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شغما اإلطارات تساثثُم ورصئ الحارع قجاباث «اإلخقح» سسضرغًّا طظ تدرطعت.. شغما اإلطارات تساثثُم ورصئ الحارع قجاباث «اإلخقح» سسضرغًّا طظ تدرطعت.. 

اإلسقم السسعدي غصرُّ بمثطط الممطضئ لـ «تصسغط» الغمظاإلسقم السسعدي غصرُّ بمثطط الممطضئ لـ «تصسغط» الغمظ

طاظاجغًئ الثوَر الثي لسئاه بثاغئ السثوان والتخار سطى الغمظ:طاظاجغًئ الثوَر الثي لسئاه بثاغئ السثوان والتخار سطى الغمظ:

اجامرارًا لطةرائط الظاتةئ سظ اقظفقت افطظغ الممظعب:
السبعُر سطى جبئ حاب طصاعل يف 
طظطصئ «جسعلئ» بسثن املتاّطئ

 :  طاابسات
تتسـُع رقعـُة االنفالت األمنـي يوماً بعـد يـوم يف املحافظات 
الجنوبية والرشقية املحتّلـة، َحيُث عثر مواطنون يف مدينة عدن، 
أمس السـبت، عىل جثة مواطـن يف العقد الثالث من عمره مرمية 

بإحدى مناطق جعولة. 
وقال مواطنون مـن أبناء مناطق «جعولـة»: إنهم عثروا عىل 
جثة الشـاب القتيل وعليهـا آثار دماء، مبينني أنهـم قاموا بنقل 
الجثـة إىل مستشـفى الريـادة، َحيُث ال تـزال هنـاك دون أن يتم 

التعرف عىل ُهــِويَّة القتيل. 
تأتـي هذه الجريمـة يف ظل ارتفـاع معدل الجريمـة يف مدينة 
عدن الواقعة تحت سـيطرة ميليشـيا ما يسمى املجلس االنتقايل 

املدعومة من االحتالل اإلماراتي. 

تضعطئ املرتجصئ تاةه ظتع 
تظفغث جرسات جسرغئ جثغثة 

لاشطغئ شحطعا اصاخادغًا
 :  طاابسات

كشـف مسـئوٌل اقتصـادي يف عـدن املحتّلـة، أمس السـبت، 
عـن فشـل حكومـة املرتِزقـة يف تحقيـق أي إنجاز يذكـر بامللف 
االقتصـادي، الفتـاً إىل أنها تواجـه عجزاً غري مسـبوق يف موازنة 

العام املقبل، كما أنها تواجه ضغطاً كبرياً عىل العملة املحلية. 
وأَشـاَر االقتصادي محمد حلبوب رئيس ما يسـمى مجلس إدارة 
البنك األهـيل يف عدن، إىل أن حكومة الفنادق تسـتعد لتنفيذ جرعات 
سـعرية قاتلـة يف املـواد الغذائية واملشـتقات النفطية خـالل الفرتة 
القادمـة، تزامنـاً مـع تراجـع تحالف العـدوان عن تسـليم الوديعة 
املالية، باإلضافة إىل تضاؤل فرص تعايف العملة املنهارة يف املحافظات 

واملناطق املحتّلة بعد تدني قيمتها أمام بقية العمالت األجنبية. 
ونّوه حلبـوب إىل أن حكومة املرتِزقة تتجه نحو اتِّخاذ قرارين 
ملواجهة انهيـار العملـة، أبرزهما رفع السـعر الجمركي للدوالر 
وتعرفـة الكهرباء، وذلك بعـد عجزها عن تحقيق أية إيرادات هذا 
العام، وهو مؤرش عىل استمرار الفساد داخل حكومة املنفى التي 
تخلت عن كافة التزاماتها ولم تعد سوى ُمَجـّرد أَداة لنهب املوارد 

تحت سمى مرتبات لكبار املسؤولني وعموالت وحوافز. 
وبـنّي رئيس البنـك األهيل يف عدن أن رفع الـدوالر الجمركي يف 
حال اتخذ، َفـإنَّه سـيعد الثاني منـذ قرار رئيس حكومة املرتِزقة 
معني عبدامللك رفعه قبل أشـهر إىل ٣٠٠ ٪، األمر الذي سـينعكس 
سـلباً عىل أسـعار املواد والسـلع الغذائيـة ويدفع نحـو مجاعة 
وشـيكة يف املحافظات الجنوبية املحتّلة التي باتت تفتقر ألبسط 

مقومات الحياة. 

طرتجصُئ اقتاقل اإلطاراتغ 
غتاخرون طثغرغَئ الخسغث 
بحئعة وغساصطعن السحرات

 :  طاابسات
يف تصعيٍد عسـكري جديد لالحتـالل اإلماراتي، هاجمت، أمس 
السـبت، ميليشـيا ما يسـمى «دفاع شـبوة والعمالقة» التابعة 
لالحتالل اإلماراتي، معززة بعرشات األطقم واملدرعات العسكرية، 
مديرية الصعيد بمحافظة شـبوة املحتّلة، تحـت ذريعة مالحقة 

مسلحي حزب «اإلصالح». 
وأوضـح مصدر قبيل أن ميليشـيا االحتـالل اإلماراتي داهمت 
عرشات املنازل يف مديرية الصعيد، واعتقلت عدداً من األشخاص، 

باإلضافة إىل إثارة الرعب والخوف يف أوساط النساء واألطفال. 
وأّكــدت املصادر أن مرتِزقة االحتـالل اإلماراتي أغلقوا مداخل 
ومخـارج مديريـة الصعيـد، ومنعـوا املواطنـني مـن الدخول إىل 
املديريـة، تحـت مزاعم محارصة ما أسـمتها «عنـارص إرهابية» 
تنتمي لحزب «اإلصالح».  وكان ما يسمى املجلس االنتقايل قد هّدد 
يف وقٍت سـابق بتنفيذ عمليات جديدة لطـرد ما تبقى من عنارص 
«اإلصالح» يف محافظة شـبوة الغنية بالثروات النفطية والغازية. 

ا بتضعطئ املرتجصئ يف طأرب املتاّطئ سئعٌة ظاجفٌئ تساعثُف صغادغًا سسضرغًّ

تتالُش السثوان غسّطط طظطصَئ السرب لقظاصالغ بسث اظستاب طرتجصئ «اإلخعان»

صاطى وجرتى يف عةعم اجاعثف رتًق جسعدّغًا بمظاذص الةعف التثودغئ

ئ السسعدّغئ الصغادغُئ «اإلخقتغئ» ضرطان تخُش الغثوطغ بالسمغض لطةظئ الَثاخَّ

 :  طاابسات
املرتِزقـة  حكومـة  يف  عسـكري  قيـاديٌّ  نجـا 
مـن االغتيـال جراء انفجار اسـتهدف سـيارته يف 

محافظة مأرب املحتّلة، أمس السبت. 
وأوضحـت مصادر محليـة أن مجهولني زرعوا 
عبوة ناسـفة يف طقم القيادي العسـكري املرتِزق 
حسـن فرحان بن جالل مدير ما يسمى التصنيع 
العسكري بوزارة دفاع املرتِزقة، وذلك قرب منزله 
يف مدينـة مـأرب الواقعـة تحـت سـيطرة حـزب 

«اإلصالح». 
وبيّنـت املصـادر أن االنفجـار اسـتهدف طقم 
املرتـِزق ابن جالل أثناء مـا كان يقوده نجله الذي 

نجا من االستهداف، فيما أَدَّى إىل تدمريه كليٍّا. 

 :  طاابسات
أوىل  السـبت،  أمـس  العـدوان،  تحالـف  بـدأ 
«اإلصـالح»  حـزب  الجتثـاث  العمليـة  خطواتـه 
عسـكريٍّا من محافظة حرضمـوت املحتّلة، َحيُث 
تـم إجـالء جماعـات مسـلحة تابعـة ملا يسـمى 
املنطقة العسـكرية األوىل التابعة لجماعة اإلخوان 
واملتمركـزة يف منفـذ العـرب الحـدودي، وذلـك بعد 
يومـني من لقـاءات جمعـت وزير دفـاع حكومة 
املرتِزقة بما يسـمى قائد القوات املشرتكة لتحالف 
العدوان، يف سياق تنفيذ خطوات إزاحة «اإلصالح» 

من املشهد. 

وبحسـب وسـائل إعالم العدوان، أمس السـبت، 
فقد انسـحبت عدة وحدات عسكرية محسوبة عىل 
ما تسـمى املنطقة األوىل، مـن منفذ العرب الحدودي 
التابع إدارياً لحرضمـوت، بموجب اتّفاق بني وزير 
دفاع املرتِزقة وتحالف العدوان؛ بَهدِف إخراج جميع 
فصائـل ومقاتيل حـزب «اإلصالح» مـن املحافظة 

الغنية بالثروات النفطية، عىل غرار شبوة وأبني. 
ولفتـت تلـك الوسـائل إىل أن تحالـف العـدوان 
سـيقوم بتسـليم منفذ العرب إىل ميليشيا ما يسمى 
املجلـس االنتقـايل التـي توقفـت بالقـرب منه بعد 

مشاركتها يف املعارك األخرية بشبوة. 
يأتي ذلك تزامناً مع استخدام االحتالل اإلماراتي 

ورقـة الشـارع؛ ِمـن أجـِل إخـراج مقاتـيل حـزب 
«اإلصـالح» من كافـة مديريات حرضمـوت، َحيُث 
شـهدت مديريات الوادي، أمس، مظاهرات شعبيّة 
دعـا إليهـا االنتقـايل للمطالبـة برحيل ما يسـمى 

«املنطقة العسكرية األوىل» من املحافظة. 
من جانبهم قال خرباء سياسيون، أمس السبت، 
إن مـا يحـدث يف حرضموت هو عمـل منظم يديره 
االحتالل اإلماراتي الذي يَُمنِّي مرتِزقتَه وميليشياته 
باالنفصـال بينمـا الهـدف الحقيقـي يف األََسـاس 
هو السـيطرة عـىل املحافظة وبسـط النفوذ عليها 
ورسقـة ثرواتها النفطية والغازية وتقاسـمها بني 

الرياض وأبو ظبي. 

 :  طاابسات
أّكــدت مصـادر إعالميـة، أمس السـبت، مقتل 
ضابـط سـعودّي وإصابـة آخريـن، جـراء هجوم 
اسـتهدف رتالً عسـكرياً خالل مـروره بالقرب من 
مناطـق سـيطرة حـزب «اإلصـالح» عـىل الحدود 

املتاخمة مع محافظة الجوف. 
وأَفادت املصادر بأن مسلحني استهدفوا دوريات 
سـعوديّة قرب منطقة اليتمـة الحدودية، ما خلف 
ضحايـا يف صفـوف القـوات السـعوديّة، مبينة أن 
املنطقـة التي وقع فيها الهجـوم تعد ضمن مرسح 
العسـكرية السادسـة املحسـوبة عـىل «اإلصالح»، 
وهـو ما يشـري إىل تصاعد الرصاعات بـني العدوان 

وأدواته.
ووفقاً للمصادر، َفـإنَّ هـذا الهجوم يعترب األول 
منـذ احتجـاز السـعوديّة لقائد ما يسـمى املنطقة 
املرتـِزق هيكل حنتف قبل أسـبوع، وسـط غموض 

يكتنف مصريه. 
يف املقابـل يتزامـن هـذه الهجـوم مـع دعـوات 
سـعوديّة، أمس السـبت، برضورة نزع سالح حزب 
«اإلصـالح»، الذي يتعرض لإلقصـاء واالجتثاث من 

كافة املحافظات واملناطق املحتّلة. 
بـدوره قـال الخبري العسـكري السـعودّي أحمد 
القرنـي، يف ترصيٍح، أمـس، أن بالده ال تـرى َحـالٍّ 

يف اليمـن سـوى بنـزع سـالح حـزب «اإلصـالح»، 
ُمشـرياً إىل أن بـالده ال تمانع وجود جيش مسـتقل 
باملحافظـات الجنوبيـة املحتّلـة بقيادة ما يسـمى 
االنتقـايل، وهو األمـر الذي يؤّكــد حقيقة املخّطط 
السـعودّي اإلماراتـي لتفتيـت اليمـن واالسـتفراد 
بجنوبه املحتّل بعد فشلهم ثمان سنوات من اخرتاق 
الشـمال، يف حني أن هـذا املخّطط يتطلـب اجتثاث 
حزب «اإلصـالح» املرتِزق الذي قـدم ُكـّل الخدمات 
لصالـح االحتالل والعدوان، وهو مـا يجري بالفعل 

إثر املعارك الدائرة يف شـبوة وأبني وعدد من املناطق 
املحتّلة ال سيَّما الغنية بالثروات النفطية. 

ودافـع الخبري العسـكري السـعودّي عن قرار 
بـالده عـدم دعـم مقاتـيل جماعـة اإلخـوان يف 
اليمن بالسـالح، ُمشـرياً إىل أن حـزب «اإلصالح» 
لـم يكـن جـاداً يف مشـاركته بالحـرب جنبـاً إىل 
جنـب مع تحالـف العـدوان، وهي املـربّرات التي 
يطلقها السـعوديّون واإلماراتيون الجتثاث حزب 

«اإلصالح» املرتِزق. 

 :  طاابسات
بعد أن شـاركت بفاعلية كبرية يف العدوان والحصار 
عىل اليمن، وصفت القيادية يف «اإلصالح» توكل كرمان، 
رئيـس الحزب املوايل للعدوان محمـد اليدومي، بالعميل 

ة السعوديّة.  للجنة الَخاصَّ
وقالـت كرمان، يف منشـور عـىل صفحتها يف «فيس 
بـوك»، أمـس السـبت، رداً عـىل تهنئة بعثهـا اليدومي 
لشـخصيات بذكرى ثورة ٢٦ سبتمرب: «ما ينفع تكون 
ة وتربّر للسـعوديّة  جمهورياً وأنت عميل للجنة الَخاصَّ
واإلمـارات احتالل بـالدك وتقسـيمها»، مضيفة: «هذا 

اسمه الجمع بني النقيضني». 
تركيـا  يف  املقيمـة  «اإلخوانيـة»  القياديـة  وكانـت 

توكل كرمـان، قد وجهت خـالل األيّام املاضيـة العديد 
مـن االنتقادات الالذعـة واالتّهامـات الرصيحة لرئيس 
حـزب «اإلصـالح» محمد اليدومـي، وذلك عـىل خلفية 
خنوعة للسـعوديّة واإلمارات اللتني تستهدفان جماعة 
«اإلخوان» بشـكٍل مبارش يف املحافظـات املحتّلة تمهيداً 
الجتثاثـه واسـتبداله بمـا يسـمى املجلـس االنتقـايل 
بعـد سـنوات من خدمـة العـدوان واالحتـالل وأهدافه 
االسـتعمارية، يف حني كانـت القيادية توكل كرمان من 
أبـرز الداعمني للعدوان والحصار منذ بواكري شـنه عىل 
اليمن، لتكون هجماتها هذه نتاَج تخيل تحالف العدوان 
عـن الحزب الذي انقسـم نصَفني عىل أعقـاب األحداث 
التي حصلت يف السنوات الثماني من العدوان والحصار 

عىل اليمن.
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 :  خاص
عىل بُعِد أقلَّ من نصف شهر من نهايِة فرتِة 
التمديِد الثانية للُهــدنة، والتي أعلنت صنعاُء 
ل  أنهـا قد تكوُن األخـريَة يف حالة عـدم التوصُّ
ُن آليـًة واضحًة لدفـع املرتبات  التّفـاٍق يتضمَّ
ويُفـِيض إىل رفع الحصـار، ال زال تقييم تنفيذ 
بنـود االتّفاق الحايل من جانب تحالف العدوان 
تؤّكــد  الواقـع  مـؤرشاُت  زالـت  وال  سـلبياً، 
واالبتـزاز،  باملراوغـة  التمسـك  عـىل  إرصاَره 
وبرغم الترصيحـات األمريكيـة الجديدة التي 
أملحـت إىل موافقـِة تحالف العـدوان عىل دفع 
املرتبـات، ال يـزال املَِحـكُّ الحقيقي هـو تنفيذَ 
ذلـك عىل الواقع، وهو مـا تحرُص صنعاء عىل 
توضيحـه مـن خـالل توجيـه رسـائل اإلنذار 
والوعيـد املتالحقـة لتحالـف العدوان بشـأن 

عواقب االستمرار بالتعنت. 
 

طعاشصــٌئ أطرغضغئ سطى دشــع املرتئات: 
طظاورٌة جثغثة أم طآحر إغةابغ؟!

