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يحيى الشامي- جيزان

أخطأ الاظا6ُ السادوع  كثرياً  يف تقدير عاقبة 
عدوانه عىل اليان بالرغم من الدرس امُلبكر)قرصة 
إ2ن باليااي( الذ  تلقاه نهاية الثرب الساعساة 
2009-62010 َوكان كفيالً بادله يفّكر ملياً قبل 
ولوجه يف مسثاقع بات يقيااً أن املالكة لن تخرج 
ماهاا كاا عخلات ايها مثشاثًة بهيلاان نفطها 
َومثولااًة أن حربهاا عاىل الياان ساثضان لها 
مكانااً يف اإلقليم تقّربها زلفى ألمريكا وترشاثها 
كأاضل وكيل ملشاريدها الثفكيكية يف املاطقة بال 
ماازع ويف سابيل غاية عنيئة كهذه لم تثل املالكة 
أ  مثا2يار ولم تبل أ  مثرماات ولم تثرت6 أية 

قوانل وأعراف إنَْسانية.
ولوللاة بدا أن أماراء الرماال يف املالكة أجهُل 
بالثأريخ الثاال بانثصارات الياايل واثوحاتهم 
خارج أرض الازيرة وأكثر جهالً باغراايا األرض 
وطبيدة تركيبثهاا املدقدة حيث يكون عىل حدلا 
الااوبي رشيط حدوع  لاو األطول بل البلدين، 
ويف لثظة ولم تكارتث لاصائح الاخبة من الدرب 
وأويل الخلة ماهم حل حذرولا من مغبة إشدال 
الثارب، الثي لان تكون بااأى عان نريانها َوكرة 
نارلا املثدحرجة من جاوب الازيرة إىل شاالها.
وبالفدل يشاهد امليادان، الياو6، يف جبهات ما 
وراء ومااذ الطلقاة األوىل عىل الثادوع أن الفأَس 
اليااي وقع يف رأس آل سادوع واضداً من كليائه 
املصطاع وغروره غري املساثاد إن إىل املال، يف وقت 
انطلال املقاتال اليااي مثاوكالً عىل اللاه ماداداً 
من واقع مظلوميثه ولو يُادرك تااماً أن املدركة 
واال الثساابات الثربياة )الكاياة والاوعياة( 
ترجاح الكفة لصالاح الايش السادوع  األقوى 
تساليثاً وتاكياااً وتدريباً وتادل مان اليااي يف 
أنظار خلاء الثروب وأكاعيايي الكليات الثربية 

مغامراً أو ماثثراً.

يقوُل مقاتٌل يااي - مرابٌط ماذ أشاهر يف أحد 
جباال ناران –: ندلم أن الدادو يثفوق علياا بكل 
إمكانياته القثالية وتاهيزاته الدسكرية األضخم 
واألحادث يف الدالام، مضيفااً أنه لو لام يكن لدى 
السادوعيل إن ساالح الطاريان لكفاى لصااعاة 
الارص لهم وإلثاق الهزياة باا. ويسثدرك املقاتل 
بالقاول: إن أقوى ساالح ناثلكه لاو مداوياتاا 
املساثَاّدة مان إيااناا املطلل َوثقثااا الالمثدوعة 
باللاه ولذا كفيٌل وأكثر بثثقيل الارص بل وتغيري 
مداعنت الثرب بشاكل يُدياد كثابة علو6 الثرب 

وااون القثال.
لدال لاذا اإلاااعة املقثضبة الاابداة من وعي 
ورساوخ إيااان تخثزل شايئاً من مشاهد الصل 
والاارص يف آن، وتقاد6 يف جاناب آخار تفسارياً 
عفويااً للُغاز املدّقد مان زاوية نظار األكاعيايل 

الثهااو   بأساباب  املثدلال 
وجيشاها  للالكاة  الرسياع 
أراضيهاا  يف  ومدساكراتها 
الااوبية عىل أيد  املاالدين 
الثفساري  الياايل، وغري لذا 
أو املقاربة تكاع تكون خروجاً 
عن الواقع َوتزييفاً للوقائع ن 
سياا تلك الثفسريات الاالبة 
للخارج، يف مثاولة غري بريئة 
لفرضه كأحد أسباب الصاوع 

والارص.
وندارف  القاو6  ندارُف 
الدادو  وكذلاك  إمكانياتهام 
يدارف ويقدر األماور تااماً، 
قاد يثاالال إعالماه الكثاري 
مان األحداث الدساكرية لكن 
واقاع الثقدماات الكبرية عىل 
امليادان تادُل من املساثثيل 
عىل الددو إنكارلا خاصًة تلك 
الداليات الثي تاثهي بانثصار 
املقاتل اليااي سواء يف عالية 

زحف وسيطرة أو عاليات قاص وكاائن، َوتكون 
براقة جاد  اإلعال6 الثربي وسالحه املبّل.

وعاىل سابيل املثاال لاو أخضداا واحادة من 
عالياات اقثثاا6 الاباال واملواقاع الدساكرية 
السادوعية املثواجادة عليهاا يف جبهات ماا وراء 
الثدوع للدراساة والثثليل الدساكر  األكاعياي 
قبال وبداد الدالياة سايثضح بوناً شاساداً بل 
الثاظاريات انارتاضية املقرتحة إلساقاط املوقع 
وبال حاام وناوع اإلمكانياات املثاحاة يف أيد  

املقاتلل الياايل.
جباال الرشااة واملخروق رشقااً يف نااران أو 
جباال الادوع والدخاان والرمياح غربااً يف جيزان 
جايدهاا جباال حشاد إليهاا الاظا6 السادوع  
ُكّل طاقاتاه الدساكرية وعثااعه القثاايل املثاوع 
من أحدث ماا تاثاه رشكات ومصانع األسالثة 

األمريكياة، حثى كاعت الابال نفُساها أن تصبَح 
مدرعاة تدبارياً عان كثاااة اآللياات الدساكرية 
)عبابات وعربات ومصفثات وناقالت..( املاثرشة 
عليها، والثي اسثلز6 إيصالها عاليات شل وتدبيد 
للطرق اساثارت عقوعاً من الزمن َوكلفت املالكة 
املاليال إن لام تكان امللياارات، اضالً عان مئات 
املواقع واملدساكرات املساثثدثة الثي يثم بااؤلا 
قبل وصول املقاتلل الياايل أو حال تقدمهم.

اسثفاع الايُش السدوع  من حربه الثاريبية 
62010 – كااا يُساّايها املقاتاُل اليااي- شايئاً 
واحاداً ولو تدزياز وجوعه الدساكر  عىل كامل 
حاده الااوبي تثساباً لهكذا ياو6، وبالفدل يُدد 
حام القوات السادوعية املشرتكة )حرس الثدوع 
– الثرس الوطاي( بدد الثرب الساعسة أضداف 
ما كان عليه قبلها، بل إن الاظا6َ السدوع  اسثغل 
انضطراباِت السياسية واراغ 
السالطة الثاي أعقبات ثورة 
ونءات  رشاء  يف   62011
قيااعات عساكرية والزحاف 
عاىل جباال ومااطال يااية 
واسادة، مثل قلل الشايباني 
يف مديرياة باقم َوقرى املداان 
الثابداة ملديرية بكيال املري – 
حّااة َوجباال تابداة ملديرية 
)تويلال  واملالحياط  شادا 
و...  يس  باي  وا6  وملثااة 
الاياش  عاال  وقاد  إلاخ(، 
السادوع  عاىل تثويلهاا إىل 
مواقع ومدساكرات ومرابض 
أعاليهاا  يف  وشايّد  مدادياة 
اسااثيًة وغرف رقابة  أبراجاً 
حرارياة  بكاماريات  مازوعة 
وليلية، جاعاالً ماها خطوطاً 
َوثكااات  مثقدماة  عااعياة 
تاطلل ماها عرشات القذائف 
تااه القرى وانحياء السكاية 

يف الاانب اليااي.
وبالاظار إىل ُكلِّ لاذه الثاهيازات السادوعية 
املسبقة والرتتيبات الدسكرية املسثثدثة يف أغلبها 
اإن مدركَة املاالديان كانت مثفواًة باملخاطر 
والصدااب الثي مألت طريل رحلثهم األخرية نثو 
الداال السادوع  يف مدركاة الرعع َوالارع، لكاها 
وال ُكّل الثقديرات الدساكرية الزمانية واملكانية 
كانت أشبه باملدازة، اقد اسثطاع املقاتل اليااي 
اسارتعاع كامل املسااحة اليااية وإعااعة القوات 
السادوعية إىل عال أراضيهاا، َويف ما لو أبدد من 
أماكاهاا املفرتضاة َوخالل اارتة زماياة قصرية 

نسبياً لم تثااوز الشهر من بداية الرع.
َوباخثصار اسثداع املقاتل اليااي خالل أقل من 
شاهر، ُكلَّ ما عال السادوع  عىل السيطرة عليه 
َوعساكرته مان األرايض اليااية خالل سااوات ن 
تقلُّ عن خاس، يف مدركة نساثطيع أن نقول إنها 
ُظلات إعالمياً وجثدلا الددو ولو مسثيقن بها.
وبداد لاذه املرحلاة عخلات املدركاة مسااراً 
عساكريّاً تصديدياً جديداً اجثااز ايها املاالدون 
الياايون الساياج الشاائَك الثادوع  نثو الدال 
السادوع  وباتااه مدساكرات ومواقع ومخازن 
اسارتاتياية يف مالحم اساطورية نداياش اليو6 
جزءاً من تفاصيلها، بيااا تبقى مدظم الثفاصيل 
رلن أقاال6 املؤرخل، وعدساات اإلعاال6 الثربي 
توثال اننثصارات وال إبداع املقاتل اليااي األكثر 
براعاة يف الدزف عىل أوتار بادقيثاه، أو املثاح من 
ساالحه املغثاَام مان مخاازن ومدساكرات باي 

سدوع.
وإ2ا كان الايُش السدوع  قد 2اق شيئاً يسرياً 
من باأس املقاتل الياااي يف تاربثاه املريرة إبان 
الثرب الساعساة عاد أَْطَراف جيازان، اإنه لذه 
املارة يثاّرع مارارة الهزياة أضدااااً وعىل كااة 
الابهات واألمر من لذا كله لو ما يُخبئه اليااي 
وياهلاه األمريكي والسادوع  مان مفاجآت لن 
تثوقف ارتداعاتها عىل حدوع املالكة ونفذلا وإناا 

عىل وجوعلا.

معركُة التحّوالت الكربى: السعوديُة عالقٌة يف شباك التهور

أبطاُلنا يعودون إىل نهوقة نجران 
ويطردون الجيَش السعودي 

  - خاص
واصلت قواُت الايش واللاان الشدبية تطويَل مدياة ناران من مخثلف انتاالات 
عادما أضاات موقداً جديداً إىل قبضثها بإعاعة السيطرة عىل موقع نهوقة انسرتاتياي.
وشهدت املدركة، كاا أظهرت املشالد املصورة لإلعال6 الثربي، حدوث ارار جااعي 
للااوع السادوعيل من موقع نهوقة مع اقرتاب طالئع أبطال الايش واللاان الشدبية 

الذ  أمّطروا الددو بالاريان وتقدموا بشااعة وثبات حثى وصلوا أعىل قاة املوقع.
واياا ن2 الااوع السادوعيون بالفرار اإن أبطال الايش واللاان الشدبية إىل جانب 
سايطرتهم عاىل املوقع اقد اساثولوا عىل أسالثٍة و2خائَر بكايات كبارية عاخل املوقع 

وحاميثه.

مقتُل قائد من مرتِزقة العدوان يف جبهة 
كرش بمحافظة لحج

اإ�شقاط طائرة ا�شتطالعية للعدو يف خوالن الطيال

أبطاُل الجيش واللجان يسيطرون على جبل الكنا االسرتاتيجي 
يف الجوف ومقتل وإصابة عدد كبري من منافقي العدوان   - خاص

ألثقات قاواُت الاياش واللاان 
الشادبية خساائَر ماعياًة وبرشياة 
كبارية بارتزقاة الدادوان يف جبهاة 
كرش الثابدة ملثااظة لثج، موقدة 
أربدًة من أبرز قياعات املرتزقة بياهم 

قائد الابهة.
ميدانياة  مصااعُر  وأوضثات 
عبدالساال6  املرتزقاة  الدقياد  أن 
املدادياة  كثيباة  قائاد  الصبيثاي 
بادساكر الدااد والقائاد امليداناي 
ملداارك كارش قد لقاي مرصعه إىل 

جانب ثالثة من القياعين امليدانيل: 
الصبيثاي  عاارف مسادوع  ولام 
وكذلاك مثااد مثسان القطيباي 
الرعااني، باإلضاااة إىل قياع  آخر 

لم تورع املصاعر اساه.
واللااان  الاياش  أبطاال  وكان 
الشادبية قاد حققاوا تقدماا لاما 
كارش  ماطقاة  يف  واسارتاتيايا 
وقطدوا الطريل عىل قطدوا الطريل 
عىل املرتزقاة بل كارش والرشياة 
عادما شااوا لاوما اساثار لثالثة 
أياا6 عاىل مواقاع املرتزقاة غرباي 
ماطقة كرش وتاكاوا من السيطرة 
عاىل موقع “الثباة الثااراء” املطل 

عاىل الطريال الراباط بال ماطقة 
كرش وماطقة الرشياة.

ونقلات وكالة انناضاول الرتكية 
عان “حرباي رسور” أحاد قيااعات 
املرتزقاة انهام اضطروا لالنساثاب 
مان املوقاع بداد تدرُّضهام لقصف 
صاروخي ومدادي بشكل مثواصل.
املرتزقاة خارسوا  أن  إىل  وأشاار 
وعارشات  قثاىل   7 املدركاة  خاالل 
بال  أن مان  إىل  الارحاى، مشارياً 
القثىل قياعاٍت ميدانياًة بارزًة، بياها 
قائد وحدة انساثطالع الدقيد الركن 
املرتزقة اضل الااد، والقائد امليداني 
يف املوقع املرتزق حبوب الرعااني.

  - الجوف
تلقاى مرتِزقُة الددوان يف مثااظاة الاوف، يو6 أمس األحد، 
رضباًة قاصااًة مان ِقبل أبطاال الاياش واللاان الشادبية يف 

مديريثي الغيل واملثون.
وقالات مصااعر عساكرية لصثيفاة »صادى املسارية« إن 
أبطااَل الاياش واللااان تاكاوا من السايطرة عىل جبال الكاا 
انسارتاتياي بأَْطاَراف مديرياة املثون بالاوف بداد مواجهات 
عايفاة ماع املاااقال الذين تكبادوا خساائر كبارية يف األرواح 

والدثاع.
ويقاع جبل الكااا يف أَْطَراف مديرية املثاون ويثا2  ماطقة 

سدبا.
املصااعر أكدت مقثل وإصابة عادع كبري من املاااقل يف لذه 

املواجهات بياهم قياع ، كاا تم تدمري آلية تابدة لهم.
ويف السياق أوضح مصدٌر عسكر  أن أبطال الايش واللاان 
الشادبية تاّكاوا يف وقت سابل من يو6 أمس من إاشال مثاولة 

زحف للااااقل باتااه ماطقة حا6 باديرية املثون.
وأكاد املصادر أن عادعاً كبارياً مان املاااقل ساقطوا خالل 
املواجهاات بل قثيل وجريح ولو ما أجل مان تبقى ماهم عىل 

الفرار رغم مساندة الطريان لهم.
ويف مديرياة الغيل وبثساب مصدر عساكر  أوضاح أنه تم 
تدمري مدرعة للااااقل ومارصع َمن كانوا عىل مثاها بانْفَاار 
لغم أريض أثااء مثاولثها الثقد6 باتااه مواقع عسكرية رشقي 

مديرية الغيل.
إىل 2لاك أساقط أبطال الاياش واللاان طائرًة اساثطالعية 

للددو يف مديرية خونن الطيال باثااظة صاداء.
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  - صنعاء
أطلل رئياُس املالس السايايس األعاىل، صالح 
اُن إيقاَف الددوان  ااع، مباَعَرًة للساال6 تثضاَّ الّصاَّ
عاىل بالعنا باراً وبثاراً وجاواً، وإيقااف الطلدات 
الاوية، وراع الثصاار املفروض عىل بالعنا، و2لك 
مقابل إيقاف الداليات القثالية يف الثدوع، وإيقاف 
إطاالق الصوارياخ عاىل الثادوع، وإيقااف إطالق 

الصواريخ عىل الدال السدوع .
ااع يف خطاب له باااسابة  وععا الرئياس الّصاَّ
الذكارى الاا ل5 لثاورة السااعس والدرشيان من 
سابثال، األمم املثثادة وكلَّ الادول الثريصة عىل 
الساال6 وَحْقان الدمااء، إىل الضغاط عاىل الاظا6 
السادوع  نلثقااط لاذه الفرصاة إ2ا كان يالاُك 
قراَر الثرب ويثرص عىل حقن عماء جيشاه الذين 
يثدرضاون للقثل بشاكل يومي، مقدمااً الاصيثَة 
للايش السادوع  بدد6 انسثاابة لثّاار الثروب 

يف املالكة بدد لذه الفرصة.
اااع باألحارار يف الايش  وأشااع الرئياُس الّصاَّ
السادوع  الذين لم يقثادوا بهذه الثرب الخارسة، 
مؤكداً أن َمن يدرضون أنفساهم للقثل لم مرتِزقة 
الاياش السادوع  وليساوا أحاراَره، أماا األحراُر 
اقااعاتهام عادثهام إىل عاد6 املواجهاة إلخوتهم 
مان أباااء الاياش واللااان الذيان لام يقاتلوا يف 
اً وإناا للدااع عن شادبهم  الثادوع طَاداً أو تكالُّ
الذ  يثدرَُّض ألبشاع الارائم الثاي يرتكبها بثقه 

مصاصو الدماء من الاظا6 السدوع .
ااُع رسالًة لكل الفرقاء السياسيل  ووّجَه الّصاَّ
يف الداخال والخاارج، قائاالً لهام: »تدالاوا لادالْج 
وضدااا الداخيل بدياداً عان الثأثاريات الخارجية، 
ااثان مساثددون لاااد أيديااا مهااا كان ُعال 
الااراح، كااا أن الدعاوة لاكل املقاتلال يف صاّف 
الدادوان يف مخثلف الابهاات بانساثاابة للدفو 

الدا6 واننخراط يف صف الوطن«.
اااع، أن الدادوان إ2ا لام  وأّكاد الرئياس الّصاَّ

يسثِاْب لهذه املباعرة اإن 
الياااي مطاَلٌب  الشادب 
بشاثذ الهاام وتشااري 
وانساثدداع  الساواعد 
لَخاوض مواجهة الثثد  
والصاوع وانساثقالل إىل 
أن يثُكَم اللاه بيااا وبل 

أعداء الوطن.
املالس  وأكاد رئياس 
أن  األعاىل،  السايايس 
أماٌر  الثكوماة  تشاكيل 
مفاروغ مااه ون ياكان 
الرتاجاع عاه، مشارياً إىل 
أن ماا حصل مان تأخري 
سياساية  ألساباٍب  ليس 
أو  خارجياة  أو ضغاوط 
وإنااا ألساباٍب  عاخلياة 
رآلاا  وااياة  تكثيكياة 
املالُس السيايس سيدركها 

الشدب باارع إعالن تشكيلة الثكومة.
اااُع يف خطاباه بأبطاال الاياش  وأشااع الّصاَّ
واللااان الشادبية الذيان ساّطروا أعظاَم املواقف 
وقدماوا أنصع صاور الصاوع والثضثياة يف كااة 
الابهاات.. ماولاً بدور املاثاع باكل ائاته رجانً 
ونسااًء الذ  مثّل صللام وصاوعلم رااداً لرجال 

الرجال يف الابهات.
اااع القاول: إن الاظاا6  َع الرئياُس الّصاَّ وجادَّ
السادوع  لو أصال الداء وأسااس البالء لشادباا 
الياااي، اأربداة وخاساون عامااً ماذ ثاورة 26 
سابثال كانت كفيلًة بأن توصال اليان إىل مصاف 
الادول الدظاى ولاو ترك املاال ألباااء اليان لبااء 
وطاهام إن أن الياَد السادوعية املثصهياة بساطت 
نفو2لاا عاىل مخثلاف املراحال لثادل مان اليان 
مرسحااً للارصاع والفاوىض رغم عظاة الشادب 
اليااي وما يثايز به من مقومات أخالقية وبرشية 

واقثصاعياة وجغرااياة كان باإلماكان أن تادلاه 
ناو2جاً يف لذا الدالم ومصدر خري للبرشية.

ااع إىل أن الدول املسثكلة  وأشاار الرئيس الّصاَّ
ويف مقدمثها السادوعية ما انفكت تثآمر عاماً بدد 
عاا6ٍ عىل لذا الشادب حثاى توجت 2لاك بددوانها 
يف الاا26 مان ماارس 62015 بداد أن أعركات أن 
الشادب اليااي قد حسام أمره بالخروج من تثت 
عباءة انرتهاان والثبدية الثي لام يثدّوعلا الاظا6 
السادوع  طيلاة عقوع؛ بسابب ساقوط الكثري يف 
أحضاناه أما6 اثات الافط الاذ  طغى عىل أوليات 
وأولوياات الكثرييان وأعاالام عان باااء بلدلام 

ورعاية اقثصاعه.
السادوعية  مواقاَف  أن  إىل  اااع  الّصاَّ ولفات 
عاىل مار الدقاوع والساال كانات عائااً مضااعًة 
للثاورات الدربية الثثررية و2لك خدمة للاشااريع 
أن  موضثااً  اإلمليالياة،  والادول  انساثداارية 
السادوعية وماذ ثورة 26 سابثال61962 إىل ثورة 
21 سابثال ل6201 ظلات تدلن عداوتها للشادب 
الياااي، وتدلان حربها بكل الوساائل للوقوف ضد 
طاوحاات وتطلداات وآمال شادباا اليااي، ولهذا 
ليس غريبااً علياا اليو6 كياايل أن نثفاجأ بساوء 

مواقفها املشادة للظلم وانسثبداع.
ااع أن الاظا6 السادوعية لو  وأكد الرئيس الّصاَّ
رأس الَثْربة ملشااريع الغرب السااعية لوأع وخال 
أ  مارشوع عربي أو إساالمي يُديُد لألماة الدربية 
واإلساالمية قياثَها، وأن السادوعية لدبات عوراً يف 
إساقاط الوحادة بل مرص وساوريا سااة 1961، 
كاا أشدلت وغّذت الثرَب األللية يف اليان يف الفرتة 
ماا بل 1962ا 1967 عقب ثورة سابثال، وعالت 
عاىل إضدااف عور الاامداة الدربياة يف مواجهاة 
الصهيونياة وتثقيال الثكامال الدرباي من خالل 
تشاكيل أحاالف إساالمية تثات قياعتهاا وأخرى 
خلياية ملدارضة الاامدة الدربية وإضداف عورلا 
وعادات بالداراق للاواجهاة مع إيران نساثازاف 
قادرات البلديان، ثام ععات الداَلاَم لثارب الدراق 

تساديايات  يف  وتدماريه 
وبداَد  املاارص6،  القارن 
السياساة  إطاار  ويف 
الشدوب  لثفكيك  الغربية 
األنظاة  وتدماري  الدربية 
الدربية املاالضة ألمريكا 
والصهيونياة، كااا لاو 
الثال يف سوريا، وبدد أن 
خلت لها السااحة تسدى 
ام  لثزعُّ نفساها  لفارض 
الاظا6 الدربي والسيطرة 
عىل الاامدة الدربية لكن 
بدروباة مثصالثاة ماع 
إرسائيال وبداد أن كانت 
الفلساطياية  القضياة 
للاامداة  الخيااة  لاي 
السدوعية  حّولت  الدربية 
مرشوعهاا مان مرشوع 
عربي إىل مارشوع طائفي 
وأصبثات مهاة القاام الدربية الثادياد بثركات 
الثدخال  والوطاياة وتليار  اإلساالمية  املقاوماة 

األجابي لرضب البلدان الدربية.
اااع أن السادوعية عالت  وأكاد الرئياس الّصاَّ
عاىل إزاحاة ُكّل الثاوار الثقيقيال عقاب الثاورة 
عاىل  وتآمارت  انغثياال  أو  بالدازل  وإقصائهام 

الشاهيد الثاد  ومرشوعاة الثصثيثي وعرقلت 
الثركة الوطاياة لبااء عولة املؤّسساات واملواطاة 
املثسااوية ومثارصتها بشابكة من قاوى الافو2 
وسادت ملساخ الُهوية الثأريخياة والثقااية لليان 
وإحاالل ثقااات مثطراة مثلهاا، ولم تدخر جهداُ 
إلعاقاة أية خطاوات نثو الوحادة والثقاارب بل 
الشااال والاااوب وبدد الوحدة رحلات ما يقارب 
مليون عامل يااي بطريقة غري إنسانية وبدون أيّة 
ضاانات لثقوقهم وما تسابب ايه 2لك القرار من 

ضغط انقثصاع  اليااي.
ااع أن وحشية الددوان السدوع   وأوضح الّصاَّ
األمريكي أظهرت الوجه القبيَح للاظا6 السادوع  
وارتهانه لإلماالءات األمريكية والصهيونية يف قاع 
حاركات الثثرر يف املاطقة وإزالاة ُكّل صوت ياثُّل 
حاار عثارة يف طريال املارشوع الصهيوأمريكاي 
يف املاطقاة الاذ  يظهار الادور السالبي والخطري 
لألمرياكان يف املاطقة الدربية الذ  يثاه لثازيقها 
ورش2مثها وإغراقها يف مشااكل ورصاعات عاخلية 

تاكن األمريكان من انسثبداع بثرواتها.
اااع إىل أن املارشوع األمريكاي يف  وأشاار الّصاَّ
املاطقة قد تكّشف بشكل واضح، وكل ما يدور من 
مفاوضات لاو نمثصاص انحثقاان الداملي الذ  
يثزاياد يوماً بدد يو6 جراء الارائم اإلنساانية الثي 
تُرتكب بثال الياايل، وتأتي أيضااً لزرع اإلحباط 
والهزياة الافساية لدى الشادب اليااي، كاا أنها 
تاثُّل ارصة للددوان إلبقاء وضع البلد 
مشالونً وإعاقة أيّة خطوات تسادى 
القوى الوطاياة لإلقدا6 عليها لرتتيب 

وضع البلد السيايس.
اااع إىل أن خطوَة نقل  وناوه الّصاَّ
البااك املركز  عليل واضح أن الددوان 
مثااه للثصدياد إىل ماا ن نهاية، ولو 
كانت لديه أية نوايا للساال6 َلكان راع 
الثصاار املفروض عاىل اليان أولوية 
أما6 املاثاع الدويل ورعاة املفاوضات 
ولياس اإلقادا6 عىل خطاوات خطرية 
تؤثار عىل مديشاة ُكّل ارع مان أبااء 
الشادب كخطاوة نقل البااك املركز  
والثي يدثللا الشادب اليااي خطوًة 
اساثفزازية تسادى إىل تركيده وكرس 
عظااه، اانطلل بكل ائاتاه للثفاعل 
الواسع مع الثالة الوطاية للثضامن 
مع الباك الثي نشايد ونفثخر بدظاة 
لذا الشدب وتفاعله مع ُكّل الخطوات 
الثي تسادى إىل تدزيز الصاوع ونأمل 
من جاياع القوى السياساية ورجال 
مساثوى  عاىل  يكوناوا  أن  األعااال 
الثثاد  وأن يقفوا موقف شادبهم يف 
الثفاعال والثضامن، اهذه مسائولية 
الااياع واوائدلا تدوُع عىل الشادب 
بأكالاه وأرضار الثقاعاس والثخا2ل 
ساثلثل ُكّل اارع يف لذا الشادب ولن 

يسلم ماها أحد.

َعّرى النظاَم ال�شعودي واالأمريكي وقال يف خطاب مبنا�شبة ذكرى ثورة 26 �شبتمرب: اإن العدوان متجٌه للت�شعيد اإىل ما ال نهاية

الرئيس الصّماد يطلق مبادرًة للسالم: وقُف العدوان ورفُع الحصار على اليمن 
مقابَل إيقاف العمليات القتالية يف الحدود وإيقاف إطالق الصواريخ

اليمن توّدع القائَد املجاهَد البطل حسن عبداهلل امللصي يف موكب جنائزي رسمي وشعبي مهيب
  - خاص

شيّع الوطُن بأباائه وقواته املسلثة، يو6 أمس 
األحد 25 سبثال 2016، يف موكب جاائز  مهيٍب، 
جثااَن الشهيد الدايد الركن حسن عبدالله مثاد 

املليص الذ  اسثشهد يف جبهة يف ناران.
ااع موِكَب املشيدل  وتقد6 الرئيُس صالح الّصاَّ
وإىل جانبه القائُم بأعاال وزير الدااع رئيس ليئة 
األركان الداماة اللواء الركن حسال ناجي خريان 
ونائاب رئياس ليئاة األركان اللواء الركان زكريا 
يثيى الشاامي وعدٌع مان قاعة القاوى واملااطل 
ومادراء الدوائار والقااعة الدساكريل واألمايل 
وأعضاء مالس الاواب والشاورى والشاخصيات 
السياساية وانجثااعية وزمالء وأقارب الشاهيد 

وجاع غفري من املواطال.
وأشااع املشايدون باملااقاب واألعوار البطولية 
والسااايا القياعية للشهيد البطل الذ  كان مثانً 
مرشاااً للقائد الدساكر  املثّب لوطااه واملقاتل 
الصلب واملدااع القو  عن قراره الوطاي وسياعته 

الوطاية وحرية وكرامة شدبه.
وجرت مراسايُم الثشاييع الرسااية للشاهيد 
امُللايص يف سااحة ماااع الداااع بالُداريض بدد 
الصاالة علياه يف جاماع الداريض، وور  جثاان 
الشاهيد الثرى إىل مثواه األخري يف مساقط رأساه 
بقرية ُربَد مديرية ساثان مثااظه صاداء وسط 

حشد كبري من املشيدل. 
َوعااش الشاهيد أباو حارب، كااا أراع، حاراً 
ماالاداً ومىض كاا أحب شاهيداً، وما بل حياته 
بل الاااس وحياته عااد الله أباى إن أن يدرج إىل 

الساااء واألرض ملائ بأمثالاه مان املاالديان 
األبطال.

السرية الذاتية للشهيد:
حسن عبدالله مثاد املليص

الكاية: أبو حرب
تأريخ امليالع 1975-1-1

من أباااء قرية رباد – واع  األجبار – مديرية 
ساثان- مثااظة صاداء

مثزوج ولديه6 أبااء 5 – 2كور -1 إناث
عدع اإلخوان: ل

املؤلل: الثانوية الدامة – مدرسة الشدب
تخرج من الكلية البثرية عا6 ع6199 والثثل 

بالقوات الخاصة.
حصل عىل البكالوريوس يف الدلو6 الدساكرية 

من األرعن عا6 62009.
أخذ الدديد من الدورات الدسكرية.

أ- عورة الصاعقة
ب- قاعة كثائب 2003 6

ج- قاعة ألوية عا6 2006 6
ع- مكااثة اإلرلاب لدا6 ل6200
و- عورات مظالت عا6 2000 6

حصل عاىل الدديد من األوسااة ماها وساا6 

الشااعة.

* انطلال إىل مياعين الاهااع بثأريخ 13-ل0-
2015 مثوجهااً إىل جبهاة نااران ألعاء الواجاب 
الدياي والوطاي، بثسب القسم الدسكر  وكذلك 
نخاوة وحاياة وعااعااً عان مظلومياة الشادب 
اليااي ووجاد يف الاهاع عظاة الله ابذل نفساه 

وأونعه وسخر ما يالك يف سبيل الله.
واداالً وعااالً  اللاه قاونً  كان ياّساد كال6 
أ  »عال عىل القارآن وعل عاىل الواقاع” وكان 
صاحاب ماطل وقدرة عاىل اإلقااع كاا كان يثث 

املاالدين عىل الاهاع حثى تثرير القدس.

من أقوالاه ”مان أراع الثياة األبدياة اليطلب 
الشهاعة«.

خاض الددياد من املدارك وأصياب عدة مرات 
باروح.

ناله األكل عبداللطيف ارتقى شهيداً يف موقع 
الرشاة بابهة ناران.

