
)284( ال���ع���دد  1440ه�������   م��ح��رم   26 ال��م��واف��ق  2018م    /  10   /6 ال��س��ب��ت  

جحيم الساحل الغربي تستعر على قوى الغزو ..  عمليات هجومية وكمائن ناسفة وضربات بالستية واستبسال منقطع النظير
فيما ومرتزقته  السعودي  اجليش  وجتمعات  مواقع  تزلزل   الصاروخية 
 وراء احلدود وتصاعد للعمليات النوعية في نهم واجلوف والبيضاء وتعز

مبناسبة ذكرى استشهاد اإلمام زيد

الشعــــــــــــب اليمنــــــــــي يحتشــــــــــد فــــــي 
» ثورة ضد حتالف اإلجراں والتجويع« 

لـــــــــلـــــــــعـــــــــدوان الـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــدي  الــــــــــــــنــــــــــــــاس عــــــــــــــن  الــــــــــــــســــــــــــــام هـــــــــدفـــــــــهـــــــــا تـــــــــخـــــــــذيـــــــــل  < حــــــــمــــــــلــــــــة ريــــــــــــــــــــــاح 
االس������������������ت������������������س������������������ام أه�����������������������������������ل  ول������������������س������������������ن������������������ا  امل��������������������������ش��������������������������رف  ل������������������ل������������������س������������������ام  ح������������������������������اض������������������������������رون   >
< احلـــــــــــلـــــــــــول االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة ممــــــكــــــنــــــة وحـــــــــــالـــــــــــة الـــــــتـــــــكـــــــاســـــــل والــــــــــــيــــــــــــأس واإلحــــــــــــــبــــــــــــــاط هـــــــــــي األخـــــــطـــــــر
ال��������ب��������ع��������ض ب���������ع���������ض���������ن���������ا  ع������������ل������������ى  ول���������������ي���������������س  ف������������������ي اجل��������������ب��������������ه��������������ات  م�����������ك�����������ان�����������ه�����������ا  ث�����������������������������ورة اجل������������������ي������������������اع   >

اإلماں زيد يحظى مبكانة كبيرة في أوساط األمة وانطاقته القرآنية كسرت هيبة الطاغوت
ال������س������ي������د ال�������ق�������ائ�������د ف���������ي ك�����ل�����م�����ت�����ه ب���������ذك���������رى اس������ت������ش������ه������اد اإلم������������������ام زي������������د ع�����ل�����ي�����ه ال��������س��������ام:  

إحصائية شهرية: 
ســـبـــتـــمـــبـــر  املــــنــــصــــرم األكـــــثـــــر فـــتـــكـــًا 

وتنكيًا  بقوى الغزو ومرتزقتهم

< مـــن الـــريـــاح الـــبـــاردة إلـــى ثــــورة اجلـــيـــاع الـــعـــدوان يــتــخــبــط أمــــام وعـــي الــشــعــب وبــســالــة اجلــيــش والــلــجــان
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تخرج كتائب عسكرية قتالية مرعبة 
من أبناء تهامة لرفد جبهة الساحل 

تخرج��ت دفع��ة ع�س��كرية ذات مهارات 
قتالي��ة عالي��ة م��ن اأبن��اء تهام��ة، يف اإط��ار 
وجبه��ة  القت��ال  جبه��ات  رف��د  ا�س��تمرار 
ال�ساحل الغربي باملقاتلني ملواجهة حتالف 
العدوان ومرتزقته الذي تقوده ال�سعودية 

والإمارات بدعم اأمريكي �سد اليمن.
وب��ث الإع��ام احلرب��ي اليمن��ي �س��ور 
وم�س��اهد لعدد من التدريب��ات واملناورات 
الع�سكرية لدفعة ع�سكرية من اأبناء تهامة.

عل��ى  للقائم��ني  كلم��ات  ع��دة  واألقي��ت 
الدورة، اأكدت “على اأهمية ا�س��تمرار مثل 
ه��ذه ال��دورات، يوؤكد عل��ى �س��ابة اأبناء 
ال�سعب اليمني ال�سامد يف مواجهة الغزو.

كما اكدت الكلم��ات، على حر�ص القيادة 
ال�سيا�س��ية وقي��ادة وزارة الدف��اع وهيئة 
ال��دورات،  ه��ذه  مث��ل  ا�س��تمرار  الأركان، 
التي تعترب ال�س��امن الوحيد، للحفاظ على 
�س��يادة الأرا�س��ي اليمنية وكرامة ال�سعب 
يف  امل�س��اركون  اأك��د  بدوره��م   .. اليمن��ي 
الدورة، اجلهوزية العالية، وا�س��تعدادهم 
للقت��ال اإل��ى جان��ب املجاهدين م��ن اأبطال 
اجلي���ص اليمني يف خمتل��ف اجلبهات دفاعاً 

عن �سيادة و كرامة ال�سعب اليمني.
وتاأت��ي تخ��رج الدفع��ة يف اإط��ار برامج 
التدريب والتاأهيل الع�س��كري التي ت�سرف 
عليها وزارة الدفاع وهيئة رئا�سة الأركان 
اليمنية.. وبح�س��ب م�س��ادر ع�س��كرية فقد 
اأك��دت اأن الدفعة القتالية م��ن اأبناء تهامة 

تاأت��ي من اأجل رفد جبهات القتال باملقاتلني 
الأ�س��داء املدرب��ني على خمتلف الأ�س��لحة 

وميتلكون مهارات قتالية عالية.
وحتدثت امل�س��ادر عن ا�ستمرار تخريج 
العدي��د م��ن الدف��ع الع�س��كرية والقتالي��ة 
دفاعا عن العر���ص والكرامة اليمنية خال 

الأيام القادمة.
تخرج دفعة عسكرية جديدة واملشاركون 

يؤكدون التحاقهم باجلبهات 
وزع الإعام احلربي،، م�س��اهد من حفل 
تخرج دفعة ع�س��كرية جديدة حتمل ا�س��م 

ال�سهيد “اأبو جهاد املوجاين”.
ويف خت��ام ال��دورة، اأج��رى املتخرجون 
مناورة ع�سكرية قدموا من خالها الدرو�ص 

القتالية التي تلقوها خال فرتة التدريب.
واحت��وت املن��اورة عددًا م��ن العمليات 
الع�س��كرية متثلت يف القتحامات والقن�ص 
اخلفيف��ة  بالأ�س��لحة  الأه��داف  و�س��رب 

واملتو�س��طة.. واأكد املتخرج��ون التحاقهم 
ع��ن  للدف��اع  وال�س��رف  الع��زة  بجبه��ات 
هلل  العه��َد  جمددي��ن  والعر���ص،  الأر���ص 
وللقي��ادة والوطن باحلفاظ عل��ى املبادئ 

والدفاع عن الُهوية الإميانية.
تخرج دفعة عسكرية في 

املنطقة العسكرية اخلامسة 
تخرج��ت دفع��ة ع�س��كرية م��ن املنطق��ة 
برام��ج  اإط��ار  يف  اخلام�س��ة  الع�س��كرية 
التدريب والتاأهيل الع�س��كري التي ت�سرف 
عليها وزارة الدفاع وهيئة رئا�سة الأركان 
اليمني��ة.. ووزع الإع��ام احلربي م�س��اهد 
م�س��ورة م��ن تخ��رج دفع��ة ع�س��كرية يف 
املنطقة الع�س��كرية اخلام�سة لرفد جبهات 

مواجهة دول حتالف العدوان ومرتزقته .
واأظهرت امل�س��اهد عر�سا ع�سكري رمزيا 
لدفع��ة املتخرجة ، تالها مناورة ع�س��كرية 

حتاكي واقع املعركة.

خرج��ت يف مدين��ة �س��عدة، يوم اجلمع��ة، م�س��رية جماهريية 
حا�س��دة مبنا�س��بة ذك��رى ا�ست�س��هاد الإم��ام زيد بن عل��ي عليهما 
ال�س��ام، وتندي��دا باحل��رب القت�س��ادية الت��ي ي�س��نها حتال��ف 

الع��دوان مب��وازاة احلرب 
ال�س��عب  عل��ى  الع�س��كرية 

اليمني.
امل�س��رية  و�س��هدت 
ح�س��ورا جماهرييا كبريا، 
امل�س��اركون  فيه��ا  ورف��ع 
الهتافات املنددة با�ستهداف 
حتال��ف الع��دوان لليمنيني 
يف لقم��ة عي�س��هم واحل��رب 
القت�س��ادية الت��ي ي�س��عى 
الع��دوان من خالها لإركاع 
اليمني��ني بع��د عج��زه على 

هزميتهم يف حرب ع�سكرية على مدى ما يقارب من اأربعة اأعوام.
ويف نهاية امل�س��رية اأقيمت فعالي��ة، األقيت فيها عدد من الكلمات 
لعدد من امل�سئولني وال�سخ�سيات الجتماعية، اأ�سارت يف جمملها 

اإل��ى اأن ذك��رى الإم��ام زيد تاأتي ه��ذا العام بالتزامن مع ت�س��عيد 
العدوان وا�ستهداف القت�ساد اليمني وجتويع ال�سعب.

و�س��ددت الكلمات على �س��رورة ا�س��تلهام الدرو�ص والعرب من 
م�سرية الإمام زيد “حليف 
�س��د  وثورت��ه  الق��ران” 

الطغاة واملتجربين.
اإلى مظلومية  واأ�س��ارت 
ال��ذي  اليمن��ي  ال�س��عب 
يتعر�ص لعدوان �س��عودي 
اأمريك��ي غا�س��م على مدى 
وال��ذي  ون�س��ف،  عام��ني 
ميثلون طغ��اة ومتجربين 

هذا الع�سر.
العا�س��مة  وت�س��هد 
�سنعاء يف هذه اللحظات 
م�س��رية جماهريي��ة كربى حتت �س��عار "الثورة �س��د حتالف 
الإج��رام والتجوي��ع يف ذك��رى ا�ست�س��هاد الإمام زي��د بن علي 

عليهما ال�سام.

�سهدت العا�سمة �سنعاء، ع�سر اجلمعة، م�سرية 
جماهريية حا�س��دة يف �س��احة باب اليمن مبنا�سبة 
ذك��رى ا�ست�س��هاد الإم��ام زي��د عليه ال�س��ام حتت 

�سعار "ثورة �سد حتالف الإجرام والتجويع".
وجدد امل�س��اركون يف امل�س��رية العهد لاإمام زيد 
عليه ال�س��ام يف ال�سري على دربه الذي خطه بدمائه 
الطاه��رة يف مقارعة الظلم وال�س��تكبار يف كل زمان 

ومكان.
ورف��ع امل�س��اركون الهتاف��ات املن��ددة باحل��رب 
القت�سادية وا�س��تهداف حتالف العدوان لليمنيني 
بالإج��رام والتجوي��ع من خال �س��ربه لاقت�س��اد 
والعمل��ة اليمني��ة "الري��ال" ال��ذي اتخ��ذه حتالف 
اليمني��ني بع��د ف�س��له يف  الإج��رام �س��بيا لإركاع 

احلرب الع�سكرية.
بالف�س��ل  الع��دوان  ق��وى  اجلماه��ري  وتوع��دت 
والهزمي��ة يف حربه��ا القت�س��ادية كم��ا ف�س��لت يف 

حروبها الع�سكرية على مدى الفرتة املا�سية.
ودعت امل�سرية جماهري ال�سعب اليمني يف �سماله 
وجنوب��ه اإلى الث��ورة يف وجه التحال��ف الإجرامي 
الذي مل يجلب لليمنيني �س��وى املوت والدمار اأينما 
ح��ل والذي اكت��وت بجرائم��ه وجتويع��ه املناطق 

اخلا�سعة ل�سيطرة املحتل قبل غريها من املناطق
ويف امل�سرية األقيت كلمة عن اللجنة القت�سادية 
العليا باركت م�س��اعي الأمم املتح��دة ومندوبها يف 
اليمن لتحيي��د واإدارة البنك املركزي با�س��تقالية، 
جمددة الدع��وة لتحييد القت�س��اد والنفتاح على 

كل املب��ادرات لتحيي��د القت�س��اد واإيق��اف تدهور 
العملة الوطنية.

التج��ار  ح��ذرت  العلي��ا  القت�س��ادية  اللجن��ة 
وال�س��رافني من امل�س��اربة ب�ال��دولر، موؤكدة اأنها 
�ست�س��اعف اج��راءات الردع �س��د املخالف��ني، كما 
اأكدت اأن جلنة املدفوعات والبنك املركزي م�ستمرة 
ال�س��لع  ا�س��ترياد  فات��ورة  ترتي��ب احتياج��ات  يف 

الأ�سا�سية وفق خطط مقررة.
ودع��ت اللجن��ة القت�س��ادية العلي��ا املجتم��ع 
الدويل بال�س��غط على العدوان لرفع ح�س��اره عن 
ت�س��در الغاز والنفط اليمني، كم��ا دعت العدوان 
اإلى الكف ع��ن نهب عائدات مبيعات النفط والغاز 

م��ن �س��بوة وح�س��رموت ودع��ت اأبن��اء ال�س��عب 
اليمني اإلى تر�س��يد ال�س��تهاك يف كافة املجالت، 
م�س��ددة اأن عل��ى العدوان اإع��ادة املبالغ املنهوبة 
اإل��ى البن��ك املرك��زي اليمن��ي للحفاظ على �س��عر 

العملة
وطالب��ت اللجن��ة القت�س��ادية العلي��ا احلكومة 
والأجه��زة الأمني��ة باملزي��د من ال�س��رامة والعمل 
على خلق ا�س��تقرار متوين��ي، داعية احلكومة ملنع 
الحتكار والتاعب بال�س��لع وتنفي��ذ القوانني دون 
ه��وادة، داعي��ة اأبن��اء ال�س��عب لتنظي��م الفعاليات 
التعام��ل  ووق��ف  الع��دوان  �س��د  الحتجاجي��ة 

بالطبعات اجلديدة الاقانونية.

اللجن��ة القت�س��ادية العليا حذرت م��ن التبعات 
الن�س��انية الكارثي��ة عل��ى اأبن��اء ال�س��عب اليمن��ي 
ج��راء ق��رارات حكوم��ة املرتزق��ة، داعي��ة اأبن��اء 
ال�س��عب للتفاعل والتعاطي باإيجابي��ة مع قراراتها 
ودعواتها، م�س��ددة على املواطن��ني عدم الجنرار 
لكتناز النقد الأجنبي، و�سراء ال�سلع وفق احلاجة 

وتر�سيد ال�ستهاك.
م��ن جانبه اأك��د رئي���ص اللجن��ة الثوري��ة العليا 
” حمم��د عل��ي احلوث��ي” اأن خروجن��ا  الأ�س��تاذ 
الي��وم ملواجهة الطغيان القت�س��ادي والع�س��كري 
ال��ذي واجهنا به طغاة العامل واأن ال�س��عب اليمني 

�سيميت اأعداءه قبل اأن يفكروا يف اإماتته جوعا.

وق��ال رئي�ص الثورية العلي��ا” من يريد اأن يوقف 
الع��دوان فنح��ن مع��ه نح��ن مع ال�س��ام امل�س��رف 
ول�س��نا مع النبط��اح، موؤكدا ال�س��تعداد ملواجهة 

الطغيان واحلرب القت�سادية عرب الأجيال.
وقال” زرنا املواقع الع�س��كرية ووجدناها مليئة 
بالرج��ال الذين �س��يحققون حلم اليمنيني، م�س��يفا 
الرجال، وبالوعي  الريال �سنح�س��د  ” اأمام تدهور 

�سنهزم العدو يف احلرب القت�سادية.
وحي��ا رئي���ص الثورية العليا الحت��اد الأوروبي 
عل��ى موقف��ه الراف�ص للح��رب، جم��ددا التاأكيد اأن 
ا�س��تقرار الريال وعودة املرتب��ات مرهون برتاجع 

العدو عن قرار نقل البنك املركزي.

صــــعــــدة تــــخــــرج فـــــي مـــســـيـــرة جـــمـــاهـــيـــريـــة حـــــاشـــــدة مبــنــاســبــة  
بــاحلــرب االقتصادية ذكـــرى استشهاد اإلمـــام زيــد وتــنــديــدا 

في ذكرى استشهاد اإلمام زيد صنعاء تشهد مسيرة »ثورة ضد حتالف اإلجرام والتجويع«

في مختلف املناطق العسكرية .. تخرج عدد من الدفع العسكرية 
توا�سل وزارة الدف�ع وهيئة رئ��سة الأرك�ن اليمنية برن�مج التدريب والت�أهيل الع�سكري، حيث ت�سهد مع�سكرات التدريب 
والت�أهيل واملن�طق الع�سكرية تخريج دفع ع�سكرية جديدة لرفد اجلبه�ت ب�ملق�تلني، لعد خ�سوعهم لدورات تدريب مكثفة 

مواكبة حليثي�ت املعركة يف خمتلف اجلبه�ت.

غــــــــــرر  ممـــــــــــــــن  طــــــــــــفــــــــــــًا   22 تــــــــســــــــلــــــــم  الـــــــــــــــــدفـــــــــــــــــاع  وزارة 
احلـــــــــديـــــــــدة   فـــــــــــي  آخـــــــــــريـــــــــــن   26 عـــــــــــن  واإلفــــــــــــــــــــــــــــراج  بـــــــــــهـــــــــــم.. 
�س��لمت قيادة وزارة الدفاع ورئا�س��ة هيئة الأركان العامة ب�سنعاء 22 طفا ممن مت التحفظ عليهم من قبل اجلي�ص واللجان ال�سعبية 

بعد اأن غرر بهم العدوان وحاول الزج بهم اإلى جبهات القتال.
حيث جرى ت�س��ليم الأطفال اإلى اأ�سرهم بح�س��ور ممثلي اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر ومنظمة اليوني�سيف ومنظمة العمل الدولية 

ووزارة حقوق الإن�سان وبرملان الأطفال واملنظمات احلقوقية.
وخال املوؤمتر ال�سحفي الذي ُعقد باملنا�سبة القى الناطق الر�سمي للقوات امل�سلحة العميد الركن �سرف غالب لقمان بيان قيادة وزارة 
الدفاع ورئا�س��ة هيئة الأركان، والذي اأ�س��ار اإلى اأن العدوان يوا�س��ل م�سل�س��ل انتهاكاته للقوانني واملواثيق الدولية والأعراف والقيم 

الإن�سانية من خال ا�ستمراره يف عدوانه وجرائمه وح�ساره املطبق على ال�سعب اليمني.
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احلقيقة ـ خاص
لق��وى  الع�س��كري  الف�س��ل  بع��د 
ال�س��عودي  الع��دوان الأمريكي  حت�لف 
اجلبه���ت،  خمتل��ف  يف  ومرتزقته��م 
وال�سم��ود  ال�سعب��ي  ال�سن���د  وتزاي��د 
قي���دة  اليمن��ي  لل�سع��ب  ال�سط��وري 
عم��دت  �سعبي��ة،  وجل�ن���  وجي�س��� 
دول الع��دوان اإل��ى ا�ستخ��دام الورق��ة 
القت�س�دية كورقة �سغط لال�ست�سالم 
واخ�س���ع ال�سع��ب اليمن��ي واذلله يف 
لقمة عي�سه، وجعل��ه خ�نع� م�ست�سلم� 
ل��دول ال�ستكب�ر الع�ملي واحذيتهم يف 

املنطقة.
وبالت��وازي مع  احلرب القت�س��ادية ت�س��ن قوى 
الع��دوان حرب ب��اردة بني اأو�س��اط املجتمع اليمني 
تطالب��ه بال�ست�س��ام، وه��و ما ك�س��فت عن��ه ملفات 
�س��رية للتحال��ف الع��دوان باإن�س��اء �س��بكات حت��ت 
م�س��مي "الري��اح الب��اردة" ومهمته��ا كالآت��ي: ب��ث 
ال�س��ائعات يف الأو�س��اط اليمنية و التقليل من �س��اأن 
القوى املناه�س��ة للعدوان . واإفقاد الثقة يف قياداتها 
واأفراده��ا ومقاتليه��ا، وال�س��تهزاء والتقلي��ل م��ن 
حجم النت�س��ارات يف اجلبهات، وتثبيط النا�ص عن 
التح��رك يف مواجه��ة الع��دوان.. واأن اإيقاف احلرب 

من خال ال�ست�سام هو املخرج الوحيد للو�سع.

أمريكا تهدد .. وأحذيتها ينفذون
ويف ظ��ل الو�س��ع املعي�س��ي املتده��ور لل�س��كان يف 
اليم��ن بع��د ادخ��ال دول الع��دوان اليم��ن يف ازم��ة 
اقت�س��ادية، يف عملي��ة ممنهجة ومدرو�س��ة ملحاربة 
املواط��ن يف الق��وت ال�س��روري، وق��د ب��دء املخطط 
بعد ف�سل مفاو�س��ات الكويت، وتلقي الوفد الوطني 
تهديدات مبا�س��رة من ال�س��فري الأمريكي با�ستهداف 
العملة اليمنية قائا اأذا مل توافقوا على الن�س��حاب 
وت�س��ليم الأ�س��لحة �س��نجعل قيمة العملة اليمنية ل 

ت�ساوي قيمة احلرب الذي يطبع عليها.
وم��ن هن��ا كان التهدي��د المريك��ي املبا�س��ر بينما 
عم��ل على تنفي��ذه خدامها يف اخللي��ج ومرتزقتهم يف 
الداخ��ل ممن ي�س��مون بال�س��رعية، فكان��ت خطوتهم 
الولى ال�سيطرة على موارد النفط والغاز واملوانئ 

البحري��ة والربي��ة واجلوي��ة، ونق��ل اإدارة البن��ك 
املركزي من العا�سمة �س��نعاء اإلى عدن، والتاعب 
بالإي��رادات امل��وردة اإل��ى البن��ك، مل يتوق��ف الأمر 
هنا ب��ل قامت حكومة الفنادق بطباع��ة املليارات  يف 
رو�س��يا واأغرق��ت بها ال�س��وق املحلي مما ت�س��بب يف 
انهي��ار قيمة الريال اليمني اأم��ام العمات الجنبية، 
وهو ما ت�سبب يف غالء ال�سعار يف ال�سلع بعد هبوط 

قيمة الريال اإلى ادنا م�ستوي.

الرياح الباردة ومواكبتها للحرب 
االقتصادية

بالتزام��ن مع الزمة القت�س��ادية يف اليمن والتي 
ت�س��ببت بها دول الع��دوان بدًا بنق��ل البنك املركزي 
من �س��نعاء اإلى عدن، وطباعة املليارات من العملة 
املحلية دون �سقف يحميها من النهيار اأمام العمات 
الجنبي��ة، كل ذل��ك جراء �س��من خط��وات ممنهجة 
ل�س��تهداف قوت املواطن اليمني لإخ�ساع واأذلله، 
ي�س��ن العدوان الأمريكي ال�س��عودي حمات نف�سية 

على ال�سعب اليمني دون حتقيق اأي تقدم.
وكانت م�سادر �سربت قبل اأ�سهر من داخل حتالف 
العدوان تقيم يف الريا�ص، عن خطة جديدة ملوؤ�س�سة 
�س��رية اأطلق عليها ا�س��م “رياح ب��اردة” تهدف اإلى 
ب��ث ال�س��ائعات يف الأو�س��اط اليمني��ة و التقليل من 
�س��اأن اجلي���ص واللج��ان ال�س��عبية واإفق��اد الثقة يف 

قياداتها واأفرادها ومقاتليها.
هدف املوؤ�س�س��ة ال�س��رية ، موجهة جلميع �سبكات 
الباح��ث  اإدارة  حت��ت   ، الجتماع��ي  التوا�س��ل 
الفل�س��طيني اأم��ني م�س��عود )54 عام��اً ( وهو باحث 
ومتخ�س���ص يف و�س��ائل التوا�س��ل واأي�س��اً دكت��ور 
يف عل��م النف���ص، بح�س��ب املعلوم��ات الت��ي توؤكد اأن 
الدي��وان امللكي ال�س��عودي وافق عل��ى اعتماد 268 
مليون ريال �س��عودي كميزانية �س��هرية للموؤ�س�سة ، 
واملخ�س���ص قابل للزيادة بح�س��ب التاأثري والنجاح 

يف العمل.
املوؤ�س�س��ة ال�س��رية ال��ذي �س��ربت اإل��ى “اجلي�ص 
واللج��ان ال�س��عبية” م��ن قب��ل م�س��در م��ن داخ��ل 
املوؤ�س�س��ة، وبح�س��ب املعلوم��ات مت تفعيل ) 3456 
( �سخ�س��ا منهم ) 156 ( غري ميني��ني للقيام باملهمة 
ويقطن منهم يف الأرا�س��ي اليمني��ة حوايل ) 1466( 
يف الداخ��ل اليمني ويتقا�س��ون اأجوره��م يف منازلهم 
واملتبقون خارج اليمن ومهمتهم تعطيل ال�س��فحات 
الهامة وامل�س��هورة واأ�س��حاب الكتاب��ات املوؤثرة يف 
الو�س��ط الجتماع��ي وتوجي��ه ال�س��باب وال�س��تائم 

والته��م واإفقاد ثقة الو�س��ط ال�س��عبي يف اأن�س��ار اهلل 
وحلفائها.

وال�س��حفيني  الإعامي��ني  واجه��ة  ال��ذي  الأم��ر 
والنا�سطني املناه�سني لتحالف العدوان ، يف �سبكات 
التوا�سل الجتماعي ، من تلقي ال�ستائم وال�سب من 

ا�س��ماء اغلبها وهمية ، اإ�سافة اإلى اغاق �سفحاتهم 
يف “ف�س��بوك” ب�س��بب حملة الباغات التي يقوم بها 

مرتزقة العدوان .
وكان��ت املوؤ�س�س��ة ق��د ب��داأت العم��ل من��ذ قراب��ة 
عدة ا�س��هر ، حيث وجهت كل منت�س��بيها با�ستخدام 

عبارات مثل )اإنقابيون _ رواف�ص _ جمو�ص _ عماء 
اإي��ران_ متخلفون _ جهل��ة _مربدقون _ كهنوتيون – 
ل�س��و�ص – فا�س��دون( وتتكون من ح��وايل ) 167 ( 
م�س��طلحا وعبارة مت درا�ستها واختيارها من فريق 

متخ�س�ص، ومت التوجيه والتعميم با�ستخدامها.
ووف��ق اخلط��ة امل�س��ربة ، تخ�س���ص املوؤ�س�س��ة 
ال�سرية ما يقارب 876 �سخ�سا من الرجال والن�ساء 
للعم��ل يف الو�س��ط ال�س��عبي ال��ذي ل يهتم بو�س��ائل 
التوا�س��ل الجتماعي وهم متواجدون يف العا�س��مة 
وال�س��وارع  والأعرا���ص  املنا�س��بات  يف  �س��نعاء، 
وامل�س��اجد والبي��وت وو�س��ائل النق��ل ،به��دف خلق 
احتق��ان وتوت��ر �س��عبي كب��ري �س��د ق��وات اجلي�ص 

واللجان ال�سعبية .
ومن �سمن املهام امللقاة على العاملني يف موؤ�س�سة 
حتال��ف العدوان التي حتمل ا�س��م “ري��اح باردة ” 
ت�س��عى اإل��ى التقلي��ل من �س��اأن اجلبه��ات و تخويف 
وتهوي��ل ون�س��ح كل من لدي��ه عالق��ة اأو اأي ارتباط 
باأن�س��ار اهلل بالكف والرجوع وعدم النخراط �سمن 
اأن�س��ار اهلل والت�س��دي للحمل��ة التجنيد الع�س��كري 
الطوعي، والت�س��دي للتح�س��يد اخلطري الذي ُي�سكل 
تاأثريْا ملمو�ساً وكبريْا يف اخل�سائر املادية واملعنوية 
والب�س��رية يف جيو�ص عا�س��فة احلزم الت��ي يقودها 

حتالف العدوان الأمريكي ال�سعودي.
اربع �س��نوات من العدوان على اليمن ، ا�س��تخدم 
الإعامي��ة  برت�س��انته  الع��دوان  حتال��ف  فيه��ا 
والع�س��كرية املهول��ة كل قذارت��ه �س��د اليمنيني ، مل 
يبق��ى و�س��يلة اأو اأداة ال وا�س��تخدمها، لك��ن عويله 
مي��اأ الدنيا، الأم��ر الذي اأعتربه حملل��ون دليل على 
الف�س��ل والإخفاق والهزمية والأمل الذي يت�س��بب به 

تك�سري عظام يد العدوان؟!. 
اإنفاق املليارات على املرتزقة لبث ال�س��ائعات بني 
اليمني��ني للنيل من �س��مودهم، لي�ص �س��وتا مرتفعا 
اأو ي��دا طول��ى، بل ه��و الدليل الثابت من اأن �س��وت 
اجلبه��ة الإعامية ه��و الأعلى ويدها ه��ي الأقوى ، 
وان دول الع��دوان مهما عملت فلن تنال من �س��مود 

وثبات ال�سعب اليمني . 
قد يك��ون مربرا للبع�ص اأن يذه��ب مذاهب اأبواق 
العدوان ودعواتها لا�ست�سام، لكن لي�ص بعد تك�سف 
كل احلم��ات الت��ي قام��ت عل��ى اأباطي��ل واأكاذي��ب 
وف��ربكات ق��ذرة، ليتاأك��د على نحو ثابت اأن �س��وت 
احل��ق هو الأعلى وليتاأكد على نحو نهائي اأن القوى 
الوطني��ة التي تواجه��ه دول العدوان وم�س��اريعها 

الفتنوية والتدمريية وال�ستعمارية هي الأقوى. 

الرياح الباردة وتوازيها مع احلرب االقتصادية

احلقيقة ـ خاص  
تنفيذا وموا�سلة مل�سروع الطم�ع الم�راتية 
ال�سعودية يف جنوب اليمن، ويف ظل �سيطرته� 
الع�سكرية عل��ى املن�طق النفطية والغ�زية يف 

املح�فظ�ت اجلنوبية املحتلة.
يتوا�سل �سين�ريو العت��داءات ب�سكل يومي 
عل��ى املواطن��ني، عرب ن�س��ر الفو�س��ى الأمنية 
وم�سل�س��ل الت�سفي���ت والغتي���لت، وت�أجيج 
ال�سراع�ت بني امللي�سي�ت امل�سلحة التي اأن�س�أته� 
ق��وى الغ��زو، حتت م�سمي���ت ف�رغ��ة امل�سمون 

والتوجه.
وت�س��هد ع��دن واملحافظ��ات اجلنوبي��ة م��ن فو�س��ى اأمني��ة 
وال�س��راع بني الف�س��ائل امل�س��لحة من املرتزق��ة التابع لكل من 
املحتل ال�س��عودي واملحتل الإمارات��ي، وعلى ما يبدو اأن هناك 

�س��حوة �س��مري يف اأو�س��اط املجتم��ع مطالبة برحي��ل املحتلني 
ال�س��عوديني والإماراتي��ني، بع��د ت�س��اقط الأقنعة واكت�س��اف 
املخط��ط ال�س��تعماري ب��اأن غ��زو اليم��ن يه��دف اإل��ى احتاله 
وال�س��يطرة على ثرواته واإذلل ال�س��عب، ليكون خا�سعا ذليا 

يعي�ص على فتات ما �سينعم به املحتل.
املوؤ�سرات واملعطيات وم�ستجدات الأحداث توؤكد اأن حتالف 
الع��دوان يف اجلن��وب فاقد لأي حا�س��نة �س��عبية، وعاجز عن 
تطوي��ع اأبناء اجلن��وب بحزمات املال التي تتدفق ب�س��خاء من 
الريا�ص واأبو ظبي.. وهو ما يوؤكد اأن ال�س��عب اجلنوبي ما�ٍص 
يف درب احلرية والتحرر الذي اختاره بعد م�س��قة وعناء يف كٍل 
م��ن عدن وامل��كا والغيظة وحلج وعتق وال�س��الع و�س��قطرى 

واأبني.
وهن��ا �سن�س��لط ال�س��وء على بع�ص م��ا ت�س��هده املحافظات 
املحتلة، فخال اليوميني املا�سيني �سهدت عدن ا�ستباكات بني 
جماميع م�س��لحة، اأ�سفرت عن جرحى وت�سرر عدد من املنازل 

واحرتاق �سيارات مواطنني.
كما اغتيل �س��قيقان اأحدهما يعمل حار�س��ا �سخ�سيا ملديرية 

�سركة النفط بوادي و�سحراء وح�سرموت.
واأت��ي حادث اغتيال بعد حادث اغتيال �سخ�س��ني يف مديرية 
�س��بام واأخ��ر يف القط��ن يف ح��وادث اأ�س��بحت ال�س��مة املميزة 

للجنوب اليمني يف ظل �سيطرة قوات الحتال الإماراتي.
 يف ح��ني جنا قيادي يف حزب الإ�س��اح م��ن حماولة اغتيال 

تعر�ص لها يف منطقة مري�ص مبحافظة ال�سالع.
واأت��ت حماول��ة اغتيال القا�س��ي بعد يوم واح��د من اغتيال 
القي��ادي الب��ارز يف ح��زب الإ�س��اح حمم��د ال�س��جينة رئي�ص 
جمعي��ة الإ�س��اح الجتماعية اخلريية يف مدينة خور مك�س��ر 

مبحافظة عدن.
وكان ال�س��جينة ق��د اختط��ف قب��ل العث��ور علي��ه مقت��وًل 

ب�ساعات.
ويف �س��ياق مت�س��ل اأغلق حمتجون يف عدن بع�ص ال�س��وارع 
الرئي�سية يف املدينة احتجاجاً على تدهور الو�سع القت�سادي 

وانعدام امل�ستقات النفطية وا�ستمرار تدهور الريال اليمني.
وقام املحتج��ون باإ�س��عال احلرائق يف الإط��ارات املطاطية 
والربامي��ل وقطع��وا عددًا م��ن ال�س��وارع الرئي�س��ية، يف اإطار 

التحرك ال�س��عبي املناه���ص للتحالف الذي تقوده ال�س��عودية 
والإمارات �س��د اليمن واحلكومة املوالية له ب�س��بب ف�سلها يف 
اإدارة املحافظات اخلا�سعة ل�سيطرة التحالف وف�سلها يف وقف 

تدهور �سعر ال�سرف.
يف حني دعا املجل�ص النتقايل اجلنوبي املدعوم من الحتال 
الإماراتي يف عدن اإلى ال�س��يطرة على املوؤ�س�سات احلكومية يف 

املحافظات اجلنوبية الرازحة حتت الحتال.
اإلى ذلك  خرج اأهايل تعز يف م�س��رية مطالبة باإ�سقاط حكومة  
الف��ار ه��ادي ورحيل التحالف ب�س��بب انهيار العمل��ة الوطنية 

وتدهور الأو�ساع القت�سادية.
اأم��ا يف حمافظ��ة امله��رة جنوب �س��رق اليمن �س��هدت تطورًا 
ع�س��كرياً خطريًا قد يت�س��اعد اإلى مواجهات م�سلحة بني قبائل 
املهرة والقوات الع�س��كرية ال�س��عودية املتواج��دة يف القاعدة 
الع�س��كرية ال�س��عودية يف منطق��ة “ح��ات” و”طوف �س��حر” 
التي �س��رعت فيها قوات الحتال ال�س��عودي باإن�س��اء عامات 
خر�س��انية مل��د اأنب��وب نفط��ي من ال�س��عودية مير ع��رب املهرة 

وي�سل اإلى البحر العربي.

