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عن وحدة اليمن وفساد 
السلطة المطلقة!

عبد العزيز البغدادي

قراءة في فكر الشهيد حسين 
الحوثي.. جدلية المادي والروحي

أنس القاضي

السعودية دولة 
بال جيش لماذا؟!!
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حممد عبدال�سالم لـقناة »املنار«:
الحرب على اليمن سياسية برغبة أمريكية 

صهيونية سعودية هـدفها كسر إرادة 
الشعب اليمني وإرجاعه إلى بيت الطاعة

لقاءات موسعة وإقبال 
كبير للتوقيع على 

وثيقة الشرف القبلية
     

مذبحة دامية في الوازعية.. 
العدوان يتوحش على تعز!

     

عدن تدفع الثمن

األسير األسمري: اليمنيون قدموا لنا 
العالج والسكن والطعام المناسب وأدعو لوقف الحرب 

 مقتل 40 جنديًا سعوديًا في محاولة فاشلة الستعادة قرى 
الخوبة بجيزان وأقارب القتلى ينشرون أسماءهم

جيش العدوان.. فشل مستمر!

بطل من قواتنا البواس��ل يسجد عقب استهداف آليات جيش العدوان 
السعودي الغاشم التي  يسود دخان إحتراقها صفحة السماء
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رئيس التحرير:
صربي الدرواني

مدير التحرير:
أحمد عاووع

رئيس قسم التصحيح:
مثمد عيل الباشا

الدالقات الدامة والنوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

الدإوان: صنعاء – شارع المطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفون: 01314024
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  - خاص: 
قالات “ليومان رايناس ووتاش إن عاى قاوات 
النثالاف الني تشان عدواناً عاى اليمن اتخااذ ياإة 
الندابري مان أجل حماية مديإة صإدااء القديمة أحد 
مواقع الرتاث الداملي لليونساكو، والذي يوإر القانون 
اننَْسااني الدويل حماية خاصة للمباناي وغريلا من 

امُلإشآت الني تُدد جزءاً من املرياث الثقايف اننَْساني. 
وقاال جو سانورك، نائاب املدير النإفيذي لقسام 
الارق األوساط وشامال أإريقيا يف ليومان راينس 
ووتش: إذا ما تم اسانهداف صإداء القديمة “قد تقع 
خسائر إضاإية إاعحة لإلنَْسانية إضالً عن الخسائر 
البرياة، يف البلادة القديماة صإدااء، واملألولة ملدة 
الدادوان االلنازال ببإاوع  2.500 عامااً، وعاى عول 
الثماياة القانونية الدولية، والإاأي باملديإة القديمة 

عن أي اسنهداف ُمسنقبيل”. 
وأضاف سنورك أن تثالفاً مكوناً من ل عول عربية 
بقيااعة السادوعية، قاال مإاذ أواخر ماارس 2015، 
بمهاجماة امُلادن والبلادات يف اليمن، وإارض حصار 
اقنصااعي عى البالع. وقدمت الوالياات امُلنثدة الدعم 
االسانخباري واللوجساني للنثالف، وأسافر القنال 
حنى اآلن عان مقنل أيثر من 2,100 مدنياً، بثساب 

األمم امُلنثدة. 
وتنسابب الغاارات الجوية الناي يشاإها الددوان 
السادوعي األمريكاي بمدظام الوإياات يف صفاوف 
املدنيال، بثساب األمام املنثادة َوالددياد مان لذه 
الغاارات عى صإدااء واملإطقة الشامالية يف صددة، 
وغريلما من امُلدن، يانت عشوائية أو اسنُخدمت إيها 

ذخائر عإقوعية، يف اننهاك لقوانل الثرب. 
ويف 2 أينوبار، اعنماد املجلاُس األمماي لثقاوق 
اننَْساان بانجمااع قاراراً إياه الددياد مان الديوب، 

تجالال ُمطالبات بإجراء تثقيال عويل يف االننهايات 
املنصاعادة يف الباالع ويانت لولإدا قاد تقدمت بدايًة 
بماروع قارار يُخول بدثاة األمام املنثادة بنوثيل 
االننهايات الني ترتكبُها ياإة األطراف مإذ سابنمرب 

ل201.
 وواجاه تثقيال األمام املنثدة امُلقارتح مدارضًة 
علإياًة مان الدديد من أعضااء تثالف الدادوان الذي 
تقوعه السادوعية ويقول بدمليات عسكرية يف اليمن، 

مثل قطر والبثرين ومرص واألرعن وانمارات. 
وقاد قامت قاوات النثالف بجدال املديإة القديمة 
لدإاً عساكرية. يف 12 يونيو، وأسافرت غارة لقوات 
النثالف السادوعي بثساب ليومن راينس ووتش يف 
املديإاة القديمة عن تدمري عدع مان املباني، ومقنل 5 

أشخاص. 
ويف ل1 سابنمرب، أصابت غارة جوية للنثالف أحد 
املباناي الساكإية يف املديإاة القديمة، وأسافرت عن 
مقنل ل أشاخاص من عائلة واحدة، بثساب تقارير 

إعالمية عاملية. 
َوحثات املديارة الدامة لليونساكو إيريإاا بويوإا 
قوات النثالف السدوعي األمريكي عى حماية الرتاث 

الثقايف يف اليمن.
وقالات بويوإا: “أشادر بااألىس الدميال لفقدان 
األرواح البرية إضالً عن األرضار الني لثقت بواحد 
من أقدل جوالر الدالم يف الرتاث الثرضي انساالمي. 
أصابنإي صدمة عإد رؤية صور تلك األبراج الساكإية 
الرائداة مندادعة الطوابال، والثدائال الهاعئة ولي 

تنثول إىل ُريال”. 
وقال جو سانورك: “عى الوالياات امُلنثدة وغريلا 
مان مؤيادي النثالاف أن يبدثوا برساالة واضثة إىل 
السدوعية وغريلا من الدول يي تبذل قصارى ُجهدلا 
لنجإاب القنال يف مديإة صإداء القديمة يف عال شاهد 
تلاف وتدمري الكثاري من أعظام الدجائاب املدمارية 
يف الارق األوساط، سانكوُن إضاإة صإدااء إىل تلك 

القائمة مأساة ُمروعة”.

  - خاص: 
قدمت الهيئُة الإساائيُة لا«أنصار الله« بأمانة الداصمة صإداء، 

قاإلة »الوالية« ألبإاء الجيش واألمن واللجان الشدبية.
 واحنوت القاإلُة، الني قدمنها نسااء أمانة الداصمة، عى الذلب 
واملبالاغ املالية، وتدد لذه القاإلة، لي الساعساة مإذ بداية الددوان 

عى اليمن. 
مان جهة ثانية، قاال وإد من القطااع الإساائي لا«أنصار الله« 
بمديرياة الوحادة بالداصماة صإدااء، بزياارة لجرحاى النفجاري 
انجرامي لا«مساجد البلييل«، والذين يرقدون للدالج يف مسنشفيات 

الداصمة صإداء.
وجدع الوإد الزائر إعاننه للجريمة البشدة الني تقف خلفها أعوات 
االسانخبارات الخارجياة من عماالء ومرتزقة الإظامال األمريكي 

والسدوعي اللذين يشإان عدواناً غري مسبوق عى اليمن. 
مان جانبهم، شاكر الجرحاى، وإد أنصاار الله.. وأيادوا ثقنهم 

بنثقل الوعد انلهي بإرص مبل لدباعه املسنضدفل.

  - خاص: 
ضبطت األجهزة األمإية واللجان الشدبية بمثاإظة 
الثديادة، الجمدة املايض، سايارة مثملة باملنفجرات 
يانات يف طريقهاا السانهداف مبإاى األمن السايايس 
بالثديادة. وأوضح مصدر أمإاي بالثديدة أن األجهزة 

األمإية واللجان الشادبية تمكإوا مان إحباط املثاولة 
وقنل سائل السايارة واعنقال عإرص آخر يان بجانب 
الساائل.. الإناً إىل أنه تم إبطال مفدول تلك املنفجرات 
الناي عى منان السايارة )الصاورة املرإقاة( واملددة 

للنفجري. 
وأيد املصدر أن األجهزة األمإية سندمل عى مالحقة 

الدإارص انجرامية املنورطة يف لذه املثاولة الفاشالة 
وضبطهاا وتقديمهاا ألجهازة الددالاة لنإاال جزاءلا 
الاراعع.. مشارياً إىل أن مثال لاذه األعماال انجرامية 
وغريلا تأتي عى إثر الإجاحات املسنمرة الني حققنها 
وتثققهاا األجهزة األمإية واللجان الشادبية يف ضبط 

الدإارص انجرامية يف مخنلف املثاإظات.

هيومن رايتس ووتش: القصف السعودي األمريكي لمدينة 
صنعاء القديمة خسارة إضافية لإلنسانية

تفقد جرحى م�سجد البليلي يف م�ست�سفيات �سنعاء
القطاع النسائي ألنصار اهلل بأمانة العاصمة يقدم القافلة 

السادسة ألبناء الجيش واللجان الشعبية 

اعتربوا تربير العدوان خيانة كربى للوطن
إختتام اللقاء التشاوري الموسع 

للمثقف اليمني بإقرار وثيقة شرف 
لمواجهة العدوان والدفاع عن سيادة 

الوطن 
  - خاص: 

أقر اللقاء النشااوري املوساع للمثقف اليمإي الاذي ُعقد باملرَيز 
الثقايف بصإداء، بمشاارية واسادة من أياعيميل وحقوقيل وأعباء 
وشادراء وُينااب وإإانال وصثفيل وخطبااء ومإشادين، ميثاق 

الرف للمثقف اليمإي. 
وتضمان امليثاق الذي يوحاد جميع املثقفال يف مواجهة الددوان 
والغازو واالحناالل، إعاناة ومواجهاة الددوان الاذي يشاإه الإظال 
السادوعي وحلفاؤه عى اليمن أرضاً وإنَْسااناً وثقاإاة، والدإاع عن 
الساياعة الوطإياة والثفاظ عليهاا والنصدي لجميع أشاكال الغزو 
واالحناالل بكاإة الوساائل ويف مقدمنها الكلماة والصوت والصورة 

واللون.
يما تضمان ميثاق الرف للمثقف اليمإاي، الثفاظ عى الُهوية 
الثقاإية اليمإية املنمساكة بالثوابت الديإية والوطإية واالعنزاز بها 
والدإااع عإها، وإعانة ما تندارض له املداَلُم النأريخياة اليمإية من 
تدمري ومثاوالت إلغاء ممإهجة، ورإض أيِّ مسااس بالثراء والنإوع 

الثقايف اليمإي.
وأيَّاَد امليثااق عى إعاناة ُيّل خطااب يساوغ أو ياربر أي إرلاٍب 
أو عادواٍن خارجاي عاى اليمن، واعنباار ذلك خيانة ياربى للوطن، 
وينوجب يشاف زيف أصثابه ومغالطاتهم، وتثميلهم املساؤولية 
قانوناً وشادبياً وترسايخ ثقاإة النساامح والندايش السلمي وقيم 
الثوار بل أبإاء الوطن ممن لم يشارك يف تأييد الددوان عى الوطن. 

ويان اللقااء الاذي ُعقد تثت شادار »ثورة أينوبار روح الإضال 
وعحر املثنال مواجهة الددوان مبدأٌ ثابٌت، وثقاإٌة راساخة«، ناقش 
عدع من أوراق الدمل حول عور املثقف يف مواجهة الددوان السادوعي 
الغاشام وثقاإة املقاومة تأريخ ونضال والشادر الشادبي يف مدرتك 

املقاومة.

»ريشة« نساء بني حشيش و بني الحارث 
في مواجهة الغزاة والمحتلين 

  - خاص: 
تدلشاك املارأة اليمإية حل ترسام الصماوع بإبداعهاا، وتذللك 
أخرى حل تجساد ذلك الصموع بمجسمات تثمل قيمة قوية وعاللة 
واضثاة ملاا حققه ويثققاه أبطال الجياش واللجان الشادبية من 

مالحم أسطورية يف مواجهة املثنلل والغزاة.
لذا ما جساده مدرٌض منميٌز اإننح يف بإي حشيش، والذي حوى 
بصمات وملساات عدع من نسااء بإي حشايش، وضم املدرض عدعاً 
من الرساول الكاريكاتورية واملجسامات واألشاكال الهإدسية الني 
تدل عى مدى بشاعة وإجرال الددوان السدوعي األمريكي الذي أللك 

الثرث والإسل واسنهدف بإية اليمن النثنية.
وعاى ذات الصديد، أقال القطاع الإساائي بمديرياة بإي الثارث 
بمثاإظاة صإدااء، مدرضا إإيا منإاوع األقساال واملثنويات عن 

جرائم الددوان ومرتزقنه.
وشهد اإنناح املدرض حضوراً الإناً من ُيّل األعمار، وحوت أقسال 
املدرض صاوراً توثيقية ولوحاات إإية ومجسامات إبداعية تثكي 

واقع انجرال الذي تكالب به أعداء اليمن من الداخل والخارج.

األجهزة األمنية واللجان الشعبية يحبطون محاولة إجرامية 
الستهداف مبنى األمن السياسي بالحديدة
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 القوة الصاروخية تدك دارة اإلمارة والجيش واللجان يقصفون مقر الكاميرات الحرارية 
واالتصاالت بمنطقة علب

 مقتل 40 جنديًا سعوديًا في محاولة فاشلة للجيش السعودي استعادة قرى الخوبة بجيزان 
والسعودية تتكتم على العملية وأقارب القتلى ينشرون أسماءهم

جيش العدو السعودي.. فشل مستمر!

»سكود« يدك قاعدة خالد بن 
عبدالعزيز الجوية للمرة الثانية لحظة 

تواجد عسكري إسرائيلي فيها

اإعالم مرتزقة العدوان يعرتف مب�سرع 50 منهم يف غارة للطريان ال�سعودي

أبطال الجيش واللجان الشعبية يدحرون عصابات 
القاعدة واإلصالح من عدة مناطق بصبر 

  - خاص:
تمّكن أبطال الجيش واللجان الشدبية يف مثاإظة تدز من عحر عصابات القاعدة وانصالح من مدرسة ل1 
أينوبر ومقر الهالل األحمر يف مإطقة الدمغة بصرب، ما أعى إىل تراجع تلك الدصابات إىل خلف مسجد الهاعي. 
فى اشنبايات ُمنفرقة، حيث تصدى أبطال الجيش واللجان الشدبية ملرتزقة الددوان  وشاهدت الجثملية السُّ
وعإارص القاعدة الذين حاولوا السيطرة عى مسجد النوحيد وعمارة الخطاف ومإزيَل املواطإَل عقالن وسإد.

