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لعقالء وشرفاء 
املؤتمر 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــوا وراء إغراء  ــن كان ــود الذي ــني وآل سع ــأن اإلماراتي ــدا ب أدرك جي
ــك املؤامرات  ــوا عن حي ــوا بمقتله ويكف ــن يستسلم ــواء عفاش ل وإغ
ــة أحمد عيل  ــوا بورق ــدة ، قد يلعب ــات جدي ــع ومخطط ــي مشاري وتبن
ــوا عىل تفعيله للعمل لحسابهم مقابل وعده بمنجه السلطة يف  ويعمل
ــل طارق إن تمكن من  ــده من قبله ، وقد يتم تفعي ــن كما خدعوا وال اليم
الهرب  أو شقيقه يحيى ، أو غريه وكلها تكهنات لن تقدم ولن تؤخر ولن 
تؤثر بإذن الله يف مجريات األحداث عىل األرض ولن يحصد هؤالء غري 
ــب إن هم باعوا الوطن  ــة واملذلة واالستحقار يف نظر أبناء الشع املهان
ــارات ، فاملعطيات تؤكد  ــب وارتموا يف أحضان السعودية واإلم والشع
ــة متقدمة من الوعي الذي يمنحه  ــارع اليمني بات يتمتع بحال أن الش
ــاب األمور وفهمها عىل حقيقتها بدون عواطف وال  القدرة عىل استيع

مؤثرات من هنا وهناك.
ما حصل ال لبس وال غموض فيه ، ومن يقل بخالف ذلك فهو يغالط 
ــه ، ظل عفاش يف صنعاء معززا مكرما ، لم يتعرض ألي مضايقات  نفس
ــىل اإلطالق من قبل أنصار الله طيلة الفرتة املاضية من عمر العدوان  ع
ــة  ، و يمارس مهامه الحزبية ويعقد اجتماعاته  ، يتحرك بحرية مطلق
ــة ويلقي خطاباته السياسية ، وظل يحظى باحرتام وتقدير  التنظيمي
ــايس والحكومة والربملان ، وظلت عالقته  واهتمام قيادة املجلس السي
ــرتام املتبادل ،  ــة يسودها االح ــي إيجابي ــد عبدامللك الحوث ــع السي م
ــات يف وجهات النظر كانت املسألة  ــى يف ظل وجود تباينات وخالف حت
تحل بصورة رسيعة وحكيمة بدون أي تشنجات من باب الحرص عىل 
وحدة الصف الوطني والجبهة الداخلية يف مواجهة العدوان الذي كان 

الهدف الرئييس لتحالف املؤتمر وأنصار الله.
ــاوزه وأن ال نظل ننفخ  ــل ويجب علينا أن نتج ــن حصل ما حص ولك
ــض ونسهم يف تفكيك النسيج  ــري الفتنة ونحرض عىل بعضنا البع يف ك
ــذا الطرف أو  ــف متشنجة من ه ــد زوبعات ومواق ــي ، ال نري االجتماع
ــاء الوطن ، يكفينا  ــة العدوان وبن ــرغ جميعا ملواجه ــد أن نتف ذاك ، نري
مزايدات ومناكفات وتحريضات فيسبوكية ، يكفي ما حصل ، ال نصدق 
الدنبوع وعيل محسن والبخيتي وأبواق الفتنة والشقاق والنفاق ، من 
السخف أن نثق يف السعودي أو اإلماراتي أو اإلصالحي ونصدق بأنهم 
ــاش ألننا نعرف مواقفهم تجاهه  ــرون بالحزن عىل مقتل عيل عف يشع
ــك باليمن واليمنيني  ــه كورقة أخرية للفت ــوه وأرادوا استخدام ، خدع
ــع أيها العقالء ؟!!  ــل مخططهم ، فماذا كنا نتوق ــن الله خيب وأفش ولك
أيهما أكرث رضرا مقتل عفاش ؟!  أم مقتل املاليني من اليمنيني يف حروب 
ــا خطابه  ــة التي ضمنه ــة لدعوته املجنون ــة استجاب ــة وحزبي طائفي

