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األحزاب حتيي ذكرى 21 سبتمرب: ثورة مينية خالصة وانعتاق من التبعية

«اتفاق إبريل» بني تعنت عدواين وتواطؤ أممي«اتفاق إبريل» بني تعنت عدواين وتواطؤ أممي
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 :  خظساء
ُعقـد بصنعـاء، أمـس االثنـني، مؤتمـر 
صحفي، إلصدار تقرير «الُهــدنة املزعومة.. 
الُهــدنـة اإلنسـانية يف اليمـن وخروقاتهـا 

خالل ١٦٠ يوماً». 
ويف املؤتمـر الصحفي الـذي نظمه املركز 
اليمني لحقوق اإلنسـان بالتعاون مع وكالة 
األنباء اليمنية سبأ، أشار رئيس مجلس إدارة 
وكالـة األنباء اليمنية سـبأ -رئيس التحرير، 
نـرص الدين عامـر، إىل أن املؤتمر يتزامن مع 
االحتفـال بالعيـد الثامن لثورة ٢١ سـبتمرب 
واملولـد النبـوي الرشيف ١٤٤٤هــ، مؤّكـداً 
أن دول العـدوان لـم تلتـزم ببنـود الُهــدنة 
األمميـة املعلنة منـذ إطالقهـا يف الثاني من 
أبريل املايض، الفتاً إىل أن الُهــدنة جاءت بعد 
عـدوان طويل قـارب ثماني سـنوات وتحت 
وقع رضبات الجيش واللجان الشـعبيّة عىل 
دول العـدوان؛ باعتبَـار ذلـك حقـاً مرشوعاً 

للشعب اليمني. 
كما أّكـد عامر أن الُهــدنة، جاءت أَيْـضاً 
إلثبات ُحسـن نوايا املجلس السـيايس األعىل 
وحكومة اإلنقاذ الوطني، يف رفع املعاناة عن 

اليمنيني. 
وعـّرب عن األمل يف تسـليط كافة وسـائل 
اإلعالم الضـوء عىل التقرير وإبـراز أي عمل 
يُظهـر خروقات العـدوان يف ظـل الُهــدنة، 
مؤّكـداً حرص وكالة األنباء اليمنية سبأ عىل 
رصد الخروقات واالرتباط بمصادر حقيقية 
يف هـذا الجانـب ونرشهـا لكافـة الوسـائل 

اإلعالمية. 
ودعا وسائل اإلعالم إىل االضطالع بدورها 

يف االهتمام واملسـاهمة برصـد الخروقات.. 
الفتاً إىل أهميّة إشهار التقرير يف هذا التوقيت 
الطـالع الرأي العـام العاملي عىل مـن ينتهك 

الُهــدنة ويخالف بنودها. 
مـن جانبه، نـّوه رئيـس املركـز اليمني 
لحقوق اإلنسـان إسـماعيل املتـوكل، إىل أن 
الُهــدنة التي أعلنتها األمم املتحدة إنسـانية 
مخالفـة للقانون الـدويل اإلنسـاني، حّددت 
للشعب اليمني دخول ١٨ سفينة يف الشهرين 
ورأتها األمم املتحدة كثرية عىل اليمن لتدخل 
منها سـفينتان باسـم «حليمة»، مسـتغلة 

حلم الشعب اليمني. 
وقـال املتـوكل: «ُهــدنـة روجـوا فيهـا 
الكذبة الكـربى بحصار تعـز، مطالبني بفك 
الطـرق إليهـا من الشـمال رغـم أن طرقها 
مفتوحة إىل الجنوب والغرب ومنها إىل العالم 
بعكـس املحافظـات التـي أطبـق العـدوان، 
الحصـار عليهـا من ُكــّل جانـب وليس لها 

منفذ واحد مفتوح إىل العالم». 
َوأََضــاَف «ُهــدنـة مزعومـة قّررنـا يف 
املركـز اليمني لحقوق اإلنسـان أن نكشـف 
للشـعب وللعالم زيفها وبشـاعة اسـتخدام 
األمـم املتحـدة ودول تحالف العـدوان لها»، 
مبينًا أن الُهــدنة أعلنتها األمم املتحدة رغم 
أنها أقرت استمرار جريمة العدوان من خالل 

استمرار الحصار واالحتالل. 
وأَشـاَر املتوكل إىل أن الشعب اليمني ُحرم 
من السـلم والسـالم منـذ ما يقـارب ثماني 
سـنوات، ويّدعـي مجلـس األمن أنـه املعني 
بالسـالم وحمايتـه يف العالـم، لكنـه واألمم 

املتحدة تنصلوا عن ذلك يف اليمن. 
وقال: «إنه السـلم والسالم الذي ينادي به 

الشـعب اليمني وقيادته وحكومته ويقبلون 
بحسن نية ُكـّل مبادرة سالم وطلب ُهــدنة 
وإن كانـت برشوط جائـرة قطعـاً للحّجـة 
وأي عذر، السـالم الـذي تُـِرصُّ دول العدوان 
ومعهـا مجلس األمـن عىل إضاعـة فرصته 
األخرية؛ بَسـبِب تنصلهم عـن الرشوط التي 
أعلنّوهـا يف ُهــدنتهـم االنتهازيـة وليسـت 
اإلنسـانية وإزهاق أرواح أكثر من ٧٠ إنساناً 
بريئـاً بصواريخهـم وقنابلهم بينهم نسـاء 

وأطفال». 
لحقـوق  اليمنـي  املركـز  رئيـس  وأّكــد 
اإلنسـان، أن إطالق التقرير يأتي استشعاراً 
للمسـؤولية يف توضيـح وإيصـال الحقائـق 
للـرأي العـام املحـيل والـدويل عـن القضية 

اليمنيـة التي لـم تعـد الحرب املنسـية كما 
كانـت وإنمـا أصبحت مـن القضايـا املهمة 

ملختلف دول العالم. 
للمركـز  التنفيـذي  املديـر  ذكـر  فيمـا 
إسـماعيل الخاشـب، أن الُهــدنـة شـابها 
الكثـري من الخروقـات وعدم التـزام أطراف 
العـدوان ببنودها، لتكـون ُهــدنة مزعومة 
أمام العالم أجمع، شـاهدة عـىل عجز األمم 

املتحدة يف تنفيذ ما ترعاه من التزامات. 
وأوضح أن إجمايل الخروقات العسـكرية 
و٤٢١ خرقـاً  للُهــدنـة وصـل إىل ١٤ ألفـاً 
تسـببت يف سـقوط ٧٠ قتيـالً مـن املدنيـني 
بينهم ثمانية من جنسيات أفريقية، وسبعة 
أطفـال وامرأتـني، باإلضافـة إىل ٩٥ جريحاً 

بينهم ٣٤ طفالً َو١٨ امرأة. 
وأَفاد الخاشب بأن سقوط الضحايا ناتج 
عن الغـارات الجوية التي بلغـت ٢٧٨ غارة، 
والقصـف املدفعـي الـذي بلغ أكثـر من ألف 
قذيفـة وآالف األعرية الناريـة، و٤٩٨ تحليق 

استطالعي تجسيس. 
وبنّي مدير املركز أن دول العدوان سمحت 
بدخـول ٣٧ سـفينة مـن أصـل ٥٤، خـالل 
الفرتة األوىل للُهــدنة، كما لم تسـمح سوى 
بدخول ست سفن خالل فرتة التمديد الثانية 
للُهــدنـة بعد تأخري ألكثر من ٣٠ يوماً، مما 
خلق أزمة وقود أثرت عىل جميع القطاعات. 
ولفت إىل أن عـدد الرحالت من وإىل مطار 
صنعـاء الـدويل بلـغ ٤٢ رحلة مـن أصل ٤٨ 
رحلـة مقّررة خـالل الفرتة مـع تأخري كثري 
من الرحالت وإلغـاء الرحالت من وإىل مطار 

القاهرة. 
واعترب الخاشـب، ملف فتح الطرقات من 
أصعـب امللفات الـذي لم يُنفـذ منه أي يشء 
طـوال فـرتة الُهــدنـة بمراحلهـا، مرجعـاً 
السـبب إىل عدم قدرة األمم املتحدة عىل إلزام 
دول تحالـف العـدوان ومرتِزقتهـا بتنفيـذه 
إىل مبـادرة أحاديـة  وااللتـزام بـه، ُمشـرياً 
قدمتهـا حكومـة اإلنقـاذ يف يونيـو املايض، 

بفتح طريق الستني يف محافظة تعز. 
وأوضـح أن األمـم املتحـدة لم تتخـذ أية 
خطـوات إيجابيـة للتخفيـف مـن الكارثـة 
اإلنسـانية يف اليمـن وإنهائها، كمـا لم تُلزم 
أطـراف العـدوان باإليفـاء بمـا تعهـدت به 
ـة يف التمديـد الثاني التّفـاق الُهــدنة  َخاصَّ
املوسعة الذي أعلنه املمثل األممي وأّكـد فيه 

العمل عىل آلية رصف املرتبات املتوقفة. 

أخبار

المرضج الغمظغ لتصعق اإلظسان ووضالئ جئأ غظّزمان طآتمرًا ختفغًا تعل الُعــثظئ المجسعطئ:المرضج الغمظغ لتصعق اإلظسان ووضالئ جئأ غظّزمان طآتمرًا ختفغًا تعل الُعــثظئ المجسعطئ:

ظتع 15 ألش خرق َو300 غارة تصاض وتخغإ 400 طثظغ بغظعط أذفال وظساء
عــثظٌئ طحاسطٌئ بالةرائط والثروق

الاسثغُإ العتحغ غعدي بتغاة ذفض داخض 
جةعن اقتاقل اإلطاراتغ يف لتب

 :  طاابسات
كشـفت مصـادُر إعالميٌة مواليـة لتحالف العـدوان، أمـس االثنني، عن وفـاة طفل تحت 

التعذيب يف أحد سجون االحتالل اإلماراتي بمحافظة لحج. 
وأَفـادت املصـادر بـأن الطفل سـالم عبده أحمـد، «١٦ عاماً»، تـويف تحت تأثـري التعذيب 
الجسـدي والرضب املربح، داخل سـجن ما يسـمى املجلس االنتقايل يف قاعـدة العند الجوية، 
مبينة أن مرتِزقة االحتالل اإلماراتي كانت قد اعتقلت الشـاب أحمد قبل نحو خمسـة أشـهر، 

بتهمة التورط يف مقتل املرتِزق محفوظ الصبيحي، أحد قيادات ما يسمى الحزام األمني. 
وبحسـب املصادر، فقد سـبق ألرسة الطفل املتـويف أن اتهمت ما يسـمى املجلس االنتقايل 
باعتقال نجلها بشكل تعسفي، مؤّكـدة أنها لفقت له تهمَة املشاركة يف قتل املرتِزق الصبيحي. 
ام قليلٍة من وفاة طفل آخر تحت التعذيب يف سجن ما يسمى قوات  وتأتي الحادثة، بعد أَيـَّ

ة التابع لحزب «اإلصالح» يف مدينة مأرب املحتّلة.  األمن الَخاصَّ

طساٍع أطرغضغٌئ تبغبئ 
لطسغطرة سطى جعاتض املعرة 
وتدرطعت وحئعة املتاّطئ

 :  طاابسات
أّكــدت وثيقٌة رسـميٌة صادرٌة عن حكومـة الفنادق تناقلها ناشـطون يف مواقع التواصل 
االجتماعي، أمس االثنني، مسـاعَي جديدًة ألمريكا يف السيطرة عىل السواحل واملياه اإلقليمية 

ما املحافظات الرشقية املحتّلة.  اليمنية، ال ِسـيـَّ
وأظهرت الوثيقة الصادرة عما يسمى وزارة النقل يف حكومة املرتِزقة، قياَم فريق أمريكي 

بعملية مسح للسواحل اليمنية يف محافظات حرضموت واملهرة وشبوة املحتّلة. 
وتبـني الوثيقة قيام الفريق األمريكي بقيادة «رايموند بيجز» بعملية اسـتطالع يف املناطق 
التي تصلح قواعد عسكرية وموانئ بحرية، َحيُث تطلب حكومة املرتِزقة يف مذكرتها بتسهيل 

عمل الفريق األمريكي. 
وتأتـي الخطـوُة األمريكيـُة يف أعقاب قيام فرق عسـكرية أجنبية يف وقت سـابق بمسـح 
الرشيط الساحيل الرشقي لليمن واملطل عىل بحر العرب واملحيط الهندي، وذلك ضمن ترتيبات 
أمريكية بريطانية صهيونية إلنشاء قواعد عسكرية هناك، باإلضافة إىل تنفيذ مخّطط غربي 
يهدف إىل عزل هذه املناطق الثرية بالنفط والغاز وذات املوقع االسرتاتيجي عن البلد األم اليمن. 

تتاُلُش السثوان غساصثُم طؤات «اإلرعابغني» 
طظ الخعطال لطسغطرة سطى أبني

السسعدّغُئ تئثُأ إغقَق صظعات «اإلخقح» بسث 
جظعات طظ إظحائعا لاربغر السثوان

 :  طاابسات
قالـت مصـادُر محليٌة يف أبـني املحتّلة، 
أمـس االثنـني: إن تعزيـزاٍت كبـريًة مـن 
عنارص ما يسمى تنظيم القاعدة اإلجرامي 
وصلـت إىل املحافظة قادمة مـن الخارج، 
بعد أن اسـتقدمها تحالـف العدوان لتنفيذ 

للمصادر، َفـإنَّ املئات  مخّططاته.  ووفقاً 
من العنارص التكفرييـة «اإلرهابية» تحت 
ما يسـمى لواء «القارة السمراء»، وصلت 
إىل معسـكرات التنظيم يف أبني، قادمة من 
دولة الصومال، مبينة أن املتطرفني وصلوا 
بحريـة،  زوارق  متـن  عـىل  املحافظـة  إىل 
بدعم وتسـهيل من بوارج تحالف العدوان 

األمريكـي السـعودّي اإلماراتي املنترشة يف 
منطقة باب املندب وسواحل البحر العربي. 
ولفتـت املصادر أن التعزيـزات الجديدة 
تأتي مع تراجع مرتِزقة االحتالل اإلماراتي 
يف أبني إثـر مواجهات طاحنـة مع مقاتيل 
حزب «اإلصالح»، كما أنها تهدف إىل تسليم 

املحافظة للتنظيم اإلجرامي. 

 :  طاابسات
يف تصعيـد خطـري بني تحالـف العدوان 
ومرتِزقته، أغلقت السعوديّة، أمس االثنني، 
قنـاة فضائيـة تابعـة لحـزب «اإلصالح»، 
كانـت تبث مـن العاصمـة الريـاض، بعد 
٨ سـنوات مـن تدشـينها تزامناً مـع بدء 
العـدوان الظالم الذي تقـوده الرياض ضد 

الشعب اليمني. 
تابعـة  إعالميـة  وسـائُل  وأوضحـت 
السـلطات  أن  «اإلخـوان»،  لجماعـة 
السـعوديّة أغلقت قناة «الرشعية» املمولة 
منها، ورسحت كافة العاملني فيها، مبينة 
أن رئيـس مجموعـة «سـعودّي ٢٤» التي 
تدير القناة سـلطان الجويف «أبو سـعود» 
أبلـغ طاقمها بترسيحهـم وإغالق مقرها 

الكائن يف منطقة العليا بالرياض. 
وكانـت االسـتخبارات السـعوديّة قـد 
أنشـأت قنـاة «الرشعيـة» يف ٢٦ مـارس 
٢٠١٥ وسلمتها لـ لحزب «اإلصالح» املوايل 
لها؛ بَهدِف اسـتخدامها قبل إنشاِء قنوات 

أُخرى تابعـة لحكومة املرتِزقة يف الرياض؛ 
ِمـن أجـِل خدمتهـا وتربيـر عدوانهـا عىل 

اليمن. 
وأَشـاَرت املصادر إىل أن إجراًء سـعوديّاً 
مماثالً ينتظر مكتب قناة سـهيل اململوكة 
للمرتـِزق حميـد األحمر للقيـادي يف حزب 

«اإلصالح»، والتي تبـث من اململكة، مبينة 
أن التَحـّركات السـعوديّة الجديدة تأتي يف 
إطار إزاحة جماعة «اإلخوان» من املشـهد 
بعـد  واإلعالمـي  والعسـكري  السـيايس 
سـنوات من تقديم الوالء والطاعة لتحالف 

العدوان. 
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ذرغصُئ تساذغ دول السثوان وافطط الماتثة طع بظعد اقّتفاق تآّضـُث سثَم وجعد أرضغئ بابائ لافاعمات تصغصغئ 

اباجاز باقجاتصاصات اإلظساظغئ وتعاذٌآ أطمغ خادماباجاز باقجاتصاصات اإلظساظغئ وتعاذٌآ أطمغ خادم

 :  خاص
تنتهـي فرتُة التمديـد الثانيـة للُهــدنة بعد 
أقلَّ من أسبوعني من اآلن وال زال التقييُم العامُّ 
لها سـلبيٍّا من ناحية تنفيذ البنود، َحيُث ال زال 
تحالُف العدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتي 
يعرقُل االستحقاقاِت اإلنسانيَة لالتّفاق الحايل 
ويواصُل خرَق وقف إطالق النار، وسط تواطؤ 
واضـح مـن جانب األمـم املتحدة التـي أصبح 
واضًحا أنها عاجزٌة عن ممارسة دور الوساطة 
الحقيقيـة، األمر الذي يؤّكــد صوابيَة املوقف 
الوطنـي املتمسـك بـرضورة اتِّخـاذ خطوات 

عملية ملموسة وواسعة للتمديد. 
 