اغتياالت وفوضي وانتهاكات .. واعتقاالت اجلنوب في ظل االحتال:
وسجون سرية متارس فيها املنكرات
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عرفات احلاشدي

يف ذكرى ا�ست�س��هاد اأمام الثوار و�سليل الأطهار الإمام زيد بن علي خرج 
قائد الن�سار وعلم الأحرار بخطاب �سامل وكامل

اأو�سح تفا�سيل املرحلة وك�سف خيوط املوؤامرة،،
وكالعادة و�سف امل�سكلة واأو�سح اأ�سبابها وطرح احللول لها

ومل يبق اأمام النا�س ال ال�سري على ال�سراط امل�ستقيم للو�سول اإلى مين 
احلرية والعي�ص الكرمي .. للعدوان ال�ست�س��ام لي�ص من مبادئنا ول ميكن 

اأن يكون طاملا بقي يف اأج�س��ادنا حياة.. للحكومة حتركي �س��من املوجهات 
املطروح��ة لتكوين حكوم��ة اإنقاذ.. للتجار ان�س��بطوا تفلحوا مامل فتحملوا 
تبع��ات الطمع وويات اجل�س��ع.. لل�س��عب انطلق يف ثورة م�س��تمرة �س��د 

العدوان ومتعددة اجلوانب
ثورة قتالية عارمة يف اجلبهات

وثورة بناء نزرع الأر�ص لنكتفي ذاتيا ون�س��ل اإلى ما و�س��ل اإليه ال�س��عب 
الكوبي والإيراين وغريها من ال�سعوب التي قهرت احل�سار الأمريكي ونه�ست 

بقوة.. �سام اهلل عليك يا �سيدي عبدامللك وهنيئا ل�سعب انت قائده .

احلقيقة /قراءة /زيد الغرسي

بلغة �سهلة وب�سيطة وغري معقدة يفهمها الكبري 
وال�سغري املتعلم وغري املتعلم وكل مواطن �سرح 
ال�س��يد القائد ا�سباب ارتفاع �سعر الدولر بطريقة 
�سل�سلة واو�سل الفكرة للجميع بدون اي تعقيدات 

او م�سطلحات اقت�سادية غري مفهومة ...
* لو�سائل العام والعاميني 

�سخ�ص ال�سيد امل�سكلة القت�سادية بكل و�سوح 
وحدد ال�س��بب الذي هو العدوان بنقاط وا�س��حة 
ل يختل��ف عليها اثنان ثم �س��رح مراح��ل املوؤامرة 
من بداية العدوان لتت�سح ال�سورة للجميع بدون 
الدخ��ول يف جزئيات وتفا�س��يل ومهات��رات يجرنا 
اليه��ا الع��دوان ومرتزقت��ه ورك��ز عل��ى الوعي يف 
ت�س��خي�ص من هو العدو وانتم افهموا ال�سيا�سات 

العامية من ذلك ...

* للحكومة والوزراء املخت�سني .
احل��رب  ملواجه��ة  حل��ول  ال�س��يد  اعط��ى 
القت�س��ادية ب��كل �س��هولة وحلول ممكنة لي�س��ت 
�س��عبه وزد قالك��م ما تعملوا يف بع�ص التفا�س��يل 
وما عادب�ص داعي للتعقيد والتنظريات والتطويل 
يف التح��رك واملطمط��ة يف تنفيذ اي اج��راءات ول 
ع��اد حتتاجوا �س��يء ال تنفي��ذ ما قلك��م فهل انتم 

جديرين بذلك ؟ 

واما التجار ما عليكم ال تن�سبطوا ب�ص والدنيا 
عوايف وال فانتم اول اخلا�سرين وانتم اخرب ....

* لبناء ال�سعب اليمني :- 
- ل��و ع��رف العدوان بان ال��رد منكم على حربه 

القت�سادية بالتوجه اإلى اجلبهات لتوقف ..
- اح��ذروا م��ن اجلم��ود والياأ���س والحب��اط 

وحتركوا مبعية اهلل ولن يرتككم ابدا 
- احذروا ممن يحاول ان يوجه ال�س��خط جتاه 

الداخ��ل ولتكن ثورة جياع �س��د الع��دوان ولي�ص 
�سد انف�سنا ...

- احللول التي بيدك هي الزراعة والقت�ساد يف 
ال�ستهاك ..

تعاونوا عل��ى الرب والنفاق فلي���ص مبوؤمن من 
ينام �سبعان وجاره جائع وهو يعلم ....

* لدول العدوان والطابور اخلام�ص :- 
كل ال�س��جة والدو�س��ة وال�س��جيج العام��ي 
وكل  اخلام���ص  الطاب��ور  وحتري���ص  للع��دوان 
موؤامراتكم انتهت واف�س��لها ال�سيد القائد يف دقائق 
لأن��ه �س��ادق مع �س��عبه وامني على وطن��ه وانتم 

كاذبون وخائنون وجمرمون ....

 خطاب القائد للخبراء واحملللني السياسيني واالقتصاديني 

احلقيقة /قراءة/زيد البعوة
اطال��ة جهادي��ة زيدي��ة ثورية لل�س��يد القائد يف ذكرى ا�ست�س��هاد 
الإم��ام زي��د علي��ه ال�س��ام ربطت بني املا�س��ي واحلا�س��ر من حيث 
املقارن��ة بني طغي��ان بني امية وطغيان زعماء ومل��وك الأمة يف هذا 
الع�س��ر ولن نبالغ ان قلنا ان ال�س��يد عبد امللك هو الإمام زيد يف هذا 
الزم��ن ملا ل ونحن نعلم انه مي�س��ي يف نف�ص امل�س��ار ونف�ص الطريق 
ونف���ص الأه��داف ونف�ص املواقف يجاهد وي�س��حي ويوعي من هدى 
القران ولهذا هي ثورة م�س��تمرة يف مواجهة الطواغيت بداأها الإمام 
زي��د ويكمل م�س��وارها حفيده ال�س��يد عبد امللك ب��در الدين احلوثي 
حفظ��ه اهلل يف وجه الطاغوت. اأكرث من مو�س��وع تناوله ال�س��يد عبد 
امللك بداية من ثورة وا�ست�س��هاد الإمام زيد عليه ال�س��ام ثم حتدث 
عن العدوان والت�سعيد الع�سكري وعن جبهة ال�ساحل الغربي وعن 
رياح ال�سام وعن ال�سام وعن املفاو�سات وعن الو�سع القت�سادي 

وعن العدوان ال�سامل على اليمن
وعل��ى الرغ��م م��ن حجم املعان��اة التي نعي�س��ها ب�س��بب العدوان 
واحل�س��ار �سحك ال�س��يد ب�س��كل ملفت وهو ي�س��خر وي�ستغرب من 
حمل��ة ري��اح ال�س��ام وفعًا �س��ر البلية ما ي�س��حك وق��ال نحن نريد 
ال�س��ام بكرامة ولن نقبل بال�ست�س��ام . وهكذا كان م�سمون خطاب 
ال�س��يد عن ن�س��اأة الإمام زيد عليه ال�س��ام وعن تاأثري القراآن الكرمي 
وم��ا ي�س��نعه يف نفو���ص النا���ص الذين يوؤمن��ون به ويعمل��ون به يف 

واقعه��م وع��ن مكان��ة الإمام زي��د يف او�س��اط الأمة وحقيق��ة اللقب 
الذي ات�س��ف به حني اأطلق عليه لقب حلي��ف القران لأنه كان حليفاً 
للقران قوًل وعمًا وج�س��د ذلك باجلهاد وال�سهادة يف �سبيل اهلل هكذا 
حت��دث ال�س��يد القائد عن الإمام زيد كمحط��ة تاريخية مليئة بالعرب 
والدرو���ص . وحتدث ال�س��يد عبد املل��ك جمددًا عن الطغي��ان والأثر 
ال��ذي تركه الطغيان يف �س��احة هذه الأمة اإل��ى يومنا هذا وقال ان ما 
تعانيه الأمة اليوم هو امتداد لذلك الطغيان الذي ح�س��ل يف املا�سي 
وال��ذي قاده وتزعمه بني امية واكد ال�س��يد ان خروج الإمام زيد يف 

مواجهة طغيان ه�سام امنا هو من اجل هذه الأمة 
وحتدث ال�س��يد القائد عن اأ�س��باب خروج وثورة الإمام زيد عليه 
ال�سام يف وجه ه�سام وانها كانت نتيجة الو�سع املزري الذي ر�سمه 
بني امية فكانت الروح الميانية القائمة على امل�سئولية التي ت�سكن 
الإمام زيد متنعه من ان ي�سكت بل دفعته اإلى ان يخرج �ساهرًا �سيفه 

يف وجه طغيان وظلم ه�سام 
ثم حتدث ال�سيد القائد عن عالقة وارتباط الإمام زيد عليه ال�سالم 
بالق��ران الك��رمي وقال انها عاق��ة وثيقة نتج عنها نه�س��ة وثورة يف 
وج��ه الطاغوت وفق ما ام��ر القران ووفق الأثر ال��ذي تركة القران 
يف نف���ص الإم��ام زيد فرتكت اثرًا يف الواقع عب��ارة عن ثورة يف وجه 

الطواغيت ول يزال اثرها قائماً اإلى يومنا هذا
وحت��دث ال�س��يد القائ��د عن ا�ست�س��هاد الإم��ام زي��د ع وكيف كان 
ا�س��تقباله لل�س��هادة ح��ني ق��ال ال�س��هادة ال�س��هادة احلم��د هلل الذي 
رزقنيه��ا وقال لأن��ه يعرف ماذا يعني ال�س��هادة يف �س��بيل اهلل وانت 

جتاه��د الظل��م والطغيان وهذا ما ينبغي علين��ا ان نتحلى به يف وقع 
نفو�سنا يغلب علينا روحية ا�ست�سعار امل�سئولية

ثم حتدث ال�س��يد ب�س��خرية عن المتهان والذلل الذي تعاين منه 
ال�س��عودية نتيج��ة هيمن��ة اأمريكا عليها وا�س��تدل مبا قال��ه الرئي�ص 
الأمريك��ي قب��ل اأيام وقال انه يحلب �س��رع ال�س��عودية حتى كاد ان 
يجف ثم ت�ساءل ال�سيد عن ايهما اف�سل لنا ان نكون احرارًا اعزاء يف 
مواجهة الطواغيت ام نكون اذلء؟ ثم اأجاب قائًا ل واهلل ان الأ�سرف 
والأف�س��ل لنا ان ن�س��رب يف مواجهتهم حتى ل نكون م�س��تعبدين لهم 
.. وانتق��ل ال�س��يد عب��د امللك اإلى املح��ور الثاين م��ن اخلطاب والذي 
ركز على العدوان وعلى الو�س��ع الراهن وعن املرتزقة الذين باعوا 
انف�س��هم للعدوان يف �سبيل اأمريكا والمارات واإ�سرائيل وال�سعودية 
وقال ان الت�س��عيد الع�س��كري م�س��تمر يف هذه املرحلة ب�س��كل مركز 
على جبهة ال�ساحل الغربي ثم حتدث عن ال�سام وقال مل منانع ابدًا 
من اإيجاد حل �س��لمي وقال ان امل�س��كلة ان هناك من يتحدث عن اننا 
نحن من نرف�ص ال�سام من خال حملة رياح ال�سام التي تهدف اإلى 
تخدي��ر النا���ص ومنعهم م��ن الذهاب اإلى اجلبهات ثم قال ال�س��ام ل 
يعني ال�ست�س��ام نحن نريد ال�س��ام بكرامة ولن نقبل بال�ست�س��ام 

وقال ان العدو م�سر على الت�سعيد الع�سكري ويرف�ص ال�سام 
ث��م انتقل ال�س��يد اإلى احلديث عن الو�س��ع القت�س��ادي وقال ان 
العدوان على ال�س��عب اليمني هو عدوان �س��امل ع�س��كرياً و�سيا�سياً 
واعامياً واقت�س��ادياً ويف كل املجالت وقال نحن معنيون مبواجهة 
العدوان يف كل املجالت وحتدث ال�س��يد ب�س��كل مف�س��ل عن اأ�سباب 

التده��ور القت�س��ادي اليمني والتي عمل عليها الع��دوان ومنها نقل 
البن��ك وجتميد الحتياطي وطبع العملة الغري موؤمنة وغري ذلك ثم 
قال ال�سيد يجب ان يكون لدينا وعي عن �سبب امل�سكلة حتى ل ي�سل 
العدوان اإلى هدفه والذي يريد ان يحمل ال�سعب املحا�سر م�سئولية 

املعاناة التي هو فيها 
وبعد ان ذكر ال�س��يد اأ�سباب امل�س��كلة القت�سادية قال كيف يجب 
ان نواج��ه امل�س��كلة؟ واأجاب قائًا بالوعي ث��م الذهاب اإلى اجلبهات 
للت�س��دي للع��دو ال��ذي �س��نع ه��ذه امل�س��كلة وق��ال نح��ن معنيون 
بالتح�س��يد اإل��ى اجلبه��ات ويف اجلانب القت�س��ادي خاطب ال�س��يد 
التج��ار قائًا عليكم ان تتعاونوا مع البنك ومع اللجنة القت�س��ادية 
مل�س��لحتكم ومل�س��لحة ال�س��عب ث��م خاطب ال�س��يد احلكوم��ة وقال 
عليها ان تبحث عن حلول حتد من امل�س��كلة ثم الجتاه اإلى الزراعة 
والتقلي��ل م��ن ا�س��ترياد التجار لكل �س��يء م��ن اخل��ارج وان يكتفوا 
بال�س��روري فقط لأن الكثري من املنتجات ميكن ان ننتجها يف بادنا 
وق��ال ان الإنت��اج املحلي ميثل ح��ا كبريًا ثم حتدث ع��ن الكثري من 

احللول واملعاجلات التي يف متناولنا لكي نتجاوز هذه املحنه 
وقال ال�سيد علينا احلذر من ثاث حالت وهي التخاذل واجلمود 
والإحب��اط ونحذر ممن يحاول ان يوجه ال�س��خط اإلى الداخل وقال 
علين��ا ان نثور ثورة اجلياع على العدوان من ت�س��بب فيما نحن فيه 
واأ�س��اد ال�س��يد بالتحرك يف املناطق املحتلة �س��د العدوان وقال انه 
فع��ل �س��حيح لأن الع��دوان هو الذي يق��ف وراء ه��ذه الأزمة وقال 
علين��ا ان نثور ثورة اجلياع يف اجلبهات ونتجه للتعاون يف ا�س��اح 

و�سعنا 
ثم حتدث ال�سيد يف نهاية اخلطاب عن امل�سرية التي �ستخرج يوم 
غد وك��رر مبادرته للعدوان على حتييد القت�س��اد وق��ال ارجوا ان 

يكون احل�سور يوم غد م�سرية �سنعاء ح�سورًا م�سرفا

احلقيقة /قراءة /عبدالفتاح حيدرة
اإن الق��راءة والتحلي��ل يف وع��ي وقي��م وم�س��روع 
خطابات ال�س��يد القائد عبداملل��ك بدرالدين احلوثي، 
يحت��اج اإل��ى ذهني��ه دائم��ا متما�س��كه، يحت��اج اإلى 
ذاك��ره لي�س��ت مثقوب��ة، يحت��اج اإلى طه��ارة عقليه 
ونقاء �سمري و�سريرة وبطوله و�سجاعة وم�سئوليه 
يف نف���ص الوق��ت، لنقل ون�س��ر ما يحمل��ه وعي وقيم 
وم�س��روع هذا الرجل العظيم، ي�ستحقه هذا ال�سعب 
اليمني العظيم، ال�س��ابر وال�سامد واملتحدي بوعي 

مقاتليه وقيمه العظيمة وم�سروع قائده العظيم ..
خطاب ال�سيد القائد بداأ باحلديث عن نهج و�سدق 
وح��ق الم��ام زيد )عليه ال�س��ام(، وكيف ا�س��تطاع 
الم��ام زي��د ان يغل��ب كل اإف��ك بني اأمي��ه، من خال 
جلوئ��ه للق��راآن الك��رمي، لقيم بن��اء الن�س��ان القوي 
الت��ي حدد معايريها ونهجها القراآن الكرمي، فتحالف 
الم��ام زيد م��ع الق��راآن، ومنه اخذ العل��م واحلكمة 
وال�س��رب والبطول��ة وال�س��جاعة، ووق��ف مع احلق 

وانت�س��ر للحق واأهله، فكرهه اهل الباطل وحاربوه 
حت��ى قتل��وه، ولق��ي اهلل �س��هيدا وهو ثائ��را وموؤمنا 

و�سادقا وعاملا ..
ق�س��م ال�س��يد القائد اخلطاب بعده��ا اإلى حماور، 
دم��ج فيه��ا روحي��ة ث��ورة الم��ام زيد عل��ى الباطل 
والطغي��ان الأم��وي، مع م��ا يعانيه ال�س��عب اليمني 
الي��وم ام��ام الطغي��ان )ال�س��عودي - المريك��ي - 
المارات��ي - الربيط��اين + ا�س��رائيل(، م��ن ع��دوان 
وغ��زو واحت��ال وجتويع وح�س��ار وقت��ل وتدمري، 
يواجه ذلك �س��مود وحتدي وا�ستب�س��ال وحت�س��يد 
وجتنيد، وفوق كل ذلك، وعي وقيم وم�س��روع ميني 
يرف���ص الذل والتبعية والرتهان والو�س��اية والذل 

لتحالف دول العدوان ومرتزقتهم..
امللفت يف وعي وقيم خطاب ال�سيد القائد عبدامللك 
بدرالدي��ن احلوث��ي، ه��و حديث��ه ع��ن وتوجيهات��ه 

وموجهاته ملناه�سة م�س��روع رياح ال�سام، الداعي 
لا�ست�س��ام ودمج ذل��ك يف خطوات واجن��دة العدو 
وحربه القت�س��ادية التي يريد من خالها، ا�ست�سام 
اليمنيني ولي�ص ال�سام معهم، فكان حديث ال�سيد عن 
املحور القت�س��ادي، هو حديث القائد اليمني، الذي 
ي�س��عر مبعان��اة كل ميني، بج��وع كل مين��ي، وهذا 
احلديث اجلديد يف وعي ال�س��يد، عن القت�ساد ميثل 
اي�س��ا عت��اب ول��وم للم�س��ئولني والع��ام والكتاب 
والقائم��ني عل��ى جميعا و�س��ائل الع��ام ، الذين مل 
ي�س��تطيعوا ان يقنع��وا اح��د ب�سا�س��ة و�س��دق كما 

حتدث ال�سيد..
حدي��ث ال�س��يد القائد عن اجلانب القت�س��ادي 
ب�س��دق، ه��و م��ا يقن��ع النا���ص، اما اله��روب من 
قول ال�س��دق لدي امل�س��ئولني فهو ما يثري غ�سب 
النا�ص، حديث ال�س��يد لل�س��عب م��ن القلب للقلب، 

فنحن �س��عب تربى على العطاء والكرم وال�سخاء 
والرتيب��ة الإمياني��ة تق��وم عل��ى ه��ذا الأ�س��ا�ص، 
حم��ذرا م��ن امل�س��تغلني ال��ذي ي�س��رقون حت��ت 
العن��وان اخلريي والإن�س��اين، موجه��ا احلكومة 
املثم��رة  والأعم��ال  امل�س��اريع  نح��و  بالتوج��ه 

واملنتجة واملبادرات الفردية..
تو�س��يحات ال�س��يد القائد التحذيرية عن الو�سع 
القت�سادي اليوم هي تو�سيحات وحتذيرات القائد 
امل�س��ئول، الذي او�سح وحذر من ان القت�ساد تاأثر 
ب�سيا�سات اقت�س��ادية خاطئة من املا�سي ُبنيت منذ 
ع�س��رات ال�س��نني، موؤك��دا انن��ا ن�س��تطيع اأن نواجه 
الع��دوان القت�س��ادي بالعم��ل والت��وكل عل��ى اهلل 
ال��رّزاق، ولي�ص الت�س��ول م��ن الدول، وحذر ال�س��يد 
م��ن حالة اجلمود والتكا�س��ل والإحب��اط يف مواجهة 
التحدي القت�سادي، ممن يحاول اأن يوجه ال�سخط 

اإلى الداخل وي�سعى للقيام بثورة على نف�سه..
ال�س��يد القائ��د رمى الكرة اي�س��ا اإل��ى ملعب وعي 
وقي��م وم�س��روع ال�س��عب اليمن��ي، موؤك��دا اذا اأراد 
اح��دا ثورة اجلائع ، فليرث ثورة اجلياع على عدونا 
كلنا الذي نق��ل البنك املركزي واحتل منابع ثرواتنا 
النفطي��ة ومنع حركة املوان��ئ واملطارات، اذا اردنا 
اأن نث��ور ثورة اجلياع، فاإلى اجلبهات وعلى العدو، 
ل اأن نث��ور على اأنف�س��نا، واكد ال�س��يد ان الثورة يف 
اجلنوب هي فعل �سحيح لأنها ثورة على من ت�سبب 
بامل�س��كلة القت�س��ادية يف كل اليمن، وبني كل حمور 
وحمور وفكرة وفكرة من خطاب ال�سيد، �سوف جند 
القائ��د يدعو كل اليمنيني اإلى وحدة ال�س��ف اليمني 
وحماربه العدوان، وتفعيل موؤ�س�سات الدولة، وهنا 
�س��وف جند الف��ارق احلقيقي ب��ني خطاب��ات حلفاء 

القراآن وخطابات حلفاء العدوان..

ثورة بدأها اإلماں زيد ويكمل مشوارها السيد عبد امللك؟

خطاب السيد القائد يوضح الفرق بني مشروع حلفاء القرآن ومشروع حلفاء العدوان

احلقيقة/ قراءة/فهد الغنامي
قالها قائد الثورة اأكرث من مرة اأنه يف�س��ل اأن يبعرث 
يف اله��واء ويتح��ول اإلى قط��ع متناثرة على اأن ي�س��لم 
بل��ده ووطنه للغ��زاة الطامعني الأن��ذال.. انطاقا من 
وعي��ه العايل وادراكه ملا �س��توؤول اإلي��ه الأمور يف حال 
اخل�س��وع لإرادة ع��دو لئي��م وفاجر يتح��رك بدوافع 
حقده التاريخي �س��د اليمن واأهلها .. ولأنه كان يدرك 
اأن عاقبة ال�س��كوت وال�ست�س��ام حتم��ل خماطر اأكرث 

بكثري من خطر املواجهة ، وهو الذي قال ذلك اأكرث من 
م��رة .. وها هم اليمنيون اليوم ينادون ب�س��وت واحد 
مطالب��ني برحيل التحال��ف بعد اأن و�س��لوا اإلى قناعة 
ثابتة اأن املواجهة لدول العدوان التي حاولوا جتنبها 
بخيارات اأخرى قد �س��قطت اأمام �س��لفه، ليعودوا من 
حيث بداأ �س��يُد اجلزيرة العربي��ة ، ويدركوا اأن ل مفر 

من املواحهة ول بد مما لي�ص منه بد .
ه��ذه هي احلقيق��ة التي يح��اول بع���ص اجلاحدين 
انكاره��ا عنادا وح�س��دا لكنه��ا رغم كل ذل��ك تبقى هي 

احلقيقة الثابتة

عن خطاب السيد في ذكرى استشهاد اإلمام زيد عليه السامهكذا قال قائد الثورة
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أبـــعـــاد اســتــراتــيــجــيــة لــعــمــلــيــات اجلـــيـــش والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة الــيــمــنــيــة خـــــارج احلــــدود
الحقيقة/شارل أبي نادر

من الوا�سح موؤخرًا، اأن معركة الدفاع ال�ستباقية 
للجي�ص واللجان ال�سعبية اليمنية خارج احلدود، مل 
تعد تنفذها الوحدات الربية فقط، وب�س��كل ح�س��ري 
عل��ى اجلبه��ات املتداخلة مع املحافظات ال�س��عودية 
اجلنوبي��ة الثاث: جيزان وع�س��ري وجن��ران، بل قد 
تخطته��ا اإل��ى تنفي��ذ عملي��ات نوعية ب�س��احي اجلو 
والبحر، م�س��تهدفة مطارات ومراف��ئ دولتي حتالف 
ال�س��عودية  ال�سا�س��يتني:  اليم��ن  عل��ى  الع��دوان 

والمارات.
بالأم���ص، ويف الي��وم الأخ��ري م��ن �س��هر اأيل��ول/
�س��بتمرب املا�س��ي، نف��ذ �س��اح اجل��و اليمن��ي عملية 
ا�س��تهداف ملط��ار دبي ال��دويل عرب طائرة قا�س��ف 3 
امل�سرّية، والتي اأطلقت اأكرث من �ساروخ على اأهداف 
حم��ددة داخل املطار، بعد اأن اجتازت م�س��افة بلغت 
نح��و 1200 كل��م ، وتواكبت تقريبا مع تنفيذ �س��اح 
القوة البحرية اليمنية عملية خا�س��ة على �س��واحل 
ال�س��عودية اجلنوبي��ة الغربي��ة، حيث مت ا�س��تهداف 
زوارق حربي��ة تابع��ة حلر���ص ال�س��واحل يف مرف��اأ 

جيزان الع�سكري ال�سعودي على البحر الحمر.
امل�س��وؤولون  جتاه��ل  كالع��ادة،  الم��ارات،  يف 
وبو�س��ول  بال�س��تهداف  يعرتف��وا  ومل  املو�س��وع، 
الطائ��رة قا�س��ف 3 اإلى املط��ار امل�س��تهدف، لن لهذا 
العرتاف لو ح�سل تداعيات مهمة تتجاوز اخل�سائر 
املادية التي ممكن اأن تكون �سببتها �سواريخ قا�سف 

3 يف املط��ار، ومنه��ا اخل�س��ارة املعنوي��ة لهيبة نظام 
الدف��اع ع��ن الج��واء الماراتي��ة، رغ��م ال�س��فقات 
اخليالي��ة والموال ال�س��خمة التي ت�س��رف حلماية 
الج��واء ولتجهي��ز منظومة الدفاع اجلوي، ا�س��افة 
طبع��ا ل�س��تهداف عام��ل الثق��ة الدولي��ة لاإم��ارات، 
واملوؤثر حتما ب�سكل �س��لبي على مكانتها القت�سادية 

ودورها القليمي يف قطاعي العمال وال�ستثمار .
القيم��ة ال�س��رتاتيجية لعملي��ة  تاأت��ي  م��ن هن��ا، 
ا�س��تهداف مطار دبي ب�س��واريخ موجه��ة من طائرة 
قا�سف 3، خا�سة واأن العملية حتدث للمرة الثانية، 
دون ظهور امكاني��ة لتجاوزها اأو ملنعها، رغم قدرات 
المارات ال�سخمة من ال�سلحة وال�سواريخ التابعة 
للدف��اع اجل��وي، فيك��ون بذل��ك �س��اح اجلو امل�س��ري 
اليمن��ي قد حقق هدف��ا مركبا، باأبعاده الع�س��كرية يف 
ال�س��تهداف البعي��د، ويف جت��اوز منظوم��ات الدفاع 
اجلوي، وباأبعاده ال�س��رتاتيجية لناحية ا�س��تهداف 
مكانة الإمارات الإقليمية والدولية، كمركز اقت�سادي 
عاملي، وكدولة اأكرب م��ن حجمها الطبيعي، مت نفخها 
ب�سكل ا�ستثنائي، لتنفيذ اأجندات وم�ساريع تو�سعية 

وعدوانية يف املنطقة.
يف ال�س��عودية، يبدو اأنهم ابتع��دوا عن خطاأ النفي 
وجتاهل ا�ستهداف عمقهم ومراكزهم ال�سرتاتيجية، 
زوارق  بتعر���ص  خج��ول  ب�س��كل  ولك��ن  فاعرتف��وا 
حربي��ة يف مرفاأ جي��زان ملح��اولت انتحارية غريبة، 
دون الغو���ص اأك��رث يف تفا�س��يل اخل�س��ائر وطبيع��ة 

ال�ستهداف والعملية.

باملقابل، مل ير�س��ح عن اجلي�س واللجان ال�س��عبية 
اليمني��ة اي��ة تفا�س��يل عن طريق��ة او و�س��يلة تنفيذ 
العملي��ة، والت��ي ا�س��تهدفت ع��دة زوارق ع�س��كرية 
داخل مرف��اأ جيزان، �س��وى قيام الوح��دات البحرية 
التابعة لهم بالعملية، وباأنها حققت اأهدافها التكتيكية 

والع�سكرية.
م��ن خال درا�س��ة لعملي��ة القوة البحري��ة اليمنية 
يف مرف��اأ جي��زان عل��ى البح��ر الأحم��ر، والت��ي تبع��د 
نح��و مئ��ة كلم �س��مال ميدي عل��ى احلدود ال�س��مالية 
الغربي��ة بني اليم��ن واململكة، ميكن و�س��عها يف خانة 
العملي��ة النوعية، والتي غالبا ما تكلف بهكذا نوع من 

العمليات، وحدات خا�س��ة ا�س��تثنائية، متلك قدرات 
تكتيكية وع�س��كرية وتقنية مميزة، نظ��را لبعدها عن 
نقاط انط��الق منفذيه��ا، وللطبيعة احل�سا�س��ة لبقعة 
اله��دف، كمنطق��ة ع�س��كرية مغلقة، م��ن املفرت�ص ان 
تكون حم�سنة وحممية �سد العمليات اخلا�سة، كونها 
جمهزة ا�سا�س��ا حلماية ال�س��احل وملراقبة الت�س��لات 
والخرتاق��ات اخلطرة واحل�سا�س��ة الع��دوة، ولأنها 

حتت�سن اأ�سلحة وقدرات بحرية متطورة.
باملقاب��ل، ميكن ال�س��تنتاج من الق��درة على تنفيذ 
العملي��ة يف الظروف واملعطي��ات املذكورة اعاه، ان 
املنفذين ميلكون المكانية الوا�سعة للتنفيذ عرب اأكرث 

م��ن و�س��يلة، منها ال�س��تهداف القريب او املتو�س��ط 
ب�س��واريخ نوعي��ة تطل��ق من حت��ت املي��اه، من قبل 
عنا�سر ا�ستطاعت الت�سلل برا على ال�ساحل اأو غط�سا 
حتت املياه مل�س��افة منا�س��بة لاطاق، ومن الو�سائل 
املمكنة الخرى، قيام عنا�س��ر من ال�سفادع البحرية 
بالت�س��لل غط�س��ا حتى داخل اأحوا�ص املرفاأ، وو�سع 
ر  عبوات نا�س��فة ل�س��قة على ا�س��فل ال��زوارق، ُتفَجّ
عل��ى توقيت حمدد، اأو قد يكون ال�س��تهداف ح�س��ل 
ب�س��واريخ ا�س��رتاتيجية موجهة، �س��اطئ - بحر اأو 

بر - بحر، بعيدة اأو متو�سطة املدى.
مع اأهمية وقيمة العملية البحرية التي ا�ستهدفت 
الناحي��ة  م��ن  جي��زان  مرف��اأ  يف  حربي��ة  زوارق 
الع�سكرية والتكتيكية، تبقى القيمة ال�سرتاتيجية 
فيها، انها ت�ستهدف نقاط القوة البحرية للمملكة يف 
البقع��ة الكرث ن�س��اطا وحراكا يف معرك��ة عدوانها 
عل��ى اليمن، اأي ال�س��احل الغربي للبح��ر الأحمر ما 
بني باب املندب ومرفاأ جيزان، خا�سة وانها البقعة 
ال�ساحلية التي حت�سن اأغلب نقاط ارتكاز العدوان 
البحري��ة الت��ي تفر���ص احل�س��ار عل��ى ال�س��واحل 
اليمني��ة، والت��ي ت�س��اند وتدعم وح��دات العدوان 
الربي��ة يف معركت��ه على ال�س��احل الغرب��ي اليمني، 
حي��ث تعط��ي العملية للوح��دات البحري��ة اليمنية 
المكانية، لتنفيذ العديد من ال�ستهدافات الناجحة 
لقط��ع و�س��فن الع��دوان يف البح��ر الحم��ر وعل��ى 
واجه��ة اليم��ن البحري��ة الغربي��ة، وبالت��ايل تقييد 

حركة العدوان البحرية ب�سكل غري ب�سيط

ا�ستهدف �ساح اجلو اليمني بطائرة م�سرية من طراز �سماد 
3 مطار دبي الدويل. واكدت �سنعاء اأن العمليات املقبلة �ستكون 
م�س��ورة، وقال��ت اإن املطار ممر ل�س��اح قوى الع��دوان. وبعد 
املط��ار نف��ذت الق��وات اليمنية امل�س��رتكة عملي��ة نوعية دمرت 

خالها زواق �سعودية يف ميناء جيزان جنوب غربي اململكة.
ويف وقت كانت فيه دول حتالف العدوان على اليمن "تندب" 
م�س��روعها الداع��ي اإل��ى متك��ني م��ا ت�س��مى "اللجن��ة الوطنية 
للتحقي��ق يف ادع��اءات انته��اكات حق��وق الإن�س��ان" امل��دارة 
�س��عوديا، والذي اأف�س��ل يف جمل�ص حقوق الإن�سان التابع لاأمم 
املتحدة بعد الت�س��ويت على م�س��روع م�س��اد يدعو اإلى متديد 
فرتة عمل اخلرباء الدوليني املعنيني باليمن، جاءتها ال�س��ربة 
التالي��ة م��ن اجلي�ص اليمن��ي واللجان ال�س��عبية، اللذي��ن نفذا، 
اأم�ص، عمليتني متوازيتني، واحدة جوية واأخرى بحرية، �س��د 

الإمارات وال�سعودية.
وبع��د م��رور حوايل �س��هر على ا�س��تهداف مطار دب��ي الدويل 
بطائ��رة م�س��رية من ط��راز "�س��ماد 3" يف 27 اآب/ اأغ�س��ط�ص 
املا�سي، �س��نت طائرة م�سرية من الطراز نف�سه �سل�سلة غارات 
عل��ى اله��دف عينه، ال��ذي يبعد ع��ن اليمن ما يزي��د عن 1200 
كيلومرت، بح�س��ب ما اأعلن �س��اح اجلو امل�س��ري التابع للجي�ص 

واللجان.
وعلى عادتها يف املرتني ال�س��ابقتني اللتني مت فيهما ا�ستهداف 

مط��اري اأب��و ظبي ودبي، نف��ت هيئة الطريان امل��دين الإماراتي 
الإعام احلوثية بخ�سو�ص  و�سائل  تداوله يف  يتم  ما  "�سحة 
مط��ار دبي الدويل"، قائل��ة اإن "حركة املاح��ة اجلوية يف دولة 

الإمارات ت�سري ب�سكل اعتيادي وطبيعي".
وذك��ر متحدث با�س��م املطار، من جهته، اأن "بو�س��ع مطارات 
دب��ي تاأكي��د اأن مطار دبي ال��دويل يعمل ب�س��كل طبيعي دون اأي 
تعطي��ل". نف��ي مل جتد فيه "اأن�س��ار اهلل" �س��وى اإ�س��رار على 
املكاب��رة، التي لن تنفع اأمام "عمليات اأكرب �س��تطاول الإمارات 
يوم��ا، ما ا�س��تمر الع��دوان واحل�س��ار على ال�س��عب اليمني"، 
و"�سرتغم ال�سلطات الإماراتية على الإقرار بها"، وفقا ملا توعد 

به الناطق با�سم احلركة حممد عبد ال�سام.
نفي اماراتي

واإذا كان الإماراتي��ون ل يزال��ون م�س��رين عل��ى نفي وقوع 
حوادث ال�س��تهداف من اأ�سا�س��ها، فاإن ال�س��عوديني ل يجدون 
حرج��ا يف الع��رتاف، اإمن��ا يرفقونه دائم��ا بازم��ة "الإحباط 
والعرتا���ص". وهذا ما تك��رر، اأم�ص، يف تعليق الناطق با�س��م 
حتالف الع��دوان، تركي املالكي، على اإعان حركة ان�س��ار اهلل 
"تنفيذ عملية نوعية �سد اأهداف ع�سكرية �سعودية داخل ميناء 

جيزان".
اإذ قال املالكي، يف بيان، اإن "منظومة القوات البحرية امللكية 

ال�س��عودية، ر�س��دت( حترك زورقني مفخخني وم�س��ريين عن 
بعد باجتاه ميناء جازان، ومت اعرتا�س��هما وتدمريهما بح�سب 
قواعد ال�س��تباك"، م�سيفا اإن "حماولة الهجوم �سببت اأ�سرارا 

مادية طفيفة".
وكان��ت الق��وة البحري��ة يف اجلي���ص واللجان ق��د اأعلنت، يف 
وقت �س��ابق، ا�س��تهداف جمموعة م��ن زوارق حر���ص احلدود 
ال�س��عودي داخل ميناء جيزان"، موؤكدة "وقوع خ�سائر كبرية 
واحرتاق عدد م��ن زوارق حر�ص احلدود اإث��ر الهجوم"، الذي 
يع��د الث��اين من نوعه يف غ�س��ون اأقل من �س��هر، بعد ا�س��تهداف 
بارجة ع�س��كرية �سعودية قبالة �س��واحل جيزان مطلع اأيلول/ 

�سبتمرب املا�سي.