 من جهة أخرى، أإاعت املدلومات امليدانية أن اشانبايات عارت يف مإطقة واعي الدحي ومإطقة بري باشاا 
والبدرارة، يما شاهدت املثاإظة صباح أمس غارات منفرقة عى شاارع السانل واملطاار وأخرى عى قرية 

الهجر بالرالدة. 
وعى صديد آخر ارتكبت عصابات ُمسالثة تابدة لإلصالح والقاعدة جريمة إعدال رجل يف الشاارع الدال 
يُدعاى يثيى الشااوش يف مإطقاة الباب الكبري، رمياً بالرصااص، يف ظل تهديد للثارضيان بالقنل، الذين لم 
يجرؤوا عى إساداف لذا املواطن، وال إيقاف الجريمة. إيما ارتكب طريان الددوان مجزرة باسانهداف مإزل 

أحد املواطإل يف مإطقة املجش يف موزع راح ضثينها 11 شخصاً من عائلة واحدة.
وعى الصديد امليداني أيضاً أقدل مرتزقة الددوان من عصابات انصالح والقاعدة عى تفجري عبوة ناسافة 
بجوار مطدم آزال يف مإطقة بري باشاا، ما أعى إىل إصابة 7 من رواع املطدم واملارة يف الشاارع بجراح حالنهم 

خطرة. 
لذا وقد اسانهدف طريان الددوان تجمداً للمرتزقة يف مإطقة االحيوق بالوازعة، سقط عى إثرلا عرات 

القنى والجرحى، إيما اعرتف إعالل امُلرتزقة بمقنل خمسل مإهم يف لذِه الغارة.

الإعالم احلربي يعر�ض م�ساهد لأ�سرى �سعوديني 
األسير األسمري: اليمنيون قدموا لنا العالج والسكن والطعام المناسب وأدعو لوقف الحرب 

  - خاص: 
أإشال أبطااُل الجيش واللجاان الشادبية أيربَ 
مثاولة لجيش الددو السادوعي، مدززاً بالطريان، 
السنداعة قرى ومواقع عسكرية يف مإطقة الخوبة، 
وألثقاوا بهام لزيماة يبارية وخساائر يف األرواح 
والدناع عإدت الإظال السدوعي للنكنم إعالمياً عى 
ذلك إيما نر ناشطون سدوعيون وألايل وأصدقاء 

جإوع سدوعيل أخباراً عن مقنلهم يف الخوبة.
وقال مصدر عسكري لصدى املسرية إن الطريان 
السدوعي شان عرات الغارات لنغطية زحف قال 
به جيُش الددو مدعوماً بدرات الدبابات واآلليات 
الدساكرية السانداعة مواقده الني يسايطر عليها 

الجيش واللجان الشدبية ويذلك بدض القرى.
وأضاف املصدر أن عملية النصدي أسافرت عن 
مقنال قرابة 0ل جإدياً سادوعياً وجارح عدع يبري 
مإهام، مشارياً إىل أن الجياش واللجاان الشادبية 
حاإظاوا عى سايطرتهم وعحاروا عباباات وآليات 
الدادو، إيما ال تزال جثث قنى الجإوع السادوعيل 
يف قبضاة الجيش واللجاان بدد أن إارت زمالؤلم 
بالدباباات واآللياات وإشال مثاولنهام. يما عمر 
الجيش واللجان الشادبية بثسب املصدر عبابة من 
طراز إبرامز وثالث آليات من طراز براعيل بانضاإة 

إىل أربع مدرعات.
ونظراً لثجم النجهيز الني قال بها جيش الددو 

إعاداعاً ملثاولناه الفاشالة إقاد اضطار إىل النكنم 
انعالماي ولام ينطارق إىل الدملياة برمنهاا ولكن 
ناشاطون سادوعيون ويذلك أقارب الجإوع القنى 
ناروا أخباراً عن الدملية ومإها نر أساماء قنى 
من الجيش السدوعي ولم وييل رقيب مثمد جابر 
قراعي والجإدي شقري عمري املطريي والجإدي خالد 

سليمان الدطوي.

الكاماريات  مقار  قصاف  عساري:   •
الثرارية واالتصاالت يربك تثريات الددو

نجاحااً  الشادبية  واللجاان  الجياش  حقال 
اسارتاتيجياً يف عساري، أماس األحاد، بقصف مقر 
الكاماريات الثرارياة واالتصااالت النابداة للدادو 
السادوعي الاذي إقاد توازنه جاراء الدملياة الني 
أإقدتاه ألام أعوات االتصاالت واملراقباة الني يان 
يسانخدمها لنساهيل عملياتاه بمواجهاة الجيش 

واللجان الشدبية.
وقال مصدر عسكري لصدى املسرية إن القصف 
الذي اسانهدَف الكاماريات واالتصاالت السادوعية 
بمإطقاة علاب يف عساري أسافَر عن مقنال جإوع 
سدوعيل يانوا منواجدين يف مقر الكامريات لثظة 

تدرضه للقصف.
ويف عسري أيضاً لقي عدع من الجإوع السدوعيل 
مرصعهام عإدماا قال الجياش واللجان الشادبية 
باسانهداف تجمدال لهام يف مدساكر الخورماة 
واملجماع الثكوماة بدارات الصوارياخ وقذائف 

املدإدية.
يماا عيات مدإدية الجياش واللجان الشادبية 
مراياز لثرس الثدوع السادوعي يف مإاطل الرلوة 
الدخاان  أعمادة  وشاولدت  واملثصاار،  وملطاة 
تنصاعاد مان عاخلهاا وياذا رصاد إارار الجإاوع 

السدوعيل من مواقدهم بفدل القصف املدإدي.
واسانهدإت القوة الصاروخية للجيش واللجان 
الشادبية، أماس األول، عار انماارة بدساري بدادة 
صوارياخ أيادت املصاعر الدساكري أنهاا أصابت 
لدإها بدقة، بيإما يانت املدإدية تدك موقع الدر 

الدسكري بأيثر من 11 قذيفة.
ووّزع انعاالل الثربي مشاالَد لندماري عبابات 
وآلياات تابدة للدادو السادوعي يف مواقع مخنلفة 
مان مإطقة جيازان، حياث أظهرت تلك املشاالد 
لثظاة تدمري عبابنل وآلية عساكرية تمريزت يلُّ 
واحادة يف مإاطَل ساكإية، حيث أصيبات بقذائف 
مبارشة ونقلت الكامريات لثظات احرتاقها جميداً 

وتصاعد الدخان بكثاإة مإها. 
وإيماا يانات عباباٌة تساري يف طريل اسافلني 
اسانهدإها الجيُش واللجان الشادبية بقذائف عن 
بُدد ماا أعى لندمريلاا ومقنل َمن إيهاا من جإوع 
الددو ويذلك عرضت مشالد االعالل الثربي تدمري 
آلينل عساكرينل عن بُدد بيإماا ياننا منمريزتل 
وساط قرية لم يذير انعالل الثربي اسمها، ولكن 
ظهارت تلاك اآللياات لثظاة تدرضهاا للقذائاف 

واحرتاقها بشكل يامل.

  - خاص:
أطلقت القاوُة الصاروخيُة الباليسانية 
النابداة للجياش، ياول الخمياس املايض، 
صاروخااً باليسانياً مان طاراز »ساكوع« 
باتجااه قاعدة جوياة للددو السادوعي يف 

عسري.
وقاال الإاطال باسام الجياش الدميد 
رشف لقماان إن الصااروخ أصااب لدإه 
بدقة، مسنهدإاً قاعدة خالد بن عبدالدزيز 
الجوياة يف خميس مشايط وأحادث عماراً 
واساداً يف القاعدة وخساائر يبرية. مدنرباً 
عملياة إطالق الصاروخ عاى لذه القاعدة 
الجوياة الهامة يف إطار الرع عى اسانمرار 

الددوان السدوعي الغاشم عى اليمن.
وإىل جاناب تثقيال الصااروخ لهدإه 
الدساكري إإن عملية إطالقه أسقطت من 
جدياد اععاءات الإظال السادوعي املنكررة 

بال الثال واآلخار باسانهداإه مخاازن 
الصواريخ النابع للجيش وتدمري الصورايخ 

الباليسنية تثديداً.
وجاءت عملياة إطالق الصاروخ بدد أن 
يشاف السايد عبدامللك الثوثي عن تواجد 
إرسائيايل عساكري مان ناحياة الخارباء 
واألسالثة انرسائيلياة يف خميس مشايط 
للمشارية يف الددوان عى اليمن، يف خطابه 
بمإاسابة ذيرى ثاورة ل1 أينوبر، أي قبل 
يول من إطالق الصاروخ، حيث قال السايد 
الدادوان عاى  إن »إرسائيال مشاارية يف 
بلدناا َونقلت قبل أيال الدديد من األسالثة 

َوالقإابل إىل خميس مشيط لرضبإا«.
يُذيار أن لاذه لاي املارة الثانية خالل 
الدادوان الناي يقول إيهاا الجيش بإطالق 
ساكوع،  طاراز  مان  باليساني  صااروخ 
مسانهدإاً قاعادة خالاد بان عبدالدزياز 

الجوية يف خميس مشيط بمإطقة عسري.

  - خاص:
يشاف انعاالل الثرباي عن جاناب جديد يف 
املواجهة مع الددو السادوعي يف جبهات الثدوع 
عإدماا عارض، أماس األول، مشاالد ورساالة 
الجياش  قبضاة  يف  وقداوا  سادوعيل  ألرسى 
واللجان الشادبية يف واحدة من أيرب املدارك الني 
اننهت بالسيطرة عى مدسكر الثثرية السدوعية 

بمإطقة جيزان.
ولم يكشاف انعالل الثربي عان عدع الجإوع 
الذيان تام أرسلم واينفاى بدرض اثإال مإهم 
برتبة رقيب أول بيإما يان أحدلما ينلقى الدالج 
جاراء جروح أصيب بها يف املدرية الني أوقدنهم 

يف أرس الجيش واللجان الشدبية.
وأظهرت املشالد جانباً من الندامل األخالقي 
الذي أظهره أإراُع الجيش واللجان الشدبية تجاه 
األرسى بنقديام انساداإات الالزمة لهم وتوإري 
مأمن الئل لهم بشاهاعة األرسى أنفسهم، حيث 
رة تثدث إيها  توىل أحدلم إرساال رساالة مصوَّ

عان املداملاة الثساإة الناي ينلقونهاا وطمأن 
ألاليهام عاى وضدهام ويذلاك تثادث مطالباً 

بوقف الددوان عى اليمن.

وقاال الإقياب أول إاياز مفارح األسامري 
مان مجموعة اللاواء 11 مخاطباً أللاه وذويه: 
ألايل وإخواناي ووالدتاي وزوجناي  »أطمان 

وأبإائي أنإي يف خري وندمة عإد إخواني اليمإيل 
مرتاح وال عليإا من الدنيا أي خالف«.

وأضااف منثدثاً عن واقداة أرسه إقال إنها 
تمت يف الساابع عر من شهر ذي الثجة بيإما 
يان يقاوُل باأعاء عملاه وأصيب لادى عوعته إىل 
املدسكر، مشارياً أنه تم اسانقباله من اليمإيل 
وتقديام الداالج لاه والساكن والطداال الالئال 

واملإاسب، مقدماً الشكر لهم عى ذلك.
وبخصاوص الثرب قال الجإدي السادوعي: 
»نصيثناي لإلخاوان الدساكريل مخاإاة الله 
وأن ينام إيقاُف الثارب، إإثن واليمإيل جريان 
وترباط بيإإا عالقات إساالمية وعالقات الجوار 

وننمإى من القياعة أن توقف الثرب«.
يُذير أن الجيش واللجان الشدبية يثنفظون 
بأعاداع من األرسى السادوعيل لم يكشاف عن 
عدعلام بالضبط، ولكن لاذه لي املارة الثالثة 
الناي يقول إيها انعالل الثربي بدرض مشاالد 
ألرسى، حيث سابقها رسالة قدمها ناطل باسم 
األرسى السادوعيل ويذلك مشاالد ألرس جإوع 

سدوعيل يف مإطقة الربوعة بدسري.

