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الشهيـد القـائـد
ترك منهجًا قرآنــيًا، وقائدًا ربانيًا وأمة عزيزة مجـاهدة

من التقسيط إلى الضرب بالجملة

■ ال أعرف مشروعًا في الساحة العربية واإلسالمية تعرض لحملة معادية كما 
هو المشروع القرآني، لكنه مشروع حمل أسباب البقاء والنماء

■ وضع المحافظات المحتلة يكفي ألن يتحرك الجميع لمواجهة العدوان

■ قوى العدوان محبطة من القدرة الصاروخية وتفعيل الطائرات المسيرة

اليمانيـــــــــــــــــــــــون يحيــــــــــون الذ�ـــــــرى السنوية للشهيد القائد
الـــــظـــــلـــــں واالســـــــتـــــــبـــــــداد مــــــقــــــارعــــــة  فــــــــي  الـــــعـــــهـــــد  .. ويــــــــــجــــــــــددون 

السيد عبدامللك بدرالدين احلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثي في الذكرى السنوية للشهيد القائد:

أهـم مـا تحتاجـه األمة فـي مواجهة 
الداخلية السـاحة  تحصين  هو  األعداء 

.. فـــك مفرت�س ال يطـــحن اال باجلـــــملة
مــــــــن ال�ســـــودانيني وليــــ�س بالتجزئـة ميـدي

لواء مرتزق تبخـــــــــر والتالــــــــــــي »�ــــــــــش مـــلك ُدبــــــل لنهں واجلــــــوف مـــــــن 
دراماتيـــــــ�ية املجاهــــــــــدين بصــــــــرواح الهـــــــــــــــجوميــــــــــــة«.. »تقرير وحتليل« صـرواح..
بـــــــــــــــرًا..  »1 »بـــــــــــــــدر  الــــــقــــــصــــــيــــــر  الـــــبـــــالـــــيـــــســـــتـــــي  الـــــــــذئـــــــــب 
1« بـــــحـــــرًا.. والــــــقــــــرش الـــبـــالـــيـــســـتـــي املــــــخــــــادع »املــــــنــــــدب 

كــابــــــــــــو�س
اأرامكـــــو النفطيــة.. 

الصاروخي��ة تنف��ذ ضرب��ات بالس��تية يومي��ة عل��ى العمق الس��عودي

■ حاالت اغتصاب وانتهاك أعراض في المحافظات 
المحتلة، ومن لم ينهض ويغضب لمواجهة ذلك فهو 

فاقد الكرامة والحرية وأصبح في عرف الشرع ديوثًا

■ إذا لم نتحرك لنحمي شرفنا وكرامتنا فنحن ال شي ء

داخل
ـــدفـــاع اجلـــوي ال�صّياد القاتل.. العدد: ــام ال ــظ ن

ال�ساروخي االأّول وطنيا

في مسيـــــــــــــــــــــــــــــــــرات وفعاليات متنوعة:
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مؤسسة الشهيد 

زيد علي مصلح
لإلنتاج اإلعالمي والفني - اليمن -صنعاء - صعدة

الناشر/
رئيس التحرير/

عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/

جميل الحاج

إن���ج���ازات األج���ه���زة األم��ن��ي��ة وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ف��ي أس��ب��وع

 الرئيس الصماد: هذا العاں سيكون باليستيًا وسنطلق الصواريخ يوميًا
ق��ال رئي���س املجل���س ال�صيا�ص��ي الأعلى �صال��ح ال�صم��اد اإن هذا 
الع��ام �صيك���ن عام��ا بالي�صتي��ا بامتي��از، م�ؤك��دا" �صند�ص��ن خ��ال 
الف��رة القادم��ة اإطاق �ص�اريخ كل ي�م ول��ن ت�صلم ال�صع�دية من 

ال�ص�اريخ اليمنية مهما ح�صدوا من منظ�مات دفاعية".
ج��اء ذلك خ��ال ح�ص���ره ي���م الثن��ن املا�صي اللق��اء امل��صع 
مبحافظة ذمار، لتد�ص��ن العام الرابع من ال�صم�د والنفري العام يف 

م�اجهة العدوان.
ويف اللق��اء ق��ال الرئي���س "حممد بن �صلم��ان يف زيارت��ه الأخرية 
لأمريكا قدم م�اقف مذلة واأنبطح انبطاحا مل ي�صبقه اإليه اأحد وباع 
ق�صي��ة فل�صطن واأعل��ن براءته م��ن ال�هابية والإخ���ان امل�صلمن 
وهذا دليل على املاأزق الذي و�صل�ا اإليه".. واأ�صاف "نحن يف اأم�س 
احلاج��ة اإلى البن��اء الذاتي ويج��ب اأن تك�ن الدول��ة لل�صعب ل اأن 
يك���ن ال�صع��ب للدولة وقد مل�صن��ا عندما تاحم ال�صع��ب مع الدولة 
كي��ف كان م�صت���ى ال�صم���د والثب��ات".. ولف��ت الرئي���س ال�صماد 

اإل��ى اأن اجلبهة الداخلية اأق�ى من اأي وق��ت م�صى واأي رهان على 
تف��كك اجلبه��ة الداخلية ه� ره��ان خا�صر.. وب��ن " امل�ص�ؤولية على 
عاتقنا هي نف�س امل�ص�ؤولية على اأبطالنا يف اجلبهات ويجب اأن يدرك 

اجلميع ذلك ويج�صدوه يف ال�اقع العملي".

باأمان��ة  احل��ارث  بن��ي  مديري��ة  يف  القب���س  الق��ي 
 ، ن�ص��اء  وخم���س  اأ�صخا���س  اربع��ة  عل��ى  العا�صم��ة 
جميعه��م ينتحل���ن �صخ�صي��ة رج��ال الأم��ن ، اثن��اء 
حماولتهم اقتحام منزل اأحد امل�اطنن بحجة اأن لديهم 
اأم��ر بتفتي�ص��ه ، م�صتخدمن مذكرة م��زورة كتب عليها 

اأم��ر بتفتي���س املنزل .وق��د اأحيل املتهم�ن م��ع ال�ثيقة 
امل��زورة ل�صتكمال اجراءات التحقيق .. كما ا�صتعادت 
�صرط��ة مديرية بني احل��ارث باأمان��ة العا�صمة قاطرة 
ن���ع ف�لف��� تع�د لح��د التج��ار ال�صع�دي��ن كانت قد 
نهب��ت من قبل املدع��� )ب . �س . ا ( والذي يعمل �صائقا 

عليه��ا . ويف ذات ال�صياق األقت �صرطة مديرية ال�صبعن 
يف العا�صم��ة على احد املطل�بن اأمنياً لرتكابه جرمية 
قت��ل يف حمافظ��ة اب ، وق��د ذك��ر ت ال�صرط��ة ان املتهم 
ويدعى ) �س . ح . اأ ( قد مت التحري عنه و�صبطه بناء 

على مذكرة قب�س من اإدارة اأمن حمافظة اإب .

واربعة  نساء  خمس  على  القبض  وتلقي  منهوبة   قاطرة  تستعيد  االمنية  األجهزة  العاصمة:  أمانة 
رجال ينتحلون صفة رجال األمن  في بني احلارث وتلقي القبض على قاتل فار في مديرية السبعني 

اإلدارة العامة للبحث اجلنائي حتقق اجنازات أمنية متميزة خالل مارس املنصرم

البيضاء :ضبط كمية من املبيدات 
منتهية الصالحية في رداع

�صبط��ت ال�صرط��ة يف مديري��ة رداع مبحافظ��ة البي�ص��اء 
كمي��ة كبرية من املبيدات الزراعي��ة منتهية ال�صاحية . وقد 
مت حتريزه��ا ل�صتكمال الإج��راءات القان�ني��ة بالتعاون مع 
اجله��ات املخت�ص��ة .. اجلدير بالذكر ان الجه��زة المنية قد 
�صبط��ت من��ذ بداية العام احل��ايل كميات كبرية م��ن ال�صم�م 
واملبي��دات الزراعي��ة املنتهي��ة ال�صاحي��ة ح��اول �صع��اف 
النف����س بيعها يف الأ�ص�اق.. ذمار :حترير خمط�فن اأفارقة 

والقب�س على عدد من اخلاطفن 
متك��ن رج��ال الأمن يف حمافظة ذمار م��ن حترير خمتطفن 

اأفارقة والقب�س على عدد من اخلاطفن .
حي��ث ق��ام رجال الأم��ن مبداهمة وك��ر اإجرام��ي يف مدينة 
ذم��ار بع��د عملية ر�ص��د ومتابع��ة ، متكن���ا عل��ى اإثرها من 
حتري��ر عدد من الثي�بين - بينه��م ن�صاء - كان�ا خمتطفن 
م��ن قبل ع�صابة ي�صرك فيها عنا�ص��ر اإجرامية من جن�صيات 
ميني��ة واثي�بية ، واأفاد م�صدر اأمني باملحافظة اأن الع�صابة 
كانت تق�م باختطاف ا�صخا�س اثي�بين . و من ثم الت�ا�صل 
باأهاليهم وابتزازه��م مبالغ كبرية مقابل الإفراج عن اقاربهم 
املخط�ف��ن والتهدي��د بقت��ل املخط�ف��ن يف ح��ال مل ي�ص��ارع 
الأه��ايل بدفع املبالغ املطل�بة ، متجردين بذلك من كافة القيم 

الن�صانية والق�انن والت�صريعات ال�صماوية .
واأو�ص��ح امل�صدر اأن��ه مت حترير املختطف��ن وهم مقيدين 
، والبع���س يظه��ر عل��ى  له��ا  يرث��ى  بال�صا�ص��ل ويف حال��ة 
اأج�صاده��م اآث��ار التعذيب ، كم��ا ُعثرِ على ال�ثائ��ق اخلا�صة 
بالع�صاب��ة الإجرامية .. واأكد امل�صدر القاء القب�س على عدد 
من اأف��راد الع�صابة الإجرامية ، وما زال��ت الأجهزة الأمنية 
تتعقب بقية اأفراد الع�صابة للقب�س عليهم وتقدميهم للعدالة 

حتى ينال�ا جزاءهم الرادع .
م��ن  واملت�صرري��ن  امل�اطن��ن  بكاف��ة  امل�ص��در  اأه��اب  و 
الثي�بي��ن وغريه��م اإل��ى �ص��رورة الت�ا�صل م��ع الأجهزة 
اتخ��اذ  ليت��م  م�صابه��ة  حادث��ة  اأي  ع��ن  واإباغه��ا  الأمني��ة 

الإجراءات الكفيلة مبعاقبة اجلناة .

مـــتـــهـــمـــني  عــــــلــــــى  الــــــقــــــبــــــض  إب: 
بالسرقة باإلكراه باحملافظة 

متكن رجال الأمن يف حمافظة اإب من القب�س على �صخ�صن هما 
من اأخط��ر املتهمن بجرائم ال�صرقة بالإك��راه وبا�صتخدام ال�صاح 
وكان��ا ينف��ذان جرائمهما يف مدين��ة اإب ، ومت اإحالتهم��ا ل�صتكمال 

التحقيقات معهما يف اإدارة البحث اجلنائي باملحافظة .
و اأو�ص��ح م�صدر باأمن املحافظة اأن املتهمن تخ�ص�صا يف �صرقة 

اجلنابي و هما من اأ�صحاب ال�ص�ابق

اجلــــــــوف :الــــقــــبــــض عــــلــــى مــــرتــــزق 
خطير للعدوان في احملافظة

بت�في��ق م��ن اهلل متكن��ت الأجه��زة الأمنية مبحافظ��ة اجل�ف 
م��ن الق��اء القب�س عل��ى املرتزق جني��ب عبد اهلل ع���ن - ٢٦ عاماً 
- م��ن مو�لي��د مديرية برط .وق��د كان �ملدعو يرت�أ���س خلية تعمل 
على ر�صد جتمع��ات امل�اطنن وال�قفات الحتجاجية وحتركات 
اجلي���س واللج��ان ال�صعبية ورج��ال الأمن .كما اأنه نق��ل للعدوان 
معل�مات عن م�كب الرئي�س ال�صماد اأثناء زيارته للج�ف �صابقا. 
وبح�ص��ب نتائ��ج التحقيقات واملعل�م��ات التي جمعته��ا الأجهزة 
الأمني��ة واعراف��ات املتهم فق��د كان ي�صتلم الأم���ال عرب املرتزق 
حم�د حمم��د الفرجة رئي�س عمليات الكتيب��ة الثانية بالل�اء ١٠١ 
.ويق���م بت�زيعه��ا عل��ى عنا�ص��ره املاأج���رة واملرتزق��ة الذي��ن 

يق�م�ن بالر�صد ل�صالح العدوان املحتل .

مرتكب  على  :القبض  احلديدة 
عدد من جرائم السرقة باإلكراه 
متك��ن رج��ال البح��ث اجلنائ��ي مبحافظة احلدي��دة م��ن اإلقاء 
القب�س على املدع� ) �س . ن . اأ ( لرتكابه عدد من جرائم العتداء 
امل�صل��ح وال�صرقة بالإكراه . كما ان��ه من اأ�صحاب ال�ص�ابق يف هذا 
الن�ع من اجلرائم ، و �صبق واأن حكم عليه بعق�بة ال�صجن . لكنه 

عاود ممار�صته للجرمية بعد اأنهى فرة العق�بة .

حقق��ت الإدارة العام��ة للبح��ث اجلنائ��ي عددا من 
الإجنازات المني��ة خال �صهر مار�س املن�صرم . يف 

جمال �صبط اجلرمية على النح� التايل :
- ال�صب��ط لع��دد 4٠ ق�صي��ة ، احي��ل منه��ا للجهات 
الق�صائي��ة و اجله��ات املخت�صة ع��دد ) ٢5( ق�صية 

بينما )١5( ق�صية ل زلت رهن الجراءات .
- ال�صراك م��ع الإدارة العامة ملكافحة املخدرات 
يف �صب��ط )9١5 ( كيل� ج��رام من احل�صي�س املخدر 

يف مناطق متعددة .
- ا�صتعادة ) 4٦٠ ( مر من كابات الألياف

ال�ص�ئي��ة ، تابع��ة مل�ؤ�ص�صة الت�ص��الت. كانت قد 

�صرقت ، و�صبط الل�ص��س .
- �صبط ) ١7 ( متهم بالقتل يف عدد من املحافظات .
- �صبط بال�صراك مع اجلهات الأمنية املخت�صة ) 

4٢ ( قاطرة حتمل ب�صائع مهربة .
اإلى ذلك اأو�صح مدير الت�جيه و العاقات يف البحث 
اجلنائ��ي العقي��د عل��ى العام��ري ، ان الجن��ازات 
الت��ي حتققت تاأت��ي كنتيجة للعمل اجل��اد واحل�س 
ال�طن��ي لقي��ادة وك���ادر الإدارة العام��ة للبح��ث 
اجلنائ��ي ، برغم التحدي��ات وال�صع�ب��ات املتمثلة 
يف نق���س المكاني��ات ،  م�ص��ريا اإل��ى اأن العن�ص��ر 
�لب�ض��ري �ملتمث��ل يف �ضباط و�ضف �ضب��اط و�فر�د 

البح��ث اجلنائ��ي ه� م�ص��در كل النجاح��ات و اأهم 
المكانيات .. م�ؤكدا ان قيادة البحث اجلنائي ت�يل 
اهتماماً خا�صاً بتاأهي��ل الك�ادر وتعهدها بالدورات 

التخ�ص�صية الن�عية ، والتن�صيطية .
كم��ا اأ�ص��ار العقي��د علي العام��ري اإلى ان ع��ددًا من 
الزي��ارات امليدانية فد قام به��ا العميد �صلطان زابن 
مدي��ر ع��ام البحث اجلنائي للف��روع . كان اآخرها يف 
حمافظة �صعدة وق��د اطلع خالها على �صري العمل 
و �صبل تذليل ال�صع�بات .. كما ا�صاد بدور قيادة و 
ك���ادر مباحث العا�صمة مل��ا حتققه من الإجنازات 

يف جمال �صبط اجلرمية وال�قاية منها .

األجـــــــهـــــــزة األمـــــنـــــيـــــة فــــــي ذمــــــــــار حتــــقــــق عــــــــــــددًا مــــــن الـــــنـــــجـــــاحـــــات خــــــــالل أســــبــــوع
ت�صعى الأجهزة الأمنية مبحافظة ذمار وعلى راأ�صها اإدارة املباحث باملحافظة 
اإل��ى تثبي��ت دعائ��م الأمن وال�صتق��رار وحمارب��ة اجلرمية وماحق��ة العنا�صر 
الإجرامي��ة بالتع��اون مع اأبناء املجتم��ع .. حيث حققت جناح��ات اأمنية كبرية 
خ��ال الأ�صب���ع املن�صرم ، وكان من اأه��م تلك الإجنازات التمك��ن من ا�صتعادة 
ع��دد من امل�صروق��ات وت�صليمه��ا لأ�صحابه��ا ، وتن�عت امل�صروق��ات بن الذهب 
واملج�ه��رات �صرقت م��ن حمات ال�صنع��اين للذهب ومت ذلك بع��د القاء القب�س 
على اأحد اأفراد ع�صابة كانت متار�س ال�صط� وال�صرقة ملحات جتارية يف املدينة 
.. بالإ�صاف��ة اإل��ى ا�صتع��ادة كمي��ة من ال�صم�م ق��ام ل�ص����س ب�صرقتها من حمل 
جت��اري باملحافظة ومت القب�س عل��ى اجلناة واإعادة امل�صروقات ل�صاحب املحل 

.. كم��ا مت ا�صتعادة �صيارتن تع���د اإحداهما مل�اطن والأخ��رى ل�زارة الإعام 
، والقب���س عل��ى املجرمن .كما مت �صب��ط اثنن من اأخط��ر العنا�صر الإجرامية 
الت��ي كانت ت�صتدرج �صحاياها من اأ�صحاب الدراجات النارية اإلى مناطق نائية 
ومن ثم القيام بقتلهم واإخفاء جثثهم ، وكانت احلادثة الخرية بقتل اأحد �صائقي 
الدراجات النارية والقائه يف بئر مبنطقة معرب ، لكن الأجهزة الأمنية متكنت من 
اكت�صافه��م والقب�س عليهم لتقدميهم للعدالة حتى ينال���ا جزائهم الرادع .. ويف 
اإجن��از ن�عي متكنت الأجه��زة الأمنية من ا�صتعادة طفل حدي��ث ال�لدة كانت 
قامت امراأة باختطافه بالتحايل على اأ�صرته ، لكنه مت تتبع الق�صية والتمكن من 

ك�صف اجلانية واإعادة الطفل لأ�صرته خال اأ�صب�ع .

ناطق اجليش يتوعد العدوان مبفاجآت ستغير معادلة احلرب
 ت�ع��د ناط��ق اجلي�س اليمن��ي العمي��د �صرف 
لقم��ان ي���م الأربعاء، ق���ى الع��دوان مبفاجاآت 
قادم��ة �صتغ��ري جم��رى احل��رب عق��ب الهجمات 
البالي�صتية والط��ريان امل�صري التي طالت اأهداف 
ع�صكرية واقت�صادية حي�ية يف الريا�س وجيزان 
وجن��ران وع�ص��ري.. وق��ال العمي��د �ص��رف لقمان 
يف ت�صري��ح لقن��اة امل�ص��رية الف�صائي��ة " نح��ن 
نعرف كي��ف نخت��ار اأهدافنا بعناي��ة و�صنق�صف 
من�صاآته��م الع�صكري��ة والقت�صادية واأي مفا�صل 
ا�صراتيجي��ة م�ؤملة".. م�صريًا اإل��ى اأن ال�صربات 
البال�صتي��ة جت�ص��د مرحل��ة العتماد عل��ى الذات 
الت��ي اأعلنه��ا الرئي�س ال�صم��اد.. واأ�ص��ار العميد 
لقم��ان اإل��ى اأن اجلي���س واللج��ان قادم���ن على 

مراح��ل اأق���ى واأك��ث ت�صعي��دًا، بع��د الر�صقات 
ال�صاروخي��ة وهجم��ات الط��ريان امل�ص��ري الت��ي 

ح�صل��ت الي���م، والت��ي تعت��رب م�ص��داق لل�عد 
�ص��رب  اأن  اجلي���س  ناط��ق  واأو�ص��ح  احل��ق.. 
"قا�ص��ف" ملط��ار اأبها تعد خط���ة ا�صراتيجية 
ت�صاه��ي ال�صرب��ات البال�صتي��ة، م�ص��ريًا اإلى اأن 
اجلي���س اليمني الي�م اأق�ى من اأي وقت م�صى.. 
هجم��ات   ، نف��ذت  ال�صاروخي��ة  الق���ة  وكان��ت 
بالي�صتي��ة مرك��زة ب�ص�اريخ "بركان ت��� ات�س" 
ا�صتهدف��ت وزارة الدف��اع ال�صع�دي��ة واأه��داف 
كم��ا  الريا���س،  الع��دوان  عا�صم��ة  يف  اأخ��رى 
ا�صتهدفت مبنى ت�زيع اأرامك� يف جنران واأهدافا 
اأخرى يف القط��اع بدفعة م��ن �ص�اريخ "بدر١"، 
يف ح��ن ق�صف مدين��ة امللك عب��داهلل القت�صادية 

واأهداف اأخرى يف جيزان.

نف��ذ جماه��دو اجلي�س واللج��ان ال�صعبية، اأم���س ال�صبت ٢8 رج��ب ١439ه�، 
عملية ن�عية على م�اقع ملنافقي  العدوان الأمريكي ال�صع�دي مبحافظة تعز.

واأك��د م�ص��در ع�صك��ري م�ص��رع واإ�صابة ع��دد م��ن املنافقن يف هج���م ن�عي 
ا�صتهدف م�اقعهم يف جبهة ال�صل�.

وت�صهد خمتلف جبهات الت�صدي للغزو والحتال عمليات ع�صكرية مت�صاعدة 
لأبط��ال اجلي�س واللج��ان ال�صعبية الذين يكبدون ق�ى الع��دوان خ�صائر ب�صرية 

ومادية ج�صيمة.

الصلو بجبهة  املنافقني  مواقع  على  نوعية  عملية  تعز: 

اأفادت م�ؤ�ص�ص��ة ال�صهداء لرعاية 
وتاأهي��ل اأ�ص��ر ال�صه��داء اأنها تق�م 

بعم��ل امل�ص��ح املي��داين ال�صام��ل 
خ��ال ال�صهر الق��ادم يف خمتلف 

املحافظ��ات ل�صه��داء ال�اجب 
املقد�س بالتعاون مع اجلهاز 

املركزي لاإح�صاء.
امل�ؤ�ص�ص��ة  وتدع��� 

ع��رب مذك��رة ال��ى كافة 
اأرباب اأ�صر ال�صهداء يف 

خمتل��ف املحافظات اإلى �ص��رورة التعاون 
بالبيان��ات  والإدلء  امل�ص��ح  ف��رق  م��ع 
والدقيقة حتى  ال�صحيح��ة 
ل تلغى بع���س ا�صتمارات 
بع���س  ب�صب��ب  امل�ص��ح 

الخطاء.
كما تدع��� امل�ؤ�ص�ص��ة اأرباب 
اأ�صر �صهداء ال�اجب املقد�س الى 
ت�فري ال�ثائق املطل�بة وارفاقها 

يف ا�صتمارة امل�صح.

فامل�ؤ�ص�ص��ة  املطل�ب��ة  ال�ثائ��ق  وع��ن 
ال�ف��اة  �صه��ادة  كالت��ايل:.  اأنه��ا  ت�ؤك��د 
لل�صهي��د ٢- حك��م انح�ص��ار ال�راثة 3- 
ال�كال��ة 4- �ص���رة بطاق��ة ال�صهي��د 5- 
�ص���رة بطاقة ال�كي��ل ٦- �ص�رة بطاقة 
املُعي��ل 7- و�صايا ال�صهي��د 8- �ص�رتن 
�صخ�صي��ة لل�صهيد 9- �ص�رتن �صخ�صية 
لل�كي��ل ١٠- �ص���رة لكل فرد م��ن اأفراد 
اأ�صرة ال�صهيد ١١- اأي وثيقة اأخرى تريد 

اأ�صرة ال�صهيد اإرفاقها.

العدوان الثالثي 2018 على سوريا
عن��د الرابع��ة م��ن فجر اأم���س ال�صب��ت اأعل��ن الرئي���س الأمريكي 
دونال��د ترامب بدء ع��دوان باده، بال�صراكة م��ع بريطانيا وفرن�صا، 
عل��ى �ص�ريا. وعند اخلام�صة، اعلن وزي��ر دفاعه، جامي�س ماتي�س، 
وقف الهجمات. العدوان الثاثي كان له �صريك. طائرات ال�صتطاع 
ال�صرائيلي��ة مل تغ��ادر �صم��اء البق��اع اللبن��اين، املح��اذي للح��دود 

ال�ص�رية، ط�ال �صاعة العتداء.

مؤسسة الشهداء تدعو جميع أسر الشهداء للتعاون مع فرق املسح وتوفير الوثائق املطلوبة
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 ويف ال 9 م��ن اأبري��ل ٢٠١8 م رئي���س املجل���س ال�صيا�صي الأعلى 
�صال��ح ال�صماد يعلن امت��اك اليمن القدرة على �ص��رب ال�صع�دية 
وهي ذراع اأمريكا يف املنطقة ب�صاروخ بالي�صتي ك�جبة ي�مية تطال 
اأهداف��ا ع�صكرية واقت�صادية مد�صنا عاما رابعا من القتال وال�صم�د 

اليمني الأ�صط�ري.
��ضتط��اع �لأمريكيون �إ�ضق��اط بغد�د بحرب ق�ض��رة بعد ح�ضار 
ط�ي��ل، ود�صن م�صه��د الدباب��ات الأمريكية على ج�ص���ر بغداد ويف 
�صاح��ة احلرية و�صط بغداد ، الزم��ن الأمريكي امل�صرج بدماء اأبناء 
املنطقة واأدوات القت��ل التقليدية كالقاعدة واملط�رة كداع�س وهلم 
ج��را .. اأمريكا الأم�س عاجزة عن اإحراز ن�ص��ر �صبيه بن�صرها على 
نظ��ام �صدام ح�صن يف الع��راق، وهي تبحث الن�صحاب من �ص�ريا، 
وغارق��ة  حتى اأخم�س قدميها عاج��زة عن حتقيق ن�صر حتتاجه يف 
اليم��ن .. ثمة فج���ة كبرية بن م�صهد ال� 9 م��ن اأبريل على م�صت�ى 
منطقة ال�ص��رق الأو�صط بن عام��ي ٢٠٠3م و٢٠١8م  حدثت خال 
ال١5 عاما، فنب �صلم��ان قائد العدوان على اليمن قلق على م�صتقبل 
ملك��ه ويتج���ل يف اأمريكا يبحث عن خمرج م��ن م�صتنقع اليمن وه� 
دخل��ه قبل اأربع��ة اأع�ام لي�صل على جثث اليمني��ن ودماء اأطفالهم 
ون�صائه��م اإل��ى العر���س ال�صع���دي ورم��ز الهيمن��ة المريكية على 
املنطق��ة.. وم�صه��د ال�صع��ف ظهر علي��ه الأمريكي�ن اأي�ص��ا، ونيكي 
هايل��ي �صفرية وا�صنطن يف الأمم املتح��دة ت�صتعر�س بقايا �صاروخ 
ب��ركان ات���س ٢  اأطل��ق عل��ى الريا�س،  والع��امل مدي��ن لأن�صار اهلل 

واليمنين بف�صح الدعايات امل�صللة ح�ل ال�صاح الأمريكي.
يف �ص�ريا الق�ات الأمريكية باقية فقط لأن هناك من يدفع لبقائها 
رغ��م انتفاء الأه��داف املرج�ة م��ن بقائه��ا، النظام ال�ص���ري اأزال 
بالأم���س من الغ�ط��ة ال�صرقية اآخر تهديد فعل��ي ل�ج�ده ، الرئي�س 
الأ�ص��د ب�صاع��دة حلفائ��ه ي�صيطر جمددا عل��ى 8٠ % م��ن الأرا�صي 

ال�ص�رية، و ماتبقى من معارك هي جانبية اإلى حد كبري، وحمافظة 
ادلب حت�ل��ت اإلى مكب لإفرازات الأم���ال ال�صع�دية واخلليجية، 
وخربات النات� وامريكا الع�صكرية ، ع�صرات الأل�ف من التكفريين 
املتناحري��ن فيما بينهم جرى جتميعهم هناك يف ي�صبه مقلب القمامة 
للعر�س فقط ، وللتفكري بنهاية ي�صدل فيها ال�صتار على �صبع �صن�ات 

من الحداث الدامية  ب�ص�ريا.
من��ذ احت��ال بغ��داد يف اأبري��ل ٢٠٠3م �صقطت الكثري م��ن النظم 
العربي��ة دون قت��ال و�صلمت مالديها من عت��اد ع�صكري ا�صرته �صرا 
م��ن دول تعده��ا ال�لي��ات املتحدة مارق��ة ، ومل ي�صفع له��ا ذلك من 
مق�صلة الف��صى المريكية التي كان يجري زرعها يف املنطقة، كحال 
النظ��ام الليبي ورئي�صه معمر الق��ذايف الذي �صلم مالديه من مك�نات 
ن�وية  ح�صل عليها من باك�صتان اإلى بريطانيا وال�ليات املتحدة .
ومابق��ي من �لأنظم��ة �نخرط يف �حلرب �لعبثي��ة وفتحت بلد�نها 
للعب��ث الأمريك��ي واأدواته��ا العائ��دة م��ن اأفغان�صتان عق��ب انهيار 
الحتاد ال�ص�فيتي لتهديد ال�صع�ب واإبقائها رهن اخل�ص�ع للهيمنة 

الأمريكية العلنية ب�صعارها املطلق، من لي�س معنا فه� �صدنا.
ي�مها �صمدت �ص�ريا واإيران وحزب اهلل يف وجه �صيا�صة املحاور 
الت��ي اأعلنته��ا اأمري��كا عق��ب احلادثة التي ت��دور ح�له��ا الكثري من 
�ل�ضك��وك » �إ�ضق��اط برج��ي مانهات��ن » يف �ضبتم��ر ٢٠٠١م ، وعقب 
احت��ال الع��راق ٢٠٠3م، وه��ي تنج��� الي���م بفعل ذل��ك ال�صم�د 

وانتهاج العمل املقاوم.
م�صه��د قلب الطاولة على وا�صنطن وحلفائها يف املنطقة، يت�صدره 
الكي��ان ال�صري��ف منذ مهده، ووقف قائده ال�صهي��د ال�صيد ح�صن بدر 
الدين احل�ثي حمذرا من خطط اأمريكا ال�صرية عقب حادثة �صبتمرب 
٢٠١١م ، وكا�صف��ا عن خططها العدوانية جتاه اليمن وباب املندب، 
و بع��د ٦ حروب �صنتها اأمري��كا عرب وكائها املحلين وه� ليزال يف 

مه��ده ب�صعدة، وت�ص��ن حربا ك�نيا عليه بع��د اأن قام بث�رة ومتكن 
م��ن ط��رد ال�صفارة المريكي��ة واملارينز الأمريكي م��ن قلب �صنعاء 
، لي��زال ميتل��ك ج��راأة يف امل�اجه��ة العلنية مع ال�لي��ات املتحدة 
واأذرعه��ا، يح�صده عليها اأقرانه يف حل��ف املقاومة، وت�ؤكد �ص�ابية 
خياراته واأنها اأق�صر الطرق لتقليل من�ص�ب الدماء امل�صف�ك اأمريكيا 
واإنق��اذ املاي��ن من �ص��كان ال�ص��رق الأو�صط من م�ص��روع الف��صى 

ال�صهي�ين الأمريكي.
وبج�ل��ة �صريع��ة، فم��امل يفعل��ه النظ��ام العراق��ي يف ع��ام 9٠ م 
وج���لت الق�ص��ف الأمريك��ي ال�صع���دي عل��ى مدن الع��راق حتى 
ال�ق���ع يف الحت��ال يف اأبريل من الع��ام ٢٠٠3م، وما مل تقدم عليه 
غرف��ة عملي��ات احللفاء يف �ص�ري��ا رغم كل تلك اجلرائ��م التي �صهها 
الع��امل واق�صع��رت له��ا الب��دان ، فعل��ه ان�ص��ار اهلل وه��م لي�ص�ا يف 
امل�صت���ى والإمكانيات لكل اأولئك ، فق�صف�ا ق�صر اليمامة وه� فرع 
البي��ت الأبي���س يف اجلزيرة العربي��ة ، وا�صحت عا�صم��ة الكيانن 
ال�صع���دي والماراتي ، ومراكز التجمع��ات المريكية يف اجلزيرة 
العربي��ة واخلليج باعراف ج�زيف ف�تي��ل قائد الق�ات الأمريكية 
عر�ص��ة للق�صف ال�صاروخي اليمني والقرار الث�ري الذي ل يعرف 

ال��ردد.. ع��ادت وا�صنط��ن اإل��ى اليمن بعد اق��ل من ٦ ا�صه��ر برغبة 
املنتق��م، النتق��ام من ث���رة اأجلته��ا عن �صنع��اء واأفقدته��ا قاعدة 
متقدمة للمارين��ز، ولل�صيطرة ع�صكريا على باب املندب، لكنه وبعد 
اأربع��ة اأع���ام م��ن امل�اجهة الدامي��ة، مت�صي احل��رب لغري �صالح 
و��ضنط��ن وحلفاوؤه��ا ، م�ضهد ��ضق��اط طائرة �لتج�ض���س �لمريكية 
العماق��ة ام كي��� يف �صم��اء  �صنعاء م�ؤ�ص��ر متقدم لنهاي��ة العدوان 

القائم على اليمن وعامة فارقة على املنت�صر.
يف ا�صتح�ص��ار م�صه��د بغداد قبل ١5 عاما من الي���م ، وامل�صهد يف 
�صنع��اء بع��د 4 اأع�ام من احلرب الدامي��ة واحل�صار القاتل، ميكن 
اجل��زم ب��اأن اليمني�ن يخط���ن نهاي��ة احلقبة المريكي��ة يف منطقة 
ال�ص��رق الأو�صط، وينال اأن�ص��ار اهلل �صرف اإن��زال ال�صتار و�صناعة 
اللحظ��ة الزمنية الفارق��ة..  واإذا ما ارتكبت اأمري��كا حماقة النزول 
بق�اته��ا اإلى ال�صاح��ل اليمني، فلرمبا بقاء ال�لي��ات املتحدة كق�ة 

عظمى يف العامل ي�صبح حمل �صك كبري.
بريطاني��ا والربتغال والعثمانين، وقبلهم الرومان جرب�ا حظهم 
يف اليم��ن، لقد دفن�ا جميعا يف رمالها وق�ص��ت عليهم جبالها، وامتد 

ذلك هاكا يف كل تلك المرباط�ريات.

تحليالت

قصف قاصف
يف عملي��ة ن�عي��ة مل�ص��ار معرك��ة الهج���م اليمنية 
يف باك���رة العام الراب��ع، ق�صفت الطائ��رة امل�صرية 
اأرامك� يف ع�صري،  اأبها، وخزان��ات  "قا�ص��ف" مطار 
ويغ��ادر  اخلدم��ة،  م��ن  اجل�ي��ة  املاح��ة  لتخ��رج 
ع�ص��رات الأمراء من املدينة. وقب��ل ذلك بداأت الق�ة 
ال�صاروخي��ة اليمني��ة يف الذك��رى الرابع��ة للعدوان 
عل��ى اليم��ن بار�ص��ال ع��دة �ص�اري��خ اإل��ى العم��ق 
ال�صع���دي م�صتهدف��ة اأربع��ة مط��ارات يف الريا���س 
وجي��زان وجنران وع�صري، وبعده��ا ا�صتمرت عملية 
الإط��اق مبعدل �صاروخ بالي�صت��ي ي�ميا، ي�صتهدف 
للجي���س  �ل�ضرت�تيجي��ة  و�لنق��اط  �ملع�ضك��ر�ت 
ال�صع���دي ومرتزقته��م. وه��ذا يعن��ي اأن من�ص��ات 
اإط��اق ال�ص�اريخ التي زعم الع��دوان تدمريها بعد 
�صه��ر م��ن اإنط��اق عا�صف��ة احل��زم، قد بات��ت الي�م 
ع�ص��رات املن�ص��ات، وت�صتطي��ع اإط��اق زخ��ات من 
اأه��داف خمتلف��ة  اآن واح��د، وعل��ى  ال�ص�اري��خ يف 

ودقيقة، وهذا يف حد ذات��ه ي�ؤكد اأن اليمني�ن ناوون 
حل��رب ط�يلة الأمد، واأن خمزونه��م من ال�ص�اريخ 
العم��ق  ل�ص��رب  وكاٍف  مه���ل  ع��ددا  البالي�صتي��ة 
ال�صع���دي ب�صكل ي�مي، طيلة الع��ام البالي�صتي ذي 
الإمتياز. ويف املقابل يربهن هذا املاراث�ن البالي�صتي 
عل��ى اأن منظ�م��ات الدفاع��ات ال�صع�دي��ة منتهي��ة 
ال�صاحية، وكذا طريان الإ�صتطاع، و�صرب القمار 

ال�صناعية التج�ص�صية واحل�صا�صة.

بدر1، بالوقود الصلب
دخ���ل منظ�مة ال�ص�اري��خ التكتيكية ب��در١ اإلى 
املعرك��ة غ��ري ا�صراتيجي��ة احل��رب ن�ع��اً م��ا بع��د 
اإدخ��ال منظ�مات بركان ات���س٢ وقاهر ام٢، وت�صري 
املعل�م��ات الع�صكري��ة ان منظ�مة بدر١ اكث دقة يف 
تدمري الأه��داف. اإلى جانب ذلك، تعمل منظ�مة بدر 
البالي�صتي��ة بال�ق�د ال�صلب، وه��ذا يعطيها اأف�صلية 
يف ال�صرع��ة وبع��د امل��دى وحجم الدم��ار. وياأتي هذا 

الت�صعي��د ال�صاروخي جتاه الأه��داف ال�صع�دية يف 
�صياق الرد على اجلرائم، وال�صغط على مملكة ال�صر 
لإيق��اف احلرب ورفع احل�صار، اإ�صاف��ة اإلى اأن هذا 
الت�صعي��د �ص��د الأه��داف الإقت�صادي��ة والع�صكرية 
واحلي�ي��ة، م��ن �صاأنه ك�ص��ف حقيقة احل��رب للراأي 
الع��ام العرب��ي والغرب��ي، ب��اأن اليمني���ن لي���س يف 
بن��ك اأهدافه��م ا�صته��داف املدنين كما يفع��ل النظام 

ال�صع�دي.

رسائل اقتصادية
ياأت��ي ا�صته��داف الق���ة ال�صاروخي��ة اليمني��ة 
ملراك��ز وم�اقع اقت�صادية ح�صا�ص��ة ك�"ارامك�"؛ 
لإي�ص��ال ر�صالة ل���يل العهد ال�صع���دي باأن رهانه 
عل��ى امل��ال ال��ذي يرف��د ب��ه اخلزان��ة الأمريكي��ة 
والغربية لن يدم ط�يا، واأنه �صيجد نف�صه وحيدا 
بعد اأن ت�صتنزف تل��ك اخلزائن اأم�اله، ناهيك عن 
امل�اق��ف الت��ي منحه��ا اياه��م على ح�ص��اب الدين 

والعروبة بفعل هذا املال. ويف ال�جه الآخر تبعث 
الق���ة ال�صاروخي��ة اليمني��ة بر�صال��ة مفادها، اأن 
اليمني���ن ل��ن يقف�ا مكت���يف الأيدي اأم��ام احلرب 
الإقت�صادي��ة املمنهج��ة، واحل�ص��ار الثاث��ي ب��را 
وبحرا وج�ا، واأن هذه ال�رقة �صتطال مملكة ال�صر 
اإن ا�صتم��رت يف غيه��ا. وه��ذا كفيل اأي�ص��ا بانزعاج 
وقلق روؤو�س الأم�ال وامل�صتثمرين يف ال�صع�دية، 
و�صيجعله��م ي�صارع�ن حتما اإل��ى �صحب اأم�الهم، 
ونق��ل ا�صتثماراته��م اإل��ى اأقط��ار اأخ��رى، ودول��ة 

الإمارات معنية اأي�صا بهذه الر�صائل.

رهان خاسر
ره��اُن الع��دو اإذن عل��ى ا�صتم��رار اأََم��د احل��رب؛ 
بغية اإ�صعاف اجلي�س واللج��ان ال�صعبية َواإ�صعاف 
احلا�صن��ة ال�صعبي��ة لهم��ا، ره��اٌن خاط��ئ ويف غ��ري 
حمل��ه، فط���ُل اأََم��د احل��رب -كم��ا اأثبت��ت الأع���اُم 
��ُب اليمنين املزيَد م��ن اأوراق الق�ة،  الثاث��ُة- ُيك�صرِ

ُله��م لبن��اء ق��درات دفاعي��ة رادع��ة م��ا كان���ا  ّ وي�ؤهرِ
لي�صل���ا اإليه��ا ل�ل احلاج��ُة التي فر�صه��ا العدوان، 
ويف املقاب��ل يفق��د العدو ُر�ص��َده واأوراق ق�ته، ومير 
بحال��ة غري م�صب�قة من التف��كك والت�صرذم والتباين 
واختاف الروؤى وال�صراع، ف� “التحالف” عاماً بعد 
ع��ام يتاآكل وينق�صم على نف�ص��ه على م�صت�ى الدول، 
ويتف��كك على م�صت���ى املجاميع الت��ي جّندها وغّرر 

بها.
 ويف ه��ذا الإطار تبعث الق�ة ال�صاروخية اليمنية 
ر�صالة �صام وح�ار، وت�ؤكد اأن خيار احلل ال�صيا�صي 
-اإن وج��د- بالن�صب��ة لليمني��ن �صيبق��ى قائم��ا على 
الإ�صتع��داد الع�صك��ري، واأنهم لي�ص���ا يف وارد تقدمي 
تن��ازلت، وتاأتي ه��ذه الر�صائل بالت���ازي مع حملة 
�ل�ضغ��وط عل��ى �ل�ضعودي��ة ب�ضكل كبر م��ع تعاظم 
الدع���ات  وتنام��ي  اليم��ن،  يف  الإن�صاني��ة  املاأ�ص��اة 
للح���ار والت��صل اإلى حل �صيا�صي، وكان اآخرها من 

الك�جنر�س الأمريكي وباري�س ولندن.

»بر�ــــان« مــــــــن الريـــــــاض لـ »الصمـــــــاد«: 

عــــــــــــــاں احلســـــــــں 
ـــــدي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئــيــس.!! ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا ســيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يـــ

في ذكرى احتــــالل بغـــــداد.. أنصار الله يصنعـــون الفـــارق
كتــــــــــــــــــــــــــــــب/ إبراهيــــــــــــــــــــــں الــــــــــــــــــــــــوادعـــــــــــــي

قبــل 15 عامــا ويف الـــ9 من اأبريــل 2003م احتــل االمريكيون العا�ســمة العراقيــة بغداد، وبــداأ الزمن 
االأمريك��ي يف املنطق��ة ب�س��كل وا�س��ح ودون ج��الء اأو موارب��ة ب�س��قوط اأول بلد عربي حت��ت االحتالل 
الع�سكري االأمريكي بالكامل.. وقتل منذ ذلك احلني املاليني من العراقيني، و�سبيت ع�سرات االآالف من 

الن�ساء العراقيات، واأذل اآالف اآخرون داخل اأ�سوار �سجن اأبو غريب وخارجه..