االنقالبي املثري للدهشة واالستغراب  ؟! 
ــة التحريض  ــالء املؤتمر التخيل عن شل ــرص املفيد، عىل عق باملخت
ــار الفتنة  ــي ظلت تنفخ يف ن ــة والسياسية الت ــة والفيسبوكي اإلعالمي
وتعمل عىل إثارة البالبل وإذكاء الرصاعات وافتعال األزمات وتخوين 
ــة ، إنها  ــب سياسية رخيص ــح ومكاس ــه صورته ملصال ــر وتشوي اآلخ
ــص من عقدة الوالء  ــد املؤتمر دوره الوطني ويتخل ــة ألن يستعي فرص
لألفراد ويقدم نفسه كحزب مؤسيس يحكمه نظامه األسايس والئحته 
ــة ، ال نريد تطبيًال وصناعة أصنام جديدة ، وكل ذلك من أجل  الداخلي
ــن املؤتمر يجب  ــؤه مع العدوان م ــة ، ومن ثبت تواط ــة الوطني املصلح
ــد الوطن ومصالحه وهو يدعي  ــه وكذا هو الحال مع من يعمل ض فصل
ــل املؤتمر الذي يطلق عليه  ــاء للمؤتمر ، فمن غري الالئق أن يقب االنتم
ــون يف صف  ــالء ومرتزقة يعمل ــه خونة وعم ــن بني صفوف ــزب الوط ح
ــد رجاال  رشفاء أوفياء  ــوى العدوان ضد الوطن ، الوطن يري ــة ق وخدم
ــن حماه ، ضد الغزاة واملحتلني ومرتزقتهم  ، يدافعون عنه ويذودون ع
ــام منعطف  ــر وهم أم ــاء وعقالء املؤتم ــب رشف ــوم يف ملع ــرة الي ، والك
خطري قد يحدد مصري الحزب ويهدد مكانته وموقعه ودوره يف العملية 
السياسية املستقبلية ، وأنا عىل ثقة بأنه لن يكون إال يف خندق وجبهة 
ــه وأطيافه ومكوناته  ن من مختلف مشارب ــذي تكوَّ ــن والشعب ال الوط

عىل امتداد أرضه الغالية.
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله. 

ــا تقريبا  ــل 39 عام ــه الرئاسة قب ــذ تولي من
ــىل إدارة البالد باألزمات وتحت  وهو يعمل ع
ــار وعمالئها يف املنطقة  ــة دول االستكب وصاي
ــارات، التي  ــة واإلم ــم السعودي ــىل رأسه وع
ــه  ــداد نجل ــح وإع ــة صال ــت استمال استطاع

أحمد.
ــاً استطاع صالح  ــالل فرتة حكمه 33 عام خ
ــاء القبائل  ــه خصوصا زعم ترويض خصوم
ــر  ــني األحم ــن حس ــه ب ــم عبدالل ويف مقدمته
ــة والدينية أمثال ياسني  والقيادات السياسي
ــور هادي وعيل  ــان وعبدربه منص سعيد نعم
ــي وعبدالوهاب  محسن وعبداملجيد الزندان
ــم  ــاع ترويضه ــرث استط ــم ك ــي وغريه الديلم
ــذون ما يريد من  وسيطر عليهم وجعلهم ينف

حيث يشعرون ومن حيث ال يشعرون.
ــر  ــاب 11 فرباي ــورة الشب ــالق ث ــع انط وم
ــا تخفيف حدة  ــح أيض ــاع صال 2011م استط
ــداء مقربني منه  ــه أع ــورة تجاهه وصنع ل الث
ــة  ــادات املؤتمري ــن القي ــدد م ــن ع ــني أعل ح
ــر الشعبي  ــم من املؤتم ــم وخروجه انشقاقه
ــاب يف 18  ــورة الشب ــم إىل ث ــام وانضمامه الع
مارس 2011م والتي أسميت حينها بـ"جمعة 
ــال استطاع عيل محسن فرض  الكرامة".. وفع
ــى الثورة  ــاره حامي حم ــه وجعله أنص نفس

