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السيد عبدامللك يهنئ الشعب اليمني واألمة اإلسالمية 
ب����ع����ي����د األض������ح������ى وي������دع������و األح�������������رار ل���ل���ن���ف���ي���ر ل���ل���ج���ب���ه���ات

الرئي�س مه�دي املش�اط وصلن�ا إل�ى ق�درات م�مي��زة ف�ي التصنيع 
احلرب�ي وعل�ى اجلميع اس�تيعاب خطورة وشراس�ة  احل�رب االقتصادية

يحيي  الثوري�ة  اللج�ان  رئيس   ■
ابطال اجليش واللجان الشعبية

■ محمد عبدالسالم يؤكد على متسك الشعب 
اليمني بحريته واستقالله والتصدي للعدوان

الطواف حول اجلبهات والسعي بني الساحل الغربي وجنران

لقاء حزب الله – »أنصار الله«: 

 نهاية حقبة وبداية أخرى

استجابة لدعوة قائد الثورة .. معايدة ألبطال امليدان قبائل اليمن: 

صواريخ بالستية تدك معسكرات العدو السعودي في جيزان وجنران  .. 
قنص 33 وتنفيذ 10 عمليات هجومية والتصدي ل�8 زحوفات خالل أيام العيد

يوم النحر في حيران .. ومحرقة جديدة للغزاة في الدريهمي
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رسائل مهمة إلى العظماء في مواقع 
العمل األمني بكافة أنواعه

)كل عام واأنتم بخري ويف عزة و�صموخ وانت�صار(.
اإلى كل رجال الأمن العظماء امل�صاركني يف جبهات 
الع��زة وال�ص��رف، امل�صارك��ني للجي���ش واللجان يف 

الت�صدي للغزاة املجرمني املعتدين.
اإل��ى رجال الأم��ن املرابطني با�ستم��رار يف النقاط 

الأمنية ومواقع احلرا�سة والأحزمة الأمنية.
اإلى رج��ال الأمن التحري��ات والعاملني يف الر�صد 
واملتابع��ة امليداني��ة، اإل��ى رجال الأم��ن ال�صرفاء يف 

الأق�سام واملكاتب اخلدمية الأمنية.
اإلى رجال الأمن يف العمل املروري املهم املرابطني 
يف ال�سم���س وبني املط��ر يف ال�س��وارع لتنظيم ال�سري 

وت�سهيل حترك اجلميع.
اإل��ى رج��ال الأمن ال�ساهري��ن دائماً، عل��ى راأ�سهم 
ق��وات النج��دة وحرا�س��ة املن�س��اآت واأم��ن الط��رق 

والدوريات.
اإل��ى رج��ال الأم��ن امل�ستعدي��ن دائم��اً للت�سحي��ة 
وال�ستب�س��ال م��ن اأج��ل اأبن��اء �سعبه��م ودفاعاً عن 
وطنه��م ق��وات التدخ��ل ال�سري��ع والف��رق الفني��ة، 

خرباء تفكيك العبوات واإبطال املتفجرات .
اإل��ى رج��ال الأمن يف القي��ادة وال�سيط��رة واملهام 
العملياتي��ة املركزية ويف املحافظات املتابعني ل�سري 

العمل الأمني يف امليدان لياًل ونهارًا.
اإل��ى رج��ال الأم��ن العظم��اء ال�صرف��اء املهتم��ني 
اخلدمي��ة  بالأعم��ال  واملخت�س��ني  الإداري��ني  م��ن 

واللوج�ستية الأمنية.
ال��ى رج��ال القي��ادات الأمني��ة العظم��اء الواعني 
املهتمني مبتابعة امليدان وبرج��ال الأمن واملقدرين 
تواجده��م  واأهمي��ة  وخدماته��م  لت�سحياته��م 

وانت�سارهم وا�ستمرار عملهم لياًل ونهارًا.
ل يخف��ى عل��ى اأحد اأنكم جميع��اً يف كافة الأجهزة 
موؤ�س�س��ة  الي��وم  ت�سكل��ون  والأمني��ة  ال�سرطي��ة 
اأمني��ة حتمي اأبن��اء ال�سع��ب وحتر���س املوؤ�س�سات 
العام��ة واخلا�سة وتذود عن اأعرا���س النا�س وعن 

ممتلكاتهم.
كل ع��ام واأنت��م بخ��ري وعل��ى اأيديك��م وبجهودكم 
وا�ستعانتك��م وارتباطك��م باهلل تتحق��ق الإجنازات، 
وحت��ت اأقدامك��م تتحط��م مكائ��د الغ��زاة وتف�س��ل 
موؤامراتهم الإجرامية، واهلل ويل التوفيق والهداية.

القبض على أحد محشدي العدوان بذمار
متكن رج��ال اأمن حمافظة ذمار م��ن اإلقاء القب�س 
عل��ى املنافق املرتزق " �سك��ري ح�سن نا�سر ح�سني 
عاطف" من اهايل مديرية عتمة ، وهو اأحد العنا�سر 
العميلة التي تعمل على حت�سيد املنافقني و تهريبهم 
لاللتحاق مبع�سكرات العدوان الأمريكي و اأدواته .

وق��د �سب��ط و مع��ه اثن��ان م��ن املغرر به��م ، كان 
ب�سدد ار�سالهم للقتال يف �سف العدوان

أمن محافظة صنعاء يحقق إجنازات 
أمنية كبيرة خالل النصف األول من 

العام اجلاري *) إحصائيات (*
حقق اأمن حمافظة �سنعاء خالل الن�سف الأول من 
العام اجلاري اإجن��ازات اأمنية كبرية ، حيث بلغت 
ع��دد اجلرائ��م امل�سبوط��ة ) 943 ( جرمية خمتلفة 
، و�سب��ط عل��ى ذمته��ا )1429( " األ��ف و اأربعمائة 
وت�سع��ة وع�سرين " متهماً و يف نف�س الفرتة ا�ستعاد 
اأم��ن املحافظ��ة ) 20 (" ع�صري��ن " �سيارة م�سروقة 

ومنهوبة مع �سبط املتهمني .

اأما ع��دد اجلرائم التي كان��ت جمهولة الفاعل ومت 
ك�سف مرتكبيها فقد بلغت ) 134 ( جرمية .

كم��ا متكن رج��ال اأمن حمافظة �سنع��اء يف الفرتة 
م��ن يناير وحتى نهاي��ة يونيو ، من �سبط عدد ) 35 
( خم�سة وثالث��ني متهماً بالقتل العمدي ، بينما األقي 

القب�س على 485 متهماً يف ق�سايا ال�سروع بالقتل
وبل��غ ع��دد م��ن األق��ي عليه��م القب���س يف جرائ��م 
احلراب��ة وال�سرق��ات بالإك��راه و�سرق��ة ال�سيارات 
والدراج��ات الناري��ة وال�سرقات الأخ��رى و جرائم 

الحتيال )316( ثالثمائة و �ستة ع�سر متهماً
و متكن رجال اأمن حمافظة �سنعاء خالل الن�سف 
الأول م��ن العام احلايل م��ن �سبط كميات كبرية من 
اخلم��ور واحل�سي���س واملخ��درات وامل��واد املهربة 
والق��اء القب�س على املتهمني يف تلك اجلرائم و الذي 

بلغ عددهم ) 59 ( ت�سعة وخم�سني متهماً

األجهزة األمنية تلقي القبض على 
مغرر بهم ومنافقني تلقوا تدريبات 

خارج اليمن
األق��ت الأجه��زة الأمني��ة مبحافظة ذم��ار القب�س 
على خم�سة من املغ��رر بهم واملنافقني ، كان العديد 
منهم قد تلقوا تدريبات قتالية خارج اليمن، وقاتلوا 

مبع�سكرات العدوان يف جبهات خمتلفة .
حي��ث اعرتف ع��دد منه��م باأنه��م تلق��وا تدريبات 
قتالي��ة يف دول��ة الإم��ارات ومن ث��م مت ار�سالهم اإلى 
جزي��رة ع�س��ب يف ارتريي��ا ومنه��ا مت توزيعهم اإلى 
جبه��ات القتال مع الغ��زاة واملرتزقة ملواجهة اأبناء 

ال�سعب اليمني .
كم��ا اع��رتف العائ��دون واملقبو���س عليه��م اأنهم 
كان��وا ق��د التحق��وا مبع�سك��رات الغ��زاة واملرتزقة 
، وم��روا بتجرب��ة قا�سية ح��ني انزلق��وا يف م�ستنقع 
الع��دوان والقت��ال يف �سفوف��ه �سد وطنه��م ، لكنهم 
تيقنوا م��ن حقيقة الع��دوان وخمططات��ه ما دفعهم 
لدع��وة زمالئهم ممن ل زالوا يف �س��ف العدوان باأن 
يع��ودوا اإل��ى وطنهم للدف��اع عنه من كي��د واطماع 
الأع��داء، واأن ل يكون��وا اأداة باأي��دي اعداء الوطن 
لتنفي��ذ خمططات الغزاة ، وبعث��وا بر�سائل الن�سح 
اإلى كل من يحدث نف�سه لاللتحاق ب�سفوف العدوان 
نتيجة وعود كاذبة ، اأن يبقوا يف وطنهم وليلتحقوا 

ب�سفوف العدوان .

القبض على عدد من منافقي 
العدوان في تعز 

�سبط رجال اأم��ن مديرية احلوبان مبحافظة تعز 
املنافق " جالل هالل عبا�س القواتي " اأثناء حماولته 
الت�سل��ل اإل��ى حمافظ��ة ع��دن لاللتح��اق مبع�سكرات 

املرتزقة و القتال ل�سالح املحتل 
 كم��ا مت �سبط املنافق " ها�سم قا�سم احلداد " من 
اأه��ايل مديرية جبله وه��و اأحد املجندي��ن مع العدو 

�سمن مرتزقة ماأرب.
كم��ا متك��ن رجال الأم��ن مبديرية احلوب��ان ، بعد 
الر�س��د واملتابع��ة م��ن اإلق��اء القب�س عل��ى املنافق 
"�سلطان �سعيد املليكي" اأثناء عودته من  ماأرب بعد 
اأن �س��ارك يف القتال يف �س��ف العدوان ،  وقد اعرتف 

اأنه كان متجها لاللتحاق باملرتزقة يف تعز   
و يف نف���س ال�سي��اق  الق��ي القب���س عل��ى املناف��ق 
حممد �سايف حممد نور الدين من اأهايل  حمافظه اإب 
مديري��ة نقي��ل ال�سياين ، وهو اح��د جمندي العدوان 

يف ماأرب .

الأ�س��رى  ل�س��وؤون  الوطني��ة  اللجن��ة  اأعلن��ت 
الثالث��اء، حتري��ر دفع��ة جدي��دة م��ن اأ�س��رى 

اجلي�س واللجان ال�سعبية يف جبهة “ماأرب”. 
واأك��د رئي�س اللجنة الوطني��ة ل�سوؤون الأ�سرى 
عبدالق��ادر املرت�س��ى اأن اللجنة متكنت حترير 
19 م��ن اأ�س��رى اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة، 
بعمليت��ي تبادل م��ع مرتزقة الع��دوان يف جبهة 

." "ماأرب 
وق��ال املرت�س��ى "مت حتري��ر ) 19 ( اأ�س��ري من 
اأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة يف عمليتي 
تب��ادل مع املجموعات امل�سلح��ة يف جبهة ماأرب 

بعد تفاو�س لأ�سهر عرب و�ساطات حملية.

وكان��ت اللجن��ة متكنت اأم���س الأول من حترير 
15 اأ�س��ريا من اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية 
يف عمليت��ي تب��ادل م��ع اجلماع��ات امل�سلح��ة يف 

جبهتي "مارب واجلوف".
اأ�سماء الأ�سرى املحررين:-

1. رايد قايد حممد علي اليتيم
2. �سامي براهيم عبدالكرمي �سرف الدين

3. �سادق احمد علي علي الأحمر
4. عبد ال�سالم علي عبداهلل علي ال�سامي
5. عبداهلل �سالح عبداهلل زيد الو�سابي
6. عبداهلل عبداحلميد علي قايد اليمني

٧.عبداملجيدعبداهلل اح�سن ال�ساو�س.

8. عبدالودود عبداهلل حممد ح�سن الكب�سي
9. فهد مهدي عبداهلل مهدي العذري
10. ماجد يحي علي �سالح الوتادي

11. حممد يحي عبداهلل زيد املنعي
12. حمي الدين حميد مر�سد دبوان القادري

13. م�سطفى علي حم�سن املطري
14. نا�سر حممد نا�سر عبده حم�سن ال�سنعاين

15. هيثم علي احمد حممد النهمي
16. وديع حممد عبداهلل ا�سماعيل الوادعي

1٧. اأدهم غالب حممد العلوي
18. خالد حممد احمد علي هادي

19. احمد حممد علي ال�سيخي

حترير دفعة جديدة من أسرى اجليش واللجان الشعبية

مؤسسة بنيان تدشن مشروع أضاحي العيد مبدينة باحلديدة

لقاء موسع لعلماء اليمن حول مسئولية العلماء في مواجهة العدوان األمريكي السعودي

الثالث��اء،  التنموي��ة  بني��ان  موؤ�س�س��ة  د�سن��ت 
باملرك��ز 1 مبديري��ة امليناء حمافظ��ة احلديدة 

م�سروع اأ�ساحي العيد.
واأو�س��ح مدي��ر برنام��ج اأغني��اء م��ن التعف��ف 
حل��وم  توزي��ع  �سيت��م  اأن��ه  الوري��ث  اإبراهي��م 
اأ�س��رة م��ن الأ�س��ر  35 ال��ف  الأ�ساح��ي عل��ى 
مبديري��ات  والنازح��ني  واملحتاج��ة  الفق��رية 

مدينة احلديدة.
واأ�س��اف اأنه �سيت��م ذبح 200 عج��ل على مدى 
ثالث��ة اأيام، �سيتم توزيعه��ا يف 11 مركز موزعة 
على مديريات املدينة الثالث ) احلوك - امليناء 
و احلايل(..م�سريا اإلى اأنه �سيتم ت�سليم اللحوم 

اإلى امل�ستهدفني من قبل متطوعي املوؤ�س�سة .
اأ�ساح��ي  اأن م�س��روع توزي��ع  الوري��ث  وب��ني 

العيد يه��دف اإلى التخفيف من معان��اة الفقراء 
واملحتاجني وم�ساركتهم اأف��راح العيد وتعزيز 
التكاف��ل الإجتماع��ي.. لفت��ا اإل��ى اأن امل�سروع 
يعت��رب م�ساهمة من املوؤ�س�س��ة لتعزيز ال�سمود 

وجه العدوان.
ح�سر التد�سني عدد من ممثلي املجال�س املحلية 

والوجاهات املجتمعية.

اأدان علم��اء اليم��ن ب�س��دة املج��ازر املروع��ة الت��ي يرتكبه��ا حتال��ف 
الع��دوان الأمريك��ي ال�سع��ودي الإماراتي بح��ق ال�سع��ب اليمني لأكرث 
من ث��الث �سنوات ومنها جم��زرة الأطفال ب�سحي��ان وم�ست�سفى الثورة 

و�سوق ال�سمك باحلديدة.
وا�ستنك��ر علم��اء اليمن يف لق��اء مو�سع اليوم ب�سنع��اء حتت �سعار ” 
م�سئولية العلم��اء يف مواجهة العدوان وا�ستم��رار احل�سار”، ا�ستمرار 
الع��دوان يف فر���س احل�س��ار عل��ى ال�سع��ب اليمن��ي واإمعان��ه يف زيادة 

معاناته والت�سبب املبا�سر بغالء املعي�سة وارتفاع الأ�سعار.
ون��دد العلم��اء يف بي��ان �سادر عنه��م ال�سمت الدويل خا�س��ة منظمات 
حق��وق الإن�س��ان واملوؤ�س�سات العلمائي��ة وعدم ا�سط��الع جمل�س الأمن 
والأمم املتحدة بدورهم يف اإدانة العدوان واإ�سدار قرار باإيقاف احلرب.
ودع��ا البيان الذي تاله العالمة عبدالفت��اح الكب�سي اأحرار العامل ويف 
املقدم��ة قادة وعلماء امل�سلم��ني واملوؤ�س�سات العلمائي��ة القيام بواجبهم 
الدين��ي والإن�س��اين اإزاء ه��ذه اجلرائ��م واملطالبة باإيق��اف العدوان على 
ال�سع��ب اليمني .. موؤك��دا اأن ال�سكوت على جرائم الع��دوان م�ساركة يف 

اجلرمية 
كم��ا دعا علم��اء اليم��ن، ال�سع��ب اليمني اإل��ى ال�ستم��رار يف ال�سمود 
واملزي��د م��ن التالحم والتحرك اجل��اد ملواجهة الع��دوان ورفد اجلبهات 

بالرجال واملال خا�سة جبهة ال�ساحل الغربي.
وطالب البيان العلماء واخلطباء واملر�سدين واملثقفني بال�ستمرار يف 
التح��رك الفاعل لتوعية النا�س مبخاطر العدوان وتو�سيح ما يجب على 
اجلمي��ع القيام اإزاء اجلرائ��م التي يرتكبها بحق ال�سع��ب اليمني منذ ما 

يقارب اأربع �سنوات.
وجدد علماء اليمن الدعوة لل�سلطة الق�سائية والنائب العام واجلهات 
ذات العالق��ة �سرعة اإجناز الق�ساي��ا املتعلقة بجرائم العدوان وحماكمة 
املجرمني والقي��ام بواجبها اإزاء امل�ستجدات والأح��داث ب�ساأن العدوان 

وغريه.
وحث��وا علماء امل�سلمني مب��ا فيهم علماء الأزه��ر واحلرمني ال�سريفني 
اإل��ى ق��ول كلمة احل��ق واإدان��ة جرائم الع��دوان بح��ق ال�سع��ب اليمني 

وانتهاكه لالأ�سهر احلرم.
ويف اللق��اء ال��ذي ح�سره نائب وزي��ر الأوقاف والإر�س��اد فوؤاد حممد 
ناج��ي .. اأك��د مفتي الديار اليمني��ة ورئي�س رابطة علم��اء اليمن العالمة 
�سم���س الدي��ن �سرف الدي��ن، اأهمي��ة دور العلم��اء يف التبلي��غ .. وقال ” 
اإن الع��امل حق��اً ه��و ال��ذي ع��رف الق��راآن واأدى ر�سالة العل��م واجلهاد، 
واحلج��ة قد قامت على العلماء مب��ا ي�سمعونه من اآيات اهلل وما يحملون 
يف �سدوره��م من علم ومبا يرونه م��ن جرائم واآخرها جمزرة الأطفال يف 

�سحيان “.
كم��ا اأكد اأن احلديث عن اإن�س��اء جلنة للتحقيق يف جمزرة �سحيان من 

قب��ل جمل���س الأمن وما ت�سم��ى بالأمم املتح��دة اإمنا هي و�سيل��ة لتمييع 
املج��زرة واإخفائه��ا .. واأ�س��اف ” لق��د وقعت جم��ازر كثرية م��ن بداية 

العدوان ومل ينب�سوا بكلمة “.
ودع��ا العالم��ة �س��رف الدين العلم��اء واخلطب��اء القي��ام بواجبهم يف 
توعي��ة النا���س مبخاط��ر الع��دوان .. مت�سائ��ال ” اأي��ن العلم��اء من هذه 
املج��ازر بح��ق املدنيني؟ ومل��اذا �سكت وي�سك��ت علماء الع��امل الإ�سالمي 
واملنظم��ات والهيئ��ات العلمية على الإجرام والقت��ل والتدمري واملجازر 

بحق ال�سعب اليمني؟ “.
وقال” اإن موقف علماء اليمن يف مواجهة العدوان هو املوقف الطبيعي 
والعلم��ي والديني الذي يجب عليهم اأن يتحمل��وه واأن يكونوا يف طليعة 

املرابطني واجلاهرين بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر “.
فيم��ا اأ�سار العالم��ة حممد العي�سوي اأح��د م�سائخ علم��اء الأزهر اإلى 
�س��رورة اأن يكون للعلم��اء منهج يف مواجهة الع��دوان الذي يتعر�س له 

ال�سعب اليمني حتى يف املنابر الدينية.
وقال ” هذا العدوان على اليمن الذي قتل الن�ساء والأطفال واملدنيني 
من اأو�سح ال�سور على خطورة هذا الأخطبوط الأمريكي، وهو ما يجب 

علينا اأن نقف �سفاً واحدًا يف مواجهة هذا العدوان ونبذ اخلالفات “.
واألقي��ت كلم��ات للعالم��ة اأحم��د درهم حوري��ة ومفت��ي حمافظة ذمار 
القا�س��ي العالمة الع��زي الأكوع وعن علماء حمافظ��ة البي�ساء العالمة 
حمم��د ال�سق��اف وعن علماء عم��ران العالمة حمم��د املاأخ��ذي .. اأ�سارت 
اإل��ى اأن ظل��م حتال��ف الع��دوان بات وا�سح��اً ول يحت��اج اإل��ى دليل من 
خ��الل ا�ستهدافهم لل�سعب اليمني وقتل اأطفال��ه ون�ساءه وكذا ا�ستهداف 

امل�ساجد واإرتكاب اأب�سع اجلرائم للعام الرابع.
واأك��دت الكلم��ات اأن ه��ذه اجلرائ��م اأوجبت عل��ى جميع اأبن��اء اليمن 
�س��د الع��دوان .. م�سددة على اأهمية دور العلم��اء يف التوعية مبوؤامرات 

العدوان التي ت�ستهدف اليمن اأر�سا واإن�سانا
وبين��ت كلم��ات العلماء اأن م��ا يرتكبه الع��دوان من جرائ��م وماآ�سي، 
يتطل��ب ت�سافر اجله��ود والتح��رك للجبهات للدف��اع عن الوط��ن واأمنه 

وا�ستقراره ومواجهة املعتدين .
وا�ستنك��رت �سم��ت علم��اء الع��امل الإ�سالم��ي واملنظم��ات العلمية .. 
مبين��ني اأن امل�سئولي��ة عام��ة عل��ى اجلميع يف �س��د الع��دوان خ�سو�ساً 

العلماء، من خالل تبيني خطورة العدوان.
واأ�س��ارت الكلم��ات اإل��ى اأن اأمري��كا هي راأ���س ال�سر ولوله��ا ما جتراأ 
حتالف العدوان على ا�ستهداف مين الإميان واحلكمة .. موؤكدة ا�ستمرار 

اأبناء اليمن يف ال�سمود ملواجهة العدوان واإف�سال خمططاته .
وقدمت خالل اللقاء مداخلة لأمني عام جمل�س الق�ساء الأعلى القا�سي 
حمم��د ال�سرعي .. اأ�سار فيها اإلى اأن اليمن ميتلك قوة الق�ساء، ما يتطلب 

ا�ستخدامها يف حماكمة املجرمني والقتلة.
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كتيب��ة تلو كتيب��ة تابعة للغ��زاة واملرتزقة 
يت��م ابادته��ا ع��ن بك��رة ابيه��ا.. حي��ث متك��ن 
جماه��دو اجلي�س واللجان ال�سعبية من �سحق 
كتيب��ة ع�سكري��ة قوامها350 جندي��ا و�سابطا 
وقيادي��ا حيث ك�سف��ت وزارة الدف��اع اليمنية 
180 واإ�صاب��ة 136 م��ن ق��وى  ع��ن م�س��رع 
العدوان ومرتزقته خالل العمليات الهجومية 
لحت��الل مدين��ة الدريهم��ي وبع���س املناطق 
..ه��ذه  املا�سي��ني  يوم��ي13و14  ال�ساحلي��ة 
العمليات التي نفذتها ق��وات اجلي�س واللجان 
ال�سعبية امل�سنودة باأبناء تهامة اعتمدت على 
تكتي��كات ع�سكرية يف غاي��ة الحرتاف والدقة 
يف حمي��ط مدينة الدريهمي، حيث كبدت قوات 
العدو ومرتزقته خ�سائ��ر فادحة رغم الإ�سناد 
اجل��وي والبحري املتع��دد مبختلف املقاتالت 
احلربي��ة والغط��اء ال�ساروخ��ي البحري من 
ال�سفن احلربية والق�س��ف املدفعي املتوا�سل 

بعي��د امل��دى ، ال��ذي مل يزد ق��وات الع��دو اإل 
هزمي��ة واذلل وخ�س��ارة لأنها �سع��ت بتنفيذ 
هج��وم احمق لقتحام مدين��ة الدريهمي ولكن 
كان جماه��دو اجلي�س واللجان له��م باملر�ساد 
وف�سل��وا وهزموا ..لذلك جل��اأت قوى العدوان 
اإل��ى ا�سته��داف املدني��ني والأحي��اء املكتظ��ة 
بال�سكان يف مدين��ة الدريهمي .لأن العدو ف�سل 
يف التق��دم مبحي��ط مدينة الدريهم��ي كما ف�سل 
يف اإج��الء قت��اله وجرحاه يف مي��دان العمليات 

الع�سكرية.
اجلانب الآخر..

م��ن  ال�سعبي��ة  واللج��ان  اجلي���س  متك��ن 
�ساع��ة  خ��الل96  ع�سكري��ة  اآلي��ة   43 تدم��ري 
م�س��ت حي��ث وان هذه اخل�سائر تع��د قيا�سية 
وت�سن��ف خ�سارة قا�سي��ة وموؤملة ومهما كانت 
امكان��ات الع��دوان هائلة فه��ذه اخل�سائر تعد 
�سرب��ات قاتل��ة للبني��ة اللوج�ستي��ة وت�سبب 

دمارا معنويا وتنظيمي��ا نتيجة تعر�س قوات 
الع��دوان اإلى ا�ستنزاف ممنهج واجلديد الذي 
ك�سفت عن��ه وزارة الدفاع اليمنية عن م�سرع 
20 من ق��وات الغزو واملرتزق��ة وتدمري اأربع 
اآليات يف كمائن غرب الدريهمي ، كما مت اإحراق 
اآلي��ة ع�سكري��ة حتمل ر�سا�س عي��ار 12.٧ بعد 
الدريهم��ي  �س��رق  مدفع��ي  بق�س��ف  اإعطابه��ا 
.واأ�سارت امل�س��ادر الع�سكرية اإلى قن�س اأحد 
املرتزقة وتدمري اآلي��ة حتمل ر�سا�سا واإعطاب 

اأخ��رى حتم��ل ر�سا�س��ا عي��ار 12.٧ يف حي���س 
.ومتك��ن رجال اجلي�س واللج��ان ال�سعبية من 
تطه��ري عدد م��ن املناط��ق جن��وب اجلبلية يف 
التحيت��ا بعمليات هجومية على مواقع الغزاة 
واملرتزقة و�سقوط ع�سرات القتلى واجلرحى 

يف �سفوفهم ...
باخلتام..

موازي��ة  ومع��ارك  الدريهم��ي  معرك��ة  يف 
مبحيط الدريهمي اجلنوبي ي�سطر املجاهدون 

بط��ولت تاريخي��ة عنوانها درو���س ع�سكرية 
اث��ارت  والت��ي  باملعج��زة  وا�سب��ه  عجيب��ة 
ح��رية البنتاغ��ون المريكي وارعب��ت الكيان 
ال�سهيوين نظ��را للنتائج احلا�سمة التي حققها 
جماهدو اجلي�س واللج��ان ال�سعبية يف املقابل 
يلع��ق الغ��زاة واملرتزقة دماءه��م التي تنزف 
على م��دار ال�ساعة بغزارة ولي�س هذا فح�سب 
ب��ل غرق��وا يف م�سرح حرب دام��ي لن يخرجوا 

منه ال نفاية حرب فقط والقادم اعظم...

من ميادين الجهاد

معركة الدريهمي.. لعق فيها الغزاة واملرتزقة دماءهم..
حتّول ال�ساحل الغربي اإلى م�سلخ دامي جليو�ش الغزاة واملرتزقة.. هذه 
االر���ش املفتوحة التي من املفرت�ش ان الكلمة ل�سالح اجلو والبحر الغازي 
ولك��ن هذه القاعدة الغاها جماهدو اجلي�ش واللجان ال�سعبية ب�سكل كامل 
عل��ى امل�ستوى التكتيكي وعل��ى امل�ستوى الفني حيث حّوله��ا املجاهدون اإلى 

م�ستنقع للجثث الب�سرية واالآلية الغازية واالرتزاقية..

قائد الثورة.. القائد التاريخي االستثنائي...
اليم��ن الذي يتع��رف على وجهه الي��وم ومن مرايا 
الع��زة و الكرام��ة وال�سموخ.. ويق��راأ ا�سمه يف كتاب 
الت�سحي��ة و ال�سه��ادة.. ومزام��ر املج��د والن�س��ر.. 
يق��راأه العامل يف فرح التح��دي وال�سمود والب�سالة ، 
واأبجدية االقتح��ام وال�سجاعة واالقدام .. يقروؤه 
عل��ى األب�س��ة املجاهدي��ن العابري��ن اإل��ى الكربي��اء 
حت��ت  املتالألئ��ة  جراحه��م  يف  يق��روؤه  واالب��اء.. 
ال�سم�ش كاأحجار الياقوت.. وحقول �سقائق النعمان 
والدحنون..ويكت�س��ف اليم��ن �سرخت��ه املدوي��ة يف 
ر�سا�س��ه و�سواريخ��ه التي بحوزة حمات��ه البوا�سل 
. هن��ا تطرح �س��وؤاال من هو القائد ال��ذي �سنع املجد 

والن�سر..
قائد الث��ورة. مدر�سه ثوري��ة و�سيا�سية وع�سكري��ة واعالمية 
..مدر�س��ة جامعة لبن��اء الن�سان عقليا واخالقي��ا وعلميا وقيميا 
ومعرفي��ا ولبن��اء الوطن الق��وي املوؤث��ر. بزمن احل��رب �سهد له 
الع��داء قب��ل ال�سدق��اء بحدة ال��ذكاء وعم��ق الروؤي��ة ال�ساملة 
لالأحداث وحتليل وا�ست�سراف النتائج ..ا�سعلت حتديات احلرب 
الكونية �سد الر�س والن�سان اليمني حما�سه كقائد لالمة ووجد 
التحق��ق يف قيادة الث��ورة ال�سعبية احلرة نحو الن�سر التاريخي 
.لذل��ك ترج��ع مهارة قائد الث��ورة بقيادة الم��ة اليمنية باحلرب 
الوطني��ة العظمى �س��د التحالف المريكي ال�سع��ودي الماراتي 
ال�سهي��وين اإل��ى ب�سريت��ه الإمياني��ة ودهائه الع�سك��ري وخطبه 
الوطني��ة الأخالقية اجلهادية اجلامع��ة ال�ساملة احلما�سية التي 
الهب��ت م�ساعر ابناء ال�سعب اليمني والأح��رار باملنطقة والعامل 
ورفعت من معنوياتهم، كونه لي�س غريبا على اليمنيني احلروب 
اأو احلي��اة الع�سكري��ة ب��ل هم ملوك احل��رب و�سادته��ا منذ فجر 

التاريخ وب�سهادة العامل...
قائ��د الثورة هو قائ��د منذ الولدة ولي�س هن��اك من �سبيل غري 
ذل��ك .و�سبب �سعوبة وقل��ة وندرة موهبة القي��ادة ال�ستثنائية 
يف الرج��ال يرج��ع اإلى اأنه��ا �سفة كامل��ه يجب اأن تك��ون جامعة 
لع��دة �سفات وخ�سال حت��ى ت�سكل مبجموعه��ا �سخ�سية الرجل 

القي��ادي وتظهر يف من وهبها اهلل له وهذه اخل�سال هي: الميان. 
التوا�س��ع، ال�سجاع��ة، الأمان��ة، ح��ب الغ��ري، احلنك��ة، الذكاء، 
القدرة على الإقن��اع، القدرة على ال�سيطرة، التخطيط. والدهاء 
الع�سك��ري. وع�سق الت�سحية لذلك ه��ي موهبة اإلهية لن القيادة 
قليل��ة يف الب�س��ر فق��د جت��د يف ال��ف رج��ل منه��م ع�س��رة مقاتلني 
حمرتف��ني ولك��ن ق��د ل جت��د يف املالي��ني رج��ال قائ��دًا ا�ستثنائيا 
واحدا.. هن��اك اآلف الق��ادة ميتلكون �سه��ادات الدكتوراه ولكن 

ي�سنف��ون انهم ق��ادة اغبياء فا�سل��ون جبناء ل ميتلك��ون الهيبة 
والقدرة والتاأثري ابدًا...