دالالت وتداعيات العمليات النوعية اليمنية 
املتزامنة ضد االمارات والسعودية..

دالالت وتداعيات
هجوم ميناء جيزان، الذي "جاء ردا على ا�س��تهداف زوارق 
ال�س��يادين يف احلديدة"، يعد جنبا اإلى جنب ا�س��تهداف مطار 
دب��ي للم��رة الثانية دليا على "مدى تطور الق��درات الدفاعية" 
للجي�ص واللجان، بح�س��ب ما جزم اأم�ص الناطق با�س��م القوات 

امل�سرتكة �سرف لقمان.

واإذ توعد لقمان باأن "الطريان امل�سري وال�سواريخ البالي�ستية 
اليمنية �ست�سل اإلى دبي ب�سكل موؤثر يف اإطار تفاعلي، ما ا�ستمر 
الع��دوان"، جدد حتذيره امل�س��تثمرين يف الإمارات من اأن "هذا 

البلد مل يعد اآمنا.
ه��ذا ال��رد اليمن��ي النوعي ب��را وبح��را يتزام��ن بالطبع مع 
الجن��ازات امليداني��ة للجي���ص اليمني واللجان ال�س��عبية على 
الر�ص، ويبدو ان الفوا�س��ل الزمنية بني ا�س��تهداف املفا�س��ل 
احليوية لاإمارات وال�سعودية بداأت تتقل�ص، متجاهلة النتقام 
ال�س��عودي والماراتي الذي ينفذ بح��ق املدنيني اليمنيني، بعد 

كل ا�ستهداف ميني ملواقع هامة للعدوان.
دللت وتداعي��ات العمليات النوعية اليمنية املتزامنة �س��د 

المارات وال�سعودية..
جدير بالذكر اي�س��ا ان هذه العمليات النوعية تتزامن اي�س��ا 
م��ع املحاولت احلثيثة لتحالف العدوان، وخا�س��ة المارات، 
لل�س��يطرة عل��ى مدين��ة احلديدة، والتي ف�س��لت حت��ى الآن يف 

حتقيق اهدافها.
اإن��كار الإمارات للهجم��ات اليمنية والذي يه��دف اإلى طماأنة 
امل�س��تثمرين الأجان��ب يف الإمارات وخا�س��ة يف دب��ي، ل ميكن 
ان ي��دوم طوي��ا، لن اليمنيني �سيوا�س��لون عملياتهم النوعية 
حتى يتوقف حتالف العدوان ال�س��عودي الماراتي عن ق�س��ف 

ال�سعب اليمني العزل وقتل البرياء

الحقيقة /علي الدرواني

رمب��ا ل يكون غريب��ا ان يخو�ص حتال��ف من اأكرث 
م��ن ع�س��ر دول ومدع��وم م��ن ق��وى عاملي��ة ودولي��ة 
على راأ�س��ها الوليات املتحدة المريكي��ة وبريطانيا 
وفرن�س��ا، اإلى جان��ب الكيان ال�س��هيوين، لي�ص غريبا 
ان تخو���ص حربه��ا خ��ارج ارا�س��يها، ل �س��يما انها 
متتلك احدث �س��اح جو عرفته الب�س��رية، اإل اأن هذا 
اي�سا ميثل ميزة منقو�س��ة، لن التحالف مل ي�ستطع 
ان يخو���ص ه��ذه احل��رب ال م��ن خال �س��اح اجلو 
كا�س��فا �س��عفا وه�سا�س��ة كب��رية يف قوات��ه الربي��ة، 
التي ا�س��تعا�ص عنه��ا بتجنيد املرتزقة م��ن كل مكان 
من اليمن وال�س��ودان وال�س��نغال اإل��ى جانب "الباك 
ووت��ر"، م�س��تخدما عنا�س��ر "القاع��دة" و"داع�ص" 

واجلماعات التكفريية.
ال��دول  يف احل��روب احلديث��ة خا�س��ت كربي��ات 
حروبها خارج اأرا�سيها با�س��تخدام جنودها، متبعة 
�سيا�س��ة نق��ل احلرب اإل��ى اأر�ص الع��دو، يعيدنا ذلك 
اإلى بديات القرن الع�س��رين، حيث ان�سمت الوليات 
اإل��ى دول احللف��اء يف احل��رب  املتح��دة المريكي��ة 
العاملي��ة الأول��ى واأعلنت احلرب عل��ى اأملانيا اأواخر 
الع��ام 1914، ويف احل��رب العاملي��ة الثاني��ة كان��ت 
اأمري��كا طرف��ا اأ�سا�س��يا يف احل��رب حني ا�س��تخدمت 
ال�س��اح الن��ووي لأول م��رة �س��د الياب��ان ودم��رت 
هريو�س��يما وناغازاك��ي، ول نذه��ب بعي��دا يف عم��ق 
التاري��خ ف��ا ت��زال ماث��ا اأمامن��ا م��ا راأين��اه يف غزو 
واحت��ال افغان�س��تان والع��راق م��ن قب��ل الولي��ات 

املتحدة وحلفائها.

يف العدوان على اليمن �سعت ال�سعودية وحلفاوؤها 
جاهدة اإلى اإبقاء احلرب داخل اليمن، اإل اأن القيادة 
اليمني��ة فاج��اأت الع��امل، ونقل��ت احلرب اإل��ى عمق 

العدو برا وبحرا وجوا.
يف العمليات الربي��ة توجهت وحدات من جماهدي 
اجلي�ص واللجان ال�س��عبية نحو احلدود ال�سعودية، 
متحدي��ن الرت�س��انة الع�س��كرية الدفاعي��ة املتطورة 
للعدو، ومت ك�سر اخلطوط الدفاعية الولى، وتدمري 
كل مواقعها الع�سكرية على امتداد ال�سريط احلدودي 
يف ال�س��هور الولى للعدوان، المر الذي �سهل لقوات 
اجلي���ص اليمن��ي واللجان ال�س��عبية ال�س��يطرة على 

م�ساحات وا�سعة يف عمق جنران وجيزان وع�سري.
القوة ال�س��اروخية اأي�س��ا، �س��اهمت ب�س��كل فعال 
يف نق��ل ك��رة الله��ب اإلى عم��ق ال�س��عودية، وموؤخرا 

حتدث وزير اخلارجية ال�سعودي عن 199 �ساروخا 
بال�ستيا اأطلقت على ال�سعودية، اأكرث هذه ال�سواريخ 
كانت ت�ستهدف املواقع الع�سكرية وال�سرتاتيجية يف 
جيزان وع�سري، فيما و�سلت اأعداد منها اإلى الريا�ص 

وينبع والطائف وغريها.
�س��اح اجلو امل�س��ري قام بعدة علميات مت�س��اعدة 
و�س��ركة  الإقليم��ي،  اأبه��ا  مط��ار  با�س��تهداف  ب��داأت 
اأرامك��و يف جي��زان، بطائ��رة قا�س��ف 1،  ث��م انتق��ل 
ليق�سف عا�سمة قرن ال�سيطان بطائرة �سماد2، التي 

ا�ستهدفت خزانات اأرامكو يف الريا�ص.
وم��ع تنام��ي العملي��ات اجلوية للطريان امل�س��ري، 
انطلق��ت طائ��رات ال�س��ماد 3 لتق�س��ف يف الم��ارات 
متجاوزة م�س��افات ت�س��ل اكرث م��ن 1200 كم، لتنفذ 
ث��اث عمليات نوعية، على مط��ارات ابو ظبي ودبي، 

اخرها اليوم.
الي��وم اأي�س��ا ويف اإطار نقل املعرك��ة اإلى اأر�ص 
العدو، نفذت قوات البحرية والدفاع ال�س��احلي، 
عملي��ة نوعي��ة جدي��دة يف عم��ق الع��دو، حي��ث 
نوعي��ة  عملي��ة  متخ�س�س��ة  وح��دة  ا�س��تهدفت 
احل��دود  حر���ص  ل��زوارق  جتمع��ا  ا�س��تهدفت 
ال�س��عودي داخل ميناء جيزان، واأكدت م�س��ادر 
ع�س��كرية اأن العدو تكبد خ�سائر كبرية واحرتاق 
ع��دد من الزوارق البحرية اإثر الهجوم البحري.. 
التط��ور  يف  وامل�س��تمرة  النوعي��ة  العملي��ات 
والت�س��اعد،  ب��را وبح��را وج��وا، والت��ي تنفذها 
الوح��دات املختلف��ة للجي���ص واللجان ال�س��عبية 
، توؤك��د اأن عام��ل الزم��ن وط��ول اأم��د الع��دوان، 
يزي��د من ت�س��اعف الق��درات الع�س��كرية اليمنية 
وتطوريها وتناميها، المر الذي �سيمثل املزيد من 
املخاطر التي �س��تتعر�ص له��ا دول العدوان امنيا 
واقت�ساديا، ولن ت�ستطيع حتمل نتائجها واطراد 

عملياتها، والقادم اأعظم.

دالالت وتداعيات العمليات النوعية اليمنية املتزامنة ضد اإلمارات والسعودية..

الـــــعـــــدو إلـــــــــى أرض  نـــــقـــــل املـــــعـــــركـــــة  الــــــيــــــمــــــن..  الـــــــــعـــــــــدوان عـــــلـــــى 
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الإم��ام زيد كما يقول قائد الثورة ال�س��يد 
عبد امللك بدر الدين احلوثي:

بقوله   - املتعاقبة  الأجيال  لكل  " �س��ّطر 
بدم��ه  والعط��اء،  بت�س��حيته  والفع��ل، 
وبروح��ه ومبوقف��ه - �س��ّطر لاأم��ة در�س��اً 
ويف  الإب��اء  ويف  املج��د  يف  ومهم��اً  عظيم��اً 
�ة  العزة ويف احلرية.. در�س��اً حتتاجه الأَُمّ
لت�س��تفيَد من��ه روح��اً وعزم��اً وب�س��ريًة يف 
مواجه��ة التحديات والأخط��ار يف مواجهة 
قوى ال�س��ر والإْج��َرام والطغي��ان اإلى يوم 

القيامة".
ومل تك��ن ثورة الإمام زيد �س��د الطغيان 
الأموي منف�س��لة عن ما �س��بقها من ماحم 
ثوري��ة من��ذ عهد ر�س��ول اهلل )�س��لوات اهلل 
علي��ه( م��رورًا بقت��ال الإم��ام عل��ي )علي��ه 
ال�سام( للناكثني والقا�س��طني و�سوًل اإلى 
رها الإمام احل�سني  ملحمة كرباء التي �سَطّ

)عليه ال�سام( �سد الطغيان اليزيدي.
ثائ��رة  اإ�س��امية  �سخ�س��ية  اأم��ام  اإنن��ا 
�سعدت من بيت النبوة لتعيد لاإ�سام قيمه 
ومبادئه التي طم�سها الطغيان الأموي ويف 
مقدم��ة تل��ك القي��م النهو���ص بامل�س��وؤولية 
باملع��روف  والأم��ر  الطغي��ان  ومواجه��ة 
والنهي عن املنكر، نعود اإلى الإمام زيد من 
واقع ل يتخل��ف عن الواقع الذي خرج فيه 
الإمام زيد ثائ��رًا  ))نحن بطبيعة الظروف 
التي تواجه فيها الأمة التحديات واملخاطر 
الكربى وتعاين فيها الأمة من مظامل كبرية 
وتعاين اأي�س��ا من ا�س��تهداف غري م�س��بوق 
يف تاريخه��ا م��ن جانب الطغي��ان الأمريكي 
اأبن��اء  م��ن  اأدوات��ه  ومع��ه  والإ�س��رائيلي 
الأمة، نع��ود اإلى التاريخ ل�س��تلهام العرب 
وا�س��تلهام الدرو�ص وال�س��تفادة من كل ما 
يف ه��ذا التاري��خ، وم��ن كل ما قدم��ه اأولئك 
الرم��وز العظم��اء والهداة الأب��رار، بكل ما 
يقدمون��ه لنا من درو�ص  وع��رب واأثر عظيم 
يف اأنف�س��نا ويف واقعنا العملي والنف�س��ي(( 
]ال�س��يد عبد املك � ذكرى ا�ست�سهاد الإمام 

زيد 1439ه�[.

اإلمام زيد يعلن التعبئة العامة 
ويستنهض األمة

عندما ا�ست�سعر الإمام زيد )عليه ال�سام( 
خط��ورة ذل��ك الواق��ع ال��ذي و�س��لت اإليه 
الأمة من انت�س��ار الظلم والف�ساد والطغيان 
واأ�س��بحت الأمة خانعة ذليلة وجد نف�س��ه 
الأم��ة  واق��ع  لإ�س��اح  للتح��رك  م�س��طرًا 

واإعادتها اإلى م�سارها ال�سحيح، الإمام زيد 
)عليه ال�س��ام( حترك كما يقول ال�سيد عبد 
املك ))من خال القراآن الكرمي يواجه بنور 
اهلل باحل��ق يف ه��ذا الكتاب يواج��ه الباطل 
ويواجه ال�س��ال، يوج��ه الأفكار املنحرفة 
امل�س��لة التي باتت لكثري من طوائف الأمة 
فكرًا وعقائد ومبادئ تعتمد عليها وت�س��ري 
يف ظلماته��ا، ب��داأ يواجه ال�س��ال ويتحرك 
لأحي��اء الروحي��ة الإميانية وال�ست�س��عار 
للم�س��ئولية يف الأم��ة م��ن جدي��د وحت��رك 
م��ن قطر اإلى قط��ر وذهب حتى اإلى ال�س��ام 
و�س��دع بكلم��ة احل��ق يف وج��ه ال�س��لطان 

اجلائر ..الإمام زيد وقف وح�سر عدة 
جل�سات وهو ين�س��ح ويذكر ويتحدث 
ويطال��ب بتغي��ري الواقع وال�سيا�س��ات 
الظاملة واملف�س��دة والإجرامية يف واقع 

الأم��ة هو القائل ) واهلل ما يدعني كتاب اهلل 
اأن اأ�س��كت ، واهلل م��ا يدعن��ي كت��اب اهلل اأن 

اأكف يدي ( 
حت��رك ب��كل �س��موخ ب��كل ثب��ات بع��زة 

الإمي��ان عل��ى خط��ى الأنبي��اء عليه��م 
ال�س��ام ل تاأخ��ذه يف اهلل لوم��ة لئ��م، 

ل يب��ايل بلوم الائم��ني ول بجربوت 
الطاغ��ني  بطغي��ان  ول  الظامل��ني 
وامل�س��تبدين، حترك ل يخ�س��ى اإل 
اهلل وحترك م�س��تعيناً باهلل وحترك 
وه��و ي�ست�س��عر امل�س��ئولية الت��ي 
توج��ب عليه اأن يقول احلق واأن ل 
يخ�س��ع ويتاأثر بالواقع العام الذي 

ل ميث��ل اأ�س��الة الإ�س��ام ول نه��ج 
اهلل(( ]خطاب ذكرى ا�ست�سهاد الإمام 

زيد 1434ه�[
الأقط��ار  اإل��ى  ر�س��له  اأر�س��ل  ولق��د 

اجله��اد  عل��ى  النا���ص  حل��ث  الإ�س��امية 
والتعبئ��ة العامة �س��د الطغي��ان الأموي 

كما وزع ر�س��الة مهمة عل��ى علماء الأمة 
و�س��وًل ال��ى الت�س��حية بنف�س��ه يف 
�س��بيل اهلل و�س��بيل اإ�س��اح واق��ع 

اأم��ة ج��دة ومواجه��ة الطغيان 
واجلربوت.

اإلمام زيد يكشف 
عن منابع اجلور 

والفساد
ال��ذي  الواق��ع  كان 
ذل��ك  يف  الأم��ة  تعي�س��ه 

الوق��ت الذي نه���ص في��ه الأمام زي��د )عليه 
ال�س��ام( �س��كل واحدًا م��ن اأك��رب التحديات 
الت��ي واجهه��ا الإم��ام زي��د )عليه ال�س��ام( 
وكان �سبباً يف خ�سارة الأمة علماً من اأعامها 
وبط��ًا من اأبط��ال الإ�س��ام وحلي��ٌف للقراآن 
الك��رمي وعن ذلك الواقع يتحدث ال�س��يد عبد 
امللك: ))واقٌع قائٌم على اخل�سوع واخلنوع 
وال�ست�س��ام ل احد ي�سدع باحلق ول احد 
يتكلم ول اأحد يعار�ص يعمل الولة الأمويون 

امل�ستبد حت��ت قي��ادة امللك  الأموي 
ي�س��اءون  ، م��ا  ويفعل��ون 
ال�س��مت اجلمي��ع غ��ارٌق  يف 

وال��كل يعي�س��ون حال��ة ال�ست�س��ام لاأم��ر 
الواق��ع كلم��ا اأقدم عليه بنو اأمي��ة يف دولتهم 
الت��ي �س��يطرت على الع��امل الإ�س��امي بكله 
واأ�س��بح له��م جي���س ق��وي واأ�س��بح لديهم 
اإمكانيات مادية هائلة ي�سخرونها فيما يثبت 
دعائ��م ملكه��م و�س��يطرتهم على الأم��ة كلما 
فعلوا �س��يئاً كلما نق�س��وه من عرى الإ�سام 
وكلما طم�سوه من معامل الإ�سام((. ]ذكرى 

ا�ست�سهاد المام زيد1434ه�[.
ولق��د وج��ه الإم��ام زي��د )علي��ه ال�س��ام( 
ر�سالة اإلى علماء الأمة يدعوهم فيها للجهاد 
يف �س��بيل اهلل ون�س��رته وم��ن هذه الر�س��الة 
امل�س��هورة ن�س��تطيع ت�س��خي�ص ذلك الواقع 
املرير ال��ذي خرج فيه الإم��ام زيد حيث اأكد 
)عليه ال�سام( اإن منبَع الظلم ومنبع اجلور 
ومنب��ع الف�س��اد ومنب��َع الطغيان ه��م فئتان 

حكام و�ساطني اجلور وعلماء ال�سوء.

اإلمام زيد يؤصل حلركة اجلهاد والثورة 
الإ�سام هو منظومة من القيم واملبادئ 
التي ل تنف�س��ل، والإمام زيد ينتمي اإلى 
اخلط الإ�س��امي النبوي، اإلى الثقلني 
والع��رتة النبوي��ة الطاه��رة ولكنه 
الث��ورة  حرك��ة  لتاأ�س��يل  �س��عى 
داخ��ل  الطغي��ان  �س��د  واجله��اد 
الو�سط ال�س��يعي وبالتايل ما ميز 
الزيدي��ة ه��و تبنيه��ا ملب��داأ الأمر 
باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر 
والث��ورة  اخل��روج  و�س��رورة 
عل��ى الظامل��ني يق��ول ال�س��يد عبد 
املل��ك: ))النتماء للزيدي��ة النتماء 
الثقايف والفكري هو انتماء اإلى الثقلني  
الق��راآن واأع��ام الهدى من الع��رتة ، لكن 
كان النتماء اإلى الإمام زيد عليه ال�سام 
كعامة فارقة داخل الو�س��ط ال�س��يعي 
لتاأ�سيل حالة اجلهاد والثورة والقيام 
بامل�س��وؤولية عل��ى اأ�س��ا�ص اأن��ه 
احلقيقي��ة  الأ�س��الة  ميث��ل 
اخل��ط  ال�س��حيح  للخ��ط 
املرتب��ط بالق��راآن الك��رمي...
والنتماء اإليه انتماء عملي 
، انتم��اء فعل��ي ، انتم��اء 
ثوري ، انتم��اء جهادي 
، لأنه كان رمزًا يدلل 
اخلط  حقيق��ة  عل��ى 
الأ�س��يل  املمت��د 
خ��ط الق��راآن الكرمي 
البي��ت  اأه��ل  وخ��ط 

عليه��م ال�س��ام على خطى جده احل�س��ني 
علي��ه ال�س��ام ]ذك��رى ا�ست�س��هاد الم��ام 

زيد1434ه�[.

ثورة اإلمام زيد تأثير يتجدد 
وحضور ال ينقطع

لقد مثلت ثورة الإمام زيد )عليه ال�سام( 
مدر�س��ة متكامل��ة ل��كل الأح��رار والثائرين 
ع��رب التاري��خ الإ�س��امي واإل��ى الي��وم ول 
ي��زال تاأثريها يتجدد وح�س��ورها ل ينقطع 
بفع��ل طبيع��ة الواق��ع الذي ثار في��ه الإمام 
زيد ب��ن علي )علي��ه ال�س��ام( وكذلك بحكم 
موق��ع الإم��ام زيد نف�س��ه ومكانت��ه الكبرية 
يف الإ�س��ام وم��ا ج�س��دته من قي��م ومبادئ 
واأهداف ا�ستمرت تتكرر وتتجدد عرب الزمن 
حيث ث��ار من بعده ابنه يحي��ى بن زيد تلى 
ذلك ثورة الإم��ام حممد بن عبد اهلل )النف�ص 
الزكية( وثورة الإم��ام الهادي وخط طويل 
واجه��ت  الت��ي  الإ�س��امية  الث��ورات  م��ن 
الطغيان والف�س��اد وكان من اأهدافها اإ�ساح 
واق��ع الأم��ة ون�س��ر قي��م ومبادئ الإ�س��ام 

واأحياء القراآن الكرمي يف اأو�ساط الأمة..
وما نح��ن يف مواجهة الطغيان املعا�س��ر 
املتمثل يف اأمري��كا واأدواتها اإل امتداد لتلك 
الث��ورة املباركة التي اأطلقها الإمام زيد بن 
عل��ي )عليه ال�س��ام( ن�س��تلهم منها درو�ص 
الثبات وال�س��جاعة والت�سحية والنطاقة 
ال�س��ادقة م��ع اهلل ويف �س��بيل اهلل والعطاء 

بدون حدود.

حنن امتداد لذلك اخلط الثوري
يقول ال�س��يد عب��د امللك )حفظ��ه اهلل ( يف 
خت��ام خطاب��ه مبنا�س��بة ذكرى ا�ست�س��هاد 
الإمام زيد بن علي )عليه ال�سام( 1435ه�:
))ونحُن اأيها الأخ��وة الأعزاء يف اخلتام 
نق��وُل ل�س��عبنا ولأمتن��ا: اإننا يف م�س��ريتنا 
القراآنية، وانطاًقا من م�سروع زيد بن علي 
)عليهما ال�سام( وثورته التي كانت امتداًدا 
لث��ورة ج��ّده احل�س��ني )علي��ه ال�س��ام( يف 
درِب جّدِه امل�سطفى حممد )�سلى اهلل عليه 
وعلى اآله و�س��لم( وبتوفيق اهلل، والعتماد 
عليه، والتوكل عليه، �سنوا�س��ل امل�سوار؛ 
�س��عًيا لإقام��ة الع��دل، وعمًا لدف��ع الظلم، 
ووقوًف��ا بوج��ه اجلائري��ن وامل�س��تكربين، 
واثقني من اهلل بالن�س��ر، ُوح�سن العاقبة.. 

والعاقبُة للمتقني ((

ثورة اإلمام الشهيد زيد بن علي )عليه السالم(

 صادق البهكلي 
مت��ر الذكري�ت وتتجدد الدرو�ش ونعي�ش مرة اأخرى مع م�أ�س�ة كربالئية ث�نية 
تتمثل يف خ�س�رة الأمة ل�سخ�سية قراآنية ث�ئرة ورمزاً عظيم� من رموز الأمة هو 
الإم���م ال�سهيد زيد بن عل��ي )�سالم اهلل عليهم�( حليف الق��راآن والث�ئر يف وجه 

الطغي�ن، ومدر�سة احلرية ومعلم الأحرار.

وت�أت��ي ذكرى ا�ست�سه���د الإم�م زيد بن عل��ي )عليهم� ال�س��الم( وال�سعب اليمني 
يعي���ش واقعً� ثوريً� يقدم فيه دور�سً� ملحمي��ة ل تختلف عن املالحم الإ�سالمية 
الكربى الت��ي �سطره� عظم�ء الإ�سالم ورموزه على امتداد الت�ريخ الإ�سالمي من 
وقع��ة بدرالكربى اإلى مالح��م ال�س�حل الغربي ومن ذل��ك الت�ريخ ومن مدر�سة 
الث��ورة املحمدي��ة التي تتلم��ذ فيه� الإم���م زيد )علي��ه ال�سالم( ي�ستم��د �سعبن� 

اليمني �سموده وا�ستب�س�له وثب�ته يف مواجهة الطغي�ن الأمريكي ال�سعودي.

تأصيل حلركة الثورة واجلهـاد في وجه الطغـيـان واالستكــبار
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األبريـاء  بحـق  املجـازر  ارتـكاب  يواصـل   : العـدوان  طيـران 
وممتلكاتهم .. ومؤسسـة االتصاالت تكشف عن حجم خسائرها   

خال �س��اعات  يوم الأحد املوافق 30/ �س��بتمرب �سن طريان 
الع��دوان الأمريكي ال�س��عودي �سل�س��لة غارات عل��ى حمافظة 
�س��عدة وجنران ، فيما ا�س��تهدف ق�س��ف �س��اروخي ومدفعي 

ونريان املرتزقة القرى والأحياء ال�سكنية.
حيث �س��ن طريان العدوان يف حمافظة �س��عدة غارتني على 
من��ازل وممتل��كات املواطن��ني يف منطقة طخي��ة مبديرية جمز 

وغارة على منطقة البقع .
كما �س��ن �س��بع غ��ارات عل��ى مديرية �س��دا احلدودي��ة منها 
غارتني على الطريق العام ، وا�س��تهدف بغارتني منزل مواطن 
مبنطقة الرماديات وبغارة مزارع املواطنني مبنطقة بني ذهل 

مبديرية الظاهر ما اأدى اإلى اأ�سرار يف املمتلكات .
ي�س��ار اإلى اأن ق�سفاً �س��اروخياً ومدفعياً ا�ستهدف قرى اآهلة 
بال�سكان يف مديريتي �سدا و رازح ، و منازل ومزارع املواطنني 

يف مديرية منبه .
واإ�س��ابة ام��راأة بج��روح بالغ��ة ج��راء ا�س��تهداف مرتزق��ة 
الع��دوان بالر�سا�س��ات الأحي��اء ال�س��كنية يف مديري��ة املت��ون 

مبحافظة اجلوف .
يذكر اأن الطريان املعادي �س��ن غارتني على موقع الطلعة يف 

جنران .
■ ■ ■

ويف يوم الأنثيني �س��ن طريان العدوان الأمريكي ال�س��عودي 
36 غ��ارة عل��ى حمافظ��ات حج��ة ، �س��عدة واجل��وف واأدت 
اإلى ا�ست�س��هاد مواطن واإ�س��ابة ثاثة اآخري��ن وتدمري املنازل 

واملمتلكات.
فق��د ا�ست�س��هد مواطن واأ�س��يب ثاث��ة اآخرون بغ��ارة على 
�س��يارة مواط��ن يف مديرية عب�ص مبحافظة حجة ، وا�س��تهدف 
الطريان بغارة مدخل �سوق اخلمي�ص مبديرية م�ستباء ، و �سن 

13 غارة على مديريتي حر�ص و ميدي .
يذكر اأن الطريان �س��ن يف حمافظة �س��عدة �سبع غارات على 
منطقة ال�س��رار وغارة على منطقة ولد م�سعود مبديرية �سحار 

و غارتني على منطقة املاحيط مبديرية الظاهر .
وتعر�س��ت مديرية �س��دا لثاث غارات وق�س��ف �س��اروخي 
ومدفعي ا�ستهدف قرى اآهلة بال�سكان ، كما �سن الطريان خم�ص 
غ��ارات على ممتلكات املواطن��ني يف منطقتي اآل مغرم واآل قراد 

وغارتني على ج�سر الرقة ومنزل يف اآل الزماح مبديرية باقم .
ي�س��ار  اإل��ى اأن طريان العدوان �س��ن غارة عل��ى منطقة حام 

مبديرية املتون يف حمافظة اجلوف .
■ ■ ■

ويف يوم الثاثاء ا�ست�سهدت اأ�سرة مكونة من ثاثة اأ�سخا�ص 
بغارات لطريان العدوان الأمريكي ال�س��عودي ، فيما ا�ستهدف 
ق�سف �ساروخي ومدفعي قرى �سكنية يف املديريات احلدودية 

.
حيث �س��ن طريان العدوان غارة على اأ�سرة مواطن نازح يف 
منطق��ة احلمراء مبديرية م�س��تباأ مبحافظة حجة م��ا اأدى اإلى 

ا�ست�سهاد الأب وزوجته وابنتهما الوحيدة .
و�سن الطريان غارة على مديرية حريان باملحافظة نف�سها.

ففي حمافظة حجة، ا�ست�سهد املواطن النازح حممد حجوري 
وزوجته وابنته البلغة من العمر ت�سع �سنوات، جراء ا�ستهدف 
طريان العدوان ملنزلهم يف منطقة احلمراء مبديرية م�س��تباأ، ما 

اأدى اإلى تدمري املنزل وبع�ص املنازل املجاورة.
ويف حمافظ��ة �س��عدة، �س��ن ط��ريان الع��دوان غارت��ني على 
مديري��ة �س��دا، فيم��ا ا�س��تهدف الع��دوان بق�س��ف �س��اروخي 
ومدفعي قرى اآهلة بال�س��كان يف مديريات �سدا، ومنبه، ورازح، 

احلدودية.
■ ■ ■

ويف ي��وم الأربع��اء ا�س��تهدف  ط��ريان  الع��دوان الأمريك��ي 
ال�سعودي منازل ومزارع املواطنني واملناطق ال�سكنية.

فق��د اأ�س��يب مواطن��اً ج��راء ق�س��ف �س��اروخي ومدفع��ي 
�سعودي على مناطق �سكنية مبديرية منبه ، وا�ستهدف ق�سف 
�ساروخي ومدفعي مكثف منازل ومزارع املواطنني يف مديرية 

باقم مبحافظة �سعدة .
اإلى ذلك دمر اأن طريان العدوان بغارتني �ساحنة على اخلط 

العام يف منطقة بني ح�سن مبديرية عب�ص حمافظة حجة .
■ ■ ■

ويف ي��وم اخلمي���ص �س��ن ط��ريان الع��دوان ال�س��عودي 
الأمريك��ي ع��دة غ��ارات جوي��ة ا�س��تهدف اأحي��اء �س��كنية 
وممتلكات املدنيني ونتج عنها ا�ست�سهاد عدد من املواطنني.
فف��ي احلدي��دة ا�س��تهدف ط��ريان الع��دوان من��زل اأحد 
امل�س��ائخ يف منطق��ة 7يولي��و مبديري��ة احل��ايل، اأدت اإل��ى 

�سقوط عدد من ال�سحايا.
ويف �سعدة �سن طريان العدوان عدة غارات على منطقة 
اجلعمل��ة يف مديري��ة جمز فيما ظ��ل التحليق م�س��تمر، كما 
تعر�س��ت منازل ومزارع املواطنني يف مديرية باقم �س��مال 

جمز اإلى ق�سف �ساروخي ومدفعي �سعودي مكثف.
كم��ا ق�س��فت مدفعية الع��دوان بع�س��رات ال�س��واريخ 
غم��ر  مبديري��ة  الغ��ور  منطق��ة  املدفعي��ة  والقذائ��ف 
احلدودية، ومنازل املواطنني ومزارعهم يف مديرية �س��دا 
التي تعر�س��ت اأي�س��ا لغارة، وكا الق�سفني خلف اأ�سرار 
بالغ��ة، بالإ�س��افة اإل��ى ج��رح مواط��ن يف الق�س��ف الذي 

ا�ستهدف منبه.
ويف �س��نعاء، �سن طريان العدوان 6 على منطقة جربان 
يف مديرية �س��نحان وغارة على مع�س��كر احلفا وغارة على 

جبل النهدين.

