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أينـما تكونــوا يدرككم ســالح اجلــو املســّيــر 
مقتلة للغزاة في جزيرة السوابع بعملية مشتركة بني سالح اجلو املسير والقوة البحرية
■ أبطالنا يواصلون تطهير البيضاء، ويسيطرون على جبل استراتيجي في اجلوف ويطهرون جبل النار في حرض وبدر البالستي يدك مطار جيزان اإلقليمي

السيد القائد اإلمــــاں احلســـــــــــــني أبــــــــقى لإلســـــــــــالں 
نقاءه وأصالته وطهارته وصمودنا اليوں تعبـير 

عـــــــــن إمياننــــــــــــا وجتسيــــــــــــــد ملبــــــــــــــــادئنــــــــــــا

في خطابه مبناسبة الذكرى الرابعة لثورة 21 سبتمبر رئيس اجلمهورية مهدي املشاط:

باألعياد  الشعبية  واللجان  واجليش  اليمني  الشعب  ألحرار  نبارك 
الوطنية ونحيي صمود شعبنا وندعو ملواصلة التحشيد والتجنيد
■ ثورة 21 سبتمبر انبثقت من صميم احلاجة وحققت إجنازات عسكرية وأمنية كبيرة وأسقطت رهانات العدوان

1440هـ عــــــــــــــــاشــــــــــــــــوراء  ذكــــــــــــــــــــرى  مبـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة  خــــــــطــــــــابــــــــه  فــــــــــــي 

رئيـــــــــــــس الثــــــــــــــــــــوريـــــــــــــــــة العـــــــــــــــليا

21 سبتمبر أسقطت نظاں 
العمالة وفتحت املجال لقياں 

شراكة وطنية.

اليمنيون يحيون ذكرى عاشوراء مبسيرات 
شـــعـــبـــيـــة كــــبــــرى فـــــي مـــخـــتـــلـــف احملــــافــــظــــات
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قال �ملكتب �ل�صيا�ص��ي لأن�ص��ار �هلل �إن ثورة 21 
�ص��بتمرب م�ص��تمرة ب�ص��موخها يف وج��ه �لع��دو�ن 
�ل�ص��عودية  و�أدو�ت��ه  �ل�ص��ر�ئيلي  �لأمريك��ي 

�أن  �ل��ى  م�ص��ر�  و�لمار�تي��ة، 
�ملوؤ�م��ر�ت و�جلر�ئ��م و�لنتهاكات 
تزي��د  ل��ن  �ليمن��ي  �ل�ص��عب  بح��ق 
�لث��ورة �إل ق��وة و�ص��ابة .. وذكر 
ل��ه  بي��ان  يف  �ل�صيا�ص��ي  �ملكت��ب 
مبنا�ص��بة �لذك��رى �لر�بع��ة لثورة 
روحي��ة  �ن  �ملجي��دة  �ص��بتمرب   21
�لث��ورة تتعاظ��م يوما بع��د �آخر يف 

نفو���س �ليمانيني �لثائرين على كل �ص��نوف �لظلم 
و�لذل و�لو�صاية.

و�أك��د �أن �لث��ورة م�ص��تمرة حتى حتقي��ق كامل 
�أهد�فها باإذن �هلل تعالى وندعو �لثائرين ملو��ص��لة 

�لعمل �جلاد على طريق رفعة وبناء ونه�ص��ة هذ� 
�لوطن..

 ودع��ا �ملكت��ب �ل�صيا�ص��ي لأن�ص��ار �هلل �لأحر�ر 
يف �ملناط��ق �ليمني��ة �ملحتل��ة �إل��ى 
م��ن  مزي��د  نح��و  �لفاع��ل  �لتح��رك 
�ملو�ق��ف �لعملي��ة �لر�ف�ص��ة ل��دول 

�لحتال �لهيمنة و�ل�صتكبار.
رك��ب  يف  �ل�ص��ائرين  دع��ا  كم��ا 
دول  م��ع  و�لإذلل  �خل�ص��وع 
�لحت��ال �إل��ى مر�جع��ة مو�قفه��م 
و�إع��ادة �لنظ��ر �إل��ى �لو�ق��ع بعني 

�مل�صئولية �لدينية و�لوطنية.
و�أ�صار �لى �أن دول �ل�صتكبار ف�صلت رغم عرقلة 
تنفيذ �تفاق �ل�صلم و�ل�ص��ر�كة وتعطيل موؤ�ص�صات 

�لدولة و�صناعة �لفر�غ �لد�صتوري و�لعدو�ن.

متابعات

رئيس التحرير/
عبدالرحمن الحمران

مدير التحرير/
جميل الحاج

النـــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/
مؤسسة الشهيد 

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

alhagigah.net@gmail.com

www.alhagigah.net

https://twitter.com/alhagigah_net

733525301

جن��ا �لقيادي �لب��ارز يف حزب �لإ�ص��اح دبو�ن 
غال��ب �خلمي�س من حماولة �غتيال بعبوة نا�ص��فة 
و�ص��عت يف �ص��يارته مبحافظة ع��دن �ملحتلة وفق 

و�صائل �إعام تابعة لاإخو�ن �مل�صلمني.
وذك��رت وكال��ة �لأنا�ص��ول، �إن دب��و�ن غال��ب 
ع�ص��و �ملكتب �لتنفي��ذي للحزب يف ع��دن ورئي�س 
د�ئ��رة �لنقاب��ات في��ه، جن��ا م��ن حماول��ة �غتيال 
بعبوة نا�ص��فة و�ص��عت ب�ص��يارته يف مدينة �ملعا 

مبحافظة عدن.

ج��اءت حماول��ة �لغتي��ال بعد يوم��ني فقط من 
مقت��ل �لقي��ادي يف ح��زب �لإ�ص��اح وم��ا ي�ص��مى 
�لدعو�ص��ي" و�لتي مت  �ل�ص��عبية علي  "�ملقاوم��ة 
جتاهله��ا متام��ا م��ن قب��ل �ل�ص��لطات �لأمني��ة يف 

�ملحافظة �ملحتلة.
ويف �ص��ياق مت�صل قال م�ص��در حملي يف �أبني �أن 
م�صلحني كانو� على منت در�جة نارية �أطلقو� �لنار 
على م��ر�د �لنطح �لذي يعمل يف ما ي�ص��مى بقو�ت 

�حلز�م �لأمني حني كان و�قفاً يف نقطة عكد.

املكتب السياسي ألنصار الله: ثورة الـ21 من سبتمبر 
مستمرة بشموخها في وجه العدوان

محافظات اجلنوب احملتل تشهد اغتياالت وانفالتًا أمنيًا   

اجلــــــــنــــــــوب الـــــيـــــمـــــنـــــي فــــــــي ظـــل 
أمنيًا  انــفــالتــًا  االخــتــالل يشهد 

معلوم��ات  جنوب��ي  �ص��ابط  ك�ص��ف 
خطرة، عن وج��ود �أكرث من 150 فتاة 
م��ن �أجمل فتيات حمافظ��ة عدن، يعملن 
د�خل �أح��د �ملع�ص��كر�ت �لتابعة لقو�ت 

�لحتال �لإمار�تي يف حمافظة عدن.
وقال �ل�صابط �جلنوبي و�لذي حتفظ 
عن ذكر ��صمه لأ�صباب �أمنية، �أنه وعند 
دخول��ه ملقابل��ة قائ��د ق��و�ت �لتحال��ف 
�لعربي يف مع�ص��كر “�أبو زرعة”، �لتقى 
باأكرث من مائة وخم�ص��ني فتاة من �أجمل 

بنات عدن، يعملن د�خل �ملع�صكر.
و�أف��اد �أن تل��ك �لفتي��ات يعملن د�خل 
غرف مغلقة، يف جمال مو�قع �لتو��ص��ل 

�ض��باط  �أح��د  �أن  م�ؤك��دً�  �الجتماع��ي، 
ي�ص��رف  �لإمار�تي��ني  �ل�ص��تخبار�ت 

عليهن.
و�أو�صح �أن �ملهام �لتي تقوم بتنفيذها 
�لتو��ص��ل  مو�ق��ع  يف  �لفتي��ات  تل��ك 
�لجتماعي، تقت�صر على �إن�صاء معرفات 
وح�ص��ابات باأ�ص��ماء م�ص��تعارة، و�ل��رد 
على �ملن�ص��ور�ت و�لكتابات �ملناه�ص��ة 
للقو�ت �لإمار�تية، بالإ�ص��افة �إلى ن�صر 
�لأخبار و�ل�صائعات �لكاذبة، وحتري�س 
�ملو�طنني يف �ملحافظات �جلنوبية �ص��د 

حكومة بن دغر.
و�أ�ص��ار �ل�ص��ابط �جلنوب��ي، �إلى �أنه 

تفاج��ئ و�أ�ص��تغرب ب�ص��كل كب��ر مم��ا 
�ص��اهده د�خ��ل مع�ص��كر “�أب��و زرعة”، 
�لأم��ر �لذي دفع��ه �إلى �أن ي�صتف�ص��ر من 
�إحدى تلك �لفتيات عن �ص��بب تو�جدهن 
يف مثل ه��ذ� �مل��كان، فاأجابت��ه بقوله :” 

لقمت �لعي�س مره”.
وقالت �لفتاة �أن �لق��و�ت �لإمار�تية، 
قدم��ت له��ن وع��ود �أن يتم ��ص��تيعابهن 
ومنظم��ات  موؤ�ص�ص��ات  د�خ��ل  للعم��ل 
تتبع �ملجل���س �لنتقايل �جلنوبي �ملو�يل 
للمحت��ل �لإمار�تي ، و�أنهم �أح�ص��روهن 
�إلى د�خل �ملع�صكر، بغر�س �إقامة دورة 

تدريبة لهن.

�ل�ص��ابط  م��ع  حديثه��ا  يف  و�أك��دت 
�أن قي��اد�ت تتب��ع �ملجل���س  �جلنوب��ي، 
�لإمار�ت��ي،  للمحت��ل  �مل��و�يل  �لنتق��ايل 
يعلمون بوجودهن د�خل مع�ص��كر “�أبو 
زرع��ة”، وهم م��ن �أح�ص��روهن وقامو� 
با�ص��تقطابهن من خمتلف �أحي��اء مدينة 

عدن.
�لنا�ص��ط  �أكده��ا  �ملعلوم��ات  ه��ذه 
�جلنوب��ي �ب��و ثابت �ل�ص��العي و�لذي 
�أكد ��ص��تغال قو�ت �لغ��زو �لمار�تية 
لفتي��ات عدن جر�ء �لو�ص��ع �ملعي�ص��ي 
يف �جلنوب جر�ء تدمر �لقت�ص��اد من 

قبل �لعدو�ن.

خال �ص��اعات يوم �لأربعاء �ملو�فق 19 �صبتمرب 
و��ص��ل �لعدو�ن �ل�صعودي �لأمريكي ، �صن غار�ته 
وق�ص��فه على ع��دد �ملحافظ��ات خملفا �إ�ص��ابات و 

�أ�صر�ر� مادية يف �ملمتلكات �لعامة و�خلا�صة.
ففي �ص��عدة �أ�ص��يب مو�طن��ان بغ��ارة لطر�ن 
�لعدو�ن على �صيارة يف منطقة �آل ع�صان مبديرية 
باقم، و �ص��ن ط��ر�ن �لعدو�ن غارت��ني على منازل 
�ملو�طن��ني يف مديري��ة باق��م وغ��ارة عل��ى منطق��ة 
طخية مبديرية جمز، كما �ص��ن غارتني على منطقة 
عك��و�ن مبديري��ة �ل�ص��فر�ء وغارتني عل��ى منطقة 

ي�صنم.
و��ص��تهدف �لعدو �ل�ص��عودي بق�صف �صاروخي 
ومدفعي مناطق متفرقة يف مديريات �لظاهر و�صد� 
ور�زح وباق��م ومنب��ه �حلدودي��ات خملف��اَ دم��ار� 

و�أ�صر�ر مادية يف منازل �ملو�طنني ومز�رعهم.
ويف �حلديدة �ص��ن ط��ر�ن �لعدو�ن غ��ارة على 
ميناء �ل�ص��طياد �ل�صمكي مبديرية �حلوك و�أخرى 

على مديرية �لتحيتا.
ويف حجة �ص��ن ط��ر�ن �لعدو�ن 6 غ��ار�ت على 

مديرية م�صتباأ.
و�ص��ن ط��ر�ن �لع��دو�ن 3 غار�ت عل��ى مديرية 

�ملطمة مبحافظة �جلوف.
وفي يوم اخلميس و��صل طر�ن �لعدو�ن 
�ل�ص��عودي �لأمريك��ي �ص��ن غار�ت��ه عل��ى خمتلف 

�ملحافظات خملفا �أ�صر�ر� مادية يف �ملمتلكات.
مرتزق��ة  بن��ر�ن  مو�ط��ن  ��صت�ص��هد  حل��ج  يف 

�لعدو�ن يف منطقة عرمي مبديرية �لقبيطة.
ويف �حلديدة �صن طر�ن �لعدو�ن 3 غار�ت على 

منطقة �جلبانة مبديرية �حلايل.
ويف �لعا�ص��مة �صنعاء �ص��ن �لعدو�ن غارة على 

مع�صكر �ل�صيانة مبديرية �لثورة.
�ل�ص��عودي  �لع��دو  فا�ص��تهدف  �ص��عدة  يف  �أم��ا 

بال�صو�ريخ و�لقذ�ئف �أبناء مديرية �لظاهر.
�إلى ذلك و��ص��ل �لع��دو�ن �ل�ص��عودي �لأمريكي 
يوم اجلمعة، �ص��ن غار�ت��ه وق�ص��فه على عدد 
�ملحافظ��ات خملف��ا �ص��هد�ء وجرح��ى، و�أ�ص��ر�ر� 

مادية يف �ملمتلكات �لعامة و�خلا�صة.
فف��ي �ص��عدة ��صت�ص��هدت ثاث ن�ص��اء وجرحت 
ر�بعة من �أ�ص��رة و�حدة جر�ء ق�ص��ف �ص��اروخي 

للعدو�ن على منطقة مر�ن يف مديرية حيد�ن.
ويف �ص��عدة �أي�صا �ص��ن طر�ن �لعدو�ن �صل�صلة 
غار�ت عل��ى مناطق متفرقة م��ن �ملحافظة.. حيث 

�ص��ن 3 غار�ت على منطق��ة �جلعملة مبديرية جمز 
وغارت��ني عل��ى منطق��ة �آل �لزماح مبديري��ة باقم، 

و�صن غارة على مزرعة مو�طن يف مديرية باقم.
و��ص��تهدف �لعدو �ل�ص��عودي بق�صف �صاروخي 
ومدفعي مناطق متفرقة يف مديريات �لظاهر و�صد� 
ور�زح وباق��م �حلدودي��ات خملفاَ دمار� و�أ�ص��ر�ر 

مادية يف منازل �ملو�طنني ومز�رعهم.
ويف �حلدي��دة �ص��ن ط��ر�ن �لع��دو�ن غارت��ني 
غ��رب وجنوب جولة �ل�ص��فينة يف منطق��ة كيلو 16 

مبديرية �حلايل.
وفي يوم السـبت �ص��ن ط��ر�ن �لع��دو�ن 
�ل�ص��عودي �لأمريكي غار�ت على ع��دد �ملحافظات 
يف  مادي��ة  و�أ�ص��ر�ر�  وجرح��ى،  �ص��هد�ء  خملف��ا 

�ملمتلكات �لعامة و�خلا�صة.

ففي �حلديدة ��صت�ص��هد مو�طنان �ثنان و�أ�صيب 
�ثنان �أخر�ن �إثر ��صتهد�ف طر�ن �لعدو�ن لثاجة 

تربيد يف كيلو16 مبديرية �حلايل.
و�أ�ص��يب 11 مو�طنا بينهم خم�صة �أطفال جر�ء 
غارت��ني لط��ر�ن �لعدو�ن عل��ى �ص��ركة مين درمي 
لتاأجر �ل�صيار�ت باملدينة ت�صببت باأ�صر�ر فادحة 

يف �ملمتلكات.
بق�ص��ف  م�ص��نة  �م��ر�أة  �أ�ص��يبت  �ص��عدة  ويف 
�ص��اروخي ومدفع��ي �ص��عودي عل��ى ق��رى �آهل��ة 

بال�صكان يف مديرية ر�زح �حلدودية.
ويف �ص��عدة �أي�ص��ا �ص��ن ط��ر�ن 3 غ��ار�ت على 
من��ازل �ملو�طن��ني وغ��ارة عل��ى �أحد �مل�ص��اجد يف 

مديرية باقم.
و��ص��تهدف �لعدو �ل�ص��عودي بق�صف �صاروخي 
ومدفعي مناطق متفرقة يف مديريات �لظاهر و�صد� 
ور�زح وباق��م �حلدودي��ات خملفاَ دمار� و�أ�ص��ر�ر 

مادية يف منازل �ملو�طنني ومز�رعهم.

استشهاد وجرح 41 مواطنًا بينهم نساء بغارات طيران العدوان وقصف مدفعي على عدة محافظات

أكثر من 150 فتاة من أجمل فتيات اجلنوب في غرف مغلقة داخل معسكر لإلمارات 

خرج �لع�ص��ر�ت م��ن �ملتظاهرين يف خور مك�ص��ر 
مبدين��ة ع��دن، �جلمع��ة، �حتجاج��اً عل��ى ت��ردي 

�لأو�صاع �لقت�صادية �لتي ت�صهدها �لباد.
و�أفادت م�صادر حملية باأن ” �ملتظاهرين حّملو� 
م��ا ي�ص��مي ب� حكوم��ة  بن دغ��ر وحتال��ف �لعدو�ن 

�مل�صوؤولية عن تدهور �لأو�صاع �لقت�صادية”.
” �ملتظاهري��ن رفع��و� �ص��عار�ت  �أن  و�أ�ص��افت 
تطالب حتالف �لعدو�ن بالرحيل”، لفتًة  �إلى �أن ” 

�ملتظاهري��ن رددو� هتافات مناوئة للقوى �لعدو�ن 
وحكومة �لفنادق”.. وت�ص��هد مدينة عدن، وبع�س 
م��ن �ملحافظ��ات �جلنوبية من��ذ �أ�ص��ابيع تظاهر�ت 
من��ددة بهب���ط �لعملة و�رتفاع �الأ�ض��عار، ويجمع 
�ملتظاه��رون ب�ص��تى �أطيافه��م و�نتماء�ته��م عل��ى 
�ملطالب��ة برحي��ل �لتحال��ف وقو�ته م��ن �جلنوب، 
و�إد�نة �صيا�ص��اته �لتي يعتربونها �نتهاكا ل�ص��يادة 

�لباد.

تظاهرة في عدن: التحالف سبب األزمة االقتصادية

�حتف��ال  �ل�ص��بت  ي��وم  �لر�بع��ة   �لع�ص��كرية  باملنطق��ة  �أقي��م 
و��ص��تعر��س ع�ص��كري ومناورة بالأ�صلحة �ملتو�ص��طة و�خلفيفة 
بح�ص��ور رئي�س �للجنة �لثورية �لعلي��ا حممد علي �حلوثي وعدد 
من �لقياد�ت �لع�صكرية مبنا�صبة تخرج دفعة �لعيد �لر�بع لثورة 

21 �صبتمرب.
ونقل رئي���س �للجنة �لثورية �لعليا للخريج��ني خال �لحتفال 
و�ملن��اورة حتي��ات وته��اين قائ��د �لث��ورة و�لقي��ادة �ل�صيا�ص��ية 
و�لع�ص��كرية مبنا�ص��بة تخرجه��م �ملتز�م��ن م��ع �لذك��رى �لر�بعة 
لث��ورة 21 �ص��بتمرب ومتنياته��م للخريجني �لتوفي��ق و�لنجاح يف 

مهامهم �لقتالية �مل�صتقبلية.
و�أو�ص��ح �أن �لتدري��ب و�لتاأهي��ل �جلي��د ميثل ركيزة �أ�صا�ص��ية 
لتحقيق �لن�صر، موؤكد� �أن خمططات �لعدو�ن و�أوهامهم �صت�صقط 
حتت �أقد�م �لأبطال و�أن هذه �لدماء �جلديدة �صتمثل ر�فد� حقيقيا 

لتعزيز �جلبهات و�لتنكيل بالأعد�ء و�لغز�ة و�ملرتزقة.
ويف �لحتف��ال �لذي ح�ص��ره م�ص��اعد قائ��د �ملنطقة �لع�ص��كرية 
�لر�بعة �لعميد �أحمد �ص��رف �لدين وعدد من �لقياد�ت �لع�ص��كرية 

و�ل�ض��باط، �ألق��ى مدير د�ئ��رة �لتدريب �لع�ض��كري �لعميد �لركن 
نا�ص��ر ُحميد كلمة نقل يف م�صتهلها للخريجني حتيات قيادة وز�رة 
�لدفاع ورئا�ص��ة هيئ��ة �لأركان �لعام��ة مبنا�ص��بة تخرجهم �لذي 

ياأتي متز�منا مع �لحتفال بالذكرى �لر�بعة لثورة 21 �صبتمرب.
و�أو�ص��ح �لعميد ُحميد �أن �لأبطال ��صتطاعو� بج�صارتهم و�صدة 
باأ�ض��هم �إ�ضقاط �أوهام �ملعتدين و�لغز�ة، قائال: »�إذ� مل يكن �ليمن 

بكم وباأمثالكم ممن �ص��بقوكم �إلى جبهات �لعزة و�لكر�مة وقدمو� 
�أرو�حهم فد�ء لها فبمن �صتكون«.

وح��ث �خلريجني على ترجمة �ملهار�ت �لقتالية و�مليد�نية �لتي 
تلقوها خال �لدورة وعك�صها يف �لو�قع �لعملي.

بدوره �أ�ص��ار رئي�س �ص��عبة �لتوجيه �ملعن��وي باملنطقة �لعقيد 
عبد�ملل��ك �ملهت��دي يف كلم��ة قي��ادة �ملنطقة �إل��ى �أهمي��ة �لحتفال 

بتخرج هذه �لدفعة �لتي تكت�ص��ب دللة خا�ص��ة كونه جاء مو�كبا 
لأعياد �لثورة �ليمنية.

يف حني �أ�ص��ارت كلمة �خلريجني �لت��ي �ألقاها �ملقدم ناجي و�زع 
�إل��ى �أهمي��ة �ل��دورة يف تطوير �ملع��ارف و�مله��ار�ت �مليد�نية وما 

�صتج�صده نتائجها �لإيجابية يف ميادين �ملو�جهات.
كم��ا وزع �لإع��ام �حلربي، ي��وم �أم�س �لأحد، م�ص��اهد من حفل 
تخ��رج دفع��ة ع�ص��كرية جديدة م��ن �ملنطق��ة �لع�ص��كرية �لر�بعة 

حتمل ��صم ” �لإمام �حل�صني  “.
و�أجرت �لدفعة عر�ص��اً ع�صكرياً وقتالياً �أظهرت بع�س �ملهار�ت 
و�خلرب�ت و�لأ�ص��اليب وفن��ون �لقتال �لتي تلقوه��ا خال �لدورة 

�لع�صكرية �ملكثفة.
كم��ا �أج��رت �لدفع��ة من��اورة ع�ص��كرية حتاكي و�ق��ع �ملعركة 
�أظه��رت �لق��درة و�مله��ارة و�لدقَة �لت��ي �كت�ص��َبها �ملقاتلوَن خال 
�لدورة و�لتمكن من �ل�صيطرة على و�قع و�صر �ملعركة �ملفرت�صة.
. تخرج دفعة ع�ص��كرية من �ل�ص��رطة �لع�صكرية مبناورة باأ�صم 

�ل�صهيد” �للو�ء �بو حيدر �حلمزي “

املنطقة العسكرية الرابعة :مناورة عسكرية مبناسبة تخرج دفعة 21 سبتمبر تخرج دفعة عسكرية جديدة باسم “اإلمام احلسني

من��ذ �حت��ال ع��دن و�ملحافظ��ات �جلنوبية من قب��ل �لق��و�ت �لإمارتية ت�ص��هد عمليات تفج��ر و�غتيال 
و�ختطاف ت�صتهدف مقار �أمنية وحكومية وخطباء و�أئمة م�صاجد، و�صباطا وجنودً� ورجال ق�صاء.

�لأمر مل يقف عند هذ� �حلد بل تعدت ذلك لي�ص��ل �إلى حد �غت�ص��اب �لن�ص��اء و�لأطفال وتز�يد عمليات 
�لختطاف بحق �لفتيات �أمام مر�ء �جلميع.. ويف �لتايل �صنذكر بع�س منها.
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اإلماں احلسني أبقى لإلسالں امتداده لألجيال في نقائه وأصالته وطهارته
< نـــتـــطـــلـــع إلـــــــى احلــــســــن وحـــــيـــــدا فـــــريـــــدا واألعـــــــــــــداء مـــحـــيـــطـــون بـــــه مـــــن كـــــل جــــانــــب فــــمــــا زاده ذلـــــــك إال قـــــــوة وصــــابــــة

خطاب

< مهمــــــا متادى حتالــــــف العدوان في اإلجرام والوحشــــــية فنحن صامدون ولن نستســــــلم نهائيا 
نحن معنيون اليوم ببذل كل جهد على كل صعيد حتى يتحقق النصر بإذن الله

< نتطلع إلى اإلمام احلسن في نداءاته في أمة جده نداءات احلق واحلرية والكرامة 
والعزة نداءات املضامن القرآنية نداءات التوجيهات النبوية نداءات احلكم العلوية 

< نتطلع إلى احلســــــن عليه الســــــام وهو يخاطب أنصاره األوفياء األبــــــرار قائا "أال وإن 
الدعي ابن الدعي قد ركز بن اثنتن بن الســــــلة وبــــــن الذلة وهيهات منا 
الذلة يأبى الله لنا ذلك ورســــــوله واملؤمنــــــون ونفوٌس أبية وأنوٌف حمية 

تؤثر مصارع الكرام على طاعة اللئام". 

< نتطلــــــع إلــــــى احلســــــن عليــــــه الســــــام وحيــــــدا فريــــــدا واألوفيــــــاء 
األصفياء في امليدان شهداء واألعداء محيطون به من كل جانب 

وهو عليه السام لم يزدد إال ثباتا وإال عزما وإال تصميما،

< نؤكد ثباتنا على موقفنا املبدئي بالتمسك بقضايا األمة الكبرى وعلى رأسها 
#فلسطن وحق الشعب الفلسطيني باحلرية

< نؤكــــــد وقوفنا إلى جانب املقاومة وأحــــــرار األمة في مناهضة الهيمنة 
األمريكيــــــة والتصــــــدي للعدو اإلســــــرائيلي، ونؤكد تضامننا مع الشــــــعب 

البحريني

< نؤكــــــد صمودنــــــا وثباتنــــــا في التصــــــدي للعــــــدوان األمريكي الســــــعودي 
اإلماراتي على بلدنا العزيز 

< لن يرغمنا العدو على االستسام مهما ارتكب من اجلرائم  واملجازر

< أدعو أحرار شــــــعبنا إلى النفيــــــر والتحرك اجلاد للجبهات 
وفي الساحل الغربي وفي احلدود

خــــطــــاب الــــســــيــــد عــــبــــداملــــلــــك بــــدرالــــديــــن 
احلوثي في يوم العاشر من محرم 1440هـ

�أعوذ باهلل من �ل�صيطان �لرجيم
ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل رب �لعاملني و�أ�ص��هد �أن ل �إله �إل �هلل �مللك �حلق �ملبني 
و�أ�ص��هد �أن �ص��يدنا حممد عبده ور�ص��وله خامت �لنبيني، �للهم �صل 
عل��ى حممد وعلى �آل حممد وبارك عل��ى حممد وعلى �آل حممد كما 
�ص��ليت وباركت على �إبر�هيم وعل��ى �آل �إبر�هيم �إنك حميد جميد، 
و�ر�س �للهم بر�ص��اك عن �أ�ص��حابه �لأخيار �ملنتجبني وعن �صائر 

عبادك �ل�صاحلني.
 �أيها �لإخوة و�لأخو�ت..

�ل�ص��ام عليكم ورحمة �هلل وبركات��ه وعظم �هلل لنا ولكم �لأجر يف 
ذكرى م�صاب �صيد �ل�صهد�ء �صبط ر�صول �هلل �صلى �هلل و�صلم عليه 

وعلى �آله و�صلم �لإمام �حل�صني بن علي عليهم �ل�صام:

نتطلع كشعب ميني مسلم وكأمة إلى اإلمام احلسني عليه السالم 
في موقعه في اإلسالم رمزا عظيما وإماما هاديا

�إنن��ا يف هذ� �لي��وم بذكرى هذه �لفاجعة �لك��ربى يف تاريخ �لأمة 
نتطلع ك�صعب ميني م�صلم وكاأمة م�صلمة �إلى �لإمام �حل�صني عليه 
�ل�ص��ام يف موقعه يف �لإ�ص��ام رمز� عظيما و�إماما هاديا نتطلع �إليه 
يف مق��ام �لهد�ية و�لقدوة و�لمتد�د �لأ�ص��يل �لنقي لاإ�ص��ام روؤية 

وتطبيقا وقول وفعا وخلقا وموقفا وروحية و�صلوكا. 
نتطلع �إلى �حل�ص��ني عليه �ل�ص��ام يف موقع��ه يف �آية �لتطهر ويف 
�آي��ة �مل��ودة ويف �آية �ملباهلة ويف �ص��ورة �لإن�ص��ان وم��ن موقعه يف 
�ل�ص��د�رة و�مل��كان �لعايل و�ل�ص��امي و�لر�ق��ي يف كل �آي��ات �لقر�آن 
�لك��رمي �لت��ي حتدث��ت ع��ن �أولي��اء �هلل و�لأخي��ار م��ن عب��اد �هلل 
ومو��ص��فات �ملوؤمنني و�ملجاهدين و�ل�ص��ادقني و�ملتقني و�لأبر�ر 

يف مرتبته �لعليا ومكانته �لكربى من تلك �ملو��صفات. 

)احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة(
�حل�ص��ني علي��ه �ل�ص��ام يف موقع��ه م��ن حديث �لثقل��ني وحديث 
�لك�ص��اء وحديث �ل�صفينة وحديث )ح�ص��ني مني و�أنا من ح�صني|، 
�أحب �هلل من �أحب ح�ضيناً، ح�ضنٌي �ضبط من �الأ�ضباط( ومن م�قعه 
يف �جلنة �ملعرب عن علو مقامه يف �لدين وعن عظيم مرتبته ودوره 
يف �حلياة �لذي عرب عنه �لن�س �لنبوي )�حل�ص��ن و�حل�صني �صيد� 
�ص��باب �أهل �جلنة( وكل �لن�ص��و�س �لنبوية �لت��ي تعرفنا من هو 
�حل�صني، وما هو مقام �حل�صني، وماذ� يعنيه �حل�صني، نتطلع �إلى 
�لإمام �حل�ص��ني عليه �ل�ص��ام حينما حتركت �ل�ص��احة �لإ�ص��امية 
يف مرحل��ة من �أخطر مر�حل �لتاريخ وهو يج�ص��د مبادئ �لإ�ص��ام 
وقيمه وروحيته و�أخاقه ويحمل ر�يته ويقف موقفه يف �لت�ص��دي 
للطاغ��وت و�لطغي��ان �لأموي �لذي �كت�ص��ح �ل�ص��احة �لإ�ص��امية 

�آنذ�ك بجربوته و�إجر�مه وت�صليله و�إغر�ئه. 

نداءات احلسني في أمة جده نداءات احلق واحلرية 
والكرامة والعزة نداءات املضامني القرآنية

نتطلع �إلى �لإمام �حل�ص��ني عليه �ل�ص��ام يف ند�ء�ته يف �أمة جده 
ن��د�ء�ت �حلق ن��د�ء�ت �حلري��ة ن��د�ء�ت �لكر�مة ن��د�ء�ت �لعزة 

ند�ء�ت �مل�ص��امني �لقر�آنية ن��د�ء�ت �لتوجيه��ات �لنبوية ند�ء�ت 
�حلك��م �لعلوية وه��و يقول �أيها �لنا�س "�إن ر�ص��ول �هلل �ص��لى �هلل 
عليه وعلى �آله و�ص��لم قال: من ر�أى �ص��لطانا جائر� م�صتحا حلرم 
�هلل ناكثا لعهد �هلل خمالفا ل�ص��نة ر�صول �هلل يعمل يف عباد �هلل بالإثم 
و�لعدو�ن فلم يغر عليه بفعل ول قول كان حقا على �هلل �أن يدخله 
مدخله، �أل و�إن هوؤلء قد لزمو� طاعة �ل�صيطان" وهو )يتحدث عن 
�صلطان بني �أمية( قد لزمو� طاعة �ل�صيطان وتركو� طاعة �لرحمن 
و�أظهرو� �لف�صاد وعطلو� �حلدود و��صتاأثرو� بالفيء و�أحلو� حر�م 
�هلل وحرم��و� حاله و�أنا �أحق من غر قد �أتتني كتبكم وقدمت عليا 
ر�ص��لكم ببيعتك��م �أنك��م ل ت�ص��لموين ول تخذل��وين ف��اإن متمتم على 
بيعتكم ت�ص��يبو� ر�ص��دكم فاأنا �حل�ص��ني �بن علي و�بن فاطمة بنت 
ر�صول �هلل �صلى �هلل علي و�آله، و�صلم نف�صي مع �أنف�صكم و�أهلي مع 

�أهليكم فلكم يف �أ�صوة". 

تنصل املتنصلني عن املسؤولية
نتطلع يف يوم �لعا�صر نتطلع من �صاحتنا �لإ�صامية �إلى �حل�صني 
علي��ه �ل�ص��ام وه��و بذي ُح�ص��م وقد و�ص��لت �إليه طائ��ع �جلي�س 
�لأموي وو�ص��لت �إليه �أخبار تخاذل �ملتخاذلني وتر�جع �ملفرطني 
وه��� يف قل��ة قليلة من �ض��ف�ة �الأم��ة �الأوفياء يف ظروٌف ر�ض��خت 
فيه��ا معظ��م �جلماه��ر للطغي��ان �لأموي و��ص��تكانت وذل��ت �أمام 
جربوته، ف�قف عليه �ل�ض��الم بذي ٌح�ض��م "منطق��ة يف �لطريق �إلى 
�لكوفة" بذي ُح�ص��م حل�ص��م �خلي��ار و�تخاذ �لقر�ر، ث��م قال عليه 
�ل�ص��ام بع��د �أن حم��د �هلل و�أثنى علي��ه: "�إنه قد نزل م��ن �لأمر ما 
قد ترون، �ل�ص��ورة باتت و��ص��حة طبيعة �ملعركة �أهل �لكوفة قد 
تخاذلو� �آنذ�ك و�صقطت �لكوفة حتت �صيطرة بن زياد وجي�س منها 
جي�ص��ا كبر� توجه نحو �حل�ص��ني عليه �ل�ص��ام للقائه يف �لطريق 
و��ص��تهد�فه قبل و�ص��وله �إلى �لكوفة "�إنه قد نزل م��ن �لأمر ما قد 
ترون" يف تخاذل �ملتخاذلني وتن�صل �ملتن�صلني عن �مل�صوؤولية ويف 
قدوم جي�س �لعدو "و�إن �لدنيا قد تغرت وتنكرت و�أدبر معروفها 
و��صتمرت جد� فلم يبقى منها �إل �صبابة ك�صبابة �لإناء وخ�صي�س 
عي�س كاملرعى �لوبيل �أل ترون �أن �حلق ل يعمل به و�أن �لباطل ل 
يتناه��ى عنه لرغب �ملوؤمن يف لق��اء �هلل حمقا فاإين ل �أرى �ملوت �إل 

�صعادة ول �حلياة مع �لظاملني �إل برما".
هكذ� حتدث وهكذ� ح�ص��م �خليار وهكذ� حدد �خليار على �صوء 
هدي �هلل من نور �هلل بتوجيهات �هلل مبقت�صى ما هو عليه من �إميان 
وهك��ذ� هو خي��ار �ملوؤمنني يف كل ع�ص��ر وزمن وهكذ� ه��ي روؤيتهم 
حلياة ي�ص��بح �لنا�س فيها حتت �ص��يطرة �لطاغوت وحلياة يهيمن 
عليه��ا �لأ�ص��ر�ر و�مل�ص��تكربون و�لظامل��ون فيحولونه��ا �إلى حياة 

بئي�صة تعي�صة غارقة يف �لظلم و�لظام. 

