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واق} من  اهلل  م�ن  {ومالهم 

أبطالنا ينوعون في تكتيكاتهم العسكرية في الساحل الغربي
أوص�ال تقطي�ع   - أم�داد  قط�ع   - اس�تدراج 

ق�������ائ�������د امل�����ن�����ط�����ق�����ة ال����ع����س����ك����ري����ة 
اخل������ام������س������ة ي��������ت��������رأس اج�����ت�����م�����اع�����ًا 
ب��ع��دد م���ن م��ح��اف��ظ��ي احمل��اف��ظ��ات

الرئيس مهدي 
املشاط يؤكد أن 

االنتصارات  في 
الساحل الغربي 
أربكت األعداء

أعيادنا جبهاتنا.. 
ع���ي���د ال����ق����ول وال���ف���ع���ل ف����ي ال��ي��م��ن

الغزاة واملرتزقة يغرقون في املستنقع  صواعق باليستية من اجلو.. وضربات حيدرية   برًا وبحرًا 

.. ألوية الغزاة واملرتزقة املدرعة..
حتّولت إلى أكوام ُخردة

بالجوف
احلقيقة تنشر  ما تبقى من 

سلسلة احملاضرات 
الرمضانية
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رئيس التحرير/
عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/
جميل الحاج

إجنازات أمنية:  األجهزة األمنية باحلديدة تتمكن 
من ضبط أخطر خلية رصد تعمل لصالح العدوان

متكن��ت �لأجه��زة �لأمنية مبحافظة �حلديدة من �إلق��اء �لقب�ض على �أخطر خلية 
ر�ص��د تعم��ل ل�صالح �لع��دو�ن يف منطقة تهامة بع��د عملية تعق��ب ور�صد دقيقة.. 
و�أو�ص��ح م�ص��در �أمني �أن خلية �لر�ص��د ير�أ�صها �ملدعو عب��د�هلل �صطيح من مو�ليد 
�ل�صعودي��ة و�أح��د خريجي مد�ر�صها �لتكفريية، كما يعد م��ن كبار قادة �لتنظيمات 
�لتكفريي��ة �لتي تعمل مل�صلحة �أجهزة ��صتخبار�ت خارجية وقد خا�ض �لعديد من 

�لتجارب مع قادة �لفكر �لتكفريي يف �ليمن و�ل�صعودية مبا فيهم �أ�صامة بن لدن.
و�أ�صار �مل�صدر �إلى �أنه خالل فرتة �لعدو�ن على �ليمن جند �ملدعو �صطيح نف�صه 
خلدم��ة �لعدو�ن يف عدة مهمات من بينها رف��ع �لإحد�ثيات وجتنيد مرتزقة للقتال 
يف �صف��وف �لعدو�ن و�إد�رة خاليا �غتيالت.. ولفت �مل�صدر �إلى �أن �ملجرم �صطيح 
�ع��رتف بالئحة من �جلر�ئ��م يف جمال رفع �لإحد�ثيات فق��ط.. مو�صحا �أن �صطيح 
يحظى بدرجة عالية من الثقة لدى قيادات من دول العدوان بينهم �ضباط يعملون 
يف غرف��ة العملي��ات اجلوية ل��دى دول العدوان وم��ن بني الأ�ضم��اء التي وردت يف 
�عرت�فاته �لر�ئد �لإمار�تي حممد كتبي يف �صالح �جلو �لإمار�تي و�ل�صابط �ملدعو 
�أب��و في�صل �صعودي �جلن�صية وكالهما يعمالن يف غرفة �لعمليات �جلوية للعدو�ن 

ومقرها بالريا�ض.
وب��ن �مل�ص��در �أن �صطيح متك��ن باملال �ل�صع��ودي �لذي كان يتلقاه م��ن �لريا�ض 
م��ن جتنيد �لعديد من �أبناء تهامة م�صتغال �لأو�ص��اع �ملعي�صية �ل�صعبة، وموؤخر� 
�أ�صرف على �إد�رة خليتن كبريتن بلغ عدد �أفر�دهما )�لر��صدين( �أربعن عن�صر�.

وبح�ص��ب �مل�صدر فاإن عملي��ة �ل�صبط جاءت بعد جناح �أجه��زة �لأمن من ر�صد 
ع��دة مكاملات بن �خلائن �صطيح وعدد م��ن �لر�صاد �مليد�نين بالإ�صافة �إلى ر�صد 
ع�ض��رات املحادثات الت��ي اأجراها مع �ضب��اط اإماراتيني و�ضعودي��ني عرب تطبيقي 

�لو�ت�ض �آب و�لإميو.
وق��د ن�ص��رت �لأجه��زة �لأمنية ج��زء� م��ن �لعرت�ف��ات و�صور� م��ن �ملر��صالت 

و�لت�صجيالت �ل�صوتية �ملر�صودة.

إنجازات األجهزة 
األمنية  واللجان 

الشعبية في أسبوع

النـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/
مؤسسة الشهيد 

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

alhagigah.net@gmail.com

www.alhagigah.net

https://twitter.com/alhagigah_net

733525301

ضبط اثنني من املرتزقة خططا لتنفيذ اغتياالت 
بصنعاء وعصابة لتزييف العملة في ذمار

�صبطت �لأجهزة �لأمنية باأمانة �لعا�صمة �ثنن من مرتزقة �لعدو�ن �لأمريكي 
�ل�صعودي خططا لتنفيذ �غتيالت يف �لعا�صمة .

و�أو�صح م�صدر �أمني �أن �أمن مديرية �آز�ل بالأمانة وبعد عملية ر�صد ومتابعة 
�صب��ط �ثنن م��ن مرتزقة �لعدو�ن هما �ملدع��و ) ق . ن .� ( 20 عاماً ، و�ملدعو ) 
م . ف . � ( . و�أ�ص��ار �مل�صدر �إل��ى �أن �ملرتزقن �عرتفا باأنهما قادمان من مع�صكر 
للمرتزق��ة يف حمافظ��ة م��اأرب لتنفي��ذ عدد م��ن �لغتي��الت يف �لعا�صم��ة.. و�أكد 

�مل�صدر �إحالة �مل�صبوطن لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة.
يف ح��ن �صبط��ت �لأجه��زة �لأمني��ة مبحافظ��ة ذم��ار ع�صابة لتزيي��ف �لعملة 
�لوطني��ة بحوزته��ا مبلغ م��ن �لعملة �ملزيف��ة.. �أو�ص��ح م�صدر �أمن��ي �أن رجال 
�لأم��ن �صبطو� �صخ�ض ومعه �صخ�صن �آخرين يف منزله يقومون بتزييف �لعملة 
�لوطني��ة.. و�أ�صار �مل�صدر �إلى �أنه مت �صبط �ملعد�ت �مل�صتخدمة يف �لتزييف كما 

مت العثور على مبلغ خم�ضني الف ريال ميني مزيفة من فئة 500 ريال.

اأكد الرئي�س مهدي امل�ضاط اأن النت�ضارات 
�لأع��د�ء  �أربك��ت  �لغرب��ي  �ل�صاح��ل  يف 
ومرتزقته��م و�أف�صل��ت تكتيكاته��م وو�صائ��ل 
�إعالمه��م �ملرجفة، لفتا �إل��ى �أن �لنت�صار�ت 
�صد �لغ��ز�ة و�ملرتزقة �ص��وف تتعاظم خالل 
�لفرتة �ملقبل��ة ويف كل �جلبهات حتى حترير 

كل �صرب من �ر�ض �ليمن.
وق��ال �لرئي���ض يف كلمة ل��ه مبنا�صبة حلول 
عي��د �لفطر �ملبارك بارك فيه��ا لأبناء �ل�صعب 
�ليمن��ي ورجال �جلي���ض و�للج��ان �ل�صعبية 
منا�صب��ة حلوله: لقد جت��اوز �لعدو�ن بقبحه 
اخلط��وط  كل  اجلائ��ر  وح�ض��اره  و�ضلف��ه 
�حلمر�ء، وت�صبب باأكرب �لكو�رث �لإن�صانية، 
موؤكد� �أن للعام �لر�بع على �لتو�يل حتل هذه 
�ملنا�صب��ة ووطننا و�صعبن��ا يو�جه �لعدو�ن 

و�حل�صار �لأمريكي �ل�صعودي �ملجرم.
واأ�ضاف: الع��دوان اأثبت اأنه ل يريد �ضوى 
�لهيمن��ة و�ل�صتعب��اد وه��و م��ا نرف�ص��ه ول 

ميكن قبوله و�مل�صاومة عليه.
وتاب��ع: وع��ود �لأم��م �ملتحدة بفت��ح مطار 
مل  �ملوظف��ن  رو�ت��ب  وت�صلي��م  �صنع��اء 
تك��ن �ض��وى م�ضاوم��ات للتفري��ط باحلق��وق 
امل�ض��اط  الرئي���س  واأو�ض��ح  وامل�ضال��ح.. 
�صعبن��ا  ب�ص��رب  ونعت��ز  نق��در  بالق��ول: 
وت�صحياته، و�صوف ن�صع��ى د�ئما للتخفيف 

عنه و�حلفاظ على ثو�بته ومكت�صباته.
وق��ال: نعدكم بالعم��ل على تنمي��ة �ملو�رد 
�ملالي��ة، وجتفيف منابع �لف�ص��اد، و��صتكمال 
م�ص��روع �ل�صهي��د �ل�صماد، لفت��ا �إلى �صمود 
�لع��دو�ن  �أه��د�ف  ف�ص��ح  �ليمن��ي  �ل�صع��ب 

و�أف�صل خمططاته.
وذك��ر �أن �صه��ر رم�صان �ملب��ارك بحمد �هلل 
كان �صهر �نت�صار�ت موؤزرة يف جبهة �ل�صاحل 

�لغربي و�جلوف وخمتلف �جلبهات.
ولف��ت الرئي���س امل�ض��اط اإلى اأن م��ا يجري 
يف �ملحافظ��ات �جلنوبي��ة م��ن فو�ص��ى يعرب 

�لغ��زو  م�ص��روع  طبيع��ة  ع��ن  بو�ص��وح 
و�لحتالل و�أجند�ته �ل�صهيونية �لأمريكية، 
م�ص��دد� على �أهمية ر�ض �ل�صفوف وحت�صن 
�جلبه��ة �لد�خلية من كل �أ�ص��كال �لخرت�ق، 
ون�صيد بجهود رجال �لأمن يف متابعة �صبكات 

�لتج�ص�ض و�لإرهاب.
النياب��ة  رج��ال  امل�ض��اط  الرئي���س  وح��ث 
�إجن��از  �صرع��ة  عل��ى  �لق�صائي��ة  و�ل�صلط��ة 
�لق�صاي��ا ذ�ت �ل�صل��ة بالأمن �لوطني يف هذه 

�ملرحلة �ملهمة و�حل�صا�صة.
و�أه��اب برف��د جبه��ات �لع��زة و�لكر�مة يف 
جبهات القت��ال حل�ضم املعركة مع قوى ال�ضر 

و�لعدو�ن.
 واختت��م الرئي�س امل�ض��اط بالتاأكيد على اأن 
��صتباح��ة �ملقد�ص��ات �لإ�صالمي��ة يف فل�صطن 
�ملحتل��ة �أمر بال��غ �خلط��ورة ي�صتدعي وقفة 
جادة للمر�جعة و�لتح��رك �جلاد و�مل�صوؤول 

يف مو�جهة هذه �ملوؤ�مر�ت.

الرئيس مهدي املشاط يؤكد أن االنتصارات  في الساحل الغربي أربكت األعداء

ناطق أنصار الله: مالم يستطع العدو أخذه بالقوة لن يأخذه عن طريق املبعوث األممي
هن��ئ �لناط��ق �لر�صمي لأن�ص��ار �هلل حمم��د عبد �ل�ص��الم �أبناء 
�ل�صع��ب �ليمن��ي و�أبطال �جلي���ض و�للجان �ل�صعبي��ة يف خمتلف 

جبهات �لعزة و�لكر�مة مبنا�صبة عيد �لفطر �ملبارك.
وب��ارك لأبط��ال �جلي�ض و�للج��ان �ل�صعبية �لنت�ص��ار�ت �لتي 

يجرتحونها يف خمتلف جبهات �لد�خل و�جلبهات �حلدودية.
وق��ال ناط��ق �أن�ص��ار �هلل، يف مد�خل��ة عل��ى قناة �مل�ص��رية، �ن 
�جلي�ض و�للجان لديه��م ��صرت�تيجية مدرو�صة ل�صتنز�ف �لعدو 
يف �ل�صاحل �لغربي.. م�صريً� �لى �أن �لعمليات ترتكز يف �لدريهمي 
ومناط��ق حم��دودة و�أن ق��و�ت �لع��دو حما�ص��رة م��ن �لأم��ام 
و�خلل��ف. وموؤك��دً� يف �لوقت نف�صه �أن �لع��دو يف معركة �ل�صاحل 
�لغرب��ي وعدو�نه على �ليمن و�ص��ل �إلى طريق م�صدود و�صمعته 

�لدولية �أ�صحت يف �حل�صي�ض ومل يحقق �صيئا من �أهد�فه.
و�أ�صار عب��د �ل�صالم �لى �أن �لعدو�ن يف معركة �ل�صاحل تنق�صه 
�لقيمة �لأخالقي��ة و�لبعد �لجتماعي لذلك يلج��اأ لال�صتعر��صات 

�لإعالمية و�حلرب �لنف�صية.

و�أو�ص��ح ناط��ق �أن�ص��ار �هلل �أن معرك��ة �ل�صاح��ل ه��ي معركة 
�أمريكي��ة بريطانية ول ميكن ل��دول حتالف �لعدو�ن �أن تخو�صها 
و�لربيطاني��ة  �لأمريكي��ة  �لب��و�رج  �أن  �ل��ى  م�ص��ريً�  منف��ردة، 
للق�ص��ف و�لط��ري�ن  �ليم��ن  و�لفرن�صي��ة موج��ودة يف �صو�ح��ل 

�حلربي مبختلف �أنو�عه.
وق��ال " لن��ا �ل�صرف �أنن��ا نو�جه هذ� �لعدو�ن �ل��ذي و�صل �إلى 
حال��ة �لإنه��اك �ملك�صوف��ة وحال��ة �لهزمي��ة �لو��صح��ة رغ��م م��ا 
يح�صده من مرتزق��ة ويتلقى من دعم غربي".. موؤكدً� �ن �ملعركة 
يف �ل�صاح��ل �لغرب��ي تختل��ف يف ظروفه��ا وطبيعتها ع��ن معركة 

�جلنوب و�أن �لو�صع �لإن�صاين يتحمله �لعدو.
وفيم��ا يتعل��ق باملبعوث �لأمم��ي �يل �ليمن، قال ناط��ق �أن�صار 
�هلل " �إذ� �أر�د �ملبع��وث �أن يذه��ب يف ذ�ت �مل�صار لولد �ل�صيخ فهو 
يحك��م عل��ى جولت��ه ودوره بالف�صل �ملحت��وم".. م�ص��ري� �لى �ن 
�ملبع��وث �لأممي ز�ر �صنعاء لأكرث من م��رة و�لتقى بامل�صوؤولن 
ملناق�ص��ة روؤية حل �صيا�صي �صام��ل و�أن �ملبعوث �لأممي مل يعمل 

�ضيئ��ا حتى الآن وهو ميث��ل غطاء ل�ضتمرار الع��دوان ودوره ل 
يختلف عن �صابقه.

واأو�ضح الناطق الر�ضمي ان اأي حديث يطرح يف و�ضائل الإعالم 
عن مطالبات اأو �ضغوط هذا غري �ضحيح وغري قابل للنقا�س.

اأك��د م�ضدر ع�ضك��ري اإن قوى الع��دوان تقوم 
باإج��الء ع�ض��رات اجلثث م��ن القتل��ى ومئات 
�جلرح��ى ع��رب �لبح��ر يف �ل�صاح��ل �لغرب��ي.. 
و�ض��ط حالة م��ن التذمر وال�ضخ��ط يف اأو�ضاط 
�ملرتزق��ة �لعدو�ن ل�صتم��ر�ر �حل�صار وقطع 

طرق �لإمد�د.
وم�صاه��د  �ص��ور  �حلرب��ي  �لإع��الم  ووزرع 
لعملي��ة �ل�صتدر�ج �لنوعية �لتي نفذها �أبطال 
خ��ط  وقط��ع  و�ل�صعبي��ة  و�للج��ان  �جلي���ض 
الإمداد على قوى الغزو ومرتزقته واخل�ضائر 
مالح��م  اأح��دى  يف  تكبدته��ا  الت��ي  الفادح��ة 

�ل�صاحل �لغربي.
�صاروخ��ي  ق�ص��ف  ��صته��دف  جي��ز�ن  ويف 
ومدفع��ي للجي�ض و�للج��ان �ل�صعبية مر�ب�ض 

مدفعي��ة �جلي���ض �ل�صع��ودي يف جب��ل قي���ض 
مت  كم��ا   ، �ل�صياب��ة  وم�صتح��دث  مع�صك��ر  و 
��صته��د�ف جتمع��ات �جلي���ض �ل�صع��ودي يف 

مركز �لعرعر يف جبل قي�ض .
يف ح��ن �أطلق��ت �لق��وة �ل�صاروخي��ة للجي�ض 
و�للج��ان �ل�صعبية �لي��وم �ص��اروخ بالي�صتي 

على مع�صكر م�صتحدث �صرق جيز�ن.
و�أو�صح م�صدر ع�صكري �أن �لقوة �ل�صاروخية 
��صتهدف��ت ب�صاروخ بدر 1 �لبالي�صتي مع�صكر 
م�صتحدث �صرق جيز�ن.. موؤكد� �أن �ل�صاروخ 
�أ�صاب هدف��ه خملفا خ�صائر كبرية يف �صفوف 

�لعدو وعتاده �لع�صكري.
و�أف��اد �مل�صدر �أن �جلي�ض و�للج��ان �ل�صعبية 
نف��ذو� �إغ��ارة عل��ى مو�ق��ع �ملرتزق��ة باجتاه 

املالحي��ط و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم 
، و��صتهدفت قذ�ئ��ف �ملدفعية جتمعاً للجنود 

�ل�صعودين يف موقع �خلقاقة .
ولف��ت �مل�ص��در �إل��ى م�ص��رع و�إ�صاب��ة ع��دد 

م��ن �ملرتزق��ة بق�ص��ف مدفع��ي 
ف  �صته��د �

مو�قعه��م يف جبهة �ل�صلو مبحافظة 
تعز .

�لقنا�ص��ة م�ص��رع  و�أعلن��ت وح��دة 
و�إ�صابة �أكرث من 40 مرتزقاً بعمليات 
قن���ض يف جبه��ات �حل��دود و�لد�خل 

خالل �ل� 48 �صاعة �ملا�صية .

إطالق باليستي على جيزان.. واإلعالم احلربي يوزع مشاهد لعملية االستدراج النوعية في الساحل

قائد املنطقة العسكرية اخلامسة يترأس 
اجتماعًا مع عدد من محافظي احملافظات

ر�أ���ض قائ��د �ملنطقه �لع�صكرية �خلام�ص��ة �للو�ء يو�صف �ملد�ين �لي��وم �جتماع �صم 
كاًل م��ن حمافظي حمافظات �ضنعاء وحجة واملحويت وعمران و�ضقطرى.. وجرى 
خالل �لجتماع مناق�صة �لأو�صاع و�مل�صتجد�ت �لأخرية يف �ل�صاحل �لغربي .وثمن 
قائ��د �ملنطقة �خلام�صة جه��ود حمافظي �ملحافظات يف رفد �جلبهات وحتديد �ملهام 
�مل�صن��ودة ملحافظي �ملحافظات لرف��د جبهة �ل�صاحل �لغربي وف��ق �مل�صار�ت �لتي 
مت طرحها..من جانبهم �أكد حمافظي �ملحافظات �ل�صتعد�د لتحرك وفق �مل�صار�ت 

�لتي طرحها قائد �ملنطقة
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تقرير-عسكري
�ملعارك م�صتعرة و�ملي��د�ن يغلي حتّركاً بن حت�صيد 
وجتهي��ز وتخطيط و�عد�د كبري لها من �ليمن وحتالف 
�لع��دو�ن وه��ذ� �م��ر جل��ي ول نقا�ض فيه ب��ان �ملعركة 
يف �ل�صاح��ل �لغرب��ي م�صتعلة طيل��ة �ل�صابيع �ملا�صية 
ق��د �ختلفت طبيعته��ا �لعملياتية فكانت �أك��رث �صر��صة 
و�أعل��ى �صق��ف ن��اري و�مت��دت �ملعركة من مي��دي �إلى 
جنوب �لتحيتا وجنوب حي�ض لذلك مل يعد �لمر خافياً 
على �أحد ومل تعد �لت�صور�ت و�لتوقعات على �لطاولة 
�لنظري��ة ب��ل �لو�ق��ع �لعمل��ي يق��ول قول��ه بالأح��رف 
اأوراق��ه  اح��دى  جّه��ز  فاليم��ن  امل�ض��ددة  الع�ضكري��ة 
ال�ضرتاتيجي��ة ب��كل و�ض��وح عل��ى م�ضت��وى القي��ادة 
الثوري��ة والع�ضكرية يف املقابل طرح الغزاة واملرتزقة 
ورقته��م �لع�صكري��ة �لأخرية �لت��ي بذلو� فيه��ا �ق�صى 
طاقاته��م و�ع��دو� لها منذ ق��رتة طويلة وه��ذ� �لتاأخري 
نتيجة �لفال���ض �لع�صكري طيلة ثالث��ة �عو�م ون�صف 
و�أت�ص��ح �ن �لورق��ة �لأخ��رية ه��ي معرك��ة �ل�صاح��ل 
�لغربي �ملف�صلية رغم �ن �ملوؤ�صر�ت �لع�صكرية �لأولية 
توؤكد ني��ل �لمريكين و�أدو�ته��م �لإقليمية ومرتزقتهم 
�ملحلي��ن هزمية ع�صكرية تاريخي��ة يف معارك �ل�صاحل 

�لغربي �لتي �ندلع��ت منذ ��صابيع و�إلى �ليوم ولز�لت 
م�صتمرة و�صتظل و�أحدث م�صتجد�ت �ملعركة بال�صاحل 
الغرب��ي امل�ضتع��رة اأنه��ا انتقل��ت اإل��ى م�ضت��وى دامي 
م��ن �للتح��ام جر�ء �ل�صغ��ط �لهجوم��ي �مل�صتمر �لذي 
متار�صه فرق �ل�صناد من �لقو�ت �خلا�صة �إلى �جلي�ض 
و�للج��ان �ل�صعبي��ة و�أبن��اء تهام��ة على ق��و�ت �لغز�ة 
واملرتزقة واأحدثها نتائجها امليدانية اليوم حيث متكن 
��صود �لقو�ت �خلا�صة و�جلي�ض و�للجان و�بناء تهامة 
من تطهري منطقة �جلاح يف �ل�صاحل �لغربي ب�صكل كامل 
.حي��ث اأكدت م�ضادر ع�ضكرية ب��وزارة الدفاع اليمنية 
ع��ن م�ص��رع خم�ص��ن مرتزق��ا لق��و�ت �لع��دو يف جبهة 
اجل��اح و�ضق��وط ما يف��وق 70 جريح��ا و�لع�صر�ت من 
الأ�ض��رى واغتنام عتاد حربي ثقي��ل وخفيف .واأ�ضارت 
�مل�ص��ادر �لع�صكري��ة �ملطلع��ة �إل��ى �أن �أبط��ال �جلي�ض 
و�للجان �ل�صعبية و�لقو�ت �خلا�صة �مل�صنودين باأبناء 
تهامة �لوفياء �لأحر�ر �صنو� هجوماً و��صعاً يومنا هذ� 
�ل�صب��ت وبال�صاعات �ملا�صية عمليات هجومية تكتيكية 
وفق خطط عملياتية متتالية ل�صحق �لغز�ة ومرتزقتهم 
يف �ل�صاحل �لغرب��ي، حمققن �إ�صابات قاتلة يف �صفوف 
�لغ��ز�ة و�ملرتزقة. ��صافًة �إل��ى ذلك وقوع وحد�ت من 
الغ��زاة واملرتزق��ة باأكملها يف احل�ض��ار وقطع خطوط 
�لإم��د�د و�غتنام عتاد حربي ومدرعة وعدد من �لأطقم 

و�لذخائ��ر �ملتنوعة خ��الل �لعمليات �لنوعي��ة للجي�ض 
و�للج��ان �ل�صعبية يومنا ه��ذ� �ل�صبت.ولفتت �مل�صادر 
�إل��ى �أن �لعملية �لهجومية �لو��صع��ة للجي�ض و�للجان 
�ل�صعبي��ة و�لقو�ت �خلا�صة على �لغز�ة ومرتزقتهم يف 
اجلاح باللتح��ام املبا�ضر مع اخلطوط الأمامية وفرار 
املئات من املرتزقة بعد ك�ضر اخلطوط الدفاعية للغزاة 
و�ملرتزق��ة باملنطقة، �أ�صفرت ع��ن �ل�صيطرة على �صوق 
�جل��اح و�جل��اح �لأعلى و�جل��اح �لأ�صف��ل وتطهريهما 
بالكام��ل وبح�صب �مل�ص��ادر �لع�صكرية ف��اإن �ملعلومات 
�ل�صتخبار�تية توؤكد وجود تخوين وحتميل م�صئولية 
�لهزمي��ة ب��ن ق��و�ت �للحجي وق��و�ت �ملرت��زق طارق 
عفا���ض �لت��ي لذت بالف��ر�ر من مو�قعه��ا ومل ت�صمد يف 
�ملو�جه��ة خ��الل �ل�صاع��ات �لأولى، وق��د منعت قو�ت 
�للحج��ي ق��و�ت ط��ارق �لت��ي لذت بالفر�ر م��ن �أر�ض 
�ملعرك��ة �لدخ��ول يف مناطقه��ا ومع�صكر�ته��ا .و�أك��دت 
�مل�ص��ادر حما�ص��رة قوة كب��رية من مرتزق��ة �لعدو�ن 
�ضم��ال اجلاح م��ن جميع اجلهات وقط��ع خطوط اإمداد 
�لع��دو يف �ملنطقة و�أن �لقوة �ملحا�صرة لي�ض �أمامها �إل 
�ل�صت�ص��الم وذلك بعد ف�صل ع��دة عمليات لفك �حل�صار 
عنه��ا. و�أ�صاف��ت » �إن وح��د�ت متخ�ص�صة م��ن �أبطال 
�جلي���ض و�للج��ان �ل�صعبية نفذو� عملي��ة تكتيكية على 
مواق��ع الع��دو يف مثلث العدين م��ا اأدى اإلى تدمري عدد 

م��ن حت�صين��ات �لع��دو وقتل وج��رح عدد م��ن �أفر�ده 
و��صتن��ز�ف ذخائره بالرغم م��ن تنفيذ طري�ن �لعدو�ن 
ع��دد م��ن الغ��ارات دون ج��دوى وق��د ع��ادت الوحدة 
�ملتخ�ص�صة �إل��ى مو�قعها �صاملة »وبّين��ت �مل�صادر �أن 

��ص��ود �جلي���ض و�للج��ان �ل�صعبية و�لق��و�ت �خلا�صة 
�صن��و� هجوما كبري� على منطقة �لفازة جنوب �لتحيتا 
مكبدي��ن �لغ��ز�ة و�ملرتزقة خ�صائر كب��رية يف �لأرو�ح 

و�لعتاد...

ُلّب �خلطة �لأمريكية يرتكز على �ص��ن هجوم من ثالثة حماور » �ملحور 
الول من ال�ض��ريط ال�ض��احلي باجتاه احلديدة- املحور الثاين �ضن هجوم 
باجتاه احل�ض��ينية انطالقا من اجلاح- املحور الثالث �ض��ن هجوم باجتاه 
زبيد �نطالقاً م��ن �لفازة« هذه �خلطة �لأمريكية و�لتي و�صعها كبار قادة 
البنتاغون المريكي مليئة بنقاط ال�ضعف »النقطة الولى هو ان الهجوم 
ب��د�أ من �ل�صريط �ل�صاحل��ي �ل�صيق �ي �خرت�ق مك�ص��وف ناريا و�صعيف 
جغرافي��اُ- النقطة الثانية انعدام اخلربة يف ادارة العمليات الع�ضكرية-
النقطة الثالثة ت�ضارب امل�ضالح بني قادة قوات الغزاة واملرتزقة-النقطة 
�لر�بعة �لعتماد كّليا على �لغطاء �لناري �جلوي و�لبحري نظرً� ل�صعف 

الق��درة وانع��دام اخلربة ل��دى مقاتلي الغ��زاة واملرتزقة« ه��ذه النقاط 
ه��ي جزء من نق��اط �ضعف كثريه كانت لدى الغ��زاة واملرتزقة وا�ضتغلها 

اجلي�س واللجان ال�ضتغالل المثل جغرافيا وعملياتياً... يف املقابل
�عتم��دت خط��ة قادة وجماه��دي �جلي�ض و�للج��ان �ل�صعبي��ة على مبد�أ 
�ليه��ام و�ملفاج��اأة ووف��ر له��ا �لنج��اح �لكام��ل حتركه��م �ل�صري��ع وكان 
ا�ضتغالله��م الأمث��ل للوق��ت وتقديرهم للموق��ف العملياتي كام��اًل من اأهم 
�ملب��ادئ �لع�صكرية لنجاح �لعمليات �لع�صكري��ة وهي يف �حلقيقة تنم عن 
حنك��ة وقيادة ع�صكريه حكيم��ة وخبرية ��صتغلت كل ما هو متاح لتحقيق 
�لنجاح و�إحر�ز �لن�صر.�لفازة كانت مفتاح رئي�صي ملعركة �لنت�صار لذلك 

رك��ز عليها املجاهدون لقل��ب موازين املعركة بزمن قيا�ض��ي حيث اأُوكلت 
مهم��ة ��صتع��ادة منطق��ة �لّف��ازة بال�صاحل �لغرب��ي لوحد�ت م��ن �لقو�ت 
�خلا�ص��ة ووحد�ت نخبة من �جلي�ض و�للج��ان �لتي تت�صف بالقدرة على 
�حلرك��ة و�لعمل ب�صرعة وحيوية وتتمتع باخل��ربة �لو��صعة على �لقتال 
�مللحم��ي بالأر���ض �ملفتوح��ة ومل يكن ه��ذ� �لنتق��اء �ل يف �صبيل حتقيق 
�لنتيج��ة �ملرج��وة بزم��ن قيا�ص��ي لأف�ص��ال هج��وم �لغ��ز�ة و�ملرتزقة ثم 

�صحقه..
�ملهم��ة �لع�صكرية �ملوكلة للمجاهدين بهذه �ملعركة هي ح�صا�صة ومهّمة 
للغاي��ة من �أجل عزل موؤخرة قو�ت �لغز�ة و�ملرتزقة عن �لقّوة �لرئي�صية 
التي و�ضلت اإلى منطقة الطائف بالدريهمي حيث حقق املجاهدون ما كانوا 
ي�صع��ون �إليه يف هجومه��م مبناور�ت هجومية جريئ��ة �نطالقاً من �ملدمن 
جن��وب �لتحيت��ا �إلى �لفازة ع��رب �ل�صحر�ء �ل�صاطئية �لت��ي تعج �صمائها 
بالطري�ن �حلربي و�ملروحي �لغازي و��صتطاع جماهدو �لقو�ت �خلا�صة 
و�جلي�ض و�للجان من توجيه �صربة ع�صكرية حا�صمة و�صريعة ملقر قيادة 
�لغ��ز�ة و�ملرتزقة �ملتنقلة ح�صدو� من خاللها ع�صر�ت �لقادة �لع�صكرين 
ومئ��ات �لفر�د من �ملرتزقة ودمرو� ع�صر�ت �لليات �لع�صكرية يف هجوم 
��صتباق��ي ل�صل ق��درة بقية �لقو�ت �ملتقدم��ة بال�صري��ط �ل�صاحلي باجلاح 
و�لطائ��ف وفع��ال حدث كم��ا  هو خمطط له ب��ان �لغ��ز�ة و�ملرتزقة �صيطر 
عليه��م �لرتب��اك و��صيب��و� بال�صل��ل �لعملياتي.كان��ت �لّف��ازة ه��ي نقطة 
�صع��ف قاتل��ة للغ��ز�ة و�ملرتزقة و�ل�صيط��رة عليها يعن��ي تفكيك �لهجوم 
�لكب��ري جذرياً �لذي ي�صنه �لغز�ة و�ملرتزق��ة باجتاه �حلديدة لذلك كانت 
منطق��ة �لفازة هدف عاجل للمجاهدين ويجب حتقيقه من خالل �ل�صيطرة 
عل��ى منطق��ة �لفازة وخ�صو�صاً �نه��ا كانت معتمد عليه��ا يف �إمد�د �لغز�ة 
و�ملرتزق��ة بال�ص��الح و�ملقاتلن �إلى �لق��وة �ملتقدمة �ملتمرك��زة يف �جلاح 

و�لطائف...
كان الهج��وم عل��ى منطقة الف��ازة مبثابة اإ�ضارة الب��دء لت�ضفية القوات 
الغازي��ة والرتزاقي��ة املتمركزة يف اجلاح والطائف ع��ن بكرة ابيها حيث 
�أوكل��ت �لعملي��ات �لهجومي��ة على ق��و�ت �لغ��ز�ة و�ملرتزق��ة �ملتمركزة 
باجل��اح والطائف اإلى قوات خا�ضة ووحدات ع�ضكرية اخرى من اجلي�س 
و�للجان لالنق�صا�ض عليها باجلاح و�لطائف وهذ� ما حدث فعاًل. مل مي�ض 

وق��ت طوي��ل حتى �صقط��ت منطقة �لّف��ازة باأيدي �ملجاهدي��ن بعد ح�صار 
ا�ضتم��ر لنهار ون�ض��ف ليلة حيث ُدمّرت ق��وات الغ��زاة واملرتزقة تدمريًا 
كاماًل وقتل وجرح �غلب �أف��ر�د كتائب �لغز�ة و�ملرتزقة بالفازة مبا فيهم 
قي��اد�ت كبرية و �لذين حاولو� �لفر�ر وت��رك جنودهم مل�صريهم �ملحتوم 
لكنه��م لق��و� م�صرعهم ف��ورً� وهذه �لنت�ص��ار�ت �لتي حققه��ا �ملجاهدون 
مبنطق��ه �لف��ازة فتحت �لباب عل��ى م�صر�عيه لهجوم ث��اين وو��صع نفذته 
قو�ت �جلي�ض و�للجان م�صن��ودة بالقو�ت �خلا�صة باجتاه منطقة �جلاح 
حي��ث اأح��دث املجاهدون جم��زرة دامي��ة يف �ضف��وف الغ��زاة واملرتزقة 
مبنطق��ة �جلاح و�صيطرو� على �جل��اح وحميطه ب�صكل كامل كانت معركة 
�لف��ازة هي �لتي قلبت مو�زين �ملعرك��ة ثم حلقت معركة �جلاح ك�صاطور 
قّط��ع �و�صال قو�ت �لغز�ة و�ملرتزق��ة بال�صاحل �لغربي مما جعل �لقو�ت 
�لرئي�صي��ة للغز�ة و�ملرتزقة جنوب �لدريهم��ي وحتديدً� مبنطقة �لطائف 
يف م�صي��دة مت ح�صره��م فيها.. �أحل��ق �ملجاهدون بالع��دو خ�صائر كبرية 
يف املع��دات والأرواح بالطائ��ف والنخيل��ة حي��ث كان��ت خ�ضائ��ر الغزاة 
واملرتزق��ة موزع��ة عل��ى ثالث��ة حم��اور »حمور الف��ازة- حم��ور اجلاح 
-حم��ور النخيل��ة » ه��ذه املح��اور الثالثة مت��ت ال�ضيطرة عليه��ا من قبل 

�ملجاهدين باأيام معدودة...
لذ بقية �لغز�ة و�ملرتزقة بالفر�ر من �ملناطق �لتي �حدثو� فيها �خرت�قاً 
يج��رون �أذيال �لهزمية بعد �أن �صيطرو� موؤقتاً على �ل�صريط �ل�صاحلي من 
الف��ازة اإلى اجل��اح اإلى الطائف لثالثة ايام وبع��د اأن فقدوا معظم قواتهم 
الت��ي كانت متمركزة بال�ضريط ال�ضاحل��ي باأكملها ومل ينج منهم �ضوى اإل 
�لقلي��ل خملفن ور�ءهم كميات كبرية من �لأ�صلح��ة و�لذخرية و�لتموين 
ط��اردت ق��و�ت �ملجاهدي��ن بالق��و�ت �لغازي��ة و�ملرتزق��ة خ��الل فر�رها 
مبحي��ط �لفازة وحمي��ط �جلاح وحمي��ط �لطائف و�لنخيل��ة ونفذت عدة 
عملي��ات �إغارة ناجحة وموؤثرة متيزت بالقوة و�ل�صرعة بعد �أن �أ�صبحت 
ت�ص��كل قوة عملياتي��ة هجوميه قّويه وكانت ه��ذه �لعمليات من �ل�صربات 
�حلا�صمة و�لعنيفة �لتي تلقاها �لغز�ة و�ملرتزقة خالل �ملعركة �مل�صتعرة 
..ث��اأر �ملجاهدون ل�صهد�ء مع��ارك �ل�صاطئ ولقنو� �لع��دو در�صاً ع�صكريا 
قا�صي��ا يف �ملقاوم��ة و�لبطولة و�لفد�ء معلنن باأن �أر���ض �ل�صاحل �لغربي 
لي�ص��ت موطئاً �صهاًل للغز�ة �مل�صتعمرين ب��ل مقربة مفتوحة.. باخلتام �ن 
معرك��ة �لفاّزة ه��ي ملحمة ع�صكري��ة تاريخية.. حققت �له��دف و�حرزت 
�لنتيجة وحتدث عنه��ا �لعالم �لمريكي بانها مفتاح �ملعركة و�ن معركة 
�ل�صاح��ل �لغرب��ي بالأي��ام �ملا�صية ه��ي معركه جهنمية د�مي��ة وهي فعال 
ح��ّول �ملجاهدي��ن �لبطال جبه��ات �ل�صاح��ل �لغربي �إل��ى جغر�فيا حرب 

جهنمية ود�مية كان وقودها �لغز�ة و�ملرتزقة ب�صرً� و�لّيات مدرعة.

»تقــــــــــــــــريرعسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــري«
م��ن و��صنط��ن �إل��ى لندن �إل��ى �بوظب��ي �إل��ى �لريا���ض عو��صم عدو�ني��ه ��صعل��ت �عالمها 
بت�صريح��ات �لقي��اد�ت �ل�صيا�صي��ة و�لع�صكري��ة فاأرع��دت هذه �لقي��اد�ت و�زب��دت بالوعد 
و�لوعي��د تهوي��اًل وت�صخيماً للهجوم عل��ى �حلديدة فيما �جلمعية �لأممي��ة »�لمم �ملتحدة 
ت�ص��رح بالقل��ق و�لتخوف وو�لخ« حّركت دول �لع��دو�ن ��صاطيلها �لبحرية و�جلوية فجر 
الربعاء ف�ضّنت غارات جّوية كثيفة جدًا وق�ضف �ضاروخي بحري وا�ضع بالتزامن مع بدء 

�لغز�ة تنفيذ عمليات �نز�ل بحري وجوي..يف �ملقابل...
كان��ت ال�ضتع��دادات الع�ضكرية اليمني��ة الرّبية والبحرية حا�ضرة وبق��ّوة حيث اأدار 
و��صرف على معركة �حلديدة من �حلديدة ولأول مّرة من غرفة عمليات ميد�نية متقدمة 
باخلط��وط الأمامي��ة بال�ضاح��ل الغربي وزير الدف��اع اليمني اللواء  الرك��ن حممد نا�ضر 
�لعاطفي �إلى جانب رئي�ض �لركان �للو�ء �لغماري ونائبه �للو�ء �ملو�صكي من �أجل تلقن 
�لغ��ز�ة و�ملرتزق��ة درو�صاً ع�صكري��ة قا�صية نظر� لأهمي��ة هذه �ملعرك��ة لليمن ولتحالف 
الغ��زاة واملرتزقة. فماذا حدث..متخ�س اجلبل فولد فاأرا هذا هو ادنى و�ضف لثاين اكرب 
هج��وم ينفذه �لغز�ة و�ملرتزق��ة فجر �لربعاء و�إلى �للحظة و�ل��ذي تلقى ��صرع هزمية 
ع�ضكري��ة وب�ضاع��ات حيث ا�ضتطاع املجاهدون البطال من اجلي���س واللجان من اف�ضاله 

ث��م متزيق��ه ارباً ارباً حيث دمرت القوات البحري��ة اليمنية ب�ضاروخني من طراز املندب 
�لبحري��ة بارج��ة حربية متط��ورة للعدو �أثن��اء حماولتها تقدم �أ�صط��ول بارجات حربية 
كان��ت ت�صتعد لتنفيذ عملية �نز�ل يف �ل�صاحل �لغرب��ي فجر �ليوم...و�أكد م�صدر ع�صكري 
يف وز�رة �لدف��اع لوكال��ة �لأنباء �ليمنية )�صب��اأ( �أن �لقو�ت �لبحري��ة �ليمنية ��صتهدفت 
�لبارج��ة ب�صاروخن بحرين �أ�صاب��ا �لبارجة بدقة و��صتعلت �لن��ري�ن فيها وتر�جعت 
بقية �لب��و�رج عن حماولة �لهجوم و�لنز�ل.و�أ�صار �ي�صا �إل��ى ��صتمر�ر حماولت �إنقاذ 
واإخ��الء م��ن كان على البارجة م��ن املرتزقة الأجانب حتت غط��اء جوي مكثف وحتليق 
طائر�ت �لبات�صي فوق �لبارج��ة �ملحرتقة. و�أو�صح �مل�صدر �أن �أبطال �جلي�ض و�للجان 
ال�ضعبي��ة نف��ذوا عملية هجومية مرك��زة على مثلث العدين بجبه��ة حي�س و�ضرق حي�س 
وكب��دو� �لع��دو خ�صائر كب��رية يف �لأرو�ح و�لعت��اد. و�أكد �مل�صدر تدم��ري �صت مدرعات 
بطو�قمه��ا ، وخم�صة �أطق��م ع�صكرية بطو�قمها ومعد�تها وحت��ول �لغز�ة و�ملرتزقة �إلى 
العملي��ات الدفاعية بعد ف�ضله��م يف ا�ضرتداد مثلث العدين وتغطي��ة ان�ضحابهم وفرارهم 
م��ن نقاط الهجوم الذي ت�ضن��ه وحدات اجلي�س واللجان ال�ضعبية. وبني امل�ضدر اأن قوى 
�لعدو�ن و�لغزو ف�صلت يف عمليتن هجوميتن على مديرية �لدريهمي كان �لهجوم �لأول 
من �جتاه �ل�صحر�ء و�لأخر من �جتاه �ل�صاحل وتكبدت قو�ت �لغز�ة و�ملرتزقة خ�صائر 

ج�صيمة يف �لأرو�ح و�لعتاد �حلربي.
ولف��ت �مل�صدر �إل��ى �أن �أبطال �جلي�ض و�للجان �ل�صعبية كان��و� م�صتعدين للعمليتن وفق 

معلوم��ات ��صتخبار�تي��ة دقيق��ة ومتكنو� بوح��د�ت قتالية نوعي��ة و�أعد�د قليل��ة من ك�صر 
�لهجومن و�إف�صال خمططات �لعدو �ل�صرت�تيجية يف جبهة �ل�صاحل �لغربي....

وعل��ى ذ�ت �ل�صعي��د �صق��ط ع�ص��ر�ت �لقتل��ى و�جلرح��ى للع��دو�ن ومرتزقت��ه يف عملية 
هجومية فا�صلة على مو�قع �جلي�ض و�للجان �ل�صعبية يف �لفازة بال�صاحل �لغربي.