ضأوراق  اإلظســاظغئ  اقجــاتصاصاُت 
تفاوضغئ يف غث السثّو 

الجـزُء األكـربُ مـن اتّفـاق الُهــدنـة الذي 
تـم إعالنه مطلـع أبريـل املـايض، كان يتعلق 
باسـتحقاقات املِلـف اإلنسـاني التـي لم يكن 
يُفـرتَُض بهـا أن تُربََط بالحرب، لـوال التواطُؤ 
الـدويل واألممي مع قوى العدوان يف اسـتخدام 
هذه االستحقاقات كورقة تفاوض، وهو األمر 

الذي انكشف بوضوح من خالل االتّفاق. 
يُفـرتض  كان  االسـتحقاقات  لتلـك  وفقـاً 
بتحالف العدوان أن يسـمح بدخول ٥٤ سفينة 
وقـود إىل مينـاء الحديدة، لكن مـا وصل حتى 
اآلن بحسـب معلومات رسمية هو ٣٧ سفينة 
وقـود فقـط، وقـد واجهـت السـفن الواصلة 
عرقلة كبرية تمثل انقالبًا واضًحا عىل االتّفاق، 
َحيـُث حرصت قوى العدوان عـىل احتجاز تلك 
السـفن لفرتات متفاوتـة، األمر الـذي ترتبت 
عليـه غرامـاٌت كبـرية حافظـت عـىل ارتفاِع 
أسـعار املشـتقات النفطية، ووصلت العرقلة 
إىل َحــدِّ التسبب بعودة أزمة ما قبل الُهــدنة 
عندما قام العدّو مؤّخراً باحتجاز ١٣ سـفينة 

وقود يف وقت واحد. 
األرقـام تتحـدث بوضـوح هنـا أن تحالـَف 
العدوان تجاهل بشـكل فاضح نَصَّ ومضمون 
االتّفـاق، واسـتبدل محّدداته الثابتـة برغباته 
ومصالحه التي تتمحور حول اسـتخدام سفن 

الوقود كأَداة ابتزاز. 
ولـم يقف األمـُر عند هـذا الحد، َحيـُث لجأ 

تحالف العـدوان مؤّخراً إىل الحديـث عن «آلية 
جديدة» السـترياد الوقـود تتضمن فرض قيود 
إضافيـة عـىل التجار والسـفن، بما يـؤدي إىل 
رشعنـة قرصنة الشـحنات، وتثبيت سـيطرة 
قـوى العدوان عـىل حركة السـفن كأمر واقع 
ال يجوز املسـاس به، وهي محاولة مكشـوفة 
السـتباق أية خطوات قادمـة بخصوص رفع 

الحصار عن ميناء الحديدة. 
واالسـتفزازية  السـلبية  الطريقـة  بهـذا 
تعامل تحالف العدوان أَيْـضاً مع االسـتحقاق 
اإلنسـاني اآلخر الـذي تضمن تسـيري رحلتني 
أسـبوعيتني بني صنعاء، والقاهرة وعّمان، بل 
إن قوى العدوان تعاملـت مع هذا البند بالذات 
وكأنـه لم يكـن مكتوبًا، َحيُث رفضت تسـيري 
أية رحلة ألكثر من شـهر ونصف شهر، وحني 
سـمحت بتسـيري رحالت حرصتها عىل ِوجهة 
واحـدة هـي األردن، وكانت تمنـح التصاريَح 
للرحالت بشـكل مزاجي وعشـوائي تسـبب يف 

تأخري وإعاقة عدة رحالت. 
وبحسـب املعلومـات الرسـمية َفــإنَّ عدد 
الرحـالت التـي تم تسـيريها حتـى اآلن وصل 
إىل ٤٢ رحلـة من أصل ٤٨، كلهـا إىل األردن، ما 
عدا رحلة يتيمـة إىل القاهرة، األمر الذي يعترب 

خروًجا عمليٍّا واضًحا عن نص االتّفاق. 
وباألُسـلُـوب نفسـه، قام تحالـف العدوان 
بعرقلة االستحقاق الثالث املتمثل بفتح طرقات 
ومعابـر يف محافظـة تعـز وعـدة محافظات 
أُخـرى لتسـهيل حركة تنقل املواطنـني، َحيُث 
لجـأ إىل محاولـة تزويـر مضمـون هـذا البند 
ليطالب بانسـحاب قـوات الجيش من منطقة 
تماس رئيسية يف مدينة تعز؛ ِمن أجِل استغالل 
ذلك لتحقيق تقدم عسكري خاطف، متجاهًال 
الطبيعة اإلنسـانية لهذا البند، والطرق األُخرى 
التـي يقطُعهـا مرتِزقتـه يف بقيـة املحافظات 
والتـي يفـرتض أن يتـم االتّفـاق عـىل فتحها 

بموجب االتّفاق. 
هذا التعنت الذي يصل إىل االسـتفزاز لم يكن 
ناجماً عن سوء فهم لنص االتّفاق أَو «اختالف 
د من جانب  عىل تفسـريه»، بل عن رفض متعمَّ
تحالف العـدوان للتنفيذ، فصنعـاُء قد حاولت 
تسهيَل عملية التنفيذ فيما يتعلق بفتح الطرق 
من خـالل مبادرة أُحاديـة تضمنت فتح طرق 

مهمة يف مدينة تعز من شـأنها أن تقلَِّص فرتة 
تنقل املواطنني من ٥ سـاعات إىل نصف ساعة 
فقط، لكن قـوى العـدوان ومرتِزقتها رفضوا 
ذلك تماماً، بل حاولوا تفجري الوضع عسـكريٍّا 

إلعاقة هذا املِلف تماماً. 
إجمـاالً، يمكن القـول: إن تحالـف العدوان 
ألقـى باتّفـاق الُهــدنـة عـرض الحائط بعد 
التوقيع عليه، واعتمد «ُهــدنًة» بديلًة يديُرها 
وفقـاً ملصالحـه ورغباته، ويسـتخدم بنودها 
والتزاماتها اإلنسانية كأوراق ضغط وتفاوض 
لكسـب الوقت، ليتحوَل االتّفـاُق كله إىل غطاٍء 
ب رضبات الـردع، األمر  لخلـط األوراق وتجنـُّ
الذي يعني أن معالجة امللف اإلنسـاني لم تكن 
منذ البدايـة وحتى اآلن ضمن أهـداف تحالف 
العدوان من الُهــدنة، وأنها بالنسبة له ُمَجـّرد 

مراوغة سياسية عسكرية. 
 

ُعــثظٌئ بثون وصش إذقق الظار! 
الجانُب العميل املتبقي مـن اتّفاق الُهــدنة 
والـذي يتعلُق بوقف إطالق النار لم يسـلم هو 
اآلخر من تمـرُّد تحالف العـدوان الواضح عىل 
ذ مرتِزقة العـدوان أكثَر من  االتّفاق، َحيـُث نفَّ
محاولـة هجـوم وزحف عىل قـوات الجيش يف 
أكثَر من جبهة، عىل رأسـها جبهة مأرب، فيما 
لـم تتوقف الطائراُت بدون طيار التابعة للعدو 
عن تنفيذ عمليات التجسس والهجوم منذ بدء 
الُهــدنة، وآخر تلك العمليات استهدفت منزَل 
مواطـن، االثنني، يف محافظة الحديدة وأدت إىل 
استشـهاِده ليضاَف إىل عـرشات من الضحايا 
الذين سـقطوا جراء (١٤٤٢١) خرقاً عسكريٍّا 

طيلة األشهر املاضية. 
هذا السلوُك يتكامُل مع عرقلة االستحقاقات 
اإلنسـانية التي ضمنها االتّفاق ليؤّكـَد بشكل 
واضح عـىل أن تحالـف العـدوان يتعاطى مع 
الُهــدنـة كمسـار آخر من مسـارات الحرب، 
وليـس حتى كاسـرتاحة، فضالً عـن أن تكون 

محطة للتوّجـه نحو السالم. 
 

افطُط املاتثة لغسئ وجغطاً 
سـلوكياُت التعنت الواضحة سـالفة الذكر، 
لـم تكشـف فحسـْب نوايـا تحالـف العـدوان 
العدوانية وابتعاده عن «السـالم»، بل فضحت 

األمـم املتحدة التـي تعامـى مبعوثها  أَيْـضـاً 
بشـكل َفجٍّ ومسـتفز عن ُكـّل انتهاكات دول 
العدوان بل ساعدها دعائياً يف رشعنة الخروج 
عـن نص ومضمون االتّفاق مـن خالل ترويج 
معلومات وشـعارات مزيَّفة هدُفهـا التغطيُة 
عىل االلتزامات الثابتة وتحويلها إىل نقاط جدل 
سياسـية خاضعة للرغبـات واملصالح وقابلة 

لألخذ والرد. 
مـن مظاهر هـذا التواطؤ األممـي الفاضح 
واملخزي، تجاُهـُل املبعوث السـتمراِر احتجاز 
سـفن الوقود وما يمثلـه ذلك من خروج عميل 
عـن االتّفـاق، إىل جانب رفعه شـعار «حصار 
تعـز» املضلِّـل لتربيـر رفـض فتـح الطرقات 
البديلـة، ودعـم مطالـب العدّو لعسـكرة هذا 
البند، وتجاهله أَيْـضـاً للطرق واملعابر املغلقة 
يف املحافظات األُخـرى، وترويجه ذرائَع رفض 
تسـيري الرحـالت املتفـق عليهـا بـني صنعاء 
والقاهرة، وقبل ذلك صمتُه عن رفض تسـيري 

أية رحلة ألكثر من شهر ونصف شهر. 
 

تةربٌئ خادطئ
بإضافـِة سـلوك األمـم املتحـدة ومبعوثها 
إىل سـلوك تحالـف العـدوان التـي تفصح عنه 
الحقائـق واألرقـام بوضـوح، َفــإنَّ توصيف 
املجلـس السـيايس األعـىل للُهــدنـة يف وقت 
سابق كـ «تجربة صادمة وغري مبرشة» يعترب 
تقييمـاً دقيقاً من ناحية مـدى االلتزام بتنفيذ 
البنـود، إذ بـات واضًحـا أن تحالـَف العـدوان 
سياسـية  كمراوغـات  االتّفاقـات  يسـتخدُم 
وال يكـرتُث ملضمونهـا، وأن األمـَم املتحـدة ال 
تسـتطيُع القياَم بدور وسـيط حقيقي؛ ألَنَّها 
محكومـٌة بتوّجـهـات إدارة تحالـف العدوان 

وتترصف كواجهة دولية لها ال أكثر. 
ووفقاً لهـذه التجربة َفـإنَّ تشـديَد صنعاء 
عىل خطواٍت عمليٍة واسعة مثل رصف املرتبات 
ورفـع الحصار عـن مينـاء الحديـدة ومطار 
صنعـاء وفتح الطرقـات، كـرشوٍط للموافقة 
عىل أي تمديد جديد، يعترب موقفاً صائباً لقطع 
الطريق أماَم محاولـة تحالف العدوان وُرعاته 
الدوليـني السـتغالل الُهــدنـة واسـتخدامها 
كمسـار بديـل السـتمرار الحـرب والحصـار 

والتهرب من التداعيات املرتتبة عىل ذلك. 

تصائُص وأرصاُم «ُعــثظئ إبرغض»: 
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العالقات العامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 776179558

مديرا التحرير:
محمد عيل الباشا
أحمد داوود

سكرتري التحرير:
نوح جالس

املقاالت املنشورة يف الصحيفة 
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب 
بالرضورة عن رأي الصحيفة العنوان: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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أّضـثت أن ٢١ جئامئر بعرُة اقظسااق طظ الائسغئ والَعخاغئ لطثارج:

 :  خاص
الوطنيـة  السياسـية  واملكونـاُت  األحـزاُب  أقامـت 
بصنعـاء، أمـس االثنـني، فعاليـًة احتفاليـًة بالعاصمة 
صنعـاء بمناسـبة الذكـرى الثامنـة لثورة ٢١ سـبتمرب 
أّكــدت فيها عىل أنها جزء من محـور الجهاد واملقاومة 

ورفض التطبيع مع العدّو الصهيوني. 
وهنأت األحزاب واملكونات السياسية الوطنية «شعبنا 
اليمني العظيم وعىل رأسـهم قائد الثورة السـيد عبدامللك 
بدرالديـن الحوثـي، بمناسـبة الذكـرى الثامنـة لثـورة 
الحادي والعرشين من سبتمرب املجيدة» مؤّكـدة أن ثورة 
٢١ سـبتمرب هي ثورة «االنعتاق» مـن الوصاية والتبعية 
للخارج والتي سطر أبطالها أنصع صور البطولة وأسمى 

معاني التضحية. 
 

البعرُة الاغ صطسئ أذرَع الثارج
ويف الفعالية، أّكـد عضو املكتب السيايس ألنصار الله، 
فضل أبو طالب، أن ثورة ٢١ سـبتمرب لـم تكن جزءاً من 
اسـتقطاب إقليمي أَو اسـتجابة إلمـالءات خارجية، بل 
كانت ثورة يمنية خالصة هدفت للرشاكة الوطنية، الفتاً 
إىل أن اتّفاق السلم والرشاكة شاهٌد عىل نُبل الثورة وسموِّ 
قيمها.  وأوضح أبو طالب أن ثورة ٢١ سـبتمرب حارضة 
بصف العدالة واإلنصـاف للقضية الجنوبية يف ظل وحدة 

أرايض الجمهورية اليمنية. 
وأَشـاَر أبـو طالـب إىل أن ثـورة ٢١ سـبتمرب حّققت 
االسـتقالل السـيايس لليمـن بقطعهـا جـذور التبعيـة 
والوصاية واالرتهان للخارج، وعسـكريٍّا ببنائها جيشـاً 
وطنيـاً هو صمام األمـان إىل جانب محافظتها عىل ثبات 
ــة  البُوصلة وثبات موقفها الراسـخ املؤمن بقضية األُمَّ

العربية واإلسالمية األوىل تجاه فلسطني. 
مـن جانبه، قال األمني العام للمؤتمر الشـعبي العام، 
غـازي األحول: إن اجتماع األحزاب السياسـية هو تعبري 
عن الوحدة الوطنية وتأكيد عىل متانة الجبهة السياسية. 
َوأََضـاَف «قيادتا أنصار الله واملؤتمر الشـعبي يقفان 
يف وجه ُكـّل مؤامرات العدوان لشق الصف الداخيل، َحيُث 

أن الرشاكة الوطنية اليوم أكثر رسوخاً». 
وأّكـد الوقوف إىل جانب الشعب الفلسطيني يف تحرير 
أرضـه والرفـض القاطع لكل أشـكال التطبيع، مشـيداً 
بمواقف أبناء املحافظات الجنوبية والرشقية يف مواجهة 

االحتالل. 
 

بعرٌة تطئغ تططسات الحسإ
مـن جهته، أّكـد الحـراك الجنوبي السـلمي، أن ثورة 
٢١ سـبتمرب هي الصدى الحقيقي للشـعب اليمني وهي 

الثورة النقية الصادقة يف مختلف جوانبها. 
ثمـن الحـراك الجنوبي السـلمي القرار الشـجاع من 
القيـادة والجيش يف مواجهة العـدوان واالحتالل وتحرير 

األرض. 
وأَشـاَر إىل أن مـا يحـدث من فـوىض وانهيـار ونهب 
لثروات اليمن يف املحافظات الجنوبية والرشقية يؤّكـد أن 

العدوان هو سبب معاناة الشعب اليمني. 
بدوره، شـّدد حزب التصحيح يف كلمتـه أهميّة تعزيز 
جبهـة الصمـود وإطـالق حوار بنـاء انطالقاً من سـمو 

أهداف ثورة ٢١ سبتمرب.  ونّوه إىل ضورة حشد الطاقات 
والجهود ملواجهة التحديات الراهنة. 

يف السـياق، أّكـدت كلمة األحـزاب املناهضة للعدوان، 
أن ثـورة ٢١ سـبتمرب أعادت صياغة املشـهد السـيايس 
وفضحت القوى السياسـية املنافقة، وأنها بذلك تجسـد 
انتصـاراً لـكل أبناء الشـعب اليمني ونقطـة مفصلية يف 

إسقاط الوصاية وتغيري شكل املنطقة. 
البيان الختامي ملؤتمر األحزاب واملكونات السياسـية 
الـذي انعقـد بالعاصمة صنعـاء، أمس االثنـني، احتفاالً 
بالذكـرى الثامنة لثورة ٢١ سـبتمرب، أّكـد عىل أن الثورة 
انطلقـت يف وقت عبثـت أنظمة االسـتكبار العاملي بأمن 
ومقـدرات اليمـن، مشـرية إىل أن التحالف حاول يائسـاً 
ــة، مجّدًدا التمسك  فصل الشعب اليمني عن قضايا األُمَّ
«بقضايـا أمتننـا وموقفنـا املبدئي واألصيـل منها وعىل 
رأسها القضية الفلسطينية وأننا جزء ال يتجزأ من محور 

الجهاد واملقاومة». 
 