ــات الثورة "شباب  ــوار.. إال أن أحد مكون والث
ــض يف حينه دخول عيل محسن  الصمود" رف
ــام جامعة  ــي كانت أم ــري" والت ــة التغي "ساح
ــون عيل  ــة" ك ــب "الحكم ــوار نص ــاء ج صنع
ــيل عبدالله  ــن لع ــذراع األيم ــان ال ــن ك محس
ــح يف "الحروب الست" التي خاضها عيل  صال
ــدة" والتي  ــاء صع ــح ضد "أبن ــه صال عبدالل
ــني بدر  ــد القائد حس ــا الشهي ــد فيه استشه
ــاب الصمود  ــا اعترب شب ــي.. كم ــن الحوث الدي
عيل محسن أحد أركان النظام السابق والذي 
ــول قائد  ــربوا دخ ــه، كما اعت ــب محاسبت يج
ــري انتصارا  ــدرع ساحة التغي ــة األوىل م الفرق
ــة حقيقية يف  ــح وانتكاس ــه صال ــيل عبدالل لع

"مسار الثورة الوليدة".
ــرخ  ــا ف ــا عندم ــح أيض ــاع صال ــا استط كم
ــر الشعبي  ــاء املؤتم ــن أعض ــه م ــني ل معارض
العام مراوغة "حزب اإلصالح" الذي استطاع 
هو اآلخر السيطرة عىل مسار ثورة 11 فرباير 
وتجيريها لصالح أهدافه وأجنداته حني انتزع 
ــة" السياسية  ــن حلفائهم "الحصان منهم وم

كأحد رشوطه لتسليم السلطة.
ــايس  ــه السي ــح تاريخ ــه صال ــيل عبدالل ع
ــي تخدم  ــراوغ والحنكة الت ــاء امل ــيلء بالذك م
ــذ ما يريده  ــد استطاع أيضا تنفي حارضه، فق

ــة" –حد قوله-  ــم السلطة "لليد األمين وتسلي
ــم جلس عىل  ــادي، ومن ث ــه منصور ه عبدرب
ــد ويخطط  ــن بعي ــار يتفرج م ــريس االنتظ ك
ــايس حتى هروب  ــن تاريخه السي ــا تبقى م مل
هادي عقب نجاح ثورة "21 سبتمرب 2014م"، 
ــن العدوان  ــة يف الخط بش ــول السعودي ودخ
ــارس 2015م"  ــي يف "26 م ــىل الشعب اليمن ع
ــر من جديد  ــادة الرشعية"، وظه ــي "إع بداع
ــوى املناهضة للعدوان"، وعاد  كحليف ل"الق

إىل املشهد السيايس من هذا الباب.
ــول ويجول  ــي صالح يص ــادي وبق هرب ه
ــة، ويتحدث عرب  ــدة الوطني ــوف الوح يف صف
ــات حول القوة  ــات التلفزة وأثري اإلذاع شاش
ــن العامة من  ــى ظ ــود، حت ــة الصم والشجاع
ــد املواجهني للعدوان.. ويف  الناس أنه فعال أح
ذات السياق لم يقطع صالح تواصله السيايس 
ــة  للسعودي ــايس  السي والءه  ــع  يقط ــم  ول
واإلمارات وأمريكا، بل كان عونا لهم من تحت 
الطاولة.. فقد كان يؤكد دعمه للجبهات باملال 
واملقاتلني بينما الواقع يكذب ذلك؛ كان لسانه 
ــان يروج  ــاب عندما ك ــل خط ــع ك ــه م يفضح
ــة، واستمر عىل هذا  للحوار يف صيغته الركيك
ــرب 2017م وإعالنه  ــى يوم 2 ديسم املنوال حت
ــة املناهضة  ــوى الوطني ــض الرشاكة مع الق ف

ــة جديدة  ــح صفح ــداده لفت ــدوان واستع للع
ــدوان، وهو ما أثار حفيظة القوى  مع قوى الع
ــري  ــح األخ ــاب صال ــربوا خط ــة واعت الوطني

