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ــة  ملواجه ــة  الثقافي ــة  الجبه ــدت  أك
ــدي للعدوان ومواجهته  العدوان أن التص
أولوية ال يمكن التفريط بها حتى تحقيق 
ــظ  ــذي يحف ــادل ال ــالم الع ــرص والس الن
ــيادة  ــها الس ــت الوطنية وعىل رأس الثواب

عىل األرض والقرار.
ــة يف بيان صحفي أن  وأوضحت الجبه
إخماد الفتنة كان بفضل صمود اليمنيني 

وجعل مواجهة العدوان أولوية.
ــامح  ــددت عىل أن التعايش والتس وش
ــر بها  ــم التي دح ــي القي ــاء ه وروح اإلخ
العدو وال بد من إفشائها واالقتداء بهدي 
ــلم يف جمع  النبي صىل الله عليه وآله وس
ــدو وعدم الفجور يف  ــة ومواجهة الع الكلم

الخصومة.
ــف  تكات رضورة  إىل  ــان  البي ــار  وأش
ــف وجمع  ــز وحدة الص ــع يف تعزي الجمي
ــال حتى تحقيق  ــتمرار النض الكلمة واس

النرص.
ــأن  بش ــة  الثقافي ــة  الجبه ــت  وطالب

ــارات توازي  ــادي بانتص ــع االقتص الوض
انتصارات الجبهة العسكرية ويف املقدمة 
ــعار  ــكلة انقطاع الرواتب وإرتفاع أس مش
ــار العملة مما  ــة وانهي ــتقات النفطي املش
ــال يف جبهات  ــال الرج ــزا لرج ــد تعزي يع
ــا للجبهة الداخلية التي  املواجهة وتأمين

هي ضمان عدم اخرتاق العدو.
ــات  امللف ــة  معالج ــة  أهمي ــدت  وأك
ــة بما يحفظ الحقوق والحريات  الحقوقي
ــه  إجراءات ــالمة  وس ــون  القان ــرتام  واح
ــع للجميع يقوم عىل  للنهوض بيمن يتس

التنوع والرشاكة.

صنعاء / سبأ
ــتمرار األجواء الباردة خالل  توقع املركز الوطني لألرصاد اس
ــزاء من املناطق  ــون الصقيع عىل أج ــاعة القادمة وتك ـــ 24 س ال

الجبلية.
وأكد املركز تأثر املناطق الجبلية بمحافظات صعدة وعمران 
ــن محافظتي إب والضالع  ــار والبيضاء وأجزاء م وصنعاء وذم
ومناطق واسعة من املحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية 
ــاض ملحوظ يف  ــببت يف انخف ــاردة وجافة تس ــة ب ــة هوائي بكتل

درجات الحرارة وخاصة الصغرى.
ــورة  ــات املذك ــني يف املحافظ ــه املواطن ــز يف نرشت ــذر املرك وح
ــي امللحوظ يف  ــن من التدن ــال واملرىض وكبار الس خاصة األطف

درجات الحرارة.
ــة إىل اتخاذ  ــني يف املحافظات الجبلي ــا املركز املزارع ــا دع كم
ــار موجه الربد والصقيع حفاظا عىل  االحتياطات الالزمة من أث

محاصيلهم الزراعية.

/  
ــهداء  ــاء اليوم توديع ش ــهد العاصمة صنع تش
وأد فتنة املليشيات التخريبية بمشاركة واسعة يف 

ميدان السبعني.
ــني  املواطن ــة  كاف ــة  املنظم ــة  اللجن ــت  ودع
ــهداء  ــييع املهيب للش ــاركة الفاعلة يف التش للمش
ــبيل  ــن بذلوا أرواحهم رخيصة يف س ــال الذي األبط

الوطن وكرامة شعبية.
ــرية  مس األول  ــس  أم اآلالف  ــرشات  ع ــم  ونظ
ــمال العاصمة مباركة  ــة يف خط املطار ش جماهريي
ــدا للدولة، وذلك  ــيا الخيانة وتأيي لوأد فتنة مليش
ــتجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد امللك بدر  اس

الدين الحوثي.