كل حتركات العدو حتت املجهر

كاتيوشا الجيش واللجان 
الشعبية تدك معسكر 
صحن الجن أثناء عرض 

عسكري للغزاة والمرتزقة 
ومصرع وإصابة العشرات

  - خاص:
عيت القاوة الصاروخية للجيش واللجان 
الشدبية يول السبت املايض تجمدات ملرتزقة 
وجإوع تثالف الددوان السادوعي األمريكي 

بمدسكر صثن الجن رشق مديإة مأرب.
وقالت مصاعر خاصاة لصثيفة »صدى 
املسارية« إنه وبدد رصد اسانمر ملدة يومل 
لنثاريات الغازاة ومرتزقنهام يف املثاإظة 
اسنهدإت القوة الصاروخية مدسكر صثن 
الجن بصليات من صواريخ الكاتيوشا خالل 
الدارض الدساكري لهام عاخال املدساكر، 
ولاو ما يؤياد أن يل تثاريات الددو تثت 
مجهار الجياش واللجان الشادبية يف تفوق 
اسانخباراتي جديد للجيش اليمإي واللجان 

الشدبية.
وأسافر لاذا القصاف عن مارصع عدع 
يبري مان جإوع ومرتزقاة تثالاف الددوان 
السادوعي، يماا أحادث حالاة مان الهلاع 
والرعب يف صفوف القوات الغازية واملرتزقة 
النابدال لهام، وأعى أيضاً إىل انادالع حريل 
وُسامدت أصاوات انفجاارات ضخمة عاخل 
املدسكر املسنهدف، ما يؤيد إصابة األلداف 

بدقة وإحداث أرضار جسيمة.
يماا عّيات القاوُة الصاروخياة، مسااء 
اادااً للمرتزقاة يف مدساكر  الجمداة، تجمُّ
قوات األمن الخاصة بمديإة مأرب، وأوقدت 
عدعاً من القنى والجرحى يف صفوف املرتزقة 

واحرتاق مخزن للسالح.
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الحرب على اليمن سياسية برغبة أمريكية صهيونية سعودية هــــــــدفها كسر إرادة الشعب اليمني وإرجاعه إلى بيت الطاعة

 برأياك لل الددوان السادوعي ونزوله عى 
أرض الايَاَماان خياار أويل ومروع اسارتاتيجي 
سادوعي الحنالل الايَاَمان، أل أنه تكنيك اضطرت 
السادوعية إليه لضدف إن صح الندبري أعواتها عى 

األرض؟.
- نثن ندنقُد أن الثرَب الني ُإرضت عى الشدب 
الايَاَماإاي والني ظهرت بدد الواحد والدرين من 
سابنمرب لي ننيجة رغباة أمريكياة تقاطدت مع 
الرغبة السادوعية وصهيونية عى أساس أال يكوَن 
للشادب الايَاَماإي اسانقالله يف املوقف ويف القرار 
السايايس ولاه موقف مسااند لقضاياا األمة وعى 
رأساها قضية إلساطل ويذلك ععمه للمقاومة يف 
لبإاان، وعى املسانوى الوطإي موقفاه يف مواجهة 
الفسااع واملفسادين؛ ألن الاذي نجاد أن اململكاة 
السادوعية لم تسانطع أن تقدل للشدب الايَاَماإي 
أي يشء مفياد، لذلاك عمادت إىل الثرب وبال شاك 
لي النقات مصلثنهاا األوىل مع الوالياات املنثدة 
األمريكياة الني أعلإات الثرب من واشاإطن، ولم 
يكن الإظال السادوعي مضطراً للددوان، إالشادب 
الايَاَماإي أثبت عى مدى النأريخ أنه شدب مسالم 
لم يؤِذ أياً من جريانه، إيما الدكس يثبت أن الإظال 
السادوعي لو الذي ظال وما زال يإنهاك يثرياً من 
حرماات الشادب الايَاَماإي عى مسانوى الثدوع 
وعاى مسانوى تثرياك القبائال والثأرات َوسالب 
القرار السايايس، ووجد الإظال السدوعي أنه يفقد 
أعواته واحدة تلو األخارى ويرى أنه يجب أن يكون 
الايَاَمان ضديفاً وغري مسنقر، وألنه يدنقد أن بلداً 
يالجمهورياة الايَاَماإية وشادبها الذي يمنلك ُيّل 
مقوماات الدزة والكرامة سيشاكل تهديداً لوجوعه 
يإظال، ولهذا الثرُب لي سياساية بامنياز لدُإها 
ياُر إراعة الشادب الايَاَماإاي وعوعتاه إىل بيات 

الطاعة األمريكي السدوعي.

 تاربر السادوعية حربهاا عاى الايَاَماان 
بوقاف املروع انيراناي الذي يريد السايطرة عى 
بااب املإادب والايَاَماان؟ وما يشاكله مان تهديد 

للسدوعية؟!.
ا نثن إذا ُعدنا إىل قائمة االتهامات واملربرات لي 
يثرية جداً، ساواٌء الثفاظ عى انساالل وعى مكة 
املكرماة وعى املديإاة املإورة، ثام طرحت مربرات 
أخرى عوعة الرعية، عوعة عبدربه مإصور لاعي، 
تدمري األسلثة البالسنية، ويل لذه املربرات والية 
والهدف الثقيقي ير انراعة الايَاَماإية ليدوع إىل 
بيات الطاعة بكل اسانفزاز، وعدل قباول مثل لذا 
الإظاال أن يكاون لإاك شادب مسانقل بثكومة 
مسنقلة بدولة ذات سياعة وذات احرتال.. لهذا نثن 
ندنقاد أن ُيّل لذه االتهامات أصبثت منكشافة!! 
إهل يدقل أن الإظال السادوعي يرمي بثقله ويدإع 
مئات املليارات من الدوالرات من أجل شخص اسمه 
عبدربه مإصاور لاعي؟!، لل ينوقاع أحد لذا؟!!، 
ليست املساألة لاعي، إهو ال يساوي لذه القيمة، 

ال القيماة املدإوياة وال األخالقياة وال السياساية، 
املسألة أنهم يريدون أن يدطونا حكاماً، أليس اليول 
يوجاد يف عادن قائد عساكري من انمارات يشابه 
بريمار يف الداراق، ال يسانطيع خالد بثااح املرور 
مان زقاق إال بإذن الغزاة واملثنلل؟.. ألم يثصل يف 
سااحة الدروض يف الجإوب ولي ساحات اسنقالل 
يف ذيارى اسانقالل الجإوب لم ترإاع حنى صورة 
عبدرباه مإصور لااعي، وال الدلام الايَاَماإي، بل 
ُرإاع الدلم السادوعي وصور سالمان.. وأعنقد أن 
املساألة باتات واضثة، الثارب اليول لاي عدوان 
خارجاي تقاطدت إياه مصالح لذه الادول لظلم 

الشدب الايَاَماإي.

 إسانطاع الددوان السدوعي السيطرة عى 
عدن وبدض املثاإظاات الجإوبية.. ييف تإظرون 

إىل ذلك؟.
- أوالً ععإاي أؤيد لك أنه حنى اللثظة لم يثقل 
أي لدف ال عساكري وال سايايس، يف الجإوب نثن 
يإاا يف مساقط، النقيإاا بقيااعات جإوبياة وازنة 
وإاعلة ويإا نطرح لهم أن الجإوب ليسات سااحة 
للقناال وال نريد البقاء إيهاا، واتفقإا عى يثري من 
املشاريع، أن يأتوا لؤالء ليسنلموا املإاطل الجإوبية 
لثماينهاا مان القاعدة، ويإاا نثن نطارح لألمم 
املنثدة واملجنمع الدويل، من لو البديل إذا انسثبإا 
نثن، من يسانطيع أن يثمي املإاطل الجإوبية من 
القاعدة، ونثن ال توجد لديإا مشاكلة سياسية من 
القضية الجإوبية وال مشكلة مإاطقية عى أساس 
رغباة الحناالل مثاالً األرض الجإوبياة، إثنى أن 
الذي حصل ُلدنة مإسقة مع األمم املنثدة مدرتف 
بهاا ععت إليها األمم املنثادة، احرتمإا لذه الهدنة 
واسانجبإا لهاذه الهدناة، ويانات لإااك خطوات 
إاعلة موجوعة مع الثراك الجإوبي عى أسااس أن 
ينسالم األرض، لكن نثن أشبه يف خطواتإا األخرية 
عى أسااس أن يأتي الطرف اآلخر ليسانلم القضية 
الجإوبياة، الإظال السادوعي وانماارات ال يريدان 
للجإوبيال أن يسانلموا األرض الجإوبياة، ولذلاك 
ساارعا إىل اتهال لذه الدإاارص بالدمالة والخيانة 
وانإرازات، وحاول أن ينهمهم بالخيانة وحاول أن 
يقصيهم من أي حوار سايايس نثن يإا نطرحه يف 
مؤتمر جإيف، ثم أن شابوة وأبل والضالع وأجزاء 
مان لثج نثن انساثبإا مإها طواعية وسالمإالا 
لقياعات رشيفاة من الثراك الجإوباي الذي لديهم 

إدالً قضية ولديهم مطالب مثقة وعاعلة.
 

 لال انساثابكم مان عدن يجدال رشوَط 
األرض  يجدال  أناه  أل  لكام؟،  أإضال  املدرياة 

لإلماراتيل؟.
ا نثان يإا ندرك من حياث املبدأ أن الجإوب لو 
مثقال أصالً باملشاايل واالشاكاالت، نثان عإدما 
خرجإا لم يسانقر الوضع بالجإوب، بل عاع الوضع 
أساوأ مماا يان.. ألم تسانهدف مقارات الثكومة 

املسنقيلة؟.

 ما تفسريك لهذا االسنهداف من قبل عاعش 
تثديداً ملقر الثكومة ولإاك قوات انمارات؟.

ا يإاا نطرح عى األمم املنثادة واملجنمع الدويل 
َمان لو البديل، نثن ال يوجد لديإا رغبة يما يصور 
اآلخار لفارض رأيإاا أو أي يشء بالقوة، النفساري 
الثقيقاي أنه أيإما وجاد االحنالل تأتاي مثل لذه 
الطفيلياات الناي تزرع الفنان، إذا لم تكن تإسال 
مدهام عَلُم القاعدة يرإارف يف املكال.. علم القاعدة 
يرإارف يف املباناي الثكومياة يف حرضماوت، أين 
الطائارات باال طياار الني تساطيع أن تسانهدف 
مدإداً صغرياً يف أي مكان يف الايَاَمان اليول للجيش 
واللجان الشادبية واألمن؟، أين لي من اسانهداف 
لاذه الدإارص من القاعدة؟، لام يدرإون أين لي 
القاعادة، ألم تصل إىل مقراتهام بمدرعات إماراتية 
مليئاة باملنفجارات؟، لم يدرإونهاا، ويلنقون بها 

بطرق مبارشة وَغري مبارشة.

 لل قاال تثالف الدادوان بدملياة واحدة 
ضد القاعدة طوال سابدة أشهر من الددوان، اليول 
عإدما تثدث الإظال السادوعي أن نصف الايَاَمان 
الياول أصباح بيد ما يساميه الرعية، لاذا يذب، 
لاو يف أربع مادن أو يف أربع مديرياات عاخل عدن، 
أما مإاطل سااحات حرضموت وسايئون تسيطر 
عليهاا القاعدة، بل وبدأت تإنار يف مإاطل أخرى 
عاخال الجإوب، أماا لؤالء ليساوا مقبولل، ُطرعوا 
وشاالدنا نثن يف وساائل انعالل أن أبإااء الثراك 
الجإوباي طارعوا لاؤالء مان يثاري مان املواقاع، 
ومإدولام مان أن ينثريوا مان املطاار إىل املواقع 

األخرى يف مديإة عدن.

 إياه يشء مان الفاوىض والشاكوى ومن 
إلناان أمإي ومن تسايُّب يف عادن ويف املإاطل الني 

عخلنها لذه القوات؟.
- عإدماا ننثادث باأن الطرف اآلخار لم يثقل 
مكساباً سياسياً وال عساكرياً يف عدن؛ ألن لذا لو 
الواقع، لل اسانطاع أن ينثرك من عدن إىل مإاطل 
أخرى؟، لهذا لم يسانطع لااعي أو بثاح أن يجدل 
من عادن مقاراً سياساياً ليثبت صاورة الثكومة 
واألمن واالسانقرار يماا لو حاصل الياول، ال، بل 
أصباح اليول أبإاء عادن مهدعين، حناى الخدمات 
غري منوإرة يف عادن، الرواتب الني يسانلمها أبإاء 
الجإاوب اآلن يسانلمونها مان الداصماة صإداء، 
لم يسانطيدوا توإاري أي يشء؛ ألن لإااك مرتزقة 
املاليال  عارات  يأخاذون  املاال،  وراء  يلهثاون 
إىل جهاات غاري رسامية يف عادن إيأخذونهاا وال 
يسالمون الرواتاب ألصثابها، وحناى اآلن الرواتب 
تسالم للجيش واألمان واملوظفل يف السالك املدني 
والقضائاي وغريه يف عدن يسانلمونها مان البإوك 
الرسامية، وتأتي تدزيزاتها مان الداصمة صإداء، 
ولهذا نثن ندنقاد أنهم لم يثققاوا اننصاراً بدليل 
أن عدن والجإوب مثقل بمشاايله، ويل ما يوجد يف 
األرض لو اننشاار للقاعدة وعاعش ال أقل وال أيثر، 

والنفجريات لإاك خري عليل. 

 لل يمكن للسادوعية أن تدخل يف مروع 
االنفصال والنقسيم؟.

- أبإااُء الجإاوب يف قرارة أنفساهم لم ضد أي 
اساندمار أجإبي لبلدلم ملإاطقهم يما لو الشدب 
الايَاَماإاي بأيمله يرإض أي تواجاد أجإبي، لكْن 
لإااك مجموعٌة مان املرتزقاة مرتبطاون بهاعي، 
يفهماون أن اللغاة بالإسابة للخليجيال أن تظهر 
لفاالن صاورة لإاا أو صورة لإااك، ولهاذا لم ال 
يدرياون أنهم الياول يرتكبون خطاأً تأريخياً بثل 
الإضال يف الجإوب وبثل االسانقالل عإدما تأتي يف 
سااحة تثنفل بطرع املساندمر وأنت تأتي بصورة 
مساندمر جديد، أياً يكن اسامه ملك أو ويل أو أمري، 
لاو يف الإهاياة مساندمر، يماا نرإاض نثان أي 

اسندمار لبلدنا من أي طرف يان صديقاً أو حليفاً، 
املشاكلة الياول يف الجإاوب أن أبإااء الجإاوب لم 
يدريون تََماماً والجمالري البسيطة واملظلومة لي 
تادرك لذا الكالل ولي تادرك أن َمن جاء ليس لمه 
القضية الجإوبية، لل تظن أن السدوعية وانمارات 
تقاّدل لاذه النضثيات مان أجل عوعة ما يسامى 
بالدولاة الجإوبياة؟، ال أعنقد ذلك؛ ألنه لم يسااند 
القضياة الجإوبياة باملوقاف السايايس إذا لم ينح 
لهم السايطرة عى الايَاَمان يما يريدون، إليكن.. 
السدوعيون انماراتيون، األمريكيون لم يسنغلون 
القضية الجإوبية السانهداف الشادب الايَاَماإي؛ 
ولذلك تُرإاع الدعوات املإاطقياة املذلبية يف بدض 
املإاطال عى أسااس تثريض الجإوبيال، وألبإاء 
الجإاوب نقول: إن لذا اسانهداف لكم ولقضينكم، 
الإظال السادوعي يريد يمإاً ضديفاً شماالً وجإوباً، 
ال يرياد يمإااً مسانقراً مطلقاً، وال يمكان أن يقبل 

حنى بدولة مسنقلة. 

