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بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

             عبدالفتاح عيل البنوس 

ذمار تستعيد ألقها 

ذمار تستعيد ألقها ومظهرها الحضاري بلمسات إدارية 
وتوجهات حكيمة لقيادتها الفذة ممثلة بمحافظها النشيط 
ــني املقديش ، الذي ما فتئ منذ تعيينه  ــيخ محمد حس الش
محافظا لذمار يعمل جاهدا عىل تحسني صورتها ومكانتها 
الحضارية واالرتقاء بدورها الريادي والجهادي الذي بات 
مرضب املثل بني املحافظات اليمنية ، ال نقول ذلك تزلفا وال 
ــا وال مجاملة ، فنحن ال نجيد ذلك وال نحبذه ، ولكنها  نفاق
ــاط ملموس ،  ــذي يحكي تفاصيل نش ــة والواقع ال الحقيق
ــتوى  ــها االرتقاء امللحوظ يف مس ــات واضحة يعكس وبصم
ــوص الخدمية  ــىل وجه الخص ــة وع ــب الحكومي أداء املكات
منها املرتبطة بتفاصيل الحياة املعيشية للمواطن الذماري 
ــها الحراك  ــة واملحافظة ، ويعكس ــكان ذمار املدين ولكل س
ــاني الذي يديره ويرعاه ويدعمه  الثقايف واإلبداعي واإلنس

ويرشف عليه محافظنا أبو حسني بامتياز  .
اتصلت به يف ذات مساء كان القمر فيها يف حالة خسوف 
ــهدتها مدينة معرب  ــة ش ــة ومحزن ــة أليم ــه بحادث كيل أبلغ
ــقوط األخ لطف راجح وابنه يف  تلكم الليلة ، وهي حادثة س
ــدم قدرتنا  ــة بالترصيف الصحي وع ــدى اآلبار الخاص إح
ــا أن  ــت حينه ــا وتوقع ــال جثتيهم ــىل انتش ــة ع يف املديري
ــال الشفاط الخاص باملؤسسة املحلية للمياه  يكتفي بإرس
ــي تفاجأت بحضوره  ــرصف الصحي باملحافظة ، ولكنن وال
ــاعات  ــة ولزومه املكان حتى س ــخصيا إىل موقع الحادث ش
ــال الجثث  ــكان قبل انتش ــادرة امل ــا مغ ــر األوىل رافض الفج
ــة تثقفت بثقافة  ــخصية نبيل ــاني نبيل ، لش يف موقف إنس
ــانية التي  ــرآن ، تحمل يف ثناياها الكثري من القيم اإلنس الق
كانت كافية لنيله ثقة قائد الثورة السيد عبدامللك الحوثي 
ــهيد صالح  ــيايس ممثلة بالرئيس الش وقيادة املجلس الس

عيل الصماد طيب الله ثراه  .
اليوم يقوم املحافظ بحملة واسعة إلزالة كافة التشوهات 
ــوه  ــطات واللوحات اإلعالنية التي تش ــات والبس واملخالف
ــات مرورية  ــبب يف خلق اختناق ــار وتتس ــر مدينة ذم مظه
ــيارات واملركبات  ــديدة تعيق حركة الس وحاالت ازدحام ش
ــفة ،  ــبب يف وقوع العديد من الحوادث املرورية املؤس وتتس
حيث نجحت الحملة يف تغيري تلكم الصورة القاتمة لشوارع 
ــا ، وباتت  ــورة مغايرة تمام ــر ذمار بص ــة ذمار ، لتظه مدين
ــواق البديلة لألرصفة والجزر الوسطية مقصدا ومالذا  األس
ــب  ــوقني ، وهي خطوة تحس ــطات وللمتس ألصحاب البس
للمحافظ ، الذي يشكر عليها ، واملطلوب هنا الحفاظ عىل 
هذه الصورة وعدم السماح للصورة القديمة بالعودة تحت 
ــب للمحافظ وللجهات  ــو التحدي الصع ــرف وهذا ه أي ظ
ــة ، ونأمل أن يتفهم الجميع أهمية هذه الخطوة  ذات العالق
ــنادها والحفاظ عليها وعدم السماح  ورضورة دعمها وإس