الثورة/نزار الخالد
ــيل  مح ــدر  مص ــى  نف
ــروج  مات ــز  تع ــة  بمحافظ
ــول  ح ــدوان  الع ــواق  أب ــه  ل
ــده  عب ــظ  املحاف ــتهداف  اس
ــار  أنص ــل  قب ــن  م ــدي  الجن
ــدر أن تلك  ــال املص ــه.. وق الل
التناوالت الرخيصة ال أساس 
لها من الصحة وتندرج ضمن 
والفنت  ــرتاءات  واالف األكاذيب 
ــك  تل ــا  عليه ــت  أدمن ــي  الت

األبواق املأجورة.
ــلطة  الس أن  ــدر  املص وأكد 
ــز األحرار  ــاء تع ــة وأبن املحلي

ــدق واحد  ــعبية يف خن ــش واللجان الش ــه وأبطال الجي ــار الل وأنص
ملواجهة العدوان ومرتزقته وتطهري الوطن من الغزاة واملحتلني.

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير ALTHAWRAHالثــــورة

Alahnomi1@gmail.com 

أحمد يحيى الديلمي
يوميات الثورة

ال داعي للتباكي ال داعي للتباكي 
الجمهورية في مأمن ..الجمهورية في مأمن ..

مشهدمشهد

ــابق  ــك املبكي معاً أن نجد قيادات إصالحية تتس املضح
بشكل -ء رد أحدهم عىل استفسار املذيع عن سبب افرتاضه 
ــاب عىل الفور   ــتهدافاً للنظام الجمهوري أج ــأن هناك اس ب
ودون خجل ولم نلحظ أي ذرة حياء عىل وجهه .  كيف هذا  
ــدر من أرسة  ــمي ينح ــر أكيد يكفي أن زعيم الحركة هاش أم
ــف كانت قد تبنته حركة  ــاللية طائفية ، هذا التوجه لألس ُس
ــاش تنفيذاً  ــن مبكر ، ثم تلقفه عف ــلمني من زم اإلخوان املس
ــع نطاق  ــابق اتس ــا قلت يف موضوع س ــعودية، كم ــر س ألوام
ــبق يف تفجري ثورة  ــن كان لهم الس ــت حتى م ــة ، وطال التهم
ــميون ، إنها  ــبتمرب إذ وصفوا بامللكيني فقط ألنهم هاش 26س
ــاة أن يتوغل هذا اإليدز واملرض الجاهيل يف أدمغة  قمة املأس
ــا كان مألوفا عن اليمنيني  ــعبنا بخالف م الكثري من أبناء ش
ــرث أن يمتد هذا  ــودة ، الغريب أك ــامح وامل ــن التآلف والتس م
ــرض إىل أدمغة مثقفني وكُتاب وقادة أحزاب ، إنها بالفعل  امل
ــق  ــعودية وتحاول من خاللها ش ــرية فتحتها الس بؤرة خط
ــي لتصل إىل  ــيج االجتماع ــي ، وتمزيق النس ــف الوطن الص

أهدافها الدنيئة يف السيطرة عىل تالبيب القرار اليمني . 
ــاركة  ــتقبل مش ــريي يس ــج جماه ــو أن الربنام ــت ل تمني
ــأل  ــأطلب من املذيع أن يس ــة ، كنت س ــاهدين الهاتفي املش
ــيح عىل النظام  ــذرف دموع التماس ــي ، كيف ي ــس املتباك نف
ــيايس يحرم الجمهورية  الجمهوري وهو ينتمي إىل كيان س
ــيطانية مخالفة لنهج الدين ؟! وهي أيضاً  ويعتربها نزعه ش
ــكع يف شوارع الرياض ويف ظل نظام  قادمة من شخص يتس
ــىل الثورة  ــك يتباكى ع ــع ذل ــتبدادي ، وم ــي اس ــي وراث ملك
ــي  وذرف  ــل التباك ــه قب ــرى ب ــن األح ــة ، كان م والجمهوري
ــيح أن ُيغري منهجه وفكره الشوفيني االنعزايل  دموع التماس
ــق ، ويدقق يف اختيار املكان الذي  ُيفصح منه عن هذه  املنغل
ــس ، ال أن يتحدث عن مثل هذه املعاني وهو يقبع يف  الهواج
ــك يردد هذه التخرصات  ــى نظام ملكي كهنوتي ، مع ذل حم
ــا كبريا  ــون أن هناك تناقض ــك املأف ــرى ذل ــخيفة ، أال ي الس
ــم مجرد أدوات  ــالً يتهمون الحوثيني بأنه ــه ، فهم مث يف كالم
ــاه  ــي إذا وضعن ــذا يشء إيجاب ــول : ه ــران ، أق ــالء إلي وعم
ــران جمهورية ونظام  ــوري ألن إي ــرة النظام الجمه ــام فك أم
ــية  ــات الربملانية والرئاس ــه االنتخاب ــري في ــي تج ديمقراط
ــتضيفة  ــة املس ــعودية الدول ــا الس ــب ، بينم ــكل متعاق بش
ــة كهنوتية وراثية تعترب  ــة لهؤالء املرتزقة دولة ملكي والداعم
ــيطانية تتعارض مع  ــاال ش ــة أفع ــة والديمقراطي الجمهوري
ــا يقوله هؤالء؟! أم أنهم  ــج الدين ،  فأين إذاً الحقيقة فيم نه
ــن نفث األحقاد  ــن املداخل التي تمكنهم م فقط يبحثون ع
ــة  ــة وكل املعاني الطائفية لتحقيق غايات خسيس والكراهي
ــود لها إال يف  ــراٍم خبيثة ال وج ــول إىل م ــهم والوص يف نفوس
أذهانهم ، أما الشعب اليمني فقد عرف طريقه وحدد خياره 
ــا أنهما  ــة يف مأمن طامل ــورة والجمهوري ــداً أن الث ــي جي ويع
ــة ، وهذا أفضل  ــن إرادته الحقيقي ــعب ويعربان ع خيار الش
ــهم  ــكعني يف دهاليز الخيانة من ارتضوا ألنفس رد عىل املتس