البــعرة ُطســامّرة بعجــه املساثغــظ 
والطاطسني واملطئِّسني

وجدد البيـان الرفض «املبدئي املطلـق للمواقف املذلة 
لبعض األنظمة العربية املنخرطة يف مسار الذلة واملهرولة 
يف ما يسـمى التطبيع مع الكيـان املؤقت الغاصب ألرض 

فلسطني الحبيبة والعزيزة عىل قلوبنا». 
وفيمـا شـّدد البيان عـىل أن «الثـورة ُمسـتمّرة حتى 

تتحّقـق ُكــّل أهدافهـا السـامية والنبيلـة، وأن املسـار 
الثوري بحاجة إىل تعزيـز الوعي بجملة املخاطر املحدقة 
بأمتنـا وبلدنـا»، مجـدداً «التأكيـد عـىل التمسـك بثورة 
الشعب السـبتمربية ومبادئها وأهدافها التي تتلخص يف 
محاربة الفسـاد واالستغالل واالسـتئثار ورفض التبعية 

ومواجهة الوصاية الخارجية». 
وقال البيان: إن تحرير ُكـّل شـرب من أرضنا يف جميع 
املحافظـات املحتّلـة واملحافظة عىل اسـتقالل بلدنا هو 
عهـد قطعناه عىل أنفسـنا ووعـد نعاهد به شـعبنا ولن 
يهدأ لنا بـال حتى يتحّقق ذلك لكل أرجـاء يمننا الحبيب 

براً وبحراً وجواً. 
كما عّربت األحزاب واملكونات األََساسـية «عن رفضها 
القاطع وإدانتها الشـديدة للمناورات التي تقوم بها دول 
تحالـف العدوان بقيادة أمريـكا يف البحر األحمر، معتربة 

ذلك تعدياً عىل سيادة شعبنا عىل أراضيه ومياهه». 
وأشـادت باملواقف «املرشفة التي تسـطرها املقاومة 
مـن أبناء محافظة املهرة، داعية باقـي أبناء املحافظات 
املحتّلة إىل اتِّخاذ قرار املقاومة والتَحّرك الجاد يف مواجهة 
املحتـّل الذي لن يصمـد طويالً يف مواجهة أبناء الشـعب 

اليمني لو اتحدوا يف اتِّخاذ وتنفيذ هذا القرار». 
وحثـت «املنخرطني يف صف العـدوان للعودة إىل جادة 
الصواب واالنضمام إىل الصف الوطني وعدم معاَداة أبناء 

شعبهم خدمة ألعداء بلدهم وأمتهم». 
كما دعت «دول العدوان إىل اسـتغالل فرصة الُهــدنة 
التـي قد ال تتكّرر، وأن تقوم دول العدوان برفع حصارها 

الجائـر الظالم عىل املوانـئ واملطارات اليمنية، وسـحب 
جميع قواتهـا من كامل أرايض الجمهوريـة اليمنية مع 

االلتزام بالتعويض وإعادة اإلعمار». 
ونصحـت «دويلَة اإلمـارات والنظام السـعودّي أن ال 
يسـتمروا يف رضوخهـم لـإلراَدة األمريكيـة والربيطانية 
فذلك سيكون وباالً عليهم وخطراً عىل أنظمتهم، مؤّكـدة 
أن اليمن لم ولن يكون خطراً إال عىل َمن يعتدي عليه، وأن 
عليهم أن يراعوا حسن الجوار واحرتام سيادة شعبنا عىل 

بلده وأرضه وقراراته». 
وجـددت األحزاُب واملكونات السياسـية املشـاركة يف 
املؤتمـر معاهدة «قيادتنـا وشـهدائنا وجرحانا وأرسانا 
وعوائلهـم الكريمـة وكل أبنـاء شـعبنا أننـا لـن نفرط 
يف تضحياتهـم وأنهـا لـن تذهب سـدى، وأننا سـنواصل 
املسـرية الجهادية، مسـتمدين العون من الله سـبحانه 
حتى تحقيـق أهداف الثورة املباركـة وحتى ينرصنا الله 

سبحانه بالنرص الناجز املبني». 
وحثت «مؤّسسـاِت الدولة عىل تنفيـذ توجيهات قائد 
الثورة يف إصالح الوضع اإلداري واالرتقاء بمستوى العمل 
يف أجهـزة الدولة بمـا يحّقـق خدمة املواطنـني ويحّقق 

االكتفاء الذاتي يف جميع املجاالت». 
ويف الختـام، دعـا البيـان «أبنـاء شـعبنا العظيـم إىل 
الجهوزيـة الكاملـة يف حـال ارتكب العـدوان أية حماقة 
ينكـث بها الُهــدنـة املؤقتة وأن يكونـوا حارضين لرفد 
الجبهات بالرجال واملال حتى تحقيق النرص املبني الناجز 

والذي أصبحنا قاب قوسني أَو أدنى من تحقيقه».

افتجاب واملضعظات السغاجغئ تةامع وتآّضـث: بعرتظا 
طسامرة وجظزضُّ ججءًا طظ طتعر الةعاد واملصاوطئ

جغاجــغ أظخار اهللا: بعرُتظا غمظغئ خالخئ بسغثة سظ اإلطقءات الثارجغئ ولعثا صطسئ أذرَع ُضـّض أحــضال الَعخاغئ
المآتمر الحــسئغ السام: حــراضُاظا باباٌئ وراجثئ شغ وجه الاحطغر والامجغص وصغادتظا طاتثة شغ طعاجعئ افسثاء
افتجاب المظاعدئ لطسثوان: بعرة 21 جــئامئر أسادت خغاغَئ المحــعث السغاجــغ وشدتئ الصعى المظاشصئ

التــراك الةظعبــغ: بــعرُة 21 جــئامئر الخــثى التصغصغ لطحــسإ الغمظــغ وعغ البــعرُة الظصغــئ الخادصئ 
تظزغــُط الاختغــح: غةــُإ تحــُث الطاصــات والةعــعد تتــئ ظــض البــعرة وأعثاشعا الســاطغئ
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لم تكـن ثورة ٢١ سـبتمرب ٢٠١٤م وليـدَة اللحظة أَو 
ـٍة أوجبتها كثريٌ  حدثـاً عابراً، بـل جاءت كـرضورة ُمِلحَّ
من العوامـل واألحداث التـي صادرت السـيادة الوطنية 
للبـالد وجعلـت منـه تابعاً مطيعـاً للخـارج ال يملك من 
قـراره أي يشء، َحيـُث تحولـت اليمن نتيجـة التبعية إىل 
سـاحة رصاع لتصفية حسابات خارجية عرب حثالة من 
خونـة الداخل وقـد أصبحت مـن خاللهم أرضـاً خصبة 
للتنظيمـات اإلرهابية بتمويل أمريكي صهيوني، والكثري 
من املؤامرات التي حيكت ضد الشعب اليمني من الشمال 
إىل الجنوب؛ لذلك فقد جاءت ثورة الحادي والعرشين من 
سـبتمرب لقطع كافة أيادي التدخـالت الخارجية يف البلد 
واجتثـاث فلول اإلرهاب وأوكاره من عروقه وقد تحّققت 
بعدها نجاحات كبرية عىل مختلـف األصعدة، وهو األمر 
الذي أزعج القوى الخارجية املرتبصة واملتآمرة عىل البالد 
يف شـن العدوان عليها واملؤامـرات الكبرية لها يف محاولة 
لوأدهـا والقضاء عليها، َحيُث دّمـروا من خالل عدوانهم 

ُكـّل مقومات الحياة والعيش الكريم. 
لقـد تميـزت ثـورة الحـادي والعرشون من سـبتمرب 
بوجود قائد لها قوي وشجاع استطاع كسب قلوب الناس 
لاللتفـاف من حوله حينما وجدوا منه الصدق واإلخالص 
والوفاء وكل املبـادئ والقيم التي لم يجدوها يف غريه؛ لذا 
َفـإنَّ هذه الركيزة تعد أهم عامل من عوامل صمود ثورة 

الحادي والعرشين من سبتمرب املجيدة. 
ومـن نماذج الحكمة التي جسـدها قائد الثورة خالل 
ـام التصعيـد الثـوري وذلـك بتوجيـه الثـوار باتِّخاذ  أَيـَّ
خطـوات مناسـبة تمثلـت يف رفـع اإلنـذارات للجهـات 
الرسـمية يف النظام السـابق للكف عن العبث الذي تنفذه 
يف ظل الوصاية الخارجية، َحيُث يشـري السـيد القائد إىل 

أن تلـك الخطوات قوبلت بالتجاهل وحينها أدرك الجميع 
أن الـذي يواجـه هـذه الثـورة الشـعبيّة يف حقيقة األمر 
هـو الخارج قبـل أُولئك العمـالء وأن هذا مـا حصل مما 
يسـمى بالدول العرش وعىل رأسـهم األمريكي، يف توجيه 
التحذيـرات واإلنـذارات وقـد أرسـلوا الرسـائل ووجهوا 
الضغوط وهـّددوا وحاولوا إخافة الثـوار والقائد؛ بَهدِف 
التوقف عن التَحّرك الشـعبي الثـوري ولكن مع هذا كله 

الوعيد والتخويف فشلوا ولم يحّققوا شيئاً. 
ويقول الثائـر املجاهد رضوان دحان مـن أبناء طوق 
صنعاء: إن تراكمات املايض السـيئ للحكومات املتعاقبة 
التـي أصبحت سـليبة القـرار واإلراَدة والتـي كانت تنفذ 
مـا يمـىل عليها، إضافة إىل سـيطرة حـزب اإلصالح عىل 
األمـن  انعـدام  وكذلـك  الدولـة  ومؤّسسـات  الحكومـة 
واالسـتقرار واسـتمرار مسلسـل االغتيـاالت وانتشـار 
القطاعـات والسـلب والنهـب والقتـل والظلـم وانتهاك 
الحريـات وانتشـار الفسـاد املـايل واإلداري واألخالقـي 
الهائـل  واالنتشـار  والفـوىض  األمنيـة  واالختـالالت 
ـابي والخطاب  للتكفرييـني والقاعدة وتنامي الفكر الوهَّ
التحرييض والتجنيد الطائفي لحزب اإلصالح واالعتقاالت 

السياسية كلها كانت املسببات والدوافع لقيام الثورة. 
ويتابـع رضوان حديثه أن الوضع آنذاك كان يف تدهور 
إىل األسـوأ، إضافة إىل تمـادي النظـام يف تحميل املواطن 
فـوق طاقتـه ورفـع األسـعار والجرعـة رغـم الظروف 
املعيشية الصعبة التي يعانيها من الفقر والحرمان وهو 
يرى ثروات بالده تصب يف جيوب النافذين والفاسدين من 
املستأثرين بالسـلطة وثروات البالد؛ ُمضيفاً أن ُكـّل ذلك 
نتج عنه احتقان وغضب شعبي عارم أَدَّى إىل اندالع ثورة 

شعبيّة خالية من الوصاية. 
ويذكر أنه لم يكن أمام الشعب اليمني واملواطن اليمني 
خيار سـوى الثـورة التي دعـا إليها السـيد عبدامللك بدر 
الدين الحوثي والتصعيد الثوري الشـعبي غري املسـبوق، 

َحيـُث جاءت االسـتجابة املطلقـة لقائد الثـورة وحصل 
االلتفاف الشعبي والجماهريي حول الثورة وخرج الثوار 
مطالبـني بإلغـاء الجرعـة وإسـقاط الحكومـة وتنفيذ 
مخرجـات الحوار، ُمشـرياً إىل أنـه كان هنـاك دور مهم 
ومـرشف للقبائل واملشـايخ والشـخصيات الوطنية، إىل 
جانب الثوار ودور القبيلة اليمنية يف احتضان واستضافة 
وحماية الحشـود الشـعبيّة يف مداخل العاصمة من أبناء 

قبيلة همدان وبني مطر وبني الحارث وسنحان. 
وعن تحقيـق أهـداف الثورة امُلسـتمّرة يقـول الثائر 
رضـوان دحـان: إن الثـورة تحّققـت معظـم أهدافهـا 
منها إسـقاط الحكومة العميلة والفاسـدة والتحّرر من 
الوصايـة ونبذ الغلو والتطرف ووجد األمن واالسـتقرار، 
كما أعيد للدولة هيبتها وأقيـم العدل وانتهت التقطعات 
يف الطرقات واعتمد أبناء اليمن عىل أنفسهم يف الدفاع عن 
البلد وتم بناء جيش وطني مؤمن يحمل عقيدة إيَمـانية 
وقضيـة مقدسـة وحمل مسـؤولية الدفاع عن اإلسـالم 

واملقدسات واألرض والعرض. 
ويبـني رضـوان أن رس صمـود ثورة ٢١ سـبتمرب هو 
االعتمـاد عـىل الله والتـوكل عليـه والثقة باللـه الكبرية 
وااللتَجـاء الدائـم بمن لـه الفضل واملنة علينـا الذي يمد 
عبـاده املسـتضعفني بالنـرص والتمكـني، والتـويل للـه 
ولرسـوله محمد -صلـوات الله عليه وآلـه- ولإلمام عيل 
-عليـه السـالم- والتـويل والتسـليم للقائد السـيد العلم 
عبدامللك بدر الدين الحوثـي، والتَحّرك تحت قيادة واحدة 
يف سـبيل الله والدفاع عن عباده املسـتضعفني واستمرار 
القبائـل يف رفد الجبهات باملال والرجال إىل جانب الجيش 

وتماسك الجبهة الداخلية. 
 

صدغئ سادلئ
من جانبه، يعتقد عضو حزب الرشاد السلفي، محمد 

الـرشيف، أن هنـاك ثالثـَة أسـباب رئيسـة لثبـات الثورة 
وصمودهـا وهي: عدالة القضية وحنكة القيادة ووطنية 
املبدأ، موضًحا أن ثورة ٢١ سبتمرب ُولدت من رحم املعاناة 
لتحيا مع املسـاكني واملظلومني وتقـف معهم وتؤازرهم 
ضد الطغاة واملستكربين، سـواء يف الداخل أَو يف الخارج؛ 
ولذلك َفـإنَّ العناية اإللهية تتدخل مع قضية عادلة طاملا 

أنها لم تنحرف عن املسار. 
ويـرى الـرشيف أن القضيـة العادلة تحتـاج إىل محام 
شـاطر ومحنـك وإال فلن تنجـح، ُمضيفـاً أن الله امتن 
علينا بقيادة ثورة ٢١ سبتمرب بالقيادة الصادقة النزيهة 
الشـجاعة حولت مـن الظروف القاسـية التـي أحاطت 
بالثـورة إىل منـح واملؤامـرات عليهـا إىل فـرص لتقويـة 

جوانبها وتثبيت أركان القوة فيها. 
ويؤّكــد أن الثورة سـتظل طاملا اسـتمر عىل قيادتها 
الصادقـون وواصلـت مسـريَها يف إطار عدالـة القضية 
ونرصة املسـتضعفني وجمعت بني ثناياها ُكـّل الرشائح 
والتوّجـهـات اليمنيـة عـىل مبـدأ املواَطنـة املتسـاوية 

واملشاركة الثورية والسياسية الفاعلة. 
ولهـذه األسـباب واألرسار فقـد بقيـت ثـورة ٢١ 
سـبتمرب صامـدة يف قوتهـا وعنفوانهـا رغـم حجـم 
العدوان لــ ٨ أعوام عىل التوايل -كمـا يؤّكـد الرشيف- 
وُمسـتمّرة يف تحقيـق أهدافهـا بـكل إراَدة وعزيمـة 
تجتـاح ُكــّل باطل من أمامها وهي مـن عام إىل عام 
تزداد صالبة واستمرارية وذلك لعدة أرسار وعوامل يف 
ديمومتها ومناهضـة أية محاولة لتوقفها وإعاقتها، 
الفتـاً إىل أن املؤامرات كانت وال زالت كبريًة تجاه ثورة 
٢١ سـبتمرب، ولكن مع االلتفاف الجـاد حول القيادة 
ورفع مسـتوى الوعـي بخطورة املرحلـة وكذا العمل 
الـدؤوب يف مختلف الجوانـب واملسـتويات َفـإنَّ ذلك 
كفيٌل باسـتمرارية عمـر الثـورة ومواصلتها تحقيق 

األهداف املنشودة. 

الساخمئ: ُأطسغٌئ خطابغئ وبصاشغئ يف تغ طسغك- 
آزال إتغاًء لطمعلث الظئعي الحرغش 

 :  طاابسات
نّظم أبنـاُء حارة ظهر حمري الشـمالية يف حي مسـيك بمديرية 
آزال، أمس، أُمسيًة خطابيًة ثقافية؛ إحياًء للمولد النبوي الرشيف. 
ويف كلمـة لـه يف الفعالية، أشـار مديُر عام مديريـة آزال، محمد 
الغلييس، أن هذه املناسـبة محطة سـنوية تأتي لنحيَي بها واقعنا 

ونفوسـنا، كما دعا إىل إحياء ذكرى املولـد النبوي الرشيف بالعودة 
الصادقـة إىل رسـول الله -صىل اللـه عليه وآله وسـلم- إىل منهجه 

وجهاده. 
حرض األُمسـيَة أعضـاُء املكتـب اإلرشايف باملديريـة والعديد من 
الشخصيات االجتماعية والوجهاء وعقال الحارات وجمع كبري من 

أبناء الحارة.

الحرشغ: بعرة 21 جئامئر ولثت طظ رتط المساظاة لاتغا طع المساضغظ والمزطعطغظ ضث الطشاة والمساضئرغظ
دتان: العضع ضان شغ تثععر ُطسامّر ولط غضظ أطام الحسإ الغمظغ جعى الثروج ببعرة 21 جئامئر
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- بدايـًة أُسـتاذ عبـد الرحمن.. حدثنـا عن أبرز 
التحديات التي واجهتها ثورة ٢١ سبتمرب املجيدة 

خالل السنوات الثماني املاضية؟
 يف الواقع إن من أبرز التي واجهتها ثورة 

٢١ سبتمرب يمكن إبرازها فيما ييل:
- يمـن مثقـل بالرصاعـات والثـارات، 
ويعاني مـن أزمات واحتقانات سياسـية 
التدخـل  بَسـبِب  وكلهـا  واقتصاديـة، 

الخارجي. 
- وضـع اقتصادي غري مسـتقر أَدَّى إىل 
إفراغ الدولـة من مؤّسسـاتها والتزاماتها 

تجاه تقديم الخدمات للمواطنني. 
- اسـترشاء الفسـاد يف ُكــّل مفاصـل 

الدولة. 
- وضع اليمـن تحت الَوصايـة الدولية، 

وشن حرب كونية عليه. 
- اليمـن بلد محـاَرص براً وبحـراً وجواً، 
وتُشن عليه حرب اقتصادية تمثلت يف نقل 
البنـك املركزي إىل عـدن والتنصل عن دفع 
االلتزامات والتعهدات ومنها دفع املرتبات 

لكافة موظفي الدولة. 
- طباعـة األوراق النقديـة الجديدة دون 

غطـاء تأمينـي؛ بَهدِف التضخـم، وانهيار 
العملة الوطنية أمام العمالت األُخرى. 