قائ��د الث��ورة.. القائ��د الع�سك��ري الأك��رث تاأث��ريًا يف تاري��خ 
اليم��ن احلدي��ث .. انت�سل اليمن من حال��ة الو�ساية والرتهان و 
التخّل��ف والركود لريتقي ب��ه اإلى م�ستوى اأهم الق��وى الإقليمية 
يف املنطق��ة رغم احل�سار والعدوان لك��ن خلق كل مقومات القوة 
احلاكم��ة ميداني��ا واعالميا. م��زج قائد الث��ورة يف ا�سرتاتيجيته 

م��ا ب��ني الأف��كار الثورية والثقاف��ة القراآني��ة ، والكف��اح الوطني 
فتمّك��ن بذلك من النهو���س باليمن ب�سن��وات الفو�سى واحل�سار 
واحلرب م��ن خلق جي�س قوي وقوات بحرية وقوات �ساروخية 
وق��وات خا�سة وقوات �سالح جو م�س��ري يح�سب لها الف ح�ساب 
اقليمي��اً وخ�سو�سا ان مراكز البح��اث والتطوير الع�سكرية هي 
روح الثب��ات والدليل على البناء الدفاع��ي واكرب دليل ع�سكري 
يوؤك��ده اخلرباء واملحللون بالعامل ان ه��ذه املوؤ�س�سة الع�سكرية 
اليمني��ة اجلدي��دة وقف��ت بوجه اأك��رب عا�سفة ع�سكري��ة تقودها 
امري��كا وال�سعودي��ة ورغ��م ق�س��وة ووح�سية ه��ذه العا�سفة ال 
ان املوؤ�س�س��ة الع�سكري��ة اليمني��ة حققت الجن��ازات الع�سكرية 
الك��ربى بل كب��دت حتال��ف الع��دوان اف��دح اخل�سائ��ر الب�سرية 
واللي��ة ولي���س هذا فح�س��ب بل لقن��ت القوات امل�سلح��ة اليمنية 
حتال��ف الغ��زاة واملرتزق��ة هزائم مذل��ة وقا�سية اث��ارت اجلدل 
والعجاب يف املنطقة والع��امل الذي اغلبه متواطئ مع العدوان 

القليمي الدويل على اليمن..
اإن احل��رب الأخالقية والرتبوية والتوعوي��ة بجانبيها القراآين 
والثوري هي جت�سيد لالإقدام البطويل وال�ستماتة يف �سبيل احلق 
التي اأظهرها ه��ذا ال�سيد القائد اجلليل اإنها ال�سورة التي اأرعبت 
حتالف العدو واأربكته واأظهرت مدى ال�سيد القائد يف موقفه الذي 
اتخ��ذه كما انها �سجلت �سفحة عاملية نادرة يف �سجل مالحم العز 
والكرام��ة اخلال��دة ير�سمها الأبط��ال املجاه��دون يف كل امليادين 

و�سرت�سخ على مدى التاريخ اإن مثل هذه ال�سور العظيمة 
والت��ي لتع��د ول حت�س��ى ع��ن مناق��ب و�سف��ات ومنج��زات 
قائد الث��ورة مبيادين الن�سر الع�سك��ري والمني وال�ستخباري 
والبن��اء الن�س��اين والدفاع��ي البني��وي بزم��ن احل��رب املدم��رة 
ترتجم و تزيح مال يعرفه عامة النا�س عن حياة القائد اليومية. 
قائد حكيم يزرع اليوم وكل يوم .ينا�سل ويجاهد ويتابع ويوّجه 
ويب��ذل جه��ودا جب��ارة اليوم وكل ي��وم من اج��ل اأن يح�سد هذا 
اجلي��ل و الأجي��ال اليمني��ة ثم��رة ح�س��اد الن�س��ر والت�سحي��ة 
والكف��اح يف امل�ستقب��ل ، ل يحب ه��ذا القائد املجاه��د العزيز بان 
تك��ون الأجيال من بع��ده تعي�س حياة �سعبة بل يريدها اأن تكون 
اأح�سن واف�سل حال بل مبكانة حت�سدها ال�سعوب ، قائد ل يعرف 
حب الذات ول حب الأنانية ، يحب العدل وامل�ساواة بني حا�سره 
وم�ستقبل��ه ….حفظ اهلل القائ��د اجلليل وحفظ اهلل اليمن العزيز 

واهل اليمن الوفياء الحرار …والعاقبة للمتقني

من ميادين اجلهاد
أحمد عايض أحمد
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لقمان عبداهلل

ت�س��ّدر اللق��اء الذي اأُعِلن ال�سبت املا�سي بني الأم��ني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن 
ن�سر اهلل، ووفد حركة »اأن�سار اهلل« اليمنية برئا�سة الناطق با�سم احلركة حممد عبد 

ال�س��الم، امل�سهد ال�سيا�سي يف الو�سطني اليمني واخلليجي. ُقرئ اللقاء على اأنه موقف 
�سيا�س��ي متقدم، بل ُعدَّ اإحدى اأهم املحطات يف م�سار جبهة ال�سمود اليمني. فالطرفان 
اأح�سن��ا اختيار اللحظة املنا�سبة لتظه��ري العالقة بينهما واإخراجها اإلى العلن، وبرعا 
كذل��ك يف توجي��ه ر�سائل خمتلف��ة يف اأكرث من اجت��اه، �سرعان ما و�سل��ت اإلى عناوين 
اأ�سحابها. ول �سك يف اأن اإعالن اللقاء ُيعّد خطوة جريئة بال�ستفادة من و�سع حمور 
ع��ت جت�سيد لنهاية  املقاوم��ة املتق��دم يف اأكرث من م��كان يف الإقليم. وال�سورة التي ُوزِّ

حقبة وبداية اأخرى.
وياأت��ي اإع��الن اللق��اء اأي�ساً، يف وقت ت�سهد في��ه املنطقة، وحتدي��دًا اليمن، العديد 
م��ن التطورات امليدانية وال�سيا�سية. فعل��ى امل�ستوى امليداين، ف�سلت اآلة العدوان يف 
حتقي��ق اأي اإجناز ع�سكري ملحوظ، ول �سيما يف ال�ساحل الغربي. اأما على امل�ستوى 
ال�سيا�س��ي، فقد تاأك��د اأن دول »التحالف«، رغ��م خ�سارتها الع�سكري��ة، ل تزال ت�سّر 
عل��ى مواقفه��ا ال�سيا�سية ال�سابقة الراف�سة لأي ت�سوي��ة �سيا�سية، وخري برهان على 
ذلك، املوؤمتر الذي ُعقد يف الأ�سبوعني املا�سيني يف الريا�س للت�سديد على املرجعيات 
الث��الث يف املفاو�س��ات املقبلة، وهي اإ�سارة خليجية م��ن دول »التحالف« اإلى اأنها ل 

ت��زال تتمو�س��ع �سيا�سياً يف املرب��ع الأول. وعل��ى املقلب الإقليم��ي، �سترتك الهزمية 
املدوي��ة ل�»املح��ور املعت��دل« ال��ذي ق��اد احلرب عل��ى �سوري��ا، وكذل��ك يف العراق، 
تاأث��ريات كب��رية عل��ى �سعيد احلرب عل��ى اليمن، يف م��ا يتعّلق باحلّد م��ن خيارات 
املح��ور املهزوم، وعلى راأ�س��ه ال�سعودية، واإبقائه اأمام خي��ار وحيد، وهو مزيد من 

الغرق يف امل�ستنقع اليمني.

الطرفان أحسنا اختيار اللحظة املناسبة لتظهير العالقة بينهما
اخلليج املحارب مل ينتظر طوياًل لريّد على اللقاء، فت�سّدى لذلك وزير ال�سوؤون 
اخلارجي��ة لدول��ة الإمارات اأنور قرقا�س، الذي اأت��ت تعليقاته مبثابة تعبري عن 
احل��رج وال�سي��ق الع�سك��ري وال�سيا�س��ي الذي و�سل��ت اإليه ب��الده، اإلى جانب 
»�سقيقته��ا الك��ربى« ال�سعودية. وجاءت مواقف قرقا���س الت�سعيدية الأخرية، 
بع��د بطالن مفعول ر�سالة الحتجاج التي توّلى البع��ث بها الوكيل اليمني، عرب 
وزير خارجية ما ي�سمى »ال�سرعية« خالد اليماين، الذي اأبرق اإلى نظريه اللبناين 
ج��ربان با�سي��ل، حُمتّج��اً عل��ى خطاب ال�سي��د ن�س��ر اهلل نهاية حزي��ران/ يونيو 
املا�س��ي، والذي متنى فيه اأن يكون مقاتاًل يف �سفوف »اأن�سار اهلل«. وجرياً على 
رًا ل�سيا�سة الناأي بالنف�س  ��ب قرقا�س نف�سه ُمف�سِّ ع��ادة م�سوؤويل دول اخلليج، ن�سّ
املتبع��ة يف لبن��ان، وج��زم باأن��ه »ل ميكن لبن��ان اأن يك��ون حمط��ة لوج�ستية اأو 

�سيا�سية للحوثي«، واأن »جتاهل التعامل مع املو�سوع �سيفاقم تداعياته«.

 وم��ع ه��ذا ل يغزوه��م اخل��وف ول جتتاحه��م 
مه��ولت القن��وط، ب��ل يزدهم ذل��ك �سالب��ة و�سدة، 
وعزمي��ة وقوة للثاأر والعقاب والدفاع عّما تبقى من 

اآدمية حتت رحمة الإبادة والحرتاب.
لأربع��ة اأعوام متتالية، تاأتي فري�سة احلّج لتاأخذ 
ن�سي��ب الأ�سد م��ن تبعات ال�س��راع وظالل احلرب، 
فل��م ي�ستط��ع اليمنّي��ون اأداء الرك��ن اخلام���س م��ن 
اأركان الإ�سالم، واأن ياأخذوا حّقهم الديني يف �سيافة 
الرحمن، بالتزامن مع ا�ستغالل ال�سعودية جلغرافيا 
اإقح��ام  وحماول��ة  وطقو�سه��ا،  املقّد�س��ة  امل�ساع��ر 
اخلالف ال�سيا�سي يف اأمور الدين، فم�ساعر امل�سلمني 
املقّد�س��ة، ابتداًء من بيت اهلل احل��رام، مرورًا مبنى 
ومزدلف��ة، وانتهاًء بعرفات، لي�س��ت ملكاً لدولة دون 
اأخرى، ولي�ست حكرًا على نظام دون اآخر، ومن حّق 

اأّي م�سل��م، اأّي��اً كان مذهبه اأو كان��ت جن�سّيته، اأداء 
هذه الفري�سة بعيدًا عن ملّفات ال�سراع، وبعيدًا عن 
توّجه��ات الأنظمة ال�سيا�سية، التي تقع تلك امل�ساعر 
يف اإطاره��ا اجلغ��رايف، وهذا اأمر بال��غ اخلطورة، قد 
يت�سّب��ب يف �سّق الهوي��ة الدينية للبل��دان والأقطار، 
وق��د تعل��و الأ�س��وات املنادي��ة باأحّقي��ة كّل ال��دول 
الإ�سالمية يف تنظيم هذه ال�سعرية.. يحرم اليمنيون 
ه��ذا العام من ميق��ات »املجازر« الت��ي تتوالى دون 
ح�سي��ب، وتزه��ق اأرواح اأبنائهم ب��كل الفئات، ومن 
ط��واف  يطوف��ون  بالإمي��ان  ن��ة  املح�سّ متار�سه��م 
الإفا�س��ة مكربي��ن ب�سع��ار يب��داأ ب��� امل��وت لأمريكا 
واإ�سرائي��ل وينته��ي بالن�سر لالإ�س��الم، وي�ستبدلون 
ال�سف��ا وامل��روة باملراوح��ة ب��ني الدف��اع والهجوم 
�سعياً وهرولة، يبيتون يف منى العزمية ل�سحذ الهمم 

وتقوية اخلطوط بالعت�سام بحبل اهلل املتني الواعد 
بن�س��ر احلق ولو بعد ح��ني، ويف الرتوية يتناوبون 
بفل��ول  ويفتك��ون  والعت��اد،  الغنائ��م  جم��ع  عل��ى 
الع��دوان القابع��ة يف حم��اور ال�سق��وط والنك�سار، 
اأم��ا وقوفه��م يف حجهم الأكرب فه��و الوقوف ال�سامخ 
وال�سج��اع يف جمي��ع املواق��ع واجلبه��ات، يك�سرون 
زحفاً، وي�سيط��رون على موق��ع، ي�ستهدفون مدرعة 
ويقن�س��ون �سبح��اً منافق��اً، ير�سم��ون اإرادة الن�سر 
بري�س��ة الفع��ال، ويعّم��دون البط��ولت بت�سحي��ات 
ال�سه��داء، حت��ى اإذا م��ا هّل��ت اأي��ام الت�سري��ق رموا 
وبالي�ستي��ات  ال��ردع  ب�سواري��خ  اجل��رم  �سياط��ني 

النتقام، لتعود ممالك العدوان كيوم ولدتها اأمها.
يب��داأ اليمني��ون بتجهيز قوافل الغ��ذاء واملال منذ 
وقت مبك��ر لت�سرّيها للمجاهدي��ن يف خمتلف املواقع 
واجلبه��ات، وتعك��ف القبائ��ل عل��ى �س��راء ال�سالح 
والآليات ولوازم القتال، وتدريب اأبنائها على فنون 
اللتحام والقتحام واملواجه��ة ليلتحقوا باإخوانهم 
يف معرك��ة العزة والكرام��ة، اأما امل��راأة فاإلى جانب 
م�ساندته��ا اأخوها الرج��ل يف كل املواقف والوحدات 
العي��د  قافل��ة  يف  ت�سارك��ه  واملربع��ات،  والدوائ��ر 
و�سناع��ة الكعك واأطباق احلل��وى وجتهيز الزبيب 

واملك�سرات وبع�س من نفائ�س املاأكل وامل�سرب.
م��ن اجله��ات الأربع ت�س��رق ال�سم���س مبيالد يوم 
جدي��د �سرقاً، وتغ��رب غرباً مبماته، و�سم��اًل، يوؤّمم 
اليمنّي��ون نوا�سيهم خم�س م��ّرات يف اليوم والليلة، 
م�سّل��ني لرّبه��م، ولهج��ني بالدعاء عل��ى »حتالف« 
ب��داأ م��ن ال�سم��ال ذات��ه، حّتى اأخ��ذ منه��م اأرواحهم 
وممتلكاتهم واقت�ساده��م، ومل تكن اأركان اإ�سالمهم، 

هي الأخرى مبناأى ع��ن تداعيات اإعادة »ال�سرعية« 
الت��ي ل �سرعية لقلبه��ا وقالبها. فال�س��الة اأ�سبحت 
مه��ّددة الإقام��ة يف بي��وت اهلل، واأ�سب��ح امل�سلم��ون 
يوؤّدونها دون خ�س��وع، ومب�ساعر من خوف واأخرى 
م��ن قل��ق يف ظ��ّل تنظي��م لوك��ر الإره��اب يف��رط يف 
التفج��ريات والغتي��الت، وي��رى اأن مه��ر احل��ور 
الع��ني ل يتاأّت��ى اإّل بح�س��د اأك��رب ع��دد م��ن اأرواح 
النا���س، ول �سّيم��ا اأثن��اء تلبيته��م لن��داء ح��ّي على 
الف��الح، وا�ستطاعت طائرات العدوان ال�سعودي اأن 
توا�سل ما بداأه ذلك التنظيم، يف ا�ستهدافها امل�ساجد 
وامل�سّل��ني ب�سكل مبا�س��ر اأو غري مبا�س��ر عن طريق 

ا�ستهداف اأهداف مدنية ل تخلو من دور العبادة.
ومّم��ا �سبق، ن�ستطي��ع القول اإّنه يف ظ��ل العدوان 
واأدوات��ه القبيح��ة مل يتبّق لن��ا م��ن اأركان الإ�سالم 
بحّري��ة  �سعائ��ره  اإقام��ة  ن�ستطي��ع  م��ا  اخلم�س��ة 
واطمئنان دون قيود، اإّل »ال�سهادتني« �سّرًا وجهرًا، 
حّت��ى اأن ال�سهادت��ني ذاتهم��ا مل ت�سلم��ا م��ن م��اآلت 
الع�س��ر وتراكماته واإفرازات��ه، فانتقلتا اإلى رايتني 
اثنت��ني، الأولى راية خ�سراء متّثل��ت يف علم »راأ�س 
ه��ذا التحال��ف«، والأخرى راي��ة �س��وداء متّثلت يف 
عل��م »داع���س«، التي ما برح��ت ت�ستظّل حتت �سقف 

»التحالف«، وتنفذ اأجنداته بكرة وع�سّيا.

أعيادنا جبهاتنا، �سعاٌر جعل منه اليمنيون عنوانًا عري�سًا الأعيادهم يف ظل العدوان 
واحل�سار، يرتكون منازله��م ويوّدعون اأ�سرهم وذويهم لاللتحاق باإخوانهم املجاهدين يف 
جبهات العزة والكرامة لق�ساء اأيام العيد معهم، يتقا�سمون تغاريد الر�سا�سات واإيقاعات 
املداف��ع، ويرق�س��ون على اأوتار االنت�س��ار وهم مي�سغ��ون »جعالة« العي��د الرطبة بلعاب 
الن�س��وة وال�سع��ادة الت��ي منحته��م اإياها قدا�س��ة التالل وال�سع��اب، ي��رون يف الدفاع عن 
وطنهم اجلريح عيدية يتوّجب عليهم دفعها، ويف االنت�سار لق�سيتهم ومظلوميتهم فر�ش 
عني ال ي�سقط عن موؤمن اإ�سالمه الوالء وعقيدته االنتماء، يذبحون االأ�ساحي يف العيد 
وال تغيب عن خمّيلتهم طقو�ش العدوان وهو يقّدم اإخوانهم اأ�سحيات باجلملة على مدار 

العام تقّربًا وطاعة الأرباب الكفر وعتاولة الطغيان،

تقارير

فـــــــــــؤاد الجــــــنيد

احلج إلى اجلبهات..فريضة اليمنيني اخلامسة

�سه��دت عدد م��ن مع�سكرات التدري��ب التابعة لوزارت��ي للدفاع 
والداخلي��ة احتف��الت متع��ددة اأقيم��ت مبنا�سبة  تخ��رج عدد من 

الدفعات القتالية قبيل التحاقها بجبهات القتال.
وعق��ب حفل خطاب��ي ا�ستعر�س الأف��راد  اخلريج��ون ما تلقوه 
من تدريب��ات خالل الدورة التدريبية من مهارات ع�سكرية وبدنية 
وفنية بالإ�سافة اإل��ى اخلربات واملهارات القتالية التي اكت�سبوها 
يف ال��دورة التدريبي��ة من بينه��ا دورات خا�سة با�ستخ��دام اأنواع 
ال�س��الح ب��دءا م��ن اخلفي��ف اإل��ى املتو�س��ط فالثقي��ل.. وم��ن ب��ني 
امله��ارات املكت�سب��ة التي ج��رى ا�ستعرا�سه��ا التدريب��ات البدنية 
اخلا�سة باللياق��ة البدنية و اأ�ساليب القتال اليدوية التي ت�ستخدم 
يف عملي��ات اأمني��ة خا�س��ة ويف بيئة مدنية مزدحم��ة بال�سكان، كما 
نف��ذ اخلريج��ون مهم��ات اأمني��ة خا�س��ة حتكمه��ا ظ��روف مليئ��ة 
باملح��ذورات واملخاطر.. وعقب العرو�س القتالي��ة الأمنية انتقل 
خريج��و الدورة اإلى �ساحة معدة لإج��راء عمليات ع�سكرية بحتة 
ذات طاب��ع هجوم��ي معق��د واأخ��رى دفاعي��ة تتعامل م��ع خمتلف 

الحتمالت وتفرت�س اأق�سى املواجهات املباغتة واملفاجاأة.
و م��ن اأب��رز التدريب��ات الت��ي يخ�س��ع له��ا املقات��ل اليمن��ي يف 
مع�سكرات التدريب  هي دورة التمويه والتخفي من الطريان وفيها 
يتلقى املتدرب كافة الحتم��الت التي تتعاطى مع اأنواع الطريان 
الثالث��ة التج�س�س��ي والبات�س��ي واحلربي، وتت�سم��ن درو�س عن 

طرق التنقل واحلركة يف ظل التحليق وكثافة  الغارات.
ويف م�ساركته��م ع��ن اجلان��ب الر�سم��ي األق��ى ق��ادة ع�سكري��ون 
و�سب��اط م��ن وزارة الدف��اع اليمني��ة كلم��ات �سك��ر هن��اأوا فيه��ا 
املتدربني بنجاح الدورات �ساكرين ح�سن ان�سباطهم خالل الفرتة 
التدريبي��ة متمنني له��م التوفي��ق يف مهامهم الع�سكري��ة والأمنية، 
خ��الل خدمته��م اجلهادي��ة يف خمتل��ف اجلبه��ات واجله��ات الت��ي 
�سيج��ري توزيعه��م فيها.. وكان��ت مع�سكرات التدري��ب قد �سهدت 
تخرج زه��اء ع�سر دفع��ات ع�سكرية خالل ن�س��ف ال�سهر اجلاري، 
وتوزع��ت التخ�س�س��ات بني املج��ال الأمني والع�سك��ري، يف وقت 
ت�ستم��ر مع�سك��رات التدري��ب يف ا�ستقبال مئات الف��راد املتدربني 

ممن يجري ت�سجيلهم عرب مكاتب وزارة الدفاع املخ�س�سة، بينما 
يج��ري اإع��ادة تاأهيل املئات من املقاتل��ني ال�سابقني يف تخ�س�سات 

ع�سكرية متقدمة تتنا�سب وطبيعة العمل الع�سكري يف اجلبهات.
ويف الع��ادة فاإن امللتحقني يف هذه ال��دورات التخ�س�سية هم من 
املقاتلني املرابطني يف اجلبه��ات، ويتم انتقاءهم من واقع التجربة 
امليداني��ة حي��ث يتح��دد فيه��ا مي��ول الفرد بع��د مالحظ��ة و تقييم 
اأدائ��ه املي��داين،.  ولعل هذه اإح��دى الطرق الناجعة الت��ي ا�ستفاد 

منه��ا العق��ل اليمني الع�سك��ري يف اكت�ساف وتنمية ك��وادر واأفراد 
املوؤ�س�سة الع�سكرية، يف حركة �ساعدة با�سطراد، وواعدة بتمكني 
اجلي���س اليمني من ا�ستخ��راج مواهب وقدرات وخ��ربات اليمني 
يف املج��ال الع�سك��ري،  و توازي هذه التط��ورات البنيوية  القفزة 
الكب��رية املتح�سلة يف جمالت الت�سنيع احلرب��ي وتطوير قدرات 
الردع كالق��وة ال�ساروخية والطائرات امل�س��رية وجميعها حملية 

ال�سنع.من مع�سكرات التدريب

ت���������������خ���������������رج دف�����������������ع�����������������ات ق����������ت����������ال����������ي����������ة ج������������دي������������دة 

لقاء حزب الله – »أنصار الله«:  نهاية حقبة وبداية أخرى
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■ على طريق احلرية و اال�ستقالل ويف دروب الت�سحية واال�ستب�سال 
يوا�س��ل رج��ال اليمن و اأبط��ال امليدان الدفاع ع��ن اأر�سهم و كرامتهم 
و يقدم��ون درو���ش يف الثب��ات و ال�سمود و الوف��اء مل ي�ساأموا من وجع 
احل��رب ومل يهنوا يف منازلة اخل�س��م ومل تزدهم اخلطوب اإال �سعود 
يف علياء االإباء و ارتقاء يف �سلم التحدي و ال�سمود و العزم و االإرادة 

و ل�سان حالهم يردد " ما نبايل ما نبايل ما نبايل
■ و اجعلوها حرب كربى عاملية".

■ و يف عي��د االأ�سحى كانت ميادين اجله��اد كعبة االأحرار و م�سعى 
الغي��ارى و االأن�س��ار، ي�سنع��ون تاري��خ ال ميح��ى ومواق��ف ال تن�سى و 
يقدم��ون القراب��ني م��ن دمائه��م و اأمواله��م يف �سبي��ل اهلل و يف �سبيل 

الدفاع عن كرامة امل�ست�سعفني.
■ و ما اإن ارتفع �سوت امللبون يف �سعيد عرفة ب " لبيك اللهم لبيك"، 
حتى تداعت القبيلة اليمنية برجالها وقوافلها من كل حدب و قرية 
ومدينة حممل��ة بالرجال و االأموال وت�سوب وجهتها باجتاه معايدة 

اأبط��ال اجلي�ش و اللج��ان ال�سعبية املرابط��ني يف ميادين ال�سرف ويف 
اخلطوط المامية مدافعني عن العر�ض و الأر�ض.

■ حي��ث �سه��دت اجلبهات تواف��دا غر م�سبوق للع�س��رات من قوافل 
املعايدي��ن م��ن خمتل��ف املناط��ق و الق��رى و املحافظات تلبي��ة لنداء 
الواج��ب، و ا�ستجاب��ة لدع��وة ال�سي��د القائد ملزيد من رف��د اجلبهات 
بالرج��ال و االأم��وال �سعي��ا لك�س��ر ق��رن ال�سيط��ان و الت�س��دي لبغ��ي 

العدوان..
■ وق��د داأب اأح��رار اليم��ن على معاي��دة اجلي�ش و اللج��ان كل عام 
منذ بداية الع��دوان االإجرامي حاملني معهم قوافل غذائية وهدايا 
عيدي��ة رمزي��ة، و ت�سكل��ت القواف��ل م��ن املواطن��ني و الوجاه��ات و 
امل�سوؤول��ني و م��ن خمتل��ف اأطي��اف اأح��رار اليمن، معاهدي��ن اهلل على 
موا�سل��ة الن�س��ال حت��ى دح��ر الع��دوان و حترير كل �س��رب حمتل من 
اأر���ش اليمن ال�سعي��د.. و تن�سر �سحيفة احلقيقة هنا تقريرا م�سورا 

على بع�ش قوافل املعايدين التي متكنا من احل�سول اإلى �سور لها:

وعودهم من املرابطني في سبيل اهلل



الجمعة  24/  8 /  2018م الموافق 14 ذو الحجة 1439ه�  العدد )277(6

بر���س«  »اأ�سو�سيت��د  وكال��ة  ك�سف��ت 
الأمريكية اأن حتالف العدوان ال�سعودي 
على اليم��ن عقد اتفاقات �سرية مع تنظيم 
»القاعدة« الرهابي يف اليمن، م�سرًيا اإلى 
اأنه دف��ع اأموال للتنظي��م مقابل ان�سحاب 

مقاتليه من بع�س املناطق يف البالد.
واأف��اد حتقيق ا�ستق�سائ��ي للوكالة اأن 
ف�سائ��ل م�سلح��ة مدعوم��ة م��ن التحالف 
»القاع��دة« يف  تنظي��م  م�سلح��ي  جن��دت 
اليمن، ومت التفاق على ان�سمام 250 من 
مقاتليه لقوات احل��زام الأمني املدعومة 
جنوب��ي  »اأب��ني«  حمافظ��ة  يف  اإماراتي��ا 

البالد.
وذكرت الوكالة اأن هذه التفاقات متت 
بعل��م اأمريك��ي واأّمن��ت ان�سح��اب بع�س 
م�سلح��ي »القاع��دة« م��ع العت��اد ال��ذي 
نهب��وه من بع���س املدن، م��ن بينها املكال 
جنوبي اليمن و�سب��ع مناطق يف حمافظة 

اأبني ومدينة ال�سعيد مبحافظة �سبوة.
وا�ستند حتقيق »اأ�سو�سيتد بر�س« الى 
تقاري��ر ميداني��ة ومقاب��الت م��ع اأكرث من 
ع�سرين م�سوؤول، بينهم قياديون اأمنيون 

مينيون وزعماء قبائل وو�سطاء واأع�ساء 
�سابقون يف تنظيم »القاعدة«.

وخل���س التحقي��ق اإل��ى اأن ان�سح��اب 
مقاتل��ي التنظيم مت يف العدي��د من املرات 
دون قت��ال، ب��ل مقاب��ل اأم��وال، وه��و م��ا 
العام��ني  يف  التحال��ف  ادع��اء  يخال��ف 
حا�سم��ة  هزائ��م  اأحل��ق  اأن��ه  املا�سي��ني 
بتنظيم »القاعدة« يف اليمن اأفقدته معاقل 
اأ�سا�سي��ة ل��ه، فق��د اأبرم التحال��ف بقيادة 
ال�سعودي��ة اتفاق��ات �سري��ة مت مبوجبها 

دفع اأموال ملقاتلي القاعدة مقابل مغادرة 
مدن وبلدات.

اأمني��ني  م�سوؤول��ني  خم�س��ة  وك�س��ف 
و�سط��اء  واأربع��ة  ميني��ني  وحكومي��ني 
قبلي��ني مبحافظ��ة اأبني اأن اتفاق��ا اأبرم يف 
اأوائ��ل ع��ام 2016 ق�سى باإدم��اج ع�سرة 
اآلف م�سل��ح قبلي -منهم 250 من تنظيم 
القاع��دة- يف ق��وات احل��زام الأمن��ي يف 

اأبني، وهي قوات تدعمها الإمارات.
واأب��رم اتف��اق اآخ��ر يف فرباير/�سب��اط 

2016 يق�س��ي بان�سح��اب القاع��دة م��ن 
مدين��ة ال�سعي��د مبحافظة �سب��وة مقابل 
اأم��وال ملقاتلي التنظي��م، بح�سب ما ذكره 
مدير اأمن �سبوة عو�س الدهبول وو�سيط 

وم�سوؤولون حكوميون مينيون.
وكالة »اأ�سو�سيتد بر���س« اأفاد اأن هذه 
التفاق��ات والأم��وال املدفوع��ة ت�ساع��د 
تنظي��م »القاع��دة« عل��ى ال�ستم��رار يف 
القت��ال، فيم��ا اأك��دت اأط��راف رئي�سية يف 
التفاقات ال�سرية املربمة اإن اأمريكا على 

علم بهذه ال�سفقات.
وذك��ر حتقيق الوكال��ة اأن املجموعات 
امل�سلح��ة التي يدعمه��ا التحال��ف باليمن 
جن��دت العدي��د م��ن مقاتل��ي »القاع��دة« 
اإل��ى  بالنظ��ر  �سفوفه��ا  يف  لي�سبح��وا 
�ساح��ة  يف  ميتلكونه��ا  الت��ي  الق��درات 
احل��رب، فقد ح�سل قي��ادي ميني موؤخرا 
على 12 مليون دولر من الرئي�س اليمني 
الفاّر عبد ربه من�سور هادي مقابل القتال 
مع��ه، وه��ذا القي��ادي ينتمي اإل��ى تنظيم 
»القاع��دة« وفق ما ذكره اأقرب م�ساعديه 

ل�«اأ�سو�سيتد بر�س«

متابعات صحفية

متابعات صحفية
وكالة »أسوشيتد برس« :

اتفاقات سرية بني السعودية و»القاعدة« في اليمن

موقع “لوبلوغ”: “السعودية” تستعني “ببالك ووتر” في الداخل واخلارج 

فورين بوليسي: أمريكا شريكة في احلرب على اليمن وجرائم التحالف

يف �سابقة من نوعها ك�سف موقع “لوبلوغ” الأمريكي اأن 
“ال�سعودية” والإمارات ت�ستعينان مبقاتلني من موؤ�س�سة 
“ب��الك ووتر” �سيئة ال�سيت منذ بداية احلرب على اليمن 
عام 2015. موقع “لوبلوغ” املعني بال�سيا�سة اخلارجية 
و”ال�سعودي��ة”  الإم��ارات  اأن  اأك��د  املتح��دة،  للولي��ات 
ي�ستعم��الن “جي�س��اً خا�س��اً م��ن املتعاقدي��ن” يف ح��رب 
اليم��ن، واأن الإمارات ن�سطت منذ بداية احلرب يف توظيف 
ع�سكري��ني” يف اليم��ن وليبي��ا، نظ��رًا ل�سع��ف  “مقاول��ني 
قدراته��ا الع�سكري��ة الذاتي��ة. وبح�سب املوق��ع الأمريكي 
اأ�سبح��ت “ب��الك ووت��ر” من��ذ �سن��وات �سري��كاً اأ�سا�سي��ا 
لالإم��ارات و”ال�سعودي��ة” داخلي��اً وخارجي��اً، لفت��اً اإل��ى 
اأن الدولت��ني عّززتا التع��اون مع مرتزق��ة املوؤ�س�سة خالل 
�سن��وات الربي��ع العربي ج��راء خوف الريا���س واأبوظبي 
م��ن انتقال املظاهرات اإليهما ثم تعّزز اأكرث مع بداية حرب 
اليمن. املوق��ع الأمريكي ك�سف اأي�س��اً اأن الإمارات وظفت 
برن���س لأغرا�س دفاعية يف ظاهرها، لك��ن الأحداث التالية 

خ�سو�ساً يف اليمن وليبيا اأظهرت اأن اعتماد الإمارات على 
املتعاقدين الأجانب لأغرا�س ع�سكرية وا�ستخبارية ذهب 
اأبعد مم��ا كان يعتقد. ووفقاً ل�سحيف��ة “نيويورك تاميز” 
الأمريكي��ة، كان��ت الإمارات ق��د اأر�سل��ت 450 مرتزقاً من 
اأمريكا الالتينية )بنما وال�سلف��ادور وت�سيلي وكولومبيا( 
اإلى اليمن عام 2015، ثم عاد وارتفع العدد لحقاً اإلى اأكرث 
من 1500 عن�سر. وب��داأت الريا�س بن�سج عالقات وطيدة 
م��ع املوؤ�س�س��ة، �سه��دا تط��ورًا خا�س��اً م��ع �سع��ود حممد 
ب��ن �سلم��ان، اإذ ا�ستعان��ت مبوؤ�س�س “بالك ووت��ر” اإيريك 
برن���س و�سركاته الأمنية لتوفري مقاتلني من اأجل حربها يف 
اليم��ن، يف حماولة حل�سم احلرب بح�س��ب تقارير اإعالمية 
وا�ستخباراتية. �سحيف��ة “اإل متبو” الكولومبية بّينت يف 
2016 اأن اأربعمئ��ة عن�س��ر من “بالك ووت��ر” يقاتلون يف 
بع���س اجلبهات باليمن مل�سلحة الق��وات ال�سعودية، واأن 
بع�سه��م قت��ل باملع��ارك خا�سة يف تع��ز، فيما انتق��ل عددًا 
اإل��ى الريا���س بطل��ب مبا�سر من حمم��د بن �سلم��ان للقيام 

مبهم��ات خا�سة كان اأبرزه��ا امل�ساركة يف اعتق��ال الأمراء 
وامل�سوؤول��ني يف فن��دق “ريت��ز كارلت��ون” بالريا�س، وفق 
�سحيف��ة “ديلي مي��ل” الربيطانية. ب��دوره ك�سف “العهد 
اجلدي��د” يف يولي��و 201٧ اأن 150 مرتزقاً من “اأكادميي” 
و�صلوا كمجموع��ة اأولى اإلى “ال�سعودي��ة” مبوجب عقد 
بلغت قيمت��ه نحو مليار دولر، بعد اأ�سبوع واحد من عزل 
ويل العه��د ال�ساب��ق حمم��د بن ناي��ف، لي�سل الع��دد لحقاً 
اإل��ى نحو األف �سخ���س. وتنفق الريا�س عل��ى مرتزقة من 
اأم��ريكا اجلنوبي��ة وجن��وب اأفريقيا يف ح��رب اليمن، نحو 
خم�س��ة ملي��ارات دولر �سم��ن نفق��ات اأخرى كم��ا جاء يف 
تقري��ر ل�سحيف��ة هاآرت���س الإ�سرائيلي��ة. وُتع��رف “ب��الك 
ووتر” بارتكابها جلرائم وعمليات قتل فا�سحة يف العراق 
عق��ب الغزو الأمريكي، ويف ح��ني تعر�ست ل�سغوطات من 
قب��ل الرئي�س الأمريكي ال�سابق ب��اراك اأوباما عان 2009، 
متكن��ت فيما بعد من اإع��ادة ن�ساطها حتت م�سميات اأخرى 

منها “اأكادميي”.

