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يومية  - سياسية -  شاملة              12 صفحة            السعر )100( ريال

نجل الشهيد: 
لو أمرنا السيد عبدالملك أن نخوَض 

البحر لُخضناه

رئيس الثورية العليا: 
الشهيد مدرسة في الجهاد وستبقى 

وصاياه خالدًة

ضيف اهلل الشامي: 
الشهيد الملصي وسام فخر للمؤسسة 
العسكرية ودُمه كان يتوّقد حماسًا 

وتضحيًة في مواجهة أعداء اهلل

ملهم األجيال

طوفان 21 سبتمبر يرعب دول العدوان

قاهر M2 البالستي يضرب قاعدة خميس مشيط الجوية بعسري
العدو السعودي ينكسر في الربوعة وجنوده يستسلمون في نجران

مصرع أكثر من 16 قياديًا مرتزقًا خالل 72 ساعة

مجلة دير شبيجل األلمانية:
اليمن أصبح فيتنام السعودية

وفقًا لوكالة أنباء دولية:
قوى العدوان تستخدم اليمن 
لتسليح داعش في الصومال

المركز القانوني اليمني يستعرض 
جرائم العدوان في جنيف
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»المسيرة« تنشر مواقع مصارعهم ورتبهم العسكرية:

باألسماء.. مصرع أكثر من 16 قيادياً عسكرياً بارزًا من املرتزقة بعمليات متزامنة خالل 3 أيام
  : خاص:

يف إنج4از عس4كري واس4سخباراتي جايا 
ض ن ف4رتة زمنية قصرية، لقي أكثر من 15 
قيادياً بارزاً يف صفوف املرتزقة مصارعهم يف 
جبهات مخسلفة خالل اأيا  القليلة املاضية 
بع لي4ات نوعي4ة مسع4ادة للجي4ش يف ع4اة 
محافظ4ات، وق4ا حصلت صحيفة املس4رية 
ع4ى أس4 ائهم ورتبهم العس4كرية ومواقع 

مصارعهم.
م4أرب  محافظ4ة  يف  رصواح  جبه4ة 
ش4هات س4قوط 6 من قي4ادات املرتزقة، 
عى م4اى الث4الث اأي4ا  املاضي4ة، اثنان 
منه4م لقي4ا مرصعه 4ا أم4س الس4بت 
بن4ريان الجيش واللجان الش4عبية، و  ا 
غال4ب  ع4ي  املرت4زق  القي4ادي  م4ن  ُكّل 
الوري4ش والقي4ادي املرت4زق قاس4م قايا 
الصالح4ي، في ا لقي4ت اأرب4ع القيادات 

الباقية مصارعها خالل اليومني املاضيني 
يف مواق4ع مخسلف4ة من املايرية نفس4ها، 
وكان اثنان منهم يح الن رتباُ عس4كرية 
عالية، وقا حصلت صحيفة املس4رية عى 
أس4 ائهم و 4م ُكلٌّ من: النقي4ب املرتزق 
ع4ي ح 4ا مريح4ان اأجاع4ي، واملالز  
املرتزق ثابت أح ا الجرادي، باإلضافة إىل 
القياديني مح ا ش4بوان اأجاعي ووديع 

مح ا عباس العليبي.
ويف محافظ4ة الضال4ع أف4ادت مص4ادر، 
أمس الس4بت، ب قسل القيادي املرتزق عانان 
مح 4ا صالح الكربي َوإصابة املرتزق نجيب 
مثنى عي القايض بنريان الجيش واللجان يف 

جبهة مريس. 
وإىل محافظ4ة تعز، حيث كان4ت مصادُر 
عس4كريٌة قا أفادت لل س4رية ي4و  الج عة 
الفائت ب رصع ُكلٍّ من العقيا املرتزق مح ا 
عباالله الس4ل اني واملساعا املرتزق عباالله 

عن4ان العون4ي )املرافق الش4خيص للقيادي 
املرت4زق عان4ان الح 4ادي( بن4ريان الجيش 
واللجان الشعبية يف منطقة الصيار ب ايرية 

الصلو.
ك ا لق4ي   آخرون من قي4ادات املرتزقة 
مصارعهم بنريان الجيش واللجان الشعبية، 

يف جبهة املخاء باملحافظة نفس4ها، و م ُكلٌّ 
م4ن: القيادي املرت4زق قيص صالح ش4هاب 
والقي4ادي املرت4زق َعباالل4ه صال4ح عث ان 
اأغ44ي والقي4ادي املرت4زق مح 4ا صالح 
القطيني، باإلضافة إىل العقيا املرتزق س4يف 
م44وك املش4ويل، في ا ت4م إصاب4ة القيادي 

سعيا عي املشويل بجروح.
وباملثل ش4هات جبهة مياي خالل الفرتة 
نفسها مرصع 2 آخرين من قيادات املرتزقة 
بنريان الجي4ش واللجان الش4عبية، أحا  ا 
جناي س4وداني يُْاَعى مح ا صالح حس4ن 
مهاي، واآلخر قيادي يف حزب اإلصالح يُْاَعى 

مح ا الشيباني. 
ويف جبه4ة نه4م، أف4اد مصار عس4كري 
لل س4رية بس4قوط القيادي املرت4زق صالح 
ب4ن صالح مري4ط رصيعاً يف قص4ف مافعي 
للجي4ش واللجان الش4عبية ع4ى أحا مواقع 

املرتزقة يف املايرية.

فرار جماعي ملرتزقة العدوان يف »يختل« 
وسقوط عدد منهم قتلى وجرحى

 : تعز:
أغارت وحااٌت من أبطال الجيش واللجان الش4عبية، يو  أمس الس4بت، عى مواقع املرتزقة ش4 ال 
منطقة يخسل غرب محافظة تعز، يف ع لية  جومية، كبّات املرتزقة خسائَر فادحًة يف الرواح والعساد.
مصار عس4كري أفاد لل س4رية أن الع لية السي باغست املرتزقة يف مواقعهم، أسفرت عن سقوط 
ع4اد منه4م قسى وجرحى، باإلضافة إىل ف4رار العايا منهم، ك ا اغسنم أبط4ال الجيش واللجان أثناء 

الع لية عادا من اأسلحة السي تركها املرتزقة، إىل جانب تامري عاد آخر من اأسلحة والذخائر.
وتأت4ي الع لية بع4ا يو  من  جو  م اثل عى مواقع املرتزقة يف منطقة بري باش4ا، باإلضافة إىل 

كرس عاد من الزحوفات يف مناطق مسفرقة من املحافظة نفسها.

اغتنام وتدمير أسلحة وذخائر للمرتزقة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم 
عمليتان هجوميتان على مواقع املرتزقة يف 

مديريتي الغيل واملتون بالجوف 
 : الجوف:

ش4نت وحاات من أبط4ال الجي4ش واللجان 
الش4عبية يو  أمس السبت ع ليسني  جوميسني 
عى مواق4ع املرتزقة يف مايريس4ي املسون والغيل 
ب حافظة الجوف، يف إطار ع ليات االس4سنزاف 

امليااني لقوى العاوان ومرتزقسه.
الع لي4ة الس4ي باغس4ت مرتزق4ة الع4اوان يف 
مواقعه4م ب نطق4ة مزوي4ة يف مايري4ة املسون 

أس4فرت عن س4قوط عاد منهم قسى وجرحى، 
واغسن4م فيها أبطال الجي4ش واللجان بعضاً من 
أس4لحة املرتزق4ة، ك 4ا دم4روا بعض4اً آخر من 
اأس4لحة والذخائر أثن4اء الع لي4ة وعقب فرار 

املرتزقة من مواقعهم.
وباملثل اس4سهافت الع لي4ة اأخرى مواقع 
ب ايري4ة  ووادي صق4ر  مح4زا   يف  املرتزق4ة 
الغيل، وس4قط فيها عاد م4ن املرتزقة رصعى 

وجرحى.

صاروخ موّجه يدمر آلية عسكرية للمرتزقة يف »نهم« ومصرع طاقمها

 : تعز:
ت ك4ن أبط4ال الجي4ش واللج4ان الش4عبية 
ي4و  أمس الس4بت م4ن إح4راق آلية عس4كرية 
ملرتزق4ة العاوان بصاروخ موّجه أصابها إصابة 

مبارشة، يف جبهة مايرية نهم.

ت  مصاٌر عسكري أفاد لل سرية أن الع ليَة ت َّ
يف سلسلة جبال يا  باملايرية، وقا دمر الصاروخ 
 اَف4ه مبارشًة بعا ع لية رصا دقيقة، مسس4بباً 
ب رصع ُكّل َمن كان عى مسن اآللية من املرتزقة، 
ك ا شو ات سياراُت اإلسعاف السابعة لل رتزقة 

و ي تهرع إىل مكان االسسهااف.

مقتل وإصابة عدد من المرتزقة وقنص جنديين في نجران:
تزايد حاالت »االستسالم« بأوساط الجيش 

السعودي يف جبهات الحدود
  : خاص:

ش4هات جبهاُت م4ا وراء الحاود يف 
الفرتة القصرية املاضية تزايااً ملحوظاً 
يف حاالت اسسس4ال  الجنود السعوديني 
أبطال الجيش واللجان الش4عبية، مع 
احساا  املعارك مؤخراً وبالذات يف جبهة 

نجران. 
ط4ريان  مش4اَركة  م4ن  وبالرغ4م 
الع4اوان بكثافة  ناك، إال أن الع ليات 
النوعي4ة أبط4ال الجي4ش واللج4ان يف 
مخسل4ف جبه4ات الح4اود ق4ا أج4ت 
العاي4َا من مرتزقة الجيش الس4عودي 
عى تسليم أنفسهم، خاصة بعا ظهور 
ش4هادات م4ن أرسا 4م تفيا بُحْس4ن 
معاملة الجيش واللجان الشعبية لهم.
وكان4ت مص4ادر خاصة ق4ا أفادت 
لل س4رية يو  الج عة باسسسال  عاد 

من جنود الجيش الس4عودي بعا كرس 
زحف واس4ع لهم يف نجران، حيث جاء 
ذلك بع4ا س4اعات من ع4رض إفادات 

أرسى منهم عى قناة املسرية.
م4ن جان4ب آخ4ر، لق4ي اثن4ان من 
مرتزق4ة الجي4ش الس4عودي يف نجران 

مرصعه 4ا أم4س الس4بت برص4اص 
قناص4ة الجي4ش واللجان الش4عبية يف 
موق4ع »الطلع4ة«، في ا ُقس4ل وأصيب 
ع4اد آخر من املرتزقة ج4راء تعرضهم 
لقص4ف صاروخ4ي مب4ارش يف املوق4ع 

ذاته. 

وسط تحليق مكّثف وغارات متواصلة لطيران العدوان على المنطقة
تدمري »برادلي« وقصف مدفعي يضرب تجمعات الجيش 

السعودي يف مدينة الربوعة بعسري
  : خاص:

واللج4ان  الجي4ش  أبط4اُل  واص4ل 
جن4وب  عس4ري  قط4اع  يف  الش4عبية 
السعودية، اسسهااَف مواقع وتج عات 
وآلي4ات الجي4ش الس4عودي ومرتزقسه 
ط4واَل ي4و  أم4س الس4بت، بع ليات 
مسنوع4ة، محققني عاداً من اإلنجازات 

املياانية.
وح4اة ال4اروع السابع4ة للجيش 
واللج4ان ت ّكن4ت م4ن تام4ري آلية 
سعودية من نوع »براديل« بصاروخ 
ماين4ة  يف  رصا 4ا  بع4ا  موّج4ه 
الربوعة، في ا ش4نت وحاة اإلسناد 
املافعي قصفاً مافعياً عى تج عات 
لجن4ود الجيش الس4عودي يف املاينة 

نفسها.
وأفادت مصادر عس4كرية لل سرية 
أمس بأن سيارات اإلسعاف السعودية 

الس4ي  املواق4ع  إىل  ته4رع  ش4و ات 
اس4سهافسها مافعية الجيش واللجان، 

ما يؤكا وقوع إصابات مبارشة.
وخ4الل تل4ك الع ليات ش4ن طريان 
الع4اوان ع4اَة غ4ارات ع4ى الربوعة، 

حيث أف4ادت مصادر بأن 22 غارًة عى 
اأقل قا اسسهافت املاينة منذ ساعات 
الصباح حس4ى لحظة كساب4ة الخ4، يف 
محاولة يائسة وفاشلة إليقاف نشاط 

الجيش واللجان الشعبية.
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قتلى وجرحى من الجنود السعوديني واملرتزقة بانكسار زحف كبري على تبة »سهوة« يف عسري 
 : خاص:

واللج4ان  الجي4ش  أبط4اُل  ت ّك4ن 
الشعبية، أمس السبت، من كرس زحف 
الس4عودي ومرتزقسهم  واسع للجيش 

عى تبة سهوة يف قطاع عسري.
مصادر عس4كرية يف عسري أفادت 
لل س4رية أن الع لي4ة أس4فرت ع4ن 

س4قوط عاد من القس4ى والجرحى يف 
صفوف الجيش السعودي ومرتزقسه، 
آلي4ة عس4كرية،  لسام4ري  باإلضاف4ة 
خالل محاولة الزحف الفاشلة، حيث 
اسسخا  العاوان عاداً كبرياً من أفراد 

املرتزقة الي نيني يف الع لية.
وق4ا ت 4ت الع لي4ة تح4ت غطاء 
جوي مكثّف ش4اركت في4ه الطائرات 

السابعة  اأبات4ي  الحربية وطائ4رات 
للع4اوان، والسي ش4نّت أكث4ر من 22 
غ4ارة عى املوق4ع، يف محاول4ة لفسح 
الس4عودي  الجي4ش  أَم4ا   الطري4ق 
الجي4ش  أبط4اَل  لك4ن  ومرتزقس4ه، 
واللجان الشعبية تصّاوا للزحف بقوة 
وأفش4لوه وألحق4وا بق4وات الع4اوان 

خسائر برشية كبرية.

جموع غفرية ُتحيي الذكرى األوىل الستشهاد املجاهد حسن امللصي يف مسقط رأسه بمديرية سنحان 
 : خاص:

أك4ََّا مح ا ع4ي الحوثي – رئي4س اللجنة 
الثورية العليا، أن الش4هيا حسن املليص »أبو 
ح4رب« س4يبقى صوت4ُه خّفاق4اً، وس4سبقى 
وصاي4اه ونصائحه خالاًة ل4كل اأجيال؛ أنه 
عّ 4ا ذلك ال4كالَ  بصاقه وبام4ه، و ذه  ي 
املصااقي4ة الحقيقي4ة السي ال يوج4ا فيها ما 
يخ4ل بها، بل ع4ى العكس نج4ا أن من يقا  
دَم4ه يف س4بيل م4ا يؤم4ن ب4ه فه4و املصاق 

الحقيقي.
وأوضح الحوثي، خالل مشاركسه يف فعالية 
الذكرى اأوىل السسشهاد املجا ا حسن املليص 
ب س4قط رأسه يف مايرية س4نحان محافظة 
صنع4اء بحض4ور ج 4وع غف4رية م4ن أبناء 
املنطق4ة، أمس الس4بت، أن الش4هيا أبا حرب 
يعا مارس4ة تخرج منها الكثري من الشهااء، 
مش4رياً إىل أن الشهيا تحرك من أجل الله ومن 
أجل الوط4ن، وانطلق بصاق وإخالص وتفاٍن 
منقط4ع النذي4ر، مؤك4ااً أن الش4هيا املليص 
كان رجالً عظي اً ومعه كوكبة من الش4هااء 
م4ن أبناء  ذه املايري4ة وغري ا من املايريات 
وكذل4ك من املحافظات اأخ4رى م ن تحركوا 
يف سبيل الله لياافعوا عن الوطن وياافعوا عن 

املسسضعفني ويواجهوا املسسك4ين.
وأض4اف رئيس الثورية العلي4ا، أتينا اليو  
إلحياء ذكرى اسسش4هاد أبي ح4رب ونحن يف 
ش4هر الش4هادة ونحن نواجه العاوان ونحن 
نسحرك يف س4بيل الله ونح 4ل العزة والكرامة 
واملج4ا م4ن أرواح ش4هاائنا، ونح 4ل القوة 
م4ن قوتهم وم4ن معنوياته4م الس4ي رأينا ا 
والس4ي ال زالت كل اتهم حس4ى اليو  تردد عى 
مس4امعنا، مبيناً أن أبا حرب ن 4وذٌج يقساى 
به، ك ا أن أبناء س4نحان لك4م ن اذج كبرية 
عليه4م أن يقساوا بها أنهم انطلقوا يف س4بيل 
الله وضحوا بامائهم يف س4بيل الله ومن أجل 

وطننا وعزتنا.
وق4ال الحوث4ي، بأن4ه يح4ق للج ي4ع أن 
يفخروا بش4هاائنا؛ أنهم قاموا ما قاموا من 
أجل الل4ه وأجل الوط4ن، وانطلق4وا ليس من 
أج4ل اأموال، بل انطلقوا يف س4بيل الله، الفساً 
إىل أن الش4هيا املليص ذ 4ب للجهاد يف جبهة 
نجران قب4ل أن يعود يف إحاى املرات وااللسقاء 
ب4ه، مبيناً أنه تفاجأ من أحا املجا اين الذين 
أخ44ه بأن الش4هيا أبا ح4رب كان4ت رواتبه 
الس4لك  م4ن  ب4ل وكان مفص4والً  موقوف4ة، 

العس4كري، اأمر ال4ذي دفع اللجن4ة الثورية 
بإَعاَدة رواتبه والسوجيه بإَعاَدة إىل ع له.

وخاطب رئيس اللجنة الثورية، الحارضين 
م4ن أبناء مايرية س4نحان قائ4الً: نقول لكم 
 نيئ4اً لك4م أبا ح4رب وغ4ريَه من الش4هااء 
العظ 4اء الذين ارتقوا يف  ذا الخط الجهادي، 

خ4ط الله س4بحانه وتعاىل ب واجه4ة الطغاة 
والطغي4ان، ال4ذي يس ثل يف عناد م املس4س ر 
مع أمري4كا وتوّجههم بسوجه4ات أمريكا ويف 
تحركه4م يف تنفي4ذ أجناة أمري4كا وإرسائيل، 
منو 4اً بأنه4م وكل إخوانه4م يف ُكّل الجبهات 
يسحركون يف س4بيل الل4ه ومواجهة الطاغوت 

اأمريكي4ة واإلرسائيلية  الس4عودي واأجناة 
باملنطقة.

م4ن جانبه قال ضيف الله الش4امي عضو 
املكسب السيايس أَنَْصار الله: إن الشهيا حسن 
املل4يص ليس غ4رتة تلب4س عى ال4رؤوس وال 
شعراً يطال وال ذقنة تطال، فشعره الذي طال 

من كثرة مرابطسه يف جبه4ات القسال؛ أنه لم 
يك4ن ي لك موس4اً يحلقه4ا وال مقصاً يقص 
به ش4عر رأس4ه، بل كان دماً وجه4اداً ورجالً 
يسوقا ح اس4اً وتضحيًة يف مواجهة إرسائيل 
الل4ه، موضحاً أننا عنام4ا نُحيي  ذه الذكرى 
للش4هيا حس4ن املليص فنحن ال ننىس رفاَقه 
من الش4هااء العظ 4اء، والذين خاضوا غ ار 
امل4وت من أجل عزتنا وم4ن أجل كرامسنا ومن 
أجل أمننا، وإذا أردنا أن نسسفيا من مثل  ذه 
الفعالي4ة فلسكن قط4رات د  املليص الطا رة 
ودماء رفاقه وق4وداً لنا نسحرك بها يف حياتنا، 
وليك4ن اقساائنا ب4ه أن ن 4ي يف الخط الذي 

مىض به.
وأك4ا الش4امي، يف كل سه ب ناس4بة إحياء 
الذك4رى اأوىل السسش4هاد املل4يص، بأنن4ا إذا 
أردن4ا أن نك4ون ملصيي4ني حقيقي4ني فيجب 
أن نُل4يَص قلوَب اإلرسائي4ل يف جبهات القسال، 
وأن تك4ون حياتُه ن وذجاً وتضحياته س4بيالً 
نس4لكه ومنهاجاً نس4ري علي4ه، واذا اردنا أن 
نكون حس4ن املليص فلنسحرك ليولا منا مئات 
اآلالف كأمث4ال أبي حرب، لسنبت ُكّل قطرة د  
م4ن دمه ودم4اء رفاق4ه آالف امللصيني وآالف 
أب4ي حرب ليكون ُكّل واحا منا كابوس4اً أَما  
اإلرسائيل ك ا كان الش4هيا ورفاقه كابوس4اً 

يزعج ويؤرق أولئك املجرمني.
وأشار إىل الش4هيا حسن املليص أبي حرب 
أصبح وس4اماً يعسي عى  امة ُكّل ي ني حر، 
وأصبح قيادة رشف يف عنق ُكّل ش4هم وكريم، 
مبيناً أن الش4هيا املليص  و ذل4ك الذي عرفه 
الي ني4ون ببطولسه برجولس4ه، و و ذلك الذي 
أصبح اليو  محط فخر واعسزاز لكل الي نيني 
ولل ؤسس4ة العس4كرية واأمني4ة ولكل من 
ينس 4ي إىل  ذا الش4عب، الفس4اً إىل أن أبا حرب 
أصبح وس4ا  رشف وغ4ريه أصبحوا وس4اماً 
للخزي والع4ار، ولو كانوا رفاقاً يف املؤسس4ة 
العس4كرية الي4و  أليس ُكّل واح4ا منا يف  ذا 
القاعة وخارجها يس نى أنه لو كان له صورة 
واحاة مع الشهيا حس4ن املليص ليفاخر بها 

بقية اآلخرين.
ب4اوره ع4ّ4 نجل الش4هيا حس4ن املليص، 
عن اعسزازه وفخ4ره باأدوار البطولية لوالاه، 
مؤكااً اس4سعااَده خوض البحر طاعة للسيا 
عبااملل4ك بارالاي4ن الحوث4ي، معا 4ااً والاه 

بالسري عى ُخَطاه.
وق4ال نج4ل الش4هيا »لو ق4ال لنا الس4يا 
عباامللك الحوثي أن نخ4وَض البحر لُخضناه، 
ونعا ا والاي الشهيا أن نسري عى دربه«.