ذروة املوقف يوم عاشوراء
نتطل��ع �لي��وم �إلى �حل�ص��ني علي��ه �ل�ص��ام يف ذروة �ملوقف يوم 
�لعا�ص��ر وقد �أحاطت به جيو���س �لأعد�ء وهو يخطب خطابه فيهم 
لإقام��ة �حلج��ة عليهم مبا �ص��بق منهم م��ن �لعهود ومب��ا يعرفونه 
عن��ه يف موقعه يف �لإ�ص��ام وما له من �حلرمة و�لع�ص��مة يف �لدين 

ويعر�س عليهم �حللول �ملن�ص��فة �لت��ي كان باإمكانهم �أن يتقبلوها 
دون ح��رج حتى ل يتورطو� يف �أفظ��ع جرمية ويتحملو� �كرب وزر 
وحينما �أ�ص��رو� على خيار�ته��م �لباطلة يف �ل�صت�ص��ام �أو �لقتال 
وجعل��و� م��ن خيار�تهم �ملذلة عر�ص��ا وحي��د� نادى عليه �ل�ص��ام 
بن��د�ء �لع��زة و�لكر�م��ة وهتف ب�ص��وت �حلرية قائ��ا "ل و�هلل ل 

�أعطيهم بيدي �إعطاء �لذليل ول �أقر �إقر�ر �لعبيد". 
نتطلع �إلى �حل�صني عليه �ل�صام وهو يخاطب �أن�صاره �لأوفياء 
�لأبر�ر قائا "�أل و�إن �لدعي �بن �لدعي" وهو يق�ص��د هنا عبيد �هلل 
ب��ن زياد "قد ركز ب��ني �ثنتني بني �ل�ص��لة وبني �لذل��ة وهيهات منا 
�لذل��ة ياأبى �هلل لنا ذلك ور�ض���له و�مل�ؤمن�ن ونف����ٌس �أبية و�أن�ٌف 

حمية توؤثر م�صارع �لكر�م على طاعة �للئام". 
نتطل��ع �إل��ى �حل�ص��ني علي��ه �ل�ص��ام و�أن�ص��اره �لأب��ر�ر وه��م 
يخو�ص��ون �ملعركة بعد �أن زحف �لع��دو عليهم ويتقدمون �لو�حد 
تلو �لآخر من �حلر بن يزيد �لرياحي �إلى �آخر �صهيد من �لأ�صحاب 
ومن علٌي �الأكرب بن �حل�ض��ني عليهما �ل�ض��الم �إلى �لعبا�س بن علي 
عليهما �ل�ضالم وكٌل منهم ي�ضجل للتاريخ �أعظم �مل��قف �ملعربة عن 
�لإميان �ل�صادق يف مبادئه وقيمه و�أخاقه وي�صمن �صجا �حلرية 

ودفرت �لكر�مة �أعظم معاين �لوفاء و�لإباء و�ل�صهامة و�لعزة. 

السالم عليك يا سبط رسول اهلل
نتطل��ع �إل��ى �حل�ص��ني علي��ه �ل�ص��ام وحي��د� فري��د� و�لأوفياء 
�لأ�ص��فياء يف �مليد�ن �ص��هد�ء و�لأعد�ء حميطون ب��ه من كل جانب 
وه��و عليه �ل�ص��ام مل ي��زدد �إل ثبات��ا و�إل عزما و�إل ت�ص��ميما، قد 
وطن نف�ص��ه على �ل�ص��هادة ل يتزحزح عن موقفه ول يرت�جع عن 
مبد�أه وهو يتطلع �إلى لقاء �هلل حمبا و�إلى �ل�ص��عادة بنيل �ل�صهادة 
ول ياأ�ص��ى على حياة ير�د لاإن�ص��ان �أن يبقى فيها ذليا م�ص��تعبد� 
يتقدم يف �مليد�ن بكل �إباء وعز م�ص��تاقا بكل ع�ص��ق ��صتياق يعقوب 
�إلى يو�ص��ف كما عرب عليه �ل�ص��ام �إلى �للحاق بر�ص��ول �هلل و�أمر 
�ملوؤمنني و�لزهر�ء و�حل�صن �صلو�ت �هلل و�صامه عليهم، يف �صيافة 
�هلل تعال��ى حي��ث يجمع �هلل �ص��مل �أ�ص��حاب �لك�ص��اء يف ح�ص��رة 
�لقد�س يف حم�ص��ر �لكر�مة �لإلهية، و�حل�ص��ني عليه �ل�صام بثباته 
وجهاده وت�ص��حيته و��صت�صهاده �أبقى لاإ�صام �متد�ده وح�صوره 
عرب �لأجيال بنقائه و�أ�ص��الته فنحن قائلون يف هذ� �ليوم "�ل�ص��ام 
عليك يا �صبط ر�صول �هلل، �ل�صام عليك يا نور �لقر�آن، �ل�صام عليك 
يا ب�ص��الة علي وتفانيه، يف �صبيل �هلل، �ل�صام عليك يا تبتل �لزهر�ء 
عليها �ل�صام، �ل�صام عليك يا �صوؤدد �حل�صن" ونحن ك�صعب ميني 
بحكم �نتمائنا �لإ�ص��امي وهويتنا �لإميانية نوؤكد يف يومك �لذي ل 

يوم بعده كمثله ما بقي �لدهر
 نؤكد ما يلي: 

�أول: ثباتن��ا على موقفنا �ملبدئي و�لإمياين يف �لتم�ص��ك بق�ص��ايا 
�لأمة �لكربى وعلى ر�أ�ص��ها مظلومية �ل�صعب �لفل�صطيني وحقه يف 

�حلرية و��صتعادة �ملقد�صات و�لأر�س .
ثاني��ا: وقوفنا �إل��ى جانب �ملقاوم��ة و�أحر�ر �لأمة يف مناه�ص��ة 
�لهيمن��ة �لأمريكي��ة و�لت�ص��دي للعدو �لإ�ص��ر�ئيلي مب��ا ميثله من 
خط��ورة عل��ى �لأمة بكله��ا وعلى �لأمن و�ل�ص��ام و�ل�ص��تقر�ر يف 

�لعامل، كما نوؤكد ت�ص��امننا مع كل �ملظلومني ومن �صمنهم �ل�صعب 
�لبحريني �لعزيز. 

ثالث��ا: نوؤكد �ص��مودنا وثباتنا يف �لت�ص��دي للع��دو�ن �لأمريكي 
�ل�ص��عودي �لإمار�تي على بلدنا �لعزي��ز ومهما كان حجم �لطغيان 
ومهما �رتكب �لعدو من �جلر�ئم فلن يرغمنا على �ل�صت�ص��ام �أبد� 
لأنن��ا ننتمي �إلى �لإ�ص��ام يف �أ�ص��الته �لتي رمزها وعنو�نها �ص��بط 
ر�ص��ول �هلل �حل�صني بن علي عليهم �ل�صام، و�أنا يف هذ� �ملقام �أدعو 
�أبط��ال �جلي�س و�لأم��ن و�أحر�ر �لقبائل و�ص��باب �لأمة �إلى �لنفر 
و�لتحرك �جلاد �إلى �جلبهات يف �ل�ص��احل �لغربي ويف �حلدود ويف 

�صائر �جلبهات. 

صمودنا اليوم هو تعبير عن إمياننا وجتسيٌد ملبادئنا
�إن �ض��م�دنا �لي���م ه� تعبري ع��ن �إمياننا وجت�ض��يٌد ملبادئنا �إن 
م�ص��كلة حتالف �لعدو�ن معنا هي م�ص��كلة تعود �إلى مت�ص��كنا بهذ� 
�ملبد�أ وبهذه �لقيم و�ص��رنا يف هذه �لطريق طريق �حلرية و�لعزة 

و�لكر�مة. 
م��ا يريدونه من��ا هو �ل�صت�ص��ام لهم و�خلنوع لهم و�خل�ص��وع 
لهم كي يهيمنو� علينا وي�ص��تعبدونا من دون �هلل، كي نكون يف هذه 
�حلياة �ص��عبا ل ق��ر�ر له ول حرية له ول كر�م��ة له، ونحن �ليوم 
�ص��نقول من هذ� �حل�ص��ور �لذي نع��رب فيه عن ه��ذ� �لنتماء وعن 
هذ� �لولء لاإ�صام ورموزه �لعظماء ولاإمام �حل�صني عليه �ل�صام 
نقول لقوى �لعدو�ن مهما كان طغيانكم ومهما طال ح�صاركم مهما 
فعلتم بنا ومهم��ا �رتكبتم بحقنا من �جلر�ئم و�إننا باإذن �هلل تعالى 
ومبعونته ثابتون و�ص��امدون لن نرت�جع �أبد� ولن ن�صت�صلم نهائيا 
ونحن قائلون من �أعماق قلوبنا وباأعلى �أ�صو�تنا هيهات منا �لذلة، 
�إن هيه��ات منا �لذلة هي بالن�ص��بة لن��ا مبد�أ وهي بالن�ص��بة لنا قيم 
وهي بالن�ص��بة لنا �أخاق وهي بالن�ص��بة لنا موق��ف رددها �أبطالنا 
يف �جلبهات و�ص��هد�وؤنا يف �للحظ��ات �لأخرة قبل �للحاق بالرفيق 
�لأعل��ى وردده��ا جرحان��ا ويرددها �أبناء �ص��عبنا بكل ع��زم وبكل 
ثباٍت وبكل �صمود ونحن معنيون �ليوم على بذل كل جهد على كل 
�مل�ص��تويات ويف كل �مل�صار�ت وبالعتماد على �هلل �صبحانه وتعالى 
لتما�ص��كنا و�ص��مودنا حت��ى ياأذن �هلل بالن�ص��ر و�لتوج��ه على هذ� 
�لأ�ص��ا�س ويف هذ� �لطريق كانت نتيجته د�ئما و�أبد� هي �لن�صر من 
ُ َمن  ��َرَنّ �هلَلّ �هلل �ص��بحانه وتعالى �لذي وعد بالن�ص��ر فقال )َوَلَين�صُ
��ُر �مْلُوؤِْمِننَي( هي �لعزة �لتي  ا َعَلْيَنا َن�صْ ��ُرُه( وق��ال )َوَكاَن َحًقّ َين�صُ

ُة َوِلَر�ُصوِلِه َوِلْلُموؤِْمِنني(.  ِ �ْلِعَزّ ّ وعد بها فقال )َوهلِلَ
ن�صاأل �هلل �ص��بحانه وتعالى �أن يوفقنا بتوفيقه �إلى �لتم�صك بهذ� 
�لإ�ص��ام و�لقتد�ء ب�ص��بط ر�ص��ول �هلل �صلى �هلل و�ص��لم عليه و�آله 
و�ص��لم يف ثباتن��ا عل��ى �حلق ويف �أن يك��ون �حلق عل��ى �لدو�م هو 
خيارنا وهو م�صتم�ص��كنا وهو طريقنا وه��و دربنا ل نحيد عنه ول 

منيل. 
�أ�ص��كر لكم هذ� �حل�صور �ملبارك و�مل�ص��رف و�أ�صاأل �هلل �أن يكتب 
�أجركم و�أن يرحم يف هذ� �ليوم �صهد�ءنا �لأبر�ر و�أن ي�صفي جرحانا 

و�أن يفرج عن �أ�صر�نا و�أن ين�صرنا بن�صره.
و�ل�صام عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،،
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من كربالء إلى مران
الحقيقة/فيصل الهطفي 

قد ي�صتغرب �لبع�س من �لعنو�ن من كرباء 
�إل��ى مر�ن ورمبا يتبادر �إلى ذهنه هذ� �ل�ص��وؤ�ل 

ماهي �لعاقة بني كرباء ومر�ن ؟!!
و�جلو�ب ليحتاج �يل تو�صيح و�صرح مطول 
لأن حادثة كرباء كمايقول  �لبع�س: �إن حادثة 
كرباء، �إن ثورة �حل�صني )عليه �ل�صام( حدث 
ت�ص��تطيع �أن تربطه ب��اأي حدث يف ه��ذه �لدنيا، 
ت�ص��تطيع �أن ت�صتلهم منه �لعرب و�لدرو�س �أمام 
�أٍيّ م��ن �ملتغ��ر�ت و�لأح��د�ث يف ه��ذه �لدنيا؛ 
ل��ذ� كان مدر�ص��ة، كان مدر�ص��ًة مليئ��ة بالعرب، 
مليئًة بالدرو�س ملن يعتربون، ملن يفقهون، ملن 

يعلمون. 
طبعا �لإمام �حل�ص��ني �صام �هلل عليه مل يكن 
خارج��ي كما يدعي �لبع�س ولرجل م�ص��ل ول 

بعيد عن قيم ومبادئ �لإ�صام .
�لإم��ام �حل�ص��ني �ص��ام �هلل علي��ه ه��و حفيد 

ر�ص��ول �هلل حممد �ص��لو�ت �هلل عليه و�له و�بن 
بنته �ص��يدة ن�صاء �لعاملني تربى يف كنف �لنبوة 
و�لطاه��رة .قال عن��ه جده �حلبيب �مل�ص��طفى 
ح�ض��نٌي مني و�أنا من ح�ض��ني �أحب �هلل من �أحب 

ح�صينا. 
�ذ� فالإم��ام �حل�ص��ني )ع(خ��رج حاما لقيم 
ج��ده ر�ص��ول �هلل �ص��لى �هلل علي��ه وعل��ى �ل��ه 

�لطاهرين 
تلك �لقيم �لتي جاهد من �جل �إي�ص��الها لهذه 
�لأمة.فبع��د موت �لر�ص��ول �ص��لو�ت ربي عليه 
و�ل��ه غي��ب �لكث��ر منه��ا وح�ص��ل �لنح��ر�ف 
�لكب��ر يف ثقافة �لأمة كي��ف ل ، وقد قتل �لإمام 
�حل�ص��ن �ص��ام �هلل عليه م�ص��موما وقتل �لإمام 
عل��ي عليه �ل�ص��ام يف حمر�ب �ص��اته ب�ص��يف 

حم�صوب على �لإ�صام 
م��ن قبل من يدعون �نهم خلفاء �هلل ور�ص��وله 

يف �لر�س .
طبع��ا �لم��ام �حل�ص��ني علي��ه �ل�ص��ام خرج 
ليعي��د �لأم��ة �إلى م��ا كانت عليه يف ع�ص��ر جده 

ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�له .
�إل �ن �أ�ص��حاب �لنفو�س �ملري�ص��ة و�ملمتلئة 

باحلق��د لر�ص��ول �هلل و�أه��ل بيته كان��و� هم من 
�عرت���س طري��ق �لإ�ص��اح و�لتغي��ر بقل��وب 
ماز�لت حتمل �حلقد �لدفني ملا ح�صل لأجد�دهم 

يوم بدر وغرها من �لغزو�ت و�ملعارك .
فعندما و�جهو� �لإمام �حل�صني عليه �ل�صام 
ه��م بذلك و�جهو� �لر�ص��ول و�لر�ص��الة لأنه قال 
�ص��لو�ت �هلل عليه و�له: ح�ص��ني من��ي و�نا من 
ح�ص��ني .ف��كان قتله��م للح�ص��ني هو دف��ن للقيم 
�لنبيلة و�مل�ص��روع �لإلهي �لذي جاء به ر�ص��ول 

�هلل حممد �صلى �هلل عليه و�له �لطاهرين. 
ول��ول حف��ظ �هلل ورعايته له��ذ� �لدين لكانو� 
ق�ص��و� عل��ى كل مع��امل �لدي��ن فقتله��م لأعام 
�لهدى و��ص��تباحة �ملدينة وقتل كل من �ص��ارك 
ر�ص��ول �هلل �صلى �هلل عليه و�له غزوته يوم بدر 

�نتقاما وحقد� على �لإ�صام ور�صول �لإ�صام. 
�ملف�ص��دون  �لتاري��خ  م��ر  وعل��ى  وهك��ذ� 
و�مل�صلون يقفون د�ئما يف وجه �حلق و�لعد�لة 

و�لتغير 
وقوف��ا بهذ� �لزمن وبالتحديد مر�ن و�ل�ص��يد 

ح�صني بدر�لدين �حلوثي ر�صو�ن �هلل عليه 
و�لذي �تى حاما نف�س �مل�صروع �لذي حمله 

�لإمام �حل�صني بن علي عليه �ل�صام 
فكانت �لنتيجة �ن ي�صجن �أ�صحابه ويعذبو� 
ويف �لخر ي�صن عليه �حلرب �أحفاد يزيد و�بن 
زياد وم��ن خلفهم �ليهود و�لأمري��كان فكما قتل 
�لأطفال و�لن�ص��اء  يف كرب��اء حدث مثل ذلك يف 
مر�ن و��صت�ص��هد �ل�ص��هيد �لقائد �ل�ص��يد ح�صني 
بدر�لدين �حلوثي وقد ر�صم لهذه �لأمة م�صروع 
�لتحرر �لذي يحاربنا �لعد�ء �ليوم من �أجله .

�أر�دو� لن��ا �ن نبق��ى عبيد� حتت و�ص��ايتهم 
ورحمتهم ولكن هيهات �ن نقبل ذلك 

لأننا خلقنا �أحر�ر� عبوديتنا هلل وحده 
فمهما ر�هن �لعد�ء على �إركاع �ليمن و�إذلله 
فرهانهم خا�صر وهم �يل �لزو�ل و�ل�صعف �أقرب 
فمن كرباء تعلمنا كيف نو�جه وكيف ن�ص��حي 
وكيف ن�صرب يف �صبيل مو�جهة �لباطل و�جلهاد 

يف �صبيل �هلل و�صعارنا د�ئما هيهات منا �لذلة .
وكما �نت�صر �لدم على �ل�صيف يف كرباء 

�صينت�صر �لأن�صار يف مو�جهة �لفجار 
مهما بغو� وجتربو� وح�صدو� فلن يفلحو� 

فعامة �لن�ص��ر للموؤمنني تلوح يف �لأفق و�ن 
غد� لناظره قريب.

�صيدي �حل�صني!
ُة تخُنقني!  ل �أدري من �أين �أبد�أ، و�لَعرْبَ

ه��ل �أحتدُث عن م�ص��رتَك �لطاهرة، �أم عن تفا�ص��يل معركتك 
�لنادرة، �أم عن �لأبطاِل �لذين معك من �أهِلَك و�أ�صحابك! 

لكن��ي مبجرد ذكر ��ص��مك �ل�ص��ريف، وبح�ص��وره يف �ص��فتاي، 
حت�ُضر حر�رٌة يف قلبي، ال َترُبُد �أبد�! 

؛  ُد على �لرمال، �أماَم عينَيّ ويح�ُصُر معها ج�صدك �لطاهر �ملمَدّ
ربات، و�لدماُء تنِزُف من كِلّ  عنات، وع�صر�ت �ل�صَّ وفيه ماآُت �لَطّ

�صرٍب ِفيه. 
ويرتف��ُع �ص��ر�ُخ وب��كاُء �لُبنَيّاِت �ل�ص��غر�ت م��ن �خِلَيام، ثم 
يتناهى �إلى م�ص��اِمعَك �ص��وت �أُخُتك زينب �لطاهرة �لبطلة وهي 

ت�صيح، و�ح�صيناه!
كاِم م��ن �جُل��روح،  و�أن��َت حُت��اوُل �أن جُتيبه��ا، ب��ني ه��ذ� �ل��ُرّ
فيتلعثُم ِل�صاُنَك �ململوِء دَما، وتعجُز �ِصفاُهَك �لنازفة �ملُقطعة عن 

ُنْطِق �حلروف، فال ي�ضُدُر منَك �إال �أنيًنا ُيَقطع ِنَياَط �لقل�ب...
�أُيّ م�صهٍد ي�صُف هذ�!

�أُيّ قلٍم ينتزع �لكلمات!
�أُيّ مد�د ُي�صطر �حلروف!

�صيدي �حل�صني!
��ُر هذ� �مل�ص��هَد  �إن قلب��ي ي��كاُد يتقطُع من �لأمل، وهو ي�صتح�صِ
�مل��وؤمل، وي��زد�ُد �أمل��ي وُبكائي، وي��كاُد ف��وؤ�دي �أن ينخل��ع، و�أنا 

ُر؛ �أ�صتح�صِ
جدك �مل�ص��طفى، و�أبوك �ملرت�ص��ى، و�أمك �لزه��ر�ء، و�أخوك 
�ملُجتب��ى، وق��د وقف��و� عل��ى ه��ذ� �مل�ص��هِد �لد�م��ي، ودموعه��م 
��ماء، وهم  ت��كاُد تختلُط بالدم��اء، ونِحيُبهم ي��كاد يبلُغ عنان �ل�َصّ

ى م��ن �لأمل، وحولَك �لآلُف من  ُي�ص��اهدوَن ج�ص��دَك �لطاهُر يتلَوّ
ون وُيهلل��ون، وقد �قرتب��و� منَك، بعد  ��باِع �لب�ص��رية، ُيكرِبّ ّ �ل�صِ
ب��اْل، ومل يكتفو� بذلك، بل ت�ص��ابقو� لغر�س  �أْن رم��وَك ب��اآلِف �لِنّ
�ص��يوفهم يف ج�ص��دك، فهذ� يطعُن رقبتك، وذ�َك يغر�س �ص��يفه يف 
بطن��ك، وه��ذ� يف �ص��اِقك، وذ�َك يف ذر�ِعك، و�أنت تتل��وى عند كل 
�صربة، وتنقب�ُس عند كل طعنة، ثم يقرتُب �أحُد �صياطني �لإن�س، 
من �أ�ص��قى �لب�ص��ر، وقد �نتزع ِخنجره وي�صيُح بالتكبر، ويحتُزّ 

ر�أ�َصَك �ل�صريُف �لطاهر...
يا لُه من م�ص��هٍد ُيبكي �ل�ص��خر، وُيدمي �حَلَج��ْر، وتنهُدّ لهوله 
�جلب��ال، وكاأين باأم��ك �لزهر�ء تبكي وت�ص��يح، وباأبي��ك و�أخيك، 
يتجرع��اِن م��ر�رَة �لأمِل، وعن��اَء �لفاِجع��ة، وبج��دك �مل�ص��طفى 
و�لُدّم�ع ت�ض��يُل من �أحد�قه وكاأنها �ضيٌل من �جلمِر �مللتِهِب وه� 

يقول: 
لع��َن �هللُ من قَتَلك، ولعَن �هللُ من �أعاَن على قتلك، ولعن �هلل من 

ر�صَي بقتلك، ولعَن �هللُ من �صمَع بقتلَك ومل َيَترَب�أ من قاتليك.
�صيدي �حل�صني!

لق��د رحلَت عن ه��ذه �لدنيا ُمقطع �لأو�ص��ال، ممزق �جل�ص��د، 
مف�صول �لر�أ�س! 

لكنك رحلَت �إلى رِبّك ر��صًيا مر�صيا، رحلَت بعَد �أن قلَت:
)هيهاُت منا �لذلة(

وقلت: 
)�إين مل �أخ��رج �أ�ص��ًر� ول بط��ر�، ول ظامل��ا ول ُمف�ص��د�، �إمن��ا 

خرجُت لطلِب �لإ�صاِح يف �أمة جدي(
�صيدي �حل�صني!

لقد م�صى على ��صت�صهادك 1378 عاًما، 
ومازلَت فينا حًيا، 

وما زلنا نر�ك يف �أحفادك و�أن�صارك ، 
وماز�لت كرباء تت�صكل يف كل �أر�س لك فيها ر�ية، 

ومازلت فينا ثائر� مقد�ما م�صلحا م�صححا وعلما قائما،
فيما قاتلوَك ذهبو� �إلى مز�بل �لتاريخ!

ول زلن��ا نتذك��رك ونحيي ذك��ر�َك يف كل عاٍم برغ��ِم �لأحاديِث 
�ملكذوب��ة �لتي يروونها يف ف�ص��ائل ي��وم عا�ص��ور�ء ، وكاأنه يوم 

فرح، لكي يبعدو� �لأمة عنك وعن ذكر�ك!
ول زلن��ا نرت��وي م��ن معينك �لث��وري �جلهادي برغ��ِم �لعَبِث 
�لوهاب��ي بعقولنا ردًحا من �لزمن، ود�ص��ائ�ِس مناهجهم �ملو�لية 

لليهود، و�لتي �أبعدتنا عنَك ل�صنو�ٍت طويلة!
لقد �قرتبن��ا منك، لُندِرَك ذلك �ملعنى �لكبر، وتلك �لت�ص��حية 
َك، وفدي��َت ه��ذ�  �لفد�ئي��ة، و�لت��ي قدمته��ا لإ�ص��اِح �أم��َة ج��ِدّ
�لإ�ص��اح بدمَك �لطاهر، ولول �إ�ص��احَك �لِفد�ئي، و��صتب�ص��الَك 

�ال�ضت�ضهادي؛ المنحى �الإ�ضالم، ومل يبَق منه �ضالٌة وال �أذ�ن!

�صيدي �حل�صني!
ا �لذلة( ُي�ص��عُل م�ص��اعَل �حلرية،  ما يز�ُل �ص��عارَك )هيهاُت مَنّ
وُي�صحح م�صار �لإن�صانية، ويرفعه كل ُحر يف كل ع�صر، وتتحرر 
به �أمٌم يف كل ِم�ض��ر، وقد جربه �ملجاهدون يف م��جهِة كل يزيد، 

وكان �أقوى من �حلديد!
حت��ت �ِص��عارك يا قبل��ة �لثائرين، وي��ا منارَة �ل�ص��ائرين، ويا 

�صبط �صيد �لأولني و�لآخرين؛ 
ُهزمت �جليو�س، 

و�ندحرِت �لكتائب، 
وُقرَبَ �لُغز�ة، 

رت �ملدرعات،  وُدِمّ
و�أ�صقطت �لطائر�ت، 

ابات. و�أُحِرقْت �لدَبّ
و بقيادة �أحفادك، وحتت ر�ية جهادك:

ُهِزَم �ليهوُد يف جبهِة لبنان! 
وهزَم �لدو�ِع�ُس يف �لعر�ق و�صوريا ولبنان! 

وم��ا يز�ُل تنكيُل ودفُن وحرق جيو���س 17 دولة جاٍر يف �ليمن 
على قدٍم و�صاق!

فَن��ْم قري��َر �لَع��ني ي��ا �ص��يد �ل�ص��هد�ء، فم��از�َل ��ص��مَك عنو�ُن 
�ملُوؤمنني، وما ز�ل �إ�صاُحَك دليُل �ل�صالكني، وما ز�لت ر�يتك هي 

ر�ية �ملجاهدين؛
مرفوعًة خفاقة، ُترعُب �ليهوَد و�ملُجرمني �ملنافقني!

و�ص��اُم �هلل عليَك يوَم ولدَت ويوم ��صت�صهدَت ويوم تبعُث من 
�لفائزين!

ما خلف خطاب السيد "!!
الحقيقة/علي الصنعاني 

يف �ل�صيا�صة "!!!
�ر�ص��ل �ل�صيد ر�ص��الة �إلى حتالف �لعهر و�مريكا و��صر�ئيل 
مفاده��ا ل��ن ن�صت�ص��لم مهم��ا كان��ت ب�ص��اعة جر�ئمك��م وحجم 

طغيانكم ولو ��صتمر عدو�نكم �إلى مال نهاية"!!
لن نركع ونرفع �لر�ية �لبي�ص��اء ولو و�ص��لت بنادقككم �إلى 
روؤو�صنا جميعا فنحن على درب �حل�صني )ر�صو�ن �هلل عليه( 

ما�صون وبه مقتدون وعلى طريقه �صائرون "!! 
لن ن�صعف �و نرت�جع ولو تنكر لنا �ل�صديق وباعنا �لقريب 

وترك منا�صرتنا �لكثر �لكثر "!! 
معركتن��ا هي معركة �حلق �ص��د باطلكم فهيه��ات منا �لذلة 

 !!"
�ن كنت��م تظن��ون �ننا �صن�صت�ص��لم بعد معرك��ة هنا �و هناك 

فانتم و�همون و�همون "!! 
�ن كنتم تظنون �ن ح�ص��اركم �ص��رغمنا على �لركوع فانتم 

لتفقهون "!! 
نحن ح�ص��ينيون لي�س يف قامو�ص��نا خنوع و�صنبذل من �جل 

ديننا ووطننا وكر�متنا، �رو�حنا وحياتنا غر مبالون"!!
لن ترونا يف حالة �ص��عف �بدً� �بد� و�ن م�ص��يتم يف طغيانكم 

تعمهون"!!
معركتنا م�صتمرة حتى �لن�صر �و �ل�صهادة ولي�س للجغر�فيا 

فيها �ي تاأثر على موقفنا نحيا �و منوت "!! 
ح�صينيووووووون "!!

في ملحمة الصمود اليمني الكربالئي
الحقيقة/عبدالقدوس طه

يف ملحم��ة �ل�ص��مود �ليمن��ي جاء خط��اب �ل�ص��يد عبد�مللك 
بدر�لدين �حلوثي م�صروعا ح�صينيا على �متد�د كرباء �ملبد�أ 
و�لهوي��ة و�ملوق��ف كخيار حا�ص��م �ص��مود� وثباتا وت�ص��دي 
للع��دو�ن وبغ��ي �لطغاة و�ملجرمني يف �لر���س و�عد�ء �لمة 

وهيهات منا �لذلة
وعد �ل�ص��يد بالن�ص��ر يف معركة �لدفاع ع��ن �لوطن من �أجل 
�حلرية و�لكر�مة دون ��صت�ص��ام �و خ�صوع و�لن�صر �ليمني 

قادم
وعلى درب �حل�ص��ني منا�صر� ق�ص��ايا �لمة و�مل�صت�صعفني 

و�ملظلومني من �لبحرين �إلى فل�صطني 
خط��اب ث��ورة وم�ص��روع �أمة منطلق��ا من �لق�ص��ية �لكربى 
و�لوقوف �إلى جانب �ملقاومة و�لحر�ر �ملناه�صني لا�صتكبار 

�لمريكي و�لت�صدي للعدو �ل�صر�ئيلي
ح�صينيون و�لن�صر �ليمني قادم...

قضية اليمن اليوم هي 
كربالء العصر ..

الحقيقة /أحمد المؤيد

تت�صابه مع ق�صية �لإمام �حل�صني عليه �ل�صام حد �لتطابق. 
فثورة �ص��د �لظلم ، و�ص��د �لت�صلط و�ل�ص��تبد�د .. يف ذلك �لوقت ت�صابهها ثورة 

على ظلم �أمريكا و��صتبد�دها وجر�ئمها هي و�أذنابها يف هذ� �لوقت ..
ثم حا�صرو� �صيدنا �حل�صني ومنعوه �ملغادرة وحرموه حتى �ملاء فا ي�صرب.

وهاهم يحا�صرون �ليمن ومينعون �صعبه من �ملغادرة وحرموه �لدو�ء و�لغذ�ء 
و�ل�صر�ب.

ثم قوتل �لمام �حل�صني وتكاثرو� عليه رغم معرفتهم بقلة عديده وعتاده .. بكل 
خ�صة ودناءة .. وهم يكربون 

و�ليم��ن �ليوم يقاتلونه بع��د �أن جتمعو� عليه وعلمو� قلة عت��اده وتوهمو� قلة 
عديده .. وهم يدعون �أنهم خد�م �حلرمني ..

و�ص��بحان �هلل قتلة �ليوم هم �لوحيدون �لذين يرت�ص��ون عن قاتل �حل�ص��ني ذلك 
�ليوم .. وهم من ي�ص��لكون م�صلكه، وي�صيقون حتى بذكر �لمام �حل�صني فتنقب�س 

�صدورهم وت�صيق �خاقهم .. متاما كما فعل �أ�صافهم .. 
ولكن �نت�ص��ار ق�صية �حل�ص��ني عليه �ل�صام و�نت�صار �صد�ها يف كل �لعامل .. هو 

ما �صيح�صل لق�صية �ليمن و�صينت�صر �لدم على �ل�صيف .. 
ول نامت �أعني بن �صعود و�أذنابه ..

) نعمة االتبـــــــــــــــــــــــاع (
الحقيقة/عبود ابو لحوم

�طمئنان �أن�ص��ار �هلل �إل��ى قائد �مل�ص��رة �لقر�آنية 
يف �إميان��ه وعلم��ه وكفاءت��ه و�إخا�ص��ه �أف��رز حب��ا 
و�لتقدي��ر  �حل��ب  عن��ه  ونت��ج  عميق��ا  و�إطمئنان��ا 
و�لطاع��ة و�لإتباع يف غر مع�ص��ية، فاأ�ص��بح �لقائد 
ج��زء �أ�صا�ص��يا ومهم��ا م��ن �لدعوة، فا دع��وة بغر 
قي��ادة، وعل��ى قدر ه��ذه �لثق��ة �ملتبادلة ب��ني �لقائد 
و�لأتب��اع تكونت قوة �جلماعة ومتا�ص��ك �جلميع يف 
تنفي��ذ �حكامها وخططها وجناحها يف �لو�ص��ول �إلى 
غاياتها وهزمية �عد�ئها وتغلبها على كل ما تعر�س 
له��ا من عقبات و�ص��عاب و�أنطبق ق��ول �هلل تعالى يف 
َك َل ُيوؤِْمُنوَن َحَتّىٰ  و�قع �لقيادة و�لأتباع ) َفَا َوَرِبّ
ُموَك ِفيَما �َص��َجَر َبْيَنُه��ْم ُثَمّ َل َيِجُدو� يِف �أَنُف�ِص��ِهْم  ُيَحِكّ
��ْيَت َوُي�َصِلُّمو� َت�ْصِليًم ( �صورة �لن�صاء  ا َق�صَ َّ َحَرًجا مِمّ
�ي��ه )65( وقول��ه تعال��ى ) َل��ْو �أَنَفْقَت َم��ا يِف �ْلأَْر�ِس 
َ �أََلَّف َبْيَنُهْم ٰ  ا �أََلّْفَت َبنْيَ ُقُلوِبِهْم َوَلِٰكَنّ �هلَلّ َجِميًعا َمّ

ُه َعِزيٌز َحِكيٌم ( �ض�رة �الأنفال �يه ) 63 (. �إَِنّ
به��ذه �لآي��ات �لبين��ات جن��د �أن �لقل��وب بي��د �هلل 
ي�ص��رفها كي��ف ي�ص��اء، ول��و ر�أين��ا �إل��ى �جلماع��ات 

و�لأح��ز�ب و�ل��دول �ملناوئ��ة لهذه �جلماع��ة فهم يف 
�ص��ر�عات وتناح��ر�ت وكل منه��ا ي�ص��تهدف �لآخر، 
حتكمه��م �لبغ�ص��اء و�لكر�هي��ة و�لنف��ور حت�ص��بهم 
جميعا وقلوبهم �ص��تى، وما يجمعهما من �صفات هو 
�لف�ص��اد و�لإجر�م و�ل�صال وبغ�صهم �حلق و�لعدل 
و�لقيم و�ل�صتقامة ويف طريق �لباطل ي�صرون وكل 

منهم يحذر �لآخر، وهم لل�صيطان �أقرب.
�أم��ا حرك��ة �أن�ص��ار �هلل فعل��ى قلة �لع��دد و�ملوؤنة 
و�لع�ص��كرية  �لقت�ص��ادية  �لإمكاني��ات  و�ص��يق 
و�لب�ص��رية وتكاث��ر �لأع��د�ء وم��ا ميلك��ون من قوى 
جب��ارة فق��د تقزم��ت كل قدر�ته��م �أم��ام �لقل��ة م��ن 
�ملوؤمن��ني وق��د كان لان�ص��جام �لعظيم ب��ني �لقيادة 
و�لأن�ص��ار �لآث��ار �لعظيم��ة لتحقي��ق �لنت�ص��ار�ت 
�لأ�صطورية و�مل�ص��تغربة عند من ل يحملون مبادئ 
�حل��ق و�لع��دل �ص��عفاء �لإمي��ان بربه��م و�أوطانهم 
و�ص��عوبهم مزيد� من �لثبات �أيها �لأن�ص��ار و�لأتباع 
ف��و�هلل �إنكم باأع��ام �لهدى و�حلق و�لع��دل لغالبون 

وهذ� وعد �هلل �لذي ل يخلف وعده.