خطاباً غري مسؤول ويعرب عن نفسه.
ــض الرشاكة  ــل صالح مرشوع ف وفعال واص
ــن وقتل  ــىل إقالق األم ــه ع ــت مليشيات وعمل
ــن تتعامل مع  ــا جعل قوات األم املواطنني.. م
ــن  ــا تيق ــح.. وحينه ــن صال ــات الخائ مليشي
ــدا وأن من حوله كانوا يزينون  صالح أنه وحي
له الواقع بأن الشارع اليمني معه خصوصا يف 
أمانة العاصمة صنعاء، فما كان منه إال الفرار 

وكان القدر له باملرصاد.
انتهى صالح وبقي املشهد اليمني كما هو.. 
عدوان مستمر ومؤامرات ضد الشعب اليمني 
ــدوان  ــف الع ــوات تحال ــل ق ــن قب ــرة م مستم
وأمريكا وإرسائيل.. انتهى صالح وبقي حزب 
ــل سينتهي بانتهاء صالح؟.. انتهى  املؤتمر ه
ــح وهدأت أمانة العاصمة صنعاء.. وبقي  صال
ــان  ــش واللج ــب الجي ــوف بجان ــا الوق أمامن
الشعبية والتحيل بالصرب وتوحيد الصف أكرث 
ــدوان حتى  ــوات تحالف الع ــرث ملواجهة ق وأك
ــإن الجميع مترضر  ــا.. ما لم ف االنتصار عليه
دون استثناء من عواقب التخاذل واالنبطاح.

حسن حمود رشف الدين

ذهب صالح والعدوان مستمر!!.. وماذا يجب فعله؟

ــس املؤتمر يف  ــف رئي ــد نم موق لق
ــرب قناته  ــري ع ــز األخ ــه املتلف خطاب
ــداء مبطن يكنه  ــني وع عن حقد دف
عىل جماعة أنصار الله بل انه اثبت 
ــة وطنه  ــه مصلح ــه التهم ــا أن يقين
ــا دعوته  ــداء أيضا وم ــه الع ويكن ل
ــاء إال دليل  ــك الدم ــال وسف لالقتت
ــه تناىس  ــىل ان ــال ع ــك فض ــىل ذل ع
متغابيا ومستهرتا بدماء اآلالف من 
ــى وأنات الثكاىل  الشهداء والجرح

واأليتام من أبناء شعبه.
فقد تناىس "الزعيم" حينها انه لم 
ــد لديه حاضنة جماهريية سوى  تع
طاعنات يف السن لم تعرف حقيقته 
ــة االخري وثمة  ــع لخطاب أو لم تسم
ــات تسعى  ــاد ومليشي لوبيات فس
إىل إقالق السكينة فشعبه كان حتى 
ــره ينتظر  ــة األخرية من عم اللحظ
ــوة واضحة يدعو  ــه موقفا أو دع من
ــه إىل رفد الجبهات  ــاره ومحبي أنص
ــدوان ومواجهته عسكريا  لكرس الع

ــاب عدة  ــم لعدة أسب ــذا ما لم يت وه
ــاق خطابه املخجل  انكشفت يف سي
ــب إن لم  ــة الشع ــري أن غالبي واألخ
ــني  ــًال ماب ــان منذه ــه ك ــل اجمع نق
ــر رشيف انصدموا  طامع عميل وح
ــت مدفونة  ــي ظل ــة الت ــن الحقيق م
ــن له املحبة  ــوات تجاه شعبه ك لسن
ــىل طبق  ــه ع ــه وقدم ــاء فباع والوف
ــاىس  ــد تن ــداء ولق ــب لألع ــن ذه م
ــي كانت ضمن  ــم عنارصه الت الزعي
ــه وباعوا البالد بثمن  خبزه وعجين
ــادي وبن  ــم ه ــىل رأسه ــس وع بخ
دغر واالرياني والربكاني والشايف 
ــار يف فلكهم جميعهم  الكثري ممن س
ــري  ــاء املؤتم ــذات الوع ــون ل ينتم

