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 :  طاابسات
بعـد العـرض املهيب الـذي قّدمتـه القوات املسـلحة 
اليمنيـة األربعاء املـايض، احتفـاًء بالعيد الثامـن لثورة 
الحـادي والعرشين من سـبتمرب الفتية، وما شـهده من 
كشـف عن أسلحة جديدة عززت ترسـانة اليمن القادرة 
عىل الدفاع عن الحقوق واملكتسـبات والقضايا الجامعة، 
عربت فصائل املقاومة الفلسـطينية عن مباركتها لليمن 
ـة وملحور املقاومـة ُعُمـوًما، وذلك ملـا وصلت إليه  َخاصَّ
بالدنـا من تطور عسـكري كبري يدخـل اليمن يف صفوف 

الالعبني األََساسيني يف املنطقة. 
وبما أن األسـلحة أقضت مضاجـع الكيان الصهيوني 
ات قـادرة عىل قصف  الغاصب نظراً للكشـف عن مسـريَّ
األهـداف يف األرايض الفلسـطينية املحتّلـة، فقـد أّكـدت 
فصائل املقاومة الفلسطينية أن األسلحة اليمنية أوصلت 
رسـائَل شـديدة اللهجة لقوى الغطرسـة واالستكبار يف 
املنطقـة، مشـرية إىل أن الكيـان الصهيونـي يف مقدمـة 
األطراف العدوانية األكثر قلقاً من تطور القدرات القتالية 

اليمنية. 
حركة الجهاد اإلسـالمي وعىل لسان املتحدث باسمها 
طارق سـلمي، أّكـدت أن العرض األخـري يف العيد الثامن 
للثورة الفتية عكس التطور اليمني الكبري، مشيدة بقدرة 
القيـادة الثورية عىل تجـاوز عقبات العـدوان والحصار 
والوصول إىل ترسانة عسكرية صلبة قادرة عىل التصدي 

لكل املؤامرات والهجمات العدائية. 
وقـال ناطـق حركة الجهـاد اإلسـالمي يف ترصيحات 
لوكالـة األنبـاء اليمنيـة سـبأ: إن «التعاُظـَم يف القـوة 
العسـكرية اليمنيـة يـدل عىل صالبـة املوقـف اليمني يف 
مواجهة املرشوع الصهيوني ومرشوع االستكبار العاملي 

الذي يهـدف إىل تصفية القضية الفلسـطينية وتقسـيم 
املنطقة». 

َوأََضــاَف سـلمي «اليمـن تحـاول مـن خـالل هـذه 
األسـلحة الجديـدة واملنظومـات الصاروخية أن ترسـل 
رسالة إعالمية وميدانية فحواها أنها عىل أهبة االستعداد 
ملواجهـة املشـاريع املعادية، وهو ما يقلـق ويربك العدّو 
الصهيونـي الـذي ال يريد أليـة دولة عربيـة أن تتطور أَو 

تتقدم». 
ونـّوه املتحدث باسـم حركة الجهاد اإلسـالمي إىل أن 
«العـدّو الصهيوني قتـل الدول العربيـة يف مهدها، إالَّ أن 
اليمـن أصبح اليوم نموذجاً حقيقيـاً يُحتذى به يف تراكم 
وإعـداد الجيش والشـعب اليمني ملواجهـة هذه املخاطر 
التي تحـدق باألمة»، يف إشـارة إىل التعويل الفلسـطيني 

الكبري عىل املوقف اليمنـي املنارص للقضية املركزية لكل 
ــة العربية واإلسالمية.  أحرار األُمَّ

ولفت سـلمي إىل أن «تسـمية صاروخ قـدس٣ األبعد 
مـدى واألكثر دقـة، تدل عىل أن القدس تسـكن يف عقول 
وقلوب الشعب اليمني وذلك يمثل لنا كفلسطينيني دعماً 

وإسناداً مهماً يف مواجهة العدّو الصهيوني». 
ويف ختـام ترصيحاتـه أّكــد املتحـدث باسـم حركة 
الجهاد اإلسـالمي طارق سلمي أن املقاومة تبارك خطوة 
تطويـر القـدرات العسـكرية اليمنيـة وتؤيد بـذل املزيد 
مـن الخطوات عـىل جميع األصعدة حتـى دحر االحتالل 

وتحرير األرض. 
من جهتها، أّكـدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطني، 
أن القـدرات اليمنيـة املتصاعدة عىل الصعيد العسـكري 

تفتـح املزيـد من الفرص أمـام فصائـل املقاومة يف دول 
املحـور للتغلب عـىل التحديات واملؤامـرات التي تحيكها 

قوى الطغيان واالستكبار. 
وّرصح عضو اللجنة املركزية العامة للجبهة الشعبيّة 
لتحرير فلسـطني ماهر مزهر، لوكالة سـبأ بتأكيده عىل 
أن «التطور العسكري اليمني الذي أظهره العرض امَلهيب 
يف العاصمـة صنعـاء احتفـاء بالعيـد الثامن لثـورة ٢١ 

سبتمرب املجيدة يرعب الكيان الصهيوني». 
ونـّوه مزهـر إىل أن «الجيـش اليمني اليـوم هو أكثر 
تطـوراً وقـوة وتصميماً عـىل تطوير قدراته العسـكرية 
والقتاليـة يف مواجهـة العـدّو الصهيوني، وهـو ما بات 
يشـكل مزيـداً من الخـوف والرعب لهذا العـدّو املجرم»، 
يف تأكيـد عىل أن النضـال واملالحم التـي يجرتحها أحرار 
الشـعب اليمني تصب كلها يف رص صفوف املواجهة ضد 
الكيان الصهيوني الغاصـب ورعاته وأدواته من املنطقة 

والعالم. 
وقـال عضو اللجنـة الشـعبيّة لتحرير فلسـطني: إنَّ 
«املوقع الجغرايف الذي يمتاز فيه اليمن الشـقيق وسـالح 
الصواريـخ املتطـور الذي أصبح يمتلكـه الجيش اليمني 
وبالتحديـد صاروخ قدس٣ بات يرسـُل رسـائَل واضحة 
للعـدو» متوّجـهـاً بالتحية للشـعب اليمنـي «الذي كان 
دوماً منحازاً للشعب الفلسطيني وقاوم وقاتل واستشهد 

ِمن أجِل فلسطني». 
َوأََضــاَف «رسـالة التطـور العسـكري تفيـد بأننـا 
أمـام تطور نوعـي وحالة جديدة من سـالح الردع للعدو 
وأدواتـه يف املنطقـة»، يف إشـارة إىل الثقـة الكبـرية لدى 
فصائـل املقاومـة الفلسـطينية بمـدى أولويـة القضية 
الفلسـطينية عىل رأس املهام التي يسعى الشعب اليمني 
بثورته الفتية املتصاعدة إىل نرصتها وهزيمة الغطرسـة 

الصهيوأمريكية. 

تقارير

شخائُض المصاوطئ الفطسطغظغئ تسطغصًا سطى تطعر الصعات المسطتئ الغمظغئ:شخائُض المصاوطئ الفطسطغظغئ تسطغصًا سطى تطعر الصعات المسطتئ الغمظغئ:

طظ أخثاء خطاب المحاط شغ السغث الباطظ لطبعرة:طظ أخثاء خطاب المحاط شغ السغث الباطظ لطبعرة:

 :  خاص
مـن جديـد تؤّكـد صنعـاء أنها أهل لحمايـة املصالح 
املرشوعة لدول املنطقـة واإلقليم، وليس كما تّدعي قوى 
االسـتكبار بوجود خطر يمني يهّدد السـلم الدويل، وهي 
الكذبـُة التي جاءت لتربير التَحّركات العدائية الوحشـية 
ضد اليمن وبات املجتمع الدويل يصدقها رغم علمه بمدى 
زيفهـا، يف الوقت ذاته دعت صنعاء وعىل لسـان الرئيس 
املشـري مهدي املشـاط، إىل التخيل عنها والولوج يف مسار 
جديد يحفظ ُكـّل املصالح املشرتكة لليمن ودول العالم. 

الرئيـس املشـاط ويف خطابه بمناسـبة العيـد الثامن 
لثـورة الحـادي والعرشيـن من سـبتمرب الفتيـة أعلنها 
رصاحـًة للجميع وأّكــد أن نظرة املجتمـع الدويل واألمم 
املتحـدة مللف العدوان والحصار عىل اليمن تشـكل عائقاً 
َكبرياً أمام عجلة السالم العادل واملرشف، كما أنها تجعل 
الوضـع مكهربـاً عـىل مسـتوى العالقات الدوليـة تجاه 

اليمن. 
وأَشـاَر الرئيـس املشـاط ضمنياً يف خطابـه إىل وجود 
خطـاب دويل تجـاه اليمن، غـري أن ما أملح إليه املشـاط 
هو أن ذلك الخطاب الدويل ما يزال مهزوزاً نظراً لتمسـك 
املجتمع الدويل بالكذبة التي أوجدوها ومن ثم صدقوها. 
وقـال الرئيس املشـاط: «لقـد حان وقت السـالم ويف 
معـرض السـالم ال ينبغـي للخـارج أن يكـذب الكذبـة 
ويصدقهـا إىل مـا ال نهاية»، يف تأكيد عـىل حضور اليمن 
الدائم يف مسـار السـالم واالنفتاح عـىل العالقات الدولية 
أمـام العراقيـل واملزاعـم الفتنويـة التـي تتبناهـا دول 

العدوان ورعاتها يف املنطقة واإلقليم. 
وجدد الرئيس املشاط التأكيد عىل استعداد الجمهورية 

اليمنيـة التام لتبادل معالجة املخـاوف وضمان املصالح 
املرشوعـة مـع محيطنـا العربي واإلسـالمي ومـع ُكـّل 
دول العالـم، لريمـي الكرة بذلك يف مرمـى املجتمع الدويل 
ويعلنها رصاحة أمام الجميع بدالً من الخطابات الخفية 
التي ال تبحث عن أكثر من كسب الوقت ومحاولة التعتيم 
عىل بعض الجوانب املتعلقة بمجريات العدوان والحصار 

عىل اليمن وما يرتبط به من ملفات إقليمية ودولية. 
وخاطب الرئيس املشـاط األطراف اإلقليمية والدولية 
بقوله: «أدعو املجتمع الدويل ومجلس األمن َواألمم املتحدة 

إىل دعم خيارات السـالم الجاد والحقيقي»، ُمضيفاً «عىل 
املجتمع الدويل البدء الفوري يف تعديل السـلوك الذي دأبوا 
عليه؛ باعتبَاره سلوكاً معيقاً ومحبطاً ومنحازاً»، يف حني 
مثل هذا النـوع من الترصيحات إحراجـاً آخراً للمجتمع 

الدويل إىل جانب ما سبقها من إحراجات. 
كما بنّي الرئيس املشاط أن «السلوك األممي ال يساعد 
أبداً عىل بناء الثقة وتحقيق السـالم بقدر ما يدخل ضمن 
العوامـل املبارشة التي تقف وراء إطالـة أمد الحرب»، يف 
إشـارة إىل أن املوقف الدويل واألممي مـا يزال يقف عائقاً 

أمام أي تغري يف مسـار الحرب والحصار عىل اليمن وبدء 
ترميـم العالقـات وكّل امللفـات التي أفسـدتها سـنوات 

العدوان والحصار. 
وجـدد التأكيد عـىل حضور صنعـاء الدائم يف معرض 
السـالم، مؤّكـداً الحرص عىل السالم واالنفتاح عىل ُكـّل 

الجهود واملساعي الخرية. 
وقال: «نُشـدُّ عىل أيـدي الجميع يف مواصلـة الجهود 
املباركـة يف كافة مجاالت ومسـارات العمـل ومضاعفة 
العمـل الـدؤوب؛ ِمـن أجِل ترسـيخ قيم اإلخـاء واملحبة 

والتعايش». 
َوأََضــاَف «أدعـو قيادة الحـرب يف الجانـب اآلخر إىل 
االنتقال املشـرتك من اسـرتاتيجيات الحرب والسياسات 
العدائية إىل اسـرتاتيجيات السـالم»، داعياً لالبتعاد التام 
عـن ُكـّل مـا ينـدرج ضمن أسـباب الفرقـة والكراهية 
سـواء عىل مسـتوى الخطاب أَو املمارسـة، يف إشارة إىل 
املمارسـات العدائيـة التأجيجيـة التـي تنتهجهـا قوى 
العدوان ورعاتها ملحاولة التعتيم عىل الصورة الحقيقية 
املعربة عن واقع الحال بالنسبة للموقف الوطني اليمني 
الساعي دوماً إىل إزاحة االحتقان يف املنطقة عرب الدعوات 

املتكّررة نحو مغادرة مربع الغطرسة. 
ومن خـالل الحديـث السـابق يؤّكـد رئيـس املجلس 
السيايس األعىل أن اليمن حارض وبقوة يف معرض السالم 
والتطلـع للعالقـات الوديـة واألخوية مـع مختلف دول 
املنطقة والعالم باستثناء العدوين األمريكي والصهيوني، 
يف حني أن اسـتمرار السلوك الدويل الراهن قد يجرب اليمن 
عىل تـرك مرتسـه املدافع عن املصالـح الدوليـة يف املياه 
اليمنيـة ويدفعه نحـو اللجوء إىل خياراته االسـرتاتيجية 
لردع التصعيـد واملؤامرات واألعمال العدائيـة الرامية إىل 

سلب حقوق اليمن واليمنيني املرشوعة واملحقة. 

أبطةاط خثورظا وأرسئاط سثوظا

جطعك املةامع الثولغ سائٌص أطام السقم والاساغح

ترضئ الةعاد: تساظُط الصعة السسضرغئ الغمظغئ غآّضـُث الخقبئ شغ طعاجعئ المحروع الخعغعظغ العادف لاصسغط المظطصئ وتخفغئ الصدغئ الفطسطغظغئ
الةئعئ الحسئّغئ: رجالئ الاطعر السسضري الغمظغ تآّضـث أظظا أطام تطعر ظعسغ وتالئ جثغثة طظ جقح الردع لطسثو وأدواته شغ المظطصئ

الغمظ تاضر وبصعة شغ طسرض السقم واقظفااح سطى السقصات العدغئ والمخالح 
المحروسئ لثول المظطصئ والسالط رغط الشطرجئ والضثب
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 :  خاص
األمريكـي  العـدوان  ملرتِزقـة  جديـدٍة  فضيحـٍة  يف 
السـعودّي اإلماراتي، اعرتف رئيُس ما يسـمى «املجلس 
الرئايس» التابع لهم بأن ِمَلفَّ الُهــدنة بيد دول العدوان 
وأن حكومـة املرتِزقة ال تملك أي قـرار فيه، كما اعرتف 
بوجـود خالفـات كبرية داخـل «املجلس» الذي شـكلته 
السـعوديّة، وأّكــد أن رسـائَل التحذيـر التـي وّجهتها 
صنعـاء مؤّخراً بخصـوص نهب الثروات قـد وصلت إىل 

الرشكات األجنبية. 
واعـرتف املرتِزق رشـاد العليمي يف حـوار مبارش عىل 
برنامـج «زوم» مـع معهد الرشق األوسـط بواشـنطن، 
بـأن دول العـدوان هي من تتوىل ملـف الُهــدنة، واصفاً 
ذلك بـ»ضغـوط»، يف محاولٍة للتغطية عىل حقيقة أن ما 
يسمى «املجلس الرئايس» للمرتِزقة ليس جزءاً من اتّفاق 
الُهــدنـة وال يملك صالحيات البت يف شـؤونها، وهو ما 
ظهر جليٍّا منذ البداية، َحيُث تم إبرام االتّفاق بني صنعاء 
ودول العـدوان بشـكل واضح، بدون علـم املرتِزقة الذين 
كانـوا مشـغولني وقتَها بتنفيـذ التوجيهات السـعوديّة 
األمريكيـة املفاجئـة إلزاحـة الفـاّر هـادي من املشـهد 

وتشكيل ما يسمى «املجلس الرئايس». 
ويعطـي هـذا االعـرتاف صـورة واضحة عن سـلوك 
املراوغة الذي يمارسـه تحالف العدوان ورعاته يف مسـار 
التهدئة، َحيُث يسعون لتقديِم حكومة املرتِزقة كطرف يف 
ذْ  الُهــدنة للتنصل عن مسـؤولية االلتزامات التي لم تُنفَّ

حتى اآلن والتهرب من تداعيات هذا التعنت. 
كمـا يؤّكــد هذا االعـرتاُف أن دول العـدوان لجأت إىل 
ة بها وبمصالحها، وأنها ليست  الُهــدنة العتبارات َخاصَّ

جادة يف تحقيق السالم الفعيل لليمنيني. 
املرتـِزق العليمي أقـر أَيْـضاً بأن ما يسـمى «املجلس 
الرئايس» يشـهد خالفـاٍت داخليـًة كبرية بـني أعضائه، 
وهـو مـا كان متوقعـاً منذ اإلعـالن عن تشـكيله، َحيُث 
أوضح املرتِزق أن األعضـاء يجرون بعُضهم إىل رصاعات 

داخلية، وأنه يتم اللجوء إىل دول العدوان للتعامل مع هذه 
الرصاعـات، يف اعـرتاٍف آخر بأن «املجلـس» لم يكن أكثَر 
مـن مجر «واجهة» جديدة لتضليل الرأي العام والتغطية 

عىل غياب املرشوع الجامع لدى دول العدوان وأتباعها. 
ويسـلط هـذا اإلقـراُر الضـوَء عىل حجم اسـتخفاف 

تحالـف العـدوان ورعاتـه بالرأي العـام املحـيل والدويل 
من خـالل محاولة تقديم هذا «املجلـس» املفكَّك كممثل 
للشـعب اليمني وكطرف يف مفاوضات التهدئة والسـالم 
مع صنعـاء التي تزداد قوة وتماسـكا كسـلطة رشعية 

حقيقية وكدولة مؤّسسات تحظى بتأييد شعبي كبري. 
واعرتف املرتـِزق العليمي أَيْـضاً بأن رسـائل التحذير 
التـي وجهتها صنعاء مؤّخراً بشـأن عملية نهب الثروات 
الوطنيـة التي يمارسـها تحالف العـدوان ومرتِزقته، قد 
وصلت بنجـاٍح إىل الرشكات األجنبية التـي يحاول العدوُّ 

االستعانُة بها ملساعدته عىل مواصلة عملية النهب. 
وقال املرتِزق العليمي يف هذا السياق: إن هناك مساعَي 
إلبـرام صفقة جديـدة لتصدير الغاز املسـال عرب رشكة 
توتـال الفرنسـية، وهي صفقـٌة غري قانونيـة تريد دول 
العدوان من خاللها توسيع عملية نهب املوارد والعائدات 
وتكريـس هذه الجريمة كأمر واقـع لقطع الطريق أمام 

مطالب رصف املرتبات. 
لكن هذه الصفقة -بحسـب املرتِزق العليمي- ال زالت 
معرقلًة؛ بَسـبِب اشـرتاط الرشكـة الفرنسـية أن يكون 
هنـاك اتّفاٌق حول القضايـا األمنية، وذلـك خوفاً من أن 

يتعرض املرشوع لالستهداف. 
وكانت صنعـاُء قد أّكـدت أكثر من مـرة خالل الفرتة 
املاضية أنها لن تقبَل باسـتمرار نهـب الثروات الوطنية، 
وحـّذرت مـن أن الـرشكات التـي تتواطـأ مـع تحالـف 
العـدوان يف نهب النفـط والغاز قد تتعرَُّض لالسـتهداف 
بعـد الُهــدنة، وحديُث املرتِزق العليمي يعني أن التحذيَر 
قد وصل بنجاح، وهو ما يمثل مكسـباً لصنعاء يف سياق 
حمايـة الثروات ومنـع تحالـف العـدوان ومرتِزقته من 

مواصلة النهب. 