و�أو�ص��ح �مل�صدر �لع�صكري �أن �لهج��وم على �لدريهمي و�لف��ازة كان م�صنود� بكل �أنو�ع 
�لطائ��ر�ت �لقتالي��ة و�ل�صتطالعي��ة �لتي ي�صتخدمه��ا �لعدو من طائ��ر�ت �لر�صد و�لتوجيه 
و�لإ�صناد و�لطائر�ت �حلربية و�لبات�صي �لتي ف�صلت جميعها يف حتقيق �أي م�صاندة حقيقة 
للق��و�ت �ملهاجم��ة رغم تنفيذها ع�ص��ر�ت �لغار�ت ومبختلف �صو�ريخ ج��و �ر�ض و�لقنابل 
املوجه��ة.. مبين��ا اأن الق��وات املهاجمة ف��رت انك�ض��رت وتركت جثث القتل��ى واجلرحى يف 

ميادين �ملعركة ...
باخلت��ام.. هج��وم غ��ازي ومرتزق كبري وو��صع تلق��ى هزمية مذلة خ�ص��ر فيها �لغز�ة 
و�ملرتزقة بال�صاعات �لولى بارجه وطائرة �بات�صي كانت على متنها وم�صرع �لع�صر�ت 
م��ن �ضب��اط وافراد كانوا عل��ى ظهر البارجة املحرتق��ة اما يف الرب متك��ن ا�ضود اجلي�س 
و�للجان من تدمري 11 اآلية وم�ضرع الع�ضرات من الغزاة واملرتزقة ومت احباط الهجوم 
وحتول��ت ق��و�ت �لغز�ة و�ملرتزقة م��ن حالة هجوم �إل��ى حالة دف��اع ومل يحققو� تقدما 

جغر�يف مرتً� و�حدً� بل خ�صرو� مو�قع ع�صكرية كانت باأيديهم

تطهير منطقة اجلاح بالكامل في الساحل الغربي .. وخسائر الغزاة واملرتزقة جتاوزت ال 120 بني قتيل وجريح..

مّتخض اجلبل فولد فأرًا.. ثاني أكبر هجوں على احلديدة... تّلقى هزمية بّرية وبحرية ماحقة في الساعات األولى من بدء الهجوں..

مــلــحــمــة عــســكــريــة تـــاريـــخـــيـــة.. حــقــقــت الـــهـــدف مع����������ر������ة الف�������������ازة..
وأحــــــرزت الــنــتــيــجــة »تــفــاصــيــل عــســكــريــة هـــاّمـــة«

من ميادين اجلهاد /

أحمد عايض أحمد
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كلم��ا كانت �أكرث وعيا، و�أكرث م�صئولية. وقد �تت حما�صر�ت �ل�صيد يف هذ� 
الإطار، اإمياناً من��ه باأهمية توعية عامة النا�س لي�س على امل�ضتوى املحلي 
فقط، واإمنا على امل�ضتوى العاملي، اإذ يتابع خطاباته وحما�ضراته املاليني 
م��ن �لنا���ض �لطامع��ن �إلى �لأم��ن و�ل�صتق��ر�ر و�حلي��اة �ملليئ��ة بالعدل 
وامل�ض��اواة بعي��دا عن ق��وى الت�ضلط والتج��رب من قبل ح��كام اليوم الذين 
انتهجوا القتل والرتهيب لتثبيت دعائم حكمهم، اإلى جانب ارتهانهم لقوى 
�ل�صتكبار �أمري��كا و�إ�صر�ئيل، ملبن جميع رغباتهم وتوجهاتهم وخططهم 

يف �ملنطقة �لعربية و�لإ�صالمية.
البداية

بد�أ �ل�صيد �لقائد مبحا�صر�ت �جلز�ء و�حل�صاب، مبينا �لد�ر �حلقيقية وثمنها، 
وه��و بذل��ك ي�صع��ى �إلى خل��ق وع��ي جمتمعي جت��اه ق�صاي��ا �لأم��ة �ملختلفة، 
و�لق�صايا �لأخالقية �ملرتبطة باملعام��الت �لإن�صانية بوجهيه �خلا�ض و�لعام، 

وجعل ذلك كله مرتبطا بالعمل يف �صبيل �هلل �صبحانه وتعالى.
ائمة الكفر والنفاق

يف حما�صرت��ه �لرم�صاني��ة �ل�صاد�ص��ة، يوؤكد �ل�صي��د �أن �أمري��كا و�إ�صر�ئيل 
هم��ا �ملوجهت��ان �مل�صتفيدتان للجماع��ات �ل�صيطانية �ملنت�ص��رة يف �ملنطقة 
و�لع��امل، و�لت��ي تعمل حت��ت �أقنعة وعناوي��ن دينية م�صلل��ة لدرجة �أنها 
ت�صور �لعملية �لنتحارية يف م�صجد �أو منا�صبة �إن�صانية وكاأنها تقرباً �إلى 
اهلل. وا�ضتاأن��ف فيه��ا حديثه عن معرك��ة اإغواء ال�ضيط��ان لالإن�ضان، وكيف 
ي�ص��ور له �حلق باط��ال و�لباطل حقاً، و�نعكا�صات ذل��ك يف �لو�قع �ملعا�ض 
ب�صورت��ه �لو��صحة �لتي تتجلى يف بلدنا و�لعامل. من هنا يت�صح للجميع، 
�أن �أي جمتم��ع �إذ� �ص��ادت في��ه �لأخالق �حلمي��دة و�ملعام��الت �لإن�صانية 
�لقائمة على �حرت�م �لر�أي و�لر�أي �لآخر و�حرت�م �لآخرين وفقا للد�صتور 
�لقر�آين �صتزول كافة �خلالفات و�صتحل جميع ق�صايا �لأمة و�صتكون �لأمة 
�لإ�صالمي��ة �أمة و�حدة.. لكن عندما �نت�ص��ر �لف�صاد �لأخالقي وغابت �لقيم 
�لإن�صاني��ة يف �ملجتمعات �لإ�صالمية ت�صرذم �مل�صلم��ون و�أ�صبحو� مذ�هب 
وُقب��اًل وُدَوًل له��ا ح��دود، اأغلبها تن��ازع الأخرى حدودها ومنه��ا ما تقاتل 
بع�ضه��ا البع�س ومنه��ا من تعتدي على الأخرى ار�ض��اًء لقوى ال�ضتكبار 
كم��ا ه��و �لو�قع �لي��وم من ع��دو�ن غا�ص��م على �ليم��ن بقي��ادة �ل�صعودية 

والإمارات ودول حليفة اأخرى معهما اإر�ضاًء لأمريكا واإ�ضرائيل.
التقوى واملتقني

يف الق�ضم الثاين من حما�ضراته الرم�ضاين، يبني ال�ضيد القائد طريق التقوى 
واملتق��ني، وكي��ف اأن اأعالم اله��دى هم املعنيني بر�ضم مع��امل هذا الطريق. 

حت��ى و�ضل ال�ضي��د يف حما�ضرته الثاني��ة والثالثة ع�ض��ر لتو�ضيح �ضفات 
�ملتق��ن و�لإميان بالغي��ب، و�ثر ذلك يف و�قع �لنفو���ض، وكذلك �لأثر �لذي 
يرتك��ه يف و�ق��ع �حلي��اة مبا يوؤه��ل �لإن�ص��ان �ملوؤم��ن ليكون مم��ن يحظى 
بر�ص��و�ن �هلل، ويف نف���ض �لوقت مما يوؤهلن��ا كمجتمع م�صلم ل��ه �أعد�ء لأن 
ننت�ص��ر ونحظى بتاأييد �هلل ون�ص��ره، وذلك كفيل باأن يجعلنا د�ئما يف حالة 
ا�ضتقامة على �ضراط اهلل امل�ضتقيم حتى ن�ضل الى يوم احل�ضاب فنحا�ضب 

ح�صاب �ملتقن وح�صاب �ملوؤمنن �ل�صادقن.
احملاضرة الرابعة عشر

�أك��د �ل�صيد �أن �لأم��ة �لإ�صالمية ُبلي��ت باجتاهن هما �لتدج��ن و�لتوح�ض 
الأعمى ال��ذي ميثله التكفريي��ون.. مو�ضحاً اأن بع���س املنت�ضبني لالإ�ضالم 
والن�ض��ارى  اليه��ود  عل��ى  يتفوق��ون يف جرائمه��م وف�ضقه��م وطغيانه��م 
و�لبوذي��ن. و�أو�صح �ل�صي��د �أن بع�ض علماء �لدين يقدم��ون �لإ�صالم دينا 
ُمنتََّق�ًضا مقت�ضرا على ترك الغيبة والنميمة ويتجاهلون اجلانب اجلهادي 
�ل��ذي ��صتمل عليه معظم �لقر�آن، و�أن بع�ض علماء �لدين يقدمون �لإ�صالم 
دين��ا ُمنتََّق�ًض��ا مقت�ضرا عل��ى ترك الغيب��ة والنميمة ويتجاهل��ون اجلانب 

�جلهادي �لذي ��صتمل عليه معظم �لقر�آن.
عوامل قوة

�صدد �ل�صيد على �صرورة �أن متتلك �لأمة جميع عو�مل �لقوة لتتمكن 
م��ن حماية نف�ضها مثلها ك�ضائر الأمم، م�ضريًا الى اأن العدو ال�ضهيوين 
لن يقبل لأي طرف عربي �أو �إ�صالمي �أن يكون قوياً بال�صكل �لذي يخل 
بتفوق��ه الع�ضكري. وحذر ال�ضيد عبدامللك من ن�ضاط بع�س املنظمات 
�لدولية �لعاملة حتت عناوي��ن خمادعة تهدف لن�صر ثقافة �لتدجن، 
و�أن��ه م��ا �إن وقع �لع��دو�ن على �ليمن حت��ى هجمت منظم��ات با�صم 
ال�ضالم ورف�س العنف ت�ضتغل بني اأو�ضاط النا�س بدعوات التدجني.. 
موؤك��دًا اأن هن��اك منظمات مرتبط��ة بقوى ال�ضتكب��ار ت�ضعى لتدجني 
�لأم��ة ومتييعها و�إ�صغاله��ا بالأمور �لتافهة ومهمته��ا ت�صويه �صورة 
ح��ركات �ملقاومة يف لبنان وفل�صط��ن و�إظهارها باأنها حركات عنفية. 
وق��ال �ل�صيد �أنه رغم كل �ملظلومي��ة �لتي يعانيها �ل�صعب �لفل�صطيني 
ف��اإن هنالك منظمات تاأتي تدعوه لأن يكون م�صاملا وو�دعا!.. مت�صائاًل 
يف �لوق��ت نف�ص��ه مل��اذ� ل تتوج��ه �ملنظم��ات �مل�صتغل��ة بن�ص��ر ثقافة 
�لتدج��ن �إل��ى �أمريكا و�لغ��رب و�إ�صر�ئيل لتدعوهم �إل��ى ترك �لعنف 

و�لتخلي عن �لأ�صلحة �لفتاكة.

املسئولية واجلهاد في سبيل اهلل.
تعد حما�صر�ت �ل�صيد �لقائد يف جمملها ثقافية �صيا�صية �جتماعية جهادية 
�صاملة، تناولت خمتلف �جلو�ن��ب �لتي تتعلق بالو�قع �ليوم خ�صو�صاً يف 
حال��ة ال�ضراع التي نخو�ضها مع قوى الطغي��ان والف�ضاد. ومن خالل هذه 
�ملحا�ص��ر�ت �أ�صتط��اع �ل�صيد �لقائد حفظ��ه �هلل �أن يخلق حال��ة من �لوعي 
ح��ول عدد من �ملو��صيع �لتي منها معرف��ة ثقافة �لتدجن ودور �ملنظمات 
و�أ�صاليب �لأعد�ء و�صعيهم للنيل من هذه �لأمة. و�أكد �ل�صيد �أن �أبرز موقف 
ملو�جه��ة �لأع��د�ء ه��و موقف �لق��وة يف كل �ملج��الت �ملعنوي��ة و�لنف�صية 
والثقافي��ة والع�ضكرية حتى ل ن�ضبح دجاج القرن احلادي والع�ضرين. يف 
هذه املحا�ضرات الكثري والكثري من املوا�ضيع املهمة التي تتعلق بنا كب�ضر 
وم�صلم��ن، وتتعلق بن��ا كمجتمع و�م��ة م�صتهدفة لها �أع��د�ء ي�صعون �لى 
��صت�صعافن��ا و�لهيمنة علينا. وبقد ما ركز �ل�صي��د �لقائد على تنمية وعينا 
وثقافتن��ا وكمال �مياننا، ركز �أي�صاً على بع���ض �لأمور �لتي تتعلق بحالة 
�ل�ص��ر�ع �لقائ��م �ليوم ب��ن �حلق و�لباط��ل و�مل�صتكربي��ن و�مل�صت�صعفن 

وكيف يجب �ن تكون نف�صياتنا ومو�قفنا و�عمالنا وتوجهاتنا.
القرآن حجة بالغة

حت��دث �ل�صيد �لقائد يف بد�ية �ملحا�صرة �خلام�صة ع�صر عن �لقر�آن �لكرمي، 
وقال �نه حجة �هلل علينا يوم �لقيامة، خ�صو�صاً ونحن يف هذ� �لزمان �ملليء 
بالأح��داث واملتغريات والذي مل يعد فيه انبي��اء ول ر�ضل، اإل اأن هدى اهلل 
باق��ي م��ن خالل كتاب��ه، ومن خالل ورث��ة �لأنبي��اء وقرناء �لق��ر�آن من �أهل 
البي��ت عليهم ال�ضالم الذي��ن يقدمون هدى اهلل للنا���س بالطريقة ال�ضحيحة 
وال�ضليم��ة. ووا�ضل ال�ضي��د حديثه عن بع�س �ضفات املتق��ني، وقال ال�ضيد 
اأن م��ن ابرزه��ا ا�ضت�ضع��ار امل�ضئولية، وق��ال اإن القراآن جع��ل احلديث عن 
امل�ضئولي��ة جانب��اً رئي�ضياً ل يتحقق الإميان اإل ب��ه، ول يتحقق التقوى اإل 
ب��ه، وق��ال �إن �لق��ر�آن �عطى جانب �مل�صئولي��ة موقعاً مهماً ج��دً� يف خمتلف 
جو�نب �حلياة فيما يتعلق بالدين و�لدنيا وكذلك بالآخرة. وحتدث �ل�صيد 
ع��ن �لبع�ض �لذين يكتفون ببع�ض جو�نب �لدين �و يكتفون بال�صكليات، ثم 
حتدث عن قول �هلل تعالى قالت �لأعر�ب �آمنا  فرد عليهم �هلل قل مل توؤمنو�، 
موؤك��دًا اأن الإميان احلقيقي يتمثل يف الطاعة املطلقة هلل تعالى مبا امر ومبا 
نهى اأي�ضاً. وحتدث ال�ضيد القائد عن الثقة باهلل وقال انها جانب اأ�ضا�ضي يف 
الإمي��ان يف كل م��ا يتعلق مبا اأمر اهلل به، وقال اإن الثقة باهلل ت�ضاعد الإن�ضان 
�ملوؤم��ن على �أد�ء �لعمال وخ�صو�صاً �جله��اد يف �صبيل �هلل. وقال �ل�صيد �ن 
�لبع���ض يعترب �لإ�ص��الم بطاقة ترخي���ض للقيام باجلرمية وه��ذ� ناجت عن 
ع��دم معرفة بالإ�صالم، وناجت عن ثقافات مغلوطة وعقائد باطلة مما يوؤدي 
بالبع�ض �لى ممار�صة �أعمال �ملجرمن و�لكافرين وهو يحمل �إ�صم �لإ�صالم.

املؤمنون الصادقون
رك��ز ال�ضي��د يف حديثه عل��ى اأن الإميان اإذا و�ض��ل اإلى القل��وب وتر�ضخ فيها 
فان��ه يدف��ع النفو���س اإل��ى التقوى واإل��ى الطاعة واإل��ى العمل مبا وج��ه اإليه 
اهلل والبتع��اد عم��ا نهى عنه. ث��م حتدث ال�ضي��د القائد عن ال�ضط��ر الثاين من 
�لآي��ة �لت��ي تق��ول: قالت �لأع��ر�ب �آمنا قل مل توؤمن��و� ولكن قول��و� ��صلمنا �� 
امن��ا املوؤمنون الذين امنوا ب��اهلل ور�ضوله ثم مل يرتاب��وا وجاهدوا باأموالهم 
و�نف�صه��م يف �صبي��ل �هلل �أولئ��ك ه��م �ل�صادق��ون ���� وق��ال �إن هذه �لآي��ة بينت 
بال�صفات و�لأعمال منهم �ملوؤمن��ون �حلقيقيون و�ل�صادقون. وقال �ل�صيد �أن 
�لق��ر�آن حتدث عن �جله��اد يف �لقر�ن باأكرث من 500 �أي��ة �كرث مما حتدث عن 
ال�ضالة وعن العبادات الأخرى، وهذا يدل على اأن اجلهاد هو اعظم �ضفة من 

�ضف��ات املوؤمنني واملتقني. واأن من املوا�ضف��ات الإميانية الالزمة التي تثبت 
م��دى الإنتماء ال��ى الإميان هي اجله��اد يف �ضبيل اهلل، فالق��راآن اعترب اجلهاد 
يف �ضبي��ل اهلل �ض��رط من �ضروط الدخول اإلى اجلن��ة، والدليل قوله تعالى: اأم 
ح�صبتم �أن تدخلو� �جلنة وملا يعلم �هلل �لذين جاهدو� منكم ويعلم �ل�صابرين 
���� وق��ال �ل�صيد �ن م�صاأل��ة دفع �لنا���ض بع�صهم ببع���ض ملحارب��ة �لف�صاد هو 
و�صيلة من و�صائل �صالح �لأر�ض بكل ما فيها و��صتدل بقول �هلل تعالى: ولول 
دف��ع �هلل �لنا�ض بع�صم ببع�ض لف�صدت �لأر�ض �� وهذه هي �أبرز نتائج �جلهاد 

يف �صبيل �هلل، دفع �لف�صاد و�لفا�صدين و�إ�صالح �لأر�ض.
طموح أعداء األمة

حت��دث �ل�صيد عن طموح �أعد�ء �لمة يف �إف�ص��اد �لعامل من �أجل �ن ي�صلو� 
�ل��ى �أهد�فه��م يف خمتل��ف �ملج��الت �ل�صيا�صي��ة و�لع�صكري��ة و�لإعالمي��ة 
و�لقت�صادي��ة، كل ذلك من �جل �ن يتمكنو� من �ن ي�صيطرو� على �لب�صرية 
و�ن ت�صتحك��م قب�صته��م عل��ى �لع��امل كما تعم��ل �أمريكا �لت��ي متار�ض هذ� 
�مل�ص��روع ب�صكل عملي يف �لو�قع �لذي نعي�صه �ليوم، وقال �ل�صيد �أن �لعدو 
�ل�صهيوين يتجه يف هذ� �لإجتاه ليعزز من نفوذه يف �ملنطقة، و�نهم يعملون 
عل��ى �إ�صع��اف �لآخري��ن حتى ل يكون هن��اك طرف �آخر ند له��م �أو يعرقل 
م�صاريعه��م و�هد�فه��م، ث��م حت��دث �ل�صيد ع��ن �ل�صاحة �لإ�صالمي��ة و�لتي 
اعت��رب انها ت�ضري يف اجتاهني الأول التدجني م��ن خالل الثقافات املغلوطة 
وعدم تقدمي �لدين ب�صكل كامل بل يقدمونه ب�صكل منقو�ض فيوؤدي ذلك �لى 

حالة من ال�ضعف المياين يف اأو�ضاط النا�س ملا فيه م�ضلحة اأعداء المة.
فرص ال تتكرر

لن تخ�صر �صيئا لو ��صتقطعت من وقتك �لن�صف �ل�صاعة �أو �ل�صاعة ملتابعة 
�ملحا�ص��ر�ت �لرم�صاني��ة لل�صي��د �لقائ��د عبد�مللك بن ب��در �لدين �حلوثي، 
ب��ل �صتك��ون �أن��ت �لر�ب��ح يف تعديل �صل��وكك وقيم��ك �لديني��ة و�لأخالقية 
و�لإن�صانية مبا يتو�فق مع �أو�مر ونو�هي �هلل �صبحانه وتعالى �لتي ذكرها 
يف كتابه �لقر�آن �لكرمي �ملر�صل مع خامت �لأنبياء حممد �صلى �هلل عليه و�آله 
و�صل��م. و�إذ� رجعنا �إل��ى ما تعر�صت لها �ملجتمع��ات �لعربية و�لإ�صالمية 
خ��الل �لعقود �ملا�صية �صنجد �أنها تعر�صت لع��دد من �لهجمات �لع�صكرية 
و�لأخط��ر منها �أنه��ا تعر�صت لعدد م��ن �لهجمات �لفكرية �لت��ي ��صتهدفت 
�لفكر �لإ�صالمي قيماً و�أخالقاً ومنهجاً.. و�أبرز ما تعر�ض له �ملجتمع �ليمني 
متدد �لفكر �لوهابي �لذي تبناه �لنظام �ل�صعودي منذ �أول يوم �صيطر على 
احلكم يف منطقة احلجاز وجند، حيث انتهج على تغيري املبادئ الإ�ضالمية 
�ل�صمح��اء ب�صلوكيات ل متت لالإ�صالم ب�صلة، فحول �لإ�صالم من دين حمبة 
و�إخ��اء �إل��ى دين قتل و�صحل وذب��ح، حول �لإ�صالم من دي��ن ل يقبل �لظلم 

و�لت�صلط �إلى دين يو�يل �حلاكم وينفذ رغباتهم.
بيت القصيد

ه��ذ� �لت�صويه �لذي تعر�ض له �لدين �لإ�صالمي ل ز�لت �آثاره �إلى �ليوم بل 
ز�د �ص��وءً� وقبحاً حن ظه��رت �جلماعات �ملتطرفة با�ص��م �لدين كالقاعدة 
ود�ع���ض وغريهم��ا �لت��ي ��صتهدف��ت �لقي��م و�ملب��ادئ �لإ�صالمي��ة قب��ل �أن 
ت�صته��دف �لإن�ص��ان.. وهذ� ما دع��ا �ل�صيد �لقائد �ل�صهي��د ح�صن بدر �لدين 
�حلوث��ي ي��دق ناقو���ض �خلط��ر ويب��د�أ يف توعي��ة �ملجتمع عن خط��ر هذه 
�لتي��ار�ت �ملرتبط��ة بالأجند�ت �خلارجي��ة حتى ��صت�صه��اده.. وهو �أي�صا 
م��ا جعل �ل�صيد �لقائ��د عبد�مللك بن بدر �لدين �حلوث��ي يركز على �لرتبية 
�لديني��ة و�لأخالقي��ة و�لإن�صاني��ة حتى يتخل���ض جمتمعن��ا و�ملجتمعات 
�لإ�صالمي��ة من �آث��ار هجمات �لفك��ر �لوهاب��ي �ل�صلبية ويعود �إل��ى �لقر�آن 

�لكرمي ومبادئه �ل�صمحاء.

محاضـــــــــــــــــــــــرات السيــــــــــــــــــــد القائـــــــــــــــــد الرمضانيـــــــــــــــــــــــــة: 

امل����ن����ه����اج ودمي�������وم�������ة  ال������دي������ن  ع����ظ����م����ة  جت����س����د  ل�����أم�����ة  دروس 
إعداد/ فؤاد الجنيد

أطــــــــل قائد امل�سرية القراآنية ال�سيد عبدامللك بن بدرالدين احلوثي يف �سهر رم�سان املبارك 
له��ذا الع��ام بع��دد م��ن املحا�س��رات القيم��ة  التي تتن��اول ل��ب الدين وجوه��ره، ناهيك ع��ن اجلانب 
الأخاق��ي والنف�س��ي، واأم��ور هام��ة متعلق��ة باملعام��ات والقي��م الإن�ساني��ة. مل يكن ال�سي��د القائد 
ع�سكري��ا يف حما�سرات��ه رغم املرحلة احلرج��ة التي متر بها الأمة عام��ة، وال�سعب اليمني خا�سة، 
كل ذل��ك لأن �سر ق��وة الأمة وعزتها وكرامتها وعوامل ن�سرها، تتمث��ل يف عقيدتها ودينها، ومتى ما 

كانت الأمة قريبة من نهجها القراآين؛ 

يطّل عي��د الفط��ر املبارك عل��ى اليمنيني، 
وه��م مرابط��ون يف جبهاته��م، ي��ذودون ع��ن 
ي�ستهدف��ه  ال��ذي  اجلري��ح  الوط��ن  حيا���ض 
ع��دوان برب��ري تق��وده الريا���ض واأبوظبي، 
وترع��اه وا�سنطن والكي��ان الإ�سرائيلي للعام 
الرابع على التوايل، عيد �سعيد بانت�ساراته، 
وحزين على جحافل العدوان التي ما برحت 
تتكب��د وي��ات النك�س��ار، وتغ��رق يف وح��ل 

النتكا�سات واخليبات.

انتصارات عيدية
�أطلق��ت �لقوة �ل�صاروخي��ة للجي�ض و�للج��ان �ل�صعبية 
»�جلمع��ة« �صاروخ��اً بالي�صتياً نوع تو�ص��كا على جتمع 
كب��ري للغ��ز�ة و�ملرتزق��ة يف �ل�صاحل �لغرب��ي. و�أو�صح 
م�ص��در بالق��وة �ل�صاروخي��ة ل��� »�لوق��ت« �أن �صرب��ة 
تو�ض��كا على جتمع ق��وى الع��دوان يف ال�ضاح��ل الغربي 
كان��ت دقيق��ة و�أ�صابت هدفه��ا بنج��اح، خمّلف��ة �أعد�دً� 
كب��رية من �لقتل��ى، و�أحدثت حالة من �لهل��ع و�لذعر يف 
اأو�ض��اط الع��دو. ويف هج��وم خلف��ي، تعّر�ض��ت قوات ما 
ي�صمى باملقاومة �جلنوبية، �ملدعومة بقو�ت من �حلز�م 
�لأمن��ي وقو�ت ط��ارق �صالح �لتابعة لالإم��ار�ت لهجوم 

مفاج��ئ �صّنه جماه��دو �أن�صار �هلل �صب��اح »�جلمعة«، 
�أول �أي��ام عي��د �لفطر على ع��دد من �ملو�ق��ع �لع�صكرية 
يف حمافظ��ة حلج جنوب �ليمن، وق��ال موقع »�جلنوب 
�حلوثي��ن  �أن  �جلنوبي��ة،  للمقاوم��ة  �لتاب��ع  �لي��وم« 
هاجمو� �لق��و�ت �جلنوبية �ملو�لي��ة لالإمار�ت يف جبهة 
�ل�صيط��رة عل��ى �جلب��ل  »�حلو�م��رة« ومتّكن��و� م��ن 
الأحم��ر والتبة ال�ضوداء و�ضق��وط عدد كبري من القتلى 
و�جلرح��ى يف �صفوف �لق��و�ت �لتابعة لالإم��ار�ت، كما 
�ص��ادر �حلوثيون عت��ادً� ع�صكرياً متنوع��اً كان بحوزة 

�لق��و�ت �جلنوبي��ة، وياأت��ي تر�ج��ع �لق��و�ت �جلنوبية 
يف حل��ج، نتيج��ة نقل الكثري م��ن الق��وات اجلنوبية اإلى 

�ل�صاحل �لغربي و�إهمال جبهات �جلنوب �لأ�صا�صية.

اإلمارات تنعي قتالها
بع��د مقت��ل �ملئ��ات من �أبن��اء �جلن��وب خ��الل �لأ�صابيع 
�لقليل��ة �ملا�صي��ة يف معرك��ة �ل�صاح��ل �لغرب��ي، دون �أن 
ينعيهم �أو يكرتث له��م �أحد، �أعلنت دولة �لإمار�ت مقتل 
�أربعة من جنودها يف معرك��ة �ل�صاحل �لغربي يف �ليمن، 
كما نعت �لقيادة �لعام��ة للقو�ت �لإمار�تية مقتل �أربعة 
م��ن جنوده��ا يف معرك��ة �لدريهمي غرب �حلدي��دة، كما 
�أك��د نا�صطون �إمار�تي��ون مقتل عدد من جن��ود �لبحرية 
�لغرب��ي،  �ل�صاح��ل  عملي��ة  يف  »�لأربع��اء«  �لإمار�تي��ة 

وكان��ت �لبحري��ة �ليمنية قد ��صتهدفت بارج��ة �إمار�تية 
ب�صو�ريخ �صاحلية ودمرتها كلياً وقتلت طاقمها. و�أكدت 
يف بيان لها، �أن تدمري تلك �لبارجة لي�صت �لعملية �لأولى 
م��ن نوعها ولن تكون �لأخرية، وجّددت �لتاأكيد على �أنه 
ل قل��ق على �ل�صفن �ملدنية طاملا كان��ت ملتزمة بالقانون 
�لبح��ري �لدويل؛ د�عية �إياها �إل��ى �لبتعاد ع�صرين مياًل 
بحرياً عن بو�رج �لعدو�ن �صمانة ل�صالمتها، و�أكد �لبيان 
�أن �لقو�ت �لبحرية �ليمني��ة تقوم مب�صوؤوليتها �لوطنية 
و�لديني��ة يف �لدف��اع عن �صي��ادة �ليمن و�صالم��ة مياهها 
�لإقليمي��ة، لفتاً �إل��ى �أن �لعدو بفتح��ه معركة �حلديدة 
يكون قد رفع من من�صوب �خلطر يف �لبحر �لأحمر وعليه 
�أن يتحم��ل عو�ق��ب ذلك، وق��ال: »نحن لن نظ��ل مكتويف 
�لأيدي �أمام �أخطر هجوم �أجنبي يتهدد �ملالين من �أبناء 

�صعبنا �ليمني �ملظلوم«.

صفقة هادي واإلمارات
ع��اد �لرئي���ض �ملنتهي��ة وليت��ه عبدربه من�ص��ور هادي 
بتوجيه��ات �إمار�تي��ة �إلى ع��دن، قادماً م��ن �ل�صعودية، 
م�ص��اء �خلمي���ض، يف زيارة هي �لأولى من��ذ عام ون�صف 
�لع��ام تقريب��اً، وقب��ل و�ص��ول ه��ادي كانت ق��د و�صلت 
حكومت��ه �صباح��اً برتتيب��ات �إمار�تي��ة �أي�ص��اً، وتاأت��ي 
ع��ودة حكوم��ة ب��ن دغ��ر وع��ودة ه��ادي �إلى ع��دن بعد 
زي��ارة ق�ص��رية قام به��ا هادي �إل��ى �أبو ظب��ي، وجاءت 
بع��د �ضفق��ة م��ع الأخ��رية تتمث��ل يف قطع عالق��ة هادي 
بالإ�ص��الح، وت�صديق هادي عل��ى معركة �حلديدة �لتي 
تق��وم به��ا �لإم��ار�ت، ليمنحه��ا �صرعي��ة �أم��ام  �ملجتمع 
�ل��دويل. ووف��ق �خلط��ة �لإمار�تي��ة ف��اإن ه��ادي �صيقوم 
باإع��الن معرك��ة �حلدي��دة، و�صيوج��ه �لق��و�ت �ملو�لية 
لالإمار�ت باقتحامها، حتى ل تتحمل �لإمار�ت م�صوؤولية 

�لكارثة �لت��ي �صتنجم عن �ملعركة �ملتوقعة، �لتي يجري 
�ل�صتعد�د لها من خمتلف �لأطر�ف.

الصبيحي يحّذر
�أحم��د حم��ود جري��ب  دع��ا حماف��ظ حل��ج �ل�صي��خ 
قب��ل  ع��دن  حتري��ر  �إل��ى  �جلنوبي��ن  �ل�صبيح��ي، 
�حلدي��دة، م�صريً� �إل��ى �أن خ�صائر �أبن��اء �جلنوب يف 
مع��ارك �ل�صم��ال �لكب��رية تدع��و كل عق��الء �جلنوب 
وقياد�ت��ه �لوطني��ة �لفاعل��ة �إلى »وق��ف نزيف �لدم 
�جلنوب��ي يف تلك �ملع��ارك �لتي ل م�صلح��ة للجنوب 
فيه��ا، ولف��ت جري��ب اإل��ى اأن »الكث��ري م��ن الدلئ��ل 
تثب��ت اأن الإم��ارات وال�ضعودية تتعام��الن مع اأبناء 
يف  �أجندته��ا  لتحقي��ق  يقاتل��ون  �لذي��ن  �جلن��وب، 
ال�ضم��ال، كاأدوات رخي�ضة الثم��ن، ولعل الدليل على 
ذلك، تعام��ل �لإمار�ت مع جرح��ى �ل�صاحل �لغربي، 
واإهمال جثث القتلى التي ترتك لأ�ضابيع دون انت�ضال 
وكاأن �لأم��ر ل يعينها، و�أ�صاف �إن »�ملئات من �أبناء 
اجلن��وب لت��زال جثثهم مرمي��ة يف معرك��ة ال�ضاحل 
�لغرب��ي ويف جبهات ما ور�ء �حل��دود منذ �أ�صابيع«، 
م�ضريًا اإلى اأن »الإمارات تتعامل مع اأ�ضرى اجلنوب 
كاأدو�ت �نته��ت �صالحيته��ا، وتعمل عل��ى �إف�صال �أي 

م�ضاع لتبادل الأ�ضرى.

أع��������ي��������ادن��������ا ج������ب������ه������ات������ن������ا.. ع������ي������د ال���������ق���������ول وال�������ف�������ع�������ل ف���������ي ال����ي����م����ن
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رجال 
احلرب 

صناع النصر؟.

كتب/ زيد البعوه

م��ن كان يفك��ر ان القي��ادة مل حت�ضب ح�ضابه��ا ملثل هذه 
�ملرحل��ة فه��و غب��ي و�حم��ق لأن هن��اك ��صتع��د�د مادي 
وع�صك��ري ومعن��وي وب�ص��ري ويف خمتل��ف �مل�صتويات 
�ليوم هناك �لألف من �لرجال �ملقاتلن مل يدخلو� ميد�ن 
�ملعرك��ة بع��د كتائ��ب �حل�ص��م و�لوي��ة �لن�ص��ر جماميع 
قر�آني��ة من �صورة �ل�صف حتدي��دً� من �لآية رقم 4 رجال 

�صانع��ون  لل�صه��ادة  تو�ق��ون 
للمعجز�ت له��م يف �صورة �لن�صر 
بط��ولت  �لفت��ح  �ص��ورة  ويف  مو�ق��ف 
و�ص��ولت وجولت �م��ا �ص��ورة �حلديد فهم 

يعتربون �نها �نزلت فيهم لوحدهم..
رج��ال �هلل وجن��وده و�ن�ص��اره و�حباب��ه ومالئكت��ه من 

�لب�صر و�ل�صادقن �لأوفياء من عباده
�صنادي��د موؤمن��ن �صادق��ن يف ميادي��ن �لوغ��ى ه��م من 
يجعل��ون ن��ري�ن ح��رب �ملع��ارك ت�صتع��ر لهيب��اً لت�صوي 
جل��ود �لطو�غي��ت وتف��ري عظ��ام �ملجرم��ن ل يعرفون 
�لوه��ن ول �لنك�ص��ار كل همه��م  �لتع��ب ول �ملل��ل ول 
ن�ص��ر �مل�صت�صعفن م��ن عباد �هلل ومقارع��ة �مل�صتكربين 

�ملف�صدين يف �ر�ض �هلل..
رجال ��صد�ء �قتب�صو� �صدتهم من �لقر�ن و�قويا ��صتمدو� 
قوته��م من �هلل رجال ل يخافون �ملوت ول يخ�صون �حدً� 
�ل �هلل رج��ال �صجاعته��م وبطولتهم ورثوه��ا من قائدهم 

و�مامهم علي �بن �بي طالب عليه �ل�صالم ..
مغاوي��ر تعرفه��م دباب��ات �لإبر�م��ز ومدرع��ات �لرب�ديل 
وتبح��ث عنهم القم��ار ال�ضناعية والطائ��رات التج�ضية 
رجال حتبهم �ملالئكة ويحبهم رب �ملالئكة و�لنا�ض يف كل 
مي��د�ن لهم بطولت ويف كل معركة لهم �صولت وجولت 
�هد�فه��م �مياني��ة و�ن�صاني��ة ووطني��ة �همه��ا مقارع��ة 
�لطو�غيت و�ملجرمن و�حلد من ف�صادهم يف هذه �لر�ض 

و�ب��رز مو�قفهم �جلهاد يف �صبي��ل �هلل ورفع ر�ية �ل�صالم 
ون�صرة �مل�صت�صعفن..

�ضنادي��د عج��زت كل ال�ضلحة احلديث��ة واملتطورة عن 
قهره��م و�ذلله��م وهزميته��م ل يعرفون م��ن �خلوف �ل 
�ل�صم ول يخ�صون �ل من �لتق�صري يف ما �مرهم �هلل �لقيام 
ب��ه يو�جهون �قذر �لب�صر و�رذلهم و�نذلهم و�حقرهم من 
خمتلف �لجنا���ض �ليهودية و�لن�صر�نية وحتى �لوثنية 
و�لعر�بي��ة �لتي تدع��ي زورً� �نها تنتم��ي لالإ�صالم وهي 

بعيدة كل �لبعد من �ل�صالم وتعاليم �ل�صالم..
رجال �صمدو� يف مو�جهة �لرت�صانة �لع�صكرية �لمريكية 
و�ل�صهيونية و�مل��ال �خلليجي وكذب ومر�وغة �ملجتمع 
�لدويل ونف��اق �لمم �ملتحدة ومر�وغ��ة جمل�ض �لمن مل 
يركعهم ح�ص��ار �قت�صادي ول حرب ع�صكرية ول هجمة 
اعالمي��ة ول خ��ذلن العامل من حوله��م ول يهمهم �ضوى 
طاع��ة �هلل و�لعمل مبا ير�صيه يف �صبيل �هلل حتركو� ومن 
�جل��ه عملو� بذلو� �رو�حه��م ودمائهم هلل وحده وجعلو� 
ي�صع��ى  �لذي��ن  للم�صت�صعف��ن  وقاي��ة  �ج�صاده��م  م��ن 

�لطو�غيت ل�صتعبادهم و�لهيمنة عليهم..
ه��وؤلء ه��م �لرج��ال �بط��ال �جلي���ض و�للج��ان �ل�صعبية 
م��ن �أبناء مي��ن �لميان و�حلكمة هم م��ن �منو� باهلل حق 
المي��ان ووثقوا به ح��ق الثقة وتوكلوا علي��ه فن�ضرهم 
و�يدهم و�مده��م بجند من مالئكته �ص��الم �هلل ور�صو�نه 

عليهم.

كتابات

إلى املجاهدين ..
كتــــــب/حميـــــــــــد رزق

�صالم عليكم يا جنود �هلل يف �ر�صه .. �صالم عليكم يا �صيف �هلل �مل�صلول على �عد�ئه 
.. �صالم عليكم يا �صخط �هلل ونقمته على �صو�ذ �لنفط و�زلم �لمريكان ... �صالم 
عليكم يا اطهر وانقى وا�ضجع وانبل من مي�ضي على ثرى الر�س �ضرقها وغربها 
.. �ص��الم عليكم يا حم��اة �لقيم وحر��ض �ملبادئ .. �ص��الم عليكم �يها �لرجال وما 
عداكم لي�ضوا اإل هوام وغثاء وزبدا �ضيذهب جفاء ولن يبقى على الر�س ال ما 

ينفع �لنا�ض ويعيد �حلق �إلى ن�صابه ويدو�ض �لباطل بنعاله ..
�ص��الم عليكم مرغتم �نف �ل�صتكبار .. وف�صحتم م�صائخ �لنفط و�لقمار و�صحقتم 
جماج��م �ملرتزقة �ل�صغار ..و�ع��ز �هلل بكم �مل�صت�صعفن �لحر�ر ورفع بكم ر�ية 

�لأبر�ر. .  �صالم عليكم �يها �لفجر �جلديد و�لغد �ل�صعيد و�لتاريخ �ملجيد 
�ص��الم عليكم وم��اذ� نقول ... يعجز عن حمل �لقلم �لبن��ان وعن �لتعبري �لبيان . 
�ص��الم عليكم يا �صفاء غليل �ملوؤمنن ويا �ص��وء �ل�صبح للمقهورين ويا عقاب �هلل 

للم�صتكربين .
�صالم عليكم �يها �لوعد �ليقن و�لن�صر �ملبن ورحمة �هلل وبركاته .

اليمنيون يخوضون معركة العروبة
كتب الدكتور التونسي/منصر الهديلي

العروبة  معركة  العروبة!  معركة  هي  كربى.  معركة  اليمن  �ضرفاء  يخو�س 
�ل�صهيونية  تنفذ  مل  �ل�صهيونية.  معركة  من  �أهّم 
ب�صبب  �لعروبة  معركة  يف  هزميتنا  ب�صبب  �ل 
ن�ضبوا  امل��اك��ر.  ال�ضتعمار  وف��ن  الن��ح��ط��اط 
�لعرب  يذبح  �صكينا  و�أر�دوه��ا  �صعودية  عروبة 
ورديفا لل�ضهيونية، خا�ضعة خانعة لقوى 
مركز  جري�ن  �ليمنيون  �لدويل.  �لنفوذ 
و�ل�صهيونية  �ملتاأمركة  �لعروبة  هذه 
ياأتي  �مل��رك��ز  ه��ذ�  على  و�نت�صارهم 
بعروبة كر�مة وعزة و��صتقالل. �لمور 
�ل��ب��د�ي��ة.  ك��ان��ت و����ص��ح��ة ع��ن��دي منذ 
حّد  ل  �نت�صار  �ليمن  حلفاة  �نت�صاري 
�أحمل �صالحا  �أدعي �صرفا بذلك فال  له ول 
هو  �ل���دو�ء.  ول  �مل��ال  لهم  �أر���ص��ل  ول  معهم 
�نت�صار باملوقف و�ل�صهادة ولو قدرت على 
�أكرث ما كنت �صاأترّدد حلظة و�حدة. عملّيا 
��صر�ئيل  زو�ل  �ليمنين  �نت�صار  �صيعني 

و�ندحار �لمريكين ون�صرهم قريب. 

قراءة في محاضرة السيد عشية عيد الفطر
كتب/ عبدالملك العجري

لي�ض �ل�صالح ول �مل�صلنة هو ما يخيفهم فهم من �أ�ص�ض لها ودعمها باملال و�ل�صالح 
يف �ليمن وخارج �ليمن . لي�ض �ل�صو�ريخ هي ما يقلقهم .

لي���ض مز�ع��م �لمام��ة �ل�صيا�صي��ة ه��ي م��ا يزعجه��م فه��م مل يعرتف��و� بالنظ��ام 
�جلمهوري �ل بعد �ن �فرغوه من كل معنى جمهوري .

لي�ص��ت �لعالقة مع �ي��ر�ن هي ما يغ�صبهم فهم يعلمون �نها جمرد فز�عة لإرهاب 
�ل�صع��وب .. �ذ� �صمعت��م خطاب �ل�صيد عبد�مللك �لليل��ة �صتدركون ما هو �ملزعج 
و�ملخي��ف و�ملقلق .. عندما يقول �ل�صي��د عبد�مللك �حلوثي �نه يف�صل �ن يتحول 

لذر�ت متناثرة يف �لهو�ء على �ن يكون تابعا لحد.. فهاهنا تكمن �مل�صكلة .
�خلطاب �حلا�صم و�حلازم يف رف�ض كل ��صكال �لتبعية هو ما يق�ض م�صاجعهم .
ال�ضيد عبدامللك من القيادات ال�ضيلة تنتمى للزمن ال�ضلب ومثل هذا اخلطاب 
خلط��اب �لنه�ص��ة �ملجه�ص��ة .خطاب ��صب��ح غريبا يف زم��ن �لتبعي��ة و�لهيمنة 
�لناعمة وغري �لناعمة.. �ل�صيد عبد�مللك قايد ��صيل ويف ذ�ت �لوقت قائد و�قعي 
فالعت��ز�ز بال��ذ�ت �مل�صتقل��ة و�حلرة ل يعن��ي �لنكفاء على �ل��ذ�ت ول جتاهال 

لعمق �لرت�بط �لعاملي بقدر ما تعني �ل�صعي لعالقات عادلة ومتكافئة .