 لإدخال يف امليادان الياول، نبدأ مان مأرب 
تثدياداً نظاراً أللمينها وبااب املإدب.. ماا الواقع 
وأنت شخصياً حّملت قوى الددوان مسئولية ننائج 

عدوانها عى باب املإدب؟. 
- يف ماأرب املدرياة تقاع يف أربداة ييلومرتات 
املرتزقاة  بياد  لاي  للمديإاة  بالإسابة  بالكثاري، 
املثساوبل عى النثالف من قبال، ولذا يدرإه ُيّل 
أبإااء الايَاَمان، لكان مأرب ليسات مديإة، مأرب 
ليسات ناحية، ماأرب مثاإظة يبارية مثلها مثل 
الجوف، الجوف ليسات مثاإظة بسايطة، الجوف 
سانة وثالثاون ألاف ييلومارت مربع.. يثاالث عول 
خليجية، وليست املدرية أن نقاتل عى تبة أو جبل، 
املسألة لي مصارعة ومقارعة االحنالل، وال يمكن 
أن نقبل باالحنالل وسايخرج عاجالً أل أجالً، ونؤيد 
أن الطريان السادوعي واألمريكي اسنخدل ُيّل أنواع 
األسلثة املثرمة، ولديإا اآلن األعلة الكاملة واملوثقة 
عن جثاث بدض الدإارص من الجياش واألمن الني 

تفثمت والني تجمدت والني أصيبت بأمراض.
أسالثة مثرماة جرثومياة لديإا يامال األعلة 
عاى ذلك، بل مإظمة ليومن راينس، نثن لألساف 
الشادب الايَاَماإي والددوان عى الايَاَمان يضاف 
عليه حملة إىل جانب الثصار السيايس والدسكري 
حصاار إعالمي، مثالً مجازر يوميااً ال أحد ينثرك، 
إفاي ماأرب لاذه الثالثاة ييلاو يضطار الجيش 
واألمان إىل االنكفاء حنى ال يندارض للرضبات من 
قبال الطريان الكثيف، لكإه ما أن يثصل االشانباك 
يثصل الرتاجاع، ولذا يدرإه أبإااء مأرب ويدرإه 
الغازاة ومن يقف مدهام يف مأرب، الذيان يانوا قد 
تقدموا إىل جانب مدساكر يوإل يف مأرب، لكن لل 
يسنطيع أن ينثدث أنه حسم مدرية لإا أو لإاك، 
املدرية اليول ليسات مدرية أن يأتي لنبة املصارية 
أو مإطقة الجفيإة أو الساد مثالً، لل يسانطيع أن 
يبقى إيها، لن يسانطيع، الياول انماراتي يف مأرب 
لم يدد يثل حنى باملرتزقة الذين مده، بدد أن حصل 
له رضباة صاإر وقال باالنساثاب عى ثالث عإع، 
إذا يان وضاع االحنالل يف أوج اننصاراته وتقدماته 
وضخاه انعالماي بهذه الهشاشاة ييف سايكون 
وضده لو يظن أنه سايثصل له اسانقرار، لذا أمر 

واضح وجيل.
 بالإسابة لبااب املإادب، لإااك جزيرة اسامها 
ميون، لاذه الجزيرة ال يسانطيع الجياش واألمن 
بثكام امكاناتهام الدساكرية أن يوصلاوا امنداعاً 
إليهاا، حاولاوا أن يدملاوا حارب وتصويار إعاالل 
أنإاا عخلإاا إىل جزيرة ميون، لكان يف االتجاه اآلخر 
واالنقساال الثاصل ما بل املسارات إىل باب املإدب 
مان الجإوب مان تدز ولثج وعادن، ال يوجد لإاك 
حرب لكإهم ال يسنطيدون أن يثبنوا لثظة واحدة، 
يف أي اسنقرار نثن نبهإا لإنائج الددوان السدوعي 
األمريكي عى باب املإدب يما نبهإا يف عدن، ما الذي 
حصال يف عدن اليول، ألم تثصل سايارات مفخخة 

مان طراز آخر يماا يثصل يف الداراق يف مدرعات، 
سيثصل يذلك يف باب املإدب. 

أثبنإا نثن يشادب يمإي يمؤسساات رسمية 
يجيش يلجان شادبية أنإا ال نريد أن يكون يف لذا 
املمار أية مشاكلة، ولكان ال يدإي ذلك أنإاا ال نريد 
مشاكلة أن نسالمه لالحناالل.. ال نقبال أي مثنل 
أن يهيمن عى أي شارب عاخال األرايض الايَاَماإية، 
وأن تراجدإا يف بدض األماين لإاك بسابب الثرب 
والددوان والكثاإة الإارية وعدل النوازن الدسكري، 
ال يدإاي ذلاك قبولإاا أو ساإرتك املجاال مفنوحااً 
باملسانقبل، ولهاذا ندنقاد اآلن أن الثارب الربياة 
بالإسابة للددو أنه أعرك أنه عخل يف مسنإقع يبري، 
ألام تولول انمارات بسابب اثإل وخمسال أعلإت 
عإهم، مع أنهم يفوقون السابدة والسنل شخصاً، 
اعناربت أن لاذه يارثة، ماع أنها عخلات يف حرب 
بميلء إراعتها ولي عخلات إىل األرايض الايَاَماإية، 

ما يإنظرلم لو الكثري والكثري.
 الجياش انماراتاي املوجاوع اآلن يف الايَاَماان 
وبداض الدإاارص األخارى لألرعنيال والبثريال 
يديشاون حالاة أمإياة مثاطاة بثراساة بالغاة 
يخاإون مان ُيّل يمإاي، وبدد حادث صاإر قاموا 
بإخاراج ُيّل الايَاَماإيال باال اسانثإاء واتهماوا 
الجمياع وخّوناوا الجمياع وماا زالاوا ينهمونهام 
ويخونونهام حناى اآلن؛ ألنهم يقولاون ملاذا، ييف 
نصاب ونقنال يلإاا يمجاميع أجإبياة إيما يقنل 
إقاط أربدة يمإيل، ثم نظرة الغاازي ونظرة الذي 
تثنل أرضاه يظل إيه الإظرة الدروبية نظرة الدين 
والقيم واألخالق، الشدب الايَاَماإي عرب تأريخه ما 
قبال االحنالل وال يمكن أن يقبله اليول؛ ألنه اسامه 
احناالل، امللاك سالمان أو مثمد بن زاياد أو إالن، 
لم سايإهبون أموالهم إىل ما شااء الله ثم سايأتي 
الياول الذي ننثدث أن الغازاة خرجوا من الايَاَمان 
وسيكون يوماً وطإياً لكل أبإاء الايَاَمان الرإاء.

 مااذا عان الجوف ولاي األقارب لصإداء 
املرَيز الرسمي والنأريخي لكل الايَاَمان؟.

ا الثرُب لي ال تسانهدف صإداء وال تسنهدف 
عادن، لاي تسانهدف ُيّل الايَاَمان، ألام يُثارص 
الشادب الايَاَماإاي مان أقصااه إىل أعنااه ويُمإع 
إعخاال البضائع، اليول الطائارات الرحالت الجوية 
مغلقاة إىل الايَاَماان، إال باسانئذان أو برتتيباات 
خاصة مع الإظال السادوعي، يذلاك البضائع اآلن 
تُمإع عن من؟، عن الشدب الايَاَماإي، املثاإظات 
قصفات يلها باال اسانثإاء، صثياح أن الداصمة 

صإداء لرمزينها مسنهدإة لذا ال نقاش إيه.
 ماا يجري يف الجوف لو أنهم إشالوا يف تثقيل 
أي تقدل يف مأرب ولم رسموا املسار أنهم ينقدمون 
إىل صإداء يما يقولون مإها، اليول تثرك إىل الجوف 
سنكون املناعب بال شك أيثر ولي مإاطل مدروإة 
بنضاريسها، الإظال السدوعي يرالن عى الثصار، 
يرالان عى تفنيات الايَاَماإيال، يرالن عى ير 
بالإسابة  أماا  وإذاللهام،  وتجويدهام  إراعتهام، 
للجانب الدساكري إالشادب الايَاَماإي لو شدب 
قاوي وساينثمل ُيّل ظروف املدانااة، اليول الغزاة 
ال يسانطيدون أن ينثملوا الثارارة يف مأرب، يريد 
ترتيبات ومكيفات، وسايارات مثمية، ال يسنطيع 
أن ينثمل ما ينثمله املواطان الايَاَماإي، واملقاتل 

الايَاَماإي.
نثن نؤيد أن املساار الدال للثرب بالإسابة لإا 
ليسات جغراإيا، مع أنإا ال نرغاب أن ينقدل املثنل 
يف أي شارب من أرضإا ونثن نقدل الشهداء يسقط 
شهداء بالدرات يف مأرب يف باب املإدب للدإاع عن 
ُيّل شارب من األرايض الايَاَماإية، وال يدإي ذلك أنه 
إذا تقادل أن املدرية بالإسابة له اننهات، ال يمكن، 

لإاك أساليب يثرية جداً ملواجهة الغزاة واملثنلل.
لم تنجرأ السادوعية أن تدخل الثارب لوحدلا، 
بال ولولات ونااعت البايسانان واألإغاان وبدض 
الادول الدربية واألمريكان وذلبت لنشارتي بمالها 

أّيد ناطُل أنصار الله مثمد عبدالسالل أن الشدَب اليمإي لن يقبَل أيَّ 
مثنل أن يهيمن عى أي شرب عاخل األرايض اليمإية، مشرياً إىل أن الثرب ال 

تسنهدف صإداَء وال تسنهدف عدن بل تسنهدف يل اليمن.
وقال ناطل أنصار الله يف حوار أجرته مده قإاة املإار الفضائية يول 

الجمدة املاضية إن الطريان السدوعي األمريكي اسنخدل يل أنواع األسلثة 
املثّرمة، وأن تثالف الددوان يثارص الشدب اليمإي من أقصاه إىل أعناه 

ويمإع إعخال البضائع واليول الرحالت الجوية مغلقة إىل اليمن.
وأيد أن جيَش تثالف الددوان واملرتزقة إشلوا يف تثقيل أي تقدل يف 

مأرب ولم اليول ينثريون إىل الجوف لكن املناعَب سنكوُن بال شك أيثر؛ ألن 
الجوف مدروإة بنضاريسها.

وأللمية الثوار تديد صثيفة »صدى املسرية« نره بنرصف..

  إسرائيل تدفع الستمرار الحرب وتشارك فيها
 أمريكا تحاصر اليمن برًا وبحرًا وجوًا، وهي من أعطى الضوء الحتالل عدن

  يراد لليمن أن يعيش في حرب أهلية وطائفية دائمة
 أبناء الجنوب ضد أي استعمار أجنبي لمناطقهم كما هو الشعب اليمني
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حممد عبدال�سالم الناطق الر�سمي لأن�سار اهلل يف حوار مع قناة »املنار«:

الحرب على اليمن سياسية برغبة أمريكية صهيونية سعودية هــــــــدفها كسر إرادة الشعب اليمني وإرجاعه إلى بيت الطاعة
ُيّل املواقاف، ملااذا تدُخُل بهذا الثقال؟، ومن ورائها 
األمرياكان الذين لام من يثاارص الايَاَمان اليول 
باراً وبثراً وجاواً لاو األمرياكان.. للدلام الإظال 
السادوعي ليس لديه القدرة أن يثارص 2000 ييلو 
مرت من البثر، لكإه الإظال األمريكي، يدإي الإظال 
السادوعي عخل باكل ثقله الدساكري والسايايس 
واملااعي يف حرب مع 11 عولة ويم من الدول مؤيدة 
وماع ذلك يجاد أمامه من الصدوباات الني ما يان 
ينوقدها ولفرتة 7 أشهر، ماذا حصل يف بلدان أخرى 
يانت تملك ترساانات أيرب من الشادب الايَاَماإي 
والجياش الايَاَماإاي لم تسانطع أن تصماد أمال 

تثالف أجإبي يما صمد الشدب الايَاَماإي.

إىل  الشادبية  واللجاان  الجياش  عخال   
قلب املواقع السادوعية عاى الثادوع، إيما ذلبت 
السدوعية إىل جإوب الايَاَمان لنإزل قواتها، ما لو 

تفسريك؟.
- لام يكان لادى الجياش واللجان الشادبية أن 
تارضوا بالثادوع ماع الإظاال السادوعي، وخالل 
أربدال يومااً مان الدادوان السادوعي يف الثادوع 
يقصاُف باملدإدية والصواريخ املنطاورة ُيّل القرى 
الايَاَماإياة يف الثدوع ويساقط شاهداء وضثايا، 
مع ذلاك يإا نأمل أن يندقل الإظال السادوعي وأن 
يدرك أن لاذا ليس يف مصلثنه، وبداد أربدل يوماً 
بادأت الوحدات الصاروخية للجياش رضب املواقع 
الدساكرية السادوعية يف الثدوع وليس السنهداف 
املدنيال، ولاذا أصباح واضثاً بالإسابة للشادب 
السدوعي، وبدد سنة أشهر من الددوان بدأ الدخول 
إىل األرايض السادوعية، طيّب الذي ال يلنزل بسياعة 

بلدنا ال قدسية أَيضاً لبلده.

 ماا لاي قدراتكام الدساكرية للندامل يف 
مخنلف الجبهات مع السدوعية؟.