 :  خاص
جّددت صنعـاُء تأكيَد رفضها لحالـة «الال حرب والال 
سـالم» التـي يريُد تحالُـُف العدوان األمريكي السـعودّي 
فرَضها تحـت غطاء الُهــدنة املؤقتـة، مطالبًة املجتمَع 
الـدويل بوقـف التعاطي السـلبي مع املِلـف اليمني وترك 
التصـورات املغلوطـة والتوصيفات الخاطئـة التي تدعم 

استمرار العدوان والحصار. 
ويف رسـالة بعثتها وزارة الخارجيـة بحكومة اإلنقاذ 
الوطني إىل الدول املشـاركة يف الدورة ٧٧ للجمعية العامة 
لألمـم املتحدة، أّكــد الوزيـر هشـام رشف أن التعاطَي 
الدويل مع ملف اليمن ال يزال سلبياً، بالنظر إىل أن الشعب 
اليمنـي ال زال يعاني عدواناً عسـكريٍّا غاشـماً وحصاراً 
شـامالً ويعيش أسـوأ كارثة إنسـانية منذ ثمان سنوات 

عىل مرأى ومسمع قادة العالم. 
وسلطت الرسالُة الضوَء عىل التوصيفات والتصورات 
الخاطئـة التي يكرسـها تحالف العـدوان ورعاته لتربير 
الحـرب والحصـار، َحيـُث أوضـح رشف أن «مـا تعانيه 
اليمن ليس رصاعاً داخلياً أَو حرباً أهلية كما تحاول دول 
العدوان تصويرها للعالم، وإنما عدوان عسكري وحصار 

شامل مخالف لكافة املواثيق الدولية واألممية». 
َوأََضــاَف أن: «دول العـدوان تمـارس حـرب إبـادة 
وتدمري ممنهج لليمن تحت ذريعة واهية تسـمى (إعادة 
الرشعية) الدسـتورية التي اسـتبدلها العـدوان بمجلس 

أسماه (مجلس القيادة الرئايس) «. 
وكان رئيـس الجمهوريـة مهـدي املشـاط قـد دعـا 
مؤّخـراً املجتمع الـدويل إىل التوقف عن تبنـي التصورات 
والتوصيفـات الخاطئـة بخصـوص اليمـن؛ ِمـن أجـِل 

التوّجـه نحو سالم فعيل. 
وذّكـرت رسـالُة وزيـر الخارجيـة بـأن دول تحالـف 
العـدوان األمريكـي السـعودّي اإلماراتي تمـارس حربا 
اقتصادية وتنتهج سياسة تجويع وتدمري ممنهجة بحق 

الشعب اليمني عرب قطع الرواتب وتدمري العملة وحصار 
ميناء الحديدة ومطار صنعاء. 

وأّكــدت أن تحالـف العـدوان يعمل أَيْـضـاً عىل إثارِة 
النعرات املناطقية وتأجيج الرصاعات يف أوساط املجتمع 

اليمني؛ سعياً لتفكيك البالد شعبيٍّا وجغرافيا. 
كما أّكـد الوزير رشف أن دوَل العدوان تدَعُم وتسـّلُح 
عناَرص ما يسـمى «القاعدة» و»داعش» وتقوم بدمجها 
مع تشـكيالتها العسـكرية لتهديد وحدة اليمن والسـلم 
واألمـن الدوليـني يف منطقة بـاب املندب وجنـوب البحر 

األحمر. 
وبخصـوص ِملف السـالم، أّكــد وزيـر الخارجية أن 
موقف صنعاء واضح وأنه ال يوجد أي لبس أَو غموض يف 
رغبتها بإنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل 

ُوُصـوالً إىل تسويِة سياسية سلمية وسالم ومستدام. 
وأّكــد أن: «محـاوالت دول العدوان تمييـع الُهــدنة 
الحاليـة والتهرب مـن تنفيذ متطلباتهـا وإبقاء البالد يف 
حالة الالحرب والالسـلم، أمر مرفـوض جملًة وتفصيالً 

وال يمكن القبول به». 
وكان قائُد الثورة السـيد عبد امللك بـدر الدين الحوثي 
جّدد مؤّخراً دعوَة تحالف العدوان إىل االستجابِة ملتطلبات 
السـالم الفعيل والتي تتضمـن إنهاء العـدوان والحصار 
واالحتالل ومعالجة ِملفات الحرب، يف تأكيد عىل استحالة 
تغيـري هذه املعادلة أَو اسـتبدالها بأية «صفقات» أُخرى 

يحاول العدوُّ تمريَرها تحت غطاء التهدئة. 

 :  خاص
يف  اليمنيـة  للجمهوريـة  الخارجيـة  وزارُة  أّكــدت 
صنعـاء، أن ما صَدَر عـن املدعو الفاّر من وجـه العدالة 
رشـاد العليمي حـول تنظيـم القاعدة، هـي ترصيحات 
سـخيفة ومضللة وعارية عن املصداقية وال أََسـاس لها 
مـن الصحة، وهي محاولة بائسـة للتغطية عىل عالقات 
تحالـف العدوان ومرتِزقته العضويـة بجماعات القاعدة 

وداعش. 
واعتـربت، يف بيـان لهـا صـدر مسـاء أمس السـبت، 
ترصيحـات املرتـِزق العليمـي محاولـة للتغطيـة عـىل 

حقيقة العالقة بني التنظيمات اإلرهابية وبني املليشيات 
التي ينتمي إليها املدعو رشـاد العليمـي، والتي تؤّكـدها 
اعرتافـات قيادات تنظيم القاعدة يف فيديوهات مسـجلة 
منشـورة عىل وكاالت ووسـائل إعالم عاملية معتربة، وأن 

تلك العالقة مثبتة وباألدلة املادية املوثقة. 
وقالـت وزارة الخارجيـة: إن قـادات القاعدة وداعش 
ومرتِزقتـه  العـدوان  تحالـف  صفـوف  يف  ينخرطـون 
ويقاتلون جبناً إىل جنب مع مليشـياته يف جبهات القتال، 
وأضافـت بـأن املرتِزقة قاموا بتعيني قيـادات إرهابية يف 
مناصب حكومية، وقاموا بدعم هذه العنارص وتسليحها 
وتمويلها واالشرتاك معها يف القتال ضد الجيش اليمني يف 

جبهـات عديدة.  وأَشـاَرت إىل أن تنظيم القاعدة وداعش 
تقاتل يف صفوف ما يسـمى بتحالـف دعم الرشعية الذي 
يجمع العليمي وغريه مـن الفارين من وجه العدالة، مع 
الـدول والكيانـات التي تعتدي عـىل الجمهورية اليمنية، 
بعنـارص اإلرهـاب التي اعرتفـت مـراراً بأنهـا تقاتل يف 

جبهات التحالف ولحساباته. 
وذّكـرت وزارة الخارجيـة بالوثائـق املسـّجلة التـي 
أظهـرت عناَرص القاعدة وهم يقاتلـون يف الجبهات ضد 
الجيـش اليمنـي، ومنهـا مـا نرشتـه قناة البـي بي يس 
ووكاالت عامليـة معتـربة أظهـرت وجود هـذه العنارص 

وعالقاتها مع مرتِزقة العدوان يف املعارك. 

ولفتت إىل أن عدداً من قيادات عنارص القاعدة ما زالوا 
يشـغلون مناصَب عسـكرية يف صفوف تحالف العدوان 
ومرتِزقتـه الـذي يعتـرب العليمي أحـد املنخرطـني فيه، 
وينتحلون صفة قـادة ألوية ومحافظني وأعضاء هيئات 
وشـخصيات سياسية يعملون لدى تحالف العدوان تحت 

املسمى الزائف «حكومة». 
وأَشـاَرت وزارة الخارجيـة اليمنية يف صنعـاء إىل أنها 
سـبق أن وجهـت إىل كافـة دول العالـم رسـائل تتضمن 
أدلـة وبراهني قطعية تؤّكـد وبما ال يدع مجاالً للشـك أن 
القاعـدة وداعش جزء ال يتجزأ من تحالـف العدوان عىل 

اليمن ومكون أََسايس من مكوناته. 

أصر بعجعد خقشات ضئغرة بغظ أسداء طا غسمى «المةطج الرئاجغ»

شغ رجالئ بسبعا العزغر عحام حرف لطثول المحارضئ شغ اجاماع الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة:

وزارة الثارجغئ: تخرغتات المرتِجق السطغمغ جثغفئ وطدططئ لطاشطغئ سطى سقصاعط بالاظزغمات اإلجراطغئ

املرتِجق السطغمغ غسرتف: ِططشُّ الُعــثظئ بغث «الاتالش» وتتثغراُت خظساء وخطئ لطحرضات افجظئغئ

الثارجغئ: تالئ الق ترب والق جقم طرشعضٌئ وسطى املةامع الثولغ تشغُري طعصفه السطئغ تةاه الغمظ

تصاتطعن ضافًا بضاش طع الصاسثة وداسح.. باسرتاف صاداتعط وتعبغص اإلسقم افجظئغ
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 :  طتمث ظاخر تاروش 
يحتفي بلُدنا يمُن الحكمـة واإليَمـان بذكرى عظيمة 
وعزيزة يّجلها كافة أبنائه.. إنها ثورُة الحادي والعرشين 
من سـبتمرب الذكرى الثامنة لحرية واسـتقالل الشـعب 
اليمنـي، تلك الثورة التي ُولدت مـن رحم املعاناة وجاءت 
لتُفِشَل مؤامراِت األعداء ضد اليمن منذ عرشات السنيني. 
وال تـزال الذكريـاُت املؤملـة واأليّام السـوداء عالقًة يف 
ذهن الشعب اليمني بفعل األعمال اإلجرامية التي الزمته 
لسنوات كثرية قبل ثورة ٢١ سبتمرب املجيدة سنة ٢٠١٤، 
َحيُث دأب النظام السـابق بالتعاون مع دول االسـتكبار 
العاملي ممثلة بأمريكا يف صناعة الشـخصيات اإلرهابية 
ونرشهـا يف مختلف أرجاء البلـد، لتجول وتمرح، وتنتهك 
الحرمات وتزهق األرواح وتلعب بمقدرات الوطن وهو ما 
ظهر جليٍّا يف الخطابات السـابقة لزعيم النظام السـابق 
الخائـن عـىل عفـاش حـني أقـر التعـاون والتخابر مع 
األمريكيـني لدعم تلـك الجماعات اإلرهابيـة يف أكثر من 
لقاء إعالمي مع أكثر من وسـيلة، ولم يَبْدو متحرجاً أبداً 

من حديثه. 
وتنوعـت أسـاليُب القتـل مـن انفجـارات مفخخـة 
وعمليـات انتحارية، ضد رجال الجيـش واألمن، لتتطور 
إىل نصـب الكمائن املسـلحة لألطقم العسـكرية، وتصل 
يف األخـري للمواجهـة املبـارشة واالسـتيالء عـىل النقاط 
العسكرية، واقتحام املقرات األمنية ونهب ما فيها، والتي 

زادت بشكل مخيف فرتة الثورة ويف بداياتها. 
ولـم تكتـف تلـك الجماعـات اإلرهابيـة باسـتهداف 
األمـن والجيش فقط وإنما تعدت ذلـك لتصل إىل املدنيني 
كبـاراً وصغاراً ونسـاء وأطفاالً، فكانت تلـك الجماعات 
التكفرييـة تسـتهدف بكل وحشـية األسـواق واملدارس 
واملـدن والجوامع وأماكن التجمعـات وبلغ انحطاط تلك 
الجماعـات اإلرهابيـة إىل الحـد الذي تسـتهدف اإلْمَكان 

األثرية وأرضحة األولياء والصالحني. 
ويف الوقـت الذي كانـت الجماعـات التكفريية تواصل 
تمددهـا يف املناطـق الجبليـة والريفيـة، سـعت أمريكا 
النتـزاع األسـلحة من أيـدي املواطنـني لتجعلهـم لقمه 
سـائغة ألَدواتها اإلرهابيـة يف املنطقة، ناهيـك عن قيام 
الجماعات التكفريية بقطع الطرقات واختطاف السياح 
وكأنها تريد أن تجعل من اليمن غابة وحوش يف ذهن من 

يتابع أَو يسمع بأخبارها. 
يف تلك الفرتة املظلمة قبيل ثورة ٢١ سـبتمرب لم تسلم 
املنشـآت العامة للشـعب، َحيُث تعرضـت أنابيب النفط 
لالسـتهداف مرات ومرات، واقتحمت املستشـفيات كما 
حدث ملستشـفى العريض وارتكبوا جرائمهم الوحشـية 

فيه. 
 

صئَض البعرة.. شعضى أطظغئ 
وبحسـب مصـادَر أمنيـٍة، فقـد عمـل أعـداء الوطن 
خالل السـنوات السابقة لثورة ٢١ سـبتمرب عىل توسيع 
دائـرة الفوىض وخلخلـة األمن الداخيل، َحيـُث بلغ حجم 
اإلحصائيـات يف االغتيـاالت واإلخفـاء القـرسي ثمانيـة 
آالف و١٣٢ عمليـة اغتيال وإخفـاء قرسي وهذه األرقام 
مـن إحصائية أمنية للفرتة مـن ١٩٩٠ حتى ٢٠١٤م من 
بينها ١٣٨ من اإلعالميني وفيها العرشات من األكاديميني 
واملئـات مـن القيـادات العسـكرية واألمنيـة واملشـايخ 

والشخصيات الدينية والرتبوية. 
وتؤّكــد مصادر أمنيـة أن حصيلة االغتيـاالت للفرتة 
ما بـني ٢٠١٢-٢٠١٤، (٣٠٠ عملية) راح ضحيتها (٥٠٠ 
مسـتهدف)، وسـجلت العمليـات االنتحاريـة خالل تلك 
الفـرتة (٦٣٠) راح ضحيتهـا (٣٨٠٠ مسـتهدف)، كمـا 
دّمــرت وأسـقطت (٤٠) طائرة عسـكرية، خلفت (٥٠ 

قتيالً) بني طياٍر ومدرٍب. 
وبقـدر تلك الفـوىض، والتعمـد الفوضـوي، لزعزعة 
األمـن، وتحويـل اليمـن إىل بلـد غري مسـتقر أتـت ثورة 

٢١سـبمترب املجيـدة لتسـجل انتصاراتهـا، حتـى فاقت 
التوقعـات، وصعدت أسـهم اإلنجازات األمنيـة، لينافس 
الدول املستقرة، يف هذا العالم، رغم اإلْمَكانات الشحيحة، 

والتأهيل البسيط. 
 

إظةازاٌت أطظغئ قشائ 
لـم تقتـرص املنجـزاُت األمنية لثـورة ٢١ سـبتمرب يف 
قضاِئهـا عـىل اإلرهاب فقـط وإنمـا توّسـعت أهداَفها 
ومهماتهـا يف سـبيل تحقيـق األمن واالسـتقرار وتثبيت 
السـكينة العامـة، َحيـُث تراجعـت يف ظـل هـذه الثورة 
املباركة الكثريُ من الظواهر السلبية التي الزمت سلطات 
ما قبـل الثورة لسـنني طويلة من قبيل ظاهرة الفسـاد 
والثارات، واختفت تماماً ظواهر مزمنة من قبيل ظواهر 
السـطو املسـلح، وقطع الطرقـات، وبراميل ما يسـمى 

بالقطاعات والتقطعات. 

وبلغـت اإلنجـازاُت األمنيـة بعد مـرور ٧ أعـوام من 
اندالعهـا ٢٠٠ ألـف و٣٥٣ إنجازاً أمنيٍّا، َحيُث تم كشـف 
وإحبـاط ٣٤٧ مخّططـاً تخريبيـاً إرهابيـاً كان العدوان 
قـد حرك عمـالءه وخالياه اإلجراميـة لتنفيذها يف جميع 

املحافظات الحرة. 
َوأََضــاَف تقرير حديـث لوزارة الداخليـة أن األجهزة 
األمنية تمّكنت من تفكيك ٢٧٠٠ عبوة ناسـفة كانت قد 
زرعتها العنـارص اإلجرامية التابعة للعدوان السـتهداف 

أمن هذا الوطن واستهداف حياة املواطنني. 
ويف مجـال ضبط الجريمـة والحد منها فقـد تمّكنت 
وزارة الداخليـة بفضل الله منـذ بداية العدوان من ضبط 
١٤٨ ألفاً و٧٧٠ جريمة جنائية مختلفة، وبنسـبة ضبط 

بلغت ٩٤ ٪. 
ويؤّكــد ناطق وازرة الداخلية عبد الخالق العجري، يف 
ترصيح صحفي للمسـرية أن ثورة ٢١ سـبتمرب املباركة 
سـاهمت بفضل الله وعونه يف ترسيخ األمن واالستقرار 

وجعلته رقماً قياسـياً بعد أن كان عىل حافة الهاوية قبل 
ثورة ٢١ سبتمرب. 