يف بيـاٍن جديـٍد حـول زيـارِة املبعـوث تيـم 
ليندركينـغ األخـرية إىل املنطقة، أفـادت وزارة 
الخارجية األمريكية بأن املبعوث وجد «موافقًة 
ـٍع يشمُل دفَع رواتب موظفي  عىل اتّفاٍق موسَّ
الخدمـة املدنيـة، وتحسـني حريـة التنقل من 
خالل فتح الطرق، ونقل الوقود بسالسـة عرب 
املوانئ، وتوسيع الرحالت الجوية التجارية من 

مطار صنعاء». 
إعـالٌن يمكن أن يمثل مؤرشاً إيجابياً يف حال 

توفـرت لدى الواليات املتحـدة األمريكية ودول 
العـدوان نوايـا جـادٌة للتقـدم ومعالجة امللف 
اإلنسـاني (بدافع تجنب عـودة عمليات الردع 
طبعـاً)، غـري أنـه ال توجد مـؤرشات حقيقية 
عىل وجود مثل هـذه النوايا، فالتعنُّت يف تنفيذ 
بنـود االتّفاق الحايل طيلَة قرابة سـتة أشـهر، 
والتجارب السابقة مع الترصيحات األمريكية 
بشـكل عـام، تقلل مـن احتمـاالت جدية هذا 
اإلعـالن، أَو عىل األقـل تجعله مرهونـاً بدالئَل 

عملية. 
هـذا أَيْـضاً مـا تؤّكــُده الفقـراُت األُخرى 
يف بيـان الخارجية األمريكيـة، والتي تضمنت 
محاوالٍت مكـّررًة التّهام صنعاء بعرقلة تنفيذ 
بنود االتّفاق، وتقديم حكومة املرتِزقة كطرٍف 
يف الُهــدنـة، إىل جانب ترويـج الرواية املضللة 
حول وجود «آلية جديدة» إلدَخال سفن الوقود 
إىل ميناء الحديدة، واتّهام صنعاء بمخالفتها. 

هذا الجزء من البيان (وهو الجزء األكرب) عىل 
عكس الجزء السـابق، يمتلك مؤرشات واقعية 
تؤّكـد تمسك الواليات املتحدة بمسار املراوغة 
واستخدام امللف اإلنساني وبنود االتّفاق الحايل 
كورقـة ضغط وابتـزاز، وُخُصوصـاً ما يتعلق 
بسـفن الوقـود، َحيـُث ال زالت قـوى العدوان 
تحتجز ثالث سفن وقود وتمنعها من الوصول 
إىل مينـاء الحديدة، كما أن الحديـث عن «آلية 
جديـدة» ترشعـن احتجـاز السـفن ويف هـذا 
التوقيت، يعتـرب محاولًة واضحًة ومكشـوفًة 
السـتباق أي تقدم يف هذا املِلف؛ ِمن أجِل إبقاء 

الحصار كورقة ضغط ُمستمّرة. 

بالتـايل، َفــإنَّ الواليـاِت املتحدَة لـم تكتِف 
بعرقلـة تنفيـذ بنـود االتّفـاق الحـايل (عـىل 
محدوديتهـا)، بـل تسـعى لتفخيـِخ أي تقدم 
ـع» الذي  مسـتقبيل، بما يف ذلك «االتّفاق املوسَّ
تحدث عنهـا مبعوثها، فحتـى إن كانت هناك 
فعـالً موافقٌة رسـميٌة عىل هذا األخـري، َفـإنَّ 
مسـاَر تنفيذه ال زال مبهمـاً بالكامل، وهو ما 
يعنـي أن الواليـات املتحدة ودول العـدوان قد 

تتعامل معه كما تعاملت مع االتّفاق الحايل. 
اإلرصاُر عـىل الحديـث بشـكل متكـّرر عن 
«اآلليـة الجديـدة» املزعومـة لدخول السـفن 
خالل الفرتة األخـرية يمثل مؤًرشا واضًحا عىل 
نوايا قطـع الطريق أمـام أي تقدم بخصوص 
تدفق الوقود، كما أن تجارب الُهــدنة الحالية 
قد كشـفت بشكل واضح أن العدوَّ يتعامُل مع 
مسـألة الرحالت الجوية وفتح الطرقات وفقاً 
ملصالَح سياسـية وعسـكرية ال عالقة لها بما 
ُعه عـىل ذلك تواطُؤ  يتم التوافق عليه، ويشـجِّ
األمـم املتحـدة التـي سـبق أن قـدم مبعوثها 
تعهداٍت تشـبُه ما أعلن عنه املبعوث األمريكي 
لكنها تجاهلتها برسعٍة وعادت للترصف وفق 

مصالح ورغبات دول العدوان. 
أما فيما يُخصُّ الرواتب، تؤّكـد الترصيحاُت 
األخريُة لوزير الخدمة املدنية يف حكومة اإلنقاذ 
ـام قليلة) أن  بصنعاء، سـليم املغلس (قبل أَيـَّ
هذا املِلف لـم يتَحّرك بعُد، وذلك يعني أنه حتى 
لو كانـت الواليـات املتحـدة ودول العدوان قد 
«وافقت» عىل التوصل التّفاق لرصف املرتبات، 
فهي عىل األرجح تريد استخدام هذه «املوافقة» 

كحيلة تفاوضية لكسب املزيد من الوقت بدون 
ٌم عميل حقيقي وملموس.  أن يكون هناك تقدُّ

 
اسرتاٌف واضٌح بعظثجئ افزطئ اإلظساظغئ 
برغـم ُكــّل ذلـك، َفــإنَّ بيـاَن الخارجيـة 
األمريكيـة ومـا تضمنـه بخصـوص الرواتب 
يمثل اعرتافاً رصيحاً بمسـؤولية دول العدوان 
عـن انقطاع مرتبـات املوظفني منذ سـنوات، 
وتفـاوض،  ضغـط  كورقـة  واسـتخدامها 
ُخُصوصـاً وأنها طيلة الفـرتات املاضية كانت 
تحاوُل إلقاَء املسؤولية عىل عاتق صنعاء أمام 

الرأي العام. 
وحديـُث املبعوث عن موافقـة دول العدوان 
عىل توسـيع الرحالت الجوية وتسـهيل دخول 
الوقـود، هو اعرتاف إضـايف أَيْـضاً بأن املعاناة 
التـي يعيشـها اليمنيون جـراء إغـالق املطار 
وامليناء، هي معاناة هندسـها تحالف العدوان 

ليستخدمها كسالح ثم كورقة تفاوضية. 
هذه االعرتافـاُت تمثل بدورهـا اعرتافاً آخَر 
بنجـاح صنعاء يف فـرض معادلتها الرئيسـية 
للحـرب والسـالم عـىل الطاولـة ويف امليـدان، 
وبالشـكل الـذي جعل العـدوَّ ال يجـد مخرجاً 
آخـَر من مأزقه إال باإلقرار بمرشوعية مطالب 
صنعاء اإلنسانية، سواء فيما يخص الُهــدنة 

أَو فيما يخص إنهاء الحرب. 
 

رجائُض تتثغر ُطسامّرة لثول السثوان
حتى اآلن ال يوجُد أيُّ َردٍّ رسـمي من صنعاء 
عىل ما أعلنه بيـاُن الخارجية األمريكية، وهو 
مـا يؤّكـد أن األمر مـا زال مرهونـاً بخطوات 
عملية إلثبات الجدية، وبالتايل َفـإنَّ احتماالِت 

فشل الُهــدنة ال زالت قائمة. 
هـذا ما تؤّكــُده أَيْـضاً الرسـائُل املتالحقة 
التي توّجـُهها صنعاُء عسكريٍّا وسياسيٍّا لدول 
تحالـف العدوان، والتي تشـّدد عىل إغالق باب 
املراوغـة واملماطلة «والتمديـد ألجل التمديد»، 
وتنذُر بعواقَب قاسـيٍة وغري مسـبوقة يف حال 

عودة التصعيد. 
ويف هذا السـياق، أّكـد نائُب وزير الخارجية 
بحكومـة اإلنقاذ، حسـني العـزي أن: «ضماَن 
أمـن وسـالم املنطقـة يتطلب احـرتاَم حقوق 
الشعب اليمني» ُمشـرياً إىل أن «امتناَع صنعاء 
حتـى اللحظة عـن حقها يف مجاراة املسـتوى 
نفسـه من سـلوك خصومها العدائـي، موقٌف 
يُحَسـُب لصالـح صنعـاء، وفرصـٌة ال ينبغي 

إهدارها».
وأضاف: «إن مطالَب صنعاء محقة وعادلة 
ومـن الحكمة بمكان عـدُم التأخر أَو املماطلة 

يف تلبيتها». 
وكان وزيـُر الدفـاع اللـواء الركـن محمـد 
ام أن القواِت  نـارص العاطفي قد أّكـد قبـل أَيـَّ
املسـلحة جاهزٌة ملرحلة جديدة مـن املواجهة 
ـُن حمايَة ثروات البلـد ووقف نهبها من  تتضمَّ
جانب قوى العـدوان ومرتِزقتها ضمن معركة 
التحريـر الشـامل، إىل جانب حماية السـيادة 

واالستحقاقات البحرية للبلد. 
وقد وّجهت صنعاء رسائَل مبارشًة وضمنيًة 
متعـددًة خـالل الفرتة املاضيـة أّكـدت عىل أن 
مساَر كرس الحصار سـيعوُد بمعطيات أوسَع 
إذَا لـم يتم تنفيـذُ متطلبات تمديـد الُهــدنة، 
املتمثلـة بدفـِع الرواتـب مـن إيـرادات النفط 

والغاز، ورفع قيود الحصار. 

تقرير

واحظطظ يف طعاجعئ طاططئات الامثغث:
المئســعُث افطرغضغ غجُسُط «طعاشصئ» دول السثوان سطى دشع المرتئــات وخظساُء تعاخُض الاتثغَر طظ سعاصإ الاسظئ

الســّجي: المماذطــُئ شــغ تظفغــث المطالــإ المتصــئ والسادلــئ إعــثاٌر لفرص الســقم 

إصرار باقجاتصاصات وق خطعات سمطغئ!
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املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 

21@ .  77511179901314024

 : أغمظ صائث
شـّكل العـرُض العسـكري املهيـب لـوزارة الداخلية 
ووحداتهـا األمنية «لهم األمن»، الخميس املايض، بميدان 
السـبعني خالصة اإلنجـازات األمنية ليمن ثـورة الحادي 
والعرشيـن مـن سـبتمرب ٢٠١٤م، والـذي أذهـل العالم 
بصمـوده وصـربه واستبسـاله يف مواجهـة أعتـى قوى 

العالم وللعام الثامن عىل التوايل. 
لقـد اسـتطاعت وزارة الداخلية بمختلف تشـكيالتها 
ووحداتها من تسـجيل رصيٍد حافـل باإلنجازات األمنية 
املختلفة، وتمّكنت من إفشـال كافة مخّططات العدوان، 
بعكـس املحافظـات اليمنيـة الجنوبيـة الواقعـة تحـت 
سـيطرة املرتِزقة واالحتـالل اإلماراتي السـعودّي، َحيُث 
تعيش انفالتاً أمنيٍّا مخيفاً، وفوىض، ورصاعات، وارتفعت 

وترية الرسقة والنهب، وزعزعة األمن واالستقرار. 
وبالعودة قليًال إىل ما قبل ثورة ٢١ سبتمرب؛ فقد كانت 
البالد تعيش يف وضٍع يسء نتيجة لفوىض االنفالت األمني 
وما كانت تصنعه القاعدة اإلرهابية وخالياها اإلجرامية 
التي سـعت إىل زعزعة األمن وترسيخ الفوىض وإرسالها 
بالتفجريات واملفخخات حتى داخل املعسكرات والوزارات 
كمـا حدث لوزارة الدفاع بالعـريض وكذلك كلية الرشطة 
ناهيك عن االغتياالت الفردية للشخصيات، َحيُث تميزت 
األجهزة األمنية لـوزارة الداخلية يف عنرص القوة املتمثلة 
يف تسلحها بالرتبية اإليَمـانية والثقافة القرآنية، وحملت 
صـدق الوالء لُهــِويَّة الشـعب اإليَمـانيـة، كما انطلقت 
بثقتهـا املطلقـة باللـه وعىل عاتقهـا حمايـة املواطنني 

وإهدائهم األمن واالطمئنان. 
والقى العرض العسـكري لـوزارة الداخلية ووحداتها 

بميدان السـبعني صدى واسـًعا وارتياًحا كبـريًا من قبل 
املواطنـني واملسـؤولني وغريهـم، كمـا لوحـظ ذلك من 
خـالل مواقع التواصل االجتماعـي، ويف مقابل ذلك قوبل 
بشـعور باإلحباط والخيبـة والحرسة من قبـل املرتِزقة 
وأدوات العـدوان الذيـن عربوا عـن انزَعـاجهم من خالل 

منشوراتهم بمواقع التواصل. 
 

غروُر الطعاغغئ غبُري الحفصئ
ويشـري مستشـار رئيس املجلـس السـيايس األعىل 
العالمـة محمـد مفتـاح، إىل أن األجهزة األمنيـة كانت 
عىل وشـك االنهيار التام قبل ثورة ٢١ سبتمرب ٢٠١٤م، 
وأنه وبعد ثمان سنوات من االستهداف العدواني الكبري 
واملتواصل والتشـويه والتشـويش ومحـاوالت التدمري 
املمنهـج لألجهـزة األمنيـة جـاء هـذا العـرض املهيب 
لوحـداٍت رمزيـة من منتسـبي وزارة الداخليـة اليمنية 
ليقـول ألبنـاء شـعبنا الكريـم بأن ثـورة ٢١ سـبتمرب 
بحمـد اللـه أحبطـت مؤامرة األعـداء إلغـراق اليمن يف 
دوامـة من الفـوىض األمنية الفتاكة، بـل وأبرز من ذلك 
تمّكنـت القيـادة الحكيمة بعون اللـه والتفاف وصمود 
عظماء وعظيمات اليمن مـن بناء قاعدة برشية واعية 
وصلبة لألجهـزة األمنية عىل طريق اسـتكمال معالجة 
أيـة اختالالت يف أداء بعض املنتسـبني لألجهـزة األمنية 
واسـتكمال البنى الهيكليـة والفنية والتقنيـة لالرتقاء 

بأداء األجهزة األمنية. 
ويضيـف العالمـة مفتـاح يف صفحته عىل فيسـبوك، 
أنه يف أصعب الظروف املادية التي سـببها العدوان لليمن 
وانعدام املرتبات؛ يشارك حوايل ٥٠ ألف مجاهد يف العرض 
لوحـدات رمزية مـن منتسـبي وزارة الداخليـة اليمنية، 

ومعهم حوايل خمسة آالف تقريبًا لتأمني وتنظيم فعالية 
العـرض ويف نفس الوقت ُكـّل النقـاط واملرافق واألعمال 
واملهام املحتاجة لتواجد القوات األمنية بكافة تشكيالتها 
متواجدة يف مواقعها وتؤدي دورها وواجبها يف ُكـّل ربوع 
اليمن املحـّرر، مؤّكـداً أن هذا الحدث العظيم سيسـجله 

التاريخ يف أنصع الصفحات. 
ويؤّكــد العالمـة مفتـاح أن األعـداء كانـوا يصفون 
جيشنا ورجالنا األمنيني باملليشيات ويصفون صواريخنا 
ة  بأنها ُمَجـّرد مقذوفات ويسـخرون من طائراتنا املسريَّ
واليوم بعد أكثر من سـبع سنوات من العدوان والحصار 
بفضـل الله تعـاىل وبفضل قيادتنا الحكيمة والشـجاعة 
أثبتـت األحـداث واملتغـريات أن غـرور الطواغيـت يثـري 

الشفقة. 
من جانبه يصف الناشـط اإلعالمي زيـد الرشيف، ما 
تضمنه خطـاب قائد الثورة السـيد عبد امللـك بدر الدين 
الحوثي، الذي أّكـد الجهوزية لإلسهام يف التعاون األمني 
ــة وشـعوبها؛ أنه املوقـف القوي النابع عن  لصالح األُمَّ
تأكيـد قائم عىل الثقة بأن الجبهة الداخلية األمنية لليمن 
ا إىل مستوى أن لديه القدرة عىل تصدير  يف حالٍة جيدة ِجـدٍّ

ــة وشعوبها.  التعاون األمني بما يخدم مصلحة األُمَّ
ويشري الرشيف يف حسابه عىل تويرت إىل أن السيد القائد 
وّجه رسائل أمنية مهمة لتطمني الداخل ورسائل تحذير 
لألعداء كان أبرزها التأكيد عىل أن (أمن اليمن هو لصالح 
ُكـّل الشعوب املجاورة) موضًحا أن زعزعة األمن اليمني 
ليـس ملصلحـة دول الجـوار وأن هذا ما يجب اسـتيعابه 
جيًِّدا وتعمل عىل ما فيه مصلحتها واستقرارها، الفتاً إىل 
أن العرض مثل قوة برشية حملت عىل عاتقها مسؤولية 
األمن واالستقرار يف الجبهة الداخلية ولها مهام عسكرية 
جهادية يف الجبهات يف مواجهة العدوان إىل جانب أعمالها 

األُخرى. 
بدوره أشار الناشـط الصفي الشامي إىل دور الشهيد 
املجاهد طـه املداني مؤّسـس «اللجان األمنية الشـعبيّة 
ما بعد ثورة ٢١ سـبتمرب» التي مثلت قوة إسـناد ألجهزة 
الدولـة، وتمّكنـت مـن بسـط األمـن عىل أوسـع نطاق، 
وتحّققـت تحت إرشافه تفكيك مئـات الخاليا اإلجرامية، 
ملحقـاً بأجهـزة االسـتخبارات األجنبيـة هزائـم كربى 

بحسب قوله. 
وعـىل صعيـٍد متصل يقـول الناشـط محمـد دبوان: 
إنـه وأثناء مشـاهدة العـرض الرمزي للوحـدات األمنية 
َفـإنَّ اإلنسـان الحر يشـعر بفخر واعتزاز كبري، ُمشـرياً 
إىل أن إنجـازات وزارة الداخليـة ملحوظـة بشـكٍل كبـري 
وال يسـتطيع أحـد أن ينكر هذا الجانـب وأنه من حقهم 
االعتزاز واالستعراض إلرهاب العدّو؛ ِمن أجِل أن يغري من 

وجهته وسلوكه تجاه اليمن. 
ويلفـت دبـوان إىل أن وضـَع الجنـوب املتدنـي نتيجًة 
لالحتـالل واالقتتـال والفـوىض األمنيـة ومـا يحدث من 
اغتيـاالت وتفجـريات وفـوىض عارمـة، ال مجـال فيـه 
للمقارنـة ملا يحـدث يف صنعاء عىل الرغم مـن مؤامرات 
العـدوان الكبرية والتي لو نجحت فيها لشـاهدنا املجازر 
الوحشـية يف صنعـاء ولكـن بفضـل اللـه أفشـلت تلـك 
املخّططـات، مؤّكـداً أن األمن واالسـتقرار سـيبقى حقا 
مرشوعا للشـعب اليمني مع وجود القائد الحكيم السيد 
عبدامللـك الحوثي الذي هو عىل اهتمام ُمسـتمّر ومتابعة 
حثيثة بتطوير األداء األمني والعمل عىل مواصلة التدريب 
والتأهيـل لكافة وحـدات وزارة الداخليـة، وأن الداخلية 
ستظل شـوكة يف حلق العدوان إلفشال كافة مخّططاته 
اإلجرامية، وقد مثلت األمـن واألمان للمواطنني بكل قوة 

واقتدار. 