بعودة املخالفات من جديد  .
ــا القدير ولكل  ــار وملحافظه ــرص املفيد تحية لذم باملخت
ــن يعملون عىل ترجمة مضامني  املخلصني من أبنائها الذي
ــي عىل أرض  ــي ويد تبن ــس الصماد يد تحم ــج الرئي برنام
ــا يف مختلف جبهات العزة  ــطرون يومي الواقع ، والذين يس
والكرامة مالحم بطولية ترشئب لها األعناق ، معانقة السماء 
ــزاز بحق لذمار  ــوان ، وهو فخر واعت ــموخ وعزة وعنف يف ش
الربدوني والوريث واملوشكي والعنيس ومحمد حسني عامر 
ــيس والهروجي  ــوع والعن ــة والديلمي واألك ــالمه وراوي وس
ــربي والقائمة تطول  ــز والج ــى عبدالعزي ــديش ويحي واملق
ــعر واألدب والثقافة الذين أضاءوا  ــن جهابذة العلم والش م
بإبداعاتهم ونتاجهم سماء اليمن واملنطقة العربية عموما 
ــل لهذه املحافظة الوالدة التي عودتنا دوما  وكانوا خري رس

عىل أن تنجب العظماء وقادة الرأي ورواد التغيري  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .

حسن حمود رشف الدين

ــة ويزداد  ــة االقتصادي ــتمر األزم تس
ــلبي عىل املواطنني البسطاء،  أثرها الس
ــعر  ــد حد معني بل أن س ــم تتوقف عن ل

رصف الدوالر يف تزايد مستمر!!.
ــذا؟.. بالتأكيد يدل  ــدل ه عىل ماذا ي
أن قطاع االقتصاد هو هدف من أهداف 
ــية إىل جانب قطاعات  ــدوان الرئيس الع
ــاب  ــن ب ــالم.. م ــن واإلع ــش واألم الجي
ــك".. أال يعلم هؤالء  ــك يتبع "جوع كلب
ــوا  ــي ليس ــعب اليمن ــخفاء أن الش الس
ــم ميادين  ــهد له ــال تش ــم رج ــا، ه كالب
ــة،  ــهد لهم ميادين السياس القتال، تش
ــهد  ــهد لهم ميادين املفاوضات، تش تش

لهم ميادين الصرب واإلباء.
ــادات  قي ــا  ي ــد  ب وال  كان  ــا  م وإذا 
ــن كالب تجوعوهم  ــدوان م ــف الع تحال
ــوا عندكم  ــؤالء أصبح ــم، فه لتحكموه
ــات أكلكم  ــن فت ــون م ــم يرتاع ويف كنفك
ــم يمثلون  ــادي، وه ــار ه ــم الف يتزعمه
ــة الذين خانوا الله  مجموعة من الخون

ورسوله والشعب اليمني، هم مجموعة 
من املرتزقة تستطيعون تجويعهم متى 

ما أردتم وتطلقونهم متى ما أردتم.
ــتمرار ارتفاع  ــود إىل موضوعنا اس نع
ــعر رصف العملة األجنبية "الدوالر"،  س
ــذا  ه ــباب  أس ــع  الجمي ــم  يعل ــذي  وال
ــتمرار حصار قوى  ــا اس ــاع أبرزه االرتف
ــعودي األمريكي  ــدوان الس تحالف الع
ــات  ــول الكمي ــه دخ ــن ومنع ــىل اليم ع
ــذاء والدواء  ــن الغ ــة م ــة والكافي الالزم
ــتهالكية إىل اليمن.. كذلك  ــواد االس وامل
ــاض  الري يف  ــة  املرتزق ــة  حكوم ــام  قي
ــدة دون  ــة جدي ــة محلي ــة عمل بطباع
ــتتفاقم  س ــكلة  واملش ــدي..  نق ــاء  غط
ــة كمية جديدة  ــع قيامها بطباع أكرث م
ــايل الكميتني  ــة النقدية بإجم من العمل
تصل إىل ترليوني ريال.. رغم تحذيرات 
ــن حني  ــس األم ــي ملجل ــوث األمم املبع
ــة بطباعة  ــة املرتزق ــد أن قيام حكوم أك
ــة محلية جديدة فاقمت من  عملة نقدي

ــن حدة األزمة  ــعب وزادت م معاناة الش
اإلنسانية.

