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ملف العدد

هكذا ثار ال�شعب وهكذا انت�صر

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

ثورة  21سبتمبر..
من مسيرة اإلنذار
إلى يوم االنتصار العظيم!

الثورة التي
أدهشت العالم

قراءة في األبعاد المدنية
واألخالقية لثورة  21سبتمبر

المؤامرة على
ثورة  21سبتمبر !

وفداللجنة الثورية يزور عددًا من دول العالم لفضح جرائم العدوان السعودي األمريكي على بالدنا
الغزاة يتحطمون في
مأرب وأبطالنا يوقدون
النار في األباتشي
السادسة احتفاء بذكرى
ثورة  21سبتمبر

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

جنود وقرى سعودية
في قبضة الجيش
واللجان الشعبية
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�إ�ستنكار حملي ودويل وا�سع لق�صف منزل ال�سفري العماين ب�صنعاء
عمان للسعودية :نطالب بتفسير للتصرف «غير المقبول» تجاه مصالحنا في صنعاء
 خاص:اس�تدعت وزارة الخارجي�ة العماني�ة س�فري الس�عودية لدى
الس�لطنة وس� ّلمته مذكرة احتجاج عىل قيام طيران العُ ــ ْدوَان
الس�عودي األمريكي باس�تهداف منزل س�فريها بصنع�اء ،الفتة 
إىل أنه�ا بانتظار تفسير لهذا التصرف والذي وصفت�ه بـ «غري
املقبول» تجاه مصالح السلطنة يف اليمن.
وقال�ت وكالة األنب�اء العمانية :إن الس�لطنة أعربت يف مذكرة
االحتجاج والتي س�لمتها لسفري السعودية بمسقط عيد الثقفي،
عرب وزارة الخارجية ،عن أسفها الشديد الستهداف منزل سفريها
بصنعاء والذي أَدَّى إىل تدمري املبنى ووقوع أرضار جسيمة.
ً
مخالفة
وأك�دت الس�لطنة يف مذك�رة االحتجاج أن ذلك «يع�د
رصيح�ة للمواثيق واألعراف الدولية التي تؤك�د عىل حُ رمة املقار
الدبلوماس�ية» ،مشيرة إىل أن توجي�ه ه�ذه املذك�رة يأت�ي كون
الرياض من يقود التحالف يف الحرب الدائرة حاليا ً يف اليمن.
وقال�ت «وإنن�ا إذ نحتج عىل ه�ذا العمل تجاه س�لطنة عمان
فإنن�ا نطالب اململكة بتقديم تفسير لهذا التصرف غري املقبول
تجاه مصالح السلطنة يف صنعاء».
وأش�ارت مذكرة االحتجاج إىل أن الس�لطنة «ترى أن استمرار
ه�ذه الح�رب عىل املدى غير املنظور ق�د يمثل تهديدا ً الس�تقرار
املنطق�ة ،وتتطلع إىل ب�ذل املزيد من الجهد يف اليمن بش�أن إنهاء
األوضاع الحالية وتش�جيع األطراف اليمنية عىل الحوار وتحقيق 
استقرار بالدهم».
داخليا ً عبرّ الناطق الرسمي ألنصار الله محمد عبدالسالم ،عن

إدانته للترصف الهمَ جي
للعُ ــ� ْدوَان الس�عودي 
األمريك�ي ،وقصف�ه
من�زل الس�فري العماني
بصنعاء ،معلنا ً تضا ُمنَه
الكام�ل مع األش�قاء يف
س�لطنة عم�ان قي�ادة
وشعباً.
محم�د
وحَ يَّ�ا
عبدالسالم يف منشور له
عبر صفحت�ه يف موقع
التواص�ل االجتماع�ي
«في�س ب�وك» مواق�ف
س�لطة  عم�ان الت�ي
وصفها بأنه�ا «متزنة»
و»حكيم�ة» عُ رف�ت
به�ا الس�لطنة  على 
م�دى عق�ود م�ن الزمن
وحرصها عىل وقف العُ ــ ْدوَان عىل بالدنا تقديرا ً منها أن الحروب
إنم�ا تزيدُ األزمات تعقيداً ،فكيف حين تكون بني دول جوا ٌر ذات
روابط عربية وإسالمية؟!.
وأك�د عبدالسلام أن الس�عودية أرادت م�ن خلال قصفه�ا
منزل الس�فري العماني يف صنعاء اس�تهداف دور س�لطنة عمان
األخ�وي والعروبي ،يف انتهاك صارخ للمواثي�ق الدولية واألعراف
الدبلوماسية».

وق�ال عبدُالسلام 
إن الس�عودية «عج�زت
ع�ن ف�رض إمالءاته�ا
على اليم�ن واليمنيني،
ف�ازدادت تكشيرا ً ع�ن
أني�اب ل�م تنه�ش إال يف
أجساد األبرياء ،مرتكبة 
م�ن جرائ�م اإلب�ادة
وجرائ�م الحرب وجرائم
ضد اإلنس�انية ما يَجْ عَ ل
دولة مثله�ا وصمة عار
على البرشي�ة ،وأكبر 
محن�ة  على الع�رب
واملس�لمني يف تأريخه�م
الحدي�ث واملع�ارص ولم
تن�ج م�ن عُ ــ ْدوَانيتها
ووحش�يتها حت�ى دول
الخليج نفسها».
م�ن جهت�ه أدان مص�در مس�ؤول يف املؤتم�ر الش�عبي العام 
واستنكر بشدة إقدام العُ ــ ْدوَان السعودي عىل استهداف وقصف
منزل الس�فري العمان�ي يف العاصمة صنعاء وال�ذي أَدَّى إىل تدمري
أجزاء كبرية من املنزل.
واعتبر املصدر أن هذا العمل يمث�ل مخالفة واضحة لألعراف
الدبلوماس�ية وأخالقي�ات الح�رب والقوانني الدولي�ة التي تكفل
الحفاظ عىل مقرات البعثات الدبلوماسية ومساكن الدبلوماسيني 

يف أية دولة يف العالم.
وأك�د املصدر أن اس�تهداف منزل الس�فري العماني يف صنعاء
يعكس مدى ما وصل إليه العُ ــ ْدوَان الس�عودي والدول املتحالفة 
معه من تخبط واضح ،ورعونة متزايدة ويكشف حقيقة التدمري
املمنهج الذي يمارسه العُ ــ ْدوَان.
وعّب�رّ املصدر عن تضامن املؤتمر الش�عبي العام مع الس�فري
العماني مش�يدا ً بمواقف س�لطنة عمان الش�قيقة وما تبذله من
جهود يف سبيل إيجاد الحلول السياسية السلمية لالزمة اليمنية.
القي�ادة القطري�ة لح�زب البع�ث العرب�ي االشتراكي ُ
قطراليم�ن أدانت أيضا ً ما قامت به طائرات العُ ــ ْدوَان الس�عودي من
اس�تهداف منزل الس�فري العماني بالعاصمة صنعاء وتدمريه ،يف
بادرة خطرية تعرب عن همجية هذا العُ ــ ْدوَان وعدم احرتامه لكل
املواثيق الدولية.
وعىل الصعيد الدويل أكدت وزارة الخارجية اإليرانية أن سفارة
إي�ران يف العاصم�ة صنعاء ال زال�ت مفتوحة وأن الدبلوماس�يني 
اإليرانيين يواصلون مهامَ هم ،معربة يف نف�س الوقت عن إدانتها
الش�ديدة الس�تهداف تحالف العُ ــ ْدوَان الس�عودي منزل السفري
العماني يف صنعاء.
واس�تنكرت املتحدثة باس�م الخارجية اإليرانية مرضية أفخم
َ
بش�دة اس�تهداف من�زل الس�فري العمان�ي يف العاصم�ة اليمنية 
صنع�اء بغ�ارةٍ لتحال�ف العُ ــ� ْدوَان الس�عودي وعدّته�ا انتهاكا ً
للقوانني الدولية الخاصة بصون منازل ومقرات الدبلوماسيني.
ووصف�ت دو َر عُ م�ان يف إيج�اد ح�ل الزم�ة اليم�ن بالبَنَّ�اء،
كم�ا اعتربت أنه ح�از عىل التقدي�ر من قبل مختلف املؤسس�ات
واملنظمات الدولية.

ع�صابات الإ� ًصالح والقاعدة تغتال خم�سة القاعدة تبيع نفط اليمن عرب ميناء ال�ضبة اال�سرتاتيجي
مواطنني قن�صا يف قرية ال�صراري بتعز
أموال النفط تشعل خالفات حادة بين اإلصالح والقاعدة في المكال
أبطال الجيش واللجان الشعبية يطهرون
واإلمارات تجهز قوات من المرتزقة في حضرموت لمواجهة عناصر اإلصالح
تلة ثعبات واإلذاعة ومديرية صالة
ويتقدمون إلى معقل المخالفي
 خاص:ُ
عصاب�ات القاع�دة واإلصلاح بمديري�ة صبر امل�وادم 
أقدم�ت
بمحافظ�ة تعز ،ي�وم أمس ،عىل اغتيال خمس�ة مواطنين قنصا ً يف
قرية الرصاري.
ويأت�ي هذا خلال اس�تحداث هذه العصاب�ات ملت�ارس جديدة،
ونقاط تفتيش واس�تخدامها لتصفية  ُك ّل من يناهضون العُ ــ ْدوَان،
ُ
أن الشهداء األربعة من بيت الجُ نيد.
والجدير بالذكر
ميدانيا ً طهّ رت قوات الجيش واللجان الشعبية بالتعاون مع أهايل
تع�ز تلة ،ثعبات ومبنى اإلذاعة ،ويف جبهة وادي جديد تصل إىل مبنى
الوكيل أرفع من منطقة الروضة.
ويس�تمر تق�دم الجي�ش واللجان الش�عبية يف منطق�ة الضباب،
وهي الجبهة الغربية للمحافظة ،وتم تطهري ودحر مرتزقة اإلصالح
والقاعدة من منطقة الدحي وصوالً ملنطقة املرور ،وسقط العرشات
من القتلى والجرحى من املرتزق�ة خالل هذهِ املواجهات ،ويس�تمر
التق�دم باتجاه منطقة صينة ،املرتبط�ة باملرور من الجبهة الغربية،
حيت سيطرت اللجان الشعبية عىل املواقع املطلة عىل منطقة صينة 
من هذا االتجاه.
إىل ذلك اس�تهدف طريان العُ ــ� ْدوَان س�يارات مُرتزقته يف صينة 
خلال محاولته�م التق�دم تح�ت الغطاء الج�وي ،مم�ا أَدَّى ملرصع
العشرات ،ويف نف�س الجبهة انس�حبت قوات الجي�ش واللجان من
فن�دق هاي كالس بعد تطهريه ،مما اس�تدرج مرتزقة العُ ــ ْدوَان إىل
ُ
دخ�ول الفندق فقصف�ه الطريان عىل الفور وس�قط يف هذه العملية 
أكثر من عرشين عنرصا ً من مرتزقة اإلصالح والقاعدةِ ،مما يجعلهم
يف حالة ارتياب وش�ك من دعم تحالف العُ ــ ْدوَان لهم ،وس�ط حديث
سيايس عن تخيل السعودية عن دعم مرتزقة اإلخوان يف اليمن.
واس�تمراراً للفوىض األمنية واقتتال مرتزقة العُ ــ ْدوَان يف املناطق 
املح�دودة التي يُس�يطرون عليها يف تعز ،ش�هد يوم الس�بت املايض
اقتت�اال ً بين ه�ذه العصاب�ات من الس�اعة الخامس�ة عصرا ً حتى
الس�ابعة مس�اءاً دارت بني حي الروضة وديلوكس ،وقد تعرض حي
ديلوك�س لقص�ف عنيف من معق�ل حمود املخلايف يف الروضة وكال
الحيين يف املدينة يُمثالن معاق َل للمرتزق�ة ودروعا ً برشية باملدنيني،
ه�ذا وقد امتد قصف الروضة وديلوك�س إىل منطقة الضبوعة ،وهذا 
تصعي ٌد خطريٌ للتناقضات التي تفتك باملرتزقة يف تعز .وسقط ُ
شهداء
وجرحى أغلبهم من النساء واألطفال إثر سقوط قذيفتني عىل هنجر
السيارات التابع لسوق فرح مول ُ
 املكتض بالزبائن.

 خاص:ُ
أفص�ح املجل�س األهلي  يف محافظ�ة 
حرضم�وت املحس�وب على الري�اض ع�ن
عملي�ات بيع ممنهجة للنف�ط اليمني يقوم 
به�ا تنظي�م القاع�دة ،يف حادث�ة جدي�دة
تكشف حجم التواطؤ الخليجي والعاملي مع
التنظيم اإلجرامي والتعامل معه يف صفقات
مشبوهة لنهب مقدرات وثروات اليمنيني.
وأكد املجلس يف بيان صدر عنه يوم األحد
امل�ايض أن مق�درات محافظ�ة حرضموت
يُحرم منها املواطنين يف ظل ترصف تنظيم
القاع�دة بالنفط الخام املوج�ود يف خزانات
ميناء الضب�ة ،أكرب ميناء نفط�ي يف اليمن،
وال�ذي يتم بيع النفط عربه بوس�اطة الفار
م�ن وج�ه العدال�ة علي محس�ن األحم�ر
وحكومة الرياض.

كما كش�ف املجلس ب�أن الحاكم الفعيل
للمحافظة ه�و تنظيم القاع�دة ،مطالبا ً يف
ذات البي�ان بتس�ليمه القصر الجمه�وري 
ومعس�كر اللواء 27مي�كا بالري�ان وميناء
الضب�ة النفط�ي الواقع�ة تح�ت س�يطرة
القاعدة.
وردا ً عىل البيان كش�فت مصادر إعالمية 
مطلع�ة أن خالفات كبرية عصفت بالتنظيم
اإلجرام�ي ال�ذي يس�يطر على امل�كال بع�د
إرصار مجموع�ة م�ن قي�ادات القاعدة عىل
ح ّل املجلس األهلي واعتقال جميع أعضائه
إيل القضاء التابع للتنظيم
وإحالة ملفاته�م
ِ
للنظ�ر والبت فيها ،فيم�ا رأى آخرون منهم
بق�اءَ املجل�س ومزاوله عمل�ه ومهامه بعد
إص�داره لبي�ان يعت�ذر فيه عن م�ا ورد من
اتهامات لتنظيم القاعدة يف البيان السابق.
َ
رئيس املجلس
وأك�دت مصادر محلية أن
عمر بن الش�كل الجعيدي تلق�ى اتصاال ً من

الل�واء عيل محس�ن األحمر طالبه بس�حْ ب
البي�ان واالعت�ذار لتنظي�م القاع�دة ع�ن
االتهامات ال�واردة يف البيان وال زال املجلس
األهلي ي�د ُر ُ
س إمكاني�ة إص�دار بي�ان آخر
ينفي فيه عالقة تنظيم القاعدة ببيع النفط
الخام.
ُ
عمليات نهب مقدرات املحافظة 
وتتسبب
من النفط وامل�وارد األخرى إىل معاناة كبرية
للمواطنني يف ظل انطفاء الكهرباء لساعات
طويل�ة وانع�دام كاف�ة الخدم�ات وغي�اب
مؤسس�ات الدول�ة يف املدين�ة يف ظل تجاهل
كامل من مرتزقة الرياض.
كم�ا كش�فت مص�ادر مطلع�ة لص�دى
املسيرة ب�أن لقاءا ً تم بني عدد من مش�ايخ
حرضم�وت م�ع لجن�ة إماراتي�ة يرتأس�ها
ضاب�ط رفي�ع ،وبح�ث اللقاء س�بل تعزيز
التع�اون األمني بني الحارضي�ن واإلمارات،
يف م�ا يبدو أنه�ا محاولة إماراتية لتوس�يع

نفوذه�ا يف املحافظ�ة وإزاحة عنارص حزب
اإلصالح من املشهد يف حرضموت كما فعلت
سابقا ً يف عدن.
وأك�دت املص�ادر أن اإلم�ارات انش�أت
عددا ً من املعس�كرات التدريبية يف محافظة 
حرضم�وت لتدري�ب مليش�يا م�ن املرتزقة 
تضم�ن أكثر من ثالثة آالف فرد تكون تابعة 
له�ا ملواجهة عنارص اإلصلاح يف املحافظة،
وتم�د اإلم�ارات ه�ذه املعس�كرات بكاف�ة 
املع�دات العس�كرية الحديث�ة  واملتط�ورة،
كم�ا تتمركز ق�وات إماراتي�ة يف بعض هذه
املعسكرات والذي يؤكد املطامعَ اإلماراتية يف
اليمن ،الجدي ُر بالذكر أن اإلمارات س�اهمت
بش�كل كبير يف تس�لي ِم أجزاء واس�عة من
محافظة عدن للقاعدة عىل حساب مرتزقة 
اإلصلاح الذي�ن قاتلوا مع ق�وات الغزو ضد
الجيش اليمني واللجان الشعبية.

احلراك اجلنوبي طالبهم باخلروج منها
مسلحون يحاصرون بحاح مع وزراء حكومته المستقيلة في عدن
 خاص:بمحاصة مقر
قام مس�لحون يتبعون الفصائل الجنوبية
رَ
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
وعددا ً من وزرائه يمارسون نشاطهم من داخل فندق بحماية

إماراتية س�ارعوا إىل نفي صدور أي�ة توجيهات بإزالة أعالم
الجنوب خوفا ً من ردة فعل الفصائل الحراكية المسيطرة عىل
األرض .
وكان مس�لحون يتبعون فصائل تابع�ة للحراك الجنوبي
ح�ارصت أمس األحد ،مقر إقامة رئيس الحكومة المس�تقيلة
خالد محفوظ بحاح لساعات بعدن.
ونقل�ت وكال�ة خبر 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 القصر 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
يطالبون بالخروج الفوري لحكومة بحاح من عدن ،وَتوجهها
إىل صنعاء.

رئيس التحرير:
صربي الدرواني
العالقات العامة والتوزيع:
تلفون736891529 – 01314024:
771126033

مدير التحرير:
أحمد داوود

وَقال« :نحن مطلبنا واضح ،وهو فك االرتباط والعودة إىل
دولة ما قبل  ،90ونحرتم إخواننا الجنوبيين ،ولكنهم يمثلون
حكومة صنعاء ،وعليهم العودة إىل صنعاء ال إىل عدن».
وَأك�د يحيى ،وهو رئيس المجلس األعىل للثورة الجنوبية،
أن تضحيات أبنائهم من أجل االستقالل لن تذهب هدراً .داعيا ً
إىل عودة حكومة بحاح المستقيلة ،إىل صنعاء ال إىل عدن.
وَج�اءت ترصيحات ،يحي�ى ،بعد ترصيح�ات للقيادي يف
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.

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

العنوان :صنعاء – شارع المطار -جوار محالت الجوبي
عمارة منازل السعداء -تلفون01314024 :
sadaalmasirah@gmail.com

( ددعلالاا
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وفد من أنصار اهلل يغادر إلى مسقط لعقد لقاءات خاصة مع األمم المتحدة واألطراف الدولية…
 خاص:توج�ه وفد م�ن أنص�ار الله عرص 
ي�وم  أم�س إىل العاصم�ة العماني�ة 
مس�قط وذل�ك لعقد لق�اءات خاصة 
مع األمم املتحدة واألط�راف الدولية ،
وس�يقوم بزيارة خاصة إىل موس�كو 
بناء على دع�وة رس�مية تلقاها من
القيادة الروسية  .
وق�ال الناطق باس�م أنص�ار الله
محمد عبد السلام محمد عبد السالم 
«أكدن�ا أنن�ا نحن يف الش�عب اليمني ،
إضاف�ة إىل مواجهتنا ل�كل االعتداءات
التي حصلت والدفاع عن النفس كحق 

مشروع ومق�دس النتهاك الس�يادة
اليمني�ة  ،نح�ن أيض�ا منفتحني عىل
الح�ل الس�يايس باعتب�ار ان الح�ل
الس�يايس س�يكون يف نهاي�ة املطاف
ه�و الحل الذي يجب أن يكون  ،ونحن
ذاهب�ون إىل مس�قط الي�وم إن ش�اء
الله عىل أس�اس اس�تمرار مشاوراتنا
م�ع األمم املتح�دة ولق�اءات املجتمع
الدويل..
وأش�ار عب�د السلام  يف املؤتم�ر
الصحفي إىل أن قيادات من أنصار الله
التقت الس�فري ال�رويس وأنه�م تلقوا 
دعوة رسمية لزيارة موسكو.
وقال « إن عودتنا إىل مسقط اليوم 
من أجل إج�راء مزيد من املش�اورات

السياسية مع املجتمع الدويل».
ه�ذا وقد تناول�ت وس�ائل اإلعالم 
زي�ارة م�ا أس�مته بوفد مشترك من
أنص�ار الل�ه واملؤتمر الش�عبي العام 
ملس�قط وهو م�ا نفاه مص�در مطلع
حي�ث أك�د أن زي�ارة وفد أنص�ار الله
تأت�ي بصف�ة مس�تقلة ع�ن أي وفد
آخر  ،وليس�ت به�دف مفاوضات عىل
الطاولة مع أطراف أخرى وإنما لعقد
لق�اءات خاص�ة مع املبع�وث األممي
واألطراف الدولية… وأكد أن أي جولة 
مفاوضات قادم�ة يجب أن تحرضها
كل الق�وى واملكون�ات السياس�ية 
اليمنية املعروفة…
ويف هذا الس�ياق فقد أكد س�ماحة 

الس�يد عبداملل�ك ب�در الدي�ن الحوثي
يف خطاب�ه ليل�ة  أم�س بمناس�بة 
الذكرى الس�نوية األوىل لثورة الحادي 
والعرشي�ن م�ن س�بتمرب «أن الحلول
السياس�ية الس�لمية متاح�ة تج�اه
املش�كلة الداخلية بالبل�د وأن العدوان
األمريكي الس�عودي الهمجي ال مربر
له»..وق�ال  « :نؤك�د الرتحي�ب ب�أي 
مساعي للحلول السلمية بالقدر الذي 
ال يمس بالسيادة الوطنية وال يرشعن
الع�دوان وال ينتق�ص م�ن حق�وق
الش�عب اليمن�ي  ،واس�تحقاق ثورته
الشعبية ومطالبه املرشوعة»…

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  8من جنوده في نجران وجيزان والحقيقة أكبر
تعزيز السيطرة على مدينة الربوعة باقتحام ما تبقى من مواقع العدو
 خاص:ّ
ش�ن أبطا ُل الجيش واللجان الش�عبية يف س�اعة متأخرة ،مس�اء
األمس ،هجوما ً واسعا ً ونوعيا ً من عدة محاور ،أسفرت عن مقتل عدد 
كبري من جنود العدو لم يُكش�ف عنهم حتى اآلن والس�يطرة عىل عدة
قرى بمنطقة الخوبة يف جيزان.
وأوضح مصدر عس�كري لصدى املسرية أن النتائج األولية للعملية 
النوعية تكش�ف عن تدمري دبابة س�عودية و 5آلي�ات من طراز براديل
وعربتني نوع همَ ر.
َ
أن العملية التي تكللت بالنجاح نتج عنها س�يطرة
وأضاف املصدر
أبط�ال الجي�ش واللج�ان الش�عبية عىل عدة ق�رى س�عودية بجيزان
واملواقع العسكرية املحيطة بها.
وأوض�ح املصدر أن ق�رى قمر والظهيرة وقرية غ�رب دار النرص 
من أبرز القرى التي س�يطر الجيش واللجان الش�عبية عليها بما فيها
املواقع العسكرية املحيطة بتلك القرى.
وأض�اف املص�در أن العملية التي تع�د األوىل من نوعه�ا من حيث
طريقة الهج�وم وحجمه س�بّبت إرباكا ً يف صفوف العدو الس�عودي،
فيما فر العرشات منهم تاركني قتالهم خلفهم.
ول�م يس�تبعد املص�در وقوع جن�ود س�عوديني يف قبض�ة الجيش
واللج�ان الش�عبية ،حيث أن نتائ�ج العملية لم تتض�ح بكاملها حتى
كتابة هذا الخرب.

قصف صاروخي على مواقع بنجران والعدو يعترف
بقتيلين

قصف�ت الق�وة الصاروخي�ة للجي�ش واللجان الش�عبية بعرشات
الصواريخ مواقع عسكرية سعودية يف منطقة نجران.
َ
إن القصف استهدف مواقع
وقال مصدر عسكري لصدى املسيرة
قي�ادة صله ونهوقة وخباش العس�كرية وأس�فر ع�ن تدمري مخازن
أسلحة ،ما أدى الشتعال النريان لساعات طويلة.
ورغم محاولة العدو الس�عودي التقليل من خسائره إال أنه اعرتف
بمقت�ل اثنين من جن�وده يف نج�ران دون أن يحدد ،كما ه�ي عادته،
مالبسات مقتل جنوده.

العدو يعترف بمقتل  6جنود والجيش واللجان
يكشفون عن أسرى

إعترف العدو الس�عودي ،أم�س األول ،بمقتل  6م�ن جنوده دفعة 
واح�دة يف منطقة جي�زان دون أن يحدد مالبس�ات مقتلهم؛ هربا ً من
تأكيد توغل الجيش اليمني واللجان الشعبية يف عمق أراضيه.
بالتزام�ن َ
وق َع ثالثة م�ن جنود العدو الس�عودي يف قبضة الجيش
واللجان الشعبية يف أحد املواقع العسكرية يف عسري.
العملي�ة التي أُرس فيها الجنود الس�عوديون وثّقها اإلعالم الحربي
وو ّزع مشاهد مصورة للعملية التي بدأت باقتحام موقع عسكري عىل
تخوم مدينة الربوعة التي يسيطر عليها الجيش واللجان.

عملية بطولية انتهت بال�سيطرة على موقع ع�سكري واغتنام �أ�سلحة وذخائر
وقوع جنود سعوديين في قبضة
الجيش واللجان الشعبية في عسير
 خاص:ٌ
ثالث�ة من جنود الع�دو الس�عودي يف قبضة الجيش
وقع
واللجان الشعبية يف أحد املواقع العسكرية يف عسري.
العملية التي أُرس فيها الجنود الس�عوديون وثقها اإلعالم 
الحربي ووزع مش�اهد مصورة للعملي�ة التي بدأت باقتحام 
موقع عسكري عىل تخوم مدينة الربوعة التي يسيطر عليها
الجيش واللجان.
وأظهرت املش�اهد لحظة تقدم الجيش واللجان الش�عبية 
باتجاه املوقع العس�كري ،حيث حدثت اشتباكات مع حامية 
ً
املوقع ،غري أن أبطال الجيش واللجان أظهروا ثباتا ً
وشجاعة
كعادتهم وبدا جنود العدو الس�عودي يطلقون النريان بيأس
أظهر عدم رغبتهم يف املواجهة.
بع�د ذلك ف�ر جنود الع�دو الس�عودي تاركني أس�لحتهم
وذخريته�م وبع�ض األطقم العس�كرية التي اس�توىل عليها
الجيش واللجان الشعبية.
ولدى اقتح�ام أبطال الجي�ش واللجان الش�عبية للموقع
الس�عودي الذي ب�دا خاليا ً من جن�د العدو الذي�ن ظهر أنهم
تركوا زمالءَ لهم مصابني بجروح طفيفة ،لكنها منعتهم من
الفرار ولم ينظر زمالؤهم إليهم وفروا للنجاة بأنفسهم ،فيما
وقع الجنود السعوديون يف األرس.
أبط�ال الجيش واللجان أب�دوا أخالقا ً عالية يف التعامل مع
األرسى وقدم�وا لهم املياه واإلس�عافات األولية ،وهو ما بات
معروف�ا ً عنهم لدى جنود العدو ،فل�م يظهر الخوف أو القلق 
على األرسى الذي�ن يدرك�ون أن أبطال الجي�ش واللجان لن

يمسوهم بسوء.
ه�ذه العملي�ة تأت�ي بع�د أي�ام من الكش�ف ع�ن أرسى
س�عوديني يف قبضة الجيش واللجان الش�عبية ،حيث س�مح
ألحده�م توجيه رس�الة لبلده�م وحكومتهم باس�م األرسى
كافة.
وظه�ر حينه�ا يف ذلك التس�جيل ال�ذي اس�تمر لدقيقتني 
العريف إبراهيم ع�راج حكمي من اللواء األول التابع للجيش
الس�عودي بجيزان متحدثا ً باس�م األرسى السعوديني ووجّ ه
رسائل للجيش السعودي مطالبا ً بوقف العدوان.
وتحدث األسري حكمي من الكتيبة الرابعة مجموعة اللواء
األول قائلاً “أتح�دث باس�م األرسى من الجيش الس�عودي 
وأقول أوال ً «نوجه ش�كرنا وتقديرنا للجيش اليمني واللجان
الشعبية والشعب اليمني الشقيق املدافع عن حقوقه ووطنه
ال�ذي كان تعاملهم معن�ا رغم حربنا عليهم عىل أحس�ن ما
يك�ون وبالتعام�ل اإلنس�اني ّ
ووف�روا لن�ا ُك ّل حاجياتنا ولم
نشعر حتى ُ
بالغربة عندهم وكأننا جئنا لزيارتهم».
وأضاف« :ثانيا ً أوجه مناشدتي للجيش السعودي ولوزارة
الدفاع ولجميع املس�ؤولني إليقاف هذه الحرب التي ليس من
ورائها إال الدمار والقتل ألشقائنا يف اليمن».
ووجّ �ه ن�داء للجي�ش الس�عودي قائلاً :أق�ول للجي�ش
الس�عودي ال تصدقوا  ُك ّل ما يق�ال لكم من تربيرات عىل هذه
الح�رب ،فالواق�ع غري م�ا يقال لك�م ،فنحن إخ�وة يف الدين
والجوار وهذه الحرب فيها إساءة لعالقة الجوار بني البلدين.
وخت�م األسير حديث�ه لعائلت�ه بالق�ول“ :أطمئن أهيل
وعائلت�ي أني بخري والحمد لله ،وأس�أل الله العيل العظيم أن
َ
يلحقني بهم يف القريب العاجل».

وفد من اللجنة الثورية يزور
عددًا من دول العالم لفضح
جرائم العدوان السعودي
األمريكي على بالدنا
 -خاص:

أبطال الجيش واللجان ينهون تواجد جيش العدو
في الربوعة ومحيطها

ويف الربوع�ة أيض�ا ً نف�ذ أبطال الجي�ش واللجان الش�عبية عملية 
عس�كرية ال تق�ل أهمي�ة ع�ن العملي�ات املتزامن�ة األخ�رى انته�ت
بالسيطرة عىل موقع السهوة العسكري املطل عىل الربوعة يف عسري.
وبهذا املوقع يصبح الجيش واللجان الش�عبية مهيمنني عىل مدينة 
الربوعة ،وتقريباً لم يعد هناك تواجد لجيش العدو الس�عودي الذي لم
يتوقع اش�تعال جبهة عسير التي كانت مفاجئة وخاطفة ،بموجبها
س�يطر الجيش واللجان الش�عبية عىل مدينة الربوع�ة وتواىل بعد ذلك
سقوط املواقع العسكرية.
يف موقع الس�هوة أظهرت املش�اهد املصوّرة لإلعلام الحربي تقدم 
الجيش واللجان الش�عبية وتبادل النريان لساعتني تقريبا ً مع حاميته
م�ن جُ ند العدو الذين فروا بع�د مقتل عددٍ منهم ،كما أظهرت لحظات
اقتحام أبطال الجيش واللجان الشعبية للموقع.
وأظهرت املشاهد أيضاً العديد من اآلليات واألطقم العسكرية التي
ُ
جيش العدو وكميات كبرية من األس�لحة الخفيفة واملتوس�طة 
تركها
ُ
عليها الجيش واللجان الشعبية.
وذخائرها والتي استوىل
وقب�ل عملية اقتحام موقع الس�هوة العس�كري يف عسير أس�فر
ٌ
قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان إىل احرتاق مخزن لألسلحة 
يف منطق�ة زبنة ش�مال مدينة الربوع�ة؛ لتؤك َد قوة الرصد مش�اهدة
سيارات اإلسعاف تهرع إىل املكان.

غ�ادر وفد من اللجن�ة الثورية العليا يوم
أمس العاصمة صنعاء يف إطار زيارة إىل عدد
م�ن دول العالم التي لم تشترك يف العدوان
على 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
إطلاع 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
عددا ً من الدول العربية واإلسالمية والعالمية
انطالقا ً 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 وأيضا ً
لتحس�ين العالق�ات اليمني�ة مع تل�ك الدول
التي س�يزورنها وملفات أخرى معدة ضمن
الربنامج.
ويضم وفد أعضاء اللجن�ة الثورية نايف
القان�ص وابتس�ام الحمدي وعليا الش�عبي
وعبد الرحمن المختار.

الأبات�شي رقم  6ت�سقط يف م�أرب
فشل ذريع لقوى الغزو على مستوى
كافة الجبهات في المحافظة
 خاص:أس�قط أبط�ا ُل الجي�ش واللجان
الش�عبية ،أمس األحد ،طائرة اباتيش
جدي�دة يف محافظ�ة م�أرب منطقة 
صاف�ر ،وتمك�ن املجاه�دون م�ن
اس�تهداف طائ�رة أباتيش س�عودية 
بص�اروخ موجّ �ه أصابه�ا بش�كل
مبارش وسقطت بمنطقة صافر عىل
بُع�د ما يق�ارب  10كيل�و مرتات من
مدينة مأرب.
وكان�ت الطائ�ر ُة املس�تهدفة قد
ش�اركت يف التغطية الجوية ملحاولة 
زحف فاش�لة قامت بها قوات الغزو
للتق�دم وتم إس�قاط الطائ�رة التي
تعتبر فخ� َر الصناع�ات األمريكي�ة 
العس�كرية بص�اروخ موج�ه والذي 
يؤك�د ق�درات وتجهي�زات الجي�ش
واللجان الش�عبية املتفوقة والالزمة 
لردع العدوان عىل كافة املستويات.
وتعتبر ه�ذه الطائ�رة ه�ي
السادس�ة من نوع أباتشي التي يتم
إس�قا ُ
طها من�ذ بداية الع�دوان عىل
اليمن رغم صعوبة إس�قاط مثل هذا 

النوع م�ن الطائرات ،ولم يس�بق أن
تساقطت بهذه الكثافة قبل العدوان
عىل اليمن.
كم�ا كبّد أبطال الجي�ش واللجان
الش�عبية قوى الغزو خسائر فادحة 
يف األرواح والعت�اد بمحافظ�ة مأرب
منطق�ة الجفين�ة ،موقعين فيه�م
قتىل وجرح�ى بالعرشات ،وتس�تمر
محاوالت العدو اليائسة للزحف لكن
دون أي تقدم يف ظل ثبات أس�طوري 
للجي�ش واللج�ان الش�عبية وقبائل
مأرب الرشفاء.
وت�م تدمريُ كاس�حة ألغ�ام وعدد 
من اآلليات العسكرية التابعة للغزاة
يف محاولة الزحف الفاشلة ،كما غنم
الجيش واللجان صواريخ قطرية بع َد
َ
أن ف َّر م�ن تبقى من الغزاة واملرتزقة 
معهم.
وقصف طيرا ُن العدو الس�عودي 
مطارح ملعاء موقعا ً ما يزيد عن 25
قتيالً م�ن أبناء قبيلة م�راد املؤيدين
للع�دوان ،وه�و م�ا تس�بب يف زيادة
ح�دّة التوت�ر يف املحافظ�ة ،وأك�دت
مصاد ُر محلية أن عددا ً من الجبهات

واملواقع شهدت انسحاباً ﻷبناء مراد 
ُ
مش�ايخ
منه�ا بعد طل�ب تقدم بهم
مراد ألفراد القبيلة باالنسحاب.
وقد وجّ ه أبناء قبيلة مراد االتهام 
لقي�ادات وأعض�اء ح�زب اإلصلاح
وباألخص سلطان العرادة وعبدالرب
الش�دادي ،وطالبوه�م بتحضير 
وتس�ليم املتورطني يف الغارات الذين
ح ّرض�وا  قي�ادة الع�دوان ضده�م
وس ّلموهم اإلحداثيات لقصف املواقع
التي يتواجد فيها أبناء القبيلة.
ويأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة 
م�ن ْ
نص�ب نق�اط تفتيش م�ن قبل
قبائل م�راد للتقط�ع لعنارص حزب
اإلصلاح ،متهمين الح�زب برسقة 
مس�تحقاتهم املقدَّمة من دول الغزو
وعىل رأسها الرياض.
وتش�هد محافظة م�أرب صحو ًة
كبري ًة ،حي�ث تنضم القبائ�ل واحدة
تل�و األ ً ْ
خـــ� َرى إىل جبه�ات القتال
للدف�اع ع�ن املحافظة م�ن مرشوع
الغ�زو األجنب�ي ،يف ظ�ل فش�ل كبري
ُ
ق�وات الغ�زو يف مختل�ف
تتكبَّ�ده
جبهات القتال.
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( ددعلالاا

ال�سيد عبدامللك بدر الدين احلوثي يف الذكرى الأوىل لثورة الـ  21من �سبتمرب يدعو لإن�شاء «جمل�س �أعيان الي

الثورة :استقالل واستقرار

و الخيارات اإلستراتيجية بدأت

نرحب بأية مساعيَ للحلول السلمية بالقدر الذي ال يمس بالسيادة الوطنية وال يشرعن العدو
القوى الخارجية وقفت بوجه التحرك الشعبي وواجهته بعدوان عارم
عامٌ لثورة  21سبتمرب ،عا ٌم مثخ ٌن بالجراح ،ومفع ٌم بالتعايل عليها ،فنصفه
األول مؤامرة إلفشالها ،والنصف الثاني عدوان إلسقاطها ،وإسقاط اليمن تحت
براثن االحتالل ،فال نجحت مؤامرة ،ويف مأزق بات تحالف العدوان.
ويف ذكراها األوىل أطل قائدُ الثورة حاسماً املوقف بتأكيده عىل أن الثورة:
استقالل واستقرار ،ولن يتحقق الثاني إال بانتزاع األول ،وطريق ذلك الصرب 
والصمود والخيارات االسرتاتيجية بدأت بعمليات تمهيدية ذاق العدو أملها،
وسيتجرع مرارتها يف قادم األيام ،وعىل الجميع رفدُها بالرجال واملال والدعاء ،ولنئ 
يهلك جيل ليبقى اليمن وتأمن األجيال القادمة خري من استسالم يضيع فيه اليمن،
وتحل اللعنة إىل يوم الدين.
وللشعب يف مواجهة العدوان أن يحتفل شامخا بذكرى الثورة ،مستحرضا 
فلسطني واألقىص املبارك ،حيث إرسائيل والسعودية وجهان لجريمة واحدة،
األوىل تحتل األقىص وتقتل الفلسطينيني ،والثانية تقتل اليمنيني ،وتمنعهم من
أداء فريضة الحج ،وكالهما رشيك فيما يلحق األمة من كوارث ونكبات ونكسات،
وكالهما مخلب أمريكي ينهش العرب واملسلمني ،ويهددهم بفقدان وجودهم ،ويف
معركة الوجود ،يكون القتال أسمى لألمم ،وأنمى للشعوب ،وأبقى لألوطان.
فإىل نص الخطاب:
من الشيطان الرجيم
أعوذُ بالله
ِ
بس ِم اللهِ
 الرحمن الرحيم
ِ

الحمدُ لله َربِّ  العاملني ،وأشه ُد أن ال إل َه إال الل ُه
ُّ
ُ
 املبني ،وأش�هَ ُد أن سيدَنا محمدا ً عبدُه
 الحق
املل ُك
ُ
صلوات الله وسلامُه
ورس�ولُه ،خاتمُ النبيين،
علي�ه وعىل آله الطيبين الطاهرين وعىل صحبه
املنتجبني.
ش�عبَنا الـيَـمَ ـن�ي العزي�ز ،أيه�ا اإلخ�وة
واألخوات :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نبار ُك لكم بحلول الذكرى الس�نوية لليوم املجيد
يوم الحادي والعرشين من س�بتمرب ،اليوم الذي 
ّ
وفق الله فيه ش�عبنا العزيز يف ثورته الشَّـعْ ـبية 
املبارك�ة من تحقي�ق انتصار مُه�م مثّل خطو ًة
ً
ً
مقدمة إىل األمام يف الس�عي نح�وَ التغيري
قوي�ة
ُ
وصنع مس�تقبل أفض�ل ،قائما ً عىل االس�تقالل
والحرية والعَ يش الكريم ،فكان بفضل الله تعاىل
ً
ً
مهم�ة من محطات العمل على التَح ّرك
محطة
َ
يتوقف إن ش�اء الله
الج�اد واملس�ئول الذي ل�ن
ُ
َ
 األهداف املرشوعة واملطالب العادلة 
تتحقق
حتى
َ
نهاية
لش�عبنا العزيز ،ولم يكن هذا اليوم املجيد
الث�ورة الشَّ�ـعْ ـبية ،وإنم�ا كان بالفعل خطو ًة
كبيرة تخ َّ
َ
عوائ�ق هي من
طى في�ه الشَّ�ـعْ ـب
العوائ�ق التي كان يعتمد عليها الطغا ُة يف الداخل
والخ�ارج يف وجه الشَّ�ـعْ ـب ،ومطالبه العادلة،
وقدّم درسا ً مهما ً يع ّزز األم َل يف نفوس اليائسني 
ويثبّ�ت ق�وة الث�ورة الشَّ�ـعْ ـبية  وجدوائيت�ه
وفاعليت�ه وأهميت�ه ،والث�ورة الشَّ�ـعْ ـبية التي
تَح� ّرك فيه�ا ش�عبنا العزي�ز ب�كل أطيافه بكل
مكوناته بكل فئات�ه بمطالب مرشوعة وعادلة،
ال تعرب فق�ط عن فئة محدودة م�ن أَبْـنَـاء هذا 
البلد وال تتَح ّرك من واق�ع معاناة محدودة لفئة 
معينة ،إنما من واقع معاناة وأوجاع الشَّ�ـعْ ـب
بكل الشَّ�ـعْ ـب ومطالب الشَّ�ـعْ ـب فيما يعنيه
جميعاً.

أسباب قيام الثورة

 هذه الثورة الشَّ�ـعْ ـبية لم ِ
تأت من فراغ ،بل
واع،
هي تَح� ّرك مرشوع اس�تحقاقي مس�ئول ِ
وهي رضورة فرضتها تلك األوضاع الكارثية التي
عانى ويعاني منها الشَّ�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني العزيز
وهي نت�اج حقيقي لكل ما يعاني�ه أَبْـنَـاء هذا 
الشَّ�ـعْ ـب وهي نتاجٌ  لإلحس�اس بالظلم ونتاج
للشعور باملسئولية وهي وعي شعبي بالطريقة 
الصحيح�ة للس�عي نح�و التغيري ،واملش�كلة يف
بلدنا فعالً مشكلة معقدة كبرية استدعت تَح ّركا ً
ش�عبيا ً واس�عا ً وزخما ً كبريا ً يف ه�ذا التَح ّرك من
حيث طبيعة االستهداف والرتكيز الخارجي عىل
هذا البلد ،والذي كش�فه بوضوح تام العُ ــ ْدوَان
يف نهاي�ة املط�اف ،فه�ذا التوج�ه الخارجي من
بعض القوى املعتدية واملس�تكربة وعىل رأس�ها
أمري�كا وإرسائي�ل والنظ�ام الس�عودي وأذياله

يف املنطق�ة وأدواته يف الداخ�ل ،التي كانت نافذة
وكان�ت مس�يطرة وكان�ت متحكم�ة بمقدرات
ه�ذا البل�د ،هذا املس�توى من النف�وذ والتحكم،
والطغي�ان واالس�تبداد ال�ذي عانى منه ش�عبنا
العزيز تبع بالفعل ثورة ش�عبية واسعة وتَح ّركا ً
ج�ادا ً وقوي�ا ً وصابراً ،بمس�توى ذلك�م التَح ّرك
الذي قام به ش�عبنا العزيز يف ثورته الشَّ�ـعْ ـبية 
توجّ �ه بذلك االنتصار يف ي�وم الحادي والعرشين
م�ن س�بتمرب واملش�كالت الكبرى الت�ي كانت
ً
نتيجة لهذا النفوذ وهذا االستبداد وهذا الطغيان
لقوى الخارج وأدواتها يف الداخل ،مشكلة كبرية
تفرع�ت عن ذلك الطغي�ان عن ذل�ك النفوذ عن
ذل�ك االس�تبداد ،يف مقدمتها مش�كلة رئيس�ية 
ومهمة ج�داً لم يكن باإلم�كان الصرب عليها وال
التغ�ايض عنها وال التجاهل له�ا ،تتمثل بفقدان
الس�يادة وفقدان القرار ،وذلك خطر يتهدد البلد
واس�تقالله ،البلد بالفعل كان يتجه نحو فقدان
كامل لالس�تقالل ونحو التح ُّكم الكامل يف ُكــ ّل
شئونه يف ُكــ ّل أموره لصالح تلك القوى املعتدية 
والطاغي�ة واملتجربة واملس�تكربة والظاملة ،عىل
ُ
منظومة الحكم
مستوى القرار الس�يايس كانت
ق�د تحولت إىل مج�رد أداة ال تمتل ُك لش�أنها هي
ال أم�را ً وال نهياً ،أصبحت مجرد دُمَ ًى تتَح ّرك بها
َ
قوى الخارج لتفرض ُكــ ّل ما تش�اء وتريد عىل
هذا الشَّ�ـعْ ـب ويف هذا البل�د ،يف نهاية األمر ،أن
ُكــ�لَّ ما يفرض ويقرر يف ش�ئون هذا البلد من
منظوم�ة الحكم يف السياس�ة العامة يف الش�أن
الع�ام ،يف التفاصي�ل كله�ا كان يرس�م فق�ط
وفق�ط ،وف�ق مصالح تلك ال�دول ،وفق مصالح
األمريك�ي وفق مصال�ح اإلرسائيلي ،ومصالح
اإلرسائيلي مرتبطة تَمَ اما ً مع مصالح األمريكي
والضحية لكل ذلك هو شعبنا الـيَـمَ ـني العزيز،
الذي كان�ت مصالحة وأولوياته واس�تحقاقاته
ْ
خ�ارج االهتمَ ـ�ام نهائي�اً ،وخ�ارج األولوي�ات
بالكام�ل ،بمعن�ى أن منظوم�ة الحك�م لم تعد
تلتفت بأي ش�كل من األش�كال إىل ه�ذا البلد إىل
هذا الشَّـعْ ـب الذي يعاني ،بأي اعتبار ،ال بشأن
الوضع االقتصادي وال بش�أن الوضع األمني وال
بأي اعتبار من االعتبارات ،كان الشَّـعْ ـب خارج
ْ
االهتمَ ـام يف أي ش�أن من ش�ئونه ،كانت ُكــ ّل
 االهتمَ ـام ينص�ب حرصيا ً
الحس�ابات َو ُكــ� ّل ْ
يف إط�ار مصال�ح أولئ�ك ،ثالث�ي اإلج�رام ثالثي
العُ ــ ْدوَان عىل هذا الشَّـعْ ـب أمريكا ومع أمريكا
تبعا ً إرسائيل وكذلك النظام الس�عودي ،فبالتايل
كانت معاناة هذا الشَّ�ـعْ ـب تزدادُ س�وءاً ،تزداد 
وم عىل ُكــ ّل املس�تويات كان البؤس
يَوم�ا ً إثر يَ ٍ
والحرمان يتزايد يَوما ً إثر يوم ،وكان الشَّ�ـعْ ـب
ُ
يتالمس يف واقعه بالش�كل الذي ل�م تتمكن فيه
اآلل�ه اإلعالمية الهائلة والقوية جدا ً من التغطية 
عىل حجم املعاناة عىل حجم الحرمان عىل حجم
البؤس الذي عانى منه شعبُنا الـيَـمَ ـني العزيز،
ُ
منظومة
كذل�ك كان املس�ار ال�ذي تتَح� ّرك ب�ه
الحكم بإرشاف القوى الخارجية مس�ارا ً يذهب

المواطن اليمني كان هدف ًا مستباح ًا
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
بالبل�د نحو فقدان الكرامة ونحو التهيئة لنهاية 
املطاف للغزو الخارجي ،عىل مس�توى الرتويض
للش�عب عىل القب�ول باالنتهاك ال�ذي لم يتوقف
للس�يادة كان�ت طائرات بال طي�ار تنتهك أجواء
هذا البلد وأن تقتل من أَبْـنَـاء هذا الشَّ�ـعْ ـب يف
معظ�م املحافظات الـيَـمَ ـنية ،حتى يف األعراس
َ
طي�ار املواطن
كانت تس�تهدف من طائرات بال
الـيَـمَ ـن�ي ،كان هدف�ا ً مس�تباحا ً ورخيص�ا ً
أرخصت�ه منظوم�ة الحك�م ،أرخص�ه النظ�ام 
أرخصت�ه أَيْــضا ً ق�وى العمال�ة وكان رخيصا ً
لدى القوى الخارجية املعتدية ،العمل عىل إيجاد 
قواعد عس�كرية داخ�ل هذا البل�د للنيل من هذا 
الشَّ�ـعْ ـب لقتل هذا الشَّ�ـعْ ـب الس�تهداف هذا 
الشَّـعْ ـب ،وهكذا كانت س�ياد ُة البلد واستقالل
البل�د على مهب الري�ح وتفاقمت املش�اكل عىل
ُكــ ّل املس�تويات عىل املستوى االقتصادي ،كان
الفس�اد يتعام وي�زداد ويفتك بمق�درات وثروة
البلد ،لصالح فئة قليلة مس�تأثرة متخمة ،تزداد 
أرصدتها يف البنوك تزداد ثروتها ،تنموا رشكاتها
بينم�ا تتس�ع رقعة الفق�ر وتتعاظ�م املعاناة يف
معيش�ة الن�اس يف احتياجاته�م الغذائية حتى،
تتس�ع وت�زداد رقع�ة الفق�ر بين أوس�اط هذا 
الشَّ�ـعْ ـب وفئ�ة قليل�ة مس�تأثرة م�ع الخارج
تذه�ب إىل منافعه�ا ومصالحه�ا وأرصدته�ا
ورشكاتها ُكــ ّل مصالح هذا الشَّـعْ ـب ،أَيْــضا ً
غياب كامل ألي مرشوع يهدف إىل بناء االقتصاد 
الوطن�ي واتجاه نحو الجرع واتج�اه نحو املزيد
من غلاء األس�عار ونح�و املزيد من االس�تئثار

بثروة هذا الشَّـعْ ـب.
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وم�ن أعج�ب األعاجي�ب أن ُكــ� َّل ذلك كان
يعترف ب�ه أولئ�ك الخ�ارج ،وكان يتح�دث أن
الفس�اد واالنهي�ار االقتصادي يف البل�د وصل إىل
نتيج�ة فضيع�ة وه�و يحم�ي أدواته الفاس�دة
الت�ي كانت هي بحماية منه ودعم منه وإس�ناد 
من�ه وتأيي�د من�ه تم�ارس ُكــ� ّل هذا الفس�اد 
وكل ه�ذا النه�ب لث�روة الشَّ�ـعْ ـب ومصال�ح
الشَّ�ـعْ ـب على املس�توى األمن�ي ،كان هن�اك
تصاع�د لوتيرة االغتي�االت حت�ى يف العاصم�ة 
بش�كل كبير  ولتفجيرات وانتش�ار متزاي�د
مقص�ود وم�دروس ومدع�وم للقاع�دة يف كثري
م�ن املحافظ�ات الـيَـمَ ـنية ،ويف نف�س الوقت
اختراق كبير لألجه�زة األمنية وتقيي�د لها عن
القي�ام بدورها كما ينبغ�ي يف حماية الناس من
القتل وحماية الناس م�ن الذبح وحماية الناس
م�ن التفجيرات التي اس�تهدفتهم يف املس�اجد
واألس�واق ،واس�تهدفت الجي�ش واس�تهدفت
ق�وى األم�ن واس�تهدف النخ�ب واس�تهدفت
األكاديميني واستهدفت مختلف مكونات وفئات
هذا الشَّ�ـعْ ـب األحرار والرشف�اء داخل األجهزة
األمني�ة كانوا مقيدين بالقرار الس�يايس عن أي 
عم�ل جاد لحماي�ة أَبْـنَـاء الشَّ�ـعْ ـب ولحماية 
حتى أنفس�هم ،إضافة إىل االختراق الكبري لتلك
األجه�زة الت�ي أف�اد ق�وى اإلج�رام الت�ي تفت ُك
بأَبْـنَـ�اء هذا البل�د قتالً بكل وس�ائل القتل من

اغتي�االت إىل التفجيرات إىل الذب�ح إىل االنتش�ار
العس�كري لقوى اإلج�رام ويف مقدمتها القاعدة
فكانت الحالة الس�ائدة وكان املس�ار العام الذي 
تدار به شئون هذا البلد من قبل منظومة الحكم
التي هي مجرد أداة بيد قوى خارجية تس�تهدف
هذا البلد تعادي هذا الشَّ�ـعْ ـب تتجه بالبلد نحو 
انهيار تمام على  ُكــ ّل املس�تويات االقتصادية 
واألمني�ة وغريه�ا إضاف�ة إىل تمزي�ق النس�يج
االجتماع�ي ألَبْـنَـ�اء الشَّ�ـعْ ـب الـيَـمَ ـن�ي
وإدخاله�م يف دوام�ة ال تنتهي م�ن الفتن تحت
عناوي�ن طائفي�ة كان�وا خطط�وا له�ا وعملوا 
ً
إضافة إىل س�يطرة كبيرة للقاعدة بما
عليه�ا،
َ
ممارس�ة أبش�ع الجرائم ث�م الوصول
يتيح لها
إىل اله�دف الرئييس الذي تس�عى ل�ه قوى الرش
وثالثي الشر املتمثل بأمريكا وإرسائيل والنظام 
الس�عودي م�ع أذياله�م يف املنطق�ة وال�ذي هو 
الغزو الخارجي لبلدنا هكذا هي القصة هذه هي
الحقيقة هذا هو املس�ار الذي كانوا يعملون فيه
هذا هو الهدف الذي سعوا لتحقيقه.
الشعب اليمني مستهدف بسبب أطماع
 هن�اك أطم�اع ،وكررن�ا ه�ذا يف كثير م�ن
الكلمات واملناس�بات ،هناك أطم�اع حقيقية يف
بلدنا وأهمية هذا البلد فوق مستوى وعي أبنائه
هذا البلد مهم وهذا الشَّ�ـعْ ـب مس�تهدف بحق 
أؤكد هذا نقول عن وع�ي وإدراك لهذه الحقيقة 
هذا الشَّـعْ ـب مستهدف مظلوم ويف نفس الوقت
هن�اك أطم�ا ٌع حقيقية يف ه�ذا البل�د العتبارات
متع�ددة يف مقدمته�ا جغرافيت�ه املهم�ة  وإىل
جانب ذلك ثرواته املختزنة يف باطنه والتي بدءوا 
يتحدثون عنها ويخططون لالستيالء عليها بكل
األس�اليب ،ومنها حتى عقود مع عمالئهم بدءوا 
يربمونها حالياً ،فبالتايل كان ُكــ ّل ما يخططون
ل�ه أن يوصل�وا هذا البل�د إىل االنهي�ار التام عىل
ُكــ ّل املس�تويات تمهيد لغزو ولكن غزو مقبول
كانوا يريدون لعملية الغزو وعملية االحتالل لهذا 
البلد أن تك�ون مقبولة وتح�ت عناوين إنقاذية 
يعن�ي أرادوا أن يمكن�وا القاع�د َة من ه�ذا البلد
وأن ينه�ار فيه ُكــ� ّل يشء اقتصاده ينهار أمنه
ينه�ار ال يبقى فيه أي حك�م قوي عادل وبالتايل
يأتون هم لغزوه واحتالله عىل أس�اس إنقاذ هذا 
الشَّ�ـعْ ـب من القاع�دة وإنقاذ هذا الشَّ�ـعْ ـب
من الف�وىض التي أوصلوه هم إليها بتخطيطهم
ليمكنوا ألنفسهم الدخول بشكل مقبول ،بشكل
مقب�ول ومن ث�م االحتلال الكامل والس�يطرة
التام�ة على ه�ذا البلد وعلى ثروات�ه ومقدراته
واالس�تفادة من موقعة الجغ�رايف ألهداف يعني
يف رصاعاته�م اإلقليمي�ة يف رصاعاته�م العاملية 
العتب�ارات كثيرة ولذلك نق�ول أن م�ن أكرب ما
حقق�ه ي�وم الح�ادي والعرشي�ن من س�بتمرب 
أنه أفش�ل عليهم هذا املخط�ط صحيح اآلن هم
يأتون الحتالل البلد بهذا الهدف ولغزوا هذا البلد
ولك�ن ليس كم�ا خطط�وا مقبولين وأن ينظر
إليه�م الشَّ�ـعْ ـب كمنقذين فيس�لم لهم األ َ ْرض
والبل�د ال أت�وا غ�زا ًة ومحتلني ولكن الشَّ�ـعْ ـب
واع ومنتب�ه والشَّ�ـعْ ـب يتَح� ّرك بكل ش�جاعة 
ٍ
بكل ثبات ب�كل وعي ملواجهته�م والتصدي لهم
والشَّ�ـعْ ـب يلقنهم دروس�ا ً مهمة يف االستقالل
والحري�ة والع�زة واإلب�اء ،ففش�لوا يف أن يصلوا 
بالبلد إىل املس�توى الذي يتمكنون فيه من غزوة
م�ع الرتحي�ب به�م والنظ�رة إليه�م كمنقذين،
وهنا ن�درك أهمي�ة التَح ّرك الشَّ�ـعْ ـبي والثورة
الشَّـعْ ـبية؛ ألنها أنقذت البلد من الضياع أنقذت
البلد من االحتالل املقبول املرحَّ ب به ،أنقذت البلد
من تمكني الغ�زاة من الس�يطرة عليه بدون أي 
ثم�ن بكل راحة بال ،بل وبالنظرة اإليجابية التي
كانوا يريدونها وكانوا يؤملونها وكانوا يس�عون
إىل كسبها هم ش�ياطني ،شياطني بكل ما تعنيه
الكلمة ،وخططوا ه�ذا التخطيط املحكم وأرادوا 
أن يحتل�وا البلد بدون أي بل�د بكل راحة بال وأن
يغنم�وا موقعه الجغ�رايف وأن يس�تبدوا بثرواته
املختزن�ة يف باطن�ه والواعدة واملهم�ة وكانوا لو 
تحق�ق لهم ذلك والعي�اذ بالله كانوا ل�ن يتوانوا 
يف أن يزرع�وا املزي�د واملزيد من الفتن واملش�اكل
الداخلي�ة بين أَبْـنَـاء ه�ذا الشَّ�ـعْ ـب ولكنهم
أرادوه�ا فوىض تحت الس�يطرة فوىض تس�تمر
ولكن تحت سيطرتهم وبما ال يؤثر عىل تمكنهم
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فعلي ًا بعمليات تمهيدية وأدعو لرفد جبهات القتال لمواجهة الغزاة

وان وال ينتقص من حقوق الشعب اليمني ،واستحقاق ثورته الشعبية ومطالبه المشروعة
من الهيمنة الكاملة والسيطرة التامة واالستئثار
بكل املناطق الحساسة واملواقع املهمة والثروات
املختزن�ة  واملتواج�دة يف ه�ذا البل�د فكان�وا 
يخطط�ون لذل�ك ،حينه�ا كان ال بد م�ن تَح ّرك
ش�عبي واس�ع لذلكم الزخم الذي ش�هدته ثورة
الح�ادي والعرشين من س�بتمرب ول�م يكن أمام 
ش�عبنا الـيَـمَ ـني العزيز من خيار آخر لو نأتي
للقوى السياسية القوى السياسية باألساس لم
ً
حاملة ال آلم�ال ومطالب الشَّ�ـعْ ـب وال يف
تع�د
مس�توى مواجهة التحديات البعض منها كانت
ق�د انخ�رط تَمَ ام�ا ً ضم�ن هذا املشروع بعض
القوى السياس�ية كانت قد أصبحت أداة من تلك
األدوات الت�ي يمرر بها هذا املرشوع الخطري جدا ً
عىل شعبنا وبلدنا الذي نتيجته ضياع بلد وضياع
ش�عب والبعض من القوى السياسية ال لم يكن
ق�د انخ�رط يف ذلك املشروع لكن�ه كان ضعيفا ً
مغلوب�ا ً عىل أمره لم يكن ال يف مس�توى التحدي 
وال يف مس�توى مواجه�ة تل�ك الق�وى املتكالبة 
واملتآمرة ،ولم يكن باس�تطاعته لعوامل أَيْــضا ً
واعتب�ارات متع�ددة أن ينه�ض به�ذه املطالب
واآلمال لش�عبنا الـيَـمَ ـني العزيز وملواجهة تلك
التحديات أَيْــضاً النش�اط السيايس واالقتصار
عليه بعيدا ً عن النش�اط الثوري ل�م يعُ د مجدياً؛
لأِ َن أهم عملية سياس�ية تمت يف هذا البلد كانت
هي عملية الحوار الوطني والتي خرجت بجملة 
من املخرجات املتفق عليها تلك املخرجات املتفق 
عليه�ا كان هناك س�عي عقب ذل�ك دءوب لتلك
القوى ذاتها يف الخ�ارج والداخل لالنقالب عليها
وتضييع كلما هو مهم داخل تلك املخرجات كلما
يتناسب أو يلبي مطالب هذا الشَّـعْ ـب أو يحقق 
شيئا ً من أهدافه ،كانوا يريدون أن يقترصوا من
مخرج�ات الح�وار الوطن�ي عىل م�ا يحقق لهم
فق�ط آماله�م وأهدافهم حرصياً ،أم�ا كل ما له
صل�ة أو عالقة بحق�وق هذا الشَّ�ـعْ ـب أو آمال
هذا الشَّ�ـعْ ـب أو مطالب هذا الشَّـعْ ـب فكانوا 
يري�دون تضييعه نهائيا ً وخطط�وا لذلك وعملوا 
أش�ياء كثرية عىل املس�توى األمني عىل املستوى
العس�كري على املس�توى الس�يايس التفاصيل
كثرية ال يتس�ع املقام لذكره�ا وتناولها وحينها
كان لاَ بُـ� َّد م�ن تلك الثورة الشَّ�ـعْ ـبية ملواجهة 
ُكــ� ّل ذل�ك املخط�ط م�ن أساس�ه ،وم�ا كان
يصح�ب ذلك املخطط عىل املس�توى االقتصادي 
م�ن ج�رع من ظل�م رهيب ج�دا ً عىل املس�توى
املعييش والحياة املعيشية وعىل ُكــ ّل املستويات
وعلى املس�توى األمني وم�ع النف�وذ الخارجي
الذي كان يس�ند تلك القوى ،فمثّ�ل يوم الحادي 
والعرشين خطوة قوية إىل األمام وانتصارا ً مهما ً
للش�عب وعزز األم�ل والشَّ�ـعْ ـب يتجه لفرض
التغيري املنش�ود ،الخارج يف مواجهة هذا التَح ّرك
الشَّ�ـعْ ـبي منذ البداية وقف موقفاً س�لبيا ً وندد 
بهذا التَح ّرك الشَّ�ـعْ ـبي وواجه بأشكال متعددة
ووقف إىل جانب أدواته بكل الوسائل ولم ينصف  
ه�ذا الشَّ�ـعْ ـب أبدا ً وص�وال ً إىل أن تع� ّرض هذا 
التَح ّرك الشَّ�ـعْ ـبي لعُ ــ ْدوَان ع�ارم بالرغم من
أن ال�ذي توَّجَ ُه يومُ الحادي والعرشين هو اتفاق
ٌ
ٌ
منصف حتى مع أدوات
والرشكة واتفاق
الس�لم
ذل�ك العُ ــ� ْدوَان حت�ى م�ع العملاء واملرتزقة،
بمعن�ى أن الثورة الشَّ�ـعْ ـبية حرص�ت عىل أن
تتس� َع يف أهدافها ومطالبها ومسارها السيايس
للجميع لكل أَبْـنَـاء هذا البلد.

توجوا كل مؤامراتهم بعدوان شامل

حت�ى املتآمرون على بلدهم وعىل أنفس�هم
بغبائه�م اتس�ع له�م اتف�اق الس�لم والرشاكة،
لكنهم هم لم يتس�عوا لهذا الشَّـعْ ـب ،اتسع لهم
ولم يتس�عوا له ،انفتح عليهم بالرغم من ُكــ ّل
ما قد تآمروا عليه وظلموه وقاموا كانوا دوما ً إىل
جانب أعدائه ولكن�ه مع ُكــ ّل ذلك تغاىض وهم
كانوا سيئني لدرجة عجيبة بعد ُكــ ّل ذلك أعادوا 
َ
اتف�اق الس�لم والرشاك�ة وعملوا على االنقالب
على  ُكــ ّل مطال�ب وآم�ال وأهداف الشَّ�ـعْ ـب
الـيَـمَ ـن�ي العزي�ز وتوج�وا  ُكــ� ّل مؤامراتهم
تل�ك عندم�ا رأوا قوة املوق�ف الشَّ�ـعْ ـبي وقوة
الثورة الشَّ�ـعْ ـبية بزخمها الشَّ�ـعْ ـب الواس�ع
م�ن ُكــ� ّل فئ�ات ومكونات ه�ذا البل�د اتجهوا 
يف نهاي�ة املط�اف بعُ ــ� ْدوَان ش�امل وتدخل�ت
تل�ك الق�وى املتمثلة بثالث�ي الرش والعُ ــ� ْدوَان
واإلجرام واالستبداد والطغيان أمريكا وإرسائيل
والنظام الس�عودي وحش�دوا معهم ما حش�دوا 
م�ن أذياله�م ومرتزقته�م وأياديه�م اإلجرامية 
لعُ ــ ْدوَان كبري عىل هذا البل�د وعُ ــ ْدوَان مبارش
وتَح ّرك لتحقيق ما فش�لوا ما فشلوا يف تحقيقه

عرب أدواتهم لتحقيقه بالقوة وهو االحتالل لهذا 
البلد الس�يطرة املب�ارشة عىل هذا البل�د التنكيل
واالنتقام من هذا الشَّ�ـعْ ـب ف�كان عُ ــ ْدوَانهم
الكبرية الذي ال يزال مس�تمر نحن ونحن نعيش
ه�ذه الذك�رى املهمة جدا ً يجب أن نعي كش�عب
يمن�ي أنن�ا ال ن�زال يف ثورتن�ا ،ثورتن�ا قائم�ة 
وثروتنا مس�تمرة وتَح ّركنا مس�تمر؛ ألنه تَح ّرك
رضوري؛ لي�س هن�اك مطالب تعترب هامش�ية 
أو تعتبر عادي�ة وليس�ت هناك أه�داف ثانوية 
يمك�ن التغ�ايض عنه�ا ،نح�ن نتَح ّرك كش�عب
يمن�ي من أج�ل ضم�ان وجودن�ا يف الحياة من
أجل ضمان اس�تقاللنا من أج�ل ضمان كرامتنا
من أجل ضمان حريتنا ،وهل هذه أش�ياء يمكن
املساومة عليها؟ ،هل يمكن لآلخرين مهما كانوا 
مهما كانت إمكانياتهم مهما كان اس�تكبارهم
مهم�ا كان�ت وحش�يتهم مهم�ا كان إجرامهم
هل يمك�ن أن ننحن�ي لهم أن نستس�لم لهم أن
نضحي بوجودنا أن نضحي بكرامتنا أن نضحي
بحريتن�ا فنق�ول له�م تفضل�وا ه�ذا بلدن�ا من
طرف�ه إىل طرفه م�ن أقصاه إىل أقص�اه تفضلوا 
على طب�ق م�ن ذه�ب خ�ذوا ثروت�ه تموضعوا 
وتمرك�زوا يف مناطق�ه اإلستراتيجية وقواعده
املهمة وتفضل�وا ها نحن ش�عب رخيص اقتلوا 
منا ما ش�ئتم أزرع�وا فينا من الفتن واملش�اكل
ما ش�ئتم أعملوا عىل القضاء علينا بكل الوسائل
الت�ي تريدون ونحن س�نبقى خاضعني صامتني 
س�اكتني لن نحرك س�اكن هذا الشيء ال يمكن
ه�ذا من املس�تحيل هذا أمر ال يمك�ن القبول به
بأي اعتبار من االعتب�ارات حتى لدى الحيوانات
م�ا بالك بالبرش حتى ل�دى الحيوانات لاَ بُـ َّد من
ردة فع�ل ل�دى أي حي�وان م�ا بالك عن إن ْ َس�ان
بالذات برش لديهم حري�ة لديهم عزة لديهم إباء
لديهم قيم لديهم ثوابت لديهم مبادئ الشَّ�ـعْ ـب
الـيَـمَ ـني يمن اإليم�ان والعزة من اإليمان يمن
اإلباء يم�ن الحضارة يمن الحري�ة يمن الكرامة 
ه�ل ممكن أن يقبل من اآلخري�ن بذلك والحظوا 
يف ظ�ل الثورة الشَّ�ـعْ ـبية طاملا كن�ا نؤكد حتى
لتل�ك القوى الدولي�ة ولقوى دول الج�وار أنه يا
ه�ؤالء أية مصال�ح مرشوعة يف بلدن�ا ال عليكم
ثورتن�ا ال تهدد أية مصال�ح مرشوعة أي عالقة 
متكافئة قائمة عىل أس�اس من الندية واالحرتام 
للس�يادة ه�ذه أَيْــض�ا ً ثورتن�ا الشَّ�ـعْ ـبية ال
تهددها باستثناء الكيان الصهيوني ،وبالتايل لم
تكن ثورتنا الشَّـعْ ـب تهدد أي مصالح مرشوعة 
لك�ن تحت هذا اإلطار يف حدود أن تكون مصالح
وليس�ت مصال�ح عىل حس�اب تدمير مصالح
الشَّ�ـعْ ـب الـيَـمَ ـن�ي كليا ً تجاه�ل حقوق هذا 
الشَّ�ـعْ ـب بالكام�ل وليس عالق�ات قائمة عىل
أساس انتهاك س�يادة هذا البلد ومصادرة قراره
الس�يادي والس�يايس والتحكم يف ُكــ ّل ش�ئونه
ال عالق�ات متكافئة عالقات قائمة عىل أس�اس
حس�ن الجوار والندية واالحرتام املتبادل لكن لم
يكون�وا أب�دا ً بأي ح�ال من األح�وال يصغون إىل
ذلك؛ لأِ َن املش�كلة لم تكن هنا لم تكن مشكلتهم
مع الثورة الشَّ�ـعْ ـبية أنها ته�دد أي مصالح يف
ح�دود أن تكون مصالح مرشوع�ة أو أنها تهدد 
أو تمثل خطرا ً عىل الس�لم واألمن يف املنطقة عىل
املس�توى اإلقليمي والدويل ،مش�كلتهم الحقيقة 
معه�ا أنها ثورة تح�رر واس�تقالل كرامة وأنها
تس�قط عليه�م ذلك�م اله�دف الرئيسي لهم يف
اتج�اه ه�ذا البل�د يف مؤامراته�م عىل ه�ذا البلد
وهو االحتلال لهذا البلد الس�يطرة الكاملة عىل
هذا البلد االس�تحواذ التام عىل مصالح هذا البلد
وكان�وا قد حلموا وطمعوا وأمل�وا فيما يريدونه
من هذا البلد بجناية كبرية وفظيعة جدا ً جدا من
املرتزق�ة والعملاء هم الذي�ن أطمعوهم إىل هذا 
الحد ه�م الذين أعطوهم هذه اآلم�ال واألوهام،
فطمع�وا ،فعالً كان عمالؤه�م من بعض القوى
السياس�ية ومن منظومة الحكم كانوا يمنّونهم
بهذه األمان�ي ،كانوا يقربون لهم ويل أطماعهم
ه�ذه اآلم�ال الش�يطانية ،ففعالً طمع�وا بفعل
أولئ�ك وما جناه أولئك على بلدهم أولئك الخونة 
واملجرمون الذين سيصدر التأريخ أسود صفحة 
لهم وأس�وء تأريخ له�م بجنايتهم الفظيعة عىل
ه�ذا البل�د ،فإذن لاَ بُـ َّد أن تس�تمر ه�ذه الثورة
وه�ي اآلن ثورة حقيقة قوي�ة تواجه العُ ــ ْدوَان
الخارج�ي ،تواج�ه الغ�زو الخارجي له�ذا البلد،
تواج�ه االحتلال واملحتلني املجرمين الطامعني 
الذي�ن يريدون هذا البلد ويريدون أن يحتلوه وأن
يس�يطروا عليه وقام�وا إىل اآلن باحتلال أجزاء
من�ه بمعاونة م�ن املرتزق�ة والخون�ة والعمالء
املجرمين وأيضا ً من خالل الخداع للبعض يف هذا 

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
م ّثل يوم الحادي والعشرين خطوة قوية إلى
األمام وانتصار ًا 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
البلد عندما كانوا يوهمونهم بأنهم س�يقدمون
لهم أوهاما ً خيالية.

أهداف الثورة

 التَح ّرك الشَّ�ـعْ ـبي هو رضورة ومس�ئولية 
ه�و رضورة حتمي�ة ألن�ه كم�ا قل�ت لضم�ان
الوج�ود لضم�ان االس�تقالل لضم�ان الحري�ة 
لضم�ان الكرام�ة ،هذا ه�و الحد األدن�ى ،يعني
مم�ا ينبغ�ي الحف�اظ علي�ه أو الح�رص عليه

وأيض�ا ً تَح ّرك سيس�تمر حت�ى ينعم ه�ذا البلد
باالس�تقالل واالس�تقرار وينعم هذا الشَّ�ـعْ ـب
بثرواته وخرياته ،ه�ذه هي األهداف التي حينما
تتحق�ق يمكنن�ا حينها القول إن أه�داف الثورة
الشَّ�ـعْ ـبية قد تحققت استقالل واستقرار عىل
املس�توى األمن�ي واالقتص�ادي والس�يايس وأن
ينعم الشَّ�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني ال�ذي يعاني البؤس
والحرمان والفقر أن ينعم بثرواته ومن حقه أن
ينعم بثرواته وخريات�ه ومهما كانت التضحيات
مهم�ا كان حج�م التضحيات؛ لأِ َن م�ا يمكن أن

نخسره لوال ه�ذا التَح� ّرك هو أكبر بكثري مما
نضح�ي ب�ه م�ا نضحي به يف س�بيل
يمك�ن أن
َ
وجودنا كشعب استقاللنا كبلد وكذلك استقرارنا
عىل ُكــ ّل املستويات وحتى يكون هذا الشَّـعْ ـب
سيّد نفسه بنفسه والذي يقرر ما يشاء يف شأنه
وأم�ره هو ولي�س اآلخرون ولي�س بوصاية من
نضحي به يف هذا الس�ياق
اآلخري�ن ما يمكن أن
َ
ه�و أقل بكثير بكثير مم�ا يمك�ن أن نخرسه
باالستسلام مم�ا يمك�ن أن نخسره بالجمود 
والرك�وع والخضوع البلد بكله يمكن أن نخرسه
بالخضوع واالستسلام والجم�ود الحرية بكلها
اآلم�ن بكله االس�تقرار بكله ومس�تقبل أجيالنا
كان سيضيع إذا كنا س�نعاني ولو عىل مستوى
جيلنا مع ضمان مس�تقبل أفض�ل ألجيالنا هذا 
ربح إذا كنا س�نعاني عىل مستوى جيل ونضمن
مس�تقبل أفضل ألجي�ال أما نتيجة االستسلام 
والخض�وع والرك�ون والخن�وع فه�و كارث�ي
النتيج�ة كارثي�ة ضي�اع البل�د بكله ومس�تقبل
أجيال بكلها ،فالتَح ّرك هذا هو رضورة إن ْ َسانية 
كبشر تواقني للحرية ناش�دين للعدالة ضائقني 
ذرعا ً بالظلم والضيم واالضطهاد ننشد مستقبالً
أفضل ألنفسنا وألجيالنا ،وهو أَيْــضا ً مسئولية 
ديني�ة كش�عب مس�لم واإلسلام منظوم�ة من
املب�ادئ والقي�م واألخلاق والنظ�م والتعليمات
م�ن أخلاق هذا اإلسلام الع�زة من أخلاق هذا 
اإلسلام الكرامة م�ن أخالق هذا اإلسلام اإلباء
يف مواجه�ة الظاملين  والطغ�اة واملس�تكربين
م�ن مب�ادئ وثوابت هذا اإلسلام إحق�اق الحق 
وإقام�ة العدل «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامني 
بالقس�ط مس�ئولية يمك�ن أن نحاس�ب عليها
ي�وم القيامة ولو قبل اإلن ْ َس�ان أن يعيش يف هذه
الحياة مستسلم خانع راكع للظاملني واملجرمني 
واملتوحشين أولئك السيئني الذين ال أسوء منهم
وال أرش منهم وأن يرتك نفس�ه عب�دا لهم خانع
لهم مستس�لم لهم ويرتك لهم يف نفس�ه وأرضه
وعرضه ما يش�اءون ويريدون لن يرىض الله له
بذلك سيتكون عاقبته يوم القيامة جهنم وبئس
املصير أي عاقل أي إن ْ َس�ان م�ا زال عىل فطرته
يمكن أن يقبل يف الدنيا عىل نفس�ه بالخنوع وأن
يس� ّلم نفس�ه وأرضه وعرضه وثروت�ه وحياته
ملجرمني س�يئني ال أس�وأ منه�م وي�وم القيامة 
يكون مصيره جهنم ،حينما يك�ون خياره هذا 
أو أن تعي�ش بعزة وكرام�ة ورشف يف هذه الدنيا
وي�وم القيام�ة إىل رض�وان الله وجنته حس�ب
وعده الصادق ولله العزة ولرس�وله وللمؤمنني،
املنافقين ال يفقه�ون مثل ه�ذا ال�كالم نهائيا،
فبكل الحس�ابات وب�كل االعتبارات اإلن ْ َس�انية،
الفطري�ة البرشية ،وبحس�اب الدي�ن ،بأخالقه
بقيمه بثوابته ،بحس�ب أَيْــض�ا ً قوانني األ َ ْرض،
حت�ى القوانني والنظ�م التي يتكل�م عنها أولئك
كثيرا ً وه�م يتكلم�ون دَائم�ا ً بطريق�ة الخداع
فقط ،هل وجدن�ا حقوق اإلن ْ َس�ان؟ هل راعتها
أمري�كا؟ أي�ن حق�وق أطفالن�ا الذي�ن يُقتلون
باملئات بالقنابل األمريكية؟ وباألسلحة املحرمة 
دولي�اً التي تقدمها أمريكا وتش�ارك بها أمريكا
يف العُ ــ ْدوَان عىل هذا البلد!! ،أين حقوق نس�ائنا
اللوات�ي يقتل�ن باملئ�ات؟ أي�ن حقن�ا يف الحرية 
واالس�تقالل؟ ُكــ ّل هذا يتغنى به الغرب بخداع
الشعوب يف الوقت الذي يذبحها ويقتلها ويصادر
كرامته�ا واس�تقاللها وحريته�ا ،فهي رضورة
َ
مناص منها ،وهي مس�ؤولية دينية 
إن ْ َس�انية ال
القيام به�ا واجب دين�ي ورشف وجهاد مقدس
يف س�بيل الله تعاىل مع حس�ن النية واملمارس�ة 
الصحيحة والس�لمية يف ظ�ل الضوابط الرشعية 
والقي�ود الرشعية واألخلاق والقيم اإلسلامية 
واإلن ْ َسانية.
وال ب�د م�ن التضحي�ات ،صحي�ح حج�م
التضحي�ات كبري ولك�ن ال بد منه؛ لأِ َن خس�ارة
االستسلام أكرب ،إذا جئنا لنحسب حساب الربح
والخس�ارة فبالتأكي�د ،التضحي�ات يف ميادي�ن
الشرف ويف مواجه�ة املعتدي�ن الغ�زاة املحتلني 
وثم�ن املواجهة لهم ،ثم�ن الدفاع عن وجود هذا 
الشَّـعْ ـب ،عن مس�تقبل أجياله ،ليس بمستوى
ما يمكن أن نخرسه عىل ُكــ ّل املستويات ،سواء
بالقتل أو بالخس�ارة املادية التي كانت ستكون
نتيجة سيطرة أولئك عىل البلد من دون مواجهة 
وال تصدي له�م أو دفع لرشهم وبطال لكيدهم،
فبحس�اب الربح والخس�ارة نحن رابحون فيما
نقدّم�ه م�ن تضحي�ات ونح�ن نتص�دى ألولئك
املجرمين املتوحشين قتل�ة األطفال والنس�اء،
بحس�اب املب�ادئ والثواب�ت والقي�م ،بحس�اب
األخلاق بحس�اب الدي�ن ،بحس�اب اإلن ْ َس�انية 
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والكرامة ،بحس�ابها نحن يف املوق�ف الصحيح،
نح�ن نضحي ونحن ندافع ونح�ن نواجه ونحن
نتص�دى ألولئ�ك املجرمني البش�عني ،وأن�ا أقول
لش�عبنا العزيز من املعلوم قطعا أنه ما تحققت
عدالة يف األ َ ْرض وال نالت أمة إستقاللها وحريتها
إال بتضحي�ة وصرب ،ه�ذا يشء بديهي ،هذا يشء
لي�س غريبا ً يف واق�ع الحي�اة وال يف األ َ ْرض ،هذا 
معل�وم تأريخي�ا ً ومعل�وم يف الس�نن ،معلوم يف
اس�تقراء أوضاع البرش واملجتمعات اإلن ْ َس�انية،
أي أم�ة من األمم ما نالت اس�تقاللها وال نعمت
بخرياتها وال تحقق لها االس�تقرار يف النهاية إال
بعد تضحيات وبعد الصبر ،أما بدون تضحيات
وال صبر وال عط�اء وال تَح� ّرك ج�اد وال عم�ل
فل�ن يتحقق للن�اس يش ٌء إال اله�وان إال الذل إال
الخرسان لكل يشء.
الصراع قضي�ة واقعي�ة طاملا هن�اك أرشار
طامعون
ونح�ن يف األ َ ْرض ،ه�ذه الدني�ا واس�عة فيها
األرشار فيه�ا املجرم�ون فيه�ا الطغ�اة ،فيه�ا
االنتهازي�ون فيه�ا اللص�وص فيه�ا الخون�ة 
البائع�ون ألوطانه�م وأعراضه�م والبائع�ون
ألرضه�م ورشفه�م ،والبائع�ون والخائن�ون
لش�عوبهم ومبادئه�م ومقدس�اتهم ،ه�ذا يشء
وارد ،وبالت�ايل الصراع قضي�ة واقعي�ة يف هذه
الحي�اة ،الصراع قضي�ة واقعي�ة ،طامل�ا هناك
أرشار طامعون انتهازي�ون لصوص متجربون،
يتحت�م مواجهتهم لضمان أن تدفع عن نفس�ك
الظلم أن تدفع عن نفس�ك اله�وان أن تدفع عن
نفس�ك اطماعهم حتى يصل�وا يف نهاية املطاف
إىل ي�أس ه�م ،وهي تضحي�ات مثم�رة ،صمود 
هذا الشَّ�ـعْ ـب ،ثبات الـيَـمَ ـنيين ،ثبات هؤالء
األح�رار الرشف�اء ه�و ال�ذي ل�م يمك�ن أولئك
املعتدي�ن الطامعين الطغ�اة ب�كل إمكاناته�م
الكبرية والهائلة جدا ً وعلى مدى ونحن مقبلون
عىل تمام س�تة أش�هر منذ بداية العُ ــ ْدوَان عىل
انتص�اف العام لحت�ى اآلن بقي هذا البل�د ثابتا ً
وصام�دا ً وإن كانت هن�اك أجزاء من ه�ذا البلد
أصبحت اآلن محتلة لكن ستتحرر إن طوعا وإن
كرها ،ريض املحتلون وإن غصبا ً عنهم ،يف نهاية 
املط�اف أي محت�ل وغاص�ب تتمك�ن الش�عوب
الحرة العزيزة املستقلة التي يعيش أبناؤها روح
الكرامة والقيم واألخالق اإلسلامية واإلن ْ َس�انية 
من انتزاع حقهم واستعادة أرضهم.
مهم�ا يكن لوال هذا الثب�ات لوال هذا الصمود 
لكن البلد كله قد س�قط ،لكانوا ق�د احتلوا البلد
م�ن أول يوم من عُ ــ ْدوَانه�م ،ولكنهم حتى هم
أدرك�وا صعوبة املوقف ،ودفعوا ثمنا ً ناهضا ً عىل
ُكــ ّل املس�تويات لعُ ــ ْدوَانه�م وال زالوا يدفعون
هذا الثمن الباهض عىل ُكــ ّل املس�تويات ،فيما
هم يقتلون من أَبْـنَـاء شعبنا ويقتلون أطفالنا
ونس�اءَنا يقت�ل ضباطه�م ويقت�ل جنودهم يف
مواجهة الرشف ،مواجهة برشف وبكرامة ،فيما
هم يعمل�ون عىل التقدم يف أرضن�ا ويف مناطقنا
يف بلدانن�ا جيش�نا العزي�ز ولجاننا الشَّ�ـعْ ـبية 
وأَبْـنَـ�اء ه�ذا البل�د يتقدمون أَيْــض�ا ً يف عمق 
مناطقهم.
للصم�ود ثمرته ،للثب�ات جدوائيته ،للموقف
العزي�ز واملس�ؤول والح�ر قيمت�ه وإيجابيت�ه،
وبالت�ايل ال بد من االس�تمرار فالصمود والثبات؛
ألن�ه ال�ذي يع�ول علي�ه ،وال قل�ق أب�داً ،ال قلق 
نهائياً ،لو أرادوا للحرب أن تستمر ولو لسنوات،
صمودن�ا نح�ن ه�و الخيار ال�ذي ال بدي�ل عنه
نهائي�اً ،صمودن�ا إن ْ َس�انيتنا صمودن�ا قيمن�ا،
ثباتن�ا ديننا ووعينا وكرامتن�ا متجذر فينا بقدر
م�ا تتج�ذر جبالن�ا يف أرضن�ا وق�در م�ا تكون
الحي�اة موجودة فينا س�نكون مع ه�ذه الحياة
دوم�ا ً أعزاء نلقى الله كرم�اء أعزاء وإال نثبت يف
ه�ذه الحياة يف هذا الوج�ود بكرامة وعز ،ونحن
موقن�ون بالنصر إيقاننا بصدق وع�د الله وهو 
يقني إيمان ،إيمان بالله إيمان بسنن الله ،إيمان
أَيْــض�اً له ش�واهدُه له من الوقائع ما يس�تند
إليه ،له من االستقراء لواقع املجتمعات البرشية 
عىل م�ر التأريخ ،وله تجربت�ه يف آبائنا وأجدادنا
الـيَـمَ ـنيني الذين واجه�وا إمرباطوريات عاملية 
وهزموها يف نهاية املطاف وأخرجوها من ُكــ ّل
شبر يف ه�ذا البل�د ،والشَّ�ـعْ ـب الـيَـمَ ـني هو 
هو ،دم�اء الحري�ة التي كانت تج�ري يف عروق
األجداد واألباء يف القرون التي خلت وواجهوا بها
إمرباطوريات أنذاك هي الدماء التي تجري اليوم 
يف هذا الجيل بني أَبْـنَـاء شعبنا ،وبالتايل ال مناص
أبدا ً وال خيار سوى الصمود طاملا هناك عُ ــ ْدوَان
واحتلال ،هنا صم�ود حتى يتحقق  ُكــ ّل شبر 
من ه�ذا البلد ،وس�نواجه هذا العُ ــ� ْدوَان وهذا 
االحتلال وهذا الغزو أَيْــض�ا ً بالثبات والصمود 
وبالوعي ال بد من الوعي ،الوعي بأهمية التحرر،
بقيمته ألنه يمثل األولوية أَيْــضاًُ ،كــ ّل إن ْ َسان
ال ي�زال ح�راً ،ال ت�زال مدار ُكه س�ليمة ،يرى ما
يفعله أولئك املعتدون وما يس�عون له س�تكون
أولويت�ه املحتومة هي التصدي له�ذا العُ ــ ْدوَان
بأي ش�كل من األش�كال ،من يتصدى عس�كريا ً
يف مي�دان القت�ال ،من يتص�دى إعالمي�ا ً بحكم
مهنته اإلعالمية ،من يتصدى يف العمل اإلن ْ َساني،
من يعم�ل عىل املس�توى الثقايف م�ن يعمل عىل
املس�توى الفك�ري ،على  ُكــ ّل املس�تويات ،من
له أولوية غير التصدي لهذا العُ ــ� ْدوَان بالرغم
من وحش�ية هذا العُ ــ ْدوَان بالرغم من جرائمه

يا هؤالء ثورتنا ال تهدد أية مصالح مشروعة
وأية عالقة متكافئة قائمة على أساس الندية
واالحترام للسيادة
الثورة ال تمثل خطر ًا 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
الفظيعة جدا ً من أهدافه السيئة للغاية فهو إما
خائ�ن لوطنه أو عىل أس�وأ مس�توى من الغباء،
م�ن ال ي�درك ومداركه س�ليمة فه�و ممن قال
الل�ه عنهم (صم بك�م عمي فه�م ال يرجعون)،
من ال ي�زال يحمل ذرة من اإلن ْ َس�انية وهو يرى
مش�اهد اآلالف من األطفال من النس�اء يقتلون
عبثا ً وإرسافا ً وإجراما ً وطغيانا ً كيف ال يتَح ّرك؟
كي�ف ال تهت�ز فيه�ا الحمي�ة واإلب�اء والنخ�وة
اإلن ْ َس�انية والكرام�ة اإلن ْ َس�انية ،وأن�ا أقول من
ال يب�ايل ويتجاه�ل بالرغ�م من ُكــ� ّل ذلك فهو 
مش�بوه يف توجهات�ه ،ضائ�ع تائ�ه ،تائ�ه عىل
ُكــ ّل املس�تويات ،ي�ا أخي دع عنك الحس�ابات
السياس�ية و االعتبارات السياسية واالختالفات
السياس�ية وأي�ة اختالفات من أي ن�وع ،هل ال
زل�ت إن ْ َس�اناً؟ أجعل م�ا يحصل بح�ق األطفال
مآيس خارج حساباتك كلها؛ ألنها
والنس�اء من
َ
اعتبارات وأمور ال تخضع للمقاييس السياسية 
وال لالختالف�ات السياس�ية  وال للش�ؤون
السياس�ية ،فهؤالء أطفال ماذا بذنبهم؟ نس�اء
ماذا بذنبه�م؟ مواطنون عادي�ون بل مواطنون
م�ن ُكــ ّل األطياف من ُكــ ّل املكونات من ُكــ ّل
املذاه�ب يقتلون ،الن�اس يقتلون بغ�ض النظر
عن انتماءاتهم ُ
وهويتهم ،عىل املس�توى الثقايف
أو عىل املس�توى السيايس ،أو حتى عىل املستوى
املناطقي ،فاإلن ْ َسان اإلن ْ َس�ان الذي ال يزال بحق 
إن ْ َسانا ً يف قيمه يف إحساسه يف وجدانه يف مشاعره

س�تدفعه إن ْ َسانيته؛ لأِ َن يكون له موقف من هذا 
العُ ــ ْدوَان وأن يكون موقفه من هذا العُ ــ ْدوَان
هو األولوية قب�ل ُكــ ّل اعتب�ارات أخرى ولذلك
ال ب�د م�ن التَح ّرك على  ُكــ� ّل املس�تويات ويف
مقدمته�ا الوع�ي وتأصي�ل وترس�يخ الثواب�ت
والقيم ومب�ادئ التحرر واالس�تقالل والكرامة،
هناك جهود كبرية ولألسف ،أنا أقول إن املرتزقة 
والعمالء من فئة املثقفني ومن فئة السياس�يني 
ومن فئة اإلعالميني أكثر خطرا ً عىل هذا البلد من
الخونة واملرتزقة األميين املقاتلني ،يعني األمي
الذي يذهب ليقاتل؛ ألنهم أعطوه ش�وية فلوس
سعودي واس�تمالوه نتيجة ظروفه االقتصادية 
وانعدام قيمه ومبادئه وقصور وعيه ،استمالته
تلك األموال فذهب وقات�ل معهم ،هو ال يصل يف
س�وء موقف�ه وإن كان موقفه س�يئا ً وإن كان
موقف�ه خيانة لدينه وش�عبه وأرض�ه وعرضه
ووطنه وبلده ،لكن ليس مس�توى ما وصل إليه
من الس�وء ما يعمله من هم إعالميون مرتزقة،
دَائما ً يحاول أن يس�وغ وأن يربر العُ ــ ْدوَان وأن
يدافع عن العُ ــ ْدوَان أو مثقف أو مفكر ،ودائما ً
يعن�ي هناك بني  ُكــ ّل الفئات واملكونات فوارق،
يعن�ي دَائما ً يف ُكــ ّل مسيرة البرشية ويف ُكــ ّل
مناط�ق الدني�ا ،يف ُكــ� ّل فئة م�ن الفئات ليس
الناس س�واء ،هناك أحرار وهناك عبيد تافهني،
عبي�د للمطام�ع عبيد لأله�واء عبي�د لألحقاد،
عبي�د للعصبيات وهناك يف نف�س الوقت رشفاء

( ددعلالاا

أحرار أعزاء مهما كانت االعتبارات األخرى يقف
املوقف الصحيح واملس�ؤول خاصة عندما تصل
األمور إىل هذه املس�تويات ،اليوم ليس�ت املسألة 
خالفات سياس�ية ،ال ،مسألة اعتبارات إن ْ َسانية 
قب�ل ُكــ ّل يشء ،ثم اعتبارات كبرى وطنية بلد
يتعرض لالحتالل والغزو األجنبي.
يف ُكــ� ّل االعتبارات واملقايي�س يف الدنيا من
يقف مع يغزي بلده ويحتل بلده يسمونه خائناً،
هذه مس�ألة من املتعارف عليه�ا يف ُكــ ّل العالم
بني  ُكــ ّل البرش ،إنما املعتدي يس�ميهم مقاومة 
فهذه تسمية غريبة واستنساخ غريب ،يجب أن
يكون هناك عمل يف مواجهة أولئك من اإلعالميني 
والثقافيني والسياس�يني العملاء الذين يربرون
الغ�زو ،يبررون االحتلال يس�وغون الخيان�ة،
ويس�هلون الجريم�ة وينارصون أفظع وأبش�ع
الجرائم يف هذا البلد ،فلي ُك ْن هناك تَح ّرك لتأصيل
وترسيخ الثوابت والقيم من ُكــ ّل الرشفاء ،وهم
كثري بحم�د الله هم كثري يف هذا البلد ،الكثري من
العلم�اء موقفه�م مشرف وعظيم ،م�ن علماء
الدين ،وكانت لهم مواقف متعددة ونشاط دائم،
الكثير م�ن اإلعالميني الكثير من ُكــ� ّل فئات
املجتمع ال يزالون يتَح ّركون لكن مطلوب التَح ّرك
املس�تمر وزيادة املجهود العميل ،وأيضا التوعية 
بقيم�ة الصم�ود وجدوائيت�ه والثب�ات وثمرته،
ومواجه�ة  ُكــ ّل حمالت اإلرج�اف والتهويل من
جان�ب مرتزق�ة العُ ــ ْدوَان واملثبطين من أولئك
لصالح العُ ــ ْدوَان.
وهن�اك ما يحف�ز عىل الصمود يعني ليس�ت
كارث�ة ،ال؛ ألننا ش�عبٌ مؤمن يث�ق بالله تعتمد
على الله ،ي�رى يف اعتماده عىل الل�ه مصدر قوة
وألننا ش�عب مظلوم والله والل�ه إن تلك الجرائم
بح�ق األطف�ال والنس�اء وحده�ا ،وأن مش�هدا ً
واح�دا ً منه�ا لكفي� ٌل ب�أن يح�رك إنس�انية كل
من يزال يحمل يف نفس�ه اإلحس�اس اإلنس�اني
والوجدان اإلنساني واملشاعر اإلنسانية السليمة 
أن يتألم أن يس�تفز ،أن تتح�رك فيه حمية اإلباء
وع�زة اإليمان ،لكن إذا فقد اإلنس�ان إحساس�ه
اإلنس�اني أصبح إنسانا ً باالس�م وحيوانا ً ودون
مس�توى الحيوان ،كاألنعام بل هم أضل بالفعل،
هذه املظلومية هي محفز كبري وَيوميا ً نش�اهد
الظلم واإلج�رام والطغي�ان ،بحق أبناء ش�عبنا
مش�اهد يومي�ة ،كل مش�هد منها يمث�ل حافزا ً
ودافع�ا ً ووقودا ً قويا ً ج�دا ً وطاقة هائلة للتحرك
يف مواجهة أولئك املجرمني ،والحق أننا يف موقف
الح�ق ،معتدى علين�ا إىل بلدنا مظلومني بغري أي 
مربر ،وهن�اك العبرَ من األحداث التي تعزز األمل
وترس�خ اليقني بالنرص ،كل الش�عوب املتحررة
الت�ي قام�ت بواجبه�ا وس�عت نح�و التح�رر
وكافح�ت وناضل�ت يف نهاية املط�اف ،انترصت
مهما كانت القوة الغازية مهما كانت إمكاناتها،
مهما كان�ت ثروتها مهما كان عددُها وعديدها،
هذا ال يفيدهم يف نهاي�ة املطاف ،والقوة يا أبنا َء
ش�عبنا العزيز هي ق�وة اإلرادة ق�وة العزم قوة
الت�وكل عىل الل�ه ،أما ق�وة أولئك ه�ي قوة عىل
األطفال والنس�اء لقت�ل األطفال والنس�اء ،من
الحواف�ز املهم�ة يف مواجهة هذا الع�دوان أنه ال
يتح�اىش م�ن أي يشء ،يعني وصل يف مس�توى
عدوانه وأس�اليبه العدوانية إىل أسوء حال ،تجرد 
من كل القيم اإلنس�انية واألخالقي�ة والدينية ال
يبقي عىل يشء.

منعتم الحج ..فابشروا بعذاب لم
يفلت منه أبو جهل

وآخر م�ا فعله يف هذا املسلس�ل الفظيع من
التدني واالنحطاط والسقوط والتجرد من القيم
واملب�ادئ هو ما فعل�ه تجاه الحج�اج اليمنيني،
حينما منَ� َع معظم الحجاج اليمنيني باس�تثناء
القلي�ل القليل ،م�ن الحج بغري وج�ه حق ،هذه
جريم�ة كبرية ،ه�ذه ورطة ،أولئ�ك األغبياء هم
يتورط�ون باملزيد واملزي�د من الجرائ�م الكبرية
التي يتحتم بها يف س�نة الله تعاىل نهايتهم ،هذه
قضية خطرية جدا ً جدا ً جداً ليس�ت سهلة ،الصد
عن املسجد الحرام ،املنع للناس عن أداء فريضة 
الحج ،حتى وفق نظمهم وقوانينهم واألس�اليب
املعتم�دة عندهم يف كيفية الرتتيب�ات للحج وما
يأخذون�ه من أموال عىل الن�اس بغري وجه حق،
يف س�بيل أن يرتكوا الناس ليحجوا بالرغم من أن
اآلالف م�ن الحج�اج اليمنيني التزم�وا بكل هذه
الرتتيب�ات واملقدم�ات الطويل�ة العريض�ة التي
وضعوها كعراقيل أمام الناس وجعلوا من الحج
متجرا ً يجمعون كثريا ً من األموال ويبتزون عباد 
الل�ه ،حتى كل ذلك ل�م ينفع ،منع�وا الكثري من
الحجاج م�ن الحج وهذه جريمة عىل املس�توى
الدين�ي؛ ألن الحج لي�س لهم الح�رم ليس لهم،
ليس آلل سعود هو بيت الله الحرام ،ليس للملك
وال لوزرائ�ه وال لحكومت�ه ولي�س لش�عب دون
ش�عب وال لبل�د دون بلد وال فئ�ة دون فئة ،هذا 
بيت الله لكل عباده ،الله س�بحانه يقول س�واء
للعاكف والب�اد ،ولذلك أبشروا بالخزي ،أبرشوا 
بعذاب الله الذي لم تفلتوا منه ،لم يفلت منه أبو 
جهل وال أبو س�فيان وال من كان معهم ،حينما
كان�وا يصدون ع�ن املس�جد الح�رام ويمنعون
النبي واملس�لمني من املسجد الحرام ،وأنتم اليوم 
تمنعون اآلالف من املس�لمني اليمنيني والحجاج
اليمنيين م�ن الح�ج ،أنتم ل�ن تفلتوا م�ن هذا 
الخ�زي ،وما له�م أال يعذبهم الل�ه وهم يصدون
عن املس�جد الح�رام وما كان�وا أولي�اءَه ،الصد

عنه وإدخ�ال أداء فريضة الحج ومس�ألة الحج
يف الحس�ابات السياس�ية واملش�اكل والقضايا،
هذه جريم�ة هذا خطأ كبري ،ال يجوز الس�كوت
عن�ه ،ال يجوز الس�كوت عنه ،يفترض من كل
الرشفاء والعقالء من كل فئات العالم اإلسلامي
أن تنتقده�م عىل ذلك وأن تحتجهم عىل ذلك وإال
فهي س�ابقة خطرية جدا ً ويمك�ن أن يكون لها
تداعيات كبرية مستقبالً يف غري اليمن حتى ،وأن
يتعاملوا بنفس الطريقة مع الش�عوب األخرى،
كل ما كان لهم مش�كلة سياسية أو أية مشكلة 
م�ع بلد يري�دون أن يحتلوه أو له�م أطماع فيه،
أو غضب�ت عليه إرسائيل أو أمري�كا قاموا أيضا ً
بإج�راءات حتى عىل مس�توى الحج ،ولألس�ف
الش�ديد هم هن�اك ،قاطعوا طري�ق ،صادوا عن
املس�جد الحرام ،والكيان اإلرسائييل هناك يف ذلك
االتجاه يس�تهدف املسجد األقىص ،وهذه مسألة 
مؤملة جدا ً ونح�ن نقول ما كان العدو اإلرسائييل
يج�رى على أن يدخ�ل يف خط�وات خط�رة جدا ً
بمث�ل ما يعمل اآلن ،لوال ه�ذا العدوان والتحالف
الس�عودي م�ع إرسائي�ل ،م�ن أهم ما يش�جع
اإلرسائيلي على كل ما يفعل تجاه املقدس�ات و
تجاه شعب فلس�طني وتجاه األمة ،هو التحالف
الس�عودي معه ،اليوم يرى يف التحالف السعودي 
مع�ه عامال مهم�ا ً يطمئنه ليفعل أش�ياء كثرية
م�ا كان ليج�رؤوا على فعله�ا فيما س�بق؛ ألن
النظ�ام الس�عودي م�ن داخ�ل األم�ة يس�اعد
اإلرسائييل عىل أش�ياء كثيرة ،باعتبارات كثرية،
منه�ا إغراق األم�ة إغراق هذه الش�عوب يف فتن
وحروب كثرية ونزاعات تحول دون أن تتفرغ أو
أن تتج�ه حتى للدفاع عن األقىص وعن الش�عب
الفلس�طيني وعن املقدس�ات ،ولهذا اليوم نقول
النظام السعودي رشيك يف كل ما تفعله إرسائيل
بح�ق األقصى الرشيف بح�ق املقدس�ات بحق 
شعب فلسطني ،النظام الس�عودي يتحالف وأن
أص�در بيانات وعبارات باردة باهتة ،لكن س�بق 
فعليا أن�ه يتحالف مع إرسائي�ل لفرض عداوات
ومش�اكل داخ�ل األمة وتغذية ح�روب ونزاعات
يف أوس�اط ه�ذه األم�ة بما ينيس هذه الش�عوب
إرسائيل بالكامل ،هذه مسألة تمثل خطرا ً كبرياً،
يعني النظام الس�عودي ينحط كثيرا ً ويدخل يف
جرائم ومسارات خاطئة للغاية ،ويسهم بشكل
رئييس وكبري مع األمريك�ي واإلرسائييل بإغراق
املنطق�ة بهذه الحروب واملس�تفيد األول منها يف
املنطقة ،هو إرسائيل

في الذكرى السنوية لهذا اليوم
المجيد نؤكد على التالي:

أوالَ :ندع�و  كل فئ�ات ومكون�ات ش�عبنا
ونخب�ه من علماء ووجاه�ات قبلية وأكاديميني 
وإعالميني وناش�طني يف الجانب اإلنس�اني وكل
فئات هذا الش�عب إىل االستمرار يف التحرك الجاد 
والعملي يف كل املج�االت الت�ي له�م صل�ة بها،
للتصدي لهذا العدوان اإلجرامي ولهذا االحتالل.
ثاني�اً :كم�ا أدع�و كل األح�رار والرشفاء إىل
االس�تمرار يف رف�د جبه�ات القت�ال يف الداخ�ل
ملواجهة االحتالل ورفد الخيارات اإلستراتيجية 
الت�ي بدأت فعليا ً بعملي�ات تمهيدية وأن نتحرك
ملواجه�ة ه�ذا االحتلال والغزو مع الثق�ة بالله
سبحانه وتعاىل بالنرص.
ثالثاً :نب�ارك الدور الفعال واملشرف والبارز
لقبائ�ل اليم�ن يف مواجَ ه�ة االحتلال والتصدي 
للعدوان ويف هذه املناسبة أدعو إىل إنشاء مجلس
أعيان اليمن كمجلس رس�مي ضمن مؤسسات
الدولة الحتضان هذا ال�دور وإرشاك هذا املكون
الرئيسي ضم�ن الدول�ة باعتباره م�ن املكونات
الرئيس�ية يف البلد وباعتب�ار دوره اإليجابي عىل
كل املستويات.
رابع�اً :نؤكد أننا كش�عب يمني نق�ف بدافع
املس�ئولية الديني�ة وبروابط اإلنس�انية واإلخاء
م�ع ش�عبنا الفلس�طيني املظلوم وض�د الكيان
اإلرسائييل املج�رم الغاصب ولنرصة املقدس�ات
وعىل رأس�ها املس�جد األقىص الرشي�ف ،وأدعو 
شعبنا يف صنعاء ومحيطها إىل الخروج يوم الغد
يف العرص يف تظاهرة حاشدة تضامنا ً مع األقىص
واحتف�ا ًء بالذكرى الس�نوية للحادي والعرشين
من سبتمرب.
خامس�اً :نؤكد أن الحلول السياسية السلمية 
متاحة تجاه املشكلة الداخلية بالبلد وأن العدوان
األمريك�ي الس�عودي الهمج�ي ال مبرر له وأن
املشكلة بغطرسته ووحشيته وتكربه.
بأية مساعي للحلول السلمية 
نؤكد الرتحيب
َ
بالق�در ال�ذي ال يم�س بالس�يادة الوطني�ة وال
يرشعن العدوان وال ينتقص من حقوق الش�عب
اليمن�ي ،واس�تحقاق ثورته الش�عبية ومطالبه
املرشوع�ة ،وال يفوتن�ا يف الخت�ام أن نبارك لكم
ش�عبنا اليمن�ي العزي�ز بمناس�بة ق�دوم عي�د
األضحى املب�ارك الذي بات قريب�ا ً ونؤكد يف هذه
املناس�بة على رضورة العناية اإلنس�انية بأرس
الش�هداء والجرحى واملرابطني يف كل الثغور ويف
ميادين الرشف.
ونس�أل الل�هَ س�بحانه وتع�اىل أن يرح� َم
يش�في الجرحى وأن ينصرُ َ شعبنا
الشهداء وأن
َ
املظلوم الصابر الثابت عىل املعتدين املس�تكربين
املغرتين ..إنه سميعُ الدعاء.
ُ
ورحمة الله وبركاتُهُ.
والسال ُم عَ ليكم

( ددعلالاا

تقارير 7

ينثإلالانينثإلاثإلا 21نينثإلاا 21نينثإلاثإلالا

� 170شهيداً وجريحاً يف الق�صف الوح�شي للعدوان ال�سعودي الأمريكي على الأحياء ال�سكنية بالأمانة

صنعاء بين اللهب!

 أحمد داوود:قىض س�كا ُن أمان�ة العاصم�ة خالل
األيام الثالث�ة املاضية أيام�ا ً مرعبة جراء
الهستريا الجنونية للعُ ــ ْدوَان الس�عودي 
األمريك�ي والتي طالت ع�ددا ً من األحياء
الس�كنية إضاف�ة إىل مواق�ع جدي�دة ل�م
تقصف من قبل.
وارتف�ع ع�دد  ضحاي�ا الغ�ارات
الهس�تريية التي ش�نها طريان العُ ــ ْدوَان
السعودي عىل األحياء السكنية بالعاصمة 
صنعاء خالل األيام املاضية إىل  40ش�هيدا ً
وأكثر من  130مصاباً.
َ
قصف مدينة صنعاء
وتعمد العُ ــ ْدوَان
القديم�ة وتحدي�دا ً ح�ارة الفليح�ي بعدة
غ�ارات أدت إىل استش�هاد وإصاب�ة عدد 
م�ن املواطنين ،كما أمع�ن العُ ــ� ْدوَا ُن يف
قتل األطفال والنس�اء والش�يوخ وتدمري
ممتلكاتهم وكذا قصف املنش�آت الحيوية 
والبنية التحتية للشعب اليمني.
وألول مرة منذ بدء العُ ــ ْدوَان استهدف
الطريان الس�عودي األمريكي يوم الجمعة 
املاضي�ة ش�ارع الزبيري أبرز الش�وارع
الرئيس�ية يف العاصم�ة ،حي�ث ش�ن عدة
غ�ارات على مبن�ى مدرس�ة املوس�يقى
العس�كرية أم�ام مبن�ى وزارة الش�باب
والرياضة.
املبنى تع�رض للقصف بـ  6صواريخ،
وه�و مبنى يقع يف حي مكتظ بالس�كان،
ما تسبب يف إحداث أرضار كبرية يف املباني
الس�كنية ،إضافة إىل حال�ة هلع ورعب يف
أوساط األطفال والنساء.
وعاود الطريان يف املس�اء قصفه ملبنى
مدرس�ة املوس�يقى العس�كرية يف شارع
الزبيري وذل�ك بس�تة صواري�خ وأحدث
كذل�ك أرضارا ً كبيرة يف األحياء الس�كنية 
املجاورة.
وضمن س�يناريو القصف العش�وائي
والتخبط يف اختيار األه�داف لجأ الطريان
الس�عودي األمريك�ي ألول م�رة إىل  وزارة
الداخلية يف منطقة الحصبة.
واستهدف طريا ُن العُ ــ ْدوَان السعودي 
فج َر يوم الخميس املايض مخازن التموين
التابع�ة للمؤسس�ة االقتصادي�ة اليمنية 
يف منطق�ة ف�ج عط�ان ضم�ن سلس�لة 
من االس�تهدافات العُ ــ ْدوَاني�ة املتواصلة 
ملقدرات الحياة بالعاصمة واملدن اليمنية 
وأدى قص�ف طيران العُ ــ� ْدوَان
الس�عودي األمريكي عىل مخازن التموين
للمؤسس�ة االقتصادية إىل اشتعال النريان
واندالع حريق كبري استطاعت فرق الدفاع
املدني من إخماده.
ويُعتبر رضبُ  العُ ــ� ْدوَان الس�عودي 
األمريك�ي ملخ�ازن التموي�ن الغذائي�ة 
داللة خطرية للمس�توى ال�ذي وصل إليه
العُ ــ� ْدوَان يف اس�تهدافه لحي�اة الن�اس
كون اس�تهداف م�واد الغ�ذاء تمس حياة
املواطنني بشكل مبارش.
كما شن طريان العُ ــ ْدوَان عدة غارات
مكثفة على مق�رات التموي�ن وصندوق
النظافة مقلب وحوش النفايات ،وهناجر
األغذي�ة التابع�ة للمؤسس�ة االقتصادية 
بشارع الستني الجنوبي.

مذبحة للسيارات في شارع
مأرب

وواص�ل طيران العُ ــ� ْدوَان جنون�ه
ووحش�يته يف إرع�اب املواطنين ،حي�ث
َ
معرض «التسهيل»
قصف بش�كل متعمد

لبيع السيارات يف شارع مأرب.
وس�قط عىل املع�رض  3غارات حولت

الس�يارات إىل حكام ،حيث تفحمت حوايل
 85سيارة وتدمرت وأحرقت بشكل كامل.

واستنكر املواطنون ما حدث من إجرام 
وحشي وبربري ض�د املدنيين يف صنعاء،

موضحني أن املعرض ليس مخزناً للسالح
أو وكراً لعن�ارص إرهابية بل هو ملك أحد

ه�سترييا العدوان تق�صف �أقدم مدينة يف الت�أريخ

ثالث غارة على صنعاء القديمة 11 ..شهيدًا من أسرة واحدة بحي الفليحي

 أنس القاضي:ُ
س�كان ح�ي الفليحي
مس�ا َء الجمع�ة الم�ايض ..كان
ً
ليل�ة مرعب�ة ،ه�ذه المدينة
بصنع�اء القديم�ة يعيش�ون
التأريخية األوىل عىل مستوى العالم ومبانيها الرتاثية كانت
تتهاوى بفعل القص�ف العنيف من قبل طيران العُــ ْدوَان
السعودي األمريكي.
يف القانون الدويل يعترب استهداف المدن الرتاثية جريمة
حرب ..لكن العُــ ْدوَان الس�عودي تجاوز ُك ّ
ـل المحرمات
أي يشء.
ولم يعد يراعي يف عُــ ْدوَانه َّ
استش�هد يف الغ�ارة األخيرة على ح�ارة الفليحي 11
ش�خصاً ،عرشة منهم من عائل�ة واحدة للمُ�زارع العيني،
وه� َو مواطن بس�يط يبي�ع ُ
الخضار ألهايل الح�ي ،وجُ رح
أربعة من جيرانهم.
ُ
وس�ائل إعلام العُــ� ْدوَان كعادته�ا تحدث�ت بأن ما
ً
عملية مُحكمة اس�تهدفت
ح� َد َث يف صنع�اء القديم�ة كان
َ
من�زل قيادي ألنص�ار هلل ،بينما هم عائل�ة المزارع وبائع

الخضروات صال�ح العين�ي وزوجته وحف�ظ اهلل العيني
وزوجته وس�تة أطفال م�ن أبنائهم .أم�ا الجرحى فأربعة
من بيت عصبة وأحد ُ
الش�هداء من بيت عصبة يُدعى يحيى
عصبة.
ُ
سكان الحي تحدثوا بألم وحُ رقة عن هذه العنجهية من
قبل العُــ ْدوَان السعودي األمريكي ،موضحين أن األرضار
امت�دت يف مباني صنعاء القديمة بح�دود ُقطر نصف كيلو
من بُس�تان الفليح�ي ،موقع الغارة ،مش�يرين إىل أن عددا ً
كبيرا ً من منازلهم ترضر 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 المُدن التأريخية
ب�أن ح�وايل  48من�زال ً تضررت م�ن الداخ�ل يف منطق�ة
البُس�تان ،وَ 94منزال ً ت ّ
رضَ رت أرضارا ً متوسطة من المُطلة
عىل البُس�تان من الخارج ،أما األرضار البس�يطة فأكثر من
مائت�ي بيت على ُقطر نصف كيلو ،وأصغ�ر عُمر مَبنى من
هؤالء يصل إىل  500عام.
أح ُد أه�ايل الحي وما زالت عليه مالم�ح الخوف وكأنه
ُصدق لما ج�رى يقول إن القصف حدث يف الس�اعة
غي� ُر م
ٍ
ً
ليلا والناس ني�ام فاهتزت ُك ّ
ـ�ل البيوت
الحادي�ة عشرة
وتكرست الش�بابيك وظنوا أنه�ا إحدى القناب�ل المُحرّمة
وتعالت صيحات األطفال والنس�اء م�ن ُك ّ
ـل 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
يتضرع بالدع�اء إىل اهلل ،وأن أه�ايل الحارة حي�ن هرعوا
َ
عائلة العيني
لمكان المجزرة إلس�عاف المُصابين وج�دوا
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 كثيرا ً من
أهايل البيوت المجاورة أخرجوا أرسهم يف ذلك الوقت خوفا ً
أن تع�ود الطائ�رات للقصف من جدي�د ،وخاصة أصحاب
المنازل التي ترضرت بشكل كبير ولم تعد صالحة للسكن.
من جانب�ه يقول مدي ُر ع�ام التفتي�ش يف الهيئة العامة
للحف�اظ على الم�دن التأريخي�ة س�عيد الش�امي إن هذا
العُــ� ْدوَان عىل المُ�دن التأريخية اليمنية يعترب «خس�ارة
للعال�م كله ألنها م�ن أقدم الم�دن التأريخية المس�جلة يف

الرتاث العالمي ،وليست ملكا ً لليمن بل إرث لكل اإلنسانية،
ٌ
اس�تهداف متعمد ،وصنعاء القديم�ة تعرضت لثالث
وهو
غارات منذ بداية العُــ ْدوَان ،حارة القاسمي وقرص غمدان
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�ددا ً هذا
العُــ� ْدوَان عىل المدن التأريخية ،وتقوم بدورها يف حماية
المدن التأريخية ،وعىل الرغم من البيانات الس�ابقة من قبل
اليونسكو إال أن العُــ ْدوَان لم يتوقف ،هكذا يقول الشامي.
وعن اإلج�راءات التي تقو ُم بها الهيئ�ة يف مواجهة هذا
اإلمع�ان الخليج�ي يف اس�تهداف الحض�ارة اليمنية يقول
الش�امي« :نحن حاليا ً نقوم بتوثيق الخس�ائر وإرْسَــالها
لجمي�ع المنظمات المعنية ،واليمن تحتفظ بحق قانوني يف
مقاضاته�م عالمياً ،والس�عودية وكل دول العُــ ْدوَان من
ّ
الموقعة عىل هذه االتفاقي�ات ،ولكنها ترمي
ضمن ال�دول
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
َ
اس�تجابة النظام الس�عودي كانت
«صدى المس�يرة» بأن
بمزيد من القصف واالس�تهداف للمواقع األثرية ،ومنظمة
اليونس�كو نقدّم لها ُ
الش�كر؛ ألنها المنظم�ة الوحيدة التي
َ
إيقاف
ال زال�ت تداف� ُع وتطلُ�بُ م�ن الس�عودية وغيره�ا
العُــ ْدوَان عىل المدن األثرية اليمنية.
وعن التدمير التأريخي لآلثار اليمن يقول السياني :إن
العُــ ْدوَان واصل اس�تهداف تأريخنا وحضارتنا ،ليس يف
بداي�ة العُــ ْدوَان وحس�ب ،بل منذ عرشات الس�نين عندما
اس�تهدفوا اآلث�ا َر عبر القاع�دة بالتفجيرات ضد الس�ياح
األجانب ويف األماكن األثرية يف الجوف ومارب وغيرها.

املواطنني ويتاجر فيه ببيع السيارات.

حي الجراف ..توحش على
األحياء السكنية
وفج�ر الخميس امل�ايض كان طريان
العُ ــ� ْدوَان الس�عودي األمريكي يقصف
وبش�كل وحيش ح�ي الجراف الس�كني
مس�تهدفا ً من�ازل املواطنين واألحي�اء
الس�كنية ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل استش�هاد  10
مواطنين وإصابة أكثر م�ن  20آخرين،
باإلضاف�ة  إىل ته�دم  خمس�ة  من�ازل
للمواطنني وترضر عدد كبري منها.
كم�ا قص�ف طيران العُ ــ� ْدوَان
الس�عودي األمريكي منطقة بيت معياد 
بش�ارع تعز ،ما أدى إىل إصابة مواطنني 
اثنني وته�دم منزلني وتضرر عدد كبري
م�ن من�ازل املواطنين ..ويف الي�وم ذاته
واص�ل طيران العدو اس�تهدف منطقة 
الحف�ا بش�ارع خ�والن وحي املنش�آت
ومنطقة س�واد حنش وتب�ة التلفزيون،
مَ ـ�ا أَدَّى إىل تضرر املن�ازل واملنش�آت
واملمتل�كات العام�ة  والخاص�ة  ج�راء
استمرار القصف عىل املنطقة.
وكان من بني شهداء القصف العنيف
عىل ح�ي الجراف بصنع�اء مصور قناة
املسيرة بالل رشف الدين والذي تعرض
إلصابات خطرية جراء تلك الغارات.
ونع�ت قناة املسرة وك�ذا الصحيفة 
واملوق�ع استش�هاد الزمي�ل بالل رشف
الدي�ن ،وحمل�ت العُ ــ� ْدوَان الس�عودي 
األمريك�ي املس�ؤولية الكامل�ة؛ ك�ون
الزمي�ل كان يؤدي واجب�ه أثناء القصف
عىل األحياء السكنية بالجراف.
ُ
نقابة الصحفيين مصو َر
كما نع�ت
قناة املسيرة بلال رشف الدين ،محمالً
ق�وات العُ ــ� ْدوَان املس�ؤولية  ع�ن
استش�هادِ ه ،متقدم�ة بخالص التعازي 
لعائلته وللوس�ط الصحفي ،سائلة الله
العيل القدير أن يتغمده بواس�ع الرحمة 
واملغفرة وأن يس�كنه فس�يح جناته ،إنا
لله وإنا إليه راجعون.
كما نعى اتح�اد اإلعالميني اليمنيني 
استش�هاد املص�ور الصحف�ي بقن�اة
املسيرة الفضائي�ة بلال رشف الدي�ن
بقص�ف طيران العُ ــ� ْدوَان الس�عودي 
الغاشم عىل حي الجراف مساء الخميس
املايض.
وعّب�رّ بي�ان النعي عن أح�ر التعازي 
وعظيم املواس�اة لكافة منتسبي األرسة
الصحفية واإلعالمية وقناة املسرية وأهل
وذوي الزميل رشف الدين.
وأوضح البيان أن الزميل رشف الدين
استش�هد وه�و ي�ؤدي واجبَ�ه الوطني
يف تغطي�ة القص�ف الوحشي يف منطقة 
الج�راف ش�مال رشق العاصم�ة أثن�اء
اس�تهداف طريان العُ ــ� ْدوَان منزل أحد
املواطنين  وراح ضحيت�ه  13مواطن�ا ً
بينهم أطفال ونساء.
وقال البيان :وإذ ننعي شهيدنا وكافة 
أبناء الش�عب الذين س�قطوا نتيجة هذا 
العُ ــ ْدوَان الصلف ،نعاهد ش�هيدَ الكلمة 
بأنن�ا س�نميض يف درب�ه ودرب الع�زة
والكرام�ة والحرية ودرب نقل الش�واهد
واألدلة لجرائم العُ ــ ْدوَان السعودي عىل
الشعب اليمني».
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هكذا ثار ال�شعب وهكذا انت�صر

ثورة  21سبتمبر..
من مسيرة اإلنذار
إلى يوم االنتصار العظيم!
 -أحمد داوود

قرا ٌر جائ ٌر للحكومة ..هكذا كان يتحدث غالبية 
الشعب عقبَ إجازة عيد الفطر املبارك يف أوائل
شهر أغسطس  ،2014ولسا ُن حالهم يقول :ملاذا 
ُ
الجرعة؟ ولمَ األزمات ونحن نتطلع إىل التغيري
والتحسن إىل األفضل؟!.
وعىل مدى ثالثة أشهر متواصلة هي مايو 
ويونيو ويوليو من العام  2014تعمّ دت حكومة 
باسندوة إخفاء املشتقات النفطية عن املواطنني،
ودخل الناس يف معركة البحث عن دبة بنزين أو دبة 

• أول جمعة في شارع المطار 2014/8/21

ديزل؛ لتأتي بعد ذلك الكارثة الكربى وهي اإلعالن
عن جرعة سعرية جديدة بدون تخطيط مسبق أو
إجراءات اقتصادية لهذا القرار.
وس�بق للس�يد عبداملل�ك الحوث�ي أن ح�ذر الحكوم�ة من
مغب�ة اإلقدام على أي قرار كهذا ،وقال يف خطاب له يف ش�هر
رمضان املبارك بمناس�بة ذكرى استش�هاد اإلمام عيل بن أبي
طالب عليه السلام مخاطباً الجهات الرس�مية« :أنصحكم ال
تمعنوا يف استرضاء حزب اإلصالح عىل حس�اب أبناء الشعب
وأن ال تس�تمروا يف ممارس�اتكم الظاملة لهذا الشعب العزيز..
ش�عبنا يزداد وعيا ً وشعبنا هو ش�عب أبي وحر وعزيز ..وإذا 
طفح الكيل من ممارساتكم الظاملة توقعوا من شعبنا الكثري
الكثير ..ملاذا تتجه�ون إىل أن تقدم�وا هديتكم
(يقص�د الجرعة) الس�يئة جداً لش�عبنا العزيز
يف ه�ذا الش�هر الكري�م بجرعة جدي�دة ..برفع
لألس�عار بالتضيي�ق على الناس يف معيش�تهم
س�وا ٌء أردتموه�ا يف آخ�ر ه�ذا الش�هر الكريم
قربانك�م يف العرش األواخر إىل الل�ه أو أردتموها
ً
تقرروا جرعة
هدي�ة العيد ..ال يجوز يكفيكم أن
للحد من فساد املفس�دين الذين ينهبون الثروة
العامة واملصالح العامة ..ويس�تأثرون بخريات
هذا الش�عب وبامللي�ارات الهائلة من ثروات هذا 
الش�عب املظلوم والبائ�س واملعاني .ونصيحتي
كم�ا قل�ت س�ابقاً لعقلاء ح�زب اإلصلاح أن
يتدارسوا مع دواعش�هم تغيريَ سياسة حزبهم
لي�س م�ن العي�ب أن يراج�عَ اإلنس�ان الخط�أ
لدي�ه ،املس�ار ال�ذي يس�لكه ح�زب اإلصالح يف
تبني العن�ف وإثارة الف�وىض والفتن والحروب
واألزمات واملش�اكل والتهيئة لالمتداد القاعدي 
التكفريي صنيعة املخابرات األمريكية سياس�ة 
خاطئة س�تزيد من عزلة هذا الحزب وتؤثر عىل
شعبية هذا الحزب وعىل مستقبل هذا الحزب».

• مشاركة نسائية واسعة في المسيرات الثورية بصنعاء

• الشيخ مختار الضالعي يؤم الثوار بشارع المطار في صالة
الجمعة الثالثة 2014/8/28

لك�ن الحكومة واصلت تعنتها وقررت امليضَ
يف جل�د الش�عب بالجرع�ة الظاملة وج�اء قرار
اإلعلان ثان�ي أي�ام عي�د الفطر املب�ارك ،حيث
اس�تغلت الحكومة هذه اإلجازة إلقرار الجرعة،
األمر الذي أفس�د عىل املواطنني فرحتهم بالعيد
ودخله�م يف صدم�ة كبيرة م�ن ه�ذا الترصف
األحمق.
وأط�ل الس�يد عبداملل�ك الحوثي م�رة أخرى
يف خطاب ش�هري يف الس�ابع من ش�هر ش�وال
الثاني من ش�هر أغسطس  2014داعياً الشعب
للخ�روج والتظاه�ر للتندي�د بجرائ�م العدوان
الصهيوني يف قطاع غزة ولرفض قرار الجرعة.
وتطرق الس�يد يف خطاب�ه إىل الجرعة ،حيث
قال «ه�ذه الجرعة تأتي يف هذا الس�ياق يف هذا 
التوقي�ت يف ه�ذه املرحل�ة عام�ل م�ن عوام�ل
االس�تهداف وليس�ت أب�دا ً يف س�ياق إصالحات
اقتصادي�ة ،أين هي اإلصالح�ات االقتصادية؟،
ل�و كانت ضم�ن إصالح�ات اقتصادي�ة لنزلت
ضم�ن منظوم�ة متكامل�ة م�ن اإلصالح�ات
االقتصادية».
وأك�د أن الحكوم�ة ال يهمه�ا الش�عب وال
املواطنني قائالً يف س�ياق كالمه« :بئست الهدية 
يف توقيت أيام العيد هدايا من هذا النوع تقدمها
هذه الس�لطة الظاملة الجرعة ه�ذه أيضا ًَ بقدر
م�ا هي اس�تهداف ورغب�ة خارجية ه�ي أيضا ًَ
إخفاق تمثل حالة من حاالت اإلخفاق السيايس
والفش�ل الس�يايس أن�ا أقص�د أنه س�ياق هذه
الجرعة ليس فقط س�ياقا اقتصادي�ا ً يعني لم
نكون نعي�ش وضعاً سياس�يا ً إيجابيا ً وصالحا ً
ومس�تقراً ،وبالت�ايل يف ظ�ل الوضع الس�يايس
املستقر إنما عرضت لنا مشكلة اقتصادية».

الخروج الكبير

ً
واس�تجابة لدعوة الس�يد عبدامللك الحوثي خرج الش�عب
اليمن�ي يوم االثنني يف الس�ادس من ش�هر أغس�طس 2014
يف مسيرة جماهريية حاش�دة تلبي�ة لدعوة الس�يد عبدامللك
الحوث�ي وذلك رفضاً لقرار حكومة باس�ندوة إق�رار الجرعة 
وكذلك للتنديد بالجرائم الصهيونية يف قطاع غزة ،كما شهدت
معظم محافظ�ات الجمهورية زخم�ا ً جماهرييا ً كبرياً ،حيث
رفع املش�اركون يف تلك املسيرات العديد م�ن الالفتات ُكتبت
عليها عبارات من�ددة بالجرعة واالعت�داءات الصهيونية عىل
قطاع غزة.
ويتواىل التصعيدُ الكبريُ ضد ق�رار الجرعة من قبل العلماء
واملواطنني والشخصيات السياسية واالجتماعية والذين كانوا 
يؤكدون أن معاناة الش�عب اليمني ستتحول إىل بركان غضب
يقتلع الفاسدين وأن جماهري الشعب بدأت يف فتح اعتصامات
س�لمية استعداداً للخيارات القادمة ،غري أن حكومة باسندوة
كانت تغض الطرف حول ُك ّل ما يدور يف الشارع من امتعاض
حول هذه القرارات التعس�فية ليأتي الس�يد عبدامللك الحوثي
بع�د ذل�ك بخط�اب تأريخ�ي عش�ية الثالث عرش من ش�هر
أغسطس داعيا ً ُك ّل جماهري الشعب اليمني للخروج الكبري يف
ثورة ش�عبية ثانية بهدف إسقاط الجرعة وإسقاط الحكومة 
وتنفي�ذ مخرجات مؤتمر الح�وار الوطني ،معلق�اً األمل عىل
ُك ّل األحرار والرشفاء داخل املؤسس�ة العس�كرية واألمنية أن
يكونوا جنبا ً إىل جنب مع شعبهم يف مطالبه املرشوعة واملحقة 
والعادل�ة وناصح�اً الجهات املعني�ة أن تتعاطى بمس�ؤولية 
وبعقالني�ة وأن ال تتورط يف جرائ�م وأيام دموية أمثال جمعة 
الكرام�ة ،مطمأن�اً الجميع بأن املسيرات ال تهدف إىل احتالل
صنعاء أو ابتالعها فنحن شعب جمهوري أكثر من الفاسدين
والعابثني ،كما أعلن الس�يد عن خط�وات تصعيدية ضاغطة 
ممهالً الحكومة  5أيام ما لم س�يتم فتح مخيمات وس�احات
لالعتص�ام يف محافظة صنعاء كما ستش�هد أمانة العاصمة 
مسريات مكثفة خالل هذه املهلة.

شارع المطار ..محطة ثانية للتصعيد

وأمام التحرك الشعبي الضاغط عىل الحكومة شكل هادي 
لجنة رئاسية نزلت إىل محافظة صعدة للتفاوض حول تهدئة 
الش�ارع ،لكن اللجن�ة وبعد مرور أربعة أي�ام غادرة بطريقة 
مفاجئة ودون اس�تكمال املفاوضات وق�ال ناطق أنصار الله
محم�د عبدالسلام حينه�ا :إن نقطة الخلاف الجوهرية مع
اللجنة الحكومية أنه�ا وصلت إىل صعدة وهي مجردة من أية 
صالحي�ات حول القضايا الرئيس�ية وباألخص ق�رار الجرعة 
الس�عرية وحتى دون أن تقدم مبادرات أو حلول وإنما طلبوا 
من أنصار الله االستجابة ملوقف الحكومة.
وعىل الرغم من أن األحزابَ  السياسية الكربى يف البلد آنذاك
تق�دم بعدة مبادرات إلخ�راج اليمن من أزمت�ه القائمة إال أن
حزب اإلصلاح فضل حش�د جماهريية والخروج بمسيرات
كبيرة معلنين تأييدهم لق�رار الجرع�ة ومطلقين هتافات
طائفية ضد أنصار الله ومنددين بالتحرك الشعبي الكبري ضد
قرار الجرعة وإسقاط الحكومة.
ويف لوح�ة ش�عبية فري�دة عكس�ها اليمنيون م�ع انتهاء
الخمس�ة األيام للمهلة الت�ي حددها الس�يد عبدامللك الحوثي
أدى اآلالف م�ن املواطنني صالة الجمعة  22أغس�طس 2014
يف ش�ارع املطار حيث أم الحشود مفتي تعز العالمة سهل بن
عقيل الش�افعي وهي رسالة إىل الس�لطة بأن الشعب اليمني
بكاف�ة رشائح�ه ومكونات�ه يقف�ون خل�ف املطال�ب الثالثة 
العادلة وأن ال تراجع عنها.
ويف ه�ذه األثناء ب�دأت القبائل اليمنية باالعتصام س�لميا ً
واس�تحداث س�احات ثوري�ة ألول م�رة على مداخ�ل أمانة 
العاصمة معلنني اس�تمرارهم يف الساحات حتى تحقيق كافة 
مطالبهم ،وعىل قارعة الطريق نصب الثوار خيامهم ،حيث لم
يقطعوا طريقا ً ولم يمنعوا مسافرا ً من املرور.
ولغرض تخويف الثوار أقدم الطريان الحربي لنظام هادي 
ي�وم  20أغس�طس  2014عىل التحليق يف س�احات االعتصام 
للقبائل على مداخل العاصم�ة يف منطقة الصباحة وش�ارع
الرسول األعظم ومديرية همدان ،حيث ح ّلق الطريان عىل علو 
منخفض عدة مرات.
وكان خروجُ  الش�عب يف الساحات إيذاناً للدخول يف معركة 

التحرر الوطني بكافة أبعادها ولوازمها وضغط عىل السلطة 
للرتاجع عن قراراتها التعسفية لكن الحكومة واصلت التعنت
مس�تعينة هذه امل�رة بالخ�ارج وتحديدا ً مجل�س األمن الذي 
سارع عشية الجمعة  29أغطس إلصدار بياناً دعا فيه أنصار
الله لس�حب قواتهم من عمران ونبذ ما س�ماه العنف ووقف
جمي�ع أعمال القت�ال ضد الحكومة وتفكي�ك نقاط التفتيش
الت�ي أقاموه�ا يف صنع�اء وحوله�ا وهو م�ا الق�ى انتقادات
واس�عة م�ن قبل الش�عب ومن قبل أنص�ار الله حي�ث اعترب 
املكتب السيايس ألنصار الله أن البيان غري بريء وهو محاولة 
لخلط األوراق وتأزيم للوضع يف اليمن.
ويف الجان اآلخر كان الشعب يواصل ثورته ،وبدأت القبائل
اليمنية ترفد الس�احات بالقوافل الش�عبية وبامل�واد الغذائية 
فيما استمر التوافد إىل هذه الساحات وإعالن مشايخ وضباط
االنضمام إىل الثورة الجديدة.
ويف صورة جس�دت مدى الوعي الشعبي واالنخراط الكبري
يف هذه الثورة أدت الجماهري وللمرة الثانية صالة الجمعة 29
أغسطس  2014يف شارع املطار فيما انطلقت صباح االثنني 1
سبتمرب مسرية جماهريية حاشدة من ساحة التغيري بصنعاء
للتأكي�د عىل رضورة تحقيق مطالب الش�عب والتأييد الكامل
لجميع الخطوات التصعيدية بوعي وتصميم وجد.
والتحقت النس�اء أيض�ا ًَ بركب هذه الث�ورة حيث خرجت
مسيرة نس�ائية حاش�دة بصنعاء يوم األَربعاء  27أغسطس
انطلق�ت من ش�ارع املطار م�رورا ً بع�دد من ش�وارع أمانة 
العاصمة.
وتتواىل األحداث ،ليطل الس�يد عبدامللك ب�در الدين الحوثي
مرة أخرى يف خطاب متلفز مس�اء األحد  31أغس�طس معلنا ً
فيه ع�ن ب�دء املرحلة الثالث�ة من التصعي�د الث�وري ومفندا ً
املزاع�م والش�ائعات بش�أن موقف أنص�ار الله م�ن الجرعة 
السعرية وبخصوص بيان مجلس األمن ومواقف الدول العرش
ودول الجوار.
وأكد الس�يد يف خطابه أن الش�عب اليمني يواجه سياس�ة 
ظاملة قائم�ة عىل الظل�م واإلذالل واإلفق�ار والتجويع ونهب
ثرواته ومقدراته ،مشيرا ً إىل أن سكان صنعاء الرشفاء رجاال ً
ونساء تحركوا يف طليعة هذا التحرك وإىل جانبهم الرشفاء من
سكان املناطق املحيطة بصنعاء.

االنزالق نحو العنف

كثّف الث�وار من تحركاتهم الضاغطة ض�د الحكومة التي
ال تس�مع وال ترى وبدأوا يف نصب خيام أمام وزارات الكهرباء
واملواصلات والداخلي�ة والربي�د املرك�زي رافعين الش�ارات
الصفراء ومغلقني شارع املطار وسط تأكيدات من قبل ناطق 
أنص�ار الل�ه محمد عبدالسلام بأن الش�عب اليمني سيرفع
س�قف مطالبه يف حال تمادت الس�لطة يف عدوانها وأن األيام 
القادمة ستش�هد فتحَ مخيمات اعتصام يف مناطق حساس�ة 
ومزعجة للس�لطة ،كما ش�هدت العاصمة عصيانا ً مدنيا ً شل
الحركة ألربع س�اعات وتم إغالق البنوك الرئيس�ة يف ش�ارع
الزبريي.
وبدأت حكومة باس�ندوة عرص األحد  7س�بتمرب بإرس�ال
قوات مكافحة الش�غب إىل مخيمات املعتصمني يف خط املطار
متقدمين بعدد م�ن العربات وجرافة ش�يول ،محاولني فض
االعتص�ام وإزال�ة الحواج�ز األس�منتية ،غير أن املعتصمني 
حاول�وا منعَ ه�م لتب�ارش ه�ذه الق�وات بإطالق الن�ار صوب
املتظاهري�ن وإلق�اء القناب�ل الغازي�ة ،فيم�ا قام�ت عربات
مكافح�ة الش�غب بفت�ح املياه الس�اخنة على املعتصمني يف
محاولة لتفريقهم وفض االعتصام.
وسقط يف هذه الحادثة أول شهيد يف ثورة  21سبتمرب وهو 
الثائر البطل جربيل يحيى محم�د الغرباني من محافظة إب،
كما أصيب  40آخرون تم نقلهم إىل مستشفى املؤيد وبعضهم
حالته خطرية.
واته�م الثوار وزير الداخلية املحس�وب عىل حزب اإلصالح
اللواء عبده الرتب بالتوجي�ه املبارش لالعتداء عىل املعتصمني،
موضحني أن قوات الش�غب كان يرافقها مليش�يات إخوانية 
مس�لحة يرتدي بعض أفرادها الزي الرسمي لقوات مكافحة 
الش�غب وكان�ت تطل�ق الرص�اص الح�ي على املتظاهرين،
والتقطت عدس�ات الكامريا يف ذل�ك اليوم صوراً لجنود تابعني 
ملليشيا اإلصالح وهم يهددون املتظاهرين بالذبح.
تواصل�ت القوافل الغذائي�ة ورفد س�احات االعتصام عىل

( ددعلالاا
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 21سبتمبر..
من انتفاضة الفقراء
إلى ثورة التحرر الوطني
أنس القاضي

مداخل العاصمة باملواد الغذائية وغريها ،فيما واصل الشعب
الخروج بمسريات يف عدد من محافظات الجمهورية تضامنا ً
مع ث�وار صنع�اء وتأييداً للمطال�ب املرشوع�ة ،مؤكدين أن
الجرائ�م لن تم�ر دون جزاء ،فالعني بالعني والس�ن بالس�ن
والج�روح قص�اص ،فيم�ا الق�ى االعت�دا ُء على املعتصمني 
تنديدات واستنكاراً سياسيا ً واسعاً.
ولم تمر سوى  3أيام فقط من االعتداء عىل املتظاهرين يف
خط املطار حتى خرج الش�عب يف مسرية جماهريية حاشدة
صباح يوم الثالثاء يف  9س�بتمرب منطلقني من ساحة التغيري
بصنعاء ومرددي�ن هتافات مناهضة للحكومة ومس�تنكرة
تعنتها وإقدامها عىل العنف ،وملا وصلت املسيرة إىل س�احة 
ُ
إطالق الرصاص وكان�ت الحصيلة 
رئاس�ة الوزراء حتى ت�م
 75مصابا ً بطلق ناري و 144بالغازات الس�امة و 50مفقودا ً
و 7ش�هداء ،وحمّ ل املتظاهرون الرئيس هادي 
املس�ؤولية الكاملة ملا حدث مشيرين إىل أنهم
خرج�وا س�لميني ينش�دون الحري�ة والعدالة 
ويطالبون بتخفيض األس�عار لك�ن الحكومة 
قابلتهم بالرصاص الحي وبالغازات السامة.

س�بتمرب تنشد أحسن وأطيب العالقات مع ُك ّل الدول العربية 
واإلسلامية ويف مقدمتها دول الجوار ،كما ح ّذر من خطورة
القاعدة والتي هي صنيعة استخباراتية لألجنبي وتعلب دورا ً
سلبيا ً يف تدمري الشعوب العربية واإلسالمية.
ُ
واحتف�ى اآلالف من الث�وار عرص الثالثاء  23س�بتمرب يف
مي�دان التحري�ر بصنع�اء ،كما تزين�ت العاصم�ة باأللعاب
النارية وبذلت اللجا ُن الش�عبية دورا ً كبريا ً يف تأمني املنش�آت
العامة والخاصة ومنازل املسؤولني وقيادات األحزاب بعد أن
ُ
 األمنية عن واجبها وتكفل�ت بحماية البنوك
تخلت األجه�ز ُة
ومحلات املواطنين م�ن النهب والرسق�ة ،وعّب�رّ الكثري من
املواطنني عن ارتياحهم الكبري ملا حدث ولألمن الذي عاش�ته
صنعا ُء بوجود اللجان الشعبية.

سقوط الفرقة وانتصار الثورة

وعقب حادثة ساحة الوزراء توالت األحداث
وبش�كل متسارع ،حيث عم الغضب الساحات
الثورية وأدّى الثوار للمرة الخامسة عىل التوايل
صالة الجمعة بشارع املطار مؤكدين مواصلة 
الث�ورة واس�تكمال الخط�وات التصعيدي�ة،
وج�دد املتظاهرون مطالبته�م للرئيس هادي 
آن�ذاك برسع�ة تقديم مرتكبي مجزرة ش�ارع
املط�ار ومج�زرة رئاس�ة ال�وزراء للمحاكمة 
واالقتصاص منهم.
ُ
قوات عيل محسن األحمر مبارش ًة بعد
وبدأ
حادثة رئاس�ة الوزراء باالعتداء عىل املواطنني 
وإطلاق القذائ�ف العش�وائية يف صنع�اء ،ما
أدى إىل استش�هاد عدد منه�م وإصابة آخرين،
ما دفع اللجان الش�عبية للتصدي لهذا اإلجرام 
والدخ�ول يف مواجهة مس�لحة م�ع قوات عيل
محسن وتمكنت اللجان من السيطرة عىل تبة 
التلفزيون مس�اء الس�بت  20س�بتمرب 2014
وَمواصلة السري قدما ً باتجاه مقر الفرقة األول
ٍ
مواجهات يومَ ي الس�بت
مدرع والتي ش�هدت
واألح�د ،ليتم اإلعال ُن عرص األحد  21س�بتمرب 
ع�ن س�يطرة اللج�ان الش�عبية على الفرقة 
أوىل مدرع ،وخالل  24س�اعة ش�هدت صنعاء
متغيرات كبرية تمثلت يف ه�روب الجنرال عيل
محسن وس�قوط الفرقة وإعالن وزارة الدفاع
تأييدَها للثورة ،كم�ا أعلنت وزارة الداخلية أن
أنصار الل�ه أصدقاء للرشطة وقدّم باس�ندوة
اس�تقالته من الحكومة ،كما انض�م عد ٌد من
جن�ود ومنتس�بي الرشط�ة الجوي�ة وجميع
املطارات للثورة الشعبية.
ومس�اء األح�د  21س�بتمرب ت�م التوقي�ع
عىل اتفاق س�يايس يس�تجيب ملطالب الشعب
الثالثة ،إسقاط الجرعة عىل مرحلتني وتشكيل
حكوم�ة رشاك�ة وطني�ة مبنية على الكفاءة
والنزاه�ة وتنفي�ذ مخرج�ات مؤتم�ر الحوار
الوطني.
وأطل السي ُد عبدامللك الحوثي مساء الثالثاء
 23س�بتمرب يف خطاب متلفز مخاطباً الشعب
اليمن�ي ومحتفالً معه بانتصار الثورة ودخول
اليمن مرحلة جدي�دة عنوانها الرشاكة واألمن
والعدالة وبناء الدولة.
ورس�م الس�يد عبدامللك خطو َ
ط املس�تقبل
وش�كر الجهود الش�عبية املتنوع�ة التي كانت
من عوامل الصرب والصمود واالنتصار وطمأن
ُك ّل املتخوفين م�ن االس�تئثار أو اإلقص�اء يف
املرحل�ة املقبل�ة ،داعي�اً الجمي� َع إىل التكاتف
والتعاون خالل املرحلة االنتقالية.
وق�ال الس�يد يف خطاب�ه :إن ث�ورة 21

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

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

• وباسندوه يستقيل 2014/9/21

 21س�بتمرب عي� ُد ث�ورة صنعتها
س�واع ُد جماهي�ر الش�عب ُ
الفق�راء
المُس�تضعفين الكادحي�ن ُ
الش�عث
ال ُغبر ال ُعمَّ�ال الفالحي�ن ،نس�جت
فجرَه�ا أكف ُك ُّل مَ� ْن ال يملكون غير
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،
وبم�ا مَثلت ُه من حراك ش�عبي ثوري
مُس�لح وس�لمي .هذه الثورة حملت
عوام�ل انتصاره�ا ال تناقض�ات
رصاعات أجنحة السُ �لطة كانتفاضة
 11فرباي�ر من ع�ام 2001م .حَ ملت
ثورة  21س�بتمرب خطاب�ا ً اجتماعيا ً
يم�س حاجة المواط�ن مبارشة وه َو
ُ
الخب�ز فطالب�ت بإس�قاط الجُ رع�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 خطابا ً وطنيا ً
فطالبت باالس�تقالل الوطني كأح�د المضامين المُتفق
عليه�ا يف مُخرج�ات الح�وار الوطن�ي ،وأحدث�ت أثرا ً
اجتماعيا ً يف بُنية السُ �لطة التي كانت س�ائدة فأسقطت
إمرباطوري�ة بيت األحمر واإلخ�وان وصالح ومختلف
الس�لطة
الق�وى التقليدية بما فيها المُشترك ،وأعادت ُّ
للش�عب مُمثالً يف اللجان الثورية واللجان الشعبية التي
كان�ت انعكاس�ا ً للتغير عىل مس�توى القاع�دة باعتبار
التغيير الثوري سقوط طبقات تقليديه مستبدة مُرتفة،
وصع�ود رشائح جديدة مفقرة ،وه�ذه اللجان فرزتها
حاجة الش�عب بعد مس�يرات ومؤتم�رات جماهيرية،
وخَـاص ً
ــ�ة م�ع الفراغات الدس�تورية التي عاش�تها
َّ
البالد وتعمدت القوى السياسية عدم ملئها ل ُتحمل قوى
الثورة عبئا ً يعيق تقدمها.
وألن انتفاضة  21س�بتمرب 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،
ً
كاملة بم�ا ينعكس عىل
وم�ا زالت تناض�ل لتحقيقه�ا
معيش�ة المواطن البس�يط المُفقر الذي ثار ومن أجله
تقاوم الث�ورات ،ولن يُحس المواط�ن بأثرها وما زال
العُـ� ْدوَان يُعيق ه�ذا التغيير ويبدد الث�روات ويُخرس
البلد المليارات.
يتس�اءل البع�ض :كي�ف تح�ول الطالبة بإس�قاط
الجُ رعة الس�عرية إىل دخ�ول صنعاء وإس�قاط القوى
التقليدي�ة ،قائلي�ن :لو َ
أن أنصار اهلل أس�قطوا الجرعة
وتوقف�وا لكان�وا عمل�وا خي�راً .بينم�ا ال يُدرك�ون أن
الجُ رع�ة الس�عرية ليس�ت ق�رارا ً 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 بالضرورة الص�دام م�ع ه�ذه
المنظوم�ة ككل أو م�ع ه�ذ ِه الطبق�ة الت�ي َتثرى من
إفقار الش�عب ،ومن رهن االقتص�اد الوطني لصناديق
اإلقراض الغربية
بماذا اختلفت ثورة  21س�بتمرب 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 بُنية النس�يج االجتماع�ي ،وقد حدثت
هذه الهزات يف نس�يجنا المُجتمعي يف بنية السُ لطة ويف
ُ
يقب�ل ضيماً ،ويف
حق�ل الوعي الش�عبي الذي ل�م يعد
مالم�ح الجمهوري�ة الـيَـمَـنية 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 ً
مرة واحده؟ أليس ألن هذ ِه
الث�ورة هددت مصالحه�م الطفيلية واالس�تعمارية؟،
أال يعن�ي تهديد مصالح طفيلية واس�تعمارية أنه هدم
أنم�اط س�يطرة كانت س�ائدة أفقرت َ
الش�عب وأذلت ُه
ورهن�ت البلاد لمنح�ة دول�ة كالملي�ارات األربع�ة
للسعودية يف البنك المركزي ،ولمنح االتحاد األوروبي
وصناديق اإلق�راض األمريكيةُ ،
وهم من سُ �موا رُعاة
المٌب�ادرة الخليجي�ة! رُع�اة مصالحهم االس�تعمارية،

والفعل الش�عبي الذي ينس�ف ُك َل َهذ ِه القيود وأنماط
الس�يطرة االس�تعمارية الواضحة للعيان ،لهذا الفعل
ٌ
فعل ث�وري وطني .فال معنى لثورة
يمني�ة ال تقطع عالق�ات التبعية مع
الس�عودية وأمريكا ،وال يوجد ثورة
حقيقي�ة ال ُ
تقف ضده�ا القوى التي
ُتهدد مصالحها غير المرشوعه ،قوى
االستغالل واالستبداد الداخيل وقوى
االس�تعمار الخارج�ي ،وإال ضد مَن
أصالً س�تكون هذه الث�ورات إن لم
تكن ضد هؤالء.
م�ا يُثب�ت موضوعي�ة وصوابية
وانتص�ار هذه الث�ورة هي ردة فعل
الق�وى الرجعي�ة واالس�تعمارية،
كم�ا يحدث لكل ال�دول التي تثور يف
ٌ
دلي�ل قائم،
العالم ،وه�ذا العُـ ْدوَان
يُثب�ت لنا صوابية مس�يرتنا الوطنية
الثوري�ة .مؤك ٌد نحزن لس�قوط الضحاي�ا ً األبرياء إنما
ال نأس�ف الختيارن�ا دربَ الثورة والكفاح المُس�لح يف
انتزاع الس�يادة والعدالة ،وأمام ع�دو إجرامي بال قيم
وأخلاق ال يُمك�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 المُتمثلة يف
س�كاكين جماعاته�م اإلجرامي�ة ،وهذا الع�دو ه َو مَن
قامت ضده ثورة  21س�بتمرب 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�ذ ِه الث�ورة وه�و رس نجاحها الذي
جعلها تنترص يف  2014رغ�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 المُنظمة التي قادتها.
يف عام2011م كان المُشرتك بزعامة اإلخوان هم من
يقودون الثورة يقودون جماهير فقيرة ،وه ُم 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 دمّر انتفاضة
 11فرباير ووصلت إىل ذلك المآل المُحزن من المؤامرة
الخليجي�ة التي تعاملت معها كأزمة سياس�ية ،وصوال ً
إىل حكومة الفس�اد والتجويع واالستغالل واالغتياالت
«حكومة الوفاق».
ثورة  21س�بتمرب التي تعترب امتدادا ً موضوعيا ً لكل
االنتفاضات الشعبية جنوبا ً وشماال ً انترصت؛ ألنها حلت
تناقض انتفاضة  11فرباير ،حلت التناقض بين الشكل
والجوه�ر ،ففي ه�ذه الثورة كانت الق�وى االجتماعية
هي نفس�ها القوى المُفقرة التي شاركت باالنتفاضات
الس�ابقة ،ولكن القيادة الطليعية للثورة متمثلة بحركة
أنصار اهلل لم تكن قوى االحتكارات وس�لطة االستبداد
كالمشترك واإلخ�وان ،بل حرك�ة جاءت من الوس�ط
الشعبي المُفقر والمقموع والمُحارب؛ 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
اآلخ�ر ض�د العُـ� ْدوَان الخارج�ي .وكما ق�ال الزعيم
العُم�ايل الثوري ليني�ن للعمال والفالحين يف روس�يا:
ث�وروا فليس لدين�ا ما نخسره غير القي�ود ..فثاروا
وانترصوا عىل القيرصية وعىل عُـ ْدوَان النازية ،وكذلك
كانت قوى الش�عب وقياده الثورة الـيَـمَـنية ال تملك
مصلح�ة تخرسها يف التغيير الثوري ،غير قيود الجوع
والتبعية ألمريكا والخليجُ ،
فثرنا وحطمنا هذه القيود،
ونقاتل اليوم لكي نثبت هذا االستقالل ونتوّج به ثورة
ُ
التأريخ وس�يكتبها بدماء ش�هدائها
الفق�راء ،ليكتبها
ومناضليها كثورة تح ُرّر وطني تس�تلهمها الش�عوب
المُضطهدة كما يستلهم ثوار العالم ثورة كوبا وفيتنام
وإيران وغيرها.
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الثورة التي أدهشت العالم

قراءة في األبعاد المدنية واألخالقية لثورة  21سبتمبر 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
 محمد الوريثً
ظه�رت ث�ور ُة الـيَـمَ
ـنيني قاطبة يف  21من س�بتمرب بأنصع
ص�ور النموذجي�ة الثورية الت�ي يعرفها النو ُع البشري ،ويمكن
َ
تكون القدوة املرشقة لوجه الثورات
لثورة س�بتمرب الـيَـمَ ـن أن
َّ
الش�عْ ـبية املحق�ة لش�عوب األرض وس�يأتي زمان ت�درس فيها
ث�ورة الـيَـمَ ـنيين يف مناهج تعليم الدول الح�رة كأنموذج ملهم
ل�م يس�بق ل�ه نظير يف التأري�خ الحدي�ث ،فاملطل ُع على ثورات
الش�عوب املختلفة من فرنس�ا إىل إيران إىل رومانيا حتى يصل إىل
موجة الثورات العربية س�يعرف عىل وجه اليقني أن تلك الثورات
املرشوعة والعادلة قد ش�هدت عند مس�توى معين من مراحلها
تجاوزات يمكن رصدها.
فالنم�وذج الفرنيس عىل س�بيل املث�ال أقدم الث�وار عىل إعدام 
الس�لطة الحاكمة الت�ي خرجت ضدها الث�ورة يف امليادين العامة 
م�ن رأس ه�رم الس�لطة لويس الس�ادس عرش وزوجت�ه ماري 
انطوانيت» والقائمني عىل مفاصل الحكم آنذاك يف فرنس�ا ،كذلك
أيضا ً حدث يف نموذج الثورة الرومانية ضد الطاغية تشاوشيسكو 
وال�ذي انتهت موجة االحتجاجات يف البالد بإعدامه ومن معه ،أما
يف نم�وذج الث�ورة اإليرانية فقد أقىص الثوار نظام ش�اه ش�اهني 
الطاغ�ي وانتهى بهم املطاف يف املنايف واألمثلة عىل ذلك تطول مع
اإلش�ارة أن التج�اوزات املحدودة يف هذه النم�اذج الثورية ال تغيرّ 
من قداس�ة وحتمية خروج الش�عوب ضد جالديه�م يف ُك ّل زمان
ومكان بغية العدالة واالستقالل واملطالبة بحياة كريمة.
ولكن النم�وذج الـيَـمَ ـني يبق�ى األكثر إرشاق�ا ً وتنويرا ً عىل
مستوى الثورات املعارصة ،فاإلنسان الـيَـمَ ـني يختزل يف أعماقه
 7000ع�ام من الحضارة واملدنية ،وزيادة عىل ذلك فالـيَـمَ ـنيون
اس�تلهموا قيم اإلسلام الحق واختاروا لثورتهم الطريق القرآني
الوض�اء وامت�زج يف دمائهم فك�ر الخروج عىل الظال�م ،مقتدين
يف ذل�ك بنهج اإلمام الحسين عليه السلام ومنهجي�ة اإلمام زيد
عليه السلام مس�تندين إىل قي�ادة قرآنية حكيم�ة ،فكانت ثورة
الـيَـمَ ـنيين أنصع الثورات وأعظمه�ا وكان أعظم ما فيها البعد
املدن�ي واألخالق�ي الذي قدمت�ه الـيَـمَ ـني�ون ليدهش
العال�م فيما بع�دُ .وهذا م�ا اضطر أمري�كا وأذيالها يف
املنطقة من دويالت العصور الوسطى الزاخرة بالبرتول
لش�ن حرب عاملي�ة ش�عواء تحالف فيها جمي�ع أعداء
الحرية وحركوا أساطيلهم املتطورة وطائراتهم النفاثة 
الس�تهداف مكتسبات ثورة  21من سبتمرب املجيدة ويف
هذا التقرير مقتطفات موجزة لبعض الصور األخالقية 
َّ
ثورة الشعْ ـب الـيَـمَ ـني املجيدة.
واملدنية يف

الشراكة ال اإلقصاء

رفع الـيَـمَ ـنيون منذ صفارة انطالق ثورة سبتمرب 
املبارك�ة ش�عار «الرشاك�ة» كمطلب أس�ايس لثورتهم
رافضين  ُك ّل أش�كال اإلقص�اء واالس�تفراد بالس�لطة 
لطرف دون آخر ،ولم تقتصر مطالب الثوار بالرشاكة 
عىل أنفس�هم فقط ،ولكن الرشاكة كانت رشطا ً جامعا ً
َّ
ومكونات الش�عْ ـب
يج�ب أن تنضوي تحت�ه ُك ّل فئات
الـيَـمَ ـن�ي حت�ى خصوم الثورة ،وأش�ار قائ�دُ الثورة
الس�يد عبدامللك بدرالدي�ن الحوثي يف أكث�ر من خطاب
خلال مرحل�ة الث�ورة إىل رضورة إدم�اج كاف�ة فئات
َّ
الشعْ ـب يف السلطة وإرشاك الجميع بالتساوي يف إدارة
الدول�ة وصناعة الق�رار وعىل رأس تلك الفئ�ات «أبناء
الجنوب» ،ولم يكن هذا شعارا ً صوريا ً يرفعه الثوار دون
إيمان كامل بمضمونه وه�ذا ما ثبت عند انتصار ثورة
الكادحني والفقراء والفالحني واملس�تضعفني من أبناء
الـيَـمَ ـ�ن ،وترجمة الثورة إيمانه�ا القاطع بالرشاكة 
عند توقيع وثيقة الس�لم والرشاك�ة» التي اعرتف فيها

النظ�ام وكافة املكونات السياس�ية يف البل�د بأحقية ومرشوعية 
مطال�ب الث�وار وحتمي�ة تنفيذه�ا ،ول�م تس�مى ه�ذه الوثيقة 
بالس�لم والرشاك�ة من ب�اب املصادفة ولكنها ج�اءت معربة عن
غايات ماليني الـيَـمَ ـنيني الذين أقصتهم الس�لطة طوال سنوات
وانتصروا ملظلوميته�م املحقة يف ثورة  21من س�بتمرب املباركة،
واألهم من ذلك أن الثورة لم تعزل السلطة الحاكمة بعد أن تكللت
مساعيهم بالنجاح ،وكان لدى الثوار املقدرة الكاملة لعزل النظام 
وأركانه واالس�تفراد بالحُ كم كع�ادة الثورات األخ�رى ولكن هذا 
َ
تكون الس�لطة حقاً للجميع حتى
ل�م يحدث ،بل صم�م الثوار أن
خصوم الثورة طاملا أنها تقوم عىل أسس ومبادئ العدالة والنزاهة 
والرشاك�ة ،ولم يح�دث يف التأريخ قبل ث�ورة الـيَـمَ ـن أن يتوافد
الث�وار عىل العاصمة لحمايته�ا وتأمينها وتوقيع اتفاق قائم عىل
الرشاك�ة م�ع أرشس خصوم الث�ورة كحزب التجم�ع الـيَـمَ ـني
لإلصالح وإدارة الفار عبدربه منصور هادي.

رفض العمالة واالرتزاق والتمويل الشعبي
للثورة

َّ
ثورة الش�عْ ـب الـيَـمَ ـني املباركة أنها
من أه�م ما تميزت به
رفضت أن يكون تمويلها من دولة خارجية أو جهة بعينها ،فمن
يملك املال يملك القرار وكان مطلب الـيَـمَ ـنيني االس�تقالل ورفع
َّ
تكن الثورة الشعْ ـبية السبتمربية 
الوصاية عن الـيَـمَ ـن ،ولهذا لم
املجيدة مدعومة من قطر أو السعودية أو تركيا أو إيران أو أمريكا
أو روس�يا كما أن املواقف الدولية والعربي�ة اصطفت مع النظام 
ّ
يجس�د اس�تقاللية الث�ورة الكاملة ب�ل أن بعض
ض�د الثورة ،ما
دول املنطقة بذلت جهودا ً كبرية لعرقلة مس�ار الثورة وإفش�الها
ودفعت أمواال ً وجَ يَّشت قنوات ومحطات وصحفاً ملهاجمة الثورة
وتش�ويه صورتها النقية وكل ذلك باء بالفش�ل ،فالكلمة الفصل
كانت للش�عب الح�ر الثائ�ر يف ميادين العزة والشرف الذي كتب
بداية عهد جديد يف يوم  21س�بتمرب  2014بتضحيات جس�يمة ال
يمكن الرتاجع عنها.
كم�ا أن الثورة اشترطت أن يكون تقرير مصير الـيَـمَ ـنيني 

فقط دون غريهم ،ضاربة ع�رض الحائط بالتصورات األمريكية 
والخليجية ومحاوالت مجلس األمن واألمم املتحدة وسفراء الدول
العشر إليق�اف الزخم الث�وري ،كم�ا أن اتفاق الس�لم والرشاكة 
كان اتفاق�ا ً يمني�ا ً  100%ل�م ترشف علية دول مجل�س التعاون
الخليج�ي أو أمري�كا وت�م التوافق علي�ه وصياغت�ه وتوقيعه يف
العاصم�ة صنعاء ورحّ بت ب�ه دول العالم ومجل�س األمن واألمم
املتحدة ،فكان اتفاق الرشاكة الـيَـمَ ـنية ال املبادرة الخليجية ولم
يش�مل بنود تسعى لتعطيل العدالة كمنح حصانة لطرف أو آخر،
وإنما اقتىض االتفاق بتحقيق العدالة لكل املظلومني وعىل رأسهم
ش�هداء ثورة س�بتمرب املجيدة وهو ما يجس�د الحال�ة األخالقية 
املتفوقة للثورة.

الدور الحضاري المتمدن للقبيلة في ثورة سبتمبر

ُ
حاولت الس�لطة ط�ول أعوام طويلة تش�ويه ص�ورة القبيلة 
َّ
وأع�داء الش�عْ ـب الـيَـمَ ـني عىل
الـيَـمَ ـني�ة وعم�ل املتنفذي�ن
ترس�يخ صورة ذهنية ع�ن القبيلة أنها وج�دت للخطف والنهب
وقط�ع الطرق وتهمي�ش ُك ّل أخلاق القبيل�ة الحمي�دة ودورها
الحضاري واملهم يف تركيبة املجتمع الـيَـمَ ـني القبيل يف األساس،
كما أن تلك املمارس�ات من نهب وخط�ف وقطع طريق لم تصدر
إال من املرتزقة الذين ثبت تورطهم بالعمالة للسعودية واعرتافهم
باستالم أموال من السعودية لتنفيذ مثل هذه املهام كأوالد األحمر
ومش�ايخ حزب اإلصالح ،ولهذا فقد حاول أعداء الثورة بكل جهد
ممك�ن تخويف الناس من القبيل�ة الـيَـمَ ـنية وإيهام الناس بأن
القبيل�ة أن وصلت صنعاء فس�تنهب املس�اكن وتنتهك الحرمات
وتح�رق األخضر واليابس وت�م اس�تخدام ورقة سلاح القبيلة 
البتزاز الناس وترهيبهم.
ولكن الواقع كان مختلفا ً تماماً ،فقد ش�اركت القبيلة بشكل
حضاري ومدني أدهش العالم عندما اعتصمت س�لميا ً يف محيط
العاصم�ة صنعاء بكل رق�ي وتمدُّن دون أن تعت�ديَ عىل مواطن
واح�د أو تقتحم منش�أة أيٍّ كانت ،كما أن القبيلة بذلت بس�خاء
يف س�بيل الثورة وقدمت تربعات كبرية الس�تمرار الحراك الثوري،

َ
يف الثورة دون مقابل بدافع ذاتي وتكفلت
ري أن القبيلة شاركت
وغ َ
ِ
تكتف بذلك ،فقدم�ت قبائل الـيَـمَ ـن الحرة
بنفقاته�ا إال أنها لم
العرشات من قوافل الكرم وأنفق أبناء الريف ُك ّل ما باستطاعتهم
م�ن أج�ل الث�ورة وجه�زت ُك ّل قبيل�ة يف ُك ّل مديري�ة وعزلة من
مختل�ف مناط�ق الـيَـمَ ـن قافل�ة أو أكثر دعماً للث�ورة العادلة 
ومطالبه�ا املحقة وقدمت القبيلة الغ�ايل والنفيس من مقدراتها
الشخصية دون أن تنتظر عائد مادي أو مصلحة ضيقة.
وكم�ا ش�ارك أبن�اء القبائ�ل يف عرشات املسيرات الس�لمية 
يف العاصم�ة صنع�اء ومختل�ف املحافظ�ات األخ�رى وكان لهم
حضو ُره�م املمي�ز يف ُك ّل فعالي�ات وأنش�طة الث�ورة م�ن بداية 
انطالقتها حتى انتصارها بشكل سلمي وراقي متمدن حتى بادر
النظا ُم باالعتداء عىل الثوار وقتلهم يف مظاهراتهم واعتصاماتهم
السلمية ما استوجب الثوار أن يدافعوا عن أنفسهم.
ّ
تجسد
وكانت ذروة الس�لوك املدني واألخالقي ألبناء الريف قد
عندما س�اهمت القبيلة بش�كل كبير وفعّ ال يف إفش�ال مخطط
اإلصالح وعبدربه بس�حب القوات األمنية م�ن املقرات الحكومية 
إلدخال العاصمة يف أتون الفوىض بعد  21س�بتمرب ،ولكن القبيلة 
تول�ت مهام تأمني مراف�ق العاصمة ومنش�آتها الحيوية وتأمني 
حي�اة الناس ولم تش�هد العاصم�ة طوال تلك الفترة ولو حادثة 
واح�دة القتحام أو نهب أو اختط�اف مواطن كما لم تتم مالحقة 
َّ
تصفيتهم ،فكانت اللجان الشعْ ـبية 
أعداء الثورة واستهدافهم أو
تحرس حتى منازل قيادات الجيش والدولة الذين ساهموا يف قمع
وقتل الثوار يف صورة مدنية وأخالقية أذهلت العالم.

مد يد السالم إلى للخصوم والعالم
ُ
ل�م تنتهِ
مفاج�آت الث�ورة الـيَـمَ ـنية املباركة عن�د هذا الحد،
ولكنها تجاوزت ُك ّل الحدود عندما دعت قيادة الثورة ويف مناسبات
متع�ددة أن يد الثورة ممدودة إىل الجميع للسلام والرشاكة وبناء
يمن جديد ،وقد دعا قائد الثورة الس�يد عبدامللك بدرالدين الحوثي
يف أكث�ر من مناس�بة حزب اإلصلاح إىل الرشاك�ة والتكاتف لبناء
الـيَـمَ ـ�ن ونبذ الخالفات وتقدي�م املصالح الوطنية عىل
املصال�ح الحزبي�ة وهو لم تس�تجب له قي�ادة اإلصالح
مطلقاً ،ويعترب حزب اإلصالح أش�د خصوم الثورة إال أن
الث�ورة لم تفكر يف ح�ل الحزب أو إقصائ�ه من العملية 
السياس�ية يف البلد ولكنها حرص�ت أن يكون رشيكا ً يف
ُك ّل املراح�ل القادمة لبناء الـيَـمَ ـ�ن ،كما عملت قيادة
الث�ورة عىل تطمني جمي�ع دول العال�م واإلقليم وتبديد
أي�ة مخاوف لديهم رغم أن بعض تلك الدول كان يحارب
ث�ورة الـيَـمَ ـنيين ب�كل ما يس�تطيع .وال�ذي يعكس
التف�وق األخالق�ي للث�ورة والت�ي ردت ُك ّل إس�اءة لها
بإحسان وقابلة  ُك ّل خصم بيد ممدودة للبناء والتعاون.
ً
محاول�ة تغطية كافة األبع�اد األخالقية واملدنية 
إن
لثورة  21س�بتمرب يحتاج إىل دراس�ات وأبحاث مطولة 
والش�واهد تط�ول والح�وادث أكث�ر م�ن م�ا تس�مح
الصحافة الورقية الس�تيعابه ،ولكن الش�واهد ستبقى
حية ملئات الس�نني يف ذاكرة اإلنس�ان عن ث�ورة الريف
والعدالة التي قادها البسطاء والفالحني واملستضعفني 
ً
يف الـيَـمَ
ـ�ن لتك�ون بعد ذل�ك نموذج�ا ً خالقا ً يطمس
وراءَه أعظ�م الثورات الت�ي يتغنى بها التأريخ البرشي 
ولتفت�ح بواب�ة عهد جديد تكون فيه الش�عوب س�يده
نفس�ها ،ولو لم تك�ن الثورة الـيَـمَ ـني�ة املجيدة يف 21
س�بتمرب  2014حدثاً اس�تثنائيا ً غّي�رّ وج�ه الـيَـمَ ـن
واملنطق�ة والعال�م مل�ا حش�دت عشرَ  دول غنية ومن
خلفهم أمريكا وجيوش�ها وسلاحها ومالها وإعالمها
للعُ ـ ْدوَان عىل الـيَـمَ ـنيني وس�لب مكتس�بات ثورتهم
والذي يتطلب منا اليوم الدفاع بكل ما أوتينا عىل ثورتنا
املجيدة وحراسة من كيد الطغاة.

( ددعلالاا

الذكرى األولى

ينثإلالانينثإلاثإلا 21نينثإلاا 21نينثإلاثإلالا

� 21سبتمرب يف عيون �سيا�سية

الرئيس علي ناصر محمد :انتصار أنصار اهلل في
الـ  21سبتمبر هو انتصار على الفساد والظلم
 خاصثور ُة الـ 21من س�بتمرب أنجزت فعالً ثورياً هاما ً بإس�قاطها
ٌ
 داخلي�ة وخارجية تعتزم 
العدي�د من املش�اريع التي كانت ق�وىً
تنفيذها عىل أرض الواقع ،ومن ذلك مرشوع أخونة الدولة اليمنية 
ومرشوع الوصاية واالنتداب الخارجي عَ ىل الـيَـمَ ـن ،ومش�اريع
االس�تغالل للث�روة والس�لطة لحس�اب مصال�ح ق�وى نافذة يف
السلطة والجيش.
ه�ذه الث�ورة التي أعادت التوا ُز َن للمش�هد الس�يايس الـيمني
ووضع�ت النقا َ
ط عىل الح�روف فيما يتعلق بإدارة ش�ؤون البالد 
ٍ
ُ الي�وم مؤام�رات ومخطط�ات رشي�رة مس�نودة بالقوى
تواج�ه
الخارجي�ة من قبل تلك القوى الت�ي رأت فيها رضبة موجعة لها،
َ
وأجندتها الخ َّ
ـاصــة ،حيث تسعى
ونهاية ملش�اريعها وأهدافها
هذه القوى للنيل من الث�ورة من خالل إطالة أمد الفوىض األمنية 
والدف�ع باألوض�اع االقتصادية نح�و االنهيار واس�تمرار االعتداء
عىل أب�راج وخطوط نقل الكهرباء وأنابي�ب النفط والغاز واللعب
بورق�ة القاع�دة والعن�ارص اإلجرامي�ة ،محمل�ة الث�ورة والثوار
أسبابَ  التدهور االقتصادي واملعييش واالنفالت األمني ،يف مغالطة 
مفضوحة ،خصوصا ً أن الجميع يدركون جيدا ً كيف كانت األوضا ُع
قب َل  21س�بتمرب 2014م ،وكيف أضحت بعد ذلك وال يحتاج األمر
إىل براهين ،فالواقع خري برهان وس�تبوء مخططات وأهداف تلك
القوى املرتبصة بالثورة ومكتس�باتها بالفشل وسينترص الشعب
والوطن.

قوة صاعدة ثارت في وجه الظلم والفساد

بعد أيام من انتصار ثورة  21سبتمرب قال الرئيس األسبق عيل
ن�ارص محمد« :انتص�ار حركة أنصار الله يف الـ  21من س�بتمرب 
ه�و انتص�ا ٌر عىل الفس�اد والفوىض األمني�ة والظلم واالس�تبداد 
وق�د رفعوا ثالثة مطالب وهي إس�قاط الحكومة ورفض الجرعة 
وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ،وقد انحاز الش�عب لهذه املطالب
السياس�ية واالقتصادي�ة الت�ي تخل�ت عنه�ا بعض األح�زاب يف
الحكومة االنتقالية ،هذا هو سبب االنتصار».
ُ
وأك�د الرئيس نارص لـ»صدى املسيرة» أن «ال غبار عىل عدالة 
املطال�ب الثالثة الت�ي رفعها املحتج�ون بقيادة (أنص�ار الله) يف
ثورة  21سبتمرب  ،2014وقال« :أنصار الله ،قوة صاعدة صقلتها
الح�روب الظاملة ،ولم يغادرها السلام منذ كان�ت بذورا ً يف صعدة
السلام إىل أن انضمت يف صفوف الثورة السلمية  2011يف مختلف
س�احات التغيير والحرية م�رورا ً بانخراطها بفعالي�ة يف مؤتمر
الح�وار الوطن�ي بصنع�اء واس�تمرارها بالحوار على الرغم من
استشهاد كلٍّ من الس�يد عبدالكريم جدبان والدكتور أحمد رشف
الدين اللذين كان لهما رشف املش�اركة يف مؤتمر الحوار الوطني،
وصوال ً إىل قيادتها لالحتجاجات الشعبية 2014م انتصاراً ملطالب
ش�عبية برصف النظر ع�ن النوايا التي يحل�و للبعض محاكمتها
وإن كانت قد استفادت من أخطاء خصومها وهذا طبيعي».
وأش�ار الرئيس األس�بق عيل نارص محمد إىل أن تعاطي أنصار
الل�ه مع القضي�ة الجنوبي�ة كان منصف�ا ً ومستش�عراً لعدالتها
وكانت رؤيتهم متقدمة ربما بسبب املعاناة الواحدة.

وي�رى القي�ادي يف الحراك الجنوبي حس�ن زيد ب�ن يحيى ،أن
«ث�ورة  21س�بتمرب ،مدخل حقيقي ع�ادل للجنوبيين وتحقيق 
الرشاكة الوطنية».
أما الخبري واملستش�ار االقتصادي اليمن�ي الدكتور عبدالعزيز
الترب ،فيرى أن «الفس�اد تراج�ع كثيرا ً بعد ثورة  21س�بتمرب 
2014م» ،وي�رى الترب أن�ه «على أنصار الل�ه والق�وى اليمنية 
املختلف�ة والش�عب اليمن�ي الراف�ض للع�دوان ،العم�ل رسيع�ا ً
على إرشاك املكونات السياس�ية واملرأة والش�باب يف س�د الفراغ
الدستوري بناء عىل توجيهات قائد املسرية القرآنية ،وقائد الثورة
املؤكد عىل رضورة مشاركة الجميع يف دولة النظام والقانون».

ثورة في مواجهة دبابة الوهابي

الناش ُ
 الس�يايس يف الحزب االشتراكي اليمني نايف حيدان،
ط
ُّ
قال« :أهن�ئ أحرا َر ورشف�اء الجمهورية اليمني�ة بالذكرى األوىل
لث�ورة  ٢١س�بتمرب والت�ي ج�اءت بعد معان�اة هذا الش�عب من
الجور والظلم ورسقة مس�تقبل أجيال وَاس�تحواذ الس�لطة عىل
كل مق�درات البلاد وتوظيفها لصالح عصابة مارس�ت اإلقصا َء
والس�يطرة وه�ذه العصابة كان�ت محكومة ومسّي�رّ ة من جارة
الس�وء مملكة آل س�عود ،فبعد أن التفت ه�ذه العصابة ومكرت
عىل حلم ش�باب خرج بثورة ناصع�ة نظيفة ووظفتها ملرشوعها
الخ�اص ،متعم�دة إبق�اء اليمن تح�ت الوصاي�ة باس�م املبادرة
الخليجي�ة كانت اإلرادة وح�ب الوطن أقوى م�ن مؤامرات هؤالء
العمالء».
ويضي�ف «ه�ذه الث�ورة ل�و أنه�ا لم تك�ن معربة ع�ن حاجة 

ومطال�ب ش�عب أراد التحرر من قوى تحكمت بالقرار املس�تورد 
وتعم�دت أن يظل هذا الش�عب مقيدا ً بما تريده مملكة آل س�عود 
ملا ش�اهدنا ه�ذه اململكة الي�وم ومعها األيادي العميلة تس�تدعي
ك َّل دول�ة كانت مس�تفيدة م�ن وضع اليمن املنبطح لتش�ن عليه
هذه الح�رب الظاملة لقرب حلم اليمنيني األحرار باالنعتاق من هذه
التبعية واإلذالل».
وتاب�ع حيدان« :ما حققته ثورة  ٢١س�بتمرب ل�م يكن يخطر
عىل ب�ال أحد حتى ممن ش�اركوا وعارصوا ثورة  ٢٦س�بتمرب لم
يكون�وا مصدّقين أن ما حدث س�يحدث؛ كون ط�رد ودحر ثالث
ق�وى ( ديني�ة ،قبلي�ة ،عس�كرية) كان�ت ق�د غرس�ت جذورها
لعرشات السنني من سابع املستحيالت أن تقلع وتطرد وتستأصل
جذورها ،والي�وم وبعد أن تكالبت هذه القوى الس�تعادة نفوذها
والس�يطرة من جديد باالس�تقواء واالس�تعانة بم�ن كانت تقوم 
بخدمتهم يتوجب عىل الش�عب اليمني مواصل�ة الصمود والصرب 
وب�ذل كل ما يف وس�عه لدحر وهزيمة هذه العصاب�ة التي تآمرت
على الش�عب والوطن وتري�د أن تعود على ظهر دباب�ة الوهابي
صاحب العقال وعىل حساب أرواح أبرياء من أطفال ونساء والتي
قد س�فكت دماؤهم وهم آمنون نائمون يف منازلهم ،فهذه الدماء
ال ب�د أن تنبت حرية وتس�تعيد كرامة اليمني ،وه�ذه التضحيات
التي يقوم بها جيش�نا ولجاننا الش�عبية ال بد لها أن تقطع كل يد
أرادت أن تلحق الرضر بهذا الوطن وال بد لها أيضا ً أن تصنع وطنا ً
مستقالً شامخا ً يفاخر به كل من ينتمي إليه».

والدة يمن جديد من رحم االرتهان والتبعية

األم ُ
ني العام لحزب االتحاد الديمقراطي ،الش�يخ محمد محمد
القاز قال لـ»صدى املسيرة»« :يعترب يوم  21سبتمرب ،هو تأريخ
والدة اليم�ن الجدي�د من رح�م االرتهان والتبعي�ة والفوىض التي
عاش�ها هذا البل� ُد تحت الوصاية الس�عودية األمريكي�ة ،ويف هذا 
اليوم اعتقت القوى الثورية يف اليمن ،وعىل رأس�ها حركة «أنصار
الل�ه» والقوى األخرى املتحالفة معها ،الش�عب اليمني من قبضة 
«رع�اة املبادرة الخليجية» ،الذين كان�وا الحكام الحقيقيني لليمن
من�ذ ع�ام  ،2011وكذلك ح َّررت الش�عبَ  اليمني م�ن تبعات هذه
ُ
«دستور» فرض عىل اليمنيني من الخارج،
املبادرة التي تحولت إىل
وساهمت يف زيادة الرشخ بينهم ،وَحولت البالد اىل رهينة ألجندات
َ
تتناق ُ
ض مع
ومصال�ح ال�دول الراعي�ة للمبادرة ،وه�ي مصال�ح
مصالح اليمن بشكل كامل».
َ
«إن القوى الثورية ويف مقدمتها حركة «أنصار
وأضاف القاز:
الله ما كانت لتتحمل هذه املس�ؤولية الجس�يمة يف إدارة ش�ؤون
اليم�ن يف هذه الظ�روف الصعبة واالس�تثنائية ،ل�و كانت القوى
َ
ق�ادت اليمن خلال الفترة املاضية 
واألح�زاب السياس�ية الت�ي
تحمَّ لت مسؤوليتها كما يجب ،ولم ترهن البالد إلرادة الخارج من
أج�ل مصالحَ قبَلي�ة وفئوية وحزبية ضيَّقة ،فخ�رج قطا ُر اليمن
من س�كته ،فكان ال بد من إراد ٍة وطني�ة تعتمد عىل الداخل وعىل
الشعب فقط ،تعيد قطار اليمن إىل سكته ،وهو ما فعلته بالضبط
ثور ُة الـ 21سبتمرب».
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هكذا تكلم
سيد الثورة!
صالح الدكاك
من مالمح�ه يتجىل اإلمام الحسين واإلمام 
زي�د وعمر املختار وجيف�ارا وهو يش منه وعيل
بن الفض�ل ..أطل س�يد الثورة عش�ية الذكرى
األوىل للثورة
واثقا ً قال لشعبنا الصابر (ال قلق)..
ُ
ثالوث الرش،
وَلقراصنة العال�م وَيف مقدّمها
بحس�ب وصف السيد محقاً لها(أمريكا ،الكيان
الصهيون�ي وَمملكة الوهابية الس�عودية) قال
سيدُ الثورة (الخزي وَالخرسان مآلُكم).
ُ
الخيارات االستراتيجية ب�دأت إذاً ،وَالحربُ
َوإن اس�تمرت لسنوات فإن مخزونَنا من اإلرادة
غم�ار دفاعن�ا ع�ن
وَاالس�تعداد للتضحي�ة يف
ِ
ُ
َ
مخزون قوى العدوان من
َيفوق
وجودن�ا وفريٌ و
العتاد الحربي ..كما أ ّكد سيد الثورة.
َ
من�اص م�ن خوضها
إنه�ا ح�ربُ وج�ود ال
مهما كان�ت الكلفة املادي�ة وَالبرشية التي هي
أق ُّل بكثري مما كنا سنخرسه لو رضخنا للعُ دوان
وَس� ّلمنا بلدن�ا وَش�عبنا للغ�زاة على طب ٍَق من
ذهب.
ثائرا ً بألم وَمتأمل�ا ً بثورية وَصادقا ً بال حدود 
تك ّلم سيدُ الثورة.
َ
وص�ف الس�ياق املوضوع�ي وَالذات�ي ال�ذي 
اندلع�ت من أتونه ث�ور ُة  21من أيل�ول املجيدة
وُصوال ً إىل اتخاذ قوى الهيمَ نة وَاالس�تكبار قرا َر
العدوان املبارش عىل اليمن وَشعبها .وهو عدوا ٌن
ُ
منظوم�ة
كان مبيّت�ا ً وَس�اعدت على نش�وبه
وكالء مر َكز الهيمنة الت�ي أطاحت الثورة بهَ َر ِم
مصالحها االس�تعمارية غري املرشوع�ة ،تماما ً
ُ
تساعد سلطة بني سعود العدو الصهيوني
كما
يف عدوانه عىل األقىص.
ظ َ
ت َ
اف� َر املش�هدان الداخلي  وَالخارج�ي يف
خطاب الس�يد لينجيل َ فص�امُ التباين الظاهري 
ِ
ُض�وح جوه�ر الصراع بني 
بينهم�ا لصال�ح و
ِ
طرفين :ش�عوب مس�تضعفة وَمقه�ورة م�ن
جه�ة ،وَق�وى مس�تغلة مس�تكربة م�ن جهة 
مقابلة.
االس�تقراء العلم�ي لطبيعة الصراع تآخى
بعفوية م�ع خطاب اإليمان فانتف�ى التضا ُربُ
بني اليقني اإليماني وَالحتمية الجدلية.
وَتثبيت�اً لصمود القبائ�ل اليمنية يف مجابَهة 
الق�وى الغازية رس�م الس�ي ُد ص�ور َة الرشاكة 
املس�تقبلية للقبيل�ة مجرد ًة من مراك�ز النفوذ 
وَحارض ًة كبُنية حضارية يمنية وَمكوّن حيوي،
يف صورة مجلس أعيان.
وَتوعَّ �د الس�يد قراصن�ة البي�ت الح�رام 
ُ
بالخرسان تبعا ً ُ
 لسن َ ِن الله وَجيل النص القرآني.
ال قل�ق مج�دداً ..هك�ذا تكلم س�يد الثورة..
س�يد اللحظ�ة الوطني�ة وَاإلنس�انية الرصف�ة 
الس�ي ُد عبداملل�ك بدر الدي�ن الحوثي قائ� ُد ثورة
املس�حوقني ،عش�ية الذك�رى األوىل الس�نوية 
لثورته�م املس�تمرة يف وج�ه َقتَ َل�ةِ  النس�ا ِء
وَاألطفال.

الوعي الشعبي المتنامي جسدته قوافل الدعم ودور المجتمع في انتصار تثور  21سبتمبر
 خاصلربم�ا جمع�ت ث�ور ُة  21س�بتمرب  ُكلِّ عوام�ل
ومقوم�ات الث�ورة ،وحقق�ت أكرب املكاس�ب بأقل
الخس�ائر مقارنة بثورة  11م�ن فرباير ،حتى فيما
يتعل�ق بتمويل املسيرات واالعتصام�ات فقد كان
تمويالً ذاتياً اعتمد عىل املجهود الش�عبي وعلينا أن
نتذكر تلك القوافل الت�ي كانت تتقاطر من مختلف
املحافظ�ات لدع�م الث�وار يف س�احات االعتصام يف
العاصمة ومحيطها.
التفاع ُل الشعبي والتمويل يصاحبه أيضا ً وجود 
قي�ادة حكيمة وش�جاعة قادة الث�ورة بكل جدارة،
ولم تقبل أية مس�اومات بدماء وتضحيات الشعب؛
ألنها قيادة نذرت نفس�ها يف خدمة الشعب ولتثبت
لليمنيني يف ُك ّل املحطات الثورية أنهم بمس�توى ُك ّل
التحديات.
لقد مثلت مسيرات الش�عب يف ميادي�ن الثورة
يف العاصمة واملحافظات اليمنية اس�تفتا ًء ش�عبيا ً
أعلن�وا في�ه تأييدهم الكام�ل لإلعالن الدس�توري،
وج�ددوا في�ه تفويضه�م املطل�ق لقي�ادة الث�ورة
واللج�ان الثوري�ة باتخ�اذ  ُك ّل اإلج�راءات الالزم�ة 
لحماية مكتس�بات ثورة  21س�بتمرب التي عصفت
بالفاسدين واستعادة موارد البالد من ايدي العابثني 
والناهبني ،وحدت من التدخلات الخارجية وإن لم
يكن بش�كل كامل يف هذه املرحلة ولكن بشكل كبري
وعمليا ُ يعجز الخ�ارج عن تنفيذ اجنداته وتدخالته
كما كان عليه من قبل هذه الثورة.
ه�ذه االنج�ازات ما كان�ت لتحصل ل�وال الوعي
الش�عبي املتنام�ي واإلرصار على االس�تمرارية يف
َ
املسار الثوري تحت لواء قيادة حكيمة نذرت نفسها

َ
خدمة الش�عب ،لتكون ثورة  21سبتمرب هي
لله يف
أول ثورة عربية حقيقية تصحح مس�ار ما يسمى
الربي�ع العربي وانتزعت زمام املب�ادرة من الخارج
ال�ذي اختط�ف ث�ورة الش�باب  2011وحوله�ا إىل
ورقة بيده من أجل إعادة تش�كيل البلد بذات القوى
الفاسدة التي خرج الشعب أصال وبداية ثائرا ً عليها
وعىل سياساتها وممارساتها املستبدة والفاسدة.
يف اليمن ثورة  21س�بتمرب ه�ي الثورة الوحيدة
الت�ي تمكنت من القضاء بش�كل كبري عىل مرشوع
الفوىض والذبح والتدمري ال�ذي ترعاه أمريكا تحت
مسمى داعش والنرصة وغريهما.
وكعادته�م يس�طر اليمني�ون مالح�مَ الك�رم 
الش�عبي االس�تثنائي ..فتواصل�ت قواف�ل الك�رم 
والج�ود والعط�اء والتي دللت عىل الوعي الش�عبي
املتنام�ي واالرصار على االس�تمرارية  يف املس�ار
الثوري ،حي�ث برز يف هذه الثورة الش�عبية ..الدور
املتميز والجهود املتظافرة لكل أبناء ش�عبنا اليمني
العظيم بدءا ً من س�كان صنعاء ومحيطها الرشفاء
الذي�ن كان�وا يف طليع�ة املظاه�رات واالعتصامات
والذي�ن اس�تضافوا ب�كل ك�رم وس�خاء مخيمات
االعتص�ام والوف�ود املتدفق�ة القادم�ة من س�ائر
املحافظات والذي�ن بذلوا املال وتقدم�وا يف املوقف,
ورفض�وا الضغوط ول�م يتأثروا باإلغ�راءات ،أيضا ً
تمي�ز دور املحافظ�ات يف الوف�ود  إىل مخيم�ات
االعتص�ام يف صنع�اء ومحيطه�ا جنب�ا إىل جن�ب
مع الس�كان هناك ويف املسيرات واملظاهرات التي
ش�هدتها املحافظات بشكل مس�تمر حتى انتصار
هذه الثورة املباركة.
وأيض�ا ً يف قواف�ل الدع�م الش�عبي الت�ي تعبر 

عن ك� َرم اليمنيني وع�ن عطائهم وتق�دم الصورة
الحقيقي�ة عن ه�ذه الثورة التي هي ثورة ش�عبية 
بامتي�از ،تح�رك فيه�ا الش�عب بوع�ي وبقناع�ة 
وبإرادة وبعطاء وبصرب وبتضحية ولم ِ
تأت األموال
إىل الثائرين من دولة هنا أو من دولة هناك ،بل كان
املجهود الش�عبي يف ما يقدم ويف ما يعمل هو الذي 
قام�ت عليه هذه الث�ورة املباركة ،تمي�ز أيضاً دور
الجي�ش واألمن أوال ً يف املش�اركة الفعلي�ة الفاعلة 
يف االعتصامات حيث تواج�د الرشفاء واألحرار من

أبناء جيش�نا اليمن�ي البطل والحر ،تواف�دوا أيضا ً
كس�ائر أبن�اء الش�عب إىل مخيم�ات االعتصامات
وكان له�م حضوره�م الواض�ح والب�ارز واملتميز
وأيض�ا ً كان�وا يف مقدم�ة الصف�وف يف املسيرات
بكله�ا يف العاصمة صنعاء ويف س�ائر املحافظات ـ 
وب�رز أيض�اً دور الجيش واألم�ن االيجابي واملتميز
ج�دا ً والوطن�ي حينم�ا رف�ض الجي�ش أن يت�وىل
تنفي�ذ الجرائ�م البش�عة بح�ق الثائرين س�واء يف
املظاه�رات واملسيرات أو يف مخيم�ات االعتصام،

لق�د أثبت الجيش وطنيته والتحامه بالش�عب وأنه
واع لطبيع�ة مهمت�ه ودوره الحقيقي ومس�ئوليته
ٍ
املقدس�ة ،حينما رفض أن يكون أداة قذرة بيد قوى
اإلج�رام الت�ي أرادت له أن يتورط يف قمع الش�عب،
فلم يذعِ ن لها ولم يخضع لها ولم يتورط كما أرادت
ل�ه أن يت�ورط بل اتخ�ذ املوقف الس�ليم والطبيعي
واملس�ئول واملرشف ،فكان إىل جانب الش�عب ومن
الش�عب وإىل الش�عب ووقف يف ه�ذه املظاهرات يف
مقدمة الصفوف وأيضا داخل املعس�كرات لم يقبل
أب�دا ً ب�أن يذعن للق�رارات الخاطئة الت�ي أرادت له
أن يم�ارس الظلم بحق نفس�ه وبحق ش�عبه ،لقد
أدرك جيش�نا اليمني العظيم مس�ئوليته الحقيقية 
أن يس�اهم إيجابيا ً وبش�كل فع�ال ومؤثر حقيقة؛
ألن تنتصر ه�ذه الث�ورة وفعلاً انتصرت رف�ض
جيش�نا العظيم أن يكون درعاً للفاس�دين وحاميا ً
للظاملني وأداة بيد املتجربين ،وأعلن موقفه الصائب
وأوض�ح موقفه املس�ئول ،ال يمكن أيض�ا ً أن ننىس
دور القبائ�ل والوجاه�ات االجتماعية من كثري من
املشايخ وغريهم ،القبائل كان لها أيضاً دور متميز
جنب�ا ً إىل جنب م�ع ُك ّل فئات الش�عب مع املكونات
م�ن مختل�ف املؤسس�ات الحكومي�ة وكل الفئات
الش�عبية بمختلف فئاتهم ورشائحهم الذين صنعوا 
هذا االنج�از العظي�م ،انجاز االنتص�ار ،واالنتصار
لكل الش�عب ول�كل مكوناته ،وهكذا ه�ي الثورات
الناجح�ة ،هي ث�ورات تصن�ع إنجازاً لكل ش�عبها
وليس لبعض شعبنا ،وتمثل يف ما تحققه خرياً لكل
ش�عبها ..وال تمثل اقصا ًء وال استئثارا ً وال استبدادا ً
لبعض شعبها عىل البعض اآلخر ..هذا االنجاز ..هو 
انج�ا ٌز لكل يمني ولكل يمنية أيضاً ،لتبقى ثورة 21
سبتمرب مكسباً للشعب اليمني بأجمعه.
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المؤامرة على ثورة  21سبتمبر !
 إبراهيم السراجيتح ُّل الي�ومَ الذكرى األوىل لثورة  21س�بتمرب 
التي انترصت لإلرادةِ الش�عبية وانترصت لثورة
 11فرباير الشبابية ،فأسقطت قوى النفوذ التي
كان�ت عىل مدى عق�ود تمث ُل الهيمن�ة اإلقليمية 
والدولي�ة على الق�رار الس�يايس يف الـيَـمَ ـ�ن
وترشع انتهاك السيادة الوطنية.
م�ا ّ
ً
صدم�ة ل�دول
حققت�ه الث�ور ُة مثَّ� َل
االس�تكبار ،ولذلك لن يكون من املبالغة إذا قلنا:
إن املؤامرة التي اس�تهدفت الث�ورة منذ اندالعها
إىل نجاحها وإىل اليوم تعد أكرب مؤامرة تستهدف
ثورة يف العالم كله.
أمام اإلراد ُة الش�عبية واأله�داف التي حددت
للث�ورة وجذب�ت الجماهير إليه�ا ل�م يكن لدى
قوى النفوذ ما تدافع عنه ،ولذلك يف س�ابقة هي
األوىل من نوعها التي يجري فيها الدفاع عن رفع
أس�عار املش�تقات النفطية باعتب�ار أن األفض َل
للمواطن أن يدفع أكثر مقابل الحصول عليها ،يف
محاولة بائسة ملواجهة أحد أهداف الثورة يف ذلك
الوقت وهو «إس�قاط الجرعة» وكانت س�ابقة 
أخرى واألوىل من نوعها التي يجري فيها حش�د
الن�اس يف مسيرة للدفاع عن ق�رار الجرعة كما
فعلت قوى النفوذ يف مواجهة الثورة وأهدافها.
ويخل�ص القول :إن ثورة  21س�بتمرب كانت
إرادة تبناها الش�عب يف وجه قوىً تفتقر ألدوات
املواجه�ة س�واء على الصعيد الس�يايس أو عىل
مستوى الشارع ،إذ لم يكن بيد تلك القوى سوى
أنها حامل�ة وواجهة للهيمنة اإلقليمية والدولية 
ولذل�ك لم يكن غريبا ً أن كانت الثورة مصدر قلق 
معلن لتلك الدول.

الثورة ..والقلق المشترك بين إسرائيل
والسعودية

ُ
رشع�ت الجامع�ة
يف الع�ام  2011وعندم�ا
العربي�ة بدع�م س�عودي قط�ري تدخ�ل الناتو 
يف ليبي�ا كان اإلع ُ
لام يحاول أن يداف�ع عن ذلك
التدخ�ل باس�تخدام ورقة إرسائي�ل ،ولذلك بثت
قن�اة الجزي�رة يف أح�د تقاريرها تزع�م فيها أن
الخط�اب اإلعلام اإلرسائييل يتناغ�م مع موقف
الق�ذايف .وهنا يبرز س�ؤال :ألم يتناغ�م اإلعالم 
اإلرسائيلي م�ع نظريي�ه القط�ري والس�عودي 
يف مواقفه�م ضد  21س�بتمرب؟ ،أل�م تعرب قناتا
الجزيرة والعربية عن القلق السعودي والقطري 
م�ن تحركات الش�عب الـيَـمَ ـن�ي يف ذلك الحني 
وتناغم�ت م�ع اإلعلام اإلرسائيلي ال�ذي اهتم
بش�كل غري مس�بوق بالـيَـمَ ـ�ن وكانت قنواته
تستضيف العسكريني واملحللني الذين اعتربوا أن
الثورة التي رفعت شعا َر العداء للصهيونية تمثل
خطرا ً كبريا ً عىل إرسائيل؟.
أكث�ر م�ن ذلك وعلى أعىل املس�تويات تحرك
القلق اإلرسائييل والس�عودي يف ذات االتجاه من
ث�ورة  21س�بتمرب التي كانت تسيرُ يف طريقها
بثبات ،حيث خرج وزير دفاع الكيان الصهيوني
يف ترصيح�ات إعالمي�ة ق�ال فيه�ا :إن إرسائيل
تش�عر بالقلق مما يح�دث بالـيَـمَ ـ�ن وتعتربه
خطرا ً عليها.
اإلعلام اإلرسائيلي اهتم بترصيح�ات وزير
دفاع الكيان واس�تضاف املحللني الذين قالوا إن
رف�ع الش�عارات املعادية إلرسائيل يف املسيرات
الكبرية تجع�ل من املنطقة أن تش�عر الحكومة 
الصهيوني�ة بالقل�ق وأن عليه�ا أن تعم�ل م�ع
اململكة الس�عودية لكبح جماح الث�ورة باعتبار
ذلك مصلحة مشرتكة.

الثورة بين االنتصار والمؤامرة

يف  21س�بتمرب انترصت الث�ورة التي انفردت
بكونه�ا الثورة الوحي�دة التي لم يس�قط خالل
املع�ارك فيه�ا أي مدن�ي ،ففي ذل�ك الحني حني 
خاضت اللجان الش�عبية معركته�ا األخرية مع
عنارص القاع�دة والفرقة التابعة لعيل محس�ن
واإلصلاح وانته�ت بهروبه وع�دم التعرض ألي 
مس�لح منهم حال هروبهم بل تم تأمني الطريق 
َ
ميدان
له�م ووقتها لم يظهر أن صنعاء تحتضن
معركة فكانت الحياة طبيعية.
كشف هروب اللواء عيل محسن األحمر حجم
نف�وذه ،حيث مث�ل فراره س�قوطا ً مدوياً لقوى
النف�وذ األخ�رى بما فيه�ا حزب اإلصلاح الذي 
اعتقد أن األحمر كان ُك ّل الحزب.
االنتصار األخالقي األبرز للثورة كان بالذهاب
يف ي�وم االنتصار إىل منزل الف�ار هادي والتوقيع
عىل اتفاقية الس�لم والرشاك�ة وبموجبه أعلنت
قوى الثورة عدم نيتها االس�تحواذ عىل الس�لطة 
وإيمانه�ا املطلق بالرشاكة وبالفع�ل َّ
وقعت ُك ّل
األط�راف بما فيه�م اإلصالح عىل االتف�اق الذي 
كان يُفرتض تطبيقه عىل الواقع لضمان السالم 

والعدالة املتمثلة بالرشاكة.
إنتص�ار الثورة ال�ذي خالف توقع�ات الدول
اإلقليمي�ة والغربي�ة ش�كل له�ا صدم�ة كبرية
وأربكه�ا فلم تكن الس�عودية أو أمري�كا تتوقع
سقوط األحمر بهذه الس�هولة ،ولذلك لم يجدوا 
م�ا يعبروا به ع�ن ذلك وإب�داء رد فع�ل ،ولذلك
اضط�رت الدول�ة الراعي�ة للمب�ادرة الخليجي�ة 
ملبارك�ة وتأييد اتفاق الس�لم والرشاكة ،واتضح
أن ذل�ك لم يكن إال اختيار الرضورة لحني تكتمل
املؤامرة عىل هذه الثورة.
وتمثّل�ت الصدم�ة الت�ي أصابت الس�عودية 
وأمري�كا بش�كل خ�اص يف كونهم�ا فق�دوا 
النفوذ يف الـيَـمَ ـن بس�قوط الق�وى التي كانت
تمثله�م ،وعن ذلك عرب الكات�ب العربي املعروف
أني�س النقاش منس�ق ش�بكة األم�ان لألبحاث
االستراتيجية بقول�ه يف ذلك الحين :إن أحداث
الـيَـمَ ـ�ن األخيرة قضت عىل الدور الس�عودي 
يف املنطق�ة ،ولذل�ك تعتبر النتيج�ة الحاصلة يف
الـيَـمَ ـن بحس�ب النقاش أهم وأكرب مما يجري 
من مفاوضات يف جنيف عىل امللف اإلقليمي حول
سوريا.
ّ
ولف�ت النق�اش يف ذل�ك الحني إىل ما أس�ماه
التح�ول اإلقليمي الكبير باس�تدارة تركيا نحو 
إي�ران توازيها “هزيمة قوي�ة يف الـيَـمَ ـن تلقي
بظاللها عىل الدور االسرتاتيجي للسعودية.
وأض�اف أن ما ح�دث يف الـيَـمَ ـن هو تحول
استراتيجي يف املنطق�ة ،والدول عليه�ا أن تعيد
حس�اباتها ،ولعل ما يجري يف الـيَـمَ ـن هو أهم
مما يجري يف سوريا والعراق.
يف الي�وم الت�ايل للث�ورة ألقى الس�يد عبدامللك
خطاب�ا ً تأريخي�ا ً أعلن م�ن خاللها م�د األيادي 
للجمي�ع وع�دم ني�ة الث�ورة إقص�اء أي طرف
س�يايس ،معربا ً ع�ن حق الجمي�ع يف إدارة البالد 
واملشاركة يف السلطة.
ل�م تتلق القوى املرتبطة بالس�عودية خطاب
السيد عبدامللك الحوثي بحُ سن نية ،ولذلك دشنت
مؤامرتها على الثورة رغم توقيعه�ا عىل اتفاق
السلم والرشاكة ،وتمثلت أوىل الخطوات بسحب
التواجد األمني من العاصمة واملؤسسات التابعة 
للدولة بهدف خلق انفلات أمني رغم أن اللجان
الشعبية لم تكن تعتزم اقتحام املؤسسات ولكن
االنس�حاب كان مخططا ً من قبل وزير الداخلية 
يف ذلك الحني التابع لإلصالح.
كان�ت قيادة الث�ورة منتبهة لوج�ود مؤامرة
عىل الثورة ويظهر ذلك م�ن خالل أن ُك ّل خطوة
كانت تق�دم عليها القوى املرتبطة بالس�عودية 
إلفش�ال الثورة كانت هناك خطوة أخرى تعالج
وتفش�ل املؤامرة ،ولذلك حني أم�ر اإلصالح عرب 
وزي�ر داخليت�ه يف ذل�ك الحين بس�حب القوات
األمني�ة من الش�وارع واملؤسس�ات قابله تحرك
للجان الشعبية التي مألت ذلك الفراغ املتعمد.
اآلل�ة اإلعالمي�ة املض�ادة للث�ورة اش�تغلت
بش�كل واس�ع وحاولت ترويج اش�اعات إلقالق
الن�اس عبر الحديث عن عمليات نه�ب للمنازل
والرشكات لكن التزام اللجان الش�عبية بحماية 
املؤسس�ات والرشكات واملنازل بما فيها مقرات
اإلصالح كله�ا جعلت من تلك الش�ائعات مجرد 
محاوالت لم تصمد أمام الحقيقة.

اتفاق السلم والشراكة ..يكشف
حقيقة األذرع السعودية

يف العام  2011يف ثورة الشباب كانت ساحات
الث�ورة تمثّ�ل ُكلَّ املكون�ات الـيَـمَ ـني�ة ،وال
فض�ل لطرف فيه�ا دون غريه ،وم�ع ذلك ذهب
ّ
إىل الرياض ليوقع عىل ما سمي املبادرة
اإلصالح
الخليجية بموجبها استحوذ عىل السلطة متخليا ً
ع�ن اهداف الث�ورة وعن الرشاكة م�ع املكونات
األخرى.
تل�ك الخط�وة جعل�ت م�ن اتف�اق الس�لم
والرشاكة مفارقة فرغم انتصار الثورة وسقوط
قوى النف�وذ ووج�ود الفرصة لالس�تحواذ عىل
السلطة غري أن قيادة الثورة بالتوقيع عىل اتفاق
ّ
والرشاك�ة جس�دت على الواق�ع أخالق
الس�لم
الث�ورة والرغبة بالرشاكة حت�ى مع القوى التي
ً
َ
مهزومة بفعل الث�ورة وأبرزها
نفس�ها
اعتربت
حزب اإلصالح.
وفيما كان يشير املنطق أن القوى املنترصة
بالثورة هي التي قد تتلكأ يف تنفيذ االتفاق ولكن
َ
نفس�ها
عىل العك�س كانت القوى التي اعتربت
مهزوم�ة ه�ي التي تنصل�ت وماطل�ت يف تنفيذ
اتف�اق الس�لم والرشاكة وكان تش�كيل حكومة 
جديدة.
محاولة االنقالب عىل اتفاق الس�لم والرشاكة 
م�ن قب�ل األط�راف املوالي�ة للس�عودية كان�ت
واضحة رغم أن االتفاق كان تأريخيا ً واستثنائيا ً
بالنسبة للمنطقة العربية.

عن ذلك يقول الكاتب والس�يايس الـيَـمَ ـني
محمد املنصور يف مقال نرشته األخبار اللبنانية:
إن ق�وى الث�ورة برغ�م انتصارها الحاس�م عىل
الق�وى املعيق�ة للح�وار الس�يايس واالنتق�ال
الس�لمي للس�لطة ،فإنه�ا ل�م تف�رض رشوط
املنتصر على الخص�وم ،ب�ل س�ارعت لتوقيع
اتف�اق «الس�لم والرشاك�ة» ،برعاي�ة املبع�وث
ال�دويل إىل الـيَـمَ ـن ،جمال ب�ن عمر ،الذي نص
عىل الرشاك�ة الوطنية ،وتنفيذ مخرجات مؤتمر
الحوار الوطني وتصحيح اﻻختالالت التي شابت

اﻻج�راءات التنفيذي�ة ،وال س�يما يف موض�وع
الدستور واألقاليم .ونص «السلم والرشاكة عىل
دمج «أنصار الله» يف أجهزة الدولة وقيام الدولة 
بالتصدي للحرب عىل لجماعات اإلجرام .حينها،
قب�ل هادي وبعض الق�وى املعرقلة االتفاق عىل
مض�ض ،واعرتفت ب�ه الدول العشر الراعية ملا
سمي املبادرة الخليجية.
وتكمن أهمي�ة اتفاق «الس�لم والرشاكة» يف
أن�ه عمل عىل تحوي�ل مرجعية الح�وار الوطني
والعملية السياس�ية من املب�ادرة الخليجية وما

استتبعها من وصاية إقليمية سعودية بريطانية 
أمريكية ،إىل مرجعية يمني�ة وطنية للمرة اﻷوىل
منذ عقود من الزمن.
وبالعودة ملوض�وع تش�كيل الحكومة كانت
الصيغ�ة األوىل لها أن تش� ّكل م�ن جميع القوى
السياس�ية الـيَـمَ ـنية ويومها أعلن الس�يد عبد
امللك الحوثي تنا ُز َل مكون أنصار الله عن حصته
يف الحكومة لصالح الح�راك الجنوبي ،يف خطوة
تعرب عن حس�ن الني�ة والرغبة يف ح�ل القضية 
الجنوبية.

السعودية وثورة  21سبتمبر
حمود األهنومي
ُ
صحيفة فورين بوليسي عام2011م 
نقل�ت
ع�ن الكات�ب الس�عودي  جم�ال خاش�قجي
تس�ميتَه املهذبة ألدوات الس�عودية بـ(أصدقاء
الس�عودية يف الـيَـمَ ـن) ،واعترب أن دفعها لهم
األم�وا َل بمقابل «ممارس�ة النف�وذ ،والحماية،
واالس�تقرار» ،وهو كال ٌم يوضح الواضح أصالً،
ولكن لزيادة االطمئنان ،ال سيما بعد أن كشفت
وثائ�ق ويكليكس قوائم طويلة م�ن الجنراالت
واألعي�ان والزعام�ات واألح�زاب واملؤسس�ات
والهيئ�ات يف الـيَـمَ ـ�ن وهم يقف�ون يف طابور
اللجن�ة الس�عودية الخاصة ،الت�ي ضمنت لهم
اس�تمرارية ه�ذه املبال�غ الضخم�ة من�ذ وقت
مبكر ،يف تأريخ الجمهورية.
اتضح الحق�ا ً أن الحروب على صعدة كانت
ممول�ة من اململكة الس�عودية ،وأنه�ا هي من
أثارت مرتزق�ة كثرا تعددت أس�ماؤهم ،واملهمة 
واح�دة ،من دماج ،وكتاف ،إىل حاش�د وحجور والجوف وإب ،إىل
الفرقة األوىل مدرع ،وانتهاء بعبدربه منصور ،وبحاح ،واإلرياني،
وجباري ،ممن يداومون اليوم عىل أكل الكبس�ة يف الرياض ،دعك
م�ن حزب اإلصالح وقياداته ،بحيث لو أنك قرأت ترصيحات كثري
منه�م إبان ثورة الـ 21من س�بتمرب وقبله�ا وبعدها  -القتنعت
مسبقا أنهم س�يكونون يف صف أي عدوان سعودي سيكون ضد
أبناء شعبهم.
يف  4س�بتمرب املايض نقلت آرتي اإلنجليزي�ة عن محرر وكالة 
أنباء عموم أفريقيا قوله بأن أجندة أمريكا يف الـيَـمَ ـن هي منع
وصول أي نظام مس�تقل من الوصول إىل الس�لطة يف الـيَـمَ ـن؛
وه�و اله�دف الذي تس�عى دائما مملك�ة آل س�عود لتحقيقه يف
الـيَـمَ ـن ،وأزعم أنه لو وصلت أي قوة سياس�ية إىل الس�لطة يف
الـيَـمَ ـن وهي تحمل برنامجا مس�تقال عن الهيمنة الس�عودية 
وم�ن ورائه�ا األمريكية لتح ّرك ه�ذا التحالف لرض ِب�ه وقصفه،
حتى ولو كان هؤالء هم حزب اإلصالح أو االشتراكي أو أية قوة
يمنية.
لق�د كان�ت خطابات الس�يد عبداملل�ك الحوثي قب�ل ثورة 21
س�بتمرب وأثناءه�ا وبعدها تن�دد وتحذر من خط�ورة التدخالت
األجنبي�ة يف القرار الـيَـمَ ـني ،وأنها ال تري�د للـيَـمَ ـن حرية وال
اس�تقالالً ،وكان أمرا ً واضحاً لدى الساسة الـيَـمَ ـنيني املعتقني،
قد استمرأوا حالة التبعية املزمنة وألفوها ،وخافوا من
لكن ألنهم
ِ
االنفطام املفاجئ لو نجحت أهداف ثورة  21سبتمرب لم يعريوها
ب�اال ،ونتذكر يف هذا الصدد بيانات مجلس الدول العرش الذي كان
ينعقد بحس�ب طلب الس�عودية ،ومنها ذلك البيان الذي صدر يف
الثلث األول من ش�هر س�بتمرب 2014م والذي أعاد الحوار القائم
بني القوى السياسية آنذاك إىل مربع الصفر ،وأثار انزعاج القوى

الوطنية .مش�كلة الس�عودية يف الـيَـمَ ـن هي م�ع أية قوة تريد
اس�تقالله وحريته وكرامته ،بغض النظر ع�ن انتمائها املذهبي
وخلفيته�ا االجتماعي�ة ،ال س�يما إذا هدفت إىل
تبني قضايا األمة اإلسالمية وعىل رأسها قضية 
ٌ
تحالف طويل عريض
فلسطني فسيتحد ضدها
م�ن هذا النظام العاملي الجدي�د ،كما هو الحال
اليوم يف عدوانهم عىل الـيَـمَ ـن.
الس�عودية تعارض أي تغيير يف بنية النظام 
الـيَـمَ ـن�ي ويف حراك�ه وأهدافه؛ ولهذا س�عت
الس�عودية إىل احت�واء ث�ورة  11فرباير 2011م 
وعارض�ت أي تغيير ج�دِّي يف بني�ة النظ�ام 
الحاكم الذي انقس�م عىل نفسه حينها ،وسعت
إىل إع�ادة إنتاجه مرة ثانية ب�ذات األدوات التي
تدي�ن لها بالوالء ،وإن بتوزيع القرار الس�يايس
بين تل�ك األط�راف بما يضم�ن كت�م األصوات
الثورية التحرري�ة داخل الـيَـمَ ـ�ن ،وتغييبها،
وإضعاف الدولة الـيَـمَ ـنية ،لكنه مع ذلك م ّكن
الق�وة الفتية ممثلة يف أنص�ار الله والتي عبرّ ت
ع�ن الحاج�ة املجتمعي�ة الـيَـمَ ـنية  -أن تكون صوت الش�ارع
الذي حم�ل لواء التغيري بعد أن دفنت�ه أدوات الرياض من القوى
السياسية تحت أقدام ما سمي باملبادرة الخليجية.
ومل�ا انهزمت تل�ك األدوات أم�ام الحراك الث�وري االجتماعي
الجدي�د وفر بعضها (عيل محس�ن األحمر) إىل الس�عودية ،بدأت
الس�عودية التفكري جدي�ا ً يف الدخ�ول يف الحرب على الـيَـمَ ـن،
حيث فش�ل الوكالء ،وال بد أن يحضر األُصالء ،ولم تعدم بالطبع
العناوي�ن الخادعة واملضلل�ة التي يمكنها التح�رك من خاللها،
ومنها مكافحة املد الرافيض ،أو املجوس�ية ،أو استعادة الرشعية 
املزعومة ،أو الجمهورية ،أو حماية األمن القومي العربي.
ال تريد الس�عودية أن تنجح ثورة  21س�بتمرب ألن يف نجاحها
نج�اح املشروع الوطن�ي التح�رري الذي يمكن�ه اتخ�اذ القرار
الش�جاع والج�ريء يف مختل�ف القضاي�ا الداخلي�ة والخارجية،
ويمكن�ه النهوض باملشروع الوطن�ي الذي يهمه أوالً اإلنس�ان
الـيَـمَ ـن�ي وراحته وس�عادته ،ودوره الحض�اري الرائد ،الذي ال
يمك�ن أن يخت�زل يف رغبات األعراب الذين أكث�روا يف هذه األرض
من التدخالت واإلفساد واإليقاع انتهاءا ً باملجازر اليومية الدموية 
اليوم ،ولن يكون هناك خروج من هذه املعادلة الظاملة إال بامليض
يف تحقيق أهداف ثورة  21سبتمرب واالنحياز لروحها الـيَـمَ ـنية 
املس�تقلة التي أرعبت الطغاة واملفسدين يف الخليج ويف فلسطني 
املحتلة ويف أمريكا وغريهم من املستكربين.
رف ُد جبه�ات املعركة باملقاتلني ضد الغ�زاة واملحتلني ،وتح ُّرك
املجمع بجميع فئاته ومكوناته هو الضام ُن لنجاح الثورة املتآمَ ر
عليه�ا أمريكي�ا ً وس�عوديا ً والتي تنح�از يف أهدافه�ا للـيَـمَ ـني
البس�يط ال�ذي طاملا ِ
نش�د العدل ،وبح�ث عن الكرام�ة والرفاه،
ومضى فعلاً يف طريق التغيير املنش�ود يف الس�لطة ويف قيمها
الحاكمة له.

( ددعلالاا
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ال شرعية إال للثورة!
د .عبدالرحمن المختار
إيقاف بن مبارك وانكشاف مشروع
التفتيت

ورغم أن القوى األخرى ومنها حزب اإلصالح
حصلت على حقائب وزارية تزي�د باثنتني عما
حص�ل عليه أنص�ار الل�ه باالتف�اق إال أن هذه
الصيغة فش�لت بتعنُّت الق�وى املعادية للثورة،
وهو ما اعتربه املراقبون «دالل زائد عن الحد».
غير أنه منذ اللحظ�ة اﻷوىل لتوقيع اﻻتفاق،
وم�ا تلاه ب�دأ ه�ادي والق�وى يف التلك�ؤ م�ن
تنفي�ذ بنوده والخض�وع لالمالءات الس�عودية 
ً
محاوﻻ م�ع رشكائه عرقلة الحوار
واألمريكية،
الس�يايس الذي رعاه بن عمر للتأسيس لرشاكة 
سياس�ية جديدة ومرحلة انتقالية جديدة .كان
س�يكون هادي فيها رئيسا ً توافقيا ً بصالحيات
محددة ولي�س كما كان حاكم�ا ً مطلقاً ،وهذه
امل�رة بوجود ق�وى «ثورة  21س�بتمرب» بقيادة
حركة «أنصار الله» يف مؤسسات الدولة ملحاربة 
الفساد وملء الفراغ يف املحافظات التي أُريد لها
أن تس�قط يف أي�دي «القاع�دة» ،وبوجودهم يف
الشارع للتعبري عن هموم الجماهري وتطلعاتها
الوطني�ة والقومي�ة ،وعلى جبه�ات محارب�ة 
التنظيمات اإلجرامية.
فشل الصيغة األوىل للحكومة أدّى ملناقشات
وح�وارات بين املكون�ات بموجبه�ا فوّض�ت
الرئي�س يف حين�ه بتش�كيل الحكوم�ة من غري
األح�زاب وتعيين مستش�ارين ل�ه م�ن جميع
املكونات وكان رئيس املجلس السيايس ألنصار
الل�ه صال�ح الصم�اد أحده�م ،وبموج�ب ذلك
التفويض يلتزم الرئيس بموافقة املستش�ارين
عند تعيني الحكومة.
تجل�ت املؤامرة أكثر عندما فوجئت مكونات
الثورة بخ�روج هادي من اجتماع مع الس�فري
األمريكي على الفور ليعلن ق�رارا ً بتعيني مدير
مكتب�ه يف حينه أحمد عوض بن مبارك رئيس�ا ً
للحكومة والذي ظهر فيما بعد أنه رجل أمريكا
الجديد يف الـيَـمَ ـن.
رفض�ت ق�وى الث�ورة وبمقدمته�ا أنص�ار
الل�ه هذا القرار وعبرّ ت عن هذا الرفض س�لميا ً
عندما دعا السيد عبدامللك يف خطابه إىل الخروج
يف مظاه�رة رفض�اً للق�رار املخال�ف التف�اق
الس�لم والرشاكة ولم يرتاجع ه�ادي عن قراره
األمريك�ي بامتياز إال بعد س�قوط أكثر من 50
شهيداً اس�تهدفهم انتحاري تم تسهيل دخوله
للعاصم�ة بمؤام�رة أخ�رى وفج�ر نفس�ه يف
التحري�ر حيث كان يتجمع املتظاهرون ليعربوا 
عن رفضهم لتعيني بن مبارك.

إستقالة الرئيس والحكومة بداية
اكتمال المؤامرة

ل�م تك�ن مالم�ح املؤام�رة ض�د الث�ورة قد
اتضحت ولكن مرور الوقت جعل قراءة األحداث
التي س�بقت العدوان تكشف بوضوح أن هناك
مؤام�رة أمريكية س�عودية عىل الث�ورة يجري 
تنفيذها عىل قدم وساق.
يف  21يناي�ر م�ن الع�ام الح�ايل ويف خط�وة
مفاجئ�ة قدم ه�ادي وبحاح اس�تقالتهما من
رئاس�ة الجمهورية والحكوم�ة وكانت خطوة
تهدف ألحداث فراغ دستوري لم يحدث من قبل
بمحاولة جديدة إلفش�ال الثورة بإيعاز أمريكي
سعودي.
ظنت الواليات املتحدة والنظام السعودي أن
تلك الخطوة س�تكبح جماح الثورة وس�تعطي
أتباعهما م�ا يريدون عىل حس�اب قوى الثورة
غير أن رد الس�يد عبدامللك الحوث�ي يف خطابه
ً
نباهة لتلك املؤامرة ولم
عقب االس�تقاالت أبدى
يظه�ر ضعفا ً وع ّل�ق يف خطابه عىل ذلك بالقول
«رب ضارة نافعة» واتض�ح أن قيادة الثورة لم
تقبل أن يتم ابتزا ُزها إىل هذا الحد.

كان�ت تحركات مدي�ر مكتب ه�ادي يف ذلك
ً
مش�بوهة بعد
الحين أحم�د عوض ب�ن مبارك
انكش�اف ارتباط�ه بأمري�كا وكان�ت خط�وة
إيقافه من قبل اللجان الش�عبية خطوة موفقة 
كشفت كثريا ً من خيوط املؤامرة.
ضبط�ت اللجان الش�عبية تس�جيالت كانت
يف ح�وزة بن مب�ارك ملكاملات ج�رت بينه وبينه
ه�ادي  وأظه�رت أنهم�ا تكفلا  باملشروع
األمريكي لتفتي�ت الـيَـمَ ـن وس�عيهما إلقرار
مشروع األقاليم تنفيذا للإرادة األمريكية كما
ورد يف بع�ض تلك املكاملات وتل�ك اإلرادة تمثلت
بتجاوز مكونات الحوار الوطني وإقرار األقاليم
باعتبارها أمرا ً واقعاً.
ومثاال ً عىل ذلك نعرض نصاً إلحدى املكاملات
التي دارت بني هادي ومدير مكتبه:
هادي :أن�ا أهم حاجه عندم�ا تخرج وثيقة 
الح�وار ويذيعون ب�ه كلهم والل�ه بريجعوا زي 
الدج�اج وبعديين بتحص�ل يعن�ي تأيي�د م�ن
مجل�س األم�ن ،مجل�س التع�اون الخليج�ي،
واالتحاد األوربي جميعاً.
بن مبارك :عش�ان كذا موضوع عدد األقاليم
أن�ه يتثب�ت يف الوثيقة مهم ألن�ه مجلس األمن
بايؤي�د نتيجة مخرجات الح�وار ،ولو اجلنا أي 
حاجة مابتكنش موجودة يف مؤتمر الحوار.
هادي :أي يش يتأخر يعني ما يخرجيش اآلن
بعدين باتندم عليه.
إذن فق�د ظه�ر واضح�ا ً أن ه�ادي ومدي�ر
مكتبه كانا ينفذا مرشوعا ً خارجيا ً ويتظاهران
شكليا ً بااللتزام بمخرجات الحوار الوطني.

موفمبيك ..مماطلة بانتظار «عدوان
دبّر بليل»

فش�لت مؤامرة االستقالة التي قدمها هادي 
وبح�اح يف ابت�زاز الث�ورة ب�ل إنه�ا تحولت إىل
صدمة جديدة خاصة للسعودية وأمريكا ويبدو
أنها كانت بداية التخطيط للعدوان.
وظه�ر أنه وفيما تع�د الس�عودية لعدوانها
أوع�زت للق�وى التابع�ة له�ا ويف مقدمته�ا
اإلصلاح للدخ�ول يف ح�وار اس�تمر ش�ه َرين
يف موفمبي�ك وتظاه�رت فيه�ا الق�وى التابعة 
للس�عودية أنها قبل�ت بالحوار على مرحلة ما
بعد هادي والتوصل التفاق يفيض إىل سد الفراغ
الدستوري وكان تشكيل مجلس رئايس أحد تلك
الحلول.
الوثائ�ق الت�ي وُج�دت يف ح�وزة قي�ادات
اإلصلاح مؤخ�را ً وتضمن�ت مخطط�ا ً كاملاً
إلس�قاط صنعاء يف س�اعة الصفر كما أطلقوا 
عليها بالتزامن مع الذكرى األوىل للثورة كشفت
أن السعودية أمرت اإلصالح باملماطلة يف الحوار
حتى ينضج مرشوع العدوان والبدء فيه.
وفعلاً كان اإلصالحُ يقبل بم�ا يتم التوصل
إليه م�ن اتفاقات ويف اللحظ�ات األخرية يصدر
ٍ
بيان�ات تنقل�ب على  ُك ّل م�ا اتفق علي�ه وظل
عىل هذا الحال إىل يوم الس�ادس والعرشين من
م�ارس امل�ايض عندما ش�ن النظام الس�عودي 
عدوان�ه عىل الـيَـمَ ـن لتب�دأ مرحلة جديدة من
املؤام�رة عىل الث�ورة ل�م تنجح حت�ى اليوم يف
مراميها.

الثورة في صنعاء والقلق في تل
أبيب

ملعرفة حجْ م القلق اإلرسائييل الذي عبرّ عنه
الكيان املحتل بواسطة أكرب مسؤوليه ومحلليه
ب�ل إن�ه كان الس�بب األبرز ال�ذي دع�ا النظام 
السعودي لشن عدوانه عىل الـيَـمَ ـن.
 ألق�ى نتنياه�و  رئي�س وزراء الكي�اناإلرسائييل خطابا أمام الكونجرس األمريكي يف
م�ارس املايض أي قبل الع�دوان بقرابة عرشين
يوما ً وقال :إن أنصار الله يف الـيَـمَ ـن يش ّكلون
خطرا ً وجوديا ً عىل إرسائيل.
 عوديد غرانوت محلل الش�ؤون العربية يفالقناة اإلرسائييل ق�ال :إن ما يحدث بالـيَـمَ ـن
أم ٌر جوهري بالنس�بة إلرسائيل ويشكل خطرا ً
عليها.
 تس�فيكا يح�زكايل املحل�ل الس�يايساإلرسائييل قال بأنه يوجد اهتمام إرسائييل كبري
ح�ول ما يحصل بالـيَـمَ ـ�ن وأن التغريات التي
تح�د ُ
ُث هن�اك سيس�مح للسلاح بالوصول إىل
حماس يف غزة.
 أيه�ود يع�ري س�يايس إرسائيلي ق�ال يفإح�دى القن�وات التلفزيوني�ة :إن م�ا يه�م هو 
أن م�ن س�ارع لتهنئة ح�زب الله على عمليته
ض�د إرسائي�ل ليس حم�اس وإنما أنص�ار الله
بالـيَـمَ ـن.

ثال�ث لهما ،إما احت�واء هذا المشروع 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 الـيَـمَـنية ،فقد مثلت هذه
المبادرة وس�يلة التدمير الناع�م لمقومات نهوض
َّ
الش�عْـب الـيَـمَـن�ي بحي�ث يعم�ل الـيَـمَـنيون
بأنفس�هم على تدمي�ر ه�ذه المقومات م�ن خالل
القبول بتقسيم بلدهم إىل أقاليم وواليات متناحرة،
وتدمير المؤسس�ة العسكرية واألمنية من خالل ما
عُرف 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..

أبجديات

الث�ورةٌ :
ُ
يهدف إىل
فعل ش�عبي عفوي تلقائ�ي
إحداث تغيير جذري ش�امل يف بُنية 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�ا ً له�ذا المفهوم فم�ن أبجديات فلس�فة
الث�ورة أن َ
هدفها ع�ام يتحدد بش�كل تلقائي وهو
يؤك�د نضج َّ
الش�عْـب الثائر يف تحدي�د هذا الهدف
والعمل عىل تحقيقه ،وهنا تتوىل فئات من َّ
الشعْـب
َ
لتك�ون يف مقدمة صفوفها
زم�ام المبادرة الثورية
س�عيا ً مع غيره�ا لتحقيق غاية الث�ورة فتربز هذه
الفئة بحكم جُ رأته�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 على 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 حرصا ً وقرصا ً قادة الثورة ،حتى وإن
قضوا نحبهم وانرصف�وا إىل بارئهم ،ويوصف من
يتواجدون يف الس�احات بأنهم ثوارٌ ،وال ينطبق هذا
الوص�ف عىل غيره�م ممن يتواج�دون خارج هذه
الساحات وإن تعاطفوا معها.
ويختل�ف االنقلاب ع�ن الث�ورة يف أن قيادته
تخط�ط وترت�ب وت�وزع األدوار بي�ن المجموعة
االنقالبية المنظمة ،وَتحدد مس�بقا ً منصب القيادة
األعىل وغيرها من المناصب لما بعد نجاح االنقالب،
بعكس الثورة َّ
الش�عْـبية الت�ي ال تتحدد يف ظلها ال
حاال ً وال مآال ً 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 آنفا ً 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
تحقيق�ه لمصلح�ة المجم�وعَ ،
وكثي�را ً م�ا يطرح
الث�وار يف الس�احات والميادين تس�اؤالت حائرة،
منها ما يبحث عن قيادة للثورة تعمل عىل توجيهها
وتنس�يق جهوده�ا ،ويف الجان�ب اآلخ�ر هن�اك
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 االختلاف يف التفاصيل
وهو ذلك التصارع الس�لمي لألف�كار المجتمعة يف
الميادين والس�احات ،وهو ذل�ك االحرتام المتبادل
بي�ن الفئات على اختالفها لخصوصي�ات بعضها،
وه�و ذلك االتف�اق على تج�اوز الخصوصيات يف
المرحل�ة الراهنة االتفاق على تحقيق الهدف العام
المتمثل إحداث التغيير الشامل للوضع الراهن.

ركوب موجة الثورة

يعم�ل لص�وص الث�ورات على الرتب�ص بها،
ومحاول�ة االنقضاض عليها تح�ت ذرائع متعددة،
منها ما عُرف يف الث�ورة الـيَـمَـنية بحماة الثورة،
وَاألص�ل أن وس�ائل حماي�ة الث�ورة ذاتي�ة تتمثل
يف نض�ج ووع�ي ش�بابها وإيمانهم بنب�ل أهدافها
وغاياته�ا التي يرخص يف س�بيل تحقيقها ُك ّل غا ٍل
ونفي�س؛ باعتبار أن الثورة م�ا انطلقت إال لتحمي
قيمة أو قيما ً سامية تعرضت لالنتهاك واالنتقاص،
وتوفي�ر ه�ذه الحماية ليس لجيل الث�ورة فقط بل
لألجيال القادمة ،إذا ً فالثورة إنما انطلقت لتحمي ال
ل ُتحمى بغض النظر ع�ن الثمن الذي تدفعه الثورة
س�دادا ً 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 الـيَـمَـنية إىل
ساحاتها تحت عناوين متعددة عسكرية وسياسية
واجتماعي�ة ،وكان ش�عارهم المعل�ن ظاهري�ا ً
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
يف المؤسس�ة العس�كرية تأييده للثورة َّ
الش�عْـبية
السلمية والتزامه الدفاع عنها ،وهذا العنوان متميز
َتمَام�ا ً عن الث�ورة وغير مندمج فيه�ا ،وكان يجب
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 واضحا ً بالطب�ع نط�اق الحماية التي
قدمها ه�ذا العن�وان ورشوطها لكن أمك�ن الحقا ً
اس�تخالص ه�ذا النط�اق الذي اقتصر عىل حرص
الثورة مكانيا ً يف س�احات وميادين االعتصام إىل أن
يرتبَ اللص�وص أوضاعهم من جديد يف الس�لطة،
ً
محارصة تحت
وهو ما يعن�ي أن الثورة أصبح�ت
مبرر الحماي�ة ،فحُ ِجم�ت وتضاءل�ت وتالش�ت
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
وينحصر من ثم الرصاع المس�لح بين فريقين بيد
ُك ٍّل 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 حتما ً من وجود غير
طريف الصراع 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 مطروحا ً يف ظل
الثورة الس�لمية يف ميادينها وساحاتها ،غير أن هذا
الف�رض لم يتحقق فيما يتعلق بالثورة الـيَـمَـنية،
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
الحقا ً 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 على 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 تلقائيا ً يف الرصاع العنيف
ليندمج بذلك العنوان العس�كري والقبيل يف عنوان
واح�د ،وعمليا ً 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 جزءا ً 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 عُرف باللقاء المشرتك والتي أعلنت
االنضم�ام للثورة وتبن�ي مطالبها برحيل س�لطة
النظام الحاكم ،وهذا العنوان ال يختلف عن سابقيه
ـصـوصا ً أن
من حيث أثره الس�لبي عىل الث�ورة ُخ ُ
مكون�ات ه�ذا العن�وان عُرفت من خالل س�لوكها
الس�يايس بالتضحي�ة بالمصالح العام�ة بما تربمه
قياداته�ا م�ن صفقات بعي�دا ً 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 خطرا ً 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 عُ�رف بالمب�ادرة الخليجية ،فالس�عودية التي
مثل�ت اللص الخارج�ي أدركت يقين�ا ً أن مرشوعا ً
تحرري�ا ً اس�تقالليا ً نهضوي�ا ً يُعتم�ل أو يتبلور يف
س�احات وميادين الثورة الـيَـمَـنية ،وألن مشكلة
هذا اللص مع َّ
الش�عْـب الـيَـمَـني تكمن يف تحقق
مرشوع تحرري اس�تقاليل نهضوي لهذا َّ
الشعْـب
فقد وض�ع اللص الخارجي يف اعتب�اره خيارَين ال

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
خرباته�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 أمرا ً حتمي�ا ً الوصول أوال ً
إىل ه�ذا اله�دف المرحلي باعتباره يمث�ل عائقا ً يف
طريق الثورة ليبدأ تاليا تنفيذ الهدف األس�ايس لها
المتمثل يف إحداث التغيير الش�امل لحياة المجتمع،
وبفعل الصمود وَالتصميم تمكن الثوار من اإليقاع
بلص�وص ثورته�م يف الفخ ال�ذي نصبوه س�ابقا ً
للث�ورة والثوار ،وقد مثل  21س�بتمرب  2014يوم
انتصار الثورة الـيَـمَـنية 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 عوضا ً عن ذلك
أعلن استقالته يف محاولة يائسة بائسة لزيادة إرباك
المشهد وتعقيده ،وإسقاط السلطة السياسية للبلد
بهدف إسقاط الدولة الـيَـمَـنية ،وإدخال المجتمع
الـيَـمَـني يف دوامة رصاع ال تنتهي خدمة للخارج،
غي�ر أن الث�ورة وقياداتها كانت على 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
َ
اإلعالن الدس�توري
للوض�ع الراهن حين أصدرت
ال�ذي تضمن ترتي�ب أوض�اع س�لطات الدولة يف
الوض�ع االس�تثنائي ،وبه�ذا اإلعلان 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 يُس�لِم لصوص الث�ورة المحليين
واإلقليميين بما آلت إليه أوضاع البالد من استقرار
س�يايس يف المرحل�ة االس�تثنائية وفق�ا ً للرتتيبات
الدس�تورية االس�تثنائية الت�ي تضمنه�ا اإلعلان
الدس�توري ،فبدأت مرح�ل جديدة دش�نها هادي
بف�راره ورجوع�ه ع�ن اس�تقالته وإعالن�ه عدن
عاصم�ة للجمهورية الـيَـمَـنية ،وم�ا تال ذلك من
عمل مت�وا ٍز للصوص الث�ورة الخارجيين تمثل يف
س�حب البعثات الدبلوماس�ية من العاصمة صنعاء
تمهي�دا ً لمرحلة العُـ� ْدوَان التي ت�م التخطيط لها
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�ا ً 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 الـيَـمَـنية 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 مبرر حماي�ة الرشعي�ة خيار
التدمي�ر العنيف بعد فش�ل خي�ار التدمي�ر الناعم
وسقوط أدواتها يف الداخل..
وال يزال َّ
�عـب الـيَـمَـن�ي يخوض معركة
الش ْ
أس�طورية يف مواجهة حرب كونية تفتقر ألبس�ط
القيم األخالقية وَاإلنس�انية ،هذه المواجهة أذهلت
ش�عوب العالم ،س�طر فيه�ا َّ
الش�عْـب الـيَـمَـني
بجيش�ه ولجانه َّ
الشعْـبية يف صفحات التأريخ أبلغ
الدروس يف الرجولة والش�جاعة والصرب والصمود
والتح�دي ،وتلقي�ن ق�وى العُـ� ْدوَان دروس�ا ً يف
األخلاق واإلنس�انية والتحرض والرق�ي والمدنية
س�تحفل بها كت�بُ التأريخ ،وتدرس�ها أكاديميات
الح�روب ،وتس�تمد منها مواثيق األمم والش�عوب
مبادئه�ا ،وبها وبعون اهلل س�تنترص ثورة ش�عبنا
الـيَـمَـني العظيم ،وس�تتهاوى الهمجية ،وتنحدر
إىل الحضيض وسينكرس العُـ ْدوَان وسيسقط حتما ً
العملاء والمرتزقة دعاة الرشعي�ة ،وال رشعية إال
للثورة.
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العدوان يتوحش على صعدة

استشهاد أكثر من  80شهيد ًا 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:

َ
واص� َل طيرا ُن العُ ــ�دْوَان الس�عودي 
َ
ِ
�ه الوحشي على مديريات
قصف
األمريك�ي
وأس�واق وأحي�اء محافظة صع�دة ،م َ
ُخ ّلفا ً
العرشات من الشهداء والجرحى.
وارتك�ب العُ ــدْوَا ُن الس�عودي األمريكي
ي�وم أمس مج�زرة جديدة جراء اس�تهدافه
لس�وق ش�عبي بمنطق�ة آل مقن�ع مديرية 
منبه محافظة صعدة ،أدت إىل استشهاد 51
شهيدا ً وجرح  14آخرين بينهم أطفال.
وح ّل�ق الطريا ُن املعادي بش�كل مكثف يف
سماء املنطقة معيقا ً عملية اإلنقاذ وإسعاف
املصابني غري أن املواطنني وببس�الة واصلوا 
مهماته�م يف عملي�ة االنق�اذ رغ�م القصف
والتحليق املكثف.
ِ
يكتف العُ ــدْوَان بهذه الوحش�ية ،بل
ولم
واصل عُ ــدْوَانه عىل مديريات صعدة ،حيث
استش�هد ثالث�ة مواطنين وأصي�ب آخر يف
قصف س�عودي أمريكي عىل منطقة القلعة 
بمديرية رازح يوم السبت املايض.
ودم�ر العُ ــ�دْوَان مس�جدين وع�ددا ً من
منازل املواطنني إثر قصف طريان العُ ــدْوَان
عىل مناطق متفرقة بمحافظة صعدة ،فيما

استشهد مواطنان وجُ رح آخرون ،يف سلسلة 
غارات استهدفت الخط العام بمنطقة يسنم
بمديرية باقم.
ّ
وش�ن طيران العُ ــ�دْوَان الس�عودي 
األمريك�ي  17غارة عىل منطقتي جبل العني 
وبن�ي واس بمديري�ة س�اقني ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل
تدمري منزلني وترضر منازل أخرى مجاورة.
ودمّ �ر العُ ــ�دْوَان مس�جدين ومنزلني يف
منطقتي ملحان وجمعة بن فاضل بمديرية 
حيدان وأصيب عدد من املواطنني بجروح.
وس�بق ه�ذه الغ�ارات الوحش�ية جرائم
مماثل�ة ،حي�ث استش�هد  10مواطنين،

طيران العدوان السعودي
األمريكي يدمر مسجدًا
في قرية الطائف بالحديدة
ويدمر جسرًا بالمحويت
 متابعات:ش�ن طريا ُن العُ ــ ْدوَان الس�عودي األمريكي الغاش�م ،يوم أمس،
عدة غارات اس�تهدفت مس�جدا ً ومنزل أحد املواطنني بقرية الطائف
مديرية الدريهمي محافظة الحديدة.
وش�ن طيران العُ ــ� ْدوَان الس�عودي غارتني عىل مس�جد القرية 
ومنزل أحد املواطنني ،مَ ـا أَدَّى إىل تدمريهما بصورة كاملة.
ويأت�ي ه�ذا القص�ف يف إط�ار الحمل�ة التدمريي�ة الت�ي يقودها
العُ ــ ْدوَان الس�عودي األمريكي ضد الش�عب اليمن�ي ومقدراته ،كما
شن غارات مكثفة استهدفت عددا ً من املناطق بمديرية الخوخة.
كما شن طريان العُ ــ ْدوَان السعودي األمريكي غارات جوية ،فجر
جرس زحام الواق�ع بمديرية الرجم ،مَ ـا أَدَّى
أمس األحد ،اس�تهدفت
َ
إىل تدمريه بالكامل ،وتس�بب بقطع حركة املواصالت يف الطريق التي
تربط محافظة املحويت بالعاصمة صنعاء.
َ
طيران العُ ــ ْدوَان الس�عودي األمريكي
وأوض�ح مصدر محيل أن
ق�ام فجر األحد بتنفيذ سلس�لة من الغارات الجوية التي اس�تهدفت
أحد الجس�ور بمنطقة زحام مديرية الرجم الواقع عىل الطريق العام 
الذي يرب�ط محافظة املحويت بالعاصمة صنعاء بعدة صواريخ أدت
إىل تدمريه بالكامل.
وكان الجسر ق�د تع�رض لغ�ارات مماثلة خلال األي�ام القليلة 
املاضي�ة أحدث�ت أرضارا ً بالغ�ة يف الجسر والخ�ط االس�فلتي ،كما
تعرض�ت طرقات محافظة املحويت لسلس�لة غ�ارات جوية تم من
خاللها تدمريُ عدد من الجس�ور وعبّ�ارات الطرق بعدد من مديريات
املحافظة.
وتس�ببت الغارات الجوية لطريان العُ ــ ْدوَان الس�عودي الغاش�م
ليلة الس�بت املايض يف قطع الخط الرئييس لطريق صنعاء -املحويت
وقطع كابالت األلياف الضوئية وقطع خدمة اإلنرتنت عىل املحافظة 
للمرة الثالثة.
وتسبب القصف يف قطع خدمة االنرتنت كليا ً عىل املحافظة وتوقف
خمس�ة س�نرتاالت فرعية وثالث محطات اتص�االت ريفية وانقطاع
االنرتنت عن الخدمة للمرة الثالثة خالل أقل من خمسة أيام.

معظمهم من النس�اء واألطف�ال ،يف مجزرة
لطيران العُ ــ�دْوَان الس�عودي الغاش�م يف
منطق�ة عس�اية بمديري�ة مج�ز محافظة 
صعدة.
واس�تهدف طيران العُ ــ�دْوَان من�زل
املواط�ن محم�د عبدالله يف منطقة عس�اية 
بمديرية مجز ،مَ ـا أَدَّى إىل استش�هاد جميع
أفراد أرسته املكونة من  10أفراد باس�تثناء
طفلة أصيبت بجروح بليغة.
وخالل يوم واح�د كان العُ ــدْوَان يواصل
حصده ألرواح األبرياء ،حيث ارتكب مجزرة
يف منطق�ة الشرو بمديري�ة  حي�دان راح

ضحيتها  21مواطنا ً جلهم نساء وأطفال.
وي�وم الجمعة املاضي�ة تعرضت مديرية 
باق�م للقص�ف العني�ف م�ن قب�ل الطريان
الس�عودي األمريكي ،مَ ـا أَدَّى إىل استش�هاد 
 13مواطنا ً معظمهم نس�اء وأطفال وجرح
ٌ
أربعة آخرون إثر استهداف طريان العُ ــدْوَان
الس�عودي الغاش�م من�زل املواط�ن صال�ح
قاسم عماية بمنطقة آل قراد بمديرية باقم
بمحافظة صعدة.
قص َ
وكان الطيران املع�ادي ق�د َ
�ف يوم 
الخمي�س املايض مدرس�ة القش�ع بمنطقة 
آل س�الم بمديري�ة  كت�اف ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل

تدمريه�ا بالكامل وإتالف جميع محتوياتها
الدراسية.
ومدرسة القش�ع تُعد الثانية التي دمَّ رها
العُ ــ�دْوَان الس�عودي يف املديري�ة من�ذ بدء
العُ ــدْوَان.
وأدانت السلطة املحلية بمحافظة صعدة
الجرائم الوحشية التي ارتكبها طريا ُن العدو
الس�عودي بمديرية منبه وحيدان والتي راح
ضحيته�ا أكثر من  80ش�هيدا ً بينهم نس�اء
وأطفال وأكثر من  50جريحا ً جراح بعضهم
خطرة.
واعتبر البي�ان أن اس�تهداف األس�واق
املكتظة باملواطنني واملنازل الس�كنية جرائم
ٌ
صارخ ل�كل القوانني 
ح�رب بامتياز وتَحَ � ٍّد
اإلنس�انية والحقوقية التي تجرم استهداف
املدنني يف أي مكان.
وأشار البيان إىل أن هذه الجرائم الوحشية 
واملروع�ة بح�ق األطف�ال والنس�اء والباعة 
يف األس�واق دلي�ل عج�ز وضع�ف وتخب�ط
واضط�راب يف ص�ف تحال�ف العُ ــ�دْوَان
الس�عودي ،وم�ؤرش هزيم�ة نفس�ية كان
س�ببها صمود الش�عب اليمني العظيم الذي 
أذه�ل العال�م يف وج�ه آل�ة امل�وت واإلجرام 
السعودية وحلفائها.

استشهاد  18مواطنًا في قصف وحشي لطيران العدو على مدينة
القاعدة بمحافظة إب ومخيم للنازحين بمأرب
 خاص:ش�ن طريا ُن العُ ــ� ْدوَان الس�عودي 
األمريكي ،يوم أمس األحد ،عدة غارات
عىل مدين�ة القاعدة بمحافظة إب ،مَ ـا
أَدَّى إىل استشهاد وجرح  60مواطناً ،يف
ّ
ما العدد مرشحٌ  للزيادة.
ونف�ذ طيران العدو خم�س غارات
جوي�ة اس�تهدفت مدين�ة القاع�دة
التابعة ملديرية ذي الس�فال إب ،أدت إىل
استش�هاد عرشة مواطنني وجرح أكثر

من خمسني آخرين وتدمري مبنى األمن
باملدينة واملنازل املجاورة له.
كما شن طريا ُن العُ ــ ْدوَان السعودي 
األمريك�ي الغاش�م ي�وم أم�س األح�د
غارتني على مخيم للنازحين بمديرية 
رصواح بمحافظ�ة م�أرب ،مَ ـا أَدَّى إىل
سقوط شهداء وجرحى.
وأوض�ح مص�در محلي بم�أرب أن
طيران العُ ــ� ْدوَان اس�تهدف مخي�م
الزغن للنازحني بمنطقة حباب التابعة 
ملديرية رصواح ،مَ ـا أَدَّى إىل استش�هاد 

ثالث�ة كحصيلة أولية و 4جرحى بينهم
نساء وأطفال.
ويضم مخيم الزغ�ن عرشات األرس
من النازحني من رصواح واملدينة وعدد 
م�ن مناط�ق املحافظة بس�بب غارات
العُ ــ� ْدوَان الس�عودي األمريك�ي عىل
مناطق متعددة بمحافظة مأرب.
ويف محافظ�ة البيضاء ش�ن طريان
العُ ــ� ْدوَان الس�عودي األمريك�ي يوم 
أم�س األحد س�ت غ�ارات على مدينة 
البيضاء ومديرية ذي ناعم ،مس�تهدفة 

املجمع الحكومي للمحافظة.
وأوضح مصدر محيل باملحافظة أن
طائ�رات العُ ــ ْدوَان قصفت موقع قمة 
جب�ل حيد الس�ماء بمديري�ة ذي ناعم
وترضرت من الغارات منازل املواطنني.
كم�ا ش�نت طائ�رات العُ ــ� ْدوَان
الس�عودي األمريك�ي ي�وم أم�س أربع
غ�ارات على منطقة س�امة يف مديرية 
ُ
وألحقت الغارات
عنس بمحافظة ذمار
أرضارا ً باملبان�ي واملنش�آت العام�ة 
والخاصة.

االئتالف املدين اليمني لر�صد جرائم العدوان يف تقريره الثالث والع�شرين:

 6آالف شهيد و 13ألف جريح إجمالي الضحايا المدنيين خالل
نصف عام من القصف ،بينهم  1698طف ًال و 1308نساء
 -متابعات:

ُ
 املدني اليمني لرصد جرائم العُ ــ ْدوَان
َ االئتالف
أ َّك�د
ُّ
الس�عودي األمريك�ي عىل اليم�ن أن إجم�ايل َ ضحايا
العُ ــ� ْدوَان خالل نص�ف عام عىل اليمن بل�غ  19ألفا ً
و 642مواطن�ا ً مدنياً ،منهم س�تة آالف و 90ش�هيدا ً
و 13ألفا ً و 552جريحاً.
ُ
وأوض�ح االئتلاف يف تقري�ره الـ  23ال�ذي أطلقه
الس�بت املايض يف مؤتمر صحف�ي بالعاصمة صنعاء
أن عدد الش�هداء من األطفال ٌ
ألف و 698ش�هيدا ً ومن
ٌ
أل�ف و 308ش�هيدة ومن الرج�ال ثالثة آالف
النس�اء
وَ 85ش�هيداً ،فيم�ا بل�غ ع�ددُ الجرحى م�ن األطفال
ألفا ً و 616طفالً ومن النس�اء ألف�ا ً و 381امرأ ًة ومن
الرجال  10آالف و 555جريحاً.
َ
نصف عام م�ن العُ ــ� ْدوَان الهمجي عىل
وأك�د أن
اليمن أرضا ً وإنس�انا ً وتأريخاً اس�تمرت فيه وبشكل
ُ
طائرات التحالف الس�عودي بعُ ــ ْدوَانها وش�ن
يومي
غاراته�ا على الق�رى وامل�دن اليمني�ة وص�ب مئات

األطن�ان من الصواريخ والقنابل بجميع أنواعها حتى
املح ّرمة منها بش�كل جنوني وهستريي ،لم يسبق له
مثي ٌل يف تأريخ البرشية.
ولفت إىل سقوط آالف الشهداء والجرحى معظمهم
م�ن النس�اء واألطف�ال ج�راء اس�تهدفهم بص�ورة
مب�ارشة ،منذ أول غارة ش�نتها طائرات التحالف عىل
ح�ي بني حوات ش�مال العاصمة صنع�اء الذي ذهب
ضحيتها العرشات من املدنيني اآلمنني يف منازلهم.
وقال االتئالف :بالرغم م�ن عدم مرشوعية الحرب
والحصار عىل اليمن إال أن ما يحدث من أعمال عدائية 
تجاوزت ما يس�مى أهداف العُ ــ ْدوَان التي أعلنها منذ
البداية ،وبرزت تلك األعما ُل العدائية املخالفة للقوانني 
واملعاه�دات الدولية باس�تهداف املدنيين واملمتلكات
الخاصة وكذلك تدمري البنية التحتية ومقدرات الدولة 
ال سيما ذات الطابع الخدمي.
واعترب هذه الجرائمُ التي ارتكبها ويرتكبها طريان
التحال�ف الس�عودي بح�ق املدنيين يف امل�دن والقرى
واملناط�ق يف مختلف املحافظ�ات ،يعد جرائ�مُ دولية 

متكاملة األركان حس�ب نظام روما األسايس ملحكمة 
الجنايات الدولية.
ورصد االئتالف جرائم العُ ــ ْدوَان خالل األسبوعني 
األخريين واملتمثلة بالتصعيد غري املس�بوق لجرائمه،
م�ن حي�ث كثاف�ة الغ�ارات ون�وع األه�داف وكذلك
عش�وائية القصف وتوقيت الرضبات مع ارتفاع كبري
يف أع�داد الضحايا من املدنيين معظمهم من األطفال
والنساء.
وأش�ار إىل أن الغارات الجوية لطائ�رات العُ ــ ْدوَان
ترك�زت عىل مناطق وأحياء س�كنية بأمانة العاصمة 
ومحافظات صعدة ،تعز ،حج�ة ،اب ،البيضاء ،ذمار،
الج�وف ،الحدي�دة» ،حي�ث ط�ال القصف ع�ددا ً من
األحي�اء والق�رى واألس�واق الش�عبية وكذا منش�آت
صحي�ة وأخ�رى تعليمي�ة وس�ياحية ،باإلضاف�ة إىل
املواق�ع األثري�ة والتأريخي�ة واس�تمرار اس�تهداف
س�يارات اإلس�عاف والنق�ل وش�احنات نق�ل امل�واد 
الغذائي�ة واملصانع والطرقات والجس�ور الرابطة بني 
امل�دن ،كما طالت الغ�ارات منازل لش�خصيات عامة 
قبلية وعسكرية وسياسية يف مدن عدة.

( ددعلالاا
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«الجهاد اإلسالمي» :ال تهدئة وال وقف إطالق نار مع
تهويد القدس ،ورائد صالح :االنتفاضة الثالثة آتية
 -محمد الباشا:

ش�كل العدوا ُن عىل املس�جد األقىص
َ
عىل التوايل ،الحدث
املبارك لليوم الثامن
األبر َز ،مطلع هذا األس�بوع واألس�بوع
َ
أن املواق�ف العربية والدولية 
اآلنف ،إال
اقترصت على إصدار بيانات الش�جب
واإلدانة واالس�تنكار مل�ا تقوم به قوات
الع�دو الصهيوني يف الق�دس .وجاءت
معظم هذه املواقف باهتة ،ال تق ّر حقاً،
وال توقف املعتدي عند حدوده.
وتأتي ه�ذه املواقف يف وقت يتصدى
أه� ُل الق�دس والش�عب الفلس�طيني
بأجسادهم ودمائهم للهجوم والعدوان
املس�تمر ال�ذي  يق�وم  ب�ه قطع�ان
املس�توطنني  بح�ق املس�جد األقصى 
املب�ارك ،وتدنيس�هم لحرم�ة املس�جد
وللمقدس�ات يف القدس وتطاولهم عىل
الق�رآن الكريم ،وتعديه�م عىل عرشات
املصلين واملعتكفين داخ�ل املس�جد،
الذي�ن يرابط�ون يف املس�جد األقصى 
رفض�اً لق�رار حكوم�ة الع�دو بفرض
اقتسامه زمانيا ً ومكانياً.

مخاوف «إسرائيلية» من اشتعال
األوضاع

وتوق�ع رئي�س الحركة اإلسلامية 
يف الداخ�ل املحتل ،الش�يخ رائد صالح،
ان�دال َع انتفاض�ة فلس�طينية ،داخ�ل
الضفة املحتلة ،بما فيه�ا القدس« ،إذا 
م�ا اس�تمرت األمور عىل م�ا هي عليه
اآلن» ،مطالب�اً األردن ،بصفت�ه الويص
على األقىص ،باتخ�اذ إج�راءات «أكثر
جرأة من االستنكار والشجب».
وق�ال صلاح ،يف ح�وار أجرته معه
وكال�ة األناضول الرتكي�ة ،إنه «يف حال
اس�تمرار االنته�اكات «اإلرسائيلي�ة»،
فإنه�ا ق�د ت�ؤدي إىل قي�ام انتفاض�ة 
فلس�طينية ثالث�ة ،يف الضف�ة املحتل�ة 
والق�دس» ،مشيرا ً إىل أن «إرسائي�ل»
تق�وم بـ»التقس�يم الزمان�ي واملكاني
للمسجد األقىص ،وفق خطط مدروسة 
ومعدة مسبقاً».
ورأى أن الردَّ الشعبي عىل الصعيدين
العرب�ي و»اإلسلامي»« ،يكم�ن يف
الضغ�ط على االحتلال وحكومت�ه،
لوق�ف اإلج�راءات التعس�فية الت�ي
يرتكبها االحتالل ،بحق املسجد األقىص
واملقدسيني».
ويف السياق ذاته ،أش�ار الشيخ رائد
صلاح إىل أن «الحكوم�ة اإلرسائيلي�ة 
اس�تغلت األحداث الجارية يف الس�احة 
العربية ،والس�يما يف س�وريا ،والعراق،
وليبيا ،واليمن ،ومرص ،وانش�غال هذه
الدول عما يجري يف القدس واألقىص».
ويف س�ياق متص�ل ،كش�ف موق�ع
«والال» العربي يف تقرير له ،السبت ،عن

تحذيرات أمنية وعسكرية «إرسائيلية»
من اشتعال األوضاع يف الضفة الغربية،
على خلفية م�ا وصفها ب�ـ «األحداث
يف الق�دس املحتلة واملس�جد األقىص»،
مبين�ا ً أن التحذي�رات رافقته�ا دعوات
لتهدئة األوضاع يف األقىص.
ورأى التقري�ر ال�ذي أع�ده املحل�ل
العس�كري أمري بوحبوط ،أن اش�تعال
الضف�ة س�يجعل جه�از الش�اباك
يف موق�ف صع�ب ،وأن�ه س�يصعب
عليه إحب�اط الهجم�ات املرك�زة التي
ستستهدف الجنود واملستوطنني.
وق�ال بوحب�وط يف تقري�ره «ي�درك
الجي�ش اإلرسائيلي أن حدث�ا إرهابي�ا ً
واحدا ً يمك�ن أن يدمر الت�وازن ،ويعيد
رب�ط العن�ف واملواجهات بين القدس
الرشقية والضفة الغربية».

رياح االنتفاضة بدأت تهب

وأعل�ن القي�ادي يف «حرك�ة الجهاد 
اإلسلامي يف فلس�طني» الش�يخ خالد
البط�ش ،أن «ال تهدئة وال التزام بوقف
إطالق نار إذا ما تم ترس�يم املخططات
الصهيوني�ة يف الق�دس م�ن تهوي�د أو
تقسيم».
وأكد البطش ،أنَّ «ري�اح االنتفاضة 
وري�اح االستش�هاديني ب�دأت ته�ب»،
مش ّددا ً عىل أن «الجماهري الفلسطينية 
لن تسكت عمّ ا تقوم به سلطات العدو
الصهيونية من تقسيم وتهويد وهدم يف

القدس».
وق�ال إن «التج�رؤ على الق�دس
واملقدس�ات يعن�ي أننا أم�ام انتفاضة 
جدي�دة ،فق�د خرج�ت الجماهير يوم 
دُنس األقصى بأقدام املجرم ش�ارون،
فكيف تس�كت ه�ذه الجماهير إذا ما
تم تقس�يم القدس زمانيا ً ومكانيا ً مع
الصهاينة؟».
مؤك�دا ً أن «الطري�ق الوحيد إليقاف
العدو بأن نش�غله يف نفسه بالعمليات
االستش�هادية والنوعية قبل أن ينشغل
بتقس�يم األقىص» ،متسائالً «ماذا بقي
لنا إذا دُمر األقىص أو ُق ِّسم؟».
وأض�اف« :رغ�م م�ا يش�وب قطاع
غزة الجريح من ألم ومعاناة مس�تمرة
ووض�ع يسء وحص�ار ،لك�ن ال يشء
عندن�ا أهم من القدس ومسرى النبي
محم�د ،ألنه القضية املركزي�ة والقبلة 
األوىل ،وألن فلسطني مجمع األنبياء».
وحم�ل القي�ادي  يف «الجه�اد 
اإلسلامي» الع�دو الصهيون�ي كاف�ة 
املس�ؤولية والتداعيات الت�ي يمكن أن
تقوم به�ا املقاوم�ة يف الضفة ويف غزة
ويف ُك ّل س�احات االش�تباك م�ع العدو
طامل�ا أن�ه يواص�ل إج�راءات تهوي�د
وتقسيم القدس.

مسلمو أوروبا يحذرون من
خطورة استهداف األقصى

وقال «اتح�اد املنظمات اإلسلامية 

يف أوروب�ا»« :لق�د ب�ات واضح�ا ً ّ
أن
الحكومة اإلرسائيلية املتش�ددة تفرض
األمر الواقع يف القدس بالقوة املس�لحة 
والسياس�ات العنرصي�ة  واإلج�راءات
التعس�فية ،وتس�عى إىل السيطرة عىل
املسجد األقىص وتقسيمه ،مع تحويله
إىل س�احة مواجه�ات وقم�ع وتنكي�ل
وتدنيس».
وش�دد االتح�اد على أن�ه «ال يمكن
الته�اون م�ع ه�ذه الهجمة الرشس�ة 
على املس�جد األقصى  وم�ا يج�ري 
خالله�ا م�ن االقتحام�ات واالعتداءات
وممارس�ات العب�ث والتدني�س ،فهي
تمث�ل تط�وّراً فائق الخط�ورة ،وتبعث
برس�الة استفزاز صارخة للمسلمني يف
أنح�اء العالم ال يمكن الرتاخي معها أو
االستهانة بعواقبها».
وعبرِّ «اتح�اد املنظمات اإلسلامية 
يف أوروب�ا» عن س�خطه الش�ديد الذي 
يساور مسلمي أوروبا والعالم من هذا 
االس�تهداف العدواني للمسجد األقىص
املبارك.
وطالب بممارس�ة ضغوط أوروبية 
ّ
بالكف عن هذه
ودولية إللزام االحتالل
السياس�ات والخط�وات الت�ي تدن�س
املقدس�ات ،وتعبث بالهوية الحضارية 
ملدين�ة الق�دس ومعامله�ا ،وتدف�ع
باألوضاع إىل حافة الهاوية« .فال يُعقل
أن يقف العالم مكتوف اليدين يف حرضة
نهج االعتداء واالس�تفزاز والعبث الذي 
دأب عليه االحتالل يف القدس».

تداعيات
استباحة الصهاينة
للمسجد األقصى
مواجه�ات عنيف�ة بين ق�وات الع�دو الصهيون�ي وش�بان
فلسطينيني عند جبل املكرب يف القدس املحتلة.
ق�وات العدو تقمع مسيرات تضامنية مع املس�جد األقىص يف
بلعني ونلعني والنبي صالح.
إصاب�ات باالختناق والرصاص املطاط�ي خالل املواجهات عىل
حاجز قلنديا.
ق�وات الع�دو تلقي وابلاً م�ن قنابل الغ�از والص�وت باتجاه
املتظاهرين يف الخليل.
 انتشار قناصة العدو عىل األسطح يف مدينة الخليل.
إصابة  5شبان برصاص جنود العدو يف مواجهات كفر قدوم.
ثالث إصابات بالرصاص املطاطي خالل االش�تباكات املستمرة
عند حاجز قلنديا.
إصاب�ة طفل بالرصاص الحي والعرشات باالختناق يف مسيرة
كفر قدوم.
 األجه�زة األمني�ة تمنع مسيرة م�ن التق�دم باتج�اه النقطة 
العسكرية شمال بيت لحم.
مواجه�ات بين جنود العدو وش�بان فلس�طينيني عند معتقل
عوفر غرب رام الله.
إصابة جن�دي صهيوني خالل مواجه�ات يف املنطقة الجنوبية 
بالخليل.
إنطالق مسيرات حاشدة نرصة للمس�جد األقىص يف العاصمة 
األردنية عمّ ان.
مواجه�ات بني قوات العدو وش�بان فلس�طينيني يف حي الطور
بالقدس املحتلة.
مواجهات بني قوات العدو وشبان فلسطينيني عند مفرق الرام 
شمال القدس.
ق�وات الع�دو تقمع مسيرة تضامني�ة مع املس�جد األقىص يف
املنطقة الجنوبية ملدينة الخليل.
إصابة الش�اب نارص برهم بالرص�اص املطاطي يف قدمه أثناء
تفريق قوات العدو لتظاهرة يف قلقيلية.
إنطالق مسرية حاشدة من الخليل نرصة لألقىص.
إنطالق مظاهرات حاش�دة يف طهران وعدد م�ن املدن اإليرانية 
تنديدا ً باالعتداءات «اإلرسائيلية» عىل املسجد األقىص.
مواجه�ات بين ق�وات العدو وش�بان فلس�طينيني عىل حاجز
قلنديا جنوب مدينة رام الله.
 انطالق مسرية حاشدة من مخيم الجلزون شمال رام الله.
قوات العدو تقتحم بلدة العيزرية رشق مدينة القدس.
إصابة شاب بالرصاص املطاطي خالل مواجهات قرب محطة 
الباصات يف شارع نابلس بمدينة القدس املحتلة.
مسريات غضب حاش�دة يف قطاع غزة تلبية لدعوة من «حركة 
الجهاد اإلسالمي».
قوات العدو تقمع املصلني يف حي املرصارة بالقدس املحتلة.
ق�وات العدو تطلق قنابل الص�وت والرصاص املطاطي لتفريق 
املصلني يف رأس العامود جنوب القدس.
ق�وات العدو تمن�ع املرابطات وموظفي األوق�اف االقرتاب من
األقىص.
قوات العدو تقمع الش�بان املحتش�دين أمام باب املجلس ( أحد
أبواب املسجد األقىص) وتمنعهم من الدخول.
مواجهات يف حي عني اللوزة بسلوان جنوب املسجد األقىص.
مواجه�ات عنيفة بني املصلني وقوات العدو عىل أبواب املس�جد
األقىص املبارك.
وقفات تضامنية مع الش�عب الفلسطيني بعد صالة الجمعة يف
العاصمة الجزائرية ،شاركت فيها عدة فعاليات منها جمعية العلماء
املس�لمني ،وحزب طالئع الحريات وحرك�ة النهضة وحركة مجتمع
السلم ،م ّرددين شعار «الجزائر مع فلسطني ..ظاملة أو مظلومة».

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

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

يف ظ� ّل هذا الواقع ،تق�وم فيه إرسائيل،
قياد ًة وش�عباً ،بالعم�ل الحثي�ث و ُ
املكثّف
عىل تقسيم املس�جد األقىص ُ
 املبارك زمانيا ً
ومكاني�اً ،تنش�غل األنظم�ة العربيّ�ة ،من
ُ
املحي�ط إىل الخليج ،بأولويات وقضايا أبعد
ما تك�ون عن قضية فلس�طني وش�عبها،
وَأقصى م�ا قام�ت به تج�اه م�ا يتعرض
ل�ه األقصى أن تُص�در بيان�ات الش�جب

واالستنكار والتعبري عن االمتعاض.
وبرغم ُك ّل االنتق�ادات التي قد توجّ هها
ال�دول العظمى إىل السياس�ة اإلرسائيلية،
ومنه�ا م�ا أخذ ش�كل التعبري ع�ن القلق،
وآخر يتحدث عن اس�تخدام ق�وة مفرطة 
وغير تناس�بية ،ف�إن الواقع أن�ه ال توجد
ني�ات أمريكي�ة أو أوروبي�ة جدية للضغط
عىل إرسائي�ل ،ووصل األمر برئيس الوزراء
اإلرسائيليّ ،نتنياه�و ،إىل اإلعالن مرارا ً عن
وج�ود فرص�ة لعق�د تحالف�ات م�ع دول

عربية خليجية ،من دون دفع أثمان تتصل
بالقضية الفلس�طينية ،وذل�ك عىل خلفية 
املصال�ح املشتركة القائمة على مواجهة 
التهدي�دات املشتركة بين الطرفين ،كما
أ ّك�دت عىل ذلك املص�ادر السياس�يّة يف تل
أبيب .ويف هذا الس�ياق ،من األهميّة بمكان
اإلش�ارة إىل م�ا كان كش�ف عن�ه الجنرال
عام�وس غلعاد ،رئيس الدائرة السياس�ية 
واألمنية يف وزارة األم�ن اإلرسائيليّة والذي 
أ ّك�د عىل أنّ�ه يف جولة “العنف” الس�ابقة،

تدّخل�ت دوال ً عربيّ�ة لوق�ف م�ا أس�ماه
بالتحري�ض على التظاه�ر يف الق�دس
واملس�جد األقصى ،رافض�اً اإلفص�اح عن
أس�ماء هذه الدول ،لعدم إحراج هذه الدول
التي تهب املس�اعدات إىل إرسائيل ،عىل ح ّد
قوله.
وأ ّك�د يف مقابل�ة أجرته�ا مع�ه إذاع�ة 
الجي�ش اإلرسائيليّ ،عىل ّ
أن جه�ود الدول
العربيّ�ة الت�ي تدّخل�ت اس�تجابة لتحرك
ودبلوم�ايس إرسائيلي  مكثّ�ف
س�يايس
ّ
ّ

أس�فرت عن نتائج إيجابية ،وش ّد ّد عىل ّ
أن
م�ا نعته بمس�توى التحريض ق�د تراجع.
وتاب�ع ّ
«إن جه�ود الدول العربيّ�ة تتكامل
م�ع العمليات التي أقدم�ت عليها األجهزة
األمني�ة اإلرسائيليّ�ة ،ال س�يما عملي�ات
االعتق�ال واإلبع�اد ع�ن املس�جد األقصى 
وتدمري املن�ازل ،وغريها» ،مُش� ّددا ً عىل ّ
أن
دول اإلقلي�م العربيّ�ة غري معنية بإش�عال
األوض�اع يف املنطق�ة ،وه�ذا ال�ذي يُفّس�رّ 
حماسها لوقف ما يحدث.

األخيرة
تابعوا قناة

 سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس

تابعوا قناة المسيرة على النايل سات حسب البيانات التالي:
التردد 11600 :الترميز27500 :

( ددعلالاا ينثإلالانينثإلاثإلا 21نينثإلاا 21نينثإلاثإلالا

كلمــــــة أخـــــيرة

الثورة التي
هزت العروش!
محمد المنصور

فك�ر ُة أن تتح� َّر َر الـيَـمَـ� ُن
ويزده� َر ش�عبُها ،وتس�تفي َد م�ن
ثروته�ا البرشية واملادية املكتش�فة 
واملخب�وءة ،وترتج� َم موقعَ ه�ا
االستراتيجي وموروثه�ا الحضاري 
إىل مكان�ة  وفاعلي�ة  يف املنطق�ة 
واإلقليم ،وفكرة أن تتحر َر الـيَـمَـ ُن
م�ن الوصاي�ة والتبعية للس�عودية 
وأمريكا والغرب التي أرادها الش�عبُ
الـيَـمَـني من خالل ثورة الـ  21من
سبتمرب 2014م التي أسقطت ركائ َز
الفس�اد واإلره�اب يف زم�ن وجي�ز،
ِ
عورات التدخل الس�عودي 
وكش�فت
األمريكي الداعم لإلرهاب والفاسدين
يف الـيَـمَـن لتنفيذ أجنداته املشبوهة ..فكر ٌة بدا وأنها غريُ مستساغة وال
مقبولة يف الواقع العربي والدويل املتشابك مع قوى الهيمنة االستعمارية،
واملشتبك ضمن رصاع اإلرادات األجنبية واإلقليمية لرسم وإعادة تشكيل
ِ
طموح�ات القوى االس�تعمارية 
ص�ورة املنطق�ة املضطربة ،بم�ا يلبي
الغربية وحدَها ،أما الع َربُ  فال مكان لهم وال مكانة ألن الرصاع يف مجمله
هو على املنطقة العربي�ة وثرواتها وموقعها الجغ�رايف ودورها الذي لن
يع�دوَ دو َر التابع الذليل ،يف ضوء التجزيئة الحاصلة واالحرتابات املذهبية 
والجهوية املطلوبة لتمرير املخطط ،الذي يُبقي عىل الكيان الصهيوني يف
موقع القوة والهيمنة والتفرد بمطلق الدعم األمريكي و الغربي.
ُ
يظننا البعض أننا نجازف ،ونقو ُل ش�ططا ً يف القول بأهمية 
ولكي ال
وحيوية ومصريية ما تمثله ثورة الـ  21من سبتمرب للشعب الـيَـمَـني
م�ن إمكانية لصناعة التح�ول الحقيقي للـيَـمَـ�ن والـيَـمَـنيني..الذي 
ظل مطلبا ً وهدفاً للقوى الوطنية منذ عقود من الزمن ظلت الس�عودية 
ومرتزقته�ا يف الداخ�ل حجر عثرة أم�ام بناء الدول�ة الـيَـمَـنية القوية 
الق�ادرة قب�ل وبع�د الوح�دة الـيَـمَـني�ة 1990م ،وقب�ل وبع�د الثورة
الش�بابية الشعبية الس�لمية فرباير2011م فإننا نطرحُ جملة تساؤالت
ع ّلها تضي ُء جوانبَ  الصورة الكلية للواق�ع الـيَـمَـني بعد ثورة الـ 21
من سبتمرب.
أوىل تل�ك التس�اؤالت :ملاذا وقفت الس�عودية والدول العشر الراعية 
َ
للمب�ادرة الخليجية موقف املتفرج من سياس�ة ه�ادي وحكومة الوفاق
التدمريية للـيَـمَـن سياس�ياً ،واقتصادياً ،وأمنياً ،وعسكريا ً واجتماعياً،
وصمتت كليا ً عن الحروب املذهبية التي استهدفت إثارة الفتنة الطائفية 
يف كتاف ودماج وحاشد وأرحب والرضمة وعمران وغريها؟ ،وملاذا صمت
ه�ادي وحكومته وأجهزته األمنية عن جرائم االغتياالت السياس�ية التي
طال�ت فريقاً سيَاس�يا ً بعينه؟ ،كم�ا طالت الكوادر العس�كرية واألمنية 
واملؤسس�ة العس�كرية بجرائ�م ومج�ازر متتالية هدفه�ا كان إضعاف
وإهانة املؤسس�ة العس�كرية واألجهزة األمنية ودوره�ا الوطني؛ بهدف
الس�يطرة على مواردها وإحلال العن�ارص املرتبطة بمشروع تفكيك
وتدمري الـيَـمَـن الذي تنفذه الس�عودية وأمريكا كما يف سورية والعراق
وليبي�ا؟.
ثاني التس�اؤالت :يتمثل يف معنى املوقف الس�لبي م�ن الدول الراعية 
للمبادرة من إفش�ال ه�ادي والقوى الناف�ذة لصيغة مخرج�ات الحوار
الوطن�ي واإلرصار على االلتفاف عليه�ا بفرض صيغ غير توافقية من
خارجه�ا؟ ،وملاذا تمنَّعَ هادي والقوى النافذة ع�ن تنفيذ النقاط اإلحدى
عرشة؟ والنقاط العرشين؟ واتفاق الس�لم والرشاك�ة التي ّ
وقعت عليها
ُكـ ّل القوى السياس�ية ،وحظيت بمباركة األمم املتحدة ومجلس التعاون
الخليجي واالتحاد األوروبي ومجلس األمن وغريها؟!.
ُ
ثال�ث التس�اؤالت :يتمثل يف معن�ى أن تتحول الدول العشر الراعية 
ملا يس�مى باملبادرة الخليجية باس�تثناء س�لطنة عمان وروسيا إىل دول
رشيك�ة يف العُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريكي عىل الـيَـمَـ�ن منذ  26مارس
امل�ايض ،والت�ي ضم�ت دوال أخ�رى يف تحالف الشر والعُ ـ ْدوَان الس�افر
والحصار عىل الـيَـمَـن؟؟
أخيرُ التس�اؤالت وليس آخرها :ما رس تمس�ك الس�عودية وتحالف
العُ ـ ْدوَان بشخص عبدربه منصور هادي وقوى االرتزاق والعمالة املزمنة 
يف الـيَـمَـ�ن؟ ،وهل هذه الحرب العُ ـ ْدوَانية الهمجية والحصار الش�امل
على الـيَـمَـ�ن ،وقت�ل الـيَـمَـنيني بال اس�تثناء ،وتدمري م�وارد ر ْزقهم
ومقوم�ات دولته�م وحياتهم وحضارتهم بال اس�تثناء ه�ي من أجل ما
يسمى برشعية هادي ومرجعية املبادرة الخليجية؟؟.
نع�م إن ث�ورة  21س�بتمرب 2014م الت�ي كان ملك�ون أنص�ار الل�ه
ُ
رشَف قيادته�ا وتقدي�م التضحي�ات م�ن خيرة قياداته�م
وحلفائه�م
وكوادره�م وال يزال�ون ،فإنها ث�ور ٌة يمنية وطنية تحرري�ة من الهيمنة 
والوصاية السعودية األمريكية ،عربت عن جوهر الثورات الـيَـمَـنية 26
س�بتمرب 1962م ،و 14أكتوبر 1963م وجوه�ر ،وحدة  22مايو 1990م 
ومضامين ثورة  11فرباير 2011م ،ثورة ّ
جس�دت اإليمان بقيم الرشاكة 
الوطني�ة ،والتمس�ك بمخرج�ات مؤتم�ر الح�وار الوطن�ي وال زالت تمد
الي�د للجميع بالرشاكة والتع�اون لبناء الـيَـمَـن الح� ّر الكريم الناهض
واملنشود لكل أبنائه.
ثورة  21س�بتمرب ليس�ت ثورة منطقة وال مذهب وال فِ ئة وال طائفة 
وال يمكن أن تكون ،وحربُ  العدو الس�عودي الشاملة عىل الـيَـمَـن أرضا ً
وه ً
ـس�ـانا ً وحض�ار ًة ُ
وإن ْ َ
وي�ة تك ّذبُ مزاع�مَ اس�تهدافه املحصور بمن
يسميهم الحوثيني وأتباع صالح.
ومنذُ اليوم األول اتضح للغالبية من الـيَـمَـنيني أن عُ ـ ْدوَان آل سعود 
وتحالف الرش ومرتزقته إنما يستهدف الـيَـمَـن بكل ما للكلمة من معنى
وداللة ،الـيَـمَـن الحارض واملس�تقبل ،وباس�تثناء قل�ة مؤيدة ومنتفعة 
بالعُ ـ ْدوَان الس�عودي األمريك�ي ومرتبطة بأجنداته ..يمك�ن القول بأن
الشعب الـيَـمَـني الصامد الصابر القوي بالله ،وبعدالة موقفه وقضيته
وبإمكاناته وبقدرته عىل هزيمة العُ ـ ْدوَان قد أفشل جُ َّل أهداف العُ ـ ْدوَان
وكشفه وفضحه وأس�قطه سيَاس�يا ً وأخالقيا ً وتأريخياً ،وسوف يدافع
هذا الش�عب عن مكتس�بات ثورات الـ  21من سبتمرب وَينترص لخياراته
الوطنية يف الحرية والكرامة واملس�اواة والعدال�ة والديمقراطية وحقوق
اإلن ْ َ
ـسـان يف ظل نظامه الجمهوري التعددي ودولته الوطنية العادلة.

الخيار الوحيد
أبومالك يوسف الفيشي
ُ
جيش�نا ولجانُن�ا وَش�عبنا
الـيَـمَـن�ي العظي ُم يجاهدون يف
َ
معركة
س�بيل الله ،ويخوض�ون
الدفاع املقدَّس يف مواجَ هة أمريكا
ومحمياته�ا يف املنطق�ة ،م�ن
الدويالت التي تتغطرس وتعتدي 
على اإلن ْ َ
ـس�ـان يف الـيَـمَـ�ن
وعلى أرض�ه و ِع ْرضه وس�يادته
ً
خدم�ة
وتأريخ�ه واقتص�اده؛
إلرسائي�ل التي أب�دت قلقها من
ثورة  21س�بتمرب التي أسقطت
مرتزقتَه�ا يف الداخ�ل ،وم�ا نتج
عنها م�ن تغيير أدَّى إىل التح ُّرر
َ
واالس�تقالل أخرج�ت الـيَـمَـ َن
م�ن التبعي�ة لالس�تكبار العامل�ي
اقتصاديا ً وسيَاس�يا ً وعس�كريا ً وأمنيا ً وثقافياً،
وه�ذا ه�و الس�ببُ  الوحيدُ لش�ن ح�رب كونية 
على ش�عبنا ال زال�ت ت�دور رحاها من�ذُ نصف
ع�ام يرتافق معها حص�ا ٌر اقتصادي ظالم وقذر
وصمت عامل�ي متعمَّد برغم اس�تهداف األطفال
والنس�اء والصح�ة  والتعلي�م واإلعلام الحُ �ر
وجمي�ع البُنى التحتي�ة واملق�درات االقتصادية 
وكل مقوم�ات الحي�اة ورضب�ت ُكـ� ّل القوانني 
َ
الس�ماوية والوضعية ع�رض الحائط ،واقرتفت
ُ
ِّ
تعاف�ه الوحوش
بحق ش�عبنا م�ن الجرائم م�ا
املفرتسة والجوارح الكارسة يف الغابات ،وهذا ما

أدى إىل الصمود األسطوري والدفاع الخيايل الذي 
ُ
يشهد له التأريخ مثيالً ،فقد وضع ُكـ ّل يمني
لم
أم�ام خي�ار أوح�د ه�و اله ُ
جوم
ُّ
والتوغ ُل يف عُ م�ق مملكة الرمال
لضرب الشر  يف قلب�ه؛ ألنه�ا
الخيار األوحد إليق�اف العُ ـ ْدوَان
وكسر ق�رن الش�يطان يف عقر
داره انطالقا ً من قاعدة (أغزوهم
قب�ل أن يغزوكم ،فوالله ما ُغ ِزيَ
ق ٌ
وم قط يف عقر دارهم إال ذُ ّلوا)،
لقد وصل شعبنا إىل هذه القناعة 
مرغم�ا ً تحت القصف والنار بعد
نصف عام.
ُ
إال األس�نة مركبا ً
إذا لم يكن
ُ
حيل�ة املضط�ر إال
*** فم�ا
ركوبها
وق�د َق� َّر َر ش�عبُنا أن يه�ز َم
عُ ـ ْدوَا َن داعش الكربى يف عُ قر دارها بعد التعنُّت
الس�يايس واالس�تهتار األممي وال�دويل بالحَ ياة
واإلن ْ َ
ـس�ـان والتأري�خ والعم�ران يف الـيَـمَـن،
ٍ
تحوالت كربى س�تذهل
وقادم األي�ام سيش�هَ ُد
العا َل َم وتربك الطغيا َن واالستكبار العاملي بعون
الله.
باختصار نحن مقتنعون ،جيشا ً وشعباً ،أننا
َ
ملحم�ة الدفاع عن اإلن ْ َ
ـس�ـان واملكان
نخوض
والتأري�خ والزم�ان يف املنطق�ة بأرسه�ا ،وكلنا
ثق�ة بنرص الله ،وما النرص إال من عند الله وهو 
الغال�ب عىل أم�ره والقاهر ف�وق عب�ادة {وَال ّل ُه
اس ال َ يَعْ َلمُو َن}.
َغالِبٌ عَ لىَ أَم ِْرهِ َو َل ِك َّن أ َ ْكث َ َر الن َّ ِ

 21سبتمبر :صنعاء إلى العبور!
علي شرف المحطوري
وس�ط منطقة تموجُ باضطرابات تهدد ُ
ُ هويتها الحضارية،
فهيمن�ة غربي�ة تحيط به�ا ،وجماع�ات تكفريي�ة متفلتة من
عقاله�ا يف أكث�ر من بلد عرب�ي ،ودول منخرطة ض�د دول بدعم
ً
إضافة إىل الكب�اش األمريكي الرويس عىل أرض
تل�ك الجماعات،
الش�ام ،ويف أكثر من منطق�ة ،ويف أجواء عُ ـ� ْدوَان إرسائييل عىل
غزة كان يمأل الشاش�ات ،حتى ل�م يكن أَحَ ٌد يلتفت إىل ما يجري 
وس� َ
يف الـيَـمَـن من تطوراتَ ،
ط ُكـلِّ ذلك ج�اءت ثور ُة الحادي 
والعرشين من س�بتمرب لتقلب املوازين ،وتزاحم العالم املجنون،
كما رغب الش�اع ُر الـيَـمَـني الكبري عبدالل�ه الربدوني مخاطبا ً
صنعاء بقوله :أتزاحمني العالم املجنون؟.
ويف تس�اؤل آخ�ر :صنع�اء إىل أي�ن الطري�ق؟ إىل الرجوع أو
العبور؟.
ً
محط�ة من أدق
ف�كان العبو ُر هو الج�واب ،وعربت صنعاء
محط�ات تأري�خ الـيَـمَـ�ن املليء باملنعطفات الح�ادة ،وتأكد
الحق�ا ً أن م�ا حصل يف ذل�ك الي�وم كان مزاحمة ل�دول إقليمية 
تحس�ب املنطقة حكرا ً عليها ،ومل�ك يمينها ،وهي يف ذات الوقت
تعي�ش تناقضات حادة لم تجد لها حالً حتى فاجأتها من الركن
الجنوبي لش�به الجزيرة العربية ثورة يمنية تسعى إىل أن يكون
للـيَـمَـ�ن مكانة الالئق بجغرافيته السياس�ية ،ومكانته املعربة
عن انتمائه العروبي واإلسالمي ،محاولة أن تعيد توجيه بوصلة 
األُمَّـ�ة نح�و تلك املنطق�ة الواصلة بين قارتي آس�يا وأفريقيا،
وأعني بها فلسطني املحتلة.
وهك�ذا كان�ت الث�ورة بنظر أكث�ر دول اإلقلي�م وبعض دول
العال�م بأنه�ا مزاحمة عىل لع�ب أدوار غري مس�موح للـيَـمَـن
أن ينه�ض بها ،وأن يظل عىل حاله كحديق�ة خلفية تُرمى فيها
«نفايات وأوساخ» الس�عودية والوهابية ،والدواعش ،والقاعدة،
واإلخوان.
ولك�ن الـيَـمَـ َن أب�ى إال أن يتحرر من ُكـ� ّل مظاهر العمالة 
والوصاي�ة ،ف�كان املوقف التأريخ�ي برضورة التص�دي «لقرار
الجرع�ة» ال�ذي كان ينطوي على مخاطر تجوي�ع الـيَـمَـنيني 
تمهيدا لتمرير مرشوع األقاليم.
الشعب يف صنعاء ،وتربص الخارج!
وبع�د ي�وم اإلن�ذار الش�هري يف الرابع م�ن أغس�طس كانت
االنطالقة الش�عبية غري املس�بوقة يف تأريخ الـيَـمَـن إىل صنعاء
يف ال�ـ 18م�ن آب أغس�طس ،وإىل  21س�بتمرب مس�احة زمنية 
مألها الش�عب دما ً ودمعا ً وع َرقا ً حتى كانت له الكلمة املسموعة 
بهروب جنرال الدم عيل محسن األحمر ،وما شكل ذلك من رضبة 

يف صميم مشاريع االستعمار والوصاية السعودية األمريكية.
وتزلزل�ت إثر ذل�ك العديد من العواص�م اإلقليمي�ة والدولية 
خش�ية خ�روج الـيَـمَـن عن الس�يطرة ،وتغير موازين القوى
يف غير االتجاه الذي تس�عى إلي�ه الواليات املتح�دة وعمالؤها يف
املنطق�ة ،ولعل يف خ�روج املارين�ز األمريكي ،وإقفال الس�فارة
األمريكي�ة م�ا يدلل عىل زمن آت مفعم بكرام�ة وطنية مفقودة
منذ عقود.
وحت�ى الصهاين�ة ألول م�رة من�ذ زرع كيانه�م الغاصب يف
فلس�طني قبل س�بعة وس�تني عاما ً يعلنون قلقهم من تطورات
تحص�ل يف الـيَـمَـ�ن ،وبعظمة لس�انه قال رئي�س وزراء كيان
الع�دو بنيامين نتنياهو« :إن ما يج�ري يف الـيَـمَـ�ن مثا ُر قلق 
إلرسائي�ل» ،وترجمة لتلك املخاوف انتظرت الرياض ومن خلفها
واش�نطن وفاة املل�ك عبدالل�ه ب�ن عبدالعزيز ،ليتس�نى لفريق 
الحرب (س�لمان ،وبن نايف ،وبن س�لمان) أن يمس� َك بالعرش
السعودي ،ثم تكون الوجهة صنعاء.
وه�ذا م�ا يفسر ته�رب الق�وى السياس�ية يف الداخ�ل عن
تنفيذ اتفاق الس�لم والرشاكة ،والحق�ا تالعبها بالوقت عن ملء
الفراغ الذي نتج عن اس�تقالة الخائن هادي ،وحكومته العميلة 
املس�تقيلني يف ذات الي�وم ال�ذي أعلن فيه وفاة املل�ك عبدالله بن
عبدالعزي�ز يف ش�هر يناي�ر  ،2015ليتبني أن ثمة أم�را ً يُدبَّ ُر مللء
الفراغ بالحديد والنار.
وم�رت أس�ابيع على ح�وارات موفمبي�ك كادت أن تصل إىل
حل حس�ب اعرتاف املبعوث ال�دويل الس�ابق إىل الـيَـمَـن جمال
بن عم�ر ،لكنها لحظة بات�ت تحضريات العُ ـ ْدوَان الش�امل عىل
الـيَـمَـن قد اكتملت ،وتنتظر ساعة الصفر.
ما قبل االنقضاض!
قلي� ٌل مَن س�مع بترصيح األمري الس�عودي ترك�ي الفيصل
(سفري س�ابق يف واش�نطن يف ثمانينيات القرن املايض ،ورئيس
اس�تخبارات س�ابق أيض�اً) يف مح�ارضة ل�ه يف لن�دن ،ونقلتها
صحيفة الرشق األوس�ط ،وتحدث فيها ع�ن أوضاع املنطقة من
وجهة نظر خليجية ،معلنا ً بكل وضوح عن اس�تعداد السعودية 
لدع�م ه�ادي «مالي�ا ً وسيَاس�يا ً وحت�ى عس�كريا ً إن اقتض�ت
الحاج�ة» ،وكان ذلك الترصيح وتلك املحارضة يف األس�بوع الذي 
تم فيه اغتيا ُل املناضل عبدالكريم الخيواني صبيحة يوم األربعاء
 18م�ارس  ،2015وبع�د يومين كان الـيَـمَـن أم�ا َم موعد مع
كارث�ة أكرب وأش�د بالهجوم الرباعي املزدوج عىل مس�جدَي بدر
والحشحوش يوم الجمعة  20مارس  ،2015يف مأساة أريد منها
القتل الجماعي بغ َرض االس�تفزاز ،وتصفية العديد من الكوادر
الوطنية الحارضة يف املس�جدَين ،ويف مقدمتهم العالمة املرتىض
ب�ن زي�د املحط�وري باعتب�اره من أبرز م�ن تصدَّى م�ن علماء

الـيَـمَـ�ن للهجم�ة الوهابية على البالد عىل م�دى أكثر من 35
عاماً املاضية.
وبهذه املأساة كانت صنعاء والثورة أمام تَحَ ٍّد أمني وسيايس
وأخالقي بالغ الدقة ،فثورة ترضب يف عقر دارها بهذا املس�توى
لي�س باألم�ر الذي يمك�ن أن يم�ر دون موقف يرتق�ي إىل حجم
الكارثة.
وكان قرار التحرك نحو الجنوب ملعالجة اختالل سيايس تمثل
يف ه�روب هادي ورعايته أنش�طة معادية للثورة انعكس�ت عىل
شكل أعمال انتحارية هجومية قاتلة وسط العاصمة صنعاء.
هروب الخائن ،والثورة تواجه عُ ـ ْدوَاناً!
ثالثة أي�ام فصلت بني قرار التحرك نح�و الجنوب (األحد 22
مارس) وأول رضبة س�عودية عىل مطار صنعاء الدويل يف الـ26
مارس تدش�يناً لزمن «الحزم الس�لماني» كم�ا يروق للعمالء أن
يطلقوا عليه ،يف وقت كان تدشيناً ملرحلة من الدموية والوحشية 
الس�عودية البالغ�ة بهذا اليوم ال�ذي نحتفل فيه بذك�رى الثورة
نص�ف عام م�ن الدم�ار والخ�راب ،ولكنه نصف ع�ام من ثورة
انتقل�ت إىل معرك�ة التحرر الوطني الش�امل ب�رزت خاللها لدى
الـيَـمَـنيين عقي�دة قتالي�ة وطني�ة طامل�ا عرفوا به�ا عىل مر
التأري�خ يف مواجهة االحتالالت واالمرباطوري�ات ،عقيدة قتالية 
مثل�ت ثورة الـ  21من س�بتمرب رافعة سياس�ية له�ا لالنطالق
نح�و منازلة تأريخية كهذه التي نش�هدها بين الـيَـمَـن ودول
تحالف العُ ـ ْدوَان وأولها الس�عودية ،ذل�ك املخلب األمريكي الذي 
ينهش يف جسد األُمَّـة منذ سيطرته عىل الحرمني وتأسيس كيان
ال يشبهه دموية وتأسيسا إال الكيان الصهيوني ،والحقاً داعش.
النرص اآلتي!
وأي�ا ً تك�ن التحدي�ات ،فلنئ عَ َب�رَ َت صنع�اء يف ي�وم الحادي 
والعرشي�ن من س�بتمرب نحو زمن مغاير ملا س�بقه م�ن أزمنة 
االرتهان ،فهي حارضة ألن تكمل املسير ،وتواصل املشوار ،وما
أعلن�ه قائد الثورة الس�يد عبدامللك بدر الدي�ن الحوثي يف خطابه
التأريخ�ي عش�ية الذك�رى األوىل لث�ورة  21أيلول س�بتمرب عن
بدء الخيارات االستراتيجية بعملي�ات تمهيدية يعيد إىل األذهان
كيف أدار دف�ة «املراحل الثورية» وكيف تحقق النرص بس�قوط
منظومة العمالة والوصاية ،وإنه لحق للدماء التي س�فكت ليال
ونه�ارا يف ط�ول البالد وعرضها عىل مدى نص�ف عام أن ينترص 
الل�ه لها ،ويتأم�ن لألجيال القادمة من الع�زة والكرامة واملهابة 
والسالم ما يؤكد أنه:
ُ
يسلم الرشف الرفي ُع من األذى
ال
	 حتى ي َ
ُراق عىل جوان ِبهِ  الد ُم