كان للااالدين األخ واألب والقائد واملوجه.
واسثشاهد القائاُد البطاُل يف ميادان الارشف 
والبطولاة يف موقع نهوقة، بابهة ناران، بثأريخ 
-22 -9 2016 وبذلاك ارتقاى عظيااً من عظااء 

األمة اإلسالمية شهيداً إىل جوار ربه.
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  - أنس القاضي
يقوُل قائُد الثورة البلشفية الروسية االعمري 
لياال: »ماا مان حركاة يف الثأريخ تثوصاُل إىل 
السايطرة، بادون أن تااَد يف ظهرانهاا قااعة 
سياسيل وماثلل طليديل قاعرين عىل تاظيم 

الثركة وقياعتها«.* 
 وطبقاً للثطور انقثصااع  وملوازين األقوى 
والقومياة  السياساية  وللظاروف  الطبقياة 
والثضارياة املخثلفاة وظاروف الثيااة يكون 
شكل الاضال انجثااعي الثور  وتكون القياعة 
الطليدياة للثاورة الثاي لاي نثيااة ُكّل لاذه 

الدوامل انجثااعية الثأريخية. 
الشادبية  سابثال   21 ثاورة  تارباة  ويف 
الدياقراطياة الوطاية كانت حركاه أنصار الله 
لاي القيااعة الطليدية للثورة. يقاول ليال »إن 
الثورة ياُب أن تكون مسالثة عومااً ولكن من 
ناحية مبدئية َاإن طريل الثطور السلاي ماكن 
إ2ا كانات الطبقة الداملة تاثلك تفوقاً سياساياً 
لائال الاوزن ولم تارتك ارصاة للدادو، إن انه 
مان الخطأ القول باأن الطريل السالاي ماكاا 
باارتاض أن الرجدية سثخضع باخثيارلا إلَراَعة 

الشدب«. ** 
وحركُة أنصار الله اسثطاعت أن تكوَن قياعُة 
طليدياة للثاورة الشادبية؛ لكونها طاورت من 
الفدال انجثااعاي الثور  السالاي والِكفاحي 
وانسااات مده طبقياً وسايكولوجياً، موجهًة 
لهاذا الثثارك عل اللااان الثاظياياة ااادت 
بل اإلرضاباات والِدصيان املدناي، واملظالرات 
ومثاارَصة  املثااظاات،  باخثلاف  الشادبية 
لطة  املؤّسساات السياعية الثي تهياُن عليها السُّ
الداصااة  وتطويال  الداصااة،  يف  الثاكااة 
ومداخلها بالااالري الثورياة من أبااء القبائل 
حياث كانت الداصاة آخر املواقاع الثي تثثاي 
بها الُسالطة بدد اننثفاضات الفالحية الااجثة 
يف الريف، وكذلك باننثفاض املسالح عىل املواقع 
الدساكرية للقاوى املداعياة للثاورة والشادب 
والدياقراطياة عاخال الداصااة 2اتهاا ونارش 
والسايطرة عاىل  املسالثة،  الشادبية  اللااان 
ُكّل مؤسساات الدولاة، واارض عليهاا اللاان 
الرقابياة الثورية، وبذلك يكاون الثثرك الثور  
قاد ناح، وسايطر عىل الداصااة وطهرلا من 
القاوى املداعية بشاكل حضاار  عون أن يُاهب 
السااً؛ وألنه تثرك ثاور  عياقراطاي، اكثفى 
بالسيطرة الدسكرية والرقابية وعاع إىل الدالية 
السياساية مان أجال تاسايد الدياقراطياة يف 
الرشاكاة الوطاية مع جايع القوى السياساية 
من أجل تشاكيل حكومة رشاكة وطاية وتافيذ 
مخرجاات الثاوار الوطاي، الذ  من شاأنه أن 
يُرسم الدالقات الاديدة بوضع الدسثور الاديد 

وانسثفثاء عليه. 
قراُر الُارعة كاا بيّاا كان مثفزاً للقيا6 بهذه 
الثورة الشادبية الدياقراطية، من أجل مسارين 
أونً اجثااعي ملدالاة املسألة انقثصاعية امللثة 
املثاثلة بقرار الارعة ويف لذا املسار انجثااعي 
جاءت الثورة أَيْضاً امثداعاً لالنثفاضات الفالحية 
يف الريف، واملسار اآلخر املولد للثورة عياقراطي 
وطااي باواجهة الهيااة الخارجية الثي ظهرت 
الثداات والدكثاتورياة الثاي كانات تُثسام به 
قضاياا مؤتاار الثاوار الوطااي، حياث تاارع 
لاع  عىل الثواال بشاأن مساألة شاكل الدولة 
)األقاليام(، وأقىص مكونات أنصار الله والثزب 
انشرتاكي والِثراك الااوبي والثااع الوحدو  
والثاظيم الاارص  من الدخول يف الهيئة الوطاية 
لصياغة الدسثور وراض إرشاك بدض املكونات 
املشاركة يف مؤتار الثوار باسألة اإلرشاف عىل 
إعداع الساال اننثخابي الاديد لالساثفثاء عىل 

الدسثور الاديد. 
اساثطاعت ثورُة 21 سابثال أن تكون ثورة 
ناجثاة؛ ألنهاا جااءت يف ظاْرِف نضاوج أكال 
-اصلاالاا أعااله- وامثلكت الثورة لاذه األَعاة 
الثورياة الثاي لاي حركة« أنصاار اللاه« الثي 
مثّلات الدامال الذاتاي، ونظات وقااعت الفدل 
الثاور  وَضّثات يف سابيله، وجادات حركاة 
أنصار الله بل سياسية األعاء الفوقي يف الرصاع 
السايايس الذ  يُاثال أَْلاَداف الثورة الشادبية 
الوطاية الدياقراطياة، وبل اجثااعية القاعدة 
الشدبية بأيديولوجيثها الخاصة، وامثالك جااٍح 
عساكر ٍّ طبقّي من الكاعحال، وما ميّز أنصار 

اللاه وجدلها قاعرًة عىل قياعة الثورة، لَو أنها ن 
تثااَقُض من حيث موقدها انقثصاع  وموقفها 
األيديولوجاي ماع أَْلاَداف ثاورة 21 سابثال 
الوطاياة الدياقراطية، اهاي قاعمة من خارج 
السالطة الطبقياة الثاكاة ومن خاارج عائرة 

الهيااة والثبدية الخارجية. 
وحركاُة أنصار الله يف أيا6 ثورة 21 سابثال 
ويف ظاروِف الدادوان الثالية من حيث شاكلها 
الثاظياي الثركي، ليسات حزباً سياسياً مغلقاً 
باظا6 عاخيل وبرنامج سايايس، ن حزباً ُعاالياً 
ون االحيااً ون برجوازياً ليلاليااً، بدون بطائل 
ون اساثاارات، بال لي أقارُب ألن تأُخذَ شاكالً 
جبهاوياً َشدبياً واسداً، بثقل االحي ريفي كبري 
تاّااع يف صفواها أناس مان مخثلف الطبقات 
املشااركة بالثورة، يثالون ثقااات ونفسايات 
وأمزجاة مثبايااة، من كاعحي الرياف واملدياة، 
اليااياة، يدثالون  مان مخثلاف املثااظاات 
أنفساهم مان أنصار الله ويثسابون أنفساهم 
ماالدين ومااضلل من أجال الثورة ومن أجل 
مقاومة الددوان والثثارر الوطاي يثثركون يف 
صفواها ماهم باعثبارلا مسريًة قرآنيًة وماهم 
باعثبارلا حركة وطاياة ثورية ون تااقض بل 
انثاثال ااثثوالاا الديااي وطاي ثاور ، وما 
أوجاب لاذا الشاكل الابهااو  لاي الرضورة 
الثأريخياة ومهاا6 الظارف الثأريخاي، لخلاو 
السااحة اليااية مان أية قوى َحركياة طليدية 
ماظااة قاعرة عاىل قياعة عال ثاور  تثرر ، 
وخاصاة خلّو السااحة اليااية مان تلك القوى 
امُلدلة عن طالئع القوى الداملة والقوى املدنية 
األُْخاَرى، الثي عاعًة ما يُاثلها اليساار )عاايل أَْو 

اشرتاكي أَْو عياقراطي(.
 وحركاُة أنصار الله الثي قاعت الفدل الثور  
حالت خواص مخثلف لذه القوى الثي انضوت 
تثات لوائهاا، اثالات الثوجهاات اليساارية 
والدياقراطياة، ولي من حيث مثثوالا الدياي 
وخطااب قائاد الثاورة تالاك لاذه املضامال، 
انساثداار   بااالضاة  تقدمياة  ومضامال 
انملياايل وربيبثاه الصهيونياة، ومان حياث 
تدبرياتهاا األيدلوجياة ورؤيثها لافساها، اهي 
تدثلُ نفَسها، كثركة إْسااَلمية قرآنية إحيائية 
إلخاراج الااس من الظلااات إىل الااور، امثداعاً 
للرساالة الابوياة املثادياة ونضاانت أئاة آل 

البيت ومسئوليثهم تااه الااس. 
* *

دوُر القائد يف الثورة الشعبية 
ن يوجُد أ ُّ تااُقٍض بل القانونيات الثأريخية 
املوضوعية وأَلايّة الشاخصية القيااعة الفذة، 
وأن عوَر السايد كانت له أَلايّاٌة كبرية من أجل 
ضااناه حال املهاا6 الواعياة الثاي حالها عىل 
عاتقاه، ابدون شاخصياِت 2و  سالطة كبرية 
وماظال جريئل وأيديولوجيل وطايل ثوريل 
صلبل ن تاُد الثركة وسائل الرصاع، ون تظهر 
الشاخصيات كالسيد َعبدامللك صداة، بل بسبب 
الارضورة الثأريخياة، عادماا تاضاُج الظروُف 
املوضوعياة املالئاة، االقائُد بالااالري يثثّقُل 
ويثألل، وبدونهم لن يساثطيَع أن يداَل شايئاً، 
ولاو انه لم يقام بهذه املهاا6 لصادت الرضورة 
الثأريخية والثركة الااالريية قائدلا الاديد، 
وملاا كان عياُن الله لو عيان الاااس والقثال يف 
سابيل اللاه ن يافصل عن نرصة املساثضدفل 
نااُد يف القارآن الكريام ماا يدعم لاذا الثثليل 
بقوله »﴿يَا أَيَُّهاا الَِّذيَن آَماُوا َمْن يَْرتَدَّ ِماُْكْم َعْن 
ِعيِاِه َاَساْوَف يَأِْتي اللَُّه ِبَقْو6ٍ يُِثبُُّهاْم َويُِثبُّونَُه 
أ2َِلٍَّة َعىَل اْلُاْؤِمِاَل أَِعزٍَّة َعىَل اْلَكاِاِريَن يَُااِلُدوَن 
يِف َساِبيِل اللَِّه َوَن يََخاُاوَن َلْوَماَة َنِئٍم 2َِلَك َاْضُل 
اللَّاِه يُْؤِتيِه َمْن يََشااُء َواللَّاُه َواِساٌع َعِليٌم)ل5(
﴾ ساورة املائادة، وكذا قولاه: ﴿َلا أَنثُاْم َلُؤَنِء 
ن يَبَْخُل  تُْدَعْوَن ِلثُاِفُقوا يِف َساِبيِل اللَّاِه َاِااُكم مَّ
َوَمن يَبَْخاْل َاِإنََّاا يَبَْخُل َعن نَّْفِساِه َواللَُّه اْلَغِايُّ 
َوأَنثُاُم اْلُفَقَراُء َوإِن تَثََولَّْوا يَْساثَبِْدْل َقْوًما َغرْيَُكْم 

ثُمَّ َن يَُكونُوا أَْمثَاَلُكم﴾. سورة مثاد.
وللصفاات الذاتياة للقائاد أَلايّاة كبارية، 
والكفااءات  الدظيااة  الصفاات  2و  االرجاُل 
الاااعرة والذكاء الواساع والقادرة الكبرية عىل 
املبااعرة والارأة والثقاة، لو األَْكثَار قدرة عىل 
اتخا2 القرارات املوضوعية وعىل تقدير الظروف 

وعىل اسثاهاض الااالري. 
وأن  ياطلاُل  للثأرياخ  الدلاايَّ  املفهاو6َ  إن 
الوعي وإَراَعة الااس يثثدعون بواسطة الوجوع 
املاعياة،  انجثااعياة  والدالقاات  انجثااعاي 
وحل نثادع عور قائد الثورة الياس بدزله عن 
الوضاع الدا6 وعن الااالاري ون ياكن الفصل 
بياهاا، إن الثأريخ لو مااوع أنشاطة األاراع 
والشاخصيات الدظياة ن تصاع الثأريخ طبقاً 
إلراعتها الذاتية الخاصة، بل إن حواسها وآمالها 
وقدراتها تثأثر عيالكثيكياً بالدالقات انجثااعية 
املوضوعياة، والواقاع لو مان يطّورلا ويطور 
لاذه الشاخصية ويصقلهاا. وللسايد َعبدامللك 

الثوثي تاربة ثورياة جهاعية/نضالية كبرية، 
وعياً واكراً وتاربة تأريخية ملاوساة، تثطور 
ماع ُكّل ظرف جدياد، من ومطلاوب أن تثطور 
أَْكثَار وتواكاب ُكّل جدياد وكل تطاور للثركاة 
الااالريياة، كااا أن تطور ما يطرحه السايد 
عاخل الشاكل الدياي من أَْاَكار إنَْساانية ثورية 
وطاية عياقراطية لهاا عور كبري جداً يف تطوير 
وعي الااالري وماارسثها، ملا ألَْاَكار السيد من 
تأثاري عىل قااعات قطاع واساع مان الااالري 

تصبح لذه القااعات لذه إرشاعات للدال.
 وكاا أسلفاا، اإن أ  قائد عبقر  ن تأثري له 
بدون الااالري، كاا أنه ليس أ  شاخص قاعر 
عاىل قياعة الااالري، بل ياب أن ياثلَك خواصاً 
2اتياة عالياة، والروابط انجثااعية السياساية 
اليااية لي الثي اساثطاعت يف ظلها شاخصية 
السايد َعبدامللاك الثوثاي أن تاارس أثاراً لاماً 
عىل مساار الثطّور انجثااعي للشادب اليااي. 
و«تازعاع الثاجة لقاعة ناضال وماربل كلاا 
كانت حركة الااالري نشايطة ومشااركثها يف 
انباداع انجثااعي واسادة، بدون قااعة وبدون 
زعاااء ن تثاكان الفئة الطليدية من تأسايس 
سايطرتها السياساية والارصاع املظفار ضاد 

أعدائها السياسيل« كاا يقول ليال. 
والقائاُد الدظياُم حقااً لاو الشاخص الذ  
يسالم بثياته كلها وأاداله كلها يف تقد6 وتثرر 
املاثااع.. الشاخُص الذ  يااضل بادون تواري 
قاواه من أجل األَْاَكار الثثررية الثورية الاديدة 
ويثلاس ُكّل جديد يف املاثاع، وكل مها6 جديدة 
ياب حلها، اهو عظيم ألنه يدي مسرية الثطور 
الثأريخي ويدي حاجات املاثاع وسبل تلبيثها، 
ولو الشاخص الذ  يساعد بدون كلل الطبقات 
والرشائاح املثقدمة من املاثاع واملساثضدفة 
الكاعحة من أجل إقامة وترسايخ نظا6 تقدمي 
عااعل، يُثرر اإلنَْسااان من انساثالب الروحي 
واساثالب الوعاي والفكار، وبافاس الوقت من 
األسس املاعية الثي يقع عليها انسثالب الروحي 
ولو انساثالب وانغرتاب والثغريب انقثصاع  
والقهر الطبقي، ايثرر اإلنَْساان من انسثدباع 
ومن اسثغالل اإلنَْساان ألخيه اإلنَْساان، وقوته 
من خدمثه لااالري الشدب ومن ماليل الااس 
الذيان يولونه لهذا السابب ثقثهام وقوتهم، إن 
قوة مثل لذه الشخصية لي الثاسيُد الثأريخي 
لقاوة الثركاة انجثااعياة الثقدمياة الثي لو 

لسان حالها. 
**

كيف ظفرت الثورة الشعبية بالجيش 
اَد اإلرضاباات يف املادن وانثفاضات  »إن توحُّ
الفالحال يف الرياف ياؤع  إىل زعزعاة الايش، 
األمار الذ  يثبل يف اننثفاضات الدساكرية ويف 
انثقال وحدات كاملة إىل جانب الشدب«. ليال 

إن تثديَد موقاف وعور الايش من ثورة 21 
سبثال الشادبية وتثديد املقدمات املوضوعية 
الثي ولدت 2لك املوقف الوطاي الثور ، ومراحل 
القضاياا  تشاكله، واندكاسااته عاىل ماااِل 
سثكشف الثقيقة للااالري، وتايُب عن سؤال 
ُعازت عن حله وتفساريه وتام تااُلااالُه من 
ماّظار  الثاورة، اأصبح القشاة الثي تقسام 
ظهار البدري-إن جاز الثدباري-، اان َجِهَل كيف 
ظفرت الثورة بالايش تثولت الثورة باظره إىل 
ثورة مضااعة، وأباَح الددوان باعثباره )جيشااً 

عائليااً( ظهارت لاذه األَْااَكار يف تسااؤنتهم: 
)كياف تقاتلاون ماع الاياش الاذ  قاتلكم يف 
صدادة وغزا عادن وقاع حاراك 11 الاير(، إن 
لؤنء الذين جهلوا كيف ظفرت الثورة بالايش، 
تداملاوا مع الايش كواحد مثااثال ولم يراعوا 
وجوع انخثالاات من قوة ألُْخاَرى، ونظروا إليه 
ليس كازء من املاثاع وساائر امُلضطهدين بل 
كظالرة مان خارج املاثاع البارش  ن تثغري، 
ماا جدل أصثاَب لذا الفهم الدقيم غري الدلاي 
يسثصدرون أحكاماً تدسافيًة للواقع مشّولل 
إيااه واال مثاكااة تاريادة رصااة، جارت 
مدظاهاا خلاف ماكياة إعاال6 القاوى املداعية 
والثقيقاة  الدياقراطياة،  الشادبية  للثاورة 
املوضوعياة ن يُغري جولرلاا جهلها أَْو انكارلا 

اهي قائاة خارج وعي اإلنَْساان ن عاخله! 
إن حارية الاياش مان ُكّل حركاة شادبية 
تقوعلاا إ2ا ما اشاثد الاضال الثاور  إىل رصاع 
حقيقي يف سابيل الظفار بالايش، وكلاا كانت 
قاوى الثاورة الشادبية أَْكثَار حااسااً وتصلباً 
ومصداقيًة وأرسع تكثيكاً يازعاع الثارع الثور  
عاخل الايش. ويقول ماركس القاعدة الرئيسية 
لالنثفاضاة الثورياة »لي الهااو6 والهاو6 ن 

غري«. 
مان املؤكَّد أنه إ2 لم تشاال الثاورة قطاعات 
مان الايش ااال يُاكان إطالقاُ القول بشادبية 
لاذه الثاورة وعياقراطيثهاا، وعالياة انثقاال 
الاياش يف ثاورة 21 سابثال ليسات بالدالية 
الساهلة البسايطة واملادزلة عن حركة الواقع، 
اهاي كانت ناجاًة عان انقااع مان جهة وعن 
يقضه الوعي من جهة أُْخَرى مع ضغط اإلاقار 
الذ  يوّحاد مصالثهام ببقية طبقاات وائات 
الشدب، ولذا انقااُع جاء من مصداقية واندااع 
قاوى الثورة، من جهة، ومان جهة ثانية عالية 
الثكارش للبريوقراطياة الدساكرية والثداياف 
للاياش ليقاو6 بقااع ُكّل حركاة جاالريية، 
وكاذا من تأثاري طبيدة الشادارات الثي رادثها 
الثورُة الشادبية كااارساة عالية، يف مواَجهة 
القاعدة وسلطة املشيخات واإلقطاع الذين كانوا 
يف خصومة مع الايش اقد كانوا يساثثقرونه 
حقاً، ماا أكسب قطاعات الايش الثقة، بدد أن 
تأكد له مصداقية الثركة والثثرك وجلوته. 

 لاذه الدواماُل وّلادت بالرضورة انقسااماً 
عاخل الايش وتارُّعات بشاكل مساثار، ولدب 
ُم  عورا لاماا يف لاذا الثثول عاخال الايش تداُّ
السياَساة بل الاااوع، مع ضغط الااو الدا6، 
الاذ  عكس القضايا امللاوساة امُللثاة يف حالة 
عاد6 انساثقرار السايايس واألماي مااذ 2011 
حثى ل201. الثي اندكست كانقسا6 يف صفوف 
الاياش تغياب ماهم الكثاري يف ماازلهم وتركوا 
املدساكرات والثكااات، ومان إثر إَعااَعة توزيع 
وحدات الايش باا ساّاي بإجراءات »الهيكلة« 
الثاي كانات كارثياة يف تأثريلاا علياه، ماال 
لذه األوضااع رااقثهاا الريبة بفسااع الدقيدة 
الدساكرية للايش نثياَة انكشاف حقيقة تلك 
الثاروب الداخلية الثي عاع الايُش ثاااً بالضاً 
ايهاا ثام اتضاح أنها لام تكان حروبااً وطاية 
عاعلة كاا كان يظانُّ الااوع، ما جدل القياعاُت 
الدساكرية الوساطية والدنياا يفقادون ثقثَهم 
بثكااة قياعتهم، ولم يرون القوى السياساية 
يف مؤتاار الثوار الوطاي وقد أجادت عىل إعانة 

دور أنصار اهلل في قيادة الثورة

21 سبتمرب.. ثورٌة وطنيٌة ديمقراطية!
»الحلقة الثانية«

ملف

قائد الثورة: السيد عبد الملك الحوثي

الشهيد القائد حسين الحوثي، ورفيقه الشهيد زيد علي مصلح، كان لهما الدور األبرز في تأسيس 
حركة أنصار اهلل التي قادت ثورة 21 سبتمبر
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لذه الثاروب باا ايهاا حزُب املؤتار الشادبي 
الداا6 الاذ  كان مان حيث الشاكل السايايس 
الثازب الثاكم أثاااء وقوع لذ الثاروب والثي 
ععاا إليها آناذاك، وكذلاك إعانة حازب اإلصالح 
لهذه الثروب، ولو الاذ  جيّش لها وعال ايها 
عور الثوجياه املداو  ليدطيها صفة القداساة 
الدياية اهي تارة حرٌب ضد »امللثدين« يف جاوب 
الوطن، وحرٌب ضد »الروااض« يف شاال الشاال 
كااا كان يصفهاا! إضااة إىل لاذه الدوامل، ما 
ارتكبثاه تاظيااات القاعادة مان جرائام بثل 
اااراع الايش باخثلف بقاع الوطن، الثي حالت 
بصااات القاعادة، واساثثارت كأَْوَراق ضغط 
سياسية، يف ظل رئاسة لاع  الثي كانت تكثفي 
بثشاكيل لاان ولاية، وبلغ األمر أن تصل لذه 
انعثاداءات إىل تفااري الداريض بداد تثرياض 
قااوات سادوعية، وماهاا تفااري املثدربل عىل 
انسثدراض يف السبدل من أبااء األمن املركز ، 
ُكّل لاذا أاقد الاياش الثقة بالسالطة القائاة 
مدظام  وحساات  السياساية،  وبثدبرياتهاا 
القوات الدسكرية موقفها املؤيد للثورة وضات 
إليهاا، ون ناىس أن َمن ضم مان الايش واألمن 
كقياعات عليا أَْو من مساثويات عنياا وأاراع إىل 
الثاورة ماذُ وقت مبكر كاناوا يف مقدمة صفوف 
مخثلف املسريات واملظالرات الشدبية، الرااضة 
للارعة، واملطالبة بإْساَقاط الارعة والثكومة 
وتطبيال مؤتار الثاوار الوطاي، ااكان عورلا 
مهااً يف املشااركة امليدانية باملظالارات، وعوراً 
ألام، بانثياازه للشادب وراضه أن يُساثخد6 

سالحاً رجدياً يف مواجهة الااالري. 
يف 21 سابثال ل201 الثشكيل امُلسلح للثورة 
الشدبية ))اللاان(( تثسم مدركة الفرقة األوىل 
مدرع مقر البريوقراطية الدسكرية الثابدة لديل 
ُمثسن األَْحَار واإلخَوان املسلال وتطّهرلا من 
أعداء الشادب، وتسلم مباى الثلفزيون للرشطة 
الدساكرية بداد تطهاريه مان القاوات املداعية 
للشادب. بدد مداارَك عايفة اساثارت ليومل، 
وبدد إْعاَلن قطاعات عساكرية مخثلفة تأييَدلا 
لثورة الشادب، عون عخولها يف املدركة الثورية. 
حياث أعلاات وزارة الداااع انضااَمهاا للثورة 
الشادبية، وكذلاك وزارة الداخلياة وأعلان وزيُر 
الداخلياة الثاباُع لثازب اإلصالح عبده حسال 
الارتب بأن أنصاَر الله أصدقااء للرشطة، وطلب 
من أاراعه عد6 انحثكاك مع اللاان الشدبية أَْو 
الدخول مدهام يف أية خالاات، ووجه ماثسابي 
الوزارة بالثفاظ عىل املاشئات الثكومية. ومن 
لاذه األلوية الثي أعلات تأييَدلا لثورة الشادب 
اللواء 63 مشااة جبيل والقيااعة الدامة للقوات 
املسالثة، ومدساكر اإل2اعاة، وُضبّااط وصف 
جااوع عائارة الثوجياه املداو  من عاىل املوقع 
الرسااي لوزارة الداااع، وكذلك ُضبّااط وأاراع 

وطالب كلية الرشطة.
 ومسااء انثصار الثاورة أيدت الثاورة اللواء 
101 رشطاة جوية وقال قائد اللواء 101 الدايد 
ماالد الشداع  إن اللواء بكل وحداته يف جايع 
مطاارات الااهورياة ياضام لثاورة الشادب 
ويؤكد حااية املطارات واملالحة الاوية والقيا6 

بالواجب الوطاي. 
وتدلان اللااان الشادبية أن عايل مثسان 
مطلوٌب للددالة. واسثلات مساء انثصار الثورة 
قياعة الرشطة الدساكرية مبااى الثلفزيون من 
قبل اللاان الشادبية الثي طّهرتها من ااشاية 
للشادب،  املداعياة  الدساكرية  البريوقراطياة 
وأشاع أركاُن حرب الرشطة الدسكرية باسثوى 
الثفاظ عاىل املاثلكات الدامة مان قبل اللاان 

الشدبية.
**

الجوهر الديمقراطي الوطني 
النتفاضات عمران 

املقدماُة الثأريخياة األخرية للثاورة الوطاية 
الدياقراطياة 21 سابثال، تاثلات باإلطاحاة 
باملشايخات انقطاعية )بيت األَْحَار( يف عاران 
وماا جاورلاا، والثاي تاات عال اننثفاضات 
الفالحياة الشادبية امُلسالثة يف لاذه املااطل، 
كان القهار الطبقاي وانساثغالل الثي مارساه 
بيات األَْحَاار لدقوع عاىل الااالاري يف عاران 
وعااو6 اليان عال الدولاة أَْو بطريقة مبارشة 
لاي األَْسابَااب الرئيساية لهاذه اننثفاضاات 
الثورياة، وما الثروب السياساية الثي أشادلها 
حسل األَْحَار يف لذه املااطل بدعم من السلطة 
الثاكاة يف صاداء واملالكة السادوعية إن حرق 
الساثارة الثي كشفت عن وجوع واقع جديد، لَو 
تاامي وعاي الااالاري القروية وعاد6 قبولها 
بسايطرة بيات األَْحَار عليهام مرة أُْخاَرى، ِمن 
بدد انثصااِر أنصار الله يف الثروب السات وكذا 
الِثراك الااالري  يف 2011 الذ  كانت من ألم 
مكثسباته الثرية والثددعية الدياقراطية، الثي 
انثزعثهاا الااالاري اليااية، والثي اتسادت إىل 
الريف، وكانت الااالري تدرك ِمن يريد أن يسلب 
ماها 2لك املكثسب، اثدام رأ  جاالري  واسع 

سااخط ضاد مشايخة األَْحَاار والبريوقراطية 
الدسكرية الثي تقف بياها وبل آااقها الوطاية 
الدياقراطياة الرحباة، املرتبطاة ارتباطا وثيقا 
باصالثهاا ومصائرلاا انقثصاعياة امُلبارشة، 
مااذرًة بثارعات جاالريياة ريفية ضد مخثلف 
اشكال انضطهاع وانسثغالل، اكانت ُكّل حرب 
يفثثها ))حسل األَْحَار(( تاثهي بهزياة مذلة 
يثلقالاا من أباااء لذه الُقرى باسااندة أنصار 
الله، ويشاهد تخيل الااالري الثي اسثُدبدت من 
ِقبلهام، مااا يادله يلااأ إىل اساثقدا6 عاارص 
القاعادة، الثي لم تُسادفه ولو باارص واحد! يف 
)ُعذر( و)الدنان( و)خيوان( و)حوث( و)خار(، 
وماع تخايل الااالاري امُلساثضدفة عااه باى 
مركازاً للولابيل يف ماطقة )الدشاة بثاشاد( 
وتواااد إليه املقاتلل من ُكّل مكان وبااسايات 
مثدادعة، يف مثاولثه بدد6 مباارش من اإلصالح 
والبريوقراطية الدساكرية للاارال عيل مثسن 
والقشايبي، إىل إعاقة انثشاار اكر أنصاار الله 
بل أبااء القبائل ومثاربثه من ماطلل طائفي، 
ويف 2لاك الظرف السايايس الثّسااس ومن أجل 
نسف عالية الثوار الوطاي ومخرجاتها وإلهاء 
الااالاري وحركة أنصاار الله عاهاا واعخالها 

يف حاروب، اتسادت مان )عااران( إىل )كثاف( 
و)الااوف(  )حارض(  إىل  وصاونً  و)عّمااج( 
اثدثات  )صدادة(،  الثاي طوقات  و)أرحاب( 
وسااطات الُصلح وانتفاقيات إن أن لذه القوى 
املداعية للشادب تدادت أن تاسافها، وخرست 
املدركاة يف الاهاياة. وجديار بالذكار أن مدركة 
عمااج األوىل كانت بدد توقياع املباعرة الخلياية 
الثاي عارضهاا أنصاار اللاه، ومدركاة عماج 2 
ُقرب خثا6 مؤتار الثاوار الوطاي، والثي كانت 
تلقى رعاياًة إعالمية مان القاوات السادوعية، 
تؤكد ارتباطهاا بهذا الطرف الخارجي، وكذا من 
انعاال6 املثايل لإلخَوان امُلسالال، الذيان كانوا 
يدعاون بأناُه ن عالقة لهم باملدركاة، وأنها بل 
أنصاِر الله والسلفيل )الولابيل(، ثم طالبوا أن 
يكوناوا طرااً يف اتفاق تطبياع األوضاع األماية، 
ابداد اجثاااع ماثلل من أنصار اللاه بالرئيس 
لااع  واللااة األماية الدليا تام تكليف ُكلٍّ من 
))عبدالقااعر لالل(( أمال الداصاة للازول إىل 
صدادة براقاة ))يثيى أباو إصباع(( وآخرين 
ملدالااة قضية عمااج، وكّلف الرئياس املثااظ 
))القياي(( بالازول إىل حارض لوقف الثصار 
واثاح الطريل، وتام تكلياف أركان حرب األمن 

املركاز  اللاواء ))القويس(( بالازول إىل حاشاد 
حثاى تثم مدالاة ُكّل جبهاات القثال، وبصورة 
مفاجئة تقد6 »الثااع اليااي لإلصالح« بطلب 
رسااي للااة األماياة برضورة عخاول الثزب 
كطرف موقع عىل وقف القثال مع أنصار الله يف 
ُكّل الابهات. وانثهت انتفاقية، بوقف الداليات 
القثالية واثح الطرقات وتباعل األرسى وإخراج 
الدااارص الخارجياة مان ماطقة عمااج إن أن 
الثااور  ومااميداه اّضلوا الخاروَج جايداً 
روا قرساً.  وتم نقلهم بطائرات رئاسية ولم يَُهاَّ
ومان الطبيداي أن القوى الياياياة املهيااة 
تضيُل 2رعاً بالثرية؛ ألنها تثس يومياً أن وجوع 
الُثرية ووجوع الثقاوق ووجوع الثددعية يفثح 
أماا6 الثركاة الااالريياة نساثقاللها الذاتي 
ما6 الافاو2 الطائفاي والقبيل. ولكاذا تثااظ 
القاوى الياياياة عىل نفو2لاا، وكل ياو6 تار، 
تثاول الااالاري أن تادثل من الوصايا القبلية 
والطائفياة وتؤساس ولو بشاكل جاياي نزعة 
انسثقالل يف طابع مؤسي، ويأخذ شكالً جديداً 
شاكل القسام القبيل الذ  بدأ يدي أن مصالَثه 
تقع خارج نطااق الافو2 القبايل، ولكاه يرتبط 
بااالري قبيلثه باسام قبيلثاه، ولذا الاوع من 
الثثاول البطيء يف القطاع له مدلول ثور  كبري 
جداً اياا يثدلل باتسااع الثركاة الااالريية، 
واياا يثدلل باألشاكال الااالريية للثثالفات؛ 
ألن األمار ياد عاخل لذه الرواباط القبلية طلبه 
وعااارص مساثارية ويااد عااانً وموظفال 
ومثقفال لكاه لن يااَد أبااء بيوتاات مهيااة 
وأبااء أرساثقراطية قبلية ُمسثغله وُمضطهده 

كبيت األَْحَار.
* *

الوضُع الطبقي املُميز ملشيخات بيت 
اأَلْحَمر 

إن الدالقاَة الثي ربطت بيات األَْحَار بالريف، 
كساوالا مان الدالقاات انقطاعياة، جدلثهام 
يسثبسالون ويخوضاون ُكّل لاذه الثروب من 
أجال املثااظة عىل مكانثهام الطبقية املهيااة 
يف الريف )مع ليااثهم انقثصاعية عىل الساوق 
اليااي ككل(، كي ن يخرسوا أشكاَل الرَّيْاع املايل 
يف الريف، الذ  لو رياع من الداال الزراعيل يف 

مزارعهم الكبارية، ومن الرضائب عىل ما ياثاه 
الفالحاون يف أراضيهم الخاصاة، وجاع الزكاة 
إليهم، وما يساثلاونه مان الدولة مقابل حااية 
الطريال الدا6، الثي تقاو6 عصاباتهم بالثقطع 
له، كاا أن عالقثهم بالسادوعية يف أحد أوجهها 
تدطيهم املال باعثبارلم َمَشاايخ مهياال عىل 
أباااء لذه القبائال، وكانوا ياانداون الثدليم يف 
لاذه املااطل لإلبقاء عىل الاهال وربط مصائر 
الاااس بهم ماعيااً وأيديولوجيااً )وإن كان لذا 
األُْسلُْوب قد خف يف الساوات األخرية( وانسثفاعة 
من أبااء الُقرى كُارااقل يُساثخدمون للضغط 
عاىل الدولاة وتساثخدمهم الُسالطة يف حروبها 
الادياة،  املدارضاة  القاوى  ضاد  السياساية 
وخساارتهم للريف كانت تداي خساارتَهم لكل 
لذه املصاعر املالياة الُطفيلية، خصوصاً بدد أن 
تم عزل عيل مثسن من القياعة امُلبارشة للفرقة 
األوىل مادرع وما مثلاه 2لك من خساارة كبريه، 
ولذا ماا يُفرس انثقاال املدارك الثورية بشاكل 
جد  إىل عاران نساثكاال تثطيام بقية أََعَوات 

الهيااة. 
**

املضامنُي الديمقراطية لالنتفاضات 
الجماهريية 

إن املضااوَن الدياقراطياة لالتفاقياات بل 
أنصار اللاه وأبااء لاذه املااطل، بداد اإلطاحة 
اع  باشايخات األَْحَار، كان يدكاس جولر الرصِّ
انجثااعاي، أَْو حثاى انتفاقياات بال أَْطَراف 
الرصاع الثاي كانت يف ماالهاا – أ  انتفاقات 
الساابقة لإلطاحة ببيت األَْحَاار وبددلا- تؤكد 
عاىل املساائل الدياقراطياة، مان أماان ُحرية 
الثاقل، وحرياة الفكر واملدثقد واحارتا6 الرأ ، 
بشاكل  الثقااياة  األنشاطة  مزاولاة  وحرياة 
سالاي، وحرية اننثااء والثددعية، باعثبار لذه 
املطالب مكثسباٍت للثركة الااالريية اليااية، 
رّساخثها الاضانت السياسية املخثلفة، من بدد 
عاا906، ولكي نكون أَْكثَار واقدية وبديدين عن 
الثاريد، ادىل سبيل املثال ناد لذا الاص يف أحد 
انتفاقيات بل أنصاار الله وأبااء قرية الخرض، 
ولاي البااوُع الثاي تثكاّرر ببقياة انتفاقياات 
والوثائل سواء الُدراية الخالصة أَْو الثي يثم بها 
تشاكيل لاان رئاسية. جاء ايها: »لكل إنَْساان 
الثال يف الفكار وعد6 ارض أّ  رأ  وأن يساوَع 
انحارتا6 املثباعل بل أباااء القرية.. ألنصار الله 
الثال يف ماارساة مرشوعهم الثقاايف يف اإلطار 
السالاي، وتدليال الالاثاات واملاشاورات عادا 

األماكن الخاصة إن بإ2ن أللها«. 