الحوث��ي: أبو حرب مدرس��ٌة تخّرج منها الكثيُر من الش��هداء وس��تبقى وصاي��اه خالدة لألجيال
الش��امي: إذا أردن��ا أن نكون ملصييي��ن حقيقيين فيجب أن نلص��ي قلوب أعدائنا ف��ي جبهات القتال
نجل الش��هيد: نعاهد والدنا الش��هيد بالس��ير عل��ى ُخطاه ولو قال الس��يد عبدالمل��ك الحوثي أن نخ��وض البحر لخضناه

عبدالسالم ردًا على الجبري: يف اليمن جرائم ليست مما 
تستحق عليها قوى العدوان جائزة نوبل للسالم

 : خاص:
س4خر الناطُق الرس4 ي أَنَْصار الله، مح ا عباالسال ، من إدانة وزير الخارجية السعودية 
مل ارس4ات حكومة بورما تجاه مس4ل ي الرو ينغا، معس4اً أن الوزيَر الس4عودي عادل الجبري 

أدان سياسَة بالده بطريقة غري مبارشة.
وقال َعباالس4ال  يف ترصيحات أمس الس4بت، إن الجبري و و »ياين سياس4ة ق ع حكومة 
بورم4ا  و ياين بلاه م4ن حيث ال ياري«. وأضاف عباالس4ال  يف رده عى كل ة الجبري باأمم 
املسحاة قائالً »يف الي ن جرائم ليست م ا تسسحق عليها قوى العاوان جائزة نوبل للسال «.

وكان الجبري ألقى كل ة يف اأمم املسحاة تض نت إدانة بالده ملا يسعرف له مسل و الرو ينغا يف 
بورما، مسناسياً املجازر السي ترتكبها بالده ضا الي نيني عى ماى أكثر من عامني ونصف عا .

قاهر الباليستي يضرب قاعدة خميس 
مشيط الجوية بمنطقة عسري

 : خاص:
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، مساء أمس السبت، صاروخاً باليسسياً 

عى قاعاة جوية تابعة للعاو السعودي يف عسري.
وقال مصار عسكري إن القوَة الصاروخيَة أطلقت صاروخاً من طراز قا ر 2M الباليسسي 

ر محلياً عى قاعاة امللك خالا الجوية ب نطقة خ يس مشيط. املطوَّ
وأكََّا املصاُر أن املعلوماِت اأولية تفيا بأن الصاروخ أصاب  اَفه باقة عالية.

السلطات ضبطت قارب أسلحة قادم من اليمن:
وفقاً لوكالة رويرتز: تحالف العدوان يتخذ اليمن قاعدًة لتسليح داعش يف الصومال

 : متابعات:
نقلت وكال4ة رويرتز لألنباء عن أحا قي4ادات الرشطة البحرية 
يف الصوم4ال، أنه4م احسجزوا صباح أمس الس4بت قارب4اً  مح الً 

باأسلحة، و و قاد  من الي ن إىل إحاى مناطق الصومال.
وقالت رويرتز إن القارب كان يحوي عرشاٍت من قطع اأسلحة 
املض4ادة للط4ريان واملااف4ع الرشاش4ة وبن4ادق الكالش4نيكوف 
وع4رشات الصنادي4ق من الذخرية م4ن املقرر أن تص4ل إىل مقاتي 
تنظيم داعش وحركة الشباب اإلسالمية السي تنشط يف الصومال.
ويف ظ4ل الحص4ار ال4ذي تش4هاه الج هورية الي ني4ة من قبل 
الع4اوان، يسض4ح أن القارب كان مرَس4الً من قبل ق4وات العاوان 

ومرتزقسه يف الي ن، إذ ال ي كن أية قوة عسكرية خارج تشكيالت 
قوى العاوان، القيا  ب ثل  ذه الع لية يف ظل الحصار العس4كري 
املطب4ق، ك ا تعس44 القوى املنا ض4ة للعاوان بريئ4ة –منطقياً- 
م4ن تلك الع لية بحكم حاجسها إىل ُكّل إمكانات الاعم العس4كري 

ملواجهة العاوان.
وقا أكات الكثري من تقارير املنظ ات الاولية ووس4ائل اإلعال  
اأجنبية من4ذ بااية العاوان أن السواجا العس4كري لقوى العاوان 
ومرتزقس4ه يف الي ن قا س4ا م بش4كل واضح يف توس4يع نش4اط 
الج اع4ات املسطرف4ة واإلجرامي4ة يف الي 4ن، إال أنه م4ن الواضح 
أن دوَل الع4اوان ق4ا ب4اأت يف اس4سغالل تواجا 4ا يف الي ن لاعم 
الج اعات اإلجرامية يف دول أخرى رب ا ليست الصومال أولها. 
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العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي    عمارة 
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 : خاص:
أك4ََّا املرَكُز القانوني للحق4وق والسن ية 
يف مؤت 4ر صحفي، أم4س، يف ماينة جنيف 
السويرسية، أنَّ الاوَر السلبيَّ لألمم املسحاة 
منح دول العاوان االط ئناَن إىل عا  وجود 
أية مساءلة قانونية أَْو معاقبة دولية لهذه 
الجرائ4م وفق4اً للقان4ون الاويل اإلنس4اني 
وقانون حقوق اإلنس4ان، مع4اً عن أس4فه 
لل4اور الس4لبي لألم4م املسح4اة وأجهزتها 
املعني4ة بحف4ظ اأم4ن والس4لم الاولي4ني 
وح اي4ة حق4وق اإلنس4ان، وعى رأس4ها 
مجل4س اأم4ن ال4اويل كأك4  يئ4ة دولية 
واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان والسي 
تق4ف عاجزة ع4ن اتخ4اذ موق4ف إيجابي 

لوقف قسل الي نيني.
آخ4ر  إىل  الصحف4ي  املؤت 4ر  وتط4رق 
إحصائية تفصيلية صادرة ل4 00ح يو  منذ 
باء الح4رب وكحصيلة أولية ق4ا  بنرش ا 
املرَك4ُز القانون4ي ع4 موقع4ه، حيث رصا 
السقرير ووثّق ج يَع الجرائم السي ارتكبسها 
قواُت السعودية وتحالفها وأدت إىل سقوط 
أكث4ر من 072, 3 قسيل وجريح، منهم أكثر 
من 07ح,12 قسى من املانيني، بينهم 2,768 
طف4الً َو80ح,1 ام4رأة، وإصابة م4ا ال يقل 

ع4ن 21,165 ماني4اً، بينه4م 8ح2,5 طفالً، 
َوح 2,1 ام4رأة، ك 4ا قّار املرك4ز القانوني 
وف4اة ما ال يق4ل عن 50,000 أل4ف مواطن 
ي ن4ي م4ن اأطف4ال والجرح4ى وامل4رىض 
وأصحاب اأمراض املزمنة بالقسل الصامت 

جراء الحصار املفروض عى الي ن.
للحق4وق  القانون4ي  املرك4ز  وطال4ب 
والسن ي4ة، بسش4كيل لجن4ة تحقي4ق دولية 
محاي4اة؛ للسحقي4ق يف ذل4ك واالط4الع عى 
حج4م الكارث4ة، مؤك4ااً أن مجلس حقوق 
اإلنس4ان كهيئة دولي4ة عليها اإلس4ها  يف 
ح اي4ة وتعزيز حق4وق اإلنس4ان وأن  ذا 
مر ون بإصاار قرار بسش4كيل لجنة دولية 
يف الي 4ن وفق4اً مل4ا تفرض4ه علي4ه مبادئ 
اإلنس4انية والقي4م اأخالقية، ما ل4م فإنه 

س4يُثِبُت للعال4م أنه أصب4ح أداًة سياس4يًة 
تسالعب بها أيادي الاول العظ ى.

ويف املؤت ر اس4سضاف املرك4ز القانوني، 
“س4ا   ال4يطان4ي  الحقوق4ي  الناش4ط 
والسون” املع4روف باعرتاضه لل جر  أح ا 
العس4ريي، والذي قاد ح لًة كبريًة الش4هر 
املايض ضا الحكومة ال4يطانية لوقف بيع 

اأسلحة للنظا  السعودي.
وتح4اث س4ا  والسون عن ن4وع وحجم 
اأسلحة السي اسسخامها النظا  السعودي 
يف حربة ض4ا الي ن، مطالب4اً العالم أج ع 
الوقوف مع الش4عب الي ني، وأن 00ح يو  
كافيٌة لسش4كيل لجن4ة دولي4ة للسحقيق يف 
جرائم السعودية واخرتاقها للقانون الاويل 

باسسخاا  اأسلحة املحرَّمة دولياً.

أخبار

 أكثر من 45 غارًة لطريان العدوان على 
مناطق مختلفة معظمها مأهولة بالسكان 

إحداها استهدفت جسرًا حيوياً يف حجة 
 : خاص:

ش4ن طرياُن العاوان الس4عودي اأمريك4ي، يو  أمس الس4بت، عرشات 
الغ4ارات عى عاد من املناط4ق يف مخسلف محافظ4ات الج هورية الي نية، 
ومعظ ها مناطق مانية مأ ولة بالسكان دون وقوع أية إصابات تُذكر.

صحيف4ة املس4رية رص4ات تلك الغ4ارات السي بلغ4ت أكثر م4ن 5  غارة 
وكانت موزعة عى مخسلف مناطق الج هورية،   منها عى مايرية حريب 
القرامي4ش ب حافظة مأرب و3 عى منطقة منابة ب ايرية باقم يف صعاة، 
وأكث4ر م4ن ح1 غارة ع4ى مايريسي حرض ومي4اي اللسني تش4هاان تامرياً 

شامالً من قبل طريان العاوان من أكثر من عامني ونصف عا .
ويف صع4اة أيض4اً ش4ن ط4ريان الع4اوان  6 غ4ارات اس4سهافت ش4بكة 

االتصاالت ومرشوع املياه يف منطقة ولا مسعود ب ايرية سحار.
ك ا شن طريان العاوان غارتني عى منطقة بني حسن يف مايرية عبس 
بحج4ة أيضاً، وغارة أخرى اس4سهافت الجرس الواصل بني مايرتي مس4سبا 

وكرش، وغارة عى مايرية بكيل املري يف املحافظة نفسها.
ويف صنع4اء بلغ ع4اد الغارات السي ش4نها طريان الع4اوان حسى لحظة 
كساب4ة الخ4 7 غارات، اثنسان منها عى معس4كر الحف4اء باأمانة، و5 عى 

معسكر جربان ب ايرية سنحان يف املحافظة.

نقابة املحامني تطالب بتحقيق دولي 
محايد يف انتهاكات حقوق اإلنسان باليمن

 : سبأ:
طالب4ت نقابة املحامني الي نيني بسش4كيل  يئ4ة أَْو لجنة دولية محاياة 

ومسسقلة للسحقيق يف االنسهاكات السي مست ُكّل أبناء الي ن.
وقالت النقابة يف رسالة وّجهسها لرئيس وأعضاء مجلس حقوق اإلنسان 
»إن م4ا يج4ري للي ن وش4عبه للعا  الثال4ث عى السوايل، م4ن قسل وتجويع 
وانسهاك وحصار جوي وبري وبحري، يس4سحق ا س ا  ومصااقية مجلس 
حقوق اإلنسان يف دورته الحالية ال4 36؛ إلقرار تشكيل  يئة أَْو لجنة دولية 

للسحقيق يف االنسهاكات السي مست ُكّل أبناء الي ن«.
ودع4ت النقابة مجلَس حقوق اإلنس4ان، إىل االس4سجابة لاعوة املفوض 
السامي لحقوق اإلنسان واملنظ ات الحقوقية والقانونية الاولية واإلقلي ية 
والعربية ودعوات ُكّل اأحرار واملحبني للسال  السي تطالب بسشكيل  يئة أَْو 
لجنة تحقيق دولية محاياة مس4سقلة عن ُكّل اأطراف السي نفذت وشاركت 

يف العاوان عى الي ن بقيادة النظامني السعودي واإلماراتي.
وأعربت النقابة عن أملها يف قيا  مجلس حقوق اإلنسان بواجباته ومهامه 
يف أداء دوره املن4اط ب4ه يف ح اية اإلنس4ان وحياته وحقوق4ه وحريسه من أية 
انسهاكات, واتخاذ قرار بسشكيل اللجنة الاولية بعيااً عن أية ضغوط وأن يش ل 

ع لها السحقيق يف االنسهاكات عى مسسوى الج هورية دون أي اسسثناء.

استشهاُد مواطن بغارة لطريان العدوان على مسجد يف جزيرة غراب 
وارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة »شدا« إىل 5 شهداء

املسرية| خاص:
يف جري 4ة جاي4اة لطريان الع4اوان الس4عودي اأمريكي، اسسش4ها 
مواطن، يو  أمس السبت، يف محافظة الحاياة، إثر غارة لطريان العاوان 

اسسهافت أحا املساجا يف جزيرة غراب السابعة لل حافظة.
مص4ار مح4ي أف4اد لصحيفة »املس4رية« أن الغ4ارة السي اس4سهافت 

املسجا أدت عى تامريه، في ا اسسشها أحا املوطنني عى إثر ا.
ويف الس4ياق ذاته أفادت مصادر محلية من محافظة صعاة يو  أمس 
باسسش4هاد أحا املواطنني مسأثراً بجروح أصيب بها إثر اسسهااف طريان 
العاوان ملنزل يف مايرية ش4اا بث ان غارات يو  الج عة الفائت، ما رفع 

حصيلة الشهااء إىل خ سة شهااء بينهم امرأة.

الناشط البريطاني »والتون« يطالب حكومته بوقف بيع األسلحة المحّرمة لنظام آل سعود..

املركز القانوني يستعرض يف جنيف جرائم العدوان 
السعودي بحق اليمنيني خالل 900 يوم

تظاهر المئات من المسّرحين وتساءلوا عن مصيرهم:

االحتالل يسّرح مرتزقة الفار هادي من 
معسكر رأس عباس يف عدن

 : خاص:
تظا 4ر املئ4ات م4ن أف4راد املرتزق4ة 
يس4 ى  م4ا  ض 4ن  مؤخ4راً  املجناي4ن 
»معسكر رأس عباس« يف عان، وذلك بعا 
تلقيهم قراراً يقي بعودتهم إىل منازلهم 
دون رصف مرتب4ات، أَْو تبي4ني وضعه4م 

العسكري.
ونقلت وسائل إعالمية تابعة لل رتزقة 
أن مناوب االحسالل اإلماراتي أصار قراراً 
بسرسي4ح الجن4ود الذين ت 4ت إضافسهم 

مؤخراً إىل املعسكر، دون رصف رواتبهم.
وقالت مص4ادر عس4كرية إن ضابطاً 
إماراتي4ا يُاَع4ى أب4و س4يف وّج4ه بق ع 
ش4خص  أي  وقس4ل  املحسج4ني،  الجن4ود 

يقرتب من مقر قيادة املعسكر.
وتش4ري املص4ادر إىل أن أف4راَد املرتزقة 
املرّسح4ني م4ن قب4ل االحس4الل اإلماراتي 
يسبع4ون الفار  4ادي، وك ا  4و معلوٌ  
فاالحسالل اإلماراتي  4و املسحكُِّم اأوُل يف 
املحافظ4ات الجنوبي4ة، وال نفوذ أيٍّ من 

سلطات الفار  ادي.

العثور على جثة 
متحللة يف الضالع

 : متابعات:
عثر س4كاٌن محليون يف محافظ4ة الضالع عى جثة 

مسحللة يف مايرية اأزارق.
وقالت مصادر محلي4ة إن أ ايل منطقة الهجرة غيل 
اأح 4اي عثروا يو  الج ع4ة املاضية عى جثة مسحللة 

ولم يسسطيعوا السعرف عى  ويسها.
وإذ تعيش املحافظات الجنوبية تحت وطأة االحسالل 
ف4وىض أمني4ة واس4عة، أدت إىل تف4ي ظا 4رة القسل 
واالغسي4االت، ترجح املصادر أن يكون صاحب الجثة قا 

ُقسل بطريقة معينة ثم ألقي يف الوادي. 

فصل مدّرس من جامعة عدن لكشفه 
تسريَب أسئلة االمتحان

 : عدن:
تعرَّض أس4ساذٌ يف كلية الهناس4ة بجامعة عان، ياعى مروان أح ا 
بن أح ا، إلجراءات تعس4فية من قب4َل ع ادة الكلية وذلك بعا ضبطه 

حالة ترسيب أسئلة االخسبارات إىل نجل ع يا الكلية. 
وبحس4ب رئيس تحري4ر صحيفة عان الغا، فسحي ب4ن لزرق، فإن 
م4روان أح ا بن أح ا الذي يع ل »معيااً« يف كلية الهناس4ة بجامعة 
عان ضبط نجل ع يا الكلية قبل حوايل شهر يف قاعة اخسبارات الكلية 
ومعه حل أس4ئلة االمسحان بشكل مسبق، و ي الحادثة السي تااولسها 

وسائل اإلعال .
ووفق بن لزرق فإن ع ادَة الكلية قررت س4حب املادة السي يارُِّس4ها 
م4روان، وتن4وي فصله الساري4س يف الكلي4ة، وذلك بع4ا أن كان يرتقب 
حصوله عى الرتقية أَْو اإلشادة لضبطه حالة مخالفة لقانون الجامعة.
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جمهورية وَمن قرح يقرح 
عبدالغني علي الزبيدي

 )1( 

ش4ّلوكم الجن يا أَنَْصار الله.. القو  جالسني يفجعوكم بالعلم 

الج هوري وبثورة 26سبس 4

وانسوا من يو  س4يطرتوا ع4ى العاص 4ة والج هورية بثورة 

ش4عبية وطنية صادقة وانس4وا تثبسوا لهم انك4م ج هوريني اكثر 

منهم.. ولو جلس4سوا مائ4ة عا  ما صاقوك4م وال رضيوا عنكم.. 

ليس النهم ح اة الج هورية ولكن أنكم كشفسم سوءاتهم بثورة 

بيضاء.. ال ينقصها إاّل أن تكونوا مش4حطوين.. ايه مشحووطني 

ومبهرري4ن من أجل ح اية ثورة س4بس 4 حق الش4عب.. وليس 

ج هورية عي محسن وعيال ا  شيخ. 

من ي4و  ما  رب  ادي إىل عان وقال بأن4ه باريفع العلم علم 

الج هورية الي نية يف جبال مران.

وكان4ت عان حينه4ا وال تزال ترف4ع عَلم االنفص4ال ب ا فيها 

قرص املعاش4يق.. ومن يومها وانسوا ما خليسوا مناس4بة إاّل وأنسم 

ترفع4ون العَل4م الج ه4وري وتؤدون النش4يا الوطن4ي.. حسى يف 

أصغر املناس4بات والن4اوات ورب ا يف اأع4راس واملوالا.. وكأنكم 

مسه ون وعليكم إثبات ال4اءة.

 )2( 

الي4و  تنسرش أع4ال  الج هورية الي نية يف مياان الس4بعني يف 

ظا رة غري مس4بوقة حسى أي4ا  العروض العس4كرية.. وكأنكم 

تقولون  يا ش4فسم احنا ج هوري4ني.. وال ناعو لعودة اإلمامة.. 

وتاافع4ون عن أنفس4كم أََما  أولئ4ك الذين قسلوا ث4وار26 ووأدوا 

احال  الي نيني يف الج هورية والثورة.. اكثر من أربعني سنة.

بل وحّولوا النظ4ا  الج هوري ايل ملكي4ة ج هورية تحك ها 

وتسحكم به4ا )عائلة( وتنهب وتامر البل4ا عصابة من اللصوص 

في ا الشعب الذي  سف لسبس 4 واكسوبر يعيش يف كابوس الفقر 

والجهل واملرض.

 )3( 

ماذا بقي من أ ااف ثورة26س4بس 4. أَْو بالسحايا ماذا تحقق 

منه4ا..؟ مل4اذا تاافع4وا وت44أوا أنفس4كم بانك4م ج هوريني..؟ 

بطل4وا  ذه الهبال4ة.. أنسم يف موق4ع االنسصار لثورة 26س4بس 4 

و 1اكسوبر.. و م من يجب أن يسه وا ملاذا اضاعوا أ ااف الثورة 

الس4ي ضحى من اجلها خرية الي ني4ني..؟ وأين خريات الي ن السي 

أضاعْو ا وتقاس4 و ا.. ماعو الثورة ورافعو شعار الج هورية 

و 4م أس4وأ م4ن دمر 4ا وخربه4ا بفع4ل االس4سعباط والحذلقة 

والسجهيل؟.

أين الج هورية؟.. أ ي تلك السي فرطت باأرض..؟ أ  تلك السي 

كانت تحك ها سفارات امللكيات الرابضة عى براميل النفط..؟

 ) ( 

الشعب يش4سي ج هوريسه وثورته منكم و و يط ح بل ويثق 

يف ثورة 21 س4بس 4 وبأنها من س4سعيا املجا واألق والروح لكل 

ث4ورات السح4رر الوطني.. أنس4م الذين يج4ب أن تفاخ4روا بانكم 

الرج4ال الذين س4يحققون احال  وط وح4ات الي نيني.. قضيسم 

ع4ى الوصاي4ة اأجنبية حررتم الق4رار الوطن4ي.. انسرصتم لعي 

عبااملغن4ي وراج4ح لب4وزة.. اس4سعاتم الج هورية م4ن العائلة 

والقبيل4ة ايل الش4عب  ذا الش4عب.. ال4ذي وقف معك4م من أجل 

املب4ادئ والقي4م السي اس4سلبسها العصابات الحاك 4ة طيلة عقود 

خلت.

ملاذا تاافعون عن أنفسكم وانسم الصادقون

ق4وال وفعال..؟ أنسم الش4جعان الذين تاافع4ون عن ج هورية 

الش4عب السي باعها  4ؤالء املساثرون بأعال  وش4عار الج هورية 

والثورة.. بأث ان بخسة..؟

الشعب معكم فال تخذلوه.. اما ثورة وج هورية ترفع الرأس.. 