- عزل اليمن عـن محيطه، وعن العالم، 
ومنعـه من أيـة مشـاركات سياسـية أَو 
اقتصادية، ليعيش أزمـات خانقة، بمعنى 
ترك اليمن يغرق وحيداً يف مواجهة تحالف 

العدوان ومرتِزقته. 
- وقـوف املجتمع الـدويل واألمم املتحدة 
موقَف املتفرج واملشـارك من خـالل اتِّباع 

سياسَة الكيل بمكيالني. 
- هـدف املخّطـط إىل تقسـيم اليمـن إىل 
كنتونات متحاربة ومتقاتلة؛ ليتسنى لهم 
نهُب ثرواتـه من النفط والغـاز، والثروات 
البحرية وغريها، وحرمان الشـعب اليمني 
مرتبـات  دفـع  يف  منهـا  االسـتفادة  مـن 
كافـة  يف  الخدمـات  وتحسـني  املوظفـني 

محافظات الجمهورية اليمنية. 
َويمكـُن القـوُل: إن ثـورَة ٢١ سـبتمرب 
ـَل كافـة التحديـات، وعىل  جـاءت لتتحمَّ
الرغم من التحديـاِت التي واجهت وتواجه 
األمنيـة  الجوانـب  يف  سـبتمرب   ٢١ ثـورة 
واالقتصادية والسياسـية؛ نتيجة العدوان 
األمريكـي السـعودّي عـىل بالدنـا، إّال أن 
الثـورة أنتجت رغبًة وطنيـة ووعياً ثورياً؛ 
مواجهـة  يف  الشـعبي  الصمـود  نتيجـة 
الغطرسة األمريكية الصهيونية السعوديّة 
اإلماراتيـة، والتـي عجزت عن كـرس إراَدة 
الشـعب وإراَدة الثـورة، فكانـت ثورة ٢١ 
سـبتمرب هي الثورة اليمنيـة التي صنعت 
رفـض  يف  املتمثلـة  الحقيقيـة  التحـوالت 
الَوصايـة والهيمنـة الخارجيـة وتحقيـق 
االستقالل الكامل ورفض القبول بالسيادة 
املنقوصة، وهي الثورة التي قامت للتصدِّي 

للمرشوع واملخّطـط الصهيوني األمريكي 
وأذنابـه يف املنطقة ووضع َحــّد لتدخالته 

يف الشأن اليمني. 
ومـا أود اإلشـارة إليـه هنـا أنـه ومنـذ 
الوهلـة األوىل إلعـالن الخـروج الجماعـي 
للسـفارات من العاصمـة اليمنية صنعاء 
كانت بداية تنفيذ هـذا املخّطط اإلجرامي، 
الذي تم اإلعداُد له منذ سـنوات، َحيُث كان 
لتمزيق اليمن وتقسـيمه  يجري التحضريُ 
والسـيطرة عـىل ثرواتـه، وفعـالً بـارشوا 
بالتهيئة باسـم اسـتعادة رشعيـة هادي 
املنتهية واليته، ومن خالل التغطية األممية 
إلدَخال اليمن تحت البند السـابع، وفرض 
الربيطانية  الرباعيـة: (األمريكية  الَوصايا 
السعوديّة اإلماراتية) عليه؛ كي يدار بقرار 
يُمليـه هـذا التحالـف األرعُن الـذي فرض 
عقابًـا جماعيٍّا عىل الشـعب اليمني قطع 

املرتبات وحصار شامل. 
 

- ولكن برأيكم أُسـتاذ عبد الرحمـن.. ملاذا ُكـلُّ 
هذا التكالب عىل اليمن؟

أبـرُز األسـباب التي تقـف وراء ذلك هي 
أن اليمـن يتميـز بموقعه الجغـرايف الهام 
الذي يطل شـماًال ورشًقـا عىل بحرية نفط 
الخليـج، وجنوبًـا وغربًـا ورشًقـا يتكـئ 
اليمـن عىل أكـرب رشيط سـاحيل، يبدأ من 
البحر األحمر ُمـروًرا بباب املندب إىل البحر 
للمحيط الهنـدي، وهذا  العربي، ُوُصــوالً 
التنـوع البحري الفريد مـن نوعه، إضافة 
إىل مـا يتمتع به اإلنسـان اليمني من قوة، 
وبأس شديد، وصرب وحكمة، وهو بلد بكل 
هـذه املقومات بال شـك مهيـأ ألمر عظيم 
ويحتـاج إىل قيـادة حكيمـة إلخراجه من 
الصعبة»،  االقتصاديـة  وظروفـه  أزماتـه 
وهذا لن يتأتى إىل من خالل العمل عىل وقف 
استمرار التدخالت الخارجية وإنهاء فرض 
الوصايـة القديمة الجديـدة عليه، وبالتايل 
كان مخّطط تحالـف العدوان يحرُص عىل 
إبقاء الشـعب اليمني يف حالة من الرصاع، 
كمـا حـرص تحالـف العـدوان األمريكي 
السـعودّي عىل اسـتثمار ذلـك وعمل عىل 
اسـتقطاب وتجنيـد املزيـد مـن املرتِزقـة 
والعمـالء، ومـن ثـم إعـادة تدويرهم عىل 
مرحلتـني من خـالل مرسحيتَـي مؤتمَري 
الريـاض األول والثاني: فاألول كان الهدف 
منه اسـتعادة رشعية الفاّر هادي الزائفة، 
ويف الثانـي تم االنقالب عـىل تلك الرشعية 
املزعومة، من خالل إعـادة تدوير صفوف 
التنظيمـات اإلرهابية التي كانـت تمولها 

مملكة الرش (نجد قرن الشيطان). 
لقد كانت حسـاباتهم أنهم سـيدخلون 
ام، بحيث تكون  صنعاَء خـالل ٧ إىل ١٠ أَيـَّ

افطغظ السام المساسث لمةطج الظعاب سئث الرتمظ المظخعر شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

بعرة 21 جئامرب ضسرت سظفعاَن الَعخاغئ والاثخض الثارجغ 
وظفعذ السفارات بالغمظ اظاعى إىل غري رجسئ
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  اإلظةازاُت عغ بفدض 
تضاغك وتثطغط الصغادة 

وخمعد رجال الرجال 
سطى افرض وإغَمـاظعط 

بصدغاعط العذظغئ 
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قـوات درع الجزيـرة قـد حسـمت األمـر، 
كمـا سـبق لهـا يف البحريـن، إال أن ثـوره 
٢١ سـبتمرب أسـقطت ُكــلَّ حسـاباتهم 
ورهاناتهـم الخـارسة، فهـا هـو الصمود 
اليمانـي يتحول إىل برنامج واسـرتاتيجية 
ورؤية وطنية شـاملة، َحيـُث واجه أبطاُل 
الجيش واألمن واللجان الشـعبيّة، ورجال 
القبائـل األحـرار أحـدث وأفتك األسـلحة 
التـي تم رشاؤهـا باملال السـعودّي وبدعم 
من أمريكا وبريطانيـا، وتحالف ألكثر من 
١٨ دولـة، وبدالً عن دخـوِل صنعاء أصبح 
الجيُش اليمني اليوم عىل مشـارف جيزان 
ونجران وعسـري األرايض اليمنيـة املحتّلة، 
وعـىل وشـك اسـتعادة محافظتَـي مأرب 
وشـبوه، وهو الصمـود األُسـطوري الذي 
أذهل العالم وغري من قواعد االسـرتاتيجية 

العسكرية. 
 

ّ برأيكـم وراء هـذه االنتصـارات أَو  - مـا الـرسِّ
اإلنجازات؟

تكتيـك  بفضـل  هـي  اإلنجـازاُت  هـذه 
وتخطيـط القيادة وصمود رجـال الرجال 
عىل األرض وإيَمـانهم بقضيتهم الوطنية، 
ودون أن يتوفر لهم أيُّ غطاء جوي مساند 
للمعركـة، فيما تحالُف العـدوان لم يكتِف 
بالجيـوش التـي حشـدها فلجـأ لتجنيـد 
جحافـل مـن املرتِزقـة والبـالك ووتر من 
معظم دول العالم، ولم تنفعه تلك األسلحة 
الحديثة واملتطورة التي اشرتاها من معظم 
دول العالـم، ومـن عائدات أمـوال النفط، 
فتحالـُف العدوان حاول التغطيـَة بأمواله 
عـىل ما ارتكبه مـن جرائم ومجـازر بحق 
الشـعب اليمنـي ورشاء الذمـم يف املحافل 
الدوليـة إلبقـاء اليمن يف عزلة عـن العالم 
واملجتمع الدويل، َحيُث الحظ الجميع مدى 
كـرب وغطرسـة وَصَلـِف تحالـف العدوان 
السـعودّي اإلماراتـي، والتـي كان يرّددها 
من خالل إعالمه املضلل من أنه تم القضاء 
عىل الجيش اليمنـي والصواريخ والقدرات 
الدفاعية اليمنيـة، وأن ما كان يصل إليهم 
ليس سـوى مقذوفات، ولكـن رسعان ما 
قلبت ثورة ٢١ سـبتمرب حسـاباتهم رأًسا 
عىل عقـب، َحيُث ارتفع عويلُهم بعد تغيري 
معادلـة واسـرتاتيجية الرد والـردع، وهذا 
بفضـل من الله ثم بحكمة القيادة الثورية 
والسياسية بقيادة املجاهد سماحة السيد 
عبـد امللك بن بدر الديـن الحوثي -يحفظه 

الله-. 
 

- ما هي أبرُز محّددات ثورة ٢١ سـبتمرب، أَو ما 
الذي حّققته هذه الثورة؟

- تحقيُق اسرتاتيجية توازن الرد والردع 
وبناء القدرات العسكرية وتطوير منظومة 
األسـلحة الدفاعيـة والهجوميـة يف آن من 
خالل تصنيـع وتطوير الصواريخ املجنحة 
، وهو مـا ُعرف بأعاصري  والطريان املسـريَّ
اليمـن الثالثـة، ومـن ثـم أثبتـت القدرات 
الوصـول  يف  كفاءتَهـا  الفائقـة  النوعيـة 
إىل عقـر العـدّو، ونجحـت يف تهديد عمقه 
الحيوي، وهو ما حدث للعدوين السعودّي 
َواإلماراتـي بالفعـل يف عـدد مـن مدنهم، 
وآخرها مشـاهُد احرتاق أرامكو وعدد من 
املنشـآت الحيوية يف جنـوب اململكة وهي 
الرضبات التي اسـتهدفت املـدن اإلماراتية 
-أيًضـا- وبالطبع كانت رضبـاٍت موجعًة 
ومؤملـًة، جعلت العدوَّ يسـتغيُث بحلفائه؛ 
للبحث يف الخيارات السياسية بعد أن كانت 
رشوُطهـم تنحـُرص يف إطار تسـليم اليمن 

ومقدراته لتحالف العدوان ومرتِزقته. 
- تحقيُق بناء جيش قوي لحماية البالد 
وحراسـة الحدود، وهذا ما ظهر من خالل 
العروض العسـكرية األخرية التي شهدتها 
أمانة العاصمة وعدٌد من املناطق العسكرية 
يف عـدد مـن املحافظـات، والتـي توجـت 
بالعرض العسـكري الذي شـهدته ساحة 

العـروض يف محافظة الحديـدة، والذي لم 
يكن متوقًعا يف الحسـابات العسكرية، من 
َحيُث اإلعـداد والتنظيم والعـرض لنماذج 
والصواريخ  والدفاعية  الهجومية  األسلحة 
الحديثة واملتطورة والطريان املسري، فضًال 
رة محليٍّا  عـن األسـلحة املصنعـة واملطـوَّ
والقـادرة عـىل حمايـة السـواحل اليمنية 
والتصدي ألية قوة معاديـة، َحيُث تزامنت 
العروض العسكرية مع قرب حلول ذكرى 
ثورة ٢١ سبتمرب، والقوات املسلحة بكافة 
وحداتها تتمتع بهذا الزخم من االسـتعداد 
والجاهزية وبعقيدة عسـكرية ووطنية ال 

تقبل االستكانة. 
ونؤّكـد هنـا أن من أهم الثمار التي أتت 
بهـا ثـورة ٢١ سـبتمرب املباركة هـي فكُر 
القائد امللهم وموجهاته وإداراته الحكيمة 
ملعركة الصمود والتصدي لتحالف العدوان 
وإحبـاط تلك املؤامـرات واملخّططات التي 
تحاك ضد اليمـن، وكذلك حكمته واقتداره 
يف التعامـل مـع إدارة الشـؤون الداخليـة 
وحرصه الشـديد عىل الحفـاظ عىل وحدة 
لتحقيق  اليمـن أرًضا وإنسـانًا، ُوُصــوالً 
األمـن واالسـتقرار الـذي تنعـم بـه اليوم 
املحافظـات الحـرة يف ظـل سـلطة ثـورة 
٢١ سـبتمرب، عىل عكس حالة االنقسـام، 
والعبـث  األمنيـة  والفـوىض  والتشـظي، 
والنهب املنظم للثـروات الغازية والنفطية 
والبحرية التي تشهدها املحافظات اليمنية 
املحتّلـة، كمـا أن مـن أهم ثمار ثـورة ٢١ 

سبتمرب ما ييل:
١- مـدى إدراك قيادة ثورة ٢١ سـبتمرب 

لكل هذه املشاكل التي سبق تشخيصها. 
٢- تحقيق الرشاكة الوطنية عىل أََساس 
من التعايش والتسـامح الفكري واملذهبي 
بني اليمنيني مرتكزة عىل شعار «يد تحمي 
ويد تبني»، بينما حّدد شـعاُر الرصخة من 

هو عدو الشعب اليمني واألمة الحقيقي. 
تحقيـق  سياسـة  نحـو  املـيض   -٣

اسـرتاتيجية االعتماد عىل الذات من خالل 
والكرفانـات،  السـدود  بنـاء  يف  التوسـع 
وزراعة املحاصيل والحبوب بكافة أنواعها. 
٤- تعزيـز األمـن واالسـتقرار وحفـظ 

السكينة العامة. 
٥- إصـالح املنظومة العدليـة، وتحقيق 
العدالـة، وإصالح القضـاء، والقضاء عىل 

ظاهرة الثأر. 
٦- بنـاء جيـش وطنـي قـوي مسـلح 
ة اإليَمـانيـة قادٍر عىل حراسـة  بالُهــِويـَّ
الحدود واسـتعادة األرايض والجزر واملياه 

اليمنية. 
٧- تحقيـق توازن الرد والـردع للعدو يف 
عقـر داره حتـى يتوقف عـن عدوانه عىل 

اليمن ارًضا وإنسانًا. 
٨- تطوير التصنيع العسـكري بقدرات 

وخربات وإْمَكانات يمانية. 
٩- التعاطي الواعي مع القضية اليمنية 
لتجنيـب اليمـن شـبح اسـتمرار الحـرب 
وذلك مـن خالل إطـالق مبادرات السـالم 
من قبـل قائد الثـورة واملجلس السـيايس 
األعـىل، والتعاطي اإليجابي مـع الُهــدنة 
املعلنة، انطالقاً من املسـؤولية الوطنية يف 
تغليـب مصلحة الشـعب اليمني، ويف إطار 
السـالم املرشف الذي يحفظ لليمن وحدته 

وسيادته وأمنه واستقراره. 
ل  ١٠- رفض الَوصاية الخارجية والتدخُّ

الخارجي يف الشأن اليمني.. 
وذلـك يف إطار برنامـج الصمود والرؤية 
الوطنيـة لبنـاء الدولـة اليمنيـة الحديثـة 

٢٠٢٠-٢٠٣٠م. 
 

- كلمٌة أخرية؟
نؤّكـُد أن ثورَة ٢١ سـبتمرب املجيدة هي 
إنجـاٌز حقيقيٌّ لكل أبناء الشـعب اليمني، 
إذ مثّلـت نقطـَة تحـوُّل يف تاريـخ اليمـن 
عـىل املسـتويني الوطني والـدويل، وأعادت 
للوطن سـيادتَه واستقالَله وانترصت لكل 

األحـرار الذين قدمـوا التضحيـاِت يف بناء 
الدولة اليمنية القوية واسـرتجاع مكانتها 

الطبيعية بني دول العالم. 
العسـكرية،  العـروض  تلـك  وأمـام 
واملسـتوى املتقدم الذي وصل إليه جيشنا، 
رغم ظـروف اسـتمراِر الحـرب والحصار 
نعـرب عـن الفخـر واالعتـزاز باملؤّسسـة 
العسـكرية الوطنيـة، وكفاءتهـا وقدرتها 
عىل فرض معادلة جديدة يف موازين القوى 
العسـكرية، وبما يكفل تحديد مسار الحل 

السيايس لليمن واملنطقة ُعُمـوًما. 
وبعـد ثمانيـة أعـوام مـن والدة ثـورة 
٢١ سـبتمرب نسـتطيُع القـول: إن تحالَُف 
العـدوان قـد أخفـق وتـم كـُرس عنفـوان 
الَوصاية والتدخل الخارجي، وانتهى نفوذ 
السـفارات رغـَم وحشـية الجرائـم التـي 
ارتكبها تحالف الرش واإلجرام بحق الشعب 
واالنتهـاكات  الحصـاُر  وقوبـل  اليمنـي، 
السافرة بصمود يمني أُسطوري تحطَّمت 
عىل صخرة بأسـه، مؤامراُت وحقُد النظام 

السعودّي وأدواته. 

  بعره 21 جئامئر 
أجصطئ ُضـضَّ تسابات 

افسثاء ورعاظاتعط 
الثاجرة شعا عع 
الخمعد الغماظغ 

غاتعل إلى برظاطب 
واجاراتغةغئ ورؤغئ 

وذظغئ حاططئ 
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جغادُة وذظ تحرئإُّ 
لعا افسظاق 

أحةان الةرطعزي

عيون سـاهرة، وعقـول حائرة، تلك هـي معادلة 

الحرب اليوم، ال تُسـتعرض القوة بني ليلة وضحاها، 

وال تداس الرؤوس العلية رغم شحة مواردها، فاأليّام 

تنجب البأس الشـديد وتأتي للمعتدي بالوعيد، وحني 

يصدح وعـد اآلخرة، يتنزل غيث األمـان ويصعق من 

كان يحسـب أنه يف منازل علو الشـأن، فتتبعثر اآلراء 

وتتخبط األفكار، وألهل اإليَمـان أمن وأمان. 

عروض عسكرية شاهدها القايص والداني، وعرف 

منه قوة الجيش والوطن ذا السـيادة، من مصدر قوة 

ال مـن ضعـف وال غرور، تتقـدم جحافل جيشـنا يف 

عـرٍض عسـكرٍي مهيب ترشئب له األعناق وترتسـم 

له البهجـة يف وجوه من يعرفون قيمـة وأهميّة هذه 

العروض، عـروض ال تدخل خارجـي فيها، أَو ضيف 

متطفـل يميل انتقاداته عليها، آالف من الجنود نذروا 

حياتهـم لله ثـم للوطن، عيوٌن سـاهرة لينام الوطن 

بأمـان، نجدهـم حولنا وبخدمتنا، فلنـا األمن حينما 

تتواجد أرتال لهم األمن. 

ومن فرح داخيل إىل ترقب خارجي، ما الذي تبقى؟ 

وإىل أين سـتذهب هذه القيادة؟ بث مبارش وتحليالت 

وقراءات، ومشـاهد أذهلت عقولهم الحائرة وأوهنت 

قواهم املزيَّفة، فأنَّى لشـعٍب تحت الحصار أن يصنع 

قـوة بحجـم تلـك الجيـوش واملعـدات، وأنـى لقائد 

يُرهب من أجاع العالـم وأخافه!، إنه اإليَمـان يف يمن 

اإليَمـان، لم يدركوا قعر قوته، إنهم سـيل العرم الذي 

سيجتث العداء ويبيدهم. 