يق��ول الكات��ب ميكاه زينك��و اإن الوليات املتحدة متواطئة بارت��كاب جرائم يف احلرب 
الت��ي تقوده��ا ال�سعودية على اليمن، يف اأعقاب غارة عل��ى حافلة ببلدة يف �سعدة )�سمايل 

اليمن( راح �سحيتها 54 مدنيا، من بينهم 44 طفال.
ويو�س��ح الكاتب يف مقال ن�سرته جملة فورين بولي�سي الأمريكية اأن م�ساركة الوليات 
املتحدة يف هذه احلرب بداأت يف 25 مار�س/اآذار 2015، وذلك عندما اأعلن املتحدث با�سم 
البيت الأبي�س اأن الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك اأوباما �سمح بتوفري الدعم اللوج�ستي 
وال�ستخب��اري للعملي��ات الع�سكرية الت��ي يقوم بها التحالف بقي��ادة ال�سعودية يف اليمن 

دون معرفة اأهدافها..

 وكان��ت ال�سناتورة الدميقراطية كري�ستني غليربان��د �ساألت قرب نهاية جل�سة ا�ستماع 
جلن��ة اخلدمات امل�سلح��ة يف الكونغر�س يف الي��وم التايل قائد القي��ادة املركزية الأمريكية 
اجل��رال لوي��د اأو�ست��ني عن اله��دف النهائي له��ذه احل��رب وتقدير احتم��الت جناحها؟ 
ليجيب باأنه ل يعرف الأهداف املحددة للحملة ال�سعودية، وبالتايل فاإنه ل ي�ستطيع تقييم 
احتم��الت جناحه��ا.. وي�سيف الكات��ب اأن لهذه احلرب نتائج كارثي��ة؛ متثلت يف �سل�سلة 
م��ن جرائم احل��رب كالتي مت ارتكابها موؤخرا، حيث قامت الطائ��رات احلربية ال�سعودية 
با�ستخ��دام الذخ��رية احلية الأمريكية يف ق�س��ف حافلة تقل تالميذ؛ مم��ا اأ�سفر عن مقتل 

الع�سرات من اأطفال املدار�س اليمنيني.

ذكرت �سبكة »�سي اأن اأن« الإخبارية الأمريكية اأن ال�ساروخ الذي ا�ستخدمته ال�سعودية ل�ستهداف حافلة الطالب يف اليمن والتي ا�ست�سهد فيها 
50 مدنًيا واأ�سيب ٧٧ اآخرين بجروح يف مدينة �سحيان كان من �سنع اأمريكي، بزنة 22٧  كيلوغرام موّجه باأ�سعة الليزر.

وك�سفت الوكالة اأن ال�ساروخ الذي ا�ستخدمه التحالف ال�سعودي، بيع كجزء من �سفقة الأ�سلحة التي وافقت عليها وزارة اخلارجية الأمريكية 
م��ع ال�سعودي��ة.. واأ�ساف��ت الوكالة نقاًل عن خب��ري اأ�سلحة اأمريكي اأنه م��ن خالل العمل مع ال�سحفي��ني اليمنيني املحليني وخ��رباء الذخائر، اأُثبت 
اأن الأرق��ام املت�سل�سل��ة لأج��زاء ال�ساروخ تعود ل�سرك��ة »لوكهيد مارتن« املتخ�س�س��ة يف ال�سناعات الع�سكرية الأمريكي��ة، وب�سكل خا�س منوذج 
»MK82”، وه��و يرم��ز اإل��ى ال�س��اروخ املوجه باأ�سعة الليزر.  واأو�سحت ال�سبكة اأن ال�ساروخ ال��ذي اأطلقه التحالف على حافلة تقل ع�سرات 
الأطف��ال، ي�سب��ه ال�ساروخ الذي اأطلقته ال�سعودية على اليمن يف ت�سرين الأول/اكتوبر عام 2016 يف هجومها على قاعة عزاء يف �سنعاء. واأ�سارت 
ال��� “�س��ي اأن اأن” اإل��ى اأن الغارة اجلوية ال�سعودية على �سوق جتاري يف اليمن يف اأذار/مار�س املا�س��ي كانت من ذات الف�سيلة الأمريكية املوجهة 
باأ�سع��ة اللي��زر.. ي�سار اإل��ى اأن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اأبطل مفعول قرار الرئي�س الأمريكي ال�ساب��ق باراك اأوباما بحظر ت�سليم ال�سعودية 

اأ�سلحة وذخائر موّجهة.

صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية: 

إسرائيل تدخل احلرب اليمنية” والفشل 
السعودي في حرب اليمن ال مثيل له في التاريخ

حت��ت العنوان اأع��اله، كتب رافي��ل م�سطف��ني، يف “نيزافي�سيماي��ا غازيتا”، حول 
اإع��الن تل اأبيب اأنها �ستدخل املعركة يف حال جت��راأت اإيران على اإغالق م�سيق هرمز 

اأو باب املندب اأمام املالحة العاملية.
وج��اء يف املق��ال: يبدو اأن احلرب امل�ستمرة يف اليمن منذ العام 2014 قد ا�ستنفدت 
الكثري من املوارد الب�سرية واملادية التي كان من املتوقع اأن تتقل�س بحلول اليوم، ل 
�سيم��ا م��ع عدم توقع اأن يحقق اأي من الطرفني انت�سارا �ساحقا يف الأفق املنظور. من 
اأي��ام قليلة، ع��رّبت اإ�سرائيل عن ا�ستعدادها لالن�سمام اإل��ى التحالف الدويل..فقد قال 
رئي���س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياه��و، يف كلمته اأمام عر�س ع�سكري يف حيفا، 
اإن اإ�سرائي��ل �ست�س��ارك يف العملي��ة الع�سكرية لفك احل�سار عن م�سي��ق باب املندب. 
واأ�ساف: “اإذا حاولت اإيران اإغالق باب املندب فاإنني متاأكد من اأنها �ستواجه حتالفا 
دولي��ا م�سمما على عدم ال�سماح بذل��ك.. �سي�سمل هذا التحالف دولة اإ�سرائيل بقواتها 
امل�سلح��ة”.. اإل اأن طه��ران اأنه��ا ل��ن تغلق م�سيق باب املن��دب ومل تدع احلوثيني 
لفع��ل ذلك. اأما بالن�سبة للم�سار الآخر الذي مي��ر عرب م�سيق هرمز، فقد هددت اإيران 
مرارا باإغالقه. الأ�سباب التي جتعل احلوثيني والإيرانيني يهددون باإغالق امل�سيقني 
خمتلف��ة.. لي���س من قبي��ل امل�سادفة اأن اإ�سرائي��ل، التي تف�سل عادة ع��دم التورط يف 
النزاع��ات بني ال��دول العربية اأو ب��ني ال�سيعة وال�سنة، اأعلنت ع��ن ا�ستعدادها لي�س 
ملج��رد دع��م اأحد طريف الن��زاع، معنوي��ا اأو �سيا�سي��ا اأو ماليا، اإمنا واإر�س��ال قواتها، 
حت��ى وق��ت قريب، مل يك��ن اأحد يتخي��ل ذلك. اأم��ا اليوم، فتعل��ن اإ�سرائي��ل ذلك على 
امل��الأ، ما يعك���س تغريات عميقة يف العالق��ات العربية الإ�سرائيلي��ة، ميكن اأن يعقبها 
انف��راج دبلوما�س��ي. يف احلقيقة، اإ�سرائيل تعني ائتالفا اآخ��ر، قد يت�سكل، اإذا جتراأت 
اإي��ران على التع��دي على حرية املالحة يف املنطقة.. من ال�سعب القول كيف �ستتطور 
الأح��داث يف اليم��ن وحولها. فاأي �سرارة، �سواء كان��ت اإهانة �سخ�سية ما، اأو ت�سرفا 
غ��ري مدرو�س، ميكنها ب�سهولة تفج��ري الو�سع اأو اإطالق نوع م��ن التفاعل املت�سل�سل 

الذي ل ميكن اإيقافه.

موقع إنترسبت: “السعودية” تنتهك قوانني احلرب في اليمن 
الأمريك��ي”  “انرت�سب��ت  اأّك��د موق��ع 
اأن “ال�سعودي��ة” متوّرط��ة با�سته��داف 
املدني��ني يف اليمن عرب الغ��ارات اجلوية 
الت��ي تنفذها حي��ث تنتهك بذل��ك قوانني 
احل��رب الت��ي تق�س��ي بتحيي��د املدنيني 
املوق��ع.  بح�س��ب  احل��روب  اأثن��اء 
واأو�سح خ��رباء يف التقري��ر الذي ن�سره 
املوق��ع الأمريك��ي اأنه ج��رى ال�ستطالع 
عل��ى تقري��ر ا�ستخبارات��ي ي�س��ف بدّقة 
وتف�سيل اإحدى الغارات ال�سعودية التي 
ت�سته��دف املدني��ني وهي غ��ارة 14 مايو 
املا�س��ي التي راح �سحيتها اأ�سرة تتكون 
م��ن ت�سع��ة اأطف��ال مبحافظ��ة �سع��دة، 
ولفت اخلرباء اإلى اأن هذه الغارة تنتهك 
قوان��ني احلرب ب�س��ّدة. التقري��ر بنّي اأن 
امل�سوؤول��ني ال�سعودي��ني ف�سل��وا يف اأخذ 
الإج��راءات الالزمة لتفادي قتل املدنيني 
واإ�سابته��م باعتبار اأن ذلك يع��د انتهاكاً 
�سارخاً للقانون الن�ساين الدويل املاألوف 

ف�ساًل عن ف�سلهم يف التحقق من الأهداف 
املن�سودة. واأ�ساف اخلرباء اإنه “اإذا مل 
يطلب ال�سباط معلوم��ات ا�ستخباراتية 
لتحديد ما اإذا كان الهدف الذي ُق�سف ذا 
طبيعة ع�سكرية، فاإن ذلك ُيعترب خمالفة 
اأكي��دة ملب��داأ احليط��ة واحل��ذر”. وذكر 
الولي��ات  اأن  ال�ستخبارات��ي  التقري��ر 
اأي�س��اً يف العملي��ات  املتح��دة متوّرط��ة 
الع�سكري��ة الت��ي ت�سنه��ا “ال�سعودي��ة” 
�س��د املدني��ني يف اليم��ن، اإذ اأن الوج��ود 
العملي��ات  مراك��ز  يف  كثي��ف  الأمريك��ي 
ال�سعودي��ة عالوًة عل��ى تزويد وا�سنطن 
للريا�س بالذخرية واملقاتالت وال�سيانة 
والتدريب والأ�سلحة امل�ساعدة يف تهديد 
الأه��داف وتزوي��د املقات��الت بالوقود يف 
اجل��و لتنفيذ غاراتها موؤك��دًا اأن م�ساركة 
وا�سنط��ن يف التحالف ال�سع��ودي يعترب 
اأك��رث م��ن اأي حمل��ة جوي��ة يف  مبا�س��ر 

اخلارج يف التاريخ احلديث.
شبكة »سي أن أن« 

اإلخبارية األميركية 
:مجزرة ضحيان.. 

بتوقيع أمريكي
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جرائم العدوان
للعام الرابع على التوالي حتالف العدوان السعودي االمريكي يواصل ارتكاب اجلرائم بحق املدنيني

عشرات الشهداء واجلرحى في عدد من احملافظات
ويف اليم��ن وللعام الرابع على التوايل يوا�ش��ل حتالف العدوان ال�ش��عودي الأمريكي ارتكاب اب�ش��ع اجلرائم 
بحق اليمنيني حتى اإن حجم املاأ�شاة يجل عن الو�شف، وم�شتوى امل�شاب يعلو عن الت�شور؛ فرغم اأن عد�شات 
بع���ش الف�شائيات نقلت �شور القتل الوح�شي والإبادة اجلماعي��ة والبط�ش احلاقد والدمار الهائل والأ�شالء 
املتناث��رة و�شي��ول الدم��اء وهي متالأ كل املحافظ��ات اليمنية .. رغم ذل��ك كله اإل اأنني اأج��زم اأن ما ُنقل كان 
اأق��ل بكث��ر من امل�شتوى احلقيقي للماأ�ش��اة والعمق الواقعي للم�شاب، فاأهل الأر���ش كلهم �شهود على جمزرة 

وح�شي��ة طاغية ميار�شها اليه��ود اأمام �شمع العامل وب�شره، ول يردعهم عنه��ا رادع! بل من اأنظمة العامل من 
و�شلت به ال�شتهانة اإلى حِدّ الت�شجيع والتواطوؤ! لكن �شمود �شعبنا املنا�شل الأبي، ورهان العدوان على ك�شر 
اإرادة اليمنيني باحلديد والنار رهان خا�شر، ويف هذا العدد نعر�ش جانبا من ب�شاعة جرائم حتالف العدوان 
الأمريك��ي ال�شع��ودي الغا�شم، واأمام وح�شية كهذه م��ا للعدو اإل وثبة الرجال وعزم عن��د النزال وتنكيل يف 

الرب والبحر واإن �شاء اهلل يف اجلو ولين�شرن اهلل من ين�شره اإن اهلل لقوى عزيز.

البداية من يوم اخلميس 16 أغسطس 
2018

�سن ط��ريان الع��دوان ال�سع��ودي الأمريكي 
�س��ن غاراته عل��ى خمتل��ف املحافظ��ات خملفا 

اأ�سرارا مادية يف املمتلكات.
يف حمافظ��ة �سنع��اء دم��ر ط��ريان العدوان 
من��زل  اخلمي���س  ي��وم  الأمريك��ي  ال�سع��ودي 
مواطن بغارتني يف منطقة حملي مبديرية نهم.

ويف �سع��دة �سه��دت ق��رى اآهل��ة بال�سكان يف 
ق�سف��ا  احلدوديت��ني  ورازح  منب��ه  مديريت��ي 

�ساروخيا ومدفعيا �سعوديا.
اأم��ا يف جي��زان ف�سن ط��ريان الع��دوان غارة 

على جبل تويلق.

وف�ي ي�وم اجلمع�ة وا�ص��ل الع��دوان 
ال�سع��ودي الأمريك��ي، �س��ن غارات��ه وق�سف��ه 
على ع��دد املحافظات خملفا �سه��داء وجرحى، 
واأ�سرارا مادية يف املمتلكات العامة واخلا�سة.
ففي احلدي��دة، ا�ست�سهد مواطن��ان واأ�سيب 
اثنان اأخران ج��راء ا�ستهداف طريان العدوان 
ب�سل�سل��ة غ��ارات م��زارع املواطن��ني يف منطقة 

اجلبلية مبديرية التحيتا.
ويف �سعدة �سن طريان العدوان غارتني على 
منطقة العطف��ني مبديرية كتاف، فيما ا�ستهدف 
بق�سف �ساروخي ومدفعي قرى اآهلة بال�سكان 
يف مديريت��ي منب��ه و�س��دا احلدوديت��ني ت�سبب 
باأ�سرار فادحة يف منازل وممتلكات املواطنني.

الع��دوان  وا�ص��ل  الس�بت  ي�وم  وف�ي 
ال�سع��ودي الأمريك��ي، ، �س��ن غارات��ه وق�سفه 
على ع��دد املحافظات خملفا �سه��داء وجرحى، 
واأ�سرارا مادية يف املمتلكات العامة واخلا�سة.
فف��ي �سع��دة ا�ست�سهد مواط��ن وجرح ثالثة 
اآخ��رون اإ�ساب��ات بليغ��ة بق�س��ف �ساروخ��ي 
ومدفع��ي �سعودي على منازله��م مبديرية �سدا 
احلدودي��ة، كم��ا اأ�سيبت طفلة بج��روح جراء 
انفج��ار قناب��ل األقاه��ا ط��ريان الع��دوان عل��ى 

مناطق �سكنية مبديرية رازح.
و�س��ن طريان العدوان 6 غارات على مناطق 
متفرقة من مديرية الظاهر وغارة على الطريق 
و�س��دا  رازح  مديريت��ي  ب��ني  الراب��ط  الع��ام 

احلدوديت��ني، كم��ا �س��ن 3 غارات عل��ى منازل 
املواطن��ني يف مديري��ة باق��م، فيم��ا ا�سته��دف 
بق�سف �ساروخي ومدفعي قرى اآهلة بال�سكان 
يف مديريت��ي منب��ه و�س��دا احلدوديت��ني ت�سبب 
باأ�سرار فادحة يف منازل وممتلكات املواطنني.

ويف �سنع��اء �سن طريان الع��دوان 11 غارة 
على قري��ة الغرزة مبديرية هم��دان، و�سن 13 
غارة على مع�سكر ال�سمع وفريجة وغارة على 
بي��ت �سمالن يف مديرية اأرحب، كما �سن غارتني 

على منطقة املجاوحة مبديرية نهم.
ويف عم��ران �س��ن ط��ريان الع��دوان 4 غارات 

�سرق جبل امل�سلوق مبديرية حرف �سفيان.
ويف البي�س��اء �سن ط��ريان العدوان 4 غارات 
يف حماول��ة لإ�سن��اد زح��ف للمرتزق��ة يف جبهة 

قانية.
اأم��ا يف ع�سري ف�سن الط��ريان املعادي غارتني 

على الربوعة.
أما ي�وم األحد فقد خلفت غ��ارات حتالف 
الع��دوان ال�سعودي الأمريك��ي التي �سنها على 
خمتلف املحافظات �سه��داء وجرحى واأ�سرارا 

مادية يف املمتلكات.
يف احلدي��دة اأفاد مرا�سل امل�س��رية نت اليوم 
 4 13 �سي��ادا وج��رح  الأح��د ع��ن ا�ست�سه��اد 
اآخري��ن وفقدان 4 اإثر غ��ارات لطريان العدوان 
ا�ستهدف��ت قارب��ي �سي��د بالق��رب م��ن جزيرة 

ال�سوابع.
ويف �سعدة ا�ست�سهدت طفلة متاأثرة بجراحها 
جراء انفجار قنابل األقاها طريان العدوان على 

مناطق �سكنية مبديرية رازح.
و�س��ن طريان العدوان 5 غارات على مديرية 
باق��م و4 غارات على منطق��ة اآل عمار مبديرية 
م��زارع  الع��دوان  ا�سته��دف  كم��ا  ال�سف��راء، 
ومن��ازل املواطن��ني مبديري��ة باق��م بالق�س��ف 

ال�ساروخي واملدفعي.
ويف اجل��وف اأك��د م�س��در حمل��ي اأن ط��ريان 
العدوان ا�ستهدف ب�3 غارات مرتزقته مبديرية 
خ��ب وال�سع��ف، م�س��ريا اأن م��ن ب��ني القتلى 5 
قيادات ميدانية..اأما يف مارب فا�ستهدف منافقو 
العدوان م��زارع املواطن��ني باملدفعية مبنطقة 

الغبي�سات مبديرية �سرواح.
ويف �سنعاء �سن ط��ريان العدوان غارة على 
مع�سك��ر احلف��ا، وغارت��ني عل��ى قري��ة الغرزة 

مبديرية همدان.
 8 وفق��دان  وج��رح  �سي��ادا   13 ا�ست�سه��اد 

اآخرين بغارات للعدوان يف احلديدة
ا�ست�سه��د الي��وم الأح��د 13 �سي��ادًا وُج��رح 
وفقد 8 اآخرون بغ��ارات �سنها طريان العدوان 

ال�سعودي الأمريكي على حمافظة احلديدة.
اأف��ادت م�س��ادر خا�س��ة يف احلدي��دة  ع��ن 
ا�ست�سهاد 13 �سيادا وج��رح 4 اآخرين وفقدان 

4 اإثر غارات ا�ستهدفت قاربي �سيد بالقرب من 
جزيرة ال�سوابع.

جدي��ر بالذك��ر اأن��ه يف ال���14 م��ن اأغ�سط���س 
اجلاري ا�ست�سهد 13 مدنيا واأ�سيب 24 اآخرين 
بغ��ارات ه�ستريية للع��دوان ا�ستهدفت مديرية 

الدريهمي باحلديدة.

الع��دوان  وا�ص��ل  االثن�ني  ي�وم  وف�ي 
ال�سعودي الأمريك��ي ا�ستهدافه ملناطق �سكنية 
يف حمافظ��ة �سع��دة خملف��ا اأ�س��رارا مادية يف 
املمتل��كات.. حي��ث اأف��اد ت م�س��ادر خا�سة يف 
�سعدة اأن العدو ال�سعودي ا�ستهدف بالق�سف 
ال�ساروخ��ي واملدفع��ي قرى اآهل��ة بال�سكان يف 

مديرية �سدا احلدودية.
كم��ا ا�سته��دف الع��دو ال�سع��ودي بالق�س��ف 
ال�ساروخ��ي واملدفعي ممتل��كات املواطنني يف 

مديرية باقم .
وكان ط��ريان الع��دوان �س��ن اأم���س الأحد 5 
غارات على مديرية باقم و4 غارات على منطقة 
اآل عم��ار مبديري��ة ال�سف��راء، كم��ا ا�سته��دف 
باق��م  مبديري��ة  املواطن��ني  ومن��ازل  م��زارع 

بالق�سف ال�ساروخي واملدفعي.

العدوان  فق��د وا�س��ل  وأما ي�وم الثالثاء 
ال�سع��ودي الأمريكي �س��ن غاراته وق�سفه على 

عدد م��ن املحافظ��ات خملفا �سه��داء وجرحى، 
واأ�سرارا مادية يف املمتلكات العامة واخلا�سة.
فف��ي �سع��دة �سن ط��ريان الع��دوان �سل�سلة 
غ��ارات على مناط��ق متفرق��ة م��ن املحافظة.. 
حيث �سن غارت��ني على منطقتي القد والأزهور 
مبديري��ة رازح وغ��ارة على منطق��ة بني معني 
ب��ذات املديري��ة احلدودية، كما �س��ن 3 غارات 
عل��ى مديري��ة �س��دا احلدودي��ة وغارت��ني على 

منطقة البقع.
ق�سف��ه  م��ن  ال�سع��ودي  اجلي���س  وكث��ف 
ال�ساروخ��ي واملدفع��ي على املناط��ق والقرى 
ومنب��ه  رازح  مديري��ات  يف  بال�س��كان  الآهل��ة 
و�س��دا وغم��ر احلدودي��ات باملحافظ��ة خملف��اَ 
دم��ارا واأ�س��رار مادي��ة يف من��ازل املواطن��ني 

وممتلكاتهم.
ويف حج��ة �سن طريان الع��دوان غارتني على 

مديرية م�ستباأ.

أما ي�وم أمس األربعاء فوا�ص��ل العدوان 
وق�سف��ه  غارات��ه  �س��ن  الأمريك��ي  ال�سع��ودي 
على ع��دد املحافظات خملفا �سه��داء وجرحى، 
واأ�سرارا مادية يف املمتلكات العامة واخلا�سة.
فف��ي حج��ة ا�ست�سه��د 3 مواطن��ني واأ�سي��ب 
اآخري��ن بغ��ارات لط��ريان الع��دوان ا�ستهدفت 
منزل اأحد م�سايخ بني ح�سن يف مديرية عب�س.

ويف �سع��دة �س��ن ط��ريان الع��دوان �سل�سلة 
غ��ارات على مناط��ق متفرق��ة م��ن املحافظة.. 
5 غ��ارات عل��ى من��ازل وم��زارع  حي��ث �س��ن 
املواطن��ني يف مديرية باقم وغ��ارة على منطقة 
احلجل��ة وغارت��ني عل��ى منطقة الق��د مبديرية 
رازح احلدودية.. وا�ستهدف العدو ال�سعودي 
بق�س��ف �ساروخ��ي ومدفع��ي مناط��ق متفرقة 
يف مديري��ات رازح ومنب��ه وباق��م احلدوديات 
باملحافظ��ة خملف��اَ دم��ارا واأ�س��رار مادي��ة يف 

منازل املواطنني ومزارعهم.
ويف احلدي��دة تعر�س��ت من��ازل املواطن��ني 
وممتلكاته��م يف مدين��ة الدريهم��ي ال��ى اأ�سرار 
اإث��ر غ��ارات وق�س��ف مدفع��ي لق��وى العدوان 

واملرتزقة.



اأطلقت الق��وة ال�ساروخية للجي�س واللجان 
3 �سوراي��خ  العي��د  اأي��ام  ال�سعبي��ة خ��الل 
بال�ستي��ة  م��ن طراز ب��در1 عل��ى مع�سكرات 
م�ستحدث��ة للجي�س ال�سع��ودي ومرتزقته يف 
جن��ران وجيزان .. واأف��اد م�سدر ع�سكري ل� 
اأن الق��وة ال�ساروخي��ة ا�ستهدفت ب�ساروخ 
بدر 1 البالي�ستي مع�سكرا م�ستحدثا للجي�س 

ال�سعودي �سرق جيزان.
فيم��ا ا�سته��دف ال�س��اروخ الث��اين مع�سك��را 
قط��اع  يف  للمرتزق��ة  م�ستحدث��اً 

جي��زان واأك��د م�صدر 

ع�سكري يف القوة ال�ساروخية اأن ال�ساروخ 
اأ�ساب هدفة بدقة عالية

وكانت الق��وة ال�ساروخية للجي�س واللجان 
ال�سعبية ق��د ا�ستهدفت يوم اجلمعة املا�سي 
مع�سكرا م�ستحدث��ا للجي�س ال�سعودي غرب 
جنران ب�س��اروخ بالي�ستي نوع بدر1، واأكد 
م�س��در يف القوة ال�ساروخي��ة اأن ال�ساروخ 
اأ�س��اب هدف��ه واأح��دث اأ�س��رارًا كب��رية يف 
املع�سك��ر ال�سعودي امل�ستحدث ، م�سريا اإلى 
اأن عملي��ة الق�س��ف مت��ت بع��د عملي��ة ر�سد 

دقيقة للمع�سكر امل�ستهدف.

الأَْع���َل���ْوَن ن���ُت���ُم  َواأَ ���َزُن���وا  َتْ َوَل  َت��ِه��ُن��وا  {َوَل  تعالى:  قال 
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يف �سبي��ل اهلل كان ه��و العن��وان الكبر الذي حت��رك حتته الكثر من االأنبي��اء واالأولياء واملجاهدي��ن فاختاروا طريق 
الت�سحي��ة والف��داء لغاية عظيمة هي قبل كل �سيء "ر�سى اهلل �سبحانه وتعالى" ويف اأيام هذه االأيام التي جتاوزت 1400 
ي��وم ورجال اهلل وجن��وده من بوا�سل اجلي�ش واللجان ال�سعبية ومعهم يواجهون اب�سع واقبح غزو عرفه التاريخ ي�ستلهمون 
�سمودهم وثباتهم وت�سحيتهم وفداءهم من نبيي اهلل اإبراهيم واإ�سماعيل عليهم ال�سالم الذين كانوا م�سلمني هلل �سبحانه 
وتعال��ى مل ي��رتدد نب��ي اهلل اإبراهيم حتى يف الت�سحية بولده الذي كان رده هو االآخر در�ش يف ال�سرب والت�سحية" يا اأبتي 
افع��ل م��ا توؤم��ر �ستجدين اإن �ساء اهلل من ال�سابرين" نع��م يف هذه االأيام املباركة يف اأيام الت�سحي��ة والفداء واأيام الرباءة 
م��ن امل�سرك��ني وامل�ستكربي��ن يعيد اأبطالنا يف ميادين الت�سحي��ة ويقدمون قرابينهم اإلى اهلل يف الدف��اع عن امل�ست�سعفني من 
جيو���ش املنافقني وامل�ستكربي��ن، ولقد كان اأبطالنا يف هذه االأيام املباركة رجال الت�سحي��ة وال�سرب واال�ستب�سال فقد لقنوا 

الغزاة ومرتزقتهم درو�ش يف الثبات والب�سالة والباأ�ش اليماين ال�سديد حيث يوا�سلون �سحق  املرتزقة يف ال�ساحل الغربي 

وي�سكل��ون ج��دارًا فوالذيًا من اإرادتهم واأج�ساده��م وبنادقهم، ومبثلما �سحقوا املرتزق��ة يف الدريهمي كانت منطقة حران 

احلدودي��ة بحج��ة على موعد مع عملية بطولي��ة نفذها اأبطالنا يوم النحر ونحروا الع�سرات م��ن املرتزقة ونكلوا باملئات 

منه��م واأحرقوا ع�سرات االآليات، كما �سنت القوة ال�ساروخية �سواريخ بال�ستية على مع�سكرات العدو ال�سعودي ومرتزقته 

فيما وراء احلدود يف جيزان وجنران كما ا�ستهدفت جتمعات الغزاة يف ال�ساحل واإلى جانب ذلك متكن اأبطال القنا�سة من 

اإجن��از نوع��ي جديد خالل اأيام العيد الثالثة املا�سية وكذلك نف��ذ اأبطالنا اأكرث من 8 عمليات هجومية وت�سدوا الأكرث من 

8 زحوفات اإلى بقية التفا�سيل  على �سفحات ب�سائر الن�سر.