أخثاٌء واجسئ وارتغاٌح غغر طسئعق لطسرض السسضري لعزارة الثاخطغئ

 أبطال افطظ حعضئ يف تطص افسثاء 
السرض السسضري «لعط افطظ» غخسُص املرتجصئ..
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استطالع 

ططغحغا «اإلخقح» تسمثت اجاعثاَف آل افطغر وطتاولَئ إبادتعط ِسرصغًا

طزطعطغئ افحراف وخمئ سار يف جئني املرتِجصئ 
وغةإ أن تاتعَل إىل صدغئ رأي سام 

 :  خاص
سـّلط ملتقى ُكتّاب األحرار الضوَء عـىل مظلومية آل 
األمـري بمنطقة األرشاف بمأرب، ومـا َحـّل بهم من ظلم 
وتعسـف؛ نتيجة الهجوم املتوحـش ملرتِزقة العدوان عىل 
ممتلكاتهـم ومزارعهـم ومسـاكنهم، ما جعـل بعضهم 
مرشدين إىل اليوم وأرسى يف سـجون موحشة مظلمة يف 

معتقالت املرتِزقة بمأرب. 
وعقـد امللتقـى الفعاليـة عـرب منصـة zoom بعنوان 
(مظلوميـة األرشاف يف عائلة األمري اليمنية) بمشـاركة 
عـدد كبري مـن النخب العربية واإلسـالمية مـن مختلف 
البلدان، َحيُث نسـق لهذه الندوة املتضامنة مع مظلومية 
أرشاف آل األمري من محافظة مأرب اليمنية السيد حسن 
مرتىض -املنسق العام للمؤتمرات الدولية يف ملتقى كتاب 
العـرب واألحرار- وقامت بـإدارة النـدوة واملؤتمر الدويل 
اإلعالميـة الحقوقيـة رباب تقـي التي اعتـربت ما جرى 
بحق أرشاف آل األمري من سـلب وهـدم بيوت ومنازل آل 
األمـري وقتل عدد كثـري منهم واعتقاالت بحـق أطفالهم 
وشـبابهم وترشيد أهايل وآرسة آل األمري من مأرب وأخذ 
مـا يمتلكونـه من قبـل عصابـات «اإلخـوان» املتحزبني 
بحـزب «اإلصالح»، وإخراج آل األمري من بيوتهم وتركهم 
يف العـراء ثم تهجريهـم من مـأرب، وجعلهـم يف البداية 
محطـَة بنك أهـداف العدوان برضبهم وقصـف منازلهم 

بالطريان جريمة ال يمكن أن تغتفَر. 
 

لغج ضمبِطعا طزطعطغئ 
وتحـدث السـيد عبـد اللـه أحمـد األمـري عن سـبب 
مظلوميتهم، ومنها رفُضهـم االلتحاَق بصفوف املرتِزقة 
والعـدوان السـعودّي األمريكـي السـعودّي، الفتـاً إىل أن 
املرتِزقـة أعطوا األرشاَف املغرياِت من األموال ولم يقبلوا، 
إضافًة إىل السبب اآلخر وهو ِحقد العرادة عىل الهاشميني 

بمأرب. 
وأّكـد أن أرسَة آل األمري واجهت التحديات والصعوبات 
ام حتى نفد ما لديهم من عتاد وسالح، وتم  وملدة أربعة أَيـَّ
بعد ذلك تهديم منازل أرشاف آل األمري وسـلب مملكاتهم 
وتهجري نسائهم وأطفالهم، ُمشـرياً إىل أن العرادة رفض 
السماح للمنظمات بزيارة املعتقلني من آل األمري بمأرب، 

ة.  مدعياً أن لهم معاملة َخاصَّ
وناشد ُكـلَّ الناشـطني والحقوقيني واألحرار بإيصال 
مظلوميـة آل األمري لكل أحرار العالـم ومعاقبة املعتدين 
وفـك  كاملـة،  وممتلكاتهـم  حقوقهـم  ورد  الظاملـني، 

أرساهم، وإطالق رساحهم. 
بـدوره، أّكـد القايض عبدالكريـم عبدالله الرشعي أن 
قيادَة حـزب «اإلصـالح» تعمدت اسـتهداف األرشاف آل 
األمري وإقصاءهـم ومحاولة إبادتهم ِعرقيـاً، وقد تكّلف 
يف تنفيـذ املهمة اإلخونجي واملجرم «اإلصالِحي» الربملاني 
محمـد الحزمي وبمباركة ودعم مـن عبداملجيد الزنداني 
ــاب اآلنيس، وعبدالله زعرت،  ومحمد اليدومي، وعبدالوهَّ

وبدعم وتمويل من املحافظ سلطان العرادة. 
َوأََضــاَف: نعم لقد تم قصـف وتهديم بيوت األرشاف 
آل األمري يف منطقة املنـني يف محافظة مأرب بالقرب من 

سـد مارب، وتهديم جميع البيوت فوق رؤوس ساكنيها 
من النسـاء واألطفال بواسـطة الغارات الجوية للطريان 
السـعودّي األمريكـي، وبواسـطة الدبابـات واملجنزرات 
واملدرعات، واأللغـام والعبوات الناسـفة، وتم محارصة 
األرشاف آل األمـري مـن جميـع الجهـات وتـم القبـض 
عـىل رجالهـم وإدَخالهم السـجون واملعتقـالت الرسية، 
ولـم يكتفـوا بذلك، بل تـم القيام من قبل قيـادات حزب 
«اإلصـالح» واملجاميـع املسـلحة التابعـة لـه باقتحـام 
بيـوت ومـزارع األرشف آل االمري ونهب وسـلب ورسقة 
مـا يملكونه مـن السـيارات والقاطرات واألثـاث املنزيل 
والفراش، ونهبوا واقتادوا األغنام واإلبل واألبقار والحمري 
التـي يملُكها األرشف، وتركوا النسـاء واألطفال مرميني 

يف العراء. 
مـن جانبه، أّكـد مستشـار رئاسـة الـوزراء، العميد 
حميـد عبد القادر عنرت، أن هـذه املظلومية انجرحت لها 
قلـوُب األحـرار اليمنيني، َحيُث لم يتـم ظهوُرها باإلعالم 
ولـم يقف معهـا منظمات األمـم املتحـدة وال املنظمات 
الحقوقية واإلنسانية وتم االطالع عليها بالفرتة األخرية، 
ثم تم إظهارها عرب مواقـع التواصل االجتماعي وقنوات 
التلفـزة، داعياً ُكــّل األحـرار والُكتاب والنخـب العربية 
واإلسالمية لالهتمام والتصعيد وجعل مظلومية آل األمري 
قضيـَة رأي عـام، كمـا دعا للضغـط واملطالبـة بإخراج 
املعتقلني وتعويض أرسة وأرشاف آل األمري ورد حقوقهم 
وممتلكاتهم ومعاقبـة ومالحقة املجرمني القيادات التي 
سـعت يف تهجـري وقتـل أرشاف آل األمري، وعىل رأسـهم 
القيـادات املرتِكبة باالعتداء التابعـة للعدوان الصهيوني 
األمريكي السـعودّي املرتِزق سـلطان العـرادة وغريهم، 
الفتـاً إىل أن هذا االعتداَء جـاء أوالً لرفض أرسة آل األمري 
االلتحـاق بصفـوف املرتِزقـة، ولتصفيـة ُعنرصية ضد 

الهاشميني يف محافظة مأرب. 
مـن جانبـه، أّكـد الكاتب اليمني هشـام عبـد القادر 
تضامنه مـع آل األمري وأن الحرية تأتـي بزناد املقاومة، 
والسـالكني بُخَطـى أبي األحـرار اإلمام الحسـني -عليه 

السالم-. 
وأّكــد رئيـُس املجلـس األعـىل للمنظمـات واملجتمع 
املدنـي، الشـيخ درهـم أبـو الرجال، أنـه سـيقدم ِملف 
القضية للمفوضية السـامية لحقوق اإلنسـان بصنعاء، 
وسـيتابع الصليَب األحمر، ُمشـرياً إىل أنه قدم ِملفاً ملركز 
األمم املتحـدة َوأَيْـضاً تحـدث عن الدور والنشـاط الذي 
قـام به نحو قضية ومظلوميـة آل األمري، وهذه القضية 

ستكون يف محل اهتمامه. 
بـدوره، أّكـد اللواء الركـن عبد الله الجفـري، أن هذا 
االعتـداء اإلرهابـي مـن قبـل حـزب «اإلصـالح» الذي ال 
يسـتطيع يعيش إال بني الدماء وهو متعطش للدماء وما 
قـام به من أخذ ممتلـكات أرشاف آل األمـري وتهجريهم 
واعتقال عدد كثري منهم وقتلهم، إنما هذه الجريمة تمثل 

وجَه داعش ويخُدُم الكيان الصهيوني. 
 

اجاسثاداٌت لظصض الصدغئ دولغًا
واعتربت األُسـتاذُة عريب أبو صالحة من فلسطني أن 

مظلوميَة آل األمري هي مثُل مظلومية 
الشـعب الفلسـطيني، وتحدثـت عن 
األرسى يف فلسـطني وما يعانونه من 
شـدة ألـم وأرضار نتيجة مـا يرتكبه 
العـدّو الصهيونـي، َوأَيْـضـاً تحدثت 
أن مظلومية آل األمـري يجب الوقوف 
معهـا ومـا ارتكبـه العـدوان ضد آل 
األمـري هو ضـد اإلسـالم وضـد أهل 
البيـت واإلنسـانية، وهـذا املخّطـط 
وضعتـه بريطانيـا يف قلـب املنطقـة 
بـزرع آل سـعود، وحركـة اإلخـوان 

املسلمني. 
وخالل كلمته التي ألقاها بالندوة، 
نـّدد األمني العـام للمنظمـة العاملية 
لحقـوق اإلنسـان، عيل الخليـل، بما 
حـدث آلل األمـري، مبديـاً اسـتعداده 
مظلوميـة  مـع  للوقـوف  الكامـل 
بعـض  طارحـاً  األمـري،  آل  وأرشاف 
األسـئلة للسـيد عبد الله األمري -أحد 
األمـري-  آل  مـن  املظلومـني  األرسى 
حـوَل توثيـق هـذه الجرائـم ورفـع 
ِملف بأسـماء املجرمـني والعصابات 
انتهكـت  التـي  الظاملـة  والقيـادات 
حقوق أرشاف آل األمري، واستعد بأن 
يرفَعها بُكلِّ املحافل الدولية بالتعاون 
الحقوقيـة  املنظمـات  ُكــّل  مـع 
لألمـم  رفعهـا  وكذلـك  واإلنسـانية، 
املتحـدة ومتابعـة ومحاكمـة الجناة 
واملعتديـن ومتابعتهـم ومالحقتهـم 
عرب املحاكم الدولية بما ارتكبت بحق 
األمـري  آل  وأرشاف  عامـة  اليمنيـني 

ة.  َخاصَّ
وأّكــد كذلـك أنـه سـيقوُم برفع 
القضيـة عـرب مكتـب ومركـز األمم 
املتحدة يف اليمن واملفوضية السـامية 
لحقـوق اإلنسـان، وتقديـم أسـماء 
املعتقلـني للصليـب األحمـر ملتابعـة 
قضيـة األرسى وإن لـم سـيتم رفـُع 

ملفٍّ يف جنيف. 
أحمـد  نـور  األُسـتاذة  وعـّربت 
وهـي باحثـة اجتماعيـة مـن إيران 
عـن تضامنها مـع هـذه املظلومية، 
مؤّكــدة أن هـذه االنتهـاكات التـي 

يقـوم بها حـزب «اإلصالح» تهـّدد النسـيج االجتماعي، 
داعية ُكـّل القبائل واألصوات اليمنية بالوقوف ضد خطر 
حزب «اإلصالح» العنرصي، كما طالبت أَيْـضاً بتعويض 
أرشاف آل األمـري، ورد كافـة ممتلكاتهـم وإطالق رساح 
املعتقلـني، وهو ما طالبت به أَيْـضـاً اإلعالمية آالء حيدر 

من لبنان. 
الكاتـب املـرصي أرشف مـايض عـّرب عن اسـتعداِده 

بتقديـم ِملف القضيـة إىل مكتب األمم املتحـدة يف ِمرص، 
ولكل املنظمات الحقوقية والتعاون مع ُكـّل الناشـطني، 
محمالً املسـؤوليَة رقبـَة ُكـّل مسـلم وكل املنظمات عن 
مظلومية آل األمري، كما أبدى األُسـتاذُ صادق قاسمي من 
إيـران الذي يعمُل ترجمـًة فوريًة يف املؤتمـرات ويعمُل يف 
جامعة أهل البيت -عليهم السالم- تضامنه مع مظلومية 
آل األمري، واستعداده أَيْـضاً بمنح مقاعَد دراسية ألرشاف 

آل األمري يف جامعة أهل البيت -عليهم السالم-. 

ظاحطعن وتصعصغعن سرب وأجاظإ شغ ظثوة لمطاصى الضااب السرب وافترار:
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 : طتمث المظخعر
مضـت ٨ أعوام عىل ثـورة الحـادي والعرشين من 
سـبتمرب املجيـدة سـنة ٢٠١٤م، وال تـزال الثـورة يف 
أوج عنفوانهـا عىل الرغم من ُكــّل املؤامرات الكبرية 
التـي حيكـت ضدها وعىل رأسـها العـدوان األمريكي 

السعودّي الغاشم املتواصل للعام الثامن عىل التوايل. 
واسـتطاع اليمنيـون وبكل عزة وفخـر أن يربهنوا 
للعالم أن هذا الشعب وجيشه الصامد ال ينكرس مهما 
كانت إْمَكانية دول العدوان من الرتسـانة العسـكرية 
املهولـة واملتنّوعـة، وبأحـدث املعـدات والصناعـات 
العسـكرية التـي تعد األكرب عـىل مسـتوى العالم َو-

بفضل الله- استطاع أبطال الجيش واللجان الشعبيّة 
تحقيـق اإلنجازات الكبرية سـواًء عىل صعيد التصنيع 
العسـكري أَو الدخول يف خيارات اسـرتاتيجية أنهكت 

العدوان وجعلته عاجزاً عن املواجهة. 
وتحـل ذكـرى الثورة هـذه يف ظل متغـرياٍت كبرية 
وواقـٍع جديـد، فاليمن قـد تمّكن من تثبيـت مداميك 
السيادة، وعهد التبعية واالرتهان إىل الخارج قد وىل إىل 
غري رجعـة، والعدّو يتقهقر يف ُكــّل امليادين، ويبحث 
عـن مخرج لحفظ ماء الوجه مـن ورطته املأزومة يف 

اليمن. 
ويؤّكــد األمني العام لحزب املؤتمر الشـعبي العام 
غـازي أحمـد عيل محسـن، أن ثـورة ٢١ سـبتمرب يف 
ذكراهـا الثامنة وجدت لتبقى، وفتحت أمام الشـعب 
اليمنـي الطريـق السـتعادة دولته ورفـض الوصاية 

الخارجية التي ظلت جاثمة عىل رقابه منذ عقود. 
ويقـول محسـن يف ترصيٍح خـاص لصحيفة 
«املسـرية»: «بفضل ثـورة ٢١ سـبتمرب ٢٠١٤م 
اسـتعاد اليمنيون حريتهم وكرامتهم واستقالل 
دولتهـم  شـؤون  وإدارة  السـيايس  قرارهـم 
بأنفسـهم بعيـًدا عن أيـة وصاية وأيـة تدخالت 
سعوديّة وأمريكية، أما عىل املستوى الداخيل فقد 
تحـّرر اليمنيون من عبث مراكـز القوى والنفوذ 
يف الداخـل التي كانت تتحكم يف تفاصيل املشـهد 

السيايس اليمني». 
ويضيف: «خالل األيّام األخرية شـاهد الجميع 
املقاتلـني األبطـال الذيـن تخرجوا بعـد أن تلقوا 
دورات تدريبيـة عسـكرية وهم يمثلـون معظم 
أصناف التخصصات العسـكرية واألمنية وهؤالء 
هم حماة الثورة ومكاسـبها، مؤّكـداً أن العدوان 
األمريكي السـعودّي عجز يف كـرس إراَدة الثورة؛ 
ألَنَّ ثورتنا عكسـت همـاً وطنيـاً وإراَدًة ال تقهر 

