��ا  ته��داأ  مل  اجل��وف 
حت��ى  عملي��ة  تنته��ي  اإن 
تبداأ اأخ��رى فخ��ال الأيام 
املا�سية نفذ اأبطالنا اأكرث من 
10 عملي��ات هجومية نوعية 
هجوم��اً  اأبطالن��ا  �س��ن  حي��ث 
مباغت��اً عل��ى التب��ة الغربية يف 
وادي وق��ز مبديرية امل�س��لوب 
تبعه��ا عملية نوعي��ة اأخرى على 
مواق��ع املرتزقة يف حمزام ووادي 
�س��قر مبديرية الغيل ونفذ اأبطالنا 

عملي��ة هجومي��ة ثالث��ة عل��ى مواق��ع املرتزق��ة يف 
مزوي��ة مبديرية املتون وتكبيد املرتزقة خ�س��ائر يف 
الأرواح والعت��اد.. فيما نفذ اأبطال اجلي�س واللجان 
اقتحام��اً نوعي��اً عل��ى مواق��ع للمرتزق��ة يف منطق��ة 
�س��ربين ويكبدونهم خ�سائر يف العديد والعتاد، كما 
مت اغتن��ام اأ�س��لحة وقتلى وجرحى م��ن املرتزقة يف 
هج��وم نوعي اآخر على مواقعه��م بالفي�س والور�س 
مبديرية املتون.. كما �س��ن اأبط��ال اجلي�س يف وقتني 
خمتلف��ني هجوم��ني على مواق��ع املرتزق��ة يف وادي 
�س��واق بالغي��ل وهجوم��ني اآخري��ن عل��ى مع�س��كر 
ال�س��ان، وكذل��ك هجوم عل��ى مزوية باملت��ون، كما 
�س��قط الع�س��رات قتلى وجرحى واعط��اب اآليتني يف 
هج��وم نوع��ي اآخ��ر على مواق��ع يف التب��ة احلمراء 

واخلنجر بخب وال�سعف.
مواق��ع  دك��ت  ق��د  ال�س��اروخية  الق��وة  وكان��ت 
وجتمعات املرتزق��ة املنافقني واآلياتهم ب�س��واريخ 
الكاتيو�س��ا يف اخلنج��ر مبديرية خب وال�س��عف ويف 
منطق��ة اجلرعوب مبديرية املت��ون.. وبالتزامن دك 
�س��اح املدفعي��ة جتمع��ات املرتزقة غربي مع�س��كر 
ال�س��ان يف مديري��ة الغي��ل ويف الأط��راف ال�س��رقية 

ملديرية املت��ون ويف اخلنجر والعقبة ودك جتمعات 
للمنافق��ني يف مع�س��كر ال�س��ان مبديرية امل�س��لوب 
واعط��اب اآلي��ة ع�ش��كرية و�ش��ق�ط عدد م��ن القتلى 
واجلرحى يف �س��فوفهم و�س��يارات ال�سعاف تهرع 

الى املكان..
وكان��ت وحدة الهند�س��ة قد متكن��ت من تدمري 
اآلية ع�س��كرية تابعة للمنافقني يف �س��فر احلنايا 

مبديرية املتون
كم��ا لق��ي كًا  م��ن : املناف��ق/ ه��ادي عل��ي 
ل�س��ول حري��دان، واملنافق/نا�س��ر �س��الح 
علي البوكري، وا�سابة املنافق حمد هادي 

�سلفط
م�س��رعهم بن��ريان اجلي���س واللج��ان 
ال�سعبية يف جبهة اخلنجر مديرية خب 
ال�س��عف وكذلك م�س��رع املنافق جمال 

عبداهلل الهاملي يف جبهة املتون
فيم��ا متكنت وحدة القنا�س��ة من 
وادي  يف  املنافق��ني  م��ن   2 قن���س 

�سواق مبديرية الغيل

الجوف  جبه��ة 

عمليت������ان هجوميت������ان وقص������ف مدفعي ماح������ق وقن������ص مرت������زق م������ارق
نف��ذ اأبط��ال اجلي�س واللجان ال�س��عبية عمليتان هجوميتان على مواق��ع املرتزقة يف التباب 
الرملي��ة مبديرية ع�ش��يالن و�ش��ق�ط قتل��ى وجرحى يف �ش��ف�فهم ، كما دك��ت مدفعية اجلي�ش 
واللجان ت�س��تهدف مواقع وحت�س��ينات املرتزقة يف منطقتي ال�س��اق وطوال ال�س��ادة مبديرية 

ع�سيان.
، �سبوة.، فيما متكنت وحدة القنا�سة من قن�س اأحد املنافقني يف منطقة ال�ساق بع�سيان
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2025358 آلية مت 
تدميرها

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

م���������ن���������اف���������ق���������ًا ل�����ق�����و 
م���ص���رع���ه���م مم��ن 
ع������رف أس���م���ائ���ه���م

زح�����وف�����ات مت 
جبهة تعز: التصدي لها

م��ح��ارق امل��ن��اف��ق��ني ت��ت��واص��ل ون��ه��اي��ة االرت��زاق ت��ق��ت��رب..
ع����م����ل����ي����ات   7 وت�����ن�����ف�����ي�����ذ   2 زل������������زال  ص�������اروخ�������ي  إط����������الق 
ل��� 3 زح��وف��ات م��ن��اف��ق��ني وال��ت��ص��دي   4 ه��ج��وم��ي��ة وق��ن��ص 
حم��ارق املنافق��ني يف تعز تتوا�س��ل ونهاي��ة الرتزاق تق��رب وفعمليات اأبط��ال اجلي�س 
واللجان ال�س��عبية تباغتهم و�س��ربات مدفعيتنا ت�س��حقهم وقواتنا ال�س��اروخية تنكل بهم 
فخال الأ�سبوع املا�سي �سهدت جبهة تعز عمليات بطولية لأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية 
حي��ث نف��ذوا 7 علمي��ات هجومية مباغتة على مواق��ع املرتزقة يف تبة الوكي��ل وعملية على 
ال�س��بكة واملواقع املجاورة لها مبديرية ال�س��لو وعملية �س��مال مع�سكر خالد وعملية بجبل 
الر�س��عة بالأقرو�س، وعملية بالهاملي يف مديرية موزع وتدمري اآليتني يف العملية، وعملية 
اأخرى على م�اقع املرتزقة باجتاه بري با�ش��ا و�ش��ق�ط  الع�ش��رات من القتلى واجلرحى يف 
�س��فوف املرتزق��ة، كما اأغار اجلي�س واللج��ان على مواقع املرتزقة �س��مال يختل وكبدوهم 
خ�س��ائر يف الأرواح، كم��ا اأطلق��ت ال�س��اروخية �س��اروخني نوع )زل��زال 2( على جتمعات 
الغزاة واملرتزقة يف منطقة الهاملي ون�س��وب حريق يف املكان واآخر على جتمعات املرتزقة 

يف حميط تبة ال�شلطان يف الهاملي و�شق�ط عدد من القتلى واجلرحى يف �شف�فهم
فيما دكت مدفعية اجلي�س واللجان ال�س��عبية جتمعات الغزاة واملرتزقة �س��مال مع�س��كر 
خالد وجبل ري�س��ان مبديرية موزع واإ�س��ابات مبا�س��رة وكذلك دكت جتمعات للمرتزقه يف  

ال�سيمن، ويف قرية املهيال ومفرق ال�سراجة بالكدحة
كما متكنت وحدة القنا�س��ة من قن�س 11 منافقني يف مع�س��كر خالد و�س��رق مديرية ذباب 

و�سمال و�سرق يختل مبديرية املخا ويف مناطق متفرقة اأخرى.  
وبح�س��ب م�س��در ع�س��كري فاإن الع�س��رات من املنافقني لقو م�س��رعهم منه��م 8 منافقني  
وا�س��ابة تا�س��ع من اللواء الثال��ث عمالقة من ابن��اء املحافظات اجلنوبي��ة بنريان اجلي�س 

واللجان يف جبهة املخاء م�ساء اليوم الربعاء وهم 

القتلى: 
املناف��ق لطف��ي علي �س��الح علي، املنافق ر�س��وان قائد علي عبداهلل، املناف��ق عادل عبده 

جمعان �سالح، املنافق حممد مقبل عو�س ، املنافق وليم جميل علي 
املنافق وجدان بدر ح�س��ن، املنافق حم�سن قائد مانع حم�سن ، املنافق وليد رفيق عبداهلل 

�سعيد ، 

اجلرحى:
املنافق �سكري ابراهيم عو�س، كما لقي منافقني اآخرين م�سرعهم يف جبهات اأخرى منهم:
املنافق توفيق �سعيد �سيف املحزيف لقي م�سرعه يف اجلبهة ال�سرقية بتعز، املنافق عرفان 
ال�س��مدي لقي م�س��رعه يف جبهة حمري مقبنةm القيادي املنافق حممد حممود العتله لقي 
م�س��رعه يف اجلبهة الغربية، هذا وكان اأبطال اجلي�س واللجان ال�س��عبية قد ت�سدوا � بتاأييد 
اهلل � ل� 3 زحوفات فا�سلة الزحف الأول باجتاه منطقة العويد يف حمري مبديرية مقبنه ، فيما 
كان الزحف الثاين على جبل ع�س��ق والتباب املج��اوة  له مبديرية حيفان وكان الثالث غرب 

ال�شبكة ب ال�ازعية و�شق�ط ع�شرات  القتلى واجلرحى يف �شف�فهم .

جبهة نهم : 
ي��ب��اغ��ت��ون امل��رت��زق��ة  أب��ط��ال اجل��ي��ش وال��ل��ج��ان 
ووح����دة  م���وق���ع���ًا  م���ن 11  أك���ث���ر  ف���ي  امل���ن���اف���ق���ني 
م�����ن�����اف�����ق�����ني  4 رؤوس  حت������ص������د  ال������ق������ن������اص������ة 

عمليات هجومية كربى نفذها اأبطالنا اجلي�س واللجان ال�سعبية على �ستة مواقع للمرتزقة بنهم 
وخ�س��ائر كبرية يف �سفوفهم ، املواقع يف القتب والعقران واحلول واملنارة وعيدة واملدفون، فيما 
متك��ن اأبطالنا من اغتنام اأ�س��لحة يف هجوم نوع��ي اآخرعلى مواقع املنافق��ني بحريب نهم واخلانق 

والقتب ويام والقرن والنهدين وتباب عيا�ش، وعيده و�شق�ط قتلى وجرحى من املرتزقة.
كما متكن بوا�س��ل اجلي�س واللجان ال�س��عبية بنهم من تدمري اآلية تابعة للعدوان تقل مرتزقة يف 
�سل�س��لة جبال يام وم�س��رع واإ�س��ابة طاقمها ، فيما لقي الع�س��رات من املنافقني م�س��رعهم وجرح 
اآخرين اإثر ا�ستهداف اآلية حمملة بالأفراد يف بوابة مع�سكر الفر�سة مبديرية نهم.. كما لقي كًا من 
القيادي املرتزق جاراهلل مبخوت مقبل الق�سعه، املنافق ع�سام م�سعد ديدع ، املنافق �سامخ علي 
�س��امل التيبا�س.، لقو م�سرعهم با�س��تهداف طقم حممل مرتزقة ب�س��اروخ موجه بالقرب من بوابه 
مع�سكر فر�سة نهمو كما دكت قذائف املدفعية جتمعات مرتزقة العدوان يف وادي منلة بحريب نهم 
و�س��يارات الإ�سعاف تهرع اإلى املكان لنقل القتلى وامل�سابني، وبف�سل اهلل وت�سديدة متكنت وحدة 

القنا�سة من قن�س 4 منافقني يف جبهة نهم.

يعرتف  ال�سعودي  العدو 
مب�سرع 7 واإ�سابة 5 واأ�سر 2 

ال�سرعى : 
احم��د هادي ح��دادي ، عبيداهلل علي مقبول العلياين ، نا�س��ر حممد علي 

القل��وي الزهراين، عادل متعب امل�س��يربي الر�س��يدي، وكيل رقيب م�س��اعد 
�س��عد �س��عيب املهيم��زي الر�س��يدي ، حمم��د بن زوي��د احل�س��يني احلارثي، 

�سليمان حممد جابر املالكي

اجلرحى:
�س��عود حممد الربيعيني، الرقيب يحيى ابو�س��ايقة، م�سعد حممد  ال�سلمي العنزي، 

اجلندي احل�سني �سعد فلقي، عاي�س بن حممد ج�سار امل�ساعبه ال�سبيعي

االأ�سرى:
● اأ�سريان من اجلي�س ال�سعودي وقعا يف قب�سة اجلي�س واللجان ال�سعبية اإثر معارك 

ما وراء احلدود خال الأيام املا�سية

خالل 
اأ�سبوع

جبهة نجران  

يف جبهة جنران يحاول العدو يائ�س��اً ا�س��تعادة بع�س املواقع التي �سيطر عليها ابطال 
اجلي���س واللج��ان ال�س��عبية جبهة جنران حيث نفذ خال الأ�س��بوع املا�س��ي 3 زحوفات 
ك��ربى عل��ى ال�س��رفة والتبة احلم��راء ولكن امل��وت كان يف ا�س��تقبالهم وانتهت حماولت 
اجلي���ش ال�ش��ع�دي ومرتزقت��ه بهزمي��ة خمزي��ة ومذلة و�ش��ق�ط الع�ش��رات منه��م قتلى 

وجرحى واأ�سر البقية واأغتنم اجلي�س واللجان اأ�سلحة ومعدات ع�سكرية.
كم��ا متك��ن اأبطالن��ا بعمليات نوعية ويف يوم واح��د من تدمري 3 دبابات ن��وع )اأبرامز( 
بعبوات نا�س��فة و�س��واريخ موجهة يف موقع ال�س��رفة ورجا ويف املخروق، اإ�س��افة اإلى 
تدمري جرافة تابعة للجي�س ال�س��عودية ب�س��اروخ موجه يف موق��ع الطلعة وكذلك تدمري 
مدرع��ة �س��عودية م��ن نوع همر ب�س��اروخ موج��ه قبالة اجلب��ل الأحمر، وانفج��ار عبوة 
نا�س��فة باآلية اأخرى تقل جنودا �سعوديني  .. كما �س��ن اأبطالنا عمليتني هجوميتني الأولى 
على م�اقع املنافقني يف الطلعة والثانية على م�اقع املنافقني يف �ش��الطح و�ش��ق�ط قتلى 

وجرحى يف �سفوفهم.
كم��ا �س��ن �س��اح املدفعية ق�س��فاً مركزًا عل��ى مواقع وجتمع��ات جنود واآلي��ات العدو 
ال�س��عودي ومرتزقت��ه وبق�س��ف مدفعي متوا�س��ل على رقابة �س��لة وجتمع��ات يف التبة 

الرملية قبالة منفذ اخل�س��راء ويف موقع ال�سدي�س وتبة اخل�سباء ومع�سكر عاكفة ورقابة 
ال�سبعة ورقابة احلماد بعدد.