وااّل بّطلس4وا الجنان وترّوحس4وا تثبسوا لهم.. انك4م مع ج هورية 

وث4ورة.. اصحاب اللجن4ة الخاص4ة.. واتركوا ج هوري4ة وثورة 

الشعب.. فلها رب يح يها. 

باخسصار.. ثورة 21 سبس 4 ت ثلني.

وج هورية ومن قرح يقرح.

و يهات منا الذلة.

كالم
بالبلدي
كالم

بالبلدي

محاوالت إعالم العدو تشويه الحشد أدت لنتائَج عكسية:

حشد العيد الثالث للثورة يرعب دول العدوان ويربك حساباتها

االحتالل اإلماراتي في مأرب.. 

محاوالت طمس الُهوية اليمنية وصمت املرتزقة

  : خاص:
فشلت دول العاوان يف كبح ج اح الشعب الي ني 
ال4ذي فاج4أ العاَل4َم بحش4ا تأريخي ي4و  الخ يس 
املايض ب ياان الس4بعني بالعاص 4ة صنعاء؛ إحياًء 
للذكرى الثالثة لثورة 21 سبس 4، من خالل القصف 
الهيس4رتي ملعظم املحافظات والسحليق بكثافة فوق 
املواك4ب املكون4ة م4ن آالف الس4يارات القادمة من 

مخسلف املحافظات إىل العاص ة.
وع4ى رغم فش4ل دول الع4اوان يف توظي4ف آلسها 
اإلعالمي4ة الضخ ة عى ماى عامني ونصف عا ، إال 
أنها واصل4ت محاولسها النيَل م4ن أَنَْصار الله وثورة 
21 س4بس 4، ولج4أت كعادتها يف اخس4الق اأكاذيب 
حول الحش4ا السأريخي بصنعاء، باخسالق معلومات 
وأخب4ار من الس4هل تفنيُا ا، لكنها كش4فت حجم 
الصامة والرعب الذي تسبب به الحشا الثوري لاول 

العاوان.
ففي 4ا كان إعال  الع4اوان يزع4م أن أَنَْصار الله 
قام4وا بقط4ع املرتبات من أج4ل إخض4اع الي نيني 
رغم معرفة الش4عب والعال4م وتأكي4ا تقارير اأمم 
املسحاة أن قطَع املرتبات جاء بعا نقل البنك املركزي 
واس4سخاامه من قب4ل العاوان كورقة ح4رب، إال أن 
إعال  العاوان تناىس مزاعَ 4ه واّدعى أن أَنَْصاَر الله 

 4ادوا املوظفني إذا لم يخرجوا إىل مياان الس4بعني، 
و و ما عّلق عليه ناشط ي ني بالقول »كيف يقطع 
الحوثيني املرتبات وبنفس الوقت يهادون املوظفني؟ 

فب اذا يهادونهم؟«.
رب 4ا أن إعال  العاوان اس4سلهم تل4ك الفكرة من 
مش4ها مرتزقسهم عناما يس4م تجريُا م من »نصل 
الجنابي« ويجّردونه4م من أحذيسهم عناما يقابلون 
ضباَط االحسالل اإلماراتي وأمراء بني س4عود، ولذلك 
لم تنسبه أن الحش4َا املليوني يف الس4بعني كان حشااً 
لث4وار يح لون أس4لحسهم الرشاش4ة وليس أحا أن 

يرغَ هم عى الخروج.
وم4ع ذلك ظ4ل االرتب4اك م4ن الحش4ا السأريخي 
س4 ة اإلعال  السابع للعاوان، ب ا جعله يقا  أخباراً 
مسناقضة لم تنط4ِل عى أحا، فقا عادت قنوات مثل 
»العربي4ة والح4اث« لسزع4م أيضاً أن م4ن وصفسهم 
»الحوثي4ني« رصف4وا مبالغ مالية كب4رية ملن يخرج 
إىل الس4بعني وبالسايل من وجهة نظ4ر إعال  العاوان 
»ي ك4ن إخضاع الن4اس بقط4ع مرتباتهم وبرصف 

اأَْمَوال لهم يف نفس الوقت«.
من ُج لة سقطات إعال  العاوان أنه يقول م4راً 
حجم الحش4ا الكبري ب4أن من يصفه4م »الحوثيني« 
دفع4وا بالجنود والضباط لل ش4اركة يف حش4ا م. 
و نا تعامل  ذا اإلعال  مع فرضية الحراك السيايس 
واالنسخابي الذي ي نع اسسخاا  املؤسسة العسكرية 

يف  ذا املض ار؛ ولذلك كان4ت مزاعُ ه ب ثابة دعاية 
للحشا السأريخي بالس4بعني وليس تشويهاً له؛ أنه 
حش4ا ثورة اتخذ من عبارة »ثورة يف وجه العاوان« 
ش4عاراً له، وبالسايل خروج الضب4اط والجنود لجانب 
القبائل والش4عب والثوار تأكيٌا عى ش4 ولية الثورة 
لكل اأطي4اف وموقفه4ا الااع4م للث4ورة والرافض 

للعاوان.
اأكث4ر طرافة يف تغطي4ة إعال  العاوان للحش4ا 
الثوري يف الس4بعني أن تلك الوس4ائَل وجات نفَسها 
مس4ؤولًة ع4ن رضورة ت4ي4ر حجم الحش4ا؛ ولذلك 
وض ن تغطية قناتي »العربية« السعودية و«سكاي 
ني4وز عربي4ة« اإلماراتي4ة أن أَنَْص4ار الل4ه حش4اوا 
أَنَْصار م من عاد م4ن املحافظات وخصوصاً حجة 
وصعاة وع ران، حيث ظنت تلك القنوات أن ذلك أحا 
سبل تشويه الحشا السأريخي، في ا الحقيقة أن ذلك 
كان دعاية حقيقية، فوس4ائل اإلعال  الوطنية كانت 
ترّك4ز بالفع4ل عى حج4م املواكب املكون4ة من آالف 
الس4يارات القادم4ة من صعاة وحجة، وأن الحش4ا 
بالفع4ل ي ث4ّل ُكلَّ الي ن؛ أنه ش4 ل ُكّل محافظات 

الج هورية.
من جان4ب آخر كان4ت وكاالت اأنب4اء والقنوات 
اإلخبارية الاولية حارضًة يف تغطية حش4ا السبعني 
السأريخ4ي ونقل4ت الصورة لل ش4ها، واصف4ة إياه 

بالحشا املليوني.

  : خاص:
يواصل االحس4الُل اإلمارات4ي تنفيذ 
مخططاته اإلجرامي4ة والعبثية داخل 
ع4ن  كاش4فاً  الي ني4ة،  الج هوري4ة 
أط اعه وأ ااف4ه الحقيقية من وراء 
مش4اركسه يف تحال4ف الع4اوان ال4ذي 
تق4وده الس4عودية عى الي 4ن منذ ما 
يقارب 00ح يوٍ  جسات الرياض وأبو 
ظب4ي خالله دوراً رئيس4ياً يف تقس4يم 
الي ن وإخض4اع املحافظات الجنوبية 
لس4يطرتها؛ لينق4ل املحس4ل أط اَع4ه 

وي اَد ا إىل مأرب.
ويف  4ذا الس4ياق تااولت وس4ائُل 
إع4ال  محلي4ة وعربي4ة فياي4و يظهر 
4ا ويل عه4ا أب4و ظب4ي مح ا بن  تع ُّ
زاي4ا تس4 يَة س4ا م4أرب يف الي ن ب4 
»س4ا زايا« نس4بًة إىل والاه، ويسحاث 
ملج وعة من اأشخاص امُللسّفني حوله 
عن احسالل س4ا م4أرب، واصف4اً إياه 
بص4ورة مسع اة بس4ا »زاي4ا«، وأنه 

سيسم رفع العَلم اإلماراتي فوقه.
وفور انسش4ار الفياي4و، أكا العايا 
م4ن املسابع4ني والناش4طني أن دول4ة 
اإلمارات املش4اِركة يف تحالف العاوان، 
ل4م ت4أِت إلع4ادة الرشعي4ة املزعومة، 
وإن 4ا يثب4ُت أن دولَة اإلم4ارات دولة 

محسلة تسعى السسع ار الي ن.
ويف سياٍق آخر وصف مغردون عى 
تويرت »ابن زايا« باملسسع ر، في ا قال 

بعُض النش4طاء املوالني للعاوان إن » 
بن زايا يسس4رت بزي السحال4ف لسنفيذ 
أجناته االسسع ارية يف الي ن، منادين 
باحسفال ويل عها أبو ظبي بالسيطرة 
عى سا »مأرب« معلناً تغيري اس ه إىل 

سا »زايا«. 
مح4اوالت  ع4ن  الحاي4ُث  ويأت4ي 
ب4ن زيا ع4ن ط س  وية س4ا مأرب 
السأريخي وإعادة تس4 ية إىل سا زايا 
ورف4ع العلم اإلماراتي عليه اس4س رار 
ل4اور االحسالل اإلمارات4ي يف الي ن من 
خالل الرسقة والسطو عى ُكّل املعالم 
اأثرية والسأريخية بشكل خاص وعى 
تأري4خ الي ن وحضارته بش4كل عا ، 
فإىل جانب  ذا كله فإن اإلمارات اليو  
تحسّل بصورة كلية ميناء ومطار عان، 
ميناء ومطار املكال، سقطرى، جزيرة 
ميون بباب املن4اب، ميناء املخا، و ي 
تاير  ذه املناطق دون الرجوع أحا.
من جانبها قالت منظ ة اليونسكو 
أنها تلقت معلومات عن أرضار لحقت 
بجاران »س4ا م4أرب القاي4م« يف 31 
ماي4و 2015، إثر غ4ارة جوية لطريان 

العاوان.

»شهداء اإلمارات«.. خلفاً 
للمنطقة العسكرية الثالثة 

اإلم4ارات  ملح4اوالت  اس4س راراً 
ف4رض  ي نسه4ا يف الي 4ن واحسق4ار 
مرتزقسه4ا وخصوصاً ح4زب اإلصالح، 

ق4ا  االحسالل اإلمارات4ي بإزالة اللوحة 
السابقة من بوابة قيادة املكسوب عليها 
املنطقة العس4كرية الثالثة، اأمر الذي 
أثار اس4سياَء عاد من نش4طاء مرتزقة 
اإلصالح في 4ا قياداته4م ال تسجرأ عى 

مجرد االعرتاض أَْو تسجيل موقف.
ول4م تقس4رص الفضائ4ُح ع4ى  ذا 
اأم4ر فحس4ب، ب4ل وص4ل اأم4ُر أن 
يسم اس4سقبال املرتزق ب4ن دغر رئيس 
حكومة الفار  ادي خ4الل زيارته إىل 

أط4راف مايرية املخ4اء الواقعة تحت 
س4يطرة االحسالل اإلماراتي بسأريخ 6 
أغس4طس املايض، والرتحيب به داخل 
مق4ر قي4ادة الع لي4ات ورف4ع صور 
ح4كا  اإلم4ارات فوق رأس4ه وخلو ا 
من أي ص4ورة للعلم الي ن4ي أَْو للفار 
 4ادي، م4ا يؤك4ا أن  4ذه املناط4ق 
خرج4ت م4ن س4يطرة م4ن تس4 ي 
نفس4ها حكومة رشعي4ة وتحولت إىل 

مسسع رات إماراتية.

تقارير



6
اأحا

العاد

  محر  ح3 1 4
 2 سبس 4 2017 

)258(
قراءة 

ثورُة الـ21 من سبتمبر.. طروحاُت الواقع ورهاناُت المستقبل 
قراءٌة يف خطاب )النصر( للسيد القائد عبدامللك بدر الدين الحوثي

إبراهيم محمد الهمداني
أطل4ت علين4ا ث4ورُة ال٢١44 من س4بس 4 
الش4عبية الس4ل ية يف ذكرا 4ا الثالثة بذات 
اأََل4ِق والِبه4اء وقوة الحضور ال4ذي انبثقت 
عنه يف فج4ر ميالد ا اأول، وبذات الش4َغف 
تسلقا 4ا  الث4وري  والح 4اس  والفرح4ة 
الج ا 4ري، وتحسف4ي به4ا بوصفه4ا حاث4اً 
م يزاً صاغسه تفاصي4ل الذكريات بحالوتها 
ومرارته4ا، وامسزج4ت به قااس4ُة السضحية 
وشهقُة االنسصار، شأنُها - أي الثورة- شأُن 
ُكّل تأريخ عظيم يؤّصل ذاته ويوثّق حضوره، 
م4ن خالل تأصيل وتوثي4ق أحااثه وتفاصيل 
مشا اه ولحظاته، املشكِّلة ملفردات تأريخه 

وحضوره الزمني.
ويف  4ذا الس4ياق تح4رض ذك4رى ث4ورة 
ال٢١4 من س4بس 4 الشعبية السل ية مؤكاة 
صبغسها الج ا ريية وصاور ا عن الش4عب 
وتعبري 4ا عن إرادت4ه وثراء مناخه4ا الثورة 
الش4هااء  بام4اء  4ب  ال4ذي تخصَّ املسج4ادة 
وتضحي4ات اأبط4ال املس4س رة، مع44ة عن 
أصالسه4ا وواقعيسه4ا، وتجذر 4ا يف املس4ار 
الثوري النضايل امل سا ع4 تأريخ السضحيات 
املسصل يف وجاان ووعي الشعب؛ ولذلك ي كن 
الق4ول إن ث4ورة ال2144 من س4بس 4 ع4ت 
ع4ن النضال الش4عبي املسواص4ل، والسص يم 
الج ا 4ريي املس4س ر املسقا باتص4ال الزخم 
الثوري وس4بل السضحيات من أجل اْسسَعاَدة 
ث4ورة ١١ ف4اي4ر ٢٠١١ م4ن أي4اي لصوص 
مس4ار ا  إىل  وإعادته4ا  والخ4ارج  الااخ4ل 
الصحي4ح ، ومن أبرز مظا ره االخسالل الذي 

غري مسار ا اآلتي:
1- إقص4اء الش4عب والثورة م4ن املعادلة 

السياسية والجاياة ج لة وتفصيالً.
2- تحوي4ل الحكم من رشاكة املس4ؤولية 

إىل رشاكة الفيا واملكاياات.
ة  3- زي4ادة الساخ4الت الخارجي4ة وَخاصَّ

السعوديّة واأمريكية بشكل سافر.
 - فرض تقس4يم وأقل 4ة البالد ك طلب 
شعبي خالفاً للسضحيات الشعبية الجسي ة 

من أجل الوحاة.
5- تا ور اأوض4اع االقسصادية واأمنية 
وإفس4اح املج4ال للقاعاة ومش4اريعها ذات 

االجناة الخارجية.
6- ألغي4ت مرشوعية الث4ورات، أوضحت 
ُكّل ث4ورة ته4اد مصال4ح الق4وى الهي ن4ة 
داخلي4اً وخارجياً ال تعاو كونها ت رداً وكفراً 

باملبادرة الخارجية.
ك 4ا أن ث4ورة ال2144 س4بس 4 ل4م تكن 
حاث4اً عادي4اً، كان خط4اب الن4رص للس4يا 
القائ4ا عباامللك الحوثي بسأريخ  2 س4بس 4 
 201  خطاب4ا اس4سثنائياً؛ كون4ه تج4اوز 
ش4هادته السأريخية عى واقع4ه، ومضامينه 
السياس4ية املحضة، إىل اس4سرشاق املس4سقل 
وقراءة تفاصيله ووضع الحلول إلش4كالياته 
ومش4اكله، مش4س الً يف مض ونه العا  عى 
رس4ائل أخالقية وإنَْسانية  امة جااً، قل أن 
نج4ا نظري 4ا يف تأريخ الث4ورات والسحوالت 
السياس4ية، وموضحاً ص4ورة الي ن الجايا 
واملرحل4ة القادمة الس4ي أرىس قواعا ا عى 
الاول4ة  وبن4اء  والعاال4ة  واأم4ن  الرشاك4ة 
مخالف4ا مل4ا جرت علي4ه الع4ادة يف مضامني 

خطاب املنسرص ومخيباً لكل السوقعات.
ل4م يقل الس4يا قائ4ا الث4ورة إزاء النرص 
املحق4ق »إن 4ا أوتيس4ه ع4ى علم عن4اي« أَْو 
ينس4ب النرص لنفس4ه وج اعس4ه، بل توجه 
أوالً بالح ا والثناء وجزيل الش4كر لله العي 
العظي4م »الذي ل4ه املنة والفض4ل والذي جل 
ش4أنه بكرمه وقوته أما  ذا الش4عب بعونه 
ونرصه وتأيي4اه، جاعالً من النرص مكس4باً 
ش4عبياً ج عياً، مؤكااً ذلك يف مقا  مباركسه 
للشعب بأك له انسصار ثورته الشعبية » ذا 
االنسص4ار لكل ي ن4ي ولكل ي ني4ة« ونفعها 
س4يعم الج يع؛ أنها »أرس4ت أسس العاالة 
وأسس4ت ملرحلة جاياة قائ 4ة عى السعاون 
والسس4امح« وتظاف4ر الجه4ود لبن4اء ي 4ن 

املسسقبل.
ويرى الس4يا القائا أن الثورات الحقيقية 
 ي الس4ي تع44 »يف مطالبه4ا وأ اافها عن 
اإلَراَدة الش4عبية، وكذلك  ي ثورة ال214 من 
س4بس 4 السي انطلقت من الشعب لسع4 عن 
  ومه وآالمه وآمال4ه وحقوقه ومعاناة ُكّل 
أبنائ4ه، وفيها تجل4ت »أصالة وقيم ش4عبنا 
الي ن4ي العظيم يف إرادت4ه الحقيقية وعزمه 
ال4ذي ال يل4ني وعطائ4ه املسافق م4ن خرياته 

وكرمه وإي انه«.
وتأكيااً عى الطابع الشعبي للثورة يشيا 
الس4يا القائ4ا بالجهود املسظافرة ل4كل أَبْنَاء 
الشعب يف إنجاح  ذه الثورة »باءاً من سكان 
صنع4اء ومحيطها« وكذا س4ائر املحافظات 
السي قامت اأَْمَوال وش4اركت يف املسريات يف 
املظا رات ورفضت الضغوط واإلغراءات«.

ونظ4راً أ  ي4ة وخط4ورة دور الجي4ش 
واأمن، وتعزيزاً ملكانسه، يسوجه السيا القائا 
بالش4كر الخاص أَبْنَاء الجيش نظري دور م 
املس ي4ز »يف املش4اركة الفعلي4ة والفاعل4ة يف 
االعسصام4ات«، ورفضه4م »تنفي4ذ الجرائم 
بوعي4ه  مش4يااً  الثائري4ن،  بح4ق  البش4عة 
الع4ايل »لطبيع4ة مه س4ه ودوره الحقيق4ي 
ومسئوليسه املقاس4ة حين ا رفض أن يكون 
أداة قذرة بي4ا قوى اإلجرا  السي أرادت له أن 
يسورط يف ق ع الشعب فلم يذعن لها«، وبذلك 
نجح الس4يا القائ4ا يف احس4واء أَبْنَاء الجيش 
واأمن وإَعاَدة االعسبار إليهم كذوات إنَْسانية 
ومنظوم4ة ُمَؤّسس4ة أمنية، ويالئ4م مكانة 
ة تليق به4م، بعاما نالهم من االمسهان  َخاصَّ
قوته4م  وإضع4اف  والهيكل4ة  والسصفي4ات 
وس4لبهم وجود 4م وكيانه4م، وإغراقهم يف 
 ام4ش الف4وىض واالنف4الت اأمن4ي، و ذا 
واحا من اأس4باب السي جعل4ت أَبْنَاء  اتني 
امُلَؤّسسسني يس4ارعون باالنض ا  إىل الثورة 
الش4عبية السي وجاوا فيه4ا قي سهم وتحقق 

بها ومن خاللها وجود م.
والوجا 4ات  القبائ4ل  دور  يح4رض 
االجس اعية – يف سياق خطاب النرص – تالياً 
لاور أَبْنَاء الجيش واأمن، لإلش4ادة باور م 
املس يز إىل جانب مخسلف فئات الش4عب، ك ا 
يأتي دور اللجان الش4عبية واإلشادة بها بعا 
ذلك؛ نظ4راً لقيامها »بسنفيذ الخطوة اأخرية 
م4ن املرحلة السصعياية الثالث4ة«، وتسويجها 
ُكّل الجه4ود النضالي4ة الس4ي ق4ا  به4ا أَبْنَاء 

الشعب.
ملكون4ات  الخ4اص  الش4كر  توجي4ه  إن 
ثالث4ة بعينه4ا )الجي4ش والقبائ4ل واللجان 

الش4عبية(، بعا تقايم الش4كر لع 4و  أَبْنَاء 
الش4عب الي ني، يؤك4ا أ  ي4ة ُكلٍّ من  ذه 
املكون4ات وخطورة دور 4ا إذَا تم تفعيلها يف 
سياقها الصحيح، إضافة إىل ما ي ثله الشكر 
ة من مقا  الس4يا القائا– من تعزيز  -َخاصَّ
ملعنوياتها وتشجيع وتحفيز لها يف تلبية نااء 
الواجب، واج4رتاح مواقف الرشف والبطولة، 
سواء بالنسبة للجيش واأمن وما نالهم بعا 
املب4ادرة الخليجية، أَْو القبيل4ة وما نالها من 
االحسقار واالنسقاص والسشويه ع4 تأريخها 
الحايث، ول4م يكن لذلك االنسص4ار أن يكون 
واالنج4از العظي4م أن يسحق4ق ل4وال تظاف4ر 
جهود ج ي4ع أَبْنَاء الش4عب دون اس4سثناء، 
وجه4ود الث4الث الق4وى الفاعل4ة ع4ى وجه 
الخصوص؛ ولذلك فهذا االنسصار من الشعب 
وإىل الش4عب وفائاته س4سعود عى الج يع، 
ك ا يقول الس4يا إن الث4ورات الناجحة،  ي 
ث4ورات تصن4ع انج4ازاً ل4كل ش4عبها وليس 
للبعض وت ثل يف ما تحقق خرياً لكل شعبها، 
وال ت ث4ل اقصاًء وال اس4سئثاراً وال اس4سبااداً 

لبعض شعبها عى البعض اآلخر«.
ويعا اتفاق السلم والرشاكة من أ م ث ار 
نجاح  ذه الث4ورة، حيث يعا »عقااً وصيغة 
سياس4ية جاياة وطنية ي نية تلبي مطالب 
رضورة  إىل  مش4رياً  الرئيس4ية«،  الش4عب 
تغيري الحكومة الفاس4اة وإجراء إصالحات 
اقسصادية مسعادة، إضافة إىل ذلك اسسطاعت 
 4ذه الثورة إزالة »أَْك4َ4 وأخطر قوى النفوذ 
البل4ا  امُلَؤّسس4ات والناف4ذة يف  املسغلغل4ة يف 
بقيادة عي محس4ن اأح ر الذي كان يسعى 
لفرض إرادته فوق إَراَدة الش4عب، ويسحالف 
م4ع بعض الق4وى الخارجي4ة؛ بغية اخضاع 
 4ذا الش4عب والهي ن4ة ع4ى ق4راره« و نا 
يعود الس4يا القائا لسأكيا ش ول نفع الثورة 
لج ي4ع فئات الش4عب وكون الث4ورة انجازاً 

شعبياً خالصاً«.
و و ما لم يعرتف به لصوص ثورة ف4اير 
2011 ، موضح4اً أن نج4اح  4ذه الرشاك4ة 
»يسطلُب إَراَدة وتص ي اً واسس رارية وصاقاً 
وعزم4اً  باملس4ئولية،  مس4س راً  وإحساس4اً 

وص4اً وجاية من ج يع املكونات«.
ويف إش4ارة لطيف4ة يصن4ع الس4يا القائا 
مفارقًة ج يلة جااً، حني يقرتح تحويل مقر 
إقام4ة املوت ومه4ا اإلر 4اب »الفرقة اأوىل 
م4ارع« إىل »حايقة« تكسظ ب فردات الحياة 
وعنارص البهجة والسعادة، ويرى أن »االسم 
الالئق  4و حايق4ة الح4ادي والعرشين من 
سبس 4« تخليااً لذكرى  ذه الثورة املباركة.