الخالص
ــداء  ــه الع ــوا ل ــن كن ــب م إىل جان
ــان 2011م  ــة اب ــروا بالسلط واستأث
ولم يستحرض عفاش أن األنصار لم 
ــراءات والتهديدات  ــوا لإلغ يخضع
ــة األجنبي البغيض فأرادوا  ووصاي

ــأن كرامة  ــدر وش ــن ق ــوا م أن يرفع
ــا يزالون حتى  ــن واليمنيني وم اليم
اللحظة يقدمون أرواحهم رخيصة 
من اجل ذلك ويف سبيل الله ما جعل 
ــه الحاصل  ــن عدوان ــف يش التحال
ــم الوهم  ــان لزعي ــا ك ــذي م اآلن وال
ــام فحسب  ــه ألي ــد يف وجه أن يصم
ــاء العمالة واالنبطاح التي  علها دم
جرت يف عروقهم عىل مدى سنوات 
كثرية دفعت بهم إىل أحضان أولياء 
نعمتهم من آل سعود وأمراء الخليج 
ــى منهم يف الداخل  وجعلت من تبق
ــان ما  ــر رسع ــىل الجم ــض ع كالقاب
ــت نواياهم البخسة  افتضحوا وبان
ــث  حي إىل  ــدار  األق ــه  ساقت ــد  فلق
ــزاة ومن  ــال الغ ــا آم ــاه مخيب منته
ــر يف تخبطه  ــوه زعيما ليستم جعل
ــب الشعب  ــات وتألي ــارة الشبه وإث
ــارة سخطهم  ــه وإث ــار الل عىل أنص
ــف املحافل  ــه بهم يف مختل للتشوي
ــول إىل  ــل الوص ــن أج ــس م واملجال

ــذه املرحلة  فال غرابة بزعيم رسم  ه
ــه  ــة لشعب ــالم الوردي ــم واألح الوه
ــة أكرث من ثالثني عاما وبدا ومن  طيل
ــروا أنفسهم بعد  ــن سخ معه والذي
ــم  ــل شعبه ــه لقت ــاء صالحيت انته
ــه خدمة ألسيادهم وكما  ومحارصت
ــل شقيقه املدعو  توهم الزعيم ونج
ــاء  ــم لدم ــم برسقته ــارق) أنه (ط
ــى  ــن مسم ــم م ــداء واتخاذه الشه
ــرا. لتجنيد  ــد املليص معسك الشهي
ــيل القناصة  ــب املليشيات ع وتدري
ــا تبددت  ــن رسعان م ــح ولك قد يفل
ــل وال يحيق املكر  أحالمهم يف الوح

السيئ إال بأهله.
ــه  يتداول ــاال  مث ــول  الق ــي  ويبق
ــي العاقبة  ــري يف الوسط الشعب الكث
ــم  أخالقه ــت  كان ــن  فم ــة  بالخاتم
ــا  ــوا شيئ ــن أن يرتكب ــة ال يمك قرآني
ــاىل فاملجلس  ــه تع ــة لل ــه مبغض في
ــن  أعل ــذي  ال ــىل  األع ــايس  السي
ــة منه  ــح فض الرشاك ــوم صال املزع

ــرض نفوذه  ــدم مرشوعيته قد ف وع
ــن  ــد حس ــرار وأك ــار والق ــوة الن بق
ــد املؤتمر ورشاكته  تعامله مع قواع
ــت  ــا كان ــة فم ــة والحكوم يف السلط
نهاية تلك الخاتمة التي أراد الله ان 
ــة لزعيم ظاهره الصالح  تكون عاقب
ــة ونأمل أن  ــه الحقد والعمال وباطن
ــايض. التي  ــة امل ــاً لصفح ــون طي تك
قالها زعيم املايض وفاتحة النطالقه 
ــدة ووالدة يمن  مرحلة وطنية جدي
ــري لعامة الشعب،  جديد واعد بالخ
ــم عىل قدم  ــري املؤسسات قائ فتطه
ــات الدولة  ــاق يف جميع مؤسس وس
ــة نقلة  ــد الدول ــا وستشه ووزاراته
ــات  ــوى الخدم ــىل مست ــة ع نوعي
ــة  واملالي ــة  االداري ــات  واإلصالح
ــة بعد  ــرث صالبة ومتان ــح أك ستصب
ــة والخيانة  ــط الفتن ــاط مخط إسق

ووأدها..