عـروض مضـت وعـرض حديث وعـروض قادمة 

أشد رضاوة وبسالة تشـعل قلوب األعداء، وتصيبهم 

يف مقتل، إنهم خواء وصحراء جدباء، مقابل البواسل 

األحرار -من ال يقبلون الـذل والعار- فدماؤهم وقود 

لصـد املعتدي أينمـا وجد، إنها ُهــدنـة املواجهة وال 

سـبيل لُهــدنـة مزيفـة أُخـرى! فالقـرار اليوم هو 

لتلـك الجموع العسـكرية التي ال ند لهـا، وإن بلغت 

قوة الطرف املعتدي عنان السـماء فمن معنا هو رب 

األكوان وجبار السماوات واألرض. 

دوُر البعرة شغ إسادة الغمظ إلى بصاشاه افخغطئ

ُسـثرًا رجعَل اّهللا

خالح شارع

كادت اْليََمن قبل ثَْوَرة 21 ِسـبْتَْمَرب 2014م أن تسـقط 
ِيفْ هاويـة الثََّقاَفـة الدخيلة واملغلوطة والغربيـة َوالثََّقاَفة 
الهابطة والسـامجة الَِّتي َكانَْت اْلُحُكْوَمة ِيفْ ِحيْنََها تحاول 
ترسيخها.. وهنا ِيفْ َهذَا املقال سأكتب َلُكْم عن دور الثَّْوَرة 
ِيفْ تحصني اْلُمْجتََمع اْليََمِني بالثقافة اإلسـالميَّة وترسيخ 
يِْنيَّة الَِّتـي كادت أن تتالىش َوإعادة اْلُمْجتََمع  ة الدِّ الُهــِويـَّ
اْليََمِنـي إىل ُهــِويَّتـه اإليَمـانية الَِّتي سـعت إىل تحجيمها 
ومحاربتهـا، َكَمـا سـأكتب مقارنـة كيـف َكانَـْت اْليََمن 
ا قبل َوبَْعـَد الثَّْوَرة، واإلنجـاز الثََّقاِيف َهـذَا ُهَو أحد  ثقافيّـٍ
يَّته  إنجـازات الثَّْوَرة، َوُهَو أحد أهم معاملهـا، إذ َال تقل أََهمِّ
عن اإلنجازات األُخرى كاالسـتقالل َواألَْمـن وبناء اْلَجيْش 

وغريها. 
الثََّقاَفة ِهَي عادات النَّاس وأعرافهم وتقاليدهم اليومية واألسـبوعية 
والشـهرية والسـنوية، َوَما ُجبلوا َعَليِْه ِيفْ مجتمعهـم، َوَطِريَْقة تعبدهم 
ِللَِّه ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل َوَطِريَْقة أكلهم ورشبهم وملبسـهم ومأكلهم، وأيام 
اجتماعاتهم، وُعرفهـم وعاداتهم ِيفْ األعراس واملآتـم وتكوين األحاديث 

والقصص والقصائد وغريها من املوروث الشعبي الثََّقاِيف. 
ـْعب اْليََمِني عن ثقافته  َكانَـْت اْليََمن قبل الثَّْوَرة َقْد حاولت سـلخ الشَّ
األصيلـة الَِّتي تربَّى َعَليَْها، ورسـخت بَـَدالً َعنَْها ِعـدَّة ثقافات مغلوطة 
ـْعب اْلَعِظيْم، وسـعت إىل اْسِتبَْدال ثقافته  تَُعدُّ حربًا شـعواء ِضّد َهَذا الشَّ

بثقافات أُخرى روجت َلَها َوذَِلَك ِمْن ِخالِل:
1 - تغييب القرآن اْلَكِريْم عن واقع النَّاس تطبيًقا وعمالً. 

2 - إشغال النَّاس بأمور تافهة تبعدهم عن ارتباطهم بالقرآن اْلَكِريْم. 
اس بثقافـة مغلوطـة بعيـدة ُكــّل البعد عـن ثقافة  -3 تثقيـف النـَّ
اْلُمْجتََمـع اْليََمِني وعن الدين وأركانـه، كثقافة طاعة ويل األَْمر وإن أخذ 
مالـك وقصم ظهرك. َوَهذَا َما َقاَمْت ِبِه َوَزاَرة األوقاف آنذاك ِعنَْدَما َكانَْت 
تنرش خطب الجمعـة، واألعياد ِفيَْها مثل َهِذِه األفكار الشـاذة، كطاعة 

ويل األَْمر َوَلْو َكاَن ظاملاً فاسًقا عميالً للغرب وألعداء اْليََمن َواإلسالم. 
ى َوَلْو َكاَن  اس بثقافة اْلَقبُْول بـأي حاكم َعَليِْهْم َحتـَّ 4 - تدجـني النـَّ
ة للقبول بتـويل اْليَُهْود  منبطًحـا وفاسـًقا. َوَهـذَا أَدَّى إىل تهيئة األرضيـَّ

َوالنََّصاَرى. 
5 - إدَخال ثقافات دخيلة َعَىل اْليََمن َوال يعرفها الشـعب، َوِهَي ثقافة 
ـْعب  ـابيـة وداعـش والقاعدة وغريها مـن الثقافات الَِّتي َكاَن الشَّ الوهَّ
اْليََمِنـي َال يعرفها َوال يتأقلم َعَليَْهـا، ثقافة التفرقة وعدم اْلَقبُْول باآلخر 
يِْديَّة والشـافعي، ومحاربة  َاث اْليََمِني املتمثل ِيفْ الرتاثني الزَّ وطمس الـرتُّ
املذهبـني أَو من يتعبّد الله بهمـا، وتفرخت من َهِذِه الثقافات املغلوطة: 
قتـل اْلُمَواِطن الَِّذْي َال يؤمن بتلك الثقافـات وإباحة دمه وماله وعرضه 
وتكفريه وإخراجه من ملة اإلسـالم، فانتـرشت التفجريات واملفخخات، 
وبـدأوا بتفجـري الجوامـع كجاِمَعْي بـدر والحشـوش وقتل َمـن فيها، 
وتفجـري القباب واألرضحـة والتحذير من زيارتها وأخـذ العظة والعربة 
ِمنَْهـا، َكَما حصل ِيفْ بَْعـض ُمِديِْريَّات عمران والفازة بالسـاحل اْلَغْرِبّي 

وشبوة وغريها. 
6 - نرش ثقافة الذبح والقتل َال ليشء إِالَّ ألنهم تربوا َعَىل تحليل دم من 

يخالف منهجم وفكرهم. 
7 - نـرش ثقافة االغتيـال للمواطن اْليََمِني، وطبقوهـا ِعنَْدَما اغتالوا 
يِْن ومحمد اْلُمتَـَوكِّل وعبدالكريم  ْكتُْور أحمـد َرشَف الدِّ الدُّ

جدبان رحمة الله َعَليِْهْم. 
اإليَمـانيـة  ة  يِْنيـَّ الدِّ ة  الُهــِويـَّ طمـس  محاولـة   -  8
للمجتمـع اْليََمِنـي الَّـِذْي ارتبـط ِبَهـا ُمنْذُ فجر اإلسـالم، 
َوذَِلَك بتهميش مـن عمل ِبَها وعدم ُقبُْول من يحملها َال ِيفْ 
اْلُمْجتََمع َوال ِيفْ الوظائف، وأحياناً محاربتها ومحاربة من 
يحملهـا، وذلك ِبَمنِْع رجال الدين من نرشها َوالتَّوِْعيّة ِبَها 
ـُجْون وأحياناً  ْن ينرشها بَْل والزج ِبِهْم ِيفْ السُّ والتحذير ِممَّ
قتلهـم إن كلف األَْمـر، َوِيفْ مقابلها نرش التقبـل َواْلَقبُْول 

والرضا بالثقافة الغربية. 
 ٍّ 9 - نرش الثََّقاَفة الغربية الهابطة والرتويج َلَها إعالميا
وتحصينهـا سياسـيٍّا وحمايتها عسـكريٍّا، َوذَِلَك عرب نرش املسلسـالت 
الهابطـة ِيفْ القنوات اْلَمَحلِّيَّة والدولية، َوَكذَِلَك التشـجيع ِيفْ ممارسـتها 
ِيفْ األماكـن املقدسـة كالجامعات واملـدارس والكليات، والسـماح بفتح 
محـالت تقوم بنرش ِتْلَك الثقافات الغربية إما ببيع أَْفالم هابطة أَو أغاٍن 
ة تخل بعفـة ورشف بناتنا  سـاذجة، أَو مالبـس شـبه عارية َال أخالقيـَّ
وتبعدها عن األخالق والفضائل والسـعي ِبَهـا لتهوي ِيفْ الرذائل وجعلها 

عادة اجتماعيَّة َعاِديَّة. 
ْوَلة آنذاك ومسـئولني  10 - عقـد اللقـاءات تلو اللقاءات بني رجال الدَّ
غربيني حـول تحجيم دور الديـن َواْلَمْسـِجد َوالقرآن اْلَكِريْـم واقتصار 
الة أَو ِيفْ زوايا الجوامع وإبعاده بَْل  دوره َفَقـْط وفقط َعَىل ترتيلـه ِيفْ الصَّ
واسـتبعاده ِيفْ املناهج اْلُحُكْوِميَّة والتطبيق العميل ِيفْ املكاتب اْلُحُكْوِميَّة 

وقرارات املسئولني وغريها. 
11 - تلميـع دور أمريكا والثقافات الغربية وتحجيم دور اإلسـالم ِيفْ 

ِْبيَة الصحيحة.  تهذيب اْإلنسان وتربيته الرتَّ
ـْخِصيَّات اإلسـالميَّة اْلَعِظيَْمـة والُقدوة  اس عـن الشَّ 12 - إبعـاد النـَّ
الحقيقية َواْلَعِظيَْمة والقيادية كالرسـول -َصىلَّ اللُه َعَليِْه َوآَلُه َوَسـلََّم- 
، والسعي الحثيث الستبدالها بشخصيات  وأهل بيته وَُعَظَماء اْلُمْسـِلِمنْيَ
يْف، وبذلك أََراُدْوا  ِ غربية َوأمريكيَّة، فمنعوا االحتفال ِباْلَمْوِلِد النَّبَِوي الرشَّ
تحجيم دور َرُسـْول الله -َصىلَّ اللُه َعَليِْه َوآَلُه َوَسلََّم- ومنع االرتباط ِبِه، 
وارتباط النَّاس بََدالً َعنُْه بشـخصيات قياديـة أمريكيَّة وغربية، وروجوا 
للقبول بالحضـارة األمريكيَّة كونها حضارة متطورة وثقافة مدهشـة 

ْعب.  َوِفيَْها اْلَخرْي والصالح ِلَهذَا الشَّ
ْوَرة اْلُمبَاَرَكة، يعني َكاَن  َهـذَا َمـا َكاَن يُْوَجد سـابًقا ِيفْ اْليََمن قبل الثـَّ
ُهنَـاَك ِعدَّة معاول هدم تسـعى لطمـس الثََّقاَفة اإليَمـانيـة الَِّتي تربى 
ـْعب اْليََمِني َوَما  ـْعب اْليََمِني وتسـعى لهدم أََواِرص وإخاء الشَّ َعَليَْها الشَّ

ى ِفيِْه من عروق بعد ذبحه اقتصاديٍّا وإنهاكه سياسيٍّا.  تبقَّ
فجاءت الثَّْوَرة اْلَمِجيْـَدة الَِّتي نعيش ِيفْ ذكراها الثَّاِمنَة وأعادت ِلْليََمِن 
ولشـعب اْليََمـن رونقـه وبهـاءه وأعادتـه إىل ثقافته القرآنيـة وعاداته 
 . يِْنيَّة وُهــِويَّته اإليَمـانية، َوَهذَا َما تَمَّ االجتماعيَّة األصيلة وثقافته الدِّ

ولذلـك تعترب َهِذِه إحدى إنجـازات ثَْوَرة 21 ِسـبْتَْمَرب اْلَمِجيَْدة املهمة 
َوذَِلَك ِيفْ دورها اْلَكِبرْي ِيفْ إعادة اْليََمن إىل ثقافته األصيلة الَِّتي تربى َعَليَْها 
قرونًا من الزََّمن، َوَكاَن أن يتناسها أَو يضيعها، لوال الله َوال َهِذِه الثَّْوَرة. 

اتارام الُمحّرف

رغـم أننـا يف حـرٍب وحصـار وغـالء 

يف املعيشـة وانقطـاٍع للرواتـب ووجود 

الكثري ممن قد طمرهم الفقر، ُكـّل هذا 

موجود ونـراه طوال العـام، ويف املقابل 

هنـاك وطـوال العـام االحتفـاالت التي 

مـا أنـزل الله بهـا من سـلطان، وهناك 

اإلرساف الذي حتى الشياطني الذين هم 

إخوان املرسفني قد خافوا منها. 

هناك املباهاة يف كيف تكون الحفالت 

والوالئم لنأخذ عىل سـبيل املثال الخطبة 

وعقـد القرآن وما يقـدم فيهما حتى أن 

ثمـن القطعـة القماش يصـل إىل مبالغ 

ـا يقـدم للحضور،  خياليـة ناهيـك َعمَّ

ومـا هـذا إال البداية فاآلتـي أعظم لتبدأ 

مراسـيم الزفاف التي والله عىل ما أقول 

شـهيد ومن خالل ما سمعت يف جلسات 

التفاخر بني النسـاء أنه يكفي ما ينفق 

يف العـرس الواحـد مـا يمكـن أن يكفي 

لعـرس خمسـة إىل سـتة شـباب، أَو ما 

يكفـي لتقديم معونة غذائيـة متكاملة 

ألكثر من خمسة عرش أرسة عىل األقل. 

وأضـف إىل ذلـك ما يكـون يف الوالدة، 

ويف أعياد امليالد ويف حفالت التخرج و... 

إلـخ، مع العلـم املؤّكـد أن هـذه الوالئم 

وال  الفقـراء  يحرضهـا  ال  والحفـالت 

نصيب لهـم إال رائحة األطعمة التي تعد 

لغريهم. 

كّل هذا يحدث اآلن والكل يعرف ويرى 

ويشـارك ويحتفـل ويبارك وال نسـمع 

إنكاراً مـن أحد مع أنهـا منكرات وبذخ 

ـن لديهـم سـعة يف الـرزق والذين ال  ِممَّ

يرون إال أمثالهم وكيف يتفوقون عليهم 

ليكونوا هم حديث الساعة، وهنا نقول: 

ملـاذا يـا مؤمنون يـا من يؤملكـم جوع 

الفقـراء واملسـاكني وتتقطـع أفئدتكم 

عليهـم؟! ملـاذا ال تنهـون املنكـر بكلمة 

وأنتم تشاهدون بل وتحرضون مثل تلك 

التبذيرات؟! 

ستقولون: ال شأن لنا بهم هذا مالهم 

وهـم فيه أحرار سـأقول لكـم إذَا كنتم 

تخشـون ردة الفعـل إذَا أبديتم إنكاركم 

لهـم وجهـاً لوجه، هناك وسـائل أُخرى 

فأنتـم تعرفـون أن إنـكار املنكر واجب 

رشعـي ودينـي باليـد فإن لم تسـتطع 

فباللسان فإن لم تستطع فبالقلب. 

فلمـاذا لـم نَر قلمـاً واحـداً يفنّد تلك 

املنكـرات، ملاذا لم نسـمع خطيباً واحداً 

يتطـرق لتلـك الترصفـات! ملـاذا لـم نَر 

أي اسـتنكار ملـا يحدث حتى يف وسـائل 

التواصـل االجتماعي عـىل األقل حاالت 

الواتـس أب، ملاذا الكل كما يقال سـمع 

هس!

حتى إذَا أقبل شـهر ربيـع األول وبدأ 

املؤمنـون وأعيدهـا املؤمنـون بـدأوا يف 

اإلعداد والتجهيز لالحتفال بميالد سـيد 

ولد آدم بميالد سـيد األنبياء واملرسـلني 

بميالد حبيـب رب العاملني بميالد رحمة 

اللـه للعاملني بميـالد بدر التمام وسـيد 

األنام وخري من صىل وصام. 

بـدأت األصوات السـاكتة عما يحدث 

طـوال العـام بـدأت بالولولـة والرصاخ 

تزغلـل  وأصبحـت  واإلنـكار  والتبديـع 

أعيُنهم ويصابون بالدوار أن رأوا البيوت 

والشـوارع تزين باللـون األخرض وكأن 

هـذا القماش يحـرق أجسـادهم وبدأوا 

بالتقـزم أمام رفع اسـم الحبيب محمد 

يف األماكـن العامـة، واستغشـوا ثيابهم 

وجعلـوا أصابعهـم يف أذانهـم حتـى ال 

يسـمعوا األصـوات وهي تشـدو وترتنم 

بالصـالة والسـالم عـىل حبيـب القلوب 

وسيد الوجود. 

يمـر عـام بأكملـه والـكل يف احتفال 

واحداً  بأمور دنيوية واسـتكثرتم شهراً 

يخصص لالحتفال برحمة الله للعاملني، 

هذا ما يحـدث طوال العـام فعالً وليس 

افـرتاء وذاك مـا يقـال يف ذكـرى املولـد 

النبوي من املتقولني. 

عذراً رسـول الّله فأمتـك أباحت ُكـّل 

االحتفـال  إال  يشء  ُكــّل  وأحلـت  يشء 

بمولدك، عذراً رسـول الّله فأمتك ال ترى 

الفقـراء واملحتاجـني إال فيمـا ينفق يف 

مولدك، مع العلم أن الفقراء واملسـاكني 

يفرحـون بمولـدك فهم يعرفـون قدرك 

ويعرفـون أنهـم ليسـوا سـوى قميص 

عثمان الذي يرفع كلما أتى مولدك، عذراً 

رسول الّله فأمتك تحتفل بميالد املسيح 

-عليه السالم- وتحرم االحتفال بمولدك 

يا سـيد األنام، عذراً رسـول الّله إنهم ما 

قدروك حق قدرك، عذراً رسول الّله عذراً 

رسول الّله. 