كما ا�س��تهدفت القوة ال�ساروخية موقع ال�سرفة وجتمعات مرتزقة اجلي�س ال�سعودي 
يف ذو رعني ومع�سكر عاكفة ورقابة ال�سبعة ورقابة احلماد بعدد من �سواريخ الكاتيو�سا.

كما متكن وحدة القنا�سة من قن�س 6 جنود �سعوديني ومرتزقتهم.

لـ   زحوفات وتدمري 3 دبابات 3الــتــ�ــســدي 
ابرامز و3 اآليات وتنفيذ 

عمليتني هجوميتني

●م�س��در اأمن��ي : اإلقاء القب�س عل��ى مرتزقة عائدين م��ن مارب بينهم مطل��وب خطري يف اإحدى 
النقاط مبحافظة البي�شاء

● امل�سدر الأمني: املطلوب له �سوابق يف تفجريات واألقي القب�س عليه متنكرا بزي ن�سائي يف 
نقطة اأمنية يف البي�ساء

●لقي عدد من مرتزقة العدوان م�سرعهم خال عملية للجي�س واللجان ال�سعبية  ا�ستهدفت 
مواقعهم يف منطقة اجلردي مبديرية الزاهر

جبهة البيضاء

جبهة ميدي :
● ا�ستهداف جتمعات مرتزقة 

اجلي�س ال�سعودي يف �سحراء ميدي 
بعدد من قذائف املدفعية

جبهة عسري : 
M2( ي������دك قاع������دة خال������د اجلوي������ة  قاهر )
بخميس مش������يط واندح������ار مه������ني للجي������ش 

الس������عودي ومرتزقت������ه ف������ي الربوع������ة 
انك�س��ارات خمزي��ة وهزائم مزري��ة تلقاها جن��ود ومرتزقة اآل �س��عود على اأبوب 
الربوع��ة بعملي��ات زحف فا�س��لة كان اأبطال اجلي�س واللجان عل��ى جهوزية كبرية 
ومتكنوا بعون اهلل من افرا�س العدو ومرتزقته وتكبيدهم خ�سائر فادحة وكبرية 
يف العدي��د والعتاد اإثر ثاثة زحوفات �س��نها الع��دو مرتزقته على موقع ثيا وعلى 
تب��ة �س��هوة وعلى عدد م��ن املواقع يف مدين��ة الربوعة كان اأكرب تل��ك الزحوفات 
الزحف على مواقع املجاهدين يف الربوعة والذي �ساركت فيه الطائرات احلربية 
والبات�س��ي والطائرات التج�س�سية ولكنه مع كل ذلك لقي العدو هزمية قا�سية 
بف�س��ل اهلل وعونه.. كما نفذ اأبطال اجلي�س واللجان ال�س��عبية عملية هجومية 
على مواقع مرتزقة اجلي�س ال�سعودي يف تبة اخلزان وتبة القنا�سني يف علب 

و�شق�ط قتلى وجرحى يف �شف�فهم.
وبالتزام��ن مع العملي��ات البطولية التي ينفذها اأبطالنا يف جبهة ع�س��ري 
كان��ت قاعدة املل��ك خالد اجلوية بخمي�س م�س��يط على موعد مع بال�س��تي 
مين��ي زل��زل اخلمي�س كله ومن ن��وع )قاهر M2( املط��ور والدقيق. كما 
�س��نت القوة ال�ساروخية ق�سفا �ساروخياً ا�ستهدف مبنى اجلوازات يف 

منفذ علب وجتمعات للجنود ال�سعوديني ومرتزقتهم يف الربوعة.
ويف ذات ال�س��ياق �س��ن �س��اح املدفعي��ة ق�س��فاً مكثف��اً عل��ى مواقع 
وجتمع��ات العدو ال�س��عودي يف حديقة وجمم��ع الربوعة وجتمعات 
للجن��ود ال�س��عوديني يف مدينة الربوع��ة ورقابة الهنجر واإ�س��ابات 
مبا�س��رة و�س��يارات ال�س��عاف تهرع للمكان وا�س��تهدفت املدفعية 

جتمعات للمنافقني خلف موقع الثعبان.
كما لقي 3 منافقني م�سرعهم واأ�سر اآخر بكمني حمكم ا�ستهدف 
مرتزقة اجلي�س ال�سعودي قبالة منفذ علب.. كما مت اأي�ساً تدمري 
اآلي��ة ن��وع ب��راديل ب�س��اروخ موجه واإح��راق اأخ��رى يف مدينة 
الربوع��ة.. فيما متكنت وحدة القنا�س��ة م��ن قن�س 2 منافقني 

قبالة منفذ علب.

جبهة 
الضالع:

 
وجرحى  قتلى 
املرتزق���ة  م���ن 
عمليت���ن  يف 
ميت���ن  هجو
مواق���ع  عل���ى 
ق���ة  تز ملر ا
الرحب���ة  يف 
ي����س  مبر
منطق���ة  و

يعي����س 
مبديري���ة 
. دم���ت 
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يف ذكرى م�س��اب �سيد ال�سهداء، �سبط ر�سول اهلل 
حممد، الإمام احل�س��ني ب��ن علي بن اأب��ي طالب، 
وبن فاطمة الزهراء بنت ر�س��ول اهلل حممد �سلى 

اهلل و�سلم عليه وعلى اآله الطيبني الطاهرين.
اأيها الإخ��وة الأعزاء، هذا اليوم العظيم الذي 
ه��و بقدر ما يذكرنا بفاجعة كربى يف تاريخ اأمتنا 
واأي�سا ي�س��دنا نحو املدر�سة الإ�سامية الأ�سيلة 
الت��ي حفظت لاإ�س��ام اأ�س��الته، وحفظ��ت للحق 

امتداده عرب الأجيال.
اإن الإم��ام احل�س��ني بن علي عليهما ال�س��ام يف 
موقف��ه ويف ثورت��ه، حينم��ا حت��رك كان كم��ا قال 
علي��ه ال�س��ام: )اإين مل اأخرج اأ�ِس��را ول َبِطرا ول 
متك��ربا ول ظاملا، اإمن��ا خرجت لطلب الإ�س��اح 
يف اأمة جدي ر�س��ول اهلل، اأري��د اأن اآمر باملعروف 
واأنه��ى ع��ن املنك��ر(، اإن الإم��ام احل�س��ني علي��ه 
ال�س��ام م��ن موقع��ه العظي��م، ويف دوره املهم يف 
هذه الأمة، حدد املوقف امل�سوؤول التاريخي الذي 
يبقى من��ارا لاأمة يف كل مراح��ل التاريخ، الإمام 
احل�س��ني عليه ال�س��ام مل يكن جمرد ثائر عادي، 
له مطالب حمدودة، حترك من اأجلها يف ال�س��احة 
ول��ه اعتبارات حقوقي��ة ومطالب حقوقية معينة 
حترك م��ن اأجلها، الإمام احل�س��ني عليه ال�س��ام 
اأول باعتب��ار مقام��ه الإمي��اين العظي��م، وه��و يف 
ع�س��ره ويف مرحلة ثورته البقية الباقية من اأهل 
بي��ت النب��وة الذين قال عنهم ر�س��ول اهلل �س��لى 
اهلل و�س��لم علي��ه وعلى اآل��ه الطيب��ني الطاهرين: 
)اإين ت��ارك فيكم ما اإن مت�س��كتم به لن ت�س��لوا من 
بع��دي اأب��دا، كت��اب اهلل وعرت��ي اأهل بيت��ي، اإن 
اللطي��ف اخلبري نباأين اأنهما ل��ن يفرقا حتى يردا 
عل��ي احلو���س(، الإمام احل�س��ني عليه ال�س��ام 
م��ن ه��ذا املوقع يف ه��ذا الدور، يف ظل ه��ذا الدور 
امل�س��وؤول، م��ن موق��ع الهداي��ة وموق��ع القدوة، 
موق��ع الهداي��ة باعتب��اره البقي��ة الباقي��ة من اآل 
بيت ر�سول اهلل �س��لوات اهلل و�سامه عليه وعلى 
اآل��ه، يف املوقع الذي تتطلع اإلي��ه الأمة ليحدد لها 
مواقفها امل�س��وؤولة املنبثقة عن اأ�س��الة الإ�س��ام 
وعن مبادئ الإ�س��ام، وعن قيم الإ�س��ام، الإمام 
احل�س��ني عليه ال�سام من هذا املوقع الذي حدده 
النبي �سلوات اهلل و�سامه عليه وعلى اآله حينما 
ق��ال: )ح�س��ني من��ي واأن��ا م��ن ح�س��ني اأحب اهلل 
من اأحب ح�ش��ينا، ح�ش��ني �ش��بط من االأ�شباط(، 
احل�س��ني علي��ه ال�س��ام يف ظل ه��ذا ال��دور الذي 
ميثل فيه امتداد الر�س��الة الإ�سامية، القيام مقام 
ر�س��ول اهلل حممد خامت النبيني �سلوات اهلل عليه 
وعلى اآل��ه، وريثا ل��ه يف موقع الق��دوة والهداية 
لاأم��ة، ليتخذ املوقف الذي يعرب عن الإ�س��ام يف 
اأ�س��الته ويف مبادئه ويف قيمه ويف �س��رعه، الإمام 
احل�س��ني علي��ه ال�س��ام حت��رك م��ن ه��ذا املوقع 
و�س��من ه��ذا الدور ال��ذي اأقام في��ه احلجة على 
الأم��ة كافة، ور�س��م له��ا املوقف امل�س��وؤول الذي 

ل منا�س عنه، الذي تفر�س��ه امل�س��وؤولية بكل ما 
تعني��ه الكلم��ة، والإم��ام احل�س��ني عليه ال�س��ام 
من مقام��ه الإمي��اين والأخاقي العظي��م فيما هو 
علي��ه من كمال الإميان، م��ن التَمُثّل احلق ملبادئ 
الإ�سام واأخاق الإ�س��ام، وقيم الإ�سام، الإمام 
احل�س��ني عليه ال�س��ام ال��ذي بلغ اأرق��ى درجات 
الإميان وكماله فيما عرب عنه الر�س��ول �س��لوات 
اهلل علي��ه وعلى اآله و�س��لم حينما ق��ال عنه وعن 
اأخيه احل�سن عليهما ال�سام: )احل�سن واحل�سني 
�س��يدا �س��باب اأهل اجلنة(، هذه العبارات املهمة 
الت��ي اأطلقها النبي �س��لوات اهلل علي��ه وعلى اآله 
والتي يتجلى لنا من خالها املقام الإمياين العظيم 
الذي و�سا اإليه، لأن هذه العبارات لي�ست جمرد 
عب��ارات ت�س��ريفية، وت�س��جيعية، ب��ل تعرب عن 
م�سمون حق، تعرب عن كمال الإميان الذي و�سا 
اإلي��ه يف كل م��ا كان علي��ه الإم��ام احل�س��ني عليه 
ال�سام يف اإميانه يف روحيته الإميانية، يف مبادئه 
الإمياني��ة، يف قيمه الإمياني��ة، فيما كان عليه من 
معرف��ة به��ذا الإ�س��ام يف تعاليم��ه ويف �س��ريعته 
ويف اأحكامه، يف حرام��ه ويف حاله، اتخذ املوقف 
اأي�س��ا، فهو موقف م�س��وؤول �س��ادر عن مقامه يف 
الهداية وم�س��وؤوليته يف هداية الأمة وم�سوؤوليته 
وموقعه يف الإميان، الإمام احل�سني عليه ال�سام 
هكذا حترك حتركا م�سوؤول، منبثقا عن الإ�سام، 
مع��ربا ع��ن الإ�س��ام، موق��ف يفر�س��ه الإ�س��ام 
ويحدده الإ�س��ام، والإمام احل�سني عليه ال�سام 
حينما حت��رك حترك يف ثورة خالدة لكل الأجيال 
متت��د عرب الزمن اإل��ى يوم القيامة لت�س��تفيد منها 

الأم��ة يف كل مراحلها يف مواجهة تلك احلالة التي 
واجهها الإمام احل�س��ني عليه ال�سام و�سمن ذلك 
اخليار الذي اتخذه الإمام احل�سني عليه ال�سام.
 الإم��ام احل�س��ني علي��ه ال�س��ام ح��دد املوقف 
امل�س��وؤول ب��كل م��ا تعني��ه الكلم��ة، موق��ف لي�س 
مته��ورا، ولي���س عبثي��ا ولي�س انتحاري��ا، ل، هو 
موقف م�س��وؤول، م�س��وؤول بكل ما تعني��ه الكلمة، 
فر�س��ه اهلل �س��بحانه وتعالى، ويحدده الإ�سام، 
ثم هو اأي�سا موقف واعي، هو نتاج لوعي حقيقي 
بحتمية ذلك املوق��ف، ووعي بالبدائل التي ميكن 
اأن حت��دث ل��و مل ُيتخذ ذلك املوق��ف، وهي بدائل 
فظيع��ة جدا، الإمام احل�س��ني عليه ال�س��ام حدد 
املوقف وحدد اخليار وقدم هو فعليا، قدم الدر�س 
وحتم��ل امل�س��وؤولية، ومل يك��ن فقط جم��رد مفٍت 
اأ�س��در فتوى واأطلقه��ا، بل كان هو يف طليعة هذا 
املوقف، متحما للم�سوؤولية بكل ما تعنيه الكلمة، 
هو متحرك بنف�س��ه، وقدم هو بنف�سه اأعظم در�س 
لاأمة، الإمام احل�سني عليه ال�سام حدد لنا يف كل 
واملوق��ف  ال�س��رعي،  املوق��ف  التاري��خ  مراح��ل 
امل�س��وؤول واملوق��ف املبدئي واملوق��ف الأخاقي 
حينما نواجه حالة من تلك احلالت التي فر�ست 
عليه اأن يتحمل م�س��وؤوليته واأن يتحرك حتركه، 
اأول حينما ي�سل اإلى موقع ال�سلطة واحلكم على 
رقاب الأمة طاغية ظامل م�ستكرب غ�سوم، ل يحرم 
ح��رام اهلل ول يح��ل حال��ه، ل ين�س��بط ملب��ادئ 
الإ�س��ام ول لقيم الإ�س��ام ول لأخاق الإ�سام، 
ي�س��تهر بالأمة وي�س��تبيح كل �س��يء ويجعل من 
موقعه يف ال�سلطة واحلكم واقتدار الدولة فر�سة 