بعد اأعوام ثالثة من ال�ســمود والثبات، واأيام ثالثة من تد�ســني "عام بالي�ســتي بامتياز"، حتط بالي�ستيات ثالثة يف عمق اأر�ض العدو وعا�سمته، حمققة ثالثة 
اأهداف اإ�سرتاتيجية يف مرحلة الدفاع عن االأر�ض والعر�ض، توزعت بني ال�سيا�سية واالقت�سادية والهجومية، ومعها فتح مراهق الريا�ض لبلده ثالثة اأهداف من 

انفتاح امل�سوخ حتت �سقف التحرر، توزعت بني بطولة البولوت، وفتح دور ال�سينما، والرباءة من الوهابية املتاأ�سلمة. فـــــــــــــــــــؤاد اجلنـــــــــــــــــــــيـــــــــــد
كتــــــــب/
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لع��ل التاري��خ الع�صك��ري للقرن احل��ادي والع�صرين �صي��دون ميدي 
مق��ربة للجي�س ال�ص�داين كمرتزق ماأج�ر جلي�س العدو ال�صع�دي..  يف 
عهد ال�ص�ت وال�ص�رة والقلم الرقمي �صتبقى اجلثث وال�صاء املقطعة 
والدم��اء النازفة من مرتزقة الب�صري حا�صرة يف �صبكة ح�ا�صيب العامل 
حّي��ة تقروؤها الجيال ال�ص�دانية ك��صمة ع��ار وهزمية واذلل وخزي 
لمثي��ل له هذا ل�صك فيه. قادة ع�صكري�ن �ص�داني�ن مرتزقة كبار لق�ا 
م�ضرعه��م يف ميدي خالف م�ضرع �ملئات من �لقادة و�ل�ضباط و�جلنود 
ال�ص�داني��ن املرتزق��ة يف املخ��ا وكر���س وع�ص��ري و�صب���ة واخل�خ��ة 
ومع�صك��ر خال��د والعدي��د م��ن اجلبه��ات الت��ي ت�زع���ا فيه��ا خل��س 
املعرك��ة يف ار�س مينية و�صد حماة الر���س اليمنية ولكن هذا التقرير 

يتحدث عن احدث املجازر الدامية التي تكبدها جي�س الرهابي الب�صري 
وحتديدًا بعام ٢٠١8 مبيدي-حر�س ح�صرًا حيث وثق العام احلربي 
اليمني ومن خال من ك�صفته م�صادر ع�صكرية مينية ب�زارة الدفاع بان 
ماليق��ل عن ١٢٠ من اجلي���س ال�ص�داين املرتزقة لق���ا م�صرعهم خال 
اليام املا�صية منهم الل�اء ابراهيم دفع اهلل وثاثة قادة ع�صكرين كبار 
ا�صاف��ة اإلى تدمري١8 مدرع��ة ع�صكرية تابعة لهم منها 7 دبابات ابرامز 
امريكية ال�صنع زودهم بها جي�س العدو ال�صع�دي...واعرفت و�صائل 
اع��ام العدو باأرق��ام اخل�صائر فيما بع��د وان كان بالتق�صيط فا م�صكلة 

فحالتهم النف�صية واملعن�ية املنهارة ت�صفع لهم ..
جي�س الع��دو ال�صع���دي ومرتزقته اليمني�ن �صارك���ا يف املعركة 

ولكنهم تكبدوا اي�صا خ�صائر فادحة يف املعارك الثاث املا�صية والتي 
اندلع��ت ب�صراوة من خال �ص��ن جي�س العدو ال�صع���دي واملرتزقة 
ال�ص�داني��ن واليمنين هج�م��ا وا�صعا تل� هج�م تل��� هج�م وعلى 
م��دار ال�صب�ع املا�صي على جمارك الط���ال وميدي لغاية ال�صيطرة 
عل��ى مناط��ق حميط��ة مبي��دي ا�صاف��ة اإل��ى ال�صيط��رة عل��ى حميط 
جم��ارك الط���ال ولك��ن ت�ص��دى ا�ص���د اجلي���س واللج��ان ال�صعبية 
للزح�ف��ات الثاثة امل�صتقلة بكل ب�صالة و�صرا�صة وحقق�ا انت�صارات 
ك��ربى منها اف�صل���ا الزح�ف��ات الثاثة الكربى الت��ي حظيت بغطاء 
ج���ي وبحري كثي��ف اي�صا تكبيد ق���ات الغزاة واملرتزق��ة خ�صائر 
اآلي��ة وب�صري��ة كبرية مت ذكره��ا م�صبقاً الثابت يف الهج���م الع�صكري 
ال�صع���دي -ال�ص�داين-املرت��زق عل��ى منطق��ة مي��دي ه��� ا�صتعادة 
املنطق��ة ال�صراتيجي��ة من قب�ص��ة اجلي�س واللج��ان ال�صعبية لذلك 
و�ص��ع الغزاة واملرتزق��ة خططهم الع�صكرية املعتم��دة على ال�صناد 
اجل���ي الكب��ري مما جع��ل الثق��ل الع�صك��ري العملياتي كب��ري لتنفيذ 
الهج���م الع�صك��ري اخلاطف وف��ق معتقده��م لتحقيق اله��دف.. من 
امل�صّل��م به ان منطقة ميدي التي ي�صيطر عليها ا�ص�د اجلي�س واللجان 
ال�صعبي��ة تلقى فيه��ا اجلي�س ال�صع�دي منف��ردا اق�صى هزائم فا�صلة 
يف تل��ك اجلبه��ة وتكب��د خ�صائ��ر ب�صري��ة والي��ة كبرية طيل��ة عامن 
م�ص���ا وعجز اجلي�س ال�صع�دي اي�صا بع��د م�صاندة املرتزقة له من 
ا�صتعادتها طيلة ع��ام م�صى واإلى الي�م وبعد م�صي ثاثة اع�ام من 
احلرب ال�صارية ظل فك ميدي املفر�س يطحن ثم يبتلع قادة اجلي�س 

ال�صع���دي ومرتزقته عقب كل هج�م بائ���س ي�صن�نه حيث ا�صبح�ا 
وجب��ات متتالية ملجاهدي اجلي�س واللجان ال�صعبية و دخلت �صفحة 
امل�اجهات الع�صكرية ال�صر�س والق�صى والأدمى يف احلرب الك�نية 
عل��ى اليم��ن اأنها مع��ارك اأ�صط�ري��ة ودامية ب��كل ما تعني��ه الكلمة.. 
لذل��ك ل� نظرنا م��ن النافذة ال�صراتيجية لنتيج��ة املعركة لكت�صفنا 
ان اجلي���س ال�صع�دي اجل���س على خازوق الهزمي��ة التاريخية مرة 
اخ��رى ولكن هذه املرة بق�ص�ة وبخ�ص��ارة فا�صلة اقل ما ت��صف ان 
الهزمية النف�صية واملعن�ي��ة جتّلت بعمق وو�صعت ج�هر امل�اجهة 
الع�صكري��ة يف جلب��اب التنكيل على ال��دوام ومن جان��ب كان العام 
الغازي واملرتزق مرافق للهج�م الع�صكري اول باأول وا�صدر تقارير 
اخباري��ة وهمية ابرز م�صامينها الغري منطقية ان اجلي�س ال�صع�دي 
واملرتزق��ة �صيط��روا على ميدي وحميط الط���ال والنكتة يف المر ان 
اعان ال�صيطرة اتت بعد �صاعات قليلة من املعركة ولكننا دائما عهدنا 
م��ن اعام العدو ان يخرج من ط�ره اإلى حد ال�ُصكر اخلربي باخلتام 
اثبت��ت معرك��ة مي��دي الأ�صط�رية بان الق��درات الع�صكري��ة اليمنية 
بات��ت متف�ق��ة عملياتي��ا وبق���ة ويحظى مقاتل��� اجلي���س واللجان 
بطماأنينة كبرية وثقة عالي��ة يف خ��س املعارك املفت�حة لن امليزان 
انقل��ب واملعادلة تغريت والنتائج باتت ميني��ه بامتياز والقادم ا�صد 
وانك��ى على الغزاة واملرتزقة .. و�صتبقى ميدي فك مفر�س ليطحن 

ال باجلملة من ال�ص�دانين ولي�س بالتجزئة..

اليم�����ن ينت�����ص����ر....

اختب��ار ث��م حتييد ثم مط��ارده قهرية وما بن 
مر�حلها ��ضقاط ب�ضع مقاتالت من �جليل �لر�بع 
الأمريكي��ة والأوروبي��ة مل يع��د للفخ��ر اليمن��ي 
والعتزاز جمّره لت�صع��ه مما ينجزه املهند�ص�ن 
والفني�ن الع�صكري���ن والي�م نتحدث عن نظام 
دفاع��ي مت تط�ي��ره ميني��ا م��ن خ��ال حت�ي��ل 
�ص�اري��خ R-٢7 ج�-ج� ل�ص�اري��خ اأر�س-
ج��� بق��درة ارتف��اع ٢5ك��م ومبدى 8٠ ك��م لكي 
تعر���س وتدمر جمي��ع ان�اع الطائ��رات �ص�اء 
باللي��ل او النه��ار بجميع الظ��روف اجل�ية .ه� 
نظام فت��اك خمادع ول يتم خداع��ه. ان خط�رة 

النظ��ام الدفاع��ي املط���ر املعدل من قب��ل مراكز 
الت�صني��ع احلرب��ي اليمن��ي اأنه مت��ص��ط املدى 
وم�ج��ه باحل��رارة ومهمت��ه الأ�صلي��ه ا�صطياد 
املقات��ات الأمريكية والأوروبي��ة ومن م�صافات 
ت�صل 8٠ كم معززا بنظام ك�صف حراري بقدرات 
متمي��زة باإمكانها ا�صته��داف املقاتات حتى على 

ارتفاع ١5كم ب�صرعة 4.5 ماخ 
ومن الأدلة العملي��ة التي اف�صلت انكار العدو 
للهزمية هي الفيدي�ه��ات ال�ثائقية التي ن�صرها 
الإع��ام احلرب��ي ب�صكل متتايل والت��ي ك�صفت ان 
ال�صاروخ ا�صتغرق ١٦ثانية ل��ص�ل ال�صاروخ 

للمقات��ات الغازي��ة اأي انه قط��ع م�صافة ١5 كم 
عل��ى اق��ل تقدي��ر وبارتف��اع اله��دف عل��ى القل 
�صيك���ن ١٠ ك��م كاأق�صى حد مما ي�ؤك��د ان نظام 
�ص�اري��خ الدف��اع اأر�س-ج� املط���رة مينيا ل 
ميكن الت�ص�ي�س عليها م��ن قبل املقاتات .الي�م 
وب��كل فخر واعت��زاز نق�ل ان اليم��ن بات ميتلك 

نظاما �صاروخيا قادرا على 
مهاجم��ة ه��دف بق��درات من��اورة عالي��ة رغم 
ان ال�ص�اري��خ احلرارية يج��ب ان حت�صل على 
اطب��اق على الهدف حراريا قب��ل الطاق اإل اأن 
�صرعته��ا جت��اوزت انظم��ة التحذي��ر واحلماي��ة 

وال�صرع��ة العالي��ة الت��ي تتمي��ز به��ا املقات��ات 
الغربي��ة وه��ذا اإجن��از مين��ي كب��ري اع��رف به 
بف�ص��ل اجله���د  ث��م  اهلل  بف�ص��ل  الع��دو وه��ذا 
اجلب��ارة وامل�ص�ؤولية واملثمرة لربامج التط�ير 
الدرا�ص��ات  مبراك��ز  والت�صني��ع  والتحدي��ث 
والأبح��اث الع�صكري��ة الت��ي جت��ري عل��ى ق��دم 
و�صاق كم��ا اأ�صار قائد الث�رة ال�صي��د القائد لكي 
يت��م مط��اردة الط��ريان الغ��ازي اينما يج��راأ ان 
يحّلق ب�صماء اليمن وهذا ما �صيتم اإجنازه بع�ن 
اهلل تعال��ى وقريبا جدا وم��ا حتقق من اإجنازات 
عملياتي��ة بالت�ضدي لط��ر�ن �لغ��ازي و�إ�ضقاط 

مقاتات��ه ه��� انت�ص��ار كب��ري وي�صج��ل اجن��از 
عظي��م نظرا ل��صع اليم��ن الراهن وما قبله لذلك 
ا�صب��ح اليمن الي�م بلدا اخر يف امل�صرح الدفاعي 
الع�صكري��ة  املعرك��ة  ب��ذروة  نح��ن  .باخلت��ام 
وال�صراتيجية بالعام الرابع فكلما زادت قناعة 
الغ��زاة بالهزمي��ة كلم��ا فق��دوا �ص�ابه��م بعدم 
تقبله��ا وهذه مقدم��ة انتهاء احل��رب. لكن دائما 
احلروب تكم��ن خط�رته��ا واأهميته��ا مبرحلتها 
الأخ��رية الت��ي حت��دد النتيج��ة النهائي��ة. نحن 
بال�صيط��ان  الأ�صع��ف  واعدائن��ا  ب��اهلل  الأق���ى 

و�صننت�صر والعاقبة للمتقن..

الـــصـــّيـــاد الـــقـــاتـــل.. نـــظـــاں الــــدفــــاع اجلـــــوي الـــصـــاروخـــي األّول وطـــنـــيـــًا..
الـــــــــــبـــــــــــدايـــــــــــة الـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــازيـــــــــــــــــــة...وهـــــــــــــــــــذه  لــــــــــلــــــــــمــــــــــقــــــــــاتــــــــــات  الـــــــــــقـــــــــــهـــــــــــريـــــــــــة  املـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــاردة  إلـــــــــــــــــــــى  األوّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  الـــــــــتـــــــــحـــــــــيـــــــــيـــــــــد  مــــــــــــــــن    >

واللج��ان  للجي���س  ال�صاروخي��ة  الق���ة  ا�صتهدف��ت 
ال�صعبي��ة، م�ص��اء ام���س الأربع��اء، ب�ص��اروخ بالي�صتي 
خزان��ات �صرك��ة اأرامك��� ال�صع�دية يف جي��زان. وكانت 
الق���ة ال�صاروخية قد اأطلقت، م�ص��اء اخلمي�س املا�صي 
�صاروخ��ا بالي�صتي��ا م��ن ط��راز “ب��در١” عل��ى �صرك��ة 
اأرامك��� يف جي��زان. و�صبق ذل��ك اي قبل ا�صب���ع تقريباً 
اط��اق الق���ة ال�صاروخي��ة �صاروخ��ا بالي�صتيا ق�صري 
امل��دى م��ن طراز ب��در ١ على �صرك��ة اأرامك��� النفطية يف 
�صريعة  بالي�صتي��ة ق�صرية خمادع��ة  جنران”...ذئ��اب 

فتاك��ة ل تخط��يء هدفه��ا هك��ذا ي�صتح�ص��ن ان ت��ص��ف 
نظرا لطبيعتها الهج�مية اخلفيفة القاتلة وهذا م��صمها 
احلرب��ي فخ��ط انتاجه��ا غزي��ر لذل��ك مل تق��ف عن��د هذا 
احل��د فح�صب بل مت ا�صته��داف مع�صكر احلر�س ال�طني 
ال�صع���دي بنجران قبل اي��ام و�صبق ذل��ك مت ا�صتهداف 
مط��ارات جيزان وجن��ران ب�صاروخ ب��در١ مما جعله يف 
حلب��ة مناف�صة �صدي��دة مع �صاروخ قاه��رm٢ مت��صط 
امل��دى ورمب��ا يتج��اوز ر�صي��ده الهج�م��ي. ب��ات الي�م 
الذئ��ب البالي�صت��ي الق�ص��ري كاب��س ارامك��� ال�صع�دية 

النفطي��ة العماق��ة عم���د القت�ص��اد ال�صع���دي حي��ث 
وان النه��ج ال�صاروخي الهج�مي الغزي��ر �صد خزانات 
نف��ط ارامك� ومن�صاآته��ا بنجران وجي��زان ت�صكل �صربة 
مدمرة ل�صناعة النفط ال�صع�دي مما دفع �صركة اأرامك� 
ال�صع�دي��ة اإل��ى ا�ص��دار بي��ان ت�ؤك��د اأن من�صاآه��ا اآمنة 
وهذا بحد ذات��ه اعراف ودللة قطعية اأنها خ�صرت ثقة 
امل�صتثمري��ن واأ�صبحت يف نظرهم غري اآمنة واأن اأم�الهم 
يف خط��ر.. واليام وال�صابيع القادمة �صتجعل �ص�اريخ 
ب��در١ م��ن ارامك��� تت�ص��در امل�صه��د العام��ي العامل��ي 

ك�صرك��ة تتعر���س للهجم��ات ال�صاروخي��ة وه��ذا ينت��ج 
تداعي��ات خطرية عل��ى م�صتقبل ال�صرك��ة مهما ا�صدرت 
م��ن بيانات تطمينية للم�صتثمرين فلن تتجاوز حرب القلم 

لن ال�اقع خاف ذلك...
القر���س البالي�صتي املخادع “املن��دب١” بحرًا..تعد 
هذه املنظ�مة البحري��ة الهج�مية من ابرز الجنازات 
الت��ي ا�صتطاعت اخلربات الع�صكري��ة ال�طنية اليمنية 
م��ن �صناعتها، حي��ث متتاز بدقته��ا العالي��ة يف اإ�صابة 
اله��دف وم��زودة بتقني��ة ل��ن ت�صتطي��ع �صف��ن الع��دو 
الع�صكري��ة م��ن ف��ك �صفراته��ا. نقل��ة ن�عي��ة يف معادلة 
املعرك��ة م��ع الع��دو وق���ة رادع��ة �صتغ��ري م�ازي��ن 
امل�اجه��ة وكانت ه��ذا املعطيات النظري��ة حمققه على 
ار���س ال�اق��ع كمعطي��ات عملي��ه ناجحة متام��ا حيث 
فاجاأتن��ا الق���ة ال�صاروخية للبحري��ة اليمنية التابعة 
للجي���س واللج��ان باإطاق �ص��اروخ املن��دب١ املجنح 
ا�صتهدف ناقلة نفط �صع�دية يف �صاحل #البحر_الأحمر 
ردا عل��ى جرمي��ة #الريا�س التي �صرب��ت النازحن يف 
#احلدي��دة ومن جانب اخر انتقال ا�صراتيجي متقدم 
يف خ����س املعركة �صد حتالف الع��دوان.. ناقلة النفط 
العماق��ة التابعة ل�صركة اأرامك��� ال�صع�دية اأ�صطادها 
�ص��اروخ املندب١ املجنح الذي فاجاأ ال�صفينة احلربية 
الغازي��ة املرافق��ة حيث متك��ن ال�صاروخ م��ن اعطابها 
مم��ا مينعها م�ا�صلة رحلتها وم��ن املت�قع �صحبها اإلى 
اأق��رب مرف��اأ نفط��ي �صع�دي. حي��ث تعد ه��ذه العملية 
ال�صاروخية امل�صتهدف��ة لناقلة النفط بالن�صبة لتحالف 

الع��دوان وعل��ى راأ�صهم ال�لي��ات املتح��دة الأمريكية 
امل�صرف��ة على احل��رب الك�نية �صد اليم��ن تعترب خطر 
عل��ى املاحة العاملية وهذا ح�ص��ب زعمهم اما بالن�صبة 
لليم��ن فه��ي ح��ق م�ص��روع ب�ص��رب كل ام��اك الع��دو 
ال�صع���دي احلي�ية منها ناق��ات النفط وقد �صبق ذلك 
ان حذرقائ��د الث���رة ال�صي��د القائد عب��د امللك احل�ثي 
حفظ��ه اهلل م��ن ع��دم اجب��ار اليم��ن عل��ى اتخ��اذ خيار 
ا�صراتيج��ي خط��ري ل مفر من��ه وتاه حتذي��ر وا�صح 
و�صريح م��ن فخامة الرئي�س ال�صماد بان ناقات النفط 
ال�صع�دي��ة والإماراتي��ة �صتك���ن هدف��ا ع�صكريا مينيا 
م�صروع��ا.. لذل��ك ا�صبح��ت �صرك��ة ناق��ات ومن�ص��اآت 
ارامك��� النفطي��ة وم��ا ي�صبهها هدف��ا ل�ص�اري��خ بدر١ 
واملن��دب١ يف ال��رب والبح��ر اإنها حرب ك�ني��ة يت�صدى 
لها ال�صي��د القائد عبدامللك بدرالدين احل�ثي حفظه اهلل 
باإدارتها والتخطيط لها والإ�صراف عليها ل بد اأن تك�ن 
عناوينه��ا ونتائجه��ا انت�صارات واإجن��ازات يح�صدها 
قادة ومقاتل�ن قل نظريهم يف الك�كب والأدلة ل يت�صع 
له��ا الزم��ن ل�صردها فالأع��داء وهم يتحدث���ن عنها اما 
املهند�ص���ن والفني���ن الع�صكري�ن مبراك��ز الدرا�صات 
والأبح��اث الع�صكرية فقد حقق�ا قف��زة عاملية بتط�ير 
وت�صني��ع وحتدي��ث ال�ص�اري��خ البالي�صتي��ه مبختلف 
طرازاتها ومدياتها وق�ته��ا التدمريية. قفزة خلقت يد 
مينية مميتة للغزاة ومرتزقتهم. فر�صت واقع ع�صكري 
ا�صراتيج��ي جديد لذلك ه��ي الكاب��س و �صيدة احلرب 

و�صانعة النتيجة باإذن اهلل.. والعاقبة للمتقن

بـــــــــــــــــــــرًا..  »1 »بـــــــــــــــــــــدر  الــــــــقــــــــصــــــــيــــــــر  الـــــــبـــــــالـــــــيـــــــســـــــتـــــــي  الـــــــــــــذئـــــــــــــب 

بــــــــحــــــــرًا..  »1 »املــــــــــنــــــــــدب  املــــــــــخــــــــــادع  الـــــبـــــالـــــيـــــســـــتـــــي  والــــــــــقــــــــــرش 
كــابــــــــــــو�س

اأرامكـــــو النفطيــة.. 

بالتجزئة ولــيــس  الــســودانــيــني  مــن  باجلملة  اال  يطحن  ال  مفترس  فــك   .. ميدي

ــري ــك ــس ــ� ــر-ع ــري ــق ت
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مديريــة �ســرواح �سبه حمــررة بالكامل ومل يبق 
ال القليــل جدًا وبال�سربة القا�سية كانت النتيجة 
املذهلة على امل�ستوى ال�سعبي والقليمي ومن جانب 
كان اللــواء 81 ميــكا مرتــزق يف #�ســرواح اأ�سحية 
املعركة حيث تبخر يف �ساعات على اأيدي جماهدي 
اجلي�ــس واللجــان ال�سعبيــة البا�سلــة.. يف حقيقــة 
الأمر..م�ساألــة تبخــر األويــة ع�سكريــة باأكملها يف 
معركــه اأو اثنتــن اأو ثــاث هــي كارثــة ع�سكريــة 
حتتــاج اإلــى اإجراء درا�ســة حتليلية كاملــة فلي�ست 
املــرة الأولــى فهنالــك األويــة ع�سكريــة �سعوديــة 
تبخــرت ب #جنــران و #جيــزان ب�ســكل كامــل يف 
العامــن املا�سين مــن احلرب واملفاجــاأة الع�سكرية 
هو انهيار كامل ملرتزقة العدوان يف جبهة #�سرواح 
حيــث متكــن جماهــدو اجلي�ــس واللجــان ال�سعبيــة 
مــن ال�سيطــرة علــى تبــة املطــار و ع�ســرات املواقع 
الع�سكريــة املحيطــة بها غــرب مدينة مــاأرب وهذه 
حجــر  ت�ســع  كبــرة  ع�سكريــة  اإجنــازات  مقدمــة 
الأ�سا�ــس الأهــم للتقــدم اإلــى مدينة #مــاأرب وقبل 
ذلك نعــود اإلى بدايــة العمليــات الهجومية الولى 
كمرحلــه حا�سمــة ففيها ا�سرار ت�سفــي �سدور �سعب 

جماهد �سامد...
املرحل��ة الول��ى ...ق���ات اجلي���س واللج��ان قلب��ت 
الطاول��ة عل��ى راأ���س الغ��زاة واملرتزق��ة يف اجلبه��ات 
ال�صرقي��ة ب�ص��كل كامل يف نهم واجل���ف و�صرواح ولكن 
خ�ص�صن��ا ه��ذا التقري��ر جلبه��ة �صرواح حي��ث فر�صت 
ق���ات اجلي�س واللج��ان ال�صعبية �صيطرته��ا على قطاع 
�ص��رواح  مديري��ة  يف  اجلبلي��ة  ال�صا�ص��ل  م��ن  وا�ص��ع 
مبحافظ��ة ماأرب بعدما جنحت يف فر���س �صيطرتها على 
معظ��م جبهة نه��م �صرقي �صنعاء بعملي��ة هي الأكرب من 

ن�عها منذ بدء احلرب قبل ثاث �صن�ات.وكانت البداية 
وه��� متكن ق���ات اجلي�س واللج��ان ال�صعبية من فر�س 
�صيطرته��ا الكامل��ة عل��ى �صل�صلة اجلبال ال�ص���د وجبال 
ومرتفع��ات وادي ال�صي��ق �صمايل مديري��ة �صرواح بعد 
عملي��ة ع�صكري��ة وا�صع��ة �صه��دت ا�صتب��اكات .وب��داأت 
العملية الهج�مية با�صتهداف اأطقم ع�صكرية وتعزيزات 
ق���ات املرتزقة وق�ص��ف �صاروخي ومدفع��ي ا�صتهدف 
ن�ص��ر  وق��د  ال�ص���د.  اجلب��ال  �صل�صل��ة  يف  حت�صيناته��ا 
الع��ام احلرب��ي م�صاهد و�ص���ر من لعملي��ة ال�صيطرة 
عل��ى ال�صل�صة اجلبلي��ة ال�صراتيجي��ة والتي �صهدت يف 
اأج��زاء منه��ا ا�صتب��اكات م��ن م�صافات قريب��ة بن ق�ات 
اجلي���س واللج��ان من جه��ة وق���ات املرتزق��ة من جهة 
اأخ��رى. وعلى الرغ��م من الأف�صلية الت��ي كان يتمتع بها 
املرتزق��ة من خال متركزهم يف اأع��ايل ال�صل�صلة اجلبلية 
وي�اجه���ن هج�م��اً قادم��اً م��ن الأ�صف��ل ا�صاف��ة اإل��ى 
الغطاء اجل���ي احلربي واملروحي اإل اأن ق�ات اجلي�س 
واللجان تقدم��ت حتى و�صلت اإلى قمة ال�صل�صة وخا�س 
جماهدوها معارك مبا�صرة مل تف�صلهم يف بع�س الأحيان 

عن مقاتلي املرتزقة اإل اأقل من ثاثة اأمتار.
املرحل��ة الثاني��ة ..ك�صف��ت م�ص��ادر ع�صكري��ه بق�ات 
املرتزق��ة يف م��اأرب اأن جن�ده��م ا�صط��روا لان�صح��اب 
م��ن جبهة �صل�صل��ة جبال تبة املط��ار يف �صرواح، حممًا 
الغ��زاة امل�ص�ؤولية لتاأخره يف تق��دمي الدعم اجل�ي ل�صد 
هج���م كا�ص��ح ملجاه��دي اجلي���س واللج��ان ال�صعبي��ة. 
واأ�صاف��ت امل�ص��ادر الع�صكري��ة وه��ي مبثاب��ة اعراف 
�صري��ح بالهزمية وان تعذرت بالن�صح��اب التكتيكي ال 
انها ب�اقع المر ذاقت الأمّرين من الهزمية بان جماهدي 
اجلي�س واللجان �صن���ا هج�ماً وا�صعاً على �صل�صلة تبة 
املط��ار واأن الغزاة جتاهل�ا الن��داءات باإر�صال الطريان 

مل�صاندتهم يف �صد الهج�م الذي نفذه املجاهدون الب�ا�صل 
الأم��ر الذي جعلهم ينه��ارون متاما و م��ن م�اقعهم اإلى 
منطقة الطلعة احلم��راء. ومن جانب اخر اتهم املرتزقة 
اطراف اخرى باخليانة ا�صافة اإلى حتميل قيادة الغزاة 
امل�ص�ؤولي��ة جتاه جتاه��ل متطلبات املعرك��ة من اأ�صلحة 
وذخائر التي قال��ت اإنها باتت �صبه معدومة جدًا ول�صك 
ان هذه العذار هي تغطية فا�صلة للهزمية ال�ص�داء التي 
تكبدوه��ا. بطبيعة احلال يف �صرواح تبخر ل�اء8١ ميكا 
م�ص��اه بالكامل..كيف حدث ذل��ك.. ال�صر العظم لدى اهلل 
ث��م املجاهدين حيث متكن املجاه��دون من ح�صد املئات 
م��ن املرتزقة بن قتيل وجريح اأي�ص��اً قتل واأ�صيب اأكث 
من 3٠ مرتزقا بينهم قي��ادات ع�صكرية كبرية اإثر عملية 

لق���ات اجلي���س واللج��ان يف جبه��ة الأ�صق��ري �صه��دت 
تدم��ري4 اأطقم ع�صكرية حممل��ة بعنا�صر ق�ات املرتزقة 
وك�صف العام احلربي ع��ن مقتل القيادي البارز حممد 
ناجي دره��م النا�صري اجلهمي وثاث��ة قيادات مرتزقة 
ميداني��ن وه��م القي��ادي املرت��زق ه��ادي �صعي��د احمد 
طعيم��ان اجلهمي-مبخ�ت هادي زاي��د مثنى- اخل�صر 
�صال��ح اب�بك��ر املقرحي. كم��ا اأ�صيب القي��ادي املرتزق 

همدان ح�صن املن�ص�ري املرادي. 
وباخلت��ام فر�صت ق���ات اجلي�س واللج��ان �صيطرتها 
الكامل��ة عل��ى �صل�صل��ة اجلبال ال�ص���د وع��دة م�اقع يف 
وادي ال�صي��ق مبديري��ة �ص��رواح و�صل�صل��ة جب��ال تبة 
املط��ار واملحي��ط اجلبلي له��ا وا�صبحت ق���ات اجلي�س 

واللجان ترب�س بالطلعة احلمراء من اجل النق�صا�س 
عليه��ا ك�نه��ا مطّل��ة عل��ى مدين��ة م��اأرب.. الي���م ب��ات 
امل�صه��د الع�صكري من خال املعطي��ات امليدانية الثابتة 
الت��ي ترجم الدراماتيكي��ة الع�صكري��ة الذهبية للجي�س 
واللج��ان ال�صعبي��ة.. من ال�صيطرة على تب��ة املطار اإلى 
ج��اري اإكم��ال ال�صيط��رة عل��ى ماتبق��ى م��ن #�صرواح 
باجتاه مفرق اجل�ف .يعني ذلك ٢ ك�س ملك .هل �صمعتم 
ب٢ ك���س مل��ك .نعم يف اليمن .ك�س مل��ك #نهم .ك�س ملك 
#اجل���ف.. انتهت اللعبة وهذا حتدثت عنه قبل عامن 
وقبل ع��ام ان ال�صيطرة عل��ى �ص��رواح �صي�صقط اجزاء 
اجل���ف ونهم املتبقي��ة ب�صكل تلقائي باأي��دي املجاهدين 

انها “دراماتيكية ع�صكرية ١ يف ٢ “والعاقبة للمتقن

لواء مرتزق تبخـــــــــر والتالــــــــــــي »�ــــــــــش مـــلك ُدبــــــل لنهں واجلــــــوف مـــــــن 
دراماتيـــــــ�ية املجاهــــــــــدين بصــــــــرواح الهـــــــــــــــجوميــــــــــــة«.. »تقرير وحتليل« صــــــــــــــرواح..

بنظرت��ه اليمنية العربي��ة الإ�صامية املحمدي��ة الثاقبة؛ جعل من 
التكت��ل وال�ح��دة ال�صعبي��ة ال�صلب��ة الت��ي انطلق منه��ا؛ يف م�صرية 
قراآنيه امتاأت بالإجنازات الأخاقية والع�صكرية والأمنية وال�طنية 
وال�صراتيجي��ة، وحي��اة عام��رة بالعط��اءات والت�صحي��ات بزم��ن 
احل��رب ، فلم يبخل بجهد اأو بفكر يف رحل��ة الت�صييد الدفاعي والبناء 
الن�ص��اين الخاق��ي واملعريف فه� بح��ق قائد عظيم ع��رف بف�صل اهلل 
كي��ف يدير الدفة نح� الن�صر ثم البناء فذلل كل ال�صعاب وحتدى كل 
ال�ح�صية الإقليمية والدولية.. و�صاحه يف ذلك الميان باهلل والت�كل 
علي��ه ثم ن�صر العلم وبناء الإن�صان اليمني فاهتمامه بالإن�صان اليمني 
يف���ق اأي اهتمام، لقد اأعد بع�ن اهلل جيا جهادياً وطنياً من اليمنين 
ذوي الكف��اءة وامله��ارة والإخا���س؛ قادري��ن عل��ى حم��ل م�صع��ل 
النت�ص��ار والبناء وحفظ الأمانة والعتناء بهذا البلد العزيز )اليمن 
( ب��كل ف��رات الزمن .�صي��دي القائد املفدى الذي ا�صتط��اع اأن ينف�س 
عن اليمن غباره ويخرجه من حياة الرتهان وال��صاية وال�صت�صام 
اإلى حياة العزة والكرامة وال�صتقال . فبحق انه اإن�صانا غري عادي، 
ا�صتط��اع بحكمته اأن يحقق املعادلة البط�لية ال�صعبة على امل�صت�ى 
القليم��ي وال��دويل ، ويتف���ق على الزم��ن وا�صتطاع بف�ص��ل اهلل اأول 
ث��م بعزميته اخل��رية اأن يقي��م اأركان ودعامة دول��ة مينيه جمه�ريه 
م�صتقل��ه ق�يه ي�صار لها بالبنان تناف�س اعتى الدول ع�صكرياً باملنطقة 
ويق��ارع اك��رب التحال��ف العدوانية وح�صيه وهذا كل��ه يف ظرف ثاثة 
اع�ام حرب ك�نيه فقط و�صبقها عام حرب تطهري واجتثاث لاإرهاب 
ومنظ�م��ات الداعم��ة يف الدولة العميقة وخارج��ه والعابرة للحدود 

ال�طنية...
م��ن يقراأ تفا�صيل وحقائق التاري��خ احلّي احلا�صر بتمعن �صيعرف 

اأن املرحل��ة ه��ي ميني��ة ي�صنعه��ا ال�صيد القائ��د ال��ذي ل  ُي�صّيد �ص�ى 
ب��رج الن�ص��ر باأر���س الع��زة وحميطها ف��اإذا دققن��ا يف م�ص��رية ال�صيد 
القائ��د ل�جدنا الكثري من الأحداث والجنازات والنت�صارات واملاأثر 
اجلليل��ة والعظيمة التي تدلل على اأن هن��اك جاذبية الروح الميانية 
املنت�ص��رة والعطاء الإن�صاين الغزير كان��ت ولزالت و�صتظل مرجمة 
بالق���ل والفعل يف اط��ار الت�صحية املقد�صة لذا حظ��ي برعاية وعناية 
من اهلل العزيز العليم لأنه حمل الراّية لُن�صرة امل�صت�صعفن وم�اجهة 
الظاملن وامل�صتعمرين يف بلدنا العزيز، فج�ّصد روح جهاد القران ومّثل 
النق��اء الإن�صاين والإمياين وال�صطف��اء باأبهى �ص�رة، يعرفه القا�صي 
وال��داين برفي��ع اأخاقه وعظي��م م�اقفه و�صبقه ون�صرت��ه ودفاعه عن 
الدي��ن والأمة واإقدامه و�صبقه يف املع��ارك لدرجة اأن العداء اعرف�ا 
مبناقب��ه ومنجزات��ه. ان ال�صي��د القائ��د، بقيادته حقق اليم��ن اإجنازًا 
ع�صكرياً وامنياً وا�صتخباري��اً تاريخياً يف اإطار ال�صراع ال�صراتيجي 
�صد مام�ثة ال�صتعمار العاملي ”اأمريكا وادواتها” وباإجبارها ولأول 
م��رة على النكف��اء والندحار من فك��رة ال�صيطرة بالق���ة الع�صكرية 
حي��ث يج��ر حتالف الع��دوان القليم��ي – الدويل خلفه اأذي��ال اخليبة 
وال��ذل والهزمي��ة واخل�ص��ران، ودون اأن حتق��ق قيادت��ه ال�صيا�صي��ة 
والع�صكري��ة اأي مكت�صب��ات ا�صراتيجي��ة، بعد اأكث م��ن ثاثة اع�ام 
من الهزائم املتتالية واخل�صائر املراكمة التي طالتهم بالأذى النف�صي 
واملعن�ي والع�صك��ري وال�صيا�صي واملايل والإعام��ي وال�صتخباري 
مم��ا جعل هذا احل��دث واحدًا من اأهم الأحداث عل��ى ال�صعيد العاملي 
نظ��رًا لتداعيات��ه الكب��رية والكثرية والت��ي كلما تك�صف فيه��ا �صر من 
اأ�ص��رار الهزمية للغزاة ومرتزقتهم حت��ى جتّلت معاٍن جديدة �صترك 
لاأجيال اليمنية القادمة اإدراكها وتف�صريها والتنعم بنتائجها الذهبية 

والقا�صية للغزاة واملرتزقة والإرهابين.
انه القائ��د املعجزة.. بالقدر الذي اأخذ في��ه النقا�س ح�ل تداعيات 
الندح��ار ماأخذًا كبريًا م��ن الأف��كار واملُفكري��ن ال�صراتيجين، فاإن 
ع�ام��ل العج��از الع�صك��ري وال�صراتيج��ي لل�صي��د القائ��د وق��ادة 
ومقاتل��ي اجلي�س واللج��ان هي ُم�صّطرة يف امللحم��ة ال�طنية العظمى 
التي مل تكن اأقل �صاأناً من م�ارد النقا�س نظرًا لفرادة احلدث اجلهادي 
والتجربة امللحمة الأ�صط�رية ولتميز النطاقة والروؤية، يف ظل متكن 
روح النه��زام يف نف�صية امل�اطن العربي وامل�صلم عم�ماً ولتجذرها يف 
اإرادته امل�صادرة، ولقناعة معظم النا�س بعدم اإمكانية هزمية التحالف 
الأمريك��ي الأغنى مالي��اً والأعتى ع�صكري��ا والأو�صع حتال��ف اإقليمياً 
ودولياً مل يحدث على اأي بلد بالعامل اإل اليمن لذلك و�صف�ه بالتحالف 
ال��ذي ل يقهر ل�ج���د معادلت ينع��دم فيها التكاف��ى ء ال�صراتيجي 
والع�صكري واإمكانية قلبها بحيث ت�صبح هذه التكن�ل�جيا يف م�اجهة 
ال�صيا�صي��ة والع�صكري��ة  الأدبي��ات  اليمني��ة احلّي��ة، ولع��ل  الإرادة 
والثقافي��ة �صتزخ��ر خال املراح��ل القادمة بالكثري م��ن الكتابات التي 
من املمكن اأن تتناول النتفا�صة الع�صكرية اجلهادية ال�صعبية اليمنية 
الت��ي فجره��ا ال�صيد القائ��د ب�جه ال�صتعم��ار العاملي كاأه��م انتفا�صة 
ع�صكري��ة �صعبي��ة يف القرن احل��ادي والع�صرين يق�ده��ا ال�صيد القائد 
ال�صاب املجاه��د ب�جه اخطر حتالف �صد بلد فقري مل يحظى باي دعم 
او م�صاندة من اأحد بل العامل �صد اإجماًل اإل من رحم بالكلمة فقط لقد 
�صيطر قائ��د الإن�صانية والت�صحية والعط��اء وال�فاء وال�صجاعة على 
عق���ل وقل�ب �صع�ب العرب وامل�صلم��ن والعامل مع متدد العراف 
الإقليمي والدويل بجدارة و�صجاعة و�صم�د و�صرب وجلد وت�صحيات 

اهل اليمن وباأ�صهم ال�صديد يف احلرب الك�نية حتت قيادته 

اجلليل��ة بالإ�صاف��ة اإلى العدي��د من احلقائ��ق التاريخي��ة الكبرية 
واملهم��ة والت��ي ل��ن ت��عرِ الأجي��ال احلالي��ة اإّل القليل منه��ا ولعل هذه 
التداعيات كان��ت در�صاً بليغاً يف حياتنا وجتربتنا وتاريخنا حيث كان 
من ال�ص��روري ال�صتف��ادة منها يف ق��راءة ال�صراتيجي��ات احلاكمة 
له��ذا املعرك��ة ال�طنية العظمى م��ن خال درا�صة ع�ام��ل جناح قائد 
الث���رة و ان�صار اهلل  لتزخيم هذا الجن��از التاريخي وتعميمه والتي 
ميك��ن ال�ق���ف عند بع�صه��ا وحدة وو�ص���ح اله��دف ال�صراتيجي 
لل�صي��د القائ��د وان�ص��ار اهلل وبل�رة العه���د والطاقات به��ذا الجتاه 
الت��زام اأول�ي��ة الث�رة واأول�ية قت��ال الإرهاب والغ��زاة وال�صهاينة 
واملحتلن وت�فري الإمكانيات لذلك وت�ظيفها ب�صكل مبهر انها اأر�صدة 
ذهبية يف �صفحات احلرب �صنعها ال�صيد القائد املفدى ل�ص�د احلرب 
ال�طني��ة العظم��ى “رجال اجلي���س واللجان” وهي كث��رية و حتتاج 
اإل��ى �صل�صلة من البح�ث الع�صكري��ة وال�صراتيجية املنهجية، تاأخذ 
يف ا�ص��كالت م��ص�عي��ة وذاتي��ة وزمني��ة واإميانية ممزوج��ة بقدرة 
�صيا�صي��ة واأمني��ة وع�صكرية وثقافي��ة لأن احلرب ال�طني��ة العظمى 
�ص��د الغ��زاة واملرتزق��ة والإرهابي��ن بحاج��ة لثقاف��ة ع��زة وكرامة 
واإب��اء و�صم�خ و حترير ومقاومة وهذا ما كان ويك�ن، متتع بها قائد 
الث���رة وقيادة اأن�صار اهلل واجلي�س واللجان من خال العمل ال�طني 
اجله��ادي ال�صراتيجي ال�صامل على تهيئة ه��ذه الع�امل واملناخات 
اخلادمة للعمل الدفاعي املقاوم وجناحاته، اأو من خال الناأي بها عن 
املناخات امل�صرة التي قد ت�صهم �صلباً وتنعك�س على اأدائها ودورها يف 
ميادي��ن احلرب، واأي مي��دان هنا وهناك. فحف��ظ اهلل قائدنا املفدى يف 
كل حلظ��ه من حلظ��ات الزمن ف�صام اهلل علي��ه يف كل �صاعه وبكل حن 

والعاقبة للمتقن....

الكلمــات تعجز والل�س��ان يتلعثم للتعبري عما يختلج القلوب من اأحا�س��ي�ض وامتنان الأن�س��ان عظيم ورج��ل لي�ض ككل الرجال. كيف ال وهو القائد واملعلم واالأب الذي مّل �س��مل ال�س��غري 
والكب��ري واملجاه��د واملواطن حتت لواء ال�س��عب الواحد املتح��اب املتفاين يف خدمة وطنه ، يف زمن اأ�س��بحت عملته الرائجة التفريق والتق�س��يم والتدمري واالحق��اد والعدوانية والفنت واخليانة 
والعمالة واالرتزاق ...رجل ك�سبل طه امل�سطفى بحكمته وتوا�سعه عرف منذ البداية باأنه، ال حريه وال ا�ستقالل والقوه وال تنمية وال تقدم بدون ت�سحيه ج�سيمه وما مل يجتمع اليمانيون 
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امل��ع��ج��زة االإن�����س��ان��ي��ة ال��ف��ري��دة »ح��ك��م��ة وع��ط��اء«

ق���ائ���د ال���ث���ورة
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اعتربت جملة “ذه ويك” يف تقرير ن�صرته 
احتم��الت  اأن   )٢٠١8 اأبري��ل  الأربع��اء)4 
اعراف ال�صع�دية ب”اإ�صرائيل” ت�صاعدت 
العه��د  ل���يل  الأخ��رية  الت�صريح��ات  بع��د 
ال�صع���دي حمم��د ب��ن �صلم��ان، والت��ي عرب 
خاله��ا ع��ن ح��ق “الإ�صرائيلي��ن” يف اإقامة 

وطن لهم.
وراأت املجل��ة اأن ال�صع�دين خرق�ا بهذه 
الت�صريح��ات عق�دًا م��ن ال�صيا�صة احلك�مة 
الر�صمي��ة، ورفع���ا م��ن اإمكاني��ة اع��راف 

ال�صع�دية ر�صمياً باإ�صرائيل.