ــح أن قوى  ــه دليل واض ــا إلي ما أرشن
ــعودي األمريكي  ــدوان الس تحالف الع
ــعب اليمني  يمعن يف قتل وتجويع الش
ــة تماما عن  ــة غائب ــة أممي ــت مضل تح
ــن  ــي م ــعب اليمن ــه الش ــرض ل ــا يتع م
ــوال إىل تجويعه..  ــتهداف وقتل وص اس
ــة بطباعة  ــة املرتزق ــام حكوم ــك قي كذل
ــرة أخرى دليل  ــة محلية جديدة م عمل
واضح لعدم اكرتاثها بالشعب أكمله من 
املهرة إىل صعدة، فارتفاع األسعار ترضر 
ــك الذين  ــتثناء أولئ ــع باس ــه الجمي من
ــطنبول  ــاض ودبي وإس ــادق الري يف فن
ــم دول  ــن عواص ــا م ــورك وغريه ونيوي
ــون فيها  ــدوان الذين يقبع ــف الع تحال
ــني  اليمني ــن  م ــم  ومرتزقته ــم  عمالؤه

الخونة.
من ناحية أخرى، هناك احتجاجات 
ــيطر عليها  ــق التي تس ــرية يف املناط كب

ــس ما تقوم  ــوات تحالف العدوان، ألي ق
ــرب حكومة  ــف العدوان ع ــه قوى تحال ب
ــة  ــة عمل ــن طباع ــدن م ــا يف ع مرتزقته
ــذه  ــىل ه ــا ع ــدة ردا عملي ــة جدي محلي
ــدون –حكومة  ــات؟.. أال يؤك االحتجاج
ــتخدام  املرتزقة- بأنهم مرصون عىل اس
ــن أدوات قوى  ــاد كأداة م ــة االقتص ورق
العدوان بالرغم من مناشدات منظمات 
ــد  بتحيي ــيل  واملح ــدويل  ال ــع  املجتم
االقتصاد من قبل كل القوى يف املجتمع 
ويف مقدمتهم دعوة قائد املسرية السيد 
ــد عبدامللك بن بدر الدين الحوثي  القائ
ــذي أكد عىل رضورة تحييد االقتصاد  ال

لصالح املواطنني فقط.
ــن 290 رياًال  ــرصف م ــعر ال ــع س ارتف
ــو 2017م  ــدوالر الواحد يف ماي ــل ال مقاب
إىل 650 رياًال للدوالر الواحد يف سبتمرب 
ــبب  بس كان  ــاع  االرتف ــذا  ه 2018م.. 
ــار  ــد (1000 ملي ــون واح ــة تريلي طباع
ــيكون الحال  ــال).. فما بالكم ماذا س ري

ــدوان وتوجيه  ــف الع ــت تحال عند تعن
ــة بمبلغ  ــة دفعة ثاني ــا بطباع مرتزقته
ــوا اآلثار  ــر؟ لكم أن تتخيل ــون آخ تريلي
السلبية بعد إنزال الطبعة الثانية التي 
تحذر منها اللجنة االقتصادية العليا!!.
أخريا.. لنكن ولتكونوا عونا للتخفيف 
ــيكون  ــي س ــة الت ــذه األزم ــدة ه ــن ح م
ــطاء، لنحذر  ــا املواطنني البس ضحيته
ــة  النقدي ــة  العمل ــذه  به ــل  التعام ــن  م
ــن التعامل  ــة، ولنتوقف ع غري القانوني
ــض التدخل  ــعبية ترف ــالة ش ــا كرس به
ــزاق بكل أنواعه  الخارجي وترفض االرت
ــات  ــوع لرغب ــوع والخض ــض الخن وترف
ــم  ــل األم ــا نحم ــتكرب.. وهن ــدو املس الع
املتحدة واملجتمع الدويل وقوى تحالف 
العدوان وعىل رأسها أمريكا والسعودية 
ــا  عم ــة  الكامل ــؤولية  املس ــارات  واإلم
ــعب اليمني من تعسف  يتعرض له الش
ــماوية  ــه الرشائع الس ــم ال ترىض ب وظل

والقوانني الوضعية العاملية.

استمرار األزمة االقتصادية.. باستمرار سخافة العدوان..!!

