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أنا أحب هذا الرجل 
وليكن ما يكون!

إبراهيم سنجاب

14 أكتوبر 
بين احتاللين!

أميرة العراسي

الحناجر الحرة 
معينها واحد!

صالح الدكاك

بين االستعـباد 
واالستبعاد!
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�ل�شيد عبد�مللك �حلوثي ع�شية �لذكرى �لـ 52 لثورة �لـ 14 من �أكتوبر:

شعبنا قادر على كسر 
الغزاة وطرد المحتلين 
من كل شبر من الوطن

اليمن محط أطماع قوى العالم ويجب أن يعي شــعبنا هذه الحقيقة
ال يمكــن أن نضحي بكرامتنا وعزتنا واســتقاللنا ما بقيــت في عروقنا دماء
يجب أن يتحرك القادرون من الش��باب إلى معس��كرات التدريب وإلى الجبهات

إســرائيل نقلت صواريخها وقنابلها إلى قاعدة خميس مشــيط الســعودية 
بريطانيــا من خطــط لإلماراتييــن والمرتزقة غــزو عدن

النظام السعودي وداعش يد إسرائيل القذرة 
النظام السعودي مشارك في ما يتعرض له األقصى الشريف من اعتداءات
اإلرجاف ومحاولة زرع اليأس وترسيخ الخوف من أساليب الحرب التي يمارسونها



اليميل 15 أسيوبر 2015ل  املواخل 2 ممرل 37ل1لا     الددع )65(2 متابعات

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

مدير التحرير:
أحمد عاووع

رئيس قسم التصحيح:
مممد عيل الباشا

الدالقات الدامة واليوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

الدنوان: صنعاء – شارع المطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفون: 01314024

s a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m 771126033

الجبهة الثقافية 
لمواجهة العدوان تعقد 

اللقاء التشاوري األول 
الموسع للمثقف اليمني

حذرت من ��شتمر�ر �حل�شار وقالت �إن نق�ص �لوقود �شيفاقم معاناة �ليمنيني 

األمم المتحدة: هناك 11 سفينة تجارية متوقفة قبالة السواحل 
اليمنية لم تسمح لها السعودية بالدخول إلى ميناء الحديدة

  - خاص: 

لنأ املجلُل السايايس ألنصار الله الشدب 
اليمني الدظيم بمناسابة الدياد الا 52 لثورة 

ل1 أسيوبر املجيدة.
وأّساد املجلاُل السايايس يف بيان لاه بهذه 
والارتعع  للضداف  مجااَل  ال  أناه  املناسابة 
واالسيسالل والرتاُجع لدى شدبنا وسل األحرار 
والرشخااء يف مواجهاة الغازاة واملميلان من 
المثالاة واملرتزقة الذين يدنساون بأقدامهم 
برخاع  وييفاخارون  الطالارة  اليمان  أرض 
أعالمهم عاى ساواحلها ووعيانهاا ومداملها 
المضارية الضاربة يف القدل اليي ال زال يرتعع 
عى جنباتها صادى صوت ذلك اليمني القاعل 

مان أعمااق اليأريخ الذي قاال ذات يول نمن 
أولو قوة وبأس شديد.

أن  إىل  السايايس  املجلال  بياان  وأشاار 
ومماولاة  واليهويال  والييوياف  اإلرجااف 
زرع الياأس وترسايخ حالاة الهلاع والجبن 
واالسيسالل أحد وسائل المرب اليي ييوضها 
األعاداء واليي يمارساونها عى لذا الشادب، 
الخيااً إىل أن ُسلَّ املديديان الذين أتوا من خارج 
أرض اليمن غزاة، ومواجهيهم وقيالهم واجب 
رشعاي وأخالقي ووطناي، وعون ذلك خيانة، 
وتنكار ليأريخ اليمن املفدم بالنضال والجهاع 

ضد املميلن.
وقاال املجلال السايايس ألنصاار الله إن 
الغازاة الجادع ال يمثلون أنفساهم، وإنما لم 
ميالب اسايدمار أمريكي مقنع، وأي تهاون 

يف مواجهيهم سايدرض اليمان ملياطر أسرب 
السادوعي  الدادوان  أن  موضمااً  وأعظام، 
األمريكاي عاى بالعناا لاو إلجهااض ثورة 
الماعي والدرشين من سبيمرب ل201ل، اليي 
عكست إراعة شدب، ووحدة أرض، وتطلدات 

ُسّل األحارار مان أبنااء شادبنا السااعن إىل 
رؤياة الجمهورياة اليمنية عولة ذات ساياعة 
السادوعي،  النفاوذ  عان  بديادا  واسايقالل 
والهيمنة األمريكية اليي عانى منها اليمنيون 

طوال الدقوع املاضية.
وأوضح املجلل أن تبني النظال السدوعي 
ملرشوع السالل واالسيسالل مع سيان االحيالل 
الصهيوناي، يؤساد أن عدواناه عاى اليمان 
ومماولياه إجهاض ثورة الا21 من سابيمرب 
يأتاي يف ساياق املؤامارة ليصفياة القضياة 
الفلساطينية، مجادعاً اليأسيد عاى أن ألداف 
الثورة األسيوبرية لناحية وحدة املسار الدربي 
واإلساالمي، وخطاورة االحياالل الصهيوني 
لفلساطن ال تازال مطمماً لشادبنا اليمني، 
وسايظل مثابارا ليمقيال ذلاك الملام حيى 

تمرير سامل أرض خلسطن. 
إىل ذلك لنأت اللجنة الثورية الدليا الشدب 
اليمناي بمناسابة الدياد الاا 52 لثاورة ل1 
أسيوبر اليالدة وقالت يف بيان لها إن اإلنساان 
اليمناي عى مار الدصور قاعر عاى مواجهة 
ُسّل األخطار واليمديات وعيصٌّ عى االنكساار 
أماال الغازاة، واليأريخ يشاهد لاه بذلك، وما 
سان لبلدناا إال أن تكون مقاربة للغزاة بفضل 
اليضميات الدظيمة الياي بذلها أبناؤه لدحر 
الغازيان واملميلان باكل أشاكالهم.. خكماا 
اسايطاع اليمنياون األوائال عحار االحياالل 
الدثماناي، واالحياالل الربيطاناي بدد عقوع 
مان الهيمنة، خإنهم قااعرون بفضل الله عى 
عحر الغزاة الجدع، وما ذلك عى عزل الشادب 

وإراعته الجبارة ببديد”.

  - خاص: 
عقدت الجبهة الثقاخية ملواجهة الددوان 
يول أمل األربداء اللقاء اليشااوري املوسع 
للمثقف اليمني تمت شادار: »ثورة أسيوبر 
روح النضاال، وعحار املسايدمر، مواجهة 

الددوان مبدأٌ ثابٌت، وثقاخٌة راسية«.
 وخاالل اللقاء الذي يسايمر ملدة يومن 
بمضاور جمع سباري من الشادراء واألعباء 
واملثقفان والدلمااء أسدت ابيساال امليوسل 
رئيسة الجبهة الثقاخية أن يف مثل لذا اليول 
الراباع عرش من ثاورة ل1 اسيوبار املجيدة 
سانت اليمان تداخع عن اليمن سله وتيوض 
ثورة ضد االمرباطورياة اليي ال تغيب عنها 
الشمل وسان الصوت اليمني واحداً يصدح 

بدبارة »برع يا اسيدمار«.
وأشاارت املياوسل إىل أن نفال الصوت 
ونفال المماس ونفل الغرية تقول يف لذا 

اليول للمميل الجديد: برع يا اسيدمار.
 ويف سلماة ملمماد الداباد قاال خيها إن 
املثقف المقيقي لو ذلاك الذي يف الجبهات 
الذي يصنع الفارَق بالبندقية عى خط النار 
يف وجه الغزاة وليل َمن يدَّعي الثقاخة ولو 
يرحاب باحيالل بلده ويبياع قيمه وأخالقه 

ومباعئه وإنسانييه للمميل.
 أماا الدالماة ساهل بان عقيال مفياي 
مماخظة تدز خقد أسد أن الكلمة يف مواجهة 
املميال واجبة عاى ُسّل مثقاف، وأوضح أن 
يف مثال لذه املواقف ييضاح الرجال بالقول 
والدمال وليل شادارات يطلقهاا حيى إذا 
ما جاء وقات االميمان المقيقي ساقطت 

وأصبح املثقف يداخع عن املميل.
 وخالل اللقاء شارك الشاعر مداذ الجنيد 
المارضيان،  اسيمساان  نالات  بقصيادة 
سماا أسد املشاارسون عاى رضورة الوقوف 
جنبااً إىل جناب ماع املقاتال اليمناي لدحر 
الغازاة واملميلان سما عمل األجاداع يف طرع 
أسارب امرباطورييان يف حينهاا سانت تميل 
الباالع االمرباطورياة الدثمانية يف الشامال 

واالمرباطورية الربيطانية يف الجنوب.

  - خاص: 
تيزاياد مدانااة املواطنان اليمنيان من ياول إىل آخر جراء 
المصاار الجائر املفروض من قبل تمالف الددوان السادوعي 
األمريكاي منذ أسثر من سابدة أشاهر. وتسابب عادل عخول 
املشايقات النفطية من ميناء المديدة بيلل أزمة خانقة لدى 
املواطنان أعَّت إىل انقطاع اليياار الكهربائي وتوقف عدع سبري 
من املسيشافيات وأزمة خانقة يف المصاول عى مياه الرشب 

ضاعفت من مداناة املواطن اليمني.
والثالثااَء املايض جادعت األمُم امليمادة ععوتها إىل وقف ما 
ساّميه األعماال اليي تدرقل اإلماداعات النفطياة إىل بالعنا، يف 
إشاارة إىل اسايفزازات قوى الددوان والذيان يمندون ناقالت 

النفط واملواع الغذائية من الدخول عرب ميناء المديدة.
وأسدت األمم امليمدة يف الوقت ذاته بأنه لم يصل سوى واحد 
باملائاة من احيياجات اليمنين، ممذرة من أن نقص الوقوع يف 

بالعنا سيؤعي إىل تفيش األمراض وتفاقم املداناة اإلنسانية.
وتدمل األمُم امليمدُة بشاكل خجول يف ماا ييدلل بالددوان 
والمصاار املفاروض عى بالعنا ومع ذلك تقاول إنها عملت يف 
الفارتة املاضية بالضغط عى لااعي وحكوميه وعول الددوان 
للساماح بدخول الوقوع والغذاء عارب املوانئ اليمنية لكن ومع 
ذلاك لم تصل أياة وارعات تجارية ووقاوع إىل بالعنا سما تقول 

األمم امليمدة.
وترسو 11 سفينة تجارية قبالة السواحل اليمنية بانيظار 
الساماح لهاا مان عول اليمالف بالدخاول إىل مينااء المديدة 
ومان ثم إىل صندااء وباقاي املماخظات، ومع ذلاك لم تليفت 
عول اليمالاف لدعاوات األمام امليمدة للساماح لهذه السافن 
بالدخول عاى الرغم من ترصيمات لااعي األخرية واليي أسد 
خيها ساماحه ملرور املشيقات النفطية والسافن اليجارية إىل 

ميناء المديدة.
األمام امليمادة تدرتف بوجاوع أزمة مياه خانقاة يف اليمن، 

مشرية إىل أن المصول عى مياه الرشب ييطلب عاعة اسييدال 
املضيات اليي تدمل بالوقوع، خيما تجد املسيشافيات صدوبة 

يف الدمل يف ظل نقص الوقوع وتدذر توصيل املساعدات.
وصنفت األمم امليمدة اليمن سأحد األزمات اإلنساانية ذات 

األولوية إىل جانب جنوب السوعان وسوريا والدراق.
وإزاء اليدلاور املسايمر للوضاع اإلنسااني يف بالعنا حذر 
مبدوث األمم امليمدة الياصة إساماعيل ولد الشايخ من بلوغ 
مرحلة خطرية يف خرتة قياسية جراء اسيمرار الددوان، مجدعاً 
اليأسيد عى رضورة الدوعة إىل طاولة املفاوضات بأرسع وقت.

املبداوُث األمماي إىل اليمان ويف منشاور له عاى صفميه 
بموقع اليواصل االجيماعي )خيال بوك( قال الثالثاء املايض: 
إن األوضااَع يف اليمن مرشامة لبلوغ مراحال اليطورة خالل 
خرتة قياساية ما لم تيام الدوعة الرسيدة إىل سابيل مماعثات 
الساالل. وععا ولد الشايخ إىل الدوعة للمفاوضات سييار بديل 

ووحيد إلنقاذ لذا البلد وشدبه.

  - خاص: 
الماضيي�ن فعالي�اُت  اليومي�ن  تواصل�ت خ�الل 
المرحل�ة األوىل م�ن الحمل�ة المليوني�ة للتوقي�ع عىل 
وثيق�ة ال�رف القبلية وذل�ك يف عدد م�ن محافظات 
الجمهوري�ة. وتواف�دت قبائ�ُل خوالن م�ن مديريات 
»الطي�ال« و«الحص�ن« و«بن�ي ضبي�ان« و«خوالن« 
و«جحان�ة« للمش�اركة يف الحمل�ة المليوني�ة للتوقيع 
عىل وثيق�ة الرف القبلية، كما دش�ن وجهاء وأعيان 
وقبائل ومش�ايخ وش�خصيات قبيلة أرح�ب، للحملة 

المليونية لتوقيع وثيقة الرف القبلية.
ويف مناخة، وقع مش�ايخ ووجاهات وش�خصيات 
وقبائل مديري�ة صعفان بمحافظة صنعاء، عىل وثيقة 
الرف القبلية لرتس�يخ المب�ادئ والثوابت الوطنية، 
مؤكدي�ن عىل ب�ذل الغ�ايل والرخي�ص ف�داء للوطن 

وحريته واستقالله.
ويف مديري�ة بني الح�ارث، توافد مش�ايخ وأعيان 

ووجهاء قبائل بني الحارث، باإلضافة إىل الشخصيات 
االجتماعية والسياس�ية وجمع غفير م�ن المواطنين، 
للتوقيع عىل وثيق�ة الرف القبلية لرتس�يخ المبادئ 

والثوابت الوطنية.
 واعت�رت جم�وع القبائ�ل أن الحمل�ة المليونية 
للتوقي�ع ع�ىل وثيق�ة الرف القبلية س�ٌدّ مني�ع أمام 
المرتبصي�ن بالوط�ن وستس�هم يف التالح�م الوطني 
والوقوف صفاً واحداً أمام مشاريع العدوان السعودي 

ومرتزقتهم الهادفة إىل تدمير الوطن ومقدراته.
وش�هدت مديري�ة بني حش�يش توقي�ع االتفاقية 
يف حش�د قبيل كبير جمع مش�ايخ وأعي�ان ووجاهات 
المديري�ة. وأك�دت قبائل بني حش�يش اس�تعدادهم 
تقديم مزيد من التضحيات من أجل حرية واس�تقالل 
الوطن.. معترين وثيقة الرف الخطوة األوىل إلعادة 
دور القبيل�ة إىل الواجهة يف الدفاع عن الوطن وحماية 

أمنه واستقراره.
ويف مديرية همدان تقاط�ر وجهاء وأعيان وقبائل 

ومش�ايخ وش�خصيات قبيل�ة هم�دان للتوقي�ع عىل 
الوثيق�ة.. وأكد رجال َومش�ايخ همدان اس�تعدادهم 
َوبذله�م للغ�ايل والنفيس للدفاع ع�ن الوطن َوحماية 

مقدراته َومكتسباته.
ويف محافظ�ة ذم�ار، تواصل�ت فعالي�ات الحمل�ة 
المليوني�ة للتوقيع عىل وثيقة الرف القبلية لرتس�يخ 

المبادئ والثوابت الوطنية.
وأكد أبناُء مديرية جهران بمحافظة ذمار وقوفهم 
صفاً واحداً إىل جانب أبطال الجيش واللجان الش�عبية 
والذي�ن يس�طرون أروع مالحم البطول�ة يف مختلف 

ميادين الرف والبطولة.
وتوافد مشايخ وأعيان ووجهاء قبيلة عنس بمدينة 
ذمار أمس األربعاء للتوقيع عىل وثيقة الرف القبلية 

لرتسيخ المبادئ والثوابت الوطنية. 
وأكدت الجموع الوافدة من أبناء قبيلة عنس أهمية 
الوثيقة يف تعزيز وتأصيل دور القبلية يف صنع التأريخ 
ودف�ع الطامعي�ن والغ�زاة، لما لها من تأثي�ر بالغ يف 

تسيير شؤون المجتمع يف مختلف نواحي الحياة. 
ووس�ط إقبال كبير وواسع من قبل أبناء محافظة 
عمران ومختل�ف الرائح المجتمعية والش�خصيات 
والفعاليات المحلي�ة، تواصلت بمدينة عمران عاصمة 
المحافظ�ة ومديريات )عيال رسيح والعش�ة وحبور 
ظليم�ة ( فعاليات الحملة المليونية للتوقيع عىل وثيقة 

الرف القبلية.
محاف�ظ محافظ�ة عم�ران، فيص�ل جعم�ان، أكد 
ل�«صدى المس�يرة«، أن »التوقيع عىل الوثيقة القبلية 
يعني ترس�يَخ مبدأ الثوابت الوطني�ة والوقوف صفاً 
واح�داً أم�ام الع�دوان الغاش�م ال�ذي اس�تهدف ُكّل 

مقومات الحياة يف الوطن«. 
وأش�ار إىل أن وثيقة الرف القبلية تؤكد أن قبائل 
اليم�ن لم ولن تس�مح للغزاة والمعتدي�ن باحتالل أي 
ش�ر من أرض الوطن، وأن القبيل�ة اليمنية لها الدور 
اإليجابي منُذ القدم يف سبيل الدفاع والَذّود عن حياض 

اليمن ومكتسباته ضد أي غزو أجنبي. 

قال �إن ثورة 14 �أكتوبر �أكدت مبا ال يدع جمااًل لل�شك �أن م�شري �ملحتلني هو �لزو�ل

المجلس السياسي ألنصار اهلل: الغزاة الجدد هم مخالب استعمار أمريكي 
مقنع وأي تهاون في مواجهتهم سيعرض اليمن لمخاطر أعظم

�إقبال كبري للتوقيع على وثيقة �ل�شرف �لقبلية

 قبائل صنعاء وذمار وعمران: لن نسمح للغزاة باحتالل أي شبر 
من أرض اليمن وسنبذل الغالي والرخيص للدفاع عن الوطن
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جيزان: السيطرة على منطقة استراتيجية بين كعب الجابري وقرية حامضة
 أبطال الجيش واللجان دمروا دبابات ومدرعات العدو واستولوا على أربع آليات وناقلة جند طراز إم 113

 عسير: هجوم مباغت على موقع نشما وإحراق آليات وأطقم عسكرية بمن فيها من جنود 
 صواريخ الكاتيوشا تدك مجمع الربوعة وفرار جنود وضباط العدو 

�إ�شتمر�ر هز�ئم حتالف �لعدو�ن يف ماأرب وخالفات �شديدة تع�شف باملرتزقة

معسكر كوفل تحت السيطرة النارية 

حفل 14 �أكتوبر يف عدن.. ح�شر فيه �لغز�ة وغاب �لوطن

المحتل السعودي يسلم القاعدة مفاتيح حكم الجنوب رسميًا 

  - خاص: 
سايطر أبطااُل الجيش واللجان الشادبية 
عاى منطقة واسادة تقع بان منطقة سدب 
الجاباري وقرياة حامضة، يف عملية شاهدت 
تدماري عبابات وآليات سادوعية واغينال عدع 

منها يف منطقة اليوبة بجيزان.
نوعياة  مشاالد  المرباي  اإلعاالل  ووّزع 
للدملية وألخرى يف منطقة الربوعة يف عسري، 
حيث لاجمات وحدات من الجياش واللجان 
الشادبية يف بداياة الدملية عبابات سادوعية 
وآليات يف املنطقاة الواقدة بن سدب الجابري 
والمامضة واليي تمت السيطرة عليها الحقاً.

اسايهداف  لمظاة  املشاالد  وأظهارت 
الدباباات واآللياات امليمرسازة يف تلك املنطقة 
بوابل من النريان والقذائف وساط اشيباسات 

عنيفة بن الجيش واللجان الشدبية من جهة 
وجناوع الددو الذين لم يصمادوا أمال النريان 
اليمنياة وخروا من مواقدهم بدد مقيل وجرح 

عدع منهم.
ويف ذات املنطقاة سايطر أبطاال الجياش 
واللجان الشادبية عى ناقلاة جنوع من طراز 
إل113 سان ييمرساز خيها مجموعة من جنوع 
الدادو الذيان خاضاوا اشايباسات قصرية ثم 
ترسوا الناقلة وخروا لييم السيطرة عليها وعى 
املوقع الذي تمرسزت خيه وإعطاب عبابة وآلية 

عسكرية.
واسايمر تقدل الجيش واللجان الشادبية 
سما تواصلت االشايباسات مع جياش الددو، 
حياث سانات تيمرساز عبابة سادوعية أخرى 
يف منطقاة مفيوحاة لام تمنع أبطاال اليمن 
من اليقدل بأسالميهم اليفيفة وامليوسطة، 

خيما سانت مدرعة تنسامب من موقدها رغم 
الغطااء الجاوي الذي سااندلا، حياث نقلت 
مشاالد اإلعاالل المرباي تمليال الطائرات 
اليي عجازت عن ععم جنوع الدادو وتثبييهم 
يف مواقدهام. سماا سايطر الجياش واللجان 
الشدبية عى جراخة عسكرية سدوعية سانت 
تقاول بيمصينات ملناطل تمرسز جيش الددو 
قبل انسامابهم منها ووقوعها تمت سيطرة 

يمنية مطلقة.
وماع إحكال السايطرة عاى املنطقة الذي 
تأتاي ألمييها من سونها ذات مسااحة سبرية 
تميط بها جبال شالقة تمت السيطرة عليها 
أيضاً واليي تمثل بيئة قيالية مناسبة للجيش 
واللجان الشدبية لليقدل أسثر يف عمل منطقة 

جيزان.
وأظهرت سامريا اإلعالل المربي اليي غطت 

أوالً باأول لاذه الدملية مان أول طلقة حيى 
السايطرة عى املنطقة وخلولا من أي تواجد 
سادوعي أظهرت عرشات اآللياات والدبابات 
والسايارات الدسكرية اليي تم إحراق البدض 
منها وإعطااب البدض اآلخار وسذلك اغينال 

اآلليات والجراخات السليمة.
إىل عسري حيث تقدل أبطال الجيش واللجان 
الشادبية بمراخقاة ساماريا اإلعاالل المربي 
باتجاه موقع نشما الدسكري غرب الربوعة، 
حيث سانات تيمرسز آليات وأطقم عساكرية 
سادوعية بينما سانت قوة االسايطالع ترصد 
حرسة الضباط والجنوع بآلياتهم وساياراتهم 
يف املوقاع، حيث ظهر ذلك يف مشاالد اإلعالل 
المرباي اليي وّزعها عى وساائل اإلعالل لييم 

مباغييهم بمييلف أنواع األسلمة.
والجناوع  الضبااط  اسايهداف  تام  وقاد 

القذائاف  بمييلاف  وآلياتهام  السادوعين 
الصاروخياة ليسافر عن إحراق تلاك اآلليات 
ومقيل الجنوع الذين سانوا عى مينها خيما خر 
من تبقى منهم تارسن اآلليات تمرتق وجثث 

قياللم.
ميازن  إصاباة  املشاالد  أظهارت  سماا 
لألسالمة والذخائار يف املوقاع وساماع عوي 
انفجارات عنيفة وساط تصاعد ألسنة اللهب 
والدخان جراء تفجري امليزن لييم أيضاً تدمري 

برج الرقابة اليابع للموقع والسيطرة عليه.
ويف عساري أيضاً قامت القاوة الصاروخية 
واللجاان  للجياش  اليابداة  املدخدياة  وقاوة 
الشادبية بقصف عادة مواقع بينهاا مجمع 
الربوعة الذي سان يشاهد تواجداً لجنوع الددو 
الذيان شاولدوا ولم يفرون مان القصف إىل 

خارج املجمع.

  - خاص: 
تمّكان أبطااُل الجياش واللجاان الشادبية مان إحاكال 
السيطرة النارية عى مدسكر سوخل واليمرُسز يف ساخة اليباب 
املميطاة خيه، ماا يجدل مرتزقة االحياالل يف مرمى رضبات 
الجيش واللجان الشادبية، لذا ويفارض املجالدون حصاراً 
مطبقاً عاى مجاميع مان املرتزقة عاخل املدساكر منذ أيال 
رغام الغارات الجوية املكثفة اليي تشانها طائارات الددوان 

لفيح ممرات ليهريب املرتزقة.
وسان مرتزقة الددوان وجنوع االحيالل قد احيفلوا يف وقت 
ساابل باليقدل باتجاه مدسكر سوخل وتبن أن ذلك االنيصار 
الولمي الاذي رّوجه الددوان ليل إال وباال عليهم وأظهرت 
الوقائاع أن تقدل مرتزقة الدادو تدرض لكمن ممكم نصبه 
أبطال اليمان وأسل املرتزقة الطدم بكل ساهولة حيى وقدوا 

تمت المصار. 
وحاول املرتزقة اليابدون لمزب اإلصالح وتنظيم القاعدة 
يول أمل األربداء الزحف باتجاه مدسكر سوخل لفك المصار 

املطبال عاى مجامياع املرتزقة بغطااء جوي مكثاف إال أن 
مماولة اليقدل اندحرت وُسرس الزحف سما لقي عدع سبري من 
الدمالء املشاارسن خيه مرصعهم وتدمري آليين عساكريين 

تابدة للغزاة.
سماا تمكان الجيش واللجان مان عحر املرتزقاة اليابدن 
لقاوات االحياالل يف جبهاة امليدرة بداد اشايباسات عنيفة 
ياول الثالثاء املايض تكبد خيها الددو خساائر برشية وماعية 
خاعحاة.  وأخاعت مصاعر مطلداة بمماخظة مأرب أن آليين 
عساكريين تيبداان املرتزقة تم تفجريلما بمان خيهما يول 
الثالثاء يف سمان ممكم يف منطقة البلل، األمر الذي يضاعف 
لزائام املرتزقاة ويدمال جراحاتهام عى مييلاف جبهات 

املماخظة.
وتفيد مصااعر مملية بيفاقم حدة اليالخات بن املرتزقة 
املؤيديان للدادوان يف ماأرب واندلدت اشايباسات بن بدض 
خصائال املرتزقة عاى خلفية األموال السادوعية، حيث تيهم 
بداض الدناارص املدعاو سالطان الداراعة بنهاب أموالهام 
واإلغاداق عى عنارص حزب اإلصاالح واملقربن منه خقط، يف 
حن تشن مقاتالت الددو غارات بن المن واآلخر مسيهدخة 

بداض تجمداات املرتزقة يف ما يبادو أن الدنارص اإلصالحية 
املقربة من آل سدوع تيدمد تزويد الطريان بإحداثيات خاطئة 

ليصفية اليصول.
وتكثّاف مقاتاالت الدادو غاراتهاا عى مماخظاة مأرب 
ومديرية رصواح بشاكل لسايريي يف مماولة لليغطية عى 
الهزائم املريرة اليي تدرضت لها يف األيال املاضية وانكشااف 
زياف األخبار املكذوبة اليي سابل وتداوالتها وساائل اإلعالل 
اليابداة للددو يف املماخظة، ما تسابب يف خيبة أمل واسادة 
وانهيار يف مدنويات عمالء آل سادوع يف ظل ثبات أساطوري 
ألبناء الجيش واللجان الشادبية والرشخاء من قبائل مأرب يف 

جبهات املواجهة والرشف. 
سماا أسادت مصااعر مطلدة بان الساالح املماّرل عولياً 
الذي اساييدمه الدادو يف مأرب قبل ما يقاارب الدرشة أيال 
عبارة عان قنابل النابلم والذخائر الفسافورية والدنقوعية، 
األمار الذي يسايدعي تمارك ساخة المقوقين والسياساين 
واإلعالمين األحرار عاخل اليمن وخارجها ملماسابة مرتكبي 

جرائم اإلباعة الجماعية بمل أطفال ونساء وشيوخ اليمن.

  - عبده عطاء: 
ش�هدت س�احُة »الع�روض« بمديري�ة خور 
مك�ر- محافظ�ة ع�دن، أم�س األربع�اء، حفالً 
خطابياً وعرضاً عسكرياً بمناسبة الذكرى ال�52 

لثورة ال�14 من أكتوبر.
 مص�ادر محلي�ة بمحافظ�ة ع�دن، أك�دت ل� 
»ص�دى المس�يرة« أن الحفل »حرض في�ه الغزاة 
وغ�اب الوطن«.. مش�يرة إىل أن االحتفالية ألقيت 
فيه�ا خطاب�ات وقصائد جعل�ت أكتوب�ر منصًة 
للتعبير عن الوالء ل�»دول�ة اإلمارات« و»المملكة 

السعودية«.
وقالت المص�ادر: »يف الحفل، عزف »النش�يد 
الوطن�ي«  »النش�يد  يع�زف  ول�م  الجنوب�ي«، 
ل�»الجمهوري�ة اليمني�ة«، باإلضاف�ة إىل أن�ه تم 
الوق�وف دقيق�ة ح�داد ع�ىل أرواح قت�ىل الغزاة 
والمحتلين »التحالف العربي«، يف حين تم تجاهل 

ش�هداء ث�ورة 14 أكتوب�ر الذين قدم�وا دماءهم 
وأرواحهم لط�رد المحتل الريطان�ي من جنوب 
اليمن«. وأضافت: »المشاركون والحضور، رفعوا 
أع�الم االنفصال واألعالم اإلماراتية والس�عودية 
وص�ور »خليف�ة« و»س�لمان« و»البي�ض«، كما 
تم تجاه�ل الفار »ه�ادي« َت��َماماً.. مش�يرة إىل 
أن مدين�ة ع�دن، ش�هدت مس�اء الثالثاء، عش�ية 
االحتف�اء بذكرى ثورة ال�14 م�ن أكتوبر، توتراً 
غير مسبوق بين لجان الفار »هادي« وعنارص من 
القاع�دة من جهة، وأعضاء الح�راك الجنوبي من 
جه�ة أخرى، عق�ب محاوالتهم إفش�ال المليونية 

التي دعا لها الحراك.
 وقال�ت المص�ادر: إن »لجان الف�ار »هادي« 
وعنارص من القاعدة، اقتحموا مقر غرفة العمليات 
إلدارة كهرب�اء ع�دن، وقام�وا بط�رد وإجب�ار 
العاملي�ن فيه�ا عىل قط�ع التي�ار الكهربائي عن 

بعض المديريات بعدن ومنها ساحة العروض«.

وأش�ارت المصادر إىل أن »مجموعة مس�لحة 
أخ�رى، ل�م يكش�ف حت�ى اآلن ع�ن انتمائه�ا، 
قام�ت بمهاجمة ونه�ب محتويات فن�دق القرص 
ال�ذي تعرض قبل أي�ام لهجوم م�ن قبل عنارص 
»داع�ش«، والذي كان يتخذ من�ه »بحاح« مقراً له 
وأعضاء حكومت�ه«. وبالتزامن مع احتفال الغزاة 
والمحتلين يف عدن، س�يطرت عن�ارص من تنظيم 
القاعدة عىل مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، 
مسقط رأس الفار »هادي«، ونفذت انتشاراً أمنياً 
ع�ىل مختل�ف ش�وارع المدينة وبدأت بممارس�ة 

نشاطها كسلطة األمر الواقع.
َوأف�ادت مصادر محلي�ة، أن عرات العنارص 
س�يطرت أم�س األربع�اء، ع�ىل المق�ار األمني�ة 
والحكومية ورفعت أعالم القاعدة، ونصبت نقاط 

تفتيش يف مداخل ومخارج المدينة.
محلل�ون ومراقب�ون سياس�يون أك�دوا ل�� 
»صدى المس�يرة« أن تنظيم القاعدة لم يس�يطر 

ع�ىل مدينة زنجب�ار، وأنه ت�م تس�ليمها لهم من 
قبل الف�ار »ه�ادي«، وبتوجيهات م�ن »المملكة 
الس�عودية«.. مش�يرين أن ذل�ك، يأت�ي يف إطار 
الم�روع الذي يحمله الغ�زاة والمحتلون والذي 
يهدف إىل تس�ليم الجن�وب ل� »تنظي�م القاعدة« 
و»داعش«، وجر البالد إىل مس�تنقع من الحروب 

والرصاعات طويلة األمد.
إىل ذل�ك، كش�ف مص�در مس�ؤول يف مح�يل 
محافظ�ة حرضموت أن مس�لحي تنظيم القاعدة 
المس�يطرين عىل مدين�ة المكال تس�لموا، االثنين 
الم�ايض، ش�حنة أس�لحة قادمة من الس�عودية. 
إىل أن�ه ت�م نق�ل األس�لحة إىل الق�رص  ُمش�يراً 
الجمه�وري ومعس�كر الل�واء 27 مي�كا اللذي�ن 

يقعان تحت سيطرة التنظيم.
وأوضح المصدر أن األسلحة تضم 5 مدرعات 
حديث�ة يطلقون عليها )األس�طورة(، ُمش�يراً إىل 

تجولهم عىل متنها يف أسواق المدينة.

ف�شائح �حلرب على �ليمن تتك�شف:
األمم المتحدة تتهم 

تحالف العدوان بمنع وصول 
السفن إلى ميناء الحديدة.. 
والبحرية األمريكية تتنصل 

وتحمل السعودية المسئولية
  - خاص: 

َل من املسائولية املرتتبة عى  خيما يشابه الينصُّ
المصاار املفاروض عاى اليمان، نارشت رويرتز 
تقرياراً منساوباً »للبمرية األمريكياة« قالت خيه 
»بأن اليمالف الذي تقوعه السادوعية يديل وصول 
املسااعدات إىل مينااء المديدة بدد توجياه اإلنذار 
إىل السافن اليجارية للبقاء بديداً عن املناطل اليي 

تيدرض للقصف ومنها ميناء المديدة«.
وأضااف اليقرير أن بوارج اليمالف السادوعي 
قبالة مرخأ المديدة واملطل عى البمر األحمر »تبث 
إنذاراً إىل السافن اليجارية للبقاء بديداً عن مناطل 

الدمليات«.
وحساب اليقريار خإناه وبرغام إعاالن لاعي 
بالساماح للسفن بالدخول إال أن بوارج السدوعية 
تمناع الرساو يف مينااء المديدة، ولاو األمر الذي 
عخاع باألمام امليمدة عى لساان ناطقهاا لليدبري 
عن أسافها الدميل نييجة نقاض اليدهدات بددل 

اعرتاض السفن امليجهة إىل ميناء المديدة.
الناطُل باسام تمالف الددوان أحمد الدساريي 
حاول تاليفَ الفضيمة وسارع إىل إطالق ترصيمات 
ميضارباة، خبداد نفيه وجاوَع أية ممااوالت ملنع 
السافن اليجارية من الوصاول إىل ميناء المديدة، 
اعرتف بأن السافينة اليي َرَست يول أمل يف ميناء 
المديدة وست سافن أخرى ظلت ميوقفًة يف املياه 
الدولية ملدة شاهرين؛ بسبب أن تمالف الددوان لم 

يمنمها إذناً بالوصول.
البمرياة  ترسياَب  خاإن  تقديارات  وحساب 
األمريكية لليقرير وبثه عرب وسالة رويرتز جاء بدَد 
ف للرأي الدال حقائل صاعمة عن المصار  ما تكشَّ
وتبداته، خهو حصاٌر ال يربره القرار األممي 2216، 
ويصنّفاه القاناوُن الادويل وميثاُق األمام امليمدة 
ضمان جرائم اإلباعة الجماعياة، ويديربه القانوُن 
اإلنسااني الدويل مان الجرائم ضد اإلنساانية، عى 

اعيبار أنه يدّرُض امُلالين للوخاة.
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  - محمد الوريث:
لطاملاا سان لُاااْدااااُب القوى املييلفة يسايُل 
الحياالل الايَاَمان عرب املراحال والمقب اليأرييية 
املييلفاة، خقاد حاولات عوٌل وحضاارات ميداقبة 
احيالل الايَاَمان، وسان الرابط املشرتك الوحيد بن 
ُسّل تلاك املماوالت أنها انيهت بنفل النييجة، حيث 
تمكان الايَاَمانيون مان طرع أَْعَظاام المضارات 
البرشياة وتطهاري أرضهام مان ُسّل أشاكال الغزو 
واالحيالل، ساواٌء يف شمال الوطن أو يف جنوبه، من 

أحباش إىل الدثمان إىل االنجليز وغريلم.
 ويف مثال لاذا الياول مان عاال 1963ل خّجار 
اليمانياون ثاورة ل1 املبارساة والياي انيهت بطرع 
آخر مميل بريطاني مان أرض الايَاَمان يف 30 من 
نوخمارب 1967 ل، وتيزامان الذسارى الاا52 لثورة 
أسيوبار اليمررياة ماع حملة غازو عاملياة جديدة 
تقوعلاا نفل القوى لنفال املطامع واألغراض يف 
الايَاَمان إال أنها اليول جاءت بأقندة عربية لينفيذ 
لذا الغزو، ولو عرس املميل الواقع الايَاَماني اليول 
لدارف اسايمالة تمقيال ما عجز عان تمقيقه يف 
منيصف القارن املايض، خالايَاَمانياون اليول أسثر 
قوة ووعياً واسيدداعاً ولن يكون مصري مميل اليول 

أخضل من حال سابقه. 
املسايميية  املمااوالت  اساييدابه مان  واملهام 
لقوى الهيمنة واالسايكبار الحياالل الايَاَمان بأن 
لنااك مطامع سربى عاملية يف لاذا البلد تجدل منه 
مماط أطمااع الجميع ولفهام عواعاي وتداعيات 
غازو الايَاَماان من املهم أن ندارف أسثر سيف سان 
يفكر املميل الربيطاني يف حقبة اسيدمار الايَاَمان 
قبل ما يزيد عن 191 سانة، ويقول الدسيور سور يف 
سياباه تأريخ عادن -1839 1872« لقد سانت عدن 
وال زالات مماط أنظار سثري من الادول الطامدة يف 
إرساء قواعد لها عى البمر األحمر واليليج الدربي 
ومن ثَمَّ السايطرة عى املمياط الهندي، والمصول 
عاى السايطرة االقيصاعياة والسياساية يف تلاك 
املنطقة، خيوالت عى عدن الكثري من القوات َوالدول 
املسايدمرة يف 26 خرباير 8ل15 اسايوىل الدثمانين 
عى عادن بقياعة ساليمان القانوناي، بغية توخري 
الدثمانيان قاعادة لشان غاارات ضاد املميلكات 

الربتغالية عى الساحل الغربي يف الهند«.
الادول  تلاك  ألام  مان  »وسان  ساور  َوأضااف 
)بريطانيا(، حيث قامات ببدض املقدمات الحيالل 

عادن خأرسالت يف بداياة األمار الكابيان لينز أحد 
ضبااط البمرياة إىل منطقاة خلياج عادن يف عال 
1835ل وذلاك ملدرخة مدى صالحية املنطقة ليكون 
قاعدة بمرية ومسيوععاً للسافن الربيطانية، وقد 
أشاار ليناز يف تقرياره إىل رضورة احياالل عادن 

أللمييها االسرتاتيجية«.
إذن سما يصف الدسيور سور خإن السايطرة عى 
عدن تمثل منطلقاً اسرتاتيجياً للسيطرة عى البمر 
األحمار واليليج الدربي خاملمياط الهندي ولو ما 
يمثال اليول ألم خطوط املالحة الدولية، ومماوالت 
الدثمانيان ومان بددلام االنجلياز عاى احياالل 
الايَاَماان أو أجازاء منهاا ليل من قبيال الصدخة 
وإنماا يؤسد باأن الايَاَماان سانت بلداً مسايهدخاً 
وللدالام مطاماع سبرية خياه وما ممااوالت الغزو 
القائماة يف يومنا لذه إاّل اميداع لشابل السايطرة 
لادى أمرياكا وحلفائها الغرب وإن لجئاوا اليول إىل 

اسييدال أعوات عربية قذرة لينفيذ لذه املهمة.
والهسيرييا غريُ املسابوقة واإلرصار الكبري لدى 
أمرياكا وحلفائهاا الحياالل الايَاَماان يجدال ُسّل 
مواطان يمني يفكار أسثر يف القيمة االسارتاتيجية 

والجيوسياساية للبلاد اليي جدلت منه اسايهداف 
الجمياع ملوقداه االسارتاتيجي وثرواتاه الكامناة 
وإمكانياة اليأثري عى سامل املنطقة منه وأساباب 
أُْخاااَرى تمياج إىل عراساات مفصلة ملناقشايها، 
ولكن ُسّل لاذا يميم عى الشادب الايَاَماني اليول 
الصموع وبذل ُسّل اليضميات املطلوبة للمفاظ عى 

سياعة واسيقالل بلدلم يف وجه موجات الغزو.
ويدلمناا اليأرياخ باأن الايَاَماان سانات عائماً 
ُعرضاة للغازو واحيالل بداض أجزائهاا يف أحيان 
ولفرتات ميباينة إال أن النييجة النهائية عائماً سانت 
طرع املديدي وانيصار صاحاب األرض، وقد ُطرعت 
مان الايَاَماان ممالك عظماى ال تمثل السادوعية 
أو اإلماارات باملقارناة بهاا أي ثقل اسارتاتيجي أو 

عسكري.
يميفال الايَاَمانياون يف مياعين الثاورة واآلباء 
الياول بذسارى ثورتهام اليمررياة مان املسايدمر 
الربيطاناي يف وقات يقف رجاال الجياش واللجان 
الشادبية يف مييلاف الجبهاات بثباات للدخاع عن 
األرض والدارض يف وجاه حملاة الغازو الجديادة 
املدعومة أمريكياً وتشارك خيها إرسائيل وبريطانيا 

وخرنساا، إضاخة إىل تمالف عربي واسع، ويكشف 
لاذا االصطفااف الواساع ضاد الايَاَماان حجاَم 
املطاماع واألجنبياة يف الايَاَمان واملنطقة بشاكل 
عاال والاذي يجدال مساؤولية اليمارك ملواجهاة 
لاذا الدادوان أمراً حيميااً ورضوريااً ال بديل عنه، 
ويؤساد أن اليهااون يف اليدامل مع لاذه املؤامرات 
بالغاة  أرضاراً  يندكال  قاد  الرالان  الوقات  يف 
عاى واقاع الايَاَماان ومسايقبل شادبه. ويقول 
الكاتاب الايَاَماني الكبري ممماد املنصور: إن من 
يداخداون اليول عن ساياعة الايَاَمان واسايقالله 
ووحدته الوطنية ضد الددوان السادوعي األمريكي 
الربيطاني اليمالفي، لم االمياداع المقيقي لثورة 
ل1 أسيوبار اليمررية بأبداعلاا الوطنية والقومية 
واإلنساانية، وليل أولئك املرتهنن للُغزاة وأموالهم 

ومشاريدهم املشبولة. 
مؤساداً يف نفال الوقات أن مماولاة البداض 
يف الجناوب مصااعرة ثاورة ل1 أسيوبار اليمررية 
ماع  وميصالماة  شاطرية  سثاورة  وتكريساها 
االسايدمار الربيطاني وأعواته يف الداخل الايَاَماني 
واملنطقاة الياي سشافها الدادوان الهمجاي عاى 

الايَاَمان، يُدد خيانة لدماء شهداء ثورة ل1 أسيوبر 
وتضميات الشادب الايَاَماني يف الشمال والجنوب 

من أجل اليمرر والسياعة واالسيقالل الوطني.
ويضياف السايايس امليارل عبداللاه ساالل 
المكيمي: من قديم الزمن ظلت الايَاَمان الطبيدية 
أو اليأرييياة ممط انظاار ُسّل القوى الكربى نظراً 
ملوقداه الجغارايف الرابط بان رشق الدالام وغربه 
وشماله وجنوبه وسانت سيطرة أية قوة سربى عى 
الايَاَمان يدني اميالسها ميزة تفوق عى خصومها 
املناخسن يف السايطرة واليوسع، ناليكم عن سون 
الايَاَمان أرضاً منيجاة للمضارات واليطور، حيث 
ظلات عارب اليأرياخ القاوَة املهيمنة عاى خطوط 
املواصاالت البمرياة واليجارة الداملية من آسايا إىل 
أوروبا ومن آسايا إىل أخريقياا.. ويضيف المكيمي 
»ليسات الدولة لذه اليي تيمدثاون عنها ولي من 
الدول املسايمدثة اليي يطلل عليها األساياذ الكبري 
مممد حسانن لياكل )عول الجياب( لي صاحبة 
الدور يف الددوان عى الايَاَمان –يقصد السدوعية- 
ولكنها ال تددو سونها مجرع واجهة لقوى امربيالية 
ناخذة )أمرياكا، بريطانيا، خرنساا( لي اليي تقف 
وراء الددوان عى الايَاَمان أللداف واسارتاتيجيات 
تيدلال بالارصاع والهيمناة عاى الدالام وحصاار 
القاوى الدولياة املناخساة لهاا )روسايا، الصان، 
الهناد واليابان(. واملضمك املبكاي يف مهزلة تصدر 
عول وعوياالت جيب عربية الددوان عاى الايَاَمان 
أنهاا لي نفساها ال تضمان بقاءلا واسايمرارلا 
الدساكرية األمريسياة والربيطانياة  بالقواعاد  إاّل 
والفرنساية اليي تغص بها بلدانهم وبدونها تصبح 
خرباً من املايض، ومع ذلك ال يسيمون، والمال لذه 
مان القاول إنهم جااءوا ليمرير الايَاَماان الذي ال 
يوجد خيه عسكري أجنبي واحد!! أَوليل رش الباليا 

ما يضمك؟!«. 
ييسائل المكيمي »إنهم أَنُْفسهم ال يملكون من 
أمرلم شيئاً وليسوا قائمن بذواتهم وإنما يقومون 
باالعيمااع عى تلاك القوى االمربيالياة وسل من لم 
يقم بذاته خهو زائل حيماً وما ُعرف باسم اليمالف 
الدرباي وما لو بدربي يف الواقاع لو الربوخة األوىل 
ملا سيشاهده بلدان أُْخااَرى من عدوان يف املسيقبل 
يف إطار تلك االسرتاتيجية االمربيالية )حلف الناتو(، 
وذلك من خالل جدل بلدان وشادوب وقوع حروبها 
ومصالمها تقيل وتدمر بدضهاا بدضا بيوجيهات 
وقياعة تلك القوى االمربيالية اليي تمقل مصالمها 

عون أن تضمَي بأرواح وعماء أَبْنَائها«.

  - خاص:
سشاف السايد عبدامللك الموثي يف خطابه األخري بمناسبة 
الذسرى الثانية واليمسان لثاورة الرابع عرش من أسيوبر عن 

الدور الربيطاني يف الغزو الجديد ملدينة عدن.
وقال السايد الموثاي يف خطابه األخاري إن بريطانيا سانت 
امليطاط لدملياات الجنوب ولاي اليي أعادت اليطط ساملة 
لإلماراتيان وذلك بمكم تجربيهم الساابقة وألنهم أيضاً جزء 

من اليمالف يف لذا الغزو لبلدنا.
وقبال سالل السايد األخري تطرقات صميفاة )الغارعيان( 
الربيطانية عن السياساة اليي تمارساها بريطانيا يف الددوان 
الدساكري عاى الايَاَمان، مؤسادة يف تقرير لهاا أن بريطانيا 
قدمت األسالمة واملددات الدسكرية واليقنية ليمالف الددوان 

السدوعي األمريكي لقصف بالعنا.
وقالات الصميفة يف تقرير لها نرُش يف 19 سابيمرب املايض 
عن اليطورات الجارية للددوان الدسكري عى الايَاَمان تمت 
عناوان )الايَاَماان وخضيمة مبيداات األسالمة الربيطانية 
للسادوعية( إن من حل الدرب أن يسلطوا األضواء عى الرضا 
والصمت الغربي حاول ما يجري يف الايَاَمان لكن المقيقة ال 

تقيرص عى السكوت بل تيدداه إىل أمور أُْخااَرى أشد«.
وأوضمات )الغارعيان( أناه بينما تقاول بريطانيا بيقديم 
املدوناات الطبية والغذائياة بإحدى يديهاا للايَاَمانين تقول 
ببياع األسالمة واملددات الدساكرية واليقنياة لليمالف الذي 

تقوعه السدوعية لقصف الايَاَمان.
وقالت »إن من املدلول بالارورة أن المكومة الربيطانية 
تادرك جياداً أن ذلاك سيساهم يف تأجياج الارصاع ويزيد من 

احيماالت وقوع جرائم حرب«.
وسشافت الصميفة عن إصدار المكوماة الربيطانية منذ 
شان الددوان الدسكري عى الايَاَمان يف مارس املايض وحيى 

اليول 37 ترخيصاً ليصدير الشامنات الدساكرية واألسالمة 
للسادوعية، ورخضات االخصااح للربملان عان مميويات لذه 

الشمنات.
وأسادت أن المكوماة الربيطانية تديمد عى ماا تقول إنه 
ضماناات سادوعية بأن ماا أساميه المملة الدساكرية عى 

الايَاَمان تجري بشكل ميواخل مع القانون الدويل.
وأشاارت )الغارعياان( إىل أن بريطانيا وّقدات نهاية الدال 
املاايض اتفاقياة األُمام امليمادة ليجارة األسالمة الياي تلزل 
موقديها بوقف صاعراتهم من األسالمة ألي جهة إذا ما ثارت 
شاكوك حول وقوع انيهااسات لمقوق اإلنساان أو حرييه أو 

انيهاسات للقانون الدويل.
وسان وزيار الدخاع الربيطاني قد سشاف قبال أيال أن أسثر 
من 150 بريطانياً يدملون لدعم اململكة الدربية السادوعية يف 
الدادوان عى بالعنا، مضيفاً بأن عدعاً غريَ مدلول من موظفي 

االتصااالت الربيطانية تدمال يف األجواء السادوعية مع قوات 
اليمالف ويف مقر البمرية. 

والواقع أن حكال عول اليليج ظلوا عى عالقة وطيدة مع 
بريطانيا طيلة السنوات املاضية، خمنذ انسماب بريطانيا من 
يدارضون  اليليج  َمَشايخ  سان   1971 سنة  اليليج  منطقة 
بشدة لذا االنسماب وحاول حكال أبو ظبي وعبي والبمرين 
إقناع المكومة الربيطانية بالبقاء، لكن بريطانيا يف تلك الفرتة 
سانت تمر بأزمة اقيصاعية خانقة وخّضلت االنسماب، خجاء 
الدرض اليليجي »ابقوا لنا وسنيممل اليكلفة املالية للقوات 
آنذاك  الدمالية  المكومة  رع  أن  غري  الربيطانية«،  الدسكرية 

أن الجندي الربيطاني لن يقبل بأن يكون مرتزقاً بيد اليليج.
منطقة  من  انسمابها  منذ  بريطانيا  حاخظت  ذلك  ومع 
الماسمة،  الدوائل  لدى جميع  اليقليدية  اليليج عى مكانيها 
الدسكري وخدمات  للدياع  بقاَءلا سمورع مفّضل  مما سّهل 
عدة  ووقدت  والصيانة  اليدريب 
اتفاقيات مع لؤالء المكال، وبناء 
تزويد  يف  بريطانيا  اسيمرت  عليها 
الرشطة  وأجهزة  املسلمة  القوات 
واألمن الدال يف ُسّل ُعمان والبمرين 
بالضباط  وقطر  واإلمااااارات 

واليربات واليدريب.
يف تلك الفرتة سان حكال اليليج 
الربيطاني  أن االنسماب  يديقدون 
األزمااة  عن  ناتج  املنطقة  من 
االقيصاعية، غري مدرسن أن المرب 
بريطانيا  أنهكت  الثانية  الداملية 
وأن تصاعد نضال حرسات اليمرر 
أقلقها  مسيدمراتها  يف  الوطني 
بينها  ومن  املياعب  لها  وسبب 
بريطانيا  أرغمت  لذا  عدن،  مدينة 

عى االنسماب واليييل عن امرباطورييها اليي ال تغيب عنها 
الشمل.

لنا ال بد اإلشاارة أيضاً إىل الدالقاة اليليجية اإليرانية أيال 
حكام الشااه، خإياران سانت تسامى »برشطي اليلياج« بدد 
االنساماب الربيطاناي روغم تمساك إيران بيسامية اليليج 
الدربي باليليج الفاريس إال أن َمَشايخ اليليج سانوا عى صلة 
وثيقة بشاه إيران وعالقيهم عى أرقى املسيويات، حيى جاءت 
ثورة اليميني يف 1979، وغرّيت ُسّل يشء وساءت عالقة إيران 

بأمريكا وباليليج أيضاً.
ويف لاذا الداال أيضااً بادأ ساالح البمرياة الربيطانية يف 

اسييدال جزء من قاعدة الجفري يف البمرين سمقر ألُسطول
»سافن الدورية« للقيال بأعماال الرقابة يف ميااه اليليج 
والبمر الدربي، عالوة عى أُساطول سافن »اإلسناع البمري« 

اليي تيوىل مساعدة األُسطول اليامل األمريسي يف مهماته. 
وشيئاً خشيئاً ازعاعت ألميُة الدور يف الثمانينيات بدد اندالع 
المارب الدراقية/ اإليرانية وما تيللهاا من »حرب الناقالت«. 
ماذاك تكاّرس لاذا الادور وازعاع حجام الوجاوع الدساكري 
الربيطاناي يف اليليج بدد ثالث حاروب إقليمية مييالية، األوىل 
»حرب تمريار الكويت«، وما تاللا من خرض نظال الدقوبات 
والمظار الجاوي عاى الداراق، والثانياة غازو أخغانسايان 
وإساقاط نظاال طالبان وما تااله من مواجهاات مع تنظيم 
القاعدة وقوات طالبان، والثالثة حرب إساقاط نظال صدال يف 

الدراق واحيالله.
واآلن تيواجاد ثالث قواعد عساكرية لربيطانياا يف اليليج، 
قاعادة الجفري يف البمرين، وقاعدة املنهاع الجوية يف عبي اليي 
تمولت منذ 2001 إىل قاعدة قوات ميددعة الجنسايات الغربية 
تساييدمها يف مهمات اليدريب واليدمات اللوجسيية، عالوة 

عى الرتخيه نظراً لقربها من مدينة عبي.
والقاعادة الثالثة خهي قاعدة املشااة، خييمثال يف عدع من 

املدسكرات يف مناطل مييلفة من سلطنة ُعمان. 

�ليمن م�شتهدفة عرب �لتاأريخ ومطامع �لقوى �لعاملية يف �ليمن �ملحرك �لرئي�شي للعدو�ن 

ما وراء احتالل اليمن!

ظلت دول �خلليج حتت �لنفوذ �لربيطاين منذ عام 1971وتتو�جد فيها حتى �الآن 3 قو�عد ع�شكرية

البريطانيون العقل المخطط للغزاة الجدد على الجنوب
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من 14 أكتوبر حتى 21 سبتمبر.. 
مسيرة تحرر وطني

  - أنس القاضي:
مثّلات ثاورُة ل1 أسيوبار الياي خاضها شادبنا 
ضاد االسايدمار الربيطاناي قفازة نوعياة لنضال 
الشادب الايَاَماني، واميداعاً طبيدياً لثورة شادبنا 
يف الشامال، ولي تطاور طبيدي لنضاوج المرسة 
الوطنياة الايَاَمانية عموماً. ومان حيث املضامن 
سانات ثاورة ل1 أسيوبار ثاورة تمررياة مداعياة 
لالسيدمار وللملف اإلمربيايل اإلنجليزي الصهيوني، 
وللقاوى الرجدياة اململياة مان إقطاع وساالطن 
وتجار احيكارين يدملون سوسالء اسايرياع للسالع 
االسايدمارية. سما أن َلاذِه الثورة جّسادت وحدة 
نضال الشدب الايَاَماني ومصريه، خطليدة ثوارلا 
ساناوا يقاتلون مع الثورة يف الشامال بداخع وطني 
ثاوري، سماا أن قواتها مان أَبْنَاء الجناوب حظيت 
بدعم مان الجمهورية الفيية يف الشامال، وما سان 
يومها ييسااءل أحد سيف نزل الشاماليون إىل عدن 
أو ملاا صداد الجنوبياون إىل صندااء؟، واليول حن 
تمرسات قوى ثورة الواحد والدرشين من سابيمرب 
إىل املناطل الجنوبية من الوطن خليل إال تدبرياً عن 
لذه الوحدة االجيماعياة الايَاَمانية وحدة اليأريخ 
والنضاال واإلنْاَسااان والُجغراخيا، وَمن يسايدمر 
جنوب الوطن اليول لي قوات أجنبية، خال يسيدمر 

أٌخ أخاه. 
يف لاذِه القراءة سنساّلُط الضوء عاى الروابط 
وامُلقارباات بان ثورتَي 21 من سابيمرب وثورة ل1 
أسيوبار، حيث ثورة الواحد والدرشين من سابيمرب 
يف مضامينهاا الثورياة اليمررية ومان حيث رعات 
الفدل االسايدمارية اليارجية ورعات خدل الرسائز 
االسايدماري اململياة يف الداخال، ومان حيث وعي 
قياعة الثورتان بمهال لذه الثاورة. ويجد الدارس 
لمرسة اليمرر الايَاَمانية وليأريخ شادبنا الثوري 
باأن ثورة الواحد والدرشين من سابيمرب تنيمي إىل 
ولج ومضامن ثاورة الرابع عرش من أسيوبر أسثر 
ِمما تُشابه ثورة السااعس والدرشين من سبيمرب، 
وإن سانت خدلياً ثورة الواحد والدرشين من سبيمرب 
قد اسيداعت لثورة 26 سبيمرب ولجها ومضمونها 
بدد أن اسايُلبت َلاذِه الثورة الجمهورياة ملدة أربع 

عقوع من الزمن. 
**

الجنوب اليمني في ظل االستعمار 
البريطاني 

ع. أحماد عبداللاه صالاح )يف  الكاتاُب  يقاوُل 
سياباه »خصائص النضال الوطني ضد االسايدمار 
الربيطاناي« أحاد منشاورات الايَاَمان الشادبية 
ساابقاً(*: من خصائص السايطرة االسايدمارية 
ارتباط  قاد  الربيطانيان  امُلميلان  أن  بالعناا،  يف 
وجوعلم الددواني، عى أرضنا باملصالح السياسية 
والدساكرية بالدرجاة األوىل، حياث تمولات عدن 
إىل قاعدة عساكرية لمماياة املصالاح الربيطانية 
بلادان  يف  والدساكرية  والسياساية  االقيصاعياة 
األعناى  الارشق  ويف  الدرباي،  واليلياج  الجزيارة 
واألوسط، وسذلك ممطة ترانزيت ليزويد األساطيل 
اليجارية بالوقوع، وسقاعدة عسكرية تؤمن حماية 
الطُّرقاات واملمرات البمرية إىل مناطل الهند ورشق 
أخريقياا، سما أن َعَدن قاد مثلت بدد المرب الداملية 
الثانياة نقطة ارتكاز ورأس جرس عساكري لملف 
األطليس لقيال بأعمال عدوانية ضد حرسات اليمرر 

الوطني الدربية واألخريقية«. 
وَلذِه األطماُع الدسكرية السياسية االقيصاعية 
ما زالت موجوعة لدى قوى االسايدمار، اليي حالياً 
تميل مناطال من الجناوب وتُيضدُه لسايطرتها 
ولاذه املطامع عاخع تدخلهاا الددواني يف الايَاَمان 
ال يشء آخر، وإن سان يف لذا الزمن قد َضُدَف الدور 
الربيطاناي، لصالح أمريكا، خيما عول اليليج أذياٌل 

لهاتن الدولين االسيدماريين ال أسثر. 
األوضااع  طبيداة  عان  حديثاه  مجارى  ويف 

االجيماعية يف ظل االسيدمار يقول الكاتب: 
»لقاد حطام االسايدمار الربيطاناي االقيصاع 
السامكية  )الثاروة  املديناة والرياف  الطبيداي يف 
والميوانية والزراعية( وأصبمت البالع ُسلها بمدنها 
وأرياخهاا، ساوقاً ملنيجاات الارشسات االحيكارية 
األجنبياة، خأصباح القماح والاذرة تسايورع مان 
الياارج وسذلك اللماول واللبن والسامن ومدلبات 
الساارعين والطماطام، ليال ذلك وحساب، بل قد 
حطمت ُسّل ما سان موجوعاً من الورش والصناعات 
وسل  األقمشاة  خأصبمات  الوطنياة،  المرخياة 
امللبوساات واملفروشاات واألعوات املنزلية تسيورع 
مان اليارج إىل بالعنا. إن االسايدمار الربيطاني لم 
ياول أيَّ اليمال يُذسار ليطوير الصناعاة والزراعة 
وسذلاك الينقيب عان النفط والثاروات املددنية، بل 
اقيارص اليماُل امُلسايدمرين عى تطويار الجوانب 
اليدمية، ساليساهيالت اليجارية واملالية، وذلك عى 

حسااب نمو الصناعة والزراعة، مما أوجد يف بالعنا 
اقيصااعاً مشاولاً وحياد الجانب ذا طاباع ُطفييل 
رصف. أماا أوضااُع الريف خقد سانت أسثار تيلفاً، 
ععم امُلسيدمرون الدالقات االقطاعية املييلفة اليي 
شاكلت حاجزاً أمال تطور القوى امُلنيجة يف الريف، 
وأقاموا تمالفاً سياسياً مع السالطن اإلقطاعين؛ 
وذلك ألجل خرض الهيمنة والسايطرة االسيدمارية 

عى ُسّل أجزاء البالع.
 250 سان يف عادن رجال بوليال واحاد لاُكل 
اكان، ويف الوقت نفساه يف إنجلرتا  مواطن، من السُّ
نفساها وجد بوليال واحد لاكل 750مواطن، وقد 
أعطى البوليل حال اليدرض واليفييش ألي مكان 
واالعيقاال واليمقيال ماع أي شايص ومصاعرة 
وثائقه ونزع اللوحاات واألعالل ووضع أية منظمة 

تمت الرقابة«.
***

بداية الثورة 
وامُلفكار عبداللاه عبدالارزاق  امُلناضال  يقاول 

باذيب*:
26 سابيمرب املجيادة يف  عندماا قامات ثاورة 
الشامال ذلب الددياد من أَبْنَاء الجناوب من ُعمال 
وخالحن ورجال قبائل وطلبة وشاارسوا يف المرس 
الوطناي ضاد الدادوان االمربياايل الرجداي امللكي 
عاى ثاورة الشامال. وسان بينهم املئات مان أبناء 
رعخاان، وبدد عاال من الكفااح الضااري املرير يف 
جبال الشمال وشادابُه ووعيانه وبدد توقف إطالق 
النار األوىل، وبسابب الييانات والفوىض يف ترصيف 
أماوال المارس الوطني، قارر أَبْنَاء رعخاان الدوعة 
إىل عيارلام، خكانت بانيظارلام قوانن وأوامر من 
االنجليز بيساليم ساالحهم وضم بلدلم )الذي سان 
حيى ذلاك المن بديداً عن نفاوذ االنجليز وال ييبع 
إمارة الضالع القريبة منهام( ورخض أَبْنَاء عخن أو 
)الذئاب الُممر( سما سان يُساميهم االنجليز، وسان 
أول صدال يف ل1 أسيوبر 1963، وأول رشارة للثورة. 
وإذا سانات ُمطالباة االنجليز ألَبْنَاء رعخان بيساليم 
السالح واليضوع لسلطة أمري الضالع الدميل لي 
السابب امُلبارش النيفاضيهم، خإن السبب المقيقي 
يكمان يف ظروف القهر واالسايغالل االسايدماري 
وللطغيان الساالطيني، اليي عاشاها شدبنا يف ظل 
المكام الربيطاناي. وصماد أَبْنَاء رعخاان لوحدلم 
يف وجاه القاوات الربيطانياة ُرغم تيرياب بيوتهم 
وإحاراق مماصيلهام، وسان صماوع أَبْنَااء رعخان 
إلهاماً لشدبنا يف الشامال والجنوب ولقوى الثورة. 
وسنت الظروف املوضوعية يف بالعنا مهيأة وناضجة 
ملثل َلاذه المرسة، خلم يكن أمال شادبنا يف إمارات 
الجنوب من وسايلة للدخاع عن نفساه ضد تسالط 
االنجليز والساالطن غري الساالح، الذي لم يسيطع 
االنجلياز حرمانُه مناُه وقد حرمه من ُسّل وساائل 
اليدباري األُْخاااَرى، خاال صماف وال أحازاب، وال 

انييابات بل سبت وقهر وحرمان سامل.

**

االنقسام االجتماعي السياسي في 
ثورة 14 أكتوبر 

يف ُسّل ثورات اليمارر الوطنية بالدالم، لم توجد 
ثاورة سانات ميفقة حولهاا ُسّل القوى السياساية 
امُلدان،  البلاد  لاذا  يف  االجيماعياة  واملكوناات 
خاالنقساال يشء طبيداي ال ينيقاص مان الثورة، 
بال يدكل تصااعل املصالح االجيماعية السايايس 
وتفااوت الوعاي والوطنية لادى امُلجيمدات. وحن 
نفرز القاوى االجيماعية والسياساية يف الايَاَمان 
الجنوباي إبان ثورة ل1 أسيوبر يف 1963 سانجد أن 
الينظيم املارسيس )اتماع الشدب الديمقراطي الذي 
أسساه عبدالله باذيب( سان لو الينظيم السايايس 
الوحياد مان خاارج الجبهاة الوطنية الياي قاعت 
الثورة )المزب االشرتاسي الحقاً(، الذي اتيذ موقفاً 
مبدئيااً ثابيااً إىل صاف الثورة امُلسالمة وُمساانداً 
للجبهاة القومياة، خيماا اتيذت القاوى واألحزاب 

السياساية موقاف الرخض تجاه الثاورة واعيربتها 
عماالً مغامراً وطائشااً، بل وميططااً أجنبياً ومن 
ُصنع املرصين. ولذا يُشبه إىل حدٍّ ما موقف القوى 
واألحازاب السياساية من ثاورة 21 سابيمرب اليي 
الطة  اعيربتها عمالً طائشااً واعيربت إساقاط السُّ
الرجدية الدميلة يف صنداء خياً وُمجازخًة ومغامرة 
سااقها الرئيل الساابل صالح، بال واعيربت لذِه 
القوى أن الثورة بشاكل عال صنع إيران، ُرغم أنها 
وقدت يف املجيماع الايَاَماني يف الظروف اليأرييية 
الايَاَمانياة وقال بهاا الكاعحون وامُلسايضدفون 
الايَاَمانياون بقيااعة حرساة ثورية يمنياة. ولذا 
املوقاف امُلداعي من الثورة طبيدي جداً وخاصة من 
الثورات اليمررية املداعية لالسايدمار، خكل القوى 
الرجدياة الدميلة تصطف مع القاوى امُلداعية ضد 

الشدب والثورة واالسيقالل الوطني.
ويف الجاناب امُلداعي للكفاح امُلسالح ولثورة ل1 
أسيوبار، وقفت رابطة أَبْنَاء الجنوب الدربي، موقفاً 
مداعياً ورصيماً ولذا املوقف يُشكل اميداعاً طبيدياً 
لنهاج الرابطة املدااعي لليمرر واملوايل لالسايدمار 
الربيطاناي والنظاال الساالطن واالقطاعاي؛ ألن 
لاذه الرابطة سانت تدارب عن مصالح ِسباار امُلالك 
اليجاريان واملسايغلن واالقطاعيان، وسان ععام 
ثورة أسيوبار ييدارض مع لاذه املصالح الطفيلية 
امليمالفاة ماع االسايدمار، خثاورة أسيوبار سانت 
واضمة منذ البداية أنها ثورة تمرر ضد االسيدمار 

وبقاياه وُميلفاته. 
سذلاك ثورة 21 سابيمرب الياي ساَن واضماً منذ 
البداياة أنها ثاورة ضد الفسااع االقيصااعي وضد 
االسايبداع السيايس والقمع األمني واإلرلاب، وضد 
الهيمناة األمريكية عى السياساة الايَاَمانية ومع 
االسايقالل الوطناي، وثاورة تممل لاذا املضمون 
اليمارري، تيدارض ماع مصالح القاوى الرجدية 
امُلرتبطاة ببقاء الايَاَمان تمات الهيمنة اليليجية 
األمريكياة، وبقاء ثروات البلد ومؤسسااته يف أيدي 
النهابان، لهذا وقاف اليجماع الايَاَماني لإلصالح 
والنارصياون وقيااعة املؤتمار واالشارتاسيون ضد 
لاذه الثورة مع وجاوع خوارق بسايطة من موقف 
حازب لمازب، إال أنه سانت عى ُسل حاال جزءاً من 
النظال االجيماعي السيايس السائد ورأت أن الثورة 
تُهدع مصالمها، وليل عيباً عى ثورة 21 سابيمرب 
أن لاذه القوى تديارب الثورة انقالبااً؛ ألن لذِه لي 
المقيقة، لذه الثورة الشادبية مثلت انقالباً ثورياً 
الطة وأساقطت لاذه القوى  يف امُلجيمع وبُنية السُّ
الفاسادة وامُليمالفة مع اليليج وأمريكا من سادة 
المكام، ولاذا لو ما يُمياز ثورة 21 سابيمرب أنها 
ثورة تمرر وطني ُمسالمة بالدنف الشدبي، تُشبه 
يف مضامينهاا حارب اليمريار الشادبية يف جنوب 
الايَاَمان أي ثورة ل1 أسيوبر أسثر ِمما تُشابه ثورة 

26 سبيمرب.

**

القوى المعادية للثورة 
 حن اتضاح للقاوى االسايدمارية الربيطانية 
والساالطينية  اإلقطاعياة  الرجدياة  وللقاوى 
والربجوازية الطُّفيلة أن ثاورة أسيوبر ماضية نمو 
اليمرر من االسيدمار وتسايهدف ُسّل املصالح غري 
املرشوعاة، سونت لذه القوى حلفاً ُمداعياً يُسامى 
باسام جبهة اليمرير وتقاسمت األعوار بما يضمن 
وقاف الثاورة وضاعفت أعماال الدناف واإلرلاب 
واملارسساين.  القومياة  الجبهاة  يف  الثاوار  ضاد 
وصّدادت من نشااطها السايايس امُلدااعي وناعت 
الطة سالمياً لهاذ القوى  باأن تُسالم بريطانيا السُّ
الدميلاة الياي سان لديهاا حكومة مملياة عميلة، 
ولاذا اسايقالل ناقاص، وععات يف عاال ل196 إىل 
عقاد مؤتمر عسايوري يف لندن ييم تمات رعاييها 
وإرشاخها ويماره ممثلو األحازاب والينظيمات 
الرجدية امُليمالفة مع االسايدمار. ولذا يُشابه إىل 
حد سبري تمالف امُلشارتك واملؤتمر وتقاسام الدوار 
بينهام للهجاول عى ثاورة 21 سابيمرب عساكرياً 

واعالمياً وجمالريياً، وسذلاك تمالفهم ضد الثورة 
يف املفاوضاات الياي سان يرعالاا بن ُعمار وسذلك 
تمالفهم اآلخر يف مؤتمر الرياض وععوة أنصار الله 
واملؤتمر للذلاب لموار يف الرياض، وقيال ما تُسمى 

باملقاومة الشدبية.
 ُسّل لاذه األحالف الرجدية سانات بقصد وقف 
ثورة 21 سابيمرب، لكنها تسقط يوماً خيول وتزعاع 
تناقضاتُهاا، وساينيرص ثاورة 21 سابيمرب سماا 
انيارصت ثاورة ل1 أسيوبر، وسايُدحر لاذا الغزو 
الجدياد وساينكرس لاذه الهجماة االسايدمارية 
الجديادة، وليال ِمان امُلسايغرب أن رابطاة أَبْنَاء 
الجنوب ومن شاكلوا قديماً جبهة اليمرير املداعية 
الساالطينية  االقطاعياة  وشايصياتها  للثاورة 
اليجارياة االحيكارية اليي طرعتها ثورة ل1 أسيوبر 
لي اليول من تيزعم ما يُسامى باملقومة الجنوبية، 
ولي الياول من تمثل قياعات »عاعش« و«القاعدة« 
وعاعت بأساطيل الغرب واليليج بنقمة وحقد عى 
لاذه الثورة، ولي من تقول بيصفية سواعر المراك 
الجنوباي والمزب االشارتاسي باعيبارلام اميداعاً 

لثوار ل1 أسيوبر.
**

الطابع الوطني والطبقي لثورتي 14 
أكتوبر 

 *عباد الفيااح إساماعيل: »مع اشايداع وطأة 
البُلادان  االسايدماري يف  االضطهااع واالسايغالل 
النامية برزت ظالرة جديادٌة يف لذه البلدان، ولي 
أن حرساة اليمرر الوطني خيها لم تكن ذات طبيدة 
وطنياة رصخاة تسايهدُف القضاء عى السايطرة 
االسايدمارية خقاط، لكنهاا يف ذات الوقات تممل 
طبيداة طبقية أيضااً، خالنضاال ضد االسايدمار 
اليبدياة  مظالار  وساخاة  الجدياد  واالسايدمار 
السياساية واالقيصاعياة والثقاخياة لالمربيالياة 
يممال ممياوى وطنيااً ولاَو يممل إضاخاًة لذلك 
مميوى طبقياً؛ ألنه موجه ضد سايطرة اسايغالل 
االحيكارياة(  )اليوسياالت  االقطااع والكمارباعور 
وضاد رأس املال املايل )قاروض صناعيل اإلقراض( 
عاى الصديد الداملي سكل، ولهذا اسيسابت حرسات 
اليمرر الوطني ألمية ُسربى يف نضالها ضد شاكيَل 
االسايدمار القديم والجديد، وبدأت تيوض رصاعاً 
من نوع جديد. إذن خالساواع األَْعَظام من شادوب 
البُلادان النامياة أسان يف املديناة أو الرياف بمكام 
األوضاع الداملية وبسابب تطور االمربيالية إىل أعى 
مراحل االسايدمار واليداظم امُلسيمر لنفوذ الرأس 
املاال، خقد ظال يُداني من االضطهااع الوطني من 
جهة، ومن االضطهاع الطبقاي من جهٍة أُْخااَرى، 
ولهذا خاإن نضال حرسات اليمارر الوطني الداملية 
اتسام بطاباع مازعوج خهاو نضاال موجاه ضد 
االسايدمار القديام والجديد، ويف نفال الوقت لَو 
نضاال طبقاي موجه ضاد الرسائاز االسايغاللية 
اململية الياي يديمد عليها االسايدمار الجدع يف ُسّل 

البلدان.
ولاذا املضماون الوطني والطبقاي يف ثورة 21 
سابيمرب ل201ل حارض وبقوة وييمظهر يف القوى 
االجيماعياة امُلفقارة اليي قامت بهاذه الثورة، ويف 
ربطهاا بن امُلطالاب بإساقاط الُجرعة السادرية 
)الياي لي أحاد رشوط صناعيل االقاراض(، وبن 
األمريكياة  الهيمناة  مان  باالسايقالل  امُلطالاب 
السادوعية، وسل خطاباات قائاد الثورة الشادبية 
السايد عباد امللاك الموثاي سانات تَناى الوضاع 
االجيماعاي املازري الاذي لاَو الوضاع الطبقاي 
وسانات تُرجده عى سون لذا البلد ُمسايلباً ُمهيمناً 
علياه وسونه بلداً ُمسايهدخاً وممل أطمااع، وبهذا 
الوعاي خثاورة الواحاد والدرشين من سابيمرب لم 
تفصال الوطناي املطالاب بالساياعة عان الطبقي 
امُلطالاب باليمارر االقيصاعي، ويف اسايهداف لذه 
الثاورة للقوى امُلسايطرة اقيصاعياً عاى االقيصاع 
الايَاَماناي امُليمثلة باإلخوان وبيات األحمر وسبار 
اليُّجار مان حزب املؤتمر، إىل آخار عصابات املاخيا 
اليي اشايغلت باالحيكار واليهرياب ونهب عائدات 

النفط«.
**

الريف مخزن القهر والثورة 
ماع ليمنة الرأسامال الطُّفيايل واالحيكاري يف 
لاذا الدرص االمربيايل خإن الريف الذي يُرب نمط 
إنياجه الطبيدي ويُفقر يكون األشد وطأة وترراً 
من الواقع االقيصاعي، ويكون لَو امليزون الثوري، 
لهذا سان أبرز صور ثورة 21 سابيمربل201ل، أنها 
حشوع ريفية ُمفقرة ُشدث ُغرب ُمزاجهم املوضوعي 
سفاحي عسكري لطبيدة الظروف اليي يديشونها، 
وسان َلاذا لَو حال الجناوب الايَاَماني يف ثورة ل1 
أسيوبر الذي ُعايش االسايدمار القديام، خيما جيُل 
ثورة 21 سبيمرب عايش ظروف االسيدمار الجديد، 
اليي تييل بوساائل االسيغالل واالسايدباع، ُمبقية 
عى نفل املضمون، بل إن واقع اليول أسثر وحشية 
ماع اليطاور امليوحاش للرأسامالية االحيكارية يف 

طورلا اإلمربيايل. 
يقول عبدالفياح إسماعيل: 

الطة  السُّ أجال  مان  امُلسالمة  املدرساة  »إن 
السياسية، واالسيقالل الوطني انطلقت من الريف 
يف األساس ليليمم بنضال الطبقة الداملة وامُلثقفن 
الثوريان وساائر الكاعحن يف املديناة، الذين سانوا 
يؤمنون بالنضال امُلسلح، وباملوقف السيايس لثورة 
ل1 أسيوبار، واقاد اسايطدنا عرب توحياد الفالحن 
واملثقفان  الدماال  ماع  وتمالفهام  وتنظيمهام 
وساائر الكاعحن يف املدينة، وعارب النضال الطويل 
واليضميات، وقواخل الشاهداء اسيطدنا أن نُمقل 

النرص لثورة ل1 أسيوبر يف 30 نوخمرب 1967ل«. 
**

القيادة الطليعية الثورية.. نضوج 
الرؤية لمهام الثورة الحقيقية 

يقول السيد عبدامللك الموثي:
»اليمارك الشادبي رضورٌة ومسائولية حيمية 
لضمان وجوع البلد واالسايقالل والُمرية والكرامة، 
وَلذه لثورة سيسايمر حيى يندم البلد باالسيقالل 
وخرياتاه،  بثرواتاه  الشادب  ويندام  واالسايقرار 
وحينها يُمكننا القول إن ألداف الثورة الشدبية قد 

تمققت«. 
قول السايد لهذا يف الذسارى األوىل النيصار ثورة 
21 سابيمرب يدكل لك رؤية الرجل لطبيدة الثورة 
سثاورة تمررية طبقياة يف آٍن مداً، إذ يربط السايد 
اليمارر واالسايقالل الاذي لاَو سايايس باليندام 
االسيقرار وخريات البلد واليي لي مهال اجيماعية 
اقيصاعياة يجاب أن تُنجزلاا الثورة ليُديارب ثورًة 
صميمة. وَلاذه الرؤية الواعية للثاورة سانت لي 
الرؤياة اليي تميلكهاا القياعة الطليدياة لثورة ل1 
أسيوبر، يقول القائد عبد الفياح إساماعيل يف نفل 
اليطاب أمال مؤتمر اتماع الفالحين الديمقراطين 
الايَاَمانيان: »خاال شاك أن نضالناا لم ينياِه عند 
نيل االسايقالل، بل إنناا بدد نيل االسايقالل، بدأنا 
مرحلة جديدة من النضال من نوٍع جديد، خقد سان 
طرع االسايدمار مساألة لامة ورضورياة للغاية، 
خبسقوطِه ساقطت رسائزه األساسية من سالطن 
وَمَشاايخ وأُماراء، ولكن سانت ال تازال ُلناك قوى 
احيياطية لالسايدمار الجديد. خقد سان االسيدمار 
بدد أن ُطارع من الباب يُريد أن يداوع مرة أُْخااَرى 
من الناخذة يف شاكل االسايدمار الجديد، بواساطة 
القوى الدميلة اليي سانت تُريد أن تجدل االسيقالل 
ُمجرع اسايقالل شكيل، ُمكيفية بقيال ُسلطة وعلم 
يُرخرف ونشيد وطني، إال أن الييار الثوري اليقدمي 
عاخل الجبهة القومية سان ينظر إىل املساألة بشكل 
آخر، إذ سان يرى أنُه ال بد من مواصلة النضال، لكي 
نسيطيع أن نُدزز االسايقالل السيايس باالسيقالل 
االقيصاعي؛ ألنُه ال يُمكن أن يكون لناك اسايقالل 
سايايس حقيقي بدون تمقيل اليمرر االقيصاعي، 

من عجلة اإلمربيالية الداملية.

__________________

الهوامش: 
* مقال الُمفكر اليساري ال�يَ�َم�ني عبدالل�ه باذيب 
بتأريخ 31/ يناير/1968 المعاد نره يف كتاب صادر 

عن منتدى حوار الثقافة والفكر تعز 2012م.
* كتاب »خصائص النضال الوطني ضد االستعمار 
الريطان�ي يف الجن�وب ال�يَ�َم�ن�ي« للدكت�ور أحم�د 

عبدالل�ه صالح. دار الهمداني عدن 1988م.
* من خطاب عبدالفتاح إس�ماعيل يف مؤتمر انش�اء 
اتح�اد الفالحيي�ن ال�يَ�َم�نيي�ن الديمقراطيين تأريخ 
1976/10/11م وكان حينه�ا األمي�ن الع�ام للجن�ة 
د للجبه�ة لقومية.  المركزي�ة للتنظيم الس�يايس الموَحّ
وعبدالفتاح إس�ماعيل هو مؤس�س قط�اع الفدائيين يف 

الجهة القومية التي قادت ثورة 14 أكتوبر.
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عدن وم�شري �ال�شتعمار �لربيطاين ينتظر �الحتالل �ل�شعودي �الإمار�تي
االحتالل بين األمس واليوم ثوار خلدهم التأريخ وطوى العمالء في صفحاته السوداء

بح�شور رئي�ص �للجنة �لثورية وعدد من �لقياد�ت �الأمنية و�لع�شكرية
احتفال كرنفالي كبير بصنعاء في ذكرى ثورة أكتوبر وفقرات فنية تحض على الصمود ومقاومة الغزاة

  - إبراهيم السراجي:
تأتاي الذسارى الاا52 لثاورة ل1 أسيوبار 
الياي قامت ضد االحياالل الربيطاني للجنوب 
باليزامن مع احيالل سادوعي إماراتي لددن، 
واملفارقاة أن اليأريخ يديد نفساه، خاالحيالل 
األول مقاومة سما سان له مرتزقة وساالطن، 
والياول لناك مان يقاول االحيالل السادوعي 
اإلماراتاي ولاه أيضااً مرتزقاة ومماخظاون 

ومسؤولون.
االحياالل  تمات  الوطان  جناوب  بقاي 
الربيطاناي 139 عامااً ولكن الياول وبدد 52 
عامااً عاى اندحاره وطارعه خاإن اليأريخ لم 
يَُيلِّاْد إال َمن قااع الثورة ضده أمثاال الراحل 
خيصل الشدبي أو راجح بالبوزة، بينما طوى 
اليأريخ سارية املرتزقة والدمالء الذين خدموا 

سلطات االحيالل وعملوا تمت إمرتها. 
ساميت املبااعئ سذلاك ووضدات الثوابت 
الوطنياة؛ ألن الياروج عان ثباتهاا ال يمكن 
تربياره باأي حاال مان األحاوال، إذ ال يمكن 
اليربير لليداون مع أية سالطة أجنبية يف بالع 
أُْخاااَرى حيى لاو سان االحياالل يممل مده 
املال.. ذلاك أن الثوابت تفارض اليضمية من 
أجلها، أما اليضمية بها خذلك يدد خصماً من 
قيمة اإلنْاَسااان ووطنييه ومدها ال يمكن أن 
يمظاى باحرتال املميل وال باحرتال الشادب، 
خالساالطن الذين عيّنهم االحيالل الربيطاني 
يف ذلاك المان منمهام األماوال ولكناه لام 

يمنمهم الرشف.
 خمااذا تغاري الياول يف منطل مان يربرون 
الرتحيب باالحيالل السدوعي اإلماراتي لددن؟ 
ولال تبادي عول االحياالل االحارتال لهاؤالء 
امليداونان وامليواطئان مداه؟ أل أنها توزع 
االتهامات عليهم بان المن واآلخر بالرسقة 
واليياناة؟ وسذلاك لال إذا سانات تديربلام 
وطنيان ولام يرّحباون بجناوع أجانب عى 
أرضهم؟ أل أنها سابل وقصفات مجاميدهم 
أسثر من مرة يف عادن ولمج وقيلت الدرشات 
منهام؟ خهال ساييلد اليأرياخ مان قيلهام 
االحيالل ولم يدملون مده أل من اسيشاهدوا 

يف مواجهيه؟

• الثورة بين االندفاع والتشكيك
سانت اململكة الربيطانية تسامى باململكة 
الياي ال تغيب عنهاا الشامل الحياللها عدة 

بلادان من مارشق األرض إىل مغربهاا، وسان 
جربوتهاا يف الادول اليي تسايدمرلا يمظى 
بصيات سبري يجدل من اليفكاري يف مقاوميها 
مهمة شااقة ناليك عن املقاومة ذاتها، وسان 
لناك َمن يساالم يف تصوير صدوبة املقاومة 
وتدقيدلاا، إال أناه سان لناك من رضب بيلك 
اليدقيادات عارض المائاط وقارر االنيمااء 

لألرض يف مواجهة االسيدمار.
املناضل الراحل خيصل عبداللطيف الشدبي 
سان أحاد لاؤالء االسايثنائين الذيان آمناوا 
بقضييهم وقارروا االنيصار لها يف وجه أعيى 
مسايدمر عاى األرض وسان لهام االنيصاار 

وتيويج نضالهم باالسيقالل.
إن  الشادبي:  عبدالقاوي  الكاتاب  يقاول 
املناضل عبداللطيف الشادبي َوبداد اليماقه 
بمرساة القومين الدرب حر عدة عورات يف 
عمشال ثم ُسلَِّف بمهمة تأسيل خرع المرسة 
يف الايَاَمان، مما تيطلب منه االسايفاعة من 
اإلجازات السانوية اليي يدوع خياه إىل الوطن 
وسذلاك قطع الدراساة أحياناً للداوعة لقياعة 

الدمل الينظيمي وترسايخ عملية اليأسايل 
واإلنشاء.

ويضياف أناه َومنذُ بداياة الداال 1959ل 
اسايطاع خيصل بما سان ييمياع به من ذساء 
وخاربة تنظيمياة وثقاخياة واسادة وقادرة 
الينظيمياة  اليالياا  أوىل  تشاكيل  قياعياة، 
للمرساة يف الايَاَماان، وسااعده يف ذلاك ُسلٌّ 
من اإلخاوة املناضلن املرحول سالطان أحمد 
عمار، وعبدالماخظ قائد، وسايف الضالدي، 
وطه أحمد مقبل وعيل أحمد نارص الساالمي 
وأصبح خيصل املسائول األول عن قياعة خرع 

المرسة يف إقليم الايَاَمان منذُ الدال 1959ل.
مان املفيد اإلشاارة إىل أن خيصال وزمالءه 
املناضلن سانوا يف رؤييهم وتفكريلم النضايل 
أسثر تقدمااً ونضوجاً من خكار ورؤية قياعة 
المرساة يف باريوت الياي اسايبددت إمكانيَة 
قياال ونجاح أية ثاورة مسالمة يف عدن ضد 
االسايدمار الربيطاناي، حياث قارروا بإراعة 
وعزيمة قيال لذه الثاورة، وذلك بدد حوارات 
طويلاة ماع خصائل حزبياة ووطنياة وقيال 

الجبهة القومية.

• السالطين ما بين بطل قاوم ومرتزق 
خدم االحتالل

يف عال 1837 ل سانت السافينة الربيطانية 
»عرياعولات« تمر يف ساواحل عادن وأصيبت 
الربيطانيان  قبال  مان  ميدماد  ماا  بيلال 
أَنُْفسهم، مما جدلها تجنح خاععت السلطات 
الربيطانية أن ساكان عدن لاجموا السفينة 

واتيذوا ذلك ذريدة الحيالل املدينة.
سانت بريطانيا يف ذلك الوقت أسرب مسيدمر 
يف الدالم وسان طبيدياً أن ينيج احياللها لددن 
الكثاري مان املقاومان والقليل مان املرتزقة 
أُْخاااَرى  جنوبياة  مناطال  احيلات  وبهام 
ليمصن عدن تمت قبضيها وعينت سالطن 
موالان للمسايدمر وحاربات آخريان قرروا 

مواجهة االحيالل.
وعاى غارار ما يمادث الياول عندما تدن 
اإلماارات مماخظااً لدادن مان املوالان لهاا 
ورئيسااً للمكوماة خدل االحياالل الربيطاني 

نفل األمر وعى سابيل املثال سانت السلطنة 
الواحدياة يف منطقة حبان اليأرييية بشابوة 
جنوب الايَاَمان وسان سلطانها يدعى لاعي 
بان صالاح الواحادي والاذي قبال باالحيالل 
الربيطاني ووّقع اتفاقية حماية مع املسيدمر 
يف عاال 1888ل ليأتاي بداد عبدرباه منصور 
لاعي باا127 عاماً يوقع للسادوعية بيدمري 

واحيالل الايَاَمان.
طوى اليأريُخ السالطان لااعي بن صالح 
الواحادي يف صفماتاه الساوعاء رغام أنه يف 
ذلك المن سان يلداب نفل الدور الذي يلدب 
نظاراؤه ماع االحياالل السادوعي اإلماراتي، 
وسان يُديقد أن اليأريخ ساييلده بمقيضيات 
ذلك الوقت الذي سان اليأريخ يكيبه املسيدمر 

بأموال مسيدمراته وجربوته.
واملفارقاة أن السالطان لااعي الواحادي 
الدميال لالحياالل سان قد انقلاب عليه أخوه 
السلطان ممسن بن صالح الواحدي مدرتضاً 
عاى توقياع المماية ماع الربيطانيان وقال 
بإنزال األعالل الربيطانياة اليي سان يفرضها 
االسايدمار عاى الساالطن وتجربلام عاى 
رخدهاا ومان ثم قااع لجماات ضاد الجنوع 

الربيطانين.
إنقالب السالطان ممسان الواحدي قوبل 
برخاض من رعيياه يف السالطنة الذين عملوا 
مرتزقاة مع االحيالل سما يفدل مرتزقة اليول 
وقاموا بطارعه، ما عخده لالساينجاع بقبائل 
الدوالال الذيان وقفاوا مداه وماع مرشوعه 
املقاول لالحيالل وأعاعوه للسالطنة ثم اغياله 
عماالء االحياالل يف أحاد الجباال ولاو يقوع 

مدارك ضد االحيالل. 
إن حكاية االسايدمار والثورة لي حكاية 
تمياد لقرابة قرن ونصف ال تيسادها الكيب، 
بل إن تناول جانب واحد منها يمياج ملساحة 
أسرب غري أن مان املفيد أن نقرأ نماذج من تلك 
الجواناب لنيلص إىل القول باأن لكل احيالل 
مرتزقاة يسايولون عاى األضاواء ويكيبون 
اليأرياخ املؤقت غاري أنه ال احياالل يبقى وال 
تأريخ للمرتزقة، خالمديث اليول عن االحيالل 
الربيطاني للايَاَمان يقاوع للمديث عن ثورة 
ل1 أسيوبر والمديث عن الثورة يقوع لرموزلا 
ونضالهم الذين سيبوا أساماءلم بماء الذلب 
وال عازاء للدمالء حان يأخاذون أماسنهم يف 

لامش اليأريخ بلون أسوع.

  - خاص:
إحيفلت بالُعنا لذا الدال بالذسرى الثانية 
واليمسان لثورة الرابع عرش مان أسيوبر 
يف ظال ميغريات وأحاداث سبارية يواجهها 
الوطان تيمثال يف ممااوالت قاوى الددوان 

احيالل اليمن من جديد.
يف جناوب الباالع وسايما عادن وقدات 
لاذه املدينة من جدياد يف قبضة غزاة جديد 
ومميلن عارب، وأحيوا لذه الفدالية برخع 
صاور لقااعة الدادوان، خيما يساطر أبناء 
الشامال املالحم البطولية يف عحر الغزاة من 
مماخظة مأرب والبيضاء وعدل االسيسالل 

مليططات األعداء.
وشاهد ميدان اليمرير عارص يول أمل 
األربداء احيفاالً سبرياً بهذه املناسبة حره 
رئيال اللجناة الثورياة الدلياا مممد عيل 
الموثي وعدع من أعضاء اللجنة، إضاخة إىل 

قياعات عسكرية وأمنية ومسؤولن.
وخاالل االحيفاال تام تقديام لوحاات 
اسايدراضية عربت يف مجملهاا عن عظمة 

املناسابة وعالليهاا يف نفوس أبنااء اليمن، 
وما شاهدته من مالحم وبطوالت يف سابيل 
اليمرر من االسايدمار، سماا أنها تديرب مع 
ثاورة 26 سابيمرب مان ألم األحاداث اليي 
شهدلا اليمن يف تأرييه المديث قاطبة بل 
إنهاا من سربيات ثورات اليمارر الوطني يف 

الدالم.

وقاّدل خالل االحيفاال أوبريات بدنوان 
»وطن يقااول الغزاة« جساد يف لوحة خنية 
اسيدراضية صموع الشدب اليمني ونضاله 
ضد الغزاة وأنه شادب عيص عى االنكسار 

ال يسيسلم وال ترلبه أية قوة.
وعزخات يف االحيفال االناشايد وااللمان 
الوطنية املدربة، سما وزعت الفرقة املنظمة 

للمفل مشاهدا عراميا يمكي قصة الجنوب 
مع املقاوماة ضد غزاة املاايض، ومع غزاة 
الياول. »بارع برع ياا اسايدمار، من أرض 

األحرار برع«.
واسايذسر اليمنيون يف حفلهم رع الشيخ 
لبوزة عاى طلاب الربيطانين االسيساالل 
وقال »أنا سأحارب ولن أسيسلم«، خاندلدت 

الثورة ضاد االحياالل الربيطاناي من قمم 
جبال رعخاان يف ل1 أسيوبر ١٩٦٣ل وانيهت 

بيمرير مكيمل.
 وقيذاك اعلن قمطان الشدبي ومده ثلة 
من املناضلن يف الثالثن من نوخمرب -1967 
االسايقالل الكامل، وأعلن عن تشاكيل أول 

حكومة جنوبية بدد عحر االحيالل.

ثورة 14 أكتوبر / ملف
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�ل�شيد عبد�مللك �حلوثي ع�شية �لذكرى �لـ 52 لثورة �لـ 14 من �أكتوبر:

بإمكان الشعوب الحرة التغلب على أي عدوان وطرده مهما كانت قوته وهمجيته

  - خاص:

أعوذُ باللِه من الشيطاِن الرجيِم..
بسِم اللِه الرحمِن الرحيِم..

الممُد لله َربِّ الداملن، وأشاهُد أن ال إلاَه إال اللُه امللُك 
الملُّ املبُن، وأشاَهُد أن سايَدنا مممداً عبُده ورساولُه، 
خاتاُم النبيان، صلاواُت اللاه وساالُمه عليه وعاى آله 

الطيبن الطالرين وعى صمبه املنيجبن.
شادبَنا الايَاَماناي الدزياز، أيها اإلخاوة واألخوات: 

والسالُل َعليكم ورحمُة الله وبرساتُُه.
بدَد أسثر من مئيي يول من الددوان اإلجرامي الهمجي 
الوحيش عى شادبنا املسالم اليمني الدزياز تقدل علينا 
مناسابيان مهميان، ُسلٌّ منهما تمثال ممطة تَاأرييية 
غنية بالدروس والدرب اليي يمياج إليها شادبنا اليمني، 
يمياجها ويسايفيد منها يف مواجهيه وعخاعه وتصديه 
للمديدين الغزاة املميلان، وقد تزامنيا لذا الدال: ولما 
ذسارى الهجارة مع قادول عال لجاري جدياد وذسرى 
الراباع عرش مان أسيوبر، ذسرى الهجارة النبوية لجرة 
النبي صلوات الله عليه وآله من مكة إىل املدينة وحديثنا 
عن الهجرة لو حديث عن الرساالة وعن الرساول وعن 
األنبيااء وعان منهج الله بماا خيه من القيام واليداليم 
واألخاالق واملبااعئ الدظيمة اليي بها ساداعة البرشية 

وبها حلُّ مشاسل البرشية.

ما قبل الهجرة
 وحديثنا عن الهجرة النبوية يبدأُ بمديثنا عما قبلها، 
خالله ُساابَْماانَاه َوتََداىَل عندما بدث نبيه مممداً خاتم 
األنبيااء واملرسالن بدثاه صلاوات الله علياه وعى آله 
برساالة الياتمة بدثه باإلْسااَلل عينا عظيماً لذا الدين 
القويام لاو إرث األنبياء لو خالصة رسااليهم، القرآن 
الكريم لو يمثل الوثيقاة اإللهية اليي تضمنت مميوى 
سياب الله الساابقة، بداث اللاه نبيه ممماداً عى خرتة 
من الرسال يف ظال جاللية جهال أطبقات ظلماتها عى 
األرض خدم يف لذه الدنيا الجهل والظلم والرش والفسااع 
والطغياان، تنكرت البرشياة ليداليم الله الياي أتيها يف 
الساابل عن طريل أنبيائه ورساله وسيبه وأصبح واقع 
البرشياة سايئاً جداً انمط اإلنساان خيه عن إنساانييه 
سثارياً وسثرياً وسثارياً، خبداث الله نبيه ممماداً صلوات 
الله علياه وعى آله رحمة للداملن بدثاه بالنور والهدى 
ليديد لإلنسانية إنسانييها ليديد لها سراميها واعيبارلا، 
ليديد لهذا اإلنساان ويضيئ له الطريال ليؤعي عوره يف 
لاذه المياة سيليفاة لله يف أرضه بماا ينبغي أن يكون 
عليه لذا اإلنسان سمواً وأخالقاً وسرامًة وقيماً ومباعئ؛ 
ليدمر لذه المياة ولو يممل تلك القيم واملباعئ ويكون 
وجاوعه يف لاذه الميااة يمقل له ماا أراعه اللاه له من 
الياري والساداعة يف الدنياا واآلخرة، النبي صلاوات الله 
علياه وعى آله بُدث يف بيئة ومميط شاأنها شاأن بقية 

الدالم غارقة يف الرشك والظلم والكفر والفساع ومفاسد 
الجاللية بكل أشكالها وعاعاتها السيئة يف مكة، بالرغم 
من قداساة مكة بالرغم من وجوع بيت الله المرال خيها 
لكن مع ُسّل ذلك سان املجيمع يف مكة شاأنه إىل حد سبري 
شأن ساائر املجيمدات البرشية يف بقية أنماء املدمورة 
آناذاك، لديه ُسّل األمراض ُسّل املثالب ُسّل املسااوئ والكل 
يف ُسّل بقاع األرض سانوا بماجة ماسة وملمة إىل رحمة 
الله ُساابَْماانَاه َوتََداىَل ولداييه ونوره، تمثلت الرسالة 
اإللهياة عى يد خاتام األنبياء مممد صلاوات الله عليه 
وعى آله رحماًة وخرياً ورشخاً للدارب جمداء وللداملن 
أجماع، وعندماا تمارك النبي صلاوات الله علياه وآله 
برساالة الله ُسابَْماانَاه َوتََداىَل صاععاً بأمر الله يممل 
للبرش جميداً ما يممله األنبياء من اليري وإراعة الهداية 
والمرص عاى لداية الناس والدناياة واالليمال البالغ 
بأمار الناس وساداعة الناس والسادي الادؤوب ليغيري 
واقدهام إىل األخضال وإعاعتهام إىل الرصاط املسايقيم 
واملنهاج القويم، ووجه النبي صلوات الله عليه وعى آله 
بشال سبري مان بيئيه ذاتها من مميطه نفساه من ذلك 
املجيماع الذي لاو مجيمده الذي وولد خياه وتربى خيه 
ونشأ خيه وعاش خيه ويدرخه جيداً مجيمع قريش الذي 
سان يدياش وضداً مريماً ومييلفااً من بدض النواحي 
عان مييلاف املجيمداات يف املنطقاة الدربياة وغريلا 
بفضال رَشف البيت المارال ومكانة البيات المرال الله 
ُسابَْماانَاه َوتََداىَل قال يف سيابه الكريم }إِلِياَلِف ُقَريٍْش، 

خطاب السيد

 سنقاتل وندافع عن كرامتنا وعن أرضنا وعرضنا وشرفنا وعن حريتنا حتى ال نُستعبد
 السعودية وإسرائيل وجهان لعملة االنحراف عن رسالة وقيم األنبياء

 بريطانيا هي من خطط لإلماراتيين والمرتزقة غزو عدن

 اإلسالم دين 
حرية وعزة وكرامة 

ونظام عدالة 
جنى عليه الكثير 
من المنتمين إليه 

فشوهوه تشويهًا 
كبيرًا.

 النظام السعودي 
والتكفيريون 

يمّثلون ذروة حالة 
التشويه و االنحراف 

والتحريف لإلسالم 
وقيمه وتعاليمه. 

 ال مناص وال 
خالص في مواجهة 

هذه الجاهلية إال 
بالعودة إلى رسالة 

اهلل.

 النظام السعودي 
والكيان الصهيوني 

كالهما وجهان 
لعملة واحدة هي 
التحريف واالنحراف.
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يِْف، َخْليَْدبُُدوا َربَّ َلذَا اْلبَيِْت،  يَاِء َوالصَّ إِياَلِخِهْم ِرْحَلَة الشِّ
الَّاِذي أَْطَدَمُهْم ِمْن ُجاوٍع َوآََمنَُهْم ِماْن َخْوٍف{، مجيمع 
قريش سان يمظى باسايقرار أمناي أسثر من غريه من 
املجيمداات، املجيمدات تمرتل لذا املجيمع لوجوع بيت 
اللاه المرال لنااك يف مكة ويمظاى أَيْاضاً باسايقرار 
اقيصاعي الله ُساابَْماانَاه َوتََداىَل اسيجاب لدعوة نبيه 
إبراليام وبمكميه أَيْاضاً ُساابَْماانَاه َوتََداىَل أراع ملكة 
أن يكون خيها اليريُ ورَغُد الديش وسادة املديشة حيى 
يسااعد ذلك عى اسايقرار لناك لصالح المجاج الذين 
يأّمون البيات المرل وعمارة لذا البيت المرال بالطاعة 
والدباعة والذسر لله ُساابَْماانَاه َوتََدااىَل يف أجواء آمنة 
ومسايقرة عى املسايوى األمني واملسايوى االقيصاعي 

واملدييش.

إستغالل البيت الحرام.. قديمًا 
وحديثًا

وسما لي الداعة وسما نشاالد اليول سان البدض من 
أولئك من سفاار مكة ومن مرشسي مكة سانوا يديربون 
ألنفساهم الفضل لم وليل للاه ولبييه المرال ولوجوع 
بيياه المرال الفضل عليهم، اليول وسما نشاالد النظال 
السادوعي الذي يسايغل البيات المرال ويسايغل المج 
ويسيغل الدمرة أَيْاضاً يف المصول عى أموال لائلة جداً 
باعيبارلا أسرب مدلم ساياحي عيني يف الدالم وال يماثله 
مدلام آخر ربما يف اليواخد إلياه يف المرص عى الوصول 

إليه يف زيارته يف المج إليه.
يسايفيد مناه األماوال الكبارية يسايفيد مناه عى 
سايطرته  يسايغل  أن  يمااول  أخارى،  مسايويات 
وليمنيه عليه حيى عى املسايوى السيايس وعى سائر 
املسايويات، مع ُسّل ذلك ييمنان، وسأنه لو من له املنة 
يف وجاوع البيت المارال يف مكة وسأنه لاو الذي ييدل 
لذا البيت وليل يسيغله ويكسب منه والذي يدطيه ال 
يساوي شايئاً أبداً بقدر ما يكسبه ويأخذه ويسيفيده، 
ولذا مدلول، عاى ُسّل ذلك املجيمع وتلاك البيئة القليل 
منها لم الذين أسالموا، لم الذين اسايجابوا لرساالة 
الله ُساابَْماانَاه َوتََدااىَل، لم الذيان انفيموا عى عين 
الله ُساابَْماانَاه َوتََداىَل ومباعئه وقيمه، أما اآلخرون، 
خقاد قال الله عنهم، )َلَقْد َحلَّ اْلَقاْوُل َعَىٰ أَْسثَِرِلْم َخُهْم 
اَل يُْؤِمنُاوَن(، لم يؤمن منهم إال القليل، األسثر لم يؤمنوا 
حياى خيما بدُد، لام يدخل اإليماان إىل قلوبهام، النبي 
صلاوات الله عليه وعى آله بالرغام من طيلة امُلدة اليي 
قضالاا يف مكة ثالثة عرش عاماً سماا يف بدض األخبار 
والرواياات لم يؤمان إال عون األلف ماع جهد سبري جداً 
بذله لناك، ولكنه لم يفشل خقد حقل نيائج مهمة جداً 
يف مكة، أول نييجة ولي نييجة مهمة للغاية أنه أوصل 
صوتاه وأوصل صدى لاذا الدين الجديد لذا اإلْساااَلل 
املسايجد يف تلك البيئة وإال خاإلْساااَلل لو رساالة الله 
وعينه ألنبيائه جميداً، أوصال صدى وصوت لذا الدين 
إىل ُسّل أنمااء الجزيرة إىل اليي سانت تيواخُد منها الوخوع 
بالماج إىل بيات الله المارال؛ ألن الماج سان باقياً منذ 
نباي اللاه إبراليام يف الوَساط الدرباي، سان الدرب ال 
يازال يمجون حياى يف عرص الجاللياة، وباليايل سانت 
الوخوع القاعماة إىل مكة للمج ولليجارة سانت تسامع 
بهاذا الدين تدرُف مباعئه يليقاي بها النبي صلوات الله 
علياه وعى آلاه يدرُخها باإلْساااَلل يدعولاا إىل الله إىل 
عيناه املجياد، لذا سان لاه ألمية سبرية خيماا بدد؛ ألن 
وصول لذا الصوت إىل اآلخريان مهم جداً يهيئهم خيما 

بدد لالسايجابة عان مدرخاة، الكثري قد تماول بينهم 
وبن االسايجابة عوائل مدينة لكنهام حينما يكونون 
قاد عرخوا وتزول تلك الدوائل يكونون جالزين للدخول 
يف اإلْساااَلل، ولاذا ما حادث خيماا بدد عندماا عخلوا 
يف عيان الله أخواجااً بدد زوال بدض الدوائال اليي تؤثّر 
عاى البدض عاى ُسّل حاال، قريش بأسثرلاا إال القليل 
واجهت الرساول ورسااليه باليكذياب والصد واالخرتاء 
واالسايهداف عى ُسّل املسايويات والدعاياات املينوعة 
وسل أشكال الصد واليكذيب وقالوا عنه إنه سذاب وقالوا 
إناه سااحر، قالوا إناه اخرتى عاى الله، قالاوا عنه إنه 
مجنون، سثري من الدعايات واالتهامات اليي اسايهدخوا 
بهاا شايصية النبي صلاوات الله عليه وعاى آله ولم 
يدرخونه، لم سانوا يسمونه بالصاعق األمن، إضاخة إىل 
ذلك لم واجهوا سثرياً من مباعئ الرساالة ومن ضمنها 
مبادأ املدااع، مبادأ اليوحيد، جملاة من املبااعئ املهمة 
واألََساااساية يف الرساالة واجهولا أَيْاضااً باليكذيب 
وبالجادل وباليصاال إىل غري ذلاك، ولكن ماع ُسّل ذلك 
ساناوا يلمظاون لم أن بنياان لذا الدين يازعاع صالبة 
وقوة واتساعاً، خزاع قلقهم وبذلك انيقلوا يف مؤامراتهم 
إىل ممطاة أخرى سايما بداد رحيل مان سان لهم عور 
أََساااايس يف حماية النبي صلوات اللاه عليه وعى آله، 
أمثال أبي طالب، اتجهوا إىل اليآمر املبارش عى شيصية 
النباي صلوات الله علياه وعى آله، يف مرحلاة سان الله 
ُساابَْماانَاه َوتََدااىَل قاد ليّاأ خيها لهذا النباي مرحلة 
جديدة يف تَاأريخ اإلْسااَلل ومرحلة مهمة بدد اسيمال أَْو 
إرشاف املرحلة األوىل عى االسيمال، املرحلة اليي تسمى 
باملرحلاة املكياة سان خيها ثالثة أشاياء مهماة جداً قد 
تمققت، املسألة األوىل لي أن مكة سمرسز مهم لليواخد 
إلياه من شايى أنماء الجزيرة قد قدمات خدمة سبرية، 
خذاع خيها صيت اإلْساااَلل ووصل خيها صوت الرساول 
أصباح مدروخااً بالشاكل املهام واملطلوب والاالزل، يف 
الجزيرة الدربية بشكل عال، إضاخة إىل بناء اللبنة األوىل 
من الجماعة املسالمة اليي سايكون لها عور أََساااس، 
من املهاجرين الذين لاجروا مع النبي صلوات الله عليه 
وعاى آله إىل املدينة، إضاخة إىل ذلاك تهيئت بيئة جديدة 
قابلة وحاضنة لإلْساااَلل لم األنصار األوس واليزرج، 
الذين من خالل تواخدلم إىل مكة للمج عرخوا بالرسالة 
وسامدوا من النبي صلوات الله عليه وعى آله، وبينهم 
روابط عشاائرية مع النبي صلوات اللاه عليه وعى آله 
ولام أخوال والاده، وباليايل سانت البيئاة الجديدة اليي 
قاد عمال عليها النبي صلاوات الله عليه وعاى آله عى 
تهيئيها وأرسال إليها بدض املهاجريان ليهيئولا أسثر 
وينرشوا اإلْساااَلل خيهاا ويدملوا عى تهيئيها بشاكل 
مالئم السيقبال الرسول واسيقبال لذا الدين ونرصته، 
األنصار لؤالء األوس واليزرج القبيليان اليمانييان نالوا 
لم الرَشف الدظيم الذي خرسه مجيمع قريش بأسثره، 
مجيماع قريش بأسثره الذي واجه الرساالة والرساول 
باليصاال األلاد بالنكاران واليكذياب بالكفار والدناع 
بالبغضاء واألحقااع باليصلب، سان لناك مجيمع بديل 
وسما قال الله ُسابَْماانَاه َوتََداىَل )َخِإْن يَْكُفْر ِبَها َلُؤاَلِء 
َخَقْد َوسَّْلنَا ِبَها َقْوًما َليُْسوا ِبَها ِبَكاِخِريَن(، ولنا نسيذسر 
لاذه املنقبة اليي ينبغي أن ييطلَع إليها شادبنا اليمني 
الدظيام سصفمة بيضاء عظيماة يف تَاأرييه، األنصار 
الذيان لم من أصل يمني مان اليمانين لم حظوا بهذا 
الارشف، رشف أن يكونوا لام البيئة اليي تنرص وتأوي 
وتؤيد وتممل لواء المل والددالة وتممل قيم اإلْساااَلل 
وتسايقبل الرسول الذي أراع قومه يف مكة قيله وتآمروا 
عليه حيى شيصياً وتنكروا لرساليه الدظيمة، ليّأ الله 
لهؤالء األنصار اليمانين أن يكونوا لم من يؤمنون من 
ينرصون من يأوون من ييقبل لذه الرسالة بكل رحابة 
صدر وممبة وعشال وإخالص وصدق وموعة، خمظوا 
بارشف عظيام، الرساول صلوات اللاه علياه وعى آله 
سماا قال الله، يف آخر مراحل مكاة يف املرحلة األخرية يف 
مكة : قال الله ُساابَْماانَاه َوتََداىَل ولو يوصف طبيدة 
املؤامارة القائماة آناذاك »َوإِذْ يَْمُكُر ِباَك الَِّذياَن َسَفُروا 
ِليُثِْبيُاوَك أَْو يَْقيُلُوَك أَْو يُْيِرُجاوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر اللَُّه 

َواللَُّه َخرْيُ اْلَماِسِريَن«.

الهجرة مرحلة فارقة في تأريخ 
البشرية وليس فقط للمسلمين

خمثّلات الهجرة انيقاالً جدياداً ومرحلًة جديدًة خارقة 
يف تَاأريخ البرشية وليل خقط للمسلمن؛ ألن اإلْسااَلل 
لو عيان اليالص للبرشية جمداء لاو إرث األنبياء ُسّل 
األنبيااء نوح وإبراليام وموىس وعياى وسل األنبياء.. 
اإلْساااَلل لو يمثال املبااعئ اإللهية اليي لاي من الله 
ُساابَْماانَاه َوتََداىَل ولي تواخل الفطارة البرشية اليي 

خطر الله الناس عليها، لو عين الفطرة لو عين الرحمة 
لاو عيان الددالاة ولذه أشاياء لاي من صميام واقع 
البرشياة البرشياة بماجة إليهاا، ال يمكان أن تيمقل 
للبرشية ساداعة وال ييمقل لإلنسان إنسانية بما تدنيه 
الكلماة خيما يدنيه مقامه اإلنسااني وعوره اإلنسااني 
وأخالقه سإنساان إال بيلك اليداليم اليي جاء بها األنبياء 
بأممهام وجاء بهاا خاتام األنبيااء وارثاً لاكل األنبياء 
وميمماً لكل األنبياء وخاتمااً لكل األنبياء بكل ما تدنيه 

الكلمة.

العبودية للخالق فقط
خإذاً املرحلة سانت انفياح أخل واسع لصالح البرشية 
جمداء، حدث ما حدث يف ما بدد حروب وأحداث جسال.. 
ماع تلك القوى الجاللية اليي وقفت ضد لذا اإلْساااَلل 
سديان حرية سدين عازة سدين سرامة سديان قيم سدين 
أخاالق.. سنظال عدالة يمقل للبرشية الددل اإلْساااَلل، 
لألساف الشاديد جناى علياه الكثري مان املنيمان إليه 
خشاولوه تشويها سبرياً حيى لدى بقية أمم األرص وإال 
خاإلْساااَلل يمثل حاجة ورضورة لمل مشاسل البرشية، 
اإلْسااَلل لو عين اليمرر الذي يمرر الدباع من الدبوعية 
لبدضهم البدض، اإلْسااَلل لو الذي أرىس ععائم المرية 
بمدنالا الصميح، الله ُسابَْماانَاه َوتََداىَل يف عينه وعى 
لساان أنبيائاه أراع لكل عباعه أن ييمارروا من بدضهم 
البداض، أن ال يأتاي أحد من البرش أيااً سان بأية صفة، 
أيٌّ مان اليالئال، ليسايدبد اآلخريان ويقهار اآلخرين 
وياذل اآلخرين ويصااعر حرية اآلخرين بماا يريده لو 
لرغباته لو لنزواته لاو ألطماعه لو.. ولدرجة أن الله 
ُساابَْماانَاه َوتََداىَل لام يرىض ولم يقبال حيى لألنبياء 
وحيى للمالئكاة أن يكونوا أرباباً لدباعه وُساابَْماانَاه 
َوتََدااىَل حيث يقول يف القرآن الكريم: )َماا َساَن ِلبرََشٍ أَن 
يُْؤِتيَُه الّلُه اْلِكيَاَب َواْلُمْكَم َوالنُّبُوََّة ثُمَّ يَُقوَل ِللنَّاِس ُسونُواْ 
ِعبَااًعا يلِّ ِمان ُعوِن الّلاِه َوَلِكن ُسونُاواْ َربَّاِنيِّاَن ِبَما ُسنيُْم 
تَُدلُِّموَن اْلِكيَاَب َوِبَما ُسنيُْم تَْدُرُساوَن ﴿79﴾ َوالَ يَأُْمَرُسْم 
أَن تَيَِّيذُواْ اْلَمالَِئَكَة َوالنِِّبيِّاْنَ أَْربَابًا أَيَأُْمُرُسم ِباْلُكْفِر بَْدَد 
ْساِلُموَن(، أي حرية أرقى من لاذه المرية ال  إِذْ أَنيُام مُّ
تكاون خيها عباداً ألي أحاد إال لله، حيى ملالئكاة الله ال 
عبوعياة لهام، حيى ألنبيائاه ال يمكن أن يكوناوا أرباباً 
مان عونه، خقط عبوعياة لليالل الباارئ الفاطر خاطر 
الساماوات واألرض ملك السماوات واألرض رب الداملن 
ُساابَْماانَاه َوتََداىَل، اإلْساااَلل عين الله الذي أتى ليديد 
الكرامة لهذا اإلنساان؛ ألن الله سّرل لذا اإلنسان حيى يف 
خلقه وسرمه يف عوره يف المياة وسرمه حيى يف مسايوى 
املسائولية الياي أعطاه يف لاذه المياة، سرماه حيى يف 
تدبريه لشائون حياته عى مسايوى الرزق عى مسيوى 
ُسّل شائون المياة ومييلف شئون المياة، )َوَلَقْد َسرَّْمنَا 
بَِناي آَعَل َوَحَمْلنَاُلْم(، اإلْساااَلل الاذي أرىس يف تداليمه 
ماا يمقل لهذا اإلنساان الساداعة ما خياه الرحمة بكل 
مدانيها لهذا اإلنسان الله ُسابَْماانَاه َوتََداىَل قال لنبيه: 
)َوَما أَْرَساْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمًة ِلْلَداَلِمَن(، اإلْساااَلل الذي من 
ألم ععائمه ومان ألم ما يقدمه للبرشية يف مباعئه ويف 
قيماه ويف أخالقه ويف تداليمه ويف نُُظِمِه الددُل يف المياة 
الددل سأََسااااس ملدامالت وتدامالت البرش لشائونهم 
إلعارة شئونهم ملييلف شائون حياتهم، )ُسونُوا َقوَّاِمَن 
ِباْلِقْساِط(، بال إناه أسد أنهاا ععامة أََساااساية يف ُسّل 
رسااالته مع ُسّل رساله وماع ُسّل أنبيائاه، خأسد ذلك يف 
القرآن الكريم سثرياً وسثرياً، )َلَقْد أَْرَسْلنَا ُرُسَلنَا ِباْلبَيِّنَاِت 
َوأَنَزْلنَا َمَدُهُم اْلِكيَاَب َواْلِميَزاَن ِليَُقوَل النَّاُس ِباْلِقْساِط(، 
وسم يف القرآن من ترسيز عى لذه املساألة سونوا قوامن 
بالقساط ﴿َوتََداَونُوا َعَى اْلرِبِّ َواليَّْقاَوى َواَل تََداَونُوا َعَى 
اإْلِثْاِم َواْلُداْدَواِن﴾، أي شاقاء شاقيت البرشياة؟!، أية 
مدانااة عانت البرشية حينماا أضاعت لذه القيم قيمة 
المرياة بمفهومها الصميح والمقيقي والكامل وقيمة 
الكرامة وقيمة الدزة وقيمة الددالة!!، أي مداناة يدانيه 
لذا اإلنساان الاذي يُسايهدف اليول مان جاللية اليول 
يف ُسّل يشء يف ُسّل واقاع حياتاه يف ُسّل شائون حياتاه ال 
يزال يُسايهدف، لذا اإلْساااَلل لو رضورة لو خري لو 
مرشوع خري ورحمة للبرشية جمداء، ولو مرشوع أتى 

لينيرص.
 إن ما واجهه اإلْساااَلل من مناذ حرسيه األوىل الذي 
ييمارك يف ذلك الواقاع الداملي املطبال بالظلم والظالل 
خشال طريقه ونهض وانيرص وسااع أرجااء املدمورة 
وغاري الواقاع بشاكل سبري جاداً ومثّال خداالً ممطة 
مهماة يف تَاأريخ البرشية عالجت الكثري من املشااسل 
وطمسات الكثري من املساوئ وأندشات وأحيت الكثري 
من املباعئ، أعاعت لليري وللمل وللددل حضوراً خاعالً 
وسبرياً يف واقع البرشية، لو نأتي لنيصور أَْو نيييل ماذا 

 مجتمع األنصار 
هو مجتمع اإليواء 

والنصرة، مجتمع اإليثار 
والعطاء والصبر هو 

المجتمع اليمني في 
مية النبيلة  قيمه اإلسالاَ

العظيمة

 من أهم دالالت ذكرى 
14 أكتوبر أنه مهما 
كانت قوة المعتدي 

وهمجيته وإمكاناته 
وقدراته و قبضته فإن 

باإلمكان إلحاق الهزيمة 
به وطرده

 الشعوب المستضعفة 
يمكنها اهلل دَائمًا من 

الحرية والتحرر ومن طرد 
الغزاة والمحتلين

 إن أية أمة أملها 
باهلل قبل ُكّل شيء 
ولها رصيد كبير من 

التجربة على مدى 
التـأريخ ولها قيم 

وفيها إحساس بالعزة 
والحرية ال يمكن أن 

تيأس أبدًا
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لاو لم يأِت خاتم األنبياء مممد؟!، ماذا لو لم يبدث الله 
رساوله مممد صلوات الله وساالمه علياه وعى آله؟، 
ماذا لو لم يأِت لذا الدين الدظيم ويمدث يف تلك املرحلة 
ذلاك اليغيري الكباري؟، ماذا لو اميدت تلاك الجاللية إىل 
اليول بكل ما سانت عليه وتطورت نمو األساوأ؟، سيف 
مان املمكن أن يكاون واقع البرشية الياول عى ما لو 
علياه بداد ُسّل الذي قد حدث واقع البرشياة مع ُسّل ما 
سان يف ممطاته السابقة يف تَاأرييهم من أنبياء ورسل 
ومصلمن ومغرّيين ولداة ومان بذلوا قصار جهدلم 
حياى باليضمياة بالنفال والنفيل مان أجل إصالح 
واقاع البرشية، ثم نرى ما لو عليه اليول لكانت سارثة 
ال نسيطيع أن نيييل بالفدل مسيوى ما سانت سيصل 
إليه البرشية لوال لذه الرسالة لوال لذا الرسول الياتم 
ممماد صلوات الله وساالمه عليه وعى آله، اإلْساااَلل 
ورساالة الله ُساابَْماانَاه َوتََداىَل قال عنها: )ُلَو الَِّذي 
يِن  أَْرَساَل َرُساوَلُه ِباْلُهَدٰى َوِعيِن اْلَملِّ ِليُْظِهَرُه َعَى الدِّ
ُساوَن(، وباليأسياد لو مرشوع  ُسلِّاِه َوَلاْو َساِرَه اْلُمرْشِ
الباد منه؛ ألنه يمثل حاجاة للبرشية رضورة للبرشية، 
سمواً وسرامة لإلنساان، ولكن حدث يف واقع املسلمن 
ماا حدث بالنسابة ملان سان قبلهم من ألال الكياب يف 
الجاللياة األوىل لام يكن بقي لدى الدارب من آثار نبي 
اللاه إبراليم إال المج والييان، أما ألل الكياب لم يكن 
بقي لديهم إال أشاياء شاكلية من بدد األنبيااء، حاليا 
اليمريف واالنمراف سليالما أثرت تأثرياً سالبياً وسبرياً 
يف واقع البرشية، اليول نجد أن واقع املسالمن لألسف 
الشاديد قد شاابه الكثري مان اليمريف عى املسايوى 
الثقايف حيى باسام الدين وباسام تداليم الدين وباسم 
مبااعئ الديان واالنمراف حياى خيما لو مداروٌف أنه 
مان الدين عما لو مدلول مان الدين وعما لو صميح 
من الدين، خكلياا المالين اليمريف واالنمراف يمثالن 
عامل لدل يف عاخل األمم تبددلا عن اليمسك الصميح 
بمباعئ األنبياء ورساالة األنبياء وقيم األنبياء وتداليم 

األنبياء.
ونجد اليول أن النظال السدوعي واليكفريين يمثلون 
ذروة حالة اليشاويه وحالة االنمراف وحالة اليمريف 
لإلْساااَلل وقيماه وتداليمه، تييلوا النظال السادوعي 
والغراباة والدجب يقدل نفساه أنه نظاال عيني يمثل 
حقيقة اإلْساااَلل ومباعئ اإلْساااَلل وجولر اإلْسااَلل 
وأخالق اإلْسااَلل خيما لو اليد األقذر واألسوأ واألبطش 
بيد إرسائيل وبيد أمريكا!!، أي جناية لذه عى اإلْسااَلل 
خيما لو يلدب أساوء عور تيريبي يف عاخل األمة للقيم 
ولألخاالق وللمبااعئ خيما لاو يلدب عوراً أََساااايس 
ملصلمة من؟، ملصلمة أولئك الذين انمرخوا عن رساالة 
موىس وعن رسالة عيى، خاليول تمثل لذه المالة من 
اليمريف واالنمراف عان نهج موىس وعن نهج عيى 
وعان نهج مممد الذي لو منهج الله الواحد تمثل لذه 
المالاة اليول وعى رأساها أمريكا وإرسائيال والنظال 
السادوعي ومان لف لفهام وعار يف خلكهام تمثل اليول 
رشاً سبرياً يف واقع البرشياة تجلب اليول الكثري والكثري 
من املشااسل واآلخات األخالقياة واالجيماعية إىل واقع 
البرشياة تيلل الكثاري والكثري من النكباات واألزمات 
والفيان يف واقاع البرشية،لذا سله لاو حالة النقيض 

واليناقض مع مباعئ األنبياء وتداليم األنبياء.
إن الدناويان الرئيساية والشااملة لرسااالت اللاه 
ُساابَْماانَاه َوتََداىَل مع أنبيائه ليلاك اليداليم واملباعئ 
والقيام الياي أتاى بها األنبيااء عان الله وععاوا إليها 
وجّسادولا لام يف الواقع وسانوا لام القدوة خيها لي 
اليري والمال والددل واألخاالق والقيم لاي الدناوين 
الشااملة الياي تجماع يف منظوميهاا ُسّل اليفاصيال 
المياتية لإلنساان خما الذي يمادث اليول يمدث اليول 
جناية سبرية جداً لاذه المالة من اليمريف واالنمراف 
لاذه المالة من الدزلة عن األنبياء وعن منهجهم وعن 
تداليمهام وعن قيمهم وأخالقهم لاي حالة الجاللية 
باكل ما تدنياه الياول الجاللياة األخرى خيماا تدنيه 
الجاللية من وحشاية مان تجرع للقيام واألخالق من 
تنكار لليداليام املقدساة الياي تمقل للبارش الكرامة 
والمرياة والدازة، لاذه الجاللياة الياول لاي تقاوع 
الدالم ولي تسايطر سلما سايطرت سلماا تغلبت سلما 
صندات يف واقاع البارش الكثاري والكثري من املشااسل 
وسلماا ألمقت بالبرش املزيد واملزيد من األذى واملداناة، 
ولذلك خدالً لم يجّسادون يف ممارساتهم وترصخاتهم 
ويف ماا يفدلاون مان بطش وجاربوت وقيال واحيالل 
ونهاب وخيان وغري ذلك مان األزمات واآلخاات عى ُسّل 
املسايويات لام يقدماون الشاوالد عى ساوء الينكر 
لرساالة األنبياء، اليول ييجى يف واقع الدالم وقد وصل 
ماا وصل إليه بفدل جناية أولئاك املنمرخن عن منهج 

األنبيااء وتداليم األنبياء واملمرِّخن لهاا، اليول ما الذي 
جلباوه للدالم أمرياكا بكل قوتها باكل إمكاناتها بكل 
سايطرتها يف لاذا الدالم إرسائيل سياد ألمريكا النظال 
السادوعي سياد أخارى ألمرياكا باكل إمكاناتهم بكل 
سايطرتهم بكل ليمنيهم يف لذا الدالم لل جلبوا لهذا 
الدالام حرياة أل أنهم يسايدبدون لذا الدالام، لؤالء 
النااس عى أقطار لذه األرض ما الذي يلمل بالبرشية 
نييجة ليمنيهم لل أنهم أتوا بقيم أين لي المرية أين 
لي حقوق اإلنساان؟، اليول البرشية تاأن أسثر وأسثر 
مدانااة الناس إنما تازعاع يوما إثر ياول حالة البطش 
والجاربوت والجشاع والطمع والنهاب واالحيالل اليي 
يمارساها أولئك لي حالة بلغت مبلغاُ سيئاً جداً عانت 

منه البرشية الويل.

واقع التكفيريين ال يختلف عن واقع 
الصهاينة

وبالياايل الياول خإنه ال مناص وال خاالص للبرشية 
يف مواجهة لاذه الجاللياة بينكرلا ليداليام األنبياء 
برشلاا يف مقابال خاري األنبيااء يف ععوتهام وقيمهم 
بفسااعلا يف مواجهاة صالح األنبيااء بما ععاوا إليه 
من القيام الدظيمة والنبيلة والرشيفاة وبالمل الذي 
يميلكاه األنبيااء أتاى لاؤالء بباطلهام لييولاوا لذا 
اإلنساان يف حياتاه وييمكناوا مان اسايدباعه الياول 
تيطلع البرشية وال منااص لها وال خالص يف مواجهة 
لذه الجاللية إال بالدوعة إىل رساالة الله ُساابَْماانَاه 
َوتََداىَل ولكن اإلْساااَلل بشاكله المقيقي إرث األنبياء 
بشاكله المقيقي قيم األنبياء بشكله المقيقي وليل 
سما ُشاوَّلت وُحّرخات وبُّدلت وُغارّيت حيى صارت ال 
تييلاف عما لدياه المالة لادى اآلخرين، لال يييلف 
واقاع اليكفريين عن واقاع الصهايناة؟، لل تييلف 
ممارسات النظال السادوعي الذي يقدل نفسه صورة 
عن اإلْساااَلل عان واقاع الصهايناة الذيان يقدمون 
أنفساهم صورة عن رساالة موىس؟، ساللما وجهان 
لدملاة واحدة لي اليمريف واالنماراف وساللما براء 
من حقيقة قيم وأخالق ومباعئ األنبياء ورساالت الله 
ُساابَْماانَاه َوتََدااىَل خلذلك اليول البرشياة بماجة إىل 
قيم األنبياء ألنها قيم اليري ألنها قيم المل إىل مباعئهم 
ألنها مباعئ الددالة اليي تيمقل بها الددالة واإلنساان 
سإنسان بماجة إىل رساالة الله ُسابَْماانَاه َوتََداىَل إىل 
قيام األنبياء وأخالقهام ومباعئهم بماا تمدثه من أثر 
عظيم جداً يف نفساية لذا اإلنسان خيجدل منه إنساناً 
حقيقياً حراً عزيزاً أبياً إنساناً يممل القيم يممل اليري 
يممال إراعة اليري، اليول الدالم سلاه يداني من أولئك 
الذين يمملاون إراعة الرش ويمارساون الفسااع بكل 

أشكاله وينرشون األذى بأسوأ حال بالبرشية.
الياول يف ذسرى الهجارة نيطلع إىل موقاف األنصار 
سشادب يمناي، األنصاار ذلك املجيماع امليمياز الذي 
اخيلاف سثرياً عن مجيمع مكة األشابه حالياً بالنظال 
السادوعي، مان يرياد أن ييييال املجيماع القريش يف 
مواجهيه لإلْسااَلل يف لده وخصامه وجموعه وسفرانه 
وطغيانه ولمجيياه وسربه وبطاره خلييييل الصورة 
املرتسامة حاليااً للنظال السادوعي، املجيمع مجيمع 
األنصار لو الاذي اخيلف سثرياً عن ذلك املجيمع خكان 
مجيماع اإليواء والنارصة، مجيماع اإليثاار والدطاء 
والصارب، قال عناه الله ُساابَْماانَاه َوتََدااىَل يف سيابه 
الكريم: )والذين تبوؤا الدار واإليمان من قبلهم يمبون 
من لاجار إليهم وال يجادون يف صدورلم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون عى أنفساهم ولو سان بهم خصاصة(، 
لاذا لاو مجيمع األنصاار األوس واليازرج، لذا لو 
املجيمع اليمني يف قيمه اإلْساااَلمية النبيلة الدظيمة، 
يممل املمباة وإراعة الياري واإليثار والباذل والدطاء 
والصارب إىل غري ذلك من القيم المميدة والدظيمة اليي 
جدلت مجيمدا قابال لإلْساااَلل ميفاعال مع اإلْساااَلل 
منفيماا عاى اإلْساااَلل ميدطشاا لقيماه ومباعئه، 
خرسعان ماا تقبّلها ونارَصَ وتمقل ما تمقل سما لو 

واضح.
الياول ييطلع شادبنا اليمني إىل لاذه القيم لييزوع 
منهاا يف مواجهة امليجمدات اليي لي اميداع ملسااوئ 
ولمجياة  وأطمااع  ووحشاية  وجاربوت  وطغياان 
الدزياز  اليمناي  مجيمدناا  الياول  األوىل،  للجاللياة 
ولاو يواجاه لذه الهجمة الرشساة مان الذين لم يف 
ممارساتهم وجربوتهم وطغيانهم اميداع ملا سان عليه 
أبو جهل وأبو سافيان َوغريلما يف املجيمدات الدربية 
الجاللياة من ممارساات ظاملة ومن طغيان وخسااع 

وتدنت َوخصال إىل غري ذلك.
الياول املنطقاة بكلها بماجة إىل لذه قيم الرساالة 

والدوعة إليها واليشبع بها واليشبث بها واليمسك بها، 
بقدر ما تيمسك األمة بهذه القيم بهذه املباعئ بقدر ما 
تكون قوية يف مواجهة لاذه اليمديات ولي تمديات 

سثرية.

دالالت ذكرى 14 أكتوبر
وسما ندياش ذسرى الهجرة خإن لنااك ذسرى أخرى 
مهماة تزامنت لذا الدال مع ذسرى الهجرة ولي ذسرى 
الراباع عرش من أسيوبار، لي أَيْاضاً مان ذسريات الدز 
واملجاد والمرية لشادبنا الدزيز، حينماا تمرك األحرار 
يف لاذا البلاد يف مواجهاة املميال املسايدمر الربيطاني 
آنذاك وصوالً إىل طرعه من البالع، ولهذه املناسابة عالالت 
مهماة، اليول نمن يف أمل الماجاة إليها ونمن نواجه 
لاذا الغزو ولاذا الدادوان ولذا االحياالل الهمجي من 
قاوى الارش ويف مقدميهاا أمرياكا وإرسائيال والنظال 

السدوعي ومن مدهم من أذيالهم وأذنابهم.
مان ألم عالالت لاذه الذسارى أنه مهماا سانت قوة 
املديادي ولمجيياه وإمكاناتاه وقدراتاه ومهما سانت 
قبضياه، مهماا سان قاد تمكن خاإن باإلماكان إلماق 
الهزيماة باه وطرعه، يف أي شادب يف أي بلاد يداني من 
االحياالل طاملا لناك أحارار ورشخاء وغياورون يدون 
مساؤولييهم وييمرساون بجد وصدق خاإن الله نصري 
لدباعه املسايضدفن، والسانة اإللهية الكونية يف الدالم 
ويف تَاأرياخ الشادوب أن الداقباة لصالاح الشادوب 
املسيضدفة اليي يمكنها الله َعائماً من المرية واليمرر 

ومن طرع الغزاة واملميلن.
املسايدمر الربيطاني سان قويااً، إمرباطورية آنذاك، 
إضاخاة إىل ذلاك سانت إمكاناته وقدراتاه لائلة عى ُسّل 
املسايويات يف مقدميهاا الجانب الدساكري، سان لديه 
أَيْاضااً الكثري مان الدمالء واملرتزقة الذين اشارتالم يف 
البلاد يف جنوبه، إضاخاة إىل ذلك تمكن من احيالل أجزاء 
واسادة مان البلد وتمكن مان اللبث خيها ملادة طويلة، 
ماع ُسّل ذلك بكل ما لو عليه من قوة وبكل ما لديه من 
إمكاناات وقادرات وبكل ماا مده من عماالء ومرتزقة 
وخونة، وبقدر ما سان قد تمكن واسايقر وسيطر لكن 
ماع ُسّل ذلاك سان مهيئااً عندماا تمرك شادبنا اليمني 
الدزياز بجاد بصادق باليماال سان النارص حليف لذا 
الشدب وسان ذلك املسيدمر املميل سان مهيئاً للهزيمة، 
وباملناسابة خفاي غزولام لدادن يف لذا الدادوان سان 
امليطاط لدمليات الجناوب والذي أعاد اليطط ساملة 
لإلماراتين سان لو الربيطانين بمكم تجربيه السابقة 
وألناه أَيْاضاً جازء من تمالفهام يف غزولم لهاذا البلد 
وعدوانهام القائم حالياً عليه، لاذه الداللة مهمة ملاذا؟ 
ألن الكثاري من املرجفن واملهولان واملييفن والجبناء 
أَيْاضااً يماولون أن يرسايوا َعائماً روحية االسيساالل 
والولان يف أوسااط النااس سجزء من المارب عى لذا 
الشدب، عملية اإلرجاف عملية اليهويل عملية الييويف 
مماولة زرع اليأس وترسيخ حالة الفزع والهلع والجبن 
واالسيسالل لذه واحدة من المرب ومن أساليب المرب 
وجانب مان جوانب المرب اليي ييوضها األعداء واليي 

يمارسونها عى لذا الشدب.
يف حقيقة األمر ماا لناك أي مجال لليأس نهائياً، إن 
أية أمة أملها بالله ُسابَْماانَاه َوتََداىَل قبل ُسّل يشء ولها 
رصياد سبري من اليجرباة عى مدى اليَّاأرياخ ولها قيم 
وخيها إحسااس بالدزة والمرية ال يمكن أن تيأس أبداً، 
اليأس يمكن أن يسايطر عى من ال يميلكون اإليمان ال 
يميلكون تجربة تَاأرييية، وال يميلكون أَيْاضاً مشاعَر 

 هذا البلد محط 
أطماع لقوى في العالم 

وهي كثيرة ويجب أن 
يكون شعبنا العزيز 

واعيًا لهذه الحقيقة.

 أعتقد أن عدم دراسة 
مرحلة اإلحتالل وتعريف 

األجيال بتلك المرحلة 
كان أمرًا مقصودًا.

 نحن نعيش اليوم 
تداعيات هي امتداد 
لحالة االستعمار في 

المرحلة الماضية ولم 
تصل شعوبنا بعدُ 

إلى حالة من الحرية 
واالستقالل الحقيقي.

 االحتالل يعني 
االستباحة لدمك  

وأرضك وعرضك ويعني 
سلبك حريتك وقرارك 
ومستقبلك وحاضرك، 

ويعني استعبادك 
وإذاللك وقهرك 

والتحكم بك.
لق التشفات اللمتعلى 

استوية إلندية األوسط 
بهارب ألفكار مثل 

أدوبي يم في إلعادة 
بالترغب ال المل الحد 

المحتويات إلنشاءا
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وإحساسااً ووجداناً، تلك القيم تشابع بها شادبنا عى 
مادى تَاأرييه، الغزو الربيطاني لام يكن لو األول عى 
شدبنا اليمني، لذا الشدب ولذا البلد باليمديد تدرض يف 
سثاري من تَاأرييه حيى خيما قبل مبدث نبي الله مممد 
صلاوات الله عليه وعى آله، عى مادى اليَّاأريخ تدرض 
شدبنا اليمني لكثري من حاالت الغزو ولبدض من حاالت 
االحيالل وقبل الغزو الربيطاني ويف حقبة اإلْساااَلل وما 
قبال ذلاك سان لناك عملياات غزو وممااوالت احيالل 
وأحيانااً احياالل سامل لكل لاذا البلد، وتمكن شادبنا 
اليمناي من اليمرر، وباليأسياد لناك تجربة يف سثري من 
عول الدالام لدملياة اليمرر، اليشء املهم لناا أن الغزو 
الربيطاني واالحياالل الربيطاني يف نهاية املطاف انهزل 
وُطارع من البلاد وُطرع بالكامل من لاذا البلد، وإضاخة 
إىل ذلاك لام يكن لو الغازو األول لهذا البلاد واتضح أنه 
لام يكن األخاري، اليول لناك غازو لهذا البلاد ومماولة 
احيالل لهذا البلد، احيالل ألجزاء منه، باليأسيد املساألة 
لنا واليشء املهم لنا أن شادبنا اليمني الدزيز يجب أن 
يكون واعياً لهذه المقيقة، لذا البلد ممط أطماع لقوى 
أخرى يف الدالم ولي سثرية، يدني عاعة ما سان عى مدى 
اليَّاأرياخ وحالياً لذا قائم وربما يف املسايقبل سذلك أن 
يكون لناك من ييطلاع إىل احيالل لذا البلد، من يطمع 
يف احيالل لذا البلد، من يرغب يف السيطرة عى لذا البلد، 
ولذا لو حال أَيْاضاً بقية املنطقة، حينما ندوع إىل بقية 
املنطقاة نلماظ أن حقبة االسايدمار يف القارن املايض 
سانت مطبقة وشاملت املنطقة بكلها مع ذلك لألساف 
الشاديد لم تمرص لذه األجيال يف لذا القرن واملسااخة 
قريبة ما بن حقبة االسايدمار لي عرشات السنن، ما 
بن حقبة االسايدمار واآلن وحقبة االحيالل واآلن، لذه 
األجياال لم تليفت بما خيه الكفاية سما ينبغي لدراساة 
تلاك املرحلة، سيف وملاذا؟ ما الذي ليئ بلداننا وأوطاننا 
أن تُسايدمر عاى ذلك النماو ألن يميلهاا اآلخرون وأن 
يسيغلها اآلخرون وأن يلمقوا بشدوبنا وآبائنا وأجيالنا 
الكثاري مان األذى والظلام واالضطهااع وأن يسالبولم 
المرياة ملاذا؟ ما لي األساباب؟ سيف لي األرضية اليي 
تهيئ املجال للمديادي واملميل ليطمع ولييقدل وليميل 
لذه البلدان؟ أعيقد أن لذا سان أمراً مقصوعاً يدني سان 
لناك تناٍس لهذه املسألة ملاذا؟ ألننا يف واقع المال نديش 
الياول تداعيات وحالاة لي اميداع لمالة االسايدمار يف 
املرحلاة املاضياة، شادوبنا لم تصال بداد إىل حالة من 
المرية واالسيقالل المقيقي، منذ تداعيات االسيدمار، 
االسايدمار ترك يف منطقينا ترك آخات سثرية ومشااسل 
سثارية ويف ذات الوقت بقي لاه حضوره ونفوذه وتأثريه 
الكباري وصوالً إىل مماوليه أن يدياد الكرة لذه املرة من 
خالل األمرياكان بدالً عما سان علياه يف المالة املاضية 
من خاالل الربيطانيان أَْو الفرنساين أَْو اإليطالين أو 

األملان أَْو غريلم.
عى ُسلٍّ اليول نجد أنفسنا نديش اميداع وتبدات حالة 
االسايدمار إىل اليول، من الذي مّزق منطقينا الدربية إىل 
عوياالت؟ لو االسايدمار يف املرحلة املاضياة، من الذي 
صنع الكيان اإلرسائييل يف املنطقة ليكون شوسة يف رقبة 
لاذه األمة وليمثال خدالً عاءاً رسطانياً ُعضاالً يف جساد 
األماة؟ لو االسايدمار، الربيطاناي واألمريكي لو من 
صناع لذا الكيان اإلرسائييل الذي نجاده اليول يدمل ما 
يشااء ويريد، نجده اليول يهّدع املقدساات وعى رأسها 
األقىص الرشيف، نجده الياول يمظى باليمال وتمالف 
ماع بداض عول املنطقة الياي لي ممساوبة عى أنها 
من الدرب واملسالمن، ثم لي جنباً إىل جنب مع الكيان 

اإلرسائييل، تيمالف وتدخل يف عالقات بالرغم من ُسّل ما 
يدمله بمقدساات وبشادب عربي مسالم عزيز مظلول 
ومضطهد ومسالوب االسايقالل، من الذي أنشأ النظال 
السادوعي وجدله سياناً ينرش الكثري من اآلخات والفين 
واملشاسل يف أوساط األمة ويلدب عوراً تيريبياً يف أوساط 
لاذه األماة؟ لاو االسايدمار، االسايدمار الربيطاناي 
واألمريكاي ساللماا عاّزز حضاوراً وتواجداً، وساالما 
يف بنااء لذيان الكيانان امليمثال بالكياان الصهيوناي 
اإلرسائيايل والكياان امليمثال بالنظال السادوعي، وسل 
ما نشاهده اليول وتشاهده السااحة الدربياة من آخات 
وساوارث ومشااسل وخيان ال حارص لها وال عاد، يلدب 
الادور الرئييس خيها ساللما، النظال السادوعي والكيان 
اإلرسائيايل، باإرشاف وإعارة مباارشة وخدل مبارش من 
أمرياكا ومدها حلفاؤلا، خإذن نجد أنفساها لذا اليول 
ويف لذه الذسرى الياي لي ذسرى اليمرك المر واملرشف 
يف مواجهاة االسايدمار عاى مسايوى املنطقاة وعاى 
مسايوى بلدنا مدنيان أن ندازز َعائماً ونرساخ ثقاخة 
االسايقالل والمرياة وأن نادرك مااذا يدنياه االحيالل، 
االحيالل يدناي مصاعرة المرية، يدني مصاَعرة الوجوع 
املسيقل، االحيالل يدني االسيدباع بكل ما تدنيه الكلمة، 
اإلنساان حينما يقبل باحيالل أرضه واحيالل بلده يدني 
أن يكاون لو ومقدراتاه وأرضه ومميلكاته مسايباحاً 
ومسايراً يف خدماة املميال وللمميل ولصالاح أطماع 
املميال، مصاعر اإلراعة مصاعر القرار، مسالوب المرية 

مسلوب االسيقالل.

هذا هو معنى االحتالل والغزو 
األجنبي

والياول ونمن نجد لذا املسادى يف بلدنا ونمن نديش 
لذه املأساة، نمن نديش أَيْاضاً تبدات لذا اليغاخل ولذا 
اليجالال للمايض عى مسايوى املدارس عى مسايوى 
اإلعالل عى مسيوى املنالج عى ُسّل املسيويات لم تمظ 
حقبة االسيدمار بالدراسة الواخية ألخذ الدروس والدرب 
واالسيفاعة منها عملياً يف السياسات واملواقف واملنالج 
وعملياة البنااء بما يدطاي مندة لشادوب املنطقة من 
عاوعة االحيالل والدخاول يف أتاون الهيمناة اليارجية 

والسيطرة اليارجية عى البالع والدباع.
ما يمارساه املديادون الغزاة اليول من جرائم بشادة 
تدرخناا ماذا يدني االحيالل، مااذا يدني الغزو األجنبي؟ 
الغازو األجنباي يدني االسايباحة، االسايباحة للناس، 
الياول الدادوان السادوعي األمريكاي ومان مدهم من 
األعاراب وغريلم ماذا يفدلون بشادبنا؟ لذا املسايوى 
الفظيع من االسايهداف واالسيدباع للناس قيالً جماعياً 
يف األساواق واملسااجد واألعاراس واملناسابات واملادن 
والقرى، لذه املجازر املروعة والوحشاية، لذه الفظائع 
الرليباة جداً تدناي االسايباحة، لذا لو مدناى الغزو 
األجنبي، لذا لو مدنى االحيالل، يدني االسيباحة لدمك 
االسايباحة ألرضاك االسايباحة لدرضك، يدني سالبك 
حرييك سالبك قرارك، سلبك مسايقبلك سلبك حارضك، 
لذا لو مدنى االحيالل، يدني اسيدباعك وإذاللك وقهرك 
واليمكم باك، وعليه لل يمكن أن يقبل اإلنساان بهذا؟ 
من بقي لديه بقايا من اإلنساانية مان المرية ال يمكن 
أن يقبال بهذا، خإذن نمن مدنيون اليول بكل االعيبارات 
باملساؤولية الدينياة، عيننا يفرض عليناا أن نواجه لذا 
اإلجارال البشاع مان االسايهداف واالسايباحة والظلم 
واإلجارال والطغيان أن نواجهاه وأن نيصدى له بكل ما 
نسايطيع أن نقاتل لذا الغاازي أن نواجهه وأن نيمرك 
يف مواجهيه بكل ما نسايطيع وبكل الوسائل واألساليب 
املرشوعاة، لذا عى املسايوى الديني يديرب لاذا جهاعاً 
مقدسااً، ولذه مساؤولية علينا ما بيننا وبن الله، عى 
املسايوى اإلنسااني من واقدناا بفطرتنا اإلنساانية ال 
يمكان أن نقبال بأن نُسايدبد وأن نسايباح وأن تصاعر 
إراعتنا وأن تسلب حريينا وأن تميل أرضنا بكل ما تدنيه 
سلماة االحياالل، عى املسايوى األخالقاي ال يمكن ألي 
إنساان بقي لديه أخالق وقيم أن ييغاىض أَْو ييجالل أَْو 
يدالن أَْو يساكت، يهاعن ما يمصل من جرائم بشادة، 
لؤالء الغازاة املجرمون الياول يرتكبون أبشاع وأخظع 
الجرائم بمل األطفال والنسااء لل لذه مساائل يمكن 
أن نقول عليها سذا أَْو سذا؟ خيها اجيهاعات أَْو سياساات 

أَْو تربيرات؟ سال.

الخائن خاسر باع غاليًا لقاء شيء 
يسير

الياول نديرب اليوناة الذين لام ععامة مان ععائم 
الغازو األجنباي وَعائمااً ما ساناوا عى مادى اليَّاأريخ 

عامالً مسااعداً عى غزو بلدانهم لم أَيْاضاً خارسون، 
من يديرب نفساه أنه ربح ألنه باع نفساه وباع حرييه 
وباع شادبه وباع أرضه وباع مقدرات بلده من اليارج 
لقاء يشء يسري من املال أَْو لقاء منصب ولمي وعدوه 
باه خارس خارس بكل ماا تدنيه الكلماة، لو أعطالم 
أسثر مما سساب، سساب يسارياً وأعطى سثرياً وعزيزاً، 
لم خارسون، إذن املساؤولية اليول علينا وباالسيفاعة 
من ُسّل لذه القيم واملبااعئ واألخالق اليي ننيمي إليها 
يف عنيننا وباالسايفاعة من الرصيد اليَّاأرييي املهم، لنا 
سشدب يمني املسؤولية لي االسيدانة بالله لي اليوسل 
عى الله، لاي اإلراعة اليي ال تنكرس مهما تمكن الددو 
بمسااعدة اليوناة أَْو بمسااعدة الدمالء مان احيالل 
اجزاء من البلد سانيمكن من طرعه سما تمكن أجداعنا 
من طرع غريه من املسايدمرين واملميلن، سما تمكنت 
الشادوب المرة من طرع الغازاة واملميلن، سما تمكن 
األحارار يف لبنان مان طرع إرسائيل ومدهاا ععم عاملي 
وعرباي وسماا تمكن األحارار والرشخااء يف الدراق من 
طرع أمريكا بدد أن سانت قد وصلت بغداع، شدبنا قاعر 
باالسايدانة بالله بالياوسل عى الله بااإلراعة اإليمانية 
باالسايفاعة من تَاأرييه الدظيم قاعر عى سرس الغزاة 
واملميلان وعى طرعلم من ُسّل شارب مان البالع، املهم 
لاو الدمل لو اليمرك اليصدي لاكل مماوالت األعداء، 
املهم أن تبقى إراعتنا ال تنكرس مهما سان أبداً، املهم أن 
ييمرك القاعرون من الشباب يف لذا البلد إىل مدسكرات 
الدلمااء  يواصال  أن  املهام  الجبهاات،  وإىل  اليدرياب 
والثقاخياون واإلعالميون اليدبئاة الثقاخية واإلعالمية 
واملدنوية يف ُسّل أوسااط لذا الشادب، املهم أن يسادى 
رجال األعمال وأن يسيمروا يف توخري لقمة واحيياجات 
لذا الشادب املماارص، املهم أن نسايدن بالله وندمل 
ونواجاه ونقاتال، نمن يف موقف المال وال يمكن بأي 
حال من األحوال أن نضماي بكرامينا وعزتنا وحريينا 
واسايقاللنا ماا بقاي يف عروقناا عمااء وماا بقيت يف 
أجساعنا حياة، سانقاتل وسنواجه وسنيوسل عى الله 
وسانداخع عن حرييناا حيى ال نُسايدبد ألحد من عون 
الله، وعن سرامينا حيى ال تُميهن وعن واسيقاللنا وعن 
أرضناا وعرضنا ورشخنا، لاذه لي مساؤوليينا ولذا 
ماا علينا خدله، ولاذا ما ينبغي أن نسايمرَّ عليه، سما 
أننا لن ننى مهماا سانت ظروخنا قضايانا الكربى ويف 
مقدميها ما ييدرض له األقىص الرشيف، اليول للنظال 
السادوعي إسهال أََساااايس يف ُسّل ما تفدله إرسائيل، 
لاو ييمالف ماع إرسائيل لو ييداون ماع إرسائيل يف 
إغراق شدوب املنطقة يف سثري من املشاسل والفين حيى 

ال تيفرغ وال تليفت اىل قضايالا الكربى.
اليول ساللما ييداون مع بدضهما البدض، إرسائيل 
شاارست مع لذا الدادوان عى بلدناا، وإرسائيل نقلت 
قبل أياال الكثري مان صوارييهاا وقنابلهاا إىل قاعدة 
خميل مشايط، الكيان اإلرسائييل والنظال السادوعي 
ساللماا يمثال ُسّل واحد منهما ياداً قاذرة إجرامية يف 

املنطقة ترب لصالح أمريكا والله املسيدان.
أتوجاه إىل شادبنا اليمناي الدزيز يف لذه املناسابة 
ويف لاذه الذسارى لنواصال تمرسناا جميدااً ويف إطار 
مساؤوليينا ويف خيارنا الذي ال خيار غريه، أولئك اليول 
مكشوخون ومفضوحون واضمون، ليل لهم لدف يف 
لذا البلد إال إذالل شدبه وقيل ما اسيطاعوا والسيطرة 
عاى ما بقي، لذا لو لدخهم ليل لهم أي لدف غريه، 
ُسّل تربيراتهام قاد ساقطت، ُسّل الدناوين الياي سانوا 
يجدلاون منها عناوين لددوانهم قد ساقطت وآخر ما 
أساقط ُسّل تربيراتهم النقاط السابع يف سلطنة عمان 
الياي قدمت لألمم امليمدة، وانكشاف بددلاا أنه ليل 
لناك أياة تربيرات نهائية لهؤالء، لام يريدون احيالل 
لاذا البلد، عى ُسّل حال نمن أقوياء بالله ُساابَْماانَاه 
َوتََدااىَل، واملطلوب لو االسايمرار وال قلل، ُسّل منطقة 
قد احيلولا سايطرعلم شادبنا بيوسله عى الله بثباته 
بصماوعه منها بل وأسثر مما سان عليه يف تَاأرييه، إذا 
سان االسايدمار الربيطاناي أَْو املسايدمر الدثماني أَْو 
غريه من املسايدمرين أَْو املميلن تمكنوا من اسيدمار 
البلاد أَْو أجازاء سبارية مناه ولبثوا خارتات طويلة خإن 
الواقاع بإذن الله لذه املرة سايكون مييلفاً، وشادبنا 
الياول بإيماناه بثباتاه بوعياه بمرييه بدزتاه بإبائه 
بيوسلاه عى اللاه بمظلومييه الكبرية أقادر وأقدر مما 
سان يف املاايض عى مواجهاة املميلن وطارع املميلن 

وعحر املميلن.
ونسأل الله ُسابَْماانَاه َوتََداىَل أن يرحم شهداءنا وأن 
يشافي الجرحى وأن ينرص شادبنا املظلاول إنه عى ما 

يشاء قدير.
والسالُل َعليكم ورحمُة الله وبرساتُُه.

 دينيًا مواجهة 
اإلحتالل تعتبر جهادًا 

مقدسًا، وإنسانيًا ال 
يمكن القبول بأن 

نستعبد ونستباح وتصادر 
إرادتنا وتسلب حريتنا

 من باع نفسه وحريته 
وشعبه وأرضه ومقدرات 

بلده لقاء شيء يسير 
من المال أاَوْ منصب 

وهمي.. خاسر بكل ما 
تعنيه الكلمة

 يجب أن يتحرك القادرون 
من الشباب إلى معسكرات 

التدريب وإلى الجبهات، 
وأن يواصل العلماء 

والثقافيون واإلعالميون 
التعبئة الثقافية واإلعالمية 
والمعنوية في ُكّل أوساط 

هذا الشعب وأن يسعى 
رجال األعمال وأن يستمروا 
في توفير لقمة واحتياجات 

هذا الشعب المحاصر.

 ال يمكن بأي حال 
من األحوال أن نضحي 

بكرامتنا وعزتنا وحريتنا 
واستقاللنا ما بقيت في 
عروقنا دماء وما بقيت 

في أجسادنا حياة.
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أنا أحب هذا الرجل وليكن ما يكون

سالم على أكتوبر
د. أحمد عبداهلل الصعدي

سانت ثورُة ١٤ أسيوبر وسايبقى صفمًة مرشقًة يف تأريخ سفاح 
اليمنين من أجل حرية واسيقالل وطنهم، وسان ثواُر أسيوبر عظماء 
من عظمة األلداف اليي اسارتخصوا حياتَهم من أجلها: اليمرر من 
االسايدمار، وتمقيل الوحدة )الوطنية اليمنية والقومية الدربية(، 
وسانات توحدلم مشااعر تضامان نضالياة صاعقة ماع حرسات 
اليمارر الوطناي يف آسايا وأخريقيا وأمرياكا الالتينياة. لكذا سان 
ثواُر أسيوبر الشاهداء منهم واألحياء، ومان حقهم علينا أن تبقيَهم 
ذاسرتنا وضمائرنا يف تلك الفضاءات الوطنية والقومية واالنساانية 
الرحبة، َوأن ال نساجنَهم بن جدران املقاييال الضيقة اليي تكبلنا 
لذه األيال. سانت وحدة الوطن لدخاً نبيالً ملناضيل أسيوبر، وال يجوز 
لكائن َمن سان أن ينظر إليهم من زاوية النيائج السيئة اليي نجمت 
عن االرتجاال يف تمقيقها عال ١٩٩٠، والرصاعاات الدصبوية اليي 
ساعت يف املرحلة االنيقالية وصوالً إىل سارثة حرب ١٩٩٤، والدمالة 
اليي أصابت املنيرص، خلام يينبه ليطورة آثار المرب ولوجوع قوى 

إقليمية تسيفيد من بقاء تلك األوضاع وتفاقمها مع مرور الوقت.
لو عاع شاهيد من شاهداء ثورة أسيوبر إىل المياة بدد مرور أسثر 
مان نصف قرن عاى انطالقها ال شاك أن أسثر ما سايمزنه لو أن 
يرى األجيال املدارصة مسايغربة من سون الشاهيد )عبوع( رشعبياً 
من تدز، وغري مسايوعبة سيف أن املناضل »الياخدي« خضل ممسن 
عبدالله اقرتن بشقيقة رخيقه يف النضال والدمل الفدائي عبدالفياح 
إساماعيل عايل الجاويف، الرخيقاة لطيفة إساماعيل القاعماة لليو 
مان أرياف المجرياة/ مماخظة تدز! ولن يصدق ماا نمن خيه من 
مسغبة أخالقية ومدنوية وقدنا خيها نييجة لليجريف املنهجي الذي 

تدرض إليه وعينا وقيمنا الوطنية.
لا لي ذسرى ثورة أسيوبار تمل علينا ليذسرنا بقيمها اليمررية 

والوحدوية الوطنية والقومية. 
سالل عى أسيوبر وصانديه، اليول وسل يول.

إبراهيم سنجاب

 ماذا جرى للدقل الدربى؟
مناذ اجييااح بريوت ثام غازو الكويت خاحياالل بغداع، 
أصبمت أمة الدرب مهيأة السايقبال مشالد تالية الحيالل 
عواصم أخارى بمدرخة )الددو والشاقيل مداا( ال أَْسثَاار 
وال أقال والذى جارى أن لذا الدقل أيضا جرى اسيئناساه 
ليكيفي بمصمصة الشفاه عندما يرى زعيما بمجم صدال 
حسان تشانقه أمرياكا وعمالؤلاا يِف خجر عياد الضمى، 
ويرى الفئاة الباغية ولى تدذب األساري مدمر القذايف قبل 

أن تقيله بدل بارع.
ومن بن ماا جرى أننا سدرب نقف خاغاري األخواه أمال 
مشاالد القيال والذبح وحياى نرياح ضمائرناا )اليي لن 
تسارتيح( ننيظر خيوى من لذا الشيخ أَْو )توييه( من ذلك 

الداعية أحدلما يرالن عى الجنة بقيل الدربي ألخيه الدربي عى شاشة 
الجزيرة، واآلخر يرالن عى قيلهما مدا عى شاشة الدالم.

الذى جرى أننا نسايبدل الرش بالرش املطلال والظلم بالقهر والمريل 
بالجميم ونار الدنيا بنار اآلخرة، وتالت اناشيد المرية والددل واملساواة 
والديموقراطياة يِف أوطان تنيهك حدوعلاا الجغراخية بدلم الوصول من 
بداض أبنائها الذين ممقات أنانييهم وانيماءاتهام الطائفية تربيراتهم 

الكاذبة لليدخل اليارجي يِف شئون بالعلم.
الذى جرى أننا عشانا عرشات السنن نيغنى بالمرية والديموقراطية 
ونمان ال نرالا وال ندرسهاا وال ندرف ما لي باألسااس خقط نغنيها يِف 
املادارس ونداخع عن الزعيم امللهم ورجل املرحلة الذى سااقيه األقدار يِف 
ظارف تأرييي عصيب، بينما بالعنا تقضم وتميل وتنقص مسااحاتها 
ويهجرلاا مواطنولا سرلا أَْو لجوءاً أَْو لروبااً، ولم ندرف يِف حياتنا إال 

الزعماء اليأرييين حيى مدرس الفصل سان زعيما تأرييياً!
وانطالقااً من لاذه الفرضية اليي ال تمثل إال ساببا وحيادا قد يكون 
صميما من وجهة نظري )وقد ال يكون يِف رأى آخرين( من بن عرشات 
األساباب الياي أعت إىل قبول الدقل الدربي وعادل اسرتاثه أَْو اعرتاضه يِف 
صمات يِف أخضال الماالت عاى مآيس تهدياد الدواصم وتساليمها لدول 
خارجية ومسلمن أجانب، بنصف إراعة وطنية راييها سوعاء أَْو صفراء 
يمملهاا طائفيون ومذلبيون وأصماب مرشوغات سياساية ال ترى يِف 
االسايدانة باألجنبي )عولة تنظيم مسالمن( عيبااً أَْو نقيصة، أَْو موت 
لضماري وطناي جامع يِف مقابل إحيااء قيمة تنظيمية رسية مشابولة 

املصدر ضيقة األخل.

ملاذا الُمْوثي؟
القوميون من الدرب يقولون إنه زعيم جماعة مسلمة، ولذا صميح 
ولكنهم ييجاللون االجابة عن ساؤال بسيط، ملاذا لي جماعة مسلمة؟ 
وملاذا سان يجرى قيلهم وقصفهم عى مدى 10 سانوات ساملة قبل ثورة 
الايَاَمان يِف 2011، ولل لم اليول مسيددون للينازل عن سالحهم أل ال، 
واذا سانوا لم مسايددين خلماذا ال تيوقاف المرب الظاملة عى الايَاَمان 
وتبدأ آليات ترتيب نزع ساالح جمياع الفصائل امليقاتلة بما خيها تنظيم 
القاعادة الذى يسايطر عى مادن يمنية ساملاة لم تطلال عليها قذيفة 

واحدة من تمالف المزل اليليجي؟!
الطائفيون من الدرب يقولون إن )جماعة الُمْوثي( ميشايدن إليران 
ولم يدلمون جيدا أنهم مسالمون سأخضل ما يكون املسلم 
وأن مذلبهم الزيدي لو مذلب وسطى مديدل ومديرب لدى 
السانة قبل الشيدة بشهاعة ُسّل علماء األزلر الرشيف، لذا 
عى املسيوى الدينى أما عى املسيوىل السيايس ولو لب أزمة 
الايَاَماان، خإن سنت منصفا خقد مد لؤالء الناس وغريلم 
أياعيهم لاكل الدالم الدربي وراحوا يميناً ويسااراً يطلبون 
الارأي واملشاورة ولكنهم لام يجدولا بميث ظهر املشاهد 
وسأنه يجارى إذاللهام ونفيهم واليربؤ منهام وحصارلم 
واضطرارلم الرتكاب خطيئة طلب ما لم يجدوه عند الدرب 
من إيران الطامدة خيهم وخيمن لو أغنى منهم وأقوى من 
عول الدرب ولو اسيوى منطل الدرب لقاتلوا اإليرانين عى 
حدوع السادوعية من جهة الدراق ولام يهدعونها بالفدل، 
وملنداوا الدمالاة اإليرانياة يِف اليليج عى األقال ولن نقول 
لمارباوا من أجل جازر االمارات الثالثة خلن يفدلوا، ولناك من يكشاف 
عان وثائل ال ندرف إن سانت صاعقة أل ساذباة تزعم بأنها بيدت إليران 

يِف زمن الشاه!

ملاذا الُمْوثي؟
مناذ عاال وأناا أتابع ُسّل سلماة تصدر عن لاذا الرجال وأتابع بدض 
السائرين يِف عربه وأقسم بالله أنني لم أر منه ومنهم إال الصدق يِف الكلمة 
واليرصف حيى يِف إعالمهم املمدوع بمدوع الايَاَمان الفقري بماله الغنى 
بأخالقاه وبرتاثاه وحضارته، لال ارتكباوا أخطاء سياساية؟ ندم لل 
ارتكبوا أخطاء عسكرية؟ ندم لل لم جالزون إلصالح اليطأ؟ ندم أما 
الساؤال األلم لل غريلم لديه الشجاعة لالعرتاف باليطأ؟ أعيقد ال لل 
لدى اآلخرين نية للرتاجع عن اليطأ؟ ال وأخريا لل سيسايمر المال عى 
ماا لو عليه من قيل وذبح وقصف للمباني واملداني والنسااء واألطفال 
واملقادرات؟ باليأسياد ال؟ َويوماً ما وربما لو يقرتب ساييوقف ُسّل ذلك 
ولكن الجرح غائر واأللم قد ال يميمل وسنوات أخرى من الفقر ال تطاق.

ملاذا الموثي؟
ماذا تريد من مواطان تقصف بلده وتميل تمت أي زعم وبأية حجج 
يسوقها املميل ماذا تريد منه؟ يبيع الغايل بالرخيص سما خدل األخونج، 
أل يباارك سماا باارك رواع خناعق الدواصام الدربية واألوربياة؟ أل يقف 
ليداخاع عن أرضه وعرضه حيى لو سان الثمن حياته خداء ملدنى الرشف 
يِف باالع لي نبع رشف الدرب ورحم من حملوا رساالة اإلساالل خاتمن 

منيرصين مؤمنن حكماء.

ملاذا الموثي؟
أناا أحب لذا الرجل وأحرتماه وربما تكون شاهاعتي خيه مجروحة، 
ولكناى أراه صاعقاا لام تلوثه حبائال السياساة وأراه حرا لام ييضع 
ألالعياب أتيه من طهران حياى يكيد لجريانه وأراه ثائارا قد يينازل من 
أجل حقن الدماء وأراه حكيماً مع أنه يِف ريدان الشباب أراه عربياً من ُسّل 
باالع الدرب وليل يمنيا من قرية تنيج الدناب ليمنمه لزوارلا يِف رحلة 
الشاياء وأراه مسلما حقا ييلو القرآن سما تاله أسدد بن زرارة وراخع بن 

مالك )من أوائل األنصار يِف مكة واملدينة(.

كتابات

14 أكتوبر بين 
احتاللين 

أميرة  العراسي*
يف ذسارى الال1 مان أسيوبر املجيد ما زالات اليمُن وخاصة 
وبداد  الياول  جنوبهاا 
االحيالل  مان  تمررلاا 
يف  تقاُع  الربيطاناي 

احيالل جديد.
الدالام  ييداطاى 
الياول بمبارساة عولياة 
لهاذا االحياالل الواقاع 
عاى جناوب اليمن من 
قبل اليمالف السادوعي 
ولم يكن ذلاك اال اميداع 
لالحيالل الربيطاني عى 

جنوب اليمن.
السادوعية  تداوع   
أمرياكا  خلفهاا  مان 
وبريطانياا  وإرسائيال 
الحياالل الجنوب اليمناي، ولكن اليول بمسااعدة مرتزقة لهم 
بداخال الوطان وبذريدة الرشعياة املزعومة يبيداون أرضهم 
وعرضهم ويسايبيمون عماء أبناء وطنهام من أجل خيات من 

املال السدوعي.
الياول واليمان تيدارض للكثري مان اليمديات عاى ساخة 
األصددة، منها الدساكري والسايايس واالقيصاعي والصمي، 
لان نكون أقل لمة من أجداعناا وآبائنا باليصدي لكل موجات 
الماروب والرصاعاات اليي ُخرضات علينا َواليي تشانها قوى 
الارش اليول عى اليمن، ولن نقبال إال أن نكون أصماب سرامة 

وعزة وبأس شديد ولن نكون إال أحراراً.
من ال يرىض باالسيدمار واالسيدباع والقهر والذل لن يكون 
إال حراً بن حر، مسايقالً ال يرضيه إال أن يديش بمرية وسرامة 

وحيى وإن ُوجد بدض الشواذ من أبنائه.
عول  تمالاف ماع  باحياالل عاملاي  اليمان  تمار  الياول   
»البارتوعوالر« ولان نقاف ماكان امليفارج السايباحة أرضنا 
وعرضناا ولان نكون إال جياالً قااعراً أن يداخع عان بلده بكل 
ماا أوتي مان قوة، وسنسايمر يف اليصدي ومواجهاة سل لذه 

الهجمات اليي تفيك اليول بأبناء وطننا.
عاى مار اليأرياخ لام يسايقر أي احياالل يف أرض اليمن، 
خالدثمانياون للياول يبكاون قياللام واألحباش سذلاك، ومن 
بددلم الربيطانيون تم طرعلام وعحرلم من الجنوب اليمني 
المار وما يمادث لبلدنا مان تدمري لن يكاون مصريلم مهما 

سانت تلك القوى إال مثل سابقيهم.
 يدلام الغازاة أن وطننا بالنسابة لهم لو عباارٌة عن ثروة 
طائلاة، ولم بالنسابة لرجاال الله صياد ثمن ساييم صيده 
َوإرساله إىل بلدانهم مثل ساابقيهم با«توابيت« توارى بشكل 

خرعي يف بلدانهم سدار.
سانميفل السانة القاعماة وقد عحرناا تمالُاَف الرش من 
بلدنا وأخرجنالم مان سل املناطل اليي تم احياللها من قبلهم 
وسيُلقنون عرساً سسابقيهم، وتظل اليمن بلداً حراً.. مسيقالً.. 

ذا سياعة وطنية.

* عضو مؤتمر الحوار عن مكون الشباب

 أكتوبر.. 
والكلمة األخيرة!

د. أشرف الكبسي
لا لي ذسرى ثورة ل1 أسيوبر املجيدة جاءتنا، ونمن نقاوُل غزواً 
تاليااً ممياالً، جاءت تيلو علينا سيف أن الشادوَب المارة، والمرية 
أزلياة يمنية، ال تقبل أبداً باملسايدمر املميل، وأيااً سانت قوته وسان 
ضدُفها، لها عوماً ويف النهاية، حل النرص، وسيابة الكلمة األخرية، يف 
قصة النضال والفداء واليضمية، لطرع آخر أسذوبة، تمملها بندقية 

أجنبية.. 
 ذات يول بديد، رسات سافينٌة بريطانيٌة عى ساحل عدن، سأنما 
تجارية، وسانت الذريدة، ومن ساملسيدمر يجيد صنع الذرائع وتزوير 
الوقائاع واخيداال الوقيداة! وسانت جباال رعخان، وسانات الثورة، 
ملممة شدبية أسطورية، ورحلت السفينة، وسكيت املدخدية.. ولا 
لي اليول تدوع، سافن حربية تممل أعالماً شايى، ومطامع عولية، 
وأساذيب ووقيدة، شامالية جنوبية، شيدية سنية، يسارية يمينية، 

وأقندة تبدو زيفاً عربية، وأحذية لوللة تبدو وطنية..!
ومان مثلك، يا أسيوبَر اليمرير، يدَلااُم أن الُغزاَة ال يمملون َوْرعاً 
وال يزرعاون وطنااً عى األرصفة، وأن املسايدمر حربااء، قد ييبدل 
م  لونُها، ويطول أو يقرص لسانها، إال أنها أبداً وعوماً تممل ذات السُّ
تمت شادارلا »خرق تسد«، ومن مثلك يا أسيوبر، يدلم أن )تمالف( 
الدرب املزعول، يرزح تمت االحيالل الغربي، إن لم يكن أرضاً خقراراً، 

وسيف للدبد أن يمرر عدن! وِمن َمن؟.
سال الدرب، ياا أسيوبار املجيد، ماا بال القادس، جارياة يف رق 
صهيون؟ وسيف )تمرَّرت( عمشال وبغاداع وطرابلل عى يد برميل 
نفاط ملداون؟ َوَمن يقيال عدن، يف حرتهم، بساكن وسااطور 

وخيوى ويل عهد مجنون؟.
عاش الجنوب ُحراً، وعاش الشامال.. عاش سبيمرب أبياً، وعشَت 

يا أسيوبر، يمنياً عزيزاً ميمون.. 

العدوان يحول )القاعدة وداعش(.. 
إلى )مقاومة وشرعية(

أحالم عبدالكافي 
األمريكي�ة س�ابقاً  السياس�ة  لطالم�ا عم�دت 
لتوجي�ه االتهام�ات المب�ارشة ض�د اليم�ن بأنها 
حاضنة للقاعدة والدواعش والذين يمثلون الخطر 
األك�ر يف المنطقة، وَذل�ك بترصيح�ات المتكررة 
ع�ن إجرام القاعدة وأعماله�م اإلرهابية، وأنه بات 
من الرضوري من الس�لطة اليمني�ة التحرك الجاد 

والفعيل لمحاربتهم والحد من خطرهم. 
لك�ن ما ن�راه الي�وم م�ن أمريكا والس�عودية 
يف عدوانه�ا عىل اليم�ن هو عملية تحوي�ل القاعدة 
وداعش ب�كل أخطاره�ا إىل ما يس�مى بالمقاومة 
وتمويله�م  تس�ليحهم  ع�ىل  والعم�ل  والرعي�ة 
ودعمه�م مادياً وإعالمياً، ب�ل وصفهم بأنهم حماة 
الوطن بجيشهم الوطني.. تلك المفارقات الواضحة 
والتناق�ض الفاض�ح تجعلن�ا نقف أم�ام مخطط 
ومؤامرة كبيرة تديرها اإلدارة )الصهيو أمريكية( 
مع أدواتها من آل س�عود والمرتزق�ة من العمالء 
والخونة.. ما ال�ذي يحدث القاعدة ب�كل عملياتها 
اإلجرامية م�ن الذبح والقتل والتفجير واالغتياالت 
والس�لب والنهب أصبحت تمثل الوطنية والرعية 
تلك، ه�ي األكذوبة التي يمارس�ها العدوان هنا يف 
اليم�ن الت�ي ال يقبل به�ا أي وطن�ي وال أي يمني 
حر فهي الس�تار الذي يزي�ف بها الحقائق ويضلل 
الرأي العام الخارجي ويش�رتي به الضمائر ليخيم 
الصمت الدويل عىل تلك الجرائم المروعة والمجازر 
الوحش�ية ويقدم�ه للعال�م عىل أن ه�ذه المقاومة 
ه�ي الوطني�ة َوالرحمة والتي م�ن باطنها العذاب 

والويالت لليمن واليمنيين. 

إنه نف�س المخطط بنفس األداة وبنفس الفكر، 
إنه�ا أمريكا الت�ي تحارب القاعدة بع�د انتصارها 
يف الع�راق وس�وريا وليبي�ا، فه�ي المنق�ذ لتل�ك 
الش�عوب من اإلج�رام الداعيش.. أما هن�ا يف اليمن 
عندما ه�زم أبطالنا من الجيش واللجان الش�عبية 
تل�ك األي�ادي األمريكية وت�م تكبيدهم الخس�ائر 
وألحق�وا بهم الهزائ�م النكراء، األم�ر الذي أزعج 
المخطط األمريكي وتصدى لخط سيرها، فعمدت 
إىل تحوي�ر خطواته�ا يف اليم�ن بإيج�اد مس�مى 
ومصطل�ح براق يح�وي مخططاتهم ول�م يجدوا 
أفضل من مس�مى مقاومة ورشعي�ة، وَذلك ليكون 
م�رراً لهم أم�ام العالم يف تحالفه�م معهم، وبَذلك 
ه�م يخفون بالضبط حقيقة التبني الكامل من قبل 
أمريكا إلجرام داعش َذلك التنظيم االس�تخباراتي 
اإلجرام�ي ال�ذي ع�اث يف األرض الفس�اد والذي 
يميض وفق خطوات مدروسة لتدمير األمة وإعادة 
تقس�يمها بما يس�مى بمروع »الرق األوس�ط 
الجديد« والتي تتضح ل�كل ذي عقل وبصيرة تلك 
الفركات األمريكية والتالعب الخطير يف المنطقة.

 لكنها من هنا يف اليمن س�تنهار كل المؤامرات 
وُتكش�ف كل الحقائق وُيبطل كل الزيف وُتس�قط 
كل األقنعة وُتكر كل معاول الكفر والضالل.. من 
هن�ا يف اليمن تصنع المعجزات ليكون النرَص لألمه 
بأكملها بل للقضية الفلس�طينية فس�تعوُد بدمائنا 
نح�ن وتضحيات هذا الش�عب العظيم، للش�عوب 
كرامته�ا وس�تعود الموازي�ن إىل نصابه�ا، فل�ن 
يجعل اهلل للكافرين عىل المؤمنين س�بيالً، فسيعلم 
عالم الر وس�ينترص اإلس�الم وستس�قط أمريكا 

وإرسائيل وسيسقط نظام آل سعود.
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 عندما كانت البالد العربية مستعمرة من ِقبَل 
الريطانيين، والفرنس�يين، واإليطاليين، وغيرهم 
كيف كان يحص�ل؟ كان معظم ما يحصل - عندما 
كان�ت النظ�رة كله�ا منعدمة نح�و الثق�ة بالل�ه 
س�بحانه وتعاىل، الثق�ة بالل�ه منعدم�ة يف نفوس 
المس�لمين - كان من يري�د أن يتحرر من هذا البلد 
يلجأ إىل هذا، يتحرر من بريطانيا يلجأ إىل روس�يا، 
يتحرر من روس�يا يلجأ إىل بريطاني�ا، يتحرر من 
إيطاليا يلجأ إىل فرنس�ا، من فرنسا يلجأ إىل إيطاليا 
وهكذا. م�ا هي النتيجة يف األخير؟ ما هي س�واء؟ 
تخرج من تحت بريطانيا تدخل تحت روس�يا، كله 

واحد.

 ضع�ف الثقة بالل�ه تجعلك ت�رى أن الل�ه ال 
يستطيع أن يعمل شيئاً أمام أولئك وهم من هم؟ هم 
أولياء الشيطان الذي قال الل�ه عنه: }َفَقاِتلُوا أَْولِيَاَء 
�ْيَطاِن َكاَن َضِعيفاً{ )النساء:  �ْيَطاِن إِنَّ َكيَْد الشَّ الشَّ
من اآلية76( فكلما زاد خبثهم كلما ازدادوا فساداً، 
أليس يعني ذلك أنهم كلما ازدادوا والًء للشيطان؟ 
كلم�ا ازدادوا م�اذا؟ كلم�ا ازدادوا ضعف�اً؟. كلما 
عظمت واليتهم للش�يطان كلم�ا ارتبطوا بضعيف 
مذموم مدحور ط�رده الل�ه، وطبعه بهذا الطابع: 
مذموم�اً مدح�وراً ضعيفاً ذلي�اًل }َفَقاِتلُ�وا أَْولِيَاَء 

يَْطاِن َكاَن َضِعيفاً{. يَْطاِن إِنَّ َكيَْد الشَّ الشَّ

 ه�ذه ه�ي الت�ي رضب�ت المس�لمين كب�اراً 
وصغاراً )عدم الثقة بالل�ه(، عدم الثقة بالل�ه حتى 
فينا نحن الصغار نخاف من ش�خص هو مس�كين 
بالنسبة لآلخرين هناك من هو مهيمن عليه، والذي 
هو مهيمن عليه مس�كين بالنس�بة لذلك األمريكي 
الذي يف واش�نطن ال�ذي هو مهيمن علي�ه، والكل 

مساكين ومقهورين تحت جروت الل�ه وقهره.

 تأت�ي المواقف األخ�رى الت�ي تعكس مدى 
ثقت�ك بالل�ه، أو ضعف ثقتك به، المواقف الصعبة 
الت�ي تب�دو وكأنها صعب�ة عليك تطل�ب منك بذل 
م�ال، تطلب منك بذل جهد، تطلب منك بذل تعاون 
معي�ن يف مواقف ق�د تكون صعبة علي�ك نوعاً ما. 
فهو يرش�دك إليها متى ما كنت عظيم الثقة بالل�ه 
سبحانه وتعاىل س�تنطلق فيها. تقول: ما يمكن أن 

يورطني أبداً, وال يمكن أن يتخىل عني أبداً.

 ب�ل إننا نث�ق يف الدنيا بأش�خاص هم كثيري 
اإلحسان إلينا بمجرد أن ينصحني نصيحة، وهو ال 
يعل�م الر يف الس�موات واألرض، وهو أيضاً قد ال 
يك�ون معي فيصحبني وأنا أتحرك وفق نصيحته، 
بل قد ال يس�تطيع أن يعمل يل ش�يئاَ يف األخير وأنا 

أتح�رك حتى عىل نصيحته، وم�ن منطلق ثقتي به 
أنطلق عىل ما وجهني إليه.. أليس هذا ما يحصل يف 
الدنيا؟ فكيف ال تكون عظيم الثقة بالل�ه س�بحانه 
وتع�اىل! وهو م�ن ِنَعُم�ه عظيمة علي�ك، وهو من 
يرش�دك، ويقول: وأنا معك، وعندم�ا يقول: ]وأنا 
معك[ هو من هو العزيز القهار، هو من هو صادق 
يف وع�ده، هو من هو قادر ع�ىل أن ينجز ما وعدك 
ب�ه.. أليس ه�ذا من يجب أن تك�ون ثقتك به أعظم 
م�ن ثقتك بأي يشء يف الدنيا حت�ى أعظم من ثقتك 

بنفسك.

 من أين جاءت أزمة الثقة بالل�ه حتى أصبحت 
وعوده تلك الوعود القاطعة المؤكدة وكأنها وعود 
من ال يملك ش�يئاً؟! وكأنها وع�ود من ال عالقة لنا 
به، وال عالقة له بنا.. كيف نعمل؟. نعود إىل معرفة 

الل�ه سبحانه وتعاىل.

وأه�م مصدر لمعرفة الل�ه س�بحانه وتعاىل هو 
القرآن الكريم، الق�رآن الكريم الذي يعطي معرفة 
واس�عة، معرفة متكاملة، من غير القرآن الكريم ال 
يمكن أن نحصل عىل المعرفة بالشكل الذي ينبغي 
أن نكون عليها، حتى تكون معرفة تدفعنا إىل الثقة 

بالل�ه أكثر فأكثر.

الثقـة 
باللـــه

مقطعٌ 
من وداع

نبيل القانص

كمعنى الِعناق األخيِر 

ستهذي بأنفاِس غيرَك 

ُتْكِمُل منحوتة الُحزِن 

ثم تقوُل لها : 

   علميني البكاَء عىل ما مىض 

كاِم  ترجمي يل شعوَر الرُّ

ألفَهَمُه 

قبَل أن ترتمي لحظة الموِت يف 
صدِرِه 

بجنوٍن 

و بعد اكتماِل تجاعيِدِه 

يف وجوِه الضياْع.

***

ُنغاِدُر ..

لكن كأّنا التقينا 

و من أجلِنا يخلَط الطيُن ألواَنه

بالدموِع 

كعادِتِه يف الحروِب 

و يبُذُل للريِح كّل احتماالتِه ..،

فاصنع�ي أَم�اًل للُمقيمي�َن يف 
داِرنا 

و ألطفالِن�ا الحالمي�َن ِبُخب�ِز 
الراءِة 

غنّي لَُهم : 

)موِطني .. موِطني (..،

بعَد ذلَك .. 

عودي إىل صمتِك األبدي 

ُهنا .. ال يجوُز الوداْع.

صمت المثقف العربي فرضته مؤسسات الهيمنة السياسية

افتتاح المعرض التشكيلي الثاني 
»الفن في مواجهة العدوان‹‹ بصنعاء 

وليد الحسام
صمت الكثري من املثقفن الدرب ، وانكفاؤلم الذاتي امليزي 
يف غارف„ مغلقة يايش بيواطئ „ ممنهج يساياء منه سل أبناء 
الشادوب الدربية إذ يأتي لذا الصمت الدريض للمثقف يف خرتة 
زمنياة يديش خيها الدالم الدربي مدانااة قاتلة ، بل تموت خيه 
شادوبنا بساالٍح سايايس خاقد الضمري تممله أيادي األنظمة 

الدميلة لذلك املوت املفروض بالقوة عاخل الساحة الدربية .
إن حالاة الييديار الداماة اليي أصابات عقاول الكثري من 
املثقفن ساببها الرئيل لو االتكاء املطلل يف اإلرساال واليلقي 
للفكار واألعب عاى املؤسساات  الثقاخياة الياي ال تيارج عن 
اليوجهات السالطوية القمدية ألنظمٍة تنيهج سياسة الهيمنة 
عى سل يشء حيى عى املؤسساات الثقاخية ، وحيى عى عقلية 

املثقف أيضا˝ .
 اليسااؤالت الياي تشاغل الناس عاماًة ال تيرج عن شاأن 
مواقاف الشايصيات اليي تمثال واجهة الثقاخاة الدربية ، وال 
زال االنيظاار ليلاك املواقف يشاغل املراقبن للمرساة الثقاخية 
وتفاعلها مع األوضاع الرالنة وعورلا الفديل يف طرح ومناقشة 
القضايا اليي من أولوياتها الياصة باإلنساانية وما ييدرض له 

اإلنسان الدربي من قيل ونزوح أو تهجري . 
لكذا اسيطاعت املجالت والدوريات وعور النرش واملؤسسات 
الثقاخية )شاكلياً( اليابداة للنظال السادوعي الرجدي وبدض 
األنظماة اليليجياة أن تماارص عادعاً مان أبرز الشايصيات 
الثقاخية والفكرية واألعبية عن تقديم ما يجب أن يقدمه املثقف 
ألن تلاك األعوات الياي يفرتض بهاا أن تكون مسايرة ليدمة 
الثقاخاة لاي يف المقيقاة جازء من تلاك األنظمة والسالطات 
املنيجاة للماروب والفين ولاي املصدرة للرصاعاات يف البلدان 

الدربياة ،،وربما تكشافت _ اآلوناة األخرية _ لألعبااء والكياب 
واملفكريان حقيقاة ذلاك المصار الاذي يضدهم بان خيارين 
اثنان : إما أن يرلنوا أقالمهم وعقولهم تمت ساطوة اليسالط 
السايايس مماباة وإرضاًء ليلك السالطات النازية اليي عطلت 
الثقاخاة اليي قد تنيج ثقاخة ذات قيمة ولذا االرتهان سايكون 
عى حسااب حيااة وحريات شادوبنا ،، واليياار اآلخر لو أن 
تساقط الثقاخة _ اليي لي ألم مكوناات املجيمع وحضارته _ 
من أجال بقاء الرموز املزيفة ليشاكل صاورة مزخرخة لوجوع 

خارغ ال مدنى له .
 ومهماا يكان خإناي أرى أن الصاورة تلك سايمرتق يف سليا 
الماليان ألن املثقفن لن يسايطيدوا أن يقدموا ما يريد الوطن 
الدربي وشادبه ، ولان يسايطيدوا االندياق بالكلماة وقيميها 
وصدقها من قبضة سياساة اليسلط واالبيداع بها عن اليكسب 

يف عيبات عروش المكال والسياسين .

اخيياح القائم بأعمال وزير الثقاخة لدى أبالن برواق بيت 
الثقاخاة بصندااء االثنن املاايض  املدرض اليشاكييل الثاني 
بدنوان« الفن يف مواجهة الدادوان« نظمه »املنيدى« للثقاخة 
والفناون ومبااعرة إخااء بدعام مان منظمة ثقاه للمقوق 

والمريات .
وطاخت القائمة بأعمال الوزير ومدها رئيل املنيدى خالد 
الجنيد ورئيل الجبهاة الوطنية ملواجهة الدادوان الدسيورة 
ابيساال امليوسل بأجنماة املدرض الذي ضم نماو 0ل لوحة 
تشاكيلية من الكريلك من إبداع 9 خنانن تشكيلين تجسد يف 
مميوالا بشاعة القبح ورموز الطغيان واملرتزقة الذين أيدوا 
وسااعدوا الددوان الهمجي الغاشام عى اليمن واسايهداف 
املدنيان واألبرياء والياي تأتي ضمن مسلسال جرائم االباعة 
الجماعية اليي اقرتخها ويقرتخها الددوان السادوعي الغاشم 
عى اليمن أرضاً وإنسااناً وحضارة وتاريخ ومنشائات وبنى 
تميية وذلك منذ أسثر من 7 أشاهر مضت، أسفرت يف حصيلة 
أولية عن اسيشاهاع وجرح أسثر من 20 ألف مدنيا مدظمهم 

من النساء واألطفال .
وعاربت »أبالن« عان اعجابهاا بالرساالة الياي يمملها 
الفنانون اليشاكيليون يف تجسايد رموز الطغياان واملرتزقة 
بأقباح الصاور اليشاكيلية والفنياة املداربة عن بشااعيهم 
وتأييدلام للدادوان عى اليمان، مشارية إىل أن الوطن اليول 
ينازف أملاً وجراحاً عميقة سون الددوان الهمجي الغاشام لم 
يسايثِن شايئاً ولم يراِع أي حرمات بل طال البرش والشاجر 
والمجار مييلياً بذلك عان سل القيم واخالقيات المروب عرب 

الياريخ.
من جانبها اسايدرضت مسائولة منظمة ثقاة للمقوق 
والمرياات أخالق الشاامي ، قائماة املجاازر والجرائم اليي 
يرتكبهاا الددوان السادوعي بمل الشادب اليمناي منذ أسثر 
من  7 أشاهر مسايهدخاً األحياء الساكنية ومنازل املواطنن 
واملادارس واملسيشافيات وتدماري البنياة اليميياة واملوانئ 
واملطاارات يف مماولة إلخضااع وترسيع الشادب اليمني ويف 
خارق واضاح لكاخاة اتفاقياات ومواثيال حقوق االنساان 

والقانون الدويل االنساني.
وقالات : 200 يول مناذ بدء الددوان الهمجاي عى اليمن 
الغاري مربر يف ظال صمت وتواطائ عويل ومنظماات حقوق 
االنساان وانميااز تاال مان املجيمع الادويل ماع القيلة ضد 
الضماياا، وحماياة وتشاجيع للقيلة يف اسايمرار جرائمهم 

وانيهاساتهم اليطرية يف اليمن.
وأاضاخات: 200 ياول والدادوان يمدان يف شان غاارات 

لسيريية عى الشدب اليمني واليي قدرت حيى اآلن نمو 0ل 
ألاف غارة طالات سل يشء يف لذا الوطن لاي األسرب لغارات 
الطاريان منذ المرب الداملية الثانية، أعت إىل اسيشاهاع أسثر 
مان 6 آالف شاهيد و ل1 الاف جرياح ومصااب مدظمهام 
إعاقاات عائمة وتدمري آالف املنازل ونمو أربدة مالين خقدوا 
وظائفهم وتدمري نمو 90 باملائة من موارع اليمن االقيصاعية 
والبنياة اليميية خضاالً عن القيل واليرشياد والمصار بمل 
األبريااء املدنين خصوصاً يف مييمات االعراس واملناسابات 
االجيماعياة واألساواق اليجارياة والشادبية واألحيااء ذات 
الكثاخة الساكانية الدالياة واملسااخرين يف الطرقات الدامة 
ومنازل املدنين وسذا اسايهداف الددوان للمنشئات اليدمية 
مثل املسيشافيات واملادارس واملدالد وغريلا مان الجرائم 

اليي يندى لها جبن االنسانية .
وألقاى رئيال املنيادى للثقاخاة والفناون خالاد الجنيد 
سلمة اسايدرض مان خاللها مراحل اعاداع وتنظيم املدرض 
اليشاكييل الثاني وألداخه ليجسايد رموز الطغيان واملرتزقة 
يف لوحات تشاكيلية مدربة توضح مدى الجارل الذي اقرتخه 
لؤالء بمل الوطن ومسالميهم يف تدمري الوطن وقيل اآلالف 
من االبرياء، مؤسداً أن لغة األلوان أقوى من طائرات الددوان 
وقصفهم ، وسييم مواجهة الددوان بالريشة والقلم وااللوان 

حيى ينكشف الظالل ويبدو خجر يول جديد.
تيلال االخيياح الذي حره لفيف مان األعباء واملفكرين 
والفنانان اليشاكيلين قصائاد شادرية للدسيورة ابيساال 
امليوسل بدنوان » يف بايل غابة، ووخية الدمري بدنوان »صهوة 
اليمدي، وعبد الفياح شامار بدنوان« نرص مديمد« عربت يف 

مجملها عن صموع الشدب اليمني يف مواجهة الددوان.

فتحٌ قريب
عبدالقوي محب الدين

، واح����ت����ش����اٌد خ��ص��ي��ْب ح��������ْزٌم ع���ق���ي���ٌم 
اجل��دي��ْب واجل���دي���ُب   ... ت��ع��دى   ، ع����ادى 

ص�����لّ�����ى وح�������ي�������داً خ����ل����ف أوه������ام������ِه
»ل��ل��ح��ل��ي��ْب« أّم����ن����وا   ،، دّل������ى  ق����ل ح����ن 

م��������اذا وق������د ج�����ّف�����ْت ض���������روُع ال��ل��ح��ى
»ال��ص��ل��ي��ْب«؟؟! ذق���وُن  العطشى  ت���روي  ه��ل 

ه����ل ت���ن���ق���ذ ال���غ���رق���ى »زن�����ان�����ي�����ُر« َم����ْن
»ح��ري��ْب«؟؟! في  أو  »ال��س��ّد«  في  بهم  ألقوا 

****
َس��َم��ْت  ... ت���ه���اوْت  ال���� خ���ال���وا  أرواح���ن���ا 

ح����ت����ى زأرن����������ا م�����ن ح����ل����وق ال���ن���ح���ي���ْب
ق����ل : ي����ا »رج��������ال ال����ل����ه« ص����ّب����وا ل��ه��م

م����وت����اً ه��ن��ي��ئ��اً م����ن ك������ؤوس »ال���ع���س���ي���ْب«
زي�����������دوا م����س����اح����ات امل�����ن�����ى ف���س���ح���ًة

ق���د ض����اق ك�����وُن امل��ع��ت��دي��ن ال��رح��ي�����������ْب
ِم���ن م���ا م���ض���ى.. أق��س��م��ُت أن ق���د دن���ا :

َق����ِري����ب(( َوَف����تْ����ح  ال����لَّ����ه  ِم�����ْن  نَ����ْص����ٌر   ((
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زياد السالمي
ينظر إىل املجيمدات الناشئة أو اليي خقدت 
حيزلاا الوجاوعي لدوامل الرتلال واليمول 
بمجام مقوماات بنائهاا وخارض سينونيها 
وحجام الباذل واإلرصار والبناى االجيماعية 
والثقاخياة والسياساية واالقيصاعياة خإماا 
... أو ال .... ؛ وقبال النظار إىل املقاول يقييض 
القاول لازول البماث عن سابب تأخار لذه 
املجيمدات ليكوين لوييها لكي تصري خاعلة 
بان الكينوناات امليكاملاة إنساانيا ؛ لنالك 
تيضح الرؤيا املسيقبلية من خالل سرب أغوار 
الدوائل وتفنيدلا وإزاحيها عن طريل اليقدل 
والبناء المضاري يف حالة اسيمالة تطويدها 
للمواءماة ؛ مان خاالل ذلاك نجاد اليمان ملا 
يمليه الواجب الوطني واإلنسااني سما تمليه 
املديارية يف الطرح والمياعية يف السرب تداني 
شوائب وعوائل تيجساد بالرضوخ واالنقياع 
للغازو الفكاري نييجاة االنبهاار غاري املربر 
أماال قوى االسايدمار خلف مجيمدا بائسااً 
يائسا تساوعه االنهزامية مكيفيا بجلد الذات 

واليدايش مع األمر الواقع ؛
سما تيجساد بالدمالة واالرتهاان لليارج 
بغارض حصاد بدض املكاساب الشايصية 
عى حساب الهوية ؛ طاملا والمال يقول وخل 
نظرياة اليالعب بالدقول أن املجيمع يساريه 
مجموعاة أخراع يملكاون زماال األمر يف ظل 

غياب اإلراعة الوطنية والشدبية ؛
ليل لذا خمساب بل يدد الكسال من ألم 
الدوامل املديقة ليجااوز واقدنا املنيفي الذي 
يوصام املجيمع سمجيمع اسايهالسي رصف 
؛ خكسال املجيماع الددمي ال يسايمل املدح 

سما لاو يف املجيمداات امليقدماة اليي بدأت 
تساغني عن الجهد الذاتاي باآللة ورزحت إىل 
الكسال سرخالية ما عده أحد خالسفة الدرص 
الدظماء برتراند راسل مديما .. إذ نالحظ أن 
واقدنا الكسول املسييب نييجة انددال الطرق 
الدملية مجدية اليجاوز النددال خرص الدمل 

أخىض سغريه للددمية ؛
لنالاك الكارثة يف زمن الرسعاة ؛ أن تأتي 
مماولة اليغلاب عى لذا الواقع بالهدل خقط 
سارسال خراغي خاو وصل مده المال والناس 
إىل االقيياال ونفي اآلخر إلثباات ذاته وخرض 

األخضلية اآلنية عون اليكامل يف البناء..
خمان يصال مجيمدناا اليمناي إىل لاذه 
المالة بسابب ذاته أو آلخار ؛ خقد خرض عى 
نفساه ساياجا من الددمياة املرتاسمة ؛ سان 
األجادر به تجاوزلا باليداطي المازل والجاع 
ماع لاذه الظوالار ما من شاأنه اسايداعة 
اإلنساان اليمني ثقيه بنفساه ؛ إيذانا ببزوغ 

سينونيه وحيزه الوجوعي .
املالحاظ أن لذه الظوالار أوجدلا الجهل 
والفقر ورغبة أصماب القرار طيلة عقوع من 
الزمان بمماربة املبدع والراخاض الذي وصل 
مداه األمار إىل القيل ؛ خذوو القرار أنفساهم 
تدوزلام الرؤيا بأن املجيمع إذا ارتقى وتقدل 
يف ساخاة نواحي الميااة خقد منماوا ذواتهم 
اللديناة األماارة بالددمية خرتة بقااء وحياة 
أسثر ؛ بال أتاحوا لألجياال امليداقبة -ومنهم 
أبناؤلام - لكن الطماع آني اليدباري وعونية 
االحيكار تفرض عى القلوب أقفاال بميث لم 
يرتسوا للبصرية منفذ ضوء أو مساحة تفكري 
مان خاللهاا قد يسايطيدون اسيشااف لذه 
الجدوى وما سيؤول إليه من خري ناخع  ألبناء 

املجيمع أيضاً أبنائهم ؛
لم تكن الميااة ضيقة بقدر ضيل الدقول 
الياي بذلت سل الوساائل لمارص وخنل أخل 
اليأمل عى نفساها وعى املدني الذي لم يكن 
باملقابل عى قدر املسؤولية امللقاة عى عاتقه 
يف النقد البناء والينويه المياعي السليم ؛ لدل 
لمظة صفاء لدى أصماب القرار قد تصل تلك 
املالحظات وييم الدمل بها ؛ وباليايل اندكست 
لاذه الظوالار سثالثية االنيفااء والددل عى 
ترصف الجميع بجلد الذات بل وصل المال إىل 
اتياذ أخظع السابل ولو القيل بينما لو سان 
لنااك أبساط وطنية أو ضمري صاح لسادت 
السالطة والجمياع سلمماة وطنياة لمهاا 
مصلمة أعى إىل تجاوز لذه املمنة عرب سابل 
أقل تكلفاة منها نرش الوعي سرورة تفاني 
الجميع يف خدمة الجميع .. بل أن أسرب شالد 
عى ما أقاول ما مر به املفكار الثائر النبيه/ 
حسان بدر الديان الموثي حينماا تنبه وثار 
عاى الواقع الددمي تكالبات عليه قوى الرش 
عاخليااً وخارجياا مماولاة وأع الفكارة قبل 
النضاوج يف إذلان املجيماع وقيلوه ؛ مع ذلك 
أباى الله إال أن ييم نوره ؛ خأصبح رمزاً خكرياً 
ثائارا يف زمن اليضاوع واملصالاح الصغرية 
؛ مهماا حاولت لاذه القاوى اللئيمة طمل 
مدالام صموته عن أذلان املجيمع بإشادال 
خييل الرصاعات واألزمات أو مماولة تشاويه 
شيصية لذا الرجل الدظيم الذي ولب روحه 
ورضيماة أيًضا من أجل خكره ووطنه ؛ رحم 
الله املفكر الشاهيد حسن بدر الدين الموثي 
عى أمال إسمال ماا بدء من مارشوع خكري 
أصبمت باواعر نضوجه تلاوح يف أخل اليأمل 

لدى الجميع .

فكر المجاهد وروحيته       )3(ثالثية االنتفاء و العدمية

إيمانه الغيبي وفكره حول 
المسؤولية وتوبته النصوح

حمود األهنومي

رابعا: يعبِّر سلوكه عن إيمانه باليوم اآلخر
إن املجالاد المقيقاي لو الذي ولو يف المياة الدنيا الفانياة ينظر إىل المياة األخرى الباقية، 
الياي لي الميااة المقيقية الدائماة، خكلما تمرك أو نكاص، أو قدل أو أخر يقيساه بمقاييل 
اآلخرة، ويضده يف موازينها، إنه عائم البمث عما يريض الله، ال تطغيه المياة الدنيا وشاهواتها، 
وال تساييفه ألاواء النفال وملذاتها؛ ذلك أناه آمن بميمياة انيقاله إىل عار الجزاء والمسااب 
والدقااب، ولهاذا يرسع يف مرضااة الله، ويبااعر إىل اليييل عما يسايط الله، ويؤمان بميمية 
المسااب والدقاب، واملكاخأة لكلٍّ بما يسايمقه، باعيباره مظهرا أساسايا مان مظالر الددالة 
ا َمْن  نْيَا}38{ َخِإنَّ اْلَجِميَم ِلَي اْلَماأَْوى}39{ َوأَمَّ اا َمن َطَغى}37{ َوآثََر اْلَميَااَة الدُّ اإللهياة، )َخأَمَّ
َخااَف َمَقاَل َربِِّه َونََهى النَّْفَل َعِن اْلَهَوى}0ل{ َخِإنَّ اْلَجنََّة ِلَي اْلَمأَْوى}1ل{ النازعات(، ويسادى 
املجالد للفوز برضاء الله يف سل حرسة ييمرسها ويف سل عمل يقدِّمه؛ ذلك أنه يدني الفوز بالنديم 
األسارب، والنصياب األوخر، إناه اليلوع يف ندمة اللاه ورضوانه، والنجاة من سايط الله وغضبه، 
ن رَّبِِّهاْم َوَجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْمِيَهاا األَنَْهاُر َخاِلِديَن ِخيَهاا َوِنْدَم أَْجُر  ْغِفَرٌة مِّ )أُْوَلاِئاَك َجَزآُؤُلام مَّ
 ) يِْن * َوَما ُلْم َعنَْها ِبَغاِئِبْنَ اَر َلِفي َجِميٍْم يَْصَلْونََها يَْوَل الدِّ اْلَداِمِلَن( آل عمران136، )َوإِنَّ اْلُفجَّ

]االنفطار: ل1 ا 16[.

خامسا: يعتقد مسؤولية المكّلفين واختيارهم
ييمارك املجالاد يف سابيل الله ولو يدي مساؤولييه وييمملها سالبا أو إيجاباا، وييربأ من 
لا إىل الله تداىل، يرى خطأ لؤالء الذين يدملون  عقيدة الجرب اليي تسِند أعمال الدباع خريَلا ورشَّ
الفاحشاة ثم يرماون بها األبرياء، خيقولون إن الله أمرلم بهاا أو قدرلا عليهم أو قضالا، سما 
حكى الله عن أشابالهم من املرشسن، )َوإِذَا َخَدلُواْ َخاِحَشاًة َقالُواْ َوَجْدنَا َعَليَْها آبَاءنَا َوالّلُه أََمَرنَا 
ِبَها ُقْل إِنَّ الّلَه الَ يَأُْمُر ِباْلَفْمَشااء أَتَُقولُوَن َعَى الّلِه َما الَ تَْدَلُموَن( األعراف28، وييمرك املجالد 
ع عيل املمارساة الياطئة، والسالوك  يف جهااعه حرسة عائمة ثقاخية مندِّعة بالثقاخة اليي تشاجِّ
املنمرف، الثقاخة اليي اخيلقها الطغاة ليربوا بها عنرص املسؤولية يف حرسة اإلنسان عى لذه 
ن عليهم ما يرتكبونه ضد األمم،  المياة، الثقاخة اليي تربِّر للمجرمن ما لم خيه من اإلجرال وتهوِّ
بيسويل عقيدة خاطئة لي االعيقاع بأن الرسول صى الله عليه وآله وسلم سيشفع للمجرمن، 
أو أنه سيسااويهم باملطيدن الطيبن، )َوأَنِذْرُلْم يَْوَل اآْلِزَخِة إِِذ اْلُقلُوُب َلَدى اْلَمنَاِجِر َساِظِمَن َما 

ِللظَّاِلِمَن ِمْن َحِميٍم َواَل َشِفيٍع يَُطاُع( غاخر18.

سادسا: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
إن املجالد ولو يف ساحات الجهاع ومياعين اليضمية ينطلل أصال من عقيدة قرآنية راسية 
سانت ساببا يف تمرسه وانطالقيه، وينساجم مع خريضة أصيلة من خرائض الدين المنيف، إنها 
خريضة األمر باملدروف والنهي عن املنكر، إنها خريضة الله عليه وعى جميع املؤمنن، وما يقول 
به من الجهاع لو سدي عؤوب نمو بناء اليريات أو سدي عؤوب نمو نقض وإزالة املنكرات، ويف 
ٌة يَْدُعوَن إىَِل اْلَيرْيِ َويَأُْمُروَن ِباْلَمْدُروِف َويَنَْهْوَن َعِن  نُكْم أُمَّ ذلك الفالح والفوز والنرص، )َوْليَُكن مِّ

اْلُمنَكِر َوأُْوَلاِئَك ُلُم اْلُمْفِلُموَن( آل عمرانل10. 

سابعا: تائب منيب إلى اهلل
قاد يهرب أحدنا إىل حياة الجهااع ال لقناعة خيه ولكن لروبا من مشااسل الدنيا وتدقيداتها، 
أو لهواياة المرب والقيال، ولذا املقاتل يؤذي نفساه أّوال ويؤذي مجيمع املجالدين ثانيا، حيث 
ييمرك بما ال ينساجم مع قناعاته وألداخه، خللجهااع ألداف وغايات نبيلة، ولهذا الدنرص غاية 
مييلفة أو ال غاية له؛ األمر الذي يجدله عائما يف نزاع نفيس، واضطراب عقيل، وتيبط سالوسي، 
وما أسثر مشااسله وإيذاءه لنفساه وزمالئه يف املجيمع الجهاعي، وربما ظهر للناس بأسااليبه 

وسلوسياته املنّفرة خمّملوا املجالدين والجهاع جميدا تبديها.
إناه من غاري املدقول أن ييمارك املجالد لبناء مجيماع إيماني مليزل بناور الهداية وأحكال 
الفضيلة مساينريا بهداية الله يف الوقت الذي ال يميض لو عى عرب تلك الفضيلة، وال يساييضء 
بنور تلك الهداية؛ لهذا خاليوبة رسن أسايس من أرسان اليمرك الجهاعي املثِمر واملفيد والذي يؤتي 

أسله بإذن ربه.
ويطلاب اإلساالل - عائما وبصورة ملّماة وحثيثة – من أبنائه املساارعة إىل اليوبة النصوح، 

حيث لي البداية الصميمة لليمرك الصميح يف املكان الصميح ونمو الغاية الصميمة. 
ومع ذلك خإنه ينبغي اليذسري أن انطالق الرجل إىل الجهاع قد يكون ساببا من أساباب اليدائه 
وتوبيه وتساديده من الله، إذا ما علم الله منه صدق اليوجه وساالمة املقصد، والبدد عن الهوى، 
ل سبري لليوخيال والهداية  خالياري يهدي إىل الياري، ووضُع املجالاِد قدَمه يف أرض الربااط مؤلِّ

والسداع، )َوالَِّذيَن َجاَلُدوا ِخينَا َلنَْهِديَنَُّهْم ُسبَُلنَا َوإِنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْمِسِنَن( الدنكبوت69.
لهاذا يدرك املجالاد ألمية اليوبة من حيث أنها تسااعده عى تصمياح وضدييه الجديدة يف 
مجيمع الجهاع، وتقرِّبه إىل غايات اإلساالل ومقاصده الدظيمة، وتضع له اسارتاتيجييه الدامة 
بألمية أن يكون اليمرك قّل أل سثُر، جّل أل عظم، لله تداىل وحده، وطبقا ملواصفاته ومقاييسه.

إن املجالد حن ييوب إىل الله خإنما ينفيح عى مصدر القوة الروحية الوحيد والهاعي للطريل 
املسايقيم، ويمّكن نفساه الضديفة مان طاقات ربانية لائلاة تزوعه باليقاوى والثقة والصرب 
ووضوح الرؤية وغاية املقصد ونبل السلوك، إن اليوبة حرسة تصميمية أساسية تزّوع صاحبها 
بالغناى الروحاي والغنى املاعي وبأساباب القوة واليوخيال واللطف، ولي بوابة رئيساة تمكن 
املجالاد من المصول عى مدية الله وقوته ونرصه، يقول الله تداىل: )َويَا َقْوِل اْسايَْغِفُرواْ َربَُّكْم 
ْدَراراً َويَِزْعُسْم ُقوًَّة إىَِل ُقوَِّتُكْم َوالَ تَيََولَّْواْ ُمْجِرِمَن( لوع52،  اَماء َعَليُْكم مِّ ثُمَّ تُوبُواْ إَِليِْه يُْرِساِل السَّ
يجاب أن نالحاظ قوله تداىل: )َويَِزْعُسْم ُقوًَّة إىَِل ُقوَِّتُكْم( يف إطار تمرسنا الجهاعي الذي نمياج خيه 
إىل القوة، وأخضلها القوة الروحية، أمال القوى الدنيوية اليي ساييضاءل خدالييها مهما عظمت 

أسبابها ومظالرلا.
سان أباو الديالية حاسماا عى صنداء، ورأى بداض الدالئل والكرامات الياي تدل عى خضل 
اإلماال الهاعي يميى بن المسان )ت298لاا( الذي ظهر بصددة آناذاك، خانيفع بها وأضمر يف 
نفساه اليوبة وميابدة الهاعي ونرصته، خساّلم حكم صنداء للهاعي، وتاب توبة نصوحا، وأخلد 
إىل الدبااعة والزلاد والجهااع، وأصبح أحد قااعة الجهاع مع اإلماال الهاعي، وتااب إىل الله توبه 
نصوحاا، توباة جدليه يرع أمواله الكثارية اليي ورثها عن أبيه إىل أللها، خمثال بدد أن اسايدعيه 
امارأة ضديفاة لدى الهااعي وحاسميه عى أرٍض سان قاد أخذلا أبوه عى أبيهاا، وأقامت البينة 
عاى ذلاك، حكم بها الهاعي لها، خطااب أبو الديالية بذلك نفساا، وريض بمكم الله حكما، لقد 
أصباح يزلد عن املأسل واملرشب حيى أذاب لمماه، واغرّب وجهه، وأزال ما سان يدلوه من الندمة 
والنضاارة، حيى يضمان إزالة سل لمٍم نبت من المرال، ثم تيّوجات خاتمة جهاعه الرشيفة بأن 

أسرمه الله بالشهاعة مع الهاعي إىل المل.
ولكاذا لي اليوبة حن تسالك يف قلوب عباعه اليائبن امليلصان، ومن أسثر قربا من الله من 
املجالاد الذي بذل نفساه لله، يمكناه أن يكون عى لاذا النمو الذي سان عليه أباو الديالية يف 
جهاعه وسالوسه وزلده وقناعيه وعباعته لله، وما أسثر أشاباه أبي الديالية يف شاهداء عرصنا 

المارض.

ما جدوى 
القصيدة؟؟

أحالم شرف الدين
س�ألني أحد ش�عراء اليم�ن الكبار ع�ن ج�دوى القصائد 

الثورية بعد أن وصل الحال إىل ما هو عليه فكانت إجابتي:

احل��رِب؟؟ في  القصيدة  ج��دوى  ما  يقولون 
ق������رروا ض���رب���ي؟؟ ت��ف��ع��ل األق������ام إن  وم����ا 

ب����وات����ر احل�����������روف  إن  ل����ه����م  ف����ق����ل����ت 
وك����م ت��ص��ن��ع األل���ف���اظ ف���ي ال��ب��غ��ض واحل����ِبّ

ال���ن���اس أش�����رق صبحه وك����م ع���اق���ل ف���ي 
ل���بِّ ب�����ا  أم����س����ى  ل����ي����اه  أف���ص���ح���ت  إذا 

وك������م ك����ان����ت األش������ع������ار ت���ب���ن���ي ق��ب��ي��ل��ة
ت��س��ب��ي وك�����م  دورا  األب�����ي�����ات  ت����ه����دم  وك�����م 

وه����������ذا ك�����ت�����اب ال�����ل�����ه ي����ن����ط����ق ب��ي��ن��ن��ا
ي����س����ط����ر ت������اري������خ������ا أن������ي������ر ب�������ه درب�������ي

ق��ص��ي��دت��ي إن  ال���ش���ع���ر  ف����ي  ف���ي���ا الئ���م���ي 
س���م���اوي���ة ال���ت���رت���ي���ل ف����ي ال���س���ل���م واحل������رِب

ف���س���ب���ح���ان م�����ن أس��������رى ب����ط����ه ل��ب��ي��ت��ه 
وس��ب��ح��ان م���ن أج�����رى ال��ق��ص��ي��دة ف���ي قلبي

ي���س���ب���ح م�����ا ف�����ي ال�����ك�����ون ل���ل���ه خ��اض��ع��ا
ال����ذن����ِب غ����اف����ر  ي�����ا  ال����ل����ه  ي�����ا  رب  ف����ي����ا 

ع���م���ال���ة إال  ال������دول������ي  اجمل����ل����س  ف����م����ا 
وم���ا األم����ن وال��ك��وجن��رس ف��زاع��ة ال���غ���رب؟!!

وك��������ل احت����������اد ص��������ار ف����������ردا وف����رق����ة
مي��������زق أوت��������������اري وي������ع������زف ف������ي س��ب��ي

ألن��������ا مي����ان����ي����و ال����ع����ق����ي����دة ل������م ن����زل
وال���ن���ص���ِب ب����اجل����ر  ال����غ����ازي����ن  أذى  ن���ص���د 

ف�����أل�����ِق ع���ص���ا ف�����رع�����ون س���ل���م���ان إن���ن���ا
اجل���ن���ب ذي  اجل�������ار  م�����ن  مب�����والن�����ا  ن����ع����وذ 

ف����ق����د س����ل����م امل�����ول�����ى مل����وس����ى رس����ال����ة
ل���ي���ل���ق���ف م�����ا ي���ل���ق���ون م�����ن آي������ة ال���ع���ج���ِب

ون������خ������رج ل�������أك�������وان ب����ي����ض����ا أك���ف���ن���ا
ك��ش��م��س م���ن اإلش������راق ت�����زدان ف���ي ال��ع��ش��ِب

وس�����وف ن����رى ال���ط���اغ���ن ي���أت���ون س��ج��دا 
ون��ق��ض��ي ع��ل��ى األح�������زان وال������ذل وال���ك���رِب

ب����اب فصلنا م���ن  ال���ع���ار  س��ن��م��ح��ي خ��ل��ي��ج 
ت���ق���ه���روا شعبي ل���ن  ف��ن��ح��ن ه��ن��ا األن����ص����ار 

ف���ق���ل ل����ل����ذي خ������ال ال���ق���ص���ي���دة م���زح���ة
س���ت���ب���دي ل����ك األس����������راَر ل�����واح�����ُة ال���غ���ي���ِب

الشعب األبي.. 
وهيبة البعير!! 

ضيف اهلل سلمان
إكر قروَن الر والتحاُلِف الحقيْر.. 

يا أيها الشعب األبي أعلن النفيْر.. 
وجّدد المسير.. 

فربنا القدير.. 
موالك والنصير.. 

فيك الذين استكروا وغداً سُيغلبون!!
فيك الغزاة األشقياء حتماً سُيدفنون!!

****
فازحْف إىل جيزان أسقط هيبة البعير!!

وأرضب جنوَد البغي يف نجران أو عسير!! 
بعزمك الكبير.. 

زلزل بني النضير.. 
قل للغزاة: إننا باهلل واثقون.. 

لن تغني عنكم كثرٌة )فأين تذهبون(؟!
****

وامِض ل�)دار النرص( منها حّدد المصير!!
واصعد عىل )اإلبرامز( وأقرأ قصة )الغدير(!! 

يف ساعة الهجير!! 
وأبعث )لجون كير(!! 

وحلفه األجير!!
أن الوالَء هلل مهما كان.. أَْو يكون!!
)هذا عيل( ال ألمريكا وال صهيون!!

****
يا أمماً تّوحدت ليس لها ضمير!!

تصمت عن جرائم ودورها خطير!!
وهمها الكبير.. 

يف البدء واألخير.. 
سعادة األمير 

يحكمها بنفطه يف الشكل والمضمون!!
يقودها بنك ولو أسموه )بان كي مون(!!
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�النتفا�شة �لثالثة تت�شاعد: �أيام رعب يف �إ�شر�ئيل �لعاجزة عن مو�جهتها وجندة »عربية �شديقة« ت�شغط لوقفها

»إنتفاضة السكاكين« تلمع بأكف فتية.. ردع من نوع جديد
  - محمد الباشا: 

املواجهاات بان الفلساطينين واالحياالل تدم 
مييلاف املناطال الفلساطينية املميلاة يف إطاار 
عاى  احيجاجااً  الشااملة  الفلساطينية  الهبّاة 
االعياداءات واالنيهاسات الصهيونية بمل املواطنن 
واملقدسات، خيما تسايمر عملياُت الطدن والدلل 
اليي تسايهدف الصهاينة.. »انيفاضة الساكاسن« 
سما بات يطلل عليها ما زالت أحداثها مسيمرة ويف 

تصاعد.
وخيما تشايدل شاوارع القادس املميلة ونقاط 
اليمااس ماع االحياالل بدملياات طدان املييالياة 
تشايدل مدن الضفة الغربية بمواجهات عنيفة مع 
االحياالل تيش بواقع رصاع جدياد، تيواصل يف غزة 
املواجهاات يف بيات حاناون عند حادوع قطاع غزة 
حيث يلقاي الفلساطينيون المجاارة والزجاجات 
المارقة ضد جناوع الددو الذين يرعون بالرصاص، 
َماا أَعَّى حساب مصاعر طبية خلساطينية إىل أسثر 

من 30 جريماً خلسطينياً.
األحاداث اآلخاذة يف اليطاور أربكات املؤسساة 
السياساية واألمنية يف تل أبيب. وشاكلت نوعاً من 
الرعع الذي أجرب رئيل وزراء االحيالل نيينالو عى 
تدديال بدض قراراتاه ومماوليه تهدئاة األوضاع. 

سما بدأ نينيالو سلسة اتصاالت لفرض اليهدئة.

المواجهات مع االحتالل تعم المناطق 
الفلسطينية

3 صهايناة مميلن ُقيلوا وأصياب أسثر من 30 
بينهم 6 بمالة اليطر، صباح الثالثاء، يف ل عمليات 

بالقدس وتل الربيع املميلين.
وقبلهاا، قالات صميفاة يديداوت أحروناوت 
الصهيونية إن مسايوطنن قياال وأصيب ما ال يقل 
عن 17 آخريان يف عملييي علل وإطالق نار عاخل 

حاخلة بالقدس يف شارع »ملوك إرسائيل«.
وقاال خلساطيني بمساب ماا ذسارت مواقاع 
صهيونية بدلل عدع من املسايوطنن بالقرب من 

مسيوطنة مالخي غرب مدينة القدس املميلة.
وبان موقاع والاال أن »منفذي عملياة القدس 
بالماخلاة تبلغ أعمارلما ما بان 22 ول2 أحدلما 

سان يطدن واآلخر يطلل النار من مسدس«.

دهسٌ وطعنٌ وتصدٍ للرصاص.. جرأة 
أبطال

الفيديو الذي بثيه مواقع الددو يظهر شاجاعة 
وبساالة الشهيد أبو جمل ومماوليه مهاجمة رجل 

أمن صهيوني خالل إطالقه النار عليه.
عملية علال وطدان نفذلا الشاهيد عالء أبو 
جمال مان جبال املكارب يف القادس املميلاة وقيل 
مسايوطناً صهيونيااً وأصااب 7 آخريان بجاراح 
ميفاوتاة بدضها خطرية، قبال أن يقول رجال أمن 

صهاينة بإعدامه. 
سماا قالات وساائل إعاالل صهيونياة إن اثنن 
أصيبا يف رعنانا جراء عملية طدن أخرى، اسيشاهد 

منفذلا، وسبقها عملية طدن يف ذات املنطقة.
وبداد عملية طدان رعنانا األوىل، قالت وساائل 
إعاالل صهيونية أن قوات االحياالل اعيقلت املنفذ، 

وإنه يجري مالحقة شيص آخر سان يساعده.
وبينت الحقااً أن قوات االحياالل اعيقلت املنفذ 
الثاناي أثناء عملياة رعنانا الثانياة، عون مزيد من 

اليفاصيل.
مان جانبها وصفات صميفة لآرتل املشاهد 
بالقاول: »ياول رعاب يف إرسائيال.. ل عملياات يف 

غضون ساعين«.

دول »عربية« تضغط على 
الفلسطينيين لوقف االنتفاضة 

موقاع »والال« الدربي، يف عادعه الصاعر الثالثاء 
قاال: إن عوالً عربياة من بينها السادوعية ومرص، 
توجهات لرئيال السالطة الفلساطينية ممماوع 
عباس وحذرته من تداعيات »خقدان السايطرة« يف 

الضفة. 
وأشاار املوقاع إىل أن »ممثايل الادول الدربياة 
سيسايغلون اندقااع اجيمااع الجامداة الدربياة 
يف القالارة، للطلاب مان عبااس الدمال عى وقف 

»تدلور األوضاع«. 
ونقلت صميفة »لآرتل« عن ممثل »الشاباك« 
الاذي سان ييمادث يف اجيمااع للمجلال الوزاري 
املصغار لشاؤون األمن عقد مسااء األحاد املايض، 
قولاه إن »عباس يقول بإجراءات حثيثة لوضع حد 

لليدلور«. 
عى صديد آخر، ذسارت صميفة »لآرتل«، أن 
أجهزة أمان االحيالل عاجازة تماماً عان مواجهة 
ثورة الساكاسن؛ ألن جميع من يقومون بدمليات 
الطدان لام خيية ييمرسون بشاكل منفارع، األمر 
الذي يجدل من املسايميل أن ييام جمع مدلومات 

اسييبارية مسبقة إلحباط لذه الدمليات. 
الصميفة أشارت إىل أن جميع منفذي الدملية، 
باسيثناء واحد، تقل أعمارلم عن 20 عاماً، يف حن 

أن مدظمهم من مدينة القدس. 
مان جانباه، حمال الكاتاب شافياي بنديات 
الجماعاات اليهوعياة اليي تدالم املساجد األقىص 

املسؤولية عن تفجر ثورة السكاسن. 
اإلخبااري،  ويف مقاال نارشه موقاع »والاال« 
طالاب بنديات بارورة لجام لاذه الجماعاات 
اليي يهادع سالوسها األمن »القومي والشاييص« 

لا«اإلرسائيلين«.

تصاعد العمليات دليل على أن 
االنتفاضة ستستمر وتتواصل 

»حرساة الجهااع اإلساالمي« أسادت أن تصديد 
شاباب االنيفاضاة للدملياات البطولياة والثاورة 
ضاد الدادو واإلرلااب االساييطاني عليال عى أن 
االنيفاضة سيسيمر وتيواصل وأن سل الشدب بات 

مشارساً خيها. 
وقال امليمدث باسام الجهاع عاوع شاهاب: »إن 
لذا اليول مبارك حيث اليصديد الواضح للمواجهات 
والدمليات البطولية من شاباب االنيفاضة والثورة 

ضد جيش الددو واإلرلاب االسييطاني املجرل«. 

التحريض اإلسرائيلي ارتفع %400 في أسبوع 
باّن رصاد أجاراه خارباء شابكات اليواصال 
االجيماعاي، ارتفاعا حاعا يف نسابة اليمريض عى 
الدارب خاصة مناذ اندالع الهبة الشادبية األخرية، 
إذ ارتفع عدع املنشاورات اليي تماّرض عى الدرب 
وتدعو باملوت للدرب، من 10 آالف منشور ممّرض 
إىل 0ل ألف منشاور ماا بن 27 أيلول/سابيمرب إىل 
ل ترشيان أول/أسيوبار، أي ارتفاع بنسابة %00ل 

خالل أسبوع.
ومن بن املنشاورات اليمريضياة األسثر تداوالً 
عى شابكات اليواصال االجيماعاي، سانت عبارات 
سا«املاوت للدارب« و«نكبة جديادة« باإلضاخة إىل 
ععوات ملقاطدة املمال اليجارية الدربية واليساّلح 

يف الشوارع.
ويباّن الرصد الاذي نرش نيائجاه موقع »عرب 
8ل« أن %0ل من اليمريض عى شابكات اليواصل 
االجيماعاي تام رصاده عاى موقاع »خيسابوك«، 
و%38 عى موقع »تويرت«، باإلَضاخة إىل %12 عى 

مواقع تواصل مييلفة ومدّونات.
ومان أسثار املنشاورات الياي القت رواجااً عى 
»خيسابوك« سان صاورة املجناّدة اإلرسائيلية اليي 
سيبت عاى يدلا »سرالية الدرب ليسات عنرصية، 
بل مباعئ«، حيث القت 20 ألف إشارة إعجاب حيى 
تمت إزاليها من املوقع. ويف املقابل، عندما رّع عليها 

ناشاط إرسائييل يف صورة مشابهة بالقول »املمبة 
والصارب، لم املباعئ«، تلّقى أسثر من 200 شاكوى 

للموقع حيى تم حظر عخوله بياتاً إىل الشبكة.

التحريض على العرب بدأ من المستوى 
السياسي اإلسرائيلي

الرصاد يؤساد المالاة الدنرصية اليي يديشاها 
الشاارع اإلرسائييل، إذ يف اآلونة األخرية أخذت وترية 
االعياداءات عى الدرب واليمريض تيصاعد بصورة 
ملموظاة، إذ يشاري البماث إىل ارتفاع مان 9 آالف 
منشاور ممّرض بداية شهر أيلول/سبيمرب، إىل 0ل 

ألف خالل شهر واحد.
ويجازل الرصد أن لذا اليمريض عى الدرب، بدأ 
من املسيوى السايايس اإلرسائييل، إذ تمّولت جملة 
عضو الكنيسات عن حزب »البيات اليهوعي« ينون 
مغاال، واليي قال خيها إنه »نسايطيع المديث عن 
نكبة أخرى، وليل انيفاضة ثالثة خقط«، إىل جملة 

من أسثر الجمل تدوالً عى الشبكة.

فرصة ذهبية إلعادة فلسطين لصدارة 
العالم اإلسالمي

مسيشاار رئيال مجلل الشاورى اإلساالمي 
للشاؤون الدولياة وأمان عاال مؤتمار االنيفاضة 
والقدس، حسان شيخ اإلسالل، اعيرب إىل أن اعبيات 
الغارب تصاف الكياان الصهيوناي، بأناه املرتاس 
االخاري لمضاارة الغرب أمال اإلساالل، وأضاف: أن 
االنيفاضاة الرالناة تشاكل خرصة ذلبياة إلعاعة 
القضية الفلساطينية إىل صادارة اليمامات الدالم 

اإلسالمي«.
وتاباع قائاالً: »اناه مان املؤلام جاداً أن يقول 
الصهاينة بقمع الشادب الفلساطيني لكذا، خيما 
القااعة وامللاوك واالماراء واوليااء الدهاد يف الدول 
اإلساالمية ييطرقون إىل سل القضايا ما عدا املسجد 
االقىص، وبطبيدة المال خان لذا االمر يشمل ايضا 
الجماعات اليي تدعي انها إساالمية لكنها منمرخة 

يف المقيقة«.
القضية الفلسطينية تمر اآلن بمندطف تأرييي 
خاملواجهاة اآلن مواجهاة مصريية، ولاذه املرحلة 
اليأرييية مرحلة حاسامة، وينبغاي أن ندرف اين 

تكمن مشكلة الدالم اإلسالمي الرالنة.
وأساد عاى أن املمارساات الصهيونياة تديارب 
جرائم وخل القانون الدويل، و«أن من الواضح اليول 
من لاو الظالم ومن لاو املظلول وعليناا أن نمدع 
املوقاف واالتجاه الذي نيمرك خياه يف لذا املندطف 

اليأرييي«.

عربي ودولي

و��شنطن تزود �مل�شلحني 50 طناً ذخرية و�إ�شر�ئيل تق�شف هدفني له
تقدم سريع لجيش سوريا يؤسس لمرحلة جديدة

هذ� ما ��شرت�ه »حممد بن �شلمان« لزوجته �جلديدة..
»مجتهد« يكشف فضائح 

فساد أمراء آل سعود   - خاص: 
الماصال يف  امليدانياة واليغاري  اليطاّورات 
خريطاة تواجد املسالمن تراخل ماع مواصلة 
الجياش الساوري مسااعي خك المصاار عن 
مطاار سويارس الدساكري، خبدد أن سايطر 
عاى املنطقة المارة شامال رشق حلب، سثف 
لجماتاه الربياة وصاوالً إىل بلادة الجبول مع 
اسايهداف ميواصال ليجمداات املسالمن يف 
بلادات الجديادة والبقيجة جناوب سويرس يف 

ريف حلب الرّشقي.
أمان رس مجلال الشادب الساوري خالد 
املسالمة  القاوات  أن  للدالام:  رّصح  الدباوع 
الساورية تؤسال ملرحلة جديادة، ولي لذه 
املرحلاة اليي طاملاا تمدثنا عنها بانها تشاكل 
المسام األساايس ملجموعاة من الارؤوس، ال 
يدناي القوات الساورية ماا يمصل باّن لذه 
املجموعات املسلمة من لنا ولناك، اعيقد انه 
يف االساابيع القليلة القاعمة ساوف ييم حسم 
مجموعة من الرؤوس أن سان يف الريف الملبي 
او أن سان يف اعلاب او رياف اعلاب او أن سان يف 

حماة او يف ريف حماة.
الجيش الساوري ما زال مصمم عى تكثيف 
عملياتاه الدساكرية يف رياف حلاب الرشقاي 
واالسيمرار يف اسايهداف تجمدات عاعش اليي 
تمااول الهاروب إىل االماال عارب مدارسها مع 
املجموعات املسلمة يف الريف الشمايل الرشقي.

وأعلنات الوالياات امليمدة إساقاط 50 طناً 
من األسالمة جواً للجماعات االرلابية شامال 
رشق ساوريا، تزامناً مع تقادل رسيع للجيش 
الساوري عاى عادة جبهاات يف حمااه واعلب 

وحلب والالذقية.
وقال امليمدث باسم قياعة القوات االمريسية 
يف الرشق االوسط الكولونيل »باتريك رايدر« يف 

بيان: إن طائرات نقل عسكرية امريسية أنزلت 
بمظالت ذخائر يف شامال رشق سوريا ملساندة 
جماعاة مقاتلان ممان تساميها واشانطن 

»املدارضة املديدلة«.
واعيارب الرئيال الارويس خالعيماري بوتن 
إلقاء الطائرات األمريسياة ذخائر للمجموعات 
املسالمة، عمال خاقادا للضماناات اليي تمول 

عون وقوعها بأيدي الجماعات اإلجرامية.
وعاى الجاناب اإلرسائيايل خذسارت إذاعاة 
جياش االحياالل أن الجياش لاجام لدَخان 
عساكرين للجيش الساوري، يف وسط لضبة 
الجوالن يف جانبها الساوري، وجاء لذا رعا عى 
انزالق إطالق النار من المرب الدائرة يف سوريا 

إىل إرسائيل.
المارب بادأت تنزلال إىل مناطال يف سياان 
االحيالل، إذ ساقط عدع من قذائاف الهاون يف 
شامال لضبة الجاوالن، يف إرسائيل وسامدت 
أصاوات االنفجار جيادا يف البلادات يف املنطقة 
ولم ييم تفديل صاخرات اإلنذار، وتماول قوات 

الجيش الدثور عى مكان وقوع القذائف.
وسياب امليمادث باسام الجياش أخييااي 
اعرعي، يف صفميه عى الفيل بوك “عاجل: يف 
الساعات األخرية قصفت قوات جيش االحيالل 
باملدخدية موقدن عساكرين للجيش السوري 
النظاماي يف وساط لضبة الجاوالن يف جانبها 

السوري .            

  - خاص: 
سشاف املغرع السدوعي الشاهري »مجيهد« 
حلقاة جديدة من الفسااع املايل مللاوك وأمراء 
آل سادوع حيث نرش مجموعة من اليغريدات 
الدهاد  ويل  ويل  خسااع  حجام  خيهاا  خضاح 

السدوعي »مممد بن سلمان«.
وخضاح »مجيهد« يف تغريادة له تالعب بن 
سلمان بأموال الشادب، حيث قال إنه اشرتى 
قبل خرتة لزوجيه الجديدة عى حسااب املالية 
قرصا بقيماة ٣٠٠ مليون ريال يف حي النييل 
بالريااض مضيفاا إن القرص يملكاه عبدالله 
بن مشابب )صديل سالطان بان عبدالدزيز( 
وقيمياه ال تزياد عان ١٥٠ مليونااً لكان بان 
سالمان أراع أن يكاخئ بن مشبب عى خدميه 

أيال سلطان.
وعلال مجيهد عى لذا الرشاء يف ظل خرض 
إجراءات تقشافية يمليها عى الشدب بقوله: 
»ندام يشارتي بن سالمان لزوجياه قرصا با 

٣٠٠ مليون ويزيد 
للضداف  السادر 
لصديال  مكاخاأة 
الوقات  يف  قديام 
يفارض عى  الذي 
سلسالة  الوطان 
تقشفية  إجراءات 

قاسية«. 
ف  ضاا أ و
للمزيد من  ساشفاً 
وتفاصيل  رسقات 
خسااع وتالعب بن 
بقولاه:  سالمان 

من الرسقات الذسية البن سالمان رشاء أمالك 
الدولاة الياي أعلان عان بيدهاا قبل أساابيع 
بأسادار زليادة وذلاك بالينسايل ماع وزير 
البلديات والددل واملالية خيما حاولت وساائل 
اإلعالل إظهار القرار سوسيلة ليقوية امليزانية 
بدد لبوط أسادار النفط، لكان المقيقة لي 
اسايثمار بن سالمان لسالطيه يف االساييالء 
عليها وألم شيص يف تسهيل تلك املهمة ليل 
البلدية وال املالية بال وزير الددل ألن تفاصيل 
سياباة الصكاوك أصدب من إجاراءات البلدية 
وتمويال األموال للمالية ولذلك لم يكن اخييار 
وليد الصمداني وزيرا للددل عبثا، خمن يمكن 
أن يرتاب لاذه الصكاوك أخضل مان املمامي 
الساابل لارشسات بان سالمان ومسيشااره 
سان  الصمداناي  أن  ومداروف  الرشعاي.. 
ممامي مممد بن سالمان الشاييص ووسيله 
الرشعي رغم وظيفياه ذات الصفة القضائية 
لكن عند بن سالمان النظال تمت االقدال عى 

حد تدبري »مجيهد«.
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�ملنازل و�الأ�شو�ق و�مل�شاجد �أهد�ف مف�شلة للعدو�ن و115 غارة على مديرية يف يوم و�حد

إنفجارات عنيفة وقصف متواصل.. الحياة ال تتكلم في صعدة!

يف تقرير حديث لالئتالف �ملدين لر�شد جر�ئم �لعدو�ن: 

21 ألفًا و622 بين شهيد وجريح حصيلة 200 يوم 
من العدوان السعودي األمريكي على اليمن

  - أحمد داوود: 
السادوعي  الدادوان  جرائاُم  تجااوزت 
األمريكاي يف مماخظاة صدادة ُسّل اليطوط 
واألخالقياة  اإلنساانية  والقيام  المماراء 
والدينية، وال يكاع يمر يول عون ارتكاب الددو 

ملجزرة بشدة يف املماخظة.
صدادة  مديرياات  يف  األساواق  مدظام 
تام اسايهداخها بشاكل جنوناي وميوحش، 
مدارس املماخظة بشاكل عال مدمرة، شبكة 
األرضحاة،  املقابار،  املسااجد،  االتصااالت، 
يف  تيكلام  ال  الميااة  الجساور..  الطرقاات، 

صددة.
الجنون السادوعي يدبث بكل يشء يف لذه 
املماخظة املنكوبة.. ولاكل أن تيييل أن يوماً 
واحداً خقط تم خيه اسيهداف مديرية بصددة 
بأسثار من 115 غاارة جوية، حادث ذلك يول 
الثالثااء املايض حن ألقى الددوان السادوعي 
األمريكاي غاراتاه امليواصلاة عاى مديرياة 
الظالر، يف مشاهد لسايريي يادل عى مدى 
المقد الدخن لادى آلة القيل السادوأمريكية 

عى صددة.
عادع سبري مان أطفاال مماخظاة صددة 
لام يدد حلمهام الكبري رشاء األحذياة؛ ألنهم 
ببسااطة أصبماوا باال أقادال، ومواطناون 
ُسااثْاااٌر ال يفكرون برشاء األثاث وشاشات 

أعوات للطباخ؛ ألنهام أصبماوا  أو  اليلفازة 
باال مأوى وال مناازل.. القصاف يف مديريات 
املماخظاة لم يرحام أحداً وال يرياد أن يرحم 

أحداً.
وواصال طاريان الددو يول أمال األربداء 
مناطال  مييلاف  عاى  املكثفاة  غاراتاه 
ومديريات صددة، مسيهدخاً منازل املواطنن 
والطرقاات والجساور واألساواق، إضاخة إىل 

شبكات االتصال.
وشان طاريان الددوان غاارة اسايهدخت 

منطقاة غمار بمديرياة رازح أسافرت عان 
جرح مواطن وعمار يف املنازل، سما اسايهدف 
والصاروخاي  املدخداي  بالقصاف  الدادوان 
مناطل آل مقنع وآل طارق وسيفاء يف مديرية 

منبه.

السادوعي  الدادوان  طاريان  شان  سماا 
األمريكاي غارتان عاى منطقياي صوياح 

ورشف الكرب بمديرية ساقن.
شابكات  تدماري  واصال  أيضااً  الدادوان 

االتصاال الواقداة بجبال السابيل بمديرياة 
الصفاراء بصدادة، حان شان ثاالث غارات 
عليها، سما شان الددوان سلسلة من الغارات 
مسيهدخاً شبكة االتصاالت يول أمل األربداء 
بمديرياة رازح، حياث يماول الدادوان عزل 

املماخظة سلياً عن أي تواصل مع الدالم. 
واسيشاهد شايص وأصيبت ثالث نسااء 
جراء غارة جوية للددوان عى منطقة الداليا 

بمديرية غمر بمماخظة صددة.
امارأة  اسيشاهدت  سااقن  مديرياة  ويف 

وأصيبات أُْخاااَرى تام انيشاالهما مان بن 
الدادوان  طاريان  قصاف  حان  األنقااض 

السدوعي منزلهما بطريقة تدسفية.
 لذه املشاالد لم تدد مسايغربة عى ألايل 
صدادة، خهام طاملاا انيشالوا مئاات الجثث 
مان بن األنقااض حان اسايدرض الددوان 
السادوعي األمريكي عضالتاه وقصف منازل 
املدنين األبرياء، بل تجاوز ذلك إىل اسايهداف 
األسواق بشكل ميواصل خالل الفرتة املاضية، 
وسأنه يقول أللايل صددة »أنيم ال تسيمقون 

المياة.. ولن نرتسكم تديشون«.

يف ساوق حيدان ما تزال األعخنة تيصاعد، 
خهنا جريماة سربى ارتكبها طريان الددو عى 
املواطنان، واسيشاهد أسثر مان ل مواطنن، 
وتم تدماري عدع سباري من املماالت اليجارية 
بالساوق، الدادوان ال يرياد للنااس الميااة، 
وقبلهاا بأياال سانات الجريماة الكربى حن 
اسايهدف الدادوان ساوقاً شادبياً يف مديرية 

منبه راح ضمييه أسثر من 90 شهيداً.
ومان مناازل املواطنان إىل األساواق ثام 
إىل شابكة االتصااالت سلهاا ألاداف ممبباة 
للددوان، ويول الثالثاء املايض قصف الطريان 
السادوعي األمريكي منطقة الغاور بمديرية 
غمر، سما اسايهدف شبكة االتصاالت يف جبل 

حرل بمديرية رازح.

  - متابعات: 
أسََّد تقرياٌر حديٌث لالئيالف املدني 
لرصاد جرائام الدادوان أن ضماياا 
الدادوان السادوعي األمريكاي عاى 
بالعناا خالل الاا 200 ياول املاضية 
ارتفدات إىل 21 ألفااً و622 شايصاً 

بن شهيد وجريح.
وأوضاح تقرير االئياالف أن عدع 
الشاهداء بلاغ 6 آالف و979 شاهيداً 
منهام ألفاً و986 طفاالً وألف و508 
نساء َو3 آالف و85ل رجالً، خيما بلغ 
عدع الجرحاى ل1 ألفاً و3ل6 جريماً 
منهام ألٌف و2ل9 طفاالً وألف و552 

امرأة و11 ألفاً و9ل1 رجالً.
واسايدرض اليقرير أبرز الجرائم 
الياي ارتكبيهاا الدادوان السادوعي 
ضاد املدنين خالل الثالثة األساابيع 
األخارية بالداصماة صندااء وتداز 

وصددة وذمار وحجة والمديدة وإب 
وعمران والجوف وماأرب والبيضاء، 
السادوعي  الدادوان  أن  إىل  مشارياً 
والمصاار الجائار أثّار عاى حيااة 
اليمنين يف ساخة النواحي اإلنساانية 
والصمية  والسياساية  واالقيصاعية 
الساية األشاهر  واليدليمياة خاالل 
املاضية يف الوقت الذي يقول الددوان 
بمالحقاة وقصاف ماا تبقاى مان 
ميزون غذائي يف املصانع أو امليازن 
وصوامع الغالل أو الشاحنات وحيى 

يف املزارع.
وأشاار إىل أن الداصماة صندااء 
شاهدت األساابيع الثالثاة املاضياة 
غاارات مكثفة بلغت أسثار من 150 
غارة اسايهدخت تجمدات ساكانية 
ومادارس وصالة األخاراح ومصانع 
وسذا عدة منشاآت حيوياة وخدمية 
وطرقات وجسور حيى املقابر، وبلغ 
إجماايل عادع الشاهداء مان املدنين 

قراباة 90 شاهيداً بينهام 36 طفالً 
166 مواطنااً  َو13 امارأة وإصاباة 

منهم 3ل طفالً و32 امرأة.
ولفات اليقريار إىل أن ُمماخظاة 
تدز شاهدت تصديداً مكثفاً وتمليقاً 
مسايمراً وغارات ميواصلة باليزامن 
ماع ممااوالت مسايمييه ليمكان 
الجماعاات امليطارف املدعوماة من 
السدوعية من باب املندب، األمر الذي 
يشاكل خطراً عاى املالحاة الدولية، 
مناطال  طاال  القصاف  أن  مبينااً 
ساكنية وأساواقاً شادبية ومييام 
عارس ومادارس وممطاة الكهرباء 
واملنشاآت الرياضية وناقاالت املواع 
الغذائية وبضائاع ومزارع للدواجن، 
حياث بلغ عدع الشاهداء من املدنين 
9ل1 منهم 39 طفالً و73 امرأة وعدع 
الجرحاى 6ل1 منهام 8ل طفالً و25 

امرأة.
الفارتة  خاالل  اليقرياُر  ورصاد 

املاضياة 360 غاارة عاى مماخظاة 
صددة اسايهدخت املدارس واألسواق 
الكهربااء  وممطاات  والجساور 
واملسااجد واملقابر واألحياء السكنية 
واملمالت اليجارية وشبكة االتصاالت 
ومازارع املواطنان وناقاالت املاواع 
الغذائياة وبلاغ عادع الشاهداء 278 
منهام82 طفاالً و51 امارأة وعادع 
الجرحى 322 جريماً منهم 5ل امرأة 

و99 طفالً.
ويف حجاة رصاد اليقرير عرشات 
الغاارات الجوياة والقصاف املدخدي 
الاذي اسايهدف املناطال الساكنية 
والجساور  اليدمياة  واملنشاآت 
ومزارع املواطنن واملمالت اليجارية 
واملصانع خلفت 77 شهيداً بينهم 29 
طفالً و16 امارأة و95 جريماً بينهم 

23 أطفاالً و17 امرأة.
المديادة بلاغ عادع غاارات  ويف 
الددوان 90 غارة اسايهدخت األحياء 
الساكنية واملنشآت اليدمية وقنوات 
الاري ومازارع األساماك واملنشاآت 
الميوياة، ُمَيلَِّفاًة 59 شاهيداً منهم 

28 طفالً و7 نساء.
ويف ذماار أوعت غاارات الدادوان 
 130 وأصياب  شايصاً   76 بميااة 
بينهام نسااء وأطفاال يف  شايصاً 
اسايهداف حفل زواج بقرية سنبان، 
خيما بلغ عدع الشاهداء جراء غارات 
عاى  السادوعي  الدادوان  طائارات 
مماخظة مأرب 87 شاهيداً منهم 28 
من النساء و9 أطفال، خيما بلغ عدع 
الجرحى 103، منهام 13 امرأة و39 

طفالً.
سماا رصد اليقرير اسيشاهاع 52 
شايصاً منهم 23 طفاالً و11 امرأة 
وإصاباة 55 آخرين، بينهم 16 طفالً 
و8 نسااء جراء غارات الددوان اليي 
اسايهدخت مماخظة إب، يف حن بلغ 
عادع الشاهداء يف مماخظاة عمران 
28 منهام 8 أطفال و9 نسااء وعدع 
الجرحاى 3ل جريماً منهم 11 طفالً 

وثمان نساء.
وذسر أن عدَع الشاهداء بمماخظة 
الجوف بلاغ 1ل منهم 19 طفالً و12 
امرأة وجرح عدع 52 بينهم 17 طفالً 
و8 نسااء، ويف مماخظة البيضاء بلغ 
عدع الشاهداء 18 و6ل جريماً منهم 
9 أطفاال و6 نسااء بياالف قصف 
الساجن املرسازي الاذي أسافر عن 

اسيشهاع 15 وإصابة 33.

  - خاص: 
واَصاَل طارياُن الدادوان السادوعي األمريكي 
قصفاه للمناازل واألحياء الساكنية للمواطنن يف 
عادع مان مماخظاات الجمهورية، ميلفااً مزيداً 
من الشاهداء والجرحى وملمقااً أرضاراً سبرية يف 

املميلكات الدامة والياصة.
واسيشهد خمسة أشياص وأصيب 18 آخرين 
جراء اسيهداف طريان الددوان السدوعي األمريكي 
ملناازل املواطنان بمنطقاة اليوخاة بمماخظاة 
المديادة، سما أعى القصاف إىل تهدل عدع سبري من 

املنازل وترر أسثر من 28 منزالً.
وقصف طاريان الدادوان السادوعي األمريكي 
ياول الثالثااء املايض منطقاة واقر بواعي ساهال 
مديرية املراوعة بمماخظاة المديدة بغارتن، سما 
اسايهدف بثالث غارات شابكة االتصااالت بواعي 

سهال وقنوات الري ومزارع املواطنن يف املنطقة.
سما شان طريان الددوان السدوعي يول الثالثاء 
املاايض غارات جوية عى مدينة باجل، مسايهدخاً 
منطقة الكماب بأربع غارات ومصنع االسامنت، 
ماا أثار الرعب يف نفوس سااسني األحياء املجاورة 

للكمب واملصنع.
واسيشاهد يول أمل األربداء ل مواطنن جراء 
اسايهداف طاريان الدادوان السادوعي األمريكي 
بسلسالة من الغارات مناطاَل ميفرقة بمماخظة 
تدز، سما شان طريان الددوان غارتن جويين عى 
منطقاة الجند باملماخظاة وغاارات أُْخااَرى عى 

ماوية.
سماا اسيشاهد ل مواطنان يف غاارات عنيفة 
اسايهدخت مطاار تدز يول أمال األربدااء وأعت 
الغارات سذلاك إىل ترر املنازل املجااورة للمطار 
واسايهدف طاريان الدادوان السادوعي االمريكي 
خزاناات الوقاوع يف املطاار، َمااا أَعَّى إىل احرتاقها 

بالكامل.
ويف مماخظة حجة اسيشاهد خمسة مواطنن 
بينهام ثالثة أطفال وأصياب ثالثة آخرون بجروح 
بالغاة جراء قصف طريان الددوان السادوعي يول 
أمل األربداء منطقة واعي الزيح ما بن مديرييي 

املمابشة والشالل بمماخظة حجة.
وقالات مصااعر مملياة إن طاريان الدادوان 
اسايهدف مناازل مواطنن ومضية ميااه وممالً 
تجارياً وسايارة نقل سبرية ممملة مواعاً غذائية.. 
مشارية إىل أن خارق اإلنقاذ تبمث عان ضمايا قد 

تكون مدخونة تمت األنقاض.
واساينكر املصدر وحشاية الددوان السادوعي 
اإلجراماي يف اسايهداف أَبْنَاء الشادب اليمني، ما 

يدكل مدى المقد. 
سما جدع الددوان السادوعي ياول أمل غاراته 
عاى مماخظاة عماران ميلفااً أرضاراً سبارية يف 
املميلكات الدامة والياصة، مسيهدخاً بددة غارات 
منطقاة المجاز بمدينة عماران وميلفااً أرضاراً 
سبرية يف املميلكات الدامة والياصة، سما اسيهدف 

منطقة حواري بمديرية حوث.
وسثاف طاريان الدادوان السادوعي األمريكي 
ياول أمل غاراته الجوية عاى مماخظة البيضاء، 

مسيهدخاً منشآت مدنية عامة وخاصة وخدمية.
ونفذت طائارات الددوان السادوعي األمريكي 
يوَماي الثالثاء واألربدااء 6 غارات عاى مديرييي 
عاى  أُْخاااَرى  وغاارات  والساواعية  مكارياس 
منطقياي سرياش ورأس عقبة ثرة االسارتاتيجية 

بمديرية مكرياس باملماخظة.
سما شن طريان الددوان السدوعي الغاشم يول 
الثالثاء املاايض ثالث غارات عى مديرية بني مطر 
مماخظة صنداء، مسايهدخاً بثالث غارات منطقة 
املادور يف مديرياة بني مطار، َمااا أَعَّى إىل إلماق 

أرضار باألرايض الزراعية.

ت�شرر عدد كبري من منازل �ملو�طنني ومز�رعهم

إستشهاد 18 مواطنًا في قصف وحشي لطيران العدوان 
السعودي األمريكي على عدد من محافظات الجمهورية

 الخوخة: مآٍس جديدة يرتكبها العدوان في حق البسطاء والمعدمين 
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األخيرة
 سياسية- شاملة

تصدر سل اثنن وخميل

بين االستعـباد 
واالستبعاد!

كلمــــــة أخـــــيرة 

صالح الدكاك

أطلل اإلمال المسُن رصخيه الشهرية )ليهات منا 
الالبل  األُموين  واسيكبار  الذلة( يف مواجهة جربوت 

مسوح اإلسالل.
وجه  يف  عبدالنارص  جمال  الراحل  الزعيم  َورصخ 
)ُسِيب  الفرنيس  الربيطاني  الصهيوني  الثالثي  الددوان 
سنقاتل  االسيسالل..  علينا  يُفَرض  َولن  القيال  علينا 

سنقاتل(.
الثورة  سيد  يقف  اليمرري  الرصاط  ذات  وعى 
المرية  صليات  ليطلل  الموثي  عبدامللك  القائد  السيد 
الرسمدية يف روع غزاة تيبدل لبوسهم َوأسماؤلم َوال 
َووطنيينا  قيمنا  َوتأبى  عيننا  )يأبى  مراميهم  تيبدل 
َوإنسانييا َوتأريينا الماخل برخض الدبوعية لغري الله 
ما  سنقاتل  سنقاتل  َونسيباح..  َونُضال  نُسيدبد  أن 

بقي يف الرشاين عل َويف األجساع حياة(.
خطَّ  الثورة  سيد  يسيجيل  وطني،  َواآلخر  عيني  أحدلما  خارقن  تأريين  ذسرى  يف 
سريورة اليأريخ الدربي وقوخاً عند نقاء منابده َونقداً النمراخاته اليي قدمت اإلسالل 

بوصفه مسييَدماً لدى الطغاة َواملسيكربين َوخاعماً مطيداً لنزواتهم َوألوائهم.
اإلسالُل يف صورته اليالصة من شوائب اليمريف َواالنمراف -بمسب اسيجالء سيد 
الثورة- لو نفٌي مطلٌل لكل عبوعية عون عبوعية الله.. إنه ضامُن سرامة َوعدالة َوحرية 
إال عبوعية مقنَّدة  ليل  ذلك  عون  َوما  َوألوانهم  أعراقهم  اخيالف  للبرش عى  َوسداعة 

بإسالل زائف ييمظهر اليول جلياً يف صورة النظال السدوعي.
َواليالص  َورخضها  ينبغي مقارعيها  عن جاللية حديثة  الثورة مراراً  تمدث سيد 
منها.. جاللية لي نقيض ليلك اليي نَظَّر لها سيد ُقطب سلياً.. إنها لدى سيِّد الثورة 
جاللية االسيدمار َواالسيكبار َواالحيالل ميجسداً اليول يف الهيمنة األمريكية َوجناحيها 

األبرز: الكيان الصهيوني َوالنظال السدوعي.
أما مقارعة لذه الجاللية يف رؤية السيد خيبدو اميداعاً لنضال حرسات اليمرر عربياً 
َوعاملياً ضد االسيدمارين المديث َواملدارص عى النقيض لجاللية ُقطب اليي اتيذ منها 
املجابَهة  احيدال  إبان  عبدالنارص  ظهر  يف  َوحربًة  اليمرُّر  حرسات  عى  للمرب  غطاًء 
بينه َوبن قوى اإلقطاع َوالَدمالة للمسيدمر عاخلياً َوبينه َوبن الصهيوأمريكية عربياً 

َوعولياً.
الدربي  اليمرر  ملسار  َوعخقاً  أسثر عنفواناً  اسيمرار  الثورة لنا لو  إنَّ موقَف سيد 
الشدوب  َوقهر  إلذالل  مقيت  بشبل  الرامية  والقوى  املؤامرات  ذات  إزاء  َواإلنساني 
َوإلماق األذى بالبرشية املكرمة بموجب الرسالة اإللهية، َوعى لذا املسار يغدو اإلسالل 
الجالعين  قبضة  يف  صكاً  ال  َواملسيضدفن  املقهورين  لنضال  راخدة  رسمدية  طاقة 

َواملسيكربين يسيدبدون به البرش َويسيبيمون باسمه أراضيهم َوأعراضهم.
الثورة  يديد سيد  املجيدة  أسيوبر  ثورة  َوذسرى  الرشيفة  املممدية  الهجرة  يف ذسرى 
َويرى  َواإلسالمية،  الدربية  لألمين  الكربى  القضايا  باتجاه  النضال  بوصلة  تصويب 
أن حقبة االسيدمار لم تمظ بالدراسة الكاخية َوالدميقة يف منالج اليدليم َومن قبل 
مداوعة  قوامها  َولزلية  ملهاة  صانداً  نفسه  يديد  اليأريخ  خإن  لذا  باألمر،  املدنين 
ما  َواملرتزقة،  َوالدمالء  اليونة  ذات  من  َوبمبارسة  الذرائع  بذات  األوطان  ذات  احيالل 
يدني يف نظر السيد أن االسيقالل يف صورته املنشوعة لم يكن ناجزاً َوأن المرية سانت 
منقوصة، َووخقاً لهذا الفهم خإن النضال لليواخر عى رشوط االسيقالل َوالمرية ينبغي 

أن يسيمر َوبوعي َويقظة أسثر حدًة َونفاذاً َوإعراساً ملكامن اليلل من ذي قبل.. 
المرية  َوإراعة  الله  يف  الشدب  أمل  مع  ممكٌن،  املميل  َوطْرع  االسيقالل  انجاَز  إن 
الدزة  َوتمثُّله لقيم  َواسيلهامه لسرية أجداعه يف لذا املضمار  الهدف  لديه َومرشوعية 

ه الدميل بها. َوالكرامة َواإلباء َوحسُّ
الكربى  القضايا  عن  ترصخنا  أن  شدبنا  ضد  اليول  تماك  اليي  للمؤامرات  يمكُن  ال 
َوعى  مقدساتنا  بمل  الصهيوني  االحيالل  جرائَم  َوتغطي  َواإلسالمية  الدربية  ألميينا 

رأسها األقىص الرشيف.
اليزاُمنا بالنقاط السبع اليي سانت حصيلَة تفاُوضات مسقط تُسقط الدناوين اليي 

برََّر بها اليمالف السدوعي األمريكي عدوانَه عى اليمن.
تموُز صددُة عى النصيب األوخر من رضاوة الددوان َولمجييه، َومع ذلك خإن سيد 
الطمأنينَة نمن املقيمن حيث  أن يقلَل ليبث خينا  الثورة يطلُّ علينا من حيث ينبغي 

ينبغي أن نطمنئ. 

تنهل الحناجر الحرة في كل 
العالم من معين واحد

 عبداهلل علي صبري
الُمارَُّة واألبيُة ال  النفاوُس 
واالسايدباَع،  الضيَم  تقبَاااُل 
وعندماا يمال بهاا اإلجماُف 
خإنهاا تقاوُمه بُكّل الوساائل 
املياحاة لديها، خكياف عندما 
عاى  الَميْاُف  لاذا  يكاون 
إن  الغازاة واملميلان؟..  أيدي 
املقاومة لنا تكيسُب ُعنفواناً 
َجْمديااً يُفايض إىل انيفاضاة 

ثورية عاجلة أَْو آجلة.
تسايكَن  أن  يمادث  وال 
الشادوُب إال يف ظاروف وصفهاا مالاك بان بناي بمصطلح 
القابلياة لالسايدمار. وشادبُنا الايَاَماناي سان عاى مادار 
اليأرياخ مييقظااً يف وجاه ُسّل غااز ومسايدمر، ساواٌء قبل 
اإلسالل أَْو بدد اإلساالل. وعندما اسيقر الغازي الربيطاني يف 
جنوب البالع لُدُقوع من الزمن، خإن ثورة الشادب يف الشامال 
ضد االسيبداع يف 26 سبيمرب، ليّئت لثورة الشدب يف الجنوب 
ضاد االسايدمار يف ل1 أسيوبار، ُوُصوالً إىل االسايقالل يف 30 

نوخمرب 1967.
ييجالال الغزاة الجاُدُع اليول تجاارَب اليأرياخ، خإذا بهم 
ييداعون عى الايَاَمان، مسيغلن المالة الداخلية اليي عخدت 
بثُاّلة من االنيهازيان إىل االرتماء يف أحضان الرياض، وجلب 
عدوان سااخر عى شادبنا؛ بهدف إعاعة نفاٍر من املرتزقة إىل 
السالطة، حيى ولو سان الثمن اسايدباَع واحياالل الايَاَمان 

وإذالل شدبها وانيهاك سراميها وسياعتها.
سايداخع شادبُنا بكل قاوة واقيادار عن أرضاه وعرضه 
ورشخاه وحرييه حيى ال يُسايدبد، وسايطرع الغزاة املميلن 
ويقياصُّ مان املرتزقة واليوناة، ولن يقبل بداوعة الوصاية 
اليارجية مهما سان الثمن، وما تداُخُع القبائل وتوقيُع مئات 
اآلالف منهام عى وثيقة الارشف اليأرييية إال عنوان مللممة 
يسايدد شدبنا ليوضها يف مييلف جبهات ومياعين الكرامة 
بماأرب والجاوف والمديدة وتدز، وغريلا. وسما قال السايد 
عبدامللاك الموثي يف خطابه أول أمل، خإن انيصاَر الشادوب 
املسايضدفة، عندما تيمرك، مسألة حيمية مرتبطة بالسنن 
اإللهية. وال يدرك مثُل لذه المقائل إال ذوو الفطرة الساوية 
ممن تيواخر لهم املناعة الفكرية والنفسية ضد مييلف صور 

القابلية لالسيدمار.
تقاوُل لبداض امليثاقفان: إن اللمماة الوطنياة يف وجه 
الدادوان رضورة عينياة وأخالقية. خريع علياك أن ال حَرَج يف 
االسايدانة بالياارج يف مواجهة املسايبد الداخيل، يف إشاارة 
إىل أنصار الله، الذين يشاّكلون سالطة األمار الواقع منذ 21 
سبيمرب ل201، ميناسن أن اتفاقية السلم والرشاسة منمت 
مييلاف القوى السياساية الفاعلة خرصاة حقيقية يف إعارة 

الشأن الدال لو صدقت النوايا.
لكان األحزاَب السياساية لم تكن يف مسايوى املسائولية، 
وقاد عملت مسايدينًة باليارج عى إخشاال اتفاقية السالم 
والرشاساة، وتدطيال حوار موخمبياك، ليال ألن أنصار الله 
أقصاوا لاذا الطاَرَف أَْو ذاك من الرشاسة يف السالطة؛ بل ألن 
بداَض لذه األطاراف سان يرخاض يف األصل أياة رشاسة مع 

أنصار الله يف السلطة.
وقبال 21 سابيمرب سانت الفارتة الالحقة ملؤتمار الموار 
الوطناي عنوانااً لإلقصاء واالسايبداع، خقاد تواخقت القوى 
اليقليدياة وبينهاا امليلاوع لاعي عاى خرض ُرؤياة للدولة 

االتماعية عون اسرتاث ملدارضة أنصار الله.
سماا رخضت لاذه القاوى إعااعَة تشاكيل المكومة بما 
ينسجُم ومباعئَ الرشاسة الوطنية املقرة يف ميرجات الموار. 
وزعمت تلاك القوى أن المكومة حكاٌر خالٌص عى األحزاب 

املدنية يف البالع!!!.
طاواَل يومياات مؤتمر الموار الوطناي سانت لذه القوى 
تيداَماُل ماع أنصار اللاه سمكون سايايس، وعندماا حانت 
سااعة الرشاسة الوطنية، قالوا عن أنصار الله: إنهم جماعة 

ميليشاوية ال أَْسثَاار.
وبدد أشاهر ممدوعة خشال املارشوُع االسايبداعي لهذه 
القوى وخرست السالطة سلية، لكن بادل أن تيدامل مع اليد 
املادوعة إليها يف الداخل ساقطت أَْسثَااار وأَْسثَاار ولي تلجأ 
إىل االسايدمار واالسايدباع، ميباسن سالنسااء عاى ُمْلٍك لم 

يُماخظوا عليه سالرجال!.

حقائق يك�شفها موظف يف �ملفو�شية �لعليا لالأمم �ملتحدة عن �لو�شع �الإن�شاين يف تعز

المواطنون في تعز يشترون الخضار والغاز من األماكن التي يسيطر عليها 
أنصار اهلل ويعودون إلى منازلهم دون أن يعترضهم أحد

  - خاص: 
عارى موظاف يف املفوضياة الدليا لألمم 
امليمادة المماالت الدعائية الياي يدمل عى 
ترويجهاا حازب اإلصاالح باتهاال الجيش 
واللجان الشدبية بفرض حصار مطبل عى 
تدز ومنع وصول مياه الرشب إىل املواطنن.

وبطريقة اسايقصائية ملدرخاة ما يدور 
يف املماخظة نفذ خريل مان املفوضية الدليا 
لألمام امليمدة زياارة إىل مماخظة تدز األيال 
املاضية ولذه شاهاعة أحاد املوظفن يقول 
خيهاا: »قمنا بالنزول ميدانياا اىل مدينة تدز 
لليأساد من قيال انصار اللاه بمصار املدينة 
ومناع املااء واالسل عان املواطنان وسانات 
النيائج مفاجأة لنا ، خجميع من اليقينا بهم 
مان املواطنن يقولون انهام يذلبون يوميا 

اىل منطقاة جولاة القارص الياي تقع تمت 
سايطرة انصار الله ويشارتون ماا يريدون 
من خضار واسل وغااز ويدوعون اىل بيوتهم 
عون اي اعرتاض من قبل لجان انصار الله .

االخاوة  حاي  يف  يساكنون  املواطناون 
والنقطاة الرابع وصيناه والقالرة واملجلية 
واملديناة القديمة وسالبه والثاورة وسل لذه 

املناطل تقع تمت سيطرة »املقاومة«.
ويزياد املوظف بقولاه :«راينا سايارات 
تممال اساطوانات الغاز وتيوجاه اىل عاخل 
املناطل الواقدة تمت سايطرت »املقاومة« 
ولام يدرتضهاا احد مان انصار اللاه وقمنا 
باليوجاه اىل مديناة تدز القديماة حي باب 
ماوىس ورصح املواطنن لناا ان تدز تداني 
حياى مان قبال احاداث ٢٠١١ل مان ازمة 
ميااة خانقه ، وان االزمة زاعت االن بسابب 
انقطاع الكهرباء وتوقف مضيات املياه عن 

الدمال حيث يديمد الساكان عى مياه االبار 
الجوخياة اليي تضاخ لهم واسيشافنا ايضا 
وجوع ساوق سوعاء لبيع سل شيي من املواع 
الغذائياة واملشايقات النفطياة ، واملقاومة 
لم القائمان عليها ، خبدال مان مكاخميها 

يقومون بمماييها«.
ويزياد املوظاف بقولاه : «شاهوع عيان 
رصحاوا بان اخاراع مان »املقاوماة« قاموا 
بيمصيال مبالاغ مالياة منهام لقااء ازالة 
القماماة من الشاوارع ، ليدرخاوا بددلا ان 
حملاة النظاخاة مقدمة مجاناا سمنمه من 
عولاة خليجياه«، مشارياً إىل أن املواطنان 
يف تداز ييمدثاون إىل أناه ومنذ الدادوان تم 
قصف مصنع الثلج بامليا األمر الذي سابب 
أزمة ثلج، سذلاك لو المال تم قصف طريل 
تدز المديدة ماا أعى إىل عدل وصول الدقيل 
واملصاناع  املطاحان  مان  واألرز  والساكر 

املوجاوعة يف المديادة، سما تسابب القصف 
عى ممطات الوقوع بامليا والرالدة والدمنة 
إىل للاع ماالك املمطاات يف تدز ماا أعى إىل 
رخضهام خياح ممطاتهام لبيع املشايقات 
النفطية ولو ما تسبب بأزمة ووجوع سوق 
سوعاء لكذا ييمدث موظف املفوضية الدليا 

لألمم امليمدة.
ويواصال موظف املفوضياة الدليا لألمم 
امليمادة قائاالً : »يسايغرب مواطناون تدز 
مان توخر جمياع املاواع الغذائياة واالعوية 
واملسيشافيات واالسواق واملنظمات الدولية 
الياي  املناطال  يف  االنساانية  واملسااعدات 
يسايطر عليها انصاار الله ، سما يسايغرب 
املواطنون سيف ينزح سكان تدز من مناطل 
سايطرة »املقاومة« الياي خرجت ليمميهم 
، ويلجاأون اىل مناطال سايطرة الموثيون 

الذين جاءوا ليقيلولم« حسب قوله 

مجزرة جديدة بماوية يرتكبها طيران العدوان 
السعودي واستشهاد 12 مواطنًا وإصابة آخرين 

والصميفة ماثلة للطبع توارعت أنباء عن ارتكاب طريان الددوان السادوعي 
مجازرة جديادة يف مديرية ماوية بمماخظاة تدر واسيشاهد 12 مواطناً بينهم 
تساع نسااء وأصيب عدع آخر يف حصيلة أولية جراء اسيهداف ملنازل مواطنن. 
وأوضح مصدر مميل بمماخظة تدز أن طريان الددوان السادوعي الغاشام شن 
عادعاً من الغارات عى منازل مواطنن يف منطقيي الجنيد وذراح بماوية، ما أعى 
إىل اسيشاهاع 12 مواطناً منهم تساع نساء من أرسة واحدة وأصيب عدع آخر يف 
حصيلة أولية. وأشاار املصادر إىل أن عمليات االنقاذ واالساداف ما زالت جارية 
النيشاال الضمايا مان تمت أنقاض املناازل اليي عمرلا القصاف.. الخياً إىل أن 

طريان الددوان ما زال يملل بكثاخة يف مماخظة تدز.