التأثرياُت الثورية العامة النتفاضات 
عمران، واملقدمات لثورة 21 سبتمرب 

مان  عااران  تثريار  قبال  عارت شاائدات 
مشايخات بل األَْحَاار بأن أنصاَر اللاه يُريدون 
)الُخُااس( ويلغاون صاالة الااداة والرتاويح 
ويأمرون الااس با)الرسبلة( وغريلا من املزاعم 
ادار الطائفي، ورسعان  الثي سدت لثأجيج السُّ
ما سقطت لذه الشائدات بثثرير عاران وعد6 
تثّقال أ ٍّ ماهاا، ولاذا كشاف للااالاري من 
الطرف الذ  يساثغبي وعيها، بال إن أنصار الله 
زاعت بهام الااالاري ثقًة يف عااران وخارجها 
عادماا قاموا بثل القضايا الشاائكة من قضايا 

الثأر والازاعات وامللكية. 
كااا ُكارست بثثريار عااران شاوكة قوى 
الهياااة بفقدلاا األََعَوات الرئيساية الثي كانت 
تسثاد عليها عساكرياً يف ابثزاز الدولة وإخضاع 
القاوى الوطاياة، كااا أنهاا كشافت عالقثهاا 
بقاوى اإلْرَلاااب والقاعادة الثي اساثخدمثها 
يف تلاك الفرتة من أجل حااياة مصالثها، وعىل 
سابيل املِثال اإن امُلار6َ وقاطاع الطريل املدعو 
عبدالله باقي تم إسادااه يو6 3 عيسال 2013 
إىل مسثشافى الدلاو6 والثكاولوجياا بصاداء، 
الثاباع لثزب اإلصاالح بدد إصابثاه باروح يف 
مداارك واع  عناان بثاشاد، وكان 2لاك املار6 
املطلاوب أمايااً، الذ  يقاتال مع بيات األَْحَار، 
بدلام حكومة الوااق، ولكاهام لم يقبضوا عليه 
نرتكاباه جريااة قثال خاساة أشاخاص من 
أنصار الله بياهم امرأة ولي زوج الشاهيد مدا2 
املثاوكل وارتكب املارمون الارياة أما6 طفَلل 

ُقثل والدالاا أمامهاا.
 الادياُر بالذكر أن حسان زيد رئياس اللقاء 
املشارتك رصح يومها أن قاطاع الطريل املار6 
َعبداللاه باقي مان تاظيم القاعادة وليس تابداً 
لثايد أَْو حسل أخيه!! ويدكس ليااة اإلخَوان 
عاخال رشكائهم امُلشارتك باثاولة حسان زيد 
الاذ  كان رئيس املشارتك آنذاك تلئاة اإلخَوان 
من لاذا الُاار6، ااكان القضاُء عىل قاوة بيت 
األَْحَاار يُاثل مثافسااً لألحزاب عاخل امُلشارتك 
نفساه. ومخثلُف لذه املدطياات الثي حدثت يف 
لطة  عاران ليأت لسقوط بقية مواقع نفو2 السُّ
القدياة عاخال الداصاة صادااء، والثي تم عك 

آخر حصونها يف 21 سبثال ل201.

ملف

من مشاركة المرأة المدنية  في تعز في حراك 2011  ، ومشاركة 
المراة في 21سبتمبر امتداد لهذا الحراك النسوي

المرأة المجاهدة الوطنية الريفية حاضرةٌٌ في ثورة 21 سبتمبر، وفي معركة التصدي للعدوان
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ثورُة 21 سبتمرب: قراءٌة تأريخيٌة يف 
االنفجار الشعبي.. الجذور َوالعتبات

علي أحمد جاحز
مدخل: 

حاركاُت  تظَهاُر  الثأريخياة  الثقاب  ُكلِّ  يف 
تثارُّر َوثورة، ساواء عاىل نطاق ضيّال يف إطار 
الاغرااياا الضيّقاة والثاااع الشادبي الواحد 
أَْو عىل مساثوى الاغراايا اإلْقليْاية والشادوب 
الثي تااُدها روابط واحادة، لذه الثوراُت وتلك 
الثاركات تأتاي نثاَج تراكام إشاكانت ثقااية 
وسياساية واجثااعية وأيديولوجية واقثصاعية 
بخطاورة  تراكااي  وعاي  قابلهاا  وغريلاا، 
اسثارارلا َوبأَلايّة الخروج إليقااها، وغالباً ما 
تداع الشادوب الثي تثور وتثثارك للثثرر ثاااً 
بالضاً جاداً، ولو الطبيدي، إ2 من غري املاطقي 
أن يسالم الواقع واملثيط به من املسثفيدين من 
بقائاه بالثاورة والثغيري الذ  يارون أنه ليس يف 

صالثهم با  حال.
حل قامت ثاورة 21 سابثال ل6201، كان 
الدالام كلاه يراقاب سالوكها ومدالاا َوإىل أين 
ماكان أن تصال، جارى اعرتاضهاا بااألََعَوات 
املاكااة يف حيااه ولكن 2لك لم يكان ُكّل ما لدى 
الدالم الخائف واملرتقب، وحل وصلت إىل صاداء 
جارت مثاولة احثوائها وليس ايقااها لكاها لم 
تثوقاف اارت مواجهثها وإعاقثها باساثخدا6 
الثكوماة  أَْوَراق شاثى كان آخرلاا اساثقالة 
والرئيس َومن ثم صياغاة خطوات الددوان عىل 

اليان بشكل ماظم ومدروس.
لام تكان عالياة صياغاة خطاوات الددوان 
تاار  عىل غفلاٍة من قيااعة الثاورة َون بديدة 
عن وعيها وحسااباتها، االسايُد القائد عبدامللك 
بادر الدين الثوثي حّذر ماراراً خالل تلك املرحلة 

الثي أعقبت 21 سبثال من مغبة اتخا2 أ  قرار 

بانعثداء عىل اليان أَْو تقويض أماه واسثقراره 
أَْو مثااونت إْعَخاله يف قائاة الدقوبات أَْو تلير 
أ  تدخل عساكر  يف شائونه الداخلياة، وكان 
تثذير السايد القائاد نابداً من وعاي كامل باا 

يار  الثخطيط له، ولدال املااورة الثي أجرتها 

قاوات الاياش واللاان الشادبية يف الثدوع مع 
السادوعية تدد رساالة تثذير واضثة َوإشاارًة 
تدل عان توقدات القيااعة لخطر الدادوان قبل 

أََسابيع من حدوثه.

الجذور: 
بدأت ثورُة 21 سابثال ماذ بدأ السيد حسل 
بدرالدين الثوثي يصَدُح بالشدار يف جبال مران، 
َويلقي مثارضاته عىل عدع من البساطاء الذين 
أَْصبَثوا اياا بدد حالة مرشوع كبري ياطلل من 
القرآن كارجدياة اكرية قبل أن يكون مرجدية 
عقائدية، َوكانت قوى انساثكبار الداملي بقياعة 
أَمرياكا أَْو ما يسااى بالاظا6 الداملاي قد أعرك 
باكراً خطاورة املرشوع عليه وعاىل مصالثه يف 
اليان ُخُصاْوصااً ويف املاطقة عاوماً، ولذلك بدأ 
بشن الثرب عىل لذا املرشوع بااء عىل مبدأ قثله 
يف مهده، لكاه لم يكن يدرف أنه إناا أشدل اثيل 
انفاار كبري رَسعاَن ما أسقط وصايثه الصامثة 
عاىل اليان وُعَرى َوكشاف حقائال كثرية كانت 

تثخبأ خلف اقادة َوشدارات ن حرص لها.
ماارسااُت الاظا6 الثاكام يف اليان لم تكن 
إّن اندكاسااً ملاارساات الاظا6 الداملاي بقياعة 
أَمرياكا ليس اقط يف الياان بل يف املاطقة ككل، 
َوجااءت الثارُب األوىل يف الياان بالثزاُمان ماع 
إرلاصات كثرية شاهدتها املاطقاة بدد احثالل 
الداراق وااغانساثان وإْعاَلن ما يسااى الثرب 
عىل اإلْرَلااب الذ  أعطت أَمريكا لافساها عله 
الثلَّ يف الثدخل املبارش يف شئون الدول عسكرياً، 
لاذا الثدخال لو الاذ  أنثج لاذا الواقاَع الذ  
تديشاه اليان والذ  تديشاه املاطقاة عاوماً، 
َونساثطيع أن نقول إنه اساثفزَّ بشكل تراكاي 
الشادوب ملواجهثاه، اظهارت حاركات الثثرر 
والثورة باخثالف أََساليبها وأََعَواتها، وكان حزب 
الله َوالاظا6 السور  تاللاا حركة أنصار الله يف 
اليان سباقون يف الثارع عىل الوصاية األَمريكية 

املدلاة عىل قرار الشدوب الدربية.
بداد حرب تاوز 62006 الثي عرت لشاشاة 
الايش اإلرسائييل وكشافت الثثالفات الخفية 
بال بداض الثكوماات الدربياة وبال الكيان 
اإلرسائيايل، أعلاات وزيرة الخارجياة األَمريكية 
آنذاك عن ُمَخّطاط الرشق األوسط الاديد، وطفا 
الداداء األَمريكاي لساوريا وترجاثاه اجراءات 
عدائية من قبال بدض الثكوماات الدربية عىل 
رأسها السدوعية لسوريا، َوانقسات املاطقة إىل 
مثور مقاومة ومااندة ومثور مااألة ألَمريكا 
َوإرسائيل، ويف تلك انثااء كانت الثروب يف اليان 
تشادل إحدالاا األُْخَرى حثى وصلات إىل الثرب 
الساعساة يف عاا6 2009 – 62010، الثي انثهت 
بثوساع ملثاوظ لثركاة أنصار اللاه َوحضور 
أَْوَسااط  يف  القرآنياة  املسارية  ملارشوع  ناات 

املاثاع اليااي امثد صاداه يف الخارج َوالداخل، 
ليااد الاظا6 الثاكام يف اليان نفساه يف مأزق 
أَما6 الثزاماتاه للوصاياة األَمريكية وللارشوع 
األَمريكاي يف املاطقة، األمار الذ  انثج رصاعات 

بادت خفياة يف بداياة األمار بال طاريف الاظا6 
)املؤتار – اإلْصااَلح(.

َي بثاورات الربياع الدربي يف  تفّااَر ما ُسااِّ
مطلاع الدا6 62011، وبداد أن كانت تقرأ بأنها 
انفاار شادبي بوجاه األَنظااة الدالية، اتضح 
نحقااً أنهاا لام تكان ساوى مقدماة ملرشوع 
الفاوىض الخالّقاة الثاي لاي أوىل خطاوات ما 
اسااثه رايس بالرشق انوساط الادياد، جرى 
خاالل تلك الفارتة إَعاَعة تشاكيل تاوازن القوى 
عاخل الدول الدربية املسثهداة بثيث تثدث تلك 
الدالية حالة الال اساثقرار والال قوة َوالال عولة، 
وناثات تلاك الخطاوة يف ليبيا َويف ساوريا َويف 
اليان بيااا اشالت يف تونس ومرص، واشلها يف 
تونس ومرص جاء مقابل تسليم مطلل للوصاية 
األَمريكية وبضاانات عىل الونء والطاعة للسيد 

األَمريكي.
لذه انرلاصات ساعدت الثورَة يف اليان عىل 
تأسايس قواعدلا َواننطاالق بخطى ثابثه نثو 
الياو6 الكبري يف 21 سابثال، حيث اساثطاعت 
قاوى الثاورة الشادبية بقيااعة أنصاار الله أن 
تخثارص مساااات، حيث اساثفاعت مان حالة 
الالعولاة يف أن تدلان مرشوع الدولاة َومن حالة 

الاال قوة أن تصاع قوة، ومن حالة الال اساثقرار 
أن تاااعَ  بانساثقرار، إىل أن تاكات من تدرية 
الواقع وكشاف الثاب عن الكثري مان الخفايا 
يف واقاع الياان السايايس والدساكر  يف اارتة 

قياسية.

االرهاصات: 
األحاداُث الثاي شاهدتها اليان خاالل الدا6 
62011 انثات واقداً جديداً عىل كااة املسثويات 
وأارزت مثغرياٍت عدة عىل ُكّل األصددة، وبالقدر 
الاذ  أثرت عاىل أعاء أَْجِهاَزة الدولاة وأنهكثها، 
اقد أضدفت القوى الثاكاة واّككثها وصادت 
ااوة كبرية بياها أوصلثها إىل حالة حرب انثهت 
بقطيدة شابه كلية بياها، ولو ما ترك مساحة 
واسدة للقوى الفاعلة األُْخَرى أن تكون حارضة 
وبقاوة يف املشاهد سياساياً وَعساكرياً َوتدبوياً 

أَيْضاً.
وكانات إشاكالية ضداف الدولاة وتفككها 
مالزماة لاكل املثغريات الثاي انثاثهاا 62011، 
وانثخااب صاور   الثكوماة  تشاكيل  َورغام 
تلاك  وكل  الثاوار  مؤتاار  واندقااع  للرئياس 
الثثركات الدولية واإلْقليْاية الثي حاولت إَعاَعة 
ترميام الاظاا6 املثداعي، كانت الثورة الشادبية 
تثقاد شايئاً اشايئاً يف مثوالية ثورية مدروساة 
بدااياة، واعثقاد أن الثاورة كانات اساثثقاقاً 
تأريخيااً أوجبثاه كهولُة الاظا6 مان جهة ومن 
جهة أُْخَرى اساثفثال تأثري الوصاية عىل وجوع 
الدولاة َوالايش َوعىل مساثقبل اليان ومصالح 
اة وأن أَمريكا وعال أََعَواتها يف  شادبه، َوَخااصَّ
املاطقاة عادوا إىل الدبث بأمان اليان وتفكيكه 
َوتقساياه سياساياً عن طريل مرشوع األقلاة 

وطائفيااً عان طريال الثدبئاة املكثفاة املاولة 
يف إْعاااَل6 اإلْصاااَلح َوحلفائاه ضد أنصاار الله 
َوالزيدياة والشااادية والصواياة، َوايضا امايا 
من خاالل تاكل القاعدة والثكفرييل َوتساليم 

املدسكرات واملااطل لهم.
اساثوجبت  املشابولة  املشااريع  تلاك  ُكلُّ 
الثاورة، ومن املهم انشاارة إىل أن قيااعة أنصار 
اللاه للارشوع الثاور  أعطثه بُدداً شادبياً غري 
مشوب بالاكهة السياساية الثي اجهضت ثورة 
62011 َورلاثها للثساويات املشابولة، كاا أن 
تفاقم الوضع السيايس وانجثااعي والدسكر  
يف تلك الفرتة كان يبادو عاال ماظاا َوليس كاا 
كان ياروج له باناه أزمة تدانيهاا اليان، َويدلل 
عىل 2لك الصاوع الذ  جسدته اليان باكوناتها 
اجثااعيااً  املساثويات  ُكّل  عاىل  َومؤسسااتها 
َوسياساياً َواقثصاعيااً وَعساكرياً يف ظل انددا6 

املوارع واسثارار الددوان والثصار.

عتباُت الثورة: 
األحداُث الثاي رااقت الثثارك نثو ثورة 21 
سابثال أثبثت أنه كان مرشوعاً شادبياً قبل أن 
يكاون سياساياً، وكان يادار بقارار يااي بثت 
عون تدخال الخاارج األمار الذ  أزعاج الخارج 
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بال وأرعبه، َولو راجداا خطاواِت الثورة لوجدنا 
الثثارك كان يأتي واال رؤية وطاياة وياطلل 
من مطالب وطاية َويراعي اباديات انلثزامات 
السياساية والدبلوماساية، ولذلك تاوج انثصار 
الثاورة يف 21 سابثال باتفاق السالم والرشاكة 
وقراراتهاا  الثاورة  اماالءات  بفارض  ولياس 

وخياراتها.
وثااة من يقرأ ثورة 21 سابثال بانها حرب 
بدأت من عماج َوكثاف َوانثهت بسقوط صاداء، 
ولذا غاريُ صثيح، اثلك الثروب الثي تلت ثورة 
11 الايار 62011 لام تكان ساوى مثااونت 
سادوعية أَمريكياة نحثاواء الثورة الثاي تاثد 
جذورلا إىل الثروب السات عاىل صددة وأنصار 
الله، لكن نسثطيع أن نقول أن الثرب الثي بدأت 
مان عماج اثثت للثاورة ميداناً واساداً لثواجه 
الاظاا6 عاىل حقيقثاه َوتافاف مااباع أََعَواته 
الثكفريية َوتقثلده من جذوره لو وما زرعه من 

أوبئة من صددة وحثى البيضاء.

1 - من دماج إىل كتاف: 
بادأت حارب عمااج األوىل يف الداا6 62012 
بالثزامن ماع الثثضري ملؤتار الثاوار الوطاي، 
َوكانات عماج مثاياة تكفريية ولابية وساط 
صددة تم زراعثها يف تلك البقدة ألغراض خطرية 
جاداً أقلهاا إشادال حارب طائفية عال تدبئة 
عقائدياة عخيلة عاىل املاثاع ماولة سادوعيا 
َوتديرلا اساثخبارات أَمريكية ماذ بدء تأسيس 

مدهد عماج بقياعة مقبل الواععي.
الوعُي الذ  كان ياثلكه ماثاع صددة عزل 
جااعة مدهاد عّماج لدقوع َولذا لم تساثطع أن 
تؤثار ون تثأثار باثيطها، اكان مدظام إن لم 
نقال ُكّل عاارصلا من خارج صددة ومن خارج 
اليان ايضاا، لم يكن للاظا6 ون للسادوعية ون 
ألَمرياكا أن يساثخد6 تلك الورقاة يف غري وقثها 
أَْو باألصاح قبل نضاها، وألنها لم تساثطع أن 
تبلاغ نضااً، جارى اساثخدامها يف توقيت كان 
امُلَخّطااط يقاي ببدء خلال البالبل يف شااال 
الياان حيث مدقل أنصاار الله َوإشاغالهم عن 
تثركاتهام السياساية الثي كفلثهاا لهم أجواء 
الثاوار الوطااي، وبداد أن كان مدهاد عمااج 
مسااملاً َوماكفئااً عاىل 2اتاه ااأة بادأ يثثرك 
َوياصب املثاريس يف الابال َوبدأ يظهر عاارصه 
بالساالح و... إلخ يف اسثفزاز واضح ألنصار الله 

وللااثاع لااك.
خاادت  ماا  رَسعااَن  األوىل  عمااج  حارُب 
يف  لكاهاا  والثزاماات،  وتدهادات  بوسااطات 
2013 عااعت مان جدياد، وحياهاا  ماثصاف 
صاار مدظام الوساطاء مسااندون َوعاعااون 
للثكفرييل يف عماج واشاثغلت اآللاة اإلْعااَلمية 
السادوعية بشاكل واضح يف صفهم، وبالثزامن 
تثارك حازب اإلْصاااَلح َوأياعياه يف شان حرب 
وحصاار عاىل صددة مان جهة حارض َوحوث 
َوالااوف، إىل أن خرج رأس آخار كان مداونا يف 
صثاراء كثاف شااال رشق صدادة حيث كان 
لاااك مركازاً للثكفرييال جرى تأسيساه ماذ 
عقاوع َويدال بصاات أَيْضاً ليدلان الثرب من 
جهثه َوكان ظهريه السدوعية َوالثدوع َواحثشد 

الدعاة السدوعيون يف ناران ملؤازرته.
كانت قاواٌت سادوعية تسثضيف شخصيات 
لثقاول َوتثوعد »نثن نثاارص الثوثيل من ُكّل 
انتاالات َوساارتكهم ياوتون جوعاً َوساثلذ2 
بااوت أَْطَفالهم ونساائهم باال عواء َون غذاء«، 
ولذه األشاياء موثقاة، ويف حل كانات الثرب 
مشاثدلة يف عماج َويف كثااف َويف الثد بل حرف 
سافيان وحاوث َويف حرض َوقفلة عاذر برعاية 
سدوعية واضثة وباباركة عولية وععم أَمريكي 
غاري مدلان، كانات صدادة مثاارصة مان ُكّل 
انتاالاات َواللهاا يدانون مان الثصول عىل 

ابسط مقومات الثياة.
وبدياداً عان تفاصيال املدركاة وتوصيفات 
انلاصات الثي صاحبثهاا، اإنها يف نهاية األمر 
حساات بإَراَعة شدبية، انساثفزاز الذ  تداده 
حزب اإلْصاااَلح بثثريك عااارصه الاائاة الثي 
أسسها بدعم سدوع  ورعاية أَمريكية يف كثاف 
وعمااج والثصاار الاذ  تدااد حسال األَْحَار 
ارضه بقطع الطريل وقثل املسااارين يف حوث 
َوقفلة عاذر وحرض، الهبت عاخال الااس ثورة 
كامااة يف عواخلهام املثشابدة بفكار املسارية 
القرآنياة الثاور  الاذ  اسساه الشاهيد القائد 
حسال الثوثي ساال6 الله عليه، َولاو ما عاع 
ماامياع من الاااس لاللثثاق بابهاات كثاف 
ااة َوعمااج أَيْضاً َوجبهاات حرض وعذر  َخااصَّ

َوحرف سفيان.
ساقوط كثااف واارار الثكفرييل َوكشاف 
أول مداقال الثكفرييال اضح زاوياة من زوايا 
امُلَخّطااط الكبري الذ  كان اإلْصااَلح رأس حربة 
يف تأسيساه والدااع عاه عل إْعااَلمه َوكواعره، 
انكشاف أول مصااع للقاعادة يف صدادة َوكان 
عخول مركز كثاف رضبة قوية للسادوعية الثي 

تااللت الثدث َوان لم تثاالله وساائل إْعااَل6 
مثساوبة عليها، جرى تصوير ما بداخل املركز 
كأعلة عىل أن لذا املركاز مصاع للقاعدة َوأيضاً 
مدعو6 سدوعيا َوبغطاء أَمريكي، ولكاه لم يكن 
اول مالر يدعو إىل الثاورة عىل الاظا6 الذ  كان 
ماارع أعاة بيد الخارج املادان يف تفخيخ اليان 

َوإن كان من أقوى امللرات.
بساقوط كثاف ساقطت عّماج َوبثوجيهات 
مان الرئيس لااع  يومها، بداد إعراك مثركي 
اللدبة أن بقاَءلم لااك غري ُماٍد َوأن اساثثاار 
قضية تهاريلام أجدى باعثقاعلام، لم يواال 
قائاُد الثورة يومها عىل الثهاري إلعراكه املسابل 
أن تلك لدبة َوسايار  الدزف عليها طويالً غري 
أناه لم يكان ياثلك الضغاط لبقائهام أَْكثَر من 

تقدياه الضاانات لثاايثهم.

2 - فتُح بوابة اليمن »حوث« 
لدال ساقوط مركاز الثكفرييال يف كثااف 
َولروبهام باتاااه الااوف َوأ6 الريااح، خفف 
َكثرياً من أعباء املدركة الثورية الثاسااة ولي 
يف طريقها لكاس أوبئاة اإلْرَلااب َوالثكفري من 
أرض اليان يف الشااال، اثاكان مقاتلو الثورة 
من الزحاف باتااه حرض َوقفلاة عذر َوحوث، 
وبرغم الوسااطات َوالضاانات واملااشدات الثي 
أطلقهاا قائاد الثاورة السايد عبدامللاك الثوثي 
حفظاه اللاه آلل األَْحَار بفثاح الطريل َوايقاف 
انعثاداءات عاىل املسااارين َونهب الشااحاات 
َواخاااة السابيل، إّن أن حسال األَْحَاار أعابه 
تسايثه »أََسد الساة« من قبل قاوات السدوعية 
الثاي كانت تطبال لثكفرييي عمااج وكثاف من 
قبل، َونصب نفسه زعياا لإلْرَلااب، وألن قبائل 
الدصيااات َوحاشاد راضات أن تقاتل يف صفه 
َوتثات راياة الطياش األلاوج َوالقثال املااني 
يف الطرقاات، اساثقد6 إىل حاوث َوالدصيااات 
عااارص من القاعدة يف وقات كانت نتزال عماج 
وكثاف تقاتالن، األمر الذ  جدله بدد سقوطهاا 
مكشاواا ن ظهاري له مان حاشاد ون حثى من 
الدصيااات، كانت راية القاعدة ترارف يف نقاط 
حاوث والدصيااات َوكان الثكفرييون يوقفون 
أبااء الدصياات أنفساهم وتاادهام من املرور 
َوتساثفزلم األمار الذ  ااقم مساثوى الغضب 
عليه يف أَْوَساط ماثاده، ولو ما جدل سقوطه 

رسيداً.
اثثت جااوُع الثورة الشادبية حوث، وكان 
لااك اعثقاٌع لدى البدض بأن اثح حوث سيفثح 
اليان كلها أَما6 جاوع الثورة، وبالفدل، ساقط 
حسال األَْحَار وأساقط املاطورية آل األَْحَار 
الثي ظلت تثكم بهيبة حاشد َوليبة الدصياات 
اليان طونً وعرضاً، حاول حسال األَْحَار الذ  
لرب من مازله بالخار  )ضاحية من ضواحي 
حاوث( إىل بااي رصيام أن يثشاد بااي رصيم 
للقثال واثح جبهة من حدوعلا مع الدصياات، 
إّن أنها راضت تََاامااً وطالبثه لو وإخوته بأن 

يغاعروا بالعلم.
ويف 2ات الوقات كانات حرض َوعاذر وعبس 
وَعالام َوطريال حاوث حارض الادويل يثطهر 
ألول مرة من ظال6 املوت الذ  كان يسايطر عىل 
الطريال الادويل املهااور لدقوع، ليصباح ماراً 

آمااً.
يف تلك انثااء كانت قبائل باي رصيم تثخلص 

مان بقاياا املاارصيان ملارشوع اإلْصاااَلح َوآل 
األَْحَاار يف بالعلام حل طرعوا حايد القشايبي 
قائاد اللواء 310 يف عااران َونهبوا مازله ضااناً 
لدد6 إشادال حرب يف بالعلم، واثثاوا الطريَل 
أَما6 جثاال الثورة الثي حالت مدها ماارصين 
بااآلنف من أبااء الدصياات مثاهل إىل عاران 

املثطة الثالية يف الثورة.

3 - معركة عمران.. عتبة صنعاء: 
كشافت مدركة عاران الكثاري من الخبايا يف 
واقع اليان، َوعىل مساثوى املاطقة بل والدالم، 
لياس ألن الطرف الذ  أشادل الثارب يف عاران 
لام اإلْصاااَلح َوعيل مثسان األَْحَار وحساب؛ 
بل ألن الثشاد الشادبي الذ  الثف حول الثورة 
ومطالبها الازئية يف عااران كبري جداً َوملفت، 
ابااارع أن اشاثدل اثيال املدركة بل حشاوع 
الثورة وبل قاوات الدايد القشايبي قائد اللواء 
310 الاذ  كان قواماه مان اإلْصاااَلح َواتبااع 
عايل مثسان وآل األَْحَار، ظهرت عىل الساطح 
مواقاف علاياة عاخلياة وخارجياة، وتثركات 
عولياة، املواقاف الداخلياة كان أبرزلاا موقف 
حزب اإلْصاااَلح الذ  حرك عااارصه الثكفريية 
للسايطرة عاىل ابال مساثغال ضداف الدولة، 
َوحال تثارك الاياش لقثاال القاعادة يف ابل 
طالب برتكها َوالثفرغ لقثال الثورة الشادبية يف 
عاران، كاا أشادل جبهاة يف الاوف، ويف الوقت 
2اته تثرك مالس انمان واألَُمم املثثدة َوبدثت 
مادوبهاا جااال بن عاار وجاء سافراء الدرش 
الراعياة للابااعرة الخلياياة، َوصدر قارار من 
مالاس األمن ضد الثورة، لكاهاا كلها لم تولن 
قوة الثورة َون من عزمها يف مواصلة مشاورالا 
الكبري لثثرير عاران من سايطرة ائة مسثبدة 
لم ثالثاي الطغيان ال األَْحَار الفارين من حوث 
َوحازب اإلْصاااَلح املثهاو  وَعيل مثسان الذ  

يدثل عاران آخر مداقل قواته.
ثاورة عاران اندلدت إثر راض عيل مثسان 
األَْحَار تغيري املثااظ َوتغيري القشايبي، حسب 
مطالاب شادبية واسادة امثدت عىل مسااحة 
املثااظة، َوانثهت بسقوط 2لك الثالثي َوتثرير 
املثااظة َوانهيار اللواء 310 َومقثل القشيبي.
الالااُت يف 2لاك الثادث املثاور  يف تأرياخ 
ثورة 21 سابثال أن لاع  نزل صبيثة سقوط 
عااران إىل مبااى املثااظاة يف خواتيم رمضان 
َوااثثاح مبااى مثااظة عااران َوأعلان عوعة 
املثااظة إىل حضن الدولة بدد أن كانت لساوات 

خارج سيطرة الدولة.
لااع  الاذ  اعارتف بثثريار عااران كان 
يثذبذب وخاالل املدركة كان يقصاف بالطريان 
َويرسل الوسطاء َويادع بأن صاداء خطا أَْحَارا، 
لكن 2لاك الخاط األَْحَار رَسعاَن ماا تبخر حل 
وصلات الااالاري إىل مثياط صاداء لثسااند 
شاباب الثاورة املرابطل يف أعظم تثرك سالاي 

شهدته الداصاة.

دخوُل العاصمة.. الخطوُة األوىل للثورة: 
أشاهر قليلة تزامن ايها الثراك السلاي مع 
الثثرك الشادبي يف مداخل الداصاة، مع تثرك 
عويل تاثل يف وسااطة جاال بن عار الذ  تاقل 
ماراراً بل صاداء وصدادة مثااونً أن يثفاعى 
ساقوط صاداء بيد الثاوار، عل تلبياة املطالب 

الثاي كانات يف حيااه تثاثل يف تغياري الثكومة 
لثشكيل أُْخَرى تسثطيع تافيذ مخرجات الثوار 

بدد اشال حكومة باساادوة، َوتافيذ مخرجات 
الثوار، َوالرتاجع عن راع الدعم عن الافط، لكن 
لاع  لم يكن صاحب القرار، اإرلاصات كثرية 
تزامات مع تلك الثثاركات الثورية مثل الثدخل 
األَمريكاي السااار يف ليكلاة الاياش َوتفكيك 
املاظوماة الصاروخية َوالداااع الاو  َوغريلا، 
وكانت الطائرات األَمريكية تثو6 لثصور جايع 
املواقاع يف صادااء ومثيطهاا واال إحداثيات 

اسثخباراتية كشف الددوان الهدف ماها.
مان  قليلاة  أشاهر  بداد  ساقطت صادااء 
انحثشااع حولها، َويف غضون مدركة ثالثة ايا6 
اقاط، انثهت بهاروب عيل مثسان األَْحَار من 
الياان َوتركه املشاهد حاراً طليقاً اساثطاع أن 
يصل يومهاا جاال بن عار إىل لم شاال القوى 
اليااية حلو اتفاق السالم والرشاكة الذ  جرى 
توقيده يف حياه َورحبت به عول اإلْقليْم َومالس 
انمن َوتشاكلت يف إثره حكومة خالد بثاح الثي 
رَسعااَن ما انفرطات مع لاع  بقارار خارجي 
لشان عدوان عىل اليان ن يزال يرضب ُكّل ما له 

عالقة بالثياة.
وبرغم ماا أحدثه عخوُل الثاوار إىل الداصاة 
وارار مراكاز القوى وترك الدولة ومؤسسااتها 
عاىل الرصياف، َااإن 2لاك لام يكان إّن اكثاال 
الخطاوة األوىل مان ثورة نتزال مساثارة، ثورة 
تسدى للثخلص من وصاية الخارج باملقا6 األول 
َوترتياب البيت الياااي َوباائه َوإَعااَعة انعثبار 

للثأريخ اليااي.
لاذه مارع جولة يف ألاّم الخطوط الدريضة 
إلرلاصاات الثاورة، ومقدمة لدراساة مفصلة 

لاذور ثورة 21 سبثال.

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

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

• وباسندوه يستقيل 2014/9/21
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علماء اليمن وملتقى الت�شوف: رفُد البنك واجٌب ديني على ُكّل حر ميني

 إقباٌل شعبي واسع للتربع للبنك املركزي اليمني.. 
اليمنيون يقّدمون درساً آخَر من دروس الصمود

  - زكريا الشرعبي
يزعاُع َصَلُف الددوان األَمريكي السدوع  وحقُده 
عىل الشادب اليااي ايزعاع الشادب اليااي صالبًة 
وصااوعاً، مثثديااً ُكّل الوساائل الثي يساثخدمها 
الددوان يف مثاونت تركيده أو الايل من صاوعه

وماع اساثخدا6 الدادوان األَمريكي السادوع  
لورقة الثصار انقثَصاع  ماذ آ2ار سابثال الدا6 
املاايض والثدد  عىل السايولة الاقدية يف األساواق 
اليااياة ومان ثام مثاربة البااك املركاز  اليااي 
بهدف اإلرضار بالشادب اليااي والثضييل عليه يف 
لقاة مديشاثه أعرك الشدب اليااي ألاية الصاوع 
يف كاااة الابهات وعد6 انقثصار يف مواجهة الددو 

عىل الابهة الدسكرية 
وماا إن ععا قائد الثورة السايد عبدامللك الثوثي 
أبااء الشادب اليااي ملواجهة الدادوان انقثَصاع  
عاىل الياان والثكاتاف يف مواجهاة آثاار الدادوان 
عان طريل الدعام والثالع للباك املركاز  اليااي 
لثوااري السايولة الاقدية شاهدت مقارات واروع 
الليد والباوك اليااية إقبان واسادا وغري مسابوق 
مان املواطال الياايال الذين لبّوا اور ساااعهم 
ععوة قائاد الثاورة للثالع للباك املركاز  اليااي 

بانسثاابة لها.

الشعب اليمني يؤكد: لن نركع وسنبذل 
َأموالنا وأرواحنا يف سبيل الوطن

إىل 2لك عّل مواطاون َقِدُموا من أماكَن مخثلفة 
إىل الهيئاة الداماة لللياد بالداصااة صادااء عن 
اساثدداعلم للثالع بكاااة ماا يالكون يف سابيل 

مواجهة الددوان انقثَصاع  عىل البلد.
يقول املواطن عبدالدزيز عبدالله أبو طالب ولو 
ياثظار عوره يف الطاباور عاىل نااذة الثالع للباك 
املركز  اليااي: أتياا إىل لاا للثلع واإليداع لثساب 
الباك املركز  اليااي و2لك اساثاابة لدعوة السايد 
القائد للثالة الوطاياة لدعم الباك املركز  اليااي 
ولثوااري السايولة ولقطع الطريل عاىل الددوان يف 

مثاولثهام لثثقيال نارص اقثَصاع  لام يثققوه 
يف امليادان. وأضااف أبو طالاب: إ2ا لم ندااع اليو6 
ساادادها غداً بدزاءات بدد عخول املرتزقة وأعوات 
الددوان وسفك عمائاا وانثهاك أعراضاا. وأرعف أبو 
طالب: اليو6 وغداً لن تافع حثى مئة ألف. وععا أبو 

طالب جايع الياايل إىل املباعرة واإليداع.
املواطااون الذيان قدماوا للثالع مان أماكاَن 
مخثلفاة عون اسثساال6 كبار السان ماهام لثقد6 
أعاارلام قالاوا إن تلعهم للباك املركاز  اليااي 
مسؤولية وطاية وعياية يسثشدرون وجوب القيا6 

بها كازء من مواجهة الددوان.
 عبداللاه لطاف املغرباي رجل يف الخاسال من 
الداار أتاى مثوكئااً عىل عصااه إىل الهيئاة الدامة 
للليد للثلع للباك ااملركز ، يقول املغربي: أتياا إىل 
ليئة الليد اليااي اساثاابة ألمر الوطن وأمر الله 
تداىل ورساوله واسثشاهد املغربي بقول الله تداىل 
)إنااا املؤمااون الذين آمااوا بالله ورساوله ثم لم 

يرتابوا وجالدوا بأَموالهم وأنفساهم يف سابيل الله 
أولئك لم الصاعقون(.

ووّجه عبدالله املغربي رسالة إىل الشدب اليااي 
للثدااون والثكاتاف يف مواجهة الدادوان ُمؤّكداً أن 
الشدب اليااي لن يركع إن لله وقال )ما بانركع إن 

لله ولو ناوت كلاا ون يبقى يااي«.

طوابري املتربعني للبنك.. مشهد وطني 
يف التالحم

الياايون بإقبالهم الشديد للثلع للباك املركز  
الياااي جّسادوا تالُحااً وطايااً كبارياً يف مواجهة 
الدادوان األَمريكاي السادوع  والوقاوف يف وجاه 
ُمخّططاتاه وقدموا من خاالل وقواهم يف الطوابري 
الكبرية عىل نوااذ الليد املخثصة بدعم السايولة.. 
مشاهٌد كبريٌ عل عاه املواطان بقوله: »أتياا إىل لاا 
لدعام الباك اساثاابة لدعوة السايد القائد وليدلم 
الدادو أن الياايال كثلاة واحادة لن يثأثاروا ولن 

يثرضروا مهاا كانت مؤامرات الددو«.
وععا الشادب اليااي إىل أن يهب لبة رجل واحد 

إىل الليد لدعم الباك اليااي ومواجهة الددو
الياان ععاوة  الساياق وجاه علاااء  ويف 2ات 
ألباااء الشادب اليااي يف املشااركة بدعام الابهة 
انقثَصاعياة وراد البااك املركز  مؤكديان أن لذا 
واجباا عياياا ووطاياً، وقاا6 مااوعة مان علااء 

اليان بزيارة للاثلعل يف الهيئة الدامة للليد.
ويف ترصياح لصادى املسارية قال الشايخ اؤاع 
الهاي: »علااء اليان يدعون أبااء الشادب اليااي 
رجاانً ونسااء للاشااركة يف الابهاة انقثَصاع  
وععم السايولة للباك املركز  ويدثلون لذا جهاعاً 
مقدسااً باملال«. وأضاف الشيخ الهاي »أن الشدب 
الياااي الاذ  يداع وقاد عاع سايونً مان الدماء 

سيقد6 ماله من أجل الباك املركز  اليااي«.
إىل 2لاك ععاا ملثقى الثصاوف اليااي الشادب 
الياااي إىل املبااعرة بثثال املساؤولية يف مواجهة 

الدادوان انقثَصااع  وتثاال الواجاب يف الثالع 
للبااك، وقال ملثقى الثصاوف يف بيان تلقت »صدى 
املسارية« نساخة مااه: »إن مان الواجاب الوطاي 
عاىل ُكّل حار ياااي بل ومان جولر مبادأ الثكاال 
انسالمي أن يثوجه املواطاون يف عاو6 الااهورية 
اليااياة إلراااع البااك املركز  اليااي كلٌّ بثساب 
قدراتاه املالية يف إطار املدركة انقثَصاعية الثي راح 
يفرضهاا الدادوان واععيائه عىل الشادب اليااي. 
وأكاد بيان امللثقى أن املسائولية الدياياة والوطاية 
ومقثضياات املرحلاة الثرجة الثي تاار بها اليان 
وشادبها الدظيم تثثام علياا أن نثوجاه إىل نقاط 

توريد األَموال الراادة لخزياة الباك املركز .

موظفو الربيد: إقبال منقطع النظري
يف 2ات السياق عل موظفي الهيئة الدامة للليد 
عان انقبال الكبري من قبل املواطال يف الثلع للباك 
املركاز  الياااي، ويف ترصيح لا »صدى املسارية« 
قال عيل الرشعبي املوظاف يف الهيئة الدامة للليد: 
»نالحاظ أن لاااك إقبان غاري مسابوق لدرجة أن 
شبكة الثسااب الاار  لدعم الباك تثقل من كثرة 
املباعرة وشادة انقبال حيث يثواااد املواطاون من 

بداية الدوا6 إىل نهايثه«.
وأطلاع الرشعباي »صدى املسارية« عاىل كاية 
الثلعات الثي قا6 بثساايلها وحده خالل ساعثل 
من بادء الدوا6، مشارياً إىل أن لااك مان املواطال 
الذين ياثلكون حساابات توااري يف الليد من يقو6 
باقل كامل حسابه لثسااب ععم السيولة يف الباك 
املركاز  الياااي، وأشاار الرشعباي إىل أن طوابري 
املثلعال تكاع تثاااوز يف حااها طوابري تساليم 

الرواتب.
بدورلا قامات صثيفة صدى املسارية وموقع 
وقاااة املسارية بالثالع لثسااب البااك املركاز  
اليااي، مؤكدين عاىل أن لذا الثلع يأتي من واقع 
الابهاة  باملساؤولية يف رضورة رااد  اإلحسااس 
انقثَصاعياة وقطاع الطرق عن الدادوان األَمريكي 
الشادب  إ2نل وتركياع  الاذ  يسادى  السادوع  

اليااي.

  - متابعات*
“2  ماا يغار6 ويغر6، له املاايا تشاله”.. قالها رجاٌل يف الدقد الخامس من 
عاره، ولو مبثسام لدى مشااركثه أماس يف حالة ععم البااك املركز  اليااي 
عل حساابات ليئة الليد باثااظة 2مار، الرجل الذ  يدال يف الزراعة، يدعى 
”أبو حسان” جاء مان أقىص مديرية مغرب عاس للاشااركة يف لاذه الثالة 

واسثقطاع مبالغ من املال من قوت أباائه لدعم الباك.
يؤكاد يف حديث لا)2مار نيوز(: أن مشااركثه لي تقديم القليل من املال من 
أجال الوطان الذ  أعطاناا ومازال يدطاي مان خريه، وتقديم بداض املال لي 
مشااركة يف الدااع عن كرامة اليان. وتابع بلغثه الريفية البسيطة بالقول: كم 
نرصف زلط يف مشااكل وأعراس ليش ما ند  الوساا لدعم الباك، وندعم اليان 
ونلباي نداء السايد.. يا أخي ا  مبالاغ لو يف ميزان حسااناتاا، ويدعم صاوع 

اليان يف وجه املسثكلين والطغاة.
راض الثقاط صوره له، مكثفياً، بالقول: سااقد6 أَموالاا وأبااءنا وأرواحاا 

من أجل لذا الوطن، وما ايش عاعي نثصور ألناا نبذل 2لك ابثغاء وجه الله.
وتقاطر املئات من أبااء 2مار، يف مقدمثهم اعضاء املكثب الثافيذ  ملثااظة 
2مار، وشاخصيات قبلية ومَدنية، ونقابية، إىل مكثب الليد للاشاركة يف حالة 
”ععم الباك املركز  اليااي”، يف صورة تاساد مدى تالحم أبااء اليان يف طريل 
انثصاار الثل عاىل الباطل، وتلبيثهام لدعوة السايد القائد عبدامللاك بدرالدين 

الثوثي.
كل ائاات ورشائح املاثااع الذمار ، كان لها حضورلاا وبصاثها يف لذه 
الثالاة، حيث توقدت مصاعر يف ليئة الليد بذمار، اساثارار اقبال املواطال، 

ووصول املبالغ املالية املقدمة لدعم الباك املركز  إىل ماليل.
وقاال موظف يف الليد يف حديث لا)2مار نيوز(: ماذ سااعات الصباح انوىل 
للياو6 ومكثاب الليد يساثقبل املئاات من املواطاال مساؤويل املثااظة ولم 
يشااركون يف الثالة بدضهم بابالغ كبريه. ناثاً إىل اساثقبال الليد، الدرشات 

من انطفال الذين شاركوا يف الثالة.

* نقاًل عن موقع ذمار نيوز.

إنطالُق حملة دعم البنك املركزي بمحافظة ذمار
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الوفد الوطني: التصعيد العسكري والمجازر الوحشية وجرائم الحرب وقرار نقل البنك المركزي تؤكد أن قوى العدوان تستهدُف الشعب اليمني وتمعن في تجويعه
تكتل األحزاب السياسية: تصاعد اإلجرام غير المسبوق للعدوان يأتي لتزايد حالة الشعور بالفشل لكل ُمخّططات آل سعود في كسر الصمود األسطوري للشعب اليمني 

الجنوُن األكرُب »لقرن الشيطان«.. جرائم وحرب إبادة بحق الشعب اليمني

  - أحمد داوود
تاااعى الدادواُن األَمريكي السادوع  يف األساابيع املاضية يف 
ارتكاب ماازَر وحشاية بثل املدنيل الياايل يف عدة مثااظات 
يااية بطريقة لساثريية ن يضاليها يف البشاعة واإلجرا6 سوى 

الصات الدويل إزاء ما يثدث.
وايااا كانات مثااظة الثديادة تنئ من جراحهاا وأوجاعها 
جراء القصف املثوحش لطريان الددوان عىل سوق الهاوع باديرية 
الثوك بدد الفدالية الااالريية باااسبة الذكرى الثانية ننثصار 
ثورة 21 سابثال والذ  أسافر عن اسثشاهاع وإصابة أَْكثَر من 
90 مدنياً أااق ساكاُن مديااة رازح باثااظة صددة عىل جرياة 
مااثلاة حل قصف الطريان عىل ماطقاة مرشقة وراح ضثيثها 
أَْكثَر من 10 شاهداء بياهم 7 أطفال وامرأتاان حاملثان وإصابة 

9 آخرين.
طرياُن الددوان اساثهدف مازل أحد املواطال، وتُظِهُر الصور 
الثاي عرضثهاا قااة املسارية مدى بشااعة الددوان باساثهدااه 
األطفاال والاسااء األَبْريَااء وارتكاباه الددياد مان الارائم بثل 
اإلنَْساانية يف ظال صات مخاٍز للااثااع الدويل الاذ  لم يثرك 
سااكااً، تااركاً املاال مفثاوح لقوى الددوان نرتاكاب املزيد من 

الارائم بثل املواطال.
وتاقال الددوان من مكان إىل آخر باحثاً عن عماء يااية مدنية 
جديدة، ليقصف بغاراته الهساثريية من بدد جرياة سوق الهاوع 
بالثديدة ومديرياة رازح بصددة مثااظة مأرب وخونن الطيال 
باثااظاة صاداء ويداوع قصف مفرق رشعاب باثااظة تدز، 
وقصف مثاادع مثواصل عىل مديريثي الغيال واملثون باثااظة 
الاوف، لريتكب مذبثة جديدة مساء السبت ل2 سبثال يف مدياة 
إب، حيث قصف طريان الثقد عىل مازل أحد املواطال بادياة إب 
بالقرب من مفرق جبلة، ما أعى إىل اسثشهاع 7 مواطال وإصابة 
نثاو 10 آخريان بياهم نسااء وأطفاال، ونقل البداض ماهم إىل 

املسثشفى وجراحهم خطرية.

الوفد الوطني: العدوان يستهدف الشعب اليمني
وإزاء لذه الارائم املثوحشاة املثواصلة أصادر الواد الوطاي 
من الداصاة الُداانية مسقط بياناً اسثهان ايه تصديد الددوان 
واملااازر بثال املواطاال واساثارار الثظر الااو  عىل مطار 
صادااء الادويل وكذا قارار الفار لااع  باقل البااك املركز  من 

صاداء إىل عدن.
وقاال الواد يف بياناه إن الوااد الوطاي يدين بأشاد الدبارات 
الثصدياد الدساكر  واملااازر الوحشاية وجرائام الثارب الثي 
يرتكبها الددوان بثل أبااء الشادب اليااي يف مخثلف املثااظات 
والثاي كان آخرلاا املااازر الثاي ارتكبهاا يف صدادة وصادااء 
والثديادة وراح ضثيثها الدارشات من الشاهداء والارحى من 
األطفال والاسااء عون راعع يف ظل اسثارار الصات الدويل املخز  

والذ  ياثل وصاة عار يف جبل الدالم.
وأضااف الوااد الوطاي يف بياان بالقاول: »إن الثظر الاو  
وإغالق مطار صاداء الدويل تسبب يف عد6 قدرة اآلنف من املرىض 
والدالقال يف مطارات الدالم مان الدوعة إىل وطاهم وماع الطالب 
الياايال مان الدوعة نساثكاال عراساثهم خارج البالع بشاكل 

مخالف ألبسط الثقوق الثي تكفلها الرشائع السااوية والقوانل 
اإلنَْسانية«.

وحّاال الواد الوطااي قوى الدادوان ومرتزقثهم املساؤولية 
الااائياة والقانونية واألَْخاااَلقية عن ُكّل ماا يُرتكب من جرائم 
الثارب بثل الياايل، مطالباً املاثاع الادويل واألمم املثثدة ويف 
املقدماة مالس األمان الدويل تثاال مساؤولياتهم وإيقاف لذا 
الددوان الوحيش وراع الثصار؛ باعثبار 2لك مسائوليًة تفرضها 

عليهم القوانُل واملواثيل واألعراف الدولية واإلنَْسانية.
وأكد الواد الوطاي أن القرارات الثي اتخذت مؤخراً وماها نقل 
البااك املركاز  تؤكد أن قوى الددوان تساثهدُف الشادب اليااي 
وتادن يف تاويده وتضييل الخااق عليه، ويدين يف الوقت نفساه 
الصاات الدويل إزاء لاذا القرارات رغم أنها تاثال قرارات أحاعية 
مخالفاة للقارارات الدولياة وماا وقع علياه الطرااان يف نهاية 

مشاورات الكويت.

الرئيس الصماد: الشعب اليمني عانى كثريًا
وعقاب جرياة الثديدة مبارشة بداث الرئيس صالح الصااع 
يو6 الخايس املايض رساالة عاجلة إىل األمل الدا6 لألمم املثثدة 
باان كي مون أكاد ايها أن الشادب اليااي قد عاناى كثرياً جراء 
الددوان السدوع  األَمريكي ماذ أَْكثَر من عا6 ونصف الدا6 وقثل 
األطفاال والاسااء والشايوخ واملدنيل وتدمري الباية واساثخدا6 
األسالثة املثرمة عولياً وارض حصار بار  وبثر  وجو  عىل 
الشدب اليااي ما تسبب باداناة إنَْسانية ونزوح املاليل من أبااء 

الشدب اليااي من قرالم ومدنهم جراء الثرب.
ولفت األخ صالح الصااع يف الرساالة إىل عد6 تاكن املواطال 
الياايال من املرىض والطاالب املثواجدين يف الخاارج من الدوعة 
لبلدلم بسابب ماع الددوان السدوع  لرحالت الطريان املدني من 

الهبوط باطار الداصاة صاداء ما عال مداناتهم.
وطالبات الرساالة األمام املثثدة القياا6 باسائولياتها تااه 
مداناة الشادب اليااي وعارض 2لك عىل األمام املثثدة ومالس 
األمان الادويل نتخا2 القارارات الثي من شاأنها إيقااف الددوان 
والثارب عاىل الشادب الياااي وراع الثصاار الال  والبثر  
والاو  وعوعة الطريان املدني وإحالة املثساببل يف 2لك للاثاكم 

الدولية.
كاا حّالت الرساالُة الخائن لاع  ومان يقف وراءه من عول 
الددوان مسئوليات ما سايرتتب عن ما صدر ماه بخصوص نقل 
الباك املركز  اليااي من الداصاة صاداء وأن تقو6 األمم املثثدة 

بواجبها يف لذا السياق.

إدانة أممية خجولة
وأما6 لذه الثصدياد اإلجرامي الخطري وارتكاب الارائم بثل 
املدنيل واألطفال والاساء، أعان األمل الدا6 لألمم املثثدة بان كي 
ماون، جرياة الدادوان يف مثااظة الثديدة، لكااه الرجل تهرب 
من اإلعانة املباارشة ليثث كااة األَْطَراف بانلثزا6 بباوع ورشوط 

اتفاق الدارش من إبريل لوقف إطالق الاار يف بالعنا.

استنكار محلي واسع
وعىل الصديد املثيل، نقات الارائم األَخرية للددوان األَمريكي 

السادوعية اسثاكاراً واسداً من قبل املاظاات والهيئات واألَْحَزاب 
السياسية وغريلا.

وأعانات قياعات األَْحَزاب السياساية املاالضة للددوان بشادة 
اسثارار الددوان السدوع  األَمريكي يف ارتكاب املزيد من الارائم 

البشدة بثل الشدب اليااي.
واساثاكر تكثال األَْحاَزاب السياساية املاالضاة للدادوان يف 
املاازرة البشادة الثاي ارتكبهاا تثالاف الدادوان بثل الاسااء 
واألطفاال واملدنيال األَبْريَاء الُداّزل يف ُكلٍّ من حي ساوق الهاوع 
الساكاي بادياة الثديادة وراح ضثيثها الدرشات من الشاهداء 

والارحى. 
كاا اساثاكر البيااُن الارياة الثاي ارتكبها تثالاف الددوان 
أيضا يف مديرية رازح بصددة و2لب ضثيثها أَْكثَر من 15 شهيداً 

وجريثاً من األطفال والاساء.
واعثل تلك املاازر البشادة، جرائام حرب إباعة جااعية تأتي 
ضان سلسالة الارائم املااثلة واملااهاة الثي ياارسها الددوان 
السادوع  األَمريكي مااذ أَْكثَر من ع1 شاهراً بثل اليان شادباً 
وأرضاً وإمكانياٍت.. مبيااً أن تثالف الددوان اساثهدف املواطال 
يف املاازل والطرقات واألساواق واملسثشفيات واملدارس واملصانع 

واملاشآت الدامة والخاصة وكااة نواحي الثياة.
وأشاار تكثال األَْحاَزاب السياساية املاالضة للدادوان إىل أن 
تصاعاد 2لك اإلجرا6 غري املسابوق يف الثروب يأتاي نثاجا لثزايد 
حالة الشدور بالفشل الذريع لكل ُمخّططات آل سدوع وحلفائهم 
يف كرس اإلراعة اليااية والصاوع األساطور  للشدب اليااي الذ  
عاززه ثبات أبطال الايش واللاان الشادبية يف ُكّل جبهات الدزة 
والارشف والاذوع عن حياض الوطان األرض والدارض والكرامة 

والسياعة.
حزب الثرية الثااو  من جانبه أعان بأشد الدبارات اسثارار 
الددوان السادوع  األَمريكي يف ارتكاب جرائام اإلباعة بثل أبااء 
الشادب الياااي وآخرلا اساثهداف حي شادبي بساوق الهاوع 

باثااظة الثديدة.
واساثاكر حزب الثرية يف بيان ما تدرضت وتثدرض له مدياة 
صادااء القديااة مان اساثهداف مااهاج لثأريخهاا وموروثها 
الثضار  من قبل طريان الددوان واساثارار إغالق مطار صاداء 
الدويل عون أ  مسوغ أو ملر قانوني.. مشريا إىل أن إغالق مطار 

صاداء عقاب جااعي للشدب اليااي.
وأكاد البيان رااض اساثخدا6 قوى الدادوان للبااك املركز  
الياااي كوسايلة يف عدوانهم؛ كون الباك املركاز  جهازاً مثايداً 
واسثخدامه كورقة أو حثى الدال عىل نقله مراوض ِلاا سثكون 

له من تبدات كارثية عىل املواطن وانقثَصاع الوطاي.
من جهثها أعانت طالئع شاباب اليان الثورية مازرة الددوان 

البشدة بثل املواطال يف سوق الهاوع بالثديدة.
وقالات طالئاع شاباب الياان يف بياان لهاا إن لاذه املازرة 
البشادة الثي ارتكبها طريان الددوان بثال املواطال األَبْريَاء من 
أبااء الثديدة تدد واحدة مان جرائم الثرب الظاملة الثي يرتكبها 
الدادوان السادوع  بثال املواطاال مااذ ع1 شاهراً وحالة من 
الالوعي والااون والثقد الدال للشادب اليااي وصاوعه وعزته 
يف وجاه القوة الظالمية انساثداارية عااعا عن األرض والدرض 

والثرية والكرامة والسياعة وانسثقالل.
املالُس األعىل نتثاع ماظااات املاثاع املدني لو اآلخر أعان 

املازرة البشادة الثي ارتكبها طريان الددوان السدوع  األَمريكي 
بثل عرشة مواطال أغلبهم نسااء وأطفال يف اسثهداف مازلهم 

بااطقة مرشقة باديرية رازح مثااظة صددة.
وقال املالس يف بيان إن إرصار الاظا6 السدوع  وحلفائه عىل 
تداد اساثهداف املدنيل وبشكل مكثف كان آخرلا جرياة سوق 
الهااوع باثااظاة الثديدة الذ  اساثهدف الددوان حي شادبي 
مكثظ بالساكان راح ضثيثها الدرشات، تكشف باالء الوحشية 

والوجه القبيح لهذا الاظا6 اإلجرامي الازعة.

الحديدة تودع شهداءها
وشايّع ساكان حي الهاوع بالثديدة يف موكب جاائز  مهيب 
شهداء القصف اإلجرامي للددوان األَمريكي السدوع  عىل حيهم، 
مؤكديان أن الدادوان لن يار بساال6 وسايأخذون بالثاأر من آل 

سدوع. 
وأعى املشايدون الصالة عىل أرواح الشاهداء يف جامع عحاان 
وتام تشاييدهم إىل مقالة الصديقية حياث ووريات جثامياهم 

الطالرة الرتاب ايها.
وخالل الثشاييع الاذ  تقدماه وكالء املثااظاة عبدالرحان 
الاااعاي وعيل قارش وعبداللاه يااناي وعدع من الشاخصيات 
انجثااعياة أكد وكالء املثااظة يف ترصيثات مافصلٍة أن الدماء 
الطالارة الثاي ساكبثها أرواح لؤنء الشاهداء لن تذلب ُسادى 

وسيأتي اليو6 الذ  يسرتجدون لهم حقهم الكامل. 
وأعانات قيااعة مثااظة صاداء والسالطة املثلياة واملكاتب 
الثافيذية املازرة املروعة الثي ارتكبها طريان الددوان السادوع  
األَمريكاي يف حي الهاوع بادياة الثديادة وراح ضثيثها أَْكثَر من 

90 شهيداً وجريثاً.
وطالبات يف بيان لها بفثح تثقيل حاول لذه الارياة وبقية 
الارائم الوحشاية الثي يرتكبها الددوان يومياً بثل أبااء الشدب 

اليااي وإحالة مرتكبيها للددالة لياالوا جزاءلم الراعع.
كاا أعانات قياعة مثااظات رياة وصادااء وأمانة الداصاة 
واملثويت الثصديد األَخري للددوان األَمريكي السدوع  عىل بالعنا.
وأكدت أن لذه الارائم تاثل انثهاكاً ساااراً لثقوق اإلنَْساان 
والقاناون اإلنَْسااني الادويل وتدكاس حالاة اإلااالس والثخبط 
الثاي وصال إليها تثالاف الددوان السادوع  وأعواته بدد اشال 
ُمخّططاتهام يف الايل من صاوع الشادب اليااي وصالبة الايش 

واللاان الشدبية يف مياعين املواجهة.
حكوماة األطفال من جانبها أعانت بأشاد عبارات انساثاكار 
املازرة الثي ارتكبها طريان الددوان السادوع  األَمريكي يف سوق 
الهاوع بادياة الثديدة وراح ضثيثها عرشات الشهداء والارحى 

بياهم أطفال ونساء.
واعثالت حكومة األطفاال يف بيان صاعر عاهاا لذه املازرة 
البشادة املشاهوعة بثال حاي الهااوع يف الثديدة اعثداء سااار 

ومااهج من قبل الددوان لألحياء املكثظة بالسكان.
وأكاد البياان أن مثل لذه املاارساات الوحشاية الدنيئة الثي 
يقرتاهاا تثالف الدادوان السادوع  األَمريكي لن تزيد الشادب 

اليااي إن إرصاراً عىل الثثد  والصاوع يف امليدان.
ولفات البيان إىل أن صاَت وتواُطاَؤ املاثاع الدويل إزاء جرائم 
الددوان شاده عىل ارتكاب املزيد من لذه الارائم الثي لن تسقط 

بالثقاع6 وسيثم ضبط ومثاكاة مرتكبيها عاجالً أو آجالً.
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يف السابع عرش من ُجَااَعى األوىل ساة 5ل13لا 
اايِّاد بادر الدين بن أمري الديان الثوثي، يف  ُولد السَّ

مدياة ضثيان، مثااظة صددة.. 

نسبه
ايِّاد بدُر الدين بن أمري الدين بن الثسل بن  السَّ
مثاد الثوثي، الذ  ياثدُّ نسابُه إىِّل اإلما6 الثسان 

بن عيل بن أبي طالب عليه السال6.. 

نشأُتُه
ايِّاد بدر الدين يف أرسة كرياة مشهورة  نشأ السَّ
بالدلم والورع والثقوى والزلد والدباعة بل الساعة 
األااضل مان الدلااء جده وأبياه وأعاامه، ولكذا 
تربّاى يف حاور الدلم والثقاوى والزلاعة والدباعة، 
مثاقاال بل حلقاات الدلام واملدراة مرتشافاً من 
مدال الثقاوى والدرااان، اثثلاذ عىل أياد  كبار 
الدلاااء ونهل مان علومهم وباألخاص والده أمري 
الديان، وعااه الثسان، والقاايض الدالماة عباد 
الدزياز الغالباي )ِرْضاَواُن اللاِه َعَليِْهام أجادل(. 
ملس أسااتذته وأقرانه ايه الاباوغ والذكاء املقرتن 
بالسادي الدؤوب من أجل تكشاف مداناي القرآن 

وتبل آياته وكلااته.. 
اايِّاد بدر الدين طفاالً يبدأ رحلثه  حل كان السَّ
إىِّل القارآن كان مرض الربو يبدأ رحلثه مده أيضاً.. 
لقاد ابثيل بارض )الربو( ماذ الطفولة، وعانى ماه 
أشاد املداناة حيث لم تكن تثوار األعوية آنذاك لهذا 

املرض.

زواُجه
ومع بداياة مرحلاة الشاباب كان زواجه األول 
يف سان الساابدَة عارشَة تقريباً مان أرسة كرياة 
ااضلاة.. كانات تلاك الزوجة لاي الرااَد ملساريته 
اإلياانية والدوَن واألنيَس يف الرساء والرضاء وشدِة 

البلوى.

تنقالُتُه لنشر العلم
اشاثدت وطاأة املرض، اقارر اننثقاال ولو يف 
الثالثاة والثالثل مان الداار إىِّل ماطقة أخرى غري 
ضثياان يكاوُن مااخهاا مسااعداً عاىل تخفياف 
مداناتاه من مرض الربو.. اكانات لارته باتااه 
بالع خونن عامر، لاااك حيث املرتفدات الخرضاء 
املطلاة عىل ساهول تهاماة، قرياة )الرويس( من 
باالع البثر  الثابداة ملديرية سااقل كانت مثط 
رحله. ورسعان ما تثساات حالثه الصثية وأحس 

بالفرج. 
ورَسعااَن ما أخاذ يثاقال يف مااطقها مرشاداً 
ومدلااً ومصلثاً ماا جدل املاثاع يثس بالثاجة 
لبقائاه واساثاراره بياهم. اقرر شايخ الدشارية 
ضيف الله بن إْسَااعيْل ولو من مثبي آل الرسول، 
ومن البا2لال ملدرواهم واملثساال واملثبل أللل 
ايِّاد بدر الدين الثوثي. الدين عقد قران اباثه بالسَّ
تام الازواج واساثقر باه املقاا6 عرش سااوات 
اايِّاُد بدرالديان يف تلاك الباالع مىض  أمضالاا السَّ
خاللهاا يواصال رساالثه يف جبالهاا وأوعيثها، ويف 
2لك الوقت كانت لااك مااطَل أخرى مثدطشاًة إىِّل 

إرشاعه وتدالياه اقرر الثوجه إىِّل )مران(.
وبداد أن تدرف األلايل لااك عاىل تداليم عياهم 
قرر )ِرْضَواُن اللاِه َعَليِْه( اننثقال إىِّل ماطقة أخرى 
لاي )خاياس ماران( ولااك بقاي اارتة طويلة 

مثاقالً يف عزلها وقرالا مدلااً ومرشداً ومربياً.
اايِّاد بدرالدين بذرة  يف لاذه املاطقة وضاع السَّ
طيباة، إ2 تخارج عىل يدياه مااميع من الشاباب 
املثقاف الواعاي الذيان شاكلوا الطليداة للاهضة 
الفكرياة يف ثاانياات القرن املاايض. كانوا باثابة 
اايِّاد الراحل  الثثصيااات األوىل الثاي أّسساها السَّ
)ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْاِه( ملواجهاة الدقائاد الباطلاة 

الدخيلة يف املثااظات الشاالية بالذات.

صفاُتُه
اايِّاُد بدر الدين أناو2جااً اريداً يف  لقاد كان السَّ
جاناب الاورع والزلاد والصال، كان يسااو  بل 
أونعه – وكانوا عرشين ما بل 2كر وأنثى - مساواة 
اايِّاد  تاماة، وكان الثواضاع من أبارز صفات السَّ
الراحل.. كان يذلب إىِّل الساوق ويشارت  األغراض 

ويثالها إىِّل البيت.
كان يكار6 الضياف ويقاو6 بخدمثه بافساه، 
وعادماا يطرق البااب كان ياهاض برسعة لفثثه 
حثى ولو كان األونع باانبه. ولم يكن يرى لافساه 
حقااً عىل أحد رغم كل سااه ومداناته من املرض، 
ادادما يقد6 أحد له أبساَط خدمة أو نفع كان يرى 
2لك إحسااناً عظياااً ويبقى أثره الطيب يف نفساه 

عائااً، ويهثم باملكااأة الثااماً كبرياً. 
اايِّاد الراحل يويل قضياة األرحا6  لقاد كان السَّ
الثاامااً كبارياً وياويص بذلاك كثرياً، اداالوة عىل 
الثكريام والثفاوة والثدظيم واإلجالل والبشاشاة 
وزيارتهم والدعاء لهم كان يدطي عامة أرحامه ما 

تيارس لديه من املال لكل ارع ماهام ولو لم يكن إن 
يف شهر رمضان، أما أونُعه وبااتُه اكان يدطي ُكّل 
واحد ماهم مبلغاً من املال شهرياً ويف شهر رمضان 
والديديان كان يضاعاف املبلاغ، وعادماا ن يكون 
بثوزته يشء من املال كان يقرتض املبلغ قرضاً.

إهتماُمُه بشؤون األمة
لقاد كان ِرْضَواُن اللاِه َعَليِْه، عاىل عرجة كبرية 
مان انلثاا6 بشائون األماة وقضايالاا الكلى، 
وكان يثاباع األحاداث خاالل تلك الفارتة من خالل 
ويثللهاا  ويااقشاها  ومسااًء،  صباحااً  الراعياو 
بالثاا6 بالغ، يدعو عائااً بالارص للاسثضدفل يف 
األرض خصوصاً يف الساطل وما يدانونه من ظلم 

الصهاياة الغاصبل. 
كاا تايز )رحاة الله علياه( بالثااس الكبري، 
والغارِية عاىل الديان مان أن تاثاد إلياه األااكار 
املسااومة، وعادما يطلُع عىل مقاال أو يقرأُ كثاباً 
أو يسااُع بفكرة تاال من عين اإلسال6 ومن عقيدة 
ألل البيت )ساال6 الله عليهم( ن يسثقر له قرار ون 
يهادأ له بال حثى يهبَّ لصدلا وتفايدلا وإبطالها، 
ولكن بأسالوب مهذب وطريقة علاياة وماصفة، 
اارتاه يف جاياع كثبه يف الارع عاىل املخالفل يذكر 
حاة الخصم ثم يرع عليه من كثب ألل مذلبه كي 

يُلزمه الثاة.
ويف إطاار تصدياه للهاااة الرشساة ضد اكر 
ألال البيت الطالرين، والداِل عاىل تثصل الايل 
مان تلك األاكار الدخيلة علياه اقد كثف جهوعه يف 
الثدرياس ونرِش حلقااِت الدلم، وتوزيِع املرشادين 
الدلاياة،  املادارس  وععاِم  وتشاايِع  واملبلغال 
واساثقباِل املهاجريان مان طلباة الدلام الرشيف 
وتدلياهم واإلنفاق عليهم بقدر اإلمكان، ولقد كان 
)رحاة الله عليه( يقد6 اإلنفاق يف 2لك ويف أ  ماال 
مان ماانت الداال يف سابيل الله عىل قاوِت ألله 

وعياله يف كثري من األوقات.

مؤلفاُتُه
-1 الثيسري يف الثفساري، ولو موسوعة عظاى 
يف تفساري القارآن الكريم كامالً مكونة من سابدة 

مالدات. 
بال مبساوط  ماا  ولاه مؤلفااٌت عديادة   2-
ومخثارص يف مواضيع مثددعة، ككثااب )الزلر ( 

أحاعيثه وسريته.
اايِّاد الراحل خالل تلك الفرتة ساداً  -3 مثَّل السَّ
مايداً أماا6 الدقائاد املضللة والوااادة، ابيااا بدأ 
الغازو الولاباي للبالع اليااياة كان )ِرْضاَواُن اللِه 
َعَليْاِه( أول مان تصادى لاه بقلاه ولساانه األف 
عارشات الارعوع ما بال كثااب ورساالة ورشيط 
كاسايت، ومن أبرز مؤلفاته وأقدمها يف لذا املاال: 
)اإلياااز يف الرع عىل اثاوى الثاااز( تلك الفثاوى 
الثي صدرت عن مفثي السدوعية حياها عبِد الدزيز 
بان بااز والثي كّفار ايها من يازور القباور. وكذا 
مؤلفال عظيال لااا )تثريُر األااكار عن تقليد 
األرشار(، و)الغاارة الرسيدة يف الارع عىل الطليدة( 
ولاا من الرعوع عىل مقبال الواععي، وقد تضاات 
الرع عىل مدظم الشابهات الثاي يورعلا الولابيون 
ويااعلون بها أتباع ألل البيت )عليهم الساال6( يف 
شاثى الاوانب األصولية والفروعياة وعلِم الرجال 

وغري 2لك. 

نشاُطه السياسّي
مثّلات بداياة الثساديايات مادطفااً زمايااً يف 
حياة املاثاع اليااي، إ2 شاهدت إعالن الوحدة بل 
شطَر  اليان وقيا6 عولة الوحدة الثي بارك قيامها 
ايِّاد الراحل. يثسب له يف لذا املاال.. الثااُمه  السَّ
الكبري وعوره الرائُد يف ععم مرشوع الوحدة اليااية 
وكذا عساثور الوحدة، مبيااً أََلايَّة 2لك من الااحية 
الرشعياة وغريلا، مفاداً مزاعاَم وععاَوى اآلخرين 
ماان زعااوا أن 2لاك كفر وضاالل مبال، اكانت 
بياناتاه مع عدع من اآلباء الدلاااء األجالء من ألم 
الدوامال الثي عادت جاالري الشادب لثأييد وحدة 
الياان الثي كان الاايع يدلال اآلماَل عىل تثققها 
قونً وعاالً. لقد شاهد عهد الوحدة اليااية الثاا6 
اايِّاد الراحال بالشاأن السايايس، اقاد رأى يف  السَّ
الثددعية السياساية الثي جاءت بها الوحدة ارصة 
للداال من أجل األمر باملدروف والاهي عن املاكر يف 
الشاأن الدا6 للبالع عاوما ولصالح اتباع ألل البيت 

عليهم السال6 يف اليان.. 
حياهاا كان أبرَز املؤسسال واملهثال بإنشااء 
)حازب الثال( حيث سادى )ِرْضاَواُن اللاِه َعَليِْه( 
إلقاااع مااوعة من أكابر الدلااء - وعىل رأساهم 
اايِّاد الراحل )مااُد الدين بِن  الدالماة الكباري السَّ
مثااٍد املؤيد ( رحاه الله - بأََلايَّة إنشااء حزٍب 
ياثال َكيانااً ياثاع باه شااُل الاااس، وتثكاتُف 
جهوعلم لارصة عين الله واملساثضدفل، تأساس 
حازب الثال مطلاع تساديايات القارن املاايض، 
اايِّاد الراحل عىل ععم الثزب وتقويثه..  وعال السَّ
كان يثارص عىل السافر إىِّل مديااة ضثيان للقاء 

بالدلااء وناشطي الثزب.

نشاُطه الثقايف
بدعاوة مان ألايل باالع آل ااضل جااوب غربي 
ايِّاد الراحل إليهم اداثهم الفرحة  مران، توجه السَّ
والرسور، وقاموا بداارة عار له قرب املساد الكبري، 
وانطلقوا كباراً وصغاراً لطلب الدلم عىل يديه بيااا 
تواااد املهاجرون للدراساة مان مخثلاف البلدان، 
وأصبثات تلك البالع عار لارة. وكان )ِرْضَواُن اللِه 
َعَليِْه( كلاا ازعاع عادع الطلبة ازعاع ارحاً وابثهاجاً 

ويثاد الله عىل 2لك كثرياً.
انطلقات مطلاع الثسادياات نهضاة املادارس 
اايِّاد الراحل  الدلاياة واملراكاِز الصيفياة كان السَّ
املرجاَع واملرشاَد واملرشَف عاىل جاياع ماالاها 

وبراماها وأنشطثها. 
ولهذا اقد تدرضت ملثاولاة تقويضها وإزالثها 
مان قبال جهاات عادة، وتداظاات املؤامارة عىل 
2لاك املارشوع الرتباو  الااجاح، حياهاا تصادى 
)ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه( لثفايد ُكّل املزاعم، وعحِض ُكّل 
الشابهات، وعحر ُكّل املؤامرات، وتكلم بالثل حل 
صاات اآلخرون، ولم تأخذه يف اللاه لومة نئم رغم 
ما تدرض له من الضغوط واملداناة واملشااكل الثي 

وصلت إىِّل حّد مثاولة اغثياله مراٍت عدة.
اايِّاد الراحل  رغام الصدااب واملشااق كان السَّ
ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه يثاقل إىِّل مدظام املااطل لزيارة 
طالب الدلام وتشاايدهم وخاصاة يف املهرجانات 
الثي كانت تقا6 يف نهاية الدورة الثدلياية، ويشارُك 

يف تلك انحثفانت. 

اعتزاُله العمَل السياسي، وتفرغه 
للعمل الثقايّف

اايِّاد بدر  خاالل تلك الفارتة ويف إطار جهاع السَّ
اايِّاد الراحال نائباً لرئيس  الدين الثركي عال السَّ
حزب الثل وسادى لثثقيل ألداف الثزب املهاة، 
غاري أن عراقيل كثاريًة وقفت يف طريال تثقيقها، 
وأعاقت ما كان يثطلع إليه الاايع نثياة ملؤامرات 
السالطة الظاملة الثاي أقلقها 2لك املارشوع الكبري 
اثاكت ضاده املؤامراِت واملكايدات، وروجت ألنواع 
الدعايات حثى تاىل للاايع عد6 إمكانية اسثقامة 
لذا املرشوع ونااِحه يف ظل لذه السالطة الظاملة، 
وحياااا يئاس )رحاة اللاه علياه( وأعرك أن لذه 
الفكرَة غريُ مسثسااغة لادى السالطة، وأنها إناا 
تثاجر باسام الدياقراطياة والثددعية الثزبية غريَ 
جااعة ون ملثزمة باا تاروج له وتثباح به من تلك 
الدااويان الزائفة.. قرر انساثقالة والثفرغ للدال 
الثدليااي والثقايف والرتبو  والفثوى واإلصالح بل 

الااس.

تضييُق السلطة عليه
تاثل الدور الثركي للسيد الراحل يف نرش الوعي 
الثركي والرتبيِة القرآنياة الاهاعية، اكان حديثه 
مركازا جداً عىل أََلايَّة وحادِة الصف وترِك الثفرق، 
والدعاوِة إلعاداع الدادة ملواجهاة مؤامارات أعداء 
اإلسال6 الذين يسادون إل2نل املسلال واسثئصال 
شاأاثهم إما مبارشة أو عل عاالئهام من الطغاة 
الظاملال ماا يادل الاهاع واجباً مقدسااً عىل ُكّل 

مسلم مسثطيع له عون قيوع أو رشوط.
لقيات تلاك املواقاف الصلبة صادًى قويااً لدى 
الااالري املسالاة وكان لها تأثريُلا الكبريُ عليهم، 
وباملقابال بدأت السالطة وأ2نابُها يضيقاون 2رعاً 
بهذا الدالم املاالد ومواقِفه املبدئية، ابدأوا يثريون 
الغبااَر يف طريقاه، ويزرعاون املشااكل، ويضدون 
الدراقيال إلساكاته وتدجيااه، ااان الرتغياب إىِّل 
الرتلياب إىِّل الثهدياد والوعيد، إىِّل مضايقاة أباائه 
وطالباه واملدارس واملراكز الثابدة لاهاه ومسااره 
القرآني الثركي الاهاع ، إىِّل غري 2لك من الوسائل 
واألساليِب الراميِة إليقاف لذا الثياِر املثدال بالخري 
والدطاء والسداعة والدزة والكرامة لألمة جاداء.

محاولُة اغتياله
وملاا لام تُْاِد تلاك الوساائُل املاكارُة يف ثايه عن 
مسااره القرآني، وحياااا رأى الطغااُة أنه مصّاٌم 
عاىل مواصلاة مشاواره الاهااع .. بادؤا يُبيِّثون 
الخطَط ويثيكوَن املؤامرات نساثهدااه شاخصياً 
ومثاولاة القضاء علياه، وعل بداض رموز الرش 
واإلجارا6 من زعاااء الدشاائر يف مثااظة صددة 
جارت أول مثاولاة نغثيالاه يف مازلاه بااران يف 
ماطقاة )الخرب( حيث قاا6 أولئك املارمون بزرع 
قذيفاة صاروخياة مؤقثاه مقاباَل بااب غراثاه، 
احدثات انفاارا لائاالً، إن أن رعايَة الله سابثانه 
وعاايثَاه بوليه خيّبت آماَلهم، حيث أخطأت الهدَف 

وانفارت باوار باب الغراة.

محاولُة اعتقاله
ولكاذا رّوج األعداُء للكثري من الثهم والدعايات 
املضللاة ضد لاذا الدالم الرباناي يف مثاولة لصاع 
2ريدة تساوغ القضاء عليه أو اعثقاله، حيث اععوا 
أنه يسادى لإلمامة كاا لو عيدنهم ضد ُكّل مصلح 
ومؤمان مخلاص ناصاح لألماة وللديان الثايف. 
تلات تلاك الدعاياات حالاة عساكرية كبارية عىل 
ماران واتاهت ااور وصولها وتثات جاح الظال6 

اايِّاد الراحل، لثبدأ القاوات الخاصة  إىِّل ماازل السَّ
باقثثا6 املازل عاقديان الدز6 عىل إطفاء نور الله، 
وانطلقوا بكل صلف وعناءة يفثشاون ُكّل زاوية إن 
أناه – وبلطف الله وعاايثه- كان قد توجه إىِّل مقره 
اآلخر يف )جادة آل ااضل( وملا لم يادوا لااك أحداَ 
عبثاوا باملازل وانثهباوا ما كان يف البيات من أثاث 
وكثب وغريلا. ثم ااروا القاابل يف الغرف وأطلقوا 

القذائف من الخارج إىِّل عاخل املازل.
بددلا نزلاوا إىِّل ساوق مران واعثقلوا سابدل 
شاخصاً من ألايل املاطقة كلهم من طلبة ومريد  
اايِّاد الاليال وأوععولم الساان املركز   لذا السَّ
باملثااظاة بداد أن اقثثااوا بياوت البدض ماهم 
وانثهبولاا ورضبولا باألسالثة الثقيلاة وروعوا 
الاساء واألطفال، واسثار اعثقال لونء ملدة تسدة 
اايِّاد  أشاهر بثاة أنهام – اقط – مان أتباع السَّ
بدِر الدين الثوثي الدالام الواعي.!! الذ  أزعاثهم 
حركثه الاهاعية ونهاه القرآني الصارخ يف وجوه 
الظاملل الداعي لارصة املسثضدفل وجهاع الطغاة 

واملسثكلين.

حرُب صعدة األوىل 
لام تفلح ُكّل لذه املؤامرات لثايه عن نرش الدلم 
واملدراة بل أثارت جهوعه مسارية قرآنية جهاعية 
ايِّاد املاالد الثسِل بِن بدِر الدين  قاعلا ناله السَّ
)سال6 الله عليه( باعث الاهضة الرسالية.. ادادما 
انطلقت الرصخة املدوية )... املوت ألمريكا... إلخ( 
والدعوة ملقاطدة البضائاع األمريكية والصهيونية 
يف عادع مان املسااجد، وعال املاشاورات، وحيااا 
بادأ البدض يشاكك يف مادى رشعية لاذه الخطوة 
أو جْدَوائيثهاا كان لاذا الدالم الرباني )ساال6 الله 
علياه( أوَل من لاب للدااع عن لاذه الفكرة وبلَّ 
بكل وضوح ألايثها ورضورتها مساثدنً عىل 2لك 
بأقاوى األعلة وأنصدهاا، ونرشت اثااواه الاريئة 

مسطرة بقلاه.
حال عاازت السالطة الظاملاة عان إساكات 
الهاتفال بالشادار، وحال أعركات ومان ورائها 
قوى انساثكبار الداملي أمريكا وإرسائيُل وأ2نابُهم 
خطورة توسع الشدار وانسثارار يف ترعيده، قرروا 

جايدا شن الثرب الظاملة األوىل عىل صددة.
اايِّاد الدالم الرباناي بدر الدين الثوثي  كان السَّ
حياذاك قد انثقل قبلها إىِّل ماطقة )نشاور لادان( 
وكان عاره حياها ياالز الثاانل سااة. خالل تلك 
الثارب ظل يرقاب األحداث عان كثاب، ويقد6 ما 
بوسده للااالدين من املال ومن الاصح واإلرشاع 

والدعاء. 

ذهاُبه ِإىّل صنعاء
اايِّاد الراحل  بداد الثرب األوىل شاغلت بال السَّ
قضياة السااااء الذين كانات السالطة اعثقلثهم 
خالل الثرب وبددلا وقبلهاا عىل خلفية ترعيدلم 
الرصخاة بالاامع الكبري بصادااء، ولم باملئات.. 
اايِّاد الراحال حال بادأ  طلبات السالطة مان السَّ
الثفااوض بشاأنهم الذلاَب إىِّل صاداء كي يثسالم 
السااااء، ورضبَْت موعداً مثدعاً لذلاك، وبالفدل، 
اايِّاد بدرالدين إىِّل صاداء ليقد6 ناو2جا  وصل السَّ
عاليا يف األخالق والثواضاع، والصل، وبدد وصول 

ايِّاد بدر الدين إىِّل صاداء ظلت السلطة تااطل  السَّ
لفرتة طويلة ولم تافذ ما وعدت به من إطالق رساح 
ايِّاد الكريم الداصاة مثوجهاً  املدثقلل. اغاعر السَّ
إىِّل صددة، مدثلاً أن السالطة قد نكثت بوعدلا ولم 
تطلل الساااء، وأنه ن ملر لبقائه لااك أصالً.

قبيال مغاعرتاه )ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْاِه( صاداء 
كانات )صثيفة الوساط( قد أجرت مداه مقابلة 
حول الشادار والثرِب وقضاياا الدقيدِة وغرِي 2لك، 
وكانت إجاباته رصيثة وموضوعية، إنّ أن السلطة 
الفاسادة لام تثثاال كلااة الثال، ولام تدابها 
الرصاحاة والصدق، واعثلت 2لك مالراً لددوانها، 

اأجات الثرب الظاملة الثانية.

حرُب صعدة الثانية
اايِّاُد بدر الدين إىِّل ماطقة نشور، وعىل  عاع السَّ
الفور نحقثه السلطة الظاملة إىِّل حيث يقطن لااك، 
اأشادلت أوار الثارب الثانياة )19/ 3 )مارس(/ 
ع عدع قليل  62005(. لااك يف نشاور كان قاد تااُّ
مان ناا من لظى الثرب األوىل باران، والثي كانت 
جراحاتُهاا لم تلثئم بداد، والرعُب ن يزال يسايطر 
عىل البالع والدباع باسثثااء من امثثن الله قلوبهم 
لإلياان من املاالديان الصاعقل الذين ثبثوا ثبات 
الاباال الروايس. وخاالل تلك الثارب الظاملة كان 
اايِّاد البادر( لاو املساثهدَف األوَل، وكانات  )السَّ
السالطة الظاملاة تاطار املاطقاَة باآنف القذائف 
والصواريخ وبشثى أنواع األسلثة الثقيلة، وتطوق 

املاطقة من جايع انتاالات.

تخّفيه وُبعُده عن األنظار 
ماذ نهاياة الثرب الثانية وحثاى لثل بالرايل 
اايِّاد بادر الديان للثخفاي عن  األعاىل اضطار السَّ
األنظاار، والبُدِد عن أصدقائه ومثبيه ساوى أاراِع 
أرستاه والقلياِل الاااعِر مان أصدقائاه الذين كان 
يُساَاُح لهام بزيارتاه وبرسياة تاماة، لقاد كانت 
السالطة الظاملة حريصًة ُكّل الثارص عىل مدراة 
مكاِن تواجِده نساثهداِاه وتصفيثه وبأيَّة وسيلة 
ماكااة رغم ما كانت ترّوج لاه من أنها قد تاكات 

من القضاء عليه خالل الثرب الثانية.
خالل الثرب الساعساة كانات الرضورة تقي 
اايِّاد بدرالديان يضطر  بالثاوياه أكثر ااكان السَّ
ملغااعرة مقاره الرئيي إىِّل مكان آخار، ابدد صالة 
الفار مباارشًة مان ُكّل يو6 كان يضطار للذلاب 
ايأخذ عالجه وياطلاُل إىِّل ]لذا املكان[ ليدوع قبيَل 
املغرب، وكان لذا اننثقال يكلفه الكثري من املثاعب 
لوعاورة الطريال، مع ضداف بدنه وعاد6 تثاله 
للالع ومداناتاه من كثاري من األماراض، ويف كثري 
مان األحياان كان يضطر للبقااء يف الظال6 حثى ن 
يكثشاف مكانه بواسطة )شابكات الثاسس الثي 

كانت تاوب سااء املاطقة باسثارار(.

حرُب صعدة الثالثة، وما بعدها 
كلااا انثهت الثارب وعاع املظلوماون نلثقاط 
أنفاساهم تدااوع السالطة الظاملاة عدوانهاا عىل 
اايِّاد بدر الدين، وأتباع مسارية القرآن، لا لي  السَّ
السالطة الدايلة تشادل الثرب الثالثة )ع2/ 11/ 
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شذراٌت ذكرى
من سيرٍة 

عطرة
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ثورة 21 سبتمرب 
ثورة كرامة وعزة

سلطان القاسمي 
 

والعرشي�ن  الح�ادي  ث�ورة   
الجلي�ل  الي�وم  س�بتمرب  م�ن 
الي�وم العظي�م الذي لبس�ت فيه 
اليمن ث�وب الحرية ث�وب العزة 
والش�موخ ي�وم التخل�ص م�ن 
والربجوازية  اإلقطاعي�ة  الق�وى 
التي تطفلت عىل ثروات الش�عب 
اليمن�ي ط�وال العق�ود املاضية 
وحرم�ت الش�عب اليمن�ي م�ن 
خيارات�ه ومقدرات�ه وحولتها إىل 

حسابها الشخيص.
وبع�د فراره�م م�ن الغضب 
الشعبي اْستَعاَدة اليمن سيادتها 
وهيبته�ا املنهوبة التي ضيعوها؛ 
بس�بب خضوعهم لق�وى التجرب 
واالس�تكبار العاملي جاء العدوان 
الس�عودي األَمريك�ي لكي نعود 
كم�ا كن�ا يف عهده�م ب�ال كرامة 
ب�ال هوي�ة وال س�يادة مذعن�ن 
خاضعن ملخططاتهم كما كنا يف 

السابق.
ولكن تفاجأوا بالشعب اليمني 
ال�ذي قهره�م بصم�وده والذي 
استخدموا ضده األسلحة املحرمة 
والغري محرمة كي يثنوا الش�عب 

عن عزيمته عن إرادته.
فلجأوا إىل سياس�ة خبيثة هي 
سياس�ة الحرب االقتَصادية بعد 
الداخلية  هزيمته�ا يف الجبه�ات 
والخارجية الت�ي أصبح الجيش 
واللجان الش�عبية غاب قوس�ن 
أَْو أدنى من نجران وسيطرة عىل 
مدن وقرى تابعة لعسري ونجران 

وجيزان.
 ومن الخطط التي هي بتوجيه 
أَمريكي إرسائييل قرار نقل البنك 
املركزي إىل ع�دن والذي يظنون 
انهم س�يكرسون إرادة الش�عب 
بهذاء القرار فالش�عب قد تحرر 
منهم ولن يعود إىل وصايتهم يف، 
وس�يظل املواطن اليمن�ي فثورة 
الح�ادي والعرشين من س�بتمرب 
جاءت لك�ي يعيش بكرامة وعزة 

ولن يفرط بكرامته وعزته.

زكريا الشرعبي
اايِّاِد عبدامللك الثوثاي أن يديَش يف  بإْمَكان السَّ

طريمانٍة عاليٍة عن أوجاع ولاو6 الشدب. 
بإْمَكاناه أن يكاوَن )لثلريااً( يااد يف الدادوان 
ملراً للثخيّل عن املساؤولية، ايقُدُد غريَ مباٍل بيشء 
أما6َ آثاار لذا الددوان، ولن يااده من 2لك رغاُء أ  

مرتازق بوطااه.
اايِّاَد لم يكن كذلك، وليس لذا مااملًة  لكن السَّ
أَْو تقرُّباً إناا - والااظُر بدل الاقد املوضوعي يشهد 
بهذا - ليس ما أقوُل ساوى ما يقرُّ به املاطُل وتثبثه 
الوقائاُع، وليس حديثُه يف الخطااب األَخري عن ععم 

الشدب للباك املركز  إّن أقرب شالد.
إن ععاوَة قائاد الثورة لااالري الشادب اليااي 
لدعام انقثَصااع الوطااي والثالع للبااك املركز  
اليااي ن تداي شايئاً أقلَّ من اإلحساس باملسؤولية 
واملساؤولية إَزاء آثار انقثَصاعياة للددوان أكل من 
أن نثرَصلا بثوااري رواتب املوظفل وراد الخزياة 

الداماة بالسايولة الاقدياة، إنها باإلضاااة إىل لذا 
املساؤولية يف الثفااظ عاىل عازة وكرامة الشادب 

والوطن.
لاو يقوُل باخثصاٍر إما نبااي وطاَاا واقثَصاعنا 
بأنفسااا وإماا أن نسثسالم للدالم الاباان ونضع 
كرامثااا وعزتااا ورشاااا يف مثاااول أيديهم، وكاا 
ندلام اإنه لام تاهض أّمٌة ولم ياهض شادٌب عاش 
يف ربقاة الثبدياة للبااك الادويل واألَُمام املثثدة عىل 
الشدوب الضديفة، بل ما اعثاد شدٌب من الشدوب 
عىل لاذه امُلَؤّساساات إّن ازعاع إىل اقاره اقراً وإىل 
تبديثه تبدية وخضوعاً وتثبدوا وساائل انساثداار 

الاديدة وما يقو6 به قراصاُة انقثَصاع.
لياس لذا ُكّل ما أعايه لااا، اان تابع الخطاب 
األَخري لقائد الثورة سياُد أنه عادما خاطب الشدَب 
الياااي برضورة الثلع للباك املركاز  ولو بالقليل 
القليال ولاو بابلاٍغ زلياد، )تلعوا ولو بخاسال 
رياانً( أن لاذا إْن َعلَّ عاىل يشء اإنااا ياُدلُّ عاىل 
بسااطة الرجل، عىل ريفيثه، عىل مدايشاثه لطبقة 
الكاعحل والفقاراء )اللوليثاريا( بال عىل انثاائه 

لهذه الطبقة.
لاو كان غاريُه من أصثااب الكاروش الكبرية، 
)الثوريال الذين تورموا حثى صااروا بال رقاب( بل 
لاو كان من ماثقديه، مان )الذين يلازون املطّوعل 
مان املؤماال يف الصدقاات والذيان ن ياادون إّن 
ُجهَدلام ايساخرون ماهم( لو كان مان أولئك الن 

يثكلم ويقول تلّعوا ولو بخاسل ريانً.
ألن أولئك ن يثكلاون إّن باألعداع املااورة للسثة 
أصفاار، ون علام لهم باأن غالبية الشادب ما تزال 
تثدامال باألعداع املاااورة للصفار أَْو الصفرين أَْو 
الثالثة إن تيرس الثال؛ وألن أولئك ن يايدون شايئاً 
سوى انرتزاق بالوطن وعرض عماء أللهم وأباائهم 

عىل الُغاْزاة بثفاة من مال.
لقد وّجه خطابه للفقراء الكاعحل الذين ياثاي 
إليهام والذين لم أخوُف عىل وطاهام وأَْكثَر حرصاً 
عليه مان غريلام، وإ2ا كان الكثريُ ماهم مساثدداً 
للثضثياة بدمه الن يكون بخياالً عىل اقثَصاعه باا 

تيرس به حاله.

»ترّبعوا ولو بخمسني«.. االحساُس باملسؤولية الوطنية 
والحديُث بلغة الشعب
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رسالُة صرواح الصمود جهم إىل قمم الطيال خوالن

نحن ندفع ثمن الحرية، ال نقبض ثمن الذل

الذراُع التكفرييُة للمشروع اأَلمريكي تغتاُل الكاتب العربي ناهض حرت

محمد بن علي سالم طعيمان الجهمي

إن أَْكثَاَر مان ١٢ ألف غارة لطاريان الددوان عاىل رصواح و ٥٠ ألف قذيفة 
مدااع و ٢٠٠ امرأة وطفل وشايخ ورجل من ضثايا الرضبات وخاساة آنف 
ماازل وخدمات ومزارع وطرق مدمرة وحصار عامل وتهاري آنف الساكان، 

جراء قصف الددوان، وحشوع لفيف القبائل والُغاْزاة نقثثا6 رصواح. 
ُكّل 2لاك كفيل بثثريك عرشيان ألَف مقاتل من قبائل خونن السابع الُقبُل 
كلها لراد جبهة رصواح يف مواجهة َقبَائل مراع والدبدية وَقبَائل عبيدة وَقبَائل 
آل عقيل والثدع وآل مثاى والغويبة وآل أبو طهيف واألَْحَزاب ولفيف الشاداع  
واملقاديش ومثسان والهاربل املاثفدال واملاااقل والداالء والُغااْزاة، الذين 
جدلاوا من رصواح أرضاً مثرقة ومقلة ووسايلة نساثازاف الُغااْزاة وتّاار 
الثاروب أ  أن صثاوة خاونن اإلبااء والشااوخ الثي بادأت تاثفاُض وتدلو 
صيثاتها بهثااات الاكف ساواٌء أكانت من ماطلل الَدور أَْو من ماطلل الدااع 

عن الوطن والثي بَدأت تؤرق مضاجع اللفيف املدثدين.

ن شاك انها جاءت يف الوقت املااساب وأَن َقبَائل جهم وباي جل لم تساطر 
أروع بطونت الصاوع برصواح مع الايش واللاان الشادبيّة طوال الثرب إّن 
بانعثااع عىل الله ثم اسثااعاً إىل ظهرلا خونن الطيال الثي يثلُّ لها أن تثشد 
قوالاا للاكاف والفزعة لاُارصة رصواح جهم بدد أن تكالب عليهاا األَْعاَداء يف 
رمقهام األَخري والاذ  بيّثوا ايه الاواياا لاقل املدركة لدك ُقبُال خونن بطريان 
الدادوان ومداااع جهام الغازية بالطارق املارعة من األَْخااااَلق والقيم لقثل 
األَبْريَااء، كاا ادلوا برصواح وأللها، وأنه قد حان الوقت أن تساثااَد رصواح 
بخونن كاا اساثاادت نهام بقبائلها حل كرست شاوكة الُغاْزاة عىل جبالها 
ووعيانهاا حثى عاعوا يارون أ2ياال الهزياة ليدوضولاا بطريل خونن؛ طااً 
ماهم أن خْونن »الدقبة الدليه« مثااللياا أنها مقلة الُغاْزاة املرصيل قديااً. 
وإىل 2لك الثل نطلُُب من وسائل اإلْعااَل6 أن تسثددَّ لثسايل امللثاة الثانية 
مان تأريخ خاونن يف صد الغزو الخليااي األَمريكي ولفيفهم عاىل اليان َاإن 
تَها وحزمت أمَرلا وساثفيض بسايل  خاونن قد كرّشت عن أنيابها وأعدت ُعدَّ
جيوشاها ال إىل جبهاات القثال والداااع عن رصواح اليان للاه. ثم للوطن ثم 
للشادب ثام للثأريخ ومن أناذر اقد أعاذر وأن الداقبة للاثقال املداادل عن 

كرامة وطاهم وسياعته بإ2ن الله تداىل.

نوح جاس
 بع�د أن أطلق قائُد الثورة الش�عبية صافرةَ البدء يف 
مباراة البحث عن الحرية وصنع املجد واالْس�تقاَلل للرد 
عىل مؤام�رة العدو التي تمثلت يف نقل البنك املركزي إىل 
عدن، س�معنا ضجيجاً من األصوات الناعقة صدرت من 
أصح�اب العقول املنحطة التي ال تعي ش�يئاً وال تعرف 
أي معن�ًى للحرية وكيفية صنعها، أص�واٌت ظنّت بأنها 
س�توهن عزيمتنا أَْو س�تعمل عىل إحراجن�ا أمام الرأي 

العام املحيل أَْو العاملي.
ولك�ن ما حدث كان العكس تماماً، حيث أن ش�عبنا 
ب�ات يعي تمام�اً لتوجيهات القائد الت�ي ال تأتي إاّل من 
دافع حكمة ورشاد، وأَْصبَح هناك إقباٌل شعبٌي كبري إىل 
فروع الربيد يف مختلف املحافظات لفتح حساباٍت إليداع 
األم�وال، وهناك الكثري من األحرار الذين تفاعلوا وقدموا 
االنَفاقات دون إيداعها اس�تجابة للقائد بعدم االستهانة 

بأي مبلغ حتى وإن كان خمسون رياالً.

فم�ن يقلل من ش�أن أي مب�ادرة يف دع�م االقتَصاد 
الوطن�ي باملبالغ التي يراها قليل�ة فقد نيس بأن الجبال 
تش�كلت من الحىص حتى صارت صلب�ة ال يتمكن أحد 
من نسفها أَْو زحزحتها، وتجاهل بأن أول الغيث قطرة، 
فقط�رات الغيث التي تتالحم مع بعضها تش�كل س�يالً 
عارماً يج�رف أمامه ُكّل ما يصطدم به، وهكذا هو حال 
تكاتفنا وتماس�كنا أم�ام العدو باملبالغ التي نس�تطيع 
تقديمها حتى وإن كانت بس�يطة فهي س�تصبح كثرية 
وتك�ون كفيلة بهزيم�ة العدو وعم�الءه الذين يمتلكون 
املال الوفري، فكل تحركات العدو الكثرية واملكثفة تذيبها 
تح�ركات ش�عبنا املمزوج�ة بال�روح اإليماني�ة العالية 

واإلرادة الوطنية القوية.
وتعت�رب ه�ذه الخطوة كغريه�ا من الخط�وات التي 
تأت�ي مض�ادًة لتح�ركات الع�دو العديدة والت�ي بائت 
جميعها بالفش�ل، وذلك بفضل الله تعاىل وحكمة القائد 
ال�ذي لطامل�ا قدم حل�والً يف ُكّل تحرك خط�ط له العدو 
طيلة الفرتة الس�ابقة، حيث كانت هذه الحلول تنس�ف 
ُكّل املؤام�رات التي كان يحيكها الع�دو، وكذلك الفضل 

لش�عبنا الثائ�ر الصاب�ر املثاب�ر ال�ذي كان ُملبي�اً لكل 
توجيهات القيادة ومسّلماً بها.

ولع�ل تأريخ الش�عوب التي تحررت م�ن الوصاية 
والهيمن�ة األَمريكية قد قدم درس�اً ل�كل من يبحث عن 
الحري�ة واالْس�تقاَلل، أم�ا نحن فق�د أضاف�ت نخوتنا 
وعروبتن�ا حواف�ز قوي�ًة بع�دم الخضوع له�ذا العدو 
املس�تعِبد إضافًة لتلك الدروس، ناهيك عن ديننا القويم 
الذي يأبى لنا ذلك، وِش�يَمنا العالية التي بثت فينا روح 
الثب�ات والصمود وجعلت دماء العزة والكرامة تتدفق يف 

عروقنا.
وليعلم أولئك املس�تهرتين ب�أن األحرار هم من يدفع 
ثم�ن الحرية ويضحي من أجله�ا، ال ليقبض ثمن الذلة 
من األَْع�َداء ويضحي من أجل أن يعيش يف مستنقعاتها.

فنحن ندف�ع املال مقاب�ل أن نبن�ي الوطن ونعيش 
كرماء، ليس كما هو حال أولئك العمالء الذين يحصلون 
عىل املال ويكدس�ونه مقابل تدمري الوطن والعيش تحت 

هوان االستعباد واالرتهان.

حميد رزق
ُعِرات انشرتاكيُة والاارصية بكونهاا الثيارين 
أَْو الاظريثال الواقفثال عاىل الضاد تاامااً مان 
الرأسااالية األَمريكياة وأعواتهاا الرجدياة ماثلًة 
يف الاظا6 السادوع ، ما الاذ  جرى حثى أصبثت 
بدُض أحزاب اليسار انشرتاكية وكذا بدض اععياء 
اننثاااء للاارصية جزًء مان أعواِت الرجدية وليس 
حثاى رُشكاء لها يف مرشوع إخضااع األمة الدربية 

للهيااة األمريكية اإلرسائيلية..
الكاتاب األرعني نالض حرت الاذ  اغثالثه 2راع 
املخابارات الصهيونياة يف عّااان الياو6 كان مان 
أبرز الُكثّااب الدرب الذين تصدوا لظالرة ساقوط 
األحزاب انشارتاكية والاارصياة يف الوطن الدربي 
عاخال شاباك انمليالياة األمريكياة وخضوعهاا 
ملقثضيات الثاويل من قبل الرجدية السدوعية.. 

 ولطاملا َعأََب عاىل اضح عالقة الفكر الثكفري  
بارشوع الهيااة الصهيونية عىل الشدوب الدربية 
ورعاية تلاك األنظاة للفثاة والفاوىض وانحرتاب 
األلايل واملذلبي خدماة ألجادة اليهاوع الصهاياة 

ومرشوعهم الثخريبي الخبيث.. 

وإثر الددوان عىل الياان انطلل الكاتب نالض 
حارت للثدياث عان الهادف الثقيقي للدادوان يف 
كثاباته الثي تارشلا أشاهر الصثف الدربية، وقد 
ساخر يف مقال نرشتاه صثيفة األخباار اللباانية 
من انضاا6 ما أسااالا أحزاَب اليسار والاارصية 
ملا يوصاف برشعية السادوعية يف اليان الثي طاملا 
اسثبّدت بالسياسة اليااية، وحّولت البلد إىل ميدان 
للفاوىض والثخلف والاااوع والولابياة واإلخوان 
والقاعادة يف ظال الهياااة األمريكياة. وأضااف: 
وباملااسبة الثزب انشارتاكي اليااي اااا الثزب 
»املاركي«، الثليف الثأريخي لالتثاع السواياتي، 
وجولارة الثركاة الشايوعية واليساارية الدربية 
يف السابديايات والثاانيايات اااا ن يساثثي من 

»ععوة املاثاع الدويل« للثدخل يف اليان!
واساثطرع نالاض حارت مثثدثاً عن قاوة من 
وصفهم بالثوثيل، املثااسكة املقاومة الصاعدة، 
ناثاً إىل أنها تاطاو  عىل ثالثة أبداع تصّب كلها يف 

مصلثة حركة الثثرر الدربي.
 البُدد األول، يرتبط باساثداعة اساثقالل اليان 
والُهوياة الوطاياة اليااياة وتطهاري الباالع مان 
اإلرلابيال. لذا انتااه من شاأنه تثويل البلد إىل 

قاوة إقلياية، والرشوع يف خطط تااوية تااح لذا 
البلد املدّذب، ارصة لالسثقرار وانزعلار. 

اإلقليااي.  بالارصاع  يثدّلال  الثاناي  والبداد 
اانساثقالل اليااي من شاأنه أن يثاّد من الافو2 
السادوع  الرجداي يف املاطقاة كلهاا، وخصوصاً 
حال تغدو اليان قااعرًة عىل اسارتعاع املثااظات 
اليااياة املثثّلة )جيازان وناران وعساري(، الدا6 
ل193، من قبل الاساخة األوىل مان »عاعش« اااا 
آل سدوع. سايؤع  2لك إىل لام السادوعية، ورباا 
يثّرك عيااميات تفكيكها. وسيكون ُكلُّ 2لك ألمَّ ما 
ياكن أن يقدماه الثوثيون لثركة الثثرر الدربي، 
وخصوصااً للهالل الخصيب الاذ  طاملا تلّظى، ون 
يزال، باار الثقد السادوع ، من السطل إىل لباان 

إىل الدراق إىل سوريا.
إن أيَّة خطوة يف اتااه كبح الرجدية السدوعية، 
لاي خطاوة يف اتاااه نهاوض الثركاة الثقدمية 

الدربية. 
والبداد الثالاث، يقاع يف صلاب الارصاع الدويل 
املثثد6 من أجل اننثقاال من القطبية األحاعية إىل 

عالم مثددع األقطاب. 
إىل  حارت  نالاض  املغادور  الكاتاب  ويخلاص 

بالقاول إن لاذه لي األبدااع األساساية الثاكاة 
للاوقاف اليساار  الصثياح مان »أنصاار الله« 
حركة الثوثيل. ولاي ن تلغي، بالطبع، الخالاات 
الفكرية وانجثااعية اااا السياساية، بل اليسار 
والثركاة، ولكاهاا تؤياد انتاااه نثاو الثثالاف 
مدهم من موقع نقد ، ن مثاربثهم بانساثااع إىل 
الولابيل وانخوان والسدوعية و«املاثاع الدويل«، 
أ  انمليالياة الغربية، وبُثّاة شادارات ليلالية، 

تبطن حساسيات مذلبية وجهوية.
املثاركسال يف ساوريا  إن:  بالقاول  وياثهاي 
عىل اخثاالف ألوانهم، والثزب انشارتاكي اليااي، 
أ  عااارص الظالارة الاارصياة ااااا »الثورية« 
ملاا بداد 1967، بااالهاا، تثّولات، يف الواقع، إىل 
أعاة للرجدياة الدربية أو الاوكانت الغربية الراعية 

للااظاات غري الثكومية.
لذا املآُل يشااُل، أيضاً، أقساماً من الشيوعيل 
انضااوا إىل الركب، وكونوا ماع رااقهم الاارصيل 
اااا املثاركسال، وليلاليل آخريان، تياراً لايااً 
من »يساار« عربي بال يساار ون قومياة؛ يثداون 
بدضه مع السادوعية، ويارى بدضه يف قطر ماارة 
ثقااية، ويداع  سوريا واملقاومة، باسم الثرية!

62005( جالادة يف إطفاء نور الله والقضاء عىل 
اايِّاد البدر والطليدة املاالادة.. وبيااا كان  السَّ
)ِرْضَواُن اللاِه َعَليِْه( بااأًى عن لظالا ظل يثابع 
األحادث ويدعاو للااالديان بالثباات والارص 
والثأيياد؛ ولو يداني قساوة املرض ماع انددا6 

الدالج يف تلك الظروف الصدبة.
اايِّاد الراحل  وبانثهاء الثرب الثالثة قرر السَّ
ان يكاون مع املاالدين جاباا إىِّل جاب، اثرص 
خالل الثروب الرابدة والخامساة والساعسة أن 
ايِّاد  يكون بقرب ولده قائد املسارية القرآنية السَّ
عباد امللك حفظاه الله ورعااه، يثظاى بداايثه 
ورعايثاه، كاا يثظاى لو ومان كان لااك من 
إخوته وأقاربه بلطف وعطف وتشاايع والدلم. 
وخالل لذه الثروب الطاحاة كان يرقب األحداث 
عان كثب ويثاباع الوقائع لثظاة بلثظة وكأنه 
يف وساط امليدان يثألام آلن6 املاالديان ويفرح 

لفرحهم.

إكماله لتفسري القرآن رغم األخطار
اايِّاد بدرالديان خاالل لاذه الفارتة  رأى السَّ
املاثادة من بداد الثارب الرابدة وحثاى الثرب 
إلكااال  املشاواِر  مواصلاِة  الساعساة رضورَة 
مرشوعه الدظيم يف تفساري القرآن الكريم برغم 
األوضااع األماياة الخطارية، ورغم الثارشع وكل 
املثاعب والصدااب، ادال عىل اكااله ومراجدِثه 
وانلثااا6ِ به، وكان قاد تبقى ماه ساثة أجزاء 
أتاها شافوياً لضدف البرص وعازه عن الكثابة 
املكثفة، وتم تساايل 2لك وإاراغاه من أرشطة 

الكاسيت، كاا حكى 2لك يف مقدمة الكثاب. 

نجاته من موت محقق
الرئياي يداجُّ بالاسااء  كان مقارُّ ساكاه 
واألطفاال مان أحفااعه وأقاربه الذيان اضُطروا 
للاازوح إلياه، وكان طاريان الدادو يركاز عاىل 
األماكان الثاي يثكاثاف ايهاا الاازحاون أو أ ُّ 
تااع برش  كاألساواق ايثدااُد رضبَها، ولذا 
ماا نحظاه الااياع خاالل الثارب الساعساة 
بالذات. ويف تلك الليلة املشئومة ويف ماثصف الليل 
والاايع –كلُّهم من الاسااء واألطفال- يَِغطُّون 
يف سابات عايل وإ2ا بالطائرات تسثهدف املكاَن 
وتصاب حاَاها عىل رؤوساهم، وتركاز القصف 
عاىل ]لاذا املاكان والاذ  كان مطبخااً للطدا6 
وساكاا ملااوعة مان الاسااء وأطفالهن[ ولاا 
حلت املأسااة، وتااىل غبار القصف عن تسادِة 
شاهداء أربِع نساء وخاسٍة من أطفالهن عرجت 
أرواحهم إىِّل بارئها، وبقيت أجسااعلم املثفثاُة 
اايِّاد  تثات الاركا6، وكلُّهم مان أحفاع لذا السَّ

املكلو6 املرشع املظلو6.
وتاثارش رائثاة الاريااة مازوجاًة بغباار 
القاابل الفسافورية مكِونًة ُساُثباً عاكاة تغطي 
ساااء املاطقة، ويثهاعى الشايخ الذ  أناف عىل 
الثاانل ساة وبخطى وئيدٍة يدلوه الغبار املرتاكم 
ويكاع يثبس أنفاَسه، مثوكئاً عىل عصاه لياثاز 
تلاك الصخاوَر املثااثرَة حاول غراثاه املااورة، 
ليلقاَي نظرة عىل املكان الذ  كان يضم أربداً من 
حفيداته وخاسًة من أطفالهن الذين لم يثااوز 
عار أكللم سنَّ الرابدة تقريباً، اياد 2لك امللاأ 
أثراً بداد عل، ولاا ياكرس قلبه، ويشاثد حزنه، 
وتدصاف به مرارة األلام ايثاثم بثلاك الكلاات 
الثي طاملا رععتها شافثاه عاد ُكّل مصاب )إنا لله 

وإنا إليه راجدون(.
مرت الثرب الساعساة وتثقال الارص املبل 
ايِّاد البدر  ألولياء الله املاالدين الصابرين، والسَّ
ن يازال يشاع بأناواره الزالية، وطلدِثاه البهية 
عىل لذا الوجاوع، لكن حالثُاه الصثيُة تثدلور، 
يف اآلوناة األخارية بدأت نوبااٌت من لباوط الد6 
تأتي أحيانا اثسابب له إغاااءًة خفيفة ن يلبث 
أن يفيل بددلا، وكان عاعًة عادما يفيل يساأل: 
لال صليُت صالة كذا؟ أو لل حان وقت الصالة؟ 
وكان مان ألام ما صار يركز علياه يف تلك اآلونة 
األخارية لو تذكر ماا إ2ا كان قد بقاي عليه عين 
أو أ  حل إلنساان، اكان يشاغل بالاه بالثفكري 
ومراجدة حسابات املايض وبدقة والثاا6 بالغ.

وفاُتُه
قبيال ااار الخاياس 19 مان 2  الثااة 
31ل1لا نهض )ِرْضَواُن اللاِه َعَليِْه( ألعاء صالة 
الفار وتوضأ باملاء وضوًء تاماً حثى أنه لم يرض 
لولده بأن يدياه عىل غسال رجلياه وصىل صالة 

الفار من قيا6.
ويف تاا6 السااعة الثامااة والربع من صباح 
2لاك الياو6 صدادت روحاه الطالارة إىِّل بارئها 
راضياًة مرضياة بداد حيااة زاخارٍة بالاهااع 
والدطااء، والثفاناي يف سابيل اللاه ومان أجال 
املسثضدفل.. يف يو6 الاادة 20 من 2  الِثاة 
اايِّاد عبُد امللك بدِر الدين الثوثي بيان  أصدر السَّ

الادي لوالده الراحل )رحاة الله عليه(.
ولم نََر بدراً قبله غاب يف الثرى 

ه القلُ ولم نََر َطوعاً قبَله َضاَّ
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فة إسالٌم ال يحركنا ضد أعداء اهلل.. هو إسالٌم َفَقَد محتواُه.. ومفاهيمُه محرَّ
  - بشرى المحطوري:

مدخل: ــ
كداعتاه َعائااً كااا يف ُكّل مثارضاته اا املالز6 
ااا الثاي تثااثار يف آ2ان ساامديها كالادر املاثور، 
تااأل القلوَب باإلساال6 الصايف، الخايل من شاوائب 
انخثاالف، والثفارق، والثي تُديد الاااس إىل القرآن 
ون يشء غاريه؛ ألنه لو مان ن زالت األمة ماثادة 
علياه، وألنه ن يأتياه الباطل من بال يديه ون من 
خلفه، يديدنا إعاعة صاعقة، بكلاات تاس شاغاف 
القلاوب، وبطرح قالَّ أن ناد نظاريه يف الدنيا، كاا 
يف مثاارضة ااا ملزمة ااا ]ن عاذر للاايع أما6 
الله[، والثي ماهاا تقرير لذا الددع، اكانت نثياثُه 
نشاأة أمة ماالدة صابرة، بدون الله ساثهز6 ُكّل 

املدثدين.

صالٌة ال تدفُع صاحبها لألمر باملعروف والنهي 
عن املنكر.. ال تنفع

أّكد -ِرْضَواُن اللاِه َعَليِْه- بأن طريل الااة ميلٌء 
باألعااال الاهاعياة، وليس طريقاً ساهالً، يثطلب 
الدال، تلو الدال، للثصاول عىل رضا الله، وتافيذ 
ما جاء يف القرآن، اقاال: ]ااثن نريد أن نفهم من 
لاذا أناا إ2ا لم نثدارك أنفسااا مع الله أونً، أنه غري 
صثيح أناا نساري يف طريل الااة، وإن كات ترتّكع 
يف الياو6 والليلة ألف ركدة، لاذه الصالة إ2ا لم تكن 
صاالة تداداك إىل أن ترتباط بالله أكثار وأكثر وأن 
تاطلل لالساثاابة له يف ُكّل املواقاع الثي أمرك بأن 

تثثرك ايها اإنها ن تافع[.
مضيفاً أن الدين لو عين مثكامل، ن بد أن نؤع  
أوامر الله كلها الثي يف القرآن وأناا مساؤولون عن 
القرآن كامال عادما نقف بل يد  الله، الن يساألاا 
عان الصالة والازكاة والثج اقط وإناا سيساألاا 
أيضا عان اإلنفااق والاهااع والثلؤ مان الظاملل 
وغاريه، ومان يدثقد غري 2لاك اإنه يؤمان ببدض 
الكثااب ويكفر ببدض، اقال: ]الدين عين مثكامل، 
عين مرتابط، الله 2كر عان باي إرسائيل لكذا أنهم 
كاناوا عىل ما نثن عليه: يؤماون ببدض ويكفرون 
ببدض، والثوراة بل أظهرلام، والثوراة يقرؤونها 
ويطبدونهاا ويكثبونهاا، لل اليهاوع  كفر بيشء 
من الثاوراة بأنه ليس من الثوراة؟ الثوراة كلها لم 
مؤمااون بأنها كثااب الله، الثوراة شاأنها عادلم 

كالقارآن عادناا. عادماا يقاول الله عاهام بأنهم 
يؤمااون ببداض ويكفرون ببداض ن يداي بأنهم 
لذا اإلصثاح أَْو لذه املقطوعة من الثوراة يكفرون 
بهاا أ  يلغونها وليسات من كثاب اللاه يصفرون 
عليهاا لياس لكذا إنااا ألنهام يرتكاون الدال به 
ويراضون الدال وانلثزا6 بأشاياء يف الثوراة، األمر 

الذ  نثن عليه، نرتك الدال بل نراض[.

كيف هو واقعنا بالنسبة لإليمان بالقرآن 
الكريم؟

ولفات -ِرْضَواُن اللاِه َعَليْاِه- إىل أن الااس َعائااً 
يبثثاون عان األشاياء الساهلة واليسارية الثي ن 
مشاقة ايها يف الديان ويثاولون الداال بها، ولو 
إيااٌن ببدض القرآن وكفٌر ببدض، مابها إىل أن لذا 
اليشء يفرغ اإلساال6 من مثثواه، حيث قال: ]نثن 
نلثز6 بأجزاء مان الدين وأجزاء أخرى ن نلثز6 بها؛ 
ألنااا لم ندراها، أَْو لم نثدوع عليها، أَْو لم نساادها 
أَْو ألنها تبادوا: ]والله أما لذه قد تكون مثريه، وقد 
تكون شاقه وقد تكون مخيفة[. نبثث عن السهل 
يف الديان الذ  ن يثري حثاى ون ِقّط عليااا، الذ  ن 
يُِثري أحداً علياا، ونريد أن نصل بهذا إىل الااة، والله 
يقاول عن مان يبلِّغون عياه باعثباار أن يف عياه ما 
قد يثري اآلخريان ضدك، يف عياه ما قد يخىش الكثري 
مان الااس أن يبلغوه ويثكلاوا عاه: }الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن 
ِرَسانِت اللَِّه َويَْخَشْونَُه َون يَْخَشْوَن أََحداً إّن اللََّه{[.

 دين اهلل ليس سهاًل.. بل فيه ما ُيثري أهَل 
الباطل ضدنا

وتسااءل -ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه- عان مداى قوله 
تداىل ]َويَْخَشاْونَُه َون يَْخَشْوَن أََحداً إّن اللََّه[، ليؤكد 
لااا أن الدين ايه ما يغاض ويثري ألل الباطل، الذ  
نثن مأماورون بااالدتهم، والاهااع من أوجب 
الواجباات يف القرآن، وبدونه ن قياا6 للدين، اقال: 
]ما2ا تداي لذه اآلية؟ أن يف رسانت الله، أن يف عين 
الله ما يثري اآلخرين، وما قد يادل َكثرياً من الااس 
يخشون أن يبلغوه. ملا2ا؟ لو كان الدين كله عىل لذا 
الااط الذ  نثن عليه ليس ماا يثري ملا قال عن من 
يبلغون رساانته أنهم يخشاونه ون يخشون أحداً 
إّن اللاه. اهاذا يدل عاىل أن لااك يف عيااه ما يكون 
تبليغه مااا يثري اآلخرين ضدك، مااا قد يُدخلك يف 
مواجهة مع اآلخرين. َمن لم اآلخرون؟ ألل الباطل 
ألل الكفر ألل الافاق يهاوع أَْو نصارى أَْو كيف ما 

كانوا، لؤنء لم من قد يواجهونك. 
وألن يف عيان الله، ولاذه لي قيااة الدين، لي 
عظااة الدين، لاو كان الدين عىل لاذا الاثو الذ  
نثان عليه ملاا كان له قيااة؛ ألنه عيان ن أثر له يف 
الثياة، ون يثل حقاً ون يبطل باطالً، عين ليس لاه 
موقاف من الباطل، أليس لذا لاو عيااا الذ  نثن 
علياه، أَْو الازء من الديان الذ  نثن عليه؟ لو كان 
اإلساال6 عىل لذا الاثو الذ  نثن عليه ملا كانت له 

قياة[.

اإلسالُم الذي حّرك محمدًا وعلياًّ، ملاذا ال 
يحركنا؟

واسثغرب -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- من الذلة الرليبة 
املرضوبة عىل األمة اإلساالمية، والثاي تدل عىل أن 
اإلساال6 الاذ  نثن علياه ليس اإلساال6 الصثيح، 
وأناه ن بد من إحيااء املفاليم الثقيقية لإلساال6، 
اثسااءل قائاال: ]ألم يقل الله عن إرسااله للرسال 
وإنزاله للكثاب أن املهاة تثاثل يف: }َوَلَقاْد بََدثْاَا يِف 
ٍة َرُساونً أَِن اْعبُُدوا اللَّاَه َواْجثَِابُوا الطَّاُغوَت{  ُكّل أُمَّ
)الاثل: من اآلية 36( واجثابوا الطاغوت.. الثفهم 
أن ما نثن عليه ليس لو اإلساال6 الصثيح، عادما 
ترى نفساك أناه ن ياطلل مااك مواقاف تثري ألل 
الباطل، ون تثاري ألل الكفر، ون تثري املاااقل، أنك 
لسات عاىل يشء، وإ2ا كاات ترى أنك عىل اإلساال6 
كله اأنت تكذب عىل نفساك، وتكذب عىل عياك. إن 
اإلساال6 لو الاذ  حرك مثاداً )صلاوات الله عليه 
وعىل آلاه( الاا2ا لذا اإلساال6 ن يثارك اآلخرين؟ 
ملا2ا كان مثااد )صلوات الله عليه وعىل آله( وعيل 
والثسن والثسل وآخرون مان كانوا يثثركون..
 اقط كان 2لك اإلساال6 الذ  كان موعيالً قديااً 
لاو الذ  كان يثثاج الااس يثثركوا من أجله؟ أما 
إساال6 لذا الدرص اهو إسال6 مسالم ن يثثاج ماك 
أن تثثارك ضد أحد؟!. ون أن تثاري ضدك أحداً؟ ون 
أن تارح مشااعر أحاد، حثى األمريكيال، ن تريد 
أن تارح مشااعرلم أن تقول: )املوت ألمريكا( قد 
تارح مشاعرلم ومشاعر أوليائهم، ولذا يشء قد 
يثريلام علياا، أَْو قاد يؤثر عىل عالقثااا وصداقثاا 
مدهم، أَْو يؤثر عىل مسااعدات تأتاي من قبلهم، ن 
نريد أن نارح مشااعرلم. لذا اإلسال6 ليس إسال6 
مثااد )صلوات اللاه عليه وعىل آلاه(.. الذ  حرك 
رساول اللاه يف بدر وأحاد وحال واألحازاب وتبوك 
وغريلاا لو القرآن، الذ  حرك عليااً يف ُكّل مواقده 

لو القرآن[.

هل نحن فعاًل يف طريق الجنة؟
وبدا -ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه- مثأملاا، موجوعا، من 
الثالاة الثاي عليها األمة، اثسااءل مان جديد عن 
بَاْت َعَليِْهاُم الذِّلَّاُة أَيَْن َما  مدااى قولاه تداىل: }رُضِ
ثُِقُفاوا إّن ِبَثبْاٍل ِمَن اللَّاِه َوَحبٍْل ِمَن الاَّااِس َوبَاُءوا 
بَْت َعَليِْهُم اْلَاْسَكاَُة 2َِلَك ِبأَنَُّهْم  ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه َورُضِ
َكانُوا يَْكُفُروَن ِبآيَاِت اللَِّه َويَْقثُلُوَن اأْلَنِْبيَاَء ِبَغرْيِ َحلٍّ 
2َِلاَك ِبَاا َعَصْوا َوَكانُوا يَْدثَُدوَن{ قائالً: ]ألسااا نقرأ 
لذه اآلية، ثم ن ناظر إىل أنفساا؟ إ2اً ااا بال لؤنء 
الذيان قد رُضبات عليهام الذلة واملساكاة لم من 
يهيااون علياا؟ لل أحد ماا يثسااءل لذا الساؤال 
عادماا يصل يف ساورة ]آل عااران[ إىل لذه اآلية؟. 
لل أحاد يثسااءل: لؤنء قاو6 رضب اللاه عليهم 
الذلاة واملساكاة، وبااءوا بغضب من اللاه ونرالم 
مهياال علياا إ2اً ما بالاا؟!. ما السابب؟. لل أحد 
يثسااءل؟؟. ن نثساءل، ن نثسااءل جايداً ن نثن 
ون علااؤنا ون كبارنا ون صغارنا، ن نثسااءل نثلو 
القرآن لكذا بغري تأمل أشبه يشء بالطال يف شهر 
رمضان ويف غاري رمضان، ن نثسااءل، ن نثدبر، ن 
نثأمال، ن نقيّم الوضاع الذ  نديشاه. ثم يف نفس 
الوقات ن ناظر من جهة أخرى إىل أنه لل باإلمكان 
أن نصال إىل الااة؟ لل نثان يف طريل الااة أَْو أن 

طريل الااة طريل أخرى؟[.

مواصفاُت القوم الذين يحبهم اهلل، ويحبونه: ــ
موضثااً -ِرْضَواُن اللِه َعَليْاِه- من خالل القرآن 
الصفاات الثاي تكون يف مان يثضون بثأيياد الله، 
ونرصه، وجاثه، يف قولاه تداىل: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَماُوا 
َماْن يَْرتَادَّ ِماُْكْم َعْن ِعيِاِه َاَساْوَف يَأِْتي اللَّاُه ِبَقْو6ٍ 
يُِثبُُّهاْم َويُِثبُّونَاُه أ2َِلَّاٍة َعاىَل اْلُاْؤِمِاَل أَِعازٍَّة َعىَل 
اْلَكاِاِريَن يَُااِلُدوَن يِف َسِبيِل اللَِّه َون يََخاُاوَن َلْوَمَة 

نِئٌم{، اكانت كاآلتي: اا
الصفة األوىل: }َأِذلٍَّة َعَلى امْلُْؤِمِننَي{ ـ

قاال -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْاِه-: ]ويقاول عن لذه 
الاوعياة: }أ2َِلَّاٍة َعاىَل اْلُاْؤِمِاَل{ ألسااا أقوياء عىل 
بدضااا بداض يف الخصوماات؟ وكل واحاد مااا 
يقارح ُكّل ما يالك يف رأس اآلخار عىل مرشب، وانّ 
عاىل قطدة أرضياة وانّ عىل أ  حاجاة وأ2نء أما6 
الكاارين، أما6 ألل الباطل، أما6 اليهوع والاصارى 
أ2نء. ياذل الكباري ايااا ونثان ناذل بذلاه، يخاف 

الرئياس أَْو امللك ايقاول: أساكثوا، ن أحد يثثدث، 
ونثان نقول: تااا6. ون نثثدث، ونساكت، يخاف 
ونخاف بخواه إىل لذه الدرجاة أَْصبَثاا، أ2لة أما6 

اليهوع والاصارى، أ2لة أما6 ألل الباطل[..
الصفة الثانية: }ُيَجاِهُدوَن يِف َسِبيِل اهللَّ{ ـ 

قال -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه-: ]}يَُااِلُدوَن يِف َساِبيِل 
اللَّاِه{ ياطلقاون لم؛ ألنهم قاو6 كاا قاال عاهم: 
}يُِثبُُّهاْم َويُِثبُّونَاُه{ ليساوا حثى بثاجاة إىل كال6 
كثاري يزحزحهام، ويدادهم اياطلقاون مثثاقلل. 
لم من ياطلقون بوعي كامل وبرغبة كاملة؛ ألنهم 
يثباون اللاه }يُِثبُُّهْم َويُِثبُّونَُه{ ومان يثب الله ن 
يبثاث عن املخارج واملاالص من عاد سايد  االن 
أَْو سايدنا ااالن. من يثب الله ن يبثث عن أسائلة 
]ياا خبري قالاوا أمانه نز6 أن احاا نساو  كذا لو 
صادق؟ قد لو واجب؟ قاال: ن يا خباري.. قال: لا 
شافثم يا جااعة ما بالّ ااالن بيضثك عليكم، لو 
2ا قاال االن ما لو واجب عليااا[ لم قو6 يبثثون 
عان الدال الاذ  ايه رىض الله؛ ألنهام يثبون الله 

والله يثبهم[.
الصفة الثالثة: ]َوال َيَخاُفوَن َلْوَمَة الِئٌم[: ــ

قال -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه-: ]}يَُااِلُدوَن يِف َساِبيِل 
اللَّاِه َون يََخاُااوَن َلْوَماَة نِئاٌم{ لم يقال حثى، ون 
يخااون قثل قاتل،أو ن يخااون القثل. أساسااً لم 
ماطلقون للاهااع، لم من يريدون أن يسثبسالوا 
ويبذلوا أنفساهم يف سابيل اللاه، أن تخواه بالقثل 
لاذا يشء غريب لو يشء ن يثاريه ون يخيفه؛ ألنه 
ياالد. ما2ا بقي أن تدال؟ أن تلومه. قد يأتي اللو6 
مثاالً يقول: ]ليش اما أنت إنك با تقو6 تثثرك؟ و2ا 
عادك سيد  االن ما تثرك. ليش اما انثم يا آل االن 
و2ا عاادك آل ااالن ما قاموا ون تثركاوا؟. إما انت 
عاعك أحسان من االن؟. واما االن أنه أحسان من 
االن[. من لذا اللو6 يثصل؟ لم واعون ن يخااون 
لوماة نئم، عارااون لطريقهم وعارااون لاهاهم 
وعاىل بصرية مان أمرلام، ن ياكن ألحاد أن يؤثر 
ايهم ايااا إ2ا نمهم.}َون يََخاُااوَن َلْوَمَة نِئٌم{ أما 
أن يخاف املشااكل أَْو يخاف القثل اهذا اليشء الذ  
ن تساثطيع أن تخيفه به؛ ألناه ماطلل ماالد، أن 
تاطلال إىل ماالد لثخواه بالقثل لذا غري صثيح، 
لو لن يثأثر. أن تخوف اإلما6 عيل يف بدر بالقثل لل 
سيخاف؟ ن ياكن أن يخاف ولو يف ميدان الاهاع، 
ولو انطلل ماالد مسثبسال يبذل نفسه يف سبيل 

الله[.

أل�م يقل الله عن إرس�اله للرس�ل وإنزال�ه للكتب 
ٍة َرُس�والً أَِن  أن املهم�ة تتمثل يف: }َوَلَقْد بََعثْنَا يِف ُكّل أُمَّ
اْعبُ�ُدوا اللََّه َواْجتَِنبُوا الطَّاُغ�وَت{ واجتنبوا الطاغوت.. 
فلتفه�م أن م�ا نحن عليه ليس هو اإلس�الم الصحيح، 
عندما ترى نفس�ك أنه ال ينطلق منك مواقف تثري أهل 
الباط�ل، وال تثري أه�ل الكفر، وال تث�ري املنافقن، أنك 
لس�ت ع�ىل يشء، وإذا كنت ترى أنك عىل اإلس�الم كله 
فأنت تكذب عىل نفس�ك، وتكذب عىل دينك. إن اإلسالم 
ه�و الذي حرك محم�داً )صلوات الله علي�ه وعىل آله( 

فلماذا هذا اإلس�الم ال يحرك اآلخرين؟ ملاذا كان محمد 
)صلوات الله عليه وعىل آله( وعيل والحس�ن والحسن 
وآخرون ممن كانوا يتحركون.. ]ملزمة/العذر للجميع 

أمام الله[.
مل�اذا نحن إذا م�ا اتبعن�ا الق�رآن ال يحركنا؟ هل 
نحن نتبع م�ا أن�زل الله إلينا؟ ولكن�ه ال يحركنا؟ إذاً 
نحن غ�ري متبعن للقرآن وغري متبعن ملحمد )صلوات 
الل�ه عليه وع�ىل آله(.ونحن ال نزال تمر الس�نن علينا 
سنة بعد س�نة، تطلع لحيتك، ثم يبدأ الشيب فيها، ثم 

تصفى ش�يب، ثم تتعىص ثم تموت، وس�نة بعد س�نة 
ونح�ن ال نفك�ر من جدي�د يف تصحي�ح وضعيتنا مع 
الله س�بحانه وتعاىل، ويف أن نلتف�ت التفاتة واعية إىل 
الق�رآن وإىل واقعنا، ما بالنا؟ لم نتس�اءل حتى ونحن 
وُكْم  نقرأ الق�رآن عندما نصل إىل قوله تعاىل: }َلْن يَُضُّ
إاّل أَذًى{ بع�د أن تح�دث عن املس�لمن كيف يجب أن 
يكون�وا حت�ى يصلوا إىل درج�ة أن يضب�وا اآلخرين 
فيصبح��وا فيم�ا إذا تحرك��وا هم ضدك ل�ن تكون 
حركته�م أكثر من مج�رد أذية، طنن ذب�اب ال أثر له 

وُك�ْم إاّل أَذًى َوإِْن يَُقاِتلُوُك�ْم يَُولُّوُكُم اأْلَْدبَاَر  }َل�ْن يَُضُّ
بَ�ْت َعَليِْهُم الذِّلَُّة أَيَْن َما ثُِقُفوا إاّل  وَن{ }ُضِ ثُمَّ ال يُنَْصُ
ِبَحبْ�ٍل ِمَن اللَِّه َوَحبٍْل ِمَن النَّاِس َوبَاُءوا ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه 
َُّهْم َكانُ�وا يَْكُفُروَن  بَ�ْت َعَليِْهُم اْلَمْس�َكنَُة ذَِلَك ِبأَن َوُضِ
ِبآيَ�اِت اللَِّه َويَْقتُلُوَن اأْلَنِْبيَاَء ِبَغ�رْيِ َحقٍّ ذَِلَك ِبَما َعَصْوا 
َوَكانُوا يَْعتَُدوَن{.ألس�نا نق�رأ هذه اآلية، ثم ال ننظر إىل 
أنفس�نا؟ إذاً فم�ا بال ه�ؤالء الذين ق�د ُضبت عليهم 
الذلة واملس�كنة ه�م من يهيمنون علين�ا؟ هل أحد منا 
يتساءل هذا السؤال عندما يصل يف سورة ]آل عمران[ 

إىل هذه اآلية؟. هل أحد يتس�اءل: هؤالء قوم ضب الله 
عليهم الذلة واملس�كنة، وباءوا بغضب من الله ونراهم 
مهيمن�ن علين�ا إذاً ما بالن�ا؟!. ما الس�بب؟. هل أحد 
يتس�اءل؟؟. ال نتساءل، ال نتس�اءل جميعاً ال نحن وال 
علماؤنا وال كبارنا وال صغارنا، ال نتس�اءل نتلو القرآن 
هكذا بغري تأمل أش�به يشء بالطنن يف ش�هر رمضان 
ويف غري رمضان، ال نتساءل، ال نتدبر، ال نتأمل، ال نقيّم 

الوضع الذي نعيشه. 
]ملزمة/نعذر للاايع أما6 الله[. 

مقتطفاٌت نورانية

مان الفهام املغلاوط للديان والقارآن الكريم 
املاثرش بل أَْوَسااط الااس، انعثقاُع بأن اإلنسان 
إ2ا ماا صاىل وصا6 وزّكاى وحج، وتارك الااس، 
وتارك السياساة، واعثازل املاثااع، وانقطع يف 
مسااده للدباعه، أن لاذا كاايا لدخاول الااة، 

والاااة من الاار!!
ولذه ثقااة خاطئة تااماً، لألسباب الثالية: 

السبب األول: ــ
أن اإلنساَن عادما يقف بل يد  الله للثساب 
والدقاب يو6 القيامة، ساوف يسأله الله عن ُكّل 
القرآن، ُكّل ما جاء يف القارآن من أوامر َونوالي، 
وليس اقط عن الصالة والزكاة والصو6؛ ألن من 
يفدل لاذا من الاااس، اهو كاان يؤمن ببدض 
الكثااب ويارتك البداض اآلخر، لقد صاا6 وصىل 
وزكاى ولكاه تارك األمار باملداروف َوالاهي عن 

املاكر، والاهاع يف سبيل الله، واإلنفاق، والثوايص 
بالثال، والثاوايص بالصل، وغريلا مان األوامر 

الثي ورعت يف القرآن الكريم.

ويف لذا قال الشهيد القائد -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه-
: ]وكااا حكاى عن بااي إرسائيل أنهام يؤماون 
ببدض ويكفرون ببدض لاذا واقداا نثن نلثز6 
بأجزاء من الدين وأجزاء أخرى ن نلثز6 بها؛ ألناا 
لام ندراهاا، أَْو لم نثداوع عليها، أَْو لم نساادها 
أَْو ألنهاا تبادوا: ]والله أما لذه قاد تكون مثريه، 
وقد تكون شااقه وقد تكون مخيفة[. نبثث عن 
الساهل يف الدين الذ  ن يثاري حثى ون ِقّط علياا، 
الاذ  ن يُِثري أحاداً علياا، ونرياد أن نصل بهذا إىل 
الااة، والله يقول عن مان يبلِّغون عياه باعثبار 
أن يف عيااه ما قد يثري اآلخريان ضدك، يف عياه ما 
قاد يخىش الكثري من الاااس أن يبلغوه ويثكلاوا 

عاه: }الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن ِرَساانِت اللَِّه َويَْخَشاْونَُه َون 
يَْخَشْوَن أََحداً إّن اللََّه{.

السبب الثاني: ــ
حياة الابي صىل الله عليه وآَله وسالم لم تكن 
لكذا عاىل اإلطالق، بال لم يكن يهادأ ون يقر له 
باال، ون يضع نمة حربه من ااوق كثفيه، ولو 
ياالاد من غزوة إىل غازوة، ومدركة إىل مدركة، 
يارش عين الله، ولكن أعداء الله صوروا لاا رسول 
الله بأنه ]من بيثه ملساده، ومن مساده لبيثه[، 
وكأناه )عروياش( ن عخل له باهااع ون حروب، 
بيااا ساريته تشاهد عىل أن مسااده كان قلدة 
عساكرية كاا قال الشاهيد القائاد يف مثارضة 
ااا ملزمة اا ]نعاذر للاايع أماا6 الله[، حيث 
قال: ]ألم يقل الله لرساوله مثااد )صلوات الله 
عليه وعىل آله(: }َاَقاِتْل يِف َساِبيِل اللَِّه ن تَُكلَُّف إّن 

نَْفَساَك{ يف األخري إ2ا لم تاد من يقاتل يف سابيل 
الله إّن أنت اقاتل أنت.

وعادماا بااى مسااده )صلاوات اللاه عليه 
وعاىل آلاه( لام يباياه كا)َمْكَسالة(، مثلاا لو 
الثاال يف نظرتاا إىل مسااجدنا اآلن )َمَكاِسال(. 
كان مسااده قاعدة ياطلل ماها للاهاع، قاعدة 
يثرك ايها روح الاهااع يزرع ايها روح الاهاع 
والثضثية يف نفوس املسلال. كان مساده قلدة 

عسكرية[.. 
وأضااف قائاالً: ]أماا نثان اإناا مان يقول 
بدضاا لبدض من الُدابَّااع ]بطِّل.. مالك حاجه، 
والَهَم الله بل شاغلك وعالك وأموالك، ومن بيثك 
إىل مسادك، البار  قد اندم عليك 2ا مدك مساد 
قرياب، ومداك بَْرَكة ايهاا ماء خاريات واتوضأ 
وصيل ومالك حاجة، ما عاعك أحسان من سيد  
ااالن[. أَْصبَثت مسااجدنا مكاسال، وأَْصبَثت 

الصالة ن تثرك اياا شايئاً، ن تشادنا إىل الله ون 
تلفثااا إىل يشء، ماع أن الصالة لاماة جداً ولها 
إيااءاتهاا الكثرية ومدانيها الكثرية وإشااراتها 
الكثارية، واملسااجد لهاا قياثهاا الدظيااة يف 
اإلساال6 لكان إ2ا كانات مسااجد مثفرعاة من 
مسااد رساول اللاه وليس من مسااد الرضار 
الاذ  أحرقاه رساول اللاه إ2ا كانات املسااجد 
مثفرعة، من مسااد رساول الله )صلاوات الله 
عليه وعىل آله( اهي مسااجد باا تدايه الكلاة، 
والصالة ايهاا لها اضلها ولهاا عظاثها.أما إ2ا 
كانت املسااجد لكذا ونضع ايها املصاحف، اال 
الصالة، ون املصثف، ون املساد، بقي له مدااه 
الثقيقي يف نفوسااا، ااثن إ2اً نصاع لإلساال6 
مخزنااً نضع القرآن اياه ونقول له: اجلس لاا، 
ن تزعااا، نقول للاصثف ابَل لاا يف املساد يف 

الخزانة إجلس ن تزعااا.

من الثقافات المغلوطة..
 أن القيام بالعبادات من صالة وصوم، وترك األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر.. كاٍف لدخول الجنة!!!
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س���م���ي���ت ب����إس����م ال����ل����ه ع���ل���ى أب���������واب جن�����ران 
 ن����ق����ل����ع ح�����ص�����ون امل�����ع�����ت�����دي م������ن ع����روق����ه

ال����ن����ص����ر م����ث����ل ال����ش����م����س واض��������ح ل���أع���ي���ان 
اق����������ه مل���������ع ف���������ي ن����ه����وق����ه ������ل������ت ب����������رَّ خ������يَّ

ُذق�����ن�����ا ج����رائ����م����ه����م ع����ل����ى أش�����ك�����ال وال��������وان 
ي������ذوق������ه الزم  م��������اذق��������ن��������اه  وال����������ي����������وم 

اآلن ي�����ت�����ح�����رك  ال��������ِع��������ز  ي�������ري�������د  ي�������ام�������ن 
ف�������وق ال�����س�����ع�����ودي ي������ا ال����رج����اج����ي����ل ف���وق���ه

ن��������واص��������ل امل���������ش���������وار الق������ص������ر س����ل����م����ان 
وك�����������ل م��������ن ل��������ه ح��������ق ي�������أخ�������ذ ح����ق����وق����ه

أق�����س�����م ق����س����م م�����ا أن�������ا ل����أم����ري����ك م���ه���ت���ان 
ك������ل������ن خل�����������وض امل�������ع�������رك�������ة ه��������ز ش����وق����ه

ل������و ي����ج����م����ع����وا ف������رع������ون ق������������ارون ه����ام����ان 
ت����س����وق����ه ذن��������وب��������ه  الزم  ب������ح������رن������ا  ف��������ي 

ل�������و ب��������امل��������درع ي������زح������ف اإلن�����������س واجل���������ان
واث�������������ق ب�����ن�����ص�����ر ال�������ل�������ه ك�������ام�������ل وث�����وق�����ه

وامل�������ع�������رك�������ة ف����ي����ه����ا ش�������واه�������د وب������ره������ان 
وق��������������وة ال�������رح�������م�������ن م���������ا ش���������ي ي����ع����وق����ه

������ان وط������عَّ رام�����������ي  ك�������ل  ي�������ا  اجل�����������رس  َدق 
ب����روق����ه الح��������ت  ن������ه������واه  ذي  وال�����ن�����ص�����ر   :

خيلت براقا 
ملع يف نهوقه

عبد السام المتميز

محمد أحمد الشميري

ال����ب����دُر ط���ال���ُع أم  ال����ب����دِر الح�����ت  أذك�������رى 
س���اط���ُع ب����ال����ن����وِر  األرِض  ب����ق����اِع  مب�������لِء 

أأرث�������ي س���ل���ي���َل ال���ُط���ه���ِر واجمل�������ِد وال��ت��ق��ى
ف���ت���ج���ري ع���ل���ى اخل����دي����ن م���ن���ي امل����دام����ُع

ف�����ذا ال�����ك�����وُن م���ف���ج���وٌع يُ�����َغ�����صُّ ب���ح���زِن���ِه
وواس�����ُع ع��م��ي��ٌق  روح�����ي  ف���ي  ال����َوج����ُد  وذا 

ان���ت���ص���ارن���ا ف����ج����ُر  الَح  ُم��������ْذ  ول���ك���ن���ن���ي 
ج����������رى م�������ن�������يَّ دم��������ع��������َي امل�����ت�����ت�����اب�����ُع

م���زج���ُت ان����ش����راح ال���ص���در ح���زن���اً ب��ل��وع��ٍة
ف����ذا ال���ن���ص���ُر ن���ح���َو احل�����قِّ ش���وق���اً يُ���س���ارُع

��������ا ب����ف����ض����ِل ع����ل����وِم����ِه أل�������م ت����ش����ه����دوا أنَّ
أُب�����������اةٌ ب���ن���ا اإلمي�����������اُن وال������دي������ُن ن���اص���ُع

ك������ِر ش������عَّ ض����ي����اؤهُ ق����ري����ُن ال����ه����دى وال������ذِّ
ت������ق������ٌي. ن������ق������ٌي. ل���ل���م���ه���ي���م���ِن خ����اش����ُع 

ي���ن���ي���ُر ال���ق���ل���وَب ال����ه����دُي ف����ي ك�����لِّ حل��ظ��ٍة 
الم����ُع امل����واق����ي����ِت  ك������لِّ  ف����ي  ال�����ن�����وُر  وذا 

إل����ى ط���اع���ِة ال���رح���م���ِن ي���ه���دي إل����ى ال���ُه���دى 
وي����أب����ى ال��������ردى وال����ض����ي����ِم. ل����ل����ِه ط���ائ���ُع

ج�����ه�����وٌر. غ�����ي�����وٌر. م�����ره�����ٌب ك������لَّ م��ف��س��ٍد
ح����س����اٌم ع���ل���ى األع����������داِء ب����احل����قِّ ق���اط���ُع

ت����ط����ي����ُب ق������ل������وُب امل�����ؤم�����ن�����َن ب���ع���ل���ِم���ِه 
ت����س����م����ْت ف������������روٌع ع�������ن�������َدهُ وط����ب����ائ����ُع

وم����ن����ُه اب���ت���ه���اج���اً ق����د ت���ل���ق���ف���ُه ال��ض��ح��ى 
إل�������ى ن�������ور ع����ل����ي����اهُ ت����ش����ي����ُر األص�����اب�����ُع

ن����ى ه���دًى ف����ل����والهُ م���ا ض������اءْت ع��ل��ي��ن��ا ال����دُّ
ه����َو ال����ب����دُر أو ب�����دُر ال���دج���ى م���ن���ُه ط��ال��ُع

عبد القوي الج��نيد

مي���ان���ي ول����ي ف���ي احل�����رب ج��اش
وح��س��م ل��ي��س ف���ي ح��س��م��ي ن��ق��اش

حت�����دق ف����ي م���ام���ح���ه ال����رزاي����ا
ح����ي����اء ث�����م ي����ع����روه����ا ارت����ع����اش

مي���ان���ي وف�����ي ال���ه���ي���ج���اء س��ه��م��ي
ع��ل��ى ق���رن ال��ه��وى ال��ن��ج��دي ي��راش

س��أم��ض��ي وال��س��م��اء حل���اف نومي
إل����ى جن���د وم����ن أرض����ي ال��ف��راش

ل��ن��ك��س��ر ق��رن��ه��ا ب��ش��ه��اب ع��زم��ي
ع��ل��ى ش��ي��ط��ان واق���ع���ه���ا امل��ع��اش

مي������ان������ي أواج��������������ه ك�������ل م���ك���ر
ب����إص����رار وف����ي ع���زم���ي ان��ت��ع��اش

وإق���������������دام ي�����راف�����ق�����ه ث�����ب�����ات 
ل���ه ف���ي ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��ر ان��ت��ق��اش

وإح������ك������ام ب���ح���ك���م���ت���ه ت���س���ام���ى
وس������ام اجمل�����د ف���احت���د ال��ق��م��اش

مني ال��ن��ي��ل  األع�������ادي  رام  ف��ك��م 
ب����ح����زم م�����ل م����ن����ه اإلخ�����ت�����راش

ف���أرداه���م ب��ع��ون ال��ل��ه ب��أس��ي ال������
ش����دي����د ل���ه���م ب��ل��ج��ت��ه ان���ب���ط���اش

وت����ن����ك����ي����ل ي����خ����ل����ف ك�������ل غ�����از
ص��ري��ع��ا واجل����ري����ح ع��ل��ي��ه ش��اش

ف��ك��م خ��ل��ف احل�����دود ل���ي ام��ت��داد
ول��ل��ح��ش��د ال���س���ع���ودي ان��ك��م��اش

ع��ل��ي��ه��م اس����م ه����ذا اجل���ي���ش ع��ار
ب��ك��ب��س��ت��ه��م ت��خ��ي��ف��ه��م ال���ك���ب���اش

ت���ف���ر وك������م ل���دي���ه���ا م�����ن س���اح
وب���اجل���و األب���ات���ش ل��ه��ا »ج��م��اش«

ل���ق���د ك����ان����وا ك���ث���ي���را ف����ي غ����رور
وع����ج����ب م����ذ ت���ق���دم���ن���ا ت���اش���وا

ف���ب���ن م�����ه�����رول خ����وف����ا وق��ت��ل��ى
وأس����رى ف��ي ق��ف��ار ال��وه��م حاشو

ض��اق��ت ك���ي���ف  أف  اإلف  ف���أي���ن 
ب���ه���م درع������ا وأن���ه���ك���ه���ا اف���ت���راش

مي���ان���ي ول����ي ف���ي احل�����رب بطش
ق�����وي م���ن���ه أه�����ل ال���ش���ر ط���اش���وا

أم�������رغ أن������ف أح�������اف ال��ب��غ��اي��ا
ل�����ئ�����ام ق�������اد خ���س���ت���ه���م خ���ف���اش

ف���ق���د ج�������اءوا ب��ع��اص��ف��ة مت����ادت
ل��ه��ا ب��ال��ق��ص��ف وال��ق��ت��ل ان��ت��ف��اش

ت���دم���ر م���وط���ن اإلمي�������ان س��ح��ق��ا
م�����ع ال����ك����ف����ار دق���ت���ه���ا ارت����ب����اش

ج���رائ���م���ه���ا م���ع���اذ ال���ل���ه حت��ص��ى
حل��ق��ده��م ال���دف���ن ده���ى ان��ت��ب��اش

ف��زل��زل��ه��ا ص���م���ود ال��ش��ع��ب ع��ام��ا
القصف عاشوا رغم  النصف  وفوق 

وأردوه����������������ا ب��������رد م����ث����ل ب����رق
ب��ت��وش��ك��ا وال���ث���واق���ب وال��ك��اش��و

وق�����اه�����ر ب���ع���د زل���������زال ت���ه���ادى
وب�����رك�����ان ل���ه���ا ب���ال���ب���وح ج���اش���وا

دك���ا ال������ع������دوان  ق�����واع�����د  ودك 
ش��ظ��اي��ا اس���ك���ود دون���ه���ا ال��ف��اش

سكرى وه��ي  تبكي  جن��د  فأضحت 
ول���أك���وان م���ن ن��ص��ري ان��ده��اش

ف������دوى ش���ج���وه���ا ف����ي ك����ل ق��ط��ر
العشاش ه��زائ��م��ه��ا  م��ن  لتضحك 

وع�����ادت ط���ائ���رات احل��ق��د ح��ي��رى
ك��م��خ��م��ور ت���ط���وف ب����ه احل���ن���اش

ف��ت��ق��ص��ف ك���ل م��ق��ص��وف وت��ث��ن��ي
ع��ل��ى األط���ف���ال ي��ت��ل��وه��ا اجل���راش

حت��ل��ق ك���ي ن���خ���اف ول���ي���س ت���دري
ب�������أن ص����غ����ارن����ا ع����ن����ه حت���اش���و

ي��وم��ا ال���ط���ف���ل  رآه������ا  إذا  ي���ق���ول 
ت���ن���اش وال  ت���ط���ي���ر  ف������راش������ات 

ت������روم ح���م���اق���ة ت��ط��ف��ي ض��ي��ائ��ي
وم���ن ض��وئ��ي س��ت��ح��ت��رق ال��ف��راش

ط��ه��ر ب���ك���ل  ي���ق���ول  ق��ص��ف��ت  وإن 
مي����ان����ي ل���ق���د ق������رح ال���ط���م���اش

يسمو األم��ج��اد  رب���ى  ف��ي  فشعبي 
وح���ل���ف ال���ش���ر ح��ن��ط��ه اخل��ش��اش

بدر الهدى

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

من 15 إلی 30 2  الثاة

. -

  20 أبريل 61970: 

لاجم )32( ألف جاد  من القوات 
األمريكية مدعاة با )500( 
طائرة أمريكية و 0ل سفياة 

حربية تابدة لألسطول 
السابع األمريكي األرايض 

الكابوعية.

بنكنا اهلل
ابراهيم الديلمي

ش��ع��ب��ن��ا احل�����ر ل����م ي���زل 
ش���ام���خ ال�����رأس ك��اجل��ب��ل

ش����أن����ه ال����ع����ز وال����ع����دا  
األذل األض���ع���ف  ح��ل��ف��ه 

أي�����ه�����ا امل�����ع�����ت�����دون ل��ن
أمل ال  النصر  حت��ص��دوا 

ل������ن مت���������روا ب���ج���وع���ن���ا

ج��وع��ن��ا امل�����وت واألج����ل
ل���ل���ط���واغ���ي���ت، ج��وع��ن��ا

س�����وف ي��ف��ن��ي��ه م����ن ب���ذل
ل��������ن ت��������رون��������ا أذل����������ًة

هبل م��ن  الصفح  ن��رجت��ي 
ك����م ه���زم���ن���ا ج��ي��وش��ك��م

ك���م ج��ن��ي��ت��م ه��ن��ا ال��ف��ش��ل
ب���ن���ك���ن���ا ال����ل����ه ل�����م ي���ه���ْن

م�����ن ع����ل����ى رب�������ه ات���ك���ل
ن���ح���ن ش����ع����ٌب ص���م���وده

ه�������زم ال�����ن�����ار واحل����ي����ل
ب��������ذل ال���������دم ك����ي����ف ال

ي��دع��م ال��ب��ن��ك ف���ي عجل

إصراٌر يماني
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 متابعات فلسطينية

الغرُب يبكي على »املحاصرين« يف حلب ويضحك على املحاصرين يف اليمن!
الغارب وعاىل رأساه أَمريكا كثارياً ماا يثاول 
الظهور باظهر “الاالل” إَزاء األَْسبَااب الثي تددو 
شادوب الدالم، ن سياا عول الدالم الثالث لكرالية 
الغارب وسياساثه إَزاء لذه الشادوب، ويثاول أن 
يثدااد الادية يف لاذا “الاهل” عادماا يطلب من 
مراكاز ابثاث مدثالة البثث عن األَْسابَااب الثي 
تدعو اآلخرين لكراليثه، حثى باتت لذه الدراسات 

مدرواة باسم “ملا2ا يكرلوناا”. 
انساثهزاء الغربي الواضح باشااعر الشادوب 
انخارى، ماا كان ليثادث لاون القوة الدساكرية 
الهائلاة الثي يالكهاا، والثي جدلثاه يثرصف بهذا 
الشاكل “املساثهرت” ماع اآلخريان، اانساثهزاء 
مدعو6 بقوة عسكرية لائلة، ولذه القوة لي الثي 
تداداه إىل عد6 انعثاااء برأ  لذه الشادوب حثى 
إَزاء القضايا الثي تخصها بالصايم، كاا لو الثال 
إَزاء القضياة الفلساطياية، اهاو يقاف إىل جانب 
“إرسائيال” ويدعاها باكل ما اوتي مان قوة وماذ 
أَْكثَار من 60 عاماً، ويقف ومازال مع أَْكثَر األَنظاة 
وأَمرياكا  وااريقياا  آسايا  يف  ورجدياة  اساثبداعا 
الالتياياة، ويااصب الدداء لاكل األَنظاة الثثررية 
الثاي تاااع  بانندثااق مان انساثداار والثبدية، 
وكام قثل ورشع وعاذب واعثقل املاليال من البرش 
يف مخثلف مااطل الدالم عاىل مدى أَْكثَر من نصف 
قرن، ان انه ما زال يسثهزئ بدقول اآلخرين عادما 

يدلن وبا”براءة” مسثهرتة، “ملا2ا يكرلوناا”.
آخاُر حلقات الافااق الغربي ولياس آخرلا، لو 
ما يثدث يف ماطقثاا الدربية واإلْسااَلمية، اهو مع 
“الثاورة” يف ساوريا، وضاد “الثاورة” يف البثرين، 
يف  الرشعياة  الياان، وضاد  يف  “الرشعياة”  وماع 
ساوريا، ومع الاااعات الثكفريية يف سوريا، وضد 

الاااعات الثكفريية يف اليان، ومع “الدياقراطية” 
يف اياران، وضاد الدياقراطياة يف السادوعية، وضد 
حصاول حاااس والاهاع َوحازب الله عىل أبساط 
األَسالثة ملواجهاة الوحشاية اإلرسائيلياة، وماع 
عرشات املليارات من األَسلثة الفثاكة واملثطورة لا 
»إرسائيل“ للدااع عن نفسها، َوأَما6 ُكّل لذا الافاق 
الواضح والفاضح، يساثار لذا الغرب وعىل رأساه 
أَمريكا بثكرار مقولة “ملا2ا يكرلوناا”، بالة تخفي 
وراءلا الكثري من انسثدالء والداراة والوقاحة.

ومان بال ماااوع حلقاات الافااق انمريكي 
الغرباي الثاي 2كرنالاا، سااخثار سااحثل، لاا 
ساوريا والياان؛ ألنهاا تكشافان وبشاكل كامل 
عن الوجاه القبيح والداار لالنفاق انمريكاي، إَزاء 
أَْكثَار القضاياا إنَْسااانية، ولاي قضياة مداقباة 
الااس بالثصار الثاويدي؛ بهدف إ2نلهم وسالب 

إنَْساانيثهم، نسثدباعلم ومسخهم.
الغارُب وعاىل راساه أَمريكا، اقاا6 الدنياا ولم 
يقددلا، بسابب “املثارصين” يف القسام الرشقي 
مان حلاب، ورباط ُكّل يشء حثاى مصاري الهدناة 
ووقاف اطالق الاار، بل مساثقبل ساوريا والثرب 
املشاثدلة ايهاا، باملسااعدات “اإلنَْسااانية” الثي 
ياب أن تصل إىل “املثارصين”، واساثخدمت األَُمم 
املثثادة ُكّل امكانياتها وعقد مالاس انمن الدويل 
أَْكثَر من اجثااع لا”تقديم املسااعدات اإلنَْسااانية 
إىل املثارصين يف حلاب”، واملثثبع لثرصيثات كبار 
املسؤولل يف اإلَعاَرة انمريكية ويف ارنسا وبريطانيا 
وحثاى األَُمم املثثادة، حول حلاب و”املثارصين” 
ايها، ن ياكاه ان أن يقف مبهوتا من لذا الزخم غري 
املثداارف وغري املألوف من “الثداطف اإلنَْساااني” 
الغريب من قبل الغرب إَزاء “املثارصين” يف حلب.

أَمرياكا وارنساا انثقلثا إىل مرحلاة مثقدمة يف 
مواقفهااا “اإلنَْسااانية إَزاء املثارصين يف حالب” 
حيث طالبثا بثظر الطريان الساور  اوق سوريا، 
وعد6 تدخل الثكومة الساورية باوعية املساعدات 
“اإلنَْساانية” الثي تصل من تركيا إىل “املثارصين” 
عاخل حلب، وبثااغم مريب راض املسلثون يف حلب 
أ  تدخال من قبال الثكومة الساورية يف إيَْصاال 
املساعدات، وراضوا أَيْضاً أية مساعدات من جانب 
الثكومة الساورية، األمر الذ  أثار أَْكثَر من عالمة 
سؤال حول طبيدة لذه “املسااعدات اإلنَْساانية”، 
وكل لاذه الدواطف اإلنَْسااانية الغربية إليَْصاالها 

عىل أرسع وجه إىل “املثارصين” يف حلب.
بالرغام من أن لياس لااك من إنَْسااان، مهاا 
كانات مشااعره اإلنَْسااانية مثكلساة ياكااه أن 
ألنااس  إنَْسااانية  مسااعدات  إيَْصااال  يرااض 
مثارصيان يف أ  مكان يف الدالام، ولكن املدروف، 
والسادوعية  الغربياة  انمريكياة  للرواياة  واقااً 
والقطرياة والرتكياة، أن عادة سااوات مارت عىل 
مثاارصة الاياش الساور  لارشق حلب بشاكل 
كامل، وحسب لذه الرواية أن لااك 200 ألف مدني 
أيضاً، ولكن كيف ياكن لهذا الددع الكبري من الااس 
أن يثارص يف حلب الرشقية، عون أن تثصل مااعة 
أَْو اسثساال6 الاااعات الثكفريية، بل عىل الدكس 
تََااماً كلاا رأى كيف شان مسلثو القاعدة )جبهة 
الاارصة( وحلفاؤلا من “املدارضاة املدثدلة” قبل 
شاهر لاوما واسدا وبأحدث األَسالثة املثطورة، 
الثقيلاة واملثوساطة عاىل الايش الساور ، األمر 
الاذ  يضع أَْكثََر من عالمة اساثفها6 حول حقيقة 
الثصاار الكامل املفاروض عاىل املوطال يف رشق 
حلاب، وكذلك حول عدع املواطاال املثواجدين حقاً 

يف رشق حلب.
ولكان أَما6َ لذه الديون الغربياة املفثوحة الثي 
تارى ُكّل يشء يف حلاب، وأما6 لاذه اآل2ان الغربية 
الثاي تسااع ُكّل يشء يف حلاب، واماا6 ُكّل لاذا 
الرصاخ الغربي الذ  وصل إىل عاان السااء انثصاراً 
لا”املثارصيان” يف حلب، نرى لاذه الديون عاياء 
ولذه ان2ان صااء ولذه انلسن خرساء، والقلوب 
كثاار الصوان، واملشااعر مثكلساة ومثخشابة، 
أَما6 ما يار  من مأسااة إنَْساانية كلى يديشها 
الشادب اليااي ماذ أَْكثَر من عا6 و9 أشهر، بل عىل 
الدكاس تََااماً نرى لذا الغرب املااال وعىل راساه 
أَمريكا، يشاارك مشااركة ادالة يف الددوان الظالم 
عاىل الشادب الياااي، ويثدخال يف اعق تفاصيال 
الدالياات الثربياة، ويااد الااناب الاذ  يدثد  
عىل الشادب اليااي بأحادث األَسالثة وباليارات 
الدونرات، رغام تقارير األَُمم املثثادة، الثي تصدر 
بل وقت واخر عن اساثثياء، والثي توثل باألرقا6 
والصاور، الدمار الشاامل الذ  تدرضت لاه الباية 
الثثثية لليان، ومثارصة شدب كامل وماذ عامل 
من الل والبثر والاو، ولو ما عاع برنامج األغذية 
الداملي لالعرتاف باإن نثو نصف مثااظات اليان 
انثاثل والدرشين عىل شفا املااعة نثياة الثرب. 
اما سيسايل بوييل املثثدثة باسام املفوضية الدليا 
لثقوق اإلنَْسااان الثابدة لألَُمم املثثدة اأعلات إن 
1ل لاوماً عىل األقل أصابت ماشآت مدنية وقثلت 
0ع1 مدنيا يف أغساطس آب املايض بزياعة نسابثها 
0ل يف املئة يف عدع الوايات مقارنة بيوليو تاوز.

مساء يو6 األَربداء املايض، 21 سبثال 62016، 
الاذ  تقاوعه  الدرباي  الثثالاف  شاات طائارات 
السادوعية غاارات مدمارة عاىل ماطقاة “ساوق 

الهاوع” بالثوك، بادياة الثديدة، غرب اليان، قثل 
أَْكثَار مان 30 شاخصا واصيب نثو 100 شاخص 
اصابات بدضهم وخياة، بياهم الدديد من األَْطَفال 
والاساء، بشاعة القصف الاو  عادت األمل الدا6 
لألَُمام املثثدة بان كي مون إىل اصدار بيان شااب 
ايه الهااو6، ولذا املوقف األَُمااي لو الثد األَعىل 
الاذ  ياكان أن تصال اليها انعاناات الدولياة إَزاء 
سلسالة رضباات أصابت مادارس ومسثشافيات 
وأساواقا وماازل خاصة، وازلقات أَْرَواح أَْكثَر من 
عارشة آنف مدناي جلهم مان األَْطَفال والاسااء، 
ورشعت املاليال، ولام ترتل لذه انعاناات ون مرة 
واحدة إىل مسثوى مالس انمن أَْو الثدخل من أجل 
وقف الثارب أَْو راع الثصار أَْو حثى نقل مأسااة 

الشدب اليااي للرأ  الدا6 الداملي.
كرالياُة الشادوب ألَمريكا والغرب ساثثواصل 
ماا عامات الدال انمريكية ن تارى القصاَف الذ  
يساثهدف املسثشفيات ورياض األَْطَفال ومثطات 
امليااه واملادارس واملازارع، يف الياان، بياااا تضُع 
تثات املاهار احارتاق بضاع شااحاات مثالاة 
با”مسااعدات” عىل أَبَْواب حلاب، وتقيم الدنيا ون 
تقددلاا، رغم أن الثاعث مريب إىل حد أن لااك من 
يثهام أَمريكا والاااعاات الثي تدعاهاا بالوقوف 
وراءه، االهااو6 كان يخاد6 أَمريكا وجااعاتها يف 

سوريا. 
إن كرالية الشادوب للغرب وأَمريكا سثثواصل 
ما عا6 لذا الغرب يبكي عىل “املثارصين” يف حلب، 
بياااا يضثاك ملء شادقيه عاىل الشادب اليااي 
املثارص بأكاله ويديش نثو عامل تثت القصف 

األعاى املسثار.

* شفقنا العربي

اإلعالم الصهيوني يعرتف: املقاومة الفلسطينية أسرت جندياً »إسرائيليًا« 

توقعات »إسرائيلية« باتساع العمليات الفلسطينية 

أعلان اإلعاال6ُ الدال ُّ أن مااّاداً إرسائيلياً 
يدعاى اانثسااب عيارت  تام أرُسه، السابت 
املايض، عىل ياد املقاومة الفلساطياية بادياة 
نابلاس يف الضفة الغربياة عون أن يؤكد الخل 
أَْو يافياه مصدر موثوق، يف حال أكدت حركة 
حااس أن انحثاالَل اإلرسائييل لن يرى جاوعه 
إن برؤياة األرسى الفلساطيايل بال ألاليهم 

و2ويهم.
لاذا وباتت جاياُع املدابر والطارق املؤعية 
إىل مديااة نابلس يف الضفاة الغربية مقطوعة، 
حياث حصاار وتفثياش مفاجائ واعثقاانت 
طالات عدعاً مان أباااء املدياة من قبال قوات 

انحثالل اإلرسائييل.
وجاءت الدالية عقاب نرش موقع )ل0ل0( 
الدال  وعدع مان مواقع علية أخارى، خلاً 
ملاااد  الفلساطياية  املقاوماة  أرس  مفااعه 
إرسائييل يدعى اانثسااب عيارت ، ولو أمر لم 
يافيه أَْو يؤكاده أ  مصدر إرسائييل، إن أنه تم 
إطالق صاارات اإلنذار يف املساثوطاات القريبة 
مان املدياة ورااع حالة الاهوزياة لدى قوات 

انحثالل.
وإثر نصب الكيان لثواجز عسكرية مثاقلة 
وشال حركة املواطال ومادهم من الدخول أَْو 
الخروج من املدياة وتفثيش السيارات الداخلة 
والخارجة، تصدى الاابلسيون لهذه اإلجراءات 
الثدسفية، ما أعى لوقوع اشثباكات عايفة.

وعانات بلدة كفر قليال جاوب رشق نابلس 

مان انثهاكات قاوات انحثالل الثاي اقثثاثها 
واعثقلت خاسة من شابانها من عون مدراة 

السبب.
ولام تكن بلادات مدياة جاال أاضل حانً، 

ابلادة زبوبة غرب جال الثي تشاهد اعثداءات 
شابه يومية مان انحثالل اقثثاثهاا عوريات 
إرسائيلياة تثات وابال مان القاابال الغازية 
والصوتية ما أعى لوقوع عدع من اإلصابات.

ويف الخليل أصيب اثى الساطياي برصاص 
جااوع انحثالل بدعوى مثاولثاه تافيذ عالية 
طدن، حيث اععت وساائل إعاال6 إرسائيلية أن 
الفثى أساامة مرعي حاول طدان جاد  قرب 
مساثوطاة كريات أَربع، ليقو6 جاوع انحثالل 
بإطالق الااار عليه وإصابثاه باروح وصفت 

باملثوسطة إىل الخطرية.
وبالثزامان ماع 2لك 2كارت وساائل إعال6 
الفدائياة  الدالياات  حصيلاة  أن  علياة 
الفلساطياية مااذ بادء انثفاضة القادس قبل 
عاا6 وصلت إىل 0ل قثياالً إرسائيلياً ونثو 500 

مصاب.

وخاالل مسارية شادبية يف مخيام جبالياا 
شااال قطاع غزة نرصة لألرسى، أكدت حركة 
حااس أن انحثاالل اإلرسائييل لن يرى جاوعه 
إن برؤياة األرسى الفلساطيايل بال ألاليهم 

و2ويهم.
ويف كلااة لاه باااوع املثظالريان رصح 
القياع  يف حركة حااس مشري املرص  »نقول 
له مهااا رشقت ومهاا غربت ياا نثايالو، لن 
يافداك أحد ولم تَر جاوعك إن بروية أرسانا بل 

ألليهم و2ويهم«.
أن  عاىل  املسارية  يف  املشااركون  وأجااع 
انثفاضاَة القادس مثاذرة يف أعااق الشادب، 
وأنها سثساثار حثاى تثريار األرض وانثزاع 

الثقوق الفلسطياية.

اعثل عاموس لارئيل الخبري الدسكر  »اإلرسائييل« يف صثيفة 
)لآرتاس( عاوعة الدالياات الفلساطياية ضاد »اإلرسائيليال«، 

»مفاجأة مثوقدة، بالثزامن مع موسم األعياع اليهوعية«.
وقاال لارئيال إناه بدد مارور عاا6 عىل انادنع لاذه املوجة 
مان الهاااات الفلساطياية يف أكثوبار 2015 »بثاا نشاهد عوعة 
قوياة لهاذه الدالياات، تََااماً كااا توقدت أجهزة انساثخبارات 
»اإلرسائيلياة«، ويف حالة تواصلت لذه الداليات اإن الثوتر األماي 

مرشح للثزايد«. 
وأشاار إىل أن »عاوعة أعاال الدااف ماّدعاً إىل شاوارع رشقي 
القدس والثواجز الدسكرية املاصوبة يف مدياة الخليل تثزامن مع 
ما تثرضه القياعات الدساكرية املخثلفة يف الايش »اإلرسائييل«، 
والثقديرات الثي قدمثها عائرة الثدريبات وتضاات إمكانية اندنع 
اشاثباكات عايفاة يف الضفاة الغربياة الثي رسعان ماا تازلل إىل 

مواجهة عسكرية مفثوحة مع حركة حااس يف غزة«.
مان جهثه قال ميخائيل بااراك املثارض بادهاد »نوعر إلَعاَرة 
الثكم« إن أَْسبَااب عوعة الداليات ماّدعاً إىل الشارع »اإلرسائييل« 
لاي »تزاماها مع عيد األضثى للاسالال، والثثريض املساثار 
يف شابكات الثواصل انجثااعي، وحالة الدعم الشادبي والرساي 
مان الفلساطيايل ملافذ  الدالياات«. وأضاف بااراك يف مقال له 
بصثيفة )مداريف( »إن لذه املوجة من الداليات تراض الثوقف 
والخضوع، ألن تكرار مثاونت الطدن والدعس تدثل تذكرياً أليااً 

لإلرسائيليل باا بدأته انثفاضة السكاكل قبل عا6.«..
وأوضح أنه من خالل املراجدة الرقاية للداليات الفلساطياية 
ماذ اندنعها الدا6 املايض »ياكن القول إن %62 من املافذين تقل 
أعاارلم عن ل2 عاما، و%56 ماهم من ماطقثي الخليل والقدس، 

والدديد ماهم خرجوا لثافيذ عالياتهم بسبب تثريض رااقهم، أَْو 
تأثرلام بالدعاية، واريل ثالث 2لاب إىل أن لذه الداليات للثدبري 
عن يأسه وإحباطه من الوضع السائد يف املااطل الفلسطياية«.

واخثثم مقاله بالقاول »أصبح مافذ الداليات ناو2جا للثقليد 

واملثااكاة بال الفلساطيايل بسابب ارتفااع مساثوى كرالية 
اليهاوع وإرسائيال، وبسابب األجاواء الدياية الساائدة يف املااطل 
الفلساطياية، وماا يقو6 به أتباع الشايخ رائد صاالح من تدايم 

مزاعم أن األقىص يف خطر«.

اإلفراج عن أسري 
فلسطيني أضرب عن 

الطعام 70 يوماً 
أارجت ساون انحثالل اإلرسائييل يو6 السبت 
عن اسري الساطياي بدد خوضه ارضاباً مفثوحاً 

عن الطدا6 اسثار مدة 70 يوماً.
وأكد رئياُس ليئة شاؤون األرسى واملثررين 
ترصيثاات  يف  قراقاع  عياىس  الفلساطيايل 
للصثفيل أن طواقم الهالل انحار الفلساطياي 
تسلات األسري مالك القايض ونقلثه إىل املسثشفى 
انسثشاار  الدربي يف مدياة را6 الله بدد اإلاراج 

عاه.
وأشار إىل أن القايض يداني من مشاكَل صثية 
ويثثاج للبقاء يف املسثشفى حثى يثااثَل للشفاء. 
وأضااف »علياا الداال لبلورة رؤياة قانونية 
سياسية بل األرسى واملؤسسات الدولية إلسقاط 
قانون انعثقال انعار  املاثف بثل األرسى«.

 ووصف قراقع الغاء انعثقال اإلعار  لألساري 
البلاول  القاايض والشاقيقل مثااد ومثااوع 
باننثصار لألرسى مشادعا عىل أن مدركة انرسى 

مثواصلة ضد انعثقال انعار .
وكان اتفااق أعلان عااه األَربدااء املايض مع 
إَعاَرة الساون بدد حالة عبلوماسية قاعلا رئيس 
السالطة الفلسطياية مثاوع عباس باإلاراج عن 
األرسى الثالثة وعد6 تاديد انعثقال اإلعار  لهم.
 وواال انتفاق اإنه مان املقرر أن يثم اإلاراج 
عان الشاقيقل البلاول يف الثاساع من عيساال 

املقبل.

جنديان »إسرائيليان« 
يتعمدان إضرام النريان 

يف مخزن أخشاب بنابلس 
بثت القاااة الدلية الثانية، مسااء الخايس، 
ايدياو وثقثاه كاماريا مراقباة، إقادا6 جاديال 
»إرسائيليل« عىل إرضا6 الاريان يف مخزن أخشاب 

بادياة نابلس.
وبثساب القاااة، ااإن الثاعثة وقدات اار 
ياو6 األَربداء املايض، حيث وثقات كامريا املراقبة 
وصول الااديل وبثوزتهاا مواع مشاثدلة، قبل 
أن يلقيالا تااه مخزن األخشااب، ولاا ياظران 

إليه يثرتق عون أن يداال عىل إخااع الثريل.
وأشاار الثاجر صاحب املخزن يف حديث للقااة 
إىل أن الثاعثة تسببت بخسائر ااعحة تقدر باثو 
150 ألف شايكل. مدربا عن اندلاشه من ترصف 
الاااوع بهذه الطريقاة عون أ  2نب لاه، مطالباً 

الايش بانعثذار له وتدويضه ماعياً.
اياا اععى ناطل عساكر  »إرسائييل« أنه تم 
اثاح تثقيال يف الثاعثاة وأنه ساثثخذ إجراءات 

عقابية ضد الااديل.
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تجّمع العلماء املسلمني: قوى االستكبار باتت على 
شبه يقني أن محوَر املقاومة سينتصر

  - وكاالت
اع الدلااء  رأت الهيئاُة اإلعارياُة يف “تااُّ
املسلال” يف بيان إثر اجثااعها األسبوعي، 
أن “املدركة مع الاااعات الثكفريية تثثد6 
يف أَْكثَار مان ماطقاة مان مااطال الدالم، 
وماهاا لبااان وتساثدال لاذه الاااعات 
مدعوماة من قوى انساثكبار الداملي وعىل 
رأساها الونيات املثثادة األمريكية والكيان 
لديهاا  املثواارة  األَسالثة  ُكّل  الصهيوناي 
ساواء السياساية أَْو الدساكرية أَْو األماية 
بشاكل يبدو مده أنها باتت عىل شابه يقل 
أن مثور املقاومة سيخرج ماثرصا وبالثايل 
ااإن عىل قااعة مثاور املقاوماة أن يكونوا 

عىل وعي كاي ن يخارسوا يف املفاوضات ما 
لم تساثطع قاوى الدادوان أن تثصل عليه 
يف املداارك الدساكرية، واساثكاال املدركة 
حثاى القضاء نهائياا عىل لاذه الاااعات 
وإخراجهاا من أماكان تواجدلاا إىل أماكن 

انطالقها وإمداعلا”.
وحياا الثااع مخابرات الايش اللبااني 
عىل “اإلناااز الاوعي الذ  حققثه باعثقال 
اإلرلاباي عاااع ياسال”، مدثالا أن “لذا 
األمار جاب البالع ويالت كانت ساثار عليه 
ماآس كثرية وتوقدها يف اثااة ن يدرف أحد 
مثى تخارج ماهاا”. وععا “الفلساطيايل 
وقااعة الفصائل إىل تادارك األمر ووضع حد 
للاااعات الثكفريية املسالثة عاخل املخيم 
والثدااون مع السالطات اللباانية لثساليم 

اإلرلابيال وحااية املخيم مان مخططات 
الكياان  ماع  املثداوناة  الاااعاات  لاذه 
الصهيوناي، والهاعااة لثدماريه كاا ادلت 

سابقا يف مخيم نهر البارع”.
كااا حياا الثاااع “الاياش الساور  
البطال عاىل اإلنااازات الثاي يثققهاا يف 
حلاب”، عاعياا “القيااعة الساورية إىل عد6 
انثظاار انتفااق الارويس األمريكاي والذ  
ن  األمريكياة  املثثادة  الونياات  أن  يظهار 
ترياد انلثزا6 بأ  اتفاق مع روسايا وساط 
مدارضة واضثة مان الباثاغون الذ  يريد 
إطالاة أمد املدارك نساثازاف قوى املقاومة 

ملصلثة الكيان الصهيوني”.
وحياا أيضاا، “القاوات الدراقياة عاىل 
اإلنااازات امليدانية الثاي تثققها كاقدمة 

ملدركة املوصل”، عاعيا “القياعة السياساية 
إىل الثابه من الخداع األمريكي وعد6 الركون 
ملسااعدته، 2لك أن مصالثه يف أ  لثظة قد 
تاؤع  إىل إَعاَرة الظهار لهام، وانعثااع عىل 
قوات الثشاد الشادبي والقوى الدشائرية 
والايش بادزل عن أ  مساعدة خارجية”.
واسثاكر الثااع “املاازر الثي ترتكبها 
القوات السادوعية يف اليان وآخرلا الغارات 
عاىل الثديادة ومرشقاة”، عاعياا املاثاع 
الادويل إىل “القياا6 بواجباتاه يف إعاناة لذه 
األعاال وإيقاف الدعم الدسكر  والسيايس 
للسادوعية وإلزامها بدد6 الثدخل يف الشأن 
الياااي ورعاية حوار ياااي – يااي يوصل 
إىل خارطاة طريل للخروج مان املأزق الذ  

تداني ماه البالع”.

قمر التجسس »اإلسرائيلي« الجديد يرسل أوىل 
صوره عن الشرق األوسط 

  - متابعات
أعلات وزارُة الدااع »اإلرسائيلية« أن قاَر الثاسس انصطااعي األخري بدأ 
إرسال صوره األوىل، بدد أعطال طفيفة طرأت ماذ إطالقه قبل تسدة أيا6.

وقالات الوزارُة يف بيان صادر باللغة اإلنكليزية إن »اريقاً من املهادسال 
واملشغلل.. تاّكاوا للارة األوىل من تازيل الصور األوىل من قار أوايك 11«.

وتاباع البيان: »ماذ إطالقه يف 13 أيلول/ سابثال 2016 شاارك عرشات 
املهادسال لضبط أجهزة القار«. ولم يرش البياان إىل طبيدة الصور الثي تم 
تلقيهاا أَْو إىل مهااة القاار. حيث أطلال القار »أواياك 11« إىل الفضاء عىل 
غرار القار السابل »أوايك 10« عىل مثن صاروخ شاايك »اإلرسائييل« الصاع 
من موقع يف وساط البالع. وكانت إرسائيل أطلقات ماذ الدا6 عع19 عدعاً من 

األقاار انصطااعية ألغراض الثاسس.
وعادماا عخال قار »أواياك 10« يف املدار للاارة األوىل، أعلان وزير الدااع 
آنذاك موشايه يدالون أنه »سياكن اإلَعاَرة األماية من الثدامل مع الثهديدات 

القريبة والبديدة يف أ  وقت من الاهار ويف أية أحوال جوية«.
وأشاارت اإل2اعُة الدلياُة ساابقاً إىل أن »لذا القاار انصطااعي املثقد6 
من نوعه، تم إنثاجه يف إرسائيل ويساثخد6 لااع املدلومات انسثخبارية؛ إ2 

بإمكانه تصويُر أية نقطة يف الرشق األوسط«.

4 قتلى بإطالق رصاص بمركز تجاري يف واشنطن 
  - متابعات

أاااعت الرشطة األمريكية، أن ل أشاخاص ُقثلوا يف إطاالق رصاص عاخل 
أحد املراكز الثاارية يف ونية واشااطن شااال غربي الونيات املثثدة، مساء 

أمس الاادة.
و2كار املثثادث باسام رشطاة ونياة واشااطن، ماارك ارانسايس، أن 
»املدلومات األولية تشاري إىل أن مطلل الرصاص الاذ  ار من املوقع، لو من 

أصول نتياية«. وبارشت الرشطة عاليات البثث عن املهاجم.
وأقدمات الرشطة عىل إقفال الطرقات املؤعية إىل مركز كاساكيد الثاار  
يف مدياة بورلياغثون، وطالبت من املدنيل عد6 الثوجه إىل موقع الثاعث.

ونرشت الرشطة األمريكية يف وقت نحل صورة الثقطثها كامريات مراقبة 
يف املركاز الثاار ، وقالت إنها »للاشاثبه ولو يطلل الرصاص من رشااش 

آيل«.
وكشاف املثثدث باسام الرشطة أن »املشاثبه باه الذ  كان يرتاد  ثياباً 
رماعية، شاولد للارة األخرية ولو يثوجه سارياً عىل األقدا6 إىل طريل رسيع 
قريب من املركز الثاار  يف بورلياغثون الواقدة بل سياتل والثدوع الكادية«.
وقاال ريك جونساون، ولو أحد عااارص رشطة الونياة، إن »مطلل الاار 

عخل إىل أحد مثاجر »ميسيز« يف املركز، حيث اثح الاار عىل املثسوقل«.
وأرعف جونساون قائاالً إن »الرشطة تقو6 باساثاواب الشاهوع، بددلا 
سااقرر الخطوة الثالية«، عاعياً السكان إىل »البقاء يف املاازل وإبالغ السلطات 

املخثصة عن أ  أمر مريب«.

“واشنطن بوست”: الجيش األمريكي يستخدم 
مادة الفوسفور املحّرمة دولياً يف العراق

  - متابعات
أااعت صثيفة “واشااطن بوست” األمريكية اساثااعاً إىل صور ومقاطع 
ايدياو نرشلاا الباثاغون، بأن القوات األمريكية تساثخد6 ماعة الفوسافور 

األبيض السامة املثرمة عولياً يف حربها عىل “عاعش” بالدراق.
وأصدرت الصثيفة، الاادة 23 سابثال، تقريرا أشارت ايه إىل أن وزارة 
الداااع األمريكياة نرشت عىل موقدها الرسااي صاورة، تظهار أن املدادية 

األمريكية تسثخد6 قاابل الفوسفور األبيض من عيار 155 مم يف الدراق.
وأضااات الصثيفاة أن تدليل الباثاغون بشاأن الثانت، الثي تساثخد6 
ايها لذه املاعة الثارقة املثظور اساثخدامها باوجاب القانون الدويل، إن يف 

مااطل خالية من الااس، غري كاف ويثري تساؤنت.
ونقلات الصثيفة عان الكولونيال جون عورياان، املثثدث باسام قوات 
الثثالف الدويل، قوله أن 2خائر الفوسافور األبيض تسثخد6 حرصا ألغراض 
رسام الدالمات املايِّزة واملراقبة وتشكيل الساثار الدخاني بهدف الثاويه، يف 

مااطل ن يوجد ايها الااس، مع انلثزا6 الكامل بقوانل الثرب.
وأضااف املثثادث أن القاوات األمريكية تثخذ مسابقاً جاياع اإلجراءات 

الالزمة للثقليل من خطر اسثهداف املدنيل واأللداف املدنية.
ولام يااب املثثدث عن ساؤال من الصثيفة حاول ما إ2ا كانات القوات 
األمريكية قصفت مواقع ملسالثي “عاعش” بقاابل الفوسافور، وما إ2ا طال 

القصف مااطل مألولة، وكم مرة اسثخدمت لذه املاعة.

شارون للملك السعودي الراحل عبداهلل: »أمّد لكم 
يد الصداقة« لتحقيق »هدفنا املشرتك« 

أمريكا تعتذُر لألسد عن شنها غارة دير الزور

  - متابعات
كشفت صثيفة )جريوزاليم بوست( 
»اإلرسائيلياة« ياو6 انثال، عن رساالٍة 
أرييال  الساابل  الاوزراء  رئياُس  بدثهاا 
شارون إىل امللك السدوع  الراحل عبدالله 
بان عبدالدزياز، يف ترشين الثاناي الدا6 

.٢٠٠٥
يف الرساالة عّل شاارون عن أمله بأن 
»املالكة الدربية السادوعية، تثت قياعة 
جاللثكام القوياة، ساثاارس سالطثها 
ونفو2لاا لثشاايع القاوى املدثدلاة يف 
املاطقة وتدزيز ارص السال6 وانسثقرار 
الاوزراء  رئياس  وماد  وانزعلاار«. 
»اإلرسائييل« »يد الصداقاة« للالك، وأمل 
»أن تثااح لاه الفرصاة للثدااون والدال 
مدكام شاخصياً لدااع لدااا املشارتك 

للسال6«.
لكن شاارون أصيب بساكثة عماغية 
بداد ثالثاة أساابيع مان إرساال عرضه 
للالك السدوع ، الذ  جاء بدد نثو ثالثة 
أشاهر عاىل اننساثاب »اإلرسائييل« من 
غزة. وأضاف شاارون: »إناا ندثقُد أن َاكَّ 
انرتبااط مؤخراً مع قطاع غزة وشااال 
الضفاة قاد6 ارصاة جديادة وتأريخية 
للاي ُقُدماً يف عالية الساال6«، ُمضيفاً: 
»كانت لاذه اارتة حساساة وحرجة يف 
املاطقاة، ونثان نكاااح للثفااظ عىل 

الزخم الذ  أوجده اك انرتباط«.
الصثيفاة  حساب  الرساالة،  تلاك 
»اإلرسائيلياة«، نقلهاا موشايه برييثاز، 
ولاو يهوع  مولوع يف الداراق ويديش يف 
الخارج وتربطه عالقة مقّربة بصهر امللك 

عبدالله.

وقد وضدت الصثيفة تلك الرسالة يف 
إطار »الثديث الدائر حالياً يف كيان الددو 
حول الثقاء مصالح اريدة من نوعها بل 
»إرسائيل« واملالكة السادوعية«. و2ّكرت 
الصثيفة بأن »الرساالة كثبت بدد ثالث 
سااوات مان إطاالق السادوعية مباعرة 
الساال6 الدربياة والثاي أقارت يف القااة 
الدربية بباريوت الدا6 2002، ولي تضع 
حّداً لشائدة أن شارون لم يرّع عىل الخطة 

السدوعية«.
من جهثه وصف السفري »اإلرسائييل« 
السابل يف مرص إسثاق ليڤانون الرسالة 
بأنهاا »وثيقة تأريخياة لامة وعليل عىل 
أن إرسائيل عالت وراء الكواليس لثثريك 
عالية الساال6 إىل األماا6. وتؤكد أَيْضاً أن 
لااك عالقات مع السدوعيل«، كاا نقلت 

عاه الصثيفة.

  - متابعات
أّكد وزير الخارجية الرويس، ساريغي ناروف، أن روسايا لن 
تاظار بادياة يف طلبات وقف أعاال الطريان الرويس والساور  

بشكل أحاع  الاانب.
وقال ناروف يف حوار مع قااة »روسيا« تم بثه مساء السبت 
ل2 سابثال: »إ2ا كان األمار سايثلخص مااّدعاً يف الطلاب من 
القاوات الاوية الفضائية الروساية والقوات الاوية الساورية 

القياا6 بخطاوات أحاعية الاانب للثوقف ملادة 3 - ل أيا6 إلقااع 
املدارضة بانبثداع عن »جبهة الارصة«، الن نأخذ لذه األحاعيث 

عىل مثال الاد.
وأوضح ناروف أنه ن ماال نساثئااف الهدنة يف ساوريا إن 
عىل أسااس الدال الاااعاي، مؤكداً أن روسايا ن ترغب بثرب 

أللية واسدة الاطاق يف سوريا.
َوأََشاااَر وزياُر الخارجياة الارويس، إىل أن الونياات املثثدة 
اعثذرت للرئيس الساور ، بشاار األساد، عن شااها رضبة عىل 

الايش السور  يف عير الزور.

خالف مصري-
سعودي حول 

سوريا ومصري 
الرئيس بشار األسد

  - متابعات

املارص   الخارجياة  وزياُر  أّكاد 
ساامح شاكر  أن لاااك خالااً بل 
القالرة والرياض اياا يثدلل باألزمة 
الساورية ومصاري الرئيس الساور  

بشار األسد.
مقابلاة  بثساب  شاكر   وأكاد 
صثفياة مان نيوياورك أن باالعه ن 
تثفال ماع املوقاف السادوع  حول 
رضورة تغيري نظا6 الثكم أَْو القياعة 
موقاف  »لاااك  قائاالً:  الساورية، 
مان قبال السادوعية كان يركاز عىل 
رضورة تغيري نظا6 الثكم أَْو القياعة 
السورية، مرص لم تثخذ لذا الاهج”.
وأضااف، بثساب ناص املقابلاة 
الذ  نرشته الياو6 الصثف املرصية، 
أن القالارة ماع 2لاك “تقادر أن ُكّل 
الثطورات الثي حصلت ن بد أن تؤع  
إىل بلورة ساوريا جديادة تثواال مع 

إَراَعة األَْطَراف السورية”.
وأشار الوزيُر املرص ُّ إىل أن مصريَ 
الرئيس بشاار األساد شاأن الشدب 
الساور  “ويااُب أن نصياَغ األمار 
يف حادوع شاخص بديااه أَْو نضياع 
الوقت يف اْسثبيَان ارتة ما بدد انِْثَهاء 
مرحلة الارصاع، ولكن ياب أن تركز 
ُكّل األَْطاَراف جهوعلا يف انتفاق عىل 
بالثال  الخاصاة  الخارطاة  مالماح 
السايايس وكيفياة بلورتها”.وسائل 
شاكر  أن كان يدثقاد أن الوضع يف 
ساوريا يثدقد بدد انفراج، ارع قائال: 
“طبداا، كان لاااك بريال أمال بدد 
الثفالام األمريكي الارويس الذ  كاا 
ندعاه للوصول إىل وقاف الددائيات، 
ولكن الوضاع عاىل األرض والثاامي 
الدسكر  وانثشاار انرلاب وامثزاج 
انرلابيال ماع عااارص املدارضاة 
مثال جبهة الاارصة، وماا حدث من 
اساثهداف للاياش الساور  يف عير 
الزور ثم اساثهداف قاالة إنَْساانية، 
ُكّل لاذه األُُماور لادعت الثفالم ما 

يداداا إىل حلقة مفرغة”.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخايس

األعداء أصبحوا يتّجهون يوماً إثر يوم في املطالبة باستسام الشعب 
اليمني، باتوا ال يريدون احلّل بقدر ما يريدون استس���ام هذا الش���عب، 
تركيع هذا الشعب، إذالل هذا الشعب، وهذا هو املستحيل غير املمكن.

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
الددع )ع15( انثال 26 سبثال 62016  املواال ل2 2  الثاة 37ل1لا

أنا ترّبعُت..
أنت ترّبعَت؟!

كلمــــــة أخـــــيرة 

أميرة العراسي *
ن  املسااى  لاذا  تثات 
باد عليااا الياو6 كاواطال 
صالثل أن ناهض ملسااندة 

بلدنا.. 
قاوى  زالات  ماا  الياو6 
الارش والثاي تفثاك ببلدناا 
عىل مّر عا6 وثاانية أشاهر 
مان الدادوان الغاشام عىل 
وطااي الدزيز ماا زال لااك 
أموال تضاخ للفثك بالثالحم 
ساّطره  الاذ   الشادبي 
البسايط  الياااي  املواطان 
يف  البسايطة  وبإْمَكانياتاه 
مواجهة الددوان عىل أرضاا 

وكرامثاا وسياعة أراضياا.. 
ما زالت تلك األمواُل مساثارة بالضخ، ولكن ُكّل مرة يثغري 
أُْسالُْوبها يف تدماري لذا البلاد، وكل وسايلة يثخذونها صاوُع 

وتثد  الشادب اليااي يادلها عاجزًة عون اائدة.. 
يف األياا6 القليلاة املاضياة كانت لاااك قراراٌت ملا تسااى 
بثكومة الرياض أَْو للفأر لااع ، وكان أحُدلا لو نقل الباك 
املركاز  اليااي من مركِزِه الرئياي بصاداء إىل ارعه بددن، 
وعىل أن تثام جايُع الداليات املرصاية مان لااك ويظل باك 
صادااء كفارع لباك عادن ويثام اخثازاُل أْعَااله إىل اساثال6 
مرتباات وتوزيدها عىل املواطال كااا كانت وظيفة ارع باك 

عدن سابقاً.
وأماا6 لذا الصلاف الذ  يواجُهاه املواطان اليااي ن ياد 
الياو6 الددو ورقثَاه األَخارية بثثريكها، مثاايًس أن للشادب 

صاوعاً أساطورياً شاهدناه ونشاهُده ُكّل يو6.. 
 يثالًُّع اليو6 املواطن اليااي الُثر اآلبي لدعم الباك املركز  
اليااي، وقد كان له عور بارز بثقديم حياته اداء للوطن.. 

اأيَّاُة قياة أما6 حياة لذا املواطن اليااي الذ  قّدمها اداء 
للوطن أن تادله يرتعع قيد أنالة.. 

اواجٌب علياا اليو6 أن نسااعد وتسالم براد الباك املركز  
اليااي اليو6 باا اساثطداا َوأن ناهض نثن ببلدنا، ون ناثظر 
من اآلخرين أن يسااعدونا بالاهوض، اااا من مصلثة اليو6 
للاايع إّن بوأع لذا الشدب الذ  خيّب الكثري والكثري من آمال 

األَْعاَداء.. 
واجبُااا الوطااي اليو6 يثثامُّ علياا أن نكاوَن يف الصفوف 
األوىل للثفااظ عىل بلدنا ومقدراته وأن نكوَن كشادب يقثدى 

به عىل مر الدصور.. 
اال بد عليااا َجِايْاداً َرْاُد خزياة الباك واملساالاة الااعة 
والدعوة للاايع للاشاركة بالثلع، وعا6 لاا وطااا حراً أَبياً.

* عضو مؤتمر الحوار الوطني

الرويشان كنموذج للمثقف املعاق 
الذي يرى العالم كوماً من الديدان 

عبدالملك العجري

رواية خالد الروشان للتاريخ اليمني هي رواية املثقف املأزوم الذي يسقط تشوهاته النفسية 
عىل للتاريخ والوقائع االجتماعية، الحبيس النطباعاته الذاتية وعقد االضطهاد فيشعر أنه ضحية 

الزمان ويربط بن املايض والحاض بطريقة سحرية مؤسطرة . 
خالد الرويشان  ال يرى يف الف عام من تأريخ اليمن اال بركة آسنة مليئة بالديدان والجهل اما 
الحوثيون  فيمثلون خالصة قصة االلف عام  الدامية الطويلة. بدايًة ونهاية. س�بباً ونتيجة رغم 

تغريات العالم وشعوبه. . وتقدم االنسان ووصوله للقمر واملريخ..عىل حد وصفه ..
إذا الوزي�ر املثق�ف  ال يرى يف الحوثي�ن اال تكرارا رثاً للم�ايض  او كمقذوف فضائي خارج 
الزم�ان اقتحم حياتنا واقف الة الزمن وعط�ل نواميس التطور ومنع الوزير املثقف من الوصول 

اىل القمر او حتى املريخ !!!!
حسنا :

لنفرتض ان االف عام بركة اس�نة مليئة بالديدان وتاريخ من الجهل كما يقول الوزير املثقف 
,فهل لس�عادته ان يخربنا وكيف اس�تطاع هذا التاريخ  ان ينتج هذا الرتاث الغني والعقالني يف 
شتى املجاالت الدينية والفلسفية والتاريخية والطب واملساحة والجغرافيا والفلك وان ينجب علماء 
فطاحل�ة أمثال لطف الله بن محمد الظفريي اليمني واملهال بن س�عيد ال�رشيف اليمني وعبد الله 
بن حس�ن الدواري سلطان علماء اليمن وابن بهران وابن حابس ونشوان الحمريي ومحي الدين 
النجراني والفلكي محمد بن احمد عز الدين املعروف بابن العنز مخرتع الناظور)التلسكوب(…

اذا كان االف ع�ام تاري�خ من الجهل فكي�ف انتج هذا التاريخ  ذخائر ق�ل نظريها يف الرتاث 
الفقهي والكالمي اإلسالمي عىل حد القايض عبدالرحمن  االرياني الرئيس األسبق للجمهورية ؟؟

اذا كان كذل�ك فلم�اذا وصف ش�اعر اليم�ن والعرب عبدالل�ه الربدوني النت�اج املعريف لهذه 
العصور بمعجزة العصور الوس�طى وان اليمن يف هذه الفرتة كالكوفة والبصة وبغداد يف القرن 

الثامن والتاسع وحلب سيف الدولة وقاهرة املعز يف القرن العارش؟؟
اذا كان كما قال الرويش�ان فكيف اغنى هذا الرتاث اليمن واغنته كما يقول الش�اعر واملثقف 
واالديب الكبري  /عبدالعزيز املقالح  “انه وان كانت بدايته قد تش�كلت خارج اليمن فان شجرته 
الكربى الوارفة الظالل الواس�عة الفروع لم تمتد وتتس�ع ولم تقدم أروع ثمارها إال بعد أن رحل 

إىل هذه البالد واستوطن جبالها وسهولها وحرك يف أبنائها حب املعرفة ونزعة االكتشاف”
ملاذا هؤالء العمالقة راوا  فيه هذه الجواهر والنفائس والوزير املثقف لم ير غري الديدان؟

حسنا سأتطوع باإلجابة:
الف�رق بينهم وبينه كالفرق  بن النحلة والذبابة النحل�ة فالذبابة الترى العالم اال اكواما من 

الديدان والقمامة .
الف�رق بينهم وبينه هو الفرق  بن املثقف التنويري واملثقف املازوم ,, املثقف التنويري يرى 
يف ثورة 26س�بتمرب مرشوعا وطنيا للنهضة واملس�تقبل، بينما املثقف املأزوم  يرى فيها س�الحا 

إلدانة املايض واجرتار الوعي املرتبط بها واستحياء مورثاتها ومؤثراتها الصاعية.
 الف�رق بينهم�ا كالفرق  ب�ن نقد املايض وإدانة امل�ايض النقد فعل مع�ريف  يقارب االحداث 
يف س�ياقاتها التاريخي�ة واالجتماعي�ة  ام�ا  اإلدانة فعل نف�يس هجائي يلجأ الي�ه املثقف املعاق  
كحيلة تعويضية لس�يطرة مش�اعر العج�ز يف التحكُّم بمجريات االحداث ووس�يلة دفاعية  ضد  
قلق مجهول املصدر او اخطار فوباوية مرضية  و يف الخالصة ش�كل من اش�كال  االضطرابات 

النفسية والذهنية ..

 معك زلط خيرات؟ معك مشروع مخطط له وفلوسه جاهزه؟ 

تشتي تتزوج ومخبي زلطك لو ما يكمل العدوان؟
إفتح لك حساب في البريد او اي بنك ما عدا البنك المركزي واحتفظ بزلطك 

وفلوسك فيه حتى تحتاجها .. ويستفيد منها البنك في تحريك السيولة فقط..

 تشتي تتبرع للبنك وتشارك في صناعة النصر بفلوسك وتدعم 

بخمسين ريال او بالف ريال او مليون او بكما تشتي

هذه األرقام في البريد المعتمدة
)700700( و )700800( و )700900(
ومن يشارك سيكون شريك في النصر الحتمي والقادم بإذن اهلل..

الورقة االقتصادية هي آخر األوراق بعد فشلهم عسكريًا وسياسياً..

وبإذن اهلل وبتكاتف جهود الجميع سننتصر ونكسب الورقة األخيرة.

الحملُة الوطنيُة لدعم البنك المركزي

كشفت عودة حكومة املرتزقة من الرياض 
إىل عدن ومأرب حجم الخالفاِت العميقة التي 
ت�ضب صفوف املرتزقة الذي�ن لم يجمعهم 
س�وى االرتزاق والعمالة لدول العدوان التي 
تسعى لتقس�يم اليمن طائفياً ومناطقياً، من 

خالل إذكاء هذا النوع من التباين.
ووصف اإلعالُم التابع للعدوان السعودي 
ع�ودة حكومة املرتزق�ة بأنها نهائي�ة، األمر 
ال�ذي اعت�ربه كث�ريون بأنه�ا عملي�ة ط�رد 
سعودية للمرتزقة خصوصاً أنها شملت كافة 

املرتزقة وليس أعضاء حكومة الرياض فقط.
وع�اد ال�وزراء الجنوبيون م�ن التابعن 
لحكوم�ة الري�اض إىل عدن فيما لم يس�مح 
للوزراء املرتِزقة من الش�مالين بالعودة إليها 

وتم الدفع بهم إىل مأرب.

وكت�ب وزي�ر النق�ل بحكوم�ة املرتزق�ة 
بدر باس�لمه قائالً بأن حكوم�ة املرتزقة »لم 
تس�تطع التوجه كاملة إىل ع�دن« مضيفاً أن 
»أغل�ب الوزراء الش�مالين توّجهوا إىل مأرب 

والجنوبين اىل عدن«.

الخالفاُت العميقُة تضرب صفوف املرتِزقة بسبب عودة حكومتهم