ورؤيس4ه  الثاقب4ة  نظرت4ه  خ4الل  وم4ن 
املس4سقبلية البعي4اة امل4اى، ال ينىس الس4يا 
القائا يف غ 4رة فرحة النرص، أن ينظر بعني 
القائا الحبنك إىل السحايات املس4سقبلية السي 
سسش4كل خط4راً ع4ى  4ذه الث4ورة وعائقاً 

أمامها، ومن أ م تلك السحايات:
أولئ4ك  س4يسبناه  حي4ث  الفس4اد:   -1

املسسباون أصحاب منهج االقصاء.
خط4ر  يف  املس ث4ل  اأمن4ي:  السح4اي   -2
القاع4اة وأخواته4ا، والس4ي تع 4ل لصال4ح 
الق4وى املسس4لطة الس4ي أس4قطسها الثورة، 
والق4وى االم4يالي4ة الغربية، واضع4اً عاداً 
من املعالج4ات؛ للسغلب عى تل4ك السحايات، 
رشيطة »أال يكون  ناك غطاٌء سيايس يخُاُ  
أولئ4ك أَْو يوف4ر لهم الح اي4ة، و ذا ما ظهر 

مؤخراً ومن ض ن تلك املعالجات:
نظ4راً  والعاال4ة،  بالرشاك4ة  اإلي 4ان  أ - 
لحساس4ية املرحل4ة، ف4ال ي ك4ن أن يأت4ي 
طرف ليفرض نفَس4ه عى ُكّل الشعب، وُ نا 
تسجى عظ ة الس4يا القائا ووعيه السيايس 
وحنكسه وتواضعه، و و ياعو كافة اأطراف 
إىل الرشاك4ة واإلي ان بالعاالة، و و يف موقع 
الق4وة الذي يؤ له لالنف4راد بالحكم والقرار 
برشعيسه الثورية، لكنه يؤكا أنه لم يكن ولن 
يكون طالب س4لطة، وإن ا طالب حق وعال 

ومساواة.
ب - اال س 4ا  بسعزي4ز الرواب4ط اأخوية 
والوطنية عى أس4اس العيش املشرتك، وحل 
املش4اكل ع44 الح4وار والسفا  4ات، و ن4ا 
ُعه عن  أيض4اً تسجى  ّ ة القائا العظيم وترفُّ
اأحقاد واالنسقا  والثأرات الش4خصية، حني 
يوج4ه دعوة أخوية إىل ح4زب اإلصالح، »بأن 
أياين4ا م اودة للس4ال  واإلخ4اء والسفا م« 
وال يخف4ى م4ا له4ذه الاع4وة م4ن أ  ي4ة 
وخصوصية، ترسم مس4ار املشها السيايس 
الق4اد  إن حصل4ت اس4سجابٌة صادق4ة من 

املاعو إىل السال .
3- ي كن القول إن السيا القائا كان يعي 
جيااً الرتكة الضخ ة من اأخطاء السياسية 
واملش4اكل واملظال4م الكثرية السي س4يح لُها 
ع4ى كا ل4ه رغ4م صاور 4ا ع4ن النظ4ا  
الس4ابق، وم4ن ذل4ك وعي4ه البال4غ وتقايره 
الكام4ل لخطورة القضية الجنوبية ك ظل ة 
ك44ى، و و الذي طامل4ا تبنا ا م4ن قبُل إىل 
جان4ب مظلومي4ة صعاة، و ا  4و ياعو إىل 
إيجاد حل ع4ادل للقضية الجنوبي4ة، مؤكااً 
»عى رضورة املبادرة بخطوات جادة وفاعلة 
باتجاه تحقي4ق العاالة تج4اه مظلوميسهم، 

ومؤك4ااً »أنن4ا س4نكوُن جنب4اً إىل جنب مع 
إخوتن4ا يف الجن4وب لح4ني إنصافهم، ولحني 
ح4ل قضيسه4م، ولح4ني إقام4ة الع4ال الذي 

يسوقون إليه«.
 - ويبق4ى الض اُن الحقيقي الس4س رار 
الثورة وتحقي4ق مطالب الش4عب يف الرقابة 
»الش4عبية والسَح44ّرك الش4عبي املق4و  أي 
انحراف«، و ذه الرقابة الش4عبية املس4س رة 
تؤكا الصيغ4ة الش4عبية والج اعية للثورة، 
»وال يجوز وال ينبغي نهائياً أن يغفَل الشعب 
بع4ا اآلن ع4ن الواقع الس4يايس« بعي4ااً عن 
البابوية السياس4ية وأبوية الحكم، فالشعب 
 4و مص4ار الس4لطات والحاك4م الفعي يف 
ش4فافية ومكاش4فة تامة، وبذل4ك نارك أن 
اعس 4اَد الش4عب ع4ى نفس4ه وتوكل4ه عى 
الل4ه تعاىل،  و مصار قوته وس4بب الفش4ل 
ر ان4ات الخارج ع4ى إخضاع4ه، وتلك  ي 
الخطوة اأوىل يف س4بيل تحقي4ق االنسصارات 

املسس رة.
ويف خس4ا  خطاب »الن4رص« العظيم يورد 
الس4يا القائ4ا ع4اداً م4ن النق4اط الهام4ة، 
السي ت4كاد تك4ون خالص4ة الرؤي4ة الحالية 
ومآالت4ه،  الس4يايس  للوض4ع  واملس4سقبلية 

نوجز ا عى النحو اآلتي:
1- تحاي4ا طبيعة الث4ورة يف مرشوعيسها 
الش4عبية، ومطالبها املحقة والعادلة، وأنها 
لن تكون وس4يلة لسصفية الحسابات مع أي 
مكون س4يايس، أَْو االنسقا  من أحا أي كان، 
وأن الحف4اظ عليها مس4ئولية الج يع، وأن 
الوطن يسس4ع للج يع، و نا يظهر تس4امح 

العظ اء وسال  اأبطال وأخالق الرجال.
2- تحايا طبيعة املسار السيايس القاد ، 
القائم ع4ى الرشاكة ومحاداتها ذات الطابع 
الج ع4ي السش4اُركي واملس4ئولية الج اعية 
يف إط4ار الَعْق4ا املل4ز  للج ي4ع بج ل4ة من 
الحقوق والواجبات، خاصة وأن اتفاق السلم 
والرشاكة »ص4ار عقااً اجس اعيا وسياس4ياً 
ملزم4اً ل4كل اأط4راف، ولق4ي ترحيب4اً عى 

املسسوى اإلْقليْ ي والاويل.
والعالق4ات  الحك4م  طبيع4ة  تحاي4ا   -3

الابلوماسية السي تسخذ ثالثة مسارات:
أ - املس4سوى الااخ4ي: ويسلخ4ص يف ح4ق 
الش4عب أن يعي4ش بحري4ة وكرام4ة وأم4ن 
وثروات4ه  بخريات4ه  ينع4م  وأن  واس4سقرار 

ومقاراته.
ب - اإلْقليْ 4ي: نُش4اان أحس4ن وأطي4ب 
العالقات مع دول الجوار العربي واإلس4المي 
واح4رتا  ُكّل الرواب4ط الس4ي تج ع4ه به4ا، 
واإلله4ا  يف تعزي4ز اإلخ4اء والسفا م واأمن 
واالس4سقرار وأن بلانا ال يش4كل تهاياً أحا، 
»وي4رص ع4ى أن تح4رت  إرادت4ه وس4يادته 

واسسقالله«.
سياس4سه  رس4م  ال4اويل:  املس4سوى  ت - 
اإليجابية يف إطار مخرجات الحوار الوطني.
 - السأكي4ا ع4ى رضورة إقام4ة جس4ور 
السواص4ل الروحية والايني4ة بني الناس والله 
تعاىل، وإضافة إىل إش4اعة اأمن والط أنينة 
بني الن4اس، وأن الج يع معني بسثبيت اأمن 
واالس4سقرار ومس4اعاة امُلَؤّسس4سني اأمنية 
والعس4كرية واللج4ان الش4عبية يف تحقي4ق 
ذلك، وإضافة إىل ذلك يحذر الس4يا القائا من 
»أية مؤامرة تس4سهاف امُلَؤّسسة العسكرية 
يف األوي4ة املسواج4اة يف م4أرب والبيض4اء، 
بوصفه4ا مخاط4ر مس4سقبلية للني4ل منها 
وتس4لي ها للقاعاة، و و ما حاث فعالً بعا 
ف4رتة وجي4زة، حني قام4ت القاع4اة بإيعاز 
م4ن  ادي وحكومسه ب ح4ارصة معظم تلك 
املعس4كرات واالسسيالء عى بعضها وارتكاب 

أبشع الجرائم بحق الجنود اأبرياء.
إن ق4راءة رسيعة كه4ذه ال ي كن أن تفي 
 ذا الخطاب العظيم جزءاً يس4رياً من حقه، 
أغ4واره وتسب4ع دالالت4ه  وال ي كنه4ا س44 
ومضامين4ه اأخالقية واإلنَْس4انية والقي ية 
واملجس عي4ة؛ ك4ون  4ذا الخط4اب تج4اوز 
توصيفه السيايس الجاما، ليقرأ يف ت وضعه 

الجايا بوصفه نصاً أدبياً بامسياز. 
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  : ابراهيم السراجي:
ُب أنب4اُء السطبي4ع بني الس4عودية  تس4رسَّ
الس4عودي  الش4عبي  الوع4ي  إىل  وإرسائي4ل 
والعربي بش4كل تاريج4ي، يجع4ل تطوَر ا 
م4ع اأي4ا  غريَ ص4اد ، فع4ى م4اى أربعة 
أش4هر فقط منذ الق ة السي ترأسها الرئيس 
امل4ايض،  ماي4و  يف  الري4اض  يف  اأمريك4ي 
اس4سطاعت اإلدارة اأمريكية إحااث اخرتاق 
كب4ري لعزل4ة الكي4ان الصهيون4ي يف املنطقة 
العربية، ل4م يسحقق للكيان ع4ى أكثر من 6 

عقود.
وتفي4ا املواق4ف املعَلن4ة من قب4ل اإلدارة 
الصهيون4ي  الكي4ان  وحكوم4ة  اأمريكي4ة 
مقاب4ل الص ت أو عا  النفي من قبل الاولة 
املعنية )السعودية، اإلمارات، البحرين( الذي 
يعني أنه )س4كوت من عالمة الرضا( أن ث ة 
ق4رارا قا اتخذ بسطبي4ع العالقات بني الكيان 
والاول الخليجية وبع4ض الاول العربية، بل 
وتشكيل تحالف عى أس4اس طائفي يقّسم 
العالم العربي إىل معسكر ُسني وآخر شيعي 
يض4م اأول إرسائي4ل تحت عن4وان مواجهة 

الخطر اإليراني.

طموح بن سلمان 
النظ4ا   ب4ني  قطيع4ٌة  تك4ن  ن4اك  ل4م 
الس4عودي والكي4ان الصهيون4ي ع4ى ماى 
العق4ود املاضي4ة، غ4ري أن ملوَك الس4عودية 
الس4ابقني لم يسج4ّرأوا ع4ى نق4ل العالقات 
للعَل4ن؛ أس4باب كث4ري، أ  ه4ا أن املنطق4ة 
كانت تش4َهُا نوع4اً من االس4سقرار، وبالسايل 
كان الشارع العربي مركزا بشكل نسبي عى 
القضي4ة الفلس4طينية قبل أن تس4وىل أمريكا 
إش4عال الح4روب يف الاول العربي4ة، و و ما 
ش4سّت الذ 4ن العربي وخلق قضاي4ا داخلية 

أشغلت الشعوب عن قضيسهم اأساسية.
وفي ا كانت الواليات املسحاة  ي من تاير 
السناف4س ب4ني أرسة آل س4عود ع4ى الحكم، 
وكان وقوفها مع أي جناح داخل تلك اأرسة 
ينسرُص إلرادة ذلك الجناح، فعى س4بيل املثال 
لم يقبل امللك س4عود إج اع إخوته عى عزله 
وكان مس4سعااً لخ4وض الح4رب معهم، لوال 
املوقف اأمريكي الذي س4انا موقف )فيصل 
ب4ن عباالعزي4ز(، وبالسايل قب4ل اأول السنازل 
ع4ن الع4رش والخ4روج ملنفى اخسي4اري إىل 

اليونان.
اس4سغلت الواليات املسح4اة ط وح مح ا 
بن سل ان بالعرش رغم صعوبة اأمر؛ كون 
آلية الحك4م كانت أُفقية )أبن4اء عباالعزيز( 
والنقل4ة يف  4ذه اآللي4ة نحو اأحف4اد كانت 
تحس4اج لاع4م أمريكي كبري، و 4و ما حاث 
بالفع4ل عناما تم عزل مح 4ا بن نايف من 

والي4ة العه4ا يف يوني4و امل4ايض.  4ذا الاعم 
اأمريك4ي ل4م يك4ن مجاني4اً، بل ل4ه مقابل 
با 4ظ دفعه امللك س4ل ان يف عاة اتجا ات، 
منها صفقات غري مس4بوقة لرشاء أس4لحة 
وتكنولوجيا أمريكية بقي ة 650 مليار دوالر 
)ُوصفت بأنها صفق4ة العرص(، وكذلك قّا  
بن س4ل ان وعااً بنقل العالقات مع إرسائيل 
ملرحلة مسقامة وعلنية وجر الاول الخليجية 
والعربية الحليفة للرياض نحو املسار ذاته.

ترهيب وترغيب الوهابية
ووفق4اً  ب4ل  الس4عودي  النظ4ا   كع4ادة 
لرتكيبس4ه الرئيس4ية القائ 4ة ع4ى توظيف 
املؤسس4ة الو ابية لاعم نظ4ا  الحكم، قا  
النظا  السعودي باعم مساره نحو إرسائيل 
بالسعامل مع الو ابي4ة باتجا ني، الرتغيب، 

والرت يب.
عى املس4سوى الش4عبي والس4يايس دعم 
النظا  السعودي توجهاته بالقفز بخطوات 
واسعة نحو االنفساح وتقييا السلطة الاينية 
) يئة اأم4ر باملعروف والنه4ي عن املنكر(، 
تجّى ذلك من خالل تقليص صالحيات الهيئة 
ومنعه4ا م4ن ضب4ط املخالف4ني لسعالي ها، 
والس4 اح بحفالت غنائية وحضور فعاليات 
مخسلط4ة للرج4ال والنس4اء، يف مقابل ش4ن 
ح ل4ة اعسقاالت واس4عة لعاد من مش4ايخ 
الو ابية ودفع ع4اد آخر إلطالق ترصيحات 
تاعم توجهات بن سل ان، ولذلك كان إطالق 
بع4ض الحريات وتقلي4ص صالحيات الهيئة 

الايني4ة فس4َح الباب أم4ا  الس4عوديني أما  
مرحلة جاياة جعلسهم أكثَر تطويعاً ملساناة 

خطوات بن سل ان نحو إرسائيل.

تطبيع السديس.. خطواٌت عملية 
ليست للجدل

يحس4اج أي مجس 4ع أحيان4اً لوضعه أما  
اأم4ر الواقع بخط4وات حاس4 ة وصادمة، 
وبالس4ايل عناما تسوىل املؤسس4ة الاينية  ذه 
الخط4وات ب 4ا ت ثله م4ن مكان4ة يف الوعي 
الش4عبي، ف4إن ذل4ك يحق4ق نجاح4اً كب4رياً 
لألنظ ة، و و ما اس4سغله النظا  السعودي 

عى أك ل وجه.
وعناما وص4ل الرئيس اأمريك4ي دونالا 
ترام4ب إىل الري4اض يف ماي4و امل4ايض لعق4ا 
ق 4ة حرض ا 55 زعي 4اً عربياً وإس4المياً، 
وص4ف إما  الَحَر  املكي الق ة السي وصفها 
باأمريكية اإلس4المية بأنها )ق ة مباركة(، 
 4ذا الوص4ف لم يك4ن لينطلق م4ن قبُل من 
من44 الح4ر  ل4وال أن النظا  الس4عودي قا 
مّها الطريق نح4و  ذا السحول، وبالسايل كان 
الوصُف ب ثابة فس4وًى دينية تأمر بسقبل كل 
ما ينبثق عن الق 4ة، و و ما أتاح للعاص ة 
الس4عودية الري4اض أن تك4ون أول عاص ة 
عربية يؤكا منه4ا رئيس أمريكي أن القاس 

عاص ة إرسائيل و و ما فعله ترامب.
قبل أيا  أطلق رئيُس شؤون الحر  املكي 
واملس4جا النبوي عباالرح ن السايس الذي 

يع 4ل أيض4اً إمام4اً وخطيباً للح4ر  املكي، 
ترصيح4ات أري4ا له4ا أن تث4ري الج4َاَل عى 
مس4سوى اإلعال ، لكنها يف الحقيقة تؤس4س 
ملرحل4ة خط4رية، عناما قال إن “الس4عودية 
والواليات املسحاة اأمريكية اليو    ا قطبا 
العالم بالسأث4ري ويقودان العالَم واإلنس4انية 
بقي4ادة خ4اد  الحرمني الرشيف4ني وبقيادة 
الرئي4س اأمريكي اىل مرافئ اأمن والس4ال  
وم4ن  ن4ا  ي4ّأ  والرخ4اء”.  واالس4سقرار 
الس4ايس اأجواء لخطوت4ه القادمة املس ثلة 
بالظه4ور العلني أول م4رة إىل جانب م ثي 

الكيان الصهيوني.
وش4ارك الس4ايس ي4و  الس4بت امل4ايض 
ال4ذي  الحض4اري«  السواُص4ل  »مؤت 4ر  يف 
اسسضافسه ماينة نيويورك اأمريكي وشارك 

فيها م ثلون عن الكيان الصهيوني.
ويف خسا  املؤت ر ظهر السايس يف صورة 
تذكارية مبسس اً و و إىل جانب رئيس الوفا 

اإلرسائيي املشارك يف املؤت ر ذاته.
 4ذه الخط4وات تب4او أوليًة م4ن قبل 
املؤسسة الو ابية لكنها كانت رضوريًة؛ 
لاع4م الخط4وات اأوس4ع عى املس4سوى 
الس4يايس، فالس4عودية اجسازت مسافًة 
عنه4ا  تكش4ف  إرسائي4ل،  نح4و  كب4ريًة 
االنسش4ار  واس4عة  إرسائيلي4ة  صحيف4ة 
كش4فت أن مح ا بن سل ان زار تل أبيب 

مؤخراً.
باملقابل تسب4ع الرياض سياس4َة الص ت 
ال4ذي يع44 ع4ن الرض4ا تج4اه السرصيحات 

اإلرسائيلي4ة ع4ن العالق4ات بينه 4ا، فف4ي 
امل4ايض كان4ت الحكوم4اُت العربي4ة تضطر 
للسوضي4ح ببيان4ات رس4 ية يف ح4ال ن4رش 
صحف4ي أو صحيف4ة إرسائيلي4ة خ44اً عن 
خط4وة للسطبيع مع إرسائي4ل، لكن الرياض 
تسعام4ل بص ت تج4اه ترصيحات رس4 ية 

يطلقها رئيُس الحكومة الصهيونية.
فف4ي منسص4ف س4بس 4 الج4اري كس4ب 
رئيُس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نسنيا و 
الرس4 ية  صفحس4ه  يف  تغري4اات  سلس4لَة 
ب وق4ع توي4رت ق4ال يف إحاا 4ا ”م4ا يحاث 
الي4و  يف عالقاتنا م4ع ال4اول العربية يعس4 
غري مس4بوق. لم يسم الكش4ف عن حجم  ذا 
السعاون بعا ولكن4ه أك4 من أي وقت مىض. 

 ذا  و تغيري  ائل”.
وأوض4ح نسنيا 4و ” 4ذا السغي4ري يحاث 
االقسصادي4ة  قوتن4ا  ب4ني  الام4ج  بس4بب 
العس4كرية-  وقوتن4ا  -تكنولوجي4ة 
اس4سخباراتية ال4ذي ي4ؤدي إىل تعزي4ز قوتنا 

السياسية”.
أم4ا   4ذا الواق4ع أصب4ح م4ن املؤكا أن 
الش4هور القادم4ة سسش4ها تفج4ريَ »قنبلة 
ماوي4ة« بإع4الن مش4رتك ب4ني الس4عودية 
وإرسائي4ل ع4ن تط4ور عالقسه ا بع4ا فرتة 
م4ن الس هيا والسهيئة؛ وأيض4اً أن مح ا بن 
س4ل ان ما يزال قابال لالبسزاز اأمريكي؛ أنه 
يحساج مس4اناة ترام4ب يف إك ال مس4ريته 
نح4و العرش برتتي4ب تنازل س4ل ان له عن 

عرش امل لكة.

