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قائد الثورة في خطابه بذكرى املولد النبوي الشريف:

إرادتنا لن تنكسر وصبرنا لن ينتهي وثباتنا ال تراجع فيه 

ف������ي ح����ش����د ج����م����اه����ي����ري غ����ي����ر م����س����ب����وق ت����اري����خ����ي����ًا

مين األنص����������ار
يعيد توجيه البوصلة نحو االرتباط  بالرسول والوالء املطلق له

< أدع�����������������و اجل�������م�������ي�������ع إل�������������ى ال������ت������ح������ل������ي ب�������أع�������ل�������ى درج��������������������ات امل������س������ؤول������ي������ة 
واالن������������������ض������������������ب������������������اط وال������������������ت������������������ع������������������اون م������������������ع م��������������ؤس��������������س��������������ات ال���������������دول���������������ة 

< أح�������������ذر م��������ن االس��������ت��������م��������رار ف�����������ي  ه�����������ذا امل��������س��������ار ال����ف����ت����ن����وي 
وأدع������و امل���واط���ن���ن أن ي���ك���ون���وا إل����ى ج���ان���ب األم�����ن واالس���ت���ق���رار

رئيس اجلمهورية:
  يطمئن املواطنني بأن الوضع في العاصمة 

صنعاء اعتيادي ومت احتواء املوقف

ناطق أنصار الله: 
ن��ح��ن ف��ي ج��ول��ة مهمة م��ن ج���والت ال��ص��راع ال��ت��ي ك��ان 
يعول عليها العدوان وعلى الشعب مواجهة اإلنقالب

ناطق حكومة االنقاذ: 
إع���الن ص��ال��ح ب��ال��وق��وف إل���ى جانب 

العدوان يرسم نهايته املخزية

احلصاد اجلهادي خالل 6 أياں .. 53 عملية قصف مدفعي و16 عملية صاروخية و35 عملية هجومية وقنص 66 مرتزق وتدمير 20 آلية والتصدي ل�10 زحوفات

و في  خطاب مقتضب  له حول مستجدات األحداث :

ب���������احل���������ف���������اظ  ع����ل����ى  < م��������ؤس��������س��������ات ال������������دول������������ة ه����������ي امل������ع������ن������ي������ة 
أم��������������ن واس����������ت����������ق����������رار اجل�������م�������ي�������ع م����������ن ك���������اف���������ة االجت����������اه����������ات 
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ال�سيا�س��ي  املجل���س  رئي���س  طم��اأن 
ال�س��ماد،  �س��الح  الأ�س��تاذ  الأعل��ى 
املواطنني يف العا�سمة �سنعاء وال�سعب 
اليمن��ي باأن الو�س��ع العام يف العا�س��مة 
املوق��ف،  احت��واء  ويج��ري  اعتي��ادي 
م�سيدا بدعوة ال�سيد عبد امللك بدر الدين 

احلوثي لتغليب احلكمة.
بدع��وة  ال�س��ماد  واأ�س��اد  الرئي���س 
قائد الثورة ال�س��يد عبداملل��ك بدر الدين 
احلوثي لقيادات املوؤمتر ال�س��عبي العام 
لتغلي��ب احلكم��ة والوقوف م��ع الوطن 
وال�س��عب اليمني العزيز ال�سابر واأمنه 
و�س��لمه والتع��اون م��ع جه��ود حكم��اء 
الفر�س��ة  وتفوي��ت  وم�س��ائخها  اليم��ن 
عل��ى الع��دوان الذي يريد ال�س��تثمار يف 
املخرتق��ني للموقف الوطني واأ�س��حاب 
امل�س��الح ال�س��يقة والآنية والنتهازيني 
وم��ن اعت��ادوا عل��ى التعام��ل م��ع كافة 
ل  لئيم��ة  بعقلي��ة  واملواق��ف  الق�س��ايا 
ت��رى اإل م�س��احلها وم�س��الح من تعمل 

حل�سابه.
واأك��د اأن مق��ار ال�س��فارات والبعثات 
ول  موؤمن��ة  �س��نعاء  يف  الديبلوما�س��ية 
يوج��د اأي خم��اوف حولها اأو تعر�س��ها 

لأي اعتداء.
وق��ال الرئي���س ال�س��ماد يف ت�س��ريح 
اإن   " )�س��باأ(  اليمني��ة  الأنب��اء  لوكال��ة 

جهوده��ا  توا�س��ل  الأمني��ة  الأجه��زة 
ويج��ري  وال�س��تقرار  الأم��ن  لتعزي��ز 
التعامل بجدية مع كل من يحاول زعزعة 
الأمن مع اإتاحة الفر�سة للو�ساطات التي 
قدم��ت مبادراتها من القي��ادات الوطنية 
لحت��واء املوقف ج��راء الأح��داث التي 
�س��هدتها املنطقة اجلنوبية من العا�سمة 

�سنعاء".
واأكد رئي�س املجل�س ال�سيا�سي الأعلى 
عل��ى اأن الأم��ن وال�س��تقرار وال�س��كينة 
العام��ة و�س��امة املواطن��ني واحلف��اظ 
على اأمن العا�س��مة �س��نعاء الت��ي اأعيا 
�سمودها الأعداء والعدوان، واأ�سبحت 
رم��زًا م��ن رموز كرام��ة ال�س��عب اليمن، 
وعنوان��ا م��ن عناوي��ن انت�س��اره عل��ى 
العدوان، م�ساألة ا�س��رتاتيجية للمجل�س 
ال�سيا�س��ي الأعلى وحكوم��ة الإنقاذ ولن 
تاأل��و اجله��ات املعني��ة جه��دًا يف �س��بيل 
حتقيقه والنت�س��ار لت�س��حيات ال�سعب 
�س��هداءه  واأرواح  و�س��ره  اليمن��ي 
ومعان��اة اجلرحى والأ�س��رى و�س��مود 

اجلبهات.
واأ�سار اإلى اجلهود اخلرية التي تبذل 
من عقاء وحكماء اليمن وم�سائخها واأن 
املجل�س ال�سيا�سي الأعلى يدعمها ويقف 

معها.
ال�سيا�س��ي  املجل���س  رئي���س  وحي��ا 

الأعلى املواطنني يف العا�س��مة �س��نعاء 
يف املناط��ق اجلنوبية منها على ح�س��هم 
الوطن��ي الع��ايل و�س��رهم و�س��مودهم 
الأجه��زة  م��ع  الإيجاب��ي  وتعامله��م 
الأمني��ة.. مع��رًا لهم عن عميق الأ�س��ف 
عل��ى م��ا ح�س��ل وال��ذي فاق��م معاناتهم 
م��ن الع��دوان واحل�س��ار واأقل��ق اأمنهم 

ال��ذي مل تك��ن تقلقه اإل غ��ارات طائرات 
العدوان ال�سعودي الأمريكي.

ودع��ا الرئي���س �س��الح ال�س��ماد كافة 
القوى واملكونات ال�سيا�س��ية وال�س��عب 
اليمن��ي، اإل��ى التحل��ي بال�س��ر وع��دم 
الجن��رار وراء الدع��وات الهادف��ة اإل��ى 
زعزعة اأمن وا�س��تقرار الوطن، خا�س��ة 

مي��ر  الت��ي  ال�س��عبة  الظ��روف  ظ��ل  يف 
به��ا الوط��ن ج��راء اإ�س��تمرار الع��دوان 
وموؤامراته التي ت�س��تهدف اجلميع دون 

ا�ستثناء.
ال�س��ماد حكم��اء  الرئي���س  كم��ا دع��ا 
بدوره��م  القي��ام  اإل��ى  اليم��ن  وعق��اء 
الق��وى  م��ع  والتع��اون  وم�س��وؤولياتهم 
واملكونات ال�سيا�سية الوطنية واخلرية 
يف راأب ال�س��دع والتع��اون م��ع اجلهات 
الر�س��مية يف حف��ظ الأم��ن والإ�س��تقرار 
واإف�س��ال  العام��ة  ال�س��كينة  وتعزي��ز 
خمطط��ات الع��دوان.. وح��ث املواطنني 
وكافة القبائل يف كل املحافظات واملناطق 
على يكونوا �س��مام الأمان وال�س��تقرار 
يت��م  الت��ي  الوحي��دة  اجلبه��ة  وجع��ل 
الرتكي��ز عليه��ا ه��ي مواجه��ة الع��دوان 
والت�س��دي ملخططاته.. وج��دد الرئي�س 
ال�س��ماد الدعوة لعقاء املوؤمتر ال�سعبي 
الع��ام اإلى حتكيم العق��ل واملنطق وعدم 
الإجن��رار يف اأتون فتنة تخ��دم العدوان 
والتج��اوب مع جل��ان الو�س��اطة لأزالة 
التوت��ر.. كما دعا املحافظ��ني والأجهزة 
الأمني��ة يف املحافظات اإل��ى تعزيز الأمن 
وال�س��تقرار وع��دم ال�س��ماح لأي طرف 

بجر الفتنة اإلى املحافظات.
ودعا الرئي�س ال�سماد اجلي�س والأمن 
اإل��ى اجلهوزي��ة التام��ة لتثبي��ت الأم��ن 
وال�س��تقرار وقط��ع داب��ر الفت��ة وع��دم 
ال�س��ماح باأي اأعمال مت�س �سيادة الوطن 
واأمن��ه وا�س��تقراره.. واختت��م الرئي�س 
ال�س��ماد ت�س��ريحه بالقول" على جميع 
واملواطن��ني  والعق��اء  ال�سخ�س��يات 
كاف��ة التحلي باأعلى درجات امل�س��وؤولية 
والإن�س��باط واأن يتحمل���ا امل�س���ؤولية 
خال املرحلة الراهنة يف جتنيب الوطن 
�س��ائا  وال�س��راع"..  الفتن��ة  وي��ات 
اهلل العل��ي القدي��ر اأن يجن��ب اليم��ن كل 
�س��وء ومكروه اإن��ه على كل �س��يء قدير 

وبالإجابة جدير.

أخبار محلية

الرئيس الصماد يشيد بدعوة السيد عبد امللك لتغليب احلكمة ويطمئن 
املواطنن بأن الوضع في العاصمة صنعاء اعتيادي ويتم احتواء املوقف

وزير اإلعالم: إعالن صالح 
بالوقوف إلى جانب العدوان 

يرسم نهايته املخزية
اأكد وزير الإعام اأحمد حامد رئي�س الهيئة الإعامية 
ملواجهة العدوان اأن اإعان �س��الح بالوقوف اإلى جانب 
الع��دوان ير�س��م نهايته املخزي��ة ملن كان ل ي��زال لديه 
اأدنى �س��ك يف عمالة ه��ذا املجرم ممن ثقل عليهم �س��رف 

مواجهة العدوان حتى مبجرد القول.
وقال الوزير حامد يف من�سور له على �سفحته بالفي�س 
ب��وك "لق��د تعاملن��ا مع ح��زب املوؤمت��ر ط��وال الثاث 
ال�س��نوات املا�سية بكل احرتام واعدناهم اإلى الواجهة 
بعد اأن كانوا قد ماتوا �سيا�س��يا واجتماعيا وترفعنا عن 
كل جراحات املا�سي واألف ال�سهداء يف احلروب ال�ستة 

املا�سية لأننا ل نحمل روحا انتقامية ول عدوانية". 
واأ�س��اف رغ��م التحذي��رات الكث��رية م��ن ع��دد م��ن 
ال�سخ�س��يات الت��ي تع��رف ما�س��يه الأ�س��ود وتاري��خ 
اخليان��ة مع فرق��اء ال�سيا�س��ة اإل اأن نزعت��ه العدوانية 
وادمان��ه عل��ى العمالة جعل��ه يتنكر لكل م��ا قدمناه من 
تنازلت وجعله يتحرك لإرباك الو�س��ع الداخلي اأمنيا 
وع�س��كريا واجتماعيا وميد يده للعدوان على ح�س��اب 
الوط��ن و�س��عى ب��كل جه��ده لإف�س��ال عم��ل احلكوم��ة 

وموؤ�س�سات الدولة ونهب املال العام 
و�سول اإلى اإعانه ال�سريح وب�سكل مف�سوح وقوفه 
مع العدوان يف خطابه الأخري وبدون خجل ولإحياء". 
م�س��ريا اإل��ى انه به��ذا العمل اجلب��ان ير�س��م نهايته 
املخزي��ة مل��ن كان ل ي��زال لديه اأدنى �س��ك يف عمالة هذا 
املج��رم ممن ثقل عليهم �س��رف مواجه��ة العدوان حتى 

مبجرد القول
وق��ال "نح��ن على يقني م��ن اأن هذه الي��د الجرامية 
العميلة �س��تقطع ولن ي�س��ر ال�س��عب اإ�س��افة �س��رذمة 
اإجرامي��ة اإل��ى �س��بع ع�س��ر دول��ة معادية كان��وا بوقها 

الإعامي وذنبها العميل".

وزارة الداخلية تندد 
باالعتداءات على املواطنن 

وتدعو للتعاون مع الدولة 
لرفض التخريب

نددت وزارة الداخلية، اأم�س ال�س��بت، بالعتداءات 
عل��ى املواطنني الت��ي تنفذها ملي�س��يات طارق �س��الح 
يف بع�س اأحياء العا�س��مة �س��نعاء، داعي��ة املواطنني 

للتعاون مع الدولة حلفظ الأمن وال�ستقرار.
وندد بيان �س��ادر ع��ن وزارة الداخلية بالعتداءات 
عل��ى املواطن��ني التي تنفذها ملي�س��يات تابع��ة للمدعو 

طارق �سالح يف بع�س اأحياء العا�سمة.
واأ�ساف البيان:" نندد مب�ساعي البع�س باإخال اأمن 
وا�ستقرار العا�سمة ون�سجب النفري الإعامي للفتنة".

ودع��ت ال��وزارة �س��رفاء اليم��ن اإلى ع��دم الجنرار 
اإل��ى الدعوات التخريبية التي ت�س��عى اإلى اإثارة الفتنة 
والإخ��ال بالأمن.. كما دعت الوزارة "العقاء يف اأمانة 
العا�س��مة اإل��ى التعاون مع الدولة للحف��اظ على الأمن 

وال�ستقرار ومنع التخريب".
ودعا بيان وزارة الداخلية "عقاء املوؤمتر ال�س��رفاء 
اإل��ى القي��ام بواجبه��م الوطن��ي باحلف��اظ عل��ى وحدة 

ال�سف ومنع �سفك الدماء".
يذكر اأن ملي�س��يات تابعة للمدعو طارق عفا�س قامت 
بالعتداء عل��ى املواطنني على املحتفلني بذكرى املولد 
النبوي ال�س��ريف اأم���س الأول اخلمي���س، ومتادت تلك 
امللي�س��يات واعتدت عل��ى املواطنني واملارة يف �س��ارع 

اجلزائر وعمان بالعا�سمة �سنعاء منذ م�ساء اأم�س.
ورف�س��ت ملي�س��يات طارق عفا�س التعاون مع جلان 
التهدئ��ة التي �س��كلها املجل�س ال�سيا�س��ي الأعلى، اأم�س 
اجلمع��ة، وهو ما دف��ع الأجه��زة الأمنية اإل��ى احتواء 

املوقف وردع املعتدين.

عبدالسالم: نحن في جولة مهمة من جوالت الصراع التي كان يعول عليها العدوان وعلى الشعب مواجهة اإلنقالب
اأك��د ناطق اأن�س��ار اهلل، اأننا يف جول��ة هامة من 
ج��ولت ال�س��راع راه��ن عليه��ا الع��دوان وعل��ى 

ال�سعب مواجهة النقاب املدعوم من العدوان.
لقن��اة  ت�س��ريح  يف  ال�س��ام  عب��د  واأو�س��ح 
"امل�س��رية" تعقيب��ا عل��ى كام رئي���س املوؤمت��ر، 
اأن حتمي��ل امل�س��كلة نح��و الداخ��ل وربطها بثاث 
�سنوات على ل�سان زعيم املوؤمتر ون�سيان العدوان 

ك�سف اخلداع.
واأكد ناطق اأن�سار اهلل اأن ما جاء يف كام �سالح 
انقاب على التحالف وال�س��راكة، ومتاه مع توجه 

العدوان لإ�سعاف اجلبهة الداخلية.
 و�س��دد على اأن ما ح�سل اليوم انك�ساف خلداع 
دع��اة الوق��وف بوجه الع��دوان، وم��ا قدمه زعيم 

املوؤمتر دليل على ذلك.
واأ�سار اإلى اأن كثري من قيادات حزب املوؤمتر ل 
يقبل��ون اأن يكون املوؤمتر متناغما مع العدوان كما 

هو حال عبدربه.
م��ع  بالتع��اون  الأمني��ة  الق��وى  اأن  واأو�س��ح 
املواطن��ني ح�س��مت كث��ريا م��ن حم��اولت اإث��ارة 

الفو�سى وردعت املعتدين.

وكان ناط��ق اأن�س��ار اهلل قد اأكد يف وقت �س��ابق 
اليوم ال�س��بت عل��ى اأن الإمارات حتاول اأن حتقق 
عر بع�س املح�س��وبني على املوؤمتر ما ف�سلت عن 

حتقيقه يف امليدان.
 وقال عبد ال�س��ام يف مقابلة مع قناة "امل�سرية 
ن��ت" اإن هناك م�س��روع ترتكز علي��ه الإمارات مع 
بع�س القيادات املح�س��وبة داخل املوؤمتر ال�سعبي 
الع��ام لتق��وم مبا ف�س��ل ب��ه الع��دوان يف اجلبهات 

الع�سكرية على مدى ثاثة اأعوام.
وت�س��اءل من ال��ذي له م�س��لحة يف اإقاق الأمن 
وال�ستقرار، هل لنا م�سلحة اأن يكون هناك اقاق 
لل�سكينة يف العا�سمة �س��نعاء التي متثل منوذجا 

ا�ستثنائيا للمناطق التي احتلها العدوان.
يف  يج��ري  م��ا  اأن  عل��ى  ال�س��ام  عب��د  و�س��دد 
�س��نعاء موؤ�س��ف ويخدم العدوان ومن الوا�س��ح 
اأنه بالن�س��يق مع��ه، واأن ا�س��تهداف املواطنني يف 

الأحي��اء املدني��ة يف العا�س��مة عمل �س��اقط وغري 
اأخاقي.

اأ�س��اف اأن العدو مرتب�س باجلميع واأن رهاننا 
على وعي املجتمع ورجال القبائل ال�سرفاء.

واأك��د ناط��ق اأن�س��ار اهلل عل��ى اأننا حا�س��رون 
للوقوف اإلى جانب الأجهزة الأمنية يف و�س��ع حد 
له��ذه العت��داءات، وعل��ى املواطن��ني اأن يدركوا 
اأن الأم��ن م�س��لحة اجلميع والتحرك مب�س��وؤولية 
الو�س��ع يف  اأن  عل��ى  واأك��د عبدال�س��ام  عالي��ة.. 
اأم��ن  زعزع��ة  مبح��اولت  يتاأث��ر  ل��ن  اجلبه��ات 
العا�س��مة، بل وهناك تقدم للمقاتلني يف ال�س��اعات 
املا�س��ية.. اإلى ذلك اأكد عبدال�س��ام يف تغريدة له 
على تويرت: اأنه ل �س��حة على الإطاق ملا تن�سره 
قن��وات الع��دوان ع��ن �س��يطرات وهمي��ة والت��ي 
تك�سف بجاء موقفها املبارك للخطوات التي تقوم 
بها ميلي�س��يات تابعة لدول العدوان والتي ت�سعى 

لإثارة الفو�سى وحتقيق النفات الأمني.
واأك��د اأن م��ا يجري هي جولة م��ن جولت دول 
العدوان مرتبطة به ب�س��كل مبا�سر و�ستف�سل باْذن 

اهلل وبجهود ال�سعب.

الرئيس الصماد: اليمن كسر معادالت الطغيان وطرد احملتل البريطاني
اأك��د رئي���س املجل���س ال�سيا�س��ي الأعل��ى �س��الح ال�س��ماد يف خطاب له 
مبنا�س��بة عيد ال�س��تقال ال���30 من نوفمر اأن ال�س��عب اليمني ك�س��ر كل 

معادلت الطغيان وطرد املحتل الريطاين من فوق تراب الوطن.
وهناأ الرئي�س ال�س��ماد ال�س��عب اليمني بهذه املنا�س��بة الوطنية لرحيل 
اآخ��ر جن��دي بريطاين م��ن على ت��راب الوطن، معت��را اأنها فر�س��ة لتذكر 
الف��وارق وموازي��ن القوى غ��ري الطبيعي��ة التي عمل��ت الق��وى الوطنية 
واملنا�س��لني الأوائل وخا�س��ًة يف املحافظات اجلنوبي��ة حتتها يف مقارعة 

الحتال الريطاين ومواجهته بكافة الطرق والأ�ساليب.
وق��ال "فاأ�س��رقت م��ن �س��واعد الأبطال الأح��رار ال�س��رفاء ال�س��ادقني 

املوؤمن��ني �س��م�س احلري��ة اليمني��ة، وغرب��ت �س��م�س الحت��ال الريطاين 
واإل��ى الأبد".. وحمل الع��دوان ال�س��عودي الأمريكي امل�س��وؤولية الكاملة 
عن احل�س��ار وال�س��تهداف القت�س��ادي لل�س��عب اليمني، داعيا املجتمع 
ال��دويل ومنظماته، وقوى اخلري وال�س��ام، اإلى رفع احل�س��ار عن اليمن، 
والوقوف �س��د ال�سيا�س��ية الأمريكية الريطانية، الت��ي تهدف اإلى تركيع 

اليمن و�سعبه.
كم��ا دعا رئي���س املجل�س ال�سيا�س��ي الأعل��ى اأبناء ال�س��عب اليمني اإلى 
ا�س��تمرار ال�س��مود والثبات وروح التح��دي والإميان التي ي�س��تقي منها 

اجلميع روح املقاومة اليوم.
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الوطني��ة  امل�س��وؤولية  تتجّل��ى  اله��رم  �س��ّلم  م��ن 
والأخاقي��ة  الإمياني��ة  وبجوانبه��ا  بحذافريه��ا 
والإن�س��انية والثوري��ة حي��ث ي�س��عى �س��ماحة قائد 
الث��ورة ال�س��يد القائد عب��د امللك احلوث��ي حفظه اهلل 
ورع��اه ب��كل م��ا اأوتي من ق��ّوه اإل��ى تر�س��يخ احل�س 
الوطني الثوري امل�س��وؤول لدى ابناء ال�سعب اليمني 
والتنظيمي��ة  احلزبي��ة  امل�س��وؤولية  لتغلغ��ل  نظ��رًا 
الوطني��ة  امل�س��وؤولية  ح�س��اب  عل��ى  وال�سخ�س��ية 
فا�س��بح اغلب ابناء الوطن لاأ�س��ف ال�سديد ي�سعون 
بق��اء الوطن ونه�س��ته مرتبط ببقاء احلاكم الفا�س��د 
اخلائ��ن او احل��زب احلاك��م الفا�س��د اخلائ��ن وه��ذا 
املفهوم واملعتقد الرجعي الجرامي كان �سائدا طيلة 
عقود من الزمن مما ر�سخ نظره وحكم وقناعه وثقافه 
ل وطني��ه ل م�س��وؤوله غ��ري �س��ريفه ابدًا لذل��ك كانت 
ثورة21 �س��بتمر ثورة وطنيه اأخاقية ثقافيه �س��د 
الا وطني��ني عدميي ال�س��مري الوطني وامل�س��وؤولية 
الوطني��ة ومن ه��ذا املنطلق لن ي�س��تقيم حب الوطن 
وال��ولء له والت�س��حية م��ن اأجله ال بع��د حمبة اهلل 
ور�س��وله ث��م ياتي حمب��ة الوطن لن ح��ب الوطن ل 
ي�س��تقيم ول يكون ال بعد تر�س��يخ حب اهلل ور�س��وله 
يف عق��ول وقل��وب ابناء ال�س��عب اليمن��ي لذلك وجود 
م�س��توى متميز م��ن ال�س��مري ال�س��عبي الوطني لدى 
كل فرد من اأفراد ال�س��عب اليمني بات جّليا وملمو�سا 

لن العقي��دة الوطني��ة جتّل��ت بع��د ر�س��وخ العقيدة 
الإميانية التي .

ت�س��بط ت�س��رفات النا�س واجتاهاته��م واأفعالهم، 
لكي ت�ستقيم اأمور احلياة العزيزة احلرة يف املجتمع 
اليمني حتى ل ينحرف املجتمع اليمني عن اإن�سانيته 

وقانونيته ومعايريه ونظامه الخاقي والديني....
اإّن مفهوم الوطنّية لدى ان�س��ار اهلل و الذي ينبغي 
اأن يتحّل��ى به كّل اإن�س��اٍن يف اليم��ن يعي�س على تراب 
الوط��ن اليمن��ي يعن��ي الكثري م��ن املعاين الإن�س��انية 
والأخاقي��ة والإمياني��ة ، ويفر���س عل��ى الإن�س��ان 
اليمني الكثري من الواجبات واللتزامات؛ فالوطنّية 
ل تعني ال�س��تفادة م��ن خدمات الوطن وا�س��تنزاف 
مقّدراته وا�س��تغاله بوح�سيه وكاأنها وطن ل اأهل له 
كم��ا ينظر ويعتقد الق�س��د اخلون��ة املجرمني ، بل هي 
مفهوم ي��دّل على ح���ّس النتماء اإل��ى الوطن والولء 
له، وحّتى يحّقق الإن�س��ان هذا املفهوم يف نف�سه يجب 
عليه ان يحب اهلل ور�س��وله اوّل ثم يقوم مبا يلي : اأن 
يكون وطنه اأحب اإليه من جميع الأوطان؛ فالإن�س��ان 
الذي يحّب وطن غريه اأكرث من وطنه كالذين يحبون 
ال�س��عودية والم��ارات وغريها اأكرث م��ن حب اليمن 
ترى ولءه ناق�س��ا و�س��عوره الوطني مهزوزا يتغرّي 
بتغرّي الّظروف والأحوال، بينما ترى الإن�سان اليمني 
ا وولًء له. اي�سا  املحّب لوطنه اأكرث وطنّيًة واإخا�سً

اأن يعلم الإن�س��ان اأّن وطن��ه ينتظر منه اأن يوؤّدي اإليه 
ع��دًدا م��ن الواجبات كالت�س��حية الدفاعي��ة من اجله 
وحمارب��ة الظل��م والف�س��اد واملجرم��ني واملف�س��دين 
واخلون��ة واملرتزق��ة، فكم��ا اأّن لاإن�س��ان حقوًقا على 
وطن��ه حي��ث يتلّقى فيه تعليمه، ويعي���س على ترابه 

يتنّع��م بخريات��ه، وي�س��تفيد م��ن مرافق��ه وخدماته، 
ف��اإّن علي��ه اأن يقاب��ل كّل ذل��ك بامل�س��وؤولّية الوطنّي��ة 
الثورية ؛ بحي��ث يحافظ على مرافق وطنه فا يقوم 
بتخريبها، واأن ي�س��تخدم موارد وطن��ه وينتفع منها 
دون اأن ينهبه��ا او ي�س��رف فيه��ا اأو يهدره��ا؛ فامل��اء 

والكهرب��اء وامل��ال والوظيف��ة ووال��خ كّله��ا م��ن نعم 
الوط��ن وخريات��ه، واإّن احلف��اظ عليه��ا يع��ّد واجًبا 
وطنًيّا وم�س��وؤولّية اجتماعّية حتّقق مفهوم الوطنّية 
��ادقة . اي�س��ا اأن يكون الإن�سان م�س��تعًدا للّدفاع  ال�سّ
ع��ن وطنه يف اأّي وق��ٍت يتعّر�س فيه وطن��ه لاعتداء 
اأو الّتهدي��د، ب�س��كل عمل��ي حقيقي ولي���س جمرد كام 
��ادقة  وطن��ي يف اله��واء وهن��ا تتجّل��ى الوطنّية ال�سّ
حينم��ا ترى الإن�س��ان ل ي��رتّدد للحظ��ٍة يف الّدفاع عن 
وطن��ه وتلبية نداء الواجب واملرابطة يف الّثغور وان 
ي�س��حي بكل �س��يء من اجل الوطن ويتحمل وي�سر 
م��ن اأج الوط��ن ، بينما ترى الإن�س��ان فاق��د الوطنّية 
م��رتّدًدا يف الّدفاع عن وطنه، ول ي�س��عر بامل�س��وؤولّية 
اجت��اه لأنه خائ��ن مرتزق منحط او مذب��ذب او مبتز 
انتهازي او حاقد لعني او منافق خ�س��ي�س . اي�س��ا اأن 
يعلم الإن�س��ان اأّن وطنه هو جزٌء م��ن الوطن العربي 
والإ�س��امي الأك��ر؛ فقد جنح ال�س��تعمار يف تفريق 
الأّم��ة اإلى اأوطاٍن كثرية، واأّن الأ�س��ل هو تعّلق قلب 
امل�س��لم بوطن��ه الأك��ر الذي جتم��ع اأقطاره قوا�س��م 
م�سرتكة واحدة وهي الّدين والّلغة والهدف الواحد. 
لك��ن الوط��ن الم اوّل ث��م الوط��ن الكبري ثاني��اً. هذا 
هو مفهوم امل�س��وؤولية الوطنية بتعاليم ال�س��يد القائد 
حفظ��ه اهلل ورعاه ويطبقها ان�س��ار اهلل عملياً ومل�س��ها 

اجلميع يف حياتهم

املسؤولية الوطنية..  

اإنه��ا جمال ال��روح اليمنية الإميانية املحمدي��ة يف اأبهى ُحلّتها، 
ومنار لل�س��لوك اليماين يف اأعظم جتّلياته.. فمن حما�س��رات ال�سيد 
القائد املجاهد حفيد امل�س��طفى “�س” واله و�س��لم اإلى منا�سبات 
ال�سعب املحمدي ن�سري طه من قرن الأو�س واخلزرج وعلى مدى 
القرون التي يليه اإلى يومنا هذا ..اليمانيون املحمديون يف ح�سرة 
امل�س��طفى على العاملني بنور امتداد مولده اإلى ايام ذكرى مولده 
املتتالية كل عام منذ اربعة ع�سر قرن من الزمن اإلى هذا اليوم وما 
بعد اليوم �س��يبقى يوم ذكر املولد النبوي ال�س��ريف فيه ان�س��جام 
وتكام��ل ظاه��ر العب��د وباطن��ه، خ�سو�س��اً م��ا تعرفه ال�س��ريعة 
املحمدي��ة م��ن ا�س��تهداف لأح��د اأركان عقائ��د الأمة، وه��و النبي 
�س��لى اهلل عليه واآله �س��لم من خال ت�س��ويه �س��ورته، واإ�سعاف 
تعلق امل�س��لمني مبحبته، ملا يعلمون يقيناً، اأن �س��ر قوة امل�سلمني 
ه��و �س��دق حمبته��م، وت�س��بثهم بنبيه��م عليه ال�س��اة واف�س��ل 
ال�س��ام... امل�س��لم الذي ل يعي�س الر�سول العظم يف �سمريه، ول 
تتبع��ه ب�س��ريته يف عمل��ه وتفكريه، ل يغن��ي عنه اأب��دا اأن يحرك 
ل�سانه باألف �ساة يف اليوم والليلة.. األ ما اأرخ�س احلب اإذا كان 
كام��ا يف الهوى ل معنى ول قيمة ول اثر له ، واأغاه عندما يكون 

قدوة وذماما و�سّتاماً و�سباباً ولّعاناً و�ساخرًا من احباب الر�سول 
العظم الذين يحيون ذكرى مولده كل عام...

ان ذكرى_مولد_النبوي_ال�سريف بالن�سبة لامة املحمدية عامًة 
��ة هي ذكرى تّوجه اإلى ما يجدد الإميان ب�س��يد  واهل اليمن خا�سّ
الب�سرية واحلب له »�سلى اهلل عليه واله و�سلم«، بل يتخطى ذلك 
لي�س��مل جتديد ال�سلوك والقيم الإن�سانية والأخاق العظيمة التي 
ه��ي ثمرة له��ذه القيم وتلك الأخ��اق. وحتى ل يطويها الن�س��يان 
جعلت ذكرى املولد النبوي عيدا يحتفل به اهل الميان واحلكمة 
.اهل الوفاء والخال والعمل ، ليتذكر النا�س هذا احلدث مرة كل 
عام ولتحفظ دللته ومعانيه ومعامله، ملا ميثله الر�س��ول العظم 
»�سلى اهلل عليه واله و�سلم« للم�سلمني من قيمة اميانيه واأخاقية 
وان�سانيه وروحيه ثابتة ومكانة كرى. اإذ كان مولنا الكرم �سيد 
العاملني املع�س��وم �س��لى اهلل عليه واله و�س��لم ال�س��بب يف هداية 
الب�س��رية جمعاء، واإخراجها من الظلمات اإلى النور، وملا تعر�س 
ويتعر�س له الر�س��ول العظيم حممد »�سلى اهلل عليه واله و�سلم« 
من حمات اإ�ساءة ظاملة جائرة، هيجت م�ساعر امل�سلمني ووحدت 
�س��فهم وجددت الإميان به عندهم، وزادت حبه »�س��لى اهلل عليه 

واله �س��لم« يف قلوبهم.. والحتفال مبولد النبي »�س��لى اهلل عليه 
واله �س��لم« له خ�سو�س��ية عند اه��ل اليمن خا�س��ًة حيث تتجلى 
اأ�سا�س��ا يف كونه يحف��ظ الدللت والأبعاد التي حتملها املنا�س��بة 
العظيم��ة كونها م�س��درا للتاأ�س��ي ومنبع ال�س��تفادة. ومنا�س��بة 
الحتفال باملولد ال�سريف، لي�س��ت اأمرا ظرفيا ول مو�سميا، واإمنا 
لتذكر املنة التي من اهلل بها على الأمة، لأن �س��كر النعمة يف تاريخ 
حدوثها، ويف يوم حدوثها )ليلة الثاين ع�س��ر من ربيع الأول(، هو 
اأن�س��ب الأوقات بذلك، لتجديد العهد لأوا�س��ر املحب��ة والتعظيم 
الازمني يف حق امل�س��طفى عليه ال�س��اة واف�س��ل ال�سام.. فهي 
حلظات الذكرى واأخذ العرة واملوعظة فيما ميكن اأن يدفع بهمة 
املوؤمن اإلى القتداء الأكمل بالت�سرفات النبوية الطاهرة.........