رويدا عثمان

وأد الفتنة ووالدة يمن جديد

ــع يف  ــرق، نق ــط يف الط ــا سنتخب كن
ــش  ــام، وتنه ــا األلغ ــر، تستهدفن الحف
الوحوش املرتبصة جسدنا بال رحمة،،، 
ــا صوت  ــر الزمان، ي ــا قم ــت ي ــك كن لكن
ــف واالستسالم،  ــن الضع ــق يف زم الح
ــذ بأيدينا يف  ــوىل علينا تأخ ــا نعمة امل ي
ــق تعلمنا،  ــا إىل الطري ــرة ترشدن كل م
ــت إال ناطقاً  ــا، تقوينا،،، وهل كن تصربن
بهدى الله مذكراً به ناصحاً ومرشداً،،، 
يا شمساً يف سمانا ويا رباناً أبحرت بنا 
تحت عصف الرياح العاتيات فاجتزنا 
ــا الصعوبات، يا حبيباً  األخطار وقهرن
ــس  نف ــا  ي ــني،  املؤمن ــوب  قل يف  ــع  ترب
ــا طمأنينة  ــل حيدر، ي ــى وشب املصطف
ــدوة  ــا ق ــني، وي ــوب الصادق ــت قل سكن
ــن يا سيدي  ــت بنفوس املستبرصي حل

وقائدي عبدامللك بدر الدين الحوثي،
ــداء  ــب األع ــة ترع ــك الواثق نظرات
ــم  تلج ــة  الناصح ــة  املؤمن ــك  وكلمات
أفواههم وتثلج صدور املؤمنني وترسم 
ــني  للعارف ــري  والخ ــق  الطري ــم  معال
ــدي وموالي عبدامللك  املهتدين ،،، سي
ــك حياة  ــي يف نهج ــن الحوث ــدر الدي ب
ــاء،  شق ــك  وخصومت ــك  معادات ويف 
ــن  ــدور املتكربي ــام يف ص ــك سه كلمات
ــم بقوة  ــان، يا من قهرت ــاء الشيط حلف
ــداد املوقف ويا من دعيتهم  الحجة وس
ــم بالعقل وأسديت  باملنطق وخاطبته
ــم من مغبة العناد  لهم النصح وحذرته
ــاء فكنت سائرا عىل  والعنجهية العمي
ــم  يا  ــة الظل ــى يف مقارع ــج املصطف نه
ــارص  ــاء ون ــاث الضعف ــا غي ــدي ي سي

ورساج  ــني  الجاهل ــار  ومن ــني  املظلوم
التائهني الضائعني، يا خرياً من به املوىل 
ــا وكان الفساد  ــا، كان الظالم يلفن علين
يعمنا أرشقت يف قلوب اليمنيني شمسا 
من حق وقوة وعزة، فبك وأنت توجهنا 
ــا أصابنا  ــع وكلم ــم أجم ــا العال واجهن
ــث يف أرواحنا  ــف أتيت لتب وهن أوضع
ــا إىل  ــني وترجعن ــزز اليق ــود وتع الصم
ــل عليه وتهدينا إىل  الله وتلهمنا التوك
الثقة به،،، تساقط العمالء وخر الخونة 
رصعى وبقيت تشد عىل أيدينا وتقربنا 
ــك  ــاذ بصريت ــك ونف ــرص بحكمت إىل الن
ــاوى  ــك،،، ته ــة عقل ــك ورجاح وفطنت
خصومك وخصوم الوطن تحطم أزالم 
ــن يوما تطلب  ــد املال، لم تك الرش وعبي
ــاه أومنصب  ــى إىل ج ــة وال تسع سلط
كنت نصريا للحق واقفا مع أبناء وطنك 
يف كل املحن وبك وإرشاداتك وتعاليمك 
ــرة  ــوا الجباب ــل وواجه ــروا الباط دح
ــرات  املؤام ــوا  وأسقط ــنت  الف ووأدوا 
ــه وأكرث صدقاً  ــاروا أكرث قربا من الل وص
ــون  ــوزا يتهافت ــادة ف ــت الشه وأصبح
ــا قوة يخاف  ــه ويطلبونه، أصبحن علي
ــا األعداء ألف  ــردة ويرضب له منها امل
ــأر وننتقم من  ــاب، وبتنا نهدد ونث حس
ــادت يف قتلنا واستعذبت أناتنا  دول تم
ــت حصارنا، فكانت صواريخنا  وأحكم
إليها أقرب فارتعدت فرائصهم وتهاوت 
ــون جحيم  ــوا يعيش ــم وأصبح معاقله