قالت إن النظاَم السعودي لم تقم له قائمة منذ بدء عدوانه:

دير شبيجل األملانية: اليمن هو فيتنام السعودية
  : متابعات خاصة:

أمري4كا  إن  اأملاني4ة  دي4ر ش4بيجل  قال4ت مجل4ُة 
وبريطاني4ا تعس44ان الح4رب اإلجرامي4ة السي يش4نها 
الع4اوان عى الي ن وس4يلًة لكس4ب اأَْم4َوال وتحقيق 
اأرباح الطائلة من وراء تزويا دول السحالف باأسلحة.
ولفس4ت املجل4ة إىل الس4بب اأول لوق4وف الوالي4ات 
املسحاة وبريطانيا يف وجه إنشاء لجنة تحقيق دولية يف 
جرائم الحرب بالي ن،  و أن  اتني الاولسني باإلضافة 
إىل أملانيا من أ م الاول املصّارة لألسلحة للسعوديني.

وأش4ارت املجلة إىل أن لن4ان وافقت منذ باء الحرب 
ع4ى نقل أس4لحة للس4عودية، بلغت قي سه4ا أكثر من 
ثالثة مليارات دوالر، في ا وافقت واشنطن عى تصاير 
أس4لحة بلغ4ت قي سه4ا أكثَر ملي4ار دوالر، وق4ا أثبست 
 يوم4ن رايسس ووتش أن الذخرية السي اس4سُخامت يف 
قصف اأ 4ااف املاني4ة يف الي ن بريطاني4ة وأمريكية 

الصنع.
أم4ا الحكوم4ة اأملاني4ة االتحادي4ة فق4ا وافق4ت 
-بحس4ب املجلة- عى تصاير زوارق دوريات عسكرية 
لل  لكة الس4عودية، دون اكرتاث باملعاناة السي تسبب 
به4ا الحصار الذي تفرضه بحري4ة العاوان عى املوانئ 

الي نية.
وأشارت املجلة إىل أن املجس َع الاويلّ يجا حرجاً من 
إدانة السعودية عى جرائ ها يف الي ن مه ا كانت  ذه 

الجرائم.
وقال4ت: عنام4ا قصف4ت القنابل الس4عودية نهاية 
أغسطس فناقاً ش ال صنعاء وحّولسه إىل أنقاض، م ا 
أس4فر عن مقسل 30 شخصاً، رصحت وزارة الخارجية 
االتحادي4ة يف برلني أن ذلك الحاَث قا »أفزعها« ولكنها 

لم تذكر أبااً املسئولني عنه!.
واسسعرضت املجلة جانباً من مزاعم تحالف العاوان 
والسي كان من بينه4ا إعالنُه قبل عامني أن النرص بات 

وش4يكاً، مؤكاة أن ذلك لم يكن إال رضب4اً من الس ني، 
وأن ما حصل  و العكس.

وقال4ت املجلة: »منذ الع4ا  2015، يحاول تحالف 
عس4كري بقياد الس4عودية السغلب ع4ى الحوثيني يف 
الي 4ن وإعادة  4ادي للحكم. وكان الس4عوديون قا 
أعلن4وا منذ عام4ني أن النرص بات وش4يكاً، ولم يكن 
ذلك س4وى رضٍب م4ن الس ن4ي، فالعكس  4و الذي 
حصل. فالس4عودية ل4م تقم لها قائ 4ة بعا إلحاقها 
الرضَر بالبل4ا الجار. وق4ا قال املراقب4ون املنسقاون 
لها من4ذ وقت عن الي ن  ي فيسن4ا  امل لكة العربية 

السعودية.

تصريحات السديس وظهوره إلى جانب ممثل الكيان أكثر من مجرد خطوة جَدلية

العالقات السعودية اإلسرائيلية ُسّلم صعود بن سلمان للعرش.. انتظروا املفاجآت  
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تحيا الجمهورية اليمنية
زيد البعوة

ُد  ذا الش4عار  يو  أمس س4 عُت قلبي و و يردِّ
مي4اان  وس4ط  يف  الي ني4ة(  الج هوري4ة  )تحي4ا 
الس4بعني بش4اة حسى ظننت أنه يريُا الخروَج من 
ج4ويف، بحثت عن الس4بب فوج4اُت أس4باباً كثريًة 

دفعسه لذلك..
الغف4رية،  الج ا ريي4ة  الحش4وُد  تل4ك  أوله4ا 
والسي جعلسن4ي أعيش حالًة اس4سثنائيًة من الفرح 
وال4رسور، وم4ن ث4َم عنام4ا ش4ا ات الطائ4راِت 
نع و ي تحوُ  فوَق رؤوسنا، وأنا أعلُم  الي نية الصُّ
أنها ليس4ت معاديًة وأنها من ث اِر ثورة ال214 من 
س4بس 4، وُصِنعت لخامِة الشعب والوطن، وبين ا 
كنت أتجول يف املياان كنُت السقي بثواٍر من مخسلف 
املحافظ4ات، كل عرش دقائق السقي مج وعًة، مرة 
من الحاياة، ومرة من تعز، ومرة أُْخَرى من صعاة، 
وأُْخ4َرى من حجة، وم4ن ذمار واملحوي4ت ومأرب 
والج4وف وع 4ران وش4بوة ولحج وع4ان، من كل 
محافظة ومن مخسلف االنس اءات والطوائف، وبعا 
ذلك لفت انسبا ي مئاُت املؤت ريني و م يشاركون 
مع الش4عب، وإىل جانبهم مئات االشرتاكيني، ومن 
حزب اأمة وحزب الح4ق، ومن بقية اأحزاب، فلم 
يس الك قلبي نفَس4ه حسى  سف )تحيا الج هورية 

الي نية(.

الكل ات  وأثناء 
ألقي4ت  الس4ي 
الفعالي4ة  يف 
وم4ن  واملناس4بة، 
ورد  م4ا  خ4الل 
كال   م4ن  فيه4ا 
وق4وي  مه4م 
ش4عرت  ومؤث4ر، 
بحال4ة كب4رية من 
الوح4اة والحري4ة 
 ، طي4ة ي قرا لا وا
خ4الل  وم4ن 
الح اس الكبري الذي يس4ُكُن يف نفسيات الحضور، 
حسى رأي4ت الصاق يرُقُص فرحاً ع4ى أنغا  دقات 
الطب4ول، مع44اً ع4ن عالقس4ه الكب4رية بالش4عب 

الي ني..
كانت س4احُة مياان الس4بعني ترِس4ُل رس4ائَل 
تلقائيًة للااخ4ل والخارج، وللصايق والعاو، تقول 
للعاوان ومرتزقسه: الشعُب حارٌض بقوة، والص وُد 
والجهاُد والثباُت  و س4يا املوقف.. وتقوُل للااخل 
م4ن ال4رشكاء واأ ل: إن الوح4اَة والسواف4َق ورفَا 
الجبه4ات  4و الح4لُّ واملخ4َرُج والس4بيل الوحي4ا 

للوصول إىل النرص..
ث4م لف4ت انسب4اه قلب4ي و 4و ينظ4ر إىل منصة 

الس4بعني ويسأم4ل يف وج4وه املس4ؤولني والضباط 
والوزراء والعل اء والنواب واملشايخ، رئيس اللجنة 
الثورية ورئيس رابطة عل اء الي ن وعاد كبري من 
الش4خصيات الوطني4ة، وكان عى رأس4هم رئيس 
الج هوري4ة صالح الص اد الرئيس، الذي يس4كن 
قل4وب الش4عب باون اغ4راءات مادي4ة وال تر يب 
عسكري، وكأن حبه ب ثابة البنا اأول من القانون 
الي ني واجب دس4سوري عى الج يع، وكذلك بقية 

املسؤولني الوطنيني الرشفاء اأَْحَرار..
وبين 4ا حان وقُت االنرصاف من الس4احة لفت 
نظ4ري كوم4اٌت برشية م4ن الي نيني تسَح4رَُّك عى 
شكل جبل صغري، فسأملت فيها فوجاتُها مارعاٍت 
إماراتي4ًة تم اغسناُمها يف ميادين العزة والش4 وخ، 
فلم يس لك الشعُب نفَسه حسى ع4ّ عن فرحسه حني 
ش4ا ا ا تحَت قاَميْه، وُس4ِ َح للج ي4ع بركوبها 
و 4م يرصخون بش4عار الله أك4ُ، امل4وت أمريكا، 
امل4وُت إلرسائي4ل، واللعن4ة ع4ى اليه4ود، والن4رص 
لإلس4ال ، ويرفع4ون بنادَقهم وقبضاِته4م، وُصَوُر 
السيا القائا تزيُّن جباَ هم الرشيفَة والشامخة..
حينها سألني قلبي  ذا السؤال: يا زيا  ل شعرَت 
الي4و  ب عن4ى الج هوري4ة الحقيقي4ة.. قل4ت: إي 
ْد معي تحيا الج هورية الي نية..  وربي.. قال: إذاً ردِّ
ف4رّددُت مع قلبي ب4كل قوة وأنا أح ا الله وأش4كره 

عى نع ة الهااية والقيادة والسوافق والثورة.

الثورُة البيضاء أمل 
العالم الُمظلم

أمين عبدالوهاب الجنيد 
حين 4ا يكوُن س4واُد نفط الخليج عاس4ًة لقراءة 
االح4ااث.. وعي4ون االخرين م4ن االصاق4اء ُمصابة 
بالرماد َحس اً سسخسفي الحقيقة ِل4ُ ة من الزمن. 

ف4إذا ما تالش4ت أدخن4ة البنزين والاوالر س4سعود 
الحقيق4ة بزخم أَْكثَر س4طوعا ونورا فيعم ش4عاعها 
االرجاَء فارضاً واقعاً جايااً عى العالم ليس له سبيٌل 
عليه4م إاّل طأط4أة رأس4ه وإَع4اَدة النظر م4ن جايا 
ببرص حاياي ثاقٍب تسالىش م4ن أمامه ُحُجُب الزيف 
والض4الل ويُخس4ف باملال وأ ل4ه، وينفضح صانعو 

الكيا خ4اء السفنن. 
واالسسنس4اخ لألدي4ان بواس4طة الذي4ن وّظفسهم 
دوائر الرَجس يف دول االسسكبار لسشويه حقيقة الاين 
بع4ا إفراغه من محسواه، فع 4اوا إىل حقنه يف عقول 
عصابات اس4سَغلت ترصفاتهم يف مناطق الرصعات؛ 
لسك4ون  ي املرآة السي ت ثل دي4َن الله ليسقزز إثر ذلك 
ُكّل أَبْنَاء البرش افرتاًء وكذباً عى الله والاين املبني. 

بل س4ّولت لهم أنفس4هم تس4ويَق ذلك، مسناوبني 
عى تقاي ه لألمة ب س4 يات وقوالب مخسلفة، تارًة 
حامل4ني لواء الخالف4ة من إخوان َوقاع4اة وطالبان، 
وتارة باس4م دواعش وث4وار. ُمقساي4ن ومقسفني أثر 
يظنون4ه م4ن الاين يسعب4اون الل4َه به، ب4َل ووجاوا 
م لك4ًة تنسهجُه ديناً تقيُم به رشائَع الس4 اء تّاعيه 
ُس4نة املخس4ار زورا وبهسانا وإفكا مبين4ا، برغم أنهم 

أصل الرجس بعينه وقرن الشيطان الرجيم. 
ونسيج4ًة لُقرب تاليش تل4ك الحجب املس4الة ُزوراً 
وبهسان4اً؛ لسغطية الحقيقة س4يسذّكُر العاَل4ُم الوقائَع 
وس4يجا نفَس4ه أنه كان ر 4ن كيٍا صنعس4ه أمٌة من 
اليهود اش4رتت الضالل4َة بالهاى، فظل ُجلُّ س4عيهم 
الح يم لسش4ويه حقيقة اأديان؛ لسأتي ثورُة ش4عب 
رصخ بوج4ه املس4سك4ين ولعن لليه4ود، ك ا ورد يف 
آيات الذكر الحكيم فكنس4ت م4ا صنعوا، إن ا صنعوا 

كيا ساحر. 
إنق4اذ  يف  العظي4ُم  الفض4ُل   21 لث4ورة  ف4كان 
املسسضعفني فاسسنفرت قوى الرش لسج ع ُكّل أحقاد 
الس4نني ابسااًء بحصار لم يس4بق له أحا من العاملني، 
ثم  رول4وا يج عون اأرشار م4ن ُكّل حاب وصوب، 
بث 4ن وبغ4ري ث ن، فلم تكس4ِف بذلك ف4ازداد غيضها 
مس4سهافاً ج وَع املس4سضَعفني ب اليني اأطنان من 
صواريخ َومسفجرات؛ سعياً لافن تلك الثورة البيضاء 
ثورة أمل الش4عوب املسسضعفني وكل أَْحَرار العالم يف 
زمن االس4سكبار املهني، وس4س سا ع44 اأجيال إىل أن 

يشاَء اللُه ربُّ العاملني.
نع4م إنها ي4و  ال4 21 من س4بس 4 الذي ش4هات 
وصوَل أولياء الله ليطأً تراب صنعاء كسحابة بيضاء 
س4اقها الله لطفاً ورح ًة منه بالس4اكنني، فجاسوا 
خ4الل الايار ُحف4اة اأقاا  ح4ذراً من إف4زاع أ لها، 
فلم يش4عر حينها بأحا إاّل عناما اسسشعروا سحابة 
طيفهم صبَّت عليهم غيثاً س4ال أودية كان ميازيبها 
أفواه بنادقه4م حسى امسألت ش4وارع صنعاَء َوقلوب 
أ لها الس4اكنني، ط أنينة وس4كينة وأماناً لم يشها 

لها السأريخ من قبل مثيالً. 
نع4م كان مفقوداً قبل  ذا السأري4خ بفعل وصاية 
الج4ريان َوتآمر س4فراء ُرعاة خايع4ة الحوار، خ4اء 
تفسيت اأَْرض واإلنَْسان تحت مس ى اأقل ة، الكفيل 
بخلق رصاع ع44 اأجيال والذي ال يحس4اُج إاّل أبواق 
رخيصة الث 4ن ومال ز يا ياف4ُع لسأجيج نار كانت 

سسصهر وطن برمسه دون عناء.
م4ع ذلك لم يكسفوا، بل وضع4وا أعظم ك ني تحت 
الفص4ل الس4ابع تسقاس4م دول العالم دم4اء الي نني 
وتسحق4ق اإلبادة للش4عب دون أن ي4ارَك أَْو يعلم من 
الع4او ومن املس4سهَاف وع4ى َمن يَُرد في 4وت ذبحاً 

ب عاول اأمم بذريعة تحقيق السال .
ويف اأخ4ري ثورة 21  ي نواُة الحقيقة الس4اطعة 
4ُع أُُفُقها؛ باليل أنها  السي س4يسعاَظُم ش4أنُها ويسوسَّ
رك 4ت الخبيثني مع الظاملني يف خن4اق واحا.. وميَّز 
م4ن دونه4م الطيب4ني املؤمن4ني ليسص4اروا مش4هَا 
املواجه4ة؛ حسى يُع4مَّ وميضها أرج4اء املع ورة عى 
أي4اي أبطاله4ا املؤمنني الذي4ن باعوا أنفَس4هم؛ ث ناً 
لظه4ور ذاك النور املبني، وإحقاقاً ل4إلَراَدة اإللهية يف 

إك ال دينه لج يع العاملني.

ثورٌة وهجرٌة وصفحاٌت من التأريخ ممتدة 
وَفاء الكبسي 

لنس4سذكْر ما قبل الهجرة النبوية س4نرى بأنه مثّل ما قب4ل ثورة ال214 من 
سبس 4، ليست مبالغًة لنقرأ السأريخ ونربط ما بني الهجرة والثورة..

- ما قبل الهجرة كانت بااية نرش الاعوة اإلسالمية يف مجس ع يجهل معنى 
الحرية والعاالة واملساواة؛ أنه كان يعيش العبودية بكل معانيها.

وله4ذا رفض ُكّل وجهاء قري4ش  ذه الاعوة، ولم يس4سجب لسلك الاعوة إالّ 
قلٌة من املس4سضعفني الذين كانوا يسوقون للعادلة واملس4اواة والحرية َوالحياة 

الكري ة. 
وما قبل الثورة  و نفس ما قبل الهجرة باأت يف مجس ع ابسعا عن منهجية 
القرآن الكريم، فزاد الظلم والفس4اد واالس4سعباد، فباأ الشهيُا القائُا ياعو م 
للرج4وع لكساب الل4ه وكان يق4وُل عنٌي عى اأح4ااث وعنٌي عى الق4رآن، فُكلُّ 
مالزم4ه  4ي  اٍي من الق4رآن الكري4م، فالناس كان4وا قا غفل4وا وتا وا عن 
منهجية القرآن الكريم، فاسسجاب لهذه املسرية القرآنية قلة من املسسضعفني 

الذين تاقت نفوُسهم لحياة العزة والكرامة.
- فك ا أوذي رس4وُل الله وأصحابُه من قريش، أوذي الشهيُا القائُا َوأنصاُر 
املس4رية القرآني4ة من النظ4ا  يف ذلك الوق4ت ما بني ق ع وحب4س وقسل؛ وذلك 
لسك ي4م اأف4واه وإطفاء ن4ور الحق، ولكن الل4َه أبى إالّ أن يسم ن4وُره ولو كره 
الكاف4رون، نفس طريقة قري4ش عناما كانت تريا تك ي4م الحق واطفاء نور 

الله.
- ظل الس4يا حس4ني بن بار الاي4ن الحوثي يصاح بالح4ق ال يخاف يف الله 
لومة الئم معلناً ال4اءة من أعااء الله وذلك بشعار الحرية واإلباء »الرصخة«..
ثم جاء عاُ  الحزن عى اأنصار ب قسل الحس4ني بن بار الاين الحوثي ومن 

بعاه أبيه العالمة الرباني بار الاين الحوثي..
كان كيو  حزن رس4ول الله -صى الله عليه وعى آله وسلم- ب وت خايجة 

-عليها السال - وع ه أبو طالب.
- ث4م جاءت الهجرة النبوية كرضورة حس ية لسأس4يس املجس ع اإلس4المي 

الحر القائم عى مباأ العاالة واملساواة والحرية، رافضاً ًعبودية غري الله.. 
و ن4ا جاءت ثورة ال2144 من س4بس 4 كرضورة ملحة لرس4م نفس 
املنهجي4ة واملب4ادئ؛ أنه4ا مس4س اة قي ه4ا ومبادئها م4ن روح القرآن 
العظيم؛ وأنها ثورة عى خطى الحبيب -صى الله عليه وعى آله وسلم- 
فكان من مبادئها بناء اإلنَْس4ان عى العزة والكرامة واإلباء، رافضًة لكل 
 ي ن4ة أَْو وصاي4ة خارجية، واس4سبالت والية الش4يطان بوالية الله رب 

اأكوان.

نفس الخط واملنهج..
- وك ا اجس عت اأح4زاُب بقيادة اليهود مع بعض القبائل العربية وقريش 

لقسال رسول الله وأصحابه؛ ولوأد الرسالة النبوية..
نف4س الخط قامت إرسائي4ل وأمري4كا بالسحالف مع بعض ال4اول العربية 
والسعوديّة السي ت ثل قريش بزعامة »أبو جهل« املس ثل يف يومنا  ذا »بسل ان 
بن َعباالعزيز« لقسال الي ن، ووأد ثورة ال214 من س4بس 4 ف ا  ذا العاوان إالّ 

من أجل وأد  ذه الثورة املعجزة.
لس4ت أبالغ لقا اجس ع اليو  تأريخ الهجرة النبوية وتأريخ ثورة ال214 من 
سبس 4 ليس من محض املصادفة بل  و كسأييا إلهي لهذه الثورة، ودليل أنها 

عى نفس املنهجية والقيادة،
فخ4ط الحق واحا وخط الباطل واحا، و  ا خط4ان م ساان إىل يومنا  ذا، 
خط الحق املس ثل بش4عب الي ن، شعب ثورة ال214 من سبس 4، وخط الباطل 

املس ثل بالعاوان عى رأسه أمريكا وإرسائيل..
سينحني السأريخ والعالم فخراً واحرتاماً واجالالً لهذا الشعب العظيم و ذه 

القيادة الربانية الحكي ة..
وَح4قَّ لن4ا أن نفخ4ر بثورتنا العظي 4ة وبقائا 4ا العظيم الس4يا عبِاامللك 

الحوثي -حفظه الله-..
َد عاش4ت ث4ورة ال214 من  وُح4قَّ للعال4م ولكل عربي أن يفخَر ويهسَف ويردِّ

سبس 4 الثورة املعجزة.

ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر ثورة الشهداء
محمد الشمهاني

نع4م أَيُّه4ا الش4هااء اأَْح4َرار ق4ا زرعس4م يف 
نفوس4نا معنى السضحية ومعنى العزة والكرامة 
وحررت ون4ا بامائكم الطا رة من تحت الوصايا 
وجعلس4م دماءك4م الزكية رخيصًة لهذا الش4عب 
العظي4م، و 4ا نحن الي4و  نجني ث 4ار ثورتكم 
وتضحياتكم الجسي ة، ونحسفل بذكرى ثورتكم 
املباركة السي جّس4ات يف قلوبن4ا اأمَل والسقاَ  يف 
بن4اء ي ن خاٍل من الوصايا الخارجية، وس4نظل 
ع4ى دربك4م بالوف4اء والاع4اء لك4م إىل قبوِركم 
الطا رة، فأنسم أَيُّها الشهااء العظ اء لكم منزلٌة 

عظي 4ٌة عنا ربك4م، فأنسم من و بسم أنفَس4كم 
وأَْمَوالك4م يف س4بيل الله ويف س4بيل  4ذا الوطن، 
فأع الكم وتضحياتكم س4سظل يف ذاكرة اأجيال 
جيالً بعا جيل ويف ذاكرة اأَْحَرار من أَبْنَاء الشعب 
الي ن4ي فذك4رى ثورتك4م الح4ادي والعرشي4ن 
من س4بس 4  4ي ذكرة ل4كل ح4ر وكل مخلص 
وكل رشي4ف ينس 4ي إىل الرتبة الي ني4ة ويسنفس 
 وا 4ا بعيااً عن الحزبي4ة والبغضاء، فنحن ن ا 
أيادين4ا إىل الس4ال  والسس4امح والرتاح4م وليس 
إىل االسسس4ال  أَْو املس4اومة، فهذا مسسحيٌل فقا 
ذ ب عرُص الذل واالنبط4اح، و يهات منا الذلة، 
فنحن َمن َوَ بنا أنفس4نا وأَْمَوالن4ا رخيصًة لهذا 

الشعب الذي ال زال صامااً ومقاوماً لهذا العاوان 
الغاش4م الذي أحرق ودّمر وحارص وقسل اأطفال 
والنس4اء باون م4ٍر يُذَكر، ولكن حقااً وكرا ية 
لهذا الش4عب الذي بثورته الحادي والعرشين من 
سبس 4 تخلص من وصايسهم، فكان  ذا السبب 
الوحي4ا يف ش4ن الحرب عى  ذا الش4عب وتامري 
البُنَى السحسية وحرق ُكّل ج يل يف  ذا الوطن.

ا أنسم أَيُّها املنافق4ون ف هالً، ف ا زلنا ن لك  أمَّ
م4ن الثقة ما يجَع4ُل نهايسَكم قريب4ًة إذَا لم تُكْن 
قا َقُربَت نهايسكم وتنكيلكم أنسم وأس4يادكم من 
وجه اأَْرض. و ك4ذا يكون جزاُء َمن خان وطنَه 

وباع أرضه.. فسباً لكم أَيُّها املنافقون..
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عباس السيد 
4ع  ل4م تسوق4ِف اأط اُع الس4عوديّة يف الي ن بالسوسُّ
الجغ4رايف ال4ذي تحق4ق له4ا بضم أج4زاء واس4عة من 
مس4احة الي ن الطبيعية إىل أراضيها، فأط اع النظا  
الس4عودّي تسج4اد وتسع4اد بارتفاع س4قف ط وحاته 

وأحالمه.
الس4عوديّة الس4ي كان له4ا دوٌر أس4ايسٌّ يف إضعاف 
الاور املرصي والس4وري والعراقي يف الس4احة العربية 
خالل العقود اأخرية، تسعى بُخَطًى مح ومٍة؛ لسكون 
الري4اُض ِقبلًة سياس4ية تُح4جُّ إليها اأنظ 4ُة العربية 

واإلسالمية. 
يعسق4ُا النظاُ  الس4عودّي أن تحقيق حل ه بالكامل 
مر 4ون ببق4اء الي 4ن يف حظريت4ه. فالي 4ن ي سل4ك 
مقوم4ات مسع4ادة تؤ ل4ه لي4س فق4ط للخ4روج من 
الحظرية السعوديّة، بل ليلعب دوراً  اماً يف جنوب شبه 
الجزي4رة واملنطقة العربي4ة، إذَا ما تيرس له اس4سغالل 
مقومات4ه، بعكس ال4اول الخليجية الخ 4س املجاورة 

للسعوديّة.
ولذل4ك، ع ل4ت الس4عوديّة منذ عقود ع4ى حرمان 
الي 4ن م4ن اس4سغالل أية فرص4ة للنه4وض والسطور. 
ول4م ت4أُل جه4ااً يف االنقضاض ع4ى ثورات4ه الوطنية 

بُل.  وإجهاضها بكل السُّ
ومثل سجني ينقل إىل زنزانة انفرادية عقاباً لس رده، 
خصص4ت الس4عوديّة للي ن حظ4ريًة منفصل4ًة بعيااً 
ع4ن حظرية مجل4س السعاون. ويف ال4 21 من س4بس 4 
 201، ت كن الي نيون من كرس الطوق وتهايم السور 
السعودّي املرضوب حوله، نفض الي نيون غبار عقود 
من الهي ن4ة والوصاية، وباأوا يف اْس4سَعاَدة حريسهم.. 
أصي4ب النظا  الس4عودّي بالرعب، ورم4ى بكل أرواقه 
يف معرك4ة إعادة الي 4ن إىل حظريته، وال ت4زال املعركة 

مسس رة. 

اململكة املتوكلية واململكة السعودّية 
قب4َل ث4ورة س4بس 4 62ح1، ش4هات العالقات بني 
النظام4ني امللكي4ني -الي ني والس4عودّي- موجاٍت من 
امل4ا والجزر. لكن االخسالف الواض4ح يف اأيايولوجيسني 
املذ بيس4ني للنظام4ني - الو ابية، والزياي4ة - كان له 
دوُره يف رس4م عالق4ات اتس4 ت بالح4ذر والسوج4س 
والناي4ة ب4ني النظام4ني. بغ4ض النظ4ر ع4ن الفرق يف 
عن4ارِص الق4وة االقسصادية والعس4كرية الس4ي مكنت 
السعوديّة من االسسيالء عى أراض ي نية شاسعة قبل 
أن يس كن اإلما  يحيى »املسوكل عى الله »من ض ها إىل 

م لكسه الولياة »18ح1 4 8 ح1«. 
وخ4الل اأربعة عرش َعام4اً اأخرية من ع ر امل لكة 
املسوكلي4ة الي نية »8 ح1 4 62ح1«، ش4هات العالقات 
بني امل لكسني اسسقرارا ملحوظا. لم يكن ذلك االسسقرار 
م4ؤرشاً عى تحس4ن يف العالق4ات أَْو عالم4ة عى زوال 
اأط اع السعوديّة يف الي ن. فلم تكن تلك الفرتة سوى 
اس4رتاحة للنظا  الس4عودّي الذي كان ال يزال يسسجر 
الوجبة الاس4 ة الس4ي ابسلعها م4ن اأرايض الي نية يف 

ثالثيني4ات الق4رن امل4ايض.

السعودّية والصدمة األوىل 
عنا سقوط النظا  امللكي وقيا  الج هورية العربية 
الي ني4ة عا  62ح1، أصيب النظا  الس4عودّي بصامة 
عنيف4ة مفاجئ4ة، وكاد يسقيأ ما كان يس4سجره بسأثري 
نوبة الهلع الس4ي أصابسه بقي4ا  الج هورية املاعومة 

بقوة من خص ه اللاود ج ال َعباالنارص.
لم يكن اإلما  مح ا البار، أَْو ع ه الحسن، وغري  ا 
من أفراد العائلة املالكة الذين فّروا إىل السعوديّة ع الء 
للنظا  السعودّي، لم يكونوا حسى ُحلفاء سياسيني له، 
وال يرتبطون بعالقات شخصية مع نظرائهم يف العائلة 

السعوديّة. 
وكان احسضانُه4م م4ن ِقب4َِل الس4عوديّة، ودع ه4ا 
العسكري لهم طيلة س4بع سنوات، نابعاً من خشيسها 
م4ن النظ4ا  الج ه4وري الجاي4ا وقيادات4ه السي كان 
ُجلُّها من الش4باب املرتبطني بنارص واملسأثرين بأفكاره 

وتطلعاته.
وقا كان النظا  الس4عودّي يرى يف اْسسَعاَدة رشعية 
النظا  امللكي يف الي ن جااراً يقيه من خطر َعباالنارص 
ال4ذي ب4ات ع4ى ح4اوده الجنوبي4ة. ولي4س ليحافَظ 
ع4ى نف4وذه يف الي ن من خ4الل عودة البار والحس4ن 

ورفاقه 4ا إىل الع4رش - ك ا  و الحال 
يف دع ه »للرشعي4ة« املقي ة بالرياض 

منذ 2015.
بعا س4بع س4نوات من الح4رب السي 
غّذتها الس4عوديّة ب ش4اركة بريطانية 
 200 ضحيسه4ا  وراح  وإرسائيلي4ة 
أل4ف ي ن4ي ب4ني اأع4وا  62 4 70ح1، 
وانس4حاب القوات املرصية من الي ن، 
اعرتف4ت الرياض بالنظ4ا  الج هوري 
ح4ني اط أن4ت أنه س4يكوُن ك 4ا تريا 

»شاطر ومؤدب ويس ع الكال «.
ترك4ت م4رص الج هوري4ة يف الي ن 

يسي ة يف الس4ابعة من ع ر ا. فاسس رت السعوديّة يف 
تاجينه4ا وترويضه4ا، وتغلغلت يف جوامعه4ا وقبائلها 
ومعسكراتها وبرملاناتها وإعالمها، حسى أصبح النظا  
الج ه4وري يف الي ن أح4ب إليها ألَف م4رة من م لكة 
اإلما  السي كافحت من أجل اسسعادتها سبع سنوات.
عى الجانب اآلخر، فشلت السعوديّة يف اخرتاق نظا  
ج هوري4ة الي 4ن الاي قراطي4ة الش4عبية يف الجنوب 
الذي اتخذ له أيايولوجية سياس4ية صارمة حالت دون 

تغلغل اأدوات السعوديّة يف الجنوب الي ني.
الس4عوديّة  أدواُت  اغسال4ت  78ح1،  أكسوب4ر   11 يف 
الرئي4َس الش4هيا إبرا يم الح اي، ال4ذي حاول خالل 

فرتة حك ه إخراج الي ن من حظرية امل لكة.

عسري جيزان ونجران 
ومثل 4ا لعب4ت زياي4ة النظ4ا  اإلمام4ي امللك4ي يف 
ا يف كبح  ش ال الي ن قبل س4قوطه يف 62ح1 دوراً  امًّ
محاوالت السغلغل السعودّي الذي يباأ من خالل تسويق 
الو ابي4ة يف أوس4اط املجس 4ع. لعب4ت اأيايولوجي4ة 
االش4رتاكية دوراً م اثالً يف ح اية الجنوب الي ني منذ 
اس4سقالله عن بريطاني4ا يف 67ح1 وحسى إعالن الوحاة 

يف 0حح1.
ويف مث4ال آخر ع4ى دور اأيايولوجيات السياس4ية 
واملذ بي4ة الي ني4ة يف تحاي4ا العالقة مع الس4عوديّة، 
ي ك4ن القول إن ُس4نية مناط4ق جيزان وعس4ري السي 
ت ا ت ش4يئاً فش4يئاً بالو ابية خالل حكم اأدارس4ة 
»06ح1 4  3ح1« كان4ت أح4ا العوام4ل الس4ي س4هلت 
للنظا  الس4عودّي في ا بعا ع لية ضم تلك املناطق إىل 

أراضيه.
ولم يجا يف تل4ك الع لية صعوباٍت كالسي واجهسه يف 
ض ه إلْقليْم نجران الذي كان غالبية س4كانه يعسنقون 
املذ 4َب اإلس4 اعيي. وحسى اآلن، ال ت4زاُل نجران بؤرًة 
مؤرق4ًة للنظ4ا  الس4عودّي؛ بس4بب نزع4ات الس 4رد 
واالس4سقالل الس4ي يع4 عنه4ا النجرانيون ب4ني الحني 

واآلخر بوسائل مخسلفة. 

الحلُم الجميُل يتحّوُل كابوساً 
عا  ح8ح1، كانت الس4عوديّة ع4ى موعا مع نوبات 
جاي4اة م4ن الهلع ع4ى وق4ع الخط4وات املسس4ارعة 
الْس4سَعاَدة الوحاة الي نية، فأوع4زت امل لكُة لوكالئها 
يف ج هوري4ة الش4 ال للقي4ا  ب ه 4ة وأد امل4رشوع 
الوحاوي، لكنهم أخفقوا يف إعاقة تيار الوحاة الجارف 

الذي وصل إىل  افه يف 22 مايو 0حح1.
انسقل النظا  السعودّي ووكالؤه يف الي ن إىل الخطة 
»ب« و 4ي: تام4ري الوح4اة م4ن الااخ4ل. ويف بض4ع 
س4نوات، وبسأثري أشبه بالس4حر، تحول حلم الي نيني 
الذي تحقق يف 0حح1، إىل عبء وكابوس مؤّرق، ال يزال 
الي نيون يبحثون له عن دواء، ومنهم من ال يسسبعا أن 

يكون الاواء يف الكي أَْو البرت.

11 فرباير.. صدمة ثالثة 
ُس خيفًة من يقظة صاحب  ومث4ل اللص الذي يسوجَّ
الاار، اجساحت النظاُ  الس4عودّي نوبة ثالثة من الفزع 
مصاُر ا ثورة 11 ف4اير الشبابية السل ية عا  2011.
وبع4ا أقل من ش4هر من انط4الق ثورة ف4اي4ر، باأ 
وكالُء الس4عوديّة بسحب البس4اط اإلسفلسي من تحت 
أقاا  الث4وار الش4باب. وكانت أحااث ُجُ ع4ة الكرامة 
الاموي4ة بس4احة السغي4ري بالعاص 4ة صنع4اء يف 18 
م4ارس، ومحرقة س4احة الحري4ة ب اينة تع4ز يف ح2 
ماي4و 2011، ب ثاب4ة حص4ان ط4روادة الذي اس4سغلَّه 
وكالء السعوديّة للسسلل إىل ساحسَي الثورة الرئيسيسني 

والسيطرة عليه ا بذريعة الح اية.

أواخر 2011، تحوَّلت ثورة الش4باب 
بعص4ا س4حرية، إىل أزم4ة ب4ني رشكاء 
الي ني4ة  الج هوري4ة  يف  الس4لطة 
الس4عوديّة  حلف4اء  م4ن  وكال  4ا   -

املخلصني ووكالئها اأوفياء -.
 

املبادرة الخليجية كحل لألزمة 
ومع نهاي4ة 2011، ب4ََرزت »املباَدَرة 
الخليجي4ة« كوصفة ِس4حرية ملعالجة 
اأزمة، وحلت املبادرة كبايل للاس4سور 
الي ن4ي، وُعّطل4ت ُكّل النظم والقوانني، 
ب ا فيها قانون االنسخاب4ات. وب وجبها، ُمنح الرئيس 
صال4ح حصان4ًة مطلقة من املس4اءلة، وُف4رض نائبه 

 ادي ك رشح رئايس وحيا.
وخالل ثالث س4نوات، ج عت الس4عوديّة الس4حرَة 
والاجال4ني م4ن ُكّل مكان؛ ملس4اعاتها يف َح4لِّ ما بات 
يُع4َرُف ب4 »اأزم4ة الي نية »وفق4اً أ اافها  ي، وب ا 
يض 4ن تجنيبه4ا أية نوب4ات جاياة قادم4ة من جهة 
الجنوب. وكان الحل أَْو العالج يف مرشوع تقسيم الي ن 

إىل أقاليم.
تل4ك  4ي الوصف4ة الس4حرية الس4ي ت4م تص يُ ها 
وتركيبُها ملعالجة الس4عوديّة وتخليصها من الكوابيس 
الس4ي تااِ ُ ها بني ف4رتة وأُْخ4َرى. الوصف4ة السي تباأ 
ب44 »اأقل 4ة« كفيل4ٌة بسحويل الي 4ن يف غضون بضع 
س4نوات إىل إم4ارات ودوي4الت، س4يكون عليه4ا 4 تلك 
الاوي4الت 4 االنسظار عقودا قبل أن تسفَق عى تش4كيل 
»مجلس السعاون الجنوبي« عى غرار »مجلس السعاون 

الخليجي«.
ويف  4ذه الحال4ة، س4سجا الس4عوديّة نفس4ها بني 
دويالت املجلس4ني -الخليجي والجنوبي- مثل دجاجة 
ضخ ة، يطوف حولها الكساكيت من الرشق والش4 ال 

والجنوب، ويقساتون ب ا تلقيه عليهم بأرجلها.
»وب4اأ  »اأقل 4ة  الس4عوديّة لوصف4ة   ل4ل وكالء 
إعالمه4م يسعام4ل مع اأقالي4م و ي ال ت4زال خطوطاً 
وأحرف4اً ع4ى ال4ورق..  ادي -ال4ذي ُمن4ح صالحيات 
مطلقة يف لجنة تقسيم اأقاليم- رفع مسودة الاسسور 
عالياً و و يبسسم، واصفاً إيا ا »أ م اسسحقاق أنجزه 

الي نيون«.
ويف الحقيقة، لم يكن مرشوع الاسسور سوى سكنٍي 
سنها الخارج؛ ليقو  الي نيون ب ه ة تقسيم وطنهم 
بأنفس4هم. فامل4ادة السادس4ة من مرشوع الاس4سور 
تض 4ن م4ا أس4 سه: ح4ق الش4عب يف تقري4ر مكانسه 
السياس4ية يف مس4سويات الحك4م املخسلف4ة، ويقص4ا 
بالش4عب  نا، ش4عب املحافظ4ة أَْو الوالية، أَْو ش4عب 
اإلْقليْم، ك ا يقصا ب4 »حق تقرير مكانسه السياس4ية« 
حق تقرير املصري يف الوحاة أَْو االنفصال، أَْو االنض ا  

أي جوار جغرايف. 
وتلز  املادة نفس4ها، الحكومة االتحادية باعم مثل 
 4ذه املطالب - وفقاً لل واثي4ق والقوانني الاولية السي 

وقعسها الج هورية الي نية.
و ذا يعني بوضوح أن الحكومَة االتحادية سسكون 
يف مواجه4ة م4ع املجس 4ع ال4اويل، إن  4ي وقفت ضا 
مطالب السلطة املحلية يف محافظة املهرة مثالً، بإعالن 
سلطنة املهرة املس4سقلة، أَْو االنض ا  لسلطنة ُع ان، 
أَْو إذَا رفض4ت تأس4يَس إم4ارة يف الجوف أَْو م4أرب، أَْو 
انض ا  املحافظسني، أَْو إحاا  ا عى س4بيل املثال، إىل 

السعوديّة.
لق4ا ج4رت صياغ4ُة املادة السادس4ة م4ن مرشوع 
الاس4سور بذكاء ال يخلو م4ن ُخبث، بعا أن تم ت رير ا 
ض 4ن مخرجات الحوار ك4 »محاد دس4سوري«، حيث 
ت 4ت الصياغة بأس4لوب غام4ض دون تفصيل. لكن، 
بالعودة إىل املواثيِق الاولية املش4ار له4ا يف املادة، يسبني 

املعنى بوضوح. 

21سبتمرب.. الثورة الخاتم 
ع لت س4لطة  ادي وحكومسي باس4ناوة َوبحاح، 
بافع من الخارج، عى تهيئة الظروف املناسبة لس رير 
ُمَخّط4ط السقس4يم بهاوء وأم4ان. وكان إقرار حكومة 
باسناوة للجرعة القاتلة يف أسعار املشسقات النفطية، 
وم4ا س4بقها وتال ا م4ن تهوي4ل باحس ال ع4ا  قارة 
الحكومة عى دف4ع مرتبات املوظفني ابسااًء من 2015 
4 ك 4ا ج4اء ع4ى لس4ان وزراء يف حكومة بح4اح، ويف 
ترصيحات لل بعوث اأم ي ج ال بن ع ر، يهيأ ملناخ 

مناس4ب، يؤدي إىل إش4غال الش4عب وإلهائ4ه به ومه 
واحسياجاته اأساسية اليومية. 

ويف  ذا السياق، كسبت وزيرة اإلعال  السابقة، نادية 
السقاف، مقاالً اسسعطافياً مذالً بصحيفة الج هورية 
يف نوف 44  201، بعنوان »الس4عوديّة ل4ن تسخّى عن 

الي ن مه ا ِقيل«. 
كان ذل4ك السهوي4ل يأتي يف س4ياِق الس هي4ِا ليسقبل 
باأقل 4ة  الس4حرة  وصف4َة  يسجّرع4وا  أن  الي ني4ون 
والسقس4يم ش4اياة املرارة، وأن يلسزموا الهاوَء والص4َ 

إذَا ما أحسوا مبضغ الجراح تعَ ُل يف جسا الوطن. 
ويف اللحظة السي  م فيها السحرة بسجريع الوصفة 
للي ني4ني، وقبَل أن يس4سلَّ الي نيون س4كني الاس4سور 
ويباأون يف تقطيع أوصالهم كاملجاذيب، بزغت ش س 
الحادي والعرشين من س4بس 4  201، فكانت كعصاة 

موىس، لينقلب السحر عى الساحر.
كان َوْقُع الصامة عى النظا  السعودّي يف  ذه املرة 
أش4اَّ وطأة من س4ابقاتها، و و ي4رى أدواته ووكالئه 

وسحرته يف الي ن يسساقطون كأحجار الاومينو.
ويف حال4ة م4ن الغض4ب الهيس4سريي، َق4رََّر النظاُ  
الس4عودّي الساخَل مب4ارشة، وباأ بالحش4ا والسجييش 

لفرض وصفة السحرة بالقوة.
بع4ا 00ح يو  من الع4اوان اله جي الش4امل الذي 
تق4وده الس4عوديّة ع4ى الي 4ن، وب قارن4ة خط4وط 
خارط4ة  بخط4وط  امللسهب4ة  العس4كرية  املواجه4ات 
اأقاليم، س4يسبني ب 4ا ال ياع مجاالً للش4ك، أن تفكيك 
الي ن  و الهاف الذي يسعى الخارج بقيادة السعوديّة 

عى تحقيقه، قبل العاوان وبعاه. 
حسى اآلن، ال يباو أن آَل سعود سينجحون يف تحقيق 
 افه4م بالي 4ن، فهل س4ننسظر كث4رياً حس4ى يؤمنوا 
ب4َربِّ الي نيني قب4ل أن يغرقوا يف الودي4ان والصحاري 

الي نية!!. 