9
الثالثاء

العدد

24 صفر 1444هـ..
20 سبتمرب 2022م

(1484)
كتابات 

طثاطغُك بعرة 
21 جئامئر 

زغظإ إبراعغط الثغطمغ 

مـن مخـاض املعانـاة تولـد الثـورات، وبفطرتها 

الّسـليمة تنبـت الحرية التـي أرادها اللـه، إنها ثورة 

21 سـبتمرب املجيدة التي كرَّسـت أحقيّتها يف الحرية 

واالستقالل الذي يكفل أهدافها، والتي تؤّسس لدولٍة 

قائمـة عىل االزدهـار القيمي والرقـي األخالقي وفق 

املنطلق القرآني ومسريته العامليّة. 

كثـريون وصفوهـا باملعجـزة وإنجازهـا املقرون 

بالتحدي الذي لبّى تطّلعات املسـتضعفني بانكسـار 

شـوكة املرشوع األمريكي ومبتغاه الذي أصبح سيداً 

وحصوراً يف الحكـم الفعيل والحريف لليمن طيلة عبثه 

الطويل لسيادة اليمن. 

الحديـث عن الحكـم األمريكي يف اليمـن قبل ثورة 

21 سـبتمرب ال يقترص فقط يف الجانب االسرتاتيجي، 

فكثـري من الجوانب السـلطويّة أرسـت بهـا أمريكا 

رشاع الهيمنـة غـري املرشوعة منذُ مطلـع األلفينيّة؛ 

حتـى توّصلـت إىل جر مـرىس مـرشوع األقلمة الذي 

كان أسـمى ما سـعت إليـه مآالتها، وجعـل من هذا 

الوطن ُممزقاً وُمفككاً وُمَجــّرداً من ثياب الُهــِويَّة 

اإليَمـانية واألصالة العريقة. 

عـىل الّصعيد األمنـي كانت صنعاء مدينـًة مهّددًة 

بالتفجـريات واالغتيـاالت اليوميّة، وثكنًة عسـكرية 

للقاعـدة وداعـش.. آالف الحسـابات الدائـرة يف فلك 

املواطن اليمني اسـتدعته إلدراك املـوت امُلحدق أينما 

َوّىل َشـَطره، ولم يعد بمقدور الجيش اليمني امُلهيكل 

أمريكياً حمايـة أمن البلد جراء مـا أصابه بوابٍل من 

العطل ملسـاره وضعٍف مهول لقّوته وتهشـيٍم عميٍق 

لدفاعاته بشتى مجاالتها. 

أما سياسـيٍّا فحـّدث وال حرج، إذ باتت الّسـفارة 

األمريكيّة هـي القرص الجمهـوري الفعيل وصاحبة 

الشـأن والقـرار، ومـا كان ُحـّكام اليمـن آنـذاك إال 

عبيـداً مأموريـن وصنابـرياً عماليّة تخـدم األطماع 

الشيطانيّة. 

أيضـاً لن ننـىس دور الكيـان الصهيوني وسـعيه 

الحثيـث إلنجاز مـرشوع التطبيع يف الخفـاء وجعل 

اليمـن يف طليعـة الـدول املطبعـة باكـراً مـع كيـان 

العـدّو، بيـد أّن هذا اإلنجـاز باء بالهـوان والخرسان 

بفضـل الّصحـوة املبكـرة التـي قـام بهـا مـرشوع 

املسرية القرآنية امُلباركة داحضة املشيئة الصهيونيّة 

واملساعي األمريكيّة الفاشلتني. 

الّصمت والّسكون ليسـا بحّلني يُمكِّنا من القضاء 

عىل املشـاريع العبثية التي ضـاق بها ذرع اليمانيني، 

ممـا َمكَّن لهم الخروج يف سـاحة الثّورة وشـد وثاق 

املطالب الشعبيّة امُلنادية بإسقاط الحكومة الوضيعة 

والجرعـة الخانقة وتنفيذ مخرجـات الحوار الوطني 

املبني سكوناً ال املفعول مطلقاً، تلك الحشود الثوريّة 

وتلك األصوات الحـرة أثمرت خري ثمار بقرع ناقوس 

الرحيـل األمريكـي وإعـالن آزفـة الهزيمـة النكراء 

ألنظمـة العمالة الداخليّة التي ولَّت منكوسـة الرأس 

ولم يبَق لها أي ماء وجه تصون كرامتها املبيوعة. 

إنهـا الثـورة التـي أعادت سـيادة اليمـن وحريته 

وكرامته، ثـورة يمنيّة خالصة أصلهـا ثابت وفرعها 

يف الّسماء، ثورة تكّفلت بتحقيق مطالب هذا الّشعب 

وخدمته وأصبح هو صاحب السـيّادة والقرار، ثورة 

رفعت مكان اليمـن مقاماً محمـوداً وأعادت إلصاق 

جذوة ُهــِويَّتها اإليَمـانيّة التي ال تشـوبها شـائبة، 

ثورة قارعت فلول اإلمارة الداعشـيّة التي انكمشـت 

تمامـاً من صنعـاء عاصمة الّصمـود وحضن األمن، 

ثورة أوجـدت الخـربات اليمنيّـة البحتـة بصناعتها 

الصواريخ الباليسـتية البحريـة والجوية والطائرات 

ة التي يصل مداها إىل ديار دول العدوان.  امُلسريَّ

غعُم الفخض وطا عع بالعجل

إتغاُء المعلث الظئعي.. 
أخالٌئ إغَمـاظغئ وُعــِعغٌَّئ غماظغئ

أم غتغى الثغعاظغ  
 

ما شاهدناه باألمس القريب لم تكن عروض 
عسـكرية مفّرغـة من الـدالالت فهي رسـالة 
لألعداء بأننـا جاهزون بعتادنـا، لألهميّة التي 
يجب عىل الجميع أن يستوعبها ويدركها، فهذه 
السـيول البرشيـة املتدفقة والتي هـي نتيجة 
الـوالء لله ولرسـوله وألعـالم الهـدى ونتيجة 
للوعـي الكامل بأهميّة استشـعار املسـؤولية 
أمـام اللـه والبصرية العالية فـكل من كان مع 
اللـه يف ُكـّل أعماله وتوّجـهاته فسـيكون الله 
معـه ويرافقـه بعنايتـه ويعلمهم اللـه، فكل 
تصنيعنـا الحربـي اليـوم مـن الرصاصـة إىل 
الطريان امُلسريَّ واملدرعات إنما هي مما علمهم 

الله سبحانه وتعاىل. 
كذلـك اإلعـداد بـكل مـا نسـتطيع يف ُكــّل 
الجوانب وبـكل قوة، حتى ربـاط الخيل َفـإنَّه 

يرهـب األعـداء، فيعرفون بأن شـعب األنصار 
جاهـز للجهاد يف سـبيل الله ومواجهـة أعداء 
اللـه وأعداء دينه اإلسـالمي، وهـو دليل كامل 
عىل العزة والجهوزية ومقارعة الظلم والفساد 

أينما كان. 
جيوشنا وعتادنا اليوم إنما هو إنجاز للثورة 
املباركـة 21 سـبتمرب التـي رفضـت الوصاية 
بـكل أشـكالها فقـد كان من قبل هـذه الثورة 
املباركة املسؤول األول يف الدولة وعىل ُكـّل يشء 
هو السـفري األمريكي، ال يتَحّركـون إال ضمن 
قراراتـه وتوجيهاتـه حتى عملوا عـىل هيكلة 
الجيش اليمني وجعلـوه مفّرغاً من ُكـّل يشء، 
حتى األسلحة اليمنية قاموا بتدمريها من قبل 

خبريات أمريكيات!
نحمـد اللـه عىل هـذه الثـورة املباركة فهي 
ثـورة األحـرار والثـوار األبطـال مـن رفضـوا 
الوصايـة لألجنبـي والـذل والهـوان والرضوخ 
لكل أوامرهم فنحن شـعب لن نخضع أَو نركع 

إال للواحـد القهار، وقد أزال عقبـًة وعائقاً من 
أخطر العوائق التي كانت تحوُل دون بناء دولة 
مسـتقلة وعادلـة يف ُكــّل املؤّسسـات للدولة 
اليمنيـة الحديثة، وهـذا ما تطلعت لـُه الثورة 
املباركة من إراَدة وتصميم واستمرارية وصدق 
وإحساس ُمسـتمّر باملسؤولية أمام الله وأمام 
شـعبنا الثائـر وعزم وصرب وجديـة من جميع 

املكونات. 
فلكـم األمن جيوشـنا الجرارة التـي أذهلت 
العالـم والقيادة الربانية الحكيمة املمثلة بقائد 
مسـريتنا القرآنيـة السـيد املجاهد/عبدامللـك 
بدرالديـن الحوثـي -حفظه اللـه- والتي بإذن 
الله سـتحّرر يمن اإليَمــان والحكمة من ُكـّل 
مرتِزق وعميل وخائن، وستحّرر أرض الحرمني 
الرشيفني من ُكـّل املحتّلني َواملنافقني املطبعني 

مع اليهود والنصارى.
وإن عدتم عدنا وعاد الله معنا. 

أشظان طتمث السططان

ِر القرآن وآياِته العظيمة املحفوظة  َمن يتدبـَّ

مـن التحريـف املعجـزة الخالدة لنبينـا محمد 

-َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- يجْد 

بأن تعظيم شـعائر الله من تقوى القلوب وأية 

شـعائر هي أعظم من الرسـول النبـي الخاتم 

الـذي أرسـل للعالم أجمـع، الـذي اختصه الله 

برعايتـه الدائمة وتربيته فلم يرتكه يف طفولته 

للبيئـة الجاهليـة بل كانت رعايـة الله تحيطه 

وتالزمـه عىل الدوام فلم يكـن وهو يف طفولته 

كاألطفـال آنـذاك يضيع وقتـه يف اللهو واللعب 

بل كان املجتمع املكي يشهد له بمكارم أخالقه 

التـي جعلهـا اللـه للتعريف بهذا النبـي األكرم 

فلم يَذكرُه بنسـبه أَو حسبه بل بمكارم أخالقه 

فقال عنه: ((َوإِنََّك َلَعىل ُخلٍُق َعِظيٍم)). 

ومـن يقـرأ السـرية النبويـة الَعطـرة التي 

تفوح بشذى سرية رسـول الله الصادق األمني 

ويتصفـح صفـات ومواقـف املصطفـى يجد 

فيهـا كيف كان قائداً عسـكريٍّا ُمحنـكاً ويجد 

كيـف كان ُمجاهـداً مقداماً يُحتـذى به، ويجد 

مواقفـه الصارمة ضد اليهـود، َحيُث لم يُداهن 

ولـم يتحالف معهم أبداً حتـى عندما أخرجهم 

من املدينة كان ذلـك عىل هامش الغزوات، مما 
يدلل عىل العزة والقـوة للمؤمنني التي أعطاها 
الله ملن يسـريون عىل النهج السـليم والرصاط 

املستقيم. 
ويف هـذه السـرية مـا يبـني لنـا كيـف كان 
العـرب يف انحطاط أخالقي وضـالل ورشك ما 
قبل اإلسـالم، حتى أتى رسـول الله كمشـكاة 
نـور يـيضء هـذه الظلمـة الحالكـة بالقـرآن 
والتوجيهـات اإللهيـة التـي ترفـع من شـأن 
اإلنسان وتُكرمه بإنسانيته وتسمو بروحه بعد 
أن كانـت تُدنس بالعادات الجاهلية من فسـاد 
أخالقي وديني إىل مسـتوى يسـتحق أن يكون 

ـة أُخرجت للنّاس.  ضمن خري أُمَّ
اليمـن  ألهـل  امُلرشقـة  الصفحـات  ويف 
ومواقفهـم امُلرشفـة يف منـارصة رسـول الله 
والبذل والعطاء الستمرار هذه الدعوة املحمدية 
من شـهد لهم الله عز وجـل بإيثارهم وبذلهم 
ألنفسـهم يف سـبيل الله، َحيُث كان أول شهداء 
يف اإلسـالم مـن اليمـن َوهـم والـدا عمـار بن 
يـارس، واألنصار كانوا األوفياء لرسـول الله يف 
زمن كذب به حتى أهلـه وقبيلته، فأهل اليمن 
من قـال فيهم النبي األكـرم: ((يريد الناس أن 
يضعهم ويأبى الله إال أن يرفعهم)) مما يعرفنا 
كيـف كانت عالقة األنصار برسـول الله عالقًة 

وثيقـة إىل درجة أن رسـول الله لو خري بني واد 
يمـيش منـه الناس وآخـر يميش منـه األنصار 
لسـلك الوادي الـذي يميش منه األنصـار، فهم 
من شهد لهم بالحكمة واإليَمـان ويوم تقسيم 
الغنائـم أخـذ أهل مكة الشـاه والبعـري ونحُن 

رجعنا برسول الله. 
فاالحتفـال باملولد النبـوي الرشيف لم يكن 
مسـتحدثاً يف عرصنـا أَو هـو يشء مبتـدع بل 
اسـتقبلوه بحفاوٍة وبكل شوق  أجداُدنا أَيْـضاً 
حتـى أنهم يف حـال مجيء رسـول اللـه بدلوا 
اسـم يثرب إىل مدينة رسول الله فكانوا هم من 
يسـتحقوا أن يكونـوا الحاضنة لهذه الرسـالة 
املحمديـة بخـالف املجتمع املكـي الذين فقدوا 

مؤهالت حملهم للرسالة اإللهية. 
فاملولد النبـوي واالحتفال بهـذا اليوم األغر 
أصالـة إيَمـانيـة وُهــِويَّة يمانيـة لن تُمحى 
عىل مر الدهر وسـيبقى ِذكرى خالدة يف قلوبنا 
نحتفل بها عرب األجيال، وسنظُل نهتف لبيك يا 
رسـول الله حتى تفنى أرواحنا، لبيك يا رسول 
اللـه رغم حصارنا وحربنا، لبيك يا رسـول الله 
حتى آخر قطرة دم يف أجسـادنا، لبيك يا رسول 
الله يف جاهلية أُخرى أشـد هي من األوىل، لبيك 
يف الُدنيـا ويف األُخرى، لبيك يا رسـول الله حتى 

تنجيل أعمارنا ونبقى يف الرتاب رميما. 
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ولظ ترضى سظك أطرغضا وق إجرائغض تاى تائع ططاعط

وصفٌئ طع درس افجئعع شغ برظاطب رجال اهللا.. 

جعرة آل سمران – الثرس الباظغ

 : سئُثالرتمظ طتمث 
تمغث الثغظ:

األنظمـة  رضـوخ  مـن  بالرغـم 
العربيـة وتنفيذهـا لألجندة السياسـية 
من  املرسـومة  والثقافية  واالقتصاديـة 
قبـل [البيـت األبيـض] إال أنهـا ال تزاُل 
موضَع اتهام بدعم ما يسمى اإلرهاب

ألن  جندوهـا  مـا  إذا  الدولـة  حتـى 
تعمل ضـد أبناء هذا الشـعب فإنها هي 
مسـتهدفة؛ ألنهم لن يرضوا عنها مهما 

عملت
هـل رضوا عـن عرفـات عـىل الرغم 
مما عمل؟ ألم يمأل السـجون من شباب 
[حماس] ومن شـباب [منظمة الجهاد 

اإلسالمي]؟ 
تحدثنا يف العدد السابق عن أن انطالق 
زعماء العرب واملسلمني ضمن التحالف 
الذي تقوده الواليـات املتحدة األمريكية 
يف مكافحة ما يسـمى باإلرهاب لم ولن 
يحقـق الـرىض األمريكـي وال الغربي.. 
وأن تحرك هؤالء الزعماء تجاه شعوبهم 
وفق األجندة األمريكيـة والصهيونية يف 
املنطقة ال يزيد املحـور الصهيوأمريكي 
إال استقواًء وتوسـًعا وطمًعا يف تنازالت 

أكرب..

الســسعدغئ  طــظ  أطرغــضا  طعصــش 
ضمخــثاق لطتصغصئ الصرآظغــئ املاسطصئ 

بالغععد والظخارى:
األنظمـة  رضـوخ  مـن  وبالرغـم 
العربيـة وتنفيذهـا لألجندة السياسـية 
من  املرسـومة  والثقافية  واالقتصاديـة 
قبـل [البيـت األبيـض] إال أنهـا ال تزال 
موضع اتهام بدعم ما يسـمى اإلرهاب؛ 
السـيايس  [االبتـزاز  هـو  والغـرض 
واالقتصـادي] لتنفيذ مطالـب أمريكية 
وإرسائيلية أكثر.. ومن أبرز الشواهد عىل 
هذه الحقيقة هـو املوقف األمريكي من 
النظام السعودي الذي يعترب أكرب حليف 
والغرب؛  ألمريـكا  اسـرتاتيجي  وصديق 
فمنذ نشـأة [الكيان السـعودي] يف قلب 
الجزيـرة العربية كان وال يـزال أمراء آل 
سـعود عىل عالقة وطيـدة وحميمة مع 
الغـرب وباألخـص بريطانيـا وأمريكا.. 
ولوال هذه العالقة االسـرتاتيجية ملا كان 
للمـرشوع الصهيوأمريكـي أي وجود يف 

املنطقة..!.
ويف املقابل فإنـه وبالرغم مما تحقق 
لألمريكيني عىل يد النظام السـعودي إال 
أن وسـائل اإلعـالم الغربيـة واألمريكية 
تعمل ليل نهار وتشن الحمالت الدعائية 

ضـد النظـام السـعودي وضد أمـراء آل 
سـعود بتهمـة اإلرهاب.. حتـى وصلت 
تلـك الحمالت للحد الـذي جعل [مجلس 
الشـيوخ األمريكي] يقوم بإقرار قانون 
[جاسـتا] الذي يجيز لضحايا تفجريات 
نيويـورك مقاضاة [النظام السـعودي] 
باعتباره املمول واملنفـذ لهجمات أيلول 

سبتمرب من العام 2001م..!!
ويشـري السـيد حسـني بـدر الديـن 
الحوثـي لبعـض املصاديـق التـي تؤيد 
الحقيقة القرآنية املتعلقة بنفسـية أهل 
الكتـاب تجـاه العرب واملسـلمني، ومما 

قاله يف ذلك رضوان الله عليه):
((تجلـت أحداث هـي مصاديق لهذه 
الحقيقة اإللهية بـأن اليهود والنصارى 
مهمـا  شـخص  أي  عـن  يرضـوا  لـن 
وإن مـألت العهـود  لهـم  صديقـاً  كان 
أدراج  معهـم  واملواثيـق  واالتفاقيـات 
مكتبـه، وإن قدمـوا لـه يف ماضيـه مـا 
قدمـوا، وإن قدم لهم هـو من الخدمات 

ما قدم فإنهم لن يرضوا عنه.
موقف السـعودية اآلن أليس معروفاً 
لدينا؟ الم تكن السـعودية معروفة عند 
الجميـع بأن لهـا عالقة قويـة جداً مع 
أمريـكا وصديقـة ألمريـكا، ولـم نعلم 
أن هنـاك ما طـرأ من جانب السـعودية 
جعل أمريكا هي التي تغري موقفها، هم 

تغريوا هم أليس كذلك؟ ألنهم يف واقعهم 
- وعىل مدى السـنوات املاضية الطويلة، 
وعـىل الرغـم مـن التعامل الواسـع مع 
السـعودية وكذلـك مع شـعوب أخرى، 
يف كل تلـك الفـرتة - هم ما زالـوا أعداء، 
والعدو ال يمكن أن ينصح لك، وال يمكن 
أن يخلص لك، عدو تاريخي، عدو عداوة 
مستقرة ثابتة، فكلما تقدمه له فإنه لن 
يـرىض عنك أبداً حتى تكـون عىل النحو 
الـذي يريد.. وما هو النحو هذا؟. هو ما 
قال الله عنه: {َحتَّى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم} واتباع 
ملتهـم هـو أيضـاً أن تتخىل عـن ملتك، 
وعن أمتك وعن شخصيتك وهويتك التي 
أنـت عليها، هـذا هو ما ال بـد منه، وإال 
فأنـت ما تـزال غري مرغـوب فيه، وغري 
مريض عنه مهما حاولت)). (محارضة 

ولن ترىض عنك اليهود وال النصارى).

طــا أرادتــه أطرغــضا وإجــرائغض طــظ 
سرشات عغ ترغُثه طظ أي زسغط: 

الفلسـطيني  الرئيـس  كان  كذلـك 
اتهـام  محـط  عرفـات  يـارس  الراحـل 
أمريكي إرسائييل بدعم اإلرهاب رغم ما 
قدَّمه لإلرسائيليني أنفسـهم بدًء بتنازله 
عن [الكفاح املسلح] وتوقيعه التفاقية 
إىل  وصـوالً  والثانيـة،  األوىل  أوسـلو 
مواجهته العسكرية مع حركتي حماس 

والجهاد ليتخلوا عن مواجهة إرسائيل.. 
إال أن كل ذلك لم يشـفع للرئيس عرفات 
عنـد أمريكا وال عنـد إرسائيل بـل إنهم 
أياديهـم  خـالل  مـن  تصفيتـه  قـرروا 
االستخباراتية بعد أن حارصوه يف منزله 
لفـرتة طويلة..!! ومـا أراده األمريكيون 
من عرفـات يريدونه من جميع الزعماء 
وامللـوك العـرب.. ومـا فعلـوه بالرئيس 
عرفات سـيعملونه مـع أي زعيم عربي 
وبحسـب ما يخدم مرشوعهـم يف البالد 
العربيـة.. وممـا قالـه السـيد يف ذلـك 

(رضوان الله عليه): 
((حتـى الدولـة إذا مـا جندوهـا ألن 
تعمل ضـد أبناء هذا الشـعب فإنها هي 
مسـتهدفة؛ ألنهم لن يرضوا عنها مهما 
عملت، هل رضوا عن عرفات عىل الرغم 
مما عمل؟ ألم يمأل السـجون من شباب 
[حماس] ومن شـباب [منظمة الجهاد 
اإلسـالمي]؟ مأل السـجون وحـاول أن 
يعلن بأنه حريص عىل السالم وأنه، وأنه، 
لـم يقبلوا منه أبداً، قالوا: أنت قرصت يف 
مكافحة اإلرهاب، مـاذا يريدون منه أن 
يعمل؟ هـل يريدون أن يكون أشـد عىل 
الفلسطينيني من اإلرسائيليني أنفسهم؟ 
إذا كانوا يريدون هذا من عرفات فإنه ما 
يريدونه من أي زعيم)). (محارضة وإذ 

رصفنا إليك نفراً من الجن).

وضسغــئ الئــقد السربغــئ يف تصئئ اقجــاسمار 
افوروبغ:

سـنتحدث يف هـذا املحـور عن بعـض املضامني 

املهمـة األخـرى التي تضمنهـا الـدرس الثاني من 

دروس سـورة آل عمـران، ومنهـا: وضعيـة البالد 

العربيـة يف حقبة االسـتعمار األوروبـي كأحد أهم 

وأبرز الشـواهد عىل انفصال العـرب عن الله، وعىل 

أزمة الثقـة بالله تعاىل التي كانت وال تزال سـائدة 

جعلتهـم  والتـي  واملسـلمني،  العـرب  أوسـاط  يف 

يسـتجدون الحمايـة مـن بعـض الـدول الكربى؛ 

لتحررهم من اسـتعمار دولة أخرى؛ فيخرجوا من 

استعمار ليدخلوا يف استعمار أشّد وأفظع وأنكى..!!

ونجـد أن معظم [األنظمـة العربية] كان ديدنها 

اسـتغالل حالـة التناقضـات بـني الـدول الكربى، 

ومحاولـة اسـتثمار [الحـروب البـاردة] بني هذه 

الدول سـعيًا يف تحقيق مكاسب سياسية شخصية 

ترسخ من بقاء عروشهم ولو عىل حساب شعوبهم 

ومـوارد بلدانهـم، وأمنهـم القومـي.. فيلجئون إىل 

روسـيا هربًا مـن أمريـكا، ويسـتجدون أوروبا يف 

مواجهة روسيا.. وهكذا دواليك..

وقـد اعتـرب السـيد أن وضعية املنطقـة العربية 

يف مرحلـة االسـتعمار األوروبي هو أحد الشـواهد 

عـىل انفصـال العـرب عـن اللـه سـبحانه وتعاىل؛ 

وتلـك الحقبة هي أيًضا أحد النتائـج الكارثية لذلك 

االنفصال، ومما قاله يف ذلك (رضوان الله عليه):

((عندما كانت البالد العربية مسـتعمرة من ِقبَل 

الربيطانيـني، والفرنسـيني، واإليطاليـني، وغريهم 

كيف كان يحصـل؟ كان معظم ما يحصل - عندما 

كانت النظرة كلها منعدمة نحو الثقة بالله سبحانه 

وتعـاىل، الثقـة بالله منعدمة يف نفوس املسـلمني - 

كان مـن يريد أن يتحرر من هـذا البلد يلجأ إىل هذا، 

يتحـرر مـن بريطانيا يلجـأ إىل روسـيا، يتحرر من 

روسيا يلجأ إىل بريطانيا، يتحرر من إيطاليا يلجأ إىل 

فرنسا، من فرنسـا يلجأ إىل إيطاليا وهكذا. ما هي 

النتيجـة يف األخري؟ ما هي سـواء؟ تخرج من تحت 

بريطانيا تدخل تحت روسيا، كله واحد.

اللـه سـبحانه وتعـاىل أراد أن يعلمنا بـأن دينه 

يسـتطيع أن يجعلنـا أمـة مسـتقلة، تقـف عـىل 

قدميها، عزيزة، رافعة رأسـها، تقهر األمم األخرى، 

ما الذي يحصل اآلن؟ أليـس كل العرب يتجهون إىل 

أمريـكا لتفكهـم من إرسائيل؟ ولـو أن أمريكا هي 

املحتلة وإرسائيل هناك للجئـوا إىل إرسائيل تفكهم 

عـن أمريكا! يلجئـون إىل أمريـكا وروسـيا راعيتا 

السالم أن تفك فيهم من إرسائيل)). 

املظعةغئ الثي جــار سطغعا الظئغ (ص) يف طغثان 
املعاجعئ:

وعندما نهانا الله جل عاله عن اسـتجداء أعدائنا 

لـم يرتكنا بال منهجية تحدد لنـا خيارات املواجهة، 

بـل رسـم لعباده املؤمنـني [منهجية الـرصاع] من 

منطلق كتابه الكريم ومن محورية الثقة به تعاىل.. 

فالقـرآن الكريم بما يتضمنه مـن منهجية إيمانية 

وثقافية وتربوية واجتماعية كاٍف.. وآياته الكريمة 

بما تحتويه من قصص الرسـل والدعاة إىل الله هي 

شاملة لكل [قواعد الرصاع]..

ولنـا يف رسـول اللـه (صىل اللـه عليـه وعىل آله 

وسـلم) أسـوة. ألـم يتحـرك الرسـول يف مواجهة 

قريـش، والـروم، واليهود دون اسـتجداء تعزيزات 

عسكرية أو مالية من أحد؟.

وهل اسـتغل رسـولُنا الكريم حالـة التناقضات 

املوجـودة حينهـا بـني الـروم والفرس، ليسـتنجد 

بالفرس الذي يكنّون العداء الشديد للروم؟!

وعض شضر الرجعل الضرغط يف اقجاساظئ بظخارى 
الحام يف طعاجعئ غععد املثغظئ؟؟

بالتأكيد لم يحصل أن اسـتعان النبي (صىل الله 

عليه وعىل آله) بأي طرف يف مواجهة أعداء اإلسالم؛ 

بل تحرك بحركة القرآن الذي كان يشـّده ويشّد كلَّ 

مـن يؤمن بـه إىل الله سـبحانه وتعـاىل.. فكان كل 

اعتماده وأهله وأصحابه عىل الله وعىل ما يمتلكون 

من إمكانيات بسيطة ومتواضعة.. 

ويستشهد السيد حسـني بدر الدين الحوثي عىل 

هـذه القضية املهمة واألساسـية من خالل سـرية 

الرسـول محمـد (صلـوات اللـه عليه وعـىل آله).. 

ويشـري إىل [الرتتيبات] التي سـبقت [غزوة تبوك] 

كأحـد أبرز الشـواهد عـىل أن رسـولنا الكريم كان 

يتحرك بحركة القرآن، وال يثق بغري الله، وال يعتمد 

عىل غـري إمكاناتـه وأنصـاره املؤمنـني، رغم عدم 

وجود أي توازن مادي أو عسكري يف معظم حروبه، 

سـواًء مع قريـش، أو مع الـروم، أو مـع اليهود.. 

ورغـم ذلك أنترص (صلوات الله عليه وعىل آله) عىل 

كل أولئك، وأثبَت أن اإلسـالم ال يقبل الهزيمة، وعىل 

أّن الله غالٌب عىل أمره.. ومما قاله السيد يف ذلك:

((النظـرة القـارصة التي أراد الله أن يمسـحها 

مـن أذهان العرب - لو تربوا عىل دينه، لو تربوا عىل 

نهـج نبيه (صلوات الله عليه وعـىل آله), لو عرفوا 

سريته وهو يف جهاده من بدر إىل آخر غزوة لم يلجأ 

إىل طرف آخر، لم يلجأ إىل الفرس، أو يلجأ إىل الروم، 

وهمـا القوتان التي كانت تمثـل القوى العظمى يف 

العالم يف ذلك العرص لم يلجأ إىل الفرس ليسـاعدوه 

ضـد الـروم، وال إىل الروم ليسـاعدوه ضـد الفرس، 

وال إىل الفرس ليسـاعدوه عـىل قريش، وال إىل الروم 

ليسـاعدوه عىل قريش، ربى األمة تربية توحي لها 

بـأن يف اسـتطاعتها أن تقف عىل قدميهـا وتقارع 

األمم األخرى.

وكان أبرز مثال عىل هذا ما عمله هو يف ترتيبات 

[غـزوة تبوك]؛ ألنه كان رجالً قرآنيـاً (صلوات الله 

عليه وعىل آله) يتحرك بحركة القرآن، ويعرف ماذا 

يريد القرآن أن يصل باألمة إليه يف مناهجه الرتبوية 

وهو يربي نفوسهم كيف تكون كبرية، كيف تكون 

معتـزة بما بـني يديها من هـذا الديـن العظيم فال 

تحتاج إىل أي قوى أخرى)).

وهنـاك الكثري مـن القضايا املهمـة التي تحدث 

عنها السـيد حسني بدر الدين الحوثي (رضوان الله 

عليـه) يف (الـدرس الثاني من سـورة آل عمران).. 

والتـي من أهما أيًضـا التحذير مـن املوت عىل غري 

اإلسـالم، والتحذير مـن الكفر بعد اإليمـان، ودور 

اليهـود يف تغييـب كلمـة (الجهـاد) مـن أوسـاط 

املسـلمني، وأن التعامـل مـع [الجهـاد] عـىل أنـه 

إرهاب أدى إىل نسـفه من ثقافة األمة..! وأن [إيران 

وحزب الله] أبرز الشواهد التي تدل عىل أّن املؤمنني 

مؤهلـون ملواجهـة أهل الكتـاب.. وأنـه ال ملجأ إال 

باالعتصام بحبِل الله.. وأن الخطاب اإللهي بصيغة 

الجمع يف قـول الله تعاىل: {واعتصمـوا بحبل الله} 

يوحي بـأّن ثّمة [مهـام جماعيـة].. وأنَّ املواجهة 

مـع أمة متوحـدة يتطلب اعتصامـاً جماعياً بحبل 

الله.. وغريها من املواضيـع والقضايا الكربى التي 

ال يتسع املجال لعرضها..

2-2

2-2
تحدثنا يف العدد السابق عن بعض أهم املضامني التي 

أشار إليها السيد حسني بدر الدين الحوثي يف الدرس 
الثاني من سورة آل عمران.. وأهم ما فيها هو مسألة 

االعتصام بالله، وأن املطلوب هو االعتصام الحقيقي 
بالله، وأيًضا قضية شّد الناس إىل الله باعتبار أن أهم 
ما دار حوله القرآن الكريم هو الشّد إىل الله سبحانه 

وتعاىل..
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 : طاابسات
أطلقت قـواُت االحتـالل الصهيوني قنابَل 
الغاز يف منطقة جبـل الطور، جنوب نابلس، 
بعد استهداف النقطة العسكرية التابعة له. 
ويف التفاصيل، اسـتهدف مقاوموَن بالنار 
نقطة لجيـش االحتالل عىل جبـل جرزيم يف 
نابلـس، َحيُث اندلع اشـتباك مسـّلح، ألقى 
خاللـه مقاومون قنبلة نحـو حاجز الجلمة 

شمال رشق جنني. 
وشـنّت قوات االحتالل، فجر أمس االثنني، 
حملة اعتقاالت يف مناطق متفرقة يف الضفة 

املحتّلة، بعد مداهمات واسعة ملنازل. 
وأَفـادت مصـادر محليـة، بـأن مقاومني 
أطلقوا فجراً النار تجاه سيارة للمستوطنني 
قـرب نابلـس، وقالـت املصـادر: إن «قوات 
االحتـالل دفعت بتعزيـزات مـن جنودها يف 
البلدة وسـط اسـتنفار وتأهب عقب عملية 

إطالق النار». 
ويف سياق االعتداءات الصهيونية، اقتحمت 
قوات االحتالل بلدان الشـيوخ شـمال مدينة 
الخليل، وسـنجل شـمال رام الله، وجماعني 

جنوب نابلس. 

بـني  يوميـة  شـبه  اشـتباكات  وتندلـع 
مقاومـني من كتيبتـي «نابلـس» و»جنني» 
يف رسايـا القـدس، خـالل محـاوالت جيش 
االحتالل اقتحـام املدينتني وتنفيـذ عمليات 
اعتقـال بحق مقاومـني أَو اغتيال مقاومني 

آخرين. 

يشار إىل أن مقاومني فلسطينيني أطلقوا، 
أمـس األول، النـار باتّجاه طائرة اسـتطالع 
لالحتالل اإلرسائيـيل يف أجواء البلدة القديمة 
ملدينة نابلـس، فيما نفذت حملـة اعتقاالت 
مناطـق  يف  الفلسـطينيني  الشـبان  بحـق 

ام.  فلسطينية مختلفة منذ أَيـَّ

 : وضاقت
أّكــد الرئيـُس اإليرانـي إبراهيـم رئييس، 
أمـس األول، جّديَة طهـران يف إحياء االتّفاق 
توافـرت  «إذا  النـووي  برنامجهـا  بشـأن 
ضمانات بعدم انسحاب الواليات املتحدة منه 

مرة أُخرى». 
لشـبكة «يس.  مقابلـة  يف  رئيـيس  وقـال 
بـي. أس» األمريكيـة: «إذا كان االتّفاق جيًِّدا 

وعادالً، فسنكون جادين يف التوصل إليه». 
َوأََضـاَف، قبيـل زيارتـه الجمعية العامة 
لألمـم املتحدة يف نيويورك، هـذا أمس: «ال بّد 
من أن يكون هناك دائماً حاجة إىل ضمانات»، 
مشـّدًدا عـىل أنّـه «إذا كان هنـاك ضمانات، 
فلـن يسـتطيع األمريكيون االنسـحاب من 

االتّفاق». 
مـن جهتـه، قـال املتحـدث باسـم وزارة 
الخارجيـة اإليرانيـة نـارص كنعانـي، أمس 
االثنـني: إنـه «ال يمكنـه اسـتبعاد عقد لقاء 
بشـأن إحياء اتّفـاق العـام 2015م، النووي 
مع القـوى العاملية يف نيويـورك عىل هامش 

اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة». 
وأوضـح كنعانـي خالل املؤتمـر الصحايف 
األسـبوعي، أن «هناك احتماالً لعقد اجتماع 
بشأن مفاوضات رفع العقوبات عىل هامش 
اجتمـاع الجمعيـة العامـة لألمـم املتحدة يف 
نيويـورك»، مؤّكــداً أن «طهـران لـم تـرتك 
طاولة املفاوضات يف أي وقت من األوقات». 

َوأََضــاَف كنعانـي: «مـن غري املسـتبعد 
اإليرانيـني  املسـؤولني  بـني  اجتمـاع  عقـد 

واألمريكيني». 