وكان حممد بن �صلمان عرب خال حديثه 
اإلى جملة “ذي اأتانتيك” عن اعتقاده بان 
الفل�صطيني��ن والإ�صرائيلين لديهم احلق 
يف امت��اك اأر�صه��م اخلا�ص��ة به��م قائا ” 
يجب اأن يك���ن لدينا اتف��اق �صام ل�صمان 
عاق��ات  ولإقام��ة  للجمي��ع  ال�صتق��رار 

طبيعية”.
واعت��ربت املجلة اأن ه��ذه التط�رات تاأتي 
تت�يج��ا للتقارب ب��ن البلدين ال��ذي تعاظم 
يف ظ��ل حك��م ويل العه��د، ب�صب��ب كراهيتهم��ا 

امل�صركة لإيران.

ولف��ت التقري��ر اإل��ى اأن ال�صع�دية فتحت 
رحل��ة  اأم��ام  اجل���ي  جماله��ا  م��رة  ولأول 

جتارية اإل��ى اإ�صرائيل يف خط���ة” ا�صتقبلت 
ببهج��ة كب��رية يف الدولة العربي��ة بعد حظر 

ا�صتمر عق�دا من الزمن”.
ونقلت املجلة ع��ن التلفزي�ن الأملاين ق�له 
“يبدو اأن كا البلدين حري�صان ب�صكل خا�س 
عل��ى الت�ا�ص��ل والتقارب من خ��ال قن�ات 

غري ر�صمية”.
ون�ه��ت املجل��ة اإل��ى اإن ت�صريح��ات ابن 
�صلم��ان تاأت��ي بع��د م��رور اأ�صب�ع عل��ى قتل 
الق���ات ال�صهي�ني��ة ل ١٦ فل�صطينيا يف اأحد 

اأ�ص�اأ اأيام العنف منذ �صن�ات.

متابعات صحفية

مع مجلة »تايم« األمريكية.. ابن سلمان:   ال حل عسكري في اليمن .. وأبواب التفاوض مفتوحة

اأك��د ويل العه��د ال�صع���دي، حممد بن �صلم��ان، ي�م 
اجلمعة، اأن ل حل ع�صكري يف اليمن، واأن اململكة تبذل 
ق�ص��ارى جهدها من اأجل حل �صيا�صي »اإيجابي«، لكنه 
ق��ال اإنه ل خيار اأمام الريا�س �ص�ى م�ا�صلة احلرب، 

اإلى اأن يحن م�عد احلل.
وق��ال يف ح���ار مع جملة »ت��امي« الأمريكية: »نحن 
نب��ذل ق�ص��ارى جهدن��ا للدف��ع من اأج��ل ح��ل اإيجابي. 
نح��ن نعرف اأنها ل��ن تنتهي بدون ح��ل �صيا�صي. ولكن 
حت��ى ياأتي ذلك الي�م، لي�س لدينا خيار �ص�ى م�ا�صلة 

العملية الع�صكرية«.
ول��دى �ص�ؤال��ه عم��ا يتطلب��ه الأم��ر لإنه��اء احلرب، 
ق��ال اب��ن �صلم��ان: »نح��ن نعمل م��ن خ��ال معل�مات 
ا�صتخباراتي��ة عل��ى تق�صي��م احل�ثي��ن، لذل��ك نرغب 
مبن��ح الفر�ص��ة اإذا كان هن��اك اأ�صخا���س يف ال�ص��ف 
الث��اين اأو الثالث للح�ثين ويرغب���ن مب�صتقبل مغاير 
ف�صن�صاعده��م عل��ى ف�صله��م ع��ن ق��ادة ال�ص��ف الأول 

احل�ثين الإيدي�ل�جين«.

واعت��رب ويل العه��د اأن حركة »اأن�ص��ار اهلل« ل تريد 
التفاو�س، لكنه اأكد اأن ال�صع�دية �صتبقي باب التفاو�س 
مفت�ح��اً، بالق���ل: »احل�ثي���ن ل يهتم���ن بامل�صالح 
وامل�صالح اليمنية، اإنه��م يهتم�ن فقط باإيدي�ل�جيتهم 
والإيدي�ل�جي��ة الإيرانية واإيدي�ل�جية حزب اهلل. اأو 

اأنهم يرغب�ن بامل�ت.
ه��ذا م��ا يهتم���ن ب��ه. وله��ذا ال�صب��ب م��ن ال�صعب 
التفاو���س والت��ص��ل حل��ل معه��م، وقد اأعلن��ت الأمم 
املتحدة ذل��ك، كما اأن املبع�ث الأمم��ي اأعلن ب��ص�ح 
ه��م  املفاو�ص��ات  م��ن طاول��ة  يه��رب  م��ن  اأن  �صدي��د 
احل�ثي���ن. اإنها لي�ص��ت احلك�مة اليمني��ة والأحزاب 
اليمني��ة الأخ��رى. لك��ن علين��ا بالطبع اأن نفت��ح الباب 

اأمامهم اإذا اأرادوا الع�دة والتفاو�س«.
وع��ن دور ال�لي��ات املتح��دة يف ظ��ل عه��د الرئي�س 
دونالد ترامب، زعم ابن �صلمان اأن ال�صع�دية واأمريكا 
تقات��ان »تنظيم القاعدة معاً«، واأ�صاف »لدينا الكثري 
م��ن العملي��ات اجلاري��ة يف ال�صع�دي��ة، الكث��ري م��ن 

التخطي��ط، الكث��ري من الربامج لنق�م به��ا ونحن نزيد 
من اأعمالنا ل�صرب تنظيم القاعدة بق�ة يف اليمن«.

وح���ل م��ا اإذا كان ال�صع�دي��ة تن���ي 
ا�صتخ��دام الق�ات الربي��ة يف اليمن، قال 
ويل العهد ال�صع�دي اإنها م�صتعدة لذلك 
اإذا طلب��ت حك�م��ة الرئي���س عبدرب��ه 

من�ص���ر ه��ادي ذل��ك، لكن��ه اأو�صح 
اأن��ه »حتى الي���م مل يطلب�ا ت�اجد 

جن�د على اأر�س املعركة«.
ول��دى  الإن�ص��اين،  ال�ص��اأن  ويف 
�ص�ؤال��ه عن جرائم احل��رب التي 

وم�ص�ؤولي��ة  الب��اد  يف  ترتك��ب 
اب��ن  اع��رف  »التحال��ف«، 
�صلم��ان �صمني��اً بح��دوث ذلك، 

بالق���ل: »ح�صًنا، اأوًل الأخط��اء واردة يف اأي 
عملي��ة ع�صكرية. لي���س باإمكان اأحد خ����س اأي عملية 
ع�صكرية يف �صتى اأنحاء العامل، حتى ال�ليات املتحدة 

ورو�صي��ا وجميع الدول، دون اأخط��اء. ال�ص�ؤال ه� هل 
كان��ت تل��ك احل�ادث ع��ن طري��ق اخلط��اأ اأم متعمدة. 
وبالتاأكي��د، ف��اإن اأي اأخط��اء ارتكبتها اململكة 
اأو دول التحال��ف هي حًقا اأخطاء 

غري مق�ص�دة متاًما«.
وذكر ويل العه��د اأن ال�صع�دية 
»اأكرب مانح للم�صاع��دات يف تاريخ 
تق��دم  ب��اده  اأن  زاعم��اً  اليم��ن«، 
اأف�ص��ل ما لديها »من اأج��ل التاأكد من 
ت�ف��ر الدع��م لاحتياج��ات الإن�صانية 
وم�صال��ح العام��ة والرعاي��ة ال�صحية 

والتعليم يف اليمن«.
وج��دد ابن �صلم��ان ما قال��ه يف مقابلته 
الأخرية مع �صحيفة »ذي اأتانتك« ب�صاأن 
خي��ار احل��رب، قائ��ًا: »اأحيان��اً يف ال�صرق 
الأو�ص��ط، ل تك���ن جميع اخليارات ب��ن جيد و�صيئ، 
اأحيان��اً يت�جب علينا اأن نخت��ار بن �صيئ واأ�ص�اأ. لكن 

دعني اأخ��ربك باأمر هام، الأزم��ة الإن�صانية اليمنية مل 
تب��داأ يف عام ٢٠١5، بل بداأت يف ع��ام ٢٠١4 عندما بداأ 

احل�ثي�ن بالتحرك«.
وب�صاأن مدى ت�اف��ق م�صالح ال�صع�دية مع م�صالح 
اإ�صرائيل، جدد اب��ن �صلمان اعرافه ب�»حق« اإ�صرائيل 
يف »العي���س ب�ص��ام« على اأر���س فل�صط��ن، م�ؤكدًا اأن 
اململك��ة �صتتجه اإل��ى »عاقات طبيعية« م��ع اإ�صرائيل 
»يف الي���م الت��ايل« اإذا م��ا مت »ال�ص��ام« بينه��ا وب��ن 

الفل�صطينين.
وق��ال: »يب��دو اأن لدين��ا ع��دًوا م�ص��رًكا، ويب��دو 
للتع��اون  املحتمل��ة  الأوج��ه  م��ن  العدي��د  لدين��ا  اأن 
القت�ص��ادي. ول ميكن اأن يك�ن لنا عاقة مع اإ�صرائيل 
قبل حل ق�صية ال�صام مع الفل�صطينين، لأن كا منهما 
لهم��ا احلق يف العي���س والتعاي�س. وحتى حدوث ذلك، 
�صرناقب، و�صنح��اول دعم حل لل�صام. وعندما يحدث 
ذل��ك، بالطبع يف الي�م التايل �صيك�ن لدينا عاقة جيدة 

وطبيعية مع اإ�صرائيل، و�صتك�ن الأف�صل للجميع«.

»فاينانشال تايمز« البريطانية:

حــــــــــــرب اليمـــــــــن ُتلقي بظاللــــــــها
علــــــــى أســــواق النفــــــط العامليــــــة

تطرق��ت �صحيف��ة »فاينان�صال تاميز« اإلى ت�صاعد الهجم��ات ال�صاروخية باجتاه 
اأرا�ص��ي اململكة العربي��ة ال�صع�دية، على مدار الأ�صب�ع��ن املا�صين، م�صرية اإلى 
التداعي��ات املحتمل��ة ل�صتهداف اإحدى ناق��ات النفط العماق��ة ال�صع�دية يف مياه 
البحر الأحمر، اإلى جانب �صرب �صهاريج تخزين النفط داخل اململكة، على اأ�ص�اق 

النفط العاملية.
واأ�صاف��ت ال�صحيفة الربيطاني��ة اأن »اأ�صعار النفط، والتي عادة ما ت�صكل مقيا�صاً 
منطقياً للمخاطر اجلي�-�صيا�صية يف ال�صرق الأو�صط، ا�صتجابت لتلك الهجمات التي 
�صنه��ا احل�ثي�ن يف اليم��ن« خال الأيام املا�صي��ة �صد اأه��داف �صع�دية، وذلك من 
خ��الل »ت�ضجي��ل هبوط بن�ضب��ة 3 يف املئة«، مرجحة األ يك���ن يف مقدار جتار النفط 
جتاه��ل »ال�صراع الذي تخ��صه اململكة العربية ال�صع�دية يف اليمن« لفرة اأط�ل، 

و»املخاطر« التي قد تنجم عنه يف الفرة املقبلة.
ولفتت »فاينان�صال تاميز« اإلى تداعيات حرب اليمن على اأ�ص�اق النفط العاملية، 
�صارح��ة اأن النظ��رة ال�صائدة عند بدء تلك احل��رب يف مار�س من العام ٢٠١5، كانت 
تق�م على اأن ال�صراع يف ذلك البلد، اإمنا ه� »حمدود املخاطر على �ص�ق النفط، اأيا 
كان��ت التداعيات الإن�صانية التي تك�صفت عنه«، ل �صيما واأن تقل�س م�صت�يات اإنتاج 
النف��ط اليمن��ي وقت��ذاك اإلى م��ا دون ١٠ يف املئة م��ن معدلت ما قب��ل العام ٢٠١5، 
والت��ي كان��ت تقدر بنح��� 4٠٠ األف برميل ي�مي��اً، اأمكن تع�ي�صه��ا بفعل الطفرة يف 
اإنت��اج النفط ال�صخري داخل ال�ليات املتحدة، وق��رار بع�س دول منظمة »اأوبك« 
باإغ��راق ال�ص���ق النفطية. »اأما الي�م، فاإن �صناع��ة النفط، اإمنا هي يف مكان خمتلف 
متام��اً«، يف ظل التزام منظمة »اأوبك« باتفاق خف���س الإنتاج، وحت�صن �ص�ق النفط 

مع ع�دة من� معدلت الطلب العاملي على اخلام.
وعل��ى نح��� اأكث حتدي��دًا، ذهب��ت ال�صحيف��ة اإل��ى اأن »اأي ا�صط��راب يف حركة 
اإم��دادات النفط، �ص���ف ميكن تلم�صه ب�صكل اأكرب« يف ال�ق��ت الراهن، حتى واإن بلغ 
حجم اإنتاج النفط ال�صخري الأمريكي معدلت قيا�صية جديدة، م�صيفة اأن »هجمات 
احل�ثي��ن عل��ى مدى الأ�صب�ع��ن املا�صين حتمل اإ�ص��ارات اإلى زي��ادة ال�صتعداد 
لديه��م من اأجل �ص��ن هج�م من�صق بعناي��ة، ل�صتهداف �صريان حي��اة اململكة، وهي 

خط�ة من غري املرجح اأن ت�صتخف بها الريا�س«.
وتوقف��ت »فاينان�ض��ال تاميز« عن��د »�لقلق �ملتز�ي��د« يف �أو�ض��اط �ملحللني جر�ء 
انعكا�ص��ات ال�ص��راع يف اليمن عل��ى اأ�صعار اخل��ام، م�صرية اإلى »احتم��الت ت�صرر 
�ص���ق النف��ط بفعل الآث��ار الثان�ية الناجم��ة عن ذل��ك ال�صراع، تتزاي��د«. ويف هذا 
املجال، اأفادت هيما كروفت، وهي حمللة �صابقة يف »وكالة ال�صتخبارات املركزية«، 
اأن حرب اليمن »اأ�صبحت امل�اجهة الأكث خط�رة على اأ�ص�اق النفط«، حمذرة من 
اأن تل��ك احل��رب حتمل معها �ص��رارة اندلع »م�اجهة مبا�صرة ب��ن اململكة العربية 

ال�صع�دية، واإيران«.
ويف �ضي��اق مت�ضل، �أ�ضارت �ل�ضحيفة �إل��ى �أن »�إير�ن ت�ضعر باملزيد من �ل�ضغوط 
عل��ى اإمداداتها يف �ص�ق النف��ط«، يف ظل املخاوف من اإمكانية اإق��دام اإدارة الرئي�س 
الأمريك��ي دونالد ترامب يف ماي� املقبل، عل��ى الن�صحاب من »التفاق الن�وي« مع 
طهران، وما قد يثريه ذلك، من اإمكانية تراجع اإنتاج النفط الإيراين اإلى املعدلت التي 
�صجله��ا ما بن عامي ٢٠١٢ و٢٠١5، من جه��ة، وتفكري الريا�س يف ال�صتح�اذ على 
ح�صة �ص�قية اأكرب يف جمال النفط، من جهة ثانية.. ولفتت اإلى »ت�صاعد الت�ترات« 
ب��ن طهران، والريا�س عقب زيارة ويل العهد ال�صع�دي حممد بن �صلمان اإلى البيت 
الأبي���س، حيث تركز جدول اأعماله على »الروي��ج لا�صتثمارات، وال�صراكات« مع 
اجلان��ب الأمريكي، و»زي��ادة ال�صغط على اإيران«.. وعن اآف��اق تط�رات الأ�صابيع 
الأخ��رية يف اليم��ن، اأو�صحت »فاينان�ص��ال تاميز« اأن »اأي هج���م ناجح من جانب 
احل�ثي��ن على �صحن��ة نفط �صع�دية، اأو م�صفاة نفطي��ة، اأو اإحدى من�صاآت تخزين 
اخلام داخل اململك��ة العربية ال�صع�دية، �ص�ف ي�صكل ت�صعيدًا كبريًا«، مرجحة اأن 
ت��رد �لريا�س ب�ض��ورة »�أكرث حدة«، يف حال �ضقوط �ض��اروخ بال�ضتي ب�ضكل مبا�ضر 

على اإحدى املناطق ال�صكنية يف الريا�س.

مجلة »ذه ويك«: السعودية علــــــى وشـــــــــك االعتـــــراف بــــــــــإسرائيــــــــل

صحيفة “كالكيلست” العبرية: 

بن سلمان يجتمع مع ملياردير صهيوني ويبلغه بوجوب »فتح عهد جديد في العالقة بني إسرائيل والسعودية«

صحيفة »لوموند«+صحيفة »لوفيغارو«: بن سلمان ال يستحّق االستقبال بالبساط األحمر
زي��ارة ويل  الفرن�صي��ة  ال�صح��ف  انتق��دت 
العهد ال�صع�دي حممد بن �صلمان اإلى باري�س، 
وا�صف��ة اإّي��اه ب�«اأم��ري ذو وجه��ن« وباأن��ه 
»جاء خ��ايل ال�فا�س اإلى باري���س«، معتربة 
اأن »الره��ان علي��ه حمف���ف باملخاط��ر وه��� 
ل ي�ضتح��ق �أن ي�ضتقب��ل بالب�ض��اط �لأحمر«.. 
الكاتب الب��ارز يف �صحيفة »ل�م�ند« بنيامن 
بارت و�صف ابن �صلمان برجل »ذي وجهن«، 
اإذ اأع��اد فت��ح دور ال�صينم��ا يف اململكة و�صمح 
للن�ص��اء بقيادة ال�صيارة، لكن��ه اأطلق العنان 
لأزمت��ن وحل��رب يف ال�صرق الأو�ص��ط يف اأقل 
م��ن ثاث �صن�ات، يف اإ�ص��ارة اإلى اأزمتي قطر 

و�صعد احلريري واحلرب اليمنية.
وح��ذر ب��ارت ابن �صلم��ان م��ن احل�صابات 
ق�ص��رية النظر، اإذ يتعن علي��ه اأن يتعلم من 
اإخفاقات��ه ويحذر دوام��ة جناحاته، على حد 

تعب��ريه.. ب��دوره، لف��ت الكات��ب يف �صحيفة 
»ل�فيغ��ارو« ج���رج مالربون��� اإل��ى اأن ابن 
�صلمان اختار اأن تك�ن زيارته لباري�س بعيدة 
عن الأ�ص���اء بع��د البهرج��ة وال�صتعرا�س 
الإعامي الذي مّيز ج�لته لل�ليات املتحدة، 
فه� جاء اإلى باري���س خايل ال�فا�س وزيارته 
ل��ن ت���ؤدي، ح�ص��ب دبل�ما�ص��ي حت��دث اإلى 
ال�صحيف��ة، اإّل اإل��ى »ت�قي��ع ع��دد قلي��ل من 
العق���د، و�صترك��ز معظ��م الت�قيع��ات على 
يجع��ل  ملزم��ة مم��ا  غ��ري  دولي��ة  اتفاقي��ات 
ه��ذه الزيارة اأقل م��ن الطم�ح��ات الفرن�صية 
امل�قع��ة  العق���د  م�صت�ي��ات  ع��ن  وبعي��دة 
م��ع الربيطاني��ن والأمريكي��ن يف زيارتي��ه 

الأخريتن«.
املحرر الدبل�ما�ص��ي يف �صحيفة »ليزيك�« 
الفرن�صي��ة ج��اك ه�ب��ري رودي��ه ح��ّذر من اأن 

»الرهان عل��ى ال�صع�دية حمف�ف باملخاطر، 
��ا اأن فرن�ص��ا ل��ن تقبل باإغ��اق بابها  خ�ص��صً
اإي��ران«،  للريا���س:  الرئي���س  الع��دو  اأم��ام 
عل��ى ح��ّد ق�ل��ه.. وا�صتنك��رت ه��ال ك�دماين 
يف �صحيف��ة »ليربا�صي���ن« الي�صاري��ة ب�ص��ط 

ال�صج��اد الأحمر لبن �صلمان عل��ى الرغم من 
ا�صتمراره يف �صّن حرب مميتة يف اليمن اأثارت 
انتقادات من منظمات اإن�صانية غري حك�مية، 
مت�صائل��ة عم��ا اإذا كان اب��ن �صلم��ان ُم�صلًح��ا 

بالفعل اأم حمتاًل؟

لتد�ص��ن دور �صينم��ا يف اأرج��اء اململك��ة، ك�صف��ت �صحيف��ة 
عربي��ة عن اجتم��اع ويل العهد ال�صع�دي حمم��د بن �صلمان يف 
اأمري��كا مع ملياردير �صهي���ين واأبلغه باأنه يت�جب فتح “عهد 

جديد يف العاقة بن اإ�صرائيل وال�صع�دية”.
وقالت �صحيفة “كالكيل�صت” اإن بن �صلمان اجتمع الأ�صب�ع 

املا�صي، م��ع امللياردير الإ�صرائيلي حاييم �صابان، الذي قالت 
ال�صحيفة اإنه يعد اأكرب املتربعن جلي�س العدو الإ�صرائيلي.

وذكرت اأن اللق��اء جاء بهدف بحث فر�س اإ�صهام امللياردير 
الإ�صرائيل��ي يف تد�ص��ن م�صاريع فنية وثقافي��ة يف ال�صع�دية، 
م�ؤكدة اأن “ابن �صلمان اأبلغ �صابان، خال الجتماع الذي عقد 
الأ�صب���ع املا�ص��ي يف مدينة بف��ريل هيلز، 
عل��ى هام���س زيارت��ه احلالي��ة لل�ليات 
املتحدة، باأن��ه يت�جب فتح عهد جديد يف 

العاقة بن اإ�صرائيل وال�صع�دية”.
“اب��ن  اأن  اإل��ى  ال�صحيف��ة  واأ�ص��ارت 
�صلم��ان ا�صته��دف من اجتماع��ه ب�صابان، 
الذي يحم��ل اجلن�صي��ة الأمريكية اأي�صا، 
مناق�صة فر�س اإ�صهامه يف تد�صن م�صاريع 
فنية وثقافية، عل��ى اعتبار اأن الأخري قد 
جمع ثروة طائلة م��ن خال ا�صتثماره يف 
جم��ال اإنتاج الأف��ام وامل�صل�ص��ات، اإلى 

جانب احت��كاره اأ�صهما يف الكثري م��ن امل�ؤ�ص�صات الإعامية يف 
ال�ليات املتحدة واإ�صرائيل”.

وتابع��ت “كالكيل�ص��ت”، يف تقريرها، اأن “لق��اء ابن �صلمان 
و�صاب��ان، ال��ذي ا�صتم��ر نح��� اأرب��ع �صاع��ات، تن��اول الدور 
ال��ذي ميك��ن اأن يق�م ب��ه الأخ��ري كم�صتثمر يف جم��ال الإنتاج 
ال�صينمائي والإعاين، يف تد�ص��ن م�صاريع ثقافية واإعامية يف 
ال�صع�دي��ة”، م�ص��رية اإلى اأن “اللقاء ب��ن الثنن ياأتي بعيد 
اتف��اق ال�صع�دية مع �صرك��ة AMC، لتد�صن دور �صينما يف 

اأرجاء اململكة”.
كم��ا ذك��رت اأن “اب��ن �صلمان اأطل��ع �صابان عل��ى خمططاته 
الهادفة اإلى التقلي�س من وطاأة القي�د التي تفر�صها التفا�صري 
املت�ص��ددة للدين على املجتمع ال�صع���دي”، م�صيفة اأن “ويل 
العه��د ال�صع���دي اأطل��ع امل�صتثم��ر الإ�صرائيل��ي عل��ى روؤيته 
مل�صتقب��ل ال�صع�دي��ة، وتاأكي��ده على اأن��ه ي�صعى اإل��ى تن�يع 
امل�صادر القت�صادية للمملكة، اإلى جانب �صعيه لتح�يلها اإلى 

مركز ثقايف”.
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العدوان
 أكثـر مـن 100 شهيـد وجريـح جرائم

جلهم نساء وأطفال بغارات العدوان على عدة محافظات

وا�ص��ل ط��ريان الع��دوان الأمريك��ي ال�صع���دي جرائم��ه بح��ق 
الأطف��ال والن�ص��اء حيث �صن 44 غ��ارة على اأرب��ع حمافظات خال 
�صاع��ات ي�م ال�صبت امل�اف��ق 7 اأبريل ما اأدى اإل��ى ا�صت�صهاد اأربعة 

اأطفال وامراأة واإ�صابة طفل خام�س .

حي��ث ا�صت�صه��د اأربع��ة اأطف��ال وامراأة وج��رح طف��ل خام�س اإثر 
غ��ارة لطريان العدوان على منزل يف منطق��ة رام مبديرية م�صتبا يف 

حمافظة حجة .
وا�صته��دف الطريان مناطق متفرقة م��ن مديريتي حر�س وميدي 

باأكث من ٢3 غارة .
كم��ا اأن ق�صف��اً �صاروخي��اً ومدفعي��اً �صع�دي��اً ا�صته��دف مناطق 
متفرق��ة م��ن مديريتي رازح و �صدا ، و تعر�ص��ت مناطق متفرقة من 
مديري��ة منب��ه و منطقة والبة مبديري��ة الظاهر لق�ص��ف �صاروخي 

ت�صبب يف نف�ق عدد من امل�ا�صي .
ي�ص��ار اإل��ى اأن الط��ريان املعادي �ص��ن ع�صر غارات عل��ى مناطق 
متفرق��ة م��ن مديرية باقم و غ��ارة على الطريق الراب��ط بن �صعدة 
و�صنعاء و�صن غارتن على جبل ال�صنارة مبديرية �صعدة و منطقة 

بني معاذ مبديرية �صحار .
ويف حمافظة احلديدة �صن طريان العدوان غارتن �صرق القطابة 
يف مديرية اخل�خة و ا�صتهدف بغارة وادي زبيد جن�ب املحافظة .
يذك��ر اأن طريان الع��دوان الأمريكي ال�صع�دي �ص��ن اأربع غارات 

�صمال مديرية حرف �صفيان مبحافظة عمران .

طيران العدوان يواصل جرائمه بحق األطفال والنساء

29 شهيدًا وجريحًا بغارات طيران العدوان في صعدة وتعز

استشهاد وجرح أكثر من تسعة مواطنني 
بغارات وقصف صاروخي ومدفعي للعدوان

طيران العدوان يستهدف عددًا 
من احملافظات وسقوط شهداء وجرحى

استشهاد وإصابة أكثر من ستة مواطنني بغارات 
وقصف للعدوان على احلديدة وصعدة

ا�صت�صهد وجرح اأكث م��ن ت�صعة م�اطنن بغارات وق�صف 
�صاروخ��ي ومدفعي للع��دوان الأمريكي ال�صع���دي ا�صتهدف 
حمافظ��ات �صعدة واحلديدة وتعز خ��ال �صاعات ي�م الأحد 

امل�افق 7 اأبريل .
فق��د ا�صت�صهد م�اط��ن وجرح اأربعة اآخري��ن يف غارة �صنها 
طريان العدوان على منطقة املح�ل يف مديرية خدير مبحافظة 

تعز ، و�صن ثاث غارات على اخلط العام مبديرية ال�صل� .
كم��ا اأن طريان العدوان ا�صته��دف بخم�س غارات مزرعة يف 
مديري��ة اجلراح��ي مبحافظة احلديدة م��ا اأدى اإلى ا�صت�صهاد 

م�اطنن اثنن وجرح اآخرين .
ي�ص��ار اإلى ا�صت�صهاد م�اطنن اثن��ن من اأبناء مديرية �صدا 
احلدودي��ة بق�ص��ف �صاروخ��ي ومدفع��ي �صع���دي ا�صتهدف 
مناط��ق متفرق��ة باملديري��ة ، وتعر�ص��ت مناط��ق متفرقة من 

مديرية رازح لق�صف �صاروخي ومدفعي .
كما اأن طريان العدوان �صن ع�صر غارات على منطقة مندبة 

مبديرية باقم يف حمافظة �صعدة .

ا�صته��دف ط��ريان الع��دوان الأمريكي 
ال�صع���دي باأكث من ١5 غارة حمافظات 
�صع��دة وتع��ز و�صنعاء وقط��اع ع�صري، 
وتعر�ص��ت املناط��ق احلدودي��ة لق�صف 
�صاروخي ومدفعي ما اأدى اإلى ا�صت�صهاد 
واإ�صابة عدد م��ن امل�اطنن بينهم ن�صاء 
الثاث��اء  ي���م  �صاع��ات  خ��ال  واأطف��ال 

امل�افق ١٠ اأبريل.
حيث ا�صت�صهد اأربعة م�اطنن وجرح 
اآخ��رون بينهم اأطف��ال ون�ص��اء يف غارات 
لط��ريان الع��دوان عل��ى من��زل م�اط��ن 
يف منطق��ة �صب���ان مبديري��ة خدي��ر يف 
الط��ريان  وا�صته��دف  تع��ز..  حمافظ��ة 
بغ��ارة اأحد اجل�ص�ر امل�ؤدية اإلى مديرية 

ال�صل���، و�صن غ��ارة على �ص���ق الكمب 
مبديري��ة مقبنة.. يذك��ر اأن الطريان �صن 
غارت��ن على مديرية باق��م وغارتن على 
منطقة اآل مقنع مبديرية منبه احلدودية 
منه��ا  متفرق��ة  مناط��ق  تعر�ص��ت  الت��ي 

لق�صف �صاروخي ومدفعي �صع�دي.
واأ�صيبت ام��راأة بجروح جراء ق�صف 
�صاروخي ومدفع��ي على مناطق متفرقة 
من مديرية �صدا احلدودية، كما ا�صتهدف 
ق�صف مماثل مناط��ق متفرقة من مديرية 
رازح.. ي�ص��ار اإل��ى اأن الط��ريان املعادي 
�ص��ن غارتن عل��ى منطقة بن��ي مهلهل يف 
مبحافظ��ة  الداخلي��ة  احليم��ة  مديري��ة 
الع��دوان  ط��ريان  و�ص��ن  �صنع��اء.. 
الأمريك��ي ال�صع���دي �صبع غ��ارات على 
التباب ال�ص�د قبالة منفذ عليب يف ع�صري.

ا�صت�صه��د واأ�صي��ب اأك��ث م��ن �صت��ة م�اطنن بينه��م طفلة 
اإث��ر غ��ارات وق�صف �صاروخ��ي ومدفعي للع��دوان الأمريكي 
ال�صع�دي على حمافظتي احلديدة و�صعدة خال �صاعت ي�م 

اجلمعة امل�افق ١٢ اأبريل.
فقد ا�صت�صهدت طفلة متاأثرة باإ�صابتها اإثر ق�صف �صاروخي 
�صع�دي على منطقة طان مبديرية حيدان، فيما اأ�صيب رجل 
بعد اإ�صاب��ة منزله بق�صف �صاروخي �صع�دي مبنطقة غافرة 

يف مديرية الظاهر .
وا�صته��دف ق�ص��ف �صاروخ��ي ومدفع��ي �صع���دي مناطق 

متفرقة من مديريتي �صدا ورازح احلدوديتن. 
كم��ا اأن ط��ريان العدوان �صن غارة عل��ى منطقة احلجلة يف 

مديري��ة رازح وغارتن على منزل ومزرع��ة يف مديرية باقم ، 
كما �صن غارة على مديرية �صدا احلدودية .

وا�صتهدف طريان العدوان مدينة �صعدة بغارتن و منطقة 
قح��زة بثاث غ��ارات.. وا�صت�صه��اد اثنن وج��رح اآخرين من 
طاق��م عمل م�صل�ص��ل رم�صاين اإثر ا�صتهدافه��م باأربع غارات يف 
اإحدى امل��زارع مبديرية باج��ل حمافظة احلدي��دة.. يذكر اأن 
الطريان املع��ادي ا�صتهدف بخم�س غارات م��زارع امل�اطنن 
مبنطق��ة اجلر يف مديرية عب���س مبحافظة حج��ة، و�صن اأربع 
غ��ارات على منطقتي ع�صار والعقبة مبحافظة البي�صاء.. اإلى 
ذل��ك ا�صتهدف مرتزقة الع��دوان بقذائف املدفعي��ة منزل اأحد 

امل�اطنن يف مديرية املت�ن مبحافظة اجل�ف.

جرائــم العــدوان الأمريكــي ال�سعــودي جتاوز تو�سيف جرائــم حرب بل هي جرائــم ) ارهاب دولــة او ارهاب منظم(  

لن الغالبيــة العظمــى مــن املدنين ا�ستهدفتهــم يف مدنهم وقراهم واحيائهــم وا�سواقهم و م�سانعهــم و قاعات عزائهم او 

افراحهم ومدار�سهم وم�ست�سفياتهم  و غرها من حرماتهم ولي�س يف جبهات قتال او بالقرب منها ، كي تو�سف بانها خطاء 

او ال اذا كان اخلطــاء هنــا مبعنى الثم ولي�س مبعنى عدم الدقة. . وها نحن نعي�س ال�سابيع الأولى من العام الرابع من 

ال�سمــود يف وجــه العدوان، رغم الت�سحيات واجلرائم التي يرتكبها العدوان بحق البرياء من املدنين، فا يكاد مير يوم 

اإل وي�سقــط فيــه �سحايا.. ويف مواجهة هذا العدوان يجــب على املتقاع�سن واملتفرجن التحــرك والنفر اإلى اجلبهات، 

وليكــن لهم عربه يف غرهم ممــن �سكت وتخاذل قبلهم، وليكونوا على يقن باأن العدوان ي�ستهدف كل فئات ال�سعب اليمني 

دون ا�ستثناء، وما من حل �سواأ ردع العدوان وتلقينه الهزائم والتنكيل بجنوده ومرتزقته يف كل امليادين اجلهادية.. وها 

نحــن نوا�ســل معكم العام الرابع يف ر�سد ون�ســر جرائم العدوان خال اأيام ال�سبوع، لكي تكون لكــم دافعًا، ولتعلموا اأنكم 

على حق وانكم جند اهلل يف رفع الظلم والطغيان عن امل�ست�سعفن من الن�ساء والأطفال وكبار ال�سن.

وا�صل طريان العدوان الأمريكي ال�صع�دي 
ارت��كاب املج��ازر املروع��ة بح��ق امل�اطن��ن ، 
حيث ا�صت�صهد واأ�صيب ٢9 �صخ�صاً مبحافظتي 
�صع��دة وتع��ز خ��ال ي���م الثن��ن امل�افق 8 

اأبريل.
حيث �صن طريان العدوان غارة على حمات 
امل�اطن��ن و�ص��ط مدينة �صع��دة م��ا اأدى اإلى 
اثن��ن واإ�صاب��ة �صبع��ة  ا�صت�صه��اد م�اطن��ن 

اآخرين بينهم اأربع طالبات .
و�ص��ن الطريان غارة بالق��رب من مدر�صة 
الطري��ق  عل��ى  اأخ��رى  غ��ارة  و  اخلمي���س 
الع��ام يف م��ران مبديري��ة حي��دان حمافظ��ة 
�صع��دة ، وا�صتهدف بثاث غ��ارات مع�صكر 
اجلمه�ري��ة و جبل وهبان .. كم��ا اأن ق�صفاً 
�صاروخياً �صع�دي��اً ا�صتهدف منطقة جمعة 
بن فا�ص��ل مبديرية حي��دان ، فيما تعر�صت 
مناط��ق متفرق��ة م��ن مديري��ة رازح لق�صف 

�صاروخي ومدفعي مكثف .
وج��رح خم�ص��ة  م�اطن��اً  ا�صت�صه��د ١5   
اآخري��ن يف غ��ارات ط��ريان الع��دوان الت��ي 
ا�صتهدف��ت منطق��ة املح���ل يف مديرية دمنة 
خدي��ر مبحافظ��ة تع��ز .. يذك��ر اأن ط��ريان 
الع��دوان �ص��ن غارة عل��ى منطق��ة اجلبانة 

مبديرية ال�صليف يف حمافظة احلديدة .

بح��ق  جرائم��ه  الع��دوان  ط��ريان  وا�ص��ل 
الأطف��ال والن�صاء خال �صاعات ي���م الأربعاء 
امل�اف��ق ١١ اأبريل ما اأدى اإلى ا�صت�صهاد اأربعة 
اأطف��ال ورجل واإ�صاب��ة ١١ اآخرين بينهم ن�صاء 

واأطفال .
حي��ث ا�صت�صهد اأربعة اأطف��ال وجرح ع�صرة 
اآخري��ن بينهم امراأة واأطفال اإثر غارتن �صنهما 
ط��ريان الع��دوان على منطق��ة غم��ار مبديرية 
رازح يف حمافظة �صع��دة ، فيما اأ�صيبت امراأة 
م�صنة اإثر 3 ثاث غارات لطريان العدوان على 

منطقة احلمزات مبديرية �صحار .
كم��ا اأن ط��ريان الع��دوان �ص��ن غارتن على 
اإل��ى  اأدى  م��ا  اجلامع��ة اجلدي��دة يف �صع��دة 
ا�صت�صهاد حار�صها ، ودمر الطريان بغارة منزل 
م�اط��ن مبديرية باقم ، و�صن غارة على منطقة 
ب��ركان مبديري��ة رازح و غ��ارة اأخ��رى عل��ى 

منطقة الأزق�ل مبديرية �صحار .
وتعر�صت مناطق متفرقة من مديريتي رازح 

و �صدا احلدوديتن لق�صف �صاروخي ومدفعي 
�صع�دي مكثف ، كما ا�صتهدف ق�صف �صاروخي 

مناطق اأ�صفل جبل مران يف مديرية حيدان .
ط��ريان  �ص��ن  �صنع��اء  العا�صم��ة  ويف 
الع��دوان غارتن على كلية الطريان و �صبع 
غ��ارات على مط��ار �صنعاء ال��دويل وقاعدة 

الديلم��ي ، كم��ا �ص��ن خم���س غ��ارات عل��ى 
مديرية مقبنة مبحافظة تعز .

 كم��ا اأن الط��ريان املع��ادي �ص��ن غ��ارة على 
مديري��ة حرف �صفي��ان مبحافظة عم��ران و ١3 
غارة على مناط��ق متفرقة من مديريتي حر�س 

وميدي مبحافظة حجة .

استشهاد واصابة 15 شخصا  جلهم أطفال ونساء في مديرية رازح بصعدة



 

قــــــصــــــف مــــدفــــعــــي35

مـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــص
لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات 
الـــــــــــعـــــــــــســـــــــــكـــــــــــريـــــــــــة

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

رصد بشائر النصر  21-26 رجب/1439هـ  الموافق :7- 2018/4/12م

8

هجوم جوي ميني بالصواريخ البالستية والطائرات املسيرة يدك العمق السعودي والعدو يعترف  مبقتل 19 
جنديا سعودي في جبهات احلدود وأبطالنا ينفذون 11 عملية هجومية يقنصون 44 من جنود ومرتزقة آل سعود

مل يعد هناك ا�شتباه 
يف نــواجت ومعطيات امل�ستجدات علــى م�سرح عمليات الرد والردع اليمنيــة التي قلبت الأحداث 
والتوقعــات واأ�سبح لدى �سما�ســرة املنظمات الدولية وم�ستثمري احلــروب قناعة با�ستحالة ك�سر 
الإرادة اليمنيــة، فمــا يحــدث يف اليمن ظاهرة جديــدة م�ستع�سية الفهم اأوجــدت الأرق وخلطت 
رب اأكــرث تعملق اأكرث. اإنها  الأوراق لــدى قــادة العــدوان فما زاد اليمن ال�سرب �ســوى قوة وكلما �سُ

معادلة عك�سية لكنها حقيقة و�سيء طبيعي ملن يفهم قوانن ونوامي�س الكون.
■ ولعــل ال�سربــة اجلهنميــة التي وجهتهــا القوة ال�ساروخيــة اليمنية بالت�ســارك مع قوا�سف 
الدفاع اجلوي التي طالت اأهدافًا حيوية يف العمق ال�سعودي اأن توقظ الإعرابي النائم يف دهاليز 
ق�ســور الريا�ــس الثمل بخمــرة الغرور وال�ستعــاء، النا�ســك يف حماريب البيــت الأبي�س والعبد 
ال�سهيــوين املطيــع، فلعله يتعقل وهــو يرى اأمنياتــه �سقطت وانك�ســرت اأوهامه، وف�سلــت رهاناته، 
و�ساعــت اأحــام ال�سطــوة وامللــك التي كان يــراد لها اأن تعر�ــس على اأج�ســاد اليمنيــن واأن تبلط 
طريــق العتــو وال�ستكبار بدماء الأبرياء الأبرار من اأطفال ون�ساء اليمن يف حلظة مرتعة بن�سوة 

الغــدر بــا رحمــة يف القاتــل املغــرور مب�سغبــة ال�سحايــا وهــو يغــرز خنجر 
اإلــى عواتــق الرجال والن�ساء لأكرث من ثاث �سنوات..  وعــودًا 

ت م�ستجــدات امليــدان جند ح�ســورًا غــر م�سبوق  عمليــا و
بطوليــة ينفذهــا اأبطالنــا وانهيــارات وا�سعــة 
واجلــوف  ومــاأرب  جنــران  يف  كمــا  للمرتزقــة 

وجيــزان وال�ساحل وا�ستعداد غــر م�سبوق لأيام 
حبلى باملفاجاآت واإلى م�ستجدات ب�سائر 

الن�سر نزفهــا لأبطال امليــدان �سناع 
املجد والن�سر.