إْقلْيم آزال وأنصاُر اهلل 
ال ي4زال الكث4ريون يحاولون َفْهَم املوقف املسس4ا ل 
للرئي4س  4ادي وحلفائ4ه يف الااخ4ل والخ4ارج خالل 
املواجهات املس4لحة السي خاضها أنصار الله وسيطروا 
فيها ع4ى محافظة ع 4ران حسى وصلوا إىل مش4ارف 

العاص ة صنعاء. 
وقا أضفت زيارة الرئيس  ادي لع ران بعا سيطرة 
أنص4ار الله عليه4ا، وترصيح4ه املش4هور حينها، بأن 
ع 4ران ع4ادت إىل ُحضن الاول4ة، غ وض4اً أَْكثَر حول 
موقف الااخ4ل والخارج من ت اد أنصار الله وزحفهم 
نحو العاص ة صنعاء السي س4قطت  ي اأُْخَرى تحت 

قبضسهم يف ال4 21 من سبس 4  201.
ويف مطلع الش4هر الجاري، وّجهت صحيفة القاس 
العربي سؤاالً لهادي لسفسري موقفه آنذاك، لكن إجابسه 

كم تكن مقنعًة أيضاً. 
ا وَقَع فيه أنصار الله ك ا  فهل كان ذلك السسا ل فخًّ

يقول البعض؟!.
لي4س  ناك ش4ك يف تس4ا ل س4لطة  4ادي وعا  
ا س 4ا  حلفائه يف الااخ4ل والخارج بس4يطرة أنصار 
الله عى تلك املناطق، ولكن ذلك السس4ا ل الذي وصفه 
البعض تواطئا، كان ض ن خطة اأقل ة أَْو السقسيم. 
فقا كان مهناس4و السقس4يم وُرعات4ه ال يجاون يف 
س4يطرة أنصار الله ع4ى تلك املناطق قضيًة تس4سحق 

االسسنفاَر الااخي أَْو الساخل الخارجي. 
باخسصار: كان لسان حالهم يقول: دعو م يأخذون 
حصسهم السي حادنا ا لهم عى الخريطة »إْقليْم آزال«، 
ويف ح4ال توقفهم عن4ا تلك الحاود، يكون4ون 4 أنصار 
الله 4 قا نّفذوا أوىل الخطوات الع لية ملرشوع السقسيم 

وأ  ها بأيايهم.
لم يسوقف أنص4ار الله عنا حاود إْقلي4ْم أزال، وكان 
موقفه4م واضح4ا ك 4ا جاء يف كل 4ة الس4يا َعباامللك 
الحوث4ي بسأري4خ 20 يناي4ر 2015، حين ا ق4ال: »نريا 
أن يك4ون الي 4ن كله لصنعاء، وأن تك4ون صنعاُء لكل 
الي ني4ني، أن تكون حرضموت ل4كل الي نيني، والي ن 
كله لحرضم4وت.. أن يكون الي ن كل4ه لعان ومأرب، 

وأن تكون مأرب وعان لكل الي نيني...«.
كان  ادي وحلفاؤه ينسظرون أن يسوقَف أنصاُر الله 
يف ح4اود إْقلي4ْم آزال، لكنهم لم يفعل4وا وتجاوزوا »فخ 
السقسيم« فوقع خصومهم من جايا يف »فخ الوحاة«

 .
AASSAYED@GMAIL.COM

بعد خمسة عقود من االحتواء والتدجين للثورات والمنجزات اليمنية 

21 سبتمبر 2014.. الخروج من الحظيرة السعودّية!
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 الثورة 
العظمى

عبدالقوي محب الدين 

ثُ����ْرن����ا، وم����ا زال�����ت ال���س���اح���اُت ت��تَّ��ق��ُد

صع���دوا املُنَ���ى  س���ماوات  ف���ي  أبناؤه���ا 

بدا الطغاة،  أط��راَف  الشعُب  أسقط  ُمذ 

للش���عب ِمن حت���ت "رمل اخليبِة" اجلس���د

ثُ���ْرن���ا، وم���ا زال����ت ال���ن���ي���راُن ت��أك��ل َم��ن

ألق���وا به���ا، بئ���س ما ألق���وا وم���ا حصدوا

إّن�����ا ن��س��ج��ن��ا ص���ب���اح���اً ب���ال���دم���اء، وم��ا

والس���هُد اللي���ُل  يج���ّف  أن  إل���ى  زلن���ا، 

غ���ٌد والح  ت���رم���ي���م���اً،  س���ل���ك���ن���اه  ن���ه���ج 

أصف���ى، وم���ا ع���اد ف���ي ع���ن املن���ى رمُد

ه����ذي ال���رم���ال ال��ت��ي ت��خ��َش��ون ش��ائ��ب��ٌة

ف���ي نفخ���ٍة م���ن صم���وِد الش���عِب تبتع���ُد

*****

احتشدوا؟؟ قعره  ِمن  أم  العجز،  ذروة  من 

ب���دُد املعت���دي  الف���راغ  حش���د  ف���رق،  ال 

هنا  ال��ق��ادم��ن،  عجز  شئت  كما  ض���ّرس 

إن قي���ل ج���اء األعادي، ق���ل: هن���ا ُفقدوا

ال��  من  الغزاة  يرتاح  حيث   ،) هنا   ( قّوس 

الول���ُد آبائ���ه  أس���ى  ويلق���ى  ��دني���ا، 

ال����ث����ورة ال����ي����وم ف����ي أع���ت���ى ت��وه��ج��ه��ا

ُخم���دوا إطفاءه���ا  حاول���وا  األل���ى  ُكّل 

نعلنها: ال���ث���وري  ال��ث��ال��ث  ع��ام��ه��ا  ف���ي 

ال س���قف للث���ورة العظم���ى، وال أم���ُد..!!

ك��ل اخل���ي���ارات، ي��ا ح��ش��َد ال��ن��ع��اج غ��دت

يتق���ُد  ف���ّي  ش���بٍر  ُكّل  مفتوح���ًة، 

ك����ل ال�������ذي م�����ّر م���ن���ي ب���ع���ض ت��ه��ي��ئ��ٍة

خل���ُد ش���ّفها  م���ا  الت���ي  للقادم���ات 

ه���ذا ال��غ��ب��ار ال����ذي ت���دع���ون "ع��اص��ف��ة" 

أقس���مُت أن مّيحي.. كي ال ي���راه غ����ُد..!!

زياد السالمي 

س���بتمبر  الِع���َدى  رغ���م  س���بتمبر 
ه���و ث���ورةُ البس���طاء ي���ا متحّض���ُر 

ه���و ث���ورةُ الضعف���اء ض���د حكومٍة 
خانت وش���رعن ُجْرَمها املس���تعمُر 

ه���و ث���ورةُ الش���عب العظي���م إرادةٌ 
املتكب���ُر  ثّب���ط  مهم���ا  للخي���ر 

ه���و ث���ورةُ الش���رفاِء ض���د عمال���ٍة 
ب���ّرروا  للخيان���ة  ن���اٍس  وفس���اِد 

مهان���ة  بع���َد  اليمن���ي  ث���ورةُ  ه���و 
ومجاع���ة األرض الت���ي ه���ي أخيُر 

ث���ار جمل���ِدِه  اس���تثناء  ب���ا  ش���عٌب 
يس���تنصُر  بخيب���ٍة  العمي���ُل  ف���إذا 

ببن���ي س���عوٍد بعَدم���ا ق���د هيكل���وا 
يذك���ُر بالصاب���ة  قوي���اً  جيش���اً 

أمامه���م  الدف���اع  بتفكي���ك  زعم���اً 
س���يهدُّ ع���زَم الش���عب أو يتقهق���ُر

ه���م  اليماني���ن  أن  يعرف���وا  ل���م 
جي���ُش املع���ارك.. للس���يادة من���ذُر 

تفٌّ عل���ى من للمصال���ح قد مضى 
ف���ي بي���ع موطن���ه وق���ال س���أعذُر 

تّفً عل���ى هذا التحالف باس���م من 
قصفوا الب���اد وهدم���وا أو دمروا 

حلفه���م  توّج���ه  أمري���كا  أألج���ل 
ف���ي قتلن���ا.. وألج���ل ذلك يخس���ر 

ب���كل جرمي���ٍة قام���وا به���ا  قس���ماً 

نث���أُر  للضحاي���ا  س���نحيا  أن���ا 
لقبل���ه  الرج���وع  فهيه���ات  ثُْرن���ا 

ودم الش���هيد م���ن الرج���وع يح���ذُر 
مك���ٌة  ه���ي  إذن  ووجهتُن���ا  ثُْرن���ا 

س���نطوُف فيه���ا والس���اُح معم���ُر 
م���ن بع���د صب���ٍر ال يطي���ُق ش���رابَُه 

ونعبُ���ُر  احل���دود  س���نجتاُز  أح���ٌد 
نح���ل  ل���م  بأن���ا  الدني���ا  فلتش���هِد 

عن درب َمن نحو الشهادة قد سروا 
وتوّح���دوا  وتعاض���دوا  وتكاتف���وا 

وتواف���دوا وإل���ى املع���ارك ش���ّمروا 
وهب���وا الدماء عن الب���اد رخيصًة 

والش���عب يبَعُث بالصم���ود ويصبُر 
ل���ي غيم���ٌة وطريق���ٌة أخ���رى ول���ي 

من كث���رة األحلان - بع���د - األندُر 
لي من أذى الصحراء وجُه مدينتي 

صنع���اء ما ل���م حتتم���ْل م���ن يغدُر 
متفائ���ًا  ب���ه  أزه���و  ل���ي موطن���ي 

تعث���روا  الذي���ن  عج���َز  متج���اوزاً 
ف���أرى غ���دي في وج���ه جي���ٍل قادٍم 

���ُر  املتذكِّ مج���َده  يبن���ي  باحل���ق 
متيمن���اً  مج���َده  أدرك  لس���ت  إن 

تُغَف���ُر  ال  خيب���ٌة  فثم���ة  ش���عباً... 
أَولس���ت أملك غير قلب���ي.. فليكن 

ُكّل نب���ٍض "أش���تُر" ل���ه ف���ي  مين���اً 
ه���و ث���ورة وطني���ة.. ال لي���س في����

أحم���ُر  أو  أس���ود  أو  أبي���ٌض  ����ا 

ه���ل بع���د ه���ذا ق���د يج���يءُ ُحثالٌة
���ُر  يتذمَّ مرق���ٍص  أو  فن���دق  م���ن 

دربن���ا  املضيئ���ة  بش���علته  يكف���ي 
ُر  نتع���ذَّ ف���ا  اآلت���ي  بن���ا  تذك���ي 

رغ���م العمال���ة والع���دى ل���ن ننثني 
يتس���تَُّر  بحي���اِده  مرِج���ٍف  م���ن 

ه���ا نح���ن ثُْرن���ا هاتفن إل���ى العا 
ن���زأُر  اقت���داراً  س���بتمبريُّون.. 

وارف���ع جبين���ك موطن���اً تزه���و به 
يُقَه���ُر  ال  خال���داً  س���بتمبرياً 

واس���مع إرادتَك التحال���ف صامداً 
كالبأس صب���رك من ع���دوك أكبُر 

مهما تواجهنا املصاعب.. حس���بنا 
وطن الش���موخ عل���ى ال���دوام نكبُِّر 

حي���زاً  املعال���ي  إال  أب���ى  وط���ٌن 
تتعط���ُر  بطيب���ه  الس���ماء  فيم���ا 

فصح���ا الوجوُد ب���كل فخٍر كي يرى 
ُر  تس���طِّ الرج���اُل  بعزت���ه  وطن���اً 

لعيش���ه  من���وُت  أو  لنحي���ا  يحي���ا 
أنَّ���ى إذن يخش���ى العوائ���َق أج���دُر 

مكان���ٌة  األوفي���اء  ف���ي  ل���ه  وط���ٌن 
عْن َمن س���واه.. فكيف منهم يحذُر 

نا ه���و حلُمنا  ه���و مجُدن���ا ه���و ِعزُّ
ُر  ه���و ُصبُْحن���ا ه���و فخُرن���ا املتجذِّ

وإْن  ُجنْ���ٌد  ل���ه  أنَّ���ا  ب���ه  قس���ماً 
���ُر نتأخَّ ال  عن���ه  هوان���ا  يغف���ل 

حمير العزكي

ث���وري على الظلم ي���ا أوطانَنا ثوري
ولتنفخ���ي ف���ي إبانا نفخ���َة الصوِر

ولتبعث���ي العزَّ فينا والش���موَخ على
قي���د اله���وان ولي���ل البغ���ي واجلوِر

ي العزَم مكملًة ثوري مع احلق ُش���دِّ
أه���داف ثورتن���ا م���ن دون تأخي���ِر

ال تترك���ي فاس���داً يقت���اُت من دمنا
ال تبق���ي طاغيًة في زخ���رِف الدوِر

وحاصري الش���رَّ ف���ي أوكاِرِه وقفي
والن���وِر باخلي���ر  راس���خًة  اَء  ش���مَّ

اهدي ملس���تضعفيك النصَر قاهرًة

ومأج���وِر مرت���زٍق  ُكلَّ  مذل���ًة 
أزمن���ًة الش���عب  به���ذا  والعابث���ن 

بالس���لب والنهب والتضليل والزور
ال ترهبي غيَر رب الكون واعتصمي

موت���ور ُكّل  وازيح���ي  بحبل���ه 
خانوك والشعب ما صانوا كرامتكم

واستبدلوا صبحك الزاهي بديجور
من جوعنا شبعوا من دمعنا ضحكوا

ومن ش���قانا بنوا قصراً مع الس���ور
عموا عن احلق واستعموا بصائرهم

مح���ذور ُكّل  تع���دوا  وبالتغاب���ي 
ثورِتن���ا وأد  بغب���اء  حاول���وا  ك���م 

تكفي���ري رَم���ِح  أو  بس���هم طائف���ة 

ظن���وا سننس���ى وما فقه���وا ملبدأنا
مه���دور غي���ر  لدين���ا  الش���هيد  دم 

لفوا وداروا وطافوا في مناس���كهم
���ا غيَر مبرور حول الس���فارات َحّجً

يا أيه���ا الغ���رب واألمري���ك مهلكم
محظ���ور إتي���ان  تدخلك���م  فف���ي 

لن يقب���َل الش���عُب أن تُلغ���ى إرادتُُه
ول���ن يع���وَد ل���دور الثائ���ر الصوري

دعوا اليمانن يا أع���راُب وابتعدوا
عن���ا بُجه���د وس���عي غيِر مش���كوِر

س���يكمل الش���عُب ثورتَه ويحُرُسها
والط���وِر البي���ت  ب���َربِّ  ويس���تعُن 

القسم

ولن نعوَد لدور الثائر الصوري



11
اأحا

العاد

  محر  ح3 1 4
 2 سبس 4 2017 

)258(
تواصل 

ثورٌة شعبيٌة أم ذاتيٌة..؟ إليكم الجواب
النفاق برئاس4ة الع يل 'بحاح' آنذاك أرّضت بأنصار الله فقط؟!؛ أ  
أن الكثريَ من بَُس4َطاء الشعب كانوا ال يجاون لق َة عيٍش تُساُّ َرَمَقهم 
يف الوقت الذي كانت ترَُصُف ماليني عى ش4خصيات مشاِركة يف مؤت ر 
الح4وار الوطني -ش4خصيات لم يك4ن لها أيُّ دور رس4 ي- نا يك عن 
أن بعَضه4م اف4رتش رصيَف الش4ارع و و راب4ٌط عى معات4ِه الخاوية 
ِة الجوع يف الوقت الذي كان الفاس4اون من آل اأح ر ي لؤون  من ِش4اِّ
مطاب4خ َخَاِمهم بكراتني من اأغذية م4ن مأكوالٍت ومرشوباٍت، نا يك 
ع4ن مطابخه4م.. أال ي ثُِّل  ذا ذروَة الظلم للش4عب وله َح4قٌّ يف أَْمَواله 

وثرواته؟!
 4ل مرشوع اأقل 4ة الهادُف إىل ت زي4ق وتفسيت البلا ب4ُكلِّ أبعاده 
وُرؤي4ة تطبيق4ه وال4ذي حاول4وا جا اي4ن ت ري4َره وف4ق ُمَخّططهم 

الُجهن ي سيرض بأنصار الله فقط..؟!
 ل كان وجوُد الس4فري اأمريكي وأتباعه من س4فراء الاول العرش 
َوَصولُِه4م وَجولُه4م وتس4يريُ م وتابريُ م لش4ؤون البل4ا وإصااُر م 
لق4راراٍت مصريي4ٍة بالنيابِة ع4ن النظ4اِ  الخاضع له4م وبالوكالِة عن 
إرادة الشعب ورغ اً عنهم وكأننا ضيوٌف يف بلانا فعالً -ك ا قال السيا 
القائا "حفظُه الله"- فال كل ة وال موقف يُحَس4ُب لنا، فسأتي س4فريُة 
إحاى الاول، س4فرية يا ِكرا  يعني )امرأة( م4ن كافرات العرص لسُلقَي 
ُن توجيهاٍت ع لية مرحلية  خطاباً داخلياً عى قيادات سياس4ية يسض َّ
وعاجلة، وعق4َب كل سها يصّفُق لها الج يُع بحرارة كبرية ويبسِس4ُم يف 
وجهها قائالً: )لبيِك أيسُّها الس4فرية املبّجلة ُكلنا س4 عاً وطاعًة لِك..(!، 
ف لبلا وأَبْنَاء اإلي ان والحك ة شّوه صورَة  أ كذا واقٌع مخٍز وغري مرشِّ
أنصار الله فقط أ  جعل الكل أضحوكة الشعوب الرشيفة اأُْخَرى..؟!
 ل الهي نة الخارجية الخليجية واأمريكية عادت نسائجها الوخي ة 
عى أنصار الله فقط أ  عى عامة الش4عب وأرضت بس4يادة واسسقالل 

البلا..؟!
مقاب4َل ُكّل  4ذا..  ل منج4زات ومخرجات الثورة م4ن تحّقق إرادَة 
الش4عب وُمِضيّها وض ان سيادة البلا واقعاً، وكرس كل ة الاول العرش 

والعرشين واأمريكيني عادت ث ار ا عى أنصار الله فقط..؟!
ي4ا  4ؤالء.. فض4الً كونوا منصف4ني لثورٍة ش4عبيٍة ُوِل4َات من رحم 
املعاناة، ثورٌة طا رٌة لها أ ااٌف واضحٌة مرت بثالث مراحل ُمعلنة، فال 
مصالَح وال مكاسَب من ورائها إال العّزُة والكرامة، ثورٌة داخليٌة محّلية 
الرفا والاعم، صافيًة ناصعة فال شابها ربيع عربي وال شساء ع4ي..!
فض4الً.. كون4وا منصف4ني وال تزاي4اوا ع4ى ث4ورٍة أوقات ُش4علسُها 
غضَب واس4سعاَر قوى االس4سكبار العاملي ولم وجاوا بعا ا بُّااً لق عها 
وإطفائها بوضِع الش4عب تحت البنا السابع ثم تحت قصف طائراتهم 

وبوارجهم وقنابلهم املحّرمة..!
إرفعوا رؤوَس4كم الشامخَة العالية، وافخروا بأنّكم أَبْنَاُء  ذِه الثورة 
السي جعلت منكم رق اً يُحَسُب له ألفا حساب، وجعلت لبلاكم مرَكزاً ال 

ي كن أن تسغافَله أَْو تسجاوَزه بقية الاوائر الضيقة من حوله..! 
وأخ4رياً: الَحَك4ُم في ا لو كانت ثورًة ش4عبيًة أ  ذاتية  ي الحش4وُد 
الس4ي َغطَّت صفر الس4بعني مضيفًة إليه ثالثة أصف4ار ويزيا عن ذلك، 

صارخًة:
 ) يه4ات منّا الذلة ي4ا قوى العاوان، وإنا بالل4ه َلصاماون وبقوته 

ثابسون(
والعاقبُة لل سقني.

الفرع العربي للصهيونية العاملية 
يسفر عن وجهه!

الصهيون4ي العامل4ي عق4وداً م4ن الزمن خوف4اً من فس4ك الج ا ري 
العربي4ة به4م يف أوج مج4ا َماِّ ا الث4وري القومي السح4رري، وقا بات 
يش4عر اليو  ب4أن الجو قا خال لهم )ليبيضوا ويصفروا(، حني ش4عروا 
غيب4ة الصياد يف الغابة! فانسقل4وا إىل مرحلة الس4فور والظهور العلني 
املسبجح وح التهم املح ومة لنسف وتشويه وتسفيه ُكّل ج يل تحقق 
يف مرحل4ة مج4ُا الش4عوب العربية امل4رشق؛ ظناً منه4م أن مرشوَعهم 
الصهيوني العاملي س4يكون قادراً عى تثبي4ت وجوده ع4 ع لية النفي 
ملاٍض تليا! و م يقعون يف خطأ تأريخي جس4يم برتكيز م عى نس4ف 
م4اٍض مرشق عزيز ك اخل لفرض مرشوعه4م الذي  و جزء ال يسجزأ 
من املرشوع الصهيوني االم4يايل الذي احسوى ما يس ى بثورات الربيع 
العرب4ي ووّجهها صوب تحقيق  اف رئييس من أ اافه يس ثل بس كني 
املسصهين4ني العرب من ت زيق املنطقة وتفكيكه4ا والرتبع عى عروش 
نسفها ومزقها املسناثرة  ن4ا و ناك دون أن ترى أعينهم املصابة بع ى 
األوان ما تفرزه الش4عوب العربية ومعها الشعوب املقاومة السواقة إىل 
الحري4ة والكرامة والعزة من قوى الجايا الذي يسفجر ثورية وح اس4اً 
وصالبة وتنامي تأثري ا وتالح ها مع ج ا ري شعوبها والطاقات السي 
تسفّجر مباعة نضاالت جاياة يف أساليبها ووسائلها وأدوات مواجهسها 
الفاعلة للصهيونية االم4يالية العاملي4ة وفرعها العربي املخ ي املرتف 

واملائع يف مواقفه ورؤاه وحركسه..
 وإذا كان م4رشوُع الرشق اأوس4ط الجايا أَْو املب4ري الذي برّشت به 
الصهيوني4ة االم4يالي4ة العاملي4ة منذ وق4ت مبكر قا أخف4ق بالص ود 
اأس4طوري الرائع لش4عبنا يف العراق وس4وريا والي ن والجزائر ولبنان 
ف4إن امل4رشوع البا ت الق4اد  املسعلق بساش4ني الوج4ود العلني للفرع 
الصهيوني العربي س4يلسقى مصرياً أسوأ من س4ابقه وسيسوارى خزياً 
وعاراً قبل أن تس4سخرج له ش4هادة ميالد ملولود غ4ري رشعي ماتت أمه 

بعرس والدة لح ار الصهيونية الخائر!