وأَشـاَر إىل أن، «كبري املفاوضني اإليرانيني 
عيل باقري يرافق الوفد اإليراني يف نيويورك»، 
موضًحا، إىل أنه «لم يتم تحديد خطة محّددة 

للمفاوضات بشأن رفع العقوبات». 
كمـا قـال كنعانـي: إن «هنـاك لقـاءات 
سـتحدث بني الرئيس اإليراني ورؤساء بقية 
الـدول عىل هامش اجتمـاع الجمعية العامة 
لألمم املتحدة، لكن ليس هناك برنامج خاص 

حول امللف النووي خالل زيارة الرئيس». 
ويف وقٍت سابق، قال رئييس: إّن «األمر اآلن 
بيد الواليـات املتحدة التِّخاذ القـرار النهائي 
بشـأن التوصل إىل اتّفـاق يف مفاوضات رفع 
الحظـر»، مؤّكـداً عزم طهـران «عىل الدفاع 

بحزم عن حقوق شعبها». 
عـن  العقوبـات  «رفـع  أّن  َوأََضــاَف، 

طهـران يجـب أن يكون مصحوبـاً بتحقيق 
الضمانات»، موضًحا أّن «مشكلة الضمانات 

يجب أن تحل للميض قدماً يف املفاوضات». 
وكان وزيـر الخارجيـة اإليراني، حسـني 
أمـري عبد اللهيـان، أّكـد يف وقٍت سـابق، أّن 
«طهـران بحاجـة إىل ضمانـات أقـوى مـن 

واشنطن إلحياء اتّفاق 2015م». 
وقـال أمري عبد اللهيـان: «ال نريد أن نلدغ 
مـن جحر واحـد مرتـني، لكـي نحصل عىل 
كامل الفوائـد االقتصادية مـن خطة العمل 
الشاملة املشرتكة. عىل األمريكيني أن يقبلوا 
إىل  ُمشـرياً  وضمانـات»،  التزامـات  تقديـم 
أّن «األمريكيـني لـم يضمنوا بعـد أّن طهران 
سـتكون قادرًة عـىل التمتع بكامـل الفوائد 

االقتصادية». 

 : وضاقت
أبلـغ رئيـُس الجمهوريـة اللبنانـي 
َة  العماد ميشـال عون، املنسقَة الَخاصَّ
لألمم املتحدة يف لبنان جوانا فرونتسكا، 
خـالل اسـتقباله لها قبـل ظهر، أمس 
االثنـني، يف قرص بعبدا، أن «املفاوضات 
لرتسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت 
يف مراحلها األخـرية بما يضمن حقوق 
لبنـان يف التنقيب عن الغـاز والنفط يف 
الحقول املحّددة يف املنطقة االقتصادية 
الخالصة له»، ُمشرياً إىل أن التواصل مع 
املبعوث األمريكي عاموس هوكشتاين 
«ُمستمّر حول بعض التفاصيل التقنية 

املرتبطة بعملية الرتسيم». 
وأعرب الرئيس عـون عن أمله يف أن 
«يسـاهم التنقيب يف امليـاه اللبنانية يف 
إعادة انهاض االقتصـاد اللبناني الذي 
شـهد تراجًعـا َكبـرياً خالل السـنوات 
األمـن  تعزيـز  عـن  فضـًال  املاضيـة 

واالستقرار يف الجنوب». 
وفيمـا جـدد الرئيـس عـون، تأكيد 
التزام لبنان القرارات الدولية وال سيما 
القرار 1701، لفـت إىل «أهميّة تطبيق 
ُكــّل مندرجاته»، معتربًا أن التنسـيق 
بني القـوات الدولية العاملة يف الجنوب 
«اليونيفيـل» والجيـش اللبنانـي أمـر 
رضوري لتأمـني نجـاح مهمـة حفظ 

األمن والسالم عىل الحدود، مشّدًدا عىل 
وجـوب توفري املناخـات املالئمـة ملنع 
حصول أي صدام بـني األهايل والجنود 

الدوليني. 
وكانت فرونتسـكا أطلعـت الرئيَس 
عون عىل املداوالت التـي رافقت تمديد 
مجلـس األمن الـدويل للقـوات الدولية 
العاملـة يف الجنـوب يف نهايـة الشـهر 
املـايض، والدعم الذي سـيقدم للجيش 
اللبناني، كما بحثـت مع الرئيس عون 
تطورات عملية ترسيم الحدود البحرية 
مركزة  الحكومة،  وتشـكيل  الجنوبية، 
االسـتحقاقات  إجـراء  رضورة  عـىل 

الدستورية يف موعدها. 

طصاوطعن غساعثشعن ظصطًئ لةغح اقتاقل ُصرب جئض جرزغط يف ظابطج

إغران: ضماُن سثم اظستاب واحظطظ ضروري لطاعخض إىل اّتفاق ظعويإغران: ضماُن سثم اظستاب واحظطظ ضروري لطاعخض إىل اّتفاق ظعوي

الرئغج سعن: املفاوضاُت لرتجغط التثود الئترغئ باتئ يف طراتطعا افخرية 

طثاعماٌت واساصاقٌت يف الدفئ 
الشربغئ املتاّطئ
 : طاابسات

شـنت قواُت االحتالل الصهيوني، فجَر أمس االثنني، 
حملـة اعتقـاالت يف مناطـق متفرقة بالضفـة الغربية 
املحتّلـة، بعـد مداهمات واسـعة ملنازل الفلسـطينيني، 
فيما أطلق مقاومون النار تجاه سـيارة للمسـتوطنني 

قرب نابلس. 
وقال إعالم العدو: إنه «حوايل السـاعة 5:15 تعرضت 
مركبة مستوطن بإطالق نار يف حوارة، تم العثور عىل 4 

عيارات نارية أصابت املركبة دون إصابات». 
وقالـت مصـادر محليـة: إن قـوات االحتـالل دفعت 
بتعزيزات من جنودها يف البلدة وسـط استنفار وتأهب 

عقب عملية إطالق النار. 

ُض حرق  آلغاُت الضغان الخعغعظغ تاعغَّ
بغئ تاظعن حمال الصطاع

 : طاابسات
لـت عـدُة آليات وجرافـات عسـكرية صهيونية،  توغَّ
أمس االثنني، وقامت بأعماِل تجريف ألرايض وممتلكات 

املواطنني شمال رشق قطاع غزة. 
وأَفـادت مصـادر محليـة، بـأن «قرابـة 10 آليـات 
وجرافات عسكرية توغلت داخل األرايض الزراعية رشق 
بلـدة بيت حانون شـماالً، منطلقة مما يسـمى بموقع 
«ايريز العسـكري» وقامت بأعمـال تجريف وتخريب يف 

ممتلكات املواطنني. 
يُذكر أن قوات االحتالل تتوغل بني الفينة واألُخرى عىل 
طول الحدود الشمالية والرشقية للقطاع وتقوم بأعمال 

تجريف وتخريب يف ممتلكات املواطنني الزراعية. 

صخٌش خاروخغ غساعثُف صاسثًة 
لقتاقل افطرغضغ يف جعرغا

 : وضاقت
أعلنت القيادُة املرَكزيُة لالحتالل األمريكي أن هجوماً 

صاروخياً استهدف قاعدًة شمال رشقي سوريا. 
وقالـت القيـادة يف بيان: إن «ثالثـة صواريخ عيارها 
107 مليمرتات اسـتهدفت القاعدة يوم األحد، وُعثر عىل 
صـاروخ رابـع مع أنابيـب إطالق صواريـخ عند نقطة 

اإلطالق عىل بعد نحو 5 كيلومرتات». 
وأَشـاَرت قيادة االحتالل املتمركزة يف سـوريا إىل أنها 
تحّقق يف الهجوم من دون تقديم أية تفاصيل إضافية. 

ويوم أمس األول، أفادت مصادر محلية بسـماع دوي 
انفجـارات يف محيط القاعـدة العسـكرية األمريكية يف 
حقل العمر يف ريف دير الزور الرشقي يف سوريا، مشريًة 
إىل أّن «أصـوات االنفجـارات يف محيـط القاعدة تزامنت 

مع تحليق للطريان الحربي واملروحي». 
ويف 26 أغسـُطس املايض، زعم الرئيس األمريكي جو 
بايـدن أن «هجومني اسـتهدفا يف 15 أغسـُطس املايض 
قاعدتـني للقوات األمريكية يف التنـف والقرية الخرضاء 
يف سـوريا»، فيمـا أعلنـت القيـادة املركزيـة األمريكية 
حينها إصابة 3 عسـكريني أمريكيني نتيجة اسـتهداف 

القاعدتني. 
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تُحلُّ علينا الذكرى املجيدُة، لثورة الـ21 من سبتمرب، ونحن 

يف مقاٍم ال نحتاج فيه للخوض يف حديٍث طويل َعّما تعانيه هذه 

الثورة، وما هي أهدافها، وما الذي حّققته؛ ألَنَّ الواقع يتحدث 

قبل األفواه واألقالم. 

إن مـا قبل ثـورة 21 سـبتمرب ملفارقـاٌت كبـرية يف مختلق 

املجاالت لكل ذوي لُبٍّ منصف، ينظر لألحداث واملتغريات نظرة 

موضوعيـة ُمَجـّردة من ُكـّل مـا يزيّف الحقائق وكل ما يقدم 

تحليالت شخصية خاطئة. 

ثورُة 21 سـبتمرب مختـُرص ما تعنيه: جيـٌش وطني يحمُل 

ُهــِويَّة إيَمـانية وعقيدة راسـخة، يعي ُكـّل من ينتسـب إليه 

دوره املناط به، ويدرك حجم مسؤوليته، وتعني انتهاء مرحلة 

االنفـالت األمني والفـوىض والعشـوائية وتحييـد الجرائم إىل 

مجهـول وإغالق ملفاتها إىل األبد، وتعني دولة قوية مسـتقّلة 

القـرار ال يراهن أبناؤها بعزتهم وكرامتهم وإبائهم، يرفضون 

الظلم والضيم، ويبذلون أنفسهم رخيصًة يف سبيل الله، ولدفع 

ُكـّل رش وخطر يحدق بهم ويرتصدهم. 

ثورٌة تعني اكتفاًء ذاتياً يف مجال التصنيع العسكري ملختلف 

املعدات واآلليات من صواريخ وطريان مسرّي ومدرعات وألغام 

وغريهـا، مـا يعني قيام دولة تسـتطيع صد أي عـدوان عنها 

كما هو الحال منذ ثمانية أعوام، إذ اسـتطاع الشـعب اليمني 

بقيادتـه القرآنية وروحه الثوريـة الجهادية تحويَل التحديات 

إىل فرص للبناء والتنمية بما تحمله من معنى. 

ثـورٌة تعني اكتفاًء ذاتياً يف مجال الزراعة بمختلف األصناف 

من حبوب وفواكه، وكذلك يف جانب تصنيع اآلليات الزراعية. 

ثـورٌة تعني انتهـاَء -أو بصحيـح العبارة- تاليش الفسـاد 

األخالقي الذي توسـع َكثرياً ونشـأت العديد من الخاليا؛ بَهدِف 

اإلفسـاد يف البلد، والتي كانت تتلقـى دعًما من قيادات داخلية 

وخارجيـة، اآلن بفضل الله ثم بفضل املـرشوع القرآني وهذه 

الثورة تم اقتالعها من جذورها. 

ثـورٌة تعني فشـَل مخّططات العدّو التي اسـتهدفت رضب 

النسـيج االجتماعـي باسـم املذهبيـة واملناطقيـة وغريهـا؛ 

باعتبَارهـا بنت مجتمعاً يحمُل من الوعي ما يكفي إلسـقاط 

جميع أوراقه عىل كثرتها. 

ثورٌة لم تولد نتاَج مشـاعر سـخط مؤقتة، بل أُشـعلت من 

قلـب واقع مزٍر لـم يعد يحتمـل، ونظام حكم جائـر بات من 

املستحيل عىل الشـعب القبوُل به، فكان ال بُـدَّ من إيجاد َحـلٍّ 

جذريٍّ يغرّي من العمق.

هـذا هو املعنى الحقيقي للثورة، فكل عاٍم وشـعبنا اليمني 

بمبادئ ثورته متمّسـك، وعىل نهجها ثائٌر حتى تحقيق النرص 

والفتح املبني، والعاقبــُة للمتَّقيـن. 

حساُر «َلُعُط افْطُظ».. تتصغصًا قجرتاتغةغئ 
الحرذئ يف خثطئ الحسإ

سئث الصعي السئاسغ    
إشاراٌت توضيحية، ورسـائل ومنطلقاٌت إرشادية، وضعتها 
وزارة الداخليـة، من خـالل العرض العسـكري املهيب الخاص 
بوحداتها األمنية يوم الخميس الفائت، والذي حمل شعار «َلُهُم 
األْمُن»، إذ لم تكن تلك الصور الفنية اإلبداعية واألكثر من رائعة، 
نُظمت ألوانها وُزخرفت نقوشها بتلك الهيئة واملهابة، قد جاءت 
نتيجًة لفلتٍة عبثية، أَو من قبيل االسـتعراض ولفت االنتباه عن 
حجـم وإْمَكانات وعديد وعدة األجهزة األمنيـة يف بالدنا ترهيباً 
وترغيبـاً، بل لرتسـم املسـار الذي سـارت وستسـري عليه هذه 

الحشود عىل طريق تحقيق أهداف الثورة القرآنية املباركة. 
ال شـك أن جميعنـا مـا يـزال يتذكر تلـك الصـورة النمطية 
لألجهزة األمنية يف اليمن، ليس ما قبل ثورة الـ 21 من سـبتمرب 

2014م فحسـب، بل وأقدم من ذلك، وقبل عقوٍد من الزمن، فهي 
الصورة القاتمة واألكثر سـوداوية واملفرغة تماماً من أية عقيدٍة أمنية راسخة 
وفاعلة، والتي انعكسـت سـلباً عىل الكثري من أبناء الشعب اليمني، نظراً لكثري 
من املسـاوئ واالنحرافات وسوء اإلدارة التي أفرزت العديد من املظالم والفساد 
والقهر والخوف، رغم ُكـّل الشـعارات واالسـرتاتيجيات التي كنا نقرأها يف تلك 

العقود، مثل: «الرشطة يف خدمة الشعب» وغريها. 
ُعُمـوًمـا لسـُت بحاجـٍة للخـوض معكـم يف تفاصيـل قـد ال تكـون غائبة 
عـن الكثـري، ونخوض غمـار اسـتعراض تاريخي نـرسد فيه كافة السـلبيات 
واإلخفاقـات واالخرتاقـات واالنحرافـات الكارثيـة التي رافقت عمـل األجهزة 
األمنية ملا قبل الثورة؛ ألَنَّ الحديث سيطول وبالكاد نستطيع أن نضع أيدينا عىل 
مساٍر معني، ملا تخلل تلك الفرتات من مساوئ ومظالم ال تزال ملفاتها مفتوحة 
كالجراح املتقيحة حتى اليوم، لكن ومن وجهة نظر تحليلية نستطيع القول: إن 
األجهزة األمنية اليوم عىل الرغم من هذه الرتكة املثخنة بالفسـاد البريوقراطي، 
إال أنها يف طريقها إىل التعايف التام، وأضحت متأهلًة ألخذ مكانها عىل طريق بناء 

الدولة اليمنية الحديثة. 

لكـن وما أردت توضيحه يف هذه العجالة هو أن الشـعار الذي حملُه العرض 
العسكري للداخلية «َلُهُم األْمُن»، حمل رسالة واضحة تجسدت يف قوله سبحانُه 
وتعـاىل: {الَِّذيـَن آَمنُوا َوَلـْم يَْلِبُسـوا إيَمـانُهْم ِبُظْلـٍم أُولئك َلُهُم 
األْمُن َوُهْم ُمْهتَُدوَن}، هذه اآلية الكريمة قد سـبق وأن اجتهد يف 
تفسريها العلماء والفقهاء بمختلف طبقاتهم، غري أننا معنيون 
يف تفسري اشـتقاق الداخلية لشعار عرض تخرج دفعها األمنية 
مـن هذه اآليـة، أي أنها تقول: هؤالء الذيـن أخلصوا العبادَة لله 
وحَده ال رشيك له، ولم يظلموا أنفَسهم برشك، ولم ولن يظلموا 

الناس، هم اآلمنون واملهتدون يف الدنيا واآلخرة. 
ولعلها رسـالٌة تطمينية للداخل والخـارج بأن الداخلية وكّل 
األجهـزة األمنية يف وطن الـ21 من سـبتمرب، هـي قوة ابتذرت 
من ُكـّل فئات الشـعب ووجدت لخدمة الشعب، وما كانت يوماً 
ولـن تكون غائبة عن تقديم التضحيـات، وبذل الدماء واألرواح 
يف سـبيل صون وحماية املكتسـبات والحقـوق والحريات، ومن 
أجل ترسيخ األمن والطمأنينة والسلم االجتماعي وتحقيق عزة وكرامة الشعب 

اليمني، كمبدأ ومسؤوليٍة دينية ووطنية وأخالقية. 
وللخـارج أَيْـضاً جاءت رسـالة العرض لتؤّكـد مضمون قول الشـاعر: (إنّا 
َلَقْوٌم أبَْت أخالقنا َرشًفا أن نَبتَدي باألذى من ليَس يؤذينا.. ِبيٌض َصناِئُعنا سـوٌد 
وقاِئُعنا ِخٌرض َمرابُعنا ُحمٌر َمواِضينا)، هي رسـائل قد تشـبه إشـارات املرور، 
وإرشـادات وتعليمـات السـالمة التـي ال منـاص ألي كان مـن التزامها وعدم 
تجاوزهـا، لذلـك لـن يعجز القـايص والداني عىل فهمهـا، بعد أن أثبـت الواقع 

والوقائع، أن عىل الباغي تدور الدوائر. 
إن النجاحـات التـي تحّققت للجبهـة األمنية عىل كافة األصعـدة، هي ثمرة 
من الثمار الثورية التي اسـتحقها ويسـتحقها شـعبنا اليمني الحر العزيز عن 
جدارة، فكما سـارت الداخلية وأجهزتها األمنيـة املنترشة يف ربوع الوطن الغايل 
وعىل مـدى ثمانية أعوام، ومضـت بنفس التفوق واالقتـدار، وبنفس املنهجية 
والروحية، سـتميض اليوم وغداً وإىل ما شـاء الله، لتجّسد مصاديق شعار «َلُهُم 

األْمُن».. تحقيقاً لالسرتاتيجية األمنية «الرشطة يف خدمة الشعب». 