الرد اليماني،،،
ــت الراشد واملصحح واملقوم،  كنت أن
ــى املهتدي والسائر  وأنت ابن املصطف

ــه،  يا  ــد بتعاليم ــه واملسرتش عىل نهج
ــا مما أتاك الله  سيدي تبرصنا وتعلمن
ــدى الله  ــد به ــول سدي ــة وق ــن حكم م
ــت تقودنا  ــرآن أصبحنا وأن وثقافة الق
قوة ترجع للحق نصابه وتكشف الغمة 
ــزل عروش املتكربين  عن النفوس وتزل
ــع راية  ــاب الحق وترف ــرص ألصح وتنت
ــوض  ــه وتق ــداء الل ــب أع ــن وتره الدي
ــق  ــم وتزه ــط خططه ــم وتحب أركانه

مشاريعهم.
ــوىل رسولك  ــوالك ونت ــا نت ــم إن الله
ــن أمرتنا  ــيل ونتوىل م ــوىل اإلمام ع ونت
ــا عبدامللك بدر  ــا وسيدن ــه قائدن بتولي

الدين الحوثي.
ــك وأعداء  ــن أعدائ ــا نربأ م ــم إن الله
رسولك وأعداء اإلمام عيل وأعداء من 
أمرتنا بتوليه سيدنا وموالنا عبد امللك 

بدر الدين الحوثي سالم الله عليه....
ــه يف هذا  ــه ورسول ــد الل ــا أس ــت ي دم
ــع املؤمنني  ــارصا لله ولدينه م الزمان ن
ــاء تسريون  ــني الثابتني األوفي الصادق
ــده  وتسدي ــه  وعنايت ــه  رعايت ــت  تح
ــر اإلسالم  ــرشق فج ــم ي ــه وبك وتوفيق
ــداء الدين إىل  ــزول ليل الظاملني وأع وي

أبد اآلبدين.
الله أكرب

املوت ألمريكا
املوت إلرسائيل

اللعنة عىل اليهود
النرص لإلسالم.

زينب الشهاري 

يا نعمة اهللا علينا

ــوع  أسب ــِض  يم ــم  ل
ــح توّعد فيه  عىل ترصي
ــف  ــي تحال ــد قيادي أح
ــودي  السع ــدوان  الع
ــن  ــىل اليم ــي ع األمريك
يف  ــربى  ك ــأة  بـ"مفاج
ــن"، حتى تكشفت  اليم
ــك "املفاجأة"  خيوط تل
بتنفيذ الرئيس اليمني 
ــيل عبدالله  ــق ع الساب
ــة انقالب  ــح محاول صال
عسكرية ضد الحكومة 
اليمنية وحركة "أنصار 

الله".
ــا  دع ــذي  ال ــح  صال
ــور  مص ــل  تسجي يف 
ــرة  السيط إىل  ــاره  أنص
ــة اليمنية  عىل العاصم
ــذاك  ــه آن ــاء، وج صنع
ــة  ــل إىل السعودي رسائ
ــا الدعم  طلب يف ثناياه
ــايس  ــري والسي العسك
ــان  فك ــدود،  الالمح
ــاة  قن ــت  استبدل أن 
ــة  التابع ــة"  "العربي
ــي  والت ــة  للسعودي
ــر  سائ ــا  كم  - ــت  درج
 - ــودي  السع ــالم  االع
ــدوان عىل  ــدء الع منذ ب