َفـإنَّ النرص يكون أمراً واقعياً ال محالة». 
ويواصـل األمني العام لحزب املؤتمر الشـعبي 
محسـن: «صحيـح  عـيل  أحمـد  غـازي  العـام 
هنـاك التحديـات واملؤامـرات التي تواجـه ثورة 
٢١ سـبتمرب يف مختلـف جوانـب الحيـاة األمنية 

واالقتصادية والسياسـية، تقف خلفها قوى العدوان 
األمريكي السـعودّي لكـن تلك املؤامرات فشـلت؛ ألَنَّ 
ثورة ٢١ سـبتمرب تصلب عودها بفضل التفاف القوى 
الحيـة الطـاردة للعمالـة واالرتـزاق، فحـول قيادتها 
الخـرية منها حزب املؤتمر الشـعبي َوأحـزاب وطنية 
وثورية، يقف يف مقدمتهم قائد ومجاهد كبري السـيد 
عبدامللـك بدر الديـن الحوثي، ومن هنـا نقول عجزت 
قوى العدوان السعودّي اإلماراتي واألمريكي عىل كرس 

إراَدة الشعب وإراَدة الثورة». 
ويؤّكــد محسـن عـىل أهميّة معالجـة االختالالت 
والحذر من االنتهازيني واملتسـلقني عىل أجنحة الثورة 
وتشـويه صورتها، داعياً الجميع للحذر منهم وإبعاد 
تلـك النبتة الفاسـدة واالنتهازيني الذين يسـتهدفون 
ة الذين يظهرون  الثورة من أصحاب املصالـح الَخاصَّ
يف ُكـّل منعطـف ومرحلة من مراحل الثورات، مطالباً 
كذلـك باسـتيعاب ُكــّل أطيـاف اليمنيني ومـن ُكـّل 
املناطق وبمختلف أطيافهم واحرتام سـيادة القانون 
والوظيفـة العامـة؛ باعتبَارها حقٍّ مكتسـب للجميع 
وفقـاً للدسـتور، والتمثـل ملعيـار الكفاءة بعيـًدا عن 

املحسوبية والقرابة. 
ويعترب محسـن أن ثورة ٢١ سبتمرب ٢٠١٤م مثلت 
انعطافاً تاريخيٍّا يف حياة الشـعب اليمني، وتعد نقطة 
تحول يف املسار الوطني عىل املستوى اليمني واإلقليمي 
والدويل، َحيُث اسـرتجع اليمن مكانته بني دول العالم، 
كما أصبحت ثورة٢١ سـبتمرب، ثـورة يتغنى بها ُكـّل 

األحرار ليس يف اليمن بل وعىل املستوى العالم. 
ويشـري إىل أن القبيلـة يف اليمـن جزء من النسـيج 
االجتماعـي وال تقـل وطنيـة عن غريها مـن رشائح 

املجتمـع اليمني، وأثبتت القبيلة خالل ثمان سـنوات 
من الحرب أنهـا كانت وما زالـت يف مقدمة الصفوف 
ومشـاركة املجاهديـن يف القتـال ضد قـوى العدوان 
السـعودّي اإلماراتي األمريكي الـذي أخفق يف تحقيق 
أي انتصار، بل ذهب يحمل ذيل الهزيمة يف ُكـّل جبهة 
من جبهات القتال وهو الذي كان يسـعى بل ويحلم يف 
إعادة املرتِزقة إىل اليمن، الفتاً إىل أن العدوان قد انكرس 
وذهـب إىل دون رجعـة بفضـل صمـود األبطـال من 
املجاهدين الصناديد ومعهم ُكـّل قوى الثورة الوطنية 
والقبيلة جزء من هؤالء املقاتلني األبطال الذين أفشلوا 
الحصار لدول العدوان.. ومـا زالوا يف املرصاد لكل من 
تسـول له نفسـه املسـاس ولو بحبة رمل مـن تراب 

الوطن. 
 

بعرُة افطض
ويصف عضـو الهيئة العليا لحزب الرشـاد اليمني 
الدكتـور محمد طاهر أنعم، ثـورة الحادي والعرشين 
من سـبتمرب ٢٠١٤م بأنها «ثورة األمل»، ُمشرياً إىل أن 
اإلحباط كان سائداً يف فرتة ما قبل ٢٠١١م يف كثري من 
القطاعات الشعبيّة اليمنية تجاه وضع بلدنا يف جميع 
املجاالت التنموية واالقتصادية والسياسية والقانونية 
واالجتماعيـة، وأننا «كنـا نقارن بالدنـا ببقية الدول 
العربيـة وغريهـا يف مختلـف النواحـي، ونطالـع مـا 
تنرشه مراكز الدراسات والبحوث، والصحف األجنبية 
والعربيـة عـن تصنيفـات الـدول العربيـة اقتصاديٍّا 
وتنمويـاً ويف غريها، فنجد أنفسـنا يف أسـفل القوائم، 
وكذلـك كنا نرى الفسـاد واالسـتئثار والعمالة محلياً 
للنظام السعودّي، والتبعية للمحاور الغربية املتعددة، 

ومكانـة املواطن اليمني الضعيفة واملهانة يف الخارج، 
وكان الجميع ينتظر الفرج، ولحظة االنفجار». 

ويضيف أنعم: «وجاءت ثورة ٢٠١١م وخرج الناس 
لينتفضـوا محاولني إيجاد مخرج مـن التيه الذي كنا 
غارقـني فيه، وعىل الرغم مـن التضحيات التي قدمها 
ماليني اليمنيني حينهـا اقتصاديٍّا وأمنيٍّا واسـتقراراً، 
إال أن النظام السـعودّي نجح يف االلتفاف عىل الثورة، 
وإعادة التقاسـم بني التيارات السياسـية املوالية له، 
واإلرصار عـىل رفـض وإقصـاء أي رشكاء جدد، مثل 
أنصـار الله والحراك الجنوبي، وبدأ كثري من املواطنني 
يحسـون بعـودة خطـر التيه وانتشـار الفسـاد املايل 
واإلداري وانتشـار البؤس والفقر وتغول الشخصيات 
النافـذة القبلية والعسـكرية واالجتماعيـة والهيمنة 
السـعوديّة والغربيـة عـىل البلـد، وما تـؤدي إليه من 
نهب الثروات، ونـرش الرصاعات الطائفية واملناطقية 
السياسـية  القـرارات  يف  والتدخـل  والشـطرية، 
واالقتصاديـة والتعيينـات الحكوميـة، غـري أن ثورة 
الحـادي والعرشين من سـبتمرب ٢٠١٤م أعادت األمل 
للكثري من اليمنيني، وأنقذتهم من حالة بؤس خطرية 

كانوا سيدخلونها». 
ويؤّكـد أنعم أن ثورة ٢٠١٤م هي األمل لنا كشـعٍب 
يمنـي بالخروج من التبعيـة والهيمنة، وهي األمل لنا 
بقيام نهضـة اقتصادية كربى مع اسـتخراج ثرواتنا 
التـي حاول السـعودّي لعقود منعنا من اسـتخراجها 
وتحسني وضعنا، وهي األمل لنا لعودة ثقة اليمنيني يف 
وطنهم وشعبهم وبالدهم، والعودة لبنائها وتنميتها، 
وهي األمل لنا يف االنفالت من التبعية للغرب املستعمر، 
وتنفيذ سياسـاته، وهي األمـل لنا يف قيام جيش قوي 
يحمي البالد والشـعب والثـروات والحدود، وهي 
األمـل لنا يف تكوين شـخصية قويـة للجمهورية 
اليمنيـة تسـتطيع بهـا أن تتخـذ مواقـف قوية 
ومنـارصة  واإلسـالمية  العربيـة  القضايـا  يف 

املستضعفني. 
ويواصـل حديثـه: «وعىل الرغم مـن الحصار 
للثـورة وللشـعب وللبلـد، إال أن األمـل يف الثورة 
ونجاحها ال يزال ُمستمّراً، بعد األمل يف فضل الله 

وتوفيقه لبلدنا ولشعبنا. 
مـن جانبه يقول عضو األمانـة العامة لحزب 
الحـق رئيس الدائرة اإلعالمية للحزب عبد الواحد 
الرشيف: إن ثـورة الواحد والعرشين من سـبتمرب 
قـد توافرت فيها رشوط ومعايري الثورة بمعناها 
الحقيقـي خالفاً ملـا أطلق عليها يف السـابق من 
ثـورات أَو حركات ثوريـة يف اليمن خالل املراحل 
السياسـية السـابقة، منوًِّهـا إىل أن اغتيال عالم 
مجتهـد كبري يف السـن كاإلمام يحيـى بن محمد 
حميـد الديـن ومرافقيـه لتنصيب شـخص آخر 
يف حكـم اليمـن ال يعد ذلك مرشوعـاً ثورياً وإنما 
النفـس  وقتـل  األرواح  إلزهـاق  أسـس  انقالبـاً 
املحرمـة؛ ِمـن أجِل الوصـول إىل الحكـم وهو ما 

طسآولعن وصادة أتجاب جغاجغئ لختغفئ «المسغرة»:

بــعرة الـ 21 طظ جئامرب رّجثئ طئادَئ السجة 
والضراطئ وأجصطئ طحروَع الَعخاغئ الثارجغئ
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دأبت عليه ُكـّل الحركات واالنقالبات بعد ٤٨م، والتي 
تم فيها االنقالب عىل الرشعية الشـعبيّة والسياسية، 
فضـالً عن االنقالب عىل ُكـّل القيـم واألخالق الدينية، 
والتصفيـة العرقيـة واملذهبيـة واسـتبدلت بالتطهري 
العرقـي من الوظيفـة العامة، وُخُصوصـاً اإلرشافية 
وذلـك بعد أن آلـت إىل القوى املرتهنة للخـارج مقاليد 

السلطة.
ويشـري الرشيف إىل أن ثورة الواحد والعرشين أعادت 
االعتبـار ملفهـوم الثـورة وصياغـة أهدافهـا وليـس 
استنسـاخها وبما يلبي تطلعات وآمال أبناء الشـعب 
اليمني يف تحقيق العدالة السياسية واالجتماعية التي 
كانت مفقودة، ومحاربة الفوىض والفساد بكل صوره 
وأشكاله، وتحرير القرار السيايس اليمني من الهيمنة 
الخارجية وإعادة االعتبار للسيادة واالستقالل الرديف 
للحريـة والكرامـة والبناء والتنمية، األمـر الذي بدأت 
به قوى ثـورة الواحد والعرشين من سـبتمرب وإعادة 
بناء الدولـة املدنية الحديثة وأطلقـت مرشوع الرؤية 
الوطنيـة لبناء الدولـة يف ظل الصعوبـات والتحديات 
وانعدام اإلْمَكانيات والحرب والحصار، وها هي اليوم 
قوى الثورة تمـيض بوترية عالية وتحّقـق العديد من 
اإلنجازات يف املجاالت املختلفة ومنها مجاالت الزراعة 
والتصنيـع الحربي والعسـكري واألمنـي، مؤّكـداً أن 
ثورة الواحد والعرشين من سـبتمرب شـكلت انتصاراً 
عىل قوى الهيمنة وهوامري السلطة َوالفساد واالرتزاق 
والعمالة، وتعد نقطة فاصلة يف تاريخ الشعب اليمني 
الحـر واألبـي، وقـد أعـادت لليمـن مجـده ومكانته 

واستقالله وسيادته. 
 

ظصطُئ تتعل طفخطغئ
وعـىل صعيٍد متصـل يعترب األمـني العام املسـاعد 
لحزب شـباب التنمية الشيخ صالح عيل السهمي، أن 
ثورة ٢١ سبتمرب املجيدة تعد نقطة تحول مفصلية يف 

تاريخ اليمن. 
ويقـول يف ترصيـٍح خـاص لصحيفة «املسـرية»: 
«اندلعـت ثورة الـ٢١ من سـبتمرب املجيدة بمشـاركة 
فئـات  مختلـف  مـن  واسـعة  وجماهرييـة  شـعبيّة 
ومكونات الشـعب اليمني، وحمل الرشفـاء من أبناء 
اليمن لواء الدفاع عـن الوطن وتحّرره من قوى الغزو 
واالحتـالل وإخراجـه مـن تحـت العباءة السـعوديّة 
َوأدوات التبعية والوصاية للسفارات، فاندفعت الثورة 
بهبة شـعبيّة عارمـة ووفق منهجية دينيـة ووطنية 
مسؤولة َوقيادة حكيمة حملت قضية الشعب ودفعت 
بـه إىل مضمـار البنـاء والتنميـة كمـا هـو يف ميدان 
املواجهـة واملقارعـة مع قـوى الهيمنة واالسـتكبار، 
وواجهـت الثورة الكثري من التحديات الكربى غري أنها 
ال تـزال يف هـذه الذكـرى بعنفوانهـا َوبمبادئها تتهيأ 

الجرتاح املزيد من االنتصارات». 
ويضيف السهمي: «ثورة ٢١ سبتمرب املجيدة كانت 
رضورة ُملحة كونها البوابـة الحقيقية لليمن الجديد 
الذي يجب أن يكون يف الصدارة عىل مسـتوى املنطقة 
واإلقليـم ُوُصــوالً للعالـم، ملـا لهـذا البلد مـن تاريخ 
وحضـارة ضاربـة يف أعمـاق التاريـخ، باإلضافـة إىل 
موقعه االسرتاتيجي والثروات املتنوعة يف جوف األرض 
وباطنها ويف أعماق البحار وسواحلها وشواطئها التي 
تمتد إىل آالف الكيلـو مرتات، وقد تكاملت يف هذه البلد 
ُكـّل قيم التاريـخ والثروات البرشية واملادية، وهذا ما 
تفتقـره معظم الدويالت الطارئة واملعتدية عىل وطننا 

الحبيب». 
الثـورة  هـذه  أن  يعـرف  الجميـع  أن  إىل  ويشـري 
املجيدة رفعت اسـم البلد عاليًا وصنعت اسـم اليمن 
مـن جديد وأصبحت رقماً صعباً بفضل الله والقيادة 
الثوريـة والسياسـية واملنهجيـة التي اتخذهـا ُكـّل 
الرشفاء طريقاً لبناء اإلنسـان عىل املسـتوى الديني 
واإليَمـانـي وتعزيز الوعي قبل بناء القدرات الذهنية 
وامللكات اإلدارية، َوليصبح هذا الشعب بوعيه الثوري 
قادراً عـىل مواجهـة التحديات وتجاوزهـا بكل ثقة 
ووعـي وإدراك، الفتاً إىل أن ثـورة الحادي والعرشين 
من سـبتمرب حملت عنوانـاً عريضاً مفـاده أن زمن 
الوصايـة الخارجية قـد وىل وال عـودة إىل هذه امُلربع 
مجـّدًدا، مهما كانت التضحيات، وما تشـهده اليمن 
مـن تحـّرر واسـتقالل يف معظم املناطـق التي تحت 
سـلطة املجلس السيايس األعىل إالَّ خري شاهد عىل أن 
القرار اليمني بات يمنياً بامتيَاز وأن الشـعب هو من 
يصنع معالم حارضه ومسـتقبله، بعكس ما يحدث 
-لألسف الشديد- يف املناطق التي باتت تحت سيطرة 
قـوى التحالـف الصهيوأمريكي وأدواتهـم املنزوعة 

القرار. 
للتنظيـم  املسـاعد  العـام  األمـني  يؤّكــد  بـدوره 
السـبتمربي الديمقراطي الشـيخ محمد عبد الله، أن 
ثورة الحادي والعرشين من سـبتمرب قـد تمّكنت من 
إخمـاد العديد مـن الفتن والثارات املسـتعصية والتي 
كانـت مرتاكمة لسـنوات عديدة، والتـي أثقلت كاهل 
معظـم أبناء القبائل اليمنيـة، نتيجًة للحروب الدامية 

وعصبية الجاهلية املمقوتة. 
ويقـول يف ترصيـٍح خـاص لصحيفة «املسـرية»: 
«شهادة للتاريخ واألجيال عن املواقف الخالدة الوطنية 
املجاهدة لهذا الشعب العظيم وقادته ورموزه األحرار 
املجاهدين وضمن املميزات للثورة أنها تميزت بالقيمة 
اإلنسـانية والعفـو والتسـامح حتـى مع مـن قامت 
الثـورة ضدهم، فلم يكن فيها إفراط يف الخصومة ولم 
تنصب فيها املشانق ولم تصدر فيها قوائم سوداء ولم 

تُسفك فيها الدماء ولم يحصل خاللها فوىض وال نهب 
ة، وهذا يف الغالب  وال سـلب ملمتلكات العامـة والَخاصَّ

ما يحصل عند قيام أية ثورة». 
ويواصل: العجيب أن ما حصل خالل قيام ثورة ٢١ 
سـبتمرب كان هـو العكس تماماً، فكانـت حقاً أنظف 
وأرشف وأنصـع ثـورة، للعروض العسـكرية األخرية 
التي تعترب معجزة ومبهرة أدهشت العدّو قبل الصديق 
والتي أوضحت للعالم مدى قوة وعزيمة وإباء الشعب 
واملسؤولية التي تحملها األبطال املجاهدين وتنفيذهم 
لواجباتهـم بـل أكثـر من ذلك مـن إنجازات يف شـتى 
املجاالت امللقاة عىل عاتـق هؤالء األبطال وبتوجيهات 
مـن القيـادة الحكيمـة املتبعـة يف مواجهـه العدوان 
والتحديات والصعاب أثناء العدوان منذ بدايته وانتهاًء 

بالُهــدنة املزعومة. 