محمد صالح حاتم 

هل حان الوقت لتأسيس دوله النظام والقانون؟
هل نقول كفانا ثورات كفانا انقالبات واغتياالت !
ــم باألمن  ــعب ان ينع ــذا الش ــق ه ــن ح ــس م ألي
ــتغل ثرواته،ويزرع  ــتقر سياسياً،ويس واألمان ويس

أرضه  ويبني مستقبل أبنائه! 
ــورة  ث ــام  قي ــذ  من ــا  عام ــون  وخمس ــتة  س
ــتبداد والظلم  ــبتمرب1962م املجيدة،ضد االس 26س
ــام أول ثورة  ــذ قي ــف قرن من ــر ،نص ــل والفق والجه
ــي تعد أم الثورات اليمنية، والتي عندما قامت  ،والت
ــودها النظام  ــاء دولة يس ــون ببن ــاس يحلم كان الن
ــوبية واالمتيازات  والقانون،دولة تقيض عىل املحس
ــيض عىل  ــة تق ــعب ،دول ــراد الش ــني أف ــات ب والطبق
ــتقلة  ــرض والجوع ،دولة مس ــل والتخلف وامل الجه
ــوا يحلمون  ــا ،كان ــررة فكريا وثقافي ــيا متح سياس
ــاء جيش وطني قوي يحمي ويدافع عن األرض  ببن
ــىل الهوية  ــة ويحافظ ع ــيادة الوطني ــي الس ويحم
اليمنية،كان الشعب يحلم بتحقيق الوحدة اليمنية 
ــاملة،ولكن لألسف لم يتحقق من هذا  والعربية الش

يشء عىل ارض الواقع. 
ــا عىل  ــر خارجي ــم التأم ــبتمرب ت ــد ثورة26س فبع
ــوا عىل إعاقة تحقيق  ــعب اليمني وثورته، وعمل الش
ــة ملدة ثمان  ــن يف حرب أهلي ــا، ودخلت اليم أهدافه
ــنوات ،وقلنا عندها لقد حان الوقت لوقف نزيف  س
ــن التدخل  ــرغ لبناء الوطن ،ولك ــدم اليمني والتف ال
ــم تنعم اليمن  ــل زاد أكرث، ول ــم يتوقف ب ــي ل الخارج
باالستقرار السيايس والسبب التدخالت الخارجية، 
ــالل واإلرياني،وتم  ــاء الس فتم عزل اثنني من الرؤس

ــمي، وبعدها  ــهيد الحمدي والغش اغتيال اثنني الش
ــح، ويف الجنوب  ــه صال ــيل عبدالل ــس ع ــاء الرئي ج
ــتعمر  ــابقا بعد ثورة 14اكتوبر1963م، وطرد املس س
ــالب عىل  ــم االنق ــرب 1967م،ت ــي يف30نوفم الربيطان
ــماعيل،  ــاملني وعبدالفتاح إس ــال س ــان واغتي قحط
واحداث يناير 1986م الدامية،التي أطاحت بالرئيس 
ــض ورفاقه،  ــم البي ــد، وعندها حك ــارص محم عىل ن
ــمال  ــبتمرب يف الش ــام ثورة س ــرتة من قي ــالل الف فخ
ــهدت اليمن  واكتوبر يف الجنوب، اىل قيام الوحدة ش
ــية وتصفيات  ــاالت سياس ــات واغتي ــورات وانقالب ث
ــابات وكلها بتخطيط خارجي،وخدمة ألجندة  حس
ــعب حاله،  ــوا لهذا الش ــم يرتك ــاريع خارجية،ل ومش
ــدة اليمنية يف22مايو1990م، كنا  وبعد تحقيق الوح
ــان،وأن عرص  ــاطئ األم ــن وصل اىل ش ــن ان اليم نظ
النهضة والتقدم والرقي قد حان ،وان أزمنة الحروب 
ــكرية  العس ــات  واالنقالب ــية  السياس ــات  والرصاع
ــت اىل غري رجعه، ولكن  ــالت الخارجية قد ول والتدخ
ــنوات كانت سنوات خالفات  لم تمض سوى أربع س
ــرف  الط ــل  ــرف يحم ــاالت،وكل ط ــية واغتي سياس
ــن مقدمات  ــا كانت عبارة ع ــؤولية، وكله األخر املس
ــرب  ــت يف صيف1994م،ح ــكرية، اندلع ــرب عس لح
ــم خارجي، وبعد انتهاء  أهلية دامية بتدخالت ودع
الحرب يف 7/7/94والتي لم ينترص فيها احد،فالكل 
ــة  دول ــرشوع  مل ــيس  للتأس ــه  فرص ــت  خارس،كان
ــة النظام  ــاواة دول ــة دولة العدل واملس ــة حديث مدني
ــه األرض،ولكن  ــتخراج الرثوات وزراع والقانون،واس
ــة الذهبية،بل  ــتغالل هذه الفرص ــف لم يتم اس لألس

