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ال�سيد عبدامللك احلوثي يف ذكرى الثورة الأوىل:

الثورة: استقالل واستقرار
الثورة الشعبية التي تحرك فيها شعبنا بكل فئاته 
تعبر عن واقع معاناة وأوجاع الشعب كل الشعب

كل خطط اليمن كانت ترسم وفقا لمصالح االميركي واالسرائيلي والسعودي
أهم عملية سياسية تمت في هذا البلد هي الحوار الوطني وهناك سعي لقوى 

الخارج والداخل لالنقالب عليها وتضييع كل ما هو مهم في تلك المخرجات
 من له أولوية غير التصدي للعدوان برغم جرائمه الفظيعة وأهدافه السيئة 

للغاية إما خائن لوطنه أو على أسوأ مستوى من الغباء

العدو اعرتف فقط بن�سف حقيقة جيزان وع�سري..

جنود وقرى سعودية 
في قبضة الجيش 
واللجان الشعبية 

الغزاة يتحطمون في 
مأرب وأبطالنا يوقدون 

النار في األباتشي 
السادسة احتفاء بذكرى 

ثورة 21 سبتمبر

هكذا ثار ال�سعب وهكذا انت�سر
ثورة 21 سبتمبر.. 
من مسيرة اإلنذار 

إلى يوم االنتصار العظيم!

الثورة التي 
أدهشت العالم
قراءة في األبعاد المدنية 

واألخالقية لثورة 21 سبتمبر

المؤامرة على 
ثورة 21 سبتمبر !

وفداللجنة الثورية يزور عددًا من دول العالم لفضح جرائم العدوان السعودي األمريكي على بالدنا

 ملف العدد
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اإ�ستنكار حملي ودويل وا�سع لق�سف منزل ال�سفري العماين ب�سنعاء
عمان للسعودية: نطالب بتفسير للتصرف »غير المقبول« تجاه مصالحنا في صنعاء

القاعدة تبيع نفط اليمن عرب ميناء ال�سبة ال�سرتاتيجي
أموال النفط تشعل خالفات حادة بين اإلصالح والقاعدة في المكال

واإلمارات تجهز قوات من المرتزقة في حضرموت لمواجهة عناصر اإلصالح

احلراك اجلنوبي طالبهم باخلروج منها
مسلحون يحاصرون بحاح مع وزراء حكومته المستقيلة في عدن

  - خاص: 
ة مقر  قام مس�لحون يتبعون الفصائل الجنوبية بمحاصرَ
إقام�ة بحاح م�ع بع�ض وزراء حكومته المس�تقيلة يف فندق 

القرص بعدن أمس األحد.
وذك�رت مص�ادر إعالمية أن مس�لحين يتبع�ون الحراك 
الجنوب�ي قاموا بحصار مقر إقامة خالد بحاح يف فندق القرص 
بمدينة عدن، ويطالب المس�لحون بحاح بمغادرة عدن، حيث 
يته�م المس�لحون حكوم�ة بحاح المس�تقيلة، بأنها همش�ت 
أدوارهم وقامت بمن�ح امتيازات لفصائل ومكونات أخرى يف 

عدن.
يأتي ذلك، بعد يوم واحد، من نفي مصدر يف حكومة بحاح 
المستقيلة صدور أية توجيهات بإزالة أعالم الحراك الجنوبي 
المنترشة يف ش�وارع محافظة عدن، ورف�ع أعالم الجمهورية 
اليمنية التي لم ترفع حتى يف مبنى محافظة عدن ، بل إن بحاح 
وعدداً من وزرائه يمارسون نشاطهم من داخل فندق بحماية 

إماراتية س�ارعوا إىل نفي صدور أي�ة توجيهات بإزالة أعالم 
الجنوب خوفاً من ردة فعل الفصائل الحراكية المسيطرة عىل 

األرض .
 وكان مس�لحون يتبعون فصائل تابع�ة للحراك الجنوبي 
ح�اصت أمس األحد، مقر إقامة رئيس الحكومة المس�تقيلة 

خالد محفوظ بحاح لساعات بعدن. 
ونقل�ت وكال�ة خ�ر لألنباء ع�ن مص�در أمن�ي قوله إن 
مس�لحين يتبعون الحراك الجنوب�ي قاموا بحصار مقر إقامة 
خال�د محفوظ بح�اح يف فندق الق�رص بمديري�ة المنصورة. 
وأشارت إىل أن المسلحون طالبوا الحكومة بالرحيل ومغادرة 
عدن؛ كونها همشت أدوارهم، وقامت بمنح امتيازات لفصائل 
ومكونات أخرى بع�دن، متجاهلة مواقف وتضحيات الحراك 

الجنوبي.
وكان القي�ادي يف الحراك الجنوبي، الدكتور صالح يحيى، 
أكد يف وقت سابق، أن قيادات غالبية فصائل الحراك الجنوبي 
توجهها  يطالبون بالخروج الفوري لحكومة بحاح من عدن، ورَ

إىل صنعاء.

قال: »نحن مطلبنا واضح، وهو فك االرتباط والعودة إىل  ورَ
دولة ما قبل 90، ونحرتم إخواننا الجنوبيين، ولكنهم يمثلون 

حكومة صنعاء، وعليهم العودة إىل صنعاء ال إىل عدن«.
أك�د يحيى، وهو رئيس المجلس األعىل للثورة الجنوبية،  ورَ
أن تضحيات أبنائهم من أجل االستقالل لن تذهب هدراً. داعياً 

إىل عودة حكومة بحاح المستقيلة، إىل صنعاء ال إىل عدن.
ج�اءت ترصيحات، يحي�ى، بعد ترصيح�ات للقيادي يف  ورَ
الح�راك الجنوبي، عبد الحميد ش�كري، أكد فيه رفض تواجد 
حكوم�ة بحاح يف ع�دن، و مه�ددا بغليان جنوبي مس�لح لن 

يستطع أحد إيقافه.
ويأت�ي ه�ذا يف ظ�ل ظ�روف أمني�ة ومعيش�ية صعبة، 
يعيش�ها س�كان وأبناء محافظ�ة عدن، ويش�كو األهايل من 
تردي الخدمات المعيش�ية ومن حالة الف�وىض األمنية التي 
تعيش�ها المحافظ�ة وم�ن اس�تمرار انقطاع�ات الكهرب�اء 
والمياه ع�ن اغلب مناطق المحافظة ويتهمون الرئيس الفار 
هادي وحكومته المس�تقيلة، بالفشل يف تثبيت األمن وتوفير 

الخدمات اإلنسانية والمعيشية يف المحافظة.

  - خاص: 
يياثدعتاوزيرةاينخارجيالايندإانيالايافرياينسادنعيلاندىا
ينسالطإلاوياّلإثهامذكرةايحثإاجاعىلاقيا1اطارييناينُدااْدَوينا
ينسادنع ايألمريكياباياثهديفامإزلايافريلاابصإدااء،االإثلا
إىلاأنهااابانثظاراتفساريانهذياينثارفاوينذ اوصفثاهاباا»غريا

ييقننل«اتإاهامصانحاينسلطإلايفاينيإن.
وقاناتاوكانلايألننااءايندإانيل:اإناينسالطإلاأعربتايفامذكرةا
يالحثإاجاوينثيايالإثهاانسفرياينسدنعيلابإسقطاعيداينثقفي،ا
علاوزيرةاينخارجيل،اعناأيفهااينشديدااليثهديفامإزلايفريلاا

بصإداءاوينذ اأَعَّىاإىلاتدمريايينإىاووقنعاأرضيراجسيإل.
وأكادتاينسالطإلايفامذكارةايالحثإاجاأنا2نكا»يدادامخانفًلا
رصيثالانلإنيثيلاويألعريفايندونيلاينثياتؤكاداعىلاُحرملاييقارا
يندبلنمايايل«،امشاريةاإىلاأناتنجياهالاذهاييذكارةايأتاياكننا

ينرياضامنايقنعاينثثانفايفاينثرباينديئرةاحانياًايفاينيإن.
وقاناتا»وإنإاااإ2انثثجاعىلالاذيايندإلاتإاهايالطإلاعإانا
إإنإااانطانباييإلكلابثقديماتفساريانهذياينثارفاغرياييقننلا

تإاهامصانحاينسلطإلايفاصإداء«.
وأشاارتامذكرةايالحثإاجاإىلاأناينسالطإلا»ترىاأناييثإريرا
لاذهاينثارباعىلاييدىاغارياييإظنراقادايإثلاتهديديًاالياثقريرا
ييإطقال،اوتثطلعاإىلاباذلاييزيدامناينإهدايفاينيإنابشاأناإنهاءا
يألوضاعاينثانيلاوتشاإيعايألطريفاينيإإيلاعىلاينثنيراوتثقيلا

ييثقريرابالعلم«.
عيخلياًاعّلاينإاطلاينريإياألنصاراينلهامثإداعندينسال1،اعنا

إعينثهانلثرفاينهَإإيا
ينسادنع ا نلُداااْدَوينا
وقصفاها يألمريكاي،ا
مإازلاينسافريايندإانيا
بصإداء،امدلإاًاتضاُمإَها
ينكامالامعايألشاقاءايفا
يالطإلاعإااناقيااعةا

وشدناً.
مثإادا وَحيَّااا
عندينسال1ايفامإشنرانها
عالاصفثثاهايفامنقعا
يالجثإاعايا ينثنيصالا
»إياسابانك«امنيقافا
ينثايا عإاانا يالطلا
وصفهاابأنهااا»مثزنل«ا
ُعرإاتا و«حكيإال«ا
عاىلا ينسالطإلا بهااا
مادىاعقانعاماناينزمنا

وحرصهااعىلاوقفاينُدااْدَويناعىلابالعنااتقديريًامإهااأناينثروبا
إنإاااتزيُدايألزماتاتدقيديً،اإكيفاحالاتكننابلاعولاجنيٌرا2يتا

رويبطاعربيلاوإيالميل؟!.
وأكاداعندينساال1اأناينسادنعيلاأريعتاماناخااللاقصفهااا
مإزلاينسافريايندإانيايفاصإداءايياثهديفاعورايالطإلاعإانا
يألخان اويندروبي،ايفاينثهاكاصارخانلإنيثيالايندونيلاويألعريفا

يندبلنماييل«.

عنُدينساال1ا وقاالا
إناينسادنعيلا»عإازتا
إمالءيتهااا إارضا عانا
وينيإإيل،ا ينيإانا عاىلا
إاازعيعتاتكشارييًاعانا
أنيااباناماتإهاشاإالايفا
أجساعايألبرياء،امرتكنلا
ينبااعةا جريئاما مانا
وجريئاماينثرباوجريئما
ضدايننساانيلاماايَْإَدلا
عونلامثلهاااوصإلاعارا
وأكالا يننرشيال،ا عاىلا
ينداربا عاىلا مثإالا
وييسالإلايفاتأريخهاما
ينثدياثاوييداارصاونما
ُعااْدَوينيثهاا مانا تإاجا
ووحشايثهااحثاىاعولا

ينخليجانفسها«.
ماناجهثاهاأعينامصادرامساؤولايفاييؤتإاراينشادنيايندا1ا
وييثإكرابشدةاإقدي1اينُدااْدَويناينسدنع اعىلاييثهديفاوقصفا
مإزلاينسافريايندإانايايفاينداصإلاصإداءاويناذ اأَعَّىاإىلاتدمريا

أجزيءاكنريةامناييإزل.
ويعثالاييصدراأنالذيايندإلايإثالامخانفلاويضثلانألعريفا
يندبلنمايايلاوأخالقيااتاينثارباوينقنينلايندونيالاينثياتكفلا
ينثفاظاعىلامقريتاينندثاتايندبلنماييلاومساكنايندبلنماييلا

يفاأيلاعونلايفايندانم.
اوأكاداييصدراأنايياثهديفامإزلاينسافريايندإانيايفاصإداءا
يدكسامدىامااوصلاإنيهاينُدااْدَويناينسادنع اويندولاييثثانفلا
مدهامناتخنطاويضح،اورعننلامثزييدةاويكشفاحقيقلاينثدمريا

ييإإهجاينذ ايإاريهاينُدااْدَوين.
وعاّلاييصدراعناتضامناييؤتإراينشادنيايندا1امعاينسافريا
يندإانيامشايديًابإنيقفايالطإلاعإاناينشاقيقلاومااتنذنهامنا
جهنعايفاينيلاإيإاعاينثلنلاينسياييلاينسلإيلانالزملاينيإإيل.
ينقيااعةاينقطريالانثازبايننداثايندربايايالشارتيكيا-ُقطرا
ينيإاناأعينتاأيضاًامااقامتابهاطائريتاينُدااْدَويناينسادنع امنا
يياثهديفامإزلاينسافريايندإانيابانداصإلاصإداءاوتدمريه،ايفا
باعرةاخطريةاتدلاعنالإإيلالذياينُدااْدَويناوعد1ايحرتيمهانكلا

يينيثيلايندونيل.
وعىلاينصديدايندويلاأكدتاوزيرةاينخارجيلاينيرينيلاأنايفارةا
إيارينايفاينداصإالاصإداءاالازيناتامفثنحلاوأنايندبلنمايايلا
ينيرينيالاينيصلننامهاَمهم،امدربلايفانفاسايننقتاعناإعينثهاا
ينشاديدةاالياثهديفاتثانفاينُدااْدَويناينسادنع امإزلاينسفريا

يندإانيايفاصإداء.
ويياثإكرتاييثثدثلاباياماينخارجيلاينيرينيلامرضيلاأإخما
بشادةايياثهديَفامإازلاينسافريايندإانايايفاينداصإالاينيإإيلا
صإدااءابغاارٍةانثثانافاينُداااْدَويناينسادنع اوعّدتهاااينثهاكاًا
نلقنينلايندونيلاينخاصلابصننامإازلاومقريتايندبلنماييل.

ووصفاتاعوَراُعإاانايفاإيإااعاحالاالزمالاينيإاناباننَإَّااء،ا
كإااايعثلتاأنهاحاازاعىلاينثقديارامناقنلامخثلفاييؤيسااتا

وييإظإاتايندونيل.

  - خاص: 
مثاإظالا يفا يأللايلا ييإلاُسا أإصاحا
حرضمانتاييثسانباعاىلاينريااضاعانا
عإليااتابيعامإإهإلانلإفاطاينيإإيايقن1ا
ينقاعادة،ايفاحاعثالاجديادةا تإظياما بهااا
تكشفاحإماينثنيطؤاينخليإياوينداييامعا
ينثإظيماينجريمياوينثداملامدهايفاصفقاتا
مشننللانإهبامقدريتاوثرويتاينيإإيل.

وأكداييإلسايفابياناصدراعإهاين1ايألحدا
يياايضاأنامقادريتامثاإظالاحرضمنتا
يُثر1امإهاايينيطإالايفاظلاترفاتإظيما
ينقاعادةابانإفطاينخا1ايينجانعايفاخزيناتا
ميإاءاينضنال،اأكلاميإاءانفطايايفاينيإن،ا
ويناذ ايثمابيعاينإفطاعلهابنيااطلاينفارا
ماناوجاهاينددينالاعايلامثسانايألحإارا

وحكنملاينرياض.

كإااكشافاييإلساباأناينثاكماينفديلا
نلإثاإظلالاناتإظيماينقاعادة،امطانناًايفا
2يتايننياانابثساليإهاينقاراينإإهانر ا
ومدساكراينلنيءا7امياكاابانريااناوميإاءا
ينضنالاينإفطايايننيقدالاتثاتايايطرةا

ينقاعدة.
ورعيًاعىلايننياناكشافتامصاعراإعالميلا
مطلدالاأناخالإاتاكنريةاعصفتابانثإظيما
ينجريمايايناذ ايسايطراعاىلايياكالابدادا
إرصيرامإإنعالاماناقيااعيتاينقاعدةاعىلا
حّلاييإلسايأللايلاويعثقالاجإيعاأعضائها
وإحانلاملفاتهاماإيلاينقضاءاينثابِعانلثإظيما
نلإظاراويننتاإيها،اإيإااارأىاآخرونامإهما
بقااَءاييإلاساومزيونهاعإلاهاومهامهابددا
إصاديرهاننياانايدثاذراإيهاعناماااورعامنا
يتهاماتانثإظيماينقاعدةايفايننياناينسابل.
وأكادتامصاعرامثليلاأنارئيَساييإلسا
عإرابناينشاكلاينإديد اتلقاىايتصاالًامنا

ينلانيءاعيلامثسانايألحإراطاننهابساْثبا
عانا ينقاعادةا نثإظياما ويالعثاذيرا يننياانا
يالتهاماتاينانيرعةايفايننياناوالازيلاييإلسا
يأللايلايادُرُساإمكانيالاإصاديرابيااناآخرا
يإفياإيهاعالقلاتإظيماينقاعدةابنيعاينإفطا

ينخا1.
وتثسنباعإلياُتانهبامقدريتاييثاإظلا
مناينإفطاوييانيرعايألخرىاإىلامداناةاكنريةا
نلإنيطإلايفاظلاينطفاءاينكهرباءانساعاتا
طنيلالاويندادي1اكاإالاينخدمااتاوغياابا
مؤيسااتايندونالايفاييديإالايفاظلاتإاللا

كاملامنامرتزقلاينرياض.
كإاااكشافتامصااعرامطلدالانصادىا
ييساريةاباأنانقاءيًاتمابلاعدعامنامشاايخا
حرضمانتاماعانإإالاإماريتيالايرتأياهاا
ضاباطارإياع،اوبثاثاينلقاءايانلاتدزيزا
ينثدااونايألمإيابلاينثارضياناوينماريت،ا
يفامااايندواأنهااامثاونلاإماريتيلانثنيايعا

نفن2لااايفاييثاإظالاوإزيحلاعإارصاحزبا
ينصالحامناييشهدايفاحرضمنتاكإااإدلتا

يابقاًايفاعدن.
ينشاأتا ينمااريتا أنا ييصااعرا وأكادتا
عدعيًامناييدساكريتاينثدرينيلايفامثاإظلا
حرضمانتانثدريابامليشايااماناييرتزقلا
تضإاناأكثرامناثالثلاآالفاإرعاتكنناتابدلا
نهاااينيجهلاعإارصاينصاالحايفاييثاإظل،ا
وتإاداينمااريتالاذهاييدساكريتابكاإالا
وييثطانرة،ا ينثديثالا يندساكريلا ييداديتا
كإاااتثإركزاقانيتاإماريتيالايفابدضالذها
ييدسكريتاوينذ ايؤكداييطامَعاينماريتيلايفا
ينيإن،اينإديُرابانذكراأناينماريتاياالإتا
بشاكلاكناريايفاتساليِماأجزيءاوييادلامنا
مثاإظلاعدنانلقاعدةاعىلاحسابامرتزقلا
ينصاالحاينذياناقاتلنيامعاقانيتاينغزواضدا

ينإيشاينيإإياوينلإاناينشدنيل.

ع�سابات الإ�سالح والقاعدة تغتال خم�سة 
مواطنني قن�ساً يف قرية ال�سراري بتعز

أبطال الجيش واللجان الشعبية يطهرون 
تلة ثعبات واإلذاعة ومديرية صالة 

ويتقدمون إلى معقل المخالفي
  - خاص: 

أقدماتاعصابااُتاينقاعادةاوينصاالحابإديريالاصالاييانيع1ا
بإثاإظالاتدز،ايان1اأمس،اعىلايغثيالاخإسالامنيطإالاقإصاًايفا

قريلاينرير .
اويأتايالذياخااللايياثثديثالذهايندصابااتايثاارساجديدة،ا
ونقاطاتفثيشاويياثخديمهاانثصفيلاُكّلامنايإالضنناينُدااْدَوين،ا

وينإديرابانذكراأناينُشهديءايألربدلامنابيتاينُإإيد.ا
ميدينياًاطّهرتاقنيتاينإيشاوينلإاناينشدنيلابانثداونامعاألايلا
تدازاتلل،اثدناتاومنإىاين2يعل،اويفاجنهلاويع اجديداتصلاإىلامنإىا

يننكيلاأرإعامنامإطقلاينروضل.
ويساثإراتقاد1اينإياشاوينلإاناينشادنيلايفامإطقالاينضناب،ا
ولياينإنهلاينغربيلانلإثاإظل،اوتماتطهرياوعحرامرتزقلاينصالحا
وينقاعدةامنامإطقلايندحياوصنالًايإطقلاييرور،اويقطايندرشيتا
مناينقثاىلاوينإرحىامناييرتزقالاخاللالذِهايينيجهات،اويساثإرا
ينثقاد1اباتإاهامإطقلاصيإل،اييرتنطالابايرورامناينإنهلاينغربيل،ا
حيتاييطرتاينلإاناينشدنيلاعىلايينيقعاييطللاعىلامإطقلاصيإلا

منالذيايالتإاه.
اإىلا2نكايياثهدفاطرييناينُداااْدَويناياياريتاُمرتزقثهايفاصيإلا
خااللامثاونثهاماينثقاد1اتثاتاينغطاءاينإان ،امإاااأَعَّىايرعا
يندارشيت،اويفانفاساينإنهلاينساثنتاقنيتاينإياشاوينلإانامنا
إإادقالا اكالسابدداتطهريه،امإاايياثدرجامرتزقلاينُدااْدَويناإىلا
عخانلاينُفإدقاإقصفاهاينطرييناعىلاينفنراوياقطايفالذهايندإليلا
أكثرامناعرشيناعإريًامنامرتزقلاينصالحاوينقاعدة،اِمإاايإدلهما
يفاحانلايرتياباوشاكامناععماتثانفاينُدااْدَوينانهم،اوياطاحديثا

ييايساعناتخيلاينسدنعيلاعناععمامرتزقلاينخنينايفاينيإن.
ويياثإريريًانلفنىضايألمإيلاويقثثالامرتزقلاينُدااْدَوينايفاييإاطلا
ييثادوعةاينثيايُسايطروناعليهاايفاتدز،اشاهداين1اينسانتاييايضا
يقثثااالًابالالاذهايندصابااتامناينسااعلاينخامسالاعاريًاحثىا
ينساابدلامسااءيًاعيرتابلاحياينروضلاوعيلنكس،اوقداتدرضاحيا
عيلنكاسانقصافاعإيفامنامدقالاحإنعاييخااليفايفاينروضلاوكالا
ينثيالايفاييديإلايُإثالنامداقَلانلإرتزقالاوعروعاًابرشيلابايدنيل،ا
لاذياوقدايمثداقصفاينروضلاوعيلنكاساإىلامإطقلاينضننعل،اولذيا
تصديٌداخطريٌانلثإاقضاتاينثياتفثكابايرتزقلايفاتدز.اويقطاُشهديءا
وجرحىاأغلنهمامناينإساءاويألطفالاإثرايقنطاقذيفثلاعىلالإإرا

ينسياريتاينثابعانسنقاإرحامنلايُيكثضابانزبائن.ا



3 تقاريرينددعاااثا     ينثإلااااينثإلاثالا1اايينيإلااا2 اينثإلاثإلالا

  - خاص: 
تنجاهاوإداماناأنصااراينلهاعرا
يندإانيالا ينداصإالا إىلا أماسا يان1ا
مساقطاو2ناكاندقدانقااءيتاخاصلا
معايألمماييثثدةاويألطاريفايندونيلا،ا
ويايقن1ابزيارةاخاصلاإىلامنياكنا
بإاءاعاىلاععانةارياإيلاتلقالاامنا

ينقياعةاينروييل.اا
وقاالاينإاطلاباياماأنصااراينلها
مثإداعنداينساال1امثإداعنداينسال1ا
»أكدناااأنإااانثنايفاينشادباينيإإيا،ا
إضاإالاإىلامنيجهثإااناكلايالعثديءيتا
ينثياحصلتاويندإاعاعناينإفساكثلا

مارشوعاومقادساالنثهاكاينساياعةا
ينيإإيالا،انثاناأيضااامإفثثلاعىلا
ينثالا ينا باعثناارا ينسايايسا ينثالا
ينسايايسايايكننايفانهايالاييطافا
لاناينثلاينذ ايإباأنايكننا،اونثنا
2يلنانناإىلامساقطاينيان1اإناشااءا
ينلهاعىلاأيااسايياثإريرامشاوريتإاا
ماعايألمماييثثادةاونقااءيتاييإثإعا

يندويل..ا
ييؤتإارا يفا ينساال1ا عنادا وأشاارا
ينصثفياإىلاأناقياعيتامناأنصاراينلها
ينثقتاينسافرياينارويساوأنهاماتلقنيا

ععنةاريإيلانزيارةامنيكن.ا
وقالا»اإناعنعتإااإىلامسقطاينين1ا
مناأجلاإجاريءامزيدامناييشااوريتا

ينسياييلامعاييإثإعايندويل«.ا
لاذياوقداتإاوناتاوياائلاينعال1ا
زياارةاماااأياإثهابنإدامشارتكامنا
أنصااراينلاهاوييؤتإراينشادنيايندا1ا
يساقطاولنامااانفاهامصادرامطلعا
حياثاأكاداأنازياارةاوإداأنصااراينلها
تأتايابصفالامساثقللاعاناأ اوإدا
آخرا،اونيساتابهادفامفاوضاتاعىلا
ينطاونلامعاأطريفاأخرىاوإنإااندقدا
نقااءيتاخاصالامعاييندانثايألمإيا
ويألطريفايندونيل…اوأكداأناأ اجننلا
مفاوضاتاقاعمالايإباأناتثرضلاا
ينسيايايلا وييكننااتا ينقانىا كلا

ينيإإيلاييدروإل…ا
ويفالذياينساياقاإقداأكداياإاحلا

ينسايداعندييلاكابادرايندياناينثنثيا
بإإايانلا أماسا نيلالا خطاباها يفا
ينذكرىاينساإنيلايألوىلانثنرةاينثاع ا
ويندرشيانامانايانثإلا»أناينثلنلا
تإااها مثاحالا ينسالإيلا ينسيايايلا
ييشاكللاينديخليلاباننلاداوأناينددوينا
يألمريكياينسادنع اينهإإياالاملرا
نه«..وقاالا:ا»انؤكاداينرتحياباباأ ا
مساعيانلثلنلاينسلإيلابانقدراينذ ا
الايإسابانسياعةايننطإيلاوالايرشعنا
حقانقا مانا يإثقاصا والا يندادوينا
ينشادباينيإإايا،اويياثثقاقاثنرتها

ينشدنيلاومطاننهاييرشوعل«…

وفد من أنصار اهلل يغادر إلى مسقط لعقد لقاءات خاصة مع األمم المتحدة واألطراف الدولية… 

هجوم هو الأول من نوعه ي�سفر عن مقتل عدد كبري من جنود العدو بجيزان
ثالث قرى سعودية ومواقع عسكرية محيطة بها بالخوبة 

تخضع ألبطال الجيش واللجان الشعبية
 العدو يعترف بمقتل 8 من جنوده في نجران وجيزان والحقيقة أكبر 

 تعزيز السيطرة على مدينة الربوعة باقتحام ما تبقى من مواقع العدو
  - خاص: 

شاّناأبطاُلاينإيشاوينلإاناينشادنيلايفايااعلامثأخرة،امسااءا
يألمس،الإنماًاوييداًاوننعياًامناعدةامثاور،اأيفرتاعنامقثلاعدعا
كنريامناجإنعاينددوانمايُكشافاعإهماحثىايآلناوينسايطرةاعىلاعدةا

قرىابإإطقلاينخنبلايفاجيزين.
وأوضحامصدراعساكر انصدىاييسريةاأناينإثائجايألونيلانلدإليلا
ينإنعيلاتكشافاعناتدمرياعبابلايادنعيلاوثاآنيااتامناطريزابريعيلا

وعربثلاننعالَإر.
وأضافاييصدراأنايندإليَلاينثياتكللتابانإإاحانثجاعإهاايايطرةا
أبطاالاينإياشاوينلإااناينشادنيلاعىلاعدةاقارىايادنعيلابإيزينا

ويينيقعايندسكريلاييثيطلابها.
وأوضاحاييصدراأناقارىاقإراوينظهاريةاوقريلاغارباعيراينإرا
مناأبرزاينقرىاينثيايايطراينإيشاوينلإاناينشادنيلاعليهاابإااإيهاا

يينيقعايندسكريلاييثيطلابثلكاينقرى.ا
وأضاافاييصادراأنايندإليلاينثياتدادايألوىلامناننعهااامناحيثا
طريقلاينهإان1اوحإإهايانّنتاإرباكاًايفاصفنفاينددواينسادنع ،ا

إيإااإرايندرشيتامإهماتاركلاقثاللماخلفهم.
ونامايساثندداييصادراوقنعاجإانعايادنعيلايفاقنضالاينإيشا
وينلإااناينشادنيل،احيثاأنانثائاجايندإليلانماتثضاحابكاملهااحثىا

كثابلالذياينخل.

قصف صاروخي على مواقع بنجران والعدو يعترف 
بقتيلين

قصفاتاينقانةاينصاروخيالانلإياشاوينلإاناينشادنيلابدرشيتا
ينصنيريخامنيقعاعسكريلايدنعيلايفامإطقلانإرين.

وقالامصدراعسكر انصدىاييساريةاإناينقصَفاييثهدفامنيقعا
قيااعةاصلهاونهنقلاوخناشايندساكريلاوأيافراعاناتدمريامخازنا

أيلثل،امااأعىاالشثدالاينإريينانساعاتاطنيلل.
ورغمامثاونلاينددواينسادنع اينثقليلامناخسائرهاإالاأنهايعرتفا
بإقثالايثإالامناجإانعهايفانإاريناعوناأنايثدع،اكإاالاياعاعته،ا

مالبساتامقثلاجإنعه.

العدو يعترف بمقتل 6 جنود والجيش واللجان 
يكشفون عن أسرى

إعارتفاينددواينسادنع ،اأماسايألول،ابإقثلاثاماناجإنعهاعإدلا
ويحادةايفامإطقلاجيازيناعوناأنايثدعامالبسااتامقثلهم؛الرباًامنا

تأكيداتنغلاينإيشاينيإإياوينلإاناينشدنيلايفاعإلاأريضيه.
بانثزيماناوَقَعاثالثلاماناجإنعاينددواينسادنع ايفاقنضلاينإيشا

وينلإاناينشدنيلايفاأحدايينيقعايندسكريلايفاعسري.
يندإليالاينثياأرُساإيهااينإإنعاينسادنعينناوثّقهااينعال1اينثربيا
ووّزعامشالدامصنرةانلدإليلاينثيابدأتاباقثثا1امنقعاعسكر اعىلا

تخن1امديإلاينربنعلاينثيايسيطراعليهااينإيشاوينلإان.

أبطال الجيش واللجان ينهون تواجد جيش العدو 
في الربوعة ومحيطها

ويفاينربنعالاأيضااًانفاذاأبطالاينإياشاوينلإاناينشادنيلاعإليلا
عساكريلاالاتقالاألإيالاعانايندإليااتاييثزيمإالايألخارىاينثهاتا
بانسيطرةاعىلامنقعاينسهنةايندسكر اييطلاعىلاينربنعلايفاعسري.
وبهذيايينقعايصنحاينإيشاوينلإاناينشادنيلامهيإإلاعىلامديإلا
ينربنعل،اوتقريناًانمايددالإاكاتنيجدانإيشاينددواينسادنع اينذ انما
يثنقعايشاثدالاجنهلاعسارياينثياكانتامفاجئلاوخاطفل،ابإنجنهاا
يايطراينإيشاوينلإاناينشادنيلاعىلامديإلاينربنعالاوتنيىلابددا2نكا

يقنطايينيقعايندسكريل.
يفامنقعاينساهنةاأظهرتاييشاالداييصّنرةانإلعاال1اينثربياتقد1ا
ينإيشاوينلإاناينشادنيلاوتناعلاينإريينانساعثلاتقريناًامعاحاميثها
ماناُجإداينددواينذيناإرويابدادامقثلاعدٍعامإهم،اكإااأظهرتانثظاتا

يقثثا1اأبطالاينإيشاوينلإاناينشدنيلانلإنقع.
اوأظهرتاييشالداأيضاًايندديدامنايآلنياتاويألطقمايندسكريلاينثيا
تركهااجيُشاينددواوكإياتاكنريةامنايأليالثلاينخفيفلاوييثنياطلا

و2خائرلااوينثياييثنىلاعليهااينإيُشاوينلإاناينشدنيل.
وقنالاعإليلايقثثا1امنقعاينساهنةايندساكر ايفاعسارياأيافرا
قصٌفاصاروخياومدإديانلإيشاوينلإاناإىلايحرتيقامخزنانأليلثلا
يفامإطقالازبإلاشاإالامديإلاينربنعال؛انثؤكَداقنةاينرصدامشاالدةا

يياريتاينيدافاتهرعاإىلاييكان.

وفد من اللجنة الثورية يزور 
عددًا من دول العالم لفضح 

جرائم العدوان السعودي 
األمريكي على بالدنا 
  - خاص: 

غ�ادر وفد من اللجن�ة الثورية العليا يوم 
أمس العاصمة صنعاء يف إطار زيارة إىل عدد 
م�ن دول العالم  التي لم تش�رتك يف العدوان 
ع�ىل بالدنا. وأوض�ح عضو اللجن�ة الثورية 
العلي�ا محم�د المقالح لوكالة األنب�اء اليمنية 
)س�بأ( أن زيارة وف�د اللجنة يأت�ي يف إطار 
إط�الع تلك الدول عىل ما تتع�رض له بالدنا 
م�ن عدوان غاش�م وكذا المج�ازر والجرائم 
الت�ي يرتكبها العدوان الس�عودي بحق أبناء 
الشعب اليمني. وسيزور وفد اللجنة الثورية 
عدداً من الدول العربية واإلسالمية والعالمية 
انطالقاً من مس�قط ثم سوريا ولبنان وإيران 
والع�راق ومرص والجزائر وكوريا وروس�يا 

وبعض دول رشق آسيا ودول أخرى.
وق�ال مصدر خ�اص لصحيف�ة »صدى 
المس�يرة« إن الوفد  لديه برنامج أهم ما فيه 
هو تحريك الشعوب من خالل تنظيم وقفات 
ومظاهرات تس�اند مظلومية الشعب اليمني 
وتن�دد بالعدوان الغاش�م عىل اليم�ن وأيضاً 
لتحس�ين العالق�ات اليمني�ة مع تل�ك الدول 
التي س�يزورنها وملفات أخرى معدة ضمن 

الرنامج.
ويضم وفد أعضاء اللجن�ة الثورية نايف 
القان�ص وابتس�ام الحمدي وعليا الش�عبي 

وعبد الرحمن المختار.

عملية بطولية انتهت بال�سيطرة على موقع ع�سكري واغتنام اأ�سلحة وذخائر
وقوع جنود سعوديين في قبضة 
الجيش واللجان الشعبية في عسير

الأبات�سي رقم 6 ت�سقط يف ماأرب
فشل ذريع لقوى الغزو على مستوى 

كافة الجبهات في المحافظة 
  - خاص: 

وقعاثالثاٌلامناجإنعايندادواينسادنع ايفاقنضلاينإيشا
وينلإاناينشدنيلايفاأحدايينيقعايندسكريلايفاعسري.

يندإليلاينثياأرُساإيهااينإإنعاينسادنعينناوثقهااينعال1ا
ينثربياووزعامشاالدامصنرةانلدإليالاينثيابدأتاباقثثا1ا
منقعاعسكر اعىلاتخن1امديإلاينربنعلاينثيايسيطراعليهاا

ينإيشاوينلإان.
وأظهرتاييشاالدانثظلاتقد1اينإيشاوينلإاناينشادنيلا
باتإاهايينقعايندساكر ،احيثاحدثتايشثناكاتامعاحاميلا
يينقع،اغرياأناأبطالاينإيشاوينلإاناأظهروياثناتاًاوشإاعًلا
كداعتهماوبدياجإنعاينددواينسادنع ايطلقنناينإريينابيأسا

أظهراعد1ارغنثهمايفايينيجهل.
بدادا2نكاإاراجإنعايندادواينسادنع اتاركلاأيالثثهما
و2خريتهاماوبداضايألطقمايندساكريلاينثيايياثنىلاعليهاا

ينإيشاوينلإاناينشدنيل.
وندىايقثثاا1اأبطالاينإياشاوينلإاناينشادنيلانلإنقعا
ينسادنع اينذ ابادياخانياًامناجإاداينددواينذياناظهراأنهما
تركنيازمالَءانهمامصابلابإروحاطفيفل،انكإهاامإدثهمامنا
ينفريراونمايإظرازمالؤلماإنيهماوإرويانلإإاةابأنفسهم،اإيإاا

وقعاينإإنعاينسدنعيننايفايألرس.
أبطاالاينإيشاوينلإاناأبادوياأخالقاًاعانيلايفاينثداملامعا
يألرسىاوقدمانيانهماييياهاوينياداإاتايألونيل،اولنامااباتا
مدروإااًاعإهماندىاجإنعاينددو،اإلامايظهراينخنفاأواينقللا
عاىلايألرسىاينذيانايدركانناأناأبطالاينإياشاوينلإاناننا

يإسنلمابسنء.
لاذهايندإليالاتأتايابداداأياا1امناينكشافاعاناأرسىا
يادنعيلايفاقنضلاينإيشاوينلإاناينشادنيل،احيثاياإحا
ألحدلاماتنجيهارياانلاننلدلاماوحكنمثهمابايامايألرسىا

كاإل.
وظهاراحيإهااايفا2نكاينثساإيلايناذ ايياثإراندقيقثلا
يندريفاإبريليماعاريجاحكإيامناينلنيءايألولاينثابعانلإيشا
ينسادنع ابإيزينامثثدثاًابايامايألرسىاينسدنعيلاووّجها

ريائلانلإيشاينسدنع امطانناًابنقفاينددوين.
وتثدثايأليرياحكإيامناينكثينلاينريبدلامإإنعلاينلنيءا
يألولاقائاالًا“أتثادثابايامايألرسىامناينإيشاينسادنع ا
وأقنلاأوالًا»ننجهاشاكرنااوتقديرناانلإيشاينيإإياوينلإانا
ينشدنيلاوينشدباينيإإياينشقيلاييديإعاعناحقنقهاووطإها
يناذ اكاناتداملهمامدإااارغماحربإااعليهماعىلاأحساناماا
يكانناوبانثدامالايننساانياووّإارويانإاااُكّلاحاجياتإااونما

نشدراحثىابانُغربلاعإدلماوكأنإااجئإاانزيارتهم«.
وأضاف:ا»ثانياًاأوجهامإاشدتيانلإيشاينسدنع اوننزيرةا
يندإاعاونإإيعاييساؤونلانيقافالذهاينثرباينثيانيسامنا

وريئهااإالايندماراوينقثلاألشقائإاايفاينيإن«.
ووّجاهاناديءانلإياشاينسادنع اقائاالً:اأقانلانلإياشا
ينسادنع االاتصدقنياُكّلاماايقاالانكمامناتليريتاعىلالذها
ينثارب،اإاننيقاعاغريامااايقالانكام،اإإثناإخانةايفايندينا
وينإنيراولذهاينثرباإيهااإياءةاندالقلاينإنيرابلايننلدين.
وخثامايأليارياحديثاهاندائلثاهابانقانل:ا“أطإاناأليلا
وعائلثاياأنيابخرياوينثإدانله،اوأياألاينلهاينديلايندظيماأنا

يلثَقإيابهمايفاينقريباينداجل«.

  - خاص: 
أياقطاأبطااُلاينإياشاوينلإانا
ينشادنيل،اأمسايألحد،اطائرةايباتيشا
جديادةايفامثاإظالاماأربامإطقلا
مانا ييإالادونا وتإكانا صاإار،ا
يياثهديفاطائارةاأباتيشايادنعيلا
بشاكلا أصابهااا منّجاها بصااروخا
منارشاويقطتابإإطقلاصاإراعىلا
بُداداماايقااربالااكيلانامرتيتامنا

مديإلامأرب.
ييساثهدإلاقدا ينطائارُةا وكاناتا
شااركتايفاينثغطيلاينإنيلايثاونلا
زحفاإاشاللاقامتابهااقنيتاينغزوا
نلثقاد1اوتماإياقاطاينطائارةاينثيا
تدثالاإخاَراينصإاعااتايألمريكيالا
يندساكريلابصااروخامنجاهاوينذ ا
يؤكاداقادريتاوتإهيازيتاينإياشا
وينلإاناينشادنيلاييثفنقلاوينالزملا
نرععاينددويناعىلاكاإلاييسثنيات.

لايا ينطائارةا لاذها وتدثالا
ينساعيالامناننعاأباتايشاينثيايثما
إياقاُطهاامإاذابدييلايندادويناعىلا
ينيإنارغماصدنبلاإياقاطامثلالذيا

ينإنعاماناينطائريت،اونمايسانلاأنا
تساقطتابهذهاينكثاإلاقنلاينددوينا

عىلاينيإن.ا
كإاااكنّداأبطالاينإياشاوينلإانا
ينشادنيلاقنىاينغزواخسائراإاعحلا
يفايألرويحاويندثااعابإثاإظالامأربا
مإطقالاينإفيإال،امنقدالاإيهاما
قثىلاوجرحاىاباندرشيت،اوتساثإرا
مثاوالتاينددواينيائسلانلزحفانكنا
عوناأ اتقد1ايفاظلاثناتاأياطنر ا
نلإياشاوينلإااناينشادنيلاوقنائلا

مأرباينرشإاء.ا
وتاماتدمريُاكاياثلاأنغاا1اوعدعا
منايآلنياتايندسكريلاينثابدلانلغزيةا
يفامثاونلاينزحفاينفاشلل،اكإااغإما
ينإيشاوينلإاناصنيريخاقطريلابدَدا
اماناتنقىامناينغزيةاوييرتزقلا أناَإرَّ

مدهم.
وقصفاطارييُناينددواينسادنع ا
مطارحاملداءامنقداًاماايزيداعناثا 
قثيالًاماناأبإاءاقنيللاماريعاييؤيدينا
نلدادوين،اولاناماااتسانبايفازياعةا
حاّدةاينثنتارايفاييثاإظال،اوأكادتا
مصاعُرامثليلاأناعدعيًامناينإنهاتا

ويينيقعاشهدتاينسثاباًاألبإاءامريعا
مإهااابدداطلاباتقد1ابهمامشاايُخا

مريعاألإريعاينقنيللاباالنسثاب.
وقداوّجهاأبإاءاقنيللامريعايالتها1ا
نقيااعيتاوأعضااءاحازباينصاالحا
وباألخصايلطانايندريعةاوعندينربا
بثثضاريا وطانننلاما ينشاديع ،ا
وتساليماييثنرطلايفاينغاريتاينذينا
ضدلاما يندادوينا قيااعةا حّرضانيا
ويّلإنلماينحديثياتانقصفايينيقعا

ينثيايثنيجداإيهااأبإاءاينقنيلل.
ويأتيالذياينثاعثابدداأيا1اقليللا
مانانْصابانقااطاتفثيشاماناقنلا
قنائلاماريعانلثقطاعاندإارصاحزبا
ينصاالح،امثهإالاينثازبابرسقلا
مساثثقاتهماييقدَّملامناعولاينغزوا

وعىلارأيهااينرياض.
وتشاهدامثاإظلاماأرباصثنًةا
كنريًة،احياثاتإضماينقنائالاويحدةا
تلانايألًْخااااَرىاإىلاجنهااتاينقثالا
نلدإااعاعاناييثاإظلامانامرشوعا
ينغازوايألجإناي،ايفاظالاإشالاكنريا
مخثلافا يفا ينغازوا قانيُتا تثكنَّادها

جنهاتاينقثال.



ينثإلااااينثإلاثالا1اايينيإلااا2 اينثإلاثإلالا     ينددعاااثا4 خطاب الذكرى األولى للثورة

ال�سيد عبدامللك بدر الدين احلوثي يف الذكرى الأوىل لثورة الـ 21 من �سبتمرب يدعو لإن�ساء »جمل�س اأعيان اليمن« ر�سمياً �سمن موؤ�س�سات الدولة:

الثورة: استقالل واستقرار و الخيارات اإلستراتيجية بدأت فعليًا بعمليات تمهيدية وأدعو لرفد جبهات القتال لمواجهة الغزاة
نرحب بأية مساعيَ للحلول السلمية بالقدر الذي ال يمس بالسيادة الوطنية وال يشرعن العدوان وال ينتقص من حقوق الشعب اليمني، واستحقاق ثورته الشعبية ومطالبه المشروعة

القوى الخارجية وقفت بوجه التحرك الشعبي وواجهته بعدوان عارم

أعن2ُابانلهامناينشيطاِناينرجيم
بسِماينلِهاينرحإِناينرحيم

ايندايل،اوأشهُداأناالاإنَهاإالاينلُها ينثإُدانلهاَربِّ
ايينُل،اوأشاَهُداأناييَدناامثإديًاعنُدها ييلُكاينثلُّ
ورياننُه،اخاتُماينإنيال،اصلنيُتاينلهاوياالُمها
علياهاوعىلاآنهاينطينالاينطالريناوعىلاصثنها

ييإثإنل.
ينخانةا أيهااا يندزياز،ا ينايَاَإاإايا شادنَإاا
ويألخنيت:اينساال1اعليكماورحإلاينلهاوبركاته،ا
ننارُكانكمابثلنلاينذكرىاينساإنيلانلين1اييإيدا
ين1اينثاع اويندرشينامنايانثإل،اينين1اينذ ا
اْدانيلا وّإلاينلهاإيهاشادنإاايندزيزايفاثنرتهاينشَّ
ييناركالامناتثقيالاينثصاراُمهامامثّلاخطنًةا
قنياًلامقدمًلاإىلايألما1ايفاينساديانثاَناينثغيريا
وُصإعامساثقنلاأإضال،اقائإاًاعىلايالياثقاللا
وينثريلاوينَديشاينكريم،اإكانابفضلاينلهاتداىلا
مثطًلامهإاًلامنامثطاتايندإلاعاىلاينثَثّركا
ينإااعاوييسائنلاينذ انانايثنقَفاإناشااءاينلها
حثىاتثثقَلايأللديُفاييرشوعلاوييطانباينداعنلا
نشادنإاايندزيز،اونمايكنالذياينين1اييإيدانهايَلا
ااْدانيل،اوإنإاااكانابانفدلاخطنًةا ينثانرةاينشَّ
ااْداباعنيئاَلاليامنا كناريةاتخطَّىاإياهاينشَّ
يندنيئالاينثياكانايدثإداعليهااينطغاُةايفاينديخلا
ااْداب،اومطاننهاينداعنل،ا وينخاارجايفاوجهاينشَّ
وقّد1اعرياًامهإاًايدّززايألمَلايفانفنساينيائسلا
وجدويئيثاها ااْدانيلا ينشَّ ينثانرةا قانةا ويثنّاتا
ااْدانيلاينثيا وإاعليثاهاوألإيثاه،اوينثانرةاينشَّ
تَثاّركاإيهاااشادنإاايندزيازاباكلاأطياإهابكلا
مكنناتهابكلاإئاتاهابإطانبامرشوعلاوعاعنل،ا
الاتدلاإقاطاعناإئلامثدوعةاماناأَبْاإَااءالذيا
يننلداوالاتثَثّركامناويقاعامداناةامثدوعةانفئلا
ااْدابا مديإل،اإنإاامناويقعامداناةاوأوجاعاينشَّ
ااْداباإيإاايدإيها ااْداباومطانباينشَّ بكلاينشَّ

جإيداً.

أسباب قيام الثورة
ااْدانيلانماتأِتامناإريغ،ابلا الذهاينثنرةاينشَّ
لياتَثاّركامرشوعايياثثقاقيامسائنلاويِع،ا
وليارضورةاإرضثهااتلكايألوضاعاينكارثيلاينثيا
ااْداباينايَاَإاإيايندزيزا عانىاويدانيامإهااينشَّ
وليانثااجاحقيقيانكلاماايدانياهاأَبْاإَااءالذيا
ااْداباوليانثاٌجانإلحسااسابانظلماونثاجا ينشَّ
نلشدنرابايسئننيلاولياوعياشدنيابانطريقلا
ينصثيثالانلساديانثاناينثغيري،اوييشاكللايفا
بلدنااإدالًامشكللامدقدةاكنريةاييثدعتاتَثّركاًا
شادنياًاويياداًاوزخإاًاكنرييًايفالاذياينثَثّركامنا
حيثاطنيدلاياليثهديفاوينرتكيزاينخارجياعىلا
لذيايننلد،اوينذ اكشافهابنضنحاتا1اينُدااْدَوينا
يفانهايالاييطااف،اإهاذياينثنجاهاينخارجيامنا
بدضاينقنىاييدثديلاوييساثكلةاوعىلارأياهاا
أمرياكااوإرسيئيالاوينإظاا1اينسادنع اوأ2يانها

يفاييإطقالاوأعويتهايفاينديخال،اينثياكانتاناإذةا
وكاناتامسايطرةاوكاناتامثثكإالابإقدريتا
لاذيايننلاد،الذياييساثنىامناينإفان2اوينثثكم،ا
وينطغيااناويالياثنديعايناذ اعانىامإهاشادنإاا
يندزيزاتنعابانفدلاثنرةاشادنيلاوييدلاوتَثّركاًا
جااعيًاوقنيااًاوصابريً،ابإساثنىا2نكاماينثَثّركا
ااْدانيلا ينذ اقا1ابهاشادنإاايندزيزايفاثنرتهاينشَّ
تنّجاهابذنكايالنثصارايفايان1اينثاع اويندرشينا
مانايانثإلاوييشاكالتاينكالىاينثاياكانتا
نثيإًلانهذياينإفن2اولذياياليثنديعاولذياينطغيانا
نقنىاينخارجاوأعويتهاايفاينديخل،امشكللاكنريةا
تفرعاتاعنا2نكاينطغيااناعنا2ناكاينإفن2اعنا
2ناكايالياثنديع،ايفامقدمثهاامشاكللارئيسايلا
ومهإلاجاديًانمايكنابانماكاناينصلاعليهااوالا
ينثغاايضاعإهااوالاينثإاللانهاا،اتثإثلابفقدينا
ينساياعةاوإقديناينقرير،او2نكاخطرايثهدعايننلدا
ويياثقالنه،ايننلدابانفدلاكانايثإهانثناإقدينا
كاملانالياثقاللاونثناينثثكُّماينكاملايفاُكااّلا
شئننهايفاُكااّلاأمنرهانصانحاتلكاينقنىاييدثديلا
وينطاغيالاوييثإلةاوييساثكلةاوينظايل،اعىلا
مسثنىاينقريراينسايايساكانتامإظنمُلاينثكما
قاداتثننتاإىلامإارعاأعيةاالاتإثلُكانشاأنهااليا
الاأماريًاوالانهياً،اأصنثتامإرعاُعَمًىاتثَثّركابهاا
قنىاينخارجانثفرَضاُكااّلامااتشااءاوتريداعىلا
ااْداباويفالذيايننلاد،ايفانهايلايألمر،اأنا لذياينشَّ
اماايفرضاويقررايفاشائننالذيايننلدامنا ُكااالَّ
مإظنمالاينثكمايفاينسيايالاينداملايفاينشاأنا
ينداا1،ايفاينثفاصيالاكلهاااكانايرياماإقاطا
وإقاط،اوإالامصانحاتلكاينادول،اوإلامصانحا
يألمريكاياوإلامصاناحاينرسيئيايل،اومصانحا
ينرسيئيايلامرتنطلاتََإاماًامعامصانحايألمريكيا
وينضثيلانكلا2نكالناشدنإااينايَاَإاإيايندزيز،ا
ينذ اكاناتامصانثلاوأوننياتهاويياثثقاقاتها
خاارجايالْلثَإااا1انهائيااً،اوخاارجايألوننيااتا
بانكامال،ابإدإاىاأنامإظنمالاينثكامانماتددا
تلثفتابأ اشاكلامنايألشاكالاإىلالاذيايننلداإىلا
اْداباينذ ايداني،ابأ ايعثنار،االابشأنا لذياينشَّ
يننضعايالقثصاع اوالابشاأنايننضعايألمإياوالا
اْداباخارجا بأ ايعثنارامنايالعثناريت،اكاناينشَّ
يالْلثَإاا1ايفاأ اشاأنامناشائننه،اكانتاُكااّلا
ينثسااباتاَوُكاااّلايالْلثَإاا1ايإصاباحرياًا
يفاإطاارامصاناحاأونئاك،اثالثاياينجاري1اثالثيا
اْداباأمريكااومعاأمريكاا ينُدااْدَويناعىلالذياينشَّ
تنداًاإرسيئيلاوكذنكاينإظا1اينسادنع ،اإنانثايلا
ااْداباتزعيُعايانءيً،اتزعيعا كانتامداناةالذياينشَّ
يَنمااًاإثرايَن1ٍاعىلاُكااّلاييساثنياتاكانايننؤسا
ااْدابا وينثرمانايثزييدايَنماًاإثراين1،اوكاناينشَّ
يثالمُسايفاويقدهابانشاكلاينذ اناماتثإكناإيها
يآلناهاينعالميلاينهائللاوينقنيلاجديًامناينثغطيلا
عىلاحإماييداناةاعىلاحإماينثرماناعىلاحإما
يننؤساينذ اعانىامإهاشدنُإااينايَاَإاإيايندزيز،ا
كذناكاكاناييساارايناذ اتثَثاّركاباهامإظنمُلا
ينثكمابإرشيفاينقنىاينخارجيلامسااريًايذلبا

باننلادانثناإقديناينكريملاونثناينثهيئلانإهايلا
ييطافانلغزواينخارجي،اعىلامساثنىاينرتويضا
نلشادباعىلاينقنانلاباالنثهاكايناذ انمايثنقفا
نلساياعةاكاناتاطائريتابالاطيااراتإثهكاأجنيءا
ااْدابايفا لذيايننلداوأناتقثلامناأَبْاإَااءالذياينشَّ
مدظاماييثاإظاتاينايَاَإاإيل،احثىايفايألعريسا
كانتاتساثهدفامناطائريتابالاطياارايينيطَنا
ورخيصااًا مساثناحاًا لدإااًا كانا ينايَاَإاإاي،ا
أرخصثاهامإظنمالاينثكام،اأرخصاهاينإظاا1ا
أرخصثاهاأَيْااضاًاقانىايندإانالاوكانارخيصاًا
ندىاينقنىاينخارجيلاييدثديل،ايندإلاعىلاإيإاعا
قنيعداعساكريلاعيخالالذيايننلادانلإيلامنالذيا
ااْداباالياثهديفالذيا ااْدابانقثلالذياينشَّ ينشَّ
اْداب،اولكذياكانتاياياعُةايننلداوييثقاللا ينشَّ
يننلاداعاىلامهباينرياحاوتفاقإتاييشااكلاعىلا
ُكااّلاييساثنياتاعىلاييسثنىايالقثصاع ،اكانا
ينفسااعايثدا1اويازعيعاويفثكابإقادريتاوثروةا
يننلد،انصانحاإئلاقليللامساثأثرةامثخإل،اتزعيعا
أرصدتهاايفايننإنكاتزعيعاثروتها،اتإإنيارشكاتهاا
بيإإاااتثساعارقدلاينفقاراوتثداظاماييداناةايفا
مديشالاينإااسايفايحثياجاتهاماينغذيئيلاحثى،ا
تثساعاوتازعيعارقدالاينفقارابالاأويااطالذيا
ااْداباوإئالاقليلالامساثأثرةاماعاينخارجا ينشَّ
وأرصدتهااا ومصانثهااا مإاإدهااا إىلا تذلابا
اْداب،اأَيْااضاًا ورشكاتهااُكااّلامصانحالذياينشَّ
غياباكاملاأل امرشوعايهدفاإىلابإاءايالقثصاعا
يننطإاياويتإاهانثناينإرعاويتإااهانثناييزيدا
مناغاالءايألياداراونثاناييزيدامنايالياثئثارا

اْداب. بثروةالذياينشَّ
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ا2نكاكانا اوماناأعإابايألعاجياباأناُكااالَّ
يدارتفاباهاأونئاكاينخاارج،اوكانايثثادثاأنا
ينفسااعاويالنهياارايالقثصاع ايفايننلاداوصلاإىلا
نثيإالاإضيدالاولانايثإاياأعويتهاينفايادةا
ينثاياكانتاليابثإايلامإهاوععمامإهاوإياإاعا
مإاهاوتأييادامإاهاتإاارساُكاااّلالذياينفسااعا
ااْداباومصاناحا وكلالاذياينإهابانثاروةاينشَّ
ااْداباعاىلاييساثنىايألمإاي،اكانالإااكا ينشَّ
تصاعاداننتاريةايالغثيااالتاحثاىايفاينداصإالا
مثزييادا وينثشاارا ونثفإارييتا كناريا بشاكلا
مقصانعاومادروساومدعان1انلقاعادةايفاكثريا
ماناييثاإظااتاينايَاَإاإيل،اويفانفاسايننقتا
يخارتيقاكناريانألجهازةايألمإيلاوتقييادانهااعنا
ينقياا1ابدورلااكإاايإنغايايفاحإايلاينإاسامنا
ينقثلاوحإايلاينإاساماناينذبحاوحإايلاينإاسا
ماناينثفإارييتاينثيايياثهدإثهمايفاييسااجدا
ويياثهدإتا ينإياشا ويياثهدإتا ويأليانيق،ا
ويياثهدإتا ينإخابا ويياثهدفا يألمانا قانىا
يألكاعيإيلاوييثهدإتامخثلفامكنناتاوإئاتا
ااْدابايألحريراوينرشإااءاعيخلايألجهزةا لذياينشَّ
يألمإيالاكاننيامقيدينابانقريراينسايايساعناأ ا
ااْداباونثإايلا عإالاجاعانثإايالاأَبْاإَااءاينشَّ
حثىاأنفساهم،اإضاإلاإىلايالخارتيقاينكنريانثلكا
يألجهازةاينثاياأإااعاقانىاينجاري1اينثاياتفثُكا
بأَبْاإَاااءالذيايننلاداقثالًابكلاوياائلاينقثلامنا

يغثيااالتاإىلاينثفإارييتاإىلاينذباحاإىلايالنثشاارا
يندساكر انقنىاينجاري1اويفامقدمثهااينقاعدةا
إكانتاينثانلاينساائدةاوكاناييساارايندا1اينذ ا
تديرابهاشئننالذيايننلدامناقنلامإظنملاينثكما
ينثياليامإرعاأعيةابيداقنىاخارجيلاتساثهدفا
ااْداباتثإهاباننلدانثنا لذيايننلداتداع الذياينشَّ
ينهياراتإا1اعاىلاُكااّلاييساثنياتايالقثصاعيلا
ويألمإيالاوغريلاااإضاإالاإىلاتإزيالاينإسايجا
ينايَاَإاإايا ااْدابا ينشَّ ألَبْاإَاااءا يالجثإاعايا
وإعخانهامايفاعويمالاالاتإثهياماناينفثناتثتا
عإاوياناطائفيالاكانانياخططانيانهاااوعإلنيا
عليهاا،اإضاإًلاإىلايايطرةاكناريةانلقاعدةابإاا
يثيحانهاامإارياَلاأبشاعاينإريئماثامايننصنلا
إىلاينهادفاينرئييساينذ اتسادىاناهاقنىاينرشا
وثالثياينارشاييثإثلابأمريكااوإرسيئيلاوينإظا1ا
ينسادنع اماعاأ2يانهامايفاييإطقالاويناذ النا
ينغزواينخارجياننلدناالكذيالياينقصلالذهاليا
ينثقيقلالذيالناييسااراينذ اكاننيايدإلنناإيها

لذيالناينهدفاينذ ايدنيانثثقيقه.

ينشدباينيإإيامسثهدفابسنباأطإاع
الإااكاأطإااع،اوكررنااالاذيايفاكثاريامانا
ينكلإاتاوييإايانات،الإاكاأطإااعاحقيقيلايفا
بلدنااوألإيلالذيايننلداإنقامسثنىاوعياأبإائها
ااْدابامساثهدفابثلا لذيايننلدامهماولذياينشَّ
أؤكدالذيانقنلاعناوعاياوإعريكانهذهاينثقيقلا
اْدابامسثهدفامظلن1اويفانفسايننقتا لذياينشَّ
لإااكاأطإااٌعاحقيقيلايفالاذيايننلاداالعثناريتا
وإىلا ييهإالا مقدمثهاااجغريإيثاها يفا مثدادعةا
جانبا2نكاثرويتهاييخثزنلايفاباطإهاوينثيابدءويا
يثثدثنناعإهااويخططنناناليثيالءاعليهاابكلا
يألياانيب،اومإهااحثىاعقنعامعاعإالئهمابدءويا
يلمننهااحانياً،اإنانثايلاكاناُكااّلاماايخططننا
ناهاأناينصلانيالذيايننلاداإىلايالنهيااراينثا1اعىلا
ُكااّلاييساثنياتاتإهيدانغزواونكناغزوامقننلا
كاننيايريدوناندإليلاينغزواوعإليلايالحثاللانهذيا
يننلداأناتكاننامقنننلاوتثاتاعإاويناإنقا2يلا
يدإاياأريعوياأنايإكإانياينقاعادَةامنالاذيايننلدا
وأنايإهااراإيهاُكاااّلايشءايقثصاعهايإهاراأمإها
يإهااراالاينقىاإيهاأ احكاماقن اعاعلاوبانثايلا
يأتننالمانغزوهاويحثالنهاعىلاأيااساإنقا2الذيا
ااْدابا ااْدابامناينقاعادةاوإنقا2الذياينشَّ ينشَّ
مناينفانىضاينثياأوصلنهالماإنيهاابثخطيطهما
نيإكإنياألنفسهمايندخنلابشكلامقننل،ابشكلا
مقنانلاومناثامايالحثااللاينكاملاوينسايطرةا
ينثامالاعاىلالاذيايننلداوعاىلاثرويتاهاومقدريتها
ويالياثفاعةامنامنقدلاينإغارييفاأللديفايدإيا
يفارصيعاتهاماينقليإيالايفارصيعاتهاماينداييلا
العثنااريتاكثاريةاونذنكانقانلاأناماناأكلاماا
حققاهايان1اينثااع اويندرشيانامنايانثإلا
أنهاأإشالاعليهمالذياييخطاطاصثيحايآلنالما
يأتنناالحثاللايننلدابهذياينهدفاونغزويالذيايننلدا
ونكانانيساكإاااخططانيامقنننالاوأنايإظرا
ااْداباكإإقذيناإيسالمانهمايألَْرضا إنيهاماينشَّ
ااْدابا ويننلاداالاأتانياغازيًةاومثثللاونكناينشَّ
ااْدابايثَثاّركابكلاشاإاعلا ويٍعاومإثناهاوينشَّ
بكلاثناتاباكلاوعياينيجهثهاماوينثصد انهما
ااْدابايلقإهماعرويااًامهإلايفاياليثقاللا وينشَّ
وينثريالاويندازةاوينبااء،اإفشالنيايفاأنايصلنيا
باننلداإىلاييساثنىاينذ ايثإكإنناإيهامناغزوةا
ماعاينرتحيابابهاماوينإظارةاإنيهاماكإإقذين،ا
ااْدانياوينثنرةا ولإاانادركاألإيالاينثَثّركاينشَّ
اْدانيل؛األنهااأنقذتايننلدامناينضياعاأنقذتا ينشَّ
بابه،اأنقذتايننلدا يننلدامنايالحثاللاييقننلاييرحَّ
مناتإكلاينغازيةامناينسايطرةاعليهابدوناأ ا
ثإانابكلاريحلابال،ابلاوبانإظرةاينيإابيلاينثيا
كاننيايريدونهااوكاننيايؤملننهااوكاننيايسادننا
إىلاكسنهاالماشاياطل،اشياطلابكلامااتدإيها
ينكلإل،اوخططنيالاذياينثخطيطاييثكماوأريعويا
أنايثثلانيايننلدابدوناأ ابلادابكلاريحلابالاوأنا
يغإإانيامنقدهاينإغارييفاوأنايساثندويابثرويتها
ييخثزنالايفاباطإاهاويننيعدةاوييهإالاوكاننياننا
تثقالانهما2نكاويندياا2ابانلهاكاننيانانايثنيننيا
يفاأنايزرعانياييزياداوييزيدامناينفثناوييشااكلا
ااْداباونكإهما ينديخليالابالاأَبْاإَااءالاذياينشَّ
أريعولاااإنىضاتثتاينسايطرةاإنىضاتساثإرا
ونكناتثتاييطرتهماوبإااالايؤثراعىلاتإكإهما

اعا1ٌانثنرةااااينثإل،اعا1ٌامثخٌنابانإريح،اومفدٌمابانثدايلاعليها،اإإصفها

يألولامؤيمرةانإشانها،اوينإصفاينثانياعدوينانيقاطها،اوإيقاطاينيإناتثتا

بريثنايالحثالل،اإالانإثتامؤيمرة،اويفامأزقاباتاتثانفاينددوين.ا

اويفا2كريلاايألوىلاأطلاقائُداينثنرةاحايإاًايينقفابثأكيدهاعىلاأناينثنرة:ا

ييثقاللاوييثقرير،اوننايثثقلاينثانياإالابانثزيعايألول،اوطريلا2نكاينصلا

وينصإنعاوينخياريتاياليرتيتيإيلابدأتابدإلياتاتإهيديلا2يقاينددواأيها،ا

وييثإرعامريرتهاايفاقاع1ايأليا1،اوعىلاينإإيعارإُدلاابانرجالاوييالاويندعاء،اوننا

يهلكاجيلانينقىاينيإناوتأمنايألجيالاينقاعملاخريامناييثسال1ايضيعاإيهاينيإن،ا

وتثلاينلدإلاإىلاين1ايندين.

ونلشدبايفامنيجهلاينددويناأنايثثفلاشامخاابذكرىاينثنرة،امسثثرضيا

إلسطلاويألقىصايينارك،احيثاإرسيئيلاوينسدنعيلاوجهانانإريإلاويحدة،ا

يألوىلاتثثلايألقىصاوتقثلاينفلسطيإيل،اوينثانيلاتقثلاينيإإيل،اوتإإدهمامنا

أعيءاإريضلاينثج،اوكاللإاارشيكاإيإاايلثلايألملامناكنيرثاونكناتاونكسات،ا

وكاللإاامخلباأمريكيايإهشايندرباوييسلإل،اويهدعلمابفقديناوجنعلم،اويفا

مدركلايننجنع،ايكنناينقثالاأيإىانألمم،اوأنإىانلشدنب،اوأبقىانألوطان.ا

إإىلانصاينخطاب:

  المواطن اليمني كان هدفًا مستباحًا 
للقوى الخارجية المعتدية

  السياسات الماضية في اليمن كانت ترفع 
حجم معاناة وبؤس الشعب لحساب االجنبي

  كل خطط اليمن كانت ترسم وفقا 
لمصالح االميركي واالسرائيلي والسعودي

  الثورة الشعبية التي تَحرّك فيها شعبنا 
بكل فئاته بمطالب مشروعة وعادلة، ال تعبر 

فقط عن فئة محدودة وال تتحرك من واقع 
معاناة محدودة لفئة معينة، إنما من واقع 

معاناة وأوجاع الشعب بكل الشعب
  الثورة ضرورة فرضتها األوضاع الكارثية، 

ونتاج لإلحساس بالظلم وللشعور بالمسئولية، 
ووعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي 

نحو التغيير
  كل ما يفرض ويقرر في شئون البلد كان 

يرسم فقط وفقط، وفق مصالح األمريكي 
واإلسرائيلي، ومصالح اإلسرائيلي مرتبطة 

بمصالح األمريكي



5 خطاب الذكرى األولى للثورةينددعاااثا     ينثإلااااينثإلاثالا1اايينيإلااا2 اينثإلاثإلالا

ال�سيد عبدامللك بدر الدين احلوثي يف الذكرى الأوىل لثورة الـ 21 من �سبتمرب يدعو لإن�ساء »جمل�س اأعيان اليمن« ر�سمياً �سمن موؤ�س�سات الدولة:

الثورة: استقالل واستقرار و الخيارات اإلستراتيجية بدأت فعليًا بعمليات تمهيدية وأدعو لرفد جبهات القتال لمواجهة الغزاة
نرحب بأية مساعيَ للحلول السلمية بالقدر الذي ال يمس بالسيادة الوطنية وال يشرعن العدوان وال ينتقص من حقوق الشعب اليمني، واستحقاق ثورته الشعبية ومطالبه المشروعة

القوى الخارجية وقفت بوجه التحرك الشعبي وواجهته بعدوان عارم
مناينهيإإلاينكامللاوينسيطرةاينثاملاوياليثئثارا
بكلاييإاطلاينثسايلاويينيقعاييهإلاوينثرويتا
إكانانيا يننلادا لاذيا يفا وييثنيجادةا ييخثزنالا
يخططاننانذناك،احيإهاااكاناالابداماناتَثّركا
شادنياويياعانذنكماينزخماينذ اشاهدتهاثنرةا
ينثااع اويندرشينامنايانثإلاونامايكناأما1ا
شادنإااينايَاَإاإيايندزيزامناخياراآخراننانأتيا
نلقنىاينسياييلاينقنىاينسياييلاباألياسانما
ااْداباوالايفا تداداحاملًلاالاآلماالاومطانباينشَّ
مساثنىامنيجهلاينثثدياتاينندضامإهااكانتا
قاداينخارطاتََإامااًاضإانالذياييارشوعابدضا
ينقنىاينسيايايلاكانتاقداأصنثتاأعيةامناتلكا
يألعويتاينثايايإررابهاالذياييرشوعاينخطرياجديًا
عىلاشدنإااوبلدنااينذ انثيإثهاضياعابلداوضياعا
شادباوينندضامناينقنىاينسياييلاالانمايكنا
قاداينخارطايفا2نكاييارشوعانكإاهاكاناضديفاًا
مغلنبااًاعىلاأمرهانمايكناالايفامساثنىاينثثد ا
والايفامساثنىامنيجهالاتلاكاينقانىاييثكاننلا
وييثآمرة،اونمايكناباياثطاعثهاندنيملاأَيْااضاًا
ويعثنااريتامثدادعةاأنايإهاضابهاذهاييطانبا
ويآلمالانشادنإااينايَاَإاإيايندزيزاوينيجهلاتلكا
ينثثدياتاأَيْااضاًاينإشااطاينسيايساويالقثصارا
عليهابديديًاعناينإشااطاينثنر انامايُددامإدياً؛ا
أِلَناألماعإليلاييايايلاتإتايفالذيايننلداكانتا
لياعإليلاينثنيرايننطإياوينثياخرجتابإإللا
مناييخرجاتاييثفلاعليهااتلكاييخرجاتاييثفلا
عليهاااكانالإاكايادياعقبا2ناكاعءوبانثلكا
ينقنىا2يتهاايفاينخاارجاوينديخلانالنقالباعليهاا
وتضييعاكلإاالنامهماعيخلاتلكاييخرجاتاكلإاا
اْداباأوايثقلا يثإايباأوايلنيامطانبالذياينشَّ
شيئاًامناألديإه،اكاننيايريدوناأنايقثرويامنا
مخرجااتاينثانيرايننطإاياعىلامااايثقلانهما
إقاطاآمانهاماوألديإهماحرياً،اأماااكلاماانها
ااْداباأواآمالا صلالاأواعالقلابثقانقالذياينشَّ
اْداباإكاننيا ااْداباأوامطانبالذياينشَّ لذياينشَّ
يريادوناتضييدهانهائياًاوخططانيانذنكاوعإلنيا
أشاياءاكثريةاعىلاييساثنىايألمإياعىلاييسثنىا
يندساكر اعاىلاييساثنىاينسايايساينثفاصيلا
كثريةاالايثساعاييقا1انذكرلاااوتإاونهااوحيإهاا
ااْدانيلاينيجهلا كانااَلابُاادَّاماناتلكاينثنرةاينشَّ
ُكاااّلا2ناكاييخطاطاماناأياياه،اوماااكانا
يصثابا2نكاييخططاعىلاييساثنىايالقثصاع ا
ماناجارعامناظلامارليباجاديًاعىلاييساثنىا
ييدييشاوينثياةاييديشيلاوعىلاُكااّلاييسثنياتا
وعاىلاييساثنىايألمإياوماعاينإفان2اينخارجيا
ينذ اكانايساإداتلكاينقنى،اإإثّالاين1اينثاع ا
ويندرشيناخطنةاقنيلاإىلايألما1اوينثصاريًامهإاًا
ااْدابايثإهانفرضا نلشادباوعززايألمالاوينشَّ
ينثغيرياييإشانع،اينخارجايفامنيجهلالذياينثَثّركا
ااْدانيامإذاينندييلاوقفامنقفاًايالنياًاوندعا ينشَّ
ااْدانياوويجهابأشكالامثددعةا بهذياينثَثّركاينشَّ
ووقفاإىلاجانباأعويتهابكلايننيائلاونمايإصفاا
ااْداباأبديًاوصانالًاإىلاأناتداّرضالذيا لاذياينشَّ
ااْدانيانُدااْدَويناعاار1ابانرغمامنا ينثَثّركاينشَّ
أنايناذ اتنََّجُهاين1ُاينثاع اويندرشينالنايتفاقا
ينسالماوينرشكلاويتفاٌقامإصٌفاحثىامعاأعويتا
2ناكاينُداااْدَويناحثاىاماعايندإاالءاوييرتزقل،ا
ااْدانيلاحرصاتاعىلاأنا بإدإاىاأناينثنرةاينشَّ
تثساَعايفاألديإهااومطاننهااومسارلااينسيايسا

نلإإيعانكلاأَبْاإَااءالذيايننلد.

توجوا كل مؤامراتهم بعدوان شامل
احثاىاييثآمروناعاىلابلدلماوعىلاأنفساهما
بغنائهامايتساعانهامايتفااقاينسالماوينرشيكل،ا
اْداب،ايتسعانهما نكإهمالمانمايثسادنيانهذياينشَّ
ونمايثسادنيانه،اينفثحاعليهمابانرغمامناُكااّلا
مااقداتآمروياعليهاوظلإنهاوقامنياكاننياعوماًاإىلا
جانباأعديئهاونكإاهامعاُكااّلا2نكاتغاىضاولما
كاننياييئلاندرجلاعإينلابدداُكااّلا2نكاأعاعويا
يتفااَقاينسالماوينرشيكالاوعإلنياعاىلايالنقالبا
ااْدابا عاىلاُكااّلامطاناباوآماالاوألديفاينشَّ
ينايَاَإاإايايندزيازاوتنجانياُكاااّلامؤيمريتهما
ااْدانياوقنةا تلاكاعإدمااارأوياقنةايينقافاينشَّ
ااْدابايننيياعا ااْدانيلابزخإهااينشَّ ينثنرةاينشَّ
ماناُكاااّلاإئااتاومكنناتالاذيايننلادايتإهنيا
يفانهايالاييطاافابُداااْدَويناشااملاوتدخلاتا
تلاكاينقانىاييثإثللابثالثاياينرشاوينُداااْدَوينا
وينجري1اوياليثنديعاوينطغياناأمريكااوإرسيئيلا
وينإظا1اينسادنع اوحشادويامدهمامااحشادويا
ماناأ2يانهاماومرتزقثهاماوأياعيهاماينجريميلا
نُدااْدَويناكنرياعىلالذيايننلاداوُعااْدَوينامنارشا
وتَثّركانثثقيلامااإشالنيامااإشلنيايفاتثقيقها

علاأعويتهمانثثقيقهابانقنةاولنايالحثاللانهذيا
يننلداينسايطرةاييناارشةاعىلالذيايننلاداينثإكيلا
ااْداباإاكاناُعااْدَوينهما ويالنثقا1امنالذياينشَّ
ينكنريةاينذ االايزيلامساثإرانثناونثنانديشا
لاذهاينذكارىاييهإلاجديًايإباأناندياكشادبا
يإإاياأنإاااالانازيلايفاثنرتإاا،اثنرتإاااقائإالا
وثروتإاامساثإرةاوتَثّركإاامساثإر؛األنهاتَثّركا
رضور ؛انياسالإااكامطانباتدثلالامشايلا
أواتدثالاعاعيالاونيساتالإاكاألاديفاثاننيلا
يإكاناينثغاايضاعإهاا،انثانانثَثّركاكشادبا
يإإايامناأجالاضإااناوجنعنااايفاينثياةامنا
أجلاضإانايياثقالنإاامناأجالاضإاناكريمثإاا
مناأجلاضإاناحريثإا،اوللالذهاأشاياءايإكنا
ييساوملاعليها؟،اللايإكنانآلخرينامهإااكاننيا
مهإااكانتاإمكانياتهمامهإااكانايياثكنارلما
مهإاااكاناتاوحشايثهمامهإاااكاناإجريمهما
للايإكاناأنانإثإايانهماأنانسثسالمانهماأنا
نضثيابنجنعنااأنانضثيابكريمثإااأنانضثيا
بثريثإاااإإقانلانهاماتفضلانيالاذيابلدنااامنا
طرإاهاإىلاطرإهاماناأقصاهاإىلاأقصااهاتفضلنيا
عاىلاطنالامانا2لاباخاذوياثروتاهاتإنضدنيا
وتإركازويايفامإاطقاهاينيارتيتيإيلاوقنيعدها
ييهإلاوتفضلانيالاانثناشادبارخيصايقثلنيا
مإاامااشائثماأزرعانياإيإاامناينفثناوييشااكلا
مااشائثماأعإلنياعىلاينقضاءاعليإاابكلايننيائلا
ينثاياتريدوناونثناياإنقىاخاضدلاصامثلا
يااكثلاننانثركايااكنالذياينايشءاالايإكنا
لاذيامناييساثثيلالذياأمراالايإكاناينقننلابها
بأ ايعثنارامنايالعثنااريتاحثىاندىاينثينيناتا
مااابانكاباننرشاحثىانادىاينثينيناتااَلابُادَّامنا
رعةاإدالانادىاأ احيانينامااابانكاعناإنَْساانا
بانذيتابرشانديهماحريالانديهماعزةانديهماإباءا
ااْدابا نديهماقيمانديهماثنيبتانديهمامناعئاينشَّ
ينايَاَإاإيايإناينيإااناويندزةامناينيإانايإنا
ينباءايإاناينثضارةايإناينثريالايإناينكريملا
لالامإكناأنايقنلامنايآلخريانابذنكاوالحظنيا
ااْدانيلاطايااكإااانؤكداحثىا يفاظالاينثنرةاينشَّ
نثلاكاينقنىايندونيالاونقنىاعولاينإانيراأنهاياا
لاؤالءاأيلامصاناحامرشوعلايفابلدناااالاعليكما
ثنرتإاااالاتهدعاأيلامصاناحامرشوعلاأ اعالقلا
مثكاإئلاقائإلاعىلاأيااسامناينإديلاويالحرتي1ا
ااْدانيلاالا نلساياعةالاذهاأَيْااضااًاثنرتإاااينشَّ
تهدعلاابايثثإاءاينكياناينصهينني،اوبانثايلانما
اْداباتهدعاأ امصانحامرشوعلا تكناثنرتإااينشَّ
نكاناتثتالذياينطارايفاحدوعاأناتكننامصانحا
ونيساتامصاناحاعىلاحسااباتدماريامصانحا
ااْداباينايَاَإاإاياكلياًاتإالالاحقنقالذيا ينشَّ
ااْدابابانكامالاونيساعالقااتاقائإلاعىلا ينشَّ
أياساينثهاكاياياعةالذيايننلداومصاعرةاقريرها
ينساياع اوينسايايساوينثثكمايفاُكااّلاشائننها
الاعالقااتامثكاإئلاعالقاتاقائإلاعىلاأيااسا
حساناينإنيراوينإديلاويالحرتي1اييثناعلانكنانما
يكننانياأباديًابأ احاالامنايألحانيلايصغنناإىلا
2نك؛اأِلَناييشاكللانماتكنالإاانماتكنامشكلثهما
ااْدانيلاأنهااتهادعاأ امصانحايفا معاينثنرةاينشَّ
حادوعاأناتكننامصانحامرشوعالاأواأنهااتهدعا
أواتإثلاخطريًاعىلاينسالماويألمنايفاييإطقلاعىلا
ييساثنىاينقليإياويندويل،امشاكلثهماينثقيقلا
مدهاااأنهااثنرةاتثارراويياثقاللاكريملاوأنهاا
تساقطاعليهاما2نكاماينهادفاينرئيايسانهمايفا
يتإااهالاذيايننلادايفامؤيمريتهاماعىلالاذيايننلدا
ولنايالحثااللانهذيايننلداينسايطرةاينكامللاعىلا
لذيايننلدايالياثثني2اينثا1اعىلامصانحالذيايننلدا
وكانانياقداحلإنياوطإدنياوأملانياإيإاايريدونها
منالذيايننلدابإإايلاكنريةاوإظيدلاجديًاجديامنا
ييرتزقالاويندإاالءالماينذياناأطإدنلماإىلالذيا
ينثدالاماينذيناأعطنلمالذهايآلماالاويألولا1،ا
إطإداني،اإدالًاكاناعإالؤلامامنابدضاينقنىا
ينسيايايلاومنامإظنملاينثكماكاننيايإإّننهما
بهذهايألماناي،اكاننيايقربننانهماويلاأطإاعهما
لاذهايآلماالاينشايطانيل،اإفدالًاطإدانيابفدلا
أونئاكاومااجإاهاأونئكاعاىلابلدلماأونئكاينخننلا
وييإرمنناينذيناييصدراينثأريخاأينعاصفثلا
نهماوأيانءاتأريخانهامابإإايثهماينفظيدلاعىلا
اأناتساثإرالاذهاينثنرةا لاذيايننلاد،اإإ2نااَلابُادَّ
ولايايآلناثنرةاحقيقلاقنيالاتنيجهاينُدااْدَوينا
ينخارجاي،اتنيجاهاينغازواينخارجيانهاذيايننلد،ا
تنيجاهايالحثااللاوييثثللاييإرمالاينطامدلا
ينذيانايريدونالذيايننلداويريدوناأنايثثلنهاوأنا
يسايطروياعليهاوقامانياإىلايآلناباحثااللاأجزيءا
مإاهابإداونلاماناييرتزقالاوينخننالاويندإالءا
ييإرمالاوأيضاًامناخاللاينخديعانلندضايفالذيا

يننلداعإدمااكاننياينلإننهمابأنهمايايقدمننا
نهماأولاماًاخيانيل.

أهداف الثورة
ااْدانيالنارضورةاومسائننيلا اينثَثّركاينشَّ
لانارضورةاحثإيالاألناهاكإاااقلاتانضإاانا
يننجانعانضإاانايالياثقاللانضإااناينثريالا
نضإااناينكريمال،الذيالاناينثدايألعناى،ايدإيا
مإااايإنغاياينثفااظاعلياهاأواينثارصاعليها

وأيضااًاتَثّركاييساثإراحثاىايإدمالاذيايننلدا
ااْدابا باالياثقاللاويالياثقريراويإدمالذياينشَّ
بثرويتهاوخرييته،الاذهاليايأللديفاينثياحيإإاا
تثثقالايإكإإاااحيإهااينقنلاإناألاديفاينثنرةا
ااْدانيلاقداتثققتاييثقاللاوييثقريراعىلا ينشَّ
ييساثنىايألمإاياويالقثصااع اوينسايايساوأنا
ااْداباينايَاَإاإيايناذ ايدانيايننؤسا يإدماينشَّ
وينثرماناوينفقراأنايإدمابثرويتهاومناحقهاأنا
يإدمابثرويتهاوخرييتاهاومهإااكانتاينثضثياتا
مهإاااكاناحإاماينثضثيات؛اأِلَنامااايإكناأنا

نخارسهاننالالاذياينثَثاّركالناأكالابكثريامإاا
يإكاناأنانضثاَياباهامااانضثيابهايفايانيلا
وجنعنااكشدباييثقالنإااكنلداوكذنكاييثقريرناا
اْدابا عىلاُكااّلاييسثنياتاوحثىايكننالذياينشَّ
ييّدانفسهابإفسهاوينذ ايقرراماايشاءايفاشأنها
وأمارهالناونياسايآلخروناونياسابنصايلامنا
يآلخرياناماايإكناأنانضثَيابهايفالذياينساياقا
لاناأقلابكثاريابكثاريامإااايإكاناأنانخرسها
بااليثساال1امإااايإكاناأنانخارسهابانإإنعا
وينركانعاوينخضنعايننلدابكلهايإكناأنانخرسها
بانخضنعاوياليثساال1اوينإإانعاينثريلابكلهاا
يآلمانابكلهايالياثقريرابكلهاومساثقنلاأجيانإاا
كاناييضيعاإ2ياكإااياإدانياونناعىلامسثنىا
جيلإاامعاضإانامساثقنلاأإضالاألجيانإاالذيا
ربحاإ2ياكإااياإدانياعىلامسثنىاجيلاونضإنا
مساثقنلاأإضلاألجياالاأماانثيإلاياليثساال1ا
وينخضانعاوينركانناوينخإانعاإهاناكارثايا
ينإثيإالاكارثيالاضيااعايننلادابكلهاومساثقنلا
أجيالابكلها،اإانثَثّركالذيالنارضورةاإنَْسانيلا
كنارشاتنيقلانلثريلاناشادينانلددينلاضائقلا
2رعاًابانظلماوينضيماويالضطهاعانإشدامسثقنالًا
أإضلاألنفسإااوألجيانإا،اولناأَيْااضاًامسئننيلا
عيإيالاكشادبامسالماوينياال1امإظنمالامنا
يينااعئاوينقياماويألخاالقاوينإظاماوينثدليإاتا
ماناأخاالقالذياينياال1ايندازةامناأخاالقالذيا
ينياال1اينكريملاماناأخالقالذياينياال1اينباءا
وييساثكلينا وينطغااةا ينظايالا منيجهالا يفا
مانامنااعئاوثنيبتالذياينياال1اإحقااقاينثلا
وإقامالاينددلا»يااأيهااينذيناآمإنياكنننياقّنيملا
بانقساطامسائننيلايإكاناأنانثاياباعليهاا
يان1اينقياملاونناقنلايننَْسااناأنايديشايفالذها
ينثياةامسثسلماخانعاريكعانلظايلاوييإرملا
وييثنحشالاأونئكاينسيئلاينذيناالاأينءامإهما
والاأرشامإهماوأنايرتكانفساهاعناديانهماخانعا
نهمامسثسالمانهماويرتكانهمايفانفساهاوأرضها
وعرضهاماايشااءوناويريدوناننايرىضاينلهانها
بذنكاييثكنناعاقنثهاين1اينقياملاجهإماوبئسا
ييصارياأ اعاقلاأ اإنَْساانامااازيلاعىلاإطرتها
يإكناأنايقنلايفايندنيااعىلانفساهابانخإنعاوأنا
يساّلمانفساهاوأرضهاوعرضهاوثروتاهاوحياتها
يإرملايايئلاالاأيانأامإهاماويان1اينقياملا
يكننامصاريهاجهإم،احيإإاايكانناخيارهالذيا
أواأناتدياشابدزةاوكريمالاورشفايفالذهايندنياا
ويان1اينقيامالاإىلارضانيناينلهاوجإثهاحسابا
وعدهاينصاعقاونلهايندزةاونرياننهاونلإؤمإل،ا
ييإاإقالاالايفقهاننامثلالاذيايناكال1انهائيا،ا
إنكلاينثسااباتاوباكلايالعثناريتايننَْساانيل،ا
ينفطريالايننرشيل،اوبثسااباينديان،ابأخالقها
بقيإهابثنيبثه،ابثساباأَيْااضااًاقنينلايألَْرض،ا
حثاىاينقنينلاوينإظاماينثيايثكلاماعإهااأونئكا
كثارييًاولامايثكلإانناَعيئإااًابطريقالاينخديعا
إقط،اللاوجدناااحقنقايننَْساان؟اللاريعثهاا
أمرياكا؟اأياناحقانقاأطفانإاااينذيانايُقثلننا
بايئاتابانقإابلايألمريكيل؟اوباأليلثلاييثرملا
عونيااًاينثياتقدمهااأمريكااوتشااركابهااأمريكاا
يفاينُدااْدَويناعىلالذيايننلد!!،اأيناحقنقانساائإاا
ينلنيتايايقثلانابايئاات؟اأياناحقإااايفاينثريلا
ويالياثقالل؟اُكااّلالذيايثغإىابهاينغربابخديعا
ينشدنبايفايننقتاينذ ايذبثهااويقثلهااويصاعرا
كريمثهاااويياثقالنهااوحريثهاا،اإهيارضورةا
إنَْساانيلاالامإاَصامإها،اوليامساؤونيلاعيإيلا
ينقيا1ابهاااويجباعيإاياورشفاوجهاعامقدسا
يفايانيلاينلهاتداىلامعاحساناينإيلاوييإاريالا
ينصثيثلاوينسالإيلايفاظالاينضنيبطاينرشعيلا
وينقيانعاينرشعيلاويألخاالقاوينقيماينياالميلا

ويننَْسانيل.
حإاما صثياحا ينثضثياات،ا مانا بادا والا
ينثضثيااتاكنرياونكاناالابدامإه؛اأِلَناخساارةا
ياليثساال1اأكل،اإ2ياجئإاانإثسباحساباينربحا
وينخساارةاإنانثأكياد،اينثضثيااتايفامياعيانا
ينارشفاويفامنيجهالاييدثدياناينغازيةاييثثللا
وثإانايينيجهلانهم،اثإانايندإاعاعناوجنعالذيا
اْداب،اعنامساثقنلاأجيانه،انيسابإسثنىا ينشَّ
ماايإكناأنانخرسهاعىلاُكااّلاييسثنيات،اينيءا
بانقثلاأوابانخساارةايياعيلاينثياكانتايثكننا
نثيإلاييطرةاأونئكاعىلايننلدامناعونامنيجهلا
والاتصد انهاماأواعإعانرشلماوبطالانكيدلم،ا
إنثسااباينربحاوينخساارةانثناريبثنناإيإاا
نقّدماهاماناتضثيااتاونثانانثصادىاألونئكا
ييإرمالاييثنحشالاقثلالايألطفالاوينإسااء،ا
بثساابايينااعئاوينثنيباتاوينقيام،ابثساابا
يألخاالقابثسااباينديان،ابثساابايننَْساانيلا

  أطماع حقيقية بهذا البلد العتبارات متعددة 
لجغرافيته المهمة وثرواته المختزنة في باطنه 

وقد بدءوا يتحدثون عنها
  أهم عملية سياسية تمت في هذا البلد هي 

الحوار الوطني وهناك سعي لقوى الخارج والداخل 
لالنقالب عليها وتضييع كل ما هو مهم في تلك 

المخرجات
  نكثوا اتفاق السلم والشراكة وتوجوا كل 

مؤامراتهم بعدوان شامل
  مّثل يوم الحادي والعشرين خطوة قوية إلى 
األمام وانتصارًا مهمًا للشعب وعزز األمل والخارج 

منذ البداية وقف موقفًا سلبيًا
  من ال يبالي بمشاهد األطفال من النساء الذين 

قتلوا إجرامًا وطغيانًا فهو مشبوه في توجهاته
  اآلخرون مهما كانت إمكانياتهم 

واستكبارهم ووحشيتهم وإجرامهم هل يمكن 
أن ننحني لهم ونستسلم ونضحي بكرامتنا 

وبحريتنا فنقول لهم: تفضلوا هذا بلدنا ادخلوه 
وخذوا ثروته
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وينكريمل،ابثساابهاانثنايفايينقافاينصثيح،ا
نثانانضثياونثنانديإعاونثاناننيجهاونثنا
نثصادىاألونئاكاييإرملايننشادل،اوأناااأقنلا
نشادنإاايندزيزامناييدلن1اقطدااأنهامااتثققتا
عدينلايفايألَْرضاوالانانتاأملاإيثقالنهااوحريثهاا
إالابثضثيالاوصل،الاذيايشءابديهي،الذيايشءا
نياساغريناًايفاويقاعاينثيااةاوالايفايألَْرض،الذيا
مدلان1اتأريخيااًاومدلان1ايفاينساإن،امدلن1ايفا
يياثقريءاأوضاعايننرشاوييإثإداتايننَْساانيل،ا
أ اأمالامنايألمماماانانتايياثقالنهااوالاندإتا
بخرييتهااوالاتثقلانهاايالياثقريرايفاينإهايلاإالا
بدداتضثياتاوبدداينصال،اأماابدوناتضثياتا
والاصالاوالاعطااءاوالاتَثاّركاجااعاوالاعإالا
إلانايثثقلانلإااسايشٌءاإالاينهانيناإالاينذلاإالا

ينخرسينانكلايشء.

يناريعاقضيالاويقديالاطاياالإااكاأرشيرا
طامدنن

ونثانايفايألَْرض،الاذهايندنياااوييادلاإيهاا
يألرشيراإيهاااييإرمانناإيهاااينطغااة،اإيهااا
ينخننالا إيهااا ينلصانصا إيهااا يالنثهازياننا
ويننائداننا وأعريضهاما ألوطانهاما يننائداننا
وينخائإاننا ويننائداننا ورشإهام،ا ألرضهاما
نشادنبهماومناعئهاماومقديااتهم،الاذيايشءا
ويرع،اوبانثاايلايناريعاقضيالاويقديالايفالذها
ينثيااة،ايناريعاقضيالاويقديال،اطايااالإاكا
أرشيراطامدنناينثهازياننانصنصامثإلون،ا
يثثثامامنيجهثهمانضإاناأناتدإعاعنانفساكا
ينظلماأناتدإعاعنانفساكاينهانيناأناتدإعاعنا
نفساكايطإاعهماحثىايصلانيايفانهايلاييطافا
إىلاياأسالام،اولياتضثيااتامثإارة،اصإنعا
ااْداب،اثناتاينايَاَإاإيال،اثناتالؤالءا لذياينشَّ
يألحاريراينرشإااءالانايناذ انامايإكاناأونئكا
ييدثدياناينطامدالاينطغااةاباكلاإمكاناتهاما
ينكنريةاوينهائللاجديًاوعاىلامدىاونثنامقنلننا
عىلاتإا1اياثلاأشاهرامإذابدييلاينُدااْدَويناعىلا
ينثصاافايندا1انثثاىايآلنابقيالذيايننلاداثابثاًا
وصاماديًاوإناكانتالإااكاأجزيءامنالاذيايننلدا
أصنثتايآلنامثثللانكنايثثثرراإناطنعااوإنا
كرلا،اريضاييثثلنناوإناغصناًاعإهم،ايفانهايلا
ييطاافاأ امثثالاوغاصاباتثإكاناينشادنبا
ينثرةايندزيزةاييسثقللاينثيايديشاأبإاؤلااروحا
ينكريملاوينقيماويألخالقاينياالميلاويننَْساانيلا

مناينثزيعاحقهماوييثداعةاأرضهم.
مهإااايكناننالالذياينثنااتاننالالذياينصإنعا
نكنايننلداكلهاقداياقط،انكاننياقادايحثلنيايننلدا
ماناأولاين1امناُعااْدَوينهام،اونكإهماحثىالما
أعركانياصدنبلايينقف،اوعإدنياثإإاًانالضاًاعىلا
ُكااّلاييساثنياتانُدااْدَوينهاماوالازيننيايدإدننا
لذياينثإنايننالضاعىلاُكااّلاييساثنيات،اإيإاا
لمايقثلننامناأَبْاإَااءاشدنإااويقثلنناأطفانإاا
ونسااَءناايقثالاضناطهاماويقثالاجإنعلمايفا
منيجهلاينرشف،امنيجهلابرشفاوبكريمل،اإيإاا
لمايدإلانناعىلاينثقد1ايفاأرضإاااويفامإاطقإاا
ااْدانيلا يفابلدينإاااجيشاإاايندزيازاونإانإااينشَّ
وأَبْاإَاااءالاذيايننلادايثقدمنناأَيْااضااًايفاعإلا

مإاطقهم.
نلصإانعاثإرته،انلثنااتاجدويئيثه،انلإنقفا
يندزيازاوييساؤولاوينثاراقيإثاهاوإيإابيثاه،ا
وبانثاايلاالابدامنايالياثإريراإانصإنعاوينثنات؛ا
ألناهايناذ ايدانلاعلياه،اوالاقلالاأباديً،االاقللا
نهائياً،انناأريعويانلثرباأناتسثإراوننانسإنيت،ا
صإنعنااانثانالاناينخيارايناذ االابديالاعإها
نهائيااً،اصإنعناااإنَْساانيثإااصإنعناااقيإإاا،ا
ثناتإاااعيإإااووعيإااوكريمثإااامثإذراإيإاابقدرا
ماااتثإاذراجنانإااايفاأرضإاااوقادراماااتكننا
ينثيااةامنجنعةاإيإااياإكننامعالاذهاينثياةا
عومااًاأعزيءانلقىاينلهاكرمااءاأعزيءاوإالانثنتايفا
لاذهاينثياةايفالذيايننجانعابكريملاوعز،اونثنا
منقإاننابانإاراإيقانإاابصدقاوعاداينلهاولنا
يقلاإيإان،اإيإانابانلهاإيإانابسإناينله،اإيإانا
أَيْااضااًانهاشانيلُدهانهامنايننقائعاماايساثإدا
إنيه،انهامناياليثقريءاننيقعاييإثإداتايننرشيلا
عىلاماراينثأريخ،اونهاتإربثاهايفاآبائإااوأجديعناا
ينايَاَإاإيلاينذيناويجهانياإمليطنرياتاعاييلا
ولزمنلاايفانهايلاييطافاوأخرجنلاامناُكااّلا
ااْداباينايَاَإاإيالنا شالايفالاذيايننلاد،اوينشَّ
لن،اعمااءاينثريالاينثياكانتاتإار ايفاعروقا
يألجديعاويألباءايفاينقروناينثياخلتاوويجهنيابهاا
إمليطنرياتاأنذيكاليايندماءاينثياتإر اينين1ا
يفالذياينإيلابلاأَبْاإَااءاشدنإا،اوبانثايلاالامإاصا
أبديًاوالاخياراينىاينصإنعاطاياالإاكاُعااْدَوينا
ويحثاالل،الإااصإانعاحثىايثثقلاُكااّلاشالا
منالاذيايننلد،اوياإنيجهالذياينُداااْدَويناولذيا
يالحثااللاولذياينغزواأَيْااضااًابانثناتاوينصإنعا
وباننعياالابدامنايننعي،ايننعيابألإيلاينثثرر،ا
بقيإثهاألنهايإثلايألوننيلاأَيْااضاً،اُكااّلاإنَْسانا
الايازيلاحاريً،االاتازيلامديرُكهاياليإل،ايرىاماا
يفدلهاأونئكاييدثدوناوماايسادننانهاياثكننا
أوننيثاهاييثثنملالياينثصد انهاذياينُدااْدَوينا
بأ اشاكلامنايألشاكال،امنايثصدىاعساكرياًا
يفامياديناينقثاال،امنايثصادىاإعالميااًابثكما
مهإثهاينعالميل،امنايثصدىايفايندإلايننَْساني،ا
منايدإالاعىلاييساثنىاينثقايفامانايدإلاعىلا
ييساثنىاينفكار ،اعاىلاُكااّلاييساثنيات،امنا
نهاأوننيلاغارياينثصد انهذياينُداااْدَوينابانرغما
مناوحشايلالذياينُدااْدَوينابانرغمامناجريئإها

ينفظيدلاجديًامناألديإهاينسيئلانلغايلاإهناإماا
خائاناننطإهاأواعىلاأيانأامساثنىامناينغناء،ا
ماناالايادركاومديركهاياليإلاإهانامإناقالا
ينلاهاعإهمااصمابكاماعإياإهاماالايرجدنن(،ا
مناالايازيلايثإلا2رةامنايننَْساانيلاولنايرىا
مشاالدايآلالفامنايألطفالامناينإسااءايقثلننا
عنثاًاوإرسيإاًاوإجريماًاوطغياناًاكيفاالايثَثّرك؟ا
كيافاالاتهثازاإيهاااينثإيالاوينبااءاوينإخانةا
يننَْساانيلاوينكريمالايننَْساانيل،اوأناااأقنلامنا
الايناايلاويثإالالابانرغامامناُكاااّلا2نكاإهنا
مشاننهايفاتنجهاتاه،اضائاعاتائاه،اتائاهاعىلا
ُكااّلاييساثنيات،اياااأخياععاعإكاينثسااباتا
ينسيايايلاوايالعثناريتاينسياييلاويالخثالإاتا
ينسيايايلاوأيالايخثالإاتامناأ انانع،اللاالا
زناتاإنَْسااناً؟اأجدلامااايثصلابثالايألطفالا
وينإسااءامنامآيَساخارجاحساباتكاكلها؛األنهاا
يعثناريتاوأمنراالاتخضعانلإقاييساينسياييلا
نلشاؤونا والا ينسيايايلا نالخثالإااتا والا
ينسيايايل،اإهؤالءاأطفالاما2يابذننهم؟انسااءا
ما2يابذننهام؟امنيطإنناعاعياننابلامنيطإننا
ماناُكااّلايألطيافامناُكااّلاييكنناتامناُكااّلا
ييذيلابايقثلنن،اينإااسايقثلننابغاضاينإظرا
عناينثإاءيتهماوُلنيثهم،اعىلاييساثنىاينثقايفا
أواعىلاييساثنىاينسيايس،اأواحثىاعىلاييسثنىا
ييإاطقي،اإاننَْسانايننَْسااناينذ االايزيلابثلا
إنَْساناًايفاقيإهايفاإحسايهايفاوجدينهايفامشاعرها

ياثدإدهاإنَْسانيثه؛اأِلَنايكننانهامنقفامنالذيا
ينُدااْدَويناوأنايكننامنقفهامنالذياينُدااْدَوينا
لنايألوننيلاقنالاُكااّلايعثنااريتاأخرىاونذنكا
الاباداماناينثَثّركاعاىلاُكاااّلاييساثنياتاويفا
مقدمثهااايننعاياوتأصيالاوتريايخاينثنيباتا
وينقيماومنااعئاينثثرراويالياثقاللاوينكريمل،ا
لإاكاجهنعاكنريةاونأليف،اأنااأقنلاإناييرتزقلا
ويندإالءامناإئلاييثقفلاومناإئلاينسيايايلا
ومناإئلاينعالميلاأكثراخطريًاعىلالذيايننلدامنا
ينخننلاوييرتزقلايألميالاييقاتلل،ايدإيايألميا
ينذ ايذلبانيقاتل؛األنهماأعطنهاشانيلاإلنسا
يدنع اويياثإاننهانثيإلاظروإهايالقثصاعيلا
وينددي1اقيإهاومناعئهاوقصنراوعيه،اييثإانثها
تلكايألمنيلاإذلباوقاتالامدهم،الناالايصلايفا
يانءامنقفاهاوإناكانامنقفهايايئاًاوإناكانا
منقفاهاخيانلانديإهاوشادنهاوأرضاهاوعرضها
ووطإهاوبلده،انكنانيسامساثنىامااوصلاإنيها
مناينسانءاماايدإلهامنالماإعالميننامرتزقل،ا
َعيئإاًايثاولاأنايسانغاوأنايلراينُدااْدَويناوأنا
يديإعاعناينُدااْدَويناأوامثقفاأوامفكر،اوعيئإاًا
يدإايالإاكابلاُكااّلاينفئاتاوييكنناتاإنيرق،ا
يدإاياَعيئإاًايفاُكااّلامساريةايننرشيلاويفاُكااّلا
مإاطالايندنياا،ايفاُكاااّلاإئلاماناينفئاتانيسا
ينإاسايانيء،الإاكاأحريراولإاكاعنيداتاإهل،ا
عنيادانلإطاماعاعنيدانأللانيءاعنيادانألحقاع،ا
عنيادانلدصنياتاولإاكايفانفاسايننقتارشإاءا

أحريراأعزيءامهإااكانتايالعثناريتايألخرىايقفا
يينقفاينصثيحاوييساؤولاخاصلاعإدمااتصلا
يألمنراإىلالذهاييساثنيات،اينين1انيساتاييسأنلا
خالإاتاييايايل،اال،امسأنلايعثناريتاإنَْسانيلا
قنالاُكااّلايشء،اثمايعثناريتاكالىاوطإيلابلدا

يثدرضانالحثاللاوينغزوايألجإني.
يفاُكاااّلايالعثناريتاوييقايياسايفايندنياامنا
يقفامعايغز ابلدهاويثثلابلدهايسإننهاخائإاً،ا
لذهامساأنلامناييثدارفاعليهااايفاُكااّلايندانما
بلاُكااّلايننرش،اإنإااييدثد ايساإيهمامقاوملا
إهذهاتسإيلاغرينلاوييثإساخاغريب،ايإباأنا
يكننالإاكاعإلايفامنيجهلاأونئكامناينعالميلا
وينثقاإيلاوينسيايايلايندإاالءاينذينايلرونا
ينغازو،ايالرونايالحثااللايسانغنناينخيانال،ا
ويساهلنناينإريإالاويإارصوناأإظعاوأبشاعا
ينإريئمايفالذيايننلد،اإليُكْنالإاكاتَثّركانثأصيلا
وترييخاينثنيبتاوينقيمامناُكااّلاينرشإاء،اولما
كثريابثإاداينلهالماكثريايفالذيايننلد،اينكثريامنا
يندلإااءامنقفهامامارشفاوعظيم،اماناعلإاءا
يندين،اوكانتانهمامنيقفامثددعةاونشاطاعيئم،ا
ينكثارياماناينعالميلاينكثاريامناُكاااّلاإئاتا
ييإثإعاالايزينننايثَثّركننانكنامطلنباينثَثّركا
ييساثإراوزياعةاييإهنعايندإيل،اوأيضااينثنعيلا
بقيإالاينصإانعاوجدويئيثاهاوينثنااتاوثإرته،ا
ومنيجهالاُكااّلاحإالتاينرجاافاوينثهنيلامنا
جانابامرتزقالاينُدااْدَويناوييثنطالامناأونئكا

نصانحاينُدااْدَوين.
ولإااكاماايثفازاعىلاينصإنعايدإيانيساتا
كارثال،اال؛األنإااشادٌبامؤمنايثالابانلهاتدثإدا
عاىلاينله،ايارىايفايعثإاعهاعىلاينلاهامصدراقنةا
وألنإااشادبامظلن1اوينلهاوينلاهاإناتلكاينإريئما
بثالايألطفاالاوينإسااءاوحدلاا،اوأنامشاهديًا
ويحاديًامإهااانكفياٌلاباأنايثاركاإنساانيلاكلا
منايزيلايثإلايفانفساهاينحسااسايننساانيا
ويننجدينايننسانياوييشاعرايننسانيلاينسليإلا
أنايثأنماأنايساثفز،اأناتثثاركاإيهاحإيلاينباءا
وعازةاينيإان،انكناإ2ياإقدايننسااناإحساياها
يننساانياأصنحاإنساناًاباالياماوحينيناًاوعونا
مساثنىاينثينين،اكاألندا1ابلالماأضلابانفدل،ا
لذهاييظلنميلاليامثفزاكنرياَوينمياًانشاالدا
ينظلماوينجاري1اوينطغياان،ابثلاأبإاءاشادنإاا
مشاالداينميال،اكلامشاهدامإهاايإثالاحاإزيًا
وعيإدااًاووقنعيًاقنياًاجاديًاوطاقلالائللانلثثركا
يفامنيجهلاأونئكاييإرمل،اوينثلاأنإاايفامنقفا
ينثال،امدثدىاعليإاااإىلابلدناامظلنملابغرياأ ا
ملر،اولإااكايندَلامنايألحديثاينثياتدززايألملا
وترياخاينيقلابانإر،اكلاينشادنباييثثررةا
ينثاياقاماتابنيجنهاااويادتانثاناينثثاررا
وكاإثاتاوناضلاتايفانهايلاييطااف،اينثرتا
مهإااكانتاينقنةاينغازيلامهإااكانتاإمكاناتها،ا
مهإااكاناتاثروتهاامهإااكاناعدُعلااوعديدلا،ا
لذياالايفيدلمايفانهايالاييطاف،اوينقنةايااأبإاَءا
شادنإاايندزيزالياقانةاينريعةاقانةايندز1اقنةا
ينثانكلاعىلاينلاه،اأمااقانةاأونئكالاياقنةاعىلا
يألطفالاوينإسااءانقثالايألطفالاوينإسااء،امنا
ينثنيإازاييهإالايفامنيجهلالذيايندادويناأنهاالا
يثثااىشاماناأ ايشء،ايدإياوصلايفامساثنىا
عدوينهاوأياانينهاينددوينيلاإىلاأينءاحال،اتإرعا
مناكلاينقيمايننساانيلاويألخالقيالاوينديإيلاالا

ينقياعىلايشء.

منعتم الحج.. فابشروا بعذاب لم 
يفلت منه أبو جهل

اوآخراماااإدلهايفالذياييسلسالاينفظيعامنا
ينثدنياويالنثطاطاوينسقنطاوينثإرعامناينقيما
ويينااعئالنامااإدلاهاتإاهاينثإااجاينيإإيل،ا
حيإإاامإَاَعامدظماينثإاجاينيإإيلاباياثثإاءا
ينقليالاينقليل،اماناينثجابغرياوجاهاحل،الذها
جريإالاكنرية،الاذهاورطل،اأونئاكايألغنياءالما
يثنرطاننابايزيداوييزيادامناينإريئاماينكنريةا
ينثيايثثثمابهاايفاياإلاينلهاتداىلانهايثهم،الذها
قضيلاخطريةاجديًاجديًاجديًانيساتايهلل،اينصدا
عناييسإداينثري1،اييإعانلإاساعناأعيءاإريضلا
ينثج،احثىاوإلانظإهماوقنينيإهماويألياانيبا
ييدثإادةاعإدلمايفاكيفيلاينرتتينااتانلثجاوماا
يأخذوناهامناأمنيلاعىلاينإااسابغرياوجهاحل،ا
يفايانيلاأنايرتكنياينإاسانيثإنيابانرغمامناأنا
يآلالفاماناينثإااجاينيإإيلاينثزمانيابكلالذها
ينرتتينااتاوييقدمااتاينطنيلالايندريضالاينثيا
وضدنلااكدريقيلاأما1اينإاساوجدلنيامناينثجا
مثإريًايإإدنناكثرييًامنايألمنيلاوينثزوناعناعا
ينلاه،احثىاكلا2نكانامايإفع،امإدانياينكثريامنا
ينثإاجاماناينثجاولذهاجريإلاعىلاييساثنىا
ينديإاي؛األناينثجانياسانهماينثار1انيسانهم،ا
نيساآللايدنعالنابيتاينلهاينثري1،انيسانلإلكا
والاننزريئاهاوالانثكنمثاهاونياسانشادباعونا
شادباوالاننلاداعونابلداوالاإئالاعوناإئل،الذيا
بيتاينلهانكلاعناعه،اينلهايانثانهايقنلايانيءا
نلداكفاويننااع،اونذنكاأبارشويابانخز ،اأبرشويا
بدذيباينلهاينذ انماتفلثنيامإه،انمايفلتامإهاأبنا
جهلاوالاأبنايافياناوالامناكانامدهم،احيإإاا
كانانيايصدوناعاناييساإداينثاري1اويإإدننا
ينإنياوييسالإلامناييسإداينثري1،اوأنثماينين1ا
تإإدننايآلالفامناييسالإلاينيإإيلاوينثإاجا
ينيإإيالاماناينثاج،اأنثماناناتفلثنيامانالذيا
ينخاز ،اوماانهاماأالايدذبهماينلاهاولمايصدونا
عناييساإداينثاري1اومااكانانياأونيااَءه،اينصدا

عإهاوإعخاالاأعيءاإريضلاينثجاومساأنلاينثجا
يفاينثسااباتاينسيايايلاوييشااكلاوينقضايا،ا
لذهاجريإالالذياخطأاكنري،االايإنزاينساكنتا
عإاه،االايإنزاينساكنتاعإه،ايفارتضامناكلا
ينرشإاءاويندقالءامناكلاإئاتايندانماينياالميا
أناتإثقدلاماعىلا2نكاوأناتثثإهماعىلا2نكاوإالا
إهياياابقلاخطريةاجديًاويإكاناأنايكننانهاا
تديعياتاكنريةامسثقنالًايفاغرياينيإناحثى،اوأنا
يثداملنيابإفساينطريقلامعاينشادنبايألخرى،ا
كلامااكانانهمامشاكللايياييلاأواأيلامشكللا
ماعابلدايريادوناأنايثثلنهاأوانهاماأطإاعاإيه،ا
أواغضناتاعليهاإرسيئيلاأواأمرياكااقامنياأيضاًا
بإجاريءيتاحثىاعىلامساثنىاينثج،اونأليافا
ينشاديدالمالإااك،اقاطدنياطريال،اصاعوياعنا
ييساإداينثري1،اوينكياناينرسيئييلالإاكايفا2نكا
يالتإاهايساثهدفاييسإدايألقىص،اولذهامسأنلا
مؤيلاجديًاونثانانقنلامااكاناينددواينرسيئييلا
يإارىاعاىلاأنايدخالايفاخطانيتاخطارةاجديًا
بإثالاماايدإلايآلن،اننالالاذياينددويناوينثثانفا
ينسادنع اماعاإرسيئيال،اماناألماماايشاإعا
ينرسيئيايلاعاىلاكلاماايفدلاتإاهاييقديااتاوا
تإاهاشدباإلساطلاوتإاهايألمل،الناينثثانفا
ينسادنع امده،اينين1ايرىايفاينثثانفاينسدنع ا
مداهاعامالامهإااًايطإئإهانيفدلاأشاياءاكثريةا
ماااكانانيإارؤوياعاىلاإدلهاااإيإاايانل؛األنا
ينإظاا1اينسادنع اماناعيخالايألمالايسااعدا
ينرسيئييلاعىلاأشاياءاكثارية،اباعثناريتاكثرية،ا
مإهاااإغريقايألمالاإغريقالذهاينشادنبايفاإثنا
وحروباكثريةاونزيعاتاتثنلاعوناأناتثفرغاأوا
أناتثإاهاحثىانلدإاعاعنايألقىصاوعناينشادبا
ينفلساطيإياوعناييقدياات،اونهذياينين1انقنلا
ينإظا1اينسدنع ارشيكايفاكلامااتفدلهاإرسيئيلا
بثالايألقاىصاينرشيفابثالاييقديااتابثلا
شدباإلسطل،اينإظا1اينسادنع ايثثانفاوأنا
أصادرابياناتاوعناريتابارعةابالثل،انكنايانلا
إدليااأناهايثثانفامعاإرسيئيالانفرضاعديويتا
ومشااكلاعيخالايألملاوتغذيلاحاروباونزيعاتا
يفاأويااطالاذهايألمالابإاايإيسالذهاينشادنبا
إرسيئيلابانكامل،الذهامسأنلاتإثلاخطريًاكنرييً،ا
يدإياينإظا1اينسادنع ايإثطاكثارييًاويدخلايفا
جريئماومساريتاخاطئلانلغايل،اويسهمابشكلا
رئييساوكنريامعايألمريكاياوينرسيئييلابإغريقا
ييإطقالابهذهاينثروباوييساثفيدايألولامإهاايفا

ييإطقل،الناإرسيئيلا

في الذكرى السنوية لهذا اليوم 
المجيد نؤكد على التالي:

شادنإاا ومكننااتا إئااتا كلا ندعانا أوالَ:ا
ونخناهامناعلإاءاووجالااتاقنليلاوأكاعيإيلا
وإعالميلاوناشاطلايفاينإانبايننساانياوكلا
إئاتالذياينشادباإىلاياليثإريرايفاينثثركاينإاعا
ويندإايلايفاكلاييإااالتاينثايانهاماصلالابها،ا
نلثصد انهذياينددويناينجريمياونهذيايالحثالل.
ثانيااً:اكإاااأععاناكلايألحاريراوينرشإاءاإىلا
يالياثإريرايفارإاداجنهااتاينقثاالايفاينديخالا
ينيجهلايالحثاللاورإداينخياريتاينيارتيتيإيلا
ينثايابدأتاإدلياًابدإليااتاتإهيديلاوأنانثثركا
ينيجهالالاذيايالحثااللاوينغزوامعاينثقالابانلها

ينثانهاوتداىلابانإر.ا
ثانثاً:اننااركايندوراينفدالاوييارشفاويننارزا
نقنائالاينيإانايفامنيَجهالايالحثااللاوينثصد ا
نلددويناويفالذهاييإاينلاأععناإىلاإنشاءامإلسا
أعياناينيإناكإإلسارياإياضإنامؤيساتا
يندونلاالحثضانالذياينادوراوإرشيكالذياييكننا
ينرئيايساضإانايندونالاباعثنارهاماناييكنناتا
ينرئيسايلايفايننلداوباعثنااراعورهاينيإابياعىلا

كلاييسثنيات.
ريبدااً:انؤكداأنإااكشادبايإإيانقافابديإعا
ييسائننيلاينديإيالاوبرويبطايننساانيلاوينخاءا
ماعاشادنإااينفلساطيإياييظلن1اوضاداينكيانا
ينرسيئييلاييإار1اينغاصباونإرةاييقديااتا
وعىلارأياهااييساإدايألقىصاينرشياف،اوأععنا
شدنإاايفاصإداءاومثيطهااإىلاينخروجاين1اينغدا
يفايندرايفاتظالرةاحاشدةاتضامإاًامعايألقىصا
ويحثفااًءابانذكرىاينساإنيلانلثاع اويندرشينا

مناينثإل.
خامسااً:انؤكداأناينثلنلاينسياييلاينسلإيلا
مثاحلاتإاهاييشكللاينديخليلاباننلداوأناينددوينا
يألمريكاياينسادنع اينهإإاياالامالرانهاوأنا

ييشكللابغطريثهاووحشيثهاوتكله.
نؤكداينرتحيبابأيلامساعَيانلثلنلاينسلإيلا
بانقادرايناذ االايإاسابانساياعةايننطإيالاوالا
يرشعناينددويناوالايإثقصامناحقنقاينشادبا
ينيإإاي،اويياثثقاقاثنرتهاينشادنيلاومطاننها
ييرشوعال،اوالايفنتإااايفاينخثاا1اأنانناركانكما
شادنإااينيإإايايندزيازابإإايانلاقادو1اعيادا
يألضثىايينااركاينذ اباتاقرينااًاونؤكدايفالذها
ييإايانلاعاىلارضورةايندإايلايننساانيلابأرسا
ينشاهديءاوينإرحىاوييريبطلايفاكلاينثغنراويفا

مياعيناينرشف.
يرحاَما أنا وتدااىلا ينلاَهايانثانها ونساألا ا
اشدنإاا ينشهديءاوأنايشافَياينإرحىاوأنايإُرَ
ييظلن1اينصابراينثابتاعىلاييدثديناييساثكلينا

ييغرتين..اإنهايإيُعايندعاء.

وينسال1ُاَعليكماورحإُلاينلهاوبركاتُُه.

  يا هؤالء ثورتنا ال تهدد أية مصالح مشروعة 
وأية عالقة متكافئة قائمة على أساس الندية 

واالحترام للسيادة
  الثورة ال تمثل خطرًا على السلم واألمن في 
اإلقليم والعالم، مشكلتهم الحقيقة أنها ثورة 

تحرر واستقالل وتسقط عليهم ما كانوا قد حلموا 
وطمعوا في اليمن

  التضحيات كبيرة ولكن خسارة االستسالم أكبر
  نحن رابحون فيما نقدمه من تضحيات ونحن 

نتصدى ألولئك المجرمين المتوحشين قتلة األطفال 
والنساء، بحساب المبادئ والثوابت والقيم، بحساب 

األخالق بحساب الدين بحساب اإلنسانية والكرامة
  بدون تضحيات وال صبر وال عطاء وال تحرك جاد 

وال عمل لن يتحقق للناس شيء إال الهوان والذل 
والخسران لكل شيء

  من له أولوية غير التصدي للعدوان برغم 
جرائمه الفظيعة وأهدافه السيئة للغاية إما خائن 

لوطنه أو على أسوأ مستوى من الغباء
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  - أحمد داوود:
قىضاياكاُناأمانالاينداصإالاخاللا
يأليا1اينثالثالايياضيلاأيامااًامرعنلاجريءا
ينهسارتيااينإإننيلانلُدااْدَويناينسادنع ا
يألمريكاياوينثياطانتاعادعيًامنايألحياءا
ينساكإيلاإضاإالاإىلامنيقاعاجديادةاناما

تقصفامناقنل.
ينغااريتا ضثايااا عادعا ويرتفاعا
ينهساثرييلاينثياشاإهااطرييناينُدااْدَوينا
ينسدنع اعىلايألحياءاينسكإيلابانداصإلا
صإداءاخاللايأليا1ايياضيلاإىلاللاشاهيديًا

وأكثرامنالإاامصاباً.ا
وتدإداينُدااْدَويناقصَفامديإلاصإداءا
ينقديإالاوتثدياديًاحاارةاينفليثايابددةا
غااريتاأعتاإىلاييثشاهاعاوإصابالاعدعا
مانايينيطإال،اكإااأمداناينُداااْدَويُنايفا
قثلايألطفالاوينإسااءاوينشاينخاوتدمريا
مإثلكاتهماوكذياقصفاييإشاآتاينثينيلا

ويننإيلاينثثثيلانلشدباينيإإي.
وألولامرةامإذابدءاينُدااْدَويناييثهدفا
ينطرييناينسادنع ايألمريكياين1اينإإدلا
يياضيالاشاارعاينزباري اأبرزاينشانيرعا
ينرئيسايلايفاينداصإال،احياثاشاناعدةا
غااريتاعاىلامنإاىامدريالايينيايقىا
ينشانابا أماا1امنإاىاوزيرةا يندساكريلا

وينرياضل.
يينإىاتدارضانلقصفابااثاصنيريخ،ا
ولانامنإىايقعايفاحيامكثظابانساكان،ا
مااتسنبايفاإحديثاأرضيراكنريةايفايينانيا
ينساكإيل،اإضاإلاإىلاحانالاللعاورعبايفا

أوياطايألطفالاوينإساء.
وعاوعاينطريينايفاييسااءاقصفهاينإىا
مدريالايينيايقىايندساكريلايفاشارعا
ينزباري او2ناكابساثلاصنيرياخاوأحدثا
كذناكاأرضيريًاكناريةايفايألحياءاينساكإيلا

ييإاورة.ا
وضإنايايإاريناينقصفايندشانيئيا
وينثخنطايفايخثيارايأللاديفانإأاينطريينا
ينسادنع ايألمريكاياألولامارةاإىلااوزيرةا

ينديخليلايفامإطقلاينثصنل.
وييثهدفاطرييُناينُدااْدَويناينسدنع ا
إإَراين1اينخإيساييايضامخازناينثإنينا
ينثابدالانلإؤيسالايالقثصاعيالاينيإإيلا
يفامإطقالاإاجاعطااناضإانايلساللا
منايالياثهديإاتاينُدااْدَوينيالاييثنيصللا
يقدريتاينثياةابانداصإلاوييدناينيإإيلا
ينُداااْدَوينا طاريينا قصافا وأعىا
ينسادنع ايألمريكياعىلامخازناينثإنينا
نلإؤيسالايالقثصاعيلاإىلايشثدالاينإريينا
ويندالعاحريلاكنرياييثطاعتاإرقايندإاعا

ييدنيامناإخإاعه.
ويُدثالارضُباينُداااْدَويناينسادنع ا
ينغذيئيالا ينثإنيانا يخاازنا يألمريكايا
عالنلاخطريةانلإساثنىايناذ اوصلاإنيها
ينُداااْدَوينايفايياثهديإهانثيااةاينإااسا
كننايياثهديفامانيعاينغاذيءاتإساحياةا

يينيطإلابشكلامنارش.
كإااشناطرييناينُدااْدَويناعدةاغاريتا
مكثفلاعاىلامقاريتاينثإنياناوصإدوقا
ينإظاإلامقلباوحنشاينإفايات،اولإاجرا
يألغذيالاينثابدالانلإؤيسالايالقثصاعيلا

بشارعاينسثلاينإإنبي.

مذبحة للسيارات في شارع 
مأرب

جإنناها ينُداااْدَوينا طاريينا وويصالا
ووحشايثهايفاإرعاابايينيطإال،احياثا
قصفابشاكلامثدإدامدرَضا»ينثسهيل«ا

ننيعاينسياريتايفاشارعامأرب.

وياقطاعىلاييدارضاإاغاريتاحننتا

ينساياريتاإىلاحكا1،احيثاتفثإتاحنييلا

ثااييارةاوتدمرتاوأحرقتابشكلاكامل.

وييثإكرايينيطإننامااحدثامناإجري1ا

وحايشاوبربر اضاداييدنيالايفاصإداء،ا

منضثلاأناييدرضانيسامخزناًانلسالحا

أواوكريًاندإاارصاإرلابيلابلالناملكاأحدا

يينيطإلاويثاجراإيهابنيعاينسياريت.

حي الجراف.. توحش على 
األحياء السكنية 

وإإاراينخإيسايياايضاكاناطريينا
ينُداااْدَويناينسادنع ايألمريكيايقصفا
وبشاكلاوحيشاحاياينإريفاينساكإيا
مساثهدإاًامإاازلايينيطإالاويألحيااءا
لا  ييثشاهاعا إىلا أَعَّىا َماااا ينساكإيل،ا
منيطإالاوإصابلاأكثرامانالااآخرين،ا
مإاازلا خإسالا تهاد1ا إىلا بانضاإالا

نلإنيطإلاوترضراعدعاكنريامإها.
ينُداااْدَوينا طاريينا قصافا كإااا
ينسادنع ايألمريكيامإطقلابيتامدياعا
بشاارعاتدز،امااأعىاإىلاإصابلامنيطإلا
يثإلاوتهاد1امإزنلاوتارضراعدعاكنريا
مانامإاازلايينيطإال..اويفاينيان1ا2يتها
ويصالاطارييناينددوايياثهدفامإطقلا
ينثفااابشاارعاخانالناوحياييإشاآتا
ومإطقلايانيعاحإشاوتنالاينثلفزينن،ا
َمااااأَعَّىاإىلاتارضراييإاازلاوييإشاآتا
جاريءا وينخاصالا يندامالا وييإثلاكاتا

ييثإريراينقصفاعىلاييإطقل.
وكانامنابلاشهديءاينقصفايندإيفا
عىلاحاياينإريفابصإدااءامصنراقإاةا
ييساريةاباللارشفاينديناوينذ اتدرضا

نصاباتاخطريةاجريءاتلكاينغاريت.
ونداتاقإاةاييارسةاوكاذياينصثيفلا
ويينقاعاييثشاهاعاينزميالاباللارشفا
ينديان،اوحإلاتاينُداااْدَويناينسادنع ا
كاننا ينكاملال؛ا ييساؤونيلا يألمريكايا
ينزميالاكانايؤع اويجناهاأثإاءاينقصفا

عىلايألحياءاينسكإيلابانإريف.
كإاانداتانقابُلاينصثفيالامصنَرا
قإاةاييساريةابااللارشفايندين،امثإالًا
عانا ييساؤونيلا ينُداااْدَوينا قانيتا
ييثشاهاِعه،امثقدمالابخانصاينثداز ا
ندائلثهاونلنياطاينصثفي،ايائللاينلها
ينديلاينقديراأنايثغإدهابنيياعاينرحإلا
وييغفرةاوأنايساكإهاإسايحاجإاته،اإناا

نلهاوإنااإنيهاريجدنن.
اكإااندىايتثااعاينعالميلاينيإإيلا
بقإااةا ينصثفايا ييصانرا ييثشاهاعا
ييساريةاينفضائيالابااللارشفاينديانا
بقصافاطارييناينُداااْدَويناينسادنع ا
ينغاشماعىلاحياينإريفامساءاينخإيسا

ييايض.ا
وعاّلابيااناينإدياعناأحاراينثداز ا
وعظيمايينييااةانكاإلامإثسنيايألرسةا
ينصثفيلاوينعالميلاوقإاةاييسريةاوأللا

و2و اينزميلارشفايندين.ا
وأوضحايننياناأناينزميلارشفايندينا
ييثشاهداولاناياؤع اويجنَاهايننطإيا
يفاتغطيالاينقصافايننحايشايفامإطقلا
ينإاريفاشاإالارشقاينداصإالاأثإااءا
يياثهديفاطرييناينُداااْدَوينامإزلاأحدا
منيطإااًا إاا ضثيثاها وريحا يينيطإالا

بيإهماأطفالاونساء.ا
وقالايننيان:اوإ2انإدياشهيدنااوكاإلا
أبإاءاينشادباينذيناياقطنيانثيإلالذيا
ينُدااْدَويناينصلف،اندالداشاهيَداينكلإلا
يندازةا بأنإاااياإإيضايفاعرباهاوعربا
وينكريمالاوينثريلاوعربانقلاينشانيلدا
ويألعنلانإريئماينُدااْدَويناينسدنع اعىلا

ينشدباينيإإي«.

  - أنس القاضي:
مس�اءرَ الجمع�ة الم�ايض.. كان س�كاُن ح�ي الفليحي 
بصنع�اء القديم�ة يعيش�ون ليل�ًة مرعب�ة، ه�ذه المدينة 
التأريخية األوىل عىل مستوى العالم ومبانيها الرتاثية كانت 
ان  تتهاوى بفعل القص�ف العنيف من قبل طيران الُع��ْدورَ

السعودي األمريكي.
يف القانون الدويل يعتر استهداف المدن الرتاثية جريمة 
ان الس�عودي تجاوز ُك�ّل المحرمات  حرب.. لكن الُع��ْدورَ

انه أيرَّ يشء. ولم يعد يراعي يف ُع��ْدورَ
استش�هد يف الغ�ارة األخيرة ع�ىل ح�ارة الفليحي 11 
ش�خصاً، عرشة منهم من عائل�ة واحدة للُم�زارع العيني، 
وه�ورَ مواطن بس�يط يبي�ع الُخضار ألهايل الح�ي، وُجرح 

أربعة من جيرانهم.
ان كعادته�ا تحدث�ت بأن ما  وس�ائُل إع�الم الُع���ْدورَ
ح�درَثرَ يف صنع�اء القديم�ة كان عمليًة ُمحكمة اس�تهدفت 
من�زلرَ قيادي ألنص�ار هلل، بينما هم عائل�ة المزارع وبائع 
الخ�روات صال�ح العين�ي وزوجته وحف�ظ اهلل العيني 
وزوجته وس�تة أطفال م�ن أبنائهم. أم�ا الجرحى فأربعة 
من بيت عصبة وأحد الُش�هداء من بيت عصبة ُيدعى يحيى 

عصبة. 
سكاُن الحي تحدثوا بألم وُحرقة عن هذه العنجهية من 
ان السعودي األمريكي، موضحين أن األرضار  قبل الُع��ْدورَ
امت�دت يف مباني صنعاء القديمة بح�دود ُقطر نصف كيلو 
من ُبس�تان الفليح�ي، موقع الغارة، مش�يرين إىل أن عدداً 
كبيراً من منازلهم ترر بفعل الغارة، كما تهش�مت نوافذ 
كثي�رة ورعب وخ�وف حقيقي عاش�ه المواطن�ون وعىل 

رأسهم األطفال والنساء.

ويؤك�د المهندس عقي�ل النصاري مدير ع�ام التدريب 
المعم�اري يف الهيئة العامة للمحافظة عىل الُمدن التأريخية 
ب�أن ح�وايل 48 من�زالً ت�ررت م�ن الداخ�ل يف منطق�ة 
رت أرضاراً متوسطة من الُمطلة  94 منزالً تررَّ الُبس�تان، ورَ
عىل الُبس�تان من الخارج، أما األرضار البس�يطة فأكثر من 
بنى من  مائت�ي بيت ع�ىل ُقطر نصف كيلو، وأصغ�ر ُعمر مرَ

هؤالء يصل إىل 500 عام. 
أحُد أه�ايل الحي وما زالت عليه مالم�ح الخوف وكأنه 
غي�ُر ُمصدٍق لما ج�رى يقول إن القصف حدث يف الس�اعة 
الحادي�ة ع�رشة لي�اًل والناس ني�ام فاهتزت ُك��ّل البيوت 
وتكرست الش�بابيك وظنوا أنه�ا إحدى القناب�ل الُمحّرمة 
وتعالت صيحات األطفال والنس�اء م�ن ُك�ّل البيوت وكأنه 
يوم المحرش، فال أحد يعرف ما سبب ذلك الدوي واالهتزاز 

والضغط الذي حطم النوافذ واألبواب.
 ويق�ول إنه ظن ب�أن قنبلة نووية ألقي�ت عىل محافظة 
صنع�اء وأن ه�ذه ه�ي آخ�ر لحظات�ه م�ن الدني�ا، فكان 
يت�رع بالدع�اء إىل اهلل، وأن أه�ايل الحارة حي�ن هرعوا 
لمكان المجزرة إلس�عاف الُمصابين وج�دوا عائلةرَ العيني 
قد استش�هدت بكاملها، بعد أن دفن�وا تحت ثالثة طوابق، 
واس�تطاعوا أن يخرج�وا يف ذلك الوق�ت أربعة جرحى من 
بيت مجاور لبيت العيني، وهو منزل عصبة، وأن كثيراً من 
أهايل البيوت المجاورة أخرجوا أرسهم يف ذلك الوقت خوفاً 
أن تع�ود الطائ�رات للقصف من جدي�د، وخاصة أصحاب 
المنازل التي تررت بشكل كبير ولم تعد صالحة للسكن. 
من جانب�ه يقول مديُر ع�ام التفتي�ش يف الهيئة العامة 
للحف�اظ ع�ىل الم�دن التأريخي�ة س�عيد الش�امي إن هذا 
ان عىل الُم�دن التأريخية اليمنية يعتر »خس�ارة  الُع���ْدورَ
للعال�م كله ألنها م�ن أقدم الم�دن التأريخية المس�جلة يف 

الرتاث العالمي، وليست ملكاً لليمن بل إرث لكل اإلنسانية، 
وهو اس�تهداٌف متعمد، وصنعاء القديم�ة تعرضت لثالث 
ان، حارة القاسمي وقرص غمدان  غارات منذ بداية الُع��ْدورَ

وحارة الفليحي مساء األمس.
ودع�ا الش�امي يف ترصي�ح خ�اص لصحيف�ة »صدى 
المس�يرة« منظم�ة اليونس�كو بأن تس�تنكر مج�دداً هذا 
ان عىل المدن التأريخية، وتقوم بدورها يف حماية  الُع���ْدورَ
المدن التأريخية، وعىل الرغم من البيانات الس�ابقة من قبل 
ان لم يتوقف، هكذا يقول الشامي. اليونسكو إال أن الُع��ْدورَ
وعن اإلج�راءات التي تقوُم بها الهيئ�ة يف مواجهة هذا 
اإلمع�ان الخليج�ي يف اس�تهداف الحض�ارة اليمنية يقول 
��الها  الش�امي: »نحن حالياً نقوم بتوثيق الخس�ائر وإْرسرَ
لجمي�ع المنظمات المعنية، واليمن تحتفظ بحق قانوني يف 
ان من  مقاضاته�م عالمياً، والس�عودية وكل دول الُع��ْدورَ
ضمن ال�دول الموّقعة عىل هذه االتفاقي�ات، ولكنها ترمي 

بهذه االتفاقيات عىل الحائط«. 
وع�ن موقف منظمة اليونس�كو قال مدير ع�ام الهيئة 
العامة لآلثار والمتاحف مهند الس�ياني يف لقاء س�ابق مع 
»صدى المس�يرة« بأن اس�تجابةرَ النظام الس�عودي كانت 
بمزيد من القصف واالس�تهداف للمواقع األثرية، ومنظمة 
اليونس�كو نقّدم لها الُش�كر؛ ألنها المنظم�ة الوحيدة التي 
ال زال�ت تداف�ُع وتطلُ�ُب م�ن الس�عودية وغيره�ا إيقافرَ 

ان عىل المدن األثرية اليمنية.  الُع��ْدورَ
 وعن التدمير التأريخي لآلثار اليمن يقول السياني: إن 
ان واصل اس�تهداف تأريخنا وحضارتنا، ليس يف  الُع��ْدورَ
ان وحس�ب، بل منذ عرشات الس�نين عندما  بداي�ة الُع��ْدورَ
اس�تهدفوا اآلث�اررَ ع�ر القاع�دة بالتفجيرات ضد الس�ياح 

األجانب ويف األماكن األثرية يف الجوف ومارب وغيرها. 

ه�سترييا العدوان تق�سف اأقدم مدينة يف التاأريخ
ثالث غارة على صنعاء القديمة.. 11 شهيدًا من أسرة واحدة بحي الفليحي
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هكذا ثار ال�سعب وهكذا انت�سر
ثورة 21 سبتمبر.. 
من مسيرة اإلنذار 

إلى يوم االنتصار العظيم!
  - أحمد داوود 

قريٌراجائٌرانلثكنمل..الكذياكانايثثدثاغاننيلا
ينشدباعقَباإجازةاعيداينفطراييناركايفاأويئلا

شهراأغسطسالالا،اونساُناحانهمايقنل:ايا2يا
ينإرعُل؟اونَمايألزماتاونثنانثطلعاإىلاينثغيريا

وينثثسناإىلايألإضل؟!.
وعىلامدىاثالثلاأشهرامثنيصللالياماينا

ويننيناويننينامنايندا1الالااتدّإدتاحكنملا
بايإدوةاإخفاءاييشثقاتاينإفطيلاعنايينيطإل،ا

وعخلاينإاسايفامدركلايننثثاعناعبلابإزيناأواعبلا

عيزل؛انثأتيابددا2نكاينكارثلاينكلىاولياينعالنا
عناجرعلايدريلاجديدةابدوناتخطيطامسنلاأوا

إجريءيتايقثصاعيلانهذياينقرير.

ويانلانلسايداعندييلاكاينثنثاياأناحاذراينثكنمالامنا
مغنالاينقدي1اعاىلاأ اقريراكهذي،اوقالايفاخطابانهايفاشاهرا
رمضاناييناركابإإايانلا2كرىاييثشاهاعاينما1اعيلابناأبيا
طانباعليهاينساال1امخاطناًاينإهاتاينرياإيل:ا»أنصثكماالا
تإدإنيايفاييارتضاءاحزباينصالحاعىلاحسااباأبإاءاينشدبا
وأناالاتساثإرويايفامإاريااتكماينظايلانهذياينشدبايندزيز..ا
شادنإاايزعيعاوعياًاوشدنإاالناشادباأبياوحراوعزيز..اوإ2يا
طفحاينكيلامنامإارياتكماينظايلاتنقدنيامناشدنإااينكثريا
ينكثاري..ايا2ياتثإهانناإىلاأناتقدمانيالديثكما
ايقصاداينإرعل(اينسايئلاجديًانشادنإاايندزيزا
يفالاذياينشاهراينكريامابإرعلاجديادة..ابرإعا
نأليادارابانثضييالاعاىلاينإاسايفامديشاثهما
يانيٌءاأرعتإنلااايفاآخارالاذياينشاهراينكريما
قربانكامايفايندرشايألويخراإىلاينلاهاأواأرعتإنلاا
لديالاينديد..االايإنزايكفيكماأناتقرروياجرعًلا
نلثدامناإساعاييفساديناينذينايإهننناينثروةا
ينداملاوييصانحايندامل..اويساثأثرونابخرييتا
لذياينشادباوبايليااريتاينهائللامناثرويتالذيا
ينشادباييظلن1اويننائاساوييداني.اونصيثثيا
كإاااقلاتاياابقاًاندقاالءاحازباينصاالحاأنا
يثديرينيامعاعويعشاهماتغيريَاييايلاحزبهما
نياسامانايندياباأنايريجاَعايننسااناينخطاأا
ندياه،اييساارايناذ ايسالكهاحازباينصالحايفا
تنإيايندإافاوإثارةاينفانىضاوينفثناوينثروبا
ويألزماتاوييشااكلاوينثهيئلانالمثديعاينقاعد ا
ينثكفري اصإيدلاييخابريتايألمريكيلاييايالا
خاطئلاياثزيدامناعزنلالذياينثزباوتؤثراعىلا
شدنيلالذياينثزباوعىلامسثقنلالذياينثزب«.

نكاناينثكنملاويصلتاتدإثهااوقررتايييَضا
يفاجلاداينشادبابانإرعالاينظايلاوجااءاقريرا
ينعاالناثاناياأياا1اعياداينفطراييناارك،احيثا
يياثغلتاينثكنملالذهاينجازةانقريراينإرعل،ا
يألمراينذ اأإساداعىلايينيطإلاإرحثهمابانديدا
وعخلهامايفاصدمالاكناريةامانالاذياينثرفا

يألحإل.
وأطالاينسايداعندييلاكاينثنثيامارةاأخرىا
يفاخطاباشاهريايفاينساابعامناشاهراشانيلا
ينثانيامناشاهراأغسطسالالااعيعياًاينشدبا
نلخاروجاوينثظالارانلثإديادابإريئاماينددوينا
ينصهيننيايفاقطاعاغزةاونرإضاقريراينإرعل.
وتطرقاينسايدايفاخطاباهاإىلاينإرعل،احيثا
قالا»لاذهاينإرعلاتأتيايفالذياينساياقايفالذيا
ينثنقياتايفالاذهاييرحلالاعامالاماناعنيمالا
يالياثهديفاونيساتاأباديًايفاياياقاإصالحاتا
يقثصاعيال،اأينالياينصالحااتايالقثصاعيل؟،ا
ناناكانتاضإاناإصالحااتايقثصاعيالانإزنتا
ضإانامإظنمالامثكاملالاماناينصالحااتا

يالقثصاعيل«.
وأكاداأناينثكنمالاالايهإهاااينشادباوالا
يينيطإلاقائالًايفاياياقاكالمه:ا»بئستاينهديلا
يفاتنقيتاأيا1اينديدالديياامنالذياينإنعاتقدمهاا
لذهاينسالطلاينظايلاينإرعلالاذهاأيضاًَابقدرا
ماااليايياثهديفاورغنالاخارجيلالاياأيضاًَا
إخفاقاتإثلاحانلامناحاالتاينخفاقاينسيايسا
وينفشالاينسايايساأناااأقصاداأنهاياياقالذها
ينإرعلانيساإقطاياياقاايقثصاعيااًايدإيانما
نكنناندياشاوضداًايياياياًاإيإابياًاوصانثاًا
ومساثقريً،اوبانثاايلايفاظالايننضعاينسايايسا
ييسثقراإنإااعرضتانإاامشكللايقثصاعيل«.

الخروج الكبير
اويياثإابًلاندعنةاينسايداعندييلكاينثنثياخرجاينشادبا
ينيإإاياين1ايالثإلايفاينسااعسامناشاهراأغساطسالالا 
يفامساريةاجإالرييلاحاشادةاتلنيالاندعنةاينسايداعندييلكا
ينثنثاياو2نكارإضاًانقريراحكنملاباياإدوةاإقاريراينإرعلا
وكذنكانلثإديدابانإريئماينصهيننيلايفاقطاعاغزة،اكإااشهدتا
مدظمامثاإظااتاينإإهنريلازخإااًاجإالريياًاكنرييً،احيثا
رإعاييشااركننايفاتلكاييسارييتايندديداماناينالإثاتاُكثنتا
عليهااعناريتامإادعةابانإرعلاويالعثاديءيتاينصهيننيلاعىلا

قطاعاغزة.
ويثنيىلاينثصديُداينكنريُاضداقاريراينإرعلامناقنلايندلإاءا
ويينيطإلاوينشخصياتاينسياييلاويالجثإاعيلاوينذيناكاننيا
يؤكدوناأنامداناةاينشادباينيإإيايثثثنلاإىلابركاناغضبا
يقثلعاينفايديناوأناجإالرياينشدبابدأتايفاإثحايعثصاماتا
يالإيلاييثدديعيًانلخياريتاينقاعمل،اغرياأناحكنملابايإدوةا
كانتاتغضاينطرفاحنلاُكّلاماايدورايفاينشارعامنايمثداضا
حنلالذهاينقريريتاينثدسافيلانيأتياينسايداعندييلكاينثنثيا
بدادا2ناكابخطااباتأريخاياعشايلاينثانثاعرشامناشاهرا
أغسطساعيعياًاُكّلاجإالرياينشدباينيإإيانلخروجاينكنريايفا
ثنرةاشادنيلاثانيلابهدفاإيقاطاينإرعلاوإيقاطاينثكنملا
وتإفياذامخرجاتامؤتإراينثانيرايننطإي،امدلقااًايألملاعىلا
ُكّلايألحريراوينرشإاءاعيخلاييؤيسالايندساكريلاويألمإيلاأنا
يكنننياجإناًاإىلاجإبامعاشدنهمايفامطاننهاييرشوعلاوييثقلا
وينداعنالاوناصثااًاينإهاتاييدإيالاأناتثداطىابإساؤونيلا
وبدقالنيالاوأناالاتثنرطايفاجريئاماوأيا1اعمنيلاأمثالاجإدلا
ينكريمال،امطإأنااًاينإإيعابأناييسارييتاالاتهدفاإىلايحثاللا
صإداءاأوايبثالعهااإإثناشدباجإهنر اأكثرامناينفايدينا
ويندابثل،اكإااأعلناينسايداعناخطانيتاتصديديلاضاغطلا
مإهالًاينثكنملاثاأيا1اماانمايايثماإثحامخيإاتاويااحاتا
نالعثصاا1ايفامثاإظلاصإداءاكإاايثشاهداأمانلاينداصإلا

مسرييتامكثفلاخاللالذهاييهلل.

شارع المطار.. محطة ثانية للتصعيد
وأما1اينثثركاينشدنياينضاغطاعىلاينثكنملاشكلالاع ا
نإإلارئاييلانزنتاإىلامثاإظلاصددةانلثفاوضاحنلاتهدئلا
ينشاارع،انكناينلإإالاوبددامروراأربدلاأياا1اغاعرةابطريقلا
مفاجئلاوعونايياثكإالاييفاوضاتاوقاالاناطلاأنصاراينلها
مثإاداعندينساال1احيإهاا:اإنانقطلاينخاالفاينإنلريلامعا
ينلإإلاينثكنميلاأنهاااوصلتاإىلاصددةاوليامإرعةامناأيلا
صالحيااتاحنلاينقضايااينرئيسايلاوباألخصاقاريراينإرعلا
ينسادريلاوحثىاعوناأناتقد1امناعريتاأواحلنلاوإنإااطلننيا

مناأنصاراينلهاياليثإابلاينقفاينثكنمل.
وعىلاينرغمامناأنايألحزيَباينسياييلاينكلىايفايننلداآنذيكا
تقاد1ابددةامناعريتانخاريجاينيإنامناأزمثاهاينقائإلاإالاأنا
حزباينصاالحاإضلاحشاداجإالرييلاوينخروجابإسارييتا
كناريةامدلإالاتأييدلمانقاريراينإرعالاومطلقالالثاإاتا
طائفيلاضداأنصاراينلهاومإدعينابانثثركاينشدنياينكنرياضدا

قريراينإرعلاوإيقاطاينثكنمل.
ويفاننحالاشادنيلاإريادةاعكساهااينيإإينناماعاينثهاءا
ينخإسالايأليا1انلإهللاينثاياحدعلااينسايداعندييلكاينثنثيا
أعىايآلالفامانايينيطإلاصالةاينإإدلااااأغساطسالالا 
يفاشاارعاييطاراحيثاأ1اينثشنعامفثياتدزايندالملايهلابنا
عقيلاينشااإدياولياريانلاإىلاينسالطلابأناينشدباينيإإيا
بكاإالارشيئثاهاومكنناتاهايقفانناخلافاييطاناباينثالثلا

ينداعنلاوأناالاتريجعاعإها.
ويفالاذهايألثإاءابادأتاينقنائلاينيإإيلاباالعثصا1ايالإياًا
ويياثثديثايااحاتاثنريالاألولامارةاعاىلامديخالاأمانلا
ينداصإلامدلإلايياثإريرلمايفاينساحاتاحثىاتثقيلاكاإلا
مطاننهم،اوعىلاقارعلاينطريلانصباينثنيراخيامهم،احيثانما

يقطدنياطريقاًاونمايإإدنيامساإريًامناييرور.
ونغرضاتخنيفاينثنيراأقد1اينطرييناينثربيانإظا1الاع ا
يان1الااأغساطسالالااعىلاينثثليلايفايااحاتايالعثصا1ا
نلقنائلاعاىلامديخلاينداصإالايفامإطقلاينصناحلاوشاارعا
ينرينلايألعظماومديريلالإدين،احيثاحّللاينطرييناعىلاعلنا

مإخفضاعدةامريت.
وكاناخروُجاينشادبايفاينساحاتاإيذيناًانلدخنلايفامدركلا

ينثثررايننطإيابكاإلاأبداعلااوننيزمهااوضغطاعىلاينسلطلا
نلرتيجعاعناقريريتهااينثدسفيلانكناينثكنملاويصلتاينثدإتا
مساثديإلالذهاييارةابانخاارجاوتثديديًامإلاسايألمناينذ ا
يارعاعشيلاينإإدلا9ااأغطسانصديرابياناًاععااإيهاأنصارا
ينلهانساثباقنيتهمامناعإريناوننذامااياإاهايندإفاووقفا
جإياعاأعإالاينقثاالاضداينثكنملاوتفكياكانقاطاينثفثيشا
ينثاياأقامنلااايفاصإدااءاوحننهاااولناماااالقاىاينثقاعيتا
وييادلاماناقنلاينشادباومناقنلاأنصااراينلهاحياثايعثلا
ييكثباينسيايساألنصاراينلهاأنايننياناغريابر ءاولنامثاونلا

نخلطايألوريقاوتأزيمانلنضعايفاينيإن.
ويفاينإانايآلخراكاناينشدباينيصلاثنرته،اوبدأتاينقنائلا
ينيإإيلاترإداينسااحاتابانقنيإلاينشادنيلاوبايانيعاينغذيئيلا
إيإااييثإراينثنيإداإىلالذهاينساحاتاوإعالنامشايخاوضناطا

يالنضإا1اإىلاينثنرةاينإديدة.
ويفاصنرةاجسادتامدىايننعياينشدنياويالنخريطاينكنريا
يفالذهاينثنرةاأعتاينإإالرياونلإرةاينثانيلاصالةاينإإدلا9ا 
أغسطسالالاايفاشارعاييطاراإيإااينطلقتاصناحايالثإلاا 
ينثإلامسريةاجإالرييلاحاشدةامناياحلاينثغيريابصإداءا
نلثأكياداعىلارضورةاتثقيلامطانباينشادباوينثأييداينكاملا

نإإيعاينخطنيتاينثصديديلابنعياوتصإيماوجد.
وينثثقتاينإسااءاأيضااًَابركبالذهاينثانرةاحيثاخرجتا
مساريةانساائيلاحاشادةابصإداءاين1ايألَربداءا7ااأغسطسا
ينطلقاتامناشاارعاييطاراماروريًابدادعامناشانيرعاأمانلا

ينداصإل.
وتثنيىلايألحديث،انيطلاينسايداعندييلكابادراينديناينثنثيا
مرةاأخرىايفاخطابامثلفزامسااءايألحدااإاأغساطسامدلإاًا
إيهاعانابادءاييرحللاينثانثالامناينثصدياداينثانر اومفإديًا
ييزيعاماوينشاائداتابشاأنامنقفاأنصااراينلهاماناينإرعلا
ينسدريلاوبخصنصابيانامإلسايألمناومنيقفايندولايندرشا

وعولاينإنير.
وأكداينسايدايفاخطابهاأناينشادباينيإإياينيجهاييايالا
ظايلاقائإالاعىلاينظلاماوين2اللاوينإقااراوينثإنيعاونهبا
ثرويتهاومقدريته،امشارييًاإىلاأنايكاناصإداءاينرشإاءارجاالًا
ونساءاتثركنيايفاطليدلالذياينثثركاوإىلاجاننهماينرشإاءامنا

يكاناييإاطلاييثيطلابصإداء.

االنزالق نحو العنف
كثّفاينثانيرامناتثركاتهماينضاغطلاضاداينثكنملاينثيا
الاتساإعاوالاترىاوبدأويايفانصباخيا1اأما1اوزيريتاينكهرباءا
ويينيصاالتاوينديخليالاوينلياداييركاز اريإدالاينشااريتا
ينصفريءاومغلقلاشارعاييطاراويطاتأكيديتامناقنلاناطلا
أنصااراينلاهامثإداعندينساال1ابأناينشادباينيإإياياريإعا
ياقفامطاننهايفاحالاتإاعتاينسالطلايفاعدوينهااوأنايأليا1ا
ينقاعملايثشاهداإثَحامخيإاتايعثصا1ايفامإاطلاحسايالا
ومزعإلانلسالطل،اكإااشاهدتاينداصإلاعصياناًامدنياًاشلا
ينثركلاألربعايااعاتاوتماإغالقايننإنكاينرئيسالايفاشاارعا

ينزبري .
وبدأتاحكنملاباياإدوةاعرايألحدا7ايانثإلابإرياالا
قنيتامكاإثلاينشاغباإىلامخيإاتاييدثصإلايفاخطاييطارا
مثقدمالابددعامانايندرباتاوجريإلاشاينل،امثاونلاإضا
يالعثصاا1اوإزينالاينثنيجازايألياإإثيل،اغارياأناييدثصإلا
حاونانيامإَدهامانثناارشالاذهاينقانيتابإطالقاينإااراصنبا
ييثظالرياناوإنقااءاينقإابالاينغازيال،اإيإاااقاماتاعرباتا
مكاإثالاينشاغبابفثاحاييياهاينسااخإلاعاىلاييدثصإلايفا

مثاونلانثفريقهماوإضايالعثصا1.
ويقطايفالذهاينثاعثلاأولاشهيدايفاثنرةااااينثإلاولنا
ينثائرايننطلاجليلايثيىامثإاداينغربانيامنامثاإظلاإب،ا
كإااأصيباللاآخروناتمانقلهماإىلامسثشفىاييؤيداوبدضهما

حانثهاخطرية.
ويتهاماينثنيراوزيراينديخليلاييثسانباعىلاحزباينصالحا
ينلنيءاعندهاينرتبابانثنجياهايينارشانالعثديءاعىلاييدثصإل،ا
منضثلاأناقنيتاينشاغباكانايريإقهاامليشاياتاإخنينيلا
مسالثلايرتد ابدضاأإريعلااينز اينريإيانقنيتامكاإثلا
ينشاغباوكاناتاتطلالاينرصااصاينثاياعاىلاييثظالرين،ا
وينثقطتاعديااتاينكامرييايفا2ناكاينين1اصنريًانإإنعاتابدلا

يليشيااينصالحاولمايهدعوناييثظالرينابانذبح.
تنيصلاتاينقنيإلاينغذيئيالاورإدايااحاتايالعثصا1اعىلا

الذكرى األولى

• أول جمعة في شارع المطار 2014/8/21

• مشاركة نسائية واسعة في المسيرات الثورية بصنعاء 

• الشيخ مختار الضالعي يؤم الثوار بشارع المطار في صالة 
الجمعة الثالثة 2014/8/28
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هكذا ثار ال�سعب وهكذا انت�سر
ثورة 21 سبتمبر.. 
من مسيرة اإلنذار 

إلى يوم االنتصار العظيم!
مديخلاينداصإلاباينيعاينغذيئيلاوغريلا،اإيإااويصلاينشدبا
ينخروجابإسرييتايفاعدعامنامثاإظاتاينإإهنريلاتضامإاًا
معاثانيراصإدااءاوتأييديًانلإطاناباييرشوعال،امؤكديناأنا
ينإريئامانناتإاراعوناجزيء،اإاندلاباندلاوينسانابانسانا
وينإاروحاقصااص،اإيإاااالقاىايالعثاديُءاعاىلاييدثصإلا

تإديديتاوييثإكاريًاييايياًاوييداً.
ونماتإراينىاإاأيا1اإقطامنايالعثديءاعىلاييثظالرينايفا
خطاييطاراحثىاخرجاينشادبايفامسريةاجإالرييلاحاشدةا
صناحاين1اينثالثاءايفا9ايانثإلامإطلقلامناياحلاينثغيريا
بصإداءاومرععيانالثاإاتامإالضلانلثكنملاومساثإكرةا
تدإثهااوإقديمهااعىلايندإف،اويااوصلتاييساريةاإىلايااحلا
رئايالايننزريءاحثىاتاماإطالُقاينرصاصاوكاناتاينثصيللا
ث7امصاباًابطللانار اوللاابانغازيتاينسااملاولثامفقنعيًا

و7اشاهديء،اوحّإلاييثظالروناينرئيسالاع ا
ييساؤونيلاينكامللايااحدثامشارييناإىلاأنهما
خرجانيايالإيلايإشادوناينثريالاوينددينلا
ويطاننننابثخفيضايأليادارانكاناينثكنملا
قابلثهمابانرصاصاينثياوبانغازيتاينسامل.

سقوط الفرقة وانتصار الثورة
وعقباحاعثلاياحلايننزريءاتنينتايألحديثا
وبشاكلامثسارع،احيثاعماينغضباينساحاتا
ينثنريلاوأّعىاينثنيرانلإرةاينخامسلاعىلاينثنييلا
صالةاينإإدلابشارعاييطارامؤكدينامنيصللا
ينثصديديال،ا ينخطانيتا ويياثكإالا ينثانرةا
وجادعاييثظالرونامطاننثهامانلرئيسالاع ا
آناذيكابرسعالاتقديمامرتكنيامإزرةاشاارعا
ييطااراومإازرةارئايالاينانزريءانلإثاكإلا

ويالقثصاصامإهم.
وبدأاقنيُتاعيلامثسنايألحإرامنارشًةابددا
حاعثلارئايالايننزريءاباالعثديءاعىلايينيطإلا
وإطاالقاينقذيئافايندشانيئيلايفاصإدااء،اماا
أعىاإىلاييثشاهاعاعدعامإهاماوإصابلاآخرين،ا
مااعإعاينلإاناينشادنيلانلثصد انهذياينجري1ا
ويندخانلايفامنيجهلامسالثلاماعاقنيتاعيلا
مثسناوتإكإتاينلإانامناينسيطرةاعىلاتنلا
ينثلفزيننامسااءاينسانتالاايانثإلالالا 
َومنيصللاينسرياقدماًاباتإاهامقراينفرقلايألولا
مدرعاوينثياشاهدتامنيجهاٍتاينَمياينسانتا
ويألحاد،انيثماينعالُناعرايألحداااايانثإلا
عانايايطرةاينلإااناينشادنيلاعاىلاينفرقلا
أوىلامدرع،اوخاللالاايااعلاشاهدتاصإداءا
مثغارييتاكنريةاتإثلتايفالاروباينإإريلاعيلا
مثسناوياقنطاينفرقلاوإعالناوزيرةايندإاعا
تأييَدلاانلثنرة،اكإاااأعلإتاوزيرةاينديخليلاأنا
أنصاراينلاهاأصدقاءانلرشطلاوقّد1اباياإدوةا
يياثقانثهامناينثكنمل،اكإااينضاماعدٌعامنا
جإانعاومإثسانياينرشطالاينإنيالاوجإيعا

ييطاريتانلثنرةاينشدنيل.
ومسااءايألحاداااايانثإلاتاماينثنقياعا
عىلايتفاقايايايسايساثإيبايطانباينشدبا
ينثالثل،اإيقاطاينإرعلاعىلامرحلثلاوتشكيلا
حكنمالارشيكالاوطإيالامنإيلاعاىلاينكفاءةا
وينإزيلالاوتإفياذامخرجااتامؤتإاراينثنيرا

يننطإي.
وأطلاينسيُداعندييلكاينثنثيامساءاينثالثاءا
إاايانثإلايفاخطابامثلفزامخاطناًاينشدبا
ينيإإاياومثثفالًامدهابانثصاراينثنرةاوعخنلا
ينيإنامرحللاجديادةاعإنينهااينرشيكلاويألمنا

وينددينلاوبإاءايندونل.
ورياماينسايداعندييلكاخطنَطاييساثقنلا
وشاكراينإهنعاينشادنيلاييثإنعالاينثياكانتا
مناعنيملاينصلاوينصإنعاويالنثصاراوطإأنا
ُكّلاييثخنإالامانايالياثئثاراأواينقصااءايفا
ييرحلالاييقنلال،اعيعيااًاينإإياَعاإىلاينثكاتفا

وينثداوناخاللاييرحللايالنثقانيل.
اا  ثانرةا إنا خطاباه:ا يفا ينسايدا وقاالا

يانثإلاتإشداأحسناوأطيبايندالقاتامعاُكّلايندولايندربيلا
وينياالميلاويفامقدمثهااعولاينإنير،اكإااحّذرامناخطنرةا
ينقاعدةاوينثيالياصإيدلاييثخناريتيلانألجإنياوتدلباعوريًا

يلنياًايفاتدمرياينشدنبايندربيلاوينيالميل.
ويحثفاىايآلالُفامناينثانيراعراينثالثاءاإاايانثإلايفا
مياديناينثثريارابصإدااء،اكإااتزيإاتاينداصإالاباألندابا
ينإاريلاوبذنتاينلإاُناينشادنيلاعوريًاكنرييًايفاتأملاييإشاآتا
ينداملاوينخاصلاومإازلاييسؤونلاوقياعيتايألحزيبابدداأنا
تخلتايألجهازُةايألمإيُلاعناويجنهااوتكفلاتابثإايلايننإنكا
ومثاالتايينيطإالاماناينإهباوينرسقال،اوعاّلاينكثريامنا
يينيطإلاعنايرتياحهماينكنريايااحدثاونألمناينذ اعاشاثها

صإداُءابنجنعاينلإاناينشدنيل.

الذكرى األولى

أنس القاضي
21 س�بتمر عي�ُد ث�ورة صنعتها 
س�واعُد جماهي�ر الش�عب الُفق�راء 
الُش�عث  الكادحي�ن  الُمس�تضعفين 
الفالحي�ن، نس�جت  �ال  الُعمَّ الُغ�ر 
�ْن ال يملكون غير  فجررَه�ا أكف ُكلُّ مرَ
بي�ع جه�د عمله�م ليعيش�وا. وهي 
ث�ورة بم�ا تحمل�ه كلم�ة ث�ورة من 
مضامي�ن اجتماعية وطنية تحررية، 
ثلتُه من حراك ش�عبي ثوري  وبم�ا مرَ
ُمس�لح وس�لمي. هذه الثورة حملت 
تناقض�ات  ال  انتصاره�ا  عوام�ل 
صاعات أجنحة الُس�لطة كانتفاضة 
ملت  11 فراي�ر من ع�ام 2001م. حرَ
ثورة 21 س�بتمر خطاب�اً اجتماعياً 
يم�س حاجة المواط�ن مبارشة وهورَ 

الُخب�ز فطالب�ت بإس�قاط الُجرع�ة الس�عرية، وليس 
ش�عارات الحرية والمدنية الت�ي تمس مصالح رشيحة 
من المجتمع ال السواد األعظم البائس، والتي هي مهام 
تالية لبناء الدول�ة الديمقراطية. وحملت خطاباً وطنياً 
فطالبت باالس�تقالل الوطني كأح�د المضامين الُمتفق 
عليه�ا يف ُمخرج�ات الح�وار الوطن�ي، وأحدث�ت أثراً 
اجتماعياً يف ُبنية الُس�لطة التي كانت س�ائدة فأسقطت 
إمراطوري�ة بيت األحمر واإلخ�وان وصالح ومختلف 
�لطة  الق�وى التقليدية بما فيها الُمش�رتك، وأعادت الُسّ
للش�عب ُممثالً يف اللجان الثورية واللجان الشعبية التي 
كان�ت انعكاس�اً للتغير عىل مس�توى القاع�دة باعتبار 
التغيير الثوري سقوط طبقات تقليديه مستبدة ُمرتفة، 
وصع�ود رشائح جديدة مفقرة، وه�ذه اللجان فرزتها 
حاجة الش�عب بعد مس�يرات ومؤتم�رات جماهيرية، 
���ًة م�ع الفراغات الدس�تورية التي عاش�تها  �اصرَّ وخرَ
البالد وتعمدت القوى السياسية عدم ملئها لُتحمل قوى 

الثورة عبئاً يعيق تقدمها.
 وألن انتفاضة 21 س�بتمر حمل�ت هذه المضامين 
وأحدث�ت تلك التغي�رات وعكس�تها كواق�ع، أصبحت 
ه�ذه االنتفاض�ة ث�ورة أنج�زت مهامه�ا التأريخي�ة، 
وم�ا زالت تناض�ل لتحقيقه�ا كاملًة بم�ا ينعكس عىل 
معيش�ة المواطن البس�يط الُمفقر الذي ثار ومن أجله 
تقاوم الث�ورات، ولن ُيحس المواط�ن بأثرها وما زال 
ان ُيعيق ه�ذا التغيير ويبدد الث�روات وُيخرس  الُع��ْدورَ

البلد المليارات.
يتس�اءل البع�ض: كي�ف تح�ول الطالبة بإس�قاط 
الُجرعة الس�عرية إىل دخ�ول صنعاء وإس�قاط القوى 
التقليدي�ة، قائلي�ن: لو أنرَ أنصار اهلل أس�قطوا الجرعة 
وتوقف�وا لكان�وا عمل�وا خي�راً. بينم�ا ال ُيدرك�ون أن 
الُجرع�ة الس�عرية ليس�ت ق�راراً حكومياً، ب�ل إحدى 
آلي�ات نهب الش�عب، فهي تعبير عن س�يطرة منظومة 
احتكارية فاس�دة تبعية، وإسقاط ممارسات سيطرتها 
واس�تغاللها، يعن�ي بال�رورة الص�دام م�ع ه�ذه 
المنظوم�ة ككل أو م�ع ه�ذِه الطبق�ة الت�ي ترَثرى من 
إفقار الش�عب، ومن رهن االقتص�اد الوطني لصناديق 

اإلقراض الغربية 
بماذا اختلفت ثورة 21 س�بتمر عن س�ابقاتها من 
االنتفاض�ات الجماهيرية، وبش�كل أدق كيف تحولت 
م�ن انتفاضة مطلبي�ة- إس�قاط الجرع�ة والحكومة 
وتنفيذ مخرج�ات الحوار- إىل ث�وره تحررية وطنية 
يق�ول جيفارا »ُتق�اس الثورات بمقدار م�ا تحدثه من 
ه�زات عنيفة يف ُبنية النس�يج االجتماع�ي، وقد حدثت 
هذه الهزات يف نس�يجنا الُمجتمعي يف بنية الُسلطة ويف 
حق�ل الوعي الش�عبي الذي ل�م يعد يقب�ُل ضيماً، ويف 
مالم�ح الجمهوري�ة ال�يرَ�مرَ�نية الجدي�دة التي تتجىل 
ل�دول اإلقلي�م والعالم، وهي هزات جذري�ة غيرت ُكل 
يشء عما كان يف الس�ابق، ولهذا نشهد تكالب كل الدول 
االس�تعمارية والرجعية والقوى الطفيلية والفاس�دة. 
لم�اذا كل تكالب ُكل هؤالء مرًة واحده؟ أليس ألن هذِه 
الث�ورة هددت مصالحه�م الطفيلية واالس�تعمارية؟، 
أال يعن�ي تهديد مصالح طفيلية واس�تعمارية أنه هدم 
�عب وأذلتُه  أنم�اط س�يطرة كانت س�ائدة أفقرت الشرَ
ورهن�ت الب�الد لمنح�ة دول�ة كالملي�ارات األربع�ة 
للسعودية يف البنك المركزي، ولمنح االتحاد األوروبي 
وصناديق اإلق�راض األمريكية، وُهم من ُس�موا ُرعاة 
الٌمب�ادرة الخليجي�ة! ُرع�اة مصالحهم االس�تعمارية، 

ذِه القيود وأنماط  والفعل الش�عبي الذي ينس�ف ُكلرَ هرَ
الس�يطرة االس�تعمارية الواضحة للعيان، لهذا الفعل 
فعٌل ث�وري وطني. فال معنى لثورة 
يمني�ة ال تقطع عالق�ات التبعية مع 
الس�عودية وأمريكا، وال يوجد ثورة 
حقيقي�ة ال تقُف ضده�ا القوى التي 
ُتهدد مصالحها غير المرشوعه، قوى 
االستغالل واالستبداد الداخيل وقوى 
ن  االس�تعمار الخارج�ي، وإال ضد مرَ
أصالً س�تكون هذه الث�ورات إن لم 

تكن ضد هؤالء.
 م�ا ُيثب�ت موضوعي�ة وصوابية 
وانتص�ار هذه الث�ورة هي ردة فعل 
واالس�تعمارية،  الرجعي�ة  الق�وى 
كم�ا يحدث لكل ال�دول التي تثور يف 
ان دلي�ٌل قائم،  العالم، وه�ذا الُع�ْدورَ
ُيثب�ت لنا صوابية مس�يرتنا الوطنية 
الثوري�ة. مؤكٌد نحزن لس�قوط الضحاي�اً األبرياء إنما 
ال نأس�ف الختيارن�ا دربرَ الثورة والكفاح الُمس�لح يف 
انتزاع الس�يادة والعدالة، وأمام ع�دو إجرامي بال قيم 
وأخ�الق ال ُيمك�ن يكف عن االس�تغالل واالس�تعمار 
بمح�ض إرادت�ه، ويعتدي علي�ك بأنواع األس�لحة من 
أس�لحة الدمار الش�امل، إىل أردى األس�لحة الُمتمثلة يف 
ن  س�كاكين جماعاته�م اإلجرامي�ة، وهذا الع�دو هورَ مرَ
قامت ضده ثورة 21 س�بتمر فه�و العدو األصيل بعد 

سقوط أدواته. 
العام�ل الموضوع�ي النتص�ار ه�ذه الث�ورة كان 
األس�س الت�ي قام�ت عليه�ا، أس�س اجتماعي�ة الخبز 
والعدالة، وأُسس وطنية االستقالل والسيادة، والعامل 
اآلخ�ر النتصار ه�ذِه الث�ورة وه�و رس نجاحها الذي 
جعلها تنترص يف 2014 رغ�م تظافر األوضاع الثورية 
والظ�روف المهي�أة لالنتص�ار من�ذ 2011م، أال وهو 
العامل الذاتي، أي القوى االجتماعية التي قامت بالثورة 

والقوى الحركية الُمنظمة التي قادتها. 
يف عام2011م كان الُمشرتك بزعامة اإلخوان هم من 
يقودون الثورة يقودون جماهير فقيرة، وهُم جزء من 
السلطة االس�تبدادية القمعية الرسمية وغير الرسمية، 
وه�م جزء من االحتكارات االقتصادية ومن الرأس�مال 
االس�تغاليل المتوح�ش، فكيف يقودون ث�ورة ُفقراء؟ 
أضد أنفس�هم! هن�ا كان التناقض ال�ذي دّمر انتفاضة 
11 فراير ووصلت إىل ذلك المآل الُمحزن من المؤامرة 
الخليجي�ة التي تعاملت معها كأزمة سياس�ية، وصوالً 
إىل حكومة الفس�اد والتجويع واالستغالل واالغتياالت 

»حكومة الوفاق«. 
ثورة 21 س�بتمر التي تعتر امتداداً موضوعياً لكل 
االنتفاضات الشعبية جنوباً وشماالً انترصت؛ ألنها حلت 
تناقض انتفاضة 11 فراير، حلت التناقض بين الشكل 
والجوه�ر، ففي ه�ذه الثورة كانت الق�وى االجتماعية 
هي نفس�ها القوى الُمفقرة التي شاركت باالنتفاضات 
الس�ابقة، ولكن القيادة الطليعية للثورة متمثلة بحركة 
أنصار اهلل لم تكن قوى االحتكارات وس�لطة االستبداد 
كالمش�رتك واإلخ�وان، بل حرك�ة جاءت من الوس�ط 
الشعبي الُمفقر والمقموع والُمحارب؛ فكانت تطلعاتها 
تطلعات الش�عب ومصالحها مصالح الش�عب، إذ ليس 
له�ا مصالح احتكارية ومصالح نهب وفيد واس�تغالل 
لتحاف�ظ عليه�ا، كانت ه�ذه القيادة الطليعية كش�كل 
وحامل ثوري منس�جمة تماما مع الجوهر الثوري مع 
جوع وقهر الش�عب، فالتحمت الحركة الثورية بحركة 

الجماهير كقوة ثورية واحده تكللت بالنرص. 
النرص األول عىل المس�توى االجتماع�ي يف الداخل، 
وه�ا هي تق�اوم وتناضل م�ع الجي�ش لتحقق النرص 
ان الخارج�ي. وكما ق�ال الزعيم  اآلخ�ر ض�د الُع��ْدورَ
الُعم�ايل الثوري ليني�ن للعمال والفالحين يف روس�يا: 
ث�وروا فليس لدين�ا ما نخ�رسه غير القي�ود.. فثاروا 
ان النازية، وكذلك  وانترصوا عىل القيرصية وعىل ُع�ْدورَ
كانت قوى الش�عب وقياده الثورة ال�يرَ�مرَ�نية ال تملك 
مصلح�ة تخرسها يف التغيير الثوري، غير قيود الجوع 
والتبعية ألمريكا والخليج، فُثرنا وحطمنا هذه القيود، 
ونقاتل اليوم لكي نثبت هذا االستقالل ونتّوج به ثورة 
الفق�راء، ليكتبها التأريُخ وس�يكتبها بدماء ش�هدائها 
ومناضليها كثورة تحُرّر وطني تس�تلهمها الش�عوب 
الُمضطهدة كما يستلهم ثوار العالم ثورة كوبا وفيتنام 

وإيران وغيرها. 

21 سبتمبر.. 
من انتفاضة الفقراء 

إلى ثورة التحرر الوطني

• 7 شهداء وعشرات الجرحى في مجزرة بحق المتظاهرين 
سلميًا أمام مجلس الوزراء- الثالثاء 2014/9/16

• سقوط مقر الفرقة المنحلة واللجان الشعبية تعلن علي 
محسن مطلوبًا للعدالة - األحد 2014/9/21

• وباسندوه يستقيل 2014/9/21
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  - محمد الوريث 
ظهارتاثانرُةاينايَاَإاإيلاقاطنًلايفاااامنايانثإلابأنصعا
صانراينإإن2جيالاينثنريلاينثايايدرإهااينإنُعايننارش ،اويإكنا
نثنرةايانثإلاينايَاَإاناأناتكنَناينقدوةاييرشقلاننجهاينثنريتا
اْدانيلاييثقالانشادنبايألرضاويايأتيازماناتادرساإيهاا ينشَّ
ثانرةاينايَاَإاإيالايفامإالجاتدليمايندولاينثارةاكأنإن2جاملهما
نامايسانلاناهانظاريايفاينثأرياخاينثدياث،اإايطلُعاعاىلاثنريتا
ينشادنباييخثلفلامناإرنساااإىلاإيريناإىلارومانيااحثىايصلاإىلا
منجلاينثنريتايندربيلايايدرفاعىلاوجهاينيقلاأناتلكاينثنريتا
ييرشوعلاوينداعنلاقداشاهدتاعإدامساثنىامدالامنامريحلهاا

تإاوزيتايإكنارصدلا.
إانإإان2جاينفرنيساعىلايانيلاييثاالاأقد1اينثانيراعىلاإعدي1ا
ينسالطلاينثاكإلاينثاياخرجتاضدلااينثانرةايفاييياعيناينداملا
مانارأسالار1اينسالطلاننيساينسااعساعرشاوزوجثاهامار ا
ينطنينيت«اوينقائإلاعىلامفاصلاينثكماآنذيكايفاإرنساا،اكذنكا
أيضاًاحدثايفانإن2جاينثنرةاينرومانيلاضداينطاغيلاتشاوشيسكنا
ويناذ اينثهتامنجلايالحثإاجاتايفايننالعابإعديمهاومنامده،اأماا
يفانإان2جاينثانرةاينيرينيلاإقداأقىصاينثنيرانظا1اشااهاشااللا
ينطاغاياوينثهىابهماييطافايفاييإايفاويألمثللاعىلا2نكاتطنلامعا
ينشاارةاأناينثإااوزيتاييثدوعةايفالذهاينإإاا2جاينثنريلاالاتغرّيا
مناقدييالاوحثإيلاخروجاينشادنباضداجالعيهامايفاُكّلازمانا

ومكانابغيلاينددينلاوياليثقاللاوييطاننلابثياةاكريإل.
ونكناينإإان2جاينايَاَإاإياينقاىايألكثراإرشيقااًاوتإنيريًاعىلا
مسثنىاينثنريتاييدارصة،اإاننساناينايَاَإاإيايخثزلايفاأعإاقها
للل7اعاا1امناينثضارةاوييدنيل،اوزياعةاعىلا2نكاإانايَاَإاإيننا
يياثلهإنياقيماينياال1اينثلاويخثارويانثنرتهماينطريلاينقرآنيا
يننضااءاويمثازجايفاعمائهماإكاراينخروجاعىلاينظانام،امقثدينا
يفا2ناكابإهجاينما1اينثسالاعليهاينساال1اومإهإيالاينما1ازيدا
عليهاينساال1امساثإديناإىلاقيااعةاقرآنيلاحكيإال،اإكانتاثنرةا
ينايَاَإاإيالاأنصعاينثنريتاوأعظإهاااوكاناأعظمامااإيهاايننددا

ييدناياويألخالقاياينذ اقدمثاهاينايَاَإاإياننانيدلشا
ينداناماإيإاابداُد.اولذيامااايضطراأمرياكااوأ2يانهاايفا
ييإطقلامناعويالتايندصنرايننيطىاينزيخرةاباننرتولا
نشاناحرباعاييالاشادنيءاتثانفاإيهااجإياعاأعديءا
ينثريلاوحركنياأياطيلهماييثطنرةاوطائريتهماينإفاثلا
الياثهديفامكثسناتاثنرةاااامناينثإلاييإيدةاويفا
لذياينثقريرامقثطفاتامنجزةانندضاينصنرايألخالقيلا

ْداباينايَاَإاإياييإيدة. وييدنيلايفاثنرةاينشَّ

الشراكة ال اإلقصاء 
رإعاينايَاَإاإيننامإذاصفارةاينطالقاثنرةاينثإلا
ييناركالاشادارا»ينرشيكال«اكإطلباأياايسانثنرتهما
ريإضالاُكّلاأشاكالاينقصااءاويالياثفريعابانسالطلا
نطرفاعوناآخر،اونماتقثارامطانباينثنيرابانرشيكلا
عىلاأنفساهماإقط،اونكناينرشيكلاكانتارشطاًاجامداًا
اْدابا يإاباأناتإضن اتثثاهاُكّلاإئاتاومكنناتاينشَّ
ينايَاَإاإاياحثاىاخصن1اينثنرة،اوأشااراقائاُداينثنرةا
ينسايداعندييلكابدريندياناينثنثيايفاأكثارامناخطابا
خااللامرحلالاينثانرةاإىلارضورةاإعمااجاكاإالاإئاتا
ْدابايفاينسلطلاوإرشيكاينإإيعابانثساو ايفاإعيرةا ينشَّ
يندونالاوصإاعلاينقاريراوعىلارأساتلكاينفئااتا»أبإاءا
ينإإنب«،اونمايكنالذياشداريًاصنرياًايرإدهاينثنيراعونا
إيإاناكاملابإضإننهاولاذيامااثنتاعإداينثصاراثنرةا
ينكاعحلاوينفقريءاوينفالحلاوييساثضدفلامناأبإاءا
ينايَاَإاان،اوترجإلاينثنرةاإيإانهاااينقاطعابانرشيكلا
عإداتنقيعاوثيقلاينسالماوينرشيكال«اينثيايعرتفاإيهاا

ينإظاا1اوكاإلاييكنناتاينسيايايلايفايننلادابأحقيلاومرشوعيلا
مطاناباينثانيراوحثإيالاتإفيذلاا،اوناماتساإىالاذهايننثيقلا
بانسالماوينرشيكالامنابااباييصاعإلاونكإهااجااءتامدلةاعنا
غاياتاماليلاينايَاَإاإيلاينذيناأقصثهماينسالطلاطنيلايإنيتا
وينثارويايظلنميثهاماييثقلايفاثنرةاااامنايانثإلاييناركل،ا
ويأللمامنا2نكاأناينثنرةانماتدزلاينسلطلاينثاكإلابدداأناتكللتا
مساعيهمابانإإاح،اوكاناندىاينثنيراييقدرةاينكامللاندزلاينإظا1ا
وأركانهاويالياثفريعابانُثكماكدااعةاينثنريتايألخارىاونكنالذيا
نامايثدث،ابلاصإاماينثنيراأناتكنَناينسالطلاحقاًانلإإيعاحثىا
خصن1اينثنرةاطايااأنهااتقن1اعىلاأيساومناعئاينددينلاوينإزيللا
وينرشيكال،اونمايثادثايفاينثأريخاقنلاثانرةاينايَاَإاناأنايثنيإدا
ينثانيراعىلاينداصإلانثإايثهاااوتأميإهااوتنقيعايتفاقاقائماعىلا
ينرشيكالاماعاأرشساخصن1اينثانرةاكثزباينثإإاعاينايَاَإاإيا

نإلصالحاوإعيرةاينفاراعندربهامإصنرالاع .

رفض العمالة واالرتزاق والتمويل الشعبي 
للثورة 

اْداباينايَاَإاإياييناركلاأنهاا مناألامامااتإيزتابهاثنرةاينشَّ
رإضتاأنايكنناتإنيلهاامناعونلاخارجيلاأواجهلابديإها،اإإنا
يإلكاييالايإلكاينقريراوكانامطلباينايَاَإاإيلايالياثقاللاورإعا
ْدانيلاينسنثإليلا يننصايلاعناينايَاَإان،اونهذيانماتكناينثنرةاينشَّ
ييإيدةامدعنملامناقطراأواينسدنعيلاأواتركيااأواإيريناأواأمريكاا
أوارويايااكإااأنايينيقفايندونيلاويندربيالايصطفتامعاينإظا1ا
ضاداينثنرة،اماايإّسادايياثقالنيلاينثانرةاينكامللابالاأنابدضا
عولاييإطقلابذنتاجهنعيًاكنريةاندرقللامسااراينثنرةاوإإشاانهاا
وعإدتاأمنيالًاوَجيَّشتاقإنيتاومثطاتاوصثفاًايهاجإلاينثنرةا
وتشانيهاصنرتهااينإقيلاوكلا2نكاباءابانفشال،اإانكلإلاينفصلا
كانتانلشادباينثاراينثائارايفامياعينايندزةاوينارشفاينذ اكثبا
بدييلاعهداجديدايفاين1اااايانثإلالالاابثضثياتاجسايإلاالا

يإكناينرتيجعاعإها.ا
كإاااأناينثنرةايشارتطتاأنايكنناتقريرامصارياينايَاَإاإيلا

إقطاعوناغريلم،اضاربلاعارضاينثائطابانثصنريتايألمريكيلا
وينخليإيلاومثاوالتامإلسايألمناويألمماييثثدةاويفريءايندولا
يندارشانيقاافاينزخماينثانر ،اكإاااأنايتفاقاينسالماوينرشيكلا
كانايتفاقااًايإإيااًا%للااناماترشفاعليلاعولامإلاساينثداونا
ينخليإاياأواأمرياكااوتاماينثنيإلاعلياهاوصياغثاهاوتنقيدهايفا
ينداصإالاصإداءاورّحنتاباهاعولايندانماومإلاسايألمناويألمما
ييثثدة،اإكانايتفاقاينرشيكلاينايَاَإاإيلاالاييناعرةاينخليإيلاونما
يشاإلابإنعاتسدىانثدطيلاينددينلاكإإحاحصانلانطرفاأواآخر،ا
وإنإاايقثىضايالتفاقابثثقيلاينددينلانكلاييظلنملاوعىلارأيهما
شاهديءاثنرةايانثإلاييإيدةاولناماايإساداينثانالايألخالقيلا

ييثفنقلانلثنرة.

الدور الحضاري المتمدن للقبيلة في ثورة سبتمبر 
حاونتاينسالطُلاطانلاأعني1اطنيللاتشانيهاصانرةاينقنيللا
اْداباينايَاَإاإياعىلا ينايَاَإاإيالاوعإالاييثإفذياناوأعاديءاينشَّ
تريايخاصنرةا2لإيلاعاناينقنيللاأنهااوجادتانلخطفاوينإهبا
وقطاعاينطرقاوتهإياشاُكّلاأخاالقاينقنيلالاينثإيادةاوعورلاا
ينثضار اوييهمايفاتركينلاييإثإعاينايَاَإاإياينقنيلايفايألياس،ا
كإااأناتلكاييإاريااتامنانهباوخطافاوقطعاطريلانماتصدرا
إالامناييرتزقلاينذيناثنتاتنرطهماباندإانلانلسدنعيلاويعرتيإهما
بايثال1اأمنيلامناينسدنعيلانثإفيذامثلالذهاييها1اكأوالعايألحإرا
ومشاايخاحزباينصالح،اونهذياإقداحاولاأعديءاينثنرةابكلاجهدا
مإكاناتخنيفاينإاسامناينقنيلالاينايَاَإاإيلاوإيها1اينإاسابأنا
ينقنيلالاأناوصلتاصإداءاإساثإهباييسااكناوتإثهكاينثرماتا
وتثارقايألخارضاوينيابساوتامايياثخدي1اورقلاياالحاينقنيللا

البثزيزاينإاساوترلينهم.
ونكنايننيقعاكانامخثلفاًاتإاماً،اإقداشااركتاينقنيللابشكلا
حضار اومدنياأعلشايندانماعإدماايعثصإتايالإياًايفامثيطا
ينداصإالاصإداءابكلارقاياوتإدُّناعوناأناتدثادَ اعىلامنيطنا
اكانت،اكإااأناينقنيللابذنتابساخاءا ويحاداأواتقثثمامإشاأةاأ ٍّ
يفايانيلاينثنرةاوقدمتاتلعاتاكنريةاالياثإريراينثريكاينثنر ،ا

وغريَاأناينقنيللاشاركتايفاينثنرةاعوَنامقابلابديإعا2يتياوتكفلتا
بإفقاتهاااإالاأنهاانماتكثِفابذنك،اإقدماتاقنائلاينايَاَإاناينثرةا
يندرشيتامناقنيإلاينكر1اوأنفلاأبإاءاينريفاُكّلاماابايثطاعثهما
ماناأجالاينثانرةاوجهازتاُكّلاقنيلالايفاُكّلامديريالاوعزنلامنا
مخثلافامإاطالاينايَاَإاناقاإلالاأواأكثراععإاًانلثانرةاينداعنلا
ومطاننهاااييثقلاوقدمتاينقنيللاينغاايلاوينإفيسامنامقدريتهاا

ينشخصيلاعوناأناتإثظراعائداماع اأوامصلثلاضيقل.
وكإاااشااركاأبإااءاينقنائالايفاعرشيتاييسارييتاينسالإيلا
يفاينداصإالاصإدااءاومخثلافاييثاإظااتايألخارىاوكانانهما
حضنُرلاماييإيازايفاُكّلاإدانيااتاوأنشاطلاينثانرةامانابدييلا
ينطالقثهااحثىاينثصارلاابشكلايلإياوريقيامثإدناحثىاباعرا
ينإظا1ُاباالعثديءاعىلاينثنيراوقثلهمايفامظالريتهماويعثصاماتهما

ينسلإيلامااييثنجباينثنيراأنايديإدنياعناأنفسهم.
وكانتا2روةاينسالنكاييدنياويألخالقياألبإاءاينريفاقداتإّسدا
عإدمااياالإتاينقنيللابشاكلاكنارياوإّدالايفاإإشاالامخططا
ينصالحاوعندربهابساثباينقنيتايألمإيلاماناييقريتاينثكنميلا
نعخالاينداصإلايفاأتنناينفنىضابدداااايانثإل،اونكناينقنيللا
تنناتامها1اتأملامريإالاينداصإلاومإشاآتهااينثينيلاوتأملا
حيااةاينإاساونماتشاهداينداصإالاطنيلاتلكاينفارتةاونناحاعثلا
ويحادةاالقثثا1اأوانهباأوايخثطاافامنيطناكإاانماتثمامالحقلا
ْدانيلا أعديءاينثنرةاوييثهديإهماأواتصفيثهم،اإكانتاينلإاناينشَّ
تثرساحثىامإازلاقياعيتاينإيشاويندونلاينذينايالإنيايفاقإعا

وقثلاينثنيرايفاصنرةامدنيلاوأخالقيلاأ2للتايندانم.

مد يد السالم إلى للخصوم والعالم  

ناماتإثِهامفاجاآُتاينثانرةاينايَاَإاإيلاييناركلاعإادالذياينثد،ا
ونكإهااتإاوزتاُكّلاينثدوعاعإدمااععتاقياعةاينثنرةاويفامإايناتا
مثدادعةاأنايداينثنرةامإدوعةاإىلاينإإيعانلساال1اوينرشيكلاوبإاءا
يإناجديد،اوقداععااقائداينثنرةاينسايداعندييلكابدرينديناينثنثيا
يفاأكثارامنامإايانلاحزباينصاالحاإىلاينرشيكالاوينثكاتفاننإاءا
ينايَاَإااناوننذاينخالإاتاوتقدياماييصانحايننطإيلاعىلا
ييصاناحاينثزبيالاولنانماتساثإبانهاقيااعةاينصالحا
مطلقاً،اويدثلاحزباينصالحاأشاداخصن1اينثنرةاإالاأنا
ينثانرةانماتفكرايفاحالاينثزباأواإقصائاهامنايندإليلا
ينسيايايلايفايننلداونكإهااحرصاتاأنايكننارشيكاًايفا
ُكّلاييريحالاينقاعملاننإاءاينايَاَإاان،اكإااعإلتاقياعةا
ينثانرةاعىلاتطإلاجإياعاعولاينداناماوينقليماوتنديدا
أيالامخاوفانديهمارغماأنابدضاتلكايندولاكانايثاربا
ثانرةاينايَاَإاإيالاباكلاماايساثطيع.اويناذ ايدكسا
ينثفانقايألخالقايانلثانرةاوينثايارعتاُكّلاإيااءةانهاا
بإحساناوقابللاُكّلاخصمابيدامإدوعةانلنإاءاوينثداون.
إنامثاوناًلاتغطيلاكاإلايألبدااعايألخالقيلاوييدنيلا
نثنرةاااايانثإلايثثاجاإىلاعرييااتاوأبثاثامطننلا
وينشانيلداتطانلاوينثانيعثاأكثاراماناماااتساإحا
ينصثاإلايننرقيلاالياثيدابه،اونكناينشانيلدايثنقىا
حيلايئاتاينساإلايفا2يكرةايننسااناعناثانرةاينريفا
وينددينلاينثياقاعلاايننسطاءاوينفالحلاوييسثضدفلا
يفاينايَاَإاانانثكانًنابددا2ناكانإن2جااًاخالقاًايطإسا
وريَءهاأعظاماينثنريتاينثايايثغإىابهااينثأريخايننرش ا
ونثفثاحابنيبالاعهداجديداتكنناإيهاينشادنبايايدها
نفساها،اوننانماتكاناينثنرةاينايَاَإاإيالاييإيدةايفااا 
يانثإلالالااحدثاًايياثثإائياًاغارّياوجاهاينايَاَإانا
وييإطقالاوينداناماياااحشادتاعارَشاعولاغإيلاومنا
خلفهماأمريكااوجينشاهااوياالحهااومانهااوإعالمهاا
نلُداْدَويناعىلاينايَاَإاإيلاويالبامكثساناتاثنرتهما
وينذ ايثطلبامإااينين1ايندإاعابكلامااأوتيإااعىلاثنرتإاا

ييإيدةاوحرييلامناكيداينطغاة.

الثورة التي أدهشت العالم
قراءة في األبعاد المدنية واألخالقية لثورة 21 سبتمبر المجيدة

 كيف هزمت ثورة اليمنيين التجارب الفرنسية والرومانية واإليرانية؟
 تمويل الثورة لنفسها أحرج العالم وأفشل مخططات اختراقها 

 القبيلة اليمنية كانت الحارس األمين لمكتسبات ومقدرات البلد
 في ذروة انتصار الثوار مدوا يد السالم لخصومهم بغية الشراكة وبناء اليمن

 ثورة المستضعفين خرجت بمطالب العدالة والمساواة والشراكة ال اإلقصاء 
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  - خاص 
ثنرُةايناااامنايانثإلاأنإزتاإدالًاثنرياًالاماًابإياقاطهاا
يندديادامناييشااريعاينثياكانتاقانًىاعيخلياٌلاوخارجيلاتدثز1ا
تإفيذلااعىلاأرضايننيقع،اومنا2نكامرشوعاأخننلايندونلاينيإإيلا
ومرشوعايننصايلاويالنثديباينخارجياَعىلاينايَاَإان،اومشااريعا
يالياثغاللانلثاروةاوينسالطلانثساابامصاناحاقانىاناإذةايفا

ينسلطلاوينإيش.
لاذهاينثانرةاينثياأعاعتاينثنيُزَنانلإشاهداينسايايساينايإإيا
ووضداتاينإقاَطاعىلاينثاروفاإيإاايثدللابإعيرةاشاؤونايننالعا
تنيجاُهاينيان1امؤيماريٍتاومخططااتارشيارةامساإنعةابانقنىا
ينخارجيالامناقنلاتلكاينقنىاينثايارأتاإيهاارضبلامنجدلانها،ا
اال،احيثاتسدىا ونهايلايشااريدهااوألديإهااوأجإدتهااينَخااصَّ
لذهاينقنىانلإيلامناينثانرةامناخاللاإطانلاأمداينفنىضايألمإيلا
ويندإاعاباألوضااعايالقثصاعيلانثانايالنهياراويياثإريرايالعثديءا
عىلاأباريجاوخطنطانقلاينكهرباءاوأنابياباينإفطاوينغازاوينلدبا
بنرقالاينقاعادةاويندإاارصاينجريميال،امثإلالاينثانرةاوينثنيرا
أيناَباينثدلنرايالقثصاع اوييدييشاويالنفالتايألمإي،ايفامغانطلا
مفضنحل،اخصنصاًاأناينإإيعايدركنناجيديًاكيفاكانتايألوضاُعا
قنَلاااايانثإلالالا1،اوكيفاأضثتابددا2نكاوالايثثاجايألمرا
إىلابريلال،اإاننيقعاخريابرلاناوياثننءامخططاتاوألديفاتلكا
ينقنىاييرتبصلابانثنرةاومكثساناتهاابانفشلاوييإثراينشدبا

ويننطن.

قوة صاعدة ثارت في وجه الظلم والفساد
بدداأيا1امناينثصاراثنرةااااينثإلاقالاينرئيسايألينلاعيلا
ناارصامثإد:ا»ينثصااراحركلاأنصاراينلهايفاينااااامنايانثإلا
لاناينثصااٌراعىلاينفسااعاوينفنىضايألمإيالاوينظلماويالياثنديعا
وقادارإدنياثالثلامطانباولياإياقاطاينثكنملاورإضاينإرعلا
وتإفيذامخرجاتامؤتإراينثنير،اوقداينثازاينشادبانهذهاييطانبا
ينسيايايلاويالقثصاعيالاينثاياتخلاتاعإهااابدضايألحازيبايفا

ينثكنملايالنثقانيل،الذيالناينبايالنثصار«.
وأكاداينرئيُسانارصانا«صدىاييسارية«اأنا»الاغناراعىلاعدينلا
ييطاناباينثالثلاينثايارإدهااييثثإاننابقياعةااأنصااراينله(ايفا
ثنرةااااينثإلالالا،اوقال:ا»أنصاراينله،اقنةاصاعدةاصقلثهاا
ينثاروباينظايل،اونمايغاعرلااينساال1امإذاكاناتابذوريًايفاصددةا
ينساال1اإىلاأناينضإتايفاصفنفاينثنرةاينسلإيلااالاايفامخثلفا
يااحاتاينثغيارياوينثريلاماروريًابانخريطهاابفدانيالايفامؤتإرا
ينثانيرايننطإايابصإدااءاويياثإريرلاابانثنيراعاىلاينرغمامنا
ييثشهاعاكلٍّامناينسايداعندينكريماجدباناويندكثنراأحإدارشفا
ينديناينلذيناكانانهإاارشفاييشااركلايفامؤتإراينثنيرايننطإي،ا
وصنالًاإىلاقياعتهاانالحثإاجاتاينشدنيلالالا1اينثصاريًايطانبا
شادنيلابرفاينإظراعاناينإنييااينثيايثلانانلندضامثاكإثهاا

وإناكانتاقداييثفاعتامناأخطاءاخصنمهااولذياطنيدي«.
وأشااراينرئيسايأليانلاعيلانارصامثإداإىلاأناتداطياأنصارا
ينلاهامعاينقضيالاينإإنبيالاكانامإصفااًاومسثشادريًانددينثهاا

وكانتارؤيثهمامثقدملاربإاابسنباييداناةايننيحدة.

ويارىاينقيااع ايفاينثريكاينإإنبياحسانازيدابانايثيى،اأنا
»ثانرةاااايانثإل،امدخلاحقيقياعااعلانلإإنبيالاوتثقيلا

ينرشيكلايننطإيل«.
أمااينخنرياوييسثشاارايالقثصاع اينيإإايايندكثنراعنديندزيزا
ينارتب،اإاريىاأنا»ينفسااعاتريجاعاكثارييًابدداثنرةاااايانثإلا
لالا1«،اويارىاينارتباأناها»عاىلاأنصاراينلاهاوينقانىاينيإإيلا
ييخثلفالاوينشادباينيإإاياينريإاضانلدادوين،ايندإالارسيدااًا
عاىلاإرشيكاييكنناتاينسيايايلاوييرأةاوينشانابايفاياداينفريغا
ينديثنر ابإاءاعىلاتنجيهاتاقائداييسريةاينقرآنيل،اوقائداينثنرةا
ييؤكداعىلارضورةامشاركلاينإإيعايفاعونلاينإظا1اوينقاننن«.

ثورة في مواجهة دبابة الوهابي
ايفاينثزبايالشارتيكياينيإإيانايفاحيدين،ا ينإاشُطاينسايايسُّ
قال:ا»ألإائاأحريَراورشإااءاينإإهنريلاينيإإيالابانذكرىايألوىلا
نثانرةا٢١ايانثإلاوينثاياجااءتابددامدانااةالذياينشادبامنا
ينإنراوينظلماورسقلامساثقنلاأجيالاَويياثثني2اينسالطلاعىلا
كلامقادريتاينناالعاوتنظيفهاانصانحاعصابلامارياتاينقصاَءا
وينسايطرةاولاذهايندصابلاكاناتامثكنملاومسارّيةامناجارةا
ينسانءامإلكلاآلايادنع،اإندداأناينثفتالاذهايندصابلاومكرتا
عىلاحلماشاناباخرجابثنرةاناصدالانظيفلاووظفثهاايرشوعهاا
ينخااص،امثدإادةاإبقااءاينيإناتثاتايننصايالاباياماييناعرةا
ينخليإيالاكانتاينريعةاوحابايننطناأقنىامانامؤيمريتالؤالءا

يندإالء«.
ويضيافا»لاذهاينثانرةاناناأنهااانماتكانامدلةاعاناحاجلا

ومطاناباشادباأريعاينثثررامناقنىاتثكإتابانقريراييساثنرعا
وتدإادتاأنايظلالذياينشادبامقيديًابإااتريدهامإلكلاآلايادنعا
يااشاالدناالاذهاييإلكلاينيان1اومدهاايألياع ايندإيللاتساثدعيا
اعونالاكانتامساثفيدةاماناوضعاينيإناييإنطحانثشاناعليها كلَّ
لذهاينثارباينظايلانقلاحلماينيإإيلايألحريراباالندثاقامنالذها

ينثنديلاوين2الل«.
وتاباعاحيدين:ا»مااحققثهاثنرةا٢١ايانثإلانامايكنايخطرا
عىلاباالاأحداحثىامإناشااركنياوعارصوياثنرةا٢٦ايانثإلانما
يكننانيامصّدقالاأنامااحدثايايثدث؛اكنناطارعاوعحراثالثا
قانىاااعيإيال،اقنليال،اعساكريل(اكاناتاقاداغرياتاجذورلاا
ندرشيتاينسإلامنايابعاييسثثيالتاأناتقلعاوتطرعاوتسثأصلا
جذورلا،اوينيان1اوبدداأناتكاننتالذهاينقنىاالياثداعةانفن2لاا
وينسايطرةامناجديداباالياثقنيءاويالياثدانلابإاناكانتاتقن1ا
بخدمثهمايثنجباعىلاينشادباينيإإيامنيصلالاينصإنعاوينصلا
وباذلاكلاماايفاويادهاندحراولزيإلالذهايندصابالاينثياتآمرتا
عاىلاينشادباويننطناوترياداأناتدنعاعاىلاظهراعبابالايننلابيا
صاحبايندقالاوعىلاحساباأرويحاأبرياءامناأطفالاونساءاوينثيا
قدايافكتاعماؤلماولماآمإننانائإننايفامإازنهم،اإهذهايندماءا
الاباداأناتإنتاحريلاوتساثديداكريملاينيإإي،اولاذهاينثضثياتا
ينثيايقن1ابهااجيشاإااونإانإااينشادنيلاالابدانهااأناتقطعاكلايدا
أريعتاأناتلثلاينرضرابهذيايننطناوالابدانهااأيضاًاأناتصإعاوطإاًا

مسثقالًاشامخاًايفاخرابهاكلامنايإثإياإنيه«.

والدة يمن جديد من رحم االرتهان والتبعية 
يألمُلايندا1انثزبايالتثاعاينديإقريطي،اينشايخامثإدامثإدا
ينقازاقالانا«صدىاييسارية«:ا»يدثلاين1ااااينثإل،الناتأريخا
والعةاينيإاناينإديادامنارحامايالرتهاناوينثنديالاوينفنىضاينثيا
عاشاهاالذيايننلاُداتثتايننصايلاينسادنعيلايألمريكيال،اويفالذيا
ينين1ايعثقتاينقنىاينثنريلايفاينيإن،اوعىلارأياهااحركلا»أنصارا
ينلاه«اوينقنىايألخرىاييثثانفلامدها،اينشادباينيإإيامناقنضلا
»رعااةاييناعرةاينخليإيل«،اينذيناكانانياينثكا1اينثقيقيلانليإنا
مإاذاعاا1ااالا،اوكذنكاحرَّرتاينشادَباينيإإياماناتنداتالذها
ييناعرةاينثياتثننتاإىلا»عيثنر«اُإرضاعىلاينيإإيلامناينخارج،ا
ويالإتايفازياعةاينرشخابيإهم،اَوحننتايننالعايىلارليإلاألجإديتا
ومصاناحاينادولاينريعيالانلإناعرة،اولايامصاناحاتثإاَقُضامعا

مصانحاينيإنابشكلاكامل«.
وأضافاينقاز:ا»إناينقنىاينثنريَلاويفامقدمثهااحركلا»أنصارا
ينلهامااكانتانثثثإلالذهاييساؤونيلاينإسايإلايفاإعيرةاشاؤونا
ينيإانايفالذهاينظاروفاينصدنلاويالياثثإائيل،اناناكانتاينقنىا
ويألحازيباينسيايايلاينثاياقااعتاينيإَناخااللاينفارتةايياضيلا
لتامسؤونيثهااكإاايإب،اونماترلنايننالعانريعةاينخارجامنا تثإَّ
أجالامصانَحاقنَليالاوإئنيلاوحزبيلاضيَّقل،اإخارجاقطاُراينيإنا
مناياكثه،اإكاناالابدامناإريعٍةاوطإيالاتدثإداعىلاينديخلاوعىلا
ينشدباإقط،اتديداقطاراينيإناإىلايكثه،اولنامااإدلثهابانضنطا

ثنرُةاينااااينثإل«.
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  - خاص 
نربإاااجإداتاثانرُةاااايانثإلاُكلِّاعنيمالا
ومقنمااتاينثانرة،اوحققاتاأكلاييكايابابأقلا
ينخساائرامقارنلابثنرةااااماناإليير،احثىاإيإاا
يثدلالابثإنيلاييسارييتاويالعثصامااتاإقداكانا
تإنيالًا2يتياًايعثإداعىلاييإهنعاينشادنياوعليإااأنا
نثذكراتلكاينقنيإلاينثاياكانتاتثقاطرامنامخثلفا
ييثاإظااتاندعاماينثانيرايفايااحاتايالعثصا1ايفا

ينداصإلاومثيطها.
ينثفاعُلاينشدنياوينثإنيلايصاحنهاأيضاًاوجنعا
قيااعةاحكيإلاوشاإاعلاقاعةاينثانرةابكلاجديرة،ا
ونماتقنلاأيلامسااوماتابدماءاوتضثياتاينشدب؛ا
ألنهااقياعةانذرتانفساهاايفاخدملاينشدباونثثنتا
نليإإيلايفاُكّلاييثطاتاينثنريلاأنهمابإساثنىاُكّلا

ينثثديات.
نقدامثلتامسارييتاينشادبايفامياعياناينثنرةا
يفاينداصإلاوييثاإظاتاينيإإيلايياثفثاًءاشادنياًا
أعلإانياإياهاتأييدلماينكامالانإلعالنايندياثنر ،ا
وجادعوياإياهاتفنيضهاماييطلالانقيااعةاينثانرةا
وينلإااناينثنريالاباتخاا2اُكّلاينجاريءيتاينالزمالا
نثإايلامكثساناتاثنرةاااايانثإلاينثياعصفتا
بانفايديناوييثداعةامنيرعايننالعامناييد ايندابثلا
وينإالنل،اوحدتامناينثدخاالتاينخارجيلاوإنانما
يكنابشاكلاكاملايفالذهاييرحللاونكنابشكلاكنريا
وعإلياُايدإزاينخاارجاعناتإفيذايجإديتهاوتدخالتها

كإااكاناعليهامناقنلالذهاينثنرة.
لاذهايالنإاازيتامااكاناتانثثصلانانالايننعيا
ينشادنياييثإاماياوينرصيراعاىلايالياثإريريلايفا
ييساراينثنر اتثَتاننيءاقياعةاحكيإلانذرتانفسهاا

نلهايفاخدملاينشادب،انثكنَناثنرةااااينثإلاليا
أولاثنرةاعربيلاحقيقيلاتصثحامسااراماايسإىا
ينربياعايندربياوينثزعتازما1ايينااعرةامناينخارجا
يناذ ايخثطافاثانرةاينشانابااالااوحننهاااإىلا
ورقلابيدهامناأجلاإعاعةاتشاكيلايننلدابذيتاينقنىا
ينفايدةاينثياخرجاينشدباأصالاوبدييلاثائريًاعليهاا
وعىلايياياتهااومإارياتهااييسثندةاوينفايدة.

يفاينيإناثنرةاااايانثإلالاياينثنرةايننحيدةا
ينثاياتإكإتامناينقضاءابشاكلاكنرياعىلامرشوعا
ينفنىضاوينذبحاوينثدمريايناذ اترعاهاأمريكااتثتا

مسإىاعيعشاوينإرةاوغريلإا.

ينكار1ا ينيإإياننامالحاَما وكداعتهامايساطرا
ينشادنيايالياثثإائي..اإثنيصلاتاقنيإالاينكار1ا
وينإانعاويندطااءاوينثياعنلتاعىلايننعياينشادنيا
ييساارا يفا يالياثإريريلا عاىلا ويالرصيرا ييثإامايا
ينثنر ،احياثابرزايفالذهاينثنرةاينشادنيل..ايندورا
ييثإيزاوينإهنعاييثظاإرةانكلاأبإاءاشادنإااينيإإيا
يندظيمابدءيًامناياكاناصإداءاومثيطهااينرشإاءا
ينذياناكانانيايفاطليدالاييظالاريتاويالعثصاماتا
وينذيانايياثضاإنياباكلاكار1اوياخاءامخيإاتا
يالعثصاا1اويننإانعاييثدإقالاينقاعمالامناياائرا
ييثاإظاتاوينذيانابذننياييالاوتقدمانيايفايينقف,ا
ورإضانياينضغنطاونامايثأثرويابانغاريءيت،اأيضاًا
مخيإااتا إىلا يننإانعا يفا ييثاإظااتا عورا تإيازا
يالعثصاا1ايفاصإدااءاومثيطهاااجإناااإىلاجإابا
معاينساكانالإاكاويفاييسارييتاوييظالريتاينثيا
شاهدتهااييثاإظاتابشكلامساثإراحثىاينثصارا

لذهاينثنرةاييناركل.
وأيضااًايفاقنيإالايندعاماينشادنياينثاياتدالا

عناكاَر1اينيإإيلاوعاناعطائهماوتقاد1اينصنرةا
ينثقيقيالاعنالاذهاينثنرةاينثيالياثنرةاشادنيلا
بامثيااز،اتثاركاإيهاااينشادبابنعاياوبقإاعالا
وبإريعةاوبدطاءاوبصلاوبثضثيلاونماتأِتايألمنيلا
إىلاينثائرينامناعونلالإااأوامناعونلالإاك،ابلاكانا
ييإهنعاينشادنيايفاماايقد1اويفاماايدإلالناينذ ا
قاماتاعليهالذهاينثانرةاييناركل،اتإيازاأيضاًاعورا
ينإياشاويألمناأوالًايفاييشااركلاينفدليالاينفاعللا
يفايالعثصاماتاحيثاتنيجاداينرشإاءاويألحريرامنا

أبإاءاجيشاإااينيإإايايننطلاوينثر،اتنيإادوياأيضاًا
كساائراأبإااءاينشادباإىلامخيإااتايالعثصاماتا
وكانانهاماحضنرلامايننيضاحاوينناارزاوييثإيزا
وأيضااًاكانانيايفامقدمالاينصفانفايفاييسارييتا
بكلهااايفاينداصإلاصإداءاويفاياائراييثاإظاتااا
وبارزاأيضااًاعوراينإيشاويألماناياليإابياوييثإيزا
جاديًاويننطإاياحيإإااارإاضاينإياشاأنايثانىلا
تإفياذاينإريئامايننشادلابثالاينثائرينايانيءايفا
ييظالاريتاوييسارييتاأوايفامخيإااتايالعثصا1،ا

نقاداأثنتاينإيشاوطإيثهاوينثثامهابانشادباوأنها
ويٍعانطنيدالامهإثاهاوعورهاينثقيقياومسائننيثها
ييقديال،احيإإاارإضاأنايكنناأعيةاقذرةابيداقنىا
ينجاري1اينثاياأريعتانهاأنايثنرطايفاقإعاينشادب،ا
إلمايذِعنانهااونمايخضعانهااونمايثنرطاكإااأريعتا
ناهاأنايثانرطابلايتخاذايينقفاينساليماوينطنيديا
وييسائنلاوييرشف،اإكاناإىلاجانباينشادباومنا
ينشادباوإىلاينشادباووقفايفالاذهاييظالريتايفا
مقدملاينصفنفاوأيضااعيخلاييدساكريتانمايقنلا
أباديًاباأنايذعنانلقاريريتاينخاطئلاينثاياأريعتانها
أنايإاارساينظلمابثلانفساهاوبثلاشادنه،انقدا
أعركاجيشاإااينيإإيايندظيمامسائننيثهاينثقيقيلا
أنايساالماإيإابياًاوبشاكلاإداالاومؤثراحقيقل؛ا
ألناتإثارالاذهاينثانرةاوإداالًاينثارتارإاضا
جيشاإاايندظيماأنايكنناعرعاًانلفاياديناوحامياًا
نلظايلاوأعيةابيداييثإلين،اوأعلنامنقفهاينصائبا
وأوضاحامنقفهاييسائنل،االايإكناأيضااًاأنانإىسا
عوراينقنائالاويننجالااتايالجثإاعيلامناكثريامنا
ييشايخاوغريلم،اينقنائلاكانانهااأيضاًاعورامثإيزا
جإنااًاإىلاجإباماعاُكّلاإئاتاينشادبامعاييكنناتا
مانامخثلافاييؤيسااتاينثكنميالاوكلاينفئاتا
ينشادنيلابإخثلفاإئاتهماورشيئثهماينذيناصإدنيا
لذيايالنإاازايندظيام،اينإازايالنثصاار،اويالنثصارا
نكلاينشادباوناكلامكنناته،اولكذيالاياينثنريتا
ينإاجثال،الياثانريتاتصإاعاإنإازيًانكلاشادنهاا
ونيسانندضاشدنإا،اوتإثلايفامااتثققهاخرييًانكلا
شادنها..اوالاتإثلايقصاًءاوالاييثئثاريًاوالاييثنديعيًا
نندضاشدنهااعىلاينندضايآلخر..الذيايالنإاز..النا
ينإااٌزانكلايإإياونكلايإإيلاأيضاً،انثنقىاثنرةااا 

ينثإلامكسناًانلشدباينيإإيابأجإده.
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صالح الدكاك
منامالمثاهايثإىلاينما1اينثسالاوينما1ا
زياداوعإراييخثاراوجيفاارياولنايشامإهاوعيلا
بناينفضال..اأطلايايداينثنرةاعشايلاينذكرىا

يألوىلانلثنرة
ويثقاًاقالانشدنإااينصابرااالاقلل(..

َونقريصإلاينداناماَويفامقّدمهااثاننُثاينرش،ا
بثساباوصفاينسيدامثقاًانهااأمريكا،اينكيانا
ينصهينناياَومإلكلايننلابيلاينسادنعيل(اقالا

ييُداينثنرةااينخز اَوينخرسينامآنُكم(.
ينخياريُتاياليارتيتيإيلابادأتاإ2يً،اَوينثرُبا
َوإنايياثإرتانسإنيتاإإنامخزونَإاامناينريعةا
َويالياثدديعانلثضثيالايفاغإااِراعإاعإاااعانا
وجنعناااوإريٌاَويفنُقامخزوَناقنىاينددوينامنا

يندثاعاينثربي..اكإااأّكداييداينثنرة.
إنهاااحارُباوجانعاالامإااَصاماناخنضهاا
مهإااكاناتاينكلفلايياعيالاَويننرشيلاينثياليا
ابكثريامإااكإاايإخرسهاننارضخإاانلُددوينا أقلُّ
َوياّلإإاابلدناااَوشادنإاانلغازيةاعاىلاطنٍَلامنا

2لب.
ثائريًابأنماَومثأيااًابثنريلاَوصاعقاًابالاحدوعا

تكّلماييُداينثنرة.
وصافاينساياَقايينضنعاياَوينذيتايايناذ ا
يندنداتامناأتننهاثانرُةاااامناأيلانلاييإيدةا
ُوصنالًاإىلايتخا2اقنىاينهيَإإلاَويالياثكناراقريَرا
ينددوينايينارشاعىلاينيإناَوشدنها.اولناعدويٌنا
كانامنيّثااًاَويااعدتاعاىلانشانبهامإظنماُلا
وكالءامرَكزاينهيإإلاينثاياأطاحتاينثنرةابَهَر1ِا
مصانثهاايالياثدإاريلاغرياييرشوعال،اتإاماًا
كإااتساعدايلطُلابإيايدنعاينددواينصهيننيا

يفاعدوينهاعىلايألقىص.
يفا َوينخارجايا ينديخايلا ييشاهدينا تَظاَإاَرا
خطاِباينسايدانيإإيلَاإصاا1ُاينثنايناينظالر ا
بيإهإااانصاناحاُوضانِحاجنلارايناريعابلا
طرإال:اشادنبامساثضدفلاَومقهانرةامانا
جهال،اَوقانىامساثغللامساثكلةاماناجهلا

مقابلل.
يالياثقريءايندلإايانطنيدلايناريعاتآخىا
بدفنيلاماعاخطاباينيإاناإانثفاىاينثضاُرُبا

بلاينيقلاينيإانياَوينثثإيلاينإدنيل.
َوتثنيثااًانصإنعاينقنائالاينيإإيلايفامإابَهلا
ينقانىاينغازيلارياماينسايُداصانرَةاينرشيكلا
ييساثقنليلانلقنيلالامإرعًةامنامريكازاينإفن2ا
َوحارضًةاكنُإيلاحضاريلايإإيلاَومكّنناحين ،ا

يفاصنرةامإلساأعيان.
ينثاري1ا يننياتا قريصإالا ينسايدا ادا َوتنعَّ
بانُخرسيناتنداًانُسإَِناينلهاَوجيلاينإصاينقرآني.
الاقلالامإادعيً..الكاذياتكلمايايداينثنرة..ا
يايداينلثظالايننطإيالاَويننساانيلاينرإالا
ينسايُداعندييلاكابدرايندياناينثنثياقائاُداثنرةا
ينساإنيلا يألوىلا ينذكارىا ييساثنقل،اعشايلا
ينإسااِءا َقثََلاِلا وجاها يفا ييساثإرةا نثنرتهاما

َويألطفال.



ينثإلااااينثإلاثالا1اايينيإلااا2 اينثإلاثإلالا     ينددعاااثا12 الذكرى األولى

المؤامرة على ثورة 21 سبتمبر !
  - إبراهيم السراجي 

اينيان1َاينذكرىايألوىلانثنرةاااايانثإلا تثلُّ
ينثياينثرتانإلريعِةاينشادنيلاوينثرتانثنرةا
اااإلييراينشنابيل،اإأيقطتاقنىاينإفن2اينثيا
كاناتاعىلامدىاعقانعاتإثُلاينهيإإالاينقليإيلا
ويندونيالاعاىلاينقاريراينسايايسايفاينايَاَإاانا

وترشعاينثهاكاينسياعةايننطإيل.
نادولا صدماًلا مثَّاَلا ينثانرُةا حّققثاها مااا
يالياثكنار،اونذنكاننايكننامنايينانغلاإ2ياقلإا:ا
إناييؤيمرةاينثيايياثهدإتاينثانرةامإذايندالعهاا
إىلانإاحهااوإىلاينين1اتدداأكلامؤيمرةاتسثهدفا

ثنرةايفايندانماكله.
أما1اينريعُةاينشادنيلاويأللاديفاينثياحدعتا
نلثانرةاوجذباتاينإإالارياإنيهااانامايكناندىا
قنىاينإفن2امااتديإعاعإه،اونذنكايفاياابقلاليا
يألوىلامناننعهااينثيايإر اإيهاايندإاعاعنارإعا
أياداراييشاثقاتاينإفطيلاباعثنااراأنايألإضَلا
نلإنيطناأنايدإعاأكثرامقابلاينثصنلاعليها،ايفا
مثاونلابائسلاينيجهلاأحداألديفاينثنرةايفا2نكا
يننقتاولنا»إياقاطاينإرعل«اوكانتاياابقلا
أخرىاويألوىلامناننعهااينثيايإر اإيهااحشادا
ينإااسايفامساريةانلدإاعاعناقاريراينإرعلاكإاا
إدلتاقنىاينإفن2ايفامنيجهلاينثنرةاوألديإها.
ويخلاصاينقنل:اإناثنرةاااايانثإلاكانتا
إريعةاتنإالااينشادبايفاوجهاقنًىاتفثقراألعويتا
يينيجهالايانيءاعاىلاينصديداينسايايساأواعىلا
مسثنىاينشارع،اإ2انمايكنابيداتلكاينقنىاينىا
أنهااحاملالاوويجهلانلهيإإلاينقليإيلاويندونيلا
ونذناكانمايكناغريناًاأناكانتاينثنرةامصدراقللا

مدلنانثلكايندول.

الثورة.. والقلق المشترك بين إسرائيل 
والسعودية

يفاينداا1ااالااوعإدمااارشعاتاينإامداُلا
يندربيالابدعامايادنع اقطار اتدخالاينإاتنا
يفانينياااكاناينعاال1ُايثاولاأنايديإاعاعنا2نكا
ينثدخالاباياثخدي1اورقلاإرسيئيال،اونذنكابثتا
قإااةاينإزيارةايفاأحاداتقاريرلااتزعاماإيهااأنا
ينخطااباينعاال1اينرسيئييلايثإاغامامعامنقفا
ينقاذييف.اولإاايالزاياؤيل:اأنمايثإاغاماينعال1ا
ينرسيئيايلاماعانظريياهاينقطار اوينسادنع ا
يفامنيقفهاماضداااايانثإل؟،اأناماتدلاقإاتاا
ينإزيرةاويندربيلاعناينقللاينسدنع اوينقطر ا
ماناتثركاتاينشادباينايَاَإاإايايفا2نكاينثلا
وتإاغإاتاماعاينعاال1اينرسيئيايلايناذ ايلثما
بشاكلاغريامساننقابانايَاَإااناوكانتاقإنيتها
تسثضيفايندسكريلاوييثلللاينذينايعثلوياأنا
ينثنرةاينثيارإدتاشداَرايندديءانلصهيننيلاتإثلا

خطريًاكنرييًاعىلاإرسيئيل؟.
أكثارامانا2نكاوعاىلاأعىلاييساثنياتاتثركا
ينقللاينرسيئييلاوينسادنع ايفا2يتايالتإاهامنا
ثانرةاااايانثإلاينثياكانتاتساريُايفاطريقهاا
بثنات،احيثاخرجاوزيراعإاعاينكياناينصهيننيا
يفاتريثااتاإعالميالاقاالاإيهاا:اإناإرسيئيلا
تشادرابانقللامإاايثادثابانايَاَإااناوتدثلها

خطريًاعليها.ا
ينعاال1اينرسيئيايلايلثمابثريثااتاوزيرا
عإاعاينكياناويياثضافاييثلللاينذيناقاننياإنا
رإاعاينشاداريتاييداعيلانرسيئيلايفاييسارييتا
ينكنريةاتإدالامناييإطقلاأناتشادراينثكنملا
ينصهيننيالابانقلالاوأناعليهاااأناتدإالاماعا
ييإلكلاينسادنعيلانكنحاجإاحاينثانرةاباعثنارا

2نكامصلثلامشرتكل.

الثورة بين االنتصار والمؤامرة 
يفاااايانثإلاينثرتاينثانرةاينثياينفرعتا
بكننهاااينثنرةايننحيادةاينثيانمايساقطاخاللا
ييدااركاإيهاااأ امدناي،اإفيا2ناكاينثلاحلا
خاضتاينلإاناينشادنيلامدركثهااايألخريةامعا
عإارصاينقاعادةاوينفرقلاينثابدلانديلامثسانا
وينصاالحاوينثهاتابهروبهاوعاد1اينثدرضاأل ا
مسالحامإهماحالالروبهمابلاتماتأملاينطريلا
نهاماووقثهاانمايظهراأناصإداءاتثثضناميديَنا

مدركلاإكانتاينثياةاطنيديل.ا
كشفالروباينلنيءاعيلامثسنايألحإراحإما
نفان2ه،احيثامثالاإريرهاياقنطاًامدوياًانقنىا
ينإفان2ايألخارىابإااإيهاااحزباينصاالحاينذ ا

يعثقداأنايألحإراكاناُكّلاينثزب.ا
يالنثصارايألخالقيايألبرزانلثنرةاكانابانذلابا
يفايان1ايالنثصاراإىلامإزلاينفاارالاع اوينثنقيعا
عىلايتفاقيلاينسالماوينرشيكالاوبإنجنهاأعلإتا
قنىاينثنرةاعد1انيثهاايالياثثني2اعىلاينسالطلا
دتاُكّلا وإيإانهاااييطللابانرشيكلاوبانفدالاوقَّ
يألطاريفابإااإيهاماينصالحاعىلايالتفااقاينذ ا
كانايُفرتضاتطنيقهاعىلايننيقعانضإاناينسال1ا

وينددينلاييثإثللابانرشيكل.ا
إنثصااراينثنرةايناذ اخانفاتنقدااتايندولا
ينقليإيالاوينغربيالاشاكلانهاااصدمالاكنريةا
وأربكهاااإلماتكناينسادنعيلاأواأمرياكااتثنقعا
يقنطايألحإرابهذهاينساهننل،اونذنكانمايإدويا
مااايدالويابهاعانا2نكاوإباديءارعاإدال،اونذنكا
يضطارتايندونالاينريعيالانلإنااعرةاينخليإيالا
يناركالاوتأييدايتفاقاينسالماوينرشيكل،اويتضحا
أنا2ناكانمايكناإالايخثياراينرضورةانثلاتكثإلا

ييؤيمرةاعىلالذهاينثنرة.ا
وتإثّلاتاينصدمالاينثاياأصابتاينسادنعيلا
إقادويا كننهإااا يفا خااصا بشاكلا وأمرياكاا
ينإفن2ايفاينايَاَإانابساقنطاينقانىاينثياكانتا
تإثلهام،اوعنا2نكاعلاينكاتابايندربياييدروفا
أنياساينإقاشامإسالاشانكلايألماانانألبثاثا
ياليارتيتيإيلابقنناهايفا2نكاينثال:اإناأحديثا
ينايَاَإاانايألخاريةاقضتاعىلايندوراينسادنع ا
يفاييإطقال،اونذناكاتدثالاينإثيإالاينثاصللايفا
ينايَاَإانابثساباينإقاشاألماوأكلامإاايإر ا
منامفاوضاتايفاجإيفاعىلاييلفاينقليإياحنلا

ينريا.
ونفاتاينإّقااشايفا2ناكاينثلاإىلامااأياإاها
ينثثانلاينقليإياينكنارياباياثديرةاتركياانثنا
إياريناتنيزيهاا“لزيإلاقنيالايفاينايَاَإاناتلقيا

بظالنهااعىلايندوراياليرتيتيإيانلسدنعيل.
اوأضاافاأنامااحادثايفاينايَاَإانالناتثنلا
ييارتيتيإيايفاييإطقال،اويندولاعليهاااأناتديدا
حسااباتها،اوندلاماايإر ايفاينايَاَإانالناألما

مإاايإر ايفاينريااويندريق.ا
يفاينيان1اينثاايلانلثانرةاأنقىاينسايداعندييلكا
خطابااًاتأريخيااًاأعلناماناخالنهاامادايألياع ا
نلإإياعاوعاد1انيالاينثانرةاإقصااءاأ اطرفا
يايايس،امدليًاعاناحلاينإإياعايفاإعيرةايننالعا

وييشاركلايفاينسلطل.
ناماتثللاينقنىاييرتنطلابانسادنعيلاخطابا
ينسيداعندييلكاينثنثيابُثسنانيل،اونذنكاعشإتا
مؤيمرتهااعاىلاينثنرةارغماتنقيدهاااعىلايتفاقا
ينسلماوينرشيكل،اوتإثلتاأوىلاينخطنيتابسثبا
ينثنيجدايألمإيامناينداصإلاوييؤيساتاينثابدلا
نلدونلابهدفاخللاينفاالتاأمإيارغماأناينلإانا
ينشدنيلانماتكناتدثز1ايقثثا1اييؤيساتاونكنا
يالنساثاباكانامخططاًامناقنلاوزيراينديخليلا

يفا2نكاينثلاينثابعانإلصالح.
كاناتاقياعةاينثانرةامإثنهلاننجانعامؤيمرةا
عىلاينثنرةاويظهرا2نكاماناخاللاأناُكّلاخطنةا
كانتاتقاد1اعليهااينقنىاييرتنطلابانسادنعيلا
نإشاالاينثنرةاكانتالإاكاخطنةاأخرىاتدانجا
وتفشالاييؤيمرة،اونذنكاحلاأماراينصالحاعلا
وزياراعيخليثاهايفا2ناكاينثالابساثباينقنيتا
يألمإيالامناينشانيرعاوييؤيسااتاقابلهاتثركا
نلإاناينشدنيلاينثيامألتا2نكاينفريغاييثدإد.

يآلنالاينعالميالاييضااعةانلثانرةايشاثغلتا
بشاكلاويياعاوحاونتاترويجايشااعاتانقالقا
ينإااساعالاينثديثاعناعإلياتانهابانلإإازلا
وينرشكاتانكناينثزي1اينلإاناينشادنيلابثإايلا
ييؤيسااتاوينرشكاتاوييإازلابإااإيهاامقريتا
ينصالحاكلهاااجدلتامناتلكاينشاائداتامإرعا

مثاوالتانماتصإداأما1اينثقيقل.

اتفاق السلم والشراكة.. يكشف 
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يفايندا1ااالاايفاثنرةاينشناباكانتاياحاتا
والا ينايَاَإاإيال،ا ييكننااتا ا ُكلَّ تإثّالا ينثانرةا
إضالانطرفاإيهاااعوناغريه،اوماعا2نكا2لبا
ينصالحاإىلاينرياضانينّقعاعىلاماايإياييناعرةا
ينخليإيلابإنجنهااييثثن2اعىلاينسلطلامثخلياًا
عانايلديفاينثانرةاوعناينرشيكلاماعاييكنناتا

يألخرى.
ينسالما يتفااقا مانا ينخطانةاجدلاتا تلاكا
وينرشيكلامفارقلاإرغماينثصاراينثنرةاويقنطا
قنىاينإفان2اووجانعاينفرصلانالياثثني2اعىلا
ينسلطلاغرياأناقياعةاينثنرةابانثنقيعاعىلايتفاقا
ينسالماوينرشيكالاجّسادتاعاىلايننيقاعاأخالقا
ينثانرةاوينرغنلابانرشيكلاحثاىامعاينقنىاينثيا
يعثلتانفَساهاامهزومًلابفدلاينثانرةاوأبرزلاا

حزباينصالح.ا
وإيإااكانايشارياييإطلاأناينقنىاييإثرةا
بانثنرةالياينثياقداتثلكأايفاتإفيذايالتفاقاونكنا
عىلايندكاساكانتاينقنىاينثيايعثلتانفَساهاا
مهزومالالاياينثياتإصلاتاوماطلاتايفاتإفيذا
يتفااقاينسالماوينرشيكلاوكاناتشاكيلاحكنملا

جديدة.ا
مثاونلايالنقالباعىلايتفاقاينسالماوينرشيكلا
ماناقنالايألطاريفايينينيالانلسادنعيلاكاناتا
ويضثلارغماأنايالتفاقاكاناتأريخياًاوييثثإائياًا

بانإسنلانلإإطقلايندربيل.

عنا2نكايقنلاينكاتباوينسايايساينايَاَإاإيا
مثإداييإصنرايفامقالانرشتهايألخناراينلنإانيل:ا
إناقانىاينثانرةابرغاماينثصارلااينثاياماعىلا
ويالنثقاالا ينسايايسا نلثانيرا ييديقالا ينقانىا
ينسالإيانلسالطل،اإإنهاااناماتفارضارشوطا
ييإثاراعاىلاينخصان1،ابالاياارعتانثنقيعا
يتفااقا»ينسالماوينرشيكال«،ابرعايالاييندانثا
ينادويلاإىلاينايَاَإان،اجإالاباناعإر،اينذ انصا
عىلاينرشيكالايننطإيل،اوتإفيذامخرجاتامؤتإرا
ينثنيرايننطإياوتصثيحايالخثالالتاينثياشابتا

يالجاريءيتاينثإفيذيال،اوالايايإاايفامنضانعا
ينديثنراويألقانيم.اونصا»ينسلماوينرشيكلاعىلا
عمجا»أنصاراينله«ايفاأجهزةايندونلاوقيا1ايندونلا
بانثصد انلثرباعىلانإإاعاتاينجري1.احيإها،ا
قنالالاع اوبدضاينقانىاييدرقللايالتفاقاعىلا
مضاض،اويعرتإتاباهايندولايندارشاينريعيلاياا

يإياييناعرةاينخليإيل.
وتكإناألإيالايتفاقا»ينسالماوينرشيكل«ايفا
أناهاعإلاعىلاتثنيالامرجديلاينثانيرايننطإيا
ويندإليلاينسيايايلامنايينااعرةاينخليإيلاوماا

ييثثندهاامناوصايلاإقليإيلايدنعيلابريطانيلا
أمريكيل،اإىلامرجديلايإإيالاوطإيلانلإرةايألوىلا

مإذاعقنعامناينزمن.ا
وباندنعةاينضانعاتشاكيلاينثكنملاكانتا
ينصيغالايألوىلانهااأناتشاّكلاماناجإيعاينقنىا
ينسيايايلاينايَاَإاإيلاوينمهااأعلناينسايداعندا
ييلكاينثنثياتإاُزَلامكنناأنصاراينلهاعناحصثها
يفاينثكنملانصانحاينثاريكاينإإنبي،ايفاخطنةا
تدلاعناحساناينإيالاوينرغنلايفاحالاينقضيلا

ينإإنبيل.
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نقلاتاصثيفُلاإنرينابننيايساعا1االا1ا
خاشاقإيا جإاالا ينسادنع ا ينكاتابا عانا
تساإيثَهاييهذبلاألعويتاينسادنعيلابااأصدقاءا
ينسادنعيلايفاينايَاَإان(،اويعثلاأناعإدهاانهما
يألمانيَلابإقابلا»مإاريالاينإفان2،اوينثإايل،ا
ويالياثقرير«،اولناكال1ٌاينضحايننيضحاأصالً،ا
ونكنانزياعةايالطإئإان،االاييإاابدداأناكشفتا
وثائالاويكليكساقنيئماطنيللاماناينإإريالتا
ويألعيااناوينزعامااتاويألحازيباوييؤيسااتا
وينهيئااتايفاينايَاَإااناولمايقفاننايفاطابنرا
ينلإإالاينسادنعيلاينخاصل،اينثاياضإإتانهما
يياثإريريلالاذهاييناناغاينضخإالامإاذاوقتا

منكر،ايفاتأريخاينإإهنريل.ا
يتضحاالحقااًاأناينثروباعاىلاصددةاكانتا
مإننالامناييإلكلاينسادنعيل،اوأنهاااليامنا
أثارتامرتزقالاكثرياتددعتاأياإاؤلم،اوييهإلا

ويحادة،امناعماج،اوكثاف،اإىلاحاشاداوحإنراوينإنفاوإب،اإىلا
ينفرقلايألوىلامدرع،اوينثهاءابدندربهامإصنر،اوبثاح،اوينرياني،ا
وجنار ،امإنايديومنناينين1اعىلاأكلاينكنسالايفاينرياض،اععكا
ماناحزباينصالحاوقياعيته،ابثيثانناأنكاقرأتاتريثاتاكثريا
مإهاماإباناثنرةايناااامنايانثإلاوقنلهاااوبددلاا-االقثإدتا
مسنقااأنهمايايكننننايفاصفاأ اعدوينايدنع اييكنناضدا

أبإاءاشدنهم.ا
يفالايانثإلاييايضانقلتاآرتيايننإليزيالاعنامثرراوكانلا
أنناءاعإن1اأإريقيااقننهابأناأجإدةاأمريكاايفاينايَاَإاناليامإعا
وصنلاأ انظا1امساثقلامنايننصنلاإىلاينسالطلايفاينايَاَإان؛ا
ولاناينهادفاينذ اتسادىاعيئإاامإلكالاآلايادنعانثثقيقهايفا
ينايَاَإان،اوأزعماأنهانناوصلتاأ اقنةاييايايلاإىلاينسالطلايفا
ينايَاَإاناولياتثإلابرنامإاامساثقالاعناينهيإإلاينسادنعيلا
وماناوريئهااايألمريكيلانثثّركالاذياينثثانفانرضِباهاوقصفه،ا
حثىاونناكانالؤالءالماحزباينصالحاأوايالشارتيكياأواأيلاقنةا

يإإيل.ا
نقاداكاناتاخطاباتاينسايداعندييلاكاينثنثياقنالاثنرةااا 
يانثإلاوأثإاءلاااوبددلااتإادعاوتثذرامناخطانرةاينثدخالتا
يألجإنيالايفاينقريراينايَاَإاإي،اوأنهااالاتريادانلايَاَإاناحريلاوالا
يياثقالالً،اوكاناأمريًاويضثاًاندىاينسايلاينايَاَإاإيلاييدثقل،ا
نكناألنهماقداييثإرأوياحانلاينثنديلاييِزمإلاوأنفنلا،اوخاإنيامنا
يالنفطا1اييفاجئاننانإثتاألديفاثنرةااااينثإلانمايدريولاا
بااال،اونثذكرايفالذياينصدعابياناتامإلسايندولايندرشاينذ اكانا
يإدقدابثساباطلباينسادنعيل،اومإهاا2نكايننياناينذ اصدرايفا
ينثلثايألولامناشاهرايانثإلالالا1اوينذ اأعاعاينثنيراينقائما
بلاينقنىاينسياييلاآنذيكاإىلامربعاينصفر،اوأثاراينزعاجاينقنىا

يننطإيل.امشاكللاينسادنعيلايفاينايَاَإانالياماعاأيلاقنةاتريدا
يياثقالنهاوحريثهاوكريمثه،ابغضاينإظراعاناينثإائهااييذلنيا
وخلفيثهااايالجثإاعيال،االايايإااإ2يالدإتاإىلا
تنإياقضاياايألملاينيالميلاوعىلارأيهااقضيلا
إلسطلاإسيثثداضدلااتثانٌفاطنيلاعريضا
مانالذياينإظا1ايندايياينإدياد،اكإاالناينثالا

ينين1ايفاعدوينهماعىلاينايَاَإان.
ينسادنعيلاتدارضاأ اتغياريايفابإيلاينإظا1ا
ينايَاَإاإاياويفاحريكاهاوألديإه؛اونهذيايادتا
ينسادنعيلاإىلايحثانيءاثانرةااااإلييرااالا1ا
ينإظاا1ا بإيالا تغيارياجادِّ ايفا أ ا وعارضاتا
ينثاكماينذ اينقساماعىلانفسهاحيإها،اويدتا
إىلاإعااعةاإنثاجهامرةاثانيلاباذيتايألعويتاينثيا
تديانانهااباننالء،اوإنابثنزيعاينقريراينسايايسا
بالاتلاكايألطاريفابإاايضإاناكثامايألصنيتا
ينثنريلاينثثرريالاعيخلاينايَاَإاان،اوتغيينها،ا
وإضدافايندونلاينايَاَإاإيل،انكإهامعا2نكامّكنا
ينقانةاينفثيلامإثللايفاأنصااراينلهاوينثياعّلتا
عاناينثاجالاييإثإديالاينايَاَإاإيلا-اأناتكنناصنتاينشاارعا
ينذ احإالاننيءاينثغيريابدداأناعإإثاهاأعويتاينرياضامناينقنىا

ينسياييلاتثتاأقدي1اماايإيابايناعرةاينخليإيل.
اوياااينهزمتاتلاكايألعويتاأماا1اينثريكاينثانر ايالجثإاعيا
ينإدياداوإرابدضهاااعيلامثسانايألحإر(اإىلاينسادنعيل،ابدأتا
ينسادنعيلاينثفكرياجديااًايفايندخانلايفاينثرباعاىلاينايَاَإان،ا
حيثاإشالايننكالء،اوالابداأنايثارضايألُصالء،اونماتدد1ابانطنعا
يندإاوياناينخاععلاوييضللالاينثيايإكإهااينثثاركامناخالنها،ا
ومإهاامكاإثلاييداينريإيض،اأواييإنيايل،اأواييثداعةاينرشعيلا

ييزعنمل،اأواينإإهنريل،اأواحإايلايألمناينقنميايندربي.ا
الاتريداينسادنعيلاأناتإإحاثنرةاااايانثإلاألنايفانإاحهاا
نإااحاييارشوعايننطإاياينثثارر اينذ ايإكإاهايتخاا2اينقريرا
ينشاإاعاوينإار ءايفامخثلافاينقضاياااينديخليالاوينخارجيل،ا
ويإكإاهاينإهنضابايارشوعايننطإاياينذ ايهإهاأوالًايننساانا
ينايَاَإاإاياوريحثهاوياداعته،اوعورهاينثضاار اينريئد،اينذ االا
يإكاناأنايخثازلايفارغناتايألعريباينذيناأكثارويايفالذهايألرضا
مناينثدخالتاوينإساعاوينيقاعاينثهاءيًابايإازراينينميلايندمنيلا
ينين1،اوننايكننالإاكاخروجامنالذهاييداعنلاينظايلاإالاباييضا
يفاتثقيلاألديفاثنرةااااينثإلاويالنثيازانروحهااينايَاَإاإيلا
ييساثقللاينثياأرعنتاينطغاةاوييفسدينايفاينخليجاويفاإلسطلا

ييثثللاويفاأمريكااوغريلمامناييسثكلين.ا
رإُداجنهااتاييدركلابايقاتللاضداينغازيةاوييثثلل،اوتثرُّكا
ييإإعابإإيعاإئاتهاومكنناتهالناينضامُنانإإاحاينثنرةاييثآَمرا
عليهاااأمريكيااًاويادنعياًاوينثياتإثاازايفاألديإهااانلايَاَإاإيا
يننسايطايناذ اطاياانِشاداينددل،اوبثاثاعناينكريمالاوينرإاه،ا
وماىضاإداالًايفاطريلاينثغيارياييإشانعايفاينسالطلاويفاقيإهاا

ينثاكإلانه.
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ورغماأناينقنىايألخرىاومإهااحزباينصالحا
حصلتاعاىلاحقائباوزيريلاتزياداباثإثلاعإاا
حصالاعليهاأنصااراينلاهاباالتفااقاإالاأنالذها
ينصيغلاإشالتابثدإُّتاينقانىاييداعيلانلثنرة،ا
ولناماايعثلهاييريقنننا»عاللازيئداعناينثد«.
غارياأنهامإذاينلثظالايألوىلانثنقيعايالتفاق،ا
وماااتاالهابادأالااع اوينقانىايفاينثلكاؤامانا
تإفياذابإنعهاوينخضانعانالمالءيتاينسادنعيلا
ويألمريكيل،امثاواًلاماعارشكائهاعرقللاينثنيرا
ينسايايساينذ ارعاهابناعإرانلثأييسانرشيكلا
ييايايلاجديدةاومرحللاينثقانيلاجديدة.اكانا
يايكننالاع اإيهاارئيساًاتنيإقياًابصالحياتا
مثدعةاونياساكإااكاناحاكإااًامطلقاً،اولذها
ييارةابنجنعاقانىا»ثنرةاااايانثإل«ابقياعةا
حركلا»أنصاراينله«ايفامؤيساتايندونلايثاربلا
ينفساعاوملءاينفريغايفاييثاإظاتاينثياأُريدانهاا
أناتساقطايفاأياد ا»ينقاعادة«،اوبنجنعلمايفا
ينشارعانلثدنرياعنالإن1اينإإالرياوتطلداتهاا
يننطإيالاوينقنميال،اوعاىلاجنهااتامثاربالا

ينثإظيإاتاينجريميل.
إشلاينصيغلايألوىلانلثكنملاأّعىايإاقشاتا
ييكننااتابإنجنهاااإّنضاتا وحانيريتابالا
ينرئياسايفاحيإاهابثشاكيلاينثكنمالامناغريا
يألحازيباوتديالامسثشااريناناهاماناجإيعا
ييكنناتاوكانارئيساييإلساينسيايساألنصارا
ينلاهاصاناحاينصإااعاأحدلام،اوبإنجابا2نكا
ينثفنيضايلثز1اينرئيسابإنيإقلاييسثشاارينا

عإداتديلاينثكنمل.
تإلاتاييؤيمرةاأكثراعإدمااإنجئتامكنناتا
ينثنرةابخاروجالاع امنايجثإاعامعاينسافريا
يألمريكياعاىلاينفنرانيدلناقاريريًابثديلامديرا
مكثناهايفاحيإهاأحإداعنضابنامناركارئيسااًا
نلثكنملاوينذ اظهراإيإاابدداأنهارجلاأمريكاا

ينإديدايفاينايَاَإان.
رإضاتاقانىاينثانرةاوبإقدمثهاااأنصاارا
ينلاهالذياينقريراوعّلتاعنالذياينرإضايالإياًا
عإدمااععااينسيداعندييلكايفاخطابهاإىلاينخروجا
نلقاريراييخانافاالتفااقا يفامظالارةارإضااًا
ينسالماوينرشيكلاونمايرتيجعالااع اعناقريرها
يألمريكايابامثيازاإالابدداياقنطاأكثرامنالث 
شهيديًايياثهدإهماينثثار اتماتسهيلاعخننها
نلداصإالابإؤيمارةاأخارىاوإإارانفساهايفا
ينثثرياراحيثاكانايثإإعاييثظالرونانيدلويا

عنارإضهمانثديلابنامنارك.

إستقالة الرئيس والحكومة بداية 
اكتمال المؤامرة

ناماتكانامالماحاييؤيمارةاضاداينثانرةاقدا
يتضثتاونكنامرورايننقتاجدلاقريءةايألحديثا
ينثيايانقتاينددويناتكشفابنضنحاأنالإاكا
مؤيمارةاأمريكيلايادنعيلاعىلاينثانرةايإر ا

تإفيذلااعىلاقد1اوياق.
يفاااايإاياراماناينداا1اينثاايلاويفاخطانةا
مفاجئالاقد1الااع اوبثاحايياثقانثهإاامنا
رئايالاينإإهنريلاوينثكنمالاوكانتاخطنةا
تهدفاألحديثاإريغاعيثنر انمايثدثامناقنلا
بإثاونلاجديدةانإشاالاينثنرةابإيدازاأمريكيا

يدنع .
ظإتايننالياتاييثثدةاوينإظا1اينسدنع اأنا
تلكاينخطنةاياثكنحاجإاحاينثنرةاوياثدطيا
أتناعهإاامااايريدوناعىلاحسااباقنىاينثنرةا
غارياأنارعاينسايداعندييلكاينثنثايايفاخطابها
عقبايالياثقاالتاأبدىاننالًلانثلكاييؤيمرةاونما
يظهاراضدفاًاوعّلالايفاخطابهاعىلا2نكابانقنلا
»رباضارةاناإدل«اويتضاحاأناقياعةاينثنرةانما

تقنلاأنايثمايبثزيُزلااإىلالذياينثد.

إيقاف بن مبارك وانكشاف مشروع 
التفتيت

كاناتاتثركاتامديارامكثبالااع ايفا2نكا
ينثالاأحإاداعنضابانامناركامشاننلًلابددا
ينكشاافايرتناطاهابأمرياكااوكاناتاخطانةا
إيقاإهامناقنلاينلإاناينشادنيلاخطنةامنإقلا

كشفتاكثرييًامناخينطاييؤيمرة.ا
ضنطاتاينلإاناينشادنيلاتساإيالتاكانتا
يفاحانزةابنامنااركايكاياتاجارتابيإهاوبيإها
بايارشوعا تكفاالا أنهإااا وأظهارتا لااع ا
يألمريكيانثفثياتاينايَاَإاناوياديهإاانقريرا
مارشوعايألقانيماتإفيذياناإلريعةايألمريكيلاكإاا
ورعايفابداضاتلكاييكاياتاوتلاكاينريعةاتإثلتا
بثإاوزامكنناتاينثنيرايننطإياوإقريرايألقانيما

باعثنارلااأمريًاويقداً.ا
ومثاالًاعىلا2نكاندرضانصاًانحدىاييكاياتا

ينثياعيرتابلالاع اومديرامكثنه:ا
لاع :اأناااألماحاجهاعإدماااتخرجاوثيقلا
ينثانيراويذيدنناباهاكلهماوينلاهابريجدنياز ا
يندجااجاوبدديالابثثصالايدإاياتأييادامانا
مإلاسايألمان،امإلاساينثدااوناينخليإاي،ا

ويالتثاعايألوربياجإيداً.
بنامنارك:اعشااناكذيامنضنعاعدعايألقانيما
أناهايثثناتايفايننثيقلامهماألناهامإلسايألمنا
بايؤيادانثيإلامخرجاتاينثانير،اوننايجلإااأ ا

حاجلامابثكإشامنجنعةايفامؤتإراينثنير.
لاع :اأ ايشايثأخرايدإياماايخرجيشايآلنا

بدديناباتإد1اعليه.
إ2ناإقاداظهاراويضثااًاأنالااع اومديارا
مكثنهاكاناايإفذيامرشوعاًاخارجياًاويثظالرينا

شكلياًاباالنثزي1ابإخرجاتاينثنيرايننطإي.

موفمبيك.. مماطلة بانتظار »عدوان 
دبّر بليل« 

إشالتامؤيمرةاياليثقانلاينثياقدمهاالاع ا
وبثااحايفايبثازيزاينثانرةابالاإنهاااتثننتاإىلا
صدملاجديدةاخاصلانلسدنعيلاوأمريكااويندوا

أنهااكانتابدييلاينثخطيطانلددوين.
وظهاراأنهاوإيإااتداداينسادنعيلانددوينهاا
مقدمثهااا ويفا نهااا ينثابدالا نلقانىا أوعازتا
ينصاالحانلدخانلايفاحانيرايياثإراشاهَرينا
يفامنإإنياكاوتظالارتاإيهاااينقانىاينثابدلا
نلسادنعيلاأنهااقنلاتابانثنيراعاىلامرحللاماا
بددالاع اوينثنصلاالتفاقايفيضاإىلايداينفريغا
ينديثنر اوكاناتشكيلامإلسارئايساأحداتلكا

ينثلنل.
قيااعيتا حانزةا يفا ُوجادتا ينثايا يننثائالا
ينصاالحامؤخاريًاوتضإإاتامخططااًاكاماالًا
نياقاطاصإداءايفايااعلاينصفراكإااأطلقنيا
عليهاابانثزيمنامعاينذكرىايألوىلانلثنرةاكشفتا
أناينسدنعيلاأمرتاينصالحابايإاطللايفاينثنيرا

حثىايإضجامرشوعاينددويناوينندءاإيه.
وإداالًاكاناينصالُحايقنلابإااايثماينثنصلا
إنيهامانايتفاقاتاويفاينلثظااتايألخريةايصدرا
بيانااٍتاتإقلاباعاىلاُكّلامااايتفلاعلياهاوظلا
عىلالذياينثالاإىلاين1اينسااعساويندرشينامنا
ماارسايياايضاعإدمااشاناينإظا1اينسادنع ا
عدويناهاعىلاينايَاَإانانثنادأامرحللاجديدةامنا
ييؤيمارةاعىلاينثانرةاناماتإإحاحثاىاينين1ايفا

مريميها.

الثورة في صنعاء والقلق في تل 
أبيب

يدرإلاحْإماينقللاينرسيئييلاينذ اعّلاعإها
ينكياناييثثلابنييطلاأكلامسؤونيهاومثلليها
بالاإناهاكاناينسانبايألبرزايناذ اععاااينإظا1ا

ينسدنع انشناعدوينهاعىلاينايَاَإان.
ينكياانا وزريءا رئياسا نثإيالانا أنقاىا -ا
ينرسيئييلاخطابااأما1اينكننإرسايألمريكيايفا
ماارساييايضاأ اقنلايندادوينابقريبلاعرشينا
ينماًاوقال:اإناأنصاراينلهايفاينايَاَإانايشّكلننا

خطريًاوجنعياًاعىلاإرسيئيل.
-اعنعيداغريننتامثللاينشاؤونايندربيلايفا
ينقإاةاينرسيئييلاقاال:اإناماايثدثابانايَاَإانا
أمٌراجنلر ابانإسانلانرسيئيلاويشكلاخطريًا

عليها.
ينسايايسا ييثلالا يثازكايلا تسافيكاا -ا
ينرسيئييلاقالابأنهاينجدايلثإا1اإرسيئييلاكنريا
حانلاماايثصلابانايَاَإااناوأناينثغرييتاينثيا
تثاُدُثالإااكاييساإحانلساالحاباننصنلاإىلا

حإاسايفاغزة.
-اأيهانعايدار ايايايساإرسيئيايلاقاالايفا
إحادىاينقإانيتاينثلفزيننيال:اإنامااايهامالنا
أناماناياارعانثهإئلاحازباينلهاعاىلاعإليثها
ضاداإرسيئيالانيساحإااساوإنإااأنصااراينلها

بانايَاَإان.

د. عبدالرحمن المختار
أبجديات 

الث�ورة: فعٌل ش�عبي عفوي تلقائ�ي يهدُف إىل 
إحداث تغيير جذري ش�امل يف ُبنية النظام الس�ائد 
يف المجتم�ع، وتختل�ف الثورة ع�ن االنقالب الذي 
يمك�ن تعريف�ه بأنه: فع�ل منظم تنف�ذه مجموعة 
منظمة هدفه السيطرة عىل السلطة من خالل إزاحة 
الممس�كين بها عنها والحلول محلهم يف اإلمس�اك 

بزمامها.
ووفق�اً له�ذا المفهوم فم�ن أبجديات فلس�فة 
الث�ورة أن هدفرَها ع�ام يتحدد بش�كل تلقائي وهو 
�ْع�ب الثائر يف تحدي�د هذا الهدف  يؤك�د نضج الشرَّ
ْع�ب  والعمل عىل تحقيقه، وهنا تتوىل فئات من الشرَّ
زم�ام المبادرة الثورية لتك�ونرَ يف مقدمة صفوفها 
س�عياً مع غيره�ا لتحقيق غاية الث�ورة فترز هذه 
الفئة بحكم ُجرأته�ا وإقدامها يف حال نجاح الثورة 
لقي�ادة مرحلة االنتقال التالية لها، وقد تواجه هذه 
الفئ�ة عنف الس�لطة ال�ذي قد يصل إىل ح�د الفتك 
به�ا، ومن ثم تصبح هذه الفئة قيادة مثالية للثورة 
يرتتب ع�ىل تضحياته�ا التعجيل بوص�ول الثورة 
إىل تحقي�ق هدفها المنش�ود، وتكون ه�ذه القيادة 
بتضحياتها قد رس�مت الخطوط العريضة للثورة، 
وال يتطل�ب األم�ر من اآلخرين س�وى الس�ير عىل 

هداها، واستكمال ما يتعلق بها من تفاصيل. 
وه�و ما يعن�ي أن أصح�اب المب�ادرة بالفعل 
االيجاب�ي هم حرصاً وقرصاً قادة الثورة، حتى وإن 
قضوا نحبهم وانرصف�وا إىل بارئهم، ويوصف من 
يتواجدون يف الس�احات بأنهم ثواٌر، وال ينطبق هذا 
الوص�ف عىل غيره�م ممن يتواج�دون خارج هذه 

الساحات وإن تعاطفوا معها.
ويختل�ف االنق�الب ع�ن الث�ورة يف أن قيادته 
تخط�ط وترت�ب وت�وزع األدوار بي�ن المجموعة 
تحدد مس�بقاً منصب القيادة  االنقالبية المنظمة، ورَ
األعىل وغيرها من المناصب لما بعد نجاح االنقالب، 
�ْع�بية الت�ي ال تتحدد يف ظلها ال  بعكس الثورة الشرَّ
حاالً وال مآالً قيادات بعينها، بل إن األفعال المبادرة 
لصن�اع الثورة ه�ي التي يمك�ن أن تس�بغ عليهم 

األلقاب دونما تقيد بمكانة أو وجاهة أو ثروة.

وحدة الهدف وتنوع اآلراء 
واالتجاهات 

األص�ل أن الث�ورة كما ذكرنا آنفاً فعل ش�عبي 
عف�وي، ويرتتب عىل هذا الوص�ف أن فئات الثورة 
ال تتف�ق آراؤها وتوجهاته�ا تفصيالً، لكن يوحدها 
هدف ع�ام تتفق جمي�ع هذه الفئ�ات عىل رضورة 
ثي�راً م�ا يطرح  تحقيق�ه لمصلح�ة المجم�وع، وكرَ
الث�وار يف الس�احات والميادين تس�اؤالت حائرة، 
منها ما يبحث عن قيادة للثورة تعمل عىل توجيهها 
هن�اك  اآلخ�ر  الجان�ب  ويف  جهوده�ا،  وتنس�يق 
تس�اؤالت س�اخرة تطرحه�ا عىل ال�دوام رجاالت 
الس�لطة تهدف إىل إحداث الفرقة بين مختلف فئات 
الثورة لتشتيتها وإضعافها وإثارة أوجه التعارض 

والتناقض واالختالف بين رؤاها وتوجهاتها.
والحقيق�ة الجوهرية الت�ي ال يدركها البعض، 
ويدركه�ا البع�ض اآلخ�ر جلية س�اطعة س�طوع 
الش�مس يف وضح النه�ار لكنه يح�اول إثارة هالة 
م�ن الغبار لحجبها عن األنظ�ار، هذه الحقيقة هي 
أن جوهر الث�ورة هو ذلك االخت�الف يف التفاصيل 
وهو ذلك التصارع الس�لمي لألف�كار المجتمعة يف 
الميادين والس�احات، وهو ذل�ك االحرتام المتبادل 
بي�ن الفئات ع�ىل اختالفها لخصوصي�ات بعضها، 
وه�و ذلك االتف�اق ع�ىل تج�اوز الخصوصيات يف 
المرحل�ة الراهنة االتفاق ع�ىل تحقيق الهدف العام 

المتمثل إحداث التغيير الشامل للوضع الراهن.

ركوب موجة الثورة 
يعم�ل لص�وص الث�ورات ع�ىل الرتب�ص بها، 
ومحاول�ة االنقضاض عليها تح�ت ذرائع متعددة، 
منها ما ُعرف يف الث�ورة ال�يرَ�مرَ�نية بحماة الثورة، 
األص�ل أن وس�ائل حماي�ة الث�ورة ذاتي�ة تتمثل  ورَ
يف نض�ج ووع�ي ش�بابها وإيمانهم بنب�ل أهدافها 
وغاياته�ا التي يرخص يف س�بيل تحقيقها ُكّل غاٍل 
ونفي�س؛ باعتبار أن الثورة م�ا انطلقت إال لتحمي 
قيمة أو قيماً سامية تعرضت لالنتهاك واالنتقاص، 
وتوفي�ر ه�ذه الحماية ليس لجيل الث�ورة فقط بل 
لألجيال القادمة، إذاً فالثورة إنما انطلقت لتحمي ال 
لُتحمى بغض النظر ع�ن الثمن الذي تدفعه الثورة 
س�داداً لفاتورة أهدافها وغاياته�ا النبيلة، وبمجرد 
ترس�خ االعتقاد بأن الث�ورة محمية م�ن خارجها 
بفعل ش�خصيات أو قوى عس�كرية أو سياسية أو 
اجتماعي�ة فذل�ك يعن�ي أن الث�ورة أصبحت تحت 
الحماية وتحت الوصاية، وأنها يف طريق االنحراف.
وكان دخ�ول لص�وص الث�ورة ال�يرَ�مرَ�نية إىل 
ساحاتها تحت عناوين متعددة عسكرية وسياسية 
ظاهري�اً  المعل�ن  ش�عارهم  وكان  واجتماعي�ة، 
تبن�ي الث�ورة وحمايتها والدفاع عنه�ا، وإن كانت 
عناوي�ن لصوص الثورة تختلف من حيث طبيعتها 
وأهميتها، ويتمثل العنوان األول يف إعالن قسم مهم 
�ْع�بية  يف المؤسس�ة العس�كرية تأييده للثورة الشرَّ
السلمية والتزامه الدفاع عنها، وهذا العنوان متميز 
ام�اً عن الث�ورة وغير مندمج فيه�ا، وكان يجب  ترَمرَ
حينها اإلجابة عىل عدد من التساؤالت الملحة حول 

نطاق الحماي�ة التي يقدمها هذا العن�وان للثورة؟ 
وم�ا إذا كانت ه�ذه الحماية مرشوط�ة ببقائها يف 
النط�اق المكاني لس�احات االعتص�ام دونما تمدد 

خارجها؟ 
ل�م يك�ن واضحاً بالطب�ع نط�اق الحماية التي 
قدمها ه�ذا العن�وان ورشوطها لكن أمك�ن الحقاً 
اس�تخالص ه�ذا النط�اق الذي اقت�رص عىل حرص 
الثورة مكانياً يف س�احات وميادين االعتصام إىل أن 
يرتبرَ اللص�وص أوضاعهم من جديد يف الس�لطة، 
وهو ما يعن�ي أن الثورة أصبح�ت محاصًة تحت 
فُحِجم�ت وتضاءل�ت وتالش�ت  الحماي�ة،  م�رر 
أهدافه�ا ب�ل والثورة ذاته�ا إذ لم تع�د الثورة هي 
المع�ول عليه�ا يف إح�داث التغيي�ر، ب�ل العن�وان 
العس�كري ال�ذي رك�ب موجته�ا، وكان الف�رض 
حصول اش�تباك مس�لح غي�ر محدود بي�ن أدوات 
سلطة النظام وأدوات الحماية التي يملكها العنوان 
العس�كري، وهو ما س�يعني انح�راف الثورة عن 
ش�عار س�لميتها وش�عبيتها وانزالقه�ا إىل العنف 
وينح�رص من ثم الرصاع المس�لح بين فريقين بيد 
ُكلٍّ منهما أدواته مع إمكانية انخراط شباب الثورة 
الس�لمية أو بعضهم عىل األقل يف هذا الرصا، ع وهو 
ما س�يعني وأد الثورة الس�لمية يف مهدها، وحينها 
س�تخلو س�احاتها وميادينها حتماً من وجود غير 
طريف ال�رصاع المس�لح فيها، وتحقق ه�ذا الوجه 
يعد مصادرة للثورة، وتصبح النتيجة التي تحس�م 
الرصاع لصال�ح أحد طرفيه هي المع�ول عليها يف 
ترتيب م�ا بعده، ولي�س م�ا كان مطروحاً يف ظل 
الثورة الس�لمية يف ميادينها وساحاتها، غير أن هذا 
الف�رض لم يتحقق فيما يتعلق بالثورة ال�يرَ�مرَ�نية، 
وتحق�ق أم�ر آخر ه�و مص�ادرة الث�ورة وعودة 

للصوص إىل السلطة باسمها.. 
وع�ن العن�وان الثاني ال�ذي دخ�ل تحته لص 
آخ�ر من لصوص الث�ورة إىل س�احاتها وميادينها 
وركب موجتها تمث�ل يف الزعامات االجتماعية التي 
كان�ت جزء من الس�لطة وبس�ببها راكم�ت الثروة 
وغرقت فيها، وكان الش�عار المعل�ن لهذا العنوان 
هو مس�اندة الثورة، بينما أفصحت هذه الزعامات 
الحقاً ع�ن هدفها الحقيقي وه�و حماية مصالحها 
الخاص�ة، وأن ركوبه�ا موجة الث�ورة كان بهدف 
تعطيله�ا، واالس�تفادة م�ن حم�اس الجماهير يف 
تحسين وضعها الجديد يف مراكز السلطة والثروة، 
ولتحقي�ق ذل�ك ل�م يك�ن مس�تبعدا أن تعمل هذه 
الوجاه�ات ع�ىل االنح�راف بالثورة نح�و النزوع 
إىل العن�ف إذا ما تحقق فرض االش�تباك المس�لح 
بي�ن أدوات الحماية التي يملكه�ا العنوان األول يف 
مواجهة السلطة إذ ستنخرط الوجاهات االجتماعية 
وتجر معها شباب الثورة تلقائياً يف الرصاع العنيف 
ليندمج بذلك العنوان العس�كري والقبيل يف عنوان 
واح�د، وعملياً فه�ذا االندماج كان قائماً؛ وبس�بب 
التفاه�م عىل تقاس�م المصال�ح وترتي�ب أوضاع 
السلطة عىل حساب الثورة كان العنوان االجتماعي 
إىل جانب العنوان العس�كري جزءاً من هذا التفاهم 

وإن كان ثمنه وأد الثورة يف مهدها..
ومث�ل العن�وان الس�يايس اللص الثال�ث الذي 
دخل س�احات وميادين الثورة فكان�ت المعارضة 
المنضوية فيما ُعرف باللقاء المشرتك والتي أعلنت 
االنضم�ام للثورة وتبن�ي مطالبها برحيل س�لطة 
النظام الحاكم، وهذا العنوان ال يختلف عن سابقيه 
من حيث أثره الس�لبي عىل الث�ورة ُخ�ُص�وصاً أن 
مكون�ات ه�ذا العن�وان ُعرفت من خالل س�لوكها 
الس�يايس بالتضحي�ة بالمصالح العام�ة بما ترمه 
قياداته�ا م�ن صفقات بعي�داً عن قواعده�ا، ولقد 
برزت عىل الس�طح بع�ض الس�لوكيات التي تؤكد 
س�ير هذه األحزاب عىل نهجها السابق رغم زعمها 
تبن�ي أهداف الث�ورة، وتأك�دت هذه الس�لوكيات 
عندما داست هذه األحزاب عىل دماء الثوار واتخذت 
م�ن جماجمهم س�لما صع�دت علي�ه إىل المناصب 

العليا للسلطة..
وإىل جان�ب لص�وص الداخ�ل فق�د كان هناك 
لص خارجي أش�د خطراً عىل الث�ورة من لصوص 
الداخل، فعمل بالت�وازي معهم عىل احتواء الثورة، 
وبالفع�ل فقد تمكن من الوص�ول لغايته من خالل 
م�ا ُع�رف بالمب�ادرة الخليجية، فالس�عودية التي 
مثل�ت اللص الخارج�ي أدركت يقين�اً أن مرشوعاً 
تحرري�اً اس�تقاللياً نهضوي�اً ُيعتم�ل أو يتبلور يف 
س�احات وميادين الثورة ال�يرَ�مرَ�نية، وألن مشكلة 
�ْع�ب ال�يرَ�مرَ�ني تكمن يف تحقق  هذا اللص مع الشرَّ
ْع�ب  مرشوع تحرري اس�تقاليل نهضوي لهذا الشرَّ
ين ال  فقد وض�ع اللص الخارجي يف اعتب�اره خياررَ

ثال�ث لهما، إما احت�واء هذا الم�رشوع وإعادته إىل 
حال�ة الوصاي�ة تحت العب�اءة الس�عودية، أو وأد 
ه�ذا المرشوع ول�و باس�تخدام القوة العس�كرية 
المس�لحة، وألن المب�ادرة الخليجية ق�د حققت يف 
حين�ه االحتواء للث�ورة ال�يرَ�مرَ�نية، فقد مثلت هذه 
المبادرة وس�يلة التدمير الناع�م لمقومات نهوض 
�ْع�ب ال�يرَ�مرَ�ن�ي بحي�ث يعم�ل ال�يرَ�مرَ�نيون  الشرَّ
بأنفس�هم ع�ىل تدمي�ر ه�ذه المقومات م�ن خالل 
القبول بتقسيم بلدهم إىل أقاليم وواليات متناحرة، 
وتدمير المؤسس�ة العسكرية واألمنية من خالل ما 
ُعرف بإع�ادة الهيكلة، وما راف�ق ذلك من عمليات 
اغتي�االت واس�عة للكف�اءات لعس�كرية والمدنية، 
وتدمير للبني�ة االقتصادية، وهذا التدمير الناعم قد 
أرىض غرور اللص الخارجي فأجل وس�يلة التدمير 

العنيف إىل حين..
 

إستعادة الثورة 
ألن العناوين الس�ابقة العس�كرية واالجتماعية 
والسياس�ية التي دخلت س�احات الث�ورة كانت يف 
حقيقته�ا لص�وص هدفه�ا رسقة الث�ورة، وبفعل 
خراته�ا وإمكانياته�ا وتع�اون الل�ص الخارجي 
معه�ا فقد تمكن�ت فعال من رسقة الث�ورة، غير أن 
وع�ي ونضج الث�وار، وإدراكهم للف�خ الذي نصبه 
اللصوص لثورتهم فقد عقدوا العزم عىل اس�تعادة 
ثورته�م وتخليصه�ا م�ن الش�وائب الت�ي عكرت 
صفوه�ا ونقائها، وكان أمراً حتمي�اً الوصول أوالً 
إىل ه�ذا اله�دف المرح�يل باعتباره يمث�ل عائقاً يف 
طريق الثورة ليبدأ تاليا تنفيذ الهدف األس�ايس لها 
المتمثل يف إحداث التغيير الش�امل لحياة المجتمع، 
التصميم تمكن الثوار من اإليقاع  وبفعل الصمود ورَ
بلص�وص ثورته�م يف الفخ ال�ذي نصبوه س�ابقاً 
للث�ورة والثوار، وقد مثل 21 س�بتمر 2014 يوم 
انتصار الثورة ال�يرَ�مرَ�نية عىل قوى الظلم والفساد 
واللصوصية واإلجرام والتبعية واالرتهان للخارج.

وق�د أذه�ل تس�ارع األح�داث الت�ي توج�ت 
بانتصار الثورة- الداخل والخارج وأصيب الجميع 
بالصدم�ة، ول�م يك�ن أم�ام لص�وص الداخل بعد 
إفشال مرشوع التدمير الناعم سوى محاولة إرباك 
المش�هد الجديد، فأعلنت حكومة النفاق استقالتها 
وقدمته�ا للخائن ه�ادي ال�ذي كان بإمكانه بجرة 
قلم قبول االستقالة أو رفضها لكنه عوضاً عن ذلك 
أعلن استقالته يف محاولة يائسة بائسة لزيادة إرباك 
المشهد وتعقيده، وإسقاط السلطة السياسية للبلد 
بهدف إسقاط الدولة ال�يرَ�مرَ�نية، وإدخال المجتمع 
ال�يرَ�مرَ�ني يف دوامة صاع ال تنتهي خدمة للخارج، 
غي�ر أن الث�ورة وقياداتها كانت ع�ىل دراجة عالية 
من الوع�ي بالمرحلة وخطورته�ا وخطورة فراغ 
السلطة الذي ترتب عىل استقالة الرئيس وحكومته 
فب�ادرت قيادة الثورة إىل إيجاد معالجة اس�تثنائية 
للوض�ع الراهن حين أصدرت اإلعالنرَ الدس�توري 
ال�ذي تضمن ترتي�ب أوض�اع س�لطات الدولة يف 
الوض�ع االس�تثنائي، وبه�ذا اإلع�الن ت�م إحباط 
مخط�ط لص�وص الث�ورة المحليي�ن واإلقليميين 
يف إغ�راق الوط�ن يف حال�ة من الف�وىض ال تعرف 

نهايتها..
وم�ع ذلك لم ُيس�لِم لصوص الث�ورة المحليين 
واإلقليميين بما آلت إليه أوضاع البالد من استقرار 
س�يايس يف المرحل�ة االس�تثنائية وفق�اً للرتتيبات 
الدس�تورية االس�تثنائية الت�ي تضمنه�ا اإلع�الن 
الدس�توري، فبدأت مرح�ل جديدة دش�نها هادي 
بف�راره ورجوع�ه ع�ن اس�تقالته وإعالن�ه عدن 
عاصم�ة للجمهورية ال�يرَ�مرَ�نية، وم�ا تال ذلك من 
عمل مت�واٍز للصوص الث�ورة الخارجيين تمثل يف 
س�حب البعثات الدبلوماس�ية من العاصمة صنعاء 
ان التي ت�م التخطيط لها  تمهي�داً لمرحلة الُع��ْدورَ
يف أمري�كا وأعلنتها الس�عودية من هن�اك، ومثلما 
كان ه�دف لص�وص الثورة المحليي�ن فيما يتعلق 
بإعالن االس�تقالة للرئيس وحكومته إغراق البالد 
يف حالة من الفوىض، فق�د كان الهدف من الرجوع 
ع�ن االس�تقالة أيض�اً إغ�راق الوط�ن يف حالة من 
الفوىض، غير أن فش�ل لصوص الداخل يف تكريس 
ه�ذه الحالة قد دفع لصوص الخارج إىل اس�تدعاء 
الخي�ار االحتياط�ي المتمث�ل يف مواجه�ة مرشوع 
الثورة ال�يرَ�مرَ�نية التحرري االس�تقاليل النهضوي 
وإس�قاطه ولو باس�تخدام القوة المس�لحة، وبعد 
ه�روب ه�ادي م�ن ع�دن إىل الري�اض اس�تدعت 
الس�عودية وتح�ت م�رر حماي�ة الرشعي�ة خيار 
التدمي�ر العنيف بعد فش�ل خي�ار التدمي�ر الناعم 

وسقوط أدواتها يف الداخل..
�ْع�ب ال�يرَ�مرَ�ن�ي يخوض معركة  وال يزال الشرَّ
أس�طورية يف مواجهة حرب كونية تفتقر ألبس�ط 
اإلنس�انية، هذه المواجهة أذهلت  القيم األخالقية ورَ
�ْع�ب ال�يرَ�مرَ�ني  ش�عوب العالم، س�طر فيه�ا الشرَّ
ْع�بية يف صفحات التأريخ أبلغ  بجيش�ه ولجانه الشرَّ
الدروس يف الرجولة والش�جاعة والصر والصمود 
ان دروس�اً يف  والتح�دي، وتلقي�ن ق�وى الُع��ْدورَ
األخ�الق واإلنس�انية والتحر والرق�ي والمدنية 
س�تحفل بها كت�ُب التأريخ، وتدرس�ها أكاديميات 
الح�روب، وتس�تمد منها مواثيق األمم والش�عوب 
مبادئه�ا، وبها وبعون اهلل س�تنترص ثورة ش�عبنا 
ال�يرَ�مرَ�ني العظيم، وس�تتهاوى الهمجية، وتنحدر 
ان وسيسقط حتماً  إىل الحضيض وسينكرس الُع�ْدورَ
العم�الء والمرتزقة دعاة الرشعي�ة، وال رشعية إال 

للثورة.

ال شرعية إال للثورة!



ينثإلااااينثإلاثالا1اايينيإلااا2 اينثإلاثإلالا     ينددعاااثا14 تقارير

العدوان يتوحش على صعدة
 استشهاد أكثر من 80 شهيدًا جلهم من النساء واألطفال في قصف على سوق وأحياء سكنية في مديريتي منبه وحيدان

 طيران العدو يدمر مسجدين في ملحان ومدرسة القشع بكتاف وجريمتين مروعتين في حيدان ورازح
  - خاص:

ينسادنع ا ينُداااْدَوينا طارييُنا ويَصاَلا
يألمريكاياقصَفاهايننحايشاعاىلامديرياِتا
وأيانيقاوأحيااءامثاإظلاصدادة،اُمَخّلفاًا

يندرشيتامناينشهديءاوينإرحى.
ويرتكاباينُدااْدَويُناينسادنع ايألمريكيا
يان1اأمسامإازرةاجديدةاجريءايياثهديإها
نسانقاشادنيابإإطقالاآلامقإاعامديريلا
مإنهامثاإظلاصددة،اأعتاإىلاييثشهاعااث 

شهيديًاوجرحالااآخرينابيإهماأطفال.
وحّلالاينطرييُناييداع ابشاكلامكثفايفا
يإاءاييإطقلامديقاًاعإليلايننقا2اوإيدافا
ييصابلاغرياأنايينيطإلاوبنساانلاويصلنيا
مهإاتهامايفاعإليالايالنقاا2ارغاماينقصفا

وينثثليلاييكثف.
ونمايكثِفاينُدااْدَوينابهذهايننحشايل،ابلا
ويصلاُعااْدَوينهاعىلامديرياتاصددة،احيثا
ييثشاهداثالثالامنيطإالاوأصياباآخرايفا
قصفايادنع اأمريكياعىلامإطقلاينقلدلا

بإديريلاريزحاين1اينسنتاييايض.
وعماراينُداااْدَوينامساإديناوعادعيًامنا
مإازلايينيطإلاإثراقصفاطرييناينُدااْدَوينا
عىلامإاطلامثفرقلابإثاإظلاصددة،اإيإاا

ييثشهدامنيطإاناوُجرحاآخرون،ايفايلسللا
غاريتاييثهدإتاينخطايندا1ابإإطقلايسإما

بإديريلاباقم.
ينسادنع ا ينُداااْدَوينا طاريينا وشاّنا
يألمريكايا7ااغارةاعىلامإطقثياجنلايندلا
وبإاياويسابإديريالايااقل،اَمااااأَعَّىاإىلا
تدمريامإزنلاوترضرامإازلاأخرىامإاورة.
وعّماراينُداااْدَوينامساإديناومإزنلايفا
مإطقثياملثاناوجإدلابناإاضلابإديريلا
حيديناوأصيباعدعامنايينيطإلابإروح.

ويانلالاذهاينغااريتايننحشايلاجريئما
منيطإال،ا لاا ييثشاهدا حياثا مإاثلال،ا

مدظإهمامناينإسااءاويألطفاال،ايفامإزرةا
نطارييناينُداااْدَويناينسادنع اينغاشامايفا
مإطقالاعساايلابإديريالامإازامثاإظلا

صددة.
مإازلا ينُداااْدَوينا طاريينا ويياثهدفا
يينيطانامثإاداعندينلهايفامإطقلاعساايلا
بإديريلامإز،اَماااأَعَّىاإىلاييثشاهاعاجإيعا
أإريعاأرستهاييكننلامنالااأإريعاباياثثإاءا

طفللاأصينتابإروحابليغل.
وخاللاين1اويحاداكاناينُدااْدَويناينيصلا
حصدهاألرويحايألبرياء،احيثايرتكبامإزرةا
ريحا حيادينا بإديريالا ينارشوا مإطقالا يفا

ضثيثهااااامنيطإاًاجلهمانساءاوأطفال.
ويان1اينإإدلايياضيالاتدرضتامديريلا
باقامانلقصافايندإيافاماناقنالاينطريينا
ينسادنع ايألمريكي،اَماااأَعَّىاإىلاييثشاهاعا
إاامنيطإاًامدظإهمانسااءاوأطفالاوجرحا
أربدٌلاآخروناإثراييثهديفاطرييناينُدااْدَوينا
ينسادنع اينغاشامامإازلايينيطاناصاناحا
قايماعإايلابإإطقلاآلاقريعابإديريلاباقما

بإثاإظلاصددة.
وكاناينطارييناييدااع اقاداقَصاَفاين1ا
ينخإياساييايضامدريالاينقشاعابإإطقلا
إىلا أَعَّىا َماااا كثااف،ا بإديريالا ياانما آلا

تدمريلااابانكاملاوإتالفاجإيعامثثنياتهاا
يندريييل.

رلاا ومدريلاينقشاعاتُدداينثانيلاينثياعمَّ
ينُداااْدَويناينسادنع ايفاييديريالامإاذابدءا

ينُدااْدَوين.
وأعينتاينسلطلاييثليلابإثاإظلاصددةا
ينإريئمايننحشيلاينثيايرتكنهااطرييُناينددوا
ينسادنع ابإديريلامإنهاوحيديناوينثياريحا
ضثيثهاااأكثرامنالااشاهيديًابيإهمانسااءا
وأطفالاوأكثرامنالثاجريثاًاجريحابدضهما

خطرة.
يأليانيقا يياثهديفا أنا يننياانا ويعثالا
ييكثظلاباينيطإلاوييإازلاينساكإيلاجريئما
حاربابامثيازاوتََثادٍّاصارٌخاناكلاينقنينلا
يننساانيلاوينثقنقيلاينثياتإر1اييثهديفا

ييدنلايفاأ امكان.
وأشارايننياناإىلاأنالذهاينإريئمايننحشيلا
وييروعالابثالايألطفاالاوينإسااءاوينناعلا
يفايأليانيقاعنيالاعإازاوضدافاوتخناطا
ينُداااْدَوينا تثانافا صافا يفا ويضطاريبا
ينسادنع ،اوماؤرشالزيإالانفسايلاكانا
ياننهااصإنعاينشادباينيإإيايندظيماينذ ا
أ2لالايندانامايفاوجاهاآنالاييانتاوينجري1ا

ينسدنعيلاوحلفائها.

الئتالف املدين اليمني لر�سد جرائم العدوان يف تقريره الثالث والع�سرين:

6 آالف شهيد و13 ألف جريح إجمالي الضحايا المدنيين خالل 
نصف عام من القصف، بينهم 1698 طفاًل و1308 نساء

استشهاد 18 مواطنًا في قصف وحشي لطيران العدو على مدينة 
القاعدة بمحافظة إب ومخيم للنازحين بمأرب

  - متابعات:
اينيإإيانرصداجريئماينُدااْدَوينا أكَّاَدايالئثالُفاييدنيُّ
ينسادنع ايألمريكاياعىلاينيإاناأناإجإاايلَاضثاياا
ينُداااْدَويناخاللانصافاعا1اعىلاينيإنابلاغا9ااأنفاًا
والثامنيطإااًامدنياً،امإهماياثلاآالفاول9اشاهيديًا

وإااأنفاًاواثثاجريثاً.
وأوضاحايالئثاالُفايفاتقريارهاينااإاايناذ اأطلقها
ينسانتاييايضايفامؤتإراصثفايابانداصإلاصإداءا
أناعدعاينشاهديءامنايألطفالاأنٌفاوا9ثاشاهيديًاومنا
ينإسااءاأناٌفاوالإاشاهيدةاومناينرجاالاثالثلاآالفا
َوثااشاهيديً،اإيإااابلاغاعادُعاينإرحىامانايألطفالا
أنفاًاوثاثاطفالًاومناينإسااءاأنفااًاوااإايمرأًةاومنا

ينرجالالااآالفاوثثثاجريثاً.
وأكاداأنانصَفاعا1اماناينُداااْدَويناينهإإياعىلا
ينيإناأرضاًاوإنسااناًاوتأريخاًايياثإرتاإيهاوبشكلا
ينمياطائريُتاينثثانفاينسادنع ابُدااْدَوينهااوشانا
غاريتهاااعاىلاينقارىاوييادناينيإإيالاوصابامئاتا

يألطإاانامناينصنيريخاوينقإابلابإإيعاأننيعهااحثىا
ييثّرملامإهاابشاكلاجإننياولسثري ،انمايسنلانها

مثيٌلايفاتأريخايننرشيل.
ونفتاإىلايقنطاآالفاينشهديءاوينإرحىامدظإهما
ماناينإسااءاويألطفاالاجاريءايياثهدإهمابصانرةا
مناارشة،امإذاأولاغارةاشاإثهااطائريتاينثثانفاعىلا
حايابإياحنيتاشاإالاينداصإلاصإدااءاينذ ا2لبا
ضثيثهاايندرشيتامناييدنيلايآلمإلايفامإازنهم.

وقالايالتئالف:ابانرغماماناعد1امرشوعيلاينثربا
وينثصاراعىلاينيإناإالاأناماايثدثامناأعإالاعديئيلا
تإاوزتاماايساإىاألديفاينُدااْدَويناينثياأعلإهاامإذا
ينندييل،اوبرزتاتلكايألعإاُلايندديئيلاييخانفلانلقنينلا
وييدالاديتايندونيلاباياثهديفاييدنيالاوييإثلكاتا
ينخاصلاوكذنكاتدمريايننإيلاينثثثيلاومقدريتايندونلا

الاييإاا2يتاينطابعاينخدمي.
ويعثلالذهاينإريئُماينثيايرتكنهااويرتكنهااطريينا
ينثثانافاينسادنع ابثالاييدنيالايفاييادنااوينقرىا
وييإاطالايفامخثلفاييثاإظاات،ايدداجريئاُماعونيلا

مثكامللايألركاناحسابانظا1اروماايأليايساايثكإلا
اينإإاياتايندونيل.

ورصدايالئثالفاجريئماينُدااْدَويناخاللايأليننعلا
يألخرييناوييثإثللابانثصديداغرياييساننقانإريئإه،ا
ماناحياثاكثاإالاينغااريتاونانعايأللاديفاوكذنكا
عشانيئيلاينقصفاوتنقيتاينرضباتامعايرتفاعاكنريا
يفاأعاديعاينضثاياامناييدنيالامدظإهمامنايألطفالا

وينإساء.
وأشااراإىلاأناينغاريتاينإنيلانطائاريتاينُدااْدَوينا
تركازتاعىلامإاطلاوأحياءاياكإيلابأمانلاينداصإلا
ومثاإظاتاصددة،اتدز،احإال،ايب،ايننيضاء،ا2مار،ا
ينإانف،اينثديادة«،احياثاطاالاينقصفاعادعيًامنا
يألحيااءاوينقارىاويأليانيقاينشادنيلاوكذيامإشاآتا
صثيالاوأخارىاتدليإيالاوياياحيل،ابانضاإالاإىلا
يينيقاعايألثريالاوينثأريخيالاويياثإريرايياثهديفا
ياياريتاينيادافاوينإقالاوشااحإاتانقالاييانيعا
ينغذيئيالاوييصانعاوينطرقاتاوينإسانراينريبطلابلا
ييادن،اكإااطانتاينغااريتامإازلانشاخصياتاعاملا

قنليلاوعسكريلاويياييلايفامدناعدة.

  - خاص:
شاناطرييُناينُداااْدَويناينسادنع ا
يألمريكي،اين1اأمسايألحد،اعدةاغاريتا
عىلامديإالاينقاعدةابإثاإظلاإب،اَمااا
أَعَّىاإىلاييثشهاعاوجرحالثامنيطإاً،ايفا

مااينددعامرّشٌحانلزياعة.
ونفاذاطارييناينددواخإاساغاريتا
ينقاعادةا مديإالا يياثهدإتا جنيالا
ينثابدلايديريلا2 اينسافالاإب،اأعتاإىلا
ييثشاهاعاعرشةامنيطإلاوجرحاأكثرا

مناخإسلاآخريناوتدمريامنإىايألمنا
بايديإلاوييإازلاييإاورةانه.

كإااشناطرييُناينُدااْدَويناينسدنع ا
يألمريكاياينغاشامايان1اأماسايألحادا
غارتلاعاىلامخيمانلإازحالابإديريلا
رصويحابإثاإظالاماأرب،اَماااأَعَّىاإىلا

يقنطاشهديءاوجرحى.
وأوضاحامصادرامثايلابإاأرباأنا
ينُداااْدَوينايياثهدفامخياما طاريينا
ينزغنانلإازحلابإإطقلاحناباينثابدلا
يديريلارصويح،اَماااأَعَّىاإىلاييثشاهاعا

ثالثالاكثصيللاأونيلاولاجرحىابيإهما
نساءاوأطفال.

ويضمامخيماينزغاناعرشيتايألرسا
مناينإازحلامنارصويحاوييديإلاوعدعا
مانامإاطالاييثاإظلابسانباغاريتا
يألمريكاياعىلا ينسادنع ا ينُداااْدَوينا

مإاطلامثددعةابإثاإظلامأرب.
ويفامثاإظالايننيضاءاشاناطريينا
يألمريكاياين1ا ينسادنع ا ينُداااْدَوينا
أماسايألحداياتاغااريتاعاىلامديإلا
يننيضاءاومديريلا2 اناعم،امساثهدإلا

ييإإعاينثكنميانلإثاإظل.
وأوضحامصدرامثيلابايثاإظلاأنا
طائاريتاينُدااْدَويناقصفتامنقعاقإلا
جنالاحيداينساإاءابإديريالا2 اناعما
وترضرتامناينغاريتامإازلايينيطإل.
ينُداااْدَوينا طائاريتا شاإتا كإااا
ينسادنع ايألمريكايايان1اأماساأربعا
غااريتاعاىلامإطقلايااملايفامديريلا
عإسابإثاإظلا2ماراوأنثقتاينغاريُتا
يندامالا وييإشاآتا باينانايا أرضيريًا

وينخاصل.ا

طيران العدوان السعودي 
األمريكي يدمر مسجدًا 

في قرية الطائف بالحديدة 
ويدمر جسرًا بالمحويت

  - متابعات:

شاناطرييُناينُدااْدَويناينسادنع ايألمريكياينغاشام،اين1اأمس،ا

عدةاغاريتايياثهدإتامساإديًاومإزلاأحدايينيطإلابقريلاينطائفا

مديريلايندريهإيامثاإظلاينثديدة.

وشاناطارييناينُداااْدَويناينسادنع اغارتلاعىلامساإداينقريلا

ومإزلاأحدايينيطإل،اَماااأَعَّىاإىلاتدمريلإاابصنرةاكاملل.

ويأتايالاذياينقصافايفاإطااراينثإلالاينثدمرييالاينثايايقنعلاا

ينُدااْدَويناينسادنع ايألمريكياضداينشادباينيإإاياومقدريته،اكإاا

شناغاريتامكثفلاييثهدإتاعدعيًامناييإاطلابإديريلاينخنخل.

كإااشناطرييناينُدااْدَويناينسدنع ايألمريكياغاريتاجنيل،اإإرا

أمسايألحد،ايياثهدإتاجرَسازحا1ايننيقاعابإديريلاينرجم،اَماااأَعَّىا

إىلاتدمريهابانكامل،اوتسانبابقطعاحركلايينيصالتايفاينطريلاينثيا

تربطامثاإظلاييثنيتابانداصإلاصإداء.

وأوضاحامصدرامثيلاأناطارييَناينُدااْدَويناينسادنع ايألمريكيا

قاا1اإإرايألحدابثإفيذايلساللامناينغاريتاينإنيلاينثيايياثهدإتا

أحداينإسانرابإإطقلازحا1امديريلاينرجمايننيقعاعىلاينطريلايندا1ا

ينذ ايرباطامثاإظلاييثنيتابانداصإلاصإداءابددةاصنيريخاأعتا

إىلاتدمريهابانكامل.

وكاناينإارساقاداتدارضانغااريتامإاثللاخااللايألياا1اينقليللا

يياضيالاأحدثاتاأرضيريًابانغالايفاينإارساوينخاطاياليافلثي،اكإاا

تدرضاتاطرقاتامثاإظلاييثنيتانسلساللاغااريتاجنيلاتمامنا

خالنهااتدمريُاعدعامناينإسانراوعنّااريتاينطرقابددعامنامديرياتا

ييثاإظل.

وتساننتاينغاريتاينإنيلانطرييناينُدااْدَويناينسادنع اينغاشاما

نيللاينسانتاييايضايفاقطعاينخطاينرئييسانطريلاصإداء-اييثنيتا

وقطعاكابالتايألنيافاينضنئيلاوقطعاخدملايننرتنتاعىلاييثاإظلا

نلإرةاينثانثل.

وتسنباينقصفايفاقطعاخدملايالنرتنتاكلياًاعىلاييثاإظلاوتنقفا

خإسالاياإرتيالتاإرعيلاوثالثامثطاتايتصااالتاريفيلاوينقطاعا

يالنرتنتاعناينخدملانلإرةاينثانثلاخاللاأقلامناخإسلاأيا1.
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»الجهاد اإلسالمي«: ال تهدئة وال وقف إطالق نار مع 
تهويد القدس، ورائد صالح: االنتفاضة الثالثة آتية

  - محمد الباشا: 
شاكلاينددويُناعىلاييساإدايألقىصا
ييناركانلين1اينثامناعىلاينثنييل،اينثدَثا
يألبرَز،امطلعالذيايألياننعاويألياننعا
يآلنف،اإالاأنايينيقاَفايندربيلاويندونيلا
يقثرتاعاىلاإصديرابياناتاينشاإبا
وينعينلاويالياثإكاراياااتقن1ابهاقنيتا
يندادواينصهيننيايفاينقادس.اوجاءتا
مدظمالذهايينيقفابالثل،االاتقّراحقاً،ا

والاتنقفاييدثد اعإداحدوعه.ا
وتأتيالاذهايينيقفايفاوقتايثصدىا
ينفلساطيإيا وينشادبا ينقادسا ألاُلا
بأجساعلماوعمائهمانلهإن1اوينددوينا
قطداانا باها يقان1ا يناذ ا ييساثإرا
يألقاىصا ييساإدا بثالا ييساثنطإلا
ييناارك،اوتدنيساهمانثرمالاييساإدا
ونلإقديااتايفاينقدساوتطاونهماعىلا
ينقارآناينكريم،اوتدديهاماعىلاعرشيتا
ييصلالاوييدثكفالاعيخالاييساإد،ا
ينذيانايريبطاننايفاييساإدايألقاىصا
رإضااًانقاريراحكنمالايندادوابفرضا

يقثسامهازمانياًاومكانياً.

مخاوف »إسرائيلية« من اشتعال 
األوضاع

وتنقاعارئياساينثركلاينياالميلا
يفاينديخالاييثثل،اينشايخاريئداصالح،ا
ينثفاضالاإلساطيإيل،اعيخالا ينادالَعا
ينضفلاييثثلل،ابإااإيهاااينقدس،ا»إ2يا
مااايياثإرتايألمنراعىلامااالياعليها
يآلن«،امطاننااًايألرعن،ابصفثاهايننيصا
عاىلايألقىص،اباتخاا2اإجاريءيتا»أكثرا

جرأةامناياليثإكاراوينشإب«.ا
وقاالاصاالح،ايفاحانيراأجرتهامدها
وكانالايألناضنلاينرتكيال،اإنها»يفاحالا
يياثإريرايالنثهااكاتا»ينرسيئيليال«،ا
إإنهاااقاداتاؤع اإىلاقياا1اينثفاضالا
إلساطيإيلاثانثال،ايفاينضفالاييثثلالا
إىلاأنا»إرسيئيال«ا وينقادس«،امشارييًا
تقان1ابا«ينثقسايماينزماناياوييكانيا
نلإسإدايألقىص،اوإلاخططامدرويلا

ومددةامسنقاً«.ا
اينشدنياعىلاينصديدينا ورأىاأناينرعَّ
يفا »يكإانا و«ينياالمي«،ا يندربايا
وحكنمثاه،ا يالحثااللا عاىلا ينضغاطا
ينثايا ينثدسافيلا ينجاريءيتا ننقافا
يرتكنهاايالحثالل،ابثلاييسإدايألقىصا

وييقدييل«.ا
ويفاينسياقا2يته،اأشااراينشيخاريئدا
صاالحاإىلاأنا»ينثكنمالاينرسيئيليالا
يياثغلتايألحديثاينإاريلايفاينسااحلا
يندربيل،اواليايإاايفايانريا،اويندريق،ا
ونينيا،اوينيإن،اومر،اوينشاغالالذها
يندولاعإاايإر ايفاينقدساويألقىص«.ا
ويفاياياقامثصال،اكشافامنقاعا
»وينال«ايندل ايفاتقريرانه،اينسنت،اعنا

تثذيريتاأمإيلاوعسكريلا»إرسيئيليل«ا
منايشثدالايألوضاعايفاينضفلاينغربيل،ا
عاىلاخلفيلاماااوصفهاابااا»يألحديثا
يفاينقادساييثثللاوييساإدايألقىص«،ا
منيإااًاأناينثثذياريتاريإقثهاااععنيتا

نثهدئلايألوضاعايفايألقىص.ا
ورأىاينثقريارايناذ اأعادهاييثلالا
يندساكر اأمريابنحننط،اأنايشاثدالا
ينشااباكا جهاازا يايإدلا ينضفالا
يايصدبا وأناها صداب،ا منقافا يفا
عليهاإحنااطاينهإإااتاييركازةاينثيا

يثسثهدفاينإإنعاوييسثنطإل.ا
وقاالابنحنانطايفاتقريارها»يادركا
ينإياشاينرسيئيايلاأناحدثاااإرلابيااًا
ويحديًايإكاناأنايدمراينثانيزن،اويديدا
رباطايندإافاويينيجهاتابالاينقدسا

ينرشقيلاوينضفلاينغربيل«.

رياح االنتفاضة بدأت تهب
وأعلاناينقيااع ايفا»حركالاينإهاعا
ينياالميايفاإلساطل«اينشايخاخاندا
يننطاش،اأنا»الاتهدئلاوالاينثزي1ابنقفا
إطالقاناراإ2يامااتماتريايماييخططاتا
ينصهيننيالايفاينقادساماناتهنياداأوا

تقسيم«.ا
ا»ريااحايالنثفاضلا وأكدايننطش،اأنَّ
وريااحاياليثشاهاعيلابادأتاتهاب«،ا
مشّدعيًاعىلاأنا»ينإإالرياينفلسطيإيلا
نناتسكتاعّإااتقن1ابهايلطاتاينددوا
ينصهيننيلامناتقسيماوتهنيداولد1ايفا

ينقدس«.ا
ينقادسا عاىلا »ينثإارؤا إنا وقاالا
وييقديااتايدإاياأنإااأماا1اينثفاضلا
جديادة،اإقاداخرجاتاينإإالارياين1ا
ُعنسايألقاىصابأقدي1اييإر1اشاارون،ا
إكيفاتساكتالاذهاينإإالارياإ2ياماا
تماتقسايماينقدسازمانياًاومكانياًامعا

ينصهايإل؟«.ا
مؤكاديًاأنا»ينطريالايننحيدانيقافا
ينددوابأنانشاغلهايفانفسهاباندإلياتا
ياليثشاهاعيلاوينإنعيلاقنلاأنايإشغلا
بثقسايمايألقىص«،امثسائالًا»ما2يابقيا

م؟«.ا نإااإ2ياُعمرايألقىصاأواُقسِّ
وأضااف:ا»رغامامااايشانباقطاعا
غزةاينإريحامناأنماومداناةامساثإرةا
ووضاعايسءاوحصاار،انكاناالايشءا
عإدناااألمامناينقدساومارسىاينإنيا
مثإاد،األنهاينقضيلاييركزيالاوينقنللا
يألوىل،اوألناإلسطلامإإعايألننياء«.ا
»ينإهااعا يفا ينقيااع ا وحإالا
ينياالمي«ايندادواينصهينناياكاإالا
ييساؤونيلاوينثديعياتاينثايايإكناأنا
تقن1ابهاااييقاومالايفاينضفلاويفاغزةا
ويفاُكّلايااحاتايالشاثناكاماعاينددوا
أناهاينيصالاإجاريءيتاتهنيادا طايااا

وتقسيماينقدس.ا

مسلمو أوروبا يحذرون من 
خطورة استهداف األقصى 

ييإظإاتاينياالميلا »يتثااعا وقالا

أّنا ويضثااًا بااتا »نقادا أوروباا«:ا يفا
ينثكنملاينرسيئيليلاييثشادعةاتفرضا
يألمرايننيقعايفاينقدسابانقنةاييسالثلا
وينجاريءيتا يندإريالا وينسيايااتا
ينثدسافيل،اوتسادىاإىلاينسيطرةاعىلا
ييسإدايألقىصاوتقسيإه،امعاتثنيلها
إىلايااحلامنيجهااتاوقإاعاوتإكيالا

وتدنيس«.ا
وشادعايالتثااعاعاىلاأناها»الايإكنا
ينثهااوناماعالاذهاينهإإلاينرشيالا
يإار ا ومااا يألقاىصا ييساإدا عاىلا
خالنهااامانايالقثثامااتاويالعثديءيتا
ومإاريااتايندناثاوينثدنياس،اإهيا
تإثالاتطاّنريًاإائلاينخطانرة،اوتندثا
برياانلاييثفزيزاصارخلانلإسلإلايفا
أنثااءايندانماالايإكناينرتيخيامدهااأوا

ياليثهانلابدنيقنها«.ا
ييإظإاتاينياالميلا »يتثااعا ا وعلِّ
يفاأوروباا«اعناياخطهاينشاديداينذ ا
يساورامسلإياأوروبااويندانمامنالذيا
يالياثهديفاينددوينيانلإسإدايألقىصا

يينارك.ا
وطانبابإإاريالاضغنطاأوروبيلا
وعونيلاننزي1ايالحثاللابانكّفاعنالذها
ينسيايااتاوينخطانيتاينثاياتدناسا
ييقدياات،اوتدنثابانهنيلاينثضاريلا
وتدإاعا ومدايهاا،ا ينقادسا يديإالا
باألوضاعاإىلاحاإلاينهاويل.ا»إالايُدقلا
أنايقفايندانمامكثنفاينيدينايفاحرضةا
نهجايالعثديءاويالياثفزيزاويندنثاينذ ا

عأباعليهايالحثاللايفاينقدس«.

تداعيات 
استباحة الصهاينة 

للمسجد األقصى
ينصهينناياوشانانا يندادوا امنيجهااتاعإيفالابالاقانيتا

إلسطيإيلاعإداجنلاييكلايفاينقدساييثثلل.
اقانيتاينددواتقإعامسارييتاتضامإيلامعاييساإدايألقىصايفا

بلدلاونلدلاوينإنياصانح.
اإصابااتاباالخثإاقاوينرصاصاييطاطاياخاللايينيجهاتاعىلا

حاجزاقلإديا.
اقانيتايندادواتلقياويباالًاماناقإابلاينغاازاوينصانتاباتإاها

ييثظالرينايفاينخليل.ا
اينثشاراقإاصلاينددواعىلايأليطحايفامديإلاينخليل.ا

اإصابلاثاشنانابرصاصاجإنعاينددوايفامنيجهاتاكفراقدو1.
اثالثاإصاباتابانرصاصاييطاطياخاللايالشاثناكاتاييسثإرةا

عإداحاجزاقلإديا.ا
اإصابالاطفلابانرصاصاينثياويندرشيتاباالخثإاقايفامساريةا

كفراقدو1.
ايألجهازةايألمإيالاتإإعامساريةاماناينثقاد1اباتإااهاينإقطلا

يندسكريلاشإالابيتانثم.
امنيجهااتابالاجإنعاينددواوشاناناإلساطيإيلاعإدامدثقلا

عنإراغرباري1اينله.
اإصابلاجإاد اصهيننياخاللامنيجهااتايفاييإطقلاينإإنبيلا

بانخليل.
اإنطالقامسارييتاحاشدةانرةانلإساإدايألقىصايفاينداصإلا

يألرعنيلاعّإان.
امنيجهااتابلاقنيتاينددواوشاناناإلساطيإيلايفاحياينطنرا

بانقدساييثثلل.
امنيجهاتابلاقنيتاينددواوشناناإلسطيإيلاعإدامفرقاينري1ا

شإالاينقدس.
اقانيتايندادواتقإعامساريةاتضامإيالامعاييساإدايألقىصايفا

ييإطقلاينإإنبيلايديإلاينخليل.
اإصابلاينشاابانارصابرلمابانرصااصاييطاطيايفاقدمهاأثإاءا

تفريلاقنيتاينددوانثظالرةايفاقلقيليل.
اإنطالقامسريةاحاشدةامناينخليلانرةانألقىص.

اإنطالقامظالريتاحاشادةايفاطهريناوعدعاماناييدناينيرينيلا
تإديديًاباالعثديءيتا»ينرسيئيليل«اعىلاييسإدايألقىص.

امنيجهااتابالاقانيتاينددواوشاناناإلساطيإيلاعىلاحاجزا
قلإديااجإنبامديإلاري1اينله.

اينطالقامسريةاحاشدةامنامخيماينإلزوناشإالاري1اينله.
اقنيتاينددواتقثثمابلدةاينديزريلارشقامديإلاينقدس.

اإصابلاشابابانرصاصاييطاطياخاللامنيجهاتاقربامثطلا
ينناصاتايفاشارعانابلسابإديإلاينقدساييثثلل.

امسرييتاغضباحاشادةايفاقطاعاغزةاتلنيلاندعنةامنا»حركلا
ينإهاعاينيالمي«.

اقنيتاينددواتقإعاييصللايفاحياييريرةابانقدساييثثلل.
اقانيتاينددواتطللاقإابلاينصانتاوينرصاصاييطاطيانثفريلا

ييصللايفارأسايندامنعاجإنباينقدس.
اقانيتاينددواتإإاعاييريبطاتاومنظفيايألوقاافايالقرتيبامنا

يألقىص.
اقنيتاينددواتقإعاينشاناناييثثشاديناأما1اباباييإلساااأحدا

أبنيباييسإدايألقىص(اوتإإدهمامنايندخنل.
امنيجهاتايفاحياعلاينلنزةابسلنيناجإنباييسإدايألقىص.

امنيجهااتاعإيفلابلاييصللاوقنيتاينددواعىلاأبنيباييساإدا
يألقىصايينارك.

اوقفاتاتضامإيلامعاينشادباينفلسطيإيابدداصالةاينإإدلايفا
ينداصإلاينإزيئريل،اشاركتاإيهااعدةاإدانياتامإهااجإديلايندلإاءا
ييسالإل،اوحزباطالئعاينثرياتاوحركالاينإهضلاوحركلامإثإعا
ينسلم،امّرععيناشدارا»ينإزيئرامعاإلسطل..اظايلاأوامظلنمل«.ا

اجلرنال غلعاد: دول عربية تدخلت لوقف »التحري�س« على التظاهر لأجل القد�س والأق�سى

األقصى يُنتهك وغزة تهاجم.. ونتنياهو يعلن عن فرصة تأريخية لعقد تحالفات مع دول خليجية
  - متابعات: 

يفاظاّلالذيايننيقع،اتقان1اإيهاإرسيئيل،ا
قياعًةاوشادناً،اباندإالاينثثياثاويُيكثّفا
عىلاتقسيماييساإدايألقىصايُيناركازمانياًا
ومكانيااً،اتإشاغلايألنظإالايندربيّال،امنا
يُيثياطاإىلاينخليج،ابأوننياتاوقضايااأبددا
مااتكانناعناقضيلاإلساطلاوشادنها،ا
َوأقاىصاماااقاماتابهاتإااهامااايثدرضا
ناهايألقاىصاأناتُصادرابيانااتاينشاإبا

وياليثإكاراوينثدنرياعنايالمثداض.
وبرغماُكّلايالنثقااعيتاينثياقداتنّجههاا
ينادولايندظإىاإىلاينسيايالاينرسيئيليل،ا
ومإهاااماااأخذاشاكلاينثدنرياعاناينقلل،ا
وآخرايثثدثاعنايياثخدي1اقانةامفرطلا
وغارياتإايانيل،اإاإنايننيقعاأناهاالاتنجدا
نيااتاأمريكيالاأواأوروبيالاجديلانلضغطا
عىلاإرسيئيال،اووصلايألمرابرئيسايننزريءا
ينرسيئيايلّ،انثإيالان،اإىلاينعالنامريريًاعنا
وجانعاإرصالاندقاداتثانفااتاماعاعولا

عربيلاخليإيل،امناعوناعإعاأثإاناتثصلا
بانقضيلاينفلساطيإيل،او2ناكاعىلاخلفيلا
ييصاناحاييشارتكلاينقائإلاعاىلامنيجهلا
ينثهدياديتاييشارتكلابالاينطرإال،اكإاا
أّكادتاعىلا2نكاييصااعراينسيايايّلايفاتلا
أبيب.اويفالذياينساياق،امنايأللإيّلابإكانا
ينشاارةاإىلاماااكاناكشافاعإاهاينإإريلا
عامانساغلداع،ارئيساينديئرةاينسيايايلا
ويألمإيلايفاوزيرةايألماناينرسيئيليّلاوينذ ا
أّكاداعىلاأنّاهايفاجننلا“يندإف”اينساابقل،ا

تّدخلاتاعوالًاعربيّالاننقافاماااأياإاها
ينقادسا يفا ينثظالارا عاىلا بانثثرياضا
وييساإدايألقاىص،اريإضااًاينإصااحاعنا
أياإاءالذهايندول،اندد1اإحريجالذهايندولا
ينثياتهباييسااعديتاإىلاإرسيئيل،اعىلاحّدا

قننه.
وأّكادايفامقابلالاأجرتهااامداهاإ2يعالا
ينإياشاينرسيئيايلّ،اعىلاأّناجهانعايندولا
يندربيّالاينثاياتّدخلاتايياثإابلانثثركا
مكثّافا إرسيئيايلا وعبلنماايّسا يايايّسا

أيافرتاعنانثائجاإيإابيل،اوشّدّعاعىلاأّنا
ماااندثهابإساثنىاينثثريضاقاداتريجع.ا
وتاباعا»إّناجهانعايندولايندربيّالاتثكاملا
ماعايندإلياتاينثياأقدماتاعليهاايألجهزةا
الايايإااعإليااتا ينرسيئيليّال،ا يألمإيالا
يالعثقاالاوينبدااعاعاناييساإدايألقاىصا
وتدمرياييإاازل،اوغريلا«،اُمشاّدعيًاعىلاأّنا
عولاينقليامايندربيّالاغريامدإيلابإشادالا
يألوضااعايفاييإطقال،اولاذيايناذ ايُفارّسا

حإايهااننقفاماايثدث.



األخيرة

ينددعاااثا ينثإلااااينثإلاثالا1اايينيإلااا2 اينثإلاثإلالا

ايياييل-اشاملل
تصدراكلايثإلاوخإيس

محمد المنصور
ينايَاَإااُنا تثثارََّرا أنا إكارُةا
مانا وتساثفيَدا شادنُها،ا ويزعلاَرا
ثروتهااايننرشيلاويياعيلاييكثشافلا
منقَدهااا وترتجاَما وييخنانءة،ا
ياليارتيتيإياومنروثهاااينثضار ا
ييإطقالا يفا وإاعليالا مكانالا إىلا
وينقليم،اوإكرةاأناتثثرَراينايَاَإاُنا
يننصايالاوينثنديلانلسادنعيلا مانا
وأمريكااوينغرباينثياأريعلااينشادُبا
ينايَاَإاإيامناخاللاثنرةاينااااامنا
ينثإلالالا1اينثياأيقطتاركائَزا
ينفسااعاوينرلاابايفازماناوجياز،ا
وكشافتاعنريِتاينثدخلاينسادنع ا
ينديعمانإلرلاباوينفايدينا يألمريكيا
يفاينايَاَإانانثإفيذاأجإديتهاييشننلل..اإكرٌةابدياوأنهااغريُامسثساغلاوالا
مقنننلايفايننيقعايندربياويندويلاييثشابكامعاقنىاينهيإإلاياليثدإاريل،ا
وييشثنكاضإنارصيعاينريعيتايألجإنيلاوينقليإيلانريماوإعاعةاتشكيلا
صانرةاييإطقالاييضطربل،ابإااايلنياطإنحااِتاينقنىايالياثدإاريلا
ينغربيلاوحَدلا،اأماايندَرُباإالامكانانهماوالامكانلاألناينريعايفامإإلها
لناعاىلاييإطقلايندربيالاوثرويتهااومنقدهااينإغارييفاوعورلااينذ اننا
يدادَواعوَراينثابعاينذنيل،ايفاضنءاينثإزيئلاينثاصللاويالحرتيباتاييذلنيلا
وينإهنيلاييطلنبلانثإريراييخطط،اينذ ايُنقياعىلاينكياناينصهيننيايفا

منقعاينقنةاوينهيإإلاوينثفرعابإطللايندعمايألمريكياواينغربي.
ونكياالايظإإااينندُضاأنإاانإازف،اونقنُلاشاططاًايفاينقنلابألإيلا
وحينيلاومصرييلامااتإثلهاثنرةاينااااامناينثإلانلشدباينايَاَإاإيا
ماناإمكانيلانصإاعلاينثثانلاينثقيقيانلايَاَإااناوينايَاَإاإيل..ينذ ا
ظلامطلناًاولدإاًانلقنىايننطإيلامإذاعقنعامناينزمناظلتاينسادنعيلا
ومرتزقثهااايفاينديخالاحإراعثرةاأماا1ابإاءايندونالاينايَاَإاإيلاينقنيلا
ينقااعرةاقنالاوبدادايننحادةاينايَاَإاإيالال99ا1،اوقنالاوبداداينثنرةا
ينشانابيلاينشدنيلاينسالإيلاإلييراالا1اإإنإاانطرُحاجإللاتساؤالتا
عّلهااتايضُءاجنينَباينصنرةاينكليلانلنيقاعاينايَاَإاإيابدداثنرةايناااا 

مناينثإل.
اأوىلاتلاكاينثسااؤالت:ايا2ياوقفتاينسادنعيلاويندولايندارشاينريعيلا
نلإنااعرةاينخليإيلامنقَفاييثفرجامناييايالالااع اوحكنملايننإاقا
ينثدمرييلانلايَاَإانايياياياً،اويقثصاعياً،اوأمإياً،اوعسكرياًاويجثإاعياً،ا
وصإثتاكلياًاعناينثروباييذلنيلاينثياييثهدإتاإثارةاينفثإلاينطائفيلا
يفاكثافاوعماجاوحاشداوأرحباوينرضإلاوعإريناوغريلا؟،اويا2ياصإتا
لااع اوحكنمثهاوأجهزتهايألمإيلاعناجريئمايالغثياالتاينسيايايلاينثيا
طاناتاإريقاًاييَاياياًابديإه؟،اكإاااطانتاينكنيعرايندساكريلاويألمإيلا
وييؤيسالايندساكريلابإريئاماومإاازرامثثانيلالدإهاااكاناإضدافا
وإلانلاييؤيسالايندساكريلاويألجهزةايألمإيلاوعورلااايننطإي؛ابهدفا
ينسايطرةاعاىلامنيرعلااوإحااللايندإاارصاييرتنطلابإارشوعاتفكيكا
وتدمرياينايَاَإاناينذ اتإفذهاينسادنعيلاوأمريكااكإاايفاينريلاويندريقا

ونينياا؟.
اثانياينثسااؤالت:ايثإثلايفامدإىايينقفاينسالنيامانايندولاينريعيلا
نلإناعرةامناإإشاالالااع اوينقنىاينإاإاذةانصيغلامخرجااتاينثنيرا
يننطإاياوينرصيراعاىلايالنثفافاعليهااابفرضاصيغاغارياتنيإقيلامنا
خارجهاا؟،اويا2ياتإإََّعالاع اوينقنىاينإاإذةاعاناتإفيذاينإقاطاينحدىا
عرشة؟اوينإقاطايندرشين؟اويتفاقاينسالماوينرشيكالاينثياوّقدتاعليهاا
ُكاّلاينقنىاينسيايايل،اوحظيتابإناركلايألمماييثثدةاومإلساينثداونا

ينخليإياويالتثاعايألوروبياومإلسايألمناوغريلا؟!.
اثاناُثاينثسااؤالت:ايثإثلايفامدإاىاأناتثثنلايندولايندارشاينريعيلا
ياايساإىابايناعرةاينخليإيلاباياثثإاءايالطإلاعإاناوروييااإىلاعولا
رشيكالايفاينُداْدَويناينسادنع ايألمريكياعىلاينايَاَإاانامإذاثاامارسا
يياايض،اوينثاياضإاتاعوالاأخارىايفاتثانفاينارشاوينُداْدَويناينسااإرا

وينثصاراعىلاينايَاَإان؟؟ا
اأخاريُاينثسااؤالتاونيساآخرلا:اماارساتإساكاينسادنعيلاوتثانفا
ينُداْدَوينابشخصاعندربهامإصنرالاع اوقنىايالرتزيقاويندإانلاييزمإلا
يفاينايَاَإاان؟،اوللالذهاينثرباينُداْدَوينيلاينهإإيلاوينثصاراينشااملا
عاىلاينايَاَإاان،اوقثالاينايَاَإاإيلابالايياثثإاء،اوتدمريامانيرعارْزقهما
ومقنمااتاعونثهاماوحياتهماوحضارتهمابالايياثثإاءالايامناأجلاماا

يسإىابرشعيلالاع اومرجديلاييناعرةاينخليإيل؟؟.ا
انداماإناثانرةاااايانثإلالالا1اينثاياكانايكانناأنصااراينلاها
وحلفائهامارَشُفاقياعتهاااوتقدياماينثضثيااتاماناخاريةاقياعيتهاما
وكنيعرلاماوالايزينانن،اإإنهااثانرٌةايإإيلاوطإيلاتثرريالامناينهيإإلا
ويننصايلاينسدنعيلايألمريكيل،اعلتاعناجنلراينثنريتاينايَاَإاإيلاثا 
يانثإلااث9ا1،اولااأكثنبراإث9ا1اوجنلار،اوحدةااااماينال99ا1ا
ومضامالاثنرةااااإلييرااالا1،اثنرةاجّسادتاينيإانابقيماينرشيكلا
يننطإيال،اوينثإساكابإخرجااتامؤتإاراينثانيرايننطإاياوالازينتاتإدا
ينيادانلإإيعابانرشيكلاوينثدااوناننإاءاينايَاَإاناينثاّراينكريماينإالضا

وييإشنعانكلاأبإائه.
اثنرةاااايانثإلانيساتاثنرةامإطقلاوالامذلباوالاِإئلاوالاطائفلا
والايإكناأناتكنن،اوحرُباينددواينسادنع اينشامللاعىلاينايَاَإاناأرضاًا
وإنْاَساااناًاوحضاارًةاوُلنياًلاتكّذُبامزيعاَمايياثهديإهاييثصنرابإنا

يسإيهماينثنثيلاوأتناعاصانح.
اومإذُاينين1ايألولايتضحانلغاننيلامناينايَاَإاإيلاأناُعاْدَويناآلايدنعا
وتثانفاينرشاومرتزقثهاإنإاايسثهدفاينايَاَإانابكلاماانلكلإلامنامدإىا
وعالنل،اينايَاَإاناينثارضاوييساثقنل،اوباياثثإاءاقلالامؤيدةاومإثفدلا
بانُداْدَويناينسادنع ايألمريكاياومرتنطلابأجإديته..ايإكاناينقنلابأنا
ينشدباينايَاَإاإياينصامداينصابراينقن ابانله،اوبددينلامنقفهاوقضيثها
األديفاينُداْدَوينا وبإمكاناتهاوبقدرتهاعىلالزيإلاينُداْدَويناقداأإشلاُجلَّ
وكشفهاوإضثهاوأياقطهاييَاياياًاوأخالقياًاوتأريخياً،اوينفايديإعا
لذياينشادباعنامكثساناتاثنريتاينااااامناينثإلاَويإثرانخياريتها
يننطإيلايفاينثريلاوينكريملاوييسااويةاوينددينالاوينديإقريطيلاوحقنقا
يننْاَساانايفاظلانظامهاينإإهنر اينثددع اوعونثهايننطإيلاينداعنل.

الثورة التي 
هزت العروش!

كلمــــــة أخـــــيرة 

تابعوا قناة
تابعوا قناة المسيرة على النايل سات حسب البيانات التالي:

التردد: 11600    الترميز: 27500  

21 سبتمبر: صنعاء إلى العبور!
 علي شرف المحطوري

 
وياطامإطقلاتإنُجاباضطريباتاتهدُعاُلنيثهااينثضاريل،ا
إهيإإالاغربيالاتثيطابهاا،اوجإاعااتاتكفرييالامثفلثلامنا
عقانهااايفاأكثارامنابلداعرباي،اوعولامإخرطلاضاداعولابدعما
تلاكاينإإاعات،اإضاإًلاإىلاينكنااشايألمريكياينرويساعىلاأرضا
ينشاا1،اويفاأكثرامنامإطقال،اويفاأجنيءاُعااْدَويناإرسيئييلاعىلا
غزةاكانايإألاينشاشاات،احثىانامايكناأََحٌدايلثفتاإىلاماايإر ا
ا2نكاجااءتاثنرُةاينثاع ا يفاينايَاَإانامناتطنريت،اوَياَطاُكالِّ
ويندرشينامنايانثإلانثقلبايينيزين،اوتزيحمايندانماييإإنن،ا
كإاارغباينشااعُراينايَاَإاإياينكنرياعندينلاهاينلعونيامخاطناًا

صإداءابقننه:اأتزيحإلايندانماييإإنن؟.
ويفاتسااؤلاآخار:اصإدااءاإىلاأياناينطريال؟اإىلاينرجنعاأوا

يندننر؟.
إاكانايندننُرالناينإانيب،اوعلتاصإداءامثطاًلامناأعقا
مثطااتاتأرياخاينايَاَإااناييايلءابايإدطفاتاينثااعة،اوتأكدا
الحقااًاأناماااحصلايفا2ناكاينيان1اكانامزيحإلانادولاإقليإيلا
تثساباييإطقلاحكريًاعليها،اوملاكايإيإها،اوليايفا2يتايننقتا
تدياشاتإاقضاتاحاعةانماتإدانهااحالًاحثىاإاجأتهاامناينركنا
ينإإنبيانشانهاينإزيرةايندربيلاثنرةايإإيلاتسدىاإىلاأنايكننا
نلايَاَإاانامكانلاينالئلابإغريإيثهاينسيايايل،اومكانثهاييدلةا
عناينثإائهايندروبياوينيالمي،امثاونلاأناتديداتنجيهابنصللا
االانثاناتلكاييإطقالايننيصللابالاقارتياآيايااوأإريقيا،ا يألُمَّ

وأعإيابهااإلسطلاييثثلل.
ولكاذياكاناتاينثانرةابإظراأكثاراعولاينقلياماوبدضاعولا
يندانامابأنهااامزيحإلاعىلانداباأعويراغريامساإنحانلايَاَإانا
أنايإهاضابها،اوأنايظلاعىلاحانهاكثديقالاخلفيلاتُرمىاإيهاا
»نفاياتاوأوياخ«اينسادنعيلاويننلابيل،اويندويعش،اوينقاعدة،ا

وينخنين.
ونكاناينايَاَإاَناأباىاإالاأنايثثررامناُكااّلامظالرايندإانلا
ويننصايال،اإاكانايينقفاينثأريخايابرضورةاينثصاد ا»نقريرا
ينإرعال«ايناذ اكانايإطن اعاىلامخاطراتإنياعاينايَاَإاإيلا

تإهيديانثإريرامرشوعايألقانيم.
ينشدبايفاصإداء،اوتربصاينخارج!

وبدادايان1اينناذيراينشاهريايفاينريبعاماناأغساطساكانتا
يالنطالقلاينشادنيلاغرياييساننقلايفاتأريخاينايَاَإاناإىلاصإداءا
يفايناااااماناآباأغساطس،اوإىلاااايانثإلامسااحلازمإيلا
مأللااينشادباعماًاوعمداًاوعَرقاًاحثىاكانتانهاينكلإلاييسإنعلا
بهروباجإريلايند1اعيلامثسنايألحإر،اومااشكلا2نكامنارضبلا

يفاصإيمامشاريعاياليثدإاراويننصايلاينسدنعيلايألمريكيل.
وتزنزناتاإثرا2ناكايندديدامنايندنيصاماينقليإيالاويندونيلا
خشايلاخاروجاينايَاَإاناعناينسايطرة،اوتغاريامنيزيناينقنىا
يفاغاريايالتإاهاينذ اتسادىاإنياهايننالياتاييثثادةاوعإالؤلاايفا
ييإطقال،اوندلايفاخاروجايياريإازايألمريكي،اوإقفالاينسافارةا
يألمريكيالامااايدنلاعىلازمناآتامفدمابكريمالاوطإيلامفقنعةا

مإذاعقنع.
وحثاىاينصهايإالاألولامارةامإاذازرعاكيانهاماينغاصبايفا
إلساطلاقنلاياندلاوياثلاعاماًايدلإنناقلقهمامناتطنريتا
تثصالايفاينايَاَإاان،اوبدظإلانساانهاقالارئياساوزريءاكيانا
يندادوابإيامالانثإيالن:ا»إناماايإار ايفاينايَاَإاانامثاُراقللا
نرسيئيال«،اوترجإلانثلكاييخاوفاينثظرتاينرياضاومناخلفهاا
ويشاإطناوإاةاييلاكاعندينلاهاباناعنديندزيز،انيثساإىانفريلا
ينثرباايالإان،اوبنانايف،اوبنايالإان(اأنايإساَكاباندرشا

ينسدنع ،اثماتكننايننجهلاصإداء.
ولاذيامااايفارساتهارباينقانىاينسيايايلايفاينديخالاعنا
تإفيذايتفاقاينسالماوينرشيكل،اوالحقاااتالعنهااباننقتاعناملءا
ينفريغاينذ انثجاعنايياثقانلاينخائنالاع ،اوحكنمثهايندإيللا
ييساثقيللايفا2يتاينيان1ايناذ اأعلناإيهاوإاةاييلاكاعندينلهابنا
عنديندزيازايفاشاهرايإاياراثالا،انيثنلاأناثإلاأماريًايُدبَُّرايلءا

ينفريغابانثديداوينإار.
ومارتاأياابيعاعاىلاحانيريتامنإإنياكاكاعتاأناتصلاإىلا
حلاحسابايعرتيفاييندنثاينادويلاينساابلاإىلاينايَاَإاناجإالا
بناعإار،انكإهاانثظلاباتاتاتثضرييتاينُداْدَويناينشااملاعىلا

ينايَاَإاناقدايكثإلت،اوتإثظراياعلاينصفر.
مااقنلايالنقضاض!

قلياٌلاَمناياإعابثريحايألمرياينسادنع اتركاياينفيصلا
ايفرياياابلايفاويشاإطنايفاثإانيإياتاينقرناييايض،اورئيسا
يياثخناريتاياابلاأيضااً(ايفامثاارضةاناهايفانإادن،اونقلثهاا
صثيفلاينرشقايألوياط،اوتثدثاإيهااعاناأوضاعاييإطقلامنا
وجهلانظراخليإيل،امدلإاًابكلاوضنحاعنايياثدديعاينسدنعيلا
ندعامالااع ا»مانيااًاوييَاياياًاوحثاىاعساكرياًاإنايقثضاتا
ينثاجال«،اوكانا2نكاينثريحاوتلكاييثارضةايفايألياننعاينذ ا
تماإيهايغثياُلاييإاضلاعندينكريماينخينينياصنيثلاين1ايألربداءا
اااماارساثالا،اوبداداينمالاكاناينايَاَإاناأماا1َامنعدامعا
كارثالاأكلاوأشادابانهإن1اينرباعياييزعوجاعىلامساإَد ابدرا
وينثشثنشاين1اينإإدلالاامارساثالا،ايفامأياةاأريدامإهاا
ينقثلاينإإاعيابغَرضايالياثفزيز،اوتصفيلايندديدامناينكنيعرا
يننطإيلاينثارضةايفاييساإَدين،اويفامقدمثهمايندالملاييرتىضا
بانازياداييثطانر اباعثناارهامناأبرزاماناتصدَّىاماناعلإاءا

ينايَاَإاانانلهإإالايننلابيلاعاىلايننالعاعىلامادىاأكثرامناثإ 
عاماًايياضيل.

اأمإياوييايسا وبهذهاييأياةاكانتاصإداءاوينثنرةاأما1اتََثدٍّ
وأخالقيابانغايندقل،اإثنرةاترضبايفاعقراعيرلاابهذياييساثنىا
نياساباألماراينذ ايإكاناأنايإاراعونامنقفايرتقاياإىلاحإما

ينكارثل.
وكاناقريراينثثركانثناينإإنبايدانإلايخثاللاييايساتإثلا
يفالاروبالاع اورعايثهاأنشاطلامداعيلانلثنرةايندكساتاعىلا
شكلاأعإالاينثثاريلالإنميلاقاتللاويطاينداصإلاصإداء.

لروباينخائن،اوينثنرةاتنيجهاُعاْدَويناً!
ثالثلاأياا1اإصلتابلاقريراينثثركانثاناينإإنباايألحدااا 
مارس(اوأولارضبلايادنعيلاعىلامطاراصإداءايندويلايفايناثا 
مارساتدشايإاًانزمنا»ينثز1اينسالإاني«اكإااايروقانلدإالءاأنا
يطلقنياعليه،ايفاوقتاكاناتدشيإاًايرحللامنايندمنيلاويننحشيلا
ينسادنعيلايننانغالابهذياينين1ايناذ انثثفلاإيهابذكارىاينثنرةا
نصافاعا1امانايندمااراوينخاريب،اونكإهانصفاعاا1امناثنرةا
ينثقلاتاإىلامدركالاينثثررايننطإياينشااملابارزتاخالنهااندىا
ينايَاَإاإيالاعقيادةاقثانيالاوطإيالاطاياااعرإنيابهاااعىلامرا
ينثأرياخايفامنيجهلايالحثالالتاويالمليطنرياات،اعقيدةاقثانيلا
مثلاتاثنرةاينااااامنايانثإلاريإدلاييايايلانهااانالنطالقا
نثانامإازنلاتأريخيلاكهذهاينثيانشاهدلاابالاينايَاَإاناوعولا
تثانفاينُداْدَويناوأونهااينسادنعيل،ا2ناكاييخلبايألمريكياينذ ا
الامإذاييطرتهاعىلاينثرملاوتأييساكيانا يإهشايفاجسدايألُمَّ
الايشنههاعمنيلاوتأييسااإالاينكياناينصهينني،اوالحقاًاعيعش.

ينإرايآلتي!
وأيااًاتكاناينثثدياات،اإلناَعاَلَتاصإدااءايفايان1اينثاع ا
ويندرشيانامنايانثإلانثنازمنامغايراياايانقهاماناأزمإلا
يالرتهان،اإهياحارضةاألناتكإلاييساري،اوتنيصلاييشنير،اوماا
أعلإاهاقائداينثنرةاينسايداعندييلكابدرايندياناينثنثيايفاخطابها
ينثأريخاياعشايلاينذكارىايألوىلانثانرةااااأيلنلايانثإلاعنا
بدءاينخياريتاياليارتيتيإيلابدإليااتاتإهيديلايديداإىلايأل2لانا
كيفاأعيراعإالا»ييريحلاينثنريل«اوكيفاتثقلاينإرابساقنطا
مإظنملايندإانلاويننصايل،اوإنهانثلانلدماءاينثيايافكتانيالا
ونهااريايفاطانلايننالعاوعرضهااعىلامدىانصافاعا1اأنايإثرا
ينلاهانها،اويثأمانانألجيالاينقاعملامنايندازةاوينكريملاوييهابلا

وينسال1اماايؤكداأنه:

الايسلماينرشُفاينرإيُعامنايأل2ى
احثىايُريَقاعىلاجنينِنِهايند1ُا ا

الخيار الوحيد
أبومالك يوسف الفيشي

َوشادنإاا ونإانُإااا جيُشاإاا
ينايَاَإاإايايندظيُمايإالدونايفا
يانيلاينله،اويخنضاننامدركَلا
يندإاعاييقدَّسايفامنيَجهلاأمريكاا
مانا ييإطقال،ا يفا ومثإياتهااا
يندويالتاينثياتثغطرساوتدثد ا
ينايَاَإاانا يفا يننْاَسااانا عاىلا
وعاىلاأرضاهاوِعْرضهاوياياعتها
خدماًلا ويقثصااعه؛ا وتأريخاها
نرسيئيالاينثياأبادتاقلقهاامنا
ثنرةاااايانثإلاينثياأيقطتا
مرتزقثَهااايفاينديخال،اومااانثجا
عإهااماناتغيارياأعَّىاإىلاينثثرُّرا
ويالياثَقاللاأخرجاتاينايَاَإاَنا

يندايايا نالياثكنارا ينثنديالا مانا
يقثصاعياًاوييَاياياًاوعساكرياًاوأمإياًاوثقاإياً،ا
ولاذيالاناينسانُبايننحيُدانشاناحارباكننيلا
عاىلاشادنإااالازيناتاتادورارحالاامإاذُانصفا
عاا1ايرتيإلامدهااحصااٌرايقثصاع اظانماوقذرا
دابرغمايياثهديفايألطفالا وصإتاعايايامثدإَّ
ينُثارا وينعاال1ا وينثدلياما وينصثالا وينإسااءا
وجإياعايننُإىاينثثثيالاوييقادريتايالقثصاعيلا
وكلامقنمااتاينثيااةاورضباتاُكااّلاينقنينلا
ينساإاويلاويننضديلاعارَضاينثائط،اويقرتإتا
اشادنإااماناينإريئماماااتداإاهايننحنُشا بثلِّ
ييفرتيلاوينإنيرحاينكارسةايفاينغابات،اولذياماا

أعىاإىلاينصإنعايأليطنر اويندإاعاينخيايلاينذ ا
نمايشهدانهاينثأريُخامثيالً،اإقداوضعاُكاّلايإإيا
أماا1اخيااراأوحادالاناينهإن1ُا
ُلايفاُعإالامإلكلاينرمالا وينثنغُّ
ألنهااا قلناه؛ا يفا ينارشا نارضبا
ينخيارايألوحدانيقاافاينُداْدَوينا
وكارساقارناينشايطانايفاعقرا
عيرهاينطالقاًامناقاعدةااأغزولما
قنالاأنايغزوكم،اإنينلهامااُغِزَ ا
قن1ٌاقطايفاعقراعيرلماإالا2ُّنني(،ا
نقداوصلاشدنإااإىلالذهاينقإاعلا
مرغإااًاتثتاينقصفاوينإارابددا

نصفاعا1.
إ2يانمايكناإالايألياإُلامركناًا
إالا ييضطارا حيلاُلا إإااا ***ا

ركنبها
وقاداَقارََّراشادنُإااأنايهاز1َا
ُعاْدَويَناعيعشاينكلىايفاُعقراعيرلاابدداينثدإُّتا
ينسايايساويالياثهثارايألمإياوينادويلابانَثياةا
ويننْاَساااناوينثأرياخاويندإارينايفاينايَاَإان،ا
وقاع1ايألياا1اييشاَهُداتثنالٍتاكلىاياثذللا
ينداَنَماوتربكاينطغياَناوياليثكناراينداييابدننا

ينله.
باخثصارانثنامقثإدنن،اجيشاًاوشدناً،اأنإاا
نخنضاملثإاَلايندإاعاعنايننْاَساااناوييكانا
وينثأرياخاوينزماانايفاييإطقالابأرسلاا،اوكلإاا
ثقالابإراينله،اومااينإراإالامناعإداينلهاولنا
ينغاناباعىلاأمارهاوينقالراإانقاعنااعةا}َوينّلُها
اأَْكثََراينإَّاِساالَايَْدَلُإنَن{. َغاِنٌباَعىَلاأَْمِرِهاَوَنِكنَّ


