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< هتاف البراءة موقف فّعال في إفشال الكثير من اخلطوات املعادية
< سعي العدو هو للسيطرة الشاملة على كل جوانب حياتنا ومسارات أعمالنا

< التبعية لـ أمريكا وإسرائيل حتول الهوية اإلسالمية إلسالم شكلي ال مضمون له
< اإلســالم األمريكي السعودي اإلماراتي هو منوذج نفاقي وليس من جوهر ومضمون 

اإلسالم في شيء
< كــل خطوة فــي الـــوالء لـــ أمريكا وإســرائــيــل هــي مسافات فــي اخلـــروج من 

اإلسالم واالبتـــــــــــــــــعاد عــــــــــــــــــــن قيــــــــــــــــــــــمه
< عــلــيــنــا الـــتـــصـــدي لــلــذيــن يــســعــون ألن يــتــحــكــمــوا بــنــا ويــســتــعــبــدونــا 

ويسلبـــــــــــــــــــونا قرارنـــــــــــــــــــــــا وحـــــــــــــريتنـــــــــــــــــــــا
< ال ميكن ألي طاٍغ ومجرم أن يفرض نفسه علينا ويتحكم بنا

 املسيرة القرآنية تسعى الستنهاض األمة ونشر الوعي والفهم بالعودة العملية التباع القرآن
ـــــــي  فـــــي كـــلـــمـــتـــه بــــالــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الـــصـــرخـــة: ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــدرالـــديـــن احلـــوثــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الـــســـيـــدعـــبـــداملـــلـــك بــــ

اليمنيــــــــون فـــــي ذ�ـــــرى الصرخـــــــــــــة
للمستكبرين نركع  أو  نخضع  ولن  وكرامة  واستقالل  حرية  معركة  اليوں  معركتنا 

تأمني مواقع استراتيجية في تعز وحلج والبيضاء وعمليات هجومية نوعية في اجلوف وجنران وعسير وبدر البالستي يواصل االستفراد بجبهات ما وراء احلدود.. 

وعززناهم بتوشكا.. زخات الصواريخ البالستية قصيرة املدى تـمـطر جتمعات قوى الغزو بالساحل مبساندة الطائرات املسيرة..
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أبناء تهامـة
 يحيون ذكرى الصرخة ويؤكدون 

جهوزيتهم خلوض معركة الكرامة  
�سهييدت حمافظيية احلديييدة، ع�سيير اجلمعيية، م�سييرة 
جماهرييية حا�سييدة اإحياء للذكييرى ال�سنوييية لل�سرخة يف 
وجييه امل�ستكربين والتييي تزامنت مع ت�سعيييد قوى الغزو 

واالحتالل يف ال�ساحل الغربي.
امل�ساركييون رددوا هتافات احلرييية والرباءة من اأمريكا 
واإ�سرائيييل وعمالئهم والداعية للنفر العام للت�سدي لقوى 
الغييزو، كما رفعييوا الالفتات املنييددة باملجييازر الوح�سية 
التييي يركبهييا العييدوان والداعية لتوجيه بو�سليية االأعداء 
اإلييى اأعداء االأمة احلقيقيني الذين يعثون يف االأر�ض ف�سادا 

وينتهكون حقوق ال�سعوب العربية واالإ�سالمية.

واأكييد امل�ساركييون علييى اأهمييية ال�سعار لتعزيييز الوعي 
املجتمعييي يف مواجهيية م�ساريييع قييوى اال�ستكبييار وتبني 
ق�سايييا االأميية اجلوهرييية ويف املقدميية مظلومييية ال�سعب 
االإ�سالمييية  املقد�سييات  لتحرييير  والتحييرك  الفل�سطينييي 
ومنا�سييرة امل�سلمني امل�ست�سعفييني، موؤكدييين اأن التكالب 
الييدويل والعييدوان علييى ال�سعييب اليمني والتييي ت�ستهدف 

امل�سروع النه�سوي لالأمة.
كمييا اأكد امل�ساركون اأن اأبناء تهامة االأحرار وال�سرفاء ال 
ميكن بحال من االأحوال اأن ير�سخوا اأو ي�ست�سلموا لعمالء 
اأمريييكا مهمييا كانييت الت�سحيييات ، كمييا اأكييدوا جهوزيتهم 
الكاملة خلو�ض معركة الكرامة للدفاع عن البلد وتطهر كل 
�سرب من اأر�ض الوطن دن�سييه الغزاة ومرتزقتهم، م�سددين 
على �سرورة وحييدة ال�سف واملوقييف انطالقا من املبادئ 

االميانية التي تبني اأمة قوية �ساخمة ال ميكن تركيعها.
واأ�سيياد امل�ساركييون باالإجنييازات النوعية التييي يحققها 
اجلي�ض واللجييان ال�سعبية يف خمتلف جبهات القتال والتي 

كان لها التاأثر الكبر وحققت نتائج اإيجابية كبرة.

�سهييدت العا�سمة �سنعاء ع�سيير اجلمعة فعالية 
�سعبييية جماهرية حا�سييدة احت�سنهييا ميدان باب 

اليمن مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية لل�سرخة.
واحت�سييد االآالف ميين جماهيير ال�سعييب اليمني 
احلاملني لثقافة ال�سرخة واملوؤمنني بالنهج القراآين 
الإحييياء الذكييرى ال�سنوييية النطييالق �سعييار احلق 
و�سرخيية امل�ست�سعفييني يف وجييه امل�ستكربين التي 
اأطلقهييا ال�سهيييد القائييد ال�سيييد ح�سييني بييدر الدين 
احلوثي )ر�سوان اهلل عليييه( لتكون نهجا وم�سرة 

للماليني يف خمتلف االأقطار.
ورفييع امل�ساركييون يف امل�سرة االأعييالم الوطنية 
االأمريكييية  بالتدخييالت  املنييددة  وال�سعييارات 
امل�ستمييرة يف تقييدمي الدعييم والعتيياد احلربييي ميين 
القنابييل املحرميية دوليييا والطائييرات التييي تق�سف 
وتقتييل ال�سعب اليمنييي وتعطيل ال�سييالم واحللول 
ال�سلمييية، مرددييين الهتافييات الراف�سيية للتدخالت 
االمريكييية واالإ�سرائيلييية، املوؤكييدة علييى �سرورة 

املقاطعة للب�سائع االأمريكية واالإ�سرائيلية.
واأكييد امل�ساركييون علييى اأن هييذا ال�سعييار يج�سد 
موقييف امييياين وان�ساين جتيياه اأعييداء اهلل واالإ�سالم 
واثبييت تاأثييره واأوجييد يف نفو�ييض االأعييداء رعبييا 
واذالال، فيياإذا كان هييذا ال�سعييار قييد رفعييه ال�سهيد 
القائييد ولي�ييض هنيياك عدوان علييى اليميين فكيف بنا 
اليييوم ونحن نتعر�ض لعييدوان اأمريكييي ا�سرائيلي 

للعييام الرابييع على التييوايل، واذا كان هييذا ال�سعار 
قييد رفعه ال�سهيييد القائد قبل احتييالل العراق فكيف 
وليبيييا  العييراق و�سوريييا  دمييرت  وقييد  نرفعييه  ال 

وفل�سطني.
وردد امل�ساركييون الهتافات وتعالييت ال�سرخات 
ب�سعار احلييق يف ذكرى انطالقه لي�سمعوا كل طغاة 
االأر�ييض �سرخيية اليمنيني يف وجه قييوى اال�ستكبار 
التي �سنت حربا �سعييواء وا�ستخدمت كل اإمكاناتها 

يف �سبيييل ا�سييكات �سييوت احلييق والق�سيياء علييى 
م�سروع التحرر القراآين الذي ت�سمنته ثقافة حاملي 

هتاف الرباءة و�سعار احلق واخلال�ض.
و�سهييدت الفعالية اإطاللة لل�سيييد القائد عبدامللك 
بييدر الدين احلوثييي يف كلمة متلفييزة حتدث خاللها 
عن اأهمية اأحياء منا�سبة هذه ال�سرخة التي اأطلقها 
ال�سهيييد القائييد ال�سيييد ح�سييني بدر الدييين احلوثي 

)ر�سوان اهلل عليه(.

واأكييد ال�سيييد القائييد يف كلمته اأن هتيياف الرباءة 
موقف فعال يف اإف�سال الكثر من اخلطوات املعادية 
ويتوجييب علييى االأميية التحييرك والوعييي والتحمل 
اجلاد للم�سوؤولية ملواجهة الهجمة االأمريكية الغر 

م�سبوقة.
واألقييي خالل فعاليات امل�سرة عييدد من الكلمات 
بت�سحيييات  اأ�سييادت  التييي  ال�سعرييية  والق�سائييد 
ال�سهييداء، واأن ثمرة ت�سحيييات ال�سعب اليمني هي 
الن�سيير من اهلل، كمييا اأ�سادت مبوافييق ال�سيد ح�سن 

ن�سر اهلل امل�سرفة جتاه ال�سعب اليمني.
واأكييد امل�ساركييون اأن هييذه املنا�سبيية لهييا عظيم 
االأثر لتذكر االأمة اأنهييا اأمة القراآن لت�ستعيد دورها 
احلقيقييي كخر اأمة اأخرجييت للنا�ض، م�سرين اإلى 
اأن احييياء املنا�سبيية يهزم العييدو نف�سيييا، ويواجه 
كل من يحاول تثبيط االأميية، الفتا اإلى اأن ال�سرخة 
مرغت اأنييوف امل�ستكربين يف االأر�ييض واأنارت �سبل 
التحرير للم�ست�سعفني، منوها اإلى الدور االأمريكي 

يف العدوان على اليمن.
ودعييا امل�ساركون اإلييى تعزيز الوعييي املجتمعي 
مبخططييات واأبعيياد العييدوان واأطماعييه يف اليميين 
واأهمييية موا�سليية ال�سمييود ورفييد اجلبهييات حتى 
حتقيق الن�سر وتطهر البالد من الغزاة املعتدين، 
معلنييني النفيير اإلييى اجلبهييات وموا�سليية رفدهييا 

بالرجال وقوافل امل�ساعدات.

ميدان باب اليمن بصنعاء يحتضن مسيرة جماهيرية حاشدة مبناسبة الذكرى السنوية للصرخة تأكي���دا على أه���داف الصرخة وأهمية 
الش���عار في مواجهة حال���ة الصمت التي 
واكب���ت التحرك األمريكي واإلس���رائيلي 
وضعه���ا  وتصحي���ح  األم���ة  واس���تنهاض 
ف  َثُقّ بالع���ودة إل���ى الق���رآن الك���رمي والَتّ

بثقافته واالهتداء به.
لثقاف���ة  احلامل���ن  اليماني���ون  خ���رج 
القرآن���ي  بالنه���ج  واملؤمن���ن  الصرخ���ة 
ف���ي مس���يرات جماهيري���ة حاش���دة في 
محافظ���ات صنع���اء واحلدي���دة وصعدة 
الس���نوية النطالق شعار  إحياًء للذكرى 
احل���ق وصرخة املس���تضعفن ف���ي وجه 
املس���تكبرين التي أطلقها الشهيد القائد 
السيد حسن بدر الدين احلوثي )رضوان 
الله عليه( لتكون نهجا ومسيرة للمالين 

في مختلف األقطار.

صعدة تشهد مسيرة كبرى إحياًء لذكرى الصرخة في وجه املستكبرين
خرجييت يف مدينة �سعييدة �سمال البييالد، �سباح 
اجلمعة، م�سرة جماهرييية حا�سدة اإحياء لذكرى 

ال�سرخة يف وجه امل�ستكربين.
ورفييع املتظاهرون الفتات و�سعييارات املنا�سبة، 
والفتييات احلرييية و�سور ال�سهيييد القائد ح�سني بن 
بدرالدييين احلوثي وقائييد الثورة ال�سيييد عبدامللك 
بيين بدرالدييين احلوثي، كمييا رفعوا الفتييات تطالب 

مبقاطعة الب�سائع االأمريكية واالإ�سرائيلية.
وردد املتظاهييرون هتافييات احلرييية )اهلل اأكرب.. 
املييوت الأمريييكا، املييوت الإ�سرائيييل.. اللعنيية علييى 
اليهييود .. الن�سيير لالإ�سييالم(، و)ميين يقتييل �سعبييي 
اأكييرب منكيير..  .. الطييران االأمريكييي(، و)اأمريييكا 
اأمريييكا ال�سيطان االأكييرب(، و)اأكرب اجييرام عاملي.. 
اأمريكييي اإ�سرائيلييي(، )�سرخيية واجهييت التهديد.. 
وال�سرخييات..  )�سعارنييا  اجلديييد(،  واال�ستعمييار 
ك�سفييت زيييف التهديدات(..واألقييي خييالل فعاليات 
امل�سرة عدد ميين الكلمات والق�سائد ال�سعرية التي 

اأ�سييادت بت�سحيات ال�سهييداء، واأن ثمرة ت�سحيات 
ال�سعييب اليمنييي هييي الن�سر ميين اهلل، كمييا اأ�سادت 
مبوافييق ال�سيييد ح�سيين ن�سيير اهلل امل�سرفيية جتيياه 
ال�سعب اليمني..واألقى ماجد املطري كلمة املنا�سبة 
اأكييد فيهييا اأن هذه املنا�سبيية لها عظيييم االأثر لتذكر 
االأميية اأنهييا اأميية القييراآن لت�ستعيد دورهييا احلقيقي 

كخر اأميية اأخرجت للنا�ض.. واأ�سييار  اإلى اأن احياء 
املنا�سبيية يهييزم العييدو نف�سيييا، ويواجييه كل ميين 
يحيياول تثبيط االأمة، الفتا اإلييى اأن ال�سرخة مرغت 
اأنوف امل�ستكربين يف االأر�ض واأنارت �سبل التحرير 
يف  االأمريكييي  الييدور  اإلييى  منوهييا  للم�ست�سعفييني، 

العدوان على اليمن.

اليمانيون يحيون الذكرى السنوية للصرخة مبسيرات جماهيرية حاشدة في صنعاء وصعدة واحلديدة

�سهدت حمافظة عمران م�سرة جماهرية 
حا�سدة يف الذكرى ال�سنوية لل�سرخة حتت 
امل�ستكربييين  وجييه  يف  " ال�سرخيية  �سعييار 
اأهدافها واأهميتها وعالقتها بظروف املرحلة 
" بح�سور حمافظ املحافظة الدكتور في�سل 

جعمان .
كما �سهدت مدينة حجة م�سرة جماهرية 
احتفاء بالذكييرى ال�سنوييية لل�سرخة حتت 
�سعييار" ال�سع��ار حت�سني م��ن ال�سقوط قي 

م�ستنقع العمالة الأعداء االأمة".
واأكد امل�ساركييون يف امل�سرة ا�ستمرارهم 

يف جت�سيييد �سعييار ال�سرخيية الييذي اأطلقييه 
ال�سهيييد القائييد ح�سييني احلوثييي يف وجييه 
عيين  يعييرب  وموقييف  ك�سييالح  امل�ستكربييين 
الهيمنيية  مل�ساريييع  واملقاوميية  الرف�ييض 

االأمريكية واالإ�سرائيلية .
وجدد اأبنيياء حجة وعمييران التاأكيد على 
ا�ستمرارهم يف مناه�سة العدوان ال�سعودي 
االأمريكييي .. م�سددين على �سرورة جت�سيد 
امل�ستكربييين  وجييه  يف  ال�سرخيية  �سعييار 
كموقف عملي ومقاطعة الب�سائع االأمريكية 

والربيطانية ك�سالح اقت�سادي فاعل.

واأدان البيانان ا�ستمرار اجلرائم املروعة 
التي يرتكبها حتالف العدوان بحق ال�سعب 
وما يفر�سه من ح�سار بري وبحري وجوي 

للعام الرابع على التوايل.
ورفييد  التح�سيييد  ا�ستمييرار  اإلييى  ودعييا 
اجلبهييات بالرجال واملال والعتيياد، خا�سة 
حتييى  الغربييي  ال�ساحييل  معركيية  جبهييات 
العييدوان  املييوؤزر ودحيير  الن�سيير  حتقيييق 
ال�سعييودي االإماراتييي االأمريكييي ميين كافة 

االأرا�سي اليمنية.
ي�سطرهييا  التييي  االنت�سييارات  وثمنييت 

اجلي�ييض واللجييان ال�سعبييية واأبنيياء تهامة 
يف مواجهيية العدوان ومرتزقتييه يف ال�ساحل 

الغربي وتكبيدهم خ�سائر فادحة.
ونييوه البيانان باالإجنييازات التي حققتها 
القوة ال�ساروخية و�سييالح اجلو يف تطوير 
و�سناعيية ال�سواريخ والطائييرات امل�سرة 
التييي ا�ستطاعييت تغييير موازييين املعركيية 
ل�سالح اجلي�ض واللجييان ال�سعبية .. داعيا 
موؤ�س�سات الدولة اإلى تعزيز دورها لتحقيق 
امل�سروع الذي اأطلقه الرئي�ض ال�سهيد �سالح 

ال�سماد " يد تبني .. يد حتمي.

املجل���س  رئي���س  امل�س��اط،  مه��دي  الرئي���س  التق��ى 
ال�سيا�سييي، االأربعيياء عييدد ميين وزراء حكوميية االإنقاذ، 
بحث خالله عدد من الق�سايا وامل�ستجدات على ال�ساحة 
اليمنييية.. وخييالل تراأ�سييه اجتماعييا �سييم نائييب رئي�ض 
الوزراء ل�سييوؤون الدفاع واالأمن ونائييب رئي�ض الوزراء 
وزييير املالييية ووزييير االإدارة املحلية واأمييني العا�سمة 
ونائ��ب وزير املالية، ناق���س الرئي�س امل�س��اط الأو�ساع 
االأمنييية والع�سكرية مبحافظة احلديييدة يف ظل ت�سعيد 
حتالف العدوان وما يرتكبه من جرائم بحق املواطنني.. 

كمييا ا�ستعر�ييض االجتماع اجلهييود االإن�سانييية املبذولة 
لتوفيير احتياجات املواطنني املت�سررييين من الت�سعيد 
االأخر للعدوان يف عييدد من مديريات حمافظة احلديدة 
وكييذا توفر احتياجييات النازحني االإيوائييية واالإغاثية 

وم�ساعدة النازحني الراغبني يف العودة اإلى منازلهم .
وخييالل اجتماعييه بي نائييب رئي�ييض الييوزراء ل�سوؤون 
الدفيياع واالأمن اللييواء الركن جييالل الروي�سييان، ناق�ض 
الرئي�ض االأو�ساع االأمنية باأمانة العا�سمة واملحافظات 
وكييذا مهييام اللجنيية االأمنييية العليييا يف تعزيييز االأميين 

واال�ستقرار واتخاذ االإجييراءات الكفيلة بك�سف اخلاليا 
النائمة التي ت�سعى ال�ستهداف اأمن الوطن وا�ستقراره، 
وكذا اجلوانب املتعلقة بتح�سني اجلبهة الداخلية.. كما 
التق��ى الرئي�س امل�س��اط وزير الأ�سغ��ال العامة والطرق 
غالييب مطلييق وتطييرق اإلى االأ�سييرار التييي تعر�ست لها 
�سبكة الطرق واجل�سور جراء ا�ستهداف طران العدوان 
لها على مييدى اأكرث من ثالثة اأعييوام وم�ساريع ال�سيانة 
املكر�سيية ملعاجلة االأ�سرار التي خلفها العدوان يف �سبكة 

الطرق الرئي�سية والفرعية يف خمتلف املحافظات.

الرئيس املشاط يلتقي 
وزراء في حكومة 

اإلنقاذ واحلديدة على 
رأس أولوياته

أبناء محافظتي حجة وعمران 
يــــــخــــــرجــــــون فــــــــي مــــســــيــــرتــــن 
الذكرى  مبناسبة  حاشدتن 

السنوية للصرخة
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عـــــــن الصـــــرخــــــة
ذوالفقار الجوفي

لل�سرخة ..هيبة ومهابة ربانية ..
لل�سرخة عزا وكرامة وحرية ..

لل�سرخة ب�سعار الرباءة من اعداء اهلل موقف حا�سم 
موقف رادع لكل طغاة اال�ستكبار ...

لل�سرخة لل�سعار ثقافة ..
ثقافة عزة ثقافة كرامة ثقافة حرية ...

لل�سرخيية ..هيبة اال�سود احليدرييية ...�سد قوى ال�سر 
وال�سيطانية ..

االمريكييية واال�سرائيلييية ..تف�سحهييم ترعبهييم ترعييد 
..الهالمييية  عرو�سهييم  وتزلييزل  ..واأفئدتهييم  فرائ�سهييم 

..ال�سرابية ..
لل�سرخة ل�سعارنا �سعار ال�سالم �سعار االمان لالإن�سانية 

�سعار ال�سالم مرفوع الرا�ض مرفوع الهامة ..
ل�سعار ال�سرخة ...ثقافة قراآنية اإلهية ..

ف�سرخ بال�سعار واعتز انك ب�سعار ت�سرخ ..فال�سرخة 
متنحك ال�سالمة متنحك الكرامة والعزة يف زمن غابت فيه 

الكرامة والعزة واحلرية ...
اهلل اأكرب .

املوت الأمريكا 
املوت الإ�سرائيل 

اللعنة علي اليهود 
الن�سر لالإ�سالم ..

�سدرهييا ال�سهيييد القائييد ح�سييني بييدر الدييين احلوثييي 
..للتحرير ال�سعب اليمنييي وال�سعوب امل�ست�سعفة من ذل 
وقهر ونهب وامتهان ال�سيطييان االكرب ..امريكا وا�سرائيل 
.. وف�سييح م�سروعيية ال�سيطيياين الفو�سوي ..فييان ال�سعار 
هييو ملييك للجميييع ال�سعوب ميكيين لل�سعييوب غيير اليمن 
ان ت�سييرخ بييه ميكن لل�سعييوب يف ا�سيا وافريقيييا وامريكا 
وفنييزوال وكوريييا ال�سمالييية ان ت�سييرخ به �سييد االوغاد 
االمريييكان وا�سرائيييل فال�سرخيية تف�سح العمييالء تف�سح 
م�ساريعهييم الفو�سوية تف�سح عناوين �سعاراتهم اخلدعة 
با�سييم الدميقراطية فييال دميقراطية وال كراميية لالإن�سانية 

وهو يف اح�سان امريكا وا�سرائيل ..
حتييي الدول التي ت�سمي نف�سهييا عظمي رو�سيا وال�سني 
وبريطانيييا وفرن�سييا واملانيا ..وغرها هييي حتت العباءة 
االمريكييية ال�سهيونية لذلك علي ال�سعوب ان تدرك عظمة 
ال�سرخيية وال�سعار �سد �سيا�سات امريييكا ال�سيطانية �سد 

�سيا�سة امريكا االرهابية ...ال�سهيونية .

قييد يت�ساءل البع�ييض عن ال�سبييب الذي دفييع بال�سهيد القائييد ال�سيد ح�سني 
بدرالدييين احلوثييي ر�سييوان اهلل عليييه الإطييالق �سعييار )اهلل اأكييرب - املييوت 
الأمريييكا - املييوت الإ�سرائيييل - اللعنة على اليهود - الن�سيير لالإ�سالم( وجعله 
عنونييا وتد�سينييا النطييالق م�سرته العملييية يف مناه�سيية الهيمنيية االأمريكية 
واالإ�سرائيلية و�سيا�ساتهما املميتيية والقاتلة واملدمرة بحق ال�سعوب العربية 

وبقية ال�سعوب اال�سالمية.
وقبييل اجلواب علييى هذا الت�ساوؤل علينا اأن نتاأمل ولييو قليال يف واقعنا كاأمة 
عربييية واإ�سالمية فالواليات املتحدة االأمريكييية والكيان االإ�سرائيلي تبا�سران 
احتييالال ع�سكريا على عييدة دول عربييية واإ�سالمية، وت�سيطييران على ثرواتنا 
ومقد�ساتنييا وتتحكمييان بقرارنييا ال�سيا�سييي وقوتنييا ال�سييروري ومتار�سييان 
القتييل والت�سريد اليومي بحييق ال�سعوب العربية واال�سالمييية وتزرعان الفنت 
والنزاع��ات وتث��ران احل��روب وال�سراع��ات يف اأو�س��اط �سعوبن��ا ويف جميع 
مناطقنييا.. هذا الواقع املوؤ�سييف واملخزي يدفعنا نحو تقييييم واقعنا ويفر�ض 
علينييا مراجعيية روؤيتنييا وقناعاتنييا و�سيا�ساتنييا ومواقفنييا بنيياء علييى اأ�س�ض 
�سحيحيية ومنطلقات اأ�سيليية وروؤية ومنهجية مغايرة عن تلك التي بني عليها 
ذلييك الواقييع، ويدفعنا ب�سييكل جدي نحو التحييرك الفعلي والعملييي املدرو�ض 

واملنظم يف مواجهة هذه احلالة املاأ�ساوية القائمة بح�سب املتاح واملمكن.

فمييا جرى ويجري يوميا بحق اإخواننييا يف فل�سطني ومن قبل ما جرى بحق 
اإخواننا يف لبنان وم�سر و�سوريا وما قامت به الواليات املتحدة يف اأفغان�ستان 
والعييراق وغرها يك�سف لنا االأ�سباب الواقعييية والعملية التي دفعت ال�سهيد 

القائد ح�سني بدرالدين احلوثي لتبني هذا ال�سعار.
فال�سعييار هو تعبر عيين حقنا ك�سعوب عربية واإ�سالمييية يف احلياة احلرة 
والكرمييية وهو �سرخة مدوية �سد الهيمنيية االأمريكية واالإ�سرائيلية و�سد كل 

ال�سيا�سات واملمار�سات املميتة والقاتلة التي تنتهجهما اأمريكا واإ�سرائيل.
وقد كان ال�سهيد القائد ر�سوان اهلل عليه يرى يف ال�سعار اأي�سا و�سيلة فعالة 
وموؤثييرة �سد �سيا�سة تكميم االأفواه عييالوة على كونه و�سيلة ب�سيطة وممكنة 
لييكل ال�سعييوب امل�ست�سعفة فهو يحييي يف النفو�ض م�ساعر ال�سخييط �سد اأمريكا 

واإ�سرائيل ويحول دون كل امل�ساعي الهادفة الإ�سكاتنا وتدجيننا.
ولقييد اأثبتت االأيييام واالأحييداث فاعلية هذا ال�سعييار وتاأثييره وم�سداقيته 
فالذييين اأخييذوا علييى عواتقهييم اإعالن هييذا ال�سعار رف�سييا للهيمنيية االأمريكية 
واالإ�سرائيلييية ا�ستطاعوا النهو�ييض ببناء اأمة حرة وكرمييية وقوية ومقتدرة 
وقييادرة علييى مواجهيية كل التحديييات وال�سعوبييات واأ�سبحييت اليييوم لي�ض 
مب�ستييوى الت�سييدي الأكييرب حتالف عييدواين عاملي يف هييذا الع�سيير وح�سب بل 

مب�ستوى حتقيق االنت�سار عليهم اأي�سا.

)1(
امييا متييى فاإنني ارددهييا بعد كل �سييالة مفرو�سة ولكن 
)�سرا(..وقييد ي�سيياأل البع�ييض مليياذا �سييرا واجلييواب الأين 
مل احفظهييا واخيياف ان اخطييئ بقولهييا كمييا هييي مرتبة..
في�سحكييون علي..واقييول ال�سرخيية كلمييا راأيييت �سييورة 
ال�سهيييد ال�سيد /ح�سييني بدر الدين احلوثييي او قراأت احد 
مالزمييه او تابعييت خطابييات ال�سيييد/ ح�سن ن�سيير اهلل او 

ال�سيد/ عبد امللك احلوثي .
وا�سييرخ ب�سييكل حما�سي وم�سموع واأنييا اتابع بطوالت 
وانت�سييارات و�سجاعة اأولئك ال�سعث الغييرب من املقاتلني 
يف جبهييات العييزة وال�سموخ..حتى اننييي ذات يوم تابعت 
االخبييار يف وقييت متاأخيير عييرب قنيياة امل�سييرة و�سرخييت 
ب�سوت عايل وانا واقف حتى �سحيت ام جهاد واالوالد من 
النوم..رغييم انني يف املجل�ض وهو بعيد عن غرف نومهم...

).انتبهوا املن�سور للمزايدة.(..ههه فقط تابعوا

)2(
تقولييوا لي�ييض بنزعييل ميين ال�سرخيية حتييى )تبت�سييق( 

عروقنا..؟
هل نحن من امل�ستكربين..؟ هل نحن من ال�سهاينة ..هل 

نحن من االمريكيني..؟
�سييروا ا�ساألييوا اي واحد..لي�ييض بتكييره ال�سرخة..؟..
لي�ييض مابتحييب �سماعهييا..؟ ليين جتييدوا جوابييا مقنعييا او 
مفهومييا رغييم حماوليية البع�ض ايجيياد مربرات هييي غالبا 
لواكيية وهدرة و�سخافة ..يحيياول هذا املتفل�سف ان يقنعك 
بهييا. . بييل ان كثرا ميين املر�سى وهم مثقفييون واعالميون 
و�سيا�سيون ي�ستكرثون على رجال اهلل يف معارك الدفاع عن 

ار�سنا وعر�سنا
اطييالق ال�سرخة بعييد كل عملية بطولييية يقومون بها..
بل وهناك من يقوم بحذفها يف ن�سرات االخبار..)لن نذكره 

حتى الن�سرخ ال�سف(

)3(
لييو �ساألييت اي مفعو�ض او مهفييوف ...هييل امريكا عدو 
للعييرب وامل�سلمييني �سيقول نعم وميكيين ي�سيف اهلل يلعنها 
هييي ال�سبييب يف هذه احلييرب التييي ي�سنها وكالوؤهييا من اآل 
�سعييود ...؟ تقلييه طيب ال�سرخيية حق هييوؤالء.. اجلن هي 
تق�سد املييوت لهذا اال�ستكبار والتدخييل يف قتلنا.. في�سمت 

حتى تراه وكاأنه ا�سم.
ولييو �ساألييت مثقفييا انتهازيييا او نا�سطييا �سيا�سيا..هييل 
اخلييراب والدمييار الييذي حلييق بالعييراق و�سوريييا وليبيا 
واليميين وقبلها فل�سطني ..وراءه اليهييود ؟..�سيجيبك نعم 

اهلل يلعن اليهود هم وراء كل هذه امل�سايب.
..األي�سييت  يافيل�سييووف  ياحمييرم  يامثقييف  لييه  تقييل 
ال�سرخيية تعبر فعلي جتاه اجلرائم التي تدبرها وتديرها 
هييذه الع�سابات اليهودية مبا�سرة او عرب وكالئها...والأنه 

اناين ومغرور ومري�ض ..ي�سمت �سمت الذي اغمي عليه.
تابعييوا.. للمزايدة...(فقييط  )انتبهوووا...املن�سييور 

القراءة.

)4(
العييامل كلييه ومنييذ زميين كان ي�سييرخ ويلعيين امريييكا 
واليهييود... الهنييود احلمر �سكان امريييكا اال�سليني اأبيدوا 
وقتلوا و�سردوا على يييد االمريكيني اجلدد ومن بقي منهم 

كان ي�سرخ املوت )للكابوي(
وهييم الغزاة الذييين كانوا يرتييدون البنطلونات اجلينز 
ميين االمريكيييني الذييين ميثلييون اال�ستكبييار والهيمنة �سد 

ا�سحاب االر�ض احلقيقيني.
االأملييان وبعييد احلييرب العاملييية االأولييى لعنييوا اليهود 
وكانوا يتمنون موتهم. النهم كانوا ال�سبب يف هزمية املانيا 
وملا جاء هتلر حول ال�سرخة االأملانية.. اإلى فعل وقام بتلك 
املحييارق. �سد اليهييود.. جتد معظييم االأوربيني ي�سرخون 
�سييد امريكا واليهود ولو بطريقتهييم.. وذلك النهم يعرفون 
حجييم وفداحة وفح�ييض ما تفعلييه امريكا واليهييود يف حق 
الب�سرييية.. بييل انك جتد معظييم دول العييامل يتمنون زوال 
ونهاية اال�ستكبار والهيمنة التي متثلها امريكا واإ�سرائيل.. 
عييودوا اإلييى الكثر من الكتييب التي األفها كتيياب امريكيون 

..ومنها كتاب ملاذا يكرهوننا..؟

)5(
يف خطب اجلمعة عند امل�سلمني.. يدعو اخلطيب ..اللهم 
دميير امريييكا وا�سرائيييل ويكررها ثالثا ونحيين نقول يا اهلل 
ونتمنى ما نخرج من اجلمعة اال وقد غرقوا ..و�سارت تلك 
ثقافة بييل وقناعة وذلك حلجم وب�ساعيية ماتقوم به امريكا 

وا�سرائيل جتاه امل�سلمني بل وجتاه العامل.
طيييب ان�سيياراهلل مل يخرجييوا عيين ذلييك اال بال�سعييار 
واملجاهييرة فيييه قييوال وفعييال وجت�سيييدا لثقافيية وتييراث 

اليمنيني الذين يرف�سون الهيمنة واال�ستكبار .
فلماذا هييذا اخلوف والهلع والتذمر ميين ال�سرخة ومن 
االحتفال بها بل ومن امل�ساركة فيها طاملا وقد وجدنا فعلها 
وتاأثرها يف مواجهة العييدوان االمريكي ال�سهيو �سعودي 

خالل فرة العدوان..؟
طيب..خلوين اجابر هوؤالء املفقع�سني..دعك من �سرخة 
ان�ساراهلل..اطلييق لك �سرخة و�سعار �سييد العدوان و�سد 
امل�ستكربييين ميين االمريكان وميين اليهود وميين ادواتهم يف 
املنطقة..�سعييار خا�ييض بييك وحييدك ..ب�ييض جت�سييده فعال 
يف ميادييين القتييال وجبهييات ال�سمييوخ دفاعييا عيين االر�ض 
والعر�ييض والكراميية ورف�ييض الهيمنيية ..هيياااه احتييداك 

تفعلها..تعرف لي�ض احتداك النك وغد ..وب�ض.
اخلال�سيية.. �سييالم اهلل على من رفييع ال�سعار ومن دعاء 

اليه ومن مار�سه يف حياته اينما كان ..
خال�سيية اخلال�سة...ا�سرخووا فقد بلغ قولكم وفعلكم 
االفيياق ، وطاملييا وال�سرخيية تزعييج العييدوان واملنافقييني 

واخلونة.. ف�ساأ�سرخ هذه املرة ب�سوت عايل وم�سموع.
اهلل اكرب

املوت الأمريكا
املوت الإ�سرائيل

اللعنة على اليهود
الن�سر لالإ�سالم

عبدالغني الزبيدي حديث الصرخة
ال أخفيكم أنني اردد الصرخ���ة في اليوم اكثر من مرة..وبحماس 
رمبا يفوق انصارالله..لكنه بالتأكيد اقل حماسا من الذين يرددونها 

في اجلبهات...ولكن متى وكيف ارددها..؟

شعار التكبير...
�سرخة الرباءة من اال�ستكبار العاملي .. املوت 
الأمريييكا .. املوت الإ�سرائيل .. عبارات ظلت تردد 
علييى مدى العقد االأخر من الزمن.. وحتديدا منذ 

2002/1/17م...
اأثييارت هييذه العبييارات ومازالييت .. الكثر من 
اجلهييات ابتداء ب�سفر اأمريييكا حينها اأدموند هول 
مرورا بكل اأطييراف ال�سراع على ال�ساحة اليمنية 
.. التييي مل تدخيير اأي جهد ملواجهة هييذا امل�سروع 

ومنذ اللحظات االأولى النطالقته..
كتييب الكثيير عنييه ونوق�ييض عييرب كل و�سائييل 
االإعالم املقروءة وامل�سموعيية من معار�سيه ومن 

ال�سارخني به..
لكن ال�سوؤال الدائم ؟

ملاذا ال�سعار ؟
وما هي الدوافع احلقيقة من رفعه ؟ 

وما مدى اأهميته اأو �سرورته؟؟..
ولالإجابة على هذه االأ�سئلة علينا قراءة الواقع 
ب�سكل دقيق .. ابتداء من اللحظة االأولى التي رفع 

فيها ال�سعار .. 
حيث �سهييدت الظروف الدولييية يف تلك املرحلة 
هجومييا اأمريكيا �سر�سا علييى االإ�سالم كدين ونظام 
حييياة، وعلى اأبنيياء االإ�سالم ك�سعييوب تنتمي اإلى 

هذا الدين واإلى رموزه ومقد�ساته... 
والغييرور  الرهيييب  اال�ستكبييار  ميين  حاليية  يف 
العجيييب للقييوة العاملييية التييي ا�ستفييردت بقرار 

العامل بعد اختالق الذرائع التي تربر لها ذلك..
يف ظييل �سمييت وخنوع وطاعيية مطلقيية من كل 
احلكومييات واالأنظميية يف الييدول االإ�سالمييية بييال 

ا�ستثناء...
اأمييا الظييروف الداخلييية يف اليميين التييي كانييت 
تعي�ييض حتييت وطيياأة احلكييم الطاغوتييي، الييذي 
ا�ستحكمييت قب�ستييه حينهييا علييى البلييد باحلديد 
والنار ، وباأجهزتييه االأمنية الوح�سية ، وبق�سائه 
وقواتييه  ال�سيا�سييية،  اأهدافييه  خلدميية  امل�سخيير 

امل�سلحة التي ما قتلت اإال اأبناء ال�سعب...
يف تلييك الظروف ال�سعبة ، واملرحلة احلرجة ، 
بييداأ ال�سيد ح�سني بدر الدييين احلوثي ر�سوان اهلل 
عليييه .. بالدعوة اإلى ترديد ال�سعييار يف كل جمعة 

ويف كل اجتماع....
وترافق مع تلك الدعوة .. درو�ض وحما�سرات 
ميين هدي القراآن الكرمي .. ركزت على اإيقاظ االأمة 

وتنبيهها وحتذيرها من اخلطر املحدق بها...
�سييدد ال�سيد علييى اأن ال�سعوب يجييب ان تتخذ 
موقف ممييا يح�سل، مهما كان هييذا املوقف ب�سيطا 
، لك�سييب املوقييف االإلهييي ، والأن ال�سعييوب هييي 
ال�سحية االأولى للتوجه االأمريكي الدموي املبطن 

بالذرائع الواهية والت�سليل االإعالمي الرهيب..
كان حتييرك ال�سيد ا�ست�سعييارا للم�سئولية اأمام 

اهلل ، وحتذيرا ميين اخلطر الذي بداأت االأحداث يف 
اإثباته يوما بعد يوم..

فبييداأ م�سييروع ال�سرخيية يف وجييه امل�ستكربين 
كخطييوة اأولى مل�سييرة قراآنية جهادييية.. ت�سعى 
الإنقاذ النا�ض من ت�سليييل اأمريكا وزيفها وخداعها 

 ..
لي�سلمييوا من بط�سهييا وليعملوا ميين املواقف ما 
ي�سكل لهم الوقاية من �سرهييا ... ويك�سبهم التاأييد 

االإلهي الذي ال منقذ لهم �سواه..
�سعبييي  لتحييرك  عنوانييا  ال�سرخيية  كانييت 
وجماهييري يعترب احلل الوحيييد ملواجهة اخلطر 

االمريكي .. 
ويف ظييل تلك الظييروف الدولييية واملحلية التي 
ا�ستحكمت فيها قب�سة الطاغوت وحلفائه على كل 

�سيء ..
مل يكيين الدافييع اإلييى التحييرك هييو البحييث عن 
ال�سلطيية ، الأن ميين يبحث عيين ال�سلطيية ال يتحرك 
يف مواجهة اأمريييكا وعمالئها وهم يف اأزهى مراحل 

قوتهم.....
بييل علييى العك�ض ميين يبحثون عيين ال�سلطة هم 
من نراهم اليييوم يت�سكعون اأمام اأبواب ال�سفارات 
االأجنبييية، وهم الذين مل يكيين لهم موقف حينها ال 

قوي وال �سعيف يف مواجهة االأمريكيني...
وبكل ب�ساطة الأن ا�سراتيجيتهم هي اال�ستعانة 
باأمريكا للو�سول اإلى ال�سلطة مهما دفعوا ثمن ذلك 

من مبادئ االإ�سالم وقيمه وتعاليمه..
مل يكن حترك ال�سيد دعوة اإلى العنف ، الأن من 
يدعو اإلى العنف ال يرفع �سعارا يف يوم اجلمعة اأو 
من فييوق اأ�سطح املنازل.. وي�سجن اأتباعه باملئات 

والأعوام دون اأي ردة فعل اأو مواجهة تذكر..
اململييوءة  ال�سجييون  تلييك  ميين  الرغييم  وعلييى 
اأن  اإال  واجل�سييدي،  النف�سييي  العييذاب  باأ�سنيياف 
�سييوت ال�سرخة كان اأكييرث انت�سارا واأعلى دويا.. 