�ص��ن اأبطال اجلي���س واللج��ان ال�صعبية عملية 
ن�عي��ة وخاطفة يف جبل العم�د وم�قعه بجيزان 
ومتك��ن اأبطالن��ا � بتاأيي��د اهلل � م��ن تطه��ري اجلبل 
اأبطالن��ا  اإن  ع�صك��ري:  م�ص��در  وامل�قع..وق��ال 
باغت���ا جن���د الع��دو يف م�ق��ع العم�د..امل�صدر 
م��ن  و�صابط��ا  جندي��ا   ١5 م�ص��رع  الع�صك��ري: 
اجلي�س ال�صع�دي واملنافقن وفرار اآخرين خال 
عملية تطه��ري جبل وم�قع العم���د واغتنام عدد 

الأ�صلحة..كم��ا  �ص��ن اأبطالن��ا عملي��ة م��ن 
على  ثاني��ة  ن�عي��ة 
اجلي���س  م�اق��ع 
قري��ة  يف  ال�صع���دي 
حم�ل��ة.. ومرك��ز  الاح��ج 

ك��ر  ذ م�ص��در ع�صك��ري يف جي��زان: و
اأن الع�ص��رات م��ن الع�صكرين 
م�صرعه��م  لق���ا  ال�صع�دي��ن 
واإ�صاب��ة اآخري��ن. وا�ص��اف: �صبق 

العملي��ة الن�عية على م�قعي الاحج وحم�لة يف 
جيزان ق�صف مدفعي مكثف للم�قعن

- قن���س 5 جن���د �صع�دي��ن يف اخل�ب��ة ويف 
تبتي اخلزان واحلمراء بقرية ق�ى

كما متك��ن اأبطالنا من ب�ا�صل اجلي�س واللجان 
ال�صعبية من ك�صر زحف للعدو باجتاه جبل الدود 
واحلطيم��ي وتكبي��ده خ�صائر فادح��ة يف الرواح 
ال�صع���دي  الع��دو  اأن  ذك��ره  اجلدي��ر  والعت��اد 

ح��اول الأ�صب���ع املا�ص��ي ا�صتعادة جب��ل الدود 
بزح��ف كب��ري اإل اأن اأبطالن��ا كان�ا له��م باملر�صاد 
واأنزل���ا به��م هزمي��ة قا�صية ومنكرة عل��ى اإثرها 
قت��ل الع�صرات من جن�د اآل �صع�د ومن تبقى لذ 
بالفرار.. كما اأمطرت �صاروخية اجلي�س واللجان 
ال�صعبي��ة م�اق��ع وجتمعات اجلي���س ال�صع�دي 
ومرتزقته حيث اأطلقت �صلية �ص�اريخ كاتي��صا 
عل��ى جتمعات اجلن�د ال�صع�دين يف وادي دهية 

بقط��اع العار�ص��ة كم��ا دك��ت جتمع��ات اجلن���د 
ال�صع�دي��ن واآلياته��م يف مع�صك��ر املعطن وكذلك 
ا�صتهدف��ت م�اق��ع اجلي���س ال�صع���دي ب�صلي��ة 

�ص�اريخ كاتي��صا وعدد من قذائف املدفعية
وذك��ر م�صدر ع�صك��ري اأن �صاروخية اجلي�س 
واللج��ان اأطلقت ع��ددًا من �ص�اري��خ الكاتي��صا 
ال�صع�دي��ن يف م�ق��ع  للجن���د  عل��ى جتمع��ات 
امل�ص��رق وقري��ة حام�صة ال�صمالي��ة وخلف م�قع 

العم�د وم�قعي ال�صبكة واملنتزة ب�صلية.
كم��ا دكت مدفعي��ة اجلي�س واللج��ان جتمعات 
للجي���س ال�صع���دي ومرتزقت��ه يف تب��ة الرم�ص��ة 

ومنفذ الط�ال بجيزان و�صمال �صحراء ميدي
واإل��ى جانب ذلك متكن اأبطالنا من تدمري اآلية 
ع�صكري��ة �صع�دية حممل��ة باجلن�د ال�صع�دين 
يف اخل�ب��ة ب�صاروخ م�جه ومقتل طاقمها.. كما 
متك��ن اأبطال وح��دة القنا�صة من قن�س 3 جن�د 

�صع�دين يف تبتي اخلزان واحلمراء واخل�بة

ومقتـل أكثـر مـن15 جنديـًا سـعوديًا واغتنام عـدد من األسـلحة
جبـل العمـود في قبـضة األبطـال جبهــة 

جزيان

ت�صه��د جبه��ة ع�صري من��ذ بداية ال��رد على الع��دوان عمليات 
بط�لي��ة ومنكل��ه ح�لت حي��اة اآل �صع���د اإل��ى ك�ابي�س ورعب 
وقل��ق واأرهقت جن���ده ومرتزقتهم وحت�ل اأبطالن��ا اإلى اأ�ص�د 
يفر�ص���ن الع�صرات م��ن اجلن�د ويدك�ن م�اق��ع وحت�صينات 
جي���س بني �صع�د اإنها ماحم كرامة واإباء ي�صطرها اأبطالنا ثاأرًا 
لكرام��ة امل�صت�صعف��ن و�صيادة الأر���س فخال الأي��ام املا�صية 
نف��ذ اأبطالنا عملية هج�مية ن�عية عل��ى م�اقع مرتزقة اجلي�س 

�ل�ضعودي قبالة منفذ علب و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم

ومتكن�ا � بع�ن اهلل � من �صد زحف وا�صع على التباب ال�ص�د 
قبال��ة منف��ذ علب و�ضق��وط قتلى وجرح��ى يف �ضف��وف مرتزقة 
اجلي���س ال�صع���دي. كم��ا �صن��ت الق���ة ال�صاروخي��ة و�ص��اح 
املدفعي��ة ق�صفاً �صاروخيا ومدفعياً عل��ى التباب ال�ص�د وخلف 

م�قع احل�صار ويف م�قعي القادري وال�صبكة.
ويف ذات ال�صي��اق وجه��ت الق�ة ال�صاروخي��ة �صفعة حمراء 
ملرتزق��ة الب�صري حيث اأطلقت �صاروخن اأروغان على جتمعات 

املنافقن واجلن�د ال�ص�دانين خلف منفذ علب.

كما دكت قذائف املدفعية جتمعات للجن�د ال�صع�دين يف تبة 
اخل��زان وم�اقع �صه�ة وق�صبة واحل�صار وال�صبكة ومرتزقتهم 

يف منفذ علب وقبالته ويف اجلمارك واجل�ازات.
كما متكن اأبطال وحدة القنا�صة من قن�س 3 جن�د �صع�دين 

و5 من مرتزقة اجلي�س ال�صع�دي قبالة منفذ علب

جن��ح اأبطالن��ا يف جبه��ة جن��ران يف ت�صيي��ق 
ومرتزقت��ه  ال�صع���دي  الع��دو  عل��ى  اخلن��اق 
وحت�ي��ل جن��ران اإلى كاب��س حقيق��ي ياحقه يف 
كل حلظ��ة يعي�صه��ا، جنران هي الأق��رب للع�دة 
اإل��ى ح�صن ال�طن واأبطالها مل يعد يعيقهم �ص�ى 
قرار القيادة اليمنية وحماولت العدو ال�صع�دي 
وجلب��ه اآلف املرتزقة من الداخ��ل واخلارج اإلى 
ح��دود جنران دليل على ه�صا�ص��ة و�صعه ورعبه 

م��ن �ضقوط جن��ر�ن لن �لنتيجة �ضتك��ون �ضقوط 
مملكته باأ�صرع مما يتخيل.

فعلى م�صت���ى العمليات الت��ي ينفذها اأبطالنا 
تكرب وتكرب معها خ�صائر العدو ال�صع�دي املادية 
والب�صرية فقد نفذ اأبطالنا خال الي�من املا�صية 
اجلي���س  مرتزق��ة  م�اق��ع  عل��ى  ن�عي��ة  عملي��ة 

ال�صع�دي يف الطلعة
وم�ص��در ع�صك��ري يف جن��ران ي�ؤك��د: م�ص��رع 

واإ�صابة عدد من مرتزقة اجلي�س ال�صع�دي خال 
العملية على م�اقعهم يف الطلعة

- امل�ص��در الع�صكري: �صب��ق العملية الن�عية 
يف الطلع��ة بنج��ران ق�ص��ف مدفع��ي و�صاروخي 
عل��ى م�اق��ع املرتزق��ة. كم��ا انفج��رت 5 عب�ات 
نا�ضف��ه مبرتزق��ة �جلي���س �ل�ضع��ودي و�ضق��وط 
قتل��ى وجرح��ى يف �صف�فه��م بنج��ران م�ص��ادر 
ع�صكري��ة ت�ؤكد م�صرع ت�صعة من مرتزقة اجلي�س 
ال�صع�دي بانفجار عب�ة نا�صفة بطقم ع�صكري يف 

�صحراء الأجا�صر
كم��ا مت تدمري اآلية ع�صكرية �صع�دية واإعطاب 
3 اآلي��ات اأخ��رى يف م�ق��ع ال�صدي���س بال�ص�اريخ 
تاب��ع  تفج��ري طق��م  املدفعي��ة وكذل��ك  وقذائ��ف 
للمنافق��ن بعب���ة نا�صف��ة يف �صح��راء الأجا�ص��ر 
وتدم��ري طق��م ع�صك��ري �صع���دي اآخ��ر يف م�قع 
ال�صدي���س ب�صاروخ م�جه كما متك��ن اأبطالنا من 
اإح��راق عرب��ة ب��راديل يف م�ق��ع احلم��اد بقذائف 

املدفعية.. كما �صنت الق���ة ال�صاروخية عمليات 
ن�عي��ة ب�ص�اري��خ حملي��ة ال�صنع حي��ث اأطلقت 
�صاروخن ن�ع )زلزال ٢( على جتمعات اجلن�د 
ال�صع�دين ومرتزقتهم خلف م�قع نه�قة وم�قع 
ال�صدي���س كم��ا دك��ت ال�صاروخي��ة م�ق��ع �صل��ة 
واملع�صكر وم�قع ع�صك��ري قبالة منفذ اخل�صراء 
القي��ادة  وتب��ة  ونه�ق��ة  ال�صدي���س  وم�قع��ي 
و�صحراء البقع ب�صلية �ص�اريخ كاتي��صا وعدد 
م��ن قذائ��ف املدفعي��ة.. كم��ا دك �ص��اح املدفعية 
رقابة مرا�س وم�اق��ع مرتزقة اجلي�س ال�صع�دي 
قبال��ة علي��ب ويف م�قع��ي ال�صبكة والقي��ادة ويف 
�صح��راء البق��ع قبال��ة منف��ذ اخل�ص��راء حمقق��اً 
اإ�صاب��ات مبا�صرة. كم��ا مت قن�س جندي �صع�دي 
يف رقاب��ة مرا�س. واإلى جانب ذل��ك لقي املنافق / 
هيثم احمد علي الزريقي. واملنافق / عبدربه علي 
بن علي عرف��ج العذل املرادي. م�صرعهم بنريان 

اجلي�س واللجان ال�صعبية يف جبهة البقع

ضرب صاروخي ومدفعي مزلزل وتنفيذ عملية هجومية وتدمير 7 آليات ومقتل العشرات بينهم قيادات ميدانية

جــــبــــهــــة عــســر

جبهــة 
نجران

جبهة لحج
- عملية هجومية ملجاهدي �جلي�س و�للجان على مو�قع �ملنافقني يف كر�س و�ضقوط قتلى وجرحى 
يف �صف�فه��م،  وح��دة الهند�ص��ة تدم��ر اآليت��ن اإحداهما حممل��ة باملرتزقة �صرق كهب���ب وم�صرع 
واإ�صاب��ة عدد منهم،  م�صرع املنافق/ عماد قا�صم احمد �صاح ال�حدي. بنريان اجلي�س واللجان 
ال�صعبية يف جبهة كر�س.  هج�م للجي�س واللجان ال�صعبية على م�اقع املرتزقة يف اجلهة الغربية 

لكر�س وخ�صائر يف �صف�ف ق�ى العدوان

جبهة نهم
م�صرع كا من: - املنافق / عبدالنا�صر املرادي.

- املنافق / ح�صن جباري. بنريان اجلي�س واللجان ال�صعبية يف جبهة نهم
- تدمري اآلية حمملة مبنافقي العدوان ب�صاروخ م�جه يف وادي ملح بجبهة نهم

عملية هجومية وضربات صاروخية ومدفعية وقنص 3 جنود سعوديني و5 منافقني

القتلى:
- نا�صر احمد نا�صر وا�صلي.

- جابر الأ�صمري.
- الرقيب/ عبدالرحيم ح�صن عي�صة اجلبريي املالكي.

- وكيل رقيب/ اأحمد حممد جابر معزب اخلتار�صي.
- رافع بن �صعدون ابن ح�صن العنزي.

- عبداهلل �صليم احل�يطي.
- حممد �صليمان �صامة العط�ي.

كمال يعق�ب حم�صن حكمي.
- عبداهلل عبدالرحيم الط�يلي املالكي.

- علي خميمر حمد البل�ي.

- يحيى عبده خرباين.
- احمد عمر امل�هبي.

- عبدالرحمن بن �صامي ع�صريي.
- مفرح علي عبداهلل ال م�ص�ه ع�صريي.

- يحيى حممد يحيى الفيفي.
- العريف / علي بن حممد يحيى الغروي.

- ح�صن بن علي اأحمد ع�صريي.
- حكيم م�صلح حنت��س العمري.

- عبداهلل احمد اللغبي العبديل.

اجلرحى:
- �صاري علي خلي�ي القلعاء املطريي.

- ح�صن جابر �صلمان اللغبي العبديل.

إعالم العدو يعترف
مبصـرع 19 جنديـًا سـعوديًا وجـرح اثنـني آخرين في 

جبهات ما وراء احلدود بنيران اجليش واللجان الشعبية
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ــاء ــض ــي ــب ــة ال ــه ــب ج

جبهة الجوف

عملية هجومية جوية
هجوم جوي ميني بالصواريخ البالستية والطائرات املسيرة يدك العمق السعودي والعدو يعترف  مبقتل 19 
جنديا سعودي في جبهات احلدود وأبطالنا ينفذون 11 عملية هجومية يقنصون 44 من جنود ومرتزقة آل سعود

بقط��اع العار�ص��ة كم��ا دك��ت جتمع��ات اجلن���د 
ال�صع�دي��ن واآلياته��م يف مع�صك��ر املعطن وكذلك 
ا�صتهدف��ت م�اق��ع اجلي���س ال�صع���دي ب�صلي��ة 

�ص�اريخ كاتي��صا وعدد من قذائف املدفعية
وذك��ر م�صدر ع�صك��ري اأن �صاروخية اجلي�س 
واللج��ان اأطلقت ع��ددًا من �ص�اري��خ الكاتي��صا 
ال�صع�دي��ن يف م�ق��ع  للجن���د  عل��ى جتمع��ات 
امل�ص��رق وقري��ة حام�صة ال�صمالي��ة وخلف م�قع 

العم�د وم�قعي ال�صبكة واملنتزة ب�صلية.
كم��ا دكت مدفعي��ة اجلي�س واللج��ان جتمعات 
للجي���س ال�صع���دي ومرتزقت��ه يف تب��ة الرم�ص��ة 

ومنفذ الط�ال بجيزان و�صمال �صحراء ميدي
واإل��ى جانب ذلك متكن اأبطالنا من تدمري اآلية 
ع�صكري��ة �صع�دية حممل��ة باجلن�د ال�صع�دين 
يف اخل�ب��ة ب�صاروخ م�جه ومقتل طاقمها.. كما 
متك��ن اأبطال وح��دة القنا�صة من قن�س 3 جن�د 

�صع�دين يف تبتي اخلزان واحلمراء واخل�بة

قيادي خطير في قبضة أجهزة األمن وأبطالنا ينفذون عملية نوعية في الهيجة ويقنصون 4 منافقني في مزوية

ومقتـل أكثـر مـن15 جنديـًا سـعوديًا واغتنام عـدد من األسـلحة
جبـل العمـود في قبـضة األبطـال

بعمليــــة بطوليـــة فـي الساحــل 
وتنفيذ 5 عمليات هجومية وتدمير عدة آليات ومقتل قيادات في صفوف املرتزقة 

 مـــــــن:جبهة مارب
ً
ـــــــــــــا مــــــــصــــــــرع ك كما دكت قذائف املدفعية جتمعات للجن�د ال�صع�دين يف تبة 

اخل��زان وم�اقع �صه�ة وق�صبة واحل�صار وال�صبكة ومرتزقتهم 
يف منفذ علب وقبالته ويف اجلمارك واجل�ازات.

كما متكن اأبطال وحدة القنا�صة من قن�س 3 جن�د �صع�دين 
و5 من مرتزقة اجلي�س ال�صع�دي قبالة منفذ علب

املدفعية.. كما �صنت الق���ة ال�صاروخية عمليات 
ن�عي��ة ب�ص�اري��خ حملي��ة ال�صنع حي��ث اأطلقت 
�صاروخن ن�ع )زلزال ٢( على جتمعات اجلن�د 
ال�صع�دين ومرتزقتهم خلف م�قع نه�قة وم�قع 
ال�صدي���س كم��ا دك��ت ال�صاروخي��ة م�ق��ع �صل��ة 
واملع�صكر وم�قع ع�صك��ري قبالة منفذ اخل�صراء 
القي��ادة  وتب��ة  ونه�ق��ة  ال�صدي���س  وم�قع��ي 
و�صحراء البقع ب�صلية �ص�اريخ كاتي��صا وعدد 
م��ن قذائ��ف املدفعي��ة.. كم��ا دك �ص��اح املدفعية 
رقابة مرا�س وم�اق��ع مرتزقة اجلي�س ال�صع�دي 
قبال��ة علي��ب ويف م�قع��ي ال�صبكة والقي��ادة ويف 
�صح��راء البق��ع قبال��ة منف��ذ اخل�ص��راء حمقق��اً 
اإ�صاب��ات مبا�صرة. كم��ا مت قن�س جندي �صع�دي 
يف رقاب��ة مرا�س. واإلى جانب ذل��ك لقي املنافق / 
هيثم احمد علي الزريقي. واملنافق / عبدربه علي 
بن علي عرف��ج العذل املرادي. م�صرعهم بنريان 

اجلي�س واللجان ال�صعبية يف جبهة البقع

ضرب صاروخي ومدفعي مزلزل وتنفيذ عملية هجومية وتدمير 7 آليات ومقتل العشرات بينهم قيادات ميدانية

- جماهدو اجلي�س واللجان يف�صل�ن حماولة ت�صلل 
ملنافقي العدوان يف مديرية ذي ناعم

الع�صك��ري: خ�صائ��ر يف عدي��د وعت��اد  امل�ص��در   -
املنافقن خال اف�صال ت�صللهم يف مديرية ذي ناعم

- م�صرع اربع��ة من مرتزقة العدوان وجرح اثنن 
اآخري��ن يف جبهات ناط��ع و العبدية بنريان اجلي�س 

واللجان ال�صعبية : 

القتلى:
- املناف��ق /عب��داهلل نا�صر عبدرب��ه الناتي 

املن�ص�ري املرادي. 
- املنافق / حامت �صالح حم�صن الرا�صدي املرادي. 

- املنافق / حممد احمد ال�صدادي.
- املنافق / اب� �صالح اجل�يف.

اجلرحى: 
- املنافق / �صامل ح�صن بلغيث.

- املنافق / ا�صامه احمد �صالح الثابتي.
- قتل��ى وجرحى من املرتزق��ة اأثناء الت�صدي ملحاولة 

زحف باجتاه م�اقع اجلي�س واللجان يف قيفة

نف��ذ اأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�صعبي��ة املرابط���ن 
بجبه��ة اجل���ف عملي��ة اإغارة عل��ى م�اق��ع منافقي 
قتل��ى  وي�قع���ن  بامل�صل���ب  الهيج��ة  يف  الع��دوان 
وجرح��ى يف �صف�فه��م.. كما متكنت وح��دة الهند�صة 
م��ن تدمر اآليت��ن ملنافقي الع��دوان بعب���ة نا�صفة يف 
جبه��ة املها�صمة واأخ��رى يف جبهة �صربي��ن مبديرية 

خ��ب وال�صع��ف وم�صرع م��ن كان على متنه��ن.. كما 
لق��ي الع�ص��رات م��ن املرتزق��ة م�صرعه��م بعملي��ات 
متن�ع��ة للجي�س واللج��ان ال�صعبية يف جبهة اجل�ف 
ومم��ن عرف م��ن اأ�صماء ال�صرعى م�ص��رع كًا من: - 
القي��ادي املنافق/ كمال نايف الغراب��ي.. - املنافق/ 
ا�ص��رف حممد علي احمد الي��صفي. . القيادي املنافق 

/ من�ص��ر هادي فار�س احلزمي.. - املنافق/ حمف�ظ 
عب��ده حممد �صيف مار�س املخ��ايف.. كما متكن اأبطال 
وح��دة القنا�صة من قن���س 7 من املنافق��ن يف جبهة 
مزوي��ة وح��ام مبديري��ة املت���ن.. ومن جه��ة اأخرى 
متكن��ت الأجه��زة الأمني��ة مبحافظ��ة اجل���ف تلقي 

القب�س على املرتزق اخلطري جنيب عبد اهلل ع�ن.

بعد اأن تعر�صت الكرامة اليمنية لنتهاك املرتزقة ال�ص�دانين وتهافت 
املرتزق��ة اليمني��ن لتربي��ر ما حدث م��ن اغت�صاب فتاة ميني��ة لي�صت هي 
احلادث��ة الأولى وبعد الغ�صب ال�صعبي الع��ارم ومطالبة ال�صعب اليمني 
لأبط��ال اجلي���س واللجان ال�صعبي��ة ا�صتع��ادة الكرامة امله��دورة والثاأر 
للم��راأة اليمني��ة املغدورة نف��ذ اأبطال اجلي���س واللج��ان ال�صعبية عملية 
هج�مي��ة ن�عي��ة عل��ى مرتزق��ة اجلي���س ال�ص���داين يف ال�صاح��ل الغرب��ي 
واأنزل���ا بهم �صر قتلة وقال م�صدر ع�صك��ري يف ال�صاحل اأن اأبطال اجلي�س 
واللج��ان ال�صعبي��ة نفذوا عملي��ة هج�مية على م�اق��ع اجلي�س ال�ص�داين 
�ملرت��زق يف جبهة �ل�ضاحل.. �مل�ضدر �لع�ضك��ري �أكد: �ضقوط �أكرث من 3٠ 

قتيا وجريحا من مرتزقة اجلي�س ال�ص�داين وفرار من تبقى منهم.
كم��ا نفذ اأبطال اجلي�س ال�صعبية عملية اإغ��ارة على م�اقع املنافقن يف 

جبهة ال�صاحل الغربي ويكبدونهم خ�صائر فادحه يف الرواح والعتاد
وكذل��ك نف��ذ اأبطالنا عملي��ة هج�مية عل��ى م�اقع املنافق��ن يف الدفاع 
�جلوي ببر با�ضا و�ضق��وط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم. وكذلك نفذ �أبطال 
اجلي���س اللجان ال�صعبية عملية اإغارة على م�اقع املنافقن باجتاه الدار 

يف جبهة حمر و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم
وق��ال م�ض��در ع�ضك��ري �أن �أبطالنا متكنو� بعون �هلل م��ن �إحباط زحف 

للمرتزقة يف ع�صيفرة وتكبيدهم خ�صائر فادحه يف الرواح والعتاد
- امل�ص��در ع�صك��ري: قتل��ى وجرح��ى يف �صف�ف املرتزق��ة بعد ق�صف 

مدفعي على جتمعاتهم واآلياتهم جن�ب جبهة ال�صاحل الغربي
كم��ا نف��ذ اأبطالنا عملية هج�مية هي اخلام�ص��ة على م�اقع املرتزقة يف 

�لنبيع بجبهة �لكدحة و�ضقوط قتلى وجرحى  يف �ضفوف �ملرتزقة

كما مت تدمري اآلي��ة حمملة باملنافقن بعب�ة نا�صفة �صمال مع�صكر خالد 
وم�ص��رع واإ�صابة م��ن كان على متنها وكذلك تدمري اآلي��ة ع�صكرية تابعة 
للمنافق��ن حتمدل معدل عي��ار ١٢.7 جن�ب ال�صاح��ل الغربي، كما متكن 
اأبطالنا يف وقت متاأخر من ع�صر ي�م اخلمي�س من تدمري ٦ اآليات يف جبهة 
ال�صاحل..كم��ا لق��ي ع��دد من منافق��ي الع��دوان م�صرعه��م يف كمن حمكم 

بعب�ة نا�صفة يف جبل حب�صي
وم�ص��رع املنافق / هزاع ال�صهباين. بنريان اجلي�س واللجان ال�صعبية 
يف تع��ز.. وكذل��ك م�صرع القي��ادي املنافق / بدر عبد اهلل ف��ارع القمريي. 

بنريان اجلي�س واللجان ال�صعبية يف جبهة الزن�ج.
وبت�صدي��د من اهلل متكن اأبط��ال وحدة القنا�صة من قن�س ١7 مرتزقا يف 

جبهة ع�صيفرة وجن�ب مع�صكر خالد مب�زع

- القي��ادي املناف��ق / حمم��د ناج��ي دره��م 
النا�صري اجلهمي.

- املناف��ق / ه��ادي �صعي��د احم��د طعيم��ان 
اجلهمي.

- املنافق / مبخ�ت هادي زايد مثنى.
- املنافق / اخل�صر �صالح اب�بكر املقرحي.

- املناف��ق / �صلط��ان ح�ص��ن فرح��ان ج��ال 
العبيدي. 

- املنافق / ماجد احمد العامري. 
القي��ادي املناف��ق/ حم���د حمم��د ح�ص��ن   -

اجلعمي .

- القيادي املنافق/ �صالح عبداهلل الربام.
- املنافق/ خالد عبدال�ا�صع احمد.

- املنافق/ يا�صر خالد العرب.
- املنافق/ عبدالرب حم�صن حممد جحزه.

- املنافق/ حممد حم�صن حممد جحزه.
- املنافق/ ب�صار �صعيد حممد جحزه.

- املنافق/ م�صعب مبخ�ت حممد جحزه.

- املنافق/ جنيب عبداهلل �صعفل اليدومي.
- املنافق/ حممد �صادق العمري. 

- املنافق/ حم�د حممد ع��س دحه املرادي.
القي��ادي املناف��ق العقيد الركن عل��ي عبداهلل 

ال�صعيدي قائد جبهة العبديه
املنافق جاراهلل عبدربه احمد الحرق

املنافق علي عبداهلل ال�صنجل ال�صعيدي
املنافق �صالح اأحمد ع��س املن�ص�ري املرادي

واصابة 
املنافق عبداحلق القطيبي الثابتي 

املنافق عامر م�صعد بلغيث 
املنافق هيثم دغمه الثابتي

بنريان اجلي�س واللج��ان ال�صعبية يف جبهتي 
�صرواح و قانية. .

ي���ٌم مينٌي بال�صت��ي كتب تاريخه يف �صماء الريا�س وعلى جدران وزارة الدف��اع ال�صع�دية لأول مرة يف التاريخ، 
وفيما كانت عي�ن العامل ترقب الهج�م الأمريكي على �ص�ريا كانت ال�ص�اريخ اليمنية تهاجم مملكة الغدر واخلر 
وت�ص��ل حرك��ة مطاراتها ومدنه��ا وتبث الرعب يف قل�ب حكامها حيث اأعلنت الق���ة ال�صاروخية عن اإطاق عددًا من 
ال�ص�اري��خ البال�صتية من )بركان ات�س٢( ا�صتهدفت وزارة الدفاع واأهداف اأخرى يف الريا�س، كما ا�صتهدفت مدينة 
املل��ك عب��د اهلل القت�صادية بجي��زان ب�صلية من �ص�اري��خ بدر البال�صتية وكذل��ك مع�صكر الإم��داد والتم�ين يف اأحد 

امل�صارحة جن�ب جيزان ب�صاروخ بدر١. 
ويف جبهة جنران ا�صتهدفت الق�ة ال�صاروخية مبنى ت�زيع اأرامك� يف جنران واأهدافا اأخرى يف القطاع بدفعة من 
�ص�اري��خ بدر١. ويف جبهة ع�صري ا�صتهدفت الق�ة ال�صاروخية ل�اء الرادارات يف خمي�س م�صيط ب�صاروخاً بال�صتياً 
م��ن ط��راز )بدر١( اإ�صافة اإلى اإطاق �صاروخ بال�صتي ن���ع )قاهر ت� ام( على مع�صكر م�صتحدث للجي�س ال�صع�دي 
وال�ص���داين يف عل��ب ب�ع�ص��ري.. كما �صن �صاح اجل��� امل�صري غارات ج�ية عل��ى مطار اأبها و�صرك��ة اأرامك� يف العمق 

ال�صع�دي، يف تط�ر ن�عي ميني باإطار الرد على العدوان امل�صتمر منذ اأربع �صن�ات.
حي��ث �ص��ن �ص��اح اجل� امل�صري غارات ج�ي��ة بطائرة قا�صف ١ على مط��ار ابها يف ع�صري، واأف��اد م�صدر ع�صكري 

بتعطل املاحة اجل�ية يف املطار وت�قف الرحات اإليه بعد ال�صربات اجل�ية ل�صاح اجل� امل�صري.
كما �صن �صاح اجل� امل�صري غارات ج�ية بطائرة قا�صف١ على �صركة اأرامك� يف جيزان، وو�صع م�صدر ع�صكري 

العملية الن�عية ل�صاح اجل� امل�صري يف اإطار الرد على جرائم العدوان ال�صع�دي المريكي بحق اليمنين
ولحق��ا اأعلن��ت و�صائل اإعام �صع�دية ع��ن حت�يل الرحات القادم��ة اإلى مطار اأبها اإلى مط��ارات جيزان وجدة 
والريا�س، وحتدثت عن و�ص�ل اأمري منطقة ع�صري الى مطار اأبها بعد تعر�صه للق�صف بطائرة من دون طيار مينية، 

كما تناقل نا�صط�ن �صع�دي�ن �ص�را لاأمري ال�صع�دي يف مطار اأبها برفقة م�ص�ؤولن ع�صكرين ومدنين .
وتاأت��ي العملية الهج�مية اجل�ية بال�ص�اريخ البال�صتية والق�ص��ف اجل�ي الذي ا�صتهدف العمق ال�صع�دي ردًا 
طبيعي��اً على عدوانها وجرائمها بحق الأبرياء من الأطف��ال والن�صاء وتنفيذا ل�عد قائد الث�رة ال�صيد عبد امللك بدر 
الدين احل�ثي يف خطابه الأخري الذي ت�عد ق�ى العدوان ب�صربات �صاروخية وق�صف للطائرات امل�صرية يف العمق 
ال�صع���دي حيث قال )قادم�ن للع��ام الرابع مبنظ�ماتنا ال�صاروخية واملتط���رة واملتن�عة التي تخرق كل اأن�اع 
اأنظم��ة احلماي��ة الأمريكي��ة(. اجلدير ذك��ره اأن الرئي�س ال�صماد يف خط��اب له خال زيارة اإل��ى حمافظة ذمار ت�عد 

العدوان ب�صربات بال�صتية ي�مية حتى يت�قف العدوان على اليمن.

للقوة الصاروخيــة 
وسـالح اجلــو املســيـر

 استهدفت أهدافًا حيوية في العمق السعودي

■  م�صرع وجرح العديد من املرتزقة يف عملية 
هج�مي��ة للجي���س واللج��ان يف ق��اع احلي��ايف 
م�ص��در ع�صك��ري:  وح��دة القنا�ص��ة: قن�س 4 
من منافق��ي الع��دوان بجبهة جن���ب ال�صاحل 

الغربي ويف قاع احليايف يف دمت بال�صالع.

جبهة 
تعز

جبهة الضالع:

عملية هجومية وضربات صاروخية ومدفعية وقنص 3 جنود سعوديني و5 منافقني

مقتل 30 جنديًا سودانيًا

جبهة البيضاء
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الشهيـد القـائـد ترك منهجًا قرآنيًا وقائدًا ربانــيًا وأمة عزيزة مجـاهدة
الدكتور/ أحمد الشامي

حسني؟ السيد  عن  احلديث  يعني  ■ ماذا 
احلدي��ث ع��ن ال�صيد ح�صن ه��� حديث ع��ن الإن�صان 
ال��ذي ج�ص��د كل مع��اين الإن�صانية يف حيات��ه، ه� حديث 
عن الرجل الذي جتلت فيه اأ�صمى اآيات الرج�لة، حديث 
عن ال�صجاعة التي اأذهلت العامل بكله، حديث عن الإباء 
والع��زة الإميانية، حديث عن القي��م العظيمة واملبادئ 
ال�صامية، حديث ع��ن ال�صم� يف اأمثلته العليا، ه� حديث 
ع��ن قرين الق��راآن الكرمي بب�صائ��ره وبيناته وهداه ، ه� 

حديث عن العظماء الذين قل اأن يج�د بهم الزمان.

السيد  مياد  وتاريخ  ■ مكان 

حسني بدر الدين 
احلوثي*

�صه��ر  بتاري��خ  ول��د 
�صعب��ان ١379ه��� مبدينة 
بح��ر  بن��ي  الروي���س 

مبحافظ��ة �صع��دة. وكم��ا 
فت��ح عيني��ه عل��ى الدنيا 
الإمي��ان  ن���ر  عل��ى 
ن�ص��اأ  فاإن��ه  والتق���ى 

وترعرع يف رحاب القراآن 
بي��ت  اأه��ل  الك��رمي وعل����م 

النب�ة �صل�ات اهلل عليهم، فنهل 
م��ن ه����ذا املع��ن ال�ص��ايف النقي، 
وتعلم من اأبيه العلم والعمل مع��اً 

وال�صع���ر بامل�صئ�لي�ة العظيمة 
اأمت��ه ودين��ه، وكلما  جت��اه 

ك��رب  وك��رب  �ص��ب 
هذا  مع��ه 

ال�ص��ع���ر حتى اأ�صبح رج��ًا متميزًا منحه اهلل من العلم 
وال�عي واحلكمة والب�صرية والكرم والأخ��اق العالية 
والتعق��ل وال�صرب و�صع��ة ال�ص��در وال�صجاعة وغريه��ا 

من �صفات الكم�ال ما يبهر كل من عرفه وجال�صه.
عرفه من  كل  إعجاب  محل  حسني  السيد  ■ كان 
ال�صي��د ح�ص��ن ر�ص���ان اهلل علي��ه كان حم��ل اإعجاب 
كل م��ن عرف���ه، فبع�صه��م اأعجب ب��ه لكرم��ه و�صخائه، 
والآخ��رون كان م�ص��در اإعجابهم �صجاعت����ه التي كانت 
م�ص��رب املث��ل يف املناط��ق التي ع��رف فيه��ا ، والبع�س 
الآخ��ر �صحره��م ت�ا�صع�ه وك��رم اأخاق��ه، وفريق اآخر 
انده�س لعلمه ومعرفته ف�جد نف�صه اأم��ام بحر من العلم 
ل ي��درك قع���ره اأم���ا بع�صه��م فم��دح فيه 
حكمته وبعد نظ��ره، اآخرون اأحب�ه 
حلب����ه للنا���س واهتمام��ه بهم، 
والكث��ري الكثري دخ��ل قل�بهم 
مل�اق��ف الإح�صان التي متيز 

وا�صتهر بها..
أبوه؟ هو  ■ فمن 

والده ه� ال�صيد املجاهد 
فقي��ه الق��راآن ب��در الدين بن 
احل�ص��ن  ب��ن  الدي��ن  اأم��ري 
اب��ن حمم��د احل�ث��ي رحمه 
اهلل. فاأب���ه ه��� ال��ذي ع��رف 
ب��ن اجلمي��ع بعلم��ه وتق�اه 
وخ�صيته من اهلل وا�صت�صعاره 
للم�ص�ؤولية، و�صجاعته يف ق�ل 
احل��ق، وباأن��ه ل يخ�صى يف اهلل 
ل�م��ة لئم وعرف ب��ن اخلا�صة 
والتق���ى  بال���رع  والعام��ة 
وممار�صة 

الأعمال ال�صاحلة، وكان كث��ري الهتمام باإر�ص�اد النا�س 
واإ�صاحه��م وتعليمهم اأم�ر دينهم ودنياهم وحل جميع 
م�صاكله��م، وكان ي���يل الفق��راء واملحت��اج��ن اهتمام��اً 
خا�ص��اً ف��كان بيت����ه ع�ام��رًا بط��اب العل���م واأ�صح�اب 
احلاج��ات وح��ل امل�ص����اكل وق�ص����اء احل�ائ���ج وكان 
ي�صتخ����دم م�نرب اجلم�ع��ة واملن�ا�صب��ات الدينية لربية 

النا�س وت�عيتهم وت�جيههم. 
وي��ص��ح ال�صي��د ح�ص��ن كي��ف كان وال��ده يدف��ع به 
وباإخ�ت��ه اإل��ى حتم��ل امل�صئ�لي��ة الديني��ة مهم��ا كانت 
الت�صحيات ففي حما�ص��رة ]ت��صيات لطاب الدورة[ 
حت��دث باأن والده الذي ميلك ثاثة ع�صر ولدا ه� اأحدهم 
مل ي�صم��ع منه يف ي�م من الأي��ام باأنه كان يق�ل لأحد من 
اأولده اأن ي��رك العم��ل الذي فيه هلل ر�ص��ا اأو يطلب منه 
اأن يحافظ على حياته وه� يتحرك ويعمل للحق. وي�ؤكد 
ال�صي��د ح�صن ب��اأن ذلك ل يعني باأن وال��ده مل يكن يهمه 
�صام��ة اأولده ولكنه يعرف باأن الأف�صل ل�لده اأن يدخل 
يف اأعم��ال واإن كان فيها ت�صحية بنف�صه ل مينعه من ذلك 
اأو يدفع��ه اإل��ى البتع��اد عن ه��ذا العم��ل اأو يربيه على 

اجلنب واخل�ف اأو التخلي عن امل�صئ�لية.

واالجتماعي اإلنساني  ■ الدور 
عرف ال�صي��د لدى القريب والبعيد والعدو وال�صديق 
ب��اأدوار مهم��ة مبا فيه خدم��ة املجتم��ع بجناحيه الرجل 
وامل��راأة فقد كان يعي�س معاناة املجتمع ويتاأمل ل�اقعهم 
فعم��ل عل��ى حتقي��ق العديد م��ن امل�صاري��ع اخلدمية يف 
العدي��د من املناطق التي ت�ص��ل اإليها يده.واأن�صاأ جمعية 
م��ران الجتماعي��ة اخلريي��ة وق��دم م��ن خاله��ا العديد 
م��ن امل�صاري����ع املهمة وبالذات ملنطقة م��ران التي كانت 
متث��ل حم��ل اإقامت��ه الرئي�ص��ي رغ��م ال�صع�ب����ات التي 
كان ي�اجهه��ا من بع�س م�صئ���يل الدول���ة يف املحافظ��ة 
والذي��ن ل يهمهم اإل حتقيق م�صاحلهم.فبنى العديد من 
املدار���س الدينية والر�صمية كما عمل على املتابعة لبناء 
م�صت��ص��ف كب��ري يف مران وجه��زه بكادر م��ن املنطقة 
وبع��ث مبجاميع م��ن البن��ن والبنات لل��دورات يف 
املج��ال ال�صحي يف �صنعاء و�صع��دة وعمل على 
فت��ح خطوط �إل��ى �ملناطق �لت��ي مل ي�ضل �إليها 
اخل��ط وتاب��ع حت��ى ح�ص��ل عل��ى العدي��د 
م��ن ال��ربك يف ع��دد م��ن املناط��ق وكذل��ك 

الكهرب��اء تابعها حتى ت�فرت �صبكة كهرباء ملنطقة مران 
واملناط��ق املج��اورة له��ا وق��ام ببن��اء م�صل��ى للعيد يف 
منطقة مران تت�صع ل��كل اأهايل املنطقة وعمل �صخ�صيا يف 
تل��ك امل�صاريع حيث كان دائما يف مقدمة من يعمل بيديه. 
كما ع��رف بن اأبن��اء املنطقة باأخاق��ه العالية وبروحه 
الت��ي تام���س م�صاعر النا���س واآمالهم واآلمه��م فقد كان 
ماذا للمظل�م��ن واملحتاجن والفق��راء وامل�صاكن كما 
ع��رف برحمت��ه و�صفقت��ه حت��ى باحلي�انات مم��ا جعله 

حمط اإعجاب النا�س .

النواب* مجلس  في  حسني  ■ السيد 
عندما دخ��ل ال�صيد ح�صن اإلى جمل���س الن�اب ممثًا 
للدائ��رة )٢94( يف حمافظة �صع��ده ع���ام ١993م نائبا 
م��ن ن�اب ح��زب احلق حر���س ال�صي��د عل��ى اأن ي��صع 
عاقات��ه بال�صخ�صي��ات الجتماعية املخل���س: ة. وكان 
ل��ه دور بارز ومه��م يف جمل�س الن�اب م��ن حيث �صياغة 
الق�ان��ن وحماربة الف�صاد املتف�صي داخ��ل هذه ال�صلطة 
وع��رف ال�صي��د بن الأع�ص��اء بروؤيته احلكيم��ة وقدرته 
اخلطابي��ة وباغته العالية وجراأت��ه يف م�اجهة الباطل 
حت��ى اأن ال�صي��د ح�ص��ن مل ي�ق��ع خ��ال الف��رة الت��ي 
ق�صاها يف جمل���س الن�اب على اأي قر�س لعلمه باأن هذه 
القرو�س ت�صل اإلى جي�ب املتنفذين داخل النظام واأنها 

ل تعني ال�صعب ل من قريب ول من بعيد.

السيد من احلرب على اجلنوب ■ موقف 
كان لل�صي��د دور ب��ارز ومعروف فيم��ا يتعلق بالأزمة 
الت��ي تل��ت ال�ح��دة اليمني��ة واأدت اإل��ى ح��رب �صي��ف 
١994م حيث كان دوره ه� دور احلري�س على م�صلحة 
البل��د واحلف��اظ على وحدت��ه و�صامته ف��كان ه� �صمن 
فري��ق امل�صاحلة بن الطرف��ن املت�صارع��ن وعمل بكل 
ج��د واهتم��ام على جتنيب اليم��ن حربا كان��ت قد اأطلت 
براأ�صها وبعد عن��اء وتعب يف حماولة راأب ال�صدع �صعر 
ال�صي��د اأن ع�ص��اق ال�صلط��ة ذاهب���ن اإلى احل��رب فناأى 
ال�صيد ح�صن بنف�صه وباأتباعه اأن يك�ن�ا �صركاء يف �صفك 
الدماء وهتك الأعرا�س وم�صادرة املمتلكات بنف�صه فقام 
باخل��روج اإلى حمافظة �صعدة رغ��م اأن ال�صلطة التابعة 
لبي��ت الأحمر كان��ت قد فر�صت اإقام��ة اإجبارية لأع�صاء 
جمل�س الن�اب حتى ي�صف�ا �صرعية على احلرب الظاملة 

والتاأثري على الراأي العام اليمني والعاملي،اإل اأن ال�صيد 
مل يعب��اأ بهذا القرار وخرج اإل��ى حمافظة �صعدة واأعلن 
رف�ص��ه للحرب لأن اخلا�صر فيها ه� هذا ال�صعب املظل�م 
وم��ن خ��ال املظاهرات الت��ي قادها يف �صع��دة اأعلن عن 
م�قفه وم�قف اأبناء هذه املحافظة مما يح�صل من �صفك 
للدم��اء اليمنية وهتك للحرمات م��ن اأجل ال�صلطة واملال 
وظ��ل على م�قفه الراف�س ه��ذا حتى نهاية احلرب. ومل 
يخ��ف على ال�صلطة الظاملة هذا امل�قف املعلن من ال�صيد 
ح�صن واأن�صاره يف حمافظة �صعدة فعادوا من اجلن�ب 
وه��م مه�و�ص��ن بجن���ن العظم��ة ون�ص���ة النت�ص��ار 
ال�هم��ي لي�صب�ا جام غ�صبهم على اأن�صار ال�صيد ح�صن 
يف م��ران وهم��دان فنزلت احلم��ات الع�صكري��ة الكبرية 
عل��ى اأبن��اء مران وهم��دان. ففي ي�م ال�صب��ت ١٦ ي�ني� 
١994م و�صل��ت الأخب��ار اإل��ى اأ�صم��اع النا���س بن��زول 
حمل��ة ع�صكرية كب��رية ظاملة، نزلت اإلى م��ران، وعبثت 
بالب��اد، و�صرب��ت دور العلماء، واعتقل��ت اأف�صل اأبناء 
املنطق��ة،ويف جبل مران اأبدى الظامل�ن حقدهم مبحاولة 
تدم��ري بي��ت ال�صي��د العامة ب��در الدين احل�ث��ي وبيت 
ال�صيد ح�صن واقتادوا اإلى ال�صجن الع�صرات منهم ظلما 
وعدوان��ا اأطفال و�صباب��ا و�صي�خا وبق��ي البع�س منهم 
يف ال�صج��ن لأكث م��ن عام دون حماكمة وه��� ثمن دفعه 
ال�صيد واأتباع��ه مل�اقفهم الدينية وال�طنية، ومل يكن ما 
ح�ص��ل بال�صيء ال��ذي ميكن اأن ي�هن م��ن عزمية ال�صيد 
ح�ص��ن ر�ص���ان اهلل علي��ه عن امل�ص��ي قدم��ا يف م�اقفه 
امل�صرفة والق�ية يف م�اجهة املف�صدين والظاملن فعمل�ا 
عل��ى ا�صتهداف��ه �صخ�صي��ا يف �صنع��اء اإل اأن رعاي��ة اهلل 

كانت اأكرب من م�ؤامراتهم.
■ السيد يتسلم منحة دراسية إلى السودان

ت�صل��م ال�صيد ح�صن ر�ص���ان اهلل عليه منحة درا�صية 
م��ن جامع��ة �صنعاء خ��ال ع�ص�يت���ه ملجل���س الن�اب 
ليكم���ل درا�صت����ه العلي��ا يف ال�ص���دان ويف اجلامعة كان 
لل�صيد ح�صن ح�ص���ره املهيب ومداخاته العلمية التي 
كان��ت تثري اإعج��اب الدكاترة والط��اب فحظي ب�صعبية 
كب��رة بني �أو�ض��اط �ملثقفني هن��اك وبعد ع��دة �ضنو�ت 
ع����اد اإلى الباد ليق���م بتح�ص��ري ر�صال��ة املاج�صتري يف 

عل�م القراآن الكرمي .