ــه اقطاعيني  ــلة، دول ــرشوع دولة فاش ــيس م تم تأس
ــعب،وبناء جيش والؤه  وعودة الفوارق بني أبناء الش
ــخاص،وفتحنا اليمن عىل مرصاعيه للتدخالت  ألش
ــالء الخارجي  ــن ذي ،وأصبح عم ــة أكرث م الخارجي
واذرعته هم السلطة وهم الحاكمون وهم التجار وهم 
ــات الدولة  ــكرية ،تم تدجني مؤسس ــادات العس القي
ــيس  ــة الكراهية وتأس ــث ثقاف ــم ،وب ــج التعلي ومناه
للطائفية واملذهبية،واالنتقام واإلقصاء والتهميش، 
ــت األمور  ــاريع خارجية،وبقي ــدات ومش وكلها أجن
تتدهور واألوضاع تسوء أكرث فأكرث، حتى وصلنا اىل 
ــمي بثورات الربيع العربي2011م،والتي كانت  ما س
كما نعرف بتخطيط خارجي وتدخل خارجي مبارش 
ــن، وعندما جاءت  ــا اليم ــة ومنه ــؤون العربي يف الش
ثورة21سبتمرب 2014م،إلسقاط الهيمنة والتدخالت 
الخارجية ورفض الوصاية، وطرد االقطاعيني ورموز 
ــتغلني  ــن ومس ــني لليم ــوا حاكم ــن كان ــاد الذي الفس
لرثواته والواقفني حجر عرثه يف وجه بناء دوله النظام 
ــبتمرب 1962م،حتى  ــام ثورة26س ــون، منذ قي والقان
ــل تحالف الرش  ــن قب ــىل اليمن م ــدوان ع ــه الع بداي
ــة  الحقيق ــفت  كش ــي  والت ــعوصهيوامريكي،  الس
ــتورا،وعرف الشعب من  واظهرت ماكان مخفيا ومس
ــقائه،ومن وراء كل الحروب  ــه وش ــبب محنت ــم س ه

والرصاعات واالغتياالت التي شهدتها اليمن. 
ــر  ــتكون آخ ــبتمرب س ــورة 21س ــول إن ث ــل نق فه

الثورات؟
ــىل  ع ــدوان  الع ــذا  وه ــرب  الح ــذه  ه ــد  بع وأن 
ــل والدمار وهذه  ــالل وهذا القت ــذا االحت اليمن،وه

ــي تحدث يف أرض  ــاكات ،واالغتصابات الت االنته
ــوء وحلفها الشيطاني  اإليمان،من قبل جارة الس
ــعب  بزعامة أمريكا وإرسائيل وبريطانيا،.. إن الش
ــات أبطاله ،وإن  ــاء أبنائه وتضحي لن يفرط يف دم
ــاريع  ــرف مخططات ومش ــي قد ع ــعب اليمن الش
االعداء،وإن اليوم والغد لن يكون كما األمس ،وإن 
ــروب والتدخالت  ــرص الثورات واالنقالبات والح ع

الخارجية قد وّىل إىل غري رجعه. 
ــني  تابع ــون  نك ــن  للخارج،ول ــن  نرته ــن  ل ــا  وانن
ــن فعليه ان يكون  ــن اراد ان يحكم اليم ــد،وان م ألح
ــد  ألح ــة  وصاي ــعب،فال  والش ــن  والوط ــه  لل والؤه 
ــع أهواء  ــن يظل يتب ــي ل ــعب اليمن ــا،وان الش علين
ــون أجندات  ــن يخدم ــيني الذي ــزاب و السياس األح

خارجية. 
فأتركونا وشأننا! 

ال للقتال! 
ال للحروب! 