ويسـتذكر العجـري كيـف كان االنفـالت األمني قبل 
ثـورة ٢١ سـبتمرب، َحيـُث إن االنهياَر األمنـي بلغ ذروتَه 
للحـد الـذي أصبح رجُل األمن نفُسـه خائفـاً عىل روحه 
فكان يخبئ بزته العسكرية والنياشني؛ خوفاً من تعرض 
حياته للخطر، األمـر الذي يثبت بأن وضع البلد كان عىل 

حافة الهاوية وهو ما أثبته الواقع آنذاك. 
ويقـول العجـري: «القـادة السياسـيون يف النظـام 
السـابق هـم َمن أسـهموا يف انهيـار الجانـب األمني وال 
عالقـة لرجـال األمـن أنفسـهم، فأنـا أعرف مـن رجال 
وقيادات األمن الكثري والكثري ممن أسـهموا بشكل فعال 
يف تنشـيط األجهـزة األمنية وإعادتهـا لألفضل بعد قيام 
ثورة ٢١ سـبتمرب، وهي معلومة هامة يجب أن تؤخذ يف 
الحسـبان، لقد تحدثت أثناء اجتماع مع القيادات األمنية 
أن هناك الكثريَ من الرشفاء والرجال األوفياء من األمنيني 
السـابقني الذين يشـتغلون معنا يف خندق واحد بجبهتنا 
األمنيـة فهؤالء ال يقلون شـأناً عنا وهـم خدموا الوطن 
يف الوقـت الـذي خانه العمـالء واملرتِزقة ممـن ارتموا يف 

أحضان السعوديّة واإلمارات. 
ويضيف أن األمنيني الرشفاء يف السابق لم يتمّكنوا من 
االرتقاء بالعمل األمني؛ نظراً لتخيلِّ النظام الحاكم عنهم 
وسـعيه للزج بهم يف املحرقة وجعلهـم ُطعمة للوحوش 

واملجرمني من اإلرهابني والتكفريين وغريهم». 
ويواصل «لذلك نرى أن من الزمالء الرشفاء السـابقني 
هنـاك الكثري ممن نّظمـوا وجهزوا ورتّبـوا لهذا العرض 
العسـكري املهيـب الذي يوصل رسـالًة للقيـادة الثورية 
وللشـعب اليمنـي كامـالً أن األجهـزة األمنيـة عـىل أتم 
االسـتعداد بفضـل اللـه وعونـه ملواصلة تأمـني الجبهة 
الداخلية والتصدي لكل األعداء ولكل من تسول له نفسه 

اإلرضار بالبلد». 
ويلفـت إىل أنـه منذ إعـالن انتصار ثورة ٢١ سـبتمرب 
واألجهـزة األمنيـة تعمُل بشـكل ُمسـتمّر عـىل االرتقاء 
بالعمل الرشفاء مسـتمدين العون والنرص من الله تعاىل 
وبالتمسـك والسـري عىل نهج املسـرية القرآنية، وهو ما 
جعـل األجهزة األمنيـة تقيض عىل الجماعـات اإلرهابية 
وكـذا العصابات اإلجرامية خالل عـام واحد منذ انتصار 

ثورة الحرية واالستقالل. 
ويشـري إىل أن األجهـزَة األمنيـة رغم تكالـب العدوان 
العاملي عىل البلد استطاعت خالل وقت قيايس أن تحافظ 
عـىل األمن واالسـتقالل وتجعل مـن اليمن بلداً منافسـاً 

أمنيٍّا لبلدان العالم أجمع. 
ويؤّكـد العجـري أن وزارة الداخليـة أرادت من خالل 
العرض العسكري لهم األمن الكبري إيصال رسالة للخارج 
وللعالم أجمع أن رجال األمن والشعب اليمني كامالً يقف 
باملرصاد لكل من يحاول انتهاك بلدنا واحتالله، موضًحا 
أن باستطاعة رجال األمن بفضل الله تعاىل حماية اليمن 
من أقصـاه إىل أقصاه وسيفشـل ُكـّل مؤامـرات األعداء 

الخارجية والداخلية. 
بدوره، يقول العميد عبـد الرحمن املنور وجيه الدين: 
«إن ثـورة الحادي والعرشين من سـبتمرب سـدت الفراغ 
األمنـي مـن خالل تشـكيلها لجانـاً شـعبيّة وثورية من 
فتية مؤمنني تولوا حماية املؤّسسـات واملنشـآت العامة 
ـة وتأمني مكتسـبات ُكـّل أبناء الوطن شـعوراً  والَخاصَّ
وطنهـم  تجـاه  والوطنيـة  الدينيـة  باملسـؤولية  منهـم 

وشعبهم، فبذلوا ُكـلَّ غال ونفيس دون أي مقابل». 
ر أن ثـورة ٢١ سـبتمرب حّققـت املفهوم  ويـرى املنـوَّ
الحقيقـي ملعنـى الرشطـة يف خدمـة الشـعب، بمعناها 
الصحيـح، وفتحت مراكز للشـكاوى لضبـط مخالفات 
وتجـاوزات رجـال الرشطـة بمـا يحّقق األمن للشـعب 
وليـس عليهم وملصلحة املواطـن بالدرجة األوىل، وهو ما 
كان غائباً يف األنظمة السـابقة، ولـم يطبق حرفياً حتى 
يف الـدول التي تفاخر بأمنها يف هذا العالم، مما يؤّكـد أن 

ثورة ٢١ سبتمرب رقماً صعباً فاق التوقعات. 
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أخبار 

الرئغج غثّحـُظ طحروَع الظطاق السرغخ القجطضغ باصظغئ الةغض 
الرابع بالاعاخض املرئغ طع سثد طظ املتاشزني
 :  خظساء

دّشــن الرئيُس املشـري الركـن مهدي املشـاط، 
أمس، بالعاصمة صنعاء مـرشوَع النطاق العريض 

 .(٤G YEMEN) الالسلكي بتقنية الجيل الرابع
وخالل التدشـني اإللكرتوني وإطالق الخدمة من 
قبل الرئيس املشـاط، تم االستماع إىل تقرير وعرض 
كامل عن الخدمة واملـرشوع حتى تم إنجازه، تحت 

شعار «يد تبني». 
وتخدم هذه التقنية التي تدعم الصوَت والبيانات 
وبرسعات عاليـة، مختلف الرشائح، األفراد، وقطاع 

املال واألعمال. 
 YEMEN) وقام الرئيس املشـاط بافتتاح خدمة
٤G) مـن خـالل االتصـال بالصـوت والفيديـو مع 

محافظي الحديدة، وذمار، وعمران. 

وأّكـد رئيس املجلس السـيايس األعىل، أنه سيتم 
االسـتفادة مـن خدمـات هـذا املـرشوع يف متابعة 

األعمال يف املحافظات. 
وقـال: «سنسـتمر يف متابعة املكاتـب التنفيذية 
باملحافظات لتقديم الخدمات للمواطنني؛ استكماالً 

ملا بدأناه مع أمانة العاصمة ومحافظة ذمار». 
واسـتمع الرئيس املشـاط، من وزيـر االتصاالت 
وتقنيـة املعلومات املهندس مسـفر النمـري، ومدير 
الرداعـي،  طـه  املهنـدس  الشـبكة  تشـغيل  عـام 
هـذا  حـول  رشح  إىل  الشـبكة،  إدارة  يف  والعاملـني 
املرشوع، والصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع 
االتصاالت بشكل عام واملرشوع بشكل خاص جراء 
الحصار األمريكي والعـدوان وتدمري البنية التحتية 
خالل الثمان السـنوات املاضية، وقام بجولة يف نواة 

ة بخدمة «يمن فور جي».  الشبكة الَخاصَّ

السرض السسضري الغمظغ املعغإ يف اإلسقم الشربغ
 :  تصرغر

احتـلَّ االسـتعراُض العسـكريُّ املهيـُب 
واألضخـُم ألبنـاء القـوات املسـلحة واألمن 
يف ميـدان السـبعني يـوم األربعـاء املنرصم 
بمناسـبة الذكرى الثامنة لثـورة الـ٢١ من 
سـبتمرب املجيدة، مسـاحًة كبريًة يف وسائل 
صحيفـة  قالـت  َحيـُث  الغربيـة،  اإلعـالم 
«فوتورو كوتيديانـو» اإليطالية: إن القوات 
املسـلحة اليمنيـة باتـت تمتلـك صواريـخ 
يمكـن أن تصـل إىل القواعـد األمريكيـة يف 
إفريقيـا، مبينـة أن الجيـش اليمنـي طّور 
قدراته العسكرية وينتهي به األمر إىل تهديد 
ة  الواليـات املتحـدة بشـكل مبـارش وَخاصَّ
قواعدهـا يف إفريقيـا، موضحـًة أن قائـداً 
عسـكرياً أمريكياً رفيع املسـتوى شجب أن 
يكون لدى القوات املسلحة اليمنية صواريخ 
قـادرة عىل الوصول إىل القواعد األمريكية يف 

جيبوتي. 
من جانبها، أّكـدت وكالة أنباء «شينخوا» 
الصينية أن القوات املسـلحة اليمنية عرضت 
 ٢٠٢٢ سـبتمرب   ٢١ املوافـق  األربعـاء  يـوم 

صواريـخ باليسـتية طويلـة املـدى «محلية 
الصنـع» خـالل عـرض عسـكري نظمته يف 
العاصمـة اليمنيـة صنعـاء بالتزامـن مـع 
الذكـرى الثامنة لثـورة الـ ٢١ من سـبتمرب 
الشـعبيّة، مشـرية إىل أن القـوات املسـلحة 
اليمنيـة عرضـت صواريـخ جويـة وبحرية 
محليـة الصنع، يف حـني ألقـى القائد األعىل 
للقوات املسـلحة مهـدي املشـاط كلمًة دعا 

فيها التحالُف العسكري بقيادة السعوديّة إىل 
االنخراِط يف السالم ورفع الحصار عن مطار 

صنعاء الدويل وميناء الحديدة. 
وذكـرت الوكالـُة الصينيـة أنـه يف ينايـر 
شـنت القواُت املسـلحُة اليمنية سلسلًة من 
ة  الهجمـات الصاروخيـة والطائرات املسـريَّ
عىل أهداف يف دولة اإلمـارات التي تبعد أكثر 
مـن ٢٠٠٠ كيلومرت عن اليمـن. وأَفادت بأن 

تلك الهجمات أثارت مخاوف زعماء التحالف 
من امتالك القوات املسلحة اليمنية لصواريخ 
أقوى منها يمكنها الوصول إىل أهداف أُخرى. 
ويف ذات السياق، قال موقع الـ «مونيتو» 
األمريكي: إن القوات املسلحة اليمنية نظمت 
عرضاً عسـكريٍّا اسـتعرضت خالله ما تملك 
من الطائرات بدون طيـار والصواريخ، التي 
كانت من السمات املميزة للحملة العسكرية 

للقـوات املسـلحة اليمنيـة اسـتعرضت عىل 
متن شـاحنات مسـطحة يوم األربعاء، بعد 
ثالثة أسـابيع من عرض مماثل يف محافظة 

الحديدة. 
للعميد  ونقل املوقـع األمريكي ترصيحـاً 
العسـكري  املتحـدث  راشـد -نائـب  عزيـز 
للقوات املسـلحة-، قوله: إن العرَض تضمن 
رسـائَل واضحًة لتحالف العدوان، كما يشريُ 
ر القدرات العسـكرية من الطائرات  إىل تطـوُّ
املسـرية إىل الطائـرات الحربية التي تشـارك 
اآلن يف العـرض، ُمضيفـاً أنـه إذَا لـم يفهـم 
تحالف العدوان هذه الرسائل فستكون هناك 
قدراٌت متقدمة أُخرى لن يسـتطيع التحالف 
َلها، ومـع ذلك لقد اسـتهدفت هجمات  تحمُّ
الطائـرات بدون طيـار والصواريخ بشـكل 
متكـّرر مطارات ومنشـآت نفطية يف العمق 

السعودّي. 
إىل ذلـك، لفت موقع «فرانـس ٢٤» إىل أن 
القواِت املسلحَة اليمنية استعرضت األربعاء 
قوتَهـا العسـكريَة يف عرض ضخـم نظمته 
بالعاصمة اليمنية صنعاء يف الذكرى الثامنة 
لثـورة ٢١ سـبتمرب، شـمل أسـلحًة جديدة 

واسرتاتيجية لم يكشف عنها سابًقا. 

تصرغٌر دولغ غثسع إىل إظعاِء التخار 
وطساصئئ الةظاة وتصثغط تسعغدات 

جماسغئ لطحسإ الغمظغ
 :  طاابسات

دعـا تقريـٌر دويل إىل إنهـاء الحصار البحري املفـروض عىل اليمن، 
محمالً تحالف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي مسؤولية تفاقم 

األزمة اإلنسانية جراء هذا الحصار. 
وأوضـح التقريـر الصادر عـن املنظمة العاملية ملناهضـة التعذيب 
(OMCT) بعنـوان «التعذيـب يف حركة بطيئـة»، أن الحصار البحري 
املفروض عـىل اليمن من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السـعوديّة 
ساهم بشكل كبري يف دفع املدنيني اليمنيني إىل املجاعة ويعترب تعذيباً. 
مـن جانبهـا، قالـت املديـرة القانونيـة يف مكتب الرشق األوسـط 
وشـمال أفريقيـا يف املنظمـة، هيلـني ليجـي: إن عـرشات اآلالف من 
املدنيني يموتون؛ بَسـبِب سوء التغذية واألمراض املنقولة باملياه وعدم 
الحصـول عىل الرعاية الصحيـة، منّوهة إىل أن حصار تحالف العدوان 
يهـّدد بإدَخال اليمـن يف املجاعة وانتهاك األعـراف الدولية، بما يف ذلك 

اتّفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب. 
وبـنّي التقريـُر أن اليمَن يسـتورُد ٩٠٪ من احتياجاتـه من الغذاء 
والوقود واألدوية، َحيُث تسـببت سـيطرُة تحالف العدوان عىل سـفن 
الشـحن التجارية واإلنسـانية، إىل ارتفاع األسـعار الذي أَدَّى إىل تدني 
االقتصاد الهـش بالفعل، موضحًة أن عمليـاِت البحث التي يقوم بها 
تحالف العدوان لم تؤدٍّ إىل أي اكتشـاف لألسـلحة التي يّدعي تهريبها، 
وبـدالً عن ذلك، َفـإنَّ القيود املفروضة عـىل واردات الوقود، عىل وجه 
الخصـوص، تظـل ذات تأثري مبـارش عىل توفري الغـذاء ومياه الرشب 

والرعاية الصحية. 
وحمل التقريُر السـعوديَّة واإلمـارات املسـؤوليَة الجنائية الدولية 
تجاه هذه الجرائم اإلنسـانية يف اليمـن، كما حمل رشكاءهم الدوليني 
َة التـي تزود تحالـف العدوان باألسـلحة، مطالباً  والـرشكاِت الَخاصَّ
إنهاَء الحصار والتدقيق الدويل لهـذه الجرائم ومعاقبة الجناة وتقديم 

تعويضات جماعية للشعب اليمني. 

اقتاقُل السسعدّي غضّبـش طظ تعاجثه طةّثًدا يف ججغرة جصطرى
 :  طاابسات

عاود االحتالُل السـعودّي نـَرش قواته مجّدًدا يف 
سـقطرى تزامناً مع التَحّركات املكثّـفة لإلمارات 
والكيـان الصهيونـي لعسـكرة الجزيـرة اليمنية 
االسـرتاتيجية املطلة عىل البحـر العربي واملحيط 

الهندي. 
وذكرت مصادر إعالمية عن شهود عيان، أمس 

السبت، أن قوات االحتالل السعودّي طّوقت مطار 
سـقطرى وأجـربت ميليشـيا ما يسـمى االنتقايل 
عىل مغادرة املطار، َحيـُث من املتوقع وصوُل وفد 
مـن الخرباء العسـكريني يضم ضباطاً سـعودينّي 

وإرسائيليني. 
وأَشاَرت املصادُر اإلعالمية إىل أن سفينَة شحن 
سـعوديّة عمالقـة أفرغت نهاية األسـبوع املايض 
شـحنة جديدة مـن األسـلحة املتنوعـة واملعدات 
العسـكرية يف ميناء جزيرة سـقطرى، األمر الذي 

يؤّكــد تبـادل األدوار بـني الرياض وأبـو ظبي يف 
استكمال احتالل املوانئ واملنافذ والجزر اليمنية. 

إىل ذلـك قال خـرباء سياسـيون: إن التَحّركات 
السـعوديّة الجديدة يف جزيرة سقطرى الخاضعة 
أصالً لسيطرة تحالف العدوان السعودّي اإلماراتي 
منذ سنوات، واالنتشار العسكري يف جزر األرخبيل 
املطل عىل املحيط الهندي وبحر العرب، تأتي ضمَن 
تَحـرُّكات دوليـة للسـيطرة عـىل امليـاه اإلقليمية 

اليمنية وتعبيدها لصالح الكيان الصهيوني. 

اجاظفاٌر صئطغ طاخاسٌث يف املعرة ضث 
الاعاجث افجظئغ باملتاشزئ

 :  طاابسات
جـّددت قبائـُل املهـرة، أمـس السـبت، اسـتنفاَرها ضد 
التواجـد األجنبـي والتَحـرُّكات األخـرية لتحالـف العـدوان 

الهادفة للسيطرة عىل املحافظة. 
واسـتنكرت لجنـة االعتصـام السـلمي يف بيـان، أمس، 
اسـتهداَف املواطنني اآلمنني يف املهـرة ومحاولة الصاق تهم 
«اإلرهـاب» بأبنـاء املحافظة مـن قبل االحتالل السـعودّي 
اإلماراتي، وذلك عقب تنفيذ حمالت مداهمة واسـعة ملنازل 

املواطنني يف مدينة الغيضة واعتقال عدد من األهايل. 
من جانبه أشـار محمد سـعيد بلحاف -القيادي يف لجنة 
االعتصـام- إىل أن الحملـة األخـرية لالحتـالل التـي طالـت 
املواطنـني يف منازلهـم، يهـدف من خاللها تحالـف العدوان 
لتنفيـذ املزيـد من أجنـدة «احتاللية».  وكانت قـواٌت تابعٌة 
لالحتالل السـعودّي اإلماراتي قد اقتحمت عدة منازل نهاية 
األسبوع املايض واعتقلت ٤ مواطنني، َحيُث إن الحملة جزء 
من عملية واسعة للتحالف يف املحافظة التي ترُفُض الوجوَد 

األجنبي وتقاِرُع االحتالل منذ العام ٢٠١٧. 

طثرجئ الطربي بخظساء الصثغمئ تتافغ 
بصثوم ذضرى املعلث الظئعي الحرغش

 :  خظساء
الطربي  مدرسـة  نّظمـت 
يف مديريـة صنعـاء القديمـة 
بأمانة العاصمة، أمس حفالً 
فنيـاً وخطابياً بذكـرى املولد 

النبوي الرشيف ١٤٤٤هـ. 
ويف الفعالية التي حرضها 
مديـر عـام مديريـة صنعاء 
مهـدي  العميـد  القديمـة 

عرهب، وقيادة السلطة املحلية، لفت عباس 
هواش، مدير املنطقـة التعليمية يف املديرية، 
الرسـول  بمولـد  اليمنيـني  احتفـال  أن  إىل 
األعظـم ليس بجديد وال غريـب عليهم، فقد 
بني  احتفى بـه أجدادنا األنصار وهتفوا مرحِّ
بـه يف املدينـة املنـورة، مرّددين: طلـع البدر 
علينـا من ثنيات الوداع، وجب الشـكر علينا 

مـا دعا لله داع.  من جانبها، أّكـدت سـيناء 
الكحالنـي مديـرة مدرسـة الطـربي، عـىل 
أهميّة إحياء مناسـبة ذكرى املولد النبوي يف 
نفوس اليمنيني، والسـري عىل نهج الرسـول 
األعظم يف محاربـة الظلم وتعزيز قيم العدل 
والحق والخري وتأصيل الُهــِويَّة اإليَمـانية، 
ُخُصوصـاً يف ظل العدوان والحصـار الظالم 

عىل بالدنا طيلة ٨ سنوات. 
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تطـلُّ علينا الذكـرى الثامنة لثـورة الحادي 
والعرشيـن مـن سـبتمرب ٢٠١٤، الثـورة التي 
ولدت من رحم املعانـاة والتي صنعها األحرار، 
الذيـن رفضـوا الظلـم والتبعيـة، َوهـي ثورة 
تفجـرت عنفوانـاً يمانيـاً، وعال صـوُت الثوار 
األحرار يف وجه الطغاة قائلني بصوت جهوري 
ال، ولـم تكـن املـرأة اليمنية يف منـأى عن ُكـّل 
ذلـك، فقـد كانـت شـقيقة الرجـال، تشـارك 
معهم خطوة خطوة، حتى حّققت هذه الثورة 
أعظم اإلنجازات، بعد أن كرست ُكـّل األسـوار 
لتتخطى الحدود، وعربت طريق الحرية معهم. 
والناشـطة  واإلعالميـة  الكاتبـة  وتـرى 
السياسـية وفـاء الكبـيس، أن املـرأة اليمنيـة 
الواحـد  ثـورة  مسـرية  يف  الرجـل  رشيكـة 
والعرشيـن مـن سـبتمرب املجيـدة، فدورهـا 
النضـايل ال يقل عـن دور شـقيقها الرجل، بل 
هو يوازي الدور الثـوري للرجل، َحيُث كرست 
ُكــّل الحواجـز وتخطـت العـادات املنغلقـة، 
وأبـدت رأيها بـكل حرية، وتقدمت سياسـيٍّا، 
ويف ُكــّل املجـاالت، وشـاركت أخاهـا الرجل 
يف صنـع القـرار؛ ألَنَّهـا حملت مـن الوعي ما 
أهلهـا ألن تكون رشيكة الرجـل يف الثورة التي 
أعادت للشـعب سـيادته واسـتقالله ورفعت 
الهيمنة والوصايـا الخارجية، واقتلعت معظم 
منابع اإلرهاب وكشـفت زيفهم، مشرية إىل أن 
دورها العظيم كان ملموساً يف الواقع والشارع 
اليمني والسـاحات، فقد تمثل يف استشعارها 
للمسـؤولية ودفعهـا بأهلهـا وذويهـا بقـوة 
للخروج لسـاحات الحرية، لدرجـة أنها كانت 
حـارضة حتى عند غيابها عن السـاحة، وذلك 
عـن طريق إعداد الطعام للمرابطني يف مختلف 

الساحات. 

وتقـول الكبـيس: إن املرأة اليمنية شـاركت 
يف  الجرحـى  جـراح  وضمـدت  املسـريات،  يف 
املستشفيات، وأن دورها اإليجابي امتد ليكمل 
مواجهـة  يف  اليـوم  حارضنـا  إىل  الرجـل  دور 
هـذا العـدوان الغاشـم والحصـار الخانق عىل 
الشعب اليمني فكان دورها أُسطورياً سيكتبه 
التاريخ لألجيال القادمة، ويشهد لها بعطائها 
املنقطع النظري الداعم ألخيها الرجل يف مسرية 
نضالية لتحرير أرضهم من كيد الغزاة املعتدين 
الُقـدوة  بالفعـل  أصبحـت  حتـى  املجرمـني، 

واملسرية لكل نساء العالم. 
مـن جانبهـا تقـول رئيـس اتّحـاد كاتبات 
اليمـن اإلعالمية والناشـطة صفـاء فايع: إن 
ثورة الـ ٢١ من سـبتمرب شكلت حضوًرا قويًا 
وفاعـًال للمرأة اليمنية يف جميع الجوانب أولها 
كان حضـوًرا للوقفات واملظاهـرات يف جميع 
سـاحات الجمهورية وآخرها كان دعًما باملال 
أَو الكلمة أَو السـالح، الفتة إىل أن املرأة اليمنية 
تَحّركت لتوعية املجتمـع بأهميّة ورضورة ما 
يجري بإقامة مهرجانات، وأمسيات وبقلمها 
وموقفها عرب وسائل اإلعالم ووسائل التواصل 
والعـالج،  املـال  جمعـت  َحيـُث  االجتماعـي، 
وكل متطلبـات الثـوار ودفعـت اآلخرين لعمل 
ذلك حتـى أنها عملـت كطبيبة لعـالج الثوار، 
وكإعالميـة وثقافيـة وحتـى أمنيـة، َودفعت 
برجال أرستها إىل السـاحات دون ترّدد أَو شك 
يف جدوائيـة الثـورة وانتصارهـا، موضحة أنه 
عندما كان التصعيد كانت هي املرتكز والظهر 
الذي اسـتند عليـه الثـوار؛ ِمن أجـِل مواجهة 
التصعيـد بالتصعيـد، وكانت تقـف عند أفران 
الخبز والكعك حتى الصباح؛ ِمن أجِل أن تُشبع 
بطون الثـوار، ونالها النصيب األوفر من األذى 
مـن السـلطة القمعيـة، فلـم يكـن الرجال يف 

الساحات هم فقط من تطالهم يد السوء. 

وتؤّكــد فايع أن ما قامت بـه املرأة اليمنية 
خالل الثورة وأيام العدوان سـيظل وسام فخر 
ورشف لهـا، ولوال الثبات والصمـود من قبلها 
ملا صمد الثوار، وملا صمد الشعب ضد العدوان، 
ومـا هو ُمسـلم بـه أن ال تغيـري وال تطور وال 
نهضـة ألي وطـن دون تكاتـف جميـع أفراد 

املجتمع كباًرا وصغاًرا ورجاًال ونساًء. 
مـن جانب متصـل تؤّكـد مديـر إدارة املرأة 
والطفل يف املجلس األعىل للشـؤون اإلنسـانية 
ـة امللك الخاشـب، أن  الناشـطة واإلعالميـة أُمَّ
املـرأة اليمنية الشـامخة هي املحرك األََسـاس 
السـتمرار الزخم الثـوري، فكانت الوقود الذي 
يحرك عجلة الثورة من قبل انطالقتها، وكانت 
الـرس يف اسـتمرار شـباب الصمـود عامني يف 
سـاحة التغيـري رافضـني ما يسـمى باملبادرة 
الخليجيـة وانقالب األحـزاب عىل الثـورة بعد 

تسلمهم للسلطة باملحاصصة. 
لصحيفـة  حديثهـا  يف  الخاشـب  وتضيـف 
املسـرية أن املـرأة اليمنيـة هـي التـي دعمت 
وقدمـت وسـاندت وبذلت وشـجعت الشـباب 
باالسـتمرار يف الصمـود حتى يأتـي فرج الله، 
وأنها اسـتمرت يف ذلك حتـى انطلقت ثورة ٢١ 
سـبتمرب املباركـة التي لـم يمر شـهر إالَّ وقد 
حّققـت املعجـزات وتهـاوت معاقـل الظاملني 
وفروا أذالء بمالبس النساء، مؤّكـدة أن الثورة 
ـام الله كما وصفها قائدها  كانت يوماً من أَيـَّ
الحكيم السـيد عبد امللك بـدر الدين الحوثي –

يحفظه الله. 
يف  النسـاء  مشـاركة  الخاشـب  وتتذكـر 
املسـريات الثورية التي كانت تدعو لها رئاسة 
اللجـان الثورية، مؤّكـدة أنه كان هناك تفاعل 
كبـري وآمال أكرب، َحيُث تيقنـت أن هذه الثورة 
هـي املنجى الوحيد والطريق لتصحيح مسـار 
ُكــّل الثـورات السـابقة التـي انحرفـت عـن 

مسـاراتها األصليـة، كما شـاركت املرأة حتى 
يف تنفيـذ التعليمات الثوريـة التي كانت تصدر 
من قائد الثورة ومنها ترديد الشـعار من أعىل 
سـطوح املنـازل يف وقت معني من مسـاء أحد 

الليايل الثورية. 
وتواصل حديثها: كنت أسمع النساء يرّددن 
الشـعار، وأشـعر بارتيـاح لهذا املسـتوى من 
الوعي الذي كان موجوداً رغـم ُكـّل التحديات 
التـي فرضتهـا األنظمـة السـابقة يف تضليـل 
الجماهري وتزييف وعي املجتمع، منّوهة إىل أن 
املرأة اليمنية كانت تشـارك يف صناعة الطعام 
والخبز لشـباب الثـورة يف داخل صنعاء وحول 
محافظـة صنعـاء، وأنهـا قدمت الشـهداء يف 
مواجهة العدوان الذي ما قام إالَّ ليطفئ جذوة 
هذه الثورة املشـتعلة يف ُكــّل النفوس لتيضء 

الدروب واألمنيات حرية واستقالل. 
وتشـري إىل دور املـرأة اليمنيـة العظيمـة يف 
الزخم الثـوري ومواجهة العـدوان، َحيُث كان 
دوراً سيخلده التاريخ ولن تنساه األجيال، فمن 
ثمار الثـورة أن هذه املـرأة زادت وعياً وثقافة 
وإيَمـاناً، وتحدت الظروف وتحملت املسؤولية، 
وصنعـت املنتجـات املحليـة مـن ملبوسـات، 
وأطعمة وعصائـر طبيعية وعطورات وبخور، 
وكل ما من شـأنه أن ينهـض بها وبأرستها يف 
ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي فرضها 

هذا العدوان الظالم. 
 

خفسئ فطرغضا وإجرائغض
وتتفـق مديـر عام اإلعـالم بوزارة الشـباب 
والرياضـة أحالم عبد الكايف مع ما طرح أعاله، 
وتؤّكــد أن ثورة ٢١ سـبتمرب املجيـدة جاءت 
بمـا ال تشـتهي سـفن أمريـكا وإرسائيل وآل 
سـعود واإلصالح التـي كانت تمـوج يف بحور 

الظمعذج املحرق لبعرة 21 جئامرب
المرأة الغمظغئ إلى جاظإ أخغعا الرجض.. 
وضسئ بخمَاعا شغ ظةاح البعرة وق تجال تعاخض الظدال البعري لاتصغص السمع والرشسئ لطغمظ
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اليمن، وهي ثورٌة كان ذروة سـنامها السلمية 
والتخلـص مـن املفسـدين وعمـالء االرتهـان 
للخـارج الـذي لم يزد بهـم الوطـن إال تراجعاً 

وانهياراً. 
وتقول: إن الثورة كرست معاول الشـيطان 
وبراثن اإلخوان لتكون إيذاناً بميالد يمٍن جديد 
يمتلك حق تقرير املصري وحق النهوض، مبينة 
أن الثورة مثلت منعطفاً َكبرياً للشـعب اليمني 
نحو رفـض الوصاية ونحو االسـتقالل بكرس 
األيـادي الداخليـة التـي كانت مرتهنـة لعقود 
طويلة للخارج من خالل أوالد األحمر، وكشفت 
مخّططـات العـدّو وانتـرصت عـىل (داعـش 
والقاعـدة) يف أغلـب محافظـات الجمهورية، 
وشـكلت عائقاً َكبرياً أمـام املؤامرات التي يتم 
تدبريهـا من قبل قوى االسـتكبار والهيمنة يف 

املنطقة. 
وتدعـو عبد الـكايف إىل أهميّة أن نستشـعر 
دورنـا يف إحيـاء ذكـرى هـذه الثـورة املجيدة 
التـي سـتظل نقطـة تحـول للشـعب اليمني 
ــة؛  نحـو األفضل، والتـي أغاضت أعـداء األُمَّ
ألَنَّهـا ثـورة تحّرريـة تنشـد إعـادة التموضع 
الصحيح، ونيل السـيادة واالستقالل السيايس 

واالقتصادي والعسكري. 
بدورهـا تقـول الناشـطة الثقافيـة، أبهـا 
مقحط مديرة مدرسـة الشهيدة إرشاق املعاىف: 
إن املـرأة اليمنية تميزت عن غريها من نسـاء 
العالم عىل مر العصور بمسـاندة أخيها الرجل 
لتحقيـق أعىل الغايـات للدولة املنشـودة، كما 
تميزت بوعيها الكبري ملا يدور حولها ونظرتها 
الثاقبة لألسـباب واملسـببات التـي تعمل عىل 
إعاقة بناء الدولة وبطموحها العايل لتأسـيس 

وبناء دولة مدنية قوية مع أخيها الرجل. 
تضـع  اليـوم  هـي  وهـا  قائلـة:  وتضيـف 
بصمتهـا القويـة يف نجـاح ثورة ٢١ سـبتمرب 
املجيـدة وتواصـل نضالهـا امُلسـتمّر لتحقيق 
األهداف التي قامت بها ثورة املستضعفني من 
أحرار هـذا البلد العزيز، َحيُث شـاركت أخاها 
الرجـل يف الحـوار الوطنـي لبناء دولـة مدنية 
حديثـة تقوم عـىل العدالة واملسـاواة والحرية 
اليمنيـة  املـرأة  أن  إىل  منّوهـة  واالسـتقالل، 
كانـت إىل جانب أخيها الرجـل يف التصدي لهذا 
العدوان الغاشـم عىل بالدها اليمن وتحفيزهم 
للخروج إىل جبهات العـزة والكرامة لدحر هذا 
العـدّو املتصهني مقدمًة أغـىل التضحيات من 
أبنائها والتربع بمالها وُحليها وإعداد وتيسـري 
القوافـل املتنوعة من مالبـس عيدية ومالبس 
وشـتوية وقوافـل غذائيـة تقـوم بتحضريها 
بنفسها وإرسال بعض العبارات فيها إلخوانها 
املرابطني يف الجبهـات ترفع معنوياتهم وتؤيد 
ثباتهـم والدعاء لهـم، كما رأيناهـا تذرف من 
عيونهـا دماً حزناً وكمداً لتهدم منزلها بقصف 
وأحفادهـا  أبنائهـا  وفقـدان  العـدّو  طـريان 
بعـزٍة  صامـدًة  محتسـبًة  صابـرًة  وأرستهـا 

وشموخ. 
بعـد  املؤمـن  موقفهـا  ورأينـا  وتواصـل: 
استشـهاد أربعـة من فلذات أكبادهـا وال تزال 

مقرصة يف حق الله بكل صرب وثبات. 
 

إظةازات سزغمئ
لقـد حّققت املرأة اليمنيـة إنجازات عظيمة 
رغـم الحصـار والتكالب العاملي ورغم شـحة 
اإلْمَكانيات، فكانت عزيمتها وحقيقة إيَمـانها 
وصربها جعلتها تتحدى الظروف وتكون سنداً 

وثيقاً للرجل. 
وتؤّكـد الكاتبة والناشـطة السياسـية أمل 
عبـد امللك عامـر، أن املـرأة اليمنية قـد أعانت 
ونفسـياً  ماليـاً  ودعمتـه  بجهادهـا  الرجـل 
ومعنوياً حتى حّققت االنتصار الكبري، فكانت 

نعم الشقيقة لشقيقها الرجل. 
وتشري إىل أن املرأة اليمنية كان لها دور كبري 
عـىل مر التاريـخ، فهـي املعلـم األول لألجيال 
واليد املمدودة يف وقت املحن وهي األم والزوجة 
واألخـت والبنت لهـا تاريخها منـذ القدم ولها 
أصالتهـا وكيانهـا املعروف عىل مـر العصور، 
مبينـة أن املرأة اليمنية كانت الداعم األََسـايس 
للثـوار يف ذلك الوقت بمالها ونفسـها وأبنائها 
وتحفيزها الدائـم، فقد كان لهـا الدور الكبري 
والبـارز يف تلك الثورة ثورة ٢١ سـبتمرب، َحيُث 
عملـت أن تكـون الجنـدي املجهـول املؤمـن 
بالقضيـة، واملؤيـد للحق واملناهـض للعدوان 

بجميع الوسـائل، فقد كانـت وقتها وما زالت 
أَيْـضاً الثقافية والصحية واإلعالمية والرتبوية 
والسياسـية وغريهـا، وبذلـك سـجلت املـرأة 
اليمنية املركـز األول يف بطوالتها وشـجاعتها 
ودعمها املتواصل فاسـتحقت وبكل جدارة أن 

تكون زينبية عرصها. 
وعىل هذا املنـوال ترى الكاتبـة مرام صالح 
مرشد، أن املرأة اليمنية لم تُكن ذات قوة وذات 
حـزام رادع يردع ُكــّل متغطـرس يف العدوان 
الحاصل اليوم فحسب، بل شاركت يف مواجهة 
ُكـّل الصعوبـات والتحديات، وكانـت امُلالزمة 
للرُجل يف ُكـّل أزمة، وكانت هي العون والسـند 
ُمنـذ عهد رسـول اللـه، فهي الـدرع الحصني 
بجانب أخيها الرُجل وشاركت يف صمود الشعب 
اليمني وكفاحه ونضاله أمام املتغطرسني عىل 
َمـر العصـور، ويف هذه الثـورة كان لها دورها 
البـارز الـذي ال يقل أهميّة عـن دور الرُجل، يف 
تحقيق االنتصار والثبات، وتقديم التضحيات، 
والدفـع برجالهـا إىل مختلف السـاحات؛ ألَنَّها 
متحزمة بالوعي والبصرية، والثقة العالية بأن 

نرص الله قريب ال ُمحالة. 
وتضيـف مرشـد أن املـرأة اليمنيـة مثلـت 
نموذجاً راقياً يف التحدي واإلرصار، والثبات مع 
الله، فنحن نراها اليوم تسـتقبل شهيدها بكل 
قوة وثبات، تسـتمدها من ثقافتهـا القرآنية، 
ومـن وعيها بعظمة ومكانة الشـهيد عند الله 
تعاىل، وكان أحد األسـباب لهذه الثورة املباركة 
هو التخلص من الفسـاد والتحّرر من التفرقة 
واالرتهان، وقد جاءت للتصحيح واالنعتاق من 
الهيمنـة والوصايـة الخارجية، كمـا أحبطت 
مشـاريع التفرقـة، وحافظـت عـىل سـيادة 
الوطـن، وكفلت العيش لهذا الشـعب بكل عزة 

وكرامة أمام ُكـّل الطغاة. 
بدورهـا تؤّكــد مديـر إدارة تنميـة املـرأة 
بمديريـة ذمـار الناشـطة الثقافيـة بلقيـس 
محمد السوسـوة، أن املـرأة اليمنية التي يقف 
لهـا التاريُخ إجالالً وإعظاماً هي من سـّطرت 
أروَع الصـور التـي تعتـرب رضباً مـن الخيال 
والتـي سـتظل عالقًة يف أذهـان ُكـّل عّشـاق 
الحريـة وصنّاع الصمـود فكانت هـي الثائرة 
وهي الصابرة وهي املجاهدة وهي السياسـية 

وهـي الطبيبة املضمدة لجـراح الجرحى وهي 
ات الثـكاىل ورصاخ  االجتماعيـة املواسـية ألنـَّ
األطفـال اليتامـى، كما كانـت املـرأة اليمنية 
العظيمة هي من أبت إال أن تكوَن بصمًة قويًة 

يف بناء املجد اليمني. 
وتواصل: ليكون لهـا حضوٌر كبريٌ يف انتصار 
ثـورة ٢١ سـبتمرب يف دعمهـا املنقطـع النظري 
للثورة من خالل دورهـا الذي كان يوازي الدور 
الثوري للرجل، فقدمت دوراً عظيماً وبارزاً أذهل 
الجميع، وانطلقت يف شتى امليادين وقدمت ُكـّل 
مـا يمكنهـا تقديمه، لقـد كان دورهـا الثوري 
يـوازي دور الرجـل يف السـعي نحـو األفضل يف 
بنـاء الدولة، بل لقد صححـت الكثري من الرؤى 
القارصة حيال املرأة ودورها املحوري يف صناعة 

الثورة والدفع بها نحو التحّرر. 
وتتحدث السوسـوة عن إنجـازات ثورة ٢١ 
سـبتمرب بالتأكيد عىل أن االنتصارات العظيمة 
التي حّققها الشـعب اليمنـي والتي من أهمها 
للخـارج،  املرتهنـة  الداخليـة  األيـادي  كـرس 
َوسـقوط األيادي التـي لطاملا اعتمـد الخارج 
عليها إلفسـاد واقع اليمن كانت سبباً رئيسيا 
للعـدوان عىل اليمـن أرضـاً وإنسـاناً انتقاماً 
منهـم بذلك القصـف والقتـل والتدمـري الذي 
يطـال اليمن منذ ما يقارب ثمان سـنوات من 
الحصار والعدوان، معتقدين أن ذلك سـيوهن 
من عزيمة هذا الشـعب لكنه ازداد صرباً وقوة 

وصموداً. 
وتزيد السوسـوة بالقـول: ويف إطـار الدور 
الكبـري الـذي لعبتـه املـرأة يف مواجهـة هـذه 
التحديـات مـن رفـد الجبهـات باملـال والحيل 
وتقديـم موائـد الطعـام وقوافل العطـاء التي 
قـّل نظريهـا عـىل املسـتوي العـام والخاص، 
إيَمــان  بـكل  كبدهـا  بفلـذة  جـادت  حتـى 
وعطـاء، لتكون بذلك مثاالً يحتذى به يف الصرب 
والتضحيـة ممثلـة بذلك مدرسـة متكاملة يف 
الصرب والصمود والعطاء وكانت معلمة بارعة 
يف تقديـم دروسـها يف صناعة الرجـال وتربية 
األجيـال الذين ثبتوا يف ميـدان مواجهة الطغاة 
ودحر املسـتكربين بـكل إيَمــان وصالبة، بل 
وحملت بكل استحقاق وجدارة لقب أم الشهيد 
وزوجة الشـهيد وأخـت وابنة أُولئك الشـباب 

الذيـن خرجوا بصدورهـم العاريـة يتطلعون 
لحياة أفضل ومستقبل أجمل، فداست دبابات 
النظام السـابق أحالمهـم املبعثـرة، وأحرقت 
تطلعاتهم نحو بناء يمن جديد خاٍل من الطغاة 

والجبابرة. 
أشـواق مهدي دومان وهي ناشطة وكاتبة 
وإعالمية تتحدث عن ثورة الحادي والعرشين، 
وتشـعر بالفخر واالعتـزاز ملا حّققه الشـعب 
اليمنـي مـن انتصـار عظيـم ضـد العـدوان 

األمريكي السعودّي الغاشم. 
وتقول دومـان: نحن اليوم نرى بـأّم أعيننا 
سـالحاً يمنياً فتّـاكا يسـتعد أن يقصم ظهور 
املعتدين، ونرى شـامخات الصواريخ َوهامات 
املسـرّيات يف أنفـة َوكربيـاء تتوّعـد مـن يريد 
أن يذّلنـا.. اليـوم نـرى هيلوكبرتاتنـا تحّلق يف 
سـمائنا َونسـمع صوتهـا فال نضـم صغارنا 
خشـية قصـف، بل ندعـو هـؤالء الصغار ألن 
يصعدوا ألسـطح املنازل ليشـاهدوا الحرية يف 
أجمـل معانيها، ليشـعروا بافتخـار انتمائهم 
ليمـن حماهـا رجـال الّله َمـن ردعـوا عدواناً 
كونيـاً عليهـا، َوصنعـوا من الـال يشء اليشء 
األعظم َوهو هذا النرص َوهذا السـالح الدفاعي 

َوالهجومي أَيْـضاً. 
وتواصـل: اليوم تـرتاءى لنا نظـرات القائد 
الَعَلم َوهو يتابع هذا العرض املهيب فنشـكره 
َورجالـه عـىل هـذا اإلنجـاز َونشـعر بفرحته 
َونبض فـؤاده القرآنـي يف قلوبنا، َحيـُث َوهو 
يسـكنها ولـن يربحها، واليـوم نرتّـل دعواتنا 
َونرفعهـا لـرب العاملني بـأن يحفظـه َويعينه 

َوينرصه. 
و تقول كذلك: اليوم تراءت لنا صور شهدائنا 
من الشـهيد القائد إىل آخر شـهيد رّوت دماؤه 
هـذه األرض، اليوم رأينا عظماءنا من جرحانا 
األبطـال الذين فقدوا من أجسـادهم الطاهرة 
َولم يمنّـوا، رأينا أوجاعهـم َوأناتهم الصامتة، 
رأينا صربهـم َوكربياءهم، رأينا بذلهم العظيم 
لنحيـا، اليـوم زارت قلوبنـا أرسانـا َواختلـط 
فرحنا بالوجع حني ما زال العدّو يكبّلهم، َوهم 
بصرب َوثبات الجبال يرونه حقرياً عفناً، زارتهم 
أرواحنـا َوأخربتهم أنهم ليسـوا منسـيني َولن 

يكونوا مهما طال ليل املجرمني. 
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ثـورة ضد الظلـم ثورة حملـت كثرياً مـن املعاني 

والقيم فسقط فيها الكثري من الشهداء وكانت الثورة 

الخالـدة التي سـطرها رجـاٌل عظماء أشـداء، ومن 

عظمتهم وصمودهم اسـتطعنا أن نحّقق انتصارات 

كثرية بفضل الله. 

ثورة ٢١ سـبتمرب كرست عروش الظلم والتسلط؛ 

ِمن أجـِل النهوض من مسـتنقع الَوصايـة والعمالة 

للقـوى الخارجية التي تسـعى للهيمنـة عىل الوطن 

ونهـب ثرواته؛ لتصبـح بذلك ثورة ٢١ سـبتمرب هي 

الثـورة التـي تجسـد الحرية واالسـتقالل وسـقوط 

مشاريع العمالة األجنبية من اليمن إىل األبد. 

بدأ الشـعب ممارسـة حقه يف الحريـة والعيش يف 

كنـف الكرامـة التي تعترب مـن أسـمى أهدافه، فقد 

جاءت الثورة يف زمان تفشـت فيـه العمالة والتبعية 

لألجنبـي؛ لتكن هي منهج الخروج مـن الظلمات إىل 

النور، كما أفشـلت ُكـّل ما كان يُحاك ويدبر ضد هذا 

الوطن والشـعب، فخروج اآلالف كان ِمن أجِل نرصة 

الشـعب املظلوم الذي يعاني من الفقـر والجوع ولم 

تقدم السـلطة يف ذاك الوقت للشعب سوى الجرع تلو 

الجرع لشـعب يتجـرع ويالت القـوى الحاكمة آنذاك 

مصاب بسـهام الفقـر وتفاقمت األوضـاع وتدهور 

الحال إىل األسوأ، فخرج املاليني من كاهل أرهق حالهم 

خروجا مباركا ومؤيـدا ونظمه الكثري من أحرار هذا 

البلد، انترص صوت الحق عىل كيد الشـيطان وعمالئه 

وانكرسوا خائبني بكل مخّططاتهم.

وأثمرت تلك األرواح التي سـقطت، وارتوت األرض 

بتلك الدماء الطاهرة حتى اسـتطعنا اليوم أن نصمد 

ثمانية أعوام بوجه أطغى أرشار العالم. 

جئامئر وطعلُث الرجعل افسزط 

الغمُظ صئض بعرة 21 جئامئر 

تسظ طتمث ذه*
سـبتمرب هذا العام وتحديداً منذ أول يوم فيه شهد أهم 
عرض عسـكري مهيب ونوعي نفذته املنطقة العسـكرية 
الخامسـة يف محافظـة الحديـدة وكان العـرض الختامي 
لعروض سبقته يف مختلف املناطق والتشكيالت العسكرية. 
ويف منتصف سبتمرب شهدنا عرضاً عسكريٍّا أمنيٍّا فريداً 

مهيباً لوحدات وقطاعات وزارة الداخلية. 
ويف ثلثـه األخـري احتفلنا بالعيد الـ 8 لثـورة الـ 21 من 
سبتمرب التي تحملت عىل عاتقها تصحيح مسار وتحقيق 
أهـداف الثورات السـابقة التي لم يتحّقـق منها أي هدف 

رغم مرور 60 عاماً عىل قيامها. 
حيث شـهدنا وشـهد العالم االحتفـاء بعيـد األعياد يف 

عاصمـة الصمود صنعـاء بميدان السـبعني صباح الـ 21 من سـبتمرب 
عرضاً هو األول من نوعه (شـبابي وكشفي وعسكري وعرضاً لألسلحة 
الدفاعيـة االسـرتاتيجية املختلفة) فـكان العرض األكثر قـوة وتنظيماً 
ورسـائله هي األوضـح يف املعاني والدالالت التـي تُدركها وتفهم ُعمقها 
دول العـدوان ويف مقدمتهـا أمريـكا وإرسائيـل وبريطانيـا وأدواتها يف 
املنطقـة ممثلة بالنظام السـعودّي واإلماراتي ومن يـدور يف فلكهم من 

عمالء الداخل. 
ومـن املؤّكـد بأن تلك العروض مثلت نقطة تحـول يف البناء والتأهيل 
والتطوير لقدرات هذا الشـعب العسـكرية واألمنية وعربت عن استمرار 
الوهـج الثوري نحو أهداف الثورة السـبتمربية 2014 م وترجم إخالص 
ثوارها والقيمة الكبرية لتضحيات شهدائها األبرار والعزيمة القوية لدى 
أبنائهـا األحياء الذين نراهم ويراهم العالم يسـلكون بـكل ثقة واقتدار 
نحو بنـاء الدولة وقدراتها الدفاعية وبتسـارع أذهـل املراقبني وأدهش 
الخصـوم وأرعب األعـداء العاكفني يف غرف العمليات العسـكرية منذ 8 
أعـوام وهم يديرون خططاً ماكرة وينفذون علينا أبشـع حرب عدوانية 

بتحالف أكثر من 17 دولة وحصار بري وبحري وجوي جائر. 
إال أن اإلراَدة والعزيمـة رغـم عدوانهـم وحصارهـم اإلجرامي الظالم 
وامُلسـتمّر منذ 8 أعـوام تجلت يف الحرص عىل بناء وصـون تلك القدرات 
واملنجـزات الدالة عىل عظمة الثورة وعزة الثوار وحكمة وحنكة قائدهم 

رجل القول والفعل. 
لقـد أزعجت هـذه العـروض دول العدوان وأربـاب النفـاق بما فيها 
مـن جديد التصنيع الحربـي وأزعجتهم أكثر مشـاهدتهم لقيادة الدولة 
والجيش وهم يسـتعرضون من عىل عرباتهم املدرعة الحديثة وجزء من 
عتادهم الذي اغتنمه أبطال جيشـنا ويشـاركون به يف عرض السبعني، 
لقد أغاظتهم تلك املنجزات وأثارت تسـاؤالت أربكت ساسـة وقادة دول 
العدوان، مفادها إىل أي مدى كان سـيتحّقق لهذه الثورة من أهدافها لو 

لم يتم مواجهتها منذ والدتها بحرب عدوانية وحصار محكم؟
إىل أي مدى ومستوى سيكون عليه اليمن بعاصمته صنعاء؟ 

وإىل أي مسـتوى سـتكون نهضتـه يف مختلـف الجوانب العسـكرية 

واالقتصاديـة والصناعيـة والزراعية وغريها لو اسـتقل بقراره وتركته 
دوله الوصاية وشأنه؟ وكثري من األسئلة. 

ومن عظمة سـبتمرب هذا العام أن يف آخره سيهل علينا 
شـهر ربيع األغـر شـهر مولد خـري مخلوق وطـأ الثرى 

-صلوات ربي وسالمه عليه وعىل آله الطاهرين-. 
وسيحظى أُكتوبر برشف االقرتان بأعز وأعظم مناسبة 
يف نفوسـنا كيمنيـني دون غرينـا.. ولعل رسـالة اليمنيني 
الذيـن سـيحتفلون بميالد الرسـول محمد -صلـوات الله 
وسـالمه عليـه وعىل آلـه الطاهريـن- لهذا العـام ال تقل 
أهميّة عن رسـائل العروض العسـكرية التي قدمها أبناء 
وزارتي الدفـاع والداخلية وسـتكون مختلفة عن األعوام 
السـابقة من َحيُث عدد وحجم الساحات َوأعداد املحتفني 

فيها. 
وكذلك ما يسـبق يوم املناسبة بأسـابيع من تحضريات 
بعـدد كبري مـن الفعاليات والندوات واألنشـطة والربامـج املتنوعة عىل 
مسـتوى املحافظـات واملديريـات واألحيـاء والعـزل يف عواصـم املـدن 
واألريـاف.. يقيمها ويشـارك فيهـا العلماء ومختلف مؤّسسـات الدولة 
(القضاء والحكومة واملكونات السياسـية والسـلطات املحلية واملشايخ 
وأبنـاء املجتمع والشـباب والطالب واملـرأة) والكثري من تلـك الفعاليات 
ال يتم توثيقها إعالمياً لكثرتها واتسـاع رقعة االحتفاء بها إىل مسـتوى 

القرى والبيوت. 
وهي بمجملها تعبري واضح عن مدى حبنا للنبي محمد -صلوات الله 

عليه وعىل آله- وتمسكنا بمنهجه القويم وسريته العطرة. 
وكّل عام واليمنيني يزدادون وعياً وإدراكاً بأهميّة التمسـك بالرسول 
والرسـالة ملا يلمسون من أثر هذا التمسـك من تأييد الله ونرصه الكبري 
لنـا، وينعكس ذلك يف زيادة الثقة بالله وتعزيز األُخوة وترسـيخ الوحدة 
التي نجني ثمرتها العـزة والقوة يف واقعنا ومن أمامنا قائد الثورة وعلم 
ــة السـيد عبدامللـك بدرالدين الحوثـي -يحفظه اللـه- القائد لهذا  األُمَّ

املرشوع القرآني التحّرري العاملي. 
فتحية خالصة صادقة لكل األحرار صناع هذه االنتصارات واملنجزات 
العظيمة والرحمة لشهدائنا العظماء األبرار ولكل املنتمني لهذا املرشوع 
ــة ويسـعون إىل بنائها وإنقاذها  من يحملون عـىل عاتقهم هموم األُمَّ
وتحريرهـا مـن الوصايـة الخارجية واالسـتعمار البغيـض وتحية لكل 
املؤمنني املعظمني لشعائر الله املحبني لرسوله محمد -صلوات الله عليه 
وعىل آلـه- الذين يتباهون بحبهـم له بمظاهر الفـرح واالحتفال ليعلم 

العالم عظمة ومكانة نبينا يف نفوسنا.. 
وكلما اغتاظ اليهود واملنافقني وزاد تحريضهم عىل رسـول الله كلما 
زاد حبنا وتعظيمنا له وتمُسـكنا به وتوسـيع مظاهر اإلحسان والفرح 
والبهجـة يف بيوتنـا ومجتمعنـا واالهتمـام بالنظافة وتزيني شـوارعنا 
وحضور الفعاليات املتنوعة والحشـد ملختلف الساحات يف يوم احتفالنا 

الكبري بذكرى مولده -صلوات ربي وسالمه عليه وعىل آله الطاهرين-. 

* عضو مجلس الشورى

خــثغــةــئ الظـسـمـغ

جميُعنـا نتذكَّـُر الوضَع املـزري الـذي كانت عليه 
اليمن واملعاناة التي عانى اليمن جراءها يف ظل وضع 
أمني كادت تنعدم به ُكـّل مظاهر الحياة التي به ولو 
اليشء اليسـري من األمان، تفجـريات تعصف باليمن 
ودماء تنترش يف ُكـّل زاوية أصوات التفجريات ال تكاد 
تنتهي، دولٌة تديُرها السفاراُت العُرش وتقّرر مصريَها 
بقيـادة السـفري األمريكـي والتـي تسـببت بأوضاع 
كارثيـة ومدّمــرة كادت أن توصـل اليمـَن إىل حافة 
االنهيار لـوال قيام هذه الثـورة ويف املجاالت املختلفة 
سواء اقتصادية فقد كانت الجرعات تتواىل تباعاً عىل 
هذا الشـعب، واألوضاع األمنية التي كادت التفجريات 

أن تصبح حلقة يف مسلسل يوميات هذا الشعب.
أمـا سياسـيٍّا فقـد أصبـح السـفري األمريكي هو 
الرئيَس لهذا الشعب، ناهيك عن التفريط بسيادة البلد 
وتسـليم الصواريخ لألمريكيـات لتفجريِها، والقبول 
بالقواعـد األمريكيـة التي تفـرض الَوصاية عىل هذا 
الوطـن والقبول بالقـرارات األمريكيـة تحت يافطة 
مجلـس الخـوف وإدراج اليمـن تحـت البند السـابع 
وَوصايـة الـدول العـرش، ومحاولـة تفكيـك الوطن 
وتمزيقـه وتقطيـع أوصالـه تحـت عنـوان األقلمة، 
ناهيـك عـن املحاولة البائسـة إلبعاِده عـن القضية 
الفلسـطينية والتي كانت وال زالت تحتل املرتبة األوىل 
يف اهتمامـات هـذا الشـعب، ومحاولة الـزج باليمن 

لبـرئة العمالـة والخيانـة ومحاولة إدَخالـه يف تعزيز 
العالقات التي كانت تحـت الطاولة للوصول أخريًا ملا 
يسمى بالتطبيع والعالقات العلنية مع الكيان املحتّل 
كمـا هو حـال املنحلـني عـن العروبـة املطبعني مع 

الكيان املحتّل. 
ثم إنهم سـعوا إليصاِل اليمن إىل حالة من الفوىض 
األخالقيـة التـي أتـت عىل األخـرض واليابـس يف هذا 
البلد وتعـدت الحـدود األخالقية واإلنسـانية وقضت 
عىل املبادئ، األخالق، القيم اليمنية األصيلة، وسـعت 
إلدَخال الثقافات الدخيلة عىل هذا الوطن واملستوردة 
مـن الثقافات املنحطة والتي كانت سوسـاً تنخُر هذا 
البلد بصمت وكادت أن توصله لالنهيار التام لوال ثورة 
21 سـبتمرب التي أعادت لهذا البلـد حريته وكرامته، 
كذلك عىل املستوى األمني والسيايس والعسكري الذي 
أَدَّى لهيكلـة الجيـش وبنائه عىل أََسـاس من والءات 
ألشخاص ينتهي هذا الجيش بانتهائهم، وبُنيت دولة 
متهالكـة عىل وشـك االنهيـار، واسـتهداف املجتمع 
اليمنـي وكل مقوماته األخالقيـة والثقافية والدينية 
والفكريـة، وأدخـل هذا الشـعب بدوامـة تدجني من 
خالل الوسائل اإلعالمية والسياسة املساعدة عىل ذلك 
والدخـول للتدجني مـن بابه األوسـع التعليم وإيجاد 
مناهج تعليمية تهدم وال تبني أمريكية بغالف يمني. 
ثـم إن العدّو سـعى بكل جهد عـىل تعزيز التفرقة 
واالنقسـام الداخيل بـني األحزاب املتعددة واسـتعان 
ُكــّل حـزب بطـرف مـن الخـارج ملسـاعدته وكان 

الضحية هو الشعب واملواطن.

كانـت االنقسـامات تشـتد وتزيد وتريتها بشـكل 
متصاعد، أدرك السـفري األمريكي هذا وعمل عىل هذا 
الوتر الحساس وبلغ به األمر أن يستقبل هذا من هذا 
الباب ويشجعه عىل اإلخالل باألوضاع ويعطيه الدعم 
الكامل لذلك وما إن يغادر هذا حتى يستقبل اآلخر من 
كان يحـرض السـابق عليه ويعطيه الوعـود الوردية 
ويرتكهم يقتتلون ويكتفي بالضحك والفرجة عليهم 
وعمـل بذلـك عـىل تفريـخ الكنتونـات املتناحرة بني 
األحزاب والتجمعـات ليصل بالبلد لحالة من الفوىض 
التـي يصعـب التعامـل معها وتـرك البلـد بحالة من 
الفوىض بحيث يتسنى لهم القيام بما يشاؤون وترك 
هـؤالء املتناحرين ملصريهـم والضحية هـو املواطن 
البعيـد عـن ُكـّل تلـك الطبخات التي تطبـخ عىل نار 
هادئة يف املطبخ األمريكي والذي لم تسـمح لها ثورة 
الحادي والعرشين من سـبتمرب أن تستوي وأوقفتها 
عند حدها ورمت بها بمقربة التاريخ األسـود ألمريكا 

يف اليمن. 
يف املقلـب اآلخر، حاولـت السياسـة األمريكية أن 
تدغدَغ مشـاعَر املرأة اليمنية بعناويـَن براقة رفعتها 
وبعنـوان حقوق املـرأة ولكـن بالطريقـة األمريكية 
ومحاولـة زرع روح الفرقة بـني املرأة والرجل محورا 
الحيـاة وأََساسـها، كان الهـدف رفـع تلـك العناوين 
التـي تؤدي لزرع الخالف بني الرجل وزوجته يف املنزل 
لكن الوعـي حجرة تحطمت عليها أحالم هؤالء، ومن 
تجارب هؤالء تعلم اليمنيون معنى الحقوق وما الذي 

يقصدون بذلك؟! 

وأوصلـوا البلـد إىل الدخـول يف أزمـات اقتصاديـة 
خانقـة وعملوا عىل جمع ثروات هذا الشـعب الهائلة 
وإعطائهـا لكـم أيهـا الشـعب نحـن نحبكـم لذلـك 
سـنهبكم هذه األموال التـي نهبناها من ثرواتكم منا 

فنحن نريد مساعدتكم نحن نحبكم!!!
وإدَخال البلد يف دوامة مع البنك الدويل بنك الوصاية 
والقـروض التـي لـم تقـدم شـيئاً سـوى ألصحـاب 
األرصدة يف الخارج ولم يكن لها أي جدوى أَو تحسـن 
ولو طفيفاً يف األوضاع االقتصادية لهذا املواطن املنهك 

بفعل الجرعات املتعددة!! 
كذلـك لم يغفل عن الوضع الداخـيل لهذا البلد فقد 
سعى لنرش أدواته القاعدة ومن يسميهم باإلرهابيني 
ليكونوا شـماعة لرشعنة التواجـد األمريكي يف اليمن 
فأين ما وجدت داعش والقاعدة وجدت أمريكا أيضاً!!

ناهيـك عـن االغتياالت املدبـرة للهامـات الوطنية 
يف  الفاعلـة  االجتماعيـة  والشـخصيات  واملثقفـني 
الساحة، ناهيك عن التفجريات التي استهدفت الناس 
يف بيـوت اللـه ويف املستشـفيات والعـروض ويف ُكـّل 
مـكان وكادت تصبح ظاهرة يومية إن خفت صوتها 

تعجب الجميع من ذلك!! 
هـذا الوضع الذي كانـت اليمن تمر بـه وبات هذا 
الوضع هو السـائد الذي كاد أن يصبح أمر واقع وكاد 
الجميع يرضخ له لوال أن قيّض الله َعَلماً ركب األحرار 
معه سـفينَة النجاة وأبحرت بهدوء وتساَعَد الجميُع 

بالتجديف ووصلوا لرب األمان بثورة 21 سبتمرب.
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بعرة 21 جئامئر 
سثوُة الّعخاغئ 

افطرغضغـئ 
إلــعـام افبغخ 

مـا الـذي كانت تبحـث عنـه الوصايـة األمريكية 
ومـا زالت؟ هـل كانت تبحث عـن أمن البـالد وأمان 

سكـانها؟! 
هــل كانت الوصاية األمريكية تريد تعديل نظامنا 

السابق وتعديل ُحكامنا؟
هــنا يجـب علينا أن نقف بكامل وعينا وبصريتنا، 
الوصاية األمريكية عند تدخلها شـؤون البالد، عــم 
الفساد وازداد االنهيار االقتصادي يف البلد، وقد وصل 
إىل نتيجـة نهـب لـثروة الشعـب ومصالحـه، أما عىل 
املستوى األمنـي وال يخفى علينا ما حصل من تصاعد 
لوترية االغتياالت واسـتهداف قوى األمن واسـتهداف 
النخــب واألكاديميني، وكيـف ننىس هيكلة الجيـش 
بأوامَر أمريكـيـة والدفاعات الجويـة اليمنيـة التي 
سـّلموها لألمريكيني ليفّجروها، وجعلوا من جيشنا 
هيكالً فقـط وعملوا جاهدين عىل استئصال محتوى 
هيـــكل هذا الجيـش، وعملت الوصاية األمريكـيـة 
بكامـل جدَّها واجتهادها لـ إنهاء اليــمن وإيصالها 
الوصايــة  أنــف  وبرغــم  الهـاويــة،  حافــة  إىل 

األمريكيـة وُعـبادها. 
بقــوة اللَّـه أراد الـقـويُّ العـزيُز -سـبحانه- أن 
تكــون لـنـا ثــورة قـرآنـيــة عظيمة ثــورة 21 
ة  سـبتمـرب، ثــورُة إنقـاذ لليمـن وعـودة للُهــِويـَّ
اإليَمـانيـة، ثـورة تحّرر واسـتقالل من الهـيـمنـة 
األمريكـيـة، وهـنا ظهـر وجـُع املتآمرين عىل أرض 
اليمـن، عند نجاح هذه الثــورة، بإعالن العدوان عىل 
ه لـم يعـد لهـم وصاية عـىل اليـمن وال  اليمـن؛ ألَنـَّ
خيـار لهـم إال أن يعتـدوا بتحالفهم عىل اليمن أرًضا 

وإنسانا. 
ام اللَّـه هكــذا قالها  21 سـبتمرب يــوم مـن أَيـَّ
صاحب القول السـديد والنور املبني (السـيـد القـائد 
عبـد املـلـك بدر الدين الحوثــي)، وفعالً إنـُه اليـوم 
العظيـم الذي خـّلدُه التـاريخ وســوف يؤرخ مـدى 
الـزمـان، ثـورة الحـرية والعــزة والكـرامـة التـي 
كان الجميـع يشـتكي مـن فقدانها، كيـف ال تكون 
ثـورة الحريـة والكرامة وهـي التي رفضـت العمالة 
والهيمنـة واالسـتعمار الصهيـونـي، لقـــد كانـت 
هــذه الثورة هـي الصفعـة املدويــة التاريخيـة يف 
وجه األعداء يف الخــارج وُعمالئهم يف الداخـل، نـعم 
تحّررنـا نعم عرفنا معنى الوطن ومعنى حب الوطن، 
تذوقنـا الكـرامــة وتعلمنـا كـيف نحافـظ عليـها 
وكانـت البداية مـن 21 سـبتمبـر، لقـد خرجنا من 
تحت سيطرة النظام السـابق املظلم والظالم املنتهك 
لحقـوقنـا واملنتهـك لكرامتنا الذي علمنا أن نسـكت 
ونخضـع لكل ما يحصل يف ربـوع اليـمن، بتعـاونـه 
وتوليـــه للصـهـاينـة واألمريـكان، فثـــورُة 21 
سبتمرب تعـّرب عن ُهــِويَّتنا نـحن الشعـب اليمـني. 

بعرُة 21 جئامئر ودوُر المرأة 

21 جئامئر بعرٌة ُطسامّرة 

إظعا سزمُئ الغمظغ وبعرة الغمظغغظ 

طرام خالح طرحث  
 

لم تُكن املـرأُة اليمنية ذاِت قوة وذات حزام رادع 
يردع ُكــّل متغطـرس يف العـدوان الحاصل اليوم 
فحسـب، بل شـاركت يف مواجهة ُكــّل الصعوبات 
والتحديـات، وكانـت امُلالزمة للرُجـل يف ُكـّل أزمة، 
وكانـت هـي العون والسـند ُمنذ عهد رسـول الله، 
فهي الدرع الحصني بجانب أخيها الرُجل وشاركت 
يف صمـود الشـعب اليمنـي وكفاحـه ونضاله أمام 
املتغطرسـني عىل َمر العصور، ويف هـذه الثورة لها 
دورها البـارز الذي ال يقل أهميّة عـن دور الرُجل، 
يف تحقيـق االنتصار والثبـات، وتقديم التضحيات، 
والدفع برجالها إىل مختلف الساحات؛ ألَنَّها متحزمٌة 
بالوعـي والبصـرية، والثقـة العالية بـأن نرص الله 

قريب ال ُمحالة. 
كما أن الهدف من هـذه الثورة هو العيش بعيًدا 
عـن الَوصايـة والتبعيـة، وبنـاء دولة قويـة تأبى 
الرُّضوخ واالسـتعمار، ومن أجل العيش باستقالل 
عـن ُكــّل مؤامـرة خارجيـة يُحيكهـا العـدّو من 

الخـارج، وينفذها العميل من الداخـل، فقد جاءت 
هـذه الثـورة كـيشء الزم ومهـم، لتوضيح املسـار 
الثوري الصحيح، والحفاظ عليه من ُكـّل املؤامرات 
الشـيطانية والعدوانيـة، جميعنا اليـوم نرى املرأة 
ُمسـتمّرة بعطائهـا وتقديمهـا، ورفدهـا للجبهات 
باملال والرجال والقوافل الغذائية والشـتوية واحدًة 
تلـو أُخرى، كما تتحمـل كامل املسـؤولية يف غياب 
زوجها وأوالدها وتقوم بكامل املسـؤولية عىل أرقى 
مسـتوى، وكان ذلـك من أهم األسـباب لنجاح هذه 

الثورة. 
ُل املرأة أُنموذجاً راقيـاً يف التحدي واإلرصار،  تُمثـِّ
والثبات مع الله، فنحن نراها اليوم تستقبُل شهيَدها 
بكل قـوة وثبات، تسـتمدها من ثقافتهـا القرآنية، 
ومن وعيها بعظمة ومكانة الشـهيد عند الله تعاىل، 
وكان أحد األسباب لهذه الثورة املباركة هو التخلص 
من الفسـاد والتحّرر مـن التفرقـة واالرتهان، وقد 
جـاءت للتصحيح واالنعتاق مـن الهيمنة والوصاية 
الخارجية، كما أحبطت مشاريع التفرقة، وحافظت 
عىل سيادة الوطن، وكفلت العيش لهذا الشعب بكل 

عزة وكرامة أمام ُكـّل الطغاة. 

ما وقفت املرأة موقف املتفرج بل كان لها دوُرها 
امللمـوس يف هذه الثورة العظيمة، ونهيب بأن نتائج 
وثمـار هـذه الثـورة املجيـدة َمــا ِهـي إال بفضل 
األحـرار، وبفضـل دماء الشـهداء؛ وألنهـا نجحت 
وأفشـلت املخّططات التي سـعى لها األعداء، نراهم 
اليوم يسعون لطمِس وإخماد هذه الثورة، ومحاربة 
هذا الشعب بكل قوة وتحدي، ولكن بفضل الله نحن 
اليوم نـدوس السـعوديّة ومن حالفهـا، ونجرعهم 
الويـالت بـكل عروضنـا العسـكرية، وصناعاتنـا 

املتطورة من حنٍي إىل آخر. 
أيقظت ثورة 21 سـبتمرب الشـعور باملسـؤولية 
ألحـرار اليمن يف ُكــّل بقعة، لتحافـظ عىل الثوابت 
الوطنية، وكشـف املتلبسـني باسـم صنـاع الحرية 
والكرامـة، وهـم يف صـف العـدّو، وال يخفـى عىل 
الجميـع أن سـبب إقامة هـذه الثـورة، وغريها من 
الثورات املجيدة هي محاربـة أمريكا التي أضمرت 
الرش لليمن، وسـعت بالفسـاد يف ُكـّل حني، نتيجة 
تمسك الشعب اليمني بُهــِويَّته اإليَمـانية، وبثقافته 
القرآنية، فهم يريدون أن يجردونا من هذه املبادئ، 

وُخُصوصاً املرأة، ولكن هيهات لهم ذلك. 

طرتدى الةرطعزي
جاءت الثورة السـبتمربية تتويجاً لتضحيات جسـيمة 
بذلهـا الشـعب اليمني الثائر بقيام ثـورة تصحيح وطنية 
شاملة أشعلت ثورة الشعب السبتمربي وأطاحت بجالوزة 
الفسـاد واإلجرام الـذي ظل ينهب ويرسق ثـروات ثورتي 
أُكتوبـر وسـبتمرب وقضت عىل رأس هـرم البغي واإلجرام 
املتمثـل بـعيل محسـن وآل األحمر وكّل مفسـدي النظام 

الذين أوصلتهم املبادرة الخليجية إىل ُسّدة الحكم. 
وبفضـل الله وبفضل تضحيات الثـوار والقوى الثورية 
استطاعت أن تسجل اسمها بأحرف من نور يماني سطع 

اسمه يف سماء الحريّة واإلباء اإلنساني. 
اسـتطاعت ثـورة 21 سـبتمرب الخالـدة أن تقَيض عىل 
عتاولـة اإلجرام ومعاول الهدم والذيـن كانوا يحولون بني 

تطوير اليمن يف ُكـّل املجاالت فظلوا ينهبوا ثروات الشعب وجعلوه يعاني 
الحرمان لعّدة قرون من االضطهاد والتجويع والرتهيب. 

ما يميز هذه الثورة السبتمربية هو مصداقيُة وأحقية الشعب بثورته 
وأهدافه املرسـومة والتي أعلنت قبل انطالقتها الحقيقية إبّان التصعيد 

الثوري ومنها تحرير القرار والسيادة اليمنية. 
ورغم الجراح واملنعطفات التاريخية التي رافقت مسرية الثورة والذي 
كان التخطيـط الغربي والخليجي عامالً يسـعى للقضاء عليها شـأنها 
كـثـورة 2011 م التـي أُجهضت قبل حملها سـعت قـوى محلية قبلية 
وسياسـية وعسـكرية إقليمية وعربية وغربية وأمريكية للقضاء عليها 
وعرقلة مسريتها الثورية فعجزت تلك القوى وظّل الثوار يشقون طريق 
مسـرية التحّرر من التبعية والوصاية ولم ترتبـط بأية جهة بعينها ولم 

تتبع فئة بحد ذاتها وإنما كانت وما تزال ثورة شعب بأكمله. 
وفعـالً بدأت مالمح نجاح أهدافها تتحّقق عىل أرض الواقع ويف خضم 
االتّفاقيات السياسـية واالسـتقالة من بعض أعضاء حكومة باسـندوة 

التي لبّت مطالب الثورة بعد أن سفكت الدماء وأزهقت األرواح. 
وحينمـا كانـت اليمن عىل موعـد الحريـة واالسـتقالل والتحّرر من 
التبعيـة األمريكية والوصاية السـعوديّة إثر اتّفاق السـلم 
والرشاكة كان لحزب اإلخوان املسـلمني املتطرف حضوراً 
معارضـاً ومعرقـالً؛ كونـه رافضـاً للتحـّرر مـن التبعية 
والوصاية وعىل ُخطى الغدر والخيانة الوطنية واإلقليمية 
تسارع مملكة العدوان السعودّي إىل الدفاع عن مؤامراتها 
وخططهـا الشـيطانية بحق اليمن الواحد وشـنّت عدوان 
غاشـم؛ بَهدِف وأد ثورة 21 سـبتمرب والتي ما تزال تسري 
يف دربها النضايل والثـوري متحدية عالم النفاق واالرتزاق 

وعمالئه. 
ونحـن إذ نحتفُل فرحاً بالذكرى الثامنة للثورة ما زالت 
اليمـن تعيش تحـت نريان العـدوان السـعودّي املتصهني 
عربيـاً وأمريكياً لكننا سـنواصل درب الصمـود والجهاد 
بثبات إيَمـاني وجهادي وبعد ثمان سـنوات من العدوان فما تزال الثورة 
ُمسـتمّرة ومـا زال الثـوار يف أوّج عطائهـم يف ُكــّل امليادين العسـكرية 

والسياسية وكذا االقتصادية. 
بعزيمـة ال تُقهـر وإراَدة ال تُكـرس وبثقة من الله جـل يف عاله ها هو 
الشـعب اليمني صامـداً حراً أبياً رافعـاً هامته إىل السـماء يقاتل دفاعاً 
ويقاتل رشفاً وجهاداً يف سـبيل الله ومن أجـل الله ويف الله ونرصة لدين 

الله وعقيدة شعب وُهــِويَّة وطن وسيادة اليمن. 
الثورة ُمسـتمّرة حتى قيام السـاعة ومهما كانـت تبعات العدوان لن 
نيأس ولن تعيقنا من تحقيق أهدافنا وسنواصل دربنا الثوري والجهادي 
يف جبهـات القتـال الوطنـي داخلياً وخارجيـاً متوكلني عـىل الله نارصاً 

ومعيناً. 
وسـيجني العدّو يف أرضه ما زرعه يف اليمن من خراب ودمار وسـفك 
للدمـاء والعاقبـة بعون اللـه للمتقني وللشـعب اليمني املؤمـن الصابر 

ولثورته السبتمربية الخالدة. 

جاراهللا ظاغش تغثان

شـهدنا عرضاً عسـكرياً مهيباً للجيـش اليمني 

َولألمانة أنه يعجز الشـخص عـن وصفه والكتابة 

عنه.. عـرض لم يسـبق لليمن أن يشـهده ويفرح 

شـعب اليمن هذه الفرحة التـي ال توصف.. عرض 

صدمـة  ويصدمهـم  والخونـة  املرجفـني  يسـكت 

كبرية.. 

إن هـذا العـرض ثمـرة من ثمـار ثـورة الحادي 

والعرشين من سبتمرب، وثمرة من ثمار صمود هذا 

الشعب العظيم.. 

باسـتطاعتنا أن نعمـل مقارنـة ملا كانـت عليه 

اليمن قبل ثورة ٢١ سـبتمرب وكيف أرتقت يف بعض 

املجـاالت بعد ٢١ سـبتمرب لنثبت للعالـم أن اليمن 

استطاع بالحصار املفروض عليه أن يتطور بشكل 

كبـري وأن يجعل من هذا الحصـار واملعاناة فرصة 

للعمـل والجهد لرفع مسـتوى اليمن 

إىل األعىل عما كانت عليه قبل ثورتنا 

املجيدة.. 

 ٢١ ثـورة  قبـل  اليمـن  شـهدت 

سـبتمرب تفجريات وإرهاباً وانتشاراً 

للقاعدة وداعش دون أن يرى الشعب 

النظـام  أَو  للدولـة  مخلصـاً  جهـداً 

السابق يف مكافحة هذا العبث بدماء 

اليمنيـني، فمـا كان عـىل ثـوار ٢١ 

سـبتمرب إال أن يهبوا ليجتثوا الخونة 

والعمالء وليأمنوا اليمـن ومقدراته التي لم يصلها 

اإلرهاب ويحطمها.. 

مـا قبـل ٢١ سـبتمرب كان اليمن تحـت وصاية 

خارجيـة وكان لليمن رئيس ومن فوقه رئيس آخر 

بغطـاء سـفري، لم تكـن اليمن تنعم 

بالحريـة واالسـتقرار واألمـان، أما 

اآلن بفضل الله وبفضل جهود الثوار 

األحـرار والرشفـاء فقـد ّعـم األمن 

مناطقنا الحرة، وتكشفت الكثري من 

األقنعة التي كانـت تتغنى بالوطنية 

والنضال، وسـقط الكثري ممن كانوا 

يدعون أنهم حماة الشعب.. 

السـيد/  الثـورة  قائـد  تحـدث 

لـه  خطـاب  يف  الحوثـي،  عبدامللـك 

بمناسبة ذكرى الثورة املجيدة عن التقصري املوجود 

يف بعض مؤّسسـات الدولة وعرب عنه بأنه «ال يعرب 

عن الثـورة»، وأنه من الرضوري تغيري املسـؤولني 

«السيئني والفاسدين واملستغلني»، وهذا إن دل عىل 

يشء َفـإنَّما يدل عىل حرص هذا القائد والذي لواله 

بعد الله سـبحانه وتعاىل ملا وصلنـا إىل ما نحن فيه 

اليـوم من تطـورات يف قدراتنا العسـكرية واألمنية 

والتي تستطيع أن تجعل العدّو يجرب عىل السالم. 

نسـأل اللـه أن يعـني قيادتنـا عىل تحريـر بقية 

مناطق اليمـن ومحافظاتها لتكتمـل ثمار ونتائج 

ثـورة الحـادي والعرشيـن من سـبتمرب عـىل ُكـّل 

اليمن واليمنيني، ولتشهد اليمن بأكمله من شماله 

لجنوبه ومن رشقه لغربه تطورات يف شتّى املجاالت 

باألمـن  اليمـن»  اليمـن «كل  يف  جميعنـا  ولننعـم 

واالستقرار والحرية والعيش الكريم. 
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تخرشاته يف تثبري حآون خطصه.. 
ِتغُط)  ْتمُظ الرَّ تحعث بأظه (قَ ِإَلَه ِإقَّ ُعَع الرَّ

برظاطب رجال اهللا «دروس طظ عثي الصرآن» البصئ باهللا.. الةجء الباظغبرظاطب رجال اهللا «دروس طظ عثي الصرآن» البصئ باهللا.. الةجء الباظغ

الحعغث الصائث: الصرآن الضرغط غسطغظا طسرشًئ واجسًئ باهللا تثشسظا إىل البصئ به

 : خاص:
خالصُة ما يشـُعُر به من ينتهي من 
قـراءة ملزمة [معرفـة الله ــ عظمة 
الله ــ الدرس السابع] للشهيد القائد 
رضوان الله عليه هـو الخجل من الله 
املنعـم علينا ُكّل هـذه النعم العظيمة، 
حقـه  يف  مقرصيـن  نـزال  ال  ونحـن 
سـبحانه أيما تقصري، هـذا من جهة، 
ومن جهة أُْخـَرى اإلحساس بالفائدة 
العظيمـة والكبـرية جدا مـن املعرفة، 
التي تعزز ثقتنا بالله، َوأَيْضاً الشـعور 
باللهفة لقـراءة املزيد مـن املالزم، ما 
دامت هكذا تمأل العقول نوراً، والقلوب 
بصرية، والتمني بأن تطول امللزمة وال 
تنتهي أبداً؛ لننهل من هذا النبع الصايف 
حتى ترتـوَي عقولُنـا وقلوبُنا ونعرف 
الله حق معرفته، ونثق به حق الثقة.. 

البظاُء سطى اهللا بضماله املططص:ــ
ابتـدأ الشـهيد القائـد رضـوان الله 
عليه محارضته ــ ملزمة ــ [معرفة 
ـ الدرس السـابع]  ـ عظمة اللهـ  اللهـ 
بذكـر اآليـات التي فيها ثنـاء عىل الله 
سـبحانه وتعـاىل، وتمجيـد وتعظيـم 
له جل شـأنه، وهي كثـرية يف الُقـْرآن 

الكريـم، لم يأت بها الله ُسـدى، وإنما 
لهدف وغاية من أسمى الغايات؛ ألنها 
من أهّم الوسـائل التي ترسـخ معاني 
معرفتـه يف نفوسـنا لتعزيـز الثقة به 

سبحانه وتعاىل.. 
وأشـار إىل التسبيح أَيْضاً املوجود يف 
الصالة عنـد الركوع والسـجود، التي 
رشعهـا الله لعباده كـي يرددوها، ُكّل 
ذلـك كما قال رضوان اللـه عليه: [ُكّل 
هـذا هـو يف الواقـع خطاب ثنـاء عىل 
اللـه، ينطلق مـن وجدان اإلنَْسـان ثم 
يعـود إليه بشـكل معاٍن تـرتك آثاراً يف 

النفس].. 

داخــض  آلعــًئ  ظخظــع  طــظ  ظتــظ 
أظفسظا:ــ

وأكد رضـواُن الله عليه وهو يرشح 
(ال إلـه إال الله) التي نرددهـا ُكّل يوم 
يف األذان للصـالة، ويرددها الناس من 
عهد رسـول الله صىل اللـه عليه وآله 
وسـلم إىل يوم الدين بأنه لو كان هناك 
آلهة غري الله لظهرت خالل هذه الفرتة 
الطويلة، ولكن ليس هناك إله إال الله، 
ولكننـا نحـن مـن نصنع آلهـة داخل 
أنفسـنا، وأضـاف: [نصنـع آلهة من 

األشـخاص ممن هم عبيـد كاألنعام, 
وليسـوا حتى مثل بقيـة الناس، نحن 
مـن نصنعهم آلهة، ونحـن من نصنع 
داخـل أنفسـنا آلهـة، يف الوقـت الذي 
نسـمع قول الله تعـاىل يتكرر يف آذاننا 
ُه ال إَِلَه إِالَّ  وعىل مسـامعنا: {َفاْعَلْم أَنـَّ
اللَّـُه}. واملـؤذن للصالة يقـول لنا: (ال 
إلـه إال الله). ونحن نقـول يف صالتنا: 
{سـبحان الله، والحمـد لله، وال إله إال 
اللـه}. ملـاذا ال نفكر يف كيـف يجب أن 
نسـتفيد مـن تكريـر {ال إَِلـَه إِالَّ اللَُّه} 
نرسخ يف داخل أنفسنا أن ما سوى الله 
ال يجب أن يخيفنا، ال ينبغي أن نخاف 
منه، ال ينبغي أن نعتمد عليه، ونطمنئ 
إليه يف مقابل االبتعاد عن إلهنا الذي ال 
إله إال هو، وهو الله سبحانه وتعاىل]. 

املآطظ.. ملــاذا ق غســاطغع أسثاؤه 
اجاشفاَله؟:ــ

وأوضـح رضـواُن الله عليـه صفة 
أُْخــَرى للـه العزيـز القهـار تقـوي 
ثقتنا به سـبحانه، وهي {َعاِلُم اْلَغيِْب 
َهاَدِة}، من إذا وثقنا به فقد وثقنا  َوالشَّ
بمـن ال يخفى عليه يشء يف األرض وال 
يف السـماء، متسائالً: [فمتى يمكن أن 

يَْسـتَْغِفلني أعدائـي إذا كان وليي هو 
من يعلم الغيب يف السـموات واألرض، 
هـو عالـم الغيـب والشـهادة؟ ومتى 
أحتاج فال يسـمعني, متـى أدعوه فال 
يسمعني؟ ليس له مجلس معني فقط 
متـى ما رسنـا إىل بوابة ذلـك املجلس 
يمكـن أن نقابلـه. هو معكـم أين ما 
كنتم, هو من يعلم الغيب والشـهادة.. 
بالنسبة له ُكّل يشء شاهد ليس هناك 
غائب بالنسبة له سبحانه وتعاىل إنما 
ما هو غائب وشـاهد بالنسبة لنا الله 

يعلمه].. 

ظةــث طظاعــى رتمئ اهللا بظــا، شغما 
ُغحرسه لظا:ــ

يف ذات السـياق تحـدث رضوان الله 
عليه عـن قوله تعـاىل: {ُهـَو الرَّْحَمُن 
الرَِّحيـُم}، وهي صفة أُْخـَرى ترسـخ 
يف نفوسنا وتعزز الثقة بالله سبحانه، 
ورضب أمثلة رائعة ترسـخ يف نفوسنا 
إىل أي مـدى الله رحيم بعباده، مضيفاً 
بـأن ترشيعـات اللـه فيهـا السـعادة 
لنـا يف الدنيا قبل اآلخـرة، والجنة إنما 
هي مكافأة لنا عىل سـرينا عىل نهجه 
القويم، وأن دسـاتري العالـم ال يمكن 

أن ترقى إىل ترشيعات الله، فتسـاءل: 
[أليـس النـاس يرشعـون ألنفسـهم 
قوانـني ودسـاتري؟ هل وراءهـا جنة 
ونـار مـن الدولة التي ترشعهـا؟. ال.. 
تمشـون  يقـال:  ترشيعـات  مجـرد 
السياسـية  الحيـاة  لتسـتقر  عليهـا 
واالقتصادية، ويحصل استقرار داخل 
هذا الشـعب أَْو ذاك الشـعب فيسـعد 
الناس. هذا ُكّل ما يقولونه من وراء ما 
يرشعـون. ومع هذا مـا أكثر األخطاء 
التي تظهـر يف تلك الترشيعـات؛ ألنها 
ناقصة جاءت من قارصين وناقصني 
رشعوها للناس، الناس الذين ال يمكن 
أن يعلـم بما هو ترشيع مناسـب لهم 
إال اللـه الـذي خلقهـم. تأتـي إىل الله 
سـبحانه وتعـاىل تجد كيف أنـه فيما 
هدانـا إليـه وفيما ّرشعه لنـا مما هو 
رضوري بالنسـبة لحياتنا أن تستقيم 
عليه، وأن يسـعد الناس يف السـري عىل 
نهجـه، يأتـي ليعدنا عىل ذلـك باألجر 
برضـاه,  الكبـري،  والثـواب  العظيـم, 
وباألمـن يـوم لقـاه، وبالجنـة التـي 
عرضها السـموات واألرض, التي فيها 
ما تشـتهيه األنفس وتََلّذ األعني. أليس 

هذا من مظاهر رحمة الله؟. 

أعطُّ طخثر ملسرشئ اهللا.. عع الصرآن الضرغط:ــ
ولفت سـالُم الله عليـه إىل الطريقـة الصحيحة 
التي نعرف بها الله سـبحانه وتعاىل، بدون زيف، أَْو 
تضليـل، وذلك من خالل القـرآن الكريم حيث قال: 
[وأهم مصدر ملعرفة الله سبحانه وتعاىل هو القرآن 
الكريم، القرآن الكريم الذي يعطي معرفة واسـعة، 
معرفة متكاملة، من غري القرآن الكريم ال يمكن أن 
نحصل عىل املعرفة بالشـكل الـذي ينبغي أن نكون 
عليهـا، حتى تكـون معرفة تدفعنـا إىل الثقة بالله 
أكثر فأكثر. فاإلنسـان إذا تأمل القرآن الكريم فعالً 
يستحي، يستحي من الله أنه كيف ال نثق به، ونحن 
نسـمع آياته، ونحن نقرؤها، ونحن نؤمن بأن هذا 
الكتـاب الكريم هو من عنده.. فلمـاذا.. ملاذا.. ملاذا 
ال نثـق؟ ملاذا نبحث عن هذا الطـرف أَْو هذا الطرف 
لنتـواله، ثم ال نتـوىل الله سـبحانه وتعـاىل. اآليات 
التـي نحصل من خاللهـا عىل معرفة لله بالشـكل 
املطلوب هي آيات كثرية جداً، جداً يف القرآن الكريم، 
تلـك اآليات التي تتحـدث عن ألوهية اللـه، وملكه، 
وعظمته، تلك اآليـات التي تتحدث عن عظيم نعمه 
علينا، تلك اآليات التي تتحدث بأن له ملك السموات 

واألرض، التي تتحدث بأنه مالك السـموات واألرض 
ومـا بينهمـا، وهو مـن يملـك اليوم اآلخـر، وبيده 
مصرينـا، هو من يملك الجنة، مـن يملك النار، هو 
من يعلم الغيب والشهادة، هو العزيز، هو الحكيم، 
هو السـميع، هو البصري، هو الرؤوف، هو الرحيم. 
تلك اآليات التـي تتحدث عنه سـبحانه وتعاىل بأنه 
جديٌر بأن يثق به عباده، وأن يخاف منه عباده، وأن 

يلتجئ إليه أولياؤه]. 

ظزرة تأطض سطى (جعرة الفاتتئ):ــ
َل آيات سورة  ودعا سـالُم الله عليه األمَة أن تتأمَّ
الفاتحة التـي نرددها يف صالتنـا أكثر من عرشين 
مرة حيث قال: [نحن نقرأ دائماً {ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن 
الرَِّحيـِم اْلَحْمـُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمـنَي} (الفاتحة:2-1) 
ألسـنا نقول: رب العاملني؟ لكن ال نعرف ماذا يعني 
أنـه رب العاملـني، ما يرتتب عـىل هذا من األشـياء 
يِن إِيَّاَك  بالنسبة لنا!. {الرَّْحَمِن الرَِّحيِم َماِلِك يَْوِم الدِّ
نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْسـتَِعنُي} (الفاتحة:3-5) هكذا نصفه 
بأنـه رحمن رحيم، وأنه ملك يوم الدين، لكن مجرد 
عبـارات نقرؤها، ونقفز عليهـا ال نحاول أن نفهم 
مـاذا يعني، أنـه إذا كان هو رحمـن إذاً فهو عندما 

ينـزل القرآن الكريم, ويهدينـا بالقرآن الكريم فهو 
مـن منطلق أنـه رحيم بنـا.. إذاً فكل مـا يف القرآن 
الكريم من توجيهات وإرشـادات وهداية هي كلها 
رحمـة بنـا. {َماِلِك يَـْوِم الدِّيـِن} إذا كان هو من له 
امللك وحده يف يـوم القيامة فهو وحده من يجب أن 
نلتجئ إليه، ونرغب إليه، ونرغب فيه، ونخاف منه؛ 
ألنه يوم ال بد أن نحرش فيه إىل الله سبحانه وتعاىل، 
فإذا لم يكن هناك أي ُمْلٍك, أي مشاركة ألي أطراف 
أخـرى يف ملك ذلك اليوم, وليـس امللك إال لله الواحد 
القهـار، إذاً فهـو وحده الذي يجـب أن نخاف منه؛ 
ألن أعظـم نعيم هناك يف اآلخرة بيده، وأشـد عذاب 
أليـم هنـاك يف اآلخرة بيـده، فهو من يملـك الجنة، 
ومن يملك النـار، فهو وحده الذي يمكن أن يمنحنا 
الجنة، وهـو وحده الذي يمكـن أن يوصلك إىل قعر 
جهنـم. ملن امللك اليوم؟؟ لله الواحـد القهار. {َماِلِك 
اَك نَْسـتَِعنُي} نعبده وال  اَك نَْعبُُد َوإِيـَّ يِن إِيـَّ يَـْوِم الدِّ
نعرف ماذا يعنـي أننا عبيد له! ماذا تعني عبوديتنا 
له! القرآن الكريم كرر هذا بشـكل كبري جداً، تقرير 
عبوديتنا لله سـبحانه وتعاىل، وتقرير ملكه علينا، 
وألوهيته علينا بشكل كثري ورد يف القرآن الكريم]. 

اهللا جئتاظه.. أرتُط بك طظ ظفسك:ــ
وأكََّد سـالُم اللـه عليه عىل يشء مهـم جداً يجب 
أن تفهمـه األمـة، وهـو أن الله رحيم بهـا، وأقرب 
إىل املخلوق مـن حبل الوريد، ومهمـا كانت األوامر 
التـي تأتـي من قبل اللـه من وجهة نظرنا شـاقة، 
فإنمـا هي من منطلق الرحمة الواسـعة منه تعاىل 
بنـا، حيث قال: [وألنه رحيم فكل ما يأتي من عنده 
هو من منطلق الرحمة.. فعندما يتحدث, أَْو عندما 
يرشـدنا، أَْو يأمرنا بأشياء قد نراها شاقة، قد تبدو 
أمامنـا وكأنها شـاقة فنعـدل عنها فنبـدو وكأننا 
إنمـا عدلنا عنها ألننا رحمنا أنفسـنا، ومن منطلق 
رحمتنا بأنفسـنا ال نريد أن يحصل عليها ما يشـق 

عليها, ما يتعبها. هذا هو ما هو حاصل عند الناس, 
ال ينطلقون فيما وجههم الله إليه، وفيما أمرهم به 
فاألشـياء التي يرونها وكأنها ثقيلة وشاقة؛ ألنهم 
رحماء بأنفسهم.. ملاذا ال تثق بأن الله هو أرحم بك 
من نفسـك، هو أرحم بك من نفسـك، هو أرحم بك 
مـن أمك وأبيك، هو أرحم بك مـن أي قريب لك، هو 
من يعلم األشـياء التي فيها رحمـة لك إذا ما رست 
عليها، األشـياء التي إذا مـا تحققت هي رحمة لك، 

هو وحده الذي يعلم]. 

ق طفرَّ طظ اهللا.. إق إلغه:ــ
ه الشـهيُد القائـُد سـالُم الله عليـه إىل مدى  ونبـَّ
ضعف املخلوق أمام قوة جبار السـماوات واألرض، 
حيث قـال: [{َوإَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحـٌد}، ليس هناك آلهة 
متعددة حتى يمكن أن تقول: [والله هذا اإلله شاقة 
تعليماتـه يمكـن أن نرجع إىل اإلله اآلخـر] مثل ما 
هنا يف الدنيا, اإلنسـان يقطع له بطاقة من املؤتمر، 
وبطاقـة من اإلصالح، وبطاقة من البعث أَْو من أي 
حـزب آخر؛ إذا رأى أن هـذا الحزب ليس له مصالح 
فيه عاد إىل الحزب اآلخـر، إذا حصل من جانب هذا 
الحـزب ما يتعبه أَْو يزعجه عدل عنه إىل حزب آخر، 
ما هكذا يحصل؟. لكن ال.. ليس هناك إال إله واحد، 
ليـس هناك مفر أبداً منه، ال مفر منه إال إليه، ليس 
هناك من يمكن أن ينجيك من عذابه وسخطه إذا ما 
سخط عليك, وحكم عليك بعقوبته، ليس هناك من 
يمكن أن يسـلبك ما قد منحـك إياه, أبداً ليس هناك 
أي طرف يمكن أن يكون قـادراً عىل أن يرد الفضل 
الـذي قد أراد الله سـبحانه وتعـاىل أن يعطيك إياه، 
والخري الذي أراد أن يمنحك إياه {َوإِْن يَْمَسْسـَك اللَُّه 
ِبُرضٍّ َفال َكاِشـَف َلُه إِالَّ ُهـَو َوإِْن يُِرْدَك ِبَخرْيٍ َفال َرادَّ 

ِلَفْضِلِه}(يونس: من اآلية 107). 

تناولنا يف الجزء األول من محارضة الشهيد القائد بعنوان 
”الثقة بالله“ معنى ال إله إال الله العوامل التي جعلت املسلمني 

يعيشون أزمَة ثقة بالله وأول عامل أننا ضحية عقائد باطلة 
وثقافة مغلوطة جاءتنا من خارج الثقلني، وثاني عامل أن 

املسلمني يعيشون أزمة ثقة بالله. 
وألنه ال مخرَج لنا كمسلمني إىل إذا ُعدنا وعززنا ثقتنا بالله، 
فقد بنّي الشهيد القائد كيف نعرف الله ونعزز ثقتنا به من 

خالل القرآن الكريم. 
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 : طاابسات
اسـتقبل األمنُي العام لحزب الله، 
سـماحة السـيد حسـن نرص الله، 
أمـس السـبت، يف بـريوت، رئيـَس 
االتّحـاد العاملـي لعلمـاء  املقاومـة 
حمـود  ماهـر  الشـيخ  سـماحة 
بحضـور عضـو املجلس السـيايس 
لحـزب اللـه سـماحة  الشـيخ عبد 
املجيـد عمار واملحامـي محي الدين 

حمود.
اللـه  نـرص  السـيُد  واسـتعرض 
األوضـاع  آخـَر  حمـود  والشـيُخ 
 واملستجدات عىل الساحتني الوطنية 

واإلسالميّة يف لبنان واملنطقة. 

 : طاابسات
خـالل  املحتّلـة  الغربيـة  الضفـُة  شـهدت 
األسبوع املايض عمليات مقاومة متنوعة، ُقتل 
وأُصيب خاللها عدد من الجنود واملستوطنني. 

ام األسـبوع استشـهد مواطنان،  وخالل أَيـَّ
فيمـا ُقتلت مسـتوطنة يف عملية طعن وأُصيب 
ومسـتوطناً، ورصـدت 99 نقـاط  14 جنديـاً 
مواجهـة، و11 عملية إطالق نـار، و16 عملية 
إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة يف عدة 

مناطق. 
يف التفاصيـل، استشـهد شـاب فلسـطيني 
ظهر، أمس السـبت، برصاص قـوات االحتالل 
التـي أطلقت النـار عليه، بزعـم تنفيذه عملية 
دهس قرب مستوطنة «حفات جلعاد» املقامة 

عىل أرايض املواطنني غرب نابلس. 
والشـهيـد محمد عيل عوض أبو كافية (36 
عامـاً) من قرية بيت إجزا غرب القدس املحتّلة 
الـذي ارتقـى برصـاص االحتالل بزعـم تنفيذ 

عملــية دهــس جنوب غرب نابلس. 
ووفق رواية الجيش الصهيوني َفـإنَّ جندياً 
أطلـق الرصـاص صوب الشـاب الفلسـطيني 
داخـل سـيارته، التي قـال الجنـدي إنها كانت 

مرسعة قبل أن تصطدم بمركبة لالحتالل. 
و»حفـات جلعـاد» مسـتوطنٌة أقيمت عىل 
أرايض بلدات رصة وجيت غرب نابلس، وكانت 
بؤرة استيطانية سميت نسبة «لجلعاد زوهر» 
ضابـط أمن مسـتوطنة «ايتمـار» الذي قتل يف 

عملية نفذها الفدائي أسامة جوابرة. 
ويوم أمـس األول الجمعة، أحصيت 9 نقاط 
مواجهة يف القـدس املحتّلة ونابلـس وقلقيلية 
الثائـر  الشـباب  وألقـى  اللـه،  ورام  والخليـل 
زجاجات حارقة ومفرقعات نارية صوب قوات 

االحتالل يف بلدة الطور بالقدس املحتّلة. 
ويوم الخميس استشـهد الشـاب محمد أبو 
جمعـة (23 عاًما) من بلـدة الطور بعد تنفيذه 
عملية طعن يف حاجز بيت سـريا غرب رام الله، 

أَدَّت إلصابة 8 مستوطنني. 
نـار  إطـالق  عمليـات   3 مقاومـون  ونفـذ 
استهدف حاجز رصة العسـكري، ومستوطنة 

«هار براخا»، ومحيط املسجد اإلبراهيمي. 
وأحصيـت 16 نقطة مواجهـة مع االحتالل 

يف الخليل والقـدس وأريحا ورام الله وقلقيلية، 
وألقى الشـباب الثائر زجاجـات حارقة صوب 
قوات االحتالل يف بلدة بيت أمر شمال الخليل. 

أمـا يـوم األربعـاء، فأحصيـت 13 نقطـة 
مواجهة يف القدس ورام الله والخليل وقلقيلية 

وبيت لحم ونابلس. 
وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب 
قـوات االحتـالل يف بيت أمـر، ومخيـم الفوار، 
وبلدة العيسـوية، وكفـر نعمـة، وأُصيب أحد 
جنود االحتالل بعد اسـتهدافه بزجاجة حارقة 

قرب العيساوية بالقدس املحتّلة. 
وُقتلـت يوم الثالثـاء، مسـتوطنة يف عملية 
طعن بمنطقة «حولون» جنوِبي تل أبيب، فيما 
استشهد املنِفذُ موىس رصصور (28 عاًما) من 

رسطة بمدينة قلقيلية يف ظروف غامضة. 
وأحصيت 23 نقطة مواجهة يف الخليل ورام 

الله وجنني والقدس وبيت لحم. 
نـار  إطـالق  عمليـات  مقاومـون 4  ـذ  ونفَّ
استهدفت االحتالل يف فقوعة، ومعسكر سالم، 
وحاجـز «دوتان» العسـكري بجنني، َوسـجن 

عوفر. 
وألقى الشباُب الثائُر عبواٍت متفجرًة صوَب 
مسـتوطنة «بيت إيل»، وزجاجات حارقة عىل 
أهـداف لالحتـالل يف بيـت ريما، ومسـتوطنة 

«بيت إيل»، وسجن عوفر. 
خـالل  «إرسائيـيل»  جنـدي  أُصيـب  كمـا 
مواجهـات مـع قـوات االحتـالل يف بلـدة بدو 

بالقدس املحتّلة. 

ويوم االثنني، أُحصيت 12 نقطة مواجهة يف 
الخليل ورام الله وجنني ونابلس وقلقيلية. 

وأُصيب مستوطنان بالحجارة أحدهما قرب 
مسـتوطنة «بيت إيل»، واآلخر يف حوارة جنوب 
ذ مقاومـون عمليتي إطالق نار يف  نابلس، ونفَّ
بلدة حوارة، املوقع العسـكري املقام عىل جبل 

جرزيم يف نابلس. 
ويوم األحد، أُحصيـت 13 نقطة مواجهة يف 
القدس والخليل ورام الله وبيت لحم وطولكرم 

وبيت لحم وطولكرم وجنني ونابلس وأريحا. 
وأُصيب مستوطن رشًقا بالحجارة يف البلدة 
القديمـة بالقدس املحتّلة، فيما ألقى الشـباب 
الثائر عبـوات متفجرة صوب قـوات االحتالل 
يف قريـة عابـود بـرام اللـه، وحاجـز الجلمـة 

العسكري بجنني. 
أهـداف  عـىل  حارقـة  زجاجـات  وألقيـت 

لالحتالل يف قرية مردا، وعزون. 
ويـوم السـبت املـايض أُحصيـت 13 نقطة 
مواجهة يف الخليل ورام الله ونابلس وقلقيلية. 
كما أُصيب مسـتوطن بالحجارة قرب وادي 
الحراميـة شـمايل رام اللـه، ونفـذ مقاومـون 
عمليتـي إطـالق نـار تجـاه قـوات االحتـالل 
املتمركـزة عىل جبل جرزيم، والبلدة القديمة يف 

نابلس. 
وألقى الشـباب الثائـر زجاجات حارقة عىل 
أهـداف لالحتـالل يف بلدة بيـت أمـر بالخليل، 
ومسـتوطنة «بيت إيل» املقامة عىل أرايض رام 

الله. 

 : وضاقت
لحركـة  السـيايس  املكتـب  رئيـُس  دعـا 
«حماس»، إسـماعيل هنية، امللك السـعودّي 
املوقوفـني  جميـع  إلطـالق  عهـده،  وويل 

الفلسطينيني لدى اململكة. 
للملـك  بعثهـا  رسـالة  يف  هنيـة  وقـال 

اليـوم  بمناسـبة  عهـده،  وويل  السـعودّي، 
الوطنـي الثانـي والتسـعني للسـعوديّة: إنه 
«يجب أن تبقى اململكة دار أمن وسالم ألبناء 
شعبنا الفلسطيني، كما كانت وما زالت عىل 
عهدها الوثيق مع فلسـطني، وأبنائها الذين 
احتضنتهـم اململكـة عرب عقـود طويلة من 
الزمن»، وفق ما ورد من مكتب رئيس حركة 

«حماس». 

وتوقـع مراقبـون أن النظـام السـعودّي 
لـن يعـريَ هـذه الرسـالة أي اهتمـام؛ كون 
«بـن سـلمان يخىش أن يفسـد إطالق رساح 
املعتقلـني الفلسـطينيني يف سـجون اململكة 

غضب «إرسائيل»»، حسب تعبريهم. 
ويوجد يف الضفة الغربية املحتّلة أكثر من 
700 حاجز عسكري ما بني الثابت والطيار، 
يعيق حركة املواطنني الفلسطينيني وينغص 

حياة املسافرين عربها. 
وتحولت حواجز االحتالل بكافة أشكالها 
إىل مصائـد يتلقـف خاللهـا جنـود االحتالل 
املواطنني من خـالل االعتقال واالسـتجواب 

واإلذالل. 
الفلسـطيني  املعلومـات  مركـز  ورصـد 
«معطى» يف تقريره الدوري ألعمال املقاومة 
(832) عمالً مقاوماً، خالل شـهر أغسُطس 

صهيونيًـا   (28) خاللهـا  أُصيـب  املـايض، 
بعضهم بجراٍح خطرة. 

وتصاعدت عمليات االشـتباك املسلح مع 
قوات االحتالل بشكل ملحوظ مقارنة بشهر 
يوليـو املايض، َحيـُث بلغت عمليـات إطالق 
النـار عـىل أهـداف االحتـالل (73) عمليـة، 
(28. 24) عمليـة منها يف نابلس وجنني عىل 

التوايل، حسب التقرير. 

السغث ظخر اهللا غساصئُض رئغَج اقّتتاد الساملغ لسطماء  املصاوطئ

تخاُد افجئعع: حعغثان وطصاُض طساعذظئ وإخابُئ 
14 «إجرائغطغًا» يف 99 ظصطئ طعاجعئ بالدفئ الشربغئ

عظّغئ غثسع السسعدّغئ لقشراج سظ املساصطني الفطسطغظغني

الحغت صاجط: غمضظ أن ظرى 
تضعطًئ يف افجئعع املصئض

 : وضاقت
أّكـد نائُب األمني العام لحزب الله سـماحة الشيخ 
نعيم قاسـم «أننا منذ اليوم األول لالنتخابات النيابية 
كنا نطالب بأْن تتشـكل الحكومة بـأرسع وقت؛ ألَنَّ 
وجـوَد الحكومـة أفضُل بكثـري من عـدم وجودها»، 
ُمضيفاً أن «هذا التشـكيل سيحل العديد من املشاكل 

حتى ولو كانت الحلول جزئية». 
وقال الشيخ قاسم يف كلمة له يف بريوت: «يمكن أْن 
نرى حكومة يف األسبوع املقبل، عىل قاعدة أّن املباني 
التي كان فيها اختالفات كثرية بني رئيس الجمهورية 
ا إىل درجة  ورئيس الحكومـة أصبحت متقاربة ِجــدٍّ
تسّهل إن شاء الله إخراج الحكومة إىل النور»، معتربًا 
أن «هـذه خطوة إيجابية تسـاعد يف تسـهيل التهيئة 
النتخابات الرئاسـة تمهيـداً للحلول التـي نريدها يف 

لبنان». 
وحول مسألة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، 
قـال قاسـم: إن «حزب الله يقّلل مـن الكالم ويفّضل 
األفعال، إذَا قال كلمة يفرتض باألعداء قبل األصدقاء 
ًدا وأن يعرفـوا أبعادهـا فال حاجة  أن يفهموهـا جيـِّ
لتكرارهـا، ولكـن أيـن نحـن اآلن مـن الرتسـيم؟!»، 
ُمضيفـاً «سـننتظر حتـى يأتـي النـص الَخطِّي من 
الوسـيط األمريكـي غري النزيـه ويعطيـه للحكومة 
اللبنانيـة ورئيـس الجمهورية وعندما تقـول الدولة 
اللبنانية إّن هذا النص ينسـجم مع الحقوق اللبنانية 
ويعلنـون ذلك، نعترب عندها أنَّ لبنان اسـرتّد حقوقه 
يف الرتسـيم والحفـر.. أمـا قبـل ذلـك لـن نخضع ال 
للترسيبات اإلعالمية وال للتحليالت التي تذهب رشقا 

وغربا وال أّن األمر متعثر أَو أنه عىل طريق الحل». 
ورأى قاسم أن «الحل بالنسبة إلينا هو عندما يُنَجُز 
النص الخطـي وتعطي الحكومة ورئيس الجمهورية 
املوقف النهائي، عندها نعلن رأينا وموقفنا انسجاماً 
مع اسـرتداد لبنـان لحقوقه»، مؤّكــداً «أنه لوال هذا 
التماسـك بني وحدة موقف الدولة واملسـؤولني فيها 
وموقف املقاومة القوي واملسـاند، ملا أمكننا أن نصل 

إىل هذه املرحلة من املفاوضات غري املبارشة». 
وفيما يتعلق بالفيول اإليراني، لفت الشـيخ قاسم 
إىل أن «إيران وعدت باملسـاعدة وذهَب وفد لبناني من 
وزارة الطاقـة وناقـش مـع املسـؤولني، ومعلوماتنا 
تؤّكـد أن إيران التزمت بشـكل نهائـي بإعطاء 600 
ألف طن من الفيول، بقيت بعض اإلجراءات التي عىل 

السلطة اللبنانية أن تقوم بها لتسييل هذا املوقف». 
وشـّدد عىل أن «إيـران تعد وتفي، أمـا أمريكا منذ 
سـنة وعدة أشـهر وعىل أثر مجيء املـازوت اإليراني 
إىل لبنان وعدت بتسـهيل الكهرباء إىل لبنان من مرص 
واألردن لكنهـا كذبت، وتعمل ليل نهـار لتمنع مرص 
وتمنـع األردن من أن يعطوا الكهرباء إىل لبنان كجزء 
من الضغـط والعقوبـات وكجزء من محاولـة إثارة 
الفتنة بني اللبنانيني»، متمنيًا أْن «يعرف أتباع أمريكا 
حقيقيـة هـذا البلـد الـذي ال يفكـر إال بـ»إرسائيل» 

ومكتسباتها». 
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إنَّ َمـن يتحـّدث عـن ثـورة 
21 سـبتمرب بأنهـا ثـورة ِمن 
أجـِل «الُجرعة» فهـو مغِرُض 
يـأِت  فلـم  الفهـم،  قـاُرص  أَو 
موضوُع «الُجرعـة» إالَّ بعد أن 
أصبـح الثـوار مرابطـني حول 
العاصمة للضغط عىل حكومة 
عبدربـه التـي كان الثـوار قد 
بذلوا معها جهداً كبرياً للتوصل 
إىل َحــلٍّ للقضايـا التـي كانوا 
قضيـة  منهـا  بهـا،  يطالبـون 
األقاليـم التي حاولـت حكومة عبدربـه تمريَرها من خالل 
الضغط عىل القوى السياسـية الفاعلة، ولكن موقَف الثوار 

الرافض لألقاليم منع تمريرها.
َوأَيْـضـاً قضيـة تنفيذ مخرجات الحـوار الوطني املتَفق 
عليها والتـي كان عبدربه يحاوُل تنفيذَهـا بانتقائية دون 
تشـكيِل هيئة الرقابة عـىل التنفيذ، وهذا مـا كان يرفضه 
الثـوار، ومنهـا قضية تشـكيل الحكومة بمشـاركة الثوار 

والتي كان عبدربه يراوُغ فيها.
َوإذَا تمعنا يف القضايا املذكورة نجُدها مرتبطًة بالسيادة 
الوطنية واسـتقاللية القرار، وكانـت مواقف عبدربه منها 
تأتي اسـتجابًة لتوجيهـات ورغبات سـفراء الدول العرش 

املسيطِرة عىل القرار اليمني.
وكانت تلك املواقُف تتناقُض مع مصالح الشـعب اليمني 
وسـيادته، ونتيجـًة لذلـك صّعد الثـوار مـن تَحّركاتهم يف 
الشـارع، ولكـن حكومـة عبدربـه ورعاتها من السـفراء 
األجانـب لـم يتحملـوا تلـك التَحـّركات وتمـت مواجهتها 
باسـتخدام القوة املفرطة التي تسببت باستشهاد عدد من 

الثوار. 
وجد الثواُر أن حكومة عبدربه ترُفُض االستجابَة ملطالب 
الثـوار، وليـس ذلك فقـط، وإنما زادت يف َغيِّهـا، من خالل 
فـرض جرعة جديدة عىل املحروقـات دون مراعاٍة لظروف 
الشعب السيئة نتيجَة سياسـات الحكومة الخاطئة، وعند 
ذلـك رأى الثوار أْن ال مناَص من دخول صنعاء؛ ليس بَهدِف 
االستيالء عىل السلطة وإنما لفرض مطالبهم عىل الحكومة 
القائمـة، وقد وجدت تلك الخطوة ترحيباً كبرياً من مختلف 
رشائـح املجتمع، وتـم توقيُع اتّفاق السـلم والرشاكة الذي 
اعتـربه الكثريُ من املتابعـني تناُزالً كبرياً مـن الثوار، ولكن 
الـدول العرش التي تديـُر األموَر من خلـف الكواليس كانت 
تـرى أن دخوَل الثوار إىل صنعاء سـوف يـؤدي إىل الَحدِّ من 
تدخالتها يف الشـأن اليمني ويفقُدها االمتيَازاِت التي كانت 

قد حصلت عليها يف اليمن خالل الفرتات املاضية.
ولذلـك فقد عملت تلـك الدوُل عىل إفشـال أيـة محاولة 
تهـدُف إىل إصـالح أوضـاع البـالد مـن خـالل التفاهم بني 
مختلـف القـوى اليمنيـة، وعندما فشـلت يف ذلـك حاولت 
إجهاَض الثورة بالقوة ولكنها فشلت أَيْـضاً وما نراه اليوم 

يف اليمن يؤّكـُد ذلك الفشل. 

صائُث البعرة والثعظغُئ الحسئّغئ صائُث البعرة والثعظغُئ الحسئّغئ 
أبع زغث العقلغ    

َر  وعـىل قاعـدة: «من لـم يعرِف املـاَيض لـن يقدِّ
الحاَرض ويرُسَم املستقبل». 

أطلَّ قائـُد الثورة يف خطابه األخري ليسـتحَرض يف 
الذهنية الشـعبيّة التي كادت أن تكـوَن مثقوبًة، ما 
قبـل الثورة التي جـاءت من واقع املعانـاة، فكانت 
ـُل األمريكـي املتصاِعـُد بال  رضورًة فَرَضهـا التدخُّ
حـدود، مصـاِدراً لسـيادة وحرية واسـتقالل بلدنا 
وخلخلة االسـتقرار األمني واالقتصادي، ولم يكتِف 
بكل ذلك وحسـب، بل وعمد إىل تدمري سالح الجيش 
ر  اليمني، ودّمـر حينها أكثَر من أربعني طائرة، َوفجَّ

أسـلحَة الدفاع الجـوي وغريها، ومع ُكــّل هذا وذاك 
قام بتفكيك وهيكلة الجيش حتى يتسنى له النيُل من فريسته. 

فلـم يكن لسـاُن حاِل اليمن حينهـا: «للبيـِت َربٌّ يحميه»، بل 
لليمـن ثـورة تغنيه، ميّزها حضوُر صوِت الشـعب ُكـّل الشـعب 
فيهـا ومطالبهـا العادلة التـي كانـت جامعًة وصادقـة وراقية 
حملت يف طياتها ُكـلَّ معاني العزة وعكست حكمَة اليمن، قيادًة 
وشعبًا، جسـدها الثواُر األحراُر يف تأمينهم للعاصمة تأميناً راقياً 
ولـم يشـهروا سـيفاً يف وجه خصومهـم، بل كانوا خـريَ من دعا 
للسـلم وخريَ َمن نادى للرشاكة يف قيـادة الدولة، نعم هي الثورة 
ْن من الخارج حتى تتأقلَم معه بل كان مدُدها  الحـق التي لم تموَّ

ودعُمها من اإلسهام الشعبي ودور القبائل اليمنية. 
ا أنجزته  ويف الذهنية أسـئلة اسـتبق القائُد السـائَل مجيباً َعمَّ
الثورة، فكانت ُهــِويَّة اليمن اإليَمـانية هي عىل طليعة املنجزات 
وعـىل فطرة حـب الحرية، فقد كانت الثورة هـي صانعة الحرية 

واالسـتقالل واألمن وتعزيز االسـتقرار االجتماعي بحل املشاكل 
القبلية.

وللجيش حضـوٌر يف منجزات الثورة فقد كان من 
أولويـات الثورة هو إعادة بنـاء الجيش واألمن عىل 
أُُسـٍس صحيحـة وإيَمـانيـة والوصـول إىل مرحلة 
التصنيع العسـكري الـذي لم تصل إليـه الكثري من 
الـدول العربيـة، ويف اليمـن بعد الثـورة كانت هيئة 

الزكاة حارضة وثمرتها ملموسة.
ومن ُشعلِة الثورة كانت قضية فلسطني حارضة 

يف الشعب اليمني ولن تغيَب. 
وعىل أََساس أن الِحفاِظ عىل الثورة أهم من الثورة 
نفسـها، رسـم قائد الثـورة اسـتحقاقات الحارض 
واملسـتقبل يف التَحّرك امُلسـتمّر ملعالجة األخطـر، فاألخطر كانت 
مواجهـة العـدوان والدفاع عن هذا الشـعب يف املقدمـة ويعقبها 
العمـل وباسـتمرار عـىل تصحيـح مؤّسسـات الدولة والسـعي 
امُلسـتمّر للوصول إىل نهضة حضارية وثورة زراعية؛ للوصول إىل 

اكتفاء ذاتي وتحقيق االستقرار االجتماعي.
ولكل هـدف عوائُق ومعرقالٌت لن تثنيَنـا عن تحقيق األهداف، 
ولكنهـا سـتؤخر اإلنجاز، فحجـُم العدوان علينا كبريٌ ومسـاحة 
األرض املحتّلة واسعة والحصار وقلة اإلْمَكانات وإرث وتعقيدات 
املايض ومع ُكـّل ذلك بروُز الطموح والرغبات الشـخصية وتبايُُن 

الكثري من املقرتحات واألفكار. 
ومن التحديـات تُصنَُع الُفـَرُص، وبعيًدا عن اليأس سـنواصل 
وكلنـا أمٌل مع عمـل بوعٍي وإخالص وحكمة ورشـد وتوكُّل عىل 

الله وصرب والله مع الصابرين. 