مع مرور االأيام..
فبعد احتييالل اأفغان�ستان .. �سقطييت العراق .. 
وبييداأت م�ساديق حتذيييرات ال�سيد ح�سني تتجلى 

يف الواقع .. 
االأمر الييذي اأك�سب املتاأثرين به قييوة واندفاعا 
وا�ستعييدادا للت�سحييية والفداء من اأجييل انت�سار 

هذا امل�سروع ..
وعلى الرغم من ال�سجون واحلروب التي �سنت 

الإ�سكات هذا ال�سوت ولكن دون جدوى ..
يواجييه  نييراه  االآن  فنحيين  العك�ييض  علييى  بييل 
اال�ستكبار العاملي وجها لوجه.. بعد ان اأ�سقط كل 
مراكز القييوى التي واجهتييه وا�ست�سعفت اأتباعه 

على مدى ال�سنني املا�سية ..
وواقعنييا اليييوم وحالة ال�سعييوب التي و�سلت 
اإليهييا ، من اأفغان�ستان وباك�ستان والعراق واليمن 
وليبيا وم�سر و�سوريا .. اإلى غرها من البلدان .. 

التي و�سلت اإليها يد البط�ض االأمريكية .. 

�سواء بالتفجييرات اأو الع�سابييات امل�سلحة اأو 
الطائرات بدون طيييار اأو بهذه االأ�ساليب جمتمعة 

..
كل مييا م�سييى من االأحييداث منذ بييدء ال�سرخة 
اإلى يومنا هييذا ت�سهد ب�سييرورة التحرك ال�سعبي 
واجلماه��ري ال��ذي ي�سن��ع الوع��ي يف او�س��اط 

ال�سعوب .. 
واأنييه احلل املجدي ملواجهيية التوجه االأمريكي 
الذي يييزرع املوت يف كل مكان.. فييال جي�ض �سدام 
نفع �سعب العراق... وال االأجهزة االأمنية مبفردها 
- حتييى واإن اأخل�ست - قادرة علييى التغلب على 
التييي  واالإ�سرائيلييية  االأمريكييية  اال�ستخبييارات 
زرعييت عنا�سرهييا يف كل بلييد حتييت كل العناوين 

وامل�سميات ..
وميين ال يريد اأن يتحرك ، فليخربنا ما هو احلل 

؟
ومن يلومنييا على رفع ال�سعييار ، اأال يخجل هو 

من ال�سكوت بعد كل ما �ساهدناه من اأحداث ..
لقييد �سييرخ ال�سيييد ح�سني بييدر الدين ميين اأجل 

تنبيه النا�ض من غفلتهم...
وليدفعوا اخلطر عنهم وعن بلدانهم ...

وقدم روحييه �ساهدا على �سييدق كالمه واإثباتا 
الإخال�سييه هلل ... وحر�سييه الكبيير علييى النا�ض.. 

وخوفه الكبر على م�ستقبلهم...

واآلن .. 
ونحيين ن�ساهد جحافييل االحتييالل ت�سيطر على 

كثر من جغرافية بلدنا.. 
االأطفييال  اأ�سييالء  يقطييع  االحتييالل  وطييران 

والن�ساء ب�سكل �سبه يومي..
فهييل تكفي هذه ال�سواهييد يف اإثبات اخلطر الذي 
حتييدث عنييه ال�سهيد القائييد ودعا اإلييى التحرك يف 

مواجهته؟؟
هييل هنيياك اآييية واحييدة يف القييراآن تدعييو اإلييى 
ال�سكييوت كحييل ملواجهة هذا اخلطر الييذي اأ�سبح 
يقينا.. ونراه يف كل ن�سرة ويف �سباح كل يوم على 

�سفحات اجلرائد..
من يعار�سون هذا التحرك اجلهادي،

وحكومييات  وانظميية  �سعوبييا  اأن  يعلمييوا  اأمل 
املوؤامييرة  �سحييية  �سقطييت  عربييية  وجيو�سييا 

االأمريكية..؟؟
اأمل ي�ساهييدوا كيييف �سنعييت امريييكا ببلدنييا.. 

وعلى كل امل�ستويات؟؟؟؟
واأزيييز  التفجييرات  اأ�سييوات  ي�سمعييوا  اأمل 

الطائرات و�سرخات الثكاإلى واأنات اليتامى.. ؟؟
اأمل ي�سمعييوا اآيييات القييراآن التي تدعوهييم اإلى 

التحرك وحترم ال�سكوت ؟؟؟
من ال يريييد اأن ي�سمع ويعي ويفهم بعد كل هذه 

االأحداث...
ِ َواآَياِتِه ُيوؤِْمُنوَن.. َفِباأَِيهّ َحِديٍث َبْعَد اهلَلهّ

أيها العــــــــرب .. اللــــه أ�ـبر..
الــــــــــــواقــــــــــــع وشـــــــــــــــــهـــــــــــــــــادة   .. الـــــــــــــــــــدوافـــــــــــــــــــع  ..حــــــــــقــــــــــيــــــــــقــــــــــة  الــــــــــــشــــــــــــعــــــــــــار 

يحيـى الـمـحـطـوري

فضل إسماعيل أبوطالب ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــعـــــــــــــــــار ؟
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ظييروف �سعبيية عا�ستهييا ومازالييت تعي�سهييا قوي 
التحالييف الذي ميطيير اليميين بوابل من النييران مما 
يزيد عن الثالث �سنييوات ، هذه الظروف متثلت لي�ض 
فقييط يف خيبيية اجليو�ض التييي توقعت دخييول ميناء 
احلديييدة وال�سيطييرة علييي املدينة خييالل اأيام وامنا 
يف طييول امييد املعركيية يف ال�ساحييل الغربييي ومتلمييل 
املرتزقة وهييم حما�سرون بني القفييار وال�سعاب وقد 
جنح املجاهدون يف عزلهم عن مراكز االمداد وتخبط 
الييكل يف كيفية اخلروج من الورطة حتى ان االمارات 
ا�ستنجييدت باالأمريكان والفرن�سيييني لينقذوا اجلنود 
املحا�سرييين وكل يييوم ي�سيطيير ابطال اليميين ملحمة 
ت�ستحييق اال�سادة بها واحلديييدة اليوم ت�سكل احدى 

معامل الن�سر القريب باإذن اهلل تعاإلى
ال�سعب اليمنييي ال�سابر وجي�سه وجلانه ال�سعبية 
التي ت�سدت للعييدوان بب�سالة واوقفت غزو املرتزقة 
الأر�سهييم واذاقوا قييوات التحالف اأ�سييد اأنواع البالء 
�سمدوا وثبتييوا يف امليدان وتقل�ست اهداف العدوان 
ميين دخول �سنعيياء عنييوة اإلييى الف�سل منييذ ا�سابيع 
يف الو�سييول اإلييى مينيياء احلديييدة ومطاريهييا املدين 

والع�سكري .
كانييت معركيية احلديييدة بحييق عنوانييا لت�سييدي 
اهل االأر�ييض لعدوان خارجي مدجييج باأ�سلحة فتاكة 
ويدعمييه طران متوا�سييل مل تتوقف حمم نرانه عن 

البلييد فيدمر كل �سيييء فيها لكن مل ي�ستطييع العدوان 
رغم �سطوته وجربوته اأن ينال من عزمية املجاهدين 
املدافعييني عيين اأر�سهم وهم الذين ظييل عدوهم يتفنن 
يف حماوالت االعتييداء عليهم بهدف ك�سرهم وحتقيق 
انت�سييار يدعييم الييروح املعنوييية املنهييارة جلنييوده 
املهزومييني وميين خلفهم قطيياع كبر من اهييل بلدانهم 
والييراأي العييام ب�سييكل وا�سييع يف العديييد ميين الدول 
امل�ساركة يف العدوان اأو املوؤيدة له التي يعمل االعالم 
املييزور للحقائق امل�سلل للنا�ييض على ت�سويرها بغر 
حقيقتها على االر�ض لكن هيهات وقريبا جدا تنك�سف 

احلقيقة ويخ�سر الكاذبون .
معركيية احلديدة اأراد العدو بهييا ك�سب ن�سر علي 
االأر�ييض اأو علي االقل اال�ستفادة ميين االآلة االإعالمية 
ال�سخميية التييي تريييد ت�سوييير املوقييف وكاأنييه ن�سر 
�ساحق يغطي علي اخليبات املتتالية جلنود التحالف 
والهزائييم التي جترعوها لي�ض فقط يف ميدي وحر�ض 
وتعز واجلوف و�سواهييا من جبهات ال�سمود اليمني 
وامن��ا حتي يف جيزان وع�س��ر ونقاط متركز اجلي�س 
ال�سعييودي ومرتزقتييه يف احلييدود التييي هييرب منهييا 
جنييود ال �سعييود و �ساهييد العييامل مواقييع �سعودييية 
ت�سقييط يف اأيييدي اجلي�ييض اليمنييي ناهيك عيين النقلة 
النوعييية الأهييل اليمن يف حربهييم مع الغييزاة املتمثلة 
يف ال�سواريييخ البالي�ستييية التييي �سربييت عا�سمة ال 

�سعييود واعلنت اأن مدن اخري ميين عوا�سم العدوان 
لي�سييت يف ماأمن وخا�سيية اأبوظبي ودبييي االأمر الذي 
اخيياف الكثرييين ويف نف�ييض الوقييت جعييل الكثر من 
املراقبييني يراجعييون عن ت�سكيكهم يف مقييدرة القوة 

اإنفيياذ تهديداتهييا وقييد  اليمنييية علييي  ال�ساروخييية 
اهتمت اجلهات املعنييية باالأمر ملعرفتها بحجم القوة 
ال�ساروخية اليمنييية ومعرفتهم مبقدار ال�سرر الذي 
ميكن اأن يلحق باالإمارات واأ�سواقها وخ�سو�سا دبي 

كمركز جتيياري كبر وهام يف عموم املنطقة لذا تولت 
االمييارات كييرب االأمر وقييادت الهجوم علييي احلديدة 
متوهميية انهييا �ستحقييق ن�سرا ي�سييرف االأنظييار عن 
حجم امل�سيياكل التي يعي�سها �سعييب االمارات ب�سبب 
�سق��وط قتلي من اأبنائه يف اليمن ، وتوقع الكل وحتي 
اخلييرباء يف مراكز الدرا�سييات املتخ�س�سة اأن يحقق 
التحالييف بقواته علي االأر�ض امل�سنودة بغطاء جوي 
كثيف امل�ستفيدة من اأجهزة خمابرات عربية وغربية 
ومب�ساركة مف�سوحة من العدو ال�سهيوين توقع الكل 
اأن يحقييق هييذا احللييف ن�سييرا �سريعا بحكييم طبيعة 
املنطقيية املنب�سطيية وت�ساري�سهييا ال�سهليية املفتوحة 
التييي جتعل من حترك اآليات العييدوان وجنوده اأمرا 
مي�سورا لكن ابطييال اليمن واأبناءه اال�ساو�ض ك�سروا 
التوقعييات وابطلييوا النظريييات التييي ظن الييكل انها 
�ست�سود واأنهم �سيندحرون و دمروا البارجة احلربية 
واوقع��وا القتل يف �سف��وف ال�سب��اط الكبار خمتلفي 
اجلن�سيييات الذييين اجتمعييوا علييي حرب اهييل اليمن 
وتلت ذلك العديد ميين ال�سربات النوعية للمجاهدين 
التييي احالييت مدرعات العييدوان و�سباطييه اإلى رماد 
وكانت هييذه احدى مالمييح لكن االنت�سييار االآتي ويف 
امليدان تغييرت املعادالت بفعل اميان و�سمود وقوة 
الرجال الذين هم حقييا رجال اهلل يف �ساحة الدفاع عن 

االر�ض والعر�ض

واقع امليدان يـ�ـشف زيف أضخں آالت التضليل اإلعالمي .. احلديدة تغير القواعد وتـ�سر التوقعات

يف خ�سييم ان�سغييال العييامل باخلالفييات الكييربى لييالإدارة 
التهديييد  العييامل �سييواء  العديييد ميين دول  االأمريكييية مييع 
االأمريكييي مبنع اإيران ميين ت�سدير نفطها اإلييى الرد االيراين 
القييوي جييدا واملفزع يف نف�ييض الوقت الذي جيياء على ل�سان 
الرئي�ييض روحيياين ومن اأوروبا بيياأن اإيران �ستمنييع االآخرين 

يف املنطقيية ميين ت�سدير برولهم ان مت منعهييا ، و�سوال اإلى 
تفجر النزاعات مع امريكا حول التجارة العاملية مع اأوروبا 
وال�سييني اإلييى اأن ن�سل اإلييى ت�سريب الفكييرة املجنونة التي 
راودت الرئي�ييض املجنون بغزو فنزويييال. اقول مع ان�سغال 
النا�ييض - غالييب النا�ييض - بهييذا ال�سخييب االأمريكييي فييان 

هنيياك معركة �سر�سيية ظلت رحاها تدور علييي �ساحل البحر 
االحميير بني قوي العدوان يف التحالييف ال�سعودي االأمريكي 
االإ�سرائيلييي الذى ي�سن حربه على اليميين مب�ساركة العديد 
ميين الدول املعروفة باإجرامها الفظيييع على اكرث من �سعيد 
والعمييل املكثييف الأجهزة ا�ستخبييارات عاملية كييربى بهدف 
ك�سيير اإرادة ال�سعييب اليمنييي املظلييوم وحتقيييق ن�سر ولو 
�سكلييي يبي�ض وجه املعتدين وعلييى راأ�سهم املحمدين - بن 

�سلمان وبن زايد -
يف هييذا الوقييت حتيياول امريكا �سييرف انظييار النا�ض عن 
جرائييم حلفائها يف اليمن ولكيين هيهات فقد �سطر اأبناء اليمن 
اعظم املالحم وهم لي�ض فقط مينعون تقدم القوات املعتدية 
وامنا يحققون انت�سارات على جحافل الغزاة وي�ستدرجون 
جنييود العدوان ويوقعونهم يف م�سائييد فيقطعون او�سالهم 
ومينعييون ات�سالهييم ببع�سهم ويقذفون حمييم نرانهم على 
حميياوالت عدوهم النفاذ اإليهم من البحر واأثناء ذلك يتذوق 
املعتدون اخليبات املتوا�سلة وهم يعلنون ا�ستيالءهم على 

مطار احلديدة ويت�سح كذبهم وزيف اعالمهم .
اأرادت امريييكا باختيارهييا وقت افتعييال االزمات الكربى 
مييع اإيران وال�سني واأوروبا وجرانهييا يف امريكا الالتينية، 
اأن تغطييي علييي هزائم حلفائهييا يف اليميين ككل ويف احلديدة 
ومعركيية ال�ساحل الغربي على وجييه التحديد لكن ال�سعوب 
ا�سبحييت واعية ب�سكل كبر وليين تنطلي عليها بعد االن اي 

ادعاءات.

أمريكا جتتهد لصرف أنظار العالں عن خيبة حلفائها في احلديدة

ي�سيير عربييان اخلليييج علييى ق�سيير نظرهييم 
واإبييراز عقولهييم املحجميية ي اإن وجييدت اأ�سيياًل 
ي املوؤطييرة يف فكييرة واحييدة تكييون كمييا جييرت 
العييادة منف�سلة عن الواقع، طبعيياً هذه نتيجة 
طبيعية كونهييم اأدوات تقدم لهم اخلطط ولي�ض 
عليهم اإال االإذعان والتنفيييذ، اأما النتائج فتكون 
يف خميلتهييم يحلمون بها مييع اأ�سيادهم لت�سقطها 

احلقائق تباعاً.
وهييذه حييال »حتالييف« العييدوان ال�سعودي 
على اليميين »يطبل ويزمر« يف اأي معركة يختار 
بدايتهييا، ثييم يبييداأ باخلفييوت حتييت ديباجييات 
مكررة يقدمها للت�سر على خ�ساراته الع�سكرية 
لي�ييض اإال، رغييم اأنهييا ماثليية للعيييان، فاالإيقيياف 
املوؤقت للعمليييات الع�سكرية يف مدينة احلديدة 
كمييا اأعلنت االإمارات، يثبت ومبييا ال يدع جمااًل 
لل�سييك حال ال�سعييف واالنهزام التييي ي�سعر بها 
العييدوان والأن ميين ال�سعوبيية مبييكان االإقييرار 
املبا�سيير بذلييك كمييا يف كل مييرة فاالأميير يحتيياج 
لذريعة تكييون جاهزة وهي هنييا ذريعة اإف�ساح 
املجييال اأمام جهييود مبعوث االأمييم املتحدة اإلى 
اليميين مارتيين غريفيييث لت�سهيييل عملييية ت�سليم 
حركيية »اأن�سييار اهلل« ميناء احلديييدة، من دون 

�سروط«، من باب ال�سحك على اللحى طبعاً.
مييا اأجنييز ميدانييياً ميين قبييل القييوى اليمنية 
وال�سدميية التييي تلقاها العييدوان واالنك�سارات 
التييي حلقييت به، قاد لهييذه اخلطييوة االإماراتية 
غيير املفاجئة اأ�سا�سيياً فكل �سيييء وا�سح ، فهي 
تاأتييي حفظيياً مليياء الوجييه وال�سيمييا اأن جميييع 
اخليارات لي�ست يف يد العدوان، وما هو مطروح 
اأو �سيطييرح يف اإطار العملية ال�سيا�سية التي هي 
املرحليية الالحقة حتميياً والتي يحيياول غريفيث 
اإجنازهييا ليين تاأتي ثميياره كمييا كان مقييررًا منذ 
بداية العدوان ال�سعودي على اليمن 2015، اأي 
ة،  اإن العييدوان كمييا كان دائماً اأمام خيييارات ُمرهّ
فاالعييراف بالف�سييل مرهّ كمييا قلنا واللجييوء اإلى 

املفاو�سات هكذا وبطريقة مبا�سرة اأَمرهّ وال�سيما 
اأن الطرف املقابل هو »اأن�سار اهلل« وهنا الطامة 
لدول العييدوان ومع اكتمال ال�سورة، نفهم هذه 
اخلطييوة ونتبني منها اأن حتالف العدوان ُح�سر 
يف الزاوييية ويريد اأي طريقيية لتغطية خ�ساراته 

وطم�ض احلقائق امليدانية.
عن غر ق�سد اعرفت االإمارات بهذا االإعالن 
باالنت�سييارات اليمنييية املحققيية حيييث ال جمال 
لدح�سهييا اأو تالفيهييا واإن كان هييذا املق�سييد من 

النوايا االإماراتية.
ال نييدري رمبييا ميين �سييوء حييظ »حتالييف« 
العييدوان اأنهم مل ي�ستقييروؤوا التاريخ جيدًا ومل 
ت�سعفهييم درو�ييض اجلغرافيا، فال هييم ا�ستفادوا 
ممن قبلهم اأتى وغزا اليمن وخرج منها ذلياًل اأو 
دفن يف اأرا�سيها املعروفيية باأنها مقربة للغزاة، 
وال هييم اأخييذوا باحل�سبان الت�ساري�ييض اليمنية 
الع�سية على اجلميييع اإال على اأبنائها.. اأياً يكن 
فقييد هييزم العييدوان وم�سغلييوه، والهزمية هنا 
لي�ست فقط لالإمارات اأو ال�سعودية بل لالأمريكي 
واأتباعييه اأي هزمية حمور متكامل، واالأكيد اأنها 
هزمييية لي�سييت فقط �سميين احلييدود اليمنية بل 
متتد لتطال املحور ذاته يف املنطقة ككل كنتيجة 
حتمييية لوحييدة اجلبهييات ووحييدة امل�سييروع 
الغربييي االإرهابي مقابل وحييدة م�سروع العمل 
العييدو  واأرعييب  وردع  �سمييد  الييذي  املقيياوم 
وي�ستكمييل معييادالت االنت�سييار لتكر�ييض كفعييل 

منجز وواقع.
نعييود لنوؤكييد اأن العييدوان ال�سعييودي دميير 
اليميين واأحييل بييه الويييالت ونهب ثرواتييه وكل 
ذلييك اأ�سر بييكل تاأكيييد باالقت�سيياد اليمني الذي 
يحتاج �سنوات لتقوميييه، ولكن لن نغفل حقيقة 
اأن ال اأمييوال النفييط وال اأ�سلحة احلقييد والدمار 
نالييت ميين حفاة اليميين، وال نغايل القييول: اإن ما 
جرى يف اليمن �ستكييون تبعاته قا�سية جدًا على 

ال�سعودية ودول »حتالفها«.

العدوان املهزوں واليمن املنتصر

هبا علي أحمد:

اإيران من تقف اإلى جانب احلوثيني .. اإيران من تزودهم باملال وال�سالح.. بينما 
هييم يعرفون انه ال ي�سييل اإلى ال�سعب اليمني اي  �سفينة اإال وقد تعر�ست للتفتي�ض 
من قبلهم يختلقون االكاذيب واملربرات ويفرون علينا بان اإيران تقف اإلى جانبنا 
وهييي من تزودنييا باملييال وبال�سواريخ كل ذلك الكييذب واالفييراء وكل تلك الهالة 
االعالمييية امنييا هي الإيهام امل�ساهد انهييم يواجهون اإيران واحلقيقيية انها للتغطية 
علييى هزائمهم امام ثلة من املجاهدين اليمنيني املوؤمنييني متنا�سني انه لوافر�سنا 
اذا كانييت اإيييران تقييف اإلى جانبنا فييان حتالف عدوانهييم الغا�سم تقييوده اكرث من 
ع�سرييين دولة علييى را�سهييا امريييكا وا�سرائيييل وبريطانيييا وفرن�سييا وال�سعودية 
واالإمييارات وم�سيير وال�سييودان الييخ ومنذ متييى ا�سبح لكييم احلييق يف ان جتلبوا 
اجليو�ييض من خمتلف بقاع العامل وان تتحالفييوا وتتكالبوا على �سعب م�ست�سعف 
ولي�ض لهذا ال�سعب احلق ان يتحالف مع احد وال يحق الأحد ان يتحالف معه على 

اأي ا�سا�ض تبنون ..مالكم كيف حتكمون.
 نحيين هنييا  ننا�سد جميع الييدول العربييية واال�سالمية بالتحالييف والوقوف اإلى 
جانييب ال�سعب اليمني ومظلوميته التي مل ي�سهدها التاريخ لقد تاأخر الكثر يف هذا 
العامل عن ن�سرتنا وتخاذل و�سكت الكثر من النا �ض يف هذا العامل امام مايح�سل 
ميين عدوان غا�سم على ابناء ال�سعب اليمني املظلييوم ملا يقارب االأربع �سنوات من 
جرائم حرب وابادة جماعية بحق االطفال والن�ساء وال�سيوخ عدوان وح�سي بكل 
مييا تعنيه كلمة عييدوان ومظلومية لي�ض لها مثيل ب�سهييادة �سيد املجاهدين �سماحة 
ال�سيييد ح�سيين ن�سر اهلل يييوم ان قال مظلومييية ال�سعب اليمني جتيياوزت مظلومية 
ال�سعييب الفل�سطينييي وفعال مل يبِق هييذا العدوان على �سيييء اال وا�ستهدفه يف هذا 
ال�سعييب فا�ستهييدف  امل�ساجييد واملدار�ييض التعليمييية وامل�ست�سفيييات واالت�ساالت 

وا�ستهدف اال�سييواق ال�سعبية واالعرا�ض و�ساالت العزاء وقطع 
الطرقات ودمر اجل�سور والكباري وكل ماله �سلة ويتعلق بالبنية 
التحتييية ب�سييكل عام حتى و�سل بييه احلال اإلى ا�ستهييداف املقابر 

التي مل ت�سلم من غاراته اله�سترية واجلنونية.. 
ونحيين يف العام الرابييع وامام مراأى وم�سمييع العامل يف مواجهة 

هييذا العييدوان الغا�سييم والغيير مييربر.. وال احد يف هييذا العييامل ا�ستنكر ونييدد بهذا 
العييدوان املجييرم وهذه املجازر الب�سعة وال احد وقف اإلييى جانب مظلومية ال�سعب 
اليمنييي اال اهلل و�سيييد املجاهدين االمني العام حلييزب اهلل �سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر 
اهلل  وبع�ييض االخييوة  العراقيني حفظهم اهلل ورعاهم  وكتب اجرهم وكل من تعاطف 
ووقف اإلى جانب مظلومية ابناء ال�سعب اليمني ونحن ال نعول على احد وال نراهن 
علييى احييد يف هذا العييامل اال اهلل ..  يكفينييا ان اهلل يقف اإلى جانبنا وهييو من يحيطنا 
برعايتييه هو من يفييرغ علينا ال�سرب وهومن  يوؤيدنا بالن�سيير ولذلك ملا دعا نوح ربه 
))اأين مغلييوب فانت�سيير(( مل يخطر بباله ان اهلل �سيغييرق الب�سرية الأجله وان �سكان 
العييامل �سيفنييون اإال هو ومن معه يف ال�سفينة رهاننا على من رعى وحر�ض وايد فتية 
يف الكهييف على مدى ثالث مئة عام ون�سرهم هذا وهم كانوا رقودا فكيف له �سبحانه 
ان ين�سييى رجيياال ي�سارعون اإلييى ميادين اجلهاد وهم حفاة حا�سييا وكال وهو يقول ) 
ولين�سرن اهلل من ين�سره( بالن�سبة لنا يف ال�سعب اليمني فنحن ما�سون يف مواجهة 
هذا العدوان حتى ولو مل يقف اإلى جانبنا احد والنقول لهم اال ما قاله �سيدنا وقائدنا 
ابييو جربيييل )واهلل الن نتحول اإلييى ذرات تبعرث يف الهواء ا�سييرف اإلينا واحب الينا 
ميين ان ن�ست�سلييم لكل اولئييك الطواغيت املجرمني املف�سدييين يف االر�ض( وكل رهاننا 
على من قاله اهلل لنبيه مو�سى واخيه هارون )التخافا انني معكما ا�سمع وارى ( ..

 #العام_البالي�ستي 
#ال_للغزو_واالحتالل

�ـذبة إيران وحقيقة العدوان املتعدد اجلنسيات
؟بقلـم/جـمـال المـرانـي
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمييد هلل رب العاملني، و�سلييوات اهلل و�سالمه على عبده ور�سوله 
وخييامت اأنبيائه حممييد وعلى اآله الطاهرين، ور�سييي اهلل عن اأ�سحابه 

املنتجبني وعن �سائر عباد اهلل ال�ساحلني واملجاهدين.
 بعييوٍن ميين اهلل تعالييى وتاأييييد، ورعاييية وتوفيٍق يخو�ييض اأحرار 

واأبطييال �سعبنييا العزيز معركيية الكرامة يف 
ال�ساحييل الغربي وي�ستب�سلييون يف الت�سدي 
للمعتدين الغزاة الذين جلبهم خادم اأمريكا 
الو�سيييع املجييرم النظام االإماراتييي لتنفيذ 
مهمتييه القذرة االإجرامييية يف االعتداء على 
املييدن والقرى يف تهامة اليمن، تهامة الوفاء 
وال�سمييود، تهامة االإباء والعييزة، وييوؤدي 
اجلي�ييض والليجييان واأحييرار القبائييل دورًا 
فاعيياًل مبعونيية اهلل تعالييى يف تدميير قييوة 

العدوهّ التي اأتى بها �سعياً الحتالل مناطق ال�ساحل الغربي.
 وهييذه املعركيية هييي معركيية كل ال�سعييب اليمنييي، فييكل ال�سرفاء 
واالأحرار يف هذا البلد اإلى جانب االهتمام بكل جبهات وحماور القتال 
االأخييرى �سي�سهمييون اأي�سيياً يف الت�سدي للغييزاة املجرمييني املعتدين 

مغت�سبي الن�سيياء واالأطفال وقتلة االأبرياء 
يف ال�ساحييل الغربييي، ومهما اختلييق العدوهّ 
من االأكاذيييب واالدعيياءات الفارغة لتربير 
غزوه وعدوانييه على ال�ساحييل الغربي فاإن 
ميين الوا�سح اأن الهييدف الرئي�سي هو نف�سه 
الهدف من العدوان على �سعبنا منذ البداية 
لل�سعي لل�سيطرة على الييمن اأر�ساً واإن�ساناً 

ويف املقدمة اجلزر واملوانئ وال�ساحل.
وقد جتلهّى بو�سوح بعييد رف�سه ملبادرة 

املبعييوث االأممييي التييي تف�سييح ب�سييكل كامييل ذرائعييه الواهية وغر 
يية اأنييه اإمنا ي�سعى برعاييية واإ�سراف اأمريكييي وبريطاين لتحقيق  املحقهّ
الرغبات واالآمال ال�سهيونية واالأمريكية جتاه البحر االأحمر وموانئه 

و�ساحلييه، وبهييدف ال�سعييي اأي�سيياً الإحلاق 
ل�سعبنييا  واحل�سييار  ال�سييرر  ميين  املزيييد 

العزيز.
 ويف مقابييل ا�ستمرار العييدوهّ يف الت�سعيد 
و�سعيه جللب املزيد من مرتيزقته املنافقني 
واملجرمييني من �سذاذ االآفيياق ومن اخليونة 
الرخي�سني فاإين اأدعو اأبطال و�سرفاء الييمن 
من �سبابها البوا�سل االأعزاء اإلى اال�ستمرار 
يف التعزيييزات اإلى ال�ساحل الغربي، واأُ�سيد 

بالييدور املتميييز للقبائييل الوفييية يف التح�سيد والتعزيييز لدعم اجلي�ض 
والِلهّجييان يف هييذه املعركة الكييربى التي يذود فيها �سعبنييا العزيز عن 
عر�سه واأر�سه وحرييته وكرامته وييتقرب اإلى اهلل تعالى بذلك جهادًا 

يف �سبيله يف مواجهة عبيد اأمريكا وخدام اإ�سرائيل ال�ساعني اإلى اإركاع 
�سعييوب املنطقيية الأمريييكا كمييا فعلوا هييم، وياأبييى اهلل تعالييى ل�سعب 
ء  اليميين اأن يقبل بالذلة والعبودية للطاغييوت امل�ستكرب وعبيده االأذالهّ
ُة َوِلَر�ُسوِلِه  ِ اْلِعييَزهّ هّ ف�سعبنييا عزيز بعييزة االإميان قال اهلل تعالييى: }َوهلِلَ
َوِلْلُموؤِْمِننَي{املنافقييون8،  وقييال تعالييى: }اَلهِّذيييَن اآَمُنييوْا ُيَقاِتُلوَن يِف 
ِ َواَلهِّذيييَن َكَفُروْا ُيَقاِتُلوَن يِف �َسِبيِل  �َسِبيِل اهللهّ
ْيَطاِن اإَِنهّ َكْيَد  اُغوِت َفَقاِتُلييوْا اأَْوِلَياء ال�َسهّ الَطهّ

ِعيفاً {الن�ساء76. ْيَطاِن َكاَن �سَ ال�َسهّ
الغييزاة  ف�سييل  بو�سييوح  جتلييى   لقييد 
باإمكانهييم  اأن  توهمييوا  الذييين  املعتدييين 
ح�سييم هييذه املعركيية بييني ليليية و�سحاها 
واإحكام ال�سيطرة بكل ب�ساطة على مناطق 
ال�ساحل نا�سني اأن لهييم منذ بداية املعركة 
يف جهة باب املندب اإلى اخلوخة 32 �سهرًا 
واأن املعركيية بعد ذلك هييي اأ�سعب عليهم بكثيير واأق�سى من كل ما قد 
م�سييى واليييوم اأ�سبحييوا يف ورطة رهيبيية وم�ستنقع كبيير يتكبدون 
ًا ل�سربهم والتنكيل بهم  فيييه اخل�سائير امل�ستمييرة، وامليدان مالئم جييدهّ

وا�ستنزافهم واإحلاق اخل�سائير الهائلة بهم باإذن اهلل تعالى.
كما باتوا مف�سوحني هم َوَمْن َخْلَفُهْم من 
االأمريكان وال�سهاينة لفظيع ما ييرتكبونه 
ميين اجلرائم ومييا ت�سببييوا به ميين ماأ�ساة 
ل املظلومني يف  يية للمواطنييني العييزهّ اإن�سانيهّ
مييدن تهاميية، واإننييا ليين نتوانى بيياإذن اهلل 
يف الت�سييدي الأولئييك الغييزاة املجرمييني، 
اأبطييال  طليعتييه  ويف  العزييييز  و�سعبنييا 
واأحييرار تهامة الوفاء  معتمييد على اهلل يف 
معركتييه هذه وكفييى باهلل ولييياً وكفى باهلل 
ْرُكْم  َ َين�سُ ييُروا اهلَلهّ ن َتن�سُ َهييا اَلهِّذيَن اآَمُنوا اإِ ن�سييرًا، قال تعالى: }َيا اأَُيهّ
ُ َفاَل َغاِلَب  ْرُكُم اهللهّ ْقَداَمُكْم {حممد7، وقال تعالييى: }اإِن َين�سُ ييْت اأَ َوُيَثِبهّ
ْثِل َما ُعوِقَب  لكييم {اآل عمران160،وقييال تعالى: }َذِلَك َوَمْن َعاَقييَب مِبِ

ُ {احلج60. ُه اهلَلهّ َرَنهّ ِبِه ُثَمهّ ُبِغَي َعَلْيِه َلَين�سُ
وال يفوتنا اأن نتوجييه بال�سكر والتقدير 
لكل االأحرار وال�سرفاء الذين ت�سامنوا مع 

�سعبنا ميين بلييدان متعددة يف 
العربييية  منطقتنييا 

ملنييا  عا و
مييي  �سال الإ ا
ب�سيييد  بييدءًا 
ميية  و ملقا ا
واجلهيياد �سييادق الوعد ورجييل الوفاء 

ورفيييع  القييدر  عظيييم  وال�سهاميية 
املنزليية: �سماحة االأمني العام حلزب 
اهلل ال�سيد ح�سيين ن�سر اهلل حفظه اهلل 

واأعييال مقامه وبي�ييض وجهه يوم تبي�ض وجييوه وت�سود وجوه، وغر 
ييز يف ت�سامنه مع �سعييب اليمن فهييو حفظه اهلل  غريييب منييه هييذا التميهّ
يية واالإ�سالمييية وجنم م�سيء  جت�سيد حييي للمبييادئ والقيم االإن�سانيهّ
يف �سميياء مكارم االأخالق، وهو رجل القييول والفعل والكلمة واملوقف، 
وهييو يف مقامييه العييايل مدر�سيية ملهمة لكل اأحييرار العييامل يف اإخال�سه 
و�سدقييه و�سييربه وتوا�سعييه ، ورائد وقائد ومعلهّم لييكل معاين العزة 
واالإبيياء والوفيياء، وموقفييه وموقييف حييزب اهلل حتت قيادتييه منطلق 
ميين تلك املبييادئ والقيم النبيليية يف الوقوف اإلى جانييب امل�ست�سعفني 
ه بال�سكر  ولن ين�سى �سعبنييا العزيز هذه الوقفة ال�سادقة..  كما نتوجهّ
والتقديييير الأحرار واأوفياء العراق الذين اأعلنييوا مواقفهم املت�سامنة 

مع ال�سعب اليمني وكل االأحرار من خمتلف البلدان.
ن�سيياأل اهلل تعالييى الرحميية لل�سهييداء وال�سفيياء لليجرحييى والن�سر 

ل�سعبنا العزيز،،، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

بيان

دعييا ال�سيييد عبدامللييك بييدر الدييين احلوثييي يف بيان له عيين اآخر 
التطورات اأبطال و�سرفاء الييمن من �سبابها البوا�سل اإلى اال�ستمرار 
يف التعزيزات اإلى ال�ساحل الغربي، كون العدوهّ ي�ستمر يف الت�سعيد 
وي�سعييى جللب املزيد من مرتيزقته املنافقييني واملجرمني من �سذاذ 
االآفيياق وميين اخليونة الرخي�سييني، م�سيدا  بالييدور املتميز للقبائل 
الوفية يف التح�سيد والتعزيز لدعم اجلي�ض والِلهّجان يف هذه املعركة 
الكربى التي يذود فيها �سعبنا العزيز عن عر�سه واأر�سه وحرييته 
وكرامتييه وييتقرب اإلييى اهلل تعالى بذلك جهادًا يف �سبيله يف مواجهة 
عبيييد اأمريكا وخدام اإ�سرائيل ال�ساعني اإلييى اإركاع �سعوب املنطقة 
الأمريييكا كمييا فعلوا هييم، وياأبى اهلل تعالييى ل�سعب اليميين اأن يقبل 
ء ف�سعبنا عزيز  بالذلة والعبودية للطاغوت امل�ستكرب وعبيده االأذالهّ
ُة َوِلَر�ُسوِلِه َوِلْلُموؤِْمِننَي{ ِ اْلِعييَزهّ هّ بعييزة االإميان قال اهلل تعالى: }َوهلِلَ

املنافقون8.
وقييال ال�سيد" لقد جتلى بو�سييوح ف�سل الغييزاة املعتدين الذين 
توهمييوا اأن باإمكانهم ح�سم هذه املعركة بني ليلة و�سحاها واإحكام 
ال�سيطرة بكل ب�ساطة على مناطق ال�ساحل نا�سني اأن لهم منذ بداية 
املعركيية يف جهة باب املنييدب اإلى اخلوخة 32 �سهييرًا واأن املعركة 
بعد ذلك هي اأ�سعب عليهم بكثر واأق�سى من كل ما قد م�سى واليوم 
اأ�سبحييوا يف ورطة رهيبة وم�ستنقع كبر يتكبييدون فيه اخل�سائير 
ًا ل�سربهم والتنكيل بهم وا�ستنزافهم  امل�ستمييرة، وامليدان مالئم جدهّ

واإحلاق اخل�سائير الهائلة بهم باإذن اهلل تعالى.
واأو�سييح ال�سيد اأن هذه املعركيية هي معركة كل ال�سعب اليمني، 
فكل ال�سرفاء واالأحرار يف هذا البلد اإلى جانب االهتمام بكل جبهات 
وحميياور القتييال االأخييرى �سي�سهمييون اأي�سيياً يف الت�سييدي للغزاة 
املجرمييني املعتدييين مغت�سبي الن�ساء واالأطفييال وقتلة االأبرياء يف 
ال�ساحييل الغربي، ومهمييا اختلق العدوهّ ميين االأكاذيب واالدعاءات 
الفارغيية لتربييير غييزوه وعدوانييه علييى ال�ساحييل الغربي فيياإن من 
الوا�سييح اأن الهييدف الرئي�سي هييو نف�سه الهدف ميين العدوان على 
�سعبنا منذ البداية لل�سعي لل�سيطرة على الييمن اأر�ساً واإن�ساناً ويف 

املقدمة اجلزر واملوانئ وال�ساحل.
كمييا جتلهّى بو�سييوح بعد رف�سه ملبييادرة املبعييوث االأممي التي 
يية اأنه اإمنا ي�سعى  تف�سييح ب�سكل كامييل ذرائعه الواهية وغر املحقهّ
برعاييية واإ�سييراف اأمريكييي وبريطيياين لتحقيييق الرغبييات واالآمال 
ال�سهيونييية واالأمريكييية جتاه البحيير االأحمر وموانئييه و�ساحله، 
وبهدف ال�سعييي اأي�ساً الإحلاق املزيد من ال�سرر واحل�سار ل�سعبنا 

العزيز.
وتوجييه ال�سيد عبد امللك احلوثييي بال�سكر والتقدير لكل االأحرار 
وال�سرفاء الذين ت�سامنوا مع �سعبنا من بلدان متعددة يف منطقتنا 
العربييية وعاملنييا االإ�سالمي بدءًا ب�سيييد املقاومة واجلهيياد �سادق 
الوعد ورجل الوفاء وال�سهامة عظيم القدر ورفيع املنزلة: �سماحة 
االأمييني العييام حلييزب اهلل ال�سيد ح�سيين ن�سر اهلل حفظييه اهلل واأعال 

مقامه وبي�ض وجهه يوم تبي�ض وجوه وت�سود وجوه.
كمييا توجه ال�سيييد بال�سكيير والتقديير الأحييرار واأوفييياء العراق 
الذين اأعلنييوا مواقفهم املت�سامنة مع ال�سعب اليمني وكل االأحرار 

من خمتلف البلدان.

■ خــــــادم أمريــــــكا الوضيــــــع املجــــــرم النظــــــام اإلماراتــــــي جلــــــب الغزاة 
لتنفيذ مهمته القذرة اإلجرامية في تهامة 

■ اجليــــــش واللجــــــان وأحرار القبائل يؤدون دورًا فاعــــــاًل بعون الله في 
تدمير قوة العدو

■ معركة الكرامة في الساحل الغربي هي معركة كل الشعب اليمني

■ شــــــعبنا العزيز لن يتوانــــــى وفي طليعته أبطــــــال تهامة في التصدي 
للغزاة املجرمني

■ شــــــعبنا ســــــيواجه الغزاة معتمدًا علــــــى الله وكفى باللــــــه وليًا وكفى 

بالله نصيرًا

■ نتوجه بالشكر والتقدير لكل األحرار والشرفاء الذين تضامنوا مع 
شعبنا من بلدان متعددة

■ نتوجــــــه بالشــــــكر والتقدير لـ ســــــيد املقاومــــــة عظيم القــــــدر ورفيع 
املنزلة سماحة السيدحسن نصرالله 

■ شعبنا العزيز لن ينسى الوقفة الصادقة لـ حزب الله وأمينه العام إلى جانبه

ــــــر ألوفيــــــاء العــــــراق الذيــــــن تضامنــــــوا مع   ■ نتوّجــــــه بالشــــــكر والتقديـ
الشعب اليمني وكل أحرار العالم.