ال للثورات واالنقالبات! 
ــا اليمن للجميع  ــة جديدة عنوانه افتحوا صفح

،ال مناطقية وال طائفية،وال مذهبية ،وال حزبية. 
ــف قرن من الرصاعات واالغتياالت والحروب  نص
ــوع والفقر ونهب  ــارج والج ــان للخ ــال واالرته والقت

الثورات يكفي… يكفي .
ــاق اليمنيني الرشفاء واالحرار  اليمن أمانة يف اعن

واملخلصني الوطنيني. 
ــار للخونة  ــا والخزي والع ــاش اليمن حرا أبي وع

والعمالء.

آخر الثورات… ونهاية املؤامرات   

يحيى الرباط 

علموا أوالدكم حب الوطن وبقية املهارات تأتي 

عّلموا أوالدكم ُحّب الوطن حّتى ال ُتفكر أمريكا يف احتاللهم 
فيقصفهم أقزام الصحراء تربُّعاً ،،

بقّية املهارات تأتي
من علمونا الرماية والسباحة وركوب الخيل

ــة تاركني خيلهم  ــوا صهو الخيان ــم الوطن امتط ــا أن ناداه م
خلفها تركض الطعنات

ــم دفاعاً عن  ــو الوطن يصوبون رماحه ــى انتماء نح بال أدن
املُحتل

ويف شاليهات النفط يغسلون خيانتهم من دم الشعب
الثبات لألنقياء

ــة والتي  ــم القبلي ــكون بنزعته ــوم هم املتمس ــرشق الي من ي
ترفض الحياد عن العرض

ُهنا مشكلتنا،
ثقافة ال ُتبنى عىل الكرامة باطلة يف رشع الحياة

ــة للبيع  ــقوطها وقابل ــهل س ــاء من الس ــال انتم ــة ب وتضحي
واملتاجرة

واالنسانية املُخّدرة بثقافة مغلوطة موكلة بأمر الطغاة
وهذا ما أسسوا عليه

هّو أن تبقى شعوبنا تحت مبضع جرّاح ُيزيفها بإستئصال 
األلم ويستغلها كحقل تجارب. مابقيت يف املُخّدر

ــان بحب الوطن  ــم غري اإليم ــكلتنا كحلٍّ حاس وال عالج ملش
وتوريثه كرسالة خالدة

ولنا فيما يحدث عربة
حني أراد شعبنا رشاء حريته دّفعوه الثمن باهظاً

ــج الدرايس مادة  ــادة الوالء يف املنه ــن أجل هذا، اضيفوا م م
ثابتة تتجّدد مع كل املراحل

تغرس الحب لألرض ومعنى احرتام السيادة.
ــودة ُيرّددها األطفال وتحيًة ُتلقى  هذا الوطن أعظُم من أنش

نهاية الطابور
وما كّنا قارصين حّتى نوكل أمرنا أوالد الّلحظة واملستميتون 

عىل ُمقاسمة الذل.

أربعة أعوام من العدوان والحصار والقصف والدمار 
ــعودي  ــام األوىل لهذا العدوان األمريكي الس ؛ منذ األي
ــاع  ــعى إىل إركاع وإخض ــو يس ــم ؛ وه ــي الظال اإلمارات

الشعب اليمني العزيز الكريم ...
أربعة أعوام فشلت فيها قوى العدوان ،يف أن تزعزع 
هامة هذا الشعب األبي الشامخ ؛ برغم كل تلك الجرائم 
التي ارتكبها العدوان األمريكي بحق أبناء هذا الشعب 
ــاعتها ووحشيتها ؛ إال أن الشعب لم يخضع  برغم بش
ولم يركع .. وفشلت قنابلهم وصواريخهم يف أن تصنع 
ــم نرصا ؛ أو أن تكرس صمود الصامدين واألحرار من  له

أبناء هذا الشعب املجاهد املقدام الصابر ..
ــة  ــام عزيم ــكريا وأم ــا وعس ــدوان ميداني ــزم الع ه

ــعبية  ــنا واللجان الش ــن من جيش ــال املجاهدي األبط
ــرة يمنى”  ــل ؛ ويف كل ك ــدوان و يبوء بالفش ــزم الع يه

بالخسارة ويقر بالهزيمة ..
ــرب تهزم  ــر ، ح ــوع آخ ــن ن ــا م ــوم حرب ــا الي أرادوه
ــة  ــان والروحي ــبعة باإليم ــة، املش ــيات اليماني النفس
ــعب  الجهادية ؛  اليوم وبعد هزيمتهم أمام صمود الش
ــود ؛ برياح  ــدون كرس هذا الصم ــي العزيز ؛ يري اليمان
ــم  مخططاته كل   ــف  وتنس ــم  عليه ــتعود  س ــة  واهي