 بقايا من 
الصفحة األخيرة ..

باسم محمد الشعيبي
إعااد منسخب الناش4ئني تم يف صنعاء ع4َ وزارة الشباب 

والرياضة السابعة لل س ردين.
-اسساعاء الالعبني تم إىل صنعاء.

- املارب حرض أيضاً إىل صنعاء و ناك تم السعاقا معه.
- العبو املنسخب دخلوا يف معسكر م الساريبي يف صنعاء.

- سفر املنسخب كان من صنعاء بسنسيق وميزانية أعاتها حكومة صنعاء.
بع4ا ُكّل  ذا يأتي وزير رياضة الرشعية من فن4اق بجاة يهنئ رئيَس ج هورية 

الرشعية الي يف فناق بالرياض ِبإنجاز السأ ل.
* وبين4ي وبينك4م خلونا نعس4ه إنجازاً للرشعية فوق إنجاز س4فر  ادي ملاة  2 

ساعة مسواصلة..

معاذ األشهبي:
قارات!

 قارة الس4عودية عى تأكيا نرص ما يف عاوانها اله جي 
عى الي ن، يش4به ت اماً قارَة خرساء عى إخبار كفيف عن 

ج الها وإقناعه به!

Sami atta
أدركت وأنا اس4س ُع للخطاب اأخري للس4يا عباامللك رسَّ 
 4روب زعيم حزب ماني حااثي عن مراس4يم السوقيع عى 
وثيق4ة الح4وار وتوكي4ل نائبه بالسوقي4ع.. إنه جب4ن وفَزُع 

السيايس االنسهازي من تهايا السفري اأمريكي!!!

وهاج المقطري:
من مهازل رشعية الوحل:-

رّصح4ت رشعية  4ادي يف مجلس اأم4ن أن االنقالبيني 
يجنّاون اأطفال، وأن أكثر من %70 من الجنود املش4اركني 

يف  ذه الحرب  م ما دون 16 سنة!!! 
يعن4ي ُكّل  4ذه االنسص4ارات والص 4ود واأطفال فقط 
م4ن يقاتلونكم!! عاوان عس4كري ضخم تق4وُده أغنى دول املنطق4ة وبأحاث اآللة 
العس4كرية ومرتزق4ة ماعوم4ون باملال والس4الح وح4رب إعالمية مهول4ة وحصار 
اقسصادي خانق وعى ماى ثالث أعوا  ولم تسسطيعوا إنهاَء االنقالب واجسياح ش ال 
الش4 ال، بل لم تس4سطيعوا تأمنَي حاودكم وأراضيكم املساخ 4ة للحاود ثم يف اأخري 

يطلع أن الجنود الذين يقاومونكم أطفاالً دون سن السادسة عرشة!!
يا الله!! كل ذلك يقو  به أطفال الي ن!!! ف اذا كان سيحصل لو أن من يقاتلونكم 

كان أغلبهم رجاالً فوق سن العرشين والثالثني!!؟؟؟

حزام عاصم
كيف ال أخجل من اأس4ساذ صالح الص اد رئيس املجلس 
الس4يايس اأعى بعا وصول مناش4اتي ل4ه ب ظلومية اأخ 
مح ا عي اأش4ول، والله إنه يسابع قضيسه اآلن وكّلف ماير 
مكسب ع لياته بذلك، لك من4ي ُكّل السحية واالحرتا  َوجعلك 

الله سنااً وعوناً لل ظلومني.

محمد المنصور
نج4اُح تنظي4م املهرج4ان الج ا 4ريي الكب4ري ب ي4اان 
الس4بعني باق4ة وسالس4ة – بح ا الل4ه وفضله -، رس4الة 
أخ4رى للعالم تش4ها لث4ورة ال214م4ن س4بس 4 واملجلس 
الس4يايس وحكومة اإلنقاذ بسوفري اأمن واالس4سقرار يف ظل 
ظروف الع4اوان الجوي والبحري، والحص4ار والحرب السي 
يشنها عى وطننا يف أكثر من 0  جبهة قسالية، وع4 إجراءاته االقسصادية واملعيشية 

اإلجرامية السي طالت غالبية الشعب الي ني العظيم.

مّياح الشميري
ملاذا ال تُبث مباراياُت الي ن عى قنوات الرشعية بين ا 

تُبث عى قنوات االنقالب! 
م4ا  و دوُر وزارة إعال  الرشعية؟  ل دوُر ا يقسرُص 

عى تعيني وكالء فقط!

محمد صالح المرادي
بعا ُجها كب4ري للبحث عن املخسطفني من أبناء قبائل 
مأرب تب4ني أنهم موجود جزء منهم ل4اى قيادة املنطقة 
الثالثة، والجزء اأك4 موجودون يف معس4كر اإلمارات يف 

تااوين. 
أعلن تضامني الكامل مع أبناء قبيلة آل راش4ا إحاى 

قبائل مراد.
ك ا أعلن تضامني الكامل مع أبناء قبيلة آل عقيل املخسطفني أبناؤ م.

حسين الكدس
لي4ش املكاب4رة.. ثورة 21 س4بس 4.. ج يع الش4عب 
الي ن4ي من ش4 اله إىل جنوب4ه تنفس الصع4ااء بعا أن 
 رب عساولة املفساين يف البالد.. كلنا فرحنا.. من يصاق 
أن عي4ال اأح 4ر وعي محس4ن ووو الخ ط4اروا إىل غري 

رجعة..  ل كان أحا منا يصاق ذلك..

محمد طاهر أنعم:
أربع4ون س4نة ونحن خاضع4ون لنظا  آل س4عود يف 

الي ن، يسحكم يف ُكّل يشء يف بلانا، ف اذا اسسفانا؟؟
ال يشء.

معاالت ن و منخفضة، انسشار اإلر اب واالغسياالت، 
عجز دائم يف امليزانيات وتجا ل س4عودي، رفض لض نا 
ملجل4س السع4اون، تعامل يسء ودن4يء مع املغرتب4ني الي نيني يف الس4عودية، وقوف 

سعودي ضا الوحاة الي نية وضا حركة تصحيح الح اي.
ال4اول السابعة لبعض الاول االس4سع ارية تجا دع اً منها، مثل اليابان وكوريا ج 

مع أمريكا، إاّل السعودية فهي أقذر نظا  يف العالم.
رغ4م ُكّل السبعية الي نية طوال ٤٠ س4نة لم نجا إاّل مؤام4رات ذاك النظا  اليسء، 

والسلذذ ب عاناة بالدنا وشعبنا، كأفقر دولة عربية بجوار أغنى دولة عربية!!
م4ن أج4ل ُكّل ذلك، س4نحسفل بذك4رى #ثورة_٢١_س4بس 4 للسحرر م4ن الهي نة 

السعودية املفساة لبالدنا.

وليد مانع 
يف اأي4ا  القليلة املاضية، حش4ا السحالف الس4عودي 
كث4رياً إىل مأرب والج4وف.. حسى لقا ظ4ن البعض -وأنا 
أيضاً- أنهم س4يفسحون جبه4ة يف صعاة، غري أن املعارَك 

اشسات يف نجران وجيزان!!
حسى و و يف أسوأ حاالته، الي ني لح ه ُمر!!

Ammar ali qadi
نع4م  ي الوصاية الوصاية الوصاي4ة، و ي رأس ُكّل 

القضايا.
ي 4ن بوصاي4ة خارجية معن4اه أن الي ن ل4ن تنهَض 
أبااً حس4ى وإن صعا للس4لطة رشفاُء س4سغسالهم ايادي 

الوصاية..!!
ي ن باون وصاية خارجية معناه أن الي َن س4سنهض وإن صعا فاس4اون لفرتة 

لن ياوموا..!! و ذا  و الفرق..
الشعب سيا قراره #ثورة_21سبس 4

فيسبوك

يرت
تو

أحمد الحبيشي:
ش4عبية  ث4ورة  س4بس 4   21
جّس4ات رف4َض ش4عبنا لالرتهان 
واإلر 4اب.  والوصاي4ة  والسبعي4ة 
ثورة ضا االسسقواء باأجانب. ثورة 

لسحرير الج هورية والوحاة من خاطفيها.

جمال خاشقجي
باتت ح4رُب الي ِن مكلف4ٌة للج يع، ومحرجة 
لل  لك4ة دوليا، الحل يف الاف4ع نحو صيغة حكم 
تش4اركي تس ثل فيه ُكّل القوى واأقاليم ك ا دعا 

بيان الرياض 2015.

د. حيدر اللواتي
إن الح4رَب ع4ى #الي 4ن مكلف4ة أخالقي4ا 
وإنس4انيا وماديا وتأريخيا ملن شنها ومحرجة 
لهم دولي4ا وإقلي يا، وباتت عزة ورفعة وكرامة 

لشعب الي ن رغم مآسيها.

رانيا العسال:
#الحوثي ياخل امليااَن داخل مارعة إماراتية 
وأس4لحة من جنود الس4عودية.. ُ ز  السحالف 

بأسلحة الحق النووية.



األمريك���ي يريُد قواع���َد في العند وحضرموت وش���بوة ومناطق 
ُم أهمُّ  كثي���رة، وقواع���د في اجلزر ولكن حت���ت قناع إمارات���ي، وتُقدَّ
اجل���زر اليمنية وفي مقدمتها جزي���رة ميون في باب املندب، جزيرة 
سقطرى، هناك جزر كثيرة سلّمها العماء واخلونة لإلماراتي عمل 

فيها قواعد وبعضها قواعد مشتركة مع األمريكي..
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

عبد الحفيظ الخزان

 أعظم انفجار 
يف العالم! 

 ق4ا يُعس4َُ ص4وُت الرع4ا أَْو دوي املاافع 
ضج4ًة  ائل4ًة، ولك4ن  4ذا يعس44 َ ْ س4اً 
صامساً بالنس4بة للضجة الس4ي أحاثك عنها 
-عزيزي الق4ارئ- والسي س4 عها العالم يف 
)27( أغس4طس س4نة )1883(   عنام4ا 
انفجر ب4ركان ) )ب4ك بربوات4ان( يف جزيرة 

)كراكسوا(.. 
فكان  ذا االنفجار أقوى وأعظم انفجار 
يف السأريخ؛ بسبب دويه مات )36( شخصاً، 
وتق4ع الجزي4رة املش4ار إليها ب4ني جزيرتي 
) )ج4اوة( ( و ) )س4ومطرة( ( يف مضائ4ق 
)صناا( يف جزر الهنا الرشقية )إناونيسيا( 
وكانت مس4احسها قبل االنفجار )15( ميالً 
مربع4اً، ولك4ن معظ ه4ا ت4الىش عقب  ذا 

االنفجار. 
ومل4ا انفجر ال44كان انطلق4ت منه مواد 
مصه4ورة بلغ حج ه4ا ) ( أمي4ال مكعبة 
وانسث4رت يف اله4واء وارتفع غبار ش4ايا إىل 
عل4و )30( ك4م يف اله4واء وح لس4ه تياراته 
عاة دورات كاملة حول اأرض إىل أن سقط 
وكانت الش4 س كل 4ا غرب4ت يف أي مكان 
يف العال4م فإنه4ا تغرب يف ش4به ضباب من 
ذل4ك الغب4ار الكثيف وق4ا س4 ع دوي  ذا 
االنفجار يف رشقي آس4يا كله4ا وبلغ جزيرة 
)رودريج4ري( يف املحي4ط اله4ادي وعى بعا 
)5000( كم من مركز االنفجار، ولم يس ع 
العال4م قط م4ن قبل ذلك وال م4ن بعاه مثل 

 ذا الاوي يف قوته.

لمعلوماتك

كلمة 
أخيـرة

يكتبون األخباَر بصواعق الكورنيت
صالح الدّكاك 

 يف اقسحا  "نعشاو بجيزان" 
ي4رِضُب مقات4ٌل واح4ٌا بفو ة 
بناقيسه حصون الفوالذ فسنفلق 
عن أعجاز نخ4ٍل خاوية تع4 ا 
اأق4اا  النحيلة لرج4ال الرجال 
إىل ضف4ة ن4رٍص من الل4ه وفسٍح 

قريب.
ل4م يُب4ِق لن4ا لي4وث الجيش 
واللجان مثق4ال رشف نّاعيه.. 
إنهم يكسبون نيابًة عنا القصائا 
والسقارير  واملق4االت  واملعلقات 
بش4واظ  اإلخبارية  والقص4ص 
َوصواع4ق  الخ4ارق  الح4ارق 

الكورني4ت واأح 4ر القان4ي َوينسج4ون أف4ال  
الق4وة دون حاج4ٍة لخ4ااع ب4رصي وكالكي4ت 
وسيناريست ومخرجني ينسعلون أحذية بأعناق 
طويل4ة ويلب4اون الكواليس باخ4ان املارلبورو 

والغليونات الصافية الفخ ة.
تضاري4س جبهات امللح 4ة الوطنية الك4ى 
دواوين ش4عر باتس4اع الخيال تسفسق أبجايسها 
م4ن عجينة كرام4ٍة قوامها الرم4ل والنار واملاء 
والبازل4ت َوماائن مفسوحٌة لنج4و  ترجلوا عن 
صهوات سايم اأفالك َوانزرعوا يف تراب اأرض 

الب4ارد فأيقظ4وا أش4واق ح  ه4ا وبراكينه4ا 
للوث4وب ف4وق زم4ن النف4ط والس4يليكون إىل 
زم4ن الجباه الس4ي تحرث يباس 
س4اي ها  وتخص4ب  املج4رات 

كرامًة وحريًة واسسقالالً.. 
يا رج4اَل الرج4ال يف الجيش 
واللج4ان.. ي4ا أزك4ى ُس4الالت 
وأطهَر 4ا  الي ني4ة  اأرض 
أقالمن4ا  أفس4حوا  آد ..  من4ذُ 
َس44مَّ ِخياٍط ت4زاول من خالله 
اأبجاي4ة ز و 4ا ع4ى كوكٍب 
اس4سأثرت بنادقكم فيه عى ُكّل 
ال4رشف والز 4و وص4ار ترابه 
أقاامك4م  حرصي4اً  مرسح4اً 
الحافي4ة اله4اارة غ4ري املثقل4ة 
باملحاذي4ر َوأصفاد الله4اث خلف حطا  كرايس 
النس4ق اأول للكرنف4االت َومنص4ات الفرج4ة 
املؤثثة بكائن4ات الجاكوزي والس4اونا ومرا م 

فن امل كن.. 
أيه4ا الرج4ال الحقيقيون يف زمن الش4وارب 
املسسعارة وديكورات النضال الااجن، ال تلسفسوا 
إىل ال4وراء فال صوت يف  4ذه الناحية يعلو فوق 
ص4وت تر اتنا اليومية وقعقعة مغاوير حروب 
الفس4ات وجعجع4ة طواحني اله4واء َوالفزاعات 

وخيال املآتى.. 

هنادي محمد
• وبعَا أن احسفل ج ا ريُ شعبنا الي ني اأبي بالذكرى الثالثة 
لثورتِه الس4بس 4ية بحش4وٍد  ائلٍة وقوافَل طائلٍة رفااً للجبهات؛ 
غرى..!، وال  وكأنَّ الناظُر لذلك املش4ها يُخيَُّل لُه بأنها القيامُة الصُّ

أزايُا في ا قلت.. 
م4ع ذل4ك.. ما زلُت أس4 ُع َمن يق4وُل بأنها ثورُة 'أنص4ار الله' 
والخ4روج فيها مثّل مكوِّنَهم فقط..!؛ إذن اقرأوا ما س4أقول لكم 

يا ِكرا :
يف البااي4ة دعونا نع4وُد بذاكرتن4ا إىل الوراِء قلي4الً.. قليالً فقط 
ًة  إىل م4ا قبل أربعة أعوا ، فبطبيعة العرب عام4ًة والي نيني َخاصَّ
أنهم )لحظيّون(، أي أنهم يعيش4ون اللحظَة وينَس4ون املايض وال 

يأبهون بالحارض وال يُعّاون لل سسقبل..!
يف  4ذا املقا  أس4ئلٌة تطَرُح نفَس4ها وتنطِلُق باس4سفهاٍ  عى 

لسان الواقع آنذاك: 
املس ثل4ة  الج اع4ي   4ل االخس4الالُت اأمني4ُة ع4ى الصعي4ا 
بالسفجريات والُعب4ْوات، كحادث العريض والس4بعني، واالغسياالت 
ع4ى املس4سوى الفردي، كح4وادث اغسياالت جاب4ان ورشف الاين 
ت بأنصاِر الله فقط أ   والخيوان4ي واملسوكل وغري م الكث4ري، أرضَّ
أن ج يع أَبْنَاء الش4عب فقاوا اأمن واقعاً ويف ُكلِّ خطوٍة يخطو ا 
ال يس4سبعاون أن تنفجَر بني أقاامهم عبوٌة ت4ودي بحياتهم ومن 

حولهم؟!
 ل الجرعة السي ُفرضت من قبل ُحكومة 

عبداهلل ساّلم الحكيمي
منذ ف4رتة، وبعا م4ا أحاثسه ما تس4 ى بثورات 
الربيع العربي املس4سَلبة، من دمار وفوىض وتفكيك 
وتخريب لبُنَى و ياكل الاول العربية الرئيسية، باأ 
السياُر املسصهني يف الوطن العربي، القادُ  من منابع 
خليط مسنافر من االتجا ات السقلياية، ماركس4ية 
نارصي4ة قومية ثوري4ة لي4الية إس4الموية... إلخ، 

ع لية ظهوره العلني بشن ح الت منظ ة ومكثفة 
لسس4فيه وتبهيت وإدانة انجازات ومكاسب ورموز 
وزعام4ات مرحلة السحرر الوطن4ي الثوري العربي، 
يف مقاَرع4ة ومواَجه4ة ق4وى االس4سع ار العامل4ي 
وأدوات4ه الرجعية بقوى وطاقات الج ا ري العربية 
الس4ي حّققت لها ث4وراُت السحرر الوطني مكاس4َب 
ومصالح اقسصادية واجس اعية وتعلي ية وثقافية 

بالغة اأ  يّة واأثر.

تل4ك الح 4الُت تواكبت وتواش4جت مع تس4ابُِق 
والسق4رب  للس4ودد  املسصهين4ني  الح4كا   وتهاُف4ِت 
واالنبطاح للكيان الصهيوني، املش4رتكني معه ومع 
ق4وى االم4يالي4ة العاملي4ة يف قاس4م )الصهيونية 
العاملي4ة( املش4رتك االعظ4م، بع4ا ظل  4ذا الركب 
املسصه4ني يح4ِرُص ع4ى ارت4ااء مخسلف األبس4ة 

واأقنعة ليُخفَي حقيقَة انس ائه

اأحا
العاد
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ثورٌة شعبيٌة أم ذاتيٌة..؟ إليكم الجواب

الفرع العربي للصهيونية العاملية يسفر عن وجهه!

أعوذُ بالله من الش4يطان الرجيم، بسم الله 
الرح 4ن الرحيم، الله4م َصلِّ ع4ى مح ا وآل 

مح ا.
م4ن  ذا املياان الش4امخ والجبه4ة العالية 
أويص ُكّل َمن يس عني يف  ذا الكون، أوالً أ ي 
وأقربائ4ي، وثاني4اً املجا اين يف س4بيل الله أن 
يبقوا يف  ذه املس4رية مس سكني بهذه املسرية 
القرآني4ة السي  ي مس4ريُة أنبياء الله ورس4له 
ك بها واالقسااء  والش4هااء والصالحني والس سُّ
بها وأن يبقوا ثابسني عى مواقفهم وعى الحق 

يف دين الله.

ومن ساحات العز والرشف أقّا  عهاي لله 
أوالً ولرسوله ثانياً ولس4ياي وقائاي عباامللك 
ب4ار الاي4ن الحوث4ي ثالث4اً، أن أبق4ى يف  4ذه 
املس4رية أصاع بالحق وأتحرك فيه4ا للع ل يف 

سبيل الله ما دا  يف عروقي دٌ  يجري.
وأس4ال اللَه س4بحانه وتعاىل أن يثبّسني عى 
الح4ق، وأن يجعَلن4ي من املجا اين يف س4بيله 
وأن ال يسسباَل بي غريي، وأن يوفَقني لالقسفاء 

بنهج الشهااء.
الله أك4 – امل4وت أمريكا – املوت إلرسائيل 

– اللعنة عى اليهود – النرص لإلسال .
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الشهيد أحمد عبدالعزيز محسن أبو خرص
االسم الجهادي: أبو عزران

املحافظة: الجوف، مديرية الزاهر، منطقة كحيلة

21 سبتمرب.. ثورة الشعب املستمرة.. قريباً يف األسواق
برونق بهي وجذَّاٍب وُحلَّة قشيبٍة وإخراج مس يز ومواَكبًة للذكرى الثالثة لثورة، 
سبس 4 201  صار عن مركز الاراسات االسرتاتيجية واالسسشارية الي ني 

سَيه دراساٍت َوبحوثاً تسبُع املنهجيَة يف البحث العل ي الحايث،  كساٌب يحوي بني دفَّ
َومقاالٍت تحليلية ثرية باملعلومة القي ة السي تناولت الثورة، جذور ا وأ اافها.
الكس4اُب الذي ش4ارك يف إع4ااده عاٌد من الكس4اب والباحث4ني الي نيني والعرب 
املهس 4ني بالش4أن الي ني، تن4اوَل مرحلة م4ا بعا الث4ورة والسحاي4ات واملساعب 
املسالحق4ة واملفاج4أة وآث4ار السناقضات االقسصادي4ة واالجس اعي4ة السي ورثسها 
واملوق4ف اإلقلي 4ي وال4اويل منه4ا والح4رب العاواني4ة العس4كرية َواالعالمية 
واالقسصادية السي تعرضت لها الي ن وانعكاساتها عى خطة الع ل الثوري. 

كساُب »21 س4بس 4.. ثورة الش4عب املسس رة«.. قريباً س4يكون يف املكسبات 
واأكشاك بأمانة العاص ة وباقي املحافظات الي نية.