اليمانيون يحيون ذكرى استشهاد الشهيد القائد.. ويجددون العهد في مقارعة الظلم واالستبداد
�شهدت املحافظــات واملديريــات عددا مــن امل�سرات 
والفعاليــات والنــدوات الثقافيــة مبنا�سبــة الذكــرى ال�سنويــة 
ل�ست�سهــاد ال�سهيــد القائــد ال�سيــد ح�ســن بدرالديــن احلوثي، 
ل�ستح�سار مكانة وعظمة ال�سهيد القائد وفكره النه�سوي النر 
يف مقارعــة الظلــم وال�ستبــداد ومواجهــة الظاملــن، جمددين 

العهد بالوفاء لل�سهيد القائد بال�سر على خطاه.  

أبنــــــاء محافظــــــة صعــــــدة يخرجــــــون فــــــي 
للعهــــــد  جتديــــــدًا  جماهيريــــــة  مســــــيرة 

ووفاًء للشهيد القائد    
مبنا�صبة ذك��رى ا�صت�صهاد ال�صهي��د القائد ال�صي��د ح�صن بدرالدين 
احل�ث��ي، وت�صامن��اً م��ع ال�صع��ب الفل�صطين��ي وا�صتن��كارا جلرائ��م 
الع��دوان، خ��رج اأبن��اء حمافظ��ة �صع��دة ي���م الثن��ن يف م�ص��رية 
جماهريية حا�صدة بح�ص���ر رئي�س اللجنة الث�رية العليا حممد علي 
احل�ث��ي.. وع��رب امل�صارك�ن يف امل�ص��رية عن وفائه��م لل�صهيد القائد، 
واأ�ص��ادوا مبناقب��ه و�صربه وجه��اده وت�صحيته، ومب��ا يج�صد عظمة 
امل�صروع القراآين الذي قدمه ال�صهيد القائد..كما �صدد احلا�صرون على 
�ص��رورة التاأ�صي بال�صهيد القائد يف العطاء والت�صحية واحلفاظ على 
امل�ص��روع القراآين مب�اجهة الغ��زاة املحتلن يف جميع اجلبهات غ�صبا 
و�ص�ن��ا للكرام��ة والتاأكي��د على وح��دة ال�صف يف م�اجه��ة العدوان 
والرد على جرائمه..امل�صارك�ن اأكدوا اأن الق�صية الفل�صطينية �صتظل 
الق�صي��ة املركزي��ة ل�صعبن��ا يف زمن �صقط��ت فيه اأقنع��ة الكثريين من 
مدع��ي الإ�ص��ام وعل��ى راأ�صهم النظ��ام ال�صع�دي املج��رم، واملهرول 
للتطبي��ع م��ع اإ�صرائيل..يف حن تق��دم اأبناء قبائل �صح��ار يف حمافظة 
�صع��دة بقافل��ة مالي��ة وغذائية دعم��اً للجي�س واللج��ان يف اجلبهات، 
وذل��ك خال وقفة احتجاجي��ة ا�صتنكارًا للمج��ازر الي�مية التي يق�م 

بها العدوان يف اليمن.

إب: تنظم فعالية خطابية وثقافية في 
مركز احملافظة ومديرياتها

نظم��ت ال�حدة الجتماعية لأن�ص��ار اهلل يف حمافظة اإب فعالية خطابية 
وثقافي��ة اإحي��اًء لذكرى ا�صت�صه��اد ال�صهيد القائد ال�صي��د ح�صن بدر الدين 
احل�ث��ي ر�ص���ان اهلل عليه..وح�صر الفعالي��ة وكاء املحافظة، حيث اأكد 
اجلمي��ع باأن اإحياء هذا الي�م ياأتي وف��اءًا وعرفاناً لعظيم ما قدمه ال�صهيد 
القائ��د يف �صبي��ل اهلل وامل�ص��روع القراآين..احلا�صرون حتدث���ا عن مناقب 
ال�صهي��د القائ��د وعزمه واإ�صراره عل��ى امل�صي بهذا امل�ص��روع القراآين رغم 
تكال��ب ق�ى ال�صر العاملي واحل��رب الظاملة التي �صنت علي��ه بكل �صرا�صة 
مقدم��ا روحه الطاهرة ف��داًء لهذا امل�صروع النه�ص���ي العظيم..كما اأكدوا 
عل��ى م�ا�صلة نهج��ه وامل�صروع ال��ذي اأ�ص�صه لعزة هذه الم��ة، م�صريين 
اإلى اأن البط�لت والإجنازات والنت�صارات واف�صال م�ؤامرات المريكان 
وال�صهاين��ة يف ه��ذا البل��د ما ه��ي اإل نتاج طبيع��ي حلركة ال�صهي��د القائد 
وم�ا�صل��ة للم�صروع الذي اأ�ص�صه القائ��د ال�صهيد.. يف حن نظمت مبديرية 
ال�ص��ربة ومنطق��ة م�ص���رة مبحافظ��ة اإب اأم�صيت��ان يف الذك��رى ال�صن�ية 

لل�صهيد القائد ح�صن بدر الدين احل�ثي.
ويف الأم�صيتن األقيت كلمات اأ�صارت اإلى اأهمية اإحياء الذكرى ال�صن�ية 
لل�صهي��د القائد الذي ك�صر حاجز ال�صم��ت وواجه ق�ى ال�صتكبار العاملي. 
واأو�صح��ت الكلم��ات اأن ال�صهيد القائ��د �صدح باحلق و�صح��ى بنف�صه من 
اأج��ل حي��اة الأمة.  .و�ص��ددت الكلمات على �ص��رورة م�ا�صلة ال�صم�د يف 
م�اجه��ة الع��دوان واإكمال الطريق الذي بداأه ال�صهي��د القائد وال�صري على 
درب��ه..يف حن ُاأفرج��ت اجلهات الأمنية ع��ن 35 اأ�صريًا م��ن املغرر بهم يف 
حمافظة اإب ا�صتجابًة لنداء القيادة ال�صيا�صية والث�رية وعلى راأ�صها قائد 

الث�رة ال�صيد عبد امللك بدر الدين احل�ثي. 

ثقافيــــــة  ونــــــدوات  فعاليــــــات  أقامــــــت  حجــــــة: 
مبناسبة ذكرى استشهاد الشهيد القائد

يف اإط��ار الفعالي��ات ال�صعبية واملجتمعي��ة يف ذكرى ا�صت�صه��اد ال�صهيد 
القائ��د ال�صي��د ح�ص��ن بدرالدي��ن احل�ثي، اأق��ام ملتقى الطال��ب اجلامعي 

بجامعة حجة فعالية ثقافية مبنا�صبة ذكرى ا�صت�صهاد ال�صهيد القائد.

الفعالي��ة تخللها العديد من امل�صاركات والكلم��ات اخلطابية، حيث اأكد 
امل�صارك���ن عل��ى مكانة وعظم��ة ال�صهيد القائد وفك��ره النه�ص�ي النري يف 

مقارعة الظلم وال�صتبداد وم�اجهة الظاملن.
كما اأقيمت يف مدينة حجة  ندوة ثقافية يف ذكرى ا�صت�صهاد ال�صهيد القائد 
ال�صي��د ح�صن بدرالدي��ن احل�ثي..الن��دوة �صملها العديد م��ن امل�صاركات 
والكلمات التي عربت عن األيم املاأ�صاة بحادثة ا�صت�صهاد ال�صيد ح�صن بدر 
الدي��ن احل�ثي عليه ال�صام ملا حمل��ه من نهج ق�مي ر�صخ الث�ابت الدينية 
وال�طني��ة يف ن�ص��رة احلق وال�ق��ف يف وج��ه الباطل..واأك��د امل�صارك�ن 
اأن ا�صت�صه��اد ال�صهي��د القائد ترك يف نف��س اليمني��ن ث�رة على مر الزمن، 
واأكدوا على �صرورة ا�صتلهام الدرو�س والعرب من �صرية حياته الإميانية 
واجلهادية العظيمة التي اأ�صبحت مدر�صة يف الت�صحية حتى نيل احلرية.

ذمار: تشهد عددًا من الفعاليات والندوات 
الثقافية بذكرى الشهيد القائد 

 حت��ت �صع��ار " اأحيي��ت بثقاف��ة الق��ران اأم��ة تع�ص��ق ال�صه��ادة"، اأقام 
القط��اع ال�صح��ي مبحافظة ذمار ن��دوة ثقافي��ة يف ذكرى ا�صت�صه��اد ال�صيد 
القائ��د ح�ص��ن بدرالدين احل�ث��ي.. الن��دوة ح�صرها حمافظ ذم��ار وعدد 
م��ن الن�صطاء الثقافي��ن ومنت�صب� القط��اع ال�صح��ي يف املحافظة، وتطرق 
امل�صارك���ن يف الفعالية اإل��ى امل�صروع التحرري الذي تبن��اه ال�صهيد القائد 
�ل��ذي ليقبل �لذلة �أو �لنحطاط لدول �ل�ضتكبار ون�ضر قيم �لعدل ون�ضرة 

امل�صت�صعفن.
كما اأقامت ال�حدة الجتماعية والرب�ية مبحافظة ذمار فعالية ثقافية 
لإحي��اء الذكرى ال�صن�ي��ة لل�صهيد القائد ال�صيد ح�صن ب��در الدين احل�ثي 
ر�ص���ان اهلل عليه..الفعالية الثقافية التي حمل��ت �صعار "يف رحاب ال�صهيد 
القائ��د"، تخللها ع��دد من الكلمات والفقرات الفنية م��ن الأنا�صيد، واملدائح 
ال�صعري��ة الت��ي اأو�صح��ت اأن ال�صهي��د القائد حم��ل م�صروع��ا وطنيا كر�س 

حياته من اأجله، و�صطر اأروع الت�صحيات وه� يدافع عنه.
و�ص��ددت الكلمات عل��ى اأن ال�صهيد القائد من ال�صخ�صي��ات البارزة التي 
اأخذت على عاتقها امل�صروع القراآين للنه��س ب�اقع الأمة من حالة ال�صعف 
واله�ان، م�صريًة اإلى اأهمية القتداء بالنهج الذي �صار عليه يف مقارعة ق�ى 
الظلم وال�صتكبار..واأكدت الكلمات على اأهمية ا�صتلهام الدرو�س من حياته 
يف ال�ص��رب والكفاح وال�صم�د والتحدي مل�اجه��ة امل�صروع ال�صهي�اأمريكي 

اله��ادف لتمزيق الأم��ة العربية والإ�صامية وم�اجه��ة العدوان ال�صع�دي 
الأمريكي الذي ي�صكل وجهاً من اأوجه متزيق الأمة.

كما نظمت بقرية عمد يف مديرية عن�س بذمار الي�م فعالية خطابية اإحياء 
لذكرى ال�صهيد القائد نظمها جمل�س التاحم القبلي باملحافظة.

 احملويــــــت: فعالية في شــــــبام كوكبان 

في الذكري السنوية للشهيد القائد 
اأقيم مبديرية �صبام ك�كب��ان مبحافظة املح�يت فعالية لإحياء الذكري 
ال�صن�ي��ة لل�صهي��د القائ��د ح�ص��ن ب��در الدي��ن احل�ث��ي، نظمته��ا ال�حدة 
الثقافي��ة..ويف الفعالية األقيت كلمات تناولت فكر و�صخ�صية ال�صهيد القائد 
وم�صروع��ه الق��راآين الذي حمله لاأم��ة الإ�صامي��ة كلها..واأ�ص��ارت كلمات 
امل�صارك��ن اإيل اأن ال�صهي��د القائ��د متيز ب�صع��ة ال�ص��در  وكان �صجاعا جاد 

بنف�صه واأ�صرته يف �صبيل ال�طن والدفاع عن امل�صروع القراآين. 
واأك��دت الكلم��ات اأن م�ص��روع ال�صهيد ا�صتم��ر مب�صرية قراآني��ة يق�دها 
ال�صي��د عبداملل��ك بدر الدين احل�ث��ي الذي يتحرك بنف���س املبادئ والنهج 
ال��ذي ا�صت�صهد لأجله القائد ح�صن.. تخلل الفعالية ق�صائد �صعرية عربت 
عن �صدق واخا�س ال�صهيد القائد وعظمة امل�صروع الذي حمله علي عاتقه 

وفكره ال�اعي لتحرير الأمة من �صط�ة اأعدائها.

ذكــــــرى  مبناســــــبة  نــــــدوة  البيضــــــاء: 
استشهاد السيد القائد

اأق��ام امللتق��ى الأكادمي��ي وملتقى الطال��ب اجلامعي بجامع��ة البي�صاء 
ن��دوة خا�ص��ة مبنا�صبة ذك��رى ا�صت�صه��اد ال�صيد القائد ح�ص��ن بدر الدين 
احل�ث��ي ر�ص���ان اهلل علي��ه.. احلا�ص��رون تناول���ا خال الن��دوة �صرية 
ال�صهي��د وم�صريته النا�صعة وفكره املت�قد وما قدمه من ت�صحية يف �صبيل 
اهلل وامل�ص��روع القراآين وجمابهته للم�صروع الأمريكي الإ�صرائيلي ب�صجاعة 

واإميان.
امل�صارك���ن تطرق���ا اإل��ى عظمة امل�ص��روع الذي عم��ده ال�صهي��د القائد 
بروح��ه ودم��ه حتى غ��دا م�صروعاً لاأمة ك�ن��ه ا�صتلهم قيم��ه ومبادئه من 
الق��راآن الكرمي ومن خال مازمه و�صريت��ه ي�صتطيع الفرد اأن يتعرف على 

ال�صهيد القائد وعلى م�صروعه الإلهي.

في مسيـــــــــــــــــــــــــــــــــرات
وفعاليات متنوعة:
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الشهيـد القـائـد ترك منهجًا قرآنيًا وقائدًا ربانــيًا وأمة عزيزة مجـاهدة
لوضعية  التقييم  مرحلة  في  حسني  ■ السيد 

األمة
تاأم��ل ال�صيد ح�صن كثريا يف واق��ع الأمة وبداأ يبحث 
ويدقق م�صتفيدا من جتارب املا�صي من اأين اأتيت الأمة؟ 
وم��ن اأي��ن �صربت؟ وم��ا ال��ذي اأو�صلها اإلى م��ا و�صلت 
اإلي��ه؟ ومن خ�ال غ��صه يف اأعم��اق القراآن الكرمي عرف 
ال����داء ال��ذي يفت��ك بج�صم الأم��ة والذي طرحه��ا اأر�صاً 
تئ��ن حتت اأق��دام الي�ه���د والن�ص����ارى اإنه��ا الثقاف��ات 
املغل�ط��ة والعقائ��د الباطلة فقد كان يق���ل : ]اإذا تاأمل 
الإن�ص�ان يف واقع النا���س يج��د اأننا �صحية عقائد باطلة 
وثق��افات مغ��ل�طة جاءتن��ا من خارج الثقلن كتاب اهلل 
و عرة ر�ص�له )�صل�ات اهلل عليه وعلى اآله(، ومن كام 
ل��ه يف لقائه مع جمم�عه من طاب العلم: يجب علينا اأن 
نعتم��د عل��ى الق��راآن الكرمي اعت��م��ادًا كب��ريًا واأن نت�ب 
اإل��ى اهلل ومم��ا قال: )نح��ن اإذا م��ا انطلقنا م��ن الأ�صا�س 
وعن�ان ثقافتن��ا اأن نتثقف بالقراآن الكرمي �صنجد القراآن 
الك��رمي ه� هك��ذا، عندما نتعلم��ه ونتبع��ه يزكينا ي�صم� 
بن��ا، مينحنا اهلل به احلكمة، مينحن��ا الق�ة، مينحنا كل 
القيم، كل القيم التي ملا �صاعت ،�صاعت الأمة ب�صياعها، 
كم��ا ه��� حا�ص��ل الآن يف و�ص��ع امل�صلم��ن، ويف و�ص��ع 
الع��رب بالذات. و�صرف عظيم جدًا لنا، ونتمنى اأن نك�ن 
مب�صت���ى اأن نثقف الآخرين بالقراآن الكرمي، واأن نتثقف 
ي��هرِ َمْن َي�َصاُء  رِ ُي�ؤْترِ َك َف�ْصُل اهللهَّ بثقاف��ة القراآن الك��رمي { َذلرِ
ي��مرِ } ي�ؤتيه من ي�صاء فلنحاول اأن  ُ ُذو اْلَف�ْص��لرِ اْلَعظرِ َواهللهَّ

نك�ن ممن ي�صاء اهلل اأن ي�ؤت�ا هذا الف�صل العظيم.

به وارتباطه  بالله  القوية  ■ ثقته 
لق��د كان ال�صي��د ح�صن عظي��م الثقة ب��اهلل تربطه باهلل 
عاق��ة ق�ية يذك��رك باملتقن الذين و�صفه��م الإمام علي 
علي��ه ال�صام بق�له : )عظم اخلالق يف اأنف�صهم ف�صغر ما 
دون��ه يف اأعينهم( وكان يعرف اأن م��ن اأكرب اأزمات الأمة 

اأن ل تثق باهلل كما ينبغي مبينا اأ�صباب اأزمة ا
لثق��ة   : ٠7٦  335  77١ م[  +9٦7   ١١:٢٢  ١ /3[
ه��ذه ومما ي��دل على ثقته العالية ب��اهلل �صبحانه وتعالى 
اأن��ه يف احلرب الأولى وه� حما�ص��ر و�صلت اإليه ر�صالة 
من الكتل��ة الربملانية للم�ؤمتر طلب�ا من��ه فيها اأن يبعث 
بر�صال��ة ا�صتغاث��ة اإل��ى الطاغي��ة عل��ي عب��داهلل �صال��ح 

يطالبه فيها ب�قف احل��رب باعتباره اأحد م�اطنيه وهم 
م�صتعدون اأن يفعل�ا هذه ال�صتغاثة يف الربملان وعندما 
و�صل��ت هذه الر�صالة اإل��ى ال�صيد ح�صن رمى بها وقال : 

)�صن�صتغيث باهلل الق�ي العزيز(.

اليمن* أمريكا  دخول  ■ خطر 
كان ه��ذا ه� عن�ان حما�صرة قدمه��ا ال�صيد قبل اأكث 
م��ن ع�صر �صن�ات وه��� يحذر اأبناء ال�صع��ب اليمني من 
ه��ذا اخلط��ر وم��ا �صيرت��ب على ذل��ك من دم��ار وخزي 
وانته��اك للمحرم��ات ولاأعرا���س ونهب لل��ثوات على 
اأي��دي الأمريكين اإذا مل يتنبه ال�صع��ب اليمني ويتحمل 
م�صئ�ليت��ه يف ال�صتع��داد مل�اجه��ة ه��ذه امل�ؤام��رة بكل 
ال��صائل املمكنة ولتكن ال�صرخة بداية امل�صروع وكذلك 
تثقيف املجتمع وتهيئته ثقافيا للم�اجهة القادمة وكذلك 

املقاطعة القت�صادية .

يقدم الصرخة في وجه املستكبرين كساح وموقف* ■ السيد 
ي���م اخلمي���س ١7 يناي��ر ٢٠٠٢م ه��� الي���م ال��ذي 
انطلق��ت في��ه م��ن حناجر ال�صي��د ح�ص��ن �صرخة احلق 
والع��زة والكرام��ة �صرخ��ة ]اهلل اأكرب / امل���ت لأمريكا 
/ امل���ت لإ�صرائي��ل / اللعن��ة عل��ى اليه���د / الن�ص��ر 
لاإ�ص��ام[ ليعل��ن بذل��ك ولدة فجر جديد ل م��كان فيه 
لل��ذل ول لله�ان ول للخ�ف وال�صتكانة واخلن�ع، ي�م 
فت��ح فيه ال�صيد ح�ص��ن باب العزة واحلري��ة وامل�اقف 
امل�صرفة الت��ي �صتعيد لاأمة جمدها و�صيادتها وتخل�صها 
م��ن حتت اأقدام اأعدائها، وترفعها من امل�صتنقع الذي قد 

انغم�صت فيه .
اإلعامية ■ احلرب 

لق��د كان من اأ�ص�ء ما ظلمت به هذه امل�صرية القراآنية 
منذ انطاقتها وبزوغ فجرها ه� ما ووجهت به من حرب 
اإعامي��ة ل تقل �صرا�صة عن احل��رب الع�صكرية فاأن�صئت 
و�صائ��ل اإعامية جدي��دة اإ�صافة اإلى ما ه��� م�ج�د من 
اأج��ل ت�ص�ي��ه ه��ذه امل�ص��رية القراآنية من خ��ال الكذب 
والدج��ل والف��راء وقل��ب احلقائ��ق وتق��دمي املعتدي 
الغا�ص��م �صحية وال�صحية معتد ظ��امل. ثم العمل اجلاد 
يف التهمي���س والتقلي��ل ملا حققت��ه امل�ص��رية القراآنية من 

م�اقف م�صرفة ومن انت�صارات يف كل امل�صت�يات.

للمسئولية استشعاره  بدافع  انطلق  حسني  ■ السيد 
ويف ح���ار م��ع �صبك��ة ال��� بي بي �ص��ي اأثن��اء احلرب 
الظامل��ة يف ات�صال هاتف��ي كان من�ه هذه الفقرة قال: )اإن 
َناترِ  ��َن اْلَبيِّ ْنَزْلَن��ا مرِ ي��َن َيْكُتُم���َن َم��ا اأَ اهلل يق���ل: }اإرِنهَّ الهَّذرِ
َك َيْلَعُنُهُم  َتابرِ اأُوَلئرِ ا�سرِ يفرِ اْلكرِ لنهَّ اُه لرِ نهَّ ْن َبْعدرِ َما َبيهَّ َواْلُه��َدى مرِ
ُن���َن{ نح��ن نعتق��د اأن لدينا معرفة  عرِ ُ َوَيْلَعُنُه��ُم الاهَّ اهللهَّ
بالبين��ات واله���دى فم��ن واجبنا اأم��ام اهلل � ونحن يجب 
اأن ل نخ��اف اإل اهلل � اأن نب��ن للنا�س فنح��ن بينا للن�ا�س 
اأن ه��ذه املرحل��ة التي نح��ن فيه��ا ونق���ل للجمي����ع اأن 
امل�صلم��ن الي���م يف مرحل��ه خط��رية ح�ص��ب م��ا اأعتق��د 
مرحلة م�ؤاخذة اإلهية ونحن ننطلق من هذه امل�ص���ئ�لية 
الإلهي��ة يف الق��راآن بتبلي��غ النا�س هذا ه� �ص��يء اأوجبه 
يَن  يَث��اَق الهَّذرِ ُ مرِ اهلل عل��ى من لديه��م معرف��ة}َواإرِْذ اأََخَذ اهللهَّ
ا���سرِ َول َتْكُتُم�َنُه{ فهذا عملنا  لنهَّ ُه لرِ ُننهَّ َتاَب َلُتَبيِّ اأُوُت���ا اْلكرِ
ر النا���س بالقران الك��رمي ومن منطلق  م��ن البداي����ة نذكِّ
ق���ل اهلل �صبحانه لر�ص�له )�صل�ات اهلل عليه وعلى اآله(
��ٌر{ فنحن نذك�����ر النا�س بالقراآن  ��ا اأَْنَت ُمَذكِّ َ ��ْر اإرِمنهَّ }َفَذكِّ
فم��ن قب��ل ف��ا باأ�س ومن ل يقبل ل نرغم��ه على ذلك ول 
نفر���س عليه اأن يت�جه بت�جيهنا ول نكف�ره ول نف�صقه، 
والتذكري لي���س جمرد اأن نذكر اأن هناك عدو بل يجب اأن 
يك���ن هن��اك روؤية تقدم للنا���س روؤية عملي��ة يتحرك�ن 

فيها، على هذا الأ�صا�س كان اأمامنا ق�صيتان:-
*الق�صي��ة الأول��ى:* رفع �صع��ار: ]اهلل اأكرب / امل�ت 
لأمريكا/ امل�ت لإ�صرائيل / اللعنة على اليه�د/ الن�صر 
الب�صائ��ع  الثاني��ة:* مقاطع��ة  .*الق�صي��ة  لاإ�ص��ام[ 

الأمريكية والإ�صرائيلية ك�اجب ديني.

■ كان هذا العمل هو ما تتطلبه املرحلة
لق��د كان هذا التحرك ه��� ما تتطلب��ه املرحلة وه� ما 
الأمة متعط�صة اإليه فهي ت�اقة اإلى عمل تذوق من خاله 
طع��م العزة واحلرية وخ�ص��ص��ا بعدما فقدت الأمل يف 
الأحزاب ب��كل اأن�اعها دينية وق�مية وعلمانية و�صئمت 
حال��ة الذل واله���ان ولذلك لقي قب���ل وارتياحا ول� يف 
القل���ب واإن مل يرج��م اإل��ى عمل ب�صرع��ة نتيجة حلالة 

�لياأ�س و�لإحباط �لتي كانت م�ضيطرة على و�قع �لأمة.

]جورجيا[ إلى صعدة والية  ■ ومن 
يف ولية ج�رجيا الأمريكية يعقد اجتماع ي�صم الدول 

الثمان ال�صناعية وخ��اف املعتاد يح�صر هذا الجتماع 
الرئي���س اليمن��ي دون اأن يع��رف اأح��د املغ��زى والهدف 
م��ن هذا احل�ص�ر اإل اهلل وزعم��اء تلك الدول ومن ي�صري 
يف فلكه��م يف املنطق��ة ومل تك��ن الت�صريب��ات التي حتدث 
عنه��ا الإعام واللق��اءات امل�صب�هة من قب��ل املخابرات 
الأمريكي��ة بكل اأن�اعها وم�صئ�يل مكافحة الإرهاب ح�ل 
ال�صي��د ح�صن وامل�ص��رية القراآنية بال�ص��كل الذي يك�صف 
حقيق��ة ه��ذا احل�ص���ر امل�صب���ه للزعي��م اليمن��ي حيث 
مل يك��ن باحل�صب��ان اأن يرتكب الرئي���س اليمني مثل هذه 
احلماق��ة به��ذه ال�صه�لة ولكنه حدث م��ا مل يكن يت�قعه 
اأي حمل��ل �صيا�ص��ي حيث عاد علي �صال��ح بقرار احلرب 
الظامل��ه �صرع��ي للحرب.*.وكم��ا ه��ي ع��ادة التكفريين 
علم��اء �لب��الط فق��د �أفتو� بكف��ر �ل�ضيد ح�ض��ني ووجوب 

قتاله وال�ق�ف اإلى جانب ال�صلطة الظاملة .

والوعيد التهديد  ■ رسائل 
ب��داأت ر�صائ��ل التهديد وال�عي��د تت�الى عل��ى ال�صيد 
ح�ص��ن م��ن جه��ة الطاغية عل��ي عب��داهلل �صال��ح وكلها 
كان��ت تت�ع��د ال�صي��د ح�ص��ن باأن��ه ل ب��د اأن يتخلى عن 
�صع��ار ]امل���ت لأمريكا امل���ت لإ�صرائيل[ وم��ا ترافق 
مع��ه م��ن الربية القراآني��ة اأو �ص�ف ي�صل��ط عليه من ل 
يرح��م ويق�صد بذلك املجرم الدم�ي علي حم�صن الأحمر 
املعروف ب�لئه لأمريكا واإدارة بع�س حروبها الدم�ية 
اإل اأن ال�صي��د ح�ص��ن كان اأك��رب م��ن تهديداته��م وثقت��ه 
الكبرية باهلل جعلته ق�يا يف م�اجهة التحديات فلم تهزه 
التهدي��دات ومل يثني��ه ال�عي��د ب��ل ازداد اإميان��ا ويقينا 
وثباتا عل��ى مبدئه، ومع ذلك كان ال�صيد ح�صن حري�صا 
كل احلر�س على اأن يفهم اجلميع �صحة م�قفه واأن هذا 
العمل ه� العمل ال�حيد الذي �صينقذ البلد من م�ؤامرات 
الأمريكي��ن وكان ي�ؤكد للرئي�س اأن��ه لي�س يف �صاحله اأن 
يقدم نف�صه عبارة عن مدير ق�صم �صرطة لدى الأمريكين 
واأك��د ل��ه باأنه اإن فع��ل ذلك فل��ن يك�ن م�ص��ريه اأقل من 
م�ص��ري �ص��اه اإي��ران وعرفات و�ص��دام ح�ص��ن وغريهم 
م��ن الزعم��اء الذي��ن �صح���ا ب�صع�بهم اإر�ص��اء لأمريكا 
فجازتهم بالتنكر لكل اأعمالهم وتخلت عنهم و�صربتهم يف 

ال�قت الذي قد كرهتهم �صع�بهم.

الظالم.* النظام  ضد  الثورة  وقود  أشعل  من  أول  حسني  ■ السيد 
ال�صي��د ح�ص��ن ر�ص���ان اهلل علي��ه بث�رت��ه الفكري��ة 
الثقافية ال�صاملة قاد اأعظم ث�رة على الثقافات املغل�طة 
والعقائد الباطلة الت��ي ت�ؤ�ص�س وت�صرع للطغيان والظلم 
ث��ار عل��ى الثقاف��ات املنحرفة الت��ي اأو�صل��ت املئات من 
الط�اغيت اإلى �صدة احلكم وهيئت لهم ال�صاحة ليحكم�ا 

الأمة بالقهر والغلبة، ه��ذه الث�رة هي الث�رة احلقيقية 
الث�رة الناجحة واملح�صنة من اأي اخراقات فا اأمريكا 
ول غريه��ا ق��ادرة اأن تخ��رق مثل ه��ذه الث���رة، ث�رة 
اجته��ت اإل��ى بناء اأم��ة ل تقب��ل بالط�اغي��ت ول تنخدع 
به��م ث�رة جتعل الأم��ة تعرف من يحكمه��ا وفق معايري 
قراآني��ة، ث�رة ل مكان فيه��ا لتلك الأف��كار املنحرفة التي 
اأو�صل��ت املجرمن اإلى �صدة احلكم ليتحكم�ا على رقاب 
الأم��ة الإ�صامية ع��رب تاريخه��ا الط�يل مه��دت الطريق 
اأمامهم لي�صعدوا عل��ى اأكتافها وي�ص�م�ها �ص�ء العذاب 
حت��ى و�ص��ل بهم الأم��ر يف هذه املرحل��ة اإل��ى اأن يبيع�ا 
كرامة وعزة و�صرف وحرية وثروات �صع�بهم من اأعداء 
ه��ذه الأمة اأمريكا واإ�صرائي��ل واأن يتاآمروا على �صع�بهم 
واأن ي�صخروا اأنف�صهم ليك�ن�ا اأدوات قذرة خلدمة اأعداء 

هذه الأمة يف �صرب �صع�بهم واإذللها وقهرها .

جديد* من  تعود  ■ كرباء 
وا�ص��ل الط�اغي��ت واملجرم���ن زحفه��م عل��ى جب��ل 
م��ران وبع��د عن��اء �صدي��د وت�صحي��ات ج�صيم��ة قدمتها 
ال�صلط��ة قربانا للمعب��د الأمريكي و�ص��ل املجرم�ن اإلى 
معق��ل ال�صي��د ح�صن بعد ح��رب دامت اأكث م��ن ثمانن 
ي�م��ا دفعت فيها اأثمانا باهظ��ة ف�صاعت هيبتها وك�صرت 
�ص�كته��ا وهي��اأت ل�صق�طه��ا وزوالها ول� بع��د حن. لقد 
ت�ص���ر الظامل�ن باأنهم ك�صب�ا املعرك��ة ب�صيطرتهم على 
معق��ل ال�صيد ح�صن يف جبل مران واأنه��م قد ق�ص�ا على 
امل�ص��رية القراآنية ب�ح�صيتهم التي اأع��ادت اإلى الأذهان 
كرب��اء الطف م��رة اأخرى عندما حاول���ا اإحراق ال�صيد 
ح�ص��ن واأف��راد عائلته وجمم�ع��ة من اجلرح��ى بالنار 
وه��م يف ج��رف �صلم��ان م��ن خ��ال قناب��ل كب��رية ج��دا 
و�صع�ه��ا يف فتح��ة اجلرف من الأعل��ى و�صب البرول 
اإل��ى اجلرف واإ�صعاله يف وح�صي��ة مل ي�صمع عنها اأحد يف 

تاريخنا احلديث .

بجسده* احلياة  يودع  حسني  ■ السيد 
وهكذا ودع �صيد املجاهدين قرين القراآن و�صليل بيت 
النب�ة القائد وامل�ؤ�ص�س للم�صرية القراآنية ال�صيد ح�صن 
بدر الدي��ن احل�ثي �صام اهلل عليه هذه احلياة وقد عمل 
م��ا علي��ه واأ�ص�س لبن��اء اأمة الق��راآن اأمة الإ�ص��ام وقلبه 
مليء بالثقة بن�ص��ر اهلل لهذه امل�صرية الإلهية مهما كانت 
الت�صحيات، لقد كان يق�صم باأنه واثق من ن�صر اهلل حتى 
ل��� و�صل جن���د ال�صلطة الظاملة اإلى ب��اب اجلرف الذي 
كان في��ه ، وهكذا ختم حياته الدنيا كما ذكر من كان معه 
وه��� يردد هذا الدعاء : ) الله��م ثبتني بالق�ل الثابت يف 

احلياة الدنيا ويف الآخرة...

اإن اهلل �صبحان��ه وتعال��ى ق��ال يف كتابه الك��رمي "والذين يبلغ���ن ر�ص��الت اهلل ويخ�ص�نه ول 
يخ�ص���ن اأح��دًا اإل اهلل " واإن اأخ��ي ال�صيد العزيز ال�صهيد مات مظل�م��اً ح�صن بدرالدين احل�ثي 
ر�ص���ان اهلل علي��ه كان عاملاً بدين اهلل ملتزما به داعياً اإليه باحلكمة وامل�عظة احل�صنة ل فّظاً ول 

غليظ��ا متحلياً باأخاق الدين العظيم من �ص��دق احلديث وحفظ النا�س 
وح��ب النا�س اأجمعن وطهارة القلب والقال��ب والت�ا�صع والرحمة قد 

كان رحمه اهلل م�صداقاً لهذه الآية الكرمية.
الآي��ة الكرمي��ة ه��ي عن���ان كل ر�ص���ل م��ن ر�ص��ل اهلل وكل اإمام حق 
وه��اٍد اإل��ى دين اهلل باأن��ه يجب اأن يتحمل يج��ب علي��ه اأن يبّلغ ر�صالت 
اهلل دون خ���ف م��ن اأح��د دون خ�ف م��ن ظامل دون خ���ف من طاغ�ت 
ب��ل عليه اأن يقاوم واأن ي�اجه الظلم والطاغ���ت لذلك كثري من الأنبياء 
قتل���ا يف هذا ال�صبي��ل وكثري من الهداة قتل�ا يف ه��ذا ال�صبيل وكثري من 
امل�ؤمنن وال�صديقن قتل�ا مع الأنبياء وال�صاحلن قتل�ا يف هذا ال�صبيل  

العظيم..�صبيل هداية الب�صرية واإ�صاح حالها .
لق��د واجه حينما نهاه النظ��ام ..وقد كان النظ��ام ال�صابق بحق نق�ل 
ل تع�صف��اً ول اف��راء كان عمي��ًا لاأمري��كان وتابع��اً ذلي��ًا لل�صع�دين 
والأمري��كان .. هذا النظام تاَبَع حركة ال�صهي��د  حركته الثقافية ه� كان 
يعم��ل على اإخاء املنطقة ثقافياً من كل من له حركة علمية و ثقافية من 
اأبن��اء املذاهب اليمنية الأ�صيلة من زيدي��ة و�صافعية وحتى اإ�صماعيلية 

.. الإ�صماعيلي���ن ميني���ن وقدمي���ن بق��دم الزيدي��ة كان كل �صخ�س يتحرك ب��ن جمتمعه ولهم 
احلق يف اأن يتحرك�ا بن جمتمعاتهم واأن ي�ع�هم واأن يعلم�هم األي�س كل منا م�ص�ؤول عن اأهله 

واأولده يف ق�ل اهلل )ق�ا اأنف�صكم واأهليكم نارًا وق�دها النا�س واحلجارة( ؟..
ق��ال العلماء باأن هذه الآية ت�ج��ب على الإن�صان اأن يعلم اأولده واأهله الدين فاأنا اأعلم ابنائي 
واأهل��ي وجمتمع��ي الذين اأحبه��م ويحب�نني وياأمت�ن ب��ي .. اأعلمهم ما اأوتيت م��ن العلم بغ�س 
النظر هل ه� متنا�صب مع الآخرين وهل يروق لهم اأم ل .. اأنا اأعلمهم ما لدي من علم ..اأعلم ابني 
كي��ف ي�صل��ي اإن كنت �صافعياً اأعلمه ال�ص��اة ال�صافعية ،واإن كنت زيدي��اً اأعلمه ال�صاة الزيدية 
لأنن��ي هكذا تعلمت .. حتى اإذا كرب واجتهد واأراد اأن يغري فله راأيه واختياره وه� امل�ص�ؤول عن 
نف�ص��ه. ف��كان النظام ال�صابق يخلي البلد �ص�اء يف جمال الربي��ة اأو يف جمال الإر�صاد اأو يف جمال 
العلم��اء ودينن��ا اأ�صا  قائم عل��ى حركة العلماء من قبل قي��ام امل�ؤ�ص�ص��ات التعليمية يف الأنظمة 
وال��دول.. كان العلم��اء ه��م الذين يبق���ن يف امل�صاجد فيعلم���ن النا�س دينهم يعلم�نه��م القراآن 
واحلديث وال�اجبات ويعلم�نهم اللغة العربية وال�صعر العربي يعلم�نهم  كل �صيء يف امل�صاجد 

قبل اأن تن�صاأ امل�ؤ�ص�صات التعليمية عرب الأنظمة .
ه��ذا الع��املرِ الذي قام ب�اجبه يف جمتمع��ه كان ماَحقاً من قبل النظام عل��ى اأ�صا�س األ يتحدث 
واأل يثق��ف املجتم��ع حتى يبقى املجتم��ع خالياً يتقبل الدع�ة  ال�هابي��ة . وكانت هذه من اأعمال 

النظ��ام ال�صاب��ق اأن��ه مننع الزيدي��ة - علماءه��م - ل يتحرك���ن ل يعلم�ن اأولده��م ل يعمل�ن 
حت��ى ال��دورات ال�صيفية وكذلك علم��اء ال�ص�افع و  الإ�صماعيلين ل. كل ه���ؤلء رواف�س وكفرة 
وجمرم��ن يف نظ��ر ال�هابين وكلهم باطل.. النظام نهاه وتابعه ولحقه لي�صكت كما لحق والدنا  
كم��ا لح��ق الكثري من العلم��اء ي�صكت���ا ل يتكلم�ا يف الدي��ن حتى يبقى 
ال�هابي���ن الذين يعلم�ن اإر�صاًء لل�صع�دي��ة وعمالة وارتزاقاً يف الدين 
.. دي��ن اليمن وثقاف��ة اليمن وتاريخ اليمن وه��ذه خيانة يف حق ال�صعب 

اليمني وخيانة يف الدين..
ه��ذه التهدي��دات الت��ي م�ر�ص��ت يف حق��ه م��ن اأج��ل اأن ي��رك مهمت��ه 
الإ�صامي��ة ومهمت��ه الدينية وال�طنية خا�صة فيما جه��ر به واأعلن فيما 
بع��د ع��ن التدخ��ات الأمريكي��ة يف البل��دان العربي��ة وبال��ذات يف بادنا 
اليمني��ة .. اليم��ن يعت��رب تاب��ع التابع التاب��ع  يعني مل يك��ن فقط عميا 

لأمريكا بل  عميا لعميل لأمريكا كما يقال َذَنب الَذَنب.
فحينم��ا حت��دث اأخ��ي ح�صن رحم��ة اهلل تغ�ص��اه عن خب��ث ال�صيا�صة 
الأمريكية بحق �صعبنا وبحق وطننا وبحق اأمتنا واأن هذا �صي�ؤثر علينا 
يف دينن��ا ويف ثقافتن��ا ولي���س فق��ط يف ثرواتنا وفع��ا هم م�ؤث��رون .. ل� 
لحظتم اإخ�اين الأعزاء واأخ�ات��ي العزيزات القن�ات التلفزي�نية التي 
تب��ث من دول اخللي��ج والتي تبث لاأطفال ولها عاق��ة بال�ثائقيات هذه 
كله��ا تروج لاإن�ص��ان الغربي وتعظم الإن�صان الغرب��ي غاية التعظيم من 
اأج��ل اأبنائن��ا يرب�ن على ح��ب الإن�صان الغربي واتباع��ه بل والنبهار اأمامه ب��ل واخل�ص�ع له  
والت��ي مت�له��ا ال�صع�دي��ة اأو قط��ر اأو الإمارات هذه كلها تعظ��م الإن�صان الغرب��ي تعظيما كبريًا 
ول تتح��دث ع��ن الإن�صان العربي اإل بحاجة ب�صيطة جدا بل حتى ال�ص�ر ولب�س الن�صان الغربي 
والبيئ��ة الغربية كلها تدل على الإن�صان الغرب��ي.. اأخي ح�صن حينما حتدث عن خبث ال�صيا�صة 
الغربي��ة باأنه��ا ت�ؤثر على �صل�كن��ا وجمتمعنا  باعتبارنا اأمة واح��دة عندما حتدث عن هذا ال�صي 
امتع�س النظام جدًا وغ�صب .. اأنا ا�صتدعاين علي عبداهلل �صالح اإلى الرئا�صة وقال :�  ق�ل لأخيك 
ي��رك ه��ذا ال�صعار �صد اأمريكا وافعل���ا ما ت�صت�ا ..ما ه� �صدق ومل يركن��ا نعمل الذي نريد .. 
نح��ن كن��ا واإياه اأكث  م��ن ١5 عاماً  يف �صراع ]اأن��ه لي�س اإحنا بنتكلم مع النا���س على الدين ؟؟؟ 
وق�ل له ي�صّكت النا�س واإل واهلل لأ�صلطن عليكم من ل يرحمكم[.. لكنه مل ي�صلط علينا الأمريكان 
ليته �صلط علينا الأمريكان ليته �صلط علينا اليه�د بل �صلط علينا من اأبناء جلدتنا اجلي�س .. لكن 
�صحيح هم كان�ا يندفع�ن لقتالنا من اندفاعات طائفية .. كان اإخ�اننا يف احلرب الأولى ينادون 
اجلي�س بامليكرف�نات " ل�صنا اأعداءكم ول�صتم اأعداءنا نحن اإخ�ة اأبناء �صعب واحد فلماذا تاأت�ن 
لتقاتل�ن��ا؟ نحن نعلن هذا ال�صعار �صد الأمريكان اترك�ا اليه���د والن�صارى ينادوننا بدًل عنكم 
دع�ه��م ياأت�ن اإلينا ليقاتل�نا بدًل عنكم ..كان�ا ينادونهم بامليكرف�نات مرارًا وتكرارًا كل ي�م يف 

الي�م عدة مرات..