خالل  استطالع  طائرتي  إسقاط 
كسر زحف على جيزان

ك�سر جماهدو اجلي���س واللجان ال�سعبية، زحفا ملرتزقة اجلي�س 
ال�سع��ودي يف جبه��ة جي��زان وكبدوه��م قتل��ى وجرح��ى بينه��م 

�سودانيون بالإ�سافة اإلى ا�سقاط طائرتي جت�س�س.
واأف��اد م�سدر ع�سكري بانك�سار زحف ملرتزقة اجلي�س ال�سعودي 

�س��رق جب��ل الدود بجبهة جي��زان، موؤك��دا م�سرع وجرح 
اأعداد من مرتزقة اجلي�س ال�سعودي بينهم �سودانيون.
واأك��د امل�سدر اإ�سقاط طائرت��ي جت�س�س واغتنام كمية 

م��ن الأ�سلحة اأثن��اء الت�سدي ملحاول��ة الزحف �سرق 
جبل الدود.

واأ�سار امل�سدر اإلى اأن مرتزقة اجلي�س ال�سعودي 
تق��دم  اأي  حتقي��ق  يف  ف�سل��وا 

�سرق جبل ال��دود وخلفوا 
جثث  وراءه��م 

قبل  قتاله��م 
فرارهم.

جبهات ما وراء احلدود

نف��ذ اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية خالل اأيام العيد اأكرث من 10 عمليات 
هجومي��ة نوعية ا�ستهدفت جتمعات ومواقع املرتزق��ة يف جبهات البي�ساء 
واجل��وف وال�سالع ونه��م حيث �سن اأبطالن��ا املجاهدون عملي��ة ا�ستدراج 
نوعي��ة ملرتزق��ة الع��دوان خ��الل حماولته��م الزح��ف على مواق��ع اجلي�س 
واللج��ان يف جبهة قاني��ة يف البي�ساء وحما�سرته��م وا�ستهداف جتمعاتهم 
بقذائ��ف املدفعي��ة ووقوعهم ب��ني قتيل وجري��ح ومت تدمري اآلي��ة ع�سكرية 
حتم��ل مع��دل 23 ب�ساروخ موج��ه   . كما متكن جماه��دو اجلي�س واللجان 
ال�سعبي��ة � بف�س��ل اهلل � من تاأمني وال�سيطرة على عدد من املواقع يف منطقة 
ف�سح��ة بجبه��ة ناط��ع بعملية هجومية عل��ى املواقع وقتل��ى وجرحى من 
املنافق��ني بينه��م قي��ادات ولذ من تبق��ى بالفرار .. ويف جبه��ة اجلوف �سن 

جماه��دو اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة  3عملي��ات هجومي��ة عل��ى مواق��ع 
املنافقني يف مع�سكرال�سالن يف امل�سلوب و�سقوط عدد من القتلى واجلرحى 

واإغتنام عتاد ع�سكري متنوع. 
كم��ا نفذ اأبط��ال اجلي�س واللج��ان ال�سعبية عملية اإغ��ارة ثالثة على مواقع 
املنافق��ني يف تبت��ي العبل��ني واخل�س��راء بحم��ك بنقي��ل اخل�سب��ة و�سقوط 
قتل��ى وجرح��ى يف �سفوفه��م.. ويف جبهة نه��م نفذ اأبطال اجلي���س واللجان 
ال�صعبي��ة 5عملي��ات هجومية باغت��ت مواقع مرتزقة الع��دوان حيث كانت 
العملي��ة الأولى على مواقع املرتزقة يف الق��رن وفيما كانت العملية الثانية 
عل��ى مواق��ع يف جبه��ة يام اأم��ا العملي��ة الهجومي��ة الثالثة فق��د ا�ستهدفت 
مواق��ع املنافق��ني يف يام ترافق مع العملية مت�سيط عل��ى املواقع باملدفعية 

والأ�سلح��ة املتو�سطة واأك��د م�سدر ع�سكري عن تكبي��د املنافقني خ�سائر 
يف الأرواح والعتاد خالل العمليات الهجومية التي نفذها اأبطالنا

نف��ذ  كم��ا 
جماه��دو 

جلي���س  ا
واللج��ان ال�سعبية عمليتان هجوميتان 

املن��ارة  يف  املنافق��ني  مواق��ع  عل��ى 
نه��م  جبه��ة  يف  بالقت��ب  والعق��ران 

وتكبيدهم خ�سائر فادحة يف الرواح 
والعتاد 

3 صواريخ بالستية تدك معسكرات سعودية في جيزان وجنران وإسقاط طائرتي استطالع بجيزان 

10عمليات هجومية واستدراجية نوعية في جبهات اجلوف والضالع والبيضاء ونهم 

يوم النحر في حيران  -  حجة 
وفيم��ا  الأ�سح��ى  بعي��د  الحتف��ال  غم��رة  يف 
تكب��ريات �سي��وف اهلل الطائف��ني ح��ول البي��ت 

م  ا حل��ر ترتف��ع اهلل اأكرب كب��ريا، كان رجال اهلل ا
مواقع واآليات الغزاة واملرتزقة املجرمني يطوف��ون ح��ول 

واأل�سنتهم تلهج بتكبري اهلل واأياديهم تنحر اأعداءه فال عيد 
يف اليم��ن اإل عي��د الت�سحي��ة وال�ستب�س��ال يف ميادين 
ال�س��رف والب�سالة حيث نفذ اأبطالن��ا عملية نوعية يف 

يوم الأ�سحى املبارك مبنطقة حريان مبحافظة حجة 

تكلل��ت بتطهري مواقع ع��دة وحتويل ع�سرات الآليات اإلى رماد ونحر ع�س��رات املرتزقة املنافقني عبيد 
ال�سيط��ان واأولياوؤه.. وقد وزع الإعالم احلربي م�ساه��د للعملية النوعية التي قام بها جماهدو اجلي�س 
واللج��ان ال�سعبي��ة وتظهر امل�ساهد امل�سورة حجم اخل�سائر الكب��رية يف الأروح والآليات التي تكبدها 

ق��ة  تز الع��دوان. . واأظه��رت امل�ساه��د قي��ام جماه��دي اجلي���س واللج��ان مر
ال�سعبي��ة باإح��راق وتدم��ري ع��دد م��ن املدرع��ات والأطق��م 

الع�سكرية التي اعطبت خالل العملية النوعية.
وكان جماهدو اجلي�س واللجان ال�سعبية قد ا�ستدرجوا 
جمامي��ع اإل��ى مناط��ق مفتوحة يف ح��ريان وكبدوهم 
خ�سائر كب��رية وقال م�سدر ع�سك��ري اإن املجاهدين 
دم��روا 10 اآليات واأن جث��ث املرتزقة تكد�ست وعجز 

العدوان اإخراجها من �ساحات املواجهة
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يف ملحم��ة دفاعي��ة مل ي�سه��د لها تاري��خ احلروب 
مثيال ي�سط��ر اأبطال اجلي�س واللج��ان ال�سعبية يف 
ال�ساح��ل الغربي ويف الدريهم��ي بالتحديد معجزة 
ع�سكري��ة بكل املقايي�س وي�سنعون جدارًا فولذيا 
م��ن حمم بنادقهم وقذائ��ف مدفعيتهم وب�سرباتهم 
امل�سددة بتوفيق اهلل وفيما كان امل�سلمون يطوفون 
ح��ول الكعبة املدن�س��ة باإجرام اآل �سع��ود يف �سهر 
اهلل احل��رام وقتله��م النف���س املحرم��ة الت��ي هدم 
الكعب��ة اأهون عند اهلل من قتلها نعم يف ذات الوقت 
كان��ت بنادق رجالنا وحده��م القاطع يطوف حول 
اأعناق اآلف املرتزقة الذين باعوا اأنف�سهم من قرن 
ال�سيطان وعبي��د اأمريكا واإ�سرائي��ل وارت�سوا اأن 
تك��ون اكتافه��م وظهورهم هي اجل�س��ر الذي يعرب 
من علي��ه الغزاة وحثالت الع��امل لحتالل بلدهم 
لكن اأبطال اليمن الأح��رار ورجاله الأوفياء كانوا 
لهم باملر�ساد ودفنوه��م مع اآلياتهم يف رمال اليمن 
الطاه��رة الت��ي ل تقبل اخلونة وتاأب��ى اأن يدن�سها 

الغزاة..
فخالل اأي��ام العيد تتوا�سل جم��ازر املرتزقة على 
اأي��دي اأبطالن��ا حي��ث لقي اأك��رث م��ن 140 مرتزقا 
م�سرعهم وج��رح اأكرث م��ن 263 اآخرين يف عملية 

ت�سدي نوعية لأبطالنا يف مديرية الدريهمي
وق��ال م�س��در ع�سك��ري اأن  اأبطالن��ا متكن��وا خال 
الت�س��دي للعملي��ة الهجومية عل��ى الدريهمي من 
تدم��ري اأكرث م��ن 15 مدرعة واآلي��ة ع�سكرية بينها 
مدرع��ات اأ�سكو���س خ��الل املع��ارك يف الدريهم��ي 
ب��� ال�ساح��ل الغرب��ي حي��ث ح��اول الغ��زاة �س��ن 

زح��وف مكثف��ة م�سن��ودة بغطاء 
مديري��ة  عل��ى  متوا�ص��ل  ج��وي 
الدريهم��ي م��ن 3 حم��اور وكله��ا 

ب��اءت بالف�س��ل وم��ن �سم��ن قتلى 
املرتزقة 40 مرتزق��اً لقوا م�سرعهم 

بغ��ارة متعم��دة لطريان الع��دوان عند 

حماولته��م الف��رار م��ن اأر���س املعرك��ة فيم��ا اأكد 
م�س��در ع�سكري يف وقت متاأخر عن م�سرع 20 من 
الغزاة واملنافقني اإثر تفجري اآلية ع�سكرية بعبوة 

نا�سفة يف الدريهمي 
ويف م�سه��د ي��دل عل��ى ا�ستهت��ار الع��دو مبرتزقته 
لق��ي القي��ادي املناف��ق احمد علي زب��ني امل�سعبي 
ركن الإعالم يف الل��واء 163 م�ساة واملنافق ن�سيم 
م�ساع��د �سال��ح ال�سني م�سرعه م��ع عدد كبري من 

القتلى واجلرحى تاركني 
قتاله��م  جث��ث 

وجرحاهم يف ال�سعاب حتى اأغلب اجلرحى فارقوا 
احلياة نتيجة ا�ستهتارهم بجرحاهم  

ويف ذات ال�سياق متك��ن جماهدو اجلي�س واللجان 
ال�سعبي��ة من تاأمني وتطهري عدد من املواقع غرب 
اجلاح خالل عملية هجومية على املواقع و�سقوط 

قتلى وجرحى يف �سفوف املنافقني 
وبف�س��ل اهلل متكن��ت وح��دة الهند�سة م��ن دمري 5 
اآلي��ات بعبوات نا�سف��ة �سرق الدريهم��ي وم�سرع 
من كان عل��ى متنها ملرتزقة العدوان بعبوة 
نا�سفة غ��رب الدريهم��ي وم�سرع من 

كان على متنه
وكانت الق��وة ال�ساروخية قد 
اأطلق��ت �ساروخ��ا بالي�ستيا 
مق��ر  عل��ى  امل��دى  ق�س��ري 
الغ��زو يف  ق��وى  عملي��ات 
وقت �س��ن اأبطالن��ا عملية 
مواق��ع  عل��ى  هجومي��ة 
التحيت��ا  �س��رق  املنافق��ني 
عل��ى  مدفع��ي  ومت�سي��ط 
مواقعهم وقتل��ى وجرحى يف 

�سفوفهم 

الساح����ل الغ���ربي:

انكسار 8 زحوفات للعدو ومرتزقته في جبهات عسير والبيضاء وحلج
بف�س��ل اهلل وبتاأييده وعون��ه متكن اأبطال 
اجلي���س واللجان ال�سعبية خ��الل الثالثة 
الأي��ام املا�سي��ة م��ن ك�س��ر واف�س��ال عدة 

زحوفات 
 حي��ث متكن اأبطالنا م��ن ك�سر 4 زحوفات 
للمنافق��ني عل��ى جب��ال امل�سان��ع وجبال 
الراأ���س وجب��ال عرف بع�س��ري يف ما وراء 
يف  وجرح��ى  قتل��ى  و�سق��وط  احل��دود 
�سفوفه��م رغم م�سان��دة الطريان احلربي 
اأي  حتقي��ق  دون  غ��ارة   14 م��ن  باأك��ر 
تق��دم كم��ا متكن��وا م��ن ك�سر زح��ف رابع 
ملرتزق��ة العدوان �سرق جبل الدود وقتلى 
وجرح��ى يف �سفوفه��م بينه��م �سودانيون 
واإ�سقاط طائرتي جت�س���س واغتنام كمية 
م��ن الأ�سلح��ة وكان��ت مدفعي��ة اجلي���س 
واللجان ال�سعبي��ة قد ا�ستهدفت جتمعات 
ملرتزقة العدوان �سرق وقبالة جبل الدود 

وقن�س منافق  
فيم��ا متكن جماه��دو اجلي�س 
واللج��ان ال�صعبي��ة يف جبهة 
البي�س��اء � بع��ون اهلل � م��ن ك�س��ر 
زحف للمنافقني لليوم الثاين على التوايل 
يف منطق��ة ف�سحة بجبه��ة ناطع ترافق 

م��ع الزحف حتلي��ق للط��ريان ومت تدمري 
اآليتني ع�سكريتني و�سقوط ع�سرات القتلى 
واجلرح��ى يف �سفوفهم ترافق مع الزحف 
ا�سته��داف جتمعاته��م ب�س��الح املدفعي��ة 
وعملي��ات قن���س دون حتقي��ق اأي تق��دم 

يذكر 
كم��ا اأك��د م�س��در مي��داين اإ�ساب��ة قائد ما 
ي�سمى الل��واء 13٧ املدعو �صالح عبدربه 
املن�سوري مع اأ�سر 3 من مرتزقة العدوان 
اأم��ا يف جبه��ة حل��ج فق��د متكن رج��ال اهلل 
واأن�س��ار اهلل من اأبطال اجلي���س واللجان 

ال�سعبية من ك�سر 
موق��ع  اجت��اه  م��ن  للمنافق��ني  زحف��ني 
حوام��رة بجبه��ة كر���س وجب��ل جال���س 
مبديري��ة القبيط��ة ومت�سي��ط بالأ�سلح��ة 
الثقيلة واملتو�سطة واإحراق اآلية ع�سكرية 
وا�ستم��ر  منه��م  ع��دد  وج��رح  وم�س��رع 
الزح��ف اأك��رث من 4 �ساع��ات دون حتقيق 
اأي تق��دم . يف جبه��ة م��اأرب اأك��د م�س��در 
ع�سك��ري: م�سرع " اأمري تنظي��م القاعدة 
ويعترب  الزايدي  غالب  املدع��و  " ب�مارب 
امل�س��وؤول املايل للتنظي��م خالل ك�سر زحف 
لهم يف مديرية �س��رواح و�سقوط ع�سرات 

القتل��ى واجلرح��ى يف �سف��وف مرتزق��ة 
العدوان وتنظيم القاعدة التكفريي 

امل�سدر الع�سكري: فرار عنا�سر املرتزقة 
والقاعدة تاركني جث��ث قتالهم يف امليدان 
ب� وادي امللح يف �سرواح بينها جثة غالب 

الزايدي
كما لقي القيادي املنافق ال�سيخ عبداهلل بن 
نا�سر ب��ن �سالح الهي��ال م�سرعه بنريان 
جبه��ة  يف  ال�سعبي��ة  واللج��ان  اجلي���س 

�سرواح

قنص 33 من جنود ومرتزقة آل سعود 
خالل أيام العيد

يف خ�س��م الإجن��ازات النوعية التي حتققها وح��دة القنا�س��ة باأبطالها ورجالها 
الثابتني املجاهدين كانت اأيام العيد على العدو ومرتزقته مو�سما جديدا حل�سد 
روؤو�سه��م وقطع اأعناقهم حيث متكن اأبطال القنا�سة � بت�سديد من اهلل � من قن�س 
32 من جنود ومرتزقة اآل �سعود خالل الثالثة الأيام املا�سية يف خمتلف جبهات 
املواجه��ة، ومن ذلك قن�س ٧ جنود �سعودي��ني يف ال�سرفة بنجران وجبل م�سعل 
بجي��زان وقبال��ة جبل قي�س فيم��ا مت قن���س 26 منافقا ومرتزق��ا يف بقية جبهات 

ع�سري وجيزان وجنران وتعز.
اجلدير ذكره اأن وحدة القنا�سة اأعلنت قبل اأ�سبوع عن م�سرع واإ�سابة اأكرث من 

60 منافقا بعمليات قن�س يف خمتلف اجلبهات 
جدير بالذكر اأن قنا�سة اجلي�س واللجان ال�سعبية ح�سدت خالل يومي 23 و24 
م��ن ال�سهر اجل��اري 22 منافقا بني قتيل وجريح يف جبه��ات تعز و�سرواح ونهم 

وال�ساحل الغربي.
واأكد م�سدر يف وحدة القنا�سة عن م�سرع واإ�سابة 8 مرتزقة �سودانيني اأحدهم 

�ساب��ط  بجبهة ع�سري وجن��دي �سعودي بنجران برتب��ة 
ال�صه��ر  م��ن  و24   23 يوم��ي  خ��الل 

اجلاري.

140 قتيلًا و236 جريحًا من املرتزقة خالل يومني في محرقة جديدة للمرتزقة في الدريهمي  
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املش�اط   مه�دي  الرئي�س 
يهنئ الشعب اليمني واألمة 
حلول  مبناس�بة  اإلس�المية 

عيد األضحى املبارك
هن��اأ الرئي�س مهدي امل�ساط م�ساء الثنني اأبناء ال�سعب اليمني 

والأمة الإ�سالمية بحلول عيد الأ�سحى املبارك.
وق��ال يف تهنئته: "ننتهز هذه املنا�سبة لنوؤكد على التوكل على 
اهلل يف مواجه��ة امل�س��روع الأمريك��ي ال�سهي��وين ال��ذي ي�ستهدف 

اأمتنا".
الرئي���س امل�ساط  واأفاد 
اأن��ه و�سلن��ا الي��وم اإل��ى 
ق��درات مميزة ونوعية يف 
الت�سني��ع احلرب��ي مثلت 
عام��ل ردع ا�سرتاتيج��ي، 
ال�سم��ود  اأن  م�س��ريا 
والنط��الق  امل�س��رف 
اإلى جبهات العزة  الكبري 
ع��ن  للدف��اع  وال�س��رف 
ه��و  والعر���س  الأر���س 

املوقف ال�سائب.
واأك��د اأن دع��م القاعدة 
وداع���س ومتكينهم من ال�سيطرة على اأجزاء من الأر�س �سيا�سة 
ممنهج��ة اتخذه��ا العدوان من��ذ البداي��ة، مبينا ب��اأن اأمريكا هي 
الراع��ي الرئي�سي لهذا الع��دوان و�ساحبة القرار الأول والأخري 

فيه.
ولفت اإلى اأن على اجلميع ا�ستيعاب خطورة و�سرا�سة احلرب 
القت�سادي��ة التي يحاول العدو من خاللها تركيع �سعبنا، موؤكدا 
عل��ى اجله��ات الر�سمية املخت�س��ة �سرورة ب��ذل اق�سى اجلهود 

للحد من اآثار احلرب القت�سادية.
ودع��ا الرئي���س امل�س��اط اأبن��اء ال�سع��ب اإل��ى التحل��ي ب��روح 
امل�سوؤولي��ة وتعزي��ز التكافل الجتماع��ي ورعاية ال�س��ر الأ�سد 

فقرًا.
وق��ال: "م��ن املوؤ�س��ف اأن م��ن ي�سف نف�س��ه بخ��ادم احلرمني 
ا�ستغل �سعائر اهلل للك�سب ال�سيا�سي والتفريق بني اأبناء الأمة".

وتاب��ع اأن��ه عل��ى يجب تق��دمي الدعم ال��الزم ل�سم��ود ال�سعب 
الفل�سطيني املقاوم يف مواجهة الحتالل ال�سهيوين.

احلج اليماني...!!
ضيف اهلل الشامي

اإذا كان املعت��دون الظاملون قد �سدونا عن احلج، فاإن لنا يف اأيامنا هذه 
كعب��ة نحج اليه��ا بحٍج اأوج��َب، واأف�س��َل، واأكمَل، حتى تتطه��ر امل�ساعر 

املقد�سة من دن�س اآل �سعود عمالء الن�سارى واليهود..
ف��اإن كن��ا ق��د منعنا ب��ل ونقت��ل اأن نح��ج الى الكعب��ة امل�سرف��ة فلنحج 
جميع��ا اإل��ى كعبة الع��زة وال�س��رف يف كل اجلبه��ات، واأن نلب���س اأكفان 
ال�سه��ادة يف �سبي��ل اهلل ، وننوي الإح��رام باجلهاد الفاع��ل واملوؤثر يف كل 
مي��دان ومن كل ميقات نحرم منه، واأن نط��وف طوافا مقبول مع اجلي�س 
واللج��ان ال�سعبي��ة حي��ث ما طاف��وا ويف كل جبهة وموق��ع، ون�سعى بني 
�سف��ا حاجاتهم ومتار�سهم م�ست�سعري��ن معاناتهم �سعيا مب�سي وهرولة ، 
وب��ني مروة عدتهم وعتادهم وجتهيزهم غ��زاة منت�سرين ، مرت�سفني من 
زمزم الهدي الذي ارت�سفوه ليكون لهم ولنا �سفاء وقوة وثباتا يف مواجهة 
املجرمني ، واأن ننطِلق للمرابطة والوقوف معهم على قمم عرفات و�سعيد 
اجلبه��ات، فكل اجلبهات لدينا م�سَعٌر حرام، بلبا�س التقوى كجي�س واحد 
يف مع�سك��ر واح��د وحت��ت قيادة واحدة وه��دف واحد معلن��ني النفري يف 
زحف واحد لإعداد العدة والعتاد واملبيت يف مواقع الرباط املقد�س حيث 
ن��ا اإل باملبيت واملرابط��ة فيها اأياما و�سه��ورا، لرمي يف كل  ل ي�س��ح حجُّ
يوم مع�سك��راِت اإبلي�سهم الرجيم، ومواقع �سيطانهم مبا تي�ّسر من زلزال، 
وتو�سكا، و�سك��ود، وبركان ، وطائرات قا�سف، و�سماد2، و�سماد 3، اأو 

مبا يبدعه اليمنيون، مما ل نعلمه من ف�سيلة )والقادم اأعظم(.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ال�سيد عبدامللك بدرالدين احلوثي قائد الثورة

الأخ رئي�س واأع�ساء املجل�س ال�سيا�سي الأعلى 
الأخ��وة روؤ�س��اء واأع�س��اء جمال���س الق�س��اء 

والنواب وال�سورى واحلكومة
الأخ��وة الأبطال يف اجلي�س والأمن واللجان 
ال�سعبي��ة وجمي��ع امل�سوؤول��ني واملوظف��ني يف 

القطاع العام واملختلط وال�سلك الدبلوما�سي 
اأبناء ال�سعب اليمني ال�سامد رجال ون�ساء

اأبناء الأمة جمعاء
ي�سع��دين اأن اأبع��ث اإليك��م اأخل���س التهان��ى 
مقرون��ة باأطي��ب التمني��ات، مبنا�سب��ة حل��ول 
عي��د الأ�سحى املبارك متوجه��ا اإلى اهلل تعالى 
ب��اأن يعيده عليك��م باخلري واليم��ن والربكات، 

والع��زة والن�سر ل�سعبن��ا اليمني العظيم على 
جميع الأع��داء، واأن يعيده على �سعوب الأمة 

العربية والإ�سالمية باخلري وال�سالم.
وبهذه املنا�سبة العظيمة نهنىء حجاج بيت 
اهلل احل��رام بعيد ال�سحى املب��ارك وببلوغهم 
اركان  م��ن  رك��ن  واكم��ال  �سعريته��م  لمت��ام 
ا�سالمهم وعلى �سالمتهم ون�ساأل اهلل اأن يعيدهم 
اإلى اأهاليهم باخلري والعافية وان ليرينا فيهم 
مكروه .. كما نتوج��ه بالتهنئة لقيادات واأبناء 
املجتم��ع العربي والإ�سالمي الذين �سري�سمون 

الب�سمة على جمتمعاتهم
وفع��ل  والتب��اذل  والتوا�س��ل  بالت��زاور 
اخل��ري م�ستلهم��ني ذل��ك م��ن �سعائ��ر ال�س��الم 
وم��ن توجيهات نبيه اخل��امت عليه واله اف�سل 

ال�س��الم وله��ذا وانطالق��ا م��ن ق��ول اهلل تعالى 
ِلُحوا  )َواإِْن َطاِئَفَتاِن ِمَن امْلُوؤِْمِن��نَي اْقَتَتُلوا َفاأَ�سْ
َبْيَنُهَم��ا( ندع��و خطي��ب احل��رم املكي اإل��ى اأن 
تك��ون خطب��ة العيد يوم غ��د لنب��ذ التفرق وما 
طائفي��ة،  اأو  حمي��ة  اأو  ع�سبي��ة  م��ن  يث��ريه 
وحرم��ة  الدم��اء،  نزي��ف  لإيق��اف  والدع��وة 
وجترمي ال�ستم��رار يف التناحر وت�ستيت الأمة 
الإ�سالمي��ة ومتزيق��ه، وانته��از فر�س��ة ه��ذه 
املنا�سب��ة للتاأكي��د عل��ى الدعوة لل�س��الم يف كل 
مناطق التنازع واخلالف، حتى توؤدى من مكة 
املكرمة والكعبة امل�سرف��ة كما ينبغي لها وكما 
اأ�س�س��ت ل��ه، فتحم��ل ر�سالتها لل�س��الم والأمن 
وال�ستقرار بعودة جموع احلجيج اإلى بورما 
و�سوري��ا والعراق وليبي��ا وغريها من مناطق 

احل��روب والقت��ال، وبالدعوة اإل��ى اخلري لكل 
الب�صرية.

حف��ظ اهلل اليم��ن واأعز اأبن��اء �سعبنا اليمني 
الأحرار الأوفياء.

التحية لالأبط��ال يف اجلي�س والأمن واللجان 
ال�صعبية.

الرحمة لل�سهداء.
ال�سفاء العاجل للجرحى، والفرج واخلال�س 

لالأ�سرى باإذن اهلل تعالى.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

محمد علي احلوثي 
رئيس اللجنة الثورية العليا
9 - ذواحلجة - 1439ه�
20- أغسطس - 2018م

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اهلل اأكرب كبريًا واحلمد هلل كثريًا و�سبحان اهلل بك�رة واأ�سياًل، 
وال�س��الة وال�س��الم على خامت النبيني �سيدن��ا حممد وعلى اآله 

الطاهرين، ور�سي اهلل عن اأ�سحابه الأخيار املنتجبني.
مبنا�سب��ة حل��ول عي��د الأ�سحى املب��ارك نتقدم اإل��ى �سعبنا 
العزي��ز واأمتن��ا الإ�سالمي��ة بالتربي��ك والتهاين �سائل��ني اهلل عز 
وج��ل اأن يكتب للمجاهدين املرابط��ني الأبطال يف كافة املحاور 
واجلبهات عظي��م الأجر وجزيل الث��واب واأن يعينهم ويثبتهم 
ويوؤيده��م بن�سره ويبارك فيهم واأن يتولى بجميل رعايته اأ�سر 
نَّ بالعافية على اجلرحى ويفرج عن الأ�سرى واأن  ال�سهداء ومَيُ
يوف��ق �سعبن��ا العزيز مل��ا فيه اخل��رُي وال�سالُح للدي��ن والدنيا 
وح�س��ُن العاقب��ة ويعيَنه عل��ى الثبات وال�سم��ود يف الت�سدي 
للطاغ��وت امل�ستك��رب املتمث��ل بق��وى ال�س��ر وحتال��ف العدوان 
بقي��ادة اأمريكا واملوالني لها م��ن املنافقني وعلى راأ�سهم النظام 
ال�سع��ودي والنظام الإماراتي وغريهما من الذين ي�سارعون يف 
طريق النفاق واخليانة التي ر�سمها اللوبي ال�سهيوين اليهودي 
بهدف النحراف بالب�سرية عن املبادئ والقيم الإلهية ولغر�س 
تدم��ري جمتمعاتن��ا الإ�سالمي��ة وتطوي��ع الأم��ة واإخ�ساعه��ا 
لال�ستغالل وال�ستعباد يف خدمة اأمريكا وم�سلحة اإ�سرائيل بكل 
ما لذلك من اآثار ونتائج وخيمة وفظيعة يف احلا�سر وامل�ستقبل 
يتجل��ى به��ا �سبب الغ�س��ب ال�سدي��د والوعيد الرهي��ب من اهلل 
َها الَِّذيَن اآَمُن��وْا َل َتتَِّخ��ُذوْا اْلَكاِفِريَن  تعال��ى حيث قال: }َي��ا اأَيُّ
ِ َعَلْيُكْم �ُسْلَطاناً  َعُلوْا هلِلّ ُتِريُدوَن اأَن جَتْ ِمِننَي اأَ اأَْوِلَي��اء ِمن ُدوِن امْلُوؤْ
َد َلُهْم  اِر َوَل��ن جَتِ ْرِك الأَ�ْسَفِل ِم��َن النَّ ِبين��اً اإِنَّ امْلَُناِفِق��نَي يِف ال��دَّ مُّ

ريًا{الن�ساء 144- 145. َن�سِ
اإن منا�سب��ة عيد الأ�سح�ى املبارك ق��د خّلدت للب�سرية اأرقى 
در���سٍ يف الت�سليم التام لأمر اهلل تعالى واإيثار طاعته واإخ�ساع 
النف���س ل��ه، وذل��ك يف موقف نب��ي اهلل وخليل��ه اإبراهي��م )عليه 
ال�س��الم( وابنه نب��ي اهلل اإ�سماعي��ل )عليه ال�س��الم( يف امتحان 
ينِّ اأََرى  الروؤي��ا حي��ث قال كما يف القرءان الكرمي: }َقاَل َي��ا ُبَنيَّ اإِ
َمُر  يِف امْلََن��اِم اأَينِّ اأَْذَبُح��َك َفانُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َي��ا اأََبِت اْفَعْل َما ُتوؤْ
اِبِريَن{ال�سافات102، وقد اأتى  ُ ِم��َن ال�سَّ ن �َساء اهللَّ �َسَتِج��ُديِن اإِ
الف��داء لإ�سماعي��ل )علي��ه ال�س��الم( يف اللحظ��ة احَلِرَج��ة بعد 
ال�ستع��داد الت��ام والت�سلي��م ال�س��ادق هلل ولأمره كم��ا قال اهلل 
ا اأَ�ْسَلَما َوَتلَّ��ُه ِلْلَجِبنِي َوَناَدْيَناُه اأَْن َي��ا اإِْبَراِهيُم َقْد  تعال��ى: }َفَلمَّ
نَّ َه��َذا َلُهَو اْلَباَلُء  ��ِزي امْلُْح�ِسِننَي اإِ ا َكَذِلَك جَنْ َي��ا اإِنَّ وؤْ ْق��َت الرُّ دَّ �سَ

امْلُِبنُي َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم{103-10٧ ال�صافات.