■ رفض مبادرة املبعوث األممي يؤكد سعي العدو لتحقيق الرغبات 
الصهيونية واألمريكية جتاه البحراألحمر

■ العدو يسعى برعاية أمريكية وبريطانية إلحلاق املزيد من الضرر 
واحلصار لشعبنا العزيز

■ مقابــــــل اســــــتمرار العدو فــــــي التصعيد أدعــــــو أبطال وشــــــرفاء اليمن 
لالستمرار في التعزيزات لـ الساحل الغربي

■ أشيد بالدور املتميز للقبائل الوفية في التحشيد والتعزيز لدعم 
اجليش واللجان في هذه املعركة الكبرى.

قائد الثورة : يدعو إلى االستمرار في التعزيزات للساحل ويؤكد أن هدف العدوان حتقيق اآلمال الصهيونية جتاه البحر األحمر
< شــــعــــبــــنــــا الــــــعــــــزيــــــز يــــــخــــــوض مـــــعـــــركـــــة الــــــكــــــرامــــــة فـــــــي الــــــســــــاحــــــل الــــــغــــــربــــــي مــــســــتــــبــــســــاًل فـــــــي مــــــواجــــــهــــــة املـــــعـــــتـــــديـــــن والـــــــغـــــــزاة
< خــــــــــــــادم أمـــــــريـــــــكـــــــا الـــــــوضـــــــيـــــــع املـــــــــجـــــــــرم الـــــــنـــــــظـــــــام اإلمـــــــــــــاراتـــــــــــــي جــــــلــــــب الــــــــــغــــــــــزاة لــــتــــنــــفــــيــــذ مـــــهـــــمـــــتـــــه الــــــــــقــــــــــذرة اإلجـــــــــرامـــــــــيـــــــــة فـــــــــي تــــــهــــــامــــــة الــــيــــمــــن
الــــــــــــعــــــــــــدو قــــــــــــــــــــــــوة  تــــــــــــدمــــــــــــيــــــــــــر  فــــــــــــــــــي  الـــــــــــــــلـــــــــــــــه  بـــــــــــــــعـــــــــــــــون  فـــــــــــــــاعـــــــــــــــال  دورًا  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤدون  الــــــــــــقــــــــــــبــــــــــــائــــــــــــل  وأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار  والــــــــــــــــلــــــــــــــــجــــــــــــــــان  اجلـــــــــــــــيـــــــــــــــش   >

نـــــــــــــــــــــص بـــــــــــــــــيـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــــــــــام لـــــــــــلـــــــــــســـــــــــيـــــــــــد عــــــــــــــبــــــــــــــد املـــــــــــــــــلـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــن احلــــــــــــــوثــــــــــــــي

نـــــــــــــــــص بــــــــــــــيــــــــــــــان هــــــــــــــــــــــام لـــــــــلـــــــــســـــــــيـــــــــد عـــــــــــبـــــــــــد املــــــــــــــلــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــديـــــــــــــــــن احلـــــــــــوثـــــــــــي

عبدامللك بدرالدين احلوثي
�سيييييوال/ 1439هي

نــــصــــرالــــلــــه  حــــــســــــن  الــــــســــــيــــــد   ■
اإلنسانّية  للمبادئ  حي  جتسيد 
واإلســــالمــــيــــة وجنـــــم مـــضـــيء فــي 

سماء مكارم األخالق

■ الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه رجــل 
القول والفعل واملوقف، ومدرسة 
مــلــهــمــة لـــكـــل أحــــــــرار الـــعـــالـــم فــي 

إخالصه وصدقه 

■  موقف السيد حسن نصرالله 
و  حـــزب الــلــه مــنــطــلــق مـــن القيم 
الــنــبــيــلــة فـــي الـــوقـــوف إلــــى جــانــب 

املستضعفن

مـــــــقـــــــتـــــــطـــــــفـــــــات مـــــــــــــن بـــــــــــيـــــــــــان الـــــــــســـــــــيـــــــــد الــــــــــقــــــــــائــــــــــد عـــــــــبـــــــــداملـــــــــلـــــــــك بـــــــــــــدرالـــــــــــــديـــــــــــــن احلـــــــــــوثـــــــــــي:
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كيف كانت بداية انطالقة الصرخة ؟ : 
يقييول ال�سيييد عبدامللييك بدر الدييين احلوثييي يف خطابه 

مبنا�سبة ال�سرخة :
يف اجلمعيية االأخرة من �سهر �سوال ُهتييف بهذا ال�سعار 
ابتييداًء يف م�ساجييد حميييدودة ، وفيمييا قبييل هييذا اليييوم يف 
حما�سييرة يوم اخلمي�ييض اأعيليييين  ال�سيد ال�سهيييد القائد / 
ح�سييني بييدر الدين احلوثييي )ر�سوان اهلل عليييه ( انطالقة 
هييذا امل�سييروع القراآين مبا فيه من مواقييف ، بدايتها واأولها 
وعلييى راأ�سها هذا ال�سعار املهييم ، �سعار الرباءة من اأعداء 
االإ�سالم واالأمة ، من اأعييداء االإن�سانية والب�سرية ) اأمريكا 

واإ�سرائيل ( هذا ال�سعار املعروف :

اهلل أكبر – املوت ألمريكا / املوت إلسرائيل / اللعنة على اليهود – النصر لإلسـالم
ويف حما�سرتييه ال�سهرة املعنونيية ) بال�سرخة يف وجه 
امل�ستكربييين ( اأعلييين هييذا املوقييف ليكون بدايًة  النطالقية 
م�سييروع قراأنيييًي تنويري بنيياء عظيم ، يخيييرج االأميية من 
حياليية الغفلة ، ومن حالة ال�سمييت وال�سكوت ، ومن حالة 
التدجييني واخلنييوع واخل�سييوع الأعدائهييا اإلييى املوقييف ، 
اإلييى اأن تتحرك عملييياً وبجد كما ينبغي لها اأن تكيون جتياه 

االأخطيار الكربى التي تتهددها يف كل �سيئ.

 قائد الثورة: انطلق الشعار من واقع املعاناة
يقييول ال�سيييد عبدامللييك بدرالدين احلوثييي "لقد انطلق 
هييذا امل�سروع القراآين ميين واقٍع معروف )واقييع املعاناة( 
فهو م�سروع اأ�سيل، مل ياأت كرف فكري، اأو عمل هام�سي، 
اأو خطييوة لي�ض هنيياك حاجة اإليهييا "ال"، انطلق يف مرحلٍة 
االأميية بحاجة اإلييى موقف، ال بد للنا�ض ميين موقف، البديل 
عن املوقف ما هو؟ حالة الالموقف، التي تعني اال�ست�سالم، 
تعنييي ال�سمييت، تعني اخل�سييوع، تعني اأن نييرك املجال 

ل�سالييح االأعييداء ليعملييوا هم كل مييا ي�سيياوؤون ويريدون، 
يعني اإفييراغ ال�ساحة من اأي م�سييروٍع يناه�ض موؤامراتهم 

ومكائدهم وهذا بال�سبط هو ما يريدونه. 
هييم اأرادوا لنييا كاأمييٍة م�سلميية اأن يكييون واقعنييا هكذا، 
واقعاً فارغاً من اأي م�سروع يناه�سهم ويناه�ض مكائدهم، 
اأرادوا ل�ساحتنييا العربييية، ل�ساحتنييا االإ�سالمييية اأن تكون 

واخل�سييوع،  واال�ست�سييالم،  ال�سمييت،  ي�سودهييا  �ساحييًة 
واأرادوا لنييا كاأمييٍة م�سلميية - وهي اأمة كبييرة جدًا، مئات 
املاليييني ميين امل�سلمييني - اأن نكييون قطيًعييا كاحليوانييات، 
يقتلييون منا، وي�ستعبدون، وياأ�سييرون، وي�سفكون الدماء، 
وميييررون املوؤامييرات تلييو املوؤامييرات، ويفعلييون بنييا ما 
ي�سيياوؤون ويريدون وهم مطمئنييون كل االطمئنان اأنهم لن 

ُيَقاَبلوا مبوقف، واأن حالة ال�سمت واال�ست�سالم وال�سكوت 
والتدجييني ل�ساحلهييم �ستبقى هي احلاليية القائمة يف واقع 

االأمة، وامل�سيطرة على االأمة، واملتغلبة يف واقع االأمة. 
ولهذا كان هذا امل�سروع القييراآين مهًما، و�سرورًيا بحكم 
الواقييع، بحكم الظروف، بحكم االأخطار، بحكم التحديات، 
و�سرورًيييا ميين منطلييق القيم واملبييادئ التي ننتمييي اإليها 
كم�سلمني، اأن ديننا ال ي�سمح لنا - حتى لو ر�سينا الأنف�سنا 
- اأن نعي�ييض حاليية الييذل، وحاليية القهيير، وحاليية الهوان، 
وحاليية اال�ست�سييالم، وفتحنا املجييال الأعدائنييا! وقلنا لهم 
تف�سلوا، فافعلوا بنييا ما �سئتم! اقتلوا من �سئتم! واأْ�ِسروا 
ميين �سئتم! واهتكوا االأعرا�ض! ودمييروا البلدان! وانهبوا 
الييرثوات واملقييدرات كل هييذا لكييم! ليين يعفينييا ذلييك ميين 
امل�سوؤولييية اأمييام اهلل، �سُنحا�سب وُن�سيياأل الأن موقًفا كهذا ي 
موقييف قائم على اأ�سا�ض اال�ست�سييالم واخلنوع واخل�سوع 
ل�سالح اأعداء االإن�سانية والب�سرية ي موقف كهذا هو موقف 
ال ين�سجم باأي حاٍل من االأحوال مع مبادئ االإ�سالم وقيمه، 
مييع توجيهييات اهلل وتعليماتييه واأوامره املهميية والعظيمة 

واملقد�سة يف كتابه الكرمي. 
لذلك ميين واقع الظروف التي تعي�سهييا االأمة، وهي اأمة 
اأبناوؤها كب�سر لهم اإح�سا�ض، لهم معاناة، لهم واقع موؤ�سف، 
يفر�ييض عليهم اأن يتحركوا. احلاليية االإن�سانية، االإح�سا�ض 
ا�ستبيحييت،  والتييي  ُهييِدرت  التييي  االإن�سانييية  بالكراميية، 
االإح�سا�ض بالذل والهوان، االإح�سا�ض باال�ستهداف املمنهج 
وال�سامييل يفر�ض علينا من واقع ح�سنا االإن�ساين اأن ال نقبل 
بذلييك، واأن ال ن�سمت جتاه ذلييك، واأن ال نخ�سع اإزاء ذلك، 
وكذلييك موقفنييا الديني، انتماوؤنييا الديني، قيمنييا الدينية، 

اأخالقنا الدينية، ويف مقدمتها العزة. 
من اأهييم االأخالق يف االإ�سييالم والقيييم االأ�سيلة واملهمة 
التييي يجييب اأن حتافييظ عليهييا االأميية هييي: )العييزة( اهلل 

�سبحانه وتعالى قال يف كتابه الكرمي واملجيد: 
�سبحانييه  اهلل  َوِلْلُموؤِْمِنيينَي{،  َوِلَر�ُسوِلييِه  ُة  اْلِعييَزهّ  ِ هّ }َوهلِلَ
وتعالييى وهييو العزيز يريد لعباده اأن يكونييوا اأعزاء، اأراد 
م بنييي اآدم واأراد لهم  لهييم اأي�ًسييا اأن يعي�سوا بكراميية، وكرهّ
الكراميية، وعاملهم بكرامة، وقدم اإليهم حتى دينه بكرامة، 
وقييدم تعليماته واإر�ساداته وتوجيهاته لهم بكرامة، وفيما 

يحقق لهم الكرامة يف الدنيا واالآخرة.

ٍة{ وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقَوّ  انطلق الشعار من منطلق }َوَأِعُدّ
بالعييودة اإلييى مقابليية ال�سيد ح�سييني - ر�سييوان اهلل عليه 
- مييع قنيياة )اأبييو ظبييي( جند اأنييه اأوجييز احلديث عيين هذا 
امل�سيروع ودوافعه وعن اخلطوة العملية املتمثلة يف ال�سعار 

واملقاطعة بقوله: 
"يييا اأخييي نحيين معروفييون ميين �سنتييني ون�سييف عملنا 
يتمثييل يف تذكيير النا�ييض بكتيياب اهلل اأمييام الهجميية الرهيبيية 
من اأمريييكا واإ�سيرائيييل �سد االإ�سييالم وامل�سلمييني. امل�سلمون 
وا َلُهْم َما  عليهييم م�سوؤولية كبرة اأمييام اهلل، اهلل يقول: }َواأَِعُدهّ
ٍة{ ويقول يف اآيات كثرة كلها حتث امل�سلمني  ا�ْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقَوهّ

على اأن يكون لديهم تاأهب ملواجهة اأعدائه واأعدائهم. 
االإن�سييان اإذا كان لديييه معرفيية بالبينييات والهييدى فعليه 
م�سوؤولييية كبييرة، اهلل يقييول: }اإَِنهّ اَلهِّذيييَن َيْكُتُموَن َمييا اأَنَزْلَنا 
ْوَلِئَك  ا�ِض يِف اْلِكَتاِب اأُ اُه ِللَنهّ َنهّ َنيياِت َواْلُهَدى ِمْن َبْعِد َما َبَيهّ ِمْن اْلَبِيهّ
َيْلَعُنُهْم اهللُ َوَيْلَعُنُهْم الاَلهِّعُنوَن{نحن اأعتقد اأن لدينا معرفة - 
بف�سييل اهلل - بالبينات والهدى فمن واجبنا نحو اهلل - ونحن 
ا للنا�ض  َنهّ يجييب اأاَلهّ نخيياف اإال اهلل - اأن نبني للنا�ض، فنحيين بَيهّ
اأن هييذه املرحليية التي نحن فيهييا ونقولهييا االآن للجميع ولكل 
ميين ي�سمع قناتكم العزيزة: اأن امل�سلمني اليوم هم يف مواجهة 
مرحلة خطرة جًدا ح�سييب ما اأعتقد، مرحلة موؤاخذة اإلهية، 
مرحليية ت�سليط اإلهي؛ اإذا مل يعودوا اإليه ويعودوا اإلى كتابه 
ر النا�ض  ب�سكل جاد �سُي�سلهّط عليهم اأعداءهم. هذه الق�سية نذكهّ
بهييا؛ فنحيين ننطلق ميين هييذه امل�سوؤولييية االإلهييية يف القراآن 
بالتبيييني للنا�ييض، هذا هييو ال�سييء الييذي اأخييذه اهلل على من 
ُه  ُنَنهّ لديهم معرفة}َواإِْذ اأََخَذ اهللُ ِميَثاَق اَلهِّذيَن اأُوُتوا اْلِكَتاَب َلُتَبِيهّ
ا�ييضِ َواَل َتْكُتُموَنييُه{ كثيير من العلماء، حتييى هنا عندنا يف  ِللَنهّ
ون اأَنهّ باإمكانهم اأْن يبيهّنوا، لكيين هناك من ي�سغط  اليميين يييودهّ
هوا بكلمة على اأ�سا�ض  عليهييم، هناك من يجربهم على اأاَلهّ يتفوهّ

القراآن والتبيني الكامل والتبيني ال�سحيح للقراآن الكرمي.
فنحيين يا اأخي هييذا هو عملنا ميين البداية: تذكيير النا�ض 
بالقييراآن ومن منطلييق قول اهلل تعالى لر�سولييه - �سلوات اهلل 
ٌر{نحن نذكر َفَمْن َقِبَل  ا اأَْنَت ُمَذِكهّ َ ْر اإِمَنهّ عليه وعلى اآله -: }َفَذِكهّ
فييال باأ�ض، والذي ال يقبل ال جنربه علييى ذلك، ال نفر�ض عليه 

قه. َهنا، ال نكفهّره، وال نف�سهّ اأْن يقبل توُجهّ
ا فقط،   والتذكيير لي�ض معناه جمرد اأن تذكر اأن هناك عدًوهّ
بييل يجييب اأن تكون هنيياك روؤييية تقييدم للنا�ض، روؤييية عملية 

ليتحركوا فيها. 
على هذا االأ�سا�ض كان اأمامنا ق�سيتان: رفع �سعار 

} اهلل اأكييرب - املييوت الأمريكا / املييوت الإ�سرائيل/ اللعنة 
على اليهود -الن�سر لالإ�سالم {

االأمريكييية  الب�سائييع  مقاطعيية  الثانييية:  والق�سييية   
واالإ�سيرائيلييية، واحلث عليها كواجب؛ الأن اأموالنا هذه التي 
ن�ستهلييك الب�سائييع االأمريكييية بدفعها تعترب اإعانيية لهم على 
االإ�سييالم  وعلى اأبناء االإ�سالم. هذا الييذي نعمله نتحرك على 

هذا االأ�سا�ض".

املـــــــــــــعـــــــــــــانـــــــــــــاة واقـــــــــــــــــــــــــــــــع  مـــــــــــــــــــن  انـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــت   .. الـــــــــــــــصـــــــــــــــرخـــــــــــــــة 
ل �س��ك ب��اأن لل�سع��ارات اأهميتها يف هذه املرحلة ، ب��ل �سارت ا�سرتاتيجية مهم��ة حتى لدى اأع�داء ه��ذه الأمة بالرغم من 
اإمكانياته��م الكب��رة املادية والع�سكرية فنج�د باأنه��م يتحركون لحتالل ال�سعوب حتت �سع��ارات متعددة وخمتلفة ، لأنهم 

يعرفون اأهميتها ، ول يقولون كما نقول نحن : ما هي قيمة هذه ال�سعارات ؟ .
ومبنا�سب��ة ذك���رى )ال�س�رخ�ة ( التي اأطلقها ال�سيد ح�سني ر�سوان اهلل عليه يف وجه امل�ستكربين ل بد من معرفة الدوافع 

والأ�سباب التي اأدت اإلى مثل هذا العمل الذي عنوانه هذه ال�سرخة وما حققه على امل�ستوى الداخلي واخلارجي.
اأم��ور حتدث عنها ال�سهيد القائد ال�سيد ح�سني ب��در الدين احلوثي واأخوه ال�سيد عبدامللك بدر الدين احلوثي ر�سوان اهلل 

عليهما يف كثر من حما�سراتهما وخطاباتهما �سنورد بع�سًا منها. 

بداية :
اأقيير حقيقيية اأننييي ال اأ�ستطيييع اأن اأ�سيف عمليا 
�سيئييا علييى مييا ذكييره �سيييد املقاوميية يف لبنييان 
�سماحيية ال�سيد ح�سيين ن�سر اهلل، وكذلييك ما ذكره 
�سيييد املقاوميية يف العييراق �سماحيية ال�سيييد ها�سم 

احليدري، حفظهما اهلل ورعاهما .
املعيياين  بع�ييض  اإال  اأ�سيييف  اأن  ميكننييي  ال 
الوجدانييية، التييي تختلجنييي وتراكييم يف داخلي 
منذ اأن اجتمع على ظلمكم حمور ال�سر يف االأر�ض، 
ونراها تتقد وت�ستعر كلما جتلى ن�سر من اهلل على 

اأيديكم ال�سادقة يف ثباتها واملحقة يف هدفها .
ثانيييا: نتوجه ل�سيييد املقاومة يف اليميين، ال�سيد 

العزيز الكرمي، وال�سيد ال�سجيياع املوؤمن، وال�سيد 
احلكيييم االأبي، ال�سيييد القائد عبييد امللك احلوثي، 

فنقول :
اإننييا يا �سليييل بيت النبوة، لنفتخيير نحن الذين 
ن�سعييى لن�سلييك طريييق احلرييية احلقيية، لنفتخر 
ونعتييز وكذلييك ن�سكيير اهلل ونحمييده علييى تكرمييه 
علييى اأمة نبيييه )�سييل(، فرزقها قييادة يف �سدقكم 

واإخال�سكم واإبائكم و�سجاعتكم وحكمتكم .
فنحن الذين نعمل جاهدين لرن�سخ قيم احلرية 
والعييزة والكراميية يف داخلنييا ويف واقييع حركتنا، 
ن�ستمد منك ومن باقي قادة اأمتنا االأحرار، االإرادة 
والعييزم على الثبات بعييد طلب ذلك من خالقنا، يف 

وجه اأعداء اأمتنا و�سعوب اأمتنا .

نعييم منكم وبكييم، تر�سييخ فينييا قيييم االإن�سان 
احلر، ومنكم ن�ستمد العزم على الثبات يف مواجهة 
اأعدائنا، وكذلييك من �سدقكم واإخال�سكم واإبائكم، 
نر�سييم ونخييط الأنف�سنييا والأبنائنييا والأهلنييا اأرقى 

مناهج احلياة الكرمية والعزيزة .
فحفظكييم اهلل ورعاكييم حتييى يتحقييق الن�سيير 

النهائي والكبر على قوى اال�ستكبار وال�سر .
ونختييم بالعهييد هلل تعالييى، ونرجييوه اأن يثبتنا 
على ذلك، نعاهييد اهلل اأن نفرغ قلوبنا لكم، ونعتذر 
منكم علييى اأي تق�سر، فنحن اأنا�ض ن�سر ح�سبما 
يقت�سيه التكليف ال�سرعي العقالئي، فيالتنا نتمكن 

من م�ساركتكم يف واقعكم الكربالئي بامتياز .
ويف اآخيير االأميير، نحيين وعيالنييا والكثيير ميين 
العربييي  والعييامل  تون�ييض  اأر�ييض  يف  االأحييرار 
واالإ�سالمييي، معكييم قلبييا وقالبا، وليين يكونوا مع 

اعدائكم حتى لو كلف ذلك �سقي االأر�ض بالدماء .
ثالثييا: نتوجييه للمجاهدييين يف �ساحييات العييزة 

وال�سمود، لنقول لهم: 
اأحبتنييا واأعزتنييا وذخيير اأمتنييا الذييين �سييوف 
تعرفكم االأجيييال القادمة، باأنكييم ال�سادة والقادة 

و�سناع م�ستقبل االأمة .
اأتوجييه لكم الأقول لكييم: اإن الغبار الذي يراكم 
على اأكتافكييم وعلى ظهور اأرجلكييم واأنتم ثابتون 
يف اجلبهات، لهو اأطهر واأكرث قيمة لدى قلوبنا من 
كل اأعدائكييم ، الذين �سكن فيهم اال�ستكبار وتوطن 

كذلك ال�سر والظلم.
واإن قطييرات العييرق التييي تتهاطييل بركيية على 

االأر�ييض، واأنتييم يف مواجهيية اأهييل ال�سيير، لهييي يف 
حقيقيية اأبعادهييا اأزكى واأطيب ميين روائح العنرب 

وامل�سك .
وذلييك الأن بغبييار اأكتافكييم واأرجلكييم، وكذلييك 
بقطييرات عرقكم، �سوف ير�سم ثييم ي�سنع م�ستقبل 
اأمتنا، وبذلك حتدد اخليارات لدى �سريحة كبرة 

من اأبناء هذه االأمة .
فيييا رجييال اهلل يف جبييال واأودييية و�سحيياري 
اليميين، يكفيكم عزا وفخييرا و�سموخا، اأنكم بحفاء 
اأرجلكييم فقييط، جعلتييم ميين االأعييداء اأ�سحوكة ، 
وحولتييم واقعهييم مل�سخرة وموطيين ا�ستهزاء، بل 
بييذاك احلفيياء، ر�سختم اأكييرث يف قلييوب االأحرار، 
معادلة باأن عني املقاومة املوؤمنة واملتوكلة قادرة 
علييى مقاوميية بل االنت�سييار على خمييرز االأعداء، 

فبارك اهلل فيكم وعليكم .
رابعا: نتوجييه لعموم اأحييرار ال�سعب اليمني، 

ن�ساء ورجاال، و�سيبا و�سبابا :
نعم، اإن العدو ليهدف ال�ستهدافكم اأكرث واكرث، 
ويريييد اإبالمكييم اأكييرث واأكييرث، الأجييل فقييط وفقط 
زعزعييت اإرادة وعزمييية رجاالتكييم واأبنائكييم يف 
ميادين اجلهيياد واملواجهة، وبالتايل ليدفعهم نحو 

اتخاذ اخليارات املذلة واملجحفة .
ونحيين نعلم بحجم ال�سرب والثبييات وال�سمود 
الذي يحكييم واقع اأحرار ال�سعييب اليمني، ويكفي 
يف ذلييك اأن نييرى االنت�سييارات التييي تتحقق خالل 
�سنييني املواجهة، ف�سمود ال�سعب برجاله ون�سائه 
و�سبابييه و�سيوخه، هو ركيزة حمورية يف �سناعة 

االإنت�سارات .
دميياء  حفييظ  يف  اهلل  فيياهلل 
هييي  ال�سهييداء  فدميياء  ال�سهييداء، 
العمليية املربحة يف مراحل  ما بعد 

احلييرب، فال�سعب الذي ال يكييرم دماء �سهدائه هو 
�سعب ميت، وال ي�ستحق احلياة .

 ، قائدكييم، وطاعتييه  وكذلييك اهلل اهلل يف حفييظ 
واعانتييه ، والدعيياء له، فلييم ولن ينجييح ويزدهر 
واقع �سعب اإال بوجود قائد، واأنتم يف اليمن رزقكم 
اهلل مييا ال متلكه �سعوب عربية كثرة، قائد �سجاع 
وحكيم، و�سييادق وخمل�ييض، ففالحكم وجناحكم 
يف حفييظ قائدكم وطاعته ومعونتييه مبا يريد، لكي 
يكييون قييادرا على اخييراج الواقع لييرب ال�سكينة و 

االأمان .

وأخيرا نقول :
يييا ليتنييا كنييا معكييم لي�ييض باأنف�سنييا فقييط، بل 
الع�سيير،  كربييالء  لن�سارككييم  واأهلنييا،  وبعيلنييا 
ولنكون مع من هم مع ح�سني الع�سر، وذلك الأجل 
اأن نرباأ ذمتنا اأمييام اهلل، ولنجد ما ميكن اأن نقوله 
يييوم القياميية حل�سيننا ع، بحيييث نتمكن اأن نقول 

اأننا حيينا يف دنيانا على العهد .

حفظ اهلل االأحرار من �سعب اليمن 
حفظ اهلل املجاهدين 
حفظ اهلل اأن�سار اهلل 
حفظ اهلل القائد ال�سيد عبد امللك احلوثي

ـــــــن  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الـــيـــمــــ أرض  إلـــــــــى  ــــس  ـــــ ـــــ تــــونـــــ أرض  ـــن  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ مــــ ـــــــــة  ـــــ ـــــــــالـــــ ـــــ رســـــ
إلى القائد السيد عبد امللك احلوثيإلــــــــــــــــــــــــــى أنصـــــــــــــــــار الله إلى أحــــــــــــــــــرار الشــــــعب اليمـــــــني

ر�ضالة اأخطها لعموم اإخوتنا ال�ض��ابرين الثابتني عل��ى احلق يف اأر�ض اليمن واليمن  ب�ضم 
الياء، وخل�ضو�ض اأعزتنا واأحبتنا الكرام االأباة االأعزة يف جبهات ال�ضهادة واال�ضت�ضهاد، واأخ�ض 
من كل ذلك بالكالم �ضليل بيت النبوة القائد ال�ضجاع احلكيم، ال�ضيد عبد امللك احلوثي .. �ضاأكتب 
الي��وم ما �ض��اأكتبه واأنا واقف على اأر�ض وطني تون���ض، وكذلك واعيا ومدركا متاما جلميع املعاين 
والكلم��ات التي نكتبها ونخطها يف ر�ض��التنا لكم .. واأوؤكد اأنني اأكت��ب بدون منة وجميل، بل املنة 
واجلميل يكون منكم اأنتم، عندما تتقبلون مني ما �ضاأخطه لكم من معاين وحقائق وجدانية قد 
ارتبطت ب�ضاحة اليمن، التي هي يف نظرنا وحتليلنا جتلي حقيقي من جتليات كربالء احل�ضني ع .

 الكاتب التونسي السيد أبو جواد التونسي
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جرائم العدوان

استشهاد وجرح 37 ألف مواطن أغلبهم نساء وأطفال وتدمير آالف املنشآت العامة واخلاصة

العييدوان  طييران  يوا�سييل 
ال�سعييودي االأمريكييي �سيين غاراتييه 
خملفييا  املحافظييات  خمتلييف  علييى 

اأ�سرارا مادية يف املمتلكات.
يف �سعييدة �سيين طييران العدوان 
20 غييارة علييى مناطييق متفرقة من 
مديرييية باقييم، و�سن 5 غييارات على 
جبل ال�سرفيية مبديرية حيدان، و11 
غييارة علييى جبييل عريييج يف مديرية 
�ساقني، كمييا �سن 4 غارات على جبل 

املفتاح مبديرية حيدان.

و�سهييدت مناطق �سكنييية متفرقة 
مبديريتييي رازح وباقم احلدوديتني 

ق�سفا �ساروخيا ومدفعيا �سعوديا.
ويف حجيية �سيين طييران العدوان 
غييارات   10 االأمريكييي  ال�سعييودي 
على مديريتي حر�ييض وميدي خالل 

ال�ساعات املا�سية.
العييدوان  طييران  �سانييد  فيمييا 
احلربي بي3 غارات مرتزقته يف زحف 
فا�سييل لهم �سمييال موقع جبييل الدود 

بجيزان.

يوا�سييل طييران العييدوان ال�سعييودي االأمريكييي �سيين 
غاراتييه علييى خمتلف املحافظييات خملفا اأ�سييرارا مادية يف 

املمتلكات.
يف �سعييدة �سن طييران العدوان 20 غييارة على مناطق 
متفرقيية من مديرية باقم، و�سن 5 غارات على جبل ال�سرفة 
مبديرييية حيييدان، و11 غارة علييى جبل عريييج يف مديرية 
�ساقييني، كمييا �سيين 4 غييارات علييى جبييل املفتيياح مبديرية 

حيدان.. و�سهييدت مناطق �سكنية متفرقيية مبديريتي رازح 
وباقم احلدوديتني ق�سفا �ساروخيا ومدفعيا �سعوديا.

ويف حجيية �سيين طييران العييدوان ال�سعييودي االأمريكي 
10 غييارات علييى مديريتييي حر�ض وميدي خييالل ال�ساعات 

املا�سية.
فيما �سانييد طران العدوان احلربي بي3 غارات مرتزقته 

يف زحف فا�سل لهم �سمال موقع جبل الدود بجيزان.

اخلميس: طيران العدوان يشن 76 غارة وقصف صاروخي ومدفعي يستهدف مناطق سكنية

اأكث�ر م��ن 1200 ي��وم واليم��ن اأر�س��ا واأن�سان��ا يتعر���ض لعدوان 
اأمريكي �سعودي، ا�سته��دف فيها الإن�سان والبن��ى التحتية، وامل�ساريع 
اخلدمي��ة، وفر���ض ح�سار م��ن الرب والبح��ر واجلو، يف ظ��ل م�ساركة 

وتواطوؤ دويل واأممي..  
فق��د بلغ ع��دد ال�سهداء واجلرح��ى من اأبن��اء ال�سع��ب اليمني اأكرث 
37 األ��ف �سهي��د وجري��ح اأغلبهم ن�س��اء واأطفال، كم��ا مت تدمر اآلف 

املن�ساآت العامة واخلا�سة.
ومع توا�سل اإجرام العدوان الأمريكي ال�سعودي، نحر�ض يف �سحيفة 
احلقيق��ة على ر�س��د ون�سر اإح�سائي��ة اأ�سبوعية لغ��ارات العدوان وما 
ينج��م عنها، وذل��ك حر�سا من��ا على اإط��الع املجاهدين عل��ى جرائم 
الع��دو بح��ق اأبناء اليم��ن، ولتكون دافع��ا وحمفزا ل��كل الحرار على 

التنكيل بالإعداء يف خمتلف جبهات العزة واجلهاد.

اجلمعة: العدوان ومرتزقته 
يواصلون استهداف املواطنني 

وممتلكاتهم
وا�سييل طييران العييدوان ال�سعييودي االأمريكي، �سيين غاراته على 
خمتلييف املحافظييات خملفييا �سهييداء وجرحييى واأ�سييرارا مادييية يف 
املمتلكات..ففييي احلديييدة ا�ست�سهييد مواطنييان واأ�سيب اآخييرون اإثر 
غييارة للعييدوان ا�ستهدفييت دراجة نارييية يف �سوق ال�سويييق مبديرية 

التحيتا.
ويف �سعييدة، اأ�سيييب طفل بجييروح خطرة جييراء انفجييار قنبلة 

عنقودية من خملفات العدوان يف منطقة معايل مبديرية باقم.
ويف �سعدة اأي�ساً، �سن طران العدوان غارتني على منطقة البقع، 
يف حييني تعر�ست مناطييق متفرقة من مديرية باقييم لق�سف �ساروخي 

ومدفعي �سعودي ت�سبب باأ�سرار مادي يف ممتلكات املواطنني.

السبت: طيران العدوان يشن غارة 
على مزرعة مواطن باحلديدة وقصف 

صاروخي على رازح
وا�سل طييران العييدوان ال�سعييودي االأمريكي، �سيين غاراته على 
خمتلييف حمافظات البييالد خملفا اأ�سرار يف ممتلييكات املواطنني..ففي 
احلديييدة �سن طران العدوان ال�سعودي االأمريكي غارة على مزرعة 
مواطيين مبنطقيية كيلييو 16 مبديرييية احلييايل..ويف �سعييدة تعر�ست 
مناطق �سكنية مبديرييية رازح احلدودية لق�سف �ساروخي ومدفعي 

�سعودي خملفا اأ�سرار يف ممتلكات املواطنني.

األحد: عشرة شهداء وجرحى بغارات طيران 
العدوان على محافظتي تعز وصعدة

�سيين طييران العييدوان االأمريكييي ال�سعييودي ثييالث غييارات على 
حمافظتي تعز و�سعدة اأدت اإلى ا�ست�سهاد وجرح ع�سرة مواطنني...
واأكييد م�سييدر ع�سكري ا�ست�سهيياد واإ�سابة ع�سييرة مواطنني معظمهم 
اأطفييال بغارة لطران العييدوان على مزرعة اأحييد املواطنني مبنطقة 

�سعب الداخل مبديرية خدير يف حمافظة تعز 
واأو�سييح امل�سييدر اأن الطييران املعييادي �سن غارتني علييى منطقة 

البقع مبديرية كتاف يف حمافظة �سعدة .

االثنني: تدمير منزل و تضرر املمتلكات 
العامة واخلاصة بغارات وقصف العدوان

وا�سييل طران العييدوان ال�سعييودي االأمريكييي �سيين غاراته على 
خمتلييف املحافظييات خملفا اأ�سييرارا مادية يف املمتلييكات...يف �سعدة 
�سيين طييران العدوان غييارة بالقرب من �سييوق الليل مدخييل املدينة، 
وا�ستهييدف العييدوان بغارتييني �سبكة االت�سيياالت يف منطقيية الوادي 
مبديرييية كتاف..كمييا دميير العييدوان منييزل مواطيين بغييارة لطران 
العييدوان ال�سعييودي االأمريكي على منطقة بني معييني مبديرية رازح 

احلدودية.
فيما �سهدت ممتلكات املواطنني اأ�سرارا جراء الق�سف ال�ساروخي 

واملدفعي ال�سعودي على مناطق �سكنية مبديرية رازح احلدودية.
ويف حلج �سن العدوان غارتني على منطقة هجر مبديرية القبيطة..
اأمييا يف جنران ف�سيين طران العييدوان ال�سعودي االأمريكييي 5 غارات 

على موقع الطلعة.

خـــالل 1200 يــوم مـــن العـــــدوان :

37ألف شهيد وجريح خالل 1200 يوم من العدوان األمريكي السعودي
بلييغ عييدد ال�سهييداء واجلرحى ميين اأبنيياء ال�سعييب اليمني خييالل 1200 يوم ميين العدوان 
االأمريكييي ال�سعييودي اأكييرث 37 األف �سهيد وجريييح اأغلبهم ن�ساء واأطفال، كمييا مت تدمر اآالف 
املن�سيياآت العامة واخلا�سة..واأكدت االإح�سائيات اأن عدد ال�سهداء من االأطفال بلغوا اأكرث من 
3308 �سهييداء، فيما بلييغ عدد ال�سهداء من الن�ساء اأكرث ميين 2185، باالإ�سافة ال�ست�سهاد اأكرث 

من 9225 مواطنا ليبلغ اإجمايل عدد ال�سهداء 14718�سهيدا.
وح�سييب االإح�سائيييات فقييد بلغ عييدد اجلرحى من االأطفييال 3222 جريحييا واجلرحى من 
الن�سيياء بلغت 2477، باالإ�سافة الإ�سابة 17479 اآخرييين ليبلغ اإجمايل عدد اجلرحى 23178 
جريحا..البنية التحتية كان لها الن�سيب االأوفر من غارات طرن العدوان االأمريكي ال�سعودي 
الييذي ا�ستهدف 15 مطارا و 14 ميناء و2512 طريقييا وج�سرا، كما دمر طران العدوان 185 
حمطيية ومولدا كهربائيييا و272 خزانا و�سبكة مييياه و421 �سبكة وحمطة ات�سييال، باالإ�سافة 
ال�ستهداف وتدمر 1797 من�ِساأة حكومية ، اأما عدد املنازل التي مت ا�ستهدافها فقد بلغت اأكرث 
ميين 414547 منزال..طران العييدوان ركز ب�سكل رئي�سي على املن�سيياآت اخلدمية ، حيث دمر 
اأكييرث من 917 م�سجييدا و318 م�ست�سفى ومرفقا �سحيا و882 مدر�سيية ومعهدا و147 من�ساأة 
جامعييية و271 من�ساأة �سياحية ، كمييا دمر طران العدوان 112 من�ساأة ريا�سية و36 من�ساأة 

اإعالمية و219 معلما اأثريا ، باالإ�سافة ال�ستهداف 2963 حقال زراعيا.
ومنذ بدء العدوان ا�ستهدف الطران احلربي التابع للعدوان االأمريكي ال�سعودي املن�ساآت 
االقت�سادية ب�سكل منظم بهدف حماربة املواطن يف قوته، حيث ت�سر االإح�سائيات اأن طران 
العييدوان االأمريكي ال�سعودي دمر 316 م�سنعييا و620 �سوقا جتاريا و7246 من�ساأة جتارية 

اأخرى، باالإ�سافة ال�ستهداف 746 خمزنا لالأغذية و603 �ساحنة نقل للمواد الغذائية.
كمييا ا�ستهدف طران العييدوان االأمريكي ال�سعودي اأكرث من 360 حمطة وقود و265 ناقلة 

وقود و3919 و�سيلة نقل و295 مزرعة للدجاج واملوا�سي.

وا�سييل طييران العييدوان ال�سعييودي االأمريكييي، �سيين غاراته على 
يف  مادييية  واأ�سييرارا  وجرحييى  �سهييداء  خملفييا  املحافظييات  خمتلييف 
املمتلكات.. ففييي حمافظة �سعدة، ا�ست�سهد مواطنييان اثنان واأ�سيبت 
امييراأة وطفل بغارة لطييران العدوان ال�سعييودي االأمريكي على منزل 
مواطيين يف منطقيية القهيير مبديرييية باقييم، كمييا ا�ست�سهييد 3 مواطنييني 
واأ�سيييب اآخر يف جرمييية ثانية للعييدوان اإثر غارة للعييدوان يف منطقة 
العقيييق مبديرية كتاف.. ويف �سعدة اأي�سييا ا�ست�سهدت امراأة واأ�سيب 
زوجهييا وابنتهييا بق�سييف �ساروخييي ومدفعييي �سعودي علييى مناطق 
�سكنية مبديرية رازح احلدودييية، وا�ست�سهد مواطن من اأبناء مديرية 

�سدا احلدودية بنران حر�ض احلدود ال�سعودي.
و�سن طران العييدوان 4 غارات على منطقة العطفني وغارتني على 
منطقيية البقع مبديرية كتاف، كما �سن غارة على منطقة عالف مبديرية 
�سحييار، يف حييني تعر�ست منييازل املواطنييني يف مديرييية رازح لق�سف 

�ساروخي ومدفعي �سعودي.
ويف حمافظيية احلديدة ا�ست�سهد 5 مواطنييني واأ�سيب 8 اأخرون اإثر 
غارة لطران العييدوان ا�ستهدفت �سيارة نازحني يف مديرية زبيد.. ويف 
تعز  �سن طران العدوان 7 غارات على مناطق متفرقة مبديرية خدير.

الثالثاء: عشرة شهداء وجرحى 
بغارات طيران العدوان 

اخلميـس: طيـران العدوان يشـن 76 غـارة وقصف 
صاروخي ومدفعي يستهدف مناطق سكنية

بغارات  وجرحى  شـهداء  األربعاء:    
حـرس  ونيـران  العـدوان  طيـران 

احلدود واملرتزقة
وا�سل طران العدوان ال�سعودي االأمريكي �سن غاراته على خمتلف املحافظات 

خملًف �سهداء وجرحى واأ�سرار يف ممتلكات املواطنني.
ففييي حلييج ا�ست�سهييد �سائييق �ساحنيية واأ�سيييب مواطن اآخيير بغارتييني لطران 
العييدوان ا�ستهدفت �ساحنتهم، ويف منطقيية القبيطة ا�ستهدف طران العدوان اأحد 

اجل�سور يف منطقة عرمي بغارة ما اأدى اإلى تدمره.
ويف حجة �سن طران العدوان غارتني على منطقة املرزق مبديرية حر�ض.