وتسقط مشاريعهم..
الحرب النفسية والحرب الباردة ال تنجح وأهدافها 
ــة  الكرام ــق  يعش ــعب  ش ــىل  ع ــيل  تنط ال  ــد  بالتأكي
ــالحه ومعتمده وثقته هو الله  ..ويتنفس الحرية  .. وس

ــة ؛ وكرسها بعزته  ــرآن .. من صمد وواجه العاصف والق
وكرامته وشموخه لن تزعزع هامته أي رياح قادمة..

ــل يف  ــة ؛ ويحم ــه الكرام ــك اإلرادة ؛ ولدي ــن يمتل فم
ــه وعرضه ؛ ال  ــرية والحمية عىل بالده وأرض ــه الغ نفس
ــه حتى لو  ــه ومبادئ ــي بإيمانه وقيم ــن أن يضح يمك

منعوا عنه املاء والهواء
ــن تزعزعه األقدار؛ ألن من  ــي الحر الصامد ل اليمان
ــن تهزه ولن تخضعه العواصف وال  ثقته بالله قوية فل
ــان والعزة مزروع بقلب كل  ــاح العاتية ؛ وألن اإليم الري
ــرب االقتصادية  ــت الح ــد ؛ فإن كان ــي واٍع و صام يمن
ــة العواصف  ــت أركعتهم يف بداي ــني لكان ــرتكع املؤمن س
ــن ونرصة  ــرصة الدي ــدم لن ــى بال ــن ضح ــات وم واألزم

ــوع وال يركع  ــن الج ــه م ــىل بطن ــريبط ع ــة ؛ س القضي
ــعب  لعدو ال يرقب يف مؤمن إًال وال ذمة .. لقد كتب الش
ــة ؛ أو موتاً بعزة  ــا حياة بعزة وكرام ــن دماء ابنائه إم م
وكرامة ؛  ومن قادتنا األوائل نتعلم كيف نجاهد ونصرب 
ــيخيب  ــي؛  مع الكرامة لكي ننترص س ــي ونعان ونضح
ــه ووعي  ــاريعه بإذن الل ــقط مش ــر العدو؛  وستس مك
ــعب ؛  ــينترص الش ــرار؛  وبقوة اإليمان واإلرادة س األح
ــيم اليماني عىل العاصفة الوهابية؛  وكما انترص النس
ــم وحمالتهم  ــي عىل حروبه ــي اليمان ــينترص الوع س

املضللة الشيطانية ..
سينترص الوعي اليماني  عىل الزيف الداعيش 

وال نامت أعني الجبناء

ــهداء  ــن الش ــب ع ــر ونكت ــا نتذك عندم
ــا عظيما  ــجون ورشف ــإن ذلك يكون ذا ش ف
ــهادة ،ونرتقي  يذكرنا بمعنى الجهاد والش
ــنا حتى لم نعد نهتم بملذات الدنيا  بأنفس
ومتاعها الفاني ،فمنهم نتعلم الصرب ،وبهم 

يكون مسري الدرب .
ــاء يف  ــد العظم ــن أح ــدث ع ــوم نتح الي
ذكرى فاجعة رحيله الخامسة وفرحة نيله 
الشهادة ،أحد الذين انطلقوا من أجل دين 
ــلمني ،لم تحركه  ــل رفعة املس ــه ومن أج الل
ــع  ــق بداف ــم ينطل ــخصية ول ــف الش املواق
ــخصية أو كان همه املناصب  ــداوة الش الع
ــهادة  ــن طالبي الش ــل كان م ــب ،ب واملكاس
ــق معرفته ووثقوا  ومن الذين عرفوا الله ح
به وتحركوا وانطلقوا يف سبيله حتى أتاهم 