- يف ُيّل الجبهاات ساواء عاى مسانوى الداخل 
أو عاى حدوع السادوعية لي جبهاات قابلة، ليس 
إقاط للصموع بال الخارتاق الدادو.. بالنأييد لدى 
القياعة الوطإية يف الايَاَمان والجيش األمن اللجان 
الشادبية، لديهم ُيّل املدطيات للنثرك يف أي مكان، 
ساواء أيان يف الثادوع أو يف أي مكان آخر، الجميع 
شاالد بالإسابة للثدوع يياف الجيش السادوعي 
املدرعاات،  مان  الدارات  وراءه  ويارتك  يهارب 
وُقنال الدرات من الضباط ساواء جاراء القصف 
الصاروخاي، الكمائن، االقنثال، أشاياء يثرية جداً 
الإظال السادوعي ينثفظ عليها؛ ألن لديه مشاكلة 
عاخل نظاال الثكم، ولدياه رصاع حقيقي موجوع 
عاخال األرسة الثايماة ولاو ال يريد أن تإكشاف 
مثال لذه حنى للشادب السادوعي حنى بالإسابة 
للموقف من الثرب عاى الايَاَمان، نثن نلمس أن 
لإاك رصاعااً حقيقياً، َوأصبح لاذا يالماً مدروإاً 
يف انعاالل وتثدثت عإه مخابارات غربية وصثف 
يثرية، مثمد بن سالمان يدنقد أنه لو تويف سلمان 
بن عبد الدزيز أنه سايصبح مثمد بن نايف تلقائياً 
لو امللك، وال يسانبدد أن ينخاذ مثمد بن نايف أي 
قرار، يدإي بأن سالمان الياول قاعر أن يصدر قراراً 
رسيدااً بدازل مثماد بن ناياف يما عازل مقرن، 
ويصباح مثماد بن سالمان لاو ويل الدهاد، لذا 
الارصاع املوجوع عاى الُثكام يإساثب أَيضاً عى 
ما حصال ألوالع امللك عبدالله بان عبدالدزيز، أَيضاً 
حصال لهم إقصااء يف يثري من مؤسساات الدولة، 
يثاري مان الجياش، واآلن بادأ اقصاؤه حناى لويل 
الدهاد مثمد بن نايف، بدأت صورة تإّزل من بدض 
املكاتب الثكومية، لإاك عمل عى أسااس النهيئة 
ملثمد بن سالمان أن يكون لو ولياً للدهد، لألساف 

الشدب الايَاَماإي اليول يدإع ثمن لذا الرصاع.

 ييف تشري إىل أن مثمد بن نايف له موقف 
مخنلف من الثرب؟.

- نثان حساب لقاءاتإاا ماع املجنماع الادويل 
الكثاري يدنقاد أن مثماد بان نايف وإن بشاكل أو 
بآخر، بالإسبة للرؤية والإظرة أعقل من مثمد بن 
سلمان، ال يريد االسنمرار يف الثرب، يدرك تََماماً أن 

الثلول السياسية لي الني يجب أن تكون قائمة.

 لكان قبال الثل السايايس أطلقنام اليول 
صاروخ ساكوع أَيضااً عى قاعدة خميس مشايط 
الدساكرية.. ما لو مخزونكم من لذه الصواريخ، 
رت مإذ زمن طويل بفدل الغارات  املفارتض أنها ُعمِّ

السدوعية؟.
- بالنأيياد الجياش الايَاَماإاي لدياه مخزون 
وإن يان قديماً نوعاً ماا وتدرض للهيكلة وتدرض 
ملثاولة الإظال السدوعي مإذ عال 2011ل الذي بدأ 
يدمل عى تفكياك لذه املإظومة وإإسااعلا، لكن 
ماا زال الجياش الايَاَماإي يثنفاظ بقدرات جيدة 
بالإسابة للصواريخ، وأعنقد أنه بدد سابدة أشهر 

وإعالن الإظال السدوعي أنه بإسبة %8ل تم تدمري 
الصواريخ البالسانية أنه ينفاجأ اليول أن صواريخ 
ساكوع ما زالت تُطلل إىل ُعمل األرايض السادوعية، 
أعنقاد لاذا علياالً واضثااً عاى قادرة الجياش 
الايَاَماإي، ليس إقط عى احنفاظه باملخزون، بل 
عى قدرته أن يرسام مالمح املدرية لو وال يرتيها 

للطرف اآلخر.

 لل ال زلنم تملكون أسلثة لم تُسنخدل؟.
- حساب املدلومات املوجوعة لادّي أن من خالل 
املخزون املوجوع أن لإاك ربما أسالثة لم تسنخدل 

بدد.

الإظاال  السانهداف  تفساريك  لاو  ماا   
السادوعي لاكل مؤسساات البلاد وبياوت الإااس 
واملؤسساات والطرقات والجساور واملسنشافيات 
الكهربائياة  واملثطاات  واألعاراس  واألساواق 

واملثطات الغازية؟.
- الثقاد، اآلن الثارب بالإسابة آلل سادوع ال 
أإل لها، األإل بالإسابة للثارب الندمري ومزيد من 
القنل، تخيل لم يقنلاون الايَاَماإيل ويثارصون 
الايَاَماإيال ويثاولون تجوياع الايَاَماإيل لكي 
يقول أبإاء الشادب الايَاَماإي إن املشاكلة لي من 
أبإاء الايَاَمان وليسات من الخارج، يريد أن يوصَل 

بالإاس إىل لذا الثال الددمية من النفكري.

 لإااك من يرى تطوراً إيجابياً ملوقفكم من 
قرار مجلس األمن 2216؟.

- بالإسابة للواقاع إاال جديد إياه، باعنبار أن 
حزب املؤتمر الشادبي الدال يف الياول الثاني لقرار 
مجلاس األمن أعلن موقفاً رسامياً أناه مواإل عى 
قارار مجلاس األمن، لال حمنه لاذه املواإقة من 
االسانهداف؟!! نثن يف الإقاط السابع قدمإا رؤية 
ياملاة، بما إيها تغيري الثكومة بماا إيها قرارات 
مجلس األمن عى أساس آليات ينفل عليها الجميع؛ 
ألّن يثارياً من أبإاء الشادب الايَاَماإاي واملفكرين 
يقولون لإاا: يجب عليكم أن تساثبوا املربرات عن 
الإظال السادوعي، إإن اسانمر يف الثرب سينضح 
أن لاه ألداإاً أخرى. نثن نظرتإا من اليول األول أن 
الإظال السدوعي يثارب ليس من أجل قرار مجلس 
األمان؛ ألنه أعلان الثرَب بدون قارار مجلس األمن 
وبدد 18 يوماً صدر قرار مجلس األمن، لهذا الإظال 
السدوعي لو يسدى إىل ابنزاز الكثري من الدول بهذا 
القرار عى أساس أنه أعطى غطاء رشعياً للددوان، 
لهاذا نثن ندنقد اآلن أن الإظال السادوعي ال يملك 
أي أإل للددوان ساوى الندمري والقنل واسانهداف 

الكرامة الايَاَماإية ولذا ما ال يمكن أن ينثقل.

 الياول أعلن عااعل جبري أن الثال واضح، 
مخرجات الثوار الوطإي واملباعرة الخليجية؟.

ا عإدماا ننثّدُث عن املرجديات، نثن نقفز عن 
الواقع، املباعرة الخليجية عملت تقاساماً للسلطة، 
املبااعرة الخليجية اننهات بفاعل الزمان، ولم تدد 
موقفاً سياساياً مإا، وبهذه املشكلة ال يوجد تدقل، 
لام عقليات منثجرة صثراوياة ال تؤمن باملإطل 
وال تؤمان بالدقل.. ال مشاكلة لديإاا يف املرجديات 
طاملا لإاك قارارات مجلس األمان إيها مرجديات 

مخنلفة، مشكلنإا لو يف الندخل الخارجي.

 لال لاذا يوحاي بإمكانية االسانجابة ملا 
ععاا إليه األمل الدال لألمم املنثدة ألن تدوع جميع 
األطاراف الايَاَماإياة بما إيها لااعي وأنصار الله 
واملؤتمر والجميع إىل جإيف بدون رشوط مسبقة؟.

ا موقفإاا واضاٌح أنإا مع الثاوار، نثن نرحب 
بهاذه الدعاوة ونثان عى تواصال عائم ماع األمم 
املنثادة، وعى تواصال مع االتثااع األوروبي وعى 
تواصل مع البدض من سفراء عول عائمة الدضوية، 
نثان أيدنا أنإا من حيث املبدأ ماع الثوار، وذلبإا 
إىل مؤتمر جإياف وموقفإا لم ينغري، واألزمة يمإية 
والثل يجاب أن يكون حالً يمإيااً، ال نقبُل أن يأتَي 
أحٌد عاى طاولة الثاوار السايايس الايَاَماإي، أي 
طرف عويل يان؛ ألنه أصبح جزًء، لذه لل لي أزمة 
يمإياة أل أزماة إقليمياة، اآلن الثوار بالإسابة لإا 
مرّحب به ونثن باننظار أن نسنلم الدعوة الرسمية 

من األمم املنثدة.
الياول أصبح واضثاً للرأي الدال الدربي واملثيل 
وانساالمي والادويل واملجنمع الادويل أن الذي يريد 
اسانمرار الثرب يف الايَاَمان لو الإظال السدوعي 
إقاط ومن يقاف مده، ونثان أعريإاا تماماً ومن 
خاالل الثوارات ماع األمم املنثادة أن أمريكا جزء 
إاعال ومؤثر وقاعر عاى إيقاف الثارب قبل حنى 
الإظاال السادوعي، وأمرياكا لاي اليول تسانفيد 
بثساب ماا لديإا مان مدلوماات ما يقاارب 200 

يدإدهاا الإظاال السادوعي  ملياون عوالر يوميااً 
السانئجار لألقماار الصإاعية وطائارات األوايس، 
الإفقاات  مقابال  ويف  يوميااً  عوالر  ملياون   200
الناي تقدَّل للطائارات والفواتري الناي تُدإع مقابل 
الدماوالت، وحناى للطياريان، واألسالثة الذخائر 
املدسكرات القائمة، مئات املليارات من الصفقات، 

بمدإى مسنفيدين لألسف.

 اليول أال يشاكل لذا عبئاً عى السدوعية يف 
ظل تراجع عخل الإفط بشكل حاع ولذا االسنإزاف 

القوي لها يف الايَاَمان ويف خارج الايَاَمان؟.
س  ا مشكلة الإظال السدوعي أنه تداطى بنثسُّ
مفرط تجااه القضياة الايَاَماإية، حناى تجالإا، 
نثن ال نكن عداًء للشادب السادوعي ولو شادب 
جاار، وبلد مجااور وقدرنا أن نندايَاَش مع بدض، 
وأنا ذلبت شاخصياً إىل اململكة الدربية السادوعية 
قبال أن ينوىف امللاك عبُدالله بيومال وبذلت جهوعاً 
يبرية جاداً ويان مفرتض أن نبإي عى تلك الجهوع 
لاوال أناه حصال منغاريات ندنقاد أنهاا منغريات 

سياسية أيضاً.

 أساناذ عبدالساالل، عامل الوقات لإا لل 

يدمل لصالثكم، سابدة أشاهر من الددوان الكثري 
من الضثايا والشهداء؟.

- يل ياول يُمااارُّ إياه الدادوان لاو لإاا يوُل 
صموع تأريخي وأساطوري، لل أحد يان ينوقع أن 
يقَف الشادب الايَاَماإي املإهاك اقنصاعياً واملثقل 
بسياساات يبارية، وَغري املسانقر حنى عساكرياً 
وأمإيااً، والقاعادة وعاعش والكثري مان الخالإات 
والذي يداني من الفقر ويداني من البطالة ويداني 
ألساباب يثرية، لل يان يظان أحد أن لذا الثصار 
املطبل ولاذا الندخل الادويل الكبري ولاذا القصف 
الاذي ال ينخيله أحد؟، ويف ُيّل حاال نثن ندنقد أن 
املدرية لي ليسات مدرية عساكرية، إنها مدرية 
أخالقياة ومدرية قيمية ومدرية الارف؛ ألنإا ال 
نقبل باالحنالل أياً يكن، ويف األخري سايإنرص أبإاء 

الشدب؛ ألنهم لم أبإاء البلد وأصثاب القضية.

 ألياس يف تمادع القاعادة يف الايَاَمان بهذا 
الشكل تهديٌد للمصالح الدولية والغربية؟.

والنكفاري لاو موجاوٌع  للقاعادة  بالإسابة   -
مان قباُل، والبدض يان يقاول: ملااذا تنثريون؟، 
لاذه عولاة وعى الدولاة أن تنثرك. طياب إذا يان 
النثالاف باكل إمكاناتاه وطائراتاه وقدراتاه، لم 

يسانطع يف الجإاوب أن يواجاه القاعدة، ملااذا ألنه 
ال يوجاد لدياه القارار، ال يريد.. يدإاي ُيلُّ الطريان 
سادوعي آالف الغارات لام يسانهدف القاعدة عى 
انطالق، إأعالمها ترإارف يف القرص الجمهوري يف 
املكال وأعالمهاا موجوعة ونهبوا البإاوك واقنثموا 
املدساكرات والساجون، لذا بات واضثااً والذي ال 
يدرك مثل لذه األبداع يما يجري يف الدراق وسوريا.

لألساف املراع للايَاَمان أن يديَش يف حرب أللية 
ويف حارب طائفياة ويف حرب ملدة عائماة ألن بدَض 
األطراف الدولية ومإها السادوعية يما يبدو تدنقد 
أن اسانقراَرلا يف لاذه األزماة، اسانقرارلا يف لذا 

االنفالت.

 ييف تإظرون للموقف الرويس؟.
- نثان النقيإاا بالاروس قبل رمضاان، ويان 
موقفهم أنهام مع الثوار وأنهام يقفون إىل جانب 
الثوار، لكن نثن ندنقد أن الروس مإشاغلون أيثر 
بسوريا، وقد تكون النماماتهم بالايَاَمان، املوقف 
الرويس من حيث املبدأ يقُف إىل جانب الثوار ويدعم 
الثاوار، لكن ما مدى جدية الضغط الرويس مثالً يف 
مجلاس األمن يف اتخاذ مواقاف أقوى؟ لذا يدوع إىل 

الثسابات الروسية يف املإطقة.
لكن باملقابل ألم تلنقوا باألمريكيل؟.

- ال، نثن لم نلنِل مع األمريكيل أبداً، وللنوضيح 
نثن عإدما وصلإا مساقط يف أول زيارة يف شدبان 
للنفاوض ُطلاب مإا أن نلنقي باألمريكيل بشاكل 
مبارش، نثن قلإا: نرإض لذا لددة اعنبارات، نثن 
ندنقد أن األمريكيل ليسوا جاعين يف اتخاذ الثلول؛ 
ألنهم يسانطيدون الضغَط عى السادوعية لنوقف 

لذا الددوان، ثم لديإا نثن مشكلة مع الإظال.
نثن طرحإا ُيّل لذه األإكار، وطرحإا أن الإظال 
األمريكي لو الثليف االسرتاتيجي بالإسبة للإظال 
السدوعي ولو القاعر عى إنهاء لذا الددوان، أُعلإت 
الثرب من واشاإطن، لكن نثن من خالل البيانات 
الني تصدر عن البيات األبيض، املواقف املدلإة نجد 
أنهاا مرناة من حيث املبادأ وأنها تدعاو إىل الثوار، 
لكن عملياً عى امليدان لم ليساوا مسنفيدين إقط، 
لم من يفرض الثصاار الثقيقي عى األرض، لم 
من يقدل طائرات باال طيار ولم من أعطى الضوء 
األخارض الحنالل عادن، أنا شاخصياً ممان اقنإع 
بالادور األمريكي املؤثر يف قرارات املإطقة، حنى أن 
األمم املنثادة ومبدوث األمم املنثادة ينواَُصل ألي 
حل ممكن مع األمرياكان، وحنى األطراف األخرى 
بما إيها السدوعية ال تسنطيع أن تنربل من موقف 

األمريكان.