ويف تعييز �سن طران العدوان 3 غارات على الطريق الرابط بني مديريتي دمنة 
خدير وال�سلو.

اأما يف �سنعاء ف�سن طران العدوان غارتني على مطار �سنعاء الدويل.
ويف �سعييدة تعر�سييت مناطييق �سكنييية يف مديرييية منبيية احلدودييية لق�سييف 

�ساروخي ومدفعي �سعودي.

أكثر مـن 577 شـهيدًا وجريحًا بصعدة 
خالل النصف األول للعام اجلاري 

ا�ست�سهييد وجييرح اأكييرث ميين 577 مواطيين اأغلبهييم ن�سيياء واأطفال 
ح�سيلة �سحايا غارات العدوان االأمريكي ال�سعودي الغا�سم وق�سفه 
اجلييوي ال�ساروخييي واملدفعي علييى حمافظة �سعدة خييالل الن�سف 

االأول للعام اجلاري 2018م .. 
وبح�سب االح�سائية التييي اأعدها مركز �سعدة االإعالمي ح�سب 
املعلومات املتوفرة فقد مت ر�سد اأكرث من 577 �سهيد وجريح خالل 
ال�ستيية االأ�سهيير املا�سييية ، يناير ، فرباير ، مار�ييض ، اإبريل ، مايو ، 
يونيييو كح�سيليية لي�سييت متكامليية كون هنيياك الكثر ميين ال�سهداء 
واجلرحى الذييين ال ي�سلون اإلى املراكز ال�سحييية اأو امل�ست�سفيات 
اأو مناطق ال يوجد بها اية ات�ساالت نتيجة تدمرها من قبل طران 
العدوان االأمريكي ال�سعودي الغا�سم ..ووفق االح�سائية فاإن عدد 
ال�سهييداء 277 �سهيدًا واجلرحى 300 ، واأن من �سمن ال�سهداء 79 
طفاًل و 38 امراأة و 160 رجل ، بينما بلغ عدد اجلرحى من االأطفال 
91 طفاًل ، ومن الن�ساء 55 امراأة ، ومن الرجال 154 مدنياً اأغلبهم 

عمال وفالحني .



خالل اأيييام االأ�سبوع املا�سي وجه اأبطال اجلي�ض 
واللجان ال�سعبييية �سربات منكلة جلنود ومرتزقة 
اآل �سعييود يف جبهيية جنييران حيييث متكيين اأبطالنا 
ميين ك�سر زحف وحماوليية ت�سلييل فا�سلة للعدو 

ومرتزقته
وقال م�سدر ع�سكري اأن جماهدي اجلي�ض 
واللجييان ال�سعبييية متكنوا ي بعييون اهلل ي من 
ك�سيير زحييف للمنافقييني على مواقييع اجلي�ض 
واللجييان بالعطفييني ب�سحييراء االأجا�سر قبالة 
جن��ران وتدم��ر اآلي��ة و�سق��وط قتلى 
وجرحييى يف �سفوفهييم. . كما 

اأف�سييل جماهييدو اجلي�ض واللجان ال�سعبييية حماولة ت�سلل على منطقيية اأ�سيق وم�سرع 
واإ�سابيية عييدد ميين مرتزقة اجلي�ييض ال�سعييودي.. واإلييى جانب ذلييك ا�ستهييدف �سالح 

اال�سنيياد املدفعييي جتمعات اجلي�ييض ال�سعييودي ومرتزقته يف �سحييراء البقع وغرب 
موقييع ال�سدي�ض ويف موقعي ال�سرفة واملخييروق وقبالة منفذ اخل�سراء واأكد م�سدر 

ع�سك��ري �سقوط قتل��ى وجرحى يف �سف��وف اجلي���س ال�سع��ودي ومرتزقته بينهم 
�سباط �سعوديون.

وكان اأبطييال اجلي�ييض واللجان ال�سعبية قد �سنييوا عملية هجومية على مواقع 
اجلي�ض ال�سعودي يف موقع ال�سرفة.

واأكييد م�سدر ع�سكري م�سييرع واإ�سابة عدد من اجلنييود ال�سعوديني خالل 
العملييية النوعية على مواقعهم يف ال�سرفيية . واأ�ساف امل�سدر اأن العدو مني 

بخ�سائيير فادحة يف اأرواح مرتزقته وعتادهييم خالل عملية اإغارة ثانية على 
مواقعهم قبالة منفذ اخل�سراء

كمييا نفذ اأبطال جماهدي اجلي�ض واللجان ال�سعبية كمينا حمكما الآلية 
ع�سكرييية حممليية مبرتزقة اجلي�ييض ال�سعييودي قبالة موقييع ال�سدي�ض 

وم�سييرع ميين كان علييى متنييه ويف ذات ال�سييياق متكن اأبطييال وحدة 
الهند�سة من تدمر األية ع�سكرية حمملة مبرتزقة اجلي�ض ال�سعودي 

بعبوة نا�سفة قبالة طيبة اال�سم وتفجر عبوتني نا�سفتني باملرتزقة
وكان اأبطييال وحييدة القنا�سيية قييد متكنييوا من قن�ييض جنديني 

�سعوديني يف موقع ال�سرفة.

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

ِمِننَي } اآل عمران 139 وؤْ اإِن ُكنُتم ُمّ 8

تأمني مواقع استراتيجية في تعز وحلج والبيضاء وعمليات هجومية نوعية في اجلوف وجنران وعسير وبدر البالستي يواصل االستفراد بجبهات ما وراء احلدود.. 

وعززناهم بتوشكا.. زخات الصواريخ البالستية قصيرة املدى متطر جتمعات قوى الغزو بالساحل مبساندة الطائرات املسيرة..
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نفييذ جماهييدو اجلي�ض واللجييان ال�سعبييية عملية 
هجومييية علييى مواقييع املنافقييني يف مي�سييرة كر�ض 
وال�سيطرة على اأحد املواقع و�سقوط قتلى وجرحى 

يف �سفوفهم 
كما اأطلييق �سالح اال�سنيياد ال�ساروخي واملدفعي 
�سلييية من �سواريخ الكاتيو�سا وعييددا من القذائف 
املدفعية على جتمعات للمنافقني يف جبهة ال�سريجة 
بكر���س حمقق��ة ا�ساب��ات مبا�س��رة و�سق��وط قتل��ى 

وجرحى يف �سفوفهم
اإلييى جانب ذلييك نفذ جماهييدو اجلي�ييض واللجان 
ال�سعبية عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان 
يف كر�ييض وم�سييرع وجييرح عييدد منهم حيييث �سبق 
العملييية ق�سييف مدفعييي علييى املواقييع امل�ستهدفة 
اأدت اإلييى اإحييراق اآلييية ع�سكرية..كمييا نفييذ اأبطييال 
اجلي�ض واللجان ال�سعبييية عملية ع�سكرية وا�سعة 

يف القبيطيية ويتمكنون من تطهر وتاأمني عدة تباب 
.واأكد م�سييدر ع�سكري اأن اأبطييال اجلي�ض واللجان 
ال�سعبية متكنوا من تاأمني عدة مواقع ا�سراتيجية 
مطليية على مفرق اخلمي�ييض بالقبيطة خالل العملية 
ع�سكرية نوعية..واأو�سييح امل�سدر اأن عملية تاأمني 
اجلي�ييض واللجييان ال�سعبييية للمواقييع املطليية على 
مفرق اخلمي�ض بالقبيطة �سقط خاللها قتلى جرحى 
اأ�سلحيية  واغتنييام  وتدميير  املنافقييني  �سفييوف  يف 
العييدوان  مرتزقيية  اأن  امل�سييدر  وعتاد..واأ�سيياف 
املنافقييني حاولييوا ا�ستعييادة بع�ييض املواقييع التي 
متت ال�سيطرة عليها من جماهدي اجلي�ض واللجان 
ال�سعبييية ومت دحرهم والتنكيل بهييم واإحراق اآلية 
ع�سكرييية حتمييل ر�سا�ييض عيييار14 و�سق��وط قتلى 
وجرحييى يف �سفوفهم .كمييا مني مرتزقيية العدوان 
املنافقييني بخ�سائيير يف عديدهييم وعتادهييم وتدميير 

مدرعيية خييالل ك�سيير زحييف لهم ميين اجتيياه وادي 
احلنايا كما متكن اأبطالنا من تدمر اآلية ع�سكرية 

اأخييرى حممليية باملنافقييني يف منطقيية املرابحة 
بالقبيطة با�ستهداف مدفعي 

ي  اهلل  بف�سييل  ي  متكنييوا  قييد  اأبطالنييا  وكان 
ميين ك�سر حماوليية ت�سلييل فا�سليية للمنافقني 

كر�ييض  بجبهيية  وال�سحييي  ال�سريجيية  يف 
ترافييق حتليييق للطييران احلربييي حيث 

�سيين غارتييني ..واأكييد م�سييدر ع�سكري 
املنافقييني تعر�سييوا  خل�سائيير يف  اأن 

عديدهم وعتادهييم خالل ك�سر زحف 
لهم على مواقييع املجاهدين بكر�ض 

وا�ستعادة اإحدى التباب بعملية 
اجلي�ييض  ملجاهييدي  معاك�سيية 

واللجان ال�سعبية

لحج: 
تأمني مواقع استراتيجية في القبيطة 
والتنكيـل مبرتزقـة العـــدوان 

بعمليات هجومية نوعيـة خالل 
التصدي حملاوالتهم الفاشلة 

للزحف على مواقع املجاهدين

والتصدي لزحفني وتنفيذ كمني نوعي وقنص 2 جنديني سعوديني

نجراِن

نهم:
جبهـة  فـي  اسـتراتيجية  مواقـع  تأمـني 

4 عمليـات هجومية نوعية  القتب وتنفيذ 
والتصدي لعّدة زحوفات فاشلة

متكيين اأبطييال اجلي�ض واللجييان ال�سعبية من تاأمييني عدة تباب 
�سمال غرب القتب بجبهة نهم بعملية هجومية ناجحة تكبد العدو 

خاللهييا خ�سائيير فادحة..واأفاد م�سدر ع�سكييري اأن اأبطال اجلي�ض 
واللجييان ال�سعبييية �سنوا عملييية هجومية وا�سعة يييوم االأربعاء 

املا�سييي على مواقييع املنافقييني يف القتب بجبهة نهييم اأ�سفرت عن 
ال�سيطرة على عدة تباب �سمال غرب القتب وتاأمينها بالكامل.

واأ�سار امل�سدر اإلى اأن العملية الهجومية ترافقت مع ا�ستهداف 
مدفعييي علييى جتمعييات وتعزيييزات املنافقييني حمققيية اإ�سابات 

مبا�سرة..واأكد امل�سييدر اأن العدو تكبد والعدو خ�سائر فادحة يف 
العديد والعتيياد والذ من تبقى من املرتزقة بالفرار تاركني جثث 

قتالهم يف ال�سعاب. كمييا �سقط قتلى وجرحى يف �سفوف مرتزقة 
العييدوان خييالل �سد زحف لهييم باجتاه مواقع اجلي�ييض واللجان 

ال�سعبية يف املدفون بيالقتب
يذكيير اأن منافقييي العييدوان تكبييدوا خ�سائيير فادحيية خييالل 

عملية هجومية للجي�ض واللجييان ال�سعبية يوم الثالثاء املا�سي 
ا�ستهدفييت عددا ميين التبيياب يف االن�سب بجبهة يييام يف مديرية 

نهم..كما متكن اأبطالنا من ك�سر زحف اآخر ملنافقي العدوان على 
مواقييع جماهييدي اجلي�ض واللجييان يف تبتي جعفيير وال�سوامع 

بجبهة نهم وم�سرع عدد منهم
وكان رجييال اهلل ميين اأبطييال اجلي�ييض واللجييان ال�سعبية قد 

�سنوا عمليتني هجوميتني على مواقع املرتزقة يف يام  واملدفون 
و�سق��وط قتل��ى وجرح��ى يف �سفوفه��م وترافق م��ع العمليتني 

ق�سف مدفعي ومت�سيط باالأ�سلحة املتو�سطة على مواقع العدو 
يف املدفون.

زخات ال�ض��واريخ البال�ضتية ال تهداأ وق�ضف الطائرات امل�ضرية يتوا�ضل 
االأهداف الع�ضكرية تتو�ضع واأنظمتهم الدفاعية ال ت�ضمن و التغني فطائرات 

قا�ض��ف ت�ض��ل عدن وتدك مركز قيادة العدوان يف الربيقة و�ض��اروخ تو�ض��كا 
يعود اإلى الواجهة وي�ض��ارك �ضحق الغزاة ومرتزقتهم يف ال�ضاحل الغربي رعب 

حتالف الغزو يزداد وذعرهم يتو�ضع ورهانهم يتال�ضى وقوتهم ت�ضمحل ومواقع 
مرتزقته��م تته��اوى كل ذل��ك بف�ض��ل اهلل وتاأيي��ده و�ض��مود اأبطالن��ا وب�ض��التهم 
ُ ِلْلَكاِفِري��َن َعَلى امْلُوؤِْمِننَي  وت�ض��حياتهم والن�ض��ر باإذن اهلل قريب }َوَل��ن َيْجَعَل اهللهّ

�َض��ِبياًل{ ويف ح�ضيلة مرعبة ملا ر�ضده االإعالم احلربي من خ�ضائر العدو ننقل 
ما تي�ضر منها خالل االأيام املا�ضية لقراء احلقيقة.

عملية هجومية ومصرع العشرات في مجازة 
وقنص 3 جنود سعوديني و2 مرتزقة

متكن اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية من ك�سر زحف ملرتزقة اجلي�س ال�سعودي يف جمازة و�سقوط قتلى وجرحى يف 
�سفوفهم بينهم �سودانيون.. كما لقي الع�سرات من مرتزقة اجلي�ض ال�سعودي م�سرعهم وجرح اآخرين بعملية هجومية على 

مواقعهم يف جمازة ووحدة االإ�سناد ال�ساروخي واملدفعي �ساندت املقاتلني خالل العملية 
واإلييى جانييب ذلك متكن جماهييدو اجلي�ض واللجان ال�سعبية من تدميير اآلية ع�سكرية ملرتزقة اجلي�ييض ال�سعودي قبالة منفذ 

علب بقذائف املدفعية..كما ق�سف �سالح اال�سناد ال�ساروخي واملدفعي  جتمعات مرتزقة اجلي�ض ال�سعودي يف عدد من املواقع 
الع�سكرييية قباليية منفذ علب ويف رقابة ثيا وقلة ح�سن بالربوعة بعدد من قذائف املدفعية كما مت ا�ستهداف جتمع مرتزقة اجلي�ض 

ال�سعييودي يف جمييازة ب�سلييية �سواريخ كاتيو�سا.. كما متكن اأبطييال وحدة القنا�سة من قن�ض 3 جنييود �سعوديني و2 مرتزقة يف 
جمازة وقلة ح�سن بالربوعة.

أبطالنـا يشنون عمليتيـن هجوميتيـن

عسير:

البيضاء:

�سن اأبطييال اجلي�ض واللجان ال�سعبية 
يييوم الثالثيياء املا�سييي، هجوميياً مباغتيياً 
علييى مواقع منافقي العييدوان يف مديرية 
البي�ساء..واأفيياد  مبحافظيية  ناعييم  ذي 
اأبطييال  تنفيييذ  عيين   : ع�سكييري  م�سييدر 
اجلي�ييض واللجييان عملييية هجومية على 
منطقيية  يف  العييدوان  منافقييي  مواقييع 
ناعييم.. ذي  ملديرييية  التابعيية  طييياب 

واأك��د امل�س��در �سقوط قتل��ى وجرحى يف 
�سفييوف املنافقييني واغتنام عتيياد حربي 
خييالل العملييية الهجومييية..وكان اأبطال 
اجلي�ييض واللجان ال�سعبييية نفذوا،عملية 
هجومية علييى مواقع منافقي العدوان يف 
منطقة االأجييردي مبديرييية الزاهر بذات 
املحافظيية وكبدوهم خ�سائر فادحة.. كما 
ك�سيير جماهييدو اجلي�ييض واللجييان زحفا 

للمنافقييني علييى منطقة ال�سييوح وقتلى 
وجرحييى يف �سفوفهييم ودمروا اآلية يف 

قانييية بعبييوة نا�سفيية وم�سرع من 
كان علييى متنهييا.. واإلييى جانييب 

ذلك دك �سالح االإ�سناد املدفعي 
جتمعييات للمنافقني يف جبهة 

اإ�سابييات  حمققيية  ناطييع 
مبا�سرة

وتدميـر 5 آليـات بكمائـن نوعية لوحـدة الهنـدسـة وقنــص 3 منافقــني باملصــلوب

الجوف عمليتــان هجوميتـان
على مواقع املنافقني في ذي ناعم والزاهر وتدمير آلية مبن فيها في قانية

نفذ جماهدو اجلي�ض واللجان ال�سعبية اإغارة 
علييى مواقييع املنافقييني يف الغرفيية بييي امل�سلييوب 
وتدمر واإحراق مواقعه��م وحت�سيناتهم و�سقوط 

قتلى وجرحى يف �سفوفهم ..
كما �سقط قتلى وجرحى يف �سفوف مرتزقة العدوان 
يف عملييية نوعية اأخرى على مواقعهم �سمال غرب مع�سكر 

ال�سالن مبديرية امل�سلوب
اإلييى جانب ذلك نفييذت وحدة الهند�سة كمييني نوعي على 

اآليات تابعيية للمنافقني بعبوات نا�سفة اأدت اإلى تدمر 3 اآليات 
يف االأجا�سيير قبالة مع�سكيير طيبة اال�سم وم�سييرع واإ�سابة من 
كان على متنهن كما دمرت وحدة الهند�سة اآلية ع�سكرية اأخرى 
تابعيية للمنافقييني بعبييوة نا�سفيية يف جبهيية �سربييين وم�سرع 
وجييرح ميين كان على متنهييا وكانت وحييدة الهند�سة يف وقت ال 
حق قد متكنييت بف�سل اهلل من تدمر اآليتني ع�سكريتني بعبوات 
نا�سفيية خالل حماوليية تقدم يف مديرية خييب وال�سعف وم�سرع 
ميين كان علييى متنهما بينهم قيييادات وتدمر اآلييية اأخرى �سرق 

�سربين بنف�ييض املديرية..وقال م�سدر ع�سكييري اأن الع�سرات 
من مرتزقة العدوان �سقطوا قتلى وجرحى خالل ك�سر زحف 

علييى مواقع اجلي�ض واللجان ال�سعبييية يف املها�سمة بيخب 
وال�سعييف كما متكن اأبطالنا من ك�سيير زحف ثاين ملرتزقة 

العييدوان علييى مواقع املجاهدييين يف العطفييني بجبهة 
االأجا�سيير يف خييب وال�سعييف وم�سييرع وجييرح عييدد 

منهم.. كما متكن اأبطييال وحدة القنا�سة من قن�ض 
3 من املنافقني بيامل�سلوب.

تنفيذ عمليتني هجوميتني



اأف�سييل جماهييدو اجلي�ض واللجان ال�سعبييية حماولة ت�سلل على منطقيية اأ�سيق وم�سرع 
واإ�سابيية عييدد ميين مرتزقة اجلي�ييض ال�سعييودي.. واإلييى جانب ذلييك ا�ستهييدف �سالح 

اال�سنيياد املدفعييي جتمعات اجلي�ييض ال�سعييودي ومرتزقته يف �سحييراء البقع وغرب 
موقييع ال�سدي�ض ويف موقعي ال�سرفة واملخييروق وقبالة منفذ اخل�سراء واأكد م�سدر 

ع�سك��ري �سقوط قتل��ى وجرحى يف �سف��وف اجلي���س ال�سع��ودي ومرتزقته بينهم 
�سباط �سعوديون.

وكان اأبطييال اجلي�ييض واللجان ال�سعبية قد �سنييوا عملية هجومية على مواقع 
اجلي�ض ال�سعودي يف موقع ال�سرفة.

واأكييد م�سدر ع�سكري م�سييرع واإ�سابة عدد من اجلنييود ال�سعوديني خالل 
العملييية النوعية على مواقعهم يف ال�سرفيية . واأ�ساف امل�سدر اأن العدو مني 

بخ�سائيير فادحة يف اأرواح مرتزقته وعتادهييم خالل عملية اإغارة ثانية على 
مواقعهم قبالة منفذ اخل�سراء

كمييا نفذ اأبطال جماهدي اجلي�ض واللجان ال�سعبية كمينا حمكما الآلية 
ع�سكرييية حممليية مبرتزقة اجلي�ييض ال�سعييودي قبالة موقييع ال�سدي�ض 

وم�سييرع ميين كان علييى متنييه ويف ذات ال�سييياق متكن اأبطييال وحدة 
الهند�سة من تدمر األية ع�سكرية حمملة مبرتزقة اجلي�ض ال�سعودي 

بعبوة نا�سفة قبالة طيبة اال�سم وتفجر عبوتني نا�سفتني باملرتزقة
وكان اأبطييال وحييدة القنا�سيية قييد متكنييوا من قن�ييض جنديني 

�سعوديني يف موقع ال�سرفة.

قال م�سييدر ع�سكري بوحدة الهند�سة اأن اأبطييال وحدة الهند�سة 
متكنييوا ي بعييون اهلل ي من تدميير اآليتني حمملة باملرتزقيية يف التحيتا 

بال�ساحل الغربي.
واأو�سييح م�سييدر ع�سكييري اأن وحييدة الهند�سيية لييدى اجلي�ييض 
واللجييان ال�سعبييية دمرت بعبييوة نا�سفة اآلية للغييزاة واملرتزقة يف 
جبهيية التحيتا بال�ساحل الغربي، موؤكييدا م�سرع طاقمها كما متكنوا 

من تدمر اآلية اأخرى يف ذات املكان.
�سييالح اجلييو امل�سيير يوا�سييل هجومييه اال�سراتيجييي ويدميير 
منظوميية االت�ساالت الع�سكرية. يوا�سل �سالح اجلو امل�سر توجيه 
�سرباتييه اجلوييية يف عمييق متركز قييوات الغزو واالحتييالل ما �سكل 
حال��ة م��ن الرع��ب والذع��ر يف اأو�س��اط الغ��زاة ومرتزقته��م وكانت 
عملياتييه �سادمة ومفاجئيية لهييم والأ�سيادهم فلم يكونييوا يتوقعون 
اأن ميتلييك رجييال اليميين كل هييذه القييدرات وقييد �سيين �سييالح اجلو 
امل�سيير عدة عمليييات ناجحة ومركييزة يف جبهات مييا وراء احلدود 
ويف ال�ساحييل الغربييي. حيث �سن يييوم االحد املا�سييي عملية نوعية 
ا�ستهدفييت منظومة االت�ساالت الع�سكرية للعدو يف ال�ساحل الغربي 

لليمن بعدة غارات يوم االأحد املا�سي 
وقال م�سييدر بي �سالح اجلو امل�سر: اإن عملية ا�ستهداف منظومة 
ات�سيياالت العييدو بيال�ساحييل الغربييي جاءت ثمييرة لر�سييد دقيق.. 
انتكا�سيية دامييية لقييوى الغييزو ومرتزقتهييم يف التحيتييا بال�ساحييل 
الغربي.. لقي الع�سرات من قوى الغزو واملرتزقة م�سارعهم وجرح 
اآخييرون يوم اجلمعيية املا�سي، كمييا مت تدمر مدرعييات واآليات لهم 
خييالل ت�سدي اجلي�ض واللجان ال�سعبييية ملحاوالت تقدم فا�سلة لهم 

يف التحيتا بال�ساحل الغربي.
واأفيياد م�سييدر ع�سكري اأن قوى الغزو واملرتزقيية تكبدت خ�سائر 
فادحيية خييالل اإف�سال حماولتييي تقدم لهييا باجتاه التحيتييا ا�ستمرت 

ل�ساعات بدعم جوي كثيف.
واأكييد امل�سييدر م�سييرع 28 ميين الغييزاة واملنافقييني واإ�سابة 21 
اآخرييين خالل الت�سدي ملحاوالت تقدمهم باجتيياه منطقة التحيتا يف 
ال�ساحييل الغربييي. م�سييرا اإلى اأن جرحييى العدو ال زالييوا يف اأر�ض 
املعركيية وو�سول 3 �سيارات حمملة بالقتلييى واجلرحى اإلى مدينة 

اخلوخة..
واأ�ساف اأن ابطال اجلي�ض واللجان متكنوا من تدمر 10 مدرعات 
واآليات للغزاة واملنافقني خالل ك�سر زحوفهم على منطقة التحيتا..
واأو�س��ح امل�سدر اأن خطوط اإمداد العدو ل زالت مقطعة ويف مرمى 
نران اأبطال اجلي�ض واللجان ال�سعبية على طول اخلط ال�ساحلي..
واأ�سييار امل�سدر اإلى اأن العدو جلاأ اإلييى التغطية االإعالمية و�سناعة 

انت�سارات وهمية يف ال�ساحل الغربي يف حماولة لتغطية ف�سله.

9 بشائر
النصر
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تأمني مواقع استراتيجية في تعز وحلج والبيضاء وعمليات هجومية نوعية في اجلوف وجنران وعسير وبدر البالستي يواصل االستفراد بجبهات ما وراء احلدود.. 

وعززناهم بتوشكا.. زخات الصواريخ البالستية قصيرة املدى متطر جتمعات قوى الغزو بالساحل مبساندة الطائرات املسيرة..

القييوة  توا�سييل 
اليمنييية  ال�ساروخييية 
واللجييان  للجي�ييض  التابعيية 
عمليييات  �سل�سليية  ال�سعبييية 
نوعية وفريدة ميين نوعها لتغير 
ال�ساحييل  يف  والقييدرة  املوازنيية 
الغربي وجبهييات مييا وراء احلدود.. 
�سبعيية ايييام والقييوة ال�ساروخييية تدك 
بال�ساحييل  والغييزاة  املرتزقيية  جتمعييات 
الغربي بعد ان ك�سفت القوة ال�ساروخية يف 
29 يونيييو )قبل 12 يوم( عن خط انتاج جديد 
لل�سواريخ التكتيكييية والتي ت�سمى بال�سواريخ 
البالي�ستية الق�سرة املييدى امل�سنعة حمليا حيث 
اأطلقييت القوة ال�ساروخية اأكييرث من 8 �سواريخ من 
هييذا النوع منييذ اأعلنت جتربته..ويف وقييت غر متوقع 
وجهت القوة ال�ساروخية �سربة �ساحقة لتجمعات قوى 
الغييزو يف ال�ساحييل الغربييي ب�ساروخ تو�سييكا حيث اأطلقت 
القوة ال�ساروخية، م�ساء اليوم االأربعاء، �ساروخا بالي�ستيا 
نييوع تو�سكا على جتمعات الغزاة واملرتزقة يف ال�ساحل الغربي 
بعييد �ساعات ميين اإطييالق �سيياروخ بالي�ستييي ق�سر املييدى على 
جتمعات الغزاة بييذات اجلبهة..واأفاد م�سييدر بالقوة ال�ساروخية 

اأن �سرب��ة تو�س��كا اأحدثت حالة من الهلع والذع��ر يف اأو�ساط جتمعات 
قوى الغزاة واملرتزقة يف ال�ساحل الغربي..واأو�سح امل�سدر اأن �سربة 
تو�سييكا امل�سددة يف ال�ساحل الغربي متت بعد عملية ر�سد ا�ستخبارية 
دقيقة بطائرات اال�ستطالع امل�سرة..وكانت القوة ال�ساروخية دمرت 
اأم�ييض الثالثيياء املا�سييي، ب�سيياروخ بالي�ستييي ق�سر املييدى منظومة 
االت�سيياالت التابعة لقوى الغزو واملرتزقة يف جبهيية ال�ساحل الغربي 
وكذلك ق�سفت خمازن االإمييداد والتموين الع�سكري ب�ساروخ بال�ستي 
ق�سيير املدى  وُيعد ال�ساروخ الذي اأُطلق هييو التا�سع من نوعه الذي 

يدك جتمعات املرتزقة والغزاة بال�ساحل الغربي، منذ اأن ك�سفت القوة 
ال�ساروخييية يف 29 يونيييو املا�سي عن جديد انتاجهييا من ال�سواريخ 
البالي�ستية امل�سنعة حمليا بخربات مينية بحته، معلنة اإجراء جتربة 
ناجحيية على �سيياروخ بالي�ستي ق�سر املدى ا�ستهييدف جتمعاً للغزاة 

واملرتزقة يف ال�ساحل الغربي..
يذكيير اأن القييوة ال�ساروخية اأطلقت، يف الي 15 ميين يونيو املا�سي، 
�ساروخييا بالي�ستيييا نوع تو�سكا على جتمع كبيير للغزاة واملرتزقة يف 

ال�ساحل الغربي.

تواصــل سلسـلة  عمليــات نوعيـة ومدمــرة 

وحدة الهندسة تفترس آليات ومدرعات الغزاة ومرتزقتهم
ساحقة وخسائر فادحة في 

صفوف املرتزقة وآلياتهم
�سيين جماهييدو اجلي�ييض واللجييان ال�سعبييية يوم ال�سبييت املا�سييي، عملية 
هجومييية نوعية على جتمع كبر لقوى الغزو ومرتزقتهم �سمال منطقة التحيتا 

بال�ساحل الغربي، وكبدوهم خ�سائر كبرة يف االأرواح والعتاد.
واأفيياد م�سييدر ع�سكري "امل�سرة نييت" اأن جماهدي اجلي�ض واللجييان ال�سعبية 
قامييوا بعملية هجومييية نوعية على جتمعا كبرا للغزاة واملرتزقيية، �سمال التحيتا، 
ودمروا خالل العملية 5 اآليات اأحداها ب�ساروخ موجه ما اأدى اإلى م�سرع من كان على 
متنها.. واأكد امل�سدر م�سرع وجرح اأعداد من الغزاة واملرتزقة بينهم قيادات يف العملية 
النوعييية على التجمع الكبر لهم �سمال التحيتا. .كما �سن اأبطال اجلي�ض واللجان ال�سعبية 
هجومييا عنيفا يييوم االإثنني املا�سييي، على مواقع قوى الغييزو واملرتزقيية يف منطقة اجلبيلة 
بال�ساحييل الغربييي وكبدوهييم خ�سائر فادحيية يف عددهييم وعتادهم.يذكر اأن جماهييدي اجلي�ض 
واللجييان ال�سعبييية ك�سييروا اجلمعة املا�سييي زحفني وا�سعني للغييزاة واملرتزقة علييى التحيتا، 

ا�ستمر ل�ساعات م�سنودا بغطاء جوي مكثف، وكبدوهم خ�سائر فادحة.
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مدرعيية خييالل ك�سيير زحييف لهم ميين اجتيياه وادي 
احلنايا كما متكن اأبطالنا من تدمر اآلية ع�سكرية 

اأخييرى حممليية باملنافقييني يف منطقيية املرابحة 
بالقبيطة با�ستهداف مدفعي 

ي  اهلل  بف�سييل  ي  متكنييوا  قييد  اأبطالنييا  وكان 
ميين ك�سر حماوليية ت�سلييل فا�سليية للمنافقني 

كر�ييض  بجبهيية  وال�سحييي  ال�سريجيية  يف 
ترافييق حتليييق للطييران احلربييي حيث 

�سيين غارتييني ..واأكييد م�سييدر ع�سكري 
املنافقييني تعر�سييوا  خل�سائيير يف  اأن 

عديدهم وعتادهييم خالل ك�سر زحف 
لهم على مواقييع املجاهدين بكر�ض 

وا�ستعادة اإحدى التباب بعملية 
اجلي�ييض  ملجاهييدي  معاك�سيية 

واللجان ال�سعبية

والتصدي لزحفني وتنفيذ كمني نوعي وقنص 2 جنديني سعوديني

نهم:
جبهـة  فـي  اسـتراتيجية  مواقـع  تأمـني 

4 عمليـات هجومية نوعية  القتب وتنفيذ 
والتصدي لعّدة زحوفات فاشلة

متكيين اأبطييال اجلي�ض واللجييان ال�سعبية من تاأمييني عدة تباب 
�سمال غرب القتب بجبهة نهم بعملية هجومية ناجحة تكبد العدو 

خاللهييا خ�سائيير فادحة..واأفاد م�سدر ع�سكييري اأن اأبطال اجلي�ض 
واللجييان ال�سعبييية �سنوا عملييية هجومية وا�سعة يييوم االأربعاء 

املا�سييي على مواقييع املنافقييني يف القتب بجبهة نهييم اأ�سفرت عن 
ال�سيطرة على عدة تباب �سمال غرب القتب وتاأمينها بالكامل.

واأ�سار امل�سدر اإلى اأن العملية الهجومية ترافقت مع ا�ستهداف 
مدفعييي علييى جتمعييات وتعزيييزات املنافقييني حمققيية اإ�سابات 

مبا�سرة..واأكد امل�سييدر اأن العدو تكبد والعدو خ�سائر فادحة يف 
العديد والعتيياد والذ من تبقى من املرتزقة بالفرار تاركني جثث 

قتالهم يف ال�سعاب. كمييا �سقط قتلى وجرحى يف �سفوف مرتزقة 
العييدوان خييالل �سد زحف لهييم باجتاه مواقع اجلي�ييض واللجان 

ال�سعبية يف املدفون بيالقتب
يذكيير اأن منافقييي العييدوان تكبييدوا خ�سائيير فادحيية خييالل 

عملية هجومية للجي�ض واللجييان ال�سعبية يوم الثالثاء املا�سي 
ا�ستهدفييت عددا ميين التبيياب يف االن�سب بجبهة يييام يف مديرية 

نهم..كما متكن اأبطالنا من ك�سر زحف اآخر ملنافقي العدوان على 
مواقييع جماهييدي اجلي�ض واللجييان يف تبتي جعفيير وال�سوامع 

بجبهة نهم وم�سرع عدد منهم
وكان رجييال اهلل ميين اأبطييال اجلي�ييض واللجييان ال�سعبية قد 

�سنوا عمليتني هجوميتني على مواقع املرتزقة يف يام  واملدفون 
و�سق��وط قتل��ى وجرح��ى يف �سفوفه��م وترافق م��ع العمليتني 

ق�سف مدفعي ومت�سيط باالأ�سلحة املتو�سطة على مواقع العدو 
يف املدفون.

أبطالنـا يشنون عمليتيـن هجوميتيـن

�سربين بنف�ييض املديرية..وقال م�سدر ع�سكييري اأن الع�سرات 
من مرتزقة العدوان �سقطوا قتلى وجرحى خالل ك�سر زحف 

علييى مواقع اجلي�ض واللجان ال�سعبييية يف املها�سمة بيخب 
وال�سعييف كما متكن اأبطالنا من ك�سيير زحف ثاين ملرتزقة 

العييدوان علييى مواقع املجاهدييين يف العطفييني بجبهة 
االأجا�سيير يف خييب وال�سعييف وم�سييرع وجييرح عييدد 

منهم.. كما متكن اأبطييال وحدة القنا�سة من قن�ض 
3 من املنافقني بيامل�سلوب.

تنفيذ عمليتني هجوميتني

القـوة الصـاروخيــة
وتوشـكا يسـحق جتمع قوى الغـزو واالحتـالل في السـاحل الغربي

الساحل الغربي

عمليات هجومية
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و�سحيفيية احلقيقيية وهييي توا�سييل دورهييا اجلهادي 
يف ن�سيير الوعييي القييراآين وتنيير العقول وتواجييه ت�سليل 
وزيف امل�سلني وامل�ستكربين وك�سحيفة رافقت امل�سرة 
بنمييوه  وكييربت  ومنييت  القييراآين  للم�سييروع  اجلهادييية 
وانت�سيياره ت�ست�سيف االأ�ستاذ الفا�سل / يحيى قا�سم اأبو 
ا�سيية رفيق ال�سهيد القائد واأحد املقربني منه واملثقف  عَوهّ
القييراآين امللم بامل�سييروع القييراآين ليقدم موجييزًا خمت�سرًا 
لقراء احلقيقيية حول انطالقة امل�سروع القراآين ومنطلقات 

ال�سرخة واأهدافها:
ال�سحيفيية: االأ�ستاذ يحيييى ال�سالم عليكم ونرحب بكم 
ون�سكركييم مقدماً على اإتاحة الفر�سيية ل�سحيفة احلقيقة 

الإجراء هذا احلوار معكم.
■ ■  اأ�ستاذ يحيى: نعي�ض هذه االأيام ذكرى 
ال�سرخة يف وجييه امل�ستكربين وكونكم اأحد 
املقربييني لل�سهيد القائييد )ر�سوان اهلل عليه( 
اإرها�سييات  حييول  خمت�سييرة  نبييذة  نريييد 
انطالقيية �سعار ال�سرخة ميين حيث التوقيت 

والهدف؟
■ الهتيياف ب�سعييار: ]اهلل اأكييرب املييوت الأمريييكا املوت 
الإ�سرائيييل اللعنيية علييى اليهييود الن�سر لالإ�سييالم[ الذي 
اأطلقييه ال�سهيييد القائد ال�سيييد ح�سني بييدر الدين احلوثي 
ر�سييوان اهلل عليه هو جاء بعد اأحييداث احلادي ع�سر من 
�سبتمييرب 2001م والييذي د�سنييت فيييه اأمريييكا م�سروعها 
اال�ستعماري للمنطقيية العربية واالإ�سالمية بدافع العداء 
لالإ�سالم املحمدي االأ�سيل، وبنزعة ا�ستعمارية وا�سحة، 
وبالتاأكيد طمعاً مبا يف هذه املنطقة من الرثوات واملوقع، 
وبالتايل انطلق هذا ال�سعار احلكيم وانطلق معه امل�سروع 
القييراآين العظيم واملهييم يف مرحلة خطرة جييدًا ويف واقٍع 
�سيييٍئ ومريٍر وخمييٍز وُمِهني تعي�سييه اأمتنييا االإ�سالمية يف 
املنطقيية العربية والعامل عموميياً! يف و�سعيٍة خ�سع فيها 

امل�سلمون لهيمنٍة مطلقٍة الأمريكا ومع اأمريكا اإ�سرائيل! 
واالأخطر يف ذلك كلييه اأنهم ي�ستفيدون بالدرجة االأولى 
من الواقع الداخلييي لالأمة، الواقع املهياأ ل�سالح اأعدائها، 
الواقييع املطمع الييذي جعلهم يطمعون ب�سييكٍل كبر يف اأن 
موؤامراتهم وخمططاتهييم ومكائدهم على هذه االأمة ميكن 
اأن تنجييح يف ظييل احلاليية ال�سائييدة يف واقييع االأميية، من 
�سعف الوعي اإلى حٍد كبر، وانعدام ال�سعور بامل�سئولية 

اإلى حٍد كبر.
فييكان ال بد من التحييرك ملواجهة هذا امل�سروع اخلطر 
الييذي ي�ستهييدف كل �سيييء يف هذه االأميية دينهييا واأر�سها 
وعر�سها وقيمها ومبادئها، حترك ال�سهيد القائد ر�سوان 
اهلل عليييه باإيقيياظ هييذه االأمة ميين �سباتهييا واإخراجها من 
غفلتها واإعادتها اإلى كتاب ربها وتذكرها بعنا�سر قوتها 

وتذكرها مب�سوؤوليتها التي حملها اهلل اإياها. 
■ ■ خييالل حما�سرتييه )ال�سرخيية يف وجه 
امل�ستكربين( مليياذا كان ال�سهيد القائد مهتماً 
جدًا مبو�سوع ال�سرخيية وكان يحث النا�ض 
علييى رفعييه.. واعتييرب ذلييك �سرفيياً لهييم باأن 

يكونوا ال�سباقني للهتاف به؟
■   ال�سيد ح�سني ر�سوان اهلل عليه كان يعرف خطورة 
املرحليية ويعرف طبيعة امل�سييروع االأمريكي االإ�سرائيلي 
التاآمييري على هذه االأمة، ويعرف اأهمية العمل يف مرحلة 
كهييذه، واأن هذه ال�سرخة ت�سكل نقلة لهذه االأمة من واقع 
ال�سمييت اإلى واقييع العمل عندما يرفعونهييا، فكان ملنطقة 
مييران �سييرف ال�سبييق برفييع هييذا ال�سعييار واأن تكون هي 
املنطقيية التي متثل قاعدة النطالقيية هذا امل�سروع العملي 

التحرري يف زمن ال�سمت واخلنوع واال�ست�سالم.  
■ ■    هييل هييدف ال�سهيييد القائييد باإطييالق 
ال�سرخة كهتيياف فقط؟ اأم اأن هناك خطوات 

عملية ترفد ال�سرخة يف ذلك الوقت واالآن؟
■ هذا ال�سعار ترافق معه منذ انطالقته ن�ساط تثقيفي 
م�ستميير وتعبئة اإميانية م�ستمييرة، مما �سكل حالة ارتقاء 

معنييوي اإمييياين، و�سعور بالعزة ظييل يتزايد مع 
مييرور الوقت، وتعييززت لدينا حاليية الثقة باهلل 
�سبحانييه وتعالى، مع كل اأ�سبوع مع كل ظرف، 
وكلما جتلت ال�سواهد علييى اأهمية هذا ال�سعار 

�سعر ميين يرفع هذا ال�سعار اأكرث 
واأكييرث بثقتهم باهلل واعتمادهم 
على اهلل واحتقارهم لكل اأولئك 
الطاغييني وامل�ستكربييين، حتى 

و�سلنييا اإلييى اأن �سرنييا اليييوم 
وتعالييى  �سبحانييه  اهلل  بف�سييل 

نخو�ض اأكييرب معركة يف مواجهة 
امل�ستكربين والطواغيت.

ل ال�سعار جداًل  ■ ■ �سَكهّ
وا�سعاً وظهيير الكثر من 

املناوئني لييه واملنزعجني 
منه و�سواًل لقيام ال�سلطة 

اآنذاك بحملة طم�ض لل�سعار 
وحيثمييا  اجلييدران  ميين 

وجدوه.. مليياذا براأيييك �سكل 
ال�سعييار كل هذا اجلدل وملاذا 

انزعج االآخرون منه؟
طبعيياً ال�سعييار كما هييو معييروف لي�ض 

موجهيياً �سد اأي طييرف اإ�سالمي، بل موجه �سد اأئمة الكفر  
وكبار طواغيييت االأر�ض و�سرار الب�سرييية واملف�سدين يف 
االأر�ييض، هذا العدو يعييرف جيدًا اأن هييذه ال�سرخة ي مبا 
ترافييق معهييا من امل�سييروع القييراآين التنويييري ي �ستخلق 
وتنمييي لييدى االأميية االإ�سالمييية حاليية ال�سخييط وتوجييه 
بو�سليية العداء اإلييى اأعدائها احلقيقيييني و�ستكون حافزًا 
مهميياً الأن تتحييرك االأمة يف بنيياء واقعهييا الداخلي عندما 
تكييون اأميية تعي�ييض حاليية االإدراك واالإح�سا�ييض باخلطيير 
وبيياأن لهييا اأعييداء ي�ستهدفونهييا، هييذا االإح�سا�ييض وهييذا 
ال�سعييور يدفعها اإلى اأن تبحث عن عوامييل القوة، لتبني 
نف�سها، لتكييون قويًة فتتمكن من دفييع االأخطار ومواجهة 
التحديييات.  وهييذا ما اأزعج العييدو االأمريكييي ال�سهيوين 

واأدواتهييم ميين منافقي العييرب، الذين يريييدون اأن تبقى 
االأميية �سعيفيية ذليلة مدجنيية ليتمكنوا ميين ا�ستعبادها؛ 
ولذلك عملوا علييى حماربة هذا ال�سعار منذ انطالقته وما 

زالوا يحاربونه اإلى االآن.
■ ■  ميين املعروف اأن ال�سهيد القائد كان قد 
بييداأ حتركه التوعييوي والثقايف قبييل اإطالق 
ال�سعار بقرابة عامني ملاذا مل يحدث انزعاج 
كبيير لالآخرييين اإال بعييد انطالقيية ال�سعييار 

واملقاطعة االقت�سادية؟
■  االنزعيياج ميين حتييرك ال�سهيييد القائييد والنهو�ييض 
باملجتمع يف مييران ي خ�سو�ساً ي علمييياً وثقافياً كان قائماً، 
وغيير خيياف تلك احلمييالت الع�سكرييية التي كانييت تنزل 
اإلييى منطقة مران للتهديد والوعيييد والرويع للنا�ض وقد 
مت �سجيين العديد ميين اأبنيياء املنطقة ب�سبب 

مييع  حتركهييم 
اهلل  ر�سييوان  ح�سييني  ال�سيييد 

عليه.
وبعييد انطالقيية هييذه امل�سييروع كييرب انزعيياج ال�سلطة 
العميليية يف اليميين نتيجيية انزعيياج اأ�سيادهييم االأمريكيني 
واالإ�سرائيليييني وترجييم هذا االنزعاج باحلييروب ال�ست، 
ق��وى  �سن��ت  اليم��ن  العمي��ل يف  النظ��ام  �سق��وط  وبع��د 
اال�ستكبار واال�ستعمار والطغيان بنف�سها حربها ال�سابعة 
التي من اأبرز اأهدافهييا الق�ساء على هذه امل�سروع القراآين 
العظيم الذي يييرون فيه عائقاً اأمييام �سعيهم للهيمنة على 
املنطقة ويف مقدمة ذلك اليمن ملا له من اأهمية ا�سراتيجية 

وجغرافية.    

■ ■ هييل كان الهييدف ميين احلييرب الظامليية 
التييي �سنت على ال�سيييد واأن�سيياره يف العام 
2004م بييكل وح�سييية و�سواًل لقتييل ال�سيد 
ح�سني )ر�سوان اهلل عليه( هو واأد امل�سروع 
القييراآين؟ ومليياذا ا�ستمر امل�سييروع حتى بعد 

ا�ست�سهاد موؤ�س�سه؟
اجلييواب ي بكل تاأكيد كان الهدف هييو الق�ساء على هذا 
امل�سروع القراآين الذي يرى فيه العدو االأمريكي ال�سهيوين 
م�سروعاً �سينه�ض بهذه االأمة اإلى اأن تكون اأمة رائدة كما 

اأراد اهلل لها ذلك.
امل�سييروع القييراآين م�سروع مكتوب لييه الن�سر، مكتوب 
لييه ال�سيادة الأنه م�سييروع معه اهلل، وليين ي�ستطيع اأعداء 
الب�سرية ميين اليهود والن�سارى ومنافقييي العرب اإطفاء 
هييذا النييور مهما عملوا ومهمييا �سنعوا، فنحيين نرى باأنه 
كلمييا اأمعن االأعداء يف حماربته كلمييا ازداد قوة و�سالبة 

وانت�سارًا ومتكيناً.   
�ض7: من املعروف اأنه ترافق مع احلمالت الع�سكرية 
الهادفيية للق�سيياء على امل�سييروع القراآين حمييالت ت�سويه 
اإعالمييية وثقافييية كبرة و�سهدنييا كماً هائيياًل من حمالت 
التزييف والت�سويييه والفربكات والدعايات وال�سائعات.. 
كيييف ا�ستطاع امل�سييروع القراآين جتاوز كل هييذا الكم اإلى 

الدرجة التي تال�ست معها كل تلك احلمالت؟ 
اجلييواب ي امل�سروع القراآين بف�سييل اهلل جتاوز كل هذه 
احلمييالت الظاملة، لي�ييض هذا فح�سب بل ف�سييح من �سنوا 
عليه هذه احلمالت والت�سويهات، وهاهم اليوم عبارة عن 
اأبييواق رخي�سة خلدمة الغزاة واملحتلييني لبلدهم، وهذا 
ُقهّ  من م�ساديق قول اهلل �سبحانه وتعالى: }َوُقْل َجاء احْلَ
َوَزَهَق اْلَباِطُل اإَِنهّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقاً {االإ�سراء81 }َكَذِلَك 
ا  َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاء َواأََمهّ ييا الَزهّ َقهّ َواْلَباِطَل َفاأََمهّ ُ احْلَ َي�ْسييِرُب اهللهّ

ا�َض َفَيْمُكُث يِف االأَْر�ِض {الرعد17 َما َينَفُع الَنهّ
■ ■  كيييف تقييراأ االأثيير الييذي تركييه �سعييار 
ال�سرخيية ومييا ترافييق معييه ميين مقاطعيية 
الب�سائييع االقت�سادييية على اأمريكا 

واإ�سرائيل وعمالئهم؟
■ اجلييواب ي ال�سعييار حقييق نتائييج 
كثييرة ومهميية يف مقدمة ذلييك: اأنه بنى 
واقعيياً حم�سنيياً ميين االخييراق ح�سيين 
االأميية من الداخل يف مواجهة 
اأمريييكا  عليييه  تعتمييد  مييا 
واإ�سرائيييل ميين االخراق 
والتطويييع. فييكان ال�سعييار 
االقت�سادييية  واملقاطعيية 
عاميياًل مهميياً يف حت�سني االأمة 
على م�ستوى املنعيية الداخلية 
ميين  وحمايتهييا  وللفييرد  لالأميية 
العمال��ة  م�ستنق��ع  يف  ال�سق��وط 
ن  واالرتهييان، وبنيياء واقييٍع حم�سَهّ
من االخراق، وع�سٍيهّ على الهيمنة 
يف مقابييل من يحاولييون تهيئة املجال 
واإيجيياد بيئيية خ�سبة وقابليية للعمالة 
واخليانة والهيمنة وال�سيطرة مل�سلحة 
االأعييداء لدرجة عجيبيية، ت�سبح العمالة 
افتخييار وتناف�ييض، و�سلعيية  فيهييا حمييط 
رائجيية يف �سوق النفاق، فاملك�سب االأول من 
مكا�سييب ال�سعييار، وامل�سييروع القييراآين الذي 
ال�سعييار هو عنوانييه واإال فهو م�سييروع �سامل 
اء ونه�سوي يبني االأمة لتكون يف  ومتكامييل وَبَنهّ

م�ستوى مواجهة التحديات واالأخطار.
 ■ ■ هييل يعتييرب امل�سييروع القييراآين وهتاف 
وتنامييي  امل�ستكربييين  وجييه  يف  ال�سرخيية 
العييداء الأمريييكا واإ�سرائيل �سبييب يف تكالب 

دول العدوان على اليمن؟
■   التكالييب علييى هييذه االأميية واال�ستهييداف لهييا ميين 
ِقَبييل اأمريييكا واإ�سرائيييل هييو قائييم من قبييل هييذا ال�سعار 
وم�سروعهييم اال�ستعيياري كان قائماً وقد بييداأوا يف تنفيذه 
ميين بعد اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب الذي ي�ستهدف 

ال�سيطرة املبا�سرة على املنطقة العربية اأر�ساً واإن�ساناً.
 لقييد كان هييذا ال�سعييار ومييا ترافييق معه ميين م�سروع 
قييراآين متكامييل و�سامييل عاميياًل اإيجابييياً قييدم لالأمة احلل 
واملخرج، قدم لالأمة ما ي�سكل حماية لها اأمام هذا التحرك 
اال�ستعميياري الظامل، وحرر اليمن ميين هيمنة وا�ستعباد 
هييوؤالء الطواغيت واأدواتهم االإجرامية، وال ريب باأن هذا 
امل�سييروع وهييذا التحرك ومييا حققه لهذا البلييد من حرية 
وعزة وكرام زاد ميين ال�سخط االأمريكي االإ�سرائيلي على 

مين االإميان واحلكمة . 
■ ■  هناك فرق كبر بني امل�سروع القراآين يف 
بداييية انطالقته وبني امل�سروع القراآين اليوم 
�سييوى ميين حيييث االإمكانيييات اأو ميين حيث 
التمييدد واالنت�سييار الزخييم الب�سييري ما هي 
براأيييك عوامل القوة التييي ميتلكها امل�سروع 
القييراآين والتي جعلييت النا�ض يقبلييون عليه 

رغم احلروب والتحديات التي واجهها؟
 ■ اأعتقد باأن اأهم العوامل هي:

1ي قيادتييه العظيميية التييي �سكلت جاذبية كبييرة لهذا 
امل�سييروع بدءا ميين ال�سيد ح�سييني ر�سييوان اهلل املوؤ�س�ض 
لهييذا امل�سييروع ثم ال�سيد عبييد  امللك حفظييه اهلل الذي بهر 
اجلميييع مبنطقييه و�سجاعته وحكمتييه واإخال�سه ووفائه 
وقدم �سورة م�سرقة موؤثرة جذابة لهذا امل�سروع القراآين.  
2ي منهجييه العظيييم املتمثل يف كتيياب اهلل القراآن الكرمي 
الهوييية اجلامعيية لالأمة فهييذه امل�سييرة القراآنييية تعتمد 
القييراآن يف كل �سوؤونهييا منهجيياً وعقيدة و�سلييوكاً وروؤية 

وبرنامج حياة.
 ولي�ييض جمييرد عنييوان كما هييو حا�سل عنييد االآخرين 
يرفعون �سعار القراآن الكرمي ولكنك عندما تتاأمل واقعهم 
جتييد باأنهييم بعيدين كل البعد عن كتيياب اهلل يف كل �سوؤون 

حياتهم ولي�ض عندهم �سوى ظاهرة �سوتية لي�ض اإال. 
3ي ما حققته هذه امل�سرة يف جماالت كثرة على راأ�سها 
اجلدييية وامل�سداقييية يف مواجهة امل�سييروع اال�ستعماري 
الذي ي�ستهدف هذه االأمة، فاالأحرار وال�سرفاء والواعون 
يف هييذه االأميية يعرفون بيياأن اأبناء هذه امل�سييرة القراآنية 

يخو�سون معركة احلرية واال�ستقالل لهذه االأمة بكلها .
■ ■ اليييوم نواجييه حربيياً عدوانييية كونية 
دخلييت العييام الرابع مييا مدى اأهمييية اإحياء 
الذكييرى ال�سنوية لل�سرخة وهل �سيكون لها 
مييردود اإيجابي علييى معنويييات املجاهدين 

واليمنيني االأحرار؟
■ اإحييياء هييذه املنا�سبيية هييو تاأكيييد علييى امل�سييي يف 
هييذه الطريييق التييي ر�سمهييا ال�سهيييد القائد ر�سييوان اهلل 
عليييه و�سقاهييا بدمييه الطاهيير، وعلييى موا�سليية التحرك 
بهذا امل�سييروع العظيم الذي فيه اخلال�ييض للب�سرية كلها 
وتذكيير العييامل باأهمية هييذا امل�سروع واأنه لهييا �سرورة 
اإن اأرادت اأن ترفييع نف�سهييا ميين م�ستنقع ال�سييياع والتيه 

واخلذالن واملوؤاخذة االإلهية.
وبالن�سبة للمجاهدين ي�ستذكرون كيف بداأ هذا ال�سعار 
وحجييم اال�ست�سعيياف الييذي كان يعي�سييه اأول من رفعوا 
هييذا ال�سعييار من انعييدام االمكانييات وتكالب قييوى ال�سر 
�سدهييم، وكيف نحن اليوم بف�سل اهلل وعونه وبربكة تلك 
اجلهييود والت�سحيات فنكون �ساكرييين هلل اأوفياء لكل تلك 
االأرواح الزكييية التي اأزهقت يف �سبيل اهلل ليبقى لنا ولكل 

امل�ست�سعفني يف العامل هذا امل�سروع االلهية العظيم.  
■ ■ كلمة اأخرة تريد توجيهها عرب �سحيفة 

احلقيقة؟
■   اأواًل اأن ن�ستغل هذه املنا�سبة لفهم وا�ستيعاب ماذا 
يعنيييه هذا ال�سعييار العظيييم واأن نعزز عالقتنييا بالثقافة 
القراآنية، واأن نفعل املقاطعة االقت�سادية التي قدمت مع 
هذا ال�سعار واأن نكون اأبناء امل�سرة القراآنية قواًل وفعاًل 

و�سلوكاً.
وثانياً اأقييدم �سكري ل�سحيفة احلقيقيية ي التي كان وما 
يييزال لها الييدور الفعييال لن�سر الوعييي القييراآين ي على هذا 
اللقيياء ون�سيياأل اهلل الرحميية ل�سهدائنييا االأبطييال وال�سفاء 
جلرحانييا ال�سابرين والفرج الأ�سرانييا والن�سر ملجاهدينا 

يف كل اجلبهات.

حوار

اض�����ة ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة: األس�����ت�����اذ /ي���ح���ي���ى ق����اس����م أب�����وع�����وَّ

الصرخة شكلت نقلت األمة من واقع الصمت إلى واقع العمل وواجهت النزعة االستعمارية االمريكية
< املـــــشـــــروع الــــقــــرآنــــي مــــشــــروع مـــكـــتـــوب لــــه الـــنـــصـــر ، مـــكـــتـــوب لــــه الــــســــيــــادة ألنــــــه مــــشــــروع مـــعـــه الـــلـــه.

متر علينا الذكرى ال�ضنوية لل�ضرخة يف وجه امل�ضتكربين، �ضعار الرباءة وهتاف احلرية ومنذ اأطلقها 
ال�ضهيد القائد ال�ضيد ح�ضني بدر الدين احلوثي )ر�ضوان اهلل عليه( � يف عام 1422ه� 2002م  من 

ية اأيقظت النائمني وق�ضعت من على عيونهم غ�ضاوة العمى  مدر�ضة االإمام الهادي مبران � �ضرخة مدوهّ
والتيه وما تزال ال�ضرخة ترتدد وعيًا وكفاحًا وما زال امليدان ي�ضدح قواًل وعماًل .. انطلقت ال�ضرخة 

غري اآبهة ب�ضطوة اخلوف ومتعالية على ثرثرة اجلبناء اخلائفني، و�ضق �ضوتها حجب الغفلة ومزق 
�ضداها �ضواتر امل�ضتكربين، ويف ذكراها ال�ضنوية متر علينا للعام الرابع ونحن نواجه اأكرب عدوان 

كوين على وجه االأر�ض بعزمية املوؤمنني وثبات االأبطال و�ضمود االأحرار امليامني، والزالت ال�ضرخة 
ترتد ويرتدد معها دوي �ضدى �ضواريخ بركان وزلزال وقاهر وبدر و�ضمود وال�ضرخة وطائرات قا�ضف 

ورا�ضد ومدافع �ضجيل وغريها من االإجنازات التي كانت من ثمار هذه ال�ضرخة التي انطلقت من حنجرة 
ال�ضهيد القائد )ر�ضوان اهلل عليه( وهو يقول لثلة من اأتباعه املوؤمنني " ا�ضرخوا اأيها االأخوة...  

و�ضتجدون من ي�ضرخ معكم - اإن �ضاء اهلل - يف مناطق اأخرى(

احلقيقة ح�����اوره/�ضادق البهكلي  
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إلى سيد النصر ...القائد اليماني 

السيد عبد امللك احلوثي ... 
سطور ُتعبر عن لسان حال رجاله 

في امليدان ...
بقلـم: علي السراي   

يييا �سليل االكرمييني ... هي حرب نخو�سهييا ُفر�ست علينييا ومن فر�ست 
عليييه احلييرب خا�ييض غمارها ...نحيين الذييين اإن ك�سرت ذئيياب املنون عن 
اأنيابهييا و�ُسعييرت نار اللظييى نرانها واأرعييدت قوا�سف ال�سميياء برعودها 
وع�سفييت رياح اخلوف بع�سفها ونكلت بنكال الدمهّ نكالها وحمحمت بِحمام 
املييوت ِحماُمهييا وولولت بالويل ويالتهييا واألهبت باخلطييب خطوبها �سقينا 
اآخرها بكاأ�ض اأولها وتنكبنا لها كف عزرائيل كفاً لها واأ�سرجنا �سروج اخليل 
ملالقيياة حتوفهييا والقمنا فوهات البنييادق بعزم باأ�سنا واأ�سلْتنييا لها يف لياِل 
لنا بكلكلها وع�سفنا بع�سفها فوطاأنا  اخلوف �سيوفنا فاأنخنا بركابها... ونكهّ
الراأ�ض منها باأخم�ض ُحفاتنا فاأ�سفر ال�سبح عن هزمية اأعدائنا وا�ستب�سرت 
ال�سميياء بن�سر رجالنا... نحن �سو�ييض اهلل يف لهواتها... نحن اإخوة احلرب 
ورجالها... نحن مطاعني الوغى اإن �ُسعرت نرانها... نحن جند اهلل يف مين 

اإميانها... نحن جند اهلل يف ميدانها... 
اأيهييا القائد ال�سيد اليماين... ل�ستم وحدكييم يف امليدان... فنحن وحاءات 
اهلل يف احل�سييد واحلييزب واحلر�ييض معكييم معكييم ال مييع عدوكييم... ف�سييرهّ 
با فالن�سر ن�سييرك وال�ساُح �ساُحك  قيياً �سئت يف احلييرب اأم ُمغرهّ َفَديُتييك ُم�سرهّ
والر�سا�سيية االخرة �ستحكي عن ق�سة فتية اآمنوا بربهم وعدالة ق�سيتهم 
و�سييدق و�سجاعيية قائدهم فرك�سييوا رايات الكفيير واال�ستكبييار واالرهاب 
والظلييم العاملييي باأقييدام عارييية ثابيية را�سخيية ر�سييوخ جبييال اليميين نقم 
وعيبان... ولعن اهلل بني �سعود واأ�سرابهم يف احلا�سرين كما لعن اأ�سالفهم 

بني اأُمية يف الغابرين واهلل اأكرب...

عن إشادة سيد 
الشام بسيد اليمن

       صـادق البهكـلي

عندمييا اأ�ساد ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل بحكميية و �سجاعة القائد اليمني الفذ 
اأبييي جربيل �سالم ربي عليه وبب�سالة اأبطال اليمن يف معركة ال�ساحل فالنه 
و هييو اخلبر و املحارب املتمر�ض �سيا�سيا و ع�سكريا و اإعالميا يدرك جيدا 
طبيعيية املعركيية ونوايييا العييدوان االأمريكييي ال�سعودي و كيييف كان يراد 
ملعركيية ال�ساحل اأن تكييون حمرقة �ساملة للجي�ض و اللجان من خالل تهويل 
املعركيية و التح�سيد االإعالمي و الع�سكري و الهجوم بع�سرات املدرعات و 
بتغطييية جوية متوا�سلة مييا يجعل االرباك �سيد املوقف ومبا يدفع القيادة 
اليمنييية الثورية وا�ستدراجها اإلييى الزحف نحو ال�ساحل و اإفراغ اجلبهات 
االأخييرى ل�سالح الدفاع عن احلديدة و ا�ستخييدام اأ�سلوب الدفاع التقليدي 
با�ستخ��دام خط��وط دفاعي��ة ما يجع��ل املقاتل��ني عر�سة للق�س��ف اجلوي 
املكثييف يف منطقيية مك�سوفة... لكن على العك�ض ا�ستطيياع اجلي�ض و اللجان 
ابتييكار اأ�سلييوب منا�سب لطبيعيية جغرافيا املعركة و �سنييوا هجوما خاطفا 
لتقطي��ع اأو�س��ال الغ��زاة و قطع خط��وط الإم��داد الأمر الذي ح��دث ما مل 
يتوقعييه العييدو و اأ�سبحت ملحمة ال�ساحل معجييزة حقيقية اأذهلت العدو 
و ال�سديييق معا و حتولت تلك املدرعييات اإلى مداخن تغطي �سماء ال�ساحل 

باأدخنتها و هي تركع حمرقة بوالعة املقاتل اليمني...

من صفحاتهم

) ضجـــة فـي عالـم االستخبـــارات (

االإجنييازات االأمنية اال�ستخباراتية التييي حتققت يف احلديدة هي 
جييزء ميين كل النجاحييات االأمنييية منذ بدايييات العدوان ولهييذا كانت 
االنت�سييارات االأمنييية ميين اال�سبيياب الرئي�سييية لتوتيير العالقيية بني 
التحالييف وبييني املرتزقيية يف الريا�ييض على خمتلييف اطيافهييا لقد كان 
النعكا�سييات هييذه االنت�سييارات اأن و�سييع مييا ي�سمى بال�سرعييية اأمام 

التحالف مو�سع االتهامات واخليانة والتاآمر.
فقد كانت اال�سراتيجية تفجر الو�سع االأمني من الداخل وحتقيق 
انت�سييار �ساحييق للتحالييف ولهييذا دفييع التحالييف مئييات املاليني من 
الدوالرات لتدريب اخلاليا وتزويدها باأحدث االأجهزة والتكنولوجيا 

احلديثيية واخطر اال�سلحة املتنوعة املتخ�س�سيية ملثل هذه االأغرا�ض 
وكل االغراءات املادييية وقد كانت املهمات متعددة وال ح�سر لها وقد 
اأوكلييت اأغلييب هذه املهمييات لقيادة املرتزقيية وادواتهييا بالداخل وقد 
تعاونت اأغلب دول التحالف مع ال�سعودية يف هذا االإعداد اإ�سافة اإلى 
االإ�سراف االأمريكي وعنا�سره التدريبية واحلديث يف هذه اجلانب قد 

يطول.

وخال�سة القول:-
1( اأن الدوائيير اال�ستخباراتييية للعييدوان يف معر�ييض تقييماتهييا 
ال�سرييية قد اأقرت بهزميتها وانت�سييار االأجهزة االأمنية حلركة اأن�سار 

اهلل عليها حمملة ال�سرعية جزءا من هذا الف�سل.
2( الدوائيير اال�ستخباراتييية االمريكييية والغربييية تقيير يف ف�سييل 

ا�سراتيجية التحالف يف تفجر الو�سع الداخلي يف اليمن رغم ما قدم 
للتحالف من دعم لتحقيق هذه اخلطط يف الداخل اليمني.

3( تييرى هييذه االأجهزة االمنييية بدرا�ساتها املقارنيية والبحثية اأن 
جهاز اأن�سار اهلل االأمني تفوق على حزب اهلل يف لبنان.

ومييا ال يعلمييه اأن�سييار اهلل اأن مييا حققييوه يف اإف�سييال ا�سراتيجييية 
قد_اأحدث_�سجة_يف_عامل_االأمن_واال�ستخبييارات  العييدوان،،، 
االإقليمييية والدولية ، وما ال يعلمه االأن�سييار وال�سعب اليمني اأن هذه 
االإجنازات اأ�سبحت ال�سغل ال�ساغل واملادة الوحيدة ملراكز البحوث 
والدرا�سييات الغربية ويرى اخلييرباء املتخ�س�سون اأن اأكرب عامل من 
عوامل ف�سل التحالف هو قوة اجلهاز االأمني واال�ستخباراتي للحركة 
الذي متكنوا من خالله حتقيق االأمن يف زمن احلرب والذي مل حتققه 

اأي دولة من الدول املعتربة وذات االإمكانيات الكبرة.

وقبلت الشمس مسر اجلباه
مل تكيين تهاميية خالل الفييرة املا�سية اإال ميدانيياً للمحبة والت�سامح وال�سييالم كان اأهلها ي�سمتييون رغم جوعهم 

وعوزهييم، وكانييوا يت�ساحمون رغم حاجتهم، وكانوا يتعففون وال ميدون اأيديهم اإلى اأحد رغم افتقارهم وفقرهم 
ورغييم نهب اأرا�سيهم وخراتهم امييام اأعينهم.. لكن عندما ا�ستهدفت كرامتهييم تفجرت حميتهم وثارت غرتهم 

وكاأمنييا العدوان االإجرامييي با�ستهدافه احلديدة اأيقظ ماردًا من م�سجعه فاأ�سرقت �سم�ض الكرامة واالإباء من 
جباههييم ال�سمييراء وتوافييدوا اإلى ميادين اجلهاد والكفيياح دفاعاً عن اأر�سهم وعر�سهم، فهييم لي�سوا كما ظن 

العييدو لقميية �سائغة لينة امل�سييغ، �سهلة االبتالع، ولقد �سهدنييا وراأينا يف امليدان وعلييى �سا�سات التلفزيون 
مييا يوؤكييد اأن اأبنيياء تهامة مل ين�سوا تاريخهييم املليء بق�س�ض الكفيياح واأهازيج البطوليية واأنا�سيد الن�سر 

ومبثلما هي تهامة �سلة اليمن الغذائية و�سريان حياته فهي مقربة اأعدائه والغزاة الطامعني يف خراته 
وعلييى اأيدي اأبنائهييا االأحرار �سيعلم الغزاة اإلى اأي منقلب �سينقلبون فمثلما كان اآباوؤهم حملة الرماح 

واملناجييل هييم اليوم اأهل ال�سييالح وحماة ال�ساحل، هم اأهييل البطولة والب�ساليية والرجولة و�سيحكي 
التاريييخ ق�سيية اأخرى ميين ق�س�ض ب�ساليية الزرانيق وثبييات التهاميييني وهم يقارعون قييوى الغزو 

واالحتييالل ومرتزقيية التحالف ال�سهيواأمريكييي و�سرى الغازي يف االأيييام القادمة كيف فتح على 
نف�سه بابا من جحيم تهامة وباأ�ض اأهلها ورجالها.

عبود أبو لحوم

احلرب النفسية !!
      علـي الصنـعاني

ي�ستخييدم االن�سييار احلرب النف�سية برباعيية فائقة«!! 
فهييم ال يظهييرون مكاميين قوتهييم دفعيية واحييدة وامنييا 
يظهرونهييا بالتق�سيييط القاتييل »!! واليك�سفييون اوراقهييم 
دفعيية واحدة وامنييا بح�سب احلاجيية ويف الوقت املزعج 
لالأعييداء »!! واليرمون ب�ساعتهم دفعة واحدة لي�ساهدها 
يقلييق  الييذي  بالق�سطا�ييض  يظهرونهييا  وامنييا  اخل�سييوم 

اخل�سوم ويجعلهم يعيدون كل احل�سابات »!! 
يعرفون من اين توؤكل الكتف ويجيدون احراق القلوب 

برباعة واقالق النفو�ض ب�سرعة فائقة »!!
اظهييروا �ساروخا جديييدا خ�سي�سا ملعركيية احلديدة 
ومل يعطوا له ا�سماً ليظل اخل�سم يف حرة عن موا�سفاته 
»!! وقبييل ان ينتهييي القلق او يزول ميين قلوب اخل�سوم، 
اظهييروا لهم من�سييات حتت ار�سييية، ليقولييوا الأعدائهم، 
�سنزيدكييم رعباً وخوفيياً كل يوم و�سنجعلكييم تعي�سون يف 
حاليية قلييق م�ستميير ال يتوقييف ،«!!! ا�سربييوا اخما�ض يف 
ا�سدا�ييض وا�سبيياع يف اثمييان وات�سيياع يف اع�سييار، اقلقوا، 
توتييروا، فكييروا، انده�سييوا، ا�سربوا كوؤو�ييض الرعب من 

امل�ستقبل بالقنطار »!!
من�سييات حتت االر�ض ي�سعب ا�ستهدافها، و�سواريخ 
فعلها فتاك مل يعرف ا�سمها، ان اجلحيم قادم، وان القادم 
جحيم »!! املن�سات لن ت�ستطيعوا تدمرها، وال�سواريخ 

ال حدود لها »!! واللبيب يفهم »!!
هكييذا هييي احلييرب النف�سييية علييى ا�سولها يييا حتالف 

البغال م�ض هرج ومرج وهنجمة على مافي�ض »!!

إلى رجالنا 
في الساحل..

      د/أشرف الكبسي

هييا اأنتم هنيياك ، تلتحفون �سميياء اهلل وتفر�سون اأر�سا 
هي م�ساحة ال�سرف املتبقية على امتداد البحر..

ال منا�سييب لكييم ، وال ا�سميياء.. ال حقائييب وال نيا�سني 
�سم�سييا  املمتلئيية  ال�سييدور  نحيييل  علييى  تلمييع  بطوليية 
وت�سحية...اأنتم ب�سطاء كاأنفا�ض الفجر ، ال تقولون الكثر 
، وال �سفحييات في�سبييوك لكييم.. لكنكم وحدكييم من ي�سرق 

هكذا من الغرب!
تقاطرمت اإلى هناك كموج البحر ، �سبابا كهوال ، �سغارا 
كبييارا.. وها اأنتييم ِب�ْسم اهلل تعلمون القميير كيف يكون املد 

واجلزر!
كيييف جتمعون قليييل الب�ساطة وكثيير العظمة يف ذات 
القلييب والقالب؟! كيف حتفرون خندقييا لت�سعدوا به اإلى 

كنف ال�سماء ، جرحى و�سهداء؟!
كيييف تهزمييون العييدوان مييرة ، واخلييذالن مرتييني؟! 
يقولييون اأنتييم عمييالء الإيييران ، وحوثيييون ، وعن�سريون 
، فييال تييكادون تلتفون! وكاأنكييم اأنتم اأنييني الثكالى واآهات 
رجييال  واأنتييم   ، امل�ست�سعفييني  وح�سرجييات  املظلومييني 
الرجييال خلقييا ووطنييا ودييين ، واهلل نا�سركييم كلمييا قمتم 
جتيبييون داعييي اهلل ، واهلل ال يرت�سي ظلما لليمن وعدوانا 

على كل اليمنيني!
ومعييذرة يا رجييال ، اإن �سمعتييم بل�ض هنييا اأو خطيئة 
هنيياك ، فاأنتم البحر وطهيير البحر ال تف�سده بقايا خ�سة اأو 

حفنة اأنذال!

اقترب اليمنيون من حصاد مثرة جهادهم وتضحياتهم 

من ذكريات الصرخة مبناسبة ذكراها السنوية

امل�سافيية املتبقييية للن�سر هييي نف�سهييا م�سافة 
الن�سيير يف غزوة اأحد والتييي تال�ست يف اللحظات 
الثمييار  قطييف  اال�ستعجييال يف  نتيجيية  االأخييرة 
وجتاهل امل�سافة الفا�سلة يف املعركة والتي تكون 

دوماآ الفي�سل بني الن�سر والهزمية. 
لييذا بقدر تفاوؤلنييا بالن�سر يجييب اأن نحذر من 
الراخييي والت�سييرع يف قطييف الثمييرة الأن نهاييية 
اأي حييرب تكييون هي اال�سر�ييض واالكييرب واالأ�سد 
�سراوة ، فخطوات الن�سيير االأخرة بالن�سبة لنا 
هي خطييوات الهزمية بالن�سبة للعدو لذى �سيبذل 

مييا مل يبذلييه من قبل و�سيهاجم كمييا مل يهاجم من 
قبييل كفريق كييرة قدم اأثخنييت �سباكييه باالأهداف 

ويحاول يف الوقت بدل ال�سائع تغير النتيجة. 
لييذا فاالأ�سابيع واالأ�سهر القادميية هي الفي�سل 
اإن ثبتنا ثبات اجلبييال وح�سدنا كما مل نح�سد من 

قبل وقاتلنا كما مل نقاتل يف كل تاأريخنا. 
يومهييا �سيفييرح املوؤمنييون بن�سييراهلل والفتييح 
و�سيخيييب م�سعييى كل حا�سييد وخائيين ومرجييف 

وعميل .
فهلمييوا اإلييى الن�سيير بالقتييال ال االحتفال وما 

الن�سر اإال �سرب �ساعة
بالن�سبيية الأرامييل املقبييور فقييد كانييت تهاميية 
امللييوك  حلظيين  لتعييودوا  االأخييرة  فر�ستكييم 
واالأمييراء اأمييا وقد بييداأ �سييراب تهاميية بالتال�سي 
فاملحظييوظ منكييم هييو ميين �سيجييد حظيين جندي 
حماراتييي اأمييا البقييية ف�سيتحولييون للرفيه عن 
ع�سابييات اجلنجويييد ، مل يكيين دي�سمييرب ا�سييواأ 
كوابي�سكييم فالقادم اأنكى واأمر واإلى ربكم امل�ستقر 
يييوم ت�سحبييون بالنوا�سييي واالأقييدام اإلييى اأمكم 

الهاوية .

يف ايييام بداييية ظهور ال�سرخيية يف اجلامع الكبيير كان عمري 
�سغيير حينهييا، ف�سرخييت معهييم يف البداييية وكثر ميين النا�ض 
�سرخوا ومن ثييم �ساهدنا ال�سرب واالعتقاالت خفنا، املهم كنت 
اذهييب اأ�سلي عنوة حتى ا�ساهييد الذين ي�سرخون وا�ساأل نف�سي 
مليياذا ي�سرخون وهييم يعرفون م�سبقييا بانهم يعر�سييون انف�سهم 

للخطر ؟ اكيد هوؤالء يا جمانيني يا خلفهم امر مريب.
ففي يوم ذهبت لل�سالة وكنت ا�ساهد جنود االأمن ميرون قبل 
ال�سييالة واثناء اخلطبة بني امل�سليني وياأخذون البع�ض ي�ستبه 
بهييم كم�سرخني، كان ذلك يعرف من خالل ا�سكالهم وثيابهم التي 
تعييرف بانها قروية وجاءت من الريف، واي�سا كان يلب�ض بع�ض 
املكربييين ثيابا الوانهييا غامقة واحزمة "قاي�ييض" وت�سعر بانه ال 
يحمييل معييه ال مال وال هوييية ا�ستباقييا ملعرفته بانييه �سيزج اإلى 

ال�سجن. 
يف تلييك اجلمعيية ح�سلت ا�ستبيياكات باالأيييدي والهراوات 
بييني املكربين ورجييال االمن، ولفت انتباهييي ل�سخ�ض كان يف 
موؤخييره اجلامع مل ا�ساهد �سجاعة مثييل ذلك ال�سخ�ض والتي 
�سهييد له جميييع احلا�سرين هنيياك خل�سة فيمييا بينهم، حينما 
انهالييوا عليه بالهراوات وال�سرب كانت لديه "جنبية" حادة 
قاوم بها وا�ستطاع ان يفلت من و�سط داخل اجلمع الذي كان 
يحيييط به حتييى خرج ونفذ ميين بوابة اجلامييع ومل ي�ستطيع 

احد االم�ساك به.
حينهييا ذهبييت البيت وكلمييت والييدي وا�سرتي اثنيياء تناول 

الغداء وانا بحالة ال�سرور الن جناة ذلك ال�سخ�ض يف ذلك امل�سهد 
اثيير يف جميع من كان حا�سرا، ف�ساح الوالد وقال يل رحلك منهم 
وممنوع ت�سلي يف اجلامع الكبر، ومبا ان املمنوع مرغوب وتلك 
االيييام مل يكن هناك هواتف جوالة، كنت اذهب خل�سة اإلى هناك 
واخلطيب كان يتاأخر يف خطبته عك�ض جامعنا املجاور للبيت مما 

جعلني اتعر�ض للم�ساءلة وان ابحث عن عذر لكل جمعة.
املهييم �سد انتباهي اولئك ال�سبان فحاولت ان ابحث عن ما هو 
الدافييع لعمل كهذا ممكن يودي بحياتهييم، فكنت ادخل النت ومل 
يكيين هنيياك اال بع�ض املواقع اخلا�سة باالأن�سييار كموقع "املنرب 
نييت - و�سعييدة اون الين ومواقع اخرى، كنا نقييراأ املالزم منها 
بدافييع لي�ييض معرفة هييدى اهلل فح�سييب وامنا ما هييو ال�سر الذي 
�سجع اولئك ليجعلوا من ارواحهم عر�سة للخطر املوؤكد؟ وملاذا 

ي�سرخون يف اجلامع ولي�ض يف ال�سارع او اي مكان اآخر مثال؟ 
ميين هنا كانت بداييية التاأثر لهذين ال�سببني لكيين بال�سر وكنت 
اخيياف من والدي وحميطي وال�سميياع عن التعذيب يف ال�سجون، 
لكنييي كنييت ا�ستغييل يف املنتديات باأ�سميياء وهمية ون�سيير جرائم 
العييدوان على �سعدة، واذكر من هذه املنتديات املجل�ض اليمني 
واب اخل�سييراء وملتقى ال�سباب اليمني ومنتديات اخرى، ومع 
ذلييك الف�سييل بعييد اهلل الأولئك ال�سابقييني الذين تعر�سييوا الأب�سع 
�سنييوف التعذيييب اما نحن فمجرد تفا�سيييل ، ون�سال من اهلل ان 
يعيننييا يف التكفر عيين ذنب عدم تفاعلنا يف العليين يف تلك الفرة 

انه ويل ذلك والقادر عليه.

بقلم/ محمد قاضي 

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

احلمييد هلل رب العاملييني واأ�سهييد اأن ال اإلييه اإال اهلل امللك 
احلق املبييني واأ�سهد اأن �سيدنا حممد عبده ور�سوله خامت 

النبيني.
 اللهم �سل علي حممد وعلى اآل حممد وبارك على حممد 
وعلييى اآل حممييد كما �سليت وباركت علييى اإبراهيم وعلى 
اآل اإبراهيييم اإنييك حميد جميييد، وار�ض اللهييم بر�ساك عن 
اأ�سحابه االأخيار املنتجبني وعن �سائر عبادك ال�ساحلني.
�سعبنا اليمني امل�سلم العزيز االإخوة االأعزاء احل�سور 

يف هذه الفعالية وامل�سرة احلا�سدة، ال�سالم،
 عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

يف هييذا اليوم املبارك نحيي منا�سبيية ال�سرخة يف وجه 
امل�ستكربين وهتيياف احلرية والرباءة الذي اأطلقه ال�سيد 
ح�سني بدر الدين احلوثي ر�سوان اهلل تعالى عليه بتاريخ 
2002/1/17م ميين مدر�سيية االإمام الهييادي عليه ال�سالم 
مبران، �سرخة اهلل اأكرب، املوت الأمريكا، املوت الإ�سرائيل، 
اللعنيية على اليهود، الن�سر لالإ�سييالم، هذه ال�سرخة التي 
اأطلقها ر�سوان اهلل عليه ك�سعاٍر مل�سرة قراآنية وكعنوان 
مل�سييروع عملييي لت�سحيييح واقييع االأميية والنهو�ييض بهييا 
ملواجهة التحديييات واالأخطار امل�سرية وكخطوة عملية 
حكيميية وفعاليية لتح�سييني املجتمييع امل�سلم ميين التطويع 
والتدجييني الأعدائييه امل�ستكربييين وعلييى راأ�سهييم اأمريييكا 
واإ�سرائيييل وحلماية املجتمع امل�سلم ميين االنحراف بِه يف 
والءاتييه وعداواته ل�سالح اأعدائه، وهتاف الرباءة اأي�سا 
موقف فعال يف اإف�سال كثر من اخلطوات املعادية الرامية 
اإلييى اخراق االأمة من الداخل لهييدف اإف�سادها وت�سليلها 
وا�ستغاللهييا وهو موقف �سمن م�سار عملييي وخلفه ثقافة 
وخلفييه روؤية وم�سييروع وبجانبه خطييوات عملية اأخرى 
وبنيياء  واالإ�سرائيلييية  االأمريكييية  الب�سائييع  كمقاطعيية 
االأمة علييى كل امل�ستويات �سيا�سييياً وع�سكريا واقت�ساديا 
وثقافيييا ويف كل املجيياالت حتى تكييون يف م�ستوى التحمل 
للم�سوؤولييية ومب�ستييوى مواجهيية االأخطييار والتحديات، 
وهييو اأي�سييا موقف طبيعييي و�سليم هو م�سييروع يف ظرف 
ح�سا�ض ومرحلة خطرة يتوجييب على االأمة فيها اليقظة 
والوعييي والتحرك اجليياد والتحمل للم�سوؤولييية يف مقابل 
الهجميية االأمريكية واالإ�سرائيلية ال�ساملة وغر امل�سبوقة 
حيييث دخلت املنطقة منذ ما بعد اأحداث احلادي ع�سر من 
�سبتمييرب مرحلة جديد �سعت فيهييا اأمريكا ومعها اإ�سرائيل 
ومن يتحالفون معها اإلييى ال�سيطرة ال�ساملة والتامة على 
اأمتنا االإ�سالمية اإن�ساناً اأر�سا ومقدرات وموقعا جغرافيا، 
وبدافع ا�ستعماري وبدافع اأي�سا عدائي ولي�ض فقط بهدف 
ال�سيطييرة على ما يف هييذه املنطقة من مييوارد اقت�سادية، 
هناك عداء لهذه االأمة وهو دافع اإ�سايف اإلى باقي االأطماع 
دافييع اإ�سييايف ال�ستهييداف هذه االأميية وال�سعييي لل�سيطرة 
ال�سامليية عليهييا، والتحييرك االأمريكييية واالإ�سرائيلييي يف 
اجتيياه ال�سيطييرة على االأميية لي�ض فقط حتييركا ع�سكريا، 
بل هييو ا�ستهداف �سامل اجته لي�ض فقييط الحتالل االأر�ض 
واإمنييا الحتالل النفو�ض وال�سيطييرة على االإن�سان يف فكره 
وثقافتييه وراأيه وال�سيطرة على هييذا االإن�سان يف م�سارات 
حياتييه ويف و�سعييه ب�سييكل كامييل ال�سيطرة علييى الو�سع 
ال�سيا�سييي يف منطقتنييا وال�سيطرة اقت�ساديييا وال�سيطرة 
اإعالميييا وال�سيطييرة يف كل املجيياالت ويف كل االجتاهييات 
و�سيطييرة معادييية لي�سييت �سيطييرة بهييدف اإرادة اخليير 
لهييذه االأمة وال�سعي ملا فيه م�سلحة هييذه االأمة، اإمنا هي 
�سيطييرة العييدو على عييدوه وعييدٌو يف نف�ض الوقييت حاقد 
وم�ستكييرب وجمييرد ميين كل القيييم االإن�سانييية واالأخالقية 
والدينييية، عييدٌو ي�سعى اإلييى ال�سيطييرة الع�سكرية ب�سكل 
تييام واأن تتحييول منطقتنا هذه التي حتتييل وتتبواأ موقعا 
جغرافيييا مهماً على م�ستييوى العامل اأن تكون اأهم املناطق 
فيها واأهم املواقع فيها قواعد ع�سكرية يجعل فيها جنوده 

وي�سيطر من خالل ذلك �سيطرة تامة.
ي�سعى على امل�ستوى ال�سيا�سي اإلى ال�سيطرة ال�ساملة 
علينييا كاأميية اإ�سالمييية يف هذه املنطقيية العربييية بالدرجة 
االأولييى ويف �سائيير العامل االإ�سالمي ولي�ييض ليهتم بنا على 
الو�سع ال�سيا�سي حينما يتحكييم بواقعنا ال�سيا�سي يعمل 
على هند�سة هذا الواقع بكل ما ي�سمن له ال�سيطرة التامة 
علينييا االنتقام منا كاأميية م�سلمة واالإذالل لنييا والت�سميم 
والهند�سيية لواقعنييا ال�سيا�سي فيمييا ي�سمن لييُه اإ�سعافنا 
والو�سييول بنا اإلى حافيية االنهيار، كيييف يهند�ض واقعنا 
ال�سيا�سييي ي�سنع واقًعييا �سيا�سيا ماأزوًمييا مليًئا بامل�ساكل 
غارقييا يف النزاعييات تعي�ييض القييوى فيه واملكونييات حالة 
ميين التباييين ال�سديد والتنييازع على كل امل�سائييل واالأمور 
واخلالفات ال�ساخنيية واالأزمات املعقدة حتى نتحول اإلى 
اأميية ماأزوميية تعي�ييض دائما امل�سيياكل املتفاقميية يف واقعها 
ال�سيا�سييي حتييى ال تتمكيين اأبييدا اأن تنه�ييض وال اأن تبنييي 
نف�سها ووقعها، ي�سجييع االنق�سامات يغذي امل�ساكل يعمل 
علييى اختالق املزيد منها يو�سع دائييرة االنق�سامات حتت 
كل العناوييين ي�سجع على ال�سراعات ويتجه لبعرثة هذه 
االأميية وتفكيكها على امل�ستوى الثقايف والفكري واالإعالمي 
ي�سعييى اإلى ال�سيطييرة التامة على االإعييالم على املدار�ض 
واجلامعييات يف مناهجها ي�سعى اإلييى ال�سيطرة حتى على 

اخلطاب الديني.
يف اجلانييب االإعالمييي ي�سعييى اإلى اأن ي�سيطيير على كل 
الن�ساط الإعالم��ي يف داخل الأمة على الإعالميني اأنف�سهم 
يف اأداهييم االإعالمييي فيتحييول يتحولييون اإلييى اأقييالم فيما 
يكتبييون تخييط له كل مييا يخدمييه، كل ما يربر لييه مواقفه 
و�سيا�ساتييه وم�ساراتييه العملييية، كل مييا ي�ساعييده علييى 
ا�ستغييالل االأمة وعلى تدجني االأميية وعلى ال�سيطرة على 
االأميية، كل ما يتوافق مييع كل خطوة يخطوها ل�سرب هذه 
االأميية، كل مييا ي�سلل هييذه االأميية ويغطي علييى احلقائق 
ويزيييف على الوقائع على م�ستوى االإعالميني يف ن�ساطهم 
االإعالمييي يف التحليالت يف املقيياالت يف الطرح االإعالمي يف 

كل الربامييج واالأن�سطة االإعالمية اأن يتحول اإعالميو هذه 
االأميية اإلييى اأبواق ينفييخ فيها فتكييون �سوًتا لييه تتكلم مبا 
يخدمه، ميا يخدع الراأي العام، مبا ي�سنع روؤية مغلوطة 
يف اأو�س��اط الأمة ونظرة خاطئة وغبية جتاه كل حتركات 
هييذا العدو، مبييا يقلب احلقائييق التي هييي حقائق كبرة 
وحقائييق مهمة واخلداع فيهييا والت�سليل فيها لُه تداعيات 
كبييرة يف مواقف االأميية، كل ما ي�ساعده علييى تكبيل هذه 
االأمة واالنحراف بها عن م�ساراتها ال�سحيحة يف مواقفها 
وم�ساريعهييا العملية واهتماماتهييا فيدجنها له ويخ�سعها 
لييه يف املدار�ض يف املناهج علييى م�ستوى املناهج املدر�سية 
واجلامعية وعلى م�ستييوى اأي�سا ما يحمله املدر�سون من 
اآراء واأفييكار ومييا يقدمونييه للتالميييذ والطييالب الت�سليل 
للمدر�سييني والتاأثيير عليهييم وال�سعييي الأن يحملييوا اآراء 
خاطئة وثقافييات مغلوطة ومفاهيم �سلبييية كلها ت�سهم يف 
�سيطييرة االأمريكييي علييى منطقتنا ويف خدميية االإ�سرائيلي 
ويف �سالح ال�سيا�سات االأمريكية واالإ�سرائيلية، واالجتاه 
اأي�سييا اإلى الطييالب كذلييك لتن�سئتهم على مفاهيييم تر�سخ 
فيهييم الييوالء باإخال�ييض الأمريكا والنظييرة باإيجابييية اإلى 
العدو االإ�سرائيلي نظرة خاطئة نظرة مغلوطة واالبتعاد 
عيين كل مييا ميين �ساأنييه اأن ي�سنع وعيييا ونورا لهييذه االأمة 

وفهما �سحيحا لهذه االأمة جتاه واقعها وجتاه اأعدائها.
علييى م�ستييوى اخلطيياب الدينييي ي�سعييى العييدو اإلييى 
ال�سيطييرة عليه فتكون هناك اأقييالم وكتابات واأي�سا هناك 
اأن�سطة لعلماء �سوء من علماء ال�سالطني من علماء البالط 
ميين علماء ال�سالل الذييين يعملون ل�سالييح العدو، ت�سدر 
فتيياوى تدجن هذه االأمة الأعدائها ولعمالئهم ت�سعى اأي�سا 
بالدفييع يف االأميية اإلى كل مييا يتوافق مع نف�ييض ال�سيا�سات 
االأمريكية واالإ�سرائيلية يف العداء يف املوقف يف الت�سرفات 
يف تربييير ال�سيا�سات واملواقف كما ن�ساهده اليوم يف هيئة 
كبييار علميياء ال�سعودييية يف مفتيهييا وهو ي�سطيير كل فرة 
الفتييوى التي تنا�سب ال�سلطة العملية الأمريكا والتي تربر 
املوقف الييذي يتجه يف نف�ض ال�سياق الييذي ر�سمته اأمريكا 

واأرادته اإ�سرائيل، وهكييذا �سعي لل�سيطرة ال�ساملة وهذه 
ال�سيطييرة تهييدف اأي�سييا وب�سييكل رئي�سي اإلييى انتزاع كل 
عنا�سيير القييوة وكل ما ي�ساهم يف بناء هييذه االأمة لتواجه 

هذا العدو.
 اأ�سلييوب خطر جدا لل�سيطرة ال�ساملة والكاملة اأخطر 
ميين االقت�سار على ال�سيطييرة الع�سكرية لييو كان التوجه 
االأمريكييي واالإ�سرائيلييي توجهييا ع�سكريا بحتييا لي�ض اإلى 
جانبه �سعي يف كل امل�سارات واالجتاهات لي�ض اإلى جانبه 
�سيطييرة فكرية ثقافية نف�سية �سياغيية لالإن�سان مبا يعبده 
لهييم مبييا يحييول دوره يف هييذه احلييياة يف كل اهتماماتييه 
وطاقاته ويف كل ما ميتلكه من موؤهالت وعنا�سر خلدمتهم 
لييو كان التحييرك ع�سكريييا فح�سييب لكانييت امل�ساأليية هينة 
وب�سيطيية ولكنه حتييرٌك �سامييل وحترك �سيطيياين وحترك 
مدرو�ض ي�ستغل حالة الغفلة يف هذه االأمة عن فهم طبيعة 
هييذا ال�سييراع وطبيعيية ومييا حتتاج اإليييه االأميية بح�سب 
طبيعيية هييذا ال�سييراع واأ�سلوبييه وم�ساراتييه واجتاهاته 

وجماالته. 
ال�سيطييرة على امل�ستوى االقت�سييادي حتى تتحول كل 
ثييروات واإمكانات هذه االأمة وبالذات املواد اخلام، �سواًء 
البييرول اأو غييره من املييواد اخلييام يف منطقتنييا تتحول 
ل�سالييح العدو ونتحييول نحن يف واقعنييا االقت�سادي اإلى 
جمييرد �سييوق ا�ستهالكييية واأميية ت�ستهلييك وال تنتييج وال 
تبنييي لهييا اقت�سادا حقيقيييا اأمة عطلييت يف داخلها االإنتاج 
واال�ستغالل واال�ستفادة من خراتها وثرواتها، فرثواتها 
كمييواد خييام تتجييه ل�سالييح العييدو ي�ستغلها هييو ي�ستفيد 
منهييا وي�سييدر اإلينييا بع�سييا منها ك�سلييع ندفع لييه قيمتها 
بثمن باه�ض جدا ومييع ذلك نعي�ض حالة دائمة من االأزمة 
االقت�سادية وامل�ساكل االقت�سادييية واملحنة االقت�سادية 
التييي جتعل منا اأمة فقرة ومعانية وبائ�سة و�سقية واأمة 
تعي�ييض الكثيير والكثيير ميين امل�سيياكل واالأزمييات تفر�ض 
عليهييا �سيا�سات اقت�سادييية تعتمد على الربييا تعتمد على 
اال�ستراد ب�سكل تام وتعطيل االإنتاج والبناء االقت�سادي 
تعتمييد على �سيا�سييات اإدارية خاطئة جييدا ينتج عن ذلك 
بطاليية ب�سييكل وا�سييع ومتف�ٍض وحاليية من ال�سييياع ب�سكل 
كبيير والبوؤ�ييض والعنيياء ال�سديد الييذي ي�ساهييم يف ن�سوء 
م�سيياكل اجتماعييية وم�سيياكل اقت�سادييية وبيييع لل�سمر 
وبيع لالأخالق وبيع للوفاء وبيع للوالءات وبيع للمواقف 
وارتهييان وخنوع ل�سالح االأعييداء. وهكذا يف كل املجاالت 
ويف كل االجتاهييات �سعييي ل�سيطييرة �سامليية يف كل واقييع 
حياتنييا ويف كل م�سييارات عملنا ون�ساطنييا يف هذه احلياة 
نحيين وكل  نكييون  اأن  واالإ�سرائيلييي  االأمريكييي  لنييا  اأراد 
مييا باأيدينييا وكل مييا ن�سعييى لييه يف هييذه احلياة لييُه حتت 
�سيطرتهييم حتت حتكمهم واأن يكونوا هم املتحكمني يف كل 
�سييوؤون حياتنا ويف كل م�سارات اأعمالنييا نفعل ما يريدون 
منييا اأن نفعييل نقف املوقف يف املوقف الييذي يريدون لنا اأن 
نقفييه نوايل ميين يريدون لنا اأن نوايل ونعييادي من يريدون 
منييا اأن نعادي وما مييوؤدى هذه احلالة اإذا قبلنييا بها واإذا 
�سلمنييا اأمرنا لهييم وقبلنا باخل�سوع لهييم واال�ست�سالم لهم 
ومكناهم من ال�سيطرة التامة علينا وقررنا اأن ن�سر يف كل 
�سييوؤون حياتنا على ح�سب ما يريييدون وما يفر�سون وما 
يقييررون هييل امل�ساألة �سهليية؟ ال، موؤدى هييذا كارثي علينا 
وخ�سييارة بكل ما تعنيه الكلمة خ�سارة يف الدنيا وخ�سارة 
يف االآخييرة وخ�سييارة ف�سيعيية وقبيحيية و�سنيعيية الأنييك 
عندمييا ت�سحي بكل �سيء ل�سالح عدوك يف خدمة عدوك يف 
طاعيية عدوك العدو احلاقد العدو املجرم العدو ال�سيطاين 
الييذي يتحييرك باأجنييدة �سيطانية العدو الييذي ال ي�ستحق 
منييك اأن تقييدم اإليه اأي جميل وال اأن تفعييل له اأو حتقق له 
اأي م�سلحيية هييو يتعامل معييك بدافع احلقييد واال�ستهتار 
واال�ستكبييار والعدوان والطغيان واالإجرام وهو يحتقرك 
بييكل ما تعنيه الكلمة فتقبل باأن تكون له اأعمالك ت�سرفاتك 
حياتك حتى علييى م�ستوى حياة النا�ض يريد اأن يجند من 

السيدعبدامللك بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرالدين احلوثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  في كلمته بالذكرى السنوية الصرخة:

التحرك األمريكي واإلسرائيلي في اجتــاه السيطرة على األمــة هو استهداف شامل وليس عسكريًا فقط  >
< الـــعـــدو يــســعــى لــلــســيــطــرة عــلــيــنــا عــســكــريــًا بــشــكــل تـــام كــونــنــا مـــوجـــودون فـــي مــنــطــقــة اســتــراتــيــجــيــة مهمة

< أعـــــــداؤنـــــــا يـــشـــجـــعـــون لـــلـــبـــحـــث عــــــن الــــــصــــــراعــــــات فــــــي أوســـــــــــاط األمـــــــــة لـــتـــفـــكـــيـــكـــهـــا والــــســــيــــطــــرة عــلــيــنــا

املــــــــــــــعــــــــــــــاديــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن اخلــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــوات  الــــــــــــكــــــــــــثــــــــــــيــــــــــــر  إفـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــال  فـــــــــــــــــــــي  فـــــــــــــــــعـــــــــــــــــال  مـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــف  الـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــراءة  هـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاف   >

< عــــدونــــا يــســعــى لــلــســيــطــرة عــلــيــنــا 
إعـــــــالمـــــــيـــــــًا عــــــبــــــر الــــــســــــيــــــطــــــرة عـــلـــى 
اإلعـــــالمـــــيـــــني فــــــي أدائـــــــهـــــــم بــحــيــث 
يتحولون ألقالم تخط له ما يخدمه

على  طالبنا  لتنشئة  يتجه  عدونا   >
مــــنــــاهــــج مـــغـــلـــوطـــة تـــــخـــــدم  الــــعــــدو 

اإلسرائيلي 

< الــعــدو يــعــمــل عــلــى صــنــاعــة رجــال 
دين يخدمون نهجه

< لــــو كـــــان حتـــــرك الــــعــــدو عــســكــريــًا 
لكانت املسألة سهلة وبسيطة لكن 

حتركه شامل وشيطاني

سوق  إلــى  بتحويلنا  يرغب  الــعــدو   >
أمة  ال  استهالكية  وأمــة  استهالكي 

منتجة

< سعي العدو هو للسيطرة الشاملة 
عــلــى كــل جــوانــب حــيــاتــنــا ومــســارات 

أعمالنا

لـــلـــعـــدو وقــبــلــنــا  أمــــرنــــا  إذا ســلــمــنــا   >
فسنواجه  واالســتــســالم  بــاخلــضــوع 

خسارة بكل ما تعنيه الكلمة

< الـــعـــدو يـــريـــد أن يــجــنــد أكـــبـــر من 
املــقــاتــلــني مـــن أبـــنـــاء األمــــة لــيــكــونــوا 
فــداًء جلنوده في أي معترك مع أي 

طرف في العالم

< كــمــنــطــقــة عـــربـــيـــة يــــريــــد الـــعـــدو 
حتــــويــــل ثــــرواتــــنــــا لــــثــــروة لــأمــريــكــي 
لـــيـــحـــل بـــهـــا مـــشـــاكـــلـــه االقـــتـــصـــاديـــة 

ويحارب بها أبناء أمتنا

املــــوالــــي لــــ »أمـــريـــكـــا و »إســـرائـــيـــل كـ 
«الــــدواعــــش والــتــكــفــيــريــني ظــهــروا 
متجردين من قيم اإلسالم ومبادئه 
تعنيه  ما  بكل  متوحشني  وأصبحوا 

الكلمة

املـــــــســـــــيـــــــرة الـــــــقـــــــرآنـــــــيـــــــة عــــــلــــــى كـــل 
املــــســــتــــويــــات تـــســـعـــى الســـتـــنـــهـــاض 
األمة ونشر الوعي والفهم بالعودة 

العملية التباع القرآن

الـــعـــودة لـــ »الـــقـــرآن« الــكــرمي كــرؤيــة 
وهــذه  التضليل  مــن  حتصننا  عملية 
املـــســـألـــة حتــتــاجــهــا األمـــــة فـــي وجــه 

الهجمة األمريكية الشاملة

نحيي في هذا اليوں ذكرىالصرخة في وجه املستكبرين والتي أطــــلقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الشهيد القائد السيدحسن بدرالدين احلوثي رضوان الله عليه
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اأبنيياء هذه االأمة اأكرب قدر ممكيين من املقاتلني ثم يكونون 
هم فييداء باأرواحهييم وحياتهم ودمائهم جلنييوده يقتلون 
يف اأي معركيية يريييد هييو اأن يخو�سهييا بهييم يف اأي معرك 
مييع اأي طييرف يف هييذا العييامل �سييواء يف داخييل االأمة مع 
اأحرارهييا و�سييد رجالها و�سرفائهييا واأخيارهييا كما يفعل 
اليييوم يف كثر من االأقطييار ويف كثر من البلييدان اأو �سد 
اأي قييوة مناف�سة له يف ال�ساحيية العاملية �سواًء مثلما فعل 
يف املا�سي يف معركته مع االحتاد ال�سوفيتي التي خا�سها 
بع��رب وم�سلمني فقتل منهم مئ��ات الآلف فداًء لل�سباط 
واجلنود االأمريكيني بدل ميين اأن يقتل اأي جندي اأمريكي 
اأو �سابط اأمريكي فخا�ض معركته مع االحتاد ال�سوفيتي 
اآنييذاك مبقاتلني وجمندين من اأبنيياء االأمة من كل بلدانها 
و�سعوبهييا وباأموال مدفوعة من ثييروة هذه االأمة دفعتها 
اآنذاك اأنظمة عربية على راأ�سها النظام ال�سعودي األي�ست 
هذه خ�سارة اأن تتحول ثروتنا اإلى متويل لالأمريكي نحن 
كاأميية م�سلمة نحيين كمنطقيية عربية تتحول ثييروات هذه 
املنطقيية اإلى ثييروة لالأمريكي يرغد بها يحييل بها م�ساكله 
االقت�سادييية يحييل بهييا م�سكلة البطاليية يف اأمريييكا تنمي 
امليزانية االأمريكية ثم ي�ستفيد منها اأي�سا لتمويل حروبه 
واعتداءاته وم�ساكله يف داخل اأمتنا �سد االأحرار يف اأمتنا 
ويف خييارج اأمتنا �سد القييوى املناف�سة واملناوئة االأخرى 
ويخطييط م�ستقبال ملعركة مييع ال�سني من هذا النوع وهو 
اليييوم يخو�ض معارك كثييرة يف ال�ساحة هي معركته هو 
ولو اأنها متول مبييال عربي ومال االأمة االإ�سالمية ويقاتل 
فيهييا وي�سحى فيها بالعرب وبع�سرات االآالف من العرب 
فييداًء لييه وجلنييوده ول�سباطييه حتييى ال يخ�سيير جنديييا 
اأمريكيييا اأو �سابطا اأمريكيييا اإال عند ال�سرورة الق�سوى، 
هييذا الذي ي�سعييى له موؤدى هييذه العمالة مييوؤدى القبول 
بهييذه ال�سيطرة موؤدى اأي خيارات لال�ست�سالم اأو للعمالة 
هييو مييوؤدى ي�سل باالأميية اإلى اخل�سييارة الرهيبيية بكل ما 

تعنيه الكلمة اخل�سارة واالإفال�ض على كل امل�ستويات. 
الكثيير  تنفييق  االأميية  املييايل تخ�سيير  امل�ستييوى  علييى 
والكثر ميين اأموالها وت�ستنييزف يف مواردها االقت�سادية 
وت�سييل اإلى حافة االإفال�ييض كما عليه اليوم كٌل من النظام 
ال�سعودي والنظييام االإماراتي كٌل منهما و�سل اليوم اإلى 
درجيية عجز كبر يف امليزانية يحتاج لالإيفاء به ولتوفره 
اإلييى اال�ستدانة، النظام ال�سعودي اليييوم يتدين يفر�ض 
والنظييام االإماراتي كذلييك فيما يقدمون مئييات املليارات 
اإلى اخلزينيية االأمريكييية ول�سالح االأمريكيييني وي�ستفيد 
االإ�سرائيلييي من كل مييا يقدمونه لالأمريكييي اإن مل يكونوا 
يقدمون لييه اأي�سا ما يخ�سه، كارثة م�سيبة خ�سارة على 
امل�ستييوى االقت�سييادي خ�سارة على امل�ستييوى ال�سيا�سي 
خ�سارة بكل مييا تعنيه الكلمة يف كل �سيء خ�سارة يف هذه 
احلييياة وخ�سارة يف االآخرة خ�سييارة يف هذه احلياة الأن 
مييوؤدى االإذعان لل�سيطرة االأمريكييية اأن ينتج عنها واقع 
بئي�ييض وكارثي وتدمري الأن كل ال�سيا�سات واملخططات 
واملوؤامرات االأمريكية واالإ�سرائيلية التي تقدم اإلينا كاأمة 
وتفر�ييض علييى واقعنا كاأميية م�سلمة يف املنطقيية العربية 
بالدرجيية االأولى ويف غرها كذلك كلها موؤامرات لتدمرنا 
كلهييا موؤامرات خل�سارتنا كلها موؤامرات حاقدة ومعادية 

توؤدي بنا اإلى االنهيار. 
متكيين  اإذا  م�سلييم  كمجتمييع  واقعنييا  م�ستييوى  علييى 
االأمريكييي من ال�سيطرة التاميية علينا ماذا ينتج عن ذلك؟ 
نتحييول اإلى جمتمع خا�سر و�سيء جمتمع مليء بامل�ساكل 
ال�سيا�سية واالأزمييات االقت�سادية ومفكك، مفكك ومبعرث 
تن�ساأ م�ساكل حتت كل العناوين ت�ساعد كلها على بعرثته 
على متزيق حتييى ن�سيجه االجتماعييي عناوين مناطقية 
عناوييين طائفية عناوين عن�سرييية عناوين كل العناوين 
التييي متييزق املجتمييع تبعييرث املجتمييع تعييزز التباينات 
والنزاعات وال�سراعات بني اأبناء املجتمع كلها تنزل كلها 
تنزل �سميين تلك ال�سيا�سييات تلك االأن�سطيية تلك الربامج 

التي ي�ستغييل عليها االأمريكي واالإ�سرائيلي يف منطقتنا ثم 
نتحول اإلى جمتمع مليء باالأزمات والعاهات االجتماعية 
جمتمع غييارق يف املخدرات يف الف�ساد االأخالقي يف التميع 
وخ�سران ال�سرف وال�سمر والقيم جمتمع مليء وموبوء 
باالإيدز وامل�ساكل ال�سحية واالآفات الرهيبة والفظيعة يف 
كل �سيء جمتمع حمطم فقد كل عنا�سر القوة كل عنا�سر 
املنعيية كل العنا�سر التي ت�ساهييم والعوامل التي ت�ساهم 
يف بنيياء واقعييه يف تقويته يف حمايتييه يف النهو�ض به كلها 
يجييرد منها فيتحول اإلى جمتمع بئي�ض وجمتمع فاقد لكل 
حاالت الوعي، جمتمع غبي جمتمع �سال جمتمع منحرف 
جمتمييع منحل جمتمييع متميع جمتمع فا�سييد يطغى عليه 
الف�سيياد يف كل �سيء، هذا ما تريييده اأمريكا واإ�سرائيل هذا 
مييا ت�سعييى له اأمريييكا واإ�سرائيل هييذا ما تعمل ميين اأجله 
الكثيير والكثر ميين اخلطييط واالأن�سطيية والربامج التي 
تدخل اإلييى �ساحتنييا العربية واالإ�سالمييية حتت عناوين 
خمادعيية وم�سميييات خمادعيية وكلها للت�سليييل واخلداع 
تدمرييية وهداميية  اأن�سطيية  لكيين وراءه  بييراق  عنييوان 
ومف�سييدة وتاأتي تلك العناوين يروج لها يف هذه ال�ساحة، 
ال�ساحة العربية واالإ�سالمييية �سيا�سيون وم�سوؤولون من 
موقع امل�سوؤولية يف تلك احلكومة اأو تلك يف تلك الدولة اأو 
تلييك واإعالميون وعلماء �سوء ومثقفون اأغبياء ي�ستغلون 
ل�سالح العدو واآخرون كرث وكرث يروجون لعنوان معني 
اأو لن�س��اط معني اأو ملوقف مع��ني ولكن خلفياته تدمرية 
كارثية تف�سد واقع هذا املجتمع وحتطمه وهذا ما ي�سعى 

له االأمريكي وما يعمل من اأجله االإ�سرائيلي.
االأمريكييي  يف�سلنييا  اأن  ال�سيطييرة  هييذه  مييوؤدى 
واالإ�سرائيلييي عيين انتمائنييا وهويتنييا االإ�سالمييية وهذه 
م�سالة ميين اأخطر امل�سائييل على االإطييالق وتلقى جتاهاًل 
كبييرا لييدى الكثيير ميين اأبنيياء هييذه االأميية وتهم�ييض يف 
احلديييث عن اخلطيير االأمريكي واالإ�سرائيلييي وهي نقطة 
جوهرييية وح�سا�سيية ويف غاية االأهمية ال ميكيين لالإن�سان 
اأبدا اأبييدا اأبدا اأن يكون عميال الأمريكا واإ�سرائيل اأو يكون 
خانعيياً م�ستلمييا وخا�سعييا وم�سلما لل�سيطييرة االأمريكية 
واالإ�سرائيلييي اإال وينفييك وينف�سييل عن مبييادئ االإ�سالم 
وقيييم االإ�سييالم واأخييالق االإ�سييالم الأن مبييادئ االإ�سييالم 
العظيميية وقيمه واأخالقه الكرمييية وم�سروعه يف احلياة 
ال ين�سجييم بيياأي حال ميين االأحوال مييع ما تريييده اأمريكا 
ومييا ت�سعى له اإ�سرائيييل، امل�سار والطريييق الذي يدفعك 
فيييه االأمريكي ويدفعييك نحوه االإ�سرائيلييي وتتحرك فيه 
م�سارعييا ال�سر�سائهم والتودد اإليهييم والتقرب اإليهم هو 
م�سييار ينف�سييل كليييا عن املبييادئ االإلهية عيين تعاليم اهلل 
عيين اإ�سالمييه العظيم اإ�سالمييه االأ�سيل اإ�سالمييه احلقيقي 
الييذي جاء بييه ر�سول اهلل حممد ابن عبييد اهلل �سلوات اهلل 
عليييه وعلييى اآله واأتى يف القراآن الكييرمي، هناك اإ�سالم من 
نييوع اآخيير اإ�سالم تعر�ييض لربجمة كثييرة تعر�ض حلالة 
ميين التزييييف والتغير لي�ض هييو االإ�سييالم احلقيقي بقي 
فيييه بع�ض ميين ال�سكليات وحرفت فيه كثيير من املفاهيم 
واملعييارف وقييدم ليكون توليفييه خمتلفة عيين االإ�سالم يف 
حقيقتييه، االإ�سييالم كما هييو يف القراآن، واالإ�سييالم كما كان 
عليييه ر�سول اهلل خامت النبيني حممد �سلوات اهلل و�سالمه 

عليه وعلى اآله.
االإ�سييالم ال�سعييودي هو توليفة تتنا�سييب مع ما تريده 
اأمريييكا ومييا مييع تريييده وت�سعى لييه اإ�سرائيييل ويخ�سع 
دائمييا للمزيد واملزيد ميين عمليات التغييير ومن عمليات 
الربجميية التييي حتذف وتعييدل وت�سيييف وتقييرر وتزيد 
وتنق�ييض وهكذا، اإ�سالم من نوع اآخيير اإ�سالم يدجن اأبناء 
االأمة لي�ييض يف الت�سليم هلل واالتبيياع لر�سول اهلل واالتباع 
للقييراآن الكييرمي، االتبيياع لرامييب ونتنياهييو، الأمريييكا 
واإ�سرائيل، اخلنوع والطاعة الأمريكا واإ�سرائيل، والوالء 
والتبعييية املطلقة الأمريكا.. هذا هييو االإ�سالم االآخر لي�ض 
اإ�سييالم حممييد لي�ييض االإ�سييالم الذي هييو دييين اهلل احلق، 

االإ�سييالم االأمريكي ال�سعييودي االإماراتي منوذج خمتلف 
هييو النموذج النفاقييي، هو النفاق ولي�ييض االإ�سالم ولي�ض 
من االإ�سالم يف �سيييء، )هو اال�سم وبع�ض ال�سكليات( اأما 
اجلوهيير وامل�سمون واالأ�سا�ض وامل�سار فهو م�سار النفاق 
يف خدميية اأمريييكا واإ�سرائيييل، مييوؤدى العماليية والييوالء 
واخلنييوع  اال�ست�سييالم  ومييوؤدى  واإ�سرائيييل،  الأمريييكا 
والقبول بال�سيطييرة االأمريكية واالإ�سرائيلية على االأمة، 
البييد واأن ينف�سل باالإن�سييان عن مبييادئ االإ�سالم، فالذي 
تر�سمه اأمريييكا والذي ت�سعى له اإ�سرائيل وتدفعنا نحوه 
لن�سر عليييه، اإما كعمل اإما كموقف اإما كوالء اإما ك�سلوك 
اإما ك�سيا�سة اإمييا كت�سرف يف اأي �سكل من اأ�سكال التحرك 
االإن�ساين، كل ما ير�سمونه، كل ما يقررونه، كل ما يدفعون 

النا�ض بامل�سر فيه هو ينطلق من خالل ما هم عليه.
اأمريكا تر�سم للنا�ض ماهي عليه هي بدوافعها العدائية 
اال�ستكبارية ال�سيطانية تر�سم للنا�ض ما هو اإف�ساد، ما هو 

�سعة، ما هو �سقوط، ما نهايته خ�سارة.
هل اأمريكا وهييل اإ�سرائيل تنطلق يف �سيا�ساتها جتاهنا 
نحن كاأميية اإ�سالمية وكمنطقة عربييية تنطلق من منطلق 

قيم؟! مبادئ عظيمة؟! خر؟
اأييين هييو ذلييك اخليير اأييين هييي تلييك القيييم اأييين هي 
تلييك املبييادئ ؟! هل فيمييا تفعلييه يف فل�سطني ميين جرائم 
وا�ستعبيياد واإذالل وا�سطهيياد وقتييل ونهييب و�سيطييرة 
و�سطييو وا�ستهداف للمقد�سات وا�ستهييداف لالإن�سان؟ هل 
يف قتلهييا الأطفال فل�سطني ورجال و�سعب فل�سطني ون�ساء 
فل�سطييني وا�ستهدافهييا للمقد�سات يف فل�سطييني؟! يف قلعها 
الأ�سجار الزيتون يف �سيطرتها على االأرا�سي على املزارع 
علييى البيييوت؟! وا�ستحواذهييا عليهم ونزعها ميين اأيدي 

اأ�سحابها ومالكيها؟!
هييل فيما تن�سره من ف�ساد اأخالقي ف�ساد �سيا�سي ف�ساد 
اقت�سييادي؟! اإف�سيياد للحييياة بييكل مييا يف احلييياة ويف كل 

جماالت احلياة و �سوؤون احلياة؟!
هل فيما فعلته يف العراق وفعلت كل �سيء هناك مبا يف 
ذلك ما فعلته يف �سجن اأبو غريب؟! هل فيما فعلته وتفعله 
يف اأفغان�ستييان؟! هل فيما هند�سييت له ورعته يف �سوريا؟! 
هييل يف ا�ستهدافها ل�سعب لبنان العزيييز؟! هل فيما تفعله 
يف خمتلييف اأقطار املنطقيية العربية والعييامل االإ�سالمي؟! 
هييل يف مييا تفعلييه وتفعلييه اليييوم وترعيياه ميين جمييازر 
جماعييية واإبادة وح�سية وارتييكاب لكل اأ�سناف اجلرائم 
يف حييق �سعبنييا اليمني امل�سلم العزيييز؟! ال، اأولئك كل ما 
يفعلونه وير�سمونه �سر ف�ساد اإجرام ف�ساد طغيان، فهذه 
العناوييين الف�ساد، اجلرمية، الرذيليية، املنكر، الفح�ساء، 
ال�سع��ة، الهوان، ال�سقوط الإن�ساين والأخالقي، الإفال�س 
القيمييي واملبدئي، هي الناجت لييكل اأن�سطتهم و�سيا�ساتهم 
وموؤامراتهييم وما ي�سعون لدفعنا كاأمة فيه، ولذلك كل من 
ي�سييارع يف خدميية اأمريكا ويف الوالء الأمريييكا ويف التبعية 
الأمريييكا واإ�سرائيييل، كلمييا خطييا خطوة يف ذلييك االجتاه 
ابتعييد بتلييك اخلطييوة م�سافييات واأميييال عن قيمييه، عن 

اأخالقه، عن مبادئه، بحكم انتمائه لالإ�سالم.
هييذا االإ�سييالم الييذي تنتمييي اإليييه، ال تنطلييق خطييوة 
بامل�سارعيية بالوالء الأمريييكا والتبعية الأمريييكا، والوالء 
الإ�سرائيييل، اإال واأنت ابتعدت بهذه اخلطوة و خرجت بها 
عن مبادئييك كم�سلم وعن قيمك كم�سلييم والقراآن اأكد على 
ذلييك حينما قييال اهلل �سبحانه وتعالييى يف كتابه الكرمي: ) 
يييا اأيها الذين اآمنوا ال تتخييذوا اليهود والن�سارى اأولياء 
بع�سهم اأولياء بع�ض ومن يتولهم منكم فاإنه منهم ( فاإنه 
منهم، بهييذا التعبر العجيب واملهم والذي يحوي هداية 
عظيمة وهداية مهمة ويف نف�ض الوقت زاجر كبر وعظيم 
ومهييم، يدل على خطورة امل�ساألة وما يرتب عليها، يوؤكد 
هييذه احلقيقيية )فاإنه منهييم( انخلع وان�سلييخ وخرج عن 

مبادئ قيمه عن انتمائه عن هويته. 
فهييو يف الوقت الذي يعرب عيين نف�سه وعن انتمائه باأنه 

م�سلييم، واأحياًنييا باأنه حامل الراييية االإ�سالمية، كما يفعل 
النظييام ال�سعودي، هييو يف واقعه وحينمييا خطا خطوات 
امل�سارعيية يف الييوالء والتبعييية الأمريييكا واإ�سرائيييل، هو 
خييرج عن مبادئ هييذا االإ�سييالم واأ�سبح ميين اأولئك، من 
اأولئك، ويف طريقهم الذي ر�سموه له هو يف م�سارهم الذي 
حددوه لييه، وهو منف�سل كل االنف�سييال وبعيد كل البعد 

عن هذا االإ�سالم احلق عن ديننا العظيم. 
واإمكانييية  واإ�سرائيييل،  الأمريييكا  والييوالء  فالتبعييية 
ا�ستحييكام ال�سيطرة علينييا كاأمة اإ�سالمية يهييدد -بكل ما 
تعنيييه الكلميية - هذه االأميية يف انتمائهييا االإ�سالمي احلق 

ويف هويتها االإ�سالمية ال�سحيحة وال�سادقة.
تتحييول هييذه الهوية اإلى هوية مم�سوخيية، اإ�سالم لكن 
حتتييه نفيياق، االإ�سييالم �سييكل، االإ�سالم عنييوان مل يعد له 
واقييع مل يعد له م�سمون كما قييال اهلل تعالى )فاإنه منهم( 
تتحييول هييذه امل�ساأليية اأو يتحييول الواقييع هكييذا مبثل ما 
حييكاه، ووفق مييا حييكاه اهلل �سبحانه وتعالييى )اإن اهلل ال 
يهييدي القييوم الظاملني( ت�سبح يف طريييق الظلم واأي ظلم 
اأكييرب من ظلم اليهييود ال�سهاينة وظلييم االأمريكيني؟! هل 
يف العييامل ويف هذه ال�ساحة العاملية بكلها اأظلم من اأمريكا 
واإ�سرائيل؟ اإال من يحذو حذو اأمريكا واإ�سرائيل من يوايل 
اأمريييكا واإ�سرائيييل، تييراه يتحول اإلييى اإن�سييان متوح�ض 
حتييى ولييو كان ينتمييي لالإ�سييالم، اإلييى اإن�سييان م�ستهيير 
بالقيييم واالأخالق، اإلى اإن�سان ال يتورع من ارتكاب اأب�سع 

اجلرائم واأفظع االنتهاكات وممار�سة اأقذر ال�سلوكيات.
و�ساهدنييا ذلك، �ساهدنييا م�ساديق هذا الن�ييض القراآين 
وواقعييه يف واقييع احلييياة يف �سلييوك النظييام ال�سعودي، 
الدواع�ييض  �سلييوك  يف  االإماراتييي،  النظييام  �سلييوك  يف 
واأجنييدات  مب�ساريييع  يرتبطييون  الذييين  والتكفريييني، 
وخمططييات وموؤامرات اأمريييكا واإ�سرائيييل، ظهروا على 
هذا النحييو متجردين من قيم االإ�سالم من مبادئ االإ�سالم 
ميين اأخالق االإ�سالم، واأ�سبحييوا متوح�سني بكل ما تعنيه 
الكلميية يف �سلوكهم االإجرامي الذي ال يختلف عن ال�سلوك 
االأمريكييي وال�سلييوك االإماراتييي، اال�ستباحيية للدماء مبا 
يف ذلييك قتييل االأطفال والن�سيياء با�ستباحيية وا�سرخا�ض 
وجتويييز وت�سويييغ القتل اجلماعي للنا�ييض حتى يف املدن 
والقرى واالأ�سييواق وامل�ساجد والطرقييات ويف اأي مكان، 
ا�ستباحيية عاميية لييدم االإن�سييان، حلييياة االإن�سييان، هييذا 
هييو النهج االأمريكييي واالإ�سرائيلييي، ا�ستباحيية ملمار�سة 
االغت�ساب وجرائييم اال�ستباحة اجلن�سييية للنا�ض �سواء 
الرجييال والن�سيياء واالأطفال هذا هو �سلييوك اأمريكا مثلما 

فعلته يف �سجن اأبو غريب وغره .
تييرى الدواع�ييض علييى نف�ييض املنييوال، تييرى النظييام 
االإماراتييي يحييذو حذوهم يف ذلييك حذو بنييي اإ�سرائيل يف 
هييذا الزمن، حذو اليهود ال�سهاينيية يف هذا الع�سر، حذو 
االأمريكيييني ثييم تييرى النظام ال�سعييودي يحييذو حذوهم 

كذلك.
يتجييرد االإن�سان يف تبعيته يف والئه الأمريكا واإ�سرائيل 
وهييي حالة غيير �سليميية وال �سحيحة، خمالفيية لالإ�سالم 
وخمالفيية للفطييرة عندمييا يتجييه االإن�سان هييذا االجتاه، 
ولذلك نحن نقول اإن هذا امل�سروع القراآين، وهذه امل�سرة 
القراآنية يف �سعارها يف م�سروعها العملي الكبر والوا�سع، 
الييذي يدخييل فيه م�سييارات عملييية يف كل املجيياالت على 
امل�ستييوى ال�سيا�سييي واالقت�سادي والثقييايف واالإعالمي، 
ويف كل �سييوؤون احلييياة علييى م�ستييوى املوقييف املهييم يف 
ال�سعي ملقاطعيية الب�سائع االأمريكية واالإ�سرائيلية، على 
م�ستوى ال�سعي الدوؤوب لن�سر الوعي، وا�ستنها�ض االأمة 
بوعي جتاه خطر اأعدائها وا�ستنها�سها لتحمل امل�سوؤولية 
بوعييي وبفهم، وعلى اأ�سا�ييض العودة اإلى القييراآن الكرمي 
والتم�سييك بثقافيية القييراآن الكييرمي والوقييوف يف املواقف 
التييي وجهنييا اهلل بهييا يف القييراآن الكييرمي، علييى م�ستييوى 
ال�سعييي الييدوؤوب على ربط هذه االأمة ميين جديد بالقراآن 

السيدعبدامللك بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرالدين احلوثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  في كلمته بالذكرى السنوية الصرخة:

األمريكي يسعى ليخوض معاركه 
مــن  اآلالف  بــــعــــشــــرات  مـــســـتـــقـــبـــاًل 

املقاتلني العرب

الـــنـــظـــام الــــســــعــــودي واإلمـــــاراتـــــي 
وصـــــــل إلـــــــى عــــجــــز فـــــي املـــيـــزانـــيـــة 
يــحــتــاج لــســدهــا لــالســتــدانــة بينما 
يقدم مئات املليارات لأمريكيني

السيطرة  من  األمريكي  متكن  إذا 
عــلــيــنــا كــمــســلــمــني ســـنـــتـــحـــول إلـــى 

مجتمع خاسر وسيء

ملجتمع  حتويلنا  يــريــد  األمــريــكــي 
غـــــــــــارق بـــــــاملـــــــخـــــــدرات والـــــفـــــســـــاد 
األخـــــــــالقـــــــــي وخـــــــــســـــــــران الـــــشـــــرف 

والقيم

الــعــدو األمــريــكــي يــريــدنــا مجتمعًا 
القوة  عــوامــل  لكل  خــاســرًا  محطمًا 

والوعي

األمـــــريـــــكـــــيـــــون واإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون 
فاسدًا  مجتمعًا  مجتمعنا  يريدون 

يطغى عليه الفساد في كل شيء

ال ميــكــن لـــإنـــســـان أبــــــدًا أن يــكــون 
عــمــيــاًل لـــ #أمــريــكــا و #إســرائــيــل إال 
ويـــنـــفـــصـــل عـــــن مـــــبـــــادئ اإلســـــــالم 

وقيمه

مـــــــبـــــــادئ اإلســـــــــــــالم الــــعــــظــــيــــمــــة ال 
تــنــســجــم بــــأي حـــــاٍل مـــع مـــا تــريــده 

#أمريكا و #إسرائيل

اإلســــــــــالم األمـــــريـــــكـــــي الــــســــعــــودي 
اإلماراتي هو منوذج نفاقي وليس 
مــن جــوهــر ومــضــمــون اإلســــالم في 

شيء

املــــــوالــــــي لـــأمـــريـــكـــيـــني ولــــــو ظــهــر 
حـــــــامـــــــاًل لــــــلــــــرايــــــة اإلســـــــالمـــــــيـــــــة كــــ 
#السعودية هو خارج عن مبادئ 
اإلســــــــــــالم وبـــــعـــــيـــــٌد عــــــن اإلســــــــالم 

العظيم

الــتــبــعــيــة لــــ #أمـــريـــكـــا و #إســرائــيــل 
حتـــول الــهــويــة اإلســالمــيــة إلســالم 

شكلي ال مضمون له

< يسعى عدونا على السيطرة علينا بشكل شامل سياسيًا كعرب بشكل خاص وكمسلمني بشكل عام ، والعدو يسعى لالنتقام منا
< عــــــــدونــــــــا يــــــريــــــدنــــــا أمــــــــــة مـــــــــأزومـــــــــة عـــــلـــــى املــــــســــــتــــــوى الـــــســـــيـــــاســـــي كــــــــي ال نــــتــــمــــكــــن مــــــــن بـــــــنـــــــاء واقـــــعـــــنـــــا 

< الــــــــــعــــــــــدو يــــــســــــعــــــى لـــــــالنـــــــتـــــــقـــــــام مـــــــنـــــــا ولــــــتــــــصــــــمــــــيــــــم وضـــــــــــــع ســـــــيـــــــاســـــــي يــــــوصــــــلــــــنــــــا حلـــــــــافـــــــــة االنـــــــهـــــــيـــــــار

< يــــتــــوجــــب عــــلــــى األمــــــــة الــــتــــحــــرك والــــــوعــــــي والــــتــــحــــمــــل اجلــــــــاد لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة ملــــواجــــهــــة الـــهـــجـــمـــة األمــــريــــكــــيــــة غــــيــــر املـــســـبـــوقـــة

نحيي في هذا اليوں ذكرىالصرخة في وجه املستكبرين والتي أطــــلقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الشهيد القائد السيدحسن بدرالدين احلوثي رضوان الله عليه
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وباالقتييداء بر�سييول اهلل �سلييوات اهلل عليييه وعلييى اآلييه، 
وبالعييودة العملية التباع هذا القييراآن، وت�سحيح واقعها 

على اأ�سا�ض ثقافته ونوره وهديه. 
والعمييل على رفييع م�ستوى الوعييي لديها حتييى تكون 
حم�سنيية من تلك الهجمة الهائلة جييدا جدا جدا لت�سليلها 
وخداعهييا، هجميية اإعالمييية هائليية هجميية ت�سليلية على 
امل�ستييوى الثقييايف والفكييري كبييرة جييدا، هجميية حتييت 
عنوان )احلرب الناعمة( الإف�سادهييا ومتييعها وت�سليلها 
وتدني�سهييا، هييذه الهجميية الهائليية يحمينا منهييا م�سروع 

قراآين.
 العييودة للقييراآن كروؤييية عملييية وكثقافيية نتثقييف بها 
حت�سننييا ميين الت�سليييل وتزكو بهييا نفو�سنييا يف مواجهة 
كل م�ساعييي االإف�سيياد، هذه م�ساأليية حتتاج اإليهييا االأمة يف 
مقابييل تلييك الهجميية االأمريكييية واالإ�سرائيلييية ال�ساملة، 
والتييي لي�سييت ع�سكرية فح�سب، نحتاج فيهييا اإلى العودة 
اإلييى القييراآن الكييرمي كتاب اهلل احلييق كتيياب اهلل الذي هو 
نييور، يخرجنييا من الظلمييات ويك�سييف كل ظلمييات اأولئك 
الظالميييني ميين االأمريكيني واالإ�سرائيليييني وكل عمالئهم، 
الذين يتحركييون حتت كل العناوين ومنها عناوين دينية 
كما يفعل التكفريون وكما يفعل املفتون التابعون للنظام 

ال�سعودي واملرتبطون بالنظام االإماراتي.
نحتاج اإلى ن�سر الوعي اإلى الثقافة القراآنية اإلى التحرك 
مب�سوؤولييية وهييذا خيييار �سحيييح وخيييار �سليييم، وخيار 
م�سييروع، اخليارات االأخرى واحد منها هو العمالة الوالء 
الأمريييكا، الييوالء الذي ين�سيياأ عنييه تبعية مطلقيية الأمريكا 
وال�سيير يف هييذه احلييياة علييى ما تريييد، ي�سبييح االإن�سان 
يعي�ض حاليية التبعية املطلقة، ينتظر ميين اأمريكا كل �سيء 

التوجيهات التعليمات االأوامر ويتحرك على �سوء ذلك.
)فرى الذين يف قلوبهم مر�ض ي�سارعون فيهم( ولالأ�سف 
يتجه اأ�سحاب هذا اخليييار، خيار العمالة، خيار املنافقني 
بن�ييض القراآن الكييرمي، يتجهون يف هذا االجتيياه مب�سارعة 
وبجد عجيب وبتفاٍن وببذل لكل �سيء، اأال ن�ساهد هذا لدى 
النظييام ال�سعودي؟! اأال ن�ساهده يف النظام االإماراتي؟! اأال 
ن�ساهييده يف كل املتولني الأمريييكا واإ�سرائيل؟! يف كل بقاعنا 
يف كل بلداننا ي�سارعون م�سارعة ينطلقون يف كل املجاالت، 
البع�ض من االإعالميني والبع�ض من اخلطباء والبع�ض من 
علماء ال�سوء والبع�ض ميين الثقافيني الظالميني والبع�ض 
ميين كل اأ�سناف هذه االأمة، يتحييرك كبوق وكقلم يكتب اأو 
ينطييق مبا فيه خدمة لهم مبا يتوافق مع �سيا�ساتهم، فريق 
وا�سييع من اأبناء االأمة اجته هييذا االجتاه، ال �سغل لهم وال 
عمييل لهييم وال هم لهييم اإال التدجني وال�سعييي لتدجني االأمة 
ول�سنع مفاهيم وتر�سيخ مفاهيم باطلة ولتزييف احلقائق 
والوقائع ولتوجيه اللييوم بكل ما ي�ستطيعون جتاه كل من 
مل يقبل بهييذه ال�سيطرة االأمريكييية واالإ�سرائيلية وكل من 
يتحييرر من هذه التبعييية يوجه اإليه اأ�سد اللييوم، هناك من 
يفتييي �سده فتاوى با�سم الدين يكفره يف�سقه يعتربه �ساال 
منحرفا خارجا عن االإ�سالم جملًة وتف�سيال ملاذا؟؟ الأنه مل 
يقبل باأن يكون موالياً الأمريكا واإ�سرائيل مل يذعن بالتبعية 
ماً ومذنباً  املطلقيية الأمريييكا واإ�سرائيل ي�سبح مدانيياً وجمَرهّ
لديهييم، ومرتكبيياً بنظرهم الأكييرب جرمية علييى االإطالق يف 
هذا العييامل يوجهون اإليه كل اأ�سكال اللييوم وكل العبارات 
وامل�سطلحييات امل�سيئيية اإليييه وامل�سلليية لييه واملكفييرة له 
يقييال عنييه جمو�سييي وراف�سييي وملحييد وم�سييرك وفا�سق 
وفاجيير و�سييال وباغييي ومتمييرد ومنقلييب ويطلقييون كل 
االألفيياظ ويوجهييون اإليه كل العناوييين ال�سيئة وامل�سيئة، 
فريييق وا�سييع اأي�سيياً ميين االإعالميني ليييل نهييار يتناوبون 
علييى �سا�سات التلفزيونييات وكذلك يف املحطييات الف�سائية 
ويكتبييون يف ال�سحييف واملجييالت ويف مواقييع التوا�سييل 
االجتماعي، متفننون ومتفرغون الإطالق �سيل ال ينتهي من 
ال�سييب وال�ستم واالفراء والبهتييان والدجل وكل اأ�ساليب 
وعبييارات وم�سطلحات الت�سويه ، ال يركون نبزًا وال لقبا 
وال اأي عبييارة فيها �سييب اأو اإ�ساءة اأو �ستييم اإال واأطلقوها 
ونحن يف هذا الزمن ويف هذا الع�سر راأينا م�سداق قول اهلل 
�سبحانييه وتعالى عن عباده املوؤمنييني الثابتني ال�سامدين 
االأوفياء لنهجهم واأمتهم ودينهم ونبيهم لقوله تعالى "وال 
يخافييون لوميية الئم"، الأننا مل نَر ومل نقييراأ عن زمن م�سى 
يف التاريييخ يوجه فيه اللوم على من ياأبى اخلنوع الأمريكا 
واإ�سرائيييل من يرف�ض التبعية لليهود ال�سهاينة وامل�سلني 
وفريييق ال�سيير ميين اأهييل الكتيياب مل نَر اأبييدًا مثييل م�ستوى 
اللييوم الذي يوجييه يف هذا الع�سر الالئمييون يف هذا الزمن، 
امتلكوا فيه ما مل متتلكه قوى ال�سالل والباطل وامل�سلون 
واملبطلون على مر التاريخ، اليوم و�سائل االإعالم الو�سائل 
التييي تو�سييل ال�سييوت اأو توؤثيير يف الييراأي العييام كثرة، 
املحطييات الف�سائية الراديييو االإنرنت ال�سحييف الورقية 
الكتييب واملناهج والدرا�سات اأن�سطة كثرة باألوان واأنواع 
متعددة، اأكرثها يف هذا الزمن ت�سب يف اجتاه توجيه اللوم 
بييكل االأنواع بييكل العبارات حتييت كل العناوييين �سد من 

يرف�ييض التبعية الأمريكا واإ�سرائيييل ي�سبح اأكرب من يجرم 
واأكييرب خمطييئ واأكرث مييا يتوجييه يف و�سائل االإعييالم وكل 
الو�سائييل االأخرى وكل الو�سائل التييي تتوجه للتاأثر على 
ذهنية النا�ض كلها حتمل اللوم جتاه من يقف املوقف احلق 
املوقييف ال�سحيييح، اأي�سييا الذييين اجتهوا اجتيياه اخلنوع 
واال�ست�سالم والتقبييل لل�سيطرة االأمريكييية واالإ�سرائيلية 
هم كذلك ال يختلفون عن اأولئك، الأنهم ب�سكوتهم بجمودهم 
يف حاليية من القابلييية لل�سيطييرة االأمريكييية واالإ�سرائيلية 
واأف�سحييوا املجال ور�سوا على اأنف�سهم باأن ت�سيطر اأمريكا 
واإ�سرائيييل ال�ساكييت ال�سامييت القاعد اجلامييد اخلانع هو 
يجعل نف�سه جاهزا لهييذه احلالة من التبعية والتقبل لتلك 
ال�سيطييرة لي�ييض هييو يف موقف لي�ييض هو يف منعيية، لي�ض يف 
حالة نقول عنه اأنه ممانع لهذه ال�سيطرة عليه ثم هو اأي�ساً 
ال يكتفييي بذلييك بييل كثرا ما يوجييه اللوم والنقييد ملن؟ ملن 
يتحركييون يف االجتاه ال�سحيح مليين لهم موقف م�سرف ملن 
حتملييوا امل�سوؤولية التي فر�سها عليهييم دينهم ولهم احلق 
فيهييا بالفطرة، يوجه اإليهييم اللوم ليربر قعييوده وجموده 
و�سمتييه و�سكوتييه وجتاهله لييكل هذه االأخطييار وكل هذه 
التحديييات، امل�سييار ال�سحيييح الييذي ين�سجييم مييع القراآن 
الكرمي الييذي ميثل ا�ستجابة حقيقييية و�سادقة لتوجيهات 
اهلل �سبحانييه وتعالييى يف كتابييه الكييرمي يف اآياتييه املباركة 
وتن�سجييم ب�سييكل وا�سح مع مبييادئ هذا االإ�سييالم احلق، 
مييع اأخالقه مع قيمه ومتثل اأي�سا اقتييداًء حقيقيا و�سادقا 
بر�سييول اهلل حممد �سلوات اهلل عليييه وعلى اآله الأن نتحرك 
باأن نعادي عدونا، هذا العدو الذي ي�ستهدفنا يف كل �سيء، 
ي�ستهدفنا ع�سكريا وي�ستهدفنا اقت�ساديا وي�ستهدفنا ثقافيا 
وي�ستهدفنا اإعالميييا وي�ستهدفنا بكل و�سائييل اال�ستهداف، 
واأ�ساليييب اال�ستهييداف، وميثل خطييورة حقيقييية موؤكدة 
علينييا يف كل �سيء يف ديننا ودنيانييا يف حياتنا يف الدنيا ويف 
م�ستقبلنا يف االآخييرة، التحرك ال�سحيح اأن نعلن بالرباءة 
منييه واأن ن�سعييى عمليييا للت�سدي لييه يف كل املجيياالت ويف 
كل االجتاهييات من واقع العييداوة ال�سادقة، من يقول اأنه 
يعييادي ولكنييه يخفي هذا العييداء ويختزنييه يف داخله وال 
يرجمييه عملييياً ال بكالم وال مبوقييف وال بعمل وال ت�سرف 
هييو كاذب، يقول لك: يا اأخي اإحنييا نعادي اأمريكا ونعادي 
اإ�سرائيييل ب�ييض مان�ستي ال �سعارات وال مواقييف وال اأعمال 

اإحنا خبينا هذه العداوة هنا. 
هييذا جمييرد كالم فييارغ ال اأ�سا�ض لييه تربييير �سعيف ال 
ميكيين اأبدًا اأن يكون مقنعييا وال اأن ي�سقط عنهم امل�سوؤولية 
فيمييا هييم عليه ميين تفريط وع�سيييان هلل �سبحانييه وتعالى 
اأمرنييا اهلل �سبحانه وتعالى اأن نقييول واأن نفعل واأمرنا اهلل 
�سبحانييه وتعالييى اأن جناهييد، اجلهيياد �سد من هييو؟! اإال 
�سييد اأعدائنييا امل�ستهدفني لنا املعادين لنييا املتاآمرين علينا 
امل�ستهدفني لنا يف ديننا ودنيانا ويف اأر�سنا ويف عر�سنا ويف 
�سرفنييا ويف كرامتنا ويف قيمنييا ويف اأخالقنا، الذين ي�سعون 
لي�سلبييوا منا حريتنييا واإرادتنا وقرارنييا وان يتحكموا بنا 
واأن ي�ستعبدونييا، اأن نكفيير بالطاغييوت الييذي ي�سعييى اإلى 
ا�ستعبادنا من دون اهلل �سبحانه وتعالى والطاغوت يتمثل 
يف هذا الع�سر يف اأمريكا واإ�سرائيل ومن يحذو حذو اأمريكا 
واإ�سرائيييل، هييذا هو الطاغييوت يف زمننا هييذا، )ومن يكفر 
بالطاغييوت ويوؤمن بيياهلل فقد ا�ستم�سك بالعييروة الوثقى ال 
انف�سييام لهييا(، البد ما نكفيير بهذا الطاغييوت امل�ستكرب واأن 
نكون على تباين معه واأن ال نقبل اأبدا بالتبعية له، وال مع 
كل عمالئييه الذين ي�سعون خلدمته، ذلك نفاق، تلك التبعية 
هييي التييي عرب عنهييا القراآن بقولييه تعالى : )وميين يتولهم 
منكم فاإنه منهم(، اأما االجتاه ال�سحيح فاهلل يقول )يا اأيها 
الذييين اآمنوا من يرتييد منكم عن دينه ف�سوف ياأت اهلل بقوم 
يحبهم ويحبونييه اأذلة على املوؤمنني اأعييزة على الكافرين 
يجاهييدون يف �سبيييل اهلل وال يخافون لوميية الئم ذلك ف�سل 
اهلل يوؤتيييه من ي�سيياء واهلل وا�سع عليم( هل هييذه ال�سفات 
تنطبق على النظام ال�سعييودي اأو على النظام االإماراتي؟ 
اأو علييى من هو معهم ويدور يف فلكهييم من التبعية املطلقة 
الأمريييكا واتخاذ اإ�سرائيل وليا و�سديقييا وحليفا وحميما؟ 
هل تنطبييق عليهم هذه ال�سفييات؟! ال، تنطبق عليهم حالة 
االرتييداد عن الدين يف مبادئه عيين الدين يف قيمه عن الدين 
يف اأخالقييه واالتبيياع لقيييم اأخرى لي�سييت قيماً مثلييى اأبدًا، 
�سفات �سيئة، م�سارات خاطئة، توجهات منحرفة ر�سمتها 
لهييم اأمريكا وحددتها لهم اإ�سرائيييل وُدفعوا اإليها فاندفعوا 
بغييرور وم�سارعيية، خيييار االآخرييين خيييار املنافقييني يف 
العماليية والتبعية الأمريكا واإ�سرائيييل هو اخليار اخلاطئ 
واخلياين واملنحييرف والذي ميثل نفاقاً وخيانًة وانحرافا، 
يتوجييه اإليهم اللوم ويتقلدون عييارا وخزيا نعوذ باهلل منه 
يلقييون اهلل يييوم القيامة ب�سواد الوجييوه، الأنه يوم القيامة 
هييوؤالء الذييين انتموا اإلى هييذا االإ�سالم منهم ميين يلقى اهلل 
�سبحانييه وتعالييى يييوم القياميية ببيا�ض وجييه ومنهم من 
يلقييى اهلل ب�سييواد وجهه، يلقييى اهلل ويكون وجهييه كخائن 
ومراجييع ومن�سلخ عن مبادئ هذا الدين وقيمه االإميانية 

واالأخالقية والعملية يلقييى اهلل يوم القيامة اأ�سود الوجه، 
�سييواد الوجوه يييوم القيامة للخونيية الذين خانييوا اأمتهم 
وخانوا دينهم واجتهوا بالتبعية الأعداء هذه االأمة فظلموا 
هييذه االأميية وظلمييوا الب�سرييية بكلها، ميين يرتبييط باأعداء 
االأميية يظلييم االأمة ويظلييم اأي�ساً الب�سرية بكلهييا الأن فريق 
ال�سيير اللوبي ال�سهيوين الذي يقود اليييوم اأمريكا ويتحرك 
اأي�سييا يف دول اأخرى من العامل وتبعييه و�سمنه اإ�سرائيل، 
هييذا اللوبييي هو فريييق ال�سر اليييوم من اأهل الكتيياب الذي 
ي�سكل خطييورة كبرة علييى الب�سرية بكلهييا، وعلى االأمن 
وال�سلييم يف العييامل برمته ولي�ييض فقط يف املنطقيية العربية 
هييو اأراد املنطقة العربية مرتكزًا لل�سيطرة يف بقية االأر�ض 
يف بقييية ال�سعييوب علييى بقييية البلييدان، اجلرمييية كبرة 
واالنحييراف خطيير وامل�سارات اليييوم م�سييارات رئي�سية 
وفا�سليية ومهمة وترتبط ارتباطا وثيقا باملوقف من الدين 
نف�سييه ميين االإ�سييالم نف�سه ميين القييراآن نف�سه ميين الر�سول 
نف�سييه، التب�سيط للم�ساألة هو الذي خدع الكثر من ال�سذج 
واملغفلني فا�ستب�سطوا العمالة وا�ستهانوا بالوالء الأمريكا 
واإ�سرائيييل وكاأن امل�ساألة طبيعية وكاأنه ميكن لك اأن تبقى 
م�سلمييا �ساحلييا ميين اأهييل اجلنة ويف نف�ييض الوقييت مواليا 

الأمريكا وم�سادٌق الإ�سرائيل، هذه م�سخرة، هذه �سخافة.
اليييوم على االأميية اأن تكون واعييية واأول مييا تعيه اأين 
يجييب اأن يكييون م�سارها؟ وكيف هو اخليييار ال�سحيح الأن 
الواقييع التييي تعي�سييه االأمة �سميين هذه الثييالث امل�سارات 
م�سار عمالة وا�سحيية وتبعية وا�سحة الأمريكا واإ�سرائيل 
م�سار ا�ست�سييالم وخنوع وتدجني وقبييول فعلي لل�سيطرة 
االأمريكييية واالإ�سرائيلية، وقبول باالنقييياد وقت اأن ي�سل 
الييدور، وم�سييار اآخر هو امل�سار احلر يف هييذه االأمة امل�سار 
ال�سريف امل�سييار ال�سادق امل�سار الويف ملبادئ هذا االإ�سالم 
وقيييم هييذا االإ�سييالم واأخالق هييذا االإ�سييالم وتعليمات اهلل 
يف كتابييه الكييرمي باملعاداة الأعييداء االأمة، والييرباءة منهم 
واملباينيية لهييم، هييذه م�ساأليية اأ�سا�سييية يف القييراآن، كل من 
ينكرهييا اأو يكييذب بهييا فهييو يكييذب باآيييات اهلل الوا�سحيية 
ال�سريحيية البينيية يف القراآن الكييرمي يف �سورة بييراءة ويف 
�سييورة اآل عمران ويف �سورة املائييدة، اإن اآيات القراآن كلها 
جتعييل هييذه امل�ساأليية م�ساألة مف�سلييية وفارقيية يتحدد بها 
م�سار االإن�سييان يف الدنيا ويوم القياميية، امل�ساألة لي�ض فيها 
مييزاج، ولي�ض فيها مزاح، ومهما ب�سطها االآخرون بت�سويغ 
العماليية وتب�سيط االرتهييان الأعييداء اهلل وت�سويغ التبعية 
الأمريكا واإ�سرائيل فهم بذلك يجنون على اأنف�سهم ويجنون 
علييى االأمة بكلهييا من حولهييم، وامل�ساألة اإلييى جانب الدين 
واالإميييان والقراآن واالتباع واالقتداء لر�سول اهلل �سلوات 
اهلل عليييه وعلييى اآلييه، امل�ساألة اأي�سييا مرتبطيية مب�سلحتنا 
احلقيقييية كاأمة اإ�سالمييية، اإن العاقبة اليقينييية التي ال بد 
منهييا لكل الذين اختاروا م�سار النفيياق والعمالة والتبعية 
الأعييداء االأمة هي اخل�سييران، اأن ي�سبحييوا خا�سرين واأن 
ي�سبحييوا نادمني، هذه حقيقة اأكد عليهييا القراآن يف �سورة 
املائييدة، وحتققييت اإلييى اليوم يف كثيير ممن اجتهييوا هذا 
االجتيياه، ويلحق بهم الباقون، يلحييق بهم الباقون، واحد 
تلو االآخر، ال يكملون الدور اإال ووقعوا يف النتيجة نف�سها، 
لكن خيار موقف الييرباءة واملباينة الأعداء االأمة وال�سعي 
للت�سييدي ملوؤامراتهم الهدامة والتدمرية وامل�سرة باالأمة 
هييو ان�سجام مييع القراآن، ان�سجام مييع االإ�سالم، ثبات على 
هييذا الدين ومبادئييه وقيمه واأخالقه، ويحفييظ لهذه االأمة 
حريتهييا، اأن تكون اأمة حرة م�ستقليية متحررة من التبعية 
الأعدائهييا ويحفييظ لهييا م�ساحلهييا احلقيقييية، يدفييع عنها 
االإذالل والقهيير واال�ستعبيياد واال�سرخا�ض واال�ستغالل، 
ويحفييظ لها هويتها وثروتهييا واأر�سهييا وعر�سها و�سرفها 
وكرامتهييا، وهييذه م�ساأليية مهمة جييدا وعواقبهييا حميدة، 
وعواقبهييا اإيجابييية، اأمييا عواقييب االرتهييان واال�ست�سالم 
واخلنييوع وال�سعيية والعماليية والتبعييية قبييل اأن تخ�سر 
نف�سييك واأن تخ�سيير حياتك واأن تخ�سيير كل ما بيدك ل�سالح 
عدوك الذي لن يرعى لك هذا اجلميل ولن يقدر لك ذلك ال يف 

الدنيا وال يف االآخرة.
اليييوم �سعبنييا اليمني العزيييز وهو يت�سييدى للعدوان 
االأمريكييي ال�سعودي، هذا العدوان ما الذي يريده منا؟ ما 
هدفييه منا؟ بييال �سك اأن الهدف كما قلنا مييرارا وتكرارا هو 
ال�سيطرة علينا، ال�سيطرة على اليمن اإن�سانا، ت�سبح اأنت 
كاإن�سييان اإن كنييت مقاتال ال يبقى لك يف هييذه احلياة اإال اأن 
تقاتييل معهم، تذهييب للقتال معهم يف اأي ميييدان يحددونه 
لييك، ويف اأي معركيية يوجهونك لهييا، باطل ظلييم، طغيان، 
اعتييداء، تذهييب يف اأي ميييدان يف اأي جهيية، لتكييون فييداًء 
لهييم، ت�سحي بحياتك فييداًء لل�سابط ال�سعودي ولل�سابط 
االأمريكييي ولل�سابط االإماراتي، تكييون �سيا�سيا لك وظيفة 
واحييدة قطيياع عدوانهييم و�سعي عملييي جاد لييكل ما يربر 
عدوانهم، اإعالمي ت�سبييح بوقا لهم ينفخون فيك ببهتانهم 
وباطلهييم وزورهييم، وهكييذا يف اأي جمييال ت�سبييح لهم، ما 
كان لديييك من قدرات اأو خربات اأو طاقييات اأو مواهب اأو 

اإمكانات ت�ستغل بها خلدمتهم، وتتحمل بذلك الوزر واالإثم 
واملع�سية والذنب واخل�سارة يف الدنيا واالآخرة، اإ�سافة 
اإلييى اأنك فقييدت حريتك مل تعد حرا، مل تعييد حرا، ال قرار 
لك، ال اأمر لك، �سلطتهم عليك واأمرهم عليك وقرارهم عليك 
فييوق اإرادتك لنف�سك وفوق قييرارك لنف�سك، وفوق اإرادتك 
لنف�سك فقدت حريتك، فقدت اإن�سانيتك، تتحول اإلى اإن�سان 
مفييرغ من اإن�سانيتييه، اإلى عبد لئيم، خانييع، مفٍر، دجال، 
جمييرم، م�ستكييرب جاحييد للحقائييق، متنكيير للقيييم، متنكر 
للمبييادئ، متنكيير حتييى لفطرتييك التييي فطييرك اهلل عليها، 
وت�سبييح �سريكا لهم يف كل ما هييم عليه، ويف كل ما فعلوه، 
ويف كل مييا يرتكبونييه من اجلرائم، واالآثييام، �سريك لهم يف 
عارهييا يف الدنيا ويف عقوباتها يف الدنيا ويف االآخرة، فقدت 
كل �سيييء، خا�سيير، خائب، خائن، مدن�ييض لنف�سك، تتحمل 

وزرا كبرا.
اأمييا يف خيييار كل ال�سرفاء يف هذا البلييد، كل االأحرار يف 
هييذا البلييد، خيار الت�سييدي لهييذا العييدوان، ورف�ض هذه 
ال�سيطييرة، اأن ال نقبييل لالأمريكييي وال لعمالئييه وعبيييده 
االأذلييني واخلانعييني واالأغبييياء وال�سالييني واملنافقييني، 
اأن ال نقبييل لهييم باأن ي�سيطييروا علينا، الأننييا �سعب اأوال ال 
ميكيين اأبييدا اأن جنازف بتلك املبييادئ والقيييم التي ننتمي 
اإليهييا، الأننا اآمنا بهييا اإميانا، هي �سلة مييا بيننا وبني اهلل، 
عبوديتنييا هلل ورف�سنا لكل اأ�سييكال العبودية لكل طواغيت 
العامل، م�ساألة اإميانية ودينية ويقينية، نحن عليها، عليها 
نحيا وعليها منوت، وعليها نبعث اإن �ساء اهلل يوم القيامة 
ونلقييى اهلل بتوفيقييه وبف�سله وبكرمييه ببيا�ض وجه، فهي 
م�ساأليية اإميييان، االإميييان ميييان واحلكمة ميانييية، واأي�سا 
لدينييا وعي ولدينا اإرادة، نحن منتلييك احلر�ض واالإرادة 
علييى اأن نكون يف هذه احلياة اأحييرارا ومن حقنا اأن نكون 
اأحييرارا، من حقنييا اأن نكييون �سعبا حرا وبلييدا م�ستقال ال 
يعي�ييض حاليية الو�ساييية وال العبودييية وال االإذعييان الأي 
طاغييوت م�ستكييرب، ال لالأمريكييي وال لالإ�سرائيلييي وال الأي 
ميين عمالئييه يف املنطقة، ال النظييام ال�سعييودي وال النظام 
االإماراتييي، ميين حقنييا هييذا، حقنييا اأن نكون اأحييرارا واأن 
نكييون يف هذه احلياة م�ستقلني، هذه م�ساألة اإميانية دينية 
وحق مكفول يف املواثيق واالأعييراف الدولية، حق مكفول 
ب�سريعيية ال�سميياء ومبواثيييق اأهييل االأر�ض، ميين حقنا اأن 
نكييون اأحييرارا، ال ميتلك اأي طاغييية وال اأي جمرم من اأي 
بلد اأتى من املنطقة من االإقليم، اأو اأتى من قارة من قارات 
الدنيا حق اأن يفر�ض نف�سه علينا اأو يتحكم بنا، اأن يفر�ض 
اإرادتييه علينا ومن واقع العييداوة لنا، من واقع العداوة، 
فمعركتنا اليوم ونحن نت�سدى لهذا العدوان معركة حرية 
وا�ستقييالل وكرامة، العناوين التي يطلقونها هي اأكاذيب، 
واأكاذيييب ال تييربر لهم عدوانهييم يف نف�ض الوقييت، ال تربر 
لهييم عدوانهييم يف نف�ض الوقييت، ولي�ست امل�ساأليية �سرعية، 
ال�سرعييية لل�سعييب اليمنييي يف موقفييه احلييق، وال�سرعية 
ترتبييط باحلييق، ال �سرعييية لباطييل، ال �سرعييية لظلييم، ال 
�سرعييية لف�سيياد وطغيييان، ال �سرعييية لطاغييوت م�ستكرب، 
ال �سرعييية اأبييدا، ال�سرعييية هييي لهييذا ال�سعييب يف موقفييه 
احلييق، يف اإرادتييه املحقة و�سعيه املحييق الأن يكون �سعبا 
حييرا وبلدا م�ستقييال، يف مت�سكه مببادئه وقيمييه واأخالقه، 
هييذه هي ال�سرعييية احلقيقية، وواهلل لو قبلنييا الأنف�سنا اأن 
نكييون اأدوات وعبيييد وخدام مثلما فعييل االآخرون لغروا 
هييذا العنوان، ولكن لو فعلنا ذلييك خ�سرنا الدنيا وخ�سرنا 
االآخييرة، وكم �ساومونا على ذلك، وكم حاولوا فينا لنقبل 
بذلييك، ولكن ياأبييى اهلل لنا وياأبى ر�سوله لنييا وياأبى قراآنه 
لنييا، وتاأبييى نفو�ييض يف هذا البلييد ويف هييذا ال�سعب من كل 
اأبنائييه ميين الرجييال والن�ساء، ميين الكبييار وال�سغار، من 
كل اأطيافييه حل يف قلوبهم نور االإميييان واأح�سوا وعا�سوا 
لييذة وعزة هييذا االإميان و�سرف هذا االإميييان وكرامة هذا 
االإميان، ياأبييى اهلل لهم اأن يقبلوا بالذل والعبودية لغره، 
هييذه معركتنا معهييم يف كل جييزء، ويف كل م�ساحة ويف كل 
اجتيياه ويف كل حمييور، ويف كل منطقيية باتييت فيهييا اليوم 
معركيية، �سييواء يف اجلهات ال�سرقييية اأو يف جهات احلدود 
اأو يف ال�ساحييل الغربييي اأو يف املناطق الو�سطى اأو يف جهة 
املناطييق اجلنوبييية، معركيية االآخرييين معنييا يقودونهييا 
هم ميين واقع التبعييية الأمريكا والطاعة الأمريييكا والتودد 
الإ�سرائيييل ميين واقييع اخليانة، من جييزء ميين م�ساريعهم 
واأجندتهييم يف املنطقيية ونحن نتجييه من هييذا املوقع، من 
موقع الثبييات على مبادئنا وقيمنييا وديننا واأخالقنا ومن 
واقييع حقنا املكفول يف احلرييية واال�ستقالل، الأننا نريد اأن 
نكييون اأحييرارا وم�ستقلييني وال ي�ستعبدنا االآخييرون وهذا 
حييق لنا، اليييوم يتجه العييدو ليلقي بكل ثقلييه يف ال�ساحل 
الغربييي مع اأنه ي�سعد اأي�سييا يف حماور كثرة من حماور 

القتال، ويلقي بثقل كبر يف معركة ال�ساحل الغربي.
هنيياك جهييود م�سرفيية وعظيميية ميين جانييب اجلي�ييض 
واللجييان واأحييرار هذا البلييد والذين نزلوا اإلييى هناك من 
القبائل، ويف طليعة هذا املوقف اأحرار تهامة، هذه اجلهود 
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#الــــــــيــــــــمــــــــن؟ فــــــــــــي  واإلبــــــــــــــــــــــــــــــادة  #الـــــــــــــــعـــــــــــــــراق  و  #لـــــــــبـــــــــنـــــــــان  و  #ســـــــــــــوريـــــــــــــا  و  #أفـــــــــغـــــــــانـــــــــســـــــــتـــــــــان  فــــــــــــي  #أمــــــــــريــــــــــكــــــــــا  فــــــعــــــلــــــتــــــه  فـــــــيـــــــمـــــــا  املـــــــــــــبـــــــــــــادئ  هــــــــــــي  أيـــــــــــــــن   >

< الــقــاعــدون عــن مــواجــهــة  أمــريــكــا 
و إســــرائــــيــــل يـــهـــاجـــمـــون املـــتـــحـــرك 

ملواجهتها ليبرروا سكوتهم

للتصدي  عمليًا  نسعى  أن  علينا   >
ملن ال يترجم عمليًا عداءه ألمريكا 

و إسرائيل ألنه كاذب

الـــــلـــــه ســــبــــحــــانــــه وتــــعــــالــــى  < أمــــــرنــــــا 
ملــــواجــــهــــة  ونـــــتـــــحـــــرك  جنــــــاهــــــد  أن 

املتآمرين علينا

< عــلــيــنــا الـــتـــصـــدي لــلــذيــن يــســعــون 
بـــنـــا ويــســتــعــبــدونــنــا  يــتــحــكــمــوا  ألن 

ويسلبوننا قرارنا وحريتنا

< خـــــيـــــار املــــنــــافــــقــــني فــــــي الـــعـــمـــالـــة 
والـــتـــبـــعـــيـــة ألمـــريـــكـــا وإســــرائــــيــــل هــو 
اخلـــيـــار اخلـــاطـــئ الــــذي ميــثــل خيانة 

وانحرافًا وعارًا

< ســـــواد الــــوجــــوه يــــوم الــقــيــامــة هو 
لــــلــــذيــــن خــــــانــــــوا أمــــتــــهــــم وديـــنـــهـــم 
فظلموا األمة وظلموا البشرية كلها

< الــــلــــوبــــي الـــــــــذي تــــــقــــــوده أمـــريـــكـــا 
وإســــرائــــيــــل وبــــعــــض الــــــــدول يــشــكــل 
خـــطـــورة عــلــى الــعــالــم بـــأســـره وعــلــى 

البشرية

< واقـــع األمـــة هــو ضمن 3 مــســارات: 
الـــتـــبـــعـــيـــة والـــــعـــــمـــــالـــــة لـــــــ أمـــــريـــــكـــــا و 
إســرائــيــل أو االســتــســالم واخلــضــوع 
الشريف في معاداة  أو املسار احلــر 

أعداء األمة

< كـــل مـــن يــنــكــر الــــبــــراءة مـــن أعــــداء 
الله  آيــات  يكذب  ومواجهتهم  الله 
الـــواضـــحـــة والــصــريــحــة فـــي الـــقـــرآن 

الكرمي

التبعية  ملــســار  اليقينية  العاقبة   >
والعمالة هي اخلسران والندم

لـ  اخلنوع  ورفــض  املواجهة  خيار   >
#أمريكا و #إسرائيل يحفظ مصالح 
األمـــــــة ويـــحـــمـــي عـــرضـــهـــا وشـــرفـــهـــا 

وكرامتها

< عــــواقــــب الـــعـــمـــالـــة واخلــــيــــانــــة هــي 
خـــــســـــارة الـــنـــفـــس واحلــــــيــــــاة لــصــالــح 

العدو الذي لن ُيقّدر ذلك

< األعـــــداء يــســعــون لــلــســيــطــرة على 
الــيــمــن إنـــســـانـــًا فــيــكــون املـــقـــاتـــل في 
صفوفهم فداء للجندي السعودي 

او اإلماراتي

لـــتـــســـخـــيـــر  يــــــســــــعــــــون  األعـــــــــــــــــــداء   >
الـــيـــمـــنـــي  اإلعـــــــالمـــــــي  أو  الــــســــيــــاســــي 
فتصبح مواهبه وطاقاته خلدمتهم

< ال مانع أن جتمع إيرادات احلديدة وكذا إيرادات النفط والغاز في مارب و حضرموت و شبوة وغيرها وتخصص لدفع املرتبات بعد جمعها في البنك املركزي في صنعاء
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مقييدرة وعظيميية ومهميية، حجييم املعركيية هنيياك يتطلب 
املزيد ميين التح�سيد، املزيد اأي�سا ميين التفويج �سواء من 
املحافظييات وي�سييرك اجلميييع يف الدفع لهييذا التح�سيد، 
علماء مثقفون وجاهات اجتماعية، م�سائخ، الكل معنيون 
بالتح�سيييد لهييذه املعركة الأن العدو يحيياول اأن يلقي فيها 
بكل ثقله، ونحن نوؤكييد على اأنه مهما حقق من اخراقات 
هنيياك ال تعنييي اأبييدا نهاييية املعركة، واأنييا اأقييول واأوؤكد 

وقلت �سابقييا، اأن ميدان تهامة 
هو ميييدان منا�سييب لتكبيدهم 
الغييزاة  اأولئييك  اخل�سائيير، 
واأولئييك املجرمييني، واإحليياق 
بهييم،  الكبييرة  اخل�سائيير 
والتنكيييل بهييم، ميييدان مالئم 
ميدان كبر جدا، مليء باملدن 
مليء بالقييرى، مليء باملزارع 
االأ�سجييار والوديييان، اأح�سيين 
واأن�سييب ميدان يغرقييون فيه، 
اأنهييم يحتاجون  اإلييى  اإ�سافيية 
تت�سييت  وهييي  كبييرة  لقييوة 
هييذه القييوة، حتتيياج اإلييى اأن 
تت�ستييت، ال ي�ستطيع اأن يغطي 
لك م�ساحة تهامة اأبدا، يحتاج 
يكتييل  قييد  يت�ستييت،  اأن  اإلييى 
اأحيانا قوتييه فيحدث اخراقا 
هنييا، لكنييه يف النهاييية يحتاج 
اأن ي�ستت هييذه القوة وتواتي 
والق�سيياء  ل�سربهييا  الفر�سيية 
ميين  قتلييوا  مئييات  عليهييا، 
مرتزقتهم وجنودهم وخونتهم 
واأعداد اأ�سييروا واأعداد كبرة 
ميين اآلياتهييم دمرت، وهييذا ما 
ب�سييكل  لييه  ن�سعييى  اأن  يجييب 
م�ستمر، تدميير كل ما اأدخلوه 
اإلييى هنيياك ميين قييوة، وندرك 
اأن امليييدان هنيياك ميدان مالئم 
والتنكيل  ل�سربهييم  ومنا�سييب 
بهييم واإحليياق اخل�سائيير بهم، 
التييي  الرئي�سييية  امل�ساأليية 
يف  عليهييا  نركييز  اأن  يجييب 
معركيية ال�ساحييل الغربييي هي 
اال�ستمييرار يف التح�سيد، واقع 
املعركيية يتطلب زخمييا ب�سريا 
�سهيير  اآخيير  يف  النييزول  وكان 
رم�سييان املبارك نييزوال كبرا 
واأ�سهييم ب�سكل فاعييل ومبا�سر 
ميين  ومعونتييه  اهلل  بتوفيييق 
نفييذوه  هجييوم  اأكييرب  اإيقيياف 
واأعييدوا له عدة كبييرة ولكن 
ف�سلييوا، تلييك النه�سيية وتلييك 
الهبيية وذلييك النييزول الكبيير 
بتوفيييق  الوا�سييع  والتحييرك 
اهلل ومعونتييه اأ�سهييم يف اإيقاف 
وكانييت  هجومهييم  واإف�سييال 
الأن  عليهييم،  كبييرة  م�سكليية 
خطتهم يف املعركيية كانت على 
اأ�سا�ييض ح�سييم املعركيية ب�سكل 
�سريع وعاجل وهم يدركون اأن 
طييول املعركة يكبدهييم الكثر 
من اخل�سائر، ي�ستنزفهم يوؤثر 
عليهييم، يوؤثيير علييى �سمعتهييم 
مبا اأحلقوه ميين نكبة اإن�سانية 
هنيياك،  املييدن  يف  بال�سييكان 
اال�ستمييرار  مطلييوب  ولذلييك 
يف التح�سيييد والتما�سييك اأمييام 
القلييق،  وعييدم  اخييراق  اأي 
وال�سعي الحتواء االخراقات 
وال�سعي ل�سييرب ما نزل هناك 
وما جلبييوه اإلى هناك من قوة 
حتى يتحييول ال�ساحل الغربي 
اإلييى اأكييرب م�ستنقييع يغرقييون 
فيييه واإلى مقربة، مقربة موت 

وهييالك لهم، هذا مييا ينبغي علينييا اأن نركييز عليه، ونحن 
بالن�سبيية لنا معركتنا معركة حرية وكرامة ودين ويقني، 
يعنييي لي�ييض هناك �سيييء ميكيين اأن يك�سر اإرادتنييا وال اأن 
يوهن من عزمنا وال اأن يغر من قناعتنا وال اأن يوؤثر على 
موقفنا، موقف ثابت موقف مبدئي موقف را�سخ، وموقف 
نييرى بف�سل اهلل ومعونة اهلل التوفيييق والتي�سر والن�سر 

والتاأييييد ونحيين نعييرف اأنه لييوال التاأييييد االإلهييي لكانت 
املعركيية ح�سمييت يف بداية العييدوان وانتهييت و�سيطروا 
علييى اليمن بكله، ولكن رعاية اهلل وعون اهلل والت�سحيات 
الكبييرة واال�ستجابة الواعييية واالإميانية وال�سادقة من 
اأحرار و�سرفاء هذا البلد اأ�سهمت هذا االإ�سهام يف اأن نكون 
يف موقييف ثبات و�سمود و�سموخ وعييزة وكرامة وموقف 
فعال وجمد وموؤثر ومكبد لالأعييداء اخل�سائر الهائلة جدا 
يف العتاد والعدة واجلنود، كم 
قتل عليهم وكييم دمرت عليهم؟ 
اإمكانييات  ميين  خ�سييروا  وكييم 
هائليية، وهييذا حالنييا وحالهييم 

�سي�ستمر اإلى اأن يحكم اهلل.
ال تعويل يف معركة ال�ساحل 
علييى حلييول �سلمية ميين جانب 
املبعييوث  املتحييدة،  االأمييم 
االأممييي اأتى اإلييى اليميين، قدم 
املينيياء،  بخ�سو�ييض  مبييادرة 
تفاعلنييا معهييا اإيجابيييا، هييذه 
املبييادرة كانييت قييد قدمييت من 
قبييل يف اأيام ولييد ال�سيخ، وهي 
اأنييه بنيياء على اأن العييدو يربر 
ا�ستهدافييه ملحافظيية احلديدة 
مب�ساأليية امليناء، ويزعم افراًء 
اأن  وكذبييا  وبهتانييا  ودجييال 
ال�سواريييخ تاأتييي ميين اإيييران 
اإلينا عييرب امليناء، وهييو يدرك 
�سييواء االإماراتي اأو ال�سعودي 
اأواالأمريكييي يييدرك قبييل غره 
اأنييه يكييذب واأنييه يفييري واأن 
كالمييه بهتييان وباطييل الأنهييا ال 
تدخييل يف االأ�سا�ض اإلييى امليناء 
اأي �سفينيية اإال بعييد ترخي�سهم 
واإذنهم وبالعبييور من عندهم، 
البحرييية  قطعهييم  عنييد  ميين 
املتواجدة يف حماذاة ال�ساحل، 
وبرخي�ض ميين االأمم املتحدة 
وباآلييية تفتي�ييض واآلييية االأمييم 
املتحييدة واآلية رقابييية �سبيهة 
متاما باالإجراءات التي تنفذها 
علييى  ح�سارهييا  يف  اإ�سرائيييل 
قطيياع غييزة، ومييواد حمدودة 
باإدخالهييا  ي�سمحييون  واأ�سييياء 
اإلييى املينيياء، واأكرث ميين 400 
�سنف كما ذكرت �سابقا ممنوع 
دخولها عرب املينيياء اإلى البلد، 
يعني ح�سييار، اأ�سييياء ب�سيطة 
وحمييدودة ي�سمح بدخولها من 
برخي�ض  احلييياة  �سروريات 
باإجييراءات  بتفتي�ييض  برقابيية، 
كثييرة، مييع ذلييك قبلنييا بيياأن 
دور  املتحييدة  لالأمييم  يكييون 
رقابييي يف نف�ييض املينيياء ودور 
فنييي ولوج�ستييي وم�ساعييد يف 
عمل املينيياء، ولكيين يف النهاية 
االأعداء رف�سوا هييذه املبادرة 
بعييد اأن قدمها املبعوث االأممي 
اإليهييم رف�سوهييا، اأ�سييف اإلييى 
ذلك الذريعيية االأخرى املتعلقة 
اأن  االإيييرادات،  مب�ساأليية 
االإيرادات التي تاأتي من امليناء 
بزعمهييم ي�ستفاد منها يف الدفاع 
عيين هييذا البلييد ويف الت�سييدي 
للعييدوان، نحيين قلنييا ال مانييع 
عندنا اأن جتمع االإيرادات التي 
تاأتييي ميين اإيييرادات احلديييدة 
ي�سيياف اإليهييا االإيييرادات التي 
لل�سعييب  م�ستحييق  حييق  هييي 
يف  النفييط  اإيييرادات  اليمنييي، 
يف  والغيياز  والنفييط  ميياأرب، 
اإيرادات  وح�سرمييوت  �سبييوة 
واملنافييذ  االأخييرى  املوانييئ 
االأخييرى، االأمييوال التييي طبعييت يف رو�سيييا وهييي حييق 
م�ستحييق لل�سعييب اليمنييي و�سرقهييا العمييالء واملرتزقة، 
جتمع كل هييذه االأموال وتخ�س�ض لدفع املرتبات، وتدفع 
املرتبييات وجتمع االإيييرادات الوافية ملا يلزم من املرتبات 
يف مناطقنا احلرة التي مل يحتلها االأعداء، جُتمع يف البنك 
املركييزي يف �سنعيياء وُت�سييرف برقابة من االأمييم املتحدة 

رفت للمرتبات. للتاأكد اأنها ُجمعت للمرتبات و�سُ
يف نهاية املطاف الأن امل�ساألة لي�ست اإال تعلهّالت واأباطيل 
واإدعيياءات فارغة ميين جانبهم هم يعرفييون اأن االإيرادات 
ل�سهرييين  اأحيانيياً  اأ�سهيير  الأربعيية  اأ�سهيير  لثالثيية  جُتمييع 
فيير منهييا اأي�ساً مييا ي�سغل  ثييم ُت�سييرف كن�سييف راتييب يوهّ
م�ست�سفيييات ما ي�سغييل موؤ�س�سات الدوليية نفقات ت�سغيلية 
بييوا مع اأن  متوا�سعيية هييم يعرفييون ذلييك، يف االأخيير تهرهّ
اأعذارهييم الواهية واإدعاءاتهم الكاذبة قييد ُقطعت بقبولنا 

ملبادرة املبعوث االأممي.
اآخيير  كالميياً  يقدمييوا  اأن  وُيحاولييون  بييوا  تهرهّ هنيياك 
ومبييادرات ثانييية ومطالييب اأخييرى، امل�ساألة كمييا قلنا من 
البداييية لي�سييت اإال اأكاذيييب اإدعيياءات تعلهّييالت تربيرات 
واهييية وزائفيية، الهييدف ال�سيطييرة علييى هييذا البلييد ويف 
املقدميية املوانئ اجلييزر ال�ساحل املناطييق املهمة حل�سار 

هذا ال�سعب لالإ�سرار باأبناء هذا البلد.
فيياإذن ال تعويييل على حلييول من هنييا اأو هنيياك، وهذه 
االأحييداث كما غرهييا كما الو�سع يف فل�سطييني كما الو�سع 
�سابقاً يف العراق كما كل نكبة حلقت باأي �سعٍب من �سعوب 
اأمتنييا يتجلى بو�سوح اأنه ال العييامل الغربي - الذي ياأتي 
ليتحييدث كثييرًا عن حقييوق االإن�سييان وعيين الدميقراطية 
وعيين احلرييية وعيين وعيين، عناوييين كثييرة - وال االأمم 
املتحييدة التييي لها كما ُيقييال لها مواثيق ولهييا قوانني ولها 
فذ حينما تكييون النكبة على  مبييادئ لي�سييت اإال كالميياً ال ُينهّ
�سعييب م�ست�سعييف، وال جمل�ييض االأميين وال اأي طييرف يف 
ل عليييه، اأبدًا، اإذا ُنكب �سعب من  هييذا العامل ميكن اأن ُيعوهّ
�سعييوب اأمتنييا وا�ستهييدف وًظلم ال يعييول اإال على اهلل وال 
ل م�سوؤوليته  يثييق اإال بيياهلل وال يتوكل اإال علييى اهلل، ويتحمهّ

هو بنف�سه ويتحرك.
اليوم هذا مافعلتييه كثر من البلدان احلرة وال�سعوب 
احلييرة، اليوم عندمييا ن�ساهد ماعليه املقاوميية االإ�سالمية 
اأو املقاوميية الفل�سطينييية يف غييزة،  حييزب اهلل يف لبنييان 
اأو نييرى االأحييرار يف �سوريييا والعييراق، اأو نييرى ما تنعم 
بييه اجلمهورييية االإ�سالمييية يف اإيييران ميين عييزة وكراميية 
وحرية وا�ستقالل، الكل حتركييوا ليكونوا اأحرارًا جتملوا 
ونا�سلييوا  وحاربييوا  وجاهييدوا  كافحييوا  م�سوؤوليتهييم، 
وواجهييوا و�سحوا وفعلييوا كل �سيء وقدمييوا كل �سيء، 

كانوا على ماكانوا عليه من حرية.
�سمودنييا اإلييى اليييوم بقيياء مناطقنييا هييذه التييي تنعم 
باحلرييية واال�ستقييالل والكراميية بقيياء واقعنييا علييى هذا 
النحييو نييرى اأنف�سنييا اأحييرارًا وعر�سنييا يف هييذه املناطق 

ُم�سان و�سرفنا ُم�سان، ملاذا؟ 
ل  بالتوكل علييى اهلل بالثقة باهلل باالعتماد على اهلل بتحمهّ
امل�سوؤولييية بالت�سحييية باجلهيياد باملوقف بالعمييل بالقتال 
بالثبييات، هييذا الييذي ُيجييدي هييذا الييذي ُيفيد، هييذا الذي 
ميثييل ا�ستجابة واعييية وم�سوؤولة و�سحيحيية لتوجيهات 
اهلل �سبحانييه وتعالييى ول�سننه وقوانينييه يف هذه احلياة، 
اإن اهلل �سبحانييه وتعالييى هو ن�سر عبيياده االأحرار الذين 
يتحملون م�سوؤوليتهييم، من يتجه لين�سر نف�سه م�ستن�سرًا 
باهلل متم�سكاً باهلل معت�سماً باهلل واثقاً باهلل معتمدًا على اهلل 
ْرُكْم (  َ َيْن�سُ ُروا اهلَلهّ َها اَلهِّذيَن اآَمُنوا اإِْن َتْن�سُ فيياهلل معه ) َيا اأَُيهّ
الن�سر من اهلل ياأتي مع العمل مع الت�سحية مع امل�سوؤولية 
مع املوقف مع اال�ستجابة العملية مع التحرك اجلاد، ياأتي 
ييُرُه ( مع االإميان  ُ َمن َين�سُ َرَنهّ اهلَلهّ التاأييييد االإلهييي ) َوَلَين�سُ
الواعييي ال�سادق االإميان الييذي ُيبنى عليه موقف االإميان 
الييذي يرجمه عمل االإميان الذي جتليييه ت�سحية ) َوَكاَن 
ُر امْلُوؤِْمِننَي ( هذا امل�سييار وهذا االجتاه هو  ييا َعَلْيَنييا َن�سْ َحًقهّ
االجتيياه ال�سحيح والذي م�سى عليييه �سهداوؤنا االأبرار يف 
تهاميية يف ال�ساحل الغربي ال�سهيييد الرئي�ض ال�سماد رحمة 
اهلل عليييه، واالأخ ال�سهيييد البطييل فار�ييض حمافظيية عمران 
وبطييل حمافظة عمييران ال�سهيييد العزيز �سلطييان عويدين 
رحمة اهلل تغ�ساه ذلك ال�سيخ ال�سهم الذي نزل مقتحماً ويف 
موقٍف بطويل عظيم لقي اهلل ببيا�ض وجه، �سلطان عويدين 
حممد �سالح عويدين هييذا الرجل الذي �سي�سجله التاريخ 
هييو وكل ال�سهداء االأبييرار يف ال�ساحل الغربي الذين حذوا 
حييذو ال�سهيد الرئي�ييض ال�سماد، واليييوم ال�ساحل الغربي 
اأمانتهييم عندنييا وعند االأحييرار يف بلدنا ومعنيييون جميعاً 
بالتحييرك �سمن هييذا اخليار للت�سييدي لهذا العييدوان من 
موقع امل�سوؤولية الدينية واالإميانية واالإن�سانية والفطرية 
التييي ال ينحرف عنها اإال خائن، جنمع �سفنا نوحد كلمتنا 
نتحييرك على هذا االأ�سا�ض تتظافيير يف هذا االجتاه اجلهود 

الر�سمية وال�سعبية.
ال ي�سعني الوقت للحديث عن بقية املوا�سيع وامل�سائل 
االإقليمييي،  امل�ستييوى  علييى  اأو  املحلييي  امل�ستييوى  علييى 
ييا جنباً اإلى جنييب مع �سعبنا  لكنييي اأوؤكييد هنا من جديد اأَنهّ
الفل�سطينييي يف م�سيياره التحرري ويف م�سيياره امل�سوؤول يف 
الدفاع عن املقد�سات وعن االأر�ض والعر�ض ويف الت�سدي 
للموؤامرة الكبرة امل�سماة ب�سفقة القرن والتي ي�سهم فيها 

النظام ال�سعودي اإ�سهاميياً مبا�سرًا ل�سالح اأمريكا ول�سالح 
وخدمة اإ�سرائيل.

�سراعنييا اليييوم مييع النظييام ال�سعييودي واالإماراتييي 
الأننييا اجتهنا يف هييذا اخليار، خيار احلرييية خيار املقاومة 
خيييار العداء الأعييداء االأمة والت�سييدي ملوؤامراتهم الظاملة 

وال�سعي لتحرير اأمتنا بكلها واأوطاننا باأجمعها.
اليييوم ميين جديييد اأتوجه بال�سكيير اإلى كل اأحييرار االأمة 
املت�سامنييني معنا بييدءًا ب�سيييد املقاومة واجلهيياد �سماحة 
االأمني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل الذي نتوجه 
م اأعظم  اإليييه بال�سكر والتقدير واالإعييزاز الذي ت�سامن وقدهّ
الكالم من موقعه العظيم والعايل، من مقامه مقامه العظيم 
والعايل، نحن نتوجه اإليه بال�سكر جمددًا اإلى حزب اهلل اإلى 
كل اأحييرار االأميية يف العييراق ويف �سائر بلييدان املنطقة اإلى 
تون�ييض التي ي�سلنا منها ر�سائل الوفاء والت�سامن املعربة 
عيين اإن�سانية وعن اأخييالق عن قيم، كذلك بقييية االأحرار يف 

بقية البلدان ال يت�سع الوقت للحديث عن ذلك.
يف االأخيير نتوجه اإلى اهلل �سبحانييه وتعالى اأن ين�سرنا 
بن�سييره اأن ين�سيير كل اأمتنييا يف معركة التحييرر يف معركة 
احلق يف مواجهة قوى النفاق وقوى الطاغوت واال�ستكبار، 
واأن يرحييم �سهدائنا االأبرار واأن ي�سفي جرحانا ويفرهّج عن 

اأ�سرانا اإنه �سميع الدعاء.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

خطاب

قـــــيـــــمـــــه عــــــــــــــن  مــــــــــــــن اإلســـــــــــــــــــــــــــالم واالبــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــاد  فــــــــــــــي اخلـــــــــــــــــــــــــــروج  مـــــــــــســـــــــــافـــــــــــات  لـــــــــــــــ #أمــــــــــــريــــــــــــكــــــــــــا و #إســــــــــــــرائــــــــــــــيــــــــــــــل هــــــــــــــي  الـــــــــــــــــــــــــــوالء  فــــــــــــــي  كــــــــــــــل خــــــــــــطــــــــــــوة    >
< أكـــــــــثـــــــــر وســــــــــائــــــــــل اإلعــــــــــــــــــــالم فــــــــــي هــــــــــــــذا الــــــــــزمــــــــــن تـــــــصـــــــب فــــــــــي اجتـــــــــــــــــاه تـــــــوجـــــــيـــــــه الــــــــــلــــــــــوم ضــــــــــد مــــــــــن يـــــــــرفـــــــــض الــــــتــــــبــــــعــــــيــــــة لـــــــــــ #أمـــــــــريـــــــــكـــــــــا و #إســــــــرائــــــــيــــــــل

على مستوى األمة:
للسيطرة على األمة 

استراتيجية

■  ســيــاســيــًا: تــغــذيــة الــصــراعــات فــي أوســــاط األمــــة لتفكيكها 
والسيطرة علينا

بحيث  أدائــهــم  في  اإلعالميني  على  السيطرة  عبر  إعالميًا:    ■
يتحولون ألقالم تخط له ما يخدمه

■  تربويًا: تنشئة طالبنا على مناهج مغلوطة تخدم العدو اإلسرائيلي 
■  دينيًا: صناعة رجال دين يخدمون نهجه

■  اقتصاديًا: حتويلنا إلى سوق استهالكية وأمة استهالكية ال أمة منتجة
أبناء  ■  عسكريًا: يريد العدو أن يجند أكبر عدد من املقاتلني من 

األمة ليكونوا فداًء جلنوده في أي معترك مع أي طرف في العالم
■  تــنــمــويــًا: يــريــد الــعــدو حتــويــل ثــرواتــنــا لــأمــريــكــي لــيــحــل بها 

مشاكله االقتصادية ويحارب بها أبناء أمتنا
■  أخالقيًا: يريد حتويلنا ملجتمع غــارق باملخدرات والفساد 

األخالقي وخسران الشرف والقيم
■  نفسيًا: يريدنا مجتمعًا محطمًا خاسرًا لكل عوامل القوة والوعي

■   األعداء يسعون للسيطرة على اليمن إنسانًا فيكون املقاتل 
في صفوفهم فداء للجندي السعودي أو اإلماراتي

اليمني  اإلعـــالمـــي  أو  الــســيــاســي  لتسخير  يــســعــون  األعـــــداء    ■
فتصبح مواهبه وطاقاته خلدمتهم

على مستوى الداخل:

العدو

< طــريــقــنــا فـــي الـــتـــصـــدي لــلــعــدوان 
ورفــــــــــــض الـــــســـــيـــــطـــــرة األمـــــريـــــكـــــيـــــة 
ميكن  ال  شعب  أننا  سببه  وعبيدها 

أن يجازف باملبادئ التي آمن بها

عــلــى  واإلرادة  احلـــــــرص  منـــتـــلـــك   >
أن نــكــون أحــــــرارًا وبـــلـــدًا مــســتــقــاًل ال 

يعيش حالة الوصاية والعبودية

أن  ومـــــجـــــرم  طــــــــاٍغ  ألي  ميــــكــــن  ال   >
يفرض نفسه علينا ويتحكم بنا

< مــعــركــتــنــا الــــيــــوم مـــعـــركـــة حــريــة 
واستقالل وكرامة

تـــعـــطـــيـــه  ال  الـــــــــعـــــــــدو  أكــــــــــاذيــــــــــب   >
الشرعية لظلمه وفساده وطاغوته 

واستكباره

< الشرعية هي لشعبنا الذي يسعى 
ليكون شعبًا حرًا مستقاًل ومتمسكًا 

مببادئه

< لـــــــو قــــبــــلــــنــــا عـــــلـــــى أنــــفــــســــنــــا الـــــــذل 
واالستعباد خلسرنا الدنيا واآلخرة

< يأبى الله ورسوله وقرآنه ونفوس 
شــعــبــنــا أن نــقــبــل الـــــذل والــعــبــوديــة 

لغير الله

يقودونها  معنا  اآلخــريــن  معركة   >
مــن واقـــع التبعية ألمــريــكــا والــتــودد 
إلســــرائــــيــــل ونـــحـــن نــتــجــه مــــن مــوقــع 
وحقنا  وأخــالقــنــا  ديننا  على  الــثــبــات 

في احلرية

< يـــتـــجـــه الــــعــــدو لــيــلــقــي بــثــقــلــه فــي 
الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي وهـــــنـــــاك جـــهـــود 
واللجان  اجليش  جانب  مــن  مشرفة 

وأحرار البلد وأحرار تهامة

الــــســــاحــــل  < حــــجــــم املـــــعـــــركـــــة فــــــي 
الغربي يتطلب املزيد من التحشيد 

من جميع احملافظات

< مــهــمــا حــقــقــوا مـــن اخـــتـــراقـــات في  
الساحل الغربي فهذا ال يعني نهاية 

املعركة

< الـــســـعـــوديـــة هــــي طــــــرف وشـــريـــك 
أســـاســـي فـــي صــقــفــة الـــقـــرن خلــدمــة 

أمريكا و إسرائيل

< صـــراعـــنـــا مــــع الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي 
اإلمــاراتــي هو ألننا اجتهنا في خيار 

العداء ألمريكا وإسرائيل

< أتـــوجـــه بــالــشــكــر لــســيــد املــقــاومــة 
واجلــــــهــــــاد ســــمــــاحــــة األمـــــــــني الــــعــــام 

حلزب الله  السيد حسن نصرالله

< الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه قـــدم من 
مـــقـــامـــه الـــعـــظـــيـــم والــــعــــالــــي أعـــظـــم 
الــــــكــــــالم فــــــي الـــــــوقـــــــوف إلــــــــى جـــانـــب 

الشعب اليمني

< نتوجه بالشكر لكل أحــرار العالم 
وفـــــي  الـــعـــراق وتـــونـــس الـــتـــي يصلنا 

منها رسائل تضامن عدي

مشرف موقف  في  الله  ولقي  مقتحمًا  امليدان  نــزل  عويدين  سلطان  عمران   محافظ   العزيز  الشهيد   >
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الغمامة بطيييييييون  ال  ال�سيييييواعق  ِرد 
والطور النجم  يف  احلييق  �سعار  وانحت 

القيامة ييييييوم  فجيييير  ال  بييانييرفعييه 
ور ال�سهّ نفخة  �سيييييوى  ت�سكتنا  با  مييييا 

اليمامة وق�سييييير  امريكا  عيييييين  رغما 
امرباطور واليييف  دولييية  مئيية  واربييع 

ال�سالمة حيياربييوه  مييين  علييى  حتييييرم 
بلفور وعييد  مع  يعمييل  ميييين  كييييل  يا 

ال�سهامة واهيييل  الباأ�ض  �سييييداد  خلفه 
والنور النيار  يحمييل  جماهد  ميين  كييم 

واال�ستقامة احلييرب  فنيييون  �سييييارب 
بروف�سور مقييييياتل  اجلبهة  يت�سيييييدر 

ح�سامه وملعييية  نف�سيييييه  اإبييا  نفحييييية 
في�سفور ييييات  وا�سعهّ كيميييياوي  غييازات 

الكرامة �سييور  يجتيياز  يبييى  ميييين  يييا 
ال�سور ورى  جهنييييم  زالت  مييييا  للييييوم 

تهامة �سواحل  فييي  وت�سهييييق  تزفيييير 
وتدور وتلف  البقيع  حيييول  وتطييييوف 

الشاعر/بسام شانع

عــــــــن الـــــصـــــرخـــــة 
كتب/د/أمين الغيش

ا�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة �سنعاء
ال�سرخة يف وجه امل�ستكربين :

اهلل اأكرب
املوت الأمريكا

املوت الإ�سرائيل
اللعنة على اليهود 

الن�سر لالإ�سالم
�سعييار فيييه تلخي�ييض مكثييف مل�سييروع ثقييايف 

�سيا�سي متكامل مرجعيته القراآن الكرمي .
وهييو مرحليية متقدميية ميين مراحييل الن�سييال 
الوطنييي يف �سبيل اإقامة الدولة الوطنية امل�ستقلة 

، دولة احلرية والعزة والكرامة .
بيياإذن اهلل �سيتحول اليمن بهييذا امل�سروع وهذه 
الثقافة وباإرادة اأبطال اجلي�ض واللجان ال�سعبية 
ويقظيية االأجهزة االأمنية و�سمود ال�سعب اليمني 
وثباتييه وعطيياء قبيلتييه ، �سيتحييول اليميين اإلييى 
االإقليييم القاعدة الذي يهتدي به جميع املنا�سلني 
يف الوطيين العربي والعييامل االإ�سالمي يف مواجهة 
اال�ستعمييار وحترييير مقد�ساتهييم وبنيياء دولتهييم 
العربية امل�ستقلة القادرة التي يكون فيها خرات 

العرب للعرب .
واهلل أكبر

على الرغم من التعتيم الذي متار�سه و�سائل اإعالم قوى 
العدوان على اليمن، تظهر الت�سريبات املتداولة عرب مواقع 
التوا�سل االجتماعي حجم اخل�سائر الب�سرية والع�سكرية 

التي مُتنييى بهييا القوات 
ال�سعودية واالإمارتية يف 

املحافظات اليمنية.
ال�سييياق،  هييذا  ويف 
الدييين  رجييل  حتييدث 
�سليمييان  ال�سعييودي 
م�سييرع  عيين  الطريفييي 
اأكرث من مئتييي ع�سكري 
يف  االآن  حتييى  اماراتييي 

العدوان.
ويف تغريييدة لييه عييرب ح�سابييه علييى “توييير”، قييال 
الطريفييي اإنه زار موؤخًرا مييع جمموعة من ال�سيوف ُن�سًبا 

�ييض للع�سكريني  ي�سمييى واحيية الكراميية يف ابو ظبييي ُخ�سهّ
االماراتيني الييذي قتلوا يف احلرب على اليمن، م�سًرا الى 
اأنهييم ناهزوا املئتني اأثناء الزيييارة، وذلك ا�ستناًدا على ما 
يبدو الى الئحة اال�سماء 
هييذا  يف  املوجييودة 

الن�سب.
ال�سلطييات  وتتكتييم 
االماراتييية علييى العييدد 
يف  لقتالهييا  احلقيقييي 
اليميين، وتقييوم و�سائييل 
بن�سيير  تباًعييا  اعالمهييا 
اأخبار مقت�سبة عن مقتل 
اأي ع�سكييري اماراتي يف 
اليمن دون اأن تقدم تفا�سيل كافية عن زمان ومكان وكيفية 

م�سرعهم.

مـــئـــتـــا قـــتـــيـــل إمــــــاراتــــــي فـــــي الــــــعــــــدوان عـــلـــى الــيــمــن

ِرد الصـــــواعق

 .. ال�سادقة  احلييييياة  معنى  ترجموا  يل  ب�سر  اأطييهيير 
جميياهييدييين انييتييو حيي�ييسيياي اأنييتييو دميييياي الييدافييقيية ..
.. �ييسييادقيية  فيكم  فييياالآييييات  قييلييت  مييا  واإن  قييلييت  اإن 
.. الييفييائييقيية  تييفييوق  �سنعتوها  الييلييي  الييتيي�ييسييحيييييات 
كيييل حيييق اأنيييتيييو ليييه الييييبييييارود واأنيييتيييو �ييسيياعييقييه .. 
 .. والييثييقيية  فيها  احلييق  تنامى  الييلييي  النفو�ض  اأنييتييو 
انيييتيييو الييقييلييوب اليييعيييارفييية بيييياهلل يل ليييه عييا�ييسييقييه ..
يييييا قيييييوم ربيييييي حييبييهييا واأتيييييييى بيييهيييا ميييتيييدافيييقييية .. 

ييييد حييالييهييا ن االإميييييييييييان داخييييلييييهييييا وجيييي�ييييسهّ وتيييييكيييييوهّ
اأهيييواليييهيييا �يييسيييدر  كييييل  يف  فيييجيييرت  يل  واليييقييينيييبيييلييية 
لها اهلل  �ييسييبيييييل  اإال  �ييسييبيييييل  بيييه  ميييا  والييتيي�ييسييحييييية 
بييياعيييوا مييين اهلل وا�يييسيييرى ميينييهييا اليينييفييو�ييض ومييالييهييا
األيييثيييم تيييييراب االأر�يييييييض يل عييياليييق واأنيييي�ييييض نييعييالييهييا
واأميييثييياليييهيييا بيييهيييا  اإال  الييييرجييييال  مييييا  ربيييييي  اأنييي�يييسيييار 
بييالييهييا يف  مييييا  كييييل  واأ�ييييسييييلييييح  هلل  وا�ييسييتيي�ييسييلييمييت   
عيييييزة عيييليييى اليييكيييافييير وعيييياملييييوؤميييين ذليييييييييٌل حييالييهييا

الشاعر الشهيد / 
عبدالمحسن النمري فتيــة الكهـف ..

خـــــــصـــــــائـــــــص شــــــــعــــــــار الــــــصــــــرخــــــة 
الى  التي تعيييدك  الثقافيية  اإلييى  قييراآين وهييو بهييذا يرمز  •�سعييار 
نقيياء الفطييرة و�سالمة الفكييرة وزكاء النف�ض وتدفعييك للتحرك �سمن 
امل�ساحييات والقيييم اجلامعة وامل�سركة بني عمييوم امل�سلمني البل بني 
عمييوم اأن�سار احلييق والعدل واخلر ميين كل بني الب�سيير وهي ثقافة 

تتجاوز كل قيود املذهبية وع�سبياتها
• �سعييار حييياة باعتباره يح�سد الطاقييات واملواقف العملية �سد 
مهييددات ال�سييالم واالأميين واحلريييات واحلقييوق واالوطييان ويدعو 
باملييوت علييى م�سادر وحمييركات املييوت واالرهاب والظلييم وال�سطو 
ووالييخ والتييي متثلهييا وت�سنعها وت�سييرف عليهييا اأمريييكا واإ�سرائيل 
وبالتايل هو �سعار يوؤ�س�ض ملواقف عملية �سد مهددات احلياة الكرمية
•�سعييار �سلمي كونييه ينت�سر لثقافة ال�سالم والعدل واخلر 
وباعتبيياره ال يوجه العييداء نحو اأي اإن�سييان اأو اأي �سعب اأكان 
م�سلمييا اأو غيير م�سلييم مطلقييا واإمنييا يوجييه املوقييف االإن�سيياين 
ملناه�سيية �سيا�سييات الظلييم وم�سادرها فلفظة)املييوت(ال تعني 

املييوت االإكلينيكييي اأو ال�سريييري الأي اإن�سييان واإمنييا الأمريييكا 
ك�سيا�سة تقف وراء معاناة ال�سعوب

الكامييل لقناعيية االن�سان  اأ�سا�ض االحييرام  يقييوم علييى  • �سعييار 
وحريتييه ولذلييك جتييد اأن اأدبيات ال�سعييار ال ت�سمح باإجبييار اأحد على 
ترديده اأو بفر�سه على اأحد بالقوة ويف املقابل ال ت�سمح مبنع ترديده 
باالإكييراه والقييوة وهذا ما جرى عليه احلال منييذ البداية فقد ظل هذا 

ال�سعار يردد حتت التعذيب والقتل والق�سف
ال�سعييار كثقافة ي�سدك الى اهلل كم�سدر قوة مطلقة ورحمة وا�سعة 
وهداييية �سامليية فتحوز بذلييك على اأن�سييع القيم يف خو�ييض م�سارات 
احلييياة �سلمييا وحربييا يف روؤية ثاقبيية واإرادة �سلبيية وعزمية ال تلني 
وثقيية جتعلييك تبت�سم عنييد ا�ستداد اخلطييب وت�سنع الن�سيير باأب�سط 
االأ�سلحيية حمكومييا باأخييالق الكرام و�سهاميية الفر�سان فتكييرم االأ�سر 

وتعفو عند املقدرة
نائب وزير الخارجية

كتب/حسين العزي

بــالــيــســتــي ميـــنـــي يـــــدك مـــعـــســـكـــرًا ســــعــــوديــــًا فــــي جنــــران 
املـــعـــســـكـــر وســــــــط  عـــنـــيـــفـــة  انــــــفــــــجــــــارات  دوي  وســــــمــــــاع 

اأطلقييت القييوة ال�ساروخييية اليمنييية، ال�سبييت، �ساروخيياً 
بالي�ستييياً ق�سر املدى على مع�سكر احلر�ض الوطني ال�سعودي 
يف جنران..واأفيياد م�سييدر ع�سكييري بيياأن القييوة ال�ساروخييية 

اأطلقييت �ساروخييا بالي�ستيا ق�سر 
املدى على مع�سكر احلر�ض الوطني 

ال�سعودي يف جنران.
ال�سيياروخ  اأن  امل�سييدر  واأكييد 
عيين  يك�سييف  مل  الييذي  البالي�ستييي 
نوعييه اأ�سيياب هدفييه بدقيية عالية، 
اإلييى �سميياع دوي انفجييار  م�سييرا 
و�سييط مع�سكيير احلر�ييض الوطنييي 
جنران..اجلدييير  يف  ال�سعييودي، 

ذك��ره اأن الع��دو اعرتف قب��ل يومني عن �سق��وط طائرة حربية 
نييوع " تورنيدو" يف منطقة ع�سيير بعد ق�سف مناطق مبحافظة 
�سعييدة.. وقال ناطق العدوان اأن الطائييرة �سقطت ب�سبب خلل 

فني..غيير اأن نا�سطني �سككوا يف �سحيية ادعاء العدوان واأكدوا 
اأن الدفاعييات اجلوييية اليمنييية ا�ستهدفت الطائييرة يف حمافظة 
�سعييدة.. وكانت قوات الدفاع اجلييوي اأعلنت يف يناير املا�سي 
يف  للعييدوان  تابعيية   F15 طائييرة 
اأجواء العا�سميية �سنعاء ب�ساروخ 
بعييد  جيياءت  والييذي  جييو،  اأر�ييض 
�ساع��ات قليل��ة م��ن اإ�سق��اط طائرة 
من نييوع "تورنيدو" تابعة للعدوان 
يف مديرييية كتيياف باأجييواء حمافظة 
الأهييداف  ق�سفهييا  اأثنيياء  �سعييدة 
مدنييية..وكان قائد القييوات اجلوية 
والدفاع اجلييوي اللواء الركن طيار 
اإبراهيم ال�سامي حذهّر يف وقت �سابق قوى العدوان من اال�ستهانة 
بقدرات الدفاعات اجلوية اليمنييية، موؤكدًا اأن املعادلة �ستتغر 

يف قادم االأيام باإذن اهلل. أبـــــــــو غــــــريــــــب إمـــــــــاراتـــــــــي فـــــــي الـــــيـــــمـــــن.. 
ممارسات إجرامية داخل سجون سرية 
ال تييزال ف�سيحة ال�سجون ال�سرية االإماراتية يف اجلنوب حتظى باهتمام حقوقي و اإعالمي 
كبيير على م�ستوى العامل، حيث اتهمت منظمة العفو الدولية االإمارات عن ممار�سة التعذيب 
اجل�سييدي و االغت�سيياب بحييق املئات ميين املعتقلني و املخفيييني ق�سريا داخل �سجييون �سرية 
ميار�ض فيها اأب�سع اجلرائم التي �ساهت ب�ساعتها جرائم �سجن اأبو غريب العراقي الذي كانت 
تديييره اأمريكا..واعتييربت منظمات حقوقييية اأن ما يحدث من جرائييم يف املحافظات اجلنوبية 
علييى اأيييدي حتالف العدوان ترقى جلرائييم احلرب ويجب على املنظمييات الدولية اأن تتدخل 
وحتا�سب املتورطني..و كان حكومة املرتزقة قد اعرفت بوجود �سجون �سرية اإال اأن مرتزقة 
العييدوان بعييد الف�سيحيية االإماراتية يحاولييون النفي، ما حييدى باالإمارات ال�سغييط والدفع 
باملرتزقة..ا�سابييع االتهامييات ال تييزال توجييه لدوليية االمارات بارتييكاب انتهيياكات ان�سانية 

وممار�سات تعذيبية بحق اآالف املعتقلني اجلنوبيني.
حقوقيييون اكدوا توثيقهم الأعمييال وممار�سات يرتكبها النظام االإماراتي يف عدن بحق اآالف 

املعتقلني يف ال�سجون ال�سرية ال تقل �سكال وم�سمونا عن �سجن ابو غريب يف العراق
وقييد ا�ستنكيير حقوقيييون خييالل نييدوة يف العا�سمة �سنعيياء عدم قيييام املنظمييات الدولية 
بخطييوات فعالة جتاه اجلرائييم واالنتهاكات ال�سعودية واالماراتييية يف اليمن. ياأتي ذلك بعد 
تقرييير ملنظميية العفو الدولييية وثق قيام االمييارات واملرتزقيية التابعني لهييا بعمليات تعذيب 

ملحتجزين خالل اال�سهر املا�سية يف �سبكة من ال�سجون ال�سرية جنوب اليمن.