رسالة إلى اإلمام احلسني!
مصباح الهمداني
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ثورة كثورة احلسني
م��ا �أ�ص��د �ص��عادتي بثورتن��ا �لعظيمة! ث��ورة �لو�حد و�لع�ص��رين من �ص��بتمرب ، ف�ص��ر 
�ص��عادتي �أنه��ا لي�ص��ت ثورة عادية �ص��اأن �ص��ائر �لثور�ت، هي لي�ص��ت ث��ورة ذ�ت مطالب 
حمددة �قت�ص��ادية �أو �جتماعية �أو �صيا�ص��ية، ولي�ص��ت ثورة �صد �لف�صاد فح�صب، بل هي 

ثورة �أعمق و�أ�صمل من كل ذلك، هي ثورة تطهر، ثورة بدلت كل �صيء من �جلذور.
ه��ذه �لث��ورة �لعظيمة �صت�ص��بح فيم��ا بعد �ص��عارً� للث��و�ر و�ملظلومني و�مل�ص��طهدين 
يف كل دول �لع��امل، باخت��اف لغاته��م ، و�ألو�نه��م، ودياناته��م ؛ لأنها ث��ورة �ختزلت كل 
�لثور�ت فهي ثورة �أفعال قبل �أن تكون �أقو�ل و�صعار�ت، يكفينا �أنها �أ�صقطت كل �لتبعية 
و�لو�ص��اية �خلارجي��ة و�ل��ولء�ت لأمريكا و�إ�ص��ر�ئيل فقد ��ص��تعادت �لقر�ر و�ل�ص��يادة 

و�ملكانة لل�صعب �ليمني.
نع��م �إنها ثورة �إنقاذ بكل �ملقايي�س، �أنق��ذت �لباد من جميع �ملخططات �خلارجية �لتي 

�أر�دت تق�صيم �لباد �إلى �أقاليم ؛ من �أجل ��صعافه ومنثم �حتاله ونهب كل مقدر�ته.
ث��ورة �لو�ح��د و�لع�ص��رين من �ص��بتمرب ما �أ�ص��بهها بثورة �حل�ص��ني بن عل��ي -عليهما 
نه��ا كان��ت ث��ورة �ملظلوم عل��ى �لظ��امل، ث��ورة �مل�صت�ص��عفني �ملكلومني على  �ل�ص��ام- لأ
�لطاغية �لفا�ص��د، هي ثورة �حلق و�لإميان على �لباطل و�لكفر و�لنفاق ، هي مل تكن كما 
يظنها �لبع�س ث�رة من �أجل ��ض��قاط �جلرعة فح�ض��ب �أو ملجرد �لزخم �لث�ري �ل�ض��عبي 
ب��ل هي ثورة �ختزلت يف مبادءها وقيمها و�أ�ص�ص��ها بناء �لإن�ص��ان �ليمن��ي وفعًا لقد بنت 
في��ه �لعزة و�لكر�مة و�ل�ص��موخ و�حلرية و�ل�ص��مود �لتي ��ص��تطاع بهن �لي��وم مو�جهة 
هذ� �لعدو�ن �لرببري �لغا�ص��م بكل جحافله وجيو�ص��ه و�أ�ص��لحته �ملدمرة ، حتى �أ�ص��بح 
�لإن�صان �ليمني معجزة و�أ�صطورة �أذهل �لعامل باأكمله، �صينحني �لعامل �جاًل ًوتعظيما 

ًلها ول�ص��عبها �جلبار �لعظيم وجلي�ص��ها وجلانها �ل�صعبية �لذين د��صو� باقد�مهم �حلافية 
على دبابات �لعدو�ن، و�آليتهم ومرغ �أنف �أمريكا و�إ�صر�ئيل.

فما هذ� �لعدو�ن �لظامل �لوح�ص��ي �إل من �أجل و�أد هذه �لثورة �ملعجزة �لتي ��ص��تمدت 
روحيتها ومبادئها وقيمها من �لقر�آن �لكرمي، و�لتي �ص��تاأتي �أُكلها على �لوطن �لعربي بل 
�لعامل باأكمله _باإذن �هلل.  . ول نن�صى دور �ملر�أة �ليمنية �لقوي و�لبارز يف �نت�صار �لثورة 
�ل��ذي كان من خ��ال دعمها �ملنقطع �لن�ص��ر فدورها �لثوري كان ي��و�زي �لدور �لثوري 
للرج��ل، فقد ك�ص��رت �حلو�جز وتخطط �لعاد�ت �ملنغلقة و�أب��دت ر�أيها بكل حرية ، حيث 
قامت بدور مهم يف كل �ملجالت ، وخرجت يف �مل�صر�ت و�صمدت �جلر�ح يف �مل�صت�صفيات 

ومل يقت�صر دورها على ذلك بل يف كل �ملجالت و�صاركت �أخيها �لرجل يف �صنع �لقر�ر..
�مل��ر�أة �ليمني��ة ��ص��بحت و�عي��ة وحتمل م��ن �لوعي م��ا �أهلها �ل��ى   �ن كانت �ص��ريكة 
�لرج��ل يف ه��ذه �لثورة ، فدورها كان دور عظيم جد� وهذ� مامل�ص��ناه يف �لو�قع و�ل�ص��ارع 
�ليمن��ي و�ل�ص��احات ،دوره��ا �لكبر كان يف ��صت�ص��عارها للم�ص��وؤولية حني دفع��ت باأهلها 
وذويه��ا وبقوة للخروج لل�ص��احات �حلرية، وقد كانت حا�ص��رة حتى عندما كانت تغيب 
عن �ل�ص��احة ، حا�ص��رة من خال �عد�د �لطعام للمر�بطني يف خمتلف �ل�ص��احات وقد �متد 
دورها �لى �ليوم يف مو�جهة هذ� �لعدو�ن �لغا�صم و�حل�صار �خلانق على �ل�صعب �ليمني.

 �أن دوره��ا كان ��ص��طوريا �ص��يكتبه �لتاري��خ لاأجي��ال �لقادم��ة �لذي �صي�ص��هد بعطائها 
�ملنقطع �لن�صر ، و�صربها �جلبار.. 

لقد ��صبحت بالفعل �لقدوة و�مل�صرة لكل ن�صاء �لعامل ولن ت�صتطيع �أي قوة يف �لأر�س 
�أن ت�ص��لب قر�ر�تن��ا ول �أن تنهب ثرو�تنا برغم �لعدو�ن و�حل�ص��ار ولكن��ا نعي�س �لعزة 

و�لكر�مة و�ل�صتقال..
�ص��تظل هذه �لثورة �ص��مام �لأمان  و�ل�ص��خرة �لقوية �لتي تتك�ص��ر �أمامه��ا كل رهانات 

�لعدو�ن وخمطاطاته.
نح��ن ب��اهلل �ص��امدون وثابتون �ص��مود �جلبال �لرو��ص��ي، و�لث��ورة ماز�لت م�ص��تمرة 
لجتثاث عرو�س �لطغاة �مل�ص��تكربين وقطع د�بر هذ� �لعدو�ن �لغا�ص��م �للئيم، ولن ُتهزم 

ثورة �أو ينك�صر �صعب كان قائده �ل�صيد عبد �مللك �حلوثي -حفظه �هلل_
فهيهات هيهات منا �لذلة

�هد�ف حمقة ومبادئ عادلة ومطالب �ص��رعية لثورة �صعب 
يطمح لتغير و�قعه �إلى �لأف�صل 

قام��ت ثورة �ل��� 21 من �ص��بتمرب يف 2014 و�نت�ص��رت لكن 
�عد�ءه��ا يف �خلارج قبل �لد�خل ق��ررو� حماربتها ول يز�لون 
وكلما حاولو� منعها كربت وتنامت وحكمت و�أ�صبحت �قوى 
تو�جه �لثورة �ليوم عدو� خارجيا وعماء فا�صدين يف �لد�خل 
على مدى �ربع �ص��نو�ت ولأنها قوي��ة بجمهورها ومبادئها مل 

ي�صتطيع �لأعد�ء قهرها
زم��ام �حلك��م  �لعلي��ا  �لثوري��ة  �للجن��ة  �ص��لمت  يف 2016 
و�ل�ص��لطة للمجل�س �ل�صيا�ص��ي �لأعلى ف�ص��نعت بذلك معادلة 
�صيا�ص��ية ل�ص��ر�كة وطني��ة �ص��عى له��ا �ل�ص��عب ل تتنافى مع 
�ه��د�ف ومب��ادئ �لث��ورة فغم��رت �ل�ص��عادة قل��وب جماهر 
�لث��ورة وجن جنون �أعد�ء �ليم��ن و�لثورة من �لتو�فق �لذي 
ح�ص��ل و�لذي مل ينحرف عن م�صار �لثورة ومل يكن كما يريد 
�لع��دو�ن فح�ص��ل �ص��ر�كة وتو�فق وتع��دد �صيا�ص��ي وبقيت 
�هد�ف �لثورة هي �لتي حتكم لأنها �هد�ف لي�ص��ت حزبية ول 
طائفية بل مطلب �ص��عبي �ص��رعي �ص��الت من �جله �لدماء ول 

تز�ل ت�صيل 
ومعروف��ة �ه��د�ف �لث��ورة :- رف�س �لو�ص��اية �خلارجية 

وحمارب��ة �لف�ص��اد وفر�س �ل�ص��ر�كة �لوطنية ه��ذه �لأهد�ف 
وغره��ا �لت��ي ل يري��د �أع��د�ء �ليم��ن �ن حتك��م �ليم��ن لأنهم 
يري��دون �ن يبقى �ليمن حتت هيمنتهم ل حرية ول ��ص��تقال 
ويبقى �لف�ص��اد و�خليانة هو من يحكم �ل�ص��عب ويبقى �لعدو 
�خلارجي ينهب �لرثوة وي�ص��يطر على �لقر�ر �ل�صيا�صي وهذ� 
ما يرف�صه �ل�صعب �ليمني ولن يقبل به مهما كانت �لت�صحيات 

و�لتحديات
وم��ن خال �لو�ص��ع �ل�صيا�ص��ي �حل��ايل �لذي ي�ص��يطر على 
�ليمن وخ�صو�صاً �ملناطق و�ملحافظات �ليمنية �ملحررة �لتي 
ل ت��رزح حتت هيمنة �لحتال و�لعدو�ن ن�ص��تطيع �لقول �ن 
�لعملية �ل�صيا�ص��ية �لنتقالية �لتي ح�ص��لت يف �أغ�ص��ط�س عام 
2016 و�لذي ح�ص��ل مبوجبها ت�ص��ليم �للجنة �لثورية �لعليا 
�لت��ي تقود وتتزع��م ث��ورة �لو�حد و�لع�ص��رين من �ص��بتمرب 
زمام مقاليد �حلكم و�ل�صلطة للمجل�س �ل�صيا�صي �لأعلى �لذي 
ي�صمل �ن�ص��ار �هلل و�ملوؤمتر �ل�صعبي �لعام �ملناه�س للعدو�ن 
تعترب عملية �نتقال �صيا�ص��ي لل�صلطة باإر�دة �لثورة وقيادتها 
وجمهوره��ا وم��ن �ج��ل م�ص��لحة �ليم��ن و�ليمني��ني ونتيجة 
�لظروف �لتي متر بها �ليمن ب�صبب �لعدو�ن وتوجه جاد قائم 
عل��ى �لوطنية و�لوحدة و�جلمهورية و�لتعددية ومل �ل�ص��مل 

وتوحيد �ل�صف يف مو�جهة �لعدو�ن 
ويف نف�س �لوقت يعترب ت�صليم قيادة ثورة �ل� 21 من �صبتمرب 

ل� �ل�صلطة �إلى �ملجل�س �ل�صيا�صي �لأعلى لإد�رة �صوؤون �لباد 
يف هذه �لظروف مبثابة قطع �لطريق على �لعدو�ن ومرتزقته 
�لذي��ن ي��ربرون عدو�نهم عل��ى �ليمن باأنه من �جل �ل�ص��رعية 
وحينم��ا ح�ص��ل ت�ص��ليم لل�ص��لطة م��ن قب��ل �لثورة رغ��م �نها 
�صرعية و�ل�ص��عب هو �ل�ص��رعية ولكن لقطع �لأعذ�ر ودح�س 
�مل��ربر�ت �لتي يروج لها �لعدو�ن ح�ص��ل �ملجل�س �ل�صيا�ص��ي 
على �ص��رعية ثورية و�ص��عبية ود�ص��تورية وقانونية فتا�صت 
�دع��اء�ت �لعدو�ن ومرتزقته و�أ�ص��بحت �لثورة و�ل�ص��رعية 

�حلقيقية هي �لتي حتكم �صنعاء و�ليمن
ول��و جئن��ا للحقيقة �ص��نجد �ن �ملجل���س �ل�صيا�ص��ي �لأعلى 
مل ينح��رف ع��ن م�ص��ار �لث��ورة ف��اإذ� كان��ت مطال��ب �لثورة 
ه��ي �لتحرر و�ل�ص��تقال ورف���س �لو�ص��اية �خلارجية فهذه 
�ملطالب هي نف�ص��ها ما ي�ص��عى لها �ملجل�س �ل�صيا�ص��ي وهذ� ما 
يريده �ل�صعب وهو �لأهم وهذ� يعني �ن �لثورة م�صتمرة عرب 
قيادتها �ملتمثلة يف �ل�ص��يد عبد �مللك و�للجنة �لثورية �لعلياء 
برئا�صة حممد علي �حلوثي �و عرب �ملجل�س �ل�صيا�صي �لأعلى 
بقي��ادة �لرئي�س �مل�ض��اط وحك�مة �الإنقاذ و�مل�ؤمتر �ل�ض��عبي 
�لع��ام �ملناه���س للعدو�ن وهذ� ي��دل على �ن مب��ادئ �لثورة 
و�أهد�فه��ا هي �لتي يجب �ن حتكم ولي�س �صخ�ص��يات حمددة 
ب��ل �ص��ر�كة و�هد�ف وطنية ومطالب �ص��عبية حمق��ة وعادلة 

�صوف تتحقق وحتكم رغم �نف �لعدو�ن و�لعماء.

ذكرى سقوط الطواغيت 
ومراكز النفوذ

الحقيقة/ محمد طاهر أنعم

21 �ص��بتمرب 2014 ذك��رى �ض��ق�ط كل مر�ك��ز �لنف�ذ �لت��ي �رهقت �ليم��ن لعق�د 
بالف�ص��اد و�لتبعية لأ�ص��رة �ل �ص��عود �حلاقدة، وجعلت �ليمن يف ذيل كل موؤ�ص��ر�ت 

�لعامل تنمية و�قت�صاد� و�صحة و�صفافية ونظاما وقوة دولة!
�نه يوم �صقط فيه هبل �ليمن، وتلته �لعزى ومناة �لثالثة �لخرى، وماز�ل مقد�صو 
تلك �ل�ص��نام يتباكون عليها �إلى �ليوم، فقط لنهم كانو� يقد�صونها ول يفهمون �نها 

ت�صر ول تنفع، �ل م�صالح �صخ�صية قليلة كانو� يجنونها.
21 �صبتمرب قامت برتحيل كل قاذور�ت �ليمن �لكبرة للريا�س، �بتد�ء من �لدمية 
هادي مرور� بعلي حم�ص��ن و�لعديد من �مل�ص��يخات �لقبلية و�لوزر�ء وقادة �جهزة 
�لقمع و�لف�ص��اد و�لل�ص��و�س �لذين رزحو� على قلوبنا طيلة 40 �ص��نة �صود�ء كانت 

�ليمن فيها من �فقر دول �لعامل.

ثورة_21_سبتمبر_حرية_واستقالل
الحقيقة/ جميل العبسي

�أخربتن��ا كتب �لتاريخ و�جلغر�فيا و�لوطنية باأن �لأ�ص��اطيل وحامات �لطائر�ت 
و�لأقم��ار �ل�ص��طناعية �حلربي��ة ل تتح��رك من �أجل ن�ص��ر �حلري��ة و�لدميقر�طية 
و�حلفاظ على �ل�ص��رعية و�ل�صلم و�لإن�ص��ان و�إمنا فقط وفقط وفقط وفقط من �أجل 
م�ص��الح �ل�ص��ركات �ليهودية �لكربى و�أمن �إ�ص��ر�ئيل.. م�ص��اريع تق�ص��يم وفو�ص��ى 
ل�ص��الح �أمن �إ�ص��ر�ئيل وتدفق �لنفط للغرب �لإ�ص��تعماري وباأبخ���س �لأثمان، هكذ� 

يعرفها كل �أحر�ر �لعامل بغ�س �لنظر عن �ألو�نهم و�أ�صكالهم ولغاتهم و�ديانهم..
لي�صت ثورة من تباركها �أقبح دولة كهنوتية وقفت بوجه حركات �لتحرر �لوطنية 
ل�ص��ف بريطاني��ا و��ص��ر�ئيل .. لي�ص��ت ثورة م��ن باركها �لبي��ت �لأبي�س ودن�ص��تها 
�أ�ص��اطيل �لأمريكان وقو�عدها �لع�ص��كرية ... لي�صت ثورة من �صّلمت ثرو�تها للقاتل 

�لقت�صادي و�أقبح �صركات �صهيونية بر�أ�س مال يهودي ..
لي�ص��ت ث��ورة �إن مل تقل��ق وتت�ص��بب منه��ا عرق��اً �إ�ص��ر�ئيل و�أمري��كا وبريطاني��ا 
وحمميات �خلليج �لأمريكية.. . لي�ص��ت ثورة �إن مل حُت�ص��د لها �حل�صود وجُتمع لها 

�جلموع �ملتخ�ص�صة بال�صم �لع�صكري �لناتوي و�لب�صط �لقت�صادي �ليهودي..
لي�ص��ت ث��ورة �إن مل تقف مبفردها يف وج��ه عامل �لنفاق و�ل�ص��هيونية مو�جهًة كل 

�أمو�ل �لأر�س حلماية ثروة �أبنائها و�صون كر�مة وعّزة �صعبها..
و�لي��وم مل يعد �أمام �ل�ص��عب �ليمني �ص��وى خياري��ن �إما نخ�ص��ع بالطرف �لثالث 
و�ملكر �ل�ص��عودي و�لنتيجة ل �قت�ص��اد وطني ول جي�س وطن��ي ول كر�مة وحرية 

وبو�صاية �صهيونية، و�إما ننت�صر.
وهي فر�ص��ة قد ل تتكرر رمب��ا بعد مائة عام قادمة، فالظروف مو�تية لا�ص��تقال 

�لكامل و�لعو�مل �لد�خلية و�خلارجية مو�تية لذلك، مهما بلغت قدر�ت �لعدو..
بل �أقول �أن ثورة �لو�حد و�لع�ص��رين من �ص��بتمرب حتى �ليوم جتاوزت ثورة 26 
�صبتمرب يف �ل�صمود و�ملو�جهة وتخطت وبعامة عالية حو�جز �لإخ�صاع و�لركوع، 
وماز�ل��ت تق��ارع ق��وى �لهيمن��ة بكل ثب��ات، طامل��ا هن��اك �ملتحركني �مل�صت�ص��عرين 
بامل�صوؤولية �لتاريخية يف م�صار ��صتقال وحرية �لوطن، كما قالها قائد �لثورة، وما 
�لن�ص��ر �إل �صرب �ص��اعة، فال�صاعات �لتي ت�ص��بق طلوع �لفجر هي �لأ�صد ظلمًة، و�إن 

غدً� لناظره قريب، وباهلل ن�صتعني.

خطاب الرئيس وثورة الــ21 من سبتمبر
الحقيقة/الكرار المراني

خطاب �لرئي�س �مل�ضاط يف �لذكرى �لر�بعة لث�رة 21 �ضبتمرب �أعاد ر�ضم �خلط�ط 
�لعري�ص��ة لأهد�ف �لثورة �ملجيدة على �إن »ثورة 21 �ص��بتمرب �تت لتعيد �لعتبار 
لث��ورة 26 �ص��بتمربو14 �كتوبر بعد �ن تعر�ص��تا للعزل �ملمنهج ع��ن و�قع �حلياة 
وبع��د �ن ��ص��تمرت ق��وى �لعمالة و�لرته��ان �لعبث و�لف�ص��اد ورهنت ق��ر�ر �ليمن 
�ل�ضيا�ض��ي و�القت�ض��ادي للخ��ارج«، لي�ؤكد �مل�ض��اط �إن »ق���ى �لعمال��ة و�الرتهان 

�أحالت مين �حل�صارة �لى جمرد حديقة خلفية
لكيان��ات طارئ��ة على �لتاريخ وحولت �ليمن �لى دولة �ص��عيفة وه�ص��ة و�ص��فتها 
�لتقاري��ر يف كل مر�حله��ا بالأكرث ف�ص��اد� وفقر�«، ليك�ص��ف �لرئي�س ع��ن جوهر روح 
�لث��ورة يف ع�ص��ية �لحتف��اء به��ا يف �إنها« متيزت ث��ورة �ل� 21 من �ص��بتمرب بروحها 
�لعملية وباملثابرة و�لعزم و�لت�صميم وحققت ب�صهورها �لأولى جناحات خ�صو�صاً 
على �ل�ضعيد �الأمني وتنظيف �ليمن من تنظيم �لقاعدة«، ومل يف�ت �لرئي�س �مل�ضاط 
�ملنا�ص��بة �إل بع��د �إن »ب��ارك لأح��ر�ر �ل�ص��عب و�أبط��ال �جلي�س و�للجان �ل�ص��عبية 

بالأعياد �لوطنية �ل� 21 من �صبتمرب و�ل� 26 من �صبتمرب و�ل� 14 من �أكتوبر.

 أهداف الثورة هي التي يجب أن حتكم الوطن والشعب؟.

يف �لذكرى �لر�بعة لثورة �حلادي و�لع�ص��رين من �ص��بتمرب 
ث��ورة �ل�ص��عب �ليمني �ص��د �لطغي��ان و�ل�ص��تكبار و�لعمالة 
، ن�ص��تعر�س ج��زء هام من مكت�ص��بات �لث��ورة و�لتي عجزت 
ثور�ت �ل�ص��عوب  �لأخرى عن حتقيقها يف وقت �أكرب وظروف 
�أف�صل مما متر به �لثورة �ليمنية، ومن �أبرز تلك �ملكت�صبات :
�أواًل: �إ�ض��قاط حكم �ل��ض��اية �خلارجية و�لتي كان �ل�ضفري 
�لأمريك��ي ه��و �حلاك��م �حلقيقي لليمن و�ل�ص��فر �ل�ص��عودي 
هو �لو�ص��ي على �ليمن وكان �لروؤ�ص��اء جمرد موظفني لديهم 
، و�لدلي��ل عل��ى ذلك ت�ص��ريح �ل�ص��فر �ل�ص��عودي عن طريق 
تهريب علي حم�ص��ن يوم 21 �صبتمرب من مقر �إقامته �ل�صفارة 
�ل�صعودية ب�صنعاء �إلى رئا�صة �جلمهورية وتو��صله �ملبا�صر 
م��ع �أح��د �ل�ض��باط لطلب طائ��رة ع�ض��كرية ��ض��تطاع خاللها 
تهري��ب على حم�ص��ن �إل��ى �ل�ص��عودية لإعادة ��ص��تخد�مه يف 

�حلرب �صد �ل�صعب �ليمني �حلر . 
 ثاني��اً: بن��اء جي�س وطن��ي ق��وي حلماية �لباد وحر��ص��ة 

�لثورة ومكا�صبها : 
كان��ت من �أول �هتمامات قي��ادة �لثورة هو �لهتمام باإعادة 

بناء وتاأهيل �جلي�س وفق خطو�ت مدرو�ص��ة ومنهجية عالية 
��ص��تطاع من خالها بن��اء جي�س مرغ �أن��وف �لغز�ة �ملعتدين 

من �صبعة ع�صر دولة بف�صل �هلل .
ثالثاً: تطوير �ل�صناعات �لع�صكرية : 

 يف �لوق��ت �ل��ذي كان �ليم��ن معتم��د ب�ص��كل �أ�صا�ص��ي عل��ى 
��صتر�د كل �ص��يء من �خلارج من �ل�صاح و�لغذ�ء و�ملاب�س 
وحت��ى �أ�ص��غر �لكمالي��ات لعق��ود من �لزم��ن ، وبع��د تدمر 
حتالف �لعدو�ن للمنظومة �لع�صكرية للجي�س �ليمني و�إطباق 
ح�ص��ار جوي وب��ري وبحري منع من خال��ه دخول �أي مو�د 
طبية وغذ�ئية و�إغاثية لليمن، كما �أكد ذلك ناطق حتالف دول 
�لعدو�ن ع�صري يف ت�صريح بعد ع�صرة �أيام من بدء �لعدو�ن 
باأن��ه مت تدمر �أكرث من ت�ص��عني باملائة من �لقوة �لع�ص��كرية 
لليم��ن ، يف �لوقت ذ�ت��ه كان �لثو�ر يعدون ما ��ص��تطاعو� من 
�لتطوير �لنوعي يف �ل�صناعات ملنظومات �صاروخية متعددة 
ويف جم��ال �لط��ر�ن �مل�ص��ر ، وتنام��ت �لقدر�ت �لع�ص��كرية 
بت�ص��ارع �أذه��ل �لع��امل رغ��م �لع��دو�ن و�حل�ص��ار تطوي��ر� 
وت�صنيعا حتى �أ�صبحت �صو�ريخنا �ليوم ي�صل مد�ها لأكرث 

من 1200 كم .
ر�بع��اً: �حلف��اظ على وحدة �لأر���س - يعلم �جلميع حجم 

�ملوؤ�م��رة �لت��ي �أحيك��ت لليم��ن يف موؤمت��ر �حل��و�ر �لوطن��ي 
بغية تق�ص��يم �ليمن �إلى �ص��ته �أقاليم ي�صهل من خالها لأمريكا 
بالتحدي��د �لتحك��م و�لت�ص��رف بالأقالي��م و�ص��هولة متزيقه��ا 
و�حتالها وبف�ص��ل �هلل ��صتطاع �لثو�ر يف 21 �ضبتمرب �إ�ضقاط 
م�ؤ�م��رة متزي��ق �ليم��ن .. خام�ض��اً : �إ�ض��قاط ق���ى �لتكف��ري 
و�لتفخيخ و�لتي كانت خال �ص��نو�ت قبل �لثورة تنفذ �لكثر 
من عمليات �لغتيالت و�لتفجر�ت يف �ملع�صكر�ت و�لأ�صو�ق 
و�مل�ص��اجد و�مل�صت�ص��فيات ب�ص��كل �ص��به يوم��ي يف �لعا�ص��مة 

�صنعاء وبقية حمافظات �جلمهورية .
�صاد�ص��اً: ��ص��تعادة �أ�ص��لحة ثقيلة ومتو�ص��طة و�ص��و�ريخ 
»كاتيو�ص��ا« من �أيدي م�ص��ائخ و�إعادتها حل�ص��ن �لدولة كان 
قد مت �ل�ص��تياء عليها ونهبها من �ملع�صكر�ت يف عهد �لطغيان 

و�صرق ثرو�ت �ل�صعب.
�ص��ابعاً: ج�ص��دت ثورة 21 �صبتمرب �ل�ص��ر�كة �حلقيقية مع 
�جلمي��ع وتوجته��ا باتفاقية �ل�ص��لم و�ل�ص��ر�كة �لت��ي باركتها 
جمي��ع �لأحز�ب و�لقوى �ليمني��ة و�لكثر من �لدول ، غر �أن 
هناك من نكث عهده فيها و�ختار خيانة عهده وخيانة �ص��عبه 
و�أر�ص��ه طمعا يف م�صاحله �حلزبية �ل�صيقة و�ملادية �لدنيئة 
�لام�ص��روعة، و�ختار �أن يكون يف �صف �لعدو�ن �صد �ل�صعب 

وثورة �ل�صعب و��صتقال و�صيادة �ليمن .
ثورتنا م�ص��تمرة حتى حترير كل �ص��رب من �أر�س �ليمن من 
دن�س �لغز�ة �ملحتلني وحتقيق كل �أهد�ف �لثورة ببناء دولة 

قويه ذ�ت �صيادة .

مكتسبات ثورة 21 سبتمبر ..

الحقيقة/ زيد البعوة

الحقيقة/وفاء الكبسي 

الحقيقة / شبيب األغبري.
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معار�ص��ة  خليجي��ة  �ص��حيفة  ك�ص��فت 
�أن”مرتزقة” �أجان��ب يقاتلون حالياً مع �لتحالف 
�ل�صعودي �لإمار�تي يف �حلديدة، تلقو� تدريبات 

ع�صكرية يف مع�صكر�ت د�خل �إ�صر�ئيل.
لي��ن”  �أون  “�خللي��ج  �ص��حيفة  ونقل��ت 
ع��ن م�ص��ادر مقرب��ة م��ن جلن��ة �ل�ص��تخبار�ت 
�ملرتزق��ة  “مئ��ات  �أن  �لأمريك��ي،  بالكونغر���س 
�لغربيني �ملمّولني �إمار�تياً ي�ص��اركون يف �لهجوم 
عل��ى حمافظ��ة �حلدي��دة �ليمنّي��ة، بع��د تلّقيه��م 
تدريب��ات قتالّي��ة مكّثف��ة يف �إ�ص��ر�ئيل”، م�ص��رة 
�إلى �أن �أع��د�د �ملرتزقة �لأجانب جتاوزو� �ملئات 
وهم من جن�ص��يات متنوعة وحالياً “ي�صاركون يف 
�لهجوم على �حلديدة بهدف ��صتعادتها من �أيدي 

�حلوثيني �لذين �أبدو� مقاومة �صر�صة”.
كما ك�صف تقرير ل�صحيفة “�خلليج �أون لين” 
�أن دول��ة �لكيان �لإ�ص��ر�ئيلي تدخلت مبا�ص��رة يف 
�لعمليات �لع�صكرية �لتي يقودها �لتحالف بقيادة 
�حلدي��دة  حمافظ��ة  يف  و�لإم��ار�ت  �ل�ص��عودية 
بال�ص��احل �لغرب��ي لليم��ن، ع��رب تدري��ب مئ��ات 

�ملرتزق��ة �لأجانب د�خل �ص��حر�ء �لنق��ب للقتال 
و�إد�رة �ملعارك يف �ل�صاحل �لغربي لليمن.

و�أفادت م�صادر مقربة من جلنة �ل�صتخبار�ت 
بالكوجنر���س �لأمريكي لل�ص��حيفة �خلليجية �إن 
�إ�ص��ر�ئيل �خت��ارت منطقة �ص��حر�ء �لنقب د�خل 
�إ�ص��ر�ئيل وه��ي و�ح��دة م��ن مناط��ق فل�ص��طني 
�ملحتلة منذ �لعام 1948م كمنطقة لتدريب مئات 
�ملرتزق��ة �لأجان��ب �لذي��ن يق��ودون �لآن معارك 
�حلدي��دة م��ع �لتحال��ف �ل�ص��عودي �لإمار�ت��ي، 
م�ص��رة �إن �ختي��ار منطق��ة �ص��حر�ء �لنقب كان 
مدرو�صاً وجاء نظرً� لت�صابه هذه �ملنطقة مبناخها 
وبيئته��ا �ل�ص��حر�وية م��ع �لطبيع��ة �جلغر�فية 
�ل�ص��احلي  �ليم��ن  و�ص��ريط  ملحافظ��ة �حلدي��دة 

�لغربي.
ك�صفت �صحيفة “�خلليج �أون لين” �خلليجية 
�ملعار�ص��ة، ع��ن م�ص��روع �إ�ص��ر�ئيلي متكام��ل يف 
�حلدي��دة تق��وده �لإمار�ت تهدف م��ن خاله �إلى 
��ص��تكمال �ص��يطرة �أبوظبي على �حلديدة لفر�س 
�لو�صاية على �لبحر �لأحمر.. و�أ�صافت �مل�صادر 

�أن حممد دحان م�صت�صار ويل عهد �أبوظبي حممد 
ب��ن ز�يد �أ�ص��رف على جم��ع مرتزق��ة �أجانب من 
كولومبيا و�لنيبال و�أن �إ�ص��ر�ئيل قامت بتدريبهم 
مبا�صرة للقتال يف �ل�صاحل �لغربي لليمن، م�صيفة 
�إن �إ�ص��ر�ئيل �خت��ارت منطق��ة �ص��حر�ء �لنق��ب 
بفل�ص��طني �ملحتل��ة لإن�ص��اء مع�ص��كر�ت تدري��ب 
للمرتزقة �لأجانب، نظرً� لأن �لطبيعة �جلغر�فية 
ل�ص��حر�ء �لنق��ب م�ص��ابهة للطبيع��ة �جلغر�فية 
لل�ص��احل �لغرب��ي لليم��ن.. كم��ا ك�ص��فت م�ص��ادر 
�أون لين” بالكوجنر���س �لأمريكي �أن  “�خللي��ج 
حمم��د دح��الن و�ض��باط يف �جلي�س �الإ�ض��ر�ئيلي 
�أ�ص��رفو� مبا�ص��رة على تدريب �ملرتزقة �لأجانب 
د�خ��ل �إ�ص��ر�ئيل قب��ل نقله��م لقي��ادة �ملع��ارك يف 
حمافظ��ة �حلدي��دة �ل�ص��احلية لليم��ن.. ونقل��ت 
�ل�ص��حيفة على ل�صان حمللني �أن “هناك م�صروعاً 
�إ�ص��ر�ئيلياً متكامًا يف �حُلدي��دة تقوده �لإمار�ت، 
ته��دف من خاله �إلى ��ص��تكمال �ص��يطرة �أبوظبي 
عل��ى �حلدي��دة لفر���س و�ص��ايتها عل��ى �لبح��ر 
�لأحمر، وهو ما يف�ّص��ر �أن �ل�ص��عودية ت�ص��تخدم 

�أ�صلحة �إ�صر�ئيلية”.
�ل�ص��حيفة ك�ص��فت ع��ن  �إن م�ص��ادر  م�ص��يفة 
��صتخد�م �لقو�ت �ل�صعودية “لأ�صلحة �إ�صر�ئيلية 
�ل�ص��نع يف حملته��ا �لع�ص��كرّية عل��ى �ليمن، على 
غ��ر�ر �لهجوم على مدينة �حلديدة �لتي ي�ص��يطر 
عليها �حلوثيون”، و�أن “�إ�ص��ر�ئيل زّودت �صاح 
�جلو �ل�ص��عودي بقنابل و�صو�ريخ حمّرمة دولّياً 
��صتخدمها يف ق�ص��فه �ملحافظات �ليمنية �لو�قعة 
حتت �ص��يطرة جماعة �حلوثي؛ به��دف جتربتها 
و�لوقوف على قدرته��ا �لتدمرية ومدى تاأثرها 
على �لب�ص��ر”، و�أن “�لقو�ت �جلوية �ل�ص��عودية 
ت�ص��ّلمت ه��ذه �لأ�ص��لحة �لإ�ص��ر�ئيلية باعتبارها 
�أ�صلحة �أمريكية، خوفاً من ك�صف �خلرب وت�صريبه 

�إلى و�صائل �لإعام”

ك�ص��فت �صحيفة »وول �ص��رتيت جورنال« عن معار�صة 
لن�ص��ائح  بومبي��و  ماي��ك  �لأمركي��ة  �خلارجي��ة  وزي��ر 
م�صت�ص��اريه وخرب�ء خم�ص��رمني يف �ص��وؤون �ملنطقة حول 
عل��ى  �إطاعه��ا  لل�ص��عودية، عق��ب  �لأمركي��ة  �لأ�ص��لحة 
»مذك��رة �ص��رية« ل��وز�رة �خلارجي��ة يوؤي��د فيه��ا بومبيو 
��ص��تمر�ر �ص��فقات �لدع��م �لع�ص��كري للريا���س �لتي تقدر 
بنح��و ملي��اري دولر.. ولفتت �ل�ص��حيفة �إل��ى �أّن بومبيو 
ف�ّص��ل فري��ق م�صت�ص��اريه �خلا���س ب�ص��وؤون �لكونغر���س 
�ل��ذي �أبلغه ب��اأن »�إرجاء �لدعم �لع�ص��كري )لل�ص��عودية( 
�ص��يقو�س �لتفاقية لتزويد �ل�ص��عودية و�لإم��ار�ت بنحو 
120،000 قذيفة و�صاروخ موجه..«، على نقي�س ن�صائح 
فريق �خلارجية من خرب�ء ع�ص��كريني ومتابعني ل�ص��وؤون 
�ملنطق��ة؛ و�لذي��ن نا�ص��دوه بعدم �مل�ص��ادقة عل��ى �لتز�م 
�ل�ص��عودية بتقلي�س غار�تها �ص��د �ملدنيني يف �ليمن« وفق 

ما ن�س عليه �ضرط �لك�نغر�س �ضابقاً.
جورن��ال«  �ص��رتيت  »وول  ذك��رت  �ل�ص��ياق،  ه��ذ�  ويف 
�أن ممثل��ي »وكال��ة �لتنمي��ة �لدولي��ة« حّث��و� بومبيو على 

»وقف �مل�صاعد�ت �لع�صكرية« لل�صعودية و�لإمار�ت نظرً� 
لقلقه��م �لعميق من عدم �لتز�م حتالف �لعدو�ن على �ليمن 
�لذي تقوده �ل�ص��عودية ب�«مر�عاة �ملدنيني«.. �ل�ص��حيفة 
�لأمركية نقلت عن �ل�صيناتورة جني �صاهني رّد فعلها على 
»م�صادقة بومبيو« على �ص��فقة �ل�صاح �خلا�صة بتحالف 
�لع��دو�ن �ل�ص��عودي بالق��ول: » )...( و��ص��ح مب��ا ل يدع 
جم��اًل لل�ص��ك �أن تلك �مل�ص��ادقة كانت كاذبة عن��د �إعانها، 
وما �لك�ص��ف عن �ملذكرة �لد�خلية )لوز�رة �خلارجية( �إل 

تاأكيد �إ�صايف على �نتهاك �لإد�رة �ل�صارخ للقانون«. 

صحيفة »وول ستريت جورنال عن وزير اخلارجية األمريكية  

بومبيو: صفقة السالح أهم من اليمن

التـي  اجلرائـم  حجـم  الفرنس��ية:ما  لومون��د  صحيف��ة 

ترتكبها السعودية ضد أبرياء اليمن؟

صحيفة “الخليج أون الين”: تكشف: مرتزقة أجانب تدربوا في إسرائيل يحاربون 

باحلديدة ولديها مشروع إسرائيلي كامل تقوده اإلمارات

متابعات صحفية

متابعات صحفية

ن�ص��رت �ص��حيفة “�ملوندو” �لإ�ص��بانية تقري��ر� حتّدثت 
فيه ع��ن �جلر�ئم �لتي ترتكبها �ململكة �لعربية �ل�ص��عودية 

يف حق �لأطفال �لأبرياء يف �ليمن.
وبطريق��ة �أو باأخرى، �إن �لبلد�ن �لتي ت�ص��ّدر �لأ�ص��لحة 
�إل��ى �ململكة �لعربية �ل�ص��عودية متورطة يف هذه �جلر�ئم، 
وه��و ما دفع �حلكومة �لإ�ص��بانية لل��رتدد ومن ثم �ملو�فقة 

لحقا على ت�صدير حو�يل 400 قنبلة �إلى �ل�صعودية.
وعر�ص��ت �ل�ص��حيفة، يف تقريرها �ص��هاد�ت �أولياء �أربع 
�صحايا من بني �صحايا جمزرة �صحيان �لذين قتلو� عندما 
كان��و� يف طريقه��م �إل��ى �ملدر�ص��ة، �أثن��اء عمليات �لق�ص��ف 

�ل�صعودي على �ليمن.
و�أف��اد )عبد �خلال��ق �لأغاري(، وهو �أخ �أحد �ل�ص��حايا 
�لذين �صقطو� على �إثر �لهجوم �لذي وقع يف �لتا�صع من �آب/ 
�أغ�صط�س �ملا�ص��ي، باأّنه عندما و�صل �إلى مكان �حلادثة مل 
يجد �إل بقايا متناثرة من �أج�صاد �أطفال �صغار يف �ل�صارع..
وق��د كانت قطع م��ن جماجمه��م و�أيديه��م و�أرجلهم وحتى 
�ص��عرهم متناث��رة على بع��د مائتي م��رت تقريبا م��ن موقع 
�لق�صف.. و�أ�صاف عبد �خلالق: “لقد كان �أقارب �ل�صحايا 
يف حال��ة �رتباك حيث كان��و� جاثمني وهم يتاأملون �أ�ص��اء 

�لأطفال �ملتناثرة بني �لأنقا�س بحثا عن �أبنائهم.
لقد ��صتغرقنا يومني لتحديد جثة ح�صني وذلك بالعتماد 
على بع�س �ل�ص��ور ملعرفة ما كان يلب�ص��ه. وقد متكنا فقط 

من دفن ر�أ�صه ويديه وكتفيه وجزء من جذعه”.
و�أ�ص��ارت �ل�ص��حيفة �إل��ى �أن ه��ذه �ملج��زرة، كان��ت من 
تنفي��ذ �لتحالف �لعربي بقيادة �ململكة �لعربية �ل�ص��عودية 
با�ص��تخد�م قنبلة �أمريكية �ل�ص��نع.. وقد دفع هذ� �حلادث 
�حلكوم��ة �لإ�ص��بانية �إل��ى جتميد بي��ع ح��و�يل 400 قنبلة 
دقيق��ة �إل��ى �جلي���س �ل�ص��عودي بع��د �لط��اع عل��ى هذه 
�جلرمية �ل�ص��نعاء �لتي �رتكبت يف حق �أطفال �أبرياء كانو� 
يف طريقهم �إلى رحلة عرب �حلافلة، لكنها ما لبثت �أن عادت 
لبيعها.. وبّينت �ل�ص��حيفة �أن �صائق �حلافلة كان على بعد 
�أمت��ار عندما ��ص��تهدف �لق�ص��ف �حلافلة �لت��ي كانت تنقل 

�لتاميذ.
وقد �أوقف �ل�ص��ائق حمّرك عربته لكي ي�ص��رتي �ملياه من 
ك�ص��ك قريب. وقبل �أن ت�صقط �لقنبلة، كان �لأطفال يلعبون 

د�خل �حلافلة ويتجولون �ص��احكني ب��ني �ملقاعد منتظرين 
مو��صلة طريقهم نحو وجهتهم.

ونقل��ت �ل�ص��حيفة ع��ن )زي��د طي��ب(، وه��و �أب لث��اث 
�ص��حايا ترت�وح �أعمارهم بني �لتا�ص��عة و�لثالثة ع�صر، �أن 
�آخر لقاء جمع��ه باأبنائه كان قبل خم�س دقائق من �لتفجر 
�لذي ��صتهدف �حلافلة �لتي تنقلهم، عندما ��صطحبهم �إلى 
�حلافلة ووّدعهم قبل �نطاقها. وبعد حلظات، �صمع �صوت 
�لنفجار �ملدوي لكّنه مل يتخّيل �أبد� �أنه ��ص��تهدف �حلافلة 

�لتي تنقل �لتاميذ.
و�أ�صاف زيد �أنه رك�س لإنقاذ �صحايا �حلافلة وكان �أول 
من ملح جثته �بنه �أحمد �لبالغ من �لعمر 11 �ص��نة. وفجاأة 
�أُ�ص��يب بحالة من �ل�ص��دمة لأن��ه مل يقبل فك��رة �أن �أبناءه 
�لثاثة �لذين ��ص��طحبهم منذ دقائق �إلى �حلافلة قد توفو� 
وقد حتولو� �لآن �إلى جمرد �أ�صاء ممزقة. وتعّرف يف وقت 
لح��ق على �بنه يو�ص��ف بينما مل يتمكن م��ن �لتعرف على 

جثة �بنه �لآخر �إّل يف �مل�صت�صفى.
وذك��رت �ل�ص��حيفة �أن �لفو�ص��ى �لت��ي تل��ت �لهجوم ل 
ز�لت متو��ص��لة �إلى ح��ّد �لآن. وبعد �أن مت ت�ص��ييع جنائز 
�ل�ص��حايا بثاثة �أيام من وقوع هذ� �حلادث �ملاأ�ص��اوي، ل 

ز�ل �جلدل قائما حول �لعدد �حلقيقي لل�صحايا.
ويف �لوقت �لذي �أُعلن فيه عن �أ�ص��ماء �ل�ص��حايا، مل يتم 
ذك��ر ث��اث �ص��حايا �آخرين م��ن بني ه��وؤلء �لأطف��ال. ويف 
حمادثة عرب �لهاتف، قال �أب �ل�صحايا �لثاث �إن هذ� �لأمر 
ل ُيط��اق فحياة �لآب��اء �لذين فقدو� �أبناءهم �نقلبت ر�أ�ص��ا 
عل��ى عقب.. وجت��در �لإ�ص��ارة �إل��ى �أن غالبية �ل�ص��كان يف 
مدينة �ص��حيان، �لتي جّد فيها �حلادث يف �لتا�صع من �آب/ 
�أغ�ص��ط�س �ملا�ص��ي، ماز�ل��و� متعط�ص��ني لتحقي��ق �لعد�لة 

ومتاأثرين بجر�ح هذ� �حلادث.
وقد عرب �أب �أحد �ل�صحايا �لآخرين، وُيدعى يحيى يايف، 
عن ��ص��تيائه من �لتجاهل �لدويل لقتل �لأبرياء. و�أ�صار يايف 
�إلى �أن عائات �ل�ص��حايا مل يتلقو� تعازي من �أحد، �ص��و�ء 
من �لتحالف �لعربي �أو �ملجتمع �لدويل. و�لأ�ص��و�أ من ذلك، 

كان �ل�صحايا جمرد �أطفال ومل يكونو� م�صلحني بتاتا.
ويف غ�ص��ون ثاث �ص��نو�ت، تويف ح��و�يل 17.062 مدنيا 
و�أُ�ص��يب 10.170 �آخرون جّر�ء �أعمال �لعنف �لتي دّمرت 

�لبنى �لتحتية يف �ليمن.
كما �عتربت منظمة �لأمم �ملتحدة، �أن ما يحدث يف �ليمن، 

�أفقر بلد يف �خلليج �لعربي، ميثل �أكرب �أزمة �إن�صانية.
ويف �خلتام، �أوردت �ل�صحيفة ت�صريحا �أدلى به �لنا�صط 
�حلقوقي )فاتك �لرديني(، ندد فيه بالهجوم �لذي جّد �ص��د 
حافلة �لأطفال �ل�صغار، و�عتربه من جر�ئم �حلرب، ومن 
ب��ني �لعديد م��ن �جلر�ئم �لتي �رتكبه��ا �لتحالف �لعربي يف 
�ليمن �ص��د �ملد�ر�س و�مل�صت�ص��فيات و�لأ�ص��و�ق منذ �ص��نة 
2015.. و�أ�ص��ار �لنا�صط �حلقوقي �إلى �أنه من دون ت�صليط 
�ضغ�ط من قبل �ملجتمع �لدويل �ضي���ضل �لتحالف �لعربي 

قتل �لأبرياء يف �ليمن.

�أوب�ص��رفاتور«  »لونوف��ال  جمل��ة  ك�ص��فت 
�لفرن�ص��ية، يف تقري��ر له��ا حت��ت عن��و�ن »�أور�ق 
دب��ي« عن حتول دولة �لإم��ار�ت �إلى مركز عاملي 
�لأمو�ل..و�ص��رحت  �ل�ص��ريبي وغ�ص��ل  للته��رب 
�ملجل��ة �لفرن�ص��ية بالوثائق �لكيفي��ة �لتي يتم بها 
تبيي���س �لأم��و�ل يف �لإم��ار�ت ولحق��ا حتوي��ل 
�لأرباح -وهي بع�صر�ت �ملايني منذ �لدولر�ت- 
�لقان��ون  ع��ن  �لعم��اء يف عملي��ة خارج��ة  �إل��ى 
عاما..وبح�ص��ب  ع�ص��رين  نح��و  من��ذ  م�ص��تمرة 
�ملجلة �لفرن�ص��ية، فاإن جمموعة »هيان« �لدولية 
�ملتخ�ص�ص��ة يف هند�ص��ة �لتعتي��م و�لرت�ص��يخ له 
تاأتي يف �صد�رة �لكيانات �لتي تقود هذه �لأن�صطة 
�ملالي��ة �خلارج��ة ع��ن �لقان��ون، وفق��ا لرتجم��ة 

»�لقد�س �لعربي«.
ويوجد مقر هذه �ملجموعة، �لتي ل تتوفر على 
�أي موق��ع �إلكرتوين على �ل�ص��بكة �لعنكبوتية، يف 
�إم��ارة ر�أ�س �خليمة بالإمار�ت، وتقود �أن�ص��طتها 
�خلبرة �ملالية �لربيطانية »غر�لدين ويتكاير«.
هي��ان  جمموع��ة  �أن  �ل�ص��حيفة  و�أوردت 
»�لغام�ص��ة« تدير ثروة »نحو مئتي عميل، منهم 

�أباط��رة �مل��ال ورج��ال �أعم��ال وم��در�ء مقاولت 
ك��ربى وريا�ص��يون، ورج��ال من �لنخب��ة �لرثية 
�لرو�ص��ية �لقريب��ة م��ن �ل�ص��لطة، بالإ�ص��افة �إلى 

�أر�صتقر�طيني وروؤ�صاء مقاولت فرن�صية«.
وبع��د توظيف تلك �لأم��و�ل يف منظومة معقدة 
ي�ص��عب تتبعه��ا وتتحاي��ل عل��ى �لقان��ون تق��وم 
»هيان« بتحويل �لأرباح �لتي ت�صل �إلى ع�صر�ت 
�ملايني من �لدولر�ت �إلى عمائها..ومن �لأ�صماء 
�لتي �أوردها �لتقري��ر �ملرتبطة باملجموعة �لأمر 
�لبلجيك��ي »ه��ري كروي« رغ��م �أن ��ص��مه لي�س 

م�صجا يف �لهيكل �لإد�ري لها.
و�هتم��ت �ل�ص��حافة �لبلجيكي��ة خ��ال �لفرتة 
�ملا�صية بتغطية �أخبار �لأمر �لذي ورد ��صمه يف 
ف�صيحة تهرب �ص��ريبي ببلجيكا يف بد�ية �لألفية 
قب��ل �أن تت��م تربئته ع��ام 2015..وذك��ر �لتقرير 
�أي�ص��ا ��ص��م �مل�ص��وؤول �ل�ص��ابق يف �ص��ركة �أريف��ا 
�لفرن�ص��ية »�صبا�ص��تيان دي مونتي�ص��و« �مللق��ب 
ب�«�لبارون �لأ�صود« و�لذي ر�كم ثروة »خيالية« 
�أن�ص��طته �مل�ص��بوهة..وتتابع �ل�ص��لطات  ب�ص��بب 
�لفرن�ص��ية �لرج��ل حالي��ا بته��م »ف�ص��اد  �ملالي��ة 

م��ايل عام باخل��ارج« و«ف�ص��اد خا���س« و«خيانة 
�لأمانة« �صمن �لتحقيقات �ملرتبطة ب�صر�ء �صركة 
�أريفا �لفرن�صية �صركة تعدين �أفريقية عام 2007.
كما �أوردت �ملجلة �أي�صا ��صم �لاعب �لفرن�صي 
�ل�ص��ابق »نيكول �أنيلكا« ورجل �لأعمال �لرو�صي 
»�ألي�ص��كي كرووتاييف«..وح��ول �آلي��ة �لتبي�س، 
ك�ص��فت �لوثائق، وجود �ص��بكة �ص��خمة لتبيي�س 
�لأمو�ل يف �لإمار�ت ي�ص��تعمل �أ�ص��حابها �أ�ص��ماء 
م�ص��تعارة للتو��ص��ل فيم��ا بينه��م ع��رب �لربي��د 
�لإلك��رتوين لت�ص��كل »مافيا مالية عاملية« ت�ص��تغل 

خارج �لقانون، ح�صب �ملجلة.
ويت�ص��ق م�ص��مون »�أرو�ق دب��ي« م��ع �إق��ر�ر 
وزر�ء مالي��ة �لحت��اد �لأوروب��ي نهاي��ة �لع��ام 
�ل�ص��ريبية  للم��اذ�ت  �ص��ود�ء  قائم��ة  �ملا�ص��ي 
يف �لع��امل ت�ص��م 17 دول��ة، م��ن بينه��ا �لإمار�ت 
و�لبحري��ن.. ويف يوني��و/ حزير�ن �ملا�ص��ي ذكر 
تقري��ر ملرك��ز �لدر��ص��ات �لدفاعي��ة �ملتقدم��ة يف 
و��صنطن �أن دولة �لإمار�ت- خا�صة �إمارة دبي- 
�أ�صبحت ماذ� �آمنا لغ�صل �أمو�ل عدد من منتهكي 

�حلروب وممويل �لإرهاب ومهربي �ملخدر�ت

بمجلة “لونوفال أوبسيرفاتور ”الفرنسية: تفضح عيال زايد بالوثائق وتكشف: هذا ما يحدث في دبي

وكالة بلومبيرغ األمريكية: السعوديون 

سيدفعون مثن فشل بن سلمان
ك�صف تقرير ن�صرته وكالة بلومبرغ �لأمريكية �أن �لتجارة يف �ل�صعودية 
ت�ص��هد تباطوؤ يف �لنمو ، و�رتفاع معدل �لبطالة جر�ء �صيا�ص��ات ويل �لعهد 

حممد بن �صلمان من بينها �صعودة �لوظائف و�ل�صر�ئب �لكبرة.
وقالت �ل�ص��حيفة �أن �ل�ص��ركات �ل�ص��عودية تبذل جهودً� كبرة من �أجل 

توظيف �ص��عوديني يف �لوظائف �لتي �أعلنت �لريا�س �أنها �صتكون مقت�صرة 
على �ل�ص��عوديني.. وت�ص��هد حركة �لأعمال �لتجارية يف �ل�صعودية تباطوؤً� 
يف �لنمو، ب�ص��بب قر�ر�ت �ل�صلطات ب�ص��عودة �لوظائف، و�أي�صاً �ل�صر�ئب 
�لكبرة �لتي ُفر�ص��ت عل��ى �لو�فدين، مما دفع ب��الآلف منهم �إلى مغادرة 
�ل�ص��عودية.. وبح�ص��ب “بلومبرغ” تبلغ ن�ص��بة �لبطالة بني �ل�صعوديني 
نح��و 12،9 %، وه��ي �لأعلى منذ عقد من �لزمان، فهناك ربع مليون �ص��اب 
قادر على �لعمل يدخلون �صوق �لعمل �صنوياً، ومل تعد �لوظائف �حلكومية 
كافية.. وتقول �ل�صحيفة �إن ذلك يعني �أن �صكان �لباد �ل�صباب �ل�صعوديني 
�ص��يدفعون ثمن ف�ص��ل خطط �حلاكم �لفعلي، ويل �لعهد حممد بن �ص��لمان، 

خا�صة �أن عددً� كبرً� منهم تقدم به �لعمر دون �حل�صول على وظيفة
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مبناسبة الذكرى السنوية الرابعة لثورة احلرية
 واالستقالل ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر املجيدة يسر 

هيئـــة تــحــريـــر صحيفــة الحـقيــقــة
 أن ترفع أمسى آيات التهاني والتبريكات لقائد الثورة السيد/

ــك بـــدر الـــديـــن الــحــوثــي ــل ــم ــد ال ــب ع  

 ولقائد القوات املسلحة فخامة الرئيس /

ـــــدي مــــحــــمــــد الــــمــــشــــاط  ـــــه م
وألبطال اجليش واللجان الشعبية والشعب اليمني األبي.

وإلى مزيد من الكفاح والنضال في سبيل إقامة دولة  مينية عادلة وحرة ومستقلة .



مقتلة للغزاة في جزيرة السوابع بعملية مشتركة بني سالح اجلو املسير والقوة البحرية أينما تكونوا يدرككم سالح اجلو املسّير 

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

ِمِننَي } اآل عمران 139 وؤْ اإِن ُكنُتم ُمّ 8

بشائر النصر  21ـ25 ذو القعدة 1439هـ 3-8-8-2018م

■ أبطالنا يواصلون تطهير البيضاء، ويسيطرون على جبل استراتيجي في اجلوف ويطهرون جبل النار في حرض وبدر البالستي يدك مطار جيزان اإلقليمي.
يف اأي��ام كربالئية ي�صتعيد التاريخ �صورته ويعيد الزم��ن دورته لتالقي اأولئك امليامني الذين وقفوا يف وجه 
الطغيان اليزيدي يقدمون اأرواحهم بني يدي �ص��يد ال�ص��هداء ابي عبد اهلل احل�صني وهم �صعداء اأنهم يقاتلون 
مع ابن ر�ص��ول اهلل وي�صت�ص��هدون بني يديه تلك ال�ص��ورة امللحمية اخلارقة التي بقيت درو�صًا حتكى ومواقف 
تتلى تتجدد يف �ص��واحل اليمن وثغوره على اأيدي اأحفاد الأن�ص��ار ورجال العز والن�ص��ر، حيث تقرتب ال�صنة 
الرابعة وهم ثابتون ثبات جبال اليمن و�ص��امدون �ص��مود القالع واحل�ص��ون اليمانية ل تهزهم ال�صدائد ول 
تركعهم املحن بل اأعادوا معاين الإباء ودرو�س الكرامة والفداء التي كانت على و�صك اأن تذوب بفعل التدجني 
والرتهي��ب والطغي��ان الأمريكي ال�ص��هيوين واأذنابه، هاهنا يف �ص��واحل اليمن ويف �ص��هوله وعل��ى مرتفاعته 
ا الذل��ة" و"اأب�صر بعزك �صي��دي" ويخو�صون  ترتف��ع نداءات الإب��اء وترتدد �صرخ��ات الأوفياء ب� "هيه��ات مَنّ
غم��رات املوت وي�صابقون اإلى مقدم��ة ال�صفوف، دفاعًا عن الأر�س والعر�س والكرام��ة وانت�صاراً لالأبرياء من 

الأطف��ال والن�صاء الذين يقتله��م الطغيان والإجرام ال�صعودي الأمريكي ال�صهي��وين الأعرابي، ففي ال�صاحل 
الغرب��ي �صقط��ت رهانات الغزاة وانك�ص��ف �صعفهم وتبدت هزميته��م النكراء وا�صتطاع اأبطالن��ا التنكيل بهم 
واخرتاق مواقعهم وجتمعات وتوجيه ال�صربات اجلوية والبال�صتية لهم ومالحقتهم ومتزيقهم �صر ممزق كما 
انه��ارت جيو�س داع���س والقاعدة يف البي�صاء وهي قاب قو�صني اأو اأنى من التطه��ر الكامل على اأيدي اأبطالنا 
املوؤمنني كما ول زال اأبطالنا يوجهون �صرباتهم النوعية والقا�صية ملرتزقة وجنود اآل �صعود يف جبهات ما وراء 
احل��دود بالتزامن مع ال�صرب البال�صت��ي امل�صتمر الذي يطال اأهدافًا ع�صكري��ة واقت�صادية حيوية يف جيزان 
وع�صر وجنران كما قدم��ت وحدة القنا�صة اإجنازها الأ�صبوعي املرعب وفيما وجه اأبطالنا �صربة ا�صتباقية 
للمرتزق��ة يف نه��م وماأرب ويف اجلوف طه��ر اأبطالنا عدداً من املواقع واإلى ح�صيلة اإجن��ازات اأبطالنا وما تي�صر 

وهو قطر من بحر خالل الثالثة الأيام املا�صية نقدمها كالعادة يف على �صفحات احلقيقة.

�أك��د م�ص��در ع�ص��كري �أن جماه��دي �جلي���س 
و�للجان �ل�صعبية �ص��نو� عملية �قتحام نوعية 
عل��ى �أح��د مو�ق��ع �لغ��ز�ة و�ملرتزق��ة غ��رب 
قتل��ى  و�ض��ق�ط  �لغرب��ي  بال�ض��احل  �لتحيت��ا 

وجرحى يف �صفوفهم.
و�أ�ص��اف �مل�ص��در �أن �أبطال �جلي���س و�للجان 
�ل�ص��عبية نف��ذو� عملي��ة نوعي��ة ي��وم �ل�ص��بت 
�ملا�ص��ي على �أح��د مو�ق��ع �لع��دو يف �جلبلية 

و�ضق�ط قتلى وجرحى من �ملنافقني.
لق��ي ع��دد م��ن �لغ��ز�ة و�ملرتزق��ة م�ص��ارعهم 
وج��رح �أخ��رون، �لي��وم �ل�ص��بت، �إث��ر عملي��ة 

هجومية للجي�س و�للجان يف �ملجيل�س بال�صاحل 
�لغرب��ي. و�أك��د م�ص��در ع�ص��كري �أن جماهدي 
�جلي���س و�للجان �ل�ص��عبية نفذو� هجوما على 
مو�قع وجتمعات �لغز�ة و�ملرتزقة يف �لثو�بية 

باجتاه �ملجيل�س وكبدوهم خ�صائر فادحة.
و�أكد �مل�ضدر �ضق�ط قتلى وجرحى يف �ضف�ف 
�لغ��ز�ة و�ملرتزق��ة و�إعط��اب طق��م ع�ص��كري 
جماه��دو  �لهجومية..ودم��ر  �لعملي��ة  خ��ال 
�جلي���س و�للج��ان يف وقت �ص��ابق، مدرعة و2 
�أطقم ع�ص��كرية بعبو�ت نا�ص��فة يف خط �لفازة 

و�لتحيتا ما �أدى �لى م�صرع من كان عليهما.

الساحل الغربي

سالح اجلو املسير يالحق قوى الغزو في جزيرة 
السوابع بعملية مشتركة مع القوات البحرية

��صتهدف �ص��اح �جلو �مل�صر يوم �جلمعة �ملا�صي، يف عملية 
م�ص��رتكة مع �لقوة �لبحرية ب�صل�ص��لة غار�ت مع�صكر للغز�ة 

يف �ل�صاحل �لغربي.
وذكر م�ص��در ع�ص��كري �ن �لطر�ن �مل�ص��ر نفذ هجوماً جوياً 
بطائرة "قا�ص��ف1" بالتع��اون مع �لقوة �لبحرية ��ص��تهدف 
مع�ص��كر م�ص��تحدث للغ��ز�ة يف جزي��رة �ل�ص��و�بع �ليمني��ة 
بال�صاحل �لغربي.. و�أكد �مل�صدر �أن �لهجوم �جلوي للطر�ن 
�مل�صر حقق �إ�صابات دقيقة ومبا�صرة يف �ملع�صكر �مل�صتهدف.
كما نفذ �صاح �جلو �مل�صرة لدى �جلي�س و�للجان �ل�صعبية، 
يف وق��ت �ص��ابق من نف�س �ليوم ، جتمع��ا للغز�ة و�ملرتزقة يف 

�ل�صاحل �لغربي.
و�أو�ص��ح م�صدر ع�صكري �أن �صاح �جلو �مل�صر نفذ – بحمد 
�هلل - هجوم��اً بطائرة قا�ص��ف 1على جتمع لقي��اد�ت �لغز�ة 

و�ملرتزقة يف �ل�صاحل �لغربي.
و�أك��د �مل�ص��در جناح �ل�ص��ربة �جلوي��ة و�إ�ص��ابتها للهدف 
�ملر�ص��ود، م�ص��ر� �إل��ى �أن عملي��ة �ل�ص��تهد�ف مت��ت بعد 
عملية ر�ص��د دقيقة.. وكان �صاح �جلو �مل�صر لدى �جلي�س 
و�للج��ان ق��د ��ص��تهدف، �لثن��ني �ملا�ص��ي، غرف��ة عمليات 
للغز�ة و�ملرتزقة يف �ل�ص��احل �لغربي بطائرة قا�صف و�حد 

حملية �ل�صنع.

اقتحام مواقع للغزاة واملرتزقة في الســاحل الغربي

وحدة القناصة تكشف عن قنص 150 منافقًا بينهم 15 جنديًا سعوديًا
ك�ص��فت وح��دة �لقنا�ص��ة �لتابع��ة للجي���س 
و�للج��ان �ل�ص��عبية، ع��ن م�ص��رع و�إ�ص��ابة 
�ملنافق��ني وجن��ود �جلي���س  م��ن  �لع�ص��ر�ت 
�ل�ص��عودي بعمليات قن�س طالتهم يف خمتلف 

�جلبهات خال �لأيام �ملا�صية.
و�أفاد م�ص��در يف وحدة �لقنا�ص��ة عن م�صرع 
و�إ�ص��ابة �أك��رث م��ن 150 منافق��اً بينه��م 15 

جن��دي �ص��عودي بعمليات قن���س يف خمتلف 
�جلبهات خال �لأ�صبوع �ملن�صرم.

يذك��ر �أن وحدة �لقنا�ص��ة كثفت م��ن عمليات 
حي��ث  �ملا�ص��ية،  �لف��رتة  خ��ال  �لقن���س 
��صتهدفت �لع�ص��ر�ت من �جلنود �ل�صعوديني 
جبه��ات  يف  �لع��دو�ن  ومنافق��ي  و�ملرتزق��ة 

�حلدود و�لد�خل.

�ل�ص��عبية  و�للح��ان  �جلي���س  جماه��دو  متك��ن 
ي��وم �ل�ص��بت �ملا�ص��ي من تدم��ر �آلي��ة ملنافقي 
�لع��دو�ن يف مديري��ة خ��ب و�ل�ص��عف مبحافظة 
�جلوف..و�أف��اد م�ص��در ع�ص��كري �أن جماه��دي 
�جلي���س و�للج��ان �ل�ص��عبية متكنو� م��ن تدمر 
طق��م للمنافقني يحم��ل عدد� منهم بلغم �أر�ص��ي 
يف جبهة �ص��ربين مبديرية خب و�ل�صعف. و�أكد 
�مل�صدر م�صرع و�إ�صابة عدد من �ملنافقني كانو� 

ي�صتقلون �لآلية �ملدمرة..كما �صن �أبطال �جلي�س 
و�للجان �ل�ص��عبية يوم �جلمعة �ملا�صي، عملية 
هجومية ��ص��تهدفت مو�ق��ع مرتزقة �لعدو�ن يف 

مديرية خب و�ل�صعف باجلوف.
�لنوع��ي  �لهج��وم  �أن  و�أف��اد م�ص��در ع�ص��كري 
للجي�س و�للجان �ل�ص��عبية على مو�قع �ملرتزقة 
يف منطقة �ص��لبة مبديرية خب و�ل�ص��عف �نتهى 
بال�ص��يطرة �لكامل��ة عل��ى جبل قع�ص��ان وتكبيد 

�ملرتزقة خ�ص��ائر فادحة..و�أ�ص��اف �مل�ص��در �أن 
�لعملية �أ�ص��فرت عن م�ص��رع و��صابة عدد كبر 
من �ملرتزقة بعد ف�ص��لهم يف ��صتعادته مب�صاندة 

طر�ن �لأبات�صي.
كم��ا متكنت ح��دة �لهند�ص��ة �لتابع��ة ملجاهدي 
�جلي�س و�للجان من تدمر طقم حممل باملنافقني 
بلغم �أر�ص��ي يف جبه��ة �ملها�ص��مة مبديرية خب 

و�ل�صعف وم�صرع من كان على متنه.

البيضاءالجوف السيطرة على جبل قعشان مبديرية خب والشعف ومصرع العشرات من املرتزقة بتدمير عدد من اآلليات

متك��ن جماه��دو �جلي���س و�للج��ان �ل�ص��عبية، من 
تطهر ع��دة مو�ق��ع كان يتمركز فيه��ا �ملنافقني يف 

جبهة قانية بالبي�صاء.
و�أفاد م�ص��در ع�ص��كري �أن �ملجاهدين نفذو� عملية 
هجومي��ة عل��ى مو�ق��ع �ملنافق��ني يف جبه��ة قاني��ة 
تر�فقت مع ق�ص��ف �ص��اروخي ومدفعي وعمليات 

تطهير عدة مواقع وتدمير دبابة و5 آليات في جبهة قانية بالبيضاء 
ومصرع عـددًا مـن داعـش بعمليـة نوعيـة للجيـش واللجان الشـعبية
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■ أبطالنا يواصلون تطهير البيضاء، ويسيطرون على جبل استراتيجي في اجلوف ويطهرون جبل النار في حرض وبدر البالستي يدك مطار جيزان اإلقليمي.
الأطف��ال والن�صاء الذين يقتله��م الطغيان والإجرام ال�صعودي الأمريكي ال�صهي��وين الأعرابي، ففي ال�صاحل 
الغرب��ي �صقط��ت رهانات الغزاة وانك�ص��ف �صعفهم وتبدت هزميته��م النكراء وا�صتطاع اأبطالن��ا التنكيل بهم 
واخرتاق مواقعهم وجتمعات وتوجيه ال�صربات اجلوية والبال�صتية لهم ومالحقتهم ومتزيقهم �صر ممزق كما 
انه��ارت جيو�س داع���س والقاعدة يف البي�صاء وهي قاب قو�صني اأو اأنى من التطه��ر الكامل على اأيدي اأبطالنا 
املوؤمنني كما ول زال اأبطالنا يوجهون �صرباتهم النوعية والقا�صية ملرتزقة وجنود اآل �صعود يف جبهات ما وراء 
احل��دود بالتزامن مع ال�صرب البال�صت��ي امل�صتمر الذي يطال اأهدافًا ع�صكري��ة واقت�صادية حيوية يف جيزان 
وع�صر وجنران كما قدم��ت وحدة القنا�صة اإجنازها الأ�صبوعي املرعب وفيما وجه اأبطالنا �صربة ا�صتباقية 
للمرتزق��ة يف نه��م وماأرب ويف اجلوف طه��ر اأبطالنا عدداً من املواقع واإلى ح�صيلة اإجن��ازات اأبطالنا وما تي�صر 

وهو قطر من بحر خالل الثالثة الأيام املا�صية نقدمها كالعادة يف على �صفحات احلقيقة.

اقتحام مواقع للغزاة واملرتزقة في الســاحل الغربي

وحدة القناصة تكشف عن قنص 150 منافقًا بينهم 15 جنديًا سعوديًا
جن��دي �ص��عودي بعمليات قن���س يف خمتلف 

�جلبهات خال �لأ�صبوع �ملن�صرم.
يذك��ر �أن وحدة �لقنا�ص��ة كثفت م��ن عمليات 
حي��ث  �ملا�ص��ية،  �لف��رتة  خ��ال  �لقن���س 
��صتهدفت �لع�ص��ر�ت من �جلنود �ل�صعوديني 
جبه��ات  يف  �لع��دو�ن  ومنافق��ي  و�ملرتزق��ة 

�حلدود و�لد�خل.

طهر جماه��دو �جلي���س و�للجان 
�ل�ص��عبية، يوم �ل�ص��بت �ملا�صي، 
ع��دة مو�ق��ع ملرتزق��ة �لع��دو�ن 
�ل�ص��عودي �لأمريكي �صرق جبل 
ودح��رو�  جي��ز�ن  قبال��ة  �لن��ار 

�لعدو �إلى خلف و�دي حر�س.
جماه��دي  �أن  م�ص��در  و�أو�ص��ح 
�جلي�س و�للجان �ل�ص��عبية �صنو� 
– بعون �هلل – عملية نوعية على 

مو�قع �ملنافقني �صرق جبل �لنار 
قبالة جيز�ن مت خالها �ل�صيطرة 
عل��ى مو�ق��ع ودح��ر �لع��دو �إلى 
ولق��ي  حر���س.  و�دي  خل��ف 
�ملناف��ق "علي هز�ع �ل�ص��يادي" 
رئي�س ما ي�ص��مى عملي��ات �للو�ء 
�لل��و�ء  ح��رب  و�أركان   )314(
�لأول بالقو�ت �خلا�ص��ه �لتابعة 
ملرتزقة �لعدو�ن م�صرعه يف ذ�ت 

�جلبهة
كما �أطلق��ت �لقوة �ل�ص��اروخية 
للجي�س و�للجان �ل�ص��عبية م�صاء 
�ل�صبت، �ص��اروخا بالي�صتيا على 
مط��ار جي��ز�ن �لإقليم��ي. و�أف��اد 
م�صدر يف �لقوة �ل�صاروخية عن 
��ص��تهد�ف مطار جيز�ن �لإقليمي 
ب�ص��اروخ بالي�ص��تي م��ن ط��ر�ز 
"ب��در1"، موؤك��د� �أن �ل�ص��اروخ 

�لبالي�صتي �أ�صاب هدفه بدقة.
كم��ا دك �أبط��ال �جلي���س �للج��ان 
للجي���س  جتمع��ات  �ل�ص��عبية 
�ل�ص��عودي يف موق��ع �ل�ص��ودة ما 
�أدى �إل��ى �ندلع حريق يف �ملوقع 
م�ص��در  و�أ�ص��اف  �مل�ص��تهدف. 
ع�ص��كري �أنه مت �إطاق �ص��اروخ 
زل��ز�ل1 عل��ى جتمع��ات للجنود 

�ل�صعوديني خلف جبل �لدود.

تطهير عدد من املواقع في جبل النار وبدر البالستي يدك مطار جيزان اإلقليمي

عملية هجومية باجتاه جبال عليب ومصرع 6 جنود سعوديني برقابة ثويلب

وجهت �لقوة �ل�ص��اروخية �صربة قا�ص��بية لتجمعات مرتزقة 
�جلي�س �ل�صعودي قبالة منفذ حيث �أطلقت �لقوة �ل�صاروخية 
�ص��اروخ زلز�ل1 حملي �ل�ص��نع هلة جتمعات �ملرتزقة قبالة 

منفذ علب ومقتل وجرح �لعديد منهم بينهم قياد�ت
كم��ا دك��ت �ص��اروخية �جلي���س و�للجان ب�ص��لية �ص��و�ريخ 
كاتي��ض��ا جتمعا للجي�س �ل�ضع�دي يف جمازة ع�ضري و�ضق�ط 
قتل��ى وجرحى يف �ض��ف�ف �جلي�س �ل�ض��ع�دي بينهم �ض��باط 
يف �ملوق��ع �مل�ص��تهدف وتدم��ر معدل ر�ص��ا�س عي��ار 50 تابع 

للمرتزقة بذ�ت �جلبهة.

كما وجهت �لقوة �ل�صاروخية يف �صربات متتالية على مو�قع 
وجتمعات �جلي�س �ل�صعودي ومرتزقته يف عدة مو�قع �أخرى 
بع�ص��ر و�أكد م�صدر ع�صكري �أن �صاروخية �جلي�س و�للجان 
�أطلقت �صلية من �صو�ريخ �لكاتيو�صا على جتمعات �ملرتزقة 
يف مع�ص��كر ورقابة �لزج وقعمة �ل�صيخ بقطاع ع�صر وحققت 

�إ�صابات مبا�صرة.
يذكر �أن جماهدي �جلي�س و�للجان �ل�ص��عبية ت�صدو� يف وقت 
�ص��ابق لزحف و��ص��ع نفذه مرتزقة �جلي�س �ل�صعودي باجتاه 

منفذ علب وكبدوهم خ�صائر فادحة.

أيام صاروخية ساخنة بعسير وضربات قاسية وجهتها 
القوة الصاروخية للجيش السعودي ومرتزقته

جزيان

نجران

مأرب ونهم:عسري

بعمليات  املرتزقة  من  العشـرات  مصرع 
نوعيـة بصـرواح وأبطال نهم يفشـلون 

حتركات العدو في عيدة الشرقية
لقي �أكرث من 5 من �ملنافقني م�صرعهم وجرح �آخرين بانفجار عبوة نا�صفة يف خط تبة �ل�صايف 
ب� �صرو�ح.. كما �أكد م�صدر ع�صكري عن م�صرع عدد من مرتزقة �لعدو�ن خال عملية للجي�س 

و�للجان �ل�صعبية بجبهة �مل�صجح يف مديرية �صرو�ح
وبف�صل �هلل متكن �أبطالنا من تدمر �آلية ملرتزقة �لعدو�ن يف بو�بة �لنجد مبديرية �صرو�ح

ويف جبهة نهم متكن جماهدو �جلي�س و�للجان �ل�ص��عبية �إف�ص��ال حت��ركات �ملرتزقة يف منطقة 
عيده �ل�صرقية وتدمر �آلية تابعة لهم  فيما لقي عدد من عنا�صر وحدة �لهند�صة �لتابعة للعدو 

م�صرعهم بانفجار عبوة نا�صفة بهم يف �أطر�ف حريب نهم

لوحدة �لقنا�ص��ة و�صد �لدروع و�أدت �لعملية �إلى 
تطه��ر 5 تب��اب وتدمر دبابة و5 �آليات ع�ص��كرية 
�ملنافق��ني  �ض��ف�ف  يف  وجرح��ى  قتل��ى  و�ض��ق�ط 
و�غتن��ام �أ�ص��لحة متنوعة.. و�أ�ص��اف �مل�ص��در �أن 
�لعدو ح��اول ��ص��تعادة �ملو�قع م�ص��نود� بغار�ت 
م��ن ط��ر�ن �لع��دو�ن لك��ن دون ج��دوى.. وكان 

�جلي�س و�للجان �ل�صعبية قد متكنو� يوم �خلمي�س 
�ملا�ص��ي من تطهر عدد من �ملو�قع يف جبهة قانية 

بالبي�صاء.
كم��ا لق��ي �أربع��ة عل��ى �لأقل م��ن عنا�ص��ر جماعة 
د�ع�س �لتكفرية م�ص��رعهم يوم �ل�صبت، يف عملية 
�ل�ص��عبية يف حمافظ��ة  و�للج��ان  للجي���س  ت�ص��لل 

�لبي�ص��اء و�صط �لباد.. و�أو�ص��ح م�صدر ع�صكري 
�أن جماه��دي �جلي���س و�للج��ان �ل�ص��عبية نف��ذو� 
عملية ت�ص��لل على موقع �لأخاديد �لتابع للعنا�صر 

�لتكفرية "د�ع�س" بجبهة قيفة يف �لبي�صاء.
و�أكد �مل�صدر �أن عملية �لت�صلل �نتهت بقتل �أكرث من 

4 من عنا�صر "د�ع�س" و�غتنام �أ�صلحة خمتلفة.

تطهير عدة مواقع وتدمير دبابة و5 آليات في جبهة قانية بالبيضاء 
ومصرع عـددًا مـن داعـش بعمليـة نوعيـة للجيـش واللجان الشـعبية

متك��ن جماه��دو �جلي���س و�للج��ان �ل�ص��عبية 
– م��ن تدم��ر جر�ف��ة  – بع��ون �هلل  دم��رو� 
ع�ص��كرية تابعة للعدو�ن يف �صحر�ء �لأجا�صر 

قبالة جنر�ن.
كم��ا �ص��ن �أبطالنا عملي��ة   هجومي��ة على �أحد 
مو�ق��ع مرتزق��ة �جلي���س �ل�ص��عودي باجت��اه 
جب��ال عليب قبالة جنر�ن ما �أدى �إلى �ض��ق�ط 

قتلى وجرحى من �ملرتزقة.
�ل�ص��عوديني  �جلن��ود  م��ن  ع��دد  لق��ي  كم��ا 

و�ملرتزقة، م�ص��رعهم وجرح �آخرون يف ك�ص��ر 
زحف و��ص��ع لهم، مب�ص��اندة �لطر�ن �حلربي 
و�لأبات�ص��ي عل��ى ع��دد م��ن �لتب��اب يف منطقة 

�ل�صوح قبالة جنر�ن.
 و�أكد �مل�صدر وقوع قتلى وجرحى يف �صفوف 
�نك�ص��ار  �إث��ر  مرتزقت��ه  �ل�ص��عودي  �جلي���س 

�لزحف دون حتقيق �أي تقدم ميد�ين.
و�أ�صاف �أن 6 جنود �صعوديني لقو� م�صرعهم 
برقاب��ة ثويل��ب يف �ص��جع بنجر�ن �إثر ق�ص��ف 

جتمعهم ب�صاروخ موجه.
كم��ا مت �إعطاب طقم ع�ص��كري يف رقابة ثويلب 
مدفعي��ة  ��ص��تهدف  ك��م   ،50 عي��ار  بقنا�ص��ة 
�جلي���س و�للج��ان �ل�ص��عبية ح�ص��ن �حلم��اد 

بعدد من �لقذ�ئف.
كم��ا ق�ص��فت �ص��اروخية �جلي���س و�للج��ان 
جتمع��ات مرتزق��ة �جلي���س �ل�ص��عودي قبالة 
منف��ذ �خل�ص��ر�ء بنجر�ن ب�ص��اروخ منا�ص��ب 

حقق �إ�صابة دقيقة.



الثاثاء  25/  9 /  2018م الموافق 15 محرم 1439ه�  العدد )282(10

�أك��د رئي���س �للجن��ة �لثوري��ة �لعلي��ا حمم��د 
عل��ي �حلوث��ي �أن ث��ورة �حل��ادي و�لع�ص��رين 
م��ن �ص��بتمرب �ملبارك��ة �أ�ص��قطت نظ��ام �لعمالة 
و�لتبعية و�لف�ص��اد و�لإره��اب، وفتحت �ملجال 
لقيام �صر�كة وطنية عرب ما نتج عنها وهو �تفاق 

�ل�صلم و�ل�صر�كة.
و�صدد رئي�س �للجنة �لثورية �لعليا يف بيان له 
على �أن �لثورة تن�ص��د ��ص��تقال �لقر�ر �لوطني 
و�خلا�س من �لو�ص��اية و�لهيمن��ة �خلارجية، 
وه��و ما �أزع��ج �أع��د�ء �ليم��ن ف�ص��نو� �لعدو�ن 
�لأمريكي �ل�صعودي �لإمار�تي �لإ�صر�ئيلي على 
�ليمن بعد �ص��تة �أ�صهر فقط من �لثورة، ليوؤكدو� 
�أن��ه مل يق��م �إل ل�ص��تهد�فها وملعاقب��ة �ل�ص��عب 
�ليمني �لثائر �ل�صاعي لنتز�ع حريته و��صتقال 

وطنه.
و�أك��د �أن �لعيد �لر�بع ياأتي متو�كباً مع مرور 

ثاثة �أعو�م ون�ص��ف من مو�جهة �لعدو�ن و�أنه 
لن تكتمل �لثورة �إل بتحقيق �لنت�ص��ار و�لأمن 

و�ل�صتقر�ر يف دولة عادلة حرة م�صتقلة.
و�أ�ص��ار رئي�س �للجنة �لثوري��ة �لعليا �إلى �أن 
ثورة 21 �صبتمرب2014 "�أطاحت برموز �لف�صاد 
و�لعمال��ة و�لرته��ان و�لإج��ر�م وق�ص��ت على 
�مل�صالح غر �مل�ص��روعة لقوى �لبغي �لأجنبية 
يف �ليم��ن فتكالبت ملحاولة �لق�ص��اء عليها بكافة 

�لو�صائل".
و�ص��دد عل��ى �أن ��ص��تمر�ر �ل��روح �لثورية يف 
وجه �لعدو�ن ميثل �ل�صبيل �لوحيد للخروج من 
�لو�ص��ع �حلايل وحتقيق �لنت�صار على �لغز�ة 

و�ملعتدين.
و�أ�ص��اف �أن �ل�ص��عب �ليمن��ي ق��دم بثورت��ه 
�لعظيمة در�صا لكل �ل�صعوب �لتي تن�صد �حلرية، 
مفاده �أنه ل خا�س لل�ص��عوب �إل بالتحرك �ص��د 

�لظاملني و�لفا�ص��دين، م�صيفا �أن �ل�صعب �ليمني 
مبو�جهته للغ��ز�ة يقدم �لدر���س �لعملي باأنه ل 
قوة ت�ص��تطيع �أن تك�صر �إر�دة �ل�صعوب �لثائرة 

�لتي تن�صد حريتها و��صتقالها.
وتاب��ع قائا: " لل�ص��عب �ليمن��ي �أن يفاخر يف 
يوم �حلادي و�لع�ص��رين من �ص��بتمرب، بتقدميه 
و�مل�ص��ئول  �جل��اد  بالتح��رك  عملي��اً  �لدر���س 
و�ملتع��اون خل��ف قي��ادة �ص��ادقة يحق��ق د�ئما 
�لنت�ص��ار بف�ص��ل �هلل تعال��ى، وهو م��ا يجعلنا 
على ثقة عالية باأن قائد �لثورة �ل�ص��يد عبد�مللك 
بدر�لدي��ن �حلوث��ي مع �ص��عبه و�أمت��ه وبالثقة 
�لعالي��ة ب��اهلل تعالى �صيم�ص��ي ب�ص��فينة �لوطن 
�إلى بر �لأمان حيث تر�ص��و على �ص��فاف �لدولة 
�لعادل��ة  �حل��رة  �لدميقر�طي��ة  �جلمهوري��ة 
�لكرمي��ة دولة �لقان��ون و�ملوؤ�ص�ص��ات �حلقيقية 
�ملن�ص��ودة �لت��ي تكف��ل ل��كل مو�ط��ن ومو�طنة 

حقوقه ومو�طنته �ملت�صاوية.
و�أكد �أن �لثورة �صتظل حمافظة على ��صتقال 
�لقر�ر ومد�فعة عن �ل�صيادة وموؤمنة بالعاقات 
�لودية و�لندية مع �لدول �ل�ص��قاء و�لأ�صدقاء، 
م��ع �إر�ص��اء مبدئ��ي �ل�ص��فافية و�مل�ص��اركة م��ع 
جمي��ع �أبناء �لوط��ن يف �لرثوة و�لق��ر�ر، لتقدم 
نهجا مغاير� ملا �ألفه �ل�ص��عب من �لت�صلط و�لقهر 

وحماولة �إلغاء �لآخر.
و�ص��دد على �أن هذه �ملبادئ متثل � برت�صيخها 
عملي��ا وقانوني��ا � منه��ًا ل��كل �لأجي��ال، ت��درك 
م��ن خال��ه عظم��ة �لت�ص��حيات �لت��ي تب��ذل يف 
مو�جهة �حلرب �ملفرو�صة و�لعدو�ن �لإرهابي 
يف  وحلفائ��ه  �لإمار�ت��ي  �ل�ص��عودي  �لأمريك��ي 
معركة �ل�صتقال، لُنعّبد باإذن �هلل جميعا �صبيل 
حي��اة �حلري��ة و�لع��زة و�لكر�مة و�ل�ص��تقال 

و�ل�صتقر�ر حا�صر� وم�صتقبا.

< نبارك ألحرار الشــــــعب وأبطال اجليش واللجان الشــــــعبية 
باألعياد الوطنية الـ 21 من ســــــبتمبر والـ 26 من ســــــبتمبر والـ 

14 من أكتوبر
 

 < مــــــن املهم أن نســــــتذكر طبيعة الظرف الذي نشــــــأت فيه 
ثورة الـ 21 من سبتمبر لكي نعرف وتعرف األجيال من بعدنا 

أنها لم تكن عما فائضًا عن احلاجة 

< انبثقت ثورة الـ 21 من ســــــبتمبر مــــــن صميم احلاجة لوقف 
العبث املمتد عبر السنن الطوال وإلعادة االعتبار لثورتي 

الـ 26 من سبتمبر والـ 14 من أكتوبر 

< مــــــا مييز ثــــــورة الـ 21 من ســــــبتمبر أنها جاءت بــــــإرادة ترمي 
الى الوصــــــل بن نضاالت اآلبــــــاء واألجداد ونضــــــاالت األبناء 

واألحفاد

< ثورة الـ 21 من ســــــبتمبر ترنوا الى حشــــــد كل الطاقات نحو 
صون السيادة وحترير القرار اليمني من االرتهان والتبعية

< ثــــــورة الـــــــ 21 من ســــــبتمبر جاءت حملاربة الفســــــاد وإرســــــاء 
دعائم االمن واالستقرار وترسيخ قيم املواطنة املتساوية 

والشراكة والتوافق

< ثــــــورة الـ 21 من ســــــبتمبر جــــــاءت لوضع كل مــــــا توافق عليه 
اليمنيــــــون في مؤمتــــــر احلوار الوطني موضــــــع التنفيذ مبا في 

ذلك  بناء الدولة

< اختطــــــت ثورة الـ 21 من ســــــبتمبر منهجا متســــــامحا وراقيا 
، فلم حتــــــاول أن تنكأ اجلراح ، أو تســــــتدعي أحقاد وضغائن 

املاضي أو تغرق نفسها في تصفية احلسابات 

< ثورة الـ 21 من ســــــبتمبر كانت الثــــــورة الوحيدة من بن كل 
الثــــــورات فــــــي التاريخ التي لم تنشــــــر محاكــــــم التفتيش ولم 

تنصب املشانق أو تدشن حفات اإلعدام

< ثــــــورة الـــــــ 21 مــــــن ســــــبتمبر منحــــــت اجلميع فرصــــــة جديدة 

ضمن صفحة جديدة ليمن جديد يشارك اجلميع في بناءه

< متيزت ثورة الـ 21 من سبتمبر بروحها العملية وباملثابرة 
والعــــــزم والتصميــــــم وحققــــــت بشــــــهورها األولــــــى جناحــــــات 
خصوصــــــًا على الصعيــــــد األمني وتنظيف اليمــــــن من تنظيم 

القاعدة

< تراجعت في ظل هذه الثورة الكثير من السلبيات كالسطو 
املســــــلح وقطــــــع الطرقــــــات وحافظــــــت الثــــــورة اخلالــــــدة علــــــى 
مؤسســــــات الدولــــــة واملمتلكات اخلاصــــــة والعامــــــة في فترة 
مــــــا قبل العــــــدوان وفتحت احلــــــوار بن كل املكونــــــات برعاية 
أمميــــــة حن وقعت وثيقة الســــــلم والشــــــراكة التي دعت إلى 

تصحيح االختاالت 

< فــــــي مــــــا كانت ثورة الشــــــعب حتّث اخلطى نحــــــو خلق البيئة 
للنهــــــوض باليمــــــن كانــــــت الســــــعودية وبإيحــــــاءات أمريكيــــــة 
لوجودهــــــا  تهديــــــدًا  املشــــــروع  هــــــذا  فــــــي  رأت  إســــــرائيلية 
ونفوذها وشــــــّنت احلرب على بلدنا من دون أي مسوغ سوى 

إجهاض ثورة الشعب اليمني

< الســــــعودية وضعــــــت كل إمكانياتهــــــا حتــــــت تصــــــرف هــــــذه 
واحلصــــــار  الوحشــــــية  املمارســــــات  علــــــى  وراهنــــــت  احلــــــرب 

والتدمير واسع النطاق 

< وجدت الثورة نفســــــها ووجد الشعب نفســــــه أمام مرحلة 
جديــــــدة ملئهــــــا الصعــــــاب واالختبــــــار كان صعب جــــــدًا، وكنا 
أمام خيارين إما االستسام أو املواجهة ليبقى لليمن قراره 

وسيادته 

< عــــــّز علــــــى شــــــعب الثــــــورة أن يخضــــــع أو يهــــــون بــــــل اقتحــــــم 
الصعاب عبر الكفاح املسلح

< لقد كانت احلرب بهذه املرحلة بالنســــــبة لرهانات العدو 
أشبه بالنزهة وال تستغرق شهر أو شهرين لكن قيم الثورة 
وحكمة قيادتها وبسالة املقاتلن والشعب قلبت املعادلة 

وأسقطت الرهانات

< على قاعدة يد حتمي ويدتبني، مت إطاق مشاريع عماقة 
في مجال التجربة العســــــكرية ورفع مستوى املقاتل اليمني 
وتطوير اخلطط العســــــكرية وبناء وجتديد مصانع التصنيع 

بعقول وسواعد مينية 

< عمــــــل العــــــدو علــــــى الســــــيطرة على النفــــــط وتدميــــــر اجلزء 
األكبــــــر من البنــــــى التحية املؤثــــــرة على االقتصــــــاد ومصادر 

الدخل

< فــــــي خضــــــم هــــــذه املرحلــــــة جنحــــــت الشــــــدائد فــــــي فحص 
الرجــــــال واألحــــــزاب واملواقــــــف فســــــقطت األقنعــــــة  معــــــادن 

وذابــــــت كل مســــــاحيق التجميــــــل لتظهــــــر كل الوجــــــوه علــــــى 
حقيقتها ، والتحمت ثورة الشعب وشعب الثورة في خندق 
واحــــــد ضد خصــــــوم وأعداء الـــــــ 26 من ســــــبتمبر والـــــــ 14 من 

أكتوبر 

< مت متابعــــــة واجنــــــاز االتفاق مع االمم املتحدة على جســــــر 
طبــــــي للتخفيف من معاناة املرضى ومع انها ال تفي بالغرض 
لكننــــــا تعاونا معها كخطوة أولى كمــــــا أن األجهزة املختصة 
تتابع تنفيذ جملة من االتفاقيات منها تأمن جزء من راتب 

املعلمن واملعلمات

< أيها الشــــــعب اليمني العظيم، نحن نعاني ومعاناتنا كبيرة 
لكن هذه املعاناة مهما بلغت ستنتهي ووراءها فرج كبير

 
< أيها الشــــــعب اليمنــــــي العظيم، نحن نعانــــــي من أجل قضية 
تســــــتحق، من أجــــــل اليمــــــن وأرضهــــــا وعلينــــــا أن نواجه هذه 
املعاناة باملزيد من العمل والصبر والصمود ورفد اجلبهات 

للخاص
 

< نحيــــــي صمود شــــــعبنا الكــــــرمي وندعو ملواصلة التحشــــــيد 
والتجنيد 

< نبــــــارك كل أعمال أهلنا باجلنوب ضد احملتل واملســــــتعمر 
ونشــــــد علــــــى ايــــــدي اجليــــــش واللجان حتــــــى حتريــــــر األرض، 

ونحيي رجال األمن ملواصلة احلفاظ على أمن املواطن

< ندعو كافة األجهزة األمنية إلى حتســــــن أوضاع السجون 
والتســــــريع بإطــــــاق ســــــراح كل من هو مســــــجون بســــــبب آراء 
سياســــــية وندعو اخلائنن للبلد االستفادة من فرصة العفو 
وســــــرعة مغادرة خندق العدو وندعــــــو املجتمع الدولي إلى 

القيام بعمله 

< يدعــــــو األجهزة األمنية ملواصلة تقييم وحتســــــن أوضاع 
الســــــجون والسجناء والتسريع باإلفراج عن كل موقوف على 
ذمــــــة راي سياســــــي مالم يكــــــن متورطا في قضايــــــا جنائية او 

متصلة بأمن الدولة

مناسبات

  أقيم مبيدان التحرير بالعاصمة صنعاء مساء اخلميس حفل إيقاد فعالية مركزية باحلديدة في الذكرى الرابعة لثورة ال21 سبتمبر
شعلة العيد الرابع لثورة الـ 21 من سبتمبر.

ويف �حلفل �لذي بد�أ بال�صام �لوطني و��صتعر��س حر�س 
�ل�ص��رف بح�ص��ور قياد�ت �لدول��ة، مت �ل�ص��تئذ�ن لدخول 
طابور �ل�ص��تعر��س ل�ص��باب وفتيات �لك�صافة و�ملر�صد�ت 
�لذين قدمو� عر�صا �صبابيا م�صحوبا باملو�صيقى �لع�صكرية 
و�لأحلان �لوطنية وهتفو� ب�صعار�ت عربت عن �أهمية هذه 
�ملنا�ص��بة..  ويف �لحتف��ال �ل��ذي ح�ص��ره عدد من روؤ�ص��اء 
و�أمن��اء عموم �لأح��ز�ب و�لتنظيم��ات �ل�صيا�ص��ية ووكاء 
وز�رة �ل�ص��باب و�أمانة �لعا�ص��مة و�لوكاء �مل�ص��اعدين.. 
مت ق��ر�ءة وثيقة �لعه��د �ملقدمة لرئي�س �ملجل�س �ل�صيا�ص��ي 

�لأعلى من قبل �لقائدة �أحام عبد �لكايف جاء فيها :

مقتطفات من كلمة الرئيس املشاط للشعب اليمني مبناسبة الذكرى الرابعة لثورة 21 سبتمبر

رئيس الثورية العليا: ثورة 21 سبتمبر أسقطت نظام العمالة وفتحت املجال لقيام شراكة وطنية

خرج �أبناء �حلديدة ، يوم �جلمعة، يف م�صرة جماهرية 
كربى مبنا�ص��بة �لذكرى �لر�بعة لثورة �ل21 من �ص��بتمرب 

مب�صاركة ر�صمية و�صعبية و��صعة.
�مل�ص��اركون رفعو� �لأعام �لوطنية و�ل�صعار�ت �ملوؤكدة 
على مو��صلة �ل�صر على نهج �لثورة حتى ��صتعادة �لقر�ر 
�ل�صيا�صي، فيما ردد �مل�صاركون �صعار�ت �لثورة على �لظلم 
و�لطغي��ان و�لت�ص��حية بالغ��ايل و�لنفي�س يف �ص��بيل �نتز�ع 

حرية و��صتقال �لبلد.
ويف �مل�ص��رة �ألقيت �لعديد من �لكلم��ات �أكدت يف جمملها 
على مو��ص��لة �خلط �لثوري حتى عودة �لقر�ر �ل�صيا�ص��ي 
فال�ص��عب �ليمني لن يقبل �أن يكون عب��د� لأحد ول �أن يكون 
�لبل��د حديق��ة خلفي��ة لقوى �لع��دو�ن وق��وى �ل�ص��تكبار، 

مرتحم��ني عل��ى �أرو�ح �ل�ص��هد�ء �لذين �ص��حو� باأرو�حهم 
دفاعا عن �لثورة و�أهد�فها �ملجيدة.

ودع��ا �مل�ص��اركون �أح��ر�ر �ل�ص��عب �ليمن��ي للتوج��ه �إلى 
�ل�ص��احل �لغربي وخمتل��ف �جلبهات فاملعرك��ة هي معركة 
وج��ود ول ميكن بحال من �لأحو�ل �أن يكون خيار �ل�ص��عب 
�ليمني �ص��وى �ل�صتمر�ر يف �ل�ص��مود و�لثبات حتى حترير 

�لبلد و��صتعادة �لقر�ر �ل�صيا�صي.
�مل�ص��اركون دع��و� مرتزقة �لع��دو�ن لا�ص��تفادة من قر�ر 
�لعف��و �لعام و�لعودة �إلى �أح�ص��ان �لوطن خ�صو�ص��ا بعد 
�نك�ص��اف �أهد�ف �لعدو�ن �لر�مية للهيمنة على �لبلد ونهب 

ثرو�ته و��صتعباد �أهله.
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عبدالحميد الغرباني

حمات و��ص��عة تركز على ت�صوير ثورة �لو�حد 
و�لع�ص��رين م��ن �ص��بتمرب 2014م كخطاأ ماأ�ص��اوي 
وكارثي و�نقاب دون �أن ت�ص��تند هذه �لتو�ص��يفات 
�إل��ى معطي��ات حقيقية تدي��ن �لفعل �ل�ص��عبي �لذي 
�ص��هدته �لب��اد قبي��ل �أرب��ع �ص��نو�ت وتو�ص��ح �أنه 
مل يك��ن هن��اك ثمة حاجة �ص��عبية ملحة و�ص��رورة 
ق�ص��وى وحمطة مهمة نحو �إعادة بناء �لدولة �لتي 
نخرها �لف�ص��اد و�لإفقار دلل عليه )�عرت�ف حكومة 
با�ص��ندوة �أن مايق��ارب 45% م��ن �ل�ص��عب �ليمن��ي 

يعي�صون حتت خط �لفقر(.
و�ص��رحت حكوم��ة با�ص��ندوة عل��ى ل�ص��ان وزير 
ماليته��ا عن عجزها عن مو�جه��ة �لتحديات �لأمنية 
و�لهجم��ات �لدموي��ة �لت��ي ت�ص��هدها �لب��اد و�لت��ي 
نف�ص��ها  �لدف��اع  وز�رة  قل��ب  ذروته��ا  يف  �ص��ربت 
�لغتي��الت  وم�صل�ص��ل  �لعر�ص��ي  وم�صت�ص��فى 
 300 فاق��ت  و�لت��ي  له��ا  �ملرعب��ة  و�لإح�ص��ائيات 
�غتي��ال وجرمي��ة وقع��ت يف و�ص��ح �لنه��ار برعاية 
كل م��ن �لفرق��ة �لأول��ى م��درع و�ص��فارتي �لريا�س 
وو��ص��نطن �للت��ني كانتا تق��رر�ن لليمن م��اذ� يقول 
وماذ� يفعل و�أي حالة يجب �أن يكون عليها و�ص��ول 
�إلى ��صتهد�فهما �لد�ئم مليز�ت �ليمن �ل�صرت�تيجية 
�ملختلفة �ملرتبطة مبوقعه �جلغر�يف و�إن�صانه و�إرثه 
�حل�ص��اري و�لتاريخ��ي و�ص��ول �إل��ى دوره �ل��ذي 
ميك��ن �أن يلعب��ه يف حال توف��رت �لإر�دة �مل�ص��تقلة 
و�لطموح��ة، وق��د كان مدخ��ل هذ� �ل�ص��تهد�ف هو 
�إ�ص��ر�ر �لق��وى �لأجنبية على فر�س تق�ص��يم �لباد 

�إلى كانتونات وكيانات ت�صطرع فيما بينها.
�إن �لع��ودة �إل��ى م��ا قب��ل 21 �ص��بتمرب 2014 هو 
ع��ودة �إلى م�ص��هد قامت ول ي�ص��رف �أح��د، �إذ �لعامل 
يتح��دث عن دعم��ه لليمن، �ل��دول �لع�ص��ر ، جمل�س 
�لتعاون �خلليجي ، �لدول �ملانحة ، �أ�ص��دقاء �ليمن 
، �لحت��اد �لأوروبي.. �إلخ، فيما و�ص��ع �ليمن كلما 

�ص��هد �زدهار� كلما عاد به �إلى �خللف لدرجة �أن كل 
�جلهات �لتي كانت حتاول �لتغطية على �لختالت 
�لكارثي��ة ل�ص��لطة �ملب��ادرة �خلليجية �لت��ي مل تعد 
تطي��ق �لو�ص��ع نف�ص��ها، فه��ذ� �لتقرير �لقت�ص��ادي 
للبن��ك �ل��دويل ع��ام 2013م يتح��دث ع��ن �لرتفاع 
�حلاد يف �لعجز �ملايل و�صعف بنية �لأعمال وتر�جع 
�لإنف��اق  من��ط  م��ن  ويح��ذر  �ل�ص��ادر�ت  عائ��د�ت 
�لأوروب��ي  �لحت��اد  وحت��ى  �ملتز�ي��د،  �حلكوم��ي 
�آن��ذ�ك عز� )�إحجام �ملانحني عن �لوفاء بالتز�ماتهم 
لليمن �إلى �نعد�م �ل�ص��فافية و�مل�صائلة لدى حكومة 
با�ص��ندوة وحت��دث بل�ص��ان مبعوثته ب�ص��نعاء عن 
تف�صي �لف�صاد �ملادي و�لإد�ري و�غت�صاب �لوظيفة 
�لعام��ة و�إه��د�ر �مل��ال �لع��ام يف �ص��ر�ء �ل�ص��يار�ت 

�مل�صفحة و�صفريات �لوزر�ء �لرتفيهية (.
يف��كك  �ليم��ن  كان جي���س  �ص��نو�ت  �أرب��ع  قبي��ل 
و�ل�ص��فر �لأمريكي جر�لد فاير�ص��تان ي�صرف على 
��ص��تكمال تدمر ما تبقى من �لقو�ت �مل�صلحة وكان 
�ض��الح �جل��� �ليمن��ي يتعر���س لالإ�ض��قاط �ملمنه��ج 
ه��ل تتذكرون ك��م طائرة �ص��قطت ؟ �ل�ص��وؤ�ل لعيال 

�لعا�صفة �جلدد و�لقد�مى �أي�صا.
قبيل 21�ص��بتمرب كان��ت �ليمن حتكم من �ص��فارة 
�ل�ص��عودية وق��و�ت �ملارين��ز �لأمريكي��ة تغزوه��ا 
وجت��ول يف �لعن��د ويف �ص��نعاء ويف �ص��قطرى، وقد 
عنونت لذلك �ص��حف �لإعام �ملوز�ي لعلي �ص��الح 
) حي��ا به��م .. حيا بهم ... و �ملارين��ز بيننا ( وقبلها 
بكثر �ص��حف �لإخو�ن )�ليمن يف قب�ص��ة و��ص��نطن 
، �ل�ص��فر �لأمريكي يد�وم يف د�ر �لرئا�ص��ة ( فكانت 
�لث��ورة �ص��رورة وطني��ة حت��رر �لق��ر�ر �لوطن��ي 
وتدفع عن �ل�ص��يادة و�ل�ص��تقال ووحدة �ل�صعب، 
وت�ص��ون ما تبقى من �لقو�ت �مل�ص��لحة وموؤ�ص�صات 
�لدولة وتنقل جميع �لقوى �ل�صيا�صية �إلى �ل�صر�كة 
�لوطني��ة ومتطلب��ات �لنهو�س �ليمني ف��كان �تفاق 
�ل�ص��لم و�ل�ص��ر�كة �ص��يغة جدي��دة حلي��اة كرمي��ة 
وعادل��ة وجوه��ر م�ص��مونه �جناز عملية �صيا�ص��ية 

تنموية و�ملجيء بقيادة نزيهة وطموحة وم�ص��تقلة 
لإد�رة �لبل��د تتجاوز �صيا�ص��ة �لبقاء يف مربع �إد�رة 
�لتخلف و�لفقر و�لتهمي�س و�لإق�ص��اء �ملتحالفة مع 

�لإمربيالية �لأمركية.
بالع��ودة �إل��ى خطاب �إع��ام �لع��دو�ن وطابوره 
يف �لد�خ��ل يت�ص��ح �أن �لرتكي��ز عل��ى ما بع��د ثورة 
21�ص��بتمرب 2014 �أي �لظ��روف �لتي خلقها عدو�ن 
وح�ص��ار حتالف عاملي على �ليمن باعتبارها نتائج 
للث��ورة وحتمي��ل ث��و�ر �ص��بتمرب �مل�ص��وؤولية ه��و 
مغالطة ل تخفى على �أحد ، وهو دعاية مك�صوفة ول 
ميكن �أن تزيح �ل�ص��ارع �ليمني ع��ن نهج �لتحرر �أو 
جتره �إلى فعل ما يدعوه �إليه من يق�صفه ويحا�صره 

ويدمر باده.
لق��د �ص��ب �ل�ص��عب عن �لط��وق وهو �لي��وم ميثل 
�لر�فعة �لأهم للجان �ل�ص��عبية �لتي ح�ص��مت ثورة 
�ص��بتمرب وم��ا لبثت �أن حتول��ت مع �أح��ر�ر �لقو�ت 
�مل�ص��لحة و�لأمن �إل��ى جي�س حترير �ص��عبي يكر�س 
جه��وده ملو�جه��ة �لغ��ز�ة �جل��دد و�أدو�ته��م مم��ن 

��صتمر�أو� خيانة �لوطن.
�ل�ص��عب �ليمني يع��رف �ليوم �أن �لث��ورة تو�جه 
�لع��دو�ن �لكوين وي��زد�د يقينا وثباتا ويت�ص��لب يف 
�ملوق��ف ويتجل��د �ص��رب� ، �إذ �ملعان��اة م��ع �لكر�مة 
م�ص��تعذبة وهي مع �لإهانة خزي يف �لدنيا و�لآخرة 

ول ميكن �أن ت�صت�صاغ.

باملنا�ص��بة نقول لطابور علي �ص��الح �لذي ين�صط 
من �لقاه��رة وغرها �أن ما يعي�ص��ه �ليمن �ليوم هو 
نتائ��ج وتد�عيات حقب��ة �لعجل �لذي كنت��م تاأوون 
�إلي��ه ه��ذه هي �لرتك��ة �لثقيل��ة ملرحلة علي �ص��الح 
وعلي حم�ص��ن ، ففي ظلهما جت��ذرت �لبطالة و�لفقر 
ورهن �لقر�ر �ل�صيا�صي و�ل�صيادي للخارج وتوقفت 
عجل��ة �لبن��اء و�لتنمي��ة و�لإنت��اج ! فيم��ا تناف���س 
كاهما �ص��الح وحم�ص��ن يف بيع �لغ��از و�لنفط بيعة 
�صارق تعك�س خيانتهم للبلد و للم�صالح �لقت�صادية 
ونذك��ر �ملنتفعني على �ص��بيل �ملثال ل �حل�ص��ر �أنه 
ح��ني كانت �ليمن ت�ص��تورد يف حقب��ة �حلمدي %18 
من �حتياجاتها من �حلبوب �ص��كل �لقمح �مل�ص��تورد 
يف عهد علي �صالح 93% من حاجات �ليمن من �لقمح 
ومل يكن هذ� �لو�ص��ع مزعجاً لعلي �صالح ول لطبقة 
�حلك��م �لفا�ص��دة �لت��ي �أج��ادت �ص��رقة �مل��ال �لعام 
وتنفي��ذ رغب��ات �خلارج يف �ص��ن �حل��روب �لعبثية 
�لت��ي مل تخدم �إل �خلارج �ل��ذي بدوره حر�س على 
�حتو�ء ثورة 11 فرب�ير 2011 و�إعادة فك وتركيب 
�ل�صلطة �ملثار عليها عرب �ملبادرة �خلليجية وتوليد 
�صلطة هجينة متثل �ص��الح وحم�صن ولي�س غرهما 
�لبت��ة وقد كان��ت حلقة يف م�ص��ار �لف�ص��ل و�لإخفاق 
و�لف�ص��اد و�لرته��ان و�خل��ذلن لل�ص��عب و�لبوؤ�س 
و�لإفق��ار و�لهيمن��ة �خلارجية على مي��ز�ت �ملوقع 
�ل�ص��رت�تيجي لليم��ن �لذي يكفي بح��د ذ�ته �أن يدر 
عل��ى �ليمنيني �لذهب ، هذ� �مل�ص��ار �ملفزع دون على 
جدول �لأعمال �ليمني �ص��رورة �لذه��اب �إلى ثورة 
�ص��عبية تكّن�س �ملا�ص��ي وق��د ذهب �ليم��ن �إلى ذلك 
وحني جنح قرر �ملت�صررون �لعودة به ق�صر� وعرب 
ع��دو�ن حتال��ف عامل��ي وتر�ص��انة �أ�ص��لحة متنوعة 
منها �لت�ص��ويه وقلب �حلقائق وك��ي �لوعي .. �إلخ ، 
ويف �ملقاب��ل قرر �ل�ص��عب �حلر و�لأع��زل �إل من �هلل 
و�لكر�م��ة و�لإر�دة �لوطني��ة �ل�ص��لبة، ��ص��تكمال 
�ملو�جه��ة وق��د جت��اوز �ص��عاب وحتدي��ات ع��دة 

و�صي�صقط بف�صل �هلل �صبحانه كل �ملوؤ�مر�ت.

عــــــــــــــــودوا إلــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــــــــل 21 سبتمبــــــــــــــــــر 2014

بقلم: فؤاد الجنيد

�أربع��ة �أعو�م م�ص��ت على ث��ورة �لت�ص��حيح �ليمنية �لتي 
ولدت ر��صدة قوية �لأذرع، ثورة �جتثت �لأور�ق �خلارجية 
و�لأدو�ت �لرخي�ص��ة �لت��ي نر�ه��ا �لي��وم ريبوتات م�ص��ّرة 
تتاعب بها ق��وى �لعدو�ن لتدمر وطن و��ص��ع تربعو� على 
مقالي��د حكمه �أكرث من ثاثة عق��ود و�أفرطو� يف نهب خر�ته 
وتاأجيج �ل�ص��ر�عات فيه ل�ص��مان بقائهم على ر�أ�س �ل�صلطة، 
وم��ن خلفهم �ملظل��ة �خلليجية �لت��ي جعلت �ليم��ن حمافظة 

مطيعة تد�ر من زو�يا �لديو�ن �مللكي.
�إلغاء �جلرعة �ل�ص��عرية، �لتي فر�ص��تها حكومة ما ي�صّمى 
بالوف��اق �لوطني، و�إقالة �حلكوم��ة ذ�تها، وتنفيذ خمرجات 
��اً دون �نتقاء، كان��ت تلك هي  �حل��و�ر �لوطن��ي حرف��اً ون�صّ
�خلط���ط �لعري�ض��ة الأه��د�ف ث���رة �ل��� 21 �ص��بتمرب، �لتي 
ب��د�أت بخط����ت �ض��لمية ثابتة وب�ض��يطة، و�نتهت ب�ض��ق�ط 
�لعا�ص��مة �صنعاء، عا�ص��مة �لقر�ر �ل�صيا�ص��ي، وبالرغم من 
�لأهد�ف �لو��صحة �لتي تبّنتها �لثورة، وجت�صيدها للمطالب 
�ل�ص��عبية، �إل �أنه��ا قوبلت برف�س حكومي قاطع، وت�ص��يي�س 
علني ر�ص��مي، متّخ�س ع��ن خطوة ��ص��تباقية للحيلولة دون 
حتقيق تلك �لأهد�ف، ومتّثلت فيما �صّمي حينها بال�صطفاف 
�لوطن��ي �ل��ذي دع��ا ل��ه �لرئي���س �ملنتهي��ة وليته من�ص��ور 
هادي، ب�ص��فته م�ص��ّرً� ل خمّرً�، لتلك �لقوى و�ل�صخ�صيات 
�ملتكرّبة، �لتي ترى �أنه بف�ص��لها و�ص��ل ل�صّدة �حلكم، كنتاج 
لث��ورة �ل��� 11 م��ن فرب�ي��ر 2011م، وت��رى �أن ه��ذه �لثورة 
ج��اءت لت�ص��حيح م�ص��ار �ملطالب �ل�ص��عبية �حلقيقي��ة �لتي 
و�أدها �أولئك باملحا�ص�ص��ة �ل�صيا�ص��ية �لتي �أنتجتها �ملبادرة 
و�إماء�ته��م  وثرو�ته��م  م�ص��احلهم  حلماي��ة  �خلليجي��ة 

�ملفرو�صة على �صّناع �لقر�ر �ل�صيا�صي.
وب�ص��رف �لنظ��ر ع��ن �لآلي��ة �لت��ي �نتهجتها ه��ذه �لثورة 
�صيا�ص��ياً و�جتماعي��اً و�إعامي��اً وع�ص��كرياً، �إل �أنه��ا ك�ص��فت 
�لكثر من �لوجوه، و�أ�ص��قطت �لعديد من �لأقنعة، ول �صيما 
�أولئك �لذي��ن ركبو� موجة �لثورة �ملا�ص��ية لتحقيق ماآربهم 
�ل�صخ�ص��ية حتت مظّلة من �ل�ص��عار�ت �ملطاطية و�ملرّبر�ت 
�ل��هي��ة، �لتي بد�أت ب�ض��عار �إ�ض��قاط �لنظ��ام و�نتهت مبنح 

ذ�ت �لنظام ح�صانة قانونية ون�صف �حلكومة �لتو�فقية.
ول يخف��ى عل��ى �جلمي��ع كي��ف تعاط��ت حكوم��ة �لوفاق 
برئا�ص��ة حممد �صامل با�ص��ندوة و�لقوى �لتي ت�صّر قر�ر�تها 
يومه��ا مع �لثورة �ل�ص��عبية �لأخرة، مقارن��ة بالأولى �لتي 
ج��اءت بها، وتغ��رت �ملو�قف و�خلطو�ت �لر�ص��مية جتاهها 

يف مفارق��ة عجيب��ة م��ن �لتناق�ص��ات �لكا�ص��فة ع��ن �لرتباك 
و�لتوج���س ز�دت من �لزخم �لث��وري لهذه �لثورة �حلقيقية، 
فهذه �لثورة يف نظر �ل�ص��لطة يومذ�ك �نقاب خطر ومرّتب، 
وقم��ع �ص��بابها وثو�ره��ا و�جب دين��ي ووطن��ي، يف حني �أن 
�ص��ابقتها ثورة �صعبية مباركة وقمع �صبابها وثو�رها جرمية 
دينية ووطنية ل ت�ص��قط بالتقادم، �أ�صف �إلى ذلك �أن ثورتهم 
�ل�صابقة �صّنفت �قتحامها للموؤ�ّص�صات �حلكومية و�لوز�ر�ت 
عم��ًا �ص��لمياً وخي��ارً� ت�ص��عيدياً م�ص��روعاً، بينم��ا نف�س تلك 
�لأعم��ال �ص��ّنفت يومه��ا يف �لث��ورة �جلدي��دة �إرهاب��اً منّظماً 
وعمًا تخريبياً ل م�ص��وؤوًل، حّتى �أن نف�س �ملطالب �ل�ص��عبية 
كانت يف ثورتهم م�ص��روعة وحقيقية، بيد �أنها يف هذه �لثورة 
لي�صت �أكرث من مطالب خارجية ل ن�صيب لل�صعب منها �صوى 

�لتغري��ر، حّتى و�ص��ل بهم �له��رج �إلى منح �ص��حايا ثورتهم 
و�ص��ام �ل�صهادة، و�كتفو� بنعت �صحايا �لثورة �لت�صحيحية 

�لأخرة بالزنادقة و�ملجو�س و�ملرتّدين.
وبعيدً� عن �أهد�ف كّل ثورة ومقّوماتها ونتائج خمرجاتها، 
�إل �أن �لث��ورة �لأخ��رة خلت من �لكر�م��ات و�ملعجز�ت �لتي 
حظيت بها �ص��ابقتها بربكات خر�فات �لإخو�ن وعلمائهم، فلم 
نر تو�جدً� جلربيل عليه �ل�ص��ام يف �ص��ارع �ملطار، كما فعل يف 
ة �صاحة �جلامعة، ول مائكة م�صّومني ي�صقطون �لتباب،  من�صّ
كما فعلو� مع �ص��بابهم يف حي �حل�ص��بة وجول��ة كنتاكي، ول 
مف�ص��دة كربى و�ص��غرى يف دم��اء �لأبرياء ومو�ّد �لد�ص��تور، 
وباملجمل �لعاّم فاإن ردود �لأفعال �ل�صيا�صية �ملحّلية متّخ�صت 
�إيجاباً بالتوقيع على �ّتفاق �ل�ص��لم و�ل�صر�كة، �لذي كان على 
م�ص��افة و�حدة من كّل �أطياف �لقوى �ل�صيا�ص��ية، وباإ�ص��ر�ف 
�أمم��ي، ممّث��ًا بجم��ال بن عم��ر، �لذي ك�ص��ف تقري��ره موؤّخرً� 
�أن �ل�ص��عودية كان��ت تق��ف يف طري��ق �أي ت�ص��وية �صيا�ص��ية، 
خ�صو�صاً بعد ت�صكيل حكومة بحاح �لتو�فقية، هذه �لعر�قيل 
�لتي فر�صتها �ل�صعودية عن طريق �أدو�تها يف �لد�خل لإف�صال 
�أي ح��و�ر �صيا�ص��ي هي ذ�ته��ا �لتي فاقم��ت �لو�ص��ع �ملتاأّزم، 
وجعلت من عا�ص��فة �حل��زم و�إع��ادة �لأمل �لبديل �لأن�ص��ب 
لتحقيق �أهد�فها ع�صكرياً، بعد �أن عجزت عن حتقيقها �صيا�صياً 
يف "�ملوفمبيك"، عن طريق �أدو�تها �ل�صيا�ص��ية �لد�خلية �لتي 

ت�صت�صيفها �ليوم يف زو�يا فنادقها.
�لي��وم يحتف��ل �ليمني��ون بذك��رى ثورته��م �لر�بع��ة وه��م 
ي�ص��ارعون مبفردهم حتالف متغطر�س من ع�ص��ر�ت �لأقطار 
و�جلن�ص��يات، وير�ص��مون بت�ص��نيعهم �حلربي و�نت�صار�ت 
�جلبه��ات لوح��ة �إعج��از ميني��ة حتّفه��ا رعاي��ة �هلل وت�ّص��كل 

معاملها و�ألو�نها.

واالستقالل التحرر  من  أعــواں  أربعة  اليمنية...  السبتمبرية  الثورة 
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ولقد بني �لإمام �حل�صني )عليه �ل�صام( �لدو�فع �لتي 
�أدت �إل��ى خروجه عل��ى طاغية زمانه يزي��د فقال )عليه 

�ل�صام( مو�صيا �أخاه حممد بن �حلنفية :-
�أ�ص��ر� ول بطرً� ول مف�ص��دً� ول ظاملاً  " �إين مل �أخرج 
و�إمن��ا خرجت لطلب �لإ�ص��اح يف �أمة جدي ر�ص��ول �هلل 
)�ص��لى �هلل علي��ه و�آله و�ص��لم( �أريد �أن �آم��ر باملعروف 

و�أنهى عن �ملنكر و�أ�صر ب�صرة جدي و�أبي ...".
فالإم��ام �حل�ص��ني ما خ��رج �إل لطلب �لإ�ص��اح وهذ� 
يعني �أن هناك ف�ص��اد كبر قد ��صت�ص��رى يف ج�ص��د �لأمة 
من جميع �جلو�نب )ف�ص��اد ثقايف و�أخاقي وف�ص��اد مايل 
و�إد�ري وف�صاد �جتماعي و�قت�صادي و�صيا�صي( ناهيك 

عن حتريف �لدين و��صتبد�ل �لأحكام ون�صر �لبدع.
فمعاوية منذ ��صتيائه على �حلكم وملدة ع�صرين عاماً 
وهو يقوم بتحريف �لدين ون�ص��ر �لأخب��ار �لكاذبة �لتي 
حتط من مقام ر�ص��ول �هلل )�ص��لى �هلل عليه و�آله و�صلم( 
ويقوم بن�ص��ر �لأخب��ار �ملزيفة �لتي حتط م��ن منزلة �آل 
�لبيت �ص��يما �لإمام علي )عليه �ل�ص��ام( جماهرة وذلك 
عرب علماء باطه �لذين �أغدق عليهم باأمو�له حتى فعلو� 
له ما قرت به نف�ص��ه �إ�ص��افة �إلى �أنه �أمرهم بالإكثار من 
و�ص��ع ف�صائل لل�صحابة مبثل ف�صائل علي عليه �ل�صام 
ومثال��ب ت�ص��ني من مكانت��ه  )عليه �ل�ص��ام( كما جاء يف 

تاريخ �ملد�ئني .
�أ�صف �إلى ما �صبق ��صتئثاره بال�صلطة و�إكثاره من قتل 
�أتباع وحمبي �لإمام علي  )عليه �ل�صام( ومطاردتهم يف 
كل مكان و�ص��فكه للدماء �لربيئ��ة من كل خمالفيه وقطع 

�أرز�قهم و�إيذ�ءهم بكل �أنو�ع �لأذى .
ولهذ� نرى �أن �لإمام �حل�ص��ني قد كان يعد للثورة منذ 
زمن معاوية هو وقلة قليلة من �أ�صحابه �ملخل�صني فقد 
كان��ت مهمتهم �آن��ذ�ك بعث روح �لث��ورة يف �لنفو�س عن 
طري��ق �إظهار �ملظامل �لتي حفل بها عهد معاوية �نتظار� 
لليوم �ملوعود. وما �صلح �لإمام �حل�صن )عليه �ل�صام( 
مع معاوية �إل �أ�ص��ا�س من �أ�ص���س ثورة �حل�صني  )عليه 
�ل�ص��ام( وذل��ك �أن معاوي��ة نق���س �لعه��ود و�ملو�ثيق 
ورمى بجميع �ل�ضروط �لتي �ضرطها عليه �حل�ضن )عليه 
�ل�ص��ام( عر�س �حلائط وهذ� ما جعل حقيقته تنك�ص��ف 
للنا���س باأن��ه جمرد خمادع مت�ص��رت بلبا�س �لإ�ص��ام ول 
يف��ي بعه��د ول يح��رتم ميثاقا ف��كل هذه �لأم��ور جعلت 
�لإمام �حل�ص��ني ميهد لثورته �ملباركة، لأن خطر �حلكم 
�لأموي على �لإ�ص��ام و�أهل��ه كان يتز�يد كل يوم �إلى �أن 

بلغ �أوجه يف عهد �لطاغية �لفاجر يزيد.
و�إذ� م��ا نظرن��ا �إل��ى �لث��ورة �ليمني��ة ث��ورة �لو�حد 
و�لع�ص��رين من �ص��بتمرب لوجدن��ا روحها م�ص��تمدة من 

روح ثورة �حل�ص��ني )عليه �ل�صام( حيث خرج �ل�صعب 
�ليمني ر�ف�صاً للهيمنة �لأمريكية و�لو�صاية �ل�صعودية 

ور�ف�صاً لا�صتعباد �إل لرب �لعباد.
 و�لذي و�صع �أول بذور هذه �لثورة هو �ل�صهيد �لقائد 
ح�ص��ني ب��در �لدين �حلوث��ي - ر�ص��و�ن �هلل عليه - فقد 
حت��رك ومعه جمموعة قليلة من �ملوؤمنني يف جبال مر�ن 
حيث بثو� يف قلوب �لنا�س روح �جلهاد و�لعزة و�لكر�مة 
و�لإباء وعدم �ل�ص��كوت عن ف�صاد �لأنظمة �لعميلة �لتي 

تنهب مقدر�ت وثرو�ت �ل�صعب.
فكان حترك �ل�صهيد �لقائد �آنذ�ك متهيد� لثورة �لو�حد 
و�لع�ص��رين من �ص��بتمرب �لتي تعد ثمرة جهوده ومكملة 
حلركت��ه �جلهادي��ة يف ظ��ل �مل�ص��روع �لق��ر�آين، فخ��رج 
�ل�صعب �ليمني حتت ر�ية قائده �ملبارك �ل�صيد عبد �مللك 
�حلوث��ي وكان �ص��عار �ليمنيني يف ثورته��م "هيهات منا 
�لذل��ة" وهو نف�س �ل�ص��عار �لذي �أطلقه �لإمام �حل�ص��ني 

يف كرباء.
وملا قام �ل�صعب �ليمني بهذه �لثورة �حل�صينية تكالبت 
علي��ه قوى �ل�ص��تكبار �ليزيدية مع �أحذيته��ا من �أنظمة 
�ب��ن زياد و�بن �ص��عد ) �آل �ص��عود و�آل نهيان ( ف�ص��بو� 
ج��ام غ�ص��بهم عل��ى �ل�ص��عب �ليمن��ي فاأحرقو� �لب�ص��ر 
و�ل�ص��جر و�حلجر بل مل ي�ص��تثنو� �ص��يئا مما فيه خدمة 
�ملو�طن �ليمني �إل ��صتهدفوه بغار�تهم ناهيك عن مئات 
�ملج��ازر �لتي �رتكبوها يف حق �لأطفال و�لن�ص��اء وكبار 
�ل�ص��ن وكذلك ح�ص��ارهم �لربي و�جلوي و�لبحري منذ 
ما يقارب �لأربعة �أعو�م من �لدو�ء و�لغذ�ء �ل�صروري.
وكل ذلك بغية �إركاع �ل�ص��عب �ليمني ولكن �ل�صتكبار 
�ليزيدي مل يجد من �ل�صعب �ليمني �إل �ل�صمود و�لثبات 
متمثا مبقالة �لإمام �حل�صني )عليه �ل�صام( يف ثورته : 
" �إين ل �أرى �ملوت �إل �صعادة و�حلياة مع �لظاملني �إل 
برم��ا"، "و�هلل لو مل يكن ملج��اأ ول ماأوى ملا بايعت يزيد 
ب��ن معاوية" ،"و�هلل ل �أعطيكم بي��دي �إعطاء �لذليل ول 
�أقر لكم �إقر�ر �لعبيد"، "�أل و�إن �لدعي بن �لدعي قد ركز 
بني �ثنتني بني �ل�صلة و�لذلة وهيهات منا �لذلة ياأبى �هلل 

لنا ذلك، ور�ص��وله و�ملوؤمنون، وحجور طابت وطهرت، 
و�أن��وف حمية، ونفو�س �أبية م��ن �أن نوؤثر طاعة �للئام، 

على م�صارع �لكر�م".
فكم��ا ق��ال �لإم��ام �حل�ص��ني  )علي��ه �ل�ص��ام( ه��ذه 
�لعب��ار�ت �لتي تفوح منها ر�ئحة �لعزة و�لكر�مة، جند 
قائد �لثورة �ليمنية �صماحة �ل�صيد عبد �مللك �حلوثي - 
حفظه �هلل - يقول لقوى �ل�ص��تكيار �ليزيدية و�أحذيتها: 
�أ�ص��رف  �لهو�ء  �إلى ذر�ت تبعرث يف  "و�هلل لأن نتح��ول 
لدين��ا و�أح��ب �إلينا و�أرغ��ب �إلينا م��ن �أن ن�صت�ص��لم لكل 
�أولئك �لأنذ�ل �ملجرمني �ملف�صدين يف �لأر�س �لطو�غيت 

�ملتكربين".
ويقول �أي�صا: "م�ص��تعدون �أن ن�صحي مهما كان حجم 
�لت�ص��حيات؛ لأَن �أَْك��رَب و�أخط��ر و�أ�ص��و� �أن ي�ص��ّحي به 
�لإْن�َص���ان ول يح�ص��ب ل��ه ه��و �أن ي�ص��ّحي بكر�مته و�أن 
ي�صحي بحريته و�أن ي�ص��حي باإْن�َص�انيته، هذ� �لنوع من 
�لت�صحية لن يكون منا �أَبدً�، ن�صحي بحياتنا، حا�صرون، 
ن�ص��حي يف �ص��بيل �أن نع��اين م��ع �حلري��ة �أن نع��اين م��ع 
�لكر�مة �أن نعاين مع �حلفاظ على قيمنا وديننا ومبادئنا 
حا�ص��رون، �أم��ا �أن ن�ص��حي بالقيم و�حلرية وُن�ص��تعبد 

لأنذ�ل جمرمني هذ� هو �مل�صتحيل �لذي لن يكوَن..".
فه��ذه �لعبار�ت وغره��ا �لتي �أطلقها قائ��د �لثورة لها 
نف�س م�ص��مون معن��ى �ل�ص��عار�ت �لت��ي �أطلقه��ا �لإمام 

�حل�صني يف ثورته و�لتي ذكرناها �آنفا.
للطغ��اة  ي�صت�ص��لمو�  �أن  ميك��ن  ل  فاحل�ص��ينيون 
و�مل�ص��تكربين حت��ى ول��و كان يف ذلك �إزه��اق لأرو�حهم 

وتقطيع لأج�صادهم.
خ��رج �لإم��ام �حل�ص��ني )علي��ه �ل�ص��ام( بثورته على 
يزيد ومعه نفر من �أهل بيته و�أ�ص��حابه وبرفقته ن�ص��ائه 
و�أبنائه و�أخته زينب �لكربى وعددهم ل يتجاوز �لثاثة 

و�ل�صبعني.
 مل يتوقف �أثناء م�صره هو ومن معه فلم يثنهم تثبيط 
�لنا���س لهم بع��دم �خلروج �أو تخويفهم م��ن �ملوت �لذي 
ينتظره��م ومل يعقهم م�ص��رهم عن تخل��ي �لنا�س لهم بل 

ثورتان ضد الطاغوت.. الـ 10 من محرم والــــــ 21 من سبتمبر

5. �أكذوب��ة �أئم��ة �حل��رم وخطباءه��ا وعملهاءه��ا بل وف�ص��حت 
عمالتهم لليهود من فوق منابر �حلرمني

6. ف�ص��حت �أكذوبة �أ�صلوب �جلهاد �لذي متار�صه قياد�ت حما�س 
وفتح �صد �لكيان �ل�صهيوين

7. ف�صحت �أكذوبة حركة �أطلقت على نف�صها ) �لإخو�ن_�مل�صلمني 
( وعد�ءه��ا �ص��د �أمري��كا و�ل�ص��هاينة ب��ل �أظهرته��م متخبطني ذ�ت 

�ليمني وذ�ت �ل�صمال
8. ف�ص��حت �أكذوبة)جمل�س �خللي��ج �لعربي ( وهاهو تفككه قاب 

قو�صني �أو �دنى
9.ف�ص��حت �أكذوب��ة ��ص��مها �جلامعة_�لعربية و�لتي �أفت�ص��حت 

حقيقتها �ملتمثلة يف كونها �د�ة من �دو�ت �مريكا و ��صر�ئيل 

10.ف�صحت �أكذوبة)منظمة �ملوؤمتر �لإ�صامي(
11. �كذوبة ��ص��مها )هيئة �لأمم_�ملتح��دة ومنظماتها ك جمل�س_
�لم��ن وغ��ره وباأنه��ن منظمات ه�ص��ة ل متتل��ك قر�ر �خ��ر�ج طفل 
مري�س بال�ص��رطان ي�ص��ارع �مل��وت ليتعالج يف �خلارج وخ�ص��وعها 

�مام �لبرتودولر �خلليجي
12.ف�ص��حت �أكذوبة �لقانون و�ملحاكم �لدولية و�لتي مل ت�صتطع 

�ن ترفع ر�أ�صها �مام ترمب وهجومه عليها
13.ف�ص��حت �أكذوبة)حقوق �لإن�ص��ان( و�ملنظمات �لقائمة عليها 
و�لت��ي مل توؤثر فيهم �آلف �جلثث لاأطفال كما يوؤثر فيها زو�ج �أنثى 

عمرها17�صنة
13.ف�ص��حت �أكذوبة)�لق�ص��ية �لفل�ص��طينية �لق�ص��ية �لول��ى يف 

�لقلوب �لعربية(حيث ل يتو�جد يف �لقلوب �لعربية �ل �إيفانكا
14.ف�ص��حت �أكذوبة وطنية �لعفافي�س وعفا�س وهم يف �ل�ص��ا�س 

�رباب �لإرتز�ق و�لعمالة هذه �لفرتة وتاريخهم �ل�صابق كله
15.ف�ص��حت �أكذوبة)�جلي���س �لأمريك��ي و�ل�ص��اح �لأمريكي ل 

ينهزم �أبد�( �أمام �لولعة و�حلفاة و�حلجارة
16.ف�صحت �أكذوبة )�ل�صمر �لإن�صاين ( 

17.ف�ص��حت �أكذوبة �أن �لطفولة متتد لعمر �ل18عاما فاليمني 
�ذ� بلغ �لفطام تخر له �جلبابر �صاجدين

دول��ة  �ليم��ن  �أن  �أكذوب��ة  18.ف�ص��حت 
م�صتقلة وذ�ت �صيادة وهي مل تكن �كرث 

من مكب نفايات خلفية ل �ل�صعودية 
خال40عاما

ج��زء  �أكذوب��ة  19.ف�ص��حت 
وتاريخن��ا  ثقافتن��ا  م��ن  كب��ر 

�لإ�صامي
�أن  �أكذوب��ة  20.ف�ص��حت 
�مل�ص��اجد هلل ب��ل كان��ت ل �أمريكا 

و�لكي��ان �ل�ص��هيوين فلم ت�ص��تطع 
جو�مع �ل�ص��اح و�لوهابية �إخر�ج 

رجا و�حد� يفهم معنى �جلهاد �حلقيقي 
�ص��د �مري��كا و ��ص��ر�ئيل ب��ل جهاده��م �مل��زور �ص��د 

�مل�صلمني .
21.�أكذوبة �أن �حلرمني حتت �إد�رة �إ�ص��امية بل كانت وماز�لت 

حت��ت �إد�رة ما�ص��ووهابية فظه��ر �ليه��ود يف �حلرم �مل��دين و�د�رت 
�لكيان �ل�صهيوين م�صاعر �حلج

22.�أثبت��ت �أن �لإرهابي��ني كالقاع��دة ود�ع���س لي�ص��ت �ك��رث من 
�ص��ناعة �أمريكي��ة ومتويل �ص��عودي خليجي لدرجة �ننا ن�ص��اهدهم 

يقاتلون يف �صبيل �أمريكا �صفا كاأنهم بنيان مر�صو�س
24.�أع��ادت منهجي��ة حقيقية مفاده��ا �أن �لدين �لإ�ص��امي دين 
�ل�صام و�لإن�صانية من خال تعاملنا مع �ل�صرى و��صتمر�رنا يف 

دعوتنا هم للرجوع وعدم ��صتهد�فنا للمدنيني 
منهجي��ة  �لوهابي��ة  �ن  25.�أثبت��ت 

�صيطانية و ل عاقة لها باأهل �ل�صنة
�لأخ��اق  عملي��ا  26.ج�ص��دت 
�ليماني��ة �لعظيم��ة �لقر�آني��ة يف 

قتال �لأعد�ء 
�أن  عملي��ا  ج�ص��دت   .27
�ل�ص��ليمة  �لديني��ة  �ملب��اديء 
ل تنك�ص��ر مهما كان��ت �لهجمة 

عليها 
28. برهن��ت عمليا م�ص��د�قية 
�حلكم��ة  بالفع��ل  "�أن��ه  يف  �لنب��ي 

ميانية "
29.�ثبت��ت �أن �أقطاب �ل�ص��ر يف �لأر�س مهما كان 

�صر�عه �صد بع�صه �إل �نه يتحد يف مو�جهة �خلر 
30. �أثبت��ت �أن �لإن�ص��ان �ليمن��ي يكتف��ي بز�د �لتقوى لي�ص��تمر يف 

هذه منجزات ثورتنا 21سبتمبر فليباهي كل إنسان عن منجــــــزات ثورته

عدنان الجنيد

م���ا من ثورة �إال وهي م�س��تمدة من ثورة �حل�س��ن  )عليه �ل�س��ام( �أو متاأثرة به��ا فثورته  )عليه 
�ل�سام( تعد �أم �لثور�ت وهي �أعظم ثورة �إ�سامية �إن�سانية عرفتها �لب�سرية.

لق��د �ألهب��ت هذه �لثورة عو�طف �أح��ر�ر �لعامل فهبو� لتحرير �ملجتمعات م��ن رق �لعبودية و�لذلة 
و�ملهانة و�إنقاذها من �س��اطن �جلور و�لف�س��اد و�لطغيان لتحيا حياة �إن�س��انية عادلة خالية من كل 

جو�نب �لف�ساد حتكمها �لقو�نن �الإلهية �لتي جاءت بها �لديانات �ل�سماوية،

الحقيقة/ يوسف الحاضري

1.ف�سحت �أكذوبة "خادم �حلرمن �ل�سريفن" وهم يف �الأ�سا�س خد�م �لعدوين �أمريكا و�ل�سهاينة
2. ف�سح��ت ح��كام �لع��رب و�أظه��رت حقيقته��م و�لت��ي ال يتعدون كونه��م لي�سو� �كرث م��ن مرتزقة 

الأمريكا و�ل�سهاينة
3.�أكذوبة عروبة �أ�سرة )�أل �سعود(

4. ف�سح��ت �أكذوب��ة منهجي��ة تدع��ي �أنه��ا �إ�سامية)�لوهابية (وب��اأن منهجيتهم دم��رت �الإ�سام 
و�مل�سلمن �أكرث مما دمره �ملنهجية �ليهودية و�ل�سليبية
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��ص��تمرو� بامل�صر حتى و�ص��لو� مكة وفيها عقد لقاء 
مع �حلجيج فبني لهم حال �لأمة وما متر به من ف�صاد 
وظلم و��ص��طهاد وقتل و�ص��فك للدماء و�نحر�ف عن 
�لدي��ن وكذلك ب��ني لهم ح��ال يزيد و�أنه رجل فا�ص��ق 
ي�ص��رب �خلمر ويقتل �لنف�س �ملحرمة ويعلن ف�صوقه 
وفج��وره وذكرهم بالآي��ات و�لأحاديث �لتي حتثهم 
عل��ى �لأم��ر باملع��روف و�لنهي ع��ن �ملنك��ر وعاقبة 

�ل�صاكتني عن جر�ئم �لظاملني و�لفا�صدين... �لخ.
هك��ذ� ب��ني له��م �حلج��ة و�أثن��اء خروج��ه  )علي��ه 
�ل�صام( من مكة وتوجهه �إلى �لعر�ق كان ل يفتاأ عن 
توعية �لنا�س مبا �صبق ذكره �صو�ء عند لقائه بهم �أو 
م��روره يف مناطقه��م وهكذ� ظل يف م�ص��ره ومن معه 
�إل��ى ) كرباء ( يقيم �حلجة عل��ى �لأمة رغم تخاذل 
�لنا���س عنه وع��دم حلوقه��م بركبه �إما طاع��ة ليزيد 
�أو خوف��اً م��ن بط�ص��ه، �أو تكا�ص��ًا عن عدم �ل�ص��عور 
بامل�ص��وؤولية ومنهم من عميت ب�ص��رته فلم يدر �أين 
�حل��ق هل مع �حل�ص��ني �بن �لنبوة �أم م��ع يزيد �بن 

�لطلقاء !!
ويف �أثناء م�ص��ره للعر�ق وبع��د �أن �نتهى �إليه نباأ 
قتل ر�ص��وله و�صفره م�ص��لم بن عقيل، وبعد �أن تبني 
له وملن معه �مل�ص��ر �لرهيب �لذي ينتظرهم جميعاً، 
�لتق��ى بكتيب��ة م��ن �جلي�س �ليزي��دي يقوده��ا �حلر 
�لرياحي �لذي �ن�ص��م فيما بعد مع �حل�ص��ني فلم ياأل 
�لإمام من ن�صحهم فقد خطب بهم قائًا: "�أيها �لنا�س 
�إن ر�ص��ول �هلل �ص��لى �هلل علي��ه و�آله و�ص��لم قال: من 
ر�أى �ص��لطاناً جائرً�، م�ص��تحًا حلرم �هلل، ناكثاً لعهد 
�هلل، خمالفاً ل�صنة ر�صول �هلل، يعمل يف عباد �هلل بالإثم 
و�لعدو�ن، فلم يغر عليه بفعل ول قول كان حقاً على 
�هلل �أن يدخل��ه مدخله، �أل و�إن هوؤلء قد لزمو� طاعة 
�ل�ص��يطان وتركو� طاع��ة �لرحمن و�أظهرو� �لف�ص��اد 
وعطلو� �حلدود، و��ص��تاأثرو� بالفي ء، و�أحلو� حر�م 
�هلل، وحرم��و� حال��ه، و�أن��ا �أحق من غ��ر.."، ولقد 
حا�ص��ر �جلي�س �ليزيدي �لإمام �حل�ص��ني و�أ�صحابه 
من �ملاء فلم يكرتثو� لذلك ومل ي�صعفو� �أو ي�صتكينو� 

عند روؤيتهم جلي�س يزيد �لذي كان بع�ص��ر�ت �لآلف 
بل �أزد�د �لإمام �حل�ص��ني قوة وكذلك �أ�ص��حابه ومن 
معه �زد�دو� ثباتاً و�ص��ابة وذلك بف�ص��ل ثقتهم باهلل 
ومل��ا وجههم به �لإم��ام من كلماته �لت��ي حتثهم على 
�ل�صرب و�لثبات وعلى �أحقيتهم بخروجهم هذ� وعلى 

ف�صل �ل�صهادة يف �صبيل �حلق.
لقد �أخل�ص��و� جهادهم هلل وو�جهو� جي�س �لطاغية 
يزي��د و�ص��ربو� �أروع �لأمثلة يف �لت�ص��حية و�لفد�ء 

حتى نالو� من �هلل �أو�صمة �ل�صهادة.
وهك��ذ� وجدن��ا ه��ذ� �لثب��ات و�ل�ص��مود و�لع��زة 
و�لكر�مة و�ل�ص��جاعة �لتي كانت يف �لإمام �حل�ص��ني 
وم��ن مع��ه وجدناه��ا تتجلى عل��ى �ل�ص��عب �ليمني 
�لثائر �ص��د �مل�ص��تكربين، فلم يتوقف �ل�صعب �ليمني 
يف ثورته بل ��صتمر رغم تخلي كل �لعامل عنه، ورغم 
�لتثبيط��ات و�لإرجاف��ات �لت��ي و�جهها م��ن مرتزقة 
�لد�خ��ل وم��ن �أدو�ت �لع��دو�ن يف �خل��ارج وكذل��ك 
رغم �حل�ص��ار �ملطبق علي��ه، كل هذه �لأمور مل تثنه 
عن �ل�ص��تمر�ر يف ثورته يف �ص��بيل حريته و�ص��يادته 
و��ص��تقاله، وهاهو ذ� قائد �لثورة منذ بد�ية �لثورة 
�إلى ه��ذه �للحظ��ة وجدناه بني �حل��ني و�لآخر يلقي 
بكام��ه  للمعتدي��ن  نا�ص��حاً  وكلمات��ه  حما�ص��ر�ته 
�ملعق��ول ونطقه �لو��ص��ح تارة ين�ص��حهم ويعطيهم 
�حللول لتجنيب �ملزيد من �إر�قة �لدماء وتارة جنده 
نا�ص��حاً ملرتزق��ة �لد�خل باأن يلحق��و� بركب �جلي�س 
و�للج��ان �ل�ص��عبية يف �لدف��اع ع��ن بلده��م ووطنهم 
وذل��ك ك��ي يقيم عليه��م �حلج��ة ويبني له��م �ملحجة 
باآي��ات من كتاب �هلل وباأحاديث من �ص��نة ر�ص��ول �هلل 
)�صلى �هلل عليه و�آله و�ص��لم(، وتارة جنده �أي�صا - 
يف حما�صر�ته - ي�صحن همم �ل�صعب بالتحرك بالقيام 
بو�جبه��م و�ص��حن �ملجاهدي��ن بالثب��ات و�ل�ص��مود 

.......�لخ.
هكذ� وجدنا قائد �لثورة ي�صر على خطى �حل�صني 

)عليه �ل�صام( يف ثورته �ملباركة.
و�إن �لإمام �حل�ص��ني عندما �صرخ باأعلى �صوته - 

بع��د �أن قتل �أ�ص��حابه - : " هل من نا�ص��ر ين�ص��رنا 
�إقامة �حلجة  " مل يقل ذلك عن �صعف بل ملزيد من 
على هذه �لأمة �لتي تركت �بن نبيها ومت�ص��كت بابن 

�لدعي.
خاط��ب  تل��ك  بعبار�ت��ه  �حل�ص��ني  �لإم��ام  �إن 
جمي��ع �أحر�ر �لع��امل �إلى قيام �ل�ص��اعة لأن ن�ص��رة 
�مل�صت�صعفني و�ملظلومني هي ن�صرة لاإمام �حل�صني 
فاأينم��ا جتد م�صت�ص��عفا فاعلم باأن �حل�ص��ني يناديك 

لن�صرته من �لظلم �ليزيدي.
 �إن �لع��دو�ن �ليزي��دي ماز�ل ومنُذ �ص��نو�ت وهو 
يقتل �ل�ص��عب �ليمن��ي يقتل �أبناء �حل�ص��ني وحمبي 
�حل�صني و�ص��يعة �حل�صني و�أحباب �حل�صني و�أنهار 
م��ن �لدم��اء ت�ص��يل وكاأن �لإم��ام �حل�ص��ني ي�ص��يح 
باأعل��ى �ص��وته "هل م��ن نا�ص��ر ين�ص��رنا"؟ هل من 
نا�ص��ر ين�ص��ر �ل�ص��عب �ليمن��ي ويق��ف �إل��ى جانبه 
بقلب��ه وقالب��ه؟ وهناك من �ص��مع �ص��وت �حل�ص��ني 
ولبى ند�ئه وهم بع�س �أحر�ر �لعامل وعلى ر�أ�ص��هم 
�ص��ماحة �ل�ص��يد ح�صن ن�ص��ر �هلل �أمني عام حزب �هلل 
و�لذي وقف مع مظلومية �ل�ص��عب �ليمني منذ بد�ية 
�لع��دو�ن، و�إن حما�ص��ر�ته وكلماته له��ي دليل على 
ذل��ك فقد كان لها �لأثر �لكب��ر يف قلوب �ليمنيني فقد 
ى عز�ئمهم وكذلك بع�س  �ص��حذ همم �ملجاهدين وقَوّ
�أ�ص��و�ت �أحر�ر �لعامل �لتي ن�ص��رت �ل�صعب �ليمني 
مبو�قفه��ا �ل�ص��جاعة و�مل�ص��رفة، فم��از�ل حبيب بن 
مظاه��ر و�حل��ر بن يزي��د �لرياحي وزه��ر بن �لقني 
ماز�ل��ت �أرو�حه��م تتج�ص��د يف كل �إن�ص��ان �ص��احب 
�ص��مر ويف كل م�ص��لم حر غيور عل��ى دينه وعلى �آل 
بيت نبيه )�صلى �هلل عليه و�آله و�صلم( فكما �نت�صرت 
ثورة �حل�صني و�صححت �مل�صار �لإ�صامي يف �صبيل 
كر�م��ة �ل�ص��عوب �لإ�ص��امية و�لإن�ص��انية وحقق��ت 
�إجناز�ت عظيمة ور�ئعة يف ميادين �جلهاد �مل�ص��لح 
�ص��د �لطغاة و�لفا�ص��دين وفتحت لها �آفاقاً م�ص��رفة 
للتمرد على �مل�ص��تكربين، كذلك �لثورة �ليمنية �لتي 
هي �متد�د لثورة �حل�ص��ني حققت �إجناز�ت عظيمة 
يف تطويرها لل�ص��و�ريخ وت�صنيعها للطر�ن �مل�صر 
وحققت �نت�ص��ار�ت كبرة يف جميع �جلبهات ناهيك 
ع��ن �نت�ص��ار�تها يف ت�ص��حيح �مل�ص��ار �لدين��ي عرب 
م�ص��روعها �لقر�آين �لعامل��ي. هذ� وهناك �نت�ص��ار�ت 
قادم��ة �ص��وف تذه��ل �لع��امل بعظم��ة ه��ذ� �ل�ص��عب 
وجي�ص��ه وجلان��ه وبثقت��ه بخالقه وموله �ص��بحانه 

و�إن غدً� لناظره قريب.

21سبتمبر
 ثورة الشعب التي 

واجهت قوى 
االستكبار

محمود جريب

ثورة �ل� 21 من �ص��بتمرب �ص��د �لظلم و�لطغيان �صد �لف�صاد 
و�ملح�ص��وبية و�لعمالة و�لرتز�ق و�لرتهان للخارج خرجنا 
ك�ص��عب �إلى �ل�صو�رع نقول ل للف�ص��اد ول للظلم ول ل�صرعنة 
�لإرهاب ول للخنوع و�لذل و�لهو�ن و�ل�صغار �أمام �خلارج..
ثورة �حلادي و�لع�ص��رين من �ص��بتمرب �خلال��دة حري بنا 
ونح��ن نحيي ذكر�ها �لر�بعة �أن ن�ص��تلهم منه��ا معاين �لوفاء 
و�لت�ص��حية لل�ص��هد�ء �لأبر�ر �لذين �ص��حو� باأرو�حهم فد�ء 
للوط��ن ولكي ينعم �أبناوؤه باحلرية و�ل�ص��تقال عن �لتبعية 
و�ل��دويل  �لإقليم��ي  و�لطغي��ان  و�لظل��م  �ل�ص��تكبار  لق��وى 
وللتخل���س من رم��وز �لنبط��اح و�لعمالة و�لرت��ز�ق �لذين 

لفظهم �ل�صعب دون رجعة.
مر �أربعة �أعو�م منذ طوى �ل�ص��عب �آخر �أور�ق �ملف�ص��دين 
و�ملتنفذي��ن و�ملرتزق��ة وعم��اء �لد�خل وج��ر�لت �حلرب 

وم�صائخ �لدفع �مل�صبق للعدو�ن �ل�صعودي.
مر �أربعة �عو�م منذ قرر �ل�صعب �أن يعي�س بكر�مة ويعي�س 
بع��زه ويعي���س مثل بقية �ص��عوب �لع��امل بعيد� ع��ن �لذلل 

و�لتبعية ملرتزقة �لد�خل ووحو�س �خلارج.
�لآن وبع��د �لع��ام �لر�ب��ع م��ّر� عل��ى �ليم��ن ب��كل �أحد�ثه��ا 
وماآ�ص��يها بفع��ل مرتزقة �لد�خل و�أعد�ء �خل��ارج لي�س لنا �إل 
�أن نتذك��ر �أهد�ف ثورة �ل�21 من �ص��بتمرب �مل�ص��تمرة ونتذكر 
�لت�ص��حيات و�لأحام �لتي �نطلق �ل�ص��عب من �أجل حتقيقها 
وم��ن ه��ذه �لنقطة عل��ى �جلمي��ع �أن ينطل��ق نحو ف�ص��اء�ت 
�لت�ص��امح و�ن ين�ص��و� جر�حه��م و�أن يتح��دو� �ص��د �لع��دو 

�خلارجي وبعدها يتجهو� نحو بناء �لوطن.
وتز�من��اً مع حل��ول �لذكرى �لر�بعة له��ذه �لثورة �ملباركة 

نقول لآل �صعود ودو�ع�صهم ومرتزقتهم..
�إنن��ا �خرتن��ا طريقن��ا لنعي���س �أح��ر�رً� كر�ما ول��ن تثنينا 
طائر�تك��م ع��ن �مل�ص��ي قدما نحو حتري��ر كامل �ليمن �أر�ص��ا 
و�إن�ص��انا من حتت عباءة �لعمالة لكم و�ص��نطهرها من فكركم 
�ملري�س ليعود �ليمن �ص��عيدٍ� كما كان قبل �أن يعرفكم �لوجود 

باآلف �ل�صنني.
ورغم �ل�ص��عوبات و�لتحديات �ملاثل��ة �أمامنا �إل �إن �لوطن 
ومعه �أبنائه �ل�ص��رفاء ما�ص��ون يف ��ص��تلهام �لنت�صار�ت من 
ثورت��ه �ملبارك��ة يف كل �ملنعطف��ات �لتاريخية �لت��ي مرت بها 
وهي �أخطار حقيقية ل تقل عما تعي�صه �ليمن يف وقتنا �لر�هن 
وكلها �ص��تبوء بالف�ص��ل كم��ا بائ��ت كل �ملحاولت �ل�ص��ابقة " 
فالثورة م�ص��تمرة" و�لوطن باٍق وكل �مل�ص��اريع �لهد�مة هي 

�إلى زو�ل.
ونح��ن نحتفل به��ذه �ملنا�ص��بة �لغالية على قلوبن��ا جميعاً 
�أوج��ه ر�ص��الة جلمي��ع �لفرق��اء �أن عليهم �لنت�ص��ار لوطنهم 
ول�صعبهم وترك خافاتهم جانباً و�ن يعرفو� �أن �ل�صقيق وقت 
�ل�ص��يق بينم��ا �لعدو ل يعرف ل��ه �أخاق ول دي��ن ول حياة 

مهما طال �لزمن �أو ق�صر.
و�أق��ول لكل �ل�ص��عب �ليمني وب��كل فئات��ه وطو�ئفه مبارك 
عليك��م ثورتكم �ملجيدة متمنيا لبلدي و�أبناء وطني مزيد� من 

�لأمن و�ل�صام و�لكر�مة و�لعزة.
وختام��اً ونح��ن نعي���س ه��ذه �ملنا�ص��بات �ملجي��دة يطي��ب 
يل با�ص��مي �صخ�ص��ياً وبا�ص��م كاف��ة �أبناء ه��ذه حمافظة حلج 
�ل�ص��اخمة �ملنا�صلة �أن نرفع �أ�ص��مى �آيات �لتهاين و�لتربيكات 
�إلى قائد �لثورة �صماحة �ل�صيد عبد�مللك بن بدر �لدين �حلوثي 
و�إلى رئي�س �ملجل�س �ل�ضيا�ضي �الأعلى �لرئي�س مهدي �مل�ضاط 
و�إلى كافة �ل�ص��رفاء يف �ص��عبنا �ليمني �لعظيم متمنني ليمننا 

�لنت�صار و�ل�صموخ.. وكل عام و�جلميع يف عزة وخر.

ثورتان ضد الطاغوت.. الـ 10 من محرم والــــــ 21 من سبتمبر

علي أحمد شرف الدين

كان �ص��وته �ص��اخبا وه��و ي��رد عل��ى تل��ك �مل��ر�أة 
�خلم�ص��ينية �لتي وقف��ت �أمام ب��اب �لبا�س وهي تهم 
بالركوب معه من جولة �ل�ص��اعة حت��ى ما قبل جولة 
�صباأ، قال لها �صروري مائة ريال، ما تنفع �خلم�صني، 

�رجعي.
تابعتها بعيني وهي تعرب �ل�صارع مك�صورة تبحث 
ع��ن با���س �آخر ليقله��ا هذه �مل�ص��افة �لق�ص��رة �لتي 
تعجز ع��ن قطعها يف هجر �لظه��رة، فبد�أت بتذكر 
ذل��ك �ل�ص��ائق �ملتلفت ميينا و�ص��مال باحثا عن ركاب 
ج��دد يقله��م، قل��ت ل��ه: �إذ� كانت �م��ر�أة �ص��عيفة �أو 
طال��ب مدر�ص��ة خذ منهم ما تي�ص��ر، و�ح�ص��ب �لباقي 
زكاة، �لرحم��ة �أف�ص��ل م��ن �لق�ص��وة، �إذ� مل نرت�حم 

بيننا كيف �صرحمنا �هلل.
ه��ذه �ملر�أة بتدور قيمة �لزب��ادي، فرد علي بتمتمة 

�صاخط: و�أنا ما به معي قيمة �لزبادي!
مل يكمل عبارته �إل وقد عرب �ل�صارع بالبا�س منطلقا 
يف طريقه من جولة �ل�ص��اعة ف��اإذ� به ينادي على تلك 
�ملر�أة �لت��ي مل �أنتبه �إلى مكانها على �لر�ص��يف وهي 
تبحث عمن يقلها، فاإذ� به كان يبحث عنها، ليقلها مبا 
تي�صر لها، وقد تغرت لهجته معها، وفو�س �أمر رزقه 
�إل��ى �لرز�ق، يف موقف كان له يف نف�ص��ي �لأثر �لبالغ، 
فما كنت �أت�ص��ور �أن �أنف��ع بكلمة عابرة قلتها مبحبة، 

فاإذ� بها ت�صلح بع�س �لنفو�س، وت�صعد �آخرين.
هكذ� هم �أبناء �ليمن، قد ين�ص��ون يف غمرة �ملعاناة 
بع���س �ل�ص��يء، ولك��ن م��ا �إن يتذك��رو� حت��ى تل��ني 
قلوبهم، وتذوب جافتهم بكلمات ب�ص��يطة �ص��ادقة، 
م�ص��د�قا للحدي��ث �لنب��وي )ه��م �أرق قلوب��ا و�أل��ني 

�أفئدة(.
�أز�ل  بق��در  �ص��دري  يف  د�فق��ا  �لأم��ل  مق��د�ر  كان 
�له��م �ل��ذي كان يف �ص��دري حني ر�أيت ذل��ك �ملوقف، 
و��صت�ص��عرت ه��ذ� �ل�ص��اح �لعظيم �ل��ذي ميكننا �أن 
نو�جه به هذه �حلرب �لقت�ص��ادية �ل�ص��رو�س �لتي 
ي�ص��نها �لع��دو�ن علينا، م�ص��تعينني ب��اهلل، منتهجني 
نه��ج �لتع��اون و�لتكاف��ل و�لرت�حم يف ه��ذه �لظروف 
�ل�ص��يئة، و�لت��ي رمبا نعي���س ما هو �أ�ص��و�أ منها، لكن 
بهذه �لروحية نتجاوز كل ذلك، متيقنني �أنه بغر هذ� 
�ص��يكون �لقادم �أكرث �ص��وء�، حني يتمك��ن �لعدو منا، 
فت�ص��تمر �ملعاناة ولكن بدون كر�مة ول عزة وحقوق 

حمفوظة.
*�ضنبقى جمتمعا مر�بطا يف رباط �ل�ضرب و�لتكافل 
حتى نتج��اوز هذه �ملرحلة من مر�ح��ل �ملو�جهة مع 
�لعدو �لأمريكي و�أدو�ته �لإقليمية و�ملحلية، �صائلني 
م��ن �هلل �أن يوفقنا يف هذه �لتمحي�ص��ات و�لختبار�ت 
�لعملية لنا كاأفر�د وكمجتمعات، حتى ننال ��صتحقاق 
ن�ص��رة �هلل للم�صت�ص��عفني كم��ا وعدهم، وم��ن �أوفى 

بعهده من �هلل!

هذه منجزات ثورتنا 21سبتمبر فليباهي كل إنسان عن منجــــــزات ثورته محطات في طريق الصمود
�حلياة )وتزودو� فاإن خر �لز�د �لتقوى(ولكنه ل ي�ص��بع من �لعزة 

و�لكر�مة �بد�
35.�أثبتت �أن �ليمن خالية من �لأطفال فكل �أطفالها رجال ورجال 

�لرجال 
36.�أثبت��ت �أن �ل�ص��اروخ و�لقنبل��ة و�لقذيف��ة ل ترعب �لن�ص��اء 

و�لأطفال ماد�ما يحمان جن�صية مينية حقيقية ولي�س مزورة
37.�أثبتت �أن �ملوت ل يرعب �ليمني بتاتا 

38.�ثبتت �أن �لكر�مة و�لعزة و�حلرية ثمنها غايل 
39.�أثبتت �أن �ليمن �أر�ص��ا و�صيادة و�إن�صانا كانو� يقبعون حتت 

�إحتال �أمريكا �صهيونيا
40.�أثبتت �أنك عندما تق�ص��ي على �لف�ص��اد ت�صتطيع �ن تنفق على 
جي�ص��ك وجلانه �ل�ص��عبية �لذي يد�فع عن �لوطن م��ن عدو�ن عامليا 
�أق��ل مما كان ينفق عليه يف و�ص��ع �لرخاء و�لفول و�لكدم و�ل�ص��بات 

بحو�يل 2مليار ريال لكل �صهر !!!!
41. �ثبت��ت �أن �لق��ر�آن �ل��ذي كانت �ليمن مف�ص��ليةنزوله يف كثر 
من �لأحد�ث جتلت بقية�آياته فيها،تكرر لنا �صيناريو�لع�صر �لنبوي 
ر�أي �لع��ني ب��كل جزئياته وحتول �لقر�آن �ملكت��وب حروفا �إلى قر�آن 

متحرك فعال و�صاح فتاك بعدو �هلل وعدونا
)20(كل ه��ذه �لأم��ور و�لأح��د�ث و�أكرث منها مل �أ�صتح�ص��رها مل 
تك��ن لتح�ص��ل �أو تنك�ص��ف �أو تت�ص��ح للع��امل لول ثورتن��ا �لعظيمة 
�ل�ص��عبية �لتي �إنت�صر �أبناوؤها يف �ل21 من �صبتمرب 2014م ونعي�س 
�لي��وم ذكر�ه��ا �لر�بعة ونحن ننع��م بخر�تها �لت��ي ذكرناها يف 19 

من�صور �صابق ...
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ماليني اإليرانيني يحيون ذكرى 
استشهاد اإلمام احلسني عليه السالم

�حي��ا ماي��ني �لإير�نيني، �خلمي�س، ذكرى ��صت�ص��هاد �ص��بط �لر�ص��ول حممد )�س( 
�لإمام �حل�ص��ني عليه �ل�صام و��صحابه يف �لعا�ص��ر من حمرم �حلر�م، باإقامة جمال�س 

�لعز�ء و�خلروج مب�صر�ت حا�صدة يف معظم �رجاء �لباد.
وت�صهد خمتلف مدن �لباد م�صر�ت حا�صدة �إحياء لذكرى ��صت�صهاد �لإمام �حل�صني 
و�أهل بيته عليهم �ل�ص��ام، حيث يردد �مل�صاركون �لق�صائد و�ملر�ثي من وحي �لذكرى 
�لأليم��ة ويقدمو� �لن��ذور�ت و�لطعام على حمبة �أبي عبد �هلل �حل�ص��ني عليه �ل�ص��ام 

ومتتلئ �ل�صو�رع و�مل�صاجد باحل�صود تخليد� لهذه �لذكرى �لعظيمة.

جدد �لأمني �لعام حلزب �هلل، �ل�ص��يد ح�ص��ن ن�صر�هلل، 
يوم �خلمي�س، �لتاأكيد على �لوقوف �إلى جانب �ل�ص��عب 
�ليمني �ملظلوم و�ملجاهد �لذي يعي�س منذ �أربع �صنو�ت 

مظلومية كرباء.
وقال �ل�ص��يد ن�ص��ر�هلل يف خطاب �لعا�ص��ر من حمرم يف 
�لعا�ص��مة �للبنانية بروت: �إن كرباء �لع�صر هي �لتي 
جت��ري �لأن يف �ليمن، جن��د مظلومية كرباء وح�ص��ار 
كرب��اء وعط���س كرباء وتخلي �لأمة ع��ن كرباء وهذ� 

ما يجري يف �ليمن.
و�أ�ص��اف �أن �مل�ص��هد �لأخر من كرباء م�صهد �ل�صابة 
و�ل�صهامة و�ل�صجاعة و�لبطولة و�ل�صرب و�لثبات �أي�صا 

جنده يف �ليمن.
ودع��ا كل عرب��ي وم�ص��لم وكل �أح��ر�ر �لع��امل �إلى �أن 
يخ��رج ع��ن �ص��مته حي��ال �جلر�ئ��م �لب�ص��عة للعدو�ن 
�ل�ص��عودي �لأمريكي على �ليمن، موؤكد� �أن هذ� �ل�صمت 

يجب �أن يك�صر و�أن ينتهي.
ونوه �إلى �أن هذه م�ص��وؤولية �جلميع لأن هذ� �ل�صمت 
ي�ص��جع �ملجرين و�لقتل��ة �ل�ص��تمر�ر يف جر�ئمهم بحق 

�ل�صعب �ليمني �ملظلوم �لعزيز و�لغريب.

قدرات تسليحية متطورة لدى املقاومة 
وآمال الصهاينة تذهب أدراج الرياح

و�أك��د �ل�ص��يد ن�ص��ر�هلل �أن �ملقاومة متتلك �ص��و�ريخ 
فر�ص��ت  ول��و  متط��ورة  ت�ص��ليحية  و�إمكان��ات  دقيق��ة 
"�إ�صر�ئيل" �حلرب ف�صتو�جه م�صر� مل تتوقعه يف يوم 

من �لأيام
و�ص��دد على �ص��رورة �أن نبقى د�ئم��ا يف د�ئرة �حلذر 
الأن �ل�ضهاينة قلق�ن بعد �ضق�ط م�ضروعهم يف �ملنطقة، 
م�ص��ر� �إل��ى �أن �لعدو �ل�ص��هيوين �أي معرك��ة مع لبنان 

و�صتكون لها تد�عيات كبرة جد�.
ون��وه �إلى �أن �ل�ص��هاينة يعرفون �أن حم��ور �ملقاومة 
قادم ب�صورة �أكرب، م�صر� �إلى �أن دول و�صعوبا مل تكن 
يف �ل�ص��ابق يف حمور �ملقاومة �أ�ص��بحت �لأن من �ص��من 

هذ� �ملحور.
و�أ�ص��ار �إلى �أن �ل�ص��هاينة غا�صبون لأن م�صروعهم يف 
�ملنطقة �ص��قط بعد �أن علق��و� �مال كبرة على ما يجري 

يف �صوريا و�لعر�ق لكن �مالهم ذهبت �در�ج �لرياح.
 

السيد نصر الله: نقف مع مظلومي األمة
و جدد �ل�صيد ن�صر�هلل �لتز�منا بدعم �ل�صعب �لفل�صطيني 
و�لقد�س و�لوقوف بجانب �ل�صعب �لفل�صطيني وم�صاندته 
للح�صول على حقوقه �مل�صروعة، حميياً م�صر�ت �لعودة 

وعدم خ�صوعه لأمريكا و�صفقة �لقرن �لظاملة.
كما جدد �ل�صيد ح�صن ن�صر �هلل �لوقوف بجانب �ل�صعب 
�لبحريني �ل�صاعي حلريته �لذي حتمل كل �لظلم و�لطعن 

و�خلناجر من �ل�صلطة ومن دول �جلو�ر.
و�ص��دد على �ص��رورة م�ص��اندة �إير�ن �لتي �صتدخل بعد 
�أ�ص��ابيع قليل��ة مرح��ة ب��دء تنفي��ذ �لعقوب��ات �لأمريكية، 
م�ص��ر� �إلى �أن �لد�رة �لأمريكية ت�ص��عى �إلى حما�ص��رة 
�إير�ن وت�ص��غط على �لدول لتمنع ت�صدير �لنفط لتم�صكها 
باإ�ص��امها ولأنها ترف�س �أن تخ�صع لاأمريكي وترف�س �أن 

ي�صرق �أحد خر�تها وثرو�تها.
و�أ�ص��ار �إلى �أن �لد�رة �لأمريكية ت�صعى �إلى حما�صرة 

�إير�ن وت�ص��غط على �لدول لتمنع ت�ص��دير �لنفط لتم�ص��ك 
�إير�ن باإ�ص��امها ولرف�صها �أن تخ�ص��ع لاأمريكي وترف�س 

�أن ي�صرق �أحد خر�تها وثرو�تها.

حتت شعار "ما 
تركتك يا حسني" 

بيروت حتتضن 
مليونية عاشوراء   

يف  �للبناني��ني  م��ن  �للف  ع�ص��ر�ت  �حي��ا 
�ل�ص��احية �جلنوبية للعا�ص��مة ب��روت ذكرى 
"علي��ه �ل�ص��ام".  ��صت�ص��هاد �لم��ام �حل�ص��ني 
وردد �مل�ص��اركون �ص��عار�ت توؤكد عل��ى ثو�بت 
�لنهج �حل�ص��يني و�خرى د�عمة للمقاومة �ص��د 

�ل�صتكبار �لعاملي.
حتت �صعار "ما تركتك يا ح�صني"، �حيا حزب 
�هلل ي��وم �لعا�ص��ر م��ن حمرم ذك��رى ��صت�ص��هاد 
�لمام �حل�صني "عليه �ل�صام" مب�صرة حا�صدة 

يف �ل�صاحية �جلنوبية لبروت.

بعد تاوة �ملقتل �حل�ص��يني.. تقاطر ع�صر�ت 
"علي��ه  �حل�ص��ني  �لم��ام  حمب��ي  م��ن  �للف 
�ل�ص��ام" مب�صرة جماهرية غ�صت بها �صو�رع 
�ل�ص��احية، يتقدمه��ا �لف��رق �لك�ص��فية ومو�كب 
�لعز�ء وح�صد كبر من �ل�صخ�صيات �ل�صيا�صية 
مرددي��ن  �ملدني��ة  و�لفعالي��ات  و�حلزبي��ة 

�ل�صعار�ت �حل�صينية.
�لنه��ج  ثو�ب��ت  عل��ى  �ك��دو�  �مل�ص��اركون 
�حل�ص��يني وم�ص��رة �ملقاوم��ة �ص��د كل �ن��و�ع 

�لظلم و�لحتال.

املاليني يحيون ذكرى عاشوراء 
وسط استنفار أمني مكثف 

بعموم العراق
�أحي��اء ماي��ني �ملوؤمن��ني م��ن �ملحافظ��ات �لعر�قي��ة و�مل��دن �لعربي��ة 
و�لإ�ص��امية، �خلمي�س، �لعا�صر من �ص��هر حمرم �حلر�م ذكرى ��صت�صهاد 
�لم��ام �حل�ص��ني و�خي��ه �لعبا���س }عليهم��ا �ل�ص��ام{ يف معرك��ة �لطف 

�خلالدة بكرباء �ملقد�صة.
وبا�ص��رت �لعتب��ات �ملقد�ص��ة يف كرب��اء �ملقد�ص��ة و�لنج��ف �ل�ص��رف 
و�لكاظمي��ة �ملقد�ص��ة و�لعتبتني �لعك�ص��رتني يف �ص��امر�ء بتنظي��م �أماكن 
�ملو�كب �حل�ص��ينية ومو�كب �لع��ز�ء �ملوؤدية �لى مر�ق��د �لئمة �لطهار 
)ع(، فيم��ا �ك��دت �لهيئات �مل�ص��وؤولة عل��ى �ملو�كب تق��دمي �لدعم �لازم 
للمو�ك��ب �خلدمي��ة م��ن قبي��ل توف��ر �مل��اء �ل�ص��الح لل�ص��رب و�لفر���س 
و�لتن�ص��يق مع �لأق�ص��ام ذ�ت �لعاقة لت�ص��هيل عملية دخول �ل�ص��احنات 

�خلا�صة بحمل �أمتعتهم وم�صتلزمات �ملوكب خلدمة �لز�ئرين.

�نطلقت ويف �لعا�ض��مة �لبحرينية �ملنامة م�ض��ريٌة �ض��عبية حا�ضدة 
رغَم �لجر�ء�ت �لمنية �مل�صددة ِ�حياء لذكرى ��صت�صهاد �صبط �لنبي 

حممد )�صلى �هلل عليه و�له و�صلم( �لمام �حل�صني عليه �ل�صام
وتقدم موكب علم��اِء �لبحري��ن �مل�صر�ت �لعا�ص��ور�ئية يف �ملنامة 
مب�صاركة �ل�ص��يد عب��د�هلل �لغريف��ي وعدد غف��ر م��ن �لعلماء وطلب��ة 
�لعلوم �لدينية، ردَد خالها �مل�صاركوَن هتافات �صَد �لنظام �لذي ي�صُن 
حملَة ت�صييق و�عتقالت للخطباء و�ملن�صدين على خلفيِة م�صاركتهم 

يف �حياِء ليايل عا�صور�ء ورفعو� �صوَر �آية �هلل �ل�صيخ عي�صى قا�صم .
مو�كب �لع��ز�ء  يف  و��ص��عاً  ح�ص��ورً�  �ملنام��ة  �ص��هدت  كم��ا 

و�ْصط هتافات عا�صور�ئية �صد �ل�صلطات يف هذ� �لبلد.

مسيرة شعبية حاشدة إحياء 
لذكرى عاشوراء في املنامة

الــــســــيــــد نــــصــــرالــــلــــه: مـــــن كـــــربـــــالء مـــشـــهـــد الــــصــــالبــــة والـــشـــهـــامـــة 
والـــشـــجـــاعـــة والـــبـــطـــولـــة والـــصـــبـــر والـــثـــبـــات أيـــضـــًا جنــــده فـــي الــيــمــن
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احملافظات اليمنية تشهد فعاليات وأمسيات خطابية  مبناسبة ذكرى عاشوراء
�أقيم��ت يف ع��دة حمافظ��ات فعالي��ات  ذل��ك  �إل��ى 
و�أم�ص��يات خطابي��ة �إحي��اًء لي��وم عا�ص��ور�ء ذكرى 

��صت�صهاد �لإمام �حل�صني عليه �ل�صام 
فقد �أقامت ر�بطة علماء �ليمن بالعا�ص��مة �صنعاء 
فعالي��ة مبنا�ص��بة ذك��رى عا�ص��ور�ء �حل�ص��ني عليه 

�ل�صام.
�مل�ص��اركون يف �لفعالي��ة �ص��ددو� على م�ص��وؤولية 
�لتح��رك وعو�ق��ب �لتفري��ط و�لتخ��اذل �ل��ذي حلق 
بالأم��ة بع��د وقوفه��ا ع��ن ن�ص��رة �حل��ق و�ملحقني 
وم��ا �أعقبه م��ن هتك لاأعر����س و�لتخلي ع��ن �لقيم 

و�ملبادئ �لإن�صانية و��صت�صامها لقوى �لطاغوت.
 كما حثت �لكلمات على �صرورة �لتحرك يف �صبيل 
�هلل ن�صرة لل�صعب �ليمني �لذي ل تختلف مظلوميته 
ع��ن مظلومية �حل�ص��ني و�أهل��ه و�أ�ص��حابه يف �أر�س 
كرب��اء، كم��ا ل يختلف �لظ��امل �مل�ص��تكرب �ليوم عن 

�أولئك �إل يف �مل�صميات.
ويف حمافظة �إب �أقام �أبناء مديرية �لظهار �أم�ص��ية 
ثقافية وخطابية �إحياء لذكرى يوم عا�صور�ء �لإمام 

�حل�صني عليه �ل�صام.
تتك��رر  ماأ�ص��اة كرب��اء  ب��اأن  �أك��دو�  �ملتحدث��ون 
�لي��وم يف �ليم��ن من قب��ل طو�غيت �لع�ص��ر موؤكدين 
ب��اأن �لت�ص��حيات �لتي يقدمها �ل�ص��عب �ليمني �ليوم 
�ص��تجرف عرو�س �مل�صتكربين و�لطغاة و�أن �ل�صعب 
�ليمني �صيو��صل ثورته �أمام �لظلم و�جلربوت حتى 

يحقق �هلل �لن�صر مهما بلغت �لت�صحيات.
�أما يف حمافظة �جل��وف �أقيمت عدد من �لفعاليات 
و�الأم�ض��يات يف عدد من مديريات برط  �إحياء لذكرى 

��صت�صهاد �لإمام �حل�صني بن علي عليهما �ل�صام.
�لأم�ص��يات تكلل��ت بعدد م��ن �لفقر�ت �لإن�ص��ادية 

و�ل�ص��عرية و�خلطابية �لتي حتدث فيها �مل�صاركون 
�أن �لطغي��ان �لذي ثار عليه �لإمام �حل�ص��ني بالأم�س 
ه��و نف�ص��ه �لطغيان �لذي يث��ور عليه �أبناء �ل�ص��عب 
�ليمن��ي �ليوم، جمددي��ن �لعهد على �ل�ص��ر يف نف�س 
�لدرب �لذي ج�ص��ده �لإمام �حل�صني بدمه �لطاهر يف 

مقارعة قوى �لطغيان �ملتمثل باأمريكا و�آل �صعود.
كم��ا �أقام �أبن��اء منطقة رح��وب مبحافظة �جلوف 
بذك��رى عا�ص��ور�ء، �أك��د �مل�ص��اركون يف �لفعالية �أن 
�أبن��اء �ل�ص��عب �ليمن��ي يعي�ص��ون ذكرى عا�ص��ور�ء 
و�قع��اً يف ظ��ل �لع��دو�ن و�أن �لع��دو�ن بح��ق �أبن��اء 
�ل�ص��عب �ليمن��ي �لي��وم هو �مت��د�د لفاجع��ة كرباء 
بحق �حل�صني و�هل بيته فالق�صية و�حدة و�لطريقة 

و�حدة و�ن �ختلف �لزمان و�ملكان.
وبالنتقال �إلى حمافظ��ة �حلديدة نظمت �لوحدة 
�لثقافية، �صباحية �صعرية مبنا�صبة ذكرى عا�صور�ء 
و�لذك��رى �لر�بعة لثورة 21 �ص��بتمرب، �أحياها عدد 

من �صعر�ء �ملحافظة و�ل�صاحل �لغربي.
و��صتعر�س �ل�صعر�ء �صور ومو�قف من مو�جهة 
�لظلم ومقارع��ة �لظاملني لثورة �لإمام ح�ص��ني عليه 

�ل�صام.
كم��ا تناول �ل�ص��عر�ء يف �ل�ص��باحية �لت��ي �أد�رها 
م�ص��ئول �لفعالي��ات و�ملنا�ص��بات نائ��ب مدير مكتب 
�لأوقاف باملحافظة في�ص��ل �لهطفي �صور من �صمود 
وثبات �أبناء �حلديدة و�ل�صاحل �لغربي يف �لت�صدي 

للعدو�ن ومرتزقته.
ح�صر �ل�صباحية عدد من دكاترة وطاب جامعة 

�حلديدة وعدد من �ل�صعر�ء و�لأدباء باملحافظة.
�إل��ى ذلك �أقي��م يف مدينة �ملحوي��ت فعالية بذكرى 

��صت�صهاد �لإمام �حل�صني بن علي عليهما �ل�صام.

مديري��ة  با�ص��م  �أقيم��ت  �لعا�ص��ور�ئية  �لفعالي��ة 
�ملدين��ة، حي��ث دع��ت �مل�ص��اركات �ليمني��ني وه��م 
يعي�ص��ون كرباء �لع�ص��ر �أن ي�ص��تلهمو� م��ن �لإمام 
�حل�ص��ني عليه �ل�ص��ام �ل�ص��رب و�لثبات و�لت�صحية 
لينت�صرو� على يزيدي �لع�صر حممد بن �صلمان وبن 
ز�يد كما �نت�صرت دماء �حل�صني على �صيف �لطغاة.
وبح�صور �صعبي لفت �صهدت قاعة �ملركز �لثقايف 
مبحافظة �ملحويت فعالية جماهرية مركزية �أحياء 
لذك��رى عا�ص��ور�ء �لفعالية �خلتامي��ة و�لتي �أقيمت 

حتت �صعار عا�صور�ء مظلومية و�نت�صار .
وحت��ت �ص��عار هيه��ات من��ا �لذل��ة وعل��ى خط��ى 
�لع��دو�ن  مو�جه��ة  يف  �ل�ص��ام  علي��ه  �حل�ص��ني 
و�مل�ص��تكربين وبح�ص��ور حماف��ظ �ملحاف��ظ وع��دد 
من �ل�صخ�ص��يات �لجتماعية وقياد�ت من  �ل�ص��لطة 
�ل�ص��رقي  �ملرب��ع  �أبن��اء  نظ��م  باملحافظ��ة  �ملحلي��ة 
ومديرية �ص��رب �ملو�دم فعاليتني منف�صلتني توعوية 

وثقافية بذكرى عا�صور�ء
و�كد  �مل�ص��اركون �ننا �ليوم ونحن ك�ص��عب ميني 
نو��ص��ل درب �لعزة و�لكر�مة ومو�جهة �لطو�غيت 
�لت�ص��حيات  ويق��دم  �لر���س   يف  و�مل�ص��تكربين 
م�ص��تلهمني من ذلك من �ص��رة �ص��يد �ل�ص��هد�ء عليه 
�ص��ام �هلل و�ل�ص��ر يف درب��ه طامل��ا و�ليزيدين يف هذ� 

�لع�صر يظلمون ويقتلون .

وكان��ت حمافظ��ة �ص��عدة  قد �ص��هدت مدينة �ص��عدة، ظهر 
�خلمي�س، م�ص��رة جماهرية حا�صدة �إحياء ليوم �لعا�صر من 

حمرم ذكرى ��صت�صهاد �لإمام �حل�صني عليه �ل�صام.
وحم��ل �ملتظاه��رون �أع��ام و�ص��عار�ت �ملنا�ص��بة ولفتات 
�حلرية �ملناه�ص��ة لل�صيا�ص��ية �لأمريكية يف �ملنطقة، ورددو� 
�ص��عار�ت منها و"�أحر�ر ل�صنا عبيد"، "�لت�صعيد بالت�صعيد"، 
و"هيه��ات �لذلة هيهات ي��ا �أبناء �لوليات"، "و�صنو��ص��ل يف 
درب ح�ص��ني .. لن نخ�صع لاأمريكيني" و"ثقافة �ل�صت�صهاد.. 
رف�ص��ت كل �ل�ص��تعباد"، و"مظلومية كرباء.. ج�صدها مين 

�لإباء"، ومين �لعزة كرباء.. لن يخ�صى بط�س �لأعد�ء"..
و�ألقي��ت يف فعاليات �مل�ص��رة �لت��ي بد�أت باآي��ات من �لذكر 

�حلكيم عدة كلمات وق�ص��ائد �ص��عرية حتدثت ع��ن مظلومية 
�لإمام �حل�صني يف كرباء وكيف �نت�صرت دمائه �لطاهرة على 

�لظاملني و�ملعتدين.
وربط��ت �لكلم��ات ب��ني مظلومي��ة �حل�ص��ني عل��ني �ل�ص��ام 
ومظلومية �ل�صعب �ليمني �لذي يعي�س كرباء �لع�صر، وكيف 
��ص��تلهم �ل�ص��عب �ليمني من �ص��رب وثبات �حل�ص��ني �ل�صمود 

�أمام حتالف �لعدو�ن �ل�صعودي �لأمريكي.

ونوه��ت �إلى �أن خروج �ل�ص��يد �حل�ص��ني بدر�لدين �حلوثي 
�ل��ذي خ��رج من مر�ن �ص��عدة ل �أ�ص��ر� ول بط��ر� وبني ثورة 

�حل�صني بن علي عليه �ل�صام.
و�أك��د بي��ان �مل�ص��رة عل��ى �أن ثورة �حل��ادي و�لع�ص��رين 
م��ن �ص��بتمرب 2014 هي �متد�د لث��ورة �لإمام �حل�ص��ني عليه 
�ل�صام فالدماء �لتي ي�ص��فكها يزيد �لع�صر �ملتمثلني يف �أمريكا 
و�إ�ص��ر�ئيل و�لأنظم��ة �لعملي��ة م��ن �لأع��ر�ب بحق �ل�ص��عب 

�ليمن��ي ه��ي �مت��د�د لدم��اء �حل�ص��ني و�أ�ص��حابه يف كرب��اء 
فالق�صية و�ملظلومية و�حدة.

و�أ�صارت �إلى �أن فاجعت كرباء كانت نتاجا لنحر�ف يف هذه 
�لأم��ة، و�أن �مللحم��ة �لبطولية يف مو�جهة �لظلم و�ل�ص��تكبار 
و�لتزييف جت�ص��د عظمة هذ� �لدين ومن يحمله باإخا�س و�أن 
�لدم ميكن �أن ينت�ص��ر على �ل�ص��يف، وهو ما يج�ص��ده �ل�صعب 
�ليمني �ملظلوم.. ولفت �لبي��ان �إلى �أن �ليمن يعي�س منذ �أربع 
�ص��نو�ت ماأ�ص��اة كرباء جر�ء �لعدو�ن �ل�ص��عودي �لأمريكي 
عل��ى �ليم��ن �لتي �رتك��ب فيها مئ��ات �جلر�ئم بح��ق �لأطفال 
و�لن�ص��اء يف �مل�ص��اجد و�ملد�ر���س و�لأ�ص��و�ق و�لقرى و�ملدن 

و�لقرى و�لربح بدون مربر.

منذ أربع سنوات اليمن يعيش مأساة كربالء جراء العدوان

واأوقده��ا احل�صني ثورًة خالدًة يف وجه الطغاة وامل�صتكربين 
عل��ى مر ال�صن��ني، ويف ي��وم الإب��اء احل�صيني اأحي��ا املاليني من 
اأبن��اء الأمة الإ�صالمي��ة ذكرى ا�صت�صهاد ثائ��ر ا�صتثنائي حفظ 
لهم بدمائه دين الإ�صالم وقيم القراآن، وتقدم اليمن منا�صبات 
الإحي��اء العا�صورائي مب�صرات وفعالي��ات �صعبية يف العا�صمة 

�صنع��اء واملحافظ��ات، واأك��د ال�صي��د القائ��د ثب��ات املوق��ف يف 
مواجه��ة الع��دوان والطغي��ان حميي��ا �صم��ود ال�صع��ب اليمني، 
وداعي��ا اإل��ى اإحياء عا�ص��وراء برف��د متوا�صل جلبه��ات يرابط 
فيها اأبطال يدافعون عن حرية بلد وكرامة اأمة، بلٍد كل اأيامه 

عا�صوراء ت�صحيًة واإباء.

حتت شعار على نهج احلسني .. اليمنيون يحيون ذكرى عاشوراء 

�إحي��اء �ليمني��ون ذكرى يوم �لعا�ص��ر من حمرم 
ذكرى ��صت�ص��هاد �لإمام �حل�ص��ني بن عل��ي عليهما 
�ل�ص��ام يف �لعا�صمة �ص��نعاء وعدد من حمافظات 

�جلمهورية .
فقد �ص��هدت �لعا�ص��مة �صنعاء ع�ص��ر �خلمي�س 
مظاه��رة حا�ص��دة �إحي��اًء ليوم �لعا�ص��ر من حمرم 
ذكرى ��صت�ص��هاد �لإمام �حل�ص��ني بن عل��ي عليهما 

�ل�صام.
وق��د ح�ص��ر ع�ص��ر�ت �لآلف �إلى �ص��ارع �ملطار 
بالعا�صمة �ص��نعاء لإحياء �ملنا�ص��بة �لتي تخللها 
تاوة �آيات حمكمات من �لقر�آن �لكرمي وكلمة لقائد 
�لثورة �ل�ص��يد عبد�ملل��ك بدر�لدين �حلوثي وكلمة 
ملفت��ي �لديار �ليمنية �لعامة �ص��م�س �لدين �ص��رف 

�لدين ون�صيد عن �ملنا�صبة لفرقة �أن�صار �هلل.
�لذي��ن حمل��و�  �ملتظاه��رون  ردد  �لفعالي��ة  ويف 
�ص��عار�ت ولفت��ات �ملنا�ص��بة، �ل�ص��عار�ت �لت��ي 
ع��ربت يف جممله��ا ع��ن رف���س م�ص��اريع �لطغ��اة 

و�مل�صتكربين.
ويف �مل�ص��رة �أو�ص��ح رئي�س ر�بطة علماء �ليمن 
�لعام��ة �ص��م�س �لدي��ن �ص��رف �لدي��ن، �أن خروج 
�ل�ص��عب �ليمني �ليوم، هو تكري�س ملبد�أ �حل�ص��ني 
يف خروج��ه �ص��د �لظاملني .. لفتا �إلى �أن �ل�ص��مود 
و�لثبات �لذي ي�ص��طره �ليمنيون يف �ص��د �لعدو�ن 

يج�صد مبادئ �لإمام �حل�صني.
وق��ال " �إن �حلرب �لتي ت�ص��ن �لي��وم على �لأمة 
�لإ�ص��امية هي حرب بني �لكفر و�لإ�صام، و�حلق 
و�لباط��ل و�خل��ر و�ل�ص��ر ويج��ب عل��ى �جلمي��ع 

�لتحرك ملو�جهة �أعد�ء �لإ�صام ".
و�أ�ص��ار �لعام��ة �ص��رف �لدي��ن �إل��ى �أن �لدي��ن 
�لإ�صامي قام على �أ�صا�س �لأمر باملعروف و�لنهي 
عن �ملنكر، وقد تقاع�س عن هذه �ل�ص��فات كثر من 

�لنا�س.
ون��وه مبناق��ب �لإمام �حل�ص��ني ر�ص��ي �هلل عنه 
ومكانته و�أخيه �للذ�ن و�ص��فهما ر�صول �هلل ب�صيد� 

�ص��باب �أهل �جلن��ة .. موؤكدً� �أن �أعظم ما �أ�ص��يبت 
به �لأمة هو تويل رئا�ص��تها �لطغاة و�لظاملني �لذين 
�نحرف��و� مب�ص��ارها.. وب��نًي رئي���س ر�بط��ة علماء 
�ليمن �أن �مل�ص��روع �لأمريكي �ل�ص��هيوين ي�صتهدف 
هوي��ة وعقي��دة �لأم��ة و�ملنطق��ة �لعربي��ة .. لفتا 
�إل��ى �أن م��ا تقوم به ق��وى �لعدو�ن من ممار�ص��ات 

وح��رب بح��ق �أبناء �ل�ص��عب �لفل�ص��طيني 
وتهجره��م م��ن �أر��ص��يهم ج��زء من 

م�ص��روعها �لإجر�مي يف �ل�ص��يطرة 
على �ملقد�صات �لإ�صامية.

ودع��ا �جلمي��ع �إل��ى �لتحرك 
ملو�جه��ة �لع��دو�ن ومرتزقت��ه 
خ��ال  م��ن  يحاول��ون  �ل��ذي 
ت�صعيدهم يف �ل�ص��احل �لغربي 

قطع �ل�ص��ريان �لوحيد لل�ص��عب 
�ليمن��ي و�ل�ص��يطرة عل��ى مين��اء 

�حلديدة.

العاصمة صنعاء تشــــــــــــهد مسيــــــــــــــــــــــرة جماهيــــــــــــــــــــرية 
حاشدة إحياًء لذكــــــــــــــــــــرى يوم عاشــــــــــــــــــــوراء 



الـــداخـــلـــيـــة تــعــلــن اســــقــــاط  شــبــكــة جتــســســيــة  وزارة 
مرتبطة باملخابرات االماراتية

�أعلن��ت وز�رة �لد�خلية عن �إ�ض��قاط  �ض��بكة 
جت�ص�ص��ية مرتبط��ة بق��وى �لع��دو�ن �لأمريكي 

�ل�ص��عودي �لإمار�تي على �ليمن بعد 
عملية ر�صد وتعقب.

و�و�ص��ح م�ص��در �مني �أن �خللية 
�لإجر�مي��ة كان��ت مرتبط��ة �رتباطا 
�لمار�تي��ة   باملخاب��ر�ت  مبا�ص��ر� 
وقام��ت برفع �حد�ثي��ات ومعلومات 
ومن��ازل  �ص��كانية  جتمع��ات  ع��ن 
مو�طنني ومن�ص��اآت خدمي��ة وفنادق 
حكومي��ة  وموؤ�ص�ص��ات  و�ص��فار�ت 

عل��ى ر�أ�ص��ها مكتب رئا�ص��ة �جلمهوري��ة باأمانة 

�لد�خلي��ة وق��و�ت  �لعا�ص��مة  ومبن��ى وز�رة 
�لنجدة  وحمطة �صركة �لنفط.

و�أ�ص��ار �مل�ص��در �إل��ى �أن �لإع��ام 
�لأمن��ي �ص��وف ين�ص��ر لكافة و�ص��ائل 
�لإعام  تقرير� م�ص��ور� خال �لأيام 
�لقادمة و�عرت�فات للعنا�صر �لتي مت 

�لقاء �لقب�س عليها..
باملو�طن��ني  �مل�ص��در  و�أه��اب   
�لأمني��ة  �لأجه��زة  م��ع  �لتع��اون 
و�للجان �ل�ص��عبية يف �لباغ عن �ي 
عنا�ص��ر م�صتبهة حر�ص��ا على �لمن 

و�ل�صامة �لعامة و�صكينة �ملجتمع.

مهما تمادى تحالف العدوان 
والوحش�ية  اإلج�رام  ف�ي 

فنح�ن صام�دون ول�ن 
نستسلم نهائيا

الثاثاء
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كتب / عبدالملك العجري

يف كلمت��ه مبنا�ص��بة �لذك��رى �لر�بع��ة لث��ورة 21 
�ضبتمرب و�ضع فخامة �لرئي�س مهدي �مل�ضاط ث�رة 21 
�صبتمرب يف �ص��ياقها �لطبيعي �ل�صيا�ص��ي و�لجتماعي 
باعتبارها �متد�د� لثورة 26 �ص��بتمرب وحلقة �لو�صل 
جل�ص��ر ن�ص��الت �لأبناء بن�ص��الت �لآب��اء و�لجد�د 
و�إع��ادة �لعتب��ار لثورة 26 �ص��بتمرب و�لر�بع ع�ص��ر 
م��ن �أكتوبر بعد �أن تعر�ص��تا للعزل �ملمنهج عن و�قع 
�حلي��اة، وبعد �أن ��ص��تمرت قوى �لعمال��ة و�لرتهان 
لعقود طويلة وهي ت�صتمرئ �لعبث و�لف�صاد، وترهن 
قر�ر �ليمن �ل�صيا�ص��ي و�لقت�صادي للخارج، وتر�كم 
عو�مل �ل�ص��عف و�لوهن و�لفقر حتى ف�ص��لت يف بناء 

�لدولة �ليمنية و�أحالتها �إلى دولة ه�صة "
ما قاله �لرئي�س �مل�ضاط لي�س حيلة �ضيا�ضية ت�ضتغل 
رمزية ث��ورة 26 �ص��بتمرب يف �لوع��ي �لوطني فثورة 
�ص��بتمرب 2014م ل ميك��ن عزله��ا ع��ن �مل�ص��ار �لع��ام 
ل�صل�ص��لة �لتحولت �لجتماعية و�ل�صيا�ص��ية �ملمتدة 
ف�ي منت�ص��ف �لق��رن �ملا�ص��ي. فالث��ورة �لجتماعية 
ف�ي �ليمن �تخذت �ص��فة �لفعل �مل�ص��تمر و�ملتو��ص��ل 
ب��دءً� من 26 �ص��بتمرب وم��ا قبله��ا وما بعده��ا مرورً� 
بث��ورة �لر�بع ع�ص��ر م��ن �أكتوب��ر 1963م، ثم حركة 

�لت�ص��حيح لل�ص��هيد �حلم��دي، ث��م �إع��ان �لوح��دة 
�ليمني��ة �إلى 11فرب�ير و�ص��وًل ل� 21 �ص��بتمرب. فهي 
حلظ��ات ثورية وح��ركات �إ�ص��اح �صيا�ص��ي ووطني 
مهم��ا تفاوت��ت نتائجه��ا و�لتط��ور�ت �لت��ي جلبته��ا 
تاأتي �ص��من �صل�ص��لة �لتحولت �لبنيوية �لجتماعية 
و�لقت�ص��ادية و�ل�صيا�ص��ية �لتي تهدف لإحد�ث نقلة 
نوعي��ة تتج��اوز �لبن��ى �لتقليدي��ة للمجتم��ع �ليمني 
وبناء �لدول��ة �لدميقر�طية �لعادل��ة و�ملجتمع �ملدين 
�حلدي��ث، وحتقي��ق �لعد�لة �لجتماعي��ة، و�لتوزيع 

�لعادل للرثوة و�لتنمية �ملتو�زنة. 
�لث��ورة لي�ص��ت حدثا حلظيا بق��در ما هي �صل�ص��لة 
م��ن عمليات �لتح��ول �لتاريخي��ة �لرت�كمية �ملتدرجة 
تنتهي بتج��اوز �لنظام �لجتماعي �لق��دمي .وعلميات 
�لتح��ول، هذه عادة ل تكاد تخلو من حلظات وقفز�ت 
ثورية مولدة ثور�ت �صيا�صية ثور�ت حترر، وطني-
�جتماع��ي، ح��ر�ك �إ�ص��احي ت�ص��حيحي... وتكتمل 
�لث��ورة م��ع �أحد�ث حت��ول ينقل �ملجتمع من و�ص��ع 
�جتماعي و�قت�ص��ادي �إلى �آخر �أكرث رقياً من �ص��ابقه، 
كما ف�ي �لثورة �لفرن�صية �لتي نقلت �ملجتمع �لفرن�صي 
م��ن جمتمع �قطاع��ي �إلى جمتمع ر�أ�ص��مايل، وكما ف�ي 
�لث��ورة �لرو�ص��ية �لبل�ص��فية �لت��ي نقلت رو�ص��يا من 

جمتمع زر�عي متخلف �إلى جمتمع �صناعي متقدم.
�أطاح��ت بنظ��ام  �أنه��ا  ث��ورة 26�ص��بتمرب رغ��م 

�لإمامة �ل�صيا�صية و��ص��تبدلته بالنظام �جلمهوري 
�إل �أنه��ا عج��زت ع��ن ك�ص��ر �لعاقات �لقت�ص��ادية 
و�لجتماعي��ة -كم��ا يق��ول- �يلين��ا جولوفكايا يف 
"�لتط��ور �ل�صيا�ص��ي للجمهوري��ة �لعربي��ة  كتاب��ة 
 26 �نق��اب  ح��ده  وعل��ى   "1985-62 �ليمني��ة 
�ص��بتمرب 1962م ثورة برجو�زية �صيا�ص��ية فوقية 
مل تك��ن �ص��وى حلقة خا�ص��ة �ص��من �مل�ص��ار �لعام 
و�لطوي��ل �ملدى للث��ورة �لربجو�زي��ة �لجتماعية 
، و ي�ص��يف �تخذت �لثورة يف �ليمن �ل�ص��مايل �صفة 
�لفعل �مل�ص��تمر و�ملتو��صل وهو �لأمر �لذي �رتبط 
ب�ص��عف حتالف �لربجو�زية �ملحلية ..،و�ل�صر�ئح 
�لإقطاعي��ة �حتل��ت مو�ق��ع قيادية علي��ا يف �جلهاز 
�أي  �ص��د  بح��زم  ووقف��ت  و�لإد�ري  �حلكوم��ي 
حماولة لك�ص��ر �لعاقات �لقت�صادية و�لجتماعية 
،و�أعاقت من �لدفع��ة �لتحديثية و�لتقدمية للحدث 

�ل�صبتمربي.
ل�صت ب�صدد �ل�صتف�صال يف �لعو�ئق �ل �إن حتالف 
كتل��ة �لإقط��اع �لقبل��ي و�لع�ص��كر و�لبروقر�طية 
�لإد�ري��ة و�ل�صيا�ص��ية �لنتهازي��ة �ص��اهم يف كب��ح 
عجل��ة �لتحدي��ث و�إعادة �إنتاج �لقبيلة ومف�ص��لتها 
م��ع �لدول��ة ، وتعاي�س �أمناط من �الإقطاع �أو �ض��به 
كمرب�دوري��ة  برجو�زي��ة  ن�ص��وء  م��ع  �لإقطاعي��ة 
�حتكاري��ة وبورقر�طي��ة طفيلية ،كر�ص��ت �لتفاوت 

�لجتماعي و�أدت �إلى �صمور �لطبقة �لو�صطى 
و�إفقار غالبية فئات �ل�صعب .

م�ص��اعفات �ل�صيا�صات �لتي �تبعهما �لنظام 
�ل�ص��ابق و�ص��لت �إلى مرحلة �لنفج��ار �لثوري 

يف 11 فرب�ي��ر 2011م يف ظ��روف حملية و�إقليمية 
ودولية �صاعدت ب�صكل �أو باآخر على �صبط �لإيقاع 
�لثوري وقبل ف�ص��يل من �ملح�صوبني على �لثورة 
�لدخول يف ت�صوية �صيا�صية �أعادت ترتيب �أو�صاع 
�أطر�ف �لنظام �لقدمي وبتوقيع �ملبادرة �خلليجية 
�أعل��ن ه��ذ� �لف�ص��يل ع��ن �ختت��ام ف�ص��ول �لثورة 
و�لكتف��اء به��ذه �لإ�ص��احات ،ويف ذ�ت �لوق��ت 
��ص��تمرت ف�صائل ثورية �أخرى على ر�أ�صها �ن�صار 
�هلل يف �لتم�ص��ك باخلي��ار �لث��وري دون �ن ميان��ع 
�لدخول يف �مل�ص��ار �ل�صيا�صي نظر� للتعقيد�ت �لتي 

فر�ضتها �ملبادرة على �ضروط �حل�ضم �لث�ري .
�إنه��اء  ميك��ن  م�ص��رحية  لي�ص��ت  �لث��ورة  ولن 
ف�ص��ولها بح�ص��ب رغب��ة �ملخرج بل تبق��ى ما بقيت 
�ص��روطها �ملو�ص��وعية و�لذ�تية قائمة ،و�لت�صوية 
�إ�ص��احات  عنه��ا  نت��ج  �ملب��ادرة  فر�ص��تها  �لت��ي 
متو��ص��عة وعلى �مل�ص��توى �ل�صيا�صي فقط حركت 
جزئي��ا من �ملو�قع �ص��من تركيبة �لنظام �لقدمي مع 

بع�س �لإدخالت �لتجميلية.
مل توفق حكومة �لوفاق ول �لرئي�س يف �لتخفيف من 

ت  ن��ا حتقا ل �
لت��ي  يف � �ص��ببا  كان��ت 

ث��ورة فرب�ير وبالغو� يف �لن�ص��ر�ف عن �جلماهر 
،وع��ن �مل�ص��امني �لجتماعي��ة لث��ورة فرب�ي��ر ،و 
�ص��رعت �حلكومة يف �تخاذ �صل�ص��لة من �ل�صيا�صات 
�لقت�صادية �لكارثية للتو�ئم مع م�صالح �لقت�صاد 
�لر�أ�ص��مايل و�ل�صفوة �ل�صيا�صية ،دون �أدنى �لتفاتة 
مل��ا متثل��ه من ع��دو�ن �ص��افر عل��ى م�ص��الح �لكتلة 
�ل�ص��كانية �لأك��رب م��ن �لفاح��ني و�لفئ��ات �ملفقرة 
،تر�ف��ق ه��ذ� كل��ه م��ع حم��اولت حثيث��ة لإف��ر�غ 
�لعملية �حلو�رية من م�ص��مونها وحتويلها لعملية 

�صكلية بنف�س عقلية �لنظام �ل�صابق .
كانت �لأحد�ث تت�ص��ارع بطريقة در�مية �كرب من 
�لقدرة على �ص��بطها �أو �لتحك��م فيها بتلك �لطريقة 
�ل�ص��بيانية �لبلهاء �إلى �أن �آنت حلظة 21 �ص��بتمرب 
و�أفلحت يف توجيه �عنف �صربة منذ 1962م ملثلث 
�حللف �لتاريخي �لذي كان �كرب عائق �مام حتقيق 

�هد�ف ثورة 26 �صبتمرب و�ف�صل م�صروع �لدولة

الرئيس املشاط : 21 سبتمبر جسر الوصل بني نضاالت اآلباء واألبناء ..

ما بكيناَك.. َح�صَرًة وُقُعوَد�
مود� بل �أقمناَك.. ثورًة و�صُ

وعلى نهجَك �لإلهِيّ �ِصْرنا
و�لتَحمنا )�صو�ِفعاً( و)ُزيود�(
ورفعنا: �صعاَر )هيهات( رف�صاً

ًة وعديد� و�قتفيناَك .. ُعَدّ
: و�صرخنا بوجِه ُكِلّ َدِعٍيّ
)َلَعَن �هلل من توَلّى يزيد�(

مل َنُقْل: )يا ح�صني لّبيَك( �إل
يف �مليادين.. �صيحًة ووعيد�
ما َجَلدنا ظهورنا.. بل َجَلدنا

)د�ِع�صاً( و)�لِباَك( و)�جلنجويد�(
و�أ�َصْرنا �إلى �لبنادِق.. ُنوِحي

و�ذريف �لدمَع يف �لوغى )باُرود�(
وُنو��ِصي نفو�َصنا ُكّل حنٍي

بِ�)�لرب�كني( باِعِثنَي وُفود�
يَد�( ِد )�صَ َفَبَكينا ُبكاَء �َصِيّ

خا�ِصعاً.. و�ل�صيوُف ُترِدْي �ليهود�
■ ■ ■

لو تر�نا.. على روؤو�ِس �لأعادي
كاَن تطِبُرنا ي�ُصُقّ �حلديد�

ما لَطمنا �صدوَرنا فيَك ُحزناً..
بل لطمنا �لزماَن؛ حتى �أُِعيَد�

فاأفقنا على )�حل�صنِي �بن بدٍر(
حاِمًا حينها لِ�)�أيلوَل( ِعيد�

وظنَناُه �أنَت.. �إْذ �أَنّ رِبّي
منَك �أهَدى لنا )ُح�صيناً( حفيد�

ثائرً� �صّد �ألِف �ألِف )يزيٍد(
اً منَك للجهاِد وُقود� قاِب�صَ

�أ�صعَل �لثورَة �لعظيمَة رف�صاً
ِريد� و��صِتَباقاً لُكِلّ �َصٍرّ �أُ

و�صقاها ِدماَءُه.. وهَو يدري
ها عن م�صاِرها لن حتيد� �أَنّ

ِمْن ُهناَك �ل�صر�رُة �لِبدُء كانت...
ود� ت تهائماً وجُنُ ُثَمّ َعَمّ

ُثَمّ مَلّا �أر�دها �هللُ وعدً�
.. ز�دها تاأييد� باليماِننْيَ

�ً وَن َعَدّ قاَدها ِفتَيٌة ُيَعُدّ
ا �ليوم.. َمْن َيُعُدّ �حُل�صود�؟! �إمَنّ

بد�أْت �ضرخٌة ب�)�ضعدَة( حتى
�أ�صَبَحْت يف �َصَما )�لريا�ِس( ُرُعود�

■ ■ ■
ْت ؛ ُثَمّ مَلّا لها �لقبائُل ّهَبّ

ها لن تُعود� َعِهَد �هلل �أَنّ
وَهَد�ها �لإلُه من �آِل طه

ُعود� )قائدً�( �أرهَق �لزماَن �صَ
َعَلَماً.. �صادقاً.. �صجاعاً.. حكيماً

�صاِرماً.. حا�ِصماً.. حليماً.. ر�صيد�
جاَء من جذوِة �ل�صباِب ؛ ِلَتحَيا

ثورُة �ل�صعِب فيِه ُعمرً� َمِديد�

ز�َد )�صبتمرُب( �ملجيُد �كِتماًل
حني ُثرنا.. و�صاَر حقاَ جميد�
ث�رٌة هَزّت �لطغاة و�أ�ضحى

ُكُلّ باٍغ يِفُرّ منها �صريد�
بع�ُصنا من جناحها �رتاَب.. حتى

جاَء �إعاُن حربهم تاأكيد�
كانت �لطائر�ُت فوق �صمانا

ى بياَنها �مل�صهود� َتَتهَجّ
ها �لثورُة �لعظيمُة حقاً �إَنّ

َد �لق�صُف ن�صَرها تعميد� عَمّ
ك�َصَفْت ُكَلّ خائٍن وعميٍل

َفْت �صعَبنا �لعُدَوّ �للُدود� َعَرّ
حاولو�.. َجعَل �أر�صنا حتت "بنٍد"

ففر�صنا على �لأعادي ُبنود�!!
�ِت( جعلنا حتت بنِد )�ملُ�صَرّ

و)�لرب�كني( ِحلَفُهم مر�صود�
وقطعنا حباَلُهم؛ وِلَهذ�
نا �هلل حبَلُه �مل�صدود� َمَدّ

ُع�صبُة �لإثِم و�لنفاِق علينا
َتتو�َلى )�أَُمَيًّة( و)�ُصعود�(
ا َفَوَرِبّ �ل�صماء و�لأر�س �أَنّ
�صوَف جنتُثّ ِظَلّها �ملمدود�
ا ُل �ليهوَد فاإَمّ �صوَف ن�صتاأ�صِ

�أن ُنِبيَد �ليهوَد.. �أو �أْن َنِبيد�
■ ■ ■

يا �إماَم �جلهاِد يف كِلّ ع�صٍر
ديَن �لُعهود� ِدّ لَك جئنا جُمَ

ِة نهجاً �صاءَك �هللُ للربَيّ
ولَثار�تَك ��صطفانا ُجنود�

َمَدّ يف �لأر�ِس �أن مَتيَد جباًل
وَهد�نا لِدينِه �أْن مييد�

لر�نا على �لورى �ُصهد�ًء
ويرى �مل�صطفى علينا �صهيد�

يا �بن بنت �لر�ض�ل.. نحُن قل�ٌب
نب�ُصها يف )�حل�صني(.. �صاَر ن�صيد�

نحُن �أوَفى �لورى �إليَك ولًء
ا �جُلدود� ا قد عرفَت ِمَنّ ُرمَبّ

ُدو� �حلروَب علينا َعّ ُكَلّما �صَ
ز�َد فيَك �رِتباُطنا ت�صعيد�

ا ما "تركناَك يا ح�صني" َلْو �َنّ
ُكّل يوٍم نعي�ُس قتًا جديد�

و�صنم�صي؛ لنهدَي �لنا�َس حتى
َنِرَث �لأر�َس ؛ ُمنِجزيَن �لوعود�

■ ■ ■
�إَنّ من حارُبوَك يا �ِصبَط طه

حاربونا...؛ عد�وًة وُجُحود�
مل يزْل يرفع �لكتاَب َدِعُيّ

وُهَو ُيخِفي ب�صدِرِه �لُتلُمود�!!

عاًء من �إلى �لدين ينتمون �ِدّ
تركونا.. كما ُتِركَت وحيد�!!
نحُن يف )كرباء( ُمنُذ �صننٍي

ُكُلّ يوٍم نعي�ُصها جت�صيد�
و)�أبو�لف�صل( مل يُكْن ُم�صتعارً�

كاَن يف كربائنا موجود�
اُدنا �أبو �لف�صل( فينا كاَن )�صَمّ
ا�صَك( �لعنيد.. عنيد� مثل )عَبّ

ُهم ر�صدوُه كاَن يدري باأَنّ
وم�صى ُي�صقَي �لقلوَب �صمود�!!

ْب عيَنُه �لرماُح.. ولكْن مل ُت�صِ
كاَن ُرحماً على �لرُت�ِب ُم�ِصيد�

قت يد�ُه بق�صٍف بعدما ُمِزّ
طاَر ي�صتهِدُف �لطغاة �صهيد�

ُكُلّ يوٍم ونحُن يف )كرباٍء(
نتجَلّى ماِحماً وُخلود�

�إَنّ مليون )زينٍب( يف بادي
( هَزّ �لوجود� �صرُبها )�لزينبُيّ
تبذُل �لزوَج و�لبننَي.. وترجو
ل� لديها ��ضتطاعٌة �أن تزيد�!!

لو فتحنا لُهَنّ باَب جهاٍد
لقتحمَن �لوغى وُجزَن �حُلدود�

ما "تركناَك يا ح�صني" َلْو �َنّا
حتت ُظلِم �حل�صار نطوي �لُعقود�

ها روحَك �لتي عَلّمتنا �إَنّ
كيف يف �هلِل نغِمُر �لأر�َس ُجود�

ًة �صرفاًء كيف نحيا �أعَزّ
ُد �لن�صَر.. �أو ُنَو�َرى �لُلحود� نح�صُ

فعليُكم �صاُة رِبّي و�أنُتْم
ت�صُكبوَن �لِفَد� وريدً�.. وريد�

قد �أعاَد �لإلُه باأ�صَك فينا
فلُه �حلمُد ُمبِدئاً وُمِعيد�
■ ■ ■

الشاعر /الـــــثـــــورُة... عــلــى ركــــِب احلــســني
معـــــــــــــــاذ اجلنـــــــــــــــــــيد

قيادي في حتالف العدوان  ينشق ويسلم نفسة 
لألجهزة االمنية ويكشف عن معلومات خطيرة 

ق��ام ركن �ت�ص��الت وعمليات ما ي�ص��مى “�ص��رطة رئا�ص��ة هيئ��ة �لأركان” لدى م�ص��لحي حتالف 
�لعدو�ن �ل�صعودي �لمار�تي، وجمند �آخر بت�صليم نف�صيهما طوعاً للجهات �لأمنية بعد عودتهما من 

�صفوف �لتحالف، معلنني �لن�صقاق عنهم وعدم �لعودة �إلى مع�صكر�تهم.
ر�ص��اد عبد�لكرمي �ل�ص��رجبي، من �أبناء عن�س – حمافظة ذمار �لذي عمل لدى م�ص��لحي �لتحالف 
ركن �ت�ص��الت وعمليات ما ي�صمى �ص��رطة رئا�صة هيئة �لأركان، لفرتة جتاوزت ثاث �صنو�ت، �أكد 
�أنه تو�صل �إلى قناعة من خال �لعمل مع �لتحالف �أنهم جمرد ملي�صيات و�أنهم لي�صو� �أها لبناء دولة 
ذ�ت �ص��يادة حتافظ على عزة وكر�مة �ليمنيني.. و�أ�ص��اف “�أنهم جمرد ع�ص��ابات يعمل كل و�حد 
منهم خلدمة نف�صه وبناء ذ�ته على ح�صاب �ليمن ومو�طنيه.. و�أو�صح �أنه عاد �إلى منطقته بعد كل 

تلك �لفرتة عن قناعة ر��صخة باأنه كان يف �ملوقف �خلطاأ �صد وطنه و�أبناء جلدته.
ودعا زماوؤه �لذين ل ز�لو� يف �ص��ف �لتحالف �إلى �ص��رعة �لعودة �إلى وطنهم نا�ص��حاً �جلميع �أن 

يحذرو� من �النخر�ط يف �ضف حتالف �لعدو�ن �لذي ال يريد لليمنيني �أي خري.