 لل لإاك عور إرسائييل، يثرياً ما تنثدثون 
عن عور إرسائييل؟.

- إذا ماا شائإا أن نرباط النقاارب السادوعي 
انرسائييل الذي حصل مؤخراً سواء بالإسبة للملف 
الإاووي انيراناي أو بالإسابة ملا يجاري من تقييم 
يف الايَاَماان، أو بالإسابة للموقاف الثاع مإا نثن 
يأنصاار الله الذيان نرإع شاداَر املاوت نرسائيل 
باعنبارلاا غادًة رسطانياة ونرإاع لاواء القضية 
الفلساطيإية باكل إخاالص وبكل صدق، بال شاك 
مان مصلثاة إرسائيال مثل لاذا الدمل، ثام لديإا 
نثان املدلومات الدقيقاة لنواجد وععم لوجساني 
يقدل مان الصهايإة، بالنأييد نثان عإدما ننثدث 
عان مثال لاذا إإثان نؤياد أن الصهايإة ليساوا 
إقاط مسانفيدين بال لام من يدإاع السانمرار 
الثارب وتقديام املدلوماات للسادوعيل يف الكثري 
من مساارات الثرب، طبداً املوقف انرسائييل يأتي 
ضمن ععم املوقاف األمريكي، واملوقف األمريكي يف 
املإطقاة لو يأتي من أجل خدمة الصهايإة حنى يف 
الايَاَمان، ال يوجد إاارق، الصهايإة أعلإوا أن باب 
املإدب يمثل خطراً عليهم، وأعلإوا يف اليول األول من 
ثورة 21 سابنمرب، وتثدثوا بأعى مسنوى سيايس 
يف إلسطل املثنلة من قبل املثنل الصهيوني أن ما 

يجري يف الايَاَمان يمثل تهديداً حقيقياً نرسائيل.

 إذا عاع لاعي للثوار لل سايمثل نفسه أل 
سيمثل الدول الني لرب إليها؟.

- لام يُطرح موضاوُع عبدربه مإصور لاعي أن 
يدوع إىل السالطة خالل النفاوض مع األمم املنثدة 
أو ماع بداض األطاراف الدولياة، وربماا يلها بال 
اسانثإاء، وأصبح الجميع يدرك أن صفثة عبدربه 
مإصاور لااعي يجاُب أن تُطاَوى، ال مشاكلَة من 
انخراج يياف يكون، نثن نادرك تََمامااً أن لاعي 
إشال يف إعارة السالطة، وإشال ألناه يان يريد أن 
يديش عى النإاقضات ويريد أن يشدل حرباً لإا أو 
لإاك، وإشل ألنه ارتكب جريمًة تأريخيًة سنُسجل 
يف تأريخاه بدعوتاه للدادوان أو بنمثيلاه أنه جلب 
الددوان، ومع لذا إإثن نؤيد أن الثواَر السايايس 

الايَاَماإي يجب أن يسنمرَّ بأي أشكاله.

 يريدون أن يعطونا حكامًا، واليوم »بريمر« إماراتي 
في عدن 

 اتفقنا مع جنوبيين على استالم المناطق الجنوبية 
لحمايتها من القاعدة

 الذي ال يلتزم بسيادة بلدنا ال قدسية أيضًا لبلده
 اإلماراتي في مأرب لم يعد يثق حتى بالمرتزقة بعد 

ضربة صافر
 الجيش السعودي يهرب ويترك وراءه عشرات القتلى 

واألسرى من الضباط والعديد من اآلليات المدمرة
 ما زال الجيش اليمني يحتفظ بقدرات جيدة بالنسبة 

للصواريخ 
 الجبهات ليس فقط للصمود بل الختراق العدو

 قدمنا في النقاط السبع رؤية كاملة، بما فيها تغيير 
الحكومة بما فيها قرارات مجلس األمن على أساس آليات 

يتفق عليها الجميع
 أمريكا تأخذ 400 مليون دوالر يوميًا كأجرة لألقمار 

الصناعية والطائرات والطيارين 
 نحن ال نكن عداًء للشعب السعودي وهو شعب جار 

وقدرنا أن نتعايش مع بعض
 الروس منشغلون بسوريا ويمكن أن يهتموا باليمن وسنرى 

جديتهم في اتخاذ مواقف أقوى في مجلس األمن
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ال�سعودية تتطلع ل�سراء منظومة القبة احلديدية من اإ�سرائيل
سياسة المملكة السعودية : السالم مع إسرائيل واستمرار الحرب على اليمنيين!

 و�سول 300 جندي �سوداين اإىل عدن لتاأمني قوات الحتالل فيما عمليات القتل 
والنهب تتوا�سل وعنا�سر القاعدة تقتحم جامعة بُحجة منع الختالط

عدن تدفع الثمن!

  - خاص:
الدالقااُت انرسائيلياة الخليجية بارزت للَدَلن.. لم يدد 
األمُر مجرع تكهإات أو تريبات بل باتت عالقة مكشوإة 

وأمال الدلن أيضاً.
وزيار الخارجياة السادوعي عااعل الجباري يلنقاي يف 
الريااض بصثفي صهيوناي ويجري لقااءاً مع صثيفة 
»مدارياف« الدربية ويدعو يف املقابلة إىل تبإي الساالل مع 

إرسائيل.
لذا الساالل الذي ينثدث عإه الجباري ال يطالب به مع 
اليمإيال املجاورين للمملكة والذين تربطهم روابط يثرية 
يالديان والدروبة واللغة، بل إن اململكة تنطلع إىل الساالل 
مع إرسائيل الني تقنل لذه األيال وبوحشية الفلسطيإيل 
ويف السااحات املقدساة، وتلقاي يف الوقات ذاتاه القإابل 

الدإقوعية واألسلثة املثرمة عولياً عى املدنيل يف بالعنا.
وقبل أيال برز النداون الثإائي بل إرسائيل والسدوعية 
يف الددوان عى بالعنا، من خالل قيال الصهايإة بمد الإظال 
السادوعية بأسالثة وقإابل شاديدة االنفجار عرب قاعدة 

خميس مشيط يف مإطقة عسري.
السايد عبد امللك الثوثي أشار إىل ذلك يف خطابه األخرية 
بمإاسبة الذيرى الثانية والخمسل لثورة الرابع عر من 
أينوبار وقال إن إرسائيل نقلت صواريخ إىل قاعدة  خميس 
مشايط  عاخال   السادوعية ، مؤياداً أن الإظال السادوعي 

ينداون مع »إرسائيل« نغراق املإطقة يف الفنن.
وبداد الخطاب مباارشًة إهم الجيش اليمإاي واللجان 

الشدبية الرساالة جيداً، إجاء صاروخ سكوع ليدك قاعدة 
خميس مشيط ويوصل رسائل يثرية ومنددعة ألمها أنإا 
يقظون ومسانددون  ولذا النداون انرسائييل السدوعي ال 

يمكن أن يقبل به اليمإيون.
ويأتاي حدياُث املنثدث باسام الجيش اليمإاي الدميد 
رشف لقماان ليؤيد أن الرضبة الصاروخياة الني وّجهها 
الجياش واللجاان الشادبية لقاعدة خميس مشايط يول 
الخميس املايض اسانهدإت مخازن األسلثة الني أرسلها 

االحنالل الصهيوني إىل السدوعية.
قاد يقال إن لذا الكالل الكثاري لو من باب النجإي عى 
اململكة الني تداإع عن رشعية الفار لاعي، وأن السدوعية 
ال تقيم عالقات مع إرسائيل، حسإاً إلم اسنقبال الصهايإة 
إذاً يف الريااض؟، ولام إجاراء حوار صثفاي مع صثيفة 

احنالل؟، ولم املطالبة بالسالل يف لذا الوقت بالنثديد؟.
ععوناا، نقارأ أيضااً ماا ينبناه صثيفاة »مدارياف« 
انرسائيلية عن لذه املقابلة، قالت الصثيفة إن مراسالها 
جدعاون يوتاس زار اململكاة الدربية السادوعية وأجرى 
لقاءات مع عدع من املساؤولل السادوعيل، أبرزلم وزير 

الخارجية عاعل الجبري.
ونقلت الصثيفة عن مصاعر سدوعية أن لإاك تشابهاً 
بل املصالح السدوعية والصهيونية إيما يندلل بما أسموه 
النهديد االيراني، يما أيدت الصثيفة أن السادوعية تلقت 
الدعم من ييان الددو خالل الددوان الذي تشإُّه عى اليمن.

إذاً، لاو تأييد صهيوني بنشاابه املصالح بل إرسائيل 
والسادوعية مان خالل الدادوان عى بالعنا، ولإااك أيضاً 
تإسايل وتداون، واتفاقات ربما لم تظهر بدد للدلن، لكن 

السادوعية ال تنثرج من عالقات يهذه ومن تثالف يهذا 
يسنهدف املدنيل واألبرياء يف اليمن.

وال يقاف النداون انرسائيايل الخليجي عإاد لذا الثد 
بدعام قاعادة خمياس مشايط باألسالثة الفناياة، بل 
تداولت خالل اليومل املاضل الدديد من املواقع انعالمل 
ترصيثاات ملساؤولل خليجيال بوجاوع مفاوضات بل 
إرسائيال والسادوعية لاراء مإظوماة القباة الثديدية 

الدإاعية الصاروخية .
لذا االتفاق يشاف عإه وزيُر الخارجية البثريإي خالد 
بن مثمد آل خليفة ولم يصدر من قبل الإظال السادوعي 
أي نفاي يما أيدتاه صثيفاة »مدارياف« الصهيونية يف 

لقائها مع الجبري.
وتوقدت القإاة السابدة انرسائيلية »عاروتس شيفع« 
أن تكلاف تلك املإظومة عول مجلاس النداون الخليجي إذا 

شاريت جميدها يف رشائها مئات املليارات من الدوالرات.
 وتثدثت عان أن تلك املبيدات إذا تمات املواإقة عليها 
إسنصل إىل عول الخليج عرب وسطاء من رشية »رايثيون« 
ورشيات أمريكياة أخارى تدمال ماع رشياة »راإائيل« 
الدإاعياة انرسائيلية لنطوير »القبة الثديدية«، مشارية 
إىل أن الصفقة قد تشامل يذلك رشاء أنظمة أخرى مضاعة 
»آرو1«  للقاارات مثال  الدابارة  الباليسانية  للصوارياخ 
و«آرو2« و«عيفيادز ساليإج« نساقاط الصواريخ بديدة 

املدى.
 وذيارت أن الدالقات بال عول الخليج وإرسائيل يانت 
منوترة إال أن االتفاق الإووي انيراني والنخوف من امنالك 

طهران للسالح الإووي وّحد مصالثهم الدإاعية.

 ونقلت عن عبلومايس خليجي أن عول الخليج سانكون 
ساديدة لراء تلاك املإظومات الدإاعياة الصاروخية من 
إرسائيل مبارشة إذا أبدى رئيس الوزراء انرسائييل بإيامل 
ننإيالاو االساندداع ألنه يكون يالرئياس املرصي الراحل 
أنور السااعات الذي وّقع مدالدة سالل مع تل أبيب بددما 

إشل يف تدمري إرسائيل خالل الثرب.
واعنارب الكاتاب الصثفاي عبُدالباري عطاوان رئيس 
تثريار صثيفة رأي الياول أن عول الخليج لو أقدمت عى 
عقد لذه الصفقة إإن السادوعية بذلك تكون قد تجاوزت 

يل الخطوط الثمراء األخالقية والديإية.
وياول الخمياس املاايض يان رئيس الاوزراء الفرنيس 
ايمانويال إالاس يف الريااض لنوقيع صفقاات بمبلغ 11 

مليار يورو مع السدوعية يف مجاالت عسكرية وأمإية.
وإيما تسادى السادوعي إىل رشاء مإظومة قبة الثديد 
تثااول أيضاً رشاء ل مروحيات من نوع بالك لوك بقيمة 

5لل مليون عوالر.
وذيارت مجلاة »عيفيإاس نياوز« األمريكياة ويالاة 
النداون األمإي الدإاعي األمريكية أرسالت الثالثاء املايض 
إىل الكونجارس تخطاره باملواإقة عاى الصفقة وتثدثت 
املجلاة عان أن تلاك الصفقة تأتاي بالنزامن ماع تصديد 
السادوعية لدملياتها يف بالعنا. وتشامل تلك الصفقة عى 
مددات عساكرية أخارى وصفنها ويالة الندااون األمإي 
الدإاعاي األمريكياة بأنها سانخدل السياساة الخارجية 
للواليات املنثدة وألداف األمن القومي من خالل تثسال 

األمن لريك إقليمي مهم.