غار�ت همجية، ت�شنها طائر�ت حربية لتحالف دويل ع�شرية تتزعمها �أمريكا وتنفذها 
دول تدعي �أنها عربية �إ�شالمية، و�شحاياها من �شعب �ل�شالة و�لهوية �لإميانية.

ما �شبق تلخي�ص ملا يحدث يف �ليمن من جمازر وح�شية من قبل �لعدو�ن �لأمريكي �ل�شعودي 
�مل�شتم��ر من��ذ ما يقارب �لأربع �شنو�ت، وهو يفتك باأبن��اء �ل�شعب �ليمني دون ��شتثناء عرب 
غار�ته �له�شتريية و�لتي ت�شببت يف �شقوط ع�شر�ت �الآالف من �ل�شهد�ء و�جلرحى �أغلبهم 
ن�شاء و�أطفال، وتدمري ممنهج للبنية �لتحتية و�خلدمية و�القت�شاد �لوطني فار�شا ح�شار� 

بريا وبحريا وجويا.
كل ذل��ك خدم��ة للم�ش��روع �الأمريكي يف �ملنطق��ة �لعربية وخ�شو�شا �ليم��ن ملا متتلكه من 
مقوم��ات وثرو�ت مكن��وزة و�شو�حل وممر�ت بحري��ة ��شرت�تيجية، كل ه��ذ� �الإجر�م يتم 

بتو�طوؤ دويل و�أممي.
وم��ن ب��اب �حل�شر و�لتوثيق حتي ال نن�شى �لدماء �لت��ي ت�شفك يوميا، م�شتفزة لكل رجال 

و�أحر�ر �لوطن وحافزة للمجاهدين يف �جلبهات للنيل من �الأعد�ء ون�شرة �مل�شت�شعفني. 

جرائم العدوان

املؤسسة العامة لالتصاالت تكشف عن خسائرها جراء العدوان
بلغت خ�س��ائر املوؤ�س�س��ة العام��ة لات�س��الت منذ بدء 
العدوان وحتى نهاية العام املا�سي 603 مايني و 58 األفا 
و 89 دولر.. واأو�س��ح تقرير �سادر عن املوؤ�س�سة �سادر 
عنه��ا منه باأن 346 موقعا �س��ملت مباين واأبراج وحمطات 
وجتهيزات ال�س��نرتالت والإنرتنت وال�س��بكة النحا�سية 
والقوى والتكييف والت�س��الت الريفية ت�س��ررت ب�سكل 
كلي وجزئ��ي جراء ال�س��ربات اجلوية للع��دوان واأعمال 

التخريب والنهب وال�سرقة.
واأو�س��ح التقري��ر باأن الأ�س��رار املادية �س��ملت اأي�س��اً 
العدي��د من الأب��راج والتجهي��زات وال�س��بكات يف املواقع 

امل�سرتكة مع �سركة مين موبايل.
وتطرق الى نفقات ال�سيانة واإ�ساح املواقع املت�سررة 
يف خمتل��ف املحافظ��ات والتي بلغت مليون��ني و 178 األفا 
و 580 دولر، مبين��اً اأن فاق��د اإي��رادات الهات��ف الثاب��ت، 
والإنرتنت ADSL ، واإيرادات اإيجارات قنوات، وفاقد 
خدمة اإيجار م�س��احات وهوائيات وقنوات واإيجار طاقة 

 ، IP/IMPL كهربائية موؤجرة وتكلفة انقطاع خدمات
وخدمة ا�ست�س��افة املواقع، والواي ماك�ص بلغت جميعها 

250 مليوناً و 610 الآف و 378 دولر .
ولف��ت اإل��ى جه��ود قي��ادة وك��وادر املوؤ�س�س��ة يف اأداء 
مهامهم من اجل ا�ستمرار خدمات الإي�سال دون انقطاع يف 
ظل الظروف ال�سعبة التي مير بها الوطن جراء العدوان 

واحل�سار.
واأك��د التقري��ر اأن م��ن اأه��م ال�س��عوبات الت��ي تواج��ه 
الق��وى  املوؤ�س�س��ة ا�س��تمرار عم��ل وت�س��غيل جتهي��زات 
 – )املول��دات  اخل�س��و�ص  وج��ه  وعل��ى  والتكيي��ف 
البطاري��ات( على م��دى 24 �س��اعة نظرا لانع��دام الكلي 

للكهرباء العمومية ما ينذر بتوقف خدمات املوؤ�س�سة.
واأ�س��ار التقرير اإلى ع��دم قدرة الفرق الفنية الو�س��ول 
اإل��ى بع���ص املواقع املت�س��ررة للقيام بعمليات ال�س��يانة 
والتاأهي��ل مما اأدى اإلى ا�س��تمرار خروج تل��ك املواقع عن 

اخلدمة.



عسير
صواريخ زلزال تواصل دك جتمعات ومواقع 

اجليش السعودي ومرتزقته في عسير
ا�س��تهدفت �س��اروخية اجلي�ص واللجان ال�س��عبية الأربعاء، جتمعات ملرتزقة 

اجلي�ص ال�سعودي يف ع�سري.
واأفاد م�س��در ع�سكري اأن �س��اروخية اجلي�ص واللجان اأطلقت 4 �سواريخ من 

نوع "زلزال1" حملي ال�س��نع على جتمعات مرتزقة اجلي�ص ال�سعودي يف منفذ 
عل��ب وغرب جمازة.. كما اأف�س��ل اأبط��ال اجلي�ص واللجان ال�س��عبية 3 زحوف 

ملرتزق��ة اجلي�ص ال�س��عودي على جمازة وغربها مب�س��اركة الط��ريان املعادي 
وكبدوهم خ�س��ائر فادحة.. واأكد م�س��در ع�س��كري: اأن الزحوف الفا�س��لة على 

جم��ازة وغربه��ا ترافقت مع 8 غارات ومت�س��يط لاأبات�س��ي وحتلي��ق للطريان 
التج�س�س��ي.. واأكد امل�سدر �س��قوط قتلى وجرحى يف �سفوف املرتزقة وتدمري 

عت��اد حربي خال انك�س��ار زحوف املرتزقة.. وذكر امل�س��در اأن اأبطال اجلي�ص 
واللج��ان نفذوا عمليات اقتحام لعدد من مواقع مرتزقة اجلي�ص ال�س��عودي يف 

جمازة عقب حماولت زحف املرتزقة واوقعوا اأعداد منهم بني قتيل وجريح
وا�س��تهدف جماه��دو اجلي���ص واللج��ان يف وقت �س��ابق، بق�س��ف �س��اروخي 

ومدفعي جتمعات مرتزقة اجلي�ص ال�س��عودي يف منفذ علب وجمازة وكبدوهم 
خ�سائر فادحة.

تعز
ضربات قاتلة لسالح اإلسناد املدفعي وعملية هجومية 

تباغت املنافقني في مفرق الوازعية
قال م�س��در ع�س��كري تابع للجي�ص واللجان ال�سعبية اأن �ساح ال�سناد املدفعي 

�س��ن �سربات قاتلة على جتمعات املنافقني يف جبهة ال�سلو واأكد مقتل واأ�سيب 
عدد من املنافقني بق�سف مدفعي ا�ستهدف جتمعاتهم يف منطقة امل�سابي بجبهة 

ال�س��لو بتعز.. كما متكن اأبطالن��ا من اإعطاب اآلية ع�س��كرية للمنافقني يف جبهة 
كاب��ة من قب��ل وحدة القنا�س��ة.. ويف وقت لحق نفذ اأبط��ال اجلي�ص واللجان 

ال�س��عبية عملية نوعية مباغتة على مواقع املنافق��ني من جهة املفرق مبديرية 
الوازعي��ة بتعز.. واأكد م�س��در ع�س��كري اأن اأبطالنا باغت��وا املنافقني يف مفرق 

الوازعية ونكلوا بهم  ما اأدى اإلى �سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم،

الجوف
متكن مجاهدو اجليش واللجان الشعبية 

من تدمير طقم للمنافقني في اجلوف..
واأكد م�س��در ع�سكري: اأن وحدة الهند�س��ة التابعة للجي�ص واللجان متكنت 

بع��ون اهلل من تدمري طقم وم�س��رع وجرح من عل��ى متنه من منافقني بعبوة 
نا�س��فة يف �س��فر احلنايا بح��ام مديرية املت��ون.. كما اأغار جماه��دو اجلي�ص 

واللجان ال�س��عبية عل��ى مواقع املنافق��ني يف جبهة ال�س��اقية مبديرية الغيل 
وتفجري عبوة نا�سفة بهم يف اجلبهة ذاتها وم�سرع واإ�سابة اأعداد منهم.

جحيم الساحل الغربي تستعر على قوى الغزو .. عمليات هجومية وكمائن ناسفة وضربات بالستية واستبسال منقطع النظير

الأَْع���َل���ْوَن ن���ُت���ُم  َواأَ ���َزُن���وا  َتْ َوَل  َت��ِه��ُن��وا  {َوَل  تعالى:  قال 
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على �سواحل بالدن��� ويف خمتلف اجلبه�ت اأ�سبح 
العدو يلفظ اأنف��سه الأخ��رة اأم�م اأقدام بوا�سل 
م��ن  اأع��وام   4 ال�سعبي��ة بع��د  اجلي���ش واللج���ن 

املك�برة واملغ�مرة غر حم�سوبة العواقب واإلى 
م�ستنق��ع جهنم��ي ب��ال نه�ي��ة لقع��ره رمت 

اأمريك� اأدواته� يف املنطقة لرتكيع ال�سعب 
عوائ��د  م��ن  اقت�س�ده���  ولرف��د  اليمن��ي 
احل��رب ولي�سه��ل له��� حلب خزائ��ن قوى 

الع��دوان الإجرامي واإل��ى م�ستجدات هذا 
الأ�سبوع ك�نت عملي�ت اأبط�لن� جهنم ت�ستعر 

وقوده��� مدرع���ت الغ��زاة وجل��ود املرتزقة يف 
ال�س�حل ويف جبه�ت الداخل وفيم� وراء احلدود 
وعل��ى وق��ع النك�س���ر املري��ع والهزمي��ة املذل��ة 
والعج��ز الف��سح لقوى الغزو يف مي�دين املواجهة 
الع�سكرية جل�أت اإلى ميدان احلرب القت�س�دية 
يف حم�ولة لفر�ش مع�دلة تركيع ال�سعب اليمني 
مق�بل اأقرا�ش اخلبز ولكن �سعبً� ك�ل�سعب اليمني 
الواث��ق ب�هلل م�ل��ك خزائن ال�سم���وات والأر�ش 
ل��ن يقب��ل امل�س�وم��ة وهيه�ت من��� الذل��ة ولن�أكل 
الرتاب اأهون من ال�ست�سالم وا�ستجداء حث�لت 
الع�مل.. واإلى ب�س�ئر الن�سر خالل الأي�م امل��سية 

نقدمه� ك�لع�دة على �سفح�ت احلقيقة.

الساحل الغربي

كم��ا متكن اأبطالن��ا من املجاهدي��ن املوؤمنني امل�ستب�س��لني من 
ك�س��ر حماولت��ني زح��ف للمرتزق عل��ى مواق��ع املجاهدين يف 
منطقة اجلاح و�سقوط عدد من القتلى واجلرحى يف �سفوفهم 
وغ��رب حي���ص وم�س��رع العدي��د م��ن الغ��زاة وتفج��ري اآلية 

ع�سكرية بعبوة نا�سفة 
وم��ن جهة اأخرى اأكد م�س��در ع�س��كري بال�س��احل الغربي اأن 
اأبط��ال اجلي���ص واللج��ان ال�س��عبية ت�س��دوا لزح��ف للغزاة 
جن��وب غ��رب التحيتا و�س��قوط قتل��ى وجرحى يف �س��فوفهم 

وتدمري 5 اآليات وجرافة ع�سكرية بعبوات نا�سفة.
جحي��م ال�س��احل وقوده��ا مدرع��ات الغ��زاة وجل��ود مرتزقة 

الغزو
متكن اأبطال اجلي�ص واللجان ال�س��عبية خال الأيام املا�س��ية 
م��ن تدمري اأك��رث من 15 اآلي��ة ومدرعة يف عملي��ات متنوعة يف 
ال�س��احل الغربي حيث متك��ن اأبطالنا من تدمري 5 اآليات خال 
الت�س��دي لزح��ف يف التحيتا كم��ا دمر اأبطالن��ا 5 اآليات اأخرى 
ومدرعتني بعبوات نا�س��فة يف التحيتا وكذل��ك اإعطاب مدرعة 

واآلية بعبوتني نا�س��فتني غرب مدينة حي�ص وم�سرع واإ�سابة 
من كان عليهن.. �س��اروخ بالي�ستي ي�سرب جتمعات املرتزقة 
بال�ساحل الغربي. اأطلقت القوة ال�ساروخية للجي�ص واللجان 
ال�س��عبية، اخلمي�ص، �س��اروخا بالي�س��تيا ق�س��ري املدى على 

جتمع اآليات مرتزقة العدوان ال�سعودي الأمريكي يف ال�ساحل 
الغربي.. واأكد م�س��در ع�س��كري حتقيق اإ�سابة مبا�سرة يف 

جتمع املرتزقة اإثر ال�س��ربة البالي�س��تية، م�س��ريا اإلى اأن 
ال�سربة متت بعد عملية ر�سد دقيقة.

ال�س��عبية  واللج��ان  اجلي���ص  اأبط��ال  �س��ن 
يف  املنافق��ني  مواق��ع  عل��ى  اإغ��ارة  عملي��ة 
منطقة اجلرجور بجبهة نهم و�س��قوط قتلى 

وجرحى يف �سفوفهم، 
وكان جماه��دو اجلي���ص واللجان ال�س��عبية 
قد �س��نوا عملية اإغارة على مواقع املنافقني 
يف تب��اب النهدي��ن بنه��م مت خاله��ا التنكيل 

بالعدو و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم
جماه��دي  اأن  ع�س��كري  م�س��در  واأك��د 

اجلي�ص واللجان ال�س��عبية �س��نوا بعون اهلل 
عملي��ة هجومي��ة عل��ى مواق��ع املنافق��ني يف 

اإح��دى التب��اب يف اأط��راف هي��ان مبديرية 
�سرواح حمافظة ماأرب ما اأ�سفر عن وقوع 

قتلى وجرحى يف �سفوفهم و اإعطاب اآلية 
حممل��ة بعدد م��ن املنافق��ني يف منطقة 

املخدرة.
املجاهدي��ن  اأن  امل�س��در  واأ�س��اف 

اأف�س��لوا حماول��ة ت�س��لل ملنافق��ي 
العدوان على تبة الُرباح بجبهة 

نهم، موؤكدا م�سرع عدد منهم.

عمليات هجومية ألبطال اجليش واللجان الشعبية تنكل باملنافقني في نهم وصرواح

محرقة الساحل الغربي عمليات هجومية تالحق فلول قوى الغزو ومرتزقتهم 
بعون اهلل نفذ جماهدو اجلي�ص واللجان ال�س��عبية خال الأيام املا�سية عددًا 
م��ن العملي��ات الهجومي��ة النوعي��ة يف ال�س��احل الغربي حيث �س��ن اأبطال 
اجلي�ص واللجان ال�س��عبية عملية هجومية وا�س��عة عل��ى مواقع الغزاة 
وتركزت من 3 اجتاهات يف حي�ص وم�س��رع واإ�س��ابة الع�س��رات واأ�س��ر 
ع��دد منهم وف�س��ل طريان الع��دوان يف اإعاق��ة العملية كما �س��ن اأبطالنا 
عملي��ة هجومي��ة ثانية يوم الثاثاء املا�س��ي، ا�س��تهدفت مواقع الغزاة 
واملرتزقة يف �سوق اجلبلية يف ال�ساحل الغربي ا�ستخدمت فيها ال�سلحة 
اخلفيفة واملتو�س��طة. واكد امل�سدر اأن الهجوم اأ�سفر عن م�سرع وا�سابة 
عدد من املنافقني واإحراق طقم وال�سيطرة على مواقعهم بعد فرار من تبقى 

منهم منها.
كما وا�سل اأبطال اجلي�ص واللجان ال�سعبية عملياتهم الهجومية والنوعية حيث 

�س��نوا عملية اإغارة على مواقع املنافقني �س��مال حي�ص مت خالها اإعطاب اآليتني 
للعدو و�س��قوط قتلى وجرحى يف �س��فوفهم. كما لقي املنافق مروان الزبيدي 

رئي���ص ما ي�س��مى عمليات الل��واء ال�س��ابع عمالقة م�س��رعه بتفجري موكبه 
يف طري��ق اخلوخ��ة اإ�س��افة اإلى اإ�س��ابة قياديان م��ن املنافقني اإ�س��ابات 

خطرية اإثر تدمري اآليتهم بعبوة نا�س��فة جن��وب كيلو. ومن جهة اأخرى 
�س��قط ع�س��رات القتلى واجلرحى من مرتزقة العدوان اإثر ا�س��تهداف 

جتمعاتهم باملدفعية جنوب �سرق الدريهمي.

صمود أسطوري واستبسال عظيم في التصدي لعدة محاوالت زحف لقوى الغزو 

البيضاء

بواسل اجليش واللجان الشعبية يواصلون 
تطهير احملافظة من التكفيريني 

عملية تطهري البي�س��اء م��ن الدواع�ص والتكفرييني تتوا�س��ل على اأيدي 
اأبطال اجلي�ص واللجان ال�سعبية حيث

واأك��د م�س��در ع�س��كري اأن جماه��دي اجلي���ص واللجان ال�س��عبية نفذوا 
عملية اإغارة على مواقع تكفرييي "داع�ص" يف ه�سبة جميل بجبهة قيفة 

بالبي�ساء وم�سرع واإ�سابة عدد منهم.
وكان اأبط��ال اجلي���ص واللج��ان ال�س��عبية ق��د نف��ذوا يف وقت �س��ابق من 
بداية الأ�س��بوع املا�س��ي عملي��ات هجومية نوعية وطه��روا عدة مواقع 
فيما �س��هدت اجلبهة انهيارات كبرية يف �س��فوف املرتزقة والدواع�ص ما 
دف��ع بقوى العدوان لتبادل التهامات ب�س��اأن امل�س��بب يف �س��قوط مواقع 

مرتزقتهم.

نهم ومأرب

 الصاروخية تزلزل مواقع وجتمعات اجليش السعودي ومرتزقته فيما وراء احلدود وتصاعد للعمليات النوعية في نهم واجلوف والبيضاء وتعز



عسير
صواريخ زلزال تواصل دك جتمعات ومواقع 

اجليش السعودي ومرتزقته في عسير
ا�س��تهدفت �س��اروخية اجلي�ص واللجان ال�س��عبية الأربعاء، جتمعات ملرتزقة 

اجلي�ص ال�سعودي يف ع�سري.
واأفاد م�س��در ع�سكري اأن �س��اروخية اجلي�ص واللجان اأطلقت 4 �سواريخ من 

نوع "زلزال1" حملي ال�س��نع على جتمعات مرتزقة اجلي�ص ال�سعودي يف منفذ 
عل��ب وغرب جمازة.. كما اأف�س��ل اأبط��ال اجلي�ص واللجان ال�س��عبية 3 زحوف 

ملرتزق��ة اجلي�ص ال�س��عودي على جمازة وغربها مب�س��اركة الط��ريان املعادي 
وكبدوهم خ�س��ائر فادحة.. واأكد م�س��در ع�س��كري: اأن الزحوف الفا�س��لة على 

جم��ازة وغربه��ا ترافقت مع 8 غارات ومت�س��يط لاأبات�س��ي وحتلي��ق للطريان 
التج�س�س��ي.. واأكد امل�سدر �س��قوط قتلى وجرحى يف �سفوف املرتزقة وتدمري 

عت��اد حربي خال انك�س��ار زحوف املرتزقة.. وذكر امل�س��در اأن اأبطال اجلي�ص 
واللج��ان نفذوا عمليات اقتحام لعدد من مواقع مرتزقة اجلي�ص ال�س��عودي يف 

جمازة عقب حماولت زحف املرتزقة واوقعوا اأعداد منهم بني قتيل وجريح
وا�س��تهدف جماه��دو اجلي���ص واللج��ان يف وقت �س��ابق، بق�س��ف �س��اروخي 

ومدفعي جتمعات مرتزقة اجلي�ص ال�س��عودي يف منفذ علب وجمازة وكبدوهم 
خ�سائر فادحة.

تعز
ضربات قاتلة لسالح اإلسناد املدفعي وعملية هجومية 

تباغت املنافقني في مفرق الوازعية
قال م�س��در ع�س��كري تابع للجي�ص واللجان ال�سعبية اأن �ساح ال�سناد املدفعي 

�س��ن �سربات قاتلة على جتمعات املنافقني يف جبهة ال�سلو واأكد مقتل واأ�سيب 
عدد من املنافقني بق�سف مدفعي ا�ستهدف جتمعاتهم يف منطقة امل�سابي بجبهة 

ال�س��لو بتعز.. كما متكن اأبطالن��ا من اإعطاب اآلية ع�س��كرية للمنافقني يف جبهة 
كاب��ة من قب��ل وحدة القنا�س��ة.. ويف وقت لحق نفذ اأبط��ال اجلي�ص واللجان 

ال�س��عبية عملية نوعية مباغتة على مواقع املنافق��ني من جهة املفرق مبديرية 
الوازعي��ة بتعز.. واأكد م�س��در ع�س��كري اأن اأبطالنا باغت��وا املنافقني يف مفرق 

الوازعية ونكلوا بهم  ما اأدى اإلى �سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم،

الجوف
متكن مجاهدو اجليش واللجان الشعبية 

من تدمير طقم للمنافقني في اجلوف..
واأكد م�س��در ع�سكري: اأن وحدة الهند�س��ة التابعة للجي�ص واللجان متكنت 

بع��ون اهلل من تدمري طقم وم�س��رع وجرح من عل��ى متنه من منافقني بعبوة 
نا�س��فة يف �س��فر احلنايا بح��ام مديرية املت��ون.. كما اأغار جماه��دو اجلي�ص 

واللجان ال�س��عبية عل��ى مواقع املنافق��ني يف جبهة ال�س��اقية مبديرية الغيل 
وتفجري عبوة نا�سفة بهم يف اجلبهة ذاتها وم�سرع واإ�سابة اأعداد منهم.

جحيم الساحل الغربي تستعر على قوى الغزو .. عمليات هجومية وكمائن ناسفة وضربات بالستية واستبسال منقطع النظير
9 بشائر
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ق�س��فت �س��اروخية ومدفعي��ة اجلي���ص واللجان 
ال�س��عبية جتمع��ات مرتزقة اجلي�ص ال�س��عودي يف 

ع�سري، فيما من اإعطاب معدل ر�سا�ص يف جيزان.
واأفاد م�س��در ع�سكري اأن وحدة الإ�س��ناد ال�ساروخي 
واملدفع��ي التابعة ملجاه��دي اجلي�ص واللجان ال�س��عبية 
ق�س��فت جتمعات مرتزقة اجلي�ص ال�س��عودي غرب جمازة 

وقبالة منفذ علب بقطاع ع�سري وحققت اإ�سابات مبا�سرة.
ويف جيزان ذكر امل�سدر الع�سكري اأن جماهدي اجلي�ص واللجان 
متكن��وا م��ن اإعطاب معدل ر�س��ا�ص عيار 50 �س��رق موقع جحفان 

بنريان وحدة القنا�سة.
كم��ا ا�س��تهدفت الق��وة ال�س��اروخية واملدفعي��ة للجي���ص واللج��ان 

ال�سعبية جتمعات للجي�ص ال�سعودي ومرتزقته يف جيزان.
واأكد م�س��در ع�س��كري اأن القوة ال�س��اروخية التابعة ملجاهدي اجلي�ص 
واللج��ان ال�س��عبية اأطلق��ت 4 �س��واريخ زل��زال1 حمل��ي ال�س��نع على 

جتمع��ات للجن��ود ال�س��عوديني واملرتزقة مبناط��ق متفرق��ة يف اخلوبة 
وموقع املنتزه حمققًة �سربات منكلة يف �سفوفهم.

واأ�س��اف امل�س��در اأن مدفعية اجلي�ص واللجان ق�سفت جتمعات للجنود 
ال�سعوديني يف موقع م�سعل حمققًة �سربات موفقة يف �سفوفهم.

كم��ا دك��ت القوة ال�س��اروخية اأي�س��اً جتمع��ات للجنود ال�س��عوديني يف 
اخلوبة بجيزان ب�س��لية �س��واريخ كاتيو�س��ا، حمققًة اإ�سابات موفقة يف 

�سفوفهم.
واأ�س��اف امل�س��در اأن مدفعي��ة اجلي���ص واللج��ان ا�س��تهدفت جتمع��ات 
وحت�س��ينات اجلنود ال�س��عوديني يف موقع املعري�س��ة وموقع الفري�سة 
ومواقع قامي ال�س��يابة وال�س��ودة وبرج اخل�سل ونع�س��او بذات اجلبهة 

حمققًة �سربات منكلة.

جتمع اآليات مرتزقة العدوان ال�سعودي الأمريكي يف ال�ساحل 
الغربي.. واأكد م�س��در ع�س��كري حتقيق اإ�سابة مبا�سرة يف 

جتمع املرتزقة اإثر ال�س��ربة البالي�س��تية، م�س��ريا اإلى اأن 
ال�سربة متت بعد عملية ر�سد دقيقة.

ووزع الإع��ام احلرب��ي ي��وم الثن��ني 
لعملي��ة  و�س��ور  م�س��اهد  املا�س��ي، 
مواق��ع  ا�س��تهدفت  الت��ي  هجومي��ة 
امل�س��لحني املوالني لل�س��عودية غربي موقع 
ال�س��دي�ص الع�س��كري يف جنران وه��ي عبارة 
عن مرتفعات جبلية مت�س��لة، موقعة ع�س��رات 

القتلى واجلرحى يف �سفوفهم.
واأظهرت امل�ساهد جناح اجلي�ص واللجان ال�سعبية 
يف ال�س��يطرة عل��ى املواق��ع الت��ي كانت تنطل��ق منها 
الهجم��ات، وكذل��ك وقوع عدد من امل�س��لحني يف الأ�س��ر 

بعد حما�سرتهم واأجبارهم على ال�ست�سام.
للجي���ص  التابع��ة  اليمني��ة  اجلوي��ة  الدفاع��ات  اأ�س��قطت 
واللج��ان ال�س��عبية الثاثاء طائ��رة جت�س�س��ية تابعة لقوى 

العدوان ال�سعودي الأمريكي يف جنران.
واأك��د م�س��در يف الدف��اع اجل��وي اأن الدفاعات اجلوي��ة التابعة 
ملجاهدي اجلي�س واللجان ال�سعبية متكنت بت�سديد اهلل من اإ�سقاط 

طائرة جت�س�سية تابعة لقوى العدوان قبالة منفذ اخل�سراء.
كما دك��ت القوة ال�س��اروخية واملدفعية للجي�ص واللجان ال�س��عبية، 
جتمع��ات ملرتزقة اجلي�ص ال�س��عودي قبالة جنران ب�س��اروخ من طراز 

زلزال2 وعدد من القذائف املدفعية.
واأف��اد م�س��در ع�س��كري باأن ق��وة الإ�س��ناد ال�س��اروخية اأطلقت �س��اروخ 
زل��زال2 حمل��ي ال�س��نع بالتزامن مع ق�س��ف مدفع��ي على جتمع��ات مرتزقة 
اجلي���ص ال�س��عودي يف �س��حراء البق��ع قبال��ة منفذ اخل�س��راء موؤك��دا حتقيق 

اإ�سابات م�سددة. 
كم��ا اأطلق��ت الق��وة ال�س��اروخية �س��اروخ زل��زال 1 عل��ى مواقع املرتزق��ة يف تبة 

الفرا�ص بالجا�سر قبالة جنران.
#زل��زال_1 عل��ى جتمع��ات مرتزق��ة الع��دوان يف تب��ة الفرا�ص  • اإط��اق �س��اروخ 

بالأجا�سر 

كما متكن اأبطالنا من تدمري 3 اآليات ع�س��كرية ومدرعة الآلية الأولى كانت حمملة باملنافقني 
يف ال�س��وح بالقرب ال�سدي�ص ب�ساروخ موجه وم�س��رع من كان عليها فيما مت تدمري الآليتني 

واملدرعة بعبوات نا�سفة يف �سحراء الأجا�سر وم�سرع من كان على متنهن. 
كما ق�سف �ساح ال�سناد املدفعي جتمعات املنافقني يف رقابة اخل�سبة و�سحراء البقع

نجران

جيزان

جبلية في السديس وإسقاط طائرة جتسسية وتدمير 3 آليات ومدرعة 
السيطرة على مرتفعات

ــزل ــزل ــف صـــاروخـــي م ــص ق
جيـزان فـي  السـعودي  للجيـش  وجتمعـات  مواقـع  عـدة  يطـال 

محرقة الساحل الغربي عمليات هجومية تالحق فلول قوى الغزو ومرتزقتهم 
منهم منها.

كما وا�سل اأبطال اجلي�ص واللجان ال�سعبية عملياتهم الهجومية والنوعية حيث 
�س��نوا عملية اإغارة على مواقع املنافقني �س��مال حي�ص مت خالها اإعطاب اآليتني 

للعدو و�س��قوط قتلى وجرحى يف �س��فوفهم. كما لقي املنافق مروان الزبيدي 
رئي���ص ما ي�س��مى عمليات الل��واء ال�س��ابع عمالقة م�س��رعه بتفجري موكبه 

يف طري��ق اخلوخ��ة اإ�س��افة اإلى اإ�س��ابة قياديان م��ن املنافقني اإ�س��ابات 
خطرية اإثر تدمري اآليتهم بعبوة نا�س��فة جن��وب كيلو. ومن جهة اأخرى 

�س��قط ع�س��رات القتلى واجلرحى من مرتزقة العدوان اإثر ا�س��تهداف 
جتمعاتهم باملدفعية جنوب �سرق الدريهمي.

