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السيد القائد عبدامللك بدر الدين احلوثي مبناسبة الهجرة النبوية الشريفة  و ذكـــــــــــــــــــــرى ثورة 21 سبتمبر:

مــــــــــــــهــــــــــــــرجــــــــــــــان مـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــونـــــــــــي مبـــــــــــنـــــــــــاســـــــــــبـــــــــــة الــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــد الــــــــــــــثــــــــــــــالــــــــــــــث لــــــــــــــــــثــــــــــــــــــورة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ21 مــــــــــــــــــن ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر

 <  أنا في هذا البلد أعيش إحساس اليمني، 
هوية اإلنسان اليمني األصيل، الذي يأبى 

العبودية لغير الله سبحانه وتعالى.

<  التحرك الثوري في 2014م  لبى مطالب 
جميع اليمنيني وأعاد االعتبار للشعب اليمني

<  الهجرة تعني التضحية والصبر والسعي الدؤوب 
واجلاد في حتمل املسؤولية إلقامة دين الله وبناء 
الكيان اإلسالمي العظيم

<  بالهجرة النبوية كان ميالد أمة، وتأسس كيانها 
اإلسالمي واستأنفت البشرية مسيرة جديدة.

شــــــعب يأبــــــى اإلذالل والهوان 

مـــــخـــــطـــــط الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد األمـــــــريـــــــكـــــــي يــــنــــكــــســــر فــــــــي جــــــيــــــزان 
وقــــــــــاهــــــــــر الــــــبــــــالــــــيــــــســــــتــــــي يـــــســـــتـــــقـــــبـــــل حــــــــشــــــــود االرتــــــــــــــــــــزاق 
بــــــــــــاجلــــــــــــوف وعــــــــمــــــــلــــــــيــــــــات تــــــطــــــهــــــيــــــر نــــــــوعــــــــيــــــــة فــــــــــــي حلــــج 

<  العمالء واخلونة سلموا العديد 
من اجلزر لإلمارات وألمريكا تبني 

عليها قواعد عسكرية وسرقة 
اخليرات الغازية

بالهجرة النبوية كان ميالد أمة.. وثورة 21 سبتمبر أعادت االعتبار للشعب اليمني

<  العدو على وشك البداية في 
هجمة تصعيدية جديدة، ونحن 
معنيون ألن نتصدى لهم بكل قوة
)والله يعصمك من الناس(
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ميادي��ن  ك��رى  ال�سبع��ن  مي��دان  �ساح��ة  �سه��دت 
العا�سم��ة �سنع��اء، �سب��اح ي��وم اخلمي���س، م�س��رة 
جماهرية كرى اإحي��اء للذكرى الثالثة لثورة احلادي 

والع�سرين من �سبتمر.
ورفع��ت يف امل�س��رة الت��ي م���أت �ساح��ة ال�سبع��ن 
وال�س��وارع املحيط��ة بها اأع���م اجلمهوري��ة اليمني��ة، 
والفت��ات و�سع��ارات املنا�سب��ة، و�سور قائ��د ثورة 21 
�سبتم��ر ال�سيد عب��د امللك ب��در الدين احلوث��ي و�سور 

ال�سهداء، وهتفوا ب�سعارات احلرية.
واألق��ى رئي���س املجل���س ال�سيا�س��ي االأعل��ى االأ�ستاذ 
�سال��ح ال�سم��اد كلم��ة �سكر فيه��ا �سعب احلكم��ة اأحفاد 
الفاحت��ن االأوائل فقد اأثب��ت اأنهم عند ح�سن ظن ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.
واأك��د اأن ثورة ال� 21 �سبتمر اأ�سقطت رموز العمالة 
وفتحت املج��ال لقرار ال�سعب اليمن��ي امل�ستقل، م�سرا 
اإل��ى اأن��ه كان قبل ث��ورة 21 �سبتمر مئ��ات من اجلي�س 

االأمريكي.
وهن��اأ ال�سعب اليمن��ي بذكرى الهج��رة النبوية التي 
اأت��ت هذا الع��ام واليمن ي�سه��د عدوان��ا اأمريكيا وتنفذه 
ال�سعودية واالإمارات، م�سرا اإلى اأن النظام ال�سعودي 

ي�ستغل احلرم املكي ل�سن العدوان على اليمن.
واألق��ى رئي���س اللجن��ة الثورية حممد عل��ي احلوثي 
كلم��ة نقل فيها �س���م قائد الثورة ال�سي��د عبد امللك بدر 
الدي��ن احلوث��ي وتقدي��ره ل�سم��ود ال�سع��ب اليمن��ي، 
م�سرا اإلى اأن موقف ال�سعب اليوم يف ال�سبعن ي�ساوي 
ثب��ات املجاهدي��ن يف اجلبهات..واأك��د يف الكلمة على اأن 
الث��وار جمهوري��ون، م�س��را اإل��ى �سرورة رف��ع اأع�م 
اجلمهوري��ة يف كل م��كان، واأن الث��ورة م�ستم��رة واأن 

الث��ورة �ستنت�سر..واألق��ى رئي�س ال��وزراء عبد العزيز 
بن حبتور كلمة هناأ فيها جماهر ال�سعب اليمني باأعياد 
الثورة املباركة، موؤكدا اأن احلكومة معنية برعاية اأ�سر 

ال�سهداء واملنا�سلن.
وخاطب العامل باأن االأحرار هم من ي�سنعون الثورة 
ولي�س اأولئك القابعن يف الريا�س اأو اأي عا�سمة اأخرى، 
واأن ال�س���م �سيتم بالتخاطب مع �سنعاء ولي�س مع اأي 

عا�سمة اأخرى.
واأ�سار اإلى اأن هناك احت�ل مبا�سر الأجزاء من اليمن 
يف املحافظ��ات اجلنوبي��ة من قب��ل الع��دوان ال�سعودي 
االأمريكي، ويت��م التنكيل باأبناء اليمن هناك، موؤكدا اأننا 
لن نتنازل ع��ن حترير كامل اأر�سنا..واألقى مفتي الديار 
اليمنية الع�م��ة �سم�س الدين �سرف الدي��ن  كلمة اأ�سار 
فيه اأن قوى اال�ستكبار العاملي ا�ستبدلت العم�ء بعم�ء 
اآخري��ن عقب الث��ورات العربي��ة، واأن ق��وى اال�ستكبار 

ف�سل��ت اأمام اإرادة ال�سعب، وقد برز �سعبنا اأمام اأمريكا 
بكله، واأن ثورة 21 �سبتمر �سرورية يف ظل ما تعر�س 

له ال�سعب اليمني من ظلم وف�ساد وا�ستبداد.
ودعا ال�سعب اليم��ن اإلى املزيد من اللحمة والوحدة 
الوطني��ة، وحماي��ة اجلبه��ة الداخلي��ة مب��ا يع��زز م��ن 
ال�سمود يف وجه العدوان ودعى حكومة االإنقاذ مكافحة 
الف�س��اد، الأن ذل��ك م��ن االأخ��ذ باالأ�سب��اب وم��ن عوامل 

الن�سر.
االأح��زاب  كلم��ة  القه��ايل  جماه��د  الل��واء  واألق��ى 
والتنظيم��ات ال�سيا�سي��ة، واأك��د اأن ث��ورة21 ج�س��دت 
اأح���م وطموح��ات ال�سعب اليم��ن، واأنها الث��ورة التي 
تاري��خ  يف  اجلرائ��م  اأب�س��ع  �سخرته��ا  عل��ى  حتطم��ت 
االإن�ساني��ة، واحلرب االأهلية واملناطقية التي اأعدت لها 

قوى ال�سر والظ�م.
واأك��د اأن �سعبنا ال يعرف اال�ست�س�م مهما كانت قوة 

املعتدي��ن وامل�ستكري��ن، واأن رج��ال اجلي���س واللجان 
ال�سعبي��ة يخط��ون كرام��ة ال�سع��ب اليمن��ي، ويقهرون 
الغ��زاة واملرتزق��ة والقاعدة، داعيا اإل��ى رفد اجلبهات 
ومزي��د م��ن التما�س��ك الداخلي..ودع��ا اإل��ى م�ساحل��ة 
وطني��ة ال ت�ستثني اأحدا، كما دع��ا االأمم املتحدة حتمل 
م�سوؤولياته��ا واإيق��اف الع��دوان ورفع احل�س��ار وفتح 
املط��ارات والعدول عن نق��ل البنك، م�سرا اإلى اأنه على 
اخل��ارج ال�سغط لف��ك احل�سار ورف��ع احلظر اجلوي، 

وت�سكيل جلنة م�ستقلة للتحقيق يف جرائم العدوان.
و�س��دد على اأنه ال حوار اإال بع��د وقف العدوان وفك 
احل�س��ار، موؤكدا على اأننا من��د اأيدينا ل�س�م ال ينتق�س 

من �سيادتنا الوطنية.
واألق��ت وزي��رة الدول��ة ر�سية عب��داهلل كلم��ة املراأة 
اليمن��ي اأك��دت فيها اأن ث��روة 21 ج��ددت االأمل لل�سعب 
اليمن��ي ليع��ود له��ذا ال�سع��ب مكانت��ه املرموق��ة ب��ن 

ال�سعوب.
واأ�سارت اإلى اأن قوى الهيمنة ال�سهيونية عمدت عر 
اأدواته��ا ملواجه الث��ورة واإخمادها لك��ن اإرادة ال�سعب 
كان��ت اأك��ر، واأن امل��راأة والطفل مل يكون��وا مبناأى عن 
جرائ��م العدوان ومل يك�سرها ذلك ع��ن ال�سمود والدفع 

بالرجال للجبهات.
واأك��دت اأن��ه بقائ��د مثل ال�سي��د عبد امللك ب��در الدين 

احلوثي يرفع ال�سعب اليمني راأ�سه.
واأ�س��ارت اإل��ى اأن ث��ورة 21 �سبتم��ر حافظ��ت على 
ال�سي��ادة واأع��ادت لل�سع��ب اأم��� يف التغي��ر احلقيقي، 
واأك��دت اأن امل��راأة اليمني مل تكن امل��راأة والطفل مبناأى 
ع��ن اإجرام العدوان، ومل يك�سرها ذل��ك عن دفع االأبناء 

للجبهات.
واألق��ى القي��ادي يف ح��زب الر�س��اد ال�سلف��ي الع�مة 
حمم��د طاه��ر اأنع��م كلم��ة اأ�س��ار اأن��ه يف املا�س��ي كان 
اال�ستعم��ار اأجنبي��ا �سرفا، وبع��د اأن ث��ارت ال�سعوب، 
ابتكر الغ��رب االأنظمة العميل��ة، واأن النظام ال�سعودي 

هو اأحد اأدوات اال�ستعمار.
واأ�سار اإل��ى اأن ال�سعودية ظلت مهيمنة على ال�سعب 
اليمنية لعق��ود واأنها كانت م�سيطرة على كل �سيئ فيه، 
واأن ال�سعب اليمني اأ�سق��ط الهيمنة ال�سعودية يف ثورة 

21 �سبتمر.
ن��وع  ب��دون طي��ار  و�سارك��ت يف االحتف��ال طائ��رة 
"قا�س��ف 1" مينية ال�سن��ع، و�سهدت �ساحة ال�سبعن 
عر�سا ع�سكريا رمزيا لوح��دات اجلي�س اليمني وجلانه 
ال�سعبي��ة، كم��ا قام فتي��ة امل�سرة بو�س��ع الفتات على 
الن�سب التذكاري للجندي املجهول، واختتمت امل�سرة 

بال�س�م اجلمهوري.

ميدان السبعني بالعاصمة صنعاء يشهد احتفااًل مليونيًا مبناسبة العيد الثالث لثورة الـ 21 سبتمبر

انطلق��ت م�س��اء اخلمي���س من مي��دان ال�سبعن 
يف  متنوع��ة  قافل��ة  اأك��ر  �سنع��اء  بالعا�سم��ة 
تاري��خ اليمن لدع��م املرابطن يف جبه��ات ال�سرف 

والبطولة.
حتت��وي قافل��ة �سبتم��ر الكرى، الت��ي قدمتها 
حمافظ��ات  خمتل��ف  م��ن  قدم��ت  الت��ي  القبائ��ل 
اجلمهوري��ة للم�ساركة يف االحتف��ال بالعيد الثالث 
لث��ورة 21 �سبتم��ر مب�ساهم��ة ع��دد م��ن التج��ار 
، عل��ى م��واد غذائي��ة وفواك��ه وموا�س��ي وم��واد 

متوينية وطبية.
كم��ا ت�سمن��ت القافل��ة ال�سبتمري��ة ع�س��رات 
الت��ي  الناري��ة  الدراج��ات  ومئ��ات  ال�سي��ارات 
واللج��ان  اجلي���س  اأبط��ال  اإم��داد  يف  ت�ستخ��دم 

ال�سعبية يف اجلبهات.
وق��د تزاحم املواطن��ون �سب��اح اخلمي�س على 
م��ن الناق���ت للم�سارك��ة يف اإحياء العي��د الثالث 

لثورة احلادي والع�سرين من �سبتمر.
وجنحت خمتل��ف املحافظ��ات يف ت�سجيل اأكر 
ح�سور له��ا يف ميدان ال�سبع��ن يف �سنعاء فكانت 
جميعه��ا عل��ى م�ست��وى رفي��ع م��ن اإدراك اأهمي��ة 
امل�ساركة والتاأكيد على اأن االحتفال نقطة انط�ق 
اأخرى لتعزيز اجلبهات بالقوة الب�سري والقوافل 
املالي��ة، وكل ه��ذا يف ر�سال��ة تلبي��ة لن��داء ال�سيد 

القائد عبدامللك بدرالدين احلوثي.
وكما �سجل النجاح الكب��ر للح�سور ال�سعبي، 
يج��در ت�سجي��ل النج��اح االأمن��ي ال��ذي ف��اق كل 
التوقع��ات و�سج��ل ح�س��ورا اإيجابي��ا يف ت�سهي��ل 
حرك��ة املواكب عر عنه ال�سي��وف الوافدين اإلى 
�سنعاء باالرتياح وال�سكر لكل اجلهود املبذولة يف 

�سبيل اإجناح هذا اليوم املجيد.

انـــطـــالق أكـــبـــر قــافــلــة فـــي تـــاريـــخ الــيــمــن مـــن مـــيـــدان الــســبــعــني لـــدعـــم اجلــبــهــات

شعب يأبى اإلذالل والهوان 
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اأكد رئي�س املجل�س ال�سيا�س��ي االأعلى االأ�ستاذ 
�سال��ح ال�سماد يوم اخلمي�س، اأن ال�سعب اليمني 
يق��ف م��ع ال�سع��ب ال�سع��ودي لإ�سق��اط نظام��ه 

الرجعي املتخلف.
وق��ال الرئي���س ال�سم��اد يف كلم��ة األقاها خ�ل 
االحتف��ال بالذكرى ال���21 من �سبتم��ر يف ميدان 
ال�سبعن بالعا�سمة �سنعاء: "نوجه الدعوة اإلى 
ال�سع��ب ال�سع��ودي اأنه مهما ط��ال �سكوتكم كلما 
كان��ت كلفة رفع اال�ستبداد عنك��م اأكر والفر�سة 
�سانح��ة االأن لتحرركم و�سيقف معك��م كل اأحرار 

العامل ويف مقدمتها ال�سعب اليمني".
واأ�ساف "نح��ن معكم واإلى جانبك��م و�سنوفر 
بيئة اآمنة ل��كل االأحرار من املعار�سة ال�سعودية 
اآمن��ة  ب��كل حف��اوة وتوف��ر بيئ��ة  ون�ستقبلك��م 
و�سامنة لتحرككم لإ�سقاط ه��ذا النظام املتخلف 

الرجعي".
النظ��ام  مقدمت��ه  ويف  الع��دوان  دول  وخاط��ب 
ال�سع��ودي واالإماراتي " اأن عدوانكم مهما كان حجمه 
ومهم��ا كرث داعم��وه، ومهما طال اجرتاح��ه يف �سعبنا 
فلن يثنينا عن امل�سي يف م�سروعنا التحرري، وعليكم 
اأن تدرك��وا اأنك��م من �سيخ�سر يف نهاي��ة املطاف واأنكم 

من �ستخ�سرون والدور قادم عليكم.

الرئيس الصماد: يخاطب املجتمع الدولي:
ون��وه الرئي���س ال�سماد بال��دور االإيجاب��ي بالدور 
االإيجابي لدول ال� "بريك�س"، معرا عن اأمله اأن ي�سل 

اإلى ال�سغط لوقف العدوان واحل�سار.
كم��ا خاط��ب االأم��م املتح��دة بقول��ه "نق��ول ل�أمم 
املتحدة اإننا دولة م�ستقلة، وال�سعب اليمني يتعر�س 
لع��دوان ظامل للع��ام الثالث عل��ى الت��وايل، وارتكبت 

بح��ق ال�سع��ب اليمن��ي اأب�س��ع اجلرائ��م �سق��ط فيه��ا 
ع�س��رات االآالف م��ن ال�سه��داء واجلرح��ى، وجت��اوز 
الو�سع الإن�ساين كل اخلطوط احلمراء جراء العدوان 

واحل�سار.
واأ�س��اف اأن عل��ى االأم��م املتحدة اإيق��اف العدوان 
واحل�س��ار وحما�سب��ة جمرمي��ه وتعوي���س ال�سع��ب 
اليمن��ي عن كل ما حلق به من اأ�سرار معنوي ونف�سي 

ومادي وب�سري.
 موؤك��دا اأن كل العناوين التي رفعاها العدوان على 
اليم��ن هي عناوي��ن زائفة، و�سرعية ه��ادي املزعومة 
ه��ي �سع��ار زائف و�سع��ه النظ��ام ال�سع��ودي لترير 
عدوان��ه، فه��ادي ال ميث��ل �سرعي��ة اليم��ن، و�سرعيته 
انته��ت بانتهاء فرتته يف ع��ام 2014وانتهت حن قدم 
ا�ستقالت��ه، و�سقط��ت ح��ن قب��ل اأن يكون مطي��ة ل�سن 

احلرب على �سعبه.
كم��ا دعا االأم��م املتح��دة اإلى اإيق��اف كل اخلطوات 

التع�سفي��ة التي اأقدم عليها الع��دوان ومنها نقل البنك 
املركزي اإلى عدن، واإغ�ق مطار �سنعاء.

وطالب املجتمع ال��دويل بوقف دول العدوان وعلى 
راأ�سه��ا ال�سعودية واالإمارات من نهب ثروات ال�سعب 
اليمن��ي والت��ي اأقدم��ت موؤخ��را عل��ى ت�سدي��ر النفط 
والغاز عر موانئ بلح��اف وموانئ اأخرى، يف الوقت 
التي يع��اين ال�سعب اليمني من احل�س��ول على اأب�سط 

مقومات احلياة.
وجدد الرئي�س ال�سماد على اأن اجلمهورية اليمنية 
مع ال�س���م الع��ادل وال�سامل، ومل ن��رتدد يف الدخول 
م��ع اأي تفاهم��ات والتعاطي مع اأي مب��ادرات تف�سي 
اإل��ى وقف العدوان واحل�س��ار واجللو�س على طاولة 

احلوار امل�سرف.

الصماد: ثورة 21 أسقطت نظام العمالة والتبعية
واأك��د اأن ث��ورة ال���21 م��ن �سبتمر اأ�سقط��ت نظام 

العمال��ة والتبعي��ة والف�ساد والتخل��ف وفتحت الباب 
النعتاق القرار ال�سيا�سي اليمني من مرحلة الو�ساية 
والهيمن��ة اخلارجي��ة التي ظل��ت تكبل �سعبن��ا بقيود 
الفق��ر والتخلف والقم��ع والو�ساي��ة للخارج..واأ�سار 
اإلى اأن الأع��داء �سعوا لتمكني تنظيم القاعدة لإ�سقاط 
ثورة ال�21 من �سبتمر ولكنهم ف�سلوا، واأ�سار اإلى اأن 
خم�سة اأ�سهر من عمر الثورة �سهدت موؤامرات خطرة 
ل�إجهاز على الثورة، واأنه يف ال�سهر ال�ساد�س من عمر 
الث��ورة د�س��ن االأمري��كان وال�سعودي��ة عدوانهم على 

اليمن.
وحت��دث عن الظ��روف الت��ي �سبقت ث��ورة 21 من 
�سبتمر، م�سرا اإلى اأن املارنز االأمريكي كان متواجدا 
باملئات يف خمتل��ف املع�سكرات واملواق��ع ويتحكمون 
باالأجه��زة االأمني��ة، وه��م م��ن يدي��رون الو�سع عر 

ال�سفارات االأجنبية.
واأ�س��اف "كانوا هم املتحكمن يف كل �سوؤون الب�د، 
من فر�س اجل��رع، وقمع احلري��ات وفر�س امل�ساريع 
اأقالي��م  اإل��ى  وتق�سيمه��ا  الب���د  لتفكي��ك  التمزيقي��ة 
متناحرة، بعد اأن اأ�سرفوا على متزيق اجلي�س واالأمن 
وتفكي��ك منظوم��ة الدف��اع اجل��وي، وا�ستهدافها عر 
االغتياالت وتعطيلها وكل هذه اخلطوات كانت تهيئة 

ل�إجهاز على الب�د واحت�له.
واأ�سار اإلى اأن االأمريكين وعر اأدواتهم ال�سعودية 
واالأم��ارات د�سنوا يف 26 مار�س 2015 د�سنوا مرحلة 

االإجهاز على ال�سعب وثورته بعدوانهم وح�سارهم،
 واأك��د عل��ى توج��ه ال�سعودي��ة يف االإجه��از عل��ى 
الثورة والتحرر يف اليمن، فمن "حاولت االإجهاز على 
ث��ورة ال�ساد�س والع�سرين من �سبتمر عام 1962 هو 

من حاول اإجها�س 22 من مايو".
كم��ا اأكد عل��ى اأن ثورة ال���21 م��ن �سبتمر جاءت 

لتنت�سر ولن تنك�سر، واأ�ساد باجلي�س اليمني واللجان 
ال�سعبية واالأمن يف ت�سديهم للعدوان.

الرئيس يؤكد على متانة اجلبهة الداخلية:
وق��ال الرئي�س ال�سم��اد "نوؤكد ل�سعبن��ا على متانة 
اجلبهة الداخلية وف�سل رهانات االأعداء على تفكيكها 
ومتزيقه��ا، ونوؤك��د عل��ى اأهمي��ة االبتع��اد عم��ا يعكر 
�سف��و ال�سكينة الداخلية، مب��ا يف ذلك تر�سيد اخلطاب 

االإع�مي مبا يعزز ال�سمود.
االإداري  اإ�س���ح  يف  امل�س��ي  عل��ى  واأك��د 
ي�سم��ن  مب��ا  االخت���الت  واالقت�سادي وت�سحي��ح 
الو�سول لتوفر احلد االأدنى من اخلدمات والرواتب 
يف الو�س��ع الراهن، واأن االأولوي��ة لتعزير ال�سمود يف 

اجلبهات والو�سع االأمني.
وج��دد تاأكي��ده على اح��رام احلق��وق واحلريات، 
ال  ومب��ا  متيي��ز  دون  �سيانته��ا  عل��ى  العم��ل  داعي��ا 
يتج��اوز القانون، وجدد الدع��وة للق�ساء بالعفوا عن 
بع���س ال�سحفين، ووجه باالإف��راج على اآخرين بعد 

التفاهمات الوطنية االأخرة.
و�سدد عل��ى اأن من يعم��ل خلدمة الع��دوان �سينال 
العق��اب وفق��ا للقان��ون والد�ست��ور، مهيبا باجلمي��ع 

االلتزام مبا يعزز اجلبهة الداخلية.
واأ�س��ار اإل��ى اأن النظ��ام ال�سع��ودي ي�ستغل احلرم 
املك��ي ل�س��ن العدوان عل��ى اليمن، موؤكدا اإل��ى اأننا  يف 
ذكرى الهجرة النبوية نعاهد ر�سول اهلل على موا�سلة 

الثورة القراآنية.
ويف خت��ام الكلم��ة تق��دم الرئي���س ال�سم��اد بال�سكر 
لل�سع��ب اليمن��ي عل��ى ح�س��وره امل�سرف، كم��ا تقدم 

بال�سكر لرجال القبائل على مدد القوافل.

الرئيس الصماد: نقف مع الشعب السعودي إلسقاط نظامه الرجعي املتخلف

ه��دد م��ن امل�سا�س به��ذه الثورة 
وح��ذر م��ن التفك��ر يف الني��ل منها 
ون�س��ح اهله��ا باال�ستم��رار وق��ال 
نح��ن اح��رار وال نقب��ل ان نك��ون 
عبيدًا ثم اعلن عن املرحلة القادمة 
والت��ي ق��ال �ستك��ون مرحل��ة قوية 
وتع�سف بالعدوان ورفدها باأن�ساء 
اهلل وق��ال نح��ن ن��درك انه��م عل��ى 
اعتاب مرحلة ت�سعيد �سدنا و�سد 
بلدنا ولك��ن عليه��م ان يدركوا اننا 

على امت اال�ستعداد ..
النبوي��ة  الهج��رة  ع��ن  حت��دث 
واعتره��ا  واهميته��ا  وعظمته��ا 
مي�د االأمة ومنعطف تاريخي مهم 
يف حياته��ا ومل ين�س��ى ان يتح��دث 
ع��ن القبيلت��ان اليمانيت��ان االأو�س 
واخلزرج ودورهم��ا الكبر يف رفع 
راي��ة اال�س���م واك��د ان ال�سع��ب 

اليمن��ي هو امت��داد لتل��ك القبيلتنا 
وهو يواجه طواغيت االأر�س ...

تط��رق ب�س��كل كبر ال��ى ق�سايا 
م��ن  واال�س�مي��ة  العربي��ة  االأم��ة 
الع��راق مرورًا بفل�سط��ن و�سوريا 
ولبن��ان وال�س��ودان وليبي��ا وحتى 
ال�سعودي��ة ون�س��ح اجلمي��ع وبن 
وو�سح ا�سباب ما نحن فيه ثم ذكر 
الع���ج واحل��ل واملخ��رج وال��ذي 
اكد انه بالتح��رك واجلهاد والعمل 

والنهوظ بامل�سوؤولية ..
ث��م ك�س��ف ال�سيد عن �س��يء من 
ذاك��رة ث��ورة ال���21 م��ن �سبتمر 
حي��ث قال ان اع��داء اليمن واعداء 
الثورة قاموا بتهديده اثناء الثورة 
باأن يرتك التحري���س لل�سعب على 
اال�ستم��رار يف ثورته��م وهددوه ان 
ال يظهر ويخاطب النا�س لكنه عليه 

ال�س�م احرجنا وقال �سخرت منهم 
الأنن��ي انتمي الى هذا ال�سعب احلر 

وال�سجاع والثائر..
ح��ذاري  خط��اب  ان  واعتق��د 
ذل��ك  بع��د  كان  ح��ذاري  ح��ذاري 
التهدي��د ول��و ك�سف ال�سي��د للثوار 
انهم ه��ددوه لقام��ت قيام��ة العدو 
وعم�ئ��ه على اي��دي ال�سعب الذي 
يح��ب ال�سي��د القائ��د ويتعل��م منه 
معن��ا ال�سجاع��ة والبطولة والقوة 
واحلري��ة وعلى الرغ��م ان التهديد 
ق��دمي اال انه ا�ستفز ال�سعب اليمني 

ب�سكل كبر ..
حتدث ال�سيد عن تفا�سيل ثورة 
الواح��د والع�سري��ن م��ن �سبتم��ر 
ب�س��كل مل يتح��دث عن��ه م��ن قب��ل 
على امل�ستوى الثوري والتحركات 
الدولي��ة وال�سيا�سية واالقت�سادية 

وع��ن  الت�سعي��د  مراح��ل  وع��ن 
الع�س��ر  ال��دول  �سف��راء  حت��ركات 
بقيادة ال�سفر االأمريكي وقال انهم 
كانوا يناق�سون مع العميل عبد ربه 
كل ق�ساي��ا اليم��ن ويطبقونها على 
ال�سعب مب��ا يتوافق مع �سيا�ساتهم 

واهدافهم ..
وحت��دث ال�سي��د عن اجن��ازات 
الثورة وع��ن ا�ستق�ليتها وقال نها 
اده�ست الع��امل وان ارادة ال�سعب 
اليمني وتعاونه وروحيته الثورية 
جعل��ت الث��ورة تنت�سر ب��دون اي 
كلف��ه وان موؤ�س�س��ات الدولة بقيت 
تعم��ل وان البن��وك مل تنه��ب وان 
املتاج��ر والذه��ب مل تنه��ب وه��ذا 
يعن��ي انها ث��ورة عزي��زه وكرمية 
ووطني��ة وحري�س��ة عل��ى الوطن 

وال�سعب..

ثم ه��دد ال�سي��د الع��دوان الذي 
عل��ى  يق�س��ي  ان  يحال��وا  الي��زال 
الث��ورة وق��ال له��م ه��ذا م�ستحيل 
الأن ه��ذا ال�سع��ب يوؤم��ن باحلري��ة 
او  نواي��ا  اي  ادبيات��ه  يف  ولي���س 
قب��ول بالعبودية ثم تط��رق ب�سكل 
ق��وي وحا�س��م ملرحل��ة الت�سعي��د 
الع�سكري��ة مع الع��دوان وقال بعد 
ان ننتهي من احي��اء ذكرى الثورة 
الت�سعي��د  ند�س��ن مرحل��ة  �س��وف 
التي �سوف تك��ون غر ما ح�سل يف 

ال�سابق ..
ويف نهاي��ة الكلم��ة العظيمة دعا 
ال�سي��د جماه��ر ال�سع��ب اليمن��ي 
ال��ى احل�سور الكب��ر والفاعل الى 
مي��دان ال�سبع��ن ي��وم غ��د الأحياء 
الثورة ب�سكل كب��ر وغر م�سبوق 

ولهذا نقول �سمعنا واطعنا.

ذك��رى  يتزام��ن  اأن  م�سادف��ة  لي���س 
املحمدي��ة  النبوي��ة  الهج��رة  وانط�ق��ة 
اليمني��ة  الث��ورة  وانط�ق��ة  ذك��رى  م��ع 
امل�س��روع  يف  التق��اء  فثم��ة  �سبتم��ر   21
واملنهجي��ة واالأه��داف التغرية التحررية 
ل�إن�سان من العبودي��ة والوثنية وال�سياع 
م��ن الظل��م والطغي��ان والطاغوت..م�س��ار 
االنط�ق��ة التغري��ة واملنهجي��ة القراآني��ة 
الت��ي قاده��ا امل�سطفى حممد �سل��وات اهلل 
علي��ه وال��ه والت��ي ج�سده��ا بالهج��رة الى 
ي��رب وب��داأ ببناء جمتم��ع ا�سالم��ي قراين 
ان�ساين ليكون ن��واة امة تنطلق مب�سروعها 
الق��راآين الى حتري��ر الب�سرية م��ن ال�سياع 
والتي��ه والعبودي��ة لغر اهلل بتل��ك النواة 
وبتل��ك البداية التي كان ان�سارها االن�سار 
القبيلتن اليمنيت��ن االأو�س واخلزج كانت 
التحرري��ة  التغري��ة  انط�ق��ة امل�سطف��ى 

القراآنية للب�سرية جمعاء .
عل��ى غ��رار تل��ك االنط�ق��ة وامل�س��رة 
املحمدي��ة القراآني��ة هي��ئ اهلل لليمنن مرة 

اأخ��رى ملوا�سل��ة امل�سار عل��ى نف�س املنهج 
فكان��ت  القراآني��ة  امل�س��رة  نف���س  وعل��ى 
وم�سرته��ا  مبنهجه��ا  امل�س��رة  انط�ق��ة 
ث��ورة  غ��دت  القراآنية..والت��ي  وقيادته��ا 
م�س��روع  حتم��ل  ميني��ة  قراآني��ة  تغري��ة 
التح��رر ل�م��ة انط�ق��ا من حت��رر ال�سعب 
اليمن��ي وتقدمي��ه كمنطلق ومن��وذج ل�مة 
مت��ام كما ب��داأ الر�سول حمم��د �سلوات اهلل 
علي��ه واأل��ه ببناء من��وذج جمتم��ع املدينة 
املن��ورة الذي كان قوام��ه جمتمع االن�سار 
اليمني��ن.. وهكذا ه��ا هي الث��ورة اليمنية 
القراآني��ة تق��ف م��ن جديد بنف���س امل�سروع 
القراآني��ة يف مواجه��ة  واملنه��ج والقي��ادة 
الظل��م والطاغ��وت والوثني��ة ال�سيطاني��ة 
حتال��ف  الي��ه  تداع��ى  ع��دوان  وتواج��ه 
واالج��رام  وال�س��ر  والطاغ��وت  النف��اق 
ال�س��ر واالج��رام  العامل��ي بقي��ادة ث�ث��ي 
ال�سيطاين ال�سعودي ال�سهيوين المريكي.. 
فلي���س م�سادف��ة اأن حت��ل ذك��رى احلادي 
والع�سرين من �سبتمر بالتزامن مع حلول 

النبوي��ة فكم��ا بالهج��رة  ذك��رى الهج��رة 
النبوي��ة كان مي���د اأم��ة، وتاأ�س���س كيانها 
الب�سري��ة م�س��رة  االإ�س�م��ي وا�ستاأنف��ت 
جدي��دة فان اليم��ن ان �سع��ب االن�سار هم 
اليوم من جديد ي�سلكون نف�س امل�سار بنف�س 
امل�سروع واملنهجية والقيادة القراآنية.. يف 
هذا امل�سار املحم��دي القراآين املتجدد علينا 
اأن نع��ي اأنه حتى االأنبي��اء رغم ما و�سلوا 
الي��ه من كمال اأخ�ق��ي وارتقاء �سلوكي اإال 
اأنه��م واجهوا متاع��ب وم�ساعب و�سروا 
والي��وم اليمني��ن متام��ا كمجتم��ع ي��رثب 
حيث االأو�س واخلزرج قبيلتان ميانيتان..
كان لهم��ا �س��رف االإ�س���م يف حمي��ط عاملي 
طغ��ى علي��ه اجلاهلي��ة والظل��م والظ���م 
و�سمي االأو�س واخلزرج باالأن�سار تعبرا 
ع��ن عمي��ق انتمائه��م ل�إ�س���م ان الث��ورة 
ومنهجه��ا  م�سروعه��ا  يف  الي��وم  اليمني��ة 
وقيادته��ا ت�سل��ك م�سل��ك الهج��رة النبوية 
وحتم��ل م�سروعه��ا ومنهجه��ا فالث��ورة يف 
م�ساره��ا متاما كالهج��رة فتعني الت�سحية 

يف  واجل��اد  ال��دوؤوب  وال�سع��ي  وال�س��ر 
حتم��ل امل�سوؤولي��ة الإقام��ة دي��ن اهلل وبناء 
الكي��ان االإ�س�مي العظي��م ،.واننا وجميع 
امل�سلم��ن املرحل��ة بحاج��ة اإل��ى )توحي��د 
اهلل( كمب��داأ توؤمن به االأم��ة عمليا ملواجهة 
قوى الطاغوت الي��وم االمة تعي�س حروب 
وفن وال ف��كاك منها اإال بالت�س��دي لها بكل 
م�سوؤولية وم�ساكل االأمة هي نتيجة اخت�ل 
يف الوعي وامل�سوؤولية وامل�سروع على مدى 
قرون واالخت���الت الكبرة يف واقع االأمة 

منذ قرون تفاقمت
حتى عظمت و�سحبتها تداعيات ونتائج 
تعاظمت هي االأخ��رى واإن ال�سعب اليمني 
الي��وم  ه��و  الق��راآين  ومنهج��ه  مب�سروع��ه 
يف مقدم��ة الت�س��دي واملواجه��ة ال�سامل��ة 
مل�سروع غرب��ي اأ�سيف اإليه امل��د التكفري 

لإ�سقاط الأمة وال�سيطرة عليها
ويف النتيج��ة اعلم��وا عل��م اليق��ن ان��ه 
اأن  االأر���س  يف  ق��وة  اأي  عل��ى  ي�ستحي��ل 

تخ�سع اأمًة تعبد اهلل وحده

اليوم نقول وبثقة إن األنظمة العربية هى التي ستتهافت 
لتضع يدها فى يد عبد امللك احلوثي وإن غدًا لناظره قريب

إبراهيم سنجاب

بع��د ث�ث��ة اأ�سه��ر من ب��دء احلرب عل��ى اليمن راهن��ا عل��ى م�ستقبلنا وقلن��ا - اليمن 
�سينت�س��ر - وبعد ث�ث �سنوات من دعك اليمن بالقا�سفات والراجمات واالأموال القذرة 
، يظه��ر حمم��د على احلوثى على ظهر دبابة اماراتية فى مي��دان ال�سبعن للم�ساركة فى 
احتف��ال جماه��ري مدنى بذك��رى الثورة . وقلن��ا اإن ه�فيت وبي��ارق ومرتزقة االإع�م 
العرب��ى االنتهازين �سيتكالب��ون على اأبواب �سنعاء بعد انته��اء احلرب ، واليوم نقول 
وبثق��ة اإن االأنظم��ة العربية هى التى �ستتهافت لت�سع يدها فى يد عبد امللك احلوثي واإن 

غدا لناظره لقريب.

إلى اجلبهات ربي يناديني 
 محمد محمد املقالح 

بع��د كلم��ة ال�سيد عبد امللك قائ��د ثورة ال�سع��ب يف 21�سبتمر املجي��دة والذي ح�سم 
بالن�سب��ة يل ام��ور كثرة اهمه��ا رف�س اي حلول تكر���س االحت�ل واالقلم��ة واالنف�سال 
وموا�سل��ة ح��رب التحري��ر الوطن��ي حتى اال�ستق���ل الناج��ز وحترير اليم��ن ومياهها 

وجزرها و�سواحلها من االحت�ل االجنبي مهما كانت الت�سحيات
وعل��ى خلفي��ة ه��ذه الثواب��ت بالن�سب��ة يل ف�سا�س��ارك غ��دا واوالدي �سعبن��ا اليمن��ي 
احتف��االت الذكرى الثالثة لث��ورة 21�سيتمريف ميدان ال�سبعن وبكل فخر واعتزاز دعما 
حل��رب التحرير الوطني �سد الغزو واالحت�ل ال�سعودي االماراتي وحفاظا على وحدة 

و�سيادة اليمن ورف�سا مل�ساريع التجزئة واالقلمة والتق�سيم واالحرتاب الداخلي 
وادان��ة ملفاو�س��ات - اي مفاو�س��ات- للتفري��ط واخليان��ة واحتجاجا عل��ى الف�ساد 

والنهب يف موؤ�س�سات الدولة ودعما للجي�س واللجان يف معركة الكرامة الوطني.

هذه الكلمة عظيمة بعظم املناسبتني.

الهجرة والثورة وقرآنية املشرع واملنهج والقيادة

زي������������������������������������������������������������د ال�������������������������ب�������������������������ع�������������������������وه

م����������������������������ح����������������������������م����������������������������د ف�������������������������اي�������������������������ع
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اإنه��ا ثورة املظلومن �سد الظامل��ن ، وثورة االأحرار 
�س��د الطغيان، ثورة للطبق��ة الكادحة �سد اإمراطورية 

الف�ساد التي كانت ت�سيطر على احلكم منذ عقود .
مل تك��ن ث��ورة 21 م��ن �سبتمر �س��د نظ��ام احلكم اأو 
الد�ست��ور والقانون ، ومل تكن �سد اجلي�س واملوؤ�س�سات 
احلكومي��ة ، ب��ل كانت �س��د جمموع��ات "بروقراطية" 
م��ن ذوي امل�سالح حتكم اليمن وفق توجيهات خارجية 
، جمموع��ات رهن��ت م�س��ر �سع��ب و�سيادت��ه ، حريته 
وكرامت��ه، بي��د اخل��ارج وخ�سو�ساً الوالي��ات املتحدة 

االأمريكية واململكة العربية ال�سعودية .
بع��د ث�ثة اأع��وام على انط���ق الث��ورة ويف الذكرى 
الثالث��ة النت�سارها اأج��رت �سحيفة احلقيق��ة ا�ستط�ع 
م��ع ع��دد م��ن ال�سيا�سي��ن والكت��اب وال�سحفي��ن ع��ن 
الث��ورة ومنجزاتها ودورها يف �سمود ال�سعب اليمني يف 
مواجه��ة العدوان ال�سعودي االأمريكي على اليمن للعام 
الثالث خ�سو�ساً وذلك العدوان اأتى بعد �ستة اأ�سهر من 

انت�سار الثورة .

أجهضت مؤامرة تقسيم 
اليمن إلى سته أقاليم
البداي��ة كان��ت م��ع القي��ادي يف احل��زب 
النا�س��ري وع�س��و الوفد الوطن��ي للحوار 
االأ�ست��اذ حمي��د عا�سم الذي حت��دث قائً� 
" بالن�سب��ة لثورة الواحد والع�سرين من 
�سبتمر فهي تعتر امتدادا لثورة احلادي 

ع�سر من فراير 2011 تلك الثورة ال�سعبية 
الت��ي اجه�ست من قبل اع��داء الثورة ومن 
قبل النظ��ام ال�سعودي الذي انت��ج املبادرة 

اخلليجية التي كان��ت �سببا رئي�سيا يف اجها�س 
تلك الث��ورة ال�سبابية ال�سعبية وحرف م�سارها 

واإيق��اف تنفي��ذ اهدافه��ا وبع��د ا�ست���م 
هادي لل�سلط��ة وت�سكيل حكومة الوفاق 

الوطني منا�سفة بن امل�سرتك و�سركائه 
واملوؤمتر وحلفائه وبدء احلوار الوطني 
ال�سامل الذي ا�ستمر فرتة طويلة واجنز 

املتح��اورون روؤي��ة �سبه كاملة الق�ساي��ا الوطنية وقبل 
االإجن��از اتف��ق املتحاورون عل��ى ت�سكيل هيئ��ه وطنية 
ملتابعة خمرجات احل��وار من كل االطراف اإال اإن هادي 
ق��ام بت�سكي��ل اللجنة وفقا له��واه ولرغب��ات امريكا واآل 
�سع��ود واعرت�س��ت ق��وى �سيا�سي��ة على ذل��ك الت�سكيل 
ولك��ن دون ج��دوى " م�سيف��اً ب��اأن اأن�س��ار اهلل " كان��وا 
م�ستمري��ن يف اعت�سامهم يف �ساح��ة التغير ومل يرفعوا 
اعت�سامه��م منذ انط�ق ث��ورة فراير، وعند االقرتاب 

م��ن اإنهاء احلوار الوطني تفاج��اأ اجلميع مبحاولة 
ه��ادي ومن معه من القوى فر���س تق�سيم اليمن 

اإلى �ستة اقالي��م دون التوافق على ذلك االأمر ، 
وحاول احمد عو�س مب��ارك كاأمن عام ملوؤمتر 

ان  اإلى احل��وار  يذه��ب 
ي  د ه��ا

للتوقيع على الروؤية النهائي��ة ملخرجات موؤمتر احلوار 
قب��ل التوافق عليها وحماول��ة فر�س واقع ميني ال يلبي 
طموحات اأبناء اليمن وال اهداف ثورة فراير، وعندها 
حت��رك ال�سعب اليمن��ي بقيادة اأن�س��ار اهلل وعملوا على 
اإجها���س تل��ك املوؤام��رة الت��ي ت�سته��دف اليم��ن ار�س��ا 
واإن�سان��ا ووحدت��ه وت�ساعد احل��راك ال�سعبي الراف�س 
ل�سيا�س��ات احلكومة وف�سله��ا يف اإدارة الب���د وانت�سار 
الف�س��اد واخت�ل الو�سع االمن��ي واغتيال كثر من 
الك��وادر القيادي��ة مدني��ة وع�سكري��ة وعجزها عن 
االيفاء برناجمه��ا وتعهداتها مما ادى اإلى تزايد 
االأزم��ة االقت�سادي��ة وفر���س ج��رع اقت�سادية 
قاتل��ة وغ��ر مدرو�س��ة االم��ر ال��ذي ادى اإل��ى 

د  حت�س��ا يف ا اجلماه��ر 

العا�سم��ة �سنع��اء ومداخله��ا مطالب��ن باإلغ��اء اجلرع 
فا�ستقال��ت  الفا�سدي��ن،  وحما�سب��ة  احلكوم��ة  واقال��ة 
حكوم��ة االخ حمم��د �س��امل با�سن��دوة ومت احل��وار بن 
املكون��ات ال�سيا�سي��ة وال��ذي اف�سى اإل��ى التوقيع على 
اتف��اق ال�سل��م وال�سراك��ة وت�سكيل حكوم��ة خالد بحاح 
الإدارة الدول��ة، عل��ى ان ت�ستم��ر الق��وى ال�سيا�سي��ة يف 
احل��وار ح��ول الق�ساي��ا املخال��ف ب�ساأنه��ا ومنه��ا �سكل 
الدول��ة ود�ستوره��ا ونظام احلك��م واأثناء ذل��ك ادركت 
الق��وى اخلارجية املعادية للث��ورة واأدواتها يف الداخل 
اأن م�ساريعه��ا وخططه��ا �ستف�س��ل يف حالة و�س��ول اأبنا 
اليمن اإلى اتفاق وطني جامع �سامل، وبادرت تلك القوى 
اإل��ى افتع��ال االزم��ات وحماول��ة تعطيل احل��وار الذي 
او�سك على اال�ستكمال برعاي��ة ممثل االأمن العام ل�أمم 
املتحدة االخ جمال بن عمر ، وبادرت حكومة بحاح اإلى 
تقدمي ا�ستقالتها �سويعات قدم هادي ا�ستقالته كموؤامرة 
الإرب��اك امل�سه��د ال�سيا�س��ي الإيج��اد واق��ع فو�س��وي يف 
ال�ساح��ة اليمنية ينهي اتف��اق ال�سل��م وال�سراكة والذي 
اتت به ثورة احل��ادي والع�سرين من �سبتمر املوقع 
من كل االأط��راف ال�سيا�سية الت��ي نتمنى ان ت�ستمر 
حتى حتقيق اهدافه��ا يف ا�ستق�ل الوطن وقراراته 

و�سيادته وعزته وكرامته .

حررت القرار الوطني 
وأسقطت الوصاية 

وكشف أقنعة اللعبة 
املسماة اإلرهاب

م��ن جانبه حتدث الكات��ب ال�سحفي واملحلل 
ال�سيا�سي علي اأحمد جاجز باأن الثورة يف اليمن 
كان��ت ا�ستحقاقا تاريخيا وكان��ت حتمية اندالعها 
قائم��ة من��ذ ان تعم��ق الوع��ي ال�سعب��ي والنخب��وي 
مبمار�سات النظام وارتهان قراره للخارج وان�سياعه 
كليا ل�أجن��دات االمريكية التي تنفذه��ا عر اياديها ويف 
مقدمته��ا ال�سعودي��ة ، وهو م��ا جعل النظ��ام يدير البلد 

 .. سبتمبـــــــــر   21 ثـــــــــــــــــورة 
علي جاحز : حررت 

القرار الوطني وأسقطت 
الوصاية وكشف أقنعة 

اللعبة املسماة اإلرهاب

حميد عاصم : 
أجهضت مؤامرة 

تقسيم اليمن إلى 
سته أقاليم

احلقيقـــــــــة ـ خــــــــــــــا�ص   

يف احلادي والع�سرين من �سهر اأيلول " �سبتمرب 
" املجيــد العــام 2014 م ، كان ال�ســعب اليمني 
علــى موعــد مع بــزوغ فجــر جديــد ، طاملــا ظل 

اأعوامــا وعقودا ينتظره بفــارغ ال�سرب .. �سباح 
ذلك اليــوم اأعلن الأحرار لل�سعــب اليمني ولكل 
العــامل انت�ســار ثورتــه املباركــة علــى  اأحــرار 
الظلــم وال�سطهــاد ، على الف�ســاد والفا�سدين ، 
علــى العمالة والعمالء ، علــى اخليانة واخلونة 
.. ثــورة احلــادي والع�سريــن مــن �سبتمــرب مل 

تكــن ثــورة حمليــة فح�سب ، بــل تعــدى �سداها 
الإطــار الإقليمي لي�سل للم�ستــوى العاملي ، لأنها 
ثــورة ل�ستعــادة ال�سيــادة والكرامــة والعــزة ، 
ثــورة ل�ستعــادة القــرار اليمنــي مــن ال�سفارات 
الغربيــة وال�سرقيــة ب�ســكل عــام ، والأمريكية 

والربيطانية واخلليجية ب�سكل خا�ص . 
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وتكري���س  وزرع  واالزم��ات  وال�سراع��ات  باحل��روب 
النزعات الطائفية واملناطقية بل والعرقية ..

وبالت��ايل فاإننا حن نق��را ال�سياقات التي انتجت ثورة 
21 �سبتم��ر  2014م �سنجد انها �سياقات �سخط �سعبي 
وا�سع نظم��ت حتركه و�سقلته ثقاف��ة ووعيا وم�سروعا 
قراني��ا ، وبرغم ان النظام ومن ورائه اخلارج حاول ان 
يكبح جماح ذلك التحرك الثوري وي�سيطر عليه يف اوجه 
خ���ل ثورة 11فراير 2011م وذلك عر نزول عتاولته 
لينظم��وا اإلى الثورة ويوجهوها اإلى حيث يريد اخلارج 
.. اال ان ذل��ك مل ينج��ح وه��و ما تبن جلي��ا يف ا�ستمرار 
التح��رك الثوري لي�سل اإل��ى االنفجار ال�سعبي الكبر يف 

21 �سبتمر عام 2014م
وعن ما اأجنزنه ثورة احلادي والع�سرين من �سبتمر 
ق��ال جاحز "من املبكر ان نحاكم ث��ورة 21  �سبتمر من 
حيث االجن��ازات واالخفاقات الأنها مل جت��د مت�سعا من 
الوق��ت لت�سرتخي وتنجز ماهو مطلوب �سعبيا باملنظور 
امل��ادي .. وم��ع ان الث��ورة الت��زال م�ستم��رة وتواج��ه 
موؤام��رات عاملية يف �سبي��ل احليلول��ة دون ان ت�ستقر .. 
اال ان م��ن الظل��م ان ننك��ر م��ا اجنزته الث��ورة وحققته 
ط��وال الث�ث ال�سن��وات املا�سية واي�س��ا طوال الث�ث 

ال�سنوات التي �سبقتها ..
لق��د متكن��ت الث��ورة خ���ل �سن��وات ارها�ساتها منذ 
2012م اإلى 2014م من ا�سقاط اقنعة النظام ومن يقف 
خلف��ه خا�سة فيما يتعل��ق باالإرهاب ومنظومته وتعرت 
امري��كا وال�سعودية بانهما من يزرع ويرعى االرهاب يف 

هيئة مراكز دينية وخ�يا حزبية داخل اليمن .. 
مكافح��ة  يف  الث��ورة  دور  وع��ن  	•  
االإره��اب حت��دث ال�سحف��ي جاحز ب��اأن الث��ورة طهرت 
اليمن من تلك املنظومة االرهابية والتي كان على را�سها 
النظام احلاكم نف�سه وقياداته ال�سيا�سية والع�سكرية .. 
نع��م ا�سقاط تلك املنظوم��ة والو�ساي��ة وحترير القرار 
الوطن��ي وك�س��ف اقنعة اللعب��ة امل�سم��اة االرهاب كان 
اجنازا كبرا ومل ي�ستوعبه اخلارج اط�قا ولذلك ن�سج 
موؤام��رة العدوان .. والتزال الثورة تواجه حربا كونية 

الهدف منها اف�سالها ..

ثورة فكرية وعلمية 
وعسكرية وأخالقية شاملة

الأ�ست��اذ علي ال�سنعاين حتدث عن ل�سحيفة احلقيقة 
ع��ن ثورة 21�سبتمر يف امليزان بعد رحيل عامها الثالث 
قائ��ً� " لن اتط��رق اإلى  املنج��زات العام��ة التي حدثت 
حلظ��ة حدوثها م��ن الق�ساء عل��ى رموز الف�س��اد وقوى 
النف��وذ القبلي��ة والع�سكري��ة واي��ادي الو�ساي��ة  الت��ي 
ا�ستعب��دت ال�سعب لعق��ود ، �ساأتكلم عن اهم االجنازات 

من وجهة نظري ال�سخ�سية ومنها :-
الثورة اأعادت لليمني هيبته املفقودة وعزته امل�سلوبة 

فا�سب��ح اليم��ن واليمني��ون رم��ز الب�سال��ة وال�سجاع��ة 
ومقارعة الطغيان كما كان عر االزمان !!

كما أعادت ثورة21 سبتمبر 
الشموخ اليمني والقوة 
اليمنية إلى الواجهة .

احل��ادي  ث��ورة  دور  وع��ن  	•  
والع�س��رون من �سبتمر يف مواجهة الع��دوان ال�سعودي 
الأمريك��ي عل��ى اليمن ق��ال ال�سنع��اين " اأ�سبحت اليمن 
اأعجوب��ة احلا�س��ر فكي��ف لبلد فق��ر مع��دم �سعيف ان 
يجاب��ه طغيان حتالف كوين وان يلقنه درو�ساً يف العلوم 
الع�سكري��ة مل تدر���س يف اأفخ��ر اجلامعات ، كي��ف للبلد 
املع��دم اأن ي�سبح ق��وة ع�سكرية عم�ق��ة يف اتون حرب 
اهلك��ت ال�سجر واحلج��ر ، كيف ا�ستطاع��ت تلك الثورة 
ان تعيد ال�سموخ اليمن��ي ليعانق عنان ال�سماء ، واالأمر 
االآخ��ر هو قط��ع يد الو�ساي��ة اخلارجية ومن��ع عودتها 

م�ستقب� مهما حاول االعداء وح�سدوا .
واأك��د ال�سنعاين يف ختام كالمه ب��اأن ثورة21 �سبتمر 
ثورة �سامل��ة فكرية وعلمية وع�سكرية واخ�قية فكانت 
ث��ورة تنحن��ي له��ا اجلب��اه رغ��م ان��ف كل م��ن اعرت�س 

طريقها او حاول دفنها يف مهدها .

صنعت جيشًا وطنيًا قويًا 
يحمل عقيدة قتالية صلبة 
كسرت جبروت و غطرسة 

قوى الطغيان العاملية
ب��دوره حت��دث الكات��ب حمم��د ال�ساحل��ي قائ��ً� باأن 
ث��ورة 21 �سبتمر حققت الكثر م��ن االإجنازات داخلياً 
و خارجي��اً ، داخلي��اً ج�سدت املعن��ى احلقيقي للوحدة 
الوطني��ة ووح��دت روؤيته و توجه اأغل��ب اأبناء ال�سعب 
اليمن��ي و حققت نقل��ة نوعية يف وع��ي و توجه ال�سعب 
و اع��ادت ل��ه ثقته يف نف�سه و قدرت��ه على تقرير م�سره 

بدون و�ساية من اأحد .
م�سيف��اً باأن الث��ورة برتت ي��د التدخ���ت اخلارجية 
يف ال�س��اأن اليمن��ي و انتزعت القرار م��ن اروقة و دهاليز 

ال�سفارات اإلى يد ال�سعب .
•	ويف املج��ال الع�سك��ري واالأمن��ي ق��ال ال�ساحل��ي 

ب��اأن الث��ورة حققت اإجن��ازات ع�سكري��ة واأمنية كبرة 
فق��د ا�ستطاع��ت االأجه��زة االأمنية الق�س��اء على جرائم 
التفج��رات و التفخيخ��ات و االغتي��االت الت��ي �سهدتها 
اليم��ن خ���ل املراح��ل املا�سي��ة و كذل��ك الق�س��اء على 
كم��ا   ، القاع��دة  اأهمه��ا  و  االأمريكي��ة  االأدوات  تواج��د 

ا�ستطاعت تكوين وعي اأمني جمتمعي كبر .
�سبتم��ر   21 ث��ورة  ف��اإن  الع�سك��ري  اجلان��ب  اأم��ا 
ا�ستطاع��ت اأن تبن��ي جي�س��ا وطني��ا قويا يحم��ل عقيدة 
قتالي��ة �سلبة ك�سرت ج��روت و غطر�سة قوى الطغيان 
العاملية و م��رغ اأن��ف ال�سناعات الع�سكري��ة االأمريكية 
يف ال��رتاب  و  تطوي��ر دائ��رة الت�سني��ع الع�سكري التي 
اأ�سبح��ت تنت��ج و تطور ا�سلحة نوعي��ة لت�سع اليمن يف 

م�ساف الدول رغم �سحة االإمكانيات .
ال�سعي��د اخلارجي قال  الث��ورة عل��ى  •	وع��ن دور 
ال�ساحل��ي باأنه��ا حققت الكث��ر من االإجن��ازات و منها 
اأنه��ا ك�س��رت حال��ة العزل��ة الت��ي فر�سها العم���ء على 
اليم��ن و ح�س��روا اخل��ارج و الع��امل باأ�س��ره يف اأمريكا 
و م��ن يدور يف فلكه��ا و اأتت الثورة لتحط��م هذا اجلدار 
الف��والذي و بداأت القوى الثوري��ة يف خماطبة  العامل و 

انظمته و �سعوبه.
كم��ا اأنها ف�سح��ت �سعارات و مواثي��ق االأمم املتحدة 
التي طاملا تغنت بها و اأظهرت حقيقتها اأنها لي�ست �سوى 
جمعية م�سرة ملن يدفع اأكرث ، كما غرت قواعد اللعبة 
ال�سيا�سي��ة العاملي��ة و و�سع��ت قواع��د و اأ�س�س جديدة 
اأ�ساب��ت الع��امل بالده�س��ة و تفاجاأ بها كمث��ال على ذلك 
عندما ح�سمت االأمور يف �سنعاء يف 21 �سبتمر 2014 و 
القوى الثورية هي املنت�سرة و امل�سيطرة على امليدان و 
متتل��ك القرار و مع ذلك فتحت املجال لل�سراكة الوطنية 

اأمام اجلميع على ا�سا�س ثوابت وطنية حقيقية.
وقد اأثبت��ت للعامل وللداخل و اخل��ارج مدى ه�سا�سة 
اأمريكا و اإ�سرائيل ومن يدور يف فلكهم ع�سكرياً و �سيا�سياً 
و قدم��ت منوذجا حيا و �ساهدا م��ن الواقع على امكانية 

هزميتهم و التحرر من هيمنتهم و تبعيتهم.

هي الثورة احلامية ألهداف 
ثورتي 26 سبتمبر و14 

أكتوبر 
القيادي يف احلزب االإ�سرتاكي نايف حيدان قال يكفي 
اليمن فخرا اإن ث��ورة 21 �سبتمر �سناعة ومنجز ميني 
�سايف مائة باملائة.. ويكفينا فخرا كيمنين اأي�سا اإن هذه 

الث��ورة اأظه��رت وك�سفت كل واحد عل��ى حقيقته ..فمن 
كان مقنع��ا بقناع مزيف فاإن هذه الثورة ك�سفته واأزالت 

القناع وظهر على حقيقته.
فهناك قادة اأحزاب ي�سارية وقومية كانت ال�سعارات 
الوطني��ة لغته��م وعند م��ا ج��اءت اللحظة الت��ي تطبق 
تل��ك ال�سع��ارات تنكروا له��ا واأ�سبح��وا اأدوات للعمالة 

واالرتزاق..
بطبيع��ة احلال ن�ستطي��ع اأن ن�سمي ثورة 21 �سبتمر 
مبظلة الثورات واحلامية الأهداف كل الثورات ال�سابقة 

واأهمها ثورتي 26 �سبتمر و14 اأكتوبر ...
ال��ذي جع��ل ال�سع��ب اليمن��ي ي�سم��د ه��ذا  وال�س��ر 
ال�سمود االأ�سطوري ويتحمل م�سقات واأتعاب احل�سار 
االقت�س��ادي هو يف عظمة هذه الثورة وهدفها ال�سامي يف 

التحرر من الو�ساية ال�سعودية والتبعية للغرب...
وعن االحتف��ال بالذك��رى الثالثة للثورة ق��ال حيدان 
باأن ال�سعب اليمني مبختلف اإنتماءاته ال�سيا�سية يحتفل 
الي��وم بالذكرى الثالثة له��ذه الثورة يف ظل ح�سار جائر 
وتدم��ر وقت��ل ممنهج من قب��ل الع��دو الوهابي ويوجه 
ر�سال��ة للع��دو وللع��امل وللمرتزق��ة ب��اآن �سع��ب �سابر 
و�سام��د وبعد ث�ث �سنوات من التدم��ر والقتل يحتفل 
بهذه الث��ورة وبهذا الزخم العظيم لن يعجز عن حتقيق 
االنت�س��ار ول��ن ينك�س��ر اأو ي�سمح بع��ودة املا�سي مهما 

كانت الت�سحيات...
الع�سكري قال  الثورة يف املج��ال  اإجنازات  •	وعن��د 
االأ�ست��اذ ناي��ف حي��دان اأن��ه وبع��د ث���ث �سن��وات م��ن 
ه��ذا االإجن��از الث��وري ن�ستطي��ع اأن نق��ول ب��اأن تكال��ب 
الع��امل وتوح���س االإرهاب املتزعم للع��دوان على اليمن 
�سن��ع حتد كبر اأم��ام اليمنين يف االعتم��اد على الذات 
اقت�سادي��ا و�سيا�سي��ا ويف كل املج��االت.. وم��ا حققت��ه 
الق��وة ال�ساروخية من تطور كب��ر يف ا�ستهداف مواقع 
الع��دو وب�سواري��خ متط��ورة حمليا اإال منج��ز يح�سب 
لهذه الثورة، م�سيفاً باأن ما تعلن عنه وحدة ال�سناعات 
احلربي��ة للجي���س واللج��ان ال�سعبي��ة بن وق��ت واآخر 
برفد اجلبهات باأ�سلحة كالقنا�سات وال�سواريخ حملية 
ال�سنع والطائرات ب� طيار  اإال منجز مهم يح�سب اأي�سا 
له��ذه الثورة الت��ي اأراد الع��دو حما�سرتها ب��را وبحرا 
وج��وا ك��ي تعج��ز ع��ن املواجهة بع��د اأن ينف��ذ ال�س�ح 
وتذعن للع��دو وتعلن اال�ست�س���م ' اإال اأن قراءة العدو 
ل�أح��داث وح�سابات��ه كان��ت خاطئ��ة وراأى م��ا مل يكن 

يتوقعه من �سعب وجي�س �سنع املعجزات.
هنيئ��ا لل�سع��ب اليمن��ي به��ذه الذكرى 

العظيم��ة وبه��ذا ال�سم��ود االأ�سط��وري 
وبهذه القيادة الوطنية املحبة لل�سعب 

وللوطن. 

أسقطت حكں الوصاية اخلارجـــية.. وأحبطت مؤامرة التقسيں..   
وأزالت منابع التكفير واإلرهاب.. وأحيت الهوية اليمنية

نايف حيدان :
هي الثورة احلامية 
ألهداف ثورتي 26 

سبتمبر و14 أكتوبر 

محمد الصاحلي : صنعت 
جيشًا وطنيًا قويًا يحمل 

عقيدة قتالية صلبة 
كسرت جبروت و غطرسة 

قوى الطغيان العاملية

علي الصنعاني :  ثورة فكرية وعلمية وعسكرية وأخالقية شاملة
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مينية تقتل
 35 سودانيًا

د.مصباح الهمداني
قب��ل احلكم على الق�سة اقروؤوها اإلى النهاي��ة لتعرفوا احلقيقة ، الق�سة 
غريب��ة لكنها واقعية، ولي�س عيًبا اأن تقف اليمنيات، يف �ساحة املعركة جنًبا 
اإلى جنب، وكتًفا اإلى كتف، بجوار االأ�سبال االأبطال، وقد يعاتبني البع�س، 
لكني ال اأهتم اإال بنقل الواقع كما هو، ولن اأطيل عليكم و�ساأروي لكم الق�سة 

كما هي :
تع��رف �ساب عل��ى مينية يف �سع��دة، وبالفعِل ع�سقها ع�سًق��ا الحدود له، 
م��ع اأنه يو�سف بالعاب��ِد الزاهد، والورع التقي، ومن اأك��رث االأ�سبال حما�ًسا 
للدفاِع عن الوطن، واأكرثهم التزاما بامل�سرة القراآنية، واأ�سدهم حًبا لل�سيد 

القائد...
لكن��ه افتن بها، وتعل��َق بكل تفا�سيله��ا، وذات يوم جاءت��ه التوجيهات، 
َل ركبت��ي اأبيه،  بقط��ع اإجازت��ه، واالنط���ق اإلى اجلبه��ة، فودع اأهل��ه، وقبَّ
وانحن��ى يقبل اأقدام اأمه، وتعج��ب البت�ساماتهم، وع��دم وجِلهم اأو خوِفهم 
ه، فقّلَب نظراته يف وجوههم جميًعا، فاإذا  اأو حزنه��م، فظنَّ اأنهم يعرفون �ِسرَّ

ب�سعاع البهجة يت�أالأ اأكرث، ف�ساألهم:
-اأنا �ساأذهب للجبهة! ملاذا اأنتم من�سرحون؟

فاأجابوه باأ�سوات متداخلة متفقة:
-اأن��ت تذهب للجبهات دائًما، للدفاع عن الوطن، وحتت راية الَعَلْم، واإن 

مل ينطلْق اأمثالَك فمن �سينطلق...
حِم��َد اهلل و�سك��ره، عل��ى اأنهم ال يعرف��ون من اأم��ِرِه �سيًئا، واأقب��َل ُيقبلهم 
ثاني��ة، ثم انطل��ق م�سرعا خ��ارج املنزل، لكن��ه اأبط��اأ اخُلطى،حينما اأ�سبح 
بج��وار املنزل ال��ذي ت�سكنه حبيبت��ه، ودفع الباَب به��دوء، ح�سب املخطط 
املتف��ق علي��ه، فراآها تقف بج��وار اأخواته��ا، تنتظره ب�سم��ت، وت�ستاق اإلى 
املغامرة معه، اأ�سرع اخلطى نحوها، واحت�سنها اإلى �سدره، وخرجا �سويا، 
واأجل�سها بجواره يف �سيارته ال�سا�س، بعد اأن �سمها ثانية اإلى �سدره بقوة، 
َل راأ�سها بحن��ان، وم�أها بنظراٍت رقيق��ة، وهي تغرق يف �سمٍت  وم�س��ح وَقبَّ

وكرياء، بر�ساقتها ال�ساحرة، وتعلم اأنها اأ�سبحت مع�سوقته الوحيدة...
اأغل��َق نوافَذ ال�سيارة، وانطلق ب�سرعة، ي�ساب��ق الريح، وياأمُل اأالَّ ت�سرق 
ال�سم���س، اإال وه��و يف “ِمي��دي”، ومل يكن الطري��ُق ُمرهًقا، الأنه��ا اأن�سته كل 
التع��ب، وكذل��ك كان القراآن واالأنا�سي��ُد ت�سدح طوال الطري��ق، بينما كانت 

غارقة يف �سمت، ويبدو اأنها نامت...
و�س� اإلى ميدي، قبيل الفجر، اأوقف �سيارته بعيًدا عن مرت�سه ال�سغر، 
واملُع��دُّ بعناية وفتح الباب ، واأم�سك بكتفه��ا، يخطوان بهدوء وبطء، يتكئ 
عليها خطوة، وتتكئ عليه خطوة، حتى دخ� “املرت�س”، واأجل�سها بجواره 
بع��د اأن فر�س حتتها، بقايا بطانية ممزقة، واأم�سَك بجهازه الذي رنَّ ب�سوت 

�سفٍر خفيف، لي�سمع قائده يقول: 
-لق��د علمنا بو�سول��ك، ف� داعي ل�ت�سال بنا اأب��ًدا، )والغرانيق( �ستبداأ 
زحفها بعد �ساعة، وعليَك اأن تتكفل باجلهة الي�سرى، مابن ال�سجرتن فقط، 

واترك الباقي علينا، وهذا التوجيه لث�ثة اأيام، ما مل يتجدد..ُعِلْم ..
اأجاب ب�سوِت الواثِق امل�ستب�ِسر: ُعِلْم...

نظَر اإليها، وكاأنه يتعرف عليها من جديد، اأخذها اإليه، وكانت تتمايل بن 
يديه، طائعة خا�سعة، فقال لها:

- بع��د �ساعة اإن مل يكن اأق��ل، �ستبداأ معركتنا مع هوؤالء الغزاة املرتزقة، 
والذي��ن باع��وا اأنف�سهم بثم��ٍن بخ�س، دراه��م مع��دودة، واإن ا�ست�سهدُت ف� 
ت�سلم��ي ج�سدك الطاهر، اإال الأخ��ي املجاهد)...(، وقد ذكرت ذلك يف و�سيتي 
... لكنها �سمتت واكتفت باالرمتاء يف ح�سنه، فهي ال تفهم يف ال�سيا�سة، وال 

امل�سطلحات الغريبة...
بداأت املعركة، وزحف املرتزقة كالبهائِم املتخبطة، يف �سحراٍء ال يعرفون 
م�سرقه��ا من مغربه��ا، وما اإن لعلع��ت اأ�سوت الر�سا�س، حت��ى اتكاأت على 
جنب��ه، ت�سمه بقوة، وهو ي�سدد رميه، ف��� ي�سيبهم اإال يف الراأ�س اأو القلب، 

ومل ي�سمع منها اأنيًنا اأو �سكوى...
ا�ستم��ر زح��ف ال�سودانين ث�ثة اأي��ام متتالية، ثم انك�س��روا بعد ياأ�سهم، 

وولوا هاربن، واإذا ب�سوت قائِد املجموعة من خ�ل اجلهاز يقول: 
-حتركوا لنتفقد املكان.

فينظ��ر اإليه��ا وال�سمت وال�سعادة تكاد ت�سرق منه��ا، في�سمها اإلى �سدره 
وميدده��ا يف مرت�س��ه، وينطل��ق نح��و املجموع��ة والت��ي تتاألف م��ن خم�سة 
اأ�سبال، وق��د حتلقوا حول قائدهم، يعدون اجلثث، فكان العدد االإجمايل هو 

78 جثة �سودانية، منها 35 جثة مابن ال�سجرتن...
ا�ستغ��رب القائد، وبدت احِلرة يف نظ��رات زم�ئه، كيف ا�ستطاع لوحده 
اأن يقت��ل ن�سف العدد تقريًبا، بداأت النظ��رات تر�سُل اأ�سئلة التحقيق بعتاٍب 
خف��ي، وغ��رٍة �سامت��ة، وكل واح��د ي�س��اأُل نف�سه، كي��ف حدَث ه��ذا؟ فكلنا 
جماه��دون م�ستب�سل��ون، ومل نتوق��ف للحظ��ة عن �س��رب الع��دو وتنكيله! 

اأم�سكه القائد بكتفه، وقال:
يب��دو اأن��ك جئتن��ا ه��ذه املرة ب�س��رٍّ جدي��د، ومتى تدرب��َت ه��ذا التدريب 

العجيب، ومل تغب عنا اإال اأياًما قليلة؟
نظ��َر اإليِه��م، لكن��ه ال يج��ُد جواًب��ا، بينما حتل��ق اجلميُع حول��ه، يقولون 

ب�سوٍت واحد:
-البد اأن تخرنا كيَف فعلَت ذلك...

اأجابه��م بعد اأن َوَج��َد اإ�سرارهم يزجمر ب�س��دة، واأعينهم تكاد تخرج من 
حماجرها وقال:

-فعلُت ذلك الأنَّ معي حبيبتي يف املرت�س.
امت�أت اأعينهم بالغ�سب، وت�سارعت خطواتهم نحو املرت�س، يجرونه بن 
اأيديهم كاالأ�سر، فوقفوا على مرت�سه، لي�ساهدوا القنا�سة اليمنية اجلديدة 
�سرم��د مم��دًة �ساكن��ة. اأقبل��وا نحوه��ا يحت�سنونه��ا، ويتاأمل��ون ر�ساقتها، 

ويرفعونها، وكل واحد منهم يقول: 
-من االآن نريد املحلِّي اخلفيف

لكي نبداأ ال�سغل النظيف...

!!

)معالم ثورة 21 سبتمر(
عبود أبو حلوم
اإذا كان��ت الث��ورة الفرن�سية ت�سم��ى اأم الث��ورات االأوربية ومركز 
اإ�سعاع لثورات الع��امل وعرفت وا�ستهرت باقتحامها �سجن البا�ستيل 
وكر الظل��م والقهر واال�ستبداد لل�سعب الفرن�سي والأنها ثورة عظيمة 
تعاظمت عليها املوؤامرات على م�ستوى الداخل واخلارج، ومل ت�ستقر 

الثورة وتاأتي اأكلها اإال بعد عقود من الزمن.
فث��ورة 21 �سبتمر اليمنية �سيثبت التاأريخ اأنها اأم الثورات ومركز 
اإ�سع��اع للثورات العربي��ة يف املنطقة، �سحيح اأن ث��ورة 21 �سبتمر 
ال زال��ت تن�سج تاأريخها ومن املبكر اأن تتح��ول اإلى مادة تاريخية يف 
متن��اول مراكز البحوث والدرا�س��ات التاريخية حتى حتكم عليها اإال 
اأن هن��اك معامل م�سيئة جذب��ت اهتمام الدوائ��ر ال�سيا�سية واملراكز 
البحثي��ة والتاريخي��ة اأن يجعله��ا حت��ت املجه��ر ومراك��ز الر�س��د 
واملتابعة على امل�ستوى الدويل واالإقليمي ورمبا الوطني الإنها وفرت 

عوامل جناحها باالآتي:
1( اإقحامه��ا لوكر التاآمر الدويل واالإقليم��ي )الفرقة االأولى مدرع( 
يف العا�سم��ة �سنعاء واإرغام اأجندة اال�ستعمار وعم�ئه يف اليمن من 

الهروب اإلى خارج الوطن.
2( متكنت االإرادة الثورية القتالية اجلماهرية من اإف�سال وهزمية 
اأك��ر قوة ع�سكرية قمعية مدعومة دولي��اً واإقليماً من االن�سحاب من 

مواجهة الثورة والفرار اإلى اأح�سان اأعداءها.
3( اأ�سب��ح مق��ر الفرقة االأول��ى مدرع بيد ث��وار 21 �سبتمر بعد اأن 
كان��ت هذه الفرق��ة متثل القاعدة الرئي�سية ومرك��زًا لتنفيذ خمططات 
القوى اال�ستعمارية االأمريكية وال�سهيونية ومركزًا لهيمنة و�سطوة 

اأمراء املماليك اأجندة اال�ستعمار يف املنطقة العربية.
4( ك�سف��ت الثورة حجم ال�سيطرة الدولي��ة واالإقليمية على اليمن 
ع��ر اأجندتها العميلة من القوى ال�سيا�سية واالجتماعية وامل�سيخية 

واحلزبية والع�سكرية.
4( متكن��ت الثورة ب�سمودها م��ن ك�سف الدول العربي��ة امل�ستقلة 
�سكً� وامل�ستعم��رة م�سموناً اأمام �سعوبها واإنه��ا دول ه�سة كرتونية 
يف جيو�سه��ا واقت�سادها ووحدتها واأخ�قه��ا وانهزمت جمتمعة اأمام 

ثورة 21 �سبتمر.
من معامل الثورة اأي�سا:

1( ك�سف��ت للعامل اأ�سال��ة ال�سعب اليمني وح�سارت��ه ال�ساربة يف 
عمق التاأريخ.

وال�سي��ادة  واحلري��ة  الهوي��ة  تعن��ي  م��اذا  للع��امل  ك�سف��ت   )2
واال�ستق�ل يف فكر ونف�سية ال�سعب اليمني.

3( اأع��ادت النظر للع��امل بح�سا�سية ال�سعب اليمن��ي �سد الطغيان 
والقه��ر واال�ستب��داد وت�سحيات��ه ع��ر التاأري��خ للر�سال��ة املحمدية 
ولكل الدع��وات االإن�سانية وميولة ملنا�سرة احل��ق والعدل والعي�س 

امل�سرتك ودورة االأ�سيل يف حماية القيم والف�سائل.
4( علم��ت العامل مع��اين الت�سحي��ة يف �سبيل الكرام��ة وال�ستقالل 

وخطت الطريق ل�أجيال العربية واالإ�س�مية ملناه�سة اال�ستكبار.
5( كل ي��وم مي��ر يف ُعم��ر الث��ورة يف مواجهة اال�ستعم��ار تظهر لنا 
معج��زات مب�س��رة برت�سي��خ عوام��ل بن��اء مقوم��ات االأم��ة العربية 

واالإ�س�مية.
وال �س��ك وال ج��دال اأن ث��ورة 21 �سبتمر تواج��ه حتديات خطرة 
الثوري��ة وح��ب  االإرادة  اإن  اإال  الداخ��ل واخل��ارج  م�ست��وى  عل��ى 
الت�سحي��ة ت�س��كل اجل�سور القوي��ة للو�سول اإلى النج��اح خ�سو�ساً 
واأن قيادة الثورة وعلى راأ�سها علم من اأع�م الهدى جتلت حكمته يف 
م�سار الثورة من بدايتها حتى تاأريخنا هذا، وما ب�سائره يف ال�سناعة 
الع�سكري��ة واهتمام��ه الزائ��د يف مواجه��ة العدوان اإ�ساف��ة اإلى بناء 
مقوم��ات اال�ستق�ل اإال دليل اأن قيادة الثورة متلك م�سروعاً عظيم يف 

نهو�س االأمة بوالية ربانية ورعاية اإالهيه.

�سبتم��ر  م��ن  ال���21  ث��ورة 
الث��ورة االأكرث جدال الث��ورة التي 
خرج��ت يف الداخ��ل اليمن��ي �س��د 
عم���ء وفا�سدين فقلب��ت املوازين 
اخل��ارج  يف  اليم��ن  اأع��داء  عل��ى 
وقطع��ت اأيديهم وك�سرت اح�مهم 
وطموحاته��م اجلمي��ع يعل��م ملاذا 
قام��ت ث��ورة الواح��د والع�سرين 
م��ن �سبتم��ر وكي��ف كان ال�سعب 
الثائر حينها ي�سع��ى بكل قوة اإلى 
حتقي��ق اأهدافها مهما كل��ف الثمن 
كانت ثورة قوي��ة وكبره وهادفه 
وحمق��ه لي�س لها اأي بعد طائفي او 
حزبي او �سيا�س��ي بل ثورة �سعب 
م��ن كل االأطي��اف ين�س��د احلري��ة 
وحمارب��ة  والع��دل  واال�ستق���ل 
وال�سع��ي  والفا�سدي��ن  الف�س��اد 
نح��و احلري��ة والكرم��ة ورف��ع يد 
الو�ساي��ة الدولية م��ن على رقاب 
ال�سع��ب كانت الث��ورة يف منعطف 
تاريخ��ي خط��ر ويف زم��ن �سعب 

جدًا من حي��ث التوقيت واالأحداث 
الت��ي جتري يف املنطق��ة فكما نعلم 
ان اليم��ن كان جمرد دول��ه يتحكم 
فيه��ا االأمري��كان واخللي��ج بقيادة 
ال �سع��ود م��ن خ�ل زم��رة عميلة 
فا�س��دة ال متل��ك اأي روح وطني��ة 
م�سوؤول��ه بقي��ادة العمي��ل ه��ادي 
الث��ورة  ه��ذه  فكان��ت  وحكومت��ه 
ثورة عاملية بكل ما تعنية الكلمة..
ث��ورة عاملية يعن��ي لي�ست فقط 
ث��ورة موجه��ه �س��د ا�سخا���س يف 
الداخ��ل او حم��دودة له��ا اه��داف 
�سيا�سي��ة حمدده به��دف الو�سول 
اإل��ى ال�سلط��ة او احل�س��ول عل��ى 
مكا�س��ب ما دي��ة او اطاحه بحزب 
او فئه لكي نحل بداًل عنها وي�ستمر 
الو�سع كما كان عليه يف ال�سابق ال 
انها ثورة لها اه��داف كبره اأولها 
ا�ستق���ل الق��رار ال�سيا�سي اليمني 
وا�ستق���ل �سي��ادة الوط��ن وقطع 
يد العمال��ة واالرت��زاق يف الداخل 

وثورة �سد اأطماع واهداف اأمريكا 
وال �سعود وحلفائه��م ولكي يقول 
لهم ال�سعب اليمني لقد حان الوقت 
لنق��ول لكم كفى لي�س ه��ذا فح�سب 
اليمن��ي  ال�سع��ب  له��م  نق��ول  ب��ل 
ي�سم��ح  ل��ن  ال�ساب��ق  الي��وم غ��ر 
الأحد يتحكم يف م�س��ره وقراراته 
وينهب ثرواته اياً كان ومهما كلف 
الثمن وفعً� ح�سل ذلك وانت�سرت 

الثورة..
م��ن  ال���21  ث��ورة  انت�س��رت 
�سبتم��ر ف�س��ج اخل��ارج اكرث من 
العمي��ل  ان  درج��ة  اإل��ى  الداخ��ل 
مب��ا  يعل��م  ال  ان��ه  ق��ال  ه��ادي 
ي�سم��ى عا�سف��ة احل��زم مل تتمالك 
نف�سيهم��ا  وامري��كا  ال�سعودي��ة 
ح��ن علموا ان اليم��ن �سار خارج 
اليمن��ي  ال�سع��ب  وان  ارادته��م 
وميل��ك  وم�ستق��ً�  ح��رًا  ا�سب��ح 
ق��رار نف�س��ه حاول��وا ان مينع��وا 
ينت�س��ر  ان  م��ن  الثائ��ر  ال�سع��ب 

وق��رارات  �سيا�سي��ة  ب�سغوط��ات 
دولي��ة فلم يجدي ذل��ك فقرروا ان 
يحارب��وا الثورة ع�سكري��اً ف�سنوا 
الع��امل  اك��ر ح��رب عدواني��ة يف 
الي��وم عل��ى اليم��ن به��دف �سحق 
الثورة واإعادة ال�سعب اليمني من 
جدي��د اإلى مرب��ع الو�ساي��ة كانت 
الث��ورة �سلمية حتى جاء العدوان 
ال�سعودي االأمريكي واعتدى على 
اليم��ن واليمني��ن فتح��رك الثوار 
اإل��ى اجلبه��ات ملواجه��ة العدوان 
وطنه��م  ع��ن  والدف��اع  ع�سكري��اً 
وثورته��م  ومبادئه��م  وانف�سه��م 
ت�ستح��ق  واال�ستق���ل  فاحلري��ة 
وا�ستم��رت  واجله��اد  الت�سحي��ة 

الثورة..
ت�س��ق  ال���21  ث��ورة  ا�ستم��رت 
طواغي��ت  مواجه��ة  يف  طريقه��ا 
االأر���س الذين اعت��دوا على اليمن 
وقتلوا اهله ودمروا بنيته التحتية 
وحا�سروه اقت�سادياً حتت عنوان 

اإع��ادة ما ي�سم��ى بال�سرعي��ة التي 
العمي��ل  الث��ورة  خرج��ت �سده��ا 
هادي وحكومته وعلى مدى عامن 
ون�س��ف وال�سعب الثائ��ر ال�سامد 
املجاه��د يواجه العدوان ويحافظ 
على مبادئه الت��ي انت�سرت ثورته 
من اجلها ويعت��دي عليه العدوان 
اليوم عليه من اجل �سلبه اإياها وال 
ت��زال الث��ورة ت�س��ق طريقها وكما 
انت�س��رت �سلمي��اً يف 21 �سبتم��ر 
�سوف تنت�سر ع�سكرياً باأذن اهلل يف 
القريب العاج��ل والأن اهداف هذه 
الث��ورة حقيقية وموؤث��رة و�سوف 
يك��ون لها ثم��رة كب��ره لي�س فقط 
عل��ى اليم��ن واأهل��ه بل انه��ا كانت 
والت��زال و�ستبقى مدر�س��ة يتعلم 
منه��ا العامل م��ن حولنا فق��د اثرت 
ب�س��كل كبر على طواغيت االأر�س 
الذي��ن ي�سعون اإل��ى اف�سالها لكنها 
م�ستم��رة ولن تف�سل اب��دًا وهم من 

�سيف�سلون.

 بقل������م/ زي������د البع������وهثورة عاملية بعاملية أهدافها..

ث��ورة �سد االرتهان والو�ساية االجنبية ، ثورة الفق��راء وامل�ست�سعفن �سد مراكز النفوذ واالحتكار ، ثورة 
الري��ف املغي��ب �سد الل�سو���س واملتاجرين باأق��وات النا�س ، ........... ث��ورة اال�ستق�ل االقت�س��ادي والثقايف 
وال�سيا�س��ي ، ث��ورة العدالة االجتماعية �سد الراأ�سمالية املتوح�سة ، ث��ورة احلرية �سد اال�ستبداد ، ثورة ناكل 
مم��ا ن��زرع ونلب�ض مما ن�سنع ونرف�ض اقت�ساد ال�سوق واتفاقية التج��ارة العاملية و�سروط البنك الدويل ، ثورة 
م��ن اجل اجلمهوري��ة وحكم النا�س الأنف�سهم و�سوت واحد لكل مواطن ، مين ل��كل اليمنين ، مين واحد وموحد 
ار�س��ا وان�سانا �سد االقلمة والتق�سيم والتفتيت واالنف�س��ال ، ثورة القانون واملواطنة �سد الكهنوت والتوريث 
والرجعية ، دولة ت�سمن التعليم املجاين والتطبيب املجاين وتدير التعليم وت�سرف على الرتبية واغالق املدار�ض 
واجلامع��ات وامل�ست�سفي��ات اخلا�س��ة وم�سادرته��ا للدولة ول�سال��ح ال�سعب ، ث��ورة اليمنين �س��د ال�سعودية 
وادواته��ا املحلي��ة وا�سياده��ا ال�سهاينة واالمريكان ، ث��ورة توفر املوا�س�ت العامة يف امل��دن وبن املحافظات 

وجتعل �سركات االت�ساالت �سركات �سيادية تديرها الدولة بال�سراكة مع املجتمع عر االكتتاب العام

ثورة 21 ســــــبتمبر
 وسفينة الوطن املتهالكة .. إجنازات 
كبرى ُانتزعت من عواصف املؤامرات

عندم��ا ب��داأت خما�س��ات الث��ورة اليمني��ة منذ عام 
2004 بقيادة ال�سهيد القائد ح�سن بدر الدين احلوثي 
ال��ذي انطلق فيها من الثقاف��ة القراآنية والفكر الثوري 
الوطني والن�ساين والدراك املعريف النا�سج واملتكامل 
يف ت�سخي���س الواق��ع بروؤية عميقة الإبع��اد امل�سهد من 
حتدي��ات وتطلعات وهموم وموؤام��رات وخل�ست تلك 
الروؤي��ة اإل��ى عقي��دة ثورية ح��ددت امل�سكل��ة والعدو 
احلقيق��ي لليمن دول��ة و النظام احلك��م اجلمهوري و 
املجتم��ع واملذاه��ب وال��رثوات والهوي��ة واجلغرافيا 
والوحدة والتعددية ال�سيا�سية هو بالدرجة الرئي�سية 
ال�سهيوامريكي��ة  والهيمن��ة  الو�ساي��ة  م�س��روع  يف 
به��رم ادواتها االقليمي��ة واملحلي��ة و ان اخل��س من 
الو�ساي��ة اخلارجية عام��ة وال�سهيوامريكية خا�سة 
ه��و اخلي��ار الوحي��د لتحقي��ق ال�سي��ادة واال�ستق���ل 

والبناء والنه�سة والعدالة وامل�ساواة.
و خ���ل اك��رث من ع�س��ر �سنوات م��ن القم��ع لنواة 
�سع��دة  يف  م�سروعه��ا  اجها���س  وحماول��ة  الث��ورة 
ت�ساقط��ت االقنع��ة و ادوات الو�ساي��ة وانهزم��ت كل 

م�ساريع العمالة والف�ساد.
وكان انت�س��ار الثورة يف ال�21 م��ن �سبتمر 2014 
مبثاب��ة االمل االخر الإنقاذ الوط��ن الذي كان و�سعه 
ك�سفين��ة متهالكة تتعر���س للغ��رق والتفتيت وكل من 

فيها مهدد باله�ك يف اجواء مناخية هادئة .
فتحرك��ت ثورةال� 21 لتحرير قرار قي��ادة ال�سفينة 
م��ن االدوات وامريهم م��ن الطامعن وتول��ت قيادتها 
الثورة وحولها كل ال�سرفاء و�سرعت يف ترميم جدارت 
التما�س��ك االمن��ي واالجتماع��ي واالقت�س��ادي و�س��د 

ثق��وب الف�س��اد ونهب املال العام وفت��ح املجال لفر�س 
امل�سارك��ة ال�سيا�سي��ة املتوازن��ة يف ادارة دف��ة الب���د 
كح��ق مكفول خلدمة الوطن بعي��دا عن خدمة الو�سي 

اخلارجي.
ومل يك��ن امام حتالف الو�ساي��ة والغزو والعدوان 
غر تد�سن عدوانه جمندًا كل ادواته يف الداخل خلرق 
ال�سفين��ة وارب��اك اي اعمال لبنائه��ا وتهديد حياة من 

على متنها.
و جت��اوزت الث��ورة بالوط��ن حمط��ات كث��رة من 
التحدي��ات و االخت���الت واملوؤام��رات والتفري��ط من 
الداخ��ل اإل��ى جانب �سموده��ا امام العا�سف��ة يف بحر 
مت�ط��م االمواج حتت ح�سار مطب��ق وعدوان تكالب 

على �سفينة اليمنين حتالف االجرام واال�ستكبار.
و اجنزت الثورة وال�سع��ب مراحل كبرة من بناء 
و تعزي��ز التما�سك والت�حم وال�سمود وبناء وامت�ك 
وتطوير ق��درات ال��ردع والدفاع واحلماي��ة وتو�سيع 
املت�س��ارع  واالنتق��ال  املواجه��ة  خي��ارات  م�سفوف��ة 
وال�سل���س بخطوات متزنة وثابت��ة على ار�سية �سلبة 
ل�سياغ��ة خارط��ة موازين ال��ردع يف م�س��ار االنت�سار 

للمظلومية والق�سية.
كم��ا ان اليم��ن ب�سم��وده واجنازات��ه وموقعه كان 
�ساحب ال��دور االكر خل��س ال�سع��وب العربية من 
عوا�س��ف املوؤام��رات الت��ي كانت على و�س��ك االجهاز 
عل��ى اخر ق�ع امل�ست�سعفن وكان اليمن مبثابة املنقذ 
من فتح اهلل على يديه نافذة الفرج والبحر الذي اغرق 

منظومة ال�سر يف املنطقة.

21سبتمبر املجيدة 
محمد محمد املقالح

حميد منصور القطواني
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ال��ع��دوان  ط��ران  �سن  �سعدة  حمافظة  ففي 
منطقة  على  غ���ارات   3 ال�سعودي  االأم��ري��ك��ي 
البقع مبديرية كتاف، تبعها غارة على منطقة 
الطران  �سن  كما  الظاهر،  مبديرية  امل�حيط 
غارتان على مديرية �سدا، وغارتان على منطقة 
منطقة  على  وغ��ارة  جم��ز،  مبديرية  اجلعملة 
ال�سعيد  نف�س  وعلى  كتاف،  مبديرية  املليل 
املناطق  با�ستهداف  ال�سعودية  املدفعية  قامت 
الغربية من مديرية منبه، وغارتان على �سبكة 
اأخرى  وغارتان  رازح،  مبديرية  االت�ساالت 
مبديرية  �سعر  جبل  على  ال��ع��دوان  لطران 
مبديرية  الثعبان  منطقة  على  وغارتان  باقم، 
و3  ك��ه���ن،  مع�سكر  على  غ���ارات  و7  ب��اق��م، 
غارات على منطقة عكوان يف مديرية ال�سفراء، 
غ��ارات  و3  الظاهر،  مديرية  على  وغ��ارت��ان 
مبديرية  االإمارة  منطقة  على  العدوان  لطران 
و3  عليب،  جبال  �سل�سلة  على  وغ��ارة  كتاف، 
و4  كتاف،  مبديرية  اجلرا�سب  على  غ��ارات 
املليل مبديرية كتاف، فيما  غارات على منطقة 
 3 ب�  �سيارة  واحرتقت  مواطنن   3 ا�ست�سهد 
يف  العام  الطريق  على  العدوان  لطران  غارات 
على  غارات  و4  رازح،  مبديرية  بركان  منطقة 
ا�ست�سهد  كما  �سحار،  مبديرية   �سر  منطقة 
مواطن بغارة على منطقة بني �سياح مبديرية 
مبديرية  الثعبان  منطقة  على  وغارتان  رازح، 
العدوان  قوى  قامت  امل�سار  نف�س  وعلى  باقم، 

ا�ستهدف  �سعودي  ومدفعي  �ساروخي  بق�سف 
ا�ست�سهد  فيما  غمر،  مبديرية  الغور  منطقة 
يف  �سيارتهم  ا�ستهدفت  بغارة  اثنن  مواطنن 
مديرية كتاف، كما عاود طران العدوان ب�سن 
غارتن على مديرية كتاف، وغارة على منطقة 
�ساروخي  وق�سف  الظاهر،  مبديرية  امل�حيط 
ومدفعي �سعودي ا�ستهدف مناطق متفرقة من 
على  العدوان  لطران  وغ��ارة  رازح،  مديرية 
ا�ست�سهد  كما  م��ران،  منطقة  يف  العام  الطريق 
احل��دودي��ة  منبه  مديرية  اأب��ن��اء  م��ن  م��واط��ن 
غارات  و3  ال�سعودي،  احلدود  حر�س  بنران 
وغارتان  كتاف،  مبديرية  الفرع  منطقة  على 
مبديرية  العوا�سي  ومنطقة  عليب  جبال  على 
مبديرية  ي�سنم  منطقة  على  غارات  و3  كتاف، 
وعلى  كه�ن،  مع�سكر  على  غ��ارات  و3  باقم، 
�سعيد مت�سل �سن طران العدوان اأكرث من 10 
غارات على �سل�سلة جبال عليب مبديرية كتاف، 
وغارة ا�ستهدفت الطريق العام يف منطقة مران 
ومدفعي  �ساروخي  وق�سف  حيدان،  مبديرية 
�سعودي ا�ستهدف املناطق الغربية من مديرية 
ال��ع��دوان  ط��ران  دم��ر  كما  احل��دودي��ة،  منبه 
اآل مغرم مبديرية باقم  منزل مواطن يف منطقة 
بغارتن دون وقوع خ�سائر ب�سرية، و3 غارات 
كتاف،  مبديرية  واالإم��ارة  املليل  منطقتي  على 
اجلعملة  مبنطقة  النم�سة  ج�سر  على  وغ��ارة 

مبديرية جمز، وغارة على مديرية رازح.

جرائم العدوان

خ������������������الل األي���������������������������ام ال��������ق��������ل��������ي��������ل��������ة امل��������اض��������ي��������ةجرائمالعدوان

ال�����ب�����الد م�������ن  م����ت����ف����رق����ة  م�����ن�����اط�����ق  م�������ن 546 غ������������ارة وق������ص������ف ص��������اروخ��������ي وم������دف������ع������ي ع�����ل�����ى  < أك������ث������ر 

العــامل،  �سمــت  وي�ستمــر  العــدوان،  جرائــم  ت�ستمــر 
وي�ستمــر �سمــود �سعبنا املنا�ســل الأبي، ورهــان العدوان 
على ك�ســر اإرادة اليمنيني باحلديد والنــار رهان خا�سر، 
ويف هذا العــدد نعر�ص جانبا من �ســور ب�سعة جلرائمهم 
الب�سعــة، واأمام وح�سية كهذه ما للعدو اإل وثبة الرجال 
وعــزم عند النزال وتنكيل يف الرب والبحر واإن �ساء اهلل 
يف اجلو، ولين�سرن اهلل من ين�سره اإن اهلل لقوى عزيز.

التحالف اإلجرامي يقتل األبرياء من الشعب اليمني بال رحمة أو ضمير

يــواصــل الــعــدوان عــدوانــه وجــرائــمــه بحق اليمن أرضــًا 
وإنــــســــانــــًا بــــــدون أي وجـــــه حــــق أو مـــبـــرر عـــلـــى اإلطـــــالق

العدوان يواصل استهداف صعدة والقرى اليمنية احلدودية بأسلحة محرمة

صـــــــــنـــــــــعـــــــــاء

حـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــة 

يوا�سل حتالف العدوان االإجرامي ا�ستهداف املدنين االأبرياء، كما انه ال يفرق بن الن�ساء 
اأو االأطفال، وال املدار�س اأو امل�ست�سفيات ففي حمافظة �سنعاء كانت جرائم حتالف ال�سر 
منطقة  على  غارتن  ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  طران  �سن  فقد   : التايل  النحو  على 
املدفون، وغارتن على منطقة حملي مبديرية نهم، و8 غارات ا�ستهدفت منطقة التخراف 
وغارتان  عطان،  منطقة  على  وغارة  مطر،  بني  مديرية  على  وغارة  �سنحان،  مديرية  يف 
على منطقة حريب نهم، وغارة على منطقة يام مبديرية نهم، وغارة على منطقة املدفون 
مبديرية نهم، وغارتان على منطقة عطان، كما وا�سل الطران ب�سن غارتن على جبل يام 
مبديرية نهم، وغارة على منطقة حملي مبديرية نهم، ومن ثم غارة على املدفون مبديرية 
ل�سن غارة على مديرية نهم، و3 غارات على منطقة �سرف يف مديرية بني  اإ�سافة  نهم، 
احلارث، و3 غارات لطران العدوان على �سبكة االت�ساالت يف مديرية جحانة، وغارتان 

على مديرية نهم، وغارة على منطقة �سرف، وغارة على �سوق م�سورة مبديرية نهم.

�س��ن طران الع��دوان غارة عل��ى مديرية 
حران، و13 غارة عل��ى مديريتي حر�س 
 10 اأي�س��اً  الط��ران  �س��ن  كم��ا  ومي��دي، 
غ��ارات عل��ى مديريت��ي  حر���س وميدي، 
وعلى �سعيد مت�سل قام طران االأبات�سي 
بق�س��ف خم�سة �سواريخ �سم��ال �سحراء 
مي��دي، فيما ا�ست�سه��د 4 مواطنن وجرح 
4 اآخرين ح�سيل��ة لغارة طران العدوان 
على �س��وق حران، وعل��ى �سعيد مت�سل 
�س��ن ط��ران الع��دوان 10 غ��ارات عل��ى 
غ��ارات  و6  ومي��دي،  حر���س  مديريت��ي 
عل��ى منطق��ة فج حر���س، و15 غارة على 
مديريت��ي حر���س ومي��دي، وغ��ارة عل��ى 
مفرق عاه��م مبديرية حر���س، و12 غارة 
اأخ��رى على مديريت��ي حر�س وميدي، و4 
غ��ارات عل��ى مديريت��ي حر���س ومي��دي، 
و20 غارة لطران العدوان على مديريتي 
حر�س ومي��دي، و15 غارة على مديريتي 
حر���س ومي��دي، ووا�سل الط��ران ب�سن 
18 غارة عل��ى مديريتي حر���س وميدي، 

وغارت��ان عل��ى منطق��ة العط��ن مبديري��ة 
بكي��ل امل��ر، وغارتان اأخ��رى على منطقة 
املخ���ف مبديرية قفل �سم��ر، فيما اأ�سيب 
2 م��ن املواطن��ن ج��راء غارت��ن لطران 
الع��دوان على حمط��ة املواطن عمر جبلي 
منطق��ة املق�ساب مبديري��ة كعيدنة، وعلى 
نف�س امل�سار �سن طران العدوان 3غارات 
عل��ى ج�سر بن��ي املو���س مبديرية حران، 
و3 غارات على مديرية ك�سر، كما ا�ست�سهد 
مواط��ن واأ�سيب 3 اأ�سخا���س اإ�سافة اإلى 
اح��رتاق �ساحنت��ن يف غ��ارات ا�ستهدف��ت 
حمطة وقود يف منطقة بني �سعيد مبديرية 
مزرع��ة  منطق��ة  عل��ى  وغارت��ان  ك�س��ر، 
مت�س��ل  �سعي��د  وعل��ى  ك�س��ر،  مبديري��ة 
ا�ست�سه��دت طفل��ة واأ�سيب��ت امراأت��ن يف 
ح�سيلة اأولية اإثر غارتن ا�ستهدفتا منزال 
يف منطقة مزرع��ة يف مديرية ك�سر، وغارة 
على املعهد املهني يف منطقة عاهم مبديرية 
ك�س��ر، كما �س��ن طران الع��دوان اأكرث من 

35 غارة على مديريتي حر�س و ميدي.

العدوان على اليمن .. 

صعدة

تــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــــــــــــأرب

مــحــافــظــات

بينها  غ��ارة   11 ي�سن  العدوان  ط��ران 
على  طيار  دون  ط��ائ��رات  م��ن  غ���ارات 
���س��رواح،  مب��دي��ري��ة  خمتلفة  مناطق 
نف�س  على  ال��ع��دوان  ل��ط��ران  وغ���ارة 
على  غارتان  اتبعها  �سرواح،  مديرية 

مديرية �سرواح اأي�سا، فيما قام مرتزقة 
يف  املواطنن  منازل  بق�سف  ال��ع��دوان 
القرامي�س  حريب  مبديرية  احلزم  قرية 
مديرية  على  وغارة  املدفعية،  بقذائف 
مديرية  على  اأخ��رى  وغ��ارة  �سرواح، 

�سرواح، كما ا�ست�سهد 12 مواطن بينهم 
جمزرة  يف  اأط��ف��ال   2 رج��ال   4 ن�ساء   6
ال�سعودي  االأمريكي  العدوان  لطران 
يف  �سجاع  بنقيل  اأج���رة  �سيارة  على 

مديرية حريب القرامي�س.

احلديدة : غارة على القاعدة البحرية يف  الكثيب، وغارة 
على منطقة اجلبانة مبديرية  ال�سليف.

على  وغ���ارة  الطلعة،  م��وق��ع   على  غ���ارات   3  : جن���ران 
الطلعة، وغارة على  ال�سبعة، وغارتن على موقع  موقع  
العوا�سي، و7 غارات على موقع ال�سرفة، اتبعها 6 غارات 
لطران  حتليق  مع  تزامنا   ، اأي�ساً  ال�سرفة  موقع  على 

االأبات�سي.
العمود، و4 غارات على وادي  : غارة على موقع   جيزان 
بق�سف 5  ل��ل��ع��دوان  االأب��ات�����س��ي  ق��ام ط���ران  كما  ج���ارة، 
ميدي،  �سحراء  �سمال  و  بجيزان  احلثرة  على  �سواريخ 
فيما قام طران االأبات�سي بق�سف اأكرث من 20 �ساروخا قرى 
قوى واخلفاقة وحام�سة، وغارة على موقع العمود، وعلى 
نف�س امل�سار قام طران االأبات�سي للعدوان  بق�سف اأكرث من 

100 �ساروخ على احلثرة واملناطق املجاورة لها.
اجلوف : غارة على منطقة حام مبديرية  املتون، فيما اأرتفع 
�سهيد و3 جرحى من املهاجرين االأفارقة اإثر ا�ستهدافهم من 
قبل مرتزقة العدوان يف مديرية املتون، وغارة على مديرية 

خب وال�سعف، و3 غارات على مديرية الغيل.

�سفيان،  املربعة مبديرية حرف  : غارة على منطقة  عمران 
غارات على   3 اتبعها  املدينة،  �سودة عدان يف  وغارة على 
اثنن  اأ�سيب  فيما  �سريح،  عيال  مبديرية  عدان  �سودة  تبة 
�سودة عدان  تبة  ا�ستهدفت  التي  الغارات  املواطنن يف  من 

مبديرية عيال �سريح.
حلج : غارة لطران العدوان االأمريكي ال�سعودي ا�ستهدفت 

�سرق كهبوب.
العدوان   طران  تبعها  الربوعة،  على   غ��ارات   3  : ع�سر 
مدينة  م��ن  متفرقة  مناطق  على  غ��ارة   26 ق��راب��ة  ب�سن 
الربوعة، وغارة على جمازة، و3 غارات على منطقة جمازة 
العدوان 4 غارات على  وقبالة منفذ علب، كما �سن طران 

غربي الربوعة.
على  ال�سعو�سهيواأمريكي  العدوان  لطران  غارة   : �سبوة 

مديرية ع�سي�ن.
وتاأتي هذه املجازر يف �سياق جرائم العدوان وحرب االإبادة 
اجلماعية التي ينفذها حتالف العدوان االأمريكي ال�سعودي 
اأن عجز عن تنفيذ  اليمني بعد  ال�سعب  اأبناء  الهمجي بحق 

خمططاته الدنيئة يف اليمن.

هـــســـتـــيـــريـــا بـــــال حـــــــــــدود.. بــــجــــرائــــم ومــــــجــــــازر.. 
وانتهاكات وحشية .. بحق الشعب اليمني

              غارات وجرائم متواصلة تستهدف عموم 
محافظات اليمن يوميًا لقتل املدنيني وتدمير البنية التحتية

رصــــــد جرائــــــم حتالــــــف العدوان من يوم اجلمعة 17 ذي احلجــــــة 1438هـ املوافق 8 / 9 / 2017م .. إلــــــى .. يوم الثالثاء 28 ذي احلجة 1438هـــــــ املوافق 19 /9 /2017م

جريحًا بينهں نساء وأطفالشهيدًا38 و23

الــتــحــالــف املــــشــــؤوں يـــقـــوم بــجــرائــم 
عــدوانــه  فــي  اإلنسانية  بحق  بشعة 

السافر على الشعب اليمني
طران  �سن  املا�سية  القليلة  االأي���ام  خ���ل  تعز  حمافظة  يف 
العدوان 4 غارات على مناطق متفرقة يف مديرية موزع، فيما 
اأطلقها  قذيفة  �سقوط  اإثر  اآخرين   4 واأ�سيب  مواطن  ا�ست�سهد 
املرتزقة على حي املخبز االآيل، كما ا�ست�سهد 3 اأطفال واأ�سيب 
حي  على  املرتزقة  اأطلقها  قذيفة  �سقوط  اإثر  اأي�ساً،  اآخرين   2
غارات   3 ل�  الطران  �سن  مع  بالتزامن  تعز،  يف   االآيل  املخبز 
الهاملي  منطقة  على  وغارة  خالد،  مع�سكر  جنوب  ا�ستهدفت 
ذباب،  العمري مبديرية  مدار�س  مبديرية موزع، وغارة على 
وغارتان على مديرية موزع، وغارة اأخرى �سرق مع�سكر خالد 
مبديرية موزع، وبنف�س اآالت القتل ا�ست�سهدت امراأة مع ولدها 
جراء �سقوط قذيفة اأطلقها مرتزقة العدوان على قرية ال�سيار  
بال�سلو ، كما �سن طران العدوان 5 غارات ا�ستهدفت جنوب 
جراء  �سهداء   4 �سقوط  عن  اأنباء  وردن��ا  فيما  ال��رح،  �سوق 
غارات لطران العدوان ا�ستهدفت �ساحنة نقل مبنطقة الرادة 
غارات   3 العدوان  طران  �سن  امل�سار  نف�س  وعلى  الرح،  يف 
موزع،  مبديرية  خالد  مع�سكر  حميط  يف  متفرقة  مناطق  على 
اله�ستريا  الرح مبديرية مقبنة، وبنف�س  وغارة على منطقة 
�سيارتهم  ا�ستهدفت  العدوان  لطران  غارة  يف  �سهداء   5 �سقط 
مبنطقة الرح يف مديرية مقبنة، كما �سن طران العدوان غارة 
على منطقة الكمب مبديرية مقنب، وغارة على منطقة الهاملي 
مبديرية موزع، وغارة على نف�س مديرية موزع، وغارة جنوب 
مع�سكر خالد مبديرية موزع، اتبعها غارتان لطران العدوان 

ا�ستهدفت �سمال مع�سكر خالد مبديرية موزع.
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ن َيَرى .. مخطط التصعيد األمريكي ينكسر في جيزان وقاهر الباليستي يستقبل حشود االرتزاق باجلوف وعمليات تطهير نوعية في حلج  َ يُم ملمِ حمِ َ َزتمِ اجلجْ َوُبرمِّ

5413
عــــــمــــــلــــــيــــــة قــــصــــف 
مـــــــــــــــــــــدفـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــي 
عـــــــــــلـــــــــــى مـــــــــــواقـــــــــــع 
وجتـــمـــعـــات الــعــدو

جـــــنـــــدي ســــعــــوديــــًا 
ومـــــــــــــــرتـــــــــــــــزقـــــــــــــــًا مت 
قــنــصــهــم ومـــصـــرع 
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــشـــــــــــــــــرات.

ملخص العمليات 
العسكرية خالل 

أيام العيد املبارك

�سربًا ميتد، وعزمًا يتجدد
 همٌم ل تلني واإرادة ل تنك�سر..

 رجــاٌل الفــو احلــرب وال�ســرب، ع�سقــوا احلرية وحملــوا عبئ 
امل�سوؤوليــة فكانــت جبهــات ال�سرف حمط رحــال، وميادين الوغى 
�ساحــت نــزال، كربالئيــون ح�سينيــون ل زالوا علــى العهد باقني 
وعلى املوقف ثابتني، فهم من ثورة احل�سني جاءوا منهجًا وامتداد 
ومــن احل�ســني عرفــوا معنــى ال�سهــادة واجلهــاد، فكانــوا زلزًل 
وبراكــني على الظلــم والظاملني، وهاهــي ميادين اجلهــاد تتحدث 
بل�ســاٍن ح�سيني مبــني، وهاهو فجر ي�سرق ون�ســرًا يربق من جبني 
الواحــد والع�سريــن مــن �سبتمــرب التــي �سنعتها عزميــة الأبطال 

و�سنعــت رجــاًل يقهــرون امل�ستحيــل ويركعــون الرعاع 
امل�ستكربيــن.. واإلــى ح�سيلــة ما اأجنــزه الأبطال يف 

جبهات وميادين ال�سرف �سد الغزاة ومرتزقتهم:

جبهة جنران: 

جبهة حلج : 

عمليات هجوميــــــة نوعية ودك 
صاروخــــــي ومدفعــــــي مزلــــــزل على 

مواقــــــع وجتمعــــــات اجليــــــش الســــــعودي 
ومرتزقته

جبهة 
انكسار مريع لقوى العدوان ومخطط التصعيد األمريكي يسقط على أيدي أبطال جبهة جيزانجيزان:

عل��ى جبهة جي��زان خطط الت�سعي��د االأمريكية 
تنهار باأول حماولة تنفيذه��ا وزيارة قائد القوات 
االأمريكي��ة يف ال�س��رق االأو�سط اإلى جي��زان تعود 
وياأ���س وخيب��ة  نف�سي��ة  بخف��ي حن��ن وهزمي��ة 

رغ��م  فع��ه واندح��ار  د
مرتزقت��ه  ب��كل 
ي��ن  د ل�سعو ا

واالماراتين 

وال�سوداني��ن وحثال��ة االرت��زاق اليمني��ن حيث 
ت�س��دى اأبطالنا البوا�سل  لزح��ف �سعودي وا�سع 

و�سودانية مب�سارك��ة ق��وات  اإمارتية 
عل��ى  ومرتزق��ة 
واملناط��ق  احلث��رة 
املج��اورة لها ، رافق الزحف 
تغطية جوية لطران العدوان احلربي 
واال�ستط�ع واالبات�سي واكرث من 50 غارة جوية 
و40 �س��اروخ ابات�س��ي وق�س��ف مدفع��ي مكثف ، 
م�س��رع واإ�سابة اأعداد كبر م��ن مرتزقة اجلي�س 
ال�سع��ودي ، وتدمر 3 اآليات �سعودية خ�ل ك�سر 
الزحف على احلثرة، واغتنام عتاد ع�سكري كبر 
، �سارك��ة القوة ال�ساروخي��ة واملدفعية واطلقت 
�ساروخ��ن ن��وع زل��زال1 و�سلية م��ن �سواريخ 
الكاتيو�س��ا وقذائف املدفعي��ة ، ا�ستمر الزحف من 

فجر اليوم حتى م�ساء اليوم  وفرار جماعي لقوات 
الغ��زو واملرتزقة ، الزح��ف الفا�سل على احلثرة 
قامت به ث���ث جيو�س وهي �سعودي��ة واماراتية 
و�سودانية وعنا�سر كبرة من املرتزقة وباإ�سراف 
اأمريكي وقد د�سنه قائد القوات االأمريكية بال�سرق 

االأو�سط �سابقا عندما زار جيزان.
كم��ا متك��ن اأبطالنا م��ن ا�ستع��ادة االأماكن التي 
تق��دم اإليه��ا الع��دو يف احلث��رة وتب��ة الرم�س��ة 
الغط��اء اجل��وي املكث��ف  ووادي عب��د اهلل رغ��م 
وت�س��دوا لزحف اآخر ملرتزق��ة اجلي�س ال�سعودي 
عل��ى احلث��رة وتب��ة الرم�س��ة ووادي عب��د اهلل 

املحاذية لها وخ�سائر يف �سفوفهم.
كم��ا �سن �س�ح مدفعية اأبط��ال اجلي�س واللجان 
ال�سعبية ق�سف��اً مدفعياً ا�ستهدف جتمعات جلنود 
ومرتزق��ة واآلي��ات اآل �سعود يف مواق��ع امل�سفوفة 

وتعط��ب جراف��ة و�سم��ال اخلوبة و قائ��م زبيد و 
العبادي��ة و الفري�س��ة وموقعي الق��رن و �سودانة 
وغ��رب مثع��ن وموق��ع املق��رن ورقابت��ه ومنف��ذ 
الطوال حمققا اإ�سابات مبا�سرة، وهروع �سيارات 

االإ�سعاف اإلى املواقع امل�ستهدفة.
كما اأطلقت القوة ال�ساروخية �ساروخ زلزال2 
عل��ى جتمع��ات اجلن��ود ال�سعودي��ن ومرتزقتهم 
يف موق��ع الرم�س��ة واإ�ساب��ة مبا�س��رة وكذلك دك 
مراب���س مدفعي��ة اجلي���س ال�سع��ودي يف موق��ع 
العقب��ة خل��ف اخلوبة وا�سته��داف قي��ادة �سّيابة 
ب�سلي��ة �سواري��خ كاتيو�س��ا وع��دد م��ن قذائ��ف 

املدفعية وهروب جماعي للجنود ال�سعودين
فيم��ا متكنت وح��دة القنا�سة م��ن قن�س جندي 
�سعودي يف موق��ع الكر�س بنران وحدة القنا�سة 

للجي�س واللجان

ُف �أَْوِلَياءُه ْيَطاُن ُيَخِوّ ا َذِلُكُم �ل�شَّ َ قال تعالى: {�إَِنّ
وؤِْمِننَي } �آل عمر�ن175  َفاَل َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن �إِن ُكنُتم ُمّ

يف جبه��ة جنران يوا�سل اأبطالنا تلقن العدو ال�سع��ودي ومرتزقته من العذاب 
األواناً حيث �سن �س�ح املدفعية عمليات ق�سف مدفعي مكثف دك مواقع وجتمعات 
جن��ود واآليات العدو ال�سعودي ومرتزقته يف مواق��ع املخروق الكبر وامل�ستحدث 
ورقابة ال�سدي���س ورقابة احلمر وتبة القطرين والتبة البي�ساء يف �س�طح وموقع 
ال�سبع��ة وموق��ع الهجل��ة وموق��ع عبا�س��ة وقيادة احلم��اد ومنف��ذ اخل�سراء ويف 

�س�طح قبالة منفذ اخل�سراء.
كما �سنت القوة ال�ساروخية ق�سفاً �ساروخياً طال جتمعات للمنافقن واآلياتهم 
يف ذورع��ن وجتمع��ات ملرتزق��ة اجلي���س ال�سع��ودي يف مواق��ع و تب��اب الف��واز 
وال�سدي���س واملخروق ويف �س�طح كم��ا مت ا�ستهداف جتمعات للجنود ال�سعودين 
يف موقع نهوقة ب�ساروخ موجه وعدد من قذائف اآر بي جي واإ�سابات مبا�سرة  كما 
لقي القيادي املنافق يا�سن املح�سار �سقيق القيادي التكفري ب�سام املح�سار قائد 
م��ا ي�سم��ى كتائب املح�سار م�سرع��ه بجبهة البقع بنران رج��ال اجلي�س واللجان 
ال�سعبية... كما نفذ اأبطال اجلي�س واللجان عمليتن هجوميتن على موقع �س�طح 
والتبة البي�ساء و�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوفهم �سبقها العملية الأولى مت�سيط 

�ساروخي ومدفعي على التبة البي�ساء و ذورعن الغربية.
كم��ا متك��ن اأبطال اجلي���س واللج��ان ال�سعبية م��ن ك�سر زحف ملرتزق��ة اجلي�س 
ال�سع��ودي عل��ى �سل�سل��ة جب��ال علي��ب قبالة جن��ران، ط��ران الع��دوان احلربي 

واالأبات�سي والتج�س�سي رافق الزحف و�سن اأكرث من 20 غارة. 
وكان وح��دة القنا�سة قد متكن��ت من قن�س عن�سرين من مرتزقة 

اجلي�س ال�سعودي يف تبة اخل�سباء قبالة منفذ 
اخل�س��راء.. فيم��ا متكن اأبطالن��ا من احراق 
دبابة �سعودية يف قيادة الفواز وتفجر طقم 
ع�سكري بعبوة نا�سفة وم�سرع طاقمه يف ذو 

رعن قبالة منفذ اخل�سراء.

برجاله��ا  اجل��وف  جبه��ة  اأ�سبح��ت 
االأبطال وعزمية اجلي�س واللجان مبثابة 
ق��ر مفت��وح للمرتزق��ة الذي��ن اأرخ�س��وا 
اليه��ود  اأولي��اء  م��ن  وباعوه��ا  اأنف�سه��م 
االأ�سب��وع  تلق��وا ه��ذا  والن�س��ارى حي��ث 
�سربة قا�سية على اأيدي رجال ال�ساروخية 
حي��ث اأ�ستقب��ل تعزيزاته��م �س��اروخ )قاهر
يف  البالي�ست��ي   )M2

م  حلز اأ�ساب هدفه بدقة عالية ا
ه��ر  M2  البالي�ستي ا�ستهدف قا

حت�سي��دات للمرتزقة قدمت 
موؤخ��رًا اإل��ى ح��زم اجل��وف 
ع�سك��ري  بعت��اد  م�سحوب��ة 
متن��وع كم��ا مت اط���ق �سلية من 
الكاتيو�س��ا على   �سواري��خ 
ت  جتمع��ا

مبديري��ة  احلكوم��ي  املجم��ع  يف  للمنافق��ن 
احل��زم و�سوه��دت الن��ران ت�ستع��ل باملكان 

وم�سرع وا�سابة الع�سرات منهم.
كما تلى ذلك اط���ق �ساروخ اأروغان و�سلية 

م��ن �سواريخ الكاتيو�سا عل��ى املجمع احلكومي ب 
احل��زم حمقق��ة اإ�سابات بدق��ة عالية، �سق��وط عدد 

م��ن القتل��ى واجلرح��ى يف �سفوفه��م و�سم��اع دوي 
االنفجارات يف املوق��ع و�سيارات اال�سعاف تهرع الى 

امل��كان.. كما اطلق��ت القوة ال�ساروخي��ة ب�ساروخن 
يف  الع��دوان   مرتزق��ة  جتمع��ات  ا�ستهدف��ا  كاتيو�س��ا 

منطقة احلرا�سف مبديرية املتون بالتزامن مع الق�سف 
املدفع��ي. . كم��ا �س��ن اأبطالن��ا عمليات هجومي��ة نوعية 

ا�ستهل��ت بعملي��ة ع�سكري��ة نوعية على مواق��ع مرتزقة 
الع��دوان يف منطق��ة �سري��ن مبديري��ة خ��ب وال�سع��ف 

وفرار جماعي ملرتزقة العدوان و�سقوط اأعداد كبرية من 
القتل��ى واجلرح��ى يف �سفوفهم، واإح��راق اآلية ع�سكرية، 

كما هاجموا مواق��ع املرتزقة يف نوبة �سابر بوادي �سواق 
مبديري��ة الغي��ل وتكبيده��م خ�سائ��ر يف االأرواح، اإ�ساف��ة 
اإل��ى هج��وم مباغت للجي���س واللجان عل��ى مواقع مرتزقة 

العدوان �سرق م�حا مبديرية امل�سلوب.
كم��ا متكن��ت وح��دة القنا�س��ة م��ن قن���س 4 

منافق��ن مبديري��ة الغي��ل .. فيم��ا متكنت وحدة 
الهند�سة من تفجر طقم ملرتزقة العدوان  بعبوة 

نا�سف��ة يف منطقة اخلنجر مبديري��ة خب وال�سعف 
وكذل��ك تدمر اآلي��ة للمرتزقة بعبوة نا�سف��ة يف مديرية 

املتون وم�سرع واإ�سابة من كان على متنها

قاهر )M2( الباليستي وأروغان يستقبالن 
حشود االرتزاق باحلزم وأبطالنا ينفذون 

3 عمليات هجومية وقنص 4 منافقني 

جبهة اجلوف: 

م��ن  ال�سعبي��ة  واللج��ان  اجلي���س  اأبط��ال  متك��ن   ○
ال�سيط��رة على جبل االكع��ور االإ�سرتاتيجي وال�سل�سلة 
اجلبلي��ة املحاذيه له  وعدد من املواقع والتباب 

جب��ال  لظب���س �سم��ال  ا
مبنطق��ة 

ل��ة  حلما ا
ومت  كر���س  مديري��ة  يف 
التنكي��ل باملنافق��ن ودحره��م منها 
فادحة..كم��ا  خ�سائ��ر  وتكبيده��م 

�سنت القوة ال�ساروخية واملدفعي��ة ق�سفاً م�سددًا على 
مواق��ع ا�ستهدف جتمعات للمنافق��ن يف التبة البي�ساء 
جن��وب كهب��وب ودك جتمع��ات ملرتزق��ة الع��دوان يف 

كر�س بعدد من القذائف

قصف مدفعي وصاروخي وتطهير مواقع استراتيجية 

مصرع 8 منافقني بينهم قيادات ميدانية واملدفعية 
تدك موقع املشجع بصرواح

ا�ستهدافت مدفعية اجلي���س واللجان ال�سعبية جتمعات املنافقن يف امل�سجح 
مبديري��ة �س��رواح بع��دد م��ن قذائف ب��ي ع�س��رة .. كما لق��ي 8 م��ن املنافقن 

م�سرعهم يف مناطق متفرقة مبديرية �سرواح
○ بينهم : القيادي املنافق املالزم ثاين / �سليمان حممد اأحمد خممل

واملنافق عماد علي عبد الرحمن مر�سد ال�سفياين

جبهة م�أرب : 

جبهة نهم :
آليت������ن  اعط������اب  م������ن  واللج������ان  اجلي������ش  أبط������ال  متك������ن 

للمنافق������ن في اس������تهداف مدفع������ي لتجمعاتهم و قنص 
2 من املنافقن ف������ي املنارة مبديرية نهم واطالق صلية 

صواري������خ الكاتوش������ا عل������ى جتمع������ات للمنافق������ن وآلياته������م 
اسفل نقيل فرضة نهم.
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النصر

ن َيَرى .. مخطط التصعيد األمريكي ينكسر في جيزان وقاهر الباليستي يستقبل حشود االرتزاق باجلوف وعمليات تطهير نوعية في حلج  َ يُم ملمِ حمِ َ َزتمِ اجلجْ َوُبرمِّ

72220278
جـــــنـــــدي ســــعــــوديــــًا 
ومـــــــــــــــرتـــــــــــــــزقـــــــــــــــًا مت 
قــنــصــهــم ومـــصـــرع 
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــشـــــــــــــــــرات.

زحـــــــــــــــوفـــــــــــــــات 
وتـــــــســـــــلـــــــل مت 
الـــــــــتـــــــــصـــــــــدي 
لــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــا.

جـــنـــديـــًا ســـعـــوديـــًا 
ومــــــنــــــافــــــقــــــًا لــــقــــوا 
مـــــــــــصـــــــــــرعـــــــــــهـــــــــــم 

آلـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــة مت 
تـــــــــدمـــــــــيـــــــــرهـــــــــا

عــــــــــمــــــــــلــــــــــيــــــــــة 
قـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــف 
صـــــــــــاروخـــــــــــي

عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــات 
هــــــجــــــومــــــيــــــة 
ونـــــــــــوعـــــــــــيـــــــــــة

انكسار مريع لقوى العدوان ومخطط التصعيد األمريكي يسقط على أيدي أبطال جبهة جيزان
وتعط��ب جراف��ة و�سم��ال اخلوبة و قائ��م زبيد و 
العبادي��ة و الفري�س��ة وموقعي الق��رن و �سودانة 
وغ��رب مثع��ن وموق��ع املق��رن ورقابت��ه ومنف��ذ 
الطوال حمققا اإ�سابات مبا�سرة، وهروع �سيارات 

االإ�سعاف اإلى املواقع امل�ستهدفة.
كما اأطلقت القوة ال�ساروخية �ساروخ زلزال2 
عل��ى جتمع��ات اجلن��ود ال�سعودي��ن ومرتزقتهم 
يف موق��ع الرم�س��ة واإ�ساب��ة مبا�س��رة وكذلك دك 
مراب���س مدفعي��ة اجلي���س ال�سع��ودي يف موق��ع 
العقب��ة خل��ف اخلوبة وا�سته��داف قي��ادة �سّيابة 
ب�سلي��ة �سواري��خ كاتيو�س��ا وع��دد م��ن قذائ��ف 

املدفعية وهروب جماعي للجنود ال�سعودين
فيم��ا متكنت وح��دة القنا�سة م��ن قن�س جندي 
�سعودي يف موق��ع الكر�س بنران وحدة القنا�سة 

للجي�س واللجان

اع��رتف اإع�م العدو ال�سع��ودي مب�سرع 16 جندي 
و�ساب��ط خ���ل االأيام املا�سي��ة، اجلدي��ر ذكره اأن 
العدو ال�سعودي ال يعرتف اإال بن�سبة �سيئلة من 
قت�ه حتا�سياً لغ�سب اأ�سرهم ومن �سمن القتلى 

الذين اأعلن عنهم التايل اأ�سمائهم:
املريري احلارثي م�سبب  •	حممدعبيد 

هندي بن  نا�سر  •	علي 
ال�سهري ظافر  •	علي 

ال�سهري  •	1الرئي�س رقباء عاطف حممد 
الزهراين عطية  بن  عبداهلل  املظلي  •	2الرقيب 

الواب�سي �سليمان  •	حممد 

البقمي الكريزي  مهل  بن  •	فيحان 
هادي حممد  حافظ  •	الرقيب 

التليدي •	مانع 
املالكي الرقيعي  حامد  �ساوي  •	حمود 

االحمري الثعلبي  تهامي  بن  �سعيد  •	�سعد 

املقبل  ح�سن  عبداحلكيم  •	النقيب 
الغامدي  خالد  •	امل�زم 

املنت�سري  جابر  علوان  •	خ�سر 
املغيدي  ال�سبعاو  علي  عبده  •	متعب 

عطيف جابر  احمد  •	جابر 

قــــصــــف مــــدفــــعــــي مـــــركـــــز عــــلــــى مـــــواقـــــع وجتـــمـــعـــات 
وحتصينات اجليش السعودي ومرتزقته

واللج��ان  اجلي���س  اأبط��ال  �س��ن 
ال�سعبي��ة ق�سفاً �ساروخياً ومدفعياً 
للجن��ود  جتمع��ات  ا�سته��دف 
الربوع��ة  مدين��ة  يف  ال�سعودي��ن 
وقل��ل  �سبحط��ل  موق��ع  و�سم��ال 
ال�سيب��اين واإ�سابات مبا�سرة ... 
كم��ا مت ا�سته��داف موق��ع قمعة 
للجن��ود  وجتمع��ات  ال�سي��خ 
حديق��ة  يف  ال�سعودي��ن 
الربوع��ة بع��دد م��ن قذائ��ف 

املدفعية

مبديري��ة  احلكوم��ي  املجم��ع  يف  للمنافق��ن 
احل��زم و�سوه��دت الن��ران ت�ستع��ل باملكان 

وم�سرع وا�سابة الع�سرات منهم.
كما تلى ذلك اط���ق �ساروخ اأروغان و�سلية 

م��ن �سواريخ الكاتيو�سا عل��ى املجمع احلكومي ب 
احل��زم حمقق��ة اإ�سابات بدق��ة عالية، �سق��وط عدد 

م��ن القتل��ى واجلرح��ى يف �سفوفه��م و�سم��اع دوي 
االنفجارات يف املوق��ع و�سيارات اال�سعاف تهرع الى 

امل��كان.. كما اطلق��ت القوة ال�ساروخي��ة ب�ساروخن 
يف  الع��دوان   مرتزق��ة  جتمع��ات  ا�ستهدف��ا  كاتيو�س��ا 

منطقة احلرا�سف مبديرية املتون بالتزامن مع الق�سف 
املدفع��ي. . كم��ا �س��ن اأبطالن��ا عمليات هجومي��ة نوعية 

ا�ستهل��ت بعملي��ة ع�سكري��ة نوعية على مواق��ع مرتزقة 
الع��دوان يف منطق��ة �سري��ن مبديري��ة خ��ب وال�سع��ف 

وفرار جماعي ملرتزقة العدوان و�سقوط اأعداد كبرية من 
القتل��ى واجلرح��ى يف �سفوفهم، واإح��راق اآلية ع�سكرية، 

كما هاجموا مواق��ع املرتزقة يف نوبة �سابر بوادي �سواق 
مبديري��ة الغي��ل وتكبيده��م خ�سائ��ر يف االأرواح، اإ�ساف��ة 
اإل��ى هج��وم مباغت للجي���س واللجان عل��ى مواقع مرتزقة 

العدوان �سرق م�حا مبديرية امل�سلوب.
كم��ا متكن��ت وح��دة القنا�س��ة م��ن قن���س 4 

منافق��ن مبديري��ة الغي��ل .. فيم��ا متكنت وحدة 
الهند�سة من تفجر طقم ملرتزقة العدوان  بعبوة 

نا�سف��ة يف منطقة اخلنجر مبديري��ة خب وال�سعف 
وكذل��ك تدمر اآلي��ة للمرتزقة بعبوة نا�سف��ة يف مديرية 

املتون وم�سرع واإ�سابة من كان على متنها

قاهر )M2( الباليستي وأروغان يستقبالن 
حشود االرتزاق باحلزم وأبطالنا ينفذون 

3 عمليات هجومية وقنص 4 منافقني 

يف جبه���ة مي���دي ال زال ابطالن���ا ال�ص���امدون يوجه���ون 
�رضبات ح�ص���ينية منكلة ل�صذاذ النفاق واالرتزاق حي اأطلقت 
القوة ال�ص���اروخية �صاروخني نوع زلزال1 بالتزامن مع الق�صف املدفعي 
على جتمع ملرتزقة اجلي�ش ال�صعودي �صمال �صحراء ميدي. بف�صل اهلل 
وت�ص���ديدة مت اإحراق خمزن اأ�ص���لحة اعطاب اآلية ب�صاروخ موجه 
ملرتزقة اجلي�ش ال�ص���عودي �ص���مال �ص���حراء ميدي فيما  لقي 
املناف���ق عب���داهلل احم���د مهدي غ���ا م�رضعه ل���ب بنريان 

جلي����ش  واللجان ال�صعبية يف جبهة ميديا
�ص���اح املدفعي���ة ق�ص���ف متوا�ص���ل ي�ص���تهدف كما ي�ص���ن  

ت  ال�ص���عوديني جتمع���ا للجن���ود  جتمع���ات  ت�ص���تهدف 
ومرتزقتهم �صمال �صحراء ميدي

جبهة ع�سري: 

جبهة 
�سبوة:

عملية هجومية وزلزال 2 يدك 
جتمعات املنافقني بعسيالن

�س��ن اأبطالن��ا عملي��ة هجومية 
نوعي��ة عل��ى املرتزق��ة يف التب��ة 
الرملية و�سقوط قتلى وجرحى 
يف �سفوفهم.. كما اأطلقت القوة 
�س��اروخ  ال�ساروخي��ة 
جتمعات  عل��ى  زل��زال2 

ومراب���س مدفعي��ة املرتزق��ة يف منطق��ة 
ال�سفراء مبديرية ع�سي�ن..

فيم��ا ت�س��دى اأبطالن��ا لزح��ف فا�س��ل 
ال�س��اق مبديري��ة  للمنافق��ن يف منطق��ة 
القتل��ى  م��ن  ع��دد  و�سق��وط  ع�سي��الن 

واجلرحى يف �سفوفهم

جبهة 
البي�س�ء: 

منافقني  قن�ص   ○
الجردي  منطقة  يف 
ــر  ــزاه ــة ال ــري ــدي مب
بــــنــــران اجلــيــ�ــص 

واللجان
○ �ــســد حمــاولــة 
ت�سلل للمنافقني يف 
و�سقوط  الظهرة 
قتلى وجرحى يف 

�سفوفهم

املنافقني  تزلزل  وســــــــــــــــــالح املـــــــدفـــــــعـــــــيـــــــة يـــــــدك الصاروخية 
جتمعاتهم شمال ميدي

العدو السعودي يعترف مبصرع 16 جنديًا وضابطًا سعوديًا خالل األسبوع املاضي

جبهة ميدي:
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وكالة سبوتنيك الروسية:

يــــــــقــــــــتــــــــرح حــــظــــر  الـــــــــــبـــــــــــرملـــــــــــان األوروبـــــــــــــــــــــــــــــــي   
تــــــــــــــــوريــــــــــــــــد األســــــــــــلــــــــــــحــــــــــــة إلـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــريـــــــــــــاض

متابعات صحفية

فاينانشال تايمز: 

مأساة اليمن تستدعي التدخل العاملي

قال��ت م�س��ادر �سحافية ب��اأن الع�قات ب��ن “اإ�سرائيل” 
والنظ��ام اخلليف��ي يف البحري��ن تع��ود اإلى الع��ام 1994م، 
وذلك بعد ت�سريحات لرئي�س ال��وزراء االإ�سرائيلي بنيامن 
نتنياه��و اأول اأم���س حت��دث فيها ع��ن “ع�قات ب��ارزة” مع 
ع��دد من ال��دول العربية يف اأعقاب االأنب��اء التي حتدثت عن 
زيارة اأمر �سعودي لتل اأبيب لبحث مو�سوع “ال�س�م” مع 

الكيان االإ�سرائيلي.
وذك��ر موق��ع ميدي��ل اإي�س��ت موني��رت نق��� ع��ن �سحيفة 
“ال�سرق” القطرية، باأن ت�سريحات نتنياهو ُترز الع�قات 
القدمي��ة ب��ن االإ�سرائيلي��ن واخلليفي��ن الت��ي تع��ود اإلى 
ت�سعينات القرن املا�سي، وهي الفرتة �سهدت فيها البحرين 

اندالع انتفا�سة وا�سعة �ُسميت بانتفا�سة الكرامة.
واأو�سح املوقع باأن الع�قات ال�سرية بن نظام اآل خليفة 
واالإ�سرائيلين بداأت عندم��ا التقى وزير البيئة االإ�سرائيلي 
ال�ساب��ق يو�س��ي �ساريد بوزي��ر خارجية اآل خليف��ة ال�سابق 
حمم��د املب��ارك ووزي��ر ال�سح��ة اخلليف��ي ال�ساب��ق ج��واد 

العري���س، حيث اتفق الث�ثة على اأن تفت��ح اإ�سرائيل مكتبا 
متثيليا لها يف املنامة.

ويف العام 2009 التقى الرئي�س االإ�سرائيلي �سيمون بريز 
ووزيرة اخلارجية ال�سابقة ت�سيبي ليفني باحلاكم اخلليفي 
حم��د عي�سى يف نيوي��ورك على هام�س موؤمت��ر حول “حوار 
االأمريك��ي  زار احلاخ��ام  املا�س��ي،  الع��ام  االأدي��ان”. ويف 
م��ارك �سنر املنامة يف مهمة لتعزي��ز الع�قات بن اإ�سرائيل 

والنظام اخلليفي، بح�سب املوقع.
وذك��رت �سحيف��ة “ال�س��رق” ب��اأن الدعوة الت��ي وجهها 
وزير اخلارجي��ة اخلليفي خالد اأحم��د الإن�ساء “هيئة �سرق 
اأو�سطي��ة ت�س��م اإ�سرائي��ل واإيران وتركيا”؛ ه��ي دليل على 
“الع�ق��ة الذهبي��ة” م��ع اإ�سرائي��ل. وق��د نعى خال��د اأحمد 
بريز بعد موته الع��ام املا�سي، وا�سفا اإياه ببطل “ال�س�م 

واحلرب”.
كم��ا اأ�س��ارت ال�سحيف��ة القطري��ة اإلى اأن نظ��ام البحرين 
انته��ك ق��رار اجلامع��ة العربي��ة ال��ذي يحظ��ر ال�سفق��ات 
التجاري��ة م��ع اإ�سرائي��ل وال�س��ركات الت��ي له��ا ع�قات مع 
اإ�سرائي��ل وال�س��ركات التي تتعام��ل مع ال�س��ركات االأخرى 

التي تقيم ع�قات مع اإ�سرائيل.
وكانت م�سادر اإ�سرائيلية ذكرت اأن اأمرا �سعوديا زار تل 
اأبي��ب خ�ل االأي��ام االأخرة، يف زيارة �سري��ة اأجرى خ�لها 

لقاءات مع م�سوؤولن اإ�سرائيلين كبار.
واأو�سح��ت هيئة الب��ث االإ�سرائيلية العربي��ة، اأن االأمر 
ال�سع��ودي بح��ث خ���ل زيارته اإلى ت��ل اأبيب فك��رة “دفع 
ال�س���م االإقليم��ي يف املنطق��ة”. بدوره��ا امتنع��ت وزارة 
اخلارجية االإ�سرائيلية ومكتب رئي�س احلكومة ال�سهيونية 
نتنياه��و ع��ن تاأكيد نب��اأ الزي��ارة اأو نفيه، وذل��ك بح�سب ما 

ن�سرته هيئة البث.

منعطف��اً  اليم��ن  يف  احل��رب  اأخ��ذت 
ال�سعودي��ة  ب��داأت  اأن  من��ذ  جحيمي��اً 
حماول��ة  يف  حربه��ا  اجلوي��ة  وقواته��ا 
لهزمية احلوثين يف عام 2015؛ فدمرت 
م��ا تبق��ى م��ن اأفق��ر ال��دول العربية. يف 
وق��ت ال يلتفت العامل ال��ى حجم الكارثة 
االإن�ساني��ة داخ��ل ه��ذا البل��د العري��ق، 
ب�سبب ان�سغاله باملكا�سب اجليو�سيا�سية 
يف كل م��ن �سوري��ا والع��راق، يف حن اأن 

الوقت ينفذ.
�سحيف��ة  يف  م��روع  تقري��ر  وي�س��ف 
فاينن�س��ال تامي��ز ه��ذا االأ�سب��وع عم��ق 
ان  املتح��دة  االم��م  وتق��ول  االأزم��ة. 
ثلث��ي ال�س��كان البالغ عدده��م 28 مليونا 
يواجه��ون نق�س��ا ف��ى الغ��ذاء واملي��اه 
النظيفة بينما ربعهم على و�سك املجاعة، 
بجانب وباء الكولرا املتف�سي. وقد ادت 
احل��رب نف�سها الى مقتل م��ا يقدر ب 10 

االف �سخ�س.
اأرادت ال�سعودي��ة، حت��ت حكم حممد 
ب��ن �سلم��ان، ويل العهد، م��ن حربها على 
حماول��ة  ب�سب��ب  اإي��ران،  ردع  اليم��ن 
تو�سيعها املح��ور ال�سيعي، الذي اأقامته 
يف جميع اأنحاء العراق و�سوريا ولبنان. 
وتبال��غ الريا���س يف اته��ام اي��ران بدعم 
احلوثين، وهو م��ا ا�سعد ايران باعتقاد 
اململكة اأن نفوذه��ا وا�سع، كون الريا�س 

بالغت يف حجم ودور طهران يف اليمن.
وق��د ف�س��ل ال�سعودي��ون، مب�ساع��دة 
االإماراتي��ن يف حتقي��ق اأي تق��دم عل��ى 
االأر���س ويف اإعادة نظام عميلهم عبدربه 
من�س��ور ه��ادي عل��ى الرغ��م م��ن الدعم 
االأمريكي العر�سي. ومل ي�ستطيعوا اأخذ 
�سنعاء م��ن احلوثين، بينم��ا ا�ستمروا 
امل�ست�سفي��ات  ق�س��ف  عل��ى  بانتظ��ام 
واملدار���س وحف���ت الزف��اف وقاع��ات 
الع��زاء وامل�ساجد واالأ�سواق، ف�س� عن 
من��ح تنظي��م القاع��دة م�ساح��ة وفر�سة 
للوج��ود عل��ى اأر�سي��ة ك��رى يف �سب��ه 

اجلزيرة العربية.
�سلم��ان  ب��ن  غمو���س  ان  ح��ن  ويف 
جزء م��ن امل�سكلة، فاإن �سج��ل اآل �سعود 

التاريخي باأكمله مع اليمن كارثي.
و�سخ��ر ال�سعوديون ثرواتهم النفطية 
االأط��راف  ب��ن  الفرق��ة  ب��ث  اأج��ل  م��ن 

م��ن  اليمني��ة،  ال�ساح��ة  عل��ى  الفاعل��ة 
قبائ��ل و�سخ�سي��ات، �سم��ن بل��د ي�سج 
واحل��ركات  الطائفي��ة،  بالتناق�س��ات 
االنف�سالية، وتتغ��ر خارطة التحالفات 

ال�سيا�سية فيه على الدوام.
 لرغ��م من وجود العدي��د من الروابط 
امل�سرتكة بن ال�سعودية وعدد من قبائل 
اليم��ن، مل تفع��ل �سيئ��اً يذك��ر مل�ساع��دة 
اليمنين على بناء دولتهم، وركزت على 
بناء امل�ساجد الوهابي��ة، بدال من متويل 
م�سروع��ات البن��ى التحتي��ة يف اليم��ن، 
البل��د ال��ذي تنف��ذ في��ه املي��اه ال�ساحلة 

لل�سرب، ويعج باالأ�سلحة والبنادق.
ويف ظل والية دونالد ترامب، �سجعت 
الواليات املتح��دة التحالف ال�سني الذي 
تق��وده ال�سعودية، عل��ى اأمل عزل اإيران 
ال�سيعي��ة، بينم��ا جتاه��ل ف�س��ل احلملة 
اأي�س��ا  اليم��ن، وجتاه��ل  ال�سعودي��ة يف 

احتمال انهيار البلد.
االمريك��ي  الكونغر���س  اأن  ح��ن  ويف 
ظل معادي��ا لطهران، اإال ان��ه اأ�سبح اأقل 
ت�ساحم��ا اأي�س��ا م��ع ت�سدي��ر الريا���س 
للفك��ر الوهاب��ي املتط��رف. وكم��ا �ساعد 

غ��زو الواليات املتحدة للعراق يف 2003 
يف اإ�سع��ال االنق�س��ام الق��دمي ب��ن ال�سنة 
يث��ار مث��ل ذل��ك  اأن  وال�سيع��ة، فيمك��ن 
االنق�س��ام اأي�س��ا بن االأ�سق��اء يف اليمن. 
لكن عليه��ا ان تعمل عل��ى تخفي�س حدة 
االنق�س��ام الطائفي وذلك من خ�ل تقدمي 
االإغاث��ة الفورية لليمني��ن، وتوفر حل 

طويل االأمد ل�أزمة يف اليمن.
الوالي��ات املتح��دة واململك��ة املتحدة 
وفرن�س��ا، باعتباره��م م��ن كب��ار موردي 
االأ�سلح��ة لل�سعودية واالإمارات، اإ�سافة 
اإل��ى االأع�ساء الدائم��ن يف جمل�س االأمن 
ال��دويل، ورو�سي��ا وحليفتها اإي��ران التي 
دع��ت بالفع��ل اإل��ى وق��ف اإط���ق الن��ار 
هن��اك، ب��اأن ي�س��ر ه��وؤالء جميع��ا عل��ى 
الوقف الف��وري الإط�ق الن��ار يف اليمن، 

وال�سماح بتدفق امل�ساعدات االإن�سانية 
وقد يتطلب اأي�س��ا حل االزمة اليمنية 
وج��ود قوات حفظ �س���م دولية وحزمة 
م��ن امل�ساع��دات االإمنائي��ة الدولية. فما 
يحتاجه اليمني��ون االآن وقبل كل �سيء، 
و�س��ع ح��د ملاأ�ساته��م وبوؤ�سه��م، واأن ال 

ين�ساهم العامل اكرث من ذلك.

صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.: 

الـــســـعـــوديـــة تـــطـــلـــق مــــراكــــز إعـــالمـــيـــة فــــي الـــغـــرب
 لـــــتـــــحـــــســـــني صــــــــورتــــــــهــــــــا املــــــلــــــطــــــخــــــة بـــــــالـــــــدمـــــــاء

صحيفة “الشرق” القطرية:

تفتح ملف عالقات آل خليفة والكيان اإلسرائيلي

فيم��ا تتج��ه احل��رب املدم��رة عل��ى 
وفيم��ا  الثال��ث،  عامه��ا  لط��ي  اليم��ن 
ت��راوح االأزم��ة مكانه��ا ب��ن قط��ر من 
جه��ة وال�سعودي��ة وحلفائه��ا من جهة 
اأخرى، ت�سع��ى الريا�س الإط�ق حملة 
دعائية جديدة هدفها حت�سن �سورتها 
امللطخ��ة وتغي��ر ال�س��ورة النمطي��ة 

ال�سلبية للمملكة يف االإع�م الغربي.
لفت��ح  ال�سعودي��ة  تتوج��ه  حي��ث 
مراك��ز اإع�مي��ة يف كري��ات العوا�سم 
االأوروبي��ة يف لن��دن وبرل��ن وباري�س 
اطلع��ت  وثيق��ة  بح�س��ب  ومو�سك��و 
عليه��ا �سحيف��ة “فاينن�س��ال تامي��ز” 
الريطانية، التي قالت اإن امل�سروع قد 

يرى النور خ�ل ال�سهر اجلاري.
وتاأت��ي ه��ذه اخلط��وة خ�سو�سا يف 
املوجه��ة  الوا�سع��ة  االنتق��ادات  ظ��ل 
للريا�س حيث تتهم با�ستهداف املدنين 
يف احلرب الت��ي ت�سنها على اليمن منذ 
مار���س 2015. ويف الوق��ت الذي تقود 

في��ه الريا�س حظرا اإقليمي��ا ا�ستثنائيا 
على قطر.

اأي�س��ا فت��ح  وق��د ت�سم��ل املب��ادرة 
وطوكي��و  بك��ن  م��ن  كل  يف  مكات��ب 
ومومب��اي ومدن كرى اأخ��رى ابتداء 
م��ن الع��ام املقب��ل، بح�س��ب �سحيف��ة 

تاميز” الريطانية. “فاينن�سال 
ت�سوي��ق  اإل��ى  احلمل��ة  وته��دف 
التغي��رات الت��ي �سهدته��ا ال�سعودية 
خ�سو�س��ا واأنه��ا لطامل��ا اتهم��ت باأنها 
ت�سوق الإ�س�م مت�س��دد، باالإ�سافة اإلى 
اتهامه��ا بانته��اكات يف جم��ال حق��وق 

االن�سان.
ويبدو اأن العهد اجلديد الذي اأ�س�س 
ل��ه ويل العه��د ال�سع��ودي حمم��د ب��ن 
�سلم��ان منذ جميئ وال��ده امللك �سلمان 
بن عب��د العزي��ز اإلى احلك��م قبل نحو 
ث�ث �سن��وت، هو الذي جع��ل االأنظار 
تتجه اأكرث اإلى الريا�س خ�سو�سا بعد 
تخلي ال�سعودية ع��ن احلذر والرتيث 

يف جمال ال�سيا�س��ة اخلارجية وتبنيها 
نهجا اأكرث هجومية وعدوانية.

واعت��رت ال�سحيف��ة الريطاني��ة، 
اليم��ن مث� وا�سحا عن ه��ذا التغر يف 
ال�سيا�س��ة. فال�سعودي��ة تق��ود حتالفا 
ع�سكري��ا منذ نحو ث���ث �سنوات لقتال 
احلوثي��ن دون وج��ود نهاي��ة قريب��ة 

لهذه احلرب.
وق��د اأدت احل��رب حت��ى االآن اإل��ى 
مقتل اأكرث من 10 اآالف �سخ�س وجرح 
ع�سرات االآالف، كم��ا ت�سببت يف اأ�سواأ 
اأزم��ة اإن�سانية يف الع��امل ي�سهدها اأفقر 
بل��د يف الع��امل حي��ث ال يج��د امل�ي��ن 
م��ن اليمنين ق��وت يومه��م، باالإ�سافة 
اإلى تف�س��ي االأمرا�س كوب��اء الكولرا 
الذي ح�سد منذ اأبريل املا�سي، اأرواح 
اأك��رث من األفي �سخ���س، باالإ�سافة الى 
اإ�ساب��ة اكرث م��ن ن�سف ملي��ون ميني 
بالوباء بح�سب تقارير منظمة ال�سحة 

العاملية واملنظمات االأممية االأخرى.

الرمل��ان  يعت��زم 
اق��رتاح  االأوروب��ي 
عل��ى  حظ��ر  فر���س 
ت�سدي��ر االأ�سلح��ة اإلى 
ب�سب��ب  ال�سعودي��ة، 
خماوف من ت�سليم تلك 
االأ�سلح��ة اإلى منظمات 
�سوري��ا،  يف  اإرهابي��ة 
النزاع  وا�ستخدامها يف 

القائم باليمن.
و�سيق��رتح الرمل��ان 
االحت��اد  عل��ى  ذل��ك 
االأوروبي، على اأن يتم 

الت�سوي��ت على القرار يوم غد االأربع��اء خ�ل اجلل�سة العامة 
للرملان االأوروبي يف مدينة �سرتا�سبورغ  ح�سبما اأفادت وكالة 

االأنباء “فران�س بري�س”.
وكان��ت املفو�سية االأوروبية قد اأعلن��ت، يف وقت �سابق، اأن 

ق��رار حظ��ر االأ�سلح��ة 
املفرو�س على الريا�س 
اخت�سا���س  م��ن  ه��و 
االحت��اد  جمل���س 

االأوروبي وحده.
م�س��ادر  وبح�س��ب 
ال  فاإن��ه  دبلوما�سي��ة، 
تواف��ق  حالي��ا  يوج��د 
ال��دول  ب��ن  االآراء  يف 
االحت��اد  يف  االأع�س��اء 
ح��ول  االأوروب��ي 
حظ��ر  فر���س  م�ساأل��ة 
�س��د  االأ�سلح��ة  عل��ى 

ال�سعودية.
يذك��ر اأن الرمل��ان االأوروب��ي كان ق��د واف��ق، بداي��ة الع��ام 
املا�س��ي، على م�سروع قرار فر�س حظر على ت�سدير االأ�سلحة 

اإلى ال�سعودية التي تقود العدوان على اليمن.
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معركة احلثيرة..أجلست اجليش السعودي والسوداني بتجٍل على خازوق الهزمية .. والنتيجة ماحقة..
تقرير_ع�سكري
الثابت يف الهجوم الع�سكري ال�سعودي -ال�سوداين-

املرتزق على منطق��ة احلثرة التابعة ملحافظة جيزان 
هو ا�ستعادة املنطقة اال�سرتاتيجية من قب�سة اجلي�س 
واللج��ان ال�سعبي��ة لذل��ك و�س��ع الغ��زاة واملرتزق��ة 
خططه��م الع�سكري��ة املعتم��دة عل��ى اال�سن��اد اجلوي 
الكبر مما جعل الثقل الع�سكري العملياتي كبر لتنفيذ 
الهج��وم الع�سك��ري اخلاط��ف وفق معتقده��م لتحقيق 

الهدف..
م��ن امل�سّلم به ان منطقة احلثرة التي ي�سيطر عليها 
ا�س��ود اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة يف حمافظة جيزان 
تلق��ى فيه��ا اجلي���س ال�سعودي منف��ردا اق�س��ى هزميه 
فا�سل��ه يف تل��ك اجلبه��ة وتكب��د خ�سائر ب�سري��ه واليه 
كبره قبل عام ون�سف العام وعجز اجلي�س ال�سعودي 
بع��د م�ساندة املرتزقة له من ا�ستعادتها وظلت خازوق 
هزميه توؤرق قادة اجلي���س ال�سعودي. طبعا خوزايق 
الهزائ��م املوؤمل��ة للجي���س ال�سعودي املنه��ار هي كثره 

وال تع��د ب��دء م��ن جن��ران ال��ى ع�س��ر ال��ى جي��زان. 
احلثرة دخلت �سفحة املواجهات الع�سكرية اال�سر�س 
واالق�س��ى بعد معركة قبل االم�س العنيفة والتي �سارك 
فيه��ا اجلي���ض ال�سع��ودي وال�س��وداين واملرتزقة حتت 
غطاء ج��وي حرب��ي ومروحي جت��اوز اخلم�سن غارة 
جوية وع�سرات الهجم��ات ال�ساروخية والر�سا�سة من 
قب��ل مروحيات االبات�سي الهجومي��ة االأمريكية وماهي 

النتيجة
ت�سدى ا�سود اجلي�س واللجان ال�سعبية لهذا الهجوم 
الوا�س��ع النطاق بكل ع��زم فوالذي وب�سال��ة اأ�سطورية 
و�سجاع��ة نادرة متكن من خ�له��ا املجاهدين البوا�سل 
م��ن ك�س��ر الهج��وم الكب��ر وتكبي��د الغ��زاة واملرتزقة 
افدح اخل�سائ��ر الب�سري��ة والت�سليحي��ة واعادتهم الى 
نقطة ال�سفر التي ات��وا منها خم�سبن بدمائهم ناك�سي 
روؤو�سه��م ال ي��رون من خ���ل اعينهم املذع��ورة �سوى 
الهزمية ال�سوداء التي غطت جباههم من غبار املعركة.. 
ومن جان��ب اخر ك�سف االع�م احلرب��ي اليمني التابع 
للجي���س واللج��ان ال�سعبي��ة ومن خ�ل قن��اة امل�سرة 

الف�سائية ان املعركة دارت رحاها ب�سراوة منذ الفجر 
وحت��ى امل�س��اء اي 14 �ساع��ة م��ن الزم��ن خا���س فيها 
ا�سود اليمن معركة �سارية على ار�س مك�سوفة وحتت 
هجمات جوي��ه ه�سترية من قبل طران الغزاة ..فع� 
انه��ا معرك��ه اأ�سطورية بكل ما تعني��ه الكلمة ..لذلك لو 
نظرنا من النافذة اال�سرتاتيجية لهذه املعركة الكت�سفنا 
ان اجلي�س ال�سعودي اجل�س على خازوق الهزمية مرة 
اخرى ولك��ن هذه املرة بق�سوة وبخ�س��ارة فا�سلة اقل 
ما تو�سف ان الهزمية النف�سية واملعنوية جتّلت بعمق 
كون االع�م الغازي واملرتزق رافق الهجوم اوال باأول 
وا�سدر تقارير اخبارية وهمي��ة ابرز م�سامينها الغر 
منطقي��ة ان اجلي�س ال�سعودي واملرتزقة �سيطروا على 
احلث��رة ووادي عب��د اهلل والنكت��ة يف االم��ر ان وادي 
عب��د اهلل حتدث عنه االع���م الغازي بان��ه يقع جنوب 
حر���س .نكتة.. فاين حر�س واي��ن را�س وادي عبد اهلل 
واي��ن احلثرة م��ن حر�س اي�س��ا.. عموم��ا.. الهروب 
االع�مي رافق��ه الهروب الع�سكري الغ��ازي واملرتزق 
ف��الأول هروب��ا ال��ى الم��ام والث��اين الى اخلل��ف وكال 

الهروبن خم��زي الن الهزمية كان��ت �ساحقه و�سادمه 
بالن�سب��ة لقوى الع��دوان... ويف اخلت��ام اثبتت معركة 
احلث��رة االأ�سطورية بان الق��درات الع�سكرية اليمنية 
بات��ت متفوقة عملياتيا وبق��وة ويحظى مقاتلو اجلي�س 

واللجان بطماأنينة كبرة وثقة عالية يف خو�س املعارك 
املفتوحة الن امليزان انقلب واملعادلة تغرت والنتائج 
بات��ت مينية بامتي��از والقادم ا�سد وانك��ى على الغزاة 

واملرتزقة .. اليمن ينت�سر.... 

أحمد عايض أحمد 
ا�سود يف عزمهم .وذئاب يف 
تكتيكه��م.. وفر�س��ان امتطوا 
ال�سافنات يف حربهم.. لي�سوا 
هذا فح�سب امنا �ُسعث ال�سفر 
الن�س��ر.  ُحم��ر  الظف��ر.  ُغ��ر 
االعنُّ ت�سخ�س من �سواعدهم 
و�سق��ر  بلظ��ى  ت�س��رب  الت��ي 
له��م م��ن الع��زم واالمي��ان والقّوة 
م��ا ُترك��ع �س��ود ال�ساخم��ات و جروت 
الدم��اء  غزائ��ر  يفتح��ون  املتح��ركات. 
فيغرق فيها الغازي واملرتزق وهي دمائهم 
نتيج��ة الوية وكتائب وف�سائ��ل �ُسحقت عن 
بكرة ابيها منذ عامن وعام اال ا�سهر وا�سابيع 

واي��ام وعلى الدوام لغة اجلبل والتل والوادي وال�سحراء وال�ساطئ يتحدث 
به��ا لي��وًث زاأرت عل��ى اأ�سّنة االوتاد فهبط��ت وطّوعت الرم��ال فخمدت فحيح 
حّرها وخلعت االمواج من كريائها وعرت االقدام احلافية على ذّرات تراب 
وط��ن وما وراء ار���س الوطن وهي �ساخم��ة وجتاوزتها ورم��ت نرانها على 

معاقل الغزاة واملرتزقة من كل حدب و�سوب …
رجال اهلل واي رجال رجال هم خر الرجال وما مثلهم رجال – دخلوا التاريخ 
بب�سم��ات امياني��ة وقوان��ن اأخ�قية وقي��م مياني��ه وثقافة قراآني��ة ومعارف 
وتكتي��كات وخط��ط ع�سكرية مل تخط��ر على بال اي عدو. دخل��وا رجال الوعد 
ال�س��ادق نافذة اخللود بكلمات من نور وذهب ، لن نقول �سوى ابطال اجلي�س 
و ابط��ال اللج��ان ال�سعبية ، نعم هم اأبط��ال وابطال فقط ، �سح��وا باأرواحهم 
وبعوائلهم، بالغايل والنفي�س .الذين اثبتوا للعامل اإن ح�سارة االن�سان اليمني 
ه��ي ام احل�سارات ومل ولن تندث��ر ، ح�سارة اهل الرب��اط والباأ�ض ال�سديد و 
م�سن��ع املقاتل��ن اال�سطورين ، ومازال��ت ار�س اليمن خ�سب��ة واّلدة لرجال 
كتب��وا جم��د اأخر تلو جم��د الأر�س اليمن ، ال يهم من يري��د اإن يلوث ذلك باأق�م 

قذرة وهابية واإع�م مغر�س ، فالبندقية وامليدان ت�سهد لهم …

باملف��ردة ..تتحدث اللغة عن املقات��ل اليمني .بانه اأ�سطورة ال تخطئه عن، 
تل��ك الهال��ة التي حتيط به متتد ايل حد ي�سعب عل��ي املرء ان يقرتب منه دون 
اأن ي�سع��ر اأنه يف ح�سرة اأ�سطورة حية، فامل��رء ال يقابل اأ�سطورته كل يوم، ما 
بالك باأ�سطورة كل االأجيال املحاربة عر الزمان وبكل مكان ؟ املقاتل اليمني ، 
رغ��م تلك العزة والكرامة و املهابة وال�سجاعة ال تفارق االبت�سامة وجهه واإن 
ت��رددت يف الق��اء �س�مك عليه الن�سغال��ك يف التحديق يف وجه��ه فعلى االأرجح 
�ستفي��ق من �سرود الذهن لتجد يده ممدود، نحوك، مبنتهى الب�ساطة يذيب كل 
الف��وارق بين��ه وبن اجلميع فهو ال ين�س��ى اأبدًا من اأين اأت��ى وكيف بداأ وملاذا 
ه��و هن��ا اليوم حتدي��دًا، بف�سل ه��وؤالء امللتفن حول��ه داخل ج��دران م�سارح 
احل��رب املقد�سة مب��ا فيهم اأجيال مل ت�ساهده كمقات��ل ا�سطوري ولكن ما قدمه 
املقات��ل اليمني للقائد والوط��ن وال�سعب ال ميكن تلخي�س��ه يف م�سرح احلرب 
فق��ط الن التجلي والروز يف م�سرح الوطن واالقلي��م والعامل.. �س�م على كل 
مقاتل��ي اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة .مقاتل��ن ال ُتن�سى يف زم��ن الواقع الذي 
اعلنهم املختارين يف عمل االنقاذ و�سنع االجناز انهم مقاتلو ثورة21�سبتمر 

املباركة. الرحمة لل�سهداء وال�سفاء للجرحى. والن�سر لليمن..

..ال  زم������������������ان  أس�������������ط�������������ورة 
ُت�������������خ�������������ط�������������ئ�������������ه�������������ں ع��������ن املقاتلون اليمنيون

فضائح مدوية وسقطات مميتة ملنظومة باتريوت األمريكية.... أماں الصواريخ اليمنية والطائرات بدون طيار االستخبارية..
هامه” واستراتيجية  عسكريه  “قراءة 

اذا انطلق��ت �سواري��خ ب��ركان1و2 وقاه��ر1و2 تختف��ي امامهم 
الب��اك1و2و3 االأمريكي��ة ه��ذا ه��و ال�سع��ار 
املواج��ه لل�سع��ار االمريك��ي ال��ذي �س��اع يف 
الت�سعين��ات من القرن املا�س��ي الذي يقول » 
اذا �سع��د الباتري��وت ... �سقط��ت �سواريخ 
االع��داء« وه��و �سع��ار و�سف��ه اح��د ق��ادة 
واتف��ق  اأكذوب��ة  بان��ه  ال�سهي��وين  اجلي���ض 
مع��ه يف ذل��ك ب��ان الباتريوت جم��رد اأكذوبة 
روج��ت له��ا رايث��ون االأمريكي��ة طاملا جناح 
ه��ذه االأنظم��ة الدفاعي��ة مل يتج��اوز 1% اي 
مل ت�سق��ط �س��وى �س��اروخ واح��د م��ن 100 
�س��اروخ هجوم��ي ..االم��ر االخ��ر ..نتيج��ة 
م��ن  احلدي��دي  ال�سع��ودي  ال�ست��ار  �س��رب 
ال�سري��ة عل��ى ف�س��ل منظوم��ات الباتري��وت 

باأجياله��ا الث�ث��ة عل��ى اعرتا�س ال�سواري��خ اليمنية لك��ي ال تعلم 
ال�سع��وب وخ�سو�س��ا ال�سعب ال�سعودي باحلقائ��ق املوؤملة. الزال 
ال�سعودين واخلليجين يدافعون عنها با�ستماته بل يتفاخرون بها 
ويق�سم��ون اليمن انها تعرت���س كل ال�سواريخ اي جهل واي غباء 
ميتلكون��ه .رغ��م اع��رتاف ال�سهاينة بف�س��ل منظوم��ات الباتريوت 
االأمريكي��ة باعرتا�س ال�سواري��خ بن�سبة 80% وهم الذين ميتلكون 
اي »ال�سهاينة« احدث الن�سخ الدفاعية يف العامل منها وهي الباك3 

اي ...
انت�س��ارات بالي�ستي��ه ميني��ه �ساحق��ه ووا�سح��ة طيل��ة عامن 
ون�س��ف انتجت اإخفاق��ات مئوية ملحاوالت �سعودي��ة -اأمريكية يف 
اعرتا���س ال�سواريخ البالي�ستيه اليمني��ة او الطائرات بدون طيار 
الت��ي حتلق يف �سم��اء ال�سعودية بعمق مئ��ات الكيلومرتات ، ي�سع 
اإ�س��ارات ا�ستفه��ام ع�سكري��ه وا�سرتاتيجي��ة كب��ره ح��ول فعالية 
منظوم��ة »باتري��وت« االأمركي��ة باأجياله��ا الث�ث��ة ومنظومات » 

دفاعي��ه اخرى«، وتعتر هذه املنظومات الدفاعية هي االأكرث تطور 
يف الرت�سان��ة الع�سكري��ة االأمركي��ة .ال ميك��ن الح��د ان ي�سمن باأن 
يعم��ل �س��اروخ الباتريوت بنجاع��ة ق�سوى دائم��ة، خ�ل احلرب 
متغ��رة  ع�سكري��ه  عوام��ل  توؤث��ر  حي��ث 
القتالي��ة  االجه��زة  ا�ستخ��دام  يف  كث��رة 
لدرج��ة ان بع���س ه��ذه العوامل غ��ر قابل 
منظوم��ة  تذك��ر  يكف��ي  امل�سب��ق.  للتوق��ع 
الت��ي  لل�سواري��خ،  امل�س��ادة  الباتري��وت 
و�سع��ت يف الكي��ان ال�سهي��وين خ��الل حرب 
اخلليج االولى وح��رب متوز2006م . هذه 
املنظوم��ة و�سل��ت ال�سرائي��ل بع��د �سل�سلة 
م��ن التجارب الناجحة ج��دا التي مت خ�لها 
اعرتا�س �سواري��خ مهاجمة كثرة ون�سبة 
جن��اح 70%. لك��ن خ�ل احل��رب احلقيقية 
هبط��ت جناع��ة منظوم��ة الباتري��وت م��ن 
مائ��ة يف املائة ال��ى �سفر يف املائ��ة . كل هذا 
لن ال�سواري��خ الت��ي اأطلقت على الكي��ان ال�سهيوين مل »تت�سرف« 
وفق��ا لل�سيناريوه��ات الدفاعي��ة الت��ي اعده��ا مهند�س��و منظوم��ة 

الباتريوت....
عموما... من ناحية الت�سلح باالأنظمة الدفاعية متتلك ال�سعودية 
18 بطاري��ة �سواريخ باتري��وت امل�سادة لل�سواري��خ و21بطارية 
�سواري��خ �ساه��ن، و19 بطاري��ة �سواريخ ه��وك، و76 وحدة من 
�سواريخ كروتال �ساهن. ورغم اع�ن �سركة رايثيون يف2011 عن 
اإبرام �سفقة جتارية مبا�سرة بقيمة 1.7 مليار دوالر لتحديث نظام 
باتري��وت للدف��اع اجل��وي وال�ساروخي اخلا�س باململك��ة العربية 
ال�سعودي��ة اإل��ى الرتكيب��ة الثالث��ة Configuration 3والتي 
ه��ي االأحدث يف تاري��خ الباتريوت. اال ان اجلي��ل الثالث و االحدث 
بتاري��خ االنظم��ة الدفاعي��ة االأمريكي��ة �سق��ط �سقط��ه مميت��ه امام 
ال�سواري��خ اليمني��ة. على ال�سعي��د االخر جند التقني��ة االأمريكية 
املتط��ورة املدخلة يف اجلي��ل الثالث من منظوم��ة الباتريوت جمرد 

اأكذوبة كونها تقنيه ف�سلت ف�سل خمزي امام ال�سواريخ البالي�ستيه 
اليمني��ة حي��ث وان ابرز اكذوب��ه لتح�سن �س��ورة الباتريوت اتت 
من اأ�سارت روپا باي��د الناطقة االإع�مية با�سم رايثيون فرع اأنظمة 
الدف��اع املدجم��ة والت��ي قال��ت “ اإل��ى اأن بع���س ه��ذه التح�سينات 
البالغ��ة االأهمي��ة، تت�سم��ن برجمي��ات لنظ��ام باتري��وت وبع���س 
معدات��ه، كاملعالج الرقم��ي ال��راداريRDP ، واملعال��ج امل�ساعد 
احلدي��ثMAP ، وحمطة الت�سغيل احلديثة MMS، باالإ�سافة 
اإلى عملية دمج القدرات املتقدمة ل�ساروخ باتريوت باك 3 وتعزيز 
ه��ذه  كل  رغ��م  الدم��ج”  MSE يف عملي��ة  ال�ساروخ��ي  اجل��زء 
التح�سينات الرجمي��ة واملعاجلات الرقمي��ة وامل�سغ�ت املتطورة 
اال انه��ا ف�سلت ف�س��ل مدوي ام��ام ال�سواري��خ اليمنية.....بطبيعة 
احلال الف�س��ل ال�سعودي-اخلليجي ال يقت�سر على ف�سل منظومات 

الباتريوت ال�ساروخية بل يف م�سائل اخرى اي�سا مثل:
اأطق��م الت�سغي��ل ال�سعودي��ة واخلليجي��ة تنق�سها خ��رة القتال 
علم��ا ب��اأن هذه االطق��م ق��د ا�ستدعيت علي وج��ه ال�سرع��ة من قبل 
االمريكي��ن ملعاجلة �سعف اخلرة من قبل خ��راء مدر�سة الدفاع 
اجل��وي للجي�س االمريكي يف fort bliss ، texas كما اأنها املرة 
االأويل الت��ي تكلف فيها القي��ادات واالأطقم بالقتال وهناك فرق كبر 
ب��ن اخلرات املكت�سبة بالتدريب يف ميادين الرماية وتلك املكت�سبة 
بالقتال الفعلي .اي�س��ا.. االفتقار ايل االنذار ال�سعودي املبكر الكايف 

واحدا م��ن اأهم اأ�سباب الق�س��ور يف اأداء الباتريوت االأمريكية ، 
اذ ان اأي �س���ح اأر�س/ جو ، يحت��اج ايل و�سيلة الكت�ساف 

االأه��داف مبك��را وتتبعه��ا واالن��ذار منه��ا وا�ستم��رار 
االم��داد مبعلوماته��ا ايل اأن تدخل يف جمال ك�سف جهاز 

ال��ردار اخلا���س به��ذا ال�س�ح ، وق��د اعتم��دت القيادة 
ر الغازي��ة يف هذة املهم��ة علي اأجهزة  ا د ا ر

�سبك��ة �سواري��خ patriot ث��م عل��ي 
D االإن��ذار اال�سرتاتيج��ي املبك��ر  S P
ومدي جهاز رادار الباتريوت 
170 كم ، بينما مدي �ساروخ 

ب��ركان 1و2 املع��دل800-1100 كم ، وهذا يعن��ي اأن االنذار الذي 
�ستوف��ره اأجه��زة الرادار لن يكون مبكرا بالق��در املطلوب ، ومبا اأن 
�سرع��ة �ساروخ ب��ركان 1و2 ت�س��اوي 5.2 ماخ فان��ه يقطع م�سافة 
230 ك��م يف اأقل م��ن دقيقتن وهذا يتجاوز اي زم��ن انذار ت�ستطيع 
اأن توف��ره اأجهزة رادار منظومة باتريوت مبرحله ون�سف املرحلة 

الزمنية....
لك��ن ال يبدو اأن قادة الغزاة ، وم��ن خلفهم قادة جي�س الواليات 
املتح��دة االأمريكي��ة ، �سي�ستخل�س��ون الدر���س الع�سك��ري اليمن��ي 
املفرت���س واملفرو���س ، باإدراك اأن الرت�سان��ات الع�سكرية، حتى لو 
امتلك��ت اأ�سلح��ة فتاكة وتقني��ات عالية، �ستبقى فيه��ا ثغرات قاتلة 
ميك��ن ا�ستغ�لها ميني��ا باإمكاني��ات ع�سكريه ب�سيط��ة. وبالتايل فاإن 
الرت�سان��ات الع�سكري��ة بذاته��ا تن�س��ح ب�سرورة اح��رتام اخل�سم 
االذك��ى واال�سر���س والتعام��ل معه بجدي��ه ، واالبتعاد ع��ن عقلية 
احلروب والتدمر باأ�سلحة التفوق ، والنزول من �سجرة الغطر�سة 
والقب��ول بالتف��وق الع�سك��ري اليمني املي��داين ال��ذي �سحق احدث 
االأنظم��ة الدفاعية والهجومية االأمريكية بو�سائل وادوات ع�سكريه 
ب�سيط��ة لكن فتاكه عملياتيا. والقادم ا�سود يا ابوظبي و دبي وبقية 
م��دن االمارات ال�سري��رة فلتحتموا امام الباتري��وت بخوف ورعب 
ونحن اليماني��ون نهزج ونبته��ج ب�سواريخن��ا البالي�ستيه العابرة 

احلقيقة والنتيجة .... واملي��دان هو احلك��م ومعلن 
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اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم 
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

 
احلمد هلل رب العاملن، وا�سهد اأن ال اإله اإال اهلل امللك 
احل��ق املب��ن واأ�سه��د اأن �سيدنا حممدا عب��د ور�سوله 
خامت النبين، اللهم �س��ل على حممد وعلى اآل حممد، 
وبارك على حممد وعلى اآل حممد، كما �سليت وباركت 
عل��ى اإبراهي��م وعل��ى اآل اإبراهي��م اإن��ك حمي��د جميد، 
وار�س اللهم بر�ساك عن اأ�سحابه االأخيار املنتجبن، 

وعن �سائر عبادك ال�ساحلن. 
اأيه��ا االإخ��وة واالأخ��وات، �سعبن��ا اليمن��ي امل�سلم 

العزيز، ال�س�م عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 
ونتوج��ه بالتريك والتهاين ل�سعبن��ا العزيز ولكافة 
الهج��ري  الع��ام  ق��دوم  مبنا�سب��ة  االإ�س�مي��ة  اأمتن��ا 
اجلدي��د، كم��ا نتوج��ه اإل��ى �سعبن��ا اأي�س��ا بالتري��ك 
والته��اين مبنا�سبة حل��ول ذكرى احل��ادي والع�سرين 
م��ن �سبتمر، الث��ورة املجي��دة التي اأع��ادت االعتبار 

والكرامة ل�سعبنا اليمني. 
يف ه��ذا العام تزامن كل من ذك��رى الهجرة النبوية 
وكذل��ك ث��ورة احل��ادي والع�سرين م��ن �سبتمر، هذا 
التزام��ن ميك��ن اأن ن�ستفيد منه يف مواجه��ة التحديات 
الت��ي يواجهه��ا �سعبن��ا وهو يت�س��دى له��ذا العدوان 
الظامل م��ن قبل القوى امل�ستك��رة الطاغية يف االأر�س 

ي��ة املف�سدة يف االأر�س، الهجرة  لنبو ا
ح��دث عظي��م عل��ى 

العامل  م�ستوى 
 ، ه �س��ر باأ

ن  كا و

اختيارها للتاري��خ االإ�س�مي ملا ترتب عليها من نتائج 
وم��ا حتمله اأي�س��ا من دالالت مهم��ة، الهجرة النبوية 
كانت مي�دا لكيان االأمة االإ�س�مية وكانت نقلة جديدة 
يف تاريخ االإن�سانية، وكانت بداية ملرحلة جديدة بفعل 
هذه الهجرة التي تاأ�س���س من خ�لها الكيان االإ�س�مي 
العظي��م، الهج��رة حتم��ل دالالت مهم��ة فيم��ا يتعل��ق 
بالنب��ي �سلوات اهلل عليه وعلى اآل��ه وحركته يف اإقامة 
ر�سال��ة اهلل �سبحان��ه وتعالى يف االأر���س، فيما يتعلق 
اأي�س��ا باملجتم��ع املك��ي، فيم��ا يتعل��ق اأي�س��ا بالكيان 

االإ�س�مي واالأمة االإ�س�مية والدولة االإ�س�مية. 
والي��وم واأمتن��ا تواجه م��ا تواجهه م��ن التحديات 
ويف مقدمته��ا �سعبن��ا اليمن��ي، نحن يف اأم���س احلاجة 
ل��ستف��ادة من تلك الدالالت وم��ن تلك الدرو�س، نحن 
يف اأم���س احلاجة للت��زود من هذه املحط��ة التاريخية 
الك��رى، نح��ن اأم��ة ر�س��ول اهلل حمم��د �سل��وات اهلل 
علي��ه وعلى اآله، نحن اأمة االإ�س���م، نحن اأمة القراآن، 
االإ�س���م كمنظومة عظيمة مقد�س��ة من املبادئ والقيم 
االإلهي��ة التي نوؤمن بها وندين بها ونعتنقها ونعتقدها، 
نح��ن يف اأم���س احلاج��ة اإل��ى الع��ودة اإليها، بق��در ما 
وجدن��ا وم��ا عرفنا من اأثره��ا العظيم يف تل��ك املرحلة 
التاريخي��ة الت��ي بزغ فيها فج��ر االإ�س���م، والتي كان 
فيها مي���د االأمة ومي�د كيان االأم��ة االإ�س�مية، كيف 
كان ذل��ك االأثر العظيم الذي غ��ر وجه العامل باأ�سره، 
وا�ستاأن�س��ت به الب�سرية مرحلة م�ستجدة عن ما�سيها 

وعن ظروفها التي كانت تعي�سها. 
الواق��ع اليوم الذي تعي�س��ه اأمتنا بكلها، بكل ما فيه 
من ماآ�س ووي���ت ونكبات وحمن وفن وحروب، بكل 
م��ا فيه من م�س��اكل واأزمات، بكل م��ا فيه من خ�فات 
و�سراع��ات وتباين��ات، بكل ما قد ح��دث فيه نتيجة 
الرتاجع الكب��ر يف الواقع الب�سري عن قيم االأنبياء 
وع��ن املب��ادئ والتعليم��ات االإلهي��ة الت��ي اأت��ى بها 
ر�س��ل اهلل وخامتهم حمم��د �سل��وات اهلل عليه وعلى 
اآله الطاهري��ن، اجلميع اليوم بحاجة اإلى اال�ستذكار 
واإلى االعتبار واإلى الرجوع اجلاد نحو تلك املبادئ 
وتل��ك القيم، وتل��ك ال�سرة العملي��ة، الر�سول حممد 
�سل��وات اهلل علي��ه وعل��ى اآل��ه خ��امت النبي��ن، و�سيد 
الر�س��ل، واأك��رم ول��د اآدم واأرق��ى الب�سري��ة فيما كان 
علي��ه م��ن الكم��ال االأخ�ق��ي والقيمي، وه��و يحمل 
ر�سالة اهلل �سبحانه وتعالى، ر�سالة احلق، 
الر�سالة الهادي��ة للب�سرية واملنقذة 
للب�سري��ة  واملخل�س��ة 
جمع��اء، هو رحمة 
اهلل للعاملن، اأتى 
باحل��ق من عند 
�سبحان��ه  اهلل 
 ، ل��ى تعا و
�سل��ه  ر اأ و

اهلل باحل��ق، وكان��ت حركت��ه بكلها قائمة عل��ى اأ�سا�س 
من احل��ق، حق يف اأ�سلها وح��ق يف م�سامينها، وخر 
للب�سري��ة جمع��اء، بالرغم من كل ذل��ك كان ال بد له اأن 
يتحم��ل امل�سوؤولي��ة، اأن يواجه التحدي��ات، اأن يواجه 
ال�سعوب��ات القا�سية والكب��رة، اأن يتحمل الكثر من 
املعان��اة واأن ي�سح��ي، وكان ال بد له اأي�سا اأن يهاجر، 
عندم��ا و�س��ل ب��ه احل��ال يف جمتمع مك��ة اإل��ى الواقع 
امل�سدود، ان�سدت االآف��اق هناك، يف ذلك املجتمع الذي 
مل يتوف��ق الكثر فيه له��ذا النور، له��ذه الهداية، لهذا 
ال�س��رف العظيم، له��ذه امل�سوؤولية املقد�س��ة، لعوامل 
كث��رة حتدثنا عنه��ا يف املنا�سب��ات املا�سية، الر�سول 
�سلوات اهلل عليه وعلى اآله مل يكن باالإمكان وباال�ستناد 
اإل��ى قدا�س��ة م�سوؤوليته وقدا�سة احل��ق الذي يحمله، 
وعظم��ة الهدى والنور ال��ذي اأتى به وما كان عليه هو 
فيم��ا متثله من ذلك احل��ق ومن تل��ك الر�سالة من قيم 
ومن اأخ���ق ومن مبادئ، فيما الت��زم به من تعليمات 
كرمي��ة ومقد�سة ومثالي��ة وراقية واإيجابي��ة، مل يكن 
باإمكان��ه اأن يحق��ق النج��اح يف واقع ه��ذه احلياة من 
دون �سعوب��ات، من دون متاعب م��ن دون ت�سحيات، 
م��ن دون مواجه��ة حتدي��ات، ال ل��ه وال ل��كل االأنبي��اء 
الذي��ن �سبق��وه، اهلل �سبحان��ه وتعال��ى ق��ال يف كتاب��ه 
َن امْلُْجِرِمَن  ا ِمّ الكرمي: )َوَكَذ○ِلَك َجَعْلَنا ِل��ُكِلّ َنِبٍيّ َعُدًوّ
��ًرا(، االأنبياء الذين هم  َك َهاِدًيا َوَن�سِ ○ َوَكَف��ى○ ِبَرِبّ
�سف��وة الب�س��ر، والذين ه��م الذين و�سل��وا اإلى اأرقى 
م�ستوى م��ن الكم��ال الأخالقي والإن�س��اين، والرتقاء 
ال�سلوك��ي، اإ�سافة ملا حملوه من اخلر للنا�س جميعا، 
وم��ن االأداء العملي الراقي واحلكيم، اإذ كان ال بد لهم 
اأن يواجهوا، اأن يواجه��وا امل�ساعب واملتاعب، وكان 
ال بد لهم اأن يخو�سوا خ�سم امل�سوؤولية واأن يواجهوا 
االأعداء، كان لهم اأعداء، كان لهم اأعداء من املجرمن، 
وب��دون ا�ستثناء مل يك��ن هناك اأي نبي م��ن اأنبياء اهلل 
�سبحان��ه اإال وهن��اك م��ن يعاديه، من يع��ادي دعوته، 
من يت�سدى له، وبالتايل يدخل يف �سل�سلة من امل�ساكل، 
ويواجه حالة ال�سراع ويعي�س جو ال�سراع، ويحتاج 
اإل��ى كل م��ا يحتاج��ه النا���س يف ال�س��راع م��ن معاناة 
وت�سحي��ة و�س��ر، )وكذل��ك جعلنا لكل نب��ي(، يعني 
ب��دون ا�ستثن��اء، لي�س هن��اك ا�ستثناءات م��ع اأي نبي 
م��ن اأنبي��اء اهلل �سبحانه وتعالى، فالنب��ي �سلوات اهلل 
عليه وعل��ى اآله هاجر بكل ما حتمل��ه الهجرة، وتعر 
عن��ه من ت�سحية، من �س��ر، ومن �سعي دوؤوب وجاد 
يف عمل��ه ويف حتمله للم�سوؤولي��ة، يف �سعيه الإقامة دين 
اهلل �سبحانه وتعالى، وبناء الكيان االإ�س�مي العظيم، 
الدر���س االآخ��ر كان اأي�سا يف ذل��ك املجتمع الذي هاجر 
اإليه النبي �سلوات اهلل عليه وعلى اآله، يف مقابل جمتمع 
مل يتقب��ل اأك��رث اأبنائه الدع��وة االإ�س�مي��ة بالرغم من 
عظمتها وقيمها، اأهميتها، ثمرته��ا، فائدتها، اإيجابيتها 
الكبرة يف احلياة، ولكن كانوا كما قال اهلل عنهم: )لقد 
ح��ق القول على اأكرثهم(، الكث��رون منهم، االأغلبية 
ال�ساحق��ة فيهم كان��وا قد و�سل��وا اإلى 
درج��ة �سيئة جدا م��ن اخلذالن وعدم 
التوفي��ق مِلَا انحطوا ب�سبب ما و�سلوا 
اإليه م��ن حالة النحط��اط والإفال�ض 
القيمي واالأخ�قي والت�سبث بالباطل 
والرتب��اط ال�سدي��د ج��دا بالطاغ��وت 
وامل�ستكري��ن والفا�سدين، اأما املجتمع 

االآخ��ر ال��ذي هاجر اإلي��ه الر�س��ول �سل��وات اهلل عليه 
وعل��ى اآل��ه، جمتم��ع ي��رثب، وكل م��ن قبيل��ة االأو�س 
واخل��زرج القبيلت��ان اليمانيت��ان، من اأ�س��ول مينية، 
ف��كان جمتمع��ا وفق ال�ستقب��ال هذه الر�سال��ة االإلهية، 
االأو���س واخل��زرج قبيلتان وجمتمع حم��دود يف عدده 
ب�سع��ة اآالف م��ن النا���س، يف نطاق جغ��رايف حمدود، 
كان لديه��م اال�ستع��داد الكام��ل اأن يتقبل��وا هم حتمل 
امل�سوؤولي��ة العظيم��ة، حم��ل الر�سالة االإلهي��ة، اإميانا 
به��ا والتزاما به��ا و�سعيا الإع�ئها وجه��ادا يف �سبيلها، 
وا�ستعداد ع��ال للت�سحية، وا�ستع��داد كبر للعطاء، 
يف حمي��ط عامل��ي، كل��ه ق��د طغ��ى يف الظل��م وال�س�ل 
واجلاهلي��ة، يعن��ي كان اأولئ��ك وكان ذل��ك املجتم��ع 
املح��دود الذي يت�سكل من ب�سع��ة اآالف، اأما حماربوه 
املخل�س��ون وال�سادق��ون فباملئات م��ن املقاتلن، ذلك 
املجتمع يف منطقة حم��دودة كان يف و�سط واقع كبر، 
و�س��ط عاملي وحملي طغى فيه الظلم وال�س�ل والكفر 
والع��داء ال�سديد لهذه الر�سالة العظيمة، هذا املجتمع 
ي��درك اأن حمل��ه للواء ه��ذه الر�سال��ة وا�ستجابتها لها 
�سيرتتب عليه م�سوؤولي��ات كبرة ونتائج كبرة، وال 
ب��د ل��ه اأن يخو���س ال�س��راع املرير والكب��ر مع كثر 
م��ن الق��وى املوج��ودة يف ال�ساح��ة اآنذاك، م��ع وعيه 
ب��كل ذلك اأ�سلم واآمن وجاهد ون�س��ر واآوى، وانتماوؤه 
لهذه الر�سال��ة كان انتماء واعيا وانتم��اًء م�سوؤوال، مل 
يفه��م اأولئ��ك اأن االنتماء لهذا االإ�س���م كما هي احلالة 
ال�سائ��دة يف عاملن��ا اليوم ويف ع�سرنا ه��ذا ويف ع�سور 
متاأخ��رة كث��رة ما بع��د تلك الف��رتة، لقد فهم��وا هذا 
االنتم��اء فهما واعيا ولذلك كانوا من��ذ اللحظة االأولى 
التي اآووا فيها ون�س��روا فيها �ُسموا باالأن�سار، ولي�س 
فق��ط بامل�سلمن، ه��م امل�سلمون ويف نف���س الوقت ومن 
اأت��ى اإليه��م واآوى اإليهم من املهاجري��ن، ولكن يف نف�س 
الوق��ت �سم��وا باالأن�س��ار، الأن االنتم��اء الواع��ي لهذا 
االإ�س���م لي���س انتم��اء االإن�س��ان ال��ذي يتن�س��ل دائما 
ع��ن امل�سوؤولي��ة، انتماء االإن�س��ان الذي ال يع��ي القيم 
االأ�سا�سي��ة واملب��ادئ الرئي�سي��ة يف ه��ذا االإ�س���م وال 
ينطل��ق عل��ى اأ�سا���س منها، بل يك��ون انتم��اوؤه انتماء 
�سكلي��ا، فارغا، بعيدا عن املب��ادئ الرئي�سية وامل�سائل 
املهم��ة، اإن من اأعظم م��ا يف االإ�س�م واملب��داأ الرئي�سي 
في��ه ه��و مب��داأ اأن ال عبودي��ة اإال هلل، اأن ال اإل��ه يف ه��ذا 
الك��ون والوج��ود اإال اهلل �سبحان��ه وتعال��ى، اإن املبداأ 
االأ�سا���س هو الذي حتدثت عنه االآي��ة القراآنية: )َفَمن 
ِ َفَقِد ا�ْسَتْم�َس��َك ِباْلُعْرَوِة  اُغوِت َوُيوؤِْمن ِب��اهلَلّ َيْكُف��ْر ِبالَطّ
ام لهاَ(، يقوم الكيان االإ�س�مي على  اْلُوْثَق��ى○ اَل انِف�سَ
اأ�سا���س هذا املب��داأ العظي��م، اأن املنتمن له��ذا الدين، 
اجته��وا يف م�س��ار حياته��م بكله��ا، م��ن ه��ذه القاعدة 
االأ�سا�سي��ة، من هذا املبداأ العظي��م واملهم، ف� يقبلون 
اأب��دا بالعبودية الأي اأحد مهم��ا كان، فيكون لهم موقف 
حا�س��م م��ن كل ق��وى الطاغ��وت الت��ي توؤل��ه نف�سه��ا 
وتفر���س نف�سها على الب�سري��ة، من كل الذين يتخذهم 
النا�س اأندادا م��ن دون اهلل، من كل االأ�سنام احلجرية 
واالأ�سن��ام الب�سرية اأي�سا، ف� اإله اإال اهلل، وال عبودية 
الأح��د اإال هلل �سبحانه وتعالى الواحد امللك القاهر، رب 
العاملن، وه��ذا ُيبنى عليه واقع االأم��ة لكان انتماوؤها 
له��ذا انتماء واعيا وانتماء ج��ادا و�سادقا، تبنى عليه 
كل مواق��ف االأم��ة، �سيا�ساتها، م�س��ار حياتها، ليبنيها 
اأمة حرة ال تركع اإال هلل، وال تخ�سع اإال هلل، وي�ستحيل 

بالهجرة النبوية كان ميالد أمة.. وثــــــــــــــــورة          21 سبتمبر أعادت االعتبار للشعب اليمني
السيد القائد عبدامللك بدر الدين احلوثي مبناسبة                       الهجرة النبوية الشريفة  و ذكرى ثورة 21 سبتمبر:

احل������������ادي  ذك���������������رى  حت���������ل    >
وال�������ع�������ش�������ري�������ن م����������ن س����ب����ت����م����ب����ر 
ب����ال����ت����زام����ن م������ع ح�����ل�����ول ذك������رى 

الهجرة النبوية

< بالهجرة النبوية كان ميالد 
أمة، وتأسس كيانها اإلسالمي 
واس������تنأنفت البش������رية مس������يرة 

جديدة

بحاج������ة  املس������لمن  جمي������ع   >
النبوي������ة  الهج������رة  ذك������رى  إل������ى 

لالستذكار ولالعتبار

< هجرة النب������ي جاءت بعد أن 
انسدت اآلفاق في مكة

< رغ������م ما وصل إلي������ه األنبياء 
وارتق������اء  أخالق������ي  كم������ال  م������ن 
واجه������وا  أنه������م  إال  س������لوكي 

متاعب ومصاعب وصبروا

<  الهج������رة تعن������ي التضحي������ة 
ال������دؤوب  والس������عي  والصب������ر 
واجل������اد في حتم������ل املس������ؤولية 
إلقامة دي������ن الله وبن������اء الكيان 

اإلسالمي العظيم

< مش������اكل األم������ة ه������ي نتيجة 
اختالل في الوعي واملس������ؤولية 

واملشروع على مدى قرون

< أنا في هذا البلد أعيش إحساس اليمني، هوية اإلنسان اليمني األصيل، الذي يأبى 
العبودية لغير الله سبحانه وتعالى.

< التحرك الثوري في 2014 لبى مطالب جميع اليمنيني وأعاد االعتبار للشعب اليمني

ل������ه������م ب������ك������ل ق������وة < ال��������ع��������دو ع������ل������ى وش�����������ك ال�������ب�������داي�������ة ف��������ي ه�����ج�����م�����ة ت�����ص�����ع�����ي�����دي�����ة ج���������دي���������دة، ون�������ح�������ن م�����ع�����ن�����ي�����ون ألن ن������ت������ص������دى 

ج������دي������دة. م�����س�����ي�����رة  ال�����ب�����ش�����ري�����ة  واس������ت������أن������ف������ت  اإلس��������الم��������ي  ك����ي����ان����ه����ا  وت�������أس�������س  أم������������ة،  م������ي������الد  ك����������ان  ال�����ن�����ب�����وي�����ة  •	ب�����ال�����ه�����ج�����رة 
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عل��ى كل قوى الطاغ��وت يف هذا الع��امل اأن ت�ستعبدها 
واأن تخ�سعه��ا لهيمنته��ا، وه��ذه قيم��ة كب��رة ج��دا 
ل�إ�س���م، حتتاج اإليها الب�سرية، وما من بديل عنها اإال 
العبودية للطاغوت، وهذا كان ما ركزت عليه الر�سالة 
االإلهي��ة يف كل مراحل تاريخ الب�سرية، يف كل اأمة بعث 
اهلل اإليه��ا ر�س��وال، كان جوه��ر الر�سال��ة االإلهي��ة، اأِن 

اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت. 
الي��وم من اأك��رث امل�س��اكل الت��ي تعي�سه��ا اأمتنا هو 
�سع��ي قوى الطاغوت امل�ستكرة وعلى راأ�سها اأمريكا، 
ب��كل اأذرعها يف املنطق��ة ويف مقدمته��ا اإ�سرائيل ثم من 
لف حوله��ا والتف حولها م��ن عم�ئه��ا املنت�سبن اإلى 
ه��ذه االأمة، م��ن اأكر امل�س��اكل �سعي ق��وى الطاغوت 
ال�ستعبادن��ا يف هذه االأمة، لل�سيط��رة املبا�سرة علينا، 
والهيمن��ة املنطلقة الكاملة علينا، ف��� منتلك حريتنا، 
ب��ل يك��ون له��م ه��م اأن يفر�س��وا علين��ا يف كل �س��وؤون 
حياتن��ا، م��ا ي�س��اءون ويري��دون فيما يلب��ي رغباتهم 
وفيما يتطابق مع اأهوائهم، اأهوائهم ال�سيئة، اأهوائهم 
التي ال تن�سجم وال تتف��ق اأبدا مع مبادئنا، ومع قيمنا 
ومع اأخ�قنا العظيم��ة يف هذا االإ�س�م العظيم، ولذلك 
جن��د اأنف�سنا اليوم بعد زمن طويل ونحن اليوم ندخل 
يف الع��ام التا�س��ع والث�ث��ن بع��د االأل��ف واأربعمائ��ة 
ع��ام من الهج��رة النبوية، جند اأنف�سن��ا اليوم بحاجة 
ما�س��ة اإل��ى اأن نر�س��خ يف وجداننا ويف اأعم��اق قلوبنا 
وم�ساعرن��ا ويف واق��ع حياتنا هذا املب��داأ املقد�س، هذا 
املب��داأ العظيم وامله��م، ال اإله اإال اهلل، ب��كل ما تعنيه ال 
اإل��ه اإال اهلل، فتك��ون ال اإل��ه اإال اهلل حم��ررة لنا يف واقع 
حياتن��ا، وح�سن��ا ح�سينا م��ن كل اأ�س��كال العبودية، 
م��ن كل اأ�سكال الهيمنة واال�ستغ�ل من قوى الطاغوت 
وق��وى اال�ستكب��ار، نحتاج اليوم يف ه��ذه املرحلة اإلى 
ه��ذا املبداأ العظيم لنتمكن من خ�ل��ه وباال�ستناد اإليه 
ب��كل ما يعطيه ه��ذا املبداأ من قيم، م��ن معنويات، من 
اآث��ار عظيمة بكل م��ا ميثله من �سلة لنا ب��اهلل �سبحانه 
وتعال��ى، �سل��ة ن�ستم��د م��ن خ�له��ا م��ن اهلل املعونة 
والقوة والتاأييد والرعاية والهداية والن�سر ملواجهة 
كل التحديات من تلك الق��وى امل�ستكرة والظاملة ويف 

مواجهة كل مكائدها وجروتها وظلمها وطغيانها. 
الي��وم امل�س��اكل الت��ي تواجهه��ا اأمتنا ه��ي م�ساكل 
ال ف��كاك عنه��ا اإال بتحم��ل امل�سوؤولي��ة والتحرك اجلاد 
والواع��ي ملواجهته��ا والت�س��دي له��ا، ال ميك��ن لنا اأن 
نتن�سل عن امل�سوؤولية واأن نعفي اأنف�سنا بالتايل من كل 
هذه التبعات جتاه ه��ذه االأخطار والتحديات، اأخطار 
كبرة وحتدي��ات كبرة، اليوم هذه احلروب... التي 
نع��اين منها وكل ه��ذه الفنت كل هذه الأح��داث كل هذه 
املوؤام��رات التي ت�ستهدفنا �سئن��ا اأم اأبينا ال بد لنا من 
الت�سدي لها اأو اأن ننحني لها فت�سحقنا �سحقا وال تبقي 
وال تذر م�ساكل مل تاأت وفق رغبتنا اأحداث وحتديات 
ع�سف��ت باأمتن��ا مل ت��اأت بطلب من��ا اأو برغب��ة منا، ال 
اعتداءات مكائد هند�س لها اأعداوؤنا لنا ع�قة بها اأمتنا 
الي��وم له��ا ع�قة ب��كل ما يح��دث عليها لي���س االإ�سكال 
منح�س��را يف طبيعة ال��دور االأجنب��ي واخلارجي هو 
دور اأ�سا�سي دور اأ�سا�سي ولكن هو م�ستثمر هو م�ستفيد 
ولكن واقع االأمة، االخت���الت الكبرة يف واقع االأمة 
عل��ى م��دى قرون م��ن الزم��ن وتفاقم��ت وتعاظمت يف 
االآونة االأخرة تراكمات م��ن اخللل عظمت وازدادت 
وك��رت يف واقع االأمة و�سحبتها تداعيات لها ونتائج 

لها تتعاظم اأي�سا نتائج �سلبية خلل �سلبي خلل له اآثار 
�سيئ��ة تعاظم اخللل وتعاظمت مع��ه نتائجه ال�سليبة 
نتائج��ه الكارثي��ة يف واقع االأمة فعظم��ت تلك النتائج 
ال�سيئة واخلطرة والكارثية بقدر ما عظم هذا اخللل 
يف واقع االأمة خلل يعود اإلى التزامها اإلى مبادئها اإلى 
قيمها التي حدثت فيها اخت�الت كبرة جدا اخت�الت 
كب��رة على م�ست��وى الوعي واخت���الت كبرة على 
م�ست��وى االلت��زام االأخ�ق��ي وال�سلوك��ي واخت�الت 
كب��رة ج��دا ورهيب��ة جدا فيم��ا يتعلق مب��دى حتمل 
ه��ذه االأم��ة مل�سئوليته��ا التاأريخي��ة الت��ي حمله��ا اهلل 
اإياه��ا وهذه االخت���الت التي �سمل��ت الوعي و�سملت 
امل�سروع و�سملت االلتزام االأخ�قي وااللتزام املبدئي 
والقيم��ي ب��كل م��ا ترت��ب عليها م��ن نتائ��ج �سنعت يف 
واقعن��ا الكثر من امل�ساكل والكث��ر من االأزمات �سنة 
اهلل �سن��ة اهلل ما كان باإمكان االأمة اأن يحدث كلما حدث 
يف واقعه��ا من اخت�الت كبرة يف الوعي يف ال�سلوك يف 
االلت��زام يف العمل يف امل�سئولية وحتملها ويبقى االأمر 
طبيعي��ا وال تدفع ثمن هذه االخت���الت واالنحرافات 
ال كان البد لها من اأن تدفع ثمن ذلك مبا ك�سبت اأيديكم 
كم��ا ق��ال اهلل �سبحانه وتعالى قل هو م��ن عند اأنف�سكم 
ه��ذه ه��ي �سن��ة اهلل م��ع كل االأم��م ال�سابق��ة كل االأمم 
الت��ي حمله��ا اهلل امل�سئولي��ة يف اأن حتم��ل ر�سالته اإلى 
الب�سري��ة بقيمها باأخ�قها مببادئها مب�سروعها العظيم 
ثم ق�سرت وفرطت وتوان��ت واأخلت حتى يف التزامها 
ه��ي فما بالك مبا تقدمه للع��امل عوقبت واأوخذت على 
��ْن ِمْن َقْرَيٍة  ِيّ ذل��ك وعاقبها اهلل عقاب��ا �سديدا جدا )َوَكاأَ
َها َوُر�ُسِل��ِه َفَحا�َسْبَناَها ِح�َساًبا �َسِديًدا  ْمِر َرِبّ َعَتْت َع��ْن اأَ
ْمِرَها َوَكاَن َعاِقَبُة  ْبَناَه��ا َعَذاًبا ُنْكًرا*َفَذاَقْت َوَباَل اأَ َوَعَذّ
اأَْمِرَها ُخ�ْسًرا ○ فاالأمة اليوم تعي�س الكثر من امل�ساكل 
نتيج��ة ل�خت���الت الكبرة على م��دى زمن طويل يف 
الوع��ي ويف االلتزام يف امل�سئولي��ة ويف جوانب كثرة 
واأت��ى الع��دو اأت��ى االأجنبي اأت��ى االأمريك��ي لي�ستثمر 
كم��ا ا�ستثمر الذين م��ن قبله االآخ��رون ال�سليبيون يف 
مراحل معين��ة ا�ستثمروا هذا النح��دار وال�سقوط يف 
واقع االأم��ة وما �ساحبه من م�س��اكل كثرة وظروف 
وموؤث��رات كبرة املغ��ول اأي�سا ا�ستثم��روا يف مراحل 
تاأري��خ ه��ذه االأم��ة اال�ستعم��ار يف مراحل��ه على مدى 
زمني طوي��ل على مدى مئات ال�سن��ني الريطاين ومن 
قبل الريط��اين وكذل��ك الأوربي �س��واء الفرن�سيني اأو 
االإيطالين اأو غرهم الكل �سي�ستثمر واقع مغري واقع 
بالن�سب��ة الأعداء هذه االأمة واقع ج��ذاب بالن�سبة لهم 
يع��ر عن فر�سة تاريخي��ة ثمينة بالتاأكي��د �سي�سعون 
الغتنامها الواقع الذي حتدث عنه ر�سول اهلل �سلوات 
اهلل علي��ه وعلى اآل��ه ) يو�سك اأن تتداع��ى عليكم االأمم 
كم��ا تتداع��ى االأكل��ة عل��ى ق�سعته��ا( فاحل��ال ال��ذي 
تعي�سه االأمة وتتداعى عليها االأمم فاأتي االأمريكي من 
هن��اك من غرب االأر�س م��ن اآخر الدني��ا و اأتى اليهود 
�سذاذ االآفاق اإلى فل�سطن ليزرعوا لهم مبعونة غربية 
ودع��م واإ�سناد غربي كيانا له��م يف قلب االأمة مفرو�سا 
عل��ى ه��ذه االأم��ة معادي��ا له��ذه االأم��ة حمت��� وظاملا 
ومف�س��دا ومتاأم��را كل ه��ذا ه��و خ�س��م م��ن االأحداث 
والتحدي��ات مع كل ما يتزايد معه من م�ساكل اإ�سافية 
مع الوق��ت واأزمات اإ�سافية مع الوق��ت يعني كل عام 
وهن��اك املزيد م��ن التحديات واملوؤام��رات وموؤامرات 
كبرة جدا وم�ساريع متنوعة االإ�سرائيلي اأتوا به اإلى 

االأم��ة كموؤامرة كبرة جدا ال�سته��داف االأمة اأ�سافوا 
اإلى ذلك املد التكفري بكل ما ميثله من خطورة كبرة 
جدا على االأمة وم��ا اأحلقه باالأمة من خ�سائر ونكبات 
ومعان��اة وماآ���س وكذلك م��ا اأحدثه من �س��رر كبر يف 
االأمة يف عملية تزييف الوعي اأي�سا يف االخت�ل االأمني 
الكب��ر ج��دا يف ال�سع��ي من خ�ل��ه لتمزي��ق االأمة من 
جدي��د واإ�سقاط كياناتها اأ�سياء كث��رية وماآرب اأخرى 
كل م�سروع من م�ساريعهم وكل موؤامرة من موؤامراتها 
يدخ��ل �سمنه��ا الكث��ر من االأ�س��رار ويدخ��ل �سمنها 

اأي�سا الكثر من املكائد لهذه االأمة.
 الي��وم ن�سه��د موؤام��رات متنوع��ة على ه��ذه االأمة 
مثلما موؤامرة التق�سي��م للمنطقة ون�سهد يف هذه االأيام 
�سخون��ة يف الو�س��ع فيم��ا يتعل��ق بالع��راق موؤام��رة 
وا�سح��ة لف�سل �سمال الع��راق من منطق��ة كرد�ستان 
وحماول��ة انف�سال االأكراد هناك ويعرف كل املتابعن 
م��دى ال��دور االإ�سرائيل��ي امل�سج��ع ل�أكراد هن��اك اأو 
لبع���س االأكراد يف عملي��ة االنف�سال وما من �سك يف اأن 
الأمري��كا دور يف ذل��ك الأن اأمري��كا يف املرحل��ة املا�سية 
بكلها عملت على دعم بناء كيان منف�سل يعني املرحلة 
االآن اأ�سب��ه ما تك��ون مبرحلة اأخ��رة تتويجا ملراحل 
ما�سي��ة �سع��ت فيه��ا ال��ى حتوي��ل احلال��ة الكردي��ة 
يف كرد�ست��ان ال��ى �سب��ة كي��ان منف�س��ل من��ذ املرح��ل 
املا�سي��ة بقي ل��ه بع�ض من الرتب��اط ال�سكلي يف قليل 
م��ن االأمور اأو بع�س االأمور ولكن��ة كان ي�سر باجتاه 
انف�س��ال عل��ى مراحل بن��اوؤه قائم على ه��ذا االأ�سا�س 
ترتيبات��ه قائمة على ه��ذا االأ�سا�س �سعي��ه يف املا�سي 
متج��ه اإلى الو�سول اإلى ذل��ك.. احلالة التي يريدونها 
الي��وم يف العراق ال تخ�س العراق اأب��دًا وال تخ�س يف 
الع��راق منطقة كرد�ستان يري��دون املزيد من التق�سيم 
يف الع��راق وي�سع��ون اإل��ى التق�سي��م يف بقي��ة بل��دان 
املنطقة ومنها بلدنا اليمن.. ب� �سك هناك �سعي حثيث 
لتق�سي��م بلدن��ا وما قب��ل 21 �سبتمر كان��وا قد قطعوا 
�سوط��اً كبرًا وتب��داأ اأحيان��اً عملية التمهي��د للتق�سيم 
حت��ت عناوي��ن وباأ�ساليب عندم��ا يعمل��ون يف كل بلد 
من بل��دان املنطق��ة يف البداية اإلى �سناع��ة اأزمة تبداأ 
كاأزم��ة �سيا�سية فيدخل �سمن ه��ذه االأزمة ال�سيا�سية 
اأن�سطة متعددة لتعميق وجتذير هذه االأزمة مبا يهيئ 
فيه��ا لعملي��ة التق�سيم اإما من خ���ل اجلانب املناطقي 
والعنوان املناطقي واأحيانا العنوان املذهبي واأحياناً 
العن��وان العرقي.. وهكذا تب��داأ اأزمة �سيا�سية ي�ساف 
لها بعد اأخر هو البعد الطائفي اأو العرقي اأو املناطقي 
اأو م��ا ال��ى ذل��ك يعني م��ن ال�سه��ل عليه��م اأن يجدون 
عن��وان اأخ��ر ي�سيفون��ه.. يخلقون وي�سنع��ون حول 
ه��ذا العن��وان اجلدي��د حال��ة م��ن الع�سبي��ة العمياء 
وااللتف��اف املقي��ت والتكت��ل الغبي الذي ي��رى يف ذلك 
م�ستقب� مزده��را واعتدادا بالذات واعتبارا ويف نف�س 
الوق��ت يف االأخ��ر تق��دم ه��ذه العملي��ة التق�سيم على 
اأنه��ا متثل احل��ل ال�سحري مل�س��اكل اأي بل��د من بلدان 
منطقتن��ا فاحلال��ة التي هي قائم��ة االآن يف العراق وما 
�سبقه��ا يف ال�س��ودان يخطط لها يف بقي��ة بلدان املنطقة 
عندن��ا يف اليمن �سنعوا لنا الكثر من امل�ساكل �سحيح 
عندن��ا م�س��اكل يف االأ�سا���س لكنهم ي�ستثم��رون يف هذه 
امل�س��اكل يعملون على تعقيد ه��ذه امل�ساكل وتوترها 
وي�سجعون البع�س من االأغبياء الذين يرزون �سمن 
ه��ذه امل�ساكل ليتجهوا بها اجتاه��ا بعيدًا ومنحى اأخر 

بعي��د اأحيانا حتى ع��ن جوهر امل�سكلة اأو ع��ن اأ�سا�س 
امل�سكل��ة ويف كل االأح��وال باالإم��كان ان تتوف��ر حلول 
اإيجابي��ة وحل��ول منطقية لكل ه��ذه امل�س��اكل ولكنهم 
يعمل��ون على تعقيد هذه امل�ساكل ويقدمون امل�ساألة يف 
االأخ��ر اأنه ما من حل لها اإال التق�سيم.. تبداأ العناوين 
باالأقلم��ة ثم الفدرلة ثم ما بع��د الفدرلة االنف�سال هذا 
يح�س��ل.. يبداأ عن��وان االأقاليم عنوان��ا كمرحلة اأولى 
عنوان��ا متهيدي��ا ومهيئ��اً.. وياأتي عم��ل م�ستمر القوم 
ن�سيط��ن وحركين ومهتمن على ط��ول على طول ما 
بيكل��وا وال ميلوا وهناك قابلية لهم نتيجة غباء �سديد 
وانع��دام حال��ة الوعي ل��دى الكثر ونتيج��ة اأمرا�س 
اأمرا���س ق��د فتك��ت باأمتن��ا و�سعوبن��ا اأمرا���س فيه��ا 
اأنانيات فيها ع�سبي��ات فيها اأحقاد وكثر من امل�ساكل 
نع��اين منه��ا يف منطقتنا لأن��ه اأحيناً توج��د �سخ�سيات 
له��ا ثق��ل وله��ا نف��وذ يف جمتمعاتن��ا ولكنه��ا ال تتحلى 
بامل�سوؤولي��ة اأب��دًا ما عنده��ا ال اإن�سانية وال �سمر وال 
اإهتم��ام اأبدًا تعي�س حال��ة ال�مبالة م��ا عندها م�سكلة 
يف اأن تفت��ت االأمة واأن تق�س��م االأمة واأن متزق كيانات 
االأم��ة ما عنده��ا م�سكلة اأن تكون له��ا ارتباطات ال مع 
االإ�سرائيل��ي وال االأمريك��ي م��ا عندها م�سكل��ة على اأن 
ت�ستغل �سمن االأجندة االإ�سرائيلية واالأمريكية بدون 
اأي مب��االة ما عندها اإح�سا�س باالنتماء الى هذه االأمة 
االنتم��اء اجلمع��ي االنتماء الع��ام االنتم��اء الرئي�سي 
اأب��دًا وفع� جن��د اأهمية كبرة و�س��رورة كبرة جدًا 
اأن يك��ون هناك ن�ساط مكثف يف اأو�ساط هذه الأمة فيما 
يتعلق بتجذي��ر وتر�سيخ االنتم��اء االنتماء االإ�س�مي 
يف املقدم��ة الذي ه��و يقد�س لعملية الوح��دة والتاأخي 
والرتابط يقد�سها ويجعلها فري�سة دينية والحظوا ال 
بقي عندنا هذا االعتبار يف �ساحتنا العربية ل�أ�سف وال 
بقي عندنا االعتبار الوطني والهوية الوطنية الرابطة 
الوطني��ة االأخوة الوطنية اأب��دًا ما عاد بقي ال هذا وال 
ذاك كله انتهاء عند الكثر يوجد قوى حرة يوجد لدى 
ال�سعوب كذلك تي��ارات �سادقة واعية فاهمة الحظوا 
باعتبار املبداأ والهوية واالنتماء وهذه م�سائل رئي�سية 
ج��دا يجب اأن حتك��م �سلوكنا يف هذه احلي��اة �سلوكنا 
وتوجهاتنا وال باعتب��ار امل�سلحة الفعلية واحلقيقية 
لنا ك�سعوب يف ه��ذه املنطقة كل هذا ي�سرب به عر�س 
احلائ��ط ويتجه الكثر نح��و هذه النزعة م��ن التفتت 
نحو هذا التجاوب ال�سريع من عملية التفتيت وعمليو 
التق�سي��م وعملية البع��رثة لهذه االأم��ة و�سعوب هذه 
املنطقة جت��اوب �سري��ع ا�ستجابة �سريع��ة هذه حالة 
خطرة عل��ى اأمتنا الأنها ت�سكل خط��ورة كبرة علينا 
يف م�ستقبلن��ا والكث��ر يغفلون عن ذل��ك يعني البع�س 
اأغبي��اء اإل��ى درجة اأنه��م يت�سورون حينم��ا يح�سون 
بالدع��م والت�سجيع من اأمريكا واإ�سرائيل اأو من الدول 
االإقليمي��ة العميلة الأمريكا واإ�سرائي��ل بع�س االأنظمة 
يف املنطق��ة كالنظ��ام ال�سع��ودي والنظ��ام االإمارات��ي 
حينم��ا يحظون ب�سيء من التحفيز والت�سجيع والدعم 
يف عملي��ة التق�سيم وعملية االنف�سال وعملية التجزئة 
ه��ذه والبعرثة ه��ذه يت�سورون اأن ه��ذا فيه م�سلحة 
له��م واأن هذا بداف��ع االهتمام بهم بداف��ع العناية بهم 
م��ن اأجل قرة اأعينهم اهتمام كب��ر بهم هذا غباء لي�س 
هناك من هدف ل�أمريك��ي واالإ�سرائيلي من هذا العمل 
بكل��ه اإال اإ�سعافن��ا جميع��ا ً يف ه��ذه املنطق��ة حتويلنا 
الى كيانات �سغ��رة جمزاأة واإ�سعافنا ب�سكل م�ستمر 

باملزي��د حتى بع��د التجزئة هذه الحظ��وا ما ح�سل يف 
ال�سودان ح�سل جتزئة لل�سودان ما بعد هذه التجزئة 
ه��ل ا�ستقر و�س��ع ال�سودان ال حتى جن��وب ال�سودان 
مل ي�ستق��ر الو�س��ع في��ه �سراع��ات ونزاع��ات ال تكاد 
تتوقف فيه اال لوقت ق�سر ثم تعود وت�ستمر اأي�ساً يف 
بقية ال�سودان النزاع��ات م�ستمرة واالأزمات م�ستمرة 
والتوت��ر م�ستم��ر التهيئة ملزيد م��ن االنق�سامات حالة 
قائم��ة اأي�ساً وهكذا احلال عندن��ا يف اليمن هناك �سعي 
داأوب لتجزئ��ة بلدن��ا وتق�سي��م بلدن��ا كان��ت على قدم 
و�س��اق قبل الت�سعيد الث��وري يف احلادي والع�سرون 
م��ن �سبتم��ر �سم��ن الو�س��ع الكارثي ال��ذي كان قائم 
يف ب�دن��ا اآن ذاك.. الحظ��وا م��ا قب��ل ث��ورة احل��ادي 
والع�سرون من �سبتمر عندم��ا نعود لن�ستذكر ما كان 
علي��ه الو�س��ع اآن ذاك و�س��ع كارثي و�س��ع ماأ�ساوي 
و�س��ع خطر جدًا بكل ما تعني��ه الكلمة الأنه و�سع كان 
االأعداء يخططون فيه اأن نذهب نحن كيمنين برغبتنا 

بالهجرة النبوية كان ميالد أمة.. وثــــــــــــــــورة          21 سبتمبر أعادت االعتبار للشعب اليمني
السيد القائد عبدامللك بدر الدين احلوثي مبناسبة                       الهجرة النبوية الشريفة  و ذكرى ثورة 21 سبتمبر:

< مجتمع يثرب حيث األوس 
واخلزرج قبيلتان ميانيتان كان 
لهما شرف اإلسالم في محيط 
عامل������ي طغ������ى علي������ه اجلاهلية 

والظلم والظالم

واخل������زرج  األوس  <س������مي 
باألنص������ار تعبي������را ع������ن عمي������ق 

انتمائهم لإلسالم

< يس������تحيل عل������ى أي قوة في 
األرض أن تخض������ع أم������ًة تعب������د 

الله وحده

إل������ى  بحاج������ة  املرحل������ة   >
)توحي������د الل������ه( كمب������دأ تؤمن 
به األمة عملي������ا ملواجهة قوى 

الطاغوت

ف������كاك  ال  وف������ن  <ح������روب 
منه������ا إال بالتص������دي له������ا ب������كل 

مسؤولية

< االختالالت الكبيرة في واقع 
األمة من������ذ ق������رون تفاقمت حتى 
تداعي������ات  وصحبته������ا  عظم������ت 

ونتائج تعاظمت هي األخرى

غرب������ي  مش������روع  إس������رائيل   >
التكفي������ري  امل������د  إلي������ه  أضي������ف 

إلسقاط األمة والسيطرة عليها

< ليكن بعد فعالية السبعني حترك جاد على كل املستويات للتصدي للعدوان ومؤامراته اجلدية
< العمالء واخلونة سلموا العديد من اجلزر لإلمارات وألمريكا تبني عليها قواعد عسكرية 

وسرقة اخليرات الغازية
ل������ه������م ب������ك������ل ق������وة ن������ت������ص������دى  < ال��������ع��������دو ع������ل������ى وش�����������ك ال�������ب�������داي�������ة ف��������ي ه�����ج�����م�����ة ت�����ص�����ع�����ي�����دي�����ة ج����������دي����������دة، ون�������ح�������ن م�����ع�����ن�����ي�����ون ألن 

ال��ع��ظ��ي��م اإلس������الم������ي  ال����ك����ي����ان  وب�����ن�����اء  ال����ل����ه  دي�������ن  إلق�����ام�����ة  امل����س����ؤول����ي����ة  حت����م����ل  ف�����ي  واجل����������اد  ال�����������دؤوب  وال����س����ع����ي  وال����ص����ب����ر  ال���ت���ض���ح���ي���ة  ت���ع���ن���ي  •	ال����ه����ج����رة 
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باإرادتنا باختيارنا اإلى الهاوية..

كان��وا يري��دون اأن ياأخذوا باأي��دي اجلميع، ولي�س 
باالأي��دي، اإمن��ا اأرادوا اأن مي�سكوا باللج��ام، يحولونا 
اإل��ى حيوان��ات، ياأخ��ذوا باللج��ام ويذهب��وا بنا نحو 
الهاوي��ة، كان هن��اك دائم��ا يف احلال��ة القائم��ة الت��ي 
اأو�سلون��ا فيه��ا يف ه��ذا البل��د، اإلى اخل�س��وع ر�سميا 
وعلى نحو معلن، وباعرتاف من كثر وتقبل من كثر 
من الق��وى ال�سيا�سية، للو�ساية االأجنبية الوا�سحة، 
وا�سح��ة  م�ساأل��ة  وه��ذه  ال�ساب��ع،  البن��د  وحت��ت 
ومعروف��ة، اأخ�س��ع فيه��ا بلدن��ا للو�ساي��ة االأجنبية 
ب�س��كل ر�سم��ي �سريح وا�س��ح معلن، "يعن��ي ما عاد 
امل�ساأل��ة ما به اإال جمرد و�ساية فعلية" وبغطاء معن 
من دون اأن تظهر اأمام النا�س اأنها و�ساية، ال. و�ساية 

�سريحة ووا�سحة، ومعلنة.
وكان �سفراء الدول الع�سر املعنيون، وعلى راأ�سهم 
ال�سف��ر االأمريك��ي، املعنيون الرئي�سي��ون بكل �سوؤون 
ه��ذا البلد، قبل اأي طرف مين��ي، قبل اأي مكون ميني، 
املعن��ي االأول قب��ل اليمني��ن جميع��ا ب��اأي �س��اأن م��ن 
�س��وؤون هذا البل��د، يف اأي جمال من املج��االت، ال�ساأن 
ال�سيا�سي، ال�ساأن االقت�سادي، ال�ساأن االأمني، �سفراء 
الدول الع�سر فيهم بالدرجة االأولى ال�سفر االأمريكي، 
وكان ال�سف��ر االأمريك��ي تدر���س معه كل �س��وؤون هذا 
البل��د، من كل اجله��ات ذات امل�سوؤولي��ة يف موؤ�س�سات 

الدول��ة، على راأ�سه��ا عبد ربه 
نف�س��ه، عب��د رب��ه كان يناق�س 
اأه��م  االأمريك��ي  ال�سف��ر  م��ع 
امل�سائل والقرارات واملواقف، 
وعل��ى �س��وء م��ا ي�س��ل اإليه 
ويف  االأمريك��ي  ال�سف��ر  م��ع 
كثر من احل��االت اجتماعات 
الع�س��ر،  ال��دول  �سف��راء  م��ع 
م��ن  الكث��ر  في��ه  وتناق���س 
امل�سائل والق�سايا ذات ال�سلة 
ث��م  اليمني��ن،  ب�ساأنن��ا نح��ن 
ما ق��رره اأولئك ال�سف��راء وما 
ق��رره عل��ى راأ�سه��م ال�سف��ر 
الع��ادة  االأمريك��ي، الأنه��م يف 
كان��وا كله��م يتبع��ون ال�سفر 
االأمريكي، يعن��ي عندما تاأتي 
مث��� اإل��ى تقييم م��ا كان عليه 
الريط��اين اأو الفرن�سي اأو اأي 
�سف��ر اأو �سف��رة يف �سنعاء، 
�س��واء  �سف��ارة  م�س��وؤول  اأي 
رج��ل اأو ام��راأة يف �سنع��اء، 
تاب��ع  جم��رد  كان  اأن��ه  جت��د 
لل�سف��ر االأمريك��ي، �سواء من 
اخلليجي��ن،  اأو  االأوروبي��ن 
ال�سع��ودي مث��� واالإماراتي، 
ال��كل فق��ط متبع��ن لل�سف��ر 
االأمريك��ي وما يق��رره ال�سفر 
ي�سغ��ط  وال��كل  االأمريك��ي، 
يف تنفي��ذه، حال��ة كارثي��ة اأن 
جن��د اأنف�سن��ا ك�سع��ب مين��ي 
ت�سل��ب  وعزي��ز  ح��ٍرّ  م�سل��م 
من��ا  ي�سل��ب  حريتن��ا،  من��ا 
علين��ا  ي�س��ادر  ا�ستق�لن��ا، 
قرارن��ا ال�سيا�س��ي، وي�سب��ح 
اأمورن��ا  كل  يف  االأول  املعن��ي 
جت��اه  ويف  �سوؤونن��ا  كل  ويف 
اأه��م امل�سائل واملتحك��م فينا، 
ه��و ال�سف��ر االأمريك��ي وم��ن 
مع��ه م��ن ال�سف��راء االأجانب، 
اليمني��ة  الف�سائي��ة  وكان��ت 
تبث اجتماعات �سفراء الدول 
�سف��راء  ومواق��ف  الع�س��ر، 
ال��دول الع�سر، وم��ا اإلى ذلك، 
حت��ى اأ�سبحت حال��ة ماألوفة 
ومعت��ادة، يف �ساحتنا اليمنية 
ال�سيا�سي��ة،  الق��وى  ل��دى 

وخارج االأجهزة الر�سمي��ة، خارج موؤ�س�سات الدولة، 
الكث��ر م��ن القادة ق��ادة االأح��زاب، واملنت�سب��ن اإلى 
االأحزاب كانوا يذهبون اإلى ال�سفراء باعتبار ال�سفراء 
ه��وؤالء معني��ن اأ�سا�س��ا ب�ساأنن��ا اليمني، وال��كل يجد 
نف�سه معني��ا اأن يناق�س معهم اأو�س��اع الب�د، "يعني 

ل��و قدهم هم اأ�سحاب الب�د، ما ع��اد احنا اإال �سيوف 
يف الب���د هذه"، بل اإن البع�س م��ن املنت�سبن لبع�س 
االأحزاب كانوا ح�سا�سن جدا جدا جدا جتاه البع�س 
االآخ��ر يف هذا البلد، مث��� جتاهنا، ومل يكن لديهم ذرة 
م��ن احل�سا�سي��ة جت��اه الدور 
الذي يلعبه ال�سف��ر االأمريكي 
و�سف��راء ال��دول الع�س��ر، واأنا 
اأمتن��ى من و�سائ��ل االإع�م اأن 
تعيد عر�س الكثر من امل�ساهد 
والتقاري��ر التي تذك��ر اجلميع 
االأجنبي��ة،  ال�سيط��رة  م��دى 
االأجنبي��ة،  الو�ساي��ة  م��دى 
يف  اخلارج��ي  التحك��م  م��دى 
قرارن��ا ال�سيا�سي يف هذا البلد، 
ه��ذا  يف  ال�سيا�س��ي  و�ساأنن��ا 
البلد، ه��ي م�ساأل��ة مهمة جدا، 
والحظوا عندم��ا ناأتي لنناق�س 
ه��ذه امل�ساأل��ة، ه��ل طبيع��ي؟ 
ه��ل �سحي��ح اأن نقب��ل ك�سعب 
مين��ي با�ستمرار ه��ذه احلالة، 
م�سخري��ن  نبق��ى  اأحن��ا  "اأن 
وال�سف��ر االأمريك��ي ومن معه 
.. يق��رروا اأي �سيء يف �سوؤونا، 
م�ستقبلن��ا،  ه��م  وير�سم��وا 
ويكونوا املتحكمن يف حا�سرنا 
وم�ستقبلنا"، على اأي اأ�سا�س؟ 
اأوال باعتبار الهوية واالنتماء، 
ال�سفر االأمريكي ومن معه من 
ال�سف��راء بالتاأكي��د مل يكون��وا 
لراعوا ال هويتنا وال انتماءنا، 
يف طبيعة قراراتهم، يف طبيعة 
م��ا  طبيع��ة  يف  خمططاته��م، 
اأو  لن��ا  يخت��اروه  اأن  ميك��ن 
ياأمرون��ا ب��ه اأو يق��رروه لنا اأو 
يح��ددوه لنا، نهائن��ا، هذا غر 
حم�س��وب �سم��ن ح�ساباته��م، 
الهوي��ة واالنتم��اء، يعني ذلك 
اأنه��م ق��د يفر�سوا علين��ا �سيئا 
�سواء فيما يتعلق يف ثقافتنا اأو 
تعليمن��ا اأو �سوؤوننا ال�سيا�سية 
اأو  االقت�سادي��ة  �سوؤونن��ا  اأو 
اأي  اأو  االجتماعي��ة،  �سوؤونن��ا 
�س��اأن م��ن �سوؤونن��ا يتعار���س 
هويتن��ا  م��ع  التعار���س  كل 
انتمائن��ا  م��ع  االإ�س�مي��ة، 
ق�سي��ة  وه��ذه  االإ�س�م��ي، 
خطرة ج��دا علينا، الأن معنى 
ذل��ك اأن نتخذه��م اأن��دادا م��ن 
دون اهلل، ل��و نقبل م��ن ال�سفر 
اأن يق��رر يف �ساأنن��ا  االأمريك��ي 
اأو اأن يفر���س علين��ا يف �سوؤوننا م��ا يتعار�س كليا مع 
انتمائن��ا االإ�س�م��ي وهويتن��ا االإ�س�مية ه��ذه ق�سية 
خط��رة جدا علين��ا، ويف نف���س الوقت تفري��ط كبر، 

تفريط كبر.
ثاني��ا: باعتبار احلق، حتى باعتبار احلق الوطني 

اأنن��ا بل��د م�ستق��ل نفرت���س يف واقعنا اأننا بل��د م�ستقل 
ب��كل م��ا يرتتب على ذلك م��ن حقوق لن��ا ك�سعب وبلد 
م�ستق��ل، م��ن �سمن ذل��ك ويف مقدمة ذلك اأن��ه ال يحق 
لل��دول االأجنبي��ة اأن تتدخل يف �سوؤونن��ا الداخلية، بل 
اإن تدخ��ل تلك الدول يف �سوؤونن��ا الداخلية على النحو 
ال��ذي كان قائما يف تل��ك املرحلة يعتر انتهاكا ل�سيادة 
وا�ستق���ل بلدن��ا، وامتهانا لكرام��ة �سعبنا، يف العرف 
الدويل، يف القوانن الدولية، �سمن االعتبارات القائمة 
يف ه��ذا الع��امل، املع��رتف بها يف ه��ذا الع��امل، كل هذا 
"خ����س"، �سرب  ب��ه عر�س احلائط، ال اال�ستق�ل 
باعتب��ار الهوي��ة واالنتم��اء، وال اال�ستق���ل الوطني 
بح�س��ب م��ا هو مع��رتف ب��ه يف االأنظم��ة، يف االأعراف 
الدولية، يف القوانن الدولية، كل هذا �سرب به عر�س 
احلائ��ط، واأ�سبحنا �سعب��ا يخ�سع لو�ساية ممن! هل 
و�ساي��ة اأ�سدق��اء؟ وه��ذا النقطة كثرا م��ا اأكررها يف 
كث��ر من كلماتي الأهميتها الق�سوى، ال. و�ساية عدو، 
�سيط��رة عدو، يحقد علينا، ال يتمل��ك ذرة من الرحمة 
بن��ا، ال يحم��ل اإرادة اخلر لنا، ع��دو كل ما ي�سعى له 
ويحر���س عليه ه��و اأن ي�ستعبدنا اأن يذلن��ا اأن يقهرنا 
اأن ي�سعفن��ا، ولذل��ك كان احل��ال وا�سح��ا، كان كلم��ا 
�سيطر اأكرث وكلما ا�ستحكم��ت قب�سته علينا اأكرث كلما 
�س��اء حالنا اأك��رث، بالرغم من اأن الكثر م��ن اأبناء هذا 
البل��د كان��وا ي��رون يف الهيمنة اخلارجي��ة وال�سيطرة 
االأجنبية التي يعّولون عليها اأن تكون �سبيً� اإلى ر�سا 
اخلارج وحمقق��ًة لر�سا اخلارج، كان��وا يوؤملون فيها 
اأن يرتت��ب عليها رخاء وازدهار وا�ستقرار لهذا البلد، 
اأن��ه اأنتم ي��ا اأيه��ا االأمريكيون وي��ا اأيه��ا ال�سعوديون 
وي��ا ايه��ا االأجانب مبا اأنن��ا مكناكم من بلدن��ا و�ساأننا 
ال�سيا�سي واأ�سبحت لكم الو�ساية والقرار وال�سيطرة 
على كل �سوؤونن��ا خ��س املفرت�س اأن تكونوا را�سن 
بذل��ك واأن يدفعك��م ذلك اإل��ى العناية بن��ا يف هذا البلد 
عل��ى امل�ستوى االقت�سادي وعل��ى م�ستوى اال�ستقرار 

ال�سيا�سي وم�ستوى اال�ستقرار االأمني اإلى غر ذلك.
لكن ال، كانت كلما ا�ستحكمت قب�ستهم اأكرث ازدادت 
م�ساكلن��ا االقت�سادي��ة وتفاقمت م�ساكلن��ا ال�سيا�سية 

وانهار ا�ستقرارنا االأمني.
عملي��ة  كان��ت  املرحل��ة  تل��ك  يف  الحظ��وا  يعن��ي 
االغتي��االت والت�سفيات يف داخل �سنعاء نف�سها باأكرث 
منه��ا يف بقي��ة املحافظات وامل��دن، �سنع��اء نف�سها مل 
ت�سه��د اآنذاك ا�ستقرارًا حي��ث اأجهزة الدولة بكل ثقلها 
وحي��ث يفرت�س اآن��ذاك اأن هذه االأجه��زة مدعومة من 
اجلمي��ع، االأمريك��ي يّدع��ي اأن��ه يوف��ر له��ا كل اأ�سكال 
الدعم املادي واملعلوماتي وكذلك على م�ستوى الدعم 

اللوج�ستي واخلرة والتقنية و..و.. اإلى اآخره..
ال�سع��ودي م��ن هن��اك يتظاه��ر باأن��ه داعم ب��كل ما 
اأوت��ي م��ن ق��وة وب��كل ما لدي��ه م��ن اإمكان��ات، الدول 
الع�س��ر ث��م الدول الثماني��ة ع�سر الكل يزع��م اأنه يقف 
اإل��ى جان��ب ه��ذه املوؤ�س�س��ات وه��ذه االأجه��زة واأن��ه 
يوف��ر لها الدع��م، امل�سوؤول��ون على ع�ق��ات م�ستمرة 
م��ع اجلمي��ع والتقاري��ر االإخبارية تتح��دث دائماً عن 
الدع��م.. الدع��م.. الدع��م على طول.. يعن��ي، تظهر يف 
�سا�س��ة التلفزي��ون لق��اءات مع ذل��ك ال�سف��ر مع ذلك 
الزائ��ر وبع��د كل لق��اء ياأتي تقري��ر يقول ل��ك: اتفقوا 
على دعم موؤ�س�س��ات الدولة، على دعم بلدنا على دعم 
ه��ذه احلكومة، وا�سل حديث دعم.. دعم.. دعم.. لكن 

واالأمور متدهورة على طول على طول على طول.
الت��ي له��ا م�س��ار  ث��م تتفاق��م امل�س��اكل الداخلي��ة 
مر�س��وم، م�سار يو�س��ل نحو االنف�س��ال، يو�سل نحو 
التفكيك، يو�س��ل نحو التق�سيم، يو�س��ل نحو التفكيك 

والبع��رثة  اليمن��ي  لكيانن��ا 
له��ذا ال�سع��ب، ه��م يهند�سون 
ه��ذه امل�س��اكل وير�سم��ون لها 
م�ساراته��ا ث��م يدفع��ون دفع��اً 
نح��و تلك امل�س��ارات ليو�سلوا 
اجلمي��ع اإل��ى نف���س النتائ��ج، 
ف��اإذا بن��ا ن�سم��ع اأن��ه البد من 
االأقلمة ومع��روف بعد االأقلمة 
كم��ا ح�س��ل لغرن��ا، الفدرل��ة 
قدموه��ا كله��ا خلط��ة واح��دة 
االأقلمة والفدرلة، ولكن وكاأنه 
لي�س هناك من حل اإال هي وكاأن 
م�سكلتن��ا يف املا�س��ي كان��ت يف 
وحدتن��ا، ومل تك��ن م�س��ك�ت 

ذات طبيعة اأخرى.
يف  اليمن��ي  ال�سع��ب  يعن��ي 
واقع احلال هو اأمة واحدة، هو 
�سع��ب متجان�س �سع��ب ي�سعر 
باأنه حلمة واحدة وهو يف واقع 
وب�س��كٍل  تاأم��ل  باأدن��ى  احل��ال 
االأول��ى  الوهل��ة  من��ذ  وا�س��ٍح 
لواق��ع  متاأم��ل  اأو  متاب��ع  الأي 
ه��ذا ال�سع��ب، �سع��ب من�سجم 
م��ع بع�س��ه البع���س ك�سع��ب، 
ماهن��اك م�سكل��ة، ال يف الهوية، 
ال�سع��ب  م��ن  ن���س  مث��ً�  اأن��ه 
اليمني م�سلمن ون�س كافرين، 
هن��اك  وال  م�سل��م  �سع��ب   ، ال 
اأي�س��اً تعدد عرق��ي على النحو 
ال��ذي ت�سه��ده بع���س البلدان، 
ال، �سع��ب متجان���س. وال هناك 
اخت���ف  يف  كب��رة  م�سكل��ة 
اللغ��ات ه��ذا لغة عربي��ة وهذا 
لغ��ة مدري ما هو ذاك. ال �سعب 
الرواب��ط ما ب��ن اأبنائه روابط 
كبرة جدا، كل اأنواع الروابط 
واأ�س��كال  اأن��واع  كل  قائم��ة، 
الروابط قائمة، الدين الواحد، 
اللغ��ة الواحدة اجلامع��ة واإن 
تع��ددت اللهج��ات �سم��ن لغ��ة 
واح��دة، حتكهم لغ��ة واحدة، 
لهج��ات داخل ه��ذه اللغ��ة اأمر 
يف  كذل��ك  ث��م  ج��دا،  طبيع��ي 
العادات واالأع��راف والتقاليد، 
رواب��ط كب��رة جدا ب��ن اأبناء 
ه��ذا البل��د، احلال��ة ال�سعبي��ة 

لي���س فيها اأب��دا ما يدفع نحو تفكيك ه��ذا البلد وجتزئة 
هذا البل��د، احلالة ال�سيا�سية اأن بع���س ال�سخ�سيات ، 
جن��د اأحيانا �سخ�سية هنا اأو هن��اك بيقم هو اإما نتيجة 
حق��د اأو غب��اء اأو ارتباط باخلارج، واح��دة من ثالث، 
جه��ل، اإن�سان اأحيان��ا يكون جاهل كب��ر ولكن �ساحب 

وجاه��ة، واأحيانا جهله جهل مركب، بع�س ال�سيا�سين 
جهلهم جهل مركب، غبي، يت�سور مع �سوية من االأنانية 
واإف����س من القي��م، واإف��س من ال�سع��ور واالإح�سا�س 
باالنتم��اء والهوي��ة، وعن��ده خ��س ما عاد ب��ه حل اإال 
يفرق ال�سع��ب اليمني وجزئ ويقط��ع اأو�سال ال�سعب 
اليمني، ويج��ي يقل خ��س احلل مل�ساكلن��ا ال�سيا�سية 
نقطع اأو�س��ال �سعبنا ونفكك هذا البل��د، ويعتر نف�سه 
اإن ق��ده عبق��ري مفك��ر، منن جت ل��ه هذه الفك��رة، ال، 
ال�سع��ب اليمن��ي لي���س ل��ه م�سكل��ة يف واقع��ه ك�سعب، 
ك�سع��ب وحال��ة �سعبي��ة، تدعو اإل��ى تفكيك��ه وتقطيع 
اأو�سال��ه، ال، تكفرين جوا بدعم �سع��ودي وفيما بعد 
بدعم اإماراتي، حماول��ن هم يفككوا اأو�سال هذا البلد، 
واأه��ل حمافظ��ة ك��ذا كافري��ن وجمو���س، واآل حمافظة 
ك��ذا م�سلمن وم��ن ال�سحاب��ة، وبهذه النغم��ة املقيتة، 
وال بع���س الق��وى ال�سيا�سي��ة باتت حتم��ل اأي�سا هذه 
النغم��ة، على العموم امل�سار ال��ذي كانوا يعملون عليه 
وال زال��وا اإلى الي��وم ي�سعون له هو م�س��ار تفكيك لهذا 
البل��د، يعني ما كفاه��م و�ساية و�سيط��رة كاملة واإنهم 
�سلبوا منا احلري��ة و�سلبوا منا اال�ستق�ل، واخ�سعوا 
بلدن��ا ل�سيطرته��م ولقراره��م االأجنب��ي واأعط��وا لذلك 
�سرعن��ة دولية ولي�ست �سرعن��ة يف واقع احلال بح�سب 
راأيه��م ه��م، مث��ل البند ال�ساب��ع، ما كفاهم ذل��ك، يف ظل 
تل��ك الو�ساية وال�سيطرة وامل�س��ادرة للحرية وللقرار 
ال�سيا�س��ي ول��ستق���ل واالمتهان لكرام��ة هذا ال�سعب 
ي�ست��وا  يفككون��ا،  ي�ست��وا 
يبعرثونا،  ي�ست��وا  يق�سمون��ا، 
من�سئن بينن��ا ومفاقمن بيننا 
الع��داوة والبغ�س��اء، مغذين 
مل�ساكلن��ا، تك��ر يف ظله��م، يف 
ظله��م تك��ر م�ساكلن��ا، تتعقد 
م�ساكلن��ا، ت�سع��ب حلولها مع 
الوق��ت، اإل��ى اآخ��ره، م�ساكلنا 
حال��ة  يف  كان��ت  االقت�سادي��ة 
ه��م  وكان��وا  كب��ر،  تفاق��م 
بي�سنف��وا و�سعنا االقت�سادي 
االنهي��ار،  نح��و  متج��ه  باأن��ه 
واأمتن��ى جم��ددا م��ن و�سائ��ل 
االإع���م يف بلدنا ه��ذا اأنه تذكر 
بالتقاري��ر واملق��والت  النا���س 
الت��ي كان��ت تق��ال اآن��ذاك م��ن 
جانب تل��ك االأط��راف الدولية 
نف�سه��ا، يتحكم علي��ك ويتحكم 
اأن��ت  ويقل��ك  �سوؤون��ك،  كل  يف 
متجه نح��و االإف����س، ومتجه 
االقت�س��ادي،  االنهي��ار  نح��و 
واال�ستق��رار االأمن��ي خ��س، 
كان و�سل �سب��ه نقطة ال�سفر، 
ما ب���س ا�ستق��رار اأمن��ي حتى 
اآن��ذاك يف العا�سم��ة �سنع��اء، 
فاإذن خ�سارة ل��كل �سيء، نفقد 
وقرارنا  وكرامتن��ا  ا�ستق�لن��ا 
كل  مع��ه  ونفق��د  ال�سيا�س��ي، 
بل��د  يبق��ى  بلدن��ا  ال  �س��يء، 
واحد، وال ا�ستقرار اقت�سادي 
وال  اقت�سادي��ة  تنمي��ة  وال 
اأي �س��يء اأب��دا، ولذل��ك كانت 
والع�سري��ن  احل��ادي  ث��ورة 
من �سبتمر �س��رورة وطنية، 
و�س��رورة تفر�سه��ا عل��ى هذا 
االعتب��ارات،  كل  ال�سع��ب 
اهتمامن��ا م��ن منطل��ق مبادئنا 
وقيمن��ا التي تفر���س علينا اأن 
ال نقب��ل مطلقاً بتل��ك ال�سيطرة 
االأجنبية لتلك الهيمنة املطلقة 
م��ن االأجان��ب عل��ى روؤو�سن��ا 
حا�سرن��ا  عل��ى  بلدن��ا  وعل��ى 
وعلى م�ستقبلنا، ال احلكمة وال 
املنطق وال الهوية وال االنتماء 
وال املب��ادئ جتعلنا نقبل بتلك 
ال�سيط��رة من اأطراف هي معادية لنا، وبرناجمها الذي 
ت�ستغ��ل عليه من خ�ل و�سايته��ا و�سيطرتها املبا�سرة 
برنام��ج كارثي برنام��ج ي�سحق هذا ال�سع��ب يدمر هذا 

البلد يو�سلنا اإلى الهاوية يف كل االجتاهات.
وحدتن��ا تنته��ي وت�سق��ط وكذل��ك هويتن��ا ُت�س��رب 
قيمنا واأخ�قن��ا كذلك ي�ستهدفونه��ا وينهونها، و�سعنا 
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< عملي������ات التقس������يم تبدأ 
بأزم������ة سياس������ية ث������م يجري 
بعناوي������ن  تعقيده������ا  إل������ى 

طائفية ومذهبية وعرقية

<  جتربة تقسيم السودان 
بأزم������ات  للعي������ان  ماثل������ة 
مس������تمرة في ش������مال وجنوب 

البالد

له������ا  ش������خصيات  هن������اك   >
ثقل في املجتمعات ال تشعر 
باالنتم������اء اجلمعي فتس������اعد 
تنفي������ذ  عل������ى  األع������داء 

مؤامراتهم

الس������عودي  النظام������ان   >
واإلمارات������ي يعيش������ان حال������ة 

غباء

ف������ي  اآلخري������ن  تدخ������ل   >
يعتب������ر  الداخلي������ة  ش������ؤوننا 
بلدن������ا  لس������يادة  انته������اكا 

وامتهانا لكرامة شعبنا

وصاي������ة  ه������ي  الوصاي������ة   >
عدو كل مساعيه لالستعباد 

والقهر

<  الكثي������ر كان يؤم������ل م������ن 
األجنبي أن يوفر أمنا ورخاء 

واستقرارا وذل

< كلما اس������تحكمت قبضة 
األزم������ات  ازدادت  األجنب������ي 

وانهار األمن

يهن������دس  األجنب������ي   >
األزم������ات ليوص������ل البل������د إلى 

البعثرة والتفكك

< الش������عب اليمن������ي يحظى 
أبنائ������ه على  برواب������ط جتم������ع 
م������ن  ملزي������د  تدع������و  نح������و 

التوحد وليس التفكك

< مس������ار القوى السياسية 
اخلاضع������ة لألجنب������ي ينته������ي 

باليمن إلى تفكك

س������بتمبر   21 قب������ل  م������ا   >
األمني������ة  احلال������ة  انعدم������ت 
درج������ة  إل������ى  وصل������ت  حت������ى 
االقتصادي  والشأن  الصفر، 
ذاه������ب  اخل������ارج  باعت������راف 

لإلفالس
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االقت�س��ادي يو�سلن��ا اإلى حاف��ة الهاوية اإل��ى الهاوية 
ينته��ي  االأمن��ي  اال�ستق��رار  فيه��ا،  ويوقعن��ا  بنف�سه��ا 
ويت��س��ى ي�سبح بلدنا م���ن دواع�س اغتي��االت وقتل 
وجرائ��م وكل ف��رتة جرائم قتل بطريق��ة وح�سية حتى 
يف امل�ست�سفي��ات وال�س��وارع، القت��ل اجلماع��ي والقت��ل 

باالغتياالت على امل�ستوى الفردي.
ماهن��اك اأي داع��ي يعن��ي اأننا نقبل ب��اأن ي�ستمر ذلك 
الو�س��ع عل��ى ماكان عليه وه��و يتجه نح��و االأ�سواأ كل 
�س��يء يف ه��ذا البلد، قي��م مبادئ ع��زة كرام��ة اأ�سالة، 
يفر���س علين��ا اأن نعمل عل��ى اإيقاف تل��ك الكارثة التي 
كانت قائمة، ف��كان التحرك يف الت�سعيد الثوري حتركاً 
م�س��وؤواًل وميثل �س��رورة ملح��ة الإيقاف تل��ك الكارثة 
الرهيبة التي كانت قائمة، وكان حتركاً فاعً� وموؤثرًا:

اأواًل : عّر عن كل اأبناء هذا البلد، الت�سعيد الثوري 
ماقب��ل احل��ادي والع�سرين م��ن �سبتمر و�س��واًل اإلى 
احل��ادي والع�سري��ن م��ن �سبتم��ر مل يكن مع��رًا عن 
مذه��ب واحد م��ن كل املذاهب وال عن قبيلة واحدة وال 
ع��ن منطق��ة واح��دة واإن كان هناك فعً� مث��ً� ح�سور 
كب��ر لبع���س املحافظ��ات اأك��رث م��ن البع���س االآخ��ر 
لعوام��ل ال ي�سعن��ا الوق��ت للحديث عنه��ا ولكنه حترٌك 
ع��ّر ع��ن كل اليمنين وتبنى مطال��ب اليمنين جميعاً، 
وحت��رك مل�سلحة اليمني��ن جميعاً، وكان حت��ركاً قوياً 
وفاع��ً� وموؤثرًا اأع��اد االعتب��ار لل�سعب اليمن��ي اأنه ال 
ميك��ن اأن يتحول اإلى �سعٍب مدج��ٍن للو�ساية االأجنبية 

م��ن  االأجنبي��ة  وال�سيط��رة 
اأع��داء ه��ذا ال�سع��ب ال ميك��ن 
اآخ��ر  اأي ط��رف  اأن يخ�سع��ه 
ل�سيطرة اأعدائه حتى يتمكنوا 
وقه��ره  واإذالل��ه  �سحق��ه  م��ن 
وتدمره وه��و خا�سع وخانع 
وم�ست�سل��م ال يفع��ل �سيئاَ وال 
يق��ول �سيئ��اً وال يتح��رك ب��اأي 
ي��زال  ال  �سع��ٌب  اأن��ه  حت��رك، 
االإ�س�مي��ة  حيويت��ه  يعي���س 
والوطني��ة واالإن�سانية ال يزال 
كرام��ة،  لدي��ه  ُيح���س  �سعب��اً 
وعندما ُجرح يف كرامته غ�سب 
ومل يقب��ل، وحترك ب��كل اإباء، 
والحظ��وا كان التح��رك فع��ااًل 
يثب��ت قدرة ه��ذا ال�سعب على 
التحدي��ات  بوج��ه  يق��ف  اأن 
واالأخطار بداًل من اأن ي�ست�سلم 
لها فيكون �سحيًة ال�ست�س�مه، 
اأن  ال�سع��ب  ه��ذا  مبق��دور  اأن 
التحدي��ات  مواجه��ة  يف  يق��ف 
وقف��وا  الذي��ن  كان  ل��و  حت��ى 
باأجمعه��م،  اأولئ��ك  بوجه��ه 
الوا�س��ح  ال��دور  ب��رز  الأن��ه 
والعلن��ي وال�سري��ح مل��ا �سمي 
�س��د  الع�س��ر  بال��دول  اآن��ذاك 
حترك ال�سعب �س��د الت�سعيد 
الث��وري، واآنذاك كان حتركهم 
وا�سح��اً ومف�سوحاً ومك�سوفاً 
معن��ي  كط��رف  ه��م  وب��رزوا 
باإيق��اف ذلك الت�سعيد الثوري 
الت�سعي��د  ذل��ك  ومواجه��ة 
الث��وري اآن��ذاك وجه��وا حتى 
ر�سال��ة يل اأنا وهددوين وطلبوا 
من��ي اأن اأ�سك��ت، ا�سكت ال عاد 
تتكل��م وال تتخاط��ب م��ع ه��ذا 
ال�سعب ليتح��رك مب�سوؤولياته 
الت��ي تفر�سها علي��ه اإن�سانيته 
وهويت��ه وانتم��اوؤه واأ�سالت��ه 
وعزت��ه  وحريت��ه  وقيم��ه 

وكرامته وم�سلحته.
اأ�سك��ت  اأن  من��ي  واأرادوا 
وه��ددوين اآن��ذاك و�سخرت من 
تهديده��م لأين اأنتم��ى اإل��ى هذا 
ال�سع��ب واأنتم��ى اإل��ى الهوية 
واإل��ى االأ�سالة له��ذا ال�سعب، 

اأن��ا يف هذا البلد اأعي�س اإح�سا�س اليمني، هوية االإن�سان 
اليمني االأ�سيل، الذي ياأبى العبودية لغر اهلل �سبحانه 
وتعالى، ه��ذا اليمني الذي حترك ب��كل اإباء ومل يلتفت 
اإلى كل تلك التهدي��دات وال اإلى كل ذلك ال�سجيج الذي 
�سع��ى العم�ء يف هذا البلد اإلى جان��ب اأولئك االأجانب 

م��ن خ�ل��ه اإل��ى الت�سوي���س على ه��ذا ال�سع��ب اإرجافاً 
وتلبي�ساً للحقائق و�سعياً اإلى اإيقاف ذلك التحرك.

وذل��ك التح��رك العظيم الق��وي الفاع��ل اجلماهري 
امل�س��وؤول �سيبقى �سفحًة بي�س��اء نا�سعة لكل االأجيال 
االآتية، �سي�سجل��ه التاريخ لهذا ال�سعب، وما اأعظم تلك 
امل�حم البطولية العظيمة وما اأجمل ذلك التحرك الذي 
ع��ّر عن عزة اليمنين وكرام��ة اليمنين فعً� اأربك كل 
تلك ال��دول الع�سر اأربكت، يف االأخر اأ�سبحت متحرة 

ماذا تفعل.
ال�سع��ب وكان يف طليعته��م  حت��رك جماه��ر ه��ذا 
االأه��ايل يف اأمان��ة العا�سم��ة ويف حمي��ط �سنع��اء ومن 
بقية حمافظات اجلمهورية االأحرار وال�سرفاء حتركوا 
اإلى املخيمات، وحترك��ت اأي�ساً قوافل العطاء والكرم، 
يعني ت�سعيد ثوري مل متوله اأي دولة اأجنبية، حترك 
ميني اأ�سي��ل مبا تعنيه الكلمة، القبائ��ل اليمنية قدمت 
ب��كل �سخاء وكرم بذلك الكرم ال��ذي ُعرف به اأهل اليمن 
القوافل تل��و القوافل، قوافل العطاء والكرم التي كانت 
ت�سل تباع��اً ويومياً اإلى املخيم��ات، وذهب الكثر اإلى 
املخيم��ات واحت�س��دوا اإل��ى ال�ساح��ات بح�س��وٍر فاعٍل 

وم�سوؤول وبت�سميم وبعزم لي�س فيه تراجع.
وا�ستمرت خطوات الت�سعي��د الثوري و�سواًل اإلى 
ي��وم احلادي والع�سرين م��ن �سبتمر ح�سل ماح�سل 
مما عرفنا به جميعاً من اعتداءات من ا�ستباحة للدماء 
و�سف��ك لدماء املتظاهري��ن يف �سارع املط��ار واأي�ساً يف 
املظاه��رات الت��ي اجتهت نحو 
جمل�س الوزراء واعتدي عليها 
يف الطري��ق، وحوادث متعددة 
اخلط��وة  فاأت��ت  ح�سل��ت، 
احل��ادي  ي��وم  يف  الكب��رة 
والع�سري��ن من �سبتمر لتكون 
خط��وة حا�سم��ة تع��اون فيه��ا 
اأبناء  االأح��رار وال�سرفاء م��ن 
داخ��ل  جميع��اً،  البل��د  ه��ذا 
الت��ي  الع�سكري��ة  املوؤ�س�س��ة 
ت�ستح��ق يف ه��ذا الي��وم الثناء 
عل��ى موقفه��ا والتقدير ملوقفها 
داخل املوؤ�س�سة االأمنية اأي�ساً، 
املجتم��ع  فئ��ات  كل  وداخ��ل 
نتيج��ة  اأثم��ر  كب��ر،  تع��اون 
عظيمة وعمً� حا�سماً على نحٍو 
متميٍز وعظيم، خطوة حا�سمة 
وكبرة باأقل كلفة، باأقل كلفة.

اأن  يتوق��ع  الكث��ر  كان   
تك��ون الكلفة كبرة ج��دًا لتلك 
اخلط��وة ف��اأن ت�سف��ك الدم��اء 
ويقت��ل االآالف وتدم��ر االأمانة 
جم��ازر  ويح��دث  �سنع��اء، 
كبرة واأح��داث كارثية ونهب 
وامل�ستودع��ات  املتاج��ر  ل��كل 
ملب��اين  ونه��ب  والبن��وك 
وموؤ�س�سات الدول��ة ووو الخ، 
وك��وارث وم�س��اكل اأهلية اإلى 

اآخره.
ولك��ن الأن املوق��ف �سعب��ي 
ب��كل ما تعني��ه الكلمة وتعاون 
ال�سع��ب  ه��ذا  اأبن��اء  كل  في��ه 
ودخلت يف ذلك معهم املوؤ�س�سة 
كان  واالأمني��ة،  الع�سكري��ة 
النجاح كبرًا وعظيماً وحا�سماً 
وباأق��ل كلف��ة وباملحافظة على 
االأم��ن واال�ستق��رار يف �سنعاء 
ال بن��وك نهب��ت وال متاجر مبا 
يف ذل��ك متاجر نهبت مبا يف ذلك 
وموؤ�س�س��ات  الذه��ب،  متاج��ر 
حوف��ظ  وال��وزارات  الدول��ة 
عليه��ا فكان��ت عملي��ة انده�س 
منه��ا كل الع��امل وتوج��ت تلك 
اخلط��وة الكب��رة ج��دًا الت��ي 
اأعادة االعتبار لل�سعب اليمني 
حلرية هذا ال�سعب لكرامة هذا 
ال�سع��ب واأعادت االعتب��ار لهذا ال�سع��ب يف مقابل كل 
اأولئك الذين كان��وا اأرادوا النيل من عزة هذا ال�سعب 
وحري��ة هذا ال�سع��ب واأن يجعلوه مدا�س��ة ل�أجانب، 

الكل انده�س.
توج��ت تلك اخلطوة باتفاق ال�سلم وال�سراكة الذي 

ق��دم در���س مهم��اً ق��دم در�س عن ث��ورة �سعبي��ة مدت 
الي��د ل��كل املكون��ات يف هذا البل��د حتى م��ع كل اأولئك 
الذي��ن وقف��وا �سدها واختلف��وا معها و�سع��وا بكل ما 
ي�ستطيعون للق�س��اء عليها، قالت للجميع يف هذا البلد 
م��ن كل اأبناء هذا البلد تعالوا جميع��اً، تعالوا جميعاً 
لل�سراك��ة لل�سل��م للتعاي�س للتعاون، وم��ع ذلك مع كل 
هذا امل�ست��وى العظيم من االإيجابي��ة العالية جدًا من 
التفاه��م من احلر���س الكبر على ا�ستق��رار هذا البلد 
كان البع���س غ��ر اإيجابي تعاط��وا اآنذاك م��ع اتفاق 
ال�سل��م وال�سراك��ة وقع��ت كل املكون��ات يف الداخ��ل ، 
اعرتف��ت به القوى اخلارجية مبا يف ذلك الدول الع�سر 
نف�سه��ا ، النظام ال�سعودي اآنذاك اأعرتف بهذا االتفاق 
ورح��ب به��ذا االتف��اق جمل�س االأم��ن االأم��م املتحدة 
االحت��اد االأوروب��ي دول كث��رة اأ�سبح ه��ذا االتفاق 
مع��رتف به ل��دى اجلميع ويف الداخ��ل، ومع ذلك تنكر 
له االآخرون وعملوا بكل جهد على اإف�سال هذا االتفاق 
وعمل��وا من جديد على التاآمر عل��ى هذا ال�سعب تاأمرًا 
كبرًا يف م�سعى منهم الإعادة االأمور اإلى ما كانت عليه 
م��ن ال�سابق ، اأع��ادة الو�ساية وال�سيط��رة االأجنبية 
اإف�س��ال هذا االتفاق بع��د االعرتاف ب��ه والتوقيع له، 
بع��د اأن اأ�سبح ملزم��اً يف االأخر افت�سح��وا اليوم هم 
مف�سوحون جتاه هذا االتفاق الأنهم باتوا �سريحن يف 
تنكره��م لهذا االتفاق ويف موقفه��م ال�سلبي منه، باتوا 
�سريحن يف البداية كانوا مغمغمن بيحاولوا يعطلوا 
االتفاق وبيحاولوا يغالطوا اأنهم ال ويتهموا  االآخرين 
يتهم��وا الق��وى الثوري��ة  اأنها حماولة ه��ي تلتف على 
االتفاق ولكن افت�سحت احلقائق بعد وباتوا �سريحن 
يف موقفه��م ال�سلبي من اتف��اق ال�سلم وال�سراكة ولذلك 
ه��م يتحمل��ون امل�سوؤولي��ة اأم��ام التاري��خ واأم��ام هذا 
ال�سع��ب يف اأنه��م ه��م �سعوا اإل��ى اإف�سال ذل��ك االتفاق 
وتعطيله وااللتف��اف عليه والتاآمر م��ن جديد واإعادة 
االأم��ور اإل��ى نقط��ة ال�سف��ر، ع��اد الو�سع اإل��ى و�سع 
م��اأزوم من جدي��د يف البلد وعق��دوا امل�سكلة من جديد 
ودخل��وا يف موؤام��رات جدي��دة وتوجوه��ا بالع��دوان 
وكل ه��ذا يف م�سع��ى منهم اأن ال يتحرر ه��ذا البلد واأال 
نعي���س ك�سعب ميني اأحرار م��ن دون و�ساية اأجنبية 
و�سيطرة خارجية، هذا احلال القائم �سعياً منهم يف كل 
م��ا ي�سعون في��ه يف املنطقة بكلها يف كل م��ا ي�ستهدفون 
�سع��وب املنطق��ة باأجمعه��ا، ي�ستهدفون��ا يف كل �سيء 
ويحقق��وا االأه��داف الت��ي ي�سع��ون اإل��ى حتقيقه��ا يف 
اإخ�ساع املنطقة يف النهاية اإخ�ساعا كامً� بعد اإي�سال 
اجلميع اإلى نقطة ال�سفر ما يبقى كيانات حرة ما يبقى 
و�سع البلدان على ما هو قائم عليه ا�ستنزاف اجلميع 
باحلروب والفن واملاآ�سي والنكبات و�سواًل باجلميع 
اإل��ى حال��ة اال�ست�س���م الت��ام لل�سيط��رة االأمريكي��ة 
واالإ�سرائيلي��ة ، الحظ��وا الو�س��ع الي��وم يف �سوري��ا 
االإ�سرائيل��ي بينف��ذ غارات يف كل ف��رتة واأونه ي�ستفيد 
م��ن ال��دور التخريبي للق��وى التخريبية هن��اك وفعً� 
الدولة ال�سورية من�سغل��ة بامل�ساكل الداخلية بال�سكل 
ال��ذي اأثر عليها يف مدى اجلهوزي��ة للرد على العدوان 
االإ�سرائيلي هم اأرادوا باالأمور اأن ت�سل اإلى اأ�سواأ مما 
ه��و عليه احلال م��ع اأن الو�سع يف �سوري��ا متجه نحو 
الن�س��ر لل�سعب ال�س��وري وللدول��ة يف �سورياً، عموما 
املو�س��وع الرئي�س��ي هو اأن الث��ورة ال�سعبية هذه مبا 
فيها النتيجة الكبرة للحادي والع�سرين من �سبتمر 
كان��ت �س��رورة ملحة وكان��ت خيارًا �سليم��اً �سحيحاً 
م�سئ��واًل البد منه يف اأن يتح��رر هذا ال�سعب ولذلك هم 
اجته��وا فيما بعد للعدوان واحل��رب حتى ي�ستعيدوا 
�سيطرته��م املبا�س��رة علين��ا ويري��دون اأن ينف��ذوا ما 
يريدونه م��ن اأهداف يف بلدنا، الحظ��وا الو�سع اليوم 
يف املناط��ق املحتلة من بلدن��ا يف اجلنوب ويف املناطق 
ال�سرقي��ة ، هل الو�س��ع هناك ميكن اأن نق��ول عنه اأنه 
من��وذج راق واأن��ه ي��دل عل��ى اأه��داف اإيجابي��ة لدى 
ق��وى العدوان ال الو�س��ع االقت�سادي �س��يء الو�سع 
االأمن��ي �سفر م��ا هناك دولة هن��اك جماع��ات اأن�سئت 
ودعم��ت وتدع��م والذي يحظ��ى بالدعم هن��اك هو من 
يتجن��د ع�سك��ري ي�سرح يقات��ل مع االأم��ارات واإال مع 
االأخ��ر  ال�سعودي��ة،   واالإمارات��ي  وال�سع��ودي يف 
اأمن��ا هو مقات��ل مع اأمري��كا ومل�سلح��ة اأمريكا وحتت 
هيمنة و�سيطرة اأمريكا وراي��ة اأمريكا ومظلة اأمريكا، 
يف االأخ��ر االأغلبية من اأبناء ال�سع��ب هناك يعي�سون 
البوؤ�س احلرمان الظلم اال�سطهاد ال اأمن وال ا�ستقرار 
وال و�س��ع اقت�س��ادي م�ستق��ر اأي�س��اً وال رفاهي��ة وال 
رخ��اء وال وال وال اأي �س��يء، وال هناك منوذج  لواقع 
تق��وم في��ه دولة وموؤ�س�س��ات ووو الخ ما �س��يء اأبدًا، 

تك�س��ف لك احلقيقة حالة ه��ي اأن االإماراتي هناك اأتى 
ليكون هو القناع يختفي خلفه االأمريكي.

االأمريك��ي يري��د قواع��د يف العن��د يف ح�سرموت يف 
�سب��وه يف مناطق كثرة وقواعد يف اجلزر ولكن حتت 
قن��اع اإماراتي وتقدم اأهم اجل��زر اليمنية ويف مقدمتها 
جزي��رة ميون يف باب املندب جزيرة �سقطرى اأي�ساً يف 
البحر العربي من اأهم اجلزر على االإط�ق اإ�سافة اإلى 
بقية اجل��زر هناك جزر كث��رة اليوم �سلمه��ا العم�ء 
واخلون��ة من اأبناء ه��ذا البلد ل�إمارات��ي عمل له فيها 
قواعد وبع�سها قواعد م�سرتكة مع االأمريكي الأنه كما 
قلنا االإماراتي قناع ل�أمريكي وبات اليوم ي�سرق  الغاز 
اليمن��ي مع معان��اة ال�سعب اليمني �س��واء يف �سنعاء 
اأو يف ع��دن ال��كل يع��اين يف م�ساألة الغاز ال��كل يعاين يف 
م�ساأل��ة الب��رتول �سواء يف احل�سول عل��ى البرتول اأو 
باال�ستفادة من عائداته املالية كل هذا ما بي�ستفيد منه 
�سعبن��ا اليمني بيذهب ل�أجانب يعطوا اجلزء منه من 
الفت��ات للمرتزق��ة يف اأن يقاتل��وا يف �سبيلهم يعني فيما 
يخف��ف الكلف��ة عل��ى االأجنبي فق��ط فيما يخف��ف كلفة 
الت�سغي��ل للعمي��ل اليمن��ي واملحل��ي ما يحت��اج يدفع 
ل��ه االأجنبي كث��ر يف النهاية اأنت مين��ي تقاتل مثُ� يف 
ماأرب وعاد بايدفع لك اأجرته واأنت مقاتل يف �سبيله يف 
�سبي��ل ال�سعودي الذي يقاتل يف �سبي��ل اأمريكا اأو اأنت 
جنوبي تقاتل يف �سبيل االإماراتي وهو بيقاتل يف �سبيل 
اأمري��كا االإمارات��ي ويف �سبي��ل اإ�سرائي��ل يف النهاية قد 

يح��اول اأن ي�ستفي��د من ثروتك 
ياأخ��ذ ل��ه ه��و ج��زء ويدفع لك 
ج��زء ، ليك��ون بي�ستفي��د حتى 
م��ن مالك ينه��ب عليك من مالك 
ويدفع ديتك من مالك وي�سغلك 
وهو م�ستفي��د يف النهاية واأنت 

اخلا�سر يف االأخر، 
الي��وم ال��ذي يريدون��ه م��ن 
ه��ذا الع��دوان ه��و م��ا كان��وا 
�سل��ب  املا�س��ي  يف  اأرادوه 
قرارن��ا  وم�س��ادرة  حريتن��ا 
ال�سيا�س��ي واالإخ�س��اع الكامل 
نح��و  بن��ا  االجت��اه  ث��م  لن��ا 
الهاوي��ة، هذا �سيء ال ميكن اأن 
نقبله يف اأي ح��ال من االأحوال 
واأي ثم��ن واأي م�ست��وى م��ن 
الت�سحي��ات نقدم��ه يف �سبي��ل 
اأن نبق��ى اأح��رارًا ه��ذا �س��يء 
م�ستعدي��ن  نك��ون  اأن  يج��ب 
اأب��دًا،  نتح��رج من��ه  ل��ه، واأال 
اأي م�ست��وى م��ن الت�سحي��ات 
اأح��رار  نك��ون  اأن  �سبي��ل  يف 
واأع��زاء يف �سبي��ل اأن ن�سم��ن 
م�ستقبلن��ا ليكون م�ستقبً� حرًا 
�س��يء  ه��ذا  وعزي��زًا وكرمي��اً 
يفر�س��ه علينا دينن��ا وتفر�سه 
علين��ا اإن�سانيتن��ا ولن��ا احل��ق 
ب��ه، ول��و كان لن��ا خي��ارًا اأخر 
كن��ا �سن�سح��ي اأك��رث ونخ�سر 
ب�س��كل اأكر وم��ن دون نتيجة 
ث��م ن�سل اإل��ى الهاوي��ة ، نحن 
بكل ما نقدم��ه من ت�سحيات يف 
�سبيل اأن نبقى اأحرارًا واأعزاء 
نح��ن واهلل رابح��ون، ب��كل م��ا 
تعني��ه الكلم��ة اأم��ا م��ا ميك��ن 
ا�ست�س�من��ا  م��ع  نخ�س��ره  اأن 
م��ع خ�سوعن��ا ل�أجنب��ي م��ع 
فقدانن��ا للحري��ة واال�ستق���ل 
مع م�س��ادرة قرارنا ال�سيا�سي 
فه��ي خ�سارة "خ�س��ارة الدنيا 
واالآخ��رة وخ�س��ارة احلا�سر 
وامل�ستقب��ل" ولذلك نحن اليوم 
ب��كل  ن�سع��ى  اأن  يف  معني��ون 
جد يف الت�سدي له��ذا العدوان 
حريتن��ا  �سل��ب  اإل��ى  اله��ادف 

اله��ادف اإل��ى حتويلن��ا عبي��دًا له��م اأذالء وخانع��ن 
لي�سحقون��ا ويقهرون��ا ويذلونا، وليفقدون��ا كل اخلر 
ولي�سلبوا منا حا�سرنا وم�ستقبلنا، اليوم هناك توجه 
كب��ر من جان��ب ق��وى الع��دوان ملرحلة جدي��دة من 
الت�سعيد حتدثنا عنها يف اخلطابات ال�سابقة وهم على 
و�س��ك البداية بهذه املرحلة اجلديدة بعد اأن ف�سلوا يف 

املراح��ل املا�سية ونحن معني��ون يف اأن نتحرك ب�سكل 
جاد مب�ست��وى حجم التاآمر وم�ستوى حجم التحديات 
وان نح�س��د كل الطاق��ات يف ه��ذا الجت��اه الن�س��اط 
الإعالم��ي، الن�س��اط املجتمع��ي، التح��رك التوع��وي 
والتعب��وي العم��ل التثقيف��ي، ن�س��اط ب��كل م��ا تعنيه 
الكلم��ة يف كل االجتاه��ات يف �سبي��ل اأن نت�س��دى له��ذا 
العدوان واأن اهلل معنا بقدر ما نتحمل نحن امل�سوؤولية 
الن اهلل لي���س م��ع الذي��ن يتن�سلون ع��ن م�سوؤولياتهم 
واأن ال�سع��وب التي تتن�سل ع��ن م�سوؤوليتها يف الدفاع 
ع��ن حريته��ا وكرامتها هي �سعوب ت�سح��ق وتباد وال 
يبق��ى لها وجود وال تاريخ، الحظوا هناك اأمثلة هناك 
الهنود احلمر يف اأمريكا قرابة اخلم�سة ع�سر مليون يف 
بع���س االإح�سائيات اأبيدوا ع��ن اأخرهم �سعب بكامله 
ابي��د وانتهى الأنه مل يحم��ل اإرادة التحرر كما ينبغي، 
ومل يك��ن لدي��ه ال م��ن الوع��ي وال م��ن االإرادة وال من 
التح��رك ما يتطلب��ه املوقف، ويج��ب اأن نكون حذرين 
م��ن كل امل�ستهرتي��ن وال�ساخرين الذي��ن ال يتحلون ال 
مبثق��ال ذرة ال من االإن�سانية وال م��ن االنتماء وال من 
االإح�سا���س بالهوية وال من االأ�سالة وال من العزة وال 
من الكرامة، الذين لديهم كل القابلية لهيمنة و�سيطرة 
االأجنب��ي والت�سحي��ة بكل �س��يء ولديه��م اال�ستعداد 
لتقب��ل اخل�س��ارة بكل �س��يء اأولئ��ك ال�سع��اف الذين 
يقبل��ون باله��وان ولذلك نح��ن معني��ون اأن جنعل من 
ه��ذه الذكرى ذك��رى احلادي والع�سري��ن من �سبتمر 
ذك��رى متث��ل دافع��اً وحاف��زًا 
كما كانت يف يومها ويف حينها، 
للت�سدي لل�سيط��رة االأجنبية 
واأن  اخلارجي��ة  والهيمن��ة 
وحت��ى  جدي��د،  م��ن  نتح��رك 
اأن يك��ون احل�س��ور يف ميدان 
لهذا  ال�سبعن مع��رًا ومقدماً 
ياأب��ى  �سع��ب  اأنن��ا  الر�سال��ة 
االإذالل وياأبى الهوان، وياأبى 
العبودي��ة لغ��ر اهلل �سبحانه 
ح��ر  �سع��ب  اأنن��ا  وتعال��ى، 
وناأب��ى اإال اأن نك��ون اأح��رارًا 
ولن ن�سحي اأبدًا بحريتنا ولن 
نقبل باأن نكون عبيدًا الأعدائنا 
وق��وى  امل�ستكري��ن  م��ن 
الطاغ��وت ال ميك��ن اأن نقب��ل 
اأبدًا ثم اأن يعقب هذه الفعالية 
ان �س��اء اهلل حترك ج��اد على 
ج��اد  حت��رك  امل�ستوي��ات  كل 
يف  الع��دوان  له��ذا  للت�س��دي 

موؤامراته اجلديدة.
اآم��ل اأن �ساء اهلل اأي�ساً على 
امل�ستوى الر�سمي ويف الو�سع 
اأن ت�سه��د املرحلة  ال�سيا�س��ي 
القادم��ة مزي��دًا م��ن التعاون 
املكون��ات  ب��ن  والتفاه��م 
الرئي�سي��ة يف ه��ذا البل��د، ويف 
ال�سعب��ي  املوؤمت��ر  طليعته��ا 
واأن�سار اهلل، واأن ت�سهد املزيد 
من التفاهم والتعاون ملواجهة 
التحديات القائمة �سمن اأبناء 

هذا ال�سعب.
ن�س��األ اهلل �سبحانه وتعالى 
اأن يوف��ق �سعبن��ا العزيز اإلى 
ما فيه ر�س��اه واأن يعينه واأن 

ين�سره واأن يوؤيده.
يف ختام ه��ذه الكلمة اأدعوا 
جماهر �سعبنا اإلى احل�سور 
الكب��ر املعرة ع��ن االإ�سرار 
عل��ى احلري��ة وعل��ى الكرامة 
ثب��ات  وع��ن  الع��زة،  وعل��ى 
ه��ذا ال�سع��ب يف مواجهة هذا 
الع��دوان، يوم الغ��د يف ميدان 
ال�سبع��ن اأن �ساء اهلل ح�سور 
يعق��ب  واأن  وم�س��رف  كب��ر 
ه��ذه الفعالية ن�ساط كبري يف الت�س��دي للعدوان ورفد 
اجلبه��ات والتح��رك يف كل املج��االت، كم��ا حتدثنا يف 
كث��ر من الكلمات واهلل ويل املعون��ة والن�سر والتاأييد 
والتوفيق وهو ح�سبنا ونعم الوكيل نعم املولى ونعم 

الن�سر.
وال�س�م عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

ل���������ألج���������ن���������ب���������ي م��������������دج��������������ن��������������ا  ي�����������������ك�����������������ون  أن  مي��������������ك��������������ن  ال  أن���������������������������ه  ال������������ي������������م������������ن������������ي  ل�����������ل�����������ش�����������ع�����������ب  االع������������������ت������������������ب������������������ار  أع����������������������������������اد  ال������������������������ث������������������������وري  ال����������������ت����������������ح����������������رك   >
< ال������������ت������������ح������������رك ال�����������������ث�����������������وري ك��������������������ان ف�������������ع�������������اال وق���������������وي���������������ا ي���������ث���������ب���������ت ق�������������������������درة ال����������ش����������ع����������ب ال���������ي���������م���������ن���������ي ع����������ل����������ى ال�����������������وق�����������������وف ف���������������ي وج��������������������ه ك���������������ل ال���������ت���������ح���������دي���������ات

ف������ي  الث������وري  التح������رك   >
جمي������ع  مطال������ب  لب������ى   2014

اليمنين

< الدول العش������ر هددتني 
أن  من������ي  وطلب������ت  ش������خصيا، 
منه������ا  وس������خرت  أس������كت، 

حينذاك

ف������ي  الث������وري  التح������رك   >
2014 صفحة بيضاء ناصعة 

تسجل في التاريخ

< التح������رك الث������وري أرب������ك 
ال������دول العش������ر وجعله������ا في 

حيرة

ل������م  الث������وري  التح������رك   >
متول������ه أي دول������ة أجنبية، بل 

هو حترك ميني أصيل

ف������ي  الثوري������ة  اخلط������وة   >
21 س������بتمبر كان������ت حاس������مة 
وكبي������رة وق������د تع������اون فيه������ا 
املقدم������ة  وف������ي  اجلمي������ع، 
العس������كرية  املؤسس������ة 

واألمنية

<  الفضُل في إجناز اخلطوة 
الثورية في 21 سبتمبر بأقل 
الش������عبي  للموق������ف  كلف������ة 
املؤسس������تن  ومش������اركة 

العسكرية واألمنية

< اخلط������وة الثورية توجت 
والش������راكة  الس������لم  باتف������اق 
الق������وى  تل������ك  م������ع  حت������ى 

السياسية املناوئة للثورة

باتف������اق  رح������ب  اخل������ارج   >
الس������لم والش������راكة، ثم عاد 
وتآم������ر علي������ه وأع������اد الوضع 
إل������ى نق������ط الصف������ر للحيلولة 

دون استقالل اليمن

اجلن������وب  ف������ي  الوض������ع   >
دول������ة،  توج������د  وال  س������يء، 
وإمن������ا جماع������ات متجندة مع 
اإلمارات والسعودية وحتت 

املظلة األمريكية

<  العمالء واخلونة س������لموا 
العديد من اجل������زر لإلمارات 
وألمريكا تبني عليها قواعد 
عس������كرية وس������رقة اخليرات 

الغازية



�سبتمر ع��ام 2014 ، والتي قامت على ا�س�س 
و مب��ادىء احلري��ة والكرام��ة ورف���س التبعية 
واالرته��ان والو�ساية اخلارجية ، ال تختلف عن 
الكثر من الثورات ع��ر العامل ما�سيا وحا�سرا 
، فجميعه��ا تقريبا تن�سد هذه املب��ادىء والقيم ، 
وجميعه��ا ت�سب��ه بع�سه��ا لناحي��ة الو�سول الى 
خواتي��م �سعي��دة او غ��ر �سعيدة ، حي��ث يَوفق 
ابط��اُل بع�سه��ا و يف�س��ل اآخ��رون ، ولك��ن تبقى 
ه��ذه الث��ورة - ثورة 21 �سبتمر ع��ام 2014 يف 
اليم��ن – ع�مة فارق��ة ومف�س� م�سيئا يف تاريخ 

ال�سعوب مدى الزمن . 

أهداف ثورة 21 سبتمبر 
قامت هذه الثورة يف اليمن على خلفية البحث 
عن ق��رار وطني مفقود ، فالرئي���س املخلوع عبد 
رب��ه من�س��ور ه��ادي مل يك��ن ميث��ل �س��وى رجل 
اخلارج يف اليمن ، وخا�سة رجل اململكة العربية 
ال�سعودي��ة ، وكانت حكومته غائب��ة يف قراراتها 
عن كل ما يحفظ �سيادة الدولة وم�سالح االمة و 

حقوق ال�سعب .
- مل يكن للدولة اليمنية اي قرار م�ستقل ميكن 
يز وكاأنه قرار ميني ، فال�سيا�سة اخلارجية  ان مُيَ
تابع��ة ل�سيا�س��ة اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة ، 
وال مواق��ف ميك��ن ان تن�س��ب لدول��ة اليم��ن يف 
املناب��ر واملوؤ�س�سات الدولي��ة ، واملوقف الوطني 
ال�سيادي اخلارجي مغيب و �سائع ، ويف الداخل 
كانت الفو�س��ى ال�سيا�سية تعم موؤ�س�سات الدولة 
الد�ستوري��ة ، وحق��وق اغل��ب مكون��ات الن�سيج 
اليمن��ي مفق��ودة او مه��دورة ، وال وجود لنظرة 
عادل��ة او ملواق��ع متكافئ��ة ب��ن اغل��ب ثقاف��ات 

وجمموعات اليمن املتنوعة . 
- احلكومة كانت فا�سلة ومق�سرة يف ا�ستغ�ل 
ث��روات اليم��ن الطبيعي��ة ، وه��ي ، تنف��ذ اأوام��ر 
واإم���ءات اخلارج القريب ، كان��ت م�ستقيلة عن 
لع��ب دوره��ا يف اال�ستف��ادة من خ��رات ما وهب 
اخلال��ُق اليم��َن م��ن ث��روات �سخم��ة يف نفطه او 
غازه او معادنه وما �سابه ، وال�سبب هو ام�ءات 
و تقيي��دات من اجلار القريب �سم��اال ، الذي كان 
يعرق��ل ومن خ���ل نفوذه يف االقت�س��اد العاملي ، 
اي��ة حماولة دخول ل�س��ركات تنقيب وا�ستخراج 
وتوزي��ع عاملية لكمي��ات النفط او الغ��از الهائلة 
يف ار���س اليمن ، وكاأن هذا اجل��ار يعتر ان هذه 
ال��رثوات املدفون��ة يف ار�س اليمن ه��ي خمزونه 
االحتياط��ي اال�سرتاتيج��ي ، والت��ي �سي�ست��ويل 
عليه��ا متى �س��اء ، خا�س��ة وانه طامل��ا اعتر ان 

حكومة هذا البلد كانت و�ستبقى دمية يف يده . 
ع��ن  وبامتي��از  عاج��زة  كان��ت  احلكوم��ة   -
اال�ستفادة من موقع اليمن اال�سرتاتيجي ، و هي 
اي�س��ا ، وتنفيذا الإم�ءات خارجية قريبة ، كانت 
حتجم ع��ن ا�ستغ���ل موانىء و�سواح��ل وجزر 
اليم��ن م��ن �سم��ن مفاهي��م و متطلب��ات التجارة 
العاملية يف �سبيل تعزي��ز ح�سور اليمن التجاري 
واالقت�سادي ، وذلك مل�سلحة موانىء و�سواحل 
اململكة العربية ال�سعودية على البحر االحمر او 
موان��ىء و�سواحل دول خليجية اخرى يف حميط 

اليمن .
- احلكوم��ة كانت عاجزة ع��ن �سبط ال�ساحة 
الداخلي��ة ، امني��ا واجتماعيا ، و كان��ت قد بداأت 
ا�سابع التكفر واالره��اب ت�سغط على ال�ساحة 
اليمني��ة ، تل��ك ال�ساح��ة الت��ي ظه��رت ُم�سّرع��ًة 
لدخ��ول العدي��د م��ن احل��ركات االرهابي��ة م��ن 
اخلارج القريب حيث املعابر غر مم�سوكة وغر 
اآمن��ة ، وب�سبب �سع��ف ال�سلط��ة وارتهانها لهذا 

اخلارج القريب .
اإجنازات ثورة 21 �سبتمر 

ال ميكن ان نف�سل اجنازات ثورة 21 �سبتمر 
ع��ام 2014 يف اليم��ن عن ما تبعه��ا من اجنازات 
حقق��ه  ال��ذي  االنت�س��ار  بع��د  نف�سه��ا  فر�س��ت 
اليمني��ون يف احل��رب الظامل��ة التي �سن��ت عليهم 
عل��ى خلفية تل��ك الثورة ، وميك��ن القول ان هذه 
الثورة قد ك�س��رت عدة مفاهيم كانت �سائدة عر 
التاري��خ ، وخلقت مفاهي��م اخرى �سوف حُتفر يف 

�سفحات التاريخ وذلك كالتايل : 
ك�سرت مفه��وم البلد ال�سعي��ف املرتهن للدول 
القوي��ة و خلق��ت مفه��وم البل��د ال�سام��د الثابت 
الواثق املنت�سر غر املرتبط اال بقوة وبعنفوان 

�سعبه .
ك�سرت مفه��وم الهيمنة اخلارجي��ة املفرو�سة 
عل��ى الدول الفق��رة والت��ي كانت تب��دو وكاأنها 
منزل��ة وال ميكن اعرتا�سه��ا او الوقوف بوجهها 
، وخلق��ت مفه��وم » ال�سي��ادة ُتفر���س فر�سا » و 
» الكرام��ة ُتنتزع انتزاع��ا » و » احلرية ُت�سحب 

�سحباً من اعناق املت�سلط الظامل » . 
ك�س��رت مفه��وم : » اجلي���س ال�سعي��ف غ��ر 
املجهز بق��درات وباأ�سلحة متطورة �سوف يخ�سر 
احل��رب ، وكل جي���س لدي��ه امكاني��ات وق��درات 
ع�سكري��ة ومالية �سخمة �سوف يربح احلرب » ، 
وخلقت مفهوما �س��وف يذكره التاريخ دوما وهو 
: » ان احل��رب يربحه��ا فق��ط من يثب��ت باإميانه 
باهلل �سبحان��ه وتعالى وبوالئ��ه لوطنه ول�سعبه 
وبالتزام��ه مبب��ادئ احل��ق والقان��ون و الكرامة 

واحلرية والعنفوان .
ك�سرت مفهوم : » اجلي�س املتوا�سع املرتبطة 
قوت��ه مب��ا تقدم��ه ل��ه جيو���س متط��ورة �سيبقى 
مرتهنا لها ولق��رارات حكوماتها ، وخلقت مفهوم 
: » كل جي���س موؤمن بعقيدت��ه وبوطنه ي�ستطيع 
ان ي�سّن��ع ا�سلحة متطورة وق��درات �ساروخية 
الفت��ة م��ن امكاني��ات متوا�سع��ة ، و كل جي���س 
، ب�س��ره وبالتزام��ه ، لدي��ه الق��درة ان ي�سن��ع 
ويطور ا�سلحة وقدرات ع�سكرية تفوق وت�ساهي 
بفعاليته��ا يف املي��دان ، ق��درات اجليو���س الغنية 

�ساحبة االمكانيات الكبرة .
واخرا ... �ستبقى ثورة 21 �سبتمر يف اليمن 
ع�م��ة فارق��ة يف تاري��خ ال�سع��وب واجليو���س ، 
و�ستبق��ى معركة حماي��ة هذه الث��ورة وانت�سار 
اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة يف اليم��ن مبواجهة 
جحافل القوى العاملية املت�سلطة ، عرة يف تاريخ 
ال��دول واالوطان ، وحكاية يف وجدان املنا�سلن 
واملقاومن عن الكرامة وال�سيادة واحلرية التي 

يفر�سها االميان وال�سمود والثبات وال�سر .

بقلم/ شارل ابي نادر� 

ماذا حققت ثورة اليمنيني 
في 21 سبتمبر عاں 2014ں 

في تاريخ الشعوب 

اجلمعة  
2017/9/22م املوافق

 2 حمرم 1439هـ
 العدد )232(

ال���ت���ي تتحمل  ال���ش���ع���وب  م���ع  ال���ل���ه  إن 
املسؤولية، وليس مع الشعوب التي 

ت���������تنصل

لق��ي ع��دد م��ن اجلي���س ال�سع��ودي االأمريك��ي ؟
م�سرعه��م كما مت اإح��راق اآلية لهم، لي��ل االأربعاء 
اخلمي���س، يف ك�س��ر زح��ف له��م واإط���ق �سلي��ة 

�سواريخ بنجران وع�سر.
واأف��اد م�س��در ع�سك��ري ب��اأن وح��دات اجلي�س 
واللجان ال�سعبية ك�سرت بحمد اهلل حماولة زحف 

للجي�س ال�سعودي على مواقع ل�سرفة بنجران.
واأك��د امل�سدر وقوع قتل��ى وجرحى يف �سفوف 
اجلي�س ال�سعودي واأ�سرى من اجلي�س ال�سعودي، 
باالإ�سافة اإلى اإحراق اآلية ع�سكرية �سعودية خ�ل 

الت�سدي للزحف على ال�سرفة.
واللج��ان  اجلي���س  �ساروخي��ة  اأن  واأ�س��اف 

ال�سعبية اأطلق��ت �سلية �سواري��خ على جتمعات 
مرتزق��ة اجلي�س ال�سعودي يف ذو رعن قبالة منفذ 

اخل�سراء.
واأطلق��ت القوة ال�ساروخي��ة للجي�س واللجان 
ال�سعبي��ة �سلية �سواريخ عل��ى جتمعات للجنود 
ال�سعودي��ن يف جمم��ع الربوعة، حمقق��ة اإ�سابات 
واللج��ان  اجلي���س  وح��دات  وكان��ت  مبا�س��رة.. 
ال�سعبي��ة قد دم��رت، يف وقت �ساب��ق، دبابتن من 
ن��وع "اأبرام��ز" اإحداهم��ا بعبوة نا�سف��ة يف موقع 
ال�سرفة واأخرى يف مع�سكر رج� بنجران ب�ساروخ 
موج��ه، كما مت تدمر دبابة ثالثة ب�ساروخ موجه 

اأثناء حماولتها التقدم باجتاه موقع املخروق.

تدمير ثالث دبابات وجرافة للجيش السعودي في جنران
دم��ر اأبط��ال اجلي�س اليمن��ي واللجان ال�سعبية اأم���س اخلمي�س جرافة �سعودي��ة ب�ساروخ موجه 

بنجران.
واأك��د م�سدر ع�سك��ري اأن وحدة الدروع يف اجلي�س واللجان ال�سعبية متكنت بعون اهلل من تدمر 

جرافة �سعودية ب�ساروخ موجه يف موقع ال�سبكة بنجران.
بالتزام��ن �س��ن ط��ران العدوان ال�سع��ودي االأمريك��ي 15غارة عل��ى مواقع ال�سرف��ة واملخروق 

وال�سبكة خ�ل ال�ساعات املا�سية بذات اجلبهة.
وكان اأبط��ال اجلي���س واللجان ال�سعبي��ة قد دمروا يف وقت �سابق ث�ث دباب��ات من نوع "اأبرامز" 

اإحداهما بعبوة نا�سفة يف موقع ال�سرفة واأخرى يف مع�سكر رج�

قتلى وجرحى وأسرى من اجليش السعودي بنجران وعسير

الثورة اليوم في 
أعتى توهجها

للشاعر / عبدالقوي محب الدين 
ثرنا..وما زالت ال�ساحات تتقُد....

اأبناوؤها يف �سماوات املنى �سعدوا...!!
ُمذ اأ�سقط ال�سعُب اأطراَف الطغاة ،،بدا....

لل�سعب من حتت "رمل اخليبِة" اجل�سُد...!!
ثرنا..وما زالت النران تاأكل َمن....

األقوا بها،،،بئ�س ما األقوا وما ح�سدوا...!!
اإنا ن�سجنا �سباحاً بالدماء، وما...

زلنا،، اإلى اأن يجّف الليُل وال�سهُد..!!
نهج �سلكناه ترميما، والح غٌد....

اأ�سفى،، وما عاد يف عن املنى رمُد...!!!
هذي الرمال التي تخ�سون �سائبة.....

يف نفخة من �سمود ال�سعِب تبتعُد...!!
من ذروة العجز،، اأم من قعره احت�سدوا؟؟...

ال فرق ،، ح�سد الفراغ املعتدي بدُد....!!
�سّر�س كما �سئت عجز القادمن ،هنا ..... 
اإن قيل جاء االأعادي ،قل: هنا فقدوا...!!!

قّو�س) هنا ( ،حيث يرتاح الغزاة من ال��... 
��دنيا،، ويلقى اأ�سى اآبائه الولُد...!!!

الثورة اليوم يف اأعتى توهجها...
كل االألى حاولوا اطفاءها خمدوا...!!

يف عامنا الثالث الثوري نعلنها:
ال �سقف للثورة العظمى، ، وال اأمد. .!!

كل اخليارات ، يا ح�سد الغزاة غدت....
مفتوحًة،، كل �سٍر يّف يتقُد...!!!

كل الذي مّر مني بع�س تهيئٍة.....
للقادمات التي ما �سّفها خلُد...!!!

هذا الغبار الذي تدعون "عا�سفة"..... 
اأق�سمُت اأن مّيحي ..كي ال يراه غ����ُد.....!!!!

ناطق أنصار الله: حشد السبعني يؤكد أن الشعب 
عصي على االنكسار ومتمسك بثورته وقيادته

اأك��د الناطق الر�سمي الأن�سار اهلل حممد عبد ال�س�م اأن ح�سد ال�سبعن يوم 
اخلمي���س يوؤك��د اأن ال�سعب ع�سي عل��ى االنك�سار ومتم�س��ك بثورته وقيادته 

وا�ستق�ل قراره ال�سيا�سي.
وق��ال عبدال�س���م يف ات�سال مع امل�سرة اإن على اخل��ارج اأن يعي اأنه بعد 
عدوان��ه ال ميك��ن اأن يحقق اأياً من اأهدافه على االإط���ق، الفتا اإلى اأن النظام 

ال�سعودي يعي�س حالة ال� ا�ستقرار ب�سبب �سيا�ساته الفا�سلة.
واأ�ساف: من يريد احلوار وال�س�م فنحن جاهزون له.

ويف ح��ن ذكر عبدال�س�م اأن الدعم ال�سعبي يبعث ر�سائل طماأنة للمقاتلن 
يف اجلبه��ات وهناك قي��ادة حكيمة حتافظ على كل الت�سحي��ات اأكد يف الوقت 
ذاته اأن ال�سعب يقف بكل حزم مع خيارات القيادة يف مواجهة كل التحديات.

جدي��ر ذكره اأن ميدان ال�سبعن بالعا�سمة �سنع��اء �سهد ح�سدا جماهريا 
تاريخي��ا مبنا�سب��ة العي��د الثالث لث��ورة ال���21 �سبتمر املجي��دة �سمل كذلك 

جتهيز اأكر قافلة للمرابطن يف اجلبهات.