  - خاص:
نقلت ويالة رويرتز الدولية عن مسؤولل 
عسكريل ساوعانيل أن ينيبة من الجيش 
الساوعاني وصلات السابت إىل ميإااء عدن 
لنإّظاَم إىل قاوات االحناالل القائمة؛ بهدف 
تأمل عادن الني تشاهد انفالتااً أمإياً غريَ 
مسابوق، ُمضيفاً أن عدعلام يصل إىل 300 

جإدي وصلوا عن طريل البثر إىل عدن.
واعنرب مراقباون وناشاطون جإوبيون 
أن خطاوة اسانقدال قوات ساوعانية تُدنرب 
مساماراً أخارياً يف نداش إصائال الثاراك 
الجإوبي املسالثة الني تداناي من تدرض 
قياعاتهاا لالغنيال وعدل الثقاة بهم لنأمل 
عدن بدد املماطلة يف عمج مسالثيهم إيما 
يسامى »الجياش الوطإاي«، ولو ماا يدد 
تريثااً لهام بداد اسانخدامهم الحناالل 

مديإنهم.
يماا اعنربوا أن السادوعية أراعت تدزيز 
الوجاوع األجإبي يف عدن وإقصاء مسالثي 
الثراك الجإوباي للضغط عليهم من جديد؛ 
بهادف عإدهم للقناال مع قاوات االحنالل 

ومرتزقنه يف جبهة مأرب وتدز.
عى صدياد آخار ال توجد لادى حكومة 
االحناالل يف عدن أية خطاط أَْو نوايا لنأمل 
عادن، وما يقوله الواقع أن ما تم النخطيط 
لاه يف عدن لو إرض حالة انددال األمن من 
أجل خلخلة الفصائل املخنلفة املوجوعة عى 
األرض لجدلهاا يف حاجاة عائمة إىل سالطة 
االحنالل، ويبدو أن عدن وساكانها يدإدون 
الثمان مان أمإهام وحياتهام إيماا قوات 
االحنالل مهمومة بنأمل نفسها باسنقدال 

القوات السوعانية.
تسنيقظ عدن ُيّل اليول وتضبط عّداعلا 
لثسااب عملياات القنال الناي تثادث يف 
الشاوارع وال يإنهاي ياول عليهاا إال وقاد 
أغلقات عاى أرباع أَْو خمس عملياات قنل 

ملواطإال واغنياال قيااعات ويذلاك نهاب 
واقنثال مقرات وبإوك وجامدات.

واسانيقظت عدن أماس األحد عى خرب 
مقنال مواطان يف الدقاد الثالث مان الدمر 
يدعاى »ليفاان« قاال مسالثون بإطالق 
الرصااص عليه من عى منان عراجة نارية 
يف النوالاي وبقيت جثنه ملقاة يف الشاارع 

لساعات طويلة.
يماا عثار مواطإاون يف عدن عاى جثة 
رجل يدمل يف إحدى رشيات األعوية يان قد 
اخنفى مإذ أساابيع.. الجثة تدوع لشخص 
يدعاى يونس أحمد قاسام الاذي اخنفى يف 
ظروف غامضة ووجادت جثنه وعليها آثار 
تدذياب، وتأيياداً للغياب األمإاي الكامل يف 

عدن إاإن مدير الرية لام يلجأ ألية جهة 
أمإياة ليبلغها باخنفاء أحاد عماله بل لجأ 

نصدار بيان صثفي.
وقاال مديار الرية يف بياناه إن الدامل 
يوناس خارج مان مقار عملاه يف مهماة 
تثصيال مان الدماالء يف مإاطال الشايخ 
عثماان واملإصاورة بدادن ولاو ما يشاري 
إىل أن عملياة اخنطاإاه وقنلاه تمات مان 
قبل لصاوص مسالثل؛ بهدف االسانيالء 
عى األماوال الني تام تثصيلهاا يف املهمة، 
يماا قاموا بإهب سايارة الرية الني يان 

الضثية يسنخدمها يف عمله امليداني.
أما أمس األول إقد يانت عدن عى موعد 
ماع أربع عملياات قنل يف الشاوارع حدثت 
األوىل عإدما قال مسلثون باعرتاض سيارة 
موظاف إماراتاي يدمال يف الهاالل األحمر 
انماراتاي ضمان توليفاة االحناالل القائم 
يف عادن وقال املسالثون بإطالق الرصاص 

عليه وأرعوه قنيال.
بداد ذلاك قاال مسالثون بقنل شااب 
يف الدقاد الثاناي من عماره وذلاك بإطالق 
الرصاص عليه يف جولة جدولة يف عدن، ويف 
ظال غياب األمان بقيت الجثة أيضااً ملقاة 
يف الشاارع عون أن يجارؤ أحاد عاى نقلها 
للمسنشافى أَْو تنواجد جهة رسمية لنقول 

بذلك.
يماا عثر عى جثة شااب عريإي أيضاً 
يف مإطقة نائياة يان قد تدرض لالخنطاف 
مإذ أيال قبل الدثور عله مقنوالً وتظهر عى 
جثنه عالمات اعنداءات وتدذيب تدرض لها 

أثإاء اخنطاإه
لام تكنِف األيدي الدابثة يف أمن عدن يول 
السابت املايض عإد ذلك قبل أن يديل عإارص 
تإظيام القاعادة بقنلهام حال اعرتضاوا 
مواطإااً أماال برياد البسااتل يان بصدع 
االسنفسار عن راتبه قبل أن يطلل مسلثو 
القاعدة عدة أعرية نارية عى جساده أرعته 

قنيالً وعى غارار عمليات القنل ظلت جثنه 
ملقااة يف الشاارع ولام توضاح الوساائل 

انعالمية ييف تم اجالء الجثة بدد ذلك.

وإيماا يان مسالثو القاعادة يقنلاون 
ذلك املواطان يان زمالؤلم يقنثمون يلية 
الدلول انعارية بمثاإظة عدن؛ بثجة مإع 
االخناالط حساب املصااعر املثلياة، ونر 
ناشاطون عى مواقع النواصال االجنماعي 
عدعاً من الصور مللثمل يثملون األسلثة يف 
الثرل الجامدي ملإع االخنالط بل الشاباب 
والشاابات يف الكلياة إيماا يبادو أناه أحد 
مظالر إحكال سايطرة النإظيم النكفريي 
عى املثاإظة عى غرار املكال بدعم سدوعي 

غري مثدوع.
يما أإااعت مصاعر مثلياة أنه تم نهب 
مثنوياات إإادق القارص – مقار حكومة 
الهارب بثاح الساابقة- األمر الذي يدكس 
حجم االنفالت األمإاي يف املثاإظة اليمإية 
املثنلة والناي بلغت حد نهاب ألم املقرات 
النابداة ملرتزقاة الدادوان واملقار الساابل 
للثكوماة، وتفياد الدالئال أن نهاب إإدق 
القارص عليل اضايف عاى اندادال الإية لدى 
بثاح وحكومة املرتزقة يف الرياض بالدوعة 
إىل مثاإظاة عادن تاريل املواطان يواجه 
وياالت القاعادة وانددال الخدماات ولم يف 

إإاعق الرياض الفاخرة.
وألن عى عادن وأبإائها أن يدإدوا الثمن 
وحدلم وعون غريلم إقد أعلإت مليشيات 
لااعي يف عدن أنهاا ضبطت السايارة الني 
اعرتضات املوظاف انماراتاي ولام تضبط 
املسالثل، يماا أن رواياة ضبط السايارة 
ليسات مؤيدة، غري أنها تظهر أن االلنمال 
مإصب عى أمان قوات االحناالل، حيث لم 
تدلن تلك املليشايات أنها اتخذت أية خطوة 
للنوصال إىل قنلاة عرات املواطإال الذين 

يُقنلون ُيّل يول يف شوارع عدن.

 عدن: صورة الغتيال أحد العناصر اإلماراتية برصاص مجهولين كما 
تداولها ناشطون على صفحات التواصل االجتماعي
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اأ�سرة باأكملها تفّحمت وتناثرت اأج�ساُدها جراء الق�سف ال�سعودي الأمريكي 

مذبحة دامية في الوازعية.. العدوان يتوحش على تعز!

احلزن يخيم على اأهايل جهران
الطيران السعودي األمريكي يقصف منزل الشيخ 

يحيى الراعي واستشهاد نجليه وعدد من المسعفين

العدوان يوا�سل ق�سف �سوق حيدان للمرة الثالثة بالقنابل العنقودية
سلوك إجرامي جديد.. طيران العدوان يستهدف 

آبار المياه االرتوازية في محافظة حجة

  - أحمد داود: 
مضات الثالثاُة األياال املاضياة عصيباًة 
عاى ألايل مثاإظاة تدز، إطائاراُت الددوان 
السدوعي األمريكي لم تبارح سماء املثاإظة 
للبثاث عن عمااء جديادة تضاف إىل ساجل 

جرائمها. 
وياول السابت املاايض يان الإباأ مفزعااً 
أللاايل مإطقاة املجاش بمديرياة الوازعية، 
إارعاً   11 مان  مكوناة  بأيملهاا  إاأرسة 
اسانهدإها الطاريان بشاكل مباارش، الجثث 
تثات األنقاض، األجسااع منإاثارة، الرصاخ 
يماأل املكان ملن حرض وشاالد ما حدث، إنها 

الجريمة حرضت بكل تفاصيلها. 
غااعر الطاريان ماكان الجريماة، لنبقاى 
الدماء شاالدة عى لذا القباح، وبقي املإزل 
مهدمااً وتثت أنقاضه أرسة بأيملها، إاضت 
أرواحهم الطالرة إىل الساماء، ويأن الطريان 
لم يشابع بما ارتكبه يف لاذه الجريمة، إداع 
للنو ليقصف من جديد مدرسنل يف مإطقني 
املدقام والظريفاة ويقصف أَيْضااً مإزلل يف 

مديرية الوازعية، َماا أَعَّى إىل تدمريلا. 
ويبقاى الطاريان يف مثاإظة تداز ذاتها.. 
لذه املثاإظاة املإكوبة والني شاهدت أروع 
الجرائم وأبشاع للطريان السدوعي األمريكي 

من املخاء إىل صالة وغريلا من املإاطل. 
ويول السابت املايض أَيْضاً وعع 8 مواطإل 

الثيااة جاراء إصابنهام يف الغاارات الجوية 
لطاريان الدادوان السادوعي األمريكاي عى 

مإاطل مفرتقة بمثاإظة تدز. 
طاريان الددو قصاف إرع البإاك املريزي 
أَيْضااً مجماع لائال  باملثاإظاة، وقصاف 
الساكإي باملخااء، وقصاف املجماع الطباي 
باملديإاة ولإااك إاضات أرواح ل مواطإال 

وأصيب الدرات مإهم. 
ووجد طريان الددوان السادوعي األمريكي 
مثطاة وقاوع يف مديرية خدير بنداز لنكون 
ضمان بإاك ألداإاه إقصفهاا، َمااا أَعَّى إىل 
اسنشاهاع ل مواطإال وإصاباة عادع آخار 

وترضر املثطة وعدع من املمنلكات. 
 ُساّجلت لإا جرائم.. الضثياة مواطإون 
أبرياء، والقاتل مدروف الهوية واالننماء.. إنه 
الإظال السادوعي الثاقد الذي يفنك باملدنيل 

واألبرياء يف بالعنا. 
ومن املخااء والوازعياة إىل الرالدة.. لكذا 
يوزع الددوان جرائماه، إالطريان يان يثلل 
بكثاإاة يف ساماء املإطقاة ثم قصفهاا بددة 
غاارات أعت إىل اسنشاهاع وإصاباة عدع من 
املواطإل، يما أعت الغارات إىل ترضر عدع من 

املإازل واملمنلكات. 
يما شن طريان الددوان غارتل عى مطار 
تدز الادويل اسانهدإت مبإاى انعارة وصالة 
االسانقبال واملغاعرة وثالث غارات اسنهدإت 

شارع السنل الشمايل باملديإة. 

  - خاص: 
إاجداة يبرية حلت عى ألايل مديرية جهران بمثاإظة ذمار 

يول الجمدة املاضية.. 
طريان الددوان السادوعي األمريكي ارتكاب مجزرة جديدة.. 

لذه املرة قصف وحيش عى مإزل الشيخ يثيى الراعي. 
القصف أعى إىل اسنشاهاع نجيل الشيخ الراعي ولما ذي يزن 
ومدال، إضاإة إىل اسنشاهاع عدع من املسادفل الذين حرضوا 
الننشاال الجثث وإنقاذ مان تبقى، لكن الطاريان واصل قصفه 
نعاقة املسادفل عن إنقاذ الضثايا.. وسقط عدع من املواطإل 

شهداء جراء لذا القصف. 
املواطإاون تثدثاوا بثرقة مسانإكرين ما حادث، مطالبل 
الايَاَماإيال بالنثرك والوقوف صفاً واحداً ملواجهة لذا الددوان 
املنغطرس والثأر لدماء األبرياء، موضثل أن الإظال السادوعية 
بدمااء  واسانخف  الثماراء  والخطاوط  املثاذيار  ُيّل  تجااوز 
الايَاَماإيال ولام يمياز يف عدوانه بال صغري أَو يباري أَو مدني 

وعسكري. 
ويناب أحدلام يف صفثنه عاى موقع النواصال االجنماعي 
»إيس بوك« بألم وأىس راثياً صديقه ذي يزن نجل الشايخ يثيى 
الراعاي: قائاالً مات ذي يزن.. خارب يالصاعقة أَو أشاد.. لؤالء 
تخلوا من الدين والرجولة واألخالق.. لقد قصفوا مإزالً إيه نساء 

وأطفال.. !
وزاع بقولاه »لام يمر عاى زواج ذي يزن عاماان حنى رزقه 
اللاه بطفلنه البكر ويم يانت إرحنه ولو يخربني ذلك يف مكاملة 
لاتفياة.. والله انه يان ينلة أخالق وتواضع يميش عى األرض.. 
لم يكن يدشال السياساة وال السياسايل ولا لاي صفثنه يف 
عالم الفيسابوك أمامكم إزورولا وانظروا يم يان يغيب عإها.. 

ووجدي عليك يا ذي يزن وجع أسال عموعي بال توقف.. 
أي عالم لذا الذي نديشاه ونثياه وأي اسانهنار بالثياة ذاك 

الذي وصلإا إليه«. 

  - خاص: 
ااَشاُه  السادوعي األمريكاي تَوحُّ الدادوان  واصال طارياُن 
الهسانريي بالقصاف عى عدع مان مديرياات مثاإظة صددة، 
مسانهدإاً ساوق حيادان وللمارة الثالثاة بالقإابال الدإقوعية 

املثرمة عولياً. 
 ويف تطاور الإات وسالوك إجراماي جديد اسانهدف طريان 
الددوان مياه الرب بمثاإظة حجة لندميل حالة الثصار عى 

الايَاَماإيل وإجبارلم عى االسنسالل. 
واسنشاهد مواطن وعمر مساجد يول أماس األحد إثر قصف 

صاروخي سادوعي اسانهدف عادعاً من املإاطال بمديرية رازح 
بمثاإظة صددة. 