ملمار�س��ة جربوت��ه وظلم��ه وطغيان��ه واأهوائ��ه 
ونزوات��ه عل��ى رقاب الأم��ة ويف مق��درات الأمة، 
مثل هذا النوع من احلكام املت�سلطني واجلبابرة 
الطغ��اة ل يجوز لاأمة اأن ت�س��كت عنه��م، ول اأن 
حتكمهم يف رقابها ويف مقدراتها، ول اأن تذعن لهم 
وت�س��تكني لهم ليمار�س��وا بها وفيه��ا هوايتهم من 
الظل��م واجل��ربوت والطغي��ان والعب��ث والنهب 
وال�س��لب، فيعبثوا بالأمة ويحول��وا حياتها اإلى 
جحيم، فتتحول ال�ساحة الإ�سامية التي يفر�س 
لها الإ�سام اأن تكون �ساحة العدل و�ساحة احلق 
واأن تق��دم النم��وذج اأم��ام بقي��ة الع��امل لإقام��ة 
احل��ق، يف اللتزام باملب��ادئ، يف التخلق باأخاق 
اإقام��ة احل��ق والع��دل يف احلي��اة  الإ�س��ام، يف 
تتح��ول اإل��ى �س��احة للمنك��ر وواح��ة للظامل��ني 
و�ساحة للجرمية وتتحول الأمة التي اأراد اهلل لها 
يف اإ�سامها اأن تعتز بهذا الإ�سام واأن تنعم بعدل 
ه��ذا الإ�س��ام واأن تتخلق باأخاق هذا الإ�س��ام، 
تتح��ول اإل��ى اأمة مقه��ورة م�س��تعبدة، مظلومة، 
م�س��تباحة، ل ع��ز فيها ول كرام��ة، ول عدل فيها 
ول خري، امل�س��األة كارثية متث��ل انقابا على اأهم 
قيم الإ�س��ام واأعظ��م مبادئ الإ�س��ام، وحالة ل 
يرت�س��يها الإ�س��ام اأبدا مهما كان الثمن يف �سبيل 
مواجهتها والت�س��دي لها واحليلولة دونها، هذه 
احلال��ة التي ع��رب عنها ر�س��ول اهلل �س��لوات اهلل 
علي��ه وعلى اآل��ه وحت��دث عنها الإمام احل�س��ني 
عليه ال�سام يف اإحدى وقفاته ال�سهرية وخطاباته 
العظيم��ة حينما قال عليه ال�س��ام: )اأيها النا�س، 
جائ��را  �س��لطانا  راأى  م��ن  ق��ال:  اهلل  ر�س��ول  اإن 

اإلس����الں يف����رض علين������ا أن نتب��������نى موق����������ف               التغي����������ير في مواجهة السلط�����������ان اجل��������ائر
السيد القائد عبدامللك بدر الدين احلوثي في                       ذكرى استشهاد اإلمام احلسن عليه السالم:

ع��ل��ي��ه  < اإلم������������ام احل�����س�����ن 
ال���������س���������الم ح������������دد امل������وق������ف 
امل���س���ؤول وال��ت��اري��خ��ي، ول��م 
ي����ك����ن م�����ج�����رد ث�����ائ�����ر ع������ادي 

مبطالب محدودة

ي������وم ع������اش������وراء ي���ذك���رن���ا   >
بثورة اإلم��ام احلسن عليه 
ال�����س�����الم وخ������روج������ه ل��ط��ل��ب 
اإلص����������������الح ف��������ي أم�����������ة ج������ده 
عليه  الله  صلى  الله  رس��ول 

وآله وسلم

ل���م يكن  < اإلم������ام احل���س���ن 
م��ج��رد ث��ائ��ر ع����ادي، ب��ل ك��ان 
الباقية من أهل بيت  البقية 

النبوة

ع��ل��ي��ه  < اإلم������������ام احل�����س�����ن 
ال�����س�����الم ق�������ام ب����ث����ورت����ه م��ن 

موقع القدوة والهداية

ع��ل��ي��ه  < اإلم������������ام احل�����س�����ن 
ال��س��الم م��ن مقامه اإلمي��ان��ي 
واألخ����الق����ي ال��ع��ظ��ي��م حت��رك 
حت���رك���ا م����س����ؤواًل م���ع���ب���رًا عن 

اإلسالم

< أدعو اجلهات الرسمية في املجلس السياسي األعلى واحلكومة إلى بذل أقصى اجلهد 
لتفعيل مؤسسات الدولة 

< أشيد بدور القبائل اليمنية، وأنبه للحذر من مساعي قوى العدوان لتخريب السلم االجتماعي

< أدعو كافة املكونات إلى املزيد من التعاون وتعزيز الروابط األخوية واحلفاظ على وحدة الصف، وإفشال مساعي األعداء لشق الصف

اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلم��د هلل رب العامل��ني، واأ�س��هد اأن ل اإل��ه اإل 
اهلل امللك احلق املبني، واأ�س��هد اأن �س��يدنا حممدا 
عب��ده ور�س��وله خامت النبي��ني، اللهم �س��ل على 
حمم��د وعلى اآل حممد، وب��ارك على حممد وعلى 
اآل حمم��د، كم��ا �س��ليت وبارك��ت عل��ى اإبراهيم 
وعلى اآل اإبراهيم، اإنك حميد جميد، وار�س اللهم 
بر�س��اك عن اأ�س��حابه الأخي��ار املنتجبني، وعن 

�سائر عبادك ال�ساحلني.
اأيها الإخوة والأخوات، �سعبنا اليمني امل�سلم 
العزي��ز، اأمتن��ا الإ�س��امية كافة، ال�س��ام عليكم 
��م اهلل لنا ولكم الأجر  ورحم��ة اهلل وبركاته، وعَظّ
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م�س��تحا حلرم اهلل، ناكثا لعهد اهلل، خمالفا ل�سنة 
ر�س��ول اهلل، يعمل يف عب��اد اهلل بالإثم والعدوان، 
فلم يغري عليه بفعل ول قول كان حقا على اهلل اأن 
ُيدخل��ه ُمدخله(، هنا يقدم الإمام احل�س��ني عليه 
ال�س��ام فيما رواه عن جده ر�س��ول اهلل �سلى اهلل 
و�س��لم علي��ه وعل��ى اآل��ه، ه��ذا املوق��ف املبدئ��ي 
الإ�س��امي ال��ذي هو ناب��ع من اأ�س��الة الإ�س��ام 
وال��ذي يفر���س علين��ا كاأم��ة اإ�س��امية اأن نتبنى 
موق��ف التغي��ري واملوق��ف املناه���س لهيمنة هذا 
الن��وع، وهذا النم��وذج من الطغيان والت�س��لط، 
ال�سلطان اجلائر الظامل الذي ل يلتزم بالعدل ول 
يري��د احل��ق، والذي ين��زو ع��ن الأم��ة برغباته 
واأهوائ��ه ويتحكم يف رقاب الأم��ة، لي�س لديه اأي 
ان�شباط ال مببادئ هذه االأمة يف قيمها واإ�شالمها، 
ول يف اأخاقها ول يف �س��ريعتها ول يف حرامها ول 
يف حالها، يتحرك وفق مزاجه واأهوائه ورغباته 
واأطماعه، ميار���س الظلم واجلربوت ول يكرث 
لأي �س��يء، ول يب��ايل باأي �س��يء، ه��ذه النماذج 
التي نراها يف ع�سرنا هذا ماثلة اأمامنا يف كثري من 
احل��كام يف منطقتن��ا العربية وعاملنا الإ�س��امي، 
هذا الن��وع من اجلائرين املت�س��لطني العاملني يف 
عباد اهلل بالإثم والعدوان، وبكل ب�س��اطة، ولي�س 
عندهم اأي تقيد ول احرام حلرم اهلل، ي�ستبيحون 
�س��فك الدماء، حت��ى الأطفال والن�س��اء يقتلونهم 
بغ��ري ح�س��اب، وب��دون اأي اك��راث ول مبال��ة، 
يت�س��لطون عل��ى الأمة م��ن اأجل تعزي��ز نفوذهم 
وف��ق  الأم��ة  رق��اب  يف  ويتحكم��ون  و�س��لطتهم 
رغباته��م، كل ح�س��اباتهم وكل رغباته��م تعتم��د 
على اأهوائهم فيما يرون فيه اإما تعزيزا ل�سلطتهم 
وهيمنته��م واإم��ا حفاظا على كرا�س��ي �س��لطتهم، 
لي�س عندهم اأي اعتبارات ول اكراث، ل مببادئ 
ول بقي��م ول باأخ��اق ول ب�س��رع ول بحرام ول 
بح��ال ول ب��اأي �س��يء من ه��ذا، هذا الن��وع من 
اجلائري��ن، يجب عل��ى الأمة كم�س��وؤولية دينية، 

ولي���س جم��رد مطال��ب عادي��ة ميك��ن اأن تتبناها 
جماه��ري الأم��ة كحالة �سيا�س��ية اعتيادي��ة قابلة 
لاأخذ والرد والتنازل والتكا�سل عن الإ�سرار عن 
الو�س��ول اإلى حتقيقها، ل، بل هي مبداأ اإ�س��امي 
وطريق��ة ديني��ة اأهميتها لهذه الدرج��ة، اأن من ل 
يتحم��ل ه��ذه امل�س��وؤولية ول يتحرك �س��من هذه 
امل�س��وؤولية فاإن موقفه عند اهلل كما قال ر�سول اهلل 
وعرب عنه يف هذا الن�س حم�س��وب ل�سالح اأولئك 
اجلائرين، حم�س��وب ل�س��الح اأولئك امل�ستكربين 
وبالتايل م�سريه م�سريهم، ولهذا قال: )فلم يغري 
علي��ه بفعل ول قول كان حقا عل��ى اهلل اأن ُيدخله 
ُمدخل��ه(، ث��م احلالة الأخرى اأي�س��ا التي يتحتم 
علينا فيها املوقف احل�سيني الإ�سامي الأخاقي 
املبدئ��ي ال�س��رعي ال��ذي ل منا���س عن��ه اإل يف 
التنازل عن املبادئ والن�ساخ من القيم والتنكر 
جلوهر الإ�س��ام وحقائق الإ�س��ام، حينما تكون 
الأمة بني خيارين، اإما خيار الإذلل وال�ستعباد 
والهيان��ة والإذع��ان للمجرم��ني وت�س��ليم رقابها 
لَعَب��ِد الطغ��اة واملت�س��لطني، واإم��ا الع��زة م��ع 
الت�س��حية، مع الثب��ات مع القت��ال، مع احلرب، 
حينما تواجه الأمة هذه احلالة، هذين اخليارين 
يتحت��م عليها اأي�س��ا املوق��ف الذي ح��دده الإمام 
احل�س��ني عليه ال�س��ام، م��ن اأعظم قيم الإ�س��ام 
ومن اأهم ما يف الإ�سام ومن املبادئ الرئي�سية يف 
الإ�س��ام، اأن ل نقبل بالعبودية اإل هلل، اأن ل نقبل 
نهائي��ا لأي طاغية يف هذه الدني��ا، لو كان بيده ما 
كان من الإمكانات واملال واقتدار ال�س��لطة، اأن ل 
نقبل اأب��دا باأن ي�س��تعبدنا، اأي اأحد يف هذا العامل 
اإل اهلل �س��بحانه وتعالى، نحن الأمة التي عنوان 
دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها و�سرعها، ل 
اإل��ه اإل اهلل، ل اإل��ه اإل اهلل، هذا املب��داأ الذي يحتم 
علين��ا اأن ل نقب��ل ب��اأي اأح��د اأن ي�س��تعبدنا اأبدا، 
فحينما نرى طواغيت الع�سر يف زماننا هذا، نرى 
الكافري��ن  م��ن  امل�س��تكربة  الطاغ��وت  ق��وى 

واملنافق��ني وه��م باجل��ربوت، بالن��ار واحلديد، 
بالعدوان، باحلروب بالفنت، باحل�س��ار ي�سعون 
اإخ�س��اعنا  اإل��ى  ق��ذرة  و�س��يلة  كل  ل�س��تخدام 
لي�س��تعبدونا لنخ�س��ع له��م اخل�س��وع املطل��ق، 
لنحكمهم يف كل �س��وؤون حياتنا، لن�سلمهم واقعنا 
بكله، فيحكموا فيه مبا �ساءوا واأرادوا، ويفعلوا 
بنا ما ي�س��اءون ويري��دون، ويفر�س��ون علينا ما 
يرغبوا باأن يفر�س��وه بح�س��ب مزاجهم بح�س��ب 
اأهوائهم، بح�س��ب رغباتهم، بح�س��ب م�ساحلهم، 
بح�س��ب اأطماعهم، بح�س��ب اعتباراتهم وميولهم 
ال�سيطانية والإجرامية، هذه احلالة خطرة، هذه 
احلال��ة لو قبلن��ا بها، ولو اأذعنا لهم ولو اأ�س��لمنا 
رقابنا لهم، لو خ�سعنا لهم، لو ا�ست�سلمنا لهم، لو 
حكمناه��م يف رقابن��ا ودمائنا وحياتنا و�س��وؤوننا 
لكنا بذلك اتخذناهم اأندادا من دون اهلل، لكان ذلك 
خلا رئي�س��يا وكب��ريا يف دينن��ا واأخاقنا، ولكان 
على ح�س��اب مبادئنا، ولكان انتقا�س��ا يف اإميانا، 
لكنا حني ذلك اأمة با اأخاق، اأمة با مبادئ، اأمة 
با قيم، اأمة اأُ�سيبت بالوهن، واأمة ذليلة، الإمام 
احل�س��ني عليه ال�سام علمنا اأنه حينما ُنخري بني 
العز وبني الذل وُنخري بني احلرية وال�س��تعباد 
والقهر، اأن نقول كما قال: )هيهات منا الذلة ياأبى 
اهلل لن��ا ذل��ك ور�س��وله واملوؤمن��ون(، هيهات منا 
الذلة، اأن نق��ول، ل واهلل، ل اأعطيهم بيدي اإعطاء 
الذليل ول اأقر اإقرار العبيد، هذه املقولة العظيمة 
التاريخي��ة اأطلقه��ا م��ن منبعه��ا الإمي��اين وم��ن 
م�س��درها القراآين، الإمام احل�س��ني قال، ياأبى اهلل 
لنا ذلك، مل تكن فقط جمرد مقولة اأطلقها يف حالة 
ثورة، اأو مقولة انفعالية، اإنها مقولة نا�س��ئة عن 
مب��داأ ومن منطل��ق ديني واإمياين وح��ق، مل تكن 
حال��ة انفعال عرَبّ فيها ه��ذا التعبري، ياأبى اهلل لنا 
ذل��ك، اإن اهلل ل يقب��ل لنا باأن نقبل لأنف�س��نا اأو اأن 
نر�سى لأنف�سنا بالذلة واأن نقبل لأنف�سنا بالهوان، 
واأن نقب��ل بال�س��تعباد، ل واهلل، ل اأعطيهم بيدي 