ويمـيض قائالً: «لقد حرضت العـرض املهيب الذي 
جرى يف الحديدة، فو الله إنني لم أشـعر قط بشـعوٍر 
كبري ارتفعت فيه رؤوسـنا عالياً وذرفت دموعنا فخًرا 
واعتزازاً ملا حّققناه من إنجازاٍت عسـكرية وصناعاٍت 
عسكرية أنجزت يف فرتٍة وجيزة ويف ظل ظروٍف معقدة 
ا فالعروض العسكرية ما هي إالَّ غيض من فيض  ِجـدٍّ
وعىل دول العدوان أن تصحح سـلوكها تجاه الُهــدنة 
املؤقتـة وأن ترفع يدها عن سـفن الوقـود؛ ألَنَّها بغري 

ذلك تريد الهالك بنفسها دون حساب العواقب. 
ويرى نائب رئيس تكتل األحزاب املناهضة للعدوان 
محمـد أحمـد الـرشيف، أن ثـورة ٢١ سـبتمرب لم تأت 
من فـراغ بل قامت اسـتناداً إىل الكرامة املتعمقة لدى 
اليمنيـني، والنضـال املتوارث لديهم منـذ القدم، ولقد 
كانـت ثـورات: ٢٦ سـبتمرب، ١٤ أُكتوبـر، ١١ فرباير 

وغريها من محطات النضـال اليمني، تمثل معطيات 
يف مبادئها وأهدافها لثورة ٢١ سـبتمرب، إال أن األخرية 
جمعت ملخص النضـال التاريخي الصادق، وضمنته 
يف أدبياتهـا، وأخـذت عـىل عاتقهـا تصحيح املسـار 
للثورات السـابقة بعـد أن تآمر عليها أعـداء الخارج 

وعمالء الداخل. 
ويقـول الـرشيف يف ترصيٍح خـاص لـ «املسـرية»: 
«لـم يكن اليمنيـون يف ثورتهـم دعاة فتنـة أَو حرب، 
بـل دعاة للسـالم العادل الذي يحرتم اإلنسـان اليمني 
ويحتفـظ بحقـه يف الحرية والسـيادة واالسـتقالل، 
ومن أجـل ذلك تَحـّرك اليمنيون متوكلـني عىل ربهم، 
واثقـني بنرصه وتأييده، بعد أن وصل الحال اليمني إىل 
مرحلة ال تطاق، من عبث السـفارات بالشأن اليمني، 
وفسـاد مواليهـم يف مؤّسسـات الدولـة ُوُصــوالً إىل 
تعمد إفشـال الحوار الوطني الشـامل، وبعد أن طفح 
الكيـل باليمنيني، و»بلغ السـيل الزبـى»، لم يكن من 
خياٍر للقائد إال اسـتنهاض الشعب ومواجهة العربدة 
األمريكيـة يف البلد من الخارج، والفسـاد املمنهج من 
الداخل، ولم يكن للشـعب سـوى االسـتجابة لصوت 
الحـق والعـدل، وااللتحـام بقائدهـم للتأهب لخوض 
معركة التحّرر واالسـتقالل كمعركة فرضتها ظروف 

املرحلة واستحقاقاتها. 
ويواصـل: ويف الوقـت الـذي بـدأ فيـه اليمنيـون 
يتذوقـون لذة االنتصار ويتطلعـون إىل يمٍن جديد حر 
ومسـتقل، تَحّركـت كثـري من قـوى الـرش اإلقليمية 
والدوليـة وأيقظت خاليـا الخيانة يف الداخل إلفشـال 
مسـرية التحـّرر مـن الوصايـة األجنبية بمسـميات 
خداعة، تارًة باسـم الجمهورية واألقيال، وتارًة أُخرى 
باسـم الرشعية، وآخرون رفعوا راية الدفاع عن الدين 

والسنة.. وكلهم يف الكذب سواء. 
وعـىل الرغم مـن الوحشـية التـي ارتكبتهـا قوى 
العـدوان بحـق أبناء الشـعب اليمنـي قتـالً وحصاراً 
وتدمـرياً وإهانـات –كما يقول الـرشيف- إال أن ذلك لم 
يزدهم إال إرصاراً وثباتاً يف مواجهة التحديات، وعزيمًة 
ملواصلـة النضال الثوري التحـّرري حتى تحرير كافة 
األرايض اليمنيـة وطـرد املحتـّل، وتطهري مؤّسسـات 

الدولة من الفساد والعابثني. 
مرشوعـاً  مثّلـت  سـبتمرب   ٢١ ثـورة  أن  ويؤّكــد 
ــة، كما فرضت مكانة اليمنيني  الستنهاض وبناء األُمَّ
عىل الخارطة السياسـية، وأفرزت وعياً شـعبيٍّا، رسم 
الطريـق الصحيـح ملواجهـة التحديات من مشـاريع 
الهيمنة والتبعية والخنوع، واسـتطاع من خاللها: أن 
يبني جيشـاً مدرباً عىل فنون القتـال، ومعداً بإحكام 
مادياً ومعنويـاً كما رأينا بعضاً مـن تلك اإلعدادات يف 
العروض العسـكرية املهيبة، وأن يفرض رشوطه عىل 
طاولة املفاوضات الدبلوماسـية بكل اعتزاز وكربياء، 
وسيأتي يوم يحتفل به اليمنيون بتحقيق ُكـّل أهداف 
ثورتهم، وسـترشق شـمس الحـق والعـدل والحرية، 
وسـيخفق العلـم اليمني يف األفـق وفوق ُكــّل رابية، 
وسـيأتي اليوم الـذي يعرف فيـه العالـم أن اليمنيني 
أولو قوة وأولو بأٍس شديد، «َوَسيَْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا أَيَّ 

ُمنَْقَلٍب يَنَْقِلبُوَن». 

استطالع

أظسط: بعرة 21 جئامئر 
عغ افطُض لظا شغ صغام 
جغح صعي غتمغ الئقد 

والحسإ والبروات 
والتثود

السعمغ: بعرة 21 جئامئر المةغثة 
ضاظئ ضرورة ُططتئ ضعظعا الئعابئ 
التصغصغئ لطغمظ الةثغث الثي غةإ 

أن غضعن شغ الخثارة سطى طساعى 
المظطصئ واإلصطغط ُوُخـعقً لطسالط

الحرشغ: البعرة تّصصئ السثغث طظ 
اإلظةازات شغ المةاقت المثاطفئ، 

شغ طةاقت الجراسئ والاخظغع 
السسضري وافطظغ وحضطئ اظاخارًا 

سطى صعى العغمظئ وععاطغر السططئ

غازي: بعرة 21 جئامئر تسث 
ظصطئ تتعل شغ المسار 

العذظغ وبات غاشظى بعا ُضـّض 
افترار لغج شغ الغمظ شتسإ 

بض وسطى طساعى السالط

غاظط: بعرة لط غخاتئعا إشراط شغ 
الثخعطئ ولط تظخإ المحاظص ولط 

تخثر صعائط جعداء ولط تسفك 
الثطاء ولط تتخض شعضى وق ظعإ 

وق جطإ لطمماطضات الساطئ
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سروُض الثاخطغئ 
شغ ظض الُعــِعغَّئ 

اإلغَمـاظغئ
وردة طتمث الرطغمئ

يقيناً نسـتطيُع أن نـرّدد هذا الشـعاَر بكل اعتزاز 

وفخر بعد العروض املهيبة التي أذهلتنا نحن الشعب 

اليمنـي فكيف بالعـدّو وهل يمكنه بعـد اليوم إال أن 

يفكـر بالخـروج مـن حماقته يـوم شـنوا عدوانهم 

عىل شـعٍب معروف عنه أنه ال يُهـزم، وبعد العروض 

العسكرية التي قدمتها وزارة الداخلية ماذا بعد؟

ما تشـهده صنعاء مـن عروٍض عسـكرية يف ظل 

الُهــدنة لهي أكرب رسـالة للعـدو أن وزارة الداخلية 

التـي تـم اسـتهدافها مـراراً أنهـا منارة أمـن لليمن 

ـة اإلسـالمية بشـكٍل عام كما ذكر ذلك السـيد  ولألُمَّ

القائد يف كلمته، ولهي رسالة للعالم أن الجيش اليمني 

بعد ثورة الواحد والعرشين يستطيع أن يحمي شعبه 

ويحمي نفسـه وليس كما السابق الذي كان الجيش 

اليمني يُستهدف بعمليات إرهابية، وكذلك كان هناك 

اسـتهداف للقوة العسـكرية وتدمري أسـلحة الدولة 

بتوجيه من السفارة األمريكية بصنعاء. 

واليوم يف ظل القيـادة الحكيمة التي أعادت لليمن 

ُهــِويَّتها اإليَمـانية استطاعت هذه العروض األمنية 

إفشـال مخّططات العدّو الذي كان يعمل عىل اغتيال 

قيادات الدولة، إفشـال مخّططـات أُولئك اإلرهابيني 

الذيـن يعملون عـىل تحريك الخاليـا اإلجرامية والتي 

تنظم عمليات إجرامية خطرية متنوعة ومنها أَيْـضاً 

أدوات القاعـدة وداعـش، فهـذا العـرض العسـكري 

رسـالة تحمل دالالت عىل أن للوطن حماًة بإْمَكانهم 

الحد من انتشـار تلك األحداث التـي كانت قبل الثورة 

املجيدة. 

للعـدو  أَيْـضـاً  رسـالة  هـي  عسـكرية  عـروض 

الصهيوني واألمريكي والقاعدة وداعش واملرتِزقة، أن 

جيشنا العظيم يف أتم االستعداد والجهوزية، استطاع 

أن يمتلك ترسـانة عسـكرية قوية ويمتلـك قبل ذلك 

ة إيَمـانيـة يميض وال يبايل فقد اسـتطاع أن  ُهــِويـَّ

يظهر أمام العالم بظهـوره املرشف أنه جيش يحمل 

السالم للعالم َوإذَا ما فكر العدّو أن يعتدي عىل اليمن 

فهو جيش أقوى وأعظم يستطيع رضب أي خطر أَو 

هدف يمس بأمن الوطن. 

أخريًا هي رسـالة الدولة لكل من يفكر باملسـاس 

بالوطن وبأمنه واسـتقراره يحمي الشـعب والناس 

ويحمـي ممتلكاتهـم ويقـوم عـىل خدمـة املواطـن 

فالوحـدات العسـكرية يف وزارة الداخليـة حـارضة 

ومسـتعدة ألن تجعل العدّو يحسـب ألف حساب قبل 

أن يفكر يف إحداث اختالالت أمنية وهو قد شاهد هذا 

العـرض املهيب فما قبل الثـورة ليس كما بعدها فقد 

أصبح الوطن يف أمن وأمان واسـتقرار ال مثيل له وقد 

أعـذر من أنذر فهذه العروض أقوى صورة عسـكرية 

للجيش اليمني. 

سظ سرض العتثات افطظغئ 

لعط افطظ.. ضاظعا سظث ُتسظ الزظ

سئثالرتمظ طراد

كان العرض العسـكري للوحدات األمنيـة مهيباً، وترك 

أثـراً يف نفوس الكثري من الذين سـاندوا العـدوان فوجدوا 

أنفسـهم بال كيان، وبـال دولة، وبال كرامة، وبال سـيادة، 

وبال ُهــِويَّة، وليس لديهـم أي يشء من مقومات الدولة، 

ُمَجـّرد ضياع وتيه وتشـدق بالتحرير دون أن يكون هناك 

تحريٌر فعلياً من أدوات االستعمار. 

الكثري اليوم يف وسـائل التواصل االجتماعي يتحدث عن 

وجود دولة يف صنعاء وغيابها الكيل يف املحافظات املحّررة 

-حسـب تعبريهـم طبعـاً أما نحن فـال نـرى املحافظات 

الجنوبيـة إال محتّلـة– انفـالت أمنـي، ونهـب ممتلكات، 

وضيـاع حقوق املواطنني، واغتياالت واسـعة النطاق تنال رموز بعينها، 

لم يسـلم حتى أعضاء مجلس القيادة الذي شـكله العـدوان، فقد غادر 

سلطان العرادة عدن؛ بَسبِب املضايقات األمنية، وغادرها طارق عفاش 

لذات السـبب، وال يكاد يسـتقر يف عدن من أحد سـوى املوالني لإلمارات 

فقـط من الرشكات األمنية والعسـكرية الذين يلتزمـون بتنفيذ ما يراد 

منهم مقابل ثمن بخس دراهم معدودات. 

رغم ُكـّل ما حدث من قصٍف ومن عدواٍن غاشـم لم يسـلم منه حجر 

وال شـجر وال برش يف صنعاء ويف عموم اليمن إال أن صنعاء ظلت عصية 

عىل االنكسـار، وما يـزال األمن مسـتتباً، َوإذَا حدثـت جريمة ال تميض 

24 سـاعة إال والفاعل يف قبضة رجال األمن، كما أن مسـتوى الخدمات 

التي تقدم للمواطن ما تزال بخري رغم شـح اإلْمَكانات والحصار، ورغم 

االسـتهداف، ولذلـك تجـد الكثري من أبنـاء املحافظات املحتّلـة يزورون 

صنعـاء بحثاً عـن الخدمات الصحيـة والتعليمية وبحثاً عن االسـتقرار 

واالطمئنان والشـعور بالحياة، وبالكرامة وبالعزة، وهو شـعور مفقود 

يف املحافظـات الجنوبية املحتّلة مهما تشـدقوا وزايـدوا وأرعدوا وأزبدوا 

زيفاً وتضليالً وزوراً فالحال يفصح عن نفسـه، وقد تكتشفه من خالل 

حديٍث عابر مع زائر لصنعاء من الجنوب أَو الرشق اليمني أَو عرب اتصال 

هاتفي مع صديق من سـكان املناطق املحتّلة، وتكتشفه حتى من الذين 

يذهبون إىل املناطق املحتّلة من سكان صنعاء يقولون لك بحال االنفالت 

والضيـاع والتيـه الذي وصلت إليـه املناطق املحتّلة فال يكاد أحد يشـعر 

بقليٍل من السكينة واالستقرار هناك. 

ولذلـك كان صدى العرض العسـكري للوحدات األمنيـة ذا أثر واضح، 

تجىل يف الحالة التفاعلية عىل شـبكة التواصل االجتماعي، فالكثري منهم 

قال: شـئنا أم أبينـا هناك يف صنعاء دولـة، وليس يف عدن 

مـن دولـة، تلك خالصة مـا وصل إليـه التفاعـل وكاد أن 

يكون شـعوراً عاماً عند الكثري من الذين ضاق بهم الحال 

فخرجوا عن صمتهـم وقالوا ما يجب عليهم قوله، ونأمل 

أن يتبعوا أقوالهم مواقف مرشفة من االحتالل، ومن أذيال 

االحتالل، ومن الرشكات العسـكرية واألمنية التي وضعت 

نفسـها موضع األجري فتعيث يف أرضها ويف بالدها فساداً 

ودماراً وقتالً. 

مـا الـذي يفعلـه املقاولون مـن الرشكات العسـكرية 

واألمنيـة يف عدن ومـا جاورها من محافظـات؟ يمهدون 

وينوبـون املسـتعمر يف حربـه مع القـوى التحّرريـة الرافضـة لثنائية 

الهيمنـة والخضـوع، فيضع املسـتعمر يـده عىل مقـدرات البلد وينهب 

ثرواتهـا، ويرمي للـكالب التي تمأل األصقاع واألسـماع ضجيجاً ونباحاً 

بالعظام الذي ال يغني وال يسمن من جوع. 

بعـد ُكـّل هذا الشـتات واالنهيار الذي حـدث يف املنظومة الدولية التي 

تحكـم العالـم أصبح الواقع يكشـف عـن النوايا بصورة جليـة وبدون 

مسـاحيق، ولذلك عادت رشكة توتال إىل اإلنتاج دون سابق إنذار لحاجة 

فرنسـا اليوم إىل الطاقة، وسـوف يتم اسـتنزاف ثروات البالد بمساعدة 

الـرشكات العسـكرية التي تمتهن الحـرب يف أرضها لصالح املسـتعمر 

ومثـل ذلك ظاهرة لم يعهدها البرش منذ بدء الخليقة إىل اليوم، وهي من 

سمات الحرب الحديثة التي يساهم فيها أبناء البلدان أنفسهم فينوبون 

املسـتعمر يف مهماتـه العسـكرية يف احتـالل األوطـان مقابـل دراهـم 

معدودات، ويمكنّوه من ثروات البالد. 

نحـن اليـوم يف محـك التجـارب، فالحـال الذي وصـل اليمـن إليه يف 

املحافظات الجنوبية املحتّلة له مماثل تاريخي وقد يطول كما طال زمنه 

يف املـايض لكن خاصية الحرية أصيلة يف الذات الوطنية ولذلك ال نظن أن 

يهنأ املستعمر بما أقدم عليه اليوم، إذ ثم متغري تاريخي يف املسار سوف 

يقطع عليهم أمل االستمرار، فالجيش اليمني يف ُكـّل عروضه العسكرية 

التي أعلن عنها أرسـل رسـائله الواضحـة والجلية للمسـتعمر مفادها 

أن اليمـن بلد ذات سـيادة ومسـتقلة وحرة ولن يدخـر الجيش جهداً يف 

الحفاظ عىل خصائص الحرية والسيادة واالستقالل. 