وما اأحوجنا جميع��اً اإلى اأن نتعلم من هذا الدر�س التاريخي 
كي��ف ُنوؤْثِ���ر طاع��َة اهلل تعال��ى عل��ى رغباتن��ا واأهوائنا وكيف 
ن�سّح��ي يف �سبي��ل اهلل تعالى، والأمُة يف مرحل��ة ل بّد لها فيها �� 
للثب��ات على احل��ق ونيل احلرية واحلفاظ عل��ى الكرامة �� من 
الت�سحية واإل �ساقها املنافقون �سوقاً بالإغراء اأو بالرتهيب اأو 

بالت�سليل لت�سّحي يف خدمة اأعدائها.
فعلين��ا جميعاً يف عيد الأ�سحى اأن نتعلم الدر�س من نبي اهلل 
اإبراهي��م ونبيه اإ�سماعي��ل يف اأن تكون ت�سحياُتن��ا فيما ير�ساه 
اهلل؛ وه��ذا ما تك�سب به الأمُة الع��ّزَة واخلرَي وح�سَن العاقبة، 
ِر الإرادة تن��ال الأم��ة احلري��ة يف حياته��ا ومواقفه��ا  وِبَتَح��رُّ
وقراراته��ا وتعي���س احلريَة واقع��اً ل نفوَذ في��ه للطاغوت ول 

َم فيه للمنافقني ول عبوديَة فيه اإل هلل رب العاملني. ت�ََحكُّ
اإن �سب��اب �سعبن��ا الأبط��ال املجاهدين املرابط��ني يف ميادين 
اجلهاد واملقدِّمني يومياً لقوافل ال�سهداء وهم يت�سدون للغزاة 
املجرم��ني يج�ّس��دون اليوم موقف نب��ي اهلل اإ�سماعيل من جديد 
بت�سحيته��م ب��كل رغب��ة وبروحي��ة اإميانّي��ة م�سّلم��ة هلل تعالى 
وبعطائه��م بالروح ابتغاَء مر�ساته ؛ واإن اآب��اَء واأمهاِت واأ�سَر 
ال�سه��داء واآب��اَء املجاهدي��ن والأ�سَر الت��ي تبع��ُث اأبناَءها اإلى 
املي��دان وت�ساندهم يف نهو�سه��م بامل�سوؤولية وقياِمهم بالواجب 
د من جديد عطاء اإبراهيم خليل  ابتغاَء مر�ساة اهلل تعالى جت�سِّ
اهلل وتقت��دي باأنبياء اهلل واأوليائه يف م�ستوى الطاعة والمتثال 

فيما يتهرب عنه الكثري من اأدعياء الإميان.
الي��وم يف مي��ن الإمي��ان جتّل��ى �سدقه��م يف  اإن ال�سادق��ني 
انتماِئِهُم الإمياين حني جنحوا بتوفيق اهلل تعالى اأمام الختبار 
يُز اهللُ ب��ه اخلبيث من الطي��ب وال�سادَق من  وامِلَح��ّك ال��ذي مَيِ
ِع��يِّ الزائف وهو الختب��ار باملوقف  ال��كاذب والأ�سي��َل من الدَّ
ِلَي��َذَر  ��ا َكاَن اهلّلُ  وال��ولء واجله��اد حي��ث ق��ال اهلل تعالى:}مَّ
يِِّب{اآل  ِبيَث ِمَن الطَّ يَز اخْلَ ��َى مَيِ امْلُوؤِْمِن��نَي َعَلى َما اأَنُتْم َعَلْيِه َحتَّ
��ى َنْعَلَم امْلَُجاِهِديَن  ُكْم َحتَّ عم��ران1٧9، وقال تعالى: }َوَلَنْبُلَونَّ
اِبِريَن َوَنْبُلَو اأَْخَباَرُكْم{حممد31، وقال تعالى:}اأَْم  ِمنُكْم َوال�سَّ
ُك��وْا َومَلَّ��ا َيْعَل��ِم اهلّلُ الَِّذي��َن َجاَه��ُدوْا ِمنُكْم َومَلْ  َح�ِسْبُت��ْم اأَن ُترْتَ
َيتَِّخ��ُذوْا ِم��ن ُدوِن اهلّلِ َوَل َر�ُسوِل��ِه َوَل امْلُوؤِْمِننَي َوِليَجًة{التوبة 
ق��ُه اهلل ِلَيِق��َف املوقَف احلقَّ  16، فطوب��ى ث��م طوبى لكل من وفَّ
الذي اأمر به اهللُ تعالى يف مواجهة الطغاة امل�ستكربين املعتدين 
َ َعَلى  نَّ اهللَّ ُه��ْم ُظِلُم��وا َواإِ حي��ث ق��ال:}اأُِذَن ِللَِّذي��َن ُيَقاَتُل��وَن ِباأَنَّ
ِرِه��ْم َلَقِديٌر{احل��ج 39، وحي��ث قال:}ُكِتَب َعَلْيُك��ُم اْلِقَتاُل  َن�سْ
ن  َوُه��َو ُكْرٌه لَُّكْم َوَع�َسى اأَن َتْكَرُهوْا �َسْيئاً َوُهَو َخرْيٌ لَُّكْم َوَع�َسى اأَ
وْا �َسْيئاً َوُه��َو �َسرٌّ لَُّكْم َواهلّلُ َيْعَلُم َواأَنُتْم َل َتْعَلُموَن{البقرة  بُّ حُتِ

216، وحي��ث قال:}اْنِفُروْا ِخَفاف��اً َوِثَقاًل َوَجاِه��ُدوْا ِباأَْمَواِلُكْم 
ن ُكنُتْم َتْعَلُموَن{التوبة  َواأَنُف�ِسُك��ْم يِف �َسِبيِل اهلّلِ َذِلُكْم َخ��رْيٌ لَُّكْم اإِ
41، وحي��ث قال:}َوَقاِتُلوْا يِف �َسِبي��ِل اهلّلِ َواْعَلُموْا اأَنَّ اهلّلَ �َسِميٌع 
َعِليٌم{البقرة 244، وحيث ق��ال تعالى:}الَِّذيَن اآَمُنوْا ُيَقاِتُلوَن 
اُغوِت َفَقاِتُلوْا  يِف �َسِبي��ِل اهلّلِ َوالَِّذيَن َكَفُروْا ُيَقاِتُلوَن يِف �َسِبيِل الطَّ
ِعيفاً{الن�ساء ٧6،  ْيَط��اِن َكاَن �سَ ْيَط��اِن اإِنَّ َكْي��َد ال�سَّ اأَْوِلَي��اَء ال�سَّ
واخليب��ُة واخل�سراُن واخل��ذلُن لكل املتخاذل��ني واملرتب�سني 
واملثبط��ني املوعودين من اهلل تعال��ى بالعذاب واملف�سوحني يف 
ادعائه��م وانتمائهم باأنهم ل م�سداقي��ة لهم واملوؤاَخذين من اهلل 
بعقابه العاجل يف الطبع على قلوبهم و�سلبهم التوفيَق والعزَة 
َواِل��ِف َوُطِبَع  وْا ِب��اأَن َيُكوُنوْا َم��َع اخْلَ حي��ث ق��ال تعالى:}َر�سُ
َعَل��ى ُقُلوِبِهْم َفُه��ْم َل َيْفَقُهوَن{التوبة 8٧، وق��ال تعالى:}َفِرَح 
ْقَعِدِه��ْم ِخ��اَلَف َر�ُس��وِل اهلّلِ َوَكِرُه��وْا اأَن ُيَجاِهُدوْا  امْلَُخلَُّف��وَن مِبَ
رِّ ُقْل  ِباأَْمَواِلِه��ْم َواأَنُف�ِسِه��ْم يِف �َسِبي��ِل اهلّلِ َوَقاُلوْا َل َتنِف��ُروْا يِف احْلَ
َم اأَ�َسدُّ َحّرًا لَّْو َكاُن��وا َيْفَقُهوَن َفْلَي�ْسَحُكوْا َقِلياًل َوْلَيْبُكوْا  َن��اُر َجَهنَّ
وق��ال   ،82-81 َيْك�ِسُبوَن{التوب��ة  َكاُن��وْا  ��ا  مِبَ َج��َزاًء  َكِث��ريًا 
ِقنَي ِمنُكْم َواْلَقاِئِل��نَي ِلإِْخَواِنِهْم َهُلمَّ  ُ امْلَُعوِّ تعالى:}َق��ْد َيْعَل��ُم اهللَّ

�َس اإِلَّ َقِلياًل{الأحزاب 18. اإَِلْيَنا َوَل َياأُْتوَن اْلَباأْ
اإنني اأتوّجه بالنداء اإلى الأحرار والأوفياء يف �سعبنا العزيز 
متها ال�ساحل الغربي  مَيِن الإميان بالنفري اإلى اجلبهات ويف مقدَّ
الت��ي ي�سعى الع��دّو للت�سعيد فيها خالل ه��ذه الأيام، وقد كان 
للنف��ري والتح��رك يف عيد الفطر الأث��ُر الكبرُي بف�س��ل اهلل تعالى 
حي��ث اأخف��ق العدّو اآن��ذاك يف حتقي��ق هدفه وحت��ول ال�ساحُل 
الغرب��ي اإلى ميدان اإخفاٍق وهزائَم لالأعداِء وللتنكيِل بهم بن�سر 
اهلِل ومعونت��ه، واأمل��ي يف ف�س��ل اهلل وعظي��م رحمت��ه ووع��ده 
ال�س��ادق اإذا حترك الأحرار والأوفي��اء كما ينبغي ونزلوا اإلى 
َها الَِّذيَن  يُّ املي��دان اأن يكتب اهلل ن�سرًا عزي��زًا قال تعالى:}َي��ا اأَ

ْت اأَْقَداَمُكْم{حممد ٧. ْرُكْم َوُيَثبِّ َ َين�سُ ُروا اهللَّ اآَمُنوا اإِن َتن�سُ
ويف اخلت��ام ن�ساأل اهلل �سبحانه اأن يوؤيد �سعبنا واأحرار اأمتنا 
بالن�سر واأن يحفظ حج��اج بيته احلرام ويعيدهم اإلى اأهاليهم 
باخل��ري والعافية واأن ينتقم من اآل �سع��ود امللحدين بالظلم يف 
بيت��ه احلرام مبنع ال��رباءة وحرمان �سعبن��ا امل�سلم من احلج 
وبعمالتهم لأمريكا واإ�سرائيل وبعدوانهم واإجرامهم وخيانتهم 
لالإ�سالم وامل�سلمني وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل نعم املولى ونعم 

الن�سري.
                  وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

                                                           عبدامللك بدرالدين احلوثي
                                                           9/ ذو احلجة / 1439ه�

اأكد الناطق با�سم اأن�سار اهلل حممد عبدال�سالم 
يوم الثن��ني على مت�سك ال�سعب اليمني بحريته 
وا�ستقالله وذلك مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك.
في�سب��وك:  وق��ال عبدال�س��الم يف �سفحت��ه يف 
»عيد مبارك وكل اأ�سحى واجلميع بخري وبهذه 
املنا�سب��ة العظيم��ة نوؤك��د عل��ى مت�س��ك �سعبنا 
اليمني بحقه الكام��ل يف نيل احلرية وال�ستقالل 
الأمريك��ي  للع��دوان  الت�س��دي  خ��الل  م��ن 

ال�سعودي«.
واعترب حمم��د عبدال�سالم الت�س��دي للعدوان 
هو الطريق الأمث��ل لقيام دولة ذات �سيادة تكفل 
ملواطنيها كرامتهم، وحتمي اأمنهم وا�ستقرارهم، 
ق�سي��ة  مبنا�س��رة  القوم��ي  طموحه��م  وتلب��ي 
فل�سطني، وتنفتح بعالق��ات اإيجابية مع املحيط 
العرب��ي والإ�سالم��ي والعاملي من موق��ع الندية 

والحرتام املتبادل.

قائد الثورة  يهنئ الشعب اليمني واألمة اإلسالمية بعيد األضحى 
املبارك ويدعو للنفير إلى الساحل الغربي

رئيس اللجنة الثورية العليا يهنى الشعب والقائد وأبطال اجليش واللجان الشعبية مبناسبة حلول عيد األضحى 1439ه�

مبناسبة عيد األضحى.. 
ناطق أنصار اهلل يؤكد 

على متسك الشعب 
اليمني بحريته واستقالله
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محي الدين المحمد      :

ه��ل يحت��اج جمل���س الأم��ن اإل��ى حتقي��ق 
موث��وق وحي��ادي و�سف��اف لتخ��اذ موق��ف 
�سارم من ال�سعودي��ة التي ارتكبت املجزرة 
�سع��دة  يف  اليم��ن  اأطف��ال  بح��ق  املروع��ة 
موؤخرًا؟!..لك��ن ال�س��وؤال الأكرث م��رارة هو: 
ه��ل يج��وز انتظ��ار التحقي��ق ال��ذي وع��دت 
ال�سعودي��ة القي��ام ب��ه وه��ي الت��ي و�سف��ت 
اجلرمي��ة باأنه��ا عم��ل ع�سك��ري م�س��روع؟! 
اأ�سئل��ة كث��رية تط��رح ذاته��ا م��ع ا�ستم��رار 
احل��رب الظاملة �س��د ال�سعب اليمن��ي و�سد 
اأك��رث  ح�سارت��ه و�س��د خيارات��ه م��ن قب��ل 
الأنظمة تخلفاً ع��رب التاريخ، والأكرث دموية 
بح��ق ال�سع��ب ال�سعودي ذات��ه، وبحق دول 
اجلوار وبح��ق الإن�سانية.. هذا النظام الذي 
ي��رى يف الأ�سرة احلاكمة الت��ي نهبت ثروات 

ال�سعب، وجندت مئ��ات الآلف من اإرهابيي 
»القاعدة« و»داع�س« و»الن�سرة« ال�سورة 
املثل��ى مل��ا تري��ده اأمري��كا و»اإ�سرائي��ل« من 
ن�س��ر  يف  و»�سركائه��ا«  واأذنابه��ا  عمالئه��ا 
»الدميقراطي��ة، وحقوق الإن�سان وفق مزاج 

الإدارات الأمريكية«.

اإن جرائم »التحالف ال�سعودي« التي يتم 
ارتكابه��ا منذ ثالث �سنوات بحق املدنيني يف 
جمال���س العزاء، ويف امل�س��ايف ويف املدار�س، 
لحتت��اج  اليمني��ة  ال�سكني��ة  الأحي��اء  ويف 
اإلى حتقيق واجلرمي��ة الأخرية التي ذهب 
�سحيته��ا اأكرث م��ن خم�سني طف��اًل مع مئات 

اجلرحى لي�س��ت الأفظع رغ��م ق�ساوتها لأن 
الع��امل يتاب��ع كل ي��وم مايعاني��ه ع�س��رون 
مليون مين��ي اأو�سلهم الع��دوان ال�سعودي 
اإل��ى نفق املجاع��ة، كما اأو�س��ل مئات اآلف 
اليمني��ني اإلى م�ستنقع الكولريا، اإ�سافة اإلى 
ال�ستهداف املتكرر لقواف��ل الإغاثة، مادفع 
الكثري م��ن الدول الأوروبي��ة اإلى وقف بيع 

ال�سالح لالأ�سرة ال�سعودية.
اإن انتظ��ار جمل���س الأمن مل��ا �سيتمخ�س 
عنه التحقيق ال�سع��ودي عن املجزرة بحق 
املدني��ني ماه��و اإل ل��ذّر الرم��اد يف العي��ون 
وال�ستكانة لل�سغ��ط الأمريكي على جمل�س 
الأمن ك��ي يغم�س العني ع��ن جرائم اأذناب 
اأمري��كا يف املنطق��ة، لكن من املفي��د اأن نذّكر 
اآل �سع��ود ب��اأن اإفالته��م من العق��اب الدويل 
ل��ن يجنبهم العق��اب من �سع��ب اليمن ومن 
�سع��وب املنطق��ة، واأن احلماي��ة الأمريكية 
ل�ستهتاره��م بحياة الآخرين لن ت�ستمر بعد 
اأن جتف »�سروعهم« وخا�سة اأن »ترامب« 
ق��د �سبهه��م بالبق��رة احللوب الت��ي �سُتذبح 

عاجاًل اأم اآجاًل!

من صفحاتهم

اليمن��ي  �سعبن��ا  ابن��اء  اهن��ئ  البداي��ة  يف 
العظي��م وقيادتنا ال�سيا�سي��ة وامتنا العربية 
والإ�سالمي��ة بعي��د الأ�سح��ى املب��ارك، هذه 
املنا�سب��ة الديني��ة العظيم��ة والت��ي  يحتف��ل 
به��ا مئات املاليني من امل�سلم��ني يف كافه بقاع 
الأر���س، فرح��ني �سع��داء اطفاله��م يلعبون 
يف احلدائ��ق واملتنزه��ات ،يلب�س��ون الثي��اب 
املك�س��رات  و  احلل��وى  ،ياأكل��ون  اجلدي��دة 
،يتبادلون الزي��ارات ،ي�سبحون يف ال�سواطئ 

وال�صاليهات.  
ولكن العي��د يف اليمن يختلف عن باقي دول 
الع��امل ،عي��د حت��ت ق�س��ف ط��ريان حتالف 
الع��دوان ،عي��د يخي��م عليه احل��زن والأ�سى 
نظرًا ملجازر الأعداء بحق ابناء اليمن ،فاآلف 
،واآلف  اطفاله��ن  فق��دن   الثكال��ى  الأمه��ات 
اآلف  الوحي��د،  وعائله��ن  ازواجه��ن  فق��دن 
الأطفال حرم��وا عطف امهاتهم الالتي �سقطن 
�سهي��دات يف م�ساكنهن، وحن��ان اآبائهم الذين 
ا�ست�سه��دوا يف اجلبهات دفاع��ا عن الوطن او 
�سقطوا �سهداء وه��م يف ال�سواق اوالطرقات 

او مقرات اعمالهم .
العي��د يف اليم��ن ال�سعي��د مل يع��د �سعي��دا 

ب�سب��ب ع��دوان حتال��ف بني �سع��ود ودويلة 
عيال زايد ،ونظرًا لالأو�ساع القت�سادية التي 
يعي�سها اليم��ن ب�سبب احل�سار الذي يفر�سه 

علينا حتالف العدوان .
وارتف��اع ا�سع��ار املواد الغذائي��ة وارتفاع 
الري��ال  مقاب��ل  الجنبي��ة  العم��الت  ا�سع��ار 
اليمن��ي ،وال��ذي األق��ى بظالل��ه عل��ى احلالة 
املعي�سية للمواط��ن اليمني ،الذي مل ي�ستطع 
�س��راء ك�سوة العي��د لأبنائ��ه ،ومل يقدر على 
�سراء حلويات ومك�س��رات العيد، ومل يتمكن 
من �سراء ا�سحية العيد نظرًا لرتفاع ا�سعار 

الأ�ساحي يف اليمن .
احل��رب  رغ��م  ال�سعي��د  اليم��ن  يف  فالعي��د 
والأح��زان،  واملاآ�س��ي  الآلم  و  والع��دوان 
اإل  انه��ا فر�سة عظيمة للت�سام��ح والت�سالح 
والتكات��ف ون�س��ر ثقاف��ة املحب��ة والإخ��اء، 
والتعاون وتبادل الزيارات والتهاين ون�سيان 
املا�س��ي ،وتوحيد اجلهود للدف��اع عن وطنا 

�سد الغازي واملحتل. 
فالعي��د فر�سة لزي��ارة الأه��ل والأ�سدقاء 
وتق��دمي  والأيت��ام  ال�سه��داء  ا�س��ر  وزي��ارة 
الهدايا لهم ،وكذا زي��ارة املر�سى واجلرحى 
يف امل�ست�سفي��ات، واملراكز ال�سحي��ة ،فعلينا 
ونتح��دى  بينن��ا  فيم��ا  نتكات��ف  ان  جميع��اً 
الع��دوان ،ون��زرع الب�سم��ة وال�سع��ادة التي 

اراد الع��دو ان يحرمنا منها بحربه وح�ساره 
علينا منذ ثالثة اعوام ون�سف .

فاليم��ن طيبة و�سفها اهلل يف حمكم كتابه ،و 
اهله��ا لبد ان يكونوا طيبني ،فعلينا ان نكون 
كذل��ك وان نن�سر املحب��ة وال�سعادة والخاء 
فيم��ا بينن��ا وان نفوت الفر�س��ة على العداء 
الكراهي��ة  زراع��ة  ارادوا  الذي��ن  وعمالئه��م 
واحلقد والنتقام فيم��ا بيننا، ف�سعبنا �سعب 
ال�سالم �سعب املحب��ة ،ل يحمل احلقد ولي�س 
لديه ثقافة النتقام ول يكن العداء لأحد ،ول 
يه��دد اأح��دا ،ول ي�سكل خطرا عل��ى اأحد ،ول 
يتدخل يف �سوؤون احد، لكنه ل يفرط  يف ار�سه 
ول ي�سمح بانتهاك �سيادته وا�ستباحة عر�سه 
وكرامت��ه، فكم��ا و�سف��ه اهلل بالبل��د الطي��ب 
،كذلك و�سف �سعبه بالق��وة والباأ�س ال�سديد 

�سد اأعدائه .
فاليم��ن �سم��ي بال�سعيد و�سيظ��ل و�سيبقى 
�سعي��دا ،رغماًعن ان��واف اعدائ��ه، وكل عام 
و�سعبن��ا اليمني ال�سام��د واملنا�سل ، وامتنا 
العربي��ة والإ�سالمية يف خ��ري و�سالم وتوحد 

واأمن وا�ستقرار وتقدم وازدهار 
 وعا���س اليم��ن ح��را اأبيا واخل��زي والعار 

للخونة والعمالء .

محمد صالح حاتم

العي����د ف��ي اليم���ن السع���يد 

ث��م ختم وايل الكوفة خطبة العيد بالدع��اء و قال للم�سلني اذهبوا اإلى اأ�ساحيكم 
فاأح�سنوا الذبح و اخل�سوا النية فاإين م�سح باجلهد ابن درهم.

ل �س��يء يوح��ي بفرح اأو خ�س��وع اإذ ي�ستع��د احلجيج للرتوي��ة و الوقوف على 
�سعي��د اجلبل املقد�س .ا�سوات التلبية املت�ساعدة ترتدد ا�سداوؤها يف جنبات واد 
غ��ري ذي زرع لكنها ل حتجب اأزيز الطائ��رات و انفجارات ال�سواريخ املرعبة يدك 
بها اأمري الع�سر و ملوك اإف�ساد القرى اأج�ساد الأبرياء يف مين الت�سحية و الفداء .

م��ا يقارب و يفوق ال�سنوات الربعة من ح��رب ظاملة على امل�ست�سعفني لتحالف 
�س��ر تنت�سر مظامله الدموية على ط��ول الوطن العربي قتال و دعما لالإرهاب و تامرا 
عل��ى ال�سع��وب و خيان��ة لق�سيتها املركزي��ة يف موا�سل��ة مل�سار ارته��ان و ف�ساد و 
اإف�س��اد و ك�سرا لإرادة الأمة منذ ن�ساأة ه��ذه اململكة التي ل يتلخ�س تاريخها اإل يف 
التواطوؤ مع كل الأعداء الذين تداولوا على ا�سطهاد العرب و امل�سلمني من اجنليز 

و امريكان و �سهاينة .
ه��ل م��ن طعم و معنى لعيد و حج و وقوف و ط��واف و �سعي و افا�سة ..هل من 
ف��رح بف��داء و ا�سحيات و على اأكناف البيت العتيق ..هناك يف مين العرب و حماة 
التوحي��د الإبراهيمي يذب��ح الأطفال و تثكل احلرائ��ر ...يف �سكوت ر�سمي ملنظمات 
اخل��زي و الع��ار و تواط��وؤ اأو خر�س اقالم و ق��وى تربر و حتلل بق��راءات ت�سليل 
اأ�سب��ح في��ه ا�ستبدال الع��دو ال�سهيوين بغريه م��ربرا لقتل اليمني��ني با�سم عروبة 

كاذبة و ت�سنن زائف و �سرعية وهمية ...
اي عي��د هذا الذي ي�سبح فيه اخلوف من الظاملني اأو الطمع يف دولرهم املغم�س 
بالدم مربرا لي�سبح تربير اجلرمية و لعن املقاومني وجهة نظر تقوم على اأكاذيب 

مو�سوفة من املوؤامرة على �سوريا اإلى احلرب على اليمن .
اي عي��د يف زم��ن ال�سمت على اإره��اب مملكة خوفا من فقدان موق��ع يف توازنات 
و انتق��الت �سيا�سي��ة مزيف��ة ترعاها قوى ال�س��ر و العدوان و خوف��ا من التهامات 
الزائفة بالنحياز اإلى ايران اأو ب�سار اأو حزب اهلل اأو اأن�سار اهلل ممن حولتهم دعاية 
املجرمني الى اأعداء رئي�سيني اأكرث خطرا من حلف �سهيوامريكي يقتل مبال و اأذرع 

نظام عمالة و اخرتاق لالمة منذ ن�ساأته.
امان��ة الدم و دعوة ابراهيم و ر�سال��ة حممد عليهما ال�سالم لن ت�سامح من �سمت 
و ج��ن و زي��ف العق��ول و لو �سل��ى و �سام و كرب و لب��ى و اه��رق دم الأ�سحيات 
والقراب��ني ..املوت لأمريكا و املوت لإ�سرائي��ل و اخلزي لآل �سعود ...الن�سر ليمن 

الحرار ..تلك تلبيتنا يف عيد بال عيد و ل ميلك الروح اإل خالقها

من أضحيات مكة إلى 
أطفال ضحيان 

منصر الهذيلي/كاتب تونسي

املعادلة واضحة
محمد أبو نايف  

اذا كان �س��ذاذ الآف��اق قد اجتمع��وا من كل ب��الد الدنيا لقتلن��ا وح�سارنا وجتويعنا 
برعاي��ة الأم��م املتحدة على اليم��ن فمن حقنا ونحن على موقف احل��ق اأن نتحد مع كل 
القوى العربية والإ�سالمية احلية على امتداد خارطة العامل، هل يوجد ما مينع احتاد 
اأهل احلق للدفاع عن كرامة الن�سان واإقامة العدل ون�سرة املظلومني امل�ست�سعفني !؟
بالتاأكي��د ل يوجد مانع بل ان ه��ذا هو الواجب الخالقي والن�ساين والديني على 
امل�سلمني والحرار يف كل العامل ، فمثاًل لو اأن حزب اهلل الغالب وقيادته التي نعرفها 
ح��ق املعرفة ونحبها ونعزها وجنلها ونقدره��ا حق قدرها عر�سوا علينا امل�ساعدة 
والتع��اون وامل�ساركة يف قتال الأمريكيني وال�سهاينة و�سذاذ الآفاق جي�س املرتزقة 
الذي��ن تعتم��د عليه��م بريطاني��ا واأمري��كا واإ�سرائي��ل يف قتالنا باليم��ن ويِف املخالف 

ال�سليماين هل نرف�س اأم نقبل هذا العر�س والطلب ؟!
بالتاأكي��د �سيك��ون اجل��واب ؛ هو ما ي�سف��ي �سدور ق��وٍم موؤمن��ني ... وكما طلب 
�سماحة ال�سيد القائد ح�سن ن�سر اهلل حفظه اهلل ورعاه من ال�سيد القائد عبدامللك بن 
ب��در الدي��ن احلوثي حفظه اهلل اأن ي�سارك اليمانيون يف اأي مواجهة قادمة مع الكيان 
ال�سرائيل��ي الغا�سب ومعركة حتري��ر فل�سطني املحتلة وقبلنا ب��كل فخر واعتزاز 
و�س��وق ف��اإن الكالم ينطبق اليوم عل��ى اليمن واحلجاز وكل منطق��ة �سبه اجلزيرة 
العربية .. وبالتاأكيد ل يوجد مانع اخالقي اأبدًا من اأن نقبل امل�ساعدة من حزب اهلل 

الذي نعتز ونفتخر به ..
لذا انتظروا املفاجاآت ...

لن_نقبل_با�سرائيل_اخرى_على_حدودنا

جرائم »بقرة ترامب« في اليمن

كان��ت املرتب��ات يف عهد اللجن��ة الثوري��ة العليا ت�سرف 
ل��كل موظفي اجلمهوري��ة اليمني��ة �سمال وجنوب��ا.. حتى 
ق��ام حتال��ف الع��دوان بغطاء م��ا ت�سمى حكوم��ة الدنبوع 
بالتاآمر على القت�ساد اليمني و�سربه يف ال�سميم من خالل 

اخلطوات التالية:
1. نقل البنك املركزي الى عدن.

2. ت�سدي��د احل�س��ار عل��ى املوانئ اخلا�سع��ة حلكومة 
�سنعاء.

3. ال�ستي��الء عل��ى اي��رادات املنافذ البحري��ة والربية 
واجلوية اخلا�سعة لالحتالل واملرتزقة.

4. ال�ستيالء على ابار النفط وحقول الغاز وعدم توريد 
ايراداته��ا للخزين��ة العامة يف البنك املرك��زي وا�ستغاللها 

من قبل دول التحالف ومرتزقتهم.
5. ا�ست��الم احل�س�س املالية القادمة من رو�سيا بدل من 

ت�سليمها للبنك املركزي ب�سنعاء ح�سب العقد املربم معه.
الدولي��ة  واملعون��ات  امل�ساع��دات  عل��ى  ال�ستي��الء   .6

والتالعب فيها وعدم �سرفها فيما خ�س�ست له.
٧. طباعة عملة جديدة بدون غطاء واغراق ال�سوق بها.
والنتيجة التي كانت هدفا للعدوان المريكي ال�سعودي 

من كل تلك الجراءات جاءت كالتايل:
- ع��دم �س��رف روات��ب موظف��ي الدولة منذ نق��ل البنك 
املرك��زي الى عدن وحت��ى اليوم عدى ع��ن بع�س اجلهات 
املح��دودة الت��ي ا�ستلم موظفوها مرتبات ع��دة ا�سهر دون 

اخرى ح�سب املزاج.
- انقط��اع ت��ام وجزئ��ي ملعظ��م اخلدم��ات ال�سا�سي��ة 
كالكهرباء واملياه وال�س��رف ال�سحي والنظافة والطرق.. 
وف��وق هذا وذاك انعدام الم��ن وال�ستقرار يف املحافظات 

اجلنوبية اخلا�سعة لالحتالل.
العم��الت الجنبي��ة  مقاب��ل  اليمن��ي  الري��ال  انهي��ار   -

والدولر حتديدا، مما ا�سهم بزيادة كبرية يف ال�سعار.

فاإل��ى اين تاأخذنا ه��ذه الج��راءات املجنونة واحلمقاء 
الت��ي تنفذه��ا حكومة عميل��ة ل ت��رى ال مناف��ع اع�سائها 
وارتباطاتهم اخلارجية؟! وكيف ا�ستطاع حتالف العدوان 
والحت��الل فر���س هك��ذا عم��الء عل��ى املواط��ن اجلنوبي 
وه��و املت�س��رر الكرب منهم وم��ن قراراته��م وارتباطاتهم 

امل�سبوهة؟!
وه��ل لزال املواط��ن اليمن��ي يف اجلن��وب او يف ال�سمال 
ي�س��دق وعود مملكة ال�سر مبنح اليمن دعما ماليا او نفطيا 
لتج��اوز ازمات��ه، ونح��ن ن��رى ون�ساهد كل ي��وم طريانهم 
احلربي يرتكب املجازر تلو املجازر بحق اطفالنا ون�سائنا 

ورجالنا يف املناطق ال�سكنية بال رحمة ول �سفقة؟!!
ال�سهيوامريكي��ة  اللعب��ة  حج��م  �سن��درك  انن��ا  ام 
وال��رثوة  الر���س  عل��ى  لال�ستح��واذ  وال�سعواماراتي��ة 
والق��رار وانته��اك ال�سي��ادة مقاب��ل حتوي��ل اليم��ن ال��ى 
مت�سول��ني  ال��ى  واليمني��ني  ومفكك��ة  متقاتل��ة  كانتون��ات 

ي�ستجدون عطاء ملوك وامراء ال�ستخراء؟!!

العدوان وسياسة انخفاض العملة وارتفاع سفك الدماء!!
صارم الدين المفضل
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محمد ناصر البخيتي
الق�سي��ة لي�ست متردا عل��ى ال�سرعية ول خروجا 
عل��ى القانون ول مكافحة اإره��اب واإمنا �سراع على 
النفوذ بني حلف��اء ال�سعودية وبني حلفاء المارات، 
وما من��ع الإمارات م��ن التدخل املبا�س��ر لنجدة ابو 
العبا�س هو اإدراج ا�سمه يف قوائم الإرهاب الأمريكية 

مما ا�سطر الإمارات لو�سعه يف قوائمها اأي�سا.
ا�ستغ��ل  ق��د  الإ�س��الح  اأن ح��زب  الوا�س��ح  م��ن 
ه��ذه الق�سي��ة كغط��اء لت�سفية جماعة اب��و العبا�س 
لل�سيط��رة على تع��ز حتى ل تتحول اإل��ى عدن وهذا 

الذي��ن  ملنا�سري��ه  الإعالم��ي  اخلط��اب  يف  وا�س��ح 
يرك��زون على اإل�س��اق تهمة الإره��اب باأبي العبا�س 
وجماعت��ه، ول��و كان��ت الق�سي��ة ق�سي��ة مت��رد على 
ال�سرعي��ة لكان الأولى اأن يتحرك الإ�سالح بدعم من 

هادي �سد النتقايل والأحزمة الأمنية يف عدن.
ولالإن�س��اف ف��اإن ل��دى ح��زب الإ�س��الح خماوف 
م�سروعة من �سيطرة مرتزقة الإمارات على تعز لأن 
هذا يحولها اإل��ى �ساحة ت�سفية لكوادره كما يح�سل 
يف املحافظ��ات اجلنوبي��ة املحتلة من قب��ل الإمارات 

وخ�سو�سا عدن.
حت��رك ح��زب الإ�سالح �س��د كتائب اب��و العبا�س 

املرتبط��ة باملحتل الإماراتي كان ميكن اأن يح�سب له 
لول ان حترك��ه هذا يجري بغط��اء ومباركة املحتل 
ال�سعودي، وبالتايل فاإنه يفتقد للغطاء الوطني الذي 

مينحه �سالحية التحرك بحدود الوطن.
ان �سع��ي ح��زب الإ�س��الح لتو�سي��ع نف��وذه على 
ح�س��اب نف��وذ حلفائ��ه يف الرت��زاق ك��رد فع��ل على 
ا�ستهداف��ه م��ن قب��ل الإمارات ب��دل م��ن الن�سحاب 
الكام��ل م��ن حتال��ف الع��دوان والن�سم��ام ل�س��ف 
الوطن خطوة تكتيكية تنتهي مكا�سبها عند اأي تفاهم 
�سع��ودي اإماراتي كم��ا ح�سل مع ث��ورة النتقايل يف 
عدن، هذا مع الأخذ يف احل�سبان ان عداء ال�سعودية 

لالإخوان ليقل عن عداء الإمارات.
ولالإن�س��اف ف��اإن اأب��ا العبا���س وجماعت��ه لي�سوا 
قاع��دة لنهم ميثلون ال�سلفية الت��ي تقد�س ويل الأمر 
وهذا يف�سر حتالفه وان�سجامه الكامل مع الإمارات. 
�سحي��ح اأن جماعته ق��د ارتكبت جرائ��م �سبيهة مبا 
تقوم ب��ه القاعدة ولك��ن حزب الإ�سالح ق��ام مبثلها 

اأي�صا.
وللعلم فاإن تنظي��م القاعدة يقف اإلى جانب حزب 
الإ�س��الح يف تع��ز وعل��ى تن�سيق كامل مع��ه يف بقية 
املحافظات، وق��د �سارك حزب الإ�س��الح القاعدة يف 
عملي��ة ت�سفي��ة داع�س يف قيف��ة حمافظ��ة البي�ساء، 
ي�س��اف اإل��ى ذل��ك ان الكثري م��ن التي��ارات ال�سلفية 
تقف ال��ى جانب ح��زب الإ�سالح ولي���س الى جانب 
اب��و العبا�س مثل جمعية الإح�سان وجمعية احلكمة 
وح��زب الر�ساد ال�سلف��ي بينما تاأخ��ذ جماعة ال�سيخ 

حممد الإمام موقف احلياد.