صمود أسطوري واستبسال عظيم في التصدي لعدة محاوالت زحف لقوى الغزو 

 الصاروخية تزلزل مواقع وجتمعات اجليش السعودي ومرتزقته فيما وراء احلدود وتصاعد للعمليات النوعية في نهم واجلوف والبيضاء وتعز
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اإَنّ الذي��ن ين��ادون الأح��اَم م��ن وراء ُحُج��راِت الواق��ع امل��وؤمل اأَْكَث��ُرهم 
ل يعقل��ون، ول��و اأَنّهم طرق��وا باَب العقل ل��كان َخريًا لهم، ينادي بع�ُس��هم 
ُم، حت�سُبهم اأيقاظاً وهم رقوٌد،  ��َوّ بع�ساً: ناموا ول ت�ستيقظوا، ما فاز اإل الُنّ
يتقلب��ون يف كه��ف الحت��ال الإماراتي ال�س��عودّي ومرتِزقت��ه ذات اليمني 
مت لهم دون ما و�س��يد من قبل الفار  ��ِمّ وذات ال�س��مال، حجرة املوؤامرة �سُ
هادي ومرتِزقته، الأك�سجني فيها رائحُة مياه املجاري والنفايات واأبوابها 

ا�ستعمار الحتال والعدوان.
ه �ُسباٌت حتتفُل فيه مرتِزقُة العدوان بالذكرى )56( من ال�ستقال دون  اإَنّ
اأن ت�ستيقَظ؛ لرتى �سذوَذ احللم يف اآفاق اخليال وبعده من جاذبية الواقع 
يب��اُع فيه��ا الهواُء النق��ي يف اأروق��ة املرتِزقة والُعماء وال�س��عب اجلنوبي 
م�س��ّتتاً ومقطع��ًة اأوردُته من قبل �سيا�س��ات الحتال اخلارج��ي واأتباِعه، 
وتنُف����ُذ فيه��ا اأ�س��عة ال�س��م�ص ع��رب نواف��ذ ال�س��جون الإماراتي��ة، يتهادى 
املرتِزقُة فيها �س��مائرهم يف �سوارع �سيا�سة الحتال َوترى املواطنني فيها 
�س��كارى وما هم ب�س��كارى ولك��ن اأمل التعذيب يف ال�س��جون والإهانة داخل 
املنازل �س��ديد، ينظ��رون اإلى الواقع َوتدور اأعينه��م كالذي يغمى عليه من 
امل��وت.. اإنه��م يف اجلنوب املحتل بطل معرك��ة الرتزاق فيها م��ن اإَذا وعد 
اأخل��ف َواإَذا حدث كذب واإَذا اأوؤمتن خان، يحمل �س��مرَيه وراء ظهره ديُنه 
ح�س��اٌب يف البن��وك وقبلت��ه الفل��ُل والأرا�س��ي يف تركي��ا اأَْو ال�س��عودّية اأَْو 
م�س��ر يحُجّ اإليها املرتِزُق واخلائن يف ال�س��هر مرت��ني، رجال الفكر الوهابي 
واأ�س��حاب ال�سيا�س��ة الأمريكي��ة والإ�س��رائيلية فه��م ي�س��بهون اأخطبوَط 

َعب املرجانية ميلك خلفيات عدة وكلما نزل ب�سعٍب من �ِسعاب ال�سيا�سة  ال�ُسّ
الأمريكية عدلوا اأنف�سهم على الو�سع املنا�سب لدولر وباعوا الوطن با�سم 
الوطنية وتركوا ال�س��عب ميوت اإما بغ��ارات طائرات العدوان اأَْو باحلرب 
القت�سادية، حياتهم يف برزخ العدوان وداخل فنادق اآل �سلول املحافظات 

اجلنوبية خرياتها �ُسلبت من قبل الحتال ومت توزيُعها باملّلي.
وه��ادي الفار وعد يبن��ي واملواطن قده مثل اجلني، اجلن��وب كلما تقّدم 
به العمر اأ�س��بح �س��عيُد ال�سيا�س��ة فيه زلقاً، واأ�س��بح نفط خرياتها غورًا 
ول يطي��ق املواطنون ل��ه طلباً يف ُك����ّل جولة قرارات وتعيين��ات، َوتتغري 
اللهج��ات وتزهو العبارات وتتعاإلى اأ�س��واُت النقا�س��ات واحلوارات عرب 
ُد غيوُم الأحزاب ال�سيا�سية التي ت�سدر  مواقع التوا�س��ل الجتماعي وتتلَبّ
البياناِت ال�سحفية يف �سماء املناف�سة والتحّدي، وفور انق�ساِع ال�ستار يخُرُج 
املواطُن اجلنوبي يقِلُّب كَفّيه على ما اأنفق فيها وهي خاوية على عرو�سها، 
ميزُة املرتِزقة فيها وامل�س��وؤولني: النطاُق من ال�س��فر والنتهاء اإلى املئة 
َوه��دُم الوطن ومتزيُقه والنطاق من الذات الرئا�س��ية الت��ي تتجلى فيهم 
ا من التغيري ول يتمنون ولوَج �سفحات  ظاهرُة الإرهاب، فهم ل يجدون ُبًدّ
التاأري��خ، املواطن��ون فيها بع�ُس��هم يف �س��جون الحتال وبع�س��هم الآخر 
موتى، فهم دون وطن ل يعي�س��ون حا�س��َرهم ول يرون م�س��تقبَلهم؛ لأَنّهم 
�س��محوا لاحت��ال الإماراتي ال�س��عودّي ومرتِزقته بالدخول وال�س��تقرار 

بينهم، ي�سمعون عن امل�ستقبل لكن ل يلم�سونه يف ذواتهم.
يت�س��اءلون بينه��م مت��ى �س��يغادر الحت��ال؟! ُق��ل اإَذا �س��رختم يف وجه 
الحت��ال ومرتِزقت��ه َوت��رباأمت منه��م ب�س��رخة احل��ق )اهلل اأَْكَب����ر، املوت 
ِلأمريكا، املوت ِلإ�سرائيل، اللعنة على اليهود، الن�سر لاإ�سام”، َوحَت�ّركتم 

ُركم. جماهدين �سد الحتال ومرتِزقته �ستجدون َمن ينا�سِ

حتالف ال�س��ر �س��ن العدوان و�سعر ال�سرف 215 
ري��ال، حتت عنوان "اإعادة الأمل" فارتفع ال�س��عر 

خال فرتة العدوان اإلى 800 ريال.
يرف�سون ال�سماح للمرتزقة ببيع النفط، ومع ذلك 

لزالوا م�سرين اأنها "اإعادة اأمل".
الدولر يرتفع يوما بعد ي��وم، وحكومة املرتزقة 
ت��درك اأن طب��ع نقود جدي��دة بدون غطاء �س��ريفع 
�س��عر ال�س��رف اأك��رث فاكرث، م��ع ذلك ا�س��تمرت يف 
طباع��ة النقود ف��وق حاجة ال�س��وق، والفار هادي 
ي�س��كر ال�س��عودية يف الأم��م املتح��دة عل��ى العمل 
الن�س��اين الذي تقدمه لليمن، وا�س��األوا اأنف�سكم هل 
يوج��د عمل اإن�س��اين ولو ب�س��يط قدمته ال�س��عودية 

لليمن!؟
اأحد اأهم اأ�سباب ارتفاع �سعر �سرف الريال مقابل 
الدولر هو ال�ستمرار يف احل�سار وربط ال�سترياد 
ببن��ك ع��دن، ودول الع��دوان تق��ف خل��ف كل هذه 

القذارة والنحطاط.
ارتف��اع الأ�س��عار يع��اين منه��ا كل اأبن��اء البلد يف 
ال�سمال واجلنوب وال�سرق، من ال�سرفاء والعماء 

عمال��ة  ت�س��فع  ل  فلم��اذا  وغريه��م،  واملحايدي��ن 
وارت��زاق اخلونة والعماء عمالتهم وتدفع بالرفق 

بهم من هذ التوح�ص الذي يطحن اجلميع.
يريدوننا اأن نخرج �سد اأن�سار اهلل و�سد املقاتلني 
الذين يواجهونهم يف اجلبهات ليتمكنوا من احتال 
احلديدة، وما بعد احلديدة و�سول لل�سيطرة على 

كامل البلد.
ومفي�ص مانع.. �س��نخرج �سد اأن�سار اهلل اإن كانوا 
هم ال�سبب، ولكن الفاعل معروف وب�سهادة اأتباعه 

وموؤيديه الذين يعلنونه اليوم
ه��م يقول��ون اأن احلل يك��ون يف ا�ست�س��امكم اأيها 
اليمنيون، ويف الثورة �س��د من يواجههم، ول مانع 
لدى البع�ص، فاملهم بالن�س��بة اإليه اأن حتل م�سكلته 

القت�سادية، ول �ساأن له مبا يحدث بعدها.
طي��ب.. هل هناك يف املناط��ق املحتلة مربر واحد 
فق��ط يدف��ع دول الع��دوان لتفر�ص عل��ى مرتزقتها 
الذين اأيدوها وقالوا "�س��كرا �س��لمان" ولو من باب 

جزاء الإح�سان اإل الإح�سان!
ملاذا ت�س��تمر عملية طباع��ة النقود ويت��م اإنزالها 
لل�س��وق ل�س��حب الدولر، وملاذا ي�س��تمر احل�س��ار 
والبل��د تعاين هذه املعاناة التي مل ي�س��بق لها مثيل 

يف التاريخ املعا�سر.
وبن��اء علي��ه ف��كل ال�س��واهد والقرائ��ن والدلئل 
وا�سحة وتدين دول الغزو والحتال مع عمائهم، 
واإن كان ولب��د م��ن ث��ورة فلتكن بوج��ه الفاعل ل 

بوجه من يواجه املجرم واملدان.
اإن م��ن عجز ع��ن احلرب الع�س��كرية وجلاأ خليار 
حما�س��رة لقم��ة اخلبز لهو اأ�س��عف من اأن ي�س��مد 

لأ�سبوع واحد يف حال ثار ال�سعب عليه.
يريد اأن يحتَلّك وتبقى جائع كالكلب احلقري الذي 
ل ه��َمّ ل��ه ول خيار اإل لعق اأ�س��ياده، وهذا ل يكون 

ولن يكون.
من يدعون اإلى ثورة عليهم تنفيذها بوجه الفاعل 
ل بوجه ال�س��حية، واإن كان ولبد من ثورة فلتكن 

بوجه الفاعل.
احلل ب�س��يط لأبناء اجلنوب قبل ال�س��مال، وذلك 
مبواجه��ة قوى الغ��زو والحتال ورف��د اجلبهات 

وتخ�سي�ص النفقات للجبهات فقط ولرجالها.
واأ�س��من لك��م اأنه بعد �س��هر واحد فقط �س��تتغري 
املعادلة ل�س��الح اليمنيني، و�سنتفق كيمنيني، واإذا 
مل ميكنن��ا اأن نتف��ق فيج��ب اأن نتف��ق لأن الو�س��ع 

خطري جدا ومي�ص لقمة عي�سنا.

من صفحاتهم

مازال يتمحص في أشالء األطفال 
ويبحث عمن نشر املجاعة 

والكوليرا في اليمن؟!
 الحقيقة / مباركة البراهمي

اإلى   Express FM “ا�س��تمعت هذا ال�س��باح عل��ى موجات اذاع��ة 
ال�س��يد كم��ال اجلندوبي وزير حق��وق الإن�س��ان ال�س��ابق والرئي�ص احلايل 

لفريق اخلرباء املكلف بالتحقيق يف انتهاكات حقوق الن�سان يف اليمن..
�س��ي كم��ال م��ازال يدّقق…وميّح���ص يف اأ�س��اء الطفال…ويبح��ث يف 
من قّتل هذا ال�س��عب و�س��ّرده…ومازال منهمكا يف التفك��ري .. من اأين اأتت 

الطائرات املُغرية…ومن ت�سّبب يف املجاعة ويف تف�ّسي الكولريا.
�سعب اليمن يا �سي كمال…مل يبَق له غري اأوراق ال�سجار وحلاها يقتات 
عليها…والقات��ل يا �س��ي كم��ال هو النظام ال�س��عودي ومع��ه الإماراتيون 

ومرتزقتهم ..
اأمل ت�سمع بذلك؟!

اأما راأيتهم يتباهون بقتل ال�سعب اليمني وت�سريده…ويتنافخون �سرفا.
امل�س��كل ان هذه املنظمة التي فّو�س��تك …ل يِلُجها ال من �س��منوا ولءه 

للجهات املعتدية ..
اختب��ار ال�س��كوت عن احل��ق ودور ال�س��يطان الأخر�ص ياأت��ي جمددا من 
تون���ص.. فبع��د الدور الق��ذر حلكومة الرتويكا يف �س��وريا ..ياأت��ي دورنا يف 

اليمن ولكن هذه املرة يف �سكل بعثة اأممّية” .

اإلمام زيد وعي وجهاد.
 الحقيقة / محمد أبونايف

عندم��ا ينعم اهلل علينا بدين الإ�س��ام وبهدى الق��راآن وبقادة عظماء من اآل بيت 
النبوة . فهذا ي�ستدعي منا ال�سكر هلل على عظيم نعمه والتي قال ال�سهيد القائد اأن 

نعمة الهداية من اأعظم النعم التي من اهلل بها على الن�سان ...
ويكفينا �سرفاً كيمنيني وفخرًا وعزة اأننا

نقتدي بالعظماء من اآل البيت عليهم ال�س��ام وعلى راأ�س��هم الإمام علي والإمام 
احل�س��ني والإم��ام زي��د والإم��ام اله��ادي وذريته��م الأطهار اإلى ال�س��يد ح�س��ني 

بدرالدين احلوثي واإلى قائد هذه امل�سرية املباركة
ال�سيد عبد امللك بدرالدين احلوثي حفظه اهلل واأبقاه..

كي��ف لنفتخ��ر ونعت��ز ونحن ن�س��ري يف الطريق الت��ي ر�س��مها اهلل لعباده حتت 
قي��ادة خ��رية اخللق الذي��ن ا�س��طفاهم اهلل وطهرهم فه��م من يقودونن��ا يف بحر 
متاط��م الأمواج ليخرجونا اإلى بر الأمان م��ن خال ثقافة القراآن وثقافة اجلهاد 

وال�ست�سهاد ومقارعة الظاملني واملف�سدين يف الر�ص..
لقد كان الإمام زيد عليه ال�سام ميثل القائد ال�سجاع املجاهد الواعي يف مرحلة 
طغ��ت فيه��ا ق��وى الباطل على الأم��ه وحتكمهم با�س��م الدين وهي من��ه اأبعد من 
البعيد يظلمون عباد اهلل وينهبون ثرواتهم وي�س��تحلون حرماتهم باإ�س��م الإ�سام 

فما كان من اأمامنا العظيم
زيد ابن علي ابن احل�سني بن علي بن ابي طالب عليهم ال�سام 

اإل اأن �سهر �سيفه يف وجه باطل بني اأمية قائا الب�سرية الب�سرية ثم اجلهاد...
ومن اأبرز املوا�س��فات الت��ي متيزت بها ثورة الإمام زيد اأنه��ا كانت ثورة ذات 

مبادئ اإميانية تعتمد على الوعي والب�سرية 
واإعاء كلمة اهلل والوقوف يف وجه الظامل

اأي��اً كان ومهم��ا كانت قوته و�س��لطانه بعيدًا ع��ن املطامع ال�سخ�س��ية واملادية 
والدنيوية مبنية على اأهداف ومبادئ اأقتب�سها المام زيد من القراآن الكرمي...

اإن ثورة الإمام زيد يف وجه 
ه�س��ام ب��ن عبدامللك مل تتوقف اإلى اليوم فهي م�س��تمرة حت��ى يهلك اهلل الطغاة 

واملجرمني على اأيدي اأوليائه من املوؤمنني
كي��ف ل وهي ث��ورة من لقب حينها بحليف القران لغزارة علمه و�س��دق وقوة 

اإميانه يف وجه الفجور والرده والف�ساد من حكام بني اأمية ...
ث��ورة الإمام زي��د كانت قائمة على العزة والكرامة كم��ا يريد اهلل لعباده بعيدًا 
عن القبول بالظلم فكان ال�سعار الذي رفعه الإمام زيد خري �ساهد ودليل على ذلك 

حني قال مقولته امل�سهورة
“ ذليا  عا�ص  احلياة  اأحب  " من 

وما اأ�سبه هذا ال�سعار ب�سعار جده احل�سني الذي قال هيهات منا الذلة وما اأقوى 
واأ�سلب نف�سيات قادتنا من اآل البيت الذي لمكان يف نفو�سهم للذل والنك�سار..

ويف الأخ��ري اإن مواجهتن��ا ك�س��عب مين��ي للع��دوان ال�س��عودي الأمريك��ي هو 
موا�سلة لثورة المام زيد واإن اختلف الزمان واملكان

اإل اأن العدو واحد والأهداف واحدة و�س��يعة واأن�س��ار الإمام زيد يف اليمن هم 
من �سيتغلب وينت�سر على جمرمني هذا الع�سر اإن �ساء اهلل..

واحـد زايـد واحـد يسـاوي اثنني!!

من ذكرى هيهات منا الذلة اإلى ذكرى من احب 
احلي��اة عا���ص ذلي��ا وب��ني املنا�س��بتني معركة 
حامي��ة الوطي���ص ب��ني طغ��اة الع��امل و�س��عب 
الأميان واحلكمة الذين �سمدوا على مدى اربعة 
اع��وام يف وج��ه اعت��ى طغي��ان اجرام��ي عرفته 
الب�س��رية يتمثل يف العدوان ال�سعودي الأمريكي 
على ال�س��عب اليمن��ي هذا العدوان الذي خ�س��ي 
م��ن الثقافة القراآنية ثقافة اجلهاد وال�ست�س��هاد 
التي يحملها هذه ال�س��عب ويعم��ل بها يف الواقع 

ق��وًل وعمًا ولأن هذه الثقافة متثل م�س��در قلق 
للمجرم��ني والطغ��اة ف��كان لب��د م��ن حماربتها 
وحماولة ت�س��ييعها وقتل اأهله��ا وهم ل يعلمون 

ان هذا م�ستحيل فنور اهلل ل ميكن اإطفاوؤه
خرج��ت ثورة الم��ام زي��د يف العراق فو�س��ل 
�س��داها اإلى كل ا�سقاع الأر�ص وتكاثر اأن�سارها 
ع��رب الزم��ان يف خمتلف البل��دان اإل��ى يومنا هذا 
وعل��ى �س��بيل املث��ال الزيدي��ة يف اليم��ن الذي��ن 
ل يعرف��ون �س��خ�ص الإم��ام زي��د لكنه��م عرفوه 
م��ن خ��ال تراث��ه الثقايف الإ�س��امي وم��ن خال 
موروث��ة اجله��ادي ومن خ��ال ثورت��ه املباركة 
فم��ا كان منه��م ال ان جعل��وه قائدًا له��م على مر 

التاريخ يواجهون به جمرمون وطواغيت العامل 
ويواجهون به الباطل و�سعارهم دائماً الب�سرية 
الب�س��رية ث��م اجله��اد ه��ذا املب��داأ ال��ذي اطلقه 
المام زيد لأن�س��اره وبقي اإلى اليوم لأن اجلهاد 
يحت��اج اإلى وعي وب�س��رية ولي�ص جمرد خروج 
هكذا اجوف بدون ثقافة قوية تعينك وت�س��اعدك 
على نف�س��ك اوًل وعلى عدوك وما يعمله ال�سعب 
اليمن��ي اليوم هو ا�س��تمرارًا لثورة الإمام زيد يف 
وجه الظاملني على م�س��توى الع��امل ولهذا ثورة 
الإم��ام زيد ثورة م�س��تمرة ل تتوق��ف اإلى يومنا 

هذا واإلى يوم القيامة.

ــاد ــه وج ـــي  وع  ) ع   ( ـــد  زي ــــام  اإلم  

عبداهلل مفضل الوزير

عباس حسن القاعدي

الحقيقة / زيد البعوه

لن يغادَر االحتالُل اإلماراتي اجلنوَب إال بصرخة
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اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلم��د هلل رب العاملني واأ�س��هد اأن ل اإله اإل اهلل امللك احلق 
املبني واأ�س��هد اأن �سيدنا حممدًا عبده ور�سوله خامت النبيني، 
اللهم �سل على حممد وعلى اآل حممد وبارك على حممد وعلى 
اآل حممد كما �س��ليت وباركت على اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم 
اإنك حميٌد جميد، وار�ص اللهم بر�س��اك عن اأ�سحابه الأخيار 

املنتجبني وعن �سائر عبادك ال�ساحلني.
اأيها الإخوة والأخوات،

ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
نتحدث يف كلمتنا عن ثاثة عناوين رئي�سية:

الأول عن ذكرى ا�ست�س��هاد الإمام زيد بن علي بن احل�سني 
بن علي اأمري املوؤمنني عليهم ال�سام.

والثاين عن امل�ستجدات يف الو�سع الع�سكري.
والثالث عن امل�ستجدات يف الو�سع القت�سادي.

ذكرى ا�ست�س��هاد الإم��ام زيد بن علي بن احل�س��ني بن علي 
اأمري املوؤمنني عليهم ال�سام 

وبداي��ة احلديث يتعلق مبنا�س��بة ذكرى ا�ست�س��هاد الإمام 
ال�سهيد زيد بن علي بن احل�سني بن علي اأمري املوؤمنني عليهم 
ال�س��ام، ونتحدث عن هذه املنا�سبة وكما كررنا يف املنا�سبات 
املا�س��ية باعتبار هذه املنا�سبة لي�س��ت جمرد حادٍث تاريخي 
قد م�س��ى وانق�س��ى ومل يعد هناك من حاج��ة للحديث عنه، 
الأح��داث التاريخي��ة املهمة مث��ل هذه املنا�س��بة ومثل ذكرى 
عا�س��وراء ومث��ل ذك��رى ا�ست�س��هاد الإمام علي عليه ال�س��ام 
و�س��ائر املنا�س��بات املهمة، املهم��ة باعتبار اأثره��ا يف التاريخ 
وباعتب��ار من تتعل��ق بهم هذه املنا�س��بة بطبيعة م��ا يربطنا 
بهم كرم��وز عظماء من رموز الإ�س��ام، ه��ذه الأحداث وهذه 
املنا�س��بات له��ا عاق��ة بواقعن��ا، ولها �س��لٌة بنا م��ن جوانب 

متعددة.
اأوًل اأن احلا�س��ر هو امتداد للما�س��ي وهو وليد للما�س��ي 
ولي���ص منف�س��ًا عنه، وما نح��ن عليه الي��وم كاأمة اإ�س��امية 
يف كل م��ا نح��ن علي��ه ويف كل ما نعاني��ه اإمنا ذلك ه��و امتداد 
للما�س��ي وبكل اجتاهات املا�سي، حالة الطغيان بقيت ممتدة 
يف ه��ذه الأمة ع��رب الأجيال يف اجتاهاتها بح�س��ب ماهي عليه 
من ثقافة من اأفكار من اجتاهات من رموز، م�سار امتد الأمة، 
م�س��ار ل��ه اأتباعه له فل�س��فته ل��ه ثقافته له رموزه وله اأي�س��اً 
اأتباع��ه، والمت��داد للحق يف مبادئه يف قيم��ه يف اأخاقه كذلك 
بقي قائماً يف واق��ع الأمة عرب الأجيال، وكذلك مبادئ ومنهج 
ورموز امتدت الأمة يف كثري من اأبنائها يف التم�سك بهذا امل�سار 

والجتاه على اأ�سا�سه.
ث��م كذلك عندما نعود اإلى التاري��خ لأخذ العرب والدرو�ص، 
والتاري��خ غن��ٌي يف اأحداث��ه كله��ا ويف مراحل��ه باأجمعها غنٌي 
باأه��م الدرو�ص واأه��م العرب التي نحتاج اإلى ال�س��تفادة منها 
يف واقعنا املعا�سر وجتاه مانعانيه يف هذه املرحلة، ثم اأي�ساً 
م��ا يربطنا بالرم��وز والأعام الذين نتح��دث عن اأحداث ذات 
عاقة بهم وذات �س��لة بهم، باعتباره��م الأعام الذين نتطلع 
اإل��ى الهت��داء به��م باعتباره��م المتداد الأ�س��يل لاإ�س��ام، 
حملوه ثقافًة نقيًة �س��افيًة وحملوه روحي��ًة وحملوه اأخاقاً 
وج�ّس��دوه مواقف، فنح��ن نتطلع اإل��ى ال�س��تفادة منهم اإلى 

التاأثر بهم اإل��ى الإقتداء بهم اإلى النتفاع بهم فيما قدموه ويف 
عطائهم العظيم الذي بقيت اآثاره ممتدًة عرب الأجيال.

وعندم��ا نتح��دث عن الإم��ام ال�س��هيد زيد بن عل��ي عليهما 
ال�س��ام وع��ن نه�س��ته وع��ن ا�ست�س��هاده فنح��ن نتحدث عن 
حمط��ة تاريخية مهمة هي كذلك غنية ج��دًا بالدرو�ص والعرب 
ذات الأهمي��ة الق�س��وى الت��ي نحت��اج اإليه��ا يف نف���ص واقعنا 
وبطبيعة ما نواجهة من حتديات، وعندما نتحدث عن الإمام 
زيد عليه ال�س��ام نتحدث باخت�سار جدًا لأن هناك الكثري مما 
ُيعّرف به كتب تاريخية اأ�س��بحت مدر�سته مدر�سة م�سهورة 
معروفة يف واقع الأمة، وهو كذلك لي�ص رجًا مغمورًا، الإمام 
ال�س��هيد زيد بن علي عليهما ال�س��ام هو يحظى مبكانة كبرية 
يف اأو�س��اط الأم��ة مبختلف اجتاهاته��ا الفكري��ة والثقافية له 
مكانته املرموقة والعظيمة واملتميزة وجالته وقدره معلوٌم 
بني اأبن��اء الأمة، على خمتلف املذاهب والجتاهات، وبالتايل 

نتحدث باخت�سار.
الإمام ال�س��هيد زيد والده هو الإمام ال�سجاد زين العابدين 
علي بن احل�س��ني وجده هو �س��بط ر�س��ول اهلل احل�سني عليه 
ال�س��ام وج��ده الأعل��ى ه��و الإم��ام علي علي��ه ال�س��ام اأمري 
املوؤمن��ني، وكل مْن ه��ولء معروٌف يف اأو�س��اط الأمة قاطبة، 
م��ن ال��ذي يجهل اأح��دًا من هولء فيم��ا كانوا علي��ه وهم اأهل 
بي��ت النبوة ومعدن الر�س��الة واأعام الأم��ة واأعام الهداية، 
والإمام ال�س��هيد زيد بن علي عليه ال�س��ام ولد يف هذه البيئة 

وترب��ى عن��د والده زي��ن العابدين الذي اعتنى ب��ه وبرتبيته 
وم��ن واق��ع نظرٍة ملوؤه��ا الأمل به��ذا املولود اأنه �س��يكون له 
دوٌر ومتمي��ٌز وحركة كب��رية يف واقع الأمة، ولذلك يف ظل تلك 
الأجواء اأن الإمام ال�س��جاد الرتبية الت��ي حظى بها زيٌد عليه 
ال�س��ام م��ن والده زي��ن العابدي��ن يف اأعظم اأج��واء ميكن اأن 
نتخيله��ا اأو نتحدث عنها يحظى فيها الإن�س��ان برتبية فريدٍة 
ومتميزة، اأي تربية عند زين العابدين عليه ال�سام اإل تربية 
عل��ى الإمي��ان وتربية على التقوى وتربية على قيم الإ�س��ام 
ومبادئ الإ�س��ام ويف تلك الأجواء املباركة والربانية يف بيت 
النبوة حظي الإمام ال�س��هيد زيد عليه ال�س��ام باأعظم تربية، 
وهو يف نف�س��ه مبا اأعطاه اهلل من ملكات وما اأعطاه من قدرات 
وما ُهياأ له يف نف�س��ه كان على م�س��توى قابلي��ة كان ذو قابلية 
عالي��ة ج��دًا للتفاع��ل الكبري مع تل��ك الرتبية، فرتب��ى وتعلم 
ون�س��اأ يف اأح�س��ان والده زين العابدين عليه ال�س��ام ثم عند 
اأخيه الأكرب الإمام الباقر عليه ال�س��ام واأ�س��تفاد منه وتعّلم 

منه كذلك.
يف ظ��ل هذا اجلو ن�س��اأ ن�س��اأة اإميانيًة راقية ب��كل ما تعنيه 
الكلم��ة، وكان اأثر هذه الرتبية الإميانية فيه ويف �س��لوكه ويف 
روحيت��ه اأثرًا عظيماً وب��ارزًا، لدرجة اأنه قال عليه ال�س��ام” 
واهلل ما كذبُت كذبًة منذ عرفت مييني من �س��مايل، وما انتهكت 
هلل حمرم��اً من��ذ عرف��ت اأن اهلل ُيعاق��ب علي��ه” ن�س��اأة عظيمة 
ج��دًا على ال�س��دق عل��ى الطهارة عل��ى الزكاء عل��ى التقوى 

على ال�س��تقامة ن�س��اأة اإمياني��ة راقية جدًا له��ذه الدرجة من 
ال�س��تقامة، يف ظ��ل هذه الن�س��اأة ويف ظل ه��ذه الرتبية يف ظل 
ه��ذا اجلو الإمي��اين املفعم بالإمي��ان والهداية والتزكية ن�س��اأ 
الإمام ال�س��هيد زيد عليه ال�سام ن�ساأة طيبة مباركة اإميانية، 
وُعرف يف الأو�س��اط الإ�س��المية منذ وقٍت مبك��ر مبا هو عليه 
من ال��زكاء والطهر والتقوى والعل��م واملعرفة وُعرف مبيزة 
ذات اأهمية كبرية جدًا، وهي وَلَعُه ال�س��ديد بالقراآن وعاقته 
الوثيقة بالقراآن الكرمي واهتمامه املتميز بكتاب اهلل �س��بحانه 
وتعال��ى، وغري غريب عليه هذا وهو يرتبى يف اأح�س��ان بيت 
النب��وة الذين ه��م قرناء القراآن وهذا الق��رتان بالقراآن منهم 
اقرتان وثي��ق، اقرتان الفك��رة اقرتان الثقافة اق��رتان املبداأ 
اقرتان اخُللق اقرتان العمل اقرتان املوقف اقرتان يف م�سرية 

احلياة بكل تفا�سيلها.
فلذل��ك ُعرف الإمام زيد عليه ال�س��ام م��ن مرحلة مبكرة يف 
املدين��ة املنورة باأنه “حليف القراآن” تعبري عن هذه ال�س��لة 
الوثيق��ة ج��دًا وُعرف حت��ى من خ��ال اأ�س��لوبه يف املحاورة 
واملناظ��رة والتعلي��م والحتج��اج م��دى ارتباط��ه الوثي��ق 
بالق��راآن الكرمي كيف كان القراآن الكرمي حا�س��رًا ب�س��كل كبري 
يف منطق��ه يف حديثه يف ِعظته يف احتجاجه يف تعليمه ح�س��ور 
بارز جدًا، واأثر كبري يف روحيته، عرف عنه اخل�سية العظيمة 
من اهلل �س��بحانه وتعال��ى فكان يف اأجواء قراآنية يعي�س��ها مع 
كتاب اهلل ي�س��ل اإلى حالة الإغماء عليه من خ�س��ية اهلل، وكان 
م��ن اأبرز جتلي��ات التاأث��ري الق��راآين يف الإمام ال�س��هيد زيد بن 
عل��ي عليهما ال�س��ام كان م��ن اأبلغ جتليات التاأث��ري القراآين يف 
روحيته ويف ثقافته ويف نظرته ويف اهتماماته ما كان عليه من 
ال�ست�سعار الكبري لل�سعور بامل�سوؤولية امل�سوؤولية جتاه هذه 
الأمة فيما هي عليه فيما تعانيه يف �سرورة ت�سحيح و�سعها 
واإ�س��اح واقعها، ويف �سرورة العمل على دفع ما تعانيه من 
ظل��م وعلى مواجهة الطاغوت وال�س��تكبار املتمثل بالطغيان 
الأم��وي، على �س��رورة العمل لإنقاذ هذه الأم��ة فيما تعانيه 
م��ن ظلم وا�س��تعباد وقهر وعلى �س��رورة العمل على اإحقاق 
احلق واإقامة العدل، والعمل على اإي�سال احلق اإلى الأمة يف 
كل اأو�ساط الأمة يف كل مناطق الأمة بعد اأن اأدغل بنو اأمية يف 
هذا الدين وحّرف��وا مفاهيمه وقدموا مفاهيم باطلة بديلة عن 
املبادئ احلقيقية للحق و�س��عوا اإلى اإف�س��اد الأمة يف واقعها 

الرتبوي ويف واقعها الأخاقي اإلى اآخره.
فالإمام ال�س��هيد زيد بن علي عليه ال�س��ام بلغ باأثر القراآن 
في��ه يف م��دى اهتمام��ه باأم��ر الأم��ة والتفاتت��ه اإل��ى معاناتها 
وا�ست�س��عاره لأهمية اإ�س��اح واقعها اأن قال كلمته ال�سهرية 
التي وثقها التاريخ وبقيت متنقلة يف اأو�س��اط الأمة جياًل بعد 
جي��ل ” ل��وددت اأن يدي ُمل�س��قٌة بالرثيا ثم اأق��ع اإلى الأر�ص 
اأو حي��ث اأقع فاأتقط��ع قطعًة قطعة واأن اهلل ي�س��لح بذلك اأمر 
اأمة حممد )�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سلم(” هذه الروح من 
الهتمام الكبري جدًا ل�س��اح اأمر الأمة واإنقاذ الأمة واإ�ساح 
واقعها وت�سحيح و�سعيتها التي حملها الإمام ال�سهيد زيد بن 
علي عليه ال�سام والتي عرّب عنها بهذا التعبري، اأنه يود لو اأن 
يده مل�سقٌة بالرثيا -تلك املجموعة من النجوم املرتفعة جدًا 

يف اأعايل ال�س��ماء- ثم يقع من على ذلك 
ال�س��اهق البعيد جدًا، اإل��ى الأر�ص اأو 
حيث يقع ويتقطع اإرباً اإرباً اإلى قطعة 
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قطع��ة واأن يكون يف ذلك �س��اح ح��ال هذه الأمة، ه��ذا هو اأثر 
القراآن الذي ي�س��نع عند الإن�س��ان هذا الهتمام العايل والكبري 
باأم��ر النا���ص، كي��ف مب��ن هم عل��ى م�س��توى عجيب ج��دًا، من 
اجلم��ود من الربودة من الامبالة بح��ال النا�ص وباأمر الأمة، 
مهما كان هناك من �س��ال وطغيان وظلم وف�ساد وتدهور هائل 
يف واقع الأمة وانحراف كبري ول يرف لهم جفن ول تهتز فيهم 
�س��عرة ول يتاأملون ل يحملون مثق��ال ذرة من الأمل جتاه ذلك، 
يحملون حالة الامبالة اأين هم؟ واأين اأثر الرتبية القراآنية؟.

الإمام ال�سهيد زيد عليه ال�سام من واقع هذا التعلق بالقراآن 
وق��د ُعرف بحليف القراآن وهذا الرتباط الوثيق بالقراآن ثقافًة 
وفك��رًة وروؤي��ًة ومب��ادئ وروحي��ة واأخاق��اً وعمًا و�س��لوكاً 
وموقفاً هو الذي كان يقول عندما ين�س��حه البع�ص بال�س��كوت 
ع��ن الكلمات احل�سا�س��ة ع��ن املواقف املعربة ع��ن النتقادات 
التي يوجهها للطغاة عن �سعيه ل�ستنها�ص الأمة واإحياء روح 
امل�سوؤولية فيها وتذكريها بواجباتها وا�ستنها�سها للتحرر من 
حالة ال�س��تعباد ين�سحه البع�ص هنا وهناك اأن ي�سكت فيقول 
“واهلل ما يدعني كتب اهلل اأن اأ�سكت” ويقول “كيف اأ�سكت وقد 
ُخول��ف كت��اب اهلل وحتوكم اإل��ى اجلبت والطاغ��وت” من هذا 
املنطلق يتحرك، اأثر القراآن فيه كان نتاجه تلك النه�سة املتميزة 
والعظيم��ة ذلك العطاء ذلك ال�س��تعداد العايل للت�س��حية، تلك 

الع��زة الإميانية التي ك�س��ر بها هيبة الطاغ��وت التي كانت قد 
�س��يطرت يف واق��ع الأمة، والرهب��ة الهائلة م��ن الطاغوت التي 
كان��ت قد كبّلت اأبناء الأمة فلم يعد اأحد منهم يجروؤ اأن يتحرك 

يف الجتاه الذي يخالف ما عليه قوى الطاغوت.
الإمام ال�سهيد زيد بن علي عليه ال�سام وهو يعاي�ص مرحلة 
خطرية هو ولد عليه ال�س��ام �س��نة 75 للهج��رة وكان خروجه 
ع�س��كرياً يف �س��نة 122 للهج��رة النبوي��ة، وكانت ف��رتة مابني 
خروجه وماقبل ذلك اإلى حني ا�ست�س��هاد جده �سبط ر�سول اهلل 
الإمام احل�س��ني عليه ال�س��ام ماينيف عن ال�ستني عاماً، يف تلك 
املرحل��ة كان الطغيان الأموي قد بلغ ذروته، ونحن حتدثنا يف 
ذكرى عا�س��وراء ويف منا�س��بات متعددة عن خطورة بني اأمية 
ع��ن الطغي��ان الأموي عن م��ا اأحدثه بن��و اأمية يف واق��ع الأمة 
م��ن انحراف كبري ج��دًا واأ�س��رار كبرية على كل امل�س��تويات 
تربوياً وثقافياً وروحياً ونه�س��وياً و�سيا�س��ياً، كانوا َبلّية على 
الدي��ن وم��ا اأدق كلم��ة ال�س��حابي اجلليل عبد اهلل بن م�س��عود 
عندم��ا قال “لكل �س��يء اآف��ة واآفة ه��ذا الدين بن��و اأمية” فعًا 
مثل��وا اآفة عل��ى الأمة يف دينه��ا وبالتايل يف كل �س��وؤونها بالتايل 
يف كل �س��وؤونها اإذا اأُف�س��د على الدين على الأم��ة مفاهيم دينها 
بالتحريف والنحراف ف�س��د اإثر ذلك كل �سيء ومل ي�سلم لاأمة 

ل دين ول دنيا.
الطغي��ان الأموي كان يف ع�س��ر الإمام ال�س��هيد زيد بن علي 
عليهما ال�س��ام قد بلغ ذروته ويف اأيام ه�س��ام الطاغية الأموي 
واملل��ك املتج��رب واملتكرب الذي ورث حالة كب��رية من الطغيان 
ومن��ْت يف ع�س��ره ه��و وارث للطغي��ان وه��و امت��داد للطغيان 
الأموي الذي كان منذ بدايته ميثل �س��رًا كبريًا وم�ستطريًا على 
الأمة �س��رًا فظيع��اً، الطغيان الأموي منذ متك��ن بنو اأمية وهم 
الذين ميثلون �س��رًا كب��ريًا بكل ما عرب عنه��م الن�ص النبوي يف 
اتخاذه��م لعب��اد اهلل خ��ول فا�س��تعبدوا الأمة واأهان��وا النا�ص 
واأفق��دوا املجتمع الإ�س��امي كل ال�س��عور باحلري��ة والكرامة 
والعزة فقد �س��عوره باحلرية، فقد �سعوره بالعزة، فقد اأي�ساً 
اإح�سا�س��ه بالكرام��ة، وا�ست�س��عر النا���ص اأنهم مل��ك لبني اأميه 
واأنه��م ل ينبغ��ي لهم اأن يخالفوهم يف �س��يء، واأنه لي�ص لهم اإل 
اأن يخ�س��عوا لهم خ�س��وعاً مطلقاً يف كل �سيء، واأن ينفذوا لهم 
كل ما اأرادوه و�س��اوؤوه، حالة من ال�ستعباد الفظيع وال�سنيع 
جدًا، وحالة من حتويل الأمة بكل اأبناءها ومقدراتها وطاقاتها 
اإلى ال�س��تغال باأ�سواأ اأ�س��كاله واأفظع اأحواله. هذه احلالة يف 
ما الأمة عليه من اتخاذها خول ويف حتريف مفاهيم الدين ويف 
ال�س��تغال املادي ل��رثوات الأمة يف الرتف والبط��ر الذي كان 
عليه الطغاة من بني اأمية، ويف �س��راء الذمم وك�س��ب الولءات 
من �سعفاء النفو�ص الذين كانوا يتمكنون من �سرائهم فيجعلون 
منهم اأذرعة ع�س��كرية للبط�ص بالأمة والتج��رب عليها، واأبواقاً 
ثقافية وفكرية للت�س��ليل والتزيي��ف والتحريف والتدجني عن 
طريق ما يقّدم با�سم الدين وبا�سم الفتاوى الدينية ونحو ذلك.
وبالت��ايل الإم��ام زي��د عليه ال�س��ام وه��و يدرك ه��ذا اخلطر 
الأم��وي عل��ى الأم��ة، ه��ذا اخلطر ال��ذي اأحلق نكب��ات كبرية 
بالأم��ة من��ذ يوم��ه الأول، فقت��ل الآلف املوؤلف��ة م��ن �س��حابة 
ر�س��ول اهلل وقتل عرتة ر�س��ول اهلل وا�س��تباح مدينة ر�سول اهلل 
وقتل الع�س��رات على قرب ر�سول اهلل حتى اأغرقه بالدماء وفعل 
الأفاعي��ل ورمى الكعبة باملنجنيق وعبث بالأمة، ثم اجته اإلى 
حتري��ف املفاهي��م الديني��ة يف جناي��ة خطرية جدًا عل��ى الأمة 
امتدت اآثارها ال�س��يئة اإلى الي��وم، يدرك خطورة ذلك الطغيان 
الأموي الذي مل يبق عنده اأي خطوط حمراء اأبدًا ا�س��تباح كل 
�س��يء، وانته��ك املحرم��ات، واأحل حرام اهلل وح��ّرم حال اهلل، 
وا�س��تباح عباد اهلل ونه��ب مال اهلل، وعب��ث كل العبث يف واقع 

الأمة.
يف ع�س��ر الإم��ام زيد عليه ال�س��ام كان ه�س��ام امللك الأموي 
امل�س��تكرب كما قلنا وارثاً للطغيان الأموي ويف ذروة ا�س��تحكام 
القب�س��ة الأموي��ة على الأم��ة ومنذ فرتة من ا�ست�س��هاد الإمام 
احل�سني عليه ال�سام اإلى تلك املرحلة كان بنو اأمية قد متكنوا 
من ال�س��يطرة املطلقة على واقع الأم��ة والتحكم بواقع الأمة، 
وحال��ة الأمة ه��ي حالة رهب��ة اأمام ذل��ك الطغي��ان واأمام ذلك 
ال�ستكبار، يحج ه�س��ام ويف اأو�ساط احلجيج يخطب، تخيلوا 
ماذا ميكن اأن يتخاطب به مع احلجاج اجلو يف بيت اهلل احلرام 
يف احلج؟!! امل�ساعر والأجواء التي هي اأجواء اإميانية اأجواء 

يق��ول اهلل عنها )وتزودوا ف��اإن خري الزاد التقوى( هذا من اأهم 
اأهداف احلج يخطب ه�سام يف اأو�ساط احلجيج فيقول ماذا؟!