اإعطاء الذليل ول اأُقر اإقرار العبيد، وجند اأنف�سنا 
اليوم واأمتنا تواجه كا احلالتني، تواجه الكثري 
من احلكام املت�س��لطني اجلائري��ن الظاملني الذين 
ول  احل��رام  يحرم��ون  ل  احل��رم،  ي�س��تبيحون 
ُيحل��ون احلال، من العاملني يف عب��اد اهلل بالإثم 
والعدوان، والذين هم اأي�س��ا ميار�سون مع الأمة 
ويفر�سون عليها هذين اخليارين اإما ال�سلة واإما 
الذلة، اإما القتال واحل�س��ار والعدوان واحلرب 
والقتل والقتال والأوبئة والفقر، واإما ال�ستعباد 
والإذلل واله��وان، وبالت��ايل يلحق ب��ه كل ذلك، 
يعن��ي حتى ل��و قبلت الأم��ة على نف�س��ها بالذلة، 
قبل��ت بالهوان وا�ست�س��لمت ور�س��خت واأذعنت 
وخنعت لأولئك الطغاة لأولئك امل�س��تكربين كان 
�سيح�س��ل  ما هو اأ�س��واأ، يتمكن��ون باأكرث، باأكرث 
مما ميكن اأن ينالوه من الأمة وهي يف حال عزتها 
ومواجهته��ا  وا�ستب�س��الها  وثباته��ا  و�س��مودها 
ولطغيانه��م  وجلوره��م  ولظلمه��م  لعدوانه��م 
ول�س��تكبارهم، ه��م لو متكن��وا من رق��اب الأمة 
بخن��وع الأمة لهم لفعلوا بها الأفاعيل باأفظع مما 
ينال��وه منه��ا يف حال ال�س��مود والثب��ات، ولذلك 
نح��ن اليوم يف اأم�س احلاجة يف هذا الزمن اإلى اأن 
ن�س��تفيد م��ن الإم��ام احل�س��ني عليه ال�س��ام علم 
الهداي��ة، اإل��ى اأن نتطلع اإلي��ه يف موقعه العظيم، 
موق��ع الق��دوة، وموق��ع الهداي��ة، نهت��دي ب��ه، 
وبفعل��ه  بقول��ه  لن��ا  وث��ق  فه��و  ب��ه،  ونقت��دي 
وبت�سحيته وب�س��موده، مبا قال ومبا فعل، وّثق 
لنا ونقل لنا وج�ّسد لنا املوقف املعرّب عن الإ�سام 
يف اأ�س��الته، يف مبادئه، يف قيمه، يف اأخاقه، وهذه 
امل�س��األة الت��ي يج��ب اأن نعيه��ا واأن ن�س��توعبها 
جيدا، ملاذا؟ لأن الكثري اليوم تغريت منطلقاتهم، 
واختلفت ح�ساباتهم وتوجهاتهم، ويف ظل املحنة 
الت��ي تعاين منها اأمتنا، �س��عبنا هنا يف اليمن وهو 
ال�س��عودي  الأمريك��ي  الع��دوان  ه��ذا  يواج��ه 
الغا�س��م، والكثري م��ن اأبناء اأمتن��ا يف بقية بلدان 
املنطق��ة، الكث��ري ينطلقون يف حتدي��د خياراتهم، 
وحتدي��د مواقفهم، بن��اء على منطلق��ات اأخرى، 
وكاأن امل�س��األة ل عاقة لها ل بالإ�سام ول بالقيم 
ول  باجل��زاء  ول  باحل�س��اب  ول  باملب��ادئ  ول 
باجلن��ة ول بالن��ار، كاأن امل�س��األة عادي��ة، جُترد 
املواقف وُتف�س��ل الأحداث عن كل �س��يء، ولي�س 
ول  باأخ��اق،  ول  بقي��م،  ل  معني��ة  الأم��ة  كاأن 
م�س��وؤول، موقف��ا  مب�س��وؤولية، فراع��ي موقف��ا 
واعي��ا، وموقف��ا يلح��ظ وياأخ��ذ بع��ني العتب��ار 
انتماء هذه الأمة، وهوية هذه الأمة، الكرث ين�سى 

كل هذا.
البع���س،  عل��ى  املخ��اوف  تطغ��ى  اإم��ا  ث��م 
فتج��د كث��ريا من اأبن��اء الأم��ة على ه��ذا النحو، 
يعي�س��ون حالة املخ��اوف للطغاة وامل�س��تكربين 
والظامل��ني، وخماوفه��م هذه تدفعه��م نحو الذل، 
نح��و اخلنوع، نح��و ال�ست�س��ام، نح��و الطاعة 

املطلقة للم�س��تكربين والطغاة، م��ن منافقي هذه 
الأم��ة ومن اأعدائها م��ن الكافرين، فيتخذون هذا 
اخلي��ار، خيار ال�ست�س��ام، اإما �س��من اللتحاق 
ب�س��ف الطغاة، والن�س��واء حت��ت رايتهم، باأي 
�سكل من الأ�سكال، ع�سكريا اأو اإعاميا، اأو ثقافيا، 
اأو يف اأي جم��ال من املجالت، واإما بال�ست�س��ام 
وال�س��كوت، واخل��ذلن، وهذه احلالة حم�س��وبة 
اأي�س��ا، حم�س��وبة يف الإ�س��ام كم��ا قال الر�س��ول 
�سلوات اهلل عليه وعلى اآله، ل�سالح امل�ستكربين، 
ل�سالح الطغاة، ال�سكوت عنهم، وال�ست�سام لهم 
بال�س��كوت، ول��و مل تقاتل معهم، ول��و مل تتحرك 
معه��م، لكن��ك ا�ست�س��لمت له��م، و�س��كت عنه��م، 
ومل تت��نَبّ اأي موق��ف، وبقيت �س��اكتا، خا�س��عا، 
مذعنا لهم، م�س��تكينا، ذلي��ا، خانعا، هذه احلالة 

اإلس����الں يف����رض علين������ا أن نتب��������نى موق����������ف               التغي����������ير في مواجهة السلط�����������ان اجل��������ائر
السيد القائد عبدامللك بدر الدين احلوثي في                       ذكرى استشهاد اإلمام احلسن عليه السالم:

< اإلم�������ام احل���س���ن حت���رك 
في ث��ورة خالدة متتد عبر 
ال������زم������ن ل���ي���س���ت���ف���ي���د م��ن��ه��ا 

األجيال إلى يوم القيامة

<حت��������رك اإلم���������ام احل���س���ن 
لم يكن انتحاريًا بل حتركًا 
واع�����ي�����ًا م������س������ؤواًل، م���ق���دم���ًا 

أعظم درس لألمة

<اإلم�������������ام احل�����س�����ن ح����دد 
ل����ألم����ة امل�����وق�����ف ال���ش���رع���ي 
وامل����������س����������ؤول وامل�����ب�����دئ�����ي 
واألخ�����الق�����ي ف����ي م���واج���ه���ة 

الطغاة

<اإلس��الم يفترض لساحة 
املسلمن أن تكون ساحة 
ح��������ق ومن����������������وذج ل�����ل�����ع�����دل، 
ول�����ي�����س واح�����������ًة ل���ل���ظ���امل���ن 

وساحة للجرمية

< اإلس���الم ال يرتضي أب��دا 
ومهما كان الثمن أن تكون 
س��اح��ة امل��س��ل��م��ن م��غ��اي��رًة 

ملنهج احلق والعدل

<هناك في األمة مواقف مسؤولة ومبدئية كما في موقف املقاومة في لبنان وفلسطن 
ضد إسرائيل، وموقف األحرار في العراق

< يشكر احلضور الكبير جلماهير الشعب اليمني في املسيرة العاشورائية بالعاصمة صنعاء

< ن������ؤك������د ع�����ل�����ى م����وق����ف����ن����ا امل������ب������دئ������ي إل���������ى ج������ان������ب ف����ل����س����ط����ن، وع������دائ������ن������ا إلس������رائ������ي������ل ب�����اع�����ت�����ب�����اره�����ا خ�������ط�������رًا ع�����ل�����ى األم�����������ة ك����اف����ة
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حم�س��وبة علي��ك، وعلي��ك فيها م�س��وؤولية اأنك مل 
تتح��رك للتغيري، )فلم يغري علي��ه بفعل ول قول 
كان حق��ا عل��ى اهلل اأن يدخل��ه مدخل��ه( ه��ذه هي 

النتيج��ة، )كان حق��ا عل��ى 
اهلل(، يعني م�سوؤولية اإلهية 
اأن يدخلك اهلل مدخلهم، لأن 
فعلك كان ل�س��احلهم، وهم 
ا�س��تفادوا من �سكوتك ومن 
كان  وخذلن��ك  خذلن��ك، 
بالتايل ل�س��احلهم، فاليوم، 
جن��د الذي��ن تطغ��ى عليهم 
مث��ل  فيتخ��ذوا  املخ��اوف 
يطغ��ى  اأو  اخلي��ار،  ه��ذا 
عليهم الطمع، وي�ستاأ�سرهم 
الطم��ع، فيبيع��وا اأنف�س��هم 

ويبيعوا مواقفهم؟
مواقفهم  البع���س  اليوم 
اإل��ى  ل  ت�س��تند  ل  نقدي��ة، 
م�ساألة املبادئ ول الأخاق 
ول القي��م، مواق��ف نقدي��ة 
بالنقد، كم تدفع له يف مقابل 
موقفه، كذا ك��ذا "فلو�س"، 
بك��م ت�س��ري من��ه موقفه، 
فيع��ادي ويقات��ل ويبغ�س 
وين�س��م اإلى جبهة ما باأي 
�س��كل من الأ�سكال، ي�ستغل 
ل�سالح الطاغوت، باأي نحو 
من الأنح��اء، وباأي طريقة 
من الطرق، �سمن اجلبهات 
واملج��الت  الكث��رية 
بح�س��ب  يتحرك  املتعددة، 
بح�س��ب  اأو  اخت�سا�س��ه، 
م��ا  بح�س��ب  اأو  اإمكانات��ه، 
ُيطل��ب منه، يتحرك �س��من 
مقاب��ل  الطاغ��وت،  �س��ف 
عبي��د  ه��وؤلء  الأطم��اع، 
امل��ال، عبيد الطم��ع، الذين 
مبادئه��م  ع��ن  يتخّل��ون 
وقيمهم واإ�سامهم فيبيعون 
اأنف�سهم للطاغوت، واهلل هم 

خا�سرون.
والبع���س اأي�س��ا ه��م يف 
حال��ة التخ��اذل لعتبارات 
مث��ل  اعتب��ارات  اأخ��رى، 

املنا�س��ب، موقف��ه مره��ون مبن�س��ب معني، هو 
حا�س��ر لأن يتخ��ذ موقفا على اأ�س��ا�س املن�س��ب، 
لي�س على اأ�س��ا�س املبداأ، ول على اأ�س��ا�س القيم، 
ول على اأ�س��ا�س من امل�سوؤولية التي يفر�سها اهلل 
عليه، ل، ربط امل�ساألة مبن�سب معني، يعطى ذلك 
املن�سب وهو �س��يتبنى املوقف، واإل ف�سيتخاذل 
ويقعد مع القاعدين يف موقف ح�سبه اهلل وح�سبه 
ر�س��وله ل�س��الح الطاغ��وت، ويعذب��ه اهلل علي��ه، 

)كان حقا على اهلل اأن يدخله مدخله(.
والبع�س هم اأي�س��ا �س��حية للت�س��ليل، حلالة 
الت�س��ليل الكبرية، ملاذا، لأنهم مل يكن عندهم اأي 
لع��وا على احلقائق،  اهتم��ام ول جّدي��ة يف اأن يَطّ
ويف اأن يعرف��وا احل��ق، واإل طبيع��ة الأو�س��اع 
طبيعته��ا  والظ��روف  واملتغ��ريات  والأح��داث 
تو�س��ح وتك�س��ف احلقائق لكل من يحر�س على 
معرف��ة احلقائ��ق، وي�س��عى اإل��ى اأن يك��ون يف 

موق��ف احلق، لحظ��وا الي��وم، كل اجلبهات 
ل�س��الح  الأم��ة  داخ��ل  يف  ت�س��تغل  الت��ي 

اأع��داء الأمة، هي وا�س��حة، مك�س��وفة 
واإ�س��رائيل،  باأمري��كا  ارتباطه��ا  يف 

�س��واء ما كان منها من خال الدور 

التخريب��ي لبع���س الأنظم��ة العربي��ة، كالنظام 
�س��وا  َتلَبّ واإن  الإمارات��ي،  والنظ��ام  ال�س��عودي 
بالإ�س��ام، واإن قدموا العناوين الإ�سامية، لكن 
باأمري��كا  ارتباطه��م  األي���س 
يف مواقفه��م ه��ذه وا�س��حا، 
باملظل��ة  يحظ��ون  األي�س��وا 
والغط��اء  الأمريكي��ة، 
والدع��م  الأمريك��ي، 
الأمريكي، واإن كان موقفهم 
يف احلقيقة ما هو اإل امتداد 
للموقف الأمريكي، فاملوقف 
يف اأ�س��له اأمريك��ي، ه��م فيه 
اأدوات، ي�ستغلهم ويحركهم 
ور�س��وا  الأم��ة،  ل�س��رب 
ال��دور  ه��ذا  لأنف�س��هم  ه��م 