العمالة والذل واملهانة .. والله من وراء القصد ..
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هل استعدَّ العالم لهذه اللحظة؟
وما رأي اإلعالم العربي والعالمي؟

وما قوُل المنظمات العربية واألمم المتحدة؟
عن  وتتعاَمون  أعينَكم  ستغلقون  متى  إلى 

الحقيقة؟
انتبهوا فليس الحوثيون فقط من يواجهون 

العدوان والمؤامرات.
انتبهوا فقطر هي التي تزّعمت المجموعة 
العربية في مجلس األمن الستصدار قرار وضع 
اليمن تحت بند عقوبات الفصل السابع. تذكروا 
أن اعالن الحرب على اليمن صدر من واشنطن 
وأن ضحاياها عشرات اآلالف من المدنيين وأن 
أبو  ويقال  الرياض  وصلت  الحوثي  صواريخ 
ظبى أَْيضاً. انتبهوا فالشاشات وحدها ال تقاتل 
على األرض ال تحتل مواقَع عسكرية وال تحسم 

معارك مع بشر ال تعنيهم الشاشات.
هناك جديٌد في اليمن منذ 5 سنوات أنتم ال 

تريدون رؤيته وهو ال يكترث بنظرتكم له.
أجلتم الحلول عشرات المرات وأصبح الحل 
– بدون أية مزايدة أَْو تهويل – في يد شخص 
واحد في هذا العالم هو عبُدالملك الحوثي فَمن 

يُمـدٌّ يَده أوالً؟ قلنا ذلك ونعيده ونعود فنؤكده.
يقولون إن صنعاء تحوثت.. وأقول: صنعاء 
من  والمزيد  التأريخية،  ذاكرتَها  استعادت 
التدخل الخارجي لن يفيَد، فهناك جيٌل جديٌد 
معه  التعاُمُل  ويجُب  الكرامة  يريد  اليمن  في 
باحترام. تباطأتم عن اليمن فسبقكتم نساؤه، 

واعيباه!!
أمامه  وهى  (أهبل)  إيران  يقول  الذي 
تصنيف  على  يحث  والذي  شاء  إن  فليقاتلها 
جماعة أنصار الله جماعة إرهابية (مستهتر)، 

فقد صُنَِّف قبلها حزب الله اللبناني!.
* وألهل صنعاء الحبيبة:

قريباً تأتيكم جحافُل وبيارق مرتِزقة اإلعالم 
العربي واألجنبي الذين عموا عن الحقيقة على 
مدى 3 سنوات تحت تأثير األخضر الملعون، 
من  القصف  أحذية ضحايا  ببقايا  تلقوهم  فال 
الجوع  آالَم  لهم  تحكوا  وال  والنساء  األطفال 

والمرض والتجاهل.
الصمود  أساطير  عليهم  قّصوا  فقط 
واستجداء  الغفلة  الّدعاء  الفرصَة  وامنحوهم 

التوبة ولو لساعات محدودة.
الحوثي،  فوبيا  من  تخلصوا  نصيحة:   *

أثابكم الله.
*كاتب وصحافي مصري

واعيباه!: تباطأتم عن 
اليمن فسبقتكم نساؤه

 إبراهيم سنجاب*

٢٢,٥٢٢,٥ مليار دوالر تكلفة دعم المعوزين  مليار دوالر تكلفة دعم المعوزين 
عالميا في عالميا في ٢٠١٨٢٠١٨مم

إجالء إجالء ٣٨٣٨ ألف شخص بسبب الحرائق في كاليفورنيا ألف شخص بسبب الحرائق في كاليفورنيا

ــم الرضوري  ــاع تكلفة الدع ــدة ارتف ــة لألمم املتح ــرات حديث ــرت تقدري  أظه
للمعوزين عىل مستوى العالم للعام املقبل إىل 5ر22 مليار دوالر.

ــؤون اإلنسانية (أوشا) يف بيانات له  ــيق الش وذكر مكتب األمم املتحدة لتنس
ــام املقبل إىل  ــخص يف العالم الع ــع أن يحتاج 136 مليون ش ــس أنه من املتوق أم
املساعدات اإلنسانية والحماية بسبب الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية، 
ــرث املعوزين  ــار املكتب إىل أن أك ــام 2017. وأش ــا 5باملائة مقارنة بع ــادة قدره بزي
ــة والخيام ومواد إغاثة أخرى  ــاعدات املواد الغذائية واألدوي املعتمدين عىل مس

مهمة متواجدون يف دول مثل سورية وجنوب السودان.

واشنطن/ وكاالت
ــالء 38 ألف  ــلطات قامت بإج ــي يس" األمريكية بأن الس ــاة "أي ب ــادت قن أف
ــبب حرائق الغابات التي أدت إىل إصابة 3 رجال  ــخص يف والية كاليفورنيا بس ش

إطفاء ودمرت 150 مبنى.
ــادت بأنه تم  ــورا بالوالية قد أف ــرة فينت ــاء الحرائق يف دائ ــة إطف ــت خدم وكان
ــخص من 8 آالف منزل جنوب كاليفورنيا. وأعلن محافظ  إجالء نحو 27 ألف ش
ــاوثرن  ــة جريي براون حالة الطوارئ يف الدائرة. من جهتها قالت رشكة "س الوالي
ــون" الكهربائية إنه تم قطع التيار عن أكرث من 260 ألف مبنى  كاليفورنيا إيديس

يف الوالية، بينهم 180 ألفا يف دائرة فينتورا و83 ألف يف دائرة سانتا باربارا.
ــديدة اجتاحت عدة دوائر يف والية كاليفورنيا يف  يذكر أن حرائق الغابات الش
ــخص من املناطق الخطرية.  أوائل أكتوبر املايض. وقد تم إجالء نحو 100 ألف ش
ــاحة األرايض التي تجتاحها الحرائق تفوق  ــائل إعالم محلية إن مس وقالت وس
ــلطات املحلية يف األسبوع املايض عن  ــاحة أكرب مدينة أمريكية. وأعلنت الس مس

إخماد الحرائق يف بعض املناطق، األمر الذي سمح للناس بالعودة إىل منازلهم.
ــىل أن حصيلة ضحايا حرائق كاليفورنيا بلغت 43  وتدل املعلومات األخرية ع

شخصا، فيما تجاوزت الخسائر 3,3 مليار دوالر.

ـــــاف الـــوطـــنـــي ـــــف ـــــط ــــطــــرى مــــــع االص ـــــاف الـــوطـــنـــي ســــق ـــــف ـــــط ــــطــــرى مــــــع االص  ســــق
ــال  بأعم ــم  القائ ــاد  أش
ــقطرى هاشم سعد  محافظ س
ــش  الجي ــقطرى،بدور  الس
ــعبية  الش ــان  واللج ــن  واألم
ــن بطوالت يف  ــطرون م وما يس

مختلف مواقع العزة والرشف.
ــة  املحلي ــلطة  الس ــت  ودع
ــوى  الق ــع  جمي ــقطرى  بس
الوطنية إىل تعزيز االصطفاف 
ــدة الصف  ــاظ عىل وح والحف
ــك  ــعبي وتماس ــم الش والتالح
ــة  ملواجه ــة  الداخلي ــة  الجبه
ــي  الت ــه  ومخططات ــدوان  الع
ــا  أرض ــن  اليم ــتهدف  تس

وإنسانا.

عبدالسالم جحاف

كيف سقط صالح ؟

ــي والمراوغة المتعمقة واألسلوب  ــقط وهو صاحب الدهاء السياس كيف س
الفتاك بالخصوم والمدير لخيوط األلعاب السياسية وصاحب الخبرة والحنكة 
في ترويض شعب أطلق عليهم يوما ما "أفاعي " وهل يمتلك األنصار قوة خفية 

غير ما عرف عنهم من بساطة وعامية ؟
ــه وأحاق به مكره حيث وال يحيق  ــقطه ذنبه أم غره هواه ومن هم حول هل أس
ــقاء بعد  ــه ونعوذ بالله من الش ــت به خطيئت ــيء إال بأهلة أم أحاط ــر الس المك

معرفة الحق ؟
كل هذه األسئلة تخيفني شخصيا !!! 

ــام عيني حيث كان الرجل  ــاهدت آية من آيات الله تتجلى أم ــم ال ؟ وقد ش ول
قد أصبح رقما وبطال شعبيا ومحاربا شجاعا في نظر الكثيرين برفضه العدوان 
قوال فكيف لو تم له ذلك فعال لكان قد عاد له مجد خيراً من مجده السابق وثواب 
ــدء بتنفيذ  ــع بخيانته والب ــيئة ووض ــه اختار خاتمة س ــن ذي قيل لكن ــراً م خي
ــركائه في فك أفعى هو أحد أنيابها وأسمها فتكا فما إن  ــعبه قبل ش المؤامرة ش

بدأ حتى انتهى ... 
فحارت األفكار وتضاربت األخبار ...
عليَّ االعتراف والوصية للمؤمنين 

ــر الله ومعتمدون  ــوى واثقون من نص ــه وبأخالقنا وبمبادئنا األق ــن بالل نح
ــون من أبناء هذا  ــن أن يخفى على أحد فنحن معروف ــه وليس لدينا ما يمك علي
ــكل وال  ــم يؤكد غريب ومش ــك قائدنا ول ــا أكد بذل ــه وعوامه كم ــعب وفقرائ الش

مشكوك بل الحق الناصع والصادع هو الله وكفى
ــو أحمق !!! ال  ــاد ومال وجاه فه ــألة قوة وعت ــألة مس ــكل من يفكر أن المس ف
يعترف بالمعجزات والسنن الربانية والتأييد السماوي ومعنى االرتباط الوثيق 

بالله وال يعرف كينونتهما ...
ــي كل منطقة  ــذي كان حاضراً ف ــه بالتأييد ، الله ال ــذي أمد رجال ــو الله ال ه
ــدان وضحيان وفي صعده  ــا كان حاضراً في حي ــة فيها، كم ــعال الفتن أرادوا إش
ــال الله في صنعاء  ــو الله ذاته الذي تواجد مع رج ــفيان وفي عمران وه وفي س

2014 وصنعاء 2017 م
وهو الله الحاضر بقوته وجبروته وعظمته مؤيدا وناصرا في نجران وجيزان 
ــة يبقى الله معنا مهما أجرموا  ــير وميدي ونهم وتعز و خالل األيام القادم وعس
ــروا فإن مكرهم  ــرات تلو المؤامرات ومهما مك ــتهدفوا وحاكوا المؤام وقتلوا واس

يبور والله خير الماكرين ..
ــعب  ــوب المؤمنين من أبناء هذا الش ــكينة في قل ــذي ينزل الس ــو الله ال وه
ــيهم ويلطف  العظيم ويلقي في قلوب المعتدين الرعب ويطمئن الناس ويواس

بهم على مدار سنبين من الحرب والقحط والحصار ...
في نجران وما بعد نجران كان ويكون وسيكون الله مؤيدا فالتأييد بيده ، فال 
تماري فيهم إال مراء ضاهراً وال تستفت فيهم منهم أحدا، فإن رأيتم عجبا فلقل 
ــره مدبرا لألمر مهيئا  ــا أولياء الله فال يعترفون بغي ــدام ثقة بالله ؛ أم ــان وانع إيم

ألسباب النصر معينا في الشدائد والمحن منقذا لطيفا حكيما ..
فقناعتي أن اإليمان بالله يصنع المعجزات ال يمكن أن يشوبها شائب ..

ــباب النصر والتمكين فمن  ــبب من أس اإليمان جزء من العدة في الحرب وس
ــه ومن ذا يعرف عظمته فال يهابه ، ومن الذي يعتز  ــرف قدر قدرته فال يخاف ذا يع
ــيء بقدر وويل لمن تعدى  ــطوته وعذابه ، كل أمر بيده وكل ش بغيره فال يلقى س

وتجبر خزي في الدارين وهذا ما نشاهده ونلمسه اليوم ...