يما تدرضت مإاطل منفرقة بمديريات غمر وشادا والظالر 
لقصاف جوي وصاروخاي مكثف، َمااا أَعَّى إىل تدماري عدع من 

مإازل املواطإل وممنلكاتهم. 
واسنشاهد أربدة مواطإل يول السابت املاايض بيإهم طفل 
وُجارح عرٌة آخارون بيإهم أطفال ونسااء إثار قصف طريان 
الددو السادوعي الغاشام وحلفائه ملإزل مواطن بمإطقة جمدة 

بن إاضل بمديرية حيدان بمثاإظة صددة. 
واسنهدف الطريان املإزل مبارشة، َماا أَعَّى إىل تدمريه وترضر 
عادع من املإازل املجااورة، يما عمار طريان الددوان السادوعي 
األمريكي الغاشم مإزلل وسايارة إسداف بمإطقة رحبان، َماا 

أَعَّى إىل إصابة مواطن وترضر مإازل أخرى. 
واسنشهد مواطن وجرح سنٌة آخرون يول الجمدة املاضية يف 
قصف لطريان الددوان السادوعي الغاشم لسوق حيدان الشدبي 

بمديرية حيدان بصددة بقإابل عإقوعية مثّرمة عولياً. 
وجادع طاريان الدادوان اسانهداإه لساوق حيدان الشادبي 
بقإابال عإقوعية، َمااا أَعَّى إىل اسنشاهاع مواطن وجرح سانٌة 

آخرون بيإهم طفل، وتدمري عدع من املثالت النجارية. 
 ولاذه لاي املارة الثالثاة الناي يسانهدف طاريان الددوان 
السادوعي األمريكي ساوق حيدان بقإابل مثّرماة عولياً مثدثاً 
عمار يبرياً، يماا عمر الطريان مإزلل يف مديإة ضثيان بمديرية 

مجز بددع من الغارات وترضر مزرعة أحد املواطإل. 
واسانهدف طريان الدادوان مإاطَل منفرقاة بمديرية يناف 
بسات غاارات جوية، يماا ألقى طاريان الددوان قإابل شاديدة 
االنفجاار عاى مإطقاة مران أحدثات عمااراً لائالً والنازازاً يف 

املإطقة بأيملها. 
ويف مثاإظة حجة شان طريان الددوان السادوعي األمريكي 
الغاشام غارات جوية عاى واعي الزيح الواقع ماا بل مديريني 
املثابشاة والشاالل يف قضااء الرإال بمثاإظاة حجة يول 

السبت املايض. 
واسانهدإت الغاراُت آباار املياه االرتوازية الناي يدنمد عليها 
ساكان املإطقة يميااه نظيفة للرب، يف سالوك إجرامي جديد 
يسانهدف تدمريَ مصاعر الثياة األساسية لإلنَْسااان الايَاَماإي 
اة يوسايلة إضاإياة إىل جانب  يآباار الرب واملازارع الَخااصَّ
القصاف الوحيش للساكان والثصار الجائار بثراً وباراً وجواً؛ 

بهدف إرياع الشدب والإيل من يرامنه. 
وشن طريان الددوان السدوعي األمريكي الغاشم يول الجمدة 
املاضياة غاارًة عى مبإاى إعارة الهجارة النابع ملإظماة الهجرة 

الدولية بمديإة حرض مثاإظة حجة. 

  - خاص: 
الس�عودي  الع�دوان  طي�راُن  واص�ل 
األمريك�ي خ�الل اليومي�ن الماضين قصفه 
لعدد من المناطق يف محافظات الجمهورية. 
وشن طيران العدوان السعودي الغاشم 
يوم أمس األحد سلس�لة من الغارات الكثيفة 
ع�ى مديري�ة س�نحان بمحافظ�ة صنع�اء، 
مس�تهدفاً وادي المحاق�رة بأكث�ر من عرش 
غارات وقرية عمد بأربع غارات، األمر الذي 
أدى إىل حدوث أرضار مادية بليغة بالمنازل 

واألرايض الزراعية. 
 كما ش�ن طي�ران الع�دوان الس�عودي 
الغاش�م يوم الجمع�ة الماضية سلس�لة من 
الغارات الهس�تيرية عى مديريتي س�نحان 

وبالد الروس بمحافظة صنعاء. 
واس�تهدف طي�ران الع�دوان المنطق�ة 
الواقعة بين قريت�ي المحاقرة والتخراف يف 
مديرية س�نحان بعرشة صواريخ، َم�ا أََدّى 
إىل ح�دوث ارضار بليغة بالمنازل المجاورة 

واالرايض الزراعية. 
وعاود طي�ران العدوان قصف�ه منطقة 

وعالن بثالث غ�ارات بمديرية بالد الروس، 
محدث�ة أرضارا يف منازل المواطنين بعد 33 
غارة ش�نها عى نفس المنطقة يوم الخميس 

المايض. 
الس�عودي  الع�دوان  طي�ران  ونف�ذ 
األمريك�ي صب�اح الس�بت المايض سلس�لة 
من الغارات عى العاصمة صنعاء مس�تهدفاً 
منطقة النهدين ودار الرئاس�ة للمرة الثالثة 
عى التوايل يف أقل من 24 س�اعة بسلسلة من 
الغارات العنيفة، حيث قصف نفس المنطقة 
صباح وظهر الجمعة بسلسلة من الغارات. 

م�ن  ع�دد  ت�رر  إىل  القص�ف  وأدى 
المح�الت التجارية وتهش�م وتك�ر نوافد 

المباني السكنية يف المنطقة. 
كم�ا استش�هد وأصي�ب س�تُة مواطنين 
جراء اس�تهداف طيران العدوان الس�عودي 
لمس�جد العرقوب بمديرية الطيال محافظة 

صنعاء يوم الجمعة الماضية. 
وش�ن طيران العدوان عدداً من الغارات 
ع�ى منطق�ة العرق�وب اس�تهدف بإحداها 
مس�جد العرق�وب، َم��ا أََدّى إىل استش�هاد 
اثني�ن م�ن المصلين وإصاب�ة أربعة آخرين 

وتدمير المسجد بشكل كامل. 
ويف محافظة مأرب ش�ن طيران العدوان 
الس�عودي األمريك�ي الغاش�م يوم الس�بت 
الم�ايض ثم�ان غ�ارات جوي�ة ع�ى مناطق 
متفرق�ة بمأرب، مس�تهدفاً مديرية رصواح 

ومخلفاً دماراً كبيراً يف منازل المواطنين. 
كما اس�تهدف طيران الع�دوان بغاراته 
االس�راتيجي  هي�الن  جب�ل  الهس�تيرية 
ومنطقة م�اس. وقص�ف طي�ران العدوان 
الس�عودي األمريكي يوم أم�س األحد بعدد 
م�ن الغ�ارات مدين�ة الح�زم، َم��ا أََدّى إىل 
استش�هاد 2 مواطني�ن كان�وا نيام�اً داخل 
منزله�م وأرضار مادية يف األحياء الس�كنية 
المجاورة، كما استهدفت أَْيضاً منزالً بمدينة 
المت�ون نتج عنها، م�ا أدى إىل تدمير المنزل 

وأرضار مادية. 
ويوم الس�بت المايض شن طيران العدو 
ع�دداً م�ن الغ�ارات ع�ى مناط�ق متفرق�ة 
بمحافظة الجوف مستهدفاً مديريات الحزم 

والغيل والمصلوب ومحطة وقود. 
وخلّف القصف الوحيش أرضاراً كبيرة يف 

�ة.  الممتلكات العامة والَخ�اَصّ

اإ�ست�سهاد 2 من امل�سلني يف ق�سف على مع�سكر العرقوب بخولن
33 غارة على مديرية بالد الروس بسنحان وقصف 

متواصل على صرواح ومديريات متفرقة بالجوف
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لقاءات مو�سعة واإقبال كبري للتوقيع على وثيقة ال�سرف القبلية

القبائل اليمنية: الوثيقة عمل عظيم ومبارك وتساعد على وحدة الصف وجمع الكلمة والعدوان لن يزيد الشعب إال إصرارًا على أن القرار الوحيد لن يكون إال لليمنيين
  - عبده عطاء:

تنواَصُل إدالياُت الثملة املليونية 
اَرف القبَلية  للنوقيع عى وثيقة الشَّ

لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطإية، 
والني تهدُف من خالل املباعئ الني 

تنبإالا ترسايخ املباعئ والثوابت 
القبلية األصيلة وتذيري املجنمع 

بالقيم املنوارثة عن اآلباء واألجداع 
الإابدة من الدين والثقاإة املنجذرة 

مإذ قديم الزمان وإحياء عور القبيلة 
ومشارينها يف القضايا الوطإية 

الكربى.
اَرف لرتسيخ  وتأتي وثيقة الشَّ

املبااعئ والثوابات القبلياة، وتنضمان 
ميثاَق رشف عائماً يشمل مباعئ 

النكاإل االجنماعي، إضاإة إىل مبااعئ 
الدقوبات القانونية لرعع املنورطل 

يف عل الشدب اليمإي وتجريم الخونة 
والدماالء واملرتزقاة.

صنعاء.. اللبنة األولى للبيت اليمني
إدالياات  تواصلات  صإدااء،  مثاإظاة  يف 
ااَرف  الثملاة املليونياة للنوقيع عى وثيقة الشَّ

القبلية لرتسايخ املباعئ والثوابت الوطإية.
وأيادت قبائال مثاإظاة صإدااء تفاعلهاا 
الكبري ماع الوثيقة الني تدياد للقبيلة عورلا يف 
ترسايخ املباعئ الثوابت الوطإية، حيث تواإدت 
قبائُل خوالن من مديريات »الطيال« و«الثصن« 
و«جثاناة«  و«خاوالن«  ضبياان«  و«بإاي 
للمشاارية يف الثملاة املليونياة للنوقياع عاى 

اَرف القبلية. وثيقة الشَّ
وأيد وجهااء وأعيان وشاخصيات مديريات 
خوالن اساندداعلم الدإاع عن الوطن، وتدهدوا 
عى نسايان الخالإات بيإهم والنفارغ ملواجهة 
الغزاة واملثنلل.. وععاوا جميع القبائل اليمإية 
إىل املشارية بشكل إاعل يف لذه الثملة املليونية 

الني تدنرب اللبإة األوىل للبيت اليمإي املنماسك. 
وجهاء وأعيان وقبائل ومشايخ وشخصيات 
ااَرف  قبيلاة أرحاب، وقداوا عاى وثيقاة الشَّ
القبلية وأعلإوا يف حشاد قبيل يباري جهوزينهم 

واسندداعلم للمشارية يف الدإاع عن الوطن.
ووجالاات  مشاايخ  وقاع  مإاخاة،  ويف 
وشاخصيات وقبائل مديرية صدفان بمثاإظة 
ااَرف القبلية لرتسايخ  صإدااء، عى وثيقة الشَّ

املبااعئ والثوابات الوطإياة.
ويف مديرياة بإاي الثاارث، تواإاد مشاايخ 
وأعياان ووجهاء قبائل بإي الثاارث، بانضاإة 
إىل الشاخصيات االجنماعية والسياسية وجمع 
اَرف  غفري من املواطإل، للنوقيع عى وثيقة الشَّ

القبلية لرتسايخ املباعئ والثوابت الوطإية. 
توقياَع  حشايش  بإاي  مديرياُة  وشاهدت 
االتفاقياة يف حشاد قبايل يباري جمع مشاايخ 
وأعيان ووجالاات املديرية. وأيادت قبائل بإي 
حشيش اسندداعلم تقديَم مزيد من النضثيات 
مان أجل حرياة واسانقالل الوطان.. مدنربين 
اَرف الخطوة األوىل نعاعة عور القبيلة  وثيقة الشَّ
إىل الواجهاة يف الدإاع عن الوطان وحماية أمإه 

واسنقراره.
ويف مديرياة لمادان تقاطر وجهااء وأعيان 
وقبائال ومشاايخ وشاخصيات قبيلاة لمدان 
للنوقياع عاى الوثيقاة.. وأيد رجال ومشاايخ 
لمادان اساندداعلم َوبذلهام للغاايل والإفيس 
للدإاع عن الوطن َوحماية مقدراته َومكنسباته.

وتواإاد أبإاء قبيلة نهم من ُيّل حدب وصوب 
للنوقياع عاى الوثيقاة، وتفاعلهم ماع الثملة 
املليونياة الني تسادى إىل اسانداعة تأريخ آبائه 
وأجداعلام ومواقفهام الإبيلاة املسانمدة مان 
الريدة انساالمية يف الشجاعة وانخاء والكرل 

والجوع.
وأياد أبإاء مديرياة نهم جهوزينهام للدإاع 
عان الوطن وعحر الغازاة أياً يانات النضثيات 
وباذل الغاايل والرخيص إاداء للوطان وحرينه 

واسنقالله.

ويف مديرياات ساإثان وباالع الاروس وبإي 
مطار، تداإدت قبائال املديريات مان ُيّل القرى 
ااَرف.. وأيدت  والدازل للنوقيع عاى وثيقة الشَّ
القبائل اساندداَعلا تقديَم مزيد من النضثيات 
يف سبيل الذوع عن الوطن.. مشريين إىل أن البإوع 
اَرف، وااللنزال  النسدة الني شاملنها وثيقة الشَّ
بهاا، سانضيف إىل أرض الثكمة قاوًة وعزيمًة 

وسنؤثر بشكل إيجابي عى الواقع اليمإي.
وشاهدت مديرياة الثيماة الداخلياة توقيع 
الوثيقة يف حشد قبيل يبري ضم مشايخ ووجهاء 
وأعياان ووجهااء القبيلة الذين جسادوا املدإى 
الثقيقاي للوطإياة والدزة والكراماة، مؤيدين 
ألمياة النوقياع عاى الوثيقاة لنوحياد الصف 

والكلمة ضد الددوان الغاشم.

صعدة.. تأييد وتأكيد
صدادة  مثاإظاة  ومثقفاو  علمااء  وأياد 
تأييدلام للثملاة املليونية للنوقياع عى وثيقة 
ااَرف القبلية الني يجاري النوقيع عليها يف  الشَّ

مخنلف املثاإظات.
واعنرب الدلماء واملثقفون بصددة يف بيان لهم 
ااَرف القبلياة