فيجيب�ن عليهم:� ل ..نحن  نريد اأن جنتاح الرواف�س الفر�س . بني ها�صم وبني قحطان قدهم 
فر�س عند ه�ؤلء ال�هابين العماء املرتزقة 

�ص�ف�ه��م الآن كيف ؟عم��اء مرتزقة يحارب�ن �صعبهم يقتل�ن الن�ص��اء والأطفال، ول يحم�ن 
�صخ�صا ول م�ؤ�ص�صة وطنية ول �صيء على الإطاق  اأهم �صيء اأنه  ينفذ اأوامر �صابقة .. 

ج��اء باجلي�س وبقي اأخ��ي وامل�ؤمن�ن معه �صابرين �صامدين ومل ي��رك له اأي خيار �ص�ى اأن 
يدافع�ا عن اأنف�صهم حتى ا�صت�صهدوا اأجمعن.

اإخ���اين الأع��زاء واأخ�اتي العزيزات اأمتن��ا العربية ولي�س فقط اليمن اأمتن��ا العربية بحاجة 
اإل��ى دع��اة وق��ادة كثريين م��ن اأمثال اأخ��ي ح�ص��ن لأن اأمتن��ا العربي��ة الآن واقع��ة يف القب�صة  
الأمريكية وال�صع�دية وُتنَتهب ثرواتها و يتدخل عليها يف ثقافاتها ودينها وتزرع فيما بينها الفنت 
وامل�ؤام��رات من��ذ اأن عرفت نف�صي واحلروب تدور يف بادن��ا العربية اأوًل يف اليمن من  ال�صتينات 
ث��م يف اأفغان�صت��ان ث��م يف العراق ثم يف ال�ص�مال ث��م يف ليبيا وهكذا تتنقل املج��زرة واملعركة من 
بل��د اإلى بلد وكنت منتظرًا لهذه احل��روب يف بادنا من خال هذه الراتبية التي و�صعتها اأمريكا 
اأول.. يري��دون اأن يبيع���ا من الأغبي��اء الذين يحكم�ن الأم��ة العربية يبيع�ن منه��م اأ�صلحتهم 
وبا�صتطاعته��م اأن ي�صنع�ا اأ�صلحة باأرخ�س ويحارب�ن كّما يريدون .. لكن هذا ال�صي م��صى به 
م��ن الأمري��كان اأنف�صهم اأنه يجب على العرب اأن ي�صروا الأ�صلحة م��ن الأمريكان ومن ال�صركات 
الغربي��ة م��ن اأجل اأن ي�صغل���ا مكائنهم وم�صانعه��م وعمالهم وم�ظفيهم ويعي�ص���ا على ح�صاب 
اأ�صائن��ا وعل��ى ح�صاب دمائنا وعلى ح�ص��اب ثرواتنا ... اأم�النا ن�صبح فق��راء ليغن�ا وخائفن 
لياأمن���ا ومتخلف��ن ليتقدم�ا .. اأمتنا العربي��ة بحاجة اإلى ث�رة عارمة م��ن املحيط اإلى اخلليج 
لإخراج الأمريكان من ال�طن العربي واإخراج ق�اعد الأمريكان وغري الأمريكان من ذوي النزعة 
ال�صتعماري��ة ل نري��د �صفاراته��م ول التعامل معهم نحن اأمة وهم اأمة ولنق��ف على اأقدامنا كاأمة 
عربي��ة يف اأ�صالته��ا اأمة واح��دة يف ثقافتها يف دينه��ا يف لغتها .. ت�صتطيع هذه الأم��ة اأن تقف على 
قدميه��ا ،، ه��ل نحن اأق��ل �صاأناً م��ن الإيرانين الذين اأخرج���ا الأمريكان من باده��م وقال�ا نريد 
ثرواتن��ا اأن تك���ن لنا نحن ناأكل خرياتنا ل اأن تاأكل�ها اأنتم ونبقى فقراء .. لذلك امل�ؤامرات دائماً 
على اإيران وبالذات عن طريق عماء الأمريكان م�صتمرة  منذ اأن خرجت من القب�صة الأمريكية. 
اإلى الآن الأمة العربية اأكث �صاأناً من الأمة الفار�صية واأرجل واأكث وبادها اأو�صع وبع�صها اأقرب 
اإل��ى بع���س ولديها ثروات كبرية ومق�مات عظيمة فلتنه�س ه��ذه الأمة ولتخرج ه�ؤلء الأعاجم 
م��ن بادها ولتقف على قدميها ولتحافظ على قراراته��ا ال�صيا�صية وعلى ثرواتها وعلى م�روثها 
الثق��ايف والعلم��ي والديني .. الأمة العربية بحاجة اإيّل اأنا واأن��ت وكل واحد من الإخ�ة وبالذات 
الربي��ة والتعلي��م .. املرب�ن العرب ي�صتطيع���ن اأن يق�م�ا ل�حدهم بنه�ص��ة عربية عن طريق 
تثقي��ف الأجي��ال القادمة ب�اجبه��م جتاه اأمتهم العربي��ة نربي رجال يقاتل�ن ع��ن اأمتنا العربية 
كلها عن ديننا كله وعن عر�صنا كله وعن م�روثنا كله .. ل اأريد ان  اأطيل عليكم كانت هذه اأفكار 
واأه��داف اأخ��ي ح�صن الذي قتل وا�صت�صهد يف �صبيلها ..وبحم��د اهلل امل�ؤمن�ن ي�ا�صل�ن امل�صرية 

ويف �صعبنا اخلري الكثري واأملنا يف اهلل اأن تنه�س اأمتنا العربية كلها بهذه النه�صة

كلمـة األسـتاذ يحيـى بـدر الديـن احلوثـي  وزيـر التربيـة والتعليم 
في الندوة التوعوية التي أقامتها وزارة التربية مبناسبة الذكرى السنوية الستشهاد الشهيد القائد حسني بدر الدين احلوثي 
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عسكرية إلى  أمنية  مشكلة  من  حتولت  حتى  أكثر  املشكلة  تفاقمت  بل  “باملكافحة” األمريكية،  تعالج  “اإلرهاب” لم  مشكلة  أن  املفارقة  ■ من 

خطاب

اأع�ذ باهلل من ال�صيطان الرجيم
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

واأ�صه��د اأن ل اإل��ه اإل اهلل املل��ك احلق املب��ن واأ�صه��د اأن �صيدنا 
حممًدا عبده ور�ص�له خامت النبين، اللهم �صل على حممد وعلى اآل 
حمم��د وبارك على حممد وعل��ى اآل حممد كما �صليت وباركت على 
اإبراهي��م وعلى اآل اإبراهيم اإن��ك حميد جميد، وار�س اللهم بر�صاك 

عن اأ�صحابه الأخيار املنتجبن وعن �صائر عبادك ال�صاحلن..
 اأيه��ا الإخ�ة والأخ���ات، ال�صام عليكم ورحم��ة اهلل وبركاته، 
وال�ص��ام والرحمة والر�ص�ان والربكات عل��ى قرين القران وعلم 
اله��دى ورمز احلرية والإب��اء �ص�ت احلق قائدن��ا العظيم ال�صيد 
املقد���س ح�صن بدر الدي��ن احل�ثي ر�ص�ان اهلل علي��ه، ويف ذكراه 
ال�صن�ية نق�ل له: يا �صيدي على مدى اأربعة ع�صر عاماً �َصَعت فيها 
ق���ى ال�صتكبار وال�صر عل��ى اإزاحتك واإزاحة م�صروعك احلق من 
ال�صاح��ة، ها اأنت الي�م الأكث ح�ص���رًا والأعظم اأثرا يف وجداننا 
وقل�بن��ا اإميان��اً، ويف فكرنا وثقافتنا ن���رًا، ويف امليدان م�قفاً، ويف 
ال�صاح��ة م�صروعاً قراآني��ا هادياً، وم�صروعك العظي��م التفت ح�له 
الأمة الي�م لتجد فيه امل�صروع احلق، وامل�صروع ال�صرورة، الذي 

تتحرك به يف م�اجهة التحديات والأخطار.
 اأيه��ا الإخ�ة والأخ�ات، الي�م عندما نع�د لا�صتذكار لظروف 
ن�ص��اأة هذا امل�ص��روع القراآين، وحترك ال�صيد ح�ص��ن بن بدر الدين 
احل�ث��ي ر�ص�ان اهلل علي��ه، وما قبل هذا التح��رك، نعي الي�م كم 
كان ه��ذا امل�ص��روع مهماً ج��دًا، و�ص��رورة ملحة، عندم��ا ن�صتذكر 
م��ا بعد اأح��داث احل��ادي ع�صر م��ن �صبتم��رب، التي �صع��ت اأمريكا 
لت�ظيفه��ا ت�ظيف��اً كبريًا ج��دًا، وا�صتغالها الرهي��ب ب�صكل رهيب 

ل�صتهداف هذه الأمة.
 ولاأ�صف ال�صديد ا�صتغلت مدى انعدام ال�عي لدى فئة وا�صعة 
م��ن اأبن��اء الأم��ة جت��اه الأه��داف احلقيقي��ة للهجم��ة الأمريكي��ة 

والإ�صرائيلية، ومن املهم جدًا اأن ندرك 
م��دى �لرتب��اط ب��ني �ل��دور �لأمريكي 
وما ب��ن اإ�صرائيل، لذلك يجب اأن نربط 
اإ�صرائي��ل بطبيعة الهجم��ة الأمريكية، 
باعتبار ذلك مازماً للهجمة الأمريكية، 
فاأمري��كا واإ�صرائيل هم��ا وجهان لعملة 
ال��ذي  الأمريك��ي  وال��دور  واح��دة، 
ي�صتهدف اأمتنا ل ينف�صل عنه ول ينفك 

عنه الدور الإ�صرائيلي.
اإ�صرائي��ل مرتبط��ة متام��اً بالأجندة 
الأمريك��ي  وامل�ص��روع  الأمريكي��ة 
والتح��رك الأمريك��ي، ال��ذي ي�صتهدف 
اأمتن��ا. الهجم��ة الأمريكية التي اجتهت 
ب�ص��كل غ��ري م�صب���ق م��ا بع��د اأحداث 
احل��ادي ع�ص��ر م��ن �صبتم��رب، كان له��ا 
عل��ى  بالغ��ة  خط���رة  متث��ل  اأه��داف 
اأمتن��ا الإ�صامي��ة. والكث��ري م��ن اأبناء 
اأمتنا غاف��ل عن حقيقة ه��ذه الأهداف، 
وكان ي�ص��دق العناوي��ن والتربي��رات 
الأمريكي��ة الت��ي تتح��رك م��ن خاله��ا 
اأمري��كا واإ�صرائيل يف ال�صاحة، فريى يف 
تل��ك الأح��داث اأحداثاً عاب��رة وجزئية 
وحم��دودة ولأه��داف حم��دودة، مثا 
عل��ى  الهج���م  العن���ان  كان  عندم��ا 
اأن  ي��رى  البع���س  كان  اأفغان�صت��ان 
العن���ان،  ه��ذا  تتج��اوز  ل  امل�صاأل��ة 
ث��م حينم��ا اأت��ى عن���ان الهج���م على 
الع��راق، البع�س كذلك راأى اأن امل�صاألة 
الأه��داف  بينم��ا  الع��راق،  تتع��دى  ل 
احلقيقي��ة الت��ي �صنع��ت م��ن خاله��ا 
اأح��داث احلادي ع�صر م��ن �صبتمرب هي 
ا�صتهداف اأمتنا ب�صكل كامل وال�صيطرة 
التام��ة عل��ى منطقتن��ا الإ�صامية، ويف 
املقدمة منها املنطقة العربية ب�صكل تام 
وال�صيطرة على اأبناء الأمة ب�صكل كامل 
اأي�ص��ا وال�صراتيجي��ة الت��ي اعتمدت 

عليه��ا اأمريكا و اإ�صرائيل يف هذه الهجمة ه��ي الهجمة التي يرافق 
معه��ا تكبي��ل له��ذه الأمة ع��ن اأي حترك م�ص��اد، واله��دف اأن تتم 
عملي��ة ال�صيطرة على الأم��ة وعلى اأر�صها وعل��ى مقدراتها وعلى 
ب�صره��ا وحجره��ا و�صجره��ا وكل مقدراته��ا باأقل كلف��ة ومن دون 
تبع��ات كبرية ومن دون كلف��ة كبرية ، فكان هناك �صعي كبري جدا 

و�صيا�ص��ات خطرية وخبيث��ة و�صيطانية يتم م��ن خالها ا�صتغال 
الأم��ة وت�ظي��ف كل مق��درات الأمة فيما ي�صاعد عل��ى حتقيق هذه 
الأه��داف ويف ال�صعي لتحقيق هذا الهدف الكب��ري ال�صيطرة التامة 
والكامل��ة عل��ى ه��ذه املنطق��ة وعل��ى �صع�به��ا وعل��ى مقدراتها ، 
ا�صتخدم��ت اأ�صاليب �صيطاني��ة وم�ؤثرة �صيم��ا اأن احلالة ال�صائدة 
يف �أو�ض��اط �لأم��ة م�ضاعدة على جن��اح تلك �لأه��د�ف، يف مقدمتها 
الركيز على اخراق الأمة من الداخل 
بغية ال�صتغال له��ذه الأمة بنف�صها يف 
�ص��رب نف�صه��ا وبغية الت�صهي��ل ب�صكل 
كب��ري له��ذه الهجم��ة لتتمكن م��ن دون 
ع�ائق كبرية م��ن دون مطبات كبرية 

اإلى ال��ص�ل اإلى كل اأهدافها.
الخراق لاأمة كان اأ�صل�با رئي�صياً 
يف ه��ذه الهجمة، وبناًء على هذا، حتت 
ه��ذا العن���ان الخ��راق لاأم��ة، كان 
هن��اك و�صائ��ل متع��ددة منه��ا �صناعة 
الذرائ��ع الت��ي ميك��ن اأن تنطل��ي على 
الكثري من احلمق��ى واملغفلن والكثري 
اأي�ص��اً م��ن منعدمي ال�ع��ي والغافلن 
ع��ن الع��دو، وم�صتفيدي��ن م��ن مرحلة 
ما�صي��ة مل تك��ن الأنظم��ة املتحكمة يف 
�صع���ب اأمتن��ا تع��ري اهتمام��اً لت�عية 
ه��ذه ال�صع���ب جتاه الأخط��ار وجتاه 
املكائ��د وجتاه الأعداء يف كل اأ�صاليبهم 
ال�صيطانية وم��ا يريدونه يف هذه الأمة 

وبهذه الأمة.
�صناعة الذرائ��ع اأ�صل�ب اأو و�صيلة 
رئي�صي��ة اعتم��د عليها الأع��داء اعتمد 
عليها الأمريكي ب�صكل كبري وه� يدرك 
اأن ه��ذا اأ�صل�ب فع��ال وو�صيلة م�ؤثرة 
وميكن اأن تنخدع بها فئات وا�صعة من 
اأبن��اء الأمة فجاءت ذريع��ة الإرهاب، 
ذريعة القاعدة، وهي بالتاأكيد �صناعة 
اأمريكي��ة اإ�صاف��ة اإلى �صناع��ة اأحداث 
معين��ة، مث��ل ما ه��� احل��ال يف حادثة 
احلادي ع�صر من �صبتمرب يف ا�صتهداف 
نعت خ�صي�صا  الربجن، هذه حادثة �صُ
لتك���ن ذريع��ة ت�صتغ��ل وت�ظ��ف اإلى 
اأق�ص��ى حد وتاأتي اأمري��كا لتجعل منها 
م��ربرا يف ا�صته��داف ه��ذه الأم��ة ويف 
الدخ���ل اإلى هذه ال�صاح��ة ب�صكل غري 
م�صب���ق ب�ص��كل �صيطرة تام��ة، دخ�ل 
يف  احل��ال  علي��ه  كان  عنم��ا  خمتل��ف 
املا�ص��ي من جم��رد هيمنة بطريقة غري مبا�ص��رة، هيمنة �صيا�صية، 
هيمن��ة اقت�صادية، هيمنة اإعامية، هيمنة ثقافية وفكرية، مطل�ب 
النتق��ال من حال��ة الهيمنة غ��ري مبا�صرة اإلى ال�صيط��رة املبا�صرة 

التامة والكاملة .

م��ن خاله��ا  اأي�ص��ا ت�ظي��ف عناوي��ن وم�صطلح��ات ت�صتغ��ل 
اأمري��كا وحتر���س اإلى اأن تك���ن غري م�صتف��زة فاأتى مث��ًا عن�ان 
التحري��ر يف عملي��ة الحتال للع��راق، مثل ما ه� الي���م عن�ان يف 
الهج�م على بلدن��ا، يف اليمن عن�ان التحرير، عن�ان مثًا عناوين 
الدمي�قراطية، عناوين حق�ق الإن�صان، عن�ان مكافحة الإرهاب، 
عن���ان احلري��ة، جمم�عة م��ن العناوي��ن وامل�صطلحات حتركت 

اأمريكا حتتها اأبرزه��ا عن�ان مكافحة 
ت�ظي��ف  عل��ى  ورك��زوا  الإره��اب 
ه��ذه العناوي��ن والتحرك م��ن خالها 
وه��ذه طريق��ة اأرادوا م��ن خاله��ا األ 
ي�صتف��زوا الأم��ة.. ل��� اأت��ى ت�جهه��م 
نح� املنطق��ة واحتالهم لهذه البلدان 
حتت عن���ان �صريح ووا�صح اأنه "يا 
اأيها الأم��ة الإ�صامية يا اأيتها املنطقة 
العربي��ة نحن اآت�ن لحت��ال اأر�صكم 
وال�صيطرة عليكم وم�صادرة ثرواتكم 
ومقدراتكم وال�صتهداف لكم يف دينكم 
ويف عر�صك��م ويف اأر�صك��م وم�صادرة 
حريتك��م وا�صتقالك��م" ه��ذه عناوين 
م�صتفزة ميكن اأن ت�صهم هي بحد ذاتها 
امل�ص��اد  للتح��رك  الأم��ة  ا�صتنف��ار  يف 
وامل�اجه��ة لهذه الهجم��ة.. ولكن ل.. 
ه��م عرف���ا ه��ذه الأم��ة وال�صذاج��ة 
الكب��رية لكثري م��ن اأبنائه��ا الب�صطاء 
الذي��ن مل يحظ���ا يف املراحل املا�صية 
باأي عملية ت�عية جتاه العدو وجتاه 
اأ�صاليبه، وكان��ت املراحل املا�صية يف 
كثري من بلدان ه��ذه املنطقة حالة من 
التدج��ن، تدجن للحك�مات اجلائرة 
بع��د  فيم��ا  واأ�صهم��ت  واملت�صلط��ة، 
بالتدج��ن للعدو اخلارجي والأجنبي 
الق��ادم لل�صيط��رة عل��ى ه��ذه املنطقة 

وهذه الأمة.
فه��ذه العناوي��ن اأ�صهم��ت اإل��ى حد 
كب��ري يف اأن ت�صتغل الب�صاطة ال�صائدة 
يف �أو�ض��اط �لكث��ر م��ن �أبن��اء �لأم��ة 
ف�صدق���ا البع�س.. �ص��دق اأنه ما من 
ول  الهجم��ة..  له��ذه  اأمريك��ي  ه��دف 
اإ�صرائيل��ي حتى.. اإل ملج��رد مكافحة 
الإره��اب؟! هن��اك فئة ب�صيط��ة كانت 
واأحيان��ا  بالع�ص��رات  اأحيان��ا  تع��د 
بالأق��ل ه��م يق�ل���ن البل��د الف��اين اأو 
الدولة الفانية فيها خم�صة من تنظيم 

القاع��دة والبلد الآخر فيه ثاثة م��ن تنظيم القاعدة، والبلد الآخر 
فيه ع�صرة من تنظيم القاعدة، والبلد الآخر احتمال اأن يذهب اإليه 
اأح��د عنا�صر تنظي��م القاعدة!! وب��كل ب�صاطة ي�صدق ه��ذا الكام 
عن��د البع���س، وتتقبله احلك�مات والأنظم��ة وتدخل يف التزامات 

واتفاق��ات باأن تك���ن حتت القي��ادة الأمريكية.. واجته��ت بالتايل 
ه��ذه الأنظمة يف معظم هذه املنطقة لتك�ن جن�دًا جمندة خا�صعة 
للتزام��ات للتحالف مع اأمريكا حتت قيادتها ويف فتح املنطقة اأمام 

اأي حترك اأمريكي حتت هذا العن�ان .
وه��ذا العن���ان الأ�صح�كة واملهزل��ة الذي راأينا كي��ف اأ�صبح 
لعب��ة وا�صحة ومك�ص�فة فاإذا باحلالة تتنامى يعني بلد معن فيه 
خم�ص��ة م��ن القاعدة واملطل���ب اأن تتحرك اأمري��كا لل�صيطرة عليه 
والتدخ��ل فيه ع�صكري��ا اأمني��اً �صيا�صي��اً اقت�صادياً اإعامي��اً، وبكل 
ال��صائ��ل والأ�صالي��ب واأن جتعل له��ا مناطق اأو ق�اع��د ع�صكرية 
واأن تنف��ذ وتتحك��م يف ال�صيا�ص��ات وامل�اقف واملناه��ج التعليمية 
وال�صيا�ص��ات الإعامي��ة اإلى غ��ري ذلك حتت هذا العن���ان .. وهل 
يج��دي ذل��ك؟! فتح�ا له��ا املجال حترك���ا معها ب��كل جدية وبكل 
اهتم��ام وفعل���ا لها كل �ص��يء ف��اإذا بامل�صاألة مل ت�ص��ل اإلى نتيجة 
وامل�صكلة مل حتتل تفاقم��ت امل�صكلة وتعاظمت، امل�صاألة تنتهي من 
جمرد وج�د خم�صة عنا�صر من تنظيم القاعدة اأو �صبعة اأو ع�صرة 
اأو نح��� ذلك اأو يف حالت الحتمال اأن ياأتي اأحد اأو يدخل اأحد من 
تنظي��م القاعدة، مب�صاألة اأنهم ياأت�ن وين�صئ�ن وي�صنع�ن الآلف 
م��ن تنظيم القاع��دة، ويط�رون احلال��ة هذه من حال��ة اأمنية اإلى 
حالة ع�صكرية، ه��ي امل�صاألة اأنهم ي�صنع�ن ويهيئ�ن الظروف لأن 
تت�ف��ر، اأو تت�اج��د الآلف امل�ؤلفة من تنظي��م القاعدة، واأن متكن 
من احت��ال م�صاحات �صا�صعة، ثم اإذا بامل�صاأل��ة تتط�ر اإلى اإن�صاء 
دول، فن�صم��ع مب��ا ي�صم��ى بتنظيم الدول��ة، بتنظي��م داع�س، الذي 
اأرادوا له وهياأوا له الظروف لأن يتمدد واأن تت�صع رقعة �صيطرته 
يف ه��ذه ال�صاحة العربي��ة، وال�صاحة الإ�صامي��ة، بالتايل يكرب هذا 
امل��ربر، وتكرب ه��ذه الذريع��ة، لأنه��م اأرادوا لها اأن تك��رب، اأرادوا 
له��ا اأن تتعاظ��م، اأرادوا له��ا اأن ت�صب��ح حال��ة م�صتم��رة يف �صاحة 
الأم��ة، وحالة كبرية يف واقع الأمة، ليك��رب معها تدخلهم، وتعظم 
معه��ا �صيطرته��م، ولتتفاقم معه��ا اأي�صا 
اأ�صاليبه��م وتدخاته��م ب�صت��ى ال��صائل 

والأ�صاليب يف هذه ال�صاحة.
وهذا الذي يح�صل، ولذلك ينزعج�ن 
جدًا اإذا ما ت�فر، اأو اإذا ما حدث اأن اأحد 
من اأبناء هذه الأمة يتجه بجدية ل�صرب 
ه��ذه الذريعة، واإزاحة ه��ذه املربرات، 
ينزعج���ن ج��دا، فيظه��رون يف حتالف 
مبا�ص��ر مل�صاع��دة  تدخ��ل  مبا�ص��ر، ويف 
القاع��دة، مل�صاع��دة داع���س، مل�صاع��دة 
تلك الت�صكي��ات، التي اأطلق�ا ملكافحتها 

عن�ان مكافحة الإرهاب.
الت��ي  وامل�صطلح��ات  العناوي��ن 
كث��رية  الأم��ة  داخ��ل  به��ا يف  حترك���ا 
ومتعددة ومتن�ع��ة، اأبرزها ه� عن�ان 
مكافح��ة الإرهاب، اإ�صاف��ة اإلى اأ�صل�ب 
ا�صتغ��ال امل�ص��اكل ب��ن اأبن��اء الأم��ة، 
اأي م�ص��اكل �صيا�صي��ة، اأي نزاع��ات، اأي 
خافات، اأي �صراعات حتت اأي عن�ان، 
ت�جه�ا ل�صتغالها ب�صكل كبري، اإ�صافة 
اإلى تفعي��ل اأدوات تعمل له��م من داخل 

الأمة.
ف��اإذًا ال�صراتيجي��ة الرئي�صي��ة التي 
اعتم��د عليه��ا الأمريك��ي واعتم��د عليها 
الإ�صرائيل��ي ل�صته��داف اأمتنا كانت هي 
الخراق لهذه الأمة، ومن هنا حترك�ا 
حتت عناوين، حتت م�صطلحات ت�صاعد 
على هذا الخراق وت�صاعد على تفعيل 
كل �ص��يء م��ن داخل ه��ذه الأم��ة، كانت 
م�صكلتنا الت��ي �صاعدتهم يف داخلنا كاأمة 
اإ�صامي��ة. اأ�صبح عندنا اأي�صا ويف داخل 
�صاحتن��ا، م��ن املنتم��ن لأمتن��ا، فئات، 
ق�ى، كيانات، منها م��ا ه� دول معينة، 
اأنظم��ة، �صلطات، منها م��ا ه� جماعات، 
النخ��ب  منه��ا م��ا ه��� فئ��ات ونخ��ب، 
الإعامي��ة والثقافي��ة والأكادميية، من 
خمتل��ف اأبناء الأمة، من يتحرك معهم ب��كل الأ�صاليب، من يتحرك 
معهم ع�صكرياً، من يتحرك معهم امنياً، من يتحرك معهم ثقافياً، من 
يتحرك معهم اإعامياً، من يتحرك معهم يف ال�صاحة القت�صادية، يف 
كل املج��الت اأ�صبح هناك فئات وت�صكيات وق�ى من داخل الأمة 
تتحرك ل�صالح اأمريكا وخدمة اإ�صرائيل، وب�صكل �صريح يف اأكثها، 

■  مشروع السيد حسني بدرالدين 
احلـــوثـــي وجـــدنـــا فــيــه املـــشـــروع احلــق 

والضروري ملواجهة األخطار

املشروع  نشأة  ظروف  نستذكر   ■
الــــقــــرآنــــي وحتــــــــرك الـــســـيـــد الــشــهــيــد 
لــنــعــي الـــيـــوم كـــم كــــان هــــذا املــشــروع 

ضرورة ملحة

أساسية  وسيلة  الذرائع  ■ صناعة 
اعتمدها األعداء لضرب األمة

ذريعة  سبتمبر  من  الـ11  ■ أحداث 
املباشرة  للسيطرة  خصيصا  صنعت 

على املنطقة

أحداث  بعد  األمريكية  ■ الهجمة 
11 ســبــتــمــبــر كـــــان لـــهـــا أهـــــــداف متــثــل 

خطورة بالغة على أمتنا اإلسامية

رأوا  لــأســف  األمــــة  أبـــنـــاء  ■ بــعــض 
فــي األحـــــداث بــعــد احلــــادي عــشــر من 

سبتمبر أحداثًا عابرة

أساسية  وسيلة  الذرائع  ■ صناعة 
اعتمدها األعداء لضرب األمة

ذريعة  سبتمبر  من  الـ11  ■ أحداث 
املباشرة  للسيطرة  خصيصًا  صنعت 

على املنطقة

عـــنـــاويـــن  اســـتـــعـــمـــلـــوا  األعــــــــــــداء   ■
كــالــتــحــريــر والـــدميـــقـــراطـــيـــة واحلـــريـــة 

وحقوق اإلنسان للسيطرة على األمة

العناوين  أبرز  اإلرهاب  ■ مكافحة 
الـــــتـــــي وظــــفــــهــــا األمــــــريــــــكــــــان لــتــنــفــيــذ 

مشروعهم االستعماري

وهــــيــــؤوا  صـــنـــعـــوا  ■ األمــــريــــكــــيــــون 
الــظــروف فــي بعض الــبــلــدان لتتواجد 
فــيــه آالف الــعــنــاصــر مـــن الــتــنــظــيــمــات 

اإلرهابية كالقاعدة

أن  لـــه  كــــان  مـــا  داعـــــش  ■ تــنــظــيــم 
يتمدد إال بعد أن تهيأت له الظروف 

أمريكيًا
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  أهـــــــــں مـــــــا حتـــــتـــــاجـــــه األمـــــــــــة فـــــــي مــــــواجــــــهــــــة األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء هـــــــو حتـــــصـــــني الــــــســــــاحــــــة الــــداخــــلــــيــــة
خطاب السيد عبدامللك بدرالدين احلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثي في الذكرى السنوية للشهيد القائد

العدو كيان  انتخابات  في  ناجحًا  انتخابيًا  شعارًا  لبنان  جنوب  من  االنسحاب  شعار  أصبح  حتى  واإلسرائيليني،  األمريكيني  صفوف  في  كبيرة  خسائر  أوقعت  ولبنان  العراق  في  ■ املقاومة 

خطاب

وب�صكل مبا�صر واإن كان حتت عناوين اأخرى لبع�صها.
كان��ت امل�صكلة كبرية ج��دًا على هذه الأم��ة، واملعاناة كبرية، 
والتح��دي كب��ري وخط��ري، لأننا ل��� �صلمنا ه��ذه امل�صكل��ة وبقيت 
امل�اجه��ة ب�ص��كل مبا�ص��ر، م�اجهة ه��ذه الأمة ب�ص��كل مبا�صر مع 
الأمريك��ي، ب�صكل مبا�صر م��ع الإ�صرائيلي، من دون اأن تبلى الأمة 
مب��ن يتدخ��ل كاأدوات ليك�ن ه� املر�س ال��ذي تتر�س به اأمريكا، 
مم��ن يك�ن هناك من يتح��رك كاأدوات لأمري��كا، ت�صتخدمه اأمريكا 
ل�ص��رب الأمة من الداخ��ل، وكانت امل�اجهة مبا�ص��رة، وامل�صكلة 
مبا�صرة مع الأمريكي والإ�صرائيلي، لكانت اأب�صط واأه�ن واأجدى، 
ولكنا يف م�اجهة مريحة بكل ما تعنيه الكلمة، لكن املحنة كبرية، 

وامل�صكلة كبرية، واملاأ�صاة بكل ما تعنيه 
الكلمة املاأ�صاة كبرية جدًا.

وفع��ًا الأمريكي���ن والإ�صرائيلي���ن 
اأذكياء عندما ا�صتخدم�ا هذا الأ�صل�ب، 
وت�ظي��ف  لاأم��ة،  الخ��راق  اأ�صل���ب 
�صراعاته��ا وم�صاكله��ا، والتحرك حتت 
عناوين خمادع��ة، واأ�صالي��ب خمادعة، 
لق���ى  والتفعي��ل  لأدوات،  والت�ظي��ف 

وكيانات ت�صتغل وتعمل مل�صلحتها.
 هذا وفر لاأمريكين الكثري، اأوًل وفر 
لهم العن�صر الب�ص��ري، بدًل من اأن يقتل 
الآلف م��ن اجلن�د الأمريكين، وهذا ما 
ل تتحمله اأمري��كا ول تتحمله اإ�صرائيل، 
الأمريكي��ن  ل  مع��روف،  ال�ص��يء  ه��ذا 
ول الإ�صرائيلي��ن يتحمل���ن اأن يقدم�ا 
ت�صحي��ات ج�صيم��ة ورهيب��ة يف حروب 
مبا�صرة مع الأم��ة، واأن يقتل مثا منهم 
ع�صرات الآلف من اجلن���د، هذا اأمر ل 
يطيقه ل الأمريكي�ن ول الإ�صرائيلي�ن، 
املبا�ص��ر  الحت��ال  اأي��ام  مث��ا  نلح��ظ 
الأمريك��ي يف الع��راق، يف احل��الت التي 
يقتل فيها جن�د اأمريكي�ن، عندما و�صل 
اأعداد اجلن�د املقت�لن يف العراق ملئات 
اهت��زت اأمري��كا، الراأي الع��ام الأمريكي 
بات معار�صا لل�ج�د املبا�صر الع�صكري 
الأمريكي يف الع��راق بتلك الطريقة التي 
تكبدهم خ�صائر ي�مية، اأ�صبح يف كل ي�م 
يقتل منه��م، املقاومة العراقية البا�صلة، 
واملجاهدي��ن يف الع��راق اأ�صبح�ا يف كل 
ي�م ي�صتهدف�ن الأمريكين، واأ�صبح كل 
يف ي�م يقتل جن�د اأمريكي�ن يف العراق، 
بالت��ايل مل تتحم��ل اأمريكا ه��ذا، ف�صارت 
اعرا���س،  اأمري��كا،  يف  �صج��ة  هن��اك 
ول  مقب�ل��ة  غ��ري  امل�صاأل��ة  واأ�صبح��ت 
ُمطاق��ة ول يتحمل�نه��ا، احلالة ال�صابقة 
للجن���د الإ�صرائيلي���ن مث��ا يف جن�ب 
لبنان، عندما حترك حزب اهلل واملقاومة 
اللبنانية وا�صتهدف�هم بعمليات مبا�صرة 
و�صرب��ات متتالي��ة وكبدوه��م اخل�صائر 
اجل�صيم��ة واأ�صبح�ا يقتل���ن ي�ميا اأو 
�صب��ه ي�مي، فاإذا به��م ل يتحمل�ن ذلك، 
ف��اإذا بالن�صح��اب م��ن لبن��ان، اأ�صب��ح 
الإ�صرائيلي��ة  النتخاب��ات  يف  دعاي��ة 
ينج��ح بها اأ�صحابها ويف�زون بها، واإذا 
باله��روب الإ�صرائيلي من جن�ب لبنان، 
اأ�صب��ح و�صيل��ة ملح��ة بالن�صب��ة له��م، 
وطريق��ة �صروري��ة للتخل���س م��ن هذا 

الثمن ال��ذي يدفع�نه ي�ميا، فالأمريك��ي والإٍ�صرائيلي ل يريد اأن 
تك���ن التكاليف باهظة واخل�صائر ج�صيمة يف جن�ده، يف �صباطه، 
واأن ت�صفك دماوؤه��م يف م�اجهات مبا�صرة باأعداد كبرية جدا، ه� 
يري��د اأن ياأت��ي من يقات��ل بال�كالة عن��ه، بالنيابة عن��ه، جي��س، 
جماع��ات، تنزل اإل��ى ال�صاحة، ت�اجه كل م��ن يعر�س عليه، كل 
من يت�صدى له، كل م��ن يعار�س احتاله للمنطقة و�صيطرته على 
الأمة، وجنح يف هذا، وياأتي بالتايل ح�ص�ره تابعا ووراء اأولئك، 
تاأت��ي تلك الت�صكي��ات، تاأتي تل��ك الق�ى التي حت��ارب بال�كالة، 
وياأت��ي خلفها، فتك�ن ق�اعده خلفها وتك���ن م�ؤمنة بها، وحممية 
به��ا، حممية بالعرب كجي����س، اأو بالعرب كجماع��ات، يتحلق�ن 
ح�لها فيك�ن�ن هم املر�س واحل�صن الذي يتح�صن به الأمريكي 

والذراع الت��ي يبط�س بها ويحارب بها الآخري��ن، ا�صتفاد من هذا 
كث��ريا، وه��ذا اأم��ر م�ؤ�صف ج��دا، ا�صتف��اد اأي�صا يف تف��ادي الكلفة 

املالية والقت�صادية.
 يف بداي��ة غ��زوه للع��راق كلفه غ��زوه للعراق كث��ريا، مليارات 
ال��دولرات ف��اإذا ب��ه يت��اأذى يف و�صع��ه القت�ص��ادي ويت�صرر يف 
و�صع��ه القت�صادي، وي�صغط عليه ذل��ك يف و�صعه القت�صادي، 
يف النهاي��ة راأى اأن يف اأ�صل���ب الدف��ع بالآخري��ن ليقاتل�ا بالنيابة 
عن��ه، وبطريق��ة بالن�صبة ل��ه طريقة ممتازة، ل يكلف��ه ذلك �صيئا، 
ب��ل على العك�س يقاتل���ن بال�كالة عنه ويدفع���ن له املال، يك�ن 
اأي�ص��ا من َيدفع له، َيدفع لي�س فق��ط بال�كالة عنه، واإمنا يَدفع له 
بال�كال��ة عن��ه، يعن��ي اأمر عجي��ب، هذه 

احلالة الرهيبة الفظيعة.
 م��ن الغب��اء العرب��ي ق��دم خدمات مل 
يك��ن يحلم بها الأمريك��ي، ومل يكن يحلم 
به��ا الإ�صرائيلي ورمبا مل تك��ن تخطر له 
على بال، ُيدفع له امل��ال، وت�صبح عملية 
والتح��رك  املنطق��ة،  يف  اأجندت��ه  تنفي��ذ 
خلدمت��ه يف املنطقة والقتال م��ن اأجله يف 
املنطقة، وحتريك كل هذه الفنت واملاآ�صي 
والنكبات يف املنطقة من اأجله ويف خدمته 
ولتنفي��ذ اأجندت��ه عل��ى نح��� اأي�ص��ا يدر 
ل��ه دخ��ا هائ��ا ويك�صب��ه اأم���ال هائلة 
وطائل��ة يقدمها اأولئك العم��اء الأغبياء 
الذي يدفع�ن له كل هذه الأم�ال الهائلة 
جدا، فاأ�صبحت اأي�صا طريقة بالن�صبة له 
مريح��ة مفيدة، ت�فر ل��ه مكا�صب كثرية، 
كل اأ�ص��كال املكا�صب، مكا�ص��ب �صيا�صية، 
لنج��اح  مكا�ص��ب  اقت�صادي��ة،  مكا�ص��ب 
م�ؤامرت��ه الكب��رية يف �صرب ه��ذه الأمة، 
لأنه ي��رى �صرب هذه الأم��ة، وال��ص�ل 
بها اإلى حالة النهي��ار التام، يرى يف هذا 
و�صيل��ة اأ�صا�صي��ة متكن��ه م��ن ا�صتح��كام 
�صيطرت��ه عليها، كيف ي�صيط��ر ب�صكل تام 
عل��ى ه��ذه الأمة، ل ب��د اأن ي�ص��رب هذه 
الأمة اأول، ل بد اأن ي�صل بها اإلى النهيار 
الت��ام اأول، حينه��ا ي�صيط��ر عليه��ا ب��كل 
راح��ة بال، وت�صبح هذه الأمة يف ثروتها 
الب�صري��ة وثروته��ا القت�صادية واملادية 
غنيم��ة  غنيم��ة،  اجلغ��رايف  وم�قعه��ا 
والإ�صرائيل��ي،  لاأمريك��ي  مل��ن؟  كامل��ة 
وخدم��ا،  وم�صخري��ن  جن���دا  ب�صره��ا 
خ���ل، وثروتها ل��ه وم�قعه��ا اجلغرايف 
ل��ه، ه��ذا ال��ذي يري��ده الأمريك��ي، كيف 
ي�صرب هذه الأم��ة �صربة كبرية، �صربة 
قا�صي��ة ت�صل بها اإلى م�صت���ى النهيار، 
ه��ل يدخ��ل معه��ا يف ح��رب مبا�ص��رة، يف 
�ص��دام مبا�ص��ر، حتت عناوي��ن وا�صحة 
و�صريحة ومك�ص�فة، هذا �صيكلفه الكثري 
ج��دا، ه� لن ي�صل يف النهاية اإلى نتيجة، 
بل �صتك���ن النتيجة معاك�ص��ة، �صي�صتفز 
هذه الأمة، و�صيدفعها اإلى التحرك اجلاد 
مل�اجهت��ه، واإلى الدفاع ع��ن نف�صها وعن 

اأر�صها وثرواتها ومقدراتها.
العناوي��ن  اخل��داع،  اأ�صل���ب  اإذن   
وامل�صطلح��ات املخادع��ة، الأدوات التي 
ي�صخره��ا وي�صغله��ا ويفعله��ا م��ن داخل 
هذه الأمة طريقة ناجحة، طريقة فعالة، 
ويبقى ه� يدي��ر، ي�صرف على العملية، يرتب يخطط، ويدير هذه 
اللعبة وي�صتغل عليها، من جه��ة ه� ي�صتهدف الأحرار وال�صرفاء 
يف ه��ذه الأم��ة الذي��ن يحمل���ن ال�عي جت��اه م�ؤامرات��ه واأهدافه 
احلقيقي��ة، واأي�ص��ا يتحل���ن، يحمل���ن احلرية ويتحل���ن اأي�صا 
ب��الإرادة اجلادة وال�صادقة يف احلفاظ، ويتحمل�ن امل�ص�ؤولية يف 
احلف��اظ على هذه الأم��ة وعلى ا�صتقالها وعل��ى مقدراتها وعلى 
كرامته��ا، وي�صتهدف�ه��م وي�صربه��م من خال الآخري��ن الأغبياء 
املنت�صب��ن له��ذه الأم��ة، وي�صتنزف اأولئ��ك الأغبي��اء، ي�صتنزفهم 
اقت�صادي��ا، ي�صتنزفهم يف قدراتهم الع�صكرية والب�صرية، حتى كما 
يخط��ط ه� ي�ص��ل بالطريفن اإل��ى حالة النهي��ار، اأو يق�صي على 
الأع��داء، على اخل�ص�م عل��ى ال�اعن بحقيقة اأهداف��ه، واأولئك 

لن ي�اج��ه �صع�بة اأبدا يف ال�صيطرة التامة عليهم لأنهم اأ�صبح�ا 
اأ�صا�صا حت��ت �صيطرته، ميكن اأن ي�صربهم اأي�صا �صربات قا�صية، 
ويط�عه��م اأكث فيبق���ن يف حالة من ال�صع��ف ال�صديد، هذا ميكن 
ل��ه ب��كل ب�صاط��ة، اإذا اأدركنا ه��ذه الهجم��ة يف ا�صراتيجيتها ويف 
اأ�صاليبه��ا ويف و�صائله��ا وراأينا م��ا و�صلت اإليه الي���م يف �صاحتنا 
العربي��ة والإ�صامي��ة وقد جتل��ت احلقائق على نح��� كبري، مثا 
بات��ت الأدوات نف�صه��ا �ص���اء كجماع��ات مثلما ه� ح��ال القاعدة 
وغ��ري القاع��دة وكل الت�صكي��ات املتفرعة عنها م��ن داع�س وغري 
داع���س، م�صمي��ات وعناوين كث��رية اأو كيانات ب�ص��كل اأنظمة مثل 
ما ه� حال النظام ال�صع���دي، النظام الإماراتي ونح�هما، باتت 

ارتباطاتهم بال��دور الأمريكي، بالهجمة 
الأمريكي��ة، بال�صع��ي لتنفي��ذ الأجن��دة 
الأمريكي��ة بات��ت وا�صح��ة ومك�ص�ف��ة 
ب�ص��كل كب��ري الي���م، نعي كي��ف ينبغي 
اأن نتح��رك مل�اجه��ة هذه الهجم��ة التي 
يف  ال�صراتيجي��ة  ه��ذه  ا�صتخدم��ت 
الخراق لاأم��ة وال�صغل من داخل هذه 
الأم��ة، والعم��ل م��ن داخل ه��ذه الأمة، 
كي��ف ينبغ��ي اأن يك���ن م�قفن��ا، طبع��ا 