بطصغج سطغ السططان
االحتالُل واالضطهاد ونهـُب الثروات أهداٌف 
تـكاد تكـوُن مألوفـًة عـن املحتّلـني والهزيمة 
َن من  والخـرسان نتائـج محتومة لتحالـف ُكوِّ
كوكتيـل متنـوع من الـدول ما بـني دول تملك 
الثروات واملال، ودول تملك القوات، ودول تملك 
الرتسـانة العسـكرية، ودول تملـك التخطيط 

والدعم اللوجستي... إلخ. 
هذه نظرة اسـتباقية ملن درس العدوان عىل 
اليمـن ونتائجـه، لكـن ما غـاب عـن املحللني 
والدارسـني للوضـع يف اليمـن، أن تقذف اليمن 
حمماً من الرجال األشـاوس الذين تصدوا بكل 
عنفوان لعدوان طاغـي، أكل األخرض واليابس 
وشن حرباّ إبادية لم يستثِن فيها أحدا ال طفالً 
وال امـرأة وال شـيخاً مسـناً وال حتى الجنني يف 
بطـن أمه، َحيُث سـّطر أبناء الجيـش واللجان 
الشـعبيّة أقـوى املالحـم القتالية التـي تحمل 
الطابـع القرآني من اإلقدام والبسـالة والفداء 
والتضحية، َحيـُث صقلتهم الجبهـات وأخذوا 
الخربة مـن املواقف واألحداث التي عايشـوها، 

وزادتهم حروب املعتدين قوة وبسالة. 
عسـكريًة مختلفة  شـهدت اليمن عروضـاّ 
عكسـت الجهوزيـة العاليـة التي وصـل إليها 
أبنـاء الجيش األبطـال، ونماذج مـن التصنيع 
العسكري اليمني الذي أبهر العدّو قبل الصديق، 
وأوجع املعتدين يف الصميـم، فكان وعد اآلخرة 
وعداً وإنذاراً بقرب آخرة املعتدين، وكان عرض 
جحافـل جيشـنا رسـالة قويـة بـأن جحافل 
الجيـش يف أتـم الجهوزيـة للتصـدي والدفـاع 
عـن حياض اليمـن، وجاء بعدهـم ولهم األمن 
ليكون عند حسـن الظن بهم، كيف ال وهم من 

يحمون الجبهة الداخلية ويسـهرون ليل نهار؛ 
ِمـن أجـِل تحقيق األمـن واالسـتقرار الداخيل، 
ولهم عملياٌت بطولية عظيمة عكست اليقظة 
األمنية والرصد العايل لتَحـّركات املعتدين الذي 
وينشـئون  والدسـائس،  الخطـط  يحيكـون 
العصابـات اإلرهابية الراميـة إىل زعزعة األمن 

وإقالق السكينة العامة. 
خـرج أبطـال األمـن يف عرضهـم بـأرساٍب 
منتظمـة كطيـوٍر جارحـة تحـدق بمـن يريد 
املساس بأمن اليمن، فكان وقع أقدامهم بمثابة 

التحدي ملن يريد زعزعة األمن واالستقرار.
وتم أثناء ذلك عرض ملدرعات البأس اليماني، 
التي أظهرت القدرات العالية يف التصنيع املحيل 
واملهارة الكبـرية يف اإلتقان لها، وتتوج العرض 
بإطاللة َعَلِم الهدى الذي أشاد بإنجازات وزارة 
الداخليـة امللموسـة وحـث عىل االسـتمرار يف 

اليقظة إلفشال مخّططات األعداء. 
إن العـروض التـي تشـهدها اليمن ليسـت 

عروضـاً عبثية كمـا كانت يف السـابق، بل إنها 
عروٌض لها رسائلها الواضحة التي يفهم العدّو 
مقصدها جيًِّدا، والتي يجب أن يفهم األصدقاء 
مـن حولنـا أن قوة اليمـن هي قـوة للمنطقة 
بكلها وأمن اليمـن كذلك هو أمن للمنطقة بما 
فيها القـدس التي هـي قضية األحـرار األوىل، 
فسـالٌم عىل أياٍد صنعت التصنيعات العسكرية 
التي ترفع الرؤوس، وعىل رجاٍل قدمت الصورة 
املرشفـة ألبنـاء الجيـش املتعاضـد كالبنيـان 
املرصـوص، فأرووا ظمأ الشـعب الذي تعطش 
لهكذا عروض أروت قلوبهم بالعزة والشـموخ 
واإلبـاء، ورفعـت معنوياتهم التي اسـتهدفها 
العدوان بخططـه املختلفـة فأصبحت تناطح 
السـحاب وتفخـر بقائـد عظيـم قاد جيشـه 
وشـعبه إىل قمة النـرص ولقن األعداء دروسـاً 
لن ينسـوها عـن الصمود والتحـدي واإليَمـان 
والعاقبـة  باللـه،  الطلقـة  والثقـة  الصـادق 

للمتقني. 
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اليمنـي، هـذا العـرض 

يعترب  واملـرشف  الكبري 

اليمنيـني  لـكل  فخـراً 

ودليـالً واضحاً عىل حجم االسـتعداد األمني ملواجهة 

مكايد األعداء وتآمر قوى الرش املتحالفة ضد الشعب 

اليمني الحر والكريم والذي يواجه أكرب تحالف عاملي 

من قوى االستكبار العاملي.

هذه العـروض األمنية الكبرية واالسـتعداد الكبري 

مـن ُكـّل النواحي االسـرتاتيجية واإلعـداد اإليَمـاني 

الثقايف لكل كـوادر وزارة الداخليـة والدورات األمنية 

التخصصية يف ُكـّل الجوانب حتى الجانب التصنيعي، 

ليعلم العدوان وأدوات العدوان وكل من يتآمر عىل أمن 

واستقرار اليمن، أن مخّططاتهم فشلت وانهارت وال 

مكان لهـا يف ظل الوعي املجتمعـي وتوحد األمن مع 

الشعب اليمني.

مـا يطمح إليه العـدوان وأدواتـه يف نرش الفوىض 

والعبـث ونـرش حالة الال اسـتقرار، ُكــّل ذلك لهدٍف 

واحد وهو لكي يكون هناك انعدام الثقة بني الشـعب 

واألمن، َلكن بفضل الله أصبح الجيش واألمن صمام 

أمـان الشـعب اليمنـي وال يمكـن أن يصـل العدوان 

لهذا الهدف مهما حاول من محاوالت سـوف تفشـل 

وتسـقط مخّططاتهـم بـإذن اللـه، الشـعب واألمن 

متعاونـون يف تثبيت أمن واسـتقرار اليمـن، العدوان 

من أكرب مخّططاته هو نرش الفوىض والعبث وانعدام 

األمن واالسـتقرار، ُكـّل ذلك لهدف واحد وهو تمكني 

تلك الدول من تدمري اليمن واحتاللها وتقسيم اليمن، 

بالتـايل ينعـدم األمـن واالسـتقرار وتنعـدم الكرامة 

والحريـة ونعيـش يف حالة انعدام الدولـة كما يحدث 

يف املناطـق املحتّلة من حالة الفوىض والعبث وانعدام 

االستقرار لكل املواطنني اليمنيني.

أجهـزة  وقـوة  األمـن  بقـوة  واسـتقرارنا  أمننـا 

األمـن املختلفـة، وزارة الداخلية بقيادتهـا الصادقة 

واملخلصـة والتي تحمل اإليَمــان والجهاد، تتَحّرك يف 

االرتقاء بالجانب األمني وإصالح الرتاكمات لألنظمة 

السابقة والتي دّمـرت ُكـّل مؤّسسات الدولة األمنية 

والعسـكرية وغريها، ولكن رغم العـدوان والحصار 

وجـدت اإلراَدة التي منبعها القـرآن الكريم والثقافة 

القرآنية التي من سار عليها ينال توفيق الله ورعايته 

وتنكرس ُكـّل مؤامرات األعداء.

هـذه العـروض الكبـرية ال يمكـن أن يمـر عليها 

مـرور الكرام هـي رسـائل إقليمية ورسـائل تحمل 

عزيمـة اليمنيني وتحمـل الهزيمة للعـدوان وأدواته 

وتحمل الروحية اإليَمـانية يف كرس املسـتحيل وكرس 

العـدوان وكل أدواته القذرة، نقول لقوى العدوان: إن 

ُكـّل مخّططاتكـم تحت املجهر وانتظـروا الرضبات 

العسكرية واألمنية، لهم األمن وسقوط العدوان. 

21 جئامئر.. ظصطئ ظعسغئ شغ بظاء الصعات المسطتئ وافطظ

أضئُر سرض لطعتثات افطظغئ «لعط افطظ»

طظغر الحاطغ  
 

ال يمكـن ألي يمنـي أن ينىس تلك الفرتة التي شـهدتها 
اليمـن وُخُصوصاً من مطلـع العـام ٢٠٠٦م وحتى الربع 
األخري من العـام ٢٠١٤م فتلك الفرتة بالتحديد هي الفرتة 
التـي حاولت فيهـا الدول االسـتكبارية تحويـل اليمن إىل 
سـاحة مفتوحة للتنظيمات اإلرهابية مـن خالل مؤامرة 
دعم تلـك التنظيمـات بمختلف مسـمياتها وبيـد النظام 
السابق، فاملؤامرة بدأت بتدمري أسلحة الدفاع الجوي تحت 
إرشاف عسكري أمريكي وتالها دعم الجماعات اإلرهابية 
باملال والسـالح وتوجيهها السـتهداف معسكرات الجيش 
واألمـن والهجوم عـىل مواقعهـا وارتكاب مئـات املجازر 
بحقهـم بطرق بشـعة تنوعت مـا بني الذبح بالسـكاكني 

والتفجـري بالعبـوات واألحزمة الناسـفة وجمعيهم مكبلني 
بمكان واسـتهدافهم بالصواريخ والرمي بالرصـاص وغري ذلك ومن ثم 
توثيق تلك املجازر وبثها يف مختلف الوسـائل؛ بَهدِف بث الرعب والخوف 
ة ويف نفوس أبناء الشـعب  يف نفـوس رجال الجيش واألمن بصورة َخاصَّ
بصـورة عامـة هذا مـن جهة ومن جهة أُخـرى قاموا بتنفيذ ما سـمي 
ـام النظام السـابق وتحت هذا  بهيكلـة الجيش الـذي كان موجـوداً أَيـَّ
املسـمى تم تفكيـك الجناح املوايل للمجـرم عفاش ودعـم الجناح املوايل 
للمجـرم عيل محسـن األحمر؛ باعتبَـاره جزء من الجماعـات اإلرهابية 
وقد قـام بتنفيـذ الكثري مـن العمليـات اإلرهابية وعمليـات االغتياالت 
لعـدد من القيـادات العسـكرية وعدد من القيـادات املدنيـة البارزة من 
أنصـار الله وكذلك يف حق عدد من املجاهديـن يف العاصمة صنعاء وعدد 
مـن املحافظات، كاد أعداء اليمن أن ينجحـوا يف مؤامرة نرش اإلرهاب يف 
السـاحة اليمنية، َحيُث وصلوا إىل وزارة الدفاع بالعريض وكلية الرشطة 
وميـدان السـبعني لدرجة أنهـم اعتقدوا بأنهـم قد نجحـوا يف ذلك فعالً 
واعتقدوا أنه لم يتبق أمامهم سوى مجاهدي أنصار الله فحركوا حشود 

القـوى اإلرهابية وبدأوا يجمعونها يف دماج اسـتعداداً ملعركتهم األخرية 
لتمكني قوى اإلرهاب من اليمن.

ولـم يخطر يف بـال أعداء اليمـن أن معركـة دماج هي 
بدايـة القضاء عىل ُكـّل مؤامراتهـم والخطوة األوىل لقيام 
ثورة الـ٢١ من سـبتمرب التي سـتقيض عىل مخّططاتهم 
وستفشـل ُكــّل مؤامراتهـم وتطهـر اليمن مـن رشهم 
وتجتث ُكـّل عمالئهـم وأزالم الخيانة والوصاية والعمالة 
الخانعـة لهم، وهـذا بفضل الله ما كان ومـا أراده الله أن 
يكـون فبسـبب تحشـيدهم لإلرهابيـني إىل دمـاج تَحّرك 
مجاهـدو أنصار الله يف مسـار ثـوري عسـكري لتحرير 
اليمن وتطهريها رافقه مسـار ثوري سـلمي يف سـاحات 
وضواحـي أمانـة العاصمـة وكتـب للمسـارين اللقاء يف 
يوم الـ ٢١ من سـبتمرب الخالد يـوم إعالن الثورة وهروب 

الجنرال العجوز بصفته زوجة السفري السعودّي.
اليوم وبعد ثمان سـنوات منذ ذلك اليوم ها هو الشـعب اليمني يجني 
ثمـار هـذه الثـورة املباركـة بفضل اللـه وبحكمـة قيادتهـا اإليَمـانية 
الحكيمة ممثلة بالسـيد العلم عبدامللك بـن بدر الدين الحوثي، وهو يرى 
العـروض العسـكرية تدهش العالـم لجيٍش وطنٍي قـوي وحصٍن منيع 
للوطـن وجيٍش أمنـٍي قوي وعنٍي سـاهرة ألمن املواطـن كالهما قوتان 
مؤمنتان والؤهما لله وللقائد وللشعب ومهمتهما حماية الوطن والدفاع 
عن شعبه ومقدراته وحماية الشعب والسهر عىل أمنه وصون حقوقه.

إن الشـعب اليمني اليوم يـدرك جيًِّدا أن القوات املسـلحة واألمن هي 
قوات للشـعب ال عليـه وهي حامية لـه ولوطنه وحقوقـه ال قامعة له 
وسـالبة لحريتـه وإرادته وال ناهبـة ملقدراته ويدرك أَيْـضاً أنها ليسـت 
قوات للعرض واالسـتعراض ولوال ظروف الحـال اقتضت هذه العروض 
ملـا ظهرت يف مياديـن العرض فمكانهـا يف الثغور وسـاحات الوغى ويف 
املتـارس للكر عىل العدى، وشـعارها الـرباءة من أعداء اللـه ووظيفتها 

مواجهتهم يف الداخل والخارج. 

رتاب الصتط
شهدت العاصمُة صنعاء أكربَ عرض للقوات 
والوحـدات األمنيـة التابعـة لـوزارة الداخليـة 
بمناسـبة العيـد الثامـن لثـورة 21 سـبتمرب 

الخالدة. 
األحرار هؤالء هم أنصار الله هم من صدقوا 
مـع اللـه فصـدق معهـم ومكنهـم يف األرض، 
وبفضـل الله نحن شـعب يمني ال نـزال جباالً 

صامدة وهذا أكرب نرص لحد اآلن. 
ثورة الحادي والعرشون من سبتمرب كشفت 
املسـتور، وعرت املخّططات، ورصخت يف زمن 
الصمـت، ويف تلـك املرحلـة رغم واقـع محاط 
بالتحديـات تجلت يف يمن الحـادي والعرشون 
من سـبتمرب بلـٌد متحّرر مـن التبعيـة والذل، 

قائمة ضد الطغاة واملستكربين. 
21 سـبتمرب ثـورة شـعب أراد صناعة املجد 

لبلد الحكمة واإليَمــان، واليوم وزارة الداخلية 
تقوم بعرٍض أُسـطوري، واستهل العرض الذي 
حمل شـعار «لهـم األمـن» بمناسـبة الذكرى 

الثامنة لثورة 21سبتمرب الخالدة. 
21 سـبتمرب أخرجـت اليمـن مـن الَوصاية 
األمريكيـة التـي كانـت قـد وصلـت إىل َحــّد 
تدمـري الجيـش واليـوم بفضـل الله ثـم ثورة 
الحـادي والعرشيـن من سـبتمرب أصبح اليمن 
يصنع أقوى الصواريخ الباليسـتية واألسـلحة 
والطائرات واملدرعات التي أرعبت قوى العدوان 
وكل هـذه اإلنجازات خـالل الفرتة املاضية هي 

ثمرة من ثمار ثورة21 من سبتمرب. 
رسـالًة  توصـُل  العسـكرية  العـروض  إن 
إىل العالـم بأنهـا سـتبذل ُكــّل مـا بوسـعها 
لالرتقاء بالعمل األمنـي مهما كانت التحديات 
والتضحيات وأنه املسؤول عن حماية وأمن هذا 
الشـعب العظيـم، من يريد أن يفهم فليشـاهد 

هذه العروض العسـكرية التي تثبت بأننا دولة 
ذات سـيادة ومسـتعدون بكامل قوانا ملواجهة 
الطغاة والظاملني، من يريد أن يفهم فليشـاهد 
صواريخنـا ومدرعاتنا وطائراتنـا بعيدة املدى 
التي لـم تكن اليوم يف الحسـبان، مـن يريد أن 
يفهـم مـا عليـه إال أن يفكـر كيف اسـتطعنا 
الصمود ثماني سـنوات أمام تحالـف العدوان 

بعزيمة وصرب وتأييد من الله. 
كما أّكـدت مختلُف الوحدات األمنية انتمائها 
الفعـيل والصـادق ليمـن اإليَمــان والحكمـة 
واملـيض قدماً يف حماية الوطـن، وخاطب وزير 
الداخليـة يف ختـام كلمتـه بالقـول: «أرواُحنا 
لكم الفـداء، نحن رجالُكم يف ُكـّل الظروف عىل 
يقظٍة عالية واسـتعداٍد تام للعمل عىل أن نوفر 

لكم األمن بكل ما نستطيع فهذا واجبنا». 
سـالم الله عليكم أيها األبطال دمتم للشعب 

حماة الدين والوطن. 
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صراءة طظ ططجطئ «اإلرعاب والسقم»  

الحعغث الصائث تسني بثر الثغظ التعبغ: افطرغضغعن غاثثون 
طظ ضطمئ «إرعاب» تربغرًا قتاقل افوذان والحسعب

 : خاص

األمريكـي  العـدواُن  يحـاوُل 

جرائمـه  رشعنـة  السـعودي 

الوحشـية يف اليمن منـذ أكثر من 

سـتة أعوام، بمصطلحات باطلة 

ال يتقبلهـا العقـُل وال املنطق، بل 

وتتنـاىف مـع األحكام والدسـاتري 

الرشعية والقانونية. 

الحقائـق  كشـِف  وبعـد 

يصور  العالم،  لكافـة  واتضاِحها 

العـدّو َمن يدافعـون عن أرضهم 

ووطنهـم بأنهم جماعة إرهابية؛ 

للتخفيـف عـار الفضائـح التـي 

ارتكبها والتهرب من سخط الرأي 

العاملي. 

الوسـيلة  هي  اإلرهاب  ذريعـة 

يف  األمريكـي  للعـدو  الوحيـدة 

أهدافـه  تحقيـق  إىل  الوصـول 

ورشعنتهـا لتتلقى قبوًال شـعبيّا 

ورسـميٍّا مع مباركـة وتأييد عىل 

ذلـك من قبل األنظمة والشـعوب 

التآمـر  بخطـوة  الواعيـة  غـري 

والكيد. 

َكثـرياً  يختلـف  األمـر  لكـن 

تسـلحت  التـي  الشـعوب  لـدى 

بثقافـة القرآن الكريـم وتدرعت 

تواجـه  التـي  بمصطلحاتـه 

ادِّعاءات األعداء وتكشـف زيفهم 

وخداعهم. 

ويكشف الشهيد القائد رضوان 

اإلرهـاب  ملزمـة  يف  عليـه  اللـه 

والسالم منذ سـنوات، أن أمريكا 

هـي التي تصنع اإلرهـاب للناس 

مـن  هـم  اليهـود  وأن  جميعـاً، 

يفسـدون يف األرض، مؤّكـداً عىل 

بمصطلحـات  التسـلح  رضورة 

عقائدهـم  مواجهـة  يف  القـرآن 

الخري  حـب  وإظهارهم  الباطلـة 

واملصلحة للشعوب. 

ومـا أثبتـه الواقع مؤّخـراً هو 

لـدى  األمريكـي  السـفري  زيـارة 

اليمن إىل محافظة املهرة بحّجـة 

محاولـة  يف  اإلرهـاب  محاربـة 

مكشـوفة غرضهـا األول تربيـر 

تركيـع  يف  وفشـلها  خسـارتها 

االنتصـار  أَو  اليمنـي  الشـعب 

عليـه عسـكريٍّا، َفـإنَّ املسـاعي 

وسـيلة  بـكل  تعمـل  األمريكيـة 

بوصـف  العالـم  عـىل  للتأثـري 

اليمنية  الجمهورية  عن  املدافعني 

باإلرهاب. 

اإلرهـاب  مصطلـح  أن  نجـد 

تحقيـق  يف  العـدّو  يسـتخدمه 

مطامعه،  إىل  والوصـول  أهدافـه 

يف حـني يشـري الشـهيد القائد إىل 

أننـا يف معركة مصطلحـات وقد 

نرضب إذَا سمحنا لهم أن تنترص 

معانيهـم  وتنتـرص  مفاهيمهـم 

لترتسخ يف أوساط الناس. 

نسـمح  ال  أن  عـىل  ويؤّكــد   

تنعكـس  وأن  األمـور  تتغـري  أن 

الحقائـق إىل هـذا الحـد، فتغيب 

كلمـة «جهاد» القرآنيـة، وتغيب 

كلمـة «إرهـاب» القرآنيـة ليحل 

محلها كلمة «إرهاب» األمريكية. 

اجاعثاف حاطض طمظعب

 وفيما يتعلق بهـذه االفرتاءات 

الحاصلـة اليوم عـىل بلدنا، يقول 

الشـهيد القائـد: يجـب علينا أن 

نتحـدث دائماً عـن الجهاد، حتى 

أُولئك الذيـن ليس لديهم أية روح 

جهاديـة عليهـم أن يتحدثوا عن 

كلمة جهـاد؛ ألَنَّ كلمـة جهاد يف 

تتعـرض  معناهـا  ويف  نفسـها، 

نُحـارب  وأصبحنـا  لحـرب، 

أرضنـا  وتُحـارب  كأشـخاص، 

كأرض، وتُحارب أفكارنا كأفكار، 

إىل  تصـل  الحـرُب  أصبحـت  بـل 

مفرداتنـا، أصبحت ألفاظنا حتى 

هي تُحـارب، ُكــّل يشء من ِقبَل 

أعدائنا يتوّجــه إىل حربنا يف ُكـّل 

يشء يف سـاحتنا، إلينا شـخصيٍّا، 

إىل  ثقافتنـا،  إىل  اقتصادنـا،  إىل 

لغتنـا،  إىل  ِقيَِمنـا،  إىل  أخالقنـا، 

إىل  القرآنيـة،  مصطلحاتنـا  إىل 

مصطلحاتنا العربية. 

ويضيف أن منابَع اإلرهاب هو 

من الغرب، وهـم جذور اإلرهاب، 

وأن ثقافتَهـم هـي مـن تخـرج 

اإلرهابيني، أما ثقافة القرآن هي 

من تخرِّج املجاهدين. 

ويقول: أليست ثقافة الغربيني 

مسـخ  عـىل  تعمـل  مـن  هـي 

الفضائـل؟ هـي مـن تعمـل عىل 

مسـخ القيـم القرآنيـة واألخالق 

الكريمة من ديننا ومن عروبتنا؟ 

أليس هذا هـو ما ترتكه ثقافتهم 

يف النـاس؟ فـإذا كان يف الواقـع 

أن ثقافـة القـرآن هكذا شـأنها، 

وثقافتهـم هكـذا شـأنها، َفـإنَّ 

ثقافتهـم هم هـي ثقافة تصنع 

اإلرهاب. 

أطرغضا طظابع الفساد واإلرعاب

ويتسـاءل رضـوان اللـه عليه 

قائالً: هـل نسـمح لكلمة جذور 

إرهـاب، منابع اإلرهاب أن يكون 

معناهـا القـرآن الكريـم وعلماء 

اإلسـالم، ومـن يتَحّركـون عـىل 

أََسـاس القـرآن؟ أَو أن الحقيقة 

وجـذور  اإلرهـاب  منابـع  أن 

أن  اإلرهاب هي أمريـكا، مؤّكـداً 

اإلرهاب  وجـذور  اإلرهاب  منابع 

هـم أُولئك الذين قـال الله عنهم: 

{َويَْسـَعْوَن ِيف األرض َفَساداً} هم 

أُولئك الذين لفسـادهم العتدائهم 

منهم  جعـل  لبغيهم  لعصيانهـم 

القـردة والخنازيـر. أليسـوا هم 

اإلرهاب؟  وجذور  اإلرهاب  منابع 

أليسوا هم من يصنعون اإلرهاب 

يف هذا العالم؟. 

األمريكيـون  يقـاوم  مـن  وأن 

وتَحّرك غضبا للـه ودينه وكتابه 

عليه  سيطلقون  وللمستضعفني 

إرهابي، حينها ستجد من يتَحّرك 

ضدك عىل أََسـاس هـذه الرشعية 

التي أطلقت عليك يقول الشـهيد 

القائد. 

نا نختلف عن أُولئك، يف  ويبني أنـَّ

نا نمتلك رشعيًة إلهية قرآنية،  أنـَّ

ونقعد عن التَحّرك يف سبيل أدائها، 

ويف التَحـّرك عىل أََساسـها، ونرى 

كيـف أن أُولئـك يحتاجون هم إىل 

لـوا من جديد، وأن يعملوا  أن يؤصِّ

عىل أن يخلقوا رشعية من جديد، 

ثم متى ما ُوِجـدت هذه الرشعية 

َفـإنَّهـم ال يقعـدون كمـا نقعد، 

إنهم يتَحّركون، أَوليس هذا هو ما 

نشاهد؟ لقد تبدل ُكـّل يشء، لقد 

تغـري ُكـّل يشء فنحـن من نقعد 

وهم  موجودة،  اإللهية  والرشعية 

من يتَحّركون عىل غري أََساس من 

لُون ثم  ُعون ويُؤصِّ رشعيـة فيَُرشِّ

يتَحّركون وال يقعدون. 

ويضيـف بأنَّهـا حـرب يف ُكـّل 

مفاهيـم  عـىل  حـرب  املياديـن، 

مفرداتنا العربية، َوإذَا لم نتَحّرك 

نحن قبل أن ترتسخ هذه املفاهيم 

املغلوطـة بمعانيهـا األمريكيـة، 

والـذي  الصهيونيـة،  بمعانيهـا 

سـيكون من وراءها الرش، إذَا لم 

نتَحّرك سـتكون تضحيات الناس 

كبـرية، سـتكون خسـارة الناس 

كبرية. 

أن  أبـداً  نسـمح  ال  ويقـول: 

تتحوَل كلمة إرهـاب القرآنية إىل 

ُسـبٍَّة، وإىل كلمة ال يجوز ألحد أن 

ينطق بها. فلنقـل دائماً إن كلمة 

إرهاب كلمـة قرآنية مطلوب من 

املسـلمني أن يصلوا إىل مستواها، 

إن اللـه يقـول َوأَِعـدُّوا َلُهـْم أي 

ألعداء  ألعدائكـم  اإلسـالم  ألعداء 

الله {َما اْسـتََطْعتُْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن 

ِربَاِط اْلَخيِْل تُْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه 

كلمـة: {تُْرِهبُوَن}  هنا  وََعُدوَُّكْم} 

أصبحـت كلمـة ترهبـون هنا ال 

يجـوز ألحد يف األخـري أن يتحدث 

عنها؛ ألَنَّ معناها قد تغري فكلمة 

{تُْرِهبُوَن} قد فرسها األمريكيون 

تفسرياً آخر، فمن انطلق ليتَحّرك 

عىل أََسـاس هذه الكلمة القرآنية 

لألمريكيـني  أُْعِطـَي  قـد  ه  َفـإنـَّ

رشعية أن يرضبـوه، والله يقول 

{تُْرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه وََعُدوَُّكْم}. 
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 : طاابسات
أّكـد األمنُي العام لحزب الله، السيد 
حسـن نرص الله، خالل مسرية إحياء 
ذكـرى أربعـني اإلمـام الحسـني (ع) 
يف مقـام السـيدة خولـة (ع) ببعلبك، 
هـذه  نحيـي  املجلـس  هـذا  يف  «أننـا 
الذكـرى العظيمَة واألليمة ونسـتعيد 
فيهـا مصاب اإلمـام (ع) وأهـل بيته 

األطهار». 
 

ق طضاَن لطععان وصئعل الثلِّ 
وقال السـيد نرص الله: إن «من أهم 
ِعـرب يـوم األربعني، ونحن نسـتحرض 
مواقف اإلمام السـجاد (ع) والسـيدة 
زينـب (ع) يف مجلس يزيـد، أن املؤمَن 
والظـروُف  املصائـُب  كانـت  مهمـا 
أَو  يضعـف  أن  يمكـن  ال  القاسـية 
يستسـلم»، ُمضيفاً أن «السيدة زينب 
(ع) هـي املـرأة التـي ُقتـل أحباؤهـا 
واألسرية املْسبية من مدينة إىل مدينة، 
لكنهـا تقف أمام يزيـد وتقول كلمات 
فـوق ُكــّل االعتبـارات وتلقي خطبة 

ا بحّقه».  ا وقاسية ِجـدٍّ قوية ِجـدٍّ
وشّدد سماحته عىل أن «ذكَر محمد 
وآله ذكٌر خالٌد إىل يوم القيامة»، وقال: 
«كثـريون حاولـوا تربئَة يزيـد من دم 
الحسـني (ع)، لكن ُكـّل تلك املحاوالت 
فشـلت وبقي هذا الـدم يرصخ بوجه 

يزيد». 
وتابـع: «ال مـكاَن للهـوان وقبـول 
الـذّل، بل للميض اسـتناًدا إىل ُكـّل هذا 
التاريـخ الحافـل واليقني باملسـتقبل 
وبوعد الله»، معتربًا أن «أحد مصاديق 

ما قالته السيدة زينب (ع) هو مسرية 
األربعني هذه األيّام يف العراق، فعرشون 
مليـون زائر يعني عرشين مليون قلب 

يهتف عشًقا للحسني (ع) «. 
ورأى أنه «ال يوجُد حشٌد يف التاريخ 
كحشـِد محبّي اإلمام الحسـني (ع) يف 
كربالء املقدسـة وهذا أشـبه باملعجزة 
اليـوم»، الفتـاً إىل أن «القـادة الكبـار 
يتّرشفـون بخدمة زوار أبـي عبد الله 
الحسـني (ع) لكـن العالـم يتجاهـل 
هـذا الحـدث وهـذا جـزء مـن الغربة 

واملظلومية». 
وقال سماحته: إن «الشعَب العراقي 
أهُل الكـرم وأهـُل الجـود والضيافة، 
كانـوا يف خدمـة الـزّوار، مـن جميـع 
األعمـار والفئات ويتّرشفـون بخدمة 
زوار اإلمام، ُكـّل ذلك ووسـائل اإلعالم 

تتجاهل هذا الحدث». 
الشـعب  إىل  «بالشـكر  وتوّجــه 
العراقـي وكّل املرجعيـات عىل عظيم 
الكـرم والجـود والضيافـة والتواضع 
واملحبـة التي يُظهرونها لـزّوار اإلمام 

الحسني -عليه السالم-». 
 

بصاشُئ املعت رّوجعا َطظ ارتضإ 
طةجرة خربا وحاتغق

وتحـدََّث السـيُد نـرص اللـه حـول 
ذكرى مجزرة صربا وشاتيال، قائال: إن 
«العـدوَّ اإلرسائييل رعـى املجزرة لكن 
املنفذين الرئيسـيني كانوا من الجهات 
اللبنانية املعروفة وهي كانت متحالفة 

معه عسكريٍّا يف اجتياح 1982م». 
َوأََضــاَف، أن «نحـو 1900 شـهيد 
لبناني سقط يف مجزرة صربا وشاتيال 

وما يقارب 3000 شـهيد فلسطيني»، 
ُمشـرياً إىل أن «املجزرَة قـد تكوُن أكربَ 
وأبشـَع وأعظـَم مجـزرة ارتكبـت يف 

تاريخ الرصاع العربي اإلرسائييل». 
أن  اللـه  نـرص  السـيُد  أّكــد  كمـا 
املجزرَة هـي أعظُم مجـزرة ارتكبتها 
جهاٌت لبنانيـٌة تعاملت مع العدّو ولم 
يحاسـبها أحـد عليهـا، وقـال: «هذا 
بعـٌض مـن لبنانكـم ومّمـا اقرتفتـه 
أيديكـم وصورتُكم الحقيقية، فثقافُة 
املـوت رّوجها َمن ارتكب مجزرة صربا 
وشـاتيال أمـا ثقافُة الحيـاة فهي ملن 

حّرروا الجنوَب ولم يقتلوا دجاجًة». 
وتطرََّق األمنُي العـام لحزب الله إىل 
ذكرى مجزرة جرس املطار، وقال: «ما 
هـي جريمـُة َمن تظاهـر يف 13 أيلول 

وهم الذين نّددوا باتّفاقية أوسلو؟». 

 

الغعُم غعُم املصاوطئ والبئات 
والئطعلئ وعغعاَت طّظا الثلُئ

وذكر السـيُد نرص الله، أن «أغلبيَة 
الشعب الفلسـطيني وصلوا إىل قناعة 
أن طريَق املفاوضات لم يؤدِّ إىل نتيجة 
والخيار الوحيد أمامهم هو املقاومة»، 
ُمشرياً إىل أن «الضمانات األمريكية لم 
تحِم الفلسـطينيني يف صربا وشـاتيال 
وحتى يف اتّفاقية أوسـلو، وخيار غزة 

كان وال زال الصمود واملقاومة». 
وقـال السـيد نرص اللـه: «إننا نرى 
الضفـة؛  مـن  يرتعـُب  العـدّو  اليـوَم 
ه يقاتـل جيًال من الشـباب، ويوم  ألَنـَّ
األربعني هـو يـوم املقاومـة والثبات 

والبطولة وهيهات منّا الذلة». 
واحرتامـه  تقديـره  عـن  وعـّرب 
الضفـة  يف  الفلسـطيني  «للشـباب 
وإلبائهم وحضورهم يف امليدان»، وقال 
إن «كّل الرشفـاء يف العالـم يتطلعون 

إليكم ويعّلقون عليكم اآلمال». 
واعترب السـيد نرصاللـه أن «البياَن 
األخريَ الـذي أصدره اإلخـوُة يف حركة 
«حماس» حـول إعـادة العالقات مع 
سـوريا موقٌف متقّدٌم جـًدا»، ُمضيفاً 
تُعـزََّز  أن  يجـُب  التـي  «سـوريا  أن 
العالقـات معها من قبـل الجميع هي 
السـنَد الحقيقيَّ  التـي كانـت دائمـاً 
لفلسـطني والقدس؛ ألَنَّ مـا نحتاُجه 
اليـوَم أن تتوّحَد ُكـّل قـوى املقاومة؛ 
كـون هـذا املحور هـو األمـَل الوحيَد 
الذي يستطيع السوريون واللبنانيون 

والفلسطينيون حفَظ حقوقهم». 
 

ُضضُّ الاعثغثات ق تآّبر شغظا 
وق تعجُّ حسرًة طظ لتغاظا

الحـدود  ترسـيم  ِملـف  وحـوَل 
البحريـة، أّكــد السـيُد نـرص الله أن 

«فرصتَنـا الوحيـدَة أن يتمّكـَن لبناُن 
من اسـتخراج النفط والغاز. بالنسبة 
لنا املهم أّال يحصل استخراج من حقل 
كاريش قبل حصول لبنان عىل مطالبه 
املحقة»، مشّدًدا عىل أن «الخّط األحمر 
بالنسـبة إلينا هو بدء استخراج الغاز 

من كاريش». 
وكشف السيد نرص الله «أننا أرسلنا 
رسـالًة بعيـًدا عـن اإلعـالم أننـا أمام 
مشـكل إذَا بدأ االستخراج، إذ ال يمكن 
أن نسمح باستخراج النفط والغاز من 
حقـل كاريش قبل حصـول لبنان عىل 
حقوقه وهذا شـأن الدولة اللبنانية»، 
مؤّكـداً أن «هدفنا أن يتمّكَن لبنان من 
اسـتخراج النفط والغاز، وهذا امللّف ال 

يتصل بأّي ملف آخر». 
وتوّجـه إىل قـادِة العدّو بالقول: إن 
«كلَّ التهديـدات ال تؤثّـر فينـا وال تُهزُّ 
شعرًة من لحيتنا، وعينُنا وصواريُخنا 
عىل كاريش، َوإذَا ُفرضت املواجهُة فال 

مفرَّ منها عىل اإلطالق». 
بقـوات  املتعلِّـق  القـرار  وعـن 
«اليونيفل»، قال السـيد نرص الله: إن 
«َمن فعل ذلك من اللبنانيني إّما جاهٌل 
أَو متآمر؛ ألَنَّ هـذا القرار يفتُح الباَب 
أمام مخاطَر كبـرية يف منطقة جنوب 
أن  أرادوا  «إذا  مضيًفـا:  الليطانـي»، 
يترصفـوا بعيـًدا عن الدولـة والجيش 
اللبنانـي َفـإنَّهم يدفعون األموَر إىل ما 

ليس يف مصلحتهم». 
تشـكيل  بأزمـِة  يتعلـق  وفيمـا 
الحكومـة، أّكــد أنـه «يجـب حكًمـا 
«ال  مضيفـاً:  حكومـة»،  تتشـكَل  أن 
يجـُب أن نصَل إىل فـراغ رئايس يف ظّل 
حكومـة ترصيـف أعمـال، فندُخُل يف 
حالـة من الفوىض»، مؤّكــداً «أهميّة 
إنجاز االسـتحقاق الرئايس يف موعده، 
ُخُصوصـاً أن التهديد والوعيد ال طائل 

منه». 
ولفت السـيد نرص الله إىل أن حزَب 
الله «يؤيّـُد الدعـواِت إىل االتّفاق حول 
الرئيس وأن تكون هناك لقاءاٌت بعيًدا 
عـن التحدي والفيتـو»، ُمضيفـاً، أنه 
«يجـب أن يحظى رئيـس البالد املقبل 
بأوسـع قاعدة شـعبيّة للقيام بدوره 

القانوني والدستوري». 
أحـداث  عـن  سـماحته  وتحـدث 
اقتحام املصـارف، قائالً: إن «املعالجة 
األمنية ال تكفي، ويجُب عىل املسؤولني 
تأليـَف خليـة أزمـة وخليـة طـوارئ 

إليجاد حلوٍل حقيقية». 
كما تطرق ملوضوع الفيول اإليراني، 
مذكـراً بـأن «اإلخـوَة يف الجمهوريـة 
اإلسـالمية وعـدوا بمسـاعدة لبنان»، 
وختم السـيُد نرص الله قائالً: «بالقوة 
والعزم تسـتطيُع شـعوبُنا أن تفرَض 

قراَرها». 

 : طاابسات
املقاومـة  أعمـاُل  تصاعـدت 
الغربيـة  بالضفـة  الفلسـطينية 
والقـدس املحتّلة ضد قـوات االحتالل 
سـاعة  الــ24  خـالل  ومسـتوطنيه 
األخـرية، وأّكـد اإلعـالُم العربيُّ مقتَل 
ضابـط صهيوني و33 عمـالً مقاوماً 
األسـبوع  خـالل  املحتّلـة  بالضفـة 

الفائت. 
وشهدت الضفة والقدس 22 عمًال 
مقاوًمـا خالل الـ24 سـاعة األخرية، 
أبرزهـا عمليتـا إطـالق نـار، أَدَّت إىل 

إصابة مستوطن. 
وأُصيـب مسـتوطٌن خـالل عملية 

اسـتهدفت  بطوليّـة  نـار  إطـالق 
مستوطنة «كرمئيل» يف الخليل. 

بالرصاص  مقاومـون  واسـتهدف 
وادي  منطقـة  يف  االحتـالل  قـواِت 
الحراميـة يف رام اللـه، وأحرقـوا آلية 
عسكرية بعد استهدافها بالزجاجات 

الحارقة يف قرية عابود باملدينة. 
الثائـرون  الشـباُن  وتصـّدى 
وألقـوا  املسـتوطنني،  العتـداءاِت 
الزجاجـاِت الحارقـَة وُعبَْوًة ناسـفًة 

بمواجهات يف رام الله وقلقيلية. 
 15 يف  مواجهـاٌت  واندلعـت 
نقطـة مواجهـة مع قـوات االحتالل 
مناطـق  شـهدتها  ومسـتوطنيه، 
القـدس ورام الله ونابلـس وقلقيلية 

والخليل، رشـق خاللها الشبان قوات 
االحتالل بالحجارة. 

ورصد مرَكُز املعلومات الفلسطيني 
«معطـى» يف تقريره الـدوري ألعمال 
املقاومـة (832) عمالً مقاوماً، خالل 
شهر أغسُطس املايض، أُصيب خاللها 
بجـراٍح  بعضهـم  صهيونيًـا   (28)

خطرة. 
االشـتباك  عمليـاُت  وتصاعـدت 
املسـلح مـع قـوات االحتالل بشـكل 
ملحوظ مقارنة بشهر يوليو املايض، 
َحيُث بلغت عمليـات إطالق النار عىل 
أهـداف االحتـالل (73) عملية، (28، 
24) عملية منها يف نابلس وجنني عىل 

التوايل، حسب التقرير. 

 : طاابسات
حركـة  باسـم  املتحـدُث  أدان 
أمـس  قاسـم،  حـازم  «حمـاس»، 
السـبت، العـدواَن «اإلرسائييل» الذي 

استهدف سوريا فجر السبت. 
وقال قاسم:» نديُن بشدة القصف 
الصهيونـي عـىل سـوريا الشـقيقة 
الذي اسـتهدف مطار دمشـق الدويل 
وأدى الستشـهاد خمـس جنـود من 

الجيش السوري». 
وأّكـد أن قصف االحتالل لسوريا، 
هو امتـداٌد للعـدوان الصهيوني عىل 

وقوف حماس  ُكـّل املنطقة، مؤّكـداً 
إىل جانـب سـوريا يف مواجهـة هـذا 

العدوان املتكّرر. 

السغث ظخر اهللا: سغُظظا وخعارغُثظا سطى «ضارغح»
بمظاجئئ إتغاء ذضرى أربسغظ اإلطام التسغظ (ع)

«تماس» تثغُظ السثواَن 22 سمًق طصاوطًا بالدفئ والصثس خقل الـ24 جاسئ افخرية
الخعغعظغ سطى جعرغا




     
 




السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
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ضطمئ أخغرة

رجالُئ السرض السسضري 
لطصعات افطظغئ

طتمعد المشربغ 
 

مـن  األعظـم  يكـوُن  ربمـا 
املواجهـة  سـاحة  يف  االنتصـار 
يف  تنتـرص  كيـف  معرفـة  هـو 
املعركة قبل أن تبدأَ وكيف يفكر 
ويخطط العـدّو وما هي األوراق 
التـي يحتفُظ بها ومتى سـوف 
يستخدم ُكـّل ورقة؟ وأن تكوَن 
مسـتعداً وجاهـزاً ملواجهة ُكـّل 
ورقة عىل حـدة أَو مواجهة ُكـّل 
ولديـك  مجتمعـة  األوراق  تلـك 

السالح املناسب لكل معركة. 
واملتابُع لسياسـة أمريـكا يف املنطقة والعالم سـوف يدرُك 
أن أهـمَّ أوراقهـا الرابحة يف تدمري وإسـقاط الـدول الرافضة 
للهيمنة والَوصاية األمريكيـة الجماعاُت اإلرهابية التي تزرُع 
املوَت واإلرهاَب والفوىض وتخلُق دوالً فاشلة يصُعُب إصالُحها 

إال بمعجزة. 
وما الحـروُب االقتصادية وحتى العسـكرية التي تخوُضها 
أمريـكا بطريقة مبـارشة أَو عرب الـوكالء إال مقدمٌة إلضعاف 
تلـك الدول وتمهيد السـاحة أمام الورقة األهـم اإلرهاب الذي 
يسـتطيع أن يحـدث دمـاراً شـامالً يف بنية املجتمـع والدولة 
ويحصـد أرواَح النـاس وبنسـبة تفـوق مـا تحُصـُد الحروَب 
العسـكرية بعرشات األضعاف، وال يفرق بني النساء واألطفال 
واألبرياء والعسـكريني، فُكلُّ البرش أهداٌف لدى تلك الجماعات 
اإلجراميـة التي هـي الخيار األمريكي األفضـل يف االنتقام من 

الدول والشعوب. 
هنـاك نماذج مثـل الصومال والعـراق وأفغانسـتان وليبيا 
وحتـى اليمن بعد أن تم إسـقاُط النظـام يف ٢٠١١م والنموذج 
الذي يتم اإلعداُد له يف اليمن يف حال اسـتمرار الُهــدنة أَو بعد 

وقف العدوان. 
القيادة السياسية والعسكرية واألمنية يف صنعاء تدرُك ذلك 
وقد تم االسـتعداُد ملواجهة هذه الورقة الخبيثة، وهذا العرض 
العظيـم للقوات األمنية هو رسـالُة صنعاء ألمريـكا وأدواتها 
وللجماعات اإلرهابية ولكل من يفّكر يف العبث بأمن واستقرار 

الوطن.
وقـد كانـت رسـالًة قويـًة ومهمـة بأهميّـة تلـك الورقـة 
األمريكية، وكان محتوى تلك الرسالة: نعلُم جيًِّدا ما تخططون 
له وهذا ما سوف تواّجـهون وهذا ما تم إعداُده لكم، وكما تم 
تمريُغ أنوفكم يف الجبهات العسكرية سنفعل أعظم من ذلك يف 

الجبهات األمنية، وقد فعلنا طوال السنوات املاضية. 
ويف الحقيقة، أغلُب الدول التي خاضت نزاعاٍت مع أمريكا يف 
العقود املاضية خرست بأحد تلك األسلحة واألوراق األمريكية؛ 
ألَنَّ تلك الدول لم تكن مسـتعدًة لخوض تلك املعارك ومواجهة 
تلـك األوراق، وقبـل أن توجـَد أمريكا وطواَل القـرون املاضية 
ـــُة يف أغلب تلك املواجهـات مع أننا كنـا نمتلُك  خـرست األُمَّ
جيوشـاً عسـكرية كبرية وننترص يف هذه النوعية من املعارك 

لكننا نخُرس يف املعارك األُخرى. 
أمـا اليوَم بفضل مـن الله لدينا قيادٌة ربانيـٌة تمتلُك الوعَي 
والحكمـَة وتعـرُف نفسـياِت األعـداء وأسـلحتَهم وأوراَقهم 
املختلفـَة.. وبإذن الله نحن مسـتعدون للمواجهـة وقادرون 
عـىل االنتصار بحكمة القيادة وبقوة وعظمة وصمود شـعبنا 

وأبطالنا يف كافة الجبهات.

بعرُة الـ 21 طظ جئامرب.. ظعاغٌئ لطَعخاغئ ولقرتعان الثارجغ
سئث الصعي السئاسغ    

لم تكن ثورُة الحادي والعرشين من سبتمرب 2014م، 

وليـدَة اللحظة، بل جاءت بعد رصاٍع طويٍل وممتدٍّ منذ 

زمـن الرصخـة األوىل التي أطلقها الشـهيد املؤّسـس 

السـيد حسـني بدرالدين الحوثي -رضـوان الله عليه- 

وما واجهتـه من ُعنـٍف وقمٍع ومحـاوالت إلخمادها، 

ُوُصـوالً إىل محاوالت اسـتمرار تنفيذ مشاريع الهيمنة 

عىل اليمن، واستغالل ثرواتها. 

كانت اليمن ما قبل ثورة 21 سـبتمرب تعيش مرحلة 

مـن الَوصايـة الخارجيـة، والتـي من خاللهـا فّرطت 

القوى والنخُب السياسية واملجتمعية باستقالل وسيادة البالد، مما 

ترتب عليه نتائُج كارثية وكانت سـتصل بالوضـع إىل االنهيار التام 

واالحتالل الكامل لليمن. 

فانهياُر الوضع االقتصادي آنذاك لم يكن بَسـبِب حصار مفروض 

عـىل البلـد، أَو ألن املـوارد الطبيعيـة خارجة عن سـيطرته، بل عىل 

العكس، فاملجتمع الدويل كان يعلُن دعَمه لألنظمة السـابقة ويقدم 

لهـا املِنَـَح املالية املتعـددة، مع ذلك عـاش اليمن أزمـاٍت اقتصاديًة 

خانقـة ال تنتهـي، فأعداُء اليمـن التقليديون عملوا عىل سـلب هذا 

الشـعب ُكـلَّ عوامل القوة املادية واملعنويـة حتى يوصلوه إىل حافِة 

االنهيار التام، ليتمّكنوا بكل أريحية من السيطرة عليه. 

بـدًءا بتلـك الخدمـات واألدوار التـي كانـت تقـوُم بهـا األدواُت 

ة، وُمروًرا بتفعيل  اليمنيـة الداخلية ضمن اللجنة السـعوديّة الَخاصَّ

دور االسـتقطاب للشـباب اليمنـي (ذكـوراً وإناثـاً)، بدايـة القرن 

الحايل، بدعٍم وتشـجيع من قبل النظام، من خالل مؤّسسـة (راند) 

األمريكيـة لتنمية قدرات الشـباب العربي والتي كان مقرها يف دبي، 

والتـي عملت بجد عـىل التوّجـهات األمريكية يف اسـتهداف املناهج 

التعليمية والرتبوية، ونسف الثقافة والُهــِويَّة الدينية 

والوطنيـة، من خـالل تقديم بدائَل تخدم مشـاريعهم 

االحتاللية واالستغاللية. 

وانتهاًء بفتِح السفارات األجنبية يف اليمن أحضانها 

لطابـور طويـل مـن الُعمـالء والخونـة، الذيـن تربوا 

وترعرعـوا فيهـا ورضعـوا مـن فضالتها عقـوداً من 

الزمـن، حتى جـاءت ثورُة الـ21 من سـبتمرب فارضًة 

عليهم الفطام، وُمنهيًة للَوصاية. 

وممـا ال شـك أن إفـالَس وعمالة القوى السياسـية 

والفئـات النخبوية قبل الثورة هو من شـّجع عىل اسـتهداف اليمن 

بكل املجاالت، ولو استمرت األوضاُع االقتصادية والسياسية واألمنية 

واالجتماعيـة كما كان عليه قبل اندالع الـرشارة األوىل للثورة، َفـإنَّ 

اليمن كان ذاهباً نحو التفكك والتشظي واالنهيار التام، ولوال الثورة 

والثوار َلتوسعت القواعُد األمريكية وانترشت وعاثت فساداً وإفساداً 

يف اليمن، كما هو الحال يف بلدان ليست عنّا ببعيد. 

اليوَم ونحُن نحتفُل بالذكرى الثامنة للثورة السـبتمربية املباركة، 

أجُدهـا مناسـبًة لتذكري بعـٍض مّمن ال يزالون يحملـون الحقد عىل 

الثورة والثوار، وكان من املعروف عنهم أنهم أكثُر من ناَدى إىل تحرير 

القرار السـيادي من االرتهان لألجنبي، وأكثر من دعا إىل االسـتغالل 

األمثـل للموارد السـيادية، لنقول لهم: «ما الذي حـدث اآلن؟».. أين 

تلـك الدعواُت التحّرريـة؟!، وكيف تحّولتـم إىل أدواٍت رخيصٍة لقوى 

الهيمنة واالستغالل أكثَر ممن سبقكم؟!