كل ذل��ك يوؤكد اأن ال�سراع امل�سل��ح يف تعز ل يعرب 
ع��ن ق�سية وطنية ول حتى عن خالف ايدلوجي بني 
املت�سارعني بقدر ما يعرب عن �سراع على النفوذ بني 
مرتزقة الإمارات وبني مرتزقة ال�سعودية خ�سو�سا 
اإذا م��ا علمن��ا اأن احلزب النا�سري يق��ف اإلى جانب 
اب��و العبا�س اإعالميا وع�سكريا لرتباطه بالإمارات. 
وال�سراع بني املرتزقة يظل حمكوما بخالف وتفاهم 
ا�سياده��م كما اأن ا�سياده��م لي�سوا �سوى جمرد عبيد 
لأمري��كا و يدفع��ون اجلزية له��ا ويتحركون وفق ما 
متليه م�ساحلها، واأينما وجدت امل�سلحة الأمريكية 
وجدت ال�سعودية والإم��ارات ومرتزقتهما �سواء يف 

اليمن اأو غريها.
ن�سيحة حل��زب الإ�س��الح، ح��رروا اأنف�سكم اول 
م��ن التبعية للخ��ارج وبعد ذلك حترك��وا مع القوى 

الوطنية لتحرير الوطن ولي�س تعز فقط.

إبراهيم الحمادي
اأم��اين التق��دم يف جبه��ة ال�ساح��ل ت�سط��دم بواقع 
ع�سك��ري اأ�سلب م��ن الفولذ ،واأخطر م��ن الأملنيوم 
،كلما ح��اول العدو التقدم يف ال�ساح��ل ارتد منك�سرا 
،وجاءت��ه  متناث��را  الرم��ال ج�س��دُه  ب��ني  ،وت��وزع 

ال�سربات القاتلة من حيث ل يحت�سب.
وم�سي��دة ك��ربى وقاتل��ة وق��ع فيها الغ��زاة قبل 
مرتزقتهم عندما دفع باأعداد كبرية منهم اإلى اأطراف 
الدريهم��ي به��دف حتقي��ق اخ��رتاق جدي��د ،فمن��وا 
بهزمي��ة �ساحقة خالل ال�ساع��ات املا�سية ،حيث ظن 
الع��دو نف�َسُه مقت��درا فنفذ زحف��ا كان ن�سيُبه الف�سَل 
،ون��ال الباأ���س من 180 واأ�ساب منه��م 136 يف مقتل 

ح�سب ت�سريحات وزارة الدفاع اأم�س املا�سي.
م��الأ الرع��ب قل��وب الغ��زاة واملرتزقة ج��راء دقة 
ال�ستهداف��ات ملدرعات تقل �سياطني ق��رن ال�سيطان 

جند وذيل��ه الإمارات م��ن �سلع الدره��م دون مقابل 
والنف��اق  الرت��زاق  باألق��اب  ف��ازوا  اأنه��م  �س��وى 
واخليان��ة ،اآفة يج��ري تعميمها بالدره��م الإماراتي 
لإبق��اء ال�سع��وب منق��ادًة مل�ساري��ع ظاهره��ا اأعمال 
خريية ،وباطنها جرائم وح�سية ،كما كان يف جرمية 

الدريهمي اأم�س.
مل ت�ستط��ع ف��رق الإنق��اذ م��ن الو�س��ول مل��كان 
اجلرمي��ة جراء ق�س��ف طائ��رات طياره��ا اأمريكي 
وب��وارج قبطانه��ا اأمريك��ي كم��ا �س��رح ال�سلي��ب 
الأحم��ر ،حيُث ياأت��ي �سبب رف�س الع��دوان اإدخال 
ال�سي��ارات اخلا�س��ة بال�سلي��ب الأحم��ر لأمري��ن: 
الأول لإخف��اء جرميتهم يف ق��رى مديرية الدريهمي 
،والثاين جلثث قتاله��م املتناثرة على �ساحل تهامة 
وال��ذي ُيع��د ف�سيح��ة ُك��ربى له�سا�س��ة مرتزقتهم 
وجيو���س كب�سته��م ،فلي���س غري��ب عل��ى احلديدة 
فه��ي املق��ربة ل��كل اأح��الم الغ��زاة وعل��ى راأ�سه��م 
الأمريكي وال�سهيوين ومن بعده الأذيال ال�سعودي 

والإماراتي.
لي���س عجيب��اً فف��ي اجلبه��ات رج��اُل ل يقاتل��ون 
لأج��ل امل��ال ،ول يتبع��ون مملك��ة العق��ال ،باأ�سهم 
بينهم �سدي��د ،واإخرتاقهم �سعب املنال ،اأتوا لدحر 
مرتزق��ة الدرهم و الريال ،فهم رجال اقوال واأفعال 

،ُينكلون بقوى الباطل و الظالل .
وم��ا يف ال�ساحل اإل ُجرع��ًة اأ�سبح العدو عليها يف 
حد الإدمان حمتويات هذه اجُلرعة الثقافة القراآنية 
و�س��دق الت��ويل وتاأيي��د اهلل ،منجزاته��ا �سرب��اٍت 
متالحق��ًة تكبد الع��دو الكثرَي من اخل�سائ��ِر بتدمرِي 

واإعطاِب عدٍد من الآلياِت واملدرعات.
والنحط��اط  الع�سك��رِي  الف�س��ل  طري��ق  ويف 
الأخالق��ي فقد عم��د طريان الع��دوان اإل��ى ارتكاب 
جم��زرة اإب��ادة بح��ِقّ اأ�س��رة بكاملِه��ا يف الدريهمي 
،حي��ُث ح�سيلة ال�سحايا 13 �سهي��دًا ق�سوا ب�سالح 

جزار الأمريكان مرتٍد ثوب الإ�سالم.
وب��ني اأمواج البح��ر وكثبان رم��ال تهامة م�سري 

الغ��زاة اأن يغرق��وا اأو يحرق��وا، وي�ستحي��ُل عليهم 
اأن يع��ربوا اإل دخانا تنتهي اإليه مدرعاتهم وت�سري 
بغيه��م  يف  ه��م  وم��ا  اأح��الم،  اأ�سغ��اث  اأطماعه��م 
وعدوانه��م باأ�سد �س��وق للمنازلة م��ن اأبطال النزال 
والقت��ال مم��ن رعف به��م الزماُن �س��ربا يف احلرب 
�سدق��ا عند اللق��اء ،لل�سهادِة يخلع��ون ثوب الوقاء 

،ويف امليادي��ن ليوث حيدريني اأ�س��داء ، كرتهم كرة 
الكرار و�سولتهم �سولة علي البتار.

ومن تعدى نال ن�سيبه من القتل والتنكيل، واأفق 
احلرب اأبعد من مدى البحر وفيها العدو يحرق اأو 
يغرق ،ومكر الُغ��زاة يرتُد عليهم يف مواجهة �سعب 

ياأبى اإل النت�سار حلريته وكرامته وا�ستقالله .

الدريه�������������مي تبتل�����������ِع ِسل�����������������ع ال���������������ِدره������������ں

زين العابدين عثمان
اآثاره��ا  اليمني��ة  البالي�ستي��ة  لل�سواري��خ  ولزال  كان  لق��د 
ال�سرتاتيجي��ة البالغ��ة يف اإجل��ام وردع التحال��ف ال�سع��ودي 
وفرملة خمططاتهم التدمريية التي ينفذونها يف اليمن، فظهورها 
على �ساحة احلرب مبا حتمله من اإمكانات وتكنولوجيا متقدمة 
و�سل��ت اإلى م�ستوى دك اأهداف حيوية وا�سرتاتيجية يف و�سط 
العا�سم��ة الريا���س واأب��و ظبي، م��ا اأحدث حال��ة اإرباك ورعب 
�سديدي��ن دب يف ال�سعودي��ة واأي�س��ا حلفاءها الكب��ار وباملقدمة 
الوليات املتحدة الأمريكية الكيان الإ�سرائيلي الذي بدٲ يحوم 

على كيفية احتواءها.
 الناط��ق الر�سم��ي با�سم اأن�س��ار اهلل الأخ حمم��د عبد ال�سالم 
وه��و اأح��د اأع�س��اء الوفد الوطن��ي التفاو�سي يف ح��وار خا�س 
مع قن��اة امل�سرية ي��وم اأم�س الأربع��اء، تطرق اإل��ى اإي�ساح ما 
ي��دور خلف الكوالي���س يف هوام�س املفاو�س��ات التي جتري مع 
دول التحال��ف ال�سعودي يف الآونة الأخ��رية وعن تفا�سيل اأهم 
مطالبهم التي يحاولون قدر الإمكان حلها بالطرق الدبلوما�سية، 
حي��ث اأكد اأن ملف ال�سواري��خ البالي�ستية هو اأكرث امللفات التي 

تبحثها اأطراف دولية معهم«.
ه��ذا ال�سعيد الذي اأو�سحه عبد ال�سالم حتديدا ي�سعنا اأكرث 
يف ال�س��ورة الت��ي عك�ست واقع القل��ق واملخ��اوف املت�ساعدة 
الت��ي بات يعي�سها التحال��ف ال�سعودي حي��ال منظومات الردع 
ال�ساروخية التي يف متن��اول اجلي�س اليمني واللجان ال�سعبية 
واأي�س��ا ع��ن م��دى تطورها وتراك��م قدراته��ا التكتيكي��ة ب�سكل 
دراماتيكي على م�سرح العمليات، فالهتمام ال�سديد من اأطراف 
التحال��ف عل��ى و�سع مل��ف ال�سواري��خ البالي�ستي��ة اليمنية يف 
اأعل��ى �سلم اأولياتها الأمني��ة وال�سيا�سية يف اأي مفاو�سات تعقد 

مع وفد �سنعاء موؤخرا توحي ب�سيئني:
 الأول: هو اأن هناك جهود مركزة ت�سعى لها دول هذا احللف  
عل��ى ح��ل واحت��واء املل��ف ال�ساروخ��ي اليمني ع��رب املعارك 
الدبلوما�سي��ة يف املفاو�سات احلالي��ة اأو املقبلة باإحلاح ورغبة 
اأكرب، و ه��ذا بطبيعته يعد دليال يعرب ع��ن العرتاف والت�سليم 
ال�سمن��ي م��ن دول التحال��ف بتداعي��ات �سواريخ اليم��ن التي 
اأ�سبح وجوده��ا ي�سكل تهديدا كارثيا عل��ى منظوماتها الأمنية 

القومية والقت�سادية.
الث��اين: وه��و الأه��م يتمث��ل يف البع��د الع�سكري الكب��ري لهذه 
ال�سواريخ وعمق تٲثريها يف اجلانب اجليو�سرتاتيجي الذي 
اأ�سبح عامال اأ�سا�سيا يهدد بتغيري قواعد احلرب القائمة باليمن 

وك�سر ا�سرتاتيجية القوة الغا�سمة التي تعتمدها دول التحالف 
ال�سعودي يف اأفق حتقيق اأهدافه��ا املر�سومة واإلزامها بالتخلي 
عنها وفرملة كل خمططاتها بحكم اأنها باتت تالقي قوة معاك�سة 
خارجة عن ال�سيطرة بدٲت بفتح النريان املبا�سرة على اأمنهم 
واقت�ساده��م م��ع الأخ��ذ بعني العتب��ار ال�سعودي��ة التي باتت 
اأكرب من��وذج حي مل�سرح عملي��ات �سواريخ اليم��ن البالي�ستية 

وتاأثرياتها املدمرة على واقعها القت�سادي .
*اجلي�س اليمني الذي متتع برت�سانة ردع �ساروخية متعددة 
امله��ام والأحج��ام وباأعداد كبرية والتي حاول��ت دول التحالف 
ال�سع��ودي باإ�سناد كبري من اأمريكا على تدمريها واإخراجها عن 
اخلدم��ة قب��ل وبعد العدوان عل��ى اليمن �سواًء ع��رب اأدواتها يف 

الداخل اليمني اأو ا�ستهدافه��ا باملقاتالت احلربية يف اأوائل اأيام 
الع��دوان، اإل اأنها اأخفق��ت يف ذلك والواقع يعك�س باأن املوؤ�س�سة 
الع�سكرية اليمنية لزالت اإلى اليوم متتلك هذه الرت�سانة املهمة 
واملحوري��ة مع ف��ارق اأنها اأ�سبح��ت تتقدم تقني��ا وتكنولوجيا 
عل��ى اأيدي خرباء ع�سكريني ميني��ني خمت�سني مبجال التطوير 
ال�ساروخ��ي، فبع��د ال���1200 ي��وم املا�سي��ة من عم��ر عدوان 
التحال��ف ال�سع��ودي عل��ى اليم��ن اأ�سب��ح للق��وة ال�ساروخية 
اليمني��ة برنامج �ساروخي تطويري ذا روؤى وخربات ح�سا�سة 
ت�ساه��ي املعايري العاملية مدعما يف الوق��ت عينه مبركز اأبحاث 

خمت�س يف هذا املجال.
م��ا اأود قول��ه يف الأخري هو الإ�سارة اإل��ى نقطة مهمة وهي اأن 
عدوان ال�سعودية وحلفاءه��ا وال�سمت الأممي والدويل اإزاء ما 
تعمل��ه الأولى من ممار�س��ة الإبادة اجلماعي��ة بحق املواطنني 
اليمني��ني وخ�سو�س��ا الأطف��ال واأي�س��ا ح�ساره��ا القت�سادي 
اخلان��ق ال��ذي يدف��ع بال�سع��ب اليمن��ي نح��و اأ�س��وٲ الكوارث 
الإن�سانية يف العامل فان هذا امل�سار �سيحتم بال �سك على القوات 
اليمني��ة ال�ستم��رار بجهود اأكرث واإرادة اأك��رب من اأي وقت اإلى 
متت��ني وتدعيم اأ�سلحة ال��ردع ال�سرتاتيجية الت��ي يف متناولها 
و من �سمنها الق��وة ال�ساروخية كونها الو�سائل الوحيدة التي 
لمنا�س منها يف زجر دموية عدوان ال�سعودية وحلفاءها وك�سر 
احل�سار املفرو�س وبالت��ايل ن�ستطيع القول يف نهاية املطاف اإن 
خط��ورة ال�سواريخ اليمني��ة وتداعياتها الأك��رث رعبا مل تظهر 
بعد ب�سكل كامل وعلى ال�سعودية وحلفاوؤها ويف املقدمة اأمريكا 
و اإ�سرائي��ل اأن يرتب�س��وا موع��د تد�س��ني الق��وة ال�ساروخي��ة 
اليمني��ة ملنظومات بالي�ستية اكرب مدى واأك��رث تدمريا وفاعليه 
عل��ى امل�ست��وى العمليات��ي وال�سرتاتيج��ي لأن وقوده��ا ه��ذه 
امل��رة مل يعد الوق��ود ال�سل��ب اأو ال�سائل بل هو دم��اء الأطفال 

واملواطنني اليمنيني، امل�سفوكة ومعاناة 30 مليون ميني.
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حرب اليمن
قب��ل اأك��رث م��ن 3 �سن��وات �سن��ت ال�سعودي��ة 
والإم��ارات حرب��ا دموية �سد ال�سع��ب اليمني و 
دمرتا كل �س��يء يف اليمن من املدار�س واجل�سور 
والآث��ار  وامل�ست�سفي��ات  الزراعي��ة  والأرا�س��ي 
التاريخي��ة و قتلت��ا الأطفال والن�س��اء والأبرياء 
اليمني��ني و فر�ست��ا املجاعة و تف�س��ي الأمرا�س 
عل��ى ال�سع��ب اليمن��ي امل�سل��م، فه��ل ميك��ن ان 
نت�سور بدء العدوان م��ن دون موافقة  وال�سوء 
الأخ�س��ر  المريك��ي. ونع��رف متام��ا ان باإمكان 
وا�سنط��ن ان توق��ف احل��رب الت��ي ت�ستم��ر، يف 
دقائق و من خالل ات�سال هاتفي فقط بني ترامب 
واملل��ك ال�سع��ودي! لكن احلقيقة ه��ي اأن اأمريكا 
وا�سرائي��ل تري��دان و تدعم��ان قت��ل امل�سلمني يف 
اليم��ن بيد من يدعون الإ�سالم و ي�سفون اأنف�سهم 

بخدمة احلرمني ال�سريفني!

فلسطني اجلريحة 
احت��الل  م��ن  �سن��ة  �سبع��ني  ح��وايل  م�س��ت 
فل�سط��ني و طوال ه��ذه العقود قام��وا ال�سهاينة 
بقت��ل الفل�سطينيني و تدمري بيوته��م وت�سريدهم 
وتهجريه��م و ا�ستباح��ة كل مقد�ساته��م. وه��ذه 
كلها حت��ت حماي��ة اأمريكية، ووا�سنط��ن يف عهد 
جميع روؤ�ساءه��ا تعهدت بالوفاء ايل » ا�سرائيل« 
والدعم املطل��ق للمحتلني كم��ا ا�ستخدمت مرارا 

ح��ق النق���س الفيت��و للدفاع ع��م جم��ازر الكيان 
ال�سهيوين يف فل�سطني املحتلة.

احلرب السورية  
يف �سوري��ا حاولت وا�سنطن لإ�سق��اط الرئي�س 
ال�سرعي ب�سار الأ�سد واأوجدت حرباً بني مكونات 
ال�سع��ب ال�سوري عن طري��ق اأدواتها اخلليجية 
و الكي��ان ال�سهيوين، فتارة �ساع��دت التكفرييني 
والدواع���س و تارة اجلي���س ال�سوري احلر، كما 
دعم��ت القومي��ات املختلفة بغر���س القتتال بني 
امل�سلمني و خلق الفنت و تدمري بلد ا�سالمي و هي 

�سوريا.

العدوان البعثي العراقي على إيران
اأط��ول ح��روب الق��رن الع�سري��ن، ن�سبت بني 
العراق واإيران يف �سبتمرب/اأيلول 1980 وانتهت 
يف اأغ�سط���س/اآب 1988 وخلفت اأكرث من مليون 

قتيل، واأحلقت اأ�سرارا بالغة باقت�ساد البلدين.
الأخ�س��ر  ال�س��وء  حت��ت  احل��رب  اندلع��ت 
وانح��ازت  اخلليج��ي  ت�سجي��ع  و  الأمريك��ي 
الدول العربي��ة وحتت رعاي��ة اأمريكية- غربية 
-با�ستثن��اء اجلزائر وليبيا و�سوري��ا- للعراق، 
فا�ستف��اد �سدام من دعٍم �سخ��ي من دول اخلليج 
الفار�سي كلفة احلرب الباهظة، فقد بلغ املجهود 
احلرب��ي والت�سليح��ي العراقي اأحيان��ا اأكرث من 

ثالثة مليارات دولر �سنويا. 
ال�سدام��ي خ��الل احل��رب  الع��راق  وح�س��ل 
عل��ى حاجته من الأ�سلحة م��ن فرن�سا والوليات 
املتح��دة  و م�سادُر ع��دة قالت اأن العراق ح�سل 
عل��ى دع��ٍم لوج�ست��ي غرب��ي )اأمريك��ي، بريطاين 
وفرن�س��ي..( متث��ل يف �سور بالأقم��ار ال�سناعية 
ملواقع اجلي�س الإيراين وحتركاته، وكذلك تقدمي 

قطع غيار ومعدات وذخائر.

تاريخ

هن��اك التهم��ت الن��ار كل الأر���س؛ من حت��ت �سكانه، 
م��ن فوقهم، وم��ن كل اجلهات.. ر�سا���س يح�سد كل من 
يف املخي��م... وكان القتل��ة يقطع��ون امل��اء.. يح�س��ون 
الأنفا�س.. مينعون الهواء.. ويتفّننون يف ذبح من تبقى..
ويف يوم 12 اآب 19٧6 قتل املجرمون ما بني 3 و4 اآلف 
ع  �سّ عربي، حيث مل تكن حكايات »بقر البطون واإلقاء الرُّ
على الأر���س من فوق ال�سيارات، والقتل بال�سواطري من 

ن�سج اخليال«، بل وقائع دامغة على اأفعال املجرمني.

مراحل املجزرة
ُحو�س��ر خميم »ت��ل الزعرت« ال��ذي كان ي�سم 31 األف 
ن�سم��ة، منه��م 1٧ األ��ف فل�سطين��ي، نزحوا م��ن ٧٧ قرية 
ومدينة فل�سطيني��ة، و14 األف لبناين وبع�س اجلن�سيات 
العربي��ة الأخرى، �سنة ون�سف ال�سنة، وذلك بعد حادثة 

با�ش عني الرمانة ال�صهرية يف 19٧5/4/13.
يق��ول الكات��ب الفل�سطيني و�ساهد العي��ان يا�سر علي: 
»يف مت��ام ال�ساع��ة العا�س��رة م��ن �سبيحة ي��وم، 12 اآب 

19٧6، كانت املجزرة يف مراحلها الأخرية.
قب��ل ذل��ك انتقلن��ا ع��رب فتح��ات اجل��دران الت��ي كان 
املقاتلون ي�ستخدمونها، وعند اأول اإطاللة على »مقاتلي« 

الكتائب � اللبنانية، اأطلقوا النار فوقنا.
ظ��ّن اأخ��ي ج��الل اأنه��م ا�ستهدفون��ا وقتلون��ا، فانطلق 
رك�ًس��ا اإل��ى داخ��ل املخيم م��رة اأخ��رى، واأجربونا على 
�سل��وك طري��ق طويل��ة ق�س��دوا منه��ا اأن يك��ون مرورنا 
بني البي��وت واملباين، حيث اأطّل ال�س��كان يتفرجون على 
»ا�ست�سالمنا« الذي اأ�سم��وه »موكب الن�سر« )متاما كما 
فعل اليه��ود باأهايل �سحايا جمزرة دير يا�سني يف �سوارع 

القد�س(.
لق��د بداأت املجزرة ببطء، ث��م توّح�ست باملواكب التي 
تلتنا.. اإن امل�سهد الذي ل يغيب عن بايل، هو انتقامهم من 
اأهايل املقاتلني، فربطوا اأرجلهم ب�سيارات انطلقت باجتاه 
معاك�س، وفلخوا اأج�سادهم اأن�سافاً )مثل اأبو علي �سامل، 

ورجل من عائلة فريجة(.
جمعون��ا يف �ساح��ة الفندقي��ة بالدكوان��ة، بع��د م�سري 

طويل، كان ميكن اخت�ساره بع�سر دقائق.
وج��اء اأم��ني اجلمي��ل وبع���س ال�سيا�سي��ني لالإ�سراف 
عل��ى اإخ��الء ال�س��كان، وج��اءت ال�ساحنات م��ن خمتلف 
الأحج��ام لتنقلنا، وبداأنا ن�سع��د حتت �سراخ امل�سلحني 
املوجودين واأزيز الر�سا���س يف الهواء، والرعب املخّيم 

علينا.. مات ع�سرات الأطفال اختناًقا يف ال�ساحنات«.
وي�سيف علي: »حملتنا ال�ساحنات اإلى دار املعلمني يف 
املدين��ة الريا�سية يف بريوت الغربية. وجل�سنا اأنا واأخي 

اأكرم على »البقجة« التي حملتها اأمي طوال الطريق...
كن��ا طفلني على »بقجة« ننتظ��ر اأخانا املفقود، ُيطفئنا 
العط�س، والعرق يبللنا، واجل��وع ياأكلنا.. وامل�سورون 
يتجول��ون بينن��ا يلتقطون �س��ور وجوهن��ا امل�سّحرة من 

طول الرحلة«..
ظ��ل املقاوم��ون يدافع��ون ع��ن املخي��م ملن��ع الق��وات 
»النعزالية« من الدخ��ول اإليه، وا�ست�سهد العديد منهم. 

وبعد اأن متكنت امليلي�سيات من دخول املخيم
ويروي الطبيب الفل�سطيني الذي كان حما�سًرا يف »تل 
الزع��رت«، عبد العزيز اللب��دي يف كتابه: »حكايتي مع تل 
الزعرت« حكاية خ��روج الأهايل من املخيم املحا�سر: »يف 
12-8-19٧6، خرج��ت النا�س من ثالثة حماور: »هناك 
م��ن توجه اإل��ى الدكوانة عن طريق اخلروب��ة، فتلقفتهم 
عنا�س��ر الكتائ��ب وقتل��وا كل الذك��ور الذي��ن جت��اوزت 
اأعماره��م الثاني��ة ع�س��رة.. وهن��اك من توج��ه غرباً من 
معمل جورج غرة اإلى تلة القيادة العاّمة ثم اإلى �سالف؛ 
وكان بانتظاره��م جمموع��ات البا���س م��ارون خ��وري، 
وقتل��ت اأعدادًا كب��رية منه��م... وعند حاج��ز امل�سلحني 
ال�سري��ان، مت��ت ت�سفي��ة كل الرج��ال وال�سب��اب.. هناك 
من توج��ه نحو اجلنوب، عن طري��ق معمل البالط دوار 

املكل���س،... تلقفتهم جمموعات حرا���س الأرز والأحرار، 
فقتلوا جميع الرجال والن�ساء والأطفال«..

ح اللبدي: »ظل املقاومون يدافعون عن املخيم  ويو�سّ
ملنع الق��وات »النعزالية« من الدخ��ول اإليه، وا�ست�سهد 
العدي��د منه��م. وبع��د اأن متكن��ت امليلي�سي��ات من دخول 
املخي��م، حرق��وا البيوت وذبحوا اجلرح��ى واملر�سى يف 
امل�ست�سف��ى، يف حني متّك��ن بع�س املقاتل��ني من اخلروج 

والنجاة، رغم املخاطر الكبرية التي واجهوها«.

رواية الصمود
.. ولك��ن م��ع ه��ول املج��زرة الت��ي ارتكبته��ا »القوى 
املخي��م  لأه��ايل  الأ�سط��وري  وال�سم��ود  النعزالي��ة«، 
ومقاومي��ه، يت�س��اءل البع���س: ه��ل مت التدوي��ن املنظم 

لذاكرة خميم تل الزعرت؟
يق��ول الكات��ب الفل�سطيني و�ساهد العي��ان يا�سر علي: 
»هن��اك العديد من الكتب الت��ي �سدرت عن جتربة خميم 
ت��ل الزعرت؛ فقب��ل احل�سار �س��درت درا�س��ة اجتماعية 
عن املخي��م للكاتب »هاين مند�س«. وبعد احل�سار، �سدر 
عن الع��الم املوحد توثيًق��ا ل�سهادات الناج��ني. والفيلم 
الوثائق��ي ال��ذي اأخرج��ه »م�سطف��ى اأبو عل��ي« و«جان 

�سمعون«.
ثم �س��در كتابان لطبيبي املخيم »عبد العزيز اللبدي« 
اأحم��د  »اأب��و  كت��اب  وتبعهم��ا  العراق��ي«..  و«يو�س��ف 

الزعرت«، وعدة كتب ل�سهود املجزرة.
ث��م �سدر منذ ع�س��ر �سنوات، كتاب »ح�س��ني فار�س«، 
ع��ن املخيم واحل�س��ار واملجزرة. ويف زم��ن الف�سائيات 
مت اإنت��اج عدد من الوثائقيات يف »اجلزيرة« و«العربية« 
وغريهم��ا. ف�ساًل ع��ن ع�سرات �سفح��ات الفي�سبوك التي 

تتابع اأخبار املخيم«.
»ظاف��ر  الدكت��ور  الفل�سطين��ي  الكات��ب  ويت�س��اءل 
اخلطيب«: »عن م�سري املئات من ال�سبان والرجال الذين 
�سّقوا طريقهم وفق مبداأ )ع�سكري دّبر را�سك(؟ هل قتلوا 
وم��ن قتله��م؟ اأين هي رفاتهم؟ هل من ح��ق الفل�سطينيني 
وحتديًدا اأبناء »تل الزع��رت« معرفة احلقيقة؟ مهمة َمن 
جم��ع املعلوم��ات عن حقيقة م��ا ح�سل؟ ما ه��ي الرواية 
الفل�سطيني��ة الت��ي ميك��ن ا�ستخدامه��ا يف مواجهة رواية 

الآخرين؟«.

أبناء مخيم »تل الزعتر« أبدوا حيوية الفتة في استحضار الذاكرة
ويذكر اخلطي��ب اأن »اأبناء خميم »ت��ل الزعرت« اأبدوا 
حيوي��ة لفت��ة يف ا�ستح�س��ار الذاك��رة وه��م بذل��ك اإمنا 
يعمل��ون على ملء الفراغ النا�سىء عن غياب املوؤ�س�سات 
الر�سمية الفل�سطينية التي يقع عليها مهمة جمع الوثائق 
وحف��ظ كافة املعلومات ع��ن حقيقة ما ح�س��ل يف املخيم 
ودرا�س��ة النتائ��ج املرتتبة عل��ى �سقوط »ت��ل الزعرت«، 
��ا جله��ة النتائ��ج الت��ي ل زالت تفع��ل فعلها يف  خ�سو�سً
منطق��ة الالوع��ي لتنتج يف مفاعليها انكف��اًء عن كل ما هو 
وطني جامع، على اعتبار اأن �سقوط »تل الزعرت« وقبله 
تدمري خمي��م النبطية اأ�س�س لظاهرة النك�ساف، وبالتايل 
اأعط��ى نتائج بعيدة املدى ل زال��ت حتى الآن بعيدة عن 

م�ستوى الهتمام املبا�سر اأو غري املبا�سر«.
وحّث اخلطيب »اجلهات واملرجعيات املعنية من اأجل 
التفكري اجلدي باأهمية حتفيز الدرا�سات البحثية واإقامة 
مراك��ز بحثية فل�سطينية تعنى وتهت��م بجمع املعلومات 
التي حتم��ل اآلم احلقيقة، واإلى ح��ني ح�سول ذلك، فاإن 
ذل��ك ل مينع من الإ�س��رار على طرح الفكرة حتى ت�سري 
حقيق��ة قائمة بح��د ذاتها، وحتى ي�سري ذل��ك ممكناً تظل 
جه��ود اأبن��اء »ت��ل الزع��رت« يف نب���س الذاك��رة بحثاً عن 

الرواية الفل�سطينية، جهوًدا اأكرث من رائعة«.
..وبني املجزرة املروعة وال�سمود الأ�سطوري لالأهايل 
يف خميم »تل الزعرت«، تظل الذكرى جتلد القتلة، ويبقى 

الت�ساوؤل: متى العقاب؟!!

