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استشهاد وإصابة 75 مواطنًا بقصف أمريكي سعودي على حي سكني بالحديدة
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 أمريكا هي 
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ووجهت بالعدوان 
على شعبنا
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بتوجيه أمريكي 

والهدف منه اإلضرار 
بالشعب بأكمله
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  - متابعات
واصل الددوان السدوع2 األمريكي 
ارتكاب املخازر بمل الشادب اليخني 
وارتكاب مخزرة جديدة أسافرت عن 
ساقوط عرشات الشاهداء والخرحى 
بينهام أطفال إثار قصف اسامهدف 

سوقا شدبيا يف المديدة.
بالمديدة  وأخاعت األجهزة األمنية 
السادوع2  الدادوان  طاريان  ان 
األمريكي شان مسااء أمل األربداء 
غارتني عىل ساوق الهنوع الشدبي يف 
مديرية الموك مخا أعى لساقوط 25 
شاهيدا وأكثر مان 50 جريما بينهم 

أطفال.
مديناة  مسمشافيات  ووجهات 
المديادة ناداءات عاجلاة للخواطنني 
للملع بالدماء للخرحى الذين اكمظت 

بهم املسمشفيات.

  - الحديدة
حّلت الذكرى الثانية لثورة 21 سبمخل والبلد 
يخار بخندطفات وتمدياٍت خطرية ويف مقدممها 
اسامخرار الددوان األمريكي السدوع2 عىل بالعنا 
وحرب اْقمَصاعية كلى تسمهدف تركيع وإ2الل 

وتخويع الشدب اليخني.
واحمفلات بالعنا لاذا الدا  بذكارى انْمَصار 
الثاورة يف مماخظة المديدة غرباي البالع، حيث 
كالى حرضلاا  جخالريياة  خدالياة  أقيخات 
مساؤولون كبااٌر ورئيل اللخناة الثورية الدليا 

ممخد عيل الموثي.
وبدأت الفدالية بالساال  الخخهاور2 وآيات 
مان الذكار المكيام، أعقبهاا قصائاد شادرية 
وكلخات وخقرات أشااعت بانْمَصار الشادب عىل 
قاوى الفسااع يف الباالع يف 21 سابمخل ل201، 
كخا أشااعت بصخاوعه أما  الددوان السادوع2 
األمريكاي مناذ أكثار مان 18 شاهراً، وأعانات 
الدادوان الاذ2 يهدف إىل إعااعة الفسااع لمبقى 

اليخن تابدة له.
أعاال   الفدالياة  يف  املشااركون  ورخاع 
الخخهورية اليخنياة، والالخمات املندعة بالددوان 
والمصار املفروض عاىل اليخن من قبل الددوان 
اسامخرار  إىل  والداعياة  األمريكاي،  السادوع2 
المصد2 لاه، حيث ُكمب عىل إحدالا “اسامخرار 

الدادوان  قاوى  مواجهاة  يف  رضورة  الثاورة 
واالحماَلل.

وألقاى رئيُل اللخناة الثورياة الدليا ممخد 
عيل الموثي كلخاة يف الفدالية ععا خيها املخلل 
السايايس األعاىل إىل رسعاة تشاكيل المكومة، 
و2لك رعاً عىل تصاعد جرائام الددوان ومناخقيه 
وحصاره عىل الشادب اليخناي، مؤكداً أن الثورة 
والطغياان  الدادوان  اسامخر  طاملاا  مسامخرة 

والفساع.
االحمفااُل حارضه القائام بأعخاال رئيال 

الاوزراء طالل عقالن وعدع من القائخني بأعخال 
الاوزراء وعدع من مماخظاي املماخظات وأمناء 

عخو  املخالل اململية.
وشاارك يف االحمفال قياعة الخبهاة الوطنية 
ألَبْنَااء املماخظاات الخنوبياة ملقاوماة الغازو 
واالحمااَلل، كخا ألقيت يف املهرجاان كلخمان من 
قبل مماخظ المديدة حسان أحخاد الهيج وعن 
أَبْنَااء املماخظاات ألقالاا وكيال أول املماخظة 
ممخاد عيااش قميام أكدتاا تأييدلا لقارارات 
املخلل السايايس األعىل االخرية بشاأن المدامل 

وتخااوز  واألمناي  االْقمَصااع2  الوضاع  ماع 
الصدوبات المي تدرتض مسار المنخية.

وأشااعا بالقرار الشاخاع للخخلل السيايس 
األعاىل الياص بالدفاو الدا  والشاامل عن ُكّل 
يخني، مدنياً كان أَْو عساكرياً، شارك بالقول أَْو 
بالفدال يف جريخاة الددوان عاىل اليخن من قبل 

السدوعية وحلفائها.
ونوه الهيج وقميم بمضميات أبطال الخيش 
واللخان الشادبية يف مواجهاة الددوان وتمقيل 
أساطورة  وتمطيام  األرض  عاىل  االنْمَصاارات 

أسلممهم املمطورة عىل صيرة إرصار وبطوالت 
الخند2 اليخني الصلبة.

كخا اشاعا بصخوع أَبْنَاء الشدب اليخني يف ُكّل 
املماخظاات ووقوخهم الصاعق إىل جانب القياعة 
السياساية مخثلاة باملخلال السايايس األعاىل 
والوقوف صفا واحدا إىل جانب القوات املسالمة 

واللخان الشدبية للذوع عن حياض الوطن.
واكادا أن لاذه الثاورة تخكنات مان اقماالع 
رموز الفسااع وقطدت جاذور الدخالة والييانة 
كاون لاذه األرض طيباة وطالارة ال تقبال إال 
طيبااً، ولاذه الثاورة الدظيخة الماي جاءت من 
املسمضدفني وللخسمضدفني واملظلومني جاءت 

لرتسم أمل مرشق عىل مميا لذا الوطن.
وحاث مماخظ المديدة ووكيل أول املماخظة 
عاىل االسامخابة لطلاب قائاد الثاورة يف إطالق 
حخلة شدبية لدعم البنك املركز2 وتدزيز صخوع 

الخبهة الداخلية يف مواجهة الددوان.
وألاباا بالمخار وكل رجال املاال واألعخال يف 
جخياع املماخظات المداون لدعام البنك املركز2 
ومسااندة الشادب اليخني. تيلل المفل قصيدة 
شادرية للشااعر مدا2 الخنيد وأوبريت بدنوان 
»تمارر واسامقالل« قدممه خرقاة املركز الثقايف 
بالمديادة وعاروض  الثقاخاة  ملكماب  المابداة 
ميملفة لفرسان الذ2 اسمدرضوا بييولهم أما  

المارضين.

أكثر من 75 شهيدا وجريحا بمجزرة مروعة ارتكبها العدوان 
السعودي األمريكي مستهدفاً سوقاً شعبياً بالحديدة

الحديدة تحتضُن الذكرى الثانية لثورة 21 سبتمرب بإقامة فعالية جماهرية كربى

م�سدر بالأمن القومي: غاراُت العدوان تهدُف 
اإىل تهريب �سجناء من تنظيمي داع�ش والقاعدة
استشهاُد مواطن وإصابة آخرين يف 
غارات هستريية على مدينة صنعاء 
القديمة التأريخية وتضرر العشرات 

من املنازل األثرية
  - خاص

جاّدع الدادواُن األمريكاي السادوع2 اسامهداَخه ملديناة صندااء القديخة 
المأرييياة، حياث شاّن صباَح الثالثااء املايض عادعاً من الغاارات اإلجرامية 
أسفرت عن اسمشهاع الماج ممخد املسور2 وعدع من أخراع أرسته إضاخة إىل 

ترضر عدع من املنازل املخاورة.
وبمساب ساكان صنداء القديخة خقاد ترضرت عدة مناازل من القصف 
منها منازل تدوع لكل من آل القطاع وآل رساا  وآل املطاع وآل السنماني وآل 

الظفار2 وآل أبوطالب. 
وأعانت الهيئة الدامة للخماخظة عىل املدن المأرييية ما تدرضت له مدينة 

صنداء القديخة من عدوان أمريكي سدوع2 غاشم الثالثاء املايض.
 وبمساب بيان أصدرته الهيئة خإن لذا الددوان أعى إىل تدمري مبارش لددع 
من املباني المأرييية يف املدينة وترضر عدع من املباني املخاورة ملركز االنفخار 
بأرضار ممفاوتة وظهور تشاققات وتمّطم للدقاوع والقخريات والزجاجات 
وظهور تشاققات تنذر بزياعة االرضار وتفاقخها نميخة لالنفخارات الناتخة 

عن صواريخ الطريان.
وناشدت الهيئة ُكّل املنظخات الدولية املدنية واملهمخة بالمفاظ عىل الرتاث 
اإلنسااني ويف مقدممها منظخة األمم املممدة – اليونساكو بان تممخل كامل 
مساؤوليمها تخااه حخاية املدن واملدالام واملواقع المأرييياة يف اليخن كرتاث 

انساني عاملي يهم البرشية جخداء.
وطالبات الهيئاة مان املنظخاات الدولياة أن تبااعر إىل اتياا2 اإلجراءات 
القانونياة المي نصات عليهاا اتفاقيات حخاية الارتاث والمي تمار  وتخز  

اسمهداف املواقع الرتاثية اثناء المروب والنزاعات املسلمة. 
ويقاو  الددوان األمريكي السادوع2 باسامهداف مخنهج للخادن واملدالم 
األثرية اليخنية، حيث بلغ عدع املواقع الذ2 اسامهدخها طريان الددوان بشاكل 
مباارش أكثر من سابدني موقدااً، كخا بلغ عادع املواقع المي تارضرت بفدل 

غارات الددوان بمسب وزارة الثقاخة إىل 000ل مدلم.
 ويف السياق رصح مصدر مسؤول يف جهاز األمن القومي أن الخهاز تدرض 
يومي 13ول1 سبمخل الخار2 لغارات مكثفة من قبل طريان تمالف الددوان 
بقياعة السدوعية طالت مبانيه ومنشآته ومنها منشآت مكاخمة اإلرلاب.

 وأشاار املصدر يف ترصيح لوكالة األنباء اليخنية )سبأ( إىل أن لذه الغارات 
تسببت يف وقوع عدع من الضمايا املدنيني من ساكني املنازل املخاورة للخهاز 

والمي طالها أَيْضاً قصف طريان الددوان.
وخيخا عّل املصدر عن اسامنكاره الشاديد لهذا الهخاو  اللبر2 غري امللر 
باعمبار أن الخهاز ليل مؤسسة عسكرية وإنخا جهاز أمني مدني بخكاخمة 
اإلرلااب والمد من انمشاار تنظيخاته، خإناه يمخل عول الددوان مساؤولية 
تدرض حياة املممخزين لليطر ساواء الدناارص اإلرلابية أَْو املممخزين عىل 

2مة قضايا تخسل من جنسيات عربية وأجنبية ومنهم أمريكيني. 
وتسااءل املصادر عن سابب اسامهداف جهاز األمناي القوماي ومماولة 
تهريب الساخناء من تنظيخي القاعدة َوعاعش، وقال »لل السبب نوايا بدض 
األطاراف اإلقليخية والدولية إتاحة الفرصة لدناارص المنظيخني للمخدع، أ  أن 

السبب نوايا عرقلة جهوع مكاخمة اإلرلاب خدمة ألجندات تلك األطراف«.
وأكد املصدر أن الخهاز وبالرغم من الهخخة الرشسة المي تدرض لها خإنه 

سيسمخر يف جهوعه يف مكاخمة اإلرلاب ووخل اإلمكانات املماحة.
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  - متابعات
أعلن املخلُل السايايس األعاىل رخَض أيَّة 
مفاوضاات سياساية قبال توقاف الددوان 
السادوع2 عىل اليخن ورخع المصار بشاكل 

كامل وشامل.

يف  باملخلال  مساؤول  مصادر  وقاال 
ترصيمات نقلمها وكالة االنباء اليخنية سبأ 
أمال األربدااء إن »األولوياة الرالنة تمخثل 
بوقف الدادوان اللبر2 الغاشام عىل بالعنا 
مان قبال عول الممالاف بقياعة السادوعية 
وبدعٍم أمريكي وتمت مرأى ومساخع األمم 

املممدة واملخمخع الدويل«.

وأضااف املصادر أن أ2 حاوار يف إطاار 
الدادوان والمصار سايكون تغطية لخرائم 

الددوان.
وقاال إن موقَف املخلل السايايس األعىل 
وكل القاوى الوطنية واضاٌح ومدَلن برخض 
أ2 حوار إال بدد وقف الددوان ورخع المصار 

يف الل والبمر والخو.

وحّخال املصدُر األمَم املممدة والسادوعية 
ماا  مساؤولية  وأمرياكا  الممالاف  وعول 
يمدارض لاه الشادب اليخناي مان عادوان 
وحصار ومساؤولية إعاقة الوصول للملول 

السلخية.
وأشاار املصادُر إىل أن الدادواَن يخداُن يف 
ارتكاب جرائخه واسمهداف منازل املواطنني 

واملادن المأرييياة واملواقع َواملدالام األثرية 
وقمال األطفال والنسااء والشايوخ وتدمري 
البنياة المممياة من مصانع ومسمشافيات 
وموانائ  ومسااجد  ومادارس  ومطاارات 
واملنشائات  وامليااه  الكهربااء  وممطاات 
الرياضياة واملدالاد الفنياة باإلَضااَخاة إىل 

تدمري الطرق والخسور.

  - متابعات
أصادر رئياُل املخلال السايايس األعاىل 
صالاح الصخااع قاراراً يقيض بالدفاو الدا  
انطالقااً من المرص عاىل إتاحة الفرصة ملن 
سااند من اليخنيني الددوان عاىل اليخن وملن 
انيارط من اليخنيني يف أعخاال عدائية تيد  

الددوان يف الدوعة إىل المياة الدامة.
وبمساب ناص القارار وتخسايداً لاروح 
المساامح المي ُجبال عليها الشادب اليخني، 
وتخثاالً إلراعتاه يف اسامداعة امُلغارر بهم من 
الساال   ليدام  الوطان  حاضناة  إىل  أبنائاه 
والطخأنينة يف رباوع الوطن، وللميلولة عون 
اْسامخَرار الددوان يف املماجرة بدماء اليخنيني 
وباث الفرقاة والنيال مان الوحادة الوطنية 
والمخاساك والمالحام االجمخاعيني املدهوعين 

يف الشادب اليخني وبخاا يميح لخخياع أبناء 
الشادب، عونخا اسمثناء، املشااركة يف عخلية 
ولدواعاي  للوطان  والمنخياة  البنااء  إعااعة 
املصلماة الوطنياة الدليا واسامخابَة لكل ما 

تقد  تقرر ما ييل: 
مااعة )1(: يُدفى عفواً شاامالً كل يخني، 
مدنيااً كان أَْو عساكرياً، شاارك بالقاول أَْو 
بالفدال يف جريخاة الدادوان عاىل اليخن من 
قبال املخلكة الدربياة السادوعية وحلفائها، 
  2015 26 ماارس  املسامخرة مناذ تأرياخ 

وينطبل لذا الدفو عىل الفئات اآلتية:
ا كل من صوب موقفه وعدل عن مساندة 
الدادوان بالقاول أَْو الفدال عائاداً إىل وطنه 

خالل شهرين من تأريخ نفا2 لذا القرار.
ا كل من عاَدَل عن القمال يف صف الددوان 
وعاع اخميارياً إىل منزله أَْو مقر إقاممه األصيل 

خالل الفرتة املمدعة يف الفقرة السابقة.

ا كل مان عاع إىل منزلاه باخمياره املمض 
تاركاً القمال قبل صدور لذا القرار.

ا كل مان ترك القماال إىل جاناب الددوان 
وانضم إىل صفوف الخيش واللخان الشدبية.
ا كاخة األَْشَياص املممخزين وقت صدور 
لاذا القارار مان موقوخاني عىل 2ماة تهخة 
مسااندة الدادوان ممى ما قد  كل شايص 
منهم تدهداً شيصياً بمسن السلوك ورخض 
الدادوان وعاد  مخارساة أ2 نشااط ييد  
الددوان، لذا ما لم يكن أ2 منهم موقوخاً عىل 

2ماة قضياة جنائياة وخقااً للقاناون.
مااعة)2(: تمخمع الفئاات املمدعة يف املاعة 
الساابقة بخزايا الدفو الدا  الماي تميح لهم 
مخارساة كامل حقوقهم السياسية واملدنية 
طبقاً ألحاكا  الدسامور والقواناني الناخذة، 
خضالً عن اممناع مالحقمهم قضائياً وسقوط 
أ2 ععاوى أَْو أحكا  إعانة سابقة عىل صدور 

لذا القرار.
مااعة)3(: يُسامثنى مان الدفو الشاامل 

املقرر بخقمىض لذا القرار الفئات اآلتية:
ا كل مان اسامخلب وألاب الدادوان عاىل 

اليخن.
ا كل مان ارتكاب جرائام ضد اإلنساانية 
بممدياد  اليخناي وسااعد  الشادب  يف حال 
اإلحداثياات الماي أرضت باليخنياني والبنية 

المممية لليخن.
ا كل من ارتكب أَْو سالم يف ارتكاب جرائم 

إرلابية.
ا كل من ارتكب جرائم سالب ونهب ولمك 

األعراض.
ا الساخناء الفاارون من الساخون أثناء 

الددوان أَْو قبله.
ا كل من وقع يف األرس ولو يقاتل يف صف 
الدادوان بداد انمهاء مدة اإلمهاال املمدعة يف 

املاعة )1( خقرة )1( من لذا القرار.
مااعة)ل(: ال يموُل الدفو الدا  املنصوص 
علياه يف لاذا القارار عون حقاوق الغاري يف 
إقامة الدعاوى ساواء أكان بالمل الشييص 
أَْو بالمال املدني واملطالباة بمدويض الرضر 
يف مواجهة املسائول عن 2لك من املشاخولني 

بأحكامه.
مااعة )5(: عىل املشاخولني بالدفاو الدا  
مان الفئاات املمادعة يف املااعة )1( مان لذا 
القارار مراجداة لخان االسامقبال امُلشاكلة 
مان املخلل السايايس األعىل لغارض تأمني 
حياتهم بخنمهام وثيقة » كف خطاب وعد  

المدرض ».
السايايس  املخلال  يارشف   :)6( مااعة 
األعىل عىل تطبيل أحاكا  لذا القرار ويصدر 
القارارات والمفويضاات والمدليخات املنظخة 

لدخلية المنفيذ.

حّمل الأمم املتحدة والتحالف ال�سعودي الأمريكي م�سوؤولية ما يتعر�ش له ال�سعب اليمني
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لدواعي املصلحة الوطنية العليا: رئيس املجلس السياسي األعلى يصدر قرارًا بالعفو العام

تأييٌد شعبي واسٌع ملبادرة قائد الثورة 
يف دعم البنك املركزي

  - خاص
المخلاُة  األوَل،  أماِل  انطلقات 
الشادبيُة لدعم البنك املركاز2 اليخني، 
و2لاك بنااء عىل ععاوة قائاد الثَّااْوَرة 
سابيل  يف  الموثاي  َعبدامللاك  السايد 
مواجهاة الدادوان االْقمَصااع2 الاذ2 
يفرُضاه الممالف األمريكي السادوع2 

عىل بالعنا.
وَعاّل مواطناون عان ألخياة لذه 
املبااعرة الماي أطلقها السايُد َعبدامللك 
يف  الصاف  وحادة  مؤكديان  الموثاي 
أنواعاه  بكاخاة  الدادوان  مواجهاة 
واالسمدداع للمضمية لكاخة اإلمكانيات 

والسبل.
ويف ساياق 2لاك أكد ناشاطون عىل 
صفماات المواصال االجمخاعاي عاىل 

ألخية الدعوة المي وجهها قائد الثَّاْوَرة 
ورضورة االسمخابة.

ويف لذا الساياق قاال املواطن أحخد 
بن يميى إن ععم البنك املركز2 اليخني 
لاو ععاٌم لالسامقرار والمرياة َولاو 
ععام للارشف والدزة والكراماة وأعلن 
بن يميى ععخه للبناك املركز2 اليخني 
بخبلاغ 150000 ريال عنه وعن أوالعه، 
مؤكاداً أن لاذا الدعم لان يموقف حمى 

تيرج البلد من ممنمها.
 مان جانبه قاال الكاتاب الصمفي 
األساما2 كخاال اللتاناي إن مان لام 
يبيال بدمه كي يقاو  اإل2الل لن يضن 
باملال.. وبمسب اللتلني خإن اليخنيني 
سيقاساخون االْقمَصااع اليخني كفاَف 
يومهام حماى يقاف عاىل قدمياه من 
جدياد، ُمشارياً إىل أن ماا يخار به لذه 

املرحلة سمبني الصديل من الددو.
 بدوره قال املواطن أبو الدز السااَعة 
إن لاذه الدعاوة مهخاة وأنه سايكون 
لنااك تخااوٌب غري مسابوق. ُمشارياً 
إىل خمح حسااب وتورياد املبلغ املقدور 
عليه مان قبل املواطن لاو ععم لليخن 
وليل للبنك، وقال أبو الدز: »ععم البنك 
املركاز2 بمورياد يف حساابك أَْو تناى 
حسااب باأ2 مبلغ كباري أَْو صغري لو 
ععام لليخن وليل للبناك لو ععم ضد 
الددوان يف حرباه االْقمَصاعيّة لو ععم 
مدناو2 ملكك أنات ويف رصيادك املايل 
والوطني. ساوف يكون لنااك تخاوب 

كبري وغري مسبوق بإ2ن الله«.
وكان قائاد الثَّاْوَرة السايد َعبدامللك 
الموثاي قد ععاا يف خطاباه املوّجه إىل 
جخالري الشادب اليخني بخناسبة يو  

الوالياة الاذ2 تزامن أيضاً ماع الذكرى 
الثانياة لثاورة الواحاد والدرشين من 
سبمخل إىل المكاتف يف مواجهة الددوان 
االْقمَصاع2 و2لك بالملع للبنك املركز2 
اليخناي الاذ2 يفارض علياه الددوان 
األمريكي السادوع2 حصاارا منذ أكثر 
من عا  ونصف بهدف تخويع الشادب 

اليخني. 
لاذا ويخكان مَلان أراع املشااركة يف 
حخلاة ععام البناك املركاز2 أن يفمح 
حسااباً باساخه ويوعع خيه، ساواء يف 
حسااب توخري بريد2 يف املركز الرئييس 
لللياد أَْو أ2 خارع من خاروع الليد يف 
املماخظاات. أَْو يفماح حسااباً ويوعع 
خياه يف أ2 بنك... عادا البناك املركز2، 
حيث يدمخاد الدعم عىل اإلياداع وليل 

عىل الملع.

زلزال باليستي يحُصُد عشرات 
القتلى والجرحى من جنود العدو 

بنجران باعرَتاف سعودي
  - خاص

أعلنات القّوُة الصاروخية للخيش واللخان الشادبية إْطاَلَق 
صاروخ باليسمي عىل تخخع للخيش السدوع2 يف نخران.

وقال مصدر عسكر2 إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً 
باليسامياً من طراز زلزال3 الباليسمي مميل الصنع عىل تخخع 

للخنوع السدوعيني يف مدسكر رجال بنخران.
وأشاار املصدر أن وحدة االسمطالع المابدة للخيش واللخان 

الشدبية أكدت أن الصاروخ أصاب لدخه.
من جانبها اعرتخت قناة الدربية المابدة للنظا  السادوع2 
بمدرُّض تخخع للخنوع السدوعيني لرضبة صاروخية باليسمية 
مان األََرايض اليخنياة، األمر الاذ2 أّكد صمة األنبااء المي تفيد 
بأن الرضبة الصاروخياة أوقدت عرشات القمىل والخرحى من 

الخنوع السدوعيني.

مصرُع العشرات من منافقي 
العدوان يف منطقة كهبوب 

بمحافظة لحج
  - خاص

لقاي عادٌع كباريٌ مان مرتزقاة الريااض، أمال األربدااء، 
مصارَعهم، باإلَضااَخاة إىل إصابة عدع كبري يف منطقة كهبوب 
بخديرية املضاربة بدد اسامهداف مباارش لهم من قبل الخيش 

واللخان الشدبية.
واسامهدف الخياش واللخان يف وقت ساابل تخخداً ملرتزقة 
الددوان السدوع2 األمريكي رشق منطقة كهبوب يف املماخظة 

2اتها.
وكان عادع مان املرتزقة قد لقوا مصارعهم ياو  الثالثاء يف 
عخلياات قنص نفذتهاا وحدات من الخيش واللخان الشادبية 
بالمزامان مع قصف مواقع لهم بصليات من الصواريخ يف 2ات 

املنطقة الواقدة جنوب تدز.
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  - أنس القاضي
مقدمة 

ااْدابيُة 21 سبمخلل201  أخذت الثَّاْوَرُة الشَّ
شكالً جخالريياً ال يُخكن مده وصُفها باالنقالب، 
ومضخوناً عيخقراطيااً واضماً ال إقصائياً، و2لك 
من حياث طبيدمهاا االجمخاعياة واالْقمَصاعية، 
بمبنيهاا مصالح أغلب طبقاات ورشائح وخئات 
املخمخع الايَاَخاني، وبمدبريلا السايايس املؤكد 
عىل الرشاكة الوطنية، وانْمَصارلا عىل عقبه من 
أَْكاَل الدقبات الماي أعاقت المقاّد  االجمخاعي، 
وحكومة خرجت عن ممادعات المواخل الوطني 
يف حساخها لقضايا مؤتخر الموار يف مخارسمها 
السياساية األَخاريَة، ولاي بخخخلهاا سالطة 
تكونات عان رجديمهاا بإعاقمها للمغياري حالة 
قناعه موضوعية، وإجخاع عا  لدى املخمخع. 

ااة من  أتات لاذه الثَّااْوَرُة يف مرحلاة َخاصَّ
المأرياخ االجمخاعي لبالعنا، ولاي املرحلة المي 
واجاه خيها المطاور صدوبات ممزايادة عاخلية 
/ خارجياة، وصال بها المناُحاُر االجمخاعي بني 
ااْداب  ُسالطة األقلياة املسايطرة وجخوع الشَّ
امُلفقريان مبلغااً لم يداد مده باإلْماَكان احمواء 
الثَّااْوَرة، وصدامهاا الدنيف مع سالطة الدولة 
ولي ليسات سالطة خرع أَْو حزب أَْو أَْحاَزاب أَْو 

مخخوعة إْخاَراع.
إن سالطة الدولاة لاي َعائخاً سالطة طبقة 
الارصاع  يف ساياق  ناشائة  ولاي  اجمخاعياة، 
االجمخاعي المأرييي املسمخر بخمطاته النوعية 
و2011  و2007  ول200  َول9  َو78   68 62و  يف 
وال يخكنهاا أن تكون إالَّ أعاة الطبقة املسايطرة. 
ولاي أ2 السالطة وإن كانات مصاغة حساب 
االنميابياة  والدخلياات  والقاناون  الدسامور 
الشاكلية، الماي كانت تخار2 من بداد عا 90، 
وبالهيخناة األيدلوجياة وتزيياف الوعاي، إالَّ أن 
أصلها يف الواقع المأرييي للهيخنة، ويف الرشوط 
المأرييياة الماي تدياد إنْمَاج الهيخناة وتماخظ 
االحمكارياة  امللكياة  عاىل  باملماخظاة  عليهاا 
وميملف أشاكال االضطهاع واالسمغالل والنهب 
واالحمكار االْقمَصاع2، يف ظل ظروف رأساخالية 
السالدية  الدالقاات  مدهاا  وصلات  ُمدقادة 
ل  البسايطة إىل ُعخل الريف ومناطال البدو الرُّحَّ
الماي تدمل ُملكيات »ُمشااعيه«، ولادَّت أغلبيًة 
شادبية كاعحة ومفقارة ونُيبة مان الطبقات 
الدلياا تممكار الثروة، ومان الطبيداي أن ينمج 
لاذا البؤس يف ظل غياب اْقمَصااع إنْمَاجي كبري، 
كخاا أن قرار رخع الدعم عن املشامقات النفطية 
»الُخرعة« لَو أحد مظالر الهيخنة الرأساخالية 
أحاد رشوط  بكوناه  الوطناي  االْقمَصااع  عاىل 
صناعيل اإلقاراض، الذ2 يرلن مسامقبل البالع 
بديونهاا، إَضااَخاة لذلاك خمكوماة )املنمارص( 
تبنات »االْقمَصااع الُمار« املنفماح عىل الساوق 
الداملي من بدد حربل9 بخا يخدل منا جزءاً من 
أزماتاه وتقلباتاه، ويف 2013 أنظخات الايَاَخان 
إىل »منظخة المخارة الداملية«، وكل لذه شاوالد 
تأريييه ملخوساة لساياعة رأس املال؛ ورغم أن 
لاذه الثَّااْوَرة جاءت يف ظال تسايد اللجوازية 
ولكنها من حياث القوى االجمخاعية الرئيساية 
الماي قامت بها لام تكن موجهًة ضاد االْقمَصاع 
السالدي والرأساخال كثورة ُعخالية اشارتاكية، 
إنخاا سادت إىل ُممارباة عالقاات وأشاكال ما 
قبل الرأساخالية، من بقايا االقطاع واملشاييات 
بخلكياتهم الدقارية الكبرية، واتخهت نمو كبار 
املدنيني  البريوقراطياني  المكومياني  املوظفاني 
والدساكريني الذيان يُراكخاون الثاروة واألَْربَاح 
اْداب من الفساع  الطائلة عىل حساب جوع الشَّ
ونهاب املال الدا ، وما حظات به من االمميازات 
االحمكارية للسالع واملقااوالت، ولذه املساائل 
الثورية المي أحسات بها الخخالري وعلت عنها 
بلغاة بسايطة، ولاي مان خصائاص الثورات 
اْدابية بثقلها الفالحي الريفي الكبري، والمي  الشَّ
ال الريفني ورشيمة من عخال  يشارتك خيها الُدخَّ
املادن وصغاار اللجوازياني وساائر الكاعحني، 
ولاذا ال يلغاي ساريورة تصااع  مصالاح لذه 
القاوى املممالفة مسامقبالً. ويأتاي عور الريف 
مخيازاً يف لذه الثاورات الديخقراطياة من حيث 
انهم يشكلون الددع األَْكَل، ومن حيث اسمشدار 
املداناة امللخوسة للريفيني، كون تطور الريف يف 
مثل لذه االوضاع ممكو  كليا من خارجه، عون 
أن يكون لساكان الريف أ2 تأثري عليه، ولذا ما 

يفرس إخقار الريف والنزوح إىل املدن بدد عخزلم 
عن حل قضية الريف وتأمني مديشمهم منه. 

إن تدقاد الدالقاات واالنخااط االْقمَصاعية يف 
بالعنا كون الرأسخالية يف واقدنا الياص، اخذت 
تمخه بنمو ميالف للمطور الرأسخايل األوروبي، 
خفاي الواقاع األوروبي عندماا قامات الثورات 
الديخقراطية )اللجوازية( املناعية بالخخهورية 
كانات المشاكيلة االجمخاعياة االقطاعياة قاد 
عكت اساسااتها، بفدل لذه الثورات المي نقلت 
املخمخاع إىل الرأساخالية، والماي كانات ثورات 
تقدمياة آنذاك؛ أِلَنها نقلت املمخخدات من تيلف 
االقطاع إىل شكل رأساخايل أرقى سواًء من حيث 
تطاور قوى اإلنْمَاج َوالدلم واملدرخة، أما يف بالعنا 
ومدظام بلدان الارشق المي كانت مسامدخرات 
قديخاا، خبفدل المدخل االسامدخار2 تام إعاقة 
تطور جنينيات الشاكل الرأسخايل املميل بفرض 

االسامدخار الرتكاي واالنخليز2 أشاكال تداول 
سالدي رأساخالية لمرصيف منمخاتهم، قبل أن 
تكون االشكال الخنينية للرأسخالية يف مخمخدنا 
قاد تطاورات لممقبل لاذه الدالقاات الخديدة، 
وكانت الدالقات السلدية)الرأساخالية( الناشئة 
يف بالعناا آناذاك ال تددو اكثر مان كونها تخخع 
أَْساَواق أسابوعية صغريه للخنمخاات الزراعية 
وعكاكني ومدامل حرخيه بسايطة تموارثها ارس 
مدينة، وأَْسَواق بسايطة عىل املوانئ، خخاء لذا 
المدخل االسامدخار2 وشاوه المَيلُل الرأساخايل 
يف بالعناا، وكان كباار االقطاعياني واملشاايخ 
لام املؤللاني تأريييااً لمكاون لهام امللكية يف 
لاذه الدالقاات اإلنْمَاجياة الخديادة، خأصباح 
الشايخ واالقطاعي الذ2 ينمخي ألشكال ما قبل 
الرأسخالية مديرا عاما ووكيال لالسمرياع وتاجرا 
أَْو حماى مالاك مدخال صناعاي يشاغل ُعخال 
ويممفاظ بخلكياتاه الدقارياة ورياع األرض، 
خهَو شايخ واقطاعي ورأساخايل يف 2ات الوقت، 
ونفاو2ه يف الدولاة سياسايا وقبليا وعساكريا 
منماه اممياازات للمهارب الخخركاي والمهرب 
الرضيبي واحمكار بدض خروع اإلنْمَاج كالفروع 
االساميراجية والطاقية واالتصااالت، إَضااَخة 
إىل خسااع الرشااو2 وغريلاا، ولاي امميازات 
برجوازياة للخوظفاني البريوقراطياني لم توجد 
يف زمان االقطااع، لكان االقطاعيني واملشاايخ 
الناخذيان يمخمداوا بهاا يف واقدنا الرأساخايل يف 
الوطن بشاكل عا ، أما بالنسبة للخزء الخنوبي 
مان بالعناا خقاد أعيادت ليخناة لاذه القوى 
واالشاكال عليه مان بدد حرب صياف ل9، بدد 
أن كانات ثاورة ل1 أُكمُوبر يف جناوب الوطن قد 
حطخت مثل لذه االشكال السابقة للرأسخالية، 
وبلورت قاعدة ولو بسايطة لالْقمَصاع اإلنْمَاجي 

الوطني. 
 ولكاذا تكاون قد جخدات القاوى املداعية 
للمقاد  االجمخاعاي يف بالعناا -والماي قامات 
ااْدابية- بني أشكال ما قبل  ضدلا الثَّاْوَرة الشَّ
الرأسخالية من حيث امللكيات الدقارية الكبرية، 
وبني اشاكال رأساخالية طفيلية من احمكارات 
وتوكياالت أجنبياة وخسااع بريوقراطي، جريت 
مدهاا الدولاة للهيخناة اليارجياة اليليخياة 
لاؤالء  أماوال  رؤوس  الرتبااط  واألَمريكياة 
ومصالمهم بهاذه األنظخاة االمليالية والدول 

الدخيلة الرجدية.
وتدقاد لذه الرتكيباة الطبقياة يف مخمخدنا 
َخرضت بالارضورة أن يكون شاكل المغيري من 
أجال الديخقراطية ثوريااً، ال انميابياً كخا كانت 
تزعام األَْحاَزاب املدارضة، الماي كانت جزء من 
الُسلطة الطبقية السائدة وعىل رأسها »اإلْخاَوان 
امُلسالخني«، يف رصاعهام الثانو2 ماع »املؤتخر 
ااْدابي الدا « الذ2 يمشاارك ماع اإلْخاَوان  الشَّ
نفل أصناف طبقات اللجوازية وكانوا الملف 
الطبقاي املسايطر من بدد -94 ولاو أن املؤتخر 

لم يمدخد االصطدا  بثورة21 سابمخل واعاقمها 
كخاا خدال اإلْخااَوان وِحفلهم- لاذا خالمغيري لم 
يكان باملقادور صناعمُه عال المأثري السايايس 
الفوقي عاىل امُلخمخع، حيث أن البُنية والدالقات 
امَلدنية ليسات ممطورة بذلك الَشكل الذ2 يخدل 
مان النضاال املدناي خدااالً وحاساخاً، كخاا أن 
انخااط السايطرة االْقمَصاعياة ليسات كغريلا 
من األنخااط االْقمَصاعياة البورجوازية املمقدمة 
الماي يُخكان المأثاري عليهاا بمغيري السياساية 
الديخقراطياة  بالوساائل  للدولاة  االْقمَصاعياة 
االنميابية وضغط الارأ2 الدا ، خاالْقمَصاع كان 
طوال الفرتة الساابقة يلز كخسمويات وأنساق 
خاسادة واحمكارياة من اْقمَصاع الظل والساوق 
السوعاء، ال تمدع مالممه السياسات المكومية 
وال يخر عل القنوات الرسخية وإن كان جزٌء منه 
يَُخرَّر عل خسااع كبار املوظفاني والبريوقراطية 
الدساكرية يف لاذه القناوات الرساخية، لكناه 
وبشاكل رئيايس يُدار من خاارج الدولاة، وعىل 
سابيل املثال خلم يكن باملقدور بخسارية سلخية 
إلغااء سايطرة شايخ قبَايل عاىل أََرايض كالمي 
كان يُسايطر عليهاا ))بنو األحخر(( يف حاشاد، 
َولام تكان الدخلياة االنميابية قااعره عىل نزع 
ساالح »الفرقاة األْوىل ُمدرع« وال بوساع مقال 
بصميفاة قااعر عىل وقاف المهارب الرضيبي، 
وال وزارة الدخااع قاعرة عىل تغري قائد عساكر2 
نفو2ه ال عالقة له بالنياشاني المي حصل عليها، 
وال رئيال حكوماة قاعر عاىل وضع حاد أعنى 
لألسادار والسالع المي يخلكها الماجر اشارتالا 
وكيل اسامرياع ولم تُصنع يف مصانع عاخل البلد، 
وغريلا مان المدقيدات، المي خرضات أن يكوَن 
المغيري ثورياً عنيفاً، وباذات الوقت يماخظ عىل 
اْداب.  عيخقراطيمه باسمهداخه ملديقي تقد  الشَّ
إن الرتكيباة الطبقياة املدقادة جدلات مان 
الطبقة السائدة تمناقض ليل خقط مع مصالح 
الُدخاال والفالحاني وساائر الكاعحاني بل ومع 
الفالحاني املموساطني وأصمااب االقطاعياات 
الزراعياة الكبارية ومع صغاار اللجوازيني من 
أصمااب املصاناع واملدامل واملازارع الصغرية، 
مان حياث ليخنمهاا االحمكارياة عاىل اإلنْمَاج 
والسوق، وتناقضت مع مصالح صغار املوظفني 
المكوميني من حيث خساعلا واحمكارلا للمدرج 
يف الُسالم الوظيفاي، ومن حيث تدمريلاا أَيْضاً 
للقطاع المكومي الدا  اليدمي واسمثخارلا يف 
القطااع الياص، وكل لاذه الدوامل بالرضورة 
تخدل من الثَّاْوَرة ضدلا ليسات ثورة اشرتاكية 
تيد  بشاكل أساايس مصالح الطبقاة الداملة 
اْقمَصاعياً وسياساياً، بل ثورة عيخقراطية تخثل 
مصالاح أوساع طبقاات املخمخاع الايَاَخاني، 
خكانات ثاورة 21 سابمخل ثاورة عيخقراطية، 
تفمح البالع أما  المطور الرأسخايل، عىل املسموى 

الصناعي وإعخال املاكينات اآللية يف الزراعة. 

الجذور األْوىل للثورة
وبداية ثورة 21 سبمخل لم تكن عاَ  وقوعها 
يف ل201 بال تداوع جذورلاا، مان بداد حارب 
ل9 الماي عارضهاا ))السايد حساني الموثي(( 
ُمؤّسل حركة أَنَْصاار الله، عضو اللملان آنذاك، 
الاذ2 اعمللا حرباً ضد الُماريّة والديخقراطية، 
ورخاض خماوى إباحاة ع  الخنوبياني، وحشاد 
يف  احمخاجياة  بخسارية  ضدلاا  الخخالاري 
مماخظاة صدادة، مخاا جدال الُسالطة تلمفت 
إلياه باعمباارِه ُممخارعاً عىل أنسااق سايطرتها 
االجمخاعياة والفكرية، وممهخة إيااه بالمقارب 
مع االشرتاكيني الذين تم كرسلم يف تلك المرب.
 ويُذكار أناه بدد انْمَصاار الُسالطة يف صيف 
2لك الدا ، عىل عولة الخنوب واالشارتاكي رشيك 
الوحدة، عبّرت مماولاة الغمياله يف صددة، ومع 
اْسامخَرار نقده الال2ع للسلطة وتبنيه مع رخيقه 
))زياد عيل مصلح(( ثورة خكرية سياساية ضد 
جخوع الفكار الديني الساائد يف املذلبني الزيد2 
والشاخدي والموجه السالفي الوّلابي الذ2 كان 
أحاد أََعَوات ليخناة السالطة، ونضاج حساهم 
ااة مع تزاياد النشااط األَمريكي  الثاور2 َخاصَّ
بذريدة مكاخمة اإلْرَلااب الذ2 تنبها له، ُشانت 
الماروب الُداْدَوانية عىل أتباعِه يف ساّت حروب، 
والمي خرجت منها الدولة أضدف عسكرياً خيخا 
تنامت قاوة الخخالري الفالحية امُلسالمة، المي 
كانت يف موقع املداخع من لذه االعمداءات والمي 
تبلاورت خكريا باسام املسارية القرآنياة، خيخا 

اأَلْسَبـاُب والعوامُل الموضوعية النطالق الثَّـْوَرة

21 سبتمرب.. ثورة وطنية ديمقراطية
»الحلقة األوىل«

ملف

 21 سبتمبر ثورة 
َن من مهامها  وطنية؛ ألأِ

استكماَل السيادة 
الوطنية، والتخلص من 
أشكال نفوذ وتغلغل 

االستعمار الحديث 
والذي يأتي بطريقة غير 

مباشرة مستفيدًا من 
القوى االجتماعية ذات 

المصالح المتشابكة مع 
النفوذ األجنبي.

 من هذه العوامل 
التي انضجت الظرَف 

ُع إْرَهـاب  الثوري، توسُّ
»تنظيم القاعدة 

وداعش« الذي أظهر 
الدولة ضعيفًة والسلطة 
عاجزة ومتواطئة، وآثار 

الرعب االجتماعي، 
بوصول جرائمهم 

اإلْرَهـابية إلى معاقل 
الدولة مثل وزارة 

الدفاع ومعسكرات 
الجيش.

الثورة في بدايات تحركاتها حملت تنوعًا ملحوظًا
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كان يندمهاا اليصوُ  با«املمخرعيان الموثيني« 
ويمهخونهاا بإَعااَعة نظاا  اإلماماة، وما كانت 
مقاومة الريفيني املنمخيني لهذه املسرية القرآنية 
لهاذه الماروب إالَّ مداارك ثورياة يف مواجهاة 
ااة حني اُساميدمت القوة من  السالطة، وَخاصَّ
قبل الُسالطة لقخاع المال الديخقراطاي لهذه 
المياار الفكر2 من المدبري عن آرائه حول رخضه 
للسالطة الساائدة 2اتهاا الماي وصفهاا الثوار 
آناذاك بأنهاا تابدة للغارب ولليهاوع والنصارى 
من األَمرياكان واإلرسائيلياني وأن 2َلك االرتهان 
عخم خسااعلا، ولذا ماا كان واقدها الفديل من 
حيث تبديمها للنظا  اإلمليايل الداملي اْقمَصاعياً 
وسياساياً. ونميخاة ُضداف الدولاة مان لاذه 
الماروب الُداْدَوانية بالذات لو ماا ليا اللمزاز 
سالطمها، وظهاور الماراك الخنوباي يف جنوب 
الوطن عاا  2007 والمراك الخخالري2 الصاعد 
عاا  2011 الذ2 عم ُكّل الخغراخياا الايَاَخانية، 
والذ2 خنقمه ما يُساخى بقوى املدارضة حينها 
وعىل رأساها »اللقاء املشارتك« الياضع لهيخنة 
ونفو2 المخخاع الايَاَخاني لإلْصاااَلح، واملدرف 
االحماكارات  وكالء  كباار  مصالاح  بمخثيلاه 
واالقطااع واملشايية وجازء مان البريوقراطية 
الدسكرية، كخا كشافمه الوقائع واملواقف تخاه 
القضاياا الوطنياة، بخؤامارة غربياة خليخياة 
ساخيت باملباعرة اليليخياة. إالَّ أن جزء ِمن َمن 
ظلوا يف السااحات يف حراك مسمخر كشف الدديد 
من القضايا المي ليأت إلْسَقاط حكومة الوخاق 
ومان خلفها الُسالطة، وعااعت لاذه المركات 
الثورياة مع االنمفاضات الفالحية يف عخران وما 

جاورلا. 
ولي ثورة وطنية؛ أِلَن من مهامها اسمكخال 
الساياعة الوطنياة، والميلص من أشاكال نفو2 
وتغلغل االسامدخار المديث والذ2 يأتي بطريقة 
غاري مبارشة مسامفيداً من القاوى االجمخاعية 
2ات املصالاح املمشاابكة ماع النفاو2 األجنبي، 
مثال تلك البيوت المخارية الماي نخت يف أحضان 
ولاذه  الاوكاالت،  منهاا  وأخاذت  االسامدخار 
الوكاالت تنخي الدالقات االسامهالكية من حيث 
كون غالبية مصاندها تمويلية، جدعت ووسدت 
لذه الدالقات بخشااركة ومساالخة من سلطة 
البريوقراطياة يف جهاز الدولة بخاا جدلها تدّمر 
االْقمَصااع الوطناي، بميث حول البلد إىل ساوق 
اسامهالكية للسالع األجنبية، المي تُصنع مملياً 
ويذلب الربح إىل الارشكات األ  يف اليارج، وإىل 
النخاو الداصف لصالاح اللجوازياة الطفيلية، 
وكل لاذا أعااق المطاور حياث أن لاذه القلاة 
الماكخاة المي راكخت الريع خصبمت مشااركة 
ورشكات  والبنكياة،  املرصخياة  القطاعاات  يف 
االسمرياع والمصدير والنقل المابدة للبريوقراطية 
املدنياة والدساكرية، الماي أصبمت تادر عليها 

األَْربَاح الطائلة. 
وكل لاذه االشاكال تقاو  بموسايع نفاو2 
االْقمَصاع األجنبي عىل حساب االْقمَصاع الوطني، 
وتوطاد عالقاات املصالح املشارتكة باني القلة 
ااْداب، أّما  املسايطرة عىل حساب جخالري الشَّ
الشال الديخقراطاي يف الثَّاْوَرة والاذ2 ال يخوز 
خصلاه عن الخاناب الوطناي، وال يُخكن تمقيل 
وطناي  اْقمَصااع  بنااَء  إن  الثاناي،  عون  األول 
واإلْصاااَلح االجمخاعاي السايايس الاذ2 يمقل 
الهدف االجمخاعاي للمغاري الديخقراطي، يخدل 
االسبقية لمصفية ُكّل االشكال ِشبه االقطاعية، 
أَْو املمبقياة منهاا، وامللكياات الدقارياة الكبرية 
املدنياة والدساكرية، وتصفية  والبريوقراطياة 

الفساع.
**

العوامل االجتماعية للثورة 
 »عندما يممرك عرشات األالف من الكاعحني 
غاري المزبياني والذين يديشاون حياة بائساة 
وتاخهاة ولام يساخدوا يف حياتهام َشايئاً عان 
السياساية عندما يبدئون يف الدخل بشكل ثور2 

عندلا نقول لذه لي الخخالري«* لينني 
عندما نَُقيم أيّة تخربة عىل أنها ثورة شادبية 
عيخقراطية، خأننا نشري إىل سدة المركة الثورية 
الماي جخدات يف النضاال ضاد السالطة غالبية 
ساكان عخو  الكاعحاني وامُلددمني مان الدخال 
والفالحاني وامُلدطلاني عان الدخال واملثقفاني 
المقدمياني والفئاات املموساطة واللجوازية يف 
الرياف واملديناة، وثاورة 21 سابمخل تمققات 
بموحاد قاوى غاري  شادبيمها وعيخقراطيمهاا 
ممخانساة لهادف تقدماي، وحمى لاو كانت قد 
اجمخدت بناًء عاىل عواخع غاية يف المباين وحمى 
لو كانت أَْلَداخهاا االجمخاعية ممخايزة وعرجات 
ااْدابية  ثباتهاا ميملفاة، ولاذه الثَّااْوَرة الشَّ
تناضل النمزاع مكمسابات عيخقراطية لامة من 
ااْداب ومشااركمه يف الُسلطة  حيث سياعة الشَّ
والممالكاه الُماريّاة، ومواصلاة النضاال ضاد 

اإلمليالية والصهيونية. 
ااْدابية وعواملها املولدة  باعُث الثَّااْوَرة الشَّ
الرئيساية لاَو القهار االجمخاعاي املرتاكم منذ 

عقوع االسمغالل والمرمان والفساع والسياسات 
اليارجية للسالطة املرتهنة للوصاياة األجنبية 
المي اندكسات إخقاراً وعيونااً وعكماتورية، لذه 
المناُقضاات الماي عخازت عان حلها السالطة 
الساائدة بمخثيلها المكومي امُلساخى »حكومة 
الوخااق« من بدد إجهااض ِحاراك 2011، وكذا 
انساداع آخااق السالطة الساائدة وعخزلا، عن 

ااْداب يف الُماريّة  المطاور وتلبياة مطالاب الشَّ
والديخقراطياة والددالة االجمخاعياة، وانيراط 
ااْداب بالدخلية السياسية  أوساع جخالري الشَّ
من خاالل تناولهم القضاياا اليومية الخولرية 
الماي ملكمهام المقيقاة، ماا كثاف االجخااع 
اْدابي حول مسألة المغيري ورخض الواقع.  الشَّ
ومان لاذه الدوامال الماي انضخات الظرف 
القاعادة  »تنظيام  إْرَلاااب  توساع  الثاور2، 
وعاعش« الاذ2 أظَهَر الدولة ضديفة والسالطة 

عاجازة وممواطئة، واثاار الرعاب االجمخاعي، 
مداقال  إىل  اإلْرَلاابياة  جرائخهام  بوصاول 
الدولة مثال وزارة الدخاع ومدساكرات الخيش، 
اإلْرَلاابياة-  المنظيخاات  -أ2  بال وظهورلاا 
األقساا   رصاع  أََعَوات  كأحاد  االساميباراتية 
الدلوية املسيطرة وبمدبري أعق البناءات الفوقية 

للطبقة املسيطرة عاملياً وإْقليْخياً ومملياً.

 وأيضااً اعارتَاف الُسالطة يف مؤتخار الموار 
الوطني بخار  حروبها الُداْدَوانياة عىل القوى 
الوطنية، حرب ل9 والمروب السات عىل صددة، 
وعارضت حلها جذرياً وبشكل عيخقراطي عاعل 
حساب قانون الددالة االنمقالية، واعرتَاخها لذا 
أخقدلاا السايطرة عاىل الخناوع الذيان المزت 
قناعاتهام والمي كانات قبل 2لك قاد غريت من 

مواقفهام الظاروف االْقمَصاعياة الماي بلاورت 
ااْداب، مخا  لديهم حساا وطنياا يربطهم بالشَّ
يدني أن لذه السالطة خرست إحدى وساائلها 
القخدية المي كنت تسميدمها إلعاقة المغيري. 

تلاك لاي األَْسابَااب والدوامال املوضوعياة 
للثورة، أّما قرار الُخرعة وععوة السايد َعبدامللك 
الموثاي إىل اليروج الثور2 باملطالب السياساة 
الثالثة )إْساَقاط الخرعاة وإْساَقاط المكومة 
وتنفيذ مؤتخر الموار( خاكان القفزة المأرييية 

أ2 الشاكل الارضور2 لالنمقاال مان كيفية إىل 
أُخارى، ولاو رضور2 باعمبااره نميخاة تراكم 
تغريات كخية تدريخية غري ممسوسة؛ خالدعوة 
للياروج كانت لمظاة انقطاع المطاور الكخي 
وانبثااق الكيفياة الخديادة، الماي عالت عان 
المناقضاات المأرييياة المي اعمخلت يف احشااء 
الواقع القديم املااع2 والروحي، الذ2 كان قائخا 
عاىل االسامبداع واالسامغالل والمبدياة، ومولوع 
الثَّااْوَرة الماي برشت بِه لاَو واقع جدياد أكثر 
ُحاريّة وعيخقراطية وعدالة. وكل تفساري للايل 
وطائفي لدواخع الثَّااْوَرة أَْو بواعثها تمليل غري 
صميح، وال يسمطيع أن يثبمه من واقع الرصاع، 
خهاو إن وجاد عاخال الشاكل الطائفاي إنخا يف 
الوعي االجمخاعي املقلاوب، ويف أعمغه املنظرين 
وامُلساملبني لهاذا الوعي امُلزيف، ال يف الساريورة 

واملخارسة المأرييية لشدبنا.

إنجازُ املرحلة األْوىل من مهام الثَّـْوَرة 
يخثّال ياوُ  الاا21 مان سابمخل، خالصاة 
نضال المركاة الوطنياة الخخالرياة والثورية 
والسياساية،  الخخالريياة  والديخقراطياة، 
املنظخاة والدفوياة، املاعياة والفكرياة، والمي 
اتياذت أشاكال وأسااليب نضالياه وكفاحياة 
ميملفاة، عىل مر الدقوع الثالثة األَخريَة، تنوعت 
شاداراتها وتوحادت مضامينهاا، عاىل اتسااع 
الرقداة الُخغراخياة مان الخناوب إىل الشاخال، 
حخال لذا النرص مده رياحاني وآمال عقوع من 
تأرياخ الايَاَخانياني وآالف مان الشاهداء، لهذا 
ااْداب  اليو  الخدياد، ولي تُزيح عن كالل الشَّ
أَْكَل املدوقاات أما  تقدماه االجمخاعي، وتثبت 
مكمسابات جخالريية للايَاَخانيني، ال تسمطيع 
أيّة قاوة أن تلغيها. بإنخازلاا املرحلة األْوىل من 

املها  الوطنية الديخقراطية. 
ومان أبارز منخازات الاا21 مان سابمخل، 
اسامكخال تمريار القارار الوطني واالسامقاَلل 
وخارض  اليارجاي  المدخال  مان  السايايس، 
رؤاه بالقضاياا الداخلياة، وكاذا القضااء عاىل 
البريوقراطياة الدساكرية المي جارّيت الخيش 
ملصالاح خئوياة، بالخنرال عيل ممسان األحخر 
وحزب اإلْصاااَلح، والخنراالت امُلقربة من صالح 
اْدابي الدا ، والقضاء عىل جامدة  واملؤتخر الشَّ
اإليَْخاان، بخا لي خقاساة لإلْرَلاااب المكفري2 
امُلرتباط باملرشوع االسامدخار2، وكاذا القضاء 
عاىل األسال االجمخاعياة لهيخنة بيات األحخر 
وحازب اإلْصاااَلح، وتدماري قوالم الدساكرية 
اليارجة عن جهاز الدولة البريوقراطي، وضخان 
الديخقراطاي  والمددعياة  الوطنياة،  الرشاكاة 
يف البنااء السايايس الفوقاي، والدخاع إىل تنفيذ 
ميرجات الموار الوطني، وكذا الدخع نمو إَعاَعة 
تشكيل الهيئة الوطنية لصياغة الدسمور بشكل 
عيخقراطي يساموعب ُكّل القوى المي شاركت يف 
مؤتخار الموار الوطني ويضاع جخيع املواطنني 
عىل قاعادة املسااواة ويساموعب ُحاريّة الفكر 
واملدمقد ومزاولة النشااط الثقايف بشكل سلخي، 
وبإْسَقاط القرار الدكماتور2 لهاع2 بشأن شكل 
الدولة الاذ2 لم يراعي المواخل، وإحالة مساألة 
شاكل الدولة إىل لخنة عراساة علخيه واخضاعه 
للديخقراطياة والوخااق الوطناي، وكاذا خارض 
الخديادة،  المغياري  وأََعَوات  ااْدابية،  الشَّ اإلَراَعة 
ااْدابية املسالمة، وكاذا  املمخثلاة باللخاان الشَّ

اللخان الرقابية عىل أعاء ُمؤّسسات الدولة. 
إن أ2 تغاري اجمخاعاي ثاور2 يخاب أوالً أن 
يُماخاظ ويدعم ويمخي ما اكمسابمه الخخالري 
من حريات وحقوق أساسية، وأن يسمكخل 2لك 
بالمغيري االْقمَصااع2 االجمخاعاي الديخقراطي، 
ومان املهاا  املطروحاة تأرييياً عاىل مثل لذه 
الثاورات الوطنياة الديخقراطياة، والماي عاىل 
ثاورة الا 21 مان سابمخل أن تسامكخلها، أوالً 
وقبال ُكّل يشء لي بناء أُسال اْقمَصاع إنْمَاجي 
وطني ميطط، والقضاء عىل الفسااع من خالل 
تديني شايصيات نزيهة ممساقه ثورياا قاعرة 
أن تماخظ عىل نفساها من االنزالق يف مسامنقع 
الفساع الشاامل، وتخملك من الوضوح النظر2، 
والمخربة المأرييية ما يُخكنها من القيا  بخها  
املرحلة القاعمة، واالسامفاعة مخا لو تقدمي يف 
تخربة الخنوب الايَاَخاني قبل الوحدة، وترشيع 
قانون المخاية الخخركية الذ2 يُمد من عالقات 
اللجازة المخارية االسامهالكية المي تكون عىل 
حسااب املنمج الوطني، والدفو يف الرضائب عن 
اسمرياع وساائل اإلنْمَاج الطاقية واالسميراجية، 
والصناعياة الممويلية واملككناة الزراعية، وكذا 
القضااء عاىل سايطرة كباار املاالك الدقاريني 
واملوظفني البريوقراطيني املدنيني والدساكريني 
وتسليم األرض للفالحني، وععم الخخالري ببناء 
املنظخاات الخخالريية، وعىل رأساها االتماعات 
والِمرخياة  والفالحياة  الدخالياة  والنقاباات 
واملهنياة، رشيطاة اسامقاَلليمها الماماة، وكذا 
تخثيل لاذه الفئات والرشائح الخخالريية عاخل 
النظا  اللملاني الخديد لضخان خداليمه وجديمه 

ملف

 من أبرز منجزات 
الـ21 من سبتمبر، 

استكمال تحرير القرار 
الوطني واالستقاَلل 

السياسي، من التدخل 
الخارجي وفرض رؤاه 

بالقضايا الداخلية، 
وكذا القضاء على 

البيروقراطية العسكرية 
التي جّيرت الجيش 

لمصالح فئوية، بالجنرال 
علي محسن األحمر 

وحزب اإلْصـاَلح

المرأة اليمنية لم تغب أيضًا عن التحركات األولى للثورة الشعبية

محافظة عمران: كانت محطة مهمة من محطات الثورة على القوى الفاسدة
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وتطوير الدخلياة الديخقراطياة. خهي بالقضاء 
عاىل لاذه االشاكال وإنخاز لاذه املهاا  تيلل 
نظاماا عمقراطيااً للخخمخاع، وتلباي مصلمة 

اْداب. أوسع جخالري الشَّ

الثَّـْوَرة.. املعركة السياسية 
ااْدابية،  لل كان باإلْمَكان تلبية املطالب الشَّ
الثالثاة امُلمدلقاة بإْساَقاط الُخرعاة والمكومة 
وتنفياذ ميرجاات الماوار الوطناي، باتفااق 
سايايس؟ عون االضطارار للدخاول يف اشاكال 

الممرك الثور2 السلخي والكفاحي!
إن طبيداة األزماة لاي الماي تفارض المل 
املخكن لها، خهل كانت األزمة أَزمة قرار سيايس؟ 
ااْدابي  إن المقيقاة المي عكساها اليروج الشَّ
الكباري تقاول إنهاا لام تكان أَزماة سياساية 
اعمياعية، أكثر منها أَزمة ُسالطة تركيبة طبقية 
حاكخاة، أَزمة انسااق سايطرة وأنخااط حكم، 
مقاوماة للمقاد  االجمخاعاي، تفقد يَومااً بدد 
ياو  مقاوممها لاذه، وما قرار الُخرعاة إالَّ أحد 
تخلياتها، ولام يكن بخقدور الرتكيباة الطبقية 
الماكخة أن تدالج إشكالية الُخرعة، من حيث أن 
لذا الُخرعة تفضمهم؛ خهاي كمكومة ُمرتهنة 
يف تبدية للرأس املال الداملي، ال تسمطيع أن تلغي 
قرار رخع الدعم عن املشمقات النفطية وتيالف 
رشوط صناعيال اإلقاراض الاذ2 يدمال قارار 
الُخرعة أحدلا، كخا أنها عىل املساموى الَدخيل ال 
تسمطيع أن تُمارب الفساع خهذا الفساع لم يكن 
خسااعاً قيخيا يف اخالق اإلْخاَراع الذين يقرتخونه، 
بال لو مخارسامهم الَدخلياة الفاسادة لملبيهم 
مصالمهام الطبقياة يف االثاراء غاري املرشوع، 
خكيف يُماربون مصالمهم؟ ويقفون نيابة عن 

الخخالري بوجه أنفسهم!
 إن الفسااع من حيث طبيدمه املاعية كدالقة 
اجمخاعية قائخة عىل الساوق السوعاء واْقمَصاع 
الظال، لاَو: باروز مسامويات مان االنشاطة 
االْقمَصاعياة الطفيلياة خارجة عن ُكّل أشاكال 
الرساومات والرضائاب، وبديادة عان أشاكال 
االنضبااط يف املناخساة المارة مع النشااطات 
الرشعية المخارية، ومخارساًه مليملف األشكال 
السالبية الماي ال تراعاي الادورة االْقمَصاعياة 
اإلنْمَاجياة يف الوطان، كخا لاَو أَيْضااً اخمالالت 
ا   القانوناي، كنشااط َلادَّ يف الضباط اإلعار2 
قائام عىل المهريب َواالحمكار َواالنمهاز السالبي 
للفرص، تَؤبد لذه األنشاطة واالشاكال من قبل 
السالطة الماكخة، ولذا لو طبيدة االْقمَصاع يف 
البلد وطبيدة الُسلطة البريوقراطية الطفيلية يف 
الايَاَخان منذ مسامهل السبدينات، حيث يخكن 
اعمبار جخيع أَْو مدظم ثاروات املليونريات ناتج 

عن انساق الفساع والطفيلية لذه.
الماكخاة  السالطة   وكل لاذا يخدال مان 
وحكوممها وأَْحاَزابها املشااركة، غري قاعرة عىل 
اْداب بمل سيايس، ويف زيارة  تنفيذ مطالب الشَّ
اللخناة االْقمَصاعياة املشاكلة من قبال الرئيل 
لااع2 لقائاد الثَّاْوَرة يف َصددة، طاوال أربدة لم 
تكان تخلك حاالً يمناقض مع مصالاح الرتكيبة 
الماكخاة الماي أرسالمها، ولم يكن لهاا كلخنة 
اْقمَصاعياة أية صالحيات لمموصال إىل أ2 حل يف 
سياق املفاوضات، وكل نشاط لذه اللخنة تركز 
عىل ممااول إقناع قائد الثَّاْوَرة أن يمدامل مدها 
كقائد أِلَنَْصاار الله بديداً عن تطلدات الخخالري 
ليموصلاوا مدُه إىل صفقة تُارشك أَنَْصاار الله يف 
لذه الدالقاات واملصالح االْقمَصاعية الفاسادة، 
مقابال أن يميىل عان مطالب الثَّااْوَرة الوطنية 
الديخوقراطياة، ولاذا ماا خشالوا خياه، وقاد 
كشفه ممخد َعبدالساال  الناطل باسم أَنَْصاار 
الله، وكذلك كشافه برساالة إىل قااعة األَْحاَزاب 
الدالقاات  رئيال  الداز2  حساني  السياساية 

السياسة ألَنَْصاار الله آنذاك* 
أماا اإلعاقة األَخاريَة المي أعاعت املشااورات 
إىل نقطة الصفار، خكانت بدد بيان الدول الدرش 
ياو  السابت تأرياخ 13سابمخل ل201، والذ2 
أكدوا خيه »المزامهم باملباعرة اليليخية وقرارات 
مخلل األمن، كخرجدية ألية تسوية سياسية«، 
يُراع إنخازلاا عىل واقع المصديد الثور2، وحثوا 
خياه أَنَْصاار الله عاىل المفاوض ماع المكومة 
بمسان نية«. واعانوا األنشطة الدلنية؛ أِلَنَْصاار 
اللاه الماي تدناي جولريااً المهدياد بإْساَقاط 
المكومة«. مخاا يدني بأن بيان الدول الدرش لم 
ااْدابية، ولم يُرع أن  يدرتف بوجاوع الثَّاْوَرة الشَّ
ييارج المل عن مكمساباته االسامدخارية المي 
ضخنمها له املباعرة اليليخية وملمقاتها الرسية 
وكذلاك قارار مخلل األمان، وكان لاذا جلياً يف 
تخساكهم باملباعرة اليليخياة و2كرلا أكثر من 
مارة يف البيان، ولذا يمناقض مع الرساالة المي 
جاءت عىل لساان املبدوث االمخاي آنذاك جخال 
بان عخر الذ2 حذر األطراف من الدخول يف حرب 
أللياة، وخاطب قيااعة اإلْصاااَلح أن عليهم أن 
يُديادوا حسااباتهم وأبلغهام أن املخمخع الدويل 
أوخاده لذه املارة؛ أِلَنفاا2 الايَاَخاان ومنده من 
الدخول يف حرب أللية مهخا كانت، وانه سايبلغ 

باأ2  الادويل  املخمخاع 
ولو  سمواجهه،  عقبات 
الوعد الاذ2 حققه حني 
قد  آخر اخاعة له ملخلل 
األمان، قبل تنميه يف 15 
ابريال 2015 قاال بأناه 
»قبل المدخل الدسكر2، 
قرب باني وجهات النظر 
بشاكل كباري وكان قاد 
عادا  االتفاقياات  تام 
بان  الرئاساة  ُمؤّسساة 
الايَاَخانياون كانوا قاب 
مان  اعناى  أَْو  قوساني 
الموصل إىل حل نهائي«. 
ممخاد   * لاماش 
ترصياح  يف  َعبدالساال  
لصدى املسرية الددع )3( 
25 أغساطل ل201 :« 
الياالف  نقطاة  إن 
الخولرياة ماع اللخناة 
المكومياة انهاا وصلت 
إىل صدده ولاي مخرعه 
من أياة صالحيات حول 
الرئيساية  القضاياا 
وباألخص قارار الخرعة 
السدرية، وحمى عون أن 
تقد  مباعرات أَْو حلول، 
أَنَْصاار  وإنخا طلبوا من 

الله االسمخابة ملوقف المكومة«.
اللاه قدماوا  أَنَْصااار  أن  َعبدالساال   وأكاد 
الددياد من املبااعرات ولكن اللخنة لام تمخاوب 
مدهاا، مشارياً إىل أن مان ضخن املبااعرات المي 
قدمهاا أَنَْصاار الله »أن يمام وقف قرار الخرعة 
لفارتة زمنية ممدعة بميث يمم خاللها تشاكيل 
لخناة اْقمَصاعياة مان 2و2 اليالة والكفاءات 
لدراسة كاخة السبل االْقمَصاعية الكفيلة بمدزيز 
امليزانياة وتخفياف منابع الفسااع وإيقاف ُكّل 
الرصخياات غاري املساممقة، والماي يدلام بها 
الخخياع، عىل أن تكون لذه اللخنة صاحبة قرار 
وعاىل ضوئهاا تميذ السالطات املدنياة قرارات 
ملزمة بإيقااف ُكّل الرصخيات الدبثية وتَؤمن يف 
املقابال احمياجات البالع من النفط بدعوة الدول 
الشقيقة والصديقة بخساعدة الايَاَخان، ولفرتة 
ممدوعة حمى تسمطيع اليروج من أزممها«. 

من جهمه بدث حسني الدز2 رئيل الدالقات 
السياساية؛ أِلَنَْصااار الله –آنذاك- برساالة إىل 
رؤسااء وأمنااء عخاو  األَْحااَزاب والمنظيخات 
السياساية الايَاَخانياة، أوضاح خيهاا أسالوب 
وطبيدة أعاء اللخنة المكومية وعوعتها املفاجأة 
وقاال: »إن اللخناة ظلت عاىل مدى أربداة أيا  
تقريباً تفاوض بلغة املساومة وتقديم الدروض 
ااْداب«.  يف مقابال أن نمناازل عان مطالب الشَّ
وأشاار إىل أن السايد َعبدامللاك الموثاي قرر أن 
يمرر رساالة مكموبة إىل خياماة الرئيل عبده 
ربه منصور لاع2 تمضخن الملول املنطقية من 
وجهاة نظر أَنَْصاار الله عاىل أن تمخلها اللخنة 
المكومياة إىل األخ الرئيل واناه تم االتفاق عىل 
2لك كخا تم االتفاق عىل أن تكون الساعة الثانية 
عرش موعداً لمساليم اللخنة لذه الرساالة ولكن 
لألساف« خوجئنا بيل مغااعرة اللخنة قبل لذا 
املوعد وعوعتهم إىل صنداء بدون الرسالة املشار 
إليهاا ولاو األمر الاذ2 لم نقف له عىل تفساري 

حمى اللمظة«.
 

ـْعـبية  املبادرة الخليجية، والثَّـْوَرة الشَّ
املبااعرة اليليخياة، كأول رع خدال خارجي 
الماراك  ضاد  رجداي  وممايل  اسامدخار2 
األَْسابَااب  أحاد  لاي   ،2011 يف  االجمخاعاي 
والدوامل الماي ولدت ثورة 21 سابمخل ل201 
الديخقراطياة، مان حياث  الوطنياة  الثَّااْوَرة 
اساخها تبدوا »املباعرة اليليخياة« وكأنها من 
مباعرة من طارف خارجي، من خارج الظروف 
المأرييية لألزمة، طرف ممايد وجار للايَاَخان 
تربطاه باه مصالاح مشارتكة، وال يهخاه ماا 
سمؤول إليه األمر، واأللم عنده أن يمم الوصول 
عاىل حال باني الايَاَخانياني، بهاذه املضخاون 
تام تساويل املبااعرة اليليخية - المي أساملم 
12مليون سادوع2 ُكّل من وقاع عليها- لكنها 
من حياث طبيدمها السياساية ليسات مباعرة 
طارف ممايد بل رؤية طرف لاه مصلمة يف أن 
يصياغ المغياري بخاا يراعي مصالماه مصالح 
األَمريكيني واألوربيني واليليخيني. إن ما قامت 
باه املبااعرة اليليخية لي أنهاا أعاقت تطوير 
الفدل الثور2 لِمراك 11 خلاير 2011 ، حيدت 
جازًءا كبريا من الخخالاري، ونقلت الرصاع من 
المقل امليداني االحمخاجي إىل المقل السيايس، 
لكان لذا النقال لم يكن عكساا لواقع الرصاع، 
خلام تنقال المناقضاات االجمخاعياة إىل المقل 
السايايس من حياث جولرلاا، وإن حدث 2لك 

لكانات املبااعرة اليليخياة تقدمياة، لكان ما 
خدلمه لاَو أنها تناولات القضياة االجمخاعية، 
كأزمة سياساية بني المزب الماكام وأَْحاَزاب 
املدرضة، ولذا المساطيح للقضية االجمخاعية 
َحكام عىل املباعرة اليليخية بالفشال، وخشال 
ُكّل ما ترتب عليها من مخارسات سياسية؛ أِلَن 
لذه املباعرة لم تدكل جولر األزمة، ولم تضع 
أسال حلها، بل حاولت المهرب منها؛ أِلَن حلها 
حلاالً علخياً يمداارض مع مصالاح اليليخيني 
ومن ورائهم من أَمرياكان وصهاينة وأوربيني، 
وعد  حال لذه القضايا حالً جذرياً مهَد للثورة 
اْدابية، كخا أن امللمقات الرسية الدسكرية  الشَّ
واألمنية المي تم توقيدها واخفائها، تلدب عوراً 
سالبيا يف إعاقاة المغياري والدخال الديخقراطي 
والموجاه نماو االسامقاَلل الوطناي، واعاقاة 
الديخقراطياة واالسامقاَلل الوطني ليال أمراً 
عاعيااً ال عخال له بالواقع كخا يارى البدض بل 
لاو أمر ترتتب عليه مخارساة يومية، من قخع 
واسامبداع وتدخال خارجاي يف خدماة مصالح 
القوى املسايطرة والنيبة الماكخة عىل حساب 
ااْداب، المي تسادى عومااً نمو  جخالاري الشَّ
الياالص النهائاي ألزماتهاا، وإن كانت تخهل 
الطريال أَْو تخهال حقائال القضاياا، إالَّ أنهاا 
تمل بها وتداني منها، خقد ال يفهم املواطنون 
االسامقاَلل  وأَلخيَّااة  الديخقراطياة  أَلخيَّااة 
الوطناي، لكن عد  إنخاز لذه املساائل الثورية 
الوطنية يؤثر سالباً عىل مخرى حياتهم، ويُديد 
تخديد ليخنة القوى املداعية للشادب من قوى 
اسمدخارية خارجية وركائزلا الرجدية اململية 

املرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً.
وتلز األَلخيَّاة للخباعرة اليليخية بالنسابة 
للقاوى املداعياة لُماريّاة الشادوب، من حيث 
إرصارلم عىل تبنيها يف ُكّل ممطة سياسية من 
بدد 2011 كخرجع وُمرتكز تنطلل منه الدخلية 
السياسية الايَاَخانية، ملا تم تقديخة من تنازلت 
يف لذه املباعرة للغارب واليليج وتوقيع القوى 
السياساية عىل لذه المنازالت المي تمصاع  مع 
تطلداات شادبنا إىل المماّرر الوطناي والمقد  
االجمخاعاي الديخقراطاي، خهي تضاع المواخل 
والموخيل بني اآلراء واملصالح املمناقضة اساساً 
للمال السايايس ال الديخقراطياة واملماصصة 
الرشاكاة  ال  الكدكاة  تقسايم  عاىل  القائخاة 
الوطنية والمنخية املموازنة، وتخدل القرار لدول 
ااْداب، وبها تم  اليلياج ومخلل األمان ال الشَّ
إقارار تقسايم الايَاَخاان إىل أقاليام بخا ييد  
االسارتاتيخية الغربية بشقيها املرتابطان األول 
االحمكار2 لمقسايم الايَاَخاان مناطل مفككه 
عرضه للنهب واالسامغالل الرأساخايل، والثاني 
المقسايم عىل أسااس طائفي مناطقاي يُفقد 
ااْدابية مخاا يُضدفها ليمأمن  البلد الوحدة الشَّ
بذلك النهب االسمدخار2، وغريلا من امُللمقات 
األمنية المي تم توقيدها ولم تُكشاف كلها حمى 

اليو .

إْرَهـاب الُسلطة يف مواجهة ثورة 
ـْعـب الشَّ

ليل للدناف مفهوماً مديناً، خهو مخارساه 
االْقمَصاعياة  االجمخاعياة  للدالقاات  مالزماة، 
السياساية، تقو  حاجاة اْقمَصاعية 2ات طابع 
اجمخاعاي ُمداني، بإنْمَااج الدناف السايايس، 
ويخكان أن يرتتب عىل 2لك نوعاان من األَْعَخال، 

إماا أن يخارس الدنف يف 
اتخااه تطاور االْقمَصاع 
وبالمايل  والديخقراطياة 
يُدخال مان نخاوه ومن 
االجمخاعاي،  المقاد  
يف  يُخاارس  أن  وإماا 
االتخااه املداكال خيمم 
نخاو  نميخاة  عحاره 
والوعاي  االْقمَصااع 
ااْدابية،  الشَّ والثَّااْوَرة 
األْوىل  المالاة  يف 
ثورياا،  الدناف  يكاون 
للكلخاة،  مدناى  بأتام 
املخمخاع  خهو)قابلاة( 
يمخال  الاذ2  القديام 
املخمخاع  احشاائه  يف 
األعاة  لاو  أَْو  الخدياد 
الماي بفضلهاا تنمارص 
االجمخاعياة،  المركاة 
االشكال  أوصال  وتخزق 
الخامادة  السياساية 
المالاة  ويف  وامليماه، 
ُكّل  يدمار  الثانياة، 
المأرييياة  املكمسابات 
المقاد   ويديال 
والديخقراطياة ويُبقاي 
السياسية  االشكال  عىل 
القهار  وعاىل  امليماه 
واالسمبداع، ولذا الدنف األخري لو الذ2 واجهت 

اْدابية. به السلطة الثورية الشَّ
 إن الثَّااْوَرة بوصفها مخارساة يف ساريورة 
تأرييية ُمسامخرة، خان الدناف املداع2 للثورة 
أَيْضااً مخارساة تأرييياة مداعياة مسامخرة 
مرتبطاة بها، ومع ظهاور أَنَْصااار الله كقوة 
توجهاتهاا  مدالام  تمضاح  صاعاده  ثورياة 
السياساية، توجهت إليها الُسالطة املسايطرة 
باسامهداف  الثاور2  خدلهاا  بالدناف إلعاقاة 
كواعرلاا المركياة امليدانياة، وألعاقه تطورلا 
الثاور2 النظار2 والسايايس واعاقة توسادها 
باني الخخالاري باسامهداف كواعرلاا النوعية 
مان املفكرين واملثقفني الثوريني والسياسايني 
املمخرسني، بداية بالشهيد القائد امُلؤّسل حسني 
الموثي، والشهيد الدكمور جدبان، واللخيسور 
أحخاد رشف الديان، والدكمور املرتاىض بن زيد 
املمطاور2، والسايايس الصمفاي َعبدالكريم 
الييواني، والقياع2 يف املخلل الدسكر2 نخيب 
املنصور2، وعاالوة عىل الُدنف الذ2 يسامهدف 
الكاواعر النوعية، خخع تصاعاد الثَّاْوَرة مورس 
الدنف بشكل جنوني شبه يومي، الذ2 انرصف 
إىل اسمهداف الكواعر الداعية واملقرات، من أجل 
صناعه ُرلاب اجمخاعي يُبدد الناس عن حركه 
أَنَْصاار الله، بخا لي المركة الثورية الصاعدة، 
المي تخثل خطراً عىل السالطة الطبقية السائدة 
بمنظيخهاا للخخالاري املقهورة نماو اليالص 

اْدابية. االجمخاعي السيايس بالثَّاْوَرة الشَّ
وملاا كاَن جناي األَْربَااح الطائلاة للطبقاة 
ااْداب الكاعحة أمراً  الماكخة مان طبقات الشَّ
قرسياً خإن الطبقات املسايطرة لذه ال تساخح 
بفكرة الثَّااْوَرة والمغيري وبأ2 عخل من شاأنُه 
أن يزعازع وينازع منهم ملكيمهام ومناصبهم 
ومواقاع نفو2لام وميملاف االممياازات، ولذا 
للمغياري  خانهام يضاعفاون مان مقاوممهام 
ويرخداون من قوتهم عارشات املرات ويدززون 
تمالفاتهام الرجدية بخا يممخاه عليهم وحده 
املصري الطبقي املشرتك، خيخا بدضهم يف ظروف 
مديناة قد يلخا إىل الهاروب واالنضخا  إىل صف 

الثَّاْوَرة.
إن الفاشاية واألساليب القخدية لي أسلوب 
الطبقاات الماكخة ألعاقاه المغيري االجمخاعي، 
عاىل  القائخاة  سايطرتهم  طبيداة  يدكال 
االغمصاب واالحمكار ال الُماريّة والديخقراطية، 
وتدكل انسداع اآلخاق أمامهم يف لذه الظروف 
الثورياة الماي يدخازون بهاا عان مخارساه 
سلطمهم بالكيفية السابقة. وإن الُداْدَوان عىل 
الايَاَخان الذ2 عشان عشاية 26 مارس 2015 
لاو أعىل اشاكال الممالفات الرجدياة املضاعة 
للثورة، من القوى االمليالية وركائزلا اململية.
ااْدابية، ومن بدد الممرك  وإبان الثَّاْوَرة الشَّ
يف مواجهاة الُخرعاة شاهدت الباالع حالة من 
تسايد للدنف الرجدي الفايش برعاية الُسالطة 
الذ2 اسامهدف بشاكل خااص حركاة أَنَْصاار 
الله، كطليدة ثورية وكل من تمرك مدها، خفي 
مماخظاة تدز ويف حاارة الخمخلياة وبالقرب 
مان إعارة امان املماخظاة اغمياال الشاهيدين 
جخيل املراسال وعرخات الصغري عاخل ُعكانهخا 
واللاذان يُدرف بانمخائهخاا إىل أَنَْصاار الله، ويف 
حاي اللياد الدا  بنفال املماخظة تام إحراق 
أحاد املواطنني مع بقالماه؛ أِلَنه كان يفمح قناة 
املسارية. كخا قامت مخخوعة مسالمة بإْطاَلق 

الناار عىل أحد مقرات أَنَْصااار الله يف الداصخة 
صنداء يف حي القرص الخخهور2، مخا أعى عىل 
إصابة َعبدالرحخن حخيد الدين أعت عىل وخاته، 
وإصاباة شايص آخار يُدعاى إبراليام بثالث 
طلقاات يف الصادر واليد، كخا اغمال مسالمون 
بخسادس كاتم الصوت الشابني مخالد املطر2 
وشاقيقة خهم املطار2 الذين يدخاالن بخكمبة 
الغدير، إَضااَخاة إىل اعمداء آخر طال قيم جامع 
القباه بخنطقاة الممريار يف الداصخاة صنداء 
يميى املهد2 البالغ من الدخر خخساة وسامون 
عاماً، والاذ2 تدرض لطدنة نقال عىل اثرلا إىل 
املسمشافى ياو  االحاد، كخاا تدارض املواطن 
ممخاد َعبداللاه مهياوب اليوسافي مان أَبْنَاء 
مماخظاة تداز إىل أَْعاَداء بالارضب املالح من 
قبال عصابة تمخاوز عرشه أَْشاَياص بخديرية 
الدديان بخماخظاة إب، لمخله شادار أَنَْصاار 
اللاه عىل زجااج سايارته، كخا اغميل الناشاط 
بساا  الخنيد من قبل عناارص تكفرييه بمهخة 
االنمخااء إىل أَنَْصاار اللاه يف مديرية صاله بمدز، 
وكاذا اغميال الشااب عامار الدامار2 صاحب 
بوخية يف حي االخوة بمدز ملشااركمه يف الثَّاْوَرة، 
ويف مديناة المديدة جرى اغمياال مدايف االلدل 
من قبل المكفرييني، كخا جرى اغميال الناشاط 
عيل عايل املمضار بمهخاة رخع شادار أَنَْصاار 
الله، وايضاً إصابة خخساه مان أَنَْصاار الله يف 
انفخار عبوة ناسافة بسايارة وخد قبيل يف بني 
حشايش وبناي الماارث يف خدالياة قبلية ضد 
الخرعة يف 17 أغساطل ل201. وانفخار عبوة 
ناسافة تم زرعها بالقرب من مقر أَنَْصاار الله 
يف منطقاة الروضاة، كخا تدرض مقار أَنَْصاار 
اللاه يف منطقاة مسايك إىل اعماداء مسالح من 
قبل مسالمون تابدون للقاعدة، وإصابة ثالثة 
مان أَنَْصااار اللاه بكخاني مسالح يف مماخظة 
2ماار، يف منطقاة قاعاة المقال بخديرية آنل 
بمأريخ 23 اغساطل، وألقاى مخهولون بخاعة 
االسايد اليا  عىل النقاباي الثائر عدنان املداني 
الاذ2 أعلان تأييده للثاورة مع موظفاي وزارة 
الكهرباء. وصوالً لساقوط شهيدان و0ل جريح 
باالعماداء واسمشاهد يومهاا الشااب جليال 
ممخاد يمياى الغرباناي، وعيل لطاف طامش 
ممأثاراً بخراحاه، باعماداء قاوات الداخلية عىل 
 ،9/7 بمأرياخ  املطاار  شاارع  يف  املدمصخاني 
ومن شاهداء الثَّااْوَرة الذين ساقطوا برصاص 
خاشاية البريوقراطية الدساكرية بمأريخ 9/9 
إساخاعيل عيل حخياد البييمي، ممسان احخد 
عز الشااطر، ممخد سديد النخري، وسيم ممخد 
صالخ اليطياب، أحخد َعبدالله جددان، َعبدالله 
حساني الساياغي، خالاد ممسان سانح. كخا 
قا  حزب اإلْصااَلح بقياعة الشايخ حسن أبكر 
بقصفهم ملناازل املواطنني واملراكاز المكومية 
وقذائاف  الكاتيوشاا  صوارياخ  مساميدمني 
الدباباات، ومدعومني من قبال الطريان المربي 
للدولة، يف منطقة الغيل، ومخزر والزالر، شاهر 
9 لممرك املواطنني لدحار عصابات عاعش المي 
يرعالا اإلْصااَلح حازب يخثل مصالح جزء من 
الُسالطة، وتمابدات األَْعَخال الفاشاية املداعية 
للثاورة بانفخاارات أسامهدف ثاوار مماخظة 
عخاران راح ضميمهاا 8 شاهداء يف 9/11، كخا 
أقد  مسالمون عىل احراق سيارة تابده ملصور 
قنااة املسارية َعبدالكريم مياارش. ويف تطور 
إلجارا  الُسالطة ارتكبات مخازرة بالقرب من 
رئاساة الاوزراء راح ضميمهاا 9 شاهداء مان 
الثاوار بينهم ضاباط، و16 جريماً، ويف 09-16 
ميليشايات اإلْصااَلح المكفريياة بقياعة املدعو 
صالاح عامار أقدمت عاىل الُداْدَوان عاىل أَبْنَاء 
قرياة القابل المابداة لبني الماارث، والطريان 
المربي يشان 25 غارة عاىل أَبْنَاء مديرية الغيل 
يف الخوف ملشااركمهم يف مواجهاة المكفرييني. 
ويف 18-09 البريوقراطياة الدساكرية الماكخة 
بقياعة عيل ممسان األحخر وحازب اإلْصااَلح، 
تمركت لقخع الثوار السالخيني مان مواقع تبة 
الملفزيون يف الِخاراف وموقع مقر الفرقة األول 
مدرع املنملاة. ويف 19-09 الدصاباات املداع2 
للشادب المابدة لألحخر تقصف الثوار يف ساحة 
املطاار قبل صاالة الخخدة. ويف 20-09 ساقط 
شاهداء وجرحى يف قصف ممواصل عىل األحياء 
شاخال الداصخاة من قبال عصاباة اإلجرا  يف 
السلطة، و«قناة املسرية« ترصد عبابة ممخركزة 
يف تبة الملفزيون تابده لبريوقراطية الدساكرية 
ااْدابية  تقصف األحياء الساكنية، واللخان الشَّ
يف حزيز تُمبط عخلية تسالل مخاميع تكفريية 
قاعمة من الخاوف إىل صنداء. وتبده عنف آخر 
بدد انْمَصار الثَّاْوَرة عال المفخريات اإلْرَلاابية 
الداعشاية، بدد اكمشاف مدامل تصنع الدبوات 
الناسافة يف مقرات وجامدات حازب اإلْصااَلح 
والزنداني، واكمشاف تسخيالت يف الفرقة األْوىل 
مادرع لخنوع يمدربون عاىل قطع رؤوس البرش 

عىل طريقة عاعش!

ملف

قائد الثورة: السيد عبد الملك الحوثي
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ال�سيد عبدامللك بدرالدين احلوثي يف خطاب بذكرى الولية والذكرى الثانية لثورة 21 �سبتمرب:

الخطوُة ضد البنك أتت بأمر أمريكي والبنك كان يوصل مرّتبات املنافقني إىل قصر 
املعاشيق ويف تعز ومأرب وأبني ويسلم مرّتبات ُحّراس علي محسن وعبدربه

 أدعو لحملٍة شعبيٍة 
لدعم البنك وتقديم 
درٍس لقطاع الطرق 

واللصوص وانظروا كيف 
سيقُف البنك صامدًا 

وثابتاً، في مواَجهة 
الحصار، والمؤامرات عليه

 الشعُب اليمني يأبى 
إال أن يكون حرًا مستقاًل 

ال وصاية لبلد عليه ال 
ألمريكي وال إلسرائيلي وال 
لسعودي وال ألي كائن في 

هذه الدنيا

 أقوُل لشعبنا العزيز في 
الجزيرة العربية: نحن مستعدون 

ْيَنكم ونقَف إلى جانبكم  أن ُنعأِ
للتحّرر من طغيان النظام 

السعودي ومن جبروته وأسلوبه 
االستعالئي العجيب عليكم

 اليمنيون دأبوا على 
مدى التأريخ باالحتفال 

بعيد الغدير تخليدًا للبالغ 
الذي رّكز عليه الرسول 
–صلى اهلل عليه وآله 

وسلم-حين قال هل بلغت 
اللهم فاشهد

وخيخا ييل نص اليطاب:

بسِم اللِه الرحخِن الرحيِم
 المخُد لله َربِّ الداملني وأَشَهاُد أن ال إلَه إالَّ اللُه امللُك الملُّ 
ااداً عبُده وَرُساااْولُه خاتُم  امُلبني، وأشاَهُد أن سايَدنا ُمَمخَّ

النبيني.
اااد وبارك عىل  ااد وعاىل آل ُمَمخَّ اللهام صلِّ عاىل ُمَمخَّ
ااد، كخا صليَت وباركَت عىل إبراليَم  اااد وعىل آل ُمَمخَّ ُمَمخَّ
وعاىل آل إبراليم إنك حخيٌد مخياد، وارَض اللهم برضاك عن 

أصمابه األخيار املنمخبني وعن سائر عباعك الصالمني.
أيها اإلخوُة واألخوات، شادبَنا الايَاَخاني املسالم الدزيز، 
اااَلُ   اإلخاوة املؤمنون واملؤمنات يف كاخة أنماء األرض.. السَّ

َعَليُْكْم َوَرْحَخُة اللِه َوبََرَكاتُُه.. 
يممفال شادبُنا الايَاَخاناي الدزياز يف كثري مان املناطل 
ويممفال املؤمناون يف كثري من أرجااء األرض يف لاذا اليو  
املباارك يف اليو  الثامان عرش من شاهر 22 المخة من لذا 
الدا  ومن ُكّل عا  بخناسابة إْسااَلميٍة عينية عزيزة ومهخة 
لاذا الياو  الدظيم لاو يو  وصفاه الله سابمانه وتمدث 
بشاأنه عن أنه كان يوماً تأريياً عظيخاً قال عنه جل شاانه 
)َوأَتَْخْخُت َعَليُْكْم ِنْدَخِمي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِْساَلَ  ِعينًا( كخا يذكر 
املفارسون وأصبح من الثابِت تأريياً يف الساري أن لذه اآلية 
املباركاة أن لاذا النصَّ القرآناي الدظيم نزل يف ياو  الثامن 
عرش من شاهر 22 المخة، خهو إ2ن ياوٌ  عظيٌم، يو  أكخل 
اللاُه خيه الديَن وأتم خيه الندخَة ويوٌ  أتم خيه تداليَخه املهخَة 
الماي تضخاُن ساداعة البرشية وصاالح حياتها واسامقامة 

أمرلا إن لي تخسكت بها.
شادبُنا الايَاَخاناي الدزيز بُمكام إيخانه بُمكام ُلويمه 
بمكم مباعئه وقيخه وروابطه اإلْساااَلمية عل المأريخ يهممُّ 
بهذه املناسابة ويموارثُها عل األجيال كخا يهممُّ باملناسابات 
الدينية األُْخاَرى وعىل رأساها 2كرى املولاد النبو2 الرشيف، 
غري غريٍب عىل شادبنا الايَاَخاني أن يهممَّ بهكذا مناسبات، 

وأن يمفاعاَل مدها بكل ممبة وبكل إعزاز وبكل المخا ، لذا 
لو شاأُن املؤمنني لكذا لم املؤمنون عااعًة يف القيخة للدين 
بخبااعئ الدين بخناسابات الديان القيخة املهخاة يف النفوِس 
يف املشااعر يف الوجادان باكل ما لاه صلٌة بإيخانهام بدينهم 
بقيخهم بخباعئهم، ولذا لو واقُع شادبنا الايَاَخاني الدزيز 
يخان اإليخان، ولال نموقُع من يخن اإليخاان مخن قال عنهم 
النبايُّ خيخا رؤى عنه َصَلاَواُت اللِه َعَليِْه وعاىل آله: »اإليخان 
اة يف ُكلِّ  يخاان والمكخة يخانية« إال أن نرالام يف طليدة األُمَّ
ُ عن اإليخاان ويف ُكّل ما يرتبُط باإليخان ويف ُكّل ما له  ماا يدلِّ

صلٌة باإليخان.

أهميُة يوم الغدير
 ومن 2لاك لذه املناسابة بخضخونها وحدثهاا المأرييي 
الكباري الذ2 سانممدَُّث عنه يو  الثامن عرش من شاهر 22 
المّخة َشاِهَد حدثاً تأريياً إْسااَلمياً عظيخاً ومهخاً وأساسياً 
2لاك كان أثنااَء عوعة النبي َصَلاَواُت اللِه َعَليْاِه َوعىل آله من 
حخة الاوعاع، وحّخة الوعاع لي كخا أساخالا النبيُّ َصَلَواُت 
اللِه َعَليِْه وعىل آله، وعََّع خيها أممه، وقال يف خطبمه الشاهرية 
ولو يف المج يياطب أممه »ولديل ال ألقاكم بدد عامي لذا«، 
كخاا قال أَيْضاً يف خطبمه يف مناسابة الغدير الذ2 سانممدث 
عنهاا قاال: »كذلك إني أوشاك أن أععاى خأجياب«، خالنبيُّ 
َصَلاَواُت اللاِه َعَليْاِه وعاىل آله كان يدياُش يف أعائه الرساايل 
هاته يديُش  اة يف خطاباته َوالمخاماته وتوجُّ بمركماه يف األُمَّ
يف وجداًنه االسمدداَع للرحيِل من لذه المياة، ولو خيخا يقد  
اة لو  اة وخيخا يمياطُب به مع األُمَّ لألمة وخيخا يوّجه به األُمَّ
يف املراحل النهائية لمخاِ  الرساالة اإللهياة يف تبليغه َصَلَواُت 
اة وكان  اللِه َعَليِْه وعىل آله ونشااطه المبليغي يف أوساط األُمَّ
اة بهذا حينخا يقوُل »ولديل ال ألقاكم بدد عامي  يمسُل األُمَّ
لذا«، حني يقول »إني أوشك أن أععى خأجيب«.. خأجيب الله 
اة  وارحل إىل جواره ويسامضيفني إىل رحخمه ويمساُل األُمَّ
ُمُه لكم وما أقولُه لكم لو يف غاية األَلخيَّة ملا بدد  إنخا ساأقدِّ
رحيايل من لذه الميااة ملا بدد ارتقائاي وعروجي إىل رحخة 

الله ُسابَْمانَه وتََداىَل، أ2 أن ما كان يقدمه يف املرحلة األخرية 
واملمطة األخرية من ممطاته الرساالية لو مهمٌّ جداً ملا بدد 
اة ولذلك الرساول َصَلَواُت اللِه َعَليِْه َوعىل آله  وملسامقبل األُمَّ
َوأثنااء عوعته مان مكة من المج ويف طريقاه إىل املدينة ويف 
منطقة بالُقارب من الخمفة يف منطقاة يف واع2 غدير خم، 
يف تلاك املنطقة نزل عليه قوُل الله ُسابَْمانَه وتََدااىَل )يَا أَيَُّها 
الرَُّساوُل بَلِّْغ َما أُنِْزَل إَِليْاَك ِمْن َربَِّك َوإِْن َلْم تَْفَداْل َخَخا بَلَّْغَت 
ِرَساَلمَُه َواللَُّه يَْدِصُخَك( نصُّ مهم جداً وساخن يدلل عىل أمر يف 
غاية األَلخيَّة لميوية الرسالة بكلها للمفاظ عىل الرسالة يف 
مسمقبلها إلعطائها الواقع والداخع الدخيل والفدال يف المياة 
السمخراريمها بالشكل الصميح والنقي اآلية املباركة ال تدني 
بأ2 حاال من األحوال أن النباي َصَلَواُت اللاِه َعَليِْه وعىل آله 
كان يرتعع بالمبليغ نهائياً لو ال ييى يف الله لومة الئم ولو 
مدروف َصَلَواُت اللِه َعَليِْه َوعىل آله بمفانيه يف سبيل الله َولو 
أساساا قد تخاوز مراحل صدبه جداً يف تبليغ الرسالة تناول 
الم القضايا المساسة جداً بلغ الموحيد وواجه حالة الرشك 
المي كانت ثقاخة باطلة مرتساية يمدصب لها املخمخع عىل 
أشاد حال من الدصبية وبلغ أمور اإلْساااَل  جخلًة وتفصيالً 
يف ُكّل االتخالات الخوانب الدقائدية والخوانب الدخلية كذلك 
املوقف اإلْساااَلمي املوقف القرآني مان ُكّل حاالت االنْمَراف 
الساائدة يف واقاع الميااة يف األرض املوقف مان االنْمَراخات 
الساائدة يف أوسااط الوثنيني االنْمَراخات املنمرشة يف أوساط 
اليهوع يف أوسااط النصارى يف أوساط ُكّل حاالت االنْمَراف يف 
األرض وقد  مرشوعه الرساايل مرشوع الله ُسبَْمانَه وتََداىَل 
عين اللاه المل الاذ2 يخثل الارصاط املسامقيم والمصميح 
الفدايل والمقيقي الساوى لواقع البرشية والاذ2 يدالج ُكّل 
اشاكاالت البارش أَيْضاً عاىل مساموى الرصاع اآلياة لذه يف 
آخار حياتاه ما قبل وخاتاه قد تكون يف أقل من ثالثة أشاهر 
ماا قبل وخاتاه قد تكون بأقل من ثالثة اشاهر يف شاهر 22 
المخة أواخر السانه الدارشة للهخرة ولو تويف عىل اخمالف 
الروايات يف السانه الماعية عرشة أما يف صفر أَْو يف أول ربيع 
عىل حساب اخمالف الروايات عىل ُكّل يف آخر حياته يأتي لذا 

الناص ترى ما لاو لذا الذ2 لاه ُكلُّ لذه األَلخيَّاة وألخيمه 
مرتبطاة بميوية الرساالة كلها بخسامقبل الرساالة بكلها 
بفاعلية الرساالة يف أثرلا بالنااس وأثرلا بالمياة؛ ألن قوله 
)َوإِْن َلْم تَْفَدْل َخَخا بَلَّْغَت ِرَسااَلمَُه(، إن لناك مساألٌة مهخٌة، 
اة بها يدطاي حيويًة لكل رساالة الله  اُك األُمَّ بالُغهاا وتخسُّ
يدطي نخاحاً للخرشوع اإللهي بكله، عد  تبليغها أَْو تبليغها 
اة مدها له مرعوع سالبي يدوع عكساياً يف  وعاد  تفاعل األُمَّ
إضداف الدور الديني األثر الناخع واملفيد لرسالة الله يف واقع 
الميااة الفاعلياة لبقية تداليم اإلْساااَل ، أماٌر كهذا له لذه 
األَلخيَّة عليه لذا المأكيد وأحيط بضخانة إَلهية لمخكينه من 
اة اإلْسااَلمية بات  تبليغ لذا األمر يف وساط بات وساط األُمَّ
الوساَط الذ2 سيبلغ خيه لذا البالغ وساطاً إْسااَلمياً الرشك 
انخمى آناذاك من الخزيرة الدربية بكلهاا والله يدصخك من 
ة لله عىل  الناس كضخانة لمخكيناه من المبليغ وإقامة الُمخَّ
عبااعه، النبيُّ َصَلَواُت اللاِه َعَليِْه وعىل آلاه توقف عىل الفور 
وعخال عاىل إعاعة َمان قد تقد  مان الخخوع الغفارية المي 
كانت مده يف رحلمه إىل المج واسمقر حمى تالَحَل املمأخرون 
واجمخاع الكل يف منطقة غدير خام يف خم رصت أقماب اإلبل 
وكان الوقات يف الظهارية أثنااَء المارارة الشاديدة ويف جاو 
مشاخل وواضح، وجخع الخخيع، واسمقروا يف 2لك الخو، يف 
ُكّل ماا يوحي بأَلخيَّة املوقف وأَلخيَّة ما سايقد  لألمة، إنه 
أمر اسامثنائي خاصل ومهم وليل مخرع أمر عاع2 وبسيط 
نهائياً تمت حرارة الشخل يف الصمراء يف مكان مكشوف ال 
ظالَل خيه إال خخل شخرات عوحات ضم ما تممهن ورصت 
أقماب اإلبل ليصدَد من عليها الرسول َصَلَواُت اللِه َعَليِْه وعىل 
آلاه ولناك تقد  النبي َصَلَواُت اللاِه َعَليِْه وعىل آله َوالخخوع 
الغفارية كلها تنظر إليه ترى ما لو لذا الذ2 قد نزل، ما لو 
لاذا األمر املهام الذ2 اقماىض رُسعة اإلبالغ عىل لاذا النمو 
وإعطااء عخلياة اإلبالغ جاواً يوحاي باألَلخيَّاة القصوى ملا 
سايقد ، الكل انصموا والكل ساكموا وجلسوا يف تلك المرارة 
الشاديدة والكل ينظر باتخاه الرسول َصَلَواُت اللِه َعَليِْه وعىل 
آلاه الذ2 صدد عىل أقماب اإلبل لرياه الخخيُع بوضوح وأصدد 

أكد قائدُ الثورة الشعبية السيد عبدُالملك بدر الدين الحوثي، أن ثورة 21 سبتمبر مستمرة حتى تتحقق لليمن الحرية 
واالستقالل، مشيرًا إلى أن اليمنيين لن يكونوا عبيدًا ال ألمريكا وال إلسرائيل أو أي كائن في هذه الدنيا.

واستنكر السيدُ في خطاب تأريخي له بمناسبة عيد الغدير الذي ألقاه مساء الثالثاء 20 سبتمبر 2016 إقدامَ الفار 
هادي على نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، مشيرًا إلى أن البنك كان يعمُل بحيادية تامة وكان يصرف مرتبات 

حراس المعاشيق وعلي محسن، مؤكدًا أن الخطوة أتت بأمر أمريكي.
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مده عيل بن أبي طالب عليه السال  خوق أقماب اإلبل وتمدث 
بيطبمه الشاهرية المأرييية املهخة جاداً، ولي كذلك خطبة 
الاوعاع، يف واقاع المقيقة يف واقع األمر، ولاو قال خيها إني 
أوشاك أن أععى خأجيب، يدني سانة الله مدي لي سنمه مع 
األنبياء من قبيل، الكل رحلوا من لذه المياة )إِنََّك َميٌِّت َوإِنَُّهْم 
ٌد إاِل  ن َقبِْلَك اْلُيْلَد(، )َوَما ُمَمخَّ َميِّمُوَن(، )َوَما َجَدْلنَا ِلبَارَشٍ مِّ
َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقبِْلِه الرُُّسُل أََخِإْن َماَت أَْو ُقِمَل انَْقَلبْمُْم َعىَل 
أَْعَقاِبُكْم(، سانُة الله مده وسانمه مع مان قبله من األنبياء 
اساة للغاية،  إال أن لنااك خارقااً كبارياً جداً يف مساألة حسَّ
األنبيااء اآلخرون الساابقون ما قبله كانات يدقبُهم مراحُل 
وخارتات أنبياء يذلب نبي بدد خرتة يأتي نبي آخر أَْو رساول 
آخار ولكذا، أما النبي ممخد َصَلَواُت اللِه َعَليِْه َوعىل آله خهو 
خاتام النبيني وال نبي بداده، وأممه آخر األَُمام والبرشية من 
بدده سامديش المقبة األخرية عاىل األرض واملرحلة األخرية 
للبارش عىل األرض والقيامة والسااعة اقرتبت؛ ولذلك خليل 
لناك اعمبار أن نبياً آخر سيأتي أَْو أن لناك كماباً غري القرآن 
ساينزل يف مرحلة مان املراحل أَْو أ2 يشء آخر، ال، الرساول 
َصَلاَواُت اللاِه َعَليْاِه وعاىل آله لو خاتام الرساول واألنبياء 
والقارآن الكريم خاتم الكمب اإللهياه واملهيخن عليها، َولكن 
لل سايرتك النبي َصَلَواُت اللِه َعَليِْه وعاىل آله ما بدده خراغاً 
تامااً خصوصااً والمأريخ البارش2 يف مراحلاه األخرية لربخا 
من ألام مراحل المأريخ ولربخا لو خالصاة عن ُكّل مراحل 
رات مهخة وممغاريات كبرية  المأرياخ بكل ماا خيه من تطاوُّ
وواقاع جديد وأمور مهخة جداً وتطور كبري يف واقع البرشية 
وأحداث سااخنة وممغريات كثرية إىل آخره، الرسوُل َصَلَواُت 
َ  يف خطابه يف سااحة الغدير مسألمني  اللِه َعَليِْه وعىل آله َقدَّ
مهخماني قاال: وإني تارك خيكام الثقلني ما إن تخساكمم به 
لان تظلوا من بدد2 أبداً.. يدني إناي حينخا ألمل بخوار الله 
لان أترككم عبثاً لان أترككم مهخلني لان أترككم بدون عليل 
ومدالم عىل المل والهدى، ال، أنا تارك يف أوسااطكم ضخانة 
ألن تسمخروا يف طريل الهدى ويف طريل المل وأن ال تميه بكم 
وتمفرق بكم السابل املدوجة وأن ال تميهوا وتضلوا وتضيدوا 
كماب اللاه، وَحّث عىل كمااب الله ورّغب خيه وساّخاه الثقَل 
األكالَ وعرتتاي ألل بيماي إن اللطياف اليبري نبّأناي أنهخا 
لن يفرتقاا حمى يرعا عىل الموض. واسامخر يف خطابه وأكد 
عليهام اإلقراَر لهم بمبليغ الرساالة وبكخال المبليغ وبإجابة 
اة عليه، ثام أعلن إعالناً مهخاً جداً تأرييياً اسامثنائياً،  الُمخَّ
وقاال قد انصت الخخيع والكل مركِّز الخو كله يسااعد حمى 
عىل أَلخيَّة الرتكيز وإعطاء املساألة أَلخيَّاة، »يا أيها الناس 
إن اللاَه ماوال2 وأنا ماوىل املؤمناني وأوىل بهم من أنفساهم 
خَخان كنُت ماواله خهذا عيلُّ مواله، أخذ بيد عيل عليه الساال  
ورخع يده أما  الخخيع حمى يساخع الخخيع ويشاالدوا ويف 
الروايات أنه رخع يده ويد عيل عليه الساال  حمى بان بياض 
إبطيهخاا، خخن كنت مواله خهذا عيل مواله اللهم وال من واله 

وعاع من عاعاه وانرص من نرصه واخذل من خذله.
 

ال خالَف بني اأُلمَّـة يف ثبوت مسألة الغدير
كان لاذا من ألام النصوص والناص الرئييس واملوضوع 
الرئيايس الذ2 لو خموى ومضخون الباالغ الذ2 أكدت عليه 
اآلية القرآنية املباركة بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفدل 
خخاا بلغت رساالمه أن نأتي إىل لذا النص الاذ2 كان يف لذه 
املناسابة الدزيازة واملهخة والاذ2 كان له أَلخيَّاة كبرية جداً 
بمكم األَلخيَّة المي أعطمه اآلية وعلت عليه اآلية املباركة وإن 
لم تفدل خخا بّلغت رسالمه، ولنا من املهخة جداً أن ندرك وأن 
ندي جيداً وبدياد عن الخو املذلبي والمساسايات املذلبية 
والدصبياات املذلبياة أن نأتاي إىل املوضاوع بكل شافاخية 
وباكل موضوعية من خالل ما أعلنه الرساول وخصوص أن 
اة  ااة ال خالف بني األُمَّ لاذا النص ممفل عليه ثابت بني األُمَّ
يف ثباوت مساألة الغدير وناص الغديار ورواياة الغدير مع 
مساموى مدانّي مثاالً خيخا يمدلال بالنص ومان كنت مواله 
خهذا عيل مواله مسألة خيخا يمدلل باألمة ثابمة جداً جداً جداً 
ال جاداَل خيهاا أن كان لناك جداٌل يف الادالالت أَْو االعمبارات 
األُْخاَرى لي مسألة أُْخاَرى يدني مسألًة ثانويًة، لكن النّص 
كخاا لو الخاو كخا لو من الثابت املقطاوع به املمواخل كخا 
اة خهو  يف مصطلاح ألَل المدياث والدلخاء املمواخر باني األُمَّ
ااة مقطوع به  ااة مملقي للقباول بني األُمَّ ممواخار بني األُمَّ
اة وثابت بال شاك وال مريه إنخا نأتاي إىل املوضوع  باني األُمَّ
أَيْضااً من بوابماه القرآنية لناك إىل جانب الناص النبو2 إىل 
جانب البالغ الذ2 بّلغه الرسول عن ربه بأمر ربه لناك أَيْضاً 
نص قرآناي يمطابل ُكّل المطابل مع لاذا االعالن وقول الله 
ُسابَْمانَه وتََدااىَل وأيضاً يف ساورة لي آخر الساور القرآنية 
نازوالً ويف املرحلة األخرية من نزول القارآن ومن حياة النبي 
َصَلَواُت اللِه َعَليِْه وعىل آله ساورة املائدة ورع قوله ُسابَْمانَه 
وتََداىَل )إِنََّخا َوِليُُّكُم اللَُّه َوَرُساولُُه َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُِقيُخوَن 
اَلَة َويُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُلْم َراِكُدوَن، َوَمن يَمََولَّ اللََّه َوَرُسوَلُه  الصَّ
َوالَِّذياَن آَمنُوا َخِإنَّ ِحاْزَب اللَِّه ُلُم اْلَغاِلبُاوَن(، نخد لنا أَيْضاً 
الكالَ  نفَساه والبالغ النبو2 عن الله ُسبَْمانَه وتََداىَل والنص 
القرآني كالمهخا قد  عنوان الوالية، وليكم واملساألة مسألة 
مهخة جداً، ولربخا البدض يف الوسط اإلْسااَلمي أثرت عليهم 
الدصبياات املذلبياة المي لاي عاء، عاء خضياع، بالٌء أصاب 
اة وبشاكل رليب وعخى لي تُدخي األعني وتصم اآل2ان  األُمَّ
عان إعراك المال وعان خهام المل لاي تصناع يف كثري من 
المواجز حمى أماا  الواضمات والبديهياات النص القرآني 
ماع البالغ النباو2 عن اللاه ُسابَْمانَه وتََداىَل قاد  مفهوماً 
وعنوانااً اساخه الوالية وليكام الله إن الله ماوال2 وأنا موىل 
املؤمناني الناص القرآني ُكّل مسالم يقارأ القرآَن لاو يقرأه 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا لذا النص املهم الذ2 يرتتب 
علياه يف النص اآلخار قوله تداىل )َوَمان يَمََولَّ اللََّه َوَرُساوَلُه 

َوالَِّذياَن آَمنُوا َخِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُلُم اْلَغاِلبُوَن(، ترى مع األَلخيَّة 
اة خيخا  أن لناك جا2بيًة إىل مدلوِل ومضخون لذا النص، األُمَّ
اة الياو  المي لي مغلوبٌة  تدانياه من تمّديات وأخطار األُمَّ
ومقهاورة وتداني مان إ2الل أعدائها لهاا وليخنمهم عليها 
وتغلبهام عليها قد  لها يف لذا النص مسااراً ممّدعاً من الله 
ال لو قول إما  مذلب وال قول خقيه أَْو عالم وال قول منّظر 
أَْو مفكار وال قاول اجمهااع2 يف نص رصياح، نص رصيح 
)َوَمن يَمَاَولَّ اللََّه َوَرُساوَلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا َخِإنَّ ِحاْزَب اللَِّه ُلُم 
ٍة مقهورة  اْلَغاِلبُوَن(، يُفرتَُض بنص كهذا يف لذه األَلخيَّة ألُمَّ
مدانيه مسمضدفة تكالبت عليها األَُمام األُْخاَرى األمريكان 
ائيْليون وَغريلام ُكّل أولئك الذين تكالبوا  َوالصهايناة واإلرْسَ
اة خأ2لولاا وقهرولا وتمّكخوا بهاا وتدخل يف ُكّل  عاىل األُمَّ
هاتهم وسياسااتهم  شاؤونها وخرضوا عليها إراعتهم وتوجُّ
وماا يريدونه أمة كهذا يُفارتَُض أن تكوَن ممطلدًة إىل النرص 
إىل الدازة إىل الَغَلبَة لمكوَن أمًة غالبًة مممررًة، نص مهم بكل 

ما للكلخة من مدنى مهم ويف نفل الوقت جذاب.

العصبيُة أخطُر داء ُبِلَيْت به اأُلَمـم
اإلنَْسااُن املسامضدُف املداناي املقهاور يمطلاع إىل كيف 
يممرر كيف ينمرص كيف يغلب وكيف يدمز نص جذاب ولكن 
تلماظ ماع ُكّل لذا لناك من الكثري يف الوساط اإلْساااَلمي 
جفااء تخاه لذا النص تخااه لذا املبدأ تخااه لذا املوضوع 
جفااء ووحشاة يموحشاون ويمهرباون من الخاو كله من 
الدباارة بكلها من الدنوان بكلاه أصبح عنوان الوالية نميخة 
للمساسايات املذلبياة عنوان يفار منه الكثري يساموحش 
مناه الكثري يا جخاعة اللاه الله لو الذ2 قال إنخا وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا ثم عندما تأتي إىل لذا النص ليل خيه 
ماا يوحش ليل خيه ماا يدعو لمهرب خيخاا يقلل ليل خيه 
ما ينفر لكان عاء الدصبية أخطر عاء بليت به األَُمام، وليكم 
الله، لل لذه مشاكلة أنمام مؤمنون مسالخون تنمخون إىل 
الدين اإلْساااَلمي تدملون القرآن كماَب اللاه كمابكم كماب 
اللاه كمابكام وتدملوناه حخة عليكام ونهخكام تدملون 
رسول الله ممخداً َصَلَواُت اللِه َعَليِْه وعىل آله نبيكم تدملون 
أنفَساكم ملزمني بخا جاء به برسالمه ومدمزين ومفميرين 
بذلك بمكم لذا االنمخاء بمكم لذا المدين بمكم لذه الهوية 
اللاه وليكم وليكم الذ2 يموىل شاؤونكم يموىل رعايمكم يموىل 
اة عىل أن تمأمل ماا مدني وليكم  لدايمكام لي تنفماح األُمَّ
حمى تأتاَي إىل اليطوة املهخة جداً المفاعال الدخيل مع مبدأ 
اة من  اة بكله األُمَّ الوالياة المي يرتتب عليه تغيري واقاع األُمَّ
أماة مغلوبة إىل غالبة من أمة مقهورة إىل قالرة أمة تنمرص 
عاىل أعدائها ويمغاري واقدها نمو االخضل بشاكل جذر2 ما 
لناك انفماح عىل املسألة الوحشة نميخة الدصبيات املذلبية 
صندات حاجزاً كبارياً عون االلمفات إىل لاذا املفهو  وأن لو 
اة؛ ألن  لنااك المفااٌف إليه لكان لاه تأثريٌ كبريٌ يف واقاع األُمَّ
اللاه لو الذ2 قال إنخا وليكم الله والية الله ُسابَْمانَه وتََداىَل 
لاي والية اإلله والية الله الذ2 ندبده والية األلولية كإله لنا 

والياة الربوبياة كرب لنا نؤمان به ندبده نيضاع له نطيده 
نثال به نموكل عليه نذعن ألمره ندمخد عليه نسامهديه والية 
لداية لو الهاع2 الذ2 يهدينا يأمرنا يوّجهنا يبرّصنا يدّلخنا 
يقد  لنا ويرسام لنا مدالم الرصاط املسمقيم وطريل الفوز 
والنخااح والفاالح والدزة والياري يدلنا عاىل ُكّل اليري عىل 
املصلماة عاىل اليالص عىل الملول ملشااكل حياتناا يرعانا 
يف ُكّل شاأننا ينرصناا يف مواجهاة أعدائنا خوالياة الله والية 
األلولياة والية الربوبياة والية الهداية والياة املدونة ولكذا 
والية شااملة والياة رب عىل املربوبني والياة اإلله عىل الدبيد 
املمألقني الدابديان له الراجدني إليه ولي والية امللك لو ملك 
النااس رب النااس وملك الناس وإله النااس والية امللك الذ2 
لاه المال بالمرصف يف مخلكماه يف عباعة يأمار ينهى يرشع 
يقنان يفرض يملال يمار ؛ ألن لاذا الدالم بكلاه مخلكمه 
النااس والدبااع ميلوقاته ولاو ليل خضوليااً والرب ليل 
خضوليااً يريد أن يفرض نفساه عىل الخخياع وأن يمدخل يف 
شاؤونهم الخخيع عبااعه وعبياده ومخلوكاتاه وميلوقاته 
َوالخخياع مربوين له لو الرب واإلله وامللاك واملالك واليالل 
والرازق واملميي واملخيت واملبدع واملديد إىل غري 2لك ولذا لو 
جولر اإلْسااَل  جولر رساالة الله ُسبَْمانَه وتََداىَل إىل الدباع 
ووالياة الله والية رحخة يرحم عباعه يمواللم برعايمه وحمى 
توجيهاتاه وحمى تدليخاته من منطلل رحخمه بهم خيها خيه 
اليري لهم يريد لهم الدزة يخنمهم حمى من عزته ولله الدزة 
ولرسوله وللخؤمنني يخنمهم المكخة يريد لهم الكرامة ولقد 
كرمنا بناي آع  يريد لهم الياري يريد لهم أن يكوناوا أحراراً 
وكل األنبياء الذين أرسلهم كان من مهامهم الرئيسية تمرير 
الناس مان الدبوعية للطواغيت اإلنَْساان من باني حالة من 
حالمني إما أن يكون عبداً لله أَْو عبداً للطواغيت ثم والية الله 
ُسابَْمانَه وتََدااىَل المي خيها ُكّل لذا االرتباط الشاامل ترتبط 
بربك الله من ُكّل واقع حياتك يف ُكّل شاأنك يف ُكّل أمرك يف ُكّل 
واقدك يف ُكّل ظروخك يف سري حياتك مسري حياتك بكلها تأتي 
والية الرسول اممداع لوالية الله ولهذا لم نقل مثالً إنخا وليكم 
اللاه ووليكام رساوله ووليكم الذيان آمنوا ال عباارة واحدة 
وليكم الله ورساوله والذين آمنوا والرسول َصَلَواُت اللِه َعَليِْه 
وعىل آله واليمه من موقده يف الرسالة كرسول ويل يف رسالمه 
يبلغ رساالة الله يريبنا يدلخناا يهذبنا ويزكيناا يقيم علينا 
حخة الله ُسابَْمانَه وتََداىَل له علينا حل األمر والنهي؛ ألنه ال 
يأمر إال بأمر الله وال ينهي إال بنهي الله وله علينا أن ندظخه 
أن ندرك خيه عظخة الرسالة عظخة قيم الرسالة عظخة مبدأ 
الرسالة المي جسادلا يف واقده ويف حياته وكان عظيخاً بها 
وعظيخاً بخكانمه عند الله سابمانه نخله نمبه يشء طبيدي 
أن تمب رساول الله َصَلَواُت اللاِه َعَليِْه وعىل آله أن تمب ُكّل 
تلاك القيام المي كانت ممخسادًة خيه وممخثلة باه وخيه ويف 
حياته عىل أساخى ما يكون يف واقع البرش الرساول َصَلَواُت 
اللِه َعَليِْه وعىل آله ويل طاعة من طاعة الله من يطع الرسول 
خقاد أطااع الله لنا لذا االرتبااط به مدلخا قائادا لاعيا أمرا 
موجهاا مربيا مزكيا أساوًه قدوه وأن يممقل لاذا االرتباط 

حقيقاة ثم يأتي امماداعاً لوالية الرساول َصَلَواُت اللاِه َعَليِْه 
وعاىل آلاه ألن منهج الله مخمد ال ينقطع خقط عند الرساول 
صلاوات الله وعىل آلاه وانمهت مهخة الرساالة مهخة الدين 
مهخة المدليخات اإللهية وأعلنت نهايمها ليست من املنمخات 
الماي لها تأرياخ انمهاء خاول أَْو بازاليا أَْو ما شااكل ال لذه 
رساالة مخمدة إىل قيا  السااعة والرسول والذين آمنوا الذين 
يقيخون الصالة ويأتون الزكاة ولم راكدون واتفل املفكرون 
أن املقصاوع بهذه األوصاف واملقد  بهاذه املؤلالت اإلمامية 
لاو اإلماا  عايل عليه الساال  يف حاعثاة اعطائاه وتصدقه 
بالياتام يف ركوعه المي كان له عاللة مهخة ومدله جداً عىل 
ُكّل اليطااب للخؤمناني وأكيد أن لناك طارف آخر املؤمنون 
مياطباون بأن يمولهم بأن يدركاوا واليمه أنها اممداع لوالية 
الرسول َصَلَواُت اللِه َعَليِْه وعىل آله وإال لو اخرتضنا أن املدني 
لاؤالء املؤمنني خخن املياطب بمويل لاؤالء املؤمنني ثم يأتي 
بداد 2لاك ليقول ومن يموىل الله ورساوله والذيان آمنوا خان 
حزب الله لم الغالبون ملا2ا المويل ليل مخرع انمخاء مذلبي 
وال كال  يمكلام به اإلنَْساان وانمهاي األمر ال الماويل ارتباط 
عخيل ارتباط سالوكي المزا  مبدئي وأخالقي لذا لو المويل.. 
المويل سريُ يف الطريل المويل تمرُك يف الرصاط املسمقيم المويل 
المزا  بالرساالة اإللهية يف مضامينها يف مباعئها يف قيخها يف 
أخالقهاا لذا لو المويل ولناا ندرك يف لذا الساياق أَيْضاً ان 
اة ألن مرحلة ما بدد  اإلما  عيل عليه السال  عوره مهُم يف األُمَّ
الرساول َصَلاَواُت اللِه َعَليِْه وعىل آلاه بالمأكيد ال يخكن ولذا 
لو الذ2 حدث بدد ُكّل األنبياء إال أن تكون مرحلة حساساة 
باكل ما تدنياه الكلخة ولذا حادث بدد ُكّل األنبياء والرسال 
الساابقني وعاعة مرحلة ما بدد النبي ما بدد الرساول تكون 
مرحلة حساساة جداً يف كثري من تخارب البرشية بدد الكثري 
مان األنبياء والرسال كان يمصال بها اخمالخاات وتباينات 
واضطراب وتدادع يف االتخالات يف املفاليام يف النقل يف غري 
اة بداد نبيها لن يكون  2لاك الله لو يدلام أن واقع لذه األُمَّ
ميملفااً عن ساائر األَُمام لو حكى يف ساورة البقرة عندما 
قاال تلك الرسال خضلنا بدضهام عىل بدض منهام من كلم 
اللاه ورخع بدضهام عرجات وآتينا عييس ابان مريم البينات 
وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقممل الذين من بددلم 
من بداد ماا جاءتهم البيناات ولكن اخماالف األَُماام عاعة 
عندماا يمدث خراغ كباري يف واقدها ليل خقط بداد األنبياء 
حمى بدد أ2 زعامة رئيساية مهخة جاداً بنت أمة يمصل يف 
األَُماام اخمالخاات تباينات اتخالات ممدادعة ممنوعة ولكن 
للدين اإلْساااَلمي للرساالة اإللهية خصوصية ليسات واقع 
ااة خلممباين  عاع2 وماا لناك مشاكلة خلميملاف عليه األُمَّ
اة  اة خلمضطارب خيها األُمَّ اة خلممناقاش خيها األُمَّ خياه األُمَّ
ال، خلمضاع جهوع الرساول َصَلَواُت اللِه َعَليْاِه وعىل آله المي 
بذلها بشكل كبري خليفرغ لذا الدين من مضامينه الرئيسية 
مباعئاه القيخاة ال، لنااك حساساية كبرية خاكان البد من 
أن يكاون لناك امماداع للنهج اإللهي وإن لام يكن يف موقع 
النبوة ولذلك قال الرساول َصَلاَواُت اللِه َعَليِْه وعىل آله كلخمه 
اة املروية  اة الثابمة بني أوساط األُمَّ الشهرية املشهورة يف األُمَّ
اة قال عن عيل عليه الساال  )عيل مني  مان جخيع خرق األُمَّ

بخنزله لارون من موىس إال أنه ال نبي بدد2(.

موقٌع مهمٌّ بعد الرسول صلى اهلل عليه وعلى آله
 موقع لاارون من موىس مداروف ال يمماج أ2 إنَْساان 
يسالم من الدصبية سايدرك أن املوقع األول بدد موىس ليل 
لناك بني أصماب موىس باني جخاعة موىس بني أمة موىس 
من له موقع لارون أبدا اسامثنى النباي النبوة إال أنه ال نبي 
بدد2 لكان يخمد عوره كوزيار كويص كخدلام كقائد اممداع 
أصيالً نقياً مضخوناً لرساالة الله ُسابَْمانَه وتََداىَل لإلْسااَل  
لمداليام اإلْساااَل  حامل لهذه الرساالة قيم أخاالق مباعئ 
سالوك مخارساة قياعة خكان اإلما  عيل عليه السال  وله يف 
واقده املؤلاالت البارزة واملخيزة لم يكن شايصية مغخورة 
أَْو مشاكوك يف ألليمها يف مثل لذا املقاا  ملثل لذا الدور ملثل 
لاذه املهخة ال، كان اإلما  عيل عليه الساال  ممخيز بوضوح 
يف ُكّل واقداه اإليخاناي منذ بداية مسارية اإلْساااَل  له واقع 
ييملاف عن ُكّل اآلخرين من املؤمنني برساول الله من تالميذ 
رساول الله من أصماب رساول الله من أنصار رساول الله 
َصَلاَواُت اللِه َعَليِْه وعىل آله ممخيزاً يف إيخانه يف وعيه يف علخه 
يف جهاعه ممخيزاً يف ُكّل واقده ممخيز بارتقائه البارز الواضح 
امللخاوس ثام حينخا أتاى النبي َصَلاَواُت اللِه َعَليْاِه وعىل آله 
ليممادث عن اإلما  عيل عليه الساال  لم تكان مخرع مدائح 
أَْو عباارات تشاخيدية أَْو عباارات تمفيزياة، ال إنخا ليدزز 
ااة العمبارات مهخة يف مسامقبل  لاه عوراً مسامقبلياً يف األُمَّ
اة خمينخا كان الرساول  اة وحساساة يف مسامقبل األُمَّ األُمَّ
يقاول عيل مع القرآن والقرآن مع عيل، عيل مع المل والمل 
ماع عيل، إن خيكم مان يقاتل عىل تأويل القارآن كخا قاتلت 
عاىل تنزيله من لاو، أنا 2اك أنا، قال ال لاو 2اك لو خاصف 
الندل كان اإلما  عيل عليه الساال  ييصف ندل رساول الله 
َصَلاَواُت اللاِه َعَليِْه وعىل آله، عيل ابن أباي طالب حينخا كان 
النباي يممدث عنه بهذه الدباارات املهخة بخنزلة لارون من 
موىس يقول عنه أنه يمب الله ورساوله ويمبُه الله ورسوله 
اة حينخا  اة، األُمَّ ليدزز له لذا الدور املسامقبيل يف واقاع األُمَّ
تيملف تمناوع اتخالاتها أخكارلا نظرتهاا إىل الدين تمدث 
المباينات االخمالخات من لو االممداع املضخون األوثل السليم 
األعىل األرقى األنقى لو لذا تريد المل عيل مع المل والمل 
ااة حينخا اخملفت حينخا  مع عيل تريد المل يف أوسااط األُمَّ
تباينات حينخاا تنوعات أخاكاره وتوجهاتها عيل ماع المل 
اة عىل القرآن يف مفاليخه  والمل مع عيل حينخا تيملف األُمَّ
يف عالالتاه يف تفساريه يف مضخونه الدخيل من عيل مع القرآن 
اة عىل القرآن عىل نبيها  والقرآن مع عيل حينخاا تيملف األُمَّ

خطاب السيد

 بمقدور شعبنا الـَيـَمـني بالتضامن والتكاتف واالعتماد على اهلل والتوكل على 
اهلل أن يواجَه ُكّل التحّديات، العسكرية منها واالقتصادية

ن تقلبات في المواقف، َأْو   نصيحتي للنظام السعودي، مهما كان هناك مأِ
تغيُّرات أحيانًا في الميدان، نهايتك ونتيجة عدوانك الخسران عليك، هذا شعب 

يختزن فيه ُكّل معنى الحرية َواإلباء، ومهما يكن هذا شعب مستقل في نضاله، 
حتى تدعه لشأنه، حتى تترك عدوانك وبغيك وتسلطك اإلْجـَرامي

 اإلْنَساُن من بين حالة من حالتين إما أن يكون عبدًا هلل َأْو عبدًا للطواغيت 
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يف توجهاته يف أخكاره يف ساريته يف سلوكه من يدل عنه أنت 
مني ياا عيل أنت مني وأنا منك يقول النبي َصَلَواُت اللِه َعَليِْه 
وعاىل آله عيل مني وأنا منه يدني لو اممداع2 لو الذ2 يدل 
اة  عني عن أخالقي عن سالوكي عن ساريتي إ2ا اخملف األُمَّ
عناي ولكذا ثبت النبي َصَلاَواُت اللِه َعَليِْه وعىل آله ببالغ ربه 
بأمار ربه ثبت لذه الرؤياة لذا الدور املسامقبيل اإلما  عيل 
عليه الساال  رحخة باألمة، اإلما  عيل عليه السال  يف واقده 
يف ساريته شايصية عظيخة ما لناك أ2 تدب ماا لناك أ2 
اشكالية بشاأنه حمى يرى اإلنَْسان أنه شيٌص ما ينبغي أن 
اة ما ينبغي أن يقدَ  لألمة، ال، ُعْد إىل سريته،  يفرَض عىل األُمَّ
عاد إىل ما قدمه، عد إىل مخارسااته إىل سياسااته إىل أخالقه 
إىل ترصخاته إىل أعائه حمى يف الظروف والممّديات واملشااكل 
الكبارية كياف تداطاى مدها باكل حكخة كيف راعاى خيها 
اة كيف سادى  اة كيف كان يركز عىل خري األُمَّ مصلماة األُمَّ
اة كيف عانى بشاكل رليب جداً وخدالُ  إىل ما خيه منفدة األُمَّ
لاو نمييل أن عليااً لم يكن له لذا الدور ولام يكن لناك لذا 
الدور من أساسه كيف سمدصُف باألمة األحداث تلك األحداث 
الكبرية جداً لكانت أثرت بشاكل رليب جداً عىل رساالة الله 
ُسابَْمانَه وتََداىَل، عىل الدخو  يبقى أَْو تبقى املساؤولية عىل 
اة بقدر ما لي تمفاَعُل بقدر ما لي تممرك بقدر ما لي  األُمَّ
تسمخيب يف واقدها الدخيل مع مبدأ الوالية تموىل الله ورسوله 

والذين آمنوا كخا قال الله.

الوالية.. سرٌي يف خط اإلْسـاَلم والتزاٌم صحيٌح 
بمبادئه وقيمه وأخالقه وتعاليمه

بقدر ما سمكساب تنمفاع تمصل عىل النميخاة المي أكد 
عليها القرآن كنميخة حمخية ومن يموىل الله ورساول والذين 
آمنوا خان حزب الله لم الغالبون، خالمويل لذا لو سري يف خط 
اإلْساااَل  ساريُ والمزا  صميح يف املباعئ يف القيم يف األخالق 
يف المداليام وعيل عليه الساال  حينخا تدوع إىل ساريته يؤمن 
لك االرتباط بالنبي االرتباط بالقرآن االممداع الساليم والنقي 
واملرياح والقدوة القدوة الدظيخة جداً عىل الدخو  ال يسادنا 
الكال  بالشاكل الاكايف إال أننا نقول أن شادبنا الايَاَخاني يف 
كثاري من املناطل عأب عىل مادى المأريخ عىل االحمفال بهذه 
املناسابة تيليداً للبالغ الذ2 بلغه الرساول َصَلَواُت اللِه َعَليِْه 
وعاىل آلاه واسامخابة وتفاعل عخيل ماع لذا الباالغ اعالن 
للمفاعل مده واالسامخابة له ويف نفل الوقت شاهاعة للنبي 
بالبالغ؛ ألنه رّكز عىل أن يقول أال لل بلغت اللهم خاشهد كان 
يقول بلغت يا رساول الله بلغت ونمن نشهد لك بالبالغ الما  
اإليخان بكامل الدين بمخا  الندخة لو أَيْضاً مناسبة لرتسيخ 
مبادأ الوالية الذ2 نطال به القارآن وبلغه الرساول َصَلَواُت 
اللاِه َعَليِْه وعىل آله تفاعل مع املساائل المي قدمت بكل لذه 
اة  األَلخيَّة مبدأ الوالية اليو  لو يشكل الضخانة لمخاية األُمَّ

اة اليو .. من أكل عخلية اخرتاق تداني منها األُمَّ

أمريكا تشتغُل على عملية التجريد من القيم 
والوعي

ااة مان إبداعلا عن   الياو  بقادر ماا يمخكن أعاداء األُمَّ
مباعئهاا خصوصاُ املباعئ املهخة الضامناة الميوية يف واقع 
اة المي تضخن لألمة االسامقالل القوة الشاكليات يخكن  األُمَّ
أن تيارتق أن تمماوى أن تفرغ من تأثريلا الشاكليات لكن 
املباعئ املهخة والرئيسية والميوية المي يممقل بها اسمقالل 
اة ُكّل املباعئ  اة اليري يف األُمَّ اة الدادل يف األُمَّ اة قوة األُمَّ األُمَّ
اة وإقامة الدين بكله لذه املباعئ  المي لها أَلخيَّة يف قيا  األُمَّ
تسامهدف القيم املهخة تسمهدف بشكل كبري جداً اليو  نرى 
أن لنااك كثرياً من القيم اإليخانية والقيم اإلْساااَلمية غائبة 
ااة وغيابها نمج عناه خراٌغ كبريٌ  إىل حد كبري يف أوسااط األُمَّ
مسااحة كبرية يسامطيع الدادو أن يممرك خيها يسامطيع 
الصهيوني اليهوع2 يسمطيع األمريكي يسمطيع أ2 ضال أَْو 
مفساد أَْو طاغية يف الدالم أن يخد أمامه بيئة مفموحة الذ2 
اة كيان  اة يماخظ عىل كياان األُمَّ اة يبناي األُمَّ يمصان األُمَّ
ممخاسك كيان عظيم كيان قو2 لو تلك املنظومة من املباعئ 
والقيام واألخالق ويف مقدممها وعىل رأساها املباعئ الميوية 
املبااعئ املهخة خخبدأ الوالية لو منظوماة لو ارتباط قيخي 
ارتباط مبدئاي ارتباط أخالقي ارتباط منهخي ارتباط عخيل 
اة من لذا البدثارة من لذه البدثرة  المزا  عخيل يخساك األُمَّ
من لذا المفكك من لذا الضياع من لذا الشامات اليو  لناك 
اة 2لنياتهم خارغة  اة املالياني يف األُمَّ خاراغ كبري يف واقع األُمَّ
من يأتي يمشاولا بأ2 حشو يريد يأتي األمريكي يمشولا 
ائييْل يمشاولا يأتي من لاب وعب ُكّل يؤثر ُكّل  يأتاي اإلرْسَ
يشامغل يف لذه السااحة نمن طاملاا نمألم ندل عن أسافنا 
اة المي  مان لذا الواقع املرير يف الدالم اإلْساااَلمي لاذه األُمَّ
يفرتض أنهاا أمه النور أمة القرآن أماه الهدى المي يفرتض 
أن لديها من النور ما يمصنها من ُكّل الظلخات من المل ما 
يمخيها من تأثري الباطل مان القيم واألخالق ما يخدل منها 
أمة عظيخاة ممخيزة بملك.. البارز ومؤثار وواقدي يف المياة 

لي اليو  بيئة مسمهدخه مفموحة وخيها خراغ كبري.. 
قيم كبارية غائبة أخسامت مخااالً لألعداء أتاوا ليدّززوا 
بادالً عنهاا أباطيَلهام ليداززوا بادل منهاا ساخومهم المي 
تدمار األخالق تدمار القيام تدمر حماى الفطرة اإلنَْساانية 
اليو  يمخه األعداء بكل جهد إىل تفريغ اإلنَْساان املسالم من 
مضخونه مضخونه اإلنَْسااني مضخوناه األخالقي مضخونه 
القيخاي مضخوناه املبدئي حماى يصبح اإلنَْساان مفرغ لم 
يداد لديه ال مبااعئ تمكخه تمكم توجهه تخساكه يف اتخاه 
ثابات ورصاط مسامقيم وساري واضاح وال أخاالق تضبط 
تفاعالتاه توجهاتاه مواقفه وال قيم لم يسادون إىل تفريغ 
اإلنَْساان املسالم من مضخونه حماى اإلنَْسااني حمى يفقد 
إنَْساانيمه وخطرتاه اإلنَْساانية، بدد أن يفارَغ من مضخونه 

املبدئاي القيخاي األخالقاي اإلنَْسااني الفكر2 الثقاايف وأن 
يدخاوا عنه النور أن يمولاوا بينه وبني النور حمى يخروه إىل 
مربّع الظال  حينها يصبح خريساًة ساهلة يصطاعونه بكل 
بساطة وخريسة سهلة يسمطيدون أن يوجهوه أينخا شاءوا 
أيان ماا أراعوا أن يدخداوا به يف أ2 موقاف أن يمركوه تمت 
أ2 عنوان يصبح بدالً عن أن يكون إنَْسااناً مسامنرياً مبرصاً 
واعياً ناضخاً راشاداً خالخاً واعياً يصبح إنَْسااناً ضاالً تائهاً 
جالالً ويصبح إنَْسااناً ساا2جاً قابالً للمأثري قابالً للمضليل 
قابالً ألن يقوعْوه إىل حيث شاءوا وأراعوا ولم يريدون لكذا، 
لذا لو شاغل الشيطان لذا شاغل أولياء الشيطان لذا لو 
الدخل االسارتاتيخي والرئييس الاذ2 تركز عليه أمريكا تُركز 
اة السمدباع الناس للهيخنة المامة  ائيْل الحمواء األُمَّ عليه إرْسَ
عليهام الهيخناة عىل النفوس عىل الدقاول عىل المفكري عىل 
الموجه عىل املوقف عىل ُكّل يشء، لذه لي املساألة اليطرية 
جداً، خدخلية المخريد من القيام المخريد من الوعي المخريد 
من األخاالق المخريد من املباعئ تمول اإلنَْساان إىل إنَْساان 
مفرغ جالز أشابه ما يكون باإلنَْساان اآليل الذ2 يممكخون 
به بالريخوت، ريخوت مدني كذا وكذا يوجهونه كخا يشاؤون 
اة  ويريدون، اليو  نشالد أن لناك اخمالل كبري يف واقع األُمَّ
ائييْل  واألمة تدخع ثخنه الحظوا يكفي األمريكي ويكفي اإلرْسَ
اة تهدف إىل بدثرة  أن يأتي لريسام خطة مدينة يف عاخل األُمَّ
اة إىل  ااة إىل اممهان األُمَّ ااة إىل قمل األُمَّ ااة إىل رضب األُمَّ األُمَّ
ااة إىل أخره إىل ُكّل ما يرض  ااة إىل تفكيك كيان األُمَّ إ2الل األُمَّ
باألماة ُكّل ما يرض باألمة يرسام خطة مديناه لذه اليطة 
يماوىل تنفيذلا تخويلهاا الممرك خيها القياا  بها الدخل بها 
من؟ لل األمريكاي يمماج أن يدخع لو مئات املليارات ؟لل 
األمريكي يمماج لو أن ينفذ املسألة اليطة بكل حذاخريلا؟ 
وأن ينازل للخيادان إىل ُكّل قرية إىل ُكّل منطقة إىل ُكّل مدينة؟ 
اة لذا لو  ااة أصبح له اممداٌع يف ُعْخاِل األُمَّ ال، يف عاخال األُمَّ
اة الياو  لناك عول حكومات  االخارتاُق، اممداع يف عخل األُمَّ
شادوب بدض من الشادوب وإاّل خخدظُم الشادوب ضمية 
اة عول ممخكنة  بداض منهم لكن لناك كيانات كلى يف األُمَّ
أنظخاة قوية تساير نفساها وكل ما تخلاك وكل ما تخلكه 
اة لمنفيذ خطة  اة وكل قادرات األُمَّ ااة وكل طاقات األُمَّ األُمَّ
اة لقمل أبناء  اة لبدثرت األُمَّ ائيْلية لمفكيك األُمَّ أمريكياة إرْسَ
اة إلنهاء  اة لمخزيل األُمَّ اة وأخالق األُمَّ اة لرضب قيم األُمَّ األُمَّ
ااة والميلولة عون توحدلا نهائياً  وحادة أ2 تقاِرُب بني األُمَّ
وبكل تبالي يرى نفساه البدض أنه أصبح عظيخاً بقدر ما 

أخلص لألمريكيني وعبد نفسه لهم وأ2ل نفسه لهم.

الشعوُب ضحيُة املؤامرة األمريكية
 اليو  نرى النظا  السدوع2 نرى قرَن الشيطان من نخد 
نارى 2لك األرعن الخالال الظالم املدماد2 الباغي نراه كيف 
اة عىل رأس لذا الادور يف مقدمة لذا  تمارك يف أوسااط األُمَّ

االخرتاق عاكاز ألمريكا تموكأ عليه يف املنطقة وتلدب لدبمها 
يف املنطقة النظا  السدوع2 اليو  الذ2 يخارس الدور النفاقي 
الذ2 يشامغل لصالِح أعداء اإلْسااَل  الذ2 يلدب عوراً تيريبياً 
ااة ينرش بينهاا الدداوة  ااة يفكك األُمَّ خطارياً يف عاخال األُمَّ
والبغضاء يدخع بهذا إىل قمال لذا ولذا لقمل لذا يلدب لدبمه 
الشيطانية واإلْجاَرامية تمت سقف الدبوعية وخط الدبوعية 
ألمريكا وأنا أقول لو أن لناك ممطة أَْو موقع تمت مسموى 
الدبوعية ألمريكا لكن خيه النظا  السادوع2 لو مقامه مع 
أمرياكا عوره مع أمرياكا ليل عور الملياف وال الرشيك إنه 
عور الدباد الاذ2 ال يدرف إال كيف ينفذ تقاد  له الموجيهات 
تدطاى له األوامار وينفذ وينفذ ال بارص وال برصية وبدخى 
وبغارور وبكل وبمقد وبغباء رليب جداً، ولكن من املهم أن 
ندرف أن الدور الذ2 يخارسه النظا  السدوع2 وكل املناخقني 
اة لو ناشائ عن اخماالل قيخي اخمالل مبدئي  مده من األُمَّ
اخمالل خكر2 اخمالل ثقاايف يدني لناك يممركون من رؤية 
مغلوطة الميار الولابي المكفري2 بشقيه االنماليل الذ2 نراه 
ونساخع به واملغايل الذ2 يظهر المشادع الفظيع جداً والغلو 
الرليب يف الدين بشقيه لذين لو يممرك وخل رؤية مغلوطة 
اة لاو تدبري ونماج لهاذا االخمالل يف واقع  جاداً يف واقع األُمَّ
ااة والاذ2 يمفاعل مده يمداطى مده ينخاذب إليه يمأثر  األُمَّ
باه يممرك مداه كذلك لي كلها حاالت ترتجام لذا االخمالل 
ُكّل إنَْساان لم يدد خيه شيخه ضخري قيخة نيوة أخوة ممبة 
عزة إنَْسانية إنَْساانية يمخاوب مع لذا الدور خيممرك تمت 
أ2 عناوان إما عناوان عيني وإال عناوان إْجاَرامي أ2 عنوان 
املهم يممارك ضخن لذا الدور والدناوان يبقى مخرع عنوان 
اة  ائيْل ضاد األُمَّ لكان الخولار ال عور لصالح أمرياكا وإرْسَ
عخلية تشاويه كباري جداً لإلْساااَل ، حمى أماا  املخمخدات 
الغربياة وأماا  املخمخع األمريكاي أما  الشادب األمريكي 
تشاويه رلياب جاداً، النظااُ  السادوع2ُّ والميااُر الولابي 
ائيْل أخظع صورة  المكفري2 يقد  لذه اليدمة ألمريكا وإرْسَ
عن اإلْسااَل  يقدمون صورة عن اإلْسااَل  قبيمة للغاية جداً 
أقباح ما يخكن أن يفدلوه يفدلوناه لذا يشء مقصوع ولكن 
يقاد  تغطية عينية عبارات عينياة إىل غري 2لك كان املقصوع 
لاو أن يقدماوا أقباح أخظع أبأس أساوأ أخزى صاورة عن 
اإلْساااَل  واملسالخني، وأن يميهوا باألمة بديد عان ما يبنيها 
عان ما يصلمها عن ما يدالج وضدها عن ما يلخلم جراحها 
عان ما يغري واقدها نمو األخضل يميهون بها لناك إىل البديد 
اة  وأن يطوعولاا ليدماة أعدائها لذه أكل وياالت عىل األُمَّ
أكال غياب لألماة واألحداث اليو  يف املنطقة والسالوك الذ2 
يخارساه أولئك املناخقون بادءاً من موقفهم تخااه القضية 
املركزية لألمة خلساطني ثم تخاه األحاداث صنع األحداث يف 
الايَاَخان يف سوريا يف الدراق يف ليبيا يف بقية املناطل والبلدان 
لذه األحداث ليسات عابرًة ولذا الدور السالبي لهم لو عور 
ميطط له ولذلك نمن نقول املسألة يف غاية األَلخيَّة يف غاية 

األَلخيَّاة ومن املهم جداً لنا كشادوب أن نخملك الوعي الكايف 
والالز  تخاه لذه األحاداث والوقائع وتخاه أولئك املخرمون 
املناخقون الذين ينفذونها، املساألة ليست سهلة أبداً الحظوا 
كياف يمرصاون عىل أن يصاَل عاؤلام ووباؤلم لاذا ولم 
موبوئاون لذا وباء ثقايف وبااء أخالقي وباء قيخي وباء عىل 
ُكّل املسامويات إىل ُكّل بلاد ثام ماا يلبث 2لك البلاد أن يديش 
حالاة االضطراب واملشااكل والفمان والكرالياة والبغضاء 
ولاذا كاخر ولذا مسالم ولاذا ما لو 2اك إىل آخاره أنا أقول 
حماى إ2ا خيه تمذيار أراه مهام إىل ُكّل البلادان إىل ُكّل الدول 
ساواًء إىل املرصياني أَْو الخزائرياني أَْو أ2 بلاد ال يزال وضده 
ال باأس أقل مان غاريه يف املشااكل والفمن الحظاوا النظا  
السادوع2 يف نرشه يف الموجه المكفاري2 الولابي إىل البلدان 
لو يرضب يف تلك البلدان نفسها بوبائه لذا الوحدة الوطنية 
واألخّوة اإلْساااَلمية ويرضب حمى االسمقرار يف حده األعنى 
االسامقرار يف حده األعنى ألناه حمى يرضب الهوية ُلوية أ2 
بلاد الخزائر2 أَْو املرص2 أَْو الايَاَخاني لم يدد لديه ارتباٌط ال 
ببلده وال بشادبه وال بأممه ال، لو يارضب الُهوية اململية يف 
أ2 بلاد خالمكفري2 يف الايَاَخان، يكاره الايَاَخانيني ويددلم 
كاخرين وأعداء الله ويريد أن يقملهم عن آخرلم إال من يمخه 
اتخاله ويؤمن بفكرته المكفري2 يف مرص لديه نفل الرؤية 
ال يربطه باملرصيني كبلد كشادب أ2 راباط أبداً يدني ُكّل ما 
أمماد لذا الوبااء إىل منطقاة مدينة رضب لويمها كشادب 
الرواباط الداخلية حمى بني القراباة واألرحا  حمى األوارص 
المي يشاخع عليهاا اإلْساااَل  أوارص الخاوار أوارص اإلخاء 
األوارص اإلنَْساانية يرضبهاا األوارص اإلْساااَلمية يرضبهاا 
أوارص األرحا  يرضبها يشخع االبن عىل قمل األ  أَْو عىل قمل 
األب وبااء وباء بكل ما تدنيه الكلخة وأعخبت أمريكا به جداً 

اة. ائيْل قد  خدمة كبرية لها يف واقع األُمَّ أعخبت إرْسَ

العدوان.. َتَحدٍّ وحافزٌ لتغيري الواقع ولبناء النفس
والدادوان عىل بلدنا ليل حدثااً عابراً، كلخاا نمماج إليه 
يف املنطقاة، يف بلدنا، يف ساائر شادوب املنطقاة، الوعي عن 
لاذه األحداث بخساموى وأنها ليسات أحداث عابارة، وأنها 
اة، وأناه من املهم لنا أن ندي  ميااض مهم جداً يف واقع األُمَّ
جيداً مساؤوليمنا تخالها، طاملاا ولي ضخن ميطط طويل 
اة ينمقل من حلقة  ومسمخر، ومسلسل تآمر2 كبري عىل األُمَّ
إىل أُْخااَرى، من مرباع إىل مربع آخر، من عناوان إىل عنوان، 
ااة يف واقدهاا تمماج إىل تمرك جااع وواٍع، جاع وواٍع،  إن األُمَّ
ملواجهاة لاذا المماّد2، وأن تخدل من لذا المماّد2 خرصة، 
واللاه إناه يخكن لألماة كأماة، لشادبنا املسالم الايَاَخاني 
الدزيز كشادب حار أبي أن يخدل مان لذا المماّد2 خرصة 
لمغيري الواقع ولبناء النفل، لبناء الواقع الداخيل، الممّديات 
واألحاداث الدظا  ولدت أَُمام وقوضت أَُمام أُْخاَرى، نهضت 
بأقوا ، وأساقطت أقوامااً، األحداث مهخة جاداً، تدمل ألم 
الفارص للبنااء، يخكان أل2 شادب يواجاه تمٍد كباري مثل 
المماّد2 الذ2 يواجهه شادبنا الايَاَخاناي أن يممرك بكل ما 
يسامطيع لبناء واقداه من الداخل ملواجهة لاذا الممّد2، أن 
يخدال منه خرصاة ليبني واقده قويااً عىل ُكّل املسامويات، 
والممّدياات إ2ا وجهت تممول إىل عامل مهم يف البناء، يف بناء 
األَُماام، كيف ُولادت ُكّل األَُمام؟ اسامقرأوا المأريخ أمًة أمة، 
اة، إىل من ميااض أحداث، ومن رحم  كياف نهضت تلك األُمَّ
مواقف وظاروف وتمّديات، الممّدياات، األحداث الدظا  تلد 
أَُماخاً عظيخة، ولكن تمماج إىل وعي وإىل عز ، إىل إحسااٍس 
عاٍل باملساؤولية، ولذا لو اليشء املهم جداً ولذلك أتوجه إىل 

شدبنا الايَاَخاني الدزيز ألؤكد عىل:
أَلخيَّة أن يسمفيد من لذه األحداث، ألنها كخا يبدو أحداث 
مسمخرة، والله أعلم إىل ممى، ولكن املهم جداً يف لذه األحداث 
أن نمخاه بخدياة إىل واقدنا الداخيل لنخدل مان لذا الممّد2 
حاخزاً لبناء واقع قو2 يف مساموى مواجهاة الممّديات، كخا 
خدال اآلخارون، كخا خدلات شادوب أُْخاَرى، شادوب حمى 
ليسات مسالخة، وواجهات تمّدياات كبرية وخرجات منها 
راخداة الرأس شاامية، ثابمة، قوية، نمان يخكن أن نيرج 
مان مواجهة لاذا الممّد2 يف الدادوان األمريكي السادوع2 
ومان مدهام مان لفياف املناخقاني أن نيرج كشادب قو2 
عزيز، وبإمكاننا، بإمكاننا 2لاك، ونمن مدنيون بذلك، ولذا 
لاو خيارنا الصميح، لاذا لو خيارنا الاذ2 ال بد منه، عىل 
الخخياع مساؤولية، عاىل النيب وعاىل الخخالاري، أن يدوا 
جخيدااً أَلخيَّة لذه األحاداث، أال ينمظروا أنه ربخا تقف لذه 
المارب، يكف املدمدون عن عدوانهم لذا الشاهر أَْو الشاهر 
اآلخار، ال تمسابوا لاذه المساابات، لنمخه جخيدااً بموحد 
بمداون بمظاخر للخهوع إىل املواجهة، إىل بناء واقدنا الداخيل، 
إىل ترتيب واقدنا الداخايل، لملدنا لذه األحداث ولذا املياض 
من جديد شادباً عظيخاً قوياً عزيزاً ممخاساكاً، خرج شامخ 
الارأس وخرج حراً من مياض لاذه األحداث، نمن لدينا ُكّل 
املمفزات، نمن شادب مسالم، لدينا قيم، لدينا أخالق، لدينا 
مباعئ، ال ينقصنا يشء، لناك شادوب ليست حمى مسلخة، 
لكن بفطرتها اإلنَْساانية أبت إال أن تكون حرة، واسمطاعت 
أن تممارر، وواجهات إملاطوريات، تأرييناا كذلك واجهنا 
خياه املاطوريات، لدينا قيام لدينا مباعئ، املبااعئ والقيم 
الفطرياة اإلنَْساانية واإلْساااَلمية، كلهاا موجاوعة لديناا، 
إنخاا خقط تدزيز لذه املباعئ، ترسايخ لاذه القيم، لمميا يف 
الوجداًن يف اإلحسااس، يف املشااعر، وانظروا كيف سامفدل، 
كياف سايفدل خيناا القارآن، ناوره، لاداه، اسامنهاضه، 
تمريضاه، تمسيساه باملساؤولية، كيف سامفدل بنا القيم 
الفطرياة واإلنَْساانية إ2ا تمارك الناس إلحيائها بخساموى 
الممّد2 وبخساموى املساؤولية، ثم قضيمنا ال المباس خيها، 
مهخاا كان لدى اآلخريان من عناوين وعجال وكذب وبهمان 
واخرتاءات، لؤالء الذين اعمدوا علينا بدون سابل إنذار، بدون 

خطاب السيد

 الدور الذي يمارسه النظام السعودي وكلُّ المنافقين معه من اأُلمَّـة هو 
ناشئ عن اختالل قَيمي ومبدئي َوفكري َوثقافي ويتحركون من رؤية مغلوطة 

التيار الوهابي التكفيري

 النظام السعودي في نشره التوجه التكفيري الوهابي إلى البلدان هو يضرُب 
فيها الوحدة الوطنية واألخّوة اإلْسـاَلمية ويضرب االستقرار في حده األدنى ألنه 

حتى يضرب الهوية ُهوية أي بلد

 االستهداُف االقتصادي، ضرُره على ُكّل الـَيـَمـنيين، على شرق البالد، وعلى 
غربها، وشمالها وجنوبها ووسطها، وعلى ُكّل الـَيـَمـنيين
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حخاة، بدون برلان، بدون حل، بدون ملر، بدون مساوغ، 
األمريكي السدوع2، من مدهم، األمريكي وعبيده، األمريكي 
لاو األصال، مان أمريكا أُعلنات المارب، أمريكا لاي المي 
وجهات، لي المي أمرت، لي المي خّططت، لي المي ترشف 
بشكل أعىل عىل الددوان، لي المي توجه يف ُكّل خطوة، يف ُكّل 
موقف، مدمدون، مخرمون ظاملون، مسمكلون، مفسدون، 
قمل األطفال والنسااء، قضية واضماة، أولئك قملوا األطفال 
والنسااء، أولئاك املخرماون الدابثاون املدمارون، املهلكون 
للمرث والنسال، املفسدون يف األرض، الذين يخدلون من ُكّل 
يشء لدخاً لددوانهم، املساخد، املدرساة، الساوق، املؤسسة 
املدنية، أ2 منشاأة خدمية، ُكّل يشء لادف، الكبري الصغري، 
الطفال، املارأة، ُكّل يشء لادف، لؤالء لم جولار الطغيان 
واإلْجااَرا  والظلام والفسااع واملنكار وإىل غاري 2لاك، لام 
الشيطان بكل أشاكاله وأخالقه، لكن نمن علينا مسؤولية، 
قضيمناا واضمة ال لبل خيها عىل اإلطالق، علينا أن نممرك؛ 
ألنناا إن قرّصناا إن خرطنا، خهذا لو منباع اليطورة علينا، 
أكل ما يخكن أن يشكل خطورة علينا لو تقصرينا وال خيار 
أمامناا؛ ألن أولئك كاناوا خيخا مىض وسايكونون خيخا بقي 
وخيخا سيأتي لنا أن نكون أ2الء ولينني وعبيداً لهم، وال يقبل 
بذلك إال إنَْسان قد ُمِسَخ من إنَْسانيمه، لم يدد حراً وال عزيزاً، 
وقد تفارغ كخا قلنا يف باعئ اليطاب من مضخونه األخالقي 
واملبدئي والقيخي، أصبح سالدًة رخيصة، إنَْسااناً آلياً، ُخرِّغ 
من إنَْساانيمه، ولكن، بخقدور شادبنا الايَاَخاني بالمضامن 
والمكاتف واالعمخاع عىل اللاه والموكل عىل الله أن يواجه ُكّل 

الممّديات، الدسكرية منها واالقمصاعية.

محاربو البنك املركزي.. لصوٌص وقطاُع طرق
 لم الياو  يركزون جاداً يف حربهم االقمصاعياة، حاربوا 
البناك، وحارباوا ُكّل املنشاآت االقمصاعية، وحاارصوا البلد؛ 
ألنهم يريدون اإلرضار بالشادب ُكّل الشدب، خطواتهم كلها 
رضرلا عا ، لذا من ألم ما يفضمهم، ما يكشاف زيفهم، 
أنهم يدخلون ما يرض بالشادب الايَاَخاني بأجخده، بكله، يف 
شاخاله يف جنوبه، يف وساطه، المصار االقمصااع2، الرضر 
االقمصااع2، االسامهداف االقمصااع2، رضره عاىل النااس 
جخيدااً، عاىل ُكّل الايَاَخانياني، عاىل ُكّل املناطل، عىل رشق 
البالع، وعىل غربها، وشاخالها وجنوبها ووساطها، وعىل ُكّل 
الايَاَخانياني، ليدارف البدض مان األغبياء، األغبيااء الذين 
باعوا أنفساهم بثخن رخيص، كم لاي جنايمهم عىل بلدلم 
وعىل شادبهم، وأن أولئك األعداء، األمريكي يف املقدمة، حمى 
اليطاوة ضد البنك أتت بأمر أمريكاي وتوجيه أمريكي نمن 
عىل علام بذلك، لذه اليطوة الهدف منها اإلرضار بالشادب 
بكلاه، اإلرضار باالقمصااع بكله، اإلرضار بكل إنَْساان يخني 
حمى الرضيع الايَاَخاني لم يريدون أن يمارصوه يف حليبه، 
حمى املوظف يريدون أن ال يصل إليه مرتبه، البنك كان يدخل 
بمياعياه منذ بداية الددوان، حرصنا نمان كقوى يف الداخل 
ساواء مؤسساات رساخية، أَْو ساواء قوى ثورية أَْو غريلا، 
حرصنا أن نرتك لاه كامل المرية ليدخل بكل حياعية، وعخل 
بكل حياعية، كان يوصل حمى مرتبات املناخقني واملرتزقة إىل 
تدز، إىل مأرب، إىل عدن، إىل أبني، حمى حرس قرص املداشيل، 
ولام إىل جناب الغازاة جنبااً إىل جناب كان يوصال إليهام 
مرتباتهام، لام ندخل أ2 مضايقاة، لم نمدخل يف شاأنه أبداً، 
تركناا له كامل المرياة يف الدخل، وأرعنا لاه أن يماخظ عىل 
عوره الميااع2، أولئك كانوا لم من لم جاحدين، الحظوا أ2 
لؤ  أ2 خساة خيهم، يف الوقت الذ2 لم يساملخون مرتباتهم 
منه، حمى حراس عيل ممسن، حراس عبد ربه، حراس أولئك 
املخرماني يساملخون مرتباتهم مان صندااء، يف الوقت لذا 
يدخلاون عىل أن يمارباوا لذا البناك، وأن يضايقوا الداملني 
خياه، الذين علخوا بمل إنَْسااني ووطني بمت، وحاولوا أن 
يمخارعوا تخاماً مان بيئة الرصاع وأحداث الارصاع والمرب، 
يمارب البنك الذ2 يساملم منه الفلوس، ويساملم أ2 موظف 
وأ2 مواطان لاه مرتاب يف أ2 بقداة يف البلاد مناه مرتباه، 
يماربونه، أليسات لذه عداوة لكل أولئاك، حينخا تمارصوا 
البناك، حينخا تضايقوا البنك، حينخا تسادى لإلرضار بالبنك 
أنات تدمد2 عىل ُكّل الايَاَخانيني املسامفيدين من لذا البنك، 
املسمفيدين من املرتبات، أنت تدمد2 عليهم، أنت لص وقاطع 
طريال، وتسادى إىل أن تمار  ُكّل أرسلم، نمان كنا نمذكر 
عائخاا أن وراء 2لاك اإلنَْساان وإن كان عادواً لناا وإن كان 
يقاتلنا، لكان وراءه أطفال ووراءه أرسة، وقلنا قد يسامفيد 
مان مرتبه لاه، ألرسته، كنا نمساب لذا المسااب، خرتكنا 
كامل المرية للبنك من عاخل صنداء، والله لو كان لذا البنك 
يدخل مان عندكم أنمم لمرصمم عىل أن ال يصل إىل أ2 يخني، 
لاو كان يدخل يف اليارج لمرصمم عاىل أال يصل إىل أ2 يخني 
ييملف مدكم خلساً واحداً، ألسمم اليو ، من تلدبون بالغاز يف 
مأرب؟ حمى ال يصل إىل أ2 مواطن يخني اساطوانة الغاز إال 
بخبلاغ بالض، أنمم تفدلون 2لك طخداً وحقداً، اجمخع خيكم 
حقاد، حقد عىل الشادب الايَاَخاني، الحظاوا، كم يف صنداء 
مان ساكان، كم يف عخاران من ساكان، كام يف المديدة من 
ساكان، كام يف 2مار من ساكان، أساسااً، مدظام الرتكيبة 
الساكانية والكثاخة الساكانية لي يف املناطال المي ال زالت 
حارة ولم يصل إليها االحمالل األجنبي بدد، لذه املناطل، من 
املناطال الوساطى، إىل صندااء، إىل عخاران، إىل الشاخال إىل 
الغرب، خيها الكثاخة الساكانية، مدظم الشادب الايَاَخاني 
خيها، وخيها املاليني من األطفال والنسااء، املسااكني، الكثري 
من الناس مخن ليل له أ2 موقف، ال سايايس وال غريه، لو 
بدد لخه، بدد حياته، بدد مديشمه، أنمم يف مارب تسدون إىل 
أن يكون الغاز خقط للساوق الساوعاء لرتبموا أمواالً طائلة، 
وكم يمدذب املواطن ساواًء يف صنداء أَْو تدز أَْو المديدة أَْو يف 
عدن أَْو يف أية منطقة يف المصول عىل قيخة اساطوانة الغاز، 

أنمم تماارصون الشادب الايَاَخاناي، أيها املخرماون أنمم 
تمأمرون عىل ُكّل أرسة يف لذا البلد، ال يمصل اسطوانة الغاز 
إال بخهد جهيد ألنكم تممكخون خيه، ألنكم تمولون البلد، إىل 
سلدة اسرتاتيخية، يف لذا البلد أ2 ثروة وطنية تمولونها إىل 
تخارة خاصة بكم، بأرسكم، بمخاراتكم اململية عىل حساب 
شادب بأكخله، كم أنمم مخرمون، كم أنمم لصوص، كم أنمم 
خيخا ماىض واليو  وخيخا بدد، ويف الغاد وخيخا بدد الغد، كم 
أنمم ألل طخع وجشاع، ال يشابدكم يشء، ممى كنمم رجاالً 
أخيااراً تخاه أبناء لذا الشادب، وأنمم تفدلون به ُكّل لذا، ال 
تفكرون إال بخا يضايقه، ال عندكم لم الفئة املسامضدفة يف 
لذا البلد، أطفال نسااء، أرس، ما عندكم لم، يسادى الواحد 
من أولئك األنذال، املرتزقة الدخالء، اليونة املناخقني إىل كيف 
يماارص ُكّل تلاك األرس، ُكّل أولئك الساكان يف لاذا البلد، أال 
يصال إليهام الغااز إال بصدوباة، أال يصل إليهام القخح إال 
بصدوباة، أال يصال إليهم البارتول إال بصدوباة، أن يقطع 
مرتبات املوظفني، أن يماول أال يصل مداش الخنوع، يماول 
أن يضايل الخخيع، لذا لو أنمم، لذه أمريكا، ولذه لي تلك 
الثلة من املخرمني يف املنطقة وعىل رأسهم النظا  السدوع2، 
وكل عخالئه، وكل المفنة من املخرمني واملرتزقة، لكذا أنمم 
لصوص وقطاعون طرق، ومفسدون يف األرض، ومضايقون 
لدبااع الله، لذا لاو توجهكم ولذه لاي حقيقمكم، ولكني 
أقول لشادبنا، الخخيع صميح ممارضر، املوظفني ترضروا، 
ترضروا من خدل أولئاك، ُكّل أرسة تمرضر بخا يفدلونه، عىل 
املساموى االقمصاع2، ولكن عليناا أن نممرك بكل عز وإباء، 
ملواجهة ُكّل لذا، ونسامطيع، املساألة خقط تمطلب تضاخرا 
للخهاوع، وتداونااً جخاعيااً، وأناا أقسام لكام ياا شادبنا 
الايَاَخاناي إن اعمخدتم عىل اللاه وتداونمم وتمركمم بخدية 
وبصارية أن تقهاروا أولئاك املفسادين يف األرض، املهلكاني 
للمرث والنسال، القطاعني للطرقات، النالبني والخشادني 
والطامداني، أن تقهرولام وأن تنمارصوا عليهم، عساكرياً 
واقمصاعياً، يخب أن نممرك جخيداً، الممرك الخخاعي، أععو 
شادبنا الايَاَخاناي المر الدزياز، الكريم السايي، األبي إىل 
حخلاة تضامن مع البناك، ليمضامن ُكّل منا بخا يسامطيع، 
الذ2 يسامطيع أن يمداون بيخسني ريال، يمداون بيخسني 
ريال، الذ2 يسامطيع باملائة أَْو باأللف أَْو بأ2 مبلغ يسمطيع 
أن يوخاره، وانظاروا كيف سايقف البناك صاماداً وثابماً، يف 
مواجهة المصاار عليه، واملؤامرات المي تسامهدخه، والبنك 
لو مدني أيضاً، مدني أن يدرس كيف يمرصف تخاه مواقف 
أولئك الذين يسادون لم إىل اإلرضار به مع أنه عخل بشاكل 
حيااع2 خاالل ُكّل الفارتة املاضياة، أععو إىل إطاالق حخلة 
شادبية لدعم البناك، والمداون من أبناء الشادب، وأن نقد  
عرسااً ألولئك األغبياء، قطااع الطرق واللصاوص، الذين لم 
يرباأوا ولم يأبهوا بشادب بأكخله، ال لام لهم أن يمرضر، ال 
طفال وال امارأة وال كبري وال صغاري، ال إنَْساانية خيهم، لم 
لئا ، ووصلوا إىل لذا املساموى من اللؤ  واليساة والنذالة، 

أَيْضاً أقول، أن لناك مساؤولية كبرية عىل مؤسسات الدولة 
يف الدناياة بالشاأن اإليراع2، ولنااك مساؤولية كبرية عىل 
المخاار ورجال املاال واألعخال أن يمداطوا بخساؤولية، وإال 
سيمرضرون، ما لناك حل للخخيع إال الممرك الخاع، لذا لو 
الذ2 سايفيد، أما الصياح والرصاخ أَْو المنصل عن املسؤولية 
أَْو اليضاوع للخيااوف، لذا سايلمل الرضر بالبلاد بكله، 
وبالامأكياد بكله، حمى يف املناطل املمملة، ساواء يف عدن أَْو 
بداض تداز، أَْو يف بدض ماارب، املناطل املمملاة حمى لي 
تارضر خيها املواطن، والخخيع اليو  ممرضر، أولئك يمولون 
الثروة الساخكية، الغاز، النفط، ُكّل يشء يمولونها إىل سلع، 
يبيدوا ويشرتوا، والشادب يداني، ولكذا كانوا من قبل، لم 
يفدلاون 2لاك، خأناا أقول نمان مدنياون بالممارك، ونمن 
مدنياون بالممارك الخاع، وأناا أقول لكم وخصوصااً أننا يف 
2كارى مهخاة، قاعماون عليهاا بدد ياو ، يخاب أن نديش 
اإلحسااس الثور2 والوعي الثاور2، والداخاع الثور2، نمن 
ثوار، شدبنا ثائر، اليو  نمن ثورة يف وجه الددوان واالحمالل، 
وبدد الغد نمن ثورة حمى إقامة عولة عاعلة، وثورة مسمخرة 
مان ُكّل األحرار يف لذا البلد أ2 كانات انمخاءاتهم المزبية أَْو 
املذلبية، ثورة مسامخرة حمى يممقل لناا يف لذا البلد حرية 
واسامقالل، ويممقال لنا بنااء عولاة عاعلة تقيام الددل يف 
شادبنا، ويممقل لنا أمن واسامقرار شاامل، ثاورة، المل 
الثور2، الوعي الثور2، الداخع الثور2، المخاس الثور2، لو 
الاذ2 نممااج إليه، ولو الذ2 سايفيد، يف مساموى مواجهة 
الممّديات مهخا كانت، أولئك يمرصون عىل أن يسامدبدونا، 
وكيف، مدهم شاوية مان املناخقني واملرتزقة، عبيد، يشاموا 
بقية الايَاَخانيني عبيد مثلهم، مدهم شوية من األنذال الذين 
باعوا أنفسهم بشاوية خلوس، مفرغني ال أخالق وال قيم وال 
أ2 يشء، ويريادون ُكّل الايَاَخانيني كأولئك، ولكن لذا بديد 
عليهم بدد الساخاء عان األرض، وبدد الثريا مان الثرى، ألن 
لنااك يف الايَاَخاان مؤمنون، ولنااك أحارار، ولناك من ال 
يزالون ييمزنون يف ُكّل وجدانهم ومشااعرلم وأحاسيسهم 
ُكّل املشااعر اإلنَْسانية النبيلة والرشيفة، أحرار أعزاء كرماء 
نبالء رشخاء، ال يقبلاون بالهزيخة وال بالذل، وال بالهوان وال 
يينداون وال ييضداون إال لارب الساخاوات واألرض رب 
الداملاني، نمان مدنياون يف تدزياز المل الثاور2 والممرك 
الشاامل والشادبي، وعىل النيب مساؤولية كبرية جداً أما  
الله والمأريخ أن تممرك عىل املساموى املدنو2 والمدبو2 بني 
أوسااط الخخالري وأن تقد  الدروس حمى من حركاتنا عل 
المأريخ كشادب يخني وأمة إْسااَلمية وحمى يف األَُمام المرة 
االسامدباع  واجهات  الممّدياات،  واجهات  الماي  األرض  يف 
واالسامبداع، واجهات الغازو األجنباي واالحماالل اليارجي 
وتماررت، تماررت وكانات حرة، وال زالات الكثاري منها أَْو 
البدض منها حرة، يخب أن نديش المالة الثورية إحساسااً 
عالياً باملساؤولية ترجخة لأللم واألمل يف موقف عخيل مثخر، 
تمارك جاع، واالحمفال، االحمفاال يف المديدة، عند اإلخوة يف 

المديدة نأمل إن شااء اللاه حضوراً جيداً لناك يف مناسابة 
االحمفال بالذكرى الثانية للمصديد الثور2 لا21 من سبمخل 
الاذ2 كان خطوة واحدة إىل األما ، الثاورة لم تنمهي، الثورة 
خطت خطوة واحدة إىل األما  وأمامها الكثري من اليطوات، 
الثورة مسامخرة، مسامخرة الياو  يف وجه الدادوان، الثورة 
مسامخرة لممقيال المرية واالسامقالل، نأباى إال أن نكون 
شادباً حاراً مسامقالً، ال وصاياة لبلاد عليناا، ال وصاياة ال 
ائيْايل وال لسادوع2 وال أل2 كائان يف لذه  ألمريكاي وال إلرْسَ
الدنياا، ال وصاياة علينا ألحد، ألحاد أ2 كان لذا األحد، نمن 
خاضدون لله، ونمن شدب مسلم، لنا المل أن نكون أحراراً 
نقارر بأنفسانا، وليال أن نكون ممكومني لشايص يبدع 
يمصل باألمري السدوع2 أَْو موظف االسميبارات السدوع2 أَْو 
األمريكاي، لال أعني خاألن مدير أمان، ألو، لل أعاني خالناً 
مسائول وزارة كذا، ألو، لل أخدل كذا، أَْو يسمقبل المدليخات 
مان لناك، ال، لنا المل أن نكون شادباً حراً عزيزاً مسامقالً 
باكل ما تدنيه الكلخة، أن نرعى مصالمنا شاؤوننا، أن نهمم 
بأمورنا، أن نقرر ألنفسنا ما نشاء يف أنفسنا، ونمن عبيد لله 

ُسبَْمانَه وتََداىَل.
ونصيممي للنظا  السادوع2، يبدو أنه مسامخر يف عخاه 
وطغياناه، مهخا كان لناك من تقلبات يف املواقف، أَْو تغريات 
أحيانااً يف امليدان، نهايماك ونميخة عدواناك اليرسان عليك، 
لذا شادب ييمزن خياه ُكّل مدنى المرياة، ُكّل مدنى اإلباء، 
مهخا يكن لذا شدب مسامقل يف نضاله، حمى تدعه لشأنه، 
حمى ترتك عدوانك وبغيك وتسالطك اإلْجاَرامي، أنت مخر ، 
أنات مدمد أنت باغ، أنات ممكل، ال حل لك خيخاا تفدل، بأ2 
حل، لل ترى نفساك وصياً عىل لذا الشدب، لل أوصاك آع  
عىل عياله يف الايَاَخان، بأ2 اعمبار بأ2 حل، ترى لنفسك أن 
تقرر يف شاؤون الايَاَخانيني ما تشااء وتريد، ولل أنت أصالً 
صاحاب مرشوع، لل أنت إال عبد ألمرياكا، لل أنت إال طيِّع 
ائيْل، لل أنات إال عمية بيد اآلخرين، بأ2 حل،  وخاضاع إلرْسَ
بأ2 اعمبار تقد  نفساك عىل أن تكون وصياً وآمراً، وخارضاً 
إراعتك الدخياء والخاللة عىل عباع الله، أنت مخر ، أنت تقمل 
األطفال والنسااء، أنت قملات اآلالف من األطفال والنسااء، 
ائيْل، أماا أنت خأنت  خرعون كان يسامميي نسااء بناي إرْسَ
تقمل األطفال والنساء، وتفدل أسوأ مخا كان يفدله خرعون، 
أنت مخر  ال تخثل اإلْساااَل ، أنت تشاوه اإلْسااَل  وتيسء إىل 
اإلْساااَل ، وتيسء إىل املسلخني وعنست الصورة عن اإلْسااَل  
يف ُكّل أرجااء األرض بخاا تفدال يف ُكّل الدنياا، وبخا تفدل يف 

املنطقة خصوصاً.

رسالٌة لشعب الجزيرة العربية
وأقول لشادبنا الدزيز يف الخزيرة الدربية، سكان املنطقة 
الخنوبية باملقدمة، يف جيزان يف نخران، يف عساري، يف املنطقة 
بكلهاا، أنمام إخوة لنا، جريان لنا، أشاقاء لناا، بيننا وبينكم 
رواباط اإلْساااَل ، رواباط الخاريان، نمان ال نسامهدخكم، 
نمان ندرك أنكم أنمام مظلومون كذلك، الظلام لكم عىل ُكّل 
املسامويات، حمى عساكرياً، الكثري من منازلكام يف المدوع 
عمرلا النظا  السدوع2، جرخها بالخراخات، عرشات القرى، 
بل مئات املسااكن، جرخها بالخراخات من مساكنكم، جرف 
عليكام املزارع، عطل وخرغ الكثري من مناطقكم وحولكم إىل 
مناطل أُْخاَرى، لو يسامهدخكم بذلاك، وأنمم تدركون مدى 
االسامدالء والمكل، والغطرساة عليكم، كيف يمدامل مدكم 
كخواطنني من الدرجة الثانية، ويمدامل مع إخوتنا يف املنطقة 
الرشقية كغرِي مواطناني، أَْو كخواطنني من الدرجة الدارشة 
املائاة يدني، ما لنااك أ2 مواطناة، ما لناك أ2 تمسايل 
بالقيخاة اإلنَْساانية وال بقيخاة املواطناة وال باأ2 اعمباار، 
وتدامله لكذا مع مدظم الشدب يف الخزيرة الدربية، وبالمايل، 
مشاكلمنا مع لاذا النظاا  أنه نظا  ممسالط، مدماد، أنمم 
تدرخونه جيداً، نمن ال نمخل لكم كشدب يف الخزيرة الدربية 
إال ُكّل مداناي اإلخاء واملمبة والمقدير، نمن مسامددون أن 
نخاد أيدينا لكام وأن ندينكم وأن نكاوَن إىل جانبكم، لمكونوا 
أنمم أَيْضاً مممررين من طغيانه من تسلطه، من جلوته من 
تالُعِبه، من أسلوبه االسمدالئي، والمكل الدخيب جداً عليكم، 
نمن ندرف مدى تكله عليكم وعىل سائر الناس، أساساً لو 
ساخى املخلكة بكلها، الدولة بكلها، سخالا باسم أرسته، لم 
يدطيها حمى اساخاً، إما جغراخياً أَْو شدبياً عاماً، ال، تسخية 
أرسياة حمى للبلاد بكله، وحمى للشادب بكلاه، ولذلك نمن 
نطخئنكم ُكّل الطخأنة، كونوا مطخئنني، حمى حاالت الغضب 
المي قد تساخدونها أحياناً أَْو المدبري، لي موقف من النظا  
وليل منكم أنمم، ال أنمم مسمهدخون وال مخملكاتكم، وال أ2 
يشء، كونوا مطخئنني ُكّل االطخئنان نمن ندملكم إخوة لنا.
وأقول يف لاذه املناسابة الدزيزة، نمن مدنيون كشادب 
يخني مسلم، وأممنا بشادب عا  أن نموكل عىل الله ُسبَْمانَه 
وتََدااىَل، أن نماواله، أن ندمخاد علياه، أن نثل باه، أن ننطلل 
بخباعئناا المي لاي مبااعئ عظيخة جاداً إ2ا تخساكنا بها، 
وقيخناا عظيخاة جاداً، قيخنا اإلْساااَلمية، قيخناا القرآنية، 
يف مبادأ الوالياة نماوىل اللاه ُسابَْمانَه وتََداىَل، ونماوكل عليه 
وندمخاد علياه، ونمخساك برموزناا الدظخاء، وعينناا القيم 
وقيخناا وأخالقنا الدظيخاة ومنهخنا القويام، ونممرك بكل 
مساؤولية، لنرى كيف سايمغري الواقع نمو األخضل، وكيف 
سامكون الداقبة للخمقني، والذل والهوان للخدمدين والباغني 

واملخرمني والضالني واملفسدين واملمكلين.
نساأُل اللَه ُسبَْمانَه وتََداىَل الشافاَء للخرحى، ونسأُل اللَه 
الرحخَة للشاهداء والِفَكاَك لألرسى، والنرَص لشدِبنا املظلوِ  

ِمنا املظلومة. وأُمَّ

ااَلُ  َعَليُْكْم َوَرْحَخُة اللِه َوبََرَكاتُُه..  السَّ

خطاب السيد

 ليعرف البعُض من األغبياء الذين باعوا أنفسهم بثمن رخيص، كم هي 
جنايتهم على بلدهم وعلى شعبهم

 التولي ليس مجرد انتماء مذهبي وال كالم يتكلُم به اإلْنَسان وانتهى األمر.. 
التولي ارتباط عملي ارتباط سلوكي التزام مبدئي وأخالقي، هذا هو التولي

 حينما أتى النبيُّ َصَلَواُت اهللأِ َعَلْيهأِ وعلى آله ليتحدَث عن اإلمام علي عليه 
السالم لم تكن مجرد مدائَح َأْو عبارات تشجيعية َأْو عبارات تحفيزية، إنما ليعزز 
ـة العتبارات مهمة في مستقبل اأُلمَّـة وحساسة في  له دورًا مستقبليًا في اأُلمَّ

ـة مستقبل اأُلمَّ
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)ردًا على أحدهم(.. 
هي ثورُة إنقاذ

 الشيخ 
عبدالمنان السنبلي 

ساّخولا ما شائمم، انْقاَلباً، نكبًة، 
كارثاًة، أَْو ما شائمم، ولكنها يف األول 
َواألخري ليست إال حصاعاً ملا زرعمخوه 
يف 2011، خال تلوموا أحداً ولكن لوموا 

أنفسكم!!
ألم تكان حركُة أَنَْصااار الله أحَد 
مكوناات الثَّاْوَرة الربيدياة، وخصيالً 
موجاوعاً َوخاعاالً يف سااحات المرية 

َوالمغيري تلك؟!
ألم تسابقولم إىل االنْساَماب من 
تلكام السااحات إىل أحضاان املباعرة 
الموثياون  ظال  بينخاا  اليليخياة 

مرابطني يف ساحاتكم أنفسكم؟!
ألام تقيخوا الدنياا َوتقددولا عىل 
رأس لااع2 مان أجل أن يصادَر لكم 
قاراراً لخدال 11 خلاير يومااً َوعيداً 

َوطنياً؟!
خلخا2ا إ2اً تريادون منا كخواطنني 
االعارتَاَف بثورتكم وبكام كثوار، وما 

سواكم ال؟!
ملا2ا تريدون منا كشدب أن ندرتَف 
َواملليارعير  بالنوبلية تاوكل كرماان، 
خالاد  َواألخوكاتاو  األحخار،  حخياد 
اآلنيس ووووووو، وال ندرتُف بالسايد 

عبدامللك الموثي َورخاقه؟!
ياا عزيز2 ندم ليال لنا لنالك إال 
ثورتان لخا ثورة 26 سابمخل َوثورة 
ل1 أُكمُوبار، إال أن ماا حصال يف 21 
سابمخل ل201 يَُدادُّ بخثاباة )ثاورة 
االنْقااَلب  إلْساَقاط  جااءت  إنقاا2( 
الناعام عىل مبااعئ َوألاداف ثورتي 
سابمخل َوأُكمُوبار َوكذلاك 22 ماياو 
َوالذ2 لواللا لكنمام مررتم - ال أعر2 
غباًء أ  مكاراً - ما كان ياراُع للوطن 
مان مؤامرٍة َوتقسايٍم تمت مساخى 
)األقلخاة( كخولوٍع رشعايٍّ للخؤامرة 
املنطقاة  عاىل  الكالى  األمريكياة 

)الفوىض اليالقة(!!
خسانرتك  َوثوريمكام،  أنمام  أّماا 
للمأريخ مساألَة االعارتَاف من عدمه 
بأيامكم النمسات تلك َوما اقرتخمخوه 
من حخاقة بمل لذا الشادب الصابر 

َواملظلو !!
خهل خهخت َواسموعبت الرسالة؟!
مع احرتاماي طبداً لكل من خرج 
يمخاُل  َولاو  منكام  السااحات  إىل 
حلم ثاورة َوأمل المصاول عىل عولٍة 

حديثة!!

نوح جالس
بدد أن كانت بالُعنا تديُش يف حاٍل ليل بخيملٍف 
عان الذين عاشاوا يف خارتٍة ماا قبل بازوغ الهدى، 
كان القاو2 يأكل الضديف وكانات ُلويمنا بخخيع 
جوانبهاا تمخاُه نماو االخمفااء الكامال، وكانات 
اليخان تدمل البوابة املركزية لخدال املنطقة بكلها 
مسمنقداً وحالً ومظلخاً تغرق خيه األمة بأكخلها.

خمهرياُب المشايش واليخاور وكل ماا يخدل 
األماة يف المضياض كان يخار عل اليخان، وكانت 
اليخاُن خخاوًة تغذيها أمرياكا يف تربياة اإلرلابيني 
وإعداعلام وتصديرلام إىل أياة منطقاة يف الدالم 
ترياد أن تسامهدخها، وكان األطفاال والنسااء من 
عاخل وخاارج البلاد يباعاون وكانت بلدناا وكالًة 
للبياع والارشاء!، خالدادو كان مممكام بالمادوع 
اللية والبمرية لبالعنا وجدل مياَلنا اإلقليخية أعاة 
بيده يممكم بها كيف ما يشااء، يصدب وصف 2اك 
الوضع الذ2 عاشاه شدبنا اليخني طيلة خرتة حكم 

الددو األجنبي ووكالئه عخالء الداخل. 
وماا إن جااءت ثاورة المااع2 والدرشيان من 
سابمخل المي نسافت ُكّل ما كان ييطط له الددو 
طيلة الفرتة املاضية ونثرت ُكّل ما كان يخارساه يف 

سبيل اْحماَلل األمة وتفريغها من مضخونها.
خخخيُع أ2رعمه قاد ُكرست وكل مواضع أقدامه 
قد نُسفت، وأُغلقت تلك البوابة المي لطاملا مرَّر منها 

ُكّل ما ييدمه يف سبيل إ2الل األمة واسمدباعلا.
خبداد بازوغ خخار الهدى مان جدياد، أرشقت 
شخل الثَّاْوَرة الدظيخة وسليت ُكّل الظلخات المي 
كان شادبنا يميباط خيهاا، خانمفض لذا الشادب 
المر األبي بدد أن نُفيات خيه روح المرية واإلباء، 
وتمارك كاإلعصار جارخاً مده ُكّل حواجز وسادوع 

الددو اللدوع.
خخنذ قيا  لاذه الثَّاْوَرة الدظيخة 2ُبمت عاعش 
وُكارست ساكاكينها، ونُسافت القاعادة وتخزقت 
أحزممها، وانكشف النفاق وسقط سماره، وُكرست 
يد الشيطان وانمُشلت أقدا  االسمدخار، واسمُئِصلت 
أُُسال املؤامرات وجاء الساال  ِليدحار اإلرلاب إىل 

قلوب أولئك األرشار.
وبدد أن كان شادبنا يموجه صوب قبلة المرية 
والدازة والكراماة عااع الدادو ُمخادعاً وقد حشاد 
مده أعماى جبابرة األرض بغياة إرجاعنا إىل عباعة 
الطاغوت والموجه صوب تخثال اليضوع والينوع 
واإل2الل، وقاا  بارتاكاب أبشاع املخاازر واملذابح 
بمل لذا الشادب وقد  نخو2جاً واضماً للدالم عن 
مرشوعه الشايطاني، خدمر المخر وأحرق الشخر 

وقمَّال البرش، وخَرض حصاراً بار2ٍ وبمر2ٍ وجو2، 
ولكن شادبنا بدزيخمه وإراعتاه تخكن من المصد2 
والدخاع باكل ما أتى باه الدادو؛ ألنه مؤمان برب 
الداملني القالر خوق عباعه واملهيخن عىل ُكّل يشء.
وألن الدادو وعخالءه ال يدركون مدنى المخساك 
باللاه حاولاوا إخضاعنا بكل الوساائل، خاشارتوا 
املوقاَف الادويل والقارار األَُمخي والضخاري الدربي 
والاوازع الديناي واألخالقي من الدالم اإلساالمي!، 
ولكان ُكّل أَْعَخالاه ومشااريده المي رساخها بائت 
بالفشال، بال وحصال لنااك ناتٌح عكايس، حيث 
أَْصبَااح الدادو يزياد يف ُكّل يو  انمكاسااً وتقهقراً 
مع تداظم انْمَصاراتنا عىل جخيع املسمويات وسط 
اندلاٍش أصاب الددو َوالدالم بخقمل!، ولذا يخسد 
الروحية اإليَْخانية القوية والدزيخة الثورية الدالية 
المي يممىل بها شادبنا الدظيم، الذ2 صخد صخوعاً 

أسطورياً سوف يبقى خالداً ملاليني السنني.
وال يادرك الددو باأن إجرامه وإقداماه عىل ُكّل 
الخرائم لاي مصدر تغذية ثباتناا وصخوعنا، ومع 
مرور الذكارى الثانية للثاورة املباركة حاول الددو 
أن يشامت أنظاار الشادب وإبداعلم عان مدرخة 
خضائلها وجدلهم يندمون لثورتهم ويسمسالخون، 
خاساميد  الورقاة االْقمَصاعياة وقا  بنقال البنك 
املركاز2 لكاي يصنع حالًة من الولان والرتاجع يف 

صفوف أبناء الشدب.
ولكان شادبَنا بصله قرر أن يسامخر يف ثورته، 
َوبوعياه عرف أن الددو يمااول إخراجه من الواقع 
الذ2 يدياش عليه، خفي لذه األَيَّااا  نديش 2كرى 
عياد الوالية المي أَْصبَاح شادبنا يدرك عظخة لذه 
املناسابة وألخيمهاا، حيث يدرك شادبنا باأن لذا 
القارار ليل مهخاً للددو يف الضغاط علينا بقدر ما 
لو قرار ألبداعنا وإخراجنا عن ممارسانا وجدلنا ال 

نمذوق ثخاَر لاتني املناسبمني الدظيخمني.
حماى وإن كان الدادو قارر باأن يدخال لكاذا 
للضغاط عليناا خإننا لناا قاد أعركنا بأنناا أقرب 
لالنْمَصاار مان أ2 وقٍت ماىض، وعرخنا باأن الددو 
أَْصبَااح يدخع بآخر أوراقه، ولاذا يخدلنا ويدخدنا 
إىل الصال ومواصلاة الثَّاْوَرة وإحاراق لذه الورقة 

كسابل مثيالتها.
وليدرف الددو بأن صخوعنا يزيد صالبة وعزمنا 
يزيد قوة مع ُكّل مخزرة يرتكبها، وإن ُكّل الييارات 
المي يساميدمها ممااوالً الضغط عليناا لن تؤع2 
إال إىل انفخااِر الثَّااْوَرة يف وجهه أعظم من أ2 وقٍت 
مىض، وأنه مهخا حااول حرف أ2لاننا عن قضيمنا 
خإنه يسااعدنا عىل المخسك بالنهج الثور2 وحّسه 
الدايل؛ ألن لذا يزياد يف إيَْخاننا بددالة قضيمنا الذ2 

يمفزنا عىل االْسمخَرار حمى االنْمَصار.

ثورُتنا املُنقذة مستمرٌة وزاد اشتعاُلها 

يف رحاب غدير خم

ثورة الـ 21 من سبتمرب.. صموٌد وجهاد

عبدالغني العزي
 حاعثاُة غدير خام حاَدٌث تأريييٌّ لاا ٌّ مدلوٌ  للخخياع امليالف 
واملوالاف وممّفٌل الرواة واملؤرخون عىل تأرياخ حدوثه ومكان إقاممه 
وعاىل ما حدث خيه من ترتيباات وممفقني أَيْضاً عاىل ما صدر يف لذا 
الياو  من رساول اللاه من قول يف اإلماا  عيل عليه الساال  وال يوجد 
تشاكيك أبداً حول 2لك، حمى صار يف األَْوَسااط اإلْسااَلمية والمأرييية 

شيئاً ُمَسلَّخاً به.. 
وطاملاا واألمة اإلْسااَلمية ممفقة أن النباي َصىَل اللاُه َعَليِْه وآله ال 
ينطال عن الهوى خإن ما صدر منه يف ياو  الغدير إنخا لو من ضخن 
اعاء االماناة وتبليغ الرساالة ال سايخا أنه َصاىَل اللُه َعَليْاِه وآله كان 
اة بخا خيهم  حريصااً عاىل تبليغ ما أراعه اللاه تََداىَل ليصال إىَل ُكّل األُمَّ

الصمابة رضوان الله تََداىَل عليهم.. 
ويف ظهرية لذا اليو  الثامن عرش من شهر 22 المخة واثناء عوعة 
المخيج من أعاء مناسك المج بصمبة رسول الله َصىَل اللُه َعَليِْه وآله 
وسالم والمي اصطلح عىل تساخيمها بمخة الوعاع والماي ما تاللا إالَّ 

ارتقاءه النبي االعظم إىَل الرخيل األعىل.. 
وبداد أن بلاغ النباي األكر  ما أماره الله باه يف لذا الياو  بقوله 
املشاهور عند الخخيع: ألسات أوىل بكم من أنفساكم. قالوا بىل.. قال 
خخان كنات مواله خهذا عايل مواله.. وقاد تال قوله صلاوات ربي عليه 
واله ععاء ساخدمه جخوع المخيج ورواة المديث وكمبه المأريخ حمى 
وصال إلينا، حيث قاال اللهم واِل من وااله وعاع مان عاعه وانرص من 

نرصة واخذل من خذله.
 حينهاا توجه الناس إىَل اإلَما  عيلّ لمهنئمه بهذا الوساا  والمكريم 
الرباني املمخد2 يف لذا اليو  املشهوع بخا خيهم الصمابة الكرا  حمى 
روى أن اليليفة عخر بن اليطاب كان أحد املهنئني لإلما  عيل بقوله: 
بخ بخ لك يا بن أبي طالب أَْصبَامت موال2 وموىل ُكّل مؤمن ومؤمنة.. 
ومن خالل المهاني المي تلقالا اإلَما  عيلّ عقب انمهاء رسول الله من 
خطبمه تمباني الداللة الواضمة عىل خهم الخخيع ملا صدر من رساول 

الله يف لذا اليو  يف حل اإلَما  عيلّ بخا خيهم الصمابة الكرا .. 
اة اإلْسااَلمية إالَّ أن االلواء  وماع أَلخيَّاة لذه الماعثة يف حياة األُمَّ
اة عن  َوسياساات القوى الشايطانية كانت مؤثرًة جداً يف تضليل األُمَّ
ماراع رساول الله َصىَل اللاُه َعَليِْه وآله وسالم يف لذا الياو  من خالل 
اصادار مفاليم مغايرة ملفهو  ما اراع رساوُل الله بدد أن وقفت لذه 
القاوى عاجزًة عن انكار الماعثة من األصال أَْو حذف أَْو زياعة ملا قيل 
خيها من رساول الله َصىَل اللُه َعَليِْه وآله وسلم يف حل اإلَما  عيلّ عليه 

السال .. 
ومن 2لاك المأريخ اسامخرت الخهوع الكبرية تباذل يف اتخاه غرس 
املفاليم املضاعة ملراع رساول الله يف لذا اليو  الذ2 لو بال شاك مراع 
الله تََداىَل نميخة حب المسالط واملال والخاه الذين أشفل الميار املضاع 
عاىل ضياعه من بني ايديهم ولم كخاا يظنون األْوىل واألحل حمى ولو 

كان يف 2لك ما ييالف إَراَعة الله ورسوله.. 
ومع مارور األَيَّاا  ظلت الخهاوع تُبذَل لمغيياب حاعثة الغدير عن 
الثقاخاة الداماة لالمة حينا وتغياري مفاليم ما اراع رساول الله خيها 
احياناً كثرية حمى أَْصبَامت الماعثة وكأنها خصوصية لميار إْساَلمى 
ممدع يطلل عليه شايدة اإلَماا  عيلّ عليه الساال  يف مقابل مفاليم 
مغايرة يمم المخرتس خلفها من قبل تيار يطلل عليه الل السنة بغض 

النظر عن مدى صمة ما يذلب اليه كال الفريقني.. 
ومع أن الخخيع ممفقون أن ما صح صدوره من رساول الله َصىَل 
اللُه َعَليِْه وآله وسلم قوالً وخدالً َوتقريراً ليل لناك مخال لمشيده وال 
اة وملز  لها الدخل به بديداً عن  لمساننه بقدر ما لو ترشيع لكل األُمَّ

ما طرأ عىل واقدها من تأثريات سياسية أَْو عرقية.. 
ومع تأكيد2 أن مصطلمات شايدة وسانة ما لي إالَّ مصطلمات 
حديثاة تم توظيفها من قبل الساساة وععاة السالطة والخاه ليدمة 
أَْلَداخهم ومشاريدهم السياسية وان ال صلة له بخا جاء به رسول الله 

وما ارتضاه الله للناس من عين وما انزل اليهم من تبيان.. 
وللدلام أن المدياَث عان حاعثاة الغديار وغريلاا مان الماواعث 
المأرييية ال يدني أنني أحّخل خصوَمه مع الصمابة األوائل والمابدني 

بقادر ماا أر2 أنهاا حاعثاة تأرييياة حخلات يف طياتها اْسامخَرارية 
املارشوع النبو2 املمخد2 من خالل اإلَما  عايلّ بن أبي طالب، ولو أن 
لذه الماعثة أَْو غريلا مّخدت وأشااعت بأحد الصمابة غري اإلَما  عيلّ 
خإناي لم ولن أترعع يف المديث عنها واإلشااعة بها واإليَْخان والمصديل 
بخا قيل خيها عن رساول الله َصىَل اللُه َعَليِْه وآله وسلم كوَن 2لك عيناً 

ال مخال للخساومة خيه.. 
وعندماا نمخدان يف الماعثة وتأرييها وما سابقها وماا تاللا من 
نزول اآلياات القرآنية املبينة ألَلخيَّاة لاذه الماعثة ورضورة تبليغها 
عن رساول الله َصاىَل اللُه َعَليِْه وآلاه وما قيل خيها خاإن من الواجب 
المفاعال مدها واإليَْخان بها بديداً عن األلواء واألَْلَداف غري الساليخة 
اة منها؛ كون  حولها وحول مفهومها ومقاصدلا والغاية يف حياة األُمَّ
المقليل من أَلخيَّاة لذه الماعثة يدد تقليالً عن ُكّل ما صدر من رسول 

الله َصىَل اللُه َعَليِْه وآله وسلم.. 
ااة  وبخاا أن لاذه الماعثاة 2ات أَلخيَّااة الكبارية يف تأرياخ األُمَّ
اإلْسااَلمية َخإن من املدقول المساؤل والبمث عن ممور لذه الماعثة 
الذ2 لو اإلَما  عيلّ عليه السال  ومدى اسممقاقه ملا صدر عن رسول 
اللاه َصاىَل اللُه َعَليِْه وآله وسالم ولل ما صدر خيه عن رساول الله له 
عالقة بزواجه من الزلراء أَْو قربه من رسول الله إما أن 2لك أمر إلهي 
لرساول أمر بمبليغه واتخا  رسالة اإلْساَل  به بديداً عن المأثريات المي 
حاشاا رساول الله أن يقع خيها ولو القائل: والله لو أن خاطخة بنت 
ممخد رسقت لقطدت يدلا. ولي من لي بالنسبة له إالَّ أن قوله لذا 
ينفاي ما قد يمباعر إىَل أ2لان البساطاء مان الناس حول ما صدر منه 

َصىَل اللُه َعَليِْه وآله وسلم يف حل اإلَما  عيلّ يف حاعثة الغدير.. 
إن مان االنصاف ملمخاد َصىَل اللُه َعَليْاِه وآله مان ُكّل أْخاَراع األمة 
اإلْسااَلمية الذيان يدمقدون أنهم من أتباع عينه أن يساريوا يف الطريل 
المي رساخها لهم نبيهم ساوى خيخا رساَخه يف حاعثة خم أ  يف غريلا 
بمخرع عن األلواء والشادارات الغوغائية وأن من حل نبيهم عليهم أن 
ال يساريوا يف الطريال املضاع ملقاصده تبداً لنزعات شايطانية والواء 

اسمكبارية تؤع2 بهم إىَل خسارة نديم الدنيا واآلخرة.

زيد البعوه
الثَّاْوَرة المي أثارت الباطَل عىل مسموى الدالم 
خمّركات املخرماني والطواغيات واملسامكلين 
واقلقمهام وجدلمهام يمسابون لنخاحهاا ألَف 
حسااب شاالدوا رواعلا وجخهورلا وأَْلَداخها 
ومرشوعهاا وثقاخاة أللها خدلخوا علاَم اليقني 
أن لاذه الثَّااْوَرة إ2َا نخمات سامطالهم أينخاا 
كانوا وألنهم يمخلون روح املباعرة خلم ينمظروا 
كثرياً حماى يماربولا خقد عزماوا عىل الوقوف 
يف وجههاا منذ النشاأة األْوىل حمى ال تمخدع لذه 

الثَّاْوَرة وتصري مدرسة لبقية الشدوب.. 
ثاورة المال ضاد الباطل ثاورة الدادل ضد 
الظلم ثورة النزالة ضد الفسااع ثاورة الُماريّة 
ضاد  واالْحمااَلل  الوصاياة  ضاد  واالسامقاَلل 
اإلْسااَل  املزيف والثقاخات املغلوطة المي جدلت 
الطغااة يمكخاون األماة بأمار مان اعدائهاا 
ويمرصخاون خيها كيفخاا يشااؤون إالَّ أن لذه 
الثَّااْوَرة املسامخرة والمي لن تموقف اباداً مهخا 
حصل من شاهداء ومهخا كانت املداناة ساوف 
تواصل مشاوارلا الممّرر2 يف إْسَقاط املخرمني 

والفاسدين يف ُكّل زمان ومكان.. 
ثاورة الاا21 مان سابمخل الثَّااْوَرة الماي 
أزعخات البيات األبياض والكياان الصهيوناي 
وبني سادوع واملناخقني والدخالء واملرتزقة ومن 
ال يَزال مشاخئزاً من لذه الثَّااْوَرة خهَو يف عائرة 
يف  واألَمرياكان وقفاوا  اليهاوع  أِلَن  الُدااْدَوان؛ 

وجهها وحاربولا ومن يسالك طريقهم خمكخه 
حكخهم يغضب لغضبهام ويفرح لفرحهم؛ أِلَن 
لاذه الثَّااْوَرة ملصلماة الخخيع ليسات حزبيًة 
وال طائفياة لي ثورة شادب ضد زمرة خسااع 
اْداب نال  وطغيا،ن خخن وقف إىل جانب لذا الشَّ
الُماريّة والكرامة ومن 2لب يف االتخاه املداكل 
أَْصبَاح يف عائرة املخرمني والطغاة والفاسدين.. 
إنها ثورة املسامضدفني يف وجه املسامكلين 
ليال خقاط عاىل مساموى الايَاَخاان، بل عىل 
مساموى الدالام وقاد الحظنا كيف جاّن جنون 
األَمريكيني واإلرسائيليني واليليخيني وعخالئهم 
يف الداخال إىل عرجة أنهم لم يمخالكون أنفساهم 
ااْداب الايَاَخاني  خأعلونها حرباً كونية عىل الشَّ
تمات ملر إَعاَعة الرشعية الزائفة المي طرعتها 
الثَّااْوَرة إىل غاري رجداة ولام تكان الرشعياة 
املزعوماة إالَّ شادار زائاف للقضااء عاىل ثورة 
الا21 من سابمخل المي نخمات وابهرت الدالم 
بنظامها ووعي جخالريلا وما يمخمدون به من 
شخاعة وُحاريّة وصخوع واسمبسال ولذا ما ال 

يريده املدمدون.. 
كانات لاذه الثَّااْوَرة سالخية و2ات مطالب 
مرشوعاه وماا تازال إالَّ أن األَيَّااا  أثبمات أن 
اْسمخَرارلا رضورة حمخية، حيث ظهرت الكثري 
من األشياء المي ال بد من اسمكخالها وتمقيقها 
الوصاياة  ورخاض  والرشاكاة  السالم  منهاا 
ومماكخة املناخقني واليونة والدخاع عن الوطن 
وحخاية مكمسباته وثروته شادبة الخائع المي 

يريد املدمدون االسميالء عليها ومصاعرتها.. 
كان قائاد الثَّاْوَرة السايد َعبدامللك بدر الدين 
ااْداب وينصح  الموثاي يماذر من غضاب الشَّ
بدد  المدارض له ويقد  املباعرات تلَو املباعرات 
للوصول إىل حلول تريض الخخيع وتكفل تمقيل 
ااْداب الدظيام إالَّ أن  ماا يطخاح اليه لاذا الشَّ
زمارة الفسااع المي كانات تمكام الايَاَخان ال 
ااْداب أن يكون  تخلاك قرارلا وال تريد لهذا الشَّ
حراً أَْو أن يصبح مسامقالً خكانت تدرقل األمور 
وتقمل الثوار وتلخأ إىل اليارج وتسامدني به عىل 
ااْداب لكي يبقى تمت الوصية وتبقى لي  الشَّ
ااْداب الثائر لم يياف  يف سادة المكم إالَّ أن الشَّ
من بطشاها وال من الادول الدرش، خقارر بأمر 
من القائد أن ينهي األمار ويطرعلم إىل أحضان 
اساياعلم ويدلن انْمَصار الثَّااْوَرة يف يو  الا21 

من سبمخل يف عا  ل201 .. 
وانمارصت الثَّااْوَرة وضاعت أحاال  أَمريكا 
وبني سادوع خقرروا شن ُعاْدَوان عىل الايَاَخان 
ماا يازال مسامخراً حماى السااعة مناذ عامني 
ُعااْدَوان لخخاي اسامهدف األرض واإلنَْسااان 
ااْداب الايَاَخاناي صيارة صخاء ال  خاكان الشَّ
تمكارس واجههم ووقاف يف وجاه طغيانهم وال 
ياَزال يقد  الشاهداء ويكباد الُداْدَوان خساائر 
خاعحه ويلقنهم لزائم منكَرة وسمبقى الثَّاْوَرة 
إىل األباد؛ أِلَنهاا ثورة جهاع وصخوع واسمشاهاع 

وثرة حل وُحاريّة.

21 سبتمرب.. الثَّـْوَرُة املباركة والنصر الحقيقي
محمد عبدالجليل

»لدل من يطالع األخبار واألحداث يف القرن الواحد والدرشين يرى نماَج السياساة امُلسارّية املفروضة عىل 
واقاع الشادوب - يرى ما تيلفاه من آثار عىل كاخة الخوانب السياساية واالْقمَصاعياة وغريلا. وبالرغم من 
قيا  ثورات ما يساخى بالربيع الدربي لكنها لم تكلل بالنخاح جخيُدها و2لك ربخا يدوع إىل وعي الشادوب غري 
املكمخال تخااه عدو اليفاء والشايطان الذ2 يميفى بالدبااءة املالئكية، لكن إ2َا تأملنا واقع الثورات بشاكل 
عا  يف ميملف الشادوب والثَّاْوَرة الايَاَخانية عىل شاكل خاص نرى أن الثورات انمخت لملك الشدوب تمالفاً 
جدياداً قويااً وواضماً مع الددو الساابل الالحل للدين اإلْسااَلمي واألوطان الدربية ومساريات الممّرر يف ُكّل 
الشادوب، إالَّ أننا نساميلص من الثَّاْوَرة الايَاَخانية ثورة الواحد والدرشين من سابمخل أنها أضمت مسرية 
المصمياح للثاورة الصميمة املمخهة آنذاك لالنزالق نمو الهاوية المي ساقط خيها باقي الشادوب والمطبيع 

القو2 والظالر مع أَْعَداء الُماريّة واالسمقاَلل.
إن ثورة الواحد والدرشين من سبمخل لي الثَّاْوَرة المقيقية ضد شياطني اإلنل وأَْعَداء اإلنَْساانية حيث 
أنهاا وّضمت لنا الددياد من األمور المي كنا ال ندر2 بها وال نموقع حصولهاا، وضمت لنا تلك اللدبة اليبيثة 

القذرة المي تماك من أجل تقسيم لذا الوطن وبيده للشيطان األَْكَل.
ااْداب اْقمَصاعياً  ثورة الماع2 والدرشين من سابمخل لي المي حققت أَْلَداف الثوار كاملة لبناء لذا الشَّ
اْداب يممّرر من تلك  وتمّرره من االسامدباع للقرار السايايس اليارجي، إنها تلك الثَّاْوَرة المي جدلت لذا الشَّ

الداعات املمبدة المي تكخن يف اسمدباع الشدوب واإلتباع الدنيء املذل للطغاة واملمخلين.
إن لاذه الثَّاْوَرة املباركة كشافت ووضمات لنا أعدائنا يف الداخال واليارج وأخكارلام املقيمة لخدل لذا 

اْداب تمت سوط املذلة والمرمان. الشَّ
أيضاً من ثخار لذه الثَّاْوَرة أنها جدلت الشايطان الذ2 يمسارت خلف الدباءة املالئكية يظهر عىل حقيقمه 

أََماا  املأل ويظهر أرانه من الداخل واليارج سواء أكانوا سياسيني أَْو علخاء سلطة الواحد تلوا اآلخر.
إن لذه الثَّاْوَرة لي المي جدلت شادبنا الايَاَخاني يقُف بكل قوة وبكل عز  صامداً وثائراً ضد ُكّل الطغاة 

َكثَُر عدعلم أَْو قل، وما الدزة المي وصلنا اليها إالَّ ثخرة من ثخار لذه الثَّاْوَرة املباركة.
ااْداب سامضل 2كرى ترسخ  ثورُة الواحد والدرشين من سابمخل سامظل 2كرى تيلد بمضميات لذا الشَّ
ااْداب الايَاَخاني وعزته وشادة بأساه عىل ُكّل املدمدين، وكل ثخرة من ثخار لذه الثَّاْوَرة سامدخل  وعي الشَّ
المأريخ من أوساع أَبْاَوابه وتظل منهخاً علخياً وعخلياً ييلده نضال ثوارلا يف اخئدة األجيال الصاعدة الواعية 

عىل طريل آبائهم الثوار يف مواجهة أَْعَداء الُماريّة واإلنَْساانية من ُكّل بقاع املدخورة.. 
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اململكة املتوكلية واململكة السعودية 
قبَل ثاورة سابمخل 1962، شاهدت الدالقات 
باني النظاماني امللكياني - اليخني والسادوع2 - 
موجاٍت مان املد والخزر. لكان االخمالف الواضح 
يف االيديولوجيمني املذلبيمني للنظامني - الولابية 
السنية، والزيدية الشيدية - كان له عوُره يف رسم 
عالقات اتساخت بالماذر والموجال والندية بني 
النظاَمني. بغض النظر عن الفرق يف عنارص القوة 
االقمصاعياة والدساكرية المي مكنت السادوعية 
من االساميالء عىل أرايَض يخنية شاسادة قبل أن 
يمخكن اإلما  يميى »املموكل عىل الله« من ضخها 

إىل مخلكمه الوليدة »1918 ا 8ل19«. 
وخاالل األربدة عارش َعاماً األخارية من عخر 
املخلكة املموكلية اليخنية »8ل19 ا 1962«، شهدت 
الدالقات بني املخلكمني اسمقراراً ملموظاً. لم يكن 
ن يف الدالقات أو  2لك االسامقرار مؤرشاً عىل تمسُّ
عالمة عىل زوال األطخاع السادوعية يف اليخن. خلم 
تكن تلك الفرتة ساوى اسرتاحة للنظا  السدوع2 
الاذ2 كان ال يزال يسامخر الوجبة الدساخة المي 
ابملدهاا مان األرايض اليخنياة يف ثالثينيات القرن 

املايض.

السعوديُة والصدمة األوىل 
عند ساقوط النظا  امللكاي وقيا  الخخهورية 
النظااُ   أصياب   ،1962 عاا   اليخنياة  الدربياة 
السادوع2 بصدمة عنيفاة مفاجئاة، وكاع يمقيأ 
ما كان يسامخره بمأثري نوبة الهلاع المي أصابمه 
بقياا  الخخهورياة املدعوماة بقوة مان خصخه 

اللدوع جخال َعبدالنارص.
لم يكن اإلماا  ممخد البدر، أو عخه المسان، 
وغريلخا من أخاراع الدائلة املالكاة الذين خروا إىل 
السادوعية عخاالء للنظا  السادوع2، لام يكونوا 
حمى حلفاء سياسايني له، وال يرتبطون بدالقات 

شيصية مع نظرائهم يف الدائلة السدوعية. 
وكان احمضانهم من قبل السادوعية، وععخها 
الدساكر2 لهام طيلاة سابع سانوات، نابدا من 
خشايمها من النظا  الخخهور2 الخديد وقياعاته 
الماي كان ُجلُّهاا من الشاباب املرتبطاني بنارص 

واملمأثرين بأخكاره وتطلداته.
وقاد كان النظا  السادوع2 يرى يف اسامداعة 
رشعياة النظا  امللكاي يف اليخن جاداراً يقيه من 
خطر َعبدالنارص الذ2 بات عىل حدوعه الخنوبية. 
وليال ليماخاَظ عىل نفاو2ه يف اليخان من خالل 
عوعة البدر والمسان ورخاقهخاا إىل الدرش - كخا 
لو المال يف ععخه »للرشعياة« املقيخة بالرياض 

منذ 2015. 
بدد سابع سانوات مان المارب الماي غّذتها 
السدوعية بخشااركة بريطانية وإرسائيلية وراح 
ضميمهاا 200 ألف يخني بني األعوا  62 ا 1970، 
وانساماب القاوات املرصية من اليخان، اعرتخت 
الريااض بالنظاا  الخخهور2 حاني اطخأنْت أنه 
سايكون كخاا ترياد »شااطر وماؤعب ويساخع 

الكال «.
اليخان يميخاًة  تركات مارص الخخهورياة يف 
يف الساابدة مان عخرلا. خاسامخرت السادوعية 
يف تدجينهاا وترويضهاا، وتغلغلات يف جوامدهاا 
وقبائلها ومدساكراتها وبرملاناتهاا وإعالمها،...، 
حمى أصبح النظا  الخخهور2 يف اليخن أحب إليها 
ألف مرة من مخلكة اإلماا  المي كاخمت من أَجل 

اسمداعتها سبع سنوات.
عىل الخانب اآلخر، خشلت السدوعية يف اخرتاق 
نظاا  جخهورياة اليخان الديخقراطية الشادبية 
يف الخناوب الاذ2 اتيذ لاه أيديولوجية سياساية 
صارمة حالات عون تغلغل األعوات السادوعية يف 

الخنوب اليخني.
يف 11 أكموبر 1978، اغمالت أعوات السادوعية 
الرئيال الشاهيد إبراليام المخد2، الاذ2 حاول 

خاالل خارتة حكخاه إخاراج اليخان مان حظرية 
املخلكة.

 
عسري وجيزان ونجران 

ومثلخاا لدبت زيديُة النظاا  اإلمامي امللكي يف 
شخال اليخن قبل ساقوطه يف 1962 عوراً لاماً يف 
كباح مماوالت المغلغل السادوع2 الاذ2 يبدأ من 
خالل تساويل الولابية يف أَْوَساط املخمخع. لدبت 
األيديولوجية االشارتاكية عوراً مخاثاالً يف حخاية 
الخناوب اليخني منذ اسامقالله عان بريطانيا يف 

1967 وحمى اعالن الوحدة يف 1990.
االيديولوجياات  عور  عاىل  آخار  مثاال  ويف 
السياسية واملذلبية اليخنية يف تمديد الدالقة مع 
السادوعية، يخكن القول إن ُسنية مناطل جيزان 
وعساري الماي تخالات َشايئاً خَشايئاً بالولابية 
خالل حكم األعارساة »1906 ا ل193« كانت أحد 
الدوامل المي ساهلت للنظا  السادوع2 خيخا بدد 

عخلية ضم تلك املناطل اىل أراضيه.
ولام يخاد يف تلاك الدخلياة صدوبااٍت كالماي 
واجهماه يف ضخه إلقليم نخران الاذ2 كان غالبية 
سكانه يدمنقون املذلب اإلسخاعييل. وحمى اآلن، 
ال تازال نخراُن باؤرًة مؤرقاة للنظا  السادوع2 
بسابب نزعات المخرع واالسمقالل المي يدل عنها 
النخرانيون بني المني واآلخر بوسائل ميملفة. 

الحلُم الجميُل يتحول كابوسًا
عاا  1989، كانت السادوعية عاىل موعد مع 
نوباات جديادة مان الهلع عاىل وقاع اليطوات 
املمساارعة السامداعة الوحدة اليخنياة، خأوعزت 
املخلكاة لوكالئهاا يف جخهورياة الشاخال للقيا  
بخهخة وأع املرشوع الوحادو2، لكنهم أخفقوا يف 
إعاقاة تيار الوحدة الخارف الاذ2 وصل إىل لدخه 

يف 22 مايو 1990.
انمقل النظاُ  السادوع2 ووكالئاه يف اليخن إىل 
اليطاة »ب« ولي: تدمري الوحدة من الداخل. ويف 
بضع سانوات، وبمأثري أشبه بالسمر، تمول حلم 
اليخنيني الاذ2 تمقل يف 1990، إىل عبء وكابوس 
ماؤرق، ال يازال اليخنياون يبمثون له عان عواء، 
ومنهم من ال يسامبدد أن يكاون الدواء يف الكي أو 

البرت.

11 فرباير.. صدمة ثالثة 
ومثاُل اللص الاذ2 يموجل خيفاة من يقظة 
صاحاب الدار، اجماحات النظا  السادوع2 نوبة 

11 خلايار  ثالثاة مان الفازع مصدرلاا ثاورة 
الشبابية السلخية عا  2011.

وبداد أقل من شاهر من انطالق ثاورة خلاير، 
بدأ وكالء السادوعية بسامب البسااط اإلسفلمي 
مان تمت أقادا  الثوار الشاباب. وكانات أحداث 
جخدة الكرامة الدموية بساحة المغيري بالداصخة 
صندااء يف 21 ماارس، وممرقاة سااحة المرية 
بخديناة تداز يف 29 ماياو 2011، بخثاباة حصان 
طرواعة الذ2 اسامغله وكالء السادوعية للمسالل 
إىل سااحمي الثورة الرئيسيمني والسيطرة عليهخا 

بذريدة المخاية.
أواخار 2011، تمولات ثاورة الشاباب بدصا 
يف  السالطة  رشكاء  باني  أزماة  إىل  سامرية، 
حلفااء  مان  وكاللخاا  اليخنياة-  الخخهورياة 

السدوعية امليلصني ووكالئها األوخياء -. 

املبادرة الخليجية كحل لألزمة 
ومع نهاية 2011، بارزت »املباعَرة اليليخية« 
كوصفة سامرية ملدالخة األزماة، وحلت املباعرة 
ُكّل النظام  اليخناي، وُعطلات  كبديال للدسامور 
والقوانني بخا خيها قانون االنميابات. وبخوجبها، 
ُمنح الرئيل صالح حصانًة مطلقًة من املساءلة، 

وُخرض نائبه لاع2 كخرشح رئايس وحيد.
السادوعية  ثاالث سانوات، جخدات  وخاالل 
السامرة والدجالاني مان ُكّل مكان، ملسااعدتها 
يف َحلِّ ماا بات يُدَرف باا »األزماة اليخنية »وخقاً 
أللداخهاا لي، وبخاا يضخن تخنيبهاا أية نوبات 
جديادة قاعمة مان جهة الخناوب. وكان المل أو 

الدالج يف مرشوع تقسيم اليخن إىل أقاليم.
تلك لي الوصفة السامرية المي تم تصخيُخها 
وتركيبهاا ملدالخاة السادوعية وتيليصهاا مان 
الكوابيل المي تدالُخها بني خرتة وأخرى. الوصفة 
المي تبادأ با »األقلخاة« كفيلة بممويال اليخن يف 
غضون عرش سنوات إىل إمارات وعويالت، سيكون 
عليهاا ا تلك الدوياالت ا االنمظار عقاوعاً قبل أن 
تمفل عىل تشكيل »مخلل المداون الخنوبي« عىل 

غرار »مخلل المداون اليليخي«.
ويف لذه المالة، سامخد السدوعية نفسها بني 
عوياالت املخلساني - اليليخي والخنوباي - مثل 
عجاجاة ضيخاة، يطاوف حولهاا الكماكيت من 
الرشق والشاخال والخنوب، ويقماتاون بخا تلقيه 

عليهم بأرجلها. 
للل وكالء السادوعية لوصفة »األقلخة » وبدأ 
إعالمهم يمدامل مع األقاليم ولي ال تزال خطوطاً 

وأحرخاً عىل الورق.. لاع2 - الذ2 ُمنح صالحيات 
مطلقاة يف لخنة تقسايم األقاليم - رخع مساوعة 
الدسامور عالياً ولو يبمسام، واصفااً إيالا »ألم 

اسممقاق أنخزه اليخنيون«.
ويف المقيقة، لم يكن مرشوع الدسامور سوى 
ساكينا سانها اليارج ليقاو  اليخنياون بخهخة 
تقسايم وطنهم بأنفساهم. خاملاعة الساعسة من 
مرشوع الدسامور تضخن ما أسخمه: حل الشدب 
يف تقرير مكانمه السياساية يف مسامويات المكم 
امليملفة، ويقصد بالشادب لنا، شدب املماخظة 
أو الوالية، أو شادب اإلقليم، كخاا يقصد با »حل 
تقريار مكانماه السياساية » حل تقريار املصري 
يف الوحادة أو االنفصاال، أو االنضخاا  أل2 جوار 

جغرايف. 
وتلز  املاعة نفسها، المكومة االتماعية بدعم 
مثل لاذه املطالاب - وخقااً للخواثيال والقوانني 

الدولية المي وقدمها الخخهورية اليخنية.
ولاذا يدني بوضاوح أن المكوماة االتماعية 
سامكون يف مواجهة ماع املخمخع الادويل إن لي 
وقفت ضد مطالب السالطة اململياة يف مماخظة 
املهارة مثال، بإعالن سالطنة املهرة املسامقلة، أو 
االنضخا  لسالطنة عخان. أو إ2ا رخضت تأسيل 
إمارة يف الخوف أو مارب، أو انضخا  املماخظمني، 

أو إحدالخا عىل سبيل املثال، إىل السدوعية.
لقد جرى صياغة املاعة الساعسة من مرشوع 
الدسامور باذكاء ال ييلاو مان ُخبث، بداد أن تم 
تخريرلاا ضخان ميرجاات الماوار ك »ممادع 
عسمور2 »، حيث تخت الصياغة بأسلوب غامض 
عون تفصيال. لكان، بالدوعة إىل املواثيال الدولية 

املشار لها يف املاعة، يمبني املدنى بوضوح. 

21سبتمرب.. الثورُة الخاتم 
عخلات سالطة لااع2 وحكومماي باساندوة 
َوبمااح، بدخع مان اليارج، عاىل تهيئة الظروف 
املناسابة لمخرير ميطط المقسيم بهدوء وأمان. 
وكان إقارار حكومة باساندوة للخرعة القاتلة يف 
أسدار املشمقات النفطية، وما سبقها وتاللا من 
تهويال باحمخال عد  قادرة المكوماة عىل عخع 
مرتباات املوظفني ابماداًء مان 2015 ا كخا جاء 
عىل لسان وزراء يف حكومة بماح، ويف ترصيمات 
للخبداوث األمخاي جخاال بان عخار، يهياأ ملناخ 
مناسب، يؤع2 إىل إشغال الشدب وإلهائه بهخومه 

واحمياجاته األساسية اليومية. 
ويف لذا الساياق، كمبات وزيرة اإلعاال  ناعية 

بصميفاة  ماذالً  اسامدطاخياً  مقااالً  الساقاف 
الخخهورية يف نوخخل ل201، بدنوان »السادوعية 

لن تميىّل عن اليخن مهخا ِقيل«. 
كان 2لك المهويل يأتي يف سياق المخهيد ليمقبل 
اليخنياون أن يمخرعاوا وصفة السامرة باألقلخة 
والمقسايم شاديدة املارارة، وأن يلمزماوا الهدوء 
والصال إ2ا ما أحساوا مبضاغ الخاراح تدخل يف 

جسد الوطن. 
ويف اللمظاة المي لام خيها السامرة بمخريع 
الوصفة لليخنيني، وقبل أن يسمل اليخنيون سكنَي 
الدسامور ويبدأوا يف تقطيع أوصالهم كاملخا2يب، 
بزغات شاخل المااع2 والدرشين من سابمخل 
ل201، خكانت كدصاة موىس، لينقلب السمر عىل 

الساحر. 
كان وقع الصدمة عىل النظا  السدوع2 يف لذه 
املرة أشاد وطأة من ساابقاتها، ولو يرى أعواته 
ووكالئه وسامرته يف اليخن يمساقطون كأحخار 

الدومينو.
قارر  الهيسامري2،  الغضاب  مان  حالاة  ويف 
النظا  السادوع2 المدخل مبارشة، وبدأ بالمشاد 

والمخييش لفرض وصفة السمرة بالقوة.
بدد 18 شاهراً مان الددوان الهخخي الشاامل 
الاذ2 تقاوعه السادوعية عاىل اليخان، وبخقارنة 
خطوط املواجهاات الدساكرية امللمهبة بيطوط 
خارطة األقاليم، سايمبني بخا ال يدع مخاال للشك، 
أن تفكياك اليخن لو الهدف الذ2 يسادى اليارج 
بقيااعة السادوعية عىل تمقيقاه، قبال الددوان 

وبدده. 
حمى اآلن، ال يبدو أن آل سادوع ساينخمون يف 
تمقيل لدخهم باليخن، خهل ساننمظر كثريا حمى 
يؤمناوا برب اليخنياني قبل أن يغرقاوا يف الوعيان 

والصمار2 اليخنية؟!. 

آزال وأنصار اهلل 
حماى اآلن، ال يازال الكثاريون يماولاون خهم 
املوقاف املمساالل للرئيال لااع2 وحلفائاه يف 
الداخل والياارج خالل املواجهات املسالمة المي 
خاضها أنصار الله وسايطروا خيها عىل مماخظة 
عخران حمى وصلوا إىل مشارف الداصخة صنداء. 
وقاد أضفت زيارة الرئيل لااع2 لدخران بدد 
سايطرة أنصار اللاه عليها، وترصيمه املشاهور 
حينهاا، باأن عخاران عااعت إىل حضان الدولاة، 
غخوضاا أكثر حاول موقف الداخال واليارج من 
تخدع أنصار اللاه وزحفهم نمو الداصخة صنداء 
المي سقطت لي األخرى تمت قبضمهم يف الا 21 

من سبمخل ل201.
خهل كان 2لك المساالل خياً وقاع خيه أنصار 

الله كخا يقول البدض؟!.
ليل لناك شاك يف تسالل سلطة لاع2 وعد  
المخاا  حلفائاه يف الداخال والياارج بسايطرة 
أنصاار الله عىل تلك املناطل، ولكن 2لك المساالل 
الاذ2 وصفاه البداض تواطئااً، كان ضخن خطة 

األقلخة أو المقسيم. 
خقد كان مهندساو المقسيم ورعاته ال يخدون 
يف سايطرة أنصاار الله عاىل تلك املناطال قضية 
تساممل االسامنفار الداخيل أو المدخل اليارجي. 
باخمصاار: كاناوا يارععون يف قارارة أنفساهم: 
ععولم يأخاذون حصمهم المي حدعنالا لهم عىل 
اليريطاة »إقليم آزال«. ويف حال توقفهم عند تلك 
المدوع، يكونون قد نفاذوا أوىل اليطوات الدخلية 

ملرشوع المقسيم وألخها بأيديهم.
لام يموقف أنصاار الله عند حادوع إقليم آزال، 
وكان موقفهام واضمااً كخا جاء يف كلخة السايد 
َعبدامللاك الموثي بمأرياخ 20 يناير 2015، حينخا 
قاال: »نرياد أن يكاون اليخان كله لصندااء، وأن 
تكون صندااء لكل اليخنيني، آن تكون حرضموت 
لاكل اليخنيني، واليخن كله لمرضموت.. أن يكون 
اليخان كله لددن وماأرب، وأن تكون مأرب وعدن 

لكل اليخنيني... ».
كان لااع2 وحلفااؤه ينمظارون أن يموقاف 
أنصاار الله يف حدوع إقليام آزال، لكنهم لم يفدلوا 
وتخاوزوا »خخ المقسايم » خوقاع خصومهم من 

جديد يف »خخ الوحدة«. 

21 سبتمرب.. اليوم أكملت لكم ثوراِتكم!
لم تتوقفِ األطماعُ السعودية في اليمن بالتوسع الجغرافي الذي تحقق لها بضم أجزاء واسعة من مساحة اليمن الطبيعية إلى أراضيها. فأطماع النظام 

السعودي تتجدد وتتعدد بارتفاع سقف طموحاته وأحالمه.
السعودية التي كان لها دورٌ أساسيٌّ في إضعاف الدور المصري والسوري والعراقي في الساحة العربية خالل العقود األخيرة، تسعى بخَُطىً محمومة لتكون 

الرياض قِبلة سياسية تحج إليها األنظمة العربية واإلسالمية. 
يعتقد النظام السعودي أن تحقيقَ حلمه بالكامل مرهوٌن ببقاء اليمن في حظيرته. فاليمن يمتلكُ مقوماتٍ متعددًة تؤهله ليس فقط للخروج من الحظيرة 

السعودية، بل ليلعبَ دورًا هامًا في جنوب شبه الجزيرة العربية، إذا ما تيسر له استغالل مقوماته، بعكس الدول الخليجية الخمس المجاورة للسعودية.
ولذلك، عملت السعودية منذ عقود على حِرمان اليمن من استغالل أيَّة فرصة للنهوض والتطور. ولم تأُل جُهدًا في االنقضاض على ثوراته الوطنية 

وإجهاضها بكل السبل. 
ومثل سجين ينقل إلى زنزانة انفرادية عقابًا لتمرده، خصصت السعودية لليمن حظيرة منفصلة بعيدًا عن حظيرة مجلس التعاون. 
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ارجاع إىل القارآن الكريام ثام ارجاع إىل األخباار خانظار أيان 
موقداك؟ من الذ2 احمل موقدك يف الدالم؟ لم األملان والفرنسايون 
واألمريكياون والليطانيون والكنديون واألسابانيون وغريلم، لم 
من مألوا البمر مان حولك، ومألوا اليليج من حولك، لم من أخذوا 
مواقع عاخل بالعك، لم من أخذوا قواعد عساكرية يف أرض المخاز 
ويف غريلاا!. لذه لي مواقدك أنت أيها الدربي، أين؟ مواقدك لناك، 

كان أنات الذ2 يخب أن تخأل البمار قواعدك، وأن تخأل الل يف أوروبا 
وأمريكا قواعدك الدساكرية لو كنت ممخسكاً بدينك، لو كنت تدرف 
الارشف الدظيم الاذ2 ولبك الله إياه.. خلخا خرطناا أصبمنا إىل لذا 

المال.]ملزمة/العذر للخخيع أما  الله[
أريد أن أقول لذا وأنا عىل ثقة أن لذا لو الواقع الذ2 نمن عليه؛ 
ليفهام أولئاك الذين يرون أناه ليل لناك أ2 يشء، أناه ليل لناك 

وضدياة خطرية. نمن يف وضدية خطرية ماع الله، نمن يف وضدية 
خطارية جاداً مع الله، ونمان يف وضدية خطرية جداً أماا  أعدائنا، 
ونمن يف وضدية خطرية يف تفكرينا وثقاخمنا، نمن تمت الصفر، وال 
أعّل عىل 2لك من أننا نرى أنفسنا جخيداً - بخا خينا زعخاؤنا - ال أحد 
منهم يخرؤ عىل أن يقول كلخة قوية يف مواجهة اليهوع! أليل يدني 

لذا أننا تمت الصفر..]ملزمة/العذر للخخيع أما  الله[

 مقتطفات نورانية

من عصى اهلل وخالف واعتدى.. سُتضرب عليه الذلة واملسكنة، سواٌء أكان يهودياً أو مسلمًا
تن�اول الش�هيد القائد رض�وان الله عليه مس�ألة 
املخالف�ة ألوامر الله م�ن ِقبل اليهود، يف الت�وراة، أنها 
الس�بب يف أن ما أصابهم من ذلة ومهانة هو بس�ببها، 
حيث قال: ]الله عندما رضب الذلة واملس�كنة عىل بني 
إرسائي�ل، بنو إرسائيل هم اختاره�م الله ألم يختارهم 
ىلىَ  ْلتُُكْم عىَ ضَّ ىَنِّي فىَ أ هو، ألم يصطفيهم ه�و؟ ألم يقل: }وىَ
داً  ىَحىَ ا لىَْم يُْؤِت أ {؟ ألم يقل موىس لهم: }وىَآتىَاُكْم مىَ الىَِمنيىَ اْلعىَ
ىلىَ  ْنىَاُهْم عىَ ِد اْختىَ لىَقىَ {.ألم يقل الله عنهم: }وىَ الىَِمنيىَ ِم�نىَ اْلعىَ
{.ألم يقل هكذا؟ ثم ملاذا رضب عليهم  الىَِمنيىَ ىلىَ اْلعىَ ِعْلٍم عىَ
{ كانوا  ْوا وىَكىَانُوا يىَْعتىَُدونىَ صىَ ا عىَ الذلة واملسكنة؟ }ذىَِلكىَ ِبمىَ
ا  يقتل�ون األنبياء يكذبون بآي�ات الله فق�ال: }ذىَِلكىَ ِبمىَ

.} ْوا وىَكىَانُوا يىَْعتىَُدونىَ صىَ عىَ
مش�را إىل أن املس�لمني مت�ى ما خالفوا س�يصبح 
ن عىص  واقعهم أس�وأ من واقع اليهود، حيث قال: ]فمىَ
ن اعتدى سترضب عليه الذلة واملسكنة، فمن فرط يف  مىَ
املس�ؤولية.. نحن عندما فرطنا يف مس�ؤوليتنا كعرب، 
ونح�ن عندم�ا فرطنا يف مس�ؤوليتنا كزي�ود أصبحت 

جريمتنا أكرب من جريمة اليهود والنصارى.

مضيف�ا يف ذات الس�ياق: ]يج�ب ع�ىل الن�اس أن 
يلتفت�وا بجدي�ة إىل واقعهم، وأن ينظ�روا إىل ما حكاه 
الله ع�ن بني إرسائي�ل، بن�و إرسائيل اختاره�م الله، 
واصطفاه�م، وفضله�م، ولكنه�م عندم�ا فرط�وا يف 
املس�ئولية وعندما قرصوا وتوانوا، وعندما انطلق منهم 
العصيان واالعتداء رضب عليهم الذلة واملسكنة.وعندما 
ْوا  صىَ ا عىَ يق�ول الله ل��ك يف ال�قرآن الك�ريم: }ذىَِل�كىَ ِبمىَ
{ هو ليقول ل�ك ولآلخرين بأنك وأنت  وىَكىَانُ�وا يىَْعتىَُدونىَ
إذا م�ا عصيت واعتديت، إذا ما قرصت يف مس�ؤوليتك، 
رض نفسك ألن ترضب عليك الذلة واملسكنة، وأن  س�تُعىَ

تىَ�ِتيه كما تاه بنو إرسائيل من قبلك[.

أنواع من فساد اليهود املنتشر بيننا:
وع�دد رضوان الل�ه عليه بعضا من أنواع الفس�اد 
التي نرشه�ا اليهود بيننا، بس�بب تفريطنا الخطر يف 

كتاب الله، وتركنا له كاآلتي:

أوال: الربا:

أكد رضوان الله عليه ب�أن الربا آفة كبرة انترشت 
ب�ني املس�لمني حتى أصب�ح التعامل بها ش�يئا عاديا، 
حي�ث قال: ]الربا أليس من املع�روف أن بني إرسائيل 
هم كانوا م�ن املش�هورين بالتعامل بالرب�ا؟ التعامل 
بالرب�ا اآلن أصبح طبيعي�اً وأصبح تعام�الً اقتصادياً 
طبيعي�اً داخل البلدان العربي�ة كلها، البنوك يف البلدان 
العربية تتعامل بالربا باملكش�وف، والرشكات تتعامل 
بالربا باملكش�وف. ألم يُفِسد بنو إرسائيل حتى العربىَ 
�هم؟ وحتى جعلوا الربا الذي ق�ال الله يف القرآن  أنفسىَ
أْذىَنُوا  لُ�وا فىَ ِإْن لىَْم تىَْفعىَ الكري�م وهو يحذر من الرب�ا: }فىَ
رىَُس�ولِِه{ يتهدد بح�رب من جهته  �ْرٍب ِم�نىَ اللَّ�ِه وىَ ِبحىَ
وبح�رب م�ن جهة رس�وله مل�ن يتعامل�ون بالربا، ثم 

يصبح الربا شيئاً طبيعياً!![.

ثانيا: السفور:
مضيف�ا أيضا أن من الفس�اد املنترش بيننا بس�بب 
اليه�ود هو س�فور املرأة وتربجها، فقال: ]الس�فور يف 
النس�اء، تجد النس�اء يف القاه�رة ويف معظم العواصم 
العربي�ة، وب�دأ يف صنعاء بش�كل كل س�نة أس�وأ من 

السنة املاضية، أصبح شيئاً طبيعياً، ال تفرق بني املرأة 
املس�لمة وبني املرأة اليهودية، ال تفرق بينهن ش�كلهن 
واح�د، ثقافتهن واح�دة، زيهن واحد، ألي�س هذا من 

إفساد اليهود؟[.

آثار غضب اهلل على األمة ظاهرة بيننا: 
مؤكدا رضوان الله علي�ه بأن األمة متى ما ابتعدت 
عن كت�اب الله وتعاليمه البد أن ينزل غضب الله عليها 
يف الدني�ا، حيث قال: ]والغضب م�ن الله ال يأتي هكذا 
حالة ال أح�د يعلمها، آثارها تظه�ر، الغضب من الله، 
الس�خط من الله عىل عباده عىل أح�د من عباده تظهر 
ىَْعرىَضىَ  ْن أ آثاره يف حياته تظهر آثاره؛ ألن الله قال: }وىَمىَ
ِة  ُه يىَْومىَ اْلِقيىَامىَ نْكاً وىَنىَْحرُشُ �ًة ضىَ ِعيشىَ ِإنَّ لىَُه مىَ ْن ِذْكِري فىَ عىَ

ى{[.. ذاكرا بعضا من تلك اآلثار كالتايل: �� ىَْعمىَ أ

األثر األول:
حالة الضنك التي يعيش�ها اإلنسان العربي، وعدم 
افتخ�اره بعروبته، حيث تس�اءل قائ�ال: ]أليس وضع 

األم�ة العربية وضعاً س�يئاً جداً يف حياتهم املعيش�ية، 
يف كل ش�ؤونهم؟ أصبح العرب�ي ال يفتخر بأنه عربي، 
م�ن هو ذلك الذي يفتخر بأن�ه عربي؟ هل أحد أصبح 
إىل درج�ة أن يفتخر بأنه عرب�ي؟ أصبح العربي الذي 
تجن�س بجنس�ية أمريكي�ة أو بريطاني�ة يفتخر بأنه 
اس�تطاع أن يتجنس أن يأخذ الجنس�ية األمريكية أنه 
عرب�ي أمريكي، لك�ن العربي األصي�ل العربي الذي ال 
ي�زال عربياً أصب�ح ال يرى بأن هناك ب�ني يديه وال يف 

واقع حياته ما يجعله يفتخر بأنه عربي[.

األثر الثاني:
أصبحن�ا كالتائه�ني �� بالرغم م�ن أن القرآن بني 
أظهرنا �� لم نعد نش�عر باألخطار م�ن حولنا، حيث 
قال: ]ثم نح�ن هكذا جيالً بعد جيل بعد جيل إىل اآلن، 
ويف هذا الزمن تجىل بش�كل كبر تجىل بش�كل واضح 
آث�ار تقصرنا مع الله س�بحانه وتعاىل، آث�ار إهمالنا 
لدينن�ا، آثار عدم استش�عارنا للمس�ئولية أم�ام الله، 
ظهرت آثاره عىل هذا الشكل املؤسف الذي أصبحنا إىل 

درجة ال نكاد أن نعي ما يقال لنا.

ابتعاد األمة عن العمل بالقرآن، ومخالفة أوامر اهلل، أدى بها إىل وضعية هي أسوأ من وضعية اليهود أنفسهم
  - بشرى المحطوري:

مدخل: 
إن المشاييص الذ2 شيصه الشاهيد القائد رضوان الله عليه 
لمال األمة الدربية واإلساالمية عند إلقائه ملمارضة اا ملزمة اا 
]العذر للخخيع أما  الله[ لهو مطابٌل تخا  المطابل ملا عليه األمة 
خداال، عون زياعة أو نقص، تشاييٌص وضع مان خالله اليد عىل 
الخارح، خدرخه، وعخل عىل مدالخمه الداالج الناجع الذ2 ال بديل 
عناه، من خاالل ما أجخدت األماة عليه، أال ولو القارآن الكريم، 
خأساقط آياته عىل الواقع الذ2 نديشاه، ووضع الملول املنطقية 
واملدقولاة من خالله، خخا أعظخها مان حلول، ألن من وضدها يف 
القرآن لو رب الساخاوات واألرض، الاذ2 خلل النفل والبرشية، 
والذ2 لو أعرى بخا يساددلا ويشاقيها، خإن تم اتباع ما وضده 
لنا رب الساخاوات واألرض يف كمابه الكريم، خزنا بالنخاة يف الدنيا 

واآلخرة، والدكل صميح..

ابتعاد األمة عن كتاب اهلل أدى بها إىل وضع مخزي جدا:
اسامغرب الشاهيد القائاد رضوان اللاه عليه من الماال الذ2 
وصلات إلياه األمة حمى أصباح المديث عن أوامر اللاه يف القرآن 
كالخهااع يف سابيل اللاه يشء مسامغرب، ويشء عخياب، وناعر 
الوجاوع يف القناوات أو الصماف أو غريلاا من وساائل اإلعال ، 
حياث قال: ]أصبح اآلن المديث عان الخهاع، المديث عن املواقف 
القرآنية الدخلية يف مواجهة أعداء الله، المديث عن نرص عين الله، 
المدياث عان بذل املال عن باذل النفل عن الدخال أصبح غريباً، 
أصباح منطقااً نااعراً ال نساخده من وساائل اإلعاال  يف ميملف 
البلادان الدربية إال يف الناعر، وال نساخده من املرشادين والدلخاء 
واملدلخني إال يف الناعر، وال 2كر له يف منالخنا الدراساية، وال يف ما 
يكمب يف صمفنا، أصبح غريباً أن يممدث اإلنسان عن أنه يخب أن 

نميذ موقفاً من أعداء الله[.
مضيفا: ]اليشء الغريب ليل لو طرح املواضيع لذه، الغريب 
لاو أن تكون غريبًة يف أنظارنا، وغريبًة لادى الكثري منا، لذا لو 

اليشء الغريب، وما أكثر األشياء الغريبة يف واقدنا[.

بدالً من أن نتحرك نحن..أصبح اليهود والنصارى هم من 
يتحركون!!

وتمارّس الشاهيد القائد عىل الوضع امليز2 الاذ2 صارت إليه 
األماة حيث أصبح اليهوع و النصارى لم من يممركون عساكريا 
ويف كل املخااالت، يف كل بقااع الدنيا، ونمان أصبمنا أمة خامدة، 
خقاال: ]نمن نرى اآلخرين، اليهوع والنصاارى لم من يممركون 
يف البماار، يف ميملاف بقااع الدنياا مقاتلني يمخلون أسالممهم 
طائراتهام عباباتهام قواعدلام الدساكرية برية وبمرياة، خرقاً 
مان الخنوع مان أمريكا ومن أملانيا ومن خرنساا وأسابانيا وكندا 

وميملف بلدان الدالم الغربي. 
لام مان ينطلقاون خاتماني، لام مان يممركاون يمخلون 
أسالممهم يف ميملاف بقااع الدنياا، ولاذه األمة اإلساالمية أمة 
القارآن، القرآن الذ2 أراع أن ترتبى عىل أن تمخل روحاً جهاعية أن 

تمخل مسؤولية كلى، لي مسؤولية أن تدخم عين الله يف األرض 
كلهاا، حمى يظهار لذا الدين عاىل الدين كله عاىل الديانات كلها 

حمى يصل نوره إىل كل بقاع الدنيا.
لذه األماة المي قال الله عنها مذكراً باملساؤولية: }ُكنْمُْم َخرْيَ 
اٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس{ للدالم كله }تَأُْمُروَن ِباْلَخْدُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن  أُمَّ
اْلُخنَْكاِر َوتُْؤِمنُوَن ِباللَِّه{ أصباح اآلن المديث عن الخهاع، المديث 
عان املواقف القرآنية الدخلية يف مواجهة أعاداء الله، المديث عن 
نارص عين اللاه، المديث عن بذل املال عن باذل النفل عن الدخل 
أصباح غريباً، أصبح منطقاً ناعراً ال نساخده من وساائل اإلعال  
يف ميملف البلدان الدربية إال يف الناعر، وال نساخده من املرشادين 
والدلخاء واملدلخني إال يف الناعر، وال 2كر له يف منالخنا الدراساية، 
وال يف ما يكمب يف صمفنا، أصبح غريباً أن يممدث اإلنسان عن أنه 

يخب أن نميذ موقفاً من أعداء الله[.

الجميع: ]العلماء ــ الناس[ متهادنون فيما بينهم:
مؤكدا رضوان الله عليه أن الخخيع مسئول عن الوضع امليز2 
الاذ2 صارت خيه االمة، حيث أصبمناا تمت أقدا  من رضب الله 
عليهم الذلة واملساكنة، أ2 أننا رصنا يف وضدية أسوأ من وضدية 
اليهاوع أنفساهم، ومان ألم أساباب لاذا األمار أن ]الدلخاء اا 
الناس[ كل واحد يلقي باملسؤولية عىل اآلخر، حيث قال: ]وعندما 
يأتي من يممدث، نسامغرب ماا يقول، وإ2ا ما اتضاح األمر أكثر 
قد يمسااءل الكثري: ملا2ا اآلخرون أيضاً لام يممدثوا، لناك علخاء 
آخارون لم يممدثوا!. إ2ا لم يممدث أحد من الدلخاء قالوا: الدلخاء 
لام يممدثوا. وممى ما تمادث البدض قالوا: الباقون أيضاً الز  أن 
يممدثوا. خإ2ا لم يممدث الكل قالوا إ2اً خالقضية غري رضورية.

الواقاع أن الناس خيخاا بينهم يمهاعناون - إن صمت الدبارة 
- الدلخااء لم يرون أنفساهم مدذورين؛ ألن الناس ال يمخاوبون، 
والنااس قد يرون أنفساهم ليال لناك ما يخاب أن يدخلوه؛ ألن 
الدلخااء لم يقولوا شايئاً. ألسانا ممهاعنني يف ما بينناا؟ لكن يو  
القيامة قد يكشف الواقع خال ندذر ال نمن وال علخاؤنا، قد ال ندذر 

أما  الله سبمانه وتداىل[. 

أدلة من القرآن.. أن شخصاً واحدًا يكفي.. للتذكري وإقامة الحجة:
مذكارا رضاوان الله عليه األماة، بأنه ال يشارتط اإلجخاع من 
جخيع الدلخاء حمى يُقا  المل، ويممرك الناس، مسمدال عىل 2لك 

بآيات من القرآن الكريم..
الدليال األول: اا حياث قال: ]إ2ا ما تمرك أحاد الناس و2كرنا 
بيشء يخب علينا أن ندخله.. لل يكون عذراً لنا أما  الله سبمانه 
وتدااىل لاو أن اآلخرين لام يممدثوا بداد؟. ال. لنرجاع إىل القرآن 
الكريام، القرآن الكريام يممدث عن قصة نباي الله موىس )عليه 
الساال ( عندما قال لقومه: }اْعُخلُوا اأْلَْرَض اْلُخَقدََّساَة الَِّمي َكمََب 
يَن{ عندما رخض  اللَّاُه َلُكْم َوال تَْرتَدُّوا َعىَل أَْعبَاِرُكْم َخمَنَْقِلبُوا َخارِسِ
بناو إرسائيل أمر نباي الله موىس 2كر الله سابمانه وتداىل أيضاً 
كال  رجلني من بني إرسائيل: }َقاَل َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن يََياُخوَن أَنَْدَم 
اللَّاُه َعَليِهَخا اْعُخلُاوا َعَليِْهُم اْلبَاَب َخاِإ2َا َعَخْلمُُخاوُه َخِإنَُّكْم َغاِلبُوَن 
َوَعاىَل اللَّاِه َخمََوكَّلُوا إِْن ُكنْمُْم ُمْؤِمِننَي{ )املائادة: 23( ألم يذكر الله 

كال  الرجلني ويسطِّره ككال  نبيه موىس؟ رجالن.

تلاك األماة المي كانت مع ماوىس ألم يكن خيهاا علخاء وخيها 
عبّااع؟ لال تمصور نبيااً مان األنبياء يدياش خرتة ماع أممه ثم 
ال يكاون خيهاا علخااء وعبّااع؟ ثم ال يكاون خيها ُوجهااء وخيها 
شيصيات كبرية، وخيها.. ميملف خئات املخمخع تكون ممواجدة، 
لكان موقف أولئك وإن كاناوا علخاء وإن كاناوا وجهاء وإن كان 
خيهم عبّاع يدمله الله سبمانه موقفاً ال قيخة له، يدمله عصياناً 
له ولنبيه، لكن رجلني منهام: }َقاَل َرُجالِن{ لم يقل قال عاملان أو 

قال عابدان أو قال شييان أو قال رئيسان }َقاَل َرُجالِن{[.
الدليال الثاني: اا حيث قاال رضوان الله عليه: ]كذلك قال عن 
مؤمن آل خرعون يساطر كالمه يف صفمة كاملة يف سورة ]غاخر[ 
2لك الكال  الخخيال الذ2 قاله مؤمن آل خرعون، ويذكره كخا 2كر 
كال  نباي الله ماوىس[. ولو إشاارة إىل قوله تداىل: ]َوَقااَل َرُجٌل 
ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِخْرَعْوَن يَْكمُُم إِيَخانَُه أَتَْقمُلُوَن َرُجالً أَْن يَُقوَل َربِّي اللَُّه 
َوَقاْد َجاَءُكْم ِباْلبَيِّنَاِت ِمْن َربُِّكْم َوإِْن يَُك َكا2ِبًا َخَدَليِْه َكِذبُُه َوإِْن يَُك 
ٌف  َصاِعًقا يُِصبُْكْم بَْدُض الَِّذ2 يَِدُدُكْم إِنَّ اللََّه الَ يَْهِد2 َمْن ُلَو ُمرْسِ

َكذَّاٌب[ إىل آخر اآليات..

املخرج لألمة هو )القرآن(.. وال شيء غريه:
 وتمادث رضوان اللاه عليه عن المل وامليارج لألمة مخا لي 
خياه من 2ل ومهاناة خقاال: ]والمقيقة أن اليشء الاذ2 يخب أن 
نهماد2 به لو القرآن الكريم، القرآن الكريم الذ2 قال الله خيه }إِنَّ 
َلاذَا اْلُقْرآَن يَْهِد2 ِللَِّمي ِلَي أَْقَوُ { وساخاه بأنه لدى للناس لدى 
للداملني. الدوعة للقرآن الكريم لاللمداء به لو الطريقة الصميمة، 
لو األسالوب الصميح، ال أن نظل عىل ماا نمن عليه ونفهخه أنه 

كل يشء وكل ما يطلب منا من جهة الله سبمانه وتداىل[.
الخماا إىل أن القارآن يدمل كل عخال خيه إظهار الداداء لليهوع 
والنصاارى أناه عخل ياريض الله، وأن )الشادار( خيه رضااً لله، 
موجها الناس إىل الساؤال الصميح الذ2 يخب أن يسألوه للدلخاء 
عن )الشادار( حيث قال: ]أن تدرض ما سخدمه منا عىل اآلخرين 
باعمبار لل مثل لذا عخل يريض الله سابمانه وتداىل؟ وأعمقد ال 
أحد يخكن أن يقول لك من الدلخاء بأن لذا عخل ال يريض الله: أن 
تهمف بشادار المكبري لله واملوت ألمريكا واملوت إلرسائيل واللدنة 
عىل اليهوع والنرص لإلساال  وأن تخند نفساك ملواجهة أعداء الله 
ال أحاد من الدلخاء يسامطيع أن يقول لك أناه عخل ال يريض الله. 
ه أن يدخل ماا يمقل له  واإلنساان املسالم المقيقي لو َمان لخُّ

رىِض الله سبمانه وتداىل. 
لكان أن تسااأل: لل يخب علينا؟ لل لناااك ما يوجب علينا 
أن نقاول كاذا؟. قاد يقول لاك: ال. خمقول يف األخري: ]لا شافموا 
ماا بالّ خالن، لو 2ا الدالام الفالني قال ما لو واجب علينا واآلخر 
قاال ما لو واجب علينا[. لناك من الدلخاء من ال يمابع األحداث، 
لناك من الدلخاء من يمخساك بقواعد يدمل نفساه مدذوراً أما  
الله باعمباره غري ممخكن أن يدخل شايئاً، ولناك من الدلخاء ولم 
كثاري من إ2ا ما انطلل النااس يف أعخال أيدولم وععوا لهم. ونمن 

جربنا لذا[..
ويف 2ات ا لساياق رشح رضوان الله عليه كيف يكون الساؤال 
بالطريقاة الصميمة، المي ال يسامطيع أحد أن يكمم ما قاله الله 
عندلا، قائالً: ]خنمن نريد أن نقول للناس: يخكن أن تساأل عالم 

أو تساأل علخاء آخرين: ]لل يخب علينا قالوا إن احنا الز  نقول 
كاذا؟[. قاد يقول لاك: ال. لكن ارجاع إىل القرآن الكريم أو اساأل 
بطريقة صميمة: إساأل: نمن نريد أن نمارب أمريكا وإرسائيل، 
نمان نريد أن نواجه أعداء الله، نمن نرالم يممركون عاخل البالع 
اإلساالمية ووصلوا إىل بالعنا وإىل سواحل بالعنا، نريد أن يكون لنا 
موقاف ضدلم، لال لذا عخل يريض الله؟. َمْن مان الدلخاء الذ2 
يخكان أن يقول لك: ال؟. اساأل عىل لاذا النمو وسامخد اإلجابة 
الصميمة. أما أن تسأل: ]لل يخب.. قالوا الز  نسو2 كذا، قالوا، 
وقالوا..[ وأشاياء من لذه، قد يقول لاك: ال يخب. وربخا لو تأمل 

لو، وتفهم القضية أكثار ألخمااك بأنه يخب[.

ملاذا تقصرينا هو أسوأ من تقصري اليهود والنصارى؟
واسامخر رضوان اللاه عليه موضما لألمة األساباب المي أعت 
بهاا إىل ما لي خيه من اليز2 والذل لو بسابب تقصريلا، وأنها 
لم تسامغل ندم الله عليها لمكون خري أماة، والندم المي أندم الله 

عليها لمكون كذلك كاآلتي: اا

النعمة األوىل التي لم تستغل: 
 قاال رضاوان ا لله علياه: اا]بدث رساوالً عربياً مناا، وكان 
تكريخاً عظيخاً لنا، وِمنَّة عظيخًة عىل الدرب أن بدث منهم رسوالً 
جدله سايد الرسال وخاتم الرسال }َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعىَل اْلُخْؤِمِننَي إ2ِْ 
يِّنَي{ لؤالء  بََدَث ِخيِهْم َرُساوالً ِمْن أَنُْفِسِهْم{ }ُلَو الَِّذ2 بََدَث يِف اأْلُمِّ
األميني الذين لم يكونوا شيئاً،لم يكونوا رقخاً - كخا يقول البدض 
- لم يكونوا يشاكلون أ2 رقم يف الساحة الداملية، بدث الله منهم 

رسوالً عربياً تكريخاً لهم، وندخًة عليهم، وترشيفاً لهم..

النعمة الثانية التي لم تستغل: 
 كخاا قال رضوان اللاه عليه: ]أنزل أخضل كمباه وأعظم كمبه 
بلغمهام القارآن الكريام، كماباً جدلاه أخضل كمباه ومهيخناً عىل 
كل كمبه الساخاوية الساابقة، ألم يقل لكذا عن القرآن الكريم؟. 
بلغمهم نازل القرآن الكريم، أراع لهام أن يكونوا خري أمة، تممرك 
لي تمت لواء لذه الرساالة، وتمخل لذه الرسالة خمصل بنورلا 
إىل كل بقاع الدنيا خيكونوا لم سااعة لذا الدالم، يكونوا لم األمة 
املسايطرة واملهيخناة عىل لاذا الدالام بكمابه املهيخن، برساوله 

املهيخن..

النعمة الثالثة التي لم تستغل:
 كخاا قال رضاوان الله علياه: ]حماى املوقع الخغارايف لألمة 
الدربياة لو املوقع املهم يف الدنيا كلها، واليريات، البرتول تواجده 

يف البالع الدربية أكثر من أ2 منطقة أخرى[. 
مشاريا إىل أن الدرب خرطوا يف تلك الندم، خقال: ]الدرب ضيدوا 
كل لذا خكان ما يمصل يف الدنيا لذه من خساٍع الدرُب مسؤولون 
عناه، ما يمصل يف الدنيا من خسااع عىل أيد2 اليهاوع والنصارى 
الذيان أراع اللاه لاو اسامخبنا وعرخنا الارشف الذ2 منمناا إياه، 
اٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس  والوساا  الدظيم الاذ2 قلدنا به: }ُكنْمُْم َخرْيَ أُمَّ
تَأُْمُروَن ِباْلَخْدُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن اْلُخنَْكِر َوتُْؤِمنُوَن ِباللَِّه{لو تمركنا 
عىل لذا األسااس، لكان الدرب لم األمة املهيخنة عىل األمم كلها، 

والسمطاعوا أن يصلوا بنور اإلسال  إىل الدنيا كلها[.



اليخيل 22 سبمخل 2016   املواخل 20 22 المخة 37ل1لا     الددع )157(14 عربي ودولي

سورية: واشنطن تعرقل مسار الهدنة وترفض فصل اإلرهابيني عن املعتدلني

عجزُ ميزانيات دول الخليج سيبلغ ذروَته هذا العام

  - متابعات
أكاد وزير اليارجياة الرويس ساريغي الخروف 
عىل رضورة اسامئناف الموار السور2 السور2 يف 
جنياف عون أ2 مماوالت من قبال بدض األطراف 
لفارض رشوط مسابقة، مؤكداً عىل أناه “ال بديل 
عن المل السيايس لألزمة يف سورية الذ2 يقو  عىل 

الموار السيايس الشامل السور2 السور2”.
وأشاار الخاروف خاالل جلساة ملخلال األمن 
الادويل إىل أن “خصال ماا تساخى “املدارضة” عن 
اإلرلابيني رشط أساايس لمطبيال االتفاق الرويس 
األمريكي حول ساورية”، الخمااً إىل أن “املخخوعات 
املسالمة لي الماي أخشالت عخول املسااعدات إىل 
أحياء حلاب ولم تنفذ ما لو مطلوب منها بخوجب 
االتفااق الرويس األمريكي”، ومن املهم عد  حخاية 
اإلرلابياني يف ساورية مان الدقاب تمت مساخى 

“املدارضة املدمدلة”.
وقاال الخاروف إن “القصف الخاو2 الذ2 نفذه 
“الممالاف الادويل” بقيااعة الوالياات املممدة عىل 
مواقع للخيش الساور2 يف عير الزور كان من أكل 
اليروقات التفااق وقف األعخال القمالية”، مضيفاً 
إن “تنظيام “حركة أحارار الشاا ” أعلن رصاحة 

أناه لان يلماز  باالتفاق الارويس األمريكاي ولذلك 
حاان الوقات إلعااعة النظار يف قائخاة المنظيخات 

اإلرلابية”.
يف 2ات الساياق أشاارت تقاريار صمفية إىل أن 
واشانطن تمخاه إىل المنّصل مان المزامهاا بفصل 
»املدمدلني« عن »النرصة«، وبمساب لذه المقارير 
خقاد بادا تنصال واشانطن واضماا يف ترصيمات 
املممدث باسام وزارة اليارجية جون كري2، عقب 
اجمخااع مخخوعة الدعم الدولية لساوريا أمل، إ2 
أكاد أن املخمخدني »بمثوا ألخياة مواصلة الضغط 
عاىل جخاعمي عاعش وجبهة النارصة اإلرلابيمني، 
ماع اإلقرار بصدوباة خصل النرصة عان املدارضة 

املدمدلة يف بدض مناطل البالع«.
من جهمها، إىل 2لك أعلنت موساكو عىل لساان 
املممدث باسم الرئاساة عيخيرت2 بيسكوف أن أمل 
»اسمئناف« وقف إطالق النار أصبح »ضديفاً جداً«، 
ولاو لفات إىل أن »رشط اسامئناف الهدنة بسايط 
جاداً... ولو أن يوقف اإلرلابياون إطالق النار عىل 
القوات املسالمة الساورية«. وأشاار إىل أن »جبهة 
النارصة« بدأت )أول من أمال( لخوماً يف عدع من 
املناطال، ولاو »ما اضطار القاوات المكومية إىل 
الارع«، ُمشارياً إىل أن المنظيم اسامغّل خارتة الهدنة 

»للمزوع بالساالح وإعاعة تنظيم صفوخه«. وبينخا 
قاال إن عاىل الخاناب األمريكاي تخنّاب »قصاف 
الساوريني بالصدخة«، لفت إىل أّن واشانطن خشلت 
يف »الفصال باني ماا يساخى املدارضاة املدمدلاة 

واإلرلابيني«.
 وكانات القيااعة الداماة للخيش الساور2 قد 
أعلنات مسااء اإلثنني املايض عان انمهااء مفدول 
رسياان الهدناة الذ2 أعلان بناء عاىل اتفاق رويس 

أمريكي قبيل عرشة أيا .
وقالت القياعة الدامة للخيش الدربي الساور2 
إن “املخخوعات اإلرلابية املسالمة اسامغلت نظا  
المهدئاة املدلن وقامت بمشاد املخامياع اإلرلابية 
وميملف أنواع األسالمة وإعاعة تخخيدها ملواصلة 
اعمداءاتها عىل املناطل السكنية واملواقع الدسكرية 
والممضري للقيا  بدخليات إرلابية واسادة خاصة 

يف حلب وحخاة والقنيطرة.
مشرية إىل أن الخيش السور2 بذل جهوعا حثيثة 
لمطبيل نظا  المهدئاة ومارس أعىل عرجات ضبط 
النفل يف مواجهة خروقاات املخخوعات اإلرلابية 
إال يف بدض الماالت الماي كانت مضطرة خيها للرع 

عىل مصاعر إطالق النريان إلسكاتها”.
إىل 2لاك اتهام الرئيل الساور2 بشاار األساد 

واشنطن بدعم تنظيم عاعش اإلجرامي.
وقاال األساد أثنااء لقاءه لوخاد إيراناي اإلثنني 
املاايض بأناه كلخا تخكنات الدولاة الساورية من 
تمقيل تقد  ملخوس ساواء عاىل الصديد امليداني 
أو عىل صديد املصالمات الوطنية يزعاع ععم الدول 

املداعية لسوريا للمنظيخات اإلرلابية«.
ولفات األساد إىل أن« آخار مثال عاىل 2لك كان 
الددوان األمريكي السااخر عاىل أحد مواقع الخيش 
الساور2 ىف عيار الازور ملصلماة تنظيام الدولاة 

اإلسالمية«.
يف 2ات الساياق اعمالت مسمشاارة الرئاساة 
الساورية الدكمورة بثينة شادبان يف مقال لها نرش 
عاىل نوقع قنااة املياعيان اإلثنني املاايض الدكمورة 
شدبان أن »الددوان األمريكي عىل الخيش السور2 
يللن بخا ال يقبل الشك أّن عاعش صناعة أمريكية 
تقاتال إىل جانبهاا وتمخيهاا الطائارات األمريكية 
وأّن االسامهداف األمريكاي لو لساوريا وجيشاها 

وشدبها«.
وكان طريان »الممالاف الدويل« بقياعة الواليات 
املممادة قد اسامهدف أمال األول مواقاع للخيش 
السور2 يف عير الزور ما أعى إىل مقمل 62 جندياً من 

القوات السورية.

  - وكاالت
توقاع تقرير اقمصااع2 صاعر الثالثااء أن يبلغ 
عخز املوازنة لدول مخلل المداون اليليخي 2روته 
يف سانة 2016، نظارا النيفاض االياراعات الدامة 

بفدل تراجع اسدار النفط والطاقة عاملياً.
تقريرلاا  يف  لالسامثخار  “كامكاو”  ورجمات 
ان يمخااوز عخاز “موازنات عول مخلال المداون 
اليليخي أكثر من 153 مليار عوالر امريكي يف الدا  
2016، مرتفدا من مسامويات الدا  2015 البالغة 

119 مليار عوالر”.
وتوقدت الرشكة ان تساممو2 السدوعية عىل ما 
نسبمه 55 باملئة )ل8 مليار عوالر( من الدخز يف عول 
مخلل المداون، الاذ2 يضم اضاخة اليها، االمارات 

والكويت وسلطنة عخان والبمرين والكويت.
وساخلت املخلكة، أكل مصادر للنفط يف الدالم، 
عخازا قياسايا يف ميزانيمهاا الدا  املاايض بلغ 98 

مليار عوالر.
واعمالت “كامكاو” ان عخاز موازناات عول 
اليلياج “سايصل اىل 2روتاه يف الداا  2016، ثام 
سيمناقص تدريخيا، مع اسمخرار خخوات املوازنات 
عىل املدى املموساط”، ليساخل أكثر من 100 مليار 

عوالر حمى 2021.
وعازت الرشكة لاذه النمائج “بصفة أساساية 

إىل تراجع الدائدات النفطية” المي تشاكل املدخول 
االسايس ملدظم الدول اليليخية.

ويبلاغ انمااج عول مخلل المدااون من النفط 

اليا  18 مليون برميل يوميا.
واوضمات “كامكاو” ان اياراعات عول مخلل 
المدااون، ومدظخها من النفاط، تراجدت من 735 

مليار عوالر يف 2013، اىل 3لل مليارا خقط يف 2015، 
ولو أعني مسموى لها خالل خخسة اعوا .

وتوقاع المقرير تراجدا اضاخيا يف االيراعات لذه 
السنة اىل 365 مليارا.

وساخلت اسادار النفط عامليا تراجدا حاعا منذ 
منمصاف الداا  ل201، حينخا كان سادر اللميل 
يمخااوز املئاة عوالر. ويف مطلع لذه السانة، تدنى 
سادر اللميل اىل ما عون 30 عوالرا، اال انه اسامداع 
مؤخارا بدضاا مان عاخيماه، وباات يماداول عند 

مسمويات ما بني 0ل و50 عوالرا.
ويدزو اليلاء لذا االنيفاض بشاكل اساايس 
اىل خائاض يف كخيات النفط املدروضة يف االساواق، 
االوضااع  ظال  يف  عامليااً  الطلاب  نخاو  وتباطاؤ 

االقمصاعية الرالنة.
وعخع انيفاض الدائادات النفطية عول اليليج 
اىل اتيا2 اجاراءات للمد من تأثري تراجع االيراعات، 
شاخلت خفاض كلفاة الدعم عاىل مواع اساساية 
كاملمروقاات وامليااه والكهرباء. كخاا قلصت لذه 
الادول االنفااق المكوماي مان 615 ملياار عوالر 
يف ل201 اىل 563 ملياارا الداا  املاايض، ماع توقع 
خفض اضايف اىل 519 ملياراً لذه السانة، بمساب 

“كامكو”.
وكان صنادوق النقاد الادويل رحاب بإجراءات 
المقشف اليليخية، وحض عىل املزيد منها، السيخا 

خرض رضائب، ملواجهة عخز املالية الدامة.

خالفاٌت حادٌة بني إدارة أوباما والكونغرس حول السعودية 
  - وكاالت

تدُخُل الدالقة بني الواليات املممدة والسادوعية 
مرحلة جديدة من الشاد والخذب، وال سيخا يف ظل 
املناقشاات حاول قانوناني يمدلقان بأسال لذه 
الدالقاة، أحدلخا يمدلل بأحاداث 11 أيلول 2001، 

والثاني ببيع أسلمة أمريكية للسدوعية.
يف املوضاوع األول، قاال البيت األبياض، أمل، 
إنه يسادى إلقناع الكونغرس بداد  امليض قدماً يف 
مارشوع قاناون سيساخح للناجني مان لخخات 
11 أيلاول وعائاالت الضمايا بخقاضااة المكومة 
السادوعية للخطالبة بمدويضات، يف مسدى عىل ما 
يبادو لمفاع2 المغلاب عىل االعارتاض الرئايس عىل 

مرشوع القانون.
وكارر جاوش إرنسات، املممادث باسام البيت 
األبياض الاذ2 كان يممادث يف مؤتخار صمفي يف 
نيوياورك، أن الرئياَل بااراك أوباماا سايدرتض 
عاىل مرشوع القانون الذ2 أقره مخلساا الشايوخ 
والناواب؛ لكنه أضاف أن لناك مسادًى لمغيري آراء 

املرّشعني بيصوص القانون.
وقال إرنسات: »مساؤولو البيت األبيض وكبار 
املساؤولني يف خريل الرئيل لألمن القومي تواصلوا 
مع أعضاء من الكونغارس وموظفيهم يف المزبني 

يف كال املخلسني«.
وقال مسااعدون يف الكونخرس إن اإلجراء لديه 
تأيياد كاف عىل ما يبدو - أغلبياة الثلثني يف ُكلٍّ من 
مخليس الشايوخ والناواب - للمغلاب عىل اعرتاض 
أوباما ألول مرة منذ أن توىل منصبه يف يناير كانون 

الثاني عا  2009.
القاناون  وأرسال مخلال الشايوخ مارشوع 
ألوباما، األسبوع املايض، ما يخنمه مدة عرشة أيا  

تنمهي يو  23 أيلول، لالعرتاض عىل اإلجراء.
وقال إرنسات: »نأمل أن نمخكن من الموصل إىل 
بديال يمفظ الارع الفداال الذ2 تصورنااه بالفدل 
للمصد2 للادول الراعية لإلرلاب بدالً عن ترك األمر 

عرضة لقرارات خرعية يميذلا قضاة أخراع«.
القاناون قاد ياؤع2 إىل  وأضااف أن مارشوع 
مقاضاة عبلوماسايني وجنوع ورشكات أمريكية يف 
أنمااء الدالم ألنه سايؤع2 إىل تاآكل مبدأ المصانة 

السياعية.
ويف ما يمدلل بخساألة بيع األسلمة، من املنمظر 
أن يصوت مخلل الشايوخ األمريكاي، اليو ، عىل 

إجراء لدرقلة بيع عبابات ومددات عساكرية أخرى 
بقيخاة 1.15 مليار عوالر للسادوعية؛ لكن من غري 
املموقع املواخقة عىل اإلجاراء برغم تزايد خيبة أمل 
املرشعني من حليفة الواليات املممدة منذ أمد بديد، 

بمسب وكالة رويرتز.
وقال زعيم األغلبية يف مخلل الشيوخ األمريكي 
ميماش ماكونيال، أمال، إنه سايدارض املسادى 

بقوة.
وقال ماكونيل للصمفيني: »أعمقد أنه من املهم 
للوالياات املممادة المفاظ عاىل عالقاة جيدة مع 
السادوعية قدر اإلمكان، وآمل أن نمغلب عىل إجراء 
رخض بيع األسالمة«، واصفاً السادوعية بالمليف 

الخيد.
وكانات وزارة الدخااع األمريكياة )البنماجون( 
وزارة  أن  املاايض،  آب  مان  الماساع  يف  أعلنات، 

اليارجية واخقت عىل البيع املممخل ألكثر من 130 
عباباة أبراماز و20 عرباة مدرعة ومدادات أخرى 

للسدوعية. 
وقالت وكالة المداون األمني الدخاعي إن جنرال 
عايناميكل كورب سمكون املمداقد الرئييس للبيع.
وقد  أعضااء يف مخلل الشايوخ، من المزبني 
الديخقراطي والخخهور2 بقيااعة الخخهور2 راند 
بول والديخقراطي كريل مرييف، مرشوعاً مشارتكاً 
لدرقلاة بيع األسالمة، وعالا عن قلقهخاا من أن 
الرضباات الخوية الماي تقوعلا السادوعية قملت 
مدنيني يف اليخن؛ وعّلا أيضاً عن مياوخهخا من أن 

االتفاق قد يشدل سباق تسلح يف املنطقة.
وقاال باول إن الارصاع قاد ياؤع2 إىل اندادا  
االسامقرار، وربخاا إىل صداوع جخاعة ممشادعة يف 
اليخان، مثلخاا خدل »تنظيام الدولة اإلساالمية« يف 

سوريا.
ويسلط اإلجراء الضوء أيضاً عىل مياوف بشأن 
ما ياراه كثاريون يف الكونغارس ترويخااً من قبل 
الرياض لفهم ممشادع لإلساال  يدملوناه مداعياً 

للخصالح األمريكية.
وقاال بول »ساخمنا لهم باإلخاالت من الدقاب 
لسنوات وسانوات. وألنهم أقل سوءاً من غريلم يف 

الرشق األوسط نواصل منمهم األسلمة«.
وقاد  عضو مخلال الناواب الديخقراطي، تيد 
لياو، وعضاو مخلال الناواب الخخهاور2، مياك 
مالفاني، ترشيداً مخاثالً، أمل، يف مسادى لدرقلة 

عخلية البيع يف مخلل النواب.
وكان ليو قد أرسل، يف آب املايض، رسالة موقدة 
من ل6 نائباً، تطالاب الرئيل باراك أوباما بمأجيل 

عخلية البيع.

محاولة اقتحام السفارة 
»اإلسرائيلية« يف تركيا 

ومقتل شخص
  - متابعات

ُقِماَل شايٌص واعمقال آخار، مسااء 
أمال األربداء، جراء إطاالق النار عليهخا 
أما  السافارة »اإلرسائيلية« يف الداصخة 
الرتكية أنقارة، أثنااء مماولمهخا اقمما  
السفارة، وخقا ملا نرشته املواقع الدلية. 
وزعخت املواقع الدلية أن »شايصني 
اإلرسائيلياة يف  السافارة  حااوال عخاول 
أنقارة، وأن أحدلخاا كان يمخل ساكيناً، 
الماي  الرتكياة  الرشطاة  لهام  وتصادت 
سارعت بإطالق النار، ما تسبب يف مرصع 
شايص منهام، يف حاني جارى اعمقاال 
الثاني، ومندمهخا من الدخول إىل السفارة 

»اإلرسائيلية«. 
الكياان  خارجياة  أعلنات  بدورلاا، 
الصهيوني أنه ال إصابات يف صفوف طاقم 
السافارة، جراء إطالق النار عىل السفارة 

ومماولة اقممامها«.

كوريا الشمالية: لن نرضخ 
لضغوط واشنطن ولن 

نوافق على نزع سالحنا من 
جانب واحد

  - متابعات
أعلنت وزارة خارجية كوريا الشخالية 
لضغاوط  ترضاخ  لان  ياناغ  بيوناغ  أن 
واشانطن المي تسدى إىل خرض سيطرتها 
عىل شبه الخزيرة الكورية مؤكدة أنها لن 
تواخال أبداً عاىل نزع ساالحها من جانب 

واحد 
بياان لليارجياة الكورياة الشاخالية 
يف بيان نارش أمل األربداء 21 سابمخل، 
إن واشانطن عائخاً تدمل خطاوات بيونغ 
ياناغ الياصاة بمدزيز قدراتهاا الدخاعية 
»اسامفزازاً« لملير »سياسامها الددوانية 

تخاه الخخهورية الديخقراطية«.
الشاخالية  كورياا  أن  البياان  وأكاد 
سامواصل زيااعة قدراتها النووياة للرعع 
ملواجهاة  مضااعة  إجاراءات  وسامميذ 

المهديدات واالبمزازات األمريكية.
يأتاي لاذا المرصياح يف الوقات الذ2 
حلقات خياه قا2خماان أمريكيماان خاوق 
كوريا الخنوبية األربداء ولبطت إحدالخا 
يف قاعادة جوياة تبداد 0ل كيلومارتاً إىل 
الخناوب من الداصخاة يف ثاني واقدة من 
نوعهاا منذ المخربة النووياة المي أجرتها 

كوريا الشخالية يف 9 سبمخلات.
وكانات كورياا الشاخالية قاد أجرت 
خامال تخاربهاا النووياة وقالات لاذا 
األسابوع إنهاا اخمالت بنخااح ممركا 
صاروخيا جديدا سيسميد  إلطالق أقخار 

صناعية.

إخالء نحو 60 مدرسة 
وجامعة يف كندا بسبب 

مخاوف من »تهديد« 
  - متابعات

أعلنات السالطات الكندية عان إخالء 
جخياع املدارس عىل جزيارة برينل إعوار 
وثاالث جامداات يف نوخاا سكوشاا عاىل 
سااحل األطليس، أ2 حوايل 60 مؤسساة، 
أمل األربداء، بسابب »تهدياد« مخهول 

املصدر. 
كخاا أخاعت رشطاة »لاليفاكل« عن 
تفمياش حار  جامدي يف املديناة الواقدة 
عىل مرخأ نوخا سكوشاا بداد تلقي »إنذار 

بوجوع عبوة« من مصدر مخهول. 
وقالت »ساكا2 نياوز«: إنه »تم إخالء 
حرمني للخامدة نفسها يف سيدني شخال 
املقاطدة، خيخا أعلنات الرشطة الفدرالية 
إخالء جخيع املدارس عاىل جزيرة برينل 

إعوار بسبب تهديد مممخل«.
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نتقدم بأحر التهاني والتربيكات
إىل قائد الثورة الشعبية قائد املسرية القرآنية

السيد/ عبدامللك بدر الدين الحوثي 
وإىل رئيس املجلس السياسي األعلى األخ صالح الصماد

واللج���ان  واألم���ن  املس���لحة  الق���وات  منتس���ي  ومجي���ع  ال���وزراء   بأعم���ال  القائم���ن  وإىل  السياس���ي  اجملل���س  أعض���اء   مجي���ع  وإىل 
الغاش���م األمريك���ي  الس���عودي  الع���دوان  وج���ه  يف  والصام���د  الصاب���ر  العظي���م  اليم���ي  ش���عبنا  أبن���اء   كاف���ة  وإىل  الش���عبية 

مبناسبة احتفاالت وطننا وشعبنا 
بالذكرى الثانية لثورة 21 سبتمرب اجمليدة

وإننا إذ حنتفل هبذه املناسبة العزيزة على قلوبنا َلعلى ثقة يف أنكم ومعكم كل األوفياء لقادرون 
على إخراج الوطن من أزمته الراهنة ، والسري به إىل بر األمان ،  ومواصلة التصدي بكل شجاعة 

وبسالة للعدوان وأذنابه ومرتزقته وأنكم لن تسمحوا ألي كان املساس مبنجز الثورة املباركة أو 
ختريب االقتصاد الوطي ، أو املساس مبصاحل املواطن وإيذائه يف قوته ... 

العزة هلل وللوطن والشعب واخللود لشهداء الوطن واخلزي والعار لألعداء ومرتزقتهم 

الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية املحدودة 

إحـــــدى 
شركات:



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخخيل

يجب أن نعيش اإلحس���اس الثوري والوع���ي الثوري، والدافع الثوري، 
نحن ثوار، ش���عبنا ثائ���ر، اليوم نحن ثورة في وجه الع���دوان واالحتالل، 
وبع���د الغد نحن ث���ورة حتى إقامة دول���ة عادلة، وثورة مس���تمرة من كل 

األحرار في هذا البلد.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  الددع )157( اليخيل 22 سبمخل 2016   املواخل 20 22 المخة 37ل1لا

 ثورٌة يف وجه 
العدوان واإلحتالل

كلمــــــة أخـــــيرة 

صبري الدواني
ندياُش  الياوَ   ونماُن 
الذكارى الثانياة لثاورة ٢١ 
نمذكار  املخيادة  سابمخل 
المدمريياِة  السياسااِت 
الماي  الوخااق،  لمكوماة 
خدمات مصالمهم الياصة 
مماصصاه،  كمكوماة 
والمي سايطر عليها الفساع 
وشهد بفاسدلا الدالم، ولم 
تسامطع تقديام أياة خدمة 
لهاذا الشادب، بال خرضات 
عليه جرعة جديدًة تدمرُصه 
لمزياَد مان مكاساب أولئك 

الفاسدين. 
ال زلنا نمذكر عندما أقدمت حكومة الفساع عىل إقرار جرعة 
جديدة عىل أبناء الشدب اليخني وكيف تلقالا املواطن البسيط 
كالفاجداة المي قصخات ظهره، وانهاارت كل قاواه ونمذكر 
حينهاا كيف تيلات كل األحازاب السياساية والشايصيات 
املؤثرة عن مساؤوليمها المأرييية تخاه لذا الشادب، وعّست 
رأساها بالرمال وأصخت آ2انها عن ساخاع مداناته والشدور 
بآالمه، حينها جاء من أقىص الشاخال بخماخظة صددة السيُد 
عبدامللاك الموثي وألقاى خطاَب »اإلنذار« تمدث خيه بلسااِن 
الشدب، وقال كلخمَه وعل عن آالمه وآماله بخسؤولية كاملة، 
وقاع املرحلة بيطوات مدروسة وقياعة حكيخة توجت بنخاح 
بامميااز واسامطاعت إقمالع قاوى النفو2 والفسااع والمبدية 
للياارج المي يمصارُع مدها الشادب منذ عقاوع، اقملدها من 

اليخن بأكخله وحرره من وصاية األجنبي.
نمذكر 2لك اليو  املشهوع الذ2 كان تمويخاً لإلراعة الشدبية 
لاكل اليخنيني المي علت عن جخالري الشادب باكل خئاته يف 
مطالباه وحقوقاه وتخلت خيهاا أصالة وقيم شادبنا اليخني 
الدظيم وإراعته المقيقية وعزمه وعطاؤه املمدخل من خرياته.
نمذكار أيضاً الخهاوع املمظاخرة لاكل أبناء شادبنا اليخني 
الدظيام ابمداًء من ساكان صندااء ومميطها الذيان كانوا يف 
طليدة املظالرات واالعمصامات واسمضاخوا بكل كر  وسياء 
مييخاات االعمصا  والوخاوع املمدخقة من ساائر املماخظات 
وبذلاوا املال ورخضوا الضغاوط ولم يمأثروا باإلغاراءات، كخا 
ال نناى عور املماخظاات بيروجها يف املساريات واملظالرات 

الماشدة بشكل مسمخر وتواخدلم إىل مييخات االعمصا .
اْدابي المي عالت عن َكَرِ   نمذكار أيضااً قواخل الدعم الشَّ
الايَاَخانيني وعن عطائهم، وعور القبائل واملشائخ والوجالات 
االجمخاعية املمخيز جنباً إىل جنب مع كل خئات الشدب ومن كل 
املكونات وميملف مؤسسات الدولة المكومية واملدنية، وعور 
الخياش واألمان الذ2 أباى إال أن يكون إىل جانب أبناء شادبه 

وتدامل مع الثوار برقي ومسؤولية وطنية.
نمذكار أيضاً عور املرأة اليخنية المي ساالخت بشاكل بارز 
يف لذه الثورة من خالل املظالارات وإعداعلا للطدا  واليبز 

والقواخل النسائية الكبرية للثوار املدمصخني يف املييخات.
اْدابية   وال يخكُن أَن ننى أَيْااضاً الدوَر الدظيَم للخان الشَّ
المي قامت لي بمنفيذ اليطوة األخرية من املرحلة المصديدية 
الثالثة بدد ان قامت السالطة باالعمداء عىل طابدها السالخي، 
وتوجات كُاالَّ الخهوع المي قا  بها أبناُء َشاْدابنا الايَاَخاني 
الدظيام، توَّجمهاا بيطاوة خاعلاة مؤثارة وحاساخة، أزالت 
بقاوة الله وأياع2 أولئك الرجال قوى النفو2 والفسااع الدخالء 

لليارج.
نمذكار أن الثاورة قامت باأوىل خطواتهاا وأزالات الدقبة 
الكبارية وال زال أمامهاا الكثري من اليطاوات وأننا اليو  ثوار 
وغاداً ثوار وبداد الغد ثوار حماى نصل إىل بنااء اليخن الخديد 
والدولاة الداعلة، وتمقيال المرية واالسامقالل وأن علينا أن 
نديش يف أوسااطنا حالة االحسااس الثور2 والرقابة الثورية 
والمخااس الثور2، ونمذكر أن ثورتنا مسامخرة ولي الضامن 
الشادبية  للخطالاب  اعوجااج يمادث ميالفااً  أ2  لمدديال 

وتضميات الشهداء.

عبداهلل علي صبري
   قراُر مرتِزقة الرياض بشاأن نقاِل البنك املركز2 إىل عدن 
ال يخكُن النظُر إليه إالَّ باعمباره حلقًة يف سلسالة االسامهداف 
ااْداب يف قوته  املخنهاج لالْقمَصااع الايَاَخاناي ومماربة الشَّ
ومديشامه اليومية، يف أقذر عخلياة عقاب جخاعي يمدرض له 

شدبنا يف تأرييه.
وإ2 اتيذت لذه المرب صوراً وأسااليَب شمى منذ مبارشة 
الُداْدَوان السادوع2 األَمريكي عىل الايَاَخان، خإن اسامهداف 
االْقمَصااع يخمد إىل خرتة حكومة الوخااق المي أقدمت عىل رخع 
الدعم عان املشامقات النفطية، بزعام أن املوازناة أَْصبَامت 
تدياش عخازاً حرجاً قاد يلمال رضراً بالغاً بالبناد األول من 
ميازان املدخوعاات الياص برواتاب موظفي الدولاة مدنيني 

وعسكريني.
عخازت تلاك المكومة عان مماربة الفسااع وخشالت يف 
اسامثخار الدعم اليارجاي ألطراخها، خاتخهات نمو املواطن 
كي يممخل وحده عبء السفه والهدر لألموال الدامة، ولو ما 
ااْدابية المي انمرصت يف الماع2  أخاىض إىل اندالع الثَّاْوَرة الشَّ
والدرشيان مان سابمخل ل201، وليال مصاعخاة أن يأتاي 
اسامهداف االْقمَصاع الوطني وقلدمه الشاامية مخثلة بالبنك 

املركز2 بالمزامن مع الذكرى الثانية للثورة. 
ويف مواجهة الثَّاْوَرة نمذكر كيف أن عول الهيخنة اليارجية 
الماي خرست نفو2لاا يف الايَاَخان، عخدت مناذ األَيَّاا  األْوىل 

للثاورة إىل اخماالق خاراغ عيبلوماايس بهادف عازل وحصار 
الايَاَخان سياساياً واْقمَصاعياً، وخوجئت لذه القوى أن قياعة 
الثَّااْوَرة تمركات يف إطار بدائال أُْخَرى كانات مماحة حينها، 
ووقدات الايَاَخان ماع إيْااَران اتفاقاات اْقمَصاعية تضخنت 

حلوالً عىل املدى الداجل واملموسط لألزمة االْقمَصاعية.
لهاذا السابب وألَْسابَااب أُْخاَرى عخلات قاوى الهيخناة 
بالُدااْدَوان املباارش عاىل الايَاَخان، مع إحاكا  حصار جائر 
وشاامل بار2 وبمر2 وجو2، بهادف إخضااع الايَاَخان من 

جديد وتركيده، من خالل مماربمه يف قوته اليومي.
خوجائ الُدااْدَوان السادوع2 األَمريكاي بالصال الخخيل 
واالسارتاتيخي الاذ2 تمىل باه الايَاَخانياون وال يزالون ولم 
يواجهاون والمصاار وتبداتهخاا، وخيخاا كاناوا ينمظارون 
انهياار الدخلاة وتهااو2 االْقمَصااع، كانت قواخال املدع ترتى 
نماو الخبهات ومن ُكّل مناحاي الايَاَخان، خيخا كانت اإلعارة 
المكيخة لالْقمَصااع وللبنك املركز2 حريصة طوال الوقت عىل 
ضخاان عخع رواتب املوظفني، رغم تناقص اإليراعات يَوماً بدد 

آخر.
اْداب  خاقم الُداْدَوان من وسائله القبيمة يف ممارصة الشَّ
الايَاَخاناي حماى مان املسااعدات واإلغاثاات اإلنَْسااانية، 
خاسامخر يف تدمري البنياة المممية ورضب املوانائ واملطارات 
والدخع بخرتزقمه لالسميالء عىل حقول النفط، منمظرا نضوب 
ميازون الدخلاة النقدياة يف البناك املركاز2، غاري أن صخوع 
ااْداب الايَاَخاني األساطور2، خاجأ الُداْدَوان من جديد. الشَّ

ومداروٌف أن المارب ممرقاة االْقمَصااع وأنهاا تمارق 

األخرض واليابال، واألرقا  الفلكية المي تكبّدتها السادوعية 
يف الُدااْدَوان عىل الايَاَخان عليل ناصع عىل الايَاَخان انمرصت 
حماى اآلن يف مواجهة المارب االْقمَصاعية، حماى لو اخرتضنا 
صماة ما يزعخاه مرتزقاة الُداْدَوان بشاأن تخويال املخهوع 
المربي من النقد2 االحمياطي، خاملبلغ الذ2 يزعخونه ليل إالَّ 
نقطة يف بمر من المكاليف والمضميات الضيخة المي تمخلها 
ااْداب الايَاَخاني ولو ييوض مدركة الكرامة  ويممخلها الشَّ

والدخاع املقدس عن الوطن.
ثم إن المدخل األَمريكي الذ2 يمول عون طبع عخلة نقدية، 
يأتاي يف إطار لذه المرب القذرة، تََخاماً كخا لي خطوة حخر 
ااْداب  ماا يزيد عن خخساة مليار عوالر من مساممقات الشَّ
الايَاَخاني يف املصارف الدولية.. وما لذه اليطوات وما لمقها 
إالَّ رجع صدى للمهديد األَمريكي الذ2 أطلقه سافريُ أوباما إىل 
الايَاَخاان أثناء اجمخاع الوخد الوطناي بخخثيل الدول الثخاني 

الدرشة يف الكويت. 
بياد أن خطوة نقل البناك املركز2 إىل عادن- المي ما تزال 
مخارع حل عاىل ورق- تنطو2 عاىل إيخابيات مان باب )ُرّب 
ضارة ناخدة(، خهذه اليطوة تلز  شالة لاع2-بن عغر، بدخع 
رواتاب موظفي الدولة يف ُكّل ربوع الباالع، ولذا ممدذر إن لم 

يكن مسمميالً.. 
ويف املقابال خاإن الايَاَخانيني باتاوا اآلن عاىل عراية تامة 
بمخام املؤامارة عاىل االْقمَصااع وعاىل البناك املركاز2، ماا 
سايخدلهم ممالحخاني وممداوناني ماع قيااعة الباالع يف أية 

اجراءات اْقمَصاعية يخكن اتيا2لا خالل األَيَّاا  املقبلة.

رأٌي يف الحرب االْقتَصادية على بالدنا  

الرجُل االنقالبي يف زمن 
الوصاية املعوملة 

عبدالملك العجري
عندماا يقاوُل السايُد عبدامللاك الموثي: 
ال للزمان السادوع2 وال للزمان األَمريكي، 
وعندما تقول ثورة 21 سبمخل ال لموصيات 
صندوق النقد2 والبناك الدوليني لإلْصااَلح 
االْقمَصاع2 يف الايَاَخان، خذلك انقالٌب كامُل 
األَْرَكان، انقالب مزلازل َوكامل األَْرَكان عىل 
الرشعياة المأرييياة للزمان السادوع2 يف 
الايَاَخان، انقالٌب عاىل الرشعية املرشوطة 
بخقاسات الزمن السدوع2 ملزاول السياسة 
والسالطة وتقاليده المي أرسالا لدقوٍع من 

الزمان كاراٍع ومصادّر للرشعياة. 
انقالٌب عىل قواعاد االرتباط الدويل للزمن 

األَمريكاي وعقيدة املماخظني الخدع والمدديالت الماي أعخلمها عىل مفاليم 
وقيام أََساساية عاملياة كخفهو  الساياعة واالْحمااَلل، اإلْرَلااب والساال ، 
الُماريّة واالسمبداع، الديخقراطية والديكماتورية، والمطرف االعمدال، واليري 

والارش.
الدقيدة المي قال عنها ريمشاارع لارس مساؤول الميطيط يف اليارجية 
األَمريكياة إنهاا تشاكل مذلباً جديداً يف الساياعة، خالساياعة ليسات صكاً 
عىل بيااض يخنح المكومة ُحاريّاة الفدل عاخل حدوعلا، الساياعة المزا ، 
وخشال أ2 حكومة يف الوخاء بالمزامها يُفِقُدلا بدض مزايا الساياعة ويبيح 
لمكوماات كالواليات املممدة المدخل ويخنمها حل ما يساخيه »حل الدخاع 

الذاتي أَْو الوقائي أَْو االسمباقي«.
الدقيادة المي أباحت ألَمريكا المرصف باعمبارلا »قانوناً بذاتها« يمخاوز 
القوانني واألعراف وامُلؤّسساات الدولية، خهاي من يقرر مصري نظا  المكم 

لبلدة ما، سيخا املنطقة الدربية من حيث البقاء أَْو المغيري أَْو السقوط.
انقالٌب عىل عقيدة الساوق والوصايا املقدساة للبنك والصندوق الدوليني 
والماي ال تارى حرجاً أن يخوت اإلنَْسااان جوعااً والصواماع مليئة بالغالل 
»خهي ظالرة طبيدية منشألا ندرة املوارع يف عالم يفيض بسكانه، وللسوق 
وحدلاا أن تقرر ماا يكون وما ال يكاون، حمى وإن نالت مان ألم ما يخيز 
الدولة الوطنية ولي الساياعة عىل سياسامها املالية والنقدية واالْقمَصاعية، 
ومن يمخرع عىل إراعتها يصري طداماً لرتوس مكنمها الدخالقة المي تدخل بال 

قلب إلشباع غرائزلا املموحشة.

تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي 
ساهم يف #الحملة_الوطنية_لدعم_البنك_املركزي اليمني 

بفتح حساب جاري في أحد البنوك الوطنية أو في مكاتب البريد لرفد البنك 
بالسيولة الالزمة لتعزيز االقتصاد الوطني