ه��ل يركز على احلث على تقوى اهلل؟! على طاعة اهلل؟! على 
اإقام��ة الع��دل؟!! يق��ول يف خطبت��ه يف اأو�س��اط احلجيج: واهلل 
ل ياأم��رين اأحد بتقوى اهلل اإل قطعت راأ�س��ه، ه��ذه خطبة الوايل 
يف اأج��واء احل��ج، الأج��واء الروحاني��ة، الأج��واء الروحانية 
يتح��دث فيه��ا هكذا، ما بال��ك لو مل يك��ن يف اأج��واء الروحانية 
واأج��واء احل��ج كي��ف �س��تكون حال��ة الطغي��ان؟!! يعني هذه 
احلال��ة بعد الط��واف يف البيت احلرام والأج��واء يف احلجيج 
وامل�س��اعر املقد�س��ة ورمب��ا اإذا قد لن ولو �س��يئاً م��ا يقول: ل 
ياأمرين اأحد بتقوى اهلل اإل قطعت راأ�سه، يق�سي على اأي اإن�سان 
يوج��ه اإلي��ه الأمر بتقوى اهلل يعن��ي اأنه من تلك الفئة ال�س��يئة 
ج��دًا التي حتدث القراآن عنها يقول اهلل �س��بحانه )واإذا قيل له 

اتق اهلل اأخذته العزة بالإثم فح�سبه جهنم(.
فتخيل��وا واقعاً يكون فيه من يقود الأمة الإ�س��امية من هو 
معن��ي بالق��رار فيه��ا من ه��و قائم عل��ى تربية ه��ذه الأمة على 
توجيه ه��ذه الأمة على الأمر والنهي يف هذه الأمة على حتديد 
�سيا�سات هذه الأمة، على اإدارة �سوؤونها بكلها يف دينها ودنياها 
اإن�س��ان عل��ى ه��ذا النحو م��ن الطغي��ان وال�س��تكبار والنزعة 
الإجرامي��ة واجل��ربوت والنح��راف الرهيب جدًا، ي�س��ل اإلى 

هذه الدرجة.
احلالة يف ق�س��ة وحكاية طغي��ان بني اأمية ه��ي غريبة جدًا 
و�س��فحة �س��وداء قامتة يف التاريخ من يتاأمل م��ا حدث فيها يف 

خمتلف املراحل ينده�ص يرى اأمرًا فظيعاً و�سنيعاً ل نظري له.
لحظوا يف هذا الع�س��ر مثا ونحن ن��رى الطغيان الأمريكي 
الأمريكي��ني  م��ن  نخ�س��اه  م��ا  اأخ�س��ى  مث��ًا  والإ�س��رائيلي 
والإ�س��رائيلي على مقد�س��اتنا اأن ي�س��تهدفوا مث��ا، هم احتلوا 
امل�سجد الأق�سى ونخ�سى منهم على امل�سجد النبوي وعلى بيت 
اهلل احلرام يف مكة املكرمة، نخ�س��ى منهم على �س��ائر مقد�ساتنا 
يف خمتلف بقاعنا الإ�س��امية نخ�سى منهم يف ال�ستعباد لأمتنا، 
ونخ�س��ى منه��م يف حتري��ف مفاهيم دينن��ا مبا ينح��رف بالأمة 
ع��ن الدين يف مبادئه العظيمة وال�س��حيحة والنافعة واملثمرة 
والتي هي كما اأنزلها اهلل �سبحانه وتعالى يف كتابه على ر�سوله 
�سلوات اهلل عليه وعلى اآله نخ�سى منهم يف بط�سهم وجربوتهم 
وا�س��تباحتهم بالأمة يف �س��فك الدماء وانتهاك الأعرا�ص ونهب 

الرثوة اإلى غري ذلك.
كل هذا فعله بنو اأمية مل يحرتموا �س��يئا اأبدًا، ُي�َس��ب ر�سول 
اهلل �س��لوات اهلل علي��ه وعل��ى اآله يف جمل�ص ه�س��ام الأموي من 
جانب �س��خ�ص يهودي حا�س��را يف املجل�ص حظي هذا اليهودي 
با�ستقبال وحفاوة يف الرتحيب على نحو من تلك احلالت التي 
�س��اهدناها من ا�س��تقبال ترامب وغري ترام��ب من احلفاوة، يف 
م�س��افحة الإ�س��رائيليني من قبل م�سوؤولني �س��عوديني، ونحو 
م��ن ذل��ك احلال��ة مت�س��ابهة حف��اوة يف ال�س��تقبال والرتحيب 

وال�ست�سافة والإ�سغاء .
امللك ه�س��ام هذا يف احلج يقول ل ياأم��رين اأحد بتقوى اهلل اإل 
قطعت راأ�سه يحني بذلك الراأ�ص اإ�سغاًء وتوا�سًعا وتلطًفا جتاه 
يهودي جمرم وحاقد ي�س��ب ر�سول اهلل يف حم�سره وي�سيء اإلى 
ر�سول اهلل �س��لوات اهلل عليه وعلى اآله فا يعرت�ص ول بكلمة، 
الإم��ام زيد عليه ال�س��ام ينتهر ذلك اليهودي ويهدده، ر�س��ول 
اهلل هو مقد�ص مقد�ص يف اإمياننا يف مبادئنا يف ثقافتنا الإ�سامية 
فذل��ك اليه��ودي ي�س��ب ر�س��ول اهلل ول ي�س��ري ذلك ه�س��اما ول 
يغيظ��ه ول يزعجه ول يرى يف �س��ب ذلك اليهودي لر�س��ول اهلل 
اأي م�سكلة اأبدًا بل يتوجه ويغ�سب وينفعل وي�ستاء من الإمام 
زيد عليه ال�س��ام كيف ينتهر ذلك اليهودي ال�ساب لر�سول اهلل، 
�س��ه ل توؤِذ جلي�سنا يا زيد، ا�سكت هذا جلي�سنا ل توؤذيه، نرى 
المتداد لهذا النموذج يف ع�س��رنا احلا�سر لأولئك الذين دائما 
ينحن��ون تنعط��ف ظهورهم وي��كاد العمود الفقري اأن ينك�س��ر 
م��ن النعطاف ويحنون روؤو�س��هم ل�س��تقبالهم ترامب واأمثال 
ترامب، ويف تعاملهم مع يهود �سهاينة، وينظرون ويزجمرون 
ويتكربون ويتغطر�س��ون على اأبناء اأمتنا الإ�س��امية مدر�س��ة 
واحدة، مدر�سة الطغيان واحدة المتداد للطغيان كان واحدا 
يف كل ع�سر ويف كل جيل، هذا الواقع املاأ�ساوي لاأمة والكارثي 
ال��ذي مل يب��ق فيه �س��يء حم��رتم ول مقد�ص حتى ر�س��ول اهلل 
�س��لوات اهلل علي��ه وعلى اآل��ه، اأولئك املجرم��ون ل يحرتمون 

ر�سول اهلل ل يحرتمون مقد�سات ل يحرتمون الإن�سان امل�سلم.
الإكب��ار، التقدير، احلف��اوة، الأهمية هي لذل��ك اليهودي اأو 
لذلك املجرم اأو لذلك املنحرف، اأما اأبناء الأمة فاإنهم يعي�س��ون 
والفق��ر  وال�س��تعباد  والقه��ر  والمته��ان  الإذلل  م��ن  حال��ة 
ال�س��ديد، تكد���ص اأم��وال الأم��ة وجتبى م��ن كل اأقط��ار العامل 
الإ�س��امي لي�ستحوذ عليها الأمويون ويت�سرفون فيها كما قلنا 
اآنفا يف البطر والرتف واحلكايات كبرية عن ترفهم وبطرهم اأو 

يف �سراء الولءات وك�سبها و�سراء الذمم من �سعفاء النا�ص.
به��ذا الواقع حترك الإم��ام زيد عليه ال�س��ام وهو حترك يف 
كه فقط حتركاً  البداية حتُرًكا ثقافياً وحترًكا علمياً مل يكن حتُرّ

ع�سكرياً، ل .
ه��و نه�ص وتنقل يف عدد من البل��دان وذهب اإلى مكة وكانت 
له اأن�س��طته يف املدينة، حترك اإلى العراق، حترك اإلى ال�س��ام، 
وحت��ركاً وا�س��حاً وب��ارزًا عل��ى م�س��توى الن�س��اط التثقيف��ي 
والتوعوي وت�سحيح املفاهيم املحرفة يف واقع الأمة من علماء 
ال�س��وء وعلماء البالط اخلا�س��عني لبني اأمية والتابعني لبني 
اأمية، وَن�ِس��ط ب�س��كل كبري يف تبليغ احلق وكان �س��وتاً عظيماً 
ونقي��اً للح��ق، ث��م يف الأخري ت��وج ن�س��اطه بنه�س��ته وحركته 
الوا�س��عة يف الأمة منادياً “عباد اهلل اأعينونا على من ا�س��تعبد 
اأمتنا وخ��َرّب اأمانتنا وعطل كتابنا” عط��ل كتاب اهلل، خا�ص، 
خلى القران جمرد مكتوب، مداد مكتوب مغيب عن ال�س��احة يف 

احلياة وعن الواقع يف احلياة.
حت��رك بنه�س��ته العظيمة، وهو قبل ذلك مت ا�س��تدعاوؤه اإلى 
ال�س��ام من جانب امللك الأموي ه�س��ام وحني ح�سر اإلى ال�سام 
خاطب ه�س��اماً وق��ال له: “اتق اهلل يا ه�س��ام”، وقد عرف عنه 
و�سمع عنه اأنه اأق�سم اأن ل ياأمره اأحد بتقوى اهلل اإل قطع راأ�سه 
فل��م يرعِوِ منه، ومل يخف من��ه ومل يرتع اأي مل يروعه ذلك من 
جانب ه�س��ام في�س��كت، بل حر�ص على اأن يك�س��ب ف�س��يلة اأن 

يقول كلمة احلق يف وجه ال�سلطان اجلائر.
قال له: “اتق اهلل يا ه�سام” فقال له: “اأو مثلك ياأمرين بتقوى 
اهلل؟!” فق��ال: “اإن اهلل مل يرفع اأحدًا ف��وق اأن يوؤمر بتقوى اهلل 

ومل ي�سع اأحدًا دون اأن ياأمر بتقوى اهلل”.
ث��م هو بعد انتقاله اإلى العراق وو�س��وله اإلى الكوفة حترك 
عليه ال�س��ام باهتمام كبري وبروحية عظيمة، ممتلئاً باأمل كبري 
على واقع هذه الأمة م�ستنه�ساً لاأمة وتلك احلالة من اجلمود 
وال�سكوت والإذعان قائًا: “واهلل ما كره قوم قط حر ال�سيوف 
اإل ذلوا” ي�سعى اإلى اأن ي�ستنه�ص يف الأمة روح الت�سحية روح 
الإب��اء، روح الكرامة، روح العزة ليحررها من حالة الإذلل و 
ال�س��تعباد، وكان ينادي يف الأمة بكلمته املهمة جدًا والعظيمة 

الأمة. ت�ستب�سر  اأن  اإلى  الب�سرية” ي�سعى  “الب�سرية 
الأم��ة اأول م��ا حتت��اج اإلي��ه دائم��اً ه��و الوعي والب�س��رية 
لأن م�س��كلة الأم��ة اأول م��ا تكون ه��ي يف هذه امل�س��األة بالذات، 
الأم��ة اأول ما تخ�س��ره واأخطر ما تخ�س��ره ه��و الوعي، الوعي 
والب�سرية، اإذا فقدت الوعي والب�سرية اأمكن اأن ُتدجن، اأمكن 
له��ا اأن ُتخدع، اأمكن لها اأن ت�س��ل، اأمكن لها اأن ت�س��تعبد بفكرة 
واأن تقيدها فتوى خاطئة واأن تكبلها فكرة �س��الة، فكرة �سالة 
متث��ل حالة من القي��ود التي جتعل الكثري من النا�ص ي�س��كتون 

وي�ستكينون ويتعطلون عن النهو�ص بامل�سوؤولية .
جانب امل�س��وؤولية جانب اأ�سا�س��ي يف الإ�س��ام، امل�س��وؤولية 
يف اإحق��اق احل��ق يف اإقامة العدل يف مواجه��ة الظلم يف مواجهة 
الطغي��ان يف العم��ل على الدعوة اإلى اخل��ري، الأمر باملعروف، 
ويف النه��ي ع��ن املنكر، كلها م�س��األة مهم��ة يف غاي��ة الأهمية يف 
الدين اإذا عطل هذا اجلانب من الدين �س��اع كل �سيء وطوعت 
بقية امل�س��ائل الدينية م�سائل حم�س��ورة جوانب حمدودة من 

الدين تطوع ت�ستغل من جانب الطغاة والظاملني واملجرمني.

البصيرة البصيرة ثم اجلهاد”
للجهاد،  الأمة  اجلهاد” ا�ستنه�ص  ثم  الب�سرية  “الب�سرية 
وق�س��ته معروف��ة يف التاري��خ يف خروج��ه علي��ه ال�س��ام يف ما 
ح��دث م��ن تخاذل الكث��ري من النا���ص يف املعركة التي خا�س��ها 
عليه ال�س��ام بكل اإباء وعزة وبا�ستب�س��ال منقطع النظري، ويف 
النهاية ا�ست�س��هاده عليه ال�س��ام يوم اأن و�س��ل ال�سهم الغادر 
اإل��ى جبهت��ه ال�س��ريفة قال عليه ال�س��ام “ال�س��هادة ال�س��هادة 
احلمد هلل الذي رزقنيها” ا�س��تقبل ال�سهادة بهذا ال�ستقبال كما 

< أكبر معاناة في احلصول على عائد من ثروات بادنا بينما يتحكم بهذه املوارد احملتل األمريكي والسعودي واإلماراتي

< لألسف الكثير من أبناء اجلنوب يذهبون مع احملتل في معركة ال ناقة لهم فيها وال جمل في مقابل احلصول على مبلغ زهيد من املال

< التجار ميكن أن يتجه الناس بشكل فوضوي على متاجركم وبضائعكم إضافة لكساد بضائعكم بسبب ضعف قدرات الناس الشرائية

< ُعرف اإلمام زيد عليه السام 
ب�����ول�����ع�����ه ال�����ش�����دي�����د ب�����ك�����ت�����اب ال����ل����ه 
الكرمي  بالقرآن  الوثيقة  وعاقته 

حتى ُعرف ب�  حليف القرآن 
 

ال���ت���أث���ي���ر  < م������ن أب����������رز جت����ل����ي����ات 
القرآني باإلمام زي��د ما ك��ان عليه 
من االستشعار الكبير للمسؤولية 

في إصاح حال األمة

< ارت���ب���اط اإلم����ام ال��ش��ه��ي��د زي��د 
ب�����ن ع����ل����ي ال����وث����ي����ق ب�����ال�����ق�����رآن ك����ان 
ن���ت���اج���ه ن��ه��ض��ة اإلم�������ام ال��ع��ظ��ي��م��ة 
وال���ع���زة اإلمي���ان���ي���ة ال���ت���ي ك��س��ر بها 

هيبة الطاغوت 

< بنو أمية مثلوا آفة على األمة 
وعلى دينها وكل شؤونها 

< نخشى على املسجد النبوي و 
األمريكيني  م��ن  األق��ص��ى  املسجد 
واإلس������رائ������ي������ل������ي������ني ألن������ه������م ح����ال����ة 
م��ش��اب��ه��ة ل��ب��ط��ش وج����ب����روت ب��ن��ي 

أمية في املاضي

ك������ان  زي�����������د  اإلم�����������������ام  < حت�����������رك 
حتركًا  فقط  وليس  وعلميًا  ثقافيًا 
عسكريًا حيث كان حتركًا واضحًا 
وب������������ارزًا ع���ل���ى م���ت���س���وى ت��ص��ح��ي��ح 
امل��ف��اه��ي��م ال��دي��ن��ي��ة احمل����ّرف����ة من 
ق��ب��ل ع��ل��م��اء ال��ب��اط ال��ت��اب��ع��ني لبني 

أمية

< أول م���ا حت���ت���اج إل���ي���ه األم�����ة هو 
ما  أخطر  ألنهما  والبصيرة  الوعي 

قد تخسره 
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ا�ستقبلها جده الإمام علي عليه ال�سام حينما قال: “فزت ورب 
الكعبة”. هذا ا�س��تقبال من هو واثق بق�سيته مبوقفه مب�ساره 
مبنهج��ه بطريقت��ه وبعاقبت��ه املنتظ��رة “ال�س��هادة ال�س��هادة 

احلمد هلل الذي رزقنيها”.
م��ن اأهم ما يج��ب اأن نعيه جيًدا عن موق��ف الإمام زيد عليه 
ال�س��ام اأنه مبثل ما ع��رف اأنه حليف الق��راآن وموقفه بالتاأكيد 
موقف قراآنيا، نحن معنيون كم�س��لمني يف كل زمن يف كل ع�س��ر 
اأن يك��ون القراآن الكرمي يف هديه فيما فيه من اأوامر وتوجيهات 
من اهلل �س��بحانه وتعالى يف نوره، اأن يكون هو الأ�س��ا�ص الذي 
نرج��ع اإلي��ه دائما ونعتم��د عليه واأن نحر���ص اأن نرتبى تربية 

القراآن التي تربينا على العزة وحتيي فينا روح امل�سوؤولية.
ث��م اأن ندرك -عندما نتطلع اإل��ى التاريخ- فرنى كيف كانت 
�س��ريته عليهم ال�س��ام كيف كانت حركة ر�س��ول اهلل �س��لوات 
اهلل و�س��امه عليه وعلى اآله، كيف كان رموز الإ�سام العظماء 
واأعام��ه الكبار الذين كانوا قرناء لهذا الق��راآن يف مواقفهم، يف 
ت�س��حيتهم، يف اإبائه��م، يف عزته��م، يف اهتماماته��م يف تركيزهم 
الكبري على النهو�ص بامل�سوؤولية يف اهتمامهم باأمر الأمة، لنعي 
اأن ه��ذا اخلط اأن هذا الطريق هو املنهج الأ�س��يل وال�س��حيح 

الذي يجب اأن ن�سري عليه.
لأن��ه قد ياأت��ي من النا�ص م��ن يجعل من اجلمود وال�س��كوت 
واخلن��وع وال�ست�س��ام والذل��ة والعبودية للطاغوت م�س��األة 
اإميانية ودينية ول �س��ري فيها ول م�س��كلة فيه��ا، واأنها احلالة 

التي يدعو النا�ص اإلى اأن يكونوا عليها.
البع�ص تربيته دعوته اأ�س��لوبه ثقافته تعليماته اإر�س��اداته 
م��ن واق��ع اأن��ه يقدم نف�س��ه كع��امل دين، ه��و على ه��ذا النحو 
ل فيهم  ي�س��عى بالنا���ص اإلى اجلم��ود يربيهم على القع��ود يعِطّ
امل�س��وؤولية  روح  فيه��م  ميي��ت  بامل�س��وؤولية،  النهو���ص  ه��ذا 
وال�ست�س��عار للم�س��وؤولية ميي��ت فيه��م روحي��ة ال�ست�س��عار 
بامل�س��وؤولية، البع�ص الآخر اأكرث م��ن ذلك يدفع بالأمة لجتاه 
الولء للطغاة واملنا�سرة للظاملني والوقوف يف �سفهم ويجعل 
م��ن ذل��ك حتى قرب��ة اإلى اهلل �س��بحانه وتعالى وعمًا �س��احلاً 

وعمًا عظيماً اإما باأ�سلوب مبا�سر اأو باأ�سلوب غري مبا�سر.
نع��اين يف هذا الع�س��ر من طغيان اأمريكا وطغيان اإ�س��رائيل، 

وطغيان عماء اأمريكا وطغيان اإ�سرائيل
فنحن معنيون كم�سلمني ونحن نعاين من الطغاة واجلائرين 
وامل�ستكربين والظاملني، نعاين يف هذا الع�سر من طغيان اأمريكا 
وطغيان اإ�سرائيل، وطغيان عماء اأمريكا وطغيان اإ�سرائيل من 
املح�س��وبني على هذه الأمة، م��ن منافقيها وجمرميها وطغاتها 
واأ�س��رارها و�س��فهائها الذين و�س��لوا اإل��ى موقع امل�س��وؤولية، 
وتربع��وا على عر���ص الأمة، وحتكموا يف اإمكان��ات هذه الأمة، 
وا�س��تغلوا موقعه��م يف احلك��م وال�س��لطة بالت�س��لط على هذه 
الأمة، ثم نراهم كيف هم يف معاملتهم لأبناء الأمة، م�س��تكربين 
ومتعززين ومت�س��لطني بالبط�ص واجلربوت، اأم��ا اأمام اأمريكا 
فه��م اأذلء وخانع��ني، يف هذه الأيام يتح��رك الرئي�ص الأمريكي 
ترام��ب ويتح��دث يف خطاب��ات له ب��ني جماهريه وه��و يتباهى 
ويفتخ��ر باأن��ه يت�س��ل للملك ال�س��عودي ويطلق يف ات�س��اله – 
ح�سب ما يتحدث عنه اأمام جمهوره – عبارات فيها من الإهانة 
وال�س��خرية وال�ستكبار وال�س��تعاء ما فيها، يقول له اأنه لول 
احلماي��ة الأمريكية ملا متكن��ت من البقاء لأ�س��بوعني، يتحدث 
ع��ن اأن النظ��ام ال�س��عودي مدي��ن يف بقائ��ه لأمري��كا ولرتامب 
�سخ�س��يا، يقول له عليك اأن تدفع، لديك تريليونات، ادفع اأكرث 
واأك��رث، ي�س��ميهم بالبق��رة احلل��وب، ويتجه فعا اإل��ى حلبهم 
ب�س��كل م�س��تمر، واأكرث فاأك��رث، ويكاد ذل��ك ال�س��رع اأن يجف، 
وتراه��م يف حال��ة غريبة جدا م��ن اخلنوع، حتى اأم��ام كلماته 
هذه، ل يجروؤون على اأن يوجهوا ردا قا�سيا اأو كاما قويا، اأما 

يف تعاملهم مع اأبناء الأمة فهو ذلك التعامل ال�سيئ.
نح��ن يف ه��ذا الزمن الذي نواج��ه فيه الطغي��ان، ونعاين فيه 
كاأمة م�سلمة وك�سعب ميني من الطغيان الأمريكي الإ�سرائيلي 
وال�س��عودي والإمارات��ي، من طغي��ان الطغاة بكل اأ�س��نافهم 
واأ�س��كالهم وفئاته��م، نح��ن معني��ون باأن ن�س��تلهم م��ن القراآن 
الكرمي ومن قرنائه العظماء، ومن الهداة والأعام يف تاريخنا، 
ما يزيدنا عزما وقوة واإباء، وما نكت�سب به الب�سرية والوعي، 
فا يتمكن اأحد من خداعنا، ول من ت�سليلنا، ول من النحراف 
بن��ا، ول م��ن تدجينن��ا بفت��وى اأو بفك��رة اأو بثقاف��ة، ويعبدنا 

للطغاة وللظاملني وللم�ستكربين.
نحن معنيون بهذا، نحن يف اأم�ص احلاجة اإلى اأن ن�ستلهم من 
زيد عليه ال�س��ام، وه��و ذلك الذي حترك ونه�ص مب�س��وؤوليته 
وا�ست�س��هد علي��ه ال�س��ام، وبع��د ا�ست�س��هاده نب�ص م��ن قربه، 
و�س��لب، ف�س��ل راأ�س��ه، و�س��لب ج�س��ده عل��ى ج��ذع نخلة يف 
الكوف��ة لف��رتة طويلة، وبعد ذلك اأنزلوه بع��د فرتة طويلة من 
جذع النخلة، وقام��وا باإحراق جثمانه، وذروه يف نهر الفرات، 
زيد عليه ال�س��ام الذي كان له هذه املظلومية، والذي مل يرتدد 
اأب��دا يف اأن ي�س��حي يف �س��بيل اهلل بروحه، وال��ذي كانت ثورته 
امتدادا لثورة ونه�س��ة جده �سبط ر�سول اهلل احل�سني بن علي 

عليهما ال�سام.
نح��ن الي��وم معني��ون اأن ندرك اأنن��ا يف الطريق الذي ن�س��ري 
فيه ونح��ن نواجه ونق��ارع الطاغوت الأمريكي والإ�س��رائيلي 
وامت��داده يف الأمة، يف النظام ال�س��عودي والنظ��ام الإماراتي، 
نحن ن�سري يف الجتاه ال�سحيح، يف الطريق ال�سحيح الذي هو 
طريق القراآن، وطريق قرناء القراآن، وطريق الرموز العظماء، 
طريق الأنبياء وطريق خامت الأنبياء ر�سول اهلل حممد �سلوات 
اهلل و�س��امه عليه وعلى اآله، كل الذي��ن يحاولون اأن ينحرفوا 
بنا عن هذا الطريق هم يريدون اأن ينحرفوا بنا عن هذا النهج، 
عن القراآن، وعن ر�س��ول اهلل، عن عرتة ر�سول اهلل، وعن اأعام 
الأمة، و�س��احلي الأمة، وهداة الأمة، واأخيار الأمة، وبالتايل 
نح��ن عل��ى ثقة مما نح��ن فيه من موق��ف، وم��ن الطريق الذي 
ن�س��ري علي��ه، اأنه طريق احل��ق، واأنه املوقف ال�س��حيح، واأنه 
املوقف احلكيم مبعيار القراآن، مبعيار الإميان، مبعيار احلق، 
مبعي��ار الهداي��ة واأع��ام الهداي��ة، وكذلك مبعيار امل�س��لحة، 
مبعيار الفطرة الإن�س��انية التي فطرنا اهلل عليها، لنكون اأحرارا 
يف ه��ذه احلي��اة، واأع��زاء يف احلياة، وكرماء يف ه��ذه احلياة، 
ل نقب��ل بالذل��ة، ول نقبل بال�س��تعباد، ول نقب��ل بالهوان، ول 
نقب��ل باأن يتحك��م بنا الطاغوت اأيا كان ه��ذا الطاغوت، هذا هو 
الجتاه ال�س��حيح الذي ل ميكن اأن نندم على اأي ت�سحية فيه 
اأب��دا، ه��ذه هي الفط��رة، وهذا ه��و الجتاه ال�س��حيح مبعيار 
امل�س��لحة يف واقعنا الب�سري، اأين هي امل�س��لحة لنا، اأن نكون 
اأح��رارا اأم م�س��تعبدين، ي�س��تعبدنا ال�س��عودي ال��ذي هو عبد 
لاأمريك��ي، ي�س��تعبدنا الإمارات��ي ال��ذي ه��و عبد �س��غري جدا 
وحق��ري ج��دا لاأمريك��ي، اأين هي م�س��لحتنا؟ اأن نك��ون اأعزاء 
اأم اأن نك��ون اأذلء؟ اأي��ن هي م�س��لحتنا بح�س��ب م�س��لحتنا يف 
احلي��اة وحت��ى يف دنيانا، اأن نكون �س��عبا ل قرار ل��ه، ل اإرادة 
ل��ه، ل حرية له، يحتله الأجانب، يجعل��ون من اأهم مناطقه يف 
اأهميتها ال�س��رتاتيجية مواقع ع�س��كرية لهم، ياأتي اإلى قاعدة 
العن��د، اإل��ى جزيرة ميون، اإل��ى جزيرة �س��قطرى، اإلى مواقع 
هن��ا وهناك، فيجع��ل منها مواقع ع�س��كرية له، تل��ك لاأمريكي 
واأخ��رى للربيط��اين، واأخ��رى لاإمارات��ي واأخرى لل�س��عودي، 
ياأت��ي اإلى بقية اجلزر يف البح��ر الأحمر، اإلى حني�ص واإلى غري 
حني���ص، ليحتلها ويفع��ل بها ذلك، ياأتي اإلى ال��رثوات النفطية 
يف �س��بوة، بلحاف وغري بلحاف، وياأتي اإلى املن�س��اآت ومنابع 
ال��رثوة الوطنية، يف ح�س��رموت ويف غري ح�س��رموت ليتحكم 
بها، ثم نبقى نحن ك�س��عب نعاين اأ�س��د املعاناة، من احل�س��ول 
على اأ�س��طوانة الغاز املنزيل، نعاين اأكرب املعاناة يف اأن نح�س��ل 
على عائد من ثرواتنا تلك، ليكون للمرتبات اأو ليكون لاأ�س��ياء 
ال�س��رورية، لتوفري الحتياجات ال�س��رورية والإن�س��انية لنا 

ك�سعب ميني، ل نعود م�ستفيدين من �سيء.
اجتاه الثورة �س��د الطاغوت، والت�س��دي للطغيان، ال�سعي 
للتحرر وال�ستقال، الإ�س��رار على اأن نكون مبقت�سى هويتنا 
الإمياني��ة اأح��رارا ل ي�س��تعبدنا اأح��د، ول نكون عبي��دا اإل هلل 
الواحد القهار، هذا هو الجتاه ال�س��حيح ومل�سلحتنا يف الدين 
والدنيا، يف الدنيا والآخرة، هذا هو الجتاه الذي ي�س��تحق منا 
كل ت�س��حية، واأن ن�س��رب يف �سبيل حتقيقه على كل عناء، مهما 

كان هذا العناء.

املستجدات العسكرية:
ننتقل اإلى العنوان الآخر يف كلمتنا فيما يتعلق بامل�ستجدات 
على امل�س��توى الع�سكري، با �س��ك العدو م�ستمر يف الت�سعيد، 
ول ياأل��وا جه��دا وبالذات يف معركة ال�س��احل، هو ي�س��عى اإلى 
الت�س��عيد بكل ما ي�ستطيع، يح�س��د املزيد واملزيد من املقاتلني 

الذي��ن ا�س��رتاهم بالفلو���ص، ولاأ�س��ف كث��ري منه��م م��ن اأبناء 
املحافظ��ات اجلنوبي��ة، الذين يذهبون اإلى معرك��ة ل ناقة لهم 
فيها ول جمل، لي�ص لهم فيها ق�س��ية، ولي�ص لهم فيها م�سلحة، 
ولي���ص لهم فيها منفعة اأبدا، ي�س��حون بحياته��م واأرواحهم يف 
مقابل احل�س��ول على مبلغ زهيد، كيف ي�سل الإن�سان اإلى هذا 
امل�ستوى عندما يفقد اإح�سا�س��ه بالكرامة! عندما يفقد الإن�سان 
اإح�سا�س��ه بالكرامة ل ميانع باأن يبيع حياتُه كلها ويبيع نف�سُه 
بكله��ا يف مقاب��ل األ��ف ري��ال �س��عودي اأو األفني ريال �س��عودي 
واأحيانا اأقل البع�ص ميكن اأن يرخ�ص اإذا تراجلوه �س��وية اإذا 
�س��اوموه قليا ميكن اأن يقلل من ثمن نف�سه باأقل ويذهب ليقتل 
يف خدمته��م يبق��ى الإماراتي��ون يف اخللف ويبق��ى الأمريكيون 

على م�ستوى اأبعد.