وداعًا رمضان..
كتب/يحيى المحطوري

دورة ثقافي��ة رم�ضاني��ة متكاملة.. اأقامه��ا قرين القراآن.. فهدى ب��ه واأر�ضد اإليه 
و�أمر بتوجيهاته.. و��صتند على حجية ن�صو�صه.. بعيد� عن �ملذهب �أو �لطائفة 
�أو �حل��زب �أو �لعرق.. قدم��ه للنا�ض ب�صائر و��صحة وبين��ات منرية.. وختمها 

هذه �لليلة وكان ختامها م�صك..
�أ�صاأل �هلل �لعلي �لقدير �أن يجزيه عنا وعن �أمته �خلري �جلزيل و�لعطاء �لو�فر.. 
و�أن ميك��ن له يف �لأر���ض.. و�أن يجعلنا من �أن�صاره �إلى �هلل وجنوده يف �صبيله.. 
واأن يثبتن��ا ويوفقن��ا بربكة ه��ذا ال�ضهر العظي��م.. وبربكة ال�ض��الة على �ضيدنا 

حممد و�آله �لطاهرين..

ــــــوا يقولــــــــــ أن  احلوثيــــــون  أراد  مــــــاذا 
ش����ن����وا ه���ج���م���ات ع���س���ك���ري���ة ف�����ي ع������دة ج���ب���ه���ات رغ������ں اش����ت����ع����ال ج���ب���ه���ة ال����س����اح����ل ب���ق���وة

كتب / علي الصنعاني

ملاذ� تظاهرو� يف عدة حمافظات لإحياء يوم �لقد�ض؟
ماهي �لر�صائل �لتي �ر�دو� �ي�صالها يف هذ� �لتوقيت حتديد�؟
مل��اذ� �صنو� هجم��ات ع�صكرية يف عدة جبه��ات رغم ��صتعال 

جبهة �ل�صاحل بقوة؟
ملاذ� تظاهرو� يف عدة حمافظات لإحياء يوم �لقد�ض؟

�جلو�ب بب�صاطة وبدون كرثة فل�صفة وتنظري "!! 
�أر�د �لن�صار �ي�صال ر�صالة بالغة �لهمية لتحالف �لعدو�ن 

ومن خلفه مفادها :-
كل تل��ك �حل�ص��ود �لع�صكري��ة �لت��ي و�صل��ت �إل��ى �حلديدة 

خلو���س معركة ال�ضاح��ل مل يتم �ضحبها م��ن جبهات اخرى 
بل ان كل اجلبهات الخرى اقوى وا�ضد �ضالبة وانها قادرة 
عل��ى �ن ت�صن هجمات �صر�صة وت�صيطر على مو�قع حم�صنة 
"!! مل يكت��ف �لن�ص��ار مب��ا حقق��وه يف جبه��ة �جلوف بل 
هاجم��و� مو�قع �ملرتزقة يف جبه��ة نهم و�صرو�ح و�لبي�صاء 
وتع��ز ومري�ض "!! وحققو� �جن��از�ت يف معظمها "!!ناهيك 
عن �حلديدة �لتي ��صبحت مقربة حقيقة للمرتزقة وحمرقة 

لأج�صادهم ومعد�تهم "!!
�ضمعن��ا كثريًا م��ن معظم اعالميي الع��دوان احاديث كثرية 
ومتك��ررة ع��ن �ن هن��اك عج��ز يف ع��دد �ملقاتل��ن �ملو�ل��ن 
لالأن�ص��ار و�ن �حلوثين يف ��صع��ف حالتهم و�و�صكو� على 

ال�ضق��وط "!! لكن �لعك�ض هو ما حدث "! فقد ترنحت معظم 
جبه��ات �ملرتزق��ة �م��ام �صرب��ات �جلي���ض و�للج��ان وظهر 

عجزهم للعيان "!!
لي���س ذل��ك فح�ضب ولكن ال�ضي��د اراد اي�ض��ال ر�ضالة اخرى 
متز�من��ة م��ع تلك �لهجم��ات من خ��الل دعوته لإحي��اء يوم 
�لقد���ض يف عدة حمافظات ولي���ض يف �صنعاء فقط "!! ليقول 
لالأع��د�ء �نظرو� �إل��ى �حل�صود �لهائل��ة يف معظم �ملحافظات 
لتعلم��و� م��ن نح��ن وكيف نح��ن وك��م نح��ن"!! �صتجدوننا 
يف �ملتار���ض حا�صري��ن وع��ن ق�صاي��ا �متنا ل�صن��ا غافلن �و 
متهاونن "!! مهما كانت الظروف وال�ضعوبات التي منر بها 
!!" رعاع  يا  �نتم  و�ين  �نتم  فمن   !!" �هلل  �ن�صار  نحن   !!"

كتب/علي العماد

تعر���ض ه��ذه �مل�صرحية �أم��ام �أحد مق��ر�ت �لأمم �ملتح��دة ويحم��ل �مل�صرح على 
�أكتافه��م لفيف��ا من مرتزقة �جلن��وب يختفي بن �رجلهم كائن��ات ت�صمى �لطو�رق 
.. خم��رج �مل�صرحية �أمريكي �صلم �لبطولة لإمار�ت��ي �ألب�صه مالب�ض رجالية و�آخر 
بريط��اين يلع��ب دور جاري��ة حتل��م بالعر�س ودور ملمث��ل �ضع��ودي خمتبئاً خلف 

�صتائر �مل�صرح خائفا من �لتهام �لأ�صد لولديه بالتبني جنر�ن وع�صري .. 
و�م��ام �مل�صرح يق��ف مرتزقة من حزب �لإ�ص��الح �لإخو�ين ي�صفق��ون وي�صربون 
باأرجله��م لعل �مل�صرح ي�صقط مبن فيه متمني��ن �ل�صالمة للمخرج و�خلادمة حتى 
يعلن��وا معهم بزوغ فجر اخلالفة العثمانية املزعوم��ة متنا�ضني اأن وراء امل�ضرح 

بن��اء عري��ق ي�صكن��ه �أ�ص��د مي��اين ل ي�صتطيع 
اأن يق��وم ب��دور املمث��ل لكن ميتل��ك القدرة يف 

التمثيل بالأعداء واخلونة .. 
وهن��ا يل��زم �لتنبي��ه �ن كات��ب �مل�صرحي��ة 
وخمرجه��ا ي��درك �أن �لو�ق��ع بعي��د كبع��د 
�ضنع��اء ع��ن وا�ضنط��ن لكن��ه يبح��ث ع��ن 
�أح��د�ث م�صطنعة تن�صي جمه��وره �أحالم 
م�صرحية  قادمون _يا �صنعاء ومتنع �لأ�صد 

�ليم��اين من مغ��ادرة منزل��ه لعله يفاو���ض على قوته 
وقوت �أولده.

؟
م������ائ������ة  ال�������ص�������ف�������ر  س���������اع���������ة  ع�����������ن  ف������ي������ه������ا  ُي�������ع�������ل�������ن  ع������س������ك������ري������ة  م�������ع�������رك�������ة  أي  إن 
م��������������رة ه�����������ي م�������ع�������رك�������ة أش���������ب���������ه م�����������ا ت���������ك���������ون ب��������ال��������ت��������روي��������ج مل�������س�������رح�������ي�������ة ه�����زل�����ي�����ة 

كتب/فضل أبو  طالب

هكذ� قررت �أمريكا �أن تزج مبنافقيها يف معركة �أقل ما ميكن و�صفها 
باأنه��ا انتحاري��ة اإذ اإن الإق��دام عل��ى ارت��كاب مث��ل ه��ذه احلماقة 
�لطائ�ص��ة لن تقت�ص��ر تد�عياتها عل��ى منافقي �لد�خ��ل وح�صب بل 
بالتاأكي��د فاإن �آثاره��ا �لكارثية �صتطال �أنظمة �لنف��اق يف �ل�صعودية 
والإم��ارات نف�ضها..قد ترى اأمريكا يف غزو احلديدة و�ضيلة جديدة 
ل�صتح��الب ما تبقى يف �ل�صروع �ل�صعودية و�لمار�تية ولكنهم مل 
ياأخذو� يف �لعتبار باأنهم �صيغ�صون بها جميعا..لرمبا �أغرقوهم يف 

وهم �لن�صر ..
وه��ذ� ديدن �لأع��ر�ب �ملنافقن عندما ي�صتميت��ون يف �لدفاع عن 

�مل�صال��ح �لأمريكية و�لإ�صر�ئيلية، ي�صعرون بالأمان وهم ي�صاقون 
�إل��ى �ملوت، ويعي�صون �أوهام �لن�ص��ر ول ي�صتيقظون �إل على وقع 
بو�رجه��م وهي تغرق بهم يف �أعماق �لبحار يف �ل�صاعات �لأولى من 

�إعالن نهايتهم يف �حلديدة.
لق��د �بتلعته��م بحارن��ا و�صيبتلعهم رجالن��ا �لأبط��ال، و�صماوؤنا 

�ل�صافية، وتر�بنا �لطاهر.
لق��د حتولت �ليم��ن �إلى �صعل��ة متوقدة وملتهبة حت��رق كل من 
يعت��دي عليه��ا وي�صتهدفه��ا وتلته��م كل م��ن يتاآمر عليه��ا ويقف يف 
وجهه��ا وبن�صر �هلل وبق��وة باأ�صه وتنكيله �ص��وف ي�صاهد �لعدو ما 

مل يخطر له على بال.
وما �لن�صر �ل باهلل 

وكفى باهلل وليا وكفي باهلل ن�صري� ..

لقد قرر 
العدو 

االنتحار ..
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الحديدة - يحيى دعبوش
تتعر���ض تهامة ومناطقها من��ذ ثاث �سنوات 
اإل��ى تكالب قوي ال�سر من اأج��ل حلم اإ�سقاطها، 
وله��ذا ح�س��دت ق��وي اجل��روت وعل��ى راأ�سه��ا 
اأمريكا واإ�سرائيل ودول العدوان ومرتزقتهم، 
بع��د جتهي��ز وتدري��ب املنافق��ني واملرتزق��ة، 
املحافظ��ات  داخ��ل  خا�س��ة  مع�سك��رات  يف 
اجلنوبي��ة، واأوكلت لأكر مهم��ه خيانة اإيل 
اكر خائن ومرتزق طارق عفا�ض، مع تعزيز  
قي��ادات جنوبي��ة، ومت ت�سليحه��م باأح��دث 
املتط��ورة،  احلديث��ة  احلربي��ة  املع��دات 
وباإ�سن��اد ج��وي ي�س��ارك في��ه اأ�س��راب م��ن 
ا�س��راب  ترافقه��ا  احلديث��ة،  املقات��ات 
م��ن الأبات�س��ي لتطه��ري ومتهي��د الطري��ق 
للمقات��ل املرتزق��ة، ومت اإع��ان �ساح��ة 

�حل�سم على �إ�سقاط تهامة.

تنكيل باملرتزقة واملنافقني بالساحل الغربي
خا���ض �جلي���ض و�للج��ان �ل�صعبي��ة 
م�صن��ود باأبن��اء قبائل تهام��ة �لأحر�ر، 
مع��ارك بطولي��ة، مل ت�صهده��ا تهام��ة،  
تكبد فيه��ا مرتزقة �لع��دو�ن �لأمريكي 
يف  فادح��ة  خ�صائ��ر  و�ل�صهي��وين، 
�لأرو�ح، و�إح��ر�ق و�إعط��اب �لياتهم 
�ملدرع��ة، و�إغتت��ام �جلي���ض و�للجان 
ق��و�ت  خلفه��ا  ومع��د�ت  �أ�صلح��ة 

�لعدو�ن بعد هز�ئمهم.

»بعد خطاب السيد القائد نأتيك يا تهامة 
مقاتلني من كل فج عميق«

مل يكمل �ل�صيد �لقائ��د عبد�مللك �حلوثي خطابة 
�لرم�ص��اين �ليوم��ي، و�ل��ذي �أط��الق في��ه لأبن��اء 
�ل�صع��ب �ليمن��ي �لأح��ر�ر، �لتوجه �إل��ى �حلديدة 
لدف��اع عنه��ا م��ن �لق��و�ت �لغازي��ة م��ن �ملرتزق��ة 

و�ملنافقن.
�إل وق��د �أ�صتع��د �أبن��اء �لقبائ��ل �ل�صرف��اء م��ن 
يهتف��ون  �جله��ادي،  للن��د�ء  �ملحافظ��ات،  جمي��ع 
ب�صوت و�حد )لبيك �أبا جربيل ( وحملو� معهم ما 
��صتطاعو� من قوة من �أ�صلحتهم لريهبو� بها �أعد�ء 
�لإ�صالم �لأمريكي��ن و�ل�صهاينة و�أذنابهم من بني 
�صل��ول ومرتزقته��م، �لتو�ف��د �يل جبه��ات �ل�صاحل 
�لغربي، مت�صلحن ب�صالح �لإميان و�صالح  �لوطن 
الغايل، حي��ث امتزجت يف اأر�س تهام��ة ال�ضاخمة، 
�أرو�ح جماهدين �جلي���ض و�للجان و�أبناء �لقبائل 
�لتهامية م��ع �أبناء قبائل �ليم��ن �ل�صرفاء، لت�صبح 
�أرو�ح يف ج�صد وطني و�حد، �صد قو�ت ومنافقن 
�لع��دو�ن �لغا�صم، لت�صكل  �صعلة حترق كل �لغز�ة 
و�ملنافق��ن و�ملرتزق��ة، حاملن �صع��ار و�حد وهو 

�ملوت ب�صرف �أو حياة بكر�مة.
»بعد خطاب السيد القائد تهامة تصبح قبلة لألكادمييني 

ورجال دين  وشخصيات اجتماعية وسياسية وثقافية«
جمي��ع  م��ن  �لقادم��ة  �لوف��ود  تقت�ص��ر  مل 
�ملحافظات لتهامة تلبية لدعوة �ل�صيد �لقائد عبد 
�ملل��ك �حلوثي، عل��ى �ملقاتلن من �أبن��اء �لقبائل 

�ليمنية فق��ط، ولكن تو�فدت ح�ص��ود  غفرية من 
الكادمييني واملثقفني ورج��ال دين و�ضخ�ضيات 
�ضيا�ضي��ة واجتماعية، َعدو العدة و�ضدو رًحالهم 
�يل تهام��ة وكانت جامع��ة �صنع��اء �ل�صباقة �إلى 
�لتوجه �يل عمق �ملعارك مر�صدين ومقاتلن، بوفد 
ي�ص��م �أكادميين و�د�رين وط��الب، على ر�أ�صهم 
�ل�صت��اذ �لدكت��ور �أحم��د دغار رئي���ض �جلامعة، 
وتو�فدت �صخ�صيات �صيا�صية من وزر�ء ونو�ب 
رئي���س ال��وزراء وعلم��اء دين ومثقف��ني و�ضيوخ 
�لقبائل، جميعهم جعلو� من تهامة قبلة لل�صمود 
و�لتحدي �صد قو�ت �لعدو�ن �لغا�صم ومن معهم 
م��ن املنافق��ني واملرتزقة، حي��ث �ضكلت اجلبهات 
�لقتالي��ة مع �لع��دو�ن �صاح��ات لتو�جده��م فيها 
ونقل �لح��د�ث �حلقيقية من م�صدر �حلدث عرب 
العالم، مما جعل اعالم العدوان الكاذب يتعرى 
م��ن ن�ص��ر �لكاذيب وتزي��ف �حلقائ��ق �خلا�صة 

مبعركة �ل�صاحل.

» تطهير مناطق اجلاح والطائف في الساحل الغربي من 
مرتزقة العدوان بعد عملية نوعية للجيش واللجان وأبناء 

القبائل واغتنام اطقم وأسر مجموعة من املنافقني«  
متك��ن �أبطال �جلي�ض و�للج��ان �ل�صعبية باإ�صناد 
م��ن �أبناء تهامة و�أبن��اء �لقبائل يف �ل�صاحل �لغربي 
منطق��ة �جل��اح، م��ن �لتنكي��ل مبرتزق��ة �لع��دو�ن 
�ل�صعودي �لأمريك��ي ملحق بهم هزمية نكر�ء، قتل 
و�أ�صيب م��ن خاللها �لع�صر�ت، ووقع جمموعة من 
�ملنافق��ن يف �لأ�ص��ر.. �حل�صيلة �لولي��ة للمنافقن 
بلغت �أكرث م��ن40 من مرتزقة �لع��دو�ن، و�أ�صيب 

�خرون، خالل �لعملية �لنوعية و�خلاطفة.
و�صمن �لعملي��ة �لنوعية مت ��صتهد�ف جتمعات 
�ل�صاح��ل  يف  �جل��اح  منطق��ة  يف  �لع��دو�ن  ق��و�ت 
�لغرب��ي، مت تطه��ري خم�ص��ة مو�ق��ع كان �ملرتزق��ة 
متمركزي��ن فيه��ا، ووقع يف �لأ�صر 16 م��ن �ملرتزقة 
مت ت�صلي��م �نف�صه��م بينهم �أحد قائ��د �صرية، فيما مت 
تدمري خم�صة �أطقم وعربة مدرعة وم�صرع من كان 
على متنها. كم��ا مت �غتنام �صتة �أطقم مبا عليها من 
عتاد حرب��ي وكمية كبرية من �لذخائ��ر و�لأ�صلحة 

�ملتنوعة.

» اتتصارات أبطال اجليش واللجان الشعبية بإسناد من أبناء 
تهامة وأبناء القبائل تكشف أكاذيب الترسانة اإلعالمية 

للعدوان » 
كم��ا تعر�ص��ت قو�ته��م �يل هز�ئ��م نك��ر�ء عل��ى 
�أيدي �أبط��ال �جلي���ض و�للجان �ل�صعبي��ة باإ�صناد 
من �أبن��اء تهامة و�أبن��اء �لقبائ��ل، و�نعك�صت تلك 
�لنت�ص��ار�ت �إل��ى تعري��ه �ملوؤ�ص�ص��ات �لإعالمية 
�ملنطوي��ة حت��ت  �لع��دو�ن وك�ص��ف كل �أكاذيبهم 
وزيفهم ع��رب ما يتم تد�وله ع��رب مو�قع �لتو��صل 
�لجتماع��ي عل��ى مرتزقته��م، لإث��ارة �لرع��ب يف 
و�ص��ط �أبن��اء تهامة، كم��ا مت ��صتهد�فه��م يف �أر�ض 
�ملع��ارك مت ك�صف �لك��ذب �لإعالمي بف�ص��ل �أبناء 
�لوطن �ل�صرفاء، ومت ف�صح كل تد�عياتهم وكذبهم 
باأن ق��د مت حترير �حلديدة، ومت توليتهم �لدبر... 
منهزمن ع�صكرية و�إعالمية ونف�صيا... و�أ�صبحت 
�نت�ص��ار�ت  �ملجاهدين �لأبطال ه��ي ت�صيطر على 

�لرب و�صماء �لإعالم.

ضخ إعالمي 
وفشل ميداني

صالح الرمام
�ملعرك��ة يف �ل�صاحل �لغربي ل توحي �إلى �للحظة 

ب��اأي تق��دم مي��د�ين �إطالق��اً �أو �صيط��رة ُتذكر على 
اأي منطق��ة ُهن��ا اأو ُهن��اك لق��وات التحاُل��ف �ضوى 
�خ��رت�ق حم��دود يف �خل��ط �ل�صاحل��ي ورو�ي��ات 

�إع��الم �لتحاُلف �ل�صعو�مريك��ي تظهر حجم �لإرباك 
�لت��ي تعي�صه �لقو�ت �ملُهاجمة وم��ا حدث من بد�ية 
�نطالق �لعملية �لع�صكرية هو �خرت�ق ميد�ين طفيف 

يف بقعة جغر�فية حمدودة مت �مت�صا�صه و�ل�صيطرة 
عليها من قبل قو�ت �جلي�ض �ليمني و�للجان �ل�صعبية 

وقد �ت�صح ذلك للقو�ت �لغازية وعلمت حجم �لورطة 
�لت��ي وقع��ت فيها كما �أدرك��ت �أن ما ح��دث لي�ض �صوء 
كمن حُمكم مت �إيقاع �لُغز�ة فيها كلف هذه �لدول مئات 

�لقتل��ى و�إ�صعافهم م��ن �جلرحى وع�ص��ر�ت �ملفقودين 
وخ�ص��ارة �لع�ص��ر�ت م��ن �لآلي��ات �ملختلف��ة وخ�صارة 
اإحدى بوارج الأ�ضطول الإماراتي بالإ�ضافة اإلى اإطباق 

�حل�صار على كتائب باأكملها كما مت تقطيع �أو�صال قو�ت 
�لتحاُلف وف�صل بع�صها عن بع�ض كما ��صتطاعت �لقو�ت 
اليمني��ة امل�ضرتك��ة م��ن قطع خط��وط اإمداد ق��وى الغزو 

و�لحت��الل من �أك��رث من مكان وخالل ه��ذه �لعملية جتلى 
ب�ص��كل كبري وو��ص��ح و�صريح وعرب ت�صريح��ات ر�صمية 
له��ذه ال��دول ُم�ضت��وى النخ��راط الأمريك��ي الإ�ضرائيل��ي 

الربيطاين الفرن�ضي والذي تع��دى م�ضاألة الدعم اللوج�ضتي 
ب��رً�  �لفعلي��ة  �مليد�ني��ة  �مل�صارك��ة  �إل��ى  و�ل�صتخبار�ت��ي 
وبح��رً� وج��وً� �إل �أن ه��ذه �مل�صارك��ة ل��ن ت�صي��ف �ي جديد 

ول��ن ت�صتطيع ترجيح �لكف��ة ل�صالح �لتحاُل��ف فقد �أ�صبحت 
�لق��و�ت �ملُهاجمة بن خيارين �أحده��م �كرث مر�رة من �لآخر 
وهي ُمرغم��ًة على قبول �أحدهما �إما �حل�ص��ار حتى �ملوت �أو 

�ل�صت�ص��الم وب��ن �إجباره��ا عل��ى �لرت�جع و�لنك�ص��ار وترك 
املي��دان وُهن��ا ل خيار ثالث اأم��ام قوات التحاُل��ف حليث وهي 

حت��ى �للحظة ت��رزح حتت ح�ص��ار ُم�صدد من �جتاه��ات ثالثة 
ول غري �لبحر �أمام ه��ذه �لقو�ت لإي�صال �لإمد�د �إن ��صتطاعت 
�إي�صال��ه ب�صق �لأنف�ض وبن �لهروب و�خلروج من هذه �ملحرقة 

�إن متكن��ت م��ن �لنج��اة بجنودها وت��رك �ل�صالح و�لعت��اد �لذي 
مت �إدخاله��ا �إل��ى مناط��ق �ملو�جه��ات وت�صليمه للجي���ض �ليمني 
و�للج��ان �ل�صعبي��ة گ غنائم و�أمام هذه �ملُعطي��ات �مليد�نية ومن 

خ��الل املعلوم��ات املوثقة بال�ضوت وال�ضورة الت��ي يبثها الإعالم 
�حلرب��ي �ليمن��ي على مد�ر �ل�صاعة من �صاح��ة �ملعركة على عك�ض 
�إع��الم �لتحاُلف �ملتخب��ط و�ملتناق�ض �لذي عجز عل��ى مد�ر �لأيام 

املا�ضي��ة عن بث ولو مقطع فيديو ولو لدقيقة واحدة يظهر �ضيطرة 
ه��ذه �لقو�ت بتاتاً عل��ى �أي م��ن �لأماكن �ملذكورة ح�ص��ب قنو�تهم 
وكل م��ا يقول��ه الإع��الم املع��ادي ل يتع��دى التهوي��ل والت�ضخي��م 

و�لت�صلي��ل بالإ�صاف��ة �إل��ى كونه ح��رب نف�صية �إل �أن ه��ذ� مل ُيجدي 
ول��ن ُيجدي اأمام وعي املقاتل اليمني ال��ذي اأ�ضتطاع جتاوز مثل هذه 
�لورق��ة )�حل��رب �لنف�صية( و�لت�صليل �لإعالم��ي يف �لأ�صابيع �لأولى 

م��ن بد�ية �لع��دو�ن على �صعبن��ا �ليمني و�أم��ام هذ� نك��ون �أمام ف�صل 
حقيق��ي وذري��ع لأ�صحاب هذه �ملُغام��رة �جلنوني��ة و�نتكا�صة �لعديد 
م��ن �لأنظمة �لغربية و�لأوروبية �لتي دخلت على خط �لنار بالإ�صافة 

�إل��ى �لأنظم��ة �لعربية �مل�صاركة يف �لعدو�ن وم��ا ي�صري يف �مليد�ن بدون 
زي��ادة �أو نق�ص��ان بعيدً� ع��ن زيف �لإع��الم �ملعادي ي�ص��ري يف م�صلحة 

حكوم��ة �صنعاء فهي من تتحك��م يف �ملعركة ومتتلك زمام �ملبادرة �صمن 
��صرت�تيجي��ة جدي��دة وتكتيكات ع�صكري��ة فريدة تعتمد ن�ص��ب �لكمائن 
وتقطي��ع �أو�ص��ال �لُغز�ة و�لأ�صد على �لتحاُلف م��ن كل هذه هو �أن قو�ت 

�صنع��اء جنحت من خ��الل ��صتدر�ج قو�ت �لتحاُلف م��ن �إدخالها يف حرب 
ا�ضتن��زاف بعيدة املدى وجمهول��ة النتائج وهذا هو م��ا يقوله امليدان كما 
�أن ه��ذه �ملحاولة ل��ن تنجح بعد �ليوم ح�صب �لعديد م��ن �ملر�قبن فقو�ت 

�لتحاُل��ف تلق��ت �صربات قا�صي��ة وموجعة يف �ل�صمي��م يف �أيامها �لأولى ويف 
�أوج قوته��ا فهي كانت ومن خالل �لإعد�د و�لعتاد �مل�صتخدم يف هذه �ملعركة 
)و�لت��ي �صم��ت يف ت�صكيالته��ا قو�ت بري��ة وبحرية وجوي��ة �إمار�تية قو�ت 

بحري��ة وجوية �أمريكية وبريطاني��ة و�إ�صر�ئيلة وفرن�صية و�صعودية وقو�ت 
�صود�ني��ة وق��و�ت مينية �صملت 6 �ألوي��ة جنوبية �صلفية تنط��وي حتت �أ�صم 
�لعمالق��ة، �أولوية م��ن ُحر��ض �جلمهوري��ة بقيادة �لعميل ط��ارق �صالح �إلى 

جن��ب الألوي��ة التهامية( تن��وي الو�ضول اإلى اأماكن ابع��د بكثري من تلك التي 
تتو�ج��د بها �ليوم مب��ا يف ذلك �ل�صيطرة على مطار �حلدي��دة و�مليناء گ هدف 
�أول��ى لها من عملية)�لأر���ض �ملحروقة( �أو �لرمح �لذهب��ي يف �ل�صاحل �لغربي 

كم��ا ُي�صمونه��ا �إل �أن ري��اح معارك �ل�صاح��ل جرت عك�ض م��ا �أر�دت بو�رج دول 
�لتحاُل��ف وقو�ت��ه �لربي��ة و��صتط��اع �جلي���ض �ليمن��ي و�للج��ان �ل�صعبي��ة من 
خ��الل �ل�صم��ود �لأ�صطوري �إلى دح���ض كل �ملز�عم �لإعالمي��ة و�لفرت�ء�ت من 

قب��ل �لتحاُل��ف بالتقدم و�ل�صيطرة ُهن��ا �أو ُهناك وباإذن �هلل �ص��وف تكون هذه هي 
�ملعرك��ة �لنهائية و�لأخرية و�حلا�صمة عل��ى �لتحاُلف �ل�صعو�أمريكي و�أدو�ته يف 

�ملنطق��ة �إن �صاء �هلل، �لرحم��ة لل�ُصهد�ء �ل�صفاء للجرحى �لف��رج �لقريب و�لعاجل 
لالأ�ض��رى والن�ض��ر امل��وؤازر لليمنيني واخلزي والع��ار للُغزاة والُعم��الء ول نامت 

�أعن �جلبناء و�خلونة

تهامة تك�رم الغزاة واملنافقني ب�مق��ابر جماعية وخس�ائر فادحة 
وتس�تقبل املقاتلني من جميع احملافظات بعد خطاب الس�يد القائد

.. ألوية الغزاة واملرتزقة املدرعة...حتّولت إلى أكوام ُخردة بالجوف
تقرير_عسكري
نعل��م جيدا ان الت�سعيد مبحافظ��ة اجلوف هو التخفيف 
عل��ى الغ��زاة واملرتزق��ة بجبه��ات ال�ساحل الغرب��ي ولكن 
املفاج��اأة الع�سكرية اليمنية كان��ت �سادمة للعدو بغ�سون 
72 �ساع��ة حتول��ت خط��ة الهج��وم الت��ي نفذه��ا الغ��زاة 
ع�سكري��ة.  كارث��ة  اإل��ى  اجل��وف  بجبه��ات  واملرتزق��ة 
فلال�ستيالء على �لنقاط �لرئي�سية يف �جلبهات ب�سرعة، 
دفع �لغ��ز�ة و�ملرتزقة باأرتال قو�ته��م �ملدرعة على �أمل 
�أن حجم و�صرع��ة �حلركة �لهجومية من عدة جبهات قد 
ت�صكل �صدم��ة للمد�فعن فيخ�صع��ون �و يفرون ح�صب 
ق��ر�ء�ت ومز�ع��م ق��ادة �لغ��ز�ة و�ملرتزق��ة �ملطروحة 
بخططه��م �لع�صكري��ة �لفا�صل��ة. ��صاف��ة �إل��ى ذل��ك مل 
ت�صتخ��دم قيادة �لغز�ة و�ملرتزقة ق��و�ت م�صاة ر�جلة 
�خلفيف��ة  �لع�صكري��ة  و�لعرب��ات  �ملدرع��ات  حلماي��ة 
لن ه��ذ� م��ن �صاأن��ه �إبط��اء �ل�صرع��ة وف��ق �عتقاده��م 
.ا�ضتعرا�س القوة اللية حتت غطاء جوي كثيف ادى 
�إل��ى نتائ��ج عك�صي��ة لن �ل�صرت�تيجي��ة و�لتكتيكات 
�لدفاعي��ة لوحد�ت �جلي�ض �ليمني و�للجان �ل�صعبية 
عمل��ت ب�ص��كل يف��وق �لتوقع��ات �لع�صكري��ة للع��دو 
. �لوح��د�ت �لع�صكري��ة �ل�صغ��رية �مل�صتخدم��ة ل��ل
�للغام  وكمائن  �ملوجهة  و�ل�صو�ري��خ   7-RPG
مركب��ات  دم��ّرت  �ملجاهدي��ن  م��ن  ثقيل��ة  وقناب��ل 
�لقي��ادة و�وقع��ت �لرت��ال و �ملركب��ات �خللفي��ة 
يف م�صائ��د قاتل��ة من خ��الل حما�ص��رة �لرتل مرة 
و�ح��دة، وهاج��م �ملجاه��دون �ملركب��ات يف �لرتل 

ودمروه��ا و�ح��د� تلو �لأخ��ر نتيج��ة �لت�ص��الت �مل�صلولة 
ونق���ض �لتدريب للجن��دي �لغازي و�ملرتزق عل��ى �لقتال يف 
املناط��ق الت��ي حتتاج اإل��ى ا�ضناد ناري كثيف مم��ا ادى اإلى 
توقف كام��ل لكل �لرت��ال �لغازية و�لرتز�قي��ة عن �لتوجه 
يف �لعم��ل �لهجوم��ي فتح��ول �لهج��وم �لغ��ازي و�ملرتزق يف 
جبهات �جلوف �إلى كارثة كبرية و��صبحت مدرعات �لغز�ة 
و�ملرتزقة �إلى �كو�م خردة يف �صحر�ء وتالل �جلوف. �أليكم 
�لتفا�صيل �مليد�نية.. ن�ص��ر �لعالم �حلربي تقرير� مفاده �أن 
�جلي���ض و�للجان �ل�صعبي��ة دّمرو� �ليوم �خلمي���ض 21 �آلية 
تابع��ة ملرتزقة �لعدو�ن يف ك�صر زح��ف وعملية بطولية على 
مو�ق��ع �ملرتزقة يف �جل��وف، ليبلغ عدد �لآلي��ات �لتي دمرت 
خ��الل72 �صاعة م�ص��ت يف �جلوف �إلى 29 �آلي��ة، بعد عملية 
ا�ضتدراج املرتزقة يف جبهة املها�ضمة الثالثاء املا�ضي، والتي 

مت خاللها تدمري 8 �آليات.
و�أو�ص��ح م�ص��در ع�صك��ري للم�ص��رية �أن �جلي���ض و�للجان 
�ل�صعبي��ة خا�صو� معارك عنيف��ة يف جبهة �ملها�صمة مبديرية 
خ��ب و�ل�صعف مت خالله��ا تدمري 13 �آلية منه��ا خم�ض �آليات 
حتمل �أ�صلح��ة ر�صا�صة ثقيلة ومقت��ل �لع�صر�ت من �ملرتزقة 
بينه��م قي��اد�ت ع�صكري��ة كبرية م��ن �ملرتزقة و�لغ��ز�ة كما 
لق��ي ع��دد كب��ري من �ملرتزق��ة يف مع��ارك مماثل��ة يف �صربين 
و�جل��روف باخلليفن مت خاللها تدمري ثمان �آليات وقتل عدد 
من �ملرتزقة بينهم كذلك قي��اد�ت �أثناء �ملو�جهة. كما �أحرق 

خمزن �أ�صلحة ملرتزقة �لعدو�ن �صرق مديرية �ملتون
و�أو�ص��ح �مل�صدر �لع�صكري �أن تدمري 21 �آلية مت ب�صو�ريخ 
موجهة وعبوات نا�ضفة م�ضريا اإلى تخلي املرتزقة عن جثث 
مقاتليهم وفر�ر من تبقى من �صاحة �ملعركة و�صط �نهيار�ت 
كب��رية حلقت بقو�ت �ملرتزقة يف �جلوف عقب هذه �لعملية.

ياأت��ي هذ� بعد �صاعات م��ن تنفيذ عملية هجومية على مو�قع 
مرتزق��ة �لعدو�ن يف جبهة �حلزم��ة مبديرية �ملتون ما �أ�صفر 
عن �ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم. كما قتل واأ�ضيب عدد 
م��ن مرتزقة �لعدو�ن �إث��ر �صد زحف لهم عل��ى منطقة طيبة 
�ل�صم باجل��وف جدير بالذكر �أن وحدة خا�صة من جماهدي 
اجلي���س واللجان ال�ضعبية ا�ضتدرج��ت يوم الثالثاء املا�ضي 
�أع��د�د� كب��رية م��ن مرتزق��ة �لع��دو�ن يف منطق��ة �ملها�صمة 
و�أوقع��ت فيه��م قتل��ى وجرح��ى ودم��رت 8 �آلي��ات ع�صكرية 
خ��الل �نك�ص��ار �لزح��وف يف مديرية خب و�ل�صع��ف... خ�صر 
الغ��زاة واملرتزق��ة املعرك��ة حي��ث بلغ��ت خ�ضائ��ر الغ��زاة 
و�ملرتزق��ة خالل72 �صاعة مايقارب150 قتيال وجريحا و29 
مدرع��ة و�لي��ة مت تدمريه��ا �إل��ى جان��ب ��صر �لع�ص��ر�ت من 
مرتزق��ة �لغز�ة.. كانت هزمي��ة �لغز�ة و�ملرتزقة يف �جلوف 
ُمذّل��ة وه��ي �هم حجج �ملحلل��ن و�لق��ادة �لع�صكرين �لذين 
��صتنتج��و� �ن �لدبابات و�ملدرعات مل تعد منا�صبة للقتال يف 
مناطق اجلوف ومناط��ق اخرى نظرا للنتائج الكارثية التي 
تلحق بالدبابات و�ملدرعات . فعلى �لرغم من �لتفوق �جلّوي 
�لغ��ازي �ملعتمد عليه ب�صكل كام��ل من قبل �لغز�ة و�ملرتزقة 
و�لتف��وق �لب�صري �ل�صاحق يف �لأفر�د، و�لأ�صلحة �ملتقدمة ، 
و �لقوة �لنارية، �حتاج �لغز�ة و�ملرتزقة ما يقرب من ثالثة 
�أ�صه��ر لتاأم��ن هذ� �لهج��وم وتنفيذه بع��دة جبهات باجلوف 
وبزمن واحد لكن كانت الهزمية املاحقة للهجوم كبرية حيث 
كان لأ�صلوب �لدف��اع و�لهجوم �لذي �تبعه جماهدو �جلي�ض 
واللج��ان حمكم وحمرتف ترجم م�ضت��وى التخطيط والداء 
�لع��ايل للمجاهدين مما جعل �خل�صائ��ر �لغازية و�لرتز�قية 
�لعالي��ة لها تاأث��ري كبري عل��ى �لتخطيط �لع�صك��ري مب�صرح 

�ملعركة ..

احلديدة بني احلرب اإلعالمية والنفسية:

 الغلبة لرجال امليدان
و�ص��ط �لنت�ص��ار�ت �لإعالمية �لتي تنتهجه��ا �لريا�ض و�أبو ظب��ي لتغطية ف�صلهما يف 
�ل�صاح��ل �لغرب��ي، تك�صف مقاطع فيدي��و �لإعالم �حلربي زي��ف �مل�صرحيات �ملزّيفة، 
وتب��ّن �لنت�ص��ار�ت �ل�صاحق��ة للجي���ض �ليمني و�للج��ان �ل�صعبية يف ه��ذه �جلبهة 
وغريه��ا من �جلبه��ات، وكان �آخرها عملية ��صتدر�ج جدي��دة لكتيبة كاملة ملرتزقة 
�لع��دو�ن يف �ل�صاح��ل �لغرب��ي، ول ت��ز�ل �لكتيب��ة حما�ص��رة وتتعّر���ض للت�صفية 
مبختل��ف �أن��و�ع �لأ�صلحة، و�صه��د "�ل�صبت" ث��اين �أيام عيد �لفطر �ملب��ارك عمليات 
نوعية يف كل جبهات �ل�صاحل، خّلفت ع�صر�ت �لقتلى و�جلرحى، وقطع �لإمد�د�ت 

ملرتزقة �لعدو�ن بعد ��صتدر�جهم �إلى �أماكن ل ي�صتطيعون �لعودة منها، �أ�صف �إلى ذلك 
دخول �لطائر�ت �مل�صرّية �لتي دخلت خط �ملو�جهة يف �ل�صاحل �لغربي، وحققت �إ�صابات 

مبا�صرة ودقيقة لأهد�فها.

حقيقة الصراع
نف��ى علي العماد ع�ض��و املكتب ال�ضيا�ضي لأن�ضار اهلل اأن تكون ق��وى العدوان قد حققت اأي 
�نت�صار�ت �أو تقدم يف �حلديدة، و�أ�صاف: "ل يجب �أن نقف مكتويف �لأيدي �أمام ما ميار�صه 
�لع��دو�ن م��ن بلبلة، هناك �صيا�ص��ات ممنهجة د�ئم��اً يعتقدون باأنهم �صيهزم��ون �لنف�صيات، 
��ح اأم��ورًا كث��رية ح��ول النت�ض��ارات الت��ي نحققه��ا، وحول  وله��ذا وج��ب علين��ا اأن نو�ضّ
�لإ�صاع��ات �لتي ينتهجها �لع��دو�ن، ونّوه �لعماد باأن معركة �حلدي��دة هي معركة موؤّجلة، 
فق��د �أّجله��ا �لعدو�ن، وح�ّصر لها منذ �ليوم �لأول، وهي معركة تعك�ض �أمرين: �لأول: حالة 
�لنه��ز�م �لت��ي و�صل �إليه��ا �لعدو�ن بدًل من �صع��ار "قادمون يا �صنع��اء" �أ�صبح "قادمون 
ي��ا حديدة"، الث��اين: ع�ضكرياً، هناك م�ضارك��ة كبرية وهجوم كبري من قب��ل قوى العدوان، 

ح حقيقة �ل�صر�ع يف �ليمن. ومعركة �ل�صاحل تو�صّ
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العدوان
جرائ��م وانتهاكات يرتكبه��ا العدوان الأمريكي ال�ش��عودي بحق اأبناء ال�ش��عب اليمني جرائم

اأغل��ب �شحاياها اأطف��ال ون�شاء، يف ظل �شمت وتواطوؤ دويل ب�ش��كل غري م�شتغرب لأنهم 
مرتهن��ون لل�شيط��ان الأكرب � اأمري��كا �  وهذا يهون اأم��ام اأحرار اليمن م��ن املجاهدين اإذا ما 
قارن��اه  مبوقف من يتغنون با�شم الإ�شالم والعروبة وحب الوطن واليمن، بينما هم يقفون 

يف �شف العدوان �شواء يف اجلبهات اأو ال�شكوت واخلنوع واجللو�س مع اخلوالف.

وم��ع تزاي��د جرائ��م العدوان بح��ق اليمني��ن، ويف مقاب��ل ذللك ي��زداد ال�شعب ق��وة و�شمودا 
واندفاع��ا نحو مع�شكرات التدريب والتاأهيل واجلبهات للتنكي��ل بالغزاة ومنافقيهم.. ومن هنا 
نعم��ل يف �شحيفة احلقيقة على ر�ش��د ون�شر جرائم العدوان لقرائنا من املجاهدين يف اجلبهات 
ب�ش��كل اأ�شبوعي لتكون لهم عام��ال ودافعا قويا ملواجهة وردع العدو بكل �ش��دة وباأ�س، والتنكيل 

بهم اأ�شد تنكيل بدون رحمه اأو �شفقة.      

30 شهيدًا وجريحًا جلهم نساء وأطفال بغارات العدوان الهمجية على محافظات صعدة واحلديدة وحجة 

السبت: غارات العدوان ختلف أضرارًا مادية في 
املمتلكات في عدة محافظات

يو��ص��ل طري�ن �لعدو�ن �ل�صعودي �لأمريكي �صن غار�ته على خمتلف �ملحافظات خملفا �أ�صر�ر مادية 
يف �ملمتلكات.

يف �صع��دة �ص��ن طري�ن �لع��دو�ن 4 غار�ت عل��ى منطقة �آل عم��ار مبديرية �ل�صفر�ء، و�ص��ن غارة على 
منطق��ة مر�ن مبديرية حيد�ن، وغارة على منطق��ة �لأزهور مبديرية ر�زح �حلدودية، كما �صن غارة على 
منطق��ة �آل مغ��رم مبديري��ة باقم. و�صهدت مناط��ق متفرقة من مديري��ة منبه �حلدودية ق�صف��ا �صاروخيا 
ومدفعي��ا �صعودي��ا. ويف حجة �ص��ن طري�ن �لعدو�ن 6 غ��ار�ت على مديريتي حر�ض ومي��دي.. �أما يف تعز 
ف�ص��ن طري�ن �لع��دو�ن 5 غار�ت على جبل �لعن��ن مبديرية جبل حب�صي.. ويف �حلدي��دة �صن �لعدو�ن 3 

غار�ت على �جلبانة مبديرية �حلايل.. و�صن غارتن على منطقة قوبرة مبديرية نهم.

األحد: استشهاد وإصابة مواطنني بغارات طيران 
العدوان وقصف مرتزقته في عدة محافظات

و��ص��ل ط��ري�ن �لع��دو�ن �ل�صعودي �لأمريك��ي، �صن غار�ته عل��ى خمتلف �ملحافظ��ات خملفا م�صابن 
و�أ�صر�ر� مادية يف �ملمتلكات، فيما قتل مرتزقته طفال يف تعز.

ففي �حلديدة �أ�صيب عدد من �ملو�طنن بينهم �أطفال �إثر ��صتهد�ف طري�ن �لعدو�ن لهم �أثناء نزوحهم 
يف منطق��ة �جل��اح مبديرية بي��ت �لفقيه..كما �صن طري�ن �لع��دو�ن �ل�صعودي �لأمريك��ي غارة على �خلط 
�لعام مبديرية �لفقيه.. يف �صعدة �أ�صيب رجالن و�مر�أة وطفل بجروح فيما تعر�صت ممتلكات �ملو�طنن 
لأ�ص��ر�ر جر�ء غارتن لطري�ن �لعدو�ن على مديرية �صد� �حلدودية..كما �صن طري�ن �لعدو�ن �ل�صعودي 
الأمريكي غارتني على منطقتي عكوان واآل عمار مبديرية ال�ضفراء ومثلهما على منطقتي احلجلة والأزهور 
مبديرية رازح احلدودية، وا�ضتهدف ق�ضف �ضاروخي ومدفعي �ضعودي مكثف اأي�ضا منازل املواطنني يف 
�ملديرية..فيما ��صتهدف ق�صف �صاروخي ومدفعي ممتلكات �ملو�طنن يف مناطق متفرقة من مديرية منبه 
�حلدودي��ة..ويف حمافظة �صنع��اء ��صتهدف طري�ن �لع��دو�ن �ل�صعودي �لأمريكي من��زل مو�طن يف قرية 
�لب��در�ت مبديرية نهم بغارة جوي��ة، كما �صن �لطري�ن غارتن على ذ�ت �ملديرية..و��صت�صهد طفل بنري�ن 
مرتزق��ة �لعدو�ن يف مديري��ة جبل حب�صي مبحافظة تعز..ويف حلج ��صته��دف �ملرتزقة يف منطقة حو�مرة 

بكر�ض �ملكتظة بال�صكان بالأ�صلحة �لر�صا�صة.

االثنني: شهداء وجرحى بقصف جوي وصاروخي 
للعدوان ونيران مرتزقته في ثالث محافظات

و��ص��ل ط��ري�ن �لعدو�ن �ل�صع��ودي �لأمريك��ي، �صن غار�ت��ه على خمتل��ف �ملحافظات خملف��ا �صهد�ء 
وجرحى.

يف �حلديدة ��صت�صهاد مو�طنن �ثنن و�أ�صيب 4 �آخرين �إثر غارة لطري�ن �لعدو�ن على جزيرة كمر�ن، 
كم��ا �ص��ن غارة على منطقة كيلو 16 مبديرية �حل��ايل و 7 غار�ت على منطقة �لعرج مبديرية باجل وغارة 

على منطقة �جلبانة مبديرية �حلايل.
ويف حمافظة تعز ��صت�صهد مو�طن بنري�ن مرتزقة �لعدو�ن يف منطقة �لأ�صعوب مبديرية جبل حب�صي، 
فيم��ا �ص��ن طري�ن �لعدو�ن �ل�صعودي �لأمريك��ي غارة على مديرية �ل�صلو وغارت��ن على منطقة �لأخلود 

مبديرية مقبنة.
�أما يف حلج فقد حلج فقد �صن طري�ن �لعدو�ن �ل�صعودي �لأمريكي غارة على منطقة �ل�صحي بكر�ض.

ويف �صع��دة �أ�صيب��ت �مر�أة بج��روح �إثر ق�صف �صاروخ��ي ومدفعي للعدو�ن �ل�صع��ودي على مناطق 
�صكني��ة مبديري��ة ر�زح �حلدودية، فيم��ا �صن طري�ن �لع��دو�ن غارتن على منطقة طخي��ة مبديرية جمز 

وغارة على منطقة �آل �صبحان مبديرية باقم
يف حمافظ��ة حج��ة ��صتهدف طري�ن �لعدو�ن �ل�صعودي �لأمريكي مرك��ز� تابعا ملنظمة �أطباء بال حدود 
ملعاجل��ة الكول��ريا يف مديرية عب�س ما اأ�ضفر عن اإتالف كميات م��ن املحاليل وم�ضتلزمات طبية اأخرى، كما 

�صن غارة على �ملعهد �لتقني يف ذ�ت �ملديرية.

�ل�صع��ودي  �لع��دو�ن  ط��ري�ن  و��ص��ل 
�لأمريك��ي، �ص��ن غار�ت��ه وعدو�ن��ه عل��ى 
خمتلف �ملحافظات خملفا �صهد�ء وجرحى 

و�أ�صر�ر� مادية يف �ملمتلكات.
4 مو�طن��ن  �أ�صت�صه��د  فف��ي �حلدي��دة 
و�أ�صيب �ثنان �أخر�ن جر�ء غار�ت لطري�ن 
�لع��دو�ن عل��ى دك��ة �لعب��ور �إل��ى جزيرة 
كمر�ن مبديرية �ل�صلي��ف، كما �صن طري�ن 
العدوان غارة على اإحدى املزارع مبديرية 
�جلر�حي خلفت �أ�صر�ر كبرية يف ممتلكات 

�ملو�طنن.

ويف �صع��دة �أ�صي��ب مو�ط��ن �إثر ق�صف 
عل��ى  �صع��ودي  ومدفع��ي  �صاروخ��ي 
مديري��ة ر�زح �حلدودي��ة. فيم��ا تعر�صت 
مناط��ق �صكنية م��ن مديريت��ي ر�زح و�صد� 
�حلدوديت��ن لق�ص��ف �صاروخ��ي ومدفعي 

�صعودي.
و�صن ط��ري�ن �لع��دو�ن 4 غ��ار�ت على 
منطق��ة �لأزقول مبديرية �صحار و3 غار�ت 
عل��ى منطق��ة و�دي �أب��و جب��ارة مبديرية 
كت��اف. يف ح��ن �ص��ن غارتن عل��ى منطقة 

�جلعملة مبديرية جمز.

املواطن�ني  ملمتل�كات  وتدمي�ر  ش�هداء  أربع�ة  الثالث�اء: 
بغارات طي�ران العدوان والقص�ف الصاروخي واملدفعي

األربعاء: غارات العدوان 
اإلجرامية ختلف شهداء 

وجرحي وأضرارًا في 
املمتلكات اخلاصة والعامة
يو��صل طري�ن �لعدو�ن �ل�صعودي �لأمريكي �صن غار�ته 
عل��ى خمتلف �ملحافظات خملفا �صه��د�ء يف �صعدة و�أ�صر�ر� 

مادية يف �ملمتلكات �لعامة و�خلا�صة.
يف �صع��دة ��صت�صهد مو�طنان �ثنان �إثر غار�ت ��صتهدفت 

�صيارة كانت تقلهم يف منطقة �آل عمار.
و��صت�صه��د مو�طن جر�ء �لق�ص��ف �ل�صاروخي و�ملدفعي 

�ل�صعودي على مناطق �صكنية مبديرية ر�زح �حلدودية.
كما ��صت�صهد مو�طن بق�صف �صاروخي ومدفعي �صعودي 

على قرى اآهلة بال�ضكان مبديرية منبه احلدودية.
و�ص��ن ط��ري�ن �لع��دو�ن 3 غ��ار�ت عل��ى طري��ق �صعدة 
�صنعاء جهة �آل عم��ار ما �أ�صفر عن �حرت�ق �صيارة مو�طن، 
و�ص��ن غارة على مدر�ص��ة �لوحدة يف منطق��ة غمار مبديرية 
ر�زح �حلدودي��ة، كم��ا ��صته��دف بغ��ارة من��زل مو�ط��ن يف 

منطقة غمار، وغارة على منطقة �صعبان بذ�ت �ملديرية.
وتعر�ص��ت مناط��ق �صكني��ة يف مديرية منب��ه �حلدودية 

لق�صة �صاروخي ومدفعي �صعودي.
ويف حمافظ��ة �صنعاء دمر ط��ري�ن �لعدو�ن منزل مو�طن 

بغارة يف قرية �لبدر�ت مبنطقة م�صورة يف مديرية نهم.
ويف �حلدي��دة �صن ط��ري�ن �لعدو�ن �أكرث م��ن 10 غار�ت 
مبديري��ة  �ملنق��م  مبنطق��ة  �ملو�طن��ن  م��ز�رع  ��صتهدف��ت 
�لدريهمي، كما �صن 8 غ��ار�ت على �خلط �ل�صاحلي مبديرية 

�لدريهمي.

اخلميس: استشهاد سبعة مواطنني بينهم امرأة بغارة 
لطيران العدوان دمرت منزلًا بصعدة

يو��ص��ل ط��ري�ن �لعدو�ن �ل�صعودي �لأمريكي �صن غار�ته على خمتلف �ملحافظات خملفا �صهد�ء وجرحى يف �صعدة 
وحجة و�أ�صر�ر� مادية يف �ملمتلكات �لعامة و�خلا�صة.

يف �صعدة ��صت�صهد 7 مو�طنن بينهم �مر�أة �إثر غارة دمرت منزل يف منطقة �لغور مبديرية غمر �حلدودية.
و��صته��دف ط��ري�ن �لع��دو�ن ب�صاروخن عنقودين منطق��ة خ�صو�ن مبديرية كت��اف و�لبقع، فيم��ا �صهدت مناطق 

متفرقة من مديرية منبه �حلدودية لق�صف �صاروخي ومدفعي �صعودي.
ويف حج��ة ��صت�صه��دت طفلتان و�أ�صيب �آخرون من �أ�صرة و�حدة �إثر ق�صف مدفعي �صعودي على منطقة بني فايد يف 

مديرية ميدي ح�صب ما �أفاد مر��صل �مل�صرية نت يف �ملحافظة.
ويف �حلديدة �صن �لعدو�ن 4 غار�ت ��صتهدفت �خلط �لعام مبديرية �لدريهمي، كما �صن 4 غار�ت على ذ�ت �ملديرية، 

و�صن غارتن على منطقة كيلو 16.
ويف �جلوف �صن 3 غار�ت على منطقة مزوية باملتون.

�أما يف حمافظة �صنعاء ف�صن غارة على مديرية نهم.

و��صل ط��ري�ن �لعدو�ن �ل�صع��ودي �لأمريكي �أول 
�أي��ام عي��د �لفطر �ملب��ارك، �صن غار�ت��ه وعدو�نه على 
خمتلف �ملحافظات خملفا �إ�صابات و�أ�صر�ر� مادية يف 

�ملمتلكات.
فف��ي �صع��دة �صن ط��ري�ن �لعدو�ن 5 غ��ار�ت على 
منطق��ة �حلجلة مبديري��ة ر�زح و�صن 9 غ��ار�ت على 

مناطق متفرقة من مديرية باقم، فيما تعر�صت مناطق 
�صكنية من مديرية ر�زح �حلدودية لق�صف �صاروخي 

ومدفعي �صعودي.
ويف �حلدي��دة �ص��ن ط��ري�ن �لع��دو�ن غارتن على 
مزرعة مو�طن يف منطقة �ملدمن مبديرية �لتحيتا، كما 

�صن �صل�صلة غار�ت على طول �ل�صاحل �لغربي.

في أول أيام عيد الفطر .. طيران العدوان 
يشن سلسلة غارات على صعدة واحلديدة
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الغزاة واملرتزقة يغرقون في مستنقع الساحل الغربي .. والسيطرة على املواقع االستراتيجية في هم فتحوا املعركة وليس لهم حسُمها
جبل النار وتطهي�ر مديريات اجلوف يتواصل والعدو يتكبد خس�ائر كبيرة ف�ي مختلف اجلبهات  

اجليش واللجان يواصلون تطهير مديريات احملافظة من املرتزقة  عمليات هجومية تكتيكية للجيش واللجان في مختلف جبهات تعز
متك��ن �جلي���ض و�للج��ان �ل�صعبي��ة بع��ون �هلل من 
تطهري عدد من �ملو�قع خلف منطقة مزوية بالأطر�ف 

�ل�صرقية ملديرية �ملتون باجلوف.
و�أك��د م�ص��در ع�صكري م�ص��رع و�إ�صاب��ة عدد من 
مرتزق��ة �لع��دو�ن وتطهري ع��دد من �ملو�ق��ع، وفر�ر 
�ملرتزقة تاركن �أ�صلحتهم وعتاد ع�صكري .. لفتا �إلى 
�أن تق��دم �جلي�ض و�للج��ان �ل�صعبية ياأتي بعد تطهري 

�غلب مناطق مديرية �ملتون.
ويف نف�ض �ل�صياق نفذت وحد�ت خا�صة من �جلي�ض 
و�للج��ان عملي��ة نوعية يف منطق��ة �ملها�صمة مبديرية 
خ��ب و�ل�صع��ف حمافظة �جل��وف �نته��ت بال�صيطرة 
على عدد م��ن �ملو�قع �ل�صرت�تيجية وم�صرع وجرح 

�لع�صر�ت من �ملرتزقة و�أ�صر من تبقى منهم
ومتكن��ت وح��دة �لقنا�ص��ة متكنت م��ن قن�ض 12 

مرتزقا يف �صحر�ء �لأجا�صر. 
ودمرت وح��دة �لهند�صة �آلي��ة ملرتزقة �لعدو�ن يف 

جبهة �ملها�صمة مبديرية �صرق �خلنجر خب و�ل�صعف 
ولقي م��ن كان على متنها م�صرعهم .. و�أ�صار �مل�صدر 
�إل��ى �أن وح��دة �لهند�ص��ة باجلي���ض و�للج��ان دمرت 
ث��الث �آليات للمرتزقة يف مناط��ق �ملها�صمة ، �خلنجر 
و �صربين مبديرية خب و�ل�صعف يف حمافظة �جلوف 

ما اأدى اإلى م�ضرع طواقمها .
ويف ي��وم �جلمعة �صيطر �جلي�ض و�للجان �ل�صعبية 

نف��ذ �جلي���ض و�للج��ان �ل�صعبي��ة عملي��ة هجومي��ة 
تكتيكية على �ملو�قع �لتي �صيطر عليها �لعدو قبل �أيام 
يف �لعني��ن و��صتع��ادة تبة �جلبرييه وتب��ة �ل�صفر�ء 
بالكام��ل يف وق��ت قيا�صي فيما ف�صلت حم��اولت �لعدو 
ل�صتع��ادة هذه �ملو�قع وتكبيده��م خ�صائر يف �لأرو�ح 
و�لعتاد .. ويف جبهة جومرة بتعز ك�صر �أبطال �جلي�ض 
و�للجان �ل�صعبي��ة زحفا كبري� حاول من خالله �لعدو 
��صتع��ادة مو�ق��ع تب��ت �ل�صفين��ة و�جلزي��رة و�لتب��ة 
�ل�ص��ود�ء.. كم��ا �أن �جلي���ض و�للج��ان نف��ذو� عملي��ة 
هجومي��ة على مو�ق��ع �ملرتزقة يف �لتب��اب �ملطلة على 
خ��ط الوازعي��ة مبحافظ��ة تع��ز م��ا اأدى اإل��ى م�ضرع 

وجرح �أعد�د منهم .
و�صد �جلي�ض و�للجان زحف��اً للعدو باجتاه �لعنن 
بجب��ل حب�صي وم�صرع وجرح �أعد�د من مرتزقته فيما 
لذ �لبقي��ة بالفر�ر ، و مت قن���ض �أربعة من �ملرتزقة يف 

ع�صيفرة مبدينة تعز .

�إل��ى ذل��ك قت��ل و�أ�صي��ب ع��دد م��ن �ملرتزق��ة �إث��ر 
ق�صف مدفع��ي ��صتهدفهم يف جبه��ة �ل�صلو ، فيما لقي 
�لقي��ادي �ملرت��زق ر�ص��و�ن �لعدين��ي قائد م��ا ي�صمى 
ل��و�ء �لع�صب��ة �لتاب��ع للمرتزق��ة م�صرع��ه بر�صا�ض 
م�صلحن يف حي �جلمهوري باملدينة. . ومتكن �جلي�ض 
و�للج��ان �ل�صعبي��ة باإ�صن��اد نوعي من �أبن��اء تعز من 
تطه��ري ع��دة تب��اب بجبل �لعوي��د �ملطوق م��ن جميع 

�جلهات مبو�ق��ع �جلي�ض و�للج��ان �ل�صعبية، يف حن 
كان �جلي���ض و�للجان �ل�صعبي��ة قد نفذو� كمينا نوعيا 
لق��و�ت �لع��دو �لت��ي ��صتدرج��ت نح��و مو�قعهم ومت 
�لق�صاء على معظم �لقوة �لتي وقعت يف �لكمن وفر�ر 
باق��ي القوة تاركة جثث القتل��ى واجلرحى يف �ضعاب 
وطرق��ات حميط جب��ل �لعويد.. ويف ي��وم �جلمعة مت 
تدم��ري �آليتن وم�صرع طاقمه��ا يف جبهة �لعنن بجبل 

حب�ص��ي ، ومف��رق �لو�زعي��ة ، ومت �ل�صيط��رة عل��ى 
مو�قع �لكريفات و�ل�صرمن و�لعري�ض و�بعر �ل�صفلى 
و ل��و�زم بعد عملي��ة هجومية على مو�ق��ع �للو�ء 22 
مي��كا، ومت �إعط��اب �آلي��ة ع�صكري��ة للمرتزق��ة مقاب��ل 
منطق��ة �لعنن بجب��ل حب�ص��ي.. وبن م�ص��در �أنه مت 
ال�ضيط��رة على تبت��ي طه واخلديد و�ضق��وط ع�ضرات 
�لقتل��ى و�جلرح��ى يف جبه��ة �أبع��ر، فيم��ا نف��ذ عملية 
هجومي��ة على مو�قع �ملرتزق��ة �صمال مفرق �لو�زعية 
تز�من��ا م��ع عملي��ة �إ�صن��اد مدفع��ي عل��ى جتمعاته��م 
يف املف��رق و�ضمال��ه و�ضق��وط ع��دد كب��ري م��ن القتلى 

و�جلرحى يف �صفوفهم.
كما نفذ جماهدي �جلي�ض و�للجان �ل�صعبية عمليًة 
نوعي��ة مباغت��ة ��صتهدف��ت مو�ق��ع �ملرتزق��ة �صم��ال 
مفرق الوازعي��ة، واأكد امل�ضدر �ضقوط عدد كبري من 
مرتزق��ة �لع��دو�ن بن قتي��ل وجريح خ��الل �لعملية 

�لنوعية �صمال مفرق �لو�زعية.

نف��ذت وحد�ت متخ�ص�ص��ة من �أبطال �جلي���ض و�للجان �ل�صعبية عملي��ات تكتيكية يف 
جبه��ة البي�ض��اء على مواقع مرتزقة العدوان يف اجل�ضيمة وتب��ة العلم و�ضقوط ع�ضرات 
�لقتل��ى و�جلرح��ى يف �صفوفهم وتدمري عت��اد حربي متنوع وفر�ر م��ن تبقى منهم خالل 

�صاعة من بد�أ تنفيذ �لعمليات.
و�أك��د م�ص��در �أن �جلي���ض و�للج��ان �ل�صعبية نف��ذو� عمليتن هجوميت��ن على مو�قع 
�ملرتزق��ة يف ه�صبة جميل و�خلليف و�صعب �لن�صريي وجبه��ة قانية مبحافظة �لبي�صاء 

�أ�صفرتا عن م�صرع وجرح �أعد�د منهم بينهم قياد�ت .
تكبد �ملرتزقة قتلى وجرحى يف عملية ع�صكرية نوعية للجي�ض و�للجان على مو�قعهم 

يف �جل�صيمة وتبة �لعلم بجبهة قيفة حمافظة �لبي�صاء
�أم��ا يف حمافظة حلج نفذ �جلي�ض و�للجان �ل�صعبية عملية نوعية على مو�قع �ملرتزقة 
يف احلوامرة ومتت ال�ضيطرة على اجلبل الأحمر والتبة ال�ضوداء و�ضقوط عدد كبري من 

�لقتلى و�جلرحى يف �صفوفهم و�غتنام عتاد ع�صكري متنوع.
و�أ�ص��ار �إلى �مل�ص��در �إلى �أن �جلي�ض و�للج��ان ك�صرور حفا للمرتزق��ة يف �ملدفون بنهم 

و�ضقوط القتلى واجلرحى يف �ضفوفهم وا�ضتمر الزحف لعدة �ضاعات دون اأي تقدم .

مجاهدو اجليش واللجان ينفذون عمليات عسكرية واسعة في البيضاء وحلج والضالع 

الس�يطرة على معظ�م املواق�ع االس�تراتيجية في جب�ل النار.. 
ومرتزقت�ه  الس�عودي  اجلي�ش  صف�وف  ف�ي  خس�ائر  وس�ط 

نوعي��ة  وح��د�ت  ��صتع��ادت 
�جلي���ض  �أبط��ال  م��ن  متخ�ص�ص��ة 
�ملو�ق��ع  معظ��م  �ل�صعبي��ة  و�للج��ان 
بجبه��ة  �لن��ار  جب��ل  يف  �ل�صرت�تيجي��ة 

حر�ض.
حيث متكنت الوح��دات القتالية من تطهري 
�ملو�ق��ع �مل�صتهدفة من قو�ت �لعدو�ن ومرتزقة 
�جلي���ض �ل�صع��ودي بح�ص��ب ج��دول �لعمليات .. 

ومقتل �لع�صر�ت من قو�ت �لغزو و�لحتالل .
ولق��ي �لع�ص��ر�ت م��ن جن��ود �جلي���ض �ل�صع��ودي 
و مرتزقت��ه م�صرعه��م و�أ�صي��ب �آخ��رون يف �لت�ص��دي 
ملح��اولت زح��ف وعمليات قن���ض وهجوم عل��ى مو�قعهم 
بالإ�صاف��ة �إلى ��صته��د�ف جتمعاتهم بالق�ص��ف �ل�صاروخي 
و�ملدفع��ي ..فقد ��صتهدفت مدفعية �جلي���ض و�للجان �ل�صعبية 
جتمع��ات للجن��ود �ل�صعودي��ن يف موقع��ي �ملجازي��ع و�ل�صودة 
يف جي��ز�ن ، يف ح��ن ك�صر �أبط��ال �جلي�ض و�للجان زحف��اً للمرتزقة 
باجت��اه جب��ل المبي�ضي و�ضق��وط قتلى وجرح��ى يف �ضفوفهم وفرار 

م��ن تبقى منه��م دون حتقي��ق �أي تقدم ..ودم��ر �أبطال �جلي���ض و�للجان 
�ل�صعبي��ة جر�فة ع�صكرية ب�ص��اروخ موجه يف موقع بوجان بجيز�ن، كما 
مت ��صته��د�ف جتمع��ات للجي�ض �ل�صع��ودي يف مدر�صة �خل�ص��ل بعدد من 

قذ�ئف �ملدفعية.

قدم��و� طي�س��ا وغرور� ..وقدمنا �إلى م��ا عملو� من عمل فجعلناه هب��اًء منثور�، وهم 
فتح��وا معرك��ة ولي�ض لهم ح�سُمه��ا، ول اإليهم اأمُره��ا، وخرُي الأم��ور فواحُتها، وفاحتُة 
املنازلة احرتاق بارجة للغزاة قبالَة بحر احلديدة، وانك�ساُر اأكرث من زحف، وعمليٌة 
هجومي��ٌة تباغته��م خلف خطوطهم من جهة حي�ض يف مثلث العدين، وما هو اأعظم من 
ذل��ك كل��ه �أن ف�ساء �ملعركة رحٌب ب��اإر�دة �سعبية قتالية متوثب��ٍة خلو�ض غمار �لبحر 
الأحم��ر، وكم��ا اأرادوه��ا و�سوروها اأنه��ا اأم املهالك فلتك��ن اإذن كذلك، وه��ذه احلديدة 

املنب�سط��ُة و�س��ط تهام��ة ُت�سف��ُق عل��ى عبي��د الأمري��كان م��ن �سذاجته��م و�سخافتهم 
ودناءته��م وبالدتهم، حديدٌة هي يف �لأر�ض بع���ضُ غ�سِب �هلل حَلّ بالغز�ِة ولعنٌة 

من لعناته املاحقة، و�ساحُلها خط نار م�سجوٍر من لهيب جهنم اإذا راأتهم من مكان 
بعيد �سمعوا لها تغيظا وزفريا، ول عجلَة يف الأمر، واحلرب مفتوحٌة من اأربع 

�سن��وات تطاولت عليهم ا�ستنزافا وهزائم، وهم يتقلبون فيها كالبهائم...
�سما بكما عميا وقد ولى زمانهم، وهذا زمن رجال اهلل واأن�ساره .

خسائر فادحة في جنود وعتاد اجليش السعودي  واملرتزقة في جنران وصحراء األجاشر
نف��ذ �أبطال �جلي���ض و�للجان �ل�صعبي��ة عمليات �إغارة 
نوعي��ة وق�ص��ف مدفع��ي و�صاروخ��ي عل��ى جتمع��ات 
مرتزق��ة �لعدو�ن و�جلي�ض و�ل�صع��ودي يف �صجع وغرب 
�حلم��اد بنج��ر�ن وكبدوه��م خ�صائ��ر كب��رية يف �لأرو�ح 
و�لعتاد �حلربي..و�صن �أبطال �جلي�ض و�للجان �ل�صعبية 

هجوم��ا تكتيكيا على جب��ل عمود �أ�صي��ق يف جبهة �لبقع 
حمقق��ن �إ�صاب��ات نوعية يف قو�ت �لع��دو وعتاده وفر�ر 
بقي��ة �لقو�ت �لتي كانت متو�ج��دة يف �ملوقع، كما دمرت 
�آلي��ة ع�صكرية حتم��ل ر�صا�ض عيار 23 ب�ص��اروخ موجه 
وم�ص��رع طاقم��ه قباله جبل �لعو��ص��ي ووقوع �صتة من 
مرتزق��ة �لع��دو�ن يف �لأ�صر ومقت��ل و�إ�صاب��ة �لع�صر�ت 
منهم يف هجوم فا�ص��ل ل�صتعادة جبل عمود �أ�صيق وتبه 

�مل�صادر.
ق��و�ت  �ل�صعبي��ة  و�للج��ان  �جلي���ض  �أبط��ال  و�أج��رب 
�لعدو�ن عل��ى �لفر�ر بعد �صدهم ملحاول��ة هجوم فا�صلة 
على مو�قع �جلي�ض و�للجان �ل�صعبية قبالة منفذ علب .

و�صن �جلي���ض و�للجان �ل�صعبي��ة هجومن منف�صلن 
على مو�ق��ع �لعدو �ل�صعودي ومرتزقت��ه يف جبل �أ�صيق 
بجبهة �لبقع و �لتب��ة �لرملية يف �صحر�ء �لأجا�صر قبالة 
جنران م��ا اأدى اإلى �ضق��وط قتلى وجرح��ى يف �ضفوفهم 
و�غتنام �أ�صلحة متنوعة ..وح�صب �مل�صدر فقد مت قن�ض 
ثالث��ة جنود �صود�نين يف جمازة بع�صري ، ومت �ل�صيطرة 
عل��ى ع��دد م��ن �ملو�قع غرب��ي جم��ازة يف عملي��ة نوعية 
و�ضق��وط عدد من القتلى واجلرحى يف �ضفوفهم ..كما مت 
�إطالق �صاروخ زلز�ل2 و�صلية من �صو�ريخ �لكاتيو�صا 
وعدد من �لقذ�ئف �ملدفعية على جتمعات للمرتزقة قبالة 
منفذ علب ، فيما مت قن�ض ثالثة من �ملرتزقة قبالة �ملنفذ، 
ومت تدم��ري �آليتن للمرتزقة بعب��و�ت نا�صفة باجتاه تبة 

�ملركزي يف منفذ �لطو�ل وم�صرع من كان على متنهما.
وق��د متك��ن جماه��دي �جلي���ض و�للج��ان م��ن �إف�ص��ال 
حماول��ة ت�صلل ملرتزق��ة �جلي���ض �ل�صع��ودي قبالة منفذ 
علب يف ع�صري و مت قن�ض �صتة من �ملرتزقة قبالة �ملنفذ .

ولف��ت �مل�صدر �إل��ى تدمري جر�ف��ة ع�صكرية �صعودية 
ب�صاروخ موجه خلف موقع بوجان .

و�أو�ص��ح �مل�ص��در �أن ق�صفاً �صاروخي��اً ومدفعياً 
��صتهدف جتمعات للجنود �ل�صعودين و�ملرتزقة 

يف جم��ازة وخل��ف موق��ع �مل�صي��ال يف ع�ص��ري ، 
و مت قن���ض �ثن��ن م��ن �ملرتزق��ة قبال��ة منفذ 

عل��ب ..كما �أك��د �مل�ص��در م�ص��رع �لقيادي 
�ملرت��زق �صالح جفي���ض �لو�ئل��ي قائد ما 

ي�صمى �لكتيبة �لأول��ى بنري�ن �جلي�ض 
و�للجان �ل�صعبية يف جبهة �لبقع . 

xو�أفاد �مل�صدر �أنه مت ��صتهد�ف 
�جلي���ض  مرتزق��ة  جتمع��ات 

يف  و�ل�صود�ني��ن  �ل�صع��ودي 
�صجع وغرب �حلماد ب�صلية 

م��ن �صو�ري��خ �لكاتيو�ص��ا 
و  �ملدفعي��ة  وقذ�ئ��ف 

�ملدفعي��ة  ق�صف��ت 
للجن��ود  جتمع��اً 

يف  �ل�صعودي��ن 
نهوقة بنجر�ن.
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الغزاة واملرتزقة يغرقون في مستنقع الساحل الغربي .. والسيطرة على املواقع االستراتيجية في 
جبل النار وتطهي�ر مديريات اجلوف يتواصل والعدو يتكبد خس�ائر كبيرة ف�ي مختلف اجلبهات  

�جلي���ض  وت�صكي��الت  وح��د�ت  نف��ذ  �هلل  م��ن  بتوفي��ق 
و�للج��ان �ل�صعبي��ة يف جبه��ة �ل�صاحل �لغربي خ��الل �يام 
�ل�صب��وع �ملا�صي��ة عملي��ات ع�صكري��ة خمتلف��ة و�صاعقة 
للع��دو ومرتزقت��ه تكب��د فيه��ا �لخ��ري خ�صائ��ر كب��رية يف 
�صف��وف قو�ته ومرتزقته وعت��اده �لع�صكري، وفيها متكن 
�ملجاه��دون من �جلي�ض و�للجان م��ن تطهري �أغلب مناطق 

�ل�صاحل من �لغز�ة و�ملرتزقة .
��صتهدف��ه  و�لت��ي  �ل�صاروخي��ة  �لق��وة  م��ن  �لبد�ي��ة 
ب�ص��اروخ بالي�صت��ي م��ن ن��وع قاهر ت��و �إم عل��ى جتمعات 

�لغز�ة و�ملرتزقة يف �ل�صاحل �لغربي.
وبع��ون من �هلل نفذت وحد�ت �صالح �جلو �مل�صري عملية 
نوعي��ة جتمعات �لغ��ز�ة و�ملرتزق��ة يف �ل�صاح��ل �لغربي، 

حمققاً �إ�صابات مبا�صرة يف �صفوفهم.
وبالت��وكل عل��ى �هلل متك��ن �جلي���ض و�للج��ان �ل�صعبية 
مب�صان��دة �أبن��اء تهام��ة م��ن ��صتع��ادة �ل�صيط��رة ب�ص��كل 
كام��ل على منطق��ة �جلاح يف �ل�صاح��ل �لغربي خالل عملية 
ع�صكري��ة �أدت �إلى مقتل ما ل يق��ل عن 50 مرتزقاً و�ضقوط 
ع��دد م��ن اجلرح��ى والأ�ض��رى واغتن��ام عت��اد متن��وع .. 
وفيه��ا لقي �لقيادي �ملرت��زق حممد عو�ض �حلدي �ليافعي 
قائد م��ا ي�صمى �لكتيب��ة �خلام�صة يف �لل��و�ء �لأول عمالقة 
م�صرع��ه بن��ري�ن �جلي�ض و�للج��ان �ل�صعبي��ة ، كما �صقط 
قتل��ى وجرحى من �لغز�ة و�ملرتزقة خالل عملية ع�صكرية 
للجي���س واللج��ان يف مثل��ث العدين مبديري��ة حي�س.. ويف 
�ل�صاح��ل �لغرب��ي مت تدم��ري �آليت��ن ع�صكريت��ن تابعت��ن 
للمرتزق��ة على خط �لفازة وم�ص��رع من كانو� على متنهما 
. . ونف��ذ �جلي���ض و�للج��ان عملي��ة هجومية مرك��زة على 
مثل��ث العدي��ن بجبهة حي�س و�ضرق حي���س وكبدوا العدو 

خ�صائر كبرية يف �لأرو�ح و�لعتاد.
ويف �لعملية مت تدمري �صت مدرعات بطو�قمها ، وخم�صة 
�لغ��ز�ة  بطو�قمه��ا ومعد�ته��ا وحت��ول  �أطق��م ع�صكري��ة 
و�ملرتزقة �إلى �لعملي��ات �لدفاعية بعد ف�صلهم يف ��صرتد�د 
مثل��ث العدي��ن وتغطي��ة ان�ضحابه��م وفراره��م م��ن نقاط 

�لهجوم �لذي ت�صنه وحد�ت �جلي�ض و�للجان �ل�صعبية.
وتكب��د �لغ��ز�ة و�ملرتزق��ة قتل��ى وجرح��ى ودمرت 11 
مدرع��ة و�آلية بطو�قمها ومعد�ته��ا يف عملية هجومية على 

مثلث العدين بجبهة حي�س و�ضرقها يف ال�ضاحل الغربي .
وحت��ي ي��وم اجلمع��ة اأ�ضتم��ر قط��ع الإم��داد ع��ن قوى 
العدوان واملرتزق��ة لليوم الثاين على التوايل مع حما�ضرة 
ق��و�ت متكامل��ة يف عدد من �ملو�قع.. وخ��الل �ملعارك مت يف 
�لف��ازة تدم��ري 13 مدرعة و�آلية ع�صكري��ة ومقتل و�إ�صابة 
م��ن كان عليه��ا م��ن �ملرتزقة..و�رتفاعه خ�صائ��ر �لعدو يف 
حميط �لنخيل��ة و�لدريهمي و�ل�صجرية بع��د تدمري �أبطال 
�جلي�ض و�للجان �ل�صعبية ملدرعتن مبن عليهما بالأ�صلحة 
�ملنا�صب��ة و�أربع��ة �أطق��م ع�صكري��ة بطو�قمه��ا وعتاده��ا 
�حلربي..كم��ا مت يف �ل�صاحل �لغرب��ي تدمري 20 اآلية لقوى 
�لع��دو�ن بعد عملي��ة ��صتدر�ج وكمائن نت��ج عنها خ�صائر 

فادحة بقو�ت �لغزو و قتلى وجرحى باأعد�د كبرية.
و�أك��د م�ص��در �أن �جلي�ض و�للجان يحا�ص��رون ويقطعون 
طريق �لإمد�د على قو�ت �لعدو بال�صاحل مما ��صطرهم �إلى 
نق��ل قتالهم وجرحاهم ع��رب زو�رق بحري��ة، فيما مت تدمري 
ثالث مدرعات ع�صكرية و�آليتن بعبو�ت نا�صفة نفذته وحدة 

�لهند�صة يف خط �لفازة وم�صرع من كان عليهن.

بغارات سالح اجلو: مصرع وجرح 
العديد من الغزاة واملرتزقة وتدمير 

مدرعات وآليات بالساحل الغربي
ق�ص��ف �صالح �جل��و �مل�ص��ري �ل�صب��ت جتمع��ات للغز�ة 

و�ملنافقن يف �ل�صاحل �لغربي بعدة غار�ت.
و�أك��د م�صدر يف �صالح �جلو �مل�ص��ري �أنه �صقط عدد كبري 
م��ن �لقتلى و�جلرح��ى يف �صف��وف �لغ��ز�ة و�ملرتزقة �إثر 
غار�ت��ه بال�صاح��ل �لغربي..و�أ�ص��اف �مل�ص��در �أن غ��ار�ت 
�ص��الح �جل��و �مل�ص��ري ج��اءت بع��د ر�ص��د دقي��ق للغ��ز�ة 
و�ملنافقن بال�صاحل �لغربي..و�أ�صار �إلى �أنه مت تدمري عدد 
من �ملدرعات و�لآلي��ات �إثر �لغار�ت على جتمعات �لغز�ة 

و�ملرتزقة بال�صاحل �لغربي.

القوة البحرية تدمر بارجة حربية 
للعدو اإلماراتي قبالة ساحل غليفقة 

جنوب احلديدة  
بع��ون من �هلل دمرت �لقو�ت �لبحرية و�لدفاع �ل�صاحلي 
بارجة حربية للعدو �أثناء حماولتها تقدم �أ�صطول بارجات 
حربي��ة كان��ت ت�صتع��د لتنفي��ذ عملي��ة �ن��ز�ل يف �ل�صاح��ل 
�لغربي.. و�أكد م�صدر ع�صكري يف وز�رة �لدفاع �أن �لقو�ت 
�لبحرية و�لدفاع �ل�صاحلي ��صتهدفت �لبارجة ب�صاروخن 
بحري��ن �أ�صاب��ا �لبارج��ة بدق��ة و��صتعل��ت �لن��ري�ن فيها 

وتر�جعت بقية �لبو�رج عن حماولة �لهجوم و�لإنز�ل.
و�أ�ص��ار �إل��ى ��صتمر�ر حم��اولت �إنقاذ و�إخ��الء من كان 
عل��ى �لبارج��ة م��ن �ملرتزق��ة �لأجانب حتت غط��اء جوي 
مكثف وحتليق طائرات البات�ضي فوق البارجة املحرتقة.
و�ع��رتف �لإعالم �لإمار�تي مب�ص��رع �أربعة من جنوده 
يف �ل�صاح��ل �لغربي ه��م : �ملالزم �أول بح��ري خليفة �صيف 
�صعي��د �خلاطري ، �لوكيل �أول  عل��ي حممد ر��صد �حل�صاين 
، �لرقي��ب خمي�ض عبد�هلل خمي�ض �لزي��ودي و �لعريف �أول  
عبي��د حمد�ن �صعي��د �لعبدو..يف حن �أك��دت م�صادر مقتل 
�لع�صر�ت من �جلنود ممن كانو� على منت �لبارجة، وف�صل 
�صفن �لع��دو�ن من �إنقاذ من جنو� خوفا من ��صتهد�فها من 

قبل �لقو�ت �لبحرية �ليمنية. 

و�أو�صح��ت قيادة �لقو�ت �لبحرية و�لدفاع �ل�صاحلي يف 
بي��ان لها �أنها متكنت من �إف�صال عملية �نز�ل بحري معادي 
من �لب��و�رج �حلربي��ة �ملعادية و�لتي كان��ت متجهة فجر 

�لأربعاء �صوب �صاحل غليفقة جنوب �حلديدة.
و�أ�صار �إلى �أنه مت ��صتهد�ف بارجة �إمار�تية ب�صاروخن 
�ضاحلي��ني م��ا اأدى اإل��ى تدمري البارج��ة كلي��اً.. موؤكدة اأن 

تدمري تلك �لبارجة لي�صت �لأولى ولن تكون �لأخرية.

توشكا وقاهرM2 يضربان جتمعات 
الغزاة في الساحل الغربي 

بعون من �هلل �أطلقت �لقوة �ل�صاروخية �لتابعة للجي�ض 
و�للج��ان �ل�صعبية �صاروخاً بالي�صتياً من نوع تو�صكا على 
جتم��ع كب��ري للغ��ز�ة و�ملرتزق��ة بال�صاح��ل �لغرب��ي ، ويف 
�ل�صرب��ة لقي �أكرث من 40 من �لغز�ة و�ملرتزقة م�صارعهم 
و�أ�صي��ب عدد� كبرية من �لغ��ز�ة و�ملرتزقة بينهم قياد�ت 
�أغلبه��م بحال��ة حرج��ة ..كما �أطلق��ت �لق��وة �ل�صاروخية 
�ليمني��ة م�ص��اء �خلمي�ض �صاروخاً بالي�صتي��اً من نوع قاهر 
تو �إم  على جتمعات منافقي �لعدو�ن �ل�صعودي �لأمريكي 

يف �ل�صاحل �لغربي.
و�أو�صح م�صدر ع�صكري يف �لقوة �ل�صاروخية �أن �لقوة 
�ل�صاروخية �لتابعة ملجاه��دي �جلي�ض و�للجان �ل�صعبية 
��صتهدفت بعون �هلل  جتمعات �ملنافقن يف �ل�صاحل �لغربي 
ب�ص��اروخ قاهر تو �إم �لبالي�صتي، موؤكدً� �إ�صابة �ل�صاروخ 

لتجمعات �ملنافقن يف �ل�صاحل �لغربي بدقة.
وكان��ت �لقوة �ل�صاروخية قد ق�صفت يف نف�ض �ليوم مقر 
�لقي��ادة �جلوية �ل�صعودي��ة يف ع�صري ب�ص��اروخ بالي�صتي 
من طر�ز بدر1 حمل��ي �ل�صنع و�أ�صاب �ل�صاروخ هدفه يف 
�لقاع��دة بدقة عالية..�إلى ذلك �أطلق��ت �لقوة �ل�صاروخية 
للجي���ض و�للج��ان �ل�صعبي��ة فج��ر �لأربع��اء، �صاروخ��ا 
بالي�صتي��ا م��ن ذ�ت �لطر�ز على مدين��ة �لفي�صل �لع�صكرية 
يف جي��ز�ن، يل يلي��ه �إط��الق �ص��اروخ مماثل عل��ى �ملدينة 

�ل�صناعية يف جيز�ن �أي�صا.
وياأت��ي �إطالق هذه �ل�صو�ري��خ على �أهد�ف �صعودية يف 
�إط��ار عملية �ل��رد و�ل��ردع، و�صمن حق �لدف��اع �مل�صروع 
لل�ضع��ب اليمن��ي املعت��دى علي��ه ظلم��ا وعدوان��ا، من قبل 

حتالف �لعدو�ن �ل�صعودي �لأمريكي.

الب�ر  م�ن  حيدري�ة  وضرب�ات  اجل�و..  م�ن  باليس�تية  بصواع�ق   
عت�اد وجحاف�ل الغ�زاة واملرتزق�ة حتت�رق ..

الساحل الغربي:

اجليش واللجان يواصلون تطهير مديريات احملافظة من املرتزقة 
جبهة �ملها�صمة مبديرية �صرق �خلنجر خب و�ل�صعف 
ولقي م��ن كان على متنها م�صرعهم .. و�أ�صار �مل�صدر 
�إل��ى �أن وح��دة �لهند�ص��ة باجلي���ض و�للج��ان دمرت 
ث��الث �آليات للمرتزقة يف مناط��ق �ملها�صمة ، �خلنجر 
و �صربين مبديرية خب و�ل�صعف يف حمافظة �جلوف 

ما اأدى اإلى م�ضرع طواقمها .
ويف ي��وم �جلمعة �صيطر �جلي�ض و�للجان �ل�صعبية 

على مو�ق��ع يف منطقة �لقاهرة بجبهة �لأجا�صر ،فيما 
لق��ي عدد من �ملرتزقة م�صرعه��م و�أ�صيب �آخرين �إثر 
حماولت يائ�صة ل�صتعادة مو�قع خ�صروها يف جبهة 
�ملتون...ونف��ذ �جلي���ض و�للج��ان �ل�صعبي��ة عملي��ة 
�إغ��ارة على مو�ق��ع �ملرتزقة يف و�دي �ص��و�ق ونوبة 
�صابر تر�فق معه��ا عملية مت�صيط مو�قعهم مبختلف 

الأ�ضلحة و�ضقوط قتلى وجرحى يف �ضفوفهم .
وب��ن �مل�ص��در �أن��ه مت تنفيذ عملي��ة هجومية على 
مو�قع �ملرتزقة يف وقز و�ص��د�ح ب� �مل�صلوب وتز�من 
م��ع �لعملية ق�ص��ف مدفعي عل��ى مو�قعهم ومت�صيط 
يف  وجرح��ى  قتل��ى  و�ضق��وط  املختلف��ة  بالأ�ضلح��ة 
�صفوفهم وفر�ر من تبقى منهم، كما مت �ل�صيطرة على 
عدد من �ملو�قع يف �لظهرة مبديرية خب و�ل�صعف �إثر 
عملي��ة نوعية و�ضقوط عدد م��ن القتلى واجلرحى يف 

�صفوف �ملرتزقة.

نف��ذت وحد�ت متخ�ص�ص��ة من �أبطال �جلي���ض و�للجان �ل�صعبية عملي��ات تكتيكية يف 
جبه��ة البي�ض��اء على مواقع مرتزقة العدوان يف اجل�ضيمة وتب��ة العلم و�ضقوط ع�ضرات 
�لقتل��ى و�جلرح��ى يف �صفوفهم وتدمري عت��اد حربي متنوع وفر�ر م��ن تبقى منهم خالل 

�صاعة من بد�أ تنفيذ �لعمليات.
و�أك��د م�ص��در �أن �جلي���ض و�للج��ان �ل�صعبية نف��ذو� عمليتن هجوميت��ن على مو�قع 
�ملرتزق��ة يف ه�صبة جميل و�خلليف و�صعب �لن�صريي وجبه��ة قانية مبحافظة �لبي�صاء 

�أ�صفرتا عن م�صرع وجرح �أعد�د منهم بينهم قياد�ت .
تكبد �ملرتزقة قتلى وجرحى يف عملية ع�صكرية نوعية للجي�ض و�للجان على مو�قعهم 

يف �جل�صيمة وتبة �لعلم بجبهة قيفة حمافظة �لبي�صاء
�أم��ا يف حمافظة حلج نفذ �جلي�ض و�للجان �ل�صعبية عملية نوعية على مو�قع �ملرتزقة 
يف احلوامرة ومتت ال�ضيطرة على اجلبل الأحمر والتبة ال�ضوداء و�ضقوط عدد كبري من 

�لقتلى و�جلرحى يف �صفوفهم و�غتنام عتاد ع�صكري متنوع.
و�أ�ص��ار �إلى �مل�ص��در �إلى �أن �جلي�ض و�للج��ان ك�صرور حفا للمرتزق��ة يف �ملدفون بنهم 

و�ضقوط القتلى واجلرحى يف �ضفوفهم وا�ضتمر الزحف لعدة �ضاعات دون اأي تقدم .

ويف �ل�صالع مت تنفيذ عملية هجومية و��صعة على مو�قع �ملرتزقة يف �خل�صبة و�إحر�ق 
اآلي��ة ع�ضكري��ة وم�ضرع من كان عل��ى متنها، حيث تزامن مع العملي��ة ا�ضتهداف مدفعي 

على مع�صكر حلم وتدمري �آلية ع�صكرية .

مجاهدو اجليش واللجان ينفذون عمليات عسكرية واسعة في البيضاء وحلج والضالع 

الس�يطرة على معظ�م املواق�ع االس�تراتيجية في جب�ل النار.. 
ومرتزقت�ه  الس�عودي  اجلي�ش  صف�وف  ف�ي  خس�ائر  وس�ط 

م��ن تبقى منه��م دون حتقي��ق �أي تقدم ..ودم��ر �أبطال �جلي���ض و�للجان 
�ل�صعبي��ة جر�فة ع�صكرية ب�ص��اروخ موجه يف موقع بوجان بجيز�ن، كما 
مت ��صته��د�ف جتمع��ات للجي�ض �ل�صع��ودي يف مدر�صة �خل�ص��ل بعدد من 

قذ�ئف �ملدفعية.

وت�ض��دى اأبطال اجلي���س واللج��ان ال�ضعبية خلم�ضة زحوف��ات للعدو 
حاول��ت ��صتعادة �ملو�قع �ملحيطة بجبل �لن��ار �لتي �صيطر عليها �جلي�ض 
و�للج��ان �ل�صعبي��ة �أم���ض ومنها تب��ه �ل�صبك��ة، وم�صرع عدد م��ن �لقوة 
�ملهاجم��ة وقياد�تها..ولف��ت �مل�ص��در �إل��ى �أن �أبط��ال �جلي���ض و�للج��ان 
�ل�صعبي��ة نف��ذو� عملية ع�صكري��ة نوعية باقتح��ام مو�قع �صم��ال �ل�صبكة 
و�لتق��دم و�ل�صيط��رة عل��ى تب��ة �خل��ز�ن و�صمالها، كم��ا و��صل��و� �لتقدم 
غ��رب �جلبل باجت��اه �لك�صارة �جلنوبي��ة و�قتحامها و�لتب��اب �ملجاورة 
له��ا و�ل�صيط��رة عليها فيما لذ من بق��ي من قو�ت �لع��دو بالفر�ر..و�أ�صار 
�مل�ص��در �إل��ى قن���ض �أربعة م��ن مرتزقة �لع��دو�ن �صمال �صح��ر�ء ميدي 
..يف ح��ن ��صتهدف ق�صف �صاروخي ومدفع��ي جتمعات ومو�قع �جلنود 
�ل�صعودي��ن و�ملرتزق��ة �صم��ال �صح��ر�ء ميدي..وذك��ر �مل�ص��در �أن��ه مت 
��صته��د�ف جتمعات للجنود �ل�صعودين يف موقع ومدر�صة �خل�صل بقطاع 
جي��ز�ن بقذ�ئ��ف �ملدفعي��ة ، ومت قن���ض ثمانية م��ن �ملرتزق��ة يف �لرم�صة 
ومنف��ذ �لطو�ل و قن�ض جن��دي �صعودي يف موقع بجل ، و��صتهدف ق�صف 
�صاروخي ومدفعي جتمع��ات للمرتزقة جنوب �ملو�صم..يف حن مت قن�ض 
ثالث��ة جنود �صعودين يف موقع بجل ، فيم��ا ��صتهدفت �ملدفعية جتمعات 

�جلنود �ل�صعودين يف تبة �ل�صمنة بجبل قي�ض.
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م��ا و�صفت  “معرك��ة جهنمي��ة”، ه��ذ� 
ب��ه تقاري��ر �صحفي��ة عاملي��ة م��ا تو�جه��ه 

�لإمار�ت يف �حلرب �لد�ئرة يف �ليمن.
ون�ص��ر موق��ع “�إنرت�صب��ت” �لأمريكي��ة 
تقري��ر� مط��ول، �طل��ع علي��ه �ملر��صل نت 
ون�ص��رت وكالة �صبوتنيك ترجمة له، حول 
تفا�صي��ل تل��ك �ملعركة “�ل�صر�ص��ة”، �لتي 
تخو�صها �لإم��ار�ت يف �ليمن و�ل�صر�عات 
م��ا ب��ن �جلماع��ات �لعدي��دة �ملتناح��رة 
هن��اك.. وقالت كاتبة �لتقرير، �إيونا كريغ، 
�لإم��ار�ت  تخو�صه��ا  �لت��ي  �ملعرك��ة  �إن 
و�لق��و�ت �ملتحالفة معها يف �حلديدة، تعد 
�ملعرك��ة “�لأ�صر���ض” عل��ى �لإط��الق منذ 

�ندلع �حلرب يف �ليمن.
و�أو�صح �لتقرير �أن �لإمار�ت تدعم عدد� 
م��ن �لقو�ت غري �لنظامية، �أبرزها ” �ألوية 
�لعمالق��ة، وق��و�ت حر����ض �جلمهوري��ة، 
�لذي��ن يقوده��م �ب��ن �أخ �لرئي���ض �ليمن��ي 
�لر�ح��ل، عل��ي عب��د �هلل �صال��ح، وق��و�ت 

�نف�صالية جنوبية، وقو�ت �صود�نية”.
وتاب��ع: “مل يتب��ق من �ملو�ل��ن ل�صالح 
يف �ليم��ن �إل �صرذم��ة قليل��ة، ويرت�أ�صه��م 
�بن��ه �أخي��ه ط��ارق، �لذي فر م��ن �ملناطق 
�خلا�صع��ة ل�صيط��رة �حلوثي��ن )�أن�ص��ار 
�هلل(، �لذي يتحرك بهدفن �لأول �لنتقام، 
والث��اين حتقيق مناف��ع �ضيا�ضي��ة، خا�ضة 
و�أنه مدعوم بفرقة من �جلنود �ل�صابقن يف 

�حلر�ض �جلمهوري”.
�لق��و�ت  وتهت��م �لإم��ار�ت بدع��م تل��ك 
�مل�صفح��ات و�ملدرع��ة  �لعرب��ات  بتوف��ري 
�جلديدة، ودعمه��م بتدريب مقاتلن جدد، 
بح�صب �لتقرير.. ونقلت كاتبة �لتقرير عن 
قائ��د مي��د�ين: “بالطبع نتلق��ى �أو�مرنا من 
�لإم��ار�ت”.. كما قال جو�ص��ت هيلرتمان، 
�لأو�ص��ط  �ل�ص��رق  برنام��ج  يف  �مل�ص��وؤول 

و�صمال �أفريقيا مبجموعة �لأزمات �لدولية 
�لق��و�ت  له��ذه  ميك��ن  :”ل  بروك�ص��ل  يف 
�لنجاح �صد �حلوثين دون دعم �لإمار�ت، 
ولن تنجح هذه دون �صوء �أمريكي �أخ�صر 

ودعم و��صح”.

حقائب األموال
�لدع��م  �أن  �إل��ى  ي�ص��ري  �لتقري��ر  ولك��ن 
�لأمريك��ي، غ��ري و��ص��ح حت��ى �لآن لتل��ك 
�لق��و�ت، خا�ص��ة و�أن هناك �صك��وك حول 
م��دى قدرة الق��وات اليمني��ة املتحالفة مع 
الإمارات على حتقيق انت�ضارات كربى يف 
�ملعركة.. ونقلت عن م�صدر �أمريكي بارز، 
قول��ه : “هناك �ضعور بالإحباط، باأنه مهما 
قدم��ت �لإمار�ت حقائب م��ن �لأمو�ل لتلك 
�لقو�ت فاإنها لن تغري م��ن ��صرت�تيجيتها، 
ولن تتغري، ول��ن حتقق �نت�صار�ت كبرية 
عل��ى �لأر���ض”.. ويتاب��ع �مل�ص��در “يبدو 
�أن �لن��ربة �لبطولة �لت��ي يتحدث بها قادة 
�لق��و�ت �ملو�لي��ة لالإم��ار�ت، تتناق�ض مع 
�لتد�عيات �لكارثي��ة �ملحتملة و�لتي نر�ها 
باأعينن��ا، �إذ� ما قررت تلك �لقو�ت مهاجمة 
لأنه��م  �حلدي��دة،  مين��اء  يف  �حلوثي��ن 

يعلمون �أهمية �مليناء”.

ونقل��ت كري��غ ع��ن مدي��ر مكت��ب �ليمن 
عب��دي  كورب���ض”،  “مري�ص��ي  مبنظم��ة 
حممد، قول��ه: “�أي عرقلة ل�صريان �حلياة 
�حليوي يف �ليمن، مين��اء �حلديدة، يعني 
ب��كل ب�صاطة �إعد�م مالي��ن �ليمنين �لذين 

لي�ض لهم �أي ذنب”.
و�أو�ص��ح م��وق “�إنرت�صب��ت” �أنه �طلع 
على تقرير حتليلي للجي�ض �لأمريكي على 

�ملعارك �لد�ئرة يف �ليمن.
وجاء يف ه��ذ� �لتقري��ر تو�صيف و��صح 
للق��و�ت �ملتحالف��ة م��ع �لإم��ار�ت، و�لتي 

و�صفت باأنها “تعاين من نق�ض �لإر�دة”.
و ك�صف��ت وثيق��ة �لتقري��ر �لأمريكي �أن 
�لإمار�ت تخ�صى يف �ل�صاحل �لغربي تكر�ر 
م��ا حدث للقو�ت �ملو�لية لها �لعام �ملا�صي 
يف مديري��ة �ملخ��ا �لت��ي و�جه��ت م�صكالت 
عددية وخ�صائر ب�صرية كبرية جدً� لدرجة 
جعل��ت �لإمار�تين ي�صفون تل��ك �ملعركة 

باأنها “معركة جهنمية”.
“�لوثائ��ق  �أن  �لتقري��ر  و�أو�ص��ح 
�لأمريك��ي  للجي���ض  �لأخ��رية  �لع�صكري��ة 
ك�صف��ت ع��ن خ�صائ��ر كب��رية يتعر���ض لها 
�ملقاتلون �ملدعومن من �لإمار�ت، خا�صة 
عن��د حماولته��م �لتق��دم باجت��اه مديري��ة 

املوالي��ة  الق��وات  تواج��ه  حي��ث  املخ��ا، 
�لأ�صلح��ة  ��صتخ��د�م  م�ص��اكل  لالإم��ار�ت 
وتعط��ل عمله��ا، لدرجة �أنه��م و�صفو� تلك 

�ملعارك باجلهنمية”.
وم��ا يث��ري ريب��ة اجله��ات الأمريكي��ة، 
وفق��ا للتقرير، هو �أن��ه رغم تعهد �لإمار�ت 
دون  م��ن  �حلدي��دة  نح��و  �لتق��دم  بع��دم 
مو�فقة �أمريكية، لك��ن �لإمار�ت توؤكد �أنها 
لي�صت ق��ادرة عل��ى �ل�صيطرة عل��ى �أفعال 
�جلماعات �ملو�لية لها على �أر�ض �ملعركة.
يتناق���ض  “لك��ن ه��ذ�  �ملوق��ع:  وتاب��ع 
م��ع امل�ضه��د على خط��وط املع��ارك، حيث 
�إل  تتح��رك  ل  �أنه��ا  �جلماع��ات  �أك��دت 
رو�تبه��م  ويتلق��ون  �إمار�تي��ة،  باأو�م��ر 
م��ن �لإمار�تي��ن، ويتلق��ون �أو�مره��م من 
ال�ضب��اط الإماراتي��ني املع�ضكري��ن ق��رب 
�صاح��ل �لبح��ر �لأحم��ر”.. و�ختتم �ملوقع 
�لأمريكي تقريره بالإ�صارة �إلى �أن “�لقادة 
الع�ضكريني يف اخلط��وط الأمامية يقولون 
باأنه��م �ضيقطع��ون خط��وط الإم��داد ع��ن 
مديري��ة �حلدي��دة، و�صيفر�ص��ون ح�صار� 
عليه��ا، ب��دل من دخ��ول �ملدين��ة، وهذ� ما 
�صيجع��ل �ملعرك��ة لي���ض �صر�ص��ة فقط، بل 

دموية �إلى حد بعيد”.

تناول موقع “�إيار�ك�ض” �لرو�صي حجم �لدعم �لع�صكري 
لل�صعودي��ة،  �لأمريكي��ة  �ملتح��دة  �لولي��ات  مت��ده  �ل��ذي 
وحتديدًا الع��ام املا�ضي حيث اأر�ضل��ت قواتها اخلا�ضة اإلى 
�حلدود �ليمنية �ل�صعودي��ة ملحاربة �أن�صار �هلل، م�صريً� �إلى 
�أن �لوليات �ملتح��دة ت�صاعد يف ��صتعار �لأزمة �ليمنية، كما 
�أك��د عل��ى �صرورة �صع��ي �لريا���ض لتحقيق �أمنه��ا �خلا�ض 
بنف�ضه��ا حت��ى ل تبق��ى من��رًا م��ن ورق يعتم��د عل��ى الدعم 
�لع�صك��ري �لأمريك��ي يف كل حروبه��ا و�صر�عاته��ا.. �ملوقع 
�لرو�ص��ي ويف تقري��ر ��صت��درك �للقاء �لذي جم��ع بويل �لعهد 
�ل�صعودي حممد بن �صلمان و�لرئي�ض �لأمريكي دوناد تر�مب 
يف مار���ض �ملا�ص��ي، لفتاً �إلى �أن �جلانب��ن �تفقا على توريد 
الأ�ضلح��ة الأمريكي��ة الى جان��ب التباحث باحل��رب اليمنية 

وحتديد حج��م �لنغما�ض �لأمريكي فيه��ا.. و�أردف بالقول، 
يج��ب على �لولي��ات �ملتحدة �ن حتد م��ن �نت�صار قو�تها يف 
جمي��ع اأنحاء العامل، بغية �ضم��ان ا�ضتقرار الدول الأخرى، 
م�صريً� �إلى �أن “�ل�صعودية” مهوو�صة يف �ل�صتعانة مب�صادر 
�لدع��م �خلارجي ما يقلل م��ن فر�ض �لريا�ض بتحقيق �كتفاء 
ع�صك��ري.. و�أو�صح �ملوقع �أنه يف حال كانت �لريا�ض ترغب 
بخو���ض ح��روب جدي��دة م��ع �خ�صامه��ا يف �ملنطق��ة عليها 
�أوًل �أن تتعل��م �صم��ان �أمنها �خلا�ض، �ل��ذي يتطلب معد�ت 
ع�ضكري��ة حديث��ة وخ��ربة قتالي��ة م�ض��ريًا اإل��ى “�أن تزويد 
�ل�صعودين بالأ�صلحة من طرف �لوليات �ملتحدة، ثم فر�ض 

بع�ض �لعقوبات على ��صت
خدامه��ا، يبقي الريا�س منرا م��ن ورق يعتمد على الدعم 

�لع�صك��ري �لأمريك��ي”.. “�إيار�ك���ض” �أق��ّر ب��اأن �لولي��ات 
�ملتح��دة ت�صاه��م يف تدهور �لو�ص��ع �لإن�ص��اين يف �ليمن، عن 
طري��ق بيع �لأ�صلح��ة لل�صعودين، مبين��اً �أن �ل�صيا�صة �لتي 
تتبعه��ا الوليات املتحدة توؤدي اإلى رف��ع م�ضتوى العداوة 
جتاهه��ا.. و�أك��د �أن��ه يف حال توقف��ت �لولي��ات �ملتحدة عن 
بي��ع �لأ�صلحة، ف�صيحل حمله��ا مناف�صون متكنو� من حتقيق 
�لتكاف��وؤ �لتكنولوجي معها، م�صيفاً �أنه “يتعن على �جلهات 
�مل�صوؤول��ة ع��ن مر�قب��ة �لأ�صلح��ة �لأمريكية، �تخ��اذ بع�ض 
�خلط��و�ت لطماأن��ة �ملجتمع �ل��دويل” كما لفت �ل��ى �صرورة 
تقلي���ض �لدع��م �لع�صك��ري �لذي مت��ده و��صنط��ن حللفائها 
�لذي��ن يخو�صون حروب��اً يف �ملنطقة ل ت�ص��كل تهديد مبا�صر 

على �لوليات �ملتحدة.

�كد رئي�ض حترير جملة �لدفاع و�ل�صوؤون �خلارجية �لمريكية �أن �لنظام �حلاكم يف �ل�صعودي يو�جه حتديات 
�صعبة قد توؤدي �إلى تفككه يف غ�صون عقد �أو �ثنن بعد �نك�صاف حجم �لت�صدع د�خل �أ�صرة �آل �صعود منذ و�صول 
 Defense( حممد بن �صلمان �لى من�صب ويل �لعهد..و�أ�صافت غريغوري كويلي رئي�ض حترير �ملجلة �لأمريكية
Foreign Affairs &(، و�ل��ذي ي�صغ��ل �ي�صا من�صب رئي�ض جمعية �لدر��صات �لدولية �ل�صرت�تيجية، �إن 
حادث �إطالق �لنار بالق�صر �مللكي �ل�صعودي �لذي وقع يف 21 �أبريل 2018 كان حافز� لالأحد�ث و�لتطور�ت �لتي 
ميكن �أن حتدد م�صري �لتاج و�ململكة و�ملناف�صة �لإقليمية، خا�صة مع �إير�ن..و�أ�صاف: “يبدو �أن �ململكة �لعربية 
�ل�صعودي��ة ق��د �نتقل��ت �لآن �إلى ما ه��و �أبعد من نقطة �لتع��ايف، وميكن �أن تنه��ار يف �أي وقت م��ع تز�يد �ل�صر�ع 
�لد�خل��ي �أو �لت�ص��دع د�خل �لأ�صرة �حلاكمة، منذ تن�صيب حممد بن �صلم��ان وليا للعهد”..و�أكدت رئي�ض حترير 
�ملجل��ة �لمريكي��ة �أن تط��ور�ت �لأو�صاع د�خل �لب��الد و�صلت �إلى ذروته��ا م�صاء يوم 21 �أبري��ل 2018، عندما 
�ضمعت اأ�ضوات نريان الأ�ضلحة الآلية الثقيلة على مدى طويل اإلى حد ما، قادمة من جممع ق�ضر اخلزامي يف حي 
خزام��ة يف الريا���س، حيث قدم امل�ضوؤولون احلكوميون ال�ضعوديون تقريرا كاذب بعد ان ات�ضح اأن بع�س اإطالق 

�لنار حدث د�خل �لق�صر نف�صه.
ولفت �لكاتب �لأمريكي �لى �أن “�لأنباء �لتي مت تد�ولها ب�صاأن �إ�صابة حممد بن �صلمان يف ذلك �حلادث، عززها 
ع��دم ظه��وره يف مو�قف علنية مفتوحة منذ وقوع �حل��ادث وحتى �أو�ئل يونيو 2018گ، م�ص��ري� �إلى �أن �لإعالن 
ع��ن لق��اء ويل �لعهد �ل�صع��ودي برئي�ض �لوزر�ء �لإثيوبي �أبي �أحمد علي يف 18 ماي��و 2018، �أي بعد 27 يوما من 
حادث �إطالق �لنار، مل يكن م�صحوبا ب�صور �أو لقطات فيديو لتلك �لزيارة �لر�صمية �لهامة �لتي ��صتغرقت يومن 
بالريا�ض..و�أو�ص��ح �أن وزي��ر �خلارجية �لأمريكي مايك بومبي��و ز�ر �ململكة يف 28 �أبريل 2018، بعد �أ�صبوع من 
�إط��الق �لن��ار، و�لتقى مع �مللك �صلمان ووزير �خلارجية ع��ادل �جلبري، ومل يلتق مع ويل �لعهد حممد بن �صلمان، 
م�صيف��ا �أن “ال�ضعودي��ة طلبت اأي�ضا من رج��ل الدين ال�ضيعي والزعيم ال�ضيا�ضي العراق��ي مقتدى ال�ضدر تاأجيل 

زيارته للمملكة بعد فوزه يف �لنتخابات �لعر�قية، وهي عالمة على وجود �صعوبات يف �لبالد”.

ك�صفت �صحيفة »لو فيجارو« �لفرن�صية عن وجود 
ق��و�ت فرن�صي��ة غازي��ة ت�ص��ارك يف معرك��ة �ل�صاحل 

�لغربي لليمن �إلى جانب �لقو�ت �لإمار�تية.
م�صدري��ن  ع��ن  �لفرن�صي��ة  �ل�صحيف��ة  ونقل��ت 
ع�صكري��ن قولهما: »�إن هناك ق��و�ت خا�صة فرن�صية 
على �لأر�ض يف �ليمن �إلى جانب �لقو�ت �لإمار�تية«.
ومل تذك��ر ال�ضحيف��ة تفا�ضيل اأخرى ع��ن اأن�ضطة 
�لق��و�ت �خلا�ص��ة، ومل ي�صدر رد م��ن وز�رة �لدفاع 
�لفرن�صية حت��ى �لآن لكن �صيا�صتها �ملعتادة هي عدم 

�لتعليق على عمليات �لقو�ت �خلا�صة.
وكان م�ص��در برملاين فرن�صي قد ق��ال ل� »رويرتز« 
يف �لآونة �لأخرية �إن قو�ت فرن�صية خا�صة توجد يف 
�ليمن.. وكانت وز�رة �لدفاع �لفرن�صية �أعلنت �أم�ض 
�جلمع��ة �إن فرن�صا تدر�ض �إمكانية تنفيذ عملية ك�صح 

�ألغ��ام ليت�صنى �لو�صول �إل��ى ميناء �حلديدة مبجرد 
�أن ينهي �لتحالف عملياته �لع�صكرية.

وتدع��م فرن�ص��ا �لت��ي متتل��ك قاع��دة ع�صكري��ة يف 
�لإم��ار�ت �إل��ى جان��ب �لوليات �ملتح��دة وبريطانيا 
حتال��ف �لعدو�ن على �ليمن من��ذ �أكرث مار�ض 2015 
م��ن �أجل �حل�صول على �ملال من خالل مد �ل�صعودية 
�ملخابر�ت��ي  و�لإم��د�د  بالأ�صلح��ة  و�لإم��ار�ت 
و�للجوج�صت��ي وتو�ج��د قو�ته��ا يف غ��رف �لقي��ادة 
وال�ضيطرة للعدوان.. ويرى مراقبون اأن الك�ضف عن 
م�صاركة فرن�صا �لآن م��ع ��صتد�د �ملعارك يف �ل�صاحل 
�لغربي ما هو �إل لرف��ع معنويات �لقو�ت �لإمار�تية 
ومرتزقته��ا بعد �خل�صائر �لفادحة �لتي تلقوها خالل 
�ليوم��ن �ملا�صين على يد �جلي���ض �ليمني و�للجان 

�ل�صعبية.

قالت دورية �نتلجن���ض �ل�صتخبار�تية �لفرن�صية 
�إن �لإمار�ت وظفت �صباط��ا �أمريكين لتح�صن �أد�ء 

قو�تها �لربية �لتي تخو�ض �حلرب يف �ليمن.
و�أ�صاف��ت �لدوري��ة �أن موؤ�ص�ص��ة �إمار�تي��ة تدعى 
�صرك��ة �ملعرف��ة �لدولية وظف��ت �أع�ص��اء �صابقن يف 
�لكونغر���ض له��ذ� �لغر�ض، م�صرية �إل��ى �أن �جلرن�ل 
�ملتقاعد جيم���ض ت�صامربز �ن�صم �إل��ى �ل�صركة لرفع 

م�ضتوى اأداء القوات اللوج�ضتية الإماراتية.
��صتاأج��رت  �لإمار�تي��ة  �ل�صرك��ة  �أن  و�أو�صح��ت 
حماربن �أمريكين قد�مى خا�صو� معارك يف �لعر�ق 

و�أفغان�صتان مبن فيهم �لعقيد لو ماري�ض.
ولي��ام  �ملتقاع��د  �جل��رن�ل  �إن  �لدوري��ة  وقال��ت 
ويب�صرت �لذي عمل نائب��ا للقائد �لعام للقو�ت �لربية 

يف �لعر�ق يعمل �أي�صا مع �لقو�ت �لإمار�تية.
كم��ا حتاول �ل�صركة �ل�صتفادة من خرب�ت �لعقيد 
�ملتقاع��د م��ارك بينيديك��ت لتح�صن �أم��ن �لعمليات، 
ال�ضاب���ق  املن�ض��ق  جيج���ر  كي���ث  اإل���ى  اإ�ض�اف���ة 

لال�صتخبار�ت خالل حرب �لعر�ق.

وكان جمل���ض �لن��و�ب �لأمريكي ق��د طالب �ل�صهر 
�ملا�ص��ي باإج��ر�ء حتقيق علن��ي و�صف��اف يف طبيعة 
�ل��دور �لأمريك��ي يف عملي��ات ��صتج��و�ب �ملعتقل��ن 
د�خ��ل �ل�صج��ون �ل�صري��ة �لت��ي تديره��ا �لإم��ار�ت 

وحلفاوؤها جنوبي �ليمن.
وجاء ذلك بعد �أن ك�صف حتقيق لوكالة �أ�صو�صيتد 
بر���ض عن وج��ود 18 �صجنا �صريا تديره��ا �لإمار�ت 
�أن  �لتحقي��ق  و�أورد  �ليم��ن،  جنوب��ي  وحلفاوؤه��ا 
م�ضوؤولني اأمريكي��ني بارزين اأقروا بانخراط القوات 

�لأمريكية يف عمليات ��صتجو�ب �ملعتقلن باليمن.

صحيفة فرنسية تكشف عن مشاركة  قوات بالدها في معركة الساحل اليمني

دورية انتلجنس االستخباراتية الفرنسية: 
تكشف عن استعانة اإلمارات بضباط أميركيني في حرب اليمن

انترس��بت ينش������ر تقريرا س������ّريا للجيش األمريكي: اإلم������ارات محبط������ة وأتباعها يتكبدون خس������ائر 
باهظ������ة ف������ي “معرك������ة جهنمي������ة” خاس������رة ف������ي الس������احل الغرب������ي رغ������م توزي������ع “حقائ������ب أم������وال”

موقع “إياراكس” الروسي:  السعودية عاجزة عن حماية نفسها عسكريًا وتعتمد على الدعم األمريكي في حربها ضد اليمنيني

مجلة الدفاع األمريكية تكشف معلومات خطيرة عن قرب 
إنهيار النظام السعودي بسبب هذا األمر داخل أسرة آل سعود؟

 �أك��دت �صحيف��ة وول �صرتي��ت جورن��ال �لأمريكي��ة، 
�أنه��ا دخلت ما �أ�صمته �ملركز �لع�صبي للحرب على �ليمن 
و�لغرف��ة �لتي تد�ر منها ه��ذه �حلرب يف �لريا�ض لتفاجاأ 
باأن �لأمريكين و�لربيطانين فقط يديرون هذه �لغرفة.

ولفت��ت �ل�صحيف��ة، �إل��ى �أنها دخل��ت ق�صم��اً كاماًل، يف 
غرف��ة �لعملي��ات هذه، علي��ه �أع��الم �أمري��كا وبريطانيا، 
ويجل���ض د�خل��ه �أمريكي��ون وبريطاني��ون فق��ط، وعلى 
اجل��دران �ضا�ض��ات، بث مبا�ضر م��ن اأج��واء كل نقطة يف 
كل �أنح��اء �ليمن، “�نظر �إلى ه��ذه �ل�صيارة �لتي تتحرك 
�لآن، على هذه �ل�صا�صة، لقد خرجت من مو�صع به قو�ت 

�حلوثي” هذ� ما قاله �صابط �ل�صتطالع.
�لدرون��ز  “طائ��ر�ت  �إن  �لتقري��ر  كات��ب  و�أ�ص��اف 
الأمريكية، تر�ضل �ضورًا حية يف بث مبا�ضر اإلى الريا�س 
لأغر��ض ح��رب �لتحالف و�إلى فلوري��د� لأغر��ض حرب 

اأمريكا الأخرى على ما ي�ضمى بالقاعدة يف اليمن”.
وتفاخ��ر ال�ضب��اط الأمريكي��ون والربيطاني��ون على 
مر��ص��ل �ل�صحيف��ة ب��اأن ع��دد �لطلع��ات �جلوي��ة، ه��و 
145000 مهم��ة خ��الل ث��الث �صن��و�ت، مل يفطن��و� باأن 
�لق��ارئ، قد ياأخذ هذ� �لرقم على �أن��ه عالمة ف�صل ودليل 
عل��ى �أن �لتحالف ينزف مالي��اً يف م�صتنقع كبري، ل تبدو 
ل��ه نهاية، وه��ز مندوب �ل�صحيفة ر�أ�ص��ه كما ذكر، وقال 
يف �لفق��رة �لتي تليها �أن منظمات حقوق �لإن�صان ر�صدت 

16000 غ��ارة ط��ري�ن للتحال��ف �خلليج��ي، نت��ج عنها 
�إ�صابات مدنية ل�صعب �ليمن.

و�أ�صاف �ملندوب عن �صابط �ل�صتطالع قوله: “�نظر 
اإلى ه��ذه ال�ضا�ض��ة، البث مبا�ض��ر، اأنها تب��ني كل طائرة 
�صعودية �أو �إمار�تية تتزود بالوقود فوق �أجو�ء �ليمن، 
طبعاً هذه �لطائر�ت �لتي تعمل كمحطات وقود متنقلة يف 
�جل��و هي طائر�ت �أمريكية، م��ا يعني �أن هذه �حلرب مل 
يكن من �ملمكن �أن ت�صتمر حلظة و�حدة من دون �أمريكا، 

و�أنها هي من تدير هذه �حلرب”.
و��ص��اف “�ضا�ض��ة اأخ��رى تب��ني مو�ض��ع كل طائ��رة 
�صعودية �أو �إمار�تية من حلظة �نطالقها من قاعدتها �إلى 

ق�صفه��ا لالأر��صي �ليمنية وحتى عودتها �إلى مرب�صها”، 
�إذن �لذي يدير �ملرك��ز �لع�صبي للحرب على �ليمن، هما 
�أمري��كا وبريطانيا، ل ميكن �أن ت�صتم��ر حرب �ليمن، من 
دون �أمري��كا وبريطانيا، ول ميكن �حل�صول على تغطية 
ق��ر�ر�ت �مل�صم��ى ب��� “�ل�صرعي��ة �لدولي��ة” م��ن جمل�ض 

�لأمن، من دون �أمريكا وبريطانيا.
يذكر �أن �لق��و�ت �ل�صعودية و�لإمار�تي��ة بد�أت �أم�ض 
�لأربع��اء هجوم��اً عل��ى مدين��ة �حلدي��دة غرب��ي �ليمن 
بالتعاون مع م�صلح��ن ودعم و��صع من �لطري�ن، و�صط 
حتذير�ت دولية و��صعة من �أن هذه �ملعركة �صتوؤدي �إلى 

نتائج كارثية �صتطول حياة مالين �ملدنين �ليمنين.

وول ستريت جورنال تكشف أن أمريكيني وبريطانيني يديرون غرفة عمليات احلرب على اليمن
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يقاب��ل �ل�صع��ب �ليمن��ي وفاء �جلي���ض و�للج��ان �ل�صعبية 
بالوف��اء واجل��ود والعط��اء، وب��ذل الغ��ايل والثم��ني ورف��د 
�جلبه��ات بالرجال وقو�فل �ملال و�لغ��ذ�ء وخ�صو�صا ونحن 
يف �ي��ام عيد �لفطر �ملبارك، و�ملجاهدين من �جلي�ض و�للجان 

مر�بطن يف جبهات �لبطولة و�ل�صرف.. 
وقد �صهدت خمتلف �جلبهات رفد �صعبي بالرجال و�لقو�فل 
�لعيدية، ومن هنا نر�صد لكم بع�ض مما مت تقدمية من قو�فل 

�ملدد و�لإ�صناد للجبهات.
فقد �ص��ريت حر�ئر �أمانة �لعا�صم��ة،  قافلة عيدية للجي�ض 
و�للج��ان �ل�صعبي��ة تع��د �لكرب من نوعه��ا ، دعم��ا  لالأبطال 
�ملر�بط��ن يف جمي��ع �جلبه��ات.. وقد جه��زت حر�ئ��ر �ليمن  
ه��ذه القافلة الكربى بامل�ضاركة م��ع اأ�ضر ال�ضهداء واجلرحى 
و�ملر�بط��ن ، للتعب��ري عن تقديره��ن لبط��ولت وت�صحيات 

�لأبطال يف جبهات �لعزة و�لكر�مة.
وق��دم جم��ع نا�صطون ع��رب مو�ق��ع �لتو��ص��ل �لجتماعي 
قافل��ة غذ�ئية با�صم  دروب �لعز 2 رفد� للمر�بطن يف جبهات 
�لع��زة و�لكر�مة حتت عنو�ن "يد تت�صفح وتن�صر يف �ملو�قع 

ويد تعطي على �أر�ض �لو�قع"
ومبنا�صب��ة حل��ول عي��د �لفطر �ملب��ارك �صري ق�ص��م �لتكافل 
�لجتماع��ي مبحافظ��ة �صنعاء قافل��ة عيديه ك��ربي لأبطال 
�جلي���ض و�للج��ان �ل�صعبي��ة �ملر�بط��ن يف جبه��ات �لع��زة 
و�ل�ص��رف، و�حتوت �لقافلة على �أ�صناف متنوعه من جعالة 
�لعي��د ) �لزبي��ب و�لوز و�أنو�ع خمتلفة م��ن  �ملك�صر�ت ( كما 
�حتوت �لقافلة على عدد من روؤ�ض �لغنام و�ملو�د �لغذ�ئية.
و�أقيم��ت يف مديري��ة بني ح�صي�ض مبحافظ��ة �صنعاء وقفة 
�ض��د الع��دوان و�ض��ريت قافل��ة عيدية ك��ربى احت��وت على 
�ملالب���ض �لعيدية و�ملو�د �لغذ�ئية و�ملبال��غ �ملالية و�لزبيب 
و�ملك�ص��ر�ت للمر�بط��ن يف جبه��ات �لع��زة و�ل�ص��رف حتت 

�صعار )�أعيادنا جبهاتنا( .
وم��ن �ضعدة قدم��ت جمعي��ة الإيث��ار التنموي��ة اخلريية 
�لن�صوي��ة بالتع��اون م��ع �لقط��اع �لن�صائ��ي مبديري��ة �صحار 

ون�ص��اء مدين��ة �صحيان قافل��ة عيدية للمر�بط��ن يف خمتلف 
جبهات �لعزة و�لكر�مة.

وقدم��ت ��ص��رة �ل�صهيدي��ن ح�ص��ن وعب��د �هلل يحيى حممد 
�ملوؤي��د من �أبناء منطق��ة �لفندق مبديرية باق��م �حلدودية يف 
حمافظ��ة �صعدة قافلة من �مل��و�د �لغذ�ئية و�لهد�يا �لعيدية 

وروؤو�ض �لأغنام للمجاهدين يف ثغور �لوطن.
كم��ا قدمت �أمه��ات �ل�صه��د�ء مبدينة �صع��دة قافلة عيدية 
لأبط��ال �جلي���ض و�للج��ان �ل�صعبي��ة للمر�بط��ن يف جبه��ات 
الدف��اع ع��ن الوط��ن. وا�ضتمل��ت القافل��ة على حل��وى العيد 

مبختلف �نو�عها،
و�أك��دت �أمهات �ل�صهد�ء �أن ه��ذ� �أقل ما يقدم �أما ت�صحيات 
�ملجاهدي��ن �لأبر�ر �لذي��ن يبذلون �أرو�حه��م ومهجهم دفاعاً 
ع��ن �لوط��ن، كم��ا �أك��دت �ل�صتعد�د لب��ذل �ملزيد م��ن �لدعم 

لالأبطال �لذين ينكلون بالغز�ة ومرتزقتهم.
وبالنتق��ال �إل��ى �حلديدة قدم��ت حر�ئر مديري��ة �لزيدية 
مبحافظ��ة �حلدي��دة �أك��رب قافل��ة عيدي��ة للجي���ض و�جل��ان 
�هلل  لأن�ص��ار  �لن�صائي��ة  �لهيئ��ة  جهزته��ا  و�لت��ي  �ل�صعبي��ة 
باملديري��ة، و�أك��دت �لهيئ��ة �لن�صائي��ة باملديري��ة �أن �لقافلة 
العيدية تعد الأكرب على م�ضت��وى املحافظة دعما للمرابطني 
يف كاف��ة جبه��ات �ل�صرف و�لبطولة مبا فيه��ا جبهات ما ور�ء 

�حلدود وعرفاناً بت�صحيات �جلي�ض و�للجان �ل�صعبية..
. وفاء لدم��اء �لرئي�ض �ل�صهيد �صالح عل��ي �ل�صماد حر�ئر 
مديري��ة زبي��د تق��دم  قافلة عيدي��ة لأبطال �جلي���ض و�للجان 

�ل�صعبية �ملر�بطن يف جبهة �ل�صاحل �لغربي
ويف حمافظة ذمار قدم��ت الهيئة الن�ضائية الثقافية العامة 
قافل��ة عيدي��ة للجي�ض و�للج��ان �ل�صعبية، كم��ا قدمت �أ�صرة 
�ل�صهيدي��ن �أبوطالب ومعاذ �جلرموزي قافلة عيدية للجي�ض 

و�للجان �ل�صعبية.
ويف التفا�ضي��ل، �ضريت الهيئ��ة الن�ضائي��ة الثقافية العامة 
مبحافظ��ة ذمار قافلة عيدية متنوعة م��ن �حللويات و�لكعك 
�لك��رمي  �لق��ر�آن  م��ن م�صاح��ف  و�لكي��ك وكذل��ك جمموع��ة 

و�ل�صج��اد�ت وبع�ض كتب �لذكار لأبط��ال �جلي�ض و�للجان 
�ل�صعبية.

كم��ا قدمت �أ�صرة �ل�صهيدين �أب��و طالب ومعاذ �جلرموزي 
م��ن حمافظ��ة ذمار قافل��ة عيدية ملجاهدي �جلي���ض و�للجان 
�ل�صعبي��ة �ملر�بط��ن يف جبه��ات �لع��ز و�ل�ص��رف.. و�حتوت 
�لقافل��ة �لعيدية عل��ى كميات م��ن �لكعك و�لكي��ك وحلويات 
�لعي��د جهزته��ا �أ�ص��رة �ل�صهيدي��ن لأبطال �جلي���ض و�للجان 
الأر���س  ع��ن  الوط��ن دفاع��اً  الثابت��ني يف ثغ��ور  ال�ضعبي��ة 

و�لعر�ض.
وقدم��ت �أ�ص��رة �ل�صهيد حمم��د يحيى �صال��ح �لز�يدي من 
�أبن��اء مديري��ة �صرو�ح مبحافظ��ة ماأرب قافل��ة عيدية دعما 
و��صن��اد� لأبط��ال �جلي���ض و�للج��ان �ل�صعبي��ة �ملر�بطن يف 

�جلبهات.
و�ضري فريق ثورة الثقافة القراآنية لقوات النجدة مبديرية 
خمر وبني �صرمي يف حمافظة عمر�ن قافلة عيدية للمجاهدين 

مبنا�صبة عيد �لفطر �ملبارك.
واحت��وت القافل��ة عل��ى احللوي��ات والكع��ك، حي��ث اأك��د 
�لقيم��ون عليه��ا �أن �أعيادهم �صتك��ون يف �جلبه��ات ��صتجابة 

لدعوة القيادة الثورية وال�ضيا�ضية.
وبعث اأفراد قوات النجدة ر�ضائل ال�ضكر والعرفان لأبطال 
اجلي���س واللج��ان ال�ضعبي��ة لثباته��م ومواقفه��م البطولي��ة 

و�لنت�صار�ت �لتي يقدمونها يف جبهات �لعز و�ل�صرف.
وتاأتي القافل��ة مبنا�ضبة الذكرى ال�ضنوية الأولى لل�ضهيد، 
ومبنا�صب��ة عيد �لفط��ر �ملبارك، �أك��دت ��ص��رة �ل�صهيد خالل 
تقدميه��ا على مو��صلة �لبذل و�لعطاء يف �صبيل �هلل حتى نيل 
�حلريه و�ل�صتقالل وتطهري كامل �ليمن..و�أقيمت يف حمافظة 
�إب وقف��ة �ص��د �لعدو�ن و�ص��ريت قافلة عيدي��ة �حتوت على 
�ملالب���ض �لعيدية و�ملو�د �لغذ�ئية و�ملبالغ �ملالية للمر�بطن 
يف جبه��ات �لعزة و�ل�صرف حتت �صعار )�أعيادنا جبهاتنا( .. 
ود�صن��ت موؤ�ص�صة �ل�صه��د�ء يف �إب توزيع مبال��غ مالية لأ�صر 

�صهد�ء �ملحافظة مبنا�صبة حلول عيد �لفطر �ملبارك.

�أك��د وزير �لدفاع �لل��و�ء �لركن حممد 
�لرئي���ض  �ل�صهي��د  دم��اء  �أن  �لعاطف��ي 
�ل�صم��اد ل��ن تذهب هدر� م�ص��ري� �إلى �أن 
هن��اك �ندف��اع وروح معنوي��ة مرتفع��ة 
وثقة عالية يف �جلي�ض و�للجان �ل�صعبية 
و�أبناء �ل�صاحل وتهامة، موؤكد� يف �لوقت 
ذ�ته �أن �ليمني��ون �صيد�فعون عن �ليمن 

وهم منت�صرون باإذن �هلل.
وق��ال يف اجتم��اع رفي��ع امل�ضت��وى يف 
�حلدي��دة �ص��م قي��اد�ت ع�صكري��ة  "�إن 
دم �ل�صهي��د �ل�صم��اد �ل��ذي ��صت�صه��د يف 
�حلديدة ل��ن ي�صيع وم��ن ين�صى دماءه 

ودماء �صائر �ل�صهد�ء لي�ض مينياً."
و�صك��ر �لل��و�ء �لعاطفي جمي��ع �أبناء 

�ل�صاح��ل وتهامة عل��ى �لندفاع و�لروح 
املعنوية العالية والثقة العالية بالنف�س.
م��ن جهت��ه �أك��د نائ��ب رئي���ض هيئ��ة 
هن��اك  �أن  �ملو�صك��ي  �لل��و�ء  �لأركان 
�جلبه��ات  كل  يف  جدي��دة  حت��ولت 
وهن��اك تغي��ري مل�ص��رح �لعملي��ات يف كل 

�لجتاهات.
وق��ال �لل��و�ء �ملو�صكي" �ل��ذي يدخل 
�صاحل وبر�ري تهامة غازياً ومعتدياً لن 
يخرج منها وهذ� عهٌد علينا " م�صري� �إلى 
وجود �إجن��از�ت عظيمة يف تهامة يفتخر 

بها كل ميني وم�صلم وذي عقل.
و�أو�ص��ح نائ��ب رئي���ض هيئ��ة �لأركان 
الل��واء الغم��اري ل��دى اجلي���س واللجان 
�ل�صعبي��ة كادر وعن�ص��ر ب�ص��ري موؤم��ن 
مقتن��ع باأن��ه ي��وؤدي و�جب��ه وه��ذه ه��ي 

�ملعنوية �لتي تبنى عليها �إر�دة �لأمم.

ه������درًا..  تذه������ب  ل������ن  الصم������اد  الرئي������س  الش������هيد  دم������اء  الدف������اع:  وزي������ر 
منه������ا يخ������رج  ل������ن  تهام������ة  وب������راري  الس������احل  يدخ������ل  م������ن  املوش������كي:   �ضي��ع ب�ضنعاء يف موكب جنائزي مهي��ب جثمان �ضهيد الوطن والل������واء 

�لعمي��د �صلطان عويدين حممد عويدين رئي�ض �أركان �للو�ء 127 
م�ص��اة مدي��ر مديرية ريدة وجنل��ه ومر�فقيه �لذي��ن ��صت�صهدو� 

ي��وؤدون و�جبهم  وه��م 
�لدف��اع  يف  �لوطن��ي 
ع��ن �لوط��ن ومو�جهة 
جحاف��ل �لغز�ة بجبهة 

�ل�صاحل �لغربي.
ت�ضيي��ع  مت  حي��ث 
�صلطان  �لعميد  �ل�صهيد 
وجنل��ه  عويدي��ن 
�ل�صهي��د عب��د �لرحم��ن 
عويدي��ن  �صلط��ان 
و�ل�صهي��د ج��الل �حمد 
عل��ي عاط��ف و�ل�صهيد 
�حم��د  عل��ي  �حم��د 

�لعا�صي و�ل�صهيد نا�صر �حمد �صالح �ل�صعملي و�ل�صهيد عبد�هلل 
عل��ي �صالح �لغ��ويل و�ل�صهيد �ص��د�م علي ثابت م��ردم و�ل�صهيد 
ب�ص��ار حافظ قا�صم عويدين و�ل�صهيد عل��ي قحطان علي عويدين 

و�ل�صهيد حم�صن يحيى هادي �ملذعوري.
مو�جهه جحافل �لعدو�ن و�ملرتزقة يف ميادين �لعزة و�لكر�مة 

حتى �رتقى �إلى ربه �صهيد�.
وق��د ج��رت مر��صيم 
لل�صه��د�ء  �لت�صيي��ع 
بع��د �ل�ص��الة عليهم يف 
جامع �ل�صه��د�ء باأمانة 
ونقل��ت  �لعا�صم��ة.. 
ال�ضه��داء  جثام��ني 
يف  ال��رى  لت��وارى 
غولة عجي��ب مبديرية 
ري��دة حمافظ��ة عمر�ن 
ا�ضتقبل��ت  حي��ث 
ال�ضه��داء  جثام��ني 
م��ن  كب��ري  بح�ص��ور 
و�لوجاه��ات  �مل�صائ��خ 
�لجتماعي��ة و�ملو�طن��ن يف موق��ف ج�ص��د �لوف��اء و�لعرف��ان 
للت�صحي��ات �جل�صيم��ة �لتي يقدمه��ا منت�صبي �لق��و�ت �مل�صلحة 

و�لأمن و�للجان من �أجل �لوطن و�صيادته.

تشييع مهيب للشهيد العميد سلطان عويدين وجنله ومرافقيه

الشعب اليمني يرفد مختلف اجلبهات بالقوافل الغذائية والعيدية
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ْرِض َهْوًنا َوِإَذا  ُشــــــوَن َعَلى اْلَ ْحَمِٰن اَلِّذيَن َيْ < يقول الله تعالى )َوِعَباُد الَرّ
اِهُلــــــوَن َقاُلوا َســــــَ�ًما(، آيات مباركة في ســــــورة الفرقان، يقدم  َخاَطَبُهــــــُم اْلَ
فيهــــــا القــــــرآن الكرمي مجموعــــــة من املواصفــــــات املهمــــــة وااللتزامات لهذه 
الفئة املؤمنة الراقية التي جتسدت في واقع حياتها وجتلت في سلوكياتها 
وأعمالهــــــا وتصرفاتها أخ�ق هذا الدين، تعاليم هذا الدين توجيهات الله 
سبحانه وتعالى، وهذا دور أساسي لإلنسان املسلم، لص�ح حياته ولص�ح 

حياة املجتمع اإلس�مي بكله.

< التقــــــوى هي ثمرة اإليان وهي الزمة لإليــــــان وهي في نفس الوقت صفة 
مهمــــــة وعظيمــــــة وجذابة ونتــــــاج مهــــــم، لإليان أثرهــــــا على حياة اإلنســــــان 

ولصالح اإلنسان في الدنيا واآلخرة.

ُشوَن َعَلى الْرِض َهْوًنا(، هذا الانب من صفات  ْحَمِن اَلِّذيَن َيْ < )َوِعَباُد الَرّ
املؤمنني من صفات املتقني، من صفات عباد الله الولياء التقياء هو جانب 
رئيســــــي جدا، وهو يتصل بحركتهم في احلياة أنها ســــــليمة من كل أشــــــكال 

التكبر واخلي�ء، وهذا جانب مهم  في حركتنا في احلياة.

<  أي مقــــــام أنــــــت فيــــــه وأي نعمــــــة أعطاك الله ســــــبحانه وتعالــــــى ال ينبغي أن 
يكون أثرها في نفســــــك حالة من الكبرياء والغرور والعجب بالنفس أحرص 
أواًل أن تــــــدرك إمنــــــا هي نعمة من الله وأن ذلك كان بفضل من الله ســــــبحانه 
وتعالــــــى وإال فأنــــــت العجز وأنت الضعــــــف وأنت الهل وأنت ال� شــــــيء بدون 

الله .

 < فــــــي حركة الســــــيارات وما أدراك ما حركة الســــــيارات إذا أنت إما أن معك 
ســــــيارة ضخمة ال تنّخط بســــــيارتك الضخمة وفي اآلخر موديل وال التي هي 
من نوعية فارهة وغالية الثمن وو إلى آخره، أو أنك ذو منصب معني أو مقام 

معــــــني فتتحرك بشــــــكل يعبر عن حالــــــة من النخيط والتكبــــــر والغرور تدخل 
الســــــوق والماكن املزدحمة أو املدينة أو الشارع ازدحم والناس يتطايروا 
مــــــن قدامك ال تصدمهم حضرتك مســــــرع وبشــــــكل يعبر عــــــن حالة تكبر أو 
حالــــــة غــــــرور أو حالــــــة ازدهــــــاء فــــــي النفــــــس أو باإلمكانــــــات ال مبــــــاالة بالناس 

وعسارة عليهم ومدري أيش هذه حركات سيئة من أي كان.

اِهُلــــــوَن َقاُلــــــوا َســــــَ�ًما( أســــــلوبهم فــــــي التخاطــــــب مــــــع  < )َوِإَذا َخاَطَبُهــــــُم اْلَ
اآلخريــــــن واحلديــــــث مع اآلخريــــــن مثــــــً� الهلة مــــــن الناس غيــــــر متزنني في 
ك�مهم في تعبيراتهم قد يتكلم معك بالك�م املستفز بجهالته بانعدام 
أخ�قه بانعدام وعيه قد يتخاطب معك بك�م مســــــتفز بك�م سلبي بك�م 
ُمســــــيء بــــــك�م جــــــارح فهــــــم يترفعــــــون عــــــن الدخــــــول فــــــي املهاتــــــرات ما هو 
مشــــــغول بأنه يدخل في مهاترات مع كل من هــــــب ودب ومن لقيه وال هبا له 
كلمة بدلها بعشــــــر وال أســــــاء إليــــــه بك�م جارح بدله بأجــــــرح و هكذا ال، هم 
يتصفون بحالة من التحمل واالنضباط وكظم الغيظ والعفو والترفع الترفع 

بكرامة عن الدخول في مهاترات وسباب وأشياء سيئة.

ْرِض َهْوًنا َوِإَذا  ُشــــــوَن َعَلــــــى اْلَ ْحمِن اَلِّذيَن َيْ < يقــــــول الله تعالــــــى )َوِعَباُد الَرّ
اِهُلــــــوَن َقاُلوا َســــــَ�ًما(، آيات مباركة في ســــــورة الفرقان، يقدم  َخاَطَبُهــــــُم اْلَ
فيهــــــا القــــــرآن الكرمي مجموعــــــة من املواصفــــــات املهمــــــة وااللتزامات لهذه 
الفئة املؤمنة الراقية التي جتسدت في واقع حياتها وجتلت في سلوكياتها 
وأعمالهــــــا وتصرفاتها أخ�ق هذا الدين، تعاليم هذا الدين توجيهات الله 
سبحانه وتعالى، وهذا دور أساسي لإلنسان املسلم، لص�ح حياته ولص�ح 

حياة املجتمع اإلس�مي بكله.

< التقــــــوى هي ثمرة اإليان وهي الزمة لإليــــــان وهي في نفس الوقت صفة 
مهمــــــة وعظيمــــــة وجذابة ونتــــــاج مهــــــم، لإليان أثرهــــــا على حياة اإلنســــــان 

ولصالح اإلنسان في الدنيا واآلخرة.

ُشــــــوَن َعَلــــــى الْرِض َهْوًنــــــا(، هــــــذا الانب من  ْحَمــــــِن اَلِّذيــــــَن َيْ  < )َوِعَبــــــاُد الَرّ
صفــــــات املؤمنني مــــــن صفات املتقني، من صفات عباد اللــــــه الولياء التقياء 
هو جانب رئيســــــي جدا، وهو يتصل بحركتهم في احلياة أنها سليمة من كل 

أشكال التكبر واخلي�ء، وهذا جانب مهم  في حركتنا في احلياة.

 < أي مقام أنت فيه وأي نعمة أعطاك الله سبحانه وتعالى ال ينبغي 
أن يكــــــون أثرهــــــا فــــــي نفســــــك حالة مــــــن الكبريــــــاء والغــــــرور والعجب 
بالنفس أحــــــرص أواًل أن تدرك إمنا هي نعمة من الله وأن ذلك كان 
بفضل من الله سبحانه وتعالى وإال فأنت العجز وأنت الضعف وأنت 

الهل وأنت ال� شيء بدون الله.

 < فــــــي حركة الســــــيارات وما أدراك ما حركة الســــــيارات إذا أنت إما أن معك 
ســــــيارة ضخمة ال تنّخط بســــــيارتك الضخمة وفي اآلخر موديل وال التي هي 
من نوعية فارهة وغالية الثمن وو إلى آخره، أو أنك ذو منصب معني أو مقام 
معــــــني فتتحرك بشــــــكل يعبر عن حالــــــة من النخيط والتكبــــــر والغرور تدخل 
الســــــوق والماكن املزدحمة أو املدينة أو الشارع ازدحم والناس يتطايروا 
مــــــن قدامك ال تصدمهم حضرتك مســــــرع وبشــــــكل يعبر عــــــن حالة تكبر أو 
حالــــــة غــــــرور أو حالــــــة ازدهــــــاء فــــــي النفــــــس أو باإلمكانــــــات ال مبــــــاالة بالناس 

وعسارة عليهم ومدري أيش هذه حركات سيئة من أي كان.

اِهُلــــــوَن َقاُلــــــوا َســــــَ�ًما( أســــــلوبهم فــــــي التخاطــــــب مــــــع  < )َوِإَذا َخاَطَبُهــــــُم اْلَ
اآلخريــــــن واحلديــــــث مع اآلخريــــــن مثــــــً� الهلة مــــــن الناس غيــــــر متزنني في 
ك�مهم في تعبيراتهم قد يتكلم معك بالك�م املستفز بجهالته بانعدام 
أخ�قه بانعدام وعيه قد يتخاطب معك بك�م مســــــتفز بك�م سلبي بك�م 
ُمســــــيء بــــــك�م جــــــارح فهــــــم يترفعــــــون عــــــن الدخــــــول فــــــي املهاتــــــرات ما هو 
مشــــــغول بأنه يدخل في مهاترات مع كل من هــــــب ودب ومن لقيه وال هبا له 
كلمة بدلها بعشــــــر وال أســــــاء إليــــــه بك�م جارح بدله بأجــــــرح و هكذا ال، هم 
يتصفون بحالة من التحمل واالنضباط وكظم الغيظ والعفو والترفع الترفع 

بكرامة عن الدخول في مهاترات وسباب وأشياء سيئة

ْرِض َهْوًنا( الســــــكينة، الوقــــــار، االحترام للناس،  ُشــــــوَن َعَلــــــى اْلَ < )الَِّذيَن َيْ
االلتفــــــات إلــــــى النــــــاس وعدم اإلضــــــرار بهــــــم، اخللو مــــــن كل حــــــاالت التكبر، 
اخليــــــ�ء، ال�مبــــــاالة بالناس ، ال�مبــــــاالة حالة خطيرة تســــــتفز النــــــاس، لنها 
تنبــــــئ عن عــــــدم احترام للناس، عــــــن عدم تقديــــــر للناس، وبالتالــــــي التكبر 
على النــــــاس، يعني أنت حتتقرهم، أنت تســــــتهني بهم، أنت تســــــتخف بهم، 
أنــــــت ال تبالــــــي ال مبشــــــاعرهم، ال بحياتهــــــم، ال بأذيتهــــــم واإلضــــــرار بهــــــم، 
طبيعــــــي عندك، حالــــــة غير إيجابية نهائيا، حالة ســــــلبية، حالــــــة ال تنبئ عن 

واقع إياني في احلالة النفسية.

اِهُلوَن َقاُلوا َســــــَ�ًما(... في احلالة التي ال يتحدث فيها  < )َوِإَذا َخاَطَبُهُم اْلَ
اإلنســــــان عن رشــــــد وعن فهم وعــــــن أخ�ق هي جهالة فيســــــيء إلــــــى هذا أو 
يجرح مشــــــاعر هذا يتكلم إلــــــى ذاك ، فترى هذا اقتتل مــــــع ذاك وهذا دخل 
في اشــــــتباك مع هذاك وهكذا حتصل مشــــــاكل كثيــــــرة فالبيئة اإليانية هي 
بيئــــــة ترفع بيئــــــة كرامة بيئة عــــــدم انزالق إلى أبســــــط وأتفه الشــــــياء بيئة 
يتحلــــــى النــــــاس فيهــــــا باملســــــؤولية يحرصون على ســــــ�مة الوضــــــع الداخلي 
والتركيــــــز علــــــى قضايا كبيرة علــــــى هموم كبيــــــرة على حتديــــــات كبيرة على 

مشاكل كبيرة.

< بعــــــض مــــــن النــــــاس عنده رغبــــــة فــــــي املشــــــاكل ... يذهب إلى حيــــــث يكون 
للموقف قيمته إلى حيث يكون ملا يحاول أن يبرز نفسه به من قوة أو فتوة أو 
شجاعة أو بطولة أو اعتبار ذاتي أو إلى آخره إلى امليدان إلى امليدان الذي 
موقفك فيه موقف مشــــــرف موقف مشــــــرف في محله تدافــــــع عن املظلومني 
تقــــــف ضد الطغاة والظاملني واملجرمني واملســــــتكبرين تتصدى للمعتدين 
املجرمني من قتلة الطفال والنســــــاء الغزاة احملتلني هناك املكان املناسب 

التي تبرز فيه شجاعتك فتوتك بطولتك قوتك بسالتك شجاعتك هناك 

ًدا َوِقَياًما( ليلهم ليس ليــــــل عبٍث ولهو وال  ِهْم ُســــــَجّ < )َواَلِّذيــــــَن َيِبيُتــــــوَن ِلَرِبّ
مضيعــــــة، وما أحوجنا في مجتمعنا املســــــلم في كل املجتمعات إلى أن نكون 
متنبهني إلى أهمية هذه املســــــألة لألسف الشديد الشباب بالذات في كثير 
من القطار اإلس�مية باتوا عرضة للضياع من خ�ل الر لهم إلى أن يكون 

ليلهم ليل عبث وليل لهو وليل ضياع.

< يضيــــــع كل ليله على مواقع التواصــــــل االجتماعي يكون أكثر ما يركز عليه 
في انشغاله ذلك لهو عبث كلمات سيئة ، البعض مث� وراء املسلس�ت قد 
يضيع كل ليله وهو متسمر بعينيه باجتاه شاشة التلفاز يراقب املسلس�ت 
طوال الليل، البعض مســــــامرة يجلســــــون إما في الشارع إما في مجالس اللهو 
وتبــــــادل للــــــك�م اللغو والــــــك�م التافــــــه، البعض فــــــي اللعاب ســــــيتندم على 
تضييعه أشــــــد الندم يوم القيامة ويشــــــعر كم كانت خسارته فضيعة جدا 

ورهيبة جدا حينما .

ــــــَم ِإنَّ َعَذاَبَهــــــا َكاَن َغَراًما  ــــــا َعَذاَب َجَهنَّ َنــــــا اْصِرْف َعنَّ < ]َوالَِّذيــــــَن َيُقوُلــــــوَن َربَّ
ا َوُمَقاًما[ خائفون من الله سبحانه وتعالى مؤمنون  َها َســــــاَءْت ُمْسَتَقّرً )65( ِإنَّ
بوعيده مؤمنون باآلخرة يخافون من جهنم يدركون أن العبث أن اإلهمال 
أن التفريط في هذه احلياة أن االستهتار باملسؤولية أن االجنرار وراء هوى 
النفس وشــــــهوات النفــــــس ورغبات النفس أن معناه اخلســــــارة الرهيبة التي 

تودي باإلنسان إلى جهنم.
 

< )َوالَِّذيــــــَن ِإَذا َأنَفُقــــــوا َلْم ُيْســــــِرُفوا َوَلْم َيْقُتــــــُروا َوَكاَن َبنْيَ ذِلــــــَك َقَواًما )67(
االســــــتقامة في التصرفــــــات املالية املال نعمة أعطاك الله ســــــبحانه وتعالى 

ومسؤولية ويرتبط باملال مسؤوليات كبيرة في هذه احلياة 

< اإلســــــراف قضيــــــة اإلســــــراف قضيــــــة خطيــــــرة جــــــدا مــــــن أكبــــــر اآلفــــــات فــــــي 
التجــــــاوزات فــــــي النفقــــــة ويعانــــــي منهــــــا الكثيــــــر مــــــن النــــــاس من ذوي اليســــــر 
والســــــعة هي اإلســــــراف وأيضا أخو اإلســــــراف وقرينه وهو التبذير اإلسراف 
هــــــو التجاوز احلــــــد في النفقــــــة من حيــــــث اإلنفاق فــــــي معصية اللــــــه، أي مال 

تصرفه في معصية أو في باطل هو إسراف.

< االتــــــزان فــــــي نفقاتك املالية ســــــيوفر لك ما تســــــتطيع أن تســــــهم 
بــــــه فــــــي ســــــبيل الله فــــــي مواجهــــــة العــــــدوان ما تســــــاهم بــــــه للفقراء 
واملســــــاكني قد تساهم في مساعدة أســــــرة فقير من أسر الشهداء 
مــــــن أســــــر املرابطــــــني الذي أحصــــــروا في ســــــبيل الله ال يســــــتطيعون 
ضربــــــًا فــــــي الرض أســــــرة جريــــــح أســــــرة معاق أســــــرة فقير مــــــن فقراء 

املجتمع يعاني المرين يعاني البؤس واحلرمان والعناء.

< مــــــن أهــــــم ما حتتاج البشــــــرية فيه إلى الرشــــــد وإلــــــى احلكمة وإلــــــى اإليان 
وإلــــــى التحلي باملســــــئولية، التعامل مع النعــــــم التعامل مع املــــــال التعامل مع 

اإلمكانات.

محاضرات

مقتطفات من احملاضرة الرمضانية العشرين للسيد عبدامللك بدرالدين احلوثي )مواصفات املؤمنني( )2(

مقتطفات من احملاضرة الرمضانية الثانية والعشرين للسيد عبدامللك بدرالدين احلوثي )مواصفات املؤمنني( )4(

< ولكــــــي يلتزم اإلنســــــان باإليان في مســــــيرة حياتــــــه، ال بد أن يركز علــــــى كل ما يعزز هذا 
اإليان ويقويه بدءا من إيانه بالله ســــــبحانه وتعالى في معرفته بالله في خوفه من الله، 
بالتالــــــي في محبته لله ســــــبحانه وتعالــــــى، في حيائه مــــــن الله، في استشــــــعاره لعظمة الله 
ســــــبحانه وتعالى، في التزامه بطبيعة ع�قته مع الله باعتباره عبدا لله سبحانه وتعالى، 
يعمــــــل ويتحرك فــــــي هذه احلياة مبقتضى هذه العبودية، ثم كذلــــــك بإيانه باليوم اآلخر 
واحلســــــاب والزاء، والــــــزاء في الدنيا، والــــــزاء في اآلخرة، مبا يســــــاعده على االنضباط 

وااللتزام 

< االلتزام بالضوابط الشــــــرعية يســــــاعد اإلنســــــان على التقوى، على العفة على الطهارة، 
على صون نفسه وعلى صون كرامته وعلى صون شرفه وعرضه.

< يرسلون املنظمات إلينا هنا في اليمن وفي غير اليمن ينصحون مجتمعاتنا أن حتذر من 
الــــــزواج املبكر، وطبعا هم يريدون من الناس أن يتأخــــــروا جدا وليس أن يتأخروا إلى حد 
الرشــــــد والنضج والقوة واكتمال الطاقة البدنية والذهنية، ال، إمنا مث� يريدون لإلنســــــان 
أن يتأخر عن ســــــن البلوغ بفترات طويلة، يريدون لإلنســــــان أن يبلغ إلى سن الث�ثني أو سن 
الربعني أو اخلامسة والث�ثني أو اخلامسة والعشرين وهو بعد لم يتزوج، يريدون للفتاة 
أن تخســــــر شــــــبابها وهي لم تتزوج بعد، فتدخل في سن الكهولة وهي بعد لم تتزوج، ثم 

ينشأ عن ذلك مفاسد كبيرة وعقد كبيرة وأضرار كبيرة اجتماعية ونفسية وصحية،

< اإلنســــــان الذي فقد اإلحســــــاس بالعفة والكرامة والطهــــــارة وكل هذه املعاني العظيمة 
يصبــــــح إنســــــانا منحطــــــا تافها دنيئــــــا، يكن اســــــتعباده وإذاللــــــه وقهره وامتهانه ودوســــــه 

باحلذاء،

< مــــــن الشــــــياء املهمــــــة جــــــدا فــــــي هــــــذا املوضــــــوع الســــــعي لتيســــــير الــــــزواج والتعــــــاون في 
ذلك، هذه مســــــألة من أهم املســــــائل علــــــى اإلط�ق ... فــــــي بعض املناطق مســــــالة املهور 
مرتفعــــــة جــــــدا وما يلحق بهــــــا من تكاليف ما يلحــــــق بعملية الزواج من تكاليــــــف إضافة إلى 
املهــــــر مســــــألة العرس املراســــــيم كذلك الشــــــياء الروتينيــــــة املعتادة في بعــــــض املناطق 

مــــــن إجــــــراءات والتزامات وتكلف في مســــــألة احلف�ت ووو.. إلى آخرة...، هــــــذه العادة غير 
حميــــــدة تصعيب عملية الــــــزواج وإضافة أعباء كبيــــــرة إليها والتزامــــــات كثيرة فيها جتعل 
منهــــــا أمرا معقــــــدا وأمرا صعبا وأمرا يحتاج إلى أموال كثيرة هذه مســــــألة غير ســــــليمة وال 

صحيحة أبدًا.

< أعظــــــم منــــــوذج يجــــــب أن يحتذى بــــــه املجتمع املســــــلم فــــــي مســــــألة الزواج ومراســــــيمه 
وتكاليفه هو زواج ســــــيدة نســــــاء العاملني وســــــيدة نســــــاء املؤمنني فاطمة الزهــــــراء البتول 
بنت رســــــول الله بنت رســــــول الله صلى الله عليه وآله وسلم زواجها من اإلمام علي عليه 
الس�م من سيد الوصيني وإمام املتقني كيف كان هذا الزواج كيف كانت تكاليفه وكيف 

كانت أعباؤه وهل هناك أحد في هذه الدنيا مثل علي ومثل فاطمة سيتزوج أبدا 

< المانة في اإلس�م لها عنوان واسع وهي من أوسع العناوين من أوسع العناوين فتشمل 
املســــــئولية بكلها في كل ما يؤمتن اإلنســــــان عليه ... كل ما خولــــــك الله وأعطاك هو أمانة 
عنــــــدك هل أنــــــت ترعى هــــــذه المانــــــة؟ أعطاك الله مــــــا أعطاك في نفســــــك مــــــا أعطاك في 
جوارحــــــك مــــــا أعطاك في حواســــــك هذه أمانة عندك هــــــل أنت ترعى هــــــذه المانة أم أنت 

تخونه فيها فتستخدمها فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى.

< الفســــــاد املالــــــي خيانة العبــــــث خيانة اإلهمــــــال والتفريط خيانــــــة عدم القيــــــام بالواجب 
الذي يتحتم عليك ولم تبذل فيه اســــــتطاعتك وفرطت في ذلك خيانة وهكذا اســــــتغ�ل 
الســــــلطة في املنافع الشــــــخصية واإلضــــــرار باآلخريــــــن ومخادعة الشــــــعب والظلم للناس 
خيانــــــة ومســــــاس بالمانة وهكذا فــــــي أي موقع من مواقع املســــــؤولية ممارســــــة الظلم إذا 
أنــــــت مســــــؤول أمني أو فــــــي عمل أمني ممارســــــتك للظلم مــــــن خ�ل موقعك في املســــــؤولية 
خيانة ومساس بالمانة، واملسؤوليات املالية واملسؤوليات التي بيدك فيها أي شيء إما 
ص�حيات معينة أو إمكانات معينة اســــــتخدامها خارج ذلك اإلطار وفيما يضر ويتعارض 

مع مسؤولياتك وواجباتك خيانة.

 < رعايــــــة العهــــــد العهــــــد هو تأكيــــــد ل�لتــــــزام، أحيانًا يكــــــون بني النــــــاس التزامــــــات معينة 
أو اتفاقــــــات معينــــــة أو وعــــــود معينة فيمــــــا بينهم والتزامــــــات متبادلة يؤكدونهــــــا بالعهد، 
ِه َمْســــــُئواًل ( العهد  والعهد مســــــألة مهمة جدًا والتفريط فيه خطير جدًا ) َوَكاَن َعْهُد الَلّ
معنــــــاه أنك جتعل الله كفيً� عليــــــك، وحتاول أن تعزز الثقة واالطمئنــــــان لدى اآلخر بهذه 

الطريقة 

< البعــــــض مــــــن الناس يعتادون الســــــهر فــــــي فترات طويلــــــة لغير موجب ، البعــــــض في حالة 
عبثيــــــة، يشــــــاهدون التلفاز أو املسلســــــ�ت أو على ألعــــــاب الكترونية أو لي أشــــــياء عابثة 
وتافهة ، أومســــــامرة باللغو بالك�م الذي ال قيمة لــــــه ، ثم ال ينامون إال في وقت متأخر من 
الليل - هذا طبعًا في غير شهر رمضان - فيأتي وقت ص�ة الفجر ف� يستطيعون النهوض 

لص�ة الفجر ف� يصلون إال في وقت متأخر والبعض يتركها نهائيًا.
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ُشــــــوَن َعَلى  ْحــــــَمِٰن اَلِّذيــــــَن َيْ يقــــــول اللــــــه تعالــــــى )َوِعَبــــــاُد الَرّ
اِهُلــــــوَن َقاُلــــــوا َســــــَ�ًما(، آيــــــات  ْرِض َهْوًنــــــا َوِإَذا َخاَطَبُهــــــُم اْلَ اْلَ
فــــــي ســــــورة الفرقــــــان، يقــــــدم فيهــــــا القــــــرآن الكــــــرمي  مباركــــــة 
مجموعة مــــــن املواصفــــــات املهمــــــة وااللتزامات لهــــــذه الفئة 
املؤمنــــــة الراقيــــــة التــــــي جتســــــدت فــــــي واقــــــع حياتهــــــا وجتلــــــت 
فــــــي ســــــلوكياتها وأعمالهــــــا وتصرفاتهــــــا أخــــــ�ق هــــــذا الدين، 
تعاليــــــم هــــــذا الدين توجيهــــــات الله ســــــبحانه وتعالــــــى، وهذا 
دور أساســــــي لإلنســــــان املســــــلم، لص�ح حياته ولصــــــ�ح حياة 

املجتمع اإلس�مي بكله.

التقــــــوى هي ثمرة اإليــــــان وهي الزمة لإليــــــان وهي في نفس 
الوقــــــت صفة مهمــــــة وعظيمة وجذابــــــة ونتاج مهــــــم، لإليان 

أثرها على حياة اإلنسان ولصالح اإلنسان في الدنيا واآلخرة.

ُشــــــوَن َعَلــــــى الْرِض َهْوًنــــــا(، هذا  ْحَمــــــِن اَلِّذيــــــَن َيْ  )َوِعَبــــــاُد الَرّ
الانــــــب من صفــــــات املؤمنني مــــــن صفات املتقــــــني، من صفات 
عبــــــاد اللــــــه الوليــــــاء التقيــــــاء هــــــو جانــــــب رئيســــــي جــــــدا، وهو 
يتصل بحركتهم في احلياة أنها ســــــليمة من كل أشكال التكبر 

واخلي�ء، وهذا جانب مهم  في حركتنا في احلياة.

  أي مقــــــام أنــــــت فيه وأي نعمة أعطاك الله ســــــبحانه وتعالى ال 
ينبغــــــي أن يكون أثرها في نفســــــك حالة مــــــن الكبرياء والغرور 
والعجب بالنفس أحرص أواًل أن تدرك إمنا هي نعمة من الله 
وأن ذلك كان بفضل من الله سبحانه وتعالى وإال فأنت العجز 

وأنت الضعف وأنت الهل وأنت ال� شيء بدون الله .

 فــــــي حركة الســــــيارات وما أدراك ما حركة الســــــيارات إذا أنت 
إما أن معك ســــــيارة ضخمة ال تنّخط بســــــيارتك الضخمة وفي 
اآلخــــــر موديل وال التي هي من نوعيــــــة فارهة وغالية الثمن وو 
إلــــــى آخــــــره، أو أنــــــك ذو منصب معــــــني أو مقام معــــــني فتتحرك 
بشــــــكل يعبــــــر عن حالة مــــــن النخيــــــط والتكبر والغــــــرور تدخل 
الســــــوق والماكــــــن املزدحمــــــة أو املدينــــــة أو الشــــــارع ازدحم 
والنــــــاس يتطايروا مــــــن قدامك ال تصدمهم حضرتك مســــــرع 
وبشــــــكل يعبر عــــــن حالة تكبــــــر أو حالة غرور أو حالــــــة ازدهاء 
فــــــي النفــــــس أو باإلمكانات ال مبــــــاالة بالناس وعســــــارة عليهم 

ومدري أيش هذه حركات سيئة من أي كان.

فــــــي  أســــــلوبهم  َســــــَ�ًما(  َقاُلــــــوا  اِهُلــــــوَن  اْلَ َخاَطَبُهــــــُم  )َوِإَذا 
التخاطــــــب مــــــع اآلخريــــــن واحلديث مــــــع اآلخرين مثــــــً� الهلة 
من الناس غير متزنــــــني في ك�مهم في تعبيراتهم قد يتكلم 
معــــــك بالــــــك�م املســــــتفز بجهالته بانعــــــدام أخ�قــــــه بانعدام 
وعيــــــه قــــــد يتخاطب معك بك�م مســــــتفز بك�م ســــــلبي بك�م 
ُمسيء بك�م جارح فهم يترفعون عن الدخول في املهاترات 
مــــــا هو مشــــــغول بأنه يدخل في مهاترات مــــــع كل من هب ودب 
ومــــــن لقيه وال هبا له كلمة بدلها بعشــــــر وال أســــــاء إليه بك�م 
جارح بدله بأجرح و هكذا ال، هم يتصفون بحالة من التحمل 
واالنضباط وكظم الغيظ والعفــــــو والترفع الترفع بكرامة عن 

الدخول في مهاترات وسباب وأشياء سيئة.

مقتطفات من احملاضرة الرمضانية الثالثة والعشرين للسيد عبدامللك بدرالدين احلوثي )مواصفات املؤمنني( )5(

ُشــــــوَن  ْحَمِٰن اَلِّذيَن َيْ < يقول الله تعالى )َوِعَباُد الَرّ
اِهُلــــــوَن َقاُلــــــوا  ْرِض َهْوًنــــــا َوِإَذا َخاَطَبُهــــــُم اْلَ َعَلــــــى اْلَ
َســــــَ�ًما(، آيات مباركة في سورة الفرقان، يقدم فيها 
القــــــرآن الكــــــرمي مجموعــــــة مــــــن املواصفــــــات املهمة 
التــــــي  الراقيــــــة  املؤمنــــــة  الفئــــــة  لهــــــذه  وااللتزامــــــات 
جتســــــدت فــــــي واقــــــع حياتها وجتلــــــت في ســــــلوكياتها 
وأعمالهــــــا وتصرفاتهــــــا أخــــــ�ق هــــــذا الديــــــن، تعاليم 
هذا الديــــــن توجيهات اللــــــه ســــــبحانه وتعالى، وهذا 
دور أساسي لإلنسان املسلم، لص�ح حياته ولص�ح 

حياة املجتمع اإلس�مي بكله.

< التقوى هي ثمرة اإليــــــان وهي الزمة لإليان وهي 
في نفس الوقت صفة مهمة وعظيمة وجذابة ونتاج 
مهــــــم، لإليــــــان أثرهــــــا علــــــى حيــــــاة اإلنســــــان ولصالح 

اإلنسان في الدنيا واآلخرة.

ُشوَن َعَلى الْرِض َهْوًنا(،  ْحَمِن اَلِّذيَن َيْ  < )َوِعَباُد الَرّ
هــــــذا الانب من صفات املؤمنني من صفات املتقني، 
مــــــن صفــــــات عبــــــاد اللــــــه الوليــــــاء التقيــــــاء هــــــو جانب 
رئيســــــي جدا، وهو يتصل بحركتهم فــــــي احلياة أنها 
ســــــليمة من كل أشــــــكال التكبر واخلي�ء، وهذا جانب 

مهم  في حركتنا في احلياة.

 < أي مقــــــام أنت فيه وأي نعمة أعطاك الله ســــــبحانه 
وتعالى ال ينبغي أن يكون أثرها في نفســــــك حالة من 
الكبريــــــاء والغــــــرور والعجب بالنفس أحــــــرص أواًل أن 
تدرك إمنا هي نعمة من الله وأن ذلك كان بفضل من 
الله ســــــبحانه وتعالى وإال فأنــــــت العجز وأنت الضعف 

وأنت الهل وأنت ال� شيء بدون الله .

 < في حركة السيارات وما أدراك ما حركة السيارات 
إذا أنت إما أن معك سيارة ضخمة ال تنّخط بسيارتك 
الضخمــــــة وفــــــي اآلخر موديل وال التــــــي هي من نوعية 
فارهة وغاليــــــة الثمن وو إلى آخره، أو أنك ذو منصب 
معــــــني أو مقام معــــــني فتتحرك بشــــــكل يعبر عن حالة 
من النخيط والتكبر والغرور تدخل السوق والماكن 
املزدحمــــــة أو املدينــــــة أو الشــــــارع ازدحــــــم والنــــــاس 
يتطايــــــروا من قدامك ال تصدمهم حضرتك مســــــرع 
وبشــــــكل يعبر عــــــن حالة تكبر أو حالة غــــــرور أو حالة 
ازدهــــــاء في النفــــــس أو باإلمكانــــــات ال مبــــــاالة بالناس 
وعســــــارة عليهم ومــــــدري أيش هذه حركات ســــــيئة 

من أي كان.

اِهُلوَن َقاُلوا َســــــَ�ًما( أســــــلوبهم  < )َوِإَذا َخاَطَبُهُم اْلَ
فــــــي التخاطــــــب مــــــع اآلخريــــــن واحلديث مــــــع اآلخرين 
مثــــــً� الهلــــــة مــــــن النــــــاس غيــــــر متزنني فــــــي ك�مهم 
فــــــي تعبيراتهم قــــــد يتكلم معــــــك بالك�م املســــــتفز 
قــــــد  وعيــــــه  بانعــــــدام  أخ�قــــــه  بانعــــــدام  بجهالتــــــه 
يتخاطــــــب معــــــك بك�م مســــــتفز بــــــك�م ســــــلبي بك�م 
ُمســــــيء بك�م جارح فهم يترفعون عــــــن الدخول في 
املهاتــــــرات ما هو مشــــــغول بأنه يدخل فــــــي مهاترات 
مع كل من هب ودب ومن لقيه وال هبا له كلمة بدلها 
بعشــــــر وال أســــــاء إليــــــه بــــــك�م جــــــارح بدلــــــه بأجــــــرح و 
هكذا ال، هم يتصفون بحالة من التحمل واالنضباط 
وكظــــــم الغيــــــظ والعفــــــو والترفــــــع الترفــــــع بكرامة عن 

الدخول في مهاترات وسباب وأشياء سيئة

ْرِض َهْوًنــــــا( الســــــكينة،  ُشــــــوَن َعَلــــــى اْلَ  < )الَِّذيــــــَن َيْ
الوقــــــار، االحترام للناس، االلتفــــــات إلى الناس وعدم 
اإلضــــــرار بهم، اخللو من كل حــــــاالت التكبر، اخلي�ء، 
ال�مبــــــاالة بالنــــــاس ، ال�مبــــــاالة حالة خطيرة تســــــتفز 

الناس، لنها تنبئ عن عدم احترام للناس، عن عدم 
تقدير للناس، وبالتالي التكبر على الناس، يعني أنت 
حتتقرهــــــم، أنت تســــــتهني بهم، أنت تســــــتخف بهم، 
أنت ال تبالي ال مبشــــــاعرهم، ال بحياتهم، ال بأذيتهم 
واإلضــــــرار بهــــــم، طبيعي عندك، حالة غيــــــر إيجابية 
نهائيا، حالة ســــــلبية، حالــــــة ال تنبئ عــــــن واقع إياني 

في احلالة النفسية.

اِهُلــــــوَن َقاُلــــــوا َســــــَ�ًما(... فــــــي   < )َوِإَذا َخاَطَبُهــــــُم اْلَ
احلالة التي ال يتحدث فيها اإلنســــــان عن رشــــــد وعن 
فهــــــم وعــــــن أخــــــ�ق هي جهالــــــة فيســــــيء إلى هــــــذا أو 
يجــــــرح مشــــــاعر هــــــذا يتكلــــــم إلــــــى ذاك ، فتــــــرى هــــــذا 
اقتتــــــل مــــــع ذاك وهــــــذا دخل في اشــــــتباك مــــــع هذاك 
وهكذا حتصل مشــــــاكل كثيرة فالبيئــــــة اإليانية هي 
بيئــــــة ترفع بيئة كرامة بيئة عدم انزالق إلى أبســــــط 
وأتفه الشــــــياء بيئة يتحلى الناس فيها باملســــــؤولية 
يحرصــــــون علــــــى ســــــ�مة الوضــــــع الداخلــــــي والتركيز 
علــــــى قضايا كبيرة علــــــى هموم كبيــــــرة على حتديات 

كبيرة على مشاكل كبيرة.

 < بعــــــض مــــــن النــــــاس عنــــــده رغبــــــة فــــــي املشــــــاكل ... 
يذهــــــب إلــــــى حيــــــث يكــــــون للموقــــــف قيمته إلــــــى حيث 
يكــــــون ملــــــا يحــــــاول أن يبــــــرز نفســــــه بــــــه مــــــن قــــــوة أو 
فتــــــوة أو شــــــجاعة أو بطولــــــة أو اعتبــــــار ذاتــــــي أو إلــــــى 
آخــــــره إلــــــى امليــــــدان إلى امليــــــدان الــــــذي موقفك فيه 
موقف مشــــــرف موقف مشــــــرف فــــــي محلــــــه تدافع عن 
املظلومــــــني تقف ضد الطغــــــاة والظاملني واملجرمني 
واملســــــتكبرين تتصــــــدى للمعتديــــــن املجرمــــــني مــــــن 
قتلة الطفال والنســــــاء الغزاة احملتلني هناك املكان 
املناســــــب التي تبرز فيه شــــــجاعتك فتوتك بطولتك 

قوتك بسالتك شجاعتك هناك 

ًدا َوِقَياًمــــــا( ليلهم  ِهــــــْم ُســــــَجّ < )َواَلِّذيــــــَن َيِبيُتــــــوَن ِلَرِبّ
ليــــــس ليــــــل عبٍث ولهــــــو وال مضيعــــــة، ومــــــا أحوجنا في 
مجتمعنــــــا املســــــلم فــــــي كل املجتمعات إلــــــى أن نكون 
متنبهني إلى أهمية هذه املســــــألة لألســــــف الشــــــديد 
الشــــــباب بالــــــذات فــــــي كثيــــــر مــــــن القطار اإلســــــ�مية 
باتوا عرضة للضياع من خ�ل الر لهم إلى أن يكون 

ليلهم ليل عبث وليل لهو وليل ضياع.

< < يضيــــــع كل ليله على مواقــــــع التواصل االجتماعي 
يكون أكثر ما يركز عليه في انشــــــغاله ذلك لهو عبث 

كلمــــــات ســــــيئة ، البعــــــض مثــــــ� وراء املسلســــــ�ت قد 
يضيــــــع كل ليلــــــه وهــــــو متســــــمر بعينيه باجتاه شاشــــــة 
التلفــــــاز يراقــــــب املسلســــــ�ت طــــــوال الليــــــل، البعــــــض 
مســــــامرة يجلســــــون إما فــــــي الشــــــارع إما فــــــي مجالس 
اللهــــــو وتبادل للــــــك�م اللغو والــــــك�م التافه، البعض 
في اللعاب ســــــيتندم على تضييعه أشــــــد الندم يوم 
القيامــــــة ويشــــــعر كــــــم كانت خســــــارته فضيعــــــة جدا 

ورهيبة جدا حينما .

َم  ا َعــــــَذاَب َجَهنَّ َنــــــا اْصــــــِرْف َعنَّ < ]َوالَِّذيــــــَن َيُقوُلــــــوَن َربَّ
ا  َها َســــــاَءْت ُمْســــــَتَقّرً ٰ ِإنَّ َعَذاَبَهــــــا َكاَن َغَراًما )65( ِإنَّ
َوُمَقاًمــــــا[ خائفــــــون من الله ســــــبحانه وتعالــــــى مؤمنون 
جهنــــــم  مــــــن  يخافــــــون  باآلخــــــرة  مؤمنــــــون  بوعيــــــده 
يدركــــــون أن العبث أن اإلهمــــــال أن التفريط في هذه 
احليــــــاة أن االســــــتهتار باملســــــؤولية أن االجنــــــرار وراء 
هــــــوى النفس وشــــــهوات النفس ورغبــــــات النفس أن 
معنــــــاه اخلســــــارة الرهيبة التــــــي تودي باإلنســــــان إلى 

جهنم.
 

< )َوالَِّذيــــــَن ِإَذا َأنَفُقوا َلْم ُيْســــــِرُفوا َوَلــــــْم َيْقُتُروا َوَكاَن 
َبــــــنْيَ َذِٰلــــــَك َقَواًمــــــا )67(االســــــتقامة فــــــي التصرفات 
املاليــــــة املــــــال نعمــــــة أعطــــــاك اللــــــه ســــــبحانه وتعالى 
ومســــــؤولية ويرتبــــــط باملــــــال مســــــؤوليات كبيــــــرة في 

هذه احلياة 

< اإلســــــراف قضيــــــة اإلســــــراف قضيــــــة خطيــــــرة جــــــدا 
من أكبــــــر اآلفات فــــــي التجــــــاوزات في النفقــــــة ويعاني 
منها الكثير من الناس من ذوي اليســــــر والســــــعة هي 
اإلســــــراف وأيضا أخو اإلســــــراف وقرينه وهو التبذير 
اإلســــــراف هــــــو التجــــــاوز احلــــــد فــــــي النفقــــــة مــــــن حيث 
اإلنفاق في معصية الله، أي مال تصرفه في معصية 

أو في باطل هو إسراف.

< االتزان في نفقاتك املالية ســــــيوفر لك ما تستطيع 
أن تســــــهم به في ســــــبيل اللــــــه في مواجهــــــة العدوان 
قــــــد تســــــاهم  للفقــــــراء واملســــــاكني  بــــــه  مــــــا تســــــاهم 
فــــــي مســــــاعدة أســــــرة فقيــــــر مــــــن أســــــر الشــــــهداء مــــــن 
أســــــر املرابطــــــني الــــــذي أحصــــــروا فــــــي ســــــبيل اللــــــه ال 
يستطيعون ضربًا في الرض أسرة جريح أسرة معاق 
أســــــرة فقير من فقراء املجتمع يعانــــــي المرين يعاني 

البؤس واحلرمان والعناء.

< مــــــن أهم ما حتتــــــاج البشــــــرية فيه إلى الرشــــــد وإلى 
احلكمــــــة وإلــــــى اإليــــــان وإلــــــى التحلــــــي باملســــــئولية، 
التعامــــــل مــــــع النعــــــم التعامــــــل مــــــع املــــــال التعامــــــل مــــــع 
اإلمكانــــــات. )َوالَِّذيــــــَن ِإَذا َأنَفُقــــــوا َلــــــْم ُيْســــــِرُفوا َوَلــــــْم 
َيْقُتــــــُروا َوَكاَن َبــــــنْيَ َذِٰلــــــَك َقَواًمــــــا(، سياســــــة اإلنفاق 
لــــــدى عبــــــاد الرحمــــــن، لــــــدى املؤمنني، لــــــدى املتقني 
سياســــــة حكيمة ورشــــــيدة ، هم ليسوا مترفني، حالة 
التــــــرف حالة خطيرة جدا على اإلنســــــان، وتؤدي إلى 
أن يكــــــون تصرفــــــه املادي غيــــــر متــــــزن وال حكيم وال 
مســــــؤول، بل نفســــــيته جتاهــــــه في احليــــــاة يغلب عليه 
االندفاع الشديد والتركيز الشديد جدا على تلبية 

رغبات النفس وشهواتها إلى أقصى حد.

< اللــــــه ســــــبحانه وتعالى حذر مــــــن الترف فــــــي القرآن 
اليســــــر،  ذوي  بالــــــذات  النــــــاس  مــــــن  وكثيــــــر  الكــــــرمي، 
والكثيــــــر من الطامحني من الفقراء الذين في النهاية 
البعض يفعل أي شــــــيء في سبيل أن يصل إلى الترف، 
املســــــألة خطيرة جــــــدا عليهم أن يعــــــوا خطورة هذا 
املوضــــــوع عليهــــــم، في القــــــرآن الكــــــرمي احلديث عن 

الترف واملترفني حديث مخيف.

كل  فــــــي  ليدخــــــل  يتوســــــع  املترفــــــني  مــــــن  البعــــــض   >
مســــــاحات احلــــــرام، من أجــــــل الراحة من أجــــــل الترف، 
بعــــــض المــــــراء بعــــــض امللوك، ســــــيجتهد في شــــــرب 
اخلمــــــر من أجــــــل أن يرتاح ، وفي ســــــبيل ذلــــــك ميزانية 
مخصصــــــة للب أفخر أنواع اخلمــــــور، من باريس من 
فرنســــــا، إلــــــى بعــــــض دول اخلليــــــج، هي رحــــــ�ت تكاد 
تكــــــون يومية، ومكلفة جدا ، يتوســــــع إلى درجة مث� 
احملرمــــــات التــــــي تتوفــــــر له هنــــــا وهناك فــــــي الرح�ت 
الســــــياحية فــــــي املنتجعــــــات، أمــــــور ال يحســــــن بنــــــا أن 
ندخــــــل فــــــي تفاصيلهــــــا، أمــــــور فظيعــــــة للغايــــــة، أمور 

سيئة جدا.

< يقــــــول الله ســــــبحانه وتعالى: )َوَما َأْرَســــــْلَنا ِفي َقْرَيٍة 
ا ُأْرِسْلُتم ِبِه َكاِفُروَن(،  ا مِبَ ِذيٍر ِإاَلّ َقاَل ُمْتَرُفوَها ِإَنّ ن َنّ ِمّ
فاملترفــــــون كانوا يبــــــرزون هم دائما فــــــي صد الناس 
والهــــــدى،  للحــــــق  التصــــــدي  فــــــي  اللــــــه،  ســــــبيل  عــــــن 
لنهــــــم يســــــعون دائمــــــا إلــــــى الســــــيطرة واالســــــتحواذ 
واالســــــتغ�ل، يرون في دعوة احلق، في دعوة النبياء 
خطورة عليهم لنها حتــــــد من نفوذهم من ظلمهم، 

من نهبهم.

< قد يتظاهرون بالتعاطف مع الناس وإط�ق دعايات 
حتاول أن تصّور أنهم يتعاطفون مع الناس ويحملون 
همومهم كما قلنا البعض يذرفون دموع التماســــــيح 
والفاســــــدين  النهابــــــني  أشــــــهر  مــــــن  مثــــــً�  البعــــــض 
واللصوص الذين يســــــتأثرون بثروات بلد معني على 
مدى ث�ثني ســــــنة أربعني ســــــنة عشرين سنة، ويأتي 
ليقــــــول النــــــاس يعانــــــون ومــــــدري ايــــــش وهــــــو كان من 
أكبر الســــــباب فــــــي معاناتهم، هو كان يثل مشــــــكلة 

حقيقية فيما يعانون منه.

< فاملترفــــــون يجب أن يعــــــرف املجتمــــــع عنهم أنهم 
يشــــــكلون تهديــــــدًا فعليًا علــــــى أمنه واســــــتقراره وأن 
ســــــعيهم الدائــــــم للتصــــــدي للحــــــق ودعــــــاة الهــــــدى 
واحلق والســــــاعني إلنقــــــاذ الناس إمنا يشــــــكل خطورة 
كبيــــــرة علــــــى املجتمــــــع وليــــــس بدافــــــع حــــــرص علــــــى 
املجتمع، عندما يتصــــــدون لدعاة احلق ليس بدافع 
حرص علــــــى املجتمع إمنــــــا يريدون أن يســــــتمروا في 

حالة االستغ�ل والسيطرة.

ْهِلَك  < هذه اآليــــــة عندما يقول اللــــــه )َوِإَذا َأَرْدَنا َأن ُنّ
َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَها َفَفَســــــُقوا ِفيَها َفَحَقّ َعَلْيَها اْلَقْوُل 
ْرَناَهــــــا َتْدِميــــــًرا( تقــــــدم بــــــكل وضــــــوح أن ســــــبب  َفَدَمّ
ه�ك المم والشــــــعوب واملجتمعات هــــــم املترفون، 
املترفــــــون، البعض مثً� ذحلــــــني اآلن في بلدنا عندما 
يشــــــوف هذه الحداث واملآســــــي، الله يصيب السبب 
مــــــن كان ســــــبب اللــــــه ينتقم منــــــه، القــــــرآن يعلمك من 
هم الســــــبب في كل احملن والكوارث في كل البلدان، 
والنظــــــام  الســــــعودي  النظــــــام  املترفــــــون،  الســــــبب 
اإلماراتــــــي هــــــم أتــــــرف هــــــذه المة هــــــم فــــــي حالة من 
التــــــرف الرهيــــــب جدا، املــــــال والســــــلطة يتنعمون من 
خ�لهمــــــا يبطــــــرون من خ�لهمــــــا يتجهون فــــــي كل ما 
يلبــــــي رغبات أنفســــــهم ويعززون هــــــذا النفوذ وهذا 

التسلط ليصبح متعة لهم في حياتهم.

< البخــــــل مذمــــــوم جــــــدًا واحلديــــــث عنــــــه فــــــي القرآن 
الكــــــرمي حديث أيضــــــا مخيف جــــــدًا ) اَلِّذيــــــَن َيْبَخُلوَن 
ُه ِمْن  ــــــاَس ِباْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َمــــــا َآَتاُهُم الَلّ َوَيْأُمُروَن الَنّ
َفْضِلــــــِه ( هــــــؤالء موعوديــــــن من الله بالنــــــار موعودين 
بالعذاب موعودين باملقت من الله سبحانه وتعالى، 
واإلنســــــان إذا كان مقّتــــــرًا وبخيً� هــــــو يعاني من أزمة 
ثقة بالله وهذه حقيقة املســــــألة، البخيل عنده سوء 
ظــــــن بالله، أنــــــه إذا أنفــــــق إذا أعطى إذا قــــــدم لم يبق 
لديــــــه لــــــم يتعوض لــــــم يحصل علــــــى البديل بــــــا ينجح 
مامعه عنده هذه النظرة ينسى قول الله تعالى )َوَما 

اِزِقنَي(. َأْنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر الَرّ

< مجتمعنــــــا اإلســــــ�مي ال تنقصــــــه الثروة أبــــــدًا والله 
ال تنقصــــــه الثــــــروة الله جل شــــــأنُه كما قــــــال في كتابه 
الكرمي: )َوَأْســــــَبَغ َعَلْيُكــــــْم ِنَعَمُه َظاِهــــــَرًة َوَباِطَنًة( كل 
بلد من بلداننا فيه من مقومات احلياة على املستوى 
الزراعي وعلى مستوى ما أودع الله فيه من املعادن 
واخليــــــرات وعلى مســــــتوى ما هيأ اللــــــه وجعل فيه من 
معايش، الرض بكلهــــــا جعل فيها معايش العباد مبا 
يوفــــــر احتياجاتهم الضرورية وبلداننا بلدان العالم 
اإلســــــ�مي واملنطقــــــة العربيــــــة في املقدمــــــة هي في 
كل مــــــا فيها من أســــــباب اخلير ومــــــا أودع الله فيها من 
النعم بالشــــــكل الذي ليس فقط تعالج مشكلة الفقر 
فــــــي مجتمعاتنــــــا وواقعنــــــا كأمة عربية كأمة مســــــلمة 
كشــــــعوب مســــــلمة، بــــــل أكثــــــر مــــــن ذلــــــك ما يســــــاعدنا 
لنكــــــون علــــــى مســــــتوى عــــــاٍل وأن ننهــــــض مبســــــئولية 

كبيرة في إقامة احلق في هذه الدنيا.

مقتطفات من احملاضرة الرمضانية احلادية والعشرين للسيد عبدامللك بدرالدين احلوثي )مواصفات املؤمنني( )3(



محاضراتاالثنين 18/  6 /  2018م الموافق 4 شوال 1439ه�  العدد )268(14

ُشــــــوَن  ْحَمِٰن اَلِّذيَن َيْ < يقول الله تعالى )َوِعَباُد الَرّ
َقاُلــــــوا  اِهُلــــــوَن  ْرِض َهْوًنــــــا َوِإَذا َخاَطَبُهــــــُم اْلَ َعَلــــــى اْلَ
َســــــَ�ًما(، آيات مباركة في سورة الفرقان، يقدم فيها 
القــــــرآن الكــــــرمي مجموعــــــة مــــــن املواصفــــــات املهمــــــة 
التــــــي  الراقيــــــة  املؤمنــــــة  الفئــــــة  لهــــــذه  وااللتزامــــــات 
جتســــــدت فــــــي واقــــــع حياتها وجتلــــــت في ســــــلوكياتها 
وأعمالها وتصرفاتها أخ�ق هذا الدين، تعاليم هذا 
الديــــــن توجيهــــــات الله ســــــبحانه وتعالــــــى، وهذا دور 
أساسي لإلنسان املسلم، لص�ح حياته ولص�ح حياة 

املجتمع اإلس�مي بكله.

< التقــــــوى هي ثمرة اإليان وهــــــي الزمة لإليان وهي 
في نفس الوقت صفة مهمة وعظيمة وجذابة ونتاج 
مهــــــم، لإليــــــان أثرهــــــا علــــــى حيــــــاة اإلنســــــان ولصالــــــح 

اإلنسان في الدنيا واآلخرة.

ُشــــــوَن َعَلى الْرِض َهْوًنا(،  ْحَمِن اَلِّذيَن َيْ < )َوِعَباُد الَرّ
هذا الانــــــب من صفات املؤمنني من صفات املتقني، 
مــــــن صفــــــات عبــــــاد اللــــــه الوليــــــاء التقيــــــاء هــــــو جانب 
رئيســــــي جدا، وهــــــو يتصل بحركتهم فــــــي احلياة أنها 
ســــــليمة من كل أشــــــكال التكبر واخلي�ء، وهذا جانب 

مهم  في حركتنا في احلياة.
 

< أي مقــــــام أنــــــت فيه وأي نعمة أعطاك الله ســــــبحانه 
وتعالــــــى ال ينبغي أن يكون أثرها في نفســــــك حالة من 
الكبريــــــاء والغرور والعجــــــب بالنفس أحــــــرص أواًل أن 
تدرك إمنا هي نعمة من الله وأن ذلك كان بفضل من 
الله ســــــبحانه وتعالى وإال فأنت العجــــــز وأنت الضعف 

وأنت الهل وأنت ال� شيء بدون الله .

< في حركة السيارات وما أدراك ما حركة السيارات 
إذا أنت إما أن معك سيارة ضخمة ال تنّخط بسيارتك 
الضخمــــــة وفي اآلخــــــر موديل وال التي هــــــي من نوعية 
فارهة وغالية الثمــــــن وو إلى آخره، أو أنك ذو منصب 
معــــــني أو مقام معني فتتحرك بشــــــكل يعبــــــر عن حالة 
من النخيط والتكبر والغرور تدخل السوق والماكن 
املزدحمــــــة أو املدينــــــة أو الشــــــارع ازدحــــــم والنــــــاس 
يتطايروا مــــــن قدامك ال تصدمهم حضرتك مســــــرع 
وبشــــــكل يعبر عن حالــــــة تكبر أو حالة غــــــرور أو حالة 
ازدهــــــاء في النفــــــس أو باإلمكانــــــات ال مبــــــاالة بالناس 
وعســــــارة عليهم ومــــــدري أيش هذه حركات ســــــيئة 

من أي كان.

اِهُلوَن َقاُلوا َســــــَ�ًما( أســــــلوبهم  < )َوِإَذا َخاَطَبُهُم اْلَ
فــــــي التخاطــــــب مــــــع اآلخريــــــن واحلديث مــــــع اآلخرين 
مثــــــً� الهلــــــة مــــــن النــــــاس غيــــــر متزنــــــني فــــــي ك�مهم 
فــــــي تعبيراتهــــــم قــــــد يتكلم معــــــك بالك�م املســــــتفز 
قــــــد  وعيــــــه  بانعــــــدام  أخ�قــــــه  بانعــــــدام  بجهالتــــــه 
يتخاطــــــب معــــــك بك�م مســــــتفز بــــــك�م ســــــلبي بك�م 
ُمســــــيء بك�م جارح فهم يترفعون عــــــن الدخول في 
املهاتــــــرات ما هو مشــــــغول بأنه يدخل فــــــي مهاترات 
مع كل من هب ودب ومن لقيه وال هبا له كلمة بدلها 
بعشر وال أساء إليه بك�م جارح بدله بأجرح و هكذا 
ال، هم يتصفون بحالة من التحمل واالنضباط وكظم 
الغيــــــظ والعفو والترفــــــع الترفع بكرامــــــة عن الدخول 

في مهاترات وسباب وأشياء سيئة

الســــــكينة،  َهْوًنــــــا(  ْرِض  اْلَ َعَلــــــى  ُشــــــوَن  َيْ )الَِّذيــــــَن   >
الوقــــــار، االحترام للناس، االلتفــــــات إلى الناس وعدم 
اإلضرار بهــــــم، اخللو من كل حــــــاالت التكبر، اخلي�ء، 
ال�مبــــــاالة بالنــــــاس ، ال�مبــــــاالة حالة خطيرة تســــــتفز 
الناس، لنها تنبئ عن عدم احترام للناس، عن عدم 
تقدير للناس، وبالتالي التكبر على الناس، يعني أنت 
حتتقرهــــــم، أنت تســــــتهني بهم، أنت تســــــتخف بهم، 
أنت ال تبالي ال مبشــــــاعرهم، ال بحياتهم، ال بأذيتهم 
واإلضــــــرار بهم، طبيعــــــي عندك، حالة غيــــــر إيجابية 
نهائيا، حالة سلبية، حالة ال تنبئ عن واقع إياني في 

احلالة النفسية.

فــــــي  َســــــَ�ًما(...  َقاُلــــــوا  اِهُلــــــوَن  اْلَ َخاَطَبُهــــــُم  )َوِإَذا   >
احلالة التي ال يتحدث فيها اإلنســــــان عن رشــــــد وعن 
فهــــــم وعــــــن أخ�ق هــــــي جهالــــــة فيســــــيء إلى هــــــذا أو 
يجــــــرح مشــــــاعر هــــــذا يتكلــــــم إلــــــى ذاك ، فتــــــرى هــــــذا 
اقتتــــــل مــــــع ذاك وهــــــذا دخــــــل في اشــــــتباك مــــــع هذاك 
وهكذا حتصل مشــــــاكل كثيرة فالبيئــــــة اإليانية هي 
بيئــــــة ترفع بيئة كرامة بيئة عدم انزالق إلى أبســــــط 
وأتفه الشــــــياء بيئة يتحلى الناس فيها باملســــــؤولية 
يحرصون على س�مة الوضع الداخلي والتركيز على 
قضايــــــا كبيرة على هموم كبيــــــرة على حتديات كبيرة 

على مشاكل كبيرة.

 < بعــــــض مــــــن النــــــاس عنــــــده رغبــــــة فــــــي املشــــــاكل ... 
يذهــــــب إلــــــى حيــــــث يكــــــون للموقــــــف قيمته إلــــــى حيث 
يكــــــون ملا يحــــــاول أن يبرز نفســــــه به من قــــــوة أو فتوة 
أو شــــــجاعة أو بطولة أو اعتبــــــار ذاتي أو إلى آخره إلى 
امليدان إلى امليدان الذي موقفك فيه موقف مشرف 

فــــــي محله  موقــــــف مشــــــرف 
تدافع عن املظلومني تقف 
والظاملــــــني  الطغــــــاة  ضــــــد 
واملجرمني واملســــــتكبرين 
للمعتديــــــن  تتصــــــدى 
قتلــــــة  مــــــن  املجرمــــــني 
الغــــــزاة  والنســــــاء  الطفــــــال 
املــــــكان  هنــــــاك  احملتلــــــني 
املناســــــب التــــــي تبــــــرز فيــــــه 
شجاعتك فتوتك بطولتك 
قوتك بســــــالتك شــــــجاعتك 

هناك 

ِهْم  < )َواَلِّذيَن َيِبيُتــــــوَن ِلَرِبّ
ليلهــــــم  َوِقَياًمــــــا(  ًدا  ُســــــَجّ
ليــــــس ليــــــل عبــــــٍث ولهــــــو وال 
مضيعــــــة، ومــــــا أحوجنــــــا في 
مجتمعنــــــا املســــــلم فــــــي كل 
املجتمعــــــات إلــــــى أن نكــــــون 
متنبهــــــني إلــــــى أهمية هذه 
الشديد  لألســــــف  املســــــألة 
الشــــــباب بالذات فــــــي كثير 
اإلســــــ�مية  القطــــــار  مــــــن 
باتــــــوا عرضــــــة للضيــــــاع من 
أن  إلــــــى  لهــــــم  الــــــر  خــــــ�ل 
عبــــــث  ليــــــل  ليلهــــــم  يكــــــون 

وليل لهو وليل ضياع.

< يضيــــــع كل ليلــــــه علــــــى مواقــــــع التواصــــــل االجتماعي 
يكــــــون أكثــــــر مــــــا يركــــــز عليه فــــــي انشــــــغاله ذلــــــك لهو 
عبــــــث كلمــــــات ســــــيئة ، البعض مث� وراء املسلســــــ�ت 
قد يضيع كل ليله وهو متســــــمر بعينيه باجتاه شاشة 
التلفــــــاز يراقــــــب املسلســــــ�ت طــــــوال الليــــــل، البعــــــض 
مســــــامرة يجلســــــون إمــــــا فــــــي الشــــــارع إما فــــــي مجالس 
اللهــــــو وتبادل للــــــك�م اللغو والــــــك�م التافه، البعض 
في اللعاب ســــــيتندم على تضييعه أشــــــد الندم يوم 
القيامــــــة ويشــــــعر كــــــم كانت خســــــارته فضيعــــــة جدا 

ورهيبة جدا حينما .

َم ِإنَّ  ــــــا َعَذاَب َجَهنَّ َنا اْصِرْف َعنَّ < ]َوالَِّذيــــــَن َيُقوُلوَن َربَّ
ا َوُمَقاًما[  َها َســــــاَءْت ُمْسَتَقّرً َعَذاَبَها َكاَن َغَراًما )65( ِإنَّ
خائفون مــــــن الله ســــــبحانه وتعالى مؤمنــــــون بوعيده 
مؤمنــــــون باآلخــــــرة يخافــــــون مــــــن جهنم يدركــــــون أن 
العبــــــث أن اإلهمــــــال أن التفريــــــط فــــــي هــــــذه احلياة أن 
االستهتار باملسؤولية أن االجنرار وراء هوى النفس 
وشــــــهوات النفس ورغبات النفس أن معناه اخلسارة 

الرهيبة التي تودي باإلنسان إلى جهنم.
 

< )َوالَِّذيــــــَن ِإَذا َأنَفُقوا َلْم ُيْســــــِرُفوا َوَلــــــْم َيْقُتُروا َوَكاَن 
َبنْيَ ذِلَك َقَواًما )67(االستقامة في التصرفات املالية 
املال نعمة أعطاك الله ســــــبحانه وتعالى ومســــــؤولية 

ويرتبط باملال مسؤوليات كبيرة في هذه احلياة 

< اإلســــــراف قضيــــــة اإلســــــراف قضيــــــة خطيــــــرة جــــــدا 
مــــــن أكبــــــر اآلفات فــــــي التجــــــاوزات في النفقــــــة ويعاني 
منهــــــا الكثير من الناس من ذوي اليســــــر والســــــعة هي 
اإلســــــراف وأيضا أخو اإلســــــراف وقرينه وهو التبذير 
اإلســــــراف هــــــو التجــــــاوز احلــــــد فــــــي النفقــــــة مــــــن حيث 
اإلنفــــــاق في معصية الله، أي مال تصرفه في معصية 

أو في باطل هو إسراف.

< االتزان في نفقاتك املالية ســــــيوفر لك ما تستطيع 
أن تســــــهم به في ســــــبيل اللــــــه في مواجهــــــة العدوان 
تســــــاهم  قــــــد  واملســــــاكني  للفقــــــراء  بــــــه  تســــــاهم  مــــــا 
فــــــي مســــــاعدة أســــــرة فقيــــــر مــــــن أســــــر الشــــــهداء مــــــن 
أســــــر املرابطــــــني الــــــذي أحصــــــروا فــــــي ســــــبيل اللــــــه ال 
يستطيعون ضربًا في الرض أسرة جريح أسرة معاق 
أســــــرة فقير من فقــــــراء املجتمع يعانــــــي المرين يعاني 

البؤس واحلرمان والعناء.

< مــــــن أهــــــم ما حتتاج البشــــــرية فيــــــه إلى الرشــــــد وإلى 
احلكمــــــة وإلــــــى اإليــــــان وإلــــــى التحلــــــي باملســــــئولية، 
التعامــــــل مــــــع النعــــــم التعامــــــل مــــــع املــــــال التعامــــــل مــــــع 
َوَلــــــْم  َلــــــْم ُيْســــــِرُفوا  اإلمكانــــــات. )َوالَِّذيــــــَن ِإَذا َأنَفُقــــــوا 
َيْقُتــــــُروا َوَكاَن َبــــــنْيَ َذِٰلــــــَك َقَواًمــــــا(، سياســــــة اإلنفــــــاق 
لــــــدى عبــــــاد الرحمــــــن، لــــــدى املؤمنني، لــــــدى املتقني 
سياســــــة حكيمة ورشيدة ، هم ليســــــوا مترفني، حالة 
الترف حالــــــة خطيرة جدا على اإلنســــــان، وتؤدي إلى 
أن يكــــــون تصرفــــــه املادي غيــــــر متــــــزن وال حكيم وال 
مســــــؤول، بل نفســــــيته جتاهــــــه في احليــــــاة يغلب عليه 
االندفاع الشديد والتركيز الشديد جدا على تلبية 

رغبات النفس وشهواتها إلى أقصى حد.

< اللــــــه ســــــبحانه وتعالــــــى حذر مــــــن الترف فــــــي القرآن 
اليســــــر،  ذوي  بالــــــذات  النــــــاس  مــــــن  وكثيــــــر  الكــــــرمي، 
والكثير مــــــن الطامحني من الفقراء الذين في النهاية 

البعض يفعل أي شــــــيء في ســــــبيل أن يصل إلى الترف، 
املســــــألة خطيرة جــــــدا عليهم أن يعــــــوا خطورة هذا 
املوضــــــوع عليهــــــم، في القــــــرآن الكــــــرمي احلديث عن 

الترف واملترفني حديث مخيف.

< البعض من املترفني يتوسع ليدخل في كل مساحات 
احلرام، من أجل الراحة من أجل الترف، بعض المراء 
بعض امللوك، ســــــيجتهد في شرب اخلمر من أجل أن 
يرتــــــاح ، وفــــــي ســــــبيل ذلــــــك ميزانية مخصصــــــة للب 
أفخر أنواع اخلمور، من باريس من فرنســــــا، إلى بعض 
دول اخلليج، هي رح�ت تكاد تكون يومية، ومكلفة 
جدا ، يتوسع إلى درجة مث� احملرمات التي تتوفر له 
هنــــــا وهناك في الرح�ت الســــــياحية فــــــي املنتجعات، 
أمــــــور ال يحســــــن بنــــــا أن ندخــــــل فــــــي تفاصيلهــــــا، أمور 

فظيعة للغاية، أمور سيئة جدا.

< يقــــــول الله ســــــبحانه وتعالى: )َوَما َأْرَســــــْلَنا ِفي َقْرَيٍة 
ا ُأْرِسْلُتم ِبِه َكاِفُروَن(،  ا مِبَ ِذيٍر ِإاَلّ َقاَل ُمْتَرُفوَها ِإَنّ ن َنّ ِمّ
فاملترفــــــون كانــــــوا يبرزون هــــــم دائما في صــــــد الناس 
والهــــــدى،  للحــــــق  التصــــــدي  فــــــي  اللــــــه،  ســــــبيل  عــــــن 
لنهــــــم يســــــعون دائمــــــا إلــــــى الســــــيطرة واالســــــتحواذ 
واالســــــتغ�ل، يرون في دعوة احلق، في دعوة النبياء 
خطورة عليهم لنها حتد مــــــن نفوذهم من ظلمهم، 

من نهبهم.

< قد يتظاهرون بالتعاطف مع الناس وإط�ق دعايات 
حتاول أن تصّور أنهم يتعاطفون مع الناس ويحملون 
همومهــــــم كما قلنا البعض يذرفون دموع التماســــــيح 
والفاســــــدين  النهابــــــني  أشــــــهر  مــــــن  مثــــــً�  البعــــــض 
واللصوص الذين يســــــتأثرون بثروات بلد معني على 
مدى ث�ثني ســــــنة أربعني سنة عشــــــرين سنة، ويأتي 
ليقــــــول النــــــاس يعانــــــون ومــــــدري ايــــــش وهــــــو كان من 
أكبر الســــــباب فــــــي معاناتهم، هو كان يثل مشــــــكلة 

حقيقية فيما يعانون منه.

< فاملترفــــــون يجــــــب أن يعــــــرف املجتمــــــع عنهم أنهم 
يشــــــكلون تهديــــــدًا فعليًا علــــــى أمنه واســــــتقراره وأن 
الهــــــدى  للحــــــق ودعــــــاة  الدائــــــم للتصــــــدي  ســــــعيهم 
واحلق والســــــاعني إلنقــــــاذ الناس إمنا يشــــــكل خطورة 
كبيــــــرة علــــــى املجتمــــــع وليــــــس بدافــــــع حــــــرص علــــــى 
املجتمــــــع، عندما يتصدون لدعــــــاة احلق ليس بدافع 
حــــــرص علــــــى املجتمع إمنــــــا يريدون أن يســــــتمروا في 

حالة االستغ�ل والسيطرة.

ْهِلَك  < هــــــذه اآلية عندمــــــا يقول الله )َوِإَذا َأَرْدَنــــــا َأن ُنّ
َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَها َفَفَســــــُقوا ِفيَها َفَحَقّ َعَلْيَها اْلَقْوُل 
ْرَناَهــــــا َتْدِميــــــًرا( تقــــــدم بــــــكل وضــــــوح أن ســــــبب  َفَدَمّ
هــــــ�ك المم والشــــــعوب واملجتمعات هــــــم املترفون، 
املترفــــــون، البعض مثً� ذحلــــــني اآلن في بلدنا عندما 
يشــــــوف هذه الحداث واملآســــــي، الله يصيب السبب 
مــــــن كان ســــــبب اللــــــه ينتقم منــــــه، القــــــرآن يعلمك من 
هم الســــــبب في كل احملن والكــــــوارث في كل البلدان، 
والنظــــــام  الســــــعودي  النظــــــام  املترفــــــون،  الســــــبب 
اإلماراتــــــي هــــــم أتــــــرف هــــــذه المة هــــــم فــــــي حالة من 
التــــــرف الرهيب جــــــدا، املــــــال والســــــلطة يتنعمون من 
خ�لهمــــــا يبطــــــرون مــــــن خ�لهمــــــا يتجهون فــــــي كل ما 
يلبي رغبات أنفســــــهم ويعــــــززون هذا النفــــــوذ وهذا 

التسلط ليصبح متعة لهم في حياتهم.

< البخــــــل مذمــــــوم جــــــدًا واحلديــــــث عنــــــه فــــــي القــــــرآن 
الكــــــرمي حديث أيضــــــا مخيف جــــــدًا ) اَلِّذيــــــَن َيْبَخُلوَن 

ِباْلُبْخــــــِل  ــــــاَس  الَنّ َوَيْأُمــــــُروَن 
ُه ِمْن  َوَيْكُتُموَن َما َآَتاُهُم الَلّ
َفْضِلــــــِه ( هــــــؤالء موعودين 
مــــــن اللــــــه بالنــــــار موعودين 
موعوديــــــن  بالعــــــذاب 
باملقــــــت مــــــن الله ســــــبحانه 
وتعالى، واإلنســــــان إذا كان 
مقّتــــــرًا وبخيــــــً� هــــــو يعانــــــي 
مــــــن أزمة ثقــــــة بالله وهذه 
حقيقــــــة املســــــألة، البخيــــــل 
عنده ســــــوء ظن باللــــــه، أنه 
إذا أنفق إذا أعطى إذا قدم 
لم يبــــــق لديه لــــــم يتعوض 
لم يحصــــــل علــــــى البديل با 
ينجــــــح مامعــــــه عنــــــده هذه 
النظــــــرة ينســــــى قــــــول اللــــــه 
ِمــــــْن  َأْنَفْقُتــــــْم  )َوَمــــــا  تعالــــــى 
َشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر 

اِزِقنَي(. الَرّ

ال  اإلســــــ�مي  مجتمعنــــــا   >
تنقصــــــه الثروة أبــــــدًا والله 
ال تنقصــــــه الثــــــروة الله جل 
شــــــأنُه كمــــــا قــــــال فــــــي كتابه 
َعَلْيُكــــــْم  )َوَأْســــــَبَغ  الكــــــرمي: 
َوَباِطَنًة( كل  َظاِهــــــَرًة  ِنَعَمُه 
بلد من بلداننا فيه من مقومات احلياة على املستوى 
الزراعي وعلى مســــــتوى ما أودع الله فيه من املعادن 
واخليــــــرات وعلى مســــــتوى ما هيأ اللــــــه وجعل فيه من 
معايش، الرض بكلها جعــــــل فيها معايش العباد مبا 
يوفر احتياجاتهــــــم الضرورية وبلداننا بلدان العالم 
اإلســــــ�مي واملنطقــــــة العربيــــــة في املقدمــــــة هي في 
كل مــــــا فيها من أســــــباب اخلير ومــــــا أودع الله فيها من 
النعم بالشــــــكل الذي ليس فقط تعالج مشكلة الفقر 
فــــــي مجتمعاتنــــــا وواقعنا كأمــــــة عربية كأمة مســــــلمة 
كشــــــعوب مســــــلمة، بــــــل أكثــــــر مــــــن ذلــــــك ما يســــــاعدنا 
لنكــــــون علــــــى مســــــتوى عــــــاٍل وأن ننهــــــض مبســــــئولية 

كبيرة في إقامة احلق في هذه الدنيا.

< ) واغضــــــض مــــــن صوتــــــك ( حــــــول اآليــــــة اســــــتدرك 
أمثلة منها : يأتون مبكبرات صوت قوية يصل صدى 
صوتها إلى مدى بعيد، ثم خ�ل الليل يستمرون في 
احتفالهم مبناســــــبتهم التي هي عرس أو أي مناسبة 
أخــــــرى، يســــــتمرون طــــــوال الليــــــل ســــــواء بالناشــــــيد أو 
الهازيــــــج أو بعضهم باللهو أو بغير ذلك، ويزعجون 
الناس على مســــــتوى مث� حارة معينة أو شارع معني، 
طــــــوال الليــــــل، مكبــــــرات الصــــــوت التــــــي يصــــــل صداها 
وإزعاجهــــــا إلــــــى كل منزل، تــــــؤذي الكثير مــــــن الناس، 
حتول جو اآلخرين احمليطني بأصحاب املناســــــبة إلى 
حالــــــة مــــــن االنزعاج، بدال مــــــن أن يشــــــاركوهم الفرح، 

يتحولون إلى منزعجني.

< أيضــــــا نســــــتدرك فيمــــــا يتعلــــــق مبوضوع اإلســــــراف، 
التنبيه على خطورة ما يعاني منه مجتمعنا املســــــلم 
وبالــــــذات بالدرجة الولى داخل املجتمع اإلســــــ�مي 
مناطقنــــــا فــــــي املجتمــــــع العربــــــي، هنــــــاك إنفــــــاق هائل 
جدا علــــــى التدخني، ويصــــــل هذا اإلنفاق ســــــنويا إلى 
مليــــــارات الــــــدوالرات ... وتذهــــــب تلــــــك المــــــوال فــــــي 
النهاية إلى صالح العداء، شركات أمريكية للتبغ أو 
للسجائر شركات صهيونية، فيبيعون ما يضر بنا وما 
يضر بصحتنا، مــــــا يجلب لنا الكوارث على املســــــتوى 

الصحي.

< الشــــــرك العملي يكن أن يكون داخل أوســــــاط حتى 
املســــــلمني، الشــــــرك العملي، مثــــــل حالة الريــــــاء، حالة 
الرياء هي شــــــرك عملي، وتأتي كخلل كبير في الواقع 
العملي، واإلنســــــان مــــــن خ�لها ال يزال محســــــوبًا على 
اإلســــــ�م واملســــــلمني ومحســــــوب مــــــن املســــــلمني، ال 
يحسب في معام�ت اإلس�م له على أنه مشرك حاله 
حــــــال الوثنــــــي اخلــــــارج عن امللــــــة، ال، يكــــــن أن يعيش 
اإلنســــــان حالــــــة الشــــــرك العملــــــي وهو منتســــــب للملة 
اإلس�مية ملته ملة اإلســــــ�م، والحكام واملعام�ت 
جتري عليه ومعه كمســــــلم، لنــــــه عقائديًا هو يوحد 
الله و يشهد أن ال إله إال الله وأن محمدًا رسول الله، 
ولكن مشــــــكلته تأتي فــــــي هذه احلالــــــة اإليانية التي 

كان لديه فيها خلل كبير.

 ) ــــــِقّ ــــــُه ِإاَلّ ِباحْلَ َم الَلّ ِتــــــي َحــــــَرّ ْفــــــَس اَلّ < ) َواَل َيْقُتُلــــــوَن الَنّ
وهــــــذه الرية من أكبــــــر الرائم علــــــى اإلط�ق قتل 
النفس احملرمة قتل النفــــــس املظلومة البريئة بغير 
حــــــق، هــــــذه مــــــن أكبــــــر الرائم علــــــى اإلطــــــ�ق، وجند 
هنــــــا أنه قرن هذه الرية مباشــــــرًة وبعــــــد ذكر أكبر 
جرية يكن أن يقدم عليها اإلنســــــان وهي الشــــــرك 
باللــــــه ســــــبحانه وتعالــــــى، بعد الشــــــرك بالله مباشــــــرة 
يقــــــرن بها ويأتــــــي بعدها بهذه الريــــــة قتل النفس 
املظلومــــــة احملرمــــــة البريئــــــة، يعتبــــــر هــــــذا مــــــن أكبر 

الرائم على اإلط�ق.

< اليــــــوم فــــــي العــــــدوان على بلدنــــــا اليمن، ُقتــــــل ويقتل 
اآلالف مــــــن الطفال والنســــــاء، أين هي اإلنســــــانية أين 
اإلنســــــاني؟!  واإلحســــــاس  اإلنســــــاني  الوجــــــدان  هــــــو 
النســــــاء كذلك من الشباب آالف مؤلفة ُقتلوا وهم في 
ريعان شــــــبابهم في عز شــــــبابهم، في مقتبل عمرهم 
مــــــن الشــــــيوخ مــــــن الكهــــــول مــــــن كل فئــــــات املجتمــــــع، 
يقتلــــــون يوميًا، هذه االســــــتباحة وهذا االســــــترخاص 
للدم املســــــلم أين منشــــــؤه من أتى به؟ بنو إســــــرائيل 
وحركة النفاق في هذه المة وأولئك املعرضون عن 

هدي الله عن هدي الله.

< القــــــرآن الكــــــرمي يرســــــخ كثقافــــــة عامــــــة وكعقيــــــدة 
وكمبــــــدأ حرمــــــة النفــــــس البشــــــرية، وكرامــــــة النفس 
البشــــــرية وفظاعة هذه الرية في املســــــاس بحياة 
إنســــــان، فاليوم تغيب هذه الثقافة أتــــــى التكفيريون 
بطبيعــــــة  مرتبطــــــة  كبيــــــرة  ومشــــــكلة  آخــــــر  كبــــــ�ء 
املؤامــــــرات المريكية واإلســــــرائيلية فــــــي داخل هذه 
المــــــة ليرخصوا أكثــــــر وأكثر دم اإلنســــــان املســــــلم، 
وحرمــــــة النفــــــس املســــــلمة البريئــــــة، فأتــــــوا ليفتحــــــوا 
املجــــــال للقتل العام، أن اقتل بشــــــكل عام في الســــــوق 
في املســــــجد فــــــي املصلــــــني فــــــي املستشــــــفى اقتحم 
مكانــــــًا عامــــــًا اقتــــــل الكبيــــــر والصغير، ليــــــش؟! قال لك 

املذنب قدهو مذنب والبريء با ندخله النة!

بعــــــض  اإلع�ميــــــني  بعــــــض  الكثيــــــر  يغفــــــل  اليــــــوم   >
الســــــعودي  للعــــــدوان  تأييدهــــــم  أن  املثقفــــــني 
والمريكي علــــــى بلدنا معناه أن يصبحوا شــــــركاء في 

كل قطرة دم، من دماء أبناء هذا الشعب املظلوم.

< البــــــد أن يعمــــــل كل العلمــــــاء الصاحلــــــني وكل الخيار 
فــــــي هذه المة وكل املتنورين من أبناء املجتمع على 
ترســــــيخ حرمــــــة إزهاق النفــــــس احملرمــــــة، حرمة قتل 
اإلنسان البريء حرمة قتل النفس البشرية بغير حق 
حتى تعود في الذهنية العامة في املسألة أهميتها.

< املنافقــــــون فــــــي هــــــذه المــــــة كالنظــــــام الســــــعودي 
والنظــــــام اإلماراتــــــي نفس الشــــــيء، يســــــتبيحون بكل 
يــــــرون لهــــــذه الدمــــــاء وال لرواح هــــــؤالء  بســــــاطة وال 
النــــــاس أي حرمــــــة، أمــــــا المريكــــــي واإلســــــرائيلي فهو 
كبيرهــــــم الــــــذي أباح لهــــــم كل ذلــــــك، وأرخــــــص لهم 
كل ذلك، ووفر لهم الغطاء السياســــــي على املستوى 
بالفكــــــرة،  بالرؤيــــــة،  باخلطــــــة،  وســــــاندهم  الدولــــــي، 

باإلدارة، بالس�ح، بأشكال كثيرة جدًا.

< الدفــــــاع عــــــن النفــــــس شــــــعب يدافــــــع عن نفســــــه من 
جهة أخرى قررْت العدوان عليه وشــــــنْت حربًا عليه، 
هــــــؤالء املظلومــــــون الذيــــــن يدافعــــــون عــــــن أنفســــــهم 
فــــــي مواجهــــــة بغــــــي وعــــــدوان عليهم بغيــــــر حق لهم 
مشــــــروعية فــــــي أن يقتلــــــوا وأن يقاتلــــــوا وهنــــــا تأتــــــي 
املســــــؤولية اإليانيــــــة فــــــي الهــــــاد فــــــي ســــــبيل اللــــــه، 
حينما يقول الله تعالى )إن الله اشترى من املؤمنني 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم النة يقاتلون في سبيل 

الله فيقتلون ويقتلون(.
 

< مــــــن يأتي ليقتــــــل الناس اســــــترضاء لمريــــــكا تعزيزًا 
لنفوذه في املنطقة، تلبية لرغبة إســــــرائيلية، تلبية 
لطموح فــــــي النفــــــوذ والســــــيطرة واالحتــــــ�ل والتغلب 
والنهب واالســــــتعباد واالســــــتحواذ، ظلمــــــة مجرمون 
الواجبــــــات،  أوجــــــب  مــــــن  قتالهــــــم  قتالهــــــم،  يتوجــــــب 
التصــــــدي لهــــــم والتصــــــدي لرائمهــــــم وظلمهم من 

أوجب الواجبات وأكبر املسؤوليات.

< مشــــــاكل الثــــــأر التــــــي يتــــــم فيهــــــا التعاطــــــي بالشــــــكل 
الاهلي وبعيدًا عن أحكام الشريعة اإلس�مية، قتل 
عليــــــك قريبًا منك تذهــــــب لتقتل أحدًا مــــــن أبناء تلك 
القبيلــــــة غيــــــر القاتــــــل غير الانــــــي تريد شــــــخصًا آخر 
إمــــــا من نفــــــس أســــــرة ذاك الاني أو مــــــن قبيلته أو من 
منطقته فترتكب جرية على جرية، وكان بإمكانك 
املتابعــــــة للحصول على شــــــرع الله فــــــي القصاص من 
غيــــــر أن ترتكــــــب جرمًا آخــــــر وحتمل نفســــــك وزرًا آخر 
وذنبًا آخر، وتصير في حال مستوية مع ذلك الاني.

 
< )وال يزنــــــون( الزنــــــا، قَرن هنا كثالــــــث جرية كبيرة، 
والبريئــــــة  احملرمــــــة  النفــــــس  ،قتــــــل  باللــــــه  الشــــــرك 
واملظلومــــــة، الزنــــــا، اقتــــــران الزنــــــا بهاتــــــني الريتني 
»جرية الشــــــرك وجرية القتل » يــــــدل على فظاعته 
على ســــــوئه على خطورته باعتباره من أكبر الرائم 

وفي مصفوفة الرائم الكبرى

مقتطفات من احملاضرة الرمضانية الرابعة والعشرين للسيد عبدامللك بدرالدين احلوثي )مواصفات املؤمنني( )6(
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وا ِكَراًما(  ْغِو َمرُّ وا ِباللَّ وَر َوِإَذا َمــــــرُّ < )َوالَِّذيَن اَل َيْشــــــَهُدوَن الزُّ
الشــــــهادة يعبر عنهــــــا باحلضور أحيانًا، أن تشــــــهد شــــــيئًا أن 
حتضر فيه أن حتضره، حضورك شــــــهادة، ويعبر عنها أيضًا 
باإلدالء بالشــــــهادة، وعبــــــاد الرحمن املتقــــــون يجتنبون ك� 
المرين.. يجتنبون احلضور في أجواء الباطل واالندماج في 

تلك الجواء والتفاعل معها.

 <  مســــــألة رئيســــــية في القرآن وتربية أساسية يحتاج إليها 
مجتمعنا املســــــلم، لن هناك ضعفًا في هــــــذا الانب الكثير 
مــــــن أبناء المة، بكل بســــــاطة يقفون موقــــــف الباطل ويقفون 
مــــــع املبطــــــل ومــــــع الظالــــــم ومــــــع املجــــــرم ومــــــع الفاســــــد ومع 
الطاغيــــــة ومع الســــــيئ ومع مقتطــــــع احلقوق ومــــــع اللصوص 
والناهبني، كثيــــــر من أبناء المة يقفون معهم بكل بســــــاطة 
بدافــــــع اإلغراء املــــــادي، من الشــــــهادة في نزاع وشــــــجار بني 
خصمني البعض يرشــــــي شخصًا معينًا أو يعده بحصة من ما 
ســــــيقتطعه من حق أو يغريه بأي شكل من الشكال ليشهد 

له بالباطل شهادة الزور.

< فشــــــهادة الزور كما قلنا فيها إثمان، إثم االفتراء والكذب 
الظاملــــــة،  الباطلــــــة  وإثــــــم املســــــاندة  للحقيقيــــــة،  واملنافــــــاة 
والدعــــــم باملوقــــــف، الدعــــــم بالــــــك�م، املناصــــــرة مــــــن خ�ل 
شــــــهادة الــــــزور، فالــــــوزر فيهــــــا كبير وهــــــي تدل على نفســــــية 

سيئة لدى اإلنسان.

< شــــــهادة الزور قد تكون بشــــــكل فلســــــفي قد تكون بشــــــكل 
فتوى، فتوى تصدر داعمــــــة للباطل للظلم، تدعم املتولني 
لمريكا وإســــــرائيل من أبناء المة الذين هم في خط النفاق، 
وتبــــــرر لهــــــم اجتاههــــــم الباطل الذي ال ينســــــجم بأي شــــــكل 
مــــــع الشــــــكال وال يتفق نهائيًا مــــــع القرآن الكــــــرمي، قد تكون 

شهادة الزور

 < بشــــــكل مقالــــــة إلع�مــــــي مقال معــــــني يتجه بهــــــذا االجتاه، 
يشــــــهد بالــــــزور.. بالباطل.. يســــــاند بالباطل.. يســــــاند أولئك 
املعتديــــــن الظاملــــــني املجرمني الذيــــــن يلعبــــــون دورًا نفاقيًا 

وتخريبيًا في داخل المة

< كثير من الساسة، وال يزال الكثيرون لديهم هذا التوجه، 
االجتــــــاه باهتماماتهم شــــــرقا وغربا، إلى الغــــــرب، إلى أمريكا 
إلــــــى دول بعيدة، إلــــــى اجتاهات بعيدة، للبحــــــث عن نظريات 
وأفــــــكار بعيــــــدة كل البعــــــد عــــــن هويــــــة مجتمعنا اإلســــــ�مي، 
ملاذا؟ لُيبنــــــى عليها واقع وحياة مجتمعنا اإلســــــ�مي في كل 

شؤونه.

< نحن فــــــي مرحلة خطيرة جدًا مســــــتوى االســــــتقطاب فيها 
لقوى الطاغوت أمريكا وإســــــرائيل تشــــــتغل بشكل كبير جدًا 
90 % م������ن النش������اط األمريك������ي واإلس������رائيلي ال������ذي يخت������رق 
المة هو نشــــــاط استقطابي بكل الوسائل، نشاط مكثف جدًا 
على املســــــتوى اإلع�مي والتثقيفي والتعليمي للتأثير على 

آرائنا علــــــى أفكارنا على توجهاتنا لصنــــــع والءات وعداوات 
ومواقف واجتاهات لدينا، ونشاط أيضًا باإلغراء والتخويف، 

باإلغراء املادي والتخويف بالقمع والبروت واالضطهاد.

< نحن بحاجة إلى أن نهتدي بالقرآن في هذا الزمن وأكثر من 
أي زمن مضى، أن نحتمي بهديــــــه نحمي أفكارنا نحمي رؤيتنا 
ال نكون ضحية للتضليل، نحمي أنفسنا بنوره من كل الظلمات 
ومــــــن كل الظ�ميني الهجمــــــة الظ�مية دامســــــة وكبيرة جدًا، 
صّورهــــــا النبي صلوات اللــــــه عليه وعلى آله قبــــــل وفاته كقطع 
الليــــــل املظلم، هذه الفــــــن القادمة على المة مــــــن بعد وفاته 
إلــــــى اليوم، وهي اليوم أكثر وأقوى، كقطع الليل املظلم، هذه 
الهجمــــــة الظ�مية الســــــوداء املعتمة جدًا ال يكشــــــفها إال نور 
القــــــرآن، إال بصائره إال هديه، البد أن نرجع إليه لنســــــتضئ به 
نحمي أفكارنا نحمي ثقافتنا نحمي رؤيتنا من كل تلك الهجمة 

الظ�مية املعتمة والسوداء والقامتة والشديدة جدًا.

< أعداؤنــــــا يريــــــدون إفســــــادنا ملاذا؟ هــــــل حبًا فينــــــا؟ هل من 
أجــــــل أن نســــــتمتع في هــــــذه احليــــــاة ونرتــــــاح؟ ال، لنهم يرون 
في إفســــــادنا وسيلة سهلة للســــــيطرة التامة علينا والتحكم 
بنا، يصبح اإلنســــــان عبدًا بكل بساطة، مستغً� بكل سهولة 
مهانــــــًا وذليــــــً� وحقيرًا ومســــــتغً� بقناعة، يتجــــــه في صفهم 
بقناعة إذا فســــــد، أو ضّل فكريًا سياسيًا يكن أن يكون أداة 
ســــــهلة بأيديهم، قلمــــــًا لهم يكتب أو صوتًا لهم في وســــــائل 

اإلع�م بكل بساطة.

مقتطفات من احملاضرة الرمضانية اخلامسة والعشرين للسيد عبدامللك بدرالدين احلوثي )مواصفات املؤمنني( )7(

مقتطفات من احملاضرة الرمضانية السادسة والعشرين للسيد القائد عبدامللك بدرالدين احلوثي.
< املوقــــــف المريكــــــي فــــــي اليمــــــن هــــــو فــــــي رأس 

وطليعة االستهداف لنا والباقون هم أدوات

فــــــي  وجهتهــــــم  عــــــن  عبــــــروا  اإلســــــرائيليون   >
العــــــدوان إلــــــى جانــــــب أمريكا التــــــي ُيقتل شــــــعبنا 

بس�حها

< وصلــــــوا فــــــي إســــــاءتهم لرســــــول اللــــــه لدرجــــــة 
أن يجعلــــــوا تعظيَمــــــه شــــــركا اقتطعــــــوا فقــــــرة من 

محاضرة بدر الكبرى ووظفوها لإلساءة له

< نشــــــكر نشــــــاط المعيات اخليرية واملبادرات 
الكرية في شهر رمضان املبارك

< لول مــــــرة منــــــذ بدايــــــة العــــــدوان يتوفــــــر الغاز 
بالسعر احلالي، ورأينا جهود أمانة العاصمة في 

توفير املياه وتنظيم املرور

< رأينا حضورًا شــــــعبيًا واســــــعًا ومشــــــرفًا في يوم 
القــــــدس كان معبــــــرا عــــــن الوفــــــاء لقضايــــــا المــــــة 

الكبرى

< عند أول اختراق بالساحل الغربي رأينا حتركًا 
واسعًا وهبًة كبرى من أبناء الشعب

والقيميــــــة  الخ�قيــــــة  احلالــــــة  تعزيــــــز  نأمــــــل   >
والســــــلوكية والروابــــــط االجتماعيــــــة واالهتمام 

بالانب اخليري بعد شهر رمضان املبارك

للعــــــدوان  التصــــــدي  فــــــي  ل�ســــــتمرار  ندعــــــو   >
ومواجهة قوى الطاغوت واالستكبار

< ما أحوجنا اليوم إلى اإلحســــــاس باملســــــؤولية 
ملواجهة حم�ت العدوان الحت�ل ب�دنا

الــــــذل  لنفســــــنا  نقبــــــل  أن  لنــــــا  اللــــــه  يرضــــــى  ال   >
والهوان والقهر

< يأبى الله أن يســــــتعبدنا املنافقون املرتبطون 
بأمريكا واسرائيل

< مواجهة العدوان مسؤولية وطنية أمام خطر 
االحت�ل والغزو الجنبي

< معركــــــة الســــــاحل الغربــــــي معركة رئيســــــة لن 
قــــــوى الغزو علــــــى مــــــر التاريــــــخ كانت تركــــــز على 

ساحل اليمن وجزره

< لطاملــــــا كان الســــــاحل اليمنــــــي على مــــــر التاريخ 
هدفًا استراتيجيًا للغزاة

< اإلمــــــارات واملرتزقــــــة هــــــم أداة وجنــــــود عنــــــد 
المريكي والبريطاني واإلسرائيلي

< إســــــرائيل تــــــرى الســــــيطرة على الســــــاحل هدفًا 
استراتيجيًا على مستوى املنطقة

< نحــــــن معنيــــــون بالتحــــــرك إلــــــى البهــــــات خ�ل 
فترة العيد

< نحن نخوض معركة التحرر واإلباء ومواجهة 
الطاغوت واالستكبار في كل البهات

< معركتنا اليوم مع أمريكا وإســــــرائيل والباقون 
هم أدوات

< المريكي يفتدي ضابطــــــه وجنديه بالضابط 
اإلماراتي والندي السوداني واملرتزق اليمني

مــــــن  الغبيــــــاء  يذهــــــب  أن  يريــــــد  المريكــــــي   >
اإلماراتيني والسودانيني واملنافقني إلى ساحة 

اخلطر ويجلس هو في قاعدة خلفية

< المــــــر اليــــــوم فــــــي احملافظــــــات النوبيــــــة هــــــو 
لإلماراتي املـأمور من أمريكا

< خيارنا هــــــو الصمود في معركتنــــــا ونحن اليوم 
أقــــــوى ممــــــا كان عليــــــه آباؤنــــــا وأجدادنــــــا على مر 

التاريخ

< الغــــــزو الجنبــــــي اليــــــوم هــــــو القــــــوى علــــــى مــــــر 
التاريخ وصمود شعبنا وقوة موقفه في امليدان 

أقوى من أي مرحلة في التاريخ

< لول مرة على مر التاريخ يعجز الغزاة الجانب 
على الوصول إلى صنعاء بعد مرور 3 سنوات

< العمــــــق اليمني االســــــتراتيجي ال يــــــزال حرًا وال 
يــــــزال ظهرًا قويًا ومتماســــــكًا لتحريــــــر أي مناطق 

مخترقة

مناطــــــق  فــــــي  االختــــــراق  علــــــى  عمــــــل  العــــــدو   >
صحراويــــــة واســــــتفاد مــــــن كثــــــرة آلياتــــــه وزخــــــم 

الطيران

< العدو اســــــتثمر املشــــــاكل السياسية في بعض 
احملافظات النوبية فتمكن من الدخول إليها

< نصحنا الشــــــعوب اإلســــــ�مية والدول العربية 
من الفكــــــر الوهابي التكفيري لنه يرســــــخ الوالء 

للملك السعودي الذي هو عبد لمريكا

< علــــــى املصريــــــني أن يكونوا حذريــــــن من الفكر 
التكفيري وإال فإن الفكر التكفيري ســــــيجعلهم 

أداة للنظام السعودي

< يجب أن يتنبــــــه الزائريون من الفكر الوهابي 
كي ال تتكرر مأساة املاضي

< نحــــــن في موقــــــف القــــــوة وطبيعــــــة معركتنا هي 
معركة حترر ومسألة إيانية

< لو خضعنا لمريكا وإســــــرائيل خلســــــرنا هويتنا 
وكرامتنا وملا بقي لنا من اإلســــــ�م سوى الشكل 

التدجيني

< يأبى اإلســــــ�م أن يحولنــــــا لداة طائعة لمريكا 
وإسرائيل

< أبناء تهامة أحرار وشرفاء ومواقفهم عظيمة 
وهم بحاجة ملساندة قوية من الدولة والشعب 

وهذا ما يتطلبه حجم املعركة

< ال ينبغــــــي لي اختــــــراق أن ُيحــــــِدث حالة إرباك 
البشــــــري  الزخــــــم  تأمــــــني  علــــــى  العمــــــل  ويجــــــب 

ملعركة الساحل

< يكن اســــــتعادة كل االختراقات داخل الساحل 
الغربي عبر تأمني الزخم البشري للمعركة

< إما أن نكــــــون أحرارًا في هــــــذه احلياة وال نكون 
عبيــــــدًا إال للــــــه وإما أن نكــــــون عبيــــــدًا للمنافقني 

عّباد المريكيني

< قرارنا حاســــــم، أن أحتول لــــــذرات صغيرة تنثر 
في الهــــــواء أحب إلــــــّي أن أكون عبــــــدا للمذلولني 

لترامب وابنته

< الوقائــــــع والشــــــواهد فــــــي هذه الدنيــــــا تثبت أن 
ســــــنة الله هي نصر عباده الحــــــرار في مواجهة 

الطغاة واملستكبرين

< إن لم يتجلَّ اإليان في املوقف ثباتًا وصمودًا 
فما قيمته وأي إيان هو؟

< أعظــــــم ثمــــــار اإليــــــان هــــــي اإلبــــــاء والعــــــزة فــــــي 
مواجهة الطاغوت

< حركــــــة النفــــــاق بقيــــــادة الســــــعودية واإلمارات 
ومرتزقتهــــــا تقــــــوم بكل شــــــيء خدمــــــة لطاغوت 

العصر أمريكا واسرائيل

< نربي أنفسنا كشــــــعب ياني على أن يكون الله 
ورســــــوله والهــــــاد في ســــــبيلهم أحــــــب إلينا من 

أنفسنا وآبائنا وعشيرتنا وأبنائنا

< شــــــعبنا العزيــــــز لــــــن يهــــــون ولــــــن يســــــتكني ولن 
يخضع إال لله رب العاملني

< االختراقــــــات لــــــن تكســــــر مــــــن إرادتنــــــا وال مــــــن 
عزمنا ولن تغير في موقفنا بل تزيدنا قناعة بأن 

املوقف بات ألزم

< الغــــــزاة الســــــابقون احتلــــــوا اليمــــــن بأكملــــــه إلى 
أن وصل النــــــاس لقناعة الثــــــورة فحاربوا الغازي 

لعوام حتى متكنوا من طرده

< باعتمادنــــــا علــــــى اللــــــه نحن في موقــــــف متقدم 
ونأمل أن نتحرك مبا هو أقوى وأكثر فاعلية

< العــــــدو وصــــــل إلــــــى مرحلــــــة مــــــن اإلرهــــــاق لن 
اســــــتغلوا  والبريطانــــــي  واالســــــرائيلي  المريكــــــي 

قوى النفاق لقصى حد ممكن

< منا الشهداء ومن أعز الرجال ومن العدو آالف 
مؤلفة من اخلسائر البشرية قادة وأفراد

< تكبد العدو خسائر كبيرة جدًا في اإلمكانات 
من اآلليات والطائرات والبوارج

< يجــــــب أن يتحــــــرك النــــــاس إلســــــناد البهــــــات 
“أعيادنــــــا  العيــــــد  فــــــي  املاضــــــي  العــــــام  وشــــــعار 

جبهاتنا” أفشل يومها مخططات العدو

< بعون الله وعزية شــــــعبنا ســــــيتحول الســــــاحل 
الغــــــزاة  يغــــــرق  كبيــــــر  مســــــتنقع  إلــــــى  الغربــــــي 

والطامعني



علينا أن ندرك القيمة العظيمة 
للشهادة التي تعتبر معراجاً إلى 

اهلل سبحانه وتعالى وهي 
مرحلة انتقال إلى ضيافة اهلل.

االثنين
18/  6 /  2018م 

الموافق 4 شوال 
1439ه�  العدد 
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عيدنا-جبهاتنا 
عبدالقوي محب الدين

ر�صمو� �أماين �لعائدين، وباتو�..
يتلون، ،�أو تتلوهم �لآيات..!!

نحتو� دروب �لوقت �أعياد�،،وما..
ز�لو�،،

�إلى �أن تعرب �لأوقات..!!
حقنو� عروق �مل�صتحيل بعزم من. .

�صاوؤو�،،
ف�صاءت للو�صول جهات...!!

و�صعو� �إلى �حلتف �لذي حتيا به..
�أمم، ، وتردي �لقاعدين حياة...!!
زرعت ت�صاري�ض �لفد� �أرو�حهم..

حتما �صتح�صد ن�صرنا �لغايات...!!
تغرب �أج�صاد �لذين تعفرو�. ..

ع�صقا باأر�ض ذكرها �صلو�ت..!!
نحني لتقبيل �لرت�ب روؤو�صنا...

وخطى الرجال لدى الرى هامات...!!
ل عيد �إل �أن تعود كر�مة �ل..

..�صعب �لذي غدرت به �حليات..!!
�لعيد �صرب، و�نطالق..

قالت �ل. .
�أعياد :  عيد �ملوؤمنن ثبات..!!
ل عيد �إل �أن يهل �لن�صر من. .

�أفق �ل�صمود،
تزفه �جلبهات...!!!

�صئمنا م��ن �لتحليل �ل�صيا�صي و�لتنظ��ري �ل�صرت�تيجي 
، ف��كل من ه��ب ودب يقول ول يعطي نف�ص��ه فر�صة لي�صمع 

لكى ...
�صئمنا من كذب �لإعالم �لعربي و�لعاملي �ملرهون للمال 
�ل�صفي��ه ، �صئمن��ا من غي��اب �ل�صمائر عن عم��د ، و�إغما�ض 
�جلف��ون ع��ن يقظ��ة ، و�ع��الء كل م�صلحة ذ�تي��ة تخالف 
�ل�صم��ري �لطبيع��ي و�ل�صعور �لإن�ص��اين �لقط��ري ، �صئمنا 
حت��ى من �ل��كالم و�لكلم��ات و�ل�صطور و�ل�صح��ف و�لكتب 

.�صئمنا �حلياة بطعم �لهزمية �لأخالقية .
مو�صوع هذه �ل�صطور لي�ض متعلقا باأن �صنعاء �لعزيزة 
و�أهله��ا �لأعز�ء خروج��ا �صياما من �أجل ن�ص��رة �لقد�ض ، 
ف��كل �أيامه��م �صي��ام وعط���ض ومر���ض وح�صار من��ذ عده 
�صنو�ت ، ولي�صت ه��ذه �ل�صطور دعم لأهل �صعدة �ملدمرة 
مدين��ة �لعلماء ول �حلديدة �ملحا�ص��رة رئة �صنعاء، فهم 

�أحر�ر ين�صرون �لقد�ض �أو ل ين�صرونها ، هذ� �صاأنهم !.

فقط أريد أن أقول
�إذ� كان زعيم ثورة �ليمنين �ل�صاب عبد �مللك �حلوثي 
ورمزهم يف رف�ض �خ�صاع �ليمن �ملتمرد على كل �ل�صفقات 
للهيمن��ة �خلارجي��ة �لإقليمي��ة و�لدولي��ة ؛ �ذ� كان ه��ذ� 
�لزعي��م �ل�صاب قادًر� عل��ى �خر�ج كل ه��ذه �حل�صود فى 
�لعا�صم��ة �لعريقة وع��دة مدن حتت �صيطرت��ه ملنا�صرة 
عروب��ة القد���س ، فكي��ف اإذن ت�ضل اأي��دى حتالف العرب 
و�ل�ص��ود�ن �إل��ى �حلدي��دة ثم �صنع��اء ؟ ! �إنه��ا �خلدعة 
الك��ربى للع��رب وامل�ضتعرب��ني والف�ضيح��ة الع�ضكري��ة 
�لأك��رب لل�صالح  �لأمريك��ي و�لربيطان��ى و�لفرن�صى ،�إنها 
الع��ار التاريخ��ي الذًى �ضيالح��ق خرباء وق��ادة احلرب 
الع�ضكري��ن -متعددي اجلن�ضيات – �لذي��ن عجزو� �أمام 

عدة �لآف من �ملقاتلن و�صعب فقري جائع وحما�صر .
ول جم��ال لل��كالم ع��ن �ل�صرعي��ة و�لعمالق��ة وط��ارق 
و�صلفي��ي �لوهابية ول��و�ء تهامة ورج��ال حمود �ملخاليف 
و�لإ�ص��الح وولجئ��ي �ملوؤمتر ، فهوؤلء خ��ارج ح�صابات 
الق��رار اأ�ض��ال، فالكلم��ات اأعز م��ن اأن تكتب فيه��م -قول 
واحدا- ومهما و�ضلوا ا فلن ي�ضلوا اإلى ظل �ضجرة يرقد 
حتتها حايف �لقدمن �لعزيز �لفقري حما�صر� جائعا ولكنه 

يرف�ض �لرتز�ق .
دخلنا عل��ى �لعام �لر�بع للعدو�ن 

وتبدل �ل�صعار من قادمون �صنعاء 
�إل��ى قادم��ون ي��ا حدي��دة ! �إنه��ا 
�مل�صخ��رة فى �أتع���ض م�صاهدها 
، مل��اذ� �أنت ق��ادم ؟ ومل خرجت 
منه��ا ؟ وكي��ف تخ��رج وت��رتك 
ن�ص��اءك �أم��ك و�أخت��ك وجدتك؟ 

�إنه��ا �ملهزل��ة! ف��ال �أنت ع��دت �إلى 
�صنعاء ول �أنت ع�صت كرميا 

خارجها .

بالعقل
ملن ظل يعتقد �أن �حلرب هي لتحرير �ليمن من �حلوثي 
فه��و كاذب ويع��رف �أنه يك��ذب �إل �إن كان يعقل �أنه يجب 
حتري��ر �ليم��ن م��ن �ليمني��ن ، �حل��رب لي�ص��ت م��ن �أجل 
�حلوث��ي ول من �أجل �ل�صرعي��ة �لهاربة ، و�لعدو�ن لي�ض 
عل��ى �حلوث��ي وحده ول م��ن �أجل حم�صن وط��ارق ، ول 
حت��ى من �أج��ل �ل�صعودي و�لإمار�ت��ي ، ولي�ض لل�صود�ين 

موطئ قدم فيها ! فما بالك بغري هوؤلء وهم كثري .

بالعقل
ما الذى يدفع ال�ضع��ودي خل�ضارة كل هذه 
�لأم��و�ل و�لعت��اد و�لتاري��خ ؟ �إن��ه يخ�صر 
التاري��خ ول يرب��ح اجلغرافي��ا . وما الذى 
يطي��ح بالإمار�ت��ي �إل��ى �صوقط��رة �إن كان 
يريد حتري��ر �صنعاء ؟ وما ذنب 
اجلن��دي ال�ضوداين الذى يقتل 
�لكعبة  �أج��ل  من 
على  �مل�صرفة 
ح��ل  � �صو
ن  ع��د
�إن��ه  ؟ 

ال�ض��راع الذى ه��و فوق ارادة املت�ضارع��ني ، فال اأقل 
من �أن تترب�أ �إلى �هلل من دماء �لأبرياء .

اإن ال��ذى ا�ضتط��اع اأن يخ��رج اجلماه��ري لن�ض��رة 
�لقد���ض يف �صنعاء �لنازفة لقادر عل��ى �أن يقاتل حتى 
نهاي��ة �لتاري��خ دفاع��ا ع��ن �حلدي��دة ، ف��ال �أق��ل م��ن 
البح��ث عن ح��ل �ضيا�ض��ي ، اأم��ا خ��رباء الع�ضكريات 
و�ل�صرت�تيجيات على �لف�صائيات ، فاإلى متى يكذبون 
؟ وعل��ى م��ن ؟ �إن كان عل��ى �صعوبكم م��ن �أجل �إهمال 
�ليمن فف��ي �ليمن وفوق تر�بها م��ن يعرفون �حلقيقة 
، ب��ل وف��ى و��صنط��ن ولندن وت��ل �أبيب م��ن يده�صهم 
�صم��ود �ليمني��ن . ومتى ينتهى كذبك��م ؟ �أيف �للحظة 
�لت��ي ياأمر فيها تر�م��ب بوقف �حلرب لعدم جدو�ها ؟ 
�أم يف �للحظ��ة �لتي تقرر فيها ت��ل �أبيب �مل�صاركة علنا 

فيها وهى �ملتهمة بامل�صاركة �صر� ؟

وبصراحة
ف��اإن خ��روج �ليمنين فى ظروفه��م هذه �لت��ى ل يعلم 
�لعامل عنها �صيئا ، وبهذه �ل�صورة �لالفته وبتلك �لأعد�د 
وف��ى عدة مدن وفى وقت و�حد هتافا لعروبة �لقد�ض لهو 
�أدع��ى لإعادة �لتفك��ري فيمن يجب �أن يتق��رر معه م�صري 
ه��ذه �ملهزل��ة ، ل �لق�ص��ف �صينه��ى معرك��ة ، ول ح�صود 
�ملرتزق��ة �صتح�صمها ، ول حتى دخول �حلديدة و�صنعاء 

ذ�تها �صينهيها .
فى �ليمن رجل ��صمه عبد �مللك بن بدر �لدين �صادق ل 
يك��ذب ، ومط��اع ل يتجمل ، �ذهبو� �إلي��ه ولو بن�صف حل 

�ضيا�ضى يحفظ كرامة اليمن لأنه لن يفرط فى ثورته .

�صحفي م�صري

كت���ب/  صادق ال يكذب ومطاع ال يتجمل ولن يفرط بثورته
إبراهيم سنجاب

التربية العسكرية في 
خطاب السيد القائد

كتب/أحمد الشامي
1- ال�ضيدالقائ��د يف خطابات��ه يف ال�ضاحل الغربي 
يركز على م�صاألة عدم �لإرباك عند �أي �خرت�ق كيفما 
كان موق��ع �لخرت�ق فالعدو كان يوؤمل على �لإرباك 
ولذلك �نزعج ب�صدة من ثب��ات �ملجاهدين يف �لتحيتا 
فقد كان يظ��ن باأنه عندما يخرتق �أي منطقة �صتنهار 
�جلبه��ات من خلفها وهذ� �لأ�صل��وب ف�صل حتى �لآن 
بثب��ات املجاهدين يف مناطق كث��رية واأ�ضبح العدو 

يتكبد �خل�صائر ب�صكل م�صتمر يف �لطرقات. 
2-ويوؤك��د اأي�ض��ا عل��ى اأن الرتب��اك م��ن عم��ل 
�ل�صيط��ان فال ترتبكو� نهائيا حت��ى لو �خرتق �لعدو 
�أماكن ح�صا�صة فبالإمكان مالحقة �لعدو و��صتهد�فه 
والتنكي��ل به يف اأي مكان يخرتقه ، واملهم هو الثبات 

و�لتما�صك �لنابع من �إمياننا وقيمنا.
3- امل�ضاأل��ة بالدرجة الأولى ه��ي اإف�ضال التكتيك 
و�لطريق��ة �لتي يعتمد عليها �لع��دو وهي �لخرت�ق 
�ل��ذي يه��دف �إلى �لإرب��اك ومن دون �لإرب��اك يف�صل 
�لع��دو ب��كل تاأكي��د وتت�صت��ت وتتفرق قوت��ه وميكن 
�صربه��ا ب�صهول��ة ول��ن ي�صتطي��ع تغطي��ة كل م��كان 

فو�صعه بالت�صتت �صي�صعف �أكرث.
4- الع��دو يف مراح��ل م��ن تاريخ اليم��ن ا�ضتطاع 
�أن يحت��ل �ل�صاحل �لغربي ومتك��ن �لأحر�ر يف �ليمن 
بع��ون �هلل من تطهريه يف ظل ظ��روف كانت و�صعية 
الأح��رار فيه��ا اأكر �ضعف��ا من حالن��ا الآن بكثري فال 
قل��ق م��ن �أي �خرت�ق��ات فبال�صتعانة ب��اهلل و�لعمل 

�لدوؤوب �صيتم تطهري كل �ملناطق �ملحتلة.
5- ف�ض��ل الأع��داء يف ه��ذه املعرك��ة يعن��ي ف�ضال 
مبا�ص��ر� لأمريكا و�إ�صر�ئيل وم��ا �ملنافقون �إل خد�ما 
و�صربك��م  وثباتك��م   ، بامل��ال  ��صرتوه��م  وعبي��د� 
�صيهزمه��م )ولين�ص��رن �هلل من ين�ص��ره �إن �هلل لقوي 

عزيز (.
6 - ا�ضتمرارية الرف��د والتح�ضيد لل�ضاحل وبقية 
�جلبه��ات �ص��رورة ملو�جه��ة حج��م �لتاآم��ر �لكب��ري 
وعلى �لأحر�ر �أن يهب��و� ملر�كز �ل�صتقبال و�لتطوع 
�هلل  يعذبه��م  )قاتلوه��م  �لدف��اع  ب��وز�رة  �خلا�ص��ة 

باأيديكم وين�صركم عليهم(.

قـــــــــــائـــــــــــد الـــــــــــــــثـــــــــــــــورة الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة
الـــــســـــيـــــد عـــــبـــــداملـــــلـــــك احلـــــوثـــــي

معر������������ة احلدي��������������دة .. التهوي���������ل والواق����������ع
كتــــــــــــــب /يحيــــــــــــــــــى مقبــــــــــــــــــــــــــــل
ب�ضي��ط املنطق يقول ان اجلي�س الذي يحظى بغط��اء جوي كثيف ومتوا�ضل على مدار 
�ل�صاعة ، ويتقدمه كا�صحات �لغام وجر�فات ع�صكرية عمالقة ويتح�صن د�خل مدرعات 
ه��ي �أحدث م��ا �أنتجته �ل�صناعات �حلربية ، وي�صانده غط��اء ناري مدفعي و�صاروخي 
من �لبحر لبارجات حربية مطورة ، ل �صيء مينعه من �لتقدم ع�صر�ت �لأميال يف �ليوم 
، �إذ� ما كان يو�جه على جغر�فيا مفتوحة وفارغة ومك�صوفة ، م�صاة فوق لهيب �لرمال 
وحت��ت حرارة ال�ضم���س باأ�ضلحة ر�ضا�ض��ة خفيفة .. ل يوجد تكاف��وؤ يف القوة بني قوى 
التحال��ف وان�ضار اهلل وتغي��ب الت�ضاري�س املنا�ضبة لتعوي�س نق�س القوة لدى مقاتلي 

�لأخريين .. ولكن ورغم ذلك �لفرق فاإن ما يحدث يف �لو�قع يدعو للده�صة. 

م��ن �لي��وم �لأول و�صل �لتحالف �ل�صعودي �لى �لدريهمي وق��ال �نه على م�صافة قريبة 
م��ن مدين��ة �حلديدة ، ثم قال : �نه جتاوز �لدو�ر �لكب��ري ، ثم �أنه �صيطر على �ملطار ثم 
�ن��ه يحا�صر �ملدينة م��ن �ل�صرق ، ثم �نهيار�ت كبرية يف �صف��وف �ملقاتلن �حلوثين ، 
ث��م هرب��و� جماعات و�أفر�د� ، ثم _وقد هربو� طبًعا_ نهبو� ما و�صعته جيوبهم ، ثم �أنهم 
فخخ��و� �ملين��اء و�ملطار ،ثم ق��ال �إعالمهم :�نهم على �أ�صو�ر �ملط��ار ، ثم على م�صارفه، 
ث��م ق��ال : �نهم ي�صيطرون على �ملطار �صيطرة ناري��ة ، ثم �عرتف مبو�جهات يف �لتحيتا 

جنوب �لدريهمي .

ما يحدث في #ام_ساحل ؟؟
بع��د �أي��ام عديدة من ب��دء �لعمليات تدور �ملو�جه��ات يف �لدو�ر �لكبري من��ذ ثالثة �أيام 

، ولك��ن كل قو�ته��م على ط��ول �ل�صاحل من جهة �ل�ص��رق مك�صوفة وعر�ص��ة للهجمات 
ومقطع��ة �لأو�ص��ال وحما�ص��رة . . و�ن كل م��دن �حلدي��دة حتت �صيط��رة �ن�صار �هلل 
با�ضتثناء اخلوخة والى حد ما حي�س ، وعليه فاإن قوى التحالف ال�ضعودي غري قادرة 
عل��ى خو���ض معركة �ملدينة و�لدخ��ول يف حرب �صو�رع قد ي�صتغ��رق وقًتا طويال . لقد 
ر�هن��و� على �إعالمهم �ملظل��ل وظنو� �ن و�صولهم �لدريهمي و�ط��ر�ف مدينة �حلديدة 
�صيح��دث �رب��اك و�نهي��ار يف �صفوف �جلي�ض و�للج��ان �ل�صعبية و�ن �ص��كان �ملديريات 
جنوب �ملدينة �صينقلبون على �ن�صار �هلل ويعلنون ولئهم لقو�ت �لتحالف ، لكن �ملدن 
�جلنوبي��ة متما�صكة ول ز�لت ق��و�ت �جلي�ض و�للجان �ل�صعبي��ة يف تلك �ملناطق فاعلة 
وق��ادرة عل��ى �لهجوم و�ملباغتة ، وق��د �صيطرو� يف �لأم�ض على مف��رق �لعدين وكبدو� 
التحال��ف الكث��ري من اخل�ضائر ويف التحيتا جنوب الدريهمي يف الأم�س واليوم مت تدمري 

37 مدرعة و�آلية يف �ل�صريط �ل�صاحلي وقتل وجرح من كان على متنها .
قوى العدوان وقعت يف يف ورطة ، يخ�ضرون عديدهم وعتادهم وتنهار روحهم املعنوية 
يومي��ا و�ذ� ما ��صتمرت �خل�صائر على هذ� �ملنو�ل فقد ينفد �صربهم ويجرجرون ذيول 

�لهزمية قبل و�صول �ملعارك �لى �طر�ف �ملدينة .

ل اأحت��اج اأن اأ�ض��رَح لك��م كي��ف كان ال�ضي��خ وعي��ال ال�ضي��خ 
يعبث��ون بالبالد والعباد، ول نراه��م اإل يف كل ال�ضبهات، ول 
حت�ضر اأ�ضماء الكث��ري منهم؛ اإل يف النهب وال�ضلب واملواكب 
والهنجم��ة عل��ى خل��ق اهلل... الي��وم تغ��رَيّ احل��ال، تغ��ريت 
النفو���س، تغ��ريت الطب��اع. اأ�ضب��َح امل�ضاي��خ يف املحافظات 
�حُلرة؛ هم �ل�صباق��ون للف�صيلة، �لأو�ئُل يف �ملهمات، �لقدوة 
يف �ملُلم��ات، �لأكرُث عطاًء يف �لقو�ِف��ل، ر�أ�ُض �حلربة يف �لدفاع 

عن �لأر�ض و�لعر�ض...
ل تت�ضاءلون، ول ت�ضاألوين؛ كيف ومتى واأين وَمْن غريهم!

�صاأحدثك��م عن و�حٍد منهم وقد جت��دون �لإجابة عنده �أو بن 
�ل�صطور �ملتو��صعة عن �صخ�صه!

أبو زايد؛ الشيخ:سلطان عويدين الغولي
الف�ض��اَد  مبك��ر، وعا�ض��َر  وق��ٍت  من��ُذ  امل��اَل واجل��اه  ع��رَف 
والفا�ضدي��ن، وكاَن لقلب��ه دقاٌت خمتلف��ة، ول�ضمريه وخزاٌت 
موؤملة، وكانت �لأحد�ُث متُرّ �أمام ناظريه، فيتاأملها تارًة بعِن 
�ل�صيِخ �مل�صتفي��د، وتارًة بعن �ملو�طن �لب�صيط، فيجُد نف�صه 

بن نارين، وبن خيارين...
وجاءت اللحظة الفا�ضلة، واملرحلة الدقيقة، واأح�َسّ اأنه ولَد 
م��ن جديد، حني عرَف احلَقّ واحلقيقة، وانطلق مع العظماء 

يف �مل�صرية... 
ورِك��َب ال�ضفين��ة اأب��ا زايد، بوع��ي اأكيد، ودع��ا اهلل اأن يوفقه 

للعمل �لر�صيد، و�لقول �ل�صديد، يف طريق �لنبي و�حلفيد...
ولأن ن��ور �مل�صرية �لقر�آنية، وهدي �مل�صطفى �صلى �هلل عليه 
واآل��ة و�ضلم، واتباع الَعَلم املنري؛ قد اأ�ضاء كل جوانب حياة 

�ل�صيخ، و�نطلق مع �هلل وهلل ويف �صبيل �هلل...
فحمَل ر�ضا�ضه، و�ضارَك يف ثورة عمران، وانت�ضر احلق، لكن 

ال�ضي��َخ مل يرتك �ضالحه، و�ضارك يف ثورة الواحد والع�ضرين 
م��ن �ضبتمرب، وما اإن انت�ضر احلق؛ حت��ى انطلَق ال�ضيُخ اإلى 
ر اأروع البطولت، ثم انتقل اإلى البي�ضاء  �ضب��وة، وهناك �ضَطّ
ون��كل باأع��د�ء �هلل �أ�صد تنكي��ل، وبعدها �نتقل �إل��ى تعز وكان 
باأ�ص��ه عظيًم��ا و�أث��ره كب��ري�، ولأنُه قائ��ٌد فذ وبط��ٌل جمرب؛ 
فق��د جاءت��ه �لتوجيهات بالتحرك �إلى �جل��وف، وهناك �آثاره 
ل تن�ض��ى، وحترك بعده��ا اإلى نه��م، وهناَك ا�ضتقب��َل التهاين 
و�لتربيكات با�صت�صهاد رفيق دربه وفلذة كبده �بنه �لبطل....

ويف كل مرة كان يخرُج من كل معركة بجروح غري مميتة؛ ثم 
يحدث نف�صه ويحدث �أهله و�أ�صحابه عن �ل�صهادة، وملاذ� تفر 

منه؛ بينما يالحقها يف كل جبهٍة ومرت�ٍض و�صاحة...

ْ يا أبا زايد! نمَ
يكفي��ك م��ا قَدّمت م��ن جه��اٍد وماٍل وول��د، واجل���س يف دارك، 

ومار�س مهاَم عملك مديًرا ملديرية ريدة يف عمران...
وا�ضتق��َرّ ال�ضي��خ؛ لك��َنّ روح��ه التي ب��ني جنبي��ه مل ت�ضتقر، 

وحنينه للجبهات يغلي بن جنبيه، و�أ�صو�قه لرفقاء �ل�صالح 
ي��زداد ا�ضتعال... وجاَء خطاب قائد الثورة، والذي اأملَح فيه 
�إل��ى �لتوجه �إلى �ل�صاحل، ف��اأدرك �ل�صيخ �أنها فر�صة ذهبية، 
وق��ال "لبيك يا�ب��ن ر�ص��ول �هلل" وترك من�صب��ه ور�ء ظهره، 
وجم��ع الكث��ري م��ن رجال��ه ال�ضرف��اء، وانطلق اإل��ى ال�ضاحل 
َل بالعبيد من املرتزقة  الغربي، وهناَك قلَع اأعنَي الأعداء، ونَكّ
�لعم��الء، وباأولئك �لأجر�ء �لدخالء، وكان �خلبري باملعارك، 

و�مِلقد�م يف �ملو�جهات...
دحَر البط��ُل ورفاقه العظماء؛ العم��الء واملرتزقة من مواقٍع 
كثرية، ونكلوا باأعداء اهلل اأ�ضد تنكيل، ويف رم�ضان ويف �ضاعٍة 
مبارك��ة �ختاره��ا �هلل لل�صي��خ وبع�ض رفاقه؛ ج��اء �لختيار 
الإله��ي وال�ضطفاء الرباين؛ لياأخ��ذ ال�ضيخ ورفاقه اإلى حيث 
متن��ى.. �إل��ى جو�ر حممد وعل��ي و�حل�صنان و�لزه��ر�ء. �إلى 

حيث النبيني وال�ضديقني وال�ضهداء وال�ضاحلني...
�صعد �ل�صيخ. �صادقا وفيا خمل�صا ومعه رفقاوؤه �لعظماء:

ولده �ملجاهد:عبده �صلطان عويدين �لغويل
و�ملجاهد:عبد�هلل علي �صالح �لغويل

و�ملجاهد:علي قحطان حممد عويدين �لغويل
و�ملجاهد:ب�صار حافظ قا�صم عويدين �لغويل

و�ملجاهد:�صد�م مردم
هنيًئ��ا لك يا �صيخ �صلطان هذ� �لف�صل وهذ� �لختيار، وليفخر 
ب��َك كل اأبنائك واأهل��ك والغولة كلها، بل اأن��ت فخٌر لكل ُحر يف 
اليم��ن كلها...ف�ض��الم اهلل عليَك وعلى رفاقك ي��وَم ا�ضت�ضهدَت 
وي��وَم ُتبع��ُث حي��ا... �ضع��َد اأ�ض��د الغول��ة ليق��وَل للغ��زاة 

و�ملرتزقة؛ ولأمريكا و�إ�صر�ئيل؛ 
اأَنّ الأم��ة الت��ي تق��دم �ضيوخه��ا وكب��ار رجالها يف ال��ذود عن 

�أر�صها وعر�صها هي �أمٌة من�صورٌة منت�صرة!

أس���������������������������������������د ال��������������������غ��������������������ول��������������������ة!