التخريبي.
امتداداته��م  اأي�س��ا  ث��م 
داخ��ل بع�س ال�س��عوب ويف 
بع���س البل��دان، مثلم��ا هو 
ح��ال امل��ّد التكف��ريي، امل��ّد 
التكفريي هو امتداد مدعوم 
من تل��ك الأنظم��ة، وامتداد 
لهم، من النظام ال�س��عودي، 
ث��م  الإمارات��ي،  والنظ��ام 
ال�س��عودي  النظام��ني 
والإمارات��ي كاهم��ا امتداد 
يف دورهما ملوؤامرات اأمريكا 
وه��ذه  اإ�س��رائيل،  ومكائ��د 
م�س��األة من اأو�س��ح الأمور، 
لي�س��ت خفية، اأدنى قدر من 
اإن�سان،  التاأمل يت�س��ح لأي 
يعجبه��م  البع���س  ولك��ن 
يكون��وا  اأن  يف  ويرغب��ون 
واأل  وبكم��ا،  و�س��ّما  عمي��ا 
يرون ه��ذه احلقائق اجللية 

والوا�سحة.
ف��اإذن الإمام احل�س��ني 
علي��ه ال�س��ام ه��و اأّك��د 
لن��ا وحّدد لن��ا ووّثق لنا 
بالفعل وبالقول م�ساألة 
امل�س��ائل،  اأه��م  م��ن 
الت��ي ُتعن��ى به��ا الأمة 

كل  ويف  اأجياله��ا،  كل  يف 
مراح��ل تاريخها، وت�س��كل 
ه��ي حماية لاأمة، اليوم الذي يحمينا ك�س��عوب 
م�س��تهدفة، م��ن تل��ك الق��وى م��ن اأمري��كا ومن 

اإ�سرائيل، ويحمينا كذلك ممن هم امتداد 
يعمل��ون  واإ�س��رائيل،  لأمري��كا 

اأمري��كا  موؤام��رات  �س��من 
 ، ئيل ا �س��ر اإ و

ويلعب��ون دورا تخريبيا يف داخل الأمة ل�س��الح 
ك�س��عوب  يحمين��ا  ال��ذي  واإ�س��رائيل،  اأمري��كا 
م�س��تهدفة م��ن كل ق��وى الطغي��ان تل��ك هو ذلك 
املوقف احل�س��يني الإ�سامي املبدئي الأخاقي، 
بق��در م��ا تتجذر وتر�س��خ فين��ا ه��ذه املبادئ، 
وه��ذه القيم، وه��ذه الروحية، وه��ذه الأخاق، 
بقدر ما نكون اأباة، ونتحرك مب�س��وؤولية عالية، 
وبكل جّدية، ونتوكل على اهلل، فنحظى بن�سره، 
ونحظ��ى بعون��ه، لأنه ل يريد لن��ا اأن ُنظلم، ول 
يري��د لن��ا اأن ن�س��تعبد م��ن دون��ه، ول يري��د لنا 
ُة َوِلَر�ُس��وِلِه  ِ اْلِعَزّ ّ الهوان، دينه دين عزة، ●َوهلِلَ
َوِلْلُموؤِْمِن��ني●، ودين كرامة، ودي��ن اأراد لنا اهلل 
في��ه اأن ننعم بالعدل، واأن ن�س��عد باحلق، ولكن 
اأولئك اأرادوا اأن يجعلوا من هذا الإ�س��ام �سكا 
ل ع��دل في��ه، ل قي��م في��ه، ل اأخ��اق في��ه، فيه 
ركعة يف ال�ساة يف احَلَرم هلل، وفيه ركوع يف كل 
�سوؤون احلياة للبيت الأبي�س، هذه احلالة التي 

ميقتها الإ�سام ول يقبل بها الإ�سام.
الي��وم نحن يف ه��ذه املرحلة بال��ذات يف كل ما 
تواجهه الأمة من فنت، يف كل ما يواجهه �س��عبنا 
اليمني من حمن، بحاجة اإلى هذا املبداأ العظيم، 
باعتباره مبداأ اإ�ساميا، وباعتباره اخليار الذي 
اتخ��ذه �س��عبنا العزي��ز يف الت�س��دي للع��دوان 
الأمريكي والإ�س��رائيلي، والذي اتخذه الأحرار 
يف منطقتن��ا العربية والإ�س��امية، يف الت�س��دي 
لق��وى الطاغ��وت، بدءا م��ن موق��ف املقاومة يف 
لبن��ان وفل�س��طني، �س��د اإ�س��رائيل، وم��ا اتخذه 
الأحرار وال�سرفاء يف الت�سدي للخطر الأمريكي 
والهيمن��ة الأمريكي��ة والحت��ال الأمريك��ي يف 
الع��راق ويف �س��ائر البل��دان، ثم الت�س��دي للمّد 

ال��ذي  لل�سهيونية، التكف��ريي  امتداد  هو 
د  ا مت��د ا و

لأمريكا واإ�س��رائيل، اإمنا هو خيار م�س��وؤول بكل 
م��ا تعني��ه الكلم��ة، خي��ار مبدئي، خي��ار حمّق، 
وخي��ار واٍع، لأن البدي��ل عنه اأن نكون �س��حية 

وامل�س��تكربين،  للطغ��اة 
واأن نك��ون م�س��وؤولني حني 
اأنف�س��نا، وح��ني  اإرخا���س 
ا�ست�سامنا لُقوى الطاغوت 
بن��ا،  لتعب��ث  امل�س��تكربة، 
ه��ذا م��ن الدرو���س املهمة، 
وه��ي كث��رية ج��دا، ولكنه 
الت��ي  الدرو���س  اأه��م  م��ن 
منه��ا،  ن�س��تفيد  اأن  يج��ب 
واأن نر�ّس��خها وه��و ميث��ل 
بالإم��ام  لن��ا  �س��لًة  اأي�س��اً 
احل�س��ني عليه ال�سام عَلم 
الُه��دى ال��ويل العظي��م م��ن 
اأولياء اهلل �سبحانه وتعالى 
ال��ذي نرتب��ط ب��ه يف ديننا 
م��ن موقع��ه يف  الإ�س��امي 
يف  موقع��ه  وم��ن  الق��دوة 

الهداية.
ونح��ن يف ي��وم احل�س��ني 
في��ه  عّلمن��ا  ال��ذي  الي��وم 
احل�س��ني �سبط ر�س��ول اهلل 
�سلى اهلل و�سلم عليه وعلى 
اآل��ه اأن نق��ف موق��ف احلق 
وما متليه علينا امل�س��وؤولية 
مهم��ا كان الثم��ن نوؤكد على 

التايل:
اأوًل: ثباتن��ا على موقفنا 
املبدئ��ي والأخاق��ي جت��اه 
ن�سرة ال�س��عب الفل�سطيني 
واملقد�س��ات وعل��ى راأ�س��ها 
امل�س��جد الأق�س��ى ال�سريف 
الأر���س  ا�س��رداد  وح��ق 
يف  املقتطع��ة  املغت�س��بة 
م��ن  وغريه��ا  فل�س��طني 
دي��ار الإ�س��ام، وِعدائن��ا 
لإ�سرائيل ككياٍن غا�سٍب 
تهدي��دًا  ي�س��ّكل  معت��ٍد 
وخط��رًا على اأمتنا كافة، 
دينه��ا  يف  لاأم��ة  وع��دوا 
ودنياها، كما نوؤكد وقوفنا 

اإل��ى جانب املقاومة يف لبنان وفل�س��طني ملواجهة 
ه��ذا الع��دو انطاق��اً م��ن مبادئنا وقيمن��ا وما 

تفر�سه علينا امل�سوؤولية.
ثاني��اً: نوؤك��د ثبات 
يف  موقفنا 

ال�س��تعمارية  الأمريكي��ة  الهجم��ة  مناه�س��ة 
املعادي��ة التي ت�س��تهدف بل��دان املنطق��ة وكافة 
الأم��ة مبوؤامراته��ا ومكائدها التدمريي��ة من فنٍت 
وكان  وتق�س��يم،  وح��روٍب 
من �س��منها امل��د التكفريي 
وال��دور التخريب��ي لبع�س 

الأنظمة العربية.
�س��عبنا  اأدع��و  ثالث��اً: 
العزي��ز اإلى رف��د اجلبهات 
م��ن  م��ا  ب��كل  والعناي��ة 
�س��اأنه تعزي��ز موقفه يف كل 
املجالت للت�سدي للعدوان 
ال�س��عودي  الأمريك��ي 
اإل��ى  اله��ادف  الغا�س��م، 
وا�س��تعباد  بلدن��ا  احت��ال 
�س��عبنا واملرتكب يف �سبيل 
�س��عيه لتحقيق ذلك اأب�س��ع 
اإ�سافًة  اجلرائم والفظائع، 
اإل��ى احل�س��ار والتجوي��ع 

ون�سر الأوبئة.
اجله��ات  اأدع��و  رابع��اً: 
يف  بلدن��ا  يف  الر�س��مية 
ال�سيا�س��ي  املجل���س 
الأعل��ى واحلكوم��ة وكافة 
موؤ�س�س��ات الدولة اإلى بذل 
واجلهات  اجُله��د،  اأق�س��ى 
للنهو���س مب�س��وؤولياتها يف 
التاريخي��ة  املرحل��ة  ه��ذه 
تفعي��ل  يف  وال�س��تثنائية 
يف  الدول��ة  موؤ�س�س��ات 
القيام بدورها يف الت�س��دي 
املج��الت  كل  يف  للع��دوان 
بخدم��ة  العناي��ة  ويف 

املواطنني.
كاف��ة  اأدع��و  خام�س��اً: 
يف  والُق��وى  املكون��ات 
الداخل املناه�سة للعدوان 
اإل��ى املزي��د م��ن التع��اون 
وتعزي��ز الروابط الأخوية 
وح��دة  عل��ى  واحلف��اظ 
ال�س��ف واإف�س��ال م�س��اعي 
اجلبه��ة  لتفكي��ك  الأع��داء 
امل�س��توى  عل��ى  الداخلي��ة 
ال�سيا�س��ي وعلى امل�ستوى الجتماعي، كما اأُ�سيد 
جم��ددًا ب��دور القبائ��ل اليمني��ة املتمّي��ز والكبري 
والتاريخ��ي يف الت�س��دي للع��دوان م��ع التنبي��ه 
للجمي��ع باحل��ذر م��ن م�س��اعي ُق��وى الع��دوان 
لتخريب ال�س��لم الجتماعي واإث��ارة الفنت واإلهاء 
اجلميع عن الت�سدي للخطر احلقيقي املتمثل مبا 
تفعل��ه وما تهدف اإليه قوى الع��دوان بحق بلدنا 

و�سعبنا.
نح��ن يف هذا الي��وم التاريخي نتوج��ه اإلى اهلل 
�س��بحانه وتعال��ى ب��اأن يوفقن��ا لل�س��ري يف نهج 
احل�س��ني، نهج الإ�س��ام املحمدي الأ�س��يل، 
واأن يثّبتنا فيما ير�س��يه عن��ا من املواقف 
امل�س��وؤولة واملبدئي��ة والأخاقي��ة، كما 
ناأمل من اهلل �س��بحانه وتعالى اأن يرحم 
ي�س��فَي  اأن  ون�س��األه  الأب��رار،  �س��هداءنا 
جرحان��ا واأن يف��ك اأ�س��رانا واأن يف��ّرج 
عن��ا وعن �س��عبنا املظل��وم وع��ن اأمتنا 

الإ�سامية كافة.
واأ�سكر لكم هذا احل�سور الكبري.

اهلل  ورحم��ة  عليك��م  وال�س��ام 
وبركاته..

وال������������������������������ع������������������������������دوان ب��������������������������اإلث��������������������������م  ال�����������������ع�����������������ام�����������������ل�����������������ن  امل��������������ت��������������س��������������ل��������������ط��������������ن  ل����������������ل����������������ج����������������ائ����������������ري����������������ن  ال��������������������ت��������������������ص��������������������دي  األم�������������������������������������������ة  ع�����������������ل�����������������ى  واج���������������������������������������������������ٌب   >
احل�������س�������ي�������ن�������ي امل���������������وق���������������ف  ت����������ق����������ف  أن  األم�������������������������ة  ع����������ل����������ى  حت����������ت����������م  ح�������������ال�������������ة  ف���������ت���������ل���������ك  ال������������������ذل������������������ة،  وإم�������������������������ا  ال���������������ع���������������زة  إم��������������������ا  اخل��������������������ي��������������������اران  ي�������������ك�������������ون  ح���������������ن   >

اجل�����������ب�����������ه�����������ات  ك��������������������ل   >
امل��ش��ت��غ��ل��ة داخ�������ل األم����ة 
خ�������������الف�������������ًا مل�����ص�����ل�����ح�����ت�����ه�����ا 
ت��ع��م��ل مل��ص��ل��ح��ة أم��ري��ك��ا 
وإس����رائ����ي����ل ك���م���ا ه����و ح���ال 
ال���������ن���������ظ���������ام ال�������س�������ع�������ودي 

واإلماراتي

ال����ت����ك����ف����ي����ري ه��و  < امل��������د 
ام��ت��داد م��دع��وم م��ن قبل 

النظام السعودي

ال���س���ع���ودي  ال���ن���ظ���ام���ان   >
واإلم���������������ارات���������������ي ك����اله����م����ا 
ام���������������ت���������������داد ل�����ل�����ه�����ي�����م�����ن�����ة 

األمريكية

احل����س����ي����ن����ي  امل���������وق���������ف   >
امل����ب����دئ����ي األخ������الق������ي ه��و 
ال������ذي ي��ح��م��ي��ن��ا ك��ش��ع��وب 
م��������������ن خ����������ط����������ر أم��������ري��������ك��������ا 

وإسرائيل وامتداداتهما

< اخل����ي����ار ال�������ذي ات���خ���ذه 
ش������ع������ب������ن������ا ال���������ع���������زي���������ز ف����ي 
م��واج��ه��ة ال���ع���دوان خ��ي��ار 

مسؤول ومبدئي وواع

ال�����ذل�����ة  م�����ن�����ا  ه�����ي�����ه�����ات   >
م��ق��ول��ة ح��س��ي��ن��ي��ة ن��اش��ئ��ة 
عن مبدأ إمياني ومنطلق 
ح����������ق، ول�����ي�����س�����ت م����ق����ول����ًة 
حالة  ف��ي  قيلت  انفعالية 