يبقى اإلماراتيون في اخللف واألمريكي على 
مستوى أبعد واملرتزقة يزج بهم في املعركة 

وُيقصفون إذا تراجعوا من امليدان
الأمريك��ي يتواج��د يف ع��دن والبع�ص يتواجدون يف ع�س��ب 
الإرتريية والإ�س��رائيليون كذلك والبع���ص يف جزر اإذا اقرتب 
البع���ص منه��م �س��يئاً ما يق��رتب اإلى املخ��ا ول يتج��اوز املخا 
والإمارات��ي يبق��ى يف خلفية تل��ك اجلموع التي تق��دم بالآلف 
وي��زج به��ا يف املعركة م��ن قتل يقتل وم��ن بقي يبق��ى واأحيانا 
يق�س��ف البع���ص منه��م اإذا تراجعوا ع��ن امليدان يف �س��بيل اأن 
يحققوا هدفاً مل�س��لحة من؟ مل�س��لحتهم هم؟ ل، لي�ص لهم �سيء 
حم�س��وب يف املو�س��وع اأبدًا ينجز املعركة مل�سلحة الإماراتي 
والإماراتي ينجزها مل�س��لحة الأمريكي ومل�سلحة الإ�سرائيلي 
هذا الذي يحدث الت�س��عيد الع�س��كري متجه يف ذروتِه بالذات 
يف ال�س��احل ويف احل��دود مع تركي��ز العدو على بقي��ة املحاور 
واجلبهات ولكن اأكرب تركيز من جانب العدو هو على ال�س��احل 
وعلى احلدود ويح�س��د ب�سكل م�ستمر وي�سعى بكل ما ي�ستطيع 
لاإ�س��رار بال�س��عب اليمن��ي كاف��ه حت��ى تركيزه عل��ى احتال 
احلدي��دة ه��و به��دف الإ�س��رار بال�س��عب اليمني وامل�س��ايقة 
لل�س��عب اليمني واحل�سار ب�سكل اأكرب بال�سعب اليمني يف بقية 
املحافظات وبالرغم من �سعي املبعوث الأممي لنعقاد جولة يف 
امل�ساورات ف�سل فيما �سبق وف�سل حالياً لأن الأعداء ل يريدون 
�س��ام نحن يف كل املراحل املا�س��ية مل منانع اأبدًا يف اأي مرحلة 

من املراحل من العمل على الو�سول اإلى حل �سلمي.
نح��ن كنا دائماً اأهل �س��ام ونريد ال�س��ام لأن البع�ص اليوم 
يتح��دث وكاأن امل�س��كلة عندنا نح��ن كاأننا نحن م��ن نرف�ص اأي 
وقف لإطاق النار وكاأننا من نرف�ص اأي حلول �س��لمية من�سفة 

وعادلة وكاأننا من ي�سر على ا�ستمرار احلرب.

حملة رياح السالم ممولة من العدو تهدف 
لتخذيل الناس عن التصدي للعدوان في 

اجلبهات حتت عنوان السالم 
هناك حملة ممولة من العدو ا�س��م هذه احلملة رياح ال�سام 
تهدف هذه احلملة اإلى تخذيل النا�ص عن الت�سدي للعدوان يف 
اجلبه��ات، ياأتون اإلى النا�ص ليوقفوهم عن الت�س��دي للعدوان 
والوقوف بوجه حتت عنوان نحن نريد ال�س��ام، ال�س��ام لي�ص 
معناه ال�ست�س��ام ال�س��ام ل يعن��ي اأن تقف مكب��ًا واأن جتمد 
يف منزل��ك يف الوق��ت الذي يقتحم العدو في��ه بلدك وحمافظاتك 
املحافظة تلو الأخرى ويحتل موانئك وي�سعى لل�سيطرة عليك 
ويقتل اأبناء �س��عبك ويرتكب اأب�سع اجلرائم بحق اأبناء وطنك 
يقتل الآلف املوؤلفة ويدمر كل يوم يف هذا البلد من�ساآت ومنازل 
وطرقات وم�ست�س��فيات ومدار�ص ول يقبل باأي حلول من�س��فة 
ول يقبل بوقف اإطاق النار ول يقبل بوقف عملياته الع�سكرية 
العدو ي�س��ر على ال�ستمرار يف احلرب والعدوان ويقتل يوميا 
ويدمر يوميا وي�س��عى يوميا لحتال املزيد واملزيد من الوطن 
وياأت��ي البع�ص ويتوجه اإلى من؟ اإلى من لي�ص موقفُه اإل دفاعاً 
ع��ن النف�ص وعن الوط��ن وعن احلرية والكرام��ة يقول لهم هم 
للذي يدافع عن نف�س��ِه ا�سطرارًا اأمام تلك الهجمة التي توظف 
فيه��ا كل القدرات الع�س��كرية ليق��ول عليكم اأن توقف��وا اإطاق 
الن��ار عليك��م اأن توقفوا اإطاق النار يعني ل تدافع عن نف�س��ك 
معناُه هكذا ل تدافع عن وطنك، اأنت لو كنت من�س��فاً لقلت اأنا 
اأطال��ب بوقف اإطاق النار م��ن اجلميع اأطالب هذا املعتدي اأن 

يوق��ف هجمته على وطن��ي. نحن نريد ال�س��ام بكرامة نحن ل 
نقبل بال�ست�س��ام لأن القع��ود يف الوقت الذي يهجم فيه العدو 
واجلم��ود يف الوقت ال��ذي يتحرك فيه العدو ب��كل طاقته وبكل 
اإمكانات��ه وبكل قدراته معناه ا�ست�س��ام معن��اه خنوعا معناه 
جبن��اً معن��اه ذَل معن��اه ع��دم اإح�س��ا�ص بالكرامة معن��اه عدم 

اإح�سا�ص بالعزة.
البع���ص ياأتي هكذا على هذا النحو ليعرف اأبناء �س��عبنا اأن 
هناك حملة لدينا معلومات عنها ا�سمها رياح ال�سام تهدف اإلى 
جتمي��د النا�ص عن الت�س��دي للعدوان حتت عن��وان نحن نريد 
ال�س��ام نحن نريد ال�س��ام امل�س��رف نحن نريد ال�سام بكرامة 
نح��ن نريد �س��اماً مع��ُه ا�س��تقال معُه كرام��ة معُه حري��ة اأما 
القع��ود والعدو يهجم اأم��ا اجلمود والعدو يحتل اأم ال�س��كوت 
والع��دو يقت��ل ويدم��ر فُهو ا�ست�س��ام وهو ذل وُه��و جنب وهو 

خنوع وهو خيانة هذه هي احلقيقة.

العدو يصر على االستمرار في احلرب 
والعدوان ويسعى يوميًا الحتالل املزيد واملزيد 

من الوطن 
العدو م�س��ر على الع��دوان لن يقبل 
اأب��دًا ب��كل اجلهود يف املرحلة املا�س��ية 

< نحن معنيون بأن يكون القرآن 
ال���ك���رمي ه���و األس�����اس ال����ذي ن��رج��ع 

إليه دائمًا 

< ال����رئ����ي����س األم����ري����ك����ي ت���رام���ب 
يتباهى أمام جماهيره بأنه يتصل 
للملك السعودي ويهينه ويسخر 

منه 

< م���ع���ن���ي���ون ب�������أن ن���س���ت���ل���ه���م م��ن 
القرآن الكرمي واألعام والعظماء 
ما يزيدنا وعيًا وبصيرة فا يتمكن 

أحد من تضليلنا 

ال�����ط�����اغ�����وت  ن�������ق�������ارع  ع�����ن�����دم�����ا   >
األم��ري��ك��ي واإلس��رائ��ي��ل��ي وال��ن��ظ��ام 
ال��س��ع��ودي واإلم���ارات���ي فنحن في 
األنبياء  ط��ري��ق  الصحيح،  ال��ط��ري��ق 

والعظماء

< ك�����ل م�����ن ي�����ح�����اول ح����رف����ن����ا ع��ن 
امل�����واج�����ه�����ة م������ع ال�����ط�����اغ�����وت ف��ه��و 
أخيار  نهج  ع��ن  ننحرف  أن  يريدنا 

وهداة األمة

< ن���ح���ن ع���ل���ى ث���ق���ة ب�����أن امل���وق���ف 
ال������������ذي ن�����ح�����ن ف�����ي�����ه ه�������و امل�����وق�����ف 
ال��ص��ح��ي��ح واحل��ك��ي��م مب��ع��ي��ار احل��ق 

والهداية والقرآن 

ن���ك���ون  أن  ع����ل����ى  ال����ل����ه  ف����ط����رن����ا   >
أح������رارًا وأع������زاًء وك���رم���اء ف���ي ه��ذه 
احلياة وال نقبل بأن يتحكم بنا أي 

طاغوت

< أين هي املصلحة في أن نكون 
شعبًا ال قرار وال حرية له ويحتله 
األج��������ان��������ب وي�����ج�����ع�����ل�����ون م�������ن أه�����م 

مناطقه قواعد عسكرية لهم؟

< أكـــــــبـــــــر تــــــركــــــيــــــز مـــــــــن جـــــــانـــــــب الـــــــــعـــــــــدو هـــــــــو عــــــلــــــى الـــــــســـــــاحـــــــل الـــــــغـــــــربـــــــي واحلــــــــــــــــــــدود حــــــيــــــث يـــــحـــــشـــــد بـــــشـــــكـــــل مـــســـتـــمـــر

< ال���ب���ع���ض ي���ت���ح���دث ال����ي����وم وك���أن���ن���ا ن���رف���ض أي ح���ل���ول س��ل��م��ي��ة م��ن��ص��ف��ة وع����ادل����ة وك���أن���ن���ا م����ن ُي���ص���ر ع���ل���ى اس���ت���م���رار احل����رب

بـــأي حــلــول منصفة  أبــنــاء شعبك وال يقبل  الــعــدو يقتل  < الــســام ال يعني أن جتــلــس فــي مــنــزلــك مكبل األيــــادي فــي حــني أن 

يتبع
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ول يف الوقت احلا�س��ر كل اجله��ود الرامية اإلى وقف العدوان 
اإل��ى اإحال ال�س��ام رف�س��ها العدو بالرغم م��ن تنازلت كبرية 
قدمه��ا املفاو�س��ون واملحاورون ع��ن اأبناء وطنن��ا بالرغم من 
تنازلت جمحفة جدًا بالرغم من تقبلنا خليارات مرة كان منها 
العر�ص الأممي بدور رقابي مبا�س��ر على ميناء احلديدة وكان 
منها اأ�سياء اأخرى يطول احلديث لو جئنا ن�ستعر�ص كم حتدث 

عنها املحاورون وكم بينها الأخ حممد عبد ال�سام وغريه.
الي��وم نحن نقول يا اأبناء �س��عبنا احلالة الراهنة من جانب 
العدو هي حالة ت�س��عيد هو يتحرك يف ال�س��احة ب��كل اإمكاناته 
بكل جهده بكل طاقته يح�سد ع�سرات الآلف ي�ستخدم كل اأنواع 
ال�س��اح يعد اخلطط يرتكب كل اجلرائم وه��و يبذل كل جهده 
لحت��ال ال�س��احل ولحت��ال احلدي��دة وللزحف م��ن مناطق 
احلدود ويف الزحف على كل املحاور وهو يف نف�ص الوقت يرتكب 
اأب�سع اجلرائم وي�سعى اإلى ت�سيق اخلناق على هذا ال�سعب يف 
ظ��رف كه��ذا يف حالة كهذه ما ال��ذي ينبغي اأن يق��ال للنا�ص هل 
اجمدوا ا�س��كتوا اقعدوا يف منازلكم؟ هل هذا منطق ا�س��تخدمه 
اأي �س��عب حر؟ هل فعل �س��عب فيتنام كهذا يوم احتلت اأمريكا 
اأرا�س��يه ويوم زحفت عليه؟ هل كان يف الوقت الذي كل ما زاد 
زح��ف الع��دو عليه يق��ول اقعدوا اقعدوا �س��املوا �س��املوا هذا 
يعني �س��غل جنوين �س��غل عبث �سغل خيانة �س��غل تافه منطق 

ال�س��ام نحن اأهله �سام امل�س��رف ال�سام بعزه وكرامة ال�سام 
ويتوق��ف عن عدوان��ه ويتوقف عن زحفه يتوق��ف عن احتالِه 
لبلدن��ا ومناطقن��ا اأما وهو ي�س��تمر وي�س��ر على ال�س��تمرار يف 
الحتال لاأر�ص يف النتهاك للعر�ص يف الهتك للكرامة يف القتل 
اجلماعي لاأطفال والن�س��اء والكبار وال�س��غار وي�سر على اأن 
يوا�س��ل جرائمُه بحق هذا ال�سعب يق�س��ف بكل اأنواع ال�ساح 
وناأتي نحن نقول يجب اأن نقعد يجب اأن ن�سكت يجب اأن ن�سامل 
ول نعمل �س��يئاً هذا ُي�س��مى تن�س��ل عن امل�س��وؤولية امل�سئولية 
الدينية يا اأهل الدين وامل�سوؤولية الوطنية يا اأهل الوطنية ويا 
من كانوا دائماً واأبدًا يقولوا الوطن الوطن الوطن الوطنية كن 
وطنيا كن وطنياً دافع عن وطنك واإذا بالبع�ص يذهب وقد قال 
اأوًل اأن ه��ذا احل��رب عدوان والوقوف اإلى �س��فِه خيانة وبعد 

ذلك يذهب ليقاتل مع اأولئك اخلونة والغزاة الأجانب.

اجلمود والقعود والعدو يحتل ويقتل هو 
استسالم وذل وخنوع وخيانة

ه��و  ال�س��حيح  املوق��ف  الت�س��عيد  ه��ذا  مقاب��ل  يف  الي��وم 
ال�س��تنها�ص هو النفري هو التحريك لل�س��باب اإلى امليدان، هو 
الرف��د للجبه��ات بالرج��ال واملال، ه��ذا هو املوقف ال�س��حيح، 
ونقول مع ذلك نحن حا�س��رون لل�س��ام امل�سرف، �سام يتوقف 
في��ه العدو عن عدوانه عن احتاله لاأر�ص عن قتله للنا�ص عن 

ح�ساره لل�سعب اقت�ساديا.
هذا ال�س��ام نحن حا�سرون له، ونحن اأهله، اأما ال�ست�سام 
بعن��وان ال�س��ام، فا، ل�س��نا اأهل ال�ست�س��ام اأب��دًا، ل اإمياننا 
ول كرامتن��ا الإن�س��انية ول حت��ى هويتنا الإمياني��ة والدينية 
والوطني��ة واليمني��ة تقبل لنا بال�ست�س��ام، اهلل ياأب��ى لنا ذلك 

ور�سوله واملوؤمنون.
ننتق��ل اإل��ى املح��ور القت�س��ادي، يف العنوان القت�س��ادي 
الواق��ع موؤمل جدًا احلالة القائمة هي حالة حرب بكل ما تعنيه 
الكلم��ة والع��دو م��ن يوم��ه الأول فتح م�س��ارات احل��رب بكل 
اأ�سكالها على امل�ستوى الع�سكري على امل�ستوى ال�سيا�سي على 

امل�ستوى القت�سادي وعلى امل�ستوى الإعامي.
حت��رك الع��دو م��ن كل الجتاه��ات وه��و يف كلها ي�س��تهدفنا 
ك�س��عب مين��ي، ي�س��تهدفنا ع�س��كريا وي�س��تهدفنا اقت�س��اديا 
وي�س��تهدفنا �سيا�س��يا وي�س��تهدفنا اإعامي��ا لتزيي��ف احلقائ��ق 
ولتزيي��ف الوع��ي وللتغطي��ة عل��ى اجلرائ��م، فنح��ن معنيون 
بالت�سدي للعدو يف كل اأ�سكال هذه احلرب يف كل م�ساراتها ويف 

كل اجتاهاتها.

املستوي االقتصادي:
على امل�س��توى القت�س��ادي �س��عى الع��دو عل��ى اأن يفر�ص 
ح�س��ارًا اقت�س��اديا، هذه اأول خطوة، واأن مينع دخول الكثري 
م��ن الب�س��ائع اإل��ى بلدنا وكث��ري م��ن الحتياجات الإن�س��انية 
امللح��ة وال�س��رورية للحي��اة اإلى بلدن��ا وي�س��ل البع�ص منها 
بقي��ود، قيود واإج��راءات وتفتي�ص وترخي���ص وتاأخري يرتتب 

عليها زيادة الكلفة املالية، هو ق�سد ذلك.
ل ي�سل حتى القمح اإلى بلدنا وهو قمح نتاجه خبز ناأكله، ل 
ي�سل هذا القمح اإل باإجراءات مطولة ويحتاج اإلى ترخي�س من 
الأم��م املتحدة، ويحتاج اإلى رقابة من ال�س��عودي والإماراتي 
وامل�سري ويحتاج اإلى اإجراءات ومرورا بهنا وهناك وتاأخريا 
هنا وهنا، فا ي�س��ل اإلى ميناء احلديدة اإل ب�س��ق الأنف�ص وقد 
تب��ع ذلك غرامات وزيادات فا ي�س��ل اإل بكلف��ة مالية مرتفعة، 

ح�سار.

سعى العدو على أن يفرض حصارًا اقتصاديًا 
على بلدنا وال يصل حتى القمح إال بإجراءات 

مطّولة
خطوة ثانية احت��ال للموانئ واحتل املوانئ يف ال�س��واحل 
ويف املحافظ��ات اجلنوبي��ة و�س��ول اإل��ى املخ��ا وه��و ي�س��عى 
لحت��ال مين��اء احلديدة لنف���ص هذا اله��دف للم�س��ايقة على 

امل�ستوى القت�سادي.
احتال املنافذ الربية �س��واء مع عمان اأما مع املنافذ الربية 
ال�س��عودية فالأمر وا�س��ح، هناك م�س��كلة وح��رب – حتى مع 
عمان و�سعى اإلى اأن ي�سيق اإلى ما ياأتي اإلى البلد من احتياجات 

وب�س��ائع وغريه��ا واأن يفر�ص عليها اإت��اوات وغرامات وكلفة 
ماليه عالية وت�س��بح امل�س��األة مقعدة وحتت��اج اإلى جهد جهيد 
وتخرج عن م�سارها الطبيعي والعتيادي، وحر�ص كذلك على 
احت��ال بقية املطارات ومنع املطارات التي ل تزال يف مناطقنا 
احل��رة من اأي عمل اقت�س��ادي ومن اأي حت��رك ل لرجال املال 
والأعم��ال ول لنق��ل اأي احتياجات اأو ب�س��ائع اأو اأيا من ذلك ، 
فاحل�س��ار وت�سييق اخلناق على �سعبنا كان م�سارا رئي�سيا يف 

العدوان علينا ك�سعب ميني م�سلم.
ث��م �س��عى يف خط��وة اأخ��رى وكانت م��ن اأخط��ر اخلطوات 
واأكرثها �س��ررا اإلى التاآمر على البنك املركزي، البنك املركزي 
ل��ه مه��ام اأ�سا�س��ية فيم��ا يتعل��ق بالعملة و�س��بط ال�سيا�س��ية 
النقدية وفيما يتعلق اأي�س��ا بتغطية امل�سرتوات التي ي�سرتيها 

جتار الباد من خارج اليمن.
التج��ار من الباد، من اليمن ي�س��رتون الب�س��ائع من خارج 
اليم��ن بالعمل��ة الأجنبي��ة واأكرث ذلك بال��دولر، الب�س��ائع يف 
كث��ري من الدول ت�س��رتى بال��دولر التاجر من الب��اد اإذا اأراد 
اأن يح�س��ل على عملة الدولر، لكي ي�س��رتي ب�ساعة من خارج 
اليم��ن لياأتي بها اإلى اليمن من اأين يح�س��ل على الدولر مببلغ 
منا�س��ب يف مقاب��ل العمل��ة اليمنية كان يح�س��ل عليه من خال 

البنك املركزي.
البن��ك املرك��زي كان معني��ا اأن يوف��ر ال��دولر للتاجر الذي 
�سي�س��رتي القمح وللتاجر الذي �سي�سرتي مثال م�ستقات نفطية 
وللتاجر الذي يوفر مواد اأ�سا�س��ية الرز اأو ال�س��كر اأو الزيت اأو 

اأيا من ذلك، يح�سل التاجر على الدولر من البنك املركزي.
البن��ك املركزي يغطي للتجار ول يحت��اج يف مقابل اإعطائهم 
ال��دولر اإلى ابتزازهم ماليا ويحتاج اإل��ى مبالغ كبرية، فلذلك 
كانت تبقى عملية ال�س��رف بالن�س��بة للتجار واحل�س��ول على 

الدولر م�ساألة متزنة وم�سبوطة من خال البنك املركزي.
اأت��ى الأعداء فتاآم��روا على البن��ك املركزي، نقل��وا عمليات 
البن��ك املرك��زي اإلى عدن وقفوا التعامل م��ع البنك املركزي يف 
�س��نعاء يف ال��دول اخلارجي��ة، مل يعودوا يتعامل��وا مع البنك 
املركزي يف �س��نعاء، جم��دوا الحتياطي من العملة ال�س��عبة 
م��ن ال��دولر الذي هو ملك للبنك املرك��زي وموجود يف اأمريكا، 
جم��دوه ومل يتجاوب��وا م��ع البن��ك املرك��زي يف �س��نعاء لأن 
يكون ذلك الر�س��يد الذي هو ملك لل�س��عب اليمني ويتبع للبنك 
املركزي ب�س��نعاء اأن ي�س��تفاد منه يف اأي تغطية ل�سالح توفري 

املواد الأ�سا�سية للباد هذه خطوة.

األموال املطبوعة في روسيا والتي تصل إلى  عدن 
ُتصرف على اخلونة وال تصرف من خاللها املرتبات 

وال توفر االحتياجات األساسية للشعب اليمني 
اخلط��وة الأخ��رى، اجته��وا لطباع��ة مبالغ كب��رية جدا يف 
رو�س��يا لأك��رث من ترليون عل��ى مراحل متع��ددة يف كل مرحلة 
ت�س��ل اأحيانا اإل��ى مليارات ال��دولرات واأحيانا اإلى ع�س��رات 
امللي��ارات من العملة الوطنية من الريال اليمني من فئة الألف 
وبعدها من فئة اخلم�س��مائة وبعدها فئات اأق��ل واأتوا بها اإلى 

الباد.
عندما ت�س��ل اإلى عدن ل ت�س��رف هذه املبال��غ للمرتبات مع 
اأنه��م تعاه��دوا ب�س��رفها للمرتب��ات ول ت�س��رف لاحتياجات 
الأ�سا�س��ية لل�س��عب اليمن��ي ل لتوف��ري ال��دواء للم�ست�س��فيات 
وتوفري الحتياجات ال�س��حية ول لتوفري احتياجات اأ�سا�سية 

لل�سعب اليمني، ل غذاء ول دواء ول هم يحزنون.
توزع على كبار اخلونة املرتزقة وهم ماذا يعملون يتجهون 
ل�س��تبدالها بالدولر ويدفع��ون لأنهم ح�س��لوا عليها من دون 
ك��د ول تع��ب يدفع��ون يف �س��بيل اأن يح�س��لوا عل��ى ال��دولر 
مبالغ كب��رية فرفعوا قيمة الدولر لأنهم يدفعون كثريا، يدفع 
�س��بعمائة ما عن��ده م�س��كلة لل��دولر الواحد، �س��بعمائة ريال 

ميني، رفعوا من اأ�سعار الدولر ب�سكل كبري.
وهم ل م�س��كلة عندهم، بالن�سبة لقادة اخلونة واملرتزقة ما 
عنده م�س��كلة اأي واحد منهم ب�س��فة وزير ول �سابط ع�سكري 
اأو باأي �س��فه وباأي ا�س��م ما عنده م�س��كله اأعط��وه ثاثة مليار 
اأربعة مليار ح�س��ل عليها من هذه العم��ات املطبوعة يريد اأن 

يحولها اإلى دولر وحتول اإلى ر�سيد له يف اخلارج.
بع�ص التجار يح�س��لون على الدولر من ال�س��وق ال�سوداء 

في�س��عفون العمل��ة الوطني��ة اأم��ام  ال��دولر م��ا اأدى لرتفاع 
الأ�سعار 

التج��ار م��ن اجلان��ب الآخ��ر البع���ص منه��م �س��عيفون يف 
تعاونهم مع البنك املركزي يف �س��نعاء وم��ع جلنة املدفوعات 
التي ت�س��عى اإلى �سبط هذه العملية، يتجهون هم كذلك اإلى اأن 
يح�س��لوا على الدولر من ال�سوق ال�س��وداء وباأي �سفة كانت 
م��ن هنا وهناك ولو مببالغ زائدة فخف�س��وا م��ن قيمة العملة، 
اأ�س��عفوا العملة الوطنية يف قيمتها مقابل الدولر نتج عن ذلك 
غاء يف الأ�س��عار ويح�س��ل اأي�س��اً ا�س��تغال، غاء اأكرث، اأكرث 
اأحيان��ا من م�س��األة ارتف��اع الدولر ولذلك يج��ب اأن نكون على 

وعي لأ�سباب امل�سكلة ومن وراء هذه امل�سكلة.
الذي وراء هذه امل�س��كلة هو العدو واأراد اأن ي�س��ل اإلى هذه 
النتيج��ة م��ن اإ�س��عاف العملة الوطني��ة مقابل ال��دولر ملاذا؟ 
لرتفاع الأ�سعار حتى ترتفع اأ�سعار املواد الغذائية وامل�ستقات 
النفطية وي�س��عب على ال�سعب توفري اأي �سيء من احتياجاته 
تنعدم القدرة ال�س��رائية ومن يوم اأن قال ال�س��فري الأمريكي يف 
الكوي��ت اآنذاك اأيام احلوار يف الكويت اأيام م�س��اورات الكويت 
توعد ال�س��فري الأمريك��ي وهدد باأنهم �س��يعملون على اأن يكون 
فئ��ة الأل��ف ريال مين��ي باأقل م��ن تكلفة احلرب املكت��وب عليه، 
�سعوا وي�سعون اإلى الو�س��ول اإلى هذه النتيجة، وبالتايل هذه 
ه��ي حقيق��ة امل�س��كلة هذا هو اأ�س��ا�ص امل�س��كلة �س��عف العملة 

الوطنية مقابل الدولر لعاملني رئي�سني اأولهما:
تعطيل دور البنك املركزي يف �س��نعاء وجتميد احتياطيه يف 
اخل��ارج الذي كان يغطي احتياجات اأو مل�س��رتوات التجار من 

املواد الأ�سا�سية الآتية اإلى البلد.
والعام��ل الثاين يتعل��ق بطباعة مبالغ هائلة ج��دا ومبادلتها 
بالدولر بارتفاع بقدر مبالغ كبرية وكذلك عدم الن�س��باط من 

بع�ص التجار يف هذا الجتاه هذا �سيء.

هناك ضعف كبير في اإليرادات في صنعاء، 
فال يوجد موارد بالعملة الصعبة بسبب عدم بيع 

الغاز والنفط للخارج بـ الدوالر
ال�س��يء الآخر هناك �س��عف كب��ري يف الإيرادات يف �س��نعاء 
يعني مثا لي�ص هناك موارد بالعملة ال�س��عبة يف املا�س��ي كان 
ميك��ن اأن نبي��ع الب��رتول من اخل��ارج بالدولر فنح�س��ل على 
ال��دولر وكان ميكن بيع الغاز بالدولر ونح�س��ل على الدولر 
كان ميك��ن بي��ع منتج��ات وطنية وت�س��ويقها ب�س��كل كبري اإلى 
اخلارج واحل�سول يف مقابل ذلك على الدولر، �سعف عمليات 
الت�س��دير اإل��ى اخل��ارج وكذلك توقي��ف بيع النف��ط يف الداخل 
عندنا كبلد حر وحتكم قوى العدوان واخلونة معها على الغاز 
والبرتول يف ماأرب و �س��بوة وح�سرموت وعدم ال�ستفادة من 
عائدات��ه، العوائق التي ه��ي بالدولر عدم ال�س��تفادة منها يف 
توفري احتياجات التجار من الدولر لتوفري املواد ال�س��رورية 
للب��اد اأثر عل��ى البنك املركزي يف �س��نعاء لي�ص لديه م�س��ادر 

للح�سول على العملة ال�سعبة.
ه��ذه ه��ي حقيق��ة امل�س��كلة كي��ف ينبغ��ي اأن نواج��ه ه��ذه 
امل�س��كلة؟ يج��ب اأن نواجهها بوعي اأول، نع��رف من هو العدو 
يف هذا ال�سياق ميكن اأن يكون اأمامنا جملة اإجراءات اإجراءات 
كث��رية اإج��راءات على م�س��توى املعركة الع�س��كرية دعم هذه 
املعرك��ة الع��دو اإذا عرف اأنه كلما �س��يق عل��ى النا�ص اجتهوا 
اإل��ى اجلبهات لقتاله اأكرث ه��ذا رد مهم وموؤثر عليه ومزعج له، 
اإذا ع��رف اأن النتيجة لن تكون هي ال�س��خط على اأنف�س��نا واأن 
نعود على اأنف�س��نا مب�ساكل داخلية واإمنا نتجه بوعي اأن وراء 
هذا كله هو العدو فنتجه اإلى قتاله اأكرث واأكرث واإلى الت�س��دي 
له �س��يكون لهذا تاأث��ري كبري عليه لأنه يهدف اإلى اإي�س��النا اإلى 

ال�سعف والنهيار واإلى �سناعة م�ساكل داخلية يف الباد.

عل��ى التج��ار اأن يركزوا عل��ى املنتج املحل��ي والجتاه اإلى 
الزراعة اإ�سافة لتعاون الدولة مع التجار واملزارعني 

الي��وم معني��ون بالتح�س��يد اأك��رب اإل��ى اجلبهات بالت�س��دي 
للع��دو يف معركته الع�س��كرية ب�س��كل اأك��رب اأما على امل�س��توى 
القت�س��ادي اأمامن��ا جملة خطوات بالأول مطل��وب من التجار 
اأن ين�س��بطوا اأن يتعاون��وا مع جلنة املدفوع��ات اأن يتعاونوا 
م��ع البن��ك املركزي يف �س��نعاء اأن يتفهموا خط��ورة هذا الأمر 

صــــــــنــــــــعــــــــاء فــــــــــــــــــي  واحلــــــــــــــــكــــــــــــــــومــــــــــــــــة  االقـــــــــــــــتـــــــــــــــصـــــــــــــــاديـــــــــــــــة  الـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــة  مــــــــــــــــــع  يــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــاونــــــــــــــوا  أن  الــــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــار  عــــــــــــلــــــــــــى  يــــــــــــجــــــــــــب   >

< ي�������ج�������ب االجت�������������������اه ب������ش������ك������ل ك������ب������ي������ر إل�������������ى ال�������������زراع�������������ة م����������ن أج�������������ل احل����������ص����������ول ع�������ل�������ى ال�����������غ�����������ذاء وت������ق������ل������ي������ل االس����������ت����������ي����������راد م����������ن اخل�������������ارج

< إنــــــتــــــاجــــــنــــــا احملــــــــلــــــــي ال يــــــحــــــتــــــاج إلــــــــــــى الـــــعـــــمـــــلـــــة الـــــصـــــعـــــبـــــة والــــــكــــــثــــــيــــــر مـــــــــن الــــــــفــــــــواكــــــــه واخلــــــــــضــــــــــار ميــــــكــــــن إنــــــتــــــاجــــــهــــــا فـــــــــي بــــــادنــــــا

< ك���وب���ا ت��ع��رض��ت حل���ص���ار ك��ب��ي��ر من 
أم��ري��ك��ا ألك��ث��ر م��ن 50 ع��ام��ًا واعتمدت 

على الزراعة واإلنتاج الوطني

ال�����ش�����ع�����ب االق������ت������ص������اد ف���ي  < ع�����ل�����ى 
استهاك املنتجات النفطية 

< بعض أبناء الشعب يعانون معاناة 
شديدة في احلصول حتى على الغذاء 

< ن���ح���ن ش���ع���ب ت���رب���ى ع���ل���ى ال��ع��ط��اء 
اإلميانية  والتريبة  وال��س��خ��اء  وال��ك��رم 

تقوم على هذا األساس

ي����ج����ب احل����������ذر م������ن امل���س���ت���غ���ل���ني   >
اخليري  العنوان  حتت  يسرقون  ال��ذي 

واإلنساني 

< ي����ج����ب ال�����ت�����ع�����اون ب����ال����ت����وج����ه ن��ح��و 
املشاريع واألعمال املثمرة واملنتجة 

واملبادرات الفردية 

< ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي ال��ي��وم متأثر 
ب���س���ي���اس���ات اق����ت����ص����ادي����ة خ���اط���ئ���ة م��ن 

املاضي ُبنيت منذ عشرات السنني

ال�����ع�����دوان  ن�����واج�����ه  أن  ن���س���ت���ط���ي���ع   >
االقتصادي بالعمل والتوكل على الله 

الرّزاق 

ُفرض  ال��ذي  االقتصادي  احلصار   >
ع���ل���ى إي���������ران ألك����ث����ر م�����ن 30 ع������ام ل��م 
ي��ث��ن��ي��ه��ا ع���ن ال���ن���ه���وض ن��ه��ض��ة مم��ي��زة 

رغم احلصار 

على  يحصل  أن  ع��ل��ى  ال��ت��اج��ر  أراد  إذا   >
ال����������دوالر ك������ان ي���ت���ج���ه ل���ل���ب���ن���ك امل����رك����زي 
الذي يغطي التجار فكانت تبقى عملية 

الصرف مسألة متزنة ومضبوطة  
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حتى عليهم يف الأخري اإذا فقد ال�سعب قدرته ال�سرائية �ستك�سد 
جتارتك��م �ستخ�س��رون اأنتم ياجتار من م�س��لحتكم اأن تتفهموا 
واإل لو ينهار الو�سع القت�سادي اأنتم يف خطر حتى جتارتكم يف 
خطر فكروا لو ح�س��لت فو�سى ميكن اأن تنهب ب�سائعكم ميكن 
اأن تكونوا يف خطر ميكن اأن يتجه النا�ص ب�س��كل فو�س��وي على 
متاجرك��م على ب�س��ائعكم م�س��األة خطرية عليكم، اإ�س��افة اإلى 
الك�س��اد ل تنفق ب�س��ائعكم اإذا فقد النا�ص القدرة على ال�سراء 
لي���ص من م�س��لحتكم اأن ل تتعاونوا التعاون هو م�س��لحة لكم 
وم�سلحة لل�سعب التجار عليهم اأم يتعاونوا مع البنك املركزي 
مع اللجنة القت�س��ادية مع جلن��ة املدفوعات حتى ينتظموا يف 
عملية احل�س��ول على الدولر بال�س��عر املنا�س��ب ول يغالوا يف 
�س��بيل احل�س��ول عليه مببالغ زائدة ت�س��عف العملة الوطنية 

هذه خطوة.

على احلكومة تفعيل الريال االلكتروني 
والوسائل البديلة التي حتتاج ملساندة من كل 

أصحاب اخلبرة واالختصاص
خطوات اأخرى على احلكومة هناك خيارات كثرية يف تفعيل 
الري��ال اللك��رتوين يف تفعي��ل البطاق��ة التموينية م��ع معاجلة 
اختالته��ا، يف تفعي��ل و�س��ائل وبدائ��ل وحل��ول اقت�س��ادية 
�س��تخفف من املعاناة و�ستحد من امل�س��كلة و�ستوقفها عند حد 
معني كل هذا يحتاج اإلى اهتمام كبري من جانب احلكومة واإلى 
م�ساندة لدور احلكومة من كل اأ�سحاب اخلربة والخت�سا�ص 
والدور امل�س��اعد يدخل في��ه كل الذين لديهم ابت��كارات واأفكار 
نافع��ة جمدي��ة تعالج م�س��كلة الإي��رادات و�س��عف الإيرادات 

تعالج م�سكلة العملة ال�سعبة اإلى اآخره.
هن��اك حل��ول اأي�س��ا عل��ى م�س��تويات اأو�س��ع يف الهتم��ام 
القت�س��ادي الجتاه ب�س��كل كبري اإلى الزراعة للح�س��ول على 
غذائنا ولتقليل ال�سترياد من اخلارج لكل �سيء لكل التفا�سيل 
كثري م��ن التجار يتجهون اإلى ا�س��ترياد كل �س��يء من اخلارج 
اإلى الباد وكل �س��يء يتم توريده من اخلارج يحتاج اإلى عملة 
�س��عبة ما الذي يفيدن��ا اأن نتجه اإلى الإنت��اج املحلي اجتاهنا 
اإلى الإنتاج املحلي ل يحتاج اإلى العملة ال�س��عبة يف كل �سيء، 
كث��ري من اخل�س��روات كث��ري من الفواك��ه كثري م��ن املنتجات 
ميك��ن اإنتاجه��ا يف بادنا واهلل هذا ممكن، اأو ل�س��نا منلك اأرا�ٍص 
زراعي��ة ك�س��عب مين��ي اأو لي�س��ت الكثري م��ن حمافظاتنا ذات 
اإنتاج بجودة متميزة وعالية يف اخل�س��روات والفواكه فلماذا 
يذهب البع�ص من التجار اإلى ا�س��ترياد كل اأ�س��كال الفواكه كل 
اأ�سكال اخل�سروات من خارج الباد؟ ملاذا؟ ياأتي البع�ص حتى 
باأب�س��ط الأ�س��ياء وهي ذات وفرة كبرية يف الداخل هذا ي�س��ر 

الإنتاج املحلي ميثل حا كبريا.
كوبا تعر�س��ت للح�سار الكبري من اأمريكا لأكرث من خم�سني 
عاما واأكرث ما ا�س��تفاد منه اأهل كوبا الزراعة يف بلدهم الإنتاج 

الوطني الذي وفر لهم كثريا من احتياجاتهم و�سمدوا.

تشجيع املنتج احمللي يقلل من االحتياج لـ 
الدوالر 

اليوم مطلوب من التجار بدل من اأن يركزوا على ا�سترياد 
كل �س��يء من اخلارج اأن يركزوا عل��ى املنتج املحلي ويتجه 
النا���ص اإل��ى الزراع��ة يتجه النا���ص اإلى اأن يزرع��وا خمتلف 
املحا�س��يل الزراعية وتتعاون الدولة يف ذلك مع التجار ومع 
املزارع��ني يف كل م��ا ي�س��اعد على جن��اح ه��ذه العميلة وهذا 
م�سار ممكن ومتاح وينبغي اأن نتجه اإليه واأن نحر�ص عليه، 
وكذل��ك هناك اأ�س��ياء فيما يتعل��ق ببقية الأم��ور واملتطلبات 
والحتياجات ميكن يعني ت�س��جيع املنتج املحلي وت�س��جيع 
املنتج املحلي يقلل من العتماد على الدولر ما معنى حتتاج 
كل �سيء توفره للباد حتتاج فيه اإلى دولر توفر حمليا وما 
حتت��اج اإلى دولر، ينتج لك امل��زارع الطماطم والبطاط وما 
يحت��اج اإل��ى الدولر يبي��ع بالعملة املحلية م��ن اأول يوم من 
املزرعة اإلى ال�س��وق ويبيع بالعملة املحلية بدل من اأن تاأتي 
بالبط��اط من خارج البالد بالدولر اأو بال�س��عودي اأو بعملة 

�سعبة ما حتتاج اإلى هذا هكذا اأ�سياء كثرية جدا.
***

القت�ساد يف ا�ستهاك امل�س��تقات النفطية اإحنا يا اليمنيني 

اأ�س��حاب م�س��اوير كث��رية يذه��ب عل��ى ال�س��يارة لأب�س��ط 
م�س��وار واأحيان��ا يتذك��ر م�س��األة معين��ة وعمل م�س��وار من 
اأجلها خ�سي�س��ا وو�س��ل املنزل وتذكر م�س��الة ثانية و�سغل 
ال�س��يارة وحترك ي�س��تي ثاين م�س��وار وهك��ذا نذهب وجني 
ونتحرك با�س��تمرار با�س��تمرار وهذا ي�س��بب ا�ستهاكا كبريا 
وموؤك��د اأن ن�س��بة ال�س��تهاك للبنزي��ن عالي��ه ج��دا، عالي��ة 
كرثة م�س��اوير خا�ص خدر القات واتلهى املو�س��وع و�سغل 
ال�س��يارة وحترك، ل، نقت�سد يف ال�ستهاك هذه م�ساألة مهمة 
جدا ونفعل حالة التعاون فيما بيننا، هناك من اأبناء ال�سعب 
م��ن يعان��ون معاناة �س��ديدة حتى يف احل�س��ول على الغذاء 
يف احل�س��ول على القم��ح، البع�س من املناطق و�س��لوا اإلى 
اأكل ال�س��جر واهلل امل�س��تعان، يف واقعنا الداخلي جتار وغري 
جت��ار ينبغ��ي اأن نع��ود اإلى م��ا تربينا علي��ه من��ذ الأجيال، 
نحن �س��عب تربى على العط��اء وعلى الكرم وعلى ال�س��خاء 
وعلى الإح�س��ا�ص بالآخرين وباأوجاعه��م وباآلمهم والرتبية 
الإمياني��ة ه��ي قائمة على هذا الأ�س��ا�ص “ما اآم��ن قيل من يا 
ر�س��ول اهلل قال من بات �س��بعان وجاره جائع وهو يعلم” ما 
اآمن ما اآمن، الإميان ميان انتبه جلارك ل ينام جائع مي�س��ي 
ليلته جائع هو واأ�س��رته واأنت تنام �س��بعان م��ا اآمن اإذا اأنت 
مدرك ملا هو عليه وتتجاهل ذلك ، تفعيل التعاون وهذا متاح 
والتع��اون في��ه خري وفيه بركة واحلر���ص على هذا اجلانب 
�س��يكون له نتائج اإيجابية، ولحظوا كثري من ال�سخ�س��يات 
الجتماعي��ة كثري م��ن العلماء واملر�س��دين كثري م��ن النا�ص 
ممن فيهم روح خرية ومعطائه ووجدان اإن�س��اين واإح�س��ا�ص 
ب��اآلم الآخرين ومعاناتهم مهم اأن يكثف��وا يف هذا الظرف من 

جهودهم .

يجب احلذر ممن يحاول أن يوجه السخط إلى 
الداخل ويسعى للقيام بثورة على نفسه

م��ع احلذر من امل�س��تغلني الذين قد ي�س��تغل ه��ذا العنوان 
ويتح��رك في��ه بطريقة مغلوط��ة لينهب ليح�س��ل على اأموال 
لي�سرق حتت هذا العنوان الإن�ساين واخلريي ، فالرتكيز على 
العمل الإن�ساين واخلريي مطلوب يف هذه املرحلة ب�سكل كبري 
وتراعى فيه كل الأ�سر املحتاجة يف املدن يف القرى يف الأرياف 
ه��ذا مه��م ج��دا ، التح��رك م��ن اجلميع بتع��اون و�سيا�س��ات 
اإيجابي��ة التع��اون بالفكرة ال�س��حيحة بالبتكار بامل�س��اريع 
باملبادرات الذاتية التعاون بالتوجه نحو امل�ساريع والأعمال 
املثمرة واملنتجة �س��يعطينا فيها اهلل الربكة لو �سعى اأعدائنا 
كيف ما كان �س��عيهم يف ح�س��ارنا فلن يتمكنوا ، هم يتمكنون 
نتيجة ماذا نتيجة اأن الو�س��ع القت�س��ادي متاأثر ب�سيا�سات 
من املا�س��ي �سيا�س��ات خاطئة م�س��ت علينا ع�سرات ال�سنني 
مل يبن��ى لنا و�س��ع اقت�س��ادي يف ه��ذا البلد ث��م واجهنا هذا 
التحدي الكبري من واقع �س��عب، ولك��ن بالتعاون ميكننا اأن 
نح�س��ل ونحن بالتوجه اإلى اهلل والعمل والتفكري ال�س��حيح 
والعم��ل اجل��اد ن�س��تطيع اأن نواجه ه��ذا الع��دوان ، لأن اهلل 
ه��و ال��رزاق، “اإن اهلل ه��و ال��رزاق ذو القوة املت��ني”، رزاق 
وقوي يو�س��ل رزقه اإلى عبادة لكن نعمل مثل ما عمل �س��عب 
كوب��ا مثل ما عملت �س��عوب اأخرى مث��ل واجهت اجلمهورية 
الإ�س��امية يف اإيران ح�سارا امتد عليها لأكرث من ثاثني عاما 
فلم يوؤثر عليها حتى يف م�س��توى اأن تنه�ص واأن تبني نف�س��ها 
بناًء كبريا على كل امل�س��تويات ولي�ص فقط اأن تتما�سك بل اأن 
تبتني وتنه�ص نه�سة متميزة ومعروفة يف املنطقة كما فعلت 
�س��عوب اأخ��رى يف هذا العامل، ن�س��تطيع بالتفكري ال�س��حيح 
والتع��اون والعم��ل اجل��اد وا�س��تغال كل الفر���ص املتاح��ة 
واللتجاء اإلى اهلل وال�ستعانة باهلل والدعاء والعمل ن�ستطيع 

اأن نواجه هذا التحدي القت�سادي .

حنذر من ثالث حاالت:
والياأ���ص  والتكا�س��ل  اجلم��ود  حال��ة  الأول��ى:  احلال��ة 
والإحباط هذا حالة خطرية التي يت�سور فيها البع�س اأنه ما 
م��ن خيار مامن حل ما من خمرج لي�ص اأمامنا اإل النهيار هذا 
حالة �س��لبية يجب احلذر منها جدا ويحذر النا�ص كذلك ممن 
يحاول اأن يوجه ال�س��خط اإلى الذات اإلى الداخل يقول علينا 
اأن نثور ثورة اجلياع ، نثور على اأنف�س��نا نحن هذا ال�س��عب 

املعاين املظلوم الكادح نثور على اأنف�سنا املحارب، ل باأ�ص اأن 
نثور على العدو نثور ثورة اجلياع على من هو وراء جوعنا 
هذا وراء معاناتنا هذه وراء بوؤ�سنا هذا على من اتخذ قرارا 
بنقل عملي��ات البنك املركزي وجتمي��د احتياطيه يف اخلارج 
على من احتل منابع ثرواتنا يف ماأرب و�سبوة ويف ح�سرموت 
عل��ى من احتل املنافذ املوانئ واملطارات ومنع حركة املطار 
يف �سنعاء ومناطق الداخل على من ي�سعى حل�سارنا ويعيق 
حتى و�سول القمح والدواء اإلينا اإل بجهد جهيد وكلفة عالية 
على من يقتلنا يف الليل والنهار ويدمر وطننا دمر م�س��احلنا 
دمر ج�سورنا ودمر م�ست�سفياتنا ودمر م�سانعنا ودمر بنيتنا 
الت��ي ه��ي بنية متوا�س��عة البني��ة التحتية بنية متوا�س��عة 
وم��ع ذلك دمرها علينا نثور ثورة اجلي��اع عليهم نثور ثورة 
اجلي��اع اإل��ى اجلبه��ات اأم��ا اأن نرج��ع عل��ى اأنف�س��نا وعل��ى 
بع�س��نا البع�ص ه��ذا لي�ص �س��حيحاً التح��رك يف املحافظات 
اجلنوبية �س��حيح التح��رك يف املحافظات املحتل��ة والثورة 
فيه��ا فعل �س��حيح لأنه فعل عل��ى من هو وراء ه��ذه احلالة 
ولأن��ه ورائه��ا كانت يف كل اليمن لو كانت امل�س��كلة يا جماعة 
ملن هم يف �س��نعاء فح�س��ب هم وراء هذه امل�سكلة لكانت هذه 
امل�س��كلة منح�س��رة يف حمافظاتن��ا لك��ن عندما ت��رى انهيار 
العمل��ة املحافظ��ات املحتلة يف عدن يف ماأرب ويف �س��بوة ويف 
ح�س��رموت ويف كل املحافظات املحتل��ة لتعرف من هو وراء 
هذه امل�سكلة لو كان وراء هذه امل�سكلة فقط من هم يف �سنعاء 
مل��ا انهارت العملة اإل يف املناطق احلرة يف �س��نعاء ويف هذه 
املحافظ��ات لكن انه��ارت يف بقية املحافظ��ات، راأينا املعاناة 
يف تلك املحافظات باأ�س��د مما ه��ي عليه يف حمافظاتنا وبالتايل 
نعرف من وراء هذه امل�س��كلة من وراء هذه الأزمة من وراء 
هذه املعاناة من الذي �س��نع لنا هذه املاأ�ساة هو املعتدي هو 
الذي اتخذ تلك القرارات التع�سفية والظاملة ليظلمنا يف قوتنا 
لأنه كما قلت �س��ابقا يريد اأن يو�س��لنا ك�س��عب ميني اإلى اأن 
يقول لنا بل�سان احلال اأو بل�سان املقال من يريد لقمة العي�ص 
فليدع نف�سه مببلغ مايل هو يريد هذه يريد اأن ينهار النا�ص يف 
�س��مودهم ومتا�س��كهم واأن يعودوا على بع�سهم البع�ص كل 
الذين ينادون بجر النا�ص اإلى الفو�سى يف الداخل يف �سنعاء 
اأو يف اإب اأو يف اأي حمافظ��ة م��ن هذه املحافظات هم يوجهون 
البو�س��لة اإل��ى غري حملها كما ي�س��لي اإلى غ��ري القبلة يقول 
ل��ك نحن نري��د ثورة اجلياع ث��ورة اجلياع على اأنف�س��نا هذا 
لي���ص �س��حيحا، على الذين هم معك يف م�س��كلتك يف ماأ�س��اتك 
ه��م مظلوم��ون كمثل ما اأن��ت مظلوم لي�ص هم من �س��نع هذه 

املاأ�ساة ول من �سنع هذه امل�سكلة.

فلنثر ثورة اجلياع على عدونا الذي نقل البنك 
املركزي واحتل منابع ثرواتنا النفطية ومنع 

حركة املوانئ واملطارات
نث��ور جميعاً ث��ورة اجلياع املظلومني امل�س��طهدين الذين 
نهبت ثرواتهم النفطية يف ماأرب وح�سرموت و�سبوة والذين 
نهبت م�ساحلهم والذين ظلموا يف اقت�سادهم والذين اأ�سيبت 
عملتهم بال�س��رر ب�س��بب �سيا�س��ة قوى والع��دوان وعمائها 
واخلونة نثور جميعا على اأولئك ونتجه للتعاون يف اإ�س��اح 
و�س��عنا الداخلي ول باأ�ص بالنقد البناء ولباأ�ص بامل�س��ائلة، 
جمل���ص الن��واب ل مان��ع اأن ي�س��ائل اأي موظف اأو م�س��وؤول 
�سمن �ساحياته و�س��من حدود مهامه ولكن م�ساألة التاأليب 
للراأي العام ل�س��ناعة م�س��كلة اأو جر النا�ص اإلى فو�سى هذا 
خطوة غري موفقة اأبدا وخطوة ورائها العدو والذي ي�ستغل 
فيها يخدم العدو �س��واء ب�س��كل مبا�س��ر اأو ب�سكل غري مبا�سر 
وه��ي يف نف���ص الوق��ت ل متثل حًا ول ت�س��نع خمرج��ا اأبدا 
لي�ص لها اأي اإيجابية اإل �سلبية اأكرب ولذلك احلل هو التعاون 
وت�سحيح الختاللت ل باأ�س النقد البناء النا�سح احلري�س 
ال�سليم اما الكام الفو�سوي املتعفن احلاقد فهو ي�سدر ممن 

لي�سوا حري�سني على م�سلحة النا�ص.
احلري���س عل��ى م�س��الح النا���س �س��يكون منطق��ه منطق 
النا�س��ح احلري�س ولي�س منطق احلاقد يطلق كالما موبوءا 
فا�س��دا حاقدا يهدف اإلى اإثارة الفو�س��ى وامل�س��اكل وزيادة 
حمن النا�ص ومعاناتهم تخيلوا اإذا دفع النا�ص اإلى الفو�س��ى 
على ما نحن فيه من معاناة ك�س��عب ميني األن تكون املعاناة 

اك��رب األن تكون املاأ�س��اة اأعظم ، بلى، امل�س��األة وا�س��حة هو 
اأ�س��لوب خاط��ئ الدف��ع بالنا���ص نحو الفو�س��ى وميك��ن اأن 
ي�س��تغله الع��دو ولك��ن التوج��ه ال�س��حيح �س��د الع��دو هو 
للتعاون �س��د م�س��اكل الداخل وللمعاجلة م��ن احلكومة من 
التج��ار م��ن النخب من املواطنني التع��اون هو احلل وميكن 

اأن يخفف كثريا وكثريا من اأعباء هذه املعاناة.
يف يوم اجلمعة اإن �س��اء اهلل �سيكون هناك م�سرية كربى يف 
�س��نعاء يف ذكرى ا�ست�س��هاد الإمام ال�س��هيد زيد بن علي ابن 
احل�س��ني عليهم ال�س��ام واأي�س��ا �س��رتكز هذه امل�سرية على 
املو�س��وع القت�س��ادي باإطاق �سرخة حرة �س��د الطغيان 

و�سد العدوان وملعاناة هذا ال�سعب املظلوم.
اأنا اكرر اليوم مبادرتنا يف املا�س��ي نحو حتييد القت�س��اد 
اأكرر اليوم ه��ذه الدعوة ورف�ص الأعداء لها ورف�ص اخلونة 
لها يدل على اأنهم لي�س��وا حري�سني اأبدا على م�سلحة �سعبنا 

اليمني.
اأرج��وا اإن �س��اء اهلل اأن يكون احل�س��ور يوم غد ح�س��ورا 
جيدا ون�س��األ اهلل �س��بحانه وتعالى اأن يوفقنا ملا ير�سيه عنا 
اأن ين�سر �سعبنا املظلوم واأن يرحم �سهدائنا الأبرار وي�سفي 

جرحانا ويفك اأ�سرانا ويفرج عنا اإنه �سميع الدعاء.
وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

< علينا أن نثور ثورة اجلياع إلى 
ال��ع��دو، ال أن نثور  اجلبهات وعلى 

على أنفسنا

< ال���ث���ورة ف���ي اجل���ن���وب ه���ي فعل 
صحيح ألنها ثورة على من تسبب 
ب��امل��ش��ك��ل��ة االق���ت���ص���ادي���ة ف����ي ك��ل 

اليمن 

< العملة منهارة في احملافظات 
احملتلة وهذا دليل أن الذي يقف 
خلف األزم���ة ه��و امل��ع��ت��دي وليس 

الذي في صنعاء 

< ال�����ذي�����ن ي�����ن�����ادون جل�����ر ال���ن���اس 
للفوضى في الداخل هم يوجهون 

البوصلة إلى غير محلها 

< ف��ل��ن��ت��ج��ه ل��ل��ت��ع��اون ف���ي إص���اح 
ف��ي  ب�������أس  ال�����داخ�����ل�����ي وال  وض����ع����ن����ا 

املساءلة والنقد البناء 

< احلل هو التعاون واالبتعاد عن 
ال���ك���ام ال���ف���وض���وي احل���اق���د ال���ذي 
يصدر من الذين ال يحرصون على 

مصالح الناس

< مسيرة صنعاء .. إطاق صرخة 
ح���رة ع��ل��ى امل��س��ت��وى االق��ت��ص��ادي 

في وجه املعتدي

للتضييق على ما  العدو  < سعى 
غرامات  عليه  وف��رض  للبلد  يأتي 
وك��ل��ف��ة م��ال��ي��ة ع��ال��ي��ة ض��م��ن إط���ار 

احلرب االقتصادية التي يشنها 

ع��ل��ى شعبنا  ت��ض��ي��ي��ق اخل���ن���اق   >
ك���ان م��س��ارًا رئ��ي��س��ي��ًا خ���ال احل��رب 

على بلدنا 

< الـــــعـــــدو أراد أن تـــرتـــفـــع قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة احملـــلـــيـــة مــــقــــابــــل  الـــــــــــدوالر لـــكـــي تـــرتـــفـــع أســـــعـــــار املـــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة واملــــشــــتــــقــــات الــنــفــطــيــة

< ال��س��ف��ي��ر األم���ري���ك���ي ت���وع���د خ�����ال م�����ش�����اورات ال���ك���وي���ت ب�����أن ت���ك���ون ق��ي��م��ة ف���ئ���ة األل������ف ري������ال مي���ن���ي أق�����ل م����ن ق��ي��م��ة احل���ب���ر ال������ذي ت��ط��ب��ع ب��ه 

< هــنــاك ضــعــف كــبــيــر فـــي اإليـــــــرادات فـــي صــنــعــاء، فـــا يــوجــد مـــــوارد بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة بــســبــب عـــدم بــيــع الـــغـــاز والــنــفــط لــلــخــارج بــــ الــــدوالر



نحن في ه�ذا الزمن ال�ذي نواجه فيه الطغي�ان األمريكي 
اإلسرائيلي والسعودي واإلماراتي، معنيون بأن نستلهم 

من القرآن الكريم ومن قرنائ�ه العظماء، ومن الهداة 
واألعالم ف�ي تاريخنا، ما يزيدنا عزم�ا وقوة وإباء، 

وما نكتسب به البصيرة والوعي.

السبت
6/  10 /  2018م 

الموافق 26 محرم 
1440ه�  العدد 
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مقتل 57 ضابطًا وجنديًا سعوديًا في جبهات 
احلدود خالل شهر سبتمبر

تكبد اجلي�ص ال�س��عودي خال �سهر �سبتمرب الفائت خ�سائر 
كب��رية يف �س��باطه وجن��وده اإل��ى جان��ب خ�س��ائر يف اآليات��ه 

ومعداته املختلفة.
وتزامن م��ع العمليات الهجومية لأبط��ال اجلي�ص واللجان 
ال�س��عبية �س��ربات م�س��ددة للقوتني ال�س��اروخية واملدفعية 
العمليات��ي  الت�س��عيد  م��ن  بذل��ك مرحل��ة متقدم��ة  م�س��جلة 

الع�سكري.
الب�س��رية  خ�س��ائرها  اإخف��اء  عل��ى  ال�س��عودية  واعت��ادت 
واملادية التي يتلقها جي�سها على اأيدي وحدات اجلي�ص اليمني 
واللج��ان ال�س��عبية يف جبه��ات املواجهة، فيما وثقت عد�س��ة 
الإع��ام احلربي تدمري وم�س��رع ع�س��رات اجلن��ود والآليات 

التابعة للجي�ص ال�سعودي يف جبهات احلدود.
كم��ا عر���ص الإع��ام احلرب��ي م�س��اهد لأربعة اأ�س��رى من 

اجلنود ال�سعوديني، مت اأ�سرهم يف جبهة جنرران.
ون�سر موقع امل�سرية نت توثيق اأ�سماء 57 �سباط وجندي 
�سعودي قتلوا من بداية �سهر �سبتمرب/اأيلول حتى تاريخ  29 

من ال�سهر ذاته.

وحدة القناصة حتصد 650 جنديًا سعوديًا 
ومرتزقًا في سبتمبر الفائت

اأعلنت وحدة القنا�س��ة التابعة ملجاهدي اجلي�ص واللجان 
ال�س��عبية يف تقريرها ال�س��هري ل�س��هر �س��بتمرب اأنه��ا متكنت � 
بف�س��ل اهلل � من قن�ص 650 جدياً �سعودياً ومرتزقاً يف خمتلف 
جبهات حيث اأعلنت قتل وجرح اأكرث من 600 مرتزق بعمليات 
قن�ص يف خمتلف اجلبهات خال �س��هر �سبتمرب املن�سرم، لفتاً 
اإلى م�س��رع واإ�س��ابة اأكرث م��ن 50 جندياً �س��عودياً بعمليات 

قن�ص يف جبهات احلدود.

حصاد مرعب لوحدة الهندسة خالل شهر 
سبتمبر املنصرم

اأعلن م�س��در يف وحدة الهند�س��ة التابعة ملجاهدي اجلي�ص 
واللجان ال�سعبية يف تقريرها ال�سهري ل�سهر �سبتمرب املن�سرم 
ع��ن تنفيذ 178عملية ا�س��تهدفت الغزاة واملعتدين يف خمتلف 
جبهات القتال..واأكد امل�سدر اأن وحدة الهند�سة متكنت بعون 
اهلل م��ن تدمري واإعط��اب 103 طق��م للغ��زاة واملنافقني خال 
�س��هر �س��بتمرب يف خمتلف اجلبهات، لفتاً اإلى تدمري واإعطاب 

18 مدرعة للغزاة واملنافقني خال ال�سهر.
واأ�ساف امل�سدر اأن وحدة الهند�سة ا�ستهدفت ب� 45 عملية 
اأف��راد وجتمع��ات الغ��زاة واملنافق��ني يف خمتل��ف اجلبه��ات 
يف ال�س��هر املا�س��ي..ُيذكر اأن وح��دة الهند�س��ة ا�س��تهدفت يف 
�س��هر اأغ�س��ط�ص املا�س��ي 78 طقما جلها حمملة بالأفراد و10 
مدرعات و58 جتمعا لقوى العدوان واملرتزقة، واأكد م�س��در 
يف الهند�س��ة حينه��ا اأن العملي��ات الت��ي نفذته��ا الوحدة �س��د 
مرتزق��ة الع��دوان كب��دت الع��دو خ�س��ائر فادح��ة يف الأرواح 

والعتاد يف خمتلف اجلبهات.

ضد الدروع تفترس 65 آلية ومدرعة خالل سبتمبر املنصرم
اأعلنت وحدة �س��د الدروع التابعة ملجاهدي اجلي�ص واللجان ال�س��عبية يف اإح�سائية لإجنازاتها ل�سهر �سبتمرب الفائت 
اأن الوحدة متكنت خال �سهر �سبتمرب من تدمري 65 مدرعة واآلية للمنافقني يف خمتلف اجلبهات منها 42 اآلية ومدرعة يف 

ال�ساحل خال �سهر �سبتمرب املن�سرم ب�سواريخ موجهة وكذلك 4 دبابات وجرافة �سمن الإح�سائية 
واأكدت الوحدة م�س��رع واإ�س��ابة الع�س��رات من املنافقني بينهم قيادات وجنود �س��عوديني اإثر ا�س��تهداف 8 جتمعات 

خال �سهر �سبتمرب املن�سرم

تقرير شهري.. سبتمبر املنصرم األكثر 
فتكًا وتنكيلًا بقوى الغزو ومرتزقتهم

ا�ست�سهد مواطنان واأ�سيب 124 اآخرين 
بر�س��ا�ص العدو الإ�س��رائيلي م�س��اء اليوم 
اجلمعة، خال قمع قوات العدو للم�ساركني 
ال�سلميني يف م�سرية العودة وك�سر احل�سار 

�سرق قطاع غزة.
فل�س��طينية  اإعامي��ة  م�س��ادر  وقال��ت 
الفل�سطيني  ال�س��عب  اأبناء  الآلف من  “اإن 
�س��اركوا يف م�سرية العودة وك�سر احل�سار 
يف جمعتها ال�28 والت��ي اأطلق عليها جمعة 
الثبات وال�س��مود مطالبني باإنهاء احل�سار 
الإ�س��رائيلي عن قط��اع غزة والع��ودة اإلى 

اأرا�سيهم املحتلة”.
ال�س��حة  وزارة  با�س��م  الناط��ق  واأف��اد 
مواطن��ني  اأن  الق��درة،  اأ�س��رف  الدكت��ور 
ا�ست�سهدا بر�سا�ص العدو �سرق مدينة غزة 
وج��اري التعرف على هويت��ه بينهما طفل، 

فيما اأ�س��يب 124 مواطناً  خال قمع قوات 
العدو الإ�س��رائيلي مل�س��رية العودة وك�سر 

احل�سار.
ينظ��م  مار���ص/اآذار،  نهاي��ة  ومن��ذ 
الفل�س��طينيون م�س��ريات عند ح��دود قطاع 

غزة للمطالبة برفع احل�سار عن القطاع.
الإ�س��رائيلي  الحت��ال  جي���ص  ويطل��ق 
الذخ��رية احلية �س��د املتظاهري��ن، ما اأدى 
�سخ�س��ا   190 م��ن  اأك��رث  ا�ست�س��هاد  ال��ى 

واإ�سابة الآلف.

شهيدان و124 إصابة برصاص العدو االسرائيلي 
في جمعة الثبات والصمود بغزة

اد(  الروُح )َصَمّ
رٌة( آياٌت )ُمَسَيّ

 معاذ الجنيد  

ٌة( اد( اآياٌت )ُم�َسرَيّ َمّ الروُح )�سَ
يف ُكِلّ اأر�ٍص لها ق�سٌف وغاراُت

بالأم�ِص.. عن قتلِه تهذي )الريا�ُص( وعن
حياِتِه.. ت�سهُد اليوم )الإماراُت(!!

ُروُه َلَنا مل يقُتلوُه.. وَلِكْن َطَوّ
اَداُت!! اِد( �سَ َمّ يَفْت اإلى )ال�سَ فَكْم اأُ�سِ

َق با�سِتهداِف موِكِبِه وَما حَتَقّ
�سيٌء.. �ِسوى اأْن َلُه ُمّدت جناحاُت!

ُهْم من ن�ساطاِتِه يف �سعِبِه َقِلُقوا! 
لْت فوقُهْم ِتلَك الن�ساطاُت! َوّ حَتَ

كاَنْت ِخطاباُتُه َهْدَياً.. وُتزِعُجُهْم!
فلي�سمُعوها اإًذا .. وِهَي انِفجاَراُت

رًا كاَن يف اأر�سي.. و�ساَر لُه ا�سَ حُمَ
ِهْم غزواٌت واحِتَفالُت لأر�سِ

و�سوَف ُيجِري ِلَقاًء ُمغَلَقاً َمَعُهْم
ا( و)الِولَياُت( تهَتُزّ منُه )اأوروَبّ
ٌد( تقتفيُهم اأينما اختباأوا ف�)را�سِ
ٌف( ت�سطليُهْم اأينما باُتوا و)قا�سِ
اِد( غا�ِسيٌة َمّ وفوقهم من َدِم )ال�سَ

ُت تطوي امَلَدى مثلما ُتطَوى ال�ِسِجَاّ
حتى الِرفاَق الذين ا�ست�سهدوا َمَعُه

اُت ُهْم يف يديِه ُروؤو�ٌص حيدرَيّ
اإلى جناحيِه عادوا بعدما انفجروا

ُهْم �سهداٌء يا َمَطاراُت!! لأَنّ

عبدالسالم يرحب بدعوة االحتاد األوروبي لوقف العدوان على اليمن
رح��ب رئي�ص الوف��د الوطني املفاو�ص 
الحت��اد  بدع��وة  عبدال�س��ام  حمم��د 
الأوروب��ي لوقف الع��دوان عل��ى اليمن، 
واإدانة ق�س��ف املدنيني، و�س��عي الحتاد 
اليمن��ي  ال�س��عب  عل��ى  احل�س��ار  لف��ك 

وا�ستئناف املفاو�سات ال�سيا�سية.
وقال عبدال�سام: نرحب مبا �سدر عن 
الحتاد الأوربي من دعوة لوقف العدوان 
املدني��ني  ق�س��ف  واإدان��ة  اليم��ن  عل��ى 
واملعامل الثقافية والأثرية وال�س��عي لفك 
احل�سار على ال�سعب اليمني وا�ستئناف 

املفاو�سات ال�سيا�سية.
واعت��رب  ناط��ق اأن�س��ار اهلل ورئي���ص 

الحت��اد  "حت��رك  اأن  املفاو���ص  الوف��د 
الأوربي جتاه ال�سام ب�سكل فاعل خطوة 

اإيجابية".
دان  ق��د  الأوروب��ي   الربمل��ان  وكان  
ا�ستمرار احلرب على  اليمن  والنتهاكات 
بح��ق املدني��ني، داعي��اً  ال�س��عودية  اإل��ى 
وقف فوري للقتال ورفع احل�س��ار واإلى 
حظر بيع الأ�س��لحة وتكنولوجيا مراقبة 

الإنرتنت لاإمارات.
واأك��د الربمل��ان، اخلمي���ص، اأن احل��ل 
ال�سيا�سي والتفاو�سي يف اليمن هو وحده 
الق��ادر عل��ى اإع��ادة ال�س��ام واحلف��اظ 
على وحدة و�س��يادة وا�س��تقال ووحدة 

اأرا�سي الباد.
يف  بجل�س��ة  تبن��اه  ق��رار  يف  ودع��ا 
جمي��ع  فرن�س��ا  �س��رقي  �سرتا�س��بورغ 
الأطراف الفاعلة على امل�س��تويني الدويل 
والإقليم��ي اإل��ى امل�س��اركة ب�س��كل بن��اء 
م��ع الأط��راف اليمني��ة من اأج��ل تخفيف 
ح��دة ال�س��راع والتو�س��ل اإل��ى ت�س��وية 

تفاو�سية.
كم��ا �س��دد الق��رار عل��ى دع��م جه��ود 
اليم��ن  ال��ى  املتح��دة  الأم��م  مبع��وث 
مارت��ن غريفيث لإع��ادة اإط��اق العملية 
ال�سيا�س��ية ومنحه حق الو�س��ول الكامل 

دون قيود اإلى جميع املناطق اليمنية.