اليقني.
ــدا يف محرم  ــذه األيام تحدي ففي مثل ه
قبل خمسة أعوام كانت عصابات اإلجرام 
ــن منابر  ــرب م ــع من ــك لقم ــال تحي واالغتي
العلم دكتور وعلم كبري سخر حياته لحمل 
هموم الشعب وقضايا الوطن وعرف كرجل 
ــف صفقات  ــاد ويكش ــح الفس ــب يكاف صل
ــريي إنه  ــر التكف ــه للفك ــاد ومجابهت الفس
ــم جدبان حيث  ــم عبدالكري ــور العل الدكت
ــرز املحطات  ــيايس المع يف أب برز بثقل س
التاريخية يف اليمن ،شارك يف قطع الطريق 
ــس  ــالت الخارجية وكان يؤس ــام التدخ أم
ــريته  ــد لليمن ،س ــتقبل جدي ــع غريه ملس م
ودراسته وتضحياته كانت من اجل إحياء 
ــاد والظلم يف  ــة الفس ــق ومحارب كلمة الح

ــأنه يف ذلك شأن العظماء الذين  الوطن ،ش
ــجالت التاريخ ،فهم  ــماؤهم يف س ُتخلد أس
ــة البرشية  ــم يف خدم ــوا حياته ــن أفن الذي
ــش  يعي ان  ــل  أج ــن  م ــم  حياته ــوا  ،وبذل
ــاروا  ،أن ــاء  كرم ــرار  أح ــعداء  س ــرون  اآلخ
ــم ،ويف  ــم ،ومؤلفاته ــاة بأفكاره دروب الحي
ــادي العظيم ارتوت  ــوارهم الجه نهاية مش
ــم الطاهرة ،فقد تركوا الدنيا  األرض بدمائه
ــتنريا  وأورثوا لألجيال وطنا حرا ،وفكرا مس

،ومنهجا وسطيا.
ــم  عبدالكري ــور  الدكت ــهيد  الش كان 
ــوكة يف طريق مخططات  جدبان عائقا وش
ــاريعه التآمرية ،كان من الذين  العدو ومش
ــف زيف وتضليل  يحملون فكرا وقلما  كش
ــح مخططاتهم  ــداء األمة ،وفض ــداف أع أه

ــا  ،فم ــا  ــاك ضده ــي تح الت ــاريعهم  ومش
ــس والكهنوت  ــالم الدام ــن قوى الظ بدر م
ــت  ــه وقطع ــارخ أن اغتالت ــي الص الحقيق
ــده ،ارتقت روحه  ــة من بع ــه ونفس أم نفس
ــماء ،وتحتل أجمل  ــق الس ــرة لتعان الطاه
ودور  ــد  الخل ــات  جن ــا  وأروعه ــن  األماك
ــام  ــوى الصابرين ،أنالوه وس ــة ومئ الكرام
ــل والخزي  ــم عار القت ــهادة ،ونالوا ه الش
والخيبة والهزيمة النفسية ،أذرعة العمالء 
ــل  ــكا وإرسائي ــة أمري ــراب وخدم ــن األع م
ــة بهدف  ــي زرعوها يف األم ــا الت وأجنحته
ــن هاماتها  ــان والنيل منها وم تدمري األوط
ــاب الفكر  ــاء من أصح ــؤالء العظم ــن ه وم
ــف  ــر الرشي ــم الح ــليم والقل ــق الس واملنط
ــي ذكراهم ونيضء  ــا اال أن نحي ــا علين ،وم

ــم  ،ذكراه ــماءهم  أس ــد  ونخل ــريتهم  مس
ــتخلد وتكون يف  ــوم ولكن س ــت فقط ي ليس
ــم أن أثرهم  ــن منفذو اغتياالته كل يوم ،ظ
ــيمحى ،ولكنه زاد عزا وانترش أرضا ،وما  س
ــوار مسريته عرب الشباب  يزال مواصال مش

الخلّص الذين يقتفون أثره .
وإذا اغتيل اليوم جدبان ،فهناك املئات 
جدبان ،وسينبثق الغد باآلالف من حاميل 
مرشوع جدبان ،فسالم الله ورضوانه عليه 
ــاء  العظم ــهدائنا  ش ــع  جمي أرواح  ــىل  وع
ــم رشف  ــا لك ــني ،وهنيئ ــرري األع ــوا ق ،نام
ــاه ،ومرتبة  ــذي منحكم الله إي ــهادة  ال الش
ــا ماضون  ــردوس ،والعهد لكم أنن ــة الف جن
ــايل   النض ــم  عطائك ــب  وبرك  ، ــريتكم  بمس

ملتحقون.

نوال أحمد

إبراهيم الحمادي 

بداية العدوان عاصفة وآخره رياح باردة
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