اليمني��ون .اه��ل المي��ان واحلكمة ..�س��عب الن�س��ار وذكرى 
املولد النبوي ال�سريف ..منا�سبة ل�سلة الرحم وا�ستح�سار �سرية 
الر�س��ول العظيم حيث يحتفل ال�سعب اليمني، وعلى غرار العديد 
م��ن البلدان العربية و الإ�س��امية، اليوم اخلمي�س، بذكرى املولد 
النب��وي ال�س��ريف، تعظيما خل��ري خلق اهلل حممد �س��لى اهلل عليه 
واله �سلم، وتعبريا عن املحبة الكبرية والتعلق ال�سديد بالر�سول 

الك��رمي. ويحيي اليمنيون ذكرى مولد النبي �س��لى اهلل عليه واله 
�س��لم بعادات وتقاليد ما تزال را�سخة يف الذاكرة اليمنية العربية 
الإ�سامية النقية. حيث تتنوع مظاهر اإحياء هذه الذكرى العظيمة 
بني تنظيم منا�س��بات دينية وجمال�س علم وندوات وحما�س��رات 
ت�ستح�س��ر ال�س��رية النبوية ال�سريفة وت�س��تدعي اأخاق الر�سول 
ومكارم��ه لتذكري الكبار بها ولتعليمها لل�س��غار، اإلى جانب اإحياء 
هذه املنا�س��بة بالأنا�سيد النبوية التي تزين الم�سيات يف كل مكان 
باليم��ن لإي��ام عديده وياأتي ي��وم اخلمي�س .يوم الذك��رى النبوية 
ال�سريفة .يوم يخرج مايني اليمنيني اإلى �ساحه كرى بالعا�سمة 
�س��نعاء وعدة �س��احات بعوا�س��م املحافظ��ات يجتم��ع فيها اهل 
اليم��ن ذك��ورا واناث��ا �س��يوخا واطف��اًل لتجدي��د الوف��اء والعهد 
والطاع��ة واللتزام خل��ري الريه يف كل عام بذك��رى مولده.. هذا 
اليمن يف ح�س��رة الر�س��ول العظم بذكرى مولده ..نهنئ انف�س��نا 
ونهن��ئ �س��ماحة قائ��د الث��ورة ال�س��يد القائ��د املجاهد عب��د امللك 
احلوث��ي حفظه اهلل ون�س��ره ونهن��ئ ابناء �س��عبنا اليمني املوؤمن 
وابناء امتنا العربية والإ�س��امية بحلول هذه املنا�س��بة العظيمة 

وكل عام وانتم باألف خري....

تقرير _ع�سكري:
بداي��ة، لبد من التذكري ب��اأن منطقة نهم مهمة جدا 
وذات قيمة ع�س��كرية وا�سرتاتيجية كبرية ك�سرواح 
من الناحية اجلغرافية فهي منطقة ا�سرتاتيجية على 
كافة امل�س��تويات من حيث املوقع والمتداد والتاأثري 
اجليوع�س��كري، اإ�س��افة اإل��ى طبيعته��ا املتميزة من 
ه�ساب وت�س��اري�س جبلية متحكمة ناريا وجغرافيا، 
فه��ي متتد من �س��مال �س��رق العا�س��مة �س��نعاء اإلى 
�س��رق عم��ران اإل��ى جن��وب غ��رب حمافظ��ة اجلوف 
، وم��ن �س��منها منطق��ة اجلب��ال اجلنوبي��ة املحاذية 
جلبال خولن الطيال ال�س��مالية وتعتر نهم ع�س��كريا 
ه��ي بوابة العبور الع�س��كري اإلى �س��نعاء. لذلك هي 
اأحدى اخلط�ط احلمراء حيث متكنت ق�ات اجلي�ش 
واللج��ان ان تف�س��ل قواع��د ال�س��تباك اإل��ى مربعات 
مواجهة منف�س��لة يف اطار اجلبه��ة النهمية الواحدة 
من خال ال�س��يطرة على ع�س��رات املواقع الع�سكرية 

الهاّمة جدًا....
ن�س��ري هنا ان اعام الغ��زاة  واملرتزقة رّوج لتقدم 
ع�س��كري بجبهة نهم وب�سكل يومي ولو فر�سنا �سحة 
مزاعمه��م فمن��ذ ان اعلن��وا التقدم قبل ثاثة ا�س��ابيع 
واإل��ى اليوم ملنحتنا الآلة احلا�س��بة نتائج توؤكد انهم 
عروا �س��نعاء وحطت رح��ال قواتهم مبديرية باجل 
غرب �س��نعاء.. لكن الواقع الع�س��كري لهم باملر�ساد 
ين�س��ر ف�س��ائحهم عل��ى الت��وايل مم��ا جع��ل الع��ام 
الغازي يف حاله بائ�سة يائ�سة فمنذ عام ون�سف لزال 
الغ��زاة واملرتزقة يف تلك املربعات الع�س��كرية غرقى 
يف دمائه��م وخمتفني ب��ني حطام الياته��م املدمرة ومل 
يتقدموا �س��رًا واحدا لن املعركة لزالت ثابتة على 

قاعدة ال�ستنزاف اجلراحي املمنهج...
احل�س��ابات الع�س��كرية اليمني��ة ترتك��ز على دحر 
الغزاة واملرتزقة اوًل. هذه الهدف الرئي�سي وانطاقاً 
��ة لتائم  منه فر�س هذا الهدف خطط ع�س��كرية خا�سّ

طبيعة املعركة مبحاور نهم واجلغرافية التي جتري 
فيه��ا وح�سا�س��ية اجلبه��ة النهمي��ة عل��ى امل�س��توى 
الع�س��كري ال�س��رتاتيجي لن اهمي��ة ه��ذه املعرك��ة 
نه��م ال�س��رتاتيجي،  وعظمته��ا م��ن موق��ع منطق��ة 
املوق��ع، وه��ذه  ذل��ك  واأث��ر  املعق��دة.  وجغرافيته��ا 
اجلغرافي��ة على �س��ري املعركة الدفاعي��ة ونتائجها.. 
فلق��د مثلت منطقة نه��م مثلثا يقع بني مارب واجلوف 
و�س��نعاء لذل��ك كان لرج��ال الباأ���س ال�س��ديد الكلمة 
الف�س��ل حي��ث يرابط��ون فيها بكل ب�س��الة وت�س��حية 
وع��زم وارادة واميان وثبات لذلك تو�س��ف باملعارك 
الأ�س��طورية املكلف��ة جدًا للغ��زاة واملرتزقة ب�س��ريا 
وت�س��ليحيا وماليا وا�سعب لغز ع�سكري ي�سطدم بها 
قادة الغ��زاة القليميني والدوليني وعجزوا يف حّلة . 
الو�سيلة الوحيدة التي من املمكن ا�ستعمالها لخرتاق 
نهم هو امل�س��ي على الأرجل. وكثريًا ما تنغر�س اأقدام 
الغ��زاة واملرتزق��ة فيه��ا ف��ا ي�س��تطيع جميعه��م اأن 

يتحركوا يف تلك امل�ستنقعات اجلبلية املميتة بوعورة 
ت�ساري�س��ها اإل بجهد جهيد ! ومن ال�س��عوبة جدًا اأن 
تتقدم ع�س��كريا فيها موا�س��ع منا�س��بة. �س��كلت هذه 
الطبيع��ة اجلغرافي��ة درعاً ع�س��كريا وطبيعي��اً واقياً 
لهذا املثلث، ي�ستع�سي على املهاجم الغازي واملرتزق 
والرهاب��ي النفاذ من خالها اإلى �س��نعاء ، وحتقيق 
ن�س��ر حا�س��م عل��ى الق��وة املتمرك��زة واملتمو�س��عة 
وراءه وه��ي ق��وات اجلي�س واللجان ال�س��عبية وهذا 
ما يتكلم به امليدان وت�ست�س��هد ب��ه املعطيات وتوؤكده 
النتائج… اجلديد يف �س��ري املع��ارك اجلارية بجبهة 
نه��م حيث اأّمن جماه��دو اجلي�س واللجان ال�س��عبية، 
اليوم اخلمي�س، جبل ال�س��فينة بالكامل، بالتزامن مع 

اقتحام موقع القتب ال�سغري بجبهة نهم.
واأكد م�س��در ع�سكري تاأمني جبل ال�سفينة بالكامل 
خ��ال عملي��ة ع�س��كرية وا�س��عة للجي���س واللج��ان 
ال�س��عبية يف جبهة نهم. واأ�س��اف امل�س��در الع�سكري 

اأن جماهدي اجلي�س واللجان ال�سعبية كبدوا منافقي 
العدوان خ�س��ائر ب�س��رية ج�س��يمة اأثناء تطهري جبل 
ال�سفينة بالإ�س��افة اإلى اغتنام وتدمري عتاد ع�سكري 
كان بحوزته��م. ويف ال�س��ياق اقتح��م اأ�س��ود اجلي���س 
واللجان ال�س��عبية موقع القتب ال�س��غري وما جاوره 
من مواقع بجبهة نهم، ودمروا متار�س وحت�س��ينات 

منافقي العدوان واأوقعوا بهم قتلى وجرحى.
ق��د  ال�س��عبية  وكان جماه��دو اجلي���س واللج��ان 
�س��نوا يف وقت �س��ابق الي��وم هجوم��ني مباغتني على 
مواقع للمنافق��ني املرتزقة يف مناط��ق عيدة والتباب 
ال�س��ود مبح��اذاة وت��ران يف جبه��ة نه��م ومئ��ات من 
القتل��ى واجلرحى يف �س��فوف املرتزق��ة املنافقني...

فتحي��ه واج��ال وتعظي��م لرج��ال الع��ز والكرام��ة.. 
رجال اجلي�س واللجان 
كل  يف  ال�س��عبية 

ميدان...

 تأمن جبل السفينة االستراتيجي بنهں 

شعب األنصار.. في حضرة الرسول األعظں..

للغزاة قاسية  ص��دم��ة  أح���دث  عسكري  إجن���از 
 وامل����رت����زق����ة.. ح���ق���ائ���ق وم���ع���ط���ي���ات ع��س��ك��ري��ة

 روح إمي��ان��ي��ة مي��ان��ي��ة ف��ي أب��ه��ى ُح��ّل��ت��ه��ا....

وسلوك مياني محمدي في أعظم جتّلياته ...

ب��������ني ت�����ع�����ال�����ي�����م ال�����س�����ي�����د ال������ق������ائ������د وت�����ط�����ب�����ي�����ق أن��������ص��������ار ال����ل����ه
ك���������م���������ال���������ه���������ا.. ب���������س���������م���������و  ال����������وط����������ن����������ي����������ة  ل���������ل���������م���������س���������ؤول���������ي���������ة   

السيد القائد : اكرم الله االمة بهذا الهدى العظيم و قد كانوا في ضالل مبني
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ل�سك اأن نعم اهلل علينا كثرية ل تعد ول حت�سى 
ولك��ن ماه��ي النعم��ة الأج��ل والأعظ��م والأ�س��مى 
ب��ني كل النع��م ؟ ومل��اذا دعان��ا الق��ران الك��رمي اإلى 
احلديث عنه من خال التوجيه الإلهي اإلى ر�س��وله 
الأك��رم �س��لوات اهلل عليه واآلة باحلدي��ث عنها بعد 
اأن �س��رد عليه وذكره ببع�س منها يف �س��ياق الآيات 
، والتوجي��ه من خال��ه الينا بتذكر نعم��ة اهلل علينا 

واحلديث عنها ؟؟
ل ج��دال يف اأن الهداي��ة ه��ي نعم��ة اهلل العظ��م 
وال�س��مى عل��ى الن�س��ان ، الهداي��ة ب��كل ركائزه��ا 
الرئي�س��ية والتي ياأتي ر�س��ل اهلل وانبياوؤه �سلواته 
و�س��امه عليه��م يف مقدمته��ا وياأت��ي خ��امت الأنبياء 
واملر�سلني حممد بن عبداهلل ال�سادق الأمني �سلوات 
اهلل علي��ه وال��ه يف مقدمتهم ب�سخ�س��يته امل�س��طفاة 

على العاملني ور�سالته املنتقاة من ر�سالت النبياء 
ال�س��ابقني وكتاب يف حمتواه كلما حتتاجه الب�سرية 
اإلى يوم الدين ، ليمثل منهجه خا�س��ة لكل جتارب 
الأم��م ال�س��ابقة وخا�س��ا م��ن كل ظلمه��ا وظلماتها 
وبوؤ�س��ها واأ�س��اها وغيه��ا وتيهها ، كنموذج �س��امل 
ومتكام��ل ملا يريده اهلل من خري ورحمة بالإن�س��انية 
تتجلى فيه قيمة نعمة اهلل العظيمة ومنحته ال�سامية 
وتنبثق منه الطريقة اإلى معرفة اهلل والطريق اليه .
ومن املحال اأن جتد م�س��لما ل يعرف هذه النعمة 
العظيمة ول م�س��لما ينكر ف�سلها واأهميتها وبالذات 

 ُ ح��ني يقراأ اأو ي�س��مع ق��ول اهلل تعال��ى }َلَقْد َم��َنّ اهلَلّ
ْنُف�ِسِهْم َيْتُلو  َعَلى امْلُوؤِْمِننَي اإِْذ َبَعَث ِفيِهْم َر�ُس��وًل ِمْن اأَ
ْكَمَة  يِه��ْم َوُيَعِلُّمُهُم اْلِكَت��اَب َواحْلِ َياِت��ِه َوُيَزِكّ َعَلْيِه��ْم اآَ
��َاٍل ُمِب��نٍي ﴾ ولكن ماهي  َواإِْن َكاُن��وا ِمْن َقْبُل َلِفي �سَ
الثم��رة من ه��ذه املعرفة وه��ذا الق��رار ؟؟ الثمرة 
الطيبة النافعة لاإن�س��ان هي يف ما اأ�سار اليه ال�سهيد 
القائد ر�س��وان اهلل علي��ه بقوله : من اأهم الو�س��ائل 
ملعرف��ة اهلل �س��بحانه وتعالى هو تذك��ر نعمه، نعمه 
الكث��رية، نعم��ة الهداي��ة بكتابه الكرمي وبالر�س��ول 
)�س��لوات اهلل عليه وعل��ى اآله الطيب��ني الطاهرين( 

وهي اأعظم النعم .
لهذا جاءت الدعوة يف الآية الكرمية اإلى احلديث 
عن نعمة اهلل وتردادها والحتفاء بها ك�س��عرية من 
ْث  َك َفَحِدّ ��ا ِبِنْعَمِة َرِبّ َمّ �س��عائر اهلل بقوله تعالى } َواأَ
{ دع��وة م��ن اهلل العلي��م احلكيم اإل��ى احلديث عن 
نع��م اهلل ملا لذلك احلديث من قيم��ة واأهمية ونتيجة 
موؤك��دة فيه��ا اخل��ري وال�س��اح لاإن�س��ان ، فمهم��ا 
بلغ��ت ا�س��تفادة الإن�س��انية م��ن نع��م اهلل املختلف��ة 
الاحمدودة والانهائية فاإن ا�ستفادتها تظل ناق�سة 
وقا�سرة وم�سمولة بالأخطاء وال�سكالت ومكتظة 

بالبوؤ�س وال�س��قاء لأنها مل تكلل باأعظم واأجل النعم 
الإلهي��ة التي ج��اء بها الر�س��ل والنبي��اء ولأنها مل 
ت�س��تقم يف م�س��ارهم الذي خط��ه اهلل بعلمه وحكمته 

واأراد من الإن�سان ال�سري فيه 
ومل��ا كان الر�س��ول الأعظ��م حمم��د �س��لى اهلل عليه 
وال��ه و�س��لم م��ن اأعظ��م النعم اللهي��ة على الب�س��رية 
باعتب��اره حلقة الو�س��ل الأ�س��مى بني الب�س��ر واأنبياء 
اهلل اجمع��ني وملا للحديث عن ه��ذه النعمة الكبرية من 
اأهمية وقيم��ة واأثر ونتيجة ابت��داء بالمتثال لأمر اهلل 
وانتهاء بالإقبال على ر�سول اهلل �سلوات اهلل عليه واله 
اهتمام��ا واجال واقتداء واهت��داء واحتفاء واحتفال 
، ف��اإن من الواجب املفرو�س علين��ا اليوم احلديث عن 
الر�سول الكرم �سلى اهلل عليه واله و�سلم بدءا مبولده 

ال�سريف ، مولد النعمة العظمى والأ�سمى .

في رحاب الرسول وابن الرسول
يوسف احلاضري

 
يط��ل علين��ا بدء م��ن اليوم ال�س��بت 7 ربيع الأول ال�س��يد القائ��د عبدامللك 
ب��ن بدر الدين احلوثي يوميا ليلقي اإلينا حما�س��رات ديني��ة يف رحاب املولد 
النبوي ال�س��ريف على �س��احبه واآله اأف�سل ال�س��اة والت�سليم ، حما�سرات 
ديني��ة بثيابه��ا ال�س��ليم ال�س��حيح ولي���س بروؤاه��ا الت�س��ليلية ذات الثقاف��ة 
املغلوط��ة الباطل��ة والت��ي ت�س��ف م�س��طلحا )دينيا( عل��ى اإنه فك��ر وثقافة 
ال�سيا�س��ية والقت�س��ادية والع�س��كرية  الأخ��رى  املج��الت  متج��ردة ع��ن 
والفكري��ة والجتماعي��ة ، ففي حما�س��رته ليومن��ا هذا والت��ي مل تخرج عن 
نف�س امل�س��ار الذي عهدناه منذ اأن عرفنا اأخاه ال�س��هيد ال�س��يد ح�سني بن بدر 
الدين احلوثي وحتى اللحظة هذه اإنها حما�سرات قراآنية تعطي فكرة �سليمة 
ع��ن الق��راآن وعن جمالت القراآن وه��دف القراآن وجوانب وجم��الت القراآن 
انه جمال �س��امل لبقية املجالت دون نق�س اأو ا�س��تثناء اأو تق�س��ري فخطاب 
ال�س��يد عبدامللك مقتب�س من خطاب وثقافة القراآن الكرمي �س��اما لكل جوانب 
احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية والإعامية والفكرية والرتبوية والع�سكرية 
وغريها والتي ت�س��كل جميعها )الفكر الديني( او الثقافة الدينية، فال�سيا�سة 
هي دين، والقت�ساد دين، والإعام واجلي�س واحلروب والت�سنيع والرتبية 
كله��ا دين، فاأ�س��بحنا ونحن نتثقف مما يطرحه ال�س��يد القائ��د بثقافة دينية 
حقيقية ليزداد ال�سيا�س��ي �سيا�س��ة حقيقية وواعية والقت�سادي والإعامي 
والع�سكري وكل يف جماله يجد يف هذه املحا�سرة وغريها من املحا�سرات ما 

يثبت عمله بالتحرك الثابت ال�سوي ال�سليم.
 هذا عندما نتكلم عن حما�سرات ال�سيد الدينية العامة فكيف عندما تندمج 
حما�س��رة ال�سيد مبولد النبي حممد �سلى اهلل عليه واله و�سلم فيبحر ال�سيد 
يف بحر الر�س���ل و�سريته العظيمة الدينية التي مل تفرط يف �سيء على جميع 
امل�س��تويات ال�سيا�سية والع�س��كرية والقت�س��ادية والإعامية وغريها فهنا 
�س��نتكلم عن فكر حياتي عظيم، فكر حياتي �س��عى اإليها اليهود واإخوانهم من 
املنافقني خال1400عام جاهدين ليمنعوه من الو�سول اإلى الإن�سان امل�سلم 
ليبقى م�سلما �سكليا خارجيا ل ي�ستفيد من املنهجية القراآنية ول ت�ستفيد منه 
امل�سرية الدينية فيتجمدان معا كما جتمدا قرون من الزمن حتى مت تفعيلهما 
تفعي��ا حقيقي��ا يف زمننا ه��ذا زمن ال�س��يد عبدامللك احلوث��ي، فتحول املولد 
النبوي وذكراه ال�س��نوية حمطة نتزود منها الثقافة الدينية ال�سليمة فتتغري 
معه��ا جوانب كثرية من حياتنا يف �س��تى املجالت وبدون ا�س��تثناء، بعد اأن 
كان جمرد ق�س���س حكواتية ت�س��رح فيها مغامرات الر�س��ول مع الن�ساء ويف 
زاوية امل�س��جد وكي��ف كان يدهن حليت��ه ويعطر ثيابه وف��ق ثقافة مغلوطة 
خبيث��ة مازال��ت اآثارها جتت��اح مناهجنا املدر�س��ية واجلامعية رغ��م اإن هذا 
العلم بني ظهرانينا وكاأننا �سنم�س��ي يف نف�س امل�س��ار الذي م�س��ى فيه النبي 
حتى و�سل يف نهاية املطاف لتحطيم الأ�سنام التي دن�ست فكر وثقافة وحياة 
الإن�س��ان يف تلك الفرتة ونحن �سن�س��ل يف نهاية املطاف اإلى حتطيم اأ�س��نام 

الثقافة املغلوطة التي دن�ست فكر وثقافة الإن�سان يف هذه الفرتة.
حمطات رائعة ا�ستوقفتني يف حما�سرة ال�سيد اليوم اأهمها:

1- اأن املنافق��ني الذي��ن كانوا يعي�س��ون حول النبي يف املدينة وف�س��حهم 
الق��راآن يف اأكرث من مائتي اآية من اآيات الق��راآن مل يكونوا الوحيدين الذين مل 
يحرتم��وا النبي بعظمته ومكانت��ه بل اإن هناك اأنا�س غاظ القلوب مل يقدروا 
النعم��ة التي يعي�س��ون فيها بتواجده بينه��م حيث كانوا ينف�س��وا من اأمامه 
وه��و يحدثه��م ويخطب فيهم مبجرد ما ي�س��معوا �س��وت طبل��ة اأو جتارة ما 
تلهيهم عما عند اهلل والتي تعك�س للجميع اأي معاناة كان يعي�س��ها النبي على 
امل�ستوى الب�سري ممن كانوا يعترون من �سفه وحم�سوبني عليه ومن فئته 

ولي�سوا يهودا اأو م�سركني اعداء له.
2.اأن النف�سية والعقلية والقلب اليماين اأنبثق من الأر�س الطيبة املرتبطة 
بال��ري الغف��ور لذا كان��وا مييلون هلل وللع��زة والكرامة فنا�س��روا النبي من 
قب��ل اأن يل��د مبئات ال�س��نني ولي�س من��ذ ان هاجر م��ن مكة اإل��ى املدينة عر 
املل��ك اليمن��ي تبع، فه��ل متتلك اأي ح�س��ارة اأخرى غري احل�س��ارة اليمانية 
مثل هذا ال�س��بق والوعي وال�س��عي اإلى احلق واأهله منذ تلك اللحظة وحتى 
هذه اللحظة يف اأيامنا هذه ونحن نخو�س غمار الت�س��دي لل�س��ر اجمع رحمه 

للب�سرية اأجمع وللعاملني جميعا.
لو ا�ستمر يف الإبحار يف حما�سرة ال�سيد فلن يتوقف قلمي عن الكتابة حتى 

لو اأنهيت ما يف الأر�س من �سجر اأقام لأنها من كلمات وكلمات اهلل ل تنفد.

وأما بنعمة ربك فحدث ..                                                    حمي����������������ر العزك������������������������ي

ِيّنَي  ِمّ يق��ول اهلل تعالى: }ُهَو اَلِّذي َبَع��َث يِف اْلأُ
يِهْم َوُيَعِلُّمُهُم  َر�ُس��وًل ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم اآَياِتِه َوُيَزِكّ
��َاٍل  ْكَم��َة َواإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي �سَ اْلِكَت��اَب َواحْلِ
ُمِب��نٍي )2( َواآَخِري��َن ِمْنُه��ْم مَلَّ��ا َيْلَحُقوا ِبِه��ْم َوُهَو 
ِتي��ِه َمْن  ِ ُيوؤْ ِكي��ُم )3( َذِل��َك َف�ْس��ُل اهلَلّ اْلَعِزي��ُز احْلَ
ُ ُذو اْلَف�ْس��ِل اْلَعِظي��ِم )4({ ]اجلمعة  َي�َس��اُء َواهلَلّ
: 2 - 4[. يت�س��ح م��ن خ��ال الآيات اأن ر�س��ول 
اهلل )�س��لى اهلل عليه واآله و�س��لم( هو ف�س��ٌل من 
اهلل؛ لذل��ك فاملولى ع��ز وجل مَيُنّ عل��ى املوؤمنني 
 ُ به��ذا الف�س��ل، ويقول يف اآية اأخرى }َلَق��ْد َمَنّ اهلَلّ
ْنُف�ِسِهْم{  َعَلى امْلُوؤِْمِننَي اإِْذ َبَعَث ِفيِهْم َر�ُس��وًل ِمْن اأَ
]اآل عم��ران م��ن الآي��ة : 164[ وامَل��ُنّ يك��ون 
اأن الر�س��ول )�س��لى اهلل  ع��ادة بالف�س��ل.. كم��ا 
عليه واآله و�س��لم( اأر�س��له اهلل �س��بحانه وتعاإلى 
َلّ َرْحَمًة ِلْلَعامَلِنَي  رحمة للعاملني }َوَما اأَْر�َس��ْلَناَك اإِ
ه��ذا  كان  ف��اإذا   ..]107 : ]الأنبي��اء   })107(
الر�س��ول الأعظ��م ف�س��ل م��ن اهلل ورحم��ة فلماذا 
ل نحتف��ل كاأمة اإ�س��امية مبولده، واهلل �س��بحانه 
ِ َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك  وتعال��ى يقول: }ُقْل ِبَف�ْس��ِل اهلَلّ
ا َيْجَمُعوَن )58({ ]يون�س  َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ مِمَّ

.]58 :
والي��وم ل جن��د امل�س��لمني يف بق��اع الأر���س 
يحي��ون ذك��رى مول��ده ال�س��ريف كما يف �س��عبنا 
والفرح��ة  والتزي��ني  احلف��اوة  بتل��ك  اليمن��ي 
عج��ب  ول  الكب��رية،  واجلمه��رة  وال�ستب�س��ار 
يف ذل��ك فنح��ن من �س��هد لن��ا احلبيب امل�س��طفى 
)�س��لوات اهلل علي��ه وعل��ى اآل��ه و�س��لم( بقوله: 

ميانية[. واحلكمة  ميان  ]الإميان 
وهذا �س��رف عظيم لنا ك�سعب ميني اأن اأكرمنا 
اهلل وميزنا باأن نكون ال�سعب الأوحد الذي يحيي 
ذكرى مولد الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
ذلك الحتفاء العظيم واملميز يف حني اأن الآخرين 
كالوهابية يعترون اإحياء مولده ال�سريف بدعة، 
للن��ار، وهك��ذا يخاطب��ون  و�س��الة، وموجب��ة 
النا���س ويثقفونه��م حت��ى ل ي�س��بح يف قلوبه��م 

ول مثق��ال ذرة م��ن املحب��ة والتقدي��ر والإجال 
والتعظيم ملن اأمرنا اهلل �سبحانه وتعالى بتوقريه 
ا اأَْر�َس��ْلَناَك  وتعظيم��ه واإعزازه، قال تعال��ى }اإَِنّ
 ِ ِب��اهلَلّ ِلُتوؤِْمُن��وا   )8( َوَنِذي��ًرا  ��ًرا  َوُمَب�ِسّ �َس��اِهًدا 
ُحوُه ُبْكَرًة  ُروُه َوُت�َس��ِبّ ُروُه َوُتَوِقّ َوَر�ُس��وِلِه َوُتَع��ِزّ

يًا )9({ ]الفتح : 8 - 9[. َواأَ�سِ
بينما جند اأن اأولئك الوهابيني يحتفلون بفوز 
جرٍذ كرتامب رئي�ًسا للوليات املتحدة الأمريكية 

دومنا خجل اأو ا�ستحياء.
لذلك ف��اإن اهلل �س��بحانه وتعالى الذي خ�س��نا 
باإحي��اء ه��ذه املنا�س��بة العظيمة، فهو اأي�ًس��ا من 
خ�س��نا برك��ة ه��ذا النب��ي الأعظم ال��ذي نحيي 
مول��ده ال�س��ريف وبرك��ة اأع��ام اله��دى م��ن اآل 
البيت )عليهم ال�س��ام( باأن فتح لنا باب اجلهاد، 
حيث ي�س��فه اأمري املوؤمنني علي )عليه ال�س��ام( 

ب��اأن اجله��اد ]باب من اأب��واب اجلن��ة فتحه اهلل 
خلا�س��ة اأوليائ��ه[؛ ليك��ون لن��ا ك�س��عب ميني 
�س��رف وف�س��ل الق�س��اء عل��ى ال�س��يطان الأكر 
)اأمريكا( ومعها الغدة ال�س��رطانية )اإ�س��رائيل( 
وتطهري الأر�س منهم ومن اأياديهم و�س��ناعاتهم 
كالقاعدة وداع�س والوهابية والنظام ال�سعودي 
والإمارات��ي وه��ذا وع��د اهلل القائل: }َف��اإَِذا َجاَء 
وَلُهَم��ا َبَعْثَنا َعَلْيُك��ْم ِعَباًدا َلَن��ا اأُويِل َباأْ�ٍس  َوْع��ُد اأُ
َياِر َوَكاَن َوْعًدا َمْفُعوًل{  �َسِديٍد َفَجا�ُسوا ِخَاَل الِدّ
اأهل  ال�َسِديد هم  الَباأْ�ٍس  َواأُوُلو   ]5 : ]الإ�س��راء 
اليم��ن الذين حكى اهلل بل�س��انهم يف �س��ورة النمل 
وُل��و َباأْ�ٍس  ٍة َواأُ وُل��و ُق��َوّ بقول��ه تعال��ى: }َنْح��ُن اأُ
�َس��ِديٍد{.. لذلك فم�س��وؤوليتنا كبرية لإعاء كلمة 
اهلل وتنفي��ذ وعده واإظهار نوره، وعلينا اأن ندرك 
تل��ك امل�س��وؤولية العظيم��ة واأن ل يفوتن��ا ذل��ك 
ال�سرف العظيم.. فلنبادر جميًعا ل�ستقبال املولد 
النب��وي ال�س��ريف، ولن�س��اعف جميًع��ا اجلهود 
التي بداأناه��ا يف مواجهة الع��دوان حتى حتقيق 
َ َلَقِوٌيّ  ُرُه اإَِنّ اهلَلّ ُ َمْن َيْن�سُ َرَنّ اهلَلّ وعد اهلل }َوَلَيْن�سُ

َعِزيٌز{ �سدق اهلل العلي العظيم.

مل نبال��غ اإن قلنا مول��د النور لأن الظام الذي 
كان قد خيم على العامل يف تلك الفرتة �س��د الأفق 
ف�س��ارت الأج��واء مظلم��ة قامت��ة ل ي��رى منها 
ب�س��ي�س النور فحل اجلور والظلم وغاب احلق 
والعدل ومات ال�س��مري وا�ستفحل ال�سر واجلور 

وظهر الف�ساد والفح�س والرذيلة.
الظ��ام  دياج��ري  ب��دد  الأف��ق  ن��ور يف  ف��اح 
واأ�س��رقت �س��م�س النب��وة معلنة رحيل ال�س��ال 

والباطل والكفر والنفاق.
اإن��ه مولد الن��ور واله��دى الذي اأ�س��اء الكون 

بقدومه مولدا  يحمل القيم واملبادئ ال�سامية.
اإن��ه نور الر�س��الة التي جاءت لتكرم الإن�س��ان 
وترفعه من واقع الرذيلة والنحطاط اإلى اخلري 

اإلى الرحمة.
مول��د احلبي��ب امل�س��طفى ر�س��ول اهلل حمم��د 
�سلوات ربي عليه واآله الأطهار الذي جاء ليحرر 
م��ن  الإن�س��ان 
العبودية  براث��ن 
للذات وال�سهوات 

اإلى عبادة رب
العب��اد وخالقه��م والرحي��م به��م مال��ك الكون 

ديان الدين رب العاملني.
فاهتزت ملولده اأركان البغي وال�سرك والف�ساد 
وتب��ددت الظلم��ة وانق�س��ع غبار ال�س��رك والكفر 
ف�س��دع باحل��ق معلم��ا ومربي��ا ومزكي��ا لاأم��ة 

بالقراآن
مبلغ��ا ع��ن اهلل ل يخ��اف يف �س��بيله لومة لئم 

فواجه الكفار وامل�سركني واليهود واملنافقني.
ف�س��ل البغ��ي �س��يفه ليواج��ه القي��م الرباني��ة 
ولكن��ه امنحى اأم��ام قوة احلق و�س��ابة موقفه 
فقد ع��ذب امل�س��لمني و�س��ردوا وعانوا يف �س��بيل 
اهلل لكن ذلك مل يحد من عزمية الر�س��ول �سلوات 

رب��ي عليه واآله واأتباعه من موا�س��لة ال�س��ري يف 
طريق احلق.. ولهذا كان الر�س��ول حممد �س��لى 
اهلل علي��ه واآل��ه رحم��ة ونعم��ة ومنة له��ذه الأمة 
ق��ال تعالى :)وما اأر�س��لناك اإل رحم��ة للعاملني( 
�س��دق اهلل العظيم ولكن خبثاء النفو�س واجهوا 
تل��ك الرحم��ة فحا�س��روا واآذوا ر�س��ول اهلل كم��ا 
يفعل اأحفادهم اليوم يحا�س��رون اأن�س��اره ولكن 
كما جنح الر�سول �س��لوات ربي عليه واآله يف فك 
احل�س��ار وهزمية الكفار �س��ينجح اأي�س��ا حفيده 
واأتباعه الأن�سار يف فك احل�سار عن هذا ال�سعب 
وهزمية الباغي واملعتدي من الأمريكان واليهود 

واآل �سلول واأذنابهم من املرتزقة املاأجورين.
اهلل  ر�س��ول  م�س��جد  اإل��ى  اليه��ودي  فدخ��ول 

�س��لوات ربي علي��ه واله يعتر ا�س��تهزاء من ال 
�س��عود بر�س��ول اهلل واحتق��ار له خ�سو�س��ا واأن 
هذا احلدث ترافق مع مولده �سلى اهلل عليه واآله  
ك��ي يهزموا اأتباع حممد نف�س��يا لك��ن هذا احلدث 
حرك �س��مائر كل من له عاقة بر�س��ول اهلل �سلى 
اهلل علي��ه واآل��ه و�س��يتحرك كل م��ن يوؤم��ن ب��اهلل 
ور�س��وله لي�سيد بذكر الر�س��ول العظيم �سلى اهلل 
علي��ه واآله و�س��لم يف ي��وم ولدته ليثب��ت لأعداء 
الر�س��ول حممد اأن عاقتنا بهذا الر�سول �سلوات 
ربي علي��ه واآله هي عاق��ة ولء وطاعة واقتداء 
واتب��اع وانن��ا لن نن�س��ى نبين��ا ولن ن�س��كت عن 
اإ�س��اءات اليهود واأذنابهم اإليه و�سنثبت لأعدائه 
ب��اأن حممدا مات وخلف رجال ي�س��دعون باحلق 
ويواجهون الباطل ما�س��ني قدما اإلى  اهلل باتباع 
هدي��ه ومتم�س��كني بنهج ر�س��وله حممد �س��لوات 
ربي عليه واآله واثقني بالن�س��ر م�ستمدين العون 

من اهلل
وليخ�س��اأ الباطل واأعامه م��ن الكفار واليهود 

ومنافقي الأعراب.

أهمية إحياء ذكرى املولد النبوي
محمود محمد الشرفي

مول��������������������������������������������������د ال�������������������������ن�������������������������������������������������ور
فيص�����������������ل اله�����������������ط��������������ف����������������ي

ظه��ر ال�س��يد القائ��د عب��د امللك اليوم ب�س��كل مبا�س��ر لي�س��ت 
كلم��ة ت�س��جيلية كما كان يتوق��ع البع�س رغم ظ��روف العدوان 
والرت�س��د الكب��ري بالأقم��ار ال�س��ناعية وطائ��رات التج�س���س 
وال�س��تخبارات وغري ذلك ال ان ال�س��يد حت��دى كل ذلك واطل 
واقف��اً لريجتز خط��اب املولد النبوي ال�س��ريف الذي مل يتجاوز 
اكرث 40 دقيقة لكنه كان خطاباً حارًا بحرارة املنا�سبة العظيمة 
واحل�سور اجلماهريي امل�سرف حتدث ال�سيد عن عظمة ر�سول 
اهلل كرحمة للعاملني ثم تطرق اإلى الكثري من الأمور ال�سيا�س��ية 
على امل�س��ت�ى الداخلي واخلارجي بع�س��ر نقاط كانت كل نقطة 

مبثابة ملحمة ع�سكرية يف موجهة العدوان..
كان م��ن اب��رز واهم واغرب م��ا ورد يف خطاب ال�س��يد القائد 
ان��ه حت��دث بلهجة غري م�س��بوقة تعر ع��ن الق��وة والثقة باهلل 
وبالنف���س ه��ذا العام مل يطلب ال�س��يد من ال�س��عودية ان توقف 
عدوانها فقط ن�سحهم مل�س��لحتهم ولكنه حذرهم من ال�ستمرار 
يف احل�س��ار وهذه يف حد ذاتها فيها ر�س��الة ع�س��كرية و�سيا�سية 
مل ي�سبق لها مثيل مبعنى اذا لي�س لديكم اأي نية لوقف العدوان 
فا باأ�س ا�س��تمروا ونحن على امت ال�س��تعداد للت�سدي لكم لكن 
نحذركم من ال�س��تمرار يف ح�سار ال�سعب اليمني واذا مل تفكوا 

احل�س��ار فاأننا نعرف ) مكام��ن الوجع ( لن نقف مكتويف الأيدي 
بل �سوف نرد عليكم ب�سكل يجركم على فك احل�سار وانتم على 
يقني من �س��دق ه��ذا التحذير الذي لي�س جم��رد كام اجوف بل 
قول يتبعه الفعل ورمى الكرة يف ملعبكم واخليار امامكم اما ان 

تفكوا احل�سار او فانتظروا ما يكدر �سفوكم..
خطاب اليوم ا�س��تثنائي ويحمل ر�س��ائل ودلئل وموؤ�س��رات 
يج��ب تفهمه��ا جيدًا م��ن قب��ل اجلمي��ع وخا�س��ة دول العدوان 
مل يطل��ب ال�س��يد م��ن دول التحالف وق��ف عدوانها عل��ى اليمن 
كموقف هزيل و�س��عيف بل ن�سحهم ن�س��يحة �سادقة تعر عن 
حر�س على وقف العدوان ملا فيه م�س��لحة اجلميع وخ�سو�س��اً 
ال �س��عود الذين اأ�س��بحت خ�سارتهم وف�س��لهم ووجعهم ظاهرًا 
وب��ارزًا للجمي��ع ل ي�س��تطيعون اخفائ��ه يف نف���س الوق��ت وهذا 
املو�سوع الذي يحتاج اإلى درا�سة وتدبر وبحوث وتفكري ب�سكل 

جدي حذر ال�س��يد دول العدوان من ال�ستمرار يف احل�سار مامل 
فهن��اك من اخلي��ارات ما �س��وف يجعله��م يتوجع��ون ويتاأملون 
فلي�س��تمر الع��دوان ولك��ن ان كان فيكم ذرة من رجول��ة اأوقفوا 
احل�س��ار وليجمعنا ميدان املعركة .. لقد ا�ستطاع ال�سيد القائد 
اليوم يف خطابة الق�س��ري ان يخت�سر امل�سافة ويعر عن الواقع 
القوي الذي يعر عن م�س��توى ال�س��مود والثقة باهلل وبال�سعب 
اليمني ورجال اهلل من ابطال اجلي�س واللجان ال�سعبية بطريقة 
غري مبا�سرة مفادها ما م�سى لي�س كالتي اليوم نحن باهلل اقوى 
ولدينا من اخليارات الع�س��كرية والقدرات ال�ساروخية والقوة 
الب�سرية والتكتيك الع�سكري وال�سرتاتيجية ما يجعلنا نطمئن 
ونثق اننا املنت�سرون باأذن اهلل..  وكما عهدنا دائما يف كل ذكرى 
مولد ر�س��ول اهلل حممد �س واله من حفيده ال�سيد عبد امللك بدر 
الدي��ن احلوث��ي حفظ��ه اهلل ان يد�س��ن يف املولد مرحل��ة جديده 
م��ن املتغ��ريات ال�سيا�س��ية والع�س��كرية على م�س��توى الداخل 
واخلارج حتت عنوان ما بعد املولد لي�س كما قبل �سنواجه عر 
الأجي��ال اإل��ى يوم القيامة ولو قدمنا مايني ال�س��هداء يف �س��بيل 
العزة والكرامة ومواجهة الطواغيت وامل�س��تعمرين ومل�سلحة 

المة والجيال القادمة.

م���امن الوجع؟!
زي������������������������د الب���������������ع���������������������وه

السيد القائد : االمة التي كانت تتقاتل على عقال بعير حتولت بفضل االسالم الى اعظم امة • الرسول صلوات الله عليه و اله حترك ليغير الواقع من حوله وحتمل اصعب الظروف حامال رسالة الله حتى جنح في تغيير الواقع 
حكيمة تصرفاتها  احلكمة  من  اساس  على  تتحرك  و  مواقف  و  سلوكا  احلكمة  حتمل  و  القرآن  حتمل  التي  االمة  صارت  حتى  االمة  زكى  • الرسول 
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�س��هدت مدينة احلديدة وعلى ال�س��احل الغربي 
بالأخ�س ع�سر اخلمي�س املا�سي احتفال جماهريي 
حا�س��دا باملول��د النب��وي ال�س��ريف عل��ى �س��احبه 

اأف�سل ال�ساة واأمت الت�سليم.
ورفع امل�ساركون يف الإحتفال اجلماهريي الكبري 
من حمافظتي احلديدة ورمي��ة وعدد من مديريات 
حمافظ��ة املحوي��ت، الافت��ات املع��رة ع��ن حبهم 
للم�سطفى عليه ال�ساة وال�سام ومت�سكهم بنهجه 

وتعاليمه و�سريته العطرة.

ويف املهرجان اأ�سار رئي�س اللجنة الثورية العليا 
حمم��د علي احلوثي اإلى عظمة هذه املنا�س��بة التي 
�س��ارك يف اإحيائها اأبناء حمافظات احلديدة ورمية 
واملحويت للمكانة العظيمة التي يحتلها ر�سول اهلل 

يف قلوب اليمنيني اأحفاد الأو�س واخلزرج.
وق��ال” اإن اللوحة التي ير�س��مها اأبناء ال�س��عب 
اليمن��ي الي��وم وه��م يحت�س��دون لتعظي��م ر�س��ول 
الب�س��رية له��ا الأثر الطي��ب، وهي ر�س��الة للعدوان 
اأن اليمني��ني عل��ى قل��ب رج��ل واحد، ك��ون الثبات 

والتاح��م تقربا اإلى اهلل عز وجل وتاأكيدا على حب 
امل�س��طفى عليه وعلى اآله اأف�س��ل ال�ساة وال�سام 
وه��ي املحبة واملع��زة التي يت�س��رف بها الإن�س��ان 

على هذه الدنيا”.
واأك��د اأن الإحتف��ال به��ذه املنا�س��بة دلي��ل عل��ى 
ل��ني القلب ورقة الفوؤاد وعلى ال�س��وق لر�س��ول اهلل 
والإت�س��ال بذك��راه والتعل��ق به .. م�س��ريا اإلى اأن 
هناك �سحوة اإ�سامية تعي�سها الأمة يف ظل الو�سع 
الذي يعانيه املجتمع امل�سلم من تخاذل جتاه الأمة 

الإ�س��امية وحماولت اأعدائها النيل منها من خال 
اإخت��اق امل�س��اكل يف عدد من ال��دول العربية.. ويف 
املهرج��ان ال��ذي اأع��دت له قي��ادة املحافظ��ة برفع 
الأعام وتزيني ال�سوارع بالإنارات والطاء، اأ�سار 
حماف��ظ احلديدة ح�س��ن اأحم��د الهيج اإل��ى اأهمية 
اإحياء منا�س��بة املولد النبوي ال�س��ريف نور الهدى 

خمرج الب�سرية من الظلمات اإلى النور.
وق��ال ” علينا اأن نعت��ز بر�س��ولنا واأن الإحتفال 
بهذه املنا�س��بة فر�سة لنتذكر ر�س��ول اهلل ور�سالته 

وعاقتنا واإرتباطنا به كم�سلمني واإتباعه وجت�سيد 
اأخاقه والتعامل مبا جاء به “.

واألقي��ت يف احلفل الذي تخلله ق�س��ائد �س��عرية 
واأنا�س��يد عرت عن املنا�س��بة .. كلمت��ان ترحيبية 
األقاها وكيل حمافظة احلديدة ل�سئون الإعام علي 
اأحمد ق�س��ر وعن العلماء ال�س��يخ دروي�س �س��ليمان 
يحيى.. اأ�س��ارتا اإلى عظمة منا�س��بة املولد النبوي 

ال�سريف.
واأكدت��ا اأن الإحتف��ال باملول��د النب��وي جزء مهم 
م��ن مميزات احل�س��ارة الإ�س��امية العريقة حتى 

ل تذوب ح�سارتنا يف معركة �سراع احل�سارات.
ح�س��ر احلف��ل حماف��ظ رمي��ة ح�س��ن العم��ري 
وقائد املنطقة الع�س��كرية اخلام�سة اللواء يو�سف 
احلدي��دة  حمافظ��ة  حمل��ي  ع��ام  واأم��ني  امل��داين 
احلدي��دة  حمافظ��ة  اأول  ووكي��ل  الق��وزي  عل��ي 
حمم��د عيا���س قحي��م ووكاء حمافظ��ة احلدي��دة 
عبدالرحم��ن اجلماع��ي وعبداجلب��ار اأحمد حممد 
واأحم��د دهمو���س ورئي���س ال�س��عبة ال�سخ�س��ية 
مبحكمة الإ�س��تئناف القا�س��ي من�س��ور العرجلي 
واأع�ساء املجل�س املحلي ومدراء عموم املديريات 
واملكات��ب التنفيذي��ة واأع�س��اء املجال���س املحلية 
باملديريات وال�سخ�س��يات الإجتماعي��ة والثقافية 
والأكادمييني وممثلون عن منظمات املجتمع املدين 

من املحافظات امل�ساركة.

�سهدت العا�س��مة �سنعاء ع�سر 
فعالي��ة  املا�س��ي  اخلمي���س  ي��وم 
احتفالية �سعبية حا�سدة احت�سنها 
ميدان ال�سبعني الذي اكتظ مبايني 
اليمني��ني املحبني للر�س��ول الأعظم 

حممد �سلى اهلل عليه واآله.
الحتفالي��ة  الفعالي��ة  وب��داأت 
اهلل  كت��اب  م��ن  حمكم��ات  باآي��ات 
احلكيم تاها ال�سيخ احلافظ حممد 
ح�س��ن الكب��اري، اأعقبه��ا اأوبري��ت 
لفرقة اأن�س��ار اهلل الإن�س��ادية �س��م 
العديد من الأنا�سيد التي عرت عن 
الفرح��ة والبتهاج مبولد الر�س��ول 
الأك��رم وح��ب اليمني��ني واإحيائهم 
لهذه املنا�س��بة رغم معاناة احلرب 
دول  فر�س��تها  الت��ي  واحل�س��ار 

العدوان.
و�سهدت الفعالية ح�سور �سعبي 
ور�س��مي وا�سع كما حظيت بتغطية 
الب��ث  اإعامي��ة كب��رية متثل��ت يف 
القن��وات  العدي��د م��ن  املبا�س��ر يف 

املحلية والعربية.
وخال الفعالية اأطل قائد الثورة 
ال�سيد عبد امللك بدر الدين احلوثي 
وم�س��يدًا  مرحب��ا  ل��ه  خط��اب  يف 
الكب��ري  اجلماه��ريي  باحل�س��ور 
رغ��م الظ��روف القا�س��ية واحلرب 
واحل�س��ار وال��ذي يع��ر عن عمق 
ال��ولء واحلب للر�س��ول الأكرم يف 

نفو�س اليمنيني.
ووجه ال�سيد عبدامللك يف م�ستهل 
كلمته حتية للم�ساركني يف الحتفال 
وق��ال: اأحييك��م واأحي��ي فيكم هذه 
الروح العالية وهذا التفاعل الكبري 
وه��ذه احليوية التي تقدم �س��ورة 

عظيمة عن �سعبنا احلي.
واأ�س��اف: �س��عبنا ه��و ال�س��عب 
ال�سامد واملجاهد القوي واحلا�سر 
يف كل اجلبهات وال�س��احات ويف كل 
املنا�سبات وهو �سعب لن يهون ولن 
ي�س��تكني مهم��ا كان حج��م العدوان 

وم�ستوى العدوان.

تفا�س��يل خط��اب ال�س��يد القائ��د 
يف ال�س��فحة رق��م 10 وعقب جناح 
الفعالي��ة ب��ارك ناط��ق اأن�س��ار اهلل 
حمم��د عبدال�س��ام، ل�س��عب اليمن 
ذك��رى املول��د النب��وي ال�س��ريف، 
يف  املهي��ب  باخل��روج  م�س��يدا 
يف  باملنا�س��بة  �س��نعاء  العا�س��مة 
ظل العدوان واحل�س��ار ال�سعودي 

الأمريكي على اليمن.
وقال عبدال�س��ام نبارك ل�سعبنا 
اليمن��ي ذك��رى مول��د النب��ي حممد 
�س��لوات اهلل عليه وعل��ى اآله الذي 
ع��ر ع��ن فرحت��ه به��ذه املنا�س��بة 
باخلروج اجلماهريي ال�س��تثنائي 
يف  ال�س��بعني  ب�س��احة  واملهي��ب 

العا�سمة �سنعاء".
واأ�س��ار عبد ال�س��ام اأن احل�س��د 
الع��دوان  ظ��ل  "يف  ج��اء  الكب��ري 
عرقل��ة  وحماول��ة  واحل�س��ار 
املنا�س��بة بكافة الو�سائل"، م�سيفا 

والإميان". احلكمة  �سعب  "اإنه 

صنعاء: ميدان السبعني يكتظ مباليني اليمنيني احملبني للرسول األعظم..

ون��اط��ق أن��ص��ار ال��ل��ه يشيد ب��اخل��روج امل��ه��ي��ب للشعب  

محافظة احلديدة حتتض حشود جماهيرية كبيرة محتفلة بذكرى املولد النبوي 

السيد القائد : ذلك العربي املتخلف الذي كان يعبد حجرا يصنعه و يقتل ابنته و يقاتل بال هدف ، بفضل االسالم حتول الى عربي راق مؤمن موحد يحمل القيم و يترفع عن سفاسف االمور ..
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تقرير – إبراهيم الوادعي
الت�زال مفاعي�ل ال�ص�اروخ اليمني ال�ذي اأ�صاب مطار املل�ك خال�د يف الريا�ض ي�ؤمل 
اخلا�رضة ال�صع�دية، لي�ض لك�نه االأول  الذي ي�رضب اململكة التي تخ��ض عدوانا على 
اليمن منذ 3 �ص�ن�ات، بل لك�نها تقف على م�ص�ارف مرحلة كانت تذهب بعيدا لعدم 
ت�صديقها ا�صتخفافا بالطرف الذي حتاربه، وم�ا�صلة يف طريق االإنكار ملتغريات �صهدها 
اليمن منذ 21 �ص�بتمر 2014م واأ�ص�بح غ�ري الذي عرفته الريا�ض ع�ر اأدواتها لنح� 
50 عاما من ال�ص�يطرة الفعلية عر اأدواتها وجلانها اخلا�ص�ة – با�ص�تثناء فرتة ب�صيطة اإبان 
الرئي��ض اإبراهيم احلمدي الذي جرى قتله بطلب �ص�ع�دي وفقا ملعل�مات مت�اترة بهذا 
اخل�ص���ض – الي��م هذه االأدوات قابعة يف الريا�ض خائ�رة وعدمية احليلة رغم املليارات 
التي دفعت وا�صتنزفت اخلزينة ال�صع�دية، 200 ملي�ن دوالر حجم النزف للميزانية 

ال�صع�دية ي�ميا على احلرب يف اليمن وفقا للكاتب ال�صع�دي جمال خا�صقجي. 
وب�س��كل اأو باآخر يك�سف خا�سقجي عن مدى ا�ستخفاف ال�سعودية يف 
اتخ��اذ قرار احلرب يف اليم��ن، وحلوق اجلميع مبرك��ب تاأييد احلرب، 
كحالة عامة اآنذاك، ويقول يف مقال على الوا�س��نطن بو�س��ت اإنه كان من 
موؤي��دي احل��رب على اليم��ن وكذلك اجلمي��ع يف اململكة، الى ان و�س��ل 
بالق��ول اإل��ى اأن هذه احل��رب طالت واأ�س��حت تهدد اململكة وت�س��تنزف 
ميزانيته��ا بنح��و 200 ملي��ون دولر بح�س��ب م�س��ادر موثوق��ة وف��ق 

تاأكيداته.
�س��ركة راثيون الأمريكية ل�سناعة الأ�س��لحة وجدت نف�سها م�سطرة 
اإلى اخلروج على و�س��ائل الإعام للدفاع عن جودة اأ�س��لحتها يف ميدان 
احل��روب، – يف اح��دى احلالت النادرة تخرج �س��ركة اأ�س��لحة للدفاع 
عن جودة ال�س��ناعة الأمريكي��ة -، ودافعت باأن اأنظمة الباتريوت التي 
زودت بها ال�س��عودية اأ�سقطت نحو 100 �ساروخ اأطلق ” اأن�سار اهلل ” 
معظمها على ال�س��عودية، وبغ�س النظر عن مدى م�س��داقية هذا الكام 
لل�س��ركة ال��ذي ميكن ت�س��نيفه يف خان��ة الدعاي��ة امل�س��ادة للباتريوت 
واأنظم��ة الدف��اع الأمريكي��ة التي تت��زود به��ا الإمارات وال�س��عودية يف 

مواجهة �سركات الأ�سلحة الرو�سية.
فاإن ال�س��يء الواقعي الذي ميكن اأخذه من كام �سركة رايثيون وهو 
اأن 100 �س��اروخ بالي�ستي قد اأطلقت من اليمن، واأن الإنكار ال�سعودي 

لبيانات القوة ال�ساروخية اليمنية ال�سعودية مثل كذبا وخداعا دوليا.
وباملث��ل فاإن الت�س��كيك باإع��ان اجلانب اليمني والقوة ال�س��اروخية 
اليمنية اإ�سابة هذه ال�س�اريخ لأهدافها، ه� يطال اأي�سا فر�سية ا�سقاط 
هذه ال�س��واريخ، واأنها مل ت�س��ب اأهدافها كما اأعلن ذلك اجلانب اليمني 
وتكتم��ت عنه الريا�س برغم تكذي �س��هود عيان حمليني و مغردين على 

موقع تويرت.
بع��د األ��ف يوم م��ن احلرب، تب��دو الريا���س اأكرث �س��عفا يف مواجهة 
اليمني��ني، واإن كان��ت تريد اليهام بغري تل��ك ال�س��ورة، والتاأكيد على 
احتفاظها مبظهر املحارب القوي، فانعقاد احللف الإ�س��امي الع�سكري 
ال��ذي �س��كلته يف دي�س��مر م��ن الع��ام 2015م  بع��د عامني من ت�س��كيله 
،تقريب��ا بحجة مكافحة الإره��اب، تبدو حجة واهية، وتاتي يف م�س��هد 
مغاي��ر للمعلن عنه، على م�س��توى املنطقة، خا�س��ة بعد الق�س��اء على 

داع�س وانح�سار م�سهد الإرهاب يف �سوريا والعراق واملنطقة اإجمال.
ل�س��نا يف وارد الت�س��كيك باأن حادث �س��يناء الإجرامي ارتكب لترير 
انعق��اد هذا احلل��ف والتغطية على ح��روب بن �س��لمان يف اليمن وماقد 
يقدم عليه جتاه لبنان ، ويف هذا ال�سياق فلفظ القوة الغا�سمة الذي اأتى 
به ال�سي�سي يف خطابه عقب احلادث وحاولت الرئا�سة امل�سرية تريره 

وتو�سيحه كان مق�سودا.
الأولوية لدى النظام ال�سعودي وامللك ال�ساعد حممد بن �سلمان هي 
ح��رب اليمن وكيفية ربحها، لتقوية اأوراق اعتماده ملكا لدى وا�س��نطن 
كرجل ك�س��ب نقطة يف وجه ايران، وهذا الأمر م�س��يطر على هواج�س��ه 
ويدفع��ه لتج��اوز كل املحرمات يف اعان العاقة مع الكيان ال�س��هيوين، 
والإقدام على احتجاز اأولد عمه واأثرياء بلده لتمويل حربه اخلا�س��رة 
،ودعم خزينة الدولة املجهدة بفعل نفقات احلرب و�س��فقات الأ�س��لحة 

والر�سى العاملية لل�سمت اإزاء ما يرتكب يف اليمن �سعوديا.
م��ن املعلوم اأن وزراء احلرب الذين اأتوا اإلى الريا�س جاءوا بعقول 
فارغة ول �س��يء �س��وى ال�س��ورة التذكاري��ة مع ويل العهد ال�س��عودي 
ميكن احلديث به عن الجتماع الذي خرج بتو�س��يات مطاطة، فا اأحد 
مم��ن جل�س��وا ح��ول الطاولة بو�س��عه التي��ان مبعج��زة يف اليمن، بعد 
ثاث �س��نوات فعل فيها كل �س��يء ، جلب املرتزقة من كل �س��قع ولون، 
والأدمغ��ة الع�س��كرية م��ن كل اأنح��اء العامل كم��ا اخلزينة ال�س��عودية 

ا�س��تنزفت، با�س��تثناء  ال�س��ودان فقد ن�س��بت موارد املرتزقة اأو تكاد، 
وال�س��عب ال�س��وداين لن ميكنه ال�س��مت طويا امام طوابري من اجلنود 

تغادر ول تعود.
م��ن غ��ري الوا�س��ح م��اذا كان وزراء احل��رب والدفاع لل��دول ال41 
الإ�س��امية �س��معوا من ابن �سلمان جوابا حول �سر �س��مود اليمنيني يف 
جبه��ات القتال، وماذا كان يري يف القتال على جبهات املواجهة املمتدة 
من باب املندب جنوبا وحتى ميدي �سمال �سناعة خارجية، اأو اأ�سغاث 
اأح��ام؟! وم��ا اإذا كانوا �س��األوه ملاذا الإ�س��رار على ال�س��تمرار بحرب 
خا�سرة، على اجلار اليمني امل�سلم، اإذا كان هوؤلء يرون يف احللف كيانا 
يج��ب احلف��اظ عليه، وغري ذلك فهم اأتوا ملجرد حت�س��يل فوائد ال�س��فر 
ولل�س��فر اإلى قبلة ال �سعودة فائدة اإ�سافية قد ل تكون كبرية فالو�سع 

املايل متاأزم وعلى ال�سيوف مراعاة ذلك.
�س��نعاء املفرت�س كونها املعنية الأولى باجتماع احللف الإ�س��امي 
الع�س��كري يف عا�سمة العدوان الأولى عليها، لتبدي اكرتاثا وترى اأنه 
ن�س��خة من التحالف العربي، خلو�س حروب اأمريكا بطاء اإ�سامي هذه 
املرة، وت�سع المر برمته يف �سياق الهالة التي حاول النظام ال�سعودي 
ن�س��جها عقب �س��اروخ بركان H2 الذي دك مطار الريا�س، وهي تدرك 
اإن جل��وء الريا�س اإلى كل ذلك يعر عن خواء العقل احلربي لدى قوى 
الع��دوان ويف املقدم��ة ال�س��عودية، بدليل ت�س��ديد احل�س��ار واملراهنة 
جمددا على ح�س��ان عاث��ر يف احللبة لهز دعائم ال�س��مود اليماين، وفتح 

ك�ة للنفاذ اإلى الداخل واإ�سقاط “طروادة”.
الإمارات ال�سريك الأ�سا�سي للنظام ال�سعودي يف العدوان على اليمن 
املرعي اأمريكيا ، ل يبدو حالها باأح�سن من حليفها ال�سعودي فالهواج�س 
الإماراتي��ة واخلافات الداخلية بني حكام الإمارات وخا�س��ة اأبو ظبي 
ودبي اأكرث تبديا ، ول ميكن لأبيات من ال�س��عر مهداة من ابن زايد لآبن 
مكت��وم اأن تئدها وتطفئ اجلم��ر املتقد حتت الرماد تخوفا على دبي من 

اأن تذروها ريح تقتلع اإجنازات عقود يف غ�سون اأيام.
�س��اروخ اأبوظب��ي املتكتم عنه امام ال�س��عب هن��اك والعامل دوى يف 
اأنح��اء ق�س��ور ح��كام الإم��ارات وتناقلته اجل��دران واإن هم�س��ا خوف 
العتق��ال والتهدي��د، وما مل يكن حم�س��وبا اإعان ال�س��يد عب��د امللك بدر 
الدين احلوثي قائد اأن�سار اهلل امتاكه لتوثيق اإ�سابة ال�ساروخ اليمني 

لهدف��ه يف اأبوظب��ي، والرج��ل ميتل��ك م�س��داقية عالية، ولي���س يف وارد 
املخاطرة بها.

قطع ال�س��اروخ اليمني للم�سافة الطويلة اإلى الريا�س وو�سوله اإلى 
هدف��ه متج��اوزا منظومات الباتريوت والباك3 ر�س��الة تاأكيد ت�س��لمتها 
الإم��ارات من الط��رف اليمني ، وهو عن��ى ذلك قطع��ا، وقطعت اأجهزة 
ا�ستخباراتها جميع التكهنات، ال�سواريخ اليمنية حتما قادمة، وحينها 
�س��يناظر كل الع��امل م�س��هد  الأب��راج خالية وغ��ري اآمنة لل�س��كن وجمع 
الأم��وال.. اإظهار الإماراتي��ني الطاحمني للع��ب دور يف املنطقة قدر من 
الرجماتية الواقعية، يبدو اأن هذا اأوانه فالوقت ينفد، وجلوء حليفهم 
ال�س��عودي الى ت�سديد احل�س��ار على اليمن ودفع �سعبه نحو املجاعة، 
م��ن غري املتوقع اأن يظل اليمنيون قابعني يف م�س��اكنهم ينتظرون املوت 
جوعا ، وال تطري �سواريخهم اإلى اأكرث من اجتاه لك�سر طوق احل�سار، 
خا�س��ة وقد خروا اثرها ال�س��ديد يف عوا�س��م العدوان ، وباتت عيون 
العامل م�س��دودة اأكرث اإلى املنطقة عقب ال�سجيج ال�سعودي الذي رمبا 
كان يف ج��زء منه ل�س��الح اليمنيني ، وتغيري النظ��رة العاملية للحرب يف 

اليمن.
مراكز البحث العربية اأو تلك الغربية وا�س��وات عدة يف املنطقة ويف 
املقدم��ة خطاب ولي��د جنبالط الزعيم الدرزي واملع��روف عنه الطالع 
على توجهات ال�سيا�سة الغربية وال�سري وفقها تذهب جميعها اإلى ن�سح 
ال�س��عوديني والإماراتي��ني برتك املقام��رة جانبا، ووق��ف احلرب على 
اليمن، والإن�س��ات الى كام ال�س��يد ح�سن ن�سر اهلل اأمني عام حزب اهلل، 
برتك ال�ستكبار جانبا، والتفكري بعمق يف املفاجاأة التي ل تزال بحوزة 
قائ��د املعركة ال�س��يد عب��د امللك بدر الدي��ن احلوثي، وقد تغري م�س��ري 
احلرب واملنطقة.. مائة �س��اعة تف�سل �سنعاء املن�سغلة حتى اخلمي�س 
لإنهاء مرا�س��يم الحتفاء الطويل باملوالد النبوي ال�س��ريف، مدة كافية 
لتعي��د الريا�س واأبوظب��ي جمع وزراء خارجية الدول الإ�س��امية بدل 
عن وزراء الدفاع، والتوجه اإلى �سنعاء بدل عن عوا�سم العامل بروؤية 
واقعي��ة لجرتاح احلل العادل، وال��ذي لن يكون اإل �سيا�س��يا بامتياز، 
ولإثبات “اإ�س��اميتها” جتاه ال�سعب اليمني امل�سلم املتح�سر لاحتفال 
مبول��د النبي الأكرم حممد �س��لى اهلل عليه واآله، واحلا�س��ر للدفاع عن 

نف�سه، يف اآن معا ..

تقارير

القيادة التحالف .. 100ساعة تكفي للخروج من اليمن .. بداًل من املوت فيها

ماجد الوشلي - باحث ميني 
االإقليمية  للم�اقف  واال�صرتاتيجية  ال�صيا�صية  التغريات 
والدولية عك�صت الكثري من الت�صورات والأمناط املختلفة 
اآ�صيا  غرب  ا�صرتاتيجية   _ اجلديدة  باخلارطة  يتعلق  فيما 
ط�يلة  فرتة  له  اأ�صبح  والذي  العربي،  العامل  يف  ال�صيما   _
امل�صت�ى  على  اال�صتقرار  وعدم  التخبط  من  حالة  يعي�ض 
العربي،  بالربيع  ي�صمى  ما  منذ  واالجتماعي  ال�صيا�صي 
واالجتماعية  ال�صيا�صية  التغريات  لهذه  نتاج  ه�  والذي 
خلطت  التي  التغريات  هذه  ومن   .. واالأنظمة  للحك�مات 
�صيا�صي  ماأزق  يف  االأنظمة  واأدخلت  االأوراق  من  الكثري 
التغريات  هي  ووج�دها  كيانها  يهدد  خطري  وع�صكري 
اليمني  ال�صاأن  وباخل�ص��ض  العربية،  اجلزيرة  �صبه  يف 
العام  منذ  بداأت  التي  واالجتماعية  ال�صيا�صية  والتغريات 
بالتحركات  متاأثرا  فراير   11 ث�رة  بداية  يف  2011م 
العربي  العامل  دول  من  الكثري  يف  حدثت  التي  ال�صعبية 
و�ص�ال اإلى ث�رة 21 من �صبتمر والتي غريت املعادالت يف 

اليمن والدخ�ل يف قالب جديد ..
احلدي��ث عن املعادلة اليمنية هو احلديث عن تاريخ 
وجغرافي��ة اليمن بجميع ه��ذه احليثيات واملتغريات؛ 
لأننا ل ن�ستطيع اأن نف�سل بني الأحداث التاريخية التي 
ح�سلت يف اليمن وبني هذا الواقع الذي يعك�س ت�سورا 
كبريا من هذه املتغريات التاريخية واجلغرافية ل�سيما 
مع الدول ال�سقيقة واأبرزها اململكة العربية ال�سعودية 
التي خا�ست الكثري من التجارب واحلروب خال فرتة 
حك��م الأنظم��ة اليمنية ال�س��ابقة ، وكان نهايتها اأحداث 
ال�س��راع ال�سيا�س��ي والع�س��كري من��ذ الع��ام 1962م 
اإل��ى 1970م حيث كان��ت جزء من هذا ال�س��راع وهذه 
الأزم��ة الت��ي كان �س��حيتها الكثري م��ن اأبناء ال�س��عب 
اليمن��ي خ��ال دع��م بع���س الأنظم��ة الإقليمي��ة جلهة 
وطرف معني يخدم م�ساحلها وغاياتها يف اليمن فكانت 
ه��ذه الدول الإقليمية تدعم ب�س��كل جن��وين حتى حتقق 
نتائج �سيا�س��ية وا�سرتاتيجية يف اليمن ويكون لها جزء 
�س��يادي و�سيا�سي ت�س��تطيع من خاله اأن تب�سط قوتها 
و�سيطرتها على ال�سيادة 

اليمنية ..
املعادلة الكرى اليوم 

يف املنطقة هي اليمن والتي �س��تكون الفا�سلة يف حتديد 
ا�سرتاتيجية غرب اأ�سيا وتكوين روؤية �سيا�سية جديدة 
تك��ون اليمن هي الاعب الأ�سا�س��ي فيها وفق �س��يادتها 
وروؤيتها امل�س��تقلة ومن هنا �ستكون املفاجاآت القليمية 

والدولية ..
الواق��ع الي��وم يف العامل العربي جعلن��ا نعي�س حالة 
من ال�س��راع والتخبط والع�س��وائية وعدم املبالة مبا 
يح��دث يف ال��دول اأو املجتمع��ات نتيجة لاأزم��ات التي 
حتدث م��رارا وتك��رار يف كل جمتمع، وه��ذا ما يجعلنا 
نهت��م اأكرث يف بيان وتو�س��يح ما يح�س��ل يف املتجمعات 
امل�س��طهدة واملظلومة ل �س��يما يف اليمن، والتي ل جتد 
من يتحدث عنها وينقل �س��ورتها للعامل وباخل�سو�س 
املجتم��ع ال��دويل حت��ى يح��دد م�س��ري ه��ذه الأزم��ات 
ويج��دوا احللول الكافي��ة ليعاجلوا ه��ذه الأزمات بكل 

اهتمام وجدية ..
الي��وم اأ�س��بح للح��رب املفرو�س��ة عل��ى اليم��ن م��ا 
يق��رب ثاثة اأعوام من الأزمة ال�سيا�س��ية والع�س��كرية 
والقت�س��ادية ولزال النظ��ام ال�س��عودي م�س��تمرا يف 
حرب��ه وغطر�س��ته رغ��م و�س��وح الروؤي��ة ب��اأن ل اأف��ق 
جديد للحرب اأو ح�س��م نتائجها واأن اليمن ع�س��يٌة منُذ 
وجودها عن ال�ست�س��ام اأو اخل�س��وع لأي جهة كانت 
وهنا نطرح ال�س��وؤال هل �ست�س��تمر احل��رب على اليمن 

واإلى متى ؟
ولنتح��دث ع��ن وجودي��ة وخلفي��ة دخ��ول اململك��ة 
املحل��ل  يق��ول  احل��رب  ه��ذه  يف  ال�س��عودي  العربي��ة 
ال�سيا�س��ي الأمريك��ي والباح��ث في��ل بتلر عن اأ�س��باب 
ونوايا ال�سعودية من �سن احلرب على اليمن حيث قال 
ملاذا ت�س��تمر اململكة العربية ال�س��عودية بق�سف اليمن 
حيث يعود اإلى الع�س��ر احلجري؟ وجوهر امل�ساألة هو 
اأن اليم��ن لدي��ه احتياطيات نفطية عالي��ة جدًا، يف حني 
احتي��اط الريا���ش ينف��د ، وي��س��ح املحلل ال�سيا�س��ي 
الأمريك��ي فيل بتلر تلك امل�س��الة وخطورتها يف ال�س��اأن 

الإقليمي.
ووفق��ا للمحل��ل ال�سيا�س��ي الأمريك��ي والباحث فيل 
بتل��ر، ح��رب اململكة العربية ال�س��عودية الت��ي تدعمها 
الولي��ات املتح��دة �س��د اليم��ن لي�س��ت ح��ول الفتن��ة 
الطائفي��ة ب��ني ال�س��نة وال�س��يعة، ول ح��ول احلمل��ة 
الع�سكرية �سد تنظيم القاعدة يف املنطقة اأو �سد تو�سع 

احلوثيني- اأن�سار اهلل – ، بل هناك اأ�سباب اأخرى..
بينم��ا و�س��ائل الإع��ام الغربي��ة عادة ما ت�س��ري اإلى 
اليم��ن باأنه��ا “�س��غرية” يف اإنتاج الطاق��ة، لكن حقيقة 
الأم��ر ه��و اأن البل��د يجل���س عل��ى احتياطي��ات نفطي��ة 
وغازي��ة كب��رية ج��دًا، والت��ي تري��د اململك��ة العربي��ة 

ال�سعودية وحلفاوؤها ال�سيطرة عليها..
وبالإ�س��افة اإل��ى ذل��ك، تقع اليم��ن يف ب��اب املندب، 
مركزا رئي�س��يا لعب��ور البحري للنفط، م��ع 3.4 مليون 
برمي��ل م��ن النفط مير عره كل ي��وم يف اإحدى التقارير 
التحليلية ال�س��ابقة ملنظمة “�سرق اوتلوك جديد”، دعا 
فيل بتلر النتباه اإلى اأن الرثوة النفطية يف ال�س��عودية 

بداأت بالرتاجع.
لطبيع��ة  “نظ��را  فل��رت:  الأمريك��ي  املحل��ل  يق��ول 
احتياطي��ات النف��ط لدى اململك��ة العربية ال�س��عودية، 
واإنت��اج غ��ري حم��دود عل��ى م��دى عق��ود، فم��ن املمكن 
بب�س��اطة نف��اد الغ��از يف ه��ذا ال�س��ياق، فاإن��ه لي�س من 
امل�س��تغرب اأن الريا�س قد اعتمد موؤخرا نهج ال�سيا�سة 

اخلارجية وحتى العدوانية جتاه جريانها..
بتل��ر ي�س��يف: “نف��اد اآخ��ر امل��وارد القابل��ة للبي��ع 
يف الب��اد، املل��وك ال�س��عوديني ق��د و�س��عوا بادهم يف 
و�س��ط فو�سى ينبغي اأن يكت�س��ف النا�س اأنهم يف ماأزق 
حقيقي، وهذا هو ال�سبب يف اأننا نرى املوقف ال�سعودي 
الع��دواين، يف �س��ورية، مع اإي��ران، وخ�سو�س��ا عندما 

يتعلق الأمر باليمن.
اإذا الريا���س مل تخط��ط لزي��ادة طاقته��ا الإنتاجية، 
فلم��اذا الت�س��رع يف تثبيت من�س��ات جديدة، وخا�س��ة 
تل��ك التي يف اخل��ارج، والتي ه��ي 7 مرات اأك��رث تكلفة 
لت�سغيل، بتلر ي�ساأل، ويعتقد املحلل اأن اململكة العربية 
ال�س��عودية الراق��دة من��ذ عقود ح��ول قدرت��ه النفطية 
الفعلي��ة وع��ن ال�س��فري �س��تيفن �س��ي�س لع��ام 2008 يف 
تقرر �س��ري ، التي ن�سرتها ويكيليك�س، التي تن�س على 
“اأن كل م��ن حمافظات �س��بوة وماأرب واجلوف لديها 

احتياطيات الغاز الكبرية”.
اأما بالن�س��بة للنفط، وفقا مل�س��ح جيولوجي مف�س��ل 
ل�س��ركة )USGS(، اليم��ن متتل��ك خزان��ات نفطي��ة 
واأ�سارت �س��حيفة “فاينن�س��ال تاميز” اإلى اأن م�سالح 
اململكة متعلقة با�س��تقرار اأ�سعار النفط خال ال�سنوات 
اخلم���س املقبلة فمحاولت ملك �س��لمان بن عبد العزيز 

وجنل��ه حممد بن �س��لمان، ويل ويل العهد ووزير الدفاع 
ورئي���س املجل���س الأعل��ى ل�س��ركة “اأرامك��و”، لتاأكيد 

�سلطتهم يف املنطقة و�سوق النفط، تبوء بالف�سل..
وذك��رت ال�س��حيفة اأن “الرئي���س الأمريك��ي جتاهل 
عن ق�س��د قلق ال�س��عودية ب�س��اأن التو�س��ل لتفاق مع 
اإي��ران، الت��ي تغري مي��زان الق��وى الإقليم��ي بالفعل”، 
م�سيفة “القلق ال�سعودي ب�ساأن “النفوذ الإيراين” قاد 
اململكة للتدخل ع�سكريا يف اليمن، اإل اأن احلملة اجلوية 
ال�س��عيفة مل حتقق �س��وى القليل، واأظهرت حمدودية 
اجلي�س ال�سعودي، وكانت من بني نتائجها وقوع كارثة 
اإن�س��انية يف اليمن، مع ا�ستمرار قوات اجلي�س واللجان 

ال�سعبية يف ال�سيطرة على اأغلب اأنحاء �سمال اليمن”.
واعترت ال�س��حيفة اأن الأ�سواأ بالن�سبة للمملكة هو 
عدم تقلي�س �س��ركات اإنتاج النفط ال�سخري الأمريكي 
لإنتاجه��ا، ب�س��بب انخفا���س اأ�س��عار النف��ط، ب��ل على 
العك�س من ذلك، فتكاليف الإنتاج انخف�ست، ويف اأماكن 
اأخ��رى قام بع���س منتجي النف��ط بزي��ادة اإنتاجهم من 
اأجل زيادة العائد، م�س��يفا اأن �سعر الرميل و�سل اإلى 

50 دولرا واأقل من ذلك”.
واأ�س��افت اإل��ى اأن اخلطر ب�س��اأن مزيد من ال�س��راع 
وا�س��ح، فالهج��وم ال��ذي ا�س��تهدف م�س��جدا بالق��رب 
م��ن احل��دود مع اليمن يظه��ر اأن العدو داخ��ل اململكة، 
وتابعت اأن التهديد باإمكانية امتداد ال�سراع جنوبا اإلى 
اململك��ة قادما من “داع�س” يف العراق، اأو ميتد �س��ماًل 
قادم��ا م��ن اليمن اأم��ر وارد، لذل��ك فاإن هن��اك احتمالية 
اأن يق��ود انخفا���س اأ�س��عار النف��ط اإلى مزي��د من عدم 

ال�ستقرار يف املنطقة وما اأبعد من ذلك.
وحتدثت ال�”فاينن�س��ال تاميز” عن اأنه من ال�سعب 
روؤي��ة كيفي��ة تاأثري تل��ك الأحداث على م�س��الح من هم 
بال�س��لطة يف الريا���س، لكن حكام ال�س��عودية يف حاجة 

اإلى فرتة من الهدوء ل�سمان بقائهم يف ال�سلطة .
واأ�س��ارت اإلى اأن ال�س��عودية بحاجة اإلى اإ�ساحات 
داخلي��ة، كاإلغاء الدعم الهائل عل��ى الوقود الذي يكلف 
اململكة �س��نويا 80 مليار دولر على ح�س��اب �سادراتها 

النفطية .
وذك��رت اأن هن��اك حاج��ة �س��رورية لزيادة اأ�س��عار 
النفط وا�ستقرارها، لفتة اإلى اأن امللك ال�سعودي بلغ من 
العم��ر 79 عاما، ووزير البرتول علي النعيمي يبلغ من 

ن العمر 80 عاما، ورمبا يعتقد الثنان  اأ
�س��وق النفط العاملي م��ازال يدار كما 

ثمانيني��ات  يف  احل��ال  علي��ه  كان 
غ��ري  ه��ذا  لك��ن  املا�س��ي،  الق��رن 

حقيقي، م�سيفة اأن النظام يف الريا�س 
اململك��ة  ب��اأن م�س��لحة  يقب��ل  اأن  يف علي��ه 

ا�س��تقرار اأ�س��عار النفط رمب��ا عند 70 اإل��ى 80 دولرا 
للرميل، خال ال�سنوات اخلم�س القادمة، وهذا يتطلب 
تقلي�س��ا حادا يف الإنتاج رمبا ي�س��ل اإل��ى مليوين برميل 

يومًيا .
وثيق��ة يف ويكليك���س توؤك��د اأن ال�س��عودية ترغب يف 
اإن�س��اء خط اأنابيب نفطي يف ح�سرموت متلكه وت�سغله 
وحتمي��ه ومطالب��ات بتحري��ر ح�س��رموت م��ن احتال 

�سابقاً وال�سمال..
وك�س��فت وثيق��ة ن�س��رت يف موق��ع “ويكليك�س” عن 
مطامع �س��عودية جتاه ح�س��رموت التي تنعم بالنفط، 
وت�س��ري الوثيقة رقم ) 08sanaa1053 ( املوؤرخة يف 
)18 حزيران 2008( ال�سادرة عن ال�سفارة الأمريكية 
ب�س��نعاء اإل��ى اأن اأح��د الدبلوما�س��يني الريطاني��ني يف 
اليمن اأبلغ دبلوما�س��ياً �سيا�س��ياً اأمريكياً اأن ال�سعودية 
ترغ��ب يف اإن�س��اء خ��ط اأنابي��ب نفطي، متلكه وت�س��غله 
وحتمي��ه، عل��ى اأن ميتد م��ن ح�س��رموت اإل��ى مرفاأ يف 

خليج عدن، مرورًا باخلليج العربي وم�سيق هرمز .
وت�س��عى اململكة اإلى ب�س��ط نفوذها على ح�سرموت 
و�سول اإلى البحر العربي البعيد عن امل�سائق “هرمز، 
باب املندب” بالإ�س��افة اإلى جزيرة �س��قطرى الواقعة 
عل��ى املحيط الهندي بح�س��ب ما ن�س��ر يف عدن الغد عن 

الوثيقة..
ومن هنا ناحظ اأن حقيقة احلرب على اليمن هي من 
اأجل حتقيق م�سالح اململكة العربية ال�سعودية وب�سط 
�سيطرتها على اليمن وخرياته واأن تكون هي الأقوى يف 
�س��به اجلزيرة العربية ولي�س هن��اك اأي اأهداف اأخرى 
لها �س��وا مطامع اقت�س��ادية و�سيا�س��ية وتعتيم العامل 

عما يوجد يف اأر�س اليمن ..
نع��م اإنها املعادل��ة الإقليمية الكرى والتي �س��تكون 
اليم��ن عمود ه��ذه املعادل��ة يف تخطيط ال�س��رتاتيجية 

للمنطقة وتكوين خارطة �سيا�سية اقليمية جديدة .

ع�������ن�������دم�������ا ي�������ص�������ب�������ُح ال�������ي�������م�������ن امل���������ع���������ادل���������ة اإلق�������ل�������ي�������م�������ي�������ة ال������ك������ب������رى

السيد القائد : األمة كانت تعيش في واقعها العداء الشديد و كانوا يستندون الى اخلرافة و اي ضاللة حني يجعل من اخلرافة عقيدة
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جرائمالعدوان

املواف��ق  1439ه���  اأول  ربي��ع   8
26_11_2017م

يوا�س��ل الع��دوان ال�س��عودي الأمريكي 
وذل��ك  اليم��ن،  عل��ى  الهمج��ي  عدوان��ه 

با�س��تهداف املديريات احلدودية بالق�س��ف 
و�س��ن  الط��ريان،  وغ��ارات  ال�س��اروخي 
ع�س��رات الغ��ارات على عدد م��ن حمافظات 
فخ��ال  ال�س��اعة  م��دار  عل��ى  اجلمهوري��ة 

�س��اعات يوم الحد �س��ن ع�س��رات الغارات 
م�ستهدفا ممتلكات املواطنني.

احلدودي��ة  �س��عدة  حمافظ��ة  فف��ي 
ا�ستهدف الق�س��ف ال�ساروخي واملدفعي 
رازح  مديريت��ي  م��ن  متفرق��ة  مناط��ق 
و�س��داء، يف حني �س��ن ط��ريان العدوان 
غ��ارة عل��ى مديري��ة �س��دا، و3 غارات 
على منطقة املاحيط مبديرية الظاهر، 
احلماق��ي  اآل  منطق��ة  عل��ى  وغ��ارة 
مبديري��ة باق��م، وغارة اأخ��ري على 

منطقة البقع مبديرية كتاف.
 8 الع��دوان  ط��ريان  �س��ن  كم��ا 
الهامل��ى  منطق��ة  عل��ى  غ��ارات 
مبديري��ة م��وزع مبحافظ��ة تعز، 
و�س��ن 4 غ��ارات عل��ى مديريتي 
حر�س وميدي مبحافظة حجة.. 
بالإ�س��افة اإلى �س��ن غارة على 

مدينة الربوعة يف ع�سري.

 غارة لطريان العدوان 
على �صعدة وتعز وميدي

عدة  يف  اليمنيني  وارواح  ممتلكات  االأمريكي  ال�صع�دي  العدوان  طريان  ي�صتهدف  ال�صاعة  مدار  على 
يف  احلدودية  املديريات  واملدفعي  ال�صاروخي  بالق�صف  وكذلك  اجلمه�رية،  حمافظات  من  حمافظات 

حمافظة �صعدة.
وعلى مدي اأيام االأ�صب�ع نحر�ض يف هيئة حترير �صحيفة احلقيقة على ر�صد وت�ثيق ون�رض جرائم 

وغارات طريان العدوان يف خمتلف مناطق وحمافظات اجلمه�رية.

10 ربيع اأول 1439ه� املوافق 28_11_2017م
الأمريك��ي  ال�س��عودي  الع��دوان  ط��ريان  ا�س��تهدف 
عددًا من حمافظ��ات اجلمهورية خملفاً اأ�س��رارًا كبرية، 
�س��عدة  مبحافظ��ة  احلدودي��ة  املديري��ات  وتعر�س��ت 
لق�س��ف �ساروخي ومدفعي �س��عودي خال �ساعات يوم 

الثاثاء املا�سي.
حي��ث ا�س��تهدف طريان الع��دوان بغارة �س��يارة اأحد 
املواطن��ني يف مديري��ة عب���س و �س��ن غ��ارة اأخ��رى على 
مديرية ح��ريان وخم�س غارات عل��ى مديريتي حر�س و 

ميدي مبحافظة حجة .
ويف حمافظة �س��عدة �س��ن غارة على مديري��ة الظاهر 
وث��اث غارات عل��ى منطقة امللي��ل وغارة  عل��ى منطقة 
الفرع يف مديرية كتاف.. كما تعر�س منطقتي اآل ال�س��يخ 

واآل عم��ر مبديري��ة منب��ه ومناط��ق متفرقة م��ن مديرية 
�س��دا ومنطق��ة الغور مبديري��ة غمر احلدودية لق�س��ف 

�ساروخي ومدفعي �سعودي.
و�سن طريان العدوان 4 غارات على منطقتي احلول 
وم�س��ورة مبديرية نه��م يف حمافظة �س��نعاء، وغارة 
�س��مال �سرق مع�سكر خالد مبديرية موزع يف حمافظة 

تعز.
كما �س��ن ط��ريان الع��دوان غارتني عل��ى مديرية 
ع�س��يان مبحافظ��ة �س��بوة وغ��ارة عل��ى مديرية 

القري�سية يف حمافظة البي�ساء.
وفيم��ا وراء احلدود �س��ن الطريان ال�س��عودي 
الأمريك��ي غ��ارة عل��ى وادي ج��ارة يف جيزان و 

خم�س غارات على موقع ال�سرفة يف جنران.

طريان العدوان
ي�صن �صل�صلة غارات على �صعدة وماأرب وحجة

طريان العدوان ي�صتهدف عدة حمافظات 

طريان العدوان يوا�صل �صن غاراته الهمجي ..
 و������ص�����ط دع������������وات ع����امل����ي����ة غ������ري ج�����دي�����ة لإي����ق����اف����ه����ا 

طريان العدوان ي�صن 20 غارة على مناطق متفرقة ب�صعدة
12 ربيع اأول 1439واملوافق 30_11_2017م

الأمريكي  ال�سعودي  العدوان  طريان  �سن 
 20 ب�  املا�سي  احلمي�س  يوم  �ساعات  خال 

غارة على مناطق متفرقة مبحافظة �سعدة.
غارة   15 ب�  العدوان  طريان  ا�ستهدف  حيث 
ثاث  و�سن  كتاف،  مبديرية  ال�سوح  منطقة 
غارات على اآل ال�سيفي مبديرية �سحار، وغارتني 

على منطقة الظاهر ووادي خلب مبديرية الظاهر 
يف حمافظة �سعدة.

اأثنني  مواطنني  ا�ست�سهد  احلديدة  حمافظة  ويف 
اإحدى  على  غارات   9 العدوان  طريان  �سن  عقب 
على  غارة  و�سن  التحيتا،  مديرية  يف  املزارع 
بغارات  وا�ستهدف  باجلوف،  امل�سلوب  مديرية 
مواقع تابعة ملا ي�سمى تنظيم القاعدة يف مديرية 

ولد ربيع يف البي�ساء.
اإلى ذلك �سن طريان العدوان المريكي ال�سعودي 
حني  يف  تعز،  يف  املخا  مبديرية  يختل  على  غارة 
ق�سفت مروحيات الأبات�سي بعدد من ال�سواريخ 
جارة  وادي  على  وغارتني  قمر،  قرية  على 

بجيزان.. وغارة على موقع ال�سبكة بنجران.

11 ربيع اأول 1439ه� املوافق 29_11_2017م
ويف �س��اعات يوم الأربعاء املا�س��ي ا�ست�سهد مواطن من ابناء 
منطقة �سعبان مبديرية رازح بنريان حر�س احلدود ال�سعودي.. 
واأ�س��يب مواط��ن بن��ريان حر���س احل��دود ال�س��عودي يف منطقة 
الرقو مبديرية منبه احلدودية، وا�س��تهدف الق�س��ف ال�س��اروخي 
ال�س��عودي مناط��ق متفرق��ة من مديري��ة رازح، يف حني �س��ن طريان 
الع��دوان الأمريك��ي ال�س��عودي غارتني عل��ى منطقة امللي��ل ومنطقة 

ال�س��وح مبديرية كتاف، و�س��ن 3 غارات على مناط��ق طخية مبديرية 
جم��ز، وق�س��فت مروحي��ات الأبات�س��ي بع��دد م��ن ال�س��واريخ منطقة 

ال�سوح مبديرية كتاف يف حمافظة �سعدة.
ويف ماأرب �س��ن طريان العدوان 4غارات على مديرية �س��رواح، و4 
غارات على مديرية ميدي بحجة وغارة على مديرية همدان ب�س��نعاء، 
اإل��ى ذلك �س��ن طريان الع��دوان غارة على مدر�س��ة اجلاب��ري يف وادي 

جارة بجيزان، وغارتني على موقع ال�سرفة يف جنران.

ردا على ت�صعيد العدوان .. اجلي�ش واللجان ال�صعبية ي�صعدون يف جبهات الداخل واخلارج
طريان العدوان يوا�صل ا�صتهداف 

ممتلكات املواطنني يف عدة حمافظات
9 ربيع اأول 1439هـ املوافق 27_11_2017م
ال�سعودي  الأمريكي  العدوان  حتالف  وا�سل 
اأبناء  بحق  اجلرائم  اأب�سع  ارتكاب  الغا�سم 
الثالثة  يقارب  ما  منذ  ال�سامد  اليمني  ال�سعب 
�سن  فقد  الق�سف واحل�سائر اجلائر،  اأعوام من 

ع�رشات الغارات خالل �ساعات يوم الإثنني.
على  غارات   4 العدوان  طريان  �سن  ماأرب  ففي 
موزع  مديرية  على  غارتني  و�سن  �رشواح،  مديرية 
منطقة  على  غارتني  �سن  فقد  �سعدة  يف  اأما  تعز،  يف 
منطقة  على  وغارتني  باقم،  مبديرية  �سبحان  اآل 
احلجلة مبديرية رازح وعلى منطقة اآل حباجر مبديرية 
مبديرية  اجلاح  مفرق  على  غارتني  �سن  كما  �سحار... 
يف  حملي  ج�رش  �سمال  وغارة  باحلديدة،  الفقية  بيت 

مديرية نهم ب�سنعاء،
وفيما وراء احلدود ق�سفت مروحيات الأبات�سي باأكرث من 
40 �ساروخا قريتي قمر وحام�سة ووادي جارة بجيزان، 
ال�سعودي غارة على قرية  و�سن طريان العدوان الأمريكي 

جمازة يف ع�سري، و6 غارات على موقع ال�رشفة بنجران.

18



خالل 6 أياں .. 53 عملية قصف مدفعي و16 عملية صاروخية و35 عملية هجومية وقنص 66 مرتزق وتدمير 20 آلية والتصدي ل�10 زحوفات

5316 ع������م������ل������ي������ة ق����ص����ف 
م���������������������دف���������������������ع���������������������ي

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

الأَْع���َل���ْوَن ن���ُت���ُم  َواأَ ���َزُن���وا  َتْ َوَل  َت��ِه��ُن��وا  {َوَل  تعالى:  قال 

ِمِننَي } اآل عمران 139 وؤْ اإِن ُكنُتم ُمّ
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يف  البط�لية  عملياتهم  الب�ا�صل  اأبطالنا  ي�ا�صل 
ي��صك  فيما  ال�صهي��صع�دي  االأمريكي  الغزو  م�اجهة 
ا�صيادهم  يبداأ  حينما  النهاية  على  االرتزاق  م�صل�صل 
بالطريان  بق�صفهم  تعز  يف  ذلك  حدث  كما  بت�صفيتهم 
وع�صكرية  �صيا�صية  نك�صات  ال�صع�دي  العدو  يعي�ض  فيما 
من  علني  وبت�صجيع  قبل  من  املهكلة  بها  متر  مل  واقت�صادية 
العرب  ينتظر  فيما  الهاوية  نح�  �صلمان  بن  يق�دها  ترامب 
الق�صية  ت�صفية  خا�ض  ب�صكل  والفل�صطينيني  والعامل 
الطريق  ل�صق  �صعيًا  �صع�د..  بني  ايدي  على  الفل�صطينية 
نح� التطبيع العلني ع�صكريًا واأمنيًا واقت�صاديًا مع تل ابيب 

بحجة م�اجهة اخلطر االإيراين وم�صت�ى الت�صدي للعدوان 
القرن  جاهلية  تفر�صه  الذي  واحل�صار  االجرامي 

ي�ا�صل اأبطال اليمن تلقني العدو ومرتزقته ال�صفعات 
القاتلة وكما اأ�صار ال�صيد القائد يف بداية العدوان اأن 
م�صتنقع ال�صع�دية كبري ولن تخرج منه ب�صه�لة 
ويبدو اأن خارطة املنطقة اأ�صبحت بني اأيدي اجلي�ض 
وعليهم  امل�صحي  ال�صابر  و�صعبه  وجلانه  اليمني 

عربية  منطقة  لر�صم  والثبات  ال�صم�د  م�ا�صلة 
الث�ابت  عن  فيها  تنازل  وال  عليها  و�صاية  ال  جديدة 

واملقد�صات واالأر�ض وامل�صري ال�احد.

تت�س��اعد العملي��ات البطولي��ة لأبطالن��ا يف جبه��ة 
جن��ران وتتوا�س��ل املاح��م على �س��رفة جنران 
الذي ي�س��تميت العدو يف حماولة بائ�سة من 
ا�س��تعادته فخ��ال الأ�س��بوع  املا�س��ي 
اأ�س��بوع )اأ�س��داء على الكفار( �سنت 
مدفعية اجلي�س واللجان ال�سعبية 
هجماته��ا املدفعي��ة عل��ى مواقع 
وحت�س��ينات وجتمعات جنود 
واآلي��ات اآل �س��عود ومرتزقتهم 
ورقاب��ة  عبا�س��ة  موق��ع  يف 
�س��له وموقع اخل�س��باء قبالة 
منف��ذ اخل�س��راء ويف ذور عني 
الغربي��ة قبال��ة منفذ اخل�س��راء 
وال�س��بكة  ال�س��رفة  ويف  ولقف��ال 
م��ن  ع��دد  ويف  الكب��ري  واملخ��روق 
التباب قبالة منفذ اخل�سراء ويف موقع 
الطلع��ة وه��روب للم�س��تهدفني باآلياته��م 

ومع�س��كر ال�ستطاع اأ�سفل ال�س��رفة وموقع ال�سبعة 
وا�س��تهداف مواق��ع اجلي���س ال�س��عودي ومرتزقت��ه 
بقذائ��ف املدفعي��ة اأثناء الزح��ف الفا�س��ل على موقع  
ال�س��رفة وخلف موقع الطلعة ويف التبة الرملية قبالة 
منفذ اخل�س��راء باملدفعية و جتمعات للمنافقني خلف 
تبة اخل�س��باء.. كما �س��نت القوة ال�س��اروخية ق�سفاً 
�س��اروخياً على مواقع وجتمعات جنود ومرتزقة اآل 
�سعود يف يف موقعي ال�سبكة وقوة جنران ويف عدد من 
تباب ال�س��رفة واملخروق الكبري وعل��ى  رقابة نهوقة 

وا�ستعال النريان فيها..
كما �س��ن اأبطالن��ا 3 عمليات هجومي��ة الأولى على 
مواقع املرتزقة قبالة منفذ اخل�س��راء، �سبق الهجوم 
ق�س��ف مدفع��ي مكث��ف والثاني��ة عل��ى مواقعه��م يف 
التبة البي�س��اء و�س��الطح و�س��ق�ط قتلى وجرحى يف 

العمليتني والثالثة على مع�سكر القفال.
كم��ا ت�س��دى اأبطالن��ا لزحوف��ات جنود اآل �س��عود 
امل�ستمرة على موقع ال�سرفة حيث نكلوا بهم يف ك�سرهم 

لزح��ف باجتاه موقع ال�س��رفة ترافق م��ع الزحف 16 
غارة لط��ريان العدوان ال�س��عودي الأمريكي كما لقي 
ال�س��عرات م��ن الع�س��كريني ال�س��عوديني ومرتزقتهم 
م�س��رعهم وجرح اآخرين خال ك�س��ر زح��ف لهم على 
موق��ع ال�س��رفة ، الزح��ف ال�س��عودي كان م�س��نودا 
بطريان الأبات�س��ي والتج�س���س دون حتقيق اأي تقدم 

، ا�ستمر الزحف اكرث من 3 �ساعات
كما متك��ن اأبطالنا من تدمري طق��م حممل مبرتزقة 
م��روره  اأثن��اء  نا�س��فة  بعب��وة  ال�س��عودي  اجلي���س 
بال�سريط احلدودي قبالة منفذ اخل�سرا وكذلك تدمري 
اآلية ع�س��كرية �س��عودية حمملة باجلنود ال�سعوديني 
بعب��وة نا�س��فة يف طري��ق موقع نهوقة واعط��اب اآلية 
ع�س��كرية �س��عودية خلف موقع ال�س��بعة و�س��يارات 

ال�سعاف تهرع اإلى املكان.
وبت�سديد من اهلل متكنت وحدة القنا�سة من قن�س 

3 مرتزقة يف رقابة اخل�سباء.

لق��ي ع��ددًا م��ن الع�س��كريني ال�س��عوديني 
م�س��رعهم وجرح اآخرين واإحراق اآليتني اإثر 

عملية هجومية على تبتي احلمراء والقمامة، 
�سبق العملية ق�س��ف مدفعي على العديد من 

املواقع ال�س��عودية كما دك��ت املدفعية موقع 
القرنفع.

كما �س��نت القوةال�ساروخية ق�س��فاً مكثفاً 
على على جتم��ع للجنود ال�س��عوديني مبركز 
والدفين��ة  والق��رن  قي���س  جب��ل  يف  ال�س��بكة 
واخلوبة والكر�س ب�سلية �سواريخ كاتيو�سا 
وا�س��تهداف جتمعات للجنود ال�س��عوديني يف 
موقع �س��هيان ب�س��واريخ كاتيو�س��ا واإطاق 
ع��دد م��ن �س��واريخ الكاتيو�س��ا عل��ى موق��ع 
العبادي��ة وعلى جتمع��ات املنافقني يف وادي 
ال�س��رو كم��ا اأطلق��ت ال�س��اروخية �س��اروخ 
زل��زال2 عل��ى جتمع��ات املنافق��ني يف بواب��ة 
املو�س��م.. فيما ا�س��تهدفت املدفعية جتمعات 
الكر���س  موقع��ي  يف  ال�س��عوديني  اجلن��ود 
ال�س��عوديني  للجن��ود  وجتمع��ات  واملعن��ق 

يف البي��ت البي���س وجتمع��ات وحت�س��ينات 
للمنافق��ني يف منف��ذ الطوال بقذائ��ف املدفعية 
كما ا�ستهدف ق�سف مدفعي جرافة و6 ناقات 
ال�س��بابة  ال�س��عودي غ��رب  للجي���س  جن��د 

باملدافن.
 كم��ا متك��ن اأبطالن��ا م��ن تدم��ري اآلي��ة 
موق��ع  يف  باجلن��ود  حممل��ة  �س��عودية 
املعري�س��ة وتدمري اآلية اأخرى ع�سكرية 
حتم��ل ع�س��كريني �س��عوديني يف وادي 
وم�س��رع  نا�س��فتني  بعبوت��ني  الدحل��ة 

طاقمها.
وكان اأبطالن��ا قد �س��نوا عملية هجومية 

على مواقع اجلي�س ال�سعودي يف قرية القرن 
وموقع الكر�س �سقط على اثرها الع�سرات من 

القتلى واجلرحى يف �سفوفهم.

جبهة نجران

جبهة جزيان

قن�ش 3 منافقني وتنفيذ 3عمليات هجومية
والت�صدي لزحوفات العدو املكثفة على موقع ال�صرفة.

ال�صاروخية تدك مواقع وجتمعات جنود اآل �صعود يف ال�صبكة وجبل 
قي�ش واملو�صم والقرن والدفينة واخلوبة والكر�ش وتدمري 9 اآليات

 نف��ذ  ابطال اجلي�س واللجان ال�س��عبية  2 عمليات اغارة عل��ى مواقع املنافقني يف تبة 
ال�س��فينة و�س��ق�ط قتل��ى وجرحى يف �س��ف�فهم فيما كان��ت العملية الثاني��ة على م�اقع 
املنافقني يف تبة اجل�س��ية مبنطقة قيفة ومتكنوا من ك�س��ر زحف للمنافقني باجتاة جبهة 
�س��باح وتبة �سرقان مبديرية ذي_ناعم و�سق�ط قتلى وجرحى يف �سف�فهم، كما متكن�ا 

� بت�سديد من اهلل � من قن�س 6 منافقني يف ذي ناعم.

﴾ مدفعي��ة اجلي���س واللج��ان ت�س��تهدف جتمع��ات ملنافق��ي العدوان جن��وب كهبوب 
واإ�سابات مبا�سرة

﴾ اطاق �ساروخ نوع اوراغان على جتمعات للمنافقني جنوب �سرق كهبوب
﴾ مدفعية اجلي�س واللجان ال�سعبية ت�ستهدف جتمعات املنافقني �سرق كهبوب

○ �س��د حماولة ت�س��لل للمنافقني على تب��ة القح��ش مبديرية ط�ر_الباحة و�س��ق�ط 
قتلى وجرحى يف �سفوفهم

حت�س��ينات  ي�س��تهدف  مدفع��ي  ق�س��ف   ﴾
املنافقني �سمال �سحراء ميدي

﴾ قن�س منافق �سمال �سحراء ميدي
﴾ ق�سف مدفعي ي�ستهدف جتمعات للمنافقني 

�سمال �سحراء ميدي 

جبهة ميديجبهة لحج جبهة البيضاء

       جبهة عسري

ق�صف مدفعي على رقابة الهنجر 
وامل�صتحدث وقن�ش 5 منافقني

ع��ددًا م��ن مرتزق��ة اجلي�س ال�س��عودي م�س��رعهم لق��ي 
بقنا�س��ة اجلي�س واللجان ال�سعبية  قبالة 

منفذ علب
اجلي���س  مدفعي��ة  �س��نت  كم��ا 
واللجان ق�سفاً مدفعياً ا�ستهدف 
جتمعات للجنود ال�س��عوديني 
وموق��ع  الهنج��ر  رقاب��ة  يف 
امل�س��يال  خل��ف  م�س��تحدث 
كما مت ا�س��تهداف 2معدلت 
نوع 14.5 يف جبل �س��بحطل 

بقذيفة مدفعية
كما متكنت وحدة القنا�سة 
من قن���س 5 منافقني قبالة منفذ 

علب وجبل �سبحطل.



خالل 6 أياں .. 53 عملية قصف مدفعي و16 عملية صاروخية و35 عملية هجومية وقنص 66 مرتزق وتدمير 20 آلية والتصدي ل�10 زحوفات
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جبهة تعزجبهة الجوف

نفذ اأبطال اجلي�س واللجان ال�س��عبية عملي��ة هجومية على مواقع املنافقني يف جبهة 
طوال ال�س��ادة مبديرية ع�س��يان ترافق مع العملية اإ�سناد مدفعي ومت�سيط بالأ�سلحة 
الثقيلة واملت��سطة و�سق�ط عدد من القتلى واجلرحى يف �سف�فهم.. فيما دكت مدفعية 
اجلي�س واللجان ال�س��عبية جتمعات للمنافقني يف املنعطف بجبهة ع�سيان .. وبتوفيق 

اهلل متكنت وحدة القنا�سة من قن�س منافق يف جبهة ال�ساق مبديرية ع�سيان

حت�س��ينات  ي�س��تهدف  مدفع��ي  ق�س��ف   ﴾
املنافقني �سمال �سحراء ميدي

﴾ قن�س منافق �سمال �سحراء ميدي
﴾ ق�سف مدفعي ي�ستهدف جتمعات للمنافقني 

�سمال �سحراء ميدي 

جبهة شبوة جبهة ميدي

قن�ش 24 منافقًا وتنفيذ 5عمليات هجومية 
وانك�صارات كبرية وهروب جماعي للمرتزقة 

 نف��ذ جماه��دو اجلي���س واللج��ان ال�س��عبية 
ينفذون عملي��ة اغارة على مواق��ع املنافقني يف 
تب��ة الثنى ع�س��ر جنوب موزع �س��بق العملية 
مت�س��يط مواق��ع املنافق��ني بعدد من ال�س��لحة 
وتدمري حت�س��يناتهم و�س��ق�ط قتلى وجرحى 

يف �سفوفهم
م�س��رع وج��رح العديد م��ن املرتزق��ة اأثناء 
انك�س��ار حماول��ة زحف �س��رق يخت��ل مبديرية 
املخ��ا واأتبعوه��ا بعملي��ة اغ��ارة اأخ��رى على 
مواق��ع املنافق��ني يف الهامل��ي مبديري��ة م��وزع 
ويحرق��ون اآلي��ة ع�س��كرية وتكبيده��م خ�س��ائر 
فادحة يف الأرواح والعتاد و�سيارات ال�سعاف 
ته��رع اإيل املكان كما نفذ ابطال اجلي�س واللجان 
ال�س��عبية عملي��ة هجومي��ة ثالث��ة عل��ى مواقع 
املنافقني يف التبة ال�س���داء بع�سيفرة و�سق�ط 
قتل��ى وجرح��ى يف �س��فوفهم واأتبعه��ا اأبطالنا 
بعملي��ة ع�س��كرية نوعي��ة رابع��ة عل��ى مواقع 
املنافق��ني غرب الدف��اع اجل�ي و�س��ق�ط قتلى 
وجرح��ى يف �س��فوف املنافق��ني خ��ال العملية 
الع�س��كرية على مواقعهم غ��رب الدفاع اجلوي 
فيم��ا كان��ت العملي��ة النوعي��ة اخلام�س��ة على 
مواقع املنافق��ني باجتاه اللواء 35 خلفت قتلى 
وجرحى يف �س��فوفهم و فرار جماعي للمنافقني 
خ��ال العمليت��ني على مواقعهم باجت��اه اللواء 

35 وغرب الدفاع اجلوي.
كما �س��ن اأبطالن��ا هجوم نوع��ي خاطف على 

تب��ة التح�س��ني بال�س��باب وقتل��ى وجرحى يف 
�سفوف منافقي العدوان

كما �سقط قتلى وجرحى يف �سفوف املنافقني 
اإث��ر ا�س��تهداف جتمعاتهم يف مع�س��كر المام ب 
ذب��اب بقذائف املدفعي��ة وا�س��تهدفت املدفعية 
�س��الة  وادي  يف  املنافق��ني  جتمع��ات  اأي�س��اً 
وجتمعات ملنافقي العدوان خلف جبل ال�س��بكة 
مبديري��ة ذب��اب وجتمع��ات للمنافق��ني يف جبل 

اله��ان وجتمع��ات املنافقني يف مناط��ق متفرقة 
م��ن مديرية ذب��اب بقذائف املدفعي��ة كما متكن 
اأبطالن��ا من اإحراق مدرع��ة ملنافقي العدوان يف 

منطقة الهاملي مبديرية موزع 
كم��ا مت  اعطاب اآلي��ة ع�س��كرية للمنافقني يف 

جبهة الهاملي
كما متكن��ت وحدة القنا�س��ة م��ن قن�س 24 

منافق يف مناطق متفرقة بتعز

       جبهة عسري

ق�صف مدفعي على رقابة الهنجر 
وامل�صتحدث وقن�ش 5 منافقني

ع��ددًا م��ن مرتزق��ة اجلي�س ال�س��عودي م�س��رعهم لق��ي 
بقنا�س��ة اجلي�س واللجان ال�سعبية  قبالة 

منفذ علب
اجلي���س  مدفعي��ة  �س��نت  كم��ا 
واللجان ق�سفاً مدفعياً ا�ستهدف 
جتمعات للجنود ال�س��عوديني 
وموق��ع  الهنج��ر  رقاب��ة  يف 
امل�س��يال  خل��ف  م�س��تحدث 
كما مت ا�س��تهداف 2معدلت 
نوع 14.5 يف جبل �س��بحطل 

بقذيفة مدفعية
كما متكنت وحدة القنا�سة 
من قن���س 5 منافقني قبالة منفذ 

علب وجبل �سبحطل.

         جبهة مارب

وال�صاروخية تدك املنطقة الع�صكرية 
الثالثة وقن�ش 14 منافقًا

نفذ اأبطال اجلي�س واللجان ال�س��عبية 6 عمليات هجومية مباغته كانت العملية 
الأول��ى عل��ى مواق��ع املنافقني يف تب��ة املطار و�س��رق هيان بعد مت�س��يط مدفعي 
و�س��ق�ط قتلى وجرحى يف �س��ف�فهم.. فيما العملية الثانية ا�ستهدفت على م�اقع 

املنافقني غرب �س��عب الربط مبديرية �س��رواح وخ�س��ائر ب�س��رية يف �س��ف�فهم 
وكان��ت العملي��ة الثالثة عل��ى مواقع املنافق��ني يف جبل فاطم والتباب ال�س��ود 
وم�س��رع وا�س��ابة عدد منهم فيما كانت العملية الرابعة على مواقع املنافقني 
مبنطقة املخدرة يف �س��رواح و�س��ق�ط قتلى وجرحى يف �س��ف�فهم فيما كانت 
العمليت��ني الخريت��ني على مواق��ع املنافق��ني يف جبل فاطم ومنل��ة واملخدرة 

واعطاب اآلية كما ت�س��دى اأبطالنا لزحف ملنافقي العدوان يف املخدرة مبديرية 
�س��رواح رغم الإ�س��ناد اجلوي وقتلى وجرحى يف �سفوفهم ومتكنوا من اعطاب 

اآلية ع�س��كرية تابعة للمنافقني يف املخدرة مبديرية �س��رواح.. فيما �س��نت القوة 
ال�س��اروخية ق�سفاً �ساروخياً ب�سواريخ الكاتيو�س��ا على مقر املنطقة الع�سكرية 
الثالثة.. وبت�سديد من اهلل متكنت وحدة القنا�سة من قن�س 14 منافق يف �سرواح.

 جبهة نهم

عملي��ات   5 واللج��ان  اجلي���س  جماه��دو  نف��ذ 
اغ��ارة نوعية ووا�س��عة على مواق��ع املنافقني يف 
والتب��اب  وعي��دة  ي��ام 
ال�سود بجبهة نهم 
و�سق�ط قتلى 
وجرحى يف 
فهم  �سفو

كم��ا 
اأغاورا 

عل��ى 
مواق��ع 

فقني  ملنا ا
يف 

بنه��م  الق��رن 

اأي�س��اً  الأرواح ونف��ذوا  ويكبدونه��م خ�س��ائر يف 
عملي��ة اغارة ثالثة عل��ى مواقع املنافقني يف عيدة 
بجبهة نهم و�س��ق�ط عدد من القتلى واجلرحى يف 

�سفوفهم.
وبف�س��ل اهلل ون�س��ره وتاأيي��ده متك��ن اأبطالن��ا 
م��ن تاأمني جب��ل ال�س��فينة يف جبه��ة نه��م بالكامل 
ال�س��عبية  واللج��ان  للجي���س  نوعي��ة  عملي��ة  يف 
و�س��ق�ط الع�س��رات من املنافق��ني قتلى وجرحى 
كم��ا نفذ اأبطالن��ا عملية اقتحام نوع��ي على موقع 
القت��ب ال�س��غري وم��ا جاوره م��ن مواق��ع وتباب 

وحت�سينات ملنافقي العدوان
كما ت�س��دى اأبطالنا لع�س��رات الزحوفات حيث 
ك�س��روا زح��ف للمنافق��ني عل��ى احل��ول بجبه��ة 
نهم و�س��ق�ط قتل��ى وجرحى يف �س��ف�فهم تزامن 
م��ع الزح��ف ا�س��ناد ج��وي م��ن ط��ريان العدوان 

المريك��ي ال�س��عودي كم��ا ك�س��روا زح��ف مكثف 
اآخرللمنافق��ني عل��ى احل��ول جبه��ة نهم م��ن قبل 
ويقوم��ون  ال�س��عبية  واللج��ان  اجلي���س  اأبط��ال 
با�س��تهداف تعزيزاتهم بق�س��ف مدفعي و�س��ق�ط 
عدد من القتلى واجلرحى يف �سفوفهم وكذلك ك�سر 
حماولة ت�س��لل للمنافقني يف اأح��د املواقع مبنطقة 
ي��ام يف جبه��ة نه��م.. كم��ا لقي اأع��داد م��ن منافقي 
الع��دوان م�س��رعهم يف كم��ني حمك��م ا�س��تهدفهم 
بقرية احلول بنه��م، و5 مدرعات اأخرجت القتلى 
واجلرح��ى و�س��قط قتل��ى وجرح��ى يف �س��فوف 
املنافق��ني اإثر ا�س��تهداف جتمعاتهم يف تبة القرين 
ويف �س��لب �س��رقي حريب نهم بجبهة نهم بقذائف 

املدفعية
فيم��ا متكن��ت وح��دة القنا�س��ة م��ن قن���س 5 

منافقني يف مناطق متفرقة.

﴾ هجوم مباغت على الغرفة ووقز وال�س��ان يف مديرية 
العدوان منافقي  �سفوف  يف  ب�سرية  وخ�سائر  #امل�سلوب 

﴾ اإغارة على مواقع منافقي العدوان يف مزوية مبديرية 
املتون �سبقها مت�سيط مدفعي وقتلى وجرحى يف �سفوفهم

�س��ن اأبطالنا 4 عملي��ات اإغارة على مواق��ع املنافقني يف 
�سايلة �سقر ويف �سواق مبديرية الغيل، ويف مزوية باملتون 
وهجوم مباغت على وقز وال�س��ان يف امل�سلوب و�سيارات 
الإ�س��عاف تهرع للمكان بع��د العمليات ، ط��ريان العدوان 
�س��ن غ��ارة ملحاول��ة التخفي��ف م��ن خ�س��ائر اأدوات��ه على 

الأر�س يف اأطراف مديرية الغيل..
كم��ا �س��قط لقي ع��ددًا م��ن املنافق��ني م�س��رعهم بعملية 

اإغارة على مواقعهم يف امل�سلوب وممن عرف منهم: 
القي��ادي العقيد املنافق عبدالرحم��ن ابو جراد عمليات 
الل��واء التا�س��ع : واملنافق هيثم احلج��ريي ، وعبدالكرمي 

ال�سريفي، القيادي املرتزق/حممد عامر التام النويف.
املرتزق/�سالح علي العفن النويف.
املرتزق/اأمني يحيى جميل النويف.

واإ�سابة: املرتزق/خمي�س ح�سن �سليم النويف.
املرتزق/حممدطالب النويف.

املرتزق/يحيى طالب النويف.
املرتزق/جماهد جعفر النويف.

يف عمليات للجي�س واللجان ال�سعبية يف امل�سلوب
 ومتكنوا بف�س��ل اهلل من �س��د حماولة ت�س��لل للمنافقني 
باجتاة وادي �س���اق يف الغيل و�س��ق�ط قتلى وجرحى يف 
�س��فوفهم كما مت اعطاب اآلية ع�س��كرية تابعة للمنافقني يف 
حماولة ت�س��لل على الب القرنني مبديرية خب_وال�س��عف 
و�س��ق�ط قتلى وجرح��ى يف �س��ف�فهم وكذلك تدم��ري اآلية 
ع�س��كرية اأخرى تابعة للمنافقني من قبل وحدة الهند�س��ة 

يف منطقة اخلليفني مبديرية خب_وال�سعف.
وكانت مدفعية اجلي�س واللجان ال�س��عبية قد ا�ستهدفت 
حت�س��ينات املنافق��ني يف تب��ة القنا�س��ني ووادي �س��واق 
مبديرية الغيل وكذلك حت�س��ينات التبة البي�س��اء ووادي 

وقز مبديرية امل�سلوب.
كم��ا متكن��ت وحدة الهند�س��ة م��ن تفجري عبوة نا�س��فة 
باآلية حمملة باملنافقني و�س��يارات الإ�س��عاف تهرع للمكان 

مبنطقة �سرين مبديرية خب وال�سعف.
وبت�س��ديد من اهلل متكن��ت وحدة القنا�س��ة من قن�س 5 

منافقني يف الغيل.

عمليات هجومية �صاحقة 
وتدمري3 اآليات وقن�ش 5 منافقني

7 عمليات هجومية نوعية وتاأمني جبل ال�صفينة بالكامل 
واقتحام نوعي للقتب ال�صغري وما جاوره وقن�ش 5 منافقني
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< مهم������ا كان يوج������د ف������ي الوس������ط البرش������ي من 
قدرات بشرية ال ميكن أن تنمو البشرية ما لم 

ترتبط بالهداية ومصادرها
م������ن  العدي������د  في������ه  كان  اجلاهل������ي  العه������د   >
اإلنحراف������ات أبرزه������ا الش������رك بالل������ه واالعتقاد 
بتعدد اآلله������ة وال زلنا نرى هذا املش������هد في 

زمننا 
< املشركون كانوا صريحني في عقيدة تعدد 

اآللهة
إل������ه  بوج������ود  يعتق������دون  كان������وا  املش������ركون   >
أساس������ي واآللهة الباقية كانت آلهة مس������اعدة 

تتفرغ ملسائل معينة
< حال������ة الش������رك انتش������رت ف������ي قبائ������ل عربي������ة 
بش������كل ع������ام وكان������ت حال������ة طارئ������ة عل������ى هذا 

املجتمع وليست أصيلة فيه
< الدور الس������لبي جدا كان للذين يرعون حالة 

الضاللة
وبعضه������ا  حجري������ة  كان������ت  األصن������ام  بع������ض   >
التم������ر  م������ن  تك������ون  أن  إل������ى  ووصل������ت  خش������بية 

والبعض قام بنحت هذه األصنام وعبادتها
< حوال������ي ال 360 صنم������ا كان������ت موج������ودة ف������ي 

الكعبة بحسب الروايات التاريخية
< حال������ة عب������ادة األصن������ام انتش������رت ف������ي الواقع 

العربي بشكل كبير جدا وطغت عليه
< حال������ة الش������رك انتش������رت أيض������ا ف������ي أوس������اط 
اليه������ود والنصارى كتأليه النبي عيس������ى عليه 

السالم عند النصارى واألحبار عند اليهود
< اآلي������ات القرآني������ة ت������دل أن املش������ركني أق������روا 

بوج������ود الله وخلقه وتدبيره لكن املش������كلة 
كان������ت باعتقادهم بوجود آلهة ش������ريكة في 

اخللق والعبودية

< الشرك كان منتشرا بشكل كبير وهو الذنب 
األعظ������م كون������ه حتريف������ا حلقيق������ة أن الل������ه ه������و 

امللك والرازق والرب وال إله اال هو
< الش������رك ل������ه خط������ورة كبي������رة جدا ف������ي الواقع 
العمل������ي كونه ال يضر الله بش������يء بل خطورته 

هي على اإلنسان
< حالة الش������رك يبنى عليه������ا انحراف كامل عن 
عب������ادة الله حي������ث ال بعتب������ر اإلنس������ان ان عليه 
أن يتلقى التعليمات والتش������ريع م������ن جهة الله 

وحده
< اخلط������ورة عل������ى اإلنس������ان تكم������ن أن������ه يناجي 
ويطل������ب حاجات������ه من حجار أو من أش������خاص ال 

ميلكون القدرة على حتقيق هذه الطلبات
< أكب������ر حق على اإلنس������ان هو حق 

الل������ه عليه وأن ال يعتقد بوجود 
إله غيره وال ملك غيره وال رب 

غيره
اس������تغلوا  الطغ������اة  بع������ض   >

اص������دار  أج������ل  م������ن  الدي������ن 
فت������اوى حتاكي سياس������اتهم 

وه������ذا م������ا يتجل������ى ف������ي مفتي 
دم  ح������رم  حي������ث  الس������عودية 
اقام������ة  وأج������از  اإلس������رائيلي 

العالقات معه بش������كل 
طبيع������ي 

متاشيا مع رغبة احلكم السعودي
< لألس������ف الواقع عند املسلمني اليوم هو واقع 
س������يء مليء باملفاس������د واملنكرات واإلنحطاط 

األخالقي
< األق������وام األخرى ال يرون جمال اإلس������الم في 
تصرف������ات املس������لمني الي������وم رغم أن اإلس������الم 

يرتقي باإلنسان
< دي������ن التوحيد ه������و دين موعود ف������ي الظهور 

على األرض على كل األديان الباطلة األخرى
< املس������لمني الي������وم بحاج������ة للع������ودة إل������ى قيم 
وعدل اإلس������الم حيث أننا ن������رى بعض األنظمة 
عل������ى  والظل������م  بالطغي������ان  تتف������وق  اإلس������المية 

األنظمة األخرى
< بعض اجلاهلني كانوا يقتلون 
أبناءهم خش������ية الفق������ر إال أن 
الله وع������د عباده بالرزق وهو 

الرزاق الغني احلميد
العرب������ي  املجتم������ع   >
مجتمع������ا  كان  اجلاهل������ي 
انعدم������ت فيه الرحمة حتى 
جت������اه األوالد فكي������ف احل������ال 

جتاه اآلخرين

العرب������ي  املجتم������ع  ف������ي  انتش������رت  الفاحش������ة   >
وبش������كل كبير جدا رغم أنهم كان������وا ينظرون 

إليها بازدراء لكنهم متاشوا معها
< تف������كك األس������رة انتش������ر ج������دا ف������ي املجتم������ع 
العرب������ي اجلاهل������ي بش������كل فظي������ع مب������ا فيها من 

دنس نفسي ودمار للمجتمع
< من أس������باب انتش������ار األم������راض اخلطي������رة هو 
انتشار الفاحشة إضافة إلى أنها جتلب العقاب 

اإللهي على املجتمع
< االنس������ان الذي يعتاد ش������رب اخلمر يصبح له 
خلل كبير في التفكير وتصبح نفسيته عاجزة 

دنيئة ومنحطة
< ش������رب اخلمر يت������الزم مع ارت������كاب الفواحش 
وش������ارب اخلمر إنس������ان عدواني ونفسيته غير 

سليمة وكذلك تفكيره
ويدم������ن  املس������ؤولية  موق������ع  ف������ي  انس������ان  أي   >
على ش������رب اخلمر يش������كل مش������كلة كبيرة على 

املجتمع
< الس������يد عب������د امللك: ش������رب اخلمر ه������و عادة 
جاهلية ولها نتائج كارثية وليست من مظاهر 

احلضارة كما يدعي البعض
< الربا انتش������ر بكث������رة اآلن حت������ى أصبح واحدا 
ف������ي  اإلقتصادي������ة  السياس������ة  أساس������يات  م������ن 

العديد من الدول 
< انع������دام حال������ة األمن واالس������تقرار بش������كل 
نهائ������ي كان موج������ودا ف������ي تلك الفت������رة في 

شبه اجلزيرة العربية
< الع������رب كان������وا يحجون رغ������م كل ما معهم 
م������ن ش������رك وخراف������ات وانحراف������ات كثي������رة 

مدعني أنهم على ملة ابراهيم

< إن������كار القيام������ة واجلح������د باملع������اد كان������ت من 
أسوأ العقائد السائدة عند العرب 

< أع������از الع������رب تصرفاتهم إل������ى عقيدة جحد 
املع������اد وانك������روا اجلن������ة والن������ار وله������ذا كان������وا 

يفعلون كل ما يرغبون به
< قري������ش كان له������م نش������اط جت������اري ال������ى اليمن 
واحلبش������ة والش������ام اضاف������ة ال������ى موس������م احلج 

وهذا ما ساعدهم على تكوين ثروة كبيرة
عرف عن العرب اإلباء والعزة والكرم وهذا ما 
وجد في بني هاشم وعرف عنهم أنهم كاموا 

موحدين 
< اتسمت أسرة بني هاشم بالشرف والصيانة 

من املفاسد األخالقية 
< رس������ول الل������ه كان حق������ا م������ن نس������ل اس������ماعيل 
ونزهه الله عن املفاس������د واصطفاه من أس������رة 

هي صفوة قبيلة قريش
< مرحل������ة م������ا قب������ل والدة النب������ي محم������د كان������ت 
مرحلة صعبة سادت فيها املشاكل السياسية 

واإلقتصادية
< الواقع البش������ري اذا غابت عن القيم النبوية 
في������ه  تعظ������م  الغ������اب  ش������ريعة  في������ه  وس������ادت 

املشاكل السياسية واإلقتصادية والنفسية
الفي������ل  م������ن  ج������دا  يخاف������ون  كان������وا  الع������رب   >
وينهزم������ون عس������كريا حيث ي������رون في������ه عتادا 

عسكريا غير مألوف
< خوف العرب من الفيل جعلهم يبتعدون عن 
الدفاع ع������ن الكعبة وكان هنا التصدي اإللهي 

من خالل الطير األبابيل إلبادة جيش أبرهة
< حادث������ة الفي������ل كانت ه������ي احملط������ة الفاصلة 
واألخي������رة قب������ل والدة الرس������ول األعظ������م صلى 

الله عليه وآله
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< اإلنس������ان ارتبطت به في هذه احلياة مسؤوليات كبيرة رسم معاملها 
الله تعالى

< العبودية لله حترر اإلنسان من أي عبودية والبديل هو الطاغوت
< عبادة الله واجتناب الطاغوت كان عنوان كل الرساالت 

< الطاغوت موجود في كل زمن وهو االجتاه الذي يس������عى إلبعاد الناس 
عن توجيهات الرسالة اإللهية

< أمري������كا وإس������رائيل هم طاغوت زمانن������ا الذي يس������عى للتحكم بحركة 
الناس في احلياة وفصلهم عن الرسالة اإللهية 

< يجب أن نرى في أمريكا وإس������رائيل أنهم������ا الطاغوت املعاصر الواجب 
اجتنابهما والتصدي لهما

< العدوان هو املس������ؤول األول عما يش������هده البلد م������ن وضع اقتصادي 
صعب

< هن������اك من يتجاهل دور العدوان ف������ي الواقع الذي وصل إليه البلد وال 
يرى من مش������كلة إال أنصار الله رغم أنه متواجد في مؤسس������ات الدولة 

بأضعاف أضعاف ما لدى أنصار الله

< م������ن ال يع������ي مفه������وم التحالف والش������راكة فهو م������أزوم وال يعرف إال أن 
يكون خصما، هذا أسلوب غير مشرف 

< احلكوم������ة ب������كل مكوناتها معنية بب������ذل قصارى جهده������ا وأال يتوجه 
التجار الستغالل األوضاع لرفع األسعار

< اجلمي������ع معني بالس������عي لتفعي������ل التكاف������ل االجتماعي، وذك������رى مولد 
النبي مناسبة للتواصي والتكافل والتراحم

< نح������ن في مرحل������ة ذروة التصعيد من جانب العدوان، ومس������ؤوليتنا أن 
ندف������ع بكل اهتم������ام للتصدي له������ذا التصعيد وأال يبق������ى االهتمام نحو 

املشاكل الداخلية
< نح������ث على تظاف������ر اجله������ود ملواجهة تداعي������ات العدوان وتش������ديد 

احلصار
< يج������ب التع������اون مبا في������ه مصلحة الش������عب وتعزيز الصم������ود ملواجهة 

العدوان
< علين������ا أن نبرز صدق انتمائن������ا اإلمياني من خ������الل التكافل االجتماعي 

للتخفيف من تداعيات العدوان واحلصار

السيد القائد: كان العربي ينظر الى ما حوله بنظرة اخلرافة ، فكان ينظر الى املرأة من واقع تلك النظرة و يقتل ابنته و هي طفلة وهي في مقام يسجلب من االنسان عاطفته و محبته ، وكانوا يقتتلون 
عشرات السنني بدون هدف وال قيم و ال اخالق
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< ن������زول القرآن الك������رمي ابتدأ في ش������هر رمضان الكرمي 
وهذا كالم الله "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن"

< البيئ������ة العام������ة ف������ي مك������ة وعند الع������رب إجم������اال كانت 
قاسية وشديدة وصعبة

< حترك الرس������ول بهذه الرس������الة كان يش������كل له دخوال 
في مشاكل ال آخر لها حتى مع محيطه 

< اإلنتم������اءات املللي������ة رأوا ف������ي رس������الة اإٍلالم تناقض������ا 
نعهم وكذل������ك خطورة عل������ى الوضع املظلم والفاس������د 

الذي بنوه

< الرس������ول حت������رك غي������ر مكت������رث له������ذا الواق������ع حت������رك 
بحماية الله أوال وحظي بحماية عمه أبي طالب

بالتع������رض  أوال  النب������ي  حت������رك  واجه������ت  قري������ش   >
باإلضطهاد والظلم لكل من يسلم وأولهم كانت أسرة 

مينية وهي أسرة ياسر وزوجته سمية وابنهم عمار

< الرس������ول سعى حلل عاجل وهو هجرة بعض املسلمني 
إل������ى احلبش������ة ك������ون ملك احلبش������ة رجال ع������ادال وحكيما 

وأسلم فيما بعد

< وجهت اتهامات لرسول الله أنه مجنون وساحر وكل 
معجزاته هي محض سحر

< انته������ى العه������د املكي العتب������ارات أوله������ا أن وضع أهل 
مكة وصل إلى نهاية الطريق ومن يريد اإلميان قد آمن

< من أس������باب نهاية العهد املكي أيضا أن حياة الرسول 
بع������د وفاة ابو طالب أصبح������ت مهددة باخلطر خصوصا 

بعد ازدياد العداوة بني الرسول وقريش

< الرس������ول ترك مكة وأصبح خادم احلرم الذي يتزعم 
احلرم في مكة هم أبو جهل وأبو سفيان ومن معهم

< الرسول اجته إلى املدينة وبنى فيها مسجدا تنطلق 

من������ه رس������الة اإلس������الم وبعده������ا آخ������ى ب������ني املهاجري������ن 
واألنصار ليبنى في هذه املرحلة كيان اإلسالم العظيم

< بعد انتقال الرسول الى املدينة بدأت مرحلة اجلهاد 
في اإلسالم والتحرك العسكري

< الرس������ول األك������رم كان أعظ������م قائ������د عس������كري عرف������ه 
التاريخ 

< الرس������ول أدار أكثر من 80 واقعة بإدارة عس������كرية لم 
يسبق لها مثيل ولن يأتي لها مثيل بعدها

< الرس������ول صلوات الل������ه عليه وآله صنع إجن������ازا عظيما 
حي������ث متكن من خ������الل ارتباطه بالله بتغيي������ر أكبر بيئة 

فوضوية ومنفلتة

< احلدي������ث ع������ن األصن������ام كان يفتح مش������كلة كبيرة مع 
أهل تلك البيئة اجلاهلية

< النبي حس������م العديد من الغ������زوات أولها بدر وآخرها 
اليه������ود وال������روم  الع������رب وض������د  حن������ني عل������ى مس������توى 

النصارى

< الرس������ول حترك مبفرده ثم بالقلة القليلة ثم اتسعت 
الدائ������رة ولم يحتاج إلى دعم أجنب������ي من أطراف أخرى 

غير مسلمة

< ع������دد القتل������ى ف������ي مجم������وع كل احلروب الت������ي خاضها 
النب������ي م������ن اصحابه واملس������لمني وم������ن أعدائ������ه لم يكن 
أكث������ر م������ن 1400 قتيل وخرج بأقل كلفة بش������رية مقارنة 

مع حتقيقه إلجناز كبير

النظ������ام  رأس������هم  وعل������ى  املنافق������ني  ل������كل  س������نقول   >
الس������عودي والكافرين على رأسهم أمريكا أننا شعب لو 
حاربت������ه كل الدني������ا وبلغت تضحياته ماليني الش������هداء 

ملا تراجعنا قيد أمنلة عن والئنا لرسول الله

< محم������د صلوات الله عليه وآله هو قدوتنا ونس������تلهم 
في ذكراه ه������ذه إميانه وثباته وعزم������ه في مواجهة كل 

التحديات

< حريتنا بالنس������بة لنا مبدأ إمياني وليس فقط سياس������ي 
ولو تنازلنا عنه خسرنا إسالمنا وإمياننا

< نح������ن ش������عب اإلمي������ان وأحف������اد األنصار وس������نقول لكل 
العال������م أنن������ا س������ائرون عل������ى ه������ذا املب������دأ وعل������ى الذي������ن 
أن  يعلم������وا  أن  ش������عبنا  يس������تعبدون  أنه������م  يتوهم������ون 

أحالمهم خيال وأن وهمهم سراب

< سنأخذ في هذه املناسبة املزيد من الطاقة اإلميانية 
والثب������ات ف������ي مواجه������ة الع������دوان وأنن������ا نس������ير كأنص������ار 
لله ولرس������وله في كل زمن وس������نحمل ل������واء أجدادنا ولن 

نسلمه إال للجيل اآلتي بعدنا

< لواؤن������ا لواء اإلس������الم احلق ولواء نصرة اإلس������الم ولواء 
إميان العزة وإسالم العزة والكفر بكل طواغيت العالم

< جندد إدانتا للنظام السعودي في إدخاله الصهاينة 
إلى مس������جد رسول الله وتدنيس هذا املقام في الوقت 

الذي مينع فيه الكثير من املسلمني من دخوله

< ف������ي الوق������ت ال������ذي يص������در مفت������و النظ������ام الس������عودي 
فت������اوى حترمي قتال الصهاينة يص������درون فتاوى توجب 

قتال اليمني املسلم

< كف������وا ع������ن املناكفات اإلعالمية الس������لبية ف������ي الوضع 
الداخل������ي التي تعزز الش������حناء في الداخ������ل ويبتهج بها 

املعتدي والظالم.

مقتطفات 

أه���������ں ورد ف�������ي احمل���������اض���������رات ال�����س�����ي�����د ال���ق�������������������������������������������������������������������ائ���د مب����ن����اس����ب����ة امل�������ول�������د ال�����ن�����ب�����وي ال����ش����ري����ف
أب�������������������رز امل�������ق�������ن�������ط�������ف�������ات ف������������ي احمل��������������اض��������������رة ال��������ث��������ال��������ث��������ة ل������ل������س������ي������د ع��������ب��������دامل��������ل��������ك ب���������������در ال������������دي������������ن احل��������وث��������ي   

ال�����ش�����ري�����ف ال�������ن�������ب�������وي  ال�������ق�������ائ�������د مب�����ن�����اس�����ب�����ة امل���������ول���������د  ل�����ل�����س�����ي�����د  أه������������م م���������ا ورد ف���������ي احمل����������اض����������رة اخل�������ام�������س�������ة 

< النبي األعظم إرتقى إلى الكمال اإلمياني 
فوص������ل إلى ما ل������م يصل إلي������ه باق������ي األنبياء 

فأصبح القدوة الكاملة

< املطل������وب منا أن نؤمن ب������كل األنبياء وبكل 
ما أنزل الله عليهم

< الل������ه ع������ز وج������ل واك������ب مس������يرة البش������رية 
بالهدى عبر إرسال األنبياء 

< الس������بب الرئيس������ي للش������قاء ال������ذي تعانيه 
البش������رية لي������س تقصي������را م������ن جان������ب الل������ه 

سبحانه وتعالى

< الل������ه ج������ل ش������أنه أم������ن لإلنس������ان كل عوامل 
اخلير ومتطلبات السعادة وأكثر

< من يتأمل في خلق الله لإلنسان وتسخيره 
ل������ه كل احتياجاته يرى أصناف������ا هائلة جدا 

من هذه اإلحتياجات املهيئة له

< نسبة ما حرم الله على اإلنسان هي قليلة 
جدا مقابل ما حلله الله سبحانه وتعالى له

< هناك تقدير موجود لألش������ياء ولكن ليس 
حلد الن������درة التي يتحدث عنه������ا الغرب بل 
ه������م ابتدعوه������ا من أجل اش������باع جش������عهم 

وجتويع البشر الباقني 

< اإلنس������ان إما ظلم نفس������ه أو أتاح لآلخرين 
ظلمه كبعض البلدان التي سمحت للخارج 
أن يتقاسم معها ثروتها وتركت مواطنيها 

بحالة صعبة

< جان������ب تزكي������ة النفس جانب أساس������ي في 
إص������الح اإلنس������ان وبه������ذه التزكي������ة تصل������ح 

احلياة

تصرف������ات  نتيج������ة  ه������ي  احلي������اة  س������لبيات   >
تصرف������ات  نتيج������ة  أو  الالمس������ؤولة  البش������ر 

بعضهم وإهمال وإذعان البعض اآلخر

< هناك من املفس������اد ما يض������ر بحياة الناس 
ومفاس������د  والغ������ش  كالرب������ا  اإلقتصادي������ة 

عسكرية كالبغي والعدوان

< الل������ه س������بحانه وتعال������ى أق������ام احلجة على 
اإلنس������ان فأعطاه م������ا يكفيه م������ن التعليمات 
مب������ا يكف������ل للبش������رية أن تس������عد ف������ي ه������ذه 

احلياة

< الله لم يوجد اإلنسان في الدنيا ليعذبه، 
ب������ل نح������ن البش������ر نظلم أنفس������نا وم������ن يظلم 

بعضنا بعضًا

< منه������ج األنبياء منهج واحد وليس بينهم 
اختالف وتناقض ودعوتهم دعوة واحدة

< هن������اك فيم������ا يتعل������ق ببع������ض التش������ريعات 
تواكب ما استجد من مسيرة البشرية

< بعض األحكام التشريعية كانت إجراءات 

عقابية كالذي حصل مع اليهود

< ق������ول الل������ه تعال������ى ف������ي الق������رآن "وفضلن������ا 
بعضه������م عل������ى بعض" كان بس������بب اختالف 
املس������ؤوليات ب������ني األنبي������اء بحس������ب الزمان 

واملكان

< خ������الل املس������يرة الطويل������ة للنب������وة في بني 
اس������رائيل حص������ل هن������اك انحراف������ات كبي������رة 

وخطيرة في هذه املسيرة

< ف������ي نهاية املطاف أصبحت حالة اإلنتماء 
الديني عند بني اسرائيل حالة شكلية

< مظاه������ر اإلنح������راف الدين������ي الت������ي ش������ابت 
ف������ي  الي������وم  نراه������ا  اس������رائيل  بن������ي  مس������يرة 
أمتن������ا ولكن احلكمة اإللهي������ة بحفظ النص 

القرآني حالت دون جالء األمة

< نبي الله عيس������ى عليه السالم كان مركزا 

خالل نشاطه التبليغي على التبشير بالنبي 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم

< عملي������ة التبش������ير بالنب������ي األعظ������م كان������ت 
عل������ى لس������ان العدي������د م������ن األنبي������اء كالنب������ي 
موس������ى وعيس������ى عليهم الس������الم باعتباره 

خامت األنبياء

< مج������يء النب������ي محم������د صلوات الل������ه عليه 
وآله هو عالمة من عالمات اقتراب الس������اعة 

والقيامة

< إدع������اء البع������ض للنب������وة م������ن بع������د النب������ي 
محم������د صل������وات الله علي������ه وآله ه������و افتراء 

وضالل وباطل

< الدور الذي قام به النبي ومع دور القرآن 
الكرمي ه������و حجة من الله س������بحانه وتعالى 

على البشر إلى قيام الساعة

ال���ه و  ع��ل��ي��ه  ال���ل���ه  ص����ل����وات  س���ل���وك  و  ت��ع��ال��ي��م  م����ن  ق���دم���ه  م����ا  ف����ي  ب���اق���ي���ة  اس������وة  • ال����رس����ول 
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
نتقدم اإليكم باأ�س��ماء الته��اين واأجل التريكات 
واملنا�س��بة  املجي��دة  الذك��رى  ه��ذه  بحل��ول 
املبارك��ة، ذك��رى مولد خ��امت اأنبياء اهلل و�س��يد 
ر�س��ل اهلل وخري عباد اهلل واأ�سمى واأزكى واأرقى 
واأكم��ل واأج��ل اإن�س��ان من��ذ خل��ق اهلل الب�س��رية 
واإل��ى قي��ام ال�س��اعة احلجة ال�س��اهد والب�س��ري 
النذير وال�س��راج املنري واملعلم الهادي والقدوة 

الأ�س��وة وال�س��ياء الأ�س��نى رائ��د النج��اح 
والف��اح وقائ��د الب�س��رية نح��و اخل��ري 

وال�س��اح ابتعث��ه اهلل رحم��ة للعاملني 
للم�ست�س��عفني  وخمل�س��ا  ومنق��ذا 
وقدوتن��ا  وقائدن��ا  وولين��ا  �س��يدنا 
وهادين��ا وحبيبنا حممد بن عبد اهلل 

بن عبد املطلب بن ها�سم �سلوات 
اآل��ه  وعل��ى  علي��ه  و�س��امه  اهلل 
الطيب��ني الطاهرين الذي بقدومه 

امليمون وبعثت��ه املباركة فتح اهلل 
لعب��اده اأبواب الرحم��ة بكلها واأنار 

لهم �س��بيل الر�سد والفاح وال�سعادة 
بن��وره  وج��ا  والكرام��ة 

ودح��ر  الظلم��ات 

الأباطي��ل وال�س��الت ومه��د للب�س��رية الطريق 
نح��و خري وع��ز الدني��ا والآخرة فمن ا�س��تجاب 
واأن��اب اأفل��ح واهتدى ور�س��د وجن��ى وكان من 
الفائزي��ن وم��ن تنك��ب الطري��ق واتب��ع الأهواء 
وابتعد عن نهج احلق خاب وخ�س��ر خاب وكان 

من اخلا�سرين.
واأحف��اد  الإمي��ان  مي��ن  العزي��ز  �س��عبنا  اإن 
به��ذه  باحتفال��ه  الأن�س��ار 
املنا�سبة يعر عن هويته 
وعاقت��ه  الإمياني��ة 
بر�س��ول  الوثيق��ة 
الرحم��ة  نب��ي  اهلل 
وع��ن  والف��اح 
حمبت��ه ال�س��ادقة 
واإعزازه واإعظامه 
الأنبي��اء  خل��امت 
و�س��يد املر�س��لني 
تقدي��ره  وع��ن 
تعال��ى  اهلل  لنعم��ة 
والر�سالة  بالر�س��ول 
والهداية كما كان 
ج  بته��ا ا

وف��رح اأ�س��افه الأن�س��ار بف�س��ل اهلل جل �س��اأنه 
عليهم يوم قدوم ر�س��ول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 
ِ َوِبَرْحَمِتِه  و�س��لم مهاج��را اإليهم )ُق��ْل ِبَف�ْس��ِل اهلَلّ
ا َيْجَمُعوَن( اليوم  َّ َفِبَذ﴾ِل��َك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ مِمّ
يجتم��ع �س��عبنا ه��ذا الجتماع املهيب احلا�س��د 
العظي��م م��ن كاف��ة اأرج��اء البل��د برغ��م حج��م 
املعاناة و�س��عوبة النقل و�س��دة احل�س��ار وما 
اأحلقه العدوان الأمريكي ال�س��عودي من اأ�سرار 
�س��املة بالبل��د وبالرغ��م م��ن احل��رب الإعامية 
الت�س��ليلية الغ��ري م�س��بوقة اإل اأن ذل��ك بكله مل 
يثني �سعبنا عن هذا احل�سور الكبري والحتفاء 
م��ن كل مناطق��ه احل��رة مب��ا يليق بعظم��ة هذه 
يف  دافع��ه  اأن  اأجم��ع  للع��امل  ليق��ول  املنا�س��بة 
تفاعل��ه العظي��م مع هذه املنا�س��بة داف��ع اإمياين 
واأن��ه قد عم��ق هويت��ه الإميانية بدمائ��ه الزكية 
وت�س��حياته العظيمة وليقول لكل طغاة الأر�س 
وجمرم��ي العامل باأنه �س��عب يقد�س حريته لأنها 
جزء من اإميانه وياأبى اخلنوع لكل امل�س��تكرين 
لأن��ه ي�س��تلهم �س��موده وثبات��ه من اأعظ��م قائد 
عرف��ه التاري��خ واأقد���س معلم وقدوة للب�س��رية 
ر�س��ول اهلل وخ��امت اأنبيائ��ه حممد �س��لوات اهلل 
و�سامه عليه واآله، �س��عبنا اليوم يقول لأعدائه 
امل�ستكرين اإن اإرادتنا لن تنك�سر وان �سرنا لن 
ينتهي واإن ثباتنا ل تراجع فيه لأن م�سدره هذا 
الإميان فنحن �س��عب قدوتنا واأ�سوتنا هو 
ر�س��ول اهلل �س��لى اهلل عليه واآله و�سلم 
ومنهجنا وثقافتنا هو القراآن ون�ستمد 
�س��رنا من هذا املعني الذي ل ين�سب 
واعتمادن��ا ه��و عل��ى اهلل تعالى وهو 

خري النا�سرين.
والأخ��وات  الأخ��وة  اأيه��ا 
اأحييك��م  اإين  احلا�س��رون جميع��ا 
واأرح��ب بك��م واأحي��ي فيكم هذا 
ال��روح العالية وه��ذا التفاعل 
الكب��ري وهذه احليوية التي 
عظيم��ة  �س��ورة  تق��دم 
ع��ن �س��عبنا ال�س��امد 
احل��ي املعت��ز بع��زة 

الإميان والذي تعجز كل قوى ال�س��ر والطاغوت 
وال�س��تكبار م��ن اإمات��ة حيويته وك�س��ر اإرادته 
واإذلل��ه وقه��ره.. فه��و �س��عب ل��ن يه��ون ول��ن 
ي�س��تكني ومهم��ا كان حج��م العدوان وم�س��توى 
الت�سحيات فهو ذلك ال�س��عب ال�سامد وال�سامخ 
واحل��ي حا�س��ر وبق��وة يف كل م��كان ي�س��تدعي 
ويف  ال�س��احات  ويف  اجلبه��ات  يف  احل�س��ور 
املنا�س��بات كهذه املنا�سبة املباركة التي ي�ستلهم 
منها اأعظم الدرو�س وي�ستنري منها بنور ال�سراج 
املن��ري، يعر عن وفائه وعرفانه وتقديره خلامت 

الأنبياء.

املناسبة فرصة ملراجعة وتقييم واقع 
أمتنا اإلسالمية

�س��عبنا العزي��ز ي��ا اأمتن��ا الإ�س��امية اإن هذه 
املنا�س��بة املباركة فر�سة مهمة ملراجعة وتقييم 
واقع اأمتنا الإ�س��امية يف مرحلة من اأهم واأخطر 
املراح��ل الت��ي تعاين فيها م��ن انق�س��امات حادة 
ليك��ون  كب��رية  وم�س��اكل  عنيف��ة  و�س��راعات 
منطلقنا جميعا يف هذه املراجعة والتقييم اإعادة 
ت�س��ويب م�سار الأمة التي بقدر ما ينحرف بقدر 
م��ا تتداعى التبعات الكب��رية لذلك النحراف يف 
واقع الأمة ويلحق بها خ�سائر كبرية تدفع الأمة 
الثمن من قيمه��ا واأخاقها وترتاجع عن مبادئها 
وينعك�س ذلك على كل �س��ئون حياتها ويجب اأن 
يكون الأ�س��ا�س لهذا الت�سويب هو تعزيز الهوية 
الإ�سامية مبفاهيمها ال�سحيحة من نحن وماهي 
قيمن��ا ومبادئن��ا وماهو م�س��روعنا كاأمة وماهي 
مع��امل ه��ذا امل�س��روع ومن ه��و املعل��م وامللهم 
والقدوة والقائد الذي يجب اأن ن�ستح�سره بقوة 
اإلى حا�س��رنا وواقعنا الذي هو با �سك مبوجب 
هويتنا الإميانية وانتماءنا الإ�سامي ر�سول اهلل 
حممد �سلى اهلل و�سلم عليه وعلى اآله الطاهرين.
اإن واق��ع الأم��ة الي��وم متاأثر اإم��ا بالنحراف 
الكب��ري اأو التق�س��ري الكب��ري وكاهم��ا نتاجهم��ا 
واأثرهم��ا �س��لبي عل��ى الكث��ري م��ن اأبن��اء الأمة 
الذي��ن مل يتحرج��وا اأب��دا اأن يتحرك��وا اليوم يف 

مقتطفات من كلمة السيد عبدامللك بدرالدين احلوثي للمشاركني في االحتفال:

نؤكد على حقنا باإلقدام على خطوات حساسة ونحن نعرف مكامن الوجع 
الشديد التي ميكن أن نستهدفها في حال استمرار إغالق هذه املنافذ

احل��������ك��������وم��������ي األداء  مل�����������راج�����������ع�����������ة  احل�����������ك�����������وم�����������ة  ف��������������ي  امل������������ش������������ارك������������ة  ال��������س��������ي��������اس��������ي��������ة  ال��������������ق��������������وى  ج�����������ل�����������وس  ن�����������أم�����������ل    >

ل��������ت��������ح��������ري��������ر م������ن������اط������ق������ه������م    ن�����������دع�����������و إل������������������ى دع������������������م أب��������������ن��������������اء احمل������������اف������������ظ������������ات اجل���������ن���������وب���������ي���������ة وال����������ش����������رق����������ي����������ة األح�������������������������������رار   >
< أحييكم وأحيي فيكم هذه الروح 
العالية وهذا التفاعل الكبير وهذه 
احليوية التي تقدم صورة عظيمة 

عن شعبنا احلي

< ش���ع���ب���ن���ا ش����ع����ب ل������ن ي�����ه�����ون ول����ن 
العدوان  حجم  ك��ان  مهما  يستكني 

ومستوى العدوان  

ال����ص����ام����د  ال����ش����ع����ب  < ش���ع���ب���ن���ا ه������و 
وامل����ج����اه����د ال�����ق�����وي واحل�����اض�����ر ف��ي 
ك���ل اجل��ب��ه��ات وال���س���اح���ات وف����ي كل 

املناسبات

< إن هذه املناسبة املباركة فرصة 
مهمة ملراجعة وتقييم واق��ع أمتنا 

اإلسالمية

< ديننا ي��ق��دم أع��ظ��م وأرق���ى ق��دوة 
ف�����ي حت���م���ل امل����س����ؤول����ي����ة وال���ت���ح���رك 
بها ال��ذي هو رس��ول الله صلى الله 

عليه وآله

< كان العالم بأسره في واقع مظلم 
وال����واق����ع ال��ع��ل��م��ي ي�����رزح حت���ت وط���أة 
اجلاهلية حتى أتى الرسول من الله 

بالصحف املطهرة وكتابه الكرمي

< ل������وال رس�������ول ال����ل����ه ل���ك���ان���ت ُأّل����ه����ت 
اجلاهلية  أرج��اس  ولكانت  األصنام 
وف��ح��ش��ه��ا وف���وض���وي���ت���ه���ا م��س��ي��ط��رة 

علينا

التي تعطي االسالم روحه و اثره و نفعه .. ، بينما هناك اساسيات هي  اليوم ان االسالم هو مجرد تلك الطقوس  ، فالسائد  الى الرسول نظرة ناقصة  الكثيرين ان نظرتهم  اليوم و مشكلة  • مشكلتنا 

قائ�د الث��رة نحذر ق�ى العدوان من اال�ص�تمرار يف اإغالق املناف�ذ.. وي�ؤكد على عدد من 

الق�ص�ايا ، ن��ض كلمة ال�ص�يد عبداملل�ك بدرالدين احل�ثي مبنا�ص�بة ذك�رى امل�لد النب�ي 

ال�رضي�ف 1439ه�� ، حذر قائد الث�رة ال�ص�يد عبداملل�ك بدرالدين احل�ثي ق��ى العدوان 

ال�ص�ع�دي االأمريك�ي من اال�ص�تمرار يف اإغالق املناف�ذ، م�ؤكدا على حق ال�ص�عب اليمني يف 

االإقدام على خط�ات ح�صا�صة.

وق�ال" نحن نع�رف مكامن ال�جع ال�ص�ديد التي ميكن اأن ن�ص�تهدفها يف حال ا�ص�تمرار 

اإغالق هذه املنافذ".. م�جها الن�صح لق�ى العدوان من اال�صتمرار فيه وخط�رة ا�صتمرارهم 

بالع�اقب ال�خيمة عليهم على امل�صت�ى ال�صيا�صي واالقت�صادي.

واأكد اأن ح�ص�د ال�ص�عب اليمني يف ذكرى امل�لد النب�ي ال�رضيف يق�ل للعامل اأنه �ص�عب 

ل�ن يه�ن ولن ي�ص�تكني مهما كان حجم العدوان وم�ص�ت�ى الع�دوان واأن اإرادته لن تنك�رض 

و�ص�ره ل�ن ينته�ي واأن ثباته ال تراجع فيه.. كما اأكد اأن ال�ص�عب اليمني ه� ال�ص�عب 

ال�ص�امد واملجاه�د الق�ي واحلا�رض يف كل اجلبهات وال�ص�احات ويف كل املنا�ص�بات، 

معت�را احتفال�ه امل�ل�د النب��ي تعبريا عن مت�ص�كه به�يت�ه االإميانية، م�ؤكدا مت�ص�ك 

ال�ص�عب اليمني به�يته االإ�صالمية وحريته وكرامته وا�صتقالله ورف�ض االن�صالخ 

به اإلى االرتهان الأمريكا وا�رضائيل وق�ى العمالة واخليانة ال�صع�دية واالإماراتية.

وقال ال�ص�يد القائد يف كلمة متلفزة اأمام احل�ص��د امللي�نية التي �ص�هدتها �صاحات ميدان 

ال�ص�بعني بالعا�ص�مة �صنعاء  منا�ص�بة ذكرى امل�لد النب�ي ال�رضيف، اأيها االأخ�ة واالأخ�ات 

�صعبنا اليمني امل�صلم العزيز اأمتنا االإ�صالمية كافة..
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الوق��ت ال��ذي ه��م ينتم��ون اإل��ى الإ�س��ام حتت 
الراي��ة الأمريكية والإ�س��رائيلية راية الطاغوت 
وال�س��تكبار راية الظلم والعدوان راية الف�س��اد 
والإج��رام وحملوا لواء النفاق والفتنة يف داخل 
الأم��ة ليقدموا لاإ�س��ام وللعروبة �س��كا نفاقيا 
يدجن الأمة لأعدائها احلقيقيني الطامعني وهذا 
امل�س��توى م��ن النحراف املف�س��وح املك�س��وف 
الوا�سح ي�ستقطب اإلى جانبه من كل فئات الأمة 
كما اأن البع�س اأي�س��ا مل يتحرجوا اأن ي�س��متوا 
واأن يقع��دوا واأن يداهن��وا واأن يتن�س��لوا ع��ن 
امل�سئولية يف مرحلة نكبت فيها الأمة وتعاظمت 
فيه��ا املحنة وك��رت فيها املظلم��ة وجتلت فيها 
احلقيق��ة وكاأنن��ا اأم��ة ننتم��ي اإلى دي��ن مبادئه 
وقيمه واأخاقه ورمزه وقدوته ت�س��مح بالتجند 
يف �س��ف الطاغ��وت اأو تقب��ل بالظلم وتتغا�س��ى 
عن اجلرمية والعدوان ولي�س الدين الذي يقوم 
على الق�س��ط والع��دل واحلق والدي��ن الذي هو 
م�سئولية وكلما فيه يعزز هذه امل�سئولية مبادئه 
وقيم��ه واأخاقه وتعاليم��ه كما اأنه يق��دم اأعظم 
واأرق��ى ق��دوة يف حتم��ل امل�س��ئولية والنهو�س 
بها والتحرك بها الذي هو ر�س��ول اهلل �س��لى اهلل 
و�س��لم علي��ه وعلى اآل��ه واملرتكزات الأ�سا�س��ية 
لهويتنا وانتماءنا واحد منها واأهمها هو الإميان 
ال�سادق بر�سول اهلل حممد �سلى اهلل عليه وعلى 
اآل��ه اإمي��ان الت�س��ديق وال��ولء اإمي��ان املحب��ة 
والهت��داء اإميان التب��اع والقت��داء اإميان من 
ي�ست�س��عرون عظمته ويعرفون ق��دره ويدركون 

نعمة اهلل علينا به.
لقد كان العامل باأ�س��رة يف كل اأنحاء املعمورة 
يف واقع مظلم وكل الكيانات والقوى والزعامات 
القائم��ة اآنذاك متماهية مع ذلك الواقع فال�س��رك 
والباط��ل قد ع��م والظ��ام ادلهم واأعت��م وباتت 
الب�س��رية اأ�س��رية ال�س��قاء وال�س��ياع ل هدف يف 
احلياة له��ا ول غاية فاح ت�س��ري اإليه��ا )َوُكنُتْم 
ْنَها ﴾(  ��اِر َفاأَنَقَذُك��م ِمّ َن الَنّ َعَلى﴾ �َس��َفا ُحْف��َرٍة ِمّ
الواقع العربي والعاملي يرزح اآنذاك حتت وطاأة 
اجلاهلي��ة بظامه��ا الدام���س ورج�س��ها النج�س 
ويتجه نحو التفاقم ازديادا من ال�س��ر وانتقا�سا 
م��ن اخل��ري وتا�س��يا لاأخ��اق دون اللتفات��ه 
اجل��ادة خلط��ورة ماهم في��ه و�س��وء ماهم عليه 
وكانت الأجيال �ستوا�س��ل توغلها يف تلك املتاهة 
الظلم��اء بدون منق��ذ رباين ياأتيه��ا بالنور وياأخذ 
بيدها نح� ال�سراط امل�ستقيم و�سدق اهلل القائل 
يف كتاب��ه الك��رمي )مَلْ َيُك��ِن اَلِّذيَن َكَفُروا ِم��ْن اأَْهِل 
َنُة  نَي َحَتّى﴾ َتاأِْتَيُهُم اْلَبِيّ اْلِكَتاِب َوامْلُ�ْسِرِكنَي ُمنَفِكّ
َرًة )2( ِفيَها  َطَهّ ُحًفا ُمّ ِ َيْتُلو �سُ َن اهلَلّ )1( َر�ُس��وٌل ِمّ
َم��ٌة( فلول هذا الر�س��ول ال��ذي اأنعم اهلل  ُكُت��ٌب َقِيّ
ب��ه اأتى من اهلل بذل��ك الهدى القيم من ال�س��حف 
اجلاهلي��ة  لكان��ت  الك��رمي  اهلل  كت��اب  املطه��رة 
وباط��ا  وجه��ا  �س��وءا  وتعاظم��ت  ا�س��تمرت 
وظاما وف�س��ادا واإجراما ومنك��را وطغيانا اإلى 
ح��د يف��وق اخليال ول يخط��ر ببال ولكن��ا فقدنا 
دون  وهبطن��ا  وب�س��ريتنا  لإن�س��انيتنا  اأث��ر  كل 
م�س��توي احليوانات لكانت الأ�س��نام احلجرية 
واخل�س��بية والب�س��رية يف هذا الزمان هي وجهة 
عبادتن��ا ولكان��ت الأوث��ان موؤلهة بينن��ا ولكانت 
اأرجا�س اجلاهلية ومفا�س��دها وخبثها وفح�س��ها 

وفو�سويتها ال�سلوكية هي امل�سيطرة علينا.
ن�س��اهد  حينم��ا  الإ�س��امية  اأمتن��ا  ي��ا  اإنن��ا 
امل�ستوى البئي�س واملوؤمل اليوم لأمتنا وهذا بعد 
اأن كان اهلل ا�س��تنقذنا بنبي��ه بعدم��ا كان قد غري 
الواق��ع اجلاهل��ي اأول نت�س��ور كيف ل��و مل يكن 
هذا النبي وهذا الدي��ن وذلك التغيري العظيم قد 
اأتى يف واقع الأمة وكيف لو امتدت بها جاهليتها 
الأول��ى دون انقط��اع لكان��ت يف و�س��ع خرج��ت 
في��ه عن طور الإن�س��انية متاما ولكن��ا قطيعا من 
احليوان املتوح�س ال�س��ائع يف الغابات القاحلة 
فم��ا اأعظم نعمة اهلل علينا ولطفه حني ا�س��تنقذنا 
من م�س��ري نهايته احلتمية جهنم وهياأ لنا �سبيل 
اخل��ري والنجاة ال��ذي يو�س��لنا اإن �س��رنا عليه 
والتزمنا به جنته ور�س��وانه يف الآخرة وي�سمو 

به ون�سعد به يف احلياة الدنيا.

َن( ْلَعامَلِ ) َوَما َأْرَسْلَناَك ِإاَلّ َرْحَمًة ِلّ
اإن العن��وان العظي��م للر�س��الة والر�س��ول هو 

الرحمة قال اهلل �سبحانه وتعالى ) َوَما اأَْر�َسْلَناَك 
��نَي( وه��ذه الرحم��ة ينع��م به��ا  اإَِلّ َرْحَم��ًة ِلّْلَعامَلِ
الإن�س��ان اإذا هو قبلها وتفاعل معها وا�س��تجاب 
له��ا، الق��راآن الك��رمي بهدي��ه العظي��م وتعليماته 
النافعة رحمة لاإن�س��ان ورحم��ة للمجتمع الذي 
يهت��دي ب��ه فيما ي�س��نعه من اأثر عظي��م يف نف�س 
الإن�س��ان �س��موا وزكاًء وطه��را يخل���س النف�س 
الب�س��رية من الأثر ال�سيئ لل�سال الذي ي�سقيها 
ويعذبه��ا ويحوله��ا اإل��ى نف���س �س��ريرة حقودة 
م�س��حونة دنيئة خ�سي�س��ة منحط��ة حتمل نزعة 
ال�سر والإجرام وتفقد ال�سعور الإن�ساين الفطري 
الرحيم واملح��ب للخري والتواق ملكارم الأخاق 
والعطوف��ة بالرحم��ة وحينه��ا يتحول الإن�س��ان 
اإلى جمرم يف �س��لوكه وظامل يف معاملته ومنحط 
يف نف�س��يته ودينء يفرط يف �سرف نف�سه زيزقعها 
يف الفاح�س��ة واملنكر واإن الق��راآن الكرمي الوثيقة 
الإلهية املت�س��منة للر�سالة الذي اأتى به وحترك 
ب��ه وهدى واهتدى به خامت الأنبياء ر�س��ول اهلل 
حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم اأر�سى للمجتمع 
وروابط��ه  ومعامات��ه  عاقات��ه  يف  الب�س��ري 
دعائ��م الرحم��ة والرتاحم فاأم��ره بالعدل ونهيه 
ع��ن الظلم رحم��ة واأم��ره بالإح�س��ان ونهيه عن 
الإ�س��اءة رحمة واأمره باخلري ونهيه عن ال�س��ر 
رحم��ة ونظامه الت�س��ريعي بكل حال��ه وحرامه 
وه��و اأح��ل الطيبات وح��رم اخلبائث وامل�س��ار 
واملفا�س��د رحم��ة وتوجيهه للمجتمع الإ�س��امي 
اإل��ى التكافل فيم��ا بينه واأن يعط��ف الغني على 
الفق��ري والكب��ري عل��ى ال�س��غري والق��وي عل��ى 
ال�س��عيف رحمة باحلنان واخل��ري رحمة واأمره 
بالتع��اون على الر والتقوى ونهيه عن التعاون 
عل��ى الإث��م والع��دوان رحم��ة واأم��ره باحرتام 
كرام��ة الإن�س��ان رحمة وع�س��مة دمه وعر�س��ه 
وماله اإل بحٍق رحمة وتوجيهه املجتمع امل�س��لم 
اإلى م��ا يبنيه جمتمع��اً قوياً عزيزًا ح��رًا مقتدرًا 
عل��ى الدف��اع ع��ن نف�س��ه ومواجهة قوى ال�س��ر 
وحماية دينه وعر�س��ه واأر�س��ه رحمة وهدايته 
لاإن�س��ان اإلى اهلل لينعم يف اإح�سا�س��ه يف وجدانه 
بالق��رب م��ن اهلل وي�س��عر وياأن�س باهلل وي�س��تمد 
من��ه هدايته وعونُه وف�س��لُه العظيم والوا�س��ع 
وي�س��عر ب�س��لة عبوديت��ه هلل ب��اهلل رحم��ة واأي 
رحمة وتقدميه الب�سرية الكافية والوعي العايل 
عن احلياة والنا�س والأحداث وال�س��ن مبا يقي 
الإن�سان من مهاوي الردى وال�سال رحمة وكل 
تعليمات��ه وهدي��ه رحمة ودللتُه على ال�س��راط 
امل�س��تقيم ال��ذي منته��اه وغايت��ه ر�س��وان اهلل 
وم�س��تقر رحمته اجلنة التي عر�سها ال�سماوات 
والأر�س مبرافق��ة الأنبياء وال�س��احلني رحمة 
وجنات��ُه من جهنم والع��ذاب يف الدنيا والآخرة 
رحم��ة ولذل��ك ق��ال اهلل تعال��ى: )َوَه﴾َذا ِكَت��اٌب 
ُقوا َلَعَلُّكْم ُتْرَحُموَن(  ِبُعوُه َواَتّ اأَنَزْلَناُه ُمَباَرٌك َفاَتّ
اإن الكفيل بح�س��ول املجتمع الإ�سامي على هذه 
الرحم��ة يف الدني��ا والآخرة جمتمع��اً وفردًا هو 
بالتفاع��ل والتج��اوب مع ه��ذه الرحم��ة متمثلًة 
يف نبي الإ�س��ام ر�س��ول اهلل حممد �س��لى و�س��لم 
عليه وعلى اآله مبنهجه ور�س��الته التي ت�سمنها 
القراآن وحركته بالر�سالة التي قدم فيها الأ�سوة 
اله��ادي  املرب��ي  واملزك��ي،  واملعل��م  والق��دوة 
ال��ذي  الأول  الأم��ة جترب��ة جمده��ا  لت�س��تعيد 
ا�ستنقذها به نبي اهلل من جحيم اجلاهلية الأولى 
ي��وم كانت قد فقدت الرحمة لدرج��ة واأد البنات 
وقت��ل الأبن��اء لأتف��ه الأ�س��باب، ويوم ا�س��تباح 
الإن�سان كل �سيء يف اأخيه الإن�سان، وفقد جوهر 

اإن�سانيته.

االستنقاذ من اجلاهلية األخرى 
األكثر شرًا من اجلاهلية األولى

 والي��وم ل ب��د يف ال�س��تنقاذ م��ن اجلاهلي��ة 
الأخ��رى الأكرث �س��را م��ن اجلاهلي��ة الأولى من 
اإع��ادة الو�س��ل والعاق��ة والرابط��ة الإميانية 
برحم��ة اهلل املهداة لعباده، خ��امت اأنبيائه حممد 
�سلى اهلل و�سلم عليه وعلى اآله، واأول ما حتتاج 
اإليه الأمة يف ذلك معرفة هذه العاقة وما ينبغي 
اأن تق��وم عليه من التعظي��م والتوقري والتباع، 
فاهلل �س��بحانه وتعالى قد دم��ج يف القراآن الكرمي 

عاقتن��ا ب��ه بعاقتن��ا بر�س��وله، لنع��رف اأنه��ا 
عاق��ة اإمياني��ة فجعل طاعت��ه من طاعت��ه، قال 
جل �س��اأنه: )من يطع الر�س��ول فق��د اأطاع اهلل(، 
وجعل الإمي��ان به والتعظي��م والتقدي�س كذلك، 
ُروُه  ِ َوَر�ُس��وِلِه َوُتَعِزّ ق��ال تعالىLِلُّتوؤِْمُنوا ِب��اهلَلّ
��يًا( فدمج بني  ُحوُه ُبْكَرًة َواأَ�سِ ُروُه َوُت�َس��ِبّ َوُتَوِقّ
الت�س��بيح له �س��بحانه، وبني الن�سرة والتعظيم 
لر�س��وله حمم��د والإميان ب��ه وبر�س��وله، وقال 
تعالى: )لقد كان لكم يف ر�س��ول اهلل اأ�سوة ح�سنة 
مل��ن كان يرج��و اهلل والي��وم الآخ��ر وذك��ر اهلل 
كثريا(، فهلم يا اأمة الإ�س��ام اإلى نبي الإ�سام يف 
ر�سالته، يف حركته، يف جهاده، يف �سره، يف هدي 
قراآنه، هلم لتزكية النفو�س، فاهلل كلفه بتزكيتنا، 
هلم اإلى مكارم الأخ��اق، فهو بعث ليتمم مكارم 
الأخ��اق، هلم اإلى الرحم��ة والتعاون على الر 
والتقوى والتوا�س��ي باملرحمة، هلم اإلى الثبات 
يف مواجه��ة التحديات، وهلم يا مين الإميان ويا 
اأحفاد الأن�س��ار لتنمية القيم الإميانية وتر�سيخ 
املب��ادئ الإمياني��ة وتعزيز الرواب��ط الإميانية 
وتتميم م��كارم الأخ��اق، وتق��دمي النموذج من 
جديد كما النموذج الأول من اأجدادنا الأن�س��ار، 
اَر َواْلإِمَي��اَن ِم��ن َقْبِلِه��ْم  ُءوا ال��َدّ )َواَلِّذي��َن َتَب��َوّ
ُدوِرِهْم  وَن َمْن َهاَجَر اإَِلْيِهْم َوَل َيِجُدوَن يِف �سُ ُيِحُبّ
ا اأُوُتوا َوُيوؤِْثُروَن َعَلى﴾ اأَنُف�ِس��ِهْم َوَلْو  َّ َحاَج��ًة مِمّ
��ٌة ﴾( تق��دمي النم��وذج ال��ذي  ا�سَ َكاَن ِبِه��ْم َخ�سَ
قدم��ه الأجداد فقال عنهم ر�س��ول اهلل �س��لى اهلل 
عليه وعلى اآله و�س��لم: “اإنكم ما علمتم، تكرثون 
عند الفزع”، رجال مواقف، رجال �سمود، رجال 
�س��جاعة واأه��ل مب��ادئ، “تك��رثون عن��د الفزع 
وتقل��ون عن��د الطم��ع”، نفو���س زكي��ة وعفيفة، 
لي�س��ت اأ�س��رية للطمع وال��ذل، تق��دمي النموذج 
املوؤم��ن العزيز بعزة الإمي��ان، واحلكيم بحكمة 
الق��راآن، تقدمي النموذج املحب هلل ولر�س��ول اهلل 
ومل�سوؤوليته املقد�سة فوق كل حمبوب ومرغوب 
لتحقي��ق م�س��داقية الإميان، حينما قال ر�س��ول 
اهلل �س��لى اهلل عليه وعلى اآله: “ل يوؤمن اأحدكم 
حت��ى اأكون اأحب اإليه من نف�س��ه واأهله والنا�س 
اأجمع��ني”، وتعزي��ز ارتب��اط ال���لء ال�س��ادق 
الرا�س��خ لر�سول اهلل الذي وليته علينا كموؤمنني 
فوق وليتنا على اأنف�سنا، )النبي اأولى باملوؤمنني 
من اأنف�س��هم(، لتقدمي النموذج الأول الذي حمل 
راية الإ�سام، راية احلق، راية احلرية والعدل 
والكرامة، نا�س��را وم�سحيا، ومعطيا وجماهدا 
حتى قامت لاإ�س��ام دولته ولاأمة كيانها الكبري 

ولاإ�سام احلق �سيادته، وللعدل حكمه.

الشعب اليمني يوجه قرن الشيطان
واإن �س��عبنا ال��ذي دع��ا ل��ه الر�س��ول بالركة 
جلدي��ر به��ذا ال�س��رف، اأهل له��ذا الف�س��ل، وهو 
الي��وم يواجه ق��رن ال�س��يطان، ومنب��ع الزلزل 
والف��ن املعت��دي الباغ��ي الأثي��م، ال��ذي حترك 
حت��ت الراي��ة واملظل��ة الأمريكي��ة غ��ري حمرتم 
لاإ�س��ام ول حلرمة امل�سلمني، وغري غريب على 
النظ��ام ال�س��عودي بولئ��ه لأمري��كا وبعقيدت��ه 
الوهابي��ة ه��ذا النح��راف الذي و�س��ل ب��ه اإلى 
درجة اإدخال ال�س��هاينة اإلى م�س��جد ر�سول اهلل 
�سلى اهلل و�س��لم عليه وعلى اآله وتدني�س مقامه 
العظي��م بدخولهم اإلي��ه واإلى تدم��ري قر والدة 
ر�سول اهلل ال�سريفة امل�س��ونة اآمنة بالديناميت، 
واإل��ى حتويل منزل اأ�س��رته ال��ذي ولد فيه مبكة 
وكان معلم��ا واأث��را تزوره الأمة ط��ول تاريخها 
اإلى حمام واهلل امل�ستعان، واإلى اعتبار التعظيم 
لر�س��ول اهلل �س��لى اهلل عليه واآله و�س��لم �س��ركا، 
العق��اب علي��ه بالقت��ل، واإمن��ا تعظي��م ملوكه��م 
واأمرائه��م وتعظي��م ترامب يوم اأت��ى اإليه جائز 
لي�س بدعة ولي�س �سركا بالن�سبة لهم، غري غريب 
عل��ى هوؤلء �س��لوكهم الوح�س��ي الفاق��د للرحمة 
بق��در بعده��م ع��ن رحم��ة اهلل امله��داة للعاملني، 
منهج��ه  يف  واآل��ه  علي��ه  اهلل  �س��لى  اهلل  ر�س��ول 
واأخاقه، وعطف��ه وحنانه، فكان��وا يف عدوانهم 
عل��ى بلدن��ا الذين ا�س��تباحوا كل �س��يء، فقتلوا 
الآلف املوؤلفة من الأطفال والن�س��اء وي�س��عون 
اإلى جتويع �س��عبنا، ون�س��روا الأوبئة واأهلكوا 
احلرث والن�س��ل، ومل يدع��وا حرمة من حرمات 
اهلل اإل انتهكوها، ول ظلما ول جرما اإل وفعلوه، 

و�س��عبنا باإميان��ه باهلل ور�س��وله وكتابه �س��امد 
ثابت �سابر، ومعني باملزيد من ال�سر والثبات، 
وقد قطع �سوطا كبريا يف ت�سديه للعدوان، وكبد 
املعتدين خ�س��ائر كبرية، وحطم اهلل ب�س��ر هذا 
ال�سعب املظلوم وت�سحياته العظيمة كرياءهم 
وغرورهم، واإن عاقبة ال�س��ر الن�سر، والثبات 

على احلق الفرج، والعاقبة للمتقني.

املب��ارك،  الي��وم  ه��ذا  يف  كلمتن��ا  خت��ام  ويف 
واملنا�سبة املجيدة املباركة نوؤكد على التايل:

الإ�س��امية  بهويت��ه  �س��عبنا  مت�س��ك  اأول: 
وحريته وكرامته وا�س��تقاله، ورف�س��ه القاطع 
لكل حماولت الن�س��اخ به اإلى ح�س��ن العمالة 
والنف��اق، وحم��اولت اإرغام��ه عل��ى التفري��ط 
لأمري��كا  والرته��ان  وا�س��تقاله،  ب�س��يادته 
واإ�س��رائيل م��ع ق��وى العمالة واخليان��ة وعلى 

راأ�سها النظام ال�سعودي والنظام الإماراتي.
ثاني��ا: مت�س��ك �س��عبنا بق�س��ايا اأمت��ه وعل��ى 
يف  واملقد�س��ات  الفل�س��طينية  الق�س��ية  راأ�س��ها 
ال�س��ريف  الأق�س��ى  راأ�س��ها  وعل��ى  فل�س��طني 
وت�س��امنه الدائم مع ال�س��عب الفل�سطيني الذي 
يتعر�س اليوم ملوؤامرة كبرية لت�س��فية ق�س��يته 
ب�س��كل مك�س��وف ومف�س��وح، يتول��ى ك��ر هذه 
املوؤامرة ال�س��يطانية النظام ال�سعودي، وبع�س 
الأنظم��ة العربي��ة يف خدمة جمانية لإ�س��رائيل، 
ونوؤكد م��ن جديد وقوفنا ال�س��ادق مع املقاومة 
الفل�س��طينية واللبنانية يف الت�سدي لأي عدوان 

اإ�سرائيلي جديد.
ثالث��ا: نب��ارك ل�س��عبنا العزيز مبنا�س��بة يوم 
اجلاء ال�30 من نوفمر ونعتره منا�سبة مهمة 
لا�س��تنها�س لل�س��عب للت�س��دي للغ��زاة اجلدد 
وطرد املحتلني، كما نوؤكد على الأهمية الق�سوى 
لأن يحظ��ى اأحرار اجلنوب وهم كرُث بامل�س��اندة 
والدع��م من الدول��ة وم��ن املكونات ال�سيا�س��ية 
وم��ن اأبن��اء ال�س��عب يف املناط��ق احل��رة، واإذا 
توف��ر لهم ه��ذا الدعم، وحظ��وا بهذه امل�س��اندة 
فه��م باعتمادهم على اهلل منت�س��رون ومقتدرون 
على حترير كل �س��ر يف اجلنوب، وهكذا اأي�س��ا 
ال�س��جعان  ال�س��رقية،  املناط��ق  يف  الأح��رار 
الأوفياء، الذين اإن قدمت لهم امل�ساندة الازمة، 

لن يتوانوا من حترير اجلهة ال�سرقية.
رابع��ا: اأن�س��ح قوى الع��دوان وعلى راأ�س��ها 
النظ��ام ال�س��عودي بالتوق��ف عن ه��ذا العدوان 
الظامل واإدراك خماطرة ا�ستمرارهم يف العواقب 
الوخيم��ة عليهم بعد اأن جتل��ى ذلك اإلى اليوم يف 
و�س��عهم ال�سيا�سي والقت�س��ادي والأمني، كما 
نوؤكد لكل الأح��رار يف اجلزيرة العربية اأننا اإلى 
جانبه��م، واأن اأيدين��ا ممدودة مل�س��اندتهم �س��د 
ذلك النظ��ام الظامل الطائ�س، الذي يتزايد �س��ره 
وتتفاقم امل�ساكل والأزمات والفن التي ي�سنعها 

يوما بعد يوم.
خام�س��ا: نحذر قوى العدوان من ال�س��تمرار 
يف اإغ��اق املنافذ ومن �س��منها مين��اء احلديدة، 
ونوؤك��د عل��ى حقن��ا يف الإق��دام عل��ى خط��وات 
ح�سا�س��ة اإذا ا�س��تمروا يف ذل��ك، ونح��ن نع��رف 
مكان الوجع ال�سديد التي ميكن اأن ن�ستهدفها اإذا 

ا�ستمر اإغاق املنافذ.
الهتم��ام  �س��رورة  عل��ى  نوؤك��د  �ساد�س��ا: 
مواجه��ة  يف  ال�س��ف  وح��دة  عل��ى  باحلف��اظ 
الع��دوان، واأن تك��ون الأولوي��ة للجمي��ع هي يف 
التح��رك اجلاد وال�س��ادق للت�س��دي ل��ه فعليا، 
ولي�س فقط بالكام، كما نحذر من م�ساعي بع�س 
املخرتقني لبع�س القوى واملكونات لإثارة الفن 
الداخلية لت�س��هيل مهمة الع��دو يف الحتال بعد 

ف�سله الذريع لأكرث من عامني ون�سف العام.
�س��ابعا: نحث على العناية الق�سوى بالتكافل 
الجتماعي، ورعاية الفقراء واملحتاجني، �سيما 
م��ع ظ��روف الو�س��ع احل��ايل نتيجة للع��دوان، 
والذي تفاقمت فيه املعاناة القت�سادية، ويعاين 
البع�س لدرجة املجاعة، ويف ظروف كهذه تعظم 
امل�س��وؤولية ويكر ال�سرف، ويت�ساعف الأجر يف 
الرحمة باملعانني، قال اهلل �سبحانه وتعالى:)َفَا 
اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة . َوَما اأَْدَراَك َما اْلَعَقَبُة . َفُكّ َرَقَبٍة . 
اأَْو اإِْطَعاٌم يِف َيْوٍم ِذي َم�ْس��َغَبٍة . َيِتيًما َذا َمْقَرَبٍة . 

َبٍة( اأَْو ِم�ْسِكيًنا َذا َمرْتَ

والرسول  للرسالة  العظيم  العنوان 
ه���و ال��رح��م��ة وه�����ذه ال��رح��م��ة ينعم 
بها اإلنسان اذا قبلها وتفاعل معها 

واستجاب لها

تعظيم آل سعود لترامب وملوكهم 
واج��ب أم��ا تعظيم رس��ول الله فهو 

بدعة بالنسبة إليهم

بهويته  شعبنا  مت��س��ك  ع��ل��ى  ن��ؤك��د 
اإلس������الم������ي������ة وح�����ري�����ت�����ه وك�����رام�����ت�����ه 
واس���ت���ق���الل���ه ورف�������ض االن�����س�����الخ ب��ه 
إل����ى االرت����ه����ان ألم���ري���ك���ا واس���رائ���ي���ل 
السعودية  واخليانة  العمالة  وق��وى 

واإلماراتية

ن����ؤك����د ع���ل���ى ت���ض���ام���ن���ن���ا ال���ك���ام���ل م��ع 
يتعرض  الذي  الفلسطيني  الشعب 
قضيته  لتصفية  شيطانية  ملؤامرة 

يقودها النظام السعودي

جن����دد ت��أك��ي��دن��ا ع��ل��ى ال����وق����وف إل��ى 
ج�����ان�����ب امل�����ق�����اوم�����ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة 
ح����رب  أي  وج��������ه  ف������ي  وال����ل����ب����ن����ان����ي����ة 

إسرائيلية

االستمرار  من  العدوان  قوى  أنصح 
ف������ي������ه وخ�����������ط�����������ورة اس������ت������م������راره������م 
ب���ال���ع���واق���ب ال��وخ��ي��م��ة ع��ل��ي��ه��م على 

املستوى السياسي واالقتصادي
االستمرار  من  العدوان  قوى  نحذر 

في إغالق املنافذ

..؟ الناس  ارواح  استرخاص  و  البغي  متارس  التي   ، التدين  تدعي  التي  االنظمة  هذه  من  املتجبرة  و  املتكبرة  القوى  واقع  في   ، اليوم  االحسان  و  العدل  هو  • اين 

ثامنا: ناأم��ل املراجعة املفيدة العاجلة بني 
املكونات ال�سيا�س��ية لل�س��عي ملعاجل��ة الأداء 

احلكومي مبا يلزم.
ال�س��تمرار يف دع��م  نوؤك��د عل��ى  تا�س��عا: 
اجلبه��ات بالرج��ال والإمكان��ات حت��ى دح��ر 

العدوان، وحترير املحتل من الباد.
واأخ��ريا: اأتوج��ه اإلى اهلل تعال��ى اأن يكتب 
اأجرك��م عل��ى هذا احل�س��ور امل�س��رف الكبري 
واحل�س��ار،  الع��دوان  ظ��روف  م��ن  بالرغ��م 
ون�س��األه تعال��ى اأن يكت��ب ل�س��عبنا الن�س��ر، 
ول�س��هدائنا الرحمة، وجلرحانا ال�س��فاء، واأن 
يفرج عن الأ�س��رى، واأن يكتبنا يف ال�ساحلني 
م��ن عباده، املتبعني لنبي��ه، واأن يجزي نبينا 

عنا خري اجلزاء.
الله��م �س��ل و�س��لم وب��ارك وترحم وحتن 
على �س��يدنا حممد وعلى اآله الطاهرين، واآخر 

دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني،
وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته؛؛
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“براف��دا”  �س��حيفة  ذك��رت 
العتق��الت  �سل�س��لة  اأن  الرو�س��ية 
يف  وامل�س��وؤولني  لاأم��راء  الأخ��رية 
اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية ب��ددت 
ال�س��الة  يف  ال�س��تقرار  اأ�س��طورة 
ويج��ري  الريا���س،  يف  احلاكم��ة 
يف ال�س��عودية �س��راع عني��ف عل��ى 

ال�سلطة داخل العائلة املالكة.
وم��ع  اأن��ه  ال�س��حيفة  واأ�س��افت 
ذل��ك، ف��اإن التهدي��د احلقيق��ي لاأمن 
ه��و اأن البل��دان املجاورة اأ�س��بحت 
ال�س��رق  للنف��ط يف  الرئي���س  املنت��ج 
الأو�س��ط. وعلى وجه اخل�س��و�س، 
اإي��ران، الت��ي ل تقيم معه��ا الريا�س 
م��ن  تزي��د  دبلوما�س��ية،  عاق��ات 
قوته��ا ب�س��رعة عل��ى ح��دود اململكة 
العربي��ة ال�س��عودية.. فم��ن ناحية، 
تعزز طهران وجودها الع�س��كري يف 
�س��وريا، ول ت�س��تبعد حت��ى اإن�س��اء 
قاع��دة ع�س��كرية له��ا هن��اك. وم��ن 
ناحية اأخ��رى، “حزب اهلل” املدعوم 
م��ن اإيران يوؤث��ر ب�س��كل متزايد على 
احلياة ال�سيا�س��ية يف لبن��ان، ولي�س 

م��ن قبي��ل ال�س��دفة، اأعل��ن رئي���س 
�س��عد احلري��ري  اللبن��اين  ال��وزراء 
ا�س��تقالته خال زي��ارة قام به��ا اإلى 
الريا�س، واتهم اإيران و”حزب اهلل” 
مبحاولة زعزعة ا�ستقرار الو�سع يف 

لبنان.
ولفت��ت ال�س��حيفة النتب��اه اإل��ى 
اأن، ال�س��راع يف اليمن الذي ت�س��ارك 
فيه ال�سعودية ما يزال م�ستمرا. ويف 
هذا البل��د، ما تزال احل��رب الأهلية 
م�س��تمرة منذ ع��دة �س��نوات، والتي 

نهايته��ا غري معروف��ة ونتائجها غري 
وا�س��حة. وعل��ى الرغ��م م��ن قي��ام 
بعملي��ة  العربي��ة  ال��دول  حتال��ف 
ع�سكرية يف اليمن على نطاق وا�سع، 
ال�س��راع  احلوثي��ون  يوق��ف  مل 
امل�س��لح. ويف اأوائل اأكتوبر/ ت�سرين 
الأول دقت الريا�س ناقو�س اخلطر: 
احلوثيون وجهوا �سربة �ساروخية 

اإلى عا�سمة ال�سعودية.
عل��ى الرغم م��ن اأن ق��وات الدفاع 
اإ�س��قاط  م��ن  متكن��ت  ال�س��ع�دية 

ال�س��واريخ، اأ�س��بح هن��اك �س��كوك 
جدي��ة اأنه يف حال هجوم �س��اروخي 
وا�سع النطاق على الريا�س فاإنها لن 
تك��ون قادرة عل��ى حماية اأرا�س��يها 
م��ن اأي ع��دوان خارج��ي. وبحث��ت 
م��ن  التق��ارب  اإمكاني��ة  الريا���س 
اإ�س��رائيل يف جم��ال اإن�س��اء منظومة 
نظ��ام  فيعت��ر  �س��اروخي:  دف��اع 
الإ�س��رائيلي  ال�س��اروخي  الدف��اع 

الأكرث فعالية يف العامل.
ال�س��اروخي  الدف��اع  ونظ��ام   
جمم��ع  ه��و  الرئي�س��ي  الإ�س��رائيلي 
ت�س��ميم  مت  احلديدي��ة”.  “القب��ة 
ال�س��واريخ  لعرتا���س  النظ��ام 
التكتيكي��ة غري املوجهة على بعد من 

4 اإلى 70 كم.
والأه��م م��ن ذل��ك كل��ه، اململك��ة 
العربي��ة ال�س��عودية مهتم��ة بالتعلم 
من التجربة الإ�س��رائيلية يف مكافحة 
تهديد ال�س��واريخ، ويف هذا ال�س��دد 
النظ��ام  ال�س��عودية  ت�س��رتي  ق��د 

الإ�سرائيلي “القبة احلديدية”.

قال الرئي�س ال�س��وداين امل�س��ري عمر ح�س��ن الب�س��ري، اإنه 
اطلع �سخ�سيا على خطط ع�سكرية لغزو منطقة اخلليج.

وك�س��ف الب�س��ري لرنامج “ق�س��ارى الق��ول” على قناة 
رو�س��يا الي��وم، تفا�س��يل غري م�س��بوقة حول كيفي��ة اإعداد 
البنتاغ��ون تل��ك اخلط��ط يف الثمانينيات، لكونه �س��ابطا يف 
القوات امل�س��لحة ال�س��ودانية وتلقى تدريبات��ه يف الوليات 
املتح��دة اإّب��ان حقب��ة الرئي���س ال�س��وداين ال�س��ابق جعف��ر 
من��ريي.. واأك��د الب�س��ري اأن “الأمريكي��ني كان��وا ينتظرون 

الفر�سة لحتال املنطقة وقد وفرها لهم �سدام ح�سني”.

»�س��وفان«  جمموع��ة  اأ�س��ارت 
لا�ست�س��ارات المنية وال�ستخباراتية 
اأن الكارث��ة الن�س��انية يف اليم��ن  اإل��ى 
اقرتبت الى »نقطة التحول« الى كارثة 
مكتملة، بينما ل تظهر اي موؤ�سرات على 

حل �سلمي او تخفيف حدة احلرب.
اإن  تقري��ر  يف  املجموع��ة  وقال��ت 
ال�سعودية اخفقت يف حتقيق اي هدف 
يف اليم��ن، اذ انه��ا عالق��ة يف م�س��تنقع 
هناك وغري قادرة على هزمية ان�س��ار 
اهلل. كم��ا لفتت الى ان عاقات ان�س��ار 
اهلل باإي��ران ه��ي اقوى مم��ا كانت عليه 
قب��ل احلرب، وال��ى ان اي��ران عززت 
نفوذها يف اليم��ن بينما تنظيم القاعدة 

يتو�سع يف الباد.
واأ�ساف التقرير اأن الغارات اجلوية 
ال�س��عودية  تق��وده  ال��ذي  للتحال��ف 
�ستت�سبب باملزيد من ال�سحايا املدنيني 
ويف نف���س الوقت لن تغري الو�س��ع على 

الر�س.
املجموع��ة تابعت اأنه و بينما ت�س��ع 
الوليات املتحدة دعمها للتحالف الذي 
تقوده ال�س��عودية يف اطار ا�سرتاتيجية 

حماربة الرهاب، ال ان احلرب حقيقة 
ت�ساعد تنظيم القاعدة.

وا�س��ارت ال��ى ان جمل���س الن��واب 
المريك��ي ق��د �س��وت بغالبية �س��احقة 
موؤخ��رًا ل�س��الح م�س��روع قان��ون غ��ري 
ملزم يعتر ان قانون اعطاء ال�ساحية 
للرئي���س با�س��تخدام القوة الع�س��كرية 
ال��ذي �س��در ع��ام 2001 بع��د هجمات 
احل��ادي ع�س��ر م��ن ايل��ول )املع��روف 
بقان��ون AUMF(، ل يجي��ز الدع��م 
عل��ى  للح��رب  اللوج�س��تي  المريك��ي 

اليمن.
الق��رار  م�س��روع  ان  ال��ى  ونبه��ت 
ال��دور  بوق��ف  يطال��ب  ل  املذك��ور، 

الع�س��كري المريك��ي يف اليم��ن، ال انه 
اع��رتف علناً بالدعم المريكي للتحالف 
الذي تقوده ال�سعودية، وبنف�س الوقت 
يق��ول ان الكونغر���س مل يعط تفوي�س��اً 
با�س��تخدام القوة الع�س��كرية �س��د اي 
جماع��ة يف اليمن �س��وى تنظيم القاعدة 

و حلفائه.
و بينم��ا لف��ت التقري��ر ال��ى ان��ه مل 
ام��ام  مماث��ل  قان��ون  م�س��روع  ُيط��رح 
اأن  اإل  الآن،  حت��ى  ال�س��يوخ  جمل���س 
الدعم ال�ساحق ل�سالح م�سروع القانون 
يف جمل�س النواب المريكي موؤ�سر على 
اأن البع�س يف الكونغر�س اأ�س��بح يدرك 

بوجود دور اأمريكي يف ماأ�ساة اليمن.

�س��لطت مقالة ن�س��رتها �س��حيفة ”نيويورك 
اخلمي���س)16  الأمريكي��ة  تامي��ز“ 
نوفمر 2017( ال�سوء على م�ستقبل 

الإرهابي��ني يف العامل عقب ما ي�س��مى 
الت��ي  ال�س��عودية  ب�“الإ�س��احات“ 

اأطلقها ويل العهد ال�س��عودي حممد بن 
�سلمان موؤخرا.

”اإن  عن��وان:  حمل��ت  الت��ي  املقال��ة 
يح��دث  م��اذا  ال�س��عودية..  اأ�س��لحت 

لاإ�س��اميني يف اأماك��ن اأخ��رى؟“ كتبه��ا 
كامل داود وا�ستعر�س فيها تاريخ ن�سوء 

اململك��ة العربية ال�س��عودية وحتالفها مع 
الوهابية.

الكات��ب ابت��داأ مقالت��ه بالإ�س��ارة اإلى ر�س��م 
كارت��وين لفنان جزائري اعتره يخت�س��ر واقع 
العائل��ة ال�س��عودية، اإذ احت��وى الر�س��م عل��ى 
ت�س��وير للملك ال�س��عودي وهو يعلن بيد عزمه 
على مكافحة الإرهاب، فيما يوجه بندقية بيده 
الثانية نحو راأ�سه. وقال الكاتب ”اإن ال�سعودية 
تنتج وتدعم وترعى وتغدي الإ�س��امويه التي 

تهدد اأ�س�سها وم�ستقبلها“.
واأو�س��ح الكات��ب اأن ذل��ك ح�س��ل بعد ثاثة 
ق��رون م��ن التحال��ف ب��ني العائل��ة ال�س��عودية 
واملوؤ�س�س��ة الديني��ة الوهابية، م�س��ريا اإلى اأن 
حممد بن �س��عود �س��كل يف الع��ام 1744 حتالفا 
م��ع حممد ب��ن عبد الوه��اب، واأن�س��اأ اأول دولة 
ملكية يف �س��به اجلزيرة العربية ” فمن ناحية، 
كان��ت هن��اك عائلة �س��عود، حتك��م الباد بحق 
ال��دم واخلاف��ة، وم��ن ناحي��ة اأخ��رى، كان��ت 
هن��اك الوهابية، وهي ن�س��خة متطرفة جدا من 

 ، م“ �س��ا لإ ا
ورج��ال  العائل��ة  اأن  مو�س��حا 
دين احت��دوا معا على مدى عقود فوق عائدات 
النف��ط وال�س��رعية امل�س��تمدة م��ن الق��رب م��ن 

اأقد�س املواقع الإ�سامية.
واأك��د الكات��ب عل��ى اأن الوهابية ه��ي الركن 
”امل�س��در  فه��ي  العامل��ي،  لاإره��اب  الأ�س��ا�س 
الآيديولوج��ي وامل��ايل لاإ�س��اميني واأدواته��م 
من امل�س��اجد الأ�س��ولية، و�س��بكات التلفزيون 
املكر�سة للتطرف، وخمتلف الأحزاب ال�سيا�سية 
يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل الإ�س��امي“. واعتر 
الكاتب اأن ال�س��عودية ”تغذي اليد التي تقتلها، 

رويدا رويدا وغريها من البلدان اأي�سا“.
ولف��ت الكات��ب اإلى اأن الغرب تلقى �س��ربات 
اأن يع��ي حج��م  كب��ريه م��ن الإرهابي��ني قب��ل 
ال�س��عوديني  الق��ادة  اأن  ال��ى  خطره��م، لفت��ا 
عندما كانوا ي�س��افحون ويبت�س��مون لنظرائهم 
الغربي��ني، كان��وا ي�ست�س��يفون الدع��اة الذي��ن 
يدعون مئات الآلف من النا�س اإلى “اجلهاد”.

يف  الإ�س��اح  اأن  الكات��ب  وراأى 
ال�س��عودية يبدو الآن ”�سروريا لكنه يف 
ذات الوقت م�س��تحيا“، مت�سائا ”كيف 
ميك��ن لاأ�س��رة املالك��ة اأن ترف���س دعم 
رجال الدين، وتوقف متويل ال�س��بكات 
الأ�س��ولية واإجراء ثورات اجتماعية؟ 
قائ��ا“ اإن ا�س��تقرار اململك��ة معر���س 
باأ�س��رها  للخط��ر، وبالت��ايل، املنطق��ة 

اأي�سا“.
جمي��ع  اأن  الكات��ب  واعت��ر 
�س��لمان  ب��ن  حمم��د  “اإ�س��احات” 
يف  يح��دث  م��ا  م�س��بها  باملخاط��ر،  حمفوف��ة 
ال�س��عودية الي��وم، م��ع الأخ��ذ بع��ني العتبار 
عمليات التطهري الأخرية �سد احلر�س القدمي؛ 
بث��ورة الق�س��ر وال�س��طرابات الديني��ة. كم��ا 
واأن وكل ذل��ك يتزامن م��ع حتذيرات احلكومة 
ال�س��عودية املتج��ددة ب�س��اأن اخلط��ر الإي��راين 
وتقاربه��ا م��ع اإ�س��رائيل، قائا ”ي��رى البع�س 
يف حممد بن �س��لمان الأمريكي��ة، رجل تقوده يد 

اأمريكية لتنظيف املنطقة“.
واختت��م الكات��ب مقالت��ه بالإ�س��ارة اإل��ى اأن 
تلك الإ�ساحات ال�س��عودية تلقي بظالها على 
“الإ�س��اميني” يف اأماك��ن اأخ��رى م��ن العامل، 
ي�س��عرون  الإ�س��اميني“  كل  ب��اأن  مو�س��حا 
بالقلق من كونه��م يتامى“، لفتا اإلى اأن اجلزء 
“الأم��ري”.  برك��ب  اللح��اق  يح��اول  املعت��دل 
لك��ن التي��ار الأ�س��ويل “قد يتحول �س��د اململكة 
ال�س��عودية للمطالبة بنوع جديد من ال�س��رعية 
– وي�سن نوعا من احلرب املقد�سة �سد الأر�س 

املقد�سة“.

متابعات صحفية

ك�س��فت �س��حيفة “ديل��ي مي��ل” الريطاني��ة يف تقري��ر 
ح�س��ري اخلمي�س )16 نوفمر 2017( اأن امللك ال�سعودي 
�س��لمان بن عبدالعزيز �سيتنحى عن احلكم الأ�سبوع املقبل 
وي�س��لم التاج لبنه حممد البالغ من العمر 32 عاما بعد اأن 
�سّن “الأمري” اعتقالت وا�سعة يف �سفوف العائلة احلاكمة 
بتهمة الف�س��اد، ت��اركا الأمراء ينامون عل��ى فر�س عارية يف 

فندق “ريتز” الفخم.
واأو�سحت ال�سحيفة ان م�سدرا مقربا من العائلة املالكة 
اأخره��ا باأن امللك ال�س��عودي يعتزم ال�س��تقالة الأ�س��بوع 
املقب��ل، معلن��ا ابن��ه “خليف��ة ل��ه”، ومكتفيا بلق��ب “خادم 
احلرم��ني ال�س��ريفني”، و�س��يلعب دورا م�س��ابها لدور ملكة 
بريطاني��ا. ولفتت ال�س��حيفة اإل��ى اأن حممد بن �س��لمان اأمر 
باعتقال اأكرث من 40 من اأمراء وم�س��وؤولني للتحقيق يف تهم 

بالف�ساد.

وو�س��فت ال�س��حيفة هذا اخلطوة بالأخ��رية فى عملية 
ال�ستياء على ال�سلطة التى قام بها حممد بن �سلمان.

ونقلت ال�س��حيفة عن م�س��در رفيع امل�ستوى اأنه مبجرد 
تتويج��ه كمل��ك “�س��يحول الأم��ري تركي��زه اإل��ى اي��ران”، 

متوقعة اأن ال�سدام الع�سكري معها اأمر ممكن.
اجلي���س  م�س��اعدة  عل��ى  �سيح�س��ل  “كم��ا  واأ�س��افت 
الإ�س��رائيلي ل�س��حق حزب اهلل املدعوم من اإي��ران”، وذلك 
وفق��ا للم�س��در اخلا���س.. وب��نّي امل�س��در اإن ربن �س��لمان 
�س��رب اإي��ران وح��زب اهلل”، خاف��ا  ب�س��رورة  “مقتن��ع 
لن�س��يحة م��ن �س��يوخ العائل��ة املالكة، لفت��ا اإل��ى اأن اأمري 
الكويت �س��باح الأحمد ال�س��باح يدعوه �س��را ب�س��بب ذلك 

ب�”الثور الهائج”.
ولفتت ال�سحيفة اإلى اأن خطة حممد بن �سلمان تقوم على 

اإ�سعال فتيل حرب اأهلية يف لبنان متّهد لتدخل اإ�سرائيلي.

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية:
امللك الس������عودي س������يتنّحى األس������بوع املقبل لصالح ابنه 

محمد الذي ينعته أمير الكويت ب�»الثور الهائج«

نيويورك تاميز األمريكية: 

محمد بن سلمان أداة بيد أمريكا لتنفيذ أجندتها في املنطقة

الس������عودية العربي������ة  اململك������ة  الروس������ية:  براف������دا  صحيف������ة 
تنش������ئ نظ������ام دف������اع صاروخ������ي حدي������ث مبس������اعدة إس������رائيل

مجموعة »صوفان« لالستشارات االمنية واالستخباراتية:

 السعودية أخفقت في حتقيق أي هدف في اليمن

قناة روسيا اليوم:

الرئيس السوداني يكشف عن خطط عسكرية لغزو اخلليج اأ�س��ار م�ست�سار الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك اأوباما 
اإل��ى اأنه من الطبيعي اأن يكون هناك حتذير من اخلارجية 
الأمريكي��ة بع��د اإط��اق �س��واريخ بالي�س��تية م��ن اليم��ن 

باجتاه اململكة ال�سعودية.
واأ�س��اف امل�ست�س��ار يف ت�س��ريحات نقلته��ا ع��دد م��ن 
الو�س��ائل الإعامي��ة ، اأن هن��اك تخ��وف وقلق م��ن زيادة 
عدد ال�س��واريخ الت��ي تطلق اإل��ى هناك..واأكد م�ست�س��ار 
اأوبام��ا اأن اخلارجية الأمريكية اأجرت تقييما وات�س��حت 
موؤ�س��راته ب��اأن هن��اك ق��درة بالن�س��بة لليمني��ني ليقوموا 

ب�سربات �ساروخية موؤثرة يف ال�سعودية.

قناة اجلزيرة :مستشار 
أوباما:

 هناك قدرة لليمنين بتوجيه 
ضربات صاروخية مؤثرة في 

السعودية

اخلير الى  تسعى  و  احلق  تنشد  مشروع  و  رسالة  ذات  امة  الى  االمة  يحول  و   ، الوعي  درجات  اعلى  االنسان  يعطي  الكرمي  • القرآن 
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اأكـــد ال�سيـــد عبدامللـــك بدرالديـــن احلوثـــي، اإن 
يف  ل�سخ�سيـــات  التابعـــة  امللي�سيـــات  اعتـــداءات 
املوؤمتـــر ت�رشفـــات ل مـــرر لهـــا، داعيـــا العقالء 
والوجاهـــات واملواطنـــني للتحلـــي باأعلى درجات 
امل�سوؤوليـــة و�سبط النف�س والتعـــاون مع اأجهزة 

الدولة.
وقـــال ال�سيـــد عبدامللك يف مقت�سبة لـــه: تفاجاأنا 
اليـــوم مبوجة من العتـــداءات تنفذها �سخ�سيات 
اإلـــى  م�ســـريا  العـــام،  ال�سعبـــي  للموؤمتـــر  تابعـــة 
اأنهـــا كانت قـــد بداأت يومـــي الأربعـــاء واخلمي�س 
بالتزامن مع املولد النبوي ال�رشيف، وا�سفا تلك 

الت�رشفات باأنه ل مرر لها على الإطالق.
واعتـــر اأن تلك الت�رشفات اخـــراق جنح فيه 
الأع�ســـاء بالتاأثـــري على بع�ـــس اأ�سحـــاب القرار 
هنـــاك وانزلقـــوا اإلى هـــذا التوجه اخلطـــر املخل 
بالأمـــن وال�ستقرار.. واأ�سار اإلـــى اأن اأنه مل يكن 
هنـــاك اأي اقتحام لأي من بيوتهم ومقارهم، ومع 
ذلـــك اعتدوا خـــالل الأربعـــاء واخلمي�س واجلمعة 
يف  ال�رشطـــة  �سيـــارات  وعلـــى  املواطنـــني  علـــى 
بع�ـــس ال�ســـوارع، واأ�سفرت تلـــك العتداءات عن 

ا�ست�سهاد وجرح 40 �سخ�سا.
واأكـــد  ال�سيـــد عبدامللك: مار�سنـــا اأعلى درجات 
�سبط النف�س ومل نتهور اأو ننزلق اإلى املواجهات 
الر�سميـــة  اجلهـــات  مـــع  نتابـــع  وكنـــا  والفتنـــة 
والعقـــالء يف حـــزب املوؤمتـــر.. واأ�ســـاف تفاجاأنا 
بهـــذا الت�ـــرشف الالم�ســـوؤول الـــذي يـــدل علـــى 
حالـــة اخراق غـــري طبيعية لهم، واأ�ســـاف اليوم 
يقومـــون بالعتداءات والدعـــوات لتخريب الأمن 

وال�ستقرار يف العا�سمة �سنعاء واأبعد من ذلك.
وتابع هم يف توجه عدائي ا�ستفزازي غري مرر 
اأبدا، داعيا اإلى الكف عن هذا التهور الالم�سوؤول 

والت�رشف الذي ل مرر له.
و�سدد على اأنه لي�س لهم اأي مرر فقد عاملناهم 
بالتفاهـــم والإخـــاء والتعـــاون وكانـــت اأولويتنـــا 
ملواجهـــة العدوان، واأكد اأننـــا اأحر�س النا�س على 
ا�ستقرار الأمن يف جميع اأرجاء اليوم، وخطوتهم 

اليوم م�سبوهة.
كما دعا العقالء والوجاهات واملواطنني للتحلي 
باأعلى درجات امل�سوؤولية و�سبط النف�س والتعاون 
مع اأجهزة الدولـــة الأجهزة الأمنية ل�سبط الأمن 
يف العا�سمـــة، واأل ي�ستجيبوا للدعـــوات املتهورة 
التـــي تهدف اإلى ن�ـــرش التخريب ون�ـــرش الفتنة.. 
اأ�ساف اأدعو عقالء وحكماء اليمن اإلى اأن يدخلوا 
يف دور رئي�ـــس لوقف تهـــور امليلي�سيات ويتحروا 
من هـــو الذي ي�سعى اإلى الفتنـــة ويتخذوا موقهم 

جتاه اأي طرف يتعنت.
واأكـــد  ال�سيـــد عبـــد امللـــك بـــدر الديـــن احلوثي 
علـــى اأن الدولـــة وموؤ�س�ساتهـــا معنيـــة بحفظ اأمن 
مـــن كافـــة الجتاهـــات مـــن اأن�ســـار اهلل واملوؤمتر 
جميـــع املواطنني، والتعاون مطلـــوب من العقالء 
ملنـــع  وي�سعـــون  واملواطنـــون  وال�سخ�سيـــات 

التخريب.
و�سدد على اأنـــه اإذا كانت هناك خالفات فيجب 
اأن حتـــل عر احلوار، داعيا العقـــالء والقبائل األ 
يقبلـــوا الدعـــوات امل�سبوهة التي تخـــدم العدوان 
واأكر م�ستفيد. و�سدد اإذا اأ�رشت تلك امليلي�سيات 

علـــى التهـــور والقتـــال والتخريـــب اإذا مل تقبـــل 
بالن�سح فعلى اجلميع التعاون ل�سبط الأمن.

وخاطـــب امللي�سيـــات بقولـــه عملكـــم م�سبوه مل 
تكن هنـــاك اقتحامات ومل نر منكـــم ل رجوله ول 
�رشف عندما قام عبدربه باقتحام امل�سجد والقناة 

التابعة له وكنتم كالأرانب ال�سعيفة.
اأين حر�سكم علـــى الوطن والأمن وال�ستقرار 
عندما تثريون الفو�سى والعـــدو ي�ستهدف البلد، 
اذا كنتـــم متلكـــون ذره من احلر�ـــس على املواطن 
فالأمـــن وال�ستقـــرار يثبـــت ذلك، م�ســـريا اإلى اأن 
الجتاه الفتنوي ل يراعي امل�سلحة العليا للوطن.
ونا�ســـد زعيم حـــزب املوؤمتـــر باأن يكـــون اأعقل 
واأر�ســـد واأن�سج من تهـــورات امليلي�سيـــات، واأن 
يتفاعـــل اإيجابيـــا مـــع كل اجلهـــود الراميـــة اإلـــى 
وقف هذا التهور وهذه الفتنة، واأن يف�سح املجال 

للعقالء ليكنوا مع احلقيقة �سد املعتنني.
وحذر بجد من ال�ستمـــرار يف امل�سار الفتنوي، 
كمـــا  م�سوؤولياتهـــا،  حتمـــل  اإلـــى  الدولـــة  دعيـــا 
اإلـــى جانـــب الأمـــن  دعـــا املواطنـــني اأن يكونـــوا 
وال�ستقـــرار، ودعـــا كافـــة اأبنـــاء القبائـــل اإلى اأن 
واأل  وال�ستقـــرار،  الأمـــن  اإلـــى جانـــب  يكونـــوا 

ينجروا اإلى الفنت.
واأ�ساف ليحتكم املوؤمتر معنا اإلى العقالء ومن 
اأبناء املوؤمتر ومن كافة اأبناء البلد ويتحمل اخلطاأ 
من يحكم عليـــه، م�سددا على التعاون من اجلميع 
مـــع الدولة وحفظ الأمن وال�ستقرار يف العا�سمة 

وكافة املناطق

السيد القائد: تفاجئنا مبوجة من االعتداءات اسفرت عن
استشهاد وجرح 40 شخصًا، وهذا التصرف مشبوه يخدں العدوان

االمة واقع  في  والفنت  االختالف  و  االنحراف  بدأ  ثم   ، اخالقه  و  مبنهجه  اله  و  عليه  الله  صلوات  محمد  سيدنا  مرحلة  هي  البشرية  تاريخ  في  مرحلة  • ارقى 

ذل�������ك ح�������ص�������ل  ق����������د  ي��������ك��������ون  أن  ن�������ت�������ح�������دى  ن�������ح�������ن  ال��������ب��������ي��������وت  أو  ال���������ع���������ب���������ادة  دور  ب�������اق�������ت�������ح�������ام  ال�����������ت�����������ذرع   >
< ن�����ح�����ن أح������������رص ال��������ن��������اس ع�����ل�����ى اس�������ت�������ق�������رار ال��������وض��������ع ال�������داخ�������ل�������ي واس��������ت��������ق��������رار األم������������ن ف��������ي ص����ن����ع����اء

< ال���ت���ذرع ب��اق��ت��ح��ام دور ال��ع��ب��ادة أو 
ال��ب��ي��وت ن��ح��ن ن��ت��ح��دى أن ي��ك��ون قد 

حصل ذلك

ال��ن��اس على استقرار  < نحن أح��رص 
الوضع الداخلي واستقرار األمن في 

صنعاء

<خ��ط��وت��ه��م ال��ي��وم خ��ط��وة مشبوهة 
ي���ج���ب أن ي���ك���ف���وا ع����ن ه�����ذا ال��ت��ص��ور 

الغير مسؤول

امل��ي��ل��ي��ش��ي��ات  ه������ذه  أص�������رت  وإذا   >
ع��ل��ى ه����ذا ال���ع���داء وال��ت��خ��ري��ب يجب 
أن ي��ك��ون م��وق��ف اجلميع ال��ت��ع��اون مع 

الدولة على حفظ األمن واالستقرار

< ع���م���ل���ك���م م����ش����ب����وه، ل�����م ن������رى ه���ذه 
االق���ت���ح���ام���ات ول�����م ن�����رى ه�����ذا اإلب�����اء 
وال���ش���ه���ام���ة ي������وم اق���ت���ح���م ع���ب���درب���ه 
اجل�������ام�������ع واق������ت������ح������م ال������ق������ن������اة ك���ن���ت���م 

كاألرانب الضعيفة.

< نحذر إذا لم تكف هذه امليليشيات 
عن هذا التصرف فعلى الدولة حتمل 

مسؤوليتها بالتعاون مع املواطنني

< نحن في حلظة هامة وعلى اجلميع 
التحلي بأعلى درجات املسؤولية

< م��ارس��ن��ا ف��ي األي����ام امل��اض��ي��ة أعلى 
درج����������������ات ض������ب������ط ال������ن������ف������س م����ق����اب����ل 

اعتداءات ال مبرر لها

< ن��ح��ذر ب��ج��د م��ن اس��ت��م��رار ال��ت��وج��ه 
ال�����ف�����ت�����ن�����وي واحل��������ف��������اظ ع�����ل�����ى األم�������ن 

واالستقرار مصلحة للجميع

يقبلوا  أال  وال��ق��ب��ائ��ل  ال��ع��ق��الء  ع��ل��ى   >
ال����دع����وات امل��ش��ب��وه��ة ال���ت���ي ت��خ��دم 

العدوان

<  إذا أصرت امليليشيات على التهور 
فعلى اجلميع التعاون لضبط األمن 

<  ل���م ن���ر م��ن��ك��م ال رج���ول���ة وال ش��رف 
ع�����ن�����دم�����ا ق���������ام ع������ب������درب������ه ب����اق����ت����ح����ام 
امل��س��ج��د وال��ق��ن��اة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه وكنتم 

كاألرانب

<  أي���ن ح��رص��ك��م ع��ل��ى ال��وط��ن واألم���ن 
الفوضى  تثيرون  عندما  واالستقرار 

والعدو يستهدف البلد

ي�����راع�����ي  ال  ال�����ف�����ت�����ن�����وي  االجت��������������اه     >
املصلحة العليا للوطن وأناشد زعيم 
تهورات  م��ن  أنضج  يكون  أن  امل��ؤمت��ر 

امليليشيات

<  ن��ح��ذر ب��ج��د م��ن اس��ت��م��رار ال��ت��وج��ه 
ال�����ف�����ت�����ن�����وي واحل���������ف���������اظ ع�����ل�����ى األم�������ن 

واالستقرار مصلحة للجميع

العقالء  إل��ى  <  ليحتكم امل��ؤمت��ر معنا 
وامل��ش��ائ��خ ف��ي ال��ب��ل��د وي��ت��ح��م��ل اخلطأ 

من يحكم عليه

<   نحذر إذا لم تكف هذه امليليشيات 
عن هذا التصرف فعلى الدولة حتمل 

مسؤوليتها بالتعاون مع املواطنني

<  أدع��و عقالء وحكماء اليمن إل��ى أن 
ي��دخ��ل��وا ف��ي دور رئ��ي��س ل��وق��ف تهور 
امل��ي��ل��ي��ش��ي��ات وي��ت��ح��روا م���ن ه���و ال���ذي 

يسعى إلى الفتنة

<  أدعو إلى الكف عن التهور الال مسؤول والال مبرر ونحن أحرص الناس على الوضع الداخلي

<  أدع���و ال��ع��ق��الء وال��وج��اه��ات وامل��واط��ن��ني للتحلي ب��أع��ل��ى درج����ات ض��ب��ط ال��ن��ف��س وال��ت��ع��اون مع 
األجهزة األمنية لضبط األمن



منُذ انتهاء الحتف��ال باملولد النبوي 
��ُر م��اذا اأكتب؟ وما  ال�س��ريف، واأن��ا اأفكِّ
َر يف ح�س��رة هذا  ع�س��اه قلمي اأن ُي�س��طِّ

احل�سور!
لقْد تهافَت جمي��ُع الأعداء الغافلني؛ 
واأل�س��نتهم  مرعوب��ني،  م�س��دومني 
تت�ساءُل؛ من اأيَن جاءت هذه احُل�سود! 
وكيَف وملاذا ومَل وعاَم وفيَم اأ�سبَحْت 

�سنعاُء هكذا!
اأعُذُرُك��م اأيها الغافل��ون يف قنواِتكم، 
ومنتدياتكم، ومقالتكم، ومن�سوراتكم؛ 

فاأنا ِمثُلكم م�سدوم!
فق��د ج��اءت الب�س��ُر م��ن كل ح��دٍب 
َر اأعداده��م، ولكني ل  و�س��وب، لن اأَُقدِّ
ُف امَل�سهد؛ اإل اأنه  اأجد و�سًفا دقيًقا ي�سِ
ي�سبه يوَم امَلح�َس��َر اإن جاز يل التعبري، 
فاأينم��ا ميم��َت وجَه��َك �س��رتى الآلف 
بل م��اآت الآلف؛ متاأ ال�س��وارع، مبدد 

الب�سْر!
اأن  عليه��م  وح��قَّ  الأع��داء  اأَفَزعُت��ْم 
َيفزعوا، واأبهرمُت الأ�س��دقاء وفخٌر لهم 

اأن ينبهروا!
توقع��ُت ح�س��وًرا ُم�س��رًفا، عظيًم��ا، 
َع اأن يك��وَن بهذا احلجِم،  لكن��ي مل اأتوقَّ
��ُه اأك��ُر ح�س��ٍد  ول اأُباِل��ُغ اإذا ُقل��ت باأنَّ

تعرفه �سنعاء طيلَة ُعمري!
وُيدِه���س  املُراِق��َب،  ُيح��ريِّ  ومم��ا 
اللَّبي��ب، اأن يجتمع املاي��ني يف ظروٍف 
�س��عبٍة وقا�س��ية ولو اأنَّ ُهن��اك واحًدا 
منها لكفى لإثناء النا�ِس عن احل�س��ور، 

وعلى �سبيل املثال:
حُملِّق!ح��رٌب  -ط��رياٌن 
جبهة!عدٌو�سيطاين!  م�س��تعلة!اأربعون 
اإقت�س��ادية  ظ��روف  خاِن��ق!  ح�س��اٌر 
�س��عبة! مليارات ُتدفع ل�س��راء الذمم! 
الحتف��ال!  لعرقل��ِة  تدف��ع  ملي��اراٌت 
حماولت عبثية لإخافة النا�س! تطبيٌق 
لإرع��اب  وقذائ��ف  بر�س��ا�س  َعمل��ي 
النا�س! جيو���س اإليكرتونية لبث الَقلْق 

والإ�ساعات! برٌد قاِر�س!
وح�س��رْت برغ��م كل ذل��َك ال�س��يول 
الب�س��رية، يف طماأنينٍة وثق��ٍة وعزمية، 

وكاأنها تعي�ُس ظروًفا طبيعية هادئة!
�سيت�س��اءلون األ��ف األ��ف م��رَّة؛ كيف 

حَدَث هذا؟
م��ن  باأعل��َم  لي���َس  امل�س��ئول  ولأنَّ 
يف  الإجاب��َة  وج��دُت  اأين  اإلَّ  ال�س��ائل؛ 
وجوه النا�س، وابت�ساماتهم الوا�سحة 
اجللية، واإ�س��راق وجوهه��م، ونظراِت 

��ا ومودة، حنَي  اأعُينه��م التي تفي�ُس ُحبًّ
اأعلَن مقدم الحتفال باأنَّ احلفيَد �سُيطلُّ 
بكلمٍة يف احل�س��ود املوؤمنة امل�ستب�سرة، 
بابت�س��امٍة  القائ��ْد  ال�س��يد  اأط��لَّ  وق��د 
واثقة، ونظراٍت حانية؛ وليَت امل�ساِعَر 
م��ع، فل��و اأنه��ا اجتمع��ْت م��ن تل��ك  جُتْ
الوجوه الن�س��رة، والأع��ني الناظرة؛ 
لمت��اأت الدنيا باأكملها بهجًة و�س��عادًة 

وطماأنينة!
�س��ون  ل تكرِثوا التَّ�س��اوؤل اأيها املتلبِّ
بالدي��ن، فهاُهن��ا اليمن، حي��ث الرحمِة 
واحلكم��ِة  الفق��ِه  وحي��ث  والإمي��ان، 
والإح�س��ان، وم��ا اأ�س��ابَنا م��ن جف��وٍة 
يف  واآل��ه  امل�س��طفى  ح��ق  يف  وجف��اء، 
العق��وِد املا�س��ية؛ اإل ب�س��بِب خداِعكم 
ابي الإرهابي،  واأموالكم وتراثك��م الوهَّ
ومل نك��ن نعَل��م اأننا نل��فُّ احلبال حول 
اأعناقن��ا، ونخ�س��ر دينن��ا وُدنيان��ا، فا 
نف��ٌط ت�س��محوَن باإخراج��ه، ول م��ودٌة 
لنبينا تر�سونها لنا، ومل نُكْن نعلُم اأنَّكم 
��ذون فينا و�س��ية جدكم ل و�س��ية  ُتنفِّ
ر�س��ول اهلل �س��لى اهلل عليه واآله و�سلم، 
وتريدونن��ا اإم��ا )ُعم��اًل يف �س��حرائكم 
عل��ى  ُمزيف��ني  �س��يوًخا  اأو  �س��اكرين 

اأبوابكم مطوبرين و�سحاتني(..
الغ��د،  قب��َل  الي��وَم  الدر���َس  خ��ذوا 
اأن  قب��َل  الك��وِن  �ُس��ِن  م��ن  وتعلم��وا 
تدو�ُس��كم، وانظروا الإقب��اَل اإلى النبي 

واأن�س��توا  �س��ادقة،  موؤمن��ٍة  بوج��وٍه 
لنظ��راِت النا���سِ وفك��روا يف �س��متهم، 
قلوبه��م،  لنب�س��اِت  جي��ًدا  وا�س��تمعوا 
وحّدقوا جيًدا يف قب�س��اِت اأيديهم، وهم 

يفعلون كل ذلك حلظِة اإطال القائد!
اإحتف��اٌل  وا�س��تفتاء؛  احتف��اٌل  اإن��ه 
وخ��امت  الب�س��ر  خ��ري  حمم��د  مبي��اد 
رف���سِ  عل��ى  وا�س��تفتاٌء  الأنبي��اء، 
وكل  حُمم��د  ُت��وؤذي  الت��ي  �سيا�س��تكم 
حُمب��ي حممد خا�س��ًة وقد و�س��ل بكم 
احِلقد والبغ�س اأن تو�سلوا ال�سهاينة 
اإل��ى رو�س��ته ال�س��ريفة واإل��ى ج��وار 
ق��ره، وهذا ما ظهر من ُقبِحكم، ويعلُم 

اهلل مبا يخفى!
لقد خرج اليوم ال�س��عُب اليمني كله، 
ول اأظ��ن ول اأتوق��ع اأنَّ اأح��ًدا تخل��ف 
يف بيت��ه اإل: مري�ًس��ا ُمقع��ًدا، اأو امراأة 
ُنف�س��اء، اأو جباًن��ا ِرعدي��ًدا؛ ل ينَفُع يف 
�س��اعة �س��راب، ول ُيخ�س��ى يف �س��احِة 

ِنزاْل!
ولأن كث��رًيا من التعليق��ات الوهابية 
خ��رَج  كي��َف  با�س��تغراب؛  تتح��دَّث 
اليمنيون بهذه املاي��ني، فاإنه من نافلة 
الع��وران  له��وؤلء  نخت�س��ر  اأن  الق��ول 
والعمي��ان؛ ب��اأن حمم��ًدا ي�س��كن قلوب 
اليمني��ني وحدق��ات اأعينهم من��ذ العهد 
الأول، وم��ا يحدُث الآن ه��و اأن احلفيد 
ُيزي��ل الغ�س��اوة الت��ي و�س��عتها جارة 

ان  ال�س��وء عل��ى اأعينن��ا ، ويزي��ل ال��رَّ
الذي و�س��عته على قلوبنا؛ واإل فنحن 
اليمانيون العرُب الأخيار اأحفاد الأو�س 

واخلزرج ونحُن الأن�سار!
و�س��لوا من جاءن��ا من ال�س��ودان اأو 
م�س��ر اأو م��ن الإخوة الع��رب كيف هي 

اأخاُق اأبناء اليمن!
بل �سلوا الباِد الغربية والعربية عن 
اجلالي��اِت اليمني��ة واأخاِقه��ا واأمانتها 

و�سدقها وِعفتها!
وباملُقابِل �س��لوا من اغرتب يف مملكِة 
قرن ال�س��يطان حتت ظل ُحكِم اآل �سعود 

كيف يتعاملون مع املُغرتبني!
العربي��ة  الب��اد  �س��لوا  واأي�ًس��ا 
والغربية عن �ُسمعة ال�سائح ال�سعودي، 

و�ست�سَمعون ما يق�سِعر له البدن!
هنا اليمن، فا ت�ستغربوا! 

ُهنا حَمل��ْة ر�س��الة حُممد)اإمنا بعثت 
لأمتم مكارم الأخاق(

الآلف  لأولئ��ك  حتي��ة  ملي��ار  األ��ُف 
الذين �سهروا الليايل لإخراج هذا احلفِل 
بهذه ال�سورة العاملية املُتميزة، والتي 

اأبهرْت العامل؛ 
تنظيًما، وتاأميًن��ا، واإتقاًنا، واأخاًقا، 
وفطن��ًة،  وذكاًء،  وجت�س��يًدا،  ��ا،  وُرقيًّ

و�سرعًة، و�سجاعًة، ونباهة!
احلا�س��رة  املاي��ني  وكل  ع��اٍم  كلُّ 

ج�سًدا، واحلا�سرُة روًحا باألف خري!

الأحـــد 
2017/12/3م املوافق
 15 ربيع اأول 1439هـ

 العدد )242(

ن�����ؤك�����د ع����ل����ى مت����س����ك ش���ع���ب���ن���ا ب����ه����وي����ت����ه اإلس����الم����ي����ة 
به  االن��س��الخ  ورف���ض  واستقالله  وك��رام��ت��ه  وحريته 
إل���ى االرت���ه���ان ألم��ري��ك��ا واس��رائ��ي��ل وق���وى العمالة 

واخليانة السعودية واإلماراتية.

يل يف اإبت�سامة �سيدي اأ�سرار’
�ساغت مدى اأبعادها الآثار’
طهر ون�سر .. عزة وعزمية
�سدق و حق .. همة اإ�سرار’

حمد و ت�سبيح و ذكر دائم
وتو�سل بال�سكر وا�ستغفار’

وب�سارة وا�سارة وب�سالة
ور�سالة م�سمونها اإنذار’
وتفاوؤل دلت عليه مراحل

بداأ افتتاح ف�سولها الن�سار’

إبتسامة سيدي أسرار
�س��يد الث��ورة اأبو جريل ي�س��ل ما انقط��ع من نهر حم�������������������ير العزك�����������������������������ي

التاري��خ العرب��ي الإ�س��امي مثبتاً بعفوي��ة وعمق اأن 
جوه��ر ال�س��راع لي��زال ه��و جوه��ر ال�س��راع واإمنا 

املتحول هو الأدوات وال�سخو�س والافتات.
ه��ادئ الروع مي�س��ك دف��ة قيادة اأ�س��ر�س احلروب 
على م��ر التاري��خ يف مواجهة الع��امل املنافق بجحفله 
و.... وال�سيا�س��ي  والب�س��ري  والقت�س��ادي  التقن��ي 
يحا�س��ر يف ال�سرية فت�س��عر كما لو اأنه خايل البال وما 
هو بخاٍل ..ويغو�س خلف لوؤلوؤ ال�سرية املخبوء عمدًا 
خلف ركام املدونات فتطالع تاريخاً حياً وثيق ال�س��لة 

باحلا�سر من حيث اجلوهر واإن تبدلت الأعرا�س.
ال��كام  ل��زلل  والعط�س��ى  يتكل��م  الث��ورة  �س��يد 

وامل�ست�س��عفون حقيقيون بالإ�س��غاء لأنهم ي�س��غون 
حينها ل�س��وت اأرواحهم املبكولة وهي تنعتق وحتلق 

ع�سيًة على اجلادين.
ولد الهدى واأ�س��رق حميا القائد وح�سح�س احلق 
وزه��ق باطل امل�س��تكرين والطغاة وانبل��ج با اأفول 
فج��ر ث��ورة احلري��ة وال�س��تقال....فلتتهاو عرو�س 
الطواغي��ت على وقع �س��رخات املحمدي��ني العلويني 
القادم��ني على �س��هوات الرق اليم��اين يهتكون حجب 

الدياجري .. اإن ي�سناأوك ففي ذراك �سواعٌق
تدمي وفيها للرثى اأمطاُر

اأنت احليا يحيي عزائم اأمٍة
در�ست فما يف دورها دّياُر

مشكلة استخبارية شديدة 
اخلطوة في عسير السعودية

بداأت ال�س��لطات ال�س��عودية بتنفيذ حملة اعتقالت وا�س��عة النطاق 
يف منطقة ع�س��ران جنوبي اململكة على احلدود اليمنية مع الك�سف عن 
متك��ن اجلي�س اليمني واللجان ال�س��عبية من جتنيد �س��بكة كبرية من 
املتعاون��ني معهم م��ن املواطنني ال�س��عوديني او اليمني��ني املقيمني يف  

املنطقة.
وعلم��ت راي الي��وم ب��ان ال�س��تخبارات ال�س��عودية تو�س��لت اإلى 
قناع��ات واأدل��ة باأن اجلي���س اليمني واللج��ان ال�س��عبية لديهم قنوات 
وتقنيات ات�س��ال ع�س��رية وحديثة ورفيعة امل�س��توى وعالية التقنية 

ت�ستخدم يف العمليات .
ويفي��د �س��هود عيان اإل��ى اأن منطقة ع�س��ري تتحول يف �س��اعات الليل 
والفج��ر اإلى مدينة ا�س��باح خالية متاما من امل��ارة والعابرين وينتاب 

اهلها اخلوف ال�سديد.
ويبدو ان ال�س��لطات ال�سعودية تخ�س��ى من وجود �سبكة متعاونني 
مع القوات اليمنية امل�س��رتكة يف عمق  الأهايل والقرى يف منطقة ع�سري 
و�س��ط موؤ�س��رات عل��ى اخ��رتاق يف ه��ذا ال�س��ياق مل يتم الإع��ان عنه 

ويتوقع ان يكون من الخرتاقات الكبرية.
ومت ر�س��د اإ�س��ارات ل�سلكية وا�س��ارات ات�س��الت داخل الأرا�سي 
ال�سعودية اخفقت الإمكانات ال�سعودية يف تتبعها ووقفها ، الأمر الذي 
عزز ال�س��كوك باأن القوات اليمنية امل�س��رتكة  تتج�س�س ولديها اأذرع يف 

منطقة ع�سران .
وتزداد املواجهة الع�س��كرية عمقا وعنفا يف تلك املنطقة ويف اجلبال 

التي حتيط باحلدود.
وتق��ول م�س��ادر حملي��ة ب��ان ال�س��لطات الأمني��ة ال�س��عودية بداأت 
ب�سل�س��لة اعتق��الت وقائي��ة واحرتازي��ة طالت املئات م��ن املقيمني يف 
ع�س��ري وقراها كما �س��ملت  املئات من املقيمني اليمنيني والع�سرات من 

ال�سعوديني الذين تعود جذورهم لقبائل وعائات مينية.
 ومل تك�س��ف ال�س��لطات ال�سعودية عن هذا الأمر لكن ال�سكوك كبرية 
ب��ان حرك��ة ان�س��ار اهلل التي ت�س��تبك ع�س��كريا لديه��ا او ا�س��بح لديها 
الأن ح�س��ورا قوي��ا يف عم��ق منطقة ع�س��ري ويوجد متعاون��ون معها ، 
الأم��ر الذي �س��نف مبكرا باعتباره م�س��كلة ا�س��تخبارية خطرية جدا 

وح�سا�سة.

صالح الدكاكم���������������ج��������������ددًا

د/ مصباح الهمداني م�����������ف�����������اج�����������آت اإلح�����������ت�����������ف�����������ال!