ثورة فقط

< ل�����و ق���ب���ل���ت األم���������ة ع��ل��ى 
ن��ف��س��ه��ا ب��ال��ذل��ة وال���ه���وان 
ورضخت وخنعت حلصل 
عليها م��ا ه��و أس���وأ مم��ا لو 

حتركت في املواجهة

ال����ب����ع����ض م��ن  م������خ������اوف   >
تبعات التصدي للعدوان 
وط���م���ع اآلخ����ري����ن ف���ي نيل 
ح���ظ���وة أو م�����ال ك����ل ذل���ك 
ع����ب����ي����د اخل�����������وف وع���ب���ي���د 

املال والطمع
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جرحى أمانة العاصمة وجرحى جيزان: ثورتنا 
مستمرة حتى حتقيق جميع اهدافها 

اأحيت �سعبة ثقافة وتاأهيل اجلرحى مع جرحى اأمانة 
العا�س��مة وجرح��ى جيزان الذك��رى الثالث��ة  لثورة 
الواحد والع�سرين من �سبتمرب حتت �سعار م�ستمرون 
يف حتقي��ق اأه��داف الث��ورة  موؤكدي��ن على ا�س��تمرار 
ثورته��م رغ��م جراحهم حت��ى حتقيق كام��ل اهدافهم  
جرحى اأمانة العا�س��مة وجن��ران : نهنى قائد الثورة 
ال�س��يد عبداملل��ك احلوث��ي بع��امل الهج��ري اجلدي��د  
هن��اأ جرح��ى اأمانة العا�س��مة وجي��زان قائ��د الثورة 
ال�س��يد عبداملل��ك بدرالدي��ن احلوثي بالع��ام الهجري 
اجلدي��د 1439ه���� بح�س��ور ع��دد م��ن ال�سخ�س��يات 
الجتماعية ومن ابرزهم ال�سيد احمد �ساح وعدد من 
ال�سخ�س��يات  كان ح�سور اجلرحى يف الذكرى الثالثة 
للث��ورة ال21 �س��بتمرب احل�س��ور امل�س��رف لنهم من 
خطو من دمائهم ومن اع�س��ائهم ومن جهدهم من اجل 
املبادي التي قامت من اجلها الثورة وهاهم يح�سرون 

وي�ساركون مع ابناء �سعبهم
 شرف نامس 

الذي برت �س��اقيه بعدما ا�س��تهدفته طائرة ا�ستطاع 
�س��هيونية اأثن��اء ت�س��ديه زح��ف للع��دو يف جبه��ات 
احلدود  يعترب مثاًل لل�س��رب وال�س��مود ب��ني اإخوانه 

املجاهدين.
عزمية ال تلني

»واه��ن هذا الع��دو الذي ظن بق�س��فنا وب��ر اأقدامنا 
�س��يوقف جهادنا » هكذا  بدء اجلريح املجاهد »�سرف 
نام���س حديثه مع »�س��حيفة احلقيقة » وهو م�س��رف 
مراك��ز الرعاي��ة جلرح��ى املناطق يف �س��عبة �س��وؤون 
الأف��راد فبعزمية واإ�س��رار يق��ول »اإن العدو حتالف 
الع��دوان يريد باإعاقتنا وب��ر اأطرافنا، اأن يبعدنا عن 
طريق اجلهاد ولكن هيهات.. هيهات.. فنحن بحمد اهلل 
ن��زداد اإميانا بهذه الطريق الذي ن�س��لكه و�سنوا�س��ل 
امل�س��ري حت��ى ل��و قطع��ت اأج�س��امنا ارب��اآ.. ارب��اآ ».. 
واأ�س��اف املجاه��د اجلري��ح« اأن العدوان اأق��ام كيانه 
امل�س��خ على اأ�ساء ودماء �س��عبنا، فمنذ القدم يرتكب 
املج��ازر بحقن��ا لذل��ك الع��دو ل يع��رف اإل لغ��ة الدم 
واجلهاد واملقاومة، ونحن عزمنا على امل�سي قدما يف 
طريق الع��زة والكرامة، حتى نيل اإحدى احل�س��نيني 

اإما الن�سر اأو ال�سهادة«.

يرسمون بدمائهم مالمح النصر
اأن جرح��ى اجلي���س ير�س��مون بت�س��حياتهم ودمائهم 
مام��ح الن�س��ر القريب عل��ى الإرهاب ليبق��ى الوطن 

منيعا عزيزا اآمنا لأبنائه ولاأجيال القادمة.
كم��ا اكد اجلرحى ان ا�س��اباتهم لن تثني من عزميتهم 
وارادته��م يف الع��ودة ال��ى �س��احات املواجه��ة بع��د 
�س��فائهم ليكون��وا ال��ى جان��ب رفاقه��م يف الدف��اع عن 
الوطن وموا�س��لة الدرب حتى حتقيق الن�س��ر ودحر 
الرهاب وعودة المن وال�ستقرار الى ربوع الوطن.

ذكريات ال تنسى
و�س��ط حديثن��ا املمتع ذه��ب ذهن املجاهدي��ن وبداأوا 
الأول��ى وقال��وا »عندم��ا  اإ�س��ابتهم  اأي��ام  يتذك��رون 
خرجنا م��ن العناية املرك��زة و كنا نرقد بامل�ست�س��فى 
لتلق��ي الع��اج من الإ�س��ابة كن��ا اأقول متى �س��اأخرج 
من امِل�ست�س��فى واأعود اإلى ميدان اجله��اد مرة اأخري 

لأقاتل اأعداء اهلل ».
وتاب��ع بع�س��هم بقولة » الإ�س��ابة اأثرت يف ج�س��دي، 

ولك��ن مل توؤث��ر يف اإرادتي وعزميتي ال�س��لبة ويقيني 
ب��اهلل ع��ز وج��ل، فاحلم��د هلل رب العامل��ني معنوياتي 
عالي��ة، واإرادت��ي حديدية، وقلبي بنب���س حباً لديني 

ووطني ».
واأ�س��اروا اأن ه��ذا اجل��رح العميقة الذي اأ�س��يبوا بها 
ل��ن تثنيه��م ع��ن موا�س��لة طري��ق اجله��اد واملقاومة 

و�سي�ستمرون بها حتى ينالون �سرف ال�سهادة.

جرحى اجليش واللجان الشعبية  يدخلون 
موسوعة غينيس في تعليم العزة والكرامة

ماذا تعرف عن مو�سوعة  غيني�س .. الن�سخة العربية 
الردن : اك��رب حبة فافل ،، فل�س��طني : اكرب �س��ينية 
كناف��ه ،، ال�س��عودية : اكرب �س��ينية كب�س��ة ،، قطر : 
اأك��رب وجبة طعام يف العامل » كتاب غيني�س الن�س��خة 
 ،، تكنولوجي��ه  قاع��ده  اك��رب   : امري��كا   : الأجنبي��ة 
الربازي��ل : اك��رث دول العامل يف النمو القت�س��ادي ،، 
بريطاني��ا : اق��وى �س��فينه يف الع��امل ،، فرن�س��ا : اكرب 
مدفع يف العامل ،، رو�سيا : اكرب وا�سرع �ساروخ عابر 
للق��ارات ،، ال�س��ني : اك��رب رادار يف الع��امل . اي��ران: 

تخ�سيب اليورانيوم
ن�س��يت قلك��م ...اجلي�س واللج��ان ال�س��عبية يف اليمن  
اك��رب جي�س متمر�س يف تعليم العزة والكرامة ... اكرب 

م�سنع للرجال 

جرحى اجليش واللجان : الشهداء األحياء
يف خ�سم معارك عنيفة مع حتالف العدوان ومرتزقتهم  
يتعر�س اأحد البطال املقاتلني لإ�سابة بليغة يف عينيه 
وينقل على اأثرها الى امل�ست�سفى ثم  اإلى مركز الرعاية 

وكلة �سوق اإلى املعركة 
وعندم��ا اقرب��ت م��ن احده��م  ملعانقته��م بح��رارة 
ال�س��وق، انتب��ه ال��ى احلال��ة اجلدي��دة لعين��ي اأبيه، 

ف�ساألته برباءة:

صديقي : ماذا حّل بعينيك...؟! أجاب ..
تركتهما في ساحة املعركة...!

ان��ه تركهما حقاً يف �س��احة املعركة، كما فعل ال�س��يء 
نف�سه، عدد كبري من اأقرانه من اأبطال اجلي�س واللجان 
ال�س��عبية ، مم��ن �س��حوا باأط��راف بدنه��م م��ن اأيدي 
واأرجل، خال املعارك الغزاة واملحتلني واملنافقني  ، 
الى جانب من �س��حوا باأرواحهم، مبا يعني اأن هوؤلء 
امل�س��ابني )املعوقني( يقفون يف املنطقة الو�سطى بني 

ال�سهادة وعامل الآخر

تضحيات ال تنتهي

اإن �س��فة الدميوم��ة للحي��اة مل��ن ي�س��حي بروح��ه يف 
�س��بيل اهلل، له��ي مكرم��ة عظيمة من ال�س��ماء، متيزهم 
عن �س��ائر الموات ومن يغادرون هذه احلياة الدنيا، 
وطامل��ا جاء مدح ال�س��هداء يف القراآن الك��رمي، واأنهم؛ 
}...اأحي��اٌء عن��د ربه��م ُيرزق��ون{، و }ول حت�س��نّب 
الذي��ن قتل��وا يف �س��بيل اهلل اأم��وات بل اأحي��اٌء ولكن ل 
ت�س��عرون{، ويف هذه احلالة، ينقطع ال�سهيد )املّيت( 
عّن��ا نهائي��اً، بي��د اأن احل��ال يختلف مع م��ن ل تدركه 
ال�س��هادة، ولكن؛ يفق��د اأحد اأطرافه اأو حتى ي�س��اب 
بجروح بليغة تعيقه عن ممار�س��ة حيات��ه الطبيعية، 
مب��ا ميكن اإطاق ت�س��مية »ال�س��هيد احل��ّي« على هذه 

الفئة من امل�سابني يف احلرب.
واذا كان امل�س��حي بروحه، �سهيدًا على اأمته وواقعه 
عند اهلل –تعالى- فان امل�س��حي ببدنه، يكون �س��هيدًا 
حّياً وحا�س��رًا عند اأمته و�س��عبه وعند اهلل –تعالى- 
اي�س��اً، عل��ى واق��ع يج��ب تغي��ريه، فال�س��عوب التي 
حتق��ق اهدافه��ا بت�س��حيات ابنائه��ا، يتح��ول هوؤلء 
رموزًا للبطولة وجلميع القيم الخاقية والن�س��انية، 
ب��ل ويع��زى الف�س��ل يف حتقي��ق الزده��ار والتقدم يف 
قادم االيام، الى هذه ال�ش��ف�ة الذين وقف�ا يف خط�ط 
النار دون الن�س��اء والطفال و�س��ائر اف��راد املجتمع، 
دفاع��اً عما يعتقدون انه مقد�س وي�س��تحق الت�س��حية 

والفداء.. واإذن؛ فاإنهم لن يكونوا بحاجة الى »جندي 
جمه��ول« يف ن�س��ب حج��ري او مع��دين توق��د عن��ده 
ال�سموع وتهدى اليه باقات الزهور، اإمنا لدينا جنودًا 
معلوم��ني اأحي��اء يحمل��ون معهم كل معاين ال�س��جاعة 
والت�سحية، كما يحملون مامح احلرب ال�سارية.. اإن 
وجود هوؤلء يف مهرجانات ومنا�س��بات تتعلق بذكرى  
الثورة التي كانوا حماتها ورجالها الى جانب الطفال 
وال�س��باب من اجليل اجلديد، ير�س��م العاقة الوثيقة 
بني هذا اجليل اجلديد وما يعي�س��ه من نعيم ورفاهية 
وتق��دم وبني ما قدمه هوؤلء من ت�س��حيات وبطولت، 
حتى يعرف هوؤلء الطفال ال�سبب والدافع وراء تلك 
الت�س��حيات اجلّم��ة، وم��ا ال��ذي عليهم فعل��ه لرد هذا 

اجلميل؟.

مصادر لتعزيز املعنويات
يف اليمن  ن�سهد بني فرة واأخرى حراكاً  غري م�سبوق 
للجرحى ينظمون الفعاليات وي�س��اركون يف امل�سريات 
و �س��ورًا اخرى ت��دّل عل��ى احليوية والتوّث��ب، كلها 
م�س��توحاة م��ن ثقاف��ة التح��دي ومواجه��ة الخط��ار 
اخلارجية، كما هو داأب كل ال�سعوب والأمم الناجحة 
الت��ي ت�س��جل اول انت�س��اراتها يف جبهته��ا الداخلي��ة 
بالتما�س��ك والتع��اون، وه��ذه احليوي��ة بحاج��ة الى 
مزيد من العزم والندفاع يوفره »ال�سهداء الأحياء«، 
فه��م ميثل��ون ال�س��ورة احلّي��ة ل�س��احة املواجهة مع 
التهدي��دات اخلارجي��ة، فكلما كان ه��وؤلء »اأحياء« يف 
او�ش��اط املجتمع، كلما ا�شتفاد منهم ال�شعب والبلد يف 

اأمرين هامني:
الول: يف بل��ورة اهداف��ه و�س��عة تطلعات��ه، فالتطور 
احلقيق��ي لن يكون م��ن خال اهداف حم��دودة نابعة 

من م�سالح خا�سة و�سيقة، كاأن يكون احل�سول على 
بع�س الموال والمتيازات واحلياة املرفهة، اإمنا من 
اج��ل اهداف ك��ربى عابرة للحدود ت�س��ل الى التاأثري 
عل��ى الب��اد الخ��رى، اقت�س��ادياً و�سيا�س��ياً وحت��ى 

ثقافياً.
الث��اين: اكت�س��اب املزي��د من الع��زم والهّمة وال�س��رب 
عل��ى مواجه��ة ال�س��عاب يف خمتل��ف م�س��اريع البناء 
والتنمي��ة وحتى التخطيط والربجم��ة، فالذي يجل�س 
خل��ف مقعد الدرا�س��ة او يف الوظيف��ة احلكومية او يف 
املتاجر وامل��زارع وغريها ، ويرى ما قدمه املقاتل من 
فقدان ب�س��ره او كلتا �س��اقيه او يديه دفاعاً عنه وعن 
البل��د برمته، فانه يجد نف�س��ه مطالباً بتقدمي الف�س��ل 
وف��اًء ل��كل هذه الت�س��حيات، واأك��رث من ذل��ك؛ يتعّلم 
مع��اين ال�س��رب وال�س��مود اأم��ام امل�س��اكل – مهما كان 
م�سدرها ومن�ساأها- كون العربة يف النتائج، ولو كان 
هوؤلء امل�س��حون يتوقفون عند هذه امل�س��كلة او تلك، 
او ينتظ��رون تاأمني هذه احلاجة لهم او تلك، ملا تركوا 
اأهله��م وذويهم واأجوائهم الأ�س��رية الدافئة وحياتهم 
اجلميل��ة، واندفعوا ال��ى جبهات احلرب وتعر�س��وا 

للَعوق اجل�سدي.

صعوبة الكتابة عن من بدونهم لن نكون 
لي���س م��ن ال�س��هل مب��كان تكتب ع��ن جرح��ى اجلي�س 
واللجان ، كما لي�ش من ال�ش��هل التقاط العبارات التي 
تفي اجلرحى حقهم. اإنهم طيف العبا�س.. واأنت تكتب 
عنهم، حتار باأي الكلمات تنعتهم. تتمنى لو اأنك متتلك 

موهبة كتابة ال�سعر، لتنظم اأبياتاً يف رحابهم.
تتعرّث خطوات ال�ساعات املت�سابقة اأمام الذاكرة حني 
يكون احلديث عن ق�س��ة اجلرحى هل من ق�سة اأجمل 
لتك��ون مثاًل عن �س��عار عا�س��وراء لهذا الع��ام »وفاء 
واب��اء«. هذا الوفاء الذي يخت��زل روح احلياة لطرق 
�ستى، ويحمل معه معاين الإيثار والت�سحية والإباء.

ع��ن ا�س��واتهم اخلافت��ة املتقطع��ة ال��ذي يط��وي يف 
حلظة، امل�س��افة بني الإن�س��ان، يف جراحاته، وال�سماء 
يف جالها املهيب. يغمرين اأ�سوتهم بق�سعريرة جميلة. 
كي��ف ل، وه��و من ارت��ووا من ح��ب المام احل�س��ني 
)ع( يوم عا�س��وراء ووا�سى اأخاه العبا�س يف جراحه، 
�سالكاً درب الغربة، يوم حمل حقيبته مغادرًا الوطن، 

لأ�سمى هدف.
تعمه��ا  والقل��وب  ج��دا  عالي��ة  املعنوي��ات  وجدن��ا 
ال�س��جاعة والبطولة وقد اأبلغناهم دعاء ال�سيد القائد 
لهم بال�س��فاء العاجل والن�سر املوؤزر وباملقابل طلبوا 
الدعاء بال�س��فاء ال�س��ريع  للعودة اإل��ى ار�س املعركة 

وحترير كامل تراب وطنا احلبيب

ع�����ب�����ر احل����ق����ي����ق����ة ج������رح������ى أم�������ان�������ة ال�����ع�����اص�����م�����ة وجن�������������ران ل����ل����س����ي����د ال�����ق�����ائ�����د ع�����ب�����دامل�����ل�����ك احل��������وث��������ي  :

 ما قيمة رؤوسنا إن لں تكن متارس دون الوصول إليك ونهنئك بالعاں 
الهجري اجلديد ونؤكد استمرارنا في الثورة حتى حتقيق كامل أهدافها 

احلقيقة/ خاص 
رغم جراحاتهم واآلمهم جتدهم كاجلبال ال�ساخمة، ل ينظرون اأ�سفلهم بل ينظرون اإلى ال�سماء التي احت�سنت 
اأجزاء من اأج�سامهم ويقولون متى �سنلحق باأطرافنا التي �سبقتنا اإلى اجلنان، رغم �سيل دمائهم علي الراب 
الذي ع�سقوه وحاربوا من اأجله ميلكون عزائم ل تقهر، واإرادة ل تلني، وقلوب ناب�سة بذكر اهلل وبا�ستعداد 

دائم للعدوة اإلى اأر�س املعركة لإكمال حتقيق اأهداف ثورتهم ، واأيدي حتت�سن ال�ساح �سد اأعداء الدين.

ه��ذا ح��ال جرحي جماه��دي اأبطال اجلي���س واللجان ال�س��عبية يف حمافظ��ة اأمانة العا�س��مة وجبهة جنران 
الذين يتقدمون �س��احات القتال يف �س��بيل اهلل  الذين دافعوا عن ثرى اأر�سهم املباركة، ورابطوا على حدودها 
وحر�س��وا مواطنيه��ا وت�س��دوا لأعاديها، وتقدمون �س��احات الوغى اأثن��اء املواجهة، فمن ه��وؤلء اجلرحى 
الأبط��ال من فقد ب�س��ره ومنهم من ب��رت يده اأو قدمه، ولك��ن مل يفقدوا اإراداتهم ويقينه��م املرتبط باهلل عز 

وجل، فاأق�سموا اأن يوا�سلوا هذا الطريق املعبد بالدماء والأ�ساء.
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"ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ي��ح��ي��ي ذك����رى ع���اش���وراء وه���و ي��ع��ي��ش ف��ي واق��ع��ه 
ام���ت���داد م��ظ��ل��وم��ي��ة اإلم�����ام احل��س��ن وي��ع��ي��ش م��ح��ن��ة ك���رب���اء حيث 
يقتل أبناؤه وأطفاله، فاإلمام احلسن حترك عن وعي وعن قناعة 

خالصة وحترك بحركة القرآن ومبا ميليه عليه القرآن".

) الإم��ارات��ي   ( والِعجِل   .. ل��اإم��ارات  ُق��ل 
��َم ال��ي��وم م��ن اأم���ر ال�����س��م��اواِت ل ع��ا���سِ
ع��زائ��م��ه��ا ����س���دَّت  اإن  الأع���ا����س���ري  اإنَّ 
ف���ل���ن ُت���ق���ي���ُم ح�������س���اب���اً ل��ل��م�����س��اف��اِت
اإذا  .. اجل��ن��اح  مك�سور  ب�سعبَك  ف��ان��زح 
اجل���ن���اح���اِت مُم���ت���دَّ   .. ال���ي���م���اينُّ  ج�����اَء 
ب��َل��ٍد اإل�����ى  ت������اأوي  ل   ) ���َة  م���كَّ  ( وغ����ري 
ن������ا ال��ع��ات��ي ف��ُك��ل��ه��ا حت���ت م���رَم���ى ردِّ
ِب��ُك��م ُي��ح��ي��ُط  ت�سعيٌد   .. الآن  ال�����س��اع��ُة 
ُم���زَج���اِة .. غ���ري  ���ا  ِم���نَّ ال�����ردِّ  و����س���اع���ُة 
غ�سباً  .. امل���دى  ب��ع��ي��داُت  اإل��ي��ُك��م  ��ت  َح��نَّ
ال��ب��ع��ي��داِت ب��ال�����س��واري��خ  فا�ستب�سروا 
اأو مب��غ��ِرب��ه��ا ! ُك��ن��ُت��م  مب�����س��ِرِق الأر�����س 
ك����امل����وِت ن���ه���ُج���ُم م���ن ب���ني امل�����س��ام��اِت
ط���ائ���رٍة ���اِك  ���بَّ ����سُ م���ن  ِدي���������اَرَك  ع  ودِّ
ف��ال��وق��ُت ُي��دِن��ي��َك م��ن اإع�����س��ارن��ا الآت���ي
ُي��ن��اِط��ُح��ه��ا م���ن  اأت���اه���ا   .. ال��ن��اِط��ح��اُت 
ُم���زل���ِزُل الأر������س م��ن ف���وق ال�����س��ح��اب��اِت
ق���واع���دك���م يف  مُي�������س���ي  اهلل  ب����ق����وة 
���اِت احل���ي���دريَّ الأي�������ادي  ربَّ  ���س��ب��ح��ان 
زي��ارت��ِه يف   .. غ�����س��ب��اً  ����ُب_  املُ����َرحَّ ج����اَء 
����سُ ال�����س��ع��ب يف ك���ل احِل������واراِت ُم���َف���وَّ
اأِن��َف��اً  .. اخُلطى  مم�سوُق   .. القدِّ  ُمهفَهُف 
ال��ف�����س��اءاِت ������اُن  ُربَّ  .. ال���ك���فِّ  ���ُح  ���نَّ جُمَ
���ِق���َدًا ي���ط���رُي م���ن داخ������ِل ال����ق����راآن ُم���تَّ
�����اِت ( امل�����اأِرِب�����يَّ  ( ب��ال��ل��ي��ايل  �����رًا  ُم�����َذكِّ
م�سى املعجزات  اأُمِّ   ) �سنعاء   ( �سفِح  من 
الن��ت��ك��ا���س��اِت اأُمِّ   ) ظ��ب��ي  اأب����و   ( اإل����ى 
ُيغلقها ج���اَء  ب��ل   .. ف���احِت���اً  ج���اَءَه���ا  م��ا 
ال��ف��ت��وح��اِت ب�����اِل  يف  ل��ي�����س   .. ف��م��ث��ل��ه��ا 

* * *
ي����ا م����ن ُي����ق����اِم����ُر جم���ن���ون���اً ب���دول���ت���ِه
ب���اخل�������س���اراِت حُم����اط����اً  اأراَك  اإينِّ 
ُم��ع��ادل��ٌة  .. امل��وت��ى  م��رك��ب  اأن����َت يف  ه��ا 
ال���ُغ���واي���اِت درِب  يف  احل����لَّ  اأ����س���اَع���ْت 
ِبنا فهَي   ..  ) اإ�سرائيل   ( �سوب  ترمتي  ل 
م���ذع���ورُة ال��ن��ف�����س ب��ني الإح���ت���م���الِت !!
ف�����اِق�����دًا ع���ق���ل���ُه يف ك�����لِّ م�������س���األ���ٍة ي����ا 
؟ ال��ِع��ق��الِت  م��ا حت��ت   .. ���َك  ب���ربِّ يِلْ  ُق���ْل 

َت�����َرٍف ويف   .. اأم������ٍن  يف  ب������ادَك  ك���ان���ت 
م��وا���س��اِة اأو   .. ع������زاٍء  ب���ني  وال���ي���وم 
ل احل���رب ع�����اَدْت ب��ن�����س��ٍر ت��ف��خ��رون ب��ِه
ك����الإم����اراِت ظ��ّل��ت   ) الإم�������اراُت   ( ول 
اأن��ه��ي��َت ُح��ك��م��َك ق��ب��ل ال���ِب���دِء .. ُم��ن��ت��ِح��رًا
ل��ل��ن��ه��اي��اِت ب�����اٌب   ) ال��ت�����س��ه��نُيَ   ( اإنَّ 
�ساحبها ل�����س��َت  ح��رب��اً  ن��ف�����س��َك  ��ل��َت  ح��مَّ
���اِت وم������ا ل�����دي�����َك ِرج����������اٌل ل���ل���ُم���ِه���مَّ
���ق���َت ُج����ن����دَك اأ�����س����اًء ب���ا ه���دٍف و����سُ
ال����ع����داواِت اأدن������ى  ب��ي��ن��ن��ا  ت���ُك���ن  ومل 
��رًا ع��ن خ��و���س م��ع��رك��ٍة ومل ت���زل ق��ا���سِ
ب��ل اأن����َت اأ���س��غ��ُر م��ن ه���ذي ال�����س��راع��اِت
.. مُي�سي بني قب�سِتهم من ) يطُلُب اجِلنَّ ( 
م��ا اأق����رب امل����وُت م��ن اأه����ِل احل��م��اق��اِت

* * *
ه���اوي���ٍة ����س���ط���َر  ُم���������َولٍّ  اأن��������َت  الآن 
ال��ذات��ي ت��دم��ريَك   .. ��ًا  ُم�����س��ر���سِ تعي�ُس 
ِع���دوان���ُك���م ط����اَل ���س��ع��ب��ي ك���ي ي��دم��رك��م
ون��رت��ق��ي ن��ح��ُن يف رك����ِب ال�����س��ن��اع��اِت
ي���ا خ�����س��ي��ة ال��ن��م��ل م���ن اأق�����دام م��وِك��ب��ن��ا
وخ��ي��ب��ة ال���رم���ل يف وج����ه احل�������س���اراِت
�سجاعتكم الأ���س��رى  على  ت�ستعر�سون 
واأن�����ُت�����م ال����ع����اُر ع���ن���د الإق���ت���ح���ام���اِت
دويلتكم من  اأرق��ى   .. الع�سابات  اأخ��زى 
! الع�ساباِت  اأخ��زى  تبلغوا  مل   .. ُقبِّحَت 
حماقتكم من  �سارت   ) الإم���ارات   ( اأر���سُ 
ال�سماتاِت مرمى  اأو   .. ال�سواريخ  مرمى 

* * *
ُن��ح��اِرب��ُك��م اأن   .. ح��ق��اً  ل��ن��خ��ج��ُل  �����ا  اإنَّ
ب���ال���َه���راَواِت اج���ِت���ي���اٌح  ي��ك��ف��ي  ك���ان  اإْذ 
ال���ط���ائ�������س���اُت م����ن ال����ن����ريان ت��ق��ت��ل��ُك��م
ك���اأن���ُك���م ���س��ي��ُد اأخ����ط����اِء ال���ِع���ي���اراِت
ُم��رت��زٍق ق��ل��َب  اأ���س��اَب��ْت   .. اأ���س��اَب��ْت  اإذا 
) الإماراتي   ( راأ���ِس  يف  فهَي   .. اأخطاأْت  اإْن 
لنا اأن����َت   .. اهلل  �سبيل  ي��ا   .. اأُع��ج��وب��ٌة 
امل�������س���اراِت ك����لَّ  ت  غ�����ريَّ  .. م��ن��ظ��وم��ٌة 
�سَطعت اآي���اُت���ُه  م��ن   .. ����َك  ربِّ ��ب��ح��ان  ���سُ
! ال�سماواِت  َخلِق  ويف   .. �سعبي  َخلِق  يف 
24 / �سبتمرب / 2017 م