�س��اء ال�سعودي��ون اأن يعِرَفه��م اليمني��ون من اأول ي��وم باأنهم جمرم��ون وقتلة، 
عة ذهب �سحيته��ا اآلف احلجاج اليمنيني يف ما عرف  وذل��ك من خالل جرمية مروِّ
مبج��زرة تنومة عام1922م املواف��ق 1430ه�، يف منطقة ع�سري بني بالد بن ل�ْسمر 
دتهم جمموعات  وب��ن حْلمر، فحينما كانوا يجت��ازون وادي تنومة كانت ق��د تر�سّ
تكفريي��ة )داع�سي��ة( من جي���س عبدالعزي��ز اآل �سع��ود يف روؤو�س اجلب��ال املطلة 
على الوادي، يقال له��م الُغْطُغط]1[، بقيادة التكفريي الوهابي �سلطان بن بجاد 
وا عليهم بوح�سية منقطعة النظري، وهم عزل من ال�سالح، ومعهم  العتيبي، فانق�سُّ
ن�ساء، فتقربوا اإلى اهلل بزعمهم بقتل هوؤلء احلجاج اليمنيني جميعا رجال ون�ساء؛ 
لأنه��م بح�س��ب عقيدتهم كف��ار مباحو الدم��اء والأعرا�س، لق��د كان الوهابيون من 
اأتب��اع قرن ال�سيط��ان ول زالوا يحملون جينات وبذور ما عرفه العامُل اليوم با�سم 
اأ بع�ُسه��م البع�َس الآخر بكرثة من ُقِتل من احلجاج،  )داع���س(، بلغ باأولئك اأن هنَّ
روه بق�سرين،  ا واحدا ب�ّسروه بق�س��ٍر يف اجلنة، ومن قتل اثنني ب�سَّ فم��ن قتل حاجًّ
وهكذا. وبعد ذلك �سطوا على دوابهم وقافلتهم التي كانت حتمل احلبوب والدقيق 
وال�سم��ن واحتياجاته��م التموينية التي كان��ت اأي�سا �سببا يف �سي��الن لعاب هوؤلء 

الوهابيني التكفرييني.
ولأن مملك��ة ق��رن ال�سيطان مت�س��ي على نه��ج ال�سيطان يف الت�سلي��ل فقد نحت 
بالالئم��ة عل��ى بع�س ف��رق جي�سه��ا بحجة اأنه��م التب�س��وا يف احلجاج باأنه��م مَدٌد 
��ال من عار و�س��ني اجلرمية  ع�سك��ري ل�سري��ف مك��ة، ت�سلي��ال للراأي الع��ام وتن�سُّ
ع��ة اأمام العامل الإ�سالمي، لكن القا�س��ي العالمة احل�سني بن اأحمد بن حممد  املروِّ
�س  ال�سياغ��ي يف كتاب��ه )قواعد املذه��ب الزيدي( - والذي كان اأب��وه العامل واملدرِّ
�س تعام��ل امللك عبدالعزيز مع  يف اجلام��ع الكبري اأح��َد �سهداء هذه املجزرة - خلِّ
ه��ذه الق�سي��ة بقوله: »ا�ستفت��ح امللك عبدالعزي��ز احلجاز بقتلهم، وب��اء بدمائهم 

واأموالهم، ومل يتخّل�س منهم اإلى اأن تويف«.
ق�س��ى يف هذه املجزرة خرية اأعالم اليمن، ومم��ن ا�ست�سهد فيها ال�سيد العالمة 

احل�س��ني ب��ن يحيى حوري��ة املوؤيدي، وال�سي��د العالمة يحيى بن اأحم��د بن قا�سم 
حمي��د الدين، واحلاج ح�سني القريطي وال��د ال�سيخ املقرئ حممد ح�سني القريطي 
رحمهم��ا اهلل، ال��ذي ولد يف نف�س العام، واحلاج حممد م�سل��ح الو�ساح، اأحد اأهايل 
�سنع��اء، وع��ّم ال�سخط واحل��زن اأر�س اليمن، وح��ني و�سل الرحال��ة نزيه موؤيد 
العظ��م اإلى اليم��ن وجد احلزن والأ�سى يع��م اأهلها، ورثاهم ال�سع��راء والأعيان، 
وعل��ى راأ�سه��م القا�س��ي العالم��ة امل��وؤرخ اجلغ��رايف حممد ب��ن اأحم��د احلجري، 
وق��ال القا�سي العالم��ة يحيى بن حممد الإري��اين، والد الرئي���س الأ�سبق القا�سي 
عبدالرحم��ن الإري��اين: جني��ت على الإ�سالم ي��ا ابن �سع��ود... جناي��ة ذي ُكْفٍر به 
وجحود.. جناية من مل يدر ما �سرُع اأحمٍد... ول فاز من عذب الهدى بورود]2[

ومل��ا ح�سر امل��وُت ال�سيَد العالمة يحيى ب��ن علي الذاري رحم��ه اهلل اأ�ِسف على 
اأمري��ن مل يوّف��ق فيهما، وهو اأن��ه مل يقات��ل ال�سهاينة يف فل�سط��ني، والثاين اأنه مل 
يجاه��د اآل �سع��ود اقت�سا�سا ل�سهداء جمزرة تنومة، وكان ق��د فا�س اأملا يف �سعره 

عليهم، فقال راثيا اإياهم:
األ من لطرف فا�س بالهمالن .. بدمٍع على اخلدين اأحمَر قاِن

مبا كان يف وادي تنومة �سحوًة .. وما حّل باحلجاج يف �سدوان
من املارقني الناكثني عن الهدى .. وعن �سنة ماأثورة وقران

اأحلوهم قتال و�سلبا وغادروا .. ج�سومهم �سرعى ُتَرى بعيان
تنو�سهُم وح�س الفالة وطريها .. لعمُرك مل ت�سمع بذا اأذنان

لذا لب�س الإ�سالم ثوب حداده .. وناح ونادت حاله بل�سان]3[
وكت��ب اإيل الأخ حمم��د �سهي��ل من �سع��دة اأن اأمه ل تزال حتفظ بي��ت �سعر من 
ق�سيدة �سعبية كانت الن�ساء تن�سدها يف الأعرا�س اأ�سًى على �سهداء تنومة، وهو: 
يا ريت واأن علي بن اأبي طالب على الدنيا يعود *** يوؤمن طريق احلج واملذهب 

ي�صونه.
هذه هي مملكة اآل �سعود يف بدايتها، فما ع�ساها اأن تكون يف نهايتها؟!

 ذاك���������رة املج������������زرة والبط�����������������ول������ة
»إشعال احلروب بني املسلمني«.. سياسة أميركا املجرمةتل الزعرت ..

مجزرة تنومة بداية عدوان آل سعود ..

رمبا ال جند م�سلما يف اأقطار العامل اال�سالمي، ي�سك يف العداء االأمريكي �سد اال�سالم و امل�سلمني، فتاريخ الواليات املتحدة مليئة 
من العداء و�سحق احلقوق و �سن احلروب والقتل و الدمار يف العامل.. وكثري من االأحيان باأدوات اأمريكية و بذرائع خمتلفة.

دّون ال��دم كل �س��يء يف خميم »ت��ل الزعرت« لالجئ��ني الفل�سطينيني الذي اأقيم عل��ى اأر�ض الوقف 
امل��اروين عل��ى م�ساح��ة قدره��ا 56 دومن��ًا يف ع��ام 1949. مل ي�سفع للمخي��م واأهله وج��وده يف اجلزء 
ال�سرق��ي من العا�سمة اللبنانية بريوت، ولعلها »لعن��ة املكان« التي �ساعدت على »الق�ساء« عليه وهو 

الذي كان يقع بني احلازمية واملن�سورية و�سن الفيل واالأ�سرفية.

 حمود 
عبداهلل 
األهنومي
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بينم��ا ارجع��ت ال�س��عودية انك�س��اف �س��تار الكعبة 
يوم الثنني املا�سي ب�سب��ب العوا�سف ال�سديدة على 
امل�ساع��ر املقد�سة اإلى فك املقاب���س املذهبة التي ت�سد 
ه��ذا ال�ستار ف��وق الكعبة قب��ل القيام بتغي��ريه، يوؤكد 
موؤرخ��ون اأن م��ا ح��دث يع��د عالم��ة عل��ى زوال نظام 

احلكم ال�سعودي.
وذك��ر ال�سي��خ ال�سعودي �سعيد ب��ن نا�سر الغامدي 
يف تغري��دة عل��ى ح�سابه يف تويرت مبا ح��كاه موؤرخون 

عرب عن دللة انك�ساف �ستار الكعبة.
وق��ال الغامدي نق��ال عن موؤرخ يدع��ى ابن احل�سني 
ذك��ره اأن انك�ساف الكعب��ة بالريح)قد(ي�سري اإلى هالك 

ال�سلطان او زوال حكمه.
وجاء يف تغريدة الغامدي:

“ق��ال ابن احل�سني يف كنا�سة العتبار )قال بع�س 
املوؤرخ��ني اأن انك�س��اف الكعب��ة بالريح)قد(ي�سري اإلى 
هالك ال�سلطان او زوال حكمه فلما نزل املن�سور الزاهر 

هب��ت ريح ك�سفت جدران البيت فتف��اءل النا�س مبوت 
املن�س��ور فح�س��ل وذك��ر اب��ن كث��ري يف عام644هبت 

عا�سف��ة فك�سفت الكعبة قال فكان ذل��ك فاأل على زوال 
دولة بني العبا�س(”

وق��د ورد حديث ابن كثري يف كتابه البداية والنهاية 
اجل��زء 1٧ ���ش 289 ف�س��ل ث��م دخل��ت  �سن��ة اأرب��ع 

واأربعني و�ستمائة وفيها قال:
وفيه��ا: هب��ت ري��اح عا�سف��ة �سديدة مبك��ة يف يوم 

الثالثاء من ع�سر ربيع الآخر،
فاألقت �ستارة الكعبة امل�سرفة،

وكانت قد عتقت،
فاإنه��ا من �سن��ة اأربعني مل جتدد لع��دم احلج يف تلك 

ال�سنني من ناحية اخلليفة، 
فما �سكنت الريح اإل والكعبة عريانة

قد زال عنها �سعار ال�سواد.
وكان هذا فاأل على زوال دولة بني العبا�س،

ومن��ذرا مبا �سيق��ع بعد هذا من كائن��ة التتار لعنهم 
اهلل تعالى.. انتهى.

وّج��ه الإم��ام عل��ي اخلامنئ��ي ر�سال��ة 
اإلى حج��اج بيت اهلل احل��رام يف يوم عرفة 
اإذ �س��ّدد فيه��ا على اأن احلج رم��ز الوحدة 
الإ�سالمية وموؤ�سر بناء الأمة، كما دعا قائد 
الثورة الإ�سالمية امل�سلم��ني اإلى ا�ستغالل 
فر�سة احل��ج للتحلي باليقظ��ة وطلب من 
احلجاج الدعاء للمظلومني يف بقاع العامل.
اأك��د قائ��د الث��ورة الإ�سالمي��ة يف اإيران 
ال�سيد عل��ي اخلامنئي اأن اإ�سعال احلروب 
�س��د امل�سلمني وبث الفرق��ة والفتنة بينهم 

جزء اأ�سا�س من ال�سيا�سة الأمريكية.
وق��ال اخلامنئ��ي: اإن “اأع��داء الإ�سالم 
كان��وا وم��ا زال��وا يعمل��ون عل��ى �سيا�سة 
اإ�س��رام القتت��ال ب��ني امل�سلم��ني” م�سددا 
على �س��رورة اليقظة من اأجل اإحباط هذه 

ال�سيا�سة الهدامة.
و�س��دد اخلامنئ��ي عل��ى اأن احل��ج رمز 
للوحدة الإ�سالمية وموؤ�سر على بناء الأمة 
داعيا امل�سلمني اإلى ا�ستغالل فر�سة احلج 

للتحلي بالوحدة واليقظة.

وب��داأ حج��اج بي��ت اهلل احل��رام �سباح 
الي��وم الثنني بال�سعود اإل��ى جبل عرفات 
يف مك��ة املكرم��ة لق�س��اء الرك��ن الأعظم يف 

احلج.

اأ�سبحت م�سريات الع��ودة التي يخرج 
فيه��ا الفل�سطيني��ون يف كل جمع��ة يف غ��زة 
مطالب��ني بالع��ودة طق�ساً مقد�س��اً، تواجه 
اجلماهري فيه الر�سا�س احلي واملطاطي. 
ويب��دو اأن النتفا�سة الثالث��ة التي اأعلنها 
اأه��ل غزة م��ن اأج��ل القد�س قد ب��داأت ولن 
ته��داأ قريباً، وهذا م��ا ي�سبب قلق��اً حقيقياً 
لالإ�سرائيل��ي. اذ اإن �سيا�س��ة الفل�سطينيني 
املتظاهري��ن م��ن اأج��ل الع��ودة بات��ت اإما 
ول  القد���س.  اإل��ى  عائ��دا«  اأو  »�سهي��دا 
ي�ستطي��ع اأحد اأن يحدد: مت��ى يتوقف املد 
اجلماه��ريي والفل�سطين��ي؟ �س��دة التنوع 
ال�سيا�س��ي ال��ذي ت�سه��ده اجلماه��ري دليل 
على اأن اجلميع اليوم �سواء كانوا ينتمون 
ل  اأو  �سيا�سي��ة  وح��ركات  اأح��زاب  اإل��ى 
ينتم��ون، هم الي��وم يف املواجهة وبال�سدر 
الع��اري، واأنه مل يتبقَّ اأو�سل��و واأخواتها 
م��ن ب��ني اخلي��ارات املطروحة. حت��ى اأن 
�سم��اح كي��ان الع��دو ال�سرائيل��ي بدخول 
امل�ساع��دات اإل��ى غ��زة و�ساحن��ات البناء 
وبع���س خم�س�ساته��ا مل ي��اأت بالنتيج��ة 
الت��ي يرجوه��ا، ويب��دو اأّنه ب��داأ ُيح�سر يف 

الزاوية.

الكيان االسرائيلي ال يستطيع أن 
يصمد أمام مشهد اطالق النار 
على العزل طويلًا أمام العالم

علينا اأن ل نن�سى اأن الكيان ال�سرائيلي 
ل ي�ستطي��ع اأن ي�سم��د اأم��ام م�سهد اطالق 
الن��ار عل��ى الع��زل طوي��اًل اأم��ام الع��امل. 
الع��امل الغرب��ي ب��ات ي��رى اأن للفل�سطيني 
ا يف الدف��اع عن النف�س، على الأقل على  حقًّ
م�ست��وى ال�سع��وب واملنظم��ات املناه�سة 
للعن�سري��ة. وقط��رات ال��دم الفل�سطين��ي 

املت�ساقطة تفعل فعلها يف العامل، كما تفعل 
قط��رات املي��اه املتالحقة يف حائ��ط القلعة 
العظي��م الذي ي�سده��ا، ول اأح��د يعلم من 
اأي��ن �ستنفجر املياه! هذا القانون الطبيعي 
هو الذي ي�سود يف غ��زة اليوم، وهذا الذي 
يرب��ك »ا�سرائي��ل« ومن وراءه��ا ويعيقها 
ع��ن اإدارة دفة املعركة كما ترجوها. فهذه 
اجلماه��ري الت��ي ت�س��ري باجت��اه ال�سي��اج 
العازل يف كل جمعة، تبحر مع تدفق النهر 
العظي��م نح��و القد���س. لقد ب��داأت م�سرية 
العودة يف غ��زة ولن يتوقف الفل�سطينيون 
لي�س فق��ط حتى ت�سم��ع اأ�سواته��م، ولكن 
حت��ى يح�سل��ون عل��ى مطالبه��م، وهذا ما 

يقراأ حتى اليوم.
العتقاد ب��اأن فك احل�س��ار الإ�سرائيلي 
والعرب��ي – ع��رب مع��رب رفح – م��ن جهة 
ودف��ع خم�س�س��ات غ��زة من جه��ة اأخرى 
ميكن��ه اأن يخف��ف م��ن م�س��ريات الع��ودة 
الأ�سبوعية، اأثبت انه اعتقاد خاطئ. وهذا 
م��ا اأثبت��ه خروج اآخ��ر م�س��رية للعودة يف 
يوم اجلمعة املا�سي يف 18 اآب/ اغ�سط�س. 
الأمر الذي اأك��د اأن املطالب الفل�سطينية ل 

تنح�س��ر بالقلي��ل م��ن الإ�سمن��ت وبع���س 
الدولرات، ول حتى بفتح املجال املحدود 
اأمام ال�سيادين، على اأهميتها ل�سعب حتت 
احل�س��ار. فاملعاناة الطويلة للفل�سطينيني 
م��ع احل�س��ار اأمدتهم باخل��ربة حول دور 
م�س��ر يف الو�ساطات وما تتمخ�س عنه من 
مباحثات وت�سريح��ات ونتائج ل تتجاوز 
حرب الورق املكتوبه عليه. اذ ل ميكنهم اأن 
يتاأملوا �سيئاً! ولذلك لن تتوقف امل�سريات 

يف املدى املنظور.

لن تستطيع »اسرائيل« القضاء 
على احلركة املقاومة

الفل�سطيني��ون ابتدع��وا اأ�سلح��ة اربكت 
العدو ال�سهي��وين، مثل ا�ستخدام البالونات 
احلارق��ة والطائ��رات ب��دون طي��ار، والتي 
اأن  القب��ة احلدي��دة  مل ت�ستط��ع منظوم��ة 
تك�سفه��ا عل��ى راداراتها. حي��ث ا�ستخدمت 
ه��ذه الو�سائ��ل ك��رد مبا�س��ر عل��ى الق�سف 
الإ�سرائيل��ي عل��ى غزة. رد الفع��ل هذا لبد 
اأن��ه اأدخل الرعب يف اأو�س��ال امل�ستوطنني، 
الذين يبيتون لياليهم يف املالجئ. اأ�سف اإلى 

ذل��ك اأن ال�سيا�سات الت��ي اتبعها املقاومون 
الفل�سطيني��ون بالرد القن�س والطعن مقابل 
وق�س��ف  املبا�س��ر،  الإ�سرائيل��ي  القن���س 
امل�ستوطن��ات مقاب��ل ق�سف غ��زة، قرارات 
اتخ��ذت بعد الف�س��ل الإ�سرائيلي على الرد، 
واأفق��دت »ا�سرائي��ل« بذل��ك ق��وة ال��ردع. 
فالفل�سطيني اليوم اأقدر على ابتداع الطرق 
م��ن اأج��ل ا�ستم��رار املقاوم��ة وفر���س فك 
احل�س��ار بكل م��ا اأوتي من ق��وة، وال�سبب 
اأر�س��ه وخي��اره  اأن فل�سط��ني  اإل��ى  يع��ود 
الوحيد؛ والإرادة الت��ي تربى عليها والتي 
�سقلته��ا �سن��ني احل�س��ار والحت��الل ه��ي 
اأق��وى بكثري من جمموعة م��ن امل�ستوطنني 
ج��اوؤوا فل�سط��ني يحلمون باأر���س امليعاد: 
والع�س��ل،  الل��ن  واأر���س  ال�س��الم  اأر���س 
وه��م يحملون يف جعبته��م جن�سيات اأخرى 
ميكنه��م اأن يغ��ادروا اإليه��ا. واأم��ا بالن�سبة 
للفل�سطين��ي ففل�سط��ني هي خي��اره الوحيد 

واإن اغرتب.
ل��ن ت�ستطي��ع »ا�سرائي��ل« الق�س��اء على 
احلرك��ة املقاومة بالتهديد باجتياح غزة اأو 
الغتيالت للق��ادة الفل�سطينيني. كذلك عن 
طريق الجتياح، ل��دى »ا�سرائيل« جتارب 
موؤمل��ة يف 1982 مع املقاوم��ة يف لبنان، ويف 

اجتياحي غزة يف 2006 و2009.
واأم��ا �سيا�سة الغتي��الت، ف�«ا�سرائيل« 
اأدرى، اأنه وعلى الرغم من جميع الإجراءات 
الأمنية التي تتخذها فقد ا�ستطاعت اجلبهة 
ال�سعبي��ة لتحري��ر فل�سطني، اغتي��ال وزير 
ال�سياح��ة، وال�سهيوين املتطرف، »رحبعام 
زئيف��ي« ك��رد فعل عل��ى اغتي��ال »اأبو علي 
م�سطفى«، وهو الذي اأعلن يف العام 2001 
بالع��ني  »الع��ني  ال�سعبي��ة  اجلبه��ة  مب��داأ 

وال�سن بال�سن«.

عرب وعالم

100 ألف مصل يؤدون صالة 
العيد في املسجد األقصى

اأدى نحو 100 األف م�سل �سالة عيد الأ�سحى يف امل�سجد الأق�سى املبارك �سباح 
يوم الثالثاء.

وق��ال فرا�س الدب�س م�سوؤول الإعالم يف دائرة الأوقاف اإن ما يقارب من 100 األف 
م�سل ادوا �سالة العيد بامل�سجد الق�سى املبارك.

و�سه��د امل�سج��د الأق�س��ى ح�س��ور امل�سلني من ع��دة بل��دات عربية م��ن ال�سمال 
واجلليل واملثلث والنقب لأداء �سالة العيد.

ألول م������رة ف������ي تاريخه������ا وبس������بب الع������دوان عل������ى اليم������ن.. 
اإلمارات تبحث عن مشتٍر ألصولها االستثمارية

يف واقع��ة توؤكد و�س��ول القت�ساد الإماراتي ملرحلة �سعبة عقب ع��دة اأزمات متتالية كان 
اآخره��ا ك�ساد �سوق العق��ارات بدبي وتوقف �سركات الطريان، ك�س��ف معهد �سناديق الرثوة 
ال�سيادي��ة العاملي عن اأن جهاز اأبوظبي لال�ستثمار يبحث عن م�سرٍت لبيع اأ�سوله يف مبنى مقر 

موؤ�س�سة ال�ستثمار الكورية يف العا�سمة �سيول.
وياأت��ي ذل��ك يف الوق��ت ال��ذي تتحدث في��ه تقارير اإعالمي��ة ع��ن اأن اأبوظبي ب��داأت التخلي 
ع��ن اأ�سوله��ا ال�ستثمارية ح��ول العامل يف بحثها امل�ستم��ر عن ال�سيولة املالي��ة، وذلك نتيجة 
ال�سغ��وط القت�سادية التي تواجهها..وجهاز اأبوظبي لال�ستثمار )اأديا( هو �سندوق �سيادي 

تابع حلكومة اأبوظبي، بدولة الإمارات.
ومل يعل��ن اجلهاز ع��ن القيم��ة الجمالية ع��ن الأ�سول 
التي ميلكها..لك��ن التقديرات تقول اإنه يرتاوح بني 650- 

8٧5 مليار دولر هي قيمة الأ�سول.
وتاأ�س���س جهاز اأبوظبي لال�ستثمار عام 19٧6 بناًء على 
اأوام��ر من ال�سي��خ “زايد بن �سلط��ان اآل نهي��ان” موؤ�س�س 
دولة الإمارات بهدف ا�ستثمار الفائ�س من اأموال احلكومة 
يف اأنواع خمتلفة من الأ�سول ذات املخاطر القليلة..ويدير 
اجله��از حاليا كمي��ة �سخمة م��ن راأ�س امل��ال، ويعترب من 
اأ�سخ��م �سناديق ال�ستثم��ار يف العامل..وتع��اين الأ�سواق 
الرئي�سي��ة يف الإم��ارات خ�سو�س��ا دب��ي م��ن حال��ة ت��دن 
وا�سح��ة مل�ستويات ال�سيول��ة والتداولت مع دخول فرتة 
الرب��ع الثالث من ع��ام 2018..وت�سكو اإمارة دبي من اأزمة اقت�سادي��ة حادة غري م�سبوقة يف 
تاريخها، خالل الفرتة الأخرية؛  حيث بادرت العديد من املحالت ومراكز الت�سّوق والفنادق 

اإلى اإغالق اأبوابها، فيما �سهدت معدلت الت�سخم انخفا�سا لل�سهر الرابع على التوايل.

اإلم������ام اخلامنئي ف������ي نداء للحج������اج يوم عرفة: اس������ألوا 
الله أن يقطع يد أمريكا وباقي املستكبرين وعمالئهم

فلسط�������ني: العي������������ن بالعي����������ن والس��������ن بالس�������ن

هل يشير انكشاف الكعبة إلى زوال حكم آل سعود؟.. ابن كثير ومؤرخون عرب يجيبون على هذا السؤال

حزب الله يكشف للمّرة األولى عن إحدى مفاجآت حرب متوز  
ن�س��ر الإعالم احلربي املرك��زي على موقعه الر�سمي �سورًا لإح��دى مفاجاآت حرب متوز 

2006، مبيناً اأن املقاومة ا�ستخدمته يف ا�ستهداف مواقع جي�س الحتالل.
حي��ث ك�سف��ت املقاوم��ة الإ�سالمية، يوم الأحد، ع��ن �ساروخ »خي��رب 1«، حيث و�سعت 
اأربع ن�سخاً منه يف »معلم مليتا اجلهادي« يف اإقليم التفاح جنوبي لبنان، لعر�سه اأمام رّواد 

املعر�س وجمهور املقاومة.
وبح�س��ب الإع��الم احلربي املركزي ف��اأن هذه اخلط��وة كانت واحدة م��ن املفاجاآت التي 
اأعلن عنها الأمني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�سراهلل، وخّطت بداية مرحلة »ما بعد بعد 
حيف��ا«، والتي جاءت ردًا عل��ى غارات �سالح اجلو ال�سهيوين، والت��ي ا�ستهدفت املدنيني يف 

جميع املناطق اللبنانية.
ه��ذا ويتمي��ز �ساروخ »خي��رب1« بقط��ر 333 مل��م، ووزن 916 كيلوغ��رام، وي�سل مداه 
الأق�س��ى اإلى ٧5 كيلومرت، حي��ث تزن احل�سوة الدافعة 405 كيلوغ��رام، بينما تزن املادة 

املتفجرة 90 كيلوغرام.
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ك���ل���م���ات م�����ن ن���ور
اإن الأمريكيني متجهون لتغير ثقافة الأمة هذه ليبنوا جياًل يتولهم يحبهم 
يجلهم ميكنهم من الهيمنة عليه بدل من اأن يكونوا اأولياء هلل وحمبني هلل واأن 

ميكنوا كتاب اهلل من اأن يحكم عليهم يكون البديل هم اليهود .

السيد/ حسين بدر الدين الحوثي - عليه السالم

األعياد اإلسالمية ... ُقْل ِبَفْضِل الّلِه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوْا

 إعالن والية علي )ع( التي أعلنها الرسول صلوات الله عليه وآله 
ه����������������������ي الع�����������قي����������������������دة الصح�������������يحة املنسجم���������������������ة م���������������ع الق�������������������������رآن 

عيد مبارك، وكل عام واأنتم بخري.
اإنه��ا اأعي��اد مبارك��ة، عي��د الأ�سح��ى، وعيد 
الغدي��ر، اأعياد اإ�سالمية، اأعي��اد لها قيمتها، ولها 
اأثره��ا يف النفو���س، ويف حي��اة النا���س لو كانت 

حُتيا بال�سكل ال�سحيح.
اإنها الأعياد الإ�سالمية التي هي تعترب مبثابة 
ف��رح بن�س��ر اهلل، ف��رح بنعم��ة اهلل، حدي��ث عن 
نعم��ة اهلل �سبحانه وتعالى، وذك��ر لف�سله على 

عباده. 
اإن الأعي��اد كث��رية مت��ر عل��ى ه��ذه الأم��ة، 
اأعياد كث��رية، اأعياد وطنية، كل بلد من البلدان 
العربية وغريها له يوم وطني، واأحياناً تزدحم 
الأعي��اد، اأحيان��اً يف بع���س البل��دان - كم��ا هو 
احل��ال يف بالدنا - زحم��ة اأعي��اد! لكننا نالحظ 
اأن��ه يف كل ع��ام متر تل��ك الأعي��اد والأمة تهبط 
اإل��ى الأ�سفل، اإل��ى الأ�سفل! اأعي��اد ل قيمة لها.. 

اإن العي��د الذي هو عيد ه��و العيد الذي هو َفَرح 
بنعم��ة م��ن نع��م اهلل، الذي ه��و ذك��ر هلل، كعيد 
الأ�سحى املب��ارك، كعيد الفط��ر، كعيد الغدير. 
}ُق��ْل ِبَف�ْس��ِل اهلّلِ َوِبَرْحَمِت��ِه َفِبَذِل��َك َفْلَيْفَرُحوْا{

)يون�س58(.
كم ت�ستعر�س احلكومات يف الأيام الوطنية! 
والأعياد الوطنية، ت�ستعر�س القوات امل�سلحة، 
وت�ستعر�س اأن��واع كثرية من الأ�سلحة، ولكننا 

جن��د اأنه ل اأثر لتل��ك الأعياد يف نفو���س النا�س، 
ول اأث��ر لتلك الأ�سلحة يف رفع معنويات النا�س، 
وجن��د الهزائم تتتابع على ه��ذه الأمة كل عام، 
ب��ل كل �سهر، كما هو احلال يف ه��ذه ال�سنة التي 

راأينا الأحداث العجيبة فيها. 
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أثر املواالة واملعاداة .. وكيف شخصها القرآن الكرمي 
حديث مه��م رواه الإمام النا�س��ر يف الب�ساط 
ع��ن الإم��ام جعف��ر ال�س��ادق ع��ن ر�س��ول اهلل 
)�سل��وات اهلل علي��ه وعل��ى اآله( اأنه ق��ال: ))لو 
اأن عبدًا �سام نهاره وق��ام ليله واأنفق ماله ِعلقاً 
ِعلق��ا يف �سبيل اهلل، وعبد اهلل ب��ني الركن واملقام 
حتى يكون اآخر ذلك اأن يذبح بني الر كن واملقام 
مظلوم��اً مل��ا رفع اإل��ى اهلل من عمل��ه مثقال ذرة، 
امل��والة لأولي��اء اهلل واملع��اداة  حت��ى يظه��ر 

لأعداء اهلل(( هذا لفظ احلديث اأو معناه. 
هذا احلديث يذكر اأنه �سخ�س ي�سوم النهار، 
ويقوم الليل يتعبد، وينفق اأمواله يف �سبيل اهلل، 
ويتعب��د يف اأف�سل م��كان واأقد�س م��كان عند اهلل 
م��ا بني الرك��ن واملقام، ثم يقت��ل مظلوماً.. عمله 
كله م��ا ُيْرَفُع اإلى اهلل منه مثقال ذرة حتى يظهر 

املحبة لأولياء اهلل والعداوة لأعداء اهلل. 

ه��ذا حدي��ث خط��ري، الق��راآن ي�سه��د ل��ه فيما 
يتعلق بخطورة امل��والة واملعاداة؛ ولهذا قال 
َها اَلِّذي��َن اآَمُنوْا َل َتَتِّخُذوْا  اهلل يف الق��راآن: }َيا اأَُيّ
اَرى اأَْوِلَياء َبْع�ُسُهْم اأَْوِلَياء َبْع�ٍس  اْلَيُهوَد َوالَنّ�سَ
��ُه ِمْنُهْم{)املائ��دة51(  نُك��ْم َفاإَِنّ َوَم��ن َيَتَوَلُّه��م ِمّ
َها اَلِّذيَن  األي�س اهلل هنا يخاط��ب موؤمنني؟ }َيا اأَُيّ
نُك��ْم{ منك��م  اآَمُن��وْا{؟ ق��ال: }َوَم��ن َيَتَوَلُّه��م ِمّ
��ُه ِمْنُه��ْم{ ي�سب��ح حكم��ه  اأيه��ا املوؤمن��ون }َفاإَِنّ
حكمهم، فيكون هو ي�سل��ي وهو يهودي، ي�سبح 
وهو يه��ودي، ي�سوم وهو يه��ودي، يزكي وهو 

يهودي.. وهكذا.. اإلى اآخر العبارات. 
خطرية هذه جدًا، يقول: )ومن يتولهم منكم( 
منكم اأيه��ا املوؤمنون، من ي�سمله��م ا�سم الإميان 
فاإنه منهم، حكمه حكمهم، وم�سريه م�سريهم. 

الت��ويل، الإم��ام علي ل��ه كلم��ة يف املو�سوع: 

))اإمن��ا يجمع النا���س الر�سا وال�سخ��ط، واإمنا 
عق��ر ناق��ة ثم��ود واح��د فعمه��م اهلل بالعقوب��ة 
جميعاً(( ب�سب��ب اأن واحًدا عق��ر الناقة ميثلهم 
وهم را�سني بعمله وم�سوبني لعمله فاأ�سبحوا 
جميع��اً م�ستحقني للعقوب��ة، اأي�س��اً يقول عليه 
ال�س��الم: ))الرا�س��ي بعم��ل ق��وم كالداخل فيه 
معه��م، وعل��ى كل داخ��ل يف باط��ل اإثم��ان: اإثم 

العمل به، واإثم الر�سا به((. 
اأث��ر املوالة واملع��اداة، امل��والة واملعاداة 
لي�ست فق��ط اأن الإن�سان يح��ب لأخيه كما يحب 
لنف�سه ]حالة نف�سية فق��ط[  من داخل، ويكره 
له مثلما يكره لنف�س��ه. املوالة معناها: املعية، 
ت�سع��ر باأنك يف ه��ذا اجلانب توؤيد ه��ذا اجلانب 
متج��ه اإلى هذا اجلانب، هذه هي املوالة �سواء 
كان��ت موالة لأولياء اهلل اأو موالة لأعداء اهلل، 

امل��والة معناه��ا: املعي��ة، املعي��ة يف املوق��ف، 
املعي��ة يف ال��راأي، املعي��ة يف التوج��ه، املعية يف 

النظرة، هذه هي املوالة.
امل��والة هي حالة نف�سية واملعاداة هي حالة 
نف�سي��ة، لكنه��ا تتح��ول اإل��ى مواق��ف وتنعك�س 
ب�س��كل مواق��ف، وتعت��رب يف ح��د ذاته��ا مهيئ��ة 
لهذا ال�سخ�س وله��ذا ال�سخ�س ولهذا ال�سخ�س 
وملجامي��ع م��ن النا���س، م��ن ه��م عل��ى وت��رية 
واحدة يف املوالة ُتهيئ هذه الأر�سية، اأر�سية 
ه، واأعمال اجلهة التي هم  �ساحلة لنت�سار َتَوُجّ

يوالونها �سواء كانت جهة حمقة اأو مبطلة.

املواالة واملعاداة للسيد حسني 
بدر الدين احلوثي

اإنه��ا نعم��ة عظيم��ة علين��ا، نعم��ة عظيم��ة علين��ا اأن نكون 
نح��ن ال�سيعة من اخت�سينا، وم��ن اخت�سنا اهلل بهذه العقيدة 
ال�سحيح��ة، املن�سجمة مع كتاب اهلل، وم��ع ر�سوله )�سلوات 
اهلل علي��ه وعل��ى اآل��ه(، اأن نك��ون نحن م��ن نحيي ذك��رى هذا 
الي��وم، م��ن نحيي ذك��رى الولية، م��ن نن�س��ر اهلل - كما قلت 
اَر  �سابق��اً - اإن اهلل يق��ول: }َي��ا اأُيها اَلِّذْي��َن اآَمُنْوا ُكوُن��وا اأَن�سَ

ِ{)ال�سف14(. اهلَلّ
اإن م��ن ل يعلن��ون م��ا اأعلنه الر�س��ول يف هذا الي��وم هم من 
ُمون اهلل يف حكمته، ويف عدله، ويف رحمته، هم من ي�سيفون  َي�سِ

النق�س اإلى اهلل.
كي��ف يج��وز على اهلل �سبحان��ه وتعالى، ال��ذي �سمى نف�سه 
باحلكي��م، العليم، العدل، الذي �سمى نف�سه بالرحمن الرحيم، 
اأن ياأت��ي لينظم �سوؤون كل اأ�سرة، لينظم حتى املواريث، ثم ل 

ينظم �ساأن الأمة، ويرتك الأمة دون اأن ينظم اأمرها!.

ه��ل يج��وز على اهلل؟ ه��ذا ل يجوز على اهلل، لك��ن الآخرين 
ج��وزوه عل��ى اهلل، وملا جوزوا عل��ى اهلل اأن يك��ون اأهمل �ساأن 
الأم��ة راأينا ع�سرات اخللفاء، والروؤ�ساء، والزعماء الذين هم 
بعي��دون ع��ن الإ�سالم يتقاف��زون على حك��م امل�سلمني، وعلى 

اأكتاف امل�سلمني جياًل بعد جيل.
ه��ل يج��وز عل��ى اهلل اأن يهم��ل اأمر الأم��ة؛ ليف�س��ح املجال 
لأولئ��ك الذين ل يدين��ون بدينه، ول يخ�سون��ه، ول يخ�سون 
اليوم الآخر، هل يجوز على اهلل اأن يرتك �ساأن الأمة؟ ل يجوز.
فنحن عندما جنتمع يف يوم الغدير، نحن نقول: اإن الإ�سالم 
دي��ن ودولة، ومن اهلل جاء الإ�س��الم هكذا: نظام �سامل للحياة 
كله��ا، ل ميكن اأن يغفل جانباً م��ن جوانبها، ول اأن يف�سح ول 
قي��د اأمنلة لل�سال��ني وامل�سلني، والظامل��ني، اأن يتحكموا على 

رقاب الأمة.
اإن��ه دي��ن اهلل احلكي��م، ال��ذي نزله احلكي��م، عل��ى ر�سوله 

احلكي��م، دين عظيم، م��ن اإله عظيم، نزل عل��ى ر�سول عظيم؛ 
لين�س��اأ اأمة عظيمة، ل جم��ال فيها له��وؤلء ال�سعاف، ل جمال 

فيها لهوؤلء الأقزام، الذين وجدناهم اأقزاماً اأمام اليهود.
األي���س خزياً علينا نحن امل�سلم��ني اأن نرى زعماءنا، وهم ما 
يقارب اخلم�سني زعيماً كلهم يقفون راكعني مطاأطئ روؤو�سهم 
اأم��ام اليهود؟ هل هذا هو الإ�س��الم؟ ل يجوز اأن يكون هذا من 
الإ�س��الم، ول عالقة له��ذا املوقف بالإ�س��الم، ول �سرعية لهذه 

النوعية اأبدًا يف الإ�سالم.
فنحن عندما نتحدث يف يوم الغدير بنعمة اهلل علينا، عندما 
نتحدث يف يوم الغدير عن اأمر الولية، عن ولية الإمام علي، 
اإن��ه يف املقدمة ن�س��ر هلل، ثم ن�سر لر�سول��ه )�سلوات اهلل عليه 

وعلى اآله(....
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ملاذا يحتفل املسلمون 
بيوم الغدير؟

نح��ن نحتفل يف كل �سنة بيوم الغدي��ر، وهي عادة جرينا 
عليه��ا، و�سار عليها اأ�سالفنا جياًل بع��د جيل؛ لأهمية اإحياء 
ه��ذه املنا�سب��ة، اأوًل: اأنه��ا ن�س��ر هلل تعالى، وثاني��اً: ن�سر 
لر�سول��ه، ودفاع عن مق��ام ر�سوله )�سلوات اهلل عليه وعلى 

اآله(، وثالثاً: ن�سر لالإمام علي )عليه ال�سالم(.
اإن يوم الغدير الذي جمع فيه الر�سول )�سلوات اهلل عليه 
وعل��ى اآل��ه( اأكرث من مائ��ة األف من احلج��اج، و�سعد فوق 
اأقت��اب الإبل؛ لريف��ع يده ويد علي؛ ليق��ول للجميع: ))من 
كنت موله فهذا علي موله(( بعد خطبة طويلة، يقرر فيها 

الأمة على اأنه قد اأكمل البالغ لها. 
فع��ل ذل��ك يف مث��ل ه��ذا الي��وم، بع��د اأن نزلت تل��ك الآية 
�ُسوُل َبِلّْغ َم��ا اأُنِزَل اإَِلْيَك ِمن  َها الَرّ بلهجته��ا ال�ساخن��ة: }َيا اأَُيّ
ا�ِس  ُمَك ِمَن الَنّ ْ َتْفَعْل َفَما َبَلّْغَت ِر�َساَلَتُه َواهلّلُ َيْع�سِ َك َواإِن مَلّ ِبّ َرّ

اإَِنّ اهلّلَ َل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن{)املائدة6٧(.
فنح��ن عندما نحيي ه��ذه الذكرى؛ لأن هناك - وكما قلنا 
اأك��رث من م��رة - وكل م��ن يراقب الأحداث منك��م، وكل من 
يراق��ب ما يعمله حت��ى من ي�سمون اأنف�سه��م دعاة لالإ�سالم، 
ه��ل يتحدث��ون ع��ن ه��ذه احلادث��ة؟ م��ا اأك��رث اجلامع��ات 
الإ�سالمي��ة، م��ا اأك��رث املراك��ز الإ�سالمي��ة، ما اأك��رث الدعاة 
بذقونهم الطويلة، وثيابهم الق�سرية، ما اأكرث من يتحدثون 
با�س��م الإ�سالم، وخدم��ة ال�سنة!. ه��ل �سمعتموهم مرة من 

املرات يتحدثون عن يوم الغدير؟ ل.
اإن ي��وم الغدي��ر هم ي�سه��دون باأن��ه حادثة ل �س��ك فيها، 
ق�سي��ة متواترة، ق�سية م�سَلّم��ة، ل اأحد ي�سك من امل�سلمني 
باأنها حدثت، ويف اأن الر�سول )�سلوات اهلل عليه وعلى اآله( 
ق��ال يف ذلك الي��وم على م��راأى وم�سمع من احلج��اج الذين 
حج��وا مع��ه يف تل��ك ال�سن��ة: ))من كن��ت موله فه��ذا علي 
موله اللهم واِل من واله وعاد من عاداه وان�سر من ن�سره 

واخذل من خذله((.
دع��اة �سن��ة ر�س��ول اهلل! األي���س ه��ذا م��ن ال�سن��ة؟ م��ن 
يت�سدق��ون دائماً باأنهم اأن�سار لل�سن��ة، ودعاة لل�سنة، نقول 
��ان، يرتب��ط بهم��ا م�س��ري الأمة،  له��م: هن��اك حديث��ان مهَمّ
م�ستقب��ل الأمة، ل تتحدث��ون عنهما، وهما م��ن الأحاديث، 
ال�سحيح��ة، املتوات��رة، الت��ي ل �س��ك فيه��ا، يف مراجعك��م 
احلديثي��ة، ل تتحدث��ون عنها! ونحن نراك��م تتحدثون عن 

اأحاديث �سعيفة وباطلة، تتحدثون عنها كثريًا.
ه��ل هذا ه��و اأ�سلوب م��ن ي�سم��ون اأنف�سهم اأه��ل ال�سنة؟ 
اأو اأن�س��ارًا لل�سن��ة؟ ل، اإن اأن�سار ال�سن��ة هم من ين�سرون 
ر�س��ول اهلل )�سلوات اهلل عليه وعلى اآله(، ويقفون مواقفه، 
ويعمل��ون على اأن ميتد بالغه يف الأم��ة جياًل بعد جيل، كما 
نحن يف هذا اليوم باإذن اهلل ومب�سيئة اهلل نقول اأننا نبلغ عن 

ر�سول اهلل )�سلوات اهلل عليه وعلى اآله(.
كلن��ا جميع��اً، وكل واحد منكم يح�سر ه��ذا املقام اإنه بال 
�س��ك، ومب�سيئ��ة اهلل يك��ون مبلغاً عن ر�س��ول اهلل ما بلغه يف 
ي��وم الغدير، ويدخل �سمن دعوة ر�س��ول اهلل )�سلوات اهلل 
علي��ه وعلى اآله( عندما قال يف عل��ي: ))اللهم واِل من واله 

وعاد من عاداه وان�سر من ن�سره واخذل من خذله((. 
اإنن��ا نتولى علياً، ونعادي من ع��ادى علياً، ونن�سر علياً، 
ونخ��ذل من خذل علياً. األي�ست ه��ذه عقيدتنا؟ وما نعمله يف 
ه��ذا اليوم ه��و اإعالن لذلك؛ لندخل �سم��ن دعوة ر�سول اهلل 

)�سلوات اهلل عليه وعلى اآله(.

أمر الوالية للسيد حسني بدرالدين احلوثي



الموقف أم�ام األمر اإللهي عند المحبين هلل هو التس�ليم, هو 
الطاعة, ه�و االنقياد, هو التنفيذ ب�كل رغبة وبدون تردد, 

ْقَت  وبكل اش�تياق, }َونَاَدْيَن�اُه أَْن َيا إِْبَراِهي�ُم َقْد َصَدّ
ْؤَي�ا إِنَّا َكَذلَِك نَْج�ِزي اْلُمْحِس�ِنيَن إَِنّ َهَذا لَُهَو  الُرّ

اْلَبلَاء اْلُمِبيُن َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم{
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
احلم��د هلل رب العاملني و�سلى اهلل و�سل��م على حممد واله 
الطاهري��ن وبعد فه��ذه و�سيتي اخطها ال��ى والدي واخواين 
وبقية ا�سرتي كما هي اي�سا لإخوتي املجاهدين يف �سبيل اهلل

اجلزء الول من الو�سية لأهله وذويه :
فلوالدي واخواين وبقية ا�سرتي اقول عليكم اول ان ت�سكروا اهلل 
ال��ذي وفقنا جميعا للجهاد يف �سبيله واخت��ار من ا�سرتنا �سهداء يف 
�سبيله ، فهذه نعمة كبرية ومنة عظيمة منه �سبحانه وتعالى نقول 
جميعا امامه��ا )) احلمد هلل الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لول ان 
هدان��ا اهلل (( ونقول كما علمن��ا اهلل )) رب اوزعني ان ا�سكر نعمتك 
الت��ي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل �ساحلا تر�ساه وادخلني 

برحمتك يف عبادك ال�ساحلني (( 
واعلم��وا احبتي ان �سمان ا�ستمرار النعم ودوامها هو ال�سكر هلل 
�سك��را كما يريد �سبحان��ه من عباده ، ال�سكر العمل��ي .. وان اهم ما 
يربه��ن به العبد لربه عل��ى �سدق �سكره له هو التحرك على ا�سا�س 
توجيهات��ه واوامره �سبحانه وتعالى ، لذلك او�سيكم وكلي امل ان 
تقبلوا و�سيتي وان توا�سلوا بكل جد واجتهاد ال�سري احلثيث على 
خ��ط اهلل و�سراطه امل�ستقيم املتمثل يف م�سريتن��ا القراآنية املباركة 

التي تو�سل من �سار عليها الى ر�سوان اهلل وجنته 
او�سيك��م بالت�سب��ع بثقاف��ة القران ه��دى اهلل املتمث��ل يف درو�س 
وحما�س��رات ال�سيد ح�س��ني بدرالدين وال�سي��د عبدامللك بدرالدين 

ر�سوان اهلل عليهم 
او�سيك��م ان تربوا اولدي على هذه الثقافة وعلى تربية القران 
الك��رمي فهم م�سئوليتكم من بعدي وامانة اودعها يف اعناقكم .. فاهلل 
اهلل يف اولدي �سهي��د وره��ان وبي��ان علموهم ح��ب اهلل ور�سول اهلل 
�سل��ى اهلل عليه واله واع��الم الهدى من ال حمم��د وثقفوهم بثقافة 

القران وربوهم برتبية القران
مع�سيت��ه  واجتن��اب  طاعت��ه  والت��زام  اهلل  بتق��وى  او�سيك��م 
وبال�س��الة وايتاء ال��زكاة وبالإنفاق يف �سبي��ل اهلل و�سلة الرحام 

وح�س��ن اخللق والتعامل احل�سن مع كل ال�ساحلني واحلفاظ على 
مب��داأ الولي��ة هلل ولر�سوله ولالإم��ام علي ولكل اع��الم الهدى من ال 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه وعلى اله و�سلم 
كما او�سيكم ان ت�سددوا ديني والذي �ساأكتبه يف نهاية و�سيتي 

او�سيك��م ان تطلبوا يل امل�ساحمة من كل اف��راد ا�سرتنا واقاربنا 
وارحامنا وا�سدقائي ومن كل النا�س الذي نعرفهم 

او�سيك��م ان جتعلوا من يوم ا�ست�سهادي يوم عر�س وعيد وفرح 
اأكرموا فيه امل�ساكني والفقراء بقدر ما ت�ستطيعون ، فلطاملا ق�سرنا 

بحقهم ايام حياتنا الولى 
اولدي �سهي��د وره��ان وبيان : او�سيك��م بال�سري على هذا اخلط 
ال��ذي �س��رت علي��ه وموا�سل��ة امل�س��وار حت��ى ي��اأذن اهلل بلقائنا يف 
م�ستق��ر رحمته ان �س��اء اهلل ، ولتكن حياتكم حافلة بالبذل والعطاء 

يف �سبي��ل اهلل ، واهتم��وا بق��راءة املالزم والتثق��ف بثقافة القران 
الك��رمي وليك��ن هدفك��م ال��ذي تن�سدونه ه��و ر�سى اهلل 

�سبحانه 
لطامل��ا كن��ت احلم بحج بي��ت اهلل احلرام حتى 
اين كن��ت اذا راأي��ت مك��ة يف التلفزي��ون ابكي من 
ال�س��وق ،اذا ي�سر اهلل عليكم ومتكنتم ان حتجوا 
يل فهذا خ��ري ما اآمله منكم ول��ن ي�سيع عند اهلل 

�سبحانه وتعالى 
او�سي ان تخرجوا مبلغ من املال ل�سبيل اهلل 

على بيتي اذا متكنتم
الث��اين م��ن الو�سي��ة ) م��ا  اجل��زء 

يخ�س املجاهدين ( :
ان  عليك��م  املجاهدي��ن  اخوت��ي 

ت�سك��روا اهلل الذي وفقك��م للجهاد 
يف �سبيله واعلموا اخواين ان 

املجاهد يف �سبيل اهلل عندما 
ر�سوان  يك��ون  يتح��رك 

اهلل وجنت��ه وما وعد 
به اوليائه يف الدنيا 

والخ��رة ن�س��ب عينه واله��دف الذي ي�سع��ى له وهذا ه��و ال�سمو 
النف�س��ي فاحذروا اخواين كل احلذر م��ن النحطاط وال�سعي وراء 
اهداف �سغرية وحق��رية مقابل ما اأعده اهلل ل ولياءه والبتالءات 

قائمة 
واعلموا اخوتي املجاهدي��ن ان ما ي�سمن �سالمة الهدف وال�سري 
يف الطري��ق ال�سحي��ح ه��و املال�سق��ة الدائم��ة له��دى اهلل �سبحان��ه 
وق��راءة املالزم با�ستمرار فاحذروا التق�س��ري يف قراءتها واحذروا 
من التعامل معها بربودة فان هدى اهلل يعترب اكرب نعمة من اهلل بها 
علينا فليكن التعامل مع هذه النعمة تعامل من يقدرها حق قدرها 

او�سيك��م ال�ستم��رار يف قراءته��ا الق��راءة الفاعل��ة والتطبي��ق 
مل�سامينها واللتزام بها �سلوكا وعمال 

او�سيكم ان ت�سكروا اهلل عل��ى نعمة التمكني وا�ستغالله يف اقامة 
احل��ق والع��دل واماتت الباط��ل والظلم ف��ذاك نهج مولنا 
المام علي الذي قال عندما اآلت اليه اخلالفة ) واهلل 
ان خالفتكم ل ت�سوى �سراك نعلي هذا ال ان اقيم 

حقا او اميت باطال ( 
واحذروا من التغري مع التمكني )) فما عند 

اهلل خري وابقى ((
ل تن�سوا التذكر ملا كنا فيه من ال�ست�سعاف 
فهذا امر اهلل لنا جميعا حيث قال )) واذكروا 
اذ انت��م قليل م�ست�سعف��ون يف الر�س ...الخ 
(( وليكن تذكرنا وفق اآلية عمل كما وجه ال�سيد 
عبدامللك ر�سوان اهلل عليه ، كما او�سيكم باأولد 

ال�سهداء وا�سرهم فهم امانة يف اعناقكم 
واهلل اهلل يف القران ل تق�سروا يف قراءته 

واهلل اهلل يف امل�ست�سعف��ني وامل�ساكني 
واملحرومني ل تن�سوهم 

اخ��وة  يف  اهلل  واهلل 
فل�سط��ني  يف  لن��ا 
ق  ا لع��ر ا و
بق��اع  وكل 

الر���س يقتلون ويظلمون ، حث��وا اخلطى ووا�سلوا امل�سري فهم يف 
انتظاركم 

اهلل اهلل يف امل�سج��د الق�س��ى فتحري��ره بانتظاركم ف��ال ي�سغلنكم 
�سيء عنه 

او�سيك��م ان ل تغرتوا بكرثتكم وبقوتكم وكونوا دائما ملتجئني 
ال��ى اهلل وم�ستعين��ني ب��ه ومتوكل��ني علي��ه فه��و وح��ده نا�سرك��م 

وموؤيدكم ومعينكم 
اهلل اهلل يف الثواب��ت وال�س���س مل�سريتن��ا القراآني��ة ل تخل��وا به��ا 
واعلم��وا ان ال�سمانة لعدم الخالل بها ما قاله ر�سول اهلل �سلى اهلل 
علي��ه وعل��ى اله و�سل��م ) اين تارك فيكم مااإن مت�سكت��م به لن تظلوا 
من بعدي ابدا كتاب اهلل وعرتتي اهل بيتي ان اللطيف اخلبري نباأين 

انهما لن يفرتقا حتى يرد علي احلو�س ( �سدق ر�سول اهلل 
كم��ا او�س��ي اخوت��ي املجاهدي��ن باللت��زام والنتظ��ام فدينن��ا 
ارق��ى نظام عرفت��ه الب�سرية وابعد ما يكون ع��ن الع�سوائية وهذه 
م�سئولية اهلل حملن��ا اإياها حيث قال �سبحانه )) يااأيها الذين امنوا 
كون��وا قوام��ني بالق�س��ط �سه��داء هلل (( �س��دق اهلل العظي��م فلتقدم 
�سه��ادة اهلل على عظم��ة دينه اأن��ه ق�سط وعدل ونظ��ام راقيا وخري 
ورحم��ة وقيم ومبادئ واخالق وقوة وعزة وغريها من القيم التي 

ير�سمها ديننا العظيم 
امل��ي كبري فيكم كما هو ام��ل كل �سهيد ان توا�سلوا امل�سوار بكل 

التزام وثبات وتفان و�سدق مع اهلل 
كم��ا املي وطلبي دعائك��م يل بان اكون مع اولياء اهلل وانبيائه )) 
ول حت�س��ن الذي��ن قتلوا يف �سبي��ل اهلل امواتا بل احي��اء عند ربهم 
يرزق��ون ، فرح��ني مب��ا اآتاه��م اهلل من ف�سل��ه وي�ستب�س��رون بالذي 
مل يلحق��وا به��م م��ن خلفه��م ال خ��وف عليه��م ول ه��م يحزن��ون ، 
ي�ستب�س��رون بنعمة من اهلل وف�سل وان اهلل ل ي�سيع اجر املح�سنني 
(( �س��دق اهلل العظيم ،)) رج��ال �سدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم 
م��ن ق�س��ى نحبه ومنهم من ينتظ��ر وما بدلوا تبدي��ال (( �سدق اهلل 

العظيم 
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اخوكم ح�سن عبداهلل حنني اجلرادي )ابو�سهيد(

وص���ي���ة ال��ش��ه��ي��د ح��س��ن ع��ب��دال��ل��ه اجل�����رادي

نظ��رُت اإل��ى كف��ي الأمي��ن، فراأيُت في��ه اآثار 
النعم��ة، فقد امت��الأ باللح��م وال�سح��م، تاأملته 
جي��ًدا، وجدته ين�سح حيوي��ة ون�ساط بعَد اأن 
اأكل��ُت ب��ِه يف العيد كل م��ا لَذّ وط��اب، وبعَد اأن 
�سافح��ت به املئ��ات اإن مل يُك��ن الآلف يف اأول 

اأياِم العيد..
وفيما حَلّق��ُت بب�سري �سريًع��ا؛ على �سا�سة 
التلف��از، ف��اإذا بخ��رٍب عاج��ل، يتح��دُث عن بث 

م�ساهٍد جديدة ملعركة حريان بعد قليل..
ت�سم��رُت يف مكاين، وما ه��ي اإل حلظات وياأِت 

ْد.. البُثّ امل�َسَدّ
حتت �سم�ٍس حارقة، ُت�سارُع حرارتها ن�سائم 
البح��ر املتدفق��ة؛ يظه��ر ب�سع��ة اأ�سب��ال، وقد 
اأرخوا اأذرعتهم القوية، يف ال�سحراء املمتدة؛ 
لكي تتوغل اآليات ومدرعات املرتزقة، وبالفعل 
�سريه��ا  ووا�سل��ت  الآلي��ات،  اطماأن��ت  فق��د 
املدرع��ات، وفوقه��ا عبي��د الغ��زاة مي�سط��ون 
باأعينه��م اخلائف��ة كل ال�سح��راء املمت��دة، فال 
يروَن فيها عوًج��ا ول اأمتا، ول يظهُر لُهم عدو، 

ول تلوُح لهم مواجهة؛
ويف حلظٍة فا�سلة؛ ُتعلُن القب�سات احلديدية 
انتهاء ال�ست��دراج، وب��دء النق�سا�س، وتبداأ 
الأك��ف القوي��ة بت�سدي��د طلقاته��ا املوؤيدة، من 
اأماك��ن متفرق��ة متباع��دة، وتتلق��ى املدرع��ات 
ال�س��اردة، �سيوًل من الر�سا���س التي انهمرت 
فجاأة، وتلحق القاذفات وال�سواريخ امل�سددة، 
ي�ساه��دون  وه��م  الغ��زاة،  جم��ع  فيت�ست��ت 

مدرعاته��م حت��رتق مب��ن فيه��ا الواح��دة تل��و 
الأخرى.. 

تقرر ع��دد من الآليات الفرار، لكن ال�سحراء 
مك�سوف��ة، ومل يُع��د هناك من مبن��ى قريب، اأو 
مزرع��ٍة وارف��ة، ويلوُح اأمامهم هي��كٌل خر�ساين 
ملحط��ٍة قيد الإن�ساء، فيجمع��ون ما تبقى منهم 
حول��ه، لكن��ه يعج��ُز ع��ن اإيوائه��م، ويعت��ذر 
ع��ن حمايته��م، ويك�سفه��م اأكرث مم��ا يخفيهم.. 
والقذائ��ف  الطائ��رة،  ال�سواري��خ  وتلتح��ق 
العابرة، بالهاربني املرتزق��ة؛ لُتحيل جتمعهم 
املدرع اإلى هياكٍل حمرتقة، وجتعل من اأج�ساد 

املاأجورين، ناًرا ووقوًدا ملتهبة...
الدره��ِم  جن��ود  م��ن  املحظوظ��ون  ويف��ُرّ 
والري��ال، تارك��ني خلفه��م مدرع��اٍت جدي��دة، 

واأطقًما مدرعة؛ 
ثم يق��رتُب الأ�سب��اُل الأبطال، وبي��ِد اأحدهم 
كرتوًن��ا قد اأ�سعل��ه بالولعة ورم��اه اإلى داخل 
املدرعِة اجلدي��دة، لتحرتَق الن��ريان بجوفها، 

وهو يقول "بحقهم الكراتني"..
وفيم��ا تتناثر اأ�س��الء املدرع��ات والأطقم يف 
كل م��كان، يقُف ب�سعٌة م��ن املجاهدين وخلفهم 
احلرائ��ق الكب��رية، وي��ردد اأحده��م بحما�س، 

ورباطة جاأ�س، قائاًل:
"واهلل مهم��ا زحفوا ب��كل قواتهم، لن يهزوا 

فينا �سعرة"
ويثن��ي اآخر بثق��ٍة كبرية، وعزمي��ٍة جبارة، 

مرددا قول احلق �سبحانه:

ويخزه��م  باأيديك��م  اهلل  يعذبه��م  "قاتلوه��م 
وين�سركم عليهم وي�سف �سدور قوم موؤمنني"

وتعظيًم��ا  وحم��ًدا  �سك��ًرا  البقي��ة  وي�سج��ُد 
واإجالل هلل...

جل�سُت حيث اأقف...
لأتاِبع امل�ساِهد احلَيّة، والبطولت الربانية، 
ووجدت �سع��ر راأ�س��ي الق�سري يق��ُف منده�ًسا 
مل�سهٍد اإمياين اآخر؛ في��ه من ال�سجاعة وال�سرب 

والب�سالة والت�سديد والتاأييد ما اهلل به عليم؛
وق��د دارت اأحداث��ه يف البي�س��اء، يف جب��ال 

ناطع الوعرة؛
كان الدواع���س بالع�س��رات يف راأ���س اجلب��ل 
حم�سن��ني وم�سيطرين ، وبني اأيديهم اأحدث ما 
جلبه ال�سعودي والإماراتي من م�سانع اأمريكا 

من قنا�سات وقاذفات وقنابل ونواظري..
لكَنّ الأ�س��ود قرروا الهج��وم، واأ�سروا على 

الفرتا�س..
كانت املخاطرة خطرية، والطريق اإلى القمِة 
خط��رة، لكن الإرادة اأقوى، والعزمية اأ�سلب، 
والإميان اأكرب، واآيات اهلل على األ�سنتهم ترتدد، 
ويف اآذانه��م �سوت نب��ي اهلل حممد، يخربهم اأن 

الإميان ميان، ويف دمهم يجري 
باأ���س الك��رار، ويف اأعينهم ب�س��ُر احل�سنني، 
والعق��ُل مليء بب�س��ريُة زي��د، وباأيديهم �سيُف 

الأ�سرت..
كان��وا قَلّ��ة، والع��دد اأقل م��ن اخلم�سة؛ لكن 

القلَة من�سورة..

 �سع��دوا كنموٍر.. كاأ�س��وٍد مفرت�سة، ويدي 
مت�س��ُك �سدري، كي ل يخرَج قلبي من �سدة ما 

�ساهدت..
اق��رتَب الأول من خمباأ اأعداء اهلل املرتزقة، 
با�سره��م بر�سا���سٍ يف الراأ�س، م��ن منطقٍة ل 
يف�سلها مرٌت واحد، بل حتى �سرب واحد، كانت 
فوه��ات الر�سا���س، تالم���س راأ���س كلي��ب بني 

داع�س...
ه��رب املرتزقة، تركوا ر�سا�س��ات حمايتهم، 
وكل عتاٍد حملوه، هربوا.. لكَنّ ر�سا�َس رجال 
الأر���س، و�سه��ام حم��اة العر���س؛ تالحقهم، 
ترديه��م.. الواح��َد تل��و الآخ��ر، يف م�سه��د مل 
يح��دث حت��ى يف الأف��الم، مل ُي��روى حت��ى يف 

اأوراق خيالت ال�سعراء..
وبطُل الإعالم احلربي يالحقهم؛

ُر اإق��دام الأُ�سد املن�س��ورة، ويالحق  ي�س��ِوّ
اأقدام الفئران املذعورة، كاد البطُل من الفرحِة 
يبك��ي، وهو ي�ساه��د اآيات اهلل تتجل��ى يف اأبهى 
�س��ورة، ويهلل ويكرب يف اإخال���س، وهو يرى 

امل�سهد اأكرُب من اأن تنقله عد�سات الإعالم..
ونظ��رُت اإل��ى كف��ي ثاني��ًة، وراأي��ُت الف��رق 

كبري.. 
وكب��رٌي ج��ًدا، ب��ني الك��ف احلبل��ى بده��ون 

الأر�س، وبني اأكف عباد الرحمن..
وعزائ��ي اأن َبني على ال��درب، واأنا اإن كنُت 
بعي��ًدا فالقل��ب اإليه��م يهف��و، ودع��اء امل�سل��ُم 

للموؤمن اإميان..
اأك��رُب م��ن كل الأو�س��اف  واهلل لق��د كان��وا 

املروية، 
كان��وا �سوًرا حي��ة، لكثري من �س��ور القراآن 

املن�سية...

كتب/د/مصباح الهمدانيمش����������اِهد العي�����������������������������د!

بحرية اجليش 
واللجان الشعبية  

تنفذ عملية خاصة 
داخل العمق البحري 

السعوي
واللج��ان  باجلي���س  البحري��ة  الق��وات  نف��ذت 
ال�سعبي��ة، اأم���س اخلمي�س، عملي��ة خا�سة داخل 

العمق البحري ال�سعوي.
واأك��د م�س��در يف القوات البحرية اأن��ه مت تنفيذ 
عملية خا�سة داخل العم��ق البحري ال�سعوي مت 
خاللها ا�ستهداف هدف ع�سك��ري ب�سالح منا�سب، 

موؤكدا اأن العملية اأ�سابت هدفها الع�سكري.
وكانت الق��وات البحرية نفذت، ي��وم ال�23 من 
يولي��و املن�س��رم، عملي��ة هجومي��ة عل��ى مواقع 
مترك��ز ق��وات الغ��زو والحت��الل يف مين��اء املخا 
وفج��رت خم��ازن العتاد احلربي وغ��رف عمليات 
الع��دو و�سق��وط ع�س��رات القتل��ى واجلرح��ى يف 

�سفوف الغزاة بينهم قيادات كبرية.