ــىل وسم صالح  اليمن ع
ــوع"،  ــس املخل بـ"الرئي
ــذه  ه ــدال  إستب إىل 
ــب "الرئيس  الصفة بلق
ــا  ــق"، م ــي الساب اليمن
ــق  ــود تنسي ــر وج أظه
كبري يف عملية اإلنقالب 
أن  ــا  خصوص ــذه،  ه
ــدت لها  ــة مه السعودي
ــع من خالل  قبل أسابي
ــس  الرئي ــا  إستدعائه
ــل  املستقي ــي  اليمن
ــد ربه منصور  والفار عب
هادي، رجل السعودية 
ــن، واحتجازه يف  يف اليم

الرياض.
ــل  الشك ــث  حي ــن  م
ــرت  ظه ــذ،  والتنفي
ــوة الرئيس اليمني  خط
ــيل عبدالله  ــق ع الساب
ــة"  "فوضوي ــح  صال
ــة"، تفتقد  و"غري منظم
للتخطيط الكايف والقوة 
ــىل األرض ويف  الالزمة ع
ــح  ــر صال ــدان، وظه املي
املشهود له باللعب عىل 
ــالل  ــي خ رؤوس األفاع
ــه لليمن التي  فرتة حكم
ــود،  عق ــة  ثالث ــدت  امت

ــادرة،  ــام املب ــداً لزم فاق
ومغامراً سيئاً من حيث 
ــذ،  والتنفي ــط  التخطي
ــىل  ــرب ع ــد أج ــه ق وكأن
ــذه  ــام به ــرسع بالقي الت
ــة  اإلنقالبي ــة  الحرك
ــت يف مهدها  التي أفشل
وانتهت بموت "بطلها". 
وهكذا انتهى عيل عبد 
ــص  ــح الشخ ــه صال الل
الذي حكم اليمن عقوداً 
ــه  ــت مع ــة، وانته طويل
ــة  ــال السعودي ــر آم آخ
ــي  العدوان ــا  وتحالفه
ــب اليمني،  ــىل الشع ع
العدوان  ــوى  ففشلت ق
ــع امليداني  بتغيري الواق
ــن  م ــرق  خ ــداث  وإح
ــي، األمر  ــل اليمن الداخ
أن  ــه  شأن ــن  م ــذي  ال
ــس ملحطة جديدة  يؤس
يف الحرب اليمينة تكون 
ــار  "أنص ــة  حرك ــا  فيه
ــرث  أك ــع  موق يف  ــه"  الل
ــاً،  ــة داخلي ــوة وصالب ق
ــح  ستصب ــني  ح يف 
ــا  وتحالفه ــة  السعودي
ــاً  ــرث ضعف ــي أك العدوان
وضيقاً يف الخيارات بعد 

ــا  ــر رهاناته ــوط آخ سق
ــا يف الداخل  وأحصنته
ــالل ساعات  اليمني خ

معدودة.  
ــا  ــاً، م ــان الفت ــد ك لق
ــب  املكت ــو  عض ــه  كشف
ــة  حرك يف  ــايس  السي
ــزة  ــه" حم الل ــار  "أنص
ــة مع  ــي يف مقابل الحوث
ــرية" اليمنية  قناة "املس
ــات  الجه ــد  رص ــن  ع
ــاالت  اتص ــة  األمني
ــارشة ومتواصلة بني  مب
ــيل  لع ــة  تابع ــادات  قي
ــن  م ــح  صال ــه  عبدالل
ــادات إماراتية  جهة وقي
ــة الحرب عىل  ــذ بداي من
ــزة  ــار حم ــن. وأش اليم
الحوثي إىل أن اإلمارات 
ــح  صال ــة  جماع زودت 
ــات  شحن ــن  م ــدد  بع
ــم  ت ــي  الت ــة  األسلح
تهريبها ونقلها إليهم يف 
ــن املحافظات  صنعاء م
ــرق  ط ــرب  ع ــة  الجنوبي
ــا أيضاً  ــة رصدته خاص

أجهزة األمن.  

*سوريا اآلن 

 نضال حمادة *
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