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المجلس السياسي ألنصار اهلل: قضية اليمنيين اليوم النضال حتى استعادة كامل السيادة واالستقالل
إستشهاد 12 امرأة في قصف على موقع مياه الشرب في »المسراخ« و12 مدنيًا في »موزع« 

معركة التحرر مستمرة

االأمني امل�شاعد حلزب البعث العربي اال�شرتاكي حممد الزبريي:

ثورة 21 سبتمبر استطاعت الحفاظ على مؤسسات الدولة من 
االنهيار وقادت معركة التحرر واالستقالل ضد قوى الغزو واالحتالل
 حالة الفراغ السياسي مؤامرة هدفها إسقاط مؤسسات الدولة وهي معركة ال تقل أهمية عن المعارك العسكرية
 تحفظ المؤتمر على تشكيل حكومة هروبٌ من المسؤولية في ظرف يحتاج مشاركة الجميع

مـلـف

د.  مجلي يكشف العوامل 
المنسية عن انسحاب المحتل 
البريطاني واحتقار المحتل 

لعمالئه عبر التأريخ

الثورة اليمنية ال تن�شد غري اال�شتقالل
مقاربات تأريخية من 

14 أكتوبر 63 حتى 21 
سبتمبر 2014م 

 عدن ومعركة 
االستقالل الثاني

جالء.. ولكن؟

 نوفمبر.. ثقافة 
طرد االحتالل

الرئيس الموريتاني يرد طلب 
السعودية ويرفض مساندتها 

عسكريًا في عدوانها على اليمن

تقرير جديد لـ »هيومن رايت�ش ووت�ش« فا�شح للعدوان:
أمريكا مشاركة في 

العدوان وتتحمل مسؤولية 
انتهاك قوانين الحرب

إبراهيم بدر الدين الحوثي 
يسخر من أكاذيب إعالم العدوان 

ويؤكد: الشهادة أسمى أمانينا
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رئيس التحرير:
ثلي الدرواني

مدير التحرير:
أحإد عاووع

رئيس قسم التصحيح:
محإد عيل الباشا

الدالقات الدامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

الدإوان: صنعاء – شارع المطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلإون: 01314024

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

  - عبده عطاء: 
ج أربع  أعلان تإظياُم »عاعش« عن تخارُّ
عإاع من مدساكره التدريبي يف ما ساّإالا 

والية عدن – أبل.
وقالات حسااباٌت قريباة مان التإظيم 
يف مواقاع التواثال االجتإاعاي، إن الدإاع 
املتخرجة من مقاتايل التإظيم تخرجت من 
مدسكر الشايخل التدريبي يف والية عدن – 

أبل.
يأتاي ذلك يف ظل عد0 قادرة قوات الغزو 
عاى  لااعي،  مليشايات  مان  ومرتزقتاه 
ضباط األمان بإديإاة عادن، وذلك حساب 
وساائل االعاال0 الصااعرة يف عادن، والتاي 
ذكارت يف تقاريار لهاا باأن قاوات الغازو 
واملسالحل املوالال لا«لااعي« والإصائل 
املوالياة للريااض، والذين تام توزيدهم عى 
وحدات عساكرية ُشاّكلت حديثااً، ترتاجع 
سايطرتها عاى الوضاع األمإاي يف عادن، 
لصالاح الجإاعات املتشادعة كاا »عاعش« 

و«القاعدة«.
وأشاارت التقاريار إىل أن الرتاجع يتضح 
من خالل تإامي عإليات االغتياالت َوالسحل 
يف الشوارع التي تإارسها الجإاعات الديإية 

املتطرإة.
كإا يأتي إعالن »عاعش« عن تخرُّج لذه 
الدإع، يف وقت تتحدث إيه أنباء عن توساع 
سيطرة مقاتيل التإظيم عى محاإظة عدن، 

َومحاإظات مجاورة.
َويبادو أن »عاعش« يساارُع يف خطواته 
للتإكان من التوساع يف عادن واملحاإظات 
املجاورة، وذلك بالتزامن مع ما تم الكشاف 
عإه مان مخطط لقوى تحالف الددوان عى 
اليإان ومرتزقتهام، والتي تسادى لتحقيل 
سايإاريو بات رساإياً لادول الدادوان عى 
اليإان، يف مإح »حرضماوت« لا«عاعش«.. 
و«عادن« لا«القاعادة، وذلاك بداد الإشال 
الذريع لتحالف الددوان يف تإرير مشااريده 
الددائياة ضاد الشادب اليإإي عال أعواته 
السياساية واألمإية التي تسااقطت الورقة 

الدادوان  مخطاط  وأثباح  األخارى  تلاو 
مكشاوإاً أما0 الشاارع اليإإي الذي تحرك 
بوعاي ملواجهة تلاك املخططاات والتي من 
أبرزلا اساتخدا0 ورقاة القاعادة وأعواتها 
من مرتزقة حزب انثاالح وقياعاته املدنية 
والدساكرية واألمإية لخلال حالة الإوىض 
واساتإزاف الثروة بذريدة مكاإحة انرلاب 
يف اليإن وتخويف املستثإرين بتلك الوسائل 
التاي تإثال أعاًة واضحة بيد قااعة الددوان 
وعإلات عى ثإاعاة املإخخاات وعإليات 
واملدنيال  الدساكريل  للقااعة  االغتيااالت 
للوطان  بوالئهام  املدروإال  والسياسايل 

ومحاربة القاعدة.
تإظيام  قامات عإاارُص مان  ذلاك،  إىل 
ميإااء عادن  باقتحاا0  السابت،  القاعادة 

وإغالقه وإرض حالة من الحظر عليه.
أن  عادن،  يف  محلياة  مصااعر  وأكادت 
القاعادة  تإظيام  عإاارص  مان  الدارات 
املدججل باألسالحة قاموا السابت املايض، 

باقتحاا0 امليإااء البحاري ولام يرإداون 
الراياات الساوعاء التابدة للتإظيام، وقاموا 
بإغالق امليإاء وإرض حالة من الحظر عليه.

من جهاة ثانياة، قالت مصااعر مقربة 
مان الدإياد محإوع ساالم عيل، قائاد لواء 
»مرتزقاة سالإان«، املاوايل لا«لااعي«، إن 
مصريه ال يزال مجهوالً مإذ الجإدة املايض.

َونقلات وساائل اعاال0 محلياة وعولية، 
عن املصاعر ترجيحها تدرض الدإيد ساالم 
لدإلياة اختطااف، وال تازال جإياع قإوات 

التواثل مده مسدوعة أما0 أقربائه.
ويف ساياق ماا تشاهده محاإظاة عدن 
واملحاإظاات املجااورة لهاا، مان سلسالة 
اغتيااالت متتالياة يف اآلونة األخارية طالت 
قياعات أمإية وعساكرية وسياسية ومدنية 
وساط عجز كيل للسالطات املتإإذة وقوات 
عول تحالف الددوان السادوعي الغازية عن 
إيقاإهاا، أقد0 مسالحون مجهولاون، عى 
اغتياال )إااروق ثالح الكازماي 20عاماً( 

ولو نجال مدير األمن السايايس بإحاإظة 
أبال.  وذكارت مصاعر أمإية، أن مسالحل 
مجهولال أطلقاوا الإار علياه، أثإاء مروره 
بالقرب من ساوق شادبي بإديرية الشيخ 
عثإاان وأرعوه قتياالً عاى الإاور، قبل أن 

يلوذوا بالإرار.
وكانت عإارُص متطرإاة تإتإي لتإظيم 
القاعادة قامات يو0 السابت، بساحل أحد 
األشاخاص وساط مديإة عدن، من مديرية 
التوالاي إىل املداال وبددلاا أحرقاوا جثتاه 

وعإإولا يف مكان مجهول.
أن  بدادن  محلياة  مصااعر  وأوضحات 
عإارص القاعدة قامت باحتجاز املواطن عى 
أحإد محإاد الجلد الدوذيل من أبإاء مديرية 
لوعر محاإظة أبال أثإاء خروجه من مإزل 
قرياب لاه بالتوالي ومن ثم قاموا بساحله 
رغم أنه يداني من حالة نإسية وبدد البحث 
تم الدثور عى الجثة ولم يتبَل مإها إال قطع 

ثغرية.

اإغالق امليناء واختفاء قائد »مرتزقة �شلمان« واغتيال مواطن و�شحل اآخر 
العدوان يشرف على عملية استيطان »القاعدة« و »داعش« لـعدن

األشغال العامة: 29 طريقًا و37 جسرًا 
دمرها العدوان السعودي األمريكي في 

عدد من محافظات الجمهورية
  - خاص: 

أّكاد القائُم بأعإال وزارة األشاغال الدامة والطرق املهإادس عبدالولاب 
الحاكام أن التقديارات األولياة الإاتجاة عان اساتهداف الددوان السادوعي 
األمريكي عى اليإن للطرق والجساور بلغت يف املإاطال املحصورة لل مليار 

ريال.
وأشاار يف مؤتإر ثحإي يو0 السبت املايض إىل أن الددوان الذي استهدف 
وما يزال، مإذ ما يزيد عن ثإانية أشاهر، ُكّل مقومات الحياة يف اليإن وقىض 
عاى البإية التحتية التي بإالا اننساان اليإإي بدرقاه وعمه عى مدى عقوع 

طويلة يظهر مدى الحقد الذي تكإه جارة السوء لليإن واليإإيل.
وقال الحاكم »إن انحصاءات التي قا0 بها ثإدوق ثيانة الطرق لألرضار 
التي تدرضت لها شبكة الطرق والجسور كشإت عن ترضر 29 طريقاً بطول 
796 كام ول3 جرساً بشاكل كيل أو جزئي، إضاإاة إىل األرضار التي تدرضت 
لها مددات املؤسساة الدامة للطرق والجسور ومقراتها ومخازنها يف مختلف 
مإاطال الجإهورياة، وقد تزيد تكلإاة تلك األرضار عن لل ملياار ريال وبإا 
يدااعل 00ل مليون عوالر كتقدير أويل لاألرضار املحصورة يف املحاإظات التي 

تإكإت لجإة الحرص من الوثول إليها يف ظل استإرار الددوان«.

طيران العدوان يلقي قنابل عنقودية على 
منطقة الشريجة بمحافظة لحج

  - خاص: 
لجاأ طريان الدادوان السادوعي األمريكاي إىل إلقاء قإابال عإقوعية عى 

مإطقة الريجة بإحاإظة لحج وشن أكثر من ل1 غارة جوية.
وتأتاي لاذه الجرائام بداد تإكن أبطاال الجياش واللجان الشادبية من 

السيطرة عى املإطقة والتي كان يتإركز إيها املرتزقة وعإالء الددوان.
وسبل للددوان أن لجأ إىل استخدا0 القإابل الدإقوعية يف محاإظتَي ثددة 
وحجاة واساتخد0 كذلك قإابل إساإورية ومحرَّمة عوليااً يف محاإظتَي تدز 

ومأرب.

إستشهاد 5 مواطنين في قصف لطيران 
العدوان على منطقة بني شبيب بمديرية 

حبيش بمحافظة إب
  - متابعات: 

شان طريان الددوان السادوعي األمريكي يو0 السابت املايض ثالث غارات 
عى مإطقة بإي شابيب بإديرية حبيش بإحاإظة إب، َماا أَعَّى إىل استشهاع 

خإسة مواطإل وإثابة اثإل آخرين.
وسبل لطريان الددوان السدوعي األمريكي أن قصف املإطقة يو0 الخإيس 
املاايض، َماا أَعَّى إىل حدوث أرضار كبرية باملإطقة وإخاإة املواطإل األبرياء، 
كإا أثيب 6 مواطإل وتم تدمري أحد املإازل تدمرياً كلياً، إيإا تدرضت ثالثة 

مإازل للتدمري الجزئي.

سلسلة غارات متواصلة على عدد من 
مديريات محافظة مأرب

  - متابعات: 
شن طريان الددوان السادوعي األمريكي الغاشم يو0 السبت املايض عر 
غاارات عى مديرياة رصواح بإاأرب. وأوضحات مصاعر محلياة أن طريان 
التحالف اساتهدف مإزل املواطان ناجي الدامكي بثالث غاارات، َماا أَعَّى إىل 

تدمريه بالكامل. 
وأشاار املصدر إىل أن الطريان املداعي شن سلسالة من الغارات استهدإت 

سوق رصواح ومإطقة املشجح والحقيل.
كإا جدع طريان الددوان السادوعي األمريكي يو0 الجإدة املاضية قصَإه 
لدادع مان مديريات محاإظة ماأرب، حيث اساتهدف بددة غاارات جوية ل 

مزارع للإواطإل يف مديرية رصواح.

وقفة احتجاجية لمعلمي مدرسة 
الشيماء بعمران تنديدًا باستمرار 

العدوان والحصار على بالدنا 

  - خاص: 
نّظم مدلإو وطالُب مدرساة الشايإاء بإإطقة ذيإان مديرية ريدة وقإًة 
احتجاجية؛ رإضاً الساتإرار الددوان السادوعي األمريكاي وتإديداً بالجرائم 

التي يرتكبها الددوان بحل أبإاء الشدب اليإإي.
ويف الوقإاة االحتجاجياة التي حرضلا مدياُر الرتبياة باملديرية ومدلإو 
املدرساة ووجهااء املإطقاة وأولياء أمور الطالب نّدع املشااركون باساتإرار 
الدادوان السادوعي عى اليإان الذي قتل وعمار البر والحجار، مإتهكاً ُكّل 

القوانل واملواثيل الدولية.
وأكد املشااركون يف الوقإة عى ثإوعلم يف وجه الددوان واستإرارلم يف 
الدإلية التدليإية مهإا كانت الظروف ورضاوة الددوان، وأنهم عى اساتدداع 

ملواَثلة التدليم حتى يف الكهوف أو تحت األشجار ولن يثإيَهم الددوان.

طيران العدوان يستهدف الطريق بين صنعاء 
وذمار في نقيل يسلح ببالد الروس

  - متابعات: 
 اساتهدف طريان الددوان السادوعي األمريكي الطريل الدا0 بل ثإداء وذمار يف مديرية بالع الروس 

بإحاإظة ثإداء.
وأوضاح مصدر امإاي باملحاإظة لوكالة االنباء اليإإية )سابأ( أن التحالف شان غارتل عى الطريل 

الدا0 بل ثإداء وذمار يف نقيل يسلح، ما اعى اىل قطع الطريل يف تلك املإطقة. 
واكاد املصادر اناه يف الوقت الذي كان املهإدسال يقومون بإعااعة اثالح وترميم الخاط الواثل بل 
ذمار وثإداء الذي اساتهدإه طريان الددوان يف سااعة مبكرة من ثباح اليو0 عاوع الطريان الهساتريي 

استهداف الخط االخر بل ثإداء وذمار قطع عى إثرلا الطريل الدا0. 
وأعان املصدر اساتهداف الددوان للطرق والجساور والبإية التحتية للشادب اليإإي يف ظل ثإت عويل 

مخري ومديب.
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بارك الت�شحيات اجل�شورة لل�شعب اليمني يف الت�شدي للغزاة اجلدد ووّجه التحية لل�شعب اليمني مبنا�شبة ذكرى 30 نوفمرب

المجلس السياسي ألنصار اهلل: قضية اليمنيين اليوم هي قضية 
اآلباء واألجداد في النضال حتى استعادة كامل السيادة واالستقالل

اأفعال م�شينة ملرتزقة العدوان يف تعز ت�شتهدف جنل موؤلف الن�شيد الوطني وملحنه

مرتزقة العدوان يقتحمون منزل فنان اليمن الكبير أيوب طارش 
وينهبون سيارته ويعتدون بالضرب على نجل النعمان

  - خاص:
أَنّ  أّك�د المجل�ُس الس�يايُسّ ألنص�ار اهلل 
قضي�ة اليمنيي�ن اليوم ه�ي العم�ُل والكفاُح 
حتى استعادة السيادة واالستقالل والتخلُّص 
من التبعية، موّجهاً التحية إىل الش�عب اليمني 
والجي�ش واللجان الش�عبية، ع�ى صمودهم 
يف  يس�ّطرونها  الت�ي  البطولي�ة  والمالح�م 

مواجهة العدوان السعودي األمريكي.
وتوّج�ه المجلُس يف بي�ان حصلت صحيفة 
»صدى المس�يرة« عى نس�خة منه، بمناس�بة 
ذك�رى 30 نوفم�ر ي�وم ج�الء المس�تعمر 
الريطان�ي من اليم�ن، بالمباركة إىل الش�عب 
اليمن�ي بمناس�بة »حل�ول الذك�رى الثامن�ة 
واألربعي�ن لجالء آخ�ر جن�دي بريطاني عن 
ع�دن، وتح�ُرّر المحافظ�ات الجنوبي�ة م�ن 
اس�تعمار جث�م عى الب�الد ردح�اً طويالً من 

الزمن«.
وق�ال المجل�ُس يف بيان�ه: »وبالنظر إىل ما 
مثّلته تلك المناس�بة التأريخية كمنعطف هام 
نح�و اس�تعادة أبن�اء البلد قراَرهم الس�يايس 
المس�تقَلّ بعي�داً ع�ن هيمنة األجنب�ي، فإنها 
القضية التي ال تزال تش�غل األجيال الالحقة، 
وبع�د أكثر من أربع�ة عق�ود، ونتيجة لغرق 
البع�ض يف ش�هوات الس�لطة دونم�ا اهتماٍم 
بتحقي�ق المصلحة العامة، فقد وجد الش�عب 
التح�رر الوطن�ي  نفَس�ه يس�تكمل معرك�ة 
لمواجه�ة أطماع االس�تعمار وأذناب�ه من آل 

سعود ورشكائهم يف العدوان عى اليمن«.
ورأى البي�ان أن آَل س�عود ورشكاَءهم لم 
يكونوا ليج�رؤوا عى ش�ّن عدوانهم الوحيش 
ع�ى اليمن ال�ذي وصفه بغير المس�بوق لوال 

الغطاء األمريكي.
كما ب�ارك البي�ان ما وصف�ه بالتضحيات 
الجس�ورة للش�عب اليمني يف التصّدي للغزاة 
الج�دد، مؤكداً عى أن »قضي�ة اليمنيين اليوم 
هي قضية اآلباء واألجداد يف العقود الماضية، 
وه�ي العمل الدؤوب والكفاح المس�تمر حتى 
استعادة كامل الس�يادة واالستقالل بعيداً عن 

التبعية والوصاية الخارجي�ة، عمالً بما تقره 
الرشائع الس�ماوية، والقوانين الدولية لناحية 
حق اإلنسان أن يعيش حراً كريماً، وحق الدول 

أن تتمتَع بكامل السيادة واالستقالل«.
كم�ا دع�ا البي�ان بمناس�بة عي�د الج�الء، 
الش�عَب اليمني، إىل مواَصلة »مشوار النضال 
بكافة الس�بل المتاحة، ونحييه�م لصمودهم 
األسطوري لتس�عة أشهر يف مواجهة العدوان 
والغزو واالحتالل والحص�ار المفروض عى 

البلد«.
 واعت�ر البيان أن الع�دوان جاء إلجهاض 
ثورة ال�� 21 من س�بتمر 2014، التي مثّلت 
تحوالً هاماً يف مسيرة الشعب اليمني نحو بناء 
الدولة القوي�ة العادلة، باالعتم�اد عى الزخم 
الش�عبي، والرهان عى إرادة اإلنس�ان اليمني 
وُقدراته اإلبداعي�ة الخاّلقة يف ُصنع التحوالت 

بجهد ذاتي وطني بامتياز.
وثّم�ن البي�ان »جه�ود الجي�ش واللجان 
ومرتزقت�ه  للع�دوان  التص�دي  يف  الش�عبية 
يف  المتمثل�ة  اإلجرامي�ة  والق�وى  العم�الء، 
القاعدة وداع�ش الذي قد تفّوق عليهم النظام 
الس�عودي بما ارتكب�ه من مج�ازَر جماعية، 
واس�تهداٍف لألس�واق العام�ة، والتجمع�ات 

السكنية، وتدمير البنية التحتية«.
وأش�ار بيان المجلس الس�يايس إىل أن تلك 
األعم�ال الت�ي أقدم�ت عليه�ا دول الع�دوان 
ش�ّكلت »تهديداً جدياً لألمن والسلم الدوليين، 
وتقديمه�م  قضائي�اً  مالحقته�م  يس�توجب 

للمحاكم الدولية لينالوا جزاءهم العادل«.

  - خاص:
أقاد0 مسالحون يتبداون مرتزقَة الدادوان بإديإاة تدز، 
يو0 السابت، عى اقتحاا0 مإزل الإإان الكباري أيوب طارش، 
َواالعتداء عى نجله شااعي ونهب سايارته، ماا أثار حإيظة 
األوسااط الإإية والشادبية يف عإاو0 البالع؛ نظاراً ملا يحتله 

ويإثله أيوب طارش يف الوجدان اليإإي.
وقال الإإان أيوب طارش يف ترصيح لوكالة االنباء اليإإية 
)سابأ( »إن مسالحل أقدموا عى اقتحا0 مإزلاه بإديإة تدز 
واعتدوا عى نجله شااعي ونهبوا سايارتَه وعااعوا مرًة أخرى 

ولدعوا نجله باملوت«.
وأشاار الإإاُن الكباري، الذي يقيُم حاليااً يف قريته بحيإان 
الحجرية، إىل أنه سابل واعتدى مسلحون عى سيارته يف إرتة 

سابقة وأثابولا بوابل من الرثاص.
ويف لاذا الصادع أعارب عادع كبري مان الإإانال واألعباء 
واملثقإل اليإإيل عن اساتإكارلم الساتهداف الإإان أيوب 
طاارش الذي ولب عإَره وحياته وإإه لليإن أرضاً وإنسااناً 
وأثبحات أغإيته أيقوناًة وطإيًة، وقبال ُكّل ذلك يقف بجالل 
خلف الساال0 الجإهوري والإشيد الوطإي، مإا يجدله جديراً 
بواإار مان التكريام والتقدير، ال مثال لكذا ترصإاات تإثل 
إسااءة لكل الشادب اليإإي الذي أثبح أياوب طارش عإواناً 

من عإاويإه الكبرية.
ونازح الإإاان الكبري أيوب طاارش مع عائلتاه، يف ظل ما 
تشاهُده مديإاة تداز، إىل قريتاه يف حيإان، إيإاا بقي نجله 

شاعي يف مإزله بإديإة تدز.

يشار إىل أن مإطقَة حي الكوثر بإديإة تدز التي إيها مإزل 
الإإان الكبري تخضُع لسيطرة مرتزقة الددوان السدوعي.

ويف نإاس الساياق الذي يؤكاد توّجه املرتزقة الساتهداف 
ُكّل الرماوز الوطإياة وعاى رأساها ملحان ومؤلف الإشايد 
الوطإاي اليإإي نر يو0 الجإدة عاى ثإحته بالإيس بوك 
عبدالكريام عبداللاه عبدالولااب ندإاان نجل شااعر اليإن 
الراحل كاتب كلإات الإشيد الوطإي، حيث قال إن املدعو بكر 

نجال قائد مرتزقة الدادوان بتدز املدعو ثااعق رسحان قا0 
باالعتداء عليه رضباً، مؤكداً أن لديه شاهوعاً عى ذلك، متهإاً 

نجل رسحان بأنه يديث إساعاً يف شوارع تدز. 
ولم يحرت0 املدعو بكر شايبَة وُعإر عبدالكريم الذي تجاوز 
الساتل ولم يحارت0 مكانتاه املجتإدية ولم يحارت0 انتإاَءه 
لإضول اليإن الشااعر الكبري الذي تغإَّات بقصائده الوطإية 
أحجار اليإن وأشاجاره وعرإه الصغاري والكبري وأثبح رمزاً 
ثقاإياً لليإن أشاع به الوطُن الدربي بأكإله وال زال عَلإاً حتى 
الياو0، ويكإيه إخراً أنه كاتُب الإشايد الوطإاي »رععي أيتها 

الدنيا نشيدي«، مدتدياً بالرضب عليه عون حسيب أو رقيب.
وتدكُس لذه الترصإات املشايإة حقيقة مرتزقة الددوان 
السادوعي األمريكاي مان حزب انثاالح وجإاعاة انخوان 
والدإاارص التكإريياة يف تداز، وأنهام ال يإتإاون للوطن إال 
باالسام، إإن أعان األجإبي عى غزو واحتالل بالعه ال شك أن 

ال خري إيه لشدبه ولوطإه وال لثقاإته ورموزه.
مان جهة أخارى تصاعادت وتارية الخالإاات يف ثإوف 

املرتزقة عى أموال االرتزاق الخليجية.
وأإااعت مصاعر ميدانية لجبهة تداز انعالمية أن خالإاٍت 
نشابت بال قيااعات الجإاعات املسالحة أبو الصادوق وأبو 

الدباس عى مبالغ مالية، واتهم ُكلٌّ مإهإا اآلخَر بالرسقة.
األمر الاذي جدل املدعاو )أبو الصادوق( يدلان انضإاَمه 

لحإوع املخاليف.
وكانت قد نشبت خالإاٌت مإاثلة بل أبو الدباس من جهة 
واملخاليف وثااعق رسحان من جهة ثانياة جدلت األول يدلُن 

استقالته من املجلس الدسكري التابع للإقاولة.

إبراهيم بدر الدين 
الحوثي يسخر من 

أكاذيب إعالم العدوان 
ويؤكد: الشهادة 

أسمى أمانينا
  - خاص:

سخر إبراليم بدر الدين الحوثي من أكاذيب 
واععاءات إعاال0 الددوان السادوعي األمريكي 
والتاي أكدت مقتَله يف غاارة جوية عى مإقطة 

آل الصيإي بإحاإظة ثددة.
وقاال الحوثاي يف اتصاال لاتإي ماع قإاة 
املسارية يف نارة الحاعية عارة والإصف من 
مسااء ياو0 أمس األحاد إن الشاهاعَة أساإى 
األماناي، لكن األخبار التاي أورعتها تلك األبواق 
غري ثحيحة والتي اعتاعت بشكل مستإر عى 

امتهان الكذب وتحريف الحقائل.

أبطال الجيش واللجان 
الشعبية يحرقون 

دبابًة تابعة لمرتزقة 
العدوان كانت تقصف 
مناطق سكنية بدمت 

  - خاص:
تإّكان أبطااُل الجياش واللجان الشادبية، 
مسااء أماس األحد، مان تدماري عباباة تابدة 
ملرتزقة الددوان السادوعي االمريكي بدمت عى 
خلإياة تهديدلم ألمان املواطإل حياث كانوا 

يقومون بقصف املإاطل السكإية.
وأوضاح مصدٌر عساكري أن أبطال الجيش 
واللجاان الشادبية اساتهدإوا عباباَة مرتزقة 
الددوان رشقي مإطقة الحقب والدرإاف، حيث 
كان املرتزقة يقومون بقصف مإاطل ساكإية 
يف عمات، مشارياً إىل أن الدباباة ظلات تشاتدل 
لوقت طويل بإدل استهداإها بصاروخ أثابها 

بشكل مبارش.

نص البيان:

بسم الله الرحإن الرحيم

بيان للإجلس السيايس ألنصار الله بإإاسبة حلول يو0 الجالء

يطيُب لإا أن نبارَك لشادبإا اليإإي الدظيم 
حلاول الذكارى الثامإاة واألربدل لجاالء آخر 
جإادي بريطاني عن عدن، وتحارر املحاإظات 
الجإوبياة من اساتدإار جثم عى الباالع رعحاً 

طويالً من الزمن.
وبالإظر إىل ما مثّلته تلك املإاسبة التأريخية 
كإإدطف لا0 نحو استداعة أبإاء البلد قراَرلم 
السايايس املساتقل بديداً عن ليإإاة األجإبي، 
إإنهاا القضياة التاي ال تازال تشاغل األجيال 
الالحقاة، وبدد أكثر من أربدة عقاوع، ونتيجًة 
لغرق البدض يف شهوات السلطة عونإا التإا0ٍ 
بتحقيال املصلحة الداماة، إقد وجد الشادُب 

نإَساه يستكإل مدركة التحرر الوطإي ملواجهة أطإاع االساتدإار وأذنابه من آل سدوع ورشكاءلم 
يف الدادوان عاى اليإن، والتاي ما كان لها أن تجرؤ عى شان لذا الددوان الوحيش غري املسابوق لوال 

الغطاء األمريكي.
وإنإاا إذ نبارُك لشادبإا تضحياته الجساورة يف التصدي للغازاة الجدع، إإنإا نؤكاد عى أن قضية 
اليإإيل اليو0 لي قضية اآلباء واألجداع يف الدقوع املاضية، ولي الدإل الدؤوب والكإاح املستإر حتى 
اساتداعة كامل الساياعة واالساتقالل بديداً عن التبدية والوثاية الخارجية، عإالً بإا تقرُّه الرائع 
الساإاوية، والقوانل الدولية لإاحية حل اننساان أن يديش حراً كريإاً، وحل الدول أن تتإتع بكامل 
السياعة واالستقالل. وباختالل تلك القيم والحقوق تختلُّ الدالقات الدولية وتسوع رشيدة الغاب، وذلك 
م يف عإو0 مإطقتإا الدربية  ما تسدى إليه أمريكا وإرسائيل من خالل إشاعة الإوىض، وتقسيم املقسَّ
وانساالمية، واستهداف شدوبها، بهدف إبقائها يف حالة إوىض تإكإئ بسببها عن أعاء عورلا املإوط 

بها، وانسها0 بإاعلية يف إعاعة البوَثلة نحو القضية املركزية لألمة ولي إلسطل املحتلة.
وبإإاسابة يو0 الجالء نهيُب بأبإاء شادبإا اليإإي الدظيم يف كاإة املحاإظات أن يواثلوا مشواَر 
الإضاال بكاإة السابل املتاحة، ونحييهم لصإوعلم األساطوري لتسادة أشاهر يف مواجهة الددوان 
والغازو واالحتاالل والحصار املإاروض عى البلد، والذي ُشانَّ عاى اليإن نجهاض ثاورة الا21 من 
سابتإل ل201، التي مثّلت تحوالً لاماً يف مسارية شادبإا نحو بإاء الدولة القوية الداعلة، باالعتإاع 
عى الزخم الشادبي، والرلان عى إراعة اننساان اليإإي وُقدراته انبداعية الّخالقة يف ُثإع التحوُّالت 

بجهد ذاتي وطإي بامتياز.
ويف لاذا املقا0 نثّإن عالياً جهوع الجيش واللجان الشادبية يف التصّدي للددوان ومرتزقته الدإالء، 
والقاوى انجرامية املتإثلة يف القاعدة وعاعش الذي قد تإّوق عليهم الإظا0ُ السادوعي بإا ارتكبه من 
مجازَر جإاعية، واساتهداٍف لألسواق الدامة، والتجإدات السكإية، وتدمري البُإية التحتية، ولو بتلك 
األعإال انجرامية شاّكل تهديداً جدياً لألمن والسالم الدوليل، يساتوجب مالحقته قضائياً وتقديإه 

للإحاكم الدولية ليإال جزاَءه الداعل.
وختاماً الخلوُع لشاهداء مدركة التحرُّر الوطإي، والشاإاء الداجل للجرحى، ولدوائلهم ُكلُّ التحية 

والتقدير، ولشدبإا اليإإي الدظيم املهابُة والسياعُة والرياعُة واالستقراُر وكامُل االستقالل.

ثاعٌر عن املجلس السيايس ألنصار الله 
يو0 األحد املواإل 02015/11/29
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  - خاص:
إتهإات مإظإاُة ليومان رايتاس ووتش، 
تحالَُف الددوان السادوعي األمريكي، بارتكاب 
جرائم ضاد املدنيل يف بالعنا، وبطريقة تخالف 

القانون الدويل.
واستغربت املإظإة يف آخر تقرير لها تواطؤ 
السادوعية وأمريكا يف إجاراء أي تحقيل يف تلك 
الجرائام التي اساتهدإت املدنيل، مشارية إىل 
أنهاا لم تتلال أي جواب من الإظا0 السادوعي 
بخصوص تساؤالتها حول الجرائم التي طالت 

املدنيل يف بالعنا.
وليسات لذه املرة التي تتهام إيها مإظإة 
ليومن رايتس ووتش تحالَف الددوان السدوعي 
األمريكي بارتكاب جرائم ضد املدنيل يف بالعنا، 
إقد سابل أن أعدت تقريراً متكامالً قبل أشهر 
أكدت إيه اساتخدا0 تحالف الددوان السدوعي 
األمريكاي للقإابال الدإقوعياة يف محاإظتَاي 
حجة وثددة، موضحة أن السادوعية تتجالل 
تإاماً انجابة حول ارتكابها ملثل لذه الجرائم.

املإظإاة أوضحات يف تقريرلا األخاري أنها 
أجارت بحثاً ميدانيااً يف محاإظات إب وعإران 
وحجاة والحديادة وتداز والداثإاة ثإداء، 
وتحدثت إىل ضحايا وشهوع ومسدإل وأطباء، 
مشارية إىل أن الغارات أثابت بإايات ساكإية 
وأساواقاً ومصإدااً وساجإاً مدنيااً.. ومؤكدة 
أنهاا لام تجاد يف لاذه الوقائاع التاي حققت 
إيهاا أي عليل عى وجوع لدف عساكري، وأن 
تلاك الغاارات أخإقات يف التإييز بال املدنيل 

واأللداف الدسكرية.

وبادأ تقريار املإظإة بتسااؤل: ماا الهدف 
الدسكري الذي كان يف بيت أخي؟

 مساتدرضة يف 73 ثإحاة بالتإصيال 10 
غارات جوية إقط لتحالف الددوان السادوعي 
األمريكاي، أساإرت عن استشاهاع ماا ال يقل 
عان 309 مدنيل وإثابة أكثر من ل1ل آخرين 
بل أبريل/ نيساان وأغسطس/ آب 2015، أي 

خالل أربدة أشهر إقط.
ومان بل لؤالء املدنيال أورعت املإظإة ما 
حدث للإواطن محإد ثالح القهوي الذي عمر 

بيته يف غارة جوية يف عإران يف أبريل 2015.
يقول محإاد: »حل وثلت املإازل، كان ال 
يازال لإاك غبااٌر يف الهواء، وكل يشء تكساوه 
طبقة من األتربة الساوعاء. كان رأُس أساإاء 
مإتوحاً، وسااقها تإزف. ابإتها ليا0، البالغة 
مان الدإر عامال، كانات راقدًة عاى كتإها، 
ابإتهاا األخارى،  ورأساها مإتاوح. حساإاء 
وعإرلاا 7 أعوا0، راحات تإاعي »باباا«. كان 
رأساها وجلدلا مغطيل بالغبار، وقد احرتقت 
بشدة. والدلا، ولو شقيقي محإد، كان نائإاً 
عإدماا وقدت الغارة، وساقط الساقف عليه. 
عإدماا أخرجته، كانت لإاك قطارات من الد0 

تخرج من أذنه. كان قد إارق الحياة«.
وقاال جو ساتورك، نائاب املديار التإإيذي 
لقسم الرق األوسط وشإال أإريقيا إن »عد0 
استدداع تحالف الددوان عى اليإن نجراء ولو 
تحقيل واحاد يف الغارات الجوياة الكثرية التي 
يُرجاح كونها »غري قانونية« لو »أمر ثاع0«، 
يف حل ربإا كان لدى التحالف أسلحة متقدمة، 
وععام الواليات املتحدة يدتال التزامه بقوانل 

الحرب بدائياً يف أإضل األحوال«.

وجإدات ليومان رايتاس ووتاش أساإاء 
309 أشاخاص – 199 رجاالً، و3ل امرأة، و67 
طإاالً – استشاهدوا يف الهجإاات، وجإيدهم 
مان املدنيال، ولام ترع السالطات السادوعية 
عاى طلباات ليومان رايتس ووتاش املتكررة 
بانحاطاة بإدلوماات حاول الغاارات الجوية 

الدر، بحسب بيان املإظإة.
وقالت ليومان رايتس ووتاش إن الواليات 
املتحدة تدد طرإاً يف الإزاع، وتلدب عوراً مبارشاً 

يف تإسيل الدإليات الدسكرية. 
وتشري املإظإة إىل أن أمريكا وإرنسا ععإت 
السادوعية وباعت لها أسالحة ولدول أخرى يف 
التحالف، وأن أمريكا أعلإات مؤخراً عن بيدها 

قإابل تقصف جواً للسدوعية وانمارات.
وتارى املإظإة أنها وبإوجب قوانل الحرب 
ال يحل ألطاراف الإازاع إال مهاجإاة األلداف 
الدساكرية َومطلوب مان األطاراف املتقاتلة، 
أثإاء تإإيذ الهجإات، اتخاذ جإيع االحتياطات 
املساتطاعة لحارص وتقليال الارضر الالحال 

باملدنيل واألعيان املدنية.
َوتضيف: ال بد أن تكون األسلحة املستخدمة 
وطريقاة تإإيذ الهجاو0 كإيلاة بالتإييز بل 

األلداف الدسكرية واملدنيل.
وأعربات املإظإاة أيضااً عان قلقهاا إزاء 
اساتخدا0 تحالف الدادوان بقياعة السادوعية 
ألسالحة متإجارة ذات نطااق تأثري واساع يف 

مإاطل مألولة بالسكان.
وأكادت املإظإاة أن مجلس األمان ال يحرك 
سااكإاً إيإاا تقتال قإابال تحالاف الدادوان 
املدنيال، وعى املجلس إتاح تحقيقات يف لذه 

الغارات غري القانونية.

  - خاص:
ادة؛  واثَلت القبائُل اليإإية عقَد اللقاءات املوسَّ
للتوقياع عاى وثيقاة الارف القبلية يف عادع من 

مديريات وقرى محاإظات الجإهورية.
وأعلان يف محاإظاة تداز، يو0 السابت املايض، 
عن تشاكيل إرع الجبهة الوطإية ملقاومة الددوان 
ومرتزقتاه يف مديرياة »مقبإاة« برئاساة الشايخ 

»محإد لايل اللح«.
ويف االجتإااع القبيل الذي ُعقاد بحضور وجهاء 
وأعيان وأعضاء املجالس املحلية بإديرية »مقبإة« 
جارى انتخاُب ليئة قياعية لإارع الجبهة الوطإية 
يف املديرية، استإاعاً ملخرجات مؤتإر الثبات الوطإي 
ألبإااء تدز املإدقد نهايَة أكتوبار املايض بالداثإة 

ثإداء.
وأكاد املشااركون من أبإااء مديرياة »مقبإة«، 
رإَضهام القاطاَع للدادوان السادوعي األمريكاي 
السابل  باكل  لاه  والتصادي  وتجريإاه  وإعانتَاه 
والوساائل، واعتباار ما يقو0 بِه مإاارصو الددوان 
يف محاإظاة تداز عإالً تخريبيااً إرلابيااً وامتداعاً 

للددوان األجإبي وجزاًء ال يتجزأ مإه.
كإاا أكادوا اساتدداعالم لرإد جبهاات الرف 
والصإاوع مإثلاة بالجياش واللجاان الشادبية يف 
مقاوماة الدادوان، بالرجاال واملال وباذل كل غاٍل 
ونإياس، لتدزيز الثباات الوطإاي وتحقيل الإرص 
بإذن الله لتدزيز عور أبإاء محاإظة تدز يف مواجهة 

عادوان واحتاالل آل سادوع وحلإائهام وأعواتهام 
انجرامية عى شدبإا وبالعنا.

وععاا املشااركون يف االجتإااع القبَايل ملديرية 
»مقبإة« إىل رضورة حشاد الجهاوع والطاقات من 
كاإة أبإاء املجتإاع لتدزيز الوحدة الوطإية واألمن 
الم والتضامان املجتإداي وحإاياة الإسايج  والسِّ
االجتإاعاي والُهوية اليإإياة الجامدة من التصدُّع 

والتإزق الذي يسدى له تحالف الددوان.

املحاإظاة  وكيال  عشان  إب،  محاإظاة  ويف 
»عبُدالحإيد الشالري«، أمس األحد، بإديرية حز0 
الددين الحإلة املليونية؛ للتوقيع عى وثيقة الرف 

القبَلية لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطإية.
ويف مهرجاان التدشال الاذي حرضه مشاايُخ 
ووجهاء وأعيان املديرية وحشاد كبري من املواطإل 
أكاد الوكيال الشاالري عاى رضورة االثطإااف 
والتواإال الوطإاي ملواطإي لاذه املديرياة وكاإة 
املديريات األخرى باملحاإظة من أجل وقف الددوان 
والحصاار الجائار وتأمال وحإاية الوطان ورعع 

الحاقدين واملتآمرين عليه.
وأوضح أن الإجاح الذي تحّققه الحإلة املليونية 
للتوقياع عاى لاذه الوثيقاة القبلياة يؤكاد مدى 
استشادار الجإيع املساؤولية الوطإياة ورضورة 
املشااركة لوقاف الدادوان وتجريام كل مان يقف 
يف ثإاه ويساانده باعتباار ذلاك خياناة وطإياة 

ومجتإدية.
وتداإع مشاايخ ووجهاء وأعياان مديرية حز0 

الدديان للتوقيع عاى الوثيقة.. مؤكديان رإضهم 
القاطاع للددوان السادوعي ووقوإهام مع الوطن 
وحرثهام عى املشااركة يف الحإلاة واثطإاإهم 
مان أجل وقاف الدادوان والحرب وكارس الحصار 

وتجريم كل من يقف أو يساند الددوان.
ويف محاإظاة ثإدااء، ثّإان املحاإاظ »حإل 
قطيإة« تإاعل أعيان وقبائل وشخصيات ومشايخ 
قبيلتَاي أرحب ونهم مع الحإلاة املليونية؛ للتوقيع 
عى وثيقة الرف القبلية لرتسيخ املباعئ والثوابت 

الوطإية.
وأشاار قطيإة إىل أن لذا الزخم الشادبي القبيل 
الكباري والبدء بتإإيذ بإاوع الوثيقة ليس غريباً عى 
قبيلتال بحجم أرحب ونهم اللتل قدمتا وما تزاالن  
الدديد من األبطال من أبإائها يف كاإة مياعين الدزة 

والكرامة والرف.
ولإات إىل أن وثيقاة الارف القبلياة وّحادت 
اليإإيال األحرار باكل انتإاءاتهم مان أجل الدإاع 

عن اليإن أرضاً وإنساناً.
يأتاي ذلك، يف الوقات الذي تواثلات بإحاإظة 
ثإداء إداليات املرحلة الثانية من الحإلة املليونية 

للتوقيع عى وثيقة الرف القبلية.

ويف حشاد قبيَل أعلان وجهاء وأعيان ومشاايخ 
وشاخصيات مديرية نهم إشاهاَر الهيئة الشادبية 
باملديرية وإعالن ثلح عا0 وتأجيل كاإة الخالإات.

وأّكد املشاركون تأمل ساحة املديرية والوقوف 
ضاد كل من يسادى إىل انخاالل بالساكيإة الدامة 

باملديرياة والدإال عى كل ماا من شاأنه مواَجهة 
الددوان الغاشم.

كإاا أكادت القبائل يف بياان ثاعر عان اللقاء، 
رإضهاا للدادوان السادوعي األمريكاي وألإياة 
االثطإااف لتإإيذ بإاوع وثيقة الارف القبلية.. 
مثإإاة انجإااع الشادبي والقبايل يف التوقيع عى 

الوثيقة.
ويف أرحب، عشن مشايخ ووجهاء وأعيان قبيلة 
أرحب بإحاإظة ثإداء املرحلة الثانية من الحإلة 

املليونية للتوقيع عى وثيقة الرف القبلية.
وجدعت قبائل أرحب يف حشد قبيل كبري، رإضها 
القاطاع للدادوان السادوعي األمريكاي، وألإياة 
اثطإااف القبائال يف تإإياذ بإوع وثيقاة الرف 

القبلية.
وأكدت القبائل يف بيان ثاعر عن اللقاء املوسع، 
رإَضها للحصار الجائر واالساتدداع الكامل لتإإيذ 
مبااعئ وثيقاة الارف، ومباركاة إشاهار الهيئة 
الشادبية القبلياة ملديرياة أرحب، وإعاالن اللاءة 

والدزلة للخونة والدإالء واملرتزقة.
ولإت البيان إىل اساتدداع قبائال أرحب لحإاية 
سااحة القبيلاة مان املخّربال والوقوف أماا0 أية 
مسااعَي نثارة الإاوىض وإقالق الساكيإة الدامة 

للإواطإل.
وثّإان البياُن انجإاَع الشادبي والقبيل املإقطع 
الإظاري يف التوقيع عاى الوثيقة والساري عى عرب 
الحرية.. مشدعاً الدز0َ عى إعداع خطة وآلية زمإية 
يتام من خاللها تإإيذ بإوع الوثيقة وإقاً لألولويات 

التي تقتضيها املرحلة والظروف الدامة.
ويف أماناة الداثإة، تواثلات إداليات الحإلة 
املليونية للتوقيع عى وثيقة الرف القبلية لرتسيخ 
املباعئ والثوابت بإديرياة الوحدة بأمانة الداثإة 

ثإداء للشهر الثالث عى التوايل.
وأوضاح رئيُس مجلاس التالحم القبيل مإسال 
الحإلاة باملديرية لطف الشايباني أن االقباَل ال زال 
متواثالً ومساتإراً من قبل أبإااء املديرية للتوقيع 
عاى وثيقة الرف القبلية، مإا يؤكد عى تإاساك 
اللحإة الوطإية والجبهة الداخلية ألبإاء اليإن أما0 
لإجية الددوان السادوعي الغاشام عاى اليإن يف 
حل يرالن الددوان ومرتزقتهم عى تإكيك وحدتإا 

وأخوتإا ونسيجإا االجتإاعي.
وأكد الشايباني جالزية واستدداع أبإاء ورجال 
وشباب ومشايخ مديرية الوحدة والذين سيكونون 
يف مقدماة الصإوف بكاإاة جبهات القتاال للذوع 
والدإاع عان كرامة ورشف اليإإيال وتربة الوطن 

الغايل ضد كل الغزاة واملحتلل.
إىل ذلاك، تتواثال اللقااءات القبلياة بإديرياة 
السالإية بإحاإظاة ريإاة للتوقياع عاى وثيقاة 

الرف القبلية.
وتواإد أبإاء وقبائال بإي الجراعي وبإي الدبدي 
وجدارية والدومار، للتوقياع عاى وثيقاة الرف 
القبلياة. مؤكدين اساتدداعلم ععام رجال الجيش 
واللجاان الشادبية بإختلاف الوساائل وبالدتااع 
والرجال ملسااندتهم يف املدارك القتالية ضد الددوان 

وحإاية سياعة اليإن وأمإه واستقراره.

تقرير جديد لـ »هيومن رايت�ش ووت�ش« فا�شح للعدوان:

غارات التحالف غير قانونية 
أمريكا مشاركة في العدوان وتتحمل مسؤولية انتهاك قوانين الحرب
تحالف العدوان استخدم أسلحة متفجرة في مناطق مأهولة بالسكان

مجلس األمن ال يحرك ساكنًا في الغارات التي تقتل المدنيين

في إطار فعاليات الحملة المليونية للتوقيع على وثيقة الشرف القبلية
 إشهار الهيئة الشعبية وإعالن البراءة من العمالء والمرتزقة في أرحب واإلعالن عن صلح عام وتأجيل الخالفات في نهم

 تشكيل جبهة وطنية لمقاومة العدوان في مقبنة تعز ودعوات لالصطفاف والتوافق الوطني في حزم العدين
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 أكد أن ثورة 21 سبتمبر استطاعت الحفاظ على مؤسسات الدولة من االنهيار 
وقادت معركة التحرر واالستقالل ضد قوى الغزو واالحتالل

االأمني امل�شاعد حلزب البعث العربي اال�شرتاكي حممد الزبريي:

حالة الفراغ السياسي مؤامرة هدفها إسقاط مؤسسات 
الدولة وهي معركة ال تقل أهمية عن المعارك العسكرية

تحفظ المؤتمر على تشكيل حكومة هروب من المسؤولية في ظرف يحتاج مشاركة الجميع
  - خاص

شاّدع األمُل الُقطري املساعد لحزب البدث 
الدرباي االشارتاكي – ُقطار اليإان- محإاد 
الزبريي عى ألإياة تكاتُف الجهوع والحرص 
عى تإاُساك الجبهاة الداخلية، مشارياً إىل أن 
الدإل الثوري يجب أن يكون مستإراً نحداث 
التغيري الشاامل لكل مقومات الحياة وللبإاء 
وانعإار وتصحيح األخطاء واالساتدداع لكل 

طارئ.
وقال الزبريي يف ترصياح خاص لصحيإة 
»ثدى املسارية« إن لإاك محاوالت لتشاويه 
ثاورة 21 سابتإل، من خالل حارص بدض 
القوى عى تشاويه »اللجان الثورية« وترّثد 
بدض الثغارات، موضحاً أن من ألم انجازات 
الثورة لو الحإاظ عى مؤسساات الدولة من 
االنهيار، وإإشاالها للإخطط انجرامي الذي 
تإثل يف سحب رجال األمن والجهات املختصة 
مان كاإاة مؤسساات الدولاة يف الداثإاة 
21 مان سابتإل لتدريضهاا  ثإدااء ياو0 
للإهب وتدطيل الخدمات األساساية للإواطن 
وتساليإها للقاعادة وغريلا مثلإاا حدث يف 

محاإظات أخرى.
وأشاار الزباريي إىل أن الادور الكبري الذي 
قامت به الثورة بحإاية املؤسسات والحإاظ 
عاى مإتلكات الشادب، وما تقاو0 به اآلن يف 
مواجهة الددوان السادوعي األمريكي وترابط 
أعائهاا الدساكري يف ظال جبهاات متدادعة 
واقديااً  شاالداً  يدتال  واملحااور  األطاراف 
ملإوًساة يضااف إىل رثياد االنجاازات التي 

حققتها وتحققها الثورة الشدبية.
وأشااع الزباريي بالتإاف الشادب اليإإي 
حول الثاورة عاى الرغم من املدانااة وحجم 
التضحياات، مدتالاً ثإوع وثال اليإإيل 
إااق ُكّل التصورات وجدل الدادو عاجزاً عى 
والتاي  الشايطانية  مخططاتاه  ُكّل  تإريار 
ترمي إىل تإتيات الوطن وبث ثقاإة الكرالية 
وتدإيل الخالف واالنقسا0 املذلبي والطائإي 
بال اليإإيل، مؤكداً أن الشادب اليإإي يدي 

جياداً أن مؤامارًة جدال البلاَد يف حالاة إراغ 
سايايس مؤامرة لدإها إساقاط مؤسساات 
الدولة بالرضبة القاضية ولي مدركة ال تقل 
ألإية عن املدارك الدساكرية وال يجوز بقاء 
حالة الإاراغ السايايس؛ كونهاا تدرقل عإل 
املؤسسات الحكومية، وعى القوى السياسية 
ساد حالة الإاراغ السايايس؛ لكي نساتطيع 
تإديل مؤسساات الدولاة لتقديام الخدمات 

األساسية لكاإة أبإاء الشدب.
 وأشار الزبريي إىل أن ثورة 21 سبتإل كان 
لديهاا الكثري من األلاداف وقد حققت الثورة 
لدإااً بارزاً مإهاا ولو التحرر مان الوثاية 
الخارجياة َوالقضاء عى الإإوذ السادوعي يف 
بالعنا وسايطرته عى القارار الوطإي، مدتلاً 
أن السادوعية كان لهاا ياد الساوء يف إحباط 
أياة مسااعَي لتحقيال أياة نهضاة يف اليإن 
مإاذ ل0193، ولم تإإك عن التدخل يف الشاأن 
الداخيل وظلت تسادى لخلل البيئة الحاضإة 
للخإاوع والإسااع وما يإكإها مان التأثري يف 
التوجهات الدامة للدولة باملال وإرض املوالل 
يف مراكز الدولة الهامة، واستقطاب الدإارص 
السايايس  املساار  يف  املؤثارة  االجتإاعياة 

والدسكري للدولة وتوجهاتها.
ويف ذات الساياق أشاار الزباريي إىل أن ُكلَّ 
ما سبل مّكن السادوعية من جدل اليإن بلداً 
عاجزاً عن تحقيل أية نهضة حقيقية، ناليك 
عن خلل الإوىض وغياب االستقرار الحقيقي 

عاخل البلد.
وقاال الزبريي إن القوى السياساية كانت 
مدركاة لحجم التأثري السادوعي وساديه إىل 
إإشاال أياة محاولة تسادى إىل بإااء الدولة 
اليإإياة الداعلاة يف اليإن إال أنهاا رَسعاَن ما 
تسااقطت أما0 الإظا0 السدوعي، واحتكإت 
بالرحاى مان  إلياه لتصياغ مبااعرة تادوُر 
جدياد، إدإلت عى توظياف الثورة وربط ُكّل 

مخرجاتها بدجلتها.
وأوضح الزباريي أن األوضاَع الحالكة التي 
مار بهاا اليإان بدد ثاورة 11 إلاير وإشال 
حكوماة الراكة اقتصاعياً وأمإياً وسياساياً 

وانحراإهاا عى مخرجاات الحاوار الوطإي، 
وثاوالً إىل محاولة إقرار ُجرعاة جديدة عى 
لاذا الشادب تسابب يف إعالن شاباب الثورة 
بصوت عاٍل ومدهم أثوات الشدب مطالبهم 
املتإثلة يف إساقاط الجرعة الظاملة وإسقاط 
الحكومة الإاسادة وتإإيذ مخرجات الحوار 
إىل  الشادبية  الحشاوع  وتواإادت  الوطإاي، 
مداخال الداثإة لتحقيل األلاداف الوطإية 
ويف مقدمتهاا رإاض انماالءات الخارجياة 

وانتزاع االستقالل والتحرر.

واعتال الزباريي أن ثورَة ٢١ من سابتإل 
ثورة شدبية مساتإرة حّطإت جدار الصإت 
والإاسادين،  الإسااع  حكوماة  وأساقطت 
وكشاإت األقإدة التاي كان يختإاي خلإها 
شاذاذ اآلإااق والتإظاريات، واقتلدت عروش 
الطغاة واملساتبدين ورساإت مالمح جديدة 

ليإن جديد.
وزاع بقولاه: »كلإا نادرك أن عإالً من لذا 
الإوع سيقلب مداعلة التوازن انقليإية ويغرّي 
الحساابات ويقرع الطبول ضد لاذه الثورة؛ 

ألن مضاميإها الإكرية والسياسية ال تتطابل 
مع سياساة الخإوع واالستساال0«، الإتاً إىل 
أن رإاَض الثورة لهاذه التبدية جدال أمريكا 
وحلإاَءلاا تجإع ُكّل ما لديها من ترساانات 
وأسالحة محرمة وغري محرماة لتقذإها عى 
رؤوس اليإإيال يف عدوان ظالم ال يقره رشع 

وال قانون وال أخالق.
وأكاد أن الثاورة ومدهاا الشادب يدإدان 
الياو0 إاتاورة بالضة مان أجال الدإاع عن 
الخياارات واالنتصاار للكراماة والتحارر من 
االساتبداع وحرية اتخاذ القرار والحإاظ عى 
السياعة الوطإية؛ ألنها جإيدها تشكل عوامل 

الإهوض.
وحول إعاالن األحزاب والقوى السياساية 
املوّقداة عاى اتإااق السالم والراكاة عان 
تشكيل حكومة خالل عرة أيا0 قال الزبريي: 
»عقدناا مؤتإراً ثحإياً لألحزاب السياساية 
املوقدة عى اتإاق السلم والراكة وأعلإا إيه 
تشاكيل حكومة خالل مدة عارة أيا0 كحد 
أعنى«، مشرياً إىل أن املؤتإر أبدى تحإظه عى 
تشاكيل الحكوماة تحت مالر رضورة إلغاء 

انعالن الدستوري وإعاعة مجلس الإواب.
ولإات إىل أن امللَر الذي طرحه املؤتإر غري 
مإطقي ولاو لروٌب مان تحإل املساؤولية 
التأريخية يف ظرف يحتاج مشااركة الجإيع، 
خاثاة أن املؤتإر ال زال يإتلاك أغلبية كبرية 
يف مإاثال الاوزارات واملؤسساات وثاحب 
الإإاوذ األول إيها مع بقياة القوى التقليدية 

التي حكإت خالل الإرتة املاضية.
وأوضح الزبريي أناه كان يأمل من املؤتإر 
أن يراجع نإساه، إاملرحلة الياو0 ال يجب أن 
تدخل إيها حساابات الربح والخسارة ما عا0 

الجإيع مستهدإاً.
وأشاار الزباريي إىل أنه إذا اساتإرت حالُة 
الإراغ ولام تواإل بدض القوى عى تشاكيل 
حكوماة، إإن القاوى املإالضة للدادوان قد 
تإّإاذ رزماًة من الخياارات نخاراج البلد من 
أزمته الحالية بإا يف ذلك ساد الإراغ السيايس 

القائم.
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 لإّأت اللجإُة الثورية الدليا، جإالريَ الشادب اليإإي 
الدظيام، بإإاسابة الديد الاا لل لالساتقالل املجيد 30 

نوإإل.
وقالت اللجإة الثورية الدليا يف بيان ثاعر عإها بهذه 
»إن لذه املإاسابة غالياة عى قلوبإا جإيدااً باعتبارلا 
عياداً للتحرر من املساتدإر الليطاني الاذي ظل جاثإاً 
عاى جزء غااٍل من اليإن رعحااً من الزمان، مؤكدًة أنإا 
باالحتإال بهاذه املإاسابة نتذكر عوماً تلاك التضحيات 
الدظيإاة التاي قدمها أبإاء الشادب اليإإاي يف مدركة 
التحارر التاي خاضهاا حتى تحقال االنتصاار وخروج 

املحتل األجإبي«.
وأضاف البيان »إن االساتقالَل الوطإي تحقل لشدبإا 
اليإإاي األباي املإاضل بداد رحلاة طويلة مان الكإاح 

والتضحيات الكبرية التي قدمها يف مدركته الوطإية ضد 
املحتلال الليطانيال الذين جثإوا ساإوات طويلة عى 
الجزء الجإوبي الدزيز من الوطن اليإإي ولكن املستدإر 
رضاخ بإضل نضاال وتضحياات اآلباء واألجاداع الذين 
خاضوا مدارك الرف والبطولة ضد االحتالل الليطاني 
البغيض حتى تحقل الإارص وتحققت الحرية والكرامة 

واالستقالل«.
وتاباع البياان »إن الثورات اليإإية سابتإل وأكتوبر 
ونوإإل ثاورات متالزمة وواحادة، والدالقة إيإا بيإها 
عالقة الروح بالجساد والجساد بالروح، حيث كانت وال 
زالت عماء الشاهداء ونضاالت الحركاة الوطإية اليإإية 
يف ُكّل أرجااء الوطان اليإإاي لإا أعاة التوحيد وشاّكال 
القاسام املشارتك يف مجرى الدإاع عن الوطان والكإاح 
املسالح، وبإضل الله وتضحيات الشهداء األبطال تحقل 
الهادف املإشاوع يف طرع الغازاة والاذي كان الحلم الذي 
تحقل ألبإاء الشادب اليإإي ولكل أولئك املإاضلل الذين 

قدماوا عماءلم رخيصًة يف سابيل تحارر الوطن، وكان 
الهَدُف األساإى واألغاى لو الوثول إىل وطن مساتقل 

مزعلر يلتقي األحرار عى أرضه. 
وأرعف البياان »تحال عليإا لاذه املإاسابة الدظيإة 
وبلدناا يتدرض لدادوان لإجي وحصاار جائر من قبل 
تحالاف الددوان اللباري الذي تجااوز ُكّل الحدوع وإتك 
بحيااة املدنيل اليإإيل يف املادن والقرى والطرقات عى 
امتداع الجغراإيا اليإإية وعى مرأى ومسإع من الدالم، 
وانتهك بشاكل ثارخ ُكّل القوانل واملواثيل الدولية ويف 

مقدمتها القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.
وحيّا البيان كاإة أبإاء الشادب اليإإي األبي الصامد 
وكل املإاضلال الرإاء الذين قدماوا أرواحهم رخيصًة 
يف سابيل التحرر من االساتبداع واالساتدإار.. مؤكداً أن 
اساتإرار شدبإا اليإإي يف مساار التحرر الوطإي امتداع 
مإطقي وطبيدي لإضاالت اآلباء واألجداع ضد االستدإار 
قديإاً وحديثاً. وأشااع البيان باالنتصاارات الكبرية التي 

يحققها رجال الجيش واللجان الشدبية الذين يسطرون 
أروع األمثلة يف البطولاة والإداء يف كاإة مياعين الرف 
والدازة والكرامة عى امتاداع األرض اليإإية للدإاع عن 
الوطن ويلقإون الدادوان ومرتزقته وأعواته من عإارص 
القاعدة بشاقيها الظوالري َوالداعيش وغريلم عروسااً 
لن يإساولا من أجل نيل الحرية واالساتقالل واستداعة 

سياعة الوطن وقراره الوطإي.
واختتام البياان بالقاول »ومان خالل لذه املإاسابة 
الدظيإاة واالحتإااء بهاا ال بد لإاا جإيداً أن نساتلهم 
الادروس والدال ونتدلم مان لذه الذكرى التي بال شاك 
أنهاا واحدٌة مان ذكريات الداز والحرية واملجد لشادبإا 
اليإإاي الدزيز، ونؤّكُد أن الطريَال ما يزاُل طويالً ومليئاً 
باملصاعاب، حيث أعاداء الوطان يرتبصون باه وبأمإه 
واساتقراره، وساإتغلب عليهام بإضال وعاي الشادب 
اليإإاي الدظيم الذي يإلك الحلم ويإلك الحل أكثر مإهم 

يف لذا الوطن من أقصاه ألقصاه«. 
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  - إبراهيم السراجي:
تشاهُد جبهااُت الحادوع القتالياة تحاوالً 
الدائارة  املداارك  وحجام  شاكل  يف  جدياداً 
لإااك، والثابُت إيها لو ترجياُح كإة أبطال 
الجياش واللجان الشادبية، الذين يإساكون 
بزماا0 املبااعرة ويتحّكإاون يف ساري املدارك 
واتجالاتهاا ونوعيتهاا، بيإإاا يكتإي الددو 
بارع الإدل وبشاكل ال يإبئ عن وجاوع عاإع 
لادى قاوات الدادو للإواجهاة، ولذلك تخرس 
َة الدتاع  تلاك القاوات ُكلَّ املدارك، رغام أن كإَّ
الدساكري تساريُ لصالحها، ولكن ما يحدث 
لو الدكس، حيث تتحطم أساطورة األسلحة 
األمريكية والليطانية أما0 شاجاعة الجيش 

واللجان الشدبية والقضية التي يحإلونها. 
وعاى غرار اقتحاا0 مديإاة الربوعة كانت 
باقتحاا0 موقاع نهوقاة  الإوعياة  الدإلياُة 
الدسكري، والسيطرة عليه لي الدإلية األبرز 

التي ميّزت عإليات الجيش واللجان الشدبية 
يف جبهات الحادوع، يأتي بددلا تدمريُ مخزن 
أسالحة تابع للدادو يف موقع املإتازه بجيزان 
ومان ثم تدماري عارات اآللياات والدبابات 
ومقتال طواقم بدٍض مإها من جإوع الددو يف 

عسري ونجران وجيزان.