عندم��ا ارتقين��ا باأديانن��ا ومذاهبن��ا ملُقارب��ة 
فكر الإمام احُل�س��ني عليه ال�س��ام، ا�ستعر�س��نا 
م��ن وجهة نظر م�ست�س��رقني ورجال فكٍر لي�س��وا 
على دينه ومذهبه، احلاجة الأمُمَيّة، ل�س��تياد 
روحي��ة ثورته امل�س��تدامة يف كِلّ اأر�ٍس ي�س��كنها 
راد  ر باإِطّ الظلم، �سيما واأن قراءتنا ل�سهادته تتطَوّ
منذ ب�س��ع �س��نوات، مع التطورات املاأ�ساوية يف 
هذا امل�س��رق العربي، وبتنا بحاجة لأن ننهل من 
التاري��خ الإن�س��اين للثورة احُل�س��ينية، ما مُيكن 
اأن نواج��ه به الثورات الزائف��ة، يف عامٍل حتُكمه 
غريزة ال�س��ّر ورف�س الآخر، وتكفريه وتهجريه 
والتنكي��ل به �س��حًا وقت��ًا، يف فورٍة م��ن فقدان 
العقل وال�س��مري والأخاق الإن�س��انية، و�سياع 
كه��ا منطق  املرجعي��ة املركزي��ة جلماع��ات ُيحِرّ
ع��دمي الروؤية، وَعَب��ث ُمتفِلّت من كل ال�س��وابط 
البديهي��ة لإدارة جمتمع��ات بات��ت م�س��حوقة، 
وقوانينها الو�سعية �سقطت حتت اأقدام مماليك 
رة خلدمة  الع�س��ر، واجتهاداتها الدينية ُم�س��َخّ

العرو�س يف ممالك الطغيان.
لي���س ه��وؤلء القادم��ون م��ن دياناته��م الت��ي 
يعتنقون، �س��واء كانوا م�سيحيني اأو بوذيني او 
يهودًا، يبحث��ون يف ديانة ومذهب احُل�س��ني عن 
ُكنِه الفقه وال�سريعة، بقدر ما اجتهدوا يف حيثية 
ا�ش��تنباط الث�رة االإن�شانية من ِقَيم دينية، ومن 
ثقاف��ة اأحفاد احُل�س��ني، وكيفي��ة اأن يكون الدين 
اأ�سا�س��اً ومنطلقاً لبناء الأحكام املدنية العادلة، 
�س��احات  يف  ن�س��ايل  عم��ل  منهجي��ة  واإط��اق 
والأف��راد،  املجموع��ات  ع��ن  دفاع��اً  املواجه��ة 
و�س��وًل ال��ى الذوب��ان يف العطاء الن��ازف حتى 

ال�سهادة.

م��ن اآلف الأق��وال املُعا�س��رة الت��ي ُكِتبت يف 
احُل�س��ني، نقتطف ثاث��ة تواكب ماآ�س��ي واقعنا 

احلايل:
قت النظر  ننق��ل عن الزعيم غاندي قول��ه: “دَقّ
يف �س��فحات كرب��اء، وات�س��ح يل اأن الهن��د اإذا 
اأرادت اإحراز الن�سر، فا بد لها من اقتفاء �سرية 
احُل�س��ني،…تعلمت م��ن احُل�س��ني كي��ف اأكون 

مظلوماً فاأنت�سر”.
وع��ن الكات��ب الأ�س��كتلندي توما���س كارليل 
قوله: “اأ�س��مى در�س نتعلمه من ماأ�ساة كرباء، 
هو اأن احُل�سني واأن�س��اره كان لهم اإميان را�سخ 
باهلل، والذي اأثار ده�س��تي هو انت�س��ار احُل�سني 

رغم قلة الفئة التي كانت معه”.
وعن ال�س��اعر الأملاين الب��ارز غوته قوله: “اإن 
ماأ�س��اة احُل�س��ني، هي ماأ�ساة لل�س��مري الإن�ساين 
��د ال�س��مري بدفاع��ه ع��ن القي��م  كل��ه، لأن��ه ج�َسّ

الإن�سانية الرفيعة”.
واإذا كان��ت عقولن��ا اأحيان��اً قا�س��رة عن فهم 
فل�س��فة ه��ذه الث��ورة م��ن م�س��ادرها، فهل نحن 
عاج��زون ع��ن ق��راءة “غان��دي” و “كارليل” 
و”غوته” و�س��ط معرك��ة وجود م��ع اأعداء اهلل 
والإن�س��ان، الذين ُيطيحون منذ �سنوات بحدود 
البلدان والأوطان ب�سرًا وحجرًا وح�سارة ؟!..

يف ق��ول “غان��دي”، دع��وة الى الن�س��ال �س��ّد 
الظل��م، ولي���س م��ن ال�س��هل اإطاقاً تعمي��م ثقافة 
الوع��ي عل��ى احلق��وق والكرامات، م��ا مل تنتقل 
ثقافة ال�س��عور بالظلم الى �سائر �سرائح املجتمع 
متهيدًا لإ�ستنها�سه، واملجتمع العربي ُيعاين رغم 
املظ��امل من فقدان ه��ذا ال�س��عور، اأو اأنه مكبوٌت 

ومقم��وع، �س��واء ع��رب الأنظم��ة كتل��ك ال�س��ائدة 
يف دول اخللي��ج، اأو متزيق��ه الى اأح��زاب وقوى 
�سيا�س��ية كما يف فل�سطني وبع�س الدول العربية، 
اأو ع��رب اإلهائه واإ�س��غاله مب�س��اكل حياتية جتعل 
احلق��وق ال�سيا�س��ية لي�س��ت ب��ذات اأولوي��ة لدى 

الكثري من �سعوب بلدان العامل الثالث.
ه��و  الإمي��ان  ف��اإن  “كارلي��ل”،  ق��ول  ويف 
اأ�س��ا�س كل ث��ورة ح��ّق، واأنه عدي��د وعتاد هذه 
الث��ورة، التي ل تعتمد بال�س��رورة على الوفرة 
ر وحُتقق  الب�س��رية واملادية يف بداياتها، وتتطَوّ
الإنت�س��ارات لأنها متتلك ثقافة ووعي حقوقها، 
وحتق��ق الإنت�س��ارات املُعج��زات كم��ا ح�س��ل 

ويح�سل �سمن مدر�سة املقاومة يف لبنان.
��د   ج�َسّ “احُل�س��ني  اأن  “غوت��ه”،  ق��ول  ويف 
ال�س��مري بدفاعه عن القيم الإن�سانية الرفيعة”، 
ننطل��ق م��ن �س��وريا ال��ى الع��راق و�س��وًل الى 
د مايني ال�سحايا من كل الطوائف  اليمن، ونر�سُ
واملذاهب والأعراق، الذين ق�س��وا قتًا و�سحُا 
وتنكي��ًا، واآلف القرى والبلدات التي ُطِم�َس��ت 
معامله��ا تدم��ريًا وتهج��ريًا، وننته��ي يف جول��ٍة 
ُتدمي القلب على الأطال الأثرية واحل�سارية، 
الديني��ة منها واملدنية، يف اأفظع جرائم الع�س��ر 
عل��ى م��دى �س��بع �س��نوات، ون�ستح�س��ر فك��ر 
احُل�س��ني ملواجهة هذا الظل��م املُتمادي، ونقول: 
لي��ت احُل�س��ني يتك��رر يف كل زم��اٍن وم��كان على 
الوج��ود  واج��ب  لأن��ه  الأدي��ان،  كل  امت��داد 
وال�س��مائر،  والقل��وب  العق��ول  يف  واحل�س��ور 
طاملا على الأر�س ُظلٌم وَظَلمة وكرباء �س��هادة، 
ع�سى هذا العامل يغدو اأكرث اأماناُ، وال�سام على 

احُل�سني يف عا�سورائه وذكرى �سهادته…

ق�����������راءة واق�����ع�����ي�����ة ف������ي »ك�������رب�������الء ال�����ع�����ص�����ر« !

اإلم�������اں احل���س���ني .. م����ن روائ�������ع ن������زار ق��ب��ان��ي

أم�������������������������������������������������������������������������������������ن أب����������������������������������������������������������������وراش����������������������������������������������������������������د

ب��ل  بالث��وار،  احل�س��ني  يقا���س  ل 
بالأنبي��اء ول تقا���س كرب��اء بامل��دن، 
ب��ل بال�س��ماوات ول تقا�س عا�س��وراء 

بحوادث الدهر، بل مبنعطفات الكون
م��ع احل�س��ني كل هزمي��ة انت�س��ار 
وبدون احل�س��ني كل انت�س��ار هزمية، 
لأن ق�سة عا�سوراء مل تكتمل ف�سولها، 
ف��اإن .. كل يوم عا�س��وراء، وكل اأر�س 

كرباء.
ايه��ا النا�س .. اإن ال�س��هادة تزيد يف 
اأعمار امل�ست�سهدين، األ ترون كيف اأن 
من  اليوم  الر�س��يع" يعترب  اهلل  "عبد 

كبار عظماء الرجال ؟
اعتمد احل�س��ني على ق��ّوة املنطق، 
واعتمد ع��دوه على منطق القوة، وملا 
�س��قطت ق��وة ع��دوه، انت�س��ر منط��ق 

احل�سني، وكان انت�ساره ابديا.
قبل عا�س��وراء، كانت كرباء ا�س��ماً 
ملدينة �سغرية، اأما بعد عا�سوراء فقد 

اأ�سبحت عنواناً حل�سارة �ساملة.
متزقت رايته .. ومل تنك�س !

ومتزقت اأ�سائه .. ومل يركع !
وذبحوا اأولده واإخوانه واأ�سحابه 

.. ومل يهن ! .

اإنها عزة الإميان يف اأعظم جتلياتها
كان م��ا فعله احل�س��ني واأ�س��حابه 
�سعباً عليهم : اأن يقاتلوا اأو يقتلوا .. 
ولكنهم لو مل يفعلوا ما �سنعوا ، لكان 

عليهم اأ�سعب
احل�س��ني لي���س �سخ�س��اً، ب��ل ه��و 

م�سروع ..
ولي�س فردًا، بل ه��و منهج .. ولي�س 

كلمة، بل هو راية ..
ل��و �س��اء احل�س��ني اأن يعت��ذر ع��ن 
اجلهاد، لوجد كل الأعذار التي يتو�سل 
ببع�سها النا�س للتقاع�س عنه، وجدها 

جمتمع��ة، لكن��ه راآى امل��وت ل��ه عادة 
وكرامته من اهلل ال�سهادة.

فاأعلن اجله��اد، وكان ذلك من اأعظم 
اإجنازاته.

مهما قلنا عن احل�سني ، ومهما كتبنا 
عن��ه، فلن نتجاوز فيه ما قاله ر�س��ول 
اهلل : )مكت��وب عل��ى �س��اق العر���س: 
اإن احل�س��ني م�س��باح الهدى و�سفينة 

النجاة(.
كلم��ا حاولت اأن اعرب عن احل�س��ني 
بالكلم��ات، وج��دت اأن الكلم��ة عاجزة 

عن التعبري عن نف�سها فيه ..

قل��ت عن��ه اأن��ه احل��ق .. قل��ت اأن��ه 
الكوثر ..

فوجدت��ه   .. الف�س��يلة  اأن��ه  وقل��ت 
اأكرث م��ن ذلك، فرج��وت اهلل تعالى اأن 
يلهمني كلمة تعرب عن حقيقة احل�سني 
، فاألهمن��ي اأن اأقول اأن احل�س��ني .. هو 

احل�سني وكفى !
�ساألني اأحدهم: ما هي اأعظم ف�سائل 
العبا�س؟قل��ت: اإن اأعظم ف�س��ائله اأنه 

الف�سل" كله. "اأبو 
كان راأ�سه �ساخماً ل ينحني اإل هلل ..
وكانت م�س��كلتهم معه اأنه ل ينحني 
اإل هلل .. ولذل��ك �س��ربوا بعم��ود م��ن 
احلديد على راأ�س��ه، لعل��ه ينحني لهم 

..
ف�س��قط على الأر�س وراأ�س��ه مه�سم 
بالعمود .. ولكنه ظل ل ينحني اإل هلل !
عي��ون  يف  �س��وكة  العبا���س  كان 
الأع��داء، ومل��ا ف�س��لوا يف نزع��ه م��ن 

عيونهم، زرعوا ال�سوك يف عينه !
احلدي��ث ع��ن العبا���س ل ينتهي .. 
وه��ل ينتهي احلديث عن "الف�س��ائل" 

كان وحده كتيبة باأكم

مصرع 57 ضابطا وجنديا سعوديًا 
في  جبهات احلدود خالل شهر سبتمبر

وثقت "امل�س��رية نت" اأ�س��ماء 57 �س��ابطا وجنديا �س��عوديا قتل��وا يف مواجهات م��ع اجلي�س اليمني 
واللجان ال�سعبية يف جبهات جنران وجيزان وع�سري خال �سهر �سبتمرب احلايل.

و�س��عد اجلي�س واللجان ال�س��عبية خال ال�س��هرين املا�س��يني م��ن عملياتهم الهجومي��ة يف خمتلف 
اجلبهات ونالت اجلبهات احلدودية ن�سيبا وافرا من تلك العمليات.. وتكبد اجلي�س ال�سعودي خ�سائر 
كب��رية يف �س��باطه وجنوده اإل��ى جانب خ�س��ائر يف اآلياته ومعدات��ه املختلفة.. وتزامن م��ع العمليات 
الهجومية لأبطال اجلي�س واللجان ال�س��عبية �سربات م�سددة للقوتني ال�ساروخية واملدفعية م�سجلة 
بذلك مرحلة متقدمة من الت�س��عيد العملياتي الع�س��كري.. واعتادت ال�س��عودية على اإخفاء خ�سائرها 
الب�س��رية واملادية التي يتلقها جي�س��ها على اأيدي وحدات اجلي�س اليمني واللجان ال�سعبية يف جبهات 
املواجه��ة، فيم��ا وثق��ت عد�س��ة الإعام احلربي تدمري وم�س��رع ع�س��رات اجلن��ود والآلي��ات التابعة 
للجي�س ال�س��عودي يف جبهات احلدود.. كما عر�س الإعام احلربي م�س��اهد لأربعة اأ�س��رى من اجلنود 
ال�س��عوديني، مت اأ�س��رهم يف جبهة جنران.. ومتكنت وحدة الر�س��د لدى “امل�سرية” من توثيق اأ�سماء 

57 �شباط وجندي �شع�دي قتل�ا من بداية �شهر �شبتمر/اأيل�ل حتى تاريخ  29 من ال�سهر ذاته.