خال املرحلة املا�صية.
 وبالتاأكيد يف بداية الهجمة الأمريكية 
كان هن��اك اأي�صا اأن�صطة كثرية للتدجن 
له��ذه الأمة وللخداع له��ذه الأمة، يعني 
كان الكثري من النا�س دائما ل يكتفي باأنه 
يتعامل با م�ص�ؤولية جتاه هذه الأخطار 
والتحدي��ات، وباأن��ه ل يتح��رك بجدي��ة 
ليك�ن ل��ه م�قف �صادق يف م�اجهة هذه 
الأخط��ار والتحديات، ل يكتفي بجم�ده 
ول بقع���ده، اإمن��ا ياأت��ي اأي�ص��ا ليعم��ل 
ل�صال��ح الأمريكي ول�صال��ح الإ�صرائيلي 
يف خ��داع اأبناء ه��ذه الأم��ة، اأن امل�صاألة 
هي يف �صي��اق ما يق�له الأمريكي ويق�له 
الإ�صرائيلي، مكافحة اإرهاب، لي�س هناك 
اأخطار على ه��ذه الأمة، م�صاألة ب�صيطة، 
تب�صيط الأم���ر، الغ�س للنا�س واخلداع 
له��م، التكبيل لهم ع��ن اأي حترك، العمل 
عل��ى اأن ت�صتم��ر حالة الاوع��ي يف واقع 
الأمة، حالة الام�ص�ؤولية يف داخل الأمة، 
البع���س ا�صتغل على ه��ذا كثريا، وعمل 
علي��ه كث��ريا، وب�ص��كل خط��ري و�صلبي، 
والبع�س اأي�صا حاول�ا اأن يزرع�ا حالة 
الياأ�س وال��روح النهزامية داخل الأمة، 
يف ظل ه��ذه الهجمة الت��ي ت�صتخدم هذه 
الأ�صالي��ب، ال�صاحة العربي��ة كانت فيها 
بع���س الق���ى احلرة، مثلم��ا ه� احلال 
يف ق���ى املقاوم��ة يف لبن��ان يف فل�صطن، 
كان فيها بع�س الكيانات والدول احلرة 
وامل�صتقل��ة كم��ا ه��� ح��ال اجلمه�ري��ة 
الإ�صامي��ة الإيراني��ة التي ه��ي خارجة 
ع��ن نط��اق ال�صيط��رة الأمريكي��ة، له��ا 
م�قفه��ا له��ا روؤيته��ا له��ا وعيه��ا، جتاه 
الدور الأمريكي والإ�صرائيلي، لكن هناك 
بقية ال�صع�ب، بقية اأبناء هذه املنطقة، 
امل�صاح��ة الأو�ص��ع يف ال�صاح��ة العربية 
والإ�صامي��ة، �صاح��ة هل تبق��ى �صحية 
لهذه الهجمة؟ وه��ل تبقى اأي�صا يف حالة 
م��ن انعدام ال�عي، وتكبيل اأي حترك يف 

م�اجهة هذه الهجمة.
 هن��اك اأي�ص��ا اليم��ن، اأت��ى امل�ص��روع الق��راآين ليتح��رك كنتاج 
حلال��ة ووعي، وعي كب��ري وعي عميق، وعي عظي��م بطبيعة هذه 
الأخط��ار والتحديات، واأتى ه��ذا امل�صروع الق��راآين العظيم الذي 
يق���ده ال�صي��د ح�صن ب��در الدين احل�ثي ر�ص���ان اهلل عليه، وله 
مميزات��ه العظيم��ة والكب��رية واملهمة ج��دا، اأتى ول��ه اأول ميزة 
م��ن ميزاته اأنه يلبي �صرورة حقيقي��ة وم�ؤكدة، مل يكن م�صروعا 
عبثي��ا ول طائ�ص��ا ول ملج��رد �صناعة م�صكل��ة، ل، امل�صكات اآتية 
وقادم��ة عل��ى اأمتنا م�ج���دة وتتعاظم وقادمة عل��ى هذه الأمة، 
فل��م يكن ه� امل�صكلة اأب��دا، اأمام �صاحة مليئ��ة بالتحديات، مليئة 
بامل�ص��اكل والفنت، و�صاحة لاأ�ص��ف قابلة لأن يلعب فيها العدو كل 

األعيب��ه ل�صناعة الكثري والكثري من امل�صاكل والفنت التي تخدمه، 
م�ص��روع، هذا م�صروع يلبي �صرورة، لأن الآخرين الذين يق�ل�ن 
لن��ا اأن ن�صك��ت، واأن نبق��ى مكبلي الأي��دي، اأن ل نفع��ل �صيئا واأن 
ل ن�صن��ع �صيئا جتاه ه��ذه الأخطار والتحدي��ات، ل هم ن�صح�نا 
ول ه��م كان�ا �صادقن معنا ول هم ميكن اأن ينفع�ا الأمة ب�صيء، 
بل ه��م يجن�ن عل��ى الأمة، لأن ال��ذي يق�ل�نه لاأم��ة اأن ت�صكت، 
اأن ت�صم��ت، اأن تبقى مكبلة، اأن ل تق���ل �صيئا، اأن ل تفعل �صيئا، 
اأن ل تتح��رك، واأن تبق��ى خانع��ة م�صت�صلمة لت�صحقه��ا الأحداث 
واملكائ��د والتحديات، ولتك�ن �صحية له��ذه الهجمة الرهيبة جدا 
الت��ي يريدون اأن ل ت�اجه ب�صيء، واأن ل تقابل ب�صيء، واأن نبقى 
هك��ذا خانع��ن ومنتظرين اأي��ن ميكن اأن 
ت�صل بنا الأحداث، هذا غ�س كبري لاأمة، 
غ���س كبري، هذا منط��ق ل يحمل ذرة من 
الن�ص��ح ول م��ن اخل��ري ول م��ن اإرادة 
اخل��ري لهذه الأم��ة، ول م��ن احلكمة ول 

من امل�صلحة اأبدا.
الأم��ة منته��ى حاله��ا واأمره��ا عندم��ا 
ت�صحقه��ا الأح��داث ه��ذه، عندم��ا تدف��ع 
ثمن��ا باهظ��ا ومكلفا ج��دا، �ص���ف ت�صل 
اإلى �ص��رورة اأن تتحرك، فلماذا ل حتمل 
ه��ذا ال�ع��ي من��ذ البداية؟ ه��ل املطل�ب 
اأن ت�ص��ل الأم��ة اإل��ى نقط��ة ال�صفر؟ هل 
مطل���ب اأن يتمك��ن الأمريكي من حتقيق 
اأهداف��ه ١٠٠%؟ واأن تنه��ار ه��ذه الأم��ة 
ب�ص��كل تام؟ واأن ت�صف��ك دماء املاين من 
اأبن��اء ه��ذه الأمة وب��دون م�ق��ف؟ لي�س 
يف �صي��اق امل�ق��ف احلر؟ لي���س يف �صياق 
الدف��اع ع��ن النف���س؟ ل. يف �صي��اق تل��ك 
الألعي��ب والف��صى الت��ي ت�صحق الأمة 
وتعبث بدمائه��ا حتى ت�صل اإلى م�صت�ى 
النهي��ار الت��ام، ث��م ي�صيط��ر الأمريك��ي 
ب�صكل تام، ثم بعد ذلك ي�صيح النا�س؟ ل.
اهلل  ن���ر  ه���  ال��ذي  الك��رمي  الق��راآن 
�صبحان��ه وتعال��ى، والإ�ص��ام العظي��م، 
ه��ذا الدين ال��ذي ننتمي اإلي��ه، لي�س دين 
ا�صتحم��ار ي�صن��ع اأم��ة م��ن احلم��ري، ل 
تع��ي �صيئ��ا ول ت��درك �صيئ��ا ول تتنب��ه 
ل�ص��يء، تع�ص��ف به��ا الأخط��ار، وتهجم 
عليه��ا الأخطار، وحتيط به��ا التحديات، 
ث��م ل حتم��ل ذرة من ال�ع��ي، ل عن تلك 
كي��ف  ع��ن  ول  والتحدي��ات،  الأخط��ار 
حتم��ي نف�صها يف م�اجه��ة تلك التحديات 

والأخطار، هذه حالة من "احلمرية".
الإ�ص��ام دي��ن عظيم، والق��راآن الكرمي 
ال��ذي ه��� الأ�صا���س له��ذا الدين ه��� كله 
ن���ر، نتيجت��ه ثمرت��ه فائدت��ه اأن ي�صنع 
اأم��ة على درجة عالية من ال�عي والفهم، 

ال�عي عن ال�اقع، ال�عي باأعدائها.
القراآن الكرمي م�صاحة كبرية جدا منه 
تتحدث عن العدو، من ه� العدو؟ ما هي 
خط���رة هذا العدو؟ م��ا هي اأ�صاليب هذا 
الع��دو؟ ما هي و�صائل هذا العدو؟ ما هي 
نقاط �ضع��ف ونقاط �لقوة �لتي ميكن �أن 
ي�صتغ��ل عليها هذا الع��دو يف جانبه اأو يف 
جان��ب الأم��ة؟ اأن تك�ن اأم��ة تنتمي لهذا 
الدي��ن وله��ذا الق��راآن، منعدم��ة ال�عي، 
ع��ن ه��ذا الع��دو وع��ن خط�رت��ه، وعن 
التحدي��ات والأخطار الت��ي ت�اجهها، منعدمة ال�عي عن كل ذلك. 
معناه اأنه��ا اأمة بعيدة كل البعد، عن ال�صتفادة من هذا النتماء، 
وع��ن النتف��اع به��ذا الن�ر، معن��اه اأنها اتخ��ذت الق��راآن وراءها 

ظهريا.
ولذل��ك حر���س ال�صيد ب��در الدين احل�ثي - ر�ص���ان اهلل عليه 
- يف اإط��ار امل�ص��روع الق��راآين اأن يتحرك من خال الق��راآن الكرمي، 
واأت��ي فعا من خال الن�س الق��راآين ليتحرك بهذا الن�س القراآين يف 
ال�صاح��ة الإ�صامية، وينطلق وف��ق اأفق هذا الن���س القراآين، هذا 
الأف��ق ال�ا�ص��ع والرح��ب، ل مكبا بقي���د مذهبي��ة، ول طائفية، 
ول جغر�في��ة، ول �ضيا�ضية، كان �ملطلوب حرك��ة تتجه باأو�ضاط 
الأم��ة الإ�صامية غري مكبل��ة، لأن الأمريكي اأتى ليعمل يف �صاحتنا 

اســتــغــال  عــلــى  اعـــتـــمـــدوا  ■ األعـــــــداء 
املــــشــــاكــــل بـــــني أبـــــنـــــاء األمـــــــــة مـــهـــمـــا كــــان 

حجمها خلدمة مشروعهم االستعماري

اإلســامــيــة  األمـــة  ســاحــة  داخـــل  ■ فــي 
أصـــبـــح هـــنـــاك فـــئـــات ونـــخـــب تـــتـــحـــرك مــع 
وثقافيًا  وأمنيًا  عسكريًا  وإسرائيل  أمريكا 

وفي كل املجاالت

■ لو كانت مواجهتنا بشكل مباشر مع 
أسهل  لكانت  واإلسرائيليني  األمريكيني 

بكثير

من  يــهــرب  واإلســرائــيــلــي  ■ األمــريــكــي 
املــــواجــــهــــة املــــبــــاشــــرة تــــفــــاديــــًا لــلــخــســائــر 
إلــــى حـــــروب الـــوكـــالـــة بــتــوظــيــف جــمــاعــات 

وجيوش يقاتلون بها اآلخرين

ســــخــــروا  الــــــــذي  الـــــعـــــرب  ■ األغـــــبـــــيـــــاء 
أنــفــســهــم لــأجــنــبــي جــعــلــوا مـــن املــنــطــقــة 
غــنــيــمــة لــأمــريــكــي واإلســرائــيــلــي دون أن 

يخسر شيئا

خـــــدمـــــات  قـــــــــدم  الـــــعـــــربـــــي  الـــــغـــــبـــــاء   ■
لــأمــريــكــيــني واإلســـرائـــيـــلـــيـــني لـــم يــحــلــمــوا 

بها هم أنفسهم

من  األمة  )اختراق  اعتمدت  ■ أمريكا 
لانهيار  لدفعها  استراتيجيًة  الــداخــل( 
مـــــــا يــــفــــســــح املـــــــجـــــــال لــــلــــســــيــــطــــرة عـــلـــيـــهـــا 

بسهولة

حالة  زرع  عــلــى  يعمل  الــبــعــض   ■
الــيــأس والـــروح االنهزامية فــي األمــة 

بشكل خطير

يلبي  حــســني  الــســيــد  مـــشـــروع   ■
حــــاجــــة األمــــــــة ملــــواجــــهــــة األعـــــــــداء، 
ولـــم يــكــن تــرفــًا أو رغــبــة فــي إحـــداث 

مشكلة

يطلب  إمنا  بالصمت  يطالبنا  ■ من 
مبا  الصفر  نقطة  إلــى  األمـــة  تصل  أن 

ال يكون لها أي وجود

أمة  يصنع  عظيم  دين  ■ اإلسام 
واعــيــة تـــدرك األخــطــار والــتــحــديــات 

من حولها

أعــداؤهــا  هــم  مــن  تــعــي  ال  ■ أمـــة 
هي أمة بعيدة عن القرآن كل البعد

على  حــــرص  الـــقـــائـــد  ■ الــشــهــيــد 
الـــتـــحـــرك وفـــــق أفـــــق الــــقــــرآن الـــكـــرمي 

املتحرر من كل القيود

ليس  حــســني  الــســيــد  ■ مـــشـــروع 
مــكــبــًا بــقــيــود مــذهــبــيــة وال طــائــفــيــة 

وال جغرافية

أنه  نفسه  يــرى  بــات  األمريكي   ■
الـــعـــربـــيـــة  بـــســـاحـــتـــنـــا  األول  املـــعـــنـــي 

واإلسامية
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ومل يكب��ل نف�صه، ل بالعتبارات اجلغرافي��ة، ول ال�صيا�صية، ول 
الديني��ة، ول باأي عن�ان ي�ؤطر نف�صه فيه، اأت��ى ليكت�صح ال�صاحة 
بكله��ا، اأت��ى ليق��دم نف�صه اأن��ه املعن��ي الأول يف كل بل��د، فه� مثا 
يف اليم��ن يقدم نف�صه على اأن��ه املعني الأولى بال�ص���ؤون اليمنية، 
بال�ص���ؤون  الأول  املعن��ي  ال�ص�ري��ة،  بال�ص���ؤون  الأول  املعن��ي 
اخلليجي��ة، املعن��ي الأول بال�ص���ؤون يف ال�صام، �ص���اء يف �ص�ريا 
اأو يف فل�صط��ن اأو يف لبن��ان اأو يف الأردن، املعن��ي الأول يف �ص�ؤون 
دول املغ��رب العربي، �صاحتنا العربية، �صاحتنا الإ�صامية ب�صكل 
ع��ام اأ�صبح��ت بالن�صب��ة لاأمريك��ي �صاحة يق��دم نف�صه فيه��ا باأنه 
املعن��ي الأول ب��كل �ص�ؤونه��ا، ويتدخل يف كل الأم���ر، يف ال�ص�ؤون 
ال�صيا�صي��ة، وكل التفا�صي��ل، ومل ي�ؤطر نف�صه ب��اأي اأطر، واإذا مل 
ي�اج��ه هذا التحرك ال�ا�صع الذي اأتى اإل��ى ال�صاحة بكلها، اإذا مل 
ي�اجه بعن�ان غري مكبل ول م�ؤطر ول مقيد فه� ي�صتفيد من هذه 
احلال��ة الت��ي جزاأ فيها الأمة، م�صتفي��د اأن يتحرك كل فريق اأو كل 
فئ��ة داخل هذه الأم��ة اإذا حتركت وهي تتح��رك يف م�صت�ى اإطار 
مع��ن، اإطارها اجلغرايف، اإطاره��ا ال�صيا�صي، واليمني غري معني 
مبا هناك، غري معني ل ب�صاأن الفل�صطيني، ول بال�صاأن اللبناين ول 
بال�ص��اأن ال�ص���ري، ول بال�ص��اأن العراقي، ول بال�ص��اأن اخلليجي، 
ول بال�ص��اأن امل�صري، ول بال�صاأن املغربي، ...اإلخ. وكل من اأبناء 
ه��ذه الأمة يعي�س هذا الظرف، ي��رى نف�صه غري معني مبا يح�صل 
هنا، ويحدث هناك، هذا اأمر قدم خدمة كبرية لاأمريكي، كان هذا 

هدف��ا اأ�صا�صي��ا ي�م قام الغ��رب بتجزئة 
منطقتن��ا، وتق�صيمه��ا، وحت��ى عمليات 
التق�صي��م امل�صتم��رة، وحت��ت عناوي��ن 
متعددة، هي تهدف اإلى اإل تتحرك هذه 
الأم��ة يف اإط��ار واح��د، وحت��ت عن�ان 
واح��د، اأن تبقى جمزاأة ومبعثة، واأن 
ي�صتف��رد به��ا الع��دو، في�صتف��رد به�ؤلء 
هنا وه���ؤلء هن��اك، حت��ى يق�صي على 

اجلميع.
ال�صي��د ح�ص��ن ب��در الدي��ن احل�ثي 
ر�ص�ان اهلل عليه حترك من خال الن�س 
الق��راآين، من خ��ال امل�ص��روع الق��راآين، 
ال��ذي ه� م�ص��روع ميك��ن اأن يت�صع لكل 
الأم��ة، لكل امل�صلمن، ل��كل اأبناء الأمة، 
وه��� امل�صروع احلق، والكلمة ال�ص�اء، 
الذي ل ميكن اأن يرتقي اأي م�صروع اآخر 
ليك�ن مب�صت���ى القراآن، ل��� بحثنا عن 
اأي طريقة اأخرى، عن اأي م�صروع اآخر، 
عن اأي فكرة اأخرى، مهما كانت، ل ميكن 
لأي م�ص��روع ول لأي فك��رة اأن ترتق��ي 
لتك���ن مب�صت�ى الق��راآن الكرمي، ثم اإنه 
برز �ص�ؤال كبري وعامة ا�صتفهام كبرية 
ج��دا، نحن كم�صلم��ن ننتم��ي لاإ�صام، 
اإ�صامن��ا  يف  علي��ه  نعتم��د  م��ا  واأعظ��م 
كمرجعي��ة ثقافي��ة وديني��ة، ومرجعية 
تن�يري��ة ه� الق��راآن الك��رمي. األ ي�جد 
يف الق��راآن الك��رمي م��ا ميك��ن اأن ن�صتفيد 
من��ه؟ واأن نعتمد علي��ه يف م�اجهة هذه 
التحدي��ات والأخط��ار؟ األ ي�ج��د فيما 
ميك��ن اأن يك���ن بالن�صبة لنا ن���را واأن 
ن�صتفي��د منه ال�عي الازم الذي نحن يف 
اأم�س احلاجة اإليه جتاه هذه التحديات 
والأخطار؟ عامة ا�صتفهام كبرية؟ ملاذا 
غي��ب الق��راآن ب�ص��كل تام، ع��ن الرج�ع 
اإليه يف ظ��ل هذه الع�ا�ص��ف والأخطار 

والتحديات الكبرية؟
باأن��ه  يت�ص��ف  الق��راآين  امل�ص��روع 
اأرقى روؤي��ة، واأدق روؤي��ة، تتناول هذا 
ال�اق��ع، وحت�صن ال�صاح��ة الإ�صامية 
م��ن الداخ��ل، لأن اأك��رب اأه��م اأعظ��م ما 
حتت��اج اإلي��ه اأمتن��ا يف ه��ذه امل�اجهة، 
ه��� حت�ص��ن ال�صاحة الداخلي��ة، كيف 
لاأم��ة،  الداخلي��ة  ال�صاح��ة  تتح�ص��ن 
وم��ا ه��� اأعظم م��ا ميك��ن اأن يح�صنها؟ 
كث��ري من العناوي��ن ميك��ن اأن ي�صتغلها 
الع��دو ب��دل م��ن اأن حت�ص��ن ال�صاح��ة 
كعناوي��ن  منه��ا  ي�صتفي��د  الداخلي��ة 

جم��زاأة، ومبع��ثة، وكعناوين اأي�ص��ا ميكن اأن ي�ظ��ف البع�س 
منه��ا لإحداث �ص��راع، ما بال��ك اأن حتمي الأمة يف واق��ع �صاحتها 
الداخلي��ة، امل�صروع القراآين ال��ذي يام�س هذه الأحداث يتجه من 
خ��ال القراآن اإلى هذا ال�اقع يف �صاحتن��ا الداخلية وجتاه العدو، 
عل��ى قاعدة عن على الق��راآن وعن على الأح��داث، هذه القاعدة 
املهم��ة جدا ت�صنع وعيا عاليا يف واقع الأمة، ت�صاعد على �صناعة 

ح�صان��ة كب��رية يف ال�صاح��ة الداخلي��ة لاأمة، وعل��ى اإيجاد دافع 
وحاف��ز كب��ري نح��� حتم��ل امل�ص�ؤولية، وه��ذان اجلانب��ان اأهم ما 

حتتاج اإليهما الأمة، وعي وم�ص�ؤولية.
القراآن الكرمي ل ي�صاهيه ول ي�صاويه اأي �صيء اآخر يف �صناعة 
ال�ع��ي، ول ي�صاوي��ه ول ي�صاهي��ه اأي �ص��يء اآخ��ر يف �صناع��ة 
امل�ص�ؤولي��ة، يف تر�صي��خ الإح�صا�س بامل�ص�ؤولي��ة، ويف اإيجاد دافع 
كب��ري، لتحم��ل امل�ص�ؤولي��ة والتح��رك يف الت�صدي له��ذه الأخطار 
والتحديات، واإذا ت�فر ال�عي الكبري لاأمة، وحتلت بهذا ال�عي، 
وحمل��ت الإح�صا���س الكب��ري بامل�ص�ؤولي��ة، وت�فر الداف��ع الكبري 
للتح��رك يف م�اجهة هذه التحديات والأخط��ار، ت�فرت لاأمة اأهم 
ع�امل الق�ة التي حتتاج اإليها للت�صدي لهذا اخلطر الكبري، وهذا 
م��ا نحتاج اإليه ب�صكل كبري، وهذا من اأهم الإيجابيات يف امل�صروع 

القراآين.
املق��ام ل يت�صع للحديث عن امل��ص���ع ب�صكل كبري، يبقى لنا 
اأن نق���ل اأننا الي���م بربكة هذا امل�صروع القراآين وبالرغم من كل 
م��ا واجه هذا امل�ص��روع القراآين م��ن ي�مه الأول م��ن ا�صتهداف 
كب��ري جدا من ي�م��ه الأول وه� بداأ بطريق��ة �صليمة و�صحيحة 
ومل يك��ن هناك ما يربر ل لل�صلطة يف بلدن��ا ول للق�ى الإقليمية 
التي وقفت معها �صد هذا امل�صروع القراآين مل يكن هناك ما يربر 
له��م ذلك ال�صتهداف مثا بداأت م�صريتن��ا القراآنية العظيمة من 
خ��الل ن�ضاط �ضلم��ي طبيعي يف �إط��ار ما ي�ضمح ب��ه �لد�ضتور يف 
بلدن��ا والقان���ن ال��ذي كان يكف��ل حرية 
�لتح��رك �ل�ضلم��ي حرية �لتعب��ر ن�ضاط 
كب��ري ت�ع�ي من خ��ال الق��راآن الكرمي 
من خ��ال الثقافة القراآني��ة وت�صحيحي 
ي�صحح الكثري من املفاهيم املغل�طة لأن 
وراء ما و�صلت اإليه اأمتنا الإ�صامية من 
�ضق��وط و�نحطاط و�ضع��ف وخلل كبر 
جدا وتخلف كبري ج��دا وتفرق كبري كل 
م�ص��اكل هذه الأمة م��ا و�صلت الأمة اإلى 
ما و�صلت اإليه من �صعف و�صتات وفرقة 
وتخل��ف اإل خللل ثقايف قناع��ات مفاهيم 
اأف��كار اأو�صلت الأمة اإلى ما و�صلت اإليه 
مل تكن اأمتنا الإ�صامية هكذا اأمة �صعيفة 
م��ن اأول حلظ��ة ل.. كان��ت يف ي���م م��ن 
الأيام اأم��ة عظيمة كب��رية ق�ية �صقطت 
و�ل�ضع��ف  �ل�ضق��وط  نح��و  و�جته��ت 
وال�صت��ات ي�م اإثر ي�م حتى و�صلت اإلى 
م��ا و�صل��ت اإلي��ه وو�صلت به��ا حمطات 
ال�صتعم��ار  م��ن  معروف��ة  التاري��خ  يف 
وال�صتهداف الأجنبي، ولكن امل�صكلة يف 
الأ�صا���س م�صكلة ثقافي��ة م�صكلة مفاهيم 
قناع��ات ت�ص�رات اأف��كار الإن�صان دائما 
يف م�اقف��ه يف �صيا�صات��ه يف ت�صرفاته ه� 
ينطل��ق من قناعات ومفاهي��م واأفكار اإن 
كان��ت �صحيح��ة اجت��ه ب�ص��كل �صحيح 
اإن كان��ت فعال��ة اجت��ه ب�صكل فع��ال اإن 
كانت �صيئ��ة و �صلبية كان��ت النتيجة يف 
ت�صرفات��ه يف اجتاه��ه يف احلي��اة عل��ى 
�ص�ئه��ا نتيجة لها ثمرة له��ا، فامل�صروع 
القراآين يف م�صريتن��ا القراآنية بداأ بحركة 
�صحيح��ة طبيعية �صليمة يق��دم الثقافة 
القراآنية بطريق��ة ت�ع�ية هتاف ب�صعار 
يح�ص��ن ال�صاحة من الداخل من العمالة 
لأمري��كا واإ�صرائي��ل ويعل��ن ع��ن م�قف 
حي���ي فاع��ل يف ال��رباءة م��ن اأمري��كا 
واإ�صرائي��ل ويع��رب عن نب���س عن حياة 
ع��ن وج�د عن ح�ص���ر عن م�قف جتاه 
يج��ذر  واإ�صرائي��ل،  اأمري��كا  تفعل��ه  م��ا 
ال�ع��ي باخلطر الأمريك��ي والإ�صرائيلي 
وامل�ق��ف والتحم��ل للم�ص�ؤولي��ة، يربط 
الأم��ة بق�صاياه��ا الك��ربى الت��ي ي�صعى 
الآخ��رون اإل��ى اإبعاده��ا عنه��ا مثلما ه� 
احل��ال بالن�صب��ة للق�صي��ة الفل�صطيني��ة 
واملقد�صات اإلى اآخرة، ل يت�صع احلديث 
لذل��ك ولكن ووج��ه بح��رب �صر�صة جدا 
�صدي��دة  ع��داوة  تل��� ح��روب  ح��روب 
حم��ات رهيبة م��ن الت�صلي��ل الإعامي 
والكي��د ال�صيا�ص��ي عملي��ة ت�ص�ي��ه غ��ري م�صب�ق��ة، ول اأع��رف 
م�صروع��ا يف ال�صاح��ة الإ�صامي��ة ويف املنطق��ة العربي��ة ووجه 
بع��داوة �صدي��دة وبحمات رهيب��ة وبعداء كب��ري وبا�صتهداف 
ع�صك��ري وا�صته��داف بكل اأ�ص��كال ال�صته��داف مثلم��ا واجهته 
هذه امل�ص��رية القراآني��ة وبالرغم من م�صت���ى ال�صت�صعاف اإل 
اأن ه��ذا امل�ص��روع حمل اأ�صباب البقاء والنم��اء فتعاظم وتنامى 

وق���ي وا�صتد بق��در ما ح�رب وبق��در ما ووج��ه وهاه� الي�م 
حا�صر يف ال�صاح��ة الإ�صامية ح�ص�ره الق���ي ح�ص�ره املميز 
يحم��ل اإرادة اخل��ري جتاه اأبناء كل الأمة يرتب��ط بق�صايا الأمة 
الك��ربى مي��د يد اخلري وين��ادي ب�ح��دة اأبناء ه��ذه الأمة كلها 
واعت�صامه��ا بحبل اهلل جميع��ا، يتحرك من خال الكلمة ال�ص�اء 
واملحق��ة و�صاعد يف ت�صكيل ن�اة �صلب��ة يف �صاحتنا الداخلية يف 
اليمن عندما اأتى هذا العدوان مل ياأتي ونحن يف حالة من الغفلة 
ويف حال��ة ن�م اأتى هذا العدوان على بلدن��ا وهناك اأمة متيقظة 
داخ��ل هذا البل��د اأمة حتمل ال�عي اأمة تتحل��ى بامل�ص�ؤولية اأمة 
تثقف��ت بثقافة القراآن واكت�صبت منها الن�ر وال�عي والب�صرية 
وحملت منها اأعظم اإرادة يف ال�صم�د والثبات والت�صدي للعدو 
وامل�اجه��ة للتحديات والأخطار والت��ف معها بقية الأحرار من 
اأبناء �صعبنا اليمني العظيم والي�م م�صروعنا القراآين وم�صريتنا 
القراآني��ة م�صتم��رة يف الطري��ق اأربع��ة ع�صر عاما م��ن احلروب 
املت�الية وامل�صتمرة والهجمات الإعامية مل تتمكن من الق�صاء 
عل��ى امل�صروع الق��راآين ازداد تاألقا وعظم وت��ص��ع وانت�صر لأنه 
يلبي �صرورة اأولئك كما قلت الذين اأرادوا اأن يدجن�نا لأمريكا 
واإ�صرائي��ل ولعم��اء اأمري��كا واإ�صرائيل اكت�صف�ا ه��م ات�صح�ا 
ه��م اأنهم هم املخطئ�ن من كان�ا ي��رون م�قفهم ه� احلكمة ه� 
ال�ص�اب ه� الت�صرف ال�صحيح ات�صح اأن م�قفهم ه� اخلاطئ 
ب��كل ما تعنيه الكلمة، لن يجدي الي�م اأمتنا اإل اأن حتمل ال�عي 

واأن تتحل��ى بامل�ص�ؤولية ولن يك�ن لها 
اأي م�ص��در ي�صن��ع لها ال�ع��ي ي�صاوي 
الق��راآن الك��رمي ول اأي م�ص��در تتحلى 
م��ن خاله بامل�ص�ؤولية ويعطيها الدافع 
العظيم الذي تتحمل من خاله م�صت�ى 
كاف��ة  م�صت���ى  وت�اج��ه  التحدي��ات 
الأخط��ار مثلما ه� الق��راآن الكرمي وه� 

الذي ين�صجم مع ه�يتها الإ�صامية.
الي���م نحن يف م�اجهة ه��ذا العدوان 
ننطلق من ه��ذا املنطلق ن��رى اإيجابيته 
ثمرته العظيم��ة والكبرية واملهمة جدا، 
ون��رى اأي�ص��ا اأنه ل ي��زال ي�صاعدنا على 
اأن نبن��ي واقعنا اأكث فاأك��ث فاأكث هذه 
جمل��ة خمت�ص��رة ع��ن امل��ص���ع الذي 
نتح��دث عن��ه به��ذه املنا�صبة يبق��ى لنا 
اأن نتح��دث باخت�صار كب��ري عن املرحلة 
الراهنة فيما يتعلق بالعدوان الأمريكي 

ال�صع�دي على بلدنا.
 ع��دوان يتج��ه ب�ص��كل وا�ص��ح نح��� 
الت�صعيد لديه م�صاراته الع�صكرية التي 
يهدف اإل��ى الت�صعيد ب�صكل كبري بالذات 
فيما يتعل��ق بال�صاحل واحلدود وبع�س 
املحافظ��ات احلم��د هلل رب العامل��ن اأن 
القدرة ال�صاروخية واأي�صا القدرة فيما 
يتعلق بتفعيل الطائ��رات امل�صرية باتت 
وا�صحة الي�م اأك��ث من اأي وقت م�صى 
هذا ميث��ل اإحباط��ا لهذا الع��دوان الذي 
ق��ال يف اأول ليل��ة من عدوان��ه قبل ثاث 
�صن�ات اأن��ه قد جنح يف �ص��رب قدراتنا 
الع�صكري��ة يف ه��ذا البلد واأنه��ا اأ�صيبت 

بال�صلل التام وخا�س اأ�صبح مطمئنا.
ا�صتم��ر  كلم��ا  الع�صكري��ة  قدراتن��ا   
الع��دوان تتعاظ��م وتكرب وتتط���ر هذا 
ال��ذي يجب اأن يعيه تعيه ق�ى العدوان 
جي��دا اأن تعي��ه جي��دا اأن��ه كلم��ا ا�صتمر 
العدوان فليتاأكدوا اأن قدراتنا الع�صكرية 
ه��ي اإل��ى مزي��د م��ن التط���ر اإل��ى مزيد 
اأي�ص��ا من الرتقاء اإل��ى مزيد من الزخم 
ال�ص�اريخ البالي�صتية الي�م يف حالة من 
الزخم امل�صتمر امل�صتمر يف املا�صي كانت 
عل��ى م�صت�ى ال�صه��ر واأحيانا باأكث من 
�صهرين ثاثة الي���م كل اأ�صب�ع الق�صف 
هلل،  واحلم��د  البالي�صتي��ة  بال�ص�اري��خ 
الطائرات امل�ص��رية اإنتاجها املحلي على 
نح���ا جي��د وم�صتم��ر و�صتفع��ل ب�ص��كل 
كب��ري هذا حقن��ا الطبيع��ي يف الدفاع عن 
اأنف�صن��ا ودفاع��اً عن بلدن��ا ويف م�اجهة 

ع��دوان علينا بغري حق ع��دوان اأجنبي بغري حق على بلد م�صتقل 
ح��ر ه� اليمن ولن ناأل�ا جه��دا يف تط�ير هذه القدرات اإن �صاء اهلل 
ويف تفعيلها حت��ى تك�ن فعالة ب�صكل كبري يف ال�صتهداف ون�عية 
اإن �ص��اء اهلل يف ال�صته��داف مب��ا يحقق الردع املاأم���ل اإن �صاء اهلل 

وهدفنا ه� دفع هذا العدوان عن بلدنا.
 املطل�ب عل��ى م�صت�ى اجلبهات من �صعبنا العزيز ال�صتمرار 

يف علمية التجنيد الر�صمي التجاوب الكبري مع عملية التجنيد لأننا 
ن��رى الي�م يا �صعبنا العزيز م��ا اآل اإليه احلال يف املناطق املحتلة 
هناك ما يكفي يف اأن يدفعنا اإلى اأق�صى حد للت�صدي لهذا العدوان 
احت��ال هناك ب�ص��كل وا�ص��ح يف كل ممار�صات��ه الإجرامية و�صل 
اإل��ى درجة انتهاك الأعرا�س و�صل اإلى درج��ة انتهاك الأعرا�س، 
ح��الت الغت�ص��اب للن�ص��اء مثلم��ا ح�صلت يف اخل�خ��ة ح�صلت 
قب��ل ذل��ك يف املخ��ا وح�صل��ت قبل ذل��ك وحت�ص��ل ب�ص��كل م�صتمر 
يف املحافظ��ات اجلن�بي��ة وهن��اك بع���س الإخ���ة يف املحافظ��ات 
اجلن�بي��ة حتدث���ا عن ه��ذا وحتدث�ا عن ق�ص���س وعن حكايات 
م�ؤمل��ة جدا وعن جرائم م�ؤملة جدا وم�ؤ�صفة جدا، العر�س اليمني 
م�صتب��اح م��ن ل يغتار لذلك من ل يغ�صب لذل��ك من ل ينفعل لذلك 
اأ�صبح دي�ثا يف م�صطلح ال�صرع الإ�صامي من ل يبايل حتى عندما 
ينتهك العر�س عندما ينتهك عر�صه وعر�س كل مينية ه� عر�صك 
ي��ا كل ميني ويا كل م�صلم، اإذا اأن��ت والأعداء ينتهك�ن الأعرا�س 
ويغت�صب���ن الن�ص��اء ويغت�صب�ن الأطفال مثلم��ا ح�صل يف حي�س 
اغت�صاب لطفل هناك من ل يغ�صب من ل ينفعل فه� من قد ذهبت 
نخ�ت��ه واإن�صانيت��ه ومروءت��ه وغريت��ه واأ�صب��ح دي�ث��ا اأ�صبح 
اإن�صان��ا تافها ل يحمل اأي قيمة ول اأي �صرف ول مثقال ذرة ل من 
قبيل��ة ول من �صرف ول م��ن وطنية ولاأ�صف البع�س ظهروا على 
ه��ذا النح�، البع�س م��ن املرتزقة ظهروا على ه��ذا النح� يقف�ن 
م��ع املعتدي وي��ربرون له حت��ى جرائ��م الغت�ص��اب ويب�صط�ن 
امل�صاأل��ة ويه�ن�نه��ا لي�ص��ت �صهلة لي�صت 
ب�صيط��ة هذا ه� ال�صيء ال��ذي يح�صل يف 

ظل الحتال.
 الحت��ال معن��اه اأن تخ�ص��ر حريت��ك 
اأر�ص��ك  تخ�ص��ر  اأن  معن��اه  الحت��ال 
الحت��ال معن��اه ان تخ�ص��ر عر�ص��ك اأن 
ت�صتباح كرامتك ل يظن النا�س اأن م�صاألة
الحتال �ص��يء طبيعي ل الحتال ل 
يبقى حرية ل يبقى كرامة ل يبقى اأر�س 
ل يبق��ى عر���س ت�صب��ح اأنت عب��دا لذلك 
املحت��ل الأجنب��ي واأر�ص��ك وثرواتك له 
ق�اعد ع�صكرية ينهب ما ي�صاء منها ياأخذ 

ما يريد منها.
 الي�م املن�صاآت النفطية يف ح�صرم�ت 
واملن�صاآت النفطية يف �صب�ة من امل�صيطر 
عليه��ا األي���س ه��� الإمارات��ي اأولي�س ه� 
الي���م من ي�صعى لت�صغيله��ا وال�صتغال 
له��ا ثم تك���ن اأنت كم�اط��ن ميني يف تلك 
املناطق على الهام�س على الهام�س ميكن 
اأن يعطي��ك البع���س من امل��ال لكن مقابل 
م��اذا اأن تبي��ع من��ه نف�ص��ك اأن تبيع منه 
نف�ص��ك هذه عملية ا�صتعب��اد ه� ي�صريك 
ت�صب��ح ل��ه عب��دا وتذه��ب اإل��ى املي��دان 
لتقات��ل وتفدي��ه ت�صع��ى اأن��ت لت�صح��ي 
بنف�صك فتقت��ل ليتمكن من تثبيت احتاله 
ولتمكن اأنت بت�صحيت��ك يف �صبيله متكنه 
من ال�صيطرة عل��ى بلدك هناك غباء اأكث 
م��ن ه��ذا هن��اك خ�ص��ارة اأفدح م��ن هذه 
اخل�ص��ارة ل اأم��ر ف�صي��ع وم�ؤ�ص��ف جدا 
فنح��ن الي���م ن�اج��ه ه��ذا الغ��زو وهذا 
الحت��ال الذي ميته��ن العر�س وميتهن 
الكرامة ويغت�صب الن�صاء لنحمي اأنف�صنا 
لنحم��ي اأعرا�صنا لنحم��ي �صرفنا لنحمي 
كرامتنا ل� مل نفعل نك�ن ل �صيء نك�ن ل 
�ص��يء ل نحكي ع��ن اأنف�صنا ل بكرامة ول 
ب�طنية ول بقبيلة ول باإ�صام ول ب�صيء 
فمطل���ٌب الي���م منا اأن نك���ن اأكث وعيا 
واأعظ��م ثبات��ا واأك��ث عزم��ا يف الت�صدي 
لهذا الع��دوان واأن يتح��رك ال�صباب اإلى 
اجلبهات مل�اجهة ق�ى الغزو والحتال 
التي ترتكب ي�ميا اأب�صع اجلرائم كل ي�م 
وه��ي تقتل الأطف��ال والن�ص��اء ل نحتاج 
اإل��ى الت��صيح كل �صيء وا�صح كل �صيء 
وا�ص��ح وكلن��ا يع��رف م��اذا تفعل��ه تلك 
الق���ى املعتدية وماهي اأهدافها لن يبقى 
اإل اأن نتحمل امل�ص�ؤولية واأن نتحرك بجد 
ول يت�صع ال�قت للكث��ري من الكام ح�ل 
بقية امل�ا�صيع ميكن اأن نتحدث عنها يف كلمات قادمة اإن �صاء اهلل.
اآمل اإن �صاء اهلل اأن يك�ن هناك زخم كبري يف التح�صيد للجبهات 
يف التجنيد للدفاع عن اأنف�صنا عن كرامتنا عن اأعرا�صنا عن اأر�صنا 
ع��ن �صرفنا واأ�صاأل اهلل �صبحانه وتعالى اأن يرحم �صهداءنا الأبرار 
اأن ي�صف��ي جرحانا واأن يفرج عن اأ�صرانا واأن ين�صرنا بن�صرة اإنه 

�صميع الدعاء وال�صام عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

فـــي  االغــــــــتــــــــصــــــــاب  حــــــــــــــاالت   ■
وحتصل  حصلت  احملتلة  املناطق 
بشكل مستمر وهــذا ما حتدث به 

بعض أبناء هذه احملافظات

سهًا  ليس  العرض  انتهاك   ■
وليس بسيطًا

تخسر  أن  االحــــتــــال  مــعــنــى   ■
أرضــــــــــــــك وعـــــــــرضـــــــــك وتـــــســـــتـــــبـــــاح 

كرامتك

تــصــبــح  أن  يــعــنــي  االحــــتــــال   ■
عـــبـــدًا لـــه وتــصــبــح أرضــــك قــواعــد 

عسكرية له

فـــي  الــــنــــفــــطــــيــــة  املــــــنــــــشــــــآت   ■
ويستفيد  عليها  يسيطر  اجلنوب 

منها االحتال اإلماراتي

شرفنا  لنحمي  نتحرك  لم  ■ إذا 
وكرامتنا فنحن ال شيء

وعيًا  أكثر  نكون  أن  ■ املطلوب 
وثـــبـــاتـــًا وأن يــتــحــرك الــشــبــاب إلــى 

اجلبهات ملواجهة العدوان

احملــتــلــة  احملــــافــــظــــات  ■ وضـــــع 
اجلــــمــــيــــع  يــــــتــــــحــــــرك  ألن  يـــــكـــــفـــــي 

ملواجهة العدوان

حتركها  منع  هدفه  األمة  ■ تقسيم 
بــشــكــل واحــــــد واإلبـــــقـــــاء عــلــيــهــا مـــجـــزأة 

لُيقضى عليها

يــتــعــلــق  األمــــــة  أمــــــام  كــبــيــر  ■ ســــــؤال 
مبصير القرآن من واقعها؟

■ هل يعقل أال يشتمل القرآن على ما 
يفيد األمة لتغيير واقعها إلى أفضل؟

■ أهم ما حتتاجه األمة في مواجهة 
األعداء هو حتصني الساحة الداخلية

حتمل  أن  إال  أمتنا  اليوم  يجِد  لن   ■
الوعي وتتحمل املسؤولية

الوعي  لها  يقدم  لأمة  مصدر  ال   ■
ومينحها الدافع إال القرآن

في  التصعيد  إلى  يسعى  ■ العدوان 
الساحل وفي احلدود

القدرة  من  محبطة  العدوان  ■ قوى 
الصاروخية وتفعيل الطائرات املسيرة

وعلى  تتطور  العسكرية  قدراتنا   ■
العدو أن يعي ذلك

هو  محليًا  املسيرة  الطائرات  ■ انتاج 
تفعيلها  على  وسنعمل  لنا  طبيعي  حــق 

بشكل كبير ونوعي

■ حاالت اغتصاب وانتهاك أعراض في احملافظات احملتلة، ومن لم ينهض ويغضب ملواجهة ذلك فهو فاقد الكرامة واحلرية وأصبح في عرف الشرع ديوثًا
والنماء البقاء  أسباب  حمل  مشروع  لكنه  القرآني،  املشروع  هو  كما  معادية  حلملة  تعرض  واإلسامية  العربية  الساحة  في  مشروعًا  أعرف  ■ ال 
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ل��ن اأ�صتطي��ع اأن اأ�صرد ثم��ار ومكا�صب امل�صروع 
الق��راآين مهم��ا اأوج��زت ول��ن اأ�صتطي��ع اأن اأح�صي 
نعم��ة وعظمة ما قدمه ال�صهي��د القائد من احلل�ل 

وماعال��ج ب��ه م��ن ال�صكالي��ات يف ه��ذه العجال��ة 
وعلى اأ�صطر حم��دودة اإل اأنني �صاأكتب عن ال�عي 
ال��ذي قدم��ه م��ن خ��ال الق��راآن الك��رمي يف مرحلة 
كان��ت الم��ة يف اأم�س احلاجة مل��ن يب�صرها وين�ر 
طريقه��ا ويعطيها روؤية ت�صتب�ص��ر بها يف حالك تلك 
الظلم��ات اأمام ق��درة وفاعلية اعدائه��ا يف التلبي�س 
والتدلي���س وتزييف احلقائ��ق والت�صليل واخلداع 
والق��راآن الك��رمي ي�ؤكد ذل��ك بق�ل��ه يلب�ص�ن احلق 
بالباطل والذين حترك�ا  بتلك القدرات وامل�ؤهات 
ووظف�ه��ا ل�صتغ��ال الم��ة وتط�يعه��ا خلدمت��ه  

واخراقها يف �صتى املجالت.
ويف املقاب��ل كان هنالك حالة م��ن الغباء واجلهل 
والعمى وال�صطحية بن ابناء المة الإ�صامية مما 
�صكل��ت بيئ��ة خ�صبه لتنفي��ذ م�ؤامراته��م وحتقيق 
اهدافه��م وكان��ت عام��ا م�صجع��ا له��م فه��م يرون 
ال�صاحة ال�صامية مفت�حة وغري حم�صنة بال�عي 
والقي��م وبالفع��ل ا�صتطاع���ا ان ي�صتغل�ه��ا ا�ص�ء 

ا�صتغال ول زال�ا.
وق��د كان ال�صهي��د القائ��د يرق��ب تل��ك الح��داث 

بنظرة قراآنية ويقيمها ويعي خط�رتها.
وعندم��ا حت��رك كان نعم��ة عظيمة مب��ا قدم من 
خال القران الكرمي من وعي وب�صائر وحل�ل لامه 
حتى تخرج من حال��ة التيه والعمى وتتح�صن من 

�ل�ضقوط يف م�ضاريع �لعد�ء
فقدم لها ال�عي الكايف عن احلل�ل وعن الحداث 
وعن العدو وعرفها بعدوه��ا احلقيقي الذي حدده 
اهلل تعال��ى يف الق��ران الك��رمي بق�له )لتج��دن ا�صد 
النا�س عداوة للذين امن�ا اليه�د والذين ا�صرك�ا(
وكان��ت هذه نعم��ة كربى حتى ل تبق��ى امل�صاألة 
بي��د المري او امللك اأو الزعي��م الفاين واأن ل ترك 
لباح��ث او ملرك��ز درا�ص��ات هن��ا او هن��اك فاهلل ه� 
املعني بتحديد اعدائنا وبهذا واجه حالة ت�صليلية 
خط��رية ت�صته��دف النا���س وت�جهه��م ال��ى اعداء 
وهمي��ن وجه��ات اأخ��رى ميث��ل العداء له��ا خدمة 
للع��دو احلقيق��ي.. كم��ا �صخ���س ال�اق��ع ر�ص�ان 

اهلل علي��ه وقيمه وعالج حالة م��ن ال�صطحية يف فهم 
الح��داث فهناك م��ن كان يراه��ا انها احداث��ا اآنية 
تنته��ي بعد فرة ق�ص��رية فالبع�س يفكر انهم فقط 
يريدوا حترير و�صيت�قف���ن وكان غياب ال�عي يف 
فهم ال�اقع ي�ؤثر على حالة اجله�زية وال�صتعداد 
ويفقده��ا اه��م عنا�صر الق���ة ..  النعم��ة الخرى 
ان��ه مل يكتف��ي بان يعطي��ك روؤي��ة تقييمي��ة للعدو 
ولل�اقع فقط فت�صبح كاملحلل تق�ل هذا عدو وهذا 
�صدي��ق بل ق��دم اي�صا احلل���ل واملنهجي��ات التي 
تتحرك وفقه��ا لت�اجه هذا العدو مبا يف ذلك حتمل 
امل�ص�ؤولي��ة والبن��اء ل�اقعه��ا املر ه��ل واخلروج 
م��ن حال��ة ال�صعف والعج��ز الى م�صت���ى امل�قف 
وم�اجه��ة التحدي��ات. وكانت هذه نعم��ة لن فيها 
م��ا يلب��ي حاجة ما�صة لام��ه ويام�س ال��داء الذي 
تعانيه وتكت�صف العدو الذي ينخر ج�صدها ويدمر 
ق�امه��ا وهن��ا ن��درك حكم��ة اهلل تعال��ى ورحمت��ه 
لعباده انه ل يركهم هما دون ان يقدم لها ا�صباب 
اخلا�س والفرج وفق �صنته يف هدايته لعباده التي 

م��ن خاله��ا يقدم  م��ن يب�صرهم وين�ره��م ويك�ن 
حجة هلل عليهم.

ولاأ�صف كانت حالة الاوعي قد جتذرت وتاأثرت 
بغي��اب القيم والراجع فيها وكان البديل لديها ه� 

طغيان اجلهل وامل�صلحة.
 فق�ب��ل ذلك امل�صروع مب�اجهة �صر�صة من الي�م 
الول واأطلق��ت عليه احكاما غري من�صفة ودعايات 
ظامل��ة وحاول�ا ان يقدم�ه انه ه��� امل�صكلة ولي�س 

حا.
 م��ع ان��ه ل مربر مل��ا عمل���ه �صد ه��ذا امل�صروع 
فه��� ينادي بق�صايا المة ويقدم القران الذي ميثل 
اله�ي��ة اجلامعة فاهم تفهم���ه ول هم ترك�ه ول 

هم جاءوا بالبديل املجدي.
والي���م وبحمد اهلل تعال��ى انك�صف ذلك التزييف 
وات�ص��ح مكمن اخللل واين ه��ي امل�صكلة احلقيقية 
فق��د اثب��ت ال�اق��ع ان امل�ص��روع الق��راين ه� احلل 
ال�حي��د لام��ة والب�صري��ة كلها وان��ه كان بت�فيق 
اهلل ورحمت��ه لن��ا قبل غرينا وهاه���  الي�م ال�حيد 

الذي يداف��ع عن عر�س وار���س اليمنين ويتبنى 
هم���م وق�صايا الم��ة الكربى رغ��م عمق اجلراح 
وق��د اثبت ال�اقع ان ال�صهي��د القائد عندما حترك 
كان حمق��ا وع��ادل ل باغي��ا ول منحرف��ا عن نهج 
احل��ق وان هذا ه� ما تقت�صي��ه الظروف وتتطلبه 
املرحل��ة وحتتاج��ه الم��ه والي���م نق���ل لولئك 
الذي��ن جتاهل���ه وتخاذل�ا عنه وثبط���ا الخرين 
وللذين اتخذوا منه م�اق��ف ميدانية وعدائية اين 
هي م�صاريعكم البناءة ؟ وماذا قدمتم لليمن �صابقا 
وحا�صرا �ص�ى الدمار والنهب وا�صعاف وحتطيم 
ق���اه وانتم الي���م تقاتل�ن مع م��ن يحتله وينتهك 
اعرا���س ابن��اءه اين هي ق�صايا الم��ة يف احزابكم 
وم�صاريعك��م؟ األ�صتم الي���م تتحرك�ن حتت مظلة 

من يطبع مع اإ�صرائيل؟.
اأي��ن ال�صع��ارات الت��ي كنتم تطلق�نه��ا يف الدفاع 
عن اجلمه�ري��ة هاهي ملكيتكم ت�صرب جمه�ريتنا 

اليمنية؟
 اإن املي��دان ه��� اأك��رب مدر�صة والدرو���س الي�م 
كث��رية وحال��ة ال�صطحي��ة والعم��ى قد ول��ت ولن 
تع���د وبف�ص��ل اهلل وف�صل هذا امل�ص��روع لن نك�ن 
خمدوعن بكم فقد نباأنا اهلل من اخباركم و�صام اهلل 

على �صهيدنا وجميع ال�صهداء العظماء على دربه.

يف كلمت��ه التي القاه��ا ع�صر هذا الي���م مبنا�صبة 
الذك��رى ال�صن�ي��ة ل�صت�صه��اد ال�صي��د ح�ص��ن ب��در 
الدي��ن احل�ثي، اأكد قائ��د حركة اأن�ص��ار اهلل ال�صيد 
عبد املل��ك بدر الدي��ن احل�ثي اأن امل�ص��روع القراآين 
ال��ذي ق��اده ال�صهي��د ح�ص��ن ه��� م�ص��روع م�اجهة 
وت�ص��د وا�صتنها���س لاأمة، مرتك��زه ال�عي بالدور 
الأم��ة  له��ذه  ي��راد  الأمريك��ي والإ�صرائيل��ي، وم��ا 
واملنطقة العربية ب�صكل خا�س من خن�ع وا�صتاب 
وا�صتعب��اد وا�صتغ��ال لاأر�س، وانته��اك للعر�س، 

وا�صتحمار.
لي�ص��ت امل�صاأل��ة نظري��ة م�ؤام��رة فح�ص��ب لكنه��ا 
وعين��ا  ت�صته��دف  غربي��ة  وا�صراتيجي��ة  خمط��ط 

واأر�صنا وثرواتنا.
وه��� خمط��ط ل��ه و�صائل��ه واأدوات��ه، وذرائع��ه 
 ١١ واأح��داث  للقاع��دة  �صناعت��ه  منه��ا  متع��ددة 
�صبتم��رب اإل��ى غ��زو اأفغان�صتان وغزو الع��راق، اإلى 
تنظي��م الدولة الإ�صامية، واإ�صعال الفنت واحلرائق 
والث�رة العاملية امل�صادة بغر�س تفتيت املجتمعات 
العربي��ة وا�صتخ��دام اأ�صالي��ب �صيطاني��ة لتحقي��ق 
ه��ذه الأهداف، ومن ذلك اخ��راق الأمة عرب عن�ان 

" وغريه. الإرهاب  "مكافحة 
وحكاي��ة القاع��دة مماثل��ة ل�صناع��ة ه�لي�دي��ة 
يف حديثه��ا ع��ن مط��اردة عنا�صر للقاع��دة وحتديد 
عدده��م هنا وهن��اك واحتمالية وج�ده��م هنا هناك 
حتدي��د الأدوار والأ�صخا���س، والأنظم��ة يف م�صهد 
تدي��ره املخاب��رات الأمريكي��ة وبا�صتحم��ار للعق��ل 

وا�صت��اب لل�عي من اأج��ل تهيئة الظ��روف لإن�صاء 
تنظيمات بحجم دول مثل تنظيم الدولة ال�صامية، 
كذريع��ة اأرادوا له��ا اأن تكرب، واأن تك���ن ه�ل كبري 
يف واق��ع الأم��ة ليك�ن تدخل الأمري��كان و�صيطرتهم 
وا�صتعماره��م املبا�صر بعد اأن تك�ن الأمة قد اأنهكت 

فيما بينها.
ب��اأدوات واأنظم��ة تعم��ل بال�كال��ة ع��ن الغ��رب 
واإ�صرائي��ل، فتعف��ى اأمري��كا م��ن كلف��ة الت�صحيات 

اجل�صدية واملادية.
م��ن هن��ا كان امل�ص��روع الق��راآين لل�صهي��د ال�صي��د 
ح�صن بدر الدي��ن احل�ثي وعي ا�صتباقي مبا يحاك 
لهذه الأمة من خمطط��ات وم�صاريع، وحن اأراد اأن 
ي�اجههم �صلميا بت�صحيح املفاهيم، واإحياء الثقافة 
القراآني��ة واجه���ه با�صتنف��ار ماكينة القت��ل بجميع 
اأن���اع الأ�صلح��ة ب��را وبح��را وج���ا، وا�صتخدم�ا 
اخلادع��ة  والأفاع��ي  الأمريك��ي  الإ�ص��ام  م�صاي��خ 
والتحج��ر الدين��ي واحلمقى املتظاهري��ن بالقدا�صة 
يف م�اجهة الإ�صام املحمدي الأ�صيل بح�صب تعبري 

الإمام اخلميني.
اأدواته��م  والإ�صرائيلي���ن  الأمريكي���ن  ي�ظ��ف 
ع�صكريا و�صيا�صيا وثقافيا واإعاميا، اأفرادا واأحزابا 
وكيانات ومنظمات، بح�صب كلمة قائد حركة اأن�صار 
اهلل ال�صي��د عبد امللك بدر الدين احل�ثي، ويختلق�ن 
اأن  طامل��ا  كلف��ة  دون  وي�صتثمرونه��ا،  التناق�ص��ات 
وكاءه��م باملنطق��ة ه��م من يدفع���ن الفات���رة من 

ثروات ودماء الأمة العربية.

من هنا فاإن امل�ص��روع القراآين يف م�اجهة املخطط 
الغرب��ي ب�ص��كل ع��ام والأمريك��ي الإ�صرائيلي ب�صكل 
خا�س –م�صروع �صرورة وانعتاق من ربقة الغفلة 

وال�صتحمار وال�صتعباد.
م�ض��روع �ضناع��ة �أم��ة تع��ي حتدياته��ا، ونقاط 

الق�ة وال�صعف لدى العدو ولديها يف اآن .
حترك امل�ص��روع القراآين الذي قاده ال�صهيد ال�صيد 
ح�ص��ن حام��ا ه��م الأم��ة باأكمله��ا، باأف��ق يدح���س 
الطائفي��ة واملذهبية واملناطقية، اأف��ق بحجم الأمة 
و�صع��ة طم�حها وتعدد قدراتها واإمكانياتها، لتك�ن 
اأمة �صه�د ووج�د ح�ص��اري ل اأمة متزقها الأه�اء 

واله�يات القاتلة.
فالقراآن بح�صب كلم��ة ال�صيد عبد امللك بدر الدين 
احل�ثي ه� ح�صن هذه الأمة، و�صعار حركة اأن�صار 
اهلل يف م�اجه��ة اأمري��كا واإ�صرائي��ل حتذي��ر وتنبيه 
وحتدي��د لطبيع��ة الع��دو، واإع��ادة بن��اء للمفاهيم 

وامل�صطلحات.
لق��د اخت��ار الع��دو اأن ي�اج��ه امل�ص��روع الق��راآين 
باحلرب طيل��ة ١4عاما لكن امل�ص��روع القراآين ازداد 
ق�ة و�صعة لأنه يلبي �صرورة وج�دية لهذه الأمة.

العدو ي�صري نح��� الت�صعيد اأكث وقدراتنا تزداد 
تط�را ويت�صع مداها.

ول  اأر���س  ول  حري��ة  تبق��ى  ل  الحت��ال  م��ع 
عر���س ول كرام��ة، وله��ذا ف��اإن امل�اجه��ة ال�صاملة 
وب��كل ال��صائ��ل والإمكان��ات واجب��ا ب��كل ال�صرائع 

والأعراف.

الشهيد القائد: مشروع وسالح فتاك يقض مضاجع قادة العدوان!
جمـــــــــــــــــــــــال محمــــــــــــــد األشـــــــــــــول 

يف الذك��رى ال�صن�ي��ة ل�صت�صه��اد ال�صهي��د القائد ال�صيد ح�صن بدر الدي��ن احل�ثي التي تاأتي هذا الع��ام مع دخ�ل العدوان 
الأمريك��ي ال�صع���دي الإماراتي العاملي عل��ى اليمن عامه الرابع ي�اج��ه ال�صعب اليمني بتحٍد و�صم���د وثبات ميني منقطع 
النظ��ري، ميك��ن الق�ل اإن ال�صهيد القائد اأ�صهم ب�صكل فاعل ومبكر يف م�صاعدة اليمنين على م�اجهة هذا العدوان نظرًا ملا تركه 

من م�صروع قراآين ونه�صة ث�رية اأثبتت لليمنين اأن العدوان كان خمططاً معدًا �صلفاً ل�صتهداف الأمة العربية والإ�صامية.
لق��د ك�صف ال�صهي��د القائد يف ملزمة ”خطر دخ�ل اأمري��كا اليمن” خطر امل�صروع الأمريكي الإجرام��ي الذي ي�صتهدف اليمن 
واملنطق��ة باأكمله��ا والذي ن�اجه الي�م، الأمر ال��ذي اأثبت بكل تاأكيد وبالدليل القاطع �ص�اب و�صح��ة م�صروع ال�صهيد القائد 
وقراءت��ه خلارط��ة الأعداء التاريخين لأمتن��ا العربية من اأمريكا واإ�صرائي��ل وعماء عرب والت��ي كان يظنها بع�س املثقفن 
وال�صا�صة العرب جمرد مق�لت واآراء �صيا�صية فقط تنم عن ترف فكري، يف ت�ص�ر خاطئ لدى ه�ؤلء املثقفن وال�صا�صة ناجم 

عن ق�ص�ر يف ال�عي والإدراك لهذا امل�صروع القراآين ويف قراءة وروؤية الأحداث يف املنطقة العربية.
لق��د جاء ال�صهيد القائ��د حامًا م�صروعاً عملياً يف زمن كانت تعاين الأمة الإ�صامي��ة والعربية من الرك�د واخلم�ل م��صحاً 
بذل��ك ن�ص���ء الكيان ال�صهي�ين وا�صتم��رار ت��صعه على مدى العق�د املا�صي��ة يف قلب الأمة العربي��ة دون اأن تتمكن ال�صع�ب 
العربي��ة م��ن تغيري ذل��ك ال�اقع وال�صروع يف م�ص��روع عملي يخرجه عن ال��صاي��ة والهيمنة بحريت��ه وا�صتقاله كما ينت�صر 

لق�صاياه يف مقدمات ذلك الق�صية الفل�صطينية الذي جعلها ال�صهيد القائد الق�صية الأ�صا�صية.
ل��ذا ج��اء ال�صهيد القائد مب�صروع قراآين ا�صتط��اع من خاله بناء اأمة واعية ل تهان، �صادع��اً بال�صرخة يف وجه امل�صتكربين 
م�اجهاً م�صاريع ال�صتعمار والهيمنة الأمريكية التي ت�صعى لن�صر الفتنة الطائفية وتفتيت الأمة العربية عرب خمطط اإجرامي 
يجعل من اإ�صرائيل الق�ة املهيمنة ال�حيدة يف املنطقة وي�صمن ت��صعه؛ ف�قف ال�صهيد القائد ر�ص�ان اهلل عليه يف عام ٢٠٠٢ 
م �صادعاً بال�صرخة يف وجه امل�صتكربين وواجه مع نفر من الفتية امل�ؤمنن الأحرار كَلّ هذا اجلحفل الك�ين الذي ن�اجهه الي�م 
وقد ا�صتنارت ب�صائر الكثريين على حقيقة العدو و اأطماعه وباتت عجينة وعيهم ع�صية على التط�يع جلهة تدلي�س وتخنيع 
الع��دو واأباطيل��ه، ف�اإمي��ان ال�صهيد القائد ب�صدق ت�جهه وانطاق��ه امل�صتمد من القراآن الكرمي كان مبثاب��ة القاعدة الأ�صا�صية 

لنجاح �مل�ضروع و�نت�ضاره بني �أو�ضاط �ملجتمع �ليمني .
اإذن م��ا ن�صه��ده الي�م م��ن �صم�د وثبات وحت��دي ل�صعبنا اليمني العظي��م يف م�اجهة هذا العدوان وبع��د ثاثة اأع�ام من 
ه��ذا الع��دوان ه� نت��اج مل�صروع ال�صهيد القائد الذي اعتنق��ه ال�صعب جم�صدًا به على ار�س ال�اقع مع��اين الإن�صانية واحلرية 

وال�صم�د يف وجه الطغاة امل�صتكربين ورف�س التبعية واخلن�ع وال�صت�صام.

كتابات

كان �صجاعا �صديد الباأ�س على الأعداء ..رحيما رءوفا مع 
كل م��ن عرف��ه وتعلم من��ه ..مل يكن لتخيفه ح�ص���د الطغاة 
واملجرمن مهما بلغت ق�تها وعتادها حتى تعلم منه اأن�صاره 
وحمب���ه هذه ال�صفات العظيمة وقاوم���ا بب�صاطتهم اأق�ى 
جي����س الع��امل وا�صتطاع�ا باإميانه��م وعقيدته��م القراآنية 

التغلب على اأطغى طغاة الأر�س وقهرهم .

لق��د تاأمل ال�صهيد القائد كثريا يف واقع الأمة واحلال الذي 
و�صل��ت اليه وبداأ يبح��ث ويدقق يف حل له��ذا ال�اقع املرير 
م�صتفي��دا من جتارب املا�ص��ي، ومن خ�ال غ��صه يف اأعماق 
الق��راآن الك��رمي ت��صل اإلى معرفة ال����داء الذي يفتك بج�صم 
الأم��ة وطرحها اأر�صاً تئن حتت اأق��دام الي�ه�د والن�ص��ارى 
اإنه��ا الثقاف����ات املغل�ط��ة والعقائ��د الباطلة الت��ي ي�صعى 

اأع��داء الدين لن�صرها ، ال انه �صع��ى جاهدا يف �صبيل اإحياء 
هذه الأمة و�صخر حياته وماله واأهله يف �صبيل اهلل ومن اجل 

اهلل .
اإميان��ه يظه��ر م��ن الدرو�س الت��ي قدمها له��ذه الأمة، كان 
حديثه دلي��ل الإن�صان اإلى تق�اه، وت�ا�صع��ه ملهم النف��س 
ال��ى اهلل وجهاده طري��ق النجاة لهذه الأم��ة فحقق اهلل على 
يدي��ه ن�ص��را عل��ى الأع��داء وع��رى طغ��اة الأم��ة وك�ص��ف 
حقيقته��م وا�صتطاع امل�صلم�ن الي���م ان ي�صتفيق�ا ويدرك�ا 
حقيقة ما يج��ري من ح�لهم وما حقيق��ة الت�اجد الأمريكي 
يف ال�صع���ب العربي��ة وم�ص��ري القد���س ال��ذي ب��ات يدن���س 
عل��ى اأيادي ال�صهاينة وقد كان ر�ص���ان اهلل عليه ه� حامل 
الق�صي��ة الفل�صطيني��ة وجاعلها ن�صب عيني��ه و�صخر الكثري 
من الدرو�س واملازم التي تعري حقيقة الحتال والتخاذل 

العربي جتاه مقد�صات هذه الأمة .
ال�صي��د ح�ص��ن بدرالدي��ن احل�ث��ي  لق��د �صم��ت م��ازم 
وحما�صرات��ه كل و�صائل النجاة لهذه الأمة وطرقا اإر�صادية 

للنه����س بح��ال الأم��ة وك��ذا جند حتذي��ر ال�صهي��د القائد 
للجميع من ع�اقب وخماطر �صيئة قبل حدوثها مقدماً 

احلل�ل لكل ما تعاين منه الأمة على كل الأ�صعدة 
ومب��رور الأيام ثبتت �صحة ما كان يحذر منه ، 
فمثا على م�صت�ى اليم��ن كالتدخل الأمريكي ، 

اأو عل��ى م�صت�ى الأمة العربية كمخطط التق�صيم واحلروب 
املذهبية .

اإنن��ا ن�صري الي�م على النه��ج الث�ري التحرري الذي قاده 
ال�صهي��د القائد ك�نه منهاج حي��اة لتح�صن اأجيال الأمة من 
خط��ر ال�صمحال احل�صاري والذوب��ان يف ثقافة الأمريكان 

وم��ا والجن��رار وراء م�صاريعهم  الهدام��ة 
الي���م  ب��ه  ال�صي��د يق���م 

عبدامللك  القائ��د 
م��ن  احل�ث��ي 

ل  �صتكم��ا ا
ا  له��ذ
ع  و مل�ص��ر ا
ين  ب��ا لر ا

يجعلن��ا 
اإميانا  اأكث 
يف  وق���ة 
جه��ة  ا م�

الطغيان  هذا 
ويزيدن��ا  ب��ل 
ثقة بن�صر اهلل 

القريب .

الشهيد القائد ..مشروع جناه لألمة
 بقلـــــــــــــــــــں / طــــــــــــــــــــــــــــــارق مصطفــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــالں
مل يكــن ليقــود هــذه الأمة لو مل يكن على قدر امل�سوؤولية التي حملها على عاتقــه و�سعى لتحقيقها وا�ست�سهد يف �سبيلها 
..قرين القران ورفيقه ومر�سد النا�س ومعلمهم ، علم من اعام الهدى وقائد رباين ن�ساأ وترعرع يف رحاِب القران الكرمي 
وعلوم اأهل بيت النبوة، فنهل ِمن هذا املعن ال�سايف النقي وتعَلّم من اأبيه العلَم والعمل معًا وال�سعور بامل�سوؤولية العظيمة 
جتــاه اأمتــه ودينه .. اإنه �سيد ال�سهداء وقائــد امل�ست�سعفن وحفيد ر�سول اهلل �سيدي ال�سهيــد ح�سن بدرالدين احلوثي 
مــن بــذل روحه رخي�سة يف �سبيل اهلل وارتقى باأمته من حالــة الوهن والرتهان لأعداء اهلل الى مرافئ احلرية ورحاب 
ال�ستقــال ، كان ال�سهيــد عليــه ال�ســام رمزا للت�سحيــة وعنوانا للوطني الــذي ل ي�ساوم على مبادئــه وينا�سل من اأجل 
اأمتــه ودينــه وحقق بذلك مامل يحققه اأي قائد تاريخي من قبلــه .. لو مل يكن عليه ال�سام من فتح ب�سرة النا�س واأنار 
حياتهم بدرو�سه العظيمة وعلومه التي اأ�ساءت حياة الأمة لكان الأمريكي وال�سهيوين ميار�سون اأب�سع الأ�ساليب يف كل 
حــي وبيــت من وطننا احلبيب ولو انــه مل يكن على حق ملا تكالب عليه اأعداء الأمة من اجــل اإجها�س م�سروعه القراآين 

وحاربوه وهو اأعزل وا�ست�سهد ر�سوان اهلل عليه وهو جريح با �ساح ظنا منهم اأنهم �سيقتلون امة باأكملها .

الشهيد القائد حل للمشكلة وسبب للخالص

محمــــــــــــــد ناجــــــــــــــي أحمـــــــــــــــداملشروع القرآني وعي وتصد واستنهاض
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لـــســـنـــا نــــادمــــني عـــلـــى مــــا قــــدمــــنــــاه مــــن تــضــحــيــات، 
واملسألة ليست عندنا للمساومة، فهي مسألة 

كرامة وحاضر ومستقبل.

ــــــــدات: ــــــــج ــــــــت ــــــــس ــــــــم آخــــــــــــــــــر ال
جزيان ■ جبهة 

بالستيان  يدكان  املدينة الصناعية 
ومدينــــــة الفيصل  و قتلى ســــــعوديني 

بعمليات نوعية
- الق�ة ال�صاروخية تطلق �صاروخان  بال�صتيان  طراز بدر١ على 

املدينة ال�صناعية ومدينة الفي�صل بجيزان
- عملي��ة ن�عية ملجاه��دي اجلي�س واللجان ال�صعبي��ة على م�اقع 

اجلي�س ال�صع�دي يف قرية الاحج ومركز حم�لة.
- م�صدر ع�صكري يف جيزان: م�صرع واإ�صابة ع�صكرين �صع�دين 

يف العملية الن�عية على م�قعي الاحج وحم�لة
- امل�ص��در الع�صكري: �صب��ق العملية الن�عية على م�قعي الاحج 

وحم�لة يف جيزان ق�صف مدفعي مكثف للم�قعن
- ق�ص��ف مدفعي ي�صتهدف جتمعات اجلن�د ال�صع�دين يف مركزي 

حم�لة وَعتمة
- تدم��ري اآلية وم�صرع طاقمها اإثر ق�ص��ف مدفعي ا�صتهدف م�اقع 

وحت�صينات املرتزقة يف منفذ الط�ال
تدم��ري اآليتن ع�صكريتن حتمان جن�دًا �صع�دين يف طريق م�قع 

املجازيع

نجران ■ جبهة 
مصرع العشــــــرات من جنود ال سعود 
ومرتزقتهم بكســــــر زحف فاشل على 

موقع السديس
- انك�ص��ار زحف للجي�س ال�صع���دي ومرتزقته على م�قع 
ال�صدي���س، - امل�ص��در الع�صك��ري: م�صرع واإ�صاب��ة عدد من 
اجلن�د ال�صع�دين خال الزحف الفا�صل على م�قع ال�صدي�س 
بنج��ران ، - امل�صدر الع�صكري: الزحف على م�قع ال�صدي�س 
تزامن مع غطاء ج�ي للطريان احلربي دون حتقيق اأي تقدم
- ا�صته��داف جتمع��ات مرتزق��ة اجلي�س ال�صع���دي قبالة 

منفذ اخل�صراء ويف �صحراء البقع بقذائف املدفعية.
جن��ران: �ص��د زح��ف ملرتزق��ة اجلي���س ال�صع���دي عل��ى 

�ضحر�ء �لبقع و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم 

عسر ■ جبهة 
قصــــــف مدفعي علــــــى الربوعة وزحف 

فاشل قبالة منفذ.
- اإط��اق �صلية �ص�اريخ كاتي��صا عل��ى مراب�س مدفعية 

اجلي�س ال�صع�دي خلف قعمة ال�صيخ 
- ا�صته��داف جتمع��ات مرتزق��ة اجلي�س ال�صع���دي قبالة 

منفذ علب بقذائف املدفعية
- دك جتمعات اجلن�د ال�صع�دين ومرتزقتهم يف الرب�عة 

ويف جمارك منفذ علب بقذائف املدفعية
انك�صار زحف وا�صع ملرتزقة اجلي�س ال�صع�دي قبالة منفذ 
عل��ب، م�صدر ع�صكري يف ع�صري: اأعداد من القتلى واجلرحى 
يف �صف���ف مرتزق��ة اجلي���س ال�صع���دي خال ك�ص��ر الزحف 

قبالة منفذ علب
امل�صدر الع�صكري: الزحف املعادي قبالة منفذ علب ترافق 

مع تغطية للطريان احلربي دون اإحراز اأي تقدم ميداين

مارب ■ جبهة 
ابطــــــال اجليــــــش و اللجــــــان الشــــــعبية يواصلــــــون 

حصد العشرات من املنافقني
م�صرع كا من

- القي��ادي املناف��ق العقي��د الركن علي عب��داهلل ال�صعيدي 
قائد جبهة العبديه

- املنافق جاراهلل عبدربه احمد الحرق
- املنافق علي عبداهلل ال�صنجل ال�صعيدي

- املنافق �صالح اأحمد ع��س املن�ص�ري املرادي
وكذالك م�صرع كامن

- القي��ادي املنافق العقيد حممد احم��د ال�صندوح امل�صديل 
قائ��د الكتيب��ة الثالث��ة لل���اء "١١7" - املناف��ق نا�صر حممد 

نا�صر احلبجي احلميقاين 
- املنافق حممد م��صى الفقري

وا�صابة 
- املنافق عبداحلق القطيبي الثابتي 

- املنافق عامر م�صعد بلغيث 
- املنافق هيثم دغمه الثابتي

بنريان اجلي�س واللج��ان ال�صعبية يف جبهة قانية العبدية 
مبارب

تعز ■ جبهة 
عمليــــــة نوعيــــــة في الســــــاحل و مصرع 
15 مرتزق و تدمير عددا من اآلليات
- عملي��ة ن�عي��ة ملجاهدي اجلي���س واللجان عل��ى م�اقع 
املرتزق��ة يف النبي��ع بجبه��ة الكدحة وم�صرع وج��رح العديد 
م��ن املرتزق��ة، - م�صدر ع�صك��ري: تدمري واإعط��اب ٦ اآليات 
ع�صكرية ملرتزق��ة العدوان بجبهة جن���ب ال�صاحل الغربي ، 
عملية ع�صكري��ة للجي�س واللجان ا�صتهدف��ت م�اقع املرتزقة 
جن���ب ال�صاح��ل الغرب��ي ، م�ص��در ع�صك��ري : م�ص��رع ١5 
عن�ص��را من املرتزق��ة واإحراق اآليات تابع��ة لهم خال عملية 
ال�صاح��ل الغرب��ي، - قن�س 3 م��ن منافقي الع��دوان يف جبهة 

ال�صاحل الغربي 

الضالع ■ جبهة 
- قن���س ١ م��ن منافق��ي الع��دوان يف ق��اع احلي��ايف بجبهة 

#دمت
- م�ص��رع وجرح العديد م��ن املرتزق��ة يف علمية هج�مية 

للجي�س واللجان يف قاع احليايف

الجوف ■ جبهة 
- قن���س 3 م��ن املنافق��ن يف جبه��ة ح��ام وتدم��ري اآليت��ن 

ع�ضكريتني و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم

تـــــضـــــمـــــنـــــت فـــــيـــــلـــــمـــــًا وثـــــــائـــــــقـــــــيـــــــًا  لـــــشـــــهـــــيـــــد  احلـــــقـــــيـــــقـــــة عـــــــابـــــــد حـــــــــمـــــــــزة  وريـــــــــبـــــــــورتـــــــــاجـــــــــني  لــــلــــشــــهــــيــــد املـــــنـــــتـــــصـــــر والــــــشــــــهــــــيــــــد املــــــؤيــــــد

احتــــــاد االعالميــــــني اليمنيــــــني  ُيحيــــــي أربعينية الشــــــهيدين عابــــــد حمــــــزة وعبدالله املنتصــــــر والذكرى
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اق��ام احت��اد الإعامين اليمني��ن اخلمي�س ٢٦ رجب 
١439ه���، ب�صنع��اء وبرعاية الهيئ��ة الإعامية لأن�صار 
اهلل فعالي��ة تكرميي��ة واإحي��اء لأربعيني��ة ال�صهي��د عابد 
حمزة رئي�س حترير �صحيفة احلقيقة، وال�صهيد عبداهلل 
املنت�ص��ر م�ص�ر قن��اة ال�صاحات الف�صائي��ة، وال�صن�ية 
الأول��ى لل�صهي��د عب��داهلل امل�ؤي��د وكي��ل وزارة الإعام، 
والذي��ن ارتق���ا �صهداء يف ميادين الع��زة والكرامة وهم 

يذودون عن اأر�س ال�طن.
ويف الفعالي��ة التي ح�صرها وزي��ر العام عبدال�صام 
جابر ورئي���س الهيئة الإعامية لأن�ص��ار اهلل رائد طالب 
جب��ل وع��دد كب��ري م��ن العامي��ن وال�صحافي��ن األقى 
عب��داهلل �صربي رئي�س احتاد الإعامي��ن اليمنين كلمة 
ترحيبية اأكد فيها اأن هذا العام �صيك�ن احلا�صم باإذن اهلل 
وما يحدث من انت�صارات يف خمتلف اجلبهات ي�ؤكد ذلك.
واأ�ص��اف �ص��ربي: اإن  الزخم الإعام��ي الكبري الذي 
ق��دم ع�ص��رات ال�صهداء م��ن الإعامين اليمني��ن كان له 

دور كبري يف ميادين العزة والدفاع عن الأر�س.
وقال: اإن الإعامي عابد حمزة كان مرابطاً يف حمراب 
احلقيق��ة مدافعاً عن احلق يف وج��ه الباطل، وكان ت�اقاً 
لل�صه��ادة فاجت��ه اإلى املي��دان يحمل قلم��ه  ويتقا�صم مع 
املجاهدي��ن الت�صحي��ة و ي�صاركه��م معاناته��م يف احل��ر 
والق�ص��ف فارتق��ى �صهيدا ون��ال هذا ال�ص��رف.. كما كان 
عب��داهلل املنت�ص��ر امل�ص�ر يف قن��اة ال�صاح��ات على رغم 
�صغ��ر �صنه اإل اأن��ه كان كبريًا بتفك��ريه واإميانه بق�صية 
اإي�ص��ال ال�ص���رة احلقيقي��ة فحم��ل كامريت��ه على كفه 
وانطلق لي�ص�ر ما يرتكبه العدوان ال�صع�دي الأمريكي 

من جرائم بحق املدنين فجاد اأخريا بروحه.
واأ�ص��اد �صربي مبناقب ال�صهيد وكي��ل وزارة الإعام 

يف جمال ال�صحافة عبداهلل امل�ؤيد الذي كان من ال�صابقن 
يف الت�صحي��ة وم�صارع��اً اإل��ى جن��ة عر�صه��ا ال�صماوات 
والأر�س اإلى جانب رفاق��ه من الإعامين الذين �صح�ا 

باأرواحهم يف �صبيل اعاء كلمة اهلل وراية ال�طن.
كم��ا األقى الإعام��ي يف �صحيفة احلقيق��ة �صليمان اآغا 
كلم��ة حت��دث فيه��ا ع��ن ال�صهيد عاب��د حمزة ال��ذي كان 

�صحفياً ومنا�صًا واخاً كرمياً ي�صهد له اجلميع.
واأ�ص��اف: عرفن��اه �صحفي��اً �ص��ادق الق���ل، ج��ريء 
الكلم��ة، ل يزاحم منفعة، ول يحاب��ي ظاملاً، كان اأ�صدق 
النا�س لهجة واأ�ص�بهم كلمة، مل ين�صر ظاملاً ومل ي�صحك 
عليه متحذلق، ويف م�اقع الت�ا�صل كان واعياً ل تخدعه 
العبارات..واأك��د اآغ��ا على اأن عابد حم��زة ال�حيد الذي 
ح��از على منزل��ة يف قل�ب اجلميع، مل يعرف��ه اإن�صان اإل 
واأحبه وت��صم فيه اخل��ري، ومتنى ل� اأن كل الإعامين 
مثل��ه او يت�صبه�ن ب��ه، مل يكن يحب ال�صه��رة و ل تهمه 
ال�ص���اء، �صف��اء نف�ص��ه جعلت��ه �صفافة م��ع كل �صيئ؛ 
ماي��راه حق��اً ي�صح��ي يف �صبيل��ه، ومايراه باط��ًا ي�صده 
ويعريه ول��� كلفه خ�صارة..وق��ال: يف �صحيفة احلقيقة 
كان رج��ًا حكيم��اً و�صديقاً حاني��اً ، مل يعاملن��ا كرئي�س 
�صحيف��ة ونحن جم��رد م�ظفن ، بل كان زمي��ًا عزيزًا ، 
وكان يعي��د �صياغ��ة الأخب��ار واملق��ال والتقاري��ر ، كان 
معلم��ا يحن��� وي�ج��ه ، تعلمنا منه الكث��ري كانت اإحدى 
عيني��ه على الق��راآن متحلياً بالثقاف��ة القراآنية والأخرى 

على ميدان اجلهاد بالقلم والبندقية.
واأردف قائ��ا : �صنبح��ث مب�صق��ة ع��ن رج��ل يغط��ي 
مكان��ه ويح��ل حملة ويك���ن مثله لك��ن ح�صبن��ا ووعدنا 
وعهدن��ا اأن��ه كان و م��ا زال و�صيبق��ى مر�صدن��ا يف العمل 
واحلرك��ة، ومثالن��ا يف ال�صدق والطيب��ة، ويف الت�ا�صع 

الر�ص��ا  ويف  والت���كل،  التج��رد  يف  وقدوتن��ا  والزه��د، 
والقناع��ة والقب���ل والت�صليم. من جهته ع��رب الإعامي 
جال ال�صل�ل عن فقدان ال�صارع الإعامي اليمني لثاثة 
م��ن نخبة ك�ادره��ا العامية قائا : نق��ف الي�م اجال 
وتكرارا بعد اأربعن ي�م م��ن ا�صت�صهاد الإعامين عابد 
حم��زة وعبداهلل املنت�صر وعام عل��ى ا�صت�صهاد الإعامي 
عب��داهلل امل�ؤيد.. واأ�صاف : ل ت�ج��د كلمة ت�فيهم حقهم 
مهما قلنا وتكلمنا فال�صهيد ُيكرم ب�صهادته ، ولكن ل تزال 
مكانته��م حمف�رة بقل�بنا ، ه�ؤلء الذين �صاروا باأنف�صهم 

مدافعن عن بلد يريد حتالف كبري اأن يركعه.
واأ�ص��ار اإلى اأن عابد كان حري�ص��ا يف التنقل من م�قع 
لآخر لينقل احلقيقة كما هي ، كان يرى اجلهاد احلقيقي 
ه��� يف م�اجهة الع��داء وعلى �صاكلته عب��داهلل املنت�صر 
ال��ذي كان يحم��ل كامريت��ه لي�صجل ويك�ص��ف كل جرائم 
الع��دوان ال�صع���دي الأمريك��ي وينق��ل ق�صي��ة اليم��ن 
للع��امل حتى ارتق��ى �صهي��دا يف ال�صاحل الغرب��ي بجبهة 

حي���س، عب��داهلل امل�ؤي��د ذاك املجاهد ال�صاب��ر الذي ترك 
من�صبه ومل يثنه عزمه ع��ن اللحاق بركب �صابقيه حتى 
لق��ي اهلل �صهيدا..واأك��د ال�صل�ل اأن اأب�ص��ع اجلرائم التي 
ارتكبه��ا الع��دوان كان لاإعامين ن�صيب��ا منها ، وكان�ا 
هدف��ا للعدوان كي ل يع��رف العامل ب�صاعة م��ا يرتكب�ه 
ولكن هيه��ات اأن ن�صكت او ن�صمت..واأ�صار اإلى م�ا�صلة 
الإعامين ال�صري عل��ى نهج ه�ؤلء الثاثة ولن تهرهبهم 
كل هذه املمار�صات لأننا ندافع عن احلق رغم امكانياتنا.
واأ�ص��اف افرح���ا اأيها ال�صهداء وا�صتب�ص��روا فاأخبار 
هزائ��م الع��داء تتناوله��ا كل القن�ات و�صيك���ن الن�صر 
حليفنا..كما �صكر جال ال�صل�ل جه�د احتاد الإعامين 
اليمني��ن ال��ذي ين�صم ه��ذه الفعاليات تكرمي��ا وتقديرا 
ل�صهداء الإعام ال�طني وما قام�ا به من دور هام لك�صف 
احلقيق��ة وت�صحياته��م باأرواحهم رخي�ص��ة اإميانا منهم 
بق�صيته��م.. وحتدث يحيى امل�ؤيد والد الإعامي ال�صهيد 
عب��داهلل امل�ؤيد يف كلمة جاء فيها : اإن ال�صهداء الثاثة قد 

ا�صتجاب���ا هلل ولر�ص�له وهم يف احلي��اة احلقيقة ونحن 
من نحتاج اأن نرتقي باأنف�صنا لن�صل اإلى ما و�صل وا اإليه 

من ت�صحية وا�صتب�صال.
واأ�ص��اف : ه��ذه الذك��رى العظيمة الت��ي تزامنت مع 
ذك��رى ا�صت�صه��اد ال�صي��د القائ��د ، والت��ي ن�صت�صعر فيها 
عظمته��م واأنا ل�صت مبقام التكلم عنه��م ومكانتهم فهم قد 
ف��ازوا ف�زا عظيما ، وعلينا اأن نقد�س مكانتهم واأن ننهج 
منهجهم ومن�صي على دربهم ون�صحي مبا �صح�ا لأجله.
ويف خت��ام احلف��ل قام كًا م��ن وزير الإع��ام الأ�صتاذ 
عبدال�صام جابر و الأ�صتاذ عبداهلل �صربي رئي�س احتاد 
الإعامين اليمني��ن والأ�صتاذ رائد طالب رئي�س الهيئة 
العامية لأن�صار اهلل بت�زيع دروع تكرميية من الحتاد 
عرفان��ا وتقديرا ل��دور ال�صهداء الإعام��ي واجلهادي يف 

م�اجهة العدوان ال�صع�دي الأمريكي.
تخل��ل الفعالي��ة ريب�رت��اج واأن�ص�دة حتك��ي مناقب 

ال�صهداء واأعمالهم يف جمال الإعام وت�صحياتهم