ميدانياً ومن آخر عإليات الجيش واللجان 
الشدبية عكت القوة الصاروخية للإرة الثانية 
محطاة كهرباء البيضاء بجيازان، حيث يإيد 
مصدر عسكري أن الصواريخ أثابت املحطة 
بشاكل مبارش بالتزامن مع قصف ثاروخي 

ومدإدي طال عدة مواقع عسكرية.
وسقط قتى وجرحى من جإوع الددو أمس 
بقصف ثاروخي استهدإهم يف موقع ملحإة 
بجيازان تزامإاً مع قصاف مإاثل طال موقع 
القارن الدساكري وموقاع الخشال بجيزان 
الذي شاهد لروباً آلليات وقاوات الددو جراء 
القصف، إيإا عكت املدإدية مواقع الإريضة 

وآخر غرب مديإة الخوبة بددع من القذائف.
وضإن عإليات الجيش واللجان الشادبية 
لياو0 األحد يوضح مصدر عساكري أن القوة 
الصاروخية للجيش واللجان الشادبية عمرت 
بواسطة ثاروخ موّجه عبابًة من نوع ابرامز 
تابداة للدادو يف موقاع الإريضة الدساكري 
لقصاف  تدارض  والاذي  بجيازان  الواقاع 

ثاروخي ومدإدي عى مدى األيا0 املاضية.

وأضااف أنه جارى تدمريُ عرباة من طراز 
)باراعيل( بصااروخ موّجاه لادى تحركها يف 
مإطقاة الربوعة، مشارياً إىل أن طاقم الدربة 

من جإوع الددو لقوا مصارعهم يف الدإلية.
وأضاف املصدر أن مإطقة الربوعة شهدت 
مواجهات مع قاوات الددو تإكن إيها أبطال 
الجيش واللجان الشادبية من تدمري وإحراق 
ثاالث آلياات وطقام عساكري، بالتزامن مع 
قصاف مدإداي وثاروخاي طاال املجإاع 
الحكوماي بإديإة الربوعة وموقداً عساكرياً 

استحدثه الددو مؤخراً بالقرب من املجإع.
ويف عإلياة نوعياة أخارى تإكان أبطاال 
الجيش واللجان الشادبية مان تدمري مخزن 
أسالحة تابع للددو يف موقع املإتزه الدسكري 
بجيزان، حياث وّزع انعال0 الحربي مشاالَد 
للدإلية، وتظهر لحظة تدرض املوقع لقصف 
ثاروخاي أثااب أماكن متإرقاة مإه بيإها 

مخزن األسلحة.
كإاا أظهارت املشاالد االنإجاارات التي 
حدثات باملخازن جاراء إثابتاه بصوارياخ 
الجياش واللجاان الشادبية وتصاعد ألساإة 
اللهب من عاخله، إيإا ارتإدت أعإدة الدخان 
الإاجام عن احارتاق األسالحة والذخارية إىل 
مسااإة عالية جدلت من الساهل عى سكان 
مادن جيازان املحيطاة باملوقاع الجبايل أن 
يشاالدوا الدخان املتصاعد وعوي انإجارات 

الذخرية عاخل املخازن.
كإا إشالت قوات الدادو وطريانه الحربي 
للياو0 الثالاث عى التاوايل يف اساتداعة موقع 

نهوقة الدسكري، مإا عإع به ملواَثلة قصف 
املإطقة التي يحإل املوقع اسإها، حيث سبل 
للددو قصُف الطرق االساإلتية إيها؛ لكونها 
آخر الخطوط الدسكرية باتجاه مديإة نجران 
التاي يإصلهاا عان نهوقاة مسااإة قصرية 

نسيباً.
مان جانبه عرض انعال0ُ الحربي مشاالَد 
للدإلياة الإوعياة التي نإذلاا أبطال الجيش 
واللجان الشدبية الذين اقتحإوا موقع نهوقة 
الدسكري وسايطروا عليه بالكامل وحاإظوا 

عى ذلك رغم قصف طريان الددو.
وتظهار املشاالد لحظاة تإشايط املوقع 
من قبل وحادات بالجيش واللجان الشادبية 
بواساطة األسالحة الرشاشاة تأكدوا بددلا 
مان إرار حامية املوقع مان جإوع الددو ليتم 
بددلاا االنتشااُر يف كامل املوقاع، إيإا تولت 
مجإوعٌة من أبطال الجيش واللجان الصدوَع 
إىل قإاة املوقع الصخرية لريإداوا عَلَم اليإن 

إوقها. 

  - محمد الوريث:
سايطر أبطااُل الجيش واللجان الشادبية 
عى موقع نهوقة الدساكري االسرتاتيجي يف 
محاإظة نجران، وتإثل لذه الدإلية مإدطإاً 
الُدإال  املداارك يف  ُكّل  اسارتاتيجياً يف ساري 

السدوعي يف قاع0 األيا0.
وكان قاد أعلان الجياُش اليإإايُّ واللجاُن 
الشادبية يف وقت ساابل عن السيطرة التامة 
عاى موقاع الرإاة الدساكري يف نجاران، 
ويإثاُل الرإة الحامية الدساكرية الرقية 
ملديإاة نجران والاذي يإتدُّ يف سلسالة جبلية 
وعارة َمان يإتلُكها يحكام قبضتَه عاى ُكّل 
مإاإذ املديإة الرقية، وسبل أن تإكََّن بدون 
اللاه أبطاُل الجيش اليإإي واللجان الشادبية 
مان تطهري كامل موقع الرإة من أي تواجد 
عساكري سادوعي والتإرُكز يف املوقاع ليبدأ 

تشكيل أركان الطوق عى مديإة نجران.
نهوقاة  موقاع  تطهاري  مان  وباالنتهااء 

الدساكري والاذي يإثال الحامياة الغربياة 
أبطااُل  الخريطاة« يكاوُن  للإديإاة »انظار 
أحكإاوا  قاد  الشادبية  واللجاان  الجياش 
سايطرتَهم عاى ألام الرياناات املؤعية إىل 
املديإاة الجإوبية املهإاة، وتإتاز نهوقة، كإا 
أظهر املقطع الذي بثه انعال0 الحربي لدإلية 
تطهري الحامية الدساكرية، بأنهاا أيضاً تقُع 
يف مرتإع جبيل، ولي البيئة املإضلة للإقاتل 
اليإإي، حيث تحيّد املرتإدات الجبلية ساالَح 
الجو إىل حاد كبري، كإا أنهاا تتطلب مهارات 
قتالياة كبرية وخالًة ال يإتلكها جإدي الددو 
السدوعي، يف حل يإتلك املقاتل اليإإي سواٌء 
من الجيش أَْو اللجان الشدبية رثيداً ثرياً من 

تجارب القتال يف مثل لذه البيئة.
»الرإاة«  الرقاي  املرتإاع  وامتاالك 
واملرتإاع الغربي »نهوقة« يدإاي يف املقياس 
الدسكري إْرَض السايطرة الإارية عى كامل 
مديإاة نجاران، كإاا تظهار الخريطاة، كإا 
يدإي امتالَك الجيش اليإإي واللجان الشدبية 
الرقياة  الطارق  كامال  يف  املبااعرة  زماا0َ 

والغربياة والجإوبياة املؤعياة إىل املديإة، كإا 
يإكن اعتبار تجرياد كامل محيط نجران من 
تواجد جيش الددو السدوعي من ُكّل الجهات 
باستثإاء الجهة الشإالية يإثل الخطوة األلم 
يف التوغال عإيقاً يف الداخل السادوعي وتبدو 
مساألة بساط السايطرة الكاملة عى مديإة 

نجران كقرار سيايس أكثر من عسكري. 

وتأكياداً لهاذا التحليال، إقد قاا0 الإظا0ُ 
السادوعي بتدماري عدع مان طرقاات »قرى 
نهوقة« التي يطل عليها املوقع الدسكري الذي 
سيطر عليه أبطال الجيش واللجان الشدبية، 
ويأتي اساتهداُف الإظا0 السدوعي للطرقات 
يف نهوقاة عليالً عى مخااوَف تقض مضجده 
بأناه بدد سايطرة الجياش اليإإاي واللجان 
الشادبية عاى موقاع نهوقاة االسارتاتيجي 
توإرت عإاده إمكانية التقاد0 باتجاه مديإة 
نجاران عل قرى نهوقاة عون عائل، ولو ما 
عإع الإظا0ُ السادوعي لرضب لذه الطرقات 
لدرقلة أياة محاولة للتقد0، ويدارف الإظا0 

السدوعي بأن جيَشاه غري قاعر أَْو مهيئ ألية 
مدركاة من لاذا الإاوع، وأنه الذي إشال يف 
استداعة مديإة الربوع ملا يقارب شهراً كامالً 
بدتااعه الحدياث وقإابلاه الذكياة وطائراته 
الإإاثة، ولي خاضدة لسيطرة اليإإيل إإن 
أية عإلياة قاعمة يف نجران ساتإتهي بإإس 
نتائاج الربوعاة، خاثاة وقد امتلاك الجيش 
اليإإاي واللجاان الشادبية التدرياَب الاالز0 

القتحا0 املدن والسيطرة عليها.

تبدو خيااراُت الإظا0 السادوعي شاائكة 
وضيقاة للغاية يف ظل إرار متواثل لجيشاة 
من مواقده الدساكرية أما0 رضبات مسدعة 
من الجاناب اليإإي، كإاا أن طريانَه املتطور 
وأقإااره الصإاعية التجسساية وكل خلات 
األمريكاي  واملخابراتاي  اللوجساتي  الدعام 
قاد ظهارت عاجازًة وخائباًة أماا0 خيارات 
اسارتاتيجية يإإياة عازماة عى كارس قرن 

الشيطان.
ولم يدد   التكتُُّم عى الدإليات الدسكرية يف 

الدإل السادوعي خياراً وارعاً لإظا0 آل سدوع 
بدد ساقوط مادن كاملاة، كإاا أن مواطإي 
املحاإظات الجإوبية السادوعية أثبحوا عى 
مدرإة كاملة بحقيقة ما يدور لإاك وتضخم 
عادع قتى الجيش السادوعي أعى أن يصل إىل 
ُكّل قرية وعزلاة ومإطقة جثإان يؤكد أللله 
وذويه أن ما تّدعيه قإااة الدربية وْلٌم وزيٌف 

واضح. 
يتقاد0 املقاتال اليإإاي ببطايء وثباات 
عاخل الدإل السادوعي تجسيداً السرتاتيجية 
الإَإاس الطويل والتاي تظهُر أن بدد تسادة 
والحصاار  الدادوان  مان  متواثلاة  أشاهر 
السادوعي األمريكاي عاى اليإن قاد أإرغت 
ُجدبة السادوعية مان ُكّل الخياارات، يف حل 
يظهر أن الجيَش اليإإي واللجان الشدبية ما 
زالاوا يف مرحلة انحإااء وأن الحرَب يف الدإل 
السادوعية عخلات مإدطإاً جديداً قاد تتبده 
تطوراٌت متسارعة وإارقة كأن تصبُح مديإة 
نجران ثاني املدن السدوعية يف قبضة الجيش 

واللجان الشدبية.

العَلم اليمني يرفرف في جبل نهوقة المطل على مدينة نجران
 مقتل وجرح عدد كبير من الجنود العدو بقصف صاروخي على مواقع عسكرية ومصرع طاقمَي دبابة وآلية 

 حرائق دبابات االبرامز وآليات البرادلي شواهد على هزائم العدو في جبهات الحدود 
 سكان مدن جيزان يشهدون تدمير مخزن أسلحة بموقع عسكري تصاعدت منه أعمدة الدخان 

بعد �شيطرة اجلي�ش واللجان ال�شعبية على موقعي نهوقة وال�شرفة يف العمق

لسان حال المقاتل اليمني.. كل الطرق تؤدي إلى نجران 



7 تقرير مصورالددع )ل7(     انثإل 30 نوإإل 02015  املواإل ل1 ثإر 37ل1لا

 التقدم باتجاه 
حامية الموقع 
العسكرية من 

قبل ابطال الجيش 
واللجان الشعبية 
يرفرف فوقهم 

العلم اليمني.

 المجاهدون خالل عملية تمشيط ناري لمحيط موقع نهوقة العسكري في عمق محافظة نجران .

 أبطال الجيش 
واللجان الشعبية 

أثناء اقتحام الموقع 
وهم يؤدون الصرخة 

ويطلقون هتافات 
بالروح بالدم نفديك 

يا يمن.

 المجاهدون 
داخل حامية 

الموقع العسكرية 
بفضل اهلل تعالى 

وتأييدة بعد اقتحام 
الموقع رغم 

التحليق المكثف 
للطيران.

 قناصة متطورة 
عيار خمسين ملي 

غنمها أبطال 
الجيش واللجان 

الشعبية من 
الموقع.

 صرخة الحق ترفرف امام موقع نهوقة العسكري 
بعد تطهير الموقع من عناصر جيش العدو السعودي .

 تلغيم موقع نهوقة العسكري وتدمير الحامية الخارجية لفتح منافذ للعبور 
إلى داخله.

تقرير مصور لعملية 
اقتحام والسيطرة 

على موقع نهوقة 
العسكري في نجران 

اأبطال اجلي�ش واللجان ال�شعبية يثبتون مرة اأخرى عزم املقاتل اليمني 

صورة تقدم إجابة 
للخبراء العسكريين

إيهاا  يبادو  طبيدياٌة  ثاورٌة  لاذه 
مقاتُاُل يإإي حاايفَ القدمل ولو يإقضُّ 
كالغضإإار عى موقع سادوعي حصل 

ومإيع يف جيزان.
يف  مشاهداً  ليسات  الصاورُة  لاذه 
إيلام سايإإائي تام تصإياُم مإاعيلاه 
وإال قواعاد جالازة ومسابقة وضدها 
رة ومددلة  املخرج.. وليسات لقطة مصوَّ

بالإوتوشوب.
لاذه الصاورة تقاد0 إجاباًة للخلاء 
الدساكريل الذين يتسااءلون عن سبب 
رة  املتطاوَّ الحربياة  الرتساانة  إشال 
للددوان السدوعي وخزائن مإالك الإإط 
وماكإتهاا انعالمية الضخإة، يف إخضاع 
الشادب اليإإي وإجباره عى االستسال0 

خالَل بضدة أيا0.
لاذه الصاورة تبادو وكأنهاا نُصاب 
تذكاري ثّإإه إإان عاملي مبدع.. لكإها 
تصلاح ألن تكون نصبااً مإحوتاً يف قلوب 

كل اليإإيل واليإإيات.
لاذه الصاورة سيساجلها تأريُخإاا 
الحديُث ضإن يوميات الددوان السدوعي 
األمريكاي املتوحاش عاى اليإان أرضااً 

وإنساناً وتأريخاً.
لاذه الصاورة تدإاع ذوي الضإائار 
الوطإياة الحيَّاة للوقوف إجاالالً وإكبارا 
لهاذا املقاتل البطال الرمز، ولاكل رإاقه 

األبطال يف جبهات الصإوع والقتال.

 أحمد الحبيشي 
من حائطه على فيسبوك

 مجاهد يمني حافي 
القدمين يرمي بقنبلة على 
حامية الموقع العسكرية 

في صورة تجسد بطولة 
المقاتل اليمني في انصع 

صفحاتها.
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االستقــالل)*(
)30 نوفمبر 1967م(

عرض

تمهيـــد:
لإالك مجإوعٌة من األساباب وقإت وراء قرار 
بريطانياا االنساحاب مان الجإوب اليإإاي، لدب 
الكإاح املسلح للثورة اليإإية عوراً لاماً من بيإها، 
حياث كان عوره حاساإاً يف التدجيال بانساحاب 
القوات الليطانية وتقرياب تأريخ جالئها. بيد أن 
قراَر االنساحاب الليطاني يدوع يف الواقع إىل إرتة 
زمإية سابقة عى اندالع ثورة ل1 أكتوبر 01963.

كانات انملاطورياة الليطانياة الدجاوُز قد 
أخذت يف التإاكك، واضطرت بريطانيا إىل االعرتاف 
باستقالل مدظم مساتدإراتها السابقة يف أعقاب 
الحارب الداملياة الثانياة )1939 - 5ل019(، التي 
تساببت يف إثاباة االقتصااع الليطاناي بأرضاٍر 
بالغاة، بحياُث أثباح يان تحات وطاأة نإقات 
القاعادة الدساكرية الليطانياة يف )عادن( التي 
قدرلا البدض بحوايل )66 مليون جإيه( ساإوياً يف 

ذلك الوقت.
والواقاع أن قاعدة )عادن( اليإإية لم تدد تإي 
الليطاناي؛  لالساتدإار  الحربياة  باالحتياجاات 
لام تكان كاإياًة  البحرياة بهاا  التساهيالت  ألن 
لخدماة األساطول الليطاناي الاذي كان يحصل 
عى التساهيالت والخدمات البحرياة املتقدمة من 

)سإغاإورة( والخليج.

عوامـــــل منســيـــة النســحاب 
الغازي البريطاني

لإاك مجإوعاُة عوامل لامة أخرى غإل عإها 
الذيان تإاولاوا مساألة االنساحاب الليطاني من 

)عدن(، لذه الدوامل لي:
الدامل األول: تراُجُع ألإية القاعدة الدسكرية 
الليطانياة يف )عدن( بدد اساتقالل املساتدإرات 
الليطانياة يف الرق األقىص وخاثاة الهإد، ُعرَّة 

التاج الليطاني كإا كانت تسإى.
بداد  الحارب  شابح  غيااُب  الثاناي:  الدامال 
انتهاء الحارب الداملية الثانية إىل إواجَع إنساانية 
واقتصاعياة مدمارة، ولزيإاة عول املحاور التي 
كان يإكن أن تهادع املصالح الليطانية إيإا وراء 

البحار.
الدامال الثالاث: تاويل الواليات املتحادة زعامة 
الدالام الغربي بداد أن لدبت الدوَر األلمَّ يف حسام 
األوساط  الارق  ويف  الثانياة.  الداملياة  الحارب 
تدازز الادور األمريكاي بشاكل كباري يف أعقااب 
حارب الساويس 01956، حياث تم جاالء القوات 
الليطانياة، الإرنساية، انرسائيلياة عان مارص 
بإضال الضغاط األمريكي، وملا كانات املإطقة قد 
تحولات إىل مإطقاة نإاوذ أمريكي يف ذلاك الوقت 
إلام يكن مدقاوالً أن تظل القاعادة الليطانية يف 
)عادن( لحإاية الإإاوذ األمريكي الاذي حل محل 
الإإاوذ الليطاني، ولهذا إاإن بريطانيا قررت إثر 
حرب السويس ساحب قواعدلا يف مإطقة )رشق 

السويس(.
الدامال الراباع: كإا أناه بدد أن أوكلات مهإَة 
حإاية املصالح الغربياة يف مإطقة الخليج الدربي 
إىل )إيران( الشااه، التي تحّوَل شاالها إىل رشطي 
الغربياة، واألمريكياة بشاكل  لحإاياة املصالاح 
خااص، لم يدد لإا كإا يالر اننإاق عى القاعدة 

الليطانية يف )عدن(.

السيطرة على الجنوب:
االنساحاَب  سابقت  قاد  السايطرُة  كانات 
الليطاناي، حيث سايطرت الجبهاة القومية عى 
مختلاف مإاطل الجإوب اليإإاي إدلياً وبالتدريج 
اعتبااراً من شاهر يونياو 01967. ويف 10 نوإإل 
01967 وقبل أن تبدأ املإاوضات بشاأن االستقالل 
بل الجبهاة القومية وبريطانياا، أثدرت الجبهة 
القومياة الدادع األول مان )الجريادة الرساإية(، 
حياث ضإإتها عادة قرارات مان القيااعة الدامة 
للجبهة القومية أكدت من خاللها توليها السالطة 
إدالً قبل أن تتسالإها رساإياً مان بريطانيا. وقد 
قامت الجبهة بإإارسة السلطة الإدلية بوثإها 
السالطة الشادبية املإبثقاة عان إراعة الجإالاري 
القيااعات  وطالبات  لهاا.  الحقيقياة  واملإثلاة 
الدساكرية والشادبية باتخااذ التداباري الكإيلاة 
بتإإيذ قراراتها املبيإة بالجريدة الرسإية وحذرت 

من نتائج االمتإاع عن تإإيذ لذه القرارات.
وقاد تضإإت لاذه القارارات إعاالن )الجبهة 
القومياة( مسائوليتها كاملاة عان أمن وساالمة 
املإاطال املحررة وبقياة املإاطل التاي تتحرر بدد 
جالء االستدإار وتدهدلا ومسئوليتها عن حإاية 
أرواح ومإتلاكات املواطإال واملإتلاكات الداماة 
وتحذيرلا مان انرضار بهذه املإتلكات، وضإانها 
لساالمة وأمان األشاخاص واملإتلاكات األجإبية 
والتحذيار من انرضار بها. وأمرت بإيقاف حإالت 
تإتياش املإازل والشاوارع يف )عادن( وضواحيها 

إال يف حالة الارضورة، كإا طلبت من ألايل )عدن( 
الذيان كان يف حوزتهم ساالح بإذن من السالطات 
االساتدإارية تساليإه إىل مقار قيااعة الجبهاة 
القومية يف )الشايخ عثإان(. وجارى كذلك إثدار 
عادع من القارارات األخرى، بإا إيهاا قرارات ذات 
طابع اقتصاعي إذ أثدرت الجبهة القومية بتأريخ 
01967/11/22 بيانااً حاول املحاوالت اليائساة 
لتخرياب االقتصااعي الوطإي عن طريال تصدير 

الإقد والدإلة الصدبة ورشاء املإتلكات األجإبية.
الرساإية(  )الجريادة  إثادار  إن  وبالطباع 
وتضإيإهاا مثال لاذه القارارات يدكاس واقاع 
السايطرة الإدلياة للجبهاة القومياة عاى كاإة 
املإاطال. والواقاع أن بريطانيا لم يكن قد بقي لها 
وجوع يف ذلك الوقت ساوى يف )حي كريرت( َو)خور 
مكارس( َو)التوالي(، ولي مإاطال محدوعة من 
)عادن( احتإظت بهاا القاوات الليطانية لتأمل 

انسحابها األخري.
ويف اليو0 التايل نثدار الجريدة الرساإية، أبرق 
)سايف الضالدي( رئيس املكتب السيايس للجبهة 
القومياة برساالة إىل )باراون - وزيار خارجياة 
بريطانياا( عن طريل املإدوب الساامي الليطاني 
أكد إيها أن الجبهة تدل عن انراعة الشدبية وأنها 
تتوىل السالطة إدالً وقد قامت بتشكيل وإد عهدت 
إليه بإهإة التإاوض مع بريطانيا لإقل السالطة 
السياساية، وطلب )الضالدي( مان )براون( قيا0 
املإاوضاات حاوايل 01967/11/20، وقد واإقت 
بريطانياا وتم اختياار )جإيف مكاناا( للتإاوض 
حياث يقاو0 )لاورع شااكلتون( برئاساة الوإاد 

الليطاني.
الواقاع أن االساتجابة الرسيداة مان جاناب 
الحكوماة الليطانياة لطلاب الجبهاة القومياة 
يدكاُس  السالطة  لتساليإها  مدهاا  التإااُوَض 
ااهاً سابقاً لدى بريطانيا كان قد بدأ يتبلّوُر يف  توجُّ
الإصف األول من عا0 01967، وكإا أرشنا ساابقاً 
إإن املإادوب الساامي الليطاناي كان قد اعرتف 

بالجبهة القومية يف 6 نوإإل 01967.
الحكوماة  التإات   01967 أغطاس   30 يف 
الليطانية بترصيحات أعىل بها )قحطان الشدبي( 
عضاو القياعة الداماة للجبهة القومياة يف مؤتإر 
ثحإاي وأكد إيهاا أن قااعة الجبهة مساتددون 
ملقابلة املإدوب الساامي الليطاني برط أن تدلن 
بريطانياا عى املأل أن الجبهاة القومية لي املإثلة 
الحقيقياة للشادب، أي اعارتاف بريطانياا بهاذه 
الحقيقاة. كإا أوضح أن جبهاة التحرير ليس لها 
وزن يذكر وأن أعضاءلا يإكإهم الحياة يف سال0 يف 
الدولاة التي تقيإها الجبهة القومية، كإا نّوَه بأن 

جيَش الجإوب لو جيش الجبهة القومية.

القـــوة الرئيسيـــة:
كانت بريطانيا، بُحكم مدرإتها لكاإة تإاثيل 
الوضع يف الجإوب اليإإي، تدرُك أن الجبهة القومية 
لاي إدالً القاوة الرئيساية املوجوعة يف السااحة، 
ورغباة مإهاا يف إتإاا0 انساحابها بالشاكل الذي 
تاراه، وبإا أنهاا كانت ترالن يف نإاس الوقت عى 
رسعة إشل وانهيار الحكم الوطإي يف حالة انإراع 
الجبهاة القومية بالسالطة، اساتقر رأيها عى أن 
تتإاوض مع الجبهة القومية وأن تسلإها السلطة 
وترسع برتك املإطقة وخاثة أن الجيش الدربي يف 
الجإوب كان يحث بريطانيا عى التدامل مع الثوار 

وكان يقصد بذلك الجبهتل يف ذلك الوقت.
ٌرٌ كبري يف موقاف بريطانيا يف  لذلاك حدث تطاوُّ
01967/9/5، إذ أخطر اللورع )شااكلتون( البدثة 
الدولياة لدى اجتإاعه بهاا يف )بريوت( بوجه نظر 
املإادوب الساامي الليطاني يف )عادن( الذي يرى 
أن املوقف قاد تغري تإاماً يف املإطقاة وأن حكومة 
االتحااع لم تدد تدإل وليس لهاا وجوع، ولذا يجب 
القياا0 بإبااعرة رسيداة لحإاظ األمان وضإان 
الساال0 وتااليف الإاوىض، كإا نقال )شااكلتون( 
مقتطإااً من البياان الذي يزمع املإدوب الساامي 
توجيهه يف 01967/9/5، ولو بيان يتضإن تحوالً 

بارزاً يف موقاف بريطانيا إذ يؤكد نياة بريطانيا يف 
الجاالء وتارك املإطقة يف جو من الساال0. ويشاريُ 
إىل البيانات الساابقة للإإدوب الساامي التي كرر 
إيها رغبته يف االجتإاع بالتإظيإات السياسية من 
أجل تشاكيل حكومة عريضة تحال محل حكومة 

االتحاع. 
ويساتطرع البياان مؤكاداً أن حكوماَة االتحاع 
لم تداد موجوعة ومن الارضوري أن تحل حكومة 
أخارى محلهاا برسعة، وأكاد املإدوب الساامي يف 
بيانه الذي نقله )شاكلتون( إىل البدثة عن اعرتاإه 
بالقوى الوطإية التي تإثل الشدب واستدداعه لبدء 
محاعثات تساليم السالطة مدها وتطبيل قرارات 
األمم املتحادة. وانتهى البيان بأنه من أجل البدء يف 
لذه املحاعثات برسعة إإن املإدوب السامي يرسه 
أن يتقابل مع مإثيل الجبهة القومية يف املكان الذي 
يإاساب الطرإل، وعل عن أملاه يف أن تؤعي لذه 
املحاعثاات إىل قيا0 عولة الجإوب الدربي املساتقلة 
واملستقرة. وأكد )شااكلتون( أن حكومته لم تكن 
تريد انقدا0 عى لذه الخطوة قبل استشارة البدثة 
الدولية أو اساتبداع )جبهاة التحرير( التي ُلزمت 
يف الحارب األللياة، إال أن لاذه الخطاوة اقتضتها 
الظروُف ملإع إلدار الدماء، وعل )شااكلتون( عن 
اعتقااعه بأن الجبهَة القومياة ال ترَغُب يف التدامل 
ماع جبهاِة التحريار يف الوقت الحاارض عى األقل 

األمر الذي يإرّس عد0َ رغبتها يف مقابلة البدثة.
غاري أن يف آخار لحظة عااعت بريطانيا وغرّيت 
مان البياان الاذي كان مزمدااً أن يلقياه املإدوب 
الساامي الليطاني ياو0 01976/9/5، وقا0 لذا 
بإلقااء بياان تضإن نإاس نقاط البيان الساابل 
انشاارة إليه إيإا عادا بدض التددياالت مإها أن 
البيان وجه إىل القوى الوطإية بشاكل عا0 ويقصد 
بذلاك جبهتاي التحريار والقومياة مدااً، وانتهى 

بالتدبري عان اغتباط املإدوب الساامي بالترصيح 
الاذي ألقاى باملؤتإار الصحإاي لقااعة الجبهاة 
القومياة ياو0 01967/9/2 ويإياد اساتدداعلم 
للتباحاث مداه ويسادده مقابلتهام ولاو يأمال 
أن تاؤعي لاذه املحاعثاات إىل قيا0 عولاة الجإوب 

املستقلة املستقرة.

مصــــير العمــــالء:
يارى بدُض الباحثال أن الدوامال التي أعت إىل 
تدديال موقاف بريطانياا بالرغم مان اللإتة التي 

جاءت يف نهاية البيان للجبهة القومية، لي:
أوالً: تبيإها أن جبهاة التحرير ال يزاُل لها نإوذٌ 
يف بداض املإاطال ويحسان إتاحاة الإرثاة لها 

نمكان التوثل إىل حل للإشكلة.
ثانيااً: ألن الجياش كان ال يازال مإقساإاً عى 
نإسه ويوجد أنصاُر لجبهة التحرير من الضباط.

ثالثااً: ألن بدثاَة األمام املتحدة كانات تدارض 
بشادة انإراع الجبهة القومية بتشاكيل الحكومة 

الوطإية.
ولكان تواثال الحارب األللية بال الجبهتل 
)الجبهة القومياة( َو)جبهة التحريار( وانتهائها 
لصالح الجبهة القومية وإعالن )الجيش االتحاعي( 
والَءه لها جدل بريطانيا، التي انتظرت عبثاً اتإاق 
الجبهتال، أكثر اساتدداعاً للتإاُوض ماع الجبهة 
القومياة. وقد أثار اساتدداَع بريطانياا للتإاوض 
مع الجبهاة القومية حإيظة، بل ورصاخ أكثر من 
طارف. إالساالطلُ الذين تداعت سالطتهم تحت 
رضبات مقاتايل الجبهاة القومية لاجإاوا، لم، 
ووزراء الحكومة االتحاعياة، بريطانيا واتهإولا، 
رصاحاة، بالتآمر عى إساقاطهم وتثبيات مكانة 
)الجبهة القومية( وتشاجيدها عى رإض مقابلة 
البدثة الدولية يف )بريوت( يف مطلع شاهر سبتإل 
01967، وكانات بريطانيا قد تخلات عن عإالئها 
من الساالطل املتهالكل املتداعل ورإضت مد يد 
املساعدة لهم رغم علإها باشرتاك قوات من جيش 
الجإاوب إىل جانب الجبهة القومية بل إن بريطانيا 
نإساها وجهت إنذاراً إىل الساالطل قالت إيه أنها 
ساتدعم جياش الجإاوب الدرباي يف حالاة وقوع 
أي لجاو0 علياه من خاارج الحدوع مإاا ععالم 
- الساالطل - إىل مهاجإاة ترصإاات بريطانياا 

واتهامها بالتهم السالإة.

دعـــاوى كاذبـــة:
اععات )جبهاة التحريار(، التاي كان يقوُعلا 
)عبداللاه األثإاج( َو)محإاد ساالم باساإدوة( 
وآخارون، أن قواتها كانت ترضُب من قبل ساالح 
الطاريان الليطاناي لادى سايطرة أنصارلا عى 
إحادى املإاطال كإا حادث يف )كرش( عاى حدوع 
اليإان الشاإايل يف أغساطس 01967، ويف نوإإل 
01967، بيإإاا لم تتدارض الجبهاة القومية ملثل 
لذه الهجإات عإد اساتيالئها عاى املإاطل، بل إن 
)عيل األساوعي( - أحد أنصار جبهة التحرير ومن 
قاعة املؤتإر الدإايل - لاجم يف مقابلته لبدثة األمم 
املتحادة يف )باريوت( ياو0 01967/9/5 الجبهاة 
القومية التاي وثإها بأنها مجإوعاة من القتلة 
وأثدقااء بريطانياا، وتشاكك يف الطريقة التي تم 
بها إسقاط املإاطل ولروب السالطل ووثف ذلك 
بأنه مخطط بريطاني لتساليم السلطة إىل الجبهة 
القومية وناشد البدثة الدولية التدخل لوضع حد ملا 

أسإاه باملؤامرة.
كذلاك إقد رأت )القالرة(، كإا ورع يف ثحإها 
أن )لإدن( توع أن تسالم السلطة يف الجإوب اليإإي 
إىل أية قاوة تقف رساً أو علإاً ضد القياعة املرصية، 
إهل ثحيح أن بريطانيا قد تآمرت لصالح الجبهة 

القومية؟.
إن طرح لذا الساؤال يبدوا أماراً مضحكاً، غري 
أن انجاباة علياه رضورياة يف ضاوء االتهاماات 
املوجهاة إىل الجبهة القومية أكثر مإا لي موجهة 

إىل بريطانيا.

إن الجبهاَة القومياة لاي التي إّجارت الثورة 
املسالحة ضد االحتالل الليطاني للجإوب اليإإي، 
ولاي التاي أرغإته عاى تقريار االنساحاب بدد 
أن ضاعإات الثاورة مان نإقات قاوات االحتالل، 
وللتذكاري إإن الساالطل لام الذيان تحالإوا مع 
قاوات االحتاالل الليطانياة مإاذ البداياة لتثبيت 
أنإساهم يف السالطة يف مواجهاة مطالاب زعيام 
اليإن آناذاك انماا0 )أحإد حإيد الديان( بتوحيد 
األرض اليإإياة واساتداعة أرايض الجإوب اليإإي، 
ثام تحالف لؤالء الساالطل الذين لرب مدظإهم 
إىل )السادوعية( مع قوات االحتالل الليطاني مرة 

أخرى ملواجهة الثورة بقياعة )الجبهة القومية(.
وبالإسابة لجبهاة التحريار إإن قااعَة )حزب 
الشدب االشارتاكي( لم الذين رإضوا االنخراط يف 
الكإاح املسالح لدى انطالق الثورة العتقاعلم بأن 
الدإل السايايس لم يساتإإذ أغراضه بداد، ولذلك 
إقد أعانوا الكإاح املسالح حل كانوا يرالإون عى 
أن تإلاح اتصاالتهام مع حكومة )حازب الدإال( 
يف تسالإهم السالطة، وقد ظلوا يرالإاون عى أن 
تسلإهم بريطانيا السلطة حتى وقت متأخر وبدد 
أن ساالإوا يف تشاكيل جبهة التحرير كي تإارس 
الضغط الدساكري عى بريطانياا لتقبل التإاوض 

السيايس مدها.
 

الجبهة القومية وبريطانيا:
ال شاك يف أن بريطانيا أثبحت تإيل يف الإصف 
األول لداا0 01967 إىل تساليم السالطة للجبهاة 

القومية، وذلك لألسباب التالية:
أوالً: أن الجبهة القومية قد سايطرت إدالً عى 
أغلب مإاطل الجإوب اليإإي بدءاً من شاهر يونيو 
01967 وكان مان شاأن التإااوض ماع الجبهاة 
القومياة أن يقلل من خساائر القاوات الليطانية 
لدى انساحابها، كإا أن تساليم السلطة ألي جهة 
أخارى كالساالطل والحكومة االتحاعياة مثالً لم 
يكان ليإإاع الجبهة القومياة من السايطرة عى 
السالطة إاور انساحاب القاوات الليطانياة من 
آخار موقع لها يف )عدن( مإا من شاأنه أن يظهر 

بريطانيا يف مظهر املهزو0.
الجبهاة  أن  يدتقادون  اننجلياز  كان  ثانيااً: 
القومياة أضداف من أن تتاوىل السالطة مإإرعة، 
وأن جياش االتحااع الذي انحااز إىل جانبها خالطاً 
أوراقاه بأوراقها سايكون قاعراً بداد إرتة وجيزة 
مان االساتقالل أن يدياَد إارز األوراق مان جديد 
ليإإارع لو بالسالطة من عون الجبهاة وكان من 
شاأن االساتإرار املتوقع للتوتر بال الجبهتل أن 
يسااعَد )عإالء اننجليز يف الجيش عى االساتيالء 

عى الحكم(.
ثالثاً: كان اننجليز يساتصغرون نإوذ الجبهة 
القومياة لذلك إقد قرروا تأييدلا بوثإها سالطة 
محتإلاة ولكن أكثار ضدإاً مان جبهاة التحرير 
مدتقديان باأن لذه السالطة املحرومة مان تأييد 
البلدان الدربية لن تدإر طويالً وسيساوع يف اليإن 

الجإوبية من جديد نظا0 مالئم لليطانيا.
شاأن  شاأنها  بريطانياا،  أن  شاك  ال  رابدااً: 
السادوعية وأمرياكا، لم تكان ترغب أباداً يف رؤية 
اليإن وقد توحد مرة أخرى، كإا أنها لم تكن ترغب 
أباداً يف أن تجدل جإاوب الجزيارة الدربية مإطقة 
نإوذ مغلقة للرئياس املرصي )جإال عبدالإارص( 
مإاا مان شاأنه أن يقد0 له نارصاً سياساياً كان 
يف أماس الحاجاة لاه بدد نكساة يونياو 01967، 
وللتذكري إإن ثورة 26 سابتإل 01962 يف الشطر 
الشاإايل من اليإن كانت يف حيإهاا بإثابة الإرص 
السايايس الذي كان يحتاجه )جإاال عبدالإارص( 
بداد انإصاال ساوريا عن مارص يف ل2 سابتإل 

.01961
وكان تساليُم الحكام للجبهاة القومية يحقل 
لذين الهدإال مداً. إتباين املإاليام االجتإاعية 
واالقتصاعياة والسياساية بال الجبهاة القومية 
والحكام الجإهاوري يف شاإال اليإن الاذي أعيد 
تإصيلاه يف اتإاقياة أغساطس 01965 كان مان 
شاأنه أن يدرقل قيا0 الوحادة اليإإية مرة أخرى، 
كإاا أن روح الداداء التاي تداملات بهاا األجهزة 
املرصياة ماع الجبهاة القومياة، كان من شاأنها 
- بانضاإاة إىل الطارح األيديولوجاي املتطور عن 
طارح )عبدالإاارص( واألكثار راعيكالياة وجذرية 
مإاه - أن ال تجدل الإظا0 الجدياد يف )عدن( يدور 
يف إلاك )عبدالإاارص( التحرري الوحادوي املإاعي 

باالشرتاكية الدربية.
خامسااً: إن قياا0َ نظاا0 يسااري عاى طريل 
االشارتاكية الدلإية ويهتدي باملاركساية الليإيإية 
ويسادى إىل تدإيم نإوذجاه يف املإطقة بأرسلا يف 
الزاوية الجإوبية الغربية للجزيرة الدربية من شأنه 
أن يكون عامل ثورة وإقالق للإإطقة بأرسلا، ويف 
ذات الوقت، عامل إشدار لدول املإطقة إىل حاجتها 
املساتإرة إىل تدزيز وتوطياد عالقاتها وتحالإاتها 

عرض الدكتور/ حسـن علـي مجلـي

أستاذُ علو0 القانون - جامدة ثإداء
facebook.com/drhasan.megalli :إيس بوك
drhasan.megalli@yahoo.com :بريد إلكرتوني

http://hasanmegalli.com//ar/index.php :املوقع انلكرتوني

  حقائق التأريخ 
تروي أن الغزاة 

دائمًا يستحقرون 
عمالءهم، فقد تخلت 
بريطانيا عن عمالئها 

من السالطين وزراء 
الحكومة االتحادية 

ورفضت مد يد 
المساعدة لهم 

  الجبهة القومية 
هي من فجّرت الثورة 
المسلحة ضد االحتالل 

البريطاني للجنوب 
اليمني، وهي التي 
أرغمته على تقرير 

االنسحاب بعد أن 
ضاعفت الثورة من 

نفقات قوات االحتالل
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االستقــالل)*(
)30 نوفمبر 1967م(

كتابات

مع الغارب بقياعة أمريكا ولو ماا حدث بدد ذلك 
حتاى تم ألعداء الثاورة واالشارتاكية القضاء عى 

الإظا0 الثوري يف جإوب اليإن.
ومع األخذ يف االعتبار ُكّل لذه الدوامل مجتإدة 
إإناه يجب التذكري بأن بريطانياا لم تدقد ثإقة 
ماع الجبهة القومية من أجل تساليإها السالطة 
مإإارعة إقد سادت )لإادن( إىل تجياري الحقائل 
لصالحها عون اتإاق مسابل مع الجبهة القومية، 
وللتأكياد عى لذه الحقيقة إاإن الجبهة القومية 
بداد أن أعلان املإدوب الساامي الليطاناي يو0 6 
نوإإال 01967 إقط اعارتاف بريطانيا بالجبهة 
القومياة مإثاالً رشعيااً وحياداً لشادب الجإوب 
اليإإاي - بداد أن كانت تدارتف بالجبهتل مداً - 
طلبات الجبهة القومية من بريطانياا أن تبدأ عى 
الإاور مإاوضات حول تساليم السالطة لها. ويف 
انتظاار جاواب الحكوماة الليطانية أعلان قاعة 
الجبهاة القومياة - إظهاراً لحَسان الإياة - وقإاً 
نطاالق الإاار مان جاناب واحد ملادة ثالثاة أيا0 
اعتبااراً من ل نوإإل وبدد انقضاء لذه املدة عون 
الحصاول عى جواب اساتأنإت الجبهاة القومية 
بقوة جديدة الدإليات الدساكرية يف )عدن( يف 11 

ترين الثاني.
والواقاع أناه خاالل األشاهر األحد عار من 
عاا0 01967، التي كان اننجلياز إبانها ما يزالون 
موجوعيان يف اليإان الجإوبياة قتال الإدائياون، 
عساكرياً  )لل(  اننجليزياة،  املدطياات  حساب 
َول3(   337( َو)9( مدنيال، وجرحاوا  بريطانياا 
شاخصاً عى التاوايل، وقتلات القاوات الليطانية 
بدورلاا )119( شاخصاً، وجرحات )123( مان 
الساكان املحليال، وحساب 0 عطياات يدتللاا 
اننجليز أنإساهم غري عقيقاة لقي مرصعه خالل 
لاذه الإرتة نتيجة االقتتال األليل بل الجبهتل ما 
ال يقل عن )250( شاخصاً، وجارح ما ال يقل عن 

)00ل( شخص.

المفاوضــــــات:
رعاً عى الرسالة التي بدث بها )سيف الضالدي( 
إىل وزيار خارجياة بريطانياا عن طريال املإدوب 
الساامي يف )عدن( بتأريخ 01967/11/11 طالباً 
بدء املإاوضات بل الجانبل يف 20 نوإإل، أعلإت 
الحكومة الليطانياة يف 13 نوإإل مواإقتها عى 
بادء املإاوضاات مع الجبهاة القومياة، ويف اليو0 
التايل أعلإت أن القوات الليطانية ستغاعر )عدن( 
يف 29 نوإإل بدالً من 30، وكان اننجليز يسادون 
إىل بادء املإاوضات باأرسع ما يإكان، كإا يقول 
)تريإليان(. لذا إقاد اقرتحوا بأن بتدأ املإاوضات 
يف 16 نوإإال، وواإال الجيش عى لاذا االقرتاح، 
ولكان قاعة الجبهاة القومية رإضاوه عى اعتبار 
أنهام لان يتإكإوا مان القادو0 إىل )جإياف( قبل 
01967/11/20، وواإقات بريطانياا عاى لاذا 

املوعد.
ُشاكِّل وإاد الجبهاة القومياة إىل املإاوضاات 
املجلاس  رئياس  الشادبي(  )قحطاان  برئاساة 
التإإيذي للقياعة الدامة - كان قد اساتداع موقده 
- وعضوية )إيصل عبداللطيف الشدبي( َو)سيف 
الضالدي( َو)عبدالإتاح إسإاعيل( َو)محإد أحإد 
البيايش(. أما لوإاد الليطاني إقد كان برئاساة 

اللورع )شاكلتون(.
وقبل بادء املإاوضات أعىل )قحطان الشادبي( 
ببيان يف مؤتإر ثحإاي أوجز إيه موقف الجبهة 
القومية يف املإاوضات، وقد لخص الدكتور )أحإد 

عطية املرصي( لذا املوقف يف الإقاط التالية:

1- تحقيل االستقالل الإوري وانتقال السياعة 
إىل الحكوماة الوطإية والتأكيد عاى وحدة أرايض 

الجإوب بإا يف ذلك ُكّل الجزر.
2- رإاض االتإاقياات الدساكرية بإاا يف ذلك 
الدإاعية عى أن تقو0 بريطانيا بتساليم مإتلكات 

الجيش الليطاني يف الجإوب إىل حكومة الثورة.
3- رإض األحالف السياسية ورإض االنضإا0 
إىل الكإإولاث ومقاومة أية قيوع سياساية وطلب 
إنهاء ُكّل مدالدات واتإاقيات بريطانيا الساابقة 

مع السالطل واالتحاع.
ل- رإاض القيوع االقتصاعية واملاعية ومع ذلك 
تقبل الجبهة القومية االرتباط بإإطقة انسرتليإي 
لإرتة محدوعة قابلة للتجديد أو انلغاء، وساتقو0 

بطلب مدونات مالية غري مروطة.
ولكان املدونة املالية التي وعادت بها بريطانيا 
حكوماة االتحااع املإهاارة وطالبات بهاا الجبهة 
القومياة، رإضات بريطانياا تقديم لاذه املدونة 
وذلاك بسابب تغاري املوقف حياث كانت ساتقد0 
لحكوماة االتحاع مقابل رشوط تبدية لليطانيا ال 

تقرلا الجبهة القومية.

الدور السلبي لألمم المتحدة:
بارزت عقبة أخرى عى طريل تسالم )الجبهة 
القومية( للسالطة غري أنه أمكن تجاوزلا، تإثلت 
لذه الدقبة يف البدثة الدولية التي سبل أن شكلتها 
)األمام املتحدة(. إقد شاجبت البدثة يف تقرير لها 
إىل الساكرتري الداا0 للإإظإة الدولياة ما وثلت 
إلياه األوضاع يف اليإن الجإوبي وسايطرة الجبهة 
القومياة وتدضيد الجياش لو عائإاً رلان أوامر 
سالطة إعارة انقليام ولاي بريطانياا وأن إعالن 
الجياش عاد0 اعرتاإاه بالجبهاة األخارى ولاي 
التحرير يثاري املخاوف واحتإااالت تإجري الحرب 
األللياة، واقرتحت البدثة عى أجهزة األمم املتحدة 
أن تطلاب من بريطانيا بوثإها سالطة انعارة يف 
األقاليام أن تدإل عى تإإيذ قارارات األمم املتحدة 
لكي يحصل انقليم عى اساتقالل حقيقي يف إطار 
الساال0 والوإااق، ولاذا يقيض بأن يقاو0َ اتصاٌل 
مبارٌش بل بريطانيا واملإظإات الوطإية، وأال يرتك 

األمر لكي تقرره الجبهة القومية والجيش مداً.
والواقاع أن تقريار البدثاة الدولياة كان مبإياً 
عاى عد0 إهام أو تإهام الوضع يف جإاوب اليإن 
عاى حقيقته كإا يحدث اآلن يف املوقف من الحرب 
الددوانية السادوعية األمريكية عاى اليإن، حيث 
كانات البدثة املذكورة تسرتشاد بالقرارات الدامة 
لألمام املتحادة التاي ععات إىل تشاكيل حكوماة 
عريضة بإشااركة التإظيإل الوطإيل كليهإا - 
الجبهتان القومية والتحرير - وقد أشري يف التقرير 
الذي قدمته بدثة األمم املتحدة يف 20 نوإإل إىل أن 
تشكيل حكومة مساتقلة عى قاعدة واحدة إقط 
من الجبهتل سايؤعي حتإاً إىل حارب أللية، وقد 
أعى لاذا التقرير إىل اتخاذ قيااعة الجبهة القومية 
عادة خطاوات عبلوماساية لدإها كشاف وضع 
األمور الحقيقياة يف جإوب اليإان لألمانة الدامة 
ملإظإة األمم املتحادة، كإا قامت الجبهة القومية 
بإشااط سايايس لتوضيح الوضع يف املإطقة أما0 

الرأي الدا0 الدربي.
يف  االساتقالل  إعاالن  ماع  إإناه  وعإومااً 
األمام  لبدثاة  عور  ُكّل  انتهاى   01967/11/30
املتحدة وللإإظإة الدولية بالإسابة ملرحلة التحرر 
الوطإاي؛ ألن الهادف قاد تحقل بإقاماة حكومة 

وطإية.
ومع إعاالن االساتقالل انتهات أيضااً مرحلة 
من مراحل الارصاع الداخيل بال الجبهة القومية 
وجبهاة التحرير لتبادأ مرحلة أخارى من الرصاع 
عاخال الجبهاة القومياة ذاتها، كإا كشاإت عإه 
كاإاة التطورات الالحقة وخاثاة أحداث ل0196 

َول0197 َو6ل019... إلخ.

 )*( شاكر الجوهري، )الصراع في 
عدن(، مكتبة مدبولي، 1992م.

المراجـــع:
1- د. ص�الح العق�اد، )جزيرة الع�رب يف العرص 
الحديث(، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 

1969م، ص )118 - 119(.
2- محم�د س�يد أحمد، )موق�ع معرك�ة عدن من 
المخط�ط االس�تعماري الجدي�د(، مجل�ة )الطليعة(، 

القاهرة، العدد )4( 1967م، ص )19(.
3- د. أحم�د عطية الم�رصي، )النجم األحمر فوق 

اليمن، تجربة الثورة يف اليمن الديمقراطي(.
األول،  الع�دد  )ع�دن(،  الرس�مية  الجري�دة   -4

1967/11/10م، ص )1 - 2(.
6- مجلة )آخر ساعة(، القاهرة، 1967/10/18م.

7- اتح�اد الش�عب الديمقراط�ي، رف�اق الش�هيد 
السلفي، )وجهة نظر(، ص )12(.

8- فيت�ايل ناؤومكين، )الجبه�ة القومية يف الكفاح 
من أجل استقالل اليمن الجنوبية(.

9- صحيفة )المصير( »عدن«، 1967/11/25م.
TrEVElYaN -10، ص )261 - 262(.

يلحُظ املتابُع لتإاوالت مإاسبة ذكرى يو0 جالء الجإوع الليطانيل أن ثإة تغييباً كلياً لدور انما0 
يحياى حإيد الديان ملك املإلكة املتوكلياة الايَاَإاإية يف مواجهة املحتل الليطاناي، وكونه أوَل من 

خاض حرباً لتحرير عدن واملإاطل الجإوبية من الليطانيل..
ولذه السطوُر لي محاولة لتوضيح الصورة لدى الكثري..

لقاد حاول الليطانيون تلياَر احتاللهم لجإاوب الايَاَإان وبقاَءلم إيه باالساتإاع إىل مدالدة 
أبرمولا مع الدثإانيل تضإإت ترسايإاً للحدوع يف شابه الجزيرة الدربية قسام الايَاَإان لشاإال 

وجإوب.
لكن انما0َ يحيى حإيد الدين الذي كان حاكإاً عى غالبية مإاطل الايَاَإان الشاإالية لم يدرتْف 
بتلاك املدالدة، وال بخاط الحدوع الذي رساإته كونها مدالدًة بل قوتل غازيتل عى أرض ليسات 

لهإا. 
 ومن إوره تحّرك لتحرير كامل الايَاَإان، الذي كانت أجزاؤه الشاإالية »نجران وجيزان وعسري« 
تحت سايطرة األعارساة املتحالإل مع الليطانيل، إيإا كانت مديإة عدن يف الجإوب تحت سيطرة 

الليطانيل.. 
يف عاا0 01919 توّجاه الجياش الايَاَإاإي جإوباً واقرتب خإسال كيلومرتاً من عدن بساهولة، 
إقصإاه اننجلياز بالقإابل والطائرات يف أكثر من مإطقة، وطاال القصُف مإاطَل يف محاإظتي تدز 

وإب، ما اضطر الجيش للرتاُجع.
ولم تقْف مساعي اننجليز يف احتالل الايَاَإان عإد حدوع محإية عدن، إقد سارعوا نحَو الساحل 

التهامي وسيطروا عى الحديدة ثم سّلإولا لحليإهم انعرييس يف عسري عا0 01920.
اع يف الجإوب وضّم املشايخات املتددعة املحيطاة بددن للحيلولاة عون يكون  ثام رشعاوا بالتوسُّ

الايَاَإان الكامل عى كاإة األرايض الايَاَإاإية الذي كان انما0 يحيى مرصاً عى استداعته.
لم يتوقف انما0 بل حّرك الجيش غرباً لتحرير الحديدة وتإكن من ذلك عا0 01926. 

كأي وطإي ُحّر رشيف إقد كانت عالقُة انما0 يحيى حإيد الدين سيئًة جداً مع املحتل اننجليزي، 
إخااض حروباً لتحرير جإوب الايَاَإان، وكان يواجه بإقاومة من قبل ساالطل الجإوب املرتبطل 

باملحتل الذي كان يسإدلم بطائراته الحربية ومكإته الدسكرية املتإوقة يف حيإه. 
وبيإإاا يقو0ُ الجيُش الايَاَإاإي ورجال القبائل بحروب تحرير الجإوب، كان آل سادوع يوجهون 
قواِتهم نحو مإاطل الايَاَإان الشاإالية »جيزان وعساري ونجران« وثوالً إىل سيطرتهم عى عسري 

وجيزان بحلول عا0 01930.
وبرغم الرتكيز عى جبهات الجإوب تإّكن الجيش الايَاَإاإي عا0 01932 من تحرير نجران وطرع 

الجيش السدوعي من املإطقة.
ومع وثول التوتُّرات مع السادوعية إىل مساتوى الحرب الدساكرية عا0 ل0193 واشاتداع خطر 
األطإااع الليطانياة يف احتالل كامال الايَاَإان من الجهاة الجإوبية، ومع ُوجوع الإاارق الهائل يف 
امليزان الدسكري لصالح قوات آل سدوع وقوات سالطل جإوب الايَاَإان، وكاللإا كان متدالداً مع 
اننجليز، ارتأى انما0 يحيى حإيد الدين - الذي تإكن من انتزاع اعرتاف عويل بقيا0 أول عولة يإإية يف 
الدرص الحديث - أن يواإل عى وقف الحرب علَ التوقيع عى مدالدة تحتوي - ضإإياً - عى تأجيل 
الساتكإال تحرير الايَاَإان من آل سادوع ومن الليطانيل عدة سإوات، إكان أن تم توقيُع مدالدة 
الطائاف يف ل0193، ومدالادة أخرى يف الدا0 نإساه ماع الليطانيل، إذ نّصات املدالدة بل انما0 

واننجليز عى رضورة تجديدلا ُكلَّ أربدل سإة ومع بن سدوع ُكّل عرين سإة. 
لإا أن ندرَك كيف ساارع املحتُل الليطاني ملواجهة مسااعي الجيش الايَاَإاإي لتحرير الايَاَإان 

من خالل مالحظة سلسلة من انجراءات التي نإذلا تباعا مإها:
أوالً: توسايع االحتالل الليطاني يف الجإوب، بداد أن كان وجوُعه مقترصاً عى محإية عدن التي 

كانت جزءاً من الهإد الليطانية من 39ل1 بداعي حإايتها من املحررين الشإاليل. 
ثانياً: بدء إنشاء تشكيل عسكري نظامي جإوبي.

ويكإاي أن ندلَم حقيقة أن االنجليز لم يساَدوا لتكوين جيش يإإاي يف عدن ومحيطها إال عإدما 
اساتقل الايَاَإان الشإايل من الدثإانيل مبارشة، إذ لم يتقرر إنشاَء أول تشكيل عسكري نظامي يف 
ظال االحتاالل الليطاني إال عا0 ل0191 أي بدد ُميض 79 عاماً عى االحتالل، حيث تم إنشااء جيش 

محيل تحت مسإى »الكتيبة الايَاَإاإية األوىل« إىل جانب قوات االحتالل الليطانية.
ولإاا نلإاح بوضاوح ما الدور الاذي أناطاه الليطانيون بهذا التشاكيل الدساكري، ولو جدل 

الايَاَإاإيل يتحاربون إيإا بيإهم علَ جيَشل لشدب واحد.
 إذ استإرت السلطاُت الليطانية بإنشاء عدع من القوات الإظامية املحلية يف أكثر من مإطقة من 
مإاطال الجإوب، وعإلت لذه الوحدات عى محاربة الجيش الايَاَإاإي القاع0 من الشاإال، أي أنها 
خدمات املحتلَّ الليطاني وحاربت نياباًة عإه، وحالت عون تإكُّن الجيش الايَاَإاإي من عحر املحتل 
الليطاناي من الجإاوب، إىل أن توقإت املدارك عا0 ل0193 بتلك املدالدة التي اشارتط تجديدلا ُكّل 

أربدل سإة.. 
إن اقتصااَر تإاوالت يو0 الجالء ومسارية التحرر من املحتل الليطاني عاى األعإال الثورية التي 
بادأت يف الرابع عر مان أكتوبر ل0196 وانتهت يف الثالثل من نوإإال 01967 َلهو اجتزاٌء للتأريخ 

ال نحسبه عإوياً..
إتغييُب عور الجيش الايَاَإاإي وانما0 يحيى حإيدالدين يف الإضال من أجل تحرير الايَاَإان من 
االحتالل الليطاني ال يإكن أن يكون عإوياً أو غري مقصوع، وإنإا لو عإٌل مدروٌس ومخطط يهدف 
إىل إصال حلقاة من حلقات تأريخ الايَاَإان حيث واحدية الشادب الايَاَإاإاي واألرض الايَاَإاإية، 

ويأتي كإحاولة لتكريس واقع تشطريي يف وطن واحد..

ومضة:
ساال0ُ اللاه عى انما0 يحيى، وعى ُكّل املجالدين الذين واجهاوا املحتلَّ الليطاني حتى تم عحُره 
مان األرض الايَاَإاإياة، وساال0ُ الله عى قائد ثاورة اليو0 وقائد التحرير السايد عبدامللاك بدرالدين 
الحوثي وعى جيشإا الايَاَإاإي ولجانإا الشدبية الذين يخوضون مدركَة تحرير الايَاَإان من الغزاة 

املحتلل الجدع..
والله من وراء القصد.

وفي يوم الجالء.. 
سالم لإلمام

 مسافات

هاشم شرف الدين

تنويــــه:
الُقرَّاُء  يستطيَع  لكي 
مدرإَة بداض تإاثيل 
استقالل جإوب اليإإي 
ثم، بإاًء عى ذلك، إجراء 
املقارناة بال الوضاع 
تحتال  حياث  اآلن، 
وانمارات  السادوعية 
مان  وأعوانهإاا 
وانرلابيل  املرتزقاة 
مقدمتهام  ويف 
)عاعش( َو)القاعدة( 
من  شاسدًة  مإاطَل 
جإوب اليإإي. حيث 
القاارئ  سايصل 
نتيجاة  إىل  حتإااً 
أن  ولاي  إاثلاة، 

كان  أيااً  األجإباي  االحتاالل 
نوعه مصريه الزوال مهإا تددعت وجوله وكثر عإالؤه وتضخإت إمكانياته 

وشاعت أكاذيبه.
ما أحوجإا اليو0 وبالعنا تتدرض للحرب الددوانية الرجدية االساتدإارية 
والغزو واالحتالل والتدمري بقياعة )املإلكة السادوعية( وبقية أعراب الخليج 
ومرتزقتهام مان الداخل والخاارج أن تتذكار اللحظات املرقة لالساتقالل 

ونستلهإهإا يف كإاحإا الجديد للتحرر والوحدة.

  كانت الجبهة 
القومية قد سيطرت 
على مختلف مناطق 

الجنوب اليمني فعليًا 
وبالتدريج، ما أرغم 

الغازي البريطاني 
على المفاوضات 

بشأن االستقالل

  لم يعقد المحتل 
البريطاني صفقة 

مع الجبهة القومية 
لتسليمها السلطة 
منفردة، بل سعى 

إلى تجيير الحقائق 
لصالحه دون اتفاق 

مسبق معها

  عوامل هامة 
غفل عنها من تناولوا 

مسألة االنسحاب 
البريطاني، منها 

تراجع أهمية القاعدة 
العسكرية البريطانية 

في )عدن( بعد 
استقالل المستعمرات 
البريطانية في الشرق 
األقصى وخاصة الهند 

التي كانت تسمى 
درة التاج البريطاني
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  - خاص:
عاوع طارياُن الددوان السادوعي األمريكي، 
ياو0 أماس األحاد، قصَإاه ملإاازل املواطإال 
بأماناة الداثإة، وكذا قصف املإشاآت املدنية 

والخاثة.
وقصاف طاريان الدادو يف السااعات األوىل 
مان ثباح ياو0 أمس مإازل أحاد املواطإل يف 
مإطقاة الدصيإاي بشاارع خاوالن ولو حي 
مكتظ بالساكان، َماا أعَّى إىل استشهاع مواطن 
وإثابة خإساة آخرين وإحاداث خوف وللع 

لدى سكان الحي.
ااه الطالب إىل املدارس،  وبدأ القصف مع توجُّ
األمار الذي عإع تلك املادارس يف الحي إىل تأجيل 

الدراسة حإاظاً عى سالمة التالميذ.
وأّعى القصف أيضااً إىل حدوث أرضار كبرية 
يف املإازل املساتهدف، وأرضار أخارى يف املإازل 
املجااورة واملحاالت التجارية، كإاا أعت الغارة 
إىل تهشام نواإاذ الكثاري مان املباناي املجاورة 
وإلحاق أرضار بإحدى املدارس املجاورة للإبإى 

السكإي.

 وعّل عدع من ألايل املإطقة عن استإكارلم 
الشاديد لهذا الدإل انجرامي الجبان، مشريين 

إىل أن الحاي لياس إيه مإشاآت عساكرية وال 
مواقاع خاثاة للحوثيال، ولاو حاي مكتظ 

بالساكان، الإتال إىل أن ثاوت االنإجار كان 
كبارياً جداً، وأنه أإزع ُكّل الإائإل عى مسااإة 

بديدة من مكان القصف.
وأشاار ألاايل الحاي إىل أن الدادوان تجاوز 
بددوانه لذا، ُكّل الخطاوط واألعراف والتداليم 
الديإية، وأن الجهاع أضحى واجباً عى ُكّل قاعر؛ 

عإاعاً عن الوطن وكرامته.
وقصف طاريان الددوان أيضاً مإاطل عطان 
وذلباان والصباحة وجبل عيباان بددة غارات، 

مإا أعى إىل ترضر عدع من مإازل املواطإل.
وشان طريان الددوان السادوعي األمريكي، 
ياو0 الخإياس املايض، ثالث غاارات عى الجبل 
األساوع وعيباان وقرماان، َمااا أعَّى إىل حدوث 
الزراعياة  واألرايض  املإاازل  يف  كبارية  أرضار 

ومراعي األغإا0.
طاريان  اساتهدف  ثإدااء  محاإظاة  ويف 
الدادوان السادوعي األمريكاي قرياة بإي عباع 
يف مإطقاة بإي قيس ببإاي مطر، َمااا أعَّى إىل 
أرضار باألرايض الزراعية، كإا استهدف طريان 
الددوان أيضاً قرية عإد بساإحان بثالث غارات 
جوياة، مإاا أعى إىل أرضار باملإازل الساكإية، 
كإاا قاا0 بقصاف الطريال الواثل بال ذمار 

وثإداء يف نقيل يسلح ببالع الروس. 

  - خاص:
أغار طرياُن الددوان السادوعي األمريكي 
مان جديد عى مإاازل املواطإال يف مإطقة 
املحيقاد آل أبو جراش بإاي ضبيان بخوالن 
الطياال بإحاإظاة ثإداء، محدثااً أرضاراً 

كبرية يف مإتلكات املواطإل ومزارعهم.
وقصاف طاريان الدادو، ياو0 األربدااء 
املاايض، مإزل الشايخ عيل ناارص الجرايش 
أبارز الشاخصيات االجتإاعياة يف املإطقة، 
وذلك بسابدة ثواريخ خّلإت أرضاراً كبرية 
يف املإازل، ثم عاوع طريان الددو مإزل قصف 
املاايض  الخإياس  ياو0  الجارايش  الشايخ 
بصاروخ واحاد. وتأتي لذه الغارات انتقاماً 
للإواقف الوطإية واملرإاة ألبإاء املإطقة، 
ورإضهام االنخراط يف مشااريع التآمر عى 
الوطان وإتح جبهة جديدة للددو يف املإطقة 
املحاذياة ملحاإظة مأرب، حياث وقف ألايل 
املإطقاة ثإااً واحاداً يف مواجهاة بداض 
الدإاالء حال أراعوا إشادال إتيال الحارب 
باملإطقة، وعحرولم من املإطقة، وتم تأمل 
مإطقاة بإي ضبياان بدد ذلك مان الإوىض 

التي كانت تهدعلا.
وَعامَّ الساخُط أرجااَء املإطقاة بأكإلها 
جراء تإااعي الدادوان يف اساتهداف مإازل 
أن لاذه  إىل  األبريااء، مشاريين  املواطإال 
الجرائام ال تساقط بالتقااع0، وأنهاا تتإاىف 
مع القيم والدااعات والتقاليد وتداليم الدين 

الحإيف.
وقاال الشايخ عبُدالله عيل الجارايش إن 
الدادوان السادوعي األمريكاي مهإا قصف 
ومهإاا حااول تركيع اليإإيل إاإن ذلك لن 
يجادَي نإداً؛ ألن الشادب اليإإاي قد عرف 
، وأن الدإاع  الحرية، وأعرك الدادوَّ الحقيقيَّ
عان الوطن وكرامتاه ال يحتااج إىل إذن من 
أحاد، بل لاو واجٌب عى الجإيع، مشارياً يف 
ترصياح لصحيإة »ثادى املسارية« إىل أن 
الحقائال اآلن أضحات واضحاًة، إالددو قد 
زّج بجيشه من مدظم الدول لغرض احتالل 
بالعناا وأراضيإا، لكن لان يإلح يف ذلك طاملا 

والبلد إيها أحراٌر ووطإيون.

مان جانبه أوضح الشايخ عامر حسال 
الساملي أن جرائَم الددوان وقصَإه للإدنيل 
قد تجاوز ُكّل الخطوط، مساتغرباً من عولة 
تّدعي انسال0 أن تُقد0 عى ارتكاب مثل لذه 

الجرائم التي ال تريض الله وال رسوله.
وقال الساملي يف ترصيح لصحيإة »ثدى 
املسارية«: عاٌر عاى الجإيع الساكوُت عى 
مثال لذه الجرائام، والتي تساتهدف مإازَل 
املواطإال األبرياء واملخلصل واملداإدل عن 
لاذا الوطن، الإتااً إىل أن الشايَخ عيل نارص 
الجرايش ليس له ذنٌب ساوى أنه مداإع عن 
الوطان وعان ساياعته، وأن شاقيَقه أحإد 
استشاهد يف مداارك الارف والبطولاة يف 
ماأرب، ولو يقاتاُل األعاداء واملرتزقة، ولم 
يساتجب الشايُخ عيل لضغوطاات الخارج 
واللهاث وراء األماوال املدنساة، إاكان لذا 

الدقاب.
أما سيف أحإد الولايس إرأى أن الغرض 
من ُكّل لذه الغارات عى بإي ضبيان ومإازل 
املواطإل لو إخضاع أبإااء املإطقة للقبول 
بإشاريع املرتزقة والددوان، لكن ليهات أن 

يتم لهم ذلك.
وأكاد لا »ثدى املسارية« أن الوطن أغى 
مان ُكّل يشء وأساإى مان ُكّل يشء، ولاو 
إاوق الحزبية واملإاطقية، وأنه ال يإكن بيع 
الوطن ولو بكإوز الدنيا، مستغرباً من أولئك 
الذين ارتإوا إىل حضن الددو مقابل عوالرات 

وأموال ال تسإن وال تغإي من جوع.
وأضااف الولايس قائالً: »نحن ساإداإع 
عان كرامتإا وأعراضإا.. وقبائل بإي ضبيان 
ساتقف يف ثإوف القبائل اليإإية املساندة 
واملداإداة عن الوطن.. وأن غاارات الددوان 
لان تخيف القبائال الرإااء الوطإيل، وأن 
املرتزقاة الذيان يحاولاون اإتدال املشااكل 
يف املإطقاة لان يإلحاوا وساوف نقاف لهم 

باملرثاع.
وععاا جإياع القبائال اليإإياة للتكاتف 
والتدااون والوقوف ثإاً واحاداً يف مواجهة 
الددوان.. وعد0 الساإاح والتهااون مع ُكّل 
من يسادى إىل تخريب لذا الوطان وتإتيته 

وإشدال الحرائل إيه.

  - خاص:
 لجأ طرياُن الددوان السادوعي األمريكي 
إىل تكثيف غاارات الجوية عى محاإظة تدز 
خالل الثالثاة األياا0 املاضية، مساتهدإاً يف 

املقا0 األول املدنيل.
وعإاد طارياُن الددوان إىل قصف الإسااء 
أثإاء جلبهن للإياه يف موقع جبيل يف مديرية 
املرساخ بإحاإظة تدز، َماا أعَّى إىل استشهاع 
12 امرأة وإثابة آخريات، بدضهم حالتهن 

ٌح للزياعة. خطرية، والددع مرشَّ
ولذه لي املجازرة الثانية التاي ارتكبها 
الددوان السدوعي االمريكي يف محاإظة تدز 
يف غضون يومل بدد الغارات الوحشية التي 
شاإتها عى أحياء ساكإية يف مإطقة موزع 
وأعت إىل استشاهاع 12 مدنيااً وإثاباة 13 

بجروح متإرقة.
لذا وشاإت طائارات الددوان السادوعي 
األمريكي الغاشام ساتَّ غارات عى مإاطل 

متإرقة يف مديرية خدير، بدضها اساتهدف 
مواقع مدنياة، َمااا أعَّى إىل وقوع أرضار يف 

املإازل املإتلكات الخاثة والدامة.
مواطإاون يف مديرية املارساخ عّلوا عن 
سخطهم الكبري جراء تإاعي طريان الددوان 
يف استهداف املدنيل بهذه الوحشية املإرطة، 
يإكان  ال  الغاارات  لاذه  أن  إىل  مشاريين 

غإرانها.
وتسااءلوا بإرارة: ما ذنُب لؤالء الإسوة 
اللواتي قتلان ولن يجلبن املياه يف املرساخ؟، 
ولل لذه األعإال تتإل مع تداليم انسال0؟!، 
مشاريين إىل أن آل سادوع بوحشايتهم لذه 

سيلدإهم التأريخ وكل اليإإيل.
واستشاهدت امارأة وأثياب آخارون يف 
قصف الطريان السدوعي األمريكي ملإزل أحد 

املواطإل يف مديرية مقبإة.
وجّدع طرياُن الددو، يو0 الجإدة املاضية، 
بددة غاارات مديرياة الرالادة، كإا قصف 
بثاالث غاارات جوياة اساتهدإت مإطقاة 

الذكرة.

ته�شم نوافذ املباين املجاورة وتعر�ش مدر�شة الأ�شرار كبرية 

إستشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين في قصف وحشي لطيران العدوان 
السعودي األمريكي على حي سكني بأمانة العاصمة

�شل�شلة غارات ت�شتهدف منزل ال�شيخ علي نا�شر اجلرا�شي

قبائل بني ضبيان بخوالن الطيال: 
لن تخيفنا غارات العدوان، 

والمرتزقة ال مكان لهم بيننا

طريان العدوان ال�شعودي االأمريكي ينتقم من املدنيني يف تعز 

إستشهاد 12 امرأة في قصف على 
موقع مياه الشرب في »المسراخ« 

و12 مدنيًا في »موزع« 

طيران العدو يواصل قصف 
شبكات االتصال والجسور 

في صعدة واستشهاد 
مواطن في انفجار قنبلة 

عنقودية برازح
  - خاص:

السادوعي  الدادوان  طارياُن  واَثاَل 
األمريكاي قصإه لاكل مقوماات الحياة يف 
محاإظة ثددة خالل الثالثة األيا0 املاضية.

واستشاهد ل مواطإال أثإااء القصاف 
الوحايش لطريان الددوان عى املسااإرين يف 
مإقطة القطيإة باملحاإظة، يف مشهد مروع 

أثار استهجاَن أبإاء املإطقة.
وأعى القصف إىل تطاير أشالء املساإرين 
عاى جإبات الطارق، واحارتاق سايارتهم، 
وتقطع البدض إىل أوثال، ومن بيإهم نساء 

وأطإال.
وأكد ألايل املإطقة أن لذه الدماء لم يكن 
أن تذلَب لدراً، متوعدين الإظا0 السادوعي 
بالثاأر واالنتقاا0، موضحل أنهام تإاجأوا 

لهول ما حدث.
الجإداة  ياو0  الدادو  طارياُن  وأغاار 
املاضية عى شابكة االتصااالت بإإطقة آل 
ساالم بإديرية كتاف، َمااا أعَّى إىل تدمريلا 
بالكامل، كإاا قصف الطاريان بددة غارات 
شابكة االتصااالت يف جبل عإام يف مديرية 

مجز وعمرلا بالكامل.
واساتهدف طاريان الدادوان السادوعي 
األمريكاي بثالثاة ثواريخ مإطقاة كهالن، 
كإا اساتهدف الخاط الدا0 وعقبة شاواذن 

بإديرية مإبه الحدوعية.
ويف ساياق اساتهداإه ملإاازل املواطإل 
األبرياء قصف طريان الدادوان يو0 الجإدة 
املاضية مإزل أحد املواطإل يف مديرية باقم، 
َماا أعَّى إىل تدمريه كلياً، كإا قصف الطريان 
الخط الدا0 الرابط بل مديرية حرض حجة 

ومديرية املالحيط بصددة.
السادوعي  الدادوان  طارياُن  وعااوع 
األمريكاي، يو0 السابت املايض، اساتهداف 
الخاط الداا0 الرابط بال مديريتاي قطابر 
ومإبه بسلسالة من الغاارات، محدثاً عماراً 

كبرياً يف الخط الدا0 ويف مزارع املواطإل.
واستشاهد مواطن يو0 الخإيس املايض 
بإديرياة رازح، إثر انإجاار قإبلة عإقوعية 
مان مخّلإاات طاريان الدادوان السادوعي 

األمريكي الغاشم. 
وتدرضات عادٌع من مديرياات محاإظة 
ثددة للقصف بأسالحة محّرمة عولياً مإها 
الدإقوعياة واالنشاطارية وغريلاا، كإا أن 
عراِت القإابل لم تإإجر بدُد وتشّكل خطراً 

عى حياة املواطإل.
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 أنس القاضي 

* االستقالل هدف حركة التحرر اليمني، منذ الخمسينيات 
حتى اليوم 

ت  ما زال االساتقالُل لادَف حركة التحرُّر الوطإية من الخإسايإيات حتى اليو0، تغريَّ
ت مدها القوى  الظروف االجتإاعية والقوى الطبقية امُلسايطرة من حقباٍة ألُخرى وتغريَّ
السياسية والطالئع الثورية، وقضية االستقالل الوطإي لم تتغري، ولذه الحاجة الشدبية 

لام تُإجز بشاكٍل تا0؛ إإإذ التإظيإاات الُدإالية والإالحياة واالنتإاضات القبَلية 
الحاركات القومياة واملاركساية األوىل التاي ظهارت يف خإسايإيات القن املايض 
يف بالعناا -بشاطريها-، والتي ناضلات يف ثورة ل1 أكتوبر وثاوالً إىل انتإاضة 11 
إلايار02011 وحتى ثورة الواحاد والدرين من سابتإل ل0201 ما زالت بقايا 
االساتدإار تديل التقد0 االجتإاعي لشادبإا اليإإي، وما زال االساتقالل الوطإي 
لاو الهدف االسارتاتيجي ال املرحيل لإضاال ُكّل القوى الوطإياة اليإإية بإختلف 
مشاربها الإكرية، القوى الوطإية التي ال تأخذ ثإة الوطإية من تأريخها وإقط، 
بل إن األلم وما يُحدع وطإيتها لو موقإها ومإارساتها يف لذه املرحلة التأريخية 
التي يواجه بها الشادب والوطان تهديداً وجوعياً منِ بل أكثر األنظإة الرأساإالية 
)االمليالية( اساتدإارية وتوحشاً، ومن قبل أكثر األنظإة الدربية رجدية وعإالًة 
وتخلإااً، ويف واقاع اليو0 إيإا األحزاب اليساارية والقومية -كإواقف رساإية ال 
شادبية_ يف موقع الدإيل للقوى االساتدإارية والرجدية، تقاف حركة أنصار الله 
يف موقاف الطليدية الشادبية الثورياة التحررية، وتأخذ لاذِه الحركة عى عاتقها 
مقاومة الددوان الدساكري وتخااذل وخيانات القوى السياساية للإيض بالثورة 

الشدبية حتى الإرص، وباليإن حتى التحرر واالستقالل الوطإي. 

* االستقالل الذي سعت لهُ ثورة 14 أكتوبر 
 )رؤية الجبهة القومية قائد الثورة( 

حل قامت ثورة ل1 أكتوبر01963 لم تكن مواقُف األحزاب والحركات يف الشطر 
الجإوباي من الوطان موحدة، ولم يكان الوعي بإهاا0 الثورة وبإوع االساتقالل 
واضحااً لدى الجإيع، كإا لم تكن املصالح االجتإاعية السياساية موحدة؛ إإيإا 
كانت لإاك قوى رجدية عإيلة تدتل ركائز محلية لالستدإار ومصلحتها يف بقاء 
االساتدإار أو يف اساتقالل مإقوص عى األكثر، كان لإاك حركات ثورية تخلقت 
مان عذاباات الطبقات املساحوقة انحازت للشادب وتإثلت مصالحهاا باملصالح 
الشادبية والوطإية يف االساتقالل الوطإي التا0، وكانت لاذِه الرؤية الثورية رؤية 
الجبهاة القومية التاي بلورت مروع االساتقالل كتحرر من الوجوع الدساكري 
الليطاناي وملحقاتاه ِمن ما ُساإي بجيش اتحااع الجإوب الدربي الذي شاّكلته 
بريطانيا، وتحرر سيايس من الوثاية الليطانية املبارشة ومن الهيإإة السياسية 
عال أعواتها ُمإثلة بحكومة اتحاع الجإوب الدربي وبإا ُساإَي »بجبهة التحرير«، 
وسادت الجبهة القومية الساتقالل اقتصااعي يقطع روابط التبدياة االقتصاعية 
اليإإياة للركات االحتاكارات الغربية الدابارة للقارات وبتحريار الإإط اليإإي 

وامليإااء والسااحل مان الهيإإة، 
يتجه نحو اقتصاع وطإي ُمخطط 
تدياره الدولة قائإاً عاى اننتاج 
الزراعاي،  واالثاالح  الصإاعاي 
لذه ألداف لثورة أكتوبر انجزت 
30 نوإإل  سياساياً باساتقالل 
الاذي حقال الساياعة الوطإياة 
التامة وتجسادت عاى الواقع يف 
الشاطر الجإوبي من الوطن ملدة 
20 عاماً، ورغم وجوع سلبيات يف 
تطبيل التجربة االشرتاكية، إال أن 
االقتصاع الوطإي حقل استقالله 
التبدية لالحتاكارات  التاا0 مان 
الرأساإالية الغربية، كإا انشئت 
مصانع ومدامل بسايطة لإلنتاج 
املحيل، وتم ُمحارباة االحتكارات 
واللجوازياة التبدياة، وتحققت 
واملسااواة  االجتإاعياة  الددالاة 
كالتدليام  الخدماات  َومجانياة 
والصحة واملاء والكهرباء، وبدأت 
لذه املكتسابات تُإخار مإذ عا0 
90 ويف حارب ل9 الظاملة، انتهت 
االساتقالل  إارتة  تاا0  بشاكل 
االقتصاعي(  )السايايس  الوطإي 
الاذي كان يحظاى باه الشاطر 
التبدياة  إأعااعت  الجإوباي، 
االقتصاعية وتام تصإية القطاع 
الداا0 املإتاج املإلاوك للشادب، 
كإاا عااع االقطااع والساالطل 

وسالبي األرض ثانية من ملكية الإالحل، وتقاساإوا الثروات مع الرموز الجديدة 
لللجوازياة الطإيلياة الركائز االجتإاعية الجديدة لالساتدإار التاي يُطلل عليها 
بدصابة 7-7 ولي القوى الطبقية املسايطرة املوزعة عى املؤتإر واللقاء امُلشرتك 
من بيات األحإر وثالاح، وحلإائهم من الاوكالء التجاريل عساكريل ومدنيل 
وقبليال ورجال عين، وعليهم قامت انتإاضاة 11 إلاير وثورة الواحد والدرين 
من سبتإل، إإصلحة الشدب يف السياعة الوطإية، وتصإية ركائز االستدإار أول 

خطوات استداعتها. 

* االســتقالل الذي تسعى له ثورة الواحد والعشرين 
من سبتمبر 

)رؤية أنصار اهلل قائدة ثورة 21 سبتمبر( 
االساتقالل الذي نحتإل بِه ُكّل عا0، أو ما تبقى مإه كديد وطإي يف 30 نوإإل، 
لذا االساتقالل الذي سدت لُه ثورة ل1 أكتوبر، والذي ُعمر خالل الدقَدين املاضيل 
لصالح االمليالية األمريكية والرجدية الخليجية وركائزلإا االستدإارية املحلية، 
لَو االساتقالل الذي تسادى له حركة التحرر الوطإية بقياعة حركة أنصار الله يف 
لذه الحقبة التأريخية، لم يأِت أنصار الله بألداف غريبة عن نضال الشدب اليإإي 
تأريخياً، وال بإشااريع خاثة خارج الحركة الثورية اليإإية، بل جاءوا موضوعياً 
من عاخل الساياق التأريخي ال من خارجه، يحإلون نإَس األلداف الثورية الإبيلة 
يف التحرر واالساتقالل، ومع تغاريات التأريخ تغرّيت وساائل املطالبة بِه، وتغرّيت 
األشاكال الإضالية النتزاعه وتغريت األشاكال التإظيإية يف الحركة من أجله، ولم 

يتغري الهدف.
يف مساألة التحرر الوطإي إن ألم يشء الذي يحدع االساتقالل من غريِه لي القوى الطبقية التي تحإل 
لذا املروع؛ ألن القوى الطبقية لي من تضع طابدها عى املروع، إإصالح الكاعحل 
وامُلإَقرين ليسات مرتبطة ببقاء االساتدإار بل بزواله، بيإإا مصالاح امُلرتإل والطُّغاة 

قائإة عى وجوع االستدإار ومرتبطة به وتزول بزواله. 
 إن القوى الُدإالية الإالحية القبلية الكاعحة والرائح االجتإاعية املساتضدإة التي 
قامات بثاورة ل1 أكتوبر َوقاعت الإضال الثاوري حتى االساتقالل، ال تختلف عن القوى 
الإالحياة الدإالية القبلية والرائح االجتإاعية امُلساتضدإة التاي قامت بثورة الواحد 
والدريان من سابتإل، والتاي تداإع اليو0 عإها كلجان شادبية بقيااعة حركة أنصار 
اللاه، بال إن القياعة الطليدية لثاورة الواحد والدرين من سابتإل تإتإي لإإس 
القاوى الطليدية التي قاعت ثاورة ل1 أكتوبر، طليدة ثورية من طبقة مساحوقة 
ليس بيإهم وكيٌل لالحتكارات الغربية يخىش االستقالل وال إقطاعي يخىش الددالة 
وال مالك عقارات واساتثإارات تتإاقض مصالحه الشاخصية ماع مصالح الدولة 

الشدبية.
 حركة أنصار الله كحركة طليدية قائدة لثورة التحرر اليو0 واضحة يف مروع 
االساتقالل القائم عى قطع الدالقة التبدية بالقوى الغربية األمريكية وانرسائيلية 
والخليجية، والقائم عى االساتقالل يف القرار السيايس يف إعارة الدولة، واالقتصاعي 
يف تإدام الشادب بثرواته بدون نهب خارجي أو اساتغالل عاخايل، ولذه املحدعات 
الثورياة لالساتقالل الوطإي لخصها قائد الثورة الشادبية يف خطاب الذكرى األوىل 
النتصاار ثورة الواحد والدرين من سابتإل قائالً: »الحراك الشادبي مسائولية 
ورضورة وحتإية لضإان وجوع البالع واالستقالل والحرية والكرامة، ولذه الثورة 
ستساتإر حتى يإدم البلد باالستقالل واالساتقرار ويإدم الشدب بثرواته وخرياته 

وحيإها يُإكإإا القول إن ألداف الثورة الشدبية قد تحققت«.

* أالعيــب االســتعمار.. مشــاريع نصف االســتقالل، 
والثورة المضادة 

ماع تطور الثورات والتإاف الشادب حولها نحو التحرر واالساتقالل الوطإي، 
تشادر القاوى االساتدإارية أن وقاَت الرحيال آن، إتإكار كيف تارتك بدضاً من 
مصالحهاا االساتدإارية قبال الرحيال، ويف ذات الوقت القاوى الرجدياة التابدة 
لالستدإار حل تشدر بأن الثورة ستإجز االستقالل تخىش عى مصالحها الُطإيلة 
القائإة عى وجوع االستدإار، ولكذا يحدث تحالف طبقي من نوع آخر بل القوى 
االساتدإارية وركائزلا املحلية تكون مهامه انبقااء عى الحد األعنى من املصالح 
االساتدإارية، وجدل االساتقالل اساتقالالً مإقوثاً وليس تاماً. ولكذا اجتإدت 
الركائز املحلية لالستدإار الليطاني وشكلت ما ُسإي بجبهة التحرير لتقو0 بهذا 
الادور الرجدي واالساتدإاري الجديد، يقول الكاتب أحإاد عبدالله ثالح: »تطور 
الثورة ونجاح املؤتإر األول للجبهة القومية الذي حدع ُلوية الثورة ورسم ألداإها 
البديادة والقرياة قد أثار ذعاراً وإزعاً بل أوسااط الدوائر االساتدإارية والإظا0 
انقطاعي ويف ثإوف األحزاب والتإظيإات اليإإية واالنتهازية بدد أن تأكد لها أن 
الثورَة تإيض بُخَطًى ثابتة من نرص إىل نرص، ومن أجل مجابهة الثورة التذي يُهدع 
مصالح االساتدإار ويساتهدف املصالح الطبقية االساتغاللية للقاوى والطبقات 
االجتإاعية املتحالف مع االستدإار، تحالإت لذه القوى مع بدضها وكّونت حلإاً 
األعوار  إياه  تقاساإت  عدوانيااً 
بإاا يضإن وقاَف زحاف الثورة 
وإجهاضهاا نهائيااً، إضاعإات 
وانرلااب  الدإاف  أعإاال 
االستدإاري نخإاع نريان الثورة، 
السيايس  وثددت من نشااطها 
والديبلومايس، حيث أخذت تدلن 
عن عزمها لتسليم البالع ومإحها 
استقالالً مإقوثاً؛ حيث ععت يف 
ل196 إىل عقاد مؤتإر عساتوري 
يف لإادن تحت رعاتهاا وإرشاإها 

بحضور مإثيل األحزاب«. 
أعلان   1966 ماياو   13 ويف   
رئياس املجلاس األعى ملا ُساإي 
الجإاوب عان مواإقاة  باتحااع 
حكوماة االتحاع عى قارار األمم 
املتحادة، إيإا أوضحات الجبهة 
ال  املتحادة  األمام  أن  القومياة 
تدتال حكوماة االتحااع رشعية 
وليست عستورية، وأعلإت اللجإة 
االساتدإار  بتصإياة  الخاثاة 
أن حكوماَة االتحااع غري رشعية 
أي  مدهاا  تقياَم  أن  ورإضات 

اتصال. 
وحكومة االتحاع التي شّكلها 
االساتدإار لتبقي عى مصالحه 
حل يذلاب، يقو0 الياو0 بإإس 
مهامهاا االساتدإارية حكوماة 
لاعي وبحااح التي ثإدتها عول 
الدادان لتبقي عى املصالح االساتدإارية لإلمليالية األمريكياة واملإالك الرجدية 
الخليجية ولتوقف زحف ثورة 21 من سابتإل التاي تإيض نحو الإرص، وتخوض 
اليو0 مدركة التحرر الوطإي. كإا أن جبهة التحرير التي ثإدتها بريطانيا تإثلها 
اليو0 ما تُساإى بدصابات املقاومة الشدبية، التي تتإالى تإاماً مع زحف الُغزاة 

وتتلقى أوامرلا ُمبارشًة من تحالف الددوان. 

* االستقالل قرار الشعب 
)الثورة مستمرة حتى االستقالل الوطني( 

إيإاا كان لإاك تحرك يف األمام املتحدة لتصإية االساتدإار من جإوب الوطن 
ويلقاى لذا الحراك السايايس ععإاً قوياً من الساوإيت والصل الشادبية ومرص 
وساوريا ويوغزالإياا، واثلت الجبهة القومية الكإاح امُلسالح عى جبهتل جبهة 
عاخلياة ضد الركائز االساتدإارية مإثلة بقاوات جبهة التحريار الدإيلة وجبهة 
خارجياة ضد قاوات االنجليز، حتى ُقهارت ركائز االساتدإار يف الداخل ورضخت 
بريطانيا وساحبت قواتهاا، وععت الجبهاة القومية للتإاوض وعااع وإد الجبهة 
القومياة من لإادن إىل عادن كريإاً شاامخاً ليقرأ بياان االساتقالل الوطإي. وما 
أشابَه لاذِه الوقائع بإا يدور الياو0 يف الوطن تخوُض القاوى الثورية مدركًة عى 
جبهتل مع الددو السدوعي األمريكي والغزاة مبارشًة، ومع الركائز املحلية له التي 
تُساإي نإسها باملقاومة ولي مع الددو كإا ساإت جبهة التحرير نإسها جبهًة 
لتحرير ولي مع بقاء االستدإار، لكن الشدوب تقرر يف الإهاية مصريلا، ويسقط 

االستدإار وأعواته. 

الثورة اليمنية ال تن�شد غري اال�شتقالل

مقاربات تأريخية من 14 أكتوبر63 حتى 21 سبتمبر 2014م 
30 نوفمبر يوم 

طرد االحتالل 
أميرة العراسي

30 نوإإل 1967 يُدتَلُ تأريخاً يف 

الذاكارة اليإإية، يظهر أحد وساائل 

الليطاناي،  لالساتدإار  التصادي 

وال نإاى لإاا ثإاوَع أبإااء اليإن 

ثباتهام  املحتال،  بوجاه  ووقوإهام 

وإرصارلم عاى أن تساتقل بلدلم، 

وطرع املستدإر من أرضهم الطالرة 

إقاد  بذلاك  األوحاد،  لدإهام  كاَن 

أجإع أبإائها أن االساتقالل لو الذي 

سايكون نهجهام، وبداد ل12 عاماً 

من االستدإار الليطاني عى جإوب 

اليإان قدمات الكثري مان الإضاالت 

قدمهاا  بالإإاس،  كانات  أعظإهاا 

اليإانياون كُقربان نجااة من املحتل 

الليطاني وبداية أمال برحيلهم من 

أرضهم الطالرة، قدمها اليإإيون يف 

جإوب اليإن َولام تثِإهم عن ذلك أيَُّة 

قاوة يف األرض، إإرصاُرلم للوثول، 

ولدإهم لو عحر املحتل الليطاني، 

وقاد اساتطاع املحتال الليطاني أن 

يبساَط قوتاه عاى األرض اليإإياة 

وعنّس أرضها الطالرة وَوطأت قدمه 

أرضها، ولا لي اليو0 وبدد لل عاماً 

من يو0 االساتقالل للجإاوب اليإإي 

املحتل، أثبح محارراً وعاعت أرضه 

ألبإائها كهدية عى إخالثهم، َويدوع 

الجإوب اليإإاي إىل أرض اليإن، وما 

دلا مع  يحدث مان جديد وبداد توحُّ

الشاإال اليإإي لتكوَن أرضاً واحدة 

تصباح مجادعاً أرضاً محتلاة، ولكن 

لاذه املارة لياس مان محتال واحد 

ولدولاة عظإاى واحادة، ولكن لذه 

املرة مع أكثر من 11 عولًة َوتصدرلا 

مان  عائإااً  والغاَرُض  عول عربياة، 

احتاالل لاذا الجزء مان أرض اليإن 

لاو طإع يف الثاروات الطائلة َوليس 

البحث عإا يتم تإاقله وإقإاع الإاس 

به من إرجاع رشعية رئيس مستقيل 

إار لاارب لاو وحاشايته املرتزقة 

الذيان باعاوا أرضهام بثإان بخس، 

وشاتان بيإهم وبل أحارار الجإوب 

الذيان قدموا أرواحهم إاداًء للوطن، 

وماا زالات التضحياات تُقاد0 حتى 

يومإاا لذا، ولإا باقحطان الشادبي 

وراجح لبوزة ِعلٌ ملن ال يُدتل.

 تاكاع ذكارى الا 30 مان نوإإل 

تإر لذه املارة يف الذاكرة اليإإية ويف 

ظل الددوان الذي يتدرض له شادبإا 

اليإإي، ويساتهدف البر والشاجر 

والحجر، يجدلإا نؤمن أنإا سإحتإل 

حدياث  اساتقالل  بدياد  جإيدإاا 

لليإن، ويضااُف لقائإة االنتصارات 

التاي يتصدرلاا اليإإياون عاى مر 

التأريخ، إتصباح اليإن من جإوبها 

إىل شاإالها ومن رشقهاا إىل غربها، 

ونساطر بهذا التأريخ ذكرى موجدًة 

لكل مان تُساول له نإساه باحتالل 

أرضإاا  يف  أن  وتإاسايهم  أرضإاا، 

»رجاالً ثدقوا ما عالدوا الله عليه«.

وثإاة أن تكون مواطإااً ثالحاً 

ووطإياً من الدرجة األوىل لو مدرإة 

أناك لن تكاوَن قاباالً أن يُحتل شالٌ 

واحاد مان أرضاك وتكاون يف مكان 

املتإرج لالحتالل لهذه األرض. 

  منذ الخمسينيات حتى اليوم 
ما زالت بقايا االستعمار من تعيق 

التقدم االجتماعي لشعبنا اليمني، 
وما زال االستقالل الوطني هو 

الهدف االستراتيجي ال المرحلي 
لنضال كل القوى الوطنية اليمنية 

بمختلف مشاربها الفكرية 

  إستمر االستقالل الوطني 
في جنوب اليمن لمدة عشرين 

عامًا انتهى مع حرب 94 من 
قبل الركائز المحلية الجديدة 

لالستعمار، التي وضعت اليمني 
جنوبًا وشمااًل في حالة تبعية 

وارتهان ألمريكا وممالك الخليج، 
وهذه القوى الرجعية هي القوى 

التي قامت ضدها ثورة الواحد 
والعشرين من سبتمبر لتعيد 

االستقالل لليمن

  القوى العُمالية الفالحية 
القبلية الكادحة والشرائح 

المستضعفة التي قامت بثورة 
14أكتوبر وأنجزت االستقالل، 
ال تختلف عن القوى الفالحية 

العمالية القبلية والشرائح 
المُستضعفة التي قامت بثورة 
الواحد والعشرين من سبتمبر، 

والتي تدافع اليوم عنها كلجان 
شعبية بقيادة حركة أنصار اهلل

  مع تطور الثورات نحو 
االستقالل، تشعر القوى االستعمارية 

أن وقت الرحيل آن، فتفكر بترك 
بعض من مصالحها االستعمارية، 
وتخشى القوى الرجعية العميلة 
على مصالحها الطفيلة فيتحالف 

الطرفان لإلبقاء على الحد األدنى 
من المصالح االستعمارية، وجعل 

االستقالل منقوصًا

  واصلت الجبهة القومية الكفاح 
المسلح على جبهتين داخلية ضد 

الركائز االستعمارية )جبهة التحرير 
العميلة( وضد قوات االنجليز، حتى 
قهرت ركائز االستعمار في الداخل 

ورضخت بريطانيا 
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من ملزمة األسبوع »من نحن ومن هم«:

عدم معرفتنا بأعدائنا، كما جاء في القرآن، جعلنا نتقبل منهم كل شيء
ااُة حاليااً انحطاطااً وذالً أما0   تدياُش األُمَّ
أعدائها من اليَُهااوع والإصارى الذين يتحكإون 
بقراراتهاا ويإهباون خرياتهاا وثرواتهاا، لاذه 
الحالاة لهاا أساباب كثارية، مإهاا سابٌب مهم 
ورئيايس، لو عاد0 مدرإتإا من نحان ومن لم 
اآلخارون، ولذه قاعادة أساساية ومإصلية يف 
ااة انساالمية ماع غريلا،  كيإياة تدامال األُمَّ
وبالتحدياد أعداءلاا مان اليهاوع والإصاارى، 
وأللإية لذه القاعدة خّصص لها الشهيُد القائد 
السيد حسال بدر الدين الحوثي سال0 الله عليه 
محارضًة كاملة بدإاوان »من نحن ومن لم؟«، 
تطارق إيها إىل وجاوب مدرإتإا من نحن، كأمة 
إساالمية لهاا تأريٌخ وحضاارة وعساتور إلهي 
عظيام متإثال يف القرآن وكّرمهاا الله عى بقية 
األمام، عإدماا قاال »كإتام خاري أماة أخرجت 
للإااس«، لذا الاَرُف والإضل الدظيم تإاسااه 

املسالإون إذلبوا لكي يحصلاوا عى الرضا من 
أعدائها الذين أخلنا الله عإهم يف القرآن.

 وأشاار الشاهيد القائد إىل أن عاد0 مدرإتإا 
بأعدائإاا، كإا جاء يف القرآن، جدلإا نتقبل مإهم 
ُكّل يشء، ضاربااً مثاالً بإإاعاتهام ومطالبتهم 
لإاا بتدليم املرأة قائاالً: »لو كاناوا يدلإون أنها 
ساتتدلم كإا نرياد نحن ملاا ععوناا لتدليإها«، 
مشارياً إىل ألم يستخدمون املرأة نإساع الرجل؛ 
ولذلاك يإطلقاون تحت شادارات التدليام، إإذا 
عرإإاا أن أمريكا وإرسائيال واليهوع والإصارى 
أعاداء لإاا إإنإا ساإترصف مدهم بحاذر، ولن 
نكون سوقاً اقتصاعية لهم، ولن نتأثر بأإكارلم 
وثقاإتهم، ولن نخضع لسياساتهم وسإداملهم 

نداً لإد ال كإتبوع لهم.
 ثم قال الشهيد القائد إن القرآن رّكز عى لذه 
األشياء كإقاييس؛ ألنه أحياناً عدوك يبدو وكأنه 

ناثاح لك. إدإدما غابت لذه املقاييس أثبحإا 
ندياش يف وبال، ونتثقف بثقاإتهم ونحّرص عى 
تقليدلم يف ُكّل يشء، حتى أثبح البدض يسإي 
أوالعه بأساإائهم ويلبس ويقض شدره مثلهم، 
وأثبحإا نإظر إليهام نظرة إجالل وإكبار حتى 
شقيإا كإا شقي آع0 من قبلإا مع أن الله أخلنا 

أنهم أعداء لإا وحّذرنا مإهم ومن مؤامراتهم.
 ومن املالحظ أيضاً أن أي شاخص يذلب مإا 
إىل بلدانهام للدراساة أو غريلا ناراه كيف تتغري 
ثقاإتاه وأثباح يإجدلام ويحتقر أمتاه، ولو 
عاع ال يهتام ببإائها، بيإإا لم عإدما يرسالون 
أجانب كخالاء وغريلم يأتاون وال يتأثرون بإا 
وال يدطونإاا ُكّل مدلوماتهم، بل يحرثون عى 
إبقائإا محتاجل لهم، بل ويإرضون ما يريدون 
يف عولإاا، ويداوعون بدد ساإل إىل بالعلم ولم 
بإإاس الروحياة وانخاالص والحاب لبالعلام 

والكاره لبالعنا؛ ألنهام عرإوا َمن لام ونحن لم 
ندرف من نحن.

 ثم يقول الشهيد القائد »الدجيب أيضاً تتجى 
األحاداث إىل عرجاة عالية من الوضاوح إيتجى 
للدرب أن أمريكا وإرسائيل لي عدولم، أليسات 
األشياء متجلية بشاكل واضح جداً، لكن أثبح 
الإااس يف تيه ويف ضاالل، لدرجة أنهم لم يدرإوا 
مااذا يدإي أناه إذا كان عادواً، مااذا يدإي لذه 
الدداوة وكيف أتدامل مداه؟«.. ولذا ما يإطبل 
عى البدض يف ما تديشه اليإن من عدوان ظالم 
غري ملر، إبدد ثإانية أشهر ال زال البدض يرى 
أن الإظا0 السادوعي واألمريكي أثدقاء له بدد 
ُكّل مجازره الوحشية التي لم يستثِن مإها حزباً 
محادعاً أو مإطقة جغراإية محادعة، بل ويقو0 
باستهداف ُكّل البإية التحتية لليإن من طرقات 
ومصاناع ومستشاإيات ومادارس وجامداات 

ومدالد وبيوت واتصاالت و... إلخ، وبدَد ُكّل ذلك 
وماا يزيد عن ذلاك اعرتاإات الدادوان من نظا0 
آل سادوع َواألمريكيال بحقيقاة ألداإهام من 
الددوان َومشااركة انرسائيليال يف لذا الددوان 
وترصيحاتهام املتكاررة التاي تإضاح ملرات 

عدوانهم التي كانوا يرإدونها يف البداية.
 لاذه الإإساية عإدما لام تدرف مان يقو0 
بقتلهاا وتدماري بلدلاا نرالام اآلن قاعادون ال 
يحركاون سااكإاً، بال انطلال البداض مإهام 
كإرتازق لخدمة الدادوان والقتال ضاد أبإائه، 
بيإإاا عإدما رأى بقية الشادب اليإإي بحقيقة 
املؤامارات واأللاداف تحّرك وانطلال مجالداً يف 
سابيل الله للدإاع عان عرضه ورشإاه ووطإه 
وإارق بل لذا وذاك، بالرغم من أن األحداث لي 

نإسها التي يشالدلا الجإيع. 
 »إإاذا بدد الحل اال الضالل«.

يأت���ي اخلط���اُب موّجه���اً للمس���لمني، أليس اخلط���اب موجهاً 
للمسلمني؟ }َوَقاِتلُوا ِفْي َسِبيِْل اللِه{، }َوأَنِْفُقْوا ِفْي َسِبيِْل اللِه{، 
}ُكونُ���وا أنَْصاراً لله{، وهذه القضي���ة هامة من الناحية التربوية 
بالنسبة لألمة، فيما يتعلق بواقع األمة في بنائها، بنائها النفسي، 
بالطريقة هذه يصبح الناس، يصبح اإلنسان املؤمن صاحب نفس 
كبيرة، صاحب اهتمامات كبيرة، يرى نفس���ه في الصراع الكبير 

م���ع األعداء مهما كان كبيراً، ال تكون نفس���يته معرضًة للتضاؤل 
والتالشي، فاإلنس���ان الذي ال يعطى قضايا كبيرة تكون نفسيته 
معرض���ة لالضمحالل والتالش���ي، فيصبح ال ميّث���ل أي رقم في 
احلي���اة، ال ميّث���ل أي دور في احلياة، لكن هن���ا قضايا جتعل لك 
دور في احلياة، لك فاعلية في احلياة، ونفسك تكبر، ومعنوياتك 

تكبر، واهتماماتك تكبر.

مواصفات القائد 
العسكري 

باّل الدالماُة املجالد السايد بدرالديان الحوثاي، مواثإااِت القائد 
الدساكري يف القارآن الكريم، وذلك يف الجزء األول من كتابه )التيساري يف 
التإسري(، وتحديداً يف رسعه لقصة طالوت يف سورة البقرة والتي استإبط 

الصإات والقدرات التي يجُب أن تتواإر بالقائد الدسكري.

يف قصِة املأل من بإي إرسائيل ونبيهم طالوت ونخبته إوائد عساكرية 
مع كونها عيإية، إقد أإاعت أن كباَر الإاس وأرشَإهم قد يطلبون الجهاع 
باسام الدين وغرضهام الدنيا والحصول عى املإاثاب، وإيإا ييل بدض 

من تلك الإوائد:
- أناه ال يوثال بهام للجهااع؛ ألن لإهام ونيتهام الدنياا، ويكونون 
حريصل عى الحياة، إليسوا مظإَّة الثبات للإوت وإن كانوا أبطاالً، إإن 
حبَّهام للدنيا يإإُدهم مان املغامرة يف مظاّن الهاالك، وألن حرَثهم عى 

املإاثب يؤعي إىل إإساع نياتهم إذا لم تحصل لهم املإاثب.
- أن الجداَل عى املإاثب عالمة حب الدنيا وليس من شاأن َمن يقاتل 

يف سبيل الله.
- انتخاب القائد الدساكري القاوي الكامل يف كإاءتاه وعيإه الذي ال 
إشاكال يف أناه أثلُح للقيااعة ليقتإَع به ألل الإإوس الليئة من إسااع 
الإياة ويصدقوا يف الكون مداه، وطاعته ونصحاه، وألن القائد الزالد يف 
الحياة الدنيا أشجُع وأثبُت يف املهالك، وأثلُ عى الشدائد، وأحسُن رعايًة 
ألثحابه؛ لصدق نيته وساالمته من األنانية والتكل، وحبه لهم ورحإته 
لهم وسالمته من االستبداع والغش لألثحاب، وألن القائد الديإي األقوى 

رغبًة يف الجهاع والشهاعة إهو أشدُّ إقداماً.
- انتخاب القائد الذكي املدبّر السليم من الُجبن املداِرض لُحسن الرأي 
والسليم من البخل الذي لو من أعظم أسباب الذلة وتإّرق األثحاب مع 

مدارضته لُحسن الرأي يف اننإاق.
إاتاه  - انتخااب األعلام يف علام الديان ليكاوَن أعلاَم بالحال يف ترصُّ

وترصإات أثحابه، وأثبَت عى الحل؛ لدلإه أنه عى حل.
- انتخاب األقوى يف بدنه ليتحإل شادائَد القتاال، وما يكوُن مده من 
الحار والالع واملطر والجوع والدطاش، إيكون ثابَت الصحاة بديداً من 
املارض، ليحإل ما حإل مان التكاليف بجدارة وقدرة كاملة ويساتطيع 
الثبااُت عى القتال واالساتإرار علياه ومصابرة الدادو، ويتحإل التدَب 

والسَهَر وأذى األثحاب مع الدإاء يف الجهاع.
- أن يكاوَن واساَع الصدر حليإاً، يصاِلُ عى األذى، ويتحّإل السابَّ 
واالتهاماات التي يتدرُض من جهلاة األثحاب، وال يضيل ثدُره عإهم، 
أو يضيع عليه الرأي ألجل ضيقه مإهم، أو يصريُ يف شاقاق بيإه وبيإهم، 
وليساتطيَع حسن البيان لهم حتى يُرعَّلم عن الغلط برإل ولل، وتكون 

مداملتُه لهم كلها ترغيباً وسبباً لحبهم إياه وثباتهم مدهم.
- أن تكاوَن له شاجاعة طبيدية ورباطاة جأش؛ ليساتطيع القياعة 
يف املداارك واقتحاا0 املهالاك؛ ألناه إذا كان ضديَف القلاب واألعصاب ال 

يستطيُع ذلك، وإن كان عيإياً زالداً يف الحياة.
ولاذا ما حرض مان ثإات القائد املشاار إليه بقوله تدااىل: )إن الله 

اثطإاه عليكم وزاعه بسطًة يف الدلم والجسم(.

جاورت أعدائي
أحمد زيد زيد المــَحـــَْطوري*

األح��راِر  وقبلُة  الصمود  ميُن 
قد أقسموا أن يأخذوا بالثاِر

 )عطان( رمُز صمودنا وإبائنا
)نقم( يدلُّ على جالِل الباري

دائماً والبطولة  الكرامة  مين 
إمي��انُ��ه يُ��ع��زا إل���ى األن��ص��ار

نصروا رسوَل الله ضد ِعداته
الكفاِر  م��ن  أو  ي��ه��َود  آل  م��ن 

قوم حتلوا بالشجاعة والوفاء
واإليثاِر والصدق واإلخالص 

إذاللنا  ق��ررت  التحالف  دول 
ف���أت���وا ب��ط��ائ��رة ب���ال ط��ي��اِر

لقيامه عمٍد خططوا  عدوان 
األش���راِر زم���رةُ  فينا  لتسود 

العدو مدجٌج بسالحه جيُش 
ع��اري ب��ص��دٍر  هبوا  أبطالُنا 

ال يفتدي األوطاَن غيُر رجاِلها
ال خيَر في جيش من اإليجار 

كبره تولى  قد  جند  شيطان 
النار نفخ  تزيد  اخلليج  دول 

وأثبتوا  اخلليج  دوُل  وتآمرت 
أن الشيوَخ مع امللوك جواري 

ال��ُع��م��ان��ي��ني أه���ل أص��ال��ة  إال 
حفظوا األخوة ثم حسن جوار

ي���ا أي��ه��ا امل���ت���آم���رون ك��ف��اك��ُم 
خزي الهزمية أو عذاب النار

ال تعرفون من احلروب سوى اسمها
هل حتسبون البحر دون دوار 

من آل صهيون يجيء سالُحكم
مثل البغي بصحبة السمسار

لَعوبة شبُه  سعود  آَل  فكأن 
جاءت بفاجرها لوسط الداِر

وك��أن��ك��م وك��أن��ه��م ، وك��أن��ن��ا 
ض��اري ول��ي��ٌث  وخنزير،  ق��رد 

بالدنا نحو  األشرار  وجمعتم 
واألحبار الرهبان  ودواع��ش 

قرية في  أت��وا  إذا  امللوك  إن 
دمار وكل  بها  الفساد  نشروا 

 فلتقرؤوا )تأريَخ آل سعود( ما
 قال )السعيد( بسفره اجلبار 

فلتعلموا لغيركم  الفخاَر  إن 
حتماً سنكسر ذلك )الفّخار(

حضارة   أهُل  اليمانيني  نحن 
آثاري من  َوالصهِريُج  السُدّ 

سبأ َوحمَير من ملوك بالدنا  
املسماري خطنا  في  تأريُخنا 

عبُدالعزيز أتى يجاوُر ِخلسًة..
م��ن غ��ي��ِر ت��أري��خ وال إش��ع��ار

صنعوا دويلتَهم على سفك الدماء
لألخيار والتهديد  والسجن 

والله لوال الغرب ما دانت لهم
اآلبار أرٌض وال حصلوا على 

روا يا أهَل جند واحلجاز حتَرّ
أح��راِر بال  أرض  في  خيَر  ال 

ها قد أتتكم فرصٌة فلتنهضوا
وتخلّصوا من طول هذا العاِر

قد جاء في األمثال أبلُغ حكمٍة
ال��داِر  اجل��اُر يا أح���راُر قبَل 

بدمائنا أوغلوا  سوء  وملوك 
ج��اِر م��ن  لهم  ت�ًبا  وت��ك��ّب��روا 

سأقول حني أرى الشهيَد مردداً 
 ما قاله في ابنه )األنباري(:

ربه   وجاور  أعدائي  )ج��اورت 
ش���ّت���ان ب���ني ج�����واره وج�����واري(

من أجل أرضي سوف أبُذُل مهجتي   
وأزي���د إص����راراً على إص���راري

توحداً   العدو  بغُي  سيزيُدنا 
َويصدُّ عاصفَة الِعدا إعصاري

بالدنا فوَق  طال  مهما  الليُل 
نهاري أض��اء  إذ  عنا  سيزوُل 

*بني أسد ، المحابشة / حجة



13 ثقافيةالددع )ل7(     انثإل 30 نوإإل 02015  املواإل ل1 ثإر 37ل1لا

عليُّ العصر
صالح محمد الشامي 

ى ن������������وُر ح�������ي�������دَر ف�������ي ال������ِب������ط������اِح تَ��������ب��������دَّ
ص��������اِح  ل������ك������لِّ  ال�������ف�������ق�������اِر  ذو  وأب�������������������َرَق 

ح����������ي����������دريٍّ  ق����������ل����������ٍب  ل��������ك��������ل  والَح 
الِح  ل�������ق�������ل�������ِب  ت����������ل����������وُح  ال  م����������ع����������اٍن   

ح���ت���ى  ال������ب������ي������ِت  آِل  ب�������������دُر  وش������ع������ش������َع 
غ������ش������ت أن���������������������������واُرهُ ك������������لَّ ال������ن������واح������ي 

ف�����ي�����ا ص������������اِح اس�����ت�����ق�����م واص��������������دع ب�����أم�����ٍر 
م���������ن ال��������رح��������م��������ن، ت�����ن�����ع�����م ب������ال������ف������الِح

وج��������اه��������د ف��������ي س�����ب�����ي�����ِل ال��������ل��������ه، ت����رق����ى 
َم���������ص���������اَف األول������������ي������������اِء ب��������ال اج��������ت��������راِح 

وب�������������ع ل����������لَّ����������ِه ن��������ف��������َس��������َك ب������ان������ت������م������اٍء 
ال�����ص�����ب�����اِح  آي���������������اِت  األع������������������الِم  إل����������ى    

ف�����������ذا زم��������������ُن ال�����������رج�����������وِع ل��������دي��������ِن ط���ه 
ب���������ب���������اِب م�������دي�������ن�������ِة ال�������ع�������ل�������ِم املُ���������ت���������اِح 

ف���ي  ب�����ن�����ج�����ِل�����ِه  ع�����������اَد   .. ال���������ك���������راُر  ه�������و 
اإلن������ف������ت������اِح  ع������ص������ِر   .. ال�������غ�������يِّ  زم��������������اِن 

***     ***     ***            
ب��������ب��������دِرال��������دي��������ِن واب�������ن�������ي�������ِه اس����ت����ع����دن����ا 

�����������������ِة ال������ن������ص������ِر ال���������ُق���������راِح  ك����������راَم����������َة أُمَّ

ف����������راي����������تُ����������ُه ه����������ي األه�������������������دى ل�������ق�������وٍم 
ب���������ِه ان������ت������ص������روا ع�����ل�����ى َش�������تَّ�������ى اجل�����������راِح 

س�����أش�����ط�����ُح ف������ي ع�����ل�����يِّ ال�����ع�����ص�����ِر ش����ع����راً 
ِج�����م�����اح�����ي  م���������ن  س�����ي�����ك�����ب�����ُح  ل��������������وٌم  وال 

ط���ه  ع��������ل��������يِّ  روُح  ال�������ع�������ص�������ِر  ع��������ل��������يُّ 
ال�����ِك�����ف�����اِح  ���������������اِج  وهَّ  .. احل�����س�����ن�����نِي  أب���������ي 

َس������يُ������ل������ِح������ُق ب������ال������ن������ف������اِق وأه����������ِل����������ِه م���ا 
املُ��������ب��������اِح  اخِل�����������������زِي  دواِع�������������������َش  أذاَق 

س����ي����م����ح����و ال������ُك������ف������َر ح�����ت�����ى ل������ي������َس ي���ب���ق���ى 
والِح   ق�����������������اٍل  م����������ن  ال���������ك���������ف���������اِر  م����������ن 

ه��������و ال������ب������ان������ي ل��������دي��������ِن ال���������لَّ���������ِه م�����ج�����داً 
ول������ل������ط������غ������ي������اِن واجَل��������������َب��������������روِت م����اح����ي 

ف�����ي�����ا ُق���������������دَس اإلب�����������������اِء أت���������������اِك ن����ص����ٌر 
م����������اِح  ال����������رِّ ب�������ع�������اِل�������َي�������ِة   .. مي����������اِن����������يٌّ 

�������ن�������ا ال����������ك����������راُر ي�����وم�����اً  لَ���������س���������وَف يَ�������ؤمُّ
مب��������س��������ِج��������ِدِك املُ������������ب������������ارِك ب�����اف�����ت�����ت�����اِح 

ف���ي  ل�������ل�������ه�������دى..  أرٍض  ك����������لَّ  وي������ف������ت������ُح 
ال������س������الِح  ع������ل������ِم  أو   .. ال�����ع�����ل�����ِم  س�����������الِح 

حت���ي���ا  ب�����������اإلس�����������الِم  األرُض  وت��������غ��������دو 
ل�������ت�������خ�������ِرَج خ�������ي�������َره�������ا  ف��������ي ك����������لِّ س��������اِح 

صنعاء. رمضان.1435هـ

ِوسامُ الصمود
نبيل القانص 

لإلنساان اليإإاي نََإُساُه الطويل الذي يشاإُل بِه أعاداءه ، يف حل 
يتولإون بأنهم يخإقونه بإجراِمهم و تحالإهم مع الشياطل من كل 
جإسايٍة  و جحيم ، لذا اننساان الذي واجه و يواجه أنياب األزمإة و 
مخالب األقادار و غدر الدواثف الحإقاء، كأساطورة خالدة تتجاوز 

التاريخ إتإتد إىل اللحظة و تسريُ بخطًى واثقة إىل األبد .
لقاد قا0 آل سادوع و أمرياكا ببذر انرلااب يف لاذه األرض -كإا 
إدلوا يف سوريا و الدراق و غريلا - ليصبح سإدا لددوانهم املرتدش و 
ليكون الشجرة الشإطاء املخلصة ملخططاتهم و إجرامهم ، لكن إقدا0 
الجيش و اللجان الشادبية أثبح إأسا يقطُع أياعيها الحقرية ، و بات 

الإبُت الوحيش مسحوقا تحَت أقدا0ِ رجال الرجال.
و أماا0 ناِر الحقاد - التي أراعت أن تجدل قلوب اليإإيل موحشاة 
كجإّاٍت محرتقة - ذابت أقإدة الخونة ، لذلك لم تإكشاف لإا وجولهم 
الحقيقياة إحساب .. بال ازعاعت مالمحها قبحاً .. لتتجاى الخيانة و 
الدإالة يف أبشاع ثورلا و ليإكشف للجإيع ما اختإى و أكثر ...، أما 
ثدور اليإإيال إهي رغم أحزانها ساتبقى إراعيس تإبض بالخري و 

الوإاء و الضوء .
و بداد كل لاذا الرتف يف الجإاون..، لل أعرَك آل مرعخااي و عولتا 
الصهيونياة اللديإة )أمريكا و إرسائيل( أن محاولتهم القاتلة نرساال 
وجوع الشدب اليإإي إىل الدرك األسإل من الدد0 و الإإاء بائت بالإشل 
و الخارسان ، إالدادوان اآلثم جدل الحياة خلوعا .. و عزز من أساباب 
البدث لدى ألل انيإان و الحكإة و البأس الشديد ، إأثبح كل مواطن 
يإإي و كل مواطإة يإإية جبهة قائإة بحد ذاتها يف التصدي للإدتدي 

و الغازي و املحتل .
يواجه أبإاء لذا البلد عدوانا متإوع الدناءات و الدجرإة و الإجور ، 

إهو عسكري و إرلابي و نإيس و إعالمي و ثقايف و و و 
... ، و باملقابل يتإإن اليإإيون يف الصإوع و التحدي .. بل و تتإجر 

طاقاتهم يف حب الوطن و الذوع عن حياضه ...
الجإدي يإترُص بسالحه ..

السيايس يإترُص بإخالثه ..
املثقف يإترص بإوقإه ..

الإإان يإترص بإإه .. 
الصحإي يإترص بقلإه ..
االعالمي يإترص بكلإته ..

الشدب يإترص بصإوعه و ثله و إيإانه و ثباته ..
الوطن يإترص بأبإائه .

عيد الجالء شيـاطيـن الشعـر ..تجلد ملوك »النفط«
عبدالوهاب المحبشي

مىض زمن الصمت واالمتهان 
وعهد الوصاية واالرتهان 
فقولوا لسلمان آن األوان 
لتخرج منها ذليال مهان 

*******
ألنك يا عاهل المملكه 

تورطت يف هذه المعركه 
وألقيت نفسك للتهلكه 

وها أنت ذا قد خرست الرهان 
*******

وأصبحت يف قعر بحر غريق 
ويغشاك موج وما من  طريق 

إلنقاذكم من عذاب الحريق 
واخراجكم يا بني مردخان 

*******
من الوحل إال بأن تسلموا 

فتوبوا ايل اهلل واستسلموا 
وإال فأقسم لن تسلموا 

ولن تشعروا لحظة باألمان 
*******

جهلتم حقيقتنا الدامغه 
وصدقتم القصة الفارغه 

بأن اليمن لقمة سائغه 
ولن يصمد الشعب حتى ثمان 

*******
فجئتم لنا بالشواذ الدرش 

لتحتلنا يا كالب البرش 
ولكن شعب اليمن لن يذر 

عى أرضه غازيٱ يف أمان 
*******

الم تعلموا يا رعاة البعير 
بأن اليمن من عدن ال عسير 
سيصيل الغزاة بنار السعير 

فليس لهم يف بالدي مكان 
*******

فها نحن يف شهرنا الثامن 
ولم ينحِن راس لليمني 

وجيش التحالف كم قد مني 
خسائر ال يتسعها بيان 

*******
طوائركم يف المسا والصباح 

تغير عى شعبنا يا قباح 
بأقوى وأعتى واحدث سالح 

ولم يتحرك لشعبي بنان 
*******

ويزداد يف كل يوم صمود 
وهاهم رجال الرجال األسود 

يدكون أوكاركم يف الحدود 
وأنتم عليهم شهود عيان 

*******
ولم يتحقق من قصفكم 

وال العرش من بنك أهدافكم 
ولم يرتتب عى زحفكم 

سوى دعسكم يا بني مردخان 
*******

وبالرغم من قصفكم والحصار 
نحقق يف كل يوم انتصار 
وانتم عى وشك االنهيار 

فبعدٱ لكم يا بني مردخان 
*******

نجحتم فقط يف رشاء الذمم 
ويف حشدكم ) ضدنا ( لألمم 

وتكميمكم كل فاه وفم 
بأموالكم يا بني مردخان 

*******
ويف قتل اطفالنا يا مسوخ 

وحرق النساء وذبح الشيوخ 
وتدمير أرض اإلبا والشموخ 
فسحقٱ لكم يا بني مردخان 

*******
وأما عى األرض عند النزال 

فلم تصمدوا يا رعاة الجمال 
أمام البواسل رجال الرجال 

من الجيش يف المعركه واللجان 
*******

فكم مرة تم اجباركم 

وانتم تولون أدباركم 
لقد أخرج اهلل أخباركم 

أميٌر  حماٌر  وجيٌش  جبان 
*******

ولن تستطيعوا بأعالمكم 
وال بافرتاءات ازالمكم 

واذيالكم حجب اجرامكم 
فقد حصحص الحق والصدق بان 

*******
مددنا اليكم ايادي السالم 

ولكنكم يا طغام » لئام 
وال تستحقون لالحرتام 

فاف  لكم يا بني مردخان 
*******

وال فرق ما بينكم واليهود 
كالكم وآبائكم والجدود 

ارش واخبث من يف الوجود 
وانجس والعن واخطر كيان 

*******
حكمتم عى نفسكم بالرحيل 

وقد حان لم يبق إال القليل 
واما احتالل اليمن مستحيل 

ولو يزحف الكون انس وجان 
*******

ستدفع يامن غزوة اليمن 
وشاركت يف الحرب اغال الثمن 

ويلحق بك العار عر الزمن 
ويلعنك الدهر يف كل آن 

*******
دمانا الزكية والطاهره 
ستقتلع األرس العاهره 
وتندم عمان والقاهره 

ومن قد تآمر علينا وخان 
*******

ويوم الثالثين عيد الجال
سنجعلكم ايها العمال
وأسيادكم عرة للمال 

واضحوكة القرن طول الزمان 

وليد الحسام
كباري  جهاد  إىل  القاارئ  يحتااج  ال 
للتإقياب عن مصطلح )الإإاط( وعاللته 
يف الشادر الدربي ، إذ ال يغيب عن لاجس 

شاعر وال يسقط سهوا عن قلم كاتب .
بإاا أن الإإط _ لذا الكائن الساحري 
_ لاه عور رئياس يف الكثري مان املتغريات 
الدرصية التي طرأت عاى الحياة حديثا، 
وكان ظهاوره يف الوطان الدرباي بإثابة 
حلام ملروع مواز ملراكاز القوى الداملية 
إإن الشااعر الدربي كان ثاحب سبل يف 
اكتشااف عور شاياطل الإإط يف خلخلة 
الإسايج االجتإاعاي الدرباي والتدرض 
لإلنساانية الدربياة باالنتهاك مساتغلل 
لاذا الدإرص االشاتدايل _ باعتبااره قوة 
أو سالطة اقتصاعية _ يف خدمة سياساة 
األنظإة عى حساب الشدوب وكرامتها .. 
يقول نزار قباني يف قصيدة )عزف مإإرع 

عى الطبلة( :
الطرب الرسإي يجيء

كساعات الغإلة ...
من كل مكان ..

والطرب الإإطي 
يحاول تسويل اننسان

سدر اللميل الواحد
أغى من سدر اننسان !!

مإاذ السابديإيات من القارن املايض 
حتاى اللحظة يإالض الشادراء سالطة 
ملاوك وأمراء الإإط بلغة سااخرة الذعة 
وساخطة ترإض كل تلك األساليب القذرة 
التاي يإارساها الساساة متكئال عاى 
ثروة الإإط ليخضدوا الشادوب من أجل 
تحقيل املصالح السياسية للحكا0،  وكذا 
تحقيل مكاساب اقتصاعية لتجار الإإط 
مع الغارب ؛ لذلاك كان لديون الشادراء 
ومداركهم وانإداالتهم مع قضايا الدرب 
أن تراقاب ياد الإإاط الدابثاة بالحياة ، 
إكانات كتاباتهام الصاخباة موجهة إىل 
امللوك واألمراء والزعإاء بأسالوب يوحي 
بتجذر الدالقة االساتغاللية بل السالطة 
والإإاط ، وغيااب الدالقة كليا يف الشاأن 

ذاتاه بل الإإاط والشادوب ،، يف قصيدة 
الشااعر  الداخال(  يقاول  )الغازو مان 

عبدالله اللعوني :
أمري الإإط نحن يداك

نحن أحد أنيابك
ومن عمإا عى عمإا

تإوقع جيش إرلابك
ندم يا سيد األذناب

إنا خري أذنابك

بأسالوبه املتإارع يف الهجااء ، ولغته 
لجوماه  يسالط  بالساخرية  الباذخاة 
عاى أحذية الساالطل وأعواتهم بسابب 
عالقتهام الخبيثاة بذلاك امللاك الباغي ، 
ويكشاف تإاثيل ما يحدث وراء الستار 
، إذ يدري سياساة الحاكم االساتحواذية 
والتسالطية عاى الإإاط »أماري الإإط« 
لتإتج أو تدسكر انرلاب »جيش إرلابك« 
وتإإاح   ، وقإدياة  إجرامياة  كوسايلة 
أيضا األياعي املتساولة قوة وحشاية ضد 
الشادوب،  وأبشاع ما يف ذلك التجإيد أنه 
يخرج مان ذات الشادوب ليقتلها »ومن 
عمإاا عى عمإاا« ،، بدد أن عرى الشااعر 
أذناب السالطل إذ يسابب ارتهانهم ذلك 
بارتهاان امللك السادوعي وأماراء الخليج 
وتبديتهام الرخيصاة لهيإإات سالطات 
غربياة أقاوى ، وللإتلقي أن يساتلهم ما 
يرمز إليه الشاعر من الدإال واالرتزاق يف 
مإرعة »األذناب« ، ويف ذات الإسال يقول 
الشااعر نازار قباناي يف قصيادة »الحب 

والبرتول«  :
تإرغ يا أمري الإإط
إوق وحول لذاتك°

كإإسحة ...
تإرغ يف ضالالتك°

لك البرتول ...
إاعرصه عى قدمي خليالتك°

كهوف الليل يف باريس ..
قد قتلت مروءاتك°

عى أقدا0 مومسة لإاك ...
عإإت ثاراتك°

إبدت القدس ،،
 بدت الله ،،

بدت رماع أمواتك° .

لكذا يتكارر الرتكيب »أماري الإإط« 
الغارض  أن  وربإاا  الشااعرين،  لادى 
مان الإاداء .. ولاو أسالوب إنشاائي .. 
واملإااعى  واالساتحقار،  االساتهجان 
واحاد .. لاكل شااعر أسالوبه السااخر 
الحااعة  السااخطة  ولغتاه   ، الخااص 
يف  الشادري  الخطااب  يتإال  ولكان   ،
تقإيتاه يف تجرياد املإااعى أو املخاطاب 
من القيم اننساانية وتدريته من الزيف 
وإساقاط أقإدته ؛ ليظهار عى حقيقته 
املخزياة ، إهاذا )نازار( يساتهل نصاه 
بإدل األمار »تإرغ« ليإهام املتلقي أنه 
أماا0 رساالة إىل مخاطاب محتقر ، كإا 
أن الإدال »تإرغ« يحإل عاللاة انجرا0 
املتإحش خاثة بارتباطه بدالقة عاللية 
ماع  »وحاول لذاتاك« ، ويضع الشااعر 
مإرعات كأيقونات لها إيحاءات ثاخبة 
باالساتحقار واالستإكار من أمري الإإط 
؛ ولكاي يساهل للإخاطاب إعراك ليئته 
املهيإة إقد أورع التشابيه »كإإساحة« 
واملإساحة ترمز إىل االمتزاج باألوسااخ 
والوحال القذر ، ولإا مزج الشااعر ملك 
الإإاط بإاا يإتجاه الإإاط مان ضاللة 
وإجور وتوحش وخبث ، ونظرا ملا يقو0 
به ملوك الإإط من جرائم ضد اننسانية 
، ومن ععارة ومساإحة الدهر إقد جدل 
)نازار( مان تجاارة الإإط واساتإالكه 
أقادا0  تحات  رخيصاة  عنيئاة  مهإاة 
الدالارات »عاى قدمي خليالتاك« ، ويف 
لذا الرتكيب إشاارة إىل مساخ املخاطب 
الذي يساتإزف الإإط يف سابيل املراقص 
»كهاوف الليل« واللهو ماع الراقصات يف 
عول الغارب املساتإيدة »بارياس« حتى 
أن ذلاك امللاك الإإطاي اإتقاد الإخاوة 
واملاروءة الدربياة »قتلات مروءاتاك« ، 
ويف مقابال إلدار لذه الثاروة يف الدعارة 
يتكئ الشااعر انزياحاات ملإتة للقارئ 
ليخلناا أن مجاون املخاطاب كان عى 
حسااب قضايا األمة الدربية وساياعتها 
ومقدسااتها الديإية يف قوله »بدت الله« 
ليبطال بهاذا الرتكياب زعام امللاك بأنه 
حاضان الديان وخااع0 الكدباة، ورائاد 

القومية.
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عادل الجبوري *
لام يشاهد الدالم رعة إدال قوية وواضحاة ضد انرلااب كتلك التي 
شهدلا بدد تإجريات باريس املروعة يف الثالث عر من نوإإل الجاري.

ربإاا لم تكان رعوع الإدل الغربية عى لجإات 11 سابتإل يف مديإة 
نيوياورك االمريكياة عا0 2001 بهاذا املساتوى، ناليك عان الكثري من 
األحاداث الدامياة التي تدرضت لهاا بلدان غربية عديدة ما بل سابتإل 

2001 ونوإإل 2013.
اثإا عار عاما والدراق يتدرض لشاتى ثإوف انرلااب التكإريي، 
ليخارس اآلالف مان ابإائاه بل شاهداء وجرحاى، والكثري مان موارعه 
وإمكانياتاه، وتإتهاك حرماتاه ومقدسااته الديإياة، ولم يحارك الدالم 
سااكإاً، ويف أإضل األحوال كانت تصدر بيانات إعانة واساتإكار من لإا 

ولإاك ال تغإي وال تسإن، وال تقد0 وال تؤخر، وال ترعب وال ترعع.

إرتداعات انرلاب
كان الكثاري مان الدقالء يف الداراق يرإدون أثواتهام ويحذرون من 
خطار ارتداعات انرلاب التكإريي إىل الداعإل واملإولل له، والسااكتل 
عإاه، واملهاعنل له، ولكان لم يكن لإاك من لو مساتدد لإلثغاء، وإذا 
كان لإاك من يصغي، إهو ال يإدل شايئاً، إما حإاظاً عى مصالحه، أو 

خوإاً من وثول نريان انرلاب ألراضيه.
وامتاد انرلااب إىل ساوريا ومارص واليإان ولبإاان وعول أخارى يف 
اإريقيا، واىل اإغانساتان وباكساتان، وحتى يف أوروباا، وبقيت املواقف 
والتوجهاات عى حالهاا، بل وأكثر من ذلك، كان لإااك من يدإل جالداً 
عى خلاط األوراق وتحريف الحقائل، بتوجياه االتهامات ألطراف بديدة 

ُكّل البُدد عن انرلاب بشتى أشكاله وثوره.
وقاد ال يحتاُج املرُء لباذل الكثري من الجهد ليقف عى القدر الكبري من 
التزييف والتحريف، حيإإا يتابع وساائل إعال0 واسادة االنتشار ومؤثرة 
يف ماليال الإاس، مثل قإاة )BBC( الليطانية، وقإاة )CNN( االمريكية، 
وقإاة الجزيارة القطرية، وقإاة الدربية السادوعية، وماا يإضوي تحت 
عبااءة تلاك الدإاويان الكبارية من قإاوات وثحاف واذاعاات ومواقع 
الكرتونياة ومراكز بحثية. إىل أن جاءت تإجريات باريس املروعة، لتكون 
بإثاباة الزلازال املدمر، والصاعقاة املحرقة لدإو0 الدالام الغربي، ومن 

يدور يف إلكه ويتبع له.
وال شاك أن الصدمة كانت قوية للغاية، واال ما تغريت لهجة الخطاب 
السايايس وانعالماي والإكري الغرباي إىل حد كبري، وباات يتحدث بكل 
وضاوح ورصاحاة عن مخاطار الإكار التكإاريي الولاباي، ورضورة 

التصدي له عى كاإة الصدد واملستويات.
ولذا التحول املهم، كان بإثابة الحد الإاثل بل مرحلتل، مرحلة ما 

قبل أحداث باريس ومرحلة ما بددلا.
كباار الزعإاء الغربيال يف باريس ولإادن وواشاإطن وروما وبرلل 
وبروكسل وغريلا، راحوا يشخصون ويؤرشون بكل وضوح إىل أن الإكر 
التكإاريي )الولابي( لو الذي يقف وراء وجوع تإظيم عاعش انجرامي، 
وإن لام يتإكإاوا من وضع حدٍّ لذلك الإكر املإحارف، لن يكون بانمكان 
القضاء عى انرلاب واساتئصاله من جذوره بالكامل، واملدإى واللجهة 
واألسلوب نإساه، أخذت وساائل انعال0 الغربية، وحتى الدربية التابدة 
أو القريباة من الدواثام الداعإة لإلجرا0 التكإاريي أو املتداطإة مده، 
تتحادث وتتإاول تداعيات األحداث يف باريس، وما أحدثته من موجة قلل 

ورعب وإزع يف عإو0 الدالم الغربي، بل والدالم قاطبة.
واليو0، يدعو ُكّل الغرب إىل مالحقة ومحارصة رجال الدين املتشدعين 
حاميل الإكر التكإريي املحرض عى انرلاب، والجإيع يدعو إىل محاسبة 
الادول الداعإاة واملإولة – سياساياً وإعالمياً ماليااً – للإكر التكإريي، 
وواضح لإا أن املقصوع بالدرجة االساس، املإلكة الدربية السدوعية، بل 
إن وساائل إعال0 عديدة ذكرتها باالسم، ما أثار حإيظة وغضب رجاالت 
الحكام يف الريااض، الذين لام يدتاعوا عاى مثل تلك الحإاالت انعالمية 

القوية والرصيحة ضدلم.
وأكثاُر من ذلك إاإن املراكز الديإياة البارزة يف الدالم انساالمي، مثل 
األزلار الريف تبإت املواقاف ذاتها بدد أن استشادرت خطورة األمور 
وحساسايتها، وما يإكن أن تإرزه من آثار ونتائج سالبية عى املسلإل 

بصورة عامة.
وربإاا كان الدراقيون – بحكم ما تدرضوا له من اساتهداف تكإريي 
مإإهاج طيلة اثإي عر عاما – أول من نبه إىل مخاطر الإكر التكإريي 
عى جإيع عول الدالم، واملرجديات الديإية يف الإجف االرشف اشاارت إىل 
ذلك يف مإاسابات مختلإة، وبدض الزعامات السياسية كذلك، إضالً عن 

نخب ثقاإية وإكرية وإعالمية عديدة.
واآلن، حيإإا تطلل زعامات سياساية عراقية، كإا بالإسابة للدعوة 
التي أطلقها رئيس املجلس االعى انسالمي الدراقي السيد عإار الحكيم، 
ععاوات إىل اثدار قرار امإي بإحارباة الإكر التكإريي )الولابي(، إإن 
ذلاك يإثل تأكيداً لقاراءات ورؤى عقيقة، وتشاخيص واقداي، لم يحَظ 
بالتإا0 املجتإع الدويل يف الساابل، واليو0 لم يدد لإاك مإاص من إيالء 
القادر األكل من االلتإا0 حتى يتوقف نزيف الدماء، يف الدراق وساوريا 
و...، وحتاى ال تإتد كوارث وويالت ذلك الإكر املإحرف إىل أثقاع الدالم 

األخرى. 
وال شاك أن مرحلاة ما بدد أحاداث باريس التي أخذت تبلاور توجهاً 
جاعاً ملواجهة الإكر التكإريي)الولابي( ستشاهد الكثري من التإاعالت، 
ولدل الغرب بدوله ومجتإداته سايكون لدإا لذلك الإكر، بشاتى اعواته 
انرلابية، مثلإا حصل يف الرق االوسط، وال سيإا الدالم انسالمي إيه.

ولإاا إاإن إعاعة الإظار بصاورة حقيقية مان قبل الغارب بإجإل 
مإارسااته وسلوكياته ومواقإه، وتصحيح ما لو خاطئ وسلبي مإها، 
يداد املدخال االسااس لتطويل واحتاواء تإظيام عاعش والقاعادة وكل 
عإاويان ومساإيات الإكر التكإاريي الولابي. وحيإإاا يصحح الغرب 
مإارسااته وسالوكياته ويدادل مواقإاه وتوجهاته إإن مإاباع الإكر 
التكإريي، كالسادوعية وغريلا ساتجد نإسها مكشاوإة وإاقدة الإدل 

وانراعة والتأثري.

* العهد اإلخباري

الوهابية في دائرة 
االستهداف 

 متابعات فلسطينية 

آخر رئيس أبيض في جنوب أفريقيا: إسرائيل تسير إلى الهاوية!
كالرك،  عي  ولياا0  إريدرياك  رأى 
جإاوب  يف  األخاري  األبياض  الرئياس 
أإريقيا، أن اساتإرار حكوماة الددو 
يف سياسااتها الحالياة ساتقوعلا إىل 
الهاوية التي سابل أن وقع إيها نظا0 

الإصل الدإرصي يف جإوب أإريقيا. 
لذه لي الخالثة التي توثل إليها 
الصحإي »انرسائييل«، ناحو0 برنياع، 
يف مقابلة أجرالا مع عي كالرك، خالل 
زيارته إىل إلسطل املحتلة، للإشاركة 

يف مؤتإر مإالض للدإرصية. 
»أراع  كالرك  عي  أن  برنيااع  ورأى 
أن يقاول لإلرسائيليال بلغاة مؤعباة 
جداً: ال تذلباوا يف الطريل التي ذلبت 
إيها بالعي، جإاوب اإريقيا؛ ألن لذه 

الطريل ستأخذكم إىل الهاوية.« 
وأوضاح عي كالرك أناه »إذا لم يتم 
تطبيال حال الدولتال، وإذا تام مإح 
اليهوع الحقاوق يف الوقت الذي يديش 
إياه الإلساطيإيون كإواطإال مان 
الدرجة الثانية، إإن إرسائيل ساتكون 

عولة إصل عإرصي«. 
وحاول نظاا0 الإصال الدإارصي 
الاذي كان ساائداً يف جإاوب أإريقيا، 
ومدى انطباقه عاى الوضع يف الكيان 
الصهيوناي، قال عي كالرك: »أسااس 
الإصال الدإارصي لاو التإيياز عى 
خلإياة عإرصية، وأضااف: »نحن لم 
نخارتع لاذا، جإيع القاوى الدظإى 
الكولونيالياة اعتإدت لاذه األنظإة. 

إىل  السياساة  لاذه  حولإاا  ونحان 
لاي  لاذه  كانات  لل19.  يف  قاناون 
الثانياة،  املرحلاة  األوىل. ويف  املرحلاة 
حاول جون إوسارت، رئيس الحكومة 
لاا  إجاباة  إعطااء  السابديإيات،  يف 
الالكولونيالية، حيث مإح االساتقالل 
لتساع مقاطدات يديش إيها السوع. 
كانت لذه أمإية ولإية: الدالم رإض 

االعرتاف بها.« 
وتاباع: »حاولإا يف املرحلاة الثالثة 
إعطاء السوع والهإوع حقوقاً سياسية 
جزئية وتوزيع املإاطال. لذه املرحلة 
أيضااً لام تإجاح: املإاطال التاي تام 

تقسايإها كانات عباارة عان أكياس 
ثغارية جاداً؛ لام يدتال الساوع أن 
االساتقالل لو الحل. عإدلاا، جاءت 
يف  واحادة.  عولاة  الرابداة:  املرحلاة 
تلك املرحلاة كان لذا الحال لو الحل 

املإطقي الوحيد«. 
وحول الدور الذي لدبته املقاطدة يف 
انهيار نظا0 الإصل الدإرصي، أوضح 
عي كالرك أنه يدتقد أن املقاطدة التي 
إرضت عاى بالعه لم تؤثر كثريا: »لقد 
كلإتإاا الدقوبات 1.5 باملئة من الإإو 
سإوياً،.. كان يإكإإا االستإرار يف ذلك 

10 – 15 سإة.« 

وأضااف: »ما حسام األمار عإدنا 
لياس املقاطداة. الحال الوحياد الذي 
كان يإكان الدإااع عإه مان الإاحية 
األخالقية كان البدء يف املإاوضات من 
أجل التوثل إىل عساتور يإهي الإصل 
الدإارصي تإامااً، ويدارتف باأللوان 

املختلإة للسكان وحقوق األقليات«. 
ونصاح عي كالرك محااوره قائالً: 
»بصإتي شاخص جاء مان الخارج، 
يبادو يل أن حال الدولتال لاو ناإذة 
آخاذة يف االنغاالق. يإكان أن تإوتكم 

لذه الإرثة«.

حزب العمال البريطاني يقاطع شركة G4S البريطانية لتقديمها خدمات 
لسجون العدو 
  - وكاالت: 

لحازب  التإإيذياة  اللجإاُة  قاررت 
الدإاال الليطاناي، يف اجتإااع عقاد 
 GلS األسابوع املايض، مقاطدة رشكة
الليطانياة للخدماات األمإية، بسابب 
ساجون  يف  أمإياة  خدماات  توإريلاا 
الددو التي تضم إلساطيإيل مدتقلل 
إعاريال عون محاكإة أو تهام بديإها، 
ويخضداون للتدذياب، حسابإا أإاعت 

ثحيإة )يديدوت أحرونوت(. 
وكانات لذه الركاة الدإالقة التي 
تإشاط يف أكثر من 110 عول، قد زوعت 
خدمات الحراساة ملؤتإار الحزب الذي 
عقد يف مديإة برايتون جإوب بريطانيا، 

يف سبتإل املايض. 
ويدإاي القارار أن ثاناي أكل حزب 
املدارضاة  حازب  ولاو  بريطانياا،  يف 
الرئيايس، ويشاكل حكوماة الظال، لن 
يستدل بخدمات لذه الركة. وتكإن 
ألإية لذا القرار يف أنّه يشاكل انتصاًرا 

مدإويًا ملؤيدي املقاطدة. 
 مان جانباه أكد حزب »شال إل« 

الجإااح السايايس للجيش  األيرلإادي، 
الجإهاوري األيرلإادي الساابل، ععإه 
الكامال للقرار املهم الذي اتخذه االتحاع 
األوروبي وسام مإتجات املساتوطإات 
انرسائيلياة. وقاال عضاو اللملاان يف 

أيرلإدا الشاإالية أحد مساؤويل الحزب، 
شون كرو، يف بيان له: إّن إرسائيل عولة 
تخرق القانون الدويل. وندعم بقوة قرار 
االتحاع األوروبي وسام وتحديد مصدر 
املإتجات انرسائيلية. وأعرب عن أمله يف 

أن تقوع لذه الخطوة إىل حظر مإتجات 
املساتوطإات ككل، وأْن يتام تجإيد أي 
مإيازات جإركية تتإتع بهاا إرسائيل 
لخرقهاا القانون الدويل واننسااني من 

خالل احتاللها لألرايض الإلسطيإية.

يعلون يقرّ بعدم قدرة جيش العدو 
على وقف انتفاضة القدس 

أقار وزيار جياش الدادو الصهيوناي مويش 
يدالون، أن »وقف انتإاضة القدس املستإرة مإذ 

مطلع الشهر املايض أمر ال يلوح يف األإل«. 
وقاال يدالون نذاعة جيش االحتالل، الجإدة: 
إن »لاذه املوجاة مان التوتار ستساتإر خاالل 

األسابيع القاعمة عى أقل تقدير«. 
ولام يساتبدد يدالاون أن »يطارأ املزياد مان 
التصديد عى األوضاع األمإياة األمر الذي يتطلب 

االستدداع للتدامل مع سيإاريولات متددعة«. 
واععى يدالون أن »سياسة الرعع لي الكإيلة 
باجتثاث جذور التوتر والتغلب عليه مثلإا حصل 

سابقا«. 
وتساتإر انتإاضة القدس مإذ مطلع الشاهر 
املايض واستشاهد إيهاا 103 مواطإل حتى اآلن 
مقابال مقتل 23 ثهيونيااً يف عإليات إطالق نار 

وعلس وطدن نوعية.

طعن جندي صهيوني 
بـ»نهاريا« وانسحاب المنفذ 

قالت املتحدثة باسام رشطة الددو، 
لوباا الساإري، الجإداة: إن »عإلياة 
طدان وقدات قارب محطاة الباثات 

املركزية بإديإة نهاريا«. 
وأضاإات أن »مجهاوالً أقاد0 عاى 
طدن رشطي بحارس الحدوع، وأثابه 
بجروح بل متوسطة وطإيإة بالقسم 
الدلاوي مان جساده قبال أن يإر من 

املكان«. 
وأوضحات الساإري أن »الرطاي 
الجريح لو عربي من مإطقة الشاإال 
وكان بطريقاه ملإزلاه يف إحدى البلدات 
القريبة من مإطقة نهاريا قبل تدرضه 

للطدن«.

إصابة 6 جنود صهاينة بجروح بعملية 
دهس شمال الخليل واستشهاد 

المنفذ 
أثيب ساتة جإوع ثهايإة بجاروح مختلإة 
ظهر الجإدة، بدد تدرضهام لدإلية علس قرب 
مإارق بلادة بيات أمار شاإال الخليال، يف حل 

استشهد املإإذ متأثراً بجروحه. 
وذكرت ثحيإة »يديدوت احرونوت« الدلية، 
أن مركباة إلساطيإية علسات مجإوعاة مان 
الجإاوع يف الطريال ما بال مساتوطإة »كريات 
أربع« وبلادة بيت أمر، حيث أثياب أربدة مإهم 

بجروح متوسطة واثإل بجروح طإيإة. 
ولرعت قوات مدززة من جيش الددو للإكان 
وأغلقت الشارع، إيإا شهد املكان مواجهات بل 

الددو ومجإوعات من الشبان. 
وأإااعت مصااعر إعالمياة، أن »مإإاذ عإلية 
الدلس لو الشاهيد عإر عرإاات الزعاقيل )ل1 

عاماً( من سكان بلدة بيت أمر«.
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اإمام امل�شجد االأق�شى ينتقد العدوان على اليمن:

نسأل من يستخدم في اليمن الطائرات والمال 
والرجال أين كانت حين قتلنا اليهود؟!

الدفاع الروسية: منظومة »إس 400« جاهزة 
ألداء مهماتها على األراضي السورية 

الرئيس الموريتاني يرد طلب 
السعودية ويرفض مساندتها 

عسكريًا في عدوانها على اليمن
  - وكاالت: 

إنتقاد الشايخ ثاالح الديان أبو 
عرإاة، أحد أئإاة املساجد األقىص، 
الددوان السادوعي عى اليإن، قائالً: 
الصوارياخ  عوي  ونساإع  “نراكام 
ونساإع  ونارى  الطائارات،  وأزياز 
طائرات اليهوع ولي تحرق أجسامإا 
وتشدل عمإا ناراً يف غزة ويف ما حول 
غازة، نراكام ونساأل مان كان مده 
طائرة ومن كان مده عبابة أين كانت 
حال قتلإا اليهوع، أين كان حل قتل 
اليهوع من قتلوا من أبإائإا يف املسجد 
نراكم ونساإدكم ونشاهد  االقىص، 
عليكام يف الدنياا واآلخارة، أين كان 
لذا، أين كان لؤالء الرجال، أين كان 

لذا املال، أين كان لذا السالح؟!
يف  عرإاة،  اباو  الشايخ  ونصاح 

تساجيل مصور له نر عاى موقع 
اليوتيوب طريف الحرب يف اليإن سواء 
من الل اليإن نإساها أو من الغزاة 
عى اليإن: “ما أعلم أنه من نصيحة 
الله ورسوله كإوا أيديكم واعلإوا أن 

كثرياً من املسلإل يدلم أنها لو كانت 
لخري املسالإل لكان املسجد األقىص 
والبيات املقادس أوىل باكل رثاثة 
أطلقات وكل طائرة اقلدات وكل ع0 

أريل، الكل يدلم لذا”.

  - وكاالت: 
الروساية  الدإااع  وزارة  أعلإات 
00ل«  »إس  ثوارياخ  مإظوماة  أن 
مهامهاا  ألعاء  جالازة  أثبحات 

القتالية يف سوريا. 
وكشاف املتحدث باسام الاوزارة 
أن »املإظوماة املإظوماة وثلات إىل 
سوريا برّسية تامة عى متن طائرات 

عإالقاة، وقد أثبحات جالزة ألعاء 
مهإاتها القتالياة بدد خإس ّعرة 
عقيقاة إقط من وثولهاا إىل قاعدة 

حإيإيم الدسكرية يف الالذقية«. 
وأعلإات وزارة الدإااع الروساية 
أيضاً تدليال جإيع قإاوات التداون 
مع الجيش الرتكي، بإا يف ذلك الخط 

الساخن لتإاعي التصاع0 الجوي. 
بدوره، أكد الإاطل باسام الوزارة 

»القضاء عى مجإوعات للإسالحل 
طائارة  تحّطام  مإطقاة  يف  كانات 
الساوخوي«، وأضاف: إن »الطائرات 
الروساية نإذت مئاة وأربداً وثالثل 
طلدة، واساتهدإت أربدإئة وتسدة 
للإسالحل، توزعت  وأربدل موقداً 
عى محاإظات حلب وعمشل وإعلب 
والالذقياة وحإااة وحإاص والرقة 

وعير الزور«.

  - وكاالت: 
قاال الرئيُس املوريتاني محإاد ولد عبد الدزياز إن بالعه ال تإوي 
إرسااَل جإوع للتدخل يف اليإن يف إطار الددوان الذي تقوعه السدوعية 

ضد اليإن.
وقاال ولد عبد الدزياز إن الحديث عن تدخل عساكري موريتاني 
يف اليإن مجرع شاائدة تارتعع مإذ إرتة، ناإياً أن يكاون لإالك قرار 

رسإي بذلك، وإل ما أورعه موقع ثحراء ميديا.  
وكانت أنباء قد ترععت خالل األشاهر األخرية تإيد بأن موريتانيا 

سرتسل مئات الجإوع للإشاركة يف تحالف الددوان. 
وكان الإاطل باسم الحكومة املوريتانية نإى الشهر املايض وجوع 

أي قرار رسإي بهذا الخصوص.

  - متابعات: 
ثدى املسرية/ متابدات

كشاف القيااعي الدراقاي يف 
ائتالف عولة القانون مستشاار 
األمان القوماي الساابل موإل 
الربيدي عن بيع الإإط يف تركيا 
كأحاد أشاكال الدعام الرتكاي 

لدصابات »عاعش« انجرامية.
»روسايا  موقاع  وبحساب 
اليو0« إقد ذكر الربيدي يف بيان 
ثادر عان مكتباه انعالمي أن 
»الإوع األول مان الدعم الرتكي 
لدصاباات عاعاش انرلابية، يف 
أن تلاك الدصابات تبياع الإإط 
الدراقاي والساوري يف الساوق 
الساوعاء الرتكياة بسادر وثل 
الواحاد،  لللميال  عوالراً   20 إىل 
أي بإصف السدر الداملي للخا0، 
الثاناي من تساهيالت  والإاوع 
تركياا لداعش، يف أن تركيا تإثل 
نقطاة تجإياد الدواعاش الجدع 
املهاجريان من ُكّل بقااع الدالم 
األجإباي والدربي، وااللتقاء مع 
اساطإبول  يف  الدواعاش  قااعة 
تحدياداً، لإقلهام عال الحادوع 
الرتكياة مع الداراق إىل املوثل، 

ومع سوريا إىل الرقة«.
وأشاار الربيدي إىل أن »أعداع 

عإاارص عاعاش الواإديان مان 
تركيا إىل الدراق، باملئات شهرياً، 
بدد أن كانت أعداعلم يف السابل 

باآلالف«.
واتهام األمان الرتكاي بغض 
الطرف عن تسلل وعبور عإارص 
»عاعاش« مان تركيا إىل شاإال 
الداراق وساوريا«، الإتاا إىل أن 
يف  عاعاش  »جرحاى عصاباات 
الدإلياات الدساكرية بالدراق، 
شاإاالً وغربااً، ومان الحرب يف 
سوريا، يتلقون الدالج ويطببون 

يف مستشإيات تركيا«.
الحكوماة  الربيداي  وحاّذر 
الرتكية وععالاا إىل »الدإل عى 
تضييال الخإاق عاى عصابات 
عاعش انرلابية، الذين يتخذون 
أراضيهاا مرتدااً لهام، كاي ال 
تصااب بإإاس املشاكلة التاي 
أثيبات بها الادول التي ععإت 

الدصابات نإسها«.
يذكار، أن جإاعاة »عاعش« 
امريكياة  ثإاعاة  انرلابياة 
الإكار  وتتبإاى  ثهيونياة، 
املتطارف  التكإاريي  الولاباي 
الاذي تاروج لاه عول اقليإياة 
اقليإية  تسادى لتإرير اجإادة 
وعولياة تهدف تجزئاة املإطقة 

بدد تدمريلا.

بهذا السعر تبيع »داعش« النفط 
السوري في تركيا!!

وزير حرب العدو: 
فلسطين ليست على 
قمة أجندة نقاشاتنا 

مع أصدقائنا العرب
  - متابعات: 

الدادو  حارب  وزيار  كشاف 
أن  يدلاون  موشايه  »االرٕسائيايل« 
القضية الإلسطيإية لم تدد عى قإة 
أجإادة نقاشاات قااعة االحتالل مع 

جريانهم الدرب. 
ويف مقطاع إيدياو للقااء إعالمي 
أكد يدلاون أن قاعة االحتاالل عإدما 
يتحدثاون مع جريانهام وخاثة مع 
قياعاتهام إإن القضية الإلساطيإية 
والارصاع ماع االحتالل لام تكن عى 
قإة األجإادات، وإن مواضيع كإيران 
والشيدة وانخوان املسلإل وحإاس 
واملإظإات الجهاعية تكون عى رأس 

أجإدتهم بدل القضية الإلسطيإية. 
ولإت إىل أن القضية الإلساطيإية 
تشغل »ظالرياً« مساحة من التإا0 
لؤالء، مؤكاداً لكإها أكال بكبري من 

حقيقتها. عى حد تدبريه. 

أوروبا أغلقت 
حدودها بوجه 

الالجئين السوريين، 
وتطالب دول الخليج 
باستقبالهم »فهي 

أولى بهم«
  - متابعات: 

الإرنايس  الاوزراء  رئياس  ععاا 
يف  الدربياة  الادول  إالاس  مانويال 
مإطقة الخليج إىل استقبال مزيد من 

الالجئل السوريل.
وقاال إالاس مان مديإاة ايإري 
تساتطيع  ال  أوروباا  إن  الإرنساية 
استقبال ُكّل املهاجرين القاعمل من 
سوريا، وإنها بحاجة إىل حل سيايس 

وعسكري لألزمة السورية.
الارضوري  أن  إالاس  واعتال 
استقبال الالجئل يف الدول املجاورة، 
طارف  ُكّل  يتحإال  أن  إىل  عاعيااً 

مسؤوليته، خاثة عول الخليج.
وحاذر إالاس مان خطر تسالل 
»إرلابيال« بال الالجئال يف حاال 
غيااب مراقباة إدلياة عاى حادوع 

االتحاع االوروبي. 
واضااف رئيس الاوزراء الإرنيس 
الاذي كان يتحادث خاالل لقااء مع 
ساكان خصاص لتبدات اعتاداءات 
بارياس يف مديإتاه ايإاري أناه من 
يف  الالجئال  اساتقبال  الارضوري 
الدول املجاورة وعى ُكّل طرف تحإل 
مساؤوليته، وأإكر خصوثااً بدول 

الخليج الإاريس.
وأثادر إالاس تحذياراً مان أنه 
يف غيااب مراقباة إدلية عاى حدوع 
االتحااع األوروبي »ما يحدث لو انإا 
سإشاهد كارثة انساانية يف البلقان 
لذا الشتاء واوروبا ستغلل حدوعلا 

من جديد«. 

اإلمارات »تــُبرر« فتح مكتب تمثيل 
إلسرائيل في أبوظبي

  - متابعات: 
 زعإت عولة انمارات السابت الإائت، أن موقإها تجاه 
إرسائيال “لم يتغري”، موضحة أن “أياة اتإاقات بل وكالة 
الطاقة املتجادعة )إيريإا( بأبوظباي، وإرسائيل ال تإثل أي 

تغيري يف موقف انمارات أو عالقاتها بإرسائيل”.
وأوضحات وزارة الخارجياة انماراتية، حسابإا نقلت 
وكالاة األنبااء انماراتياة، أن البدثات املدتإادة لدى وكالة 
)إيريإا(، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تإحرص مهامها 
“بالتواثل والتدامل ماع الوكالة وال تتددالا بأي حال من 
األحوال إىل أية أنشاطة أخرى، وال ترتب عى الدولة املضيإة 

أي تبدات إيإا يتصل بدالقاتها الدبلوماسية أو غريلا”.
وكانات وزارة الخارجياة انرسائيلياة أعلإات الجإداة 
الدولياة  الوكالاة  يف  لهاا  مكتبااً  ساتإتتح  إرسائيال،  إن 
للطاقاة املتجدعة يف أبو ظبي، وقال املتحدث باسام الوزارة 

انرسائيلياة ايإانويال ناشاون ياو0 السابت، أن املكتاب 
سيسجل ضإن الوكالة الدولية للطاقة املتجدعة )إيريإا(.

ورعت مريام الإااليس مديارة إعارة االتصاال باوزارة 
الخارجياة انماراتية مسااء الجإداة: أن “وكالاة الطاقة 
املتجادعة )ايريإاا( مإظإاة عولياة مساتقلة، تدإال وإل 
القوانال واألنظإاة واألعاراف التاي تحكام عإال لاذه 
املإظإاات”، وأضاإت: “من لاذا املإطلل، إإن أية اتإاقات 
بال إيريإا وإرسائيل ال تإثل أي تغيري يف موقف انمارات أو 

عالقاتها بإرسائيل”.
وتابدات: إن مها0 البدثات املدتإادة لدى إيريإا تإحرص 
بالشاؤون املتدلقاة بالتواثال والتدامل ماع الوكالة، وال 
تتددالاا بأي حاال من األحاوال إىل أية أنشاطة أخرى، وال 
ترتب عى الدولة املضيإاة أي تبدات إيإا يتصل بدالقاتها 

الدبلوماسية أو غريلا.
يشاار إىل أن مجلاس إعارة وكالاة إيريإاا عقاد عورتاه 

الدارشة يف أبوظبي يوَمي الثالثاء واألربداء املاضيل. 



عدن ومعركة 
االستقالل الثاني

كلمــــــة أخـــــيرة 

عبداهلل علي صبري

وبالُعنا تحتإُل بذكرى 
االساتقالل وجاالء آخار 
مان  بريطاناي  جإادي 
يتداّلُ  الوطان،  أرض 
أن  مجادعاً  التذكاريُ 
بصورتاه  االساتدإار 
التقليدياة لم يصُإْد أما0 
تطلداات الشادوب نحو 
التحرر واالندتاق، بيد أن 
قاوى الهيإإاة يف الدالم 
ماا كانات لتُكااافَّ عن 
اساتدباع الشدوب الغاإلة عن األسااليب امللتوية وغري 

املبارشة التي جإح إليها االستدإار الجديد.
بال إن األسالوَب القدياَم والتقلياديَّ قد عااع وأطل 
بأقراناه من جديد مع االحتالل األمريكي ألإغانساتان 
والداراق. وتأتي محاولُة الغزاة األعاراب الحتالل عدن 
يف لذا الساياق أيضاً، ما يجدل شادبإا أما0 مسئولية 
تأريخية تحتم عى مختلف قواه الدإل باتجاه مقارعة 
قوى الغزو واالحتالل، ونبذ املرتزقة والخونة، وإحباط 
الايَاَإاان،  ُكّل  التاي تساتهدف  القإيئاة  املحااوالت 
كإاا إدل أجداُعناا عى مر التأريخ ماع مختلف الغزاة 

الدابرين. 
وبالطبع لن يكون مجدياً التدلُل باالنقسا0 السيايس 
الداخل، كإلّر للتهااون عن مجابهة الددوان والخطر 
الخارجي، إالثوابُت الوطإية تحتم عى ُكّل يإإي غيور 
أن يخلَع عباءة االنتإاءات الضيقة واملشاريع الصغرية، 
ويرتقي إىل حجم التحديات الكبرية املحدقة بشادبإا يف 
حال تإكإت قوى الددوان من بسط نإوذلا وليإإتها 

من جديد عى الشأن الايَاَإاإي، ال سإح الله.
لقاد عاشات الايَاَإاُن نحاو نصف قارن حالًة من 
االساتقالل الظالاري، بيإإاا كان القارار الساياعي 
مصاَعراً يف الشاإال والجإاوب، وكان للإإوذ والهيإإة 
السادوعية سطوتها ليس عى الشاأن السيايس إقط، 
ولكإهاا امتدت أيضاً إىل الُدإل الثقايف واالجتإاعي عل 
خطااب عيإي ماضاوي جرى الرتويُج لاه يف جامداتإا 
ومدالدناا ويف مختلاف املإابار الديإياة، حتاى كاعت 
الشاخصية الايَاَإاإية األثيلة تذوب يف قالب عيكوري 
وكاريكاتوري، تجلت وقاحته حل خرجت جإوع من 

بيإإا تساند الددوان وتهتف »شكراً سلإان«! 
وتجلات ساخريُة املإارقاة، حال تلإدات جإاوٌع 
متطرإاٌة رعاَء )املقاوماة( يف وجاه الجياش واللجان 
الشادبية، ثام لّللاوا ورّحباوا باكل الغازاة واملرتزقة 
األجاناب الذين جيء بهم من شاتى األقطار، إدنساوا 
ساارع  بيإإاا  الدارض،  يساتبيحون  وكاعوا  األرض 
املرتزقة يف الداخل إىل إعاالن الوالء التا0ِّ لحلف الددوان 
السادوأمريكي. ولم يُخِف بدُضهم مستوى االنحطاط 
واالنبطاح الذي يديشاونه، إسارعوا إىل إنكار ُلويتهم 
الايَاَإاإية، وطالبوا بضّم مإاطقهم إىل عولة آل سدوع 

الددوانية. 
وقريبااً مان لاذا إَداَل بدُض املشاايخ مسالوبي 
الكرامة، الذين اساتدعتهم عويلة أبو ظبي، إظهروا يف 
ثورة مقززة تإُاامُّ عن حالة الصغار واالنساالخ التي 

وثلوا إليها. 
 غري أن املشاهَد املأسااوي الذي ظهارت عليه قوى 
الخياناة واالنتهازية، ليس إال لامٌش يف ساجل ناثع 
البياض لشدبإا الصامد واملرابط يف مختلف الساحات، 
والذي يسّطر يوماً بدد آخر أروع املالحم واالنتصارات. 
إن شادباً لذا ثإوُعه ولذه بساالُة جيشه ولجانه 
الشادبية، حقياٌل أن يطّهار ُكّل شال يف أرض الوطن 
مان رجس الغازاة، وأطإاع قاوى الرجدية والتسالط 
والوثاية، ويإتزع االساتقالَل الثاني، كإا إدل أبطاُل 

ثورتي ل1 أكتوبر و30 نوإإل قبل لل سإة. 

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثإل وخإيس

على مدى التأريخ تعرض ش����عبنا اليمني لكثير م����ن حاالت الغزو ولبعض 
من حاالت االحتالل قبل الغزو البريطاني ومتكن ش����عبنا اليمني من التحرر، 
كذلك االحت����الل البريطاني في نهاية املطاف انهزم وُطرد بالكامل، ولم يكن 

هو الغزو األول واتضح أنه لم يكن األخير.
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 علي شرف المحطوري 
بالإظار إىل تطورات األحاداث ومآالت األمور ما 
بدد ياو0 الجالء الاا 30 من شاهر نوإإل 1967، 
وحتاى الياو0، - ثإانياة وأربداون عامااً- يتبل 
بجاالء أن ما تحقل يف ذلاك اليو0 بتضحيات أبطال 
تلاك الحقباة الإضالياة – بحاجاة إىل أن تتجدع – 
كإا نرالاا اليو0- بدد أن خبت جذوتُها، وتالشات 
إنجازاتُها، وعاع »املساتدإر« من الباب الذي خرج 
مإه عاى أكتاف خلياج طاملا شاكل عائقا حقيقا 

لإهضة األمة الدربية.
ندم، لم تدد بريطانيا بإإسها، ولم تأت أمريكا 
بإاريإزلا كإاا أتت الدراق وأإغانساتان، ولكإها 
ماّدت الخليج بإاا يريد، وعإدته لشان عدوان عى 
اليإان انتقاما من ثورة 21 سابتإل ل201، والتي 
مثلات راإدة سياساية شادبية واعدة باساتداعة 
اليإان بدضا من املكانة كإقدمة الساتداعة كامل 

السياعة واالستقالل.
واآلن وماع ياو0 الجاالء، تتجاى الكثاري مان 

الحقائل مإها:
- وقاوع جإوب اليإن يف قبضة االساتدإار من 
جدياد، واجتياح عدن مان قبل القاوات انماراتية 
واستقدا0 سوعانيل وعصابات من أمريكا الالتيإية 

إنإا تم بتخطيط وإسإاع أمريكي بريطاني. 
سالطة  إارض  يف  الخلياج  مشايخات  عور   -
سياسية عإيلة يف عدن ليس بالرضورة عإوان قوة 
لتلك املشايخات، بقدر ما لاو مؤرش ضدف لقوى 
االساتدإار نإساها، حيث لم تدد قااعرة عى نر 

قواتها كإا كان يف السابل. 
- انتهاء الخليج الشاقيل، وانكشاإه عن خليج 
مداٍع، خصوثا املشيخات التي شاركت يف الددوان 

عى اليإن، وأنها ليست سوى مخالب استدإار. 
- ال اساتقرار يف اليإان حتاى يإكارس الإظاا0 
السدوعي، ويحرت0 بالقوة الدسكرية إراعة الشدب 

اليإإي. 
- الرصاع القائم لو حاول »الدقيدة القتالية«، 
وبقية الدإاوين تإاثيل، إرؤية اليإن السياساية 

للإشاكالت واألزمات يف املإطقة تختلف جذريا عن 
رؤية الخليج الحاضن للولابية، واملؤمن بالتدايش 

مع »إرسائيل«. 
- قاوة اليإن نابداة من إيإان شادبه بثقاإته 
الدربية انسالمية، وإكره السيايس الثوري وقيإه 
اننسانية، إيإا الخليج يإا0 عى »حإاية اآلخرين« 
والركاون إىل بوارجهام، ولاو يدياش الخوف من 
تراجع الواليات املتحدة عن موقدها األول يف الإظا0 
الدويل، كإا عل عن ذلك نإساه محإد بن سلإان، 
وأبدى خشايته من تخيل أمريكا عن املإطقة. وذلك 

يف حوار نرته ثحيإة نيويورك تايإز. 
- ال قياا0 ألية عولاة يف اليإن مساتقرة، وذات 
ساياعة مقبولاة ماا لام يرتاجاع نإاوذ الإظاا0 

السدوعي، وبقية أطراف الخليج. 
- ال تداياش عاخال الجزيرة الدربياة طاملا ظل 
الإظا0 السادوعي عى أولا0 قيااعة األمة الدربية، 
وأنهاا قد آلات إليه بداد انهياار الدراق وساوريا، 

وترنّح مرص. 
- لزيإة اليإن تدإي اندالع حرب أللية ال تبقي 

وال تذر. 
اساتإحال  إىل  سايؤعي  لليإان  ضداف  أي   -
آإاة »التكإاري«، وسايطرة الجإاعاات انجرامية 

التكإريية انرلابية وتحكإها برقاب الشدب. 
- أي انكساار لليإن ال سإح الله إهو يدإي أن 
تخرس القضية الإلسطيإية بلدا عربيا واعدا بإدِّلا 
بدوامل القوة والبقاء والصإوع، أبرزلا أن يسالم 
مان خالل إطاللته عى باب املإدب يف تغيري مساار 
الارصاع الدرباي انرسائييل ملصلحة ثورة الشادب 

الإلسطيإي. 
ويف األخري ال جالء إال بانجالء الُغّإة السادوعية، 
وانقشااع املظلاة األمريكياة، وإىل ذلاك الحل إال 
خيار أما0 الشادب اليإإي سوى مواثلة مدركته 
الوطإية عى كاإة الصدد واملساتويات، حيث آإاق 
االنتصار إيها ساتإقل اليإن إن شاء اللُه إىل موقع 

أإضل يف عالم ال يحرت0 سوى األقوياء..

جالء.. ولكن؟ 

قوى التخلف واالستبداد تحاوُل العودَة إلى 
الحُكم، حتى ولو على ظهر دبابة االحتالل

عبداهلل األحمدي* 
 

قاوى املاايض لاذه لم يداد لها قباوٌل لدى 
الشادب، وإوق لذا تريد أن تإارَض وجوعلا 
بالقوة. املشاكلة كإا يقول املحامي سالطان 
الوايف: ليس يف قوى املايض ولكن يف القوى التي 
تّدعاي الحداثة وتلحال نإَساها بطابور قوى 
املاايض. والدجياُب أن قوى املايض تساتخد0ُ 
قاوى الحداثة لتحقيل بداض أغراضها، وعى 
الدكاس من ذلك إإن قاوى التحالف الددوانى 
ترُإاُض حتى التإالم مع قوى الحداثة املإثلة 
باليساار والقوميال. يف الرياض حااول وزيُر 

الشاؤون القانونية عقد اجتإااع ألعضاء حزبه 
لإااك، لكان السادوعية احتجت لادى الدنبوع قائلة باأن بلدلاا ال تدرف ولم 
تتدوع عى مثل لذه االجتإاعات. أما يف الداخل إإن املال والساالح والدتاع يأتي 

للجإاعات الديإية عون ذكر غريلم.
قلإا لهؤالء شاّكلوا قوًى ثالثة ضاغطة ضاد الحرب والددوان، لكإهم ال زالوا 
يلهثاون وراء تجار الحروب. قلإا لهم بدالً عن التحالف مع الغزاة الذين يريدون 
رشاً بالباالع تدالوا للحواِر ماع أنصار الله لتجإيب البالع الغزو واالحتالل. تدالوا 
نتحاور كيإإيل، نتإازل لبدضإا بدضا بدالً عن تسليم بالعنا لألجإبي يإإذ إيها 
مشاريده. لؤالء من أخذتهم الدزة بانثم يَرون ما يقو0 به أنصاُر الله وال يرون 

ما يقو0ُ به الددوان من قتل وعمار.

* رئيس الدائرة السياسية للحزب االشتراكي اليمني في تعز   

نوفمبر.. ثقافة 
طرد االحتالل

 

طالب الحسني
 تإر الذكرى الثامإة واألربدون لالساتقالل وطرع االستدإار 
الليطاناي من جإوب البالع يف ظل محاولة تإوضع اساتدإاري 

أمريكي وبريطاني جديد وبأعوات خليجية ومحلية 
ثإانية وأربدون عاماً من عإر االساتقالل وطرع االساتدإار 
الليطاناي من جإوب اليإن، اساتوعبت لذه الساإوات تأريخاً 
طويالً من مقاومة االحتالل البغيض بشاتى الوساائل، انطالقاً 
من ثاورة الرابع عر من أكتوبر ثالثة وساتل التي كانت نتاج 
تحاركات شادبية ونخبوياة أشادلت رشارة الثاورة والتحريار 
واالساتقالل وقطدت ثالث ساإوات من الإضال والصإوع يف كل 
مديإة وشارع وثوالً إىل طرع آخر جإدي بريطاني يف الثالثل من 
نوإإل سابدة وستل رساخ لذا االنتصار ثقاإة طرع االحتالل 

والتخلص من االستدإار أياً كان نوعه وأْلااَداإه ومطامده.
ومع ما يإار به جإوب البالع وبالتزامن ماع الذكرى الثامإة 
واألربدال لالساتقالل مان تحشايد عويل واساتدإاري جدياد 
واستقدا0 قوات أجإبية وتإويل القاعدة وعاعش بهدف التإهيد 
للسيطرة الكاملة الستدإار أمريكي وبريطاني بأعوات خليجية 

تتضح مالمح الهيإإة الإاعإة 
ليإإاة تتضاح مداملهاا تدريجياا إتدماري البإياة التحتية 
املؤسساة  عاى  والقضااء  الحكومياة  املؤسساات  واضدااف 
الدساكرية واألمإية تحت شادارات مإإقاة ال تختلف نوعا وال 
شاكال عن االساتدإار الليطاني الذي إرض الوثاية وأساس 

لالنتداب وكأن التأريخ يديد نإسه.
إليس ثإة إرق بل االستدإار الليطاني الذي احتل الريط 
السااحيل الجإوبي واعخل قوات عساكرية برياة وثاعر القرار 
السيايس مستديإا بأعوات محلية مقابل توزيع مإاثب ولإية.. 
وبل االساتدإار األمريكي الجديد بأعوات عربية تستقد0 قوات 
عساكرية وتزرع مإدوبل سااميل وتإرض سلطة سياسية ال 

تإلك من أمرلا شيئا، وما أشبه الليلة بالبارحة. 
وكإا تشاكلت مقاوماة احتاالل بريطاني اساتإر أكثر من 
قرن، إهإاك رياح عاتية تتشاكل القتالع الغازاة الجدع، ورإض 
الوثاية والهيإإة، إثقاإة التصدي لالساتدإار لي الإكر الذي 

يتلقي عليه اليإإيون، وما عون ذلك إهو عابر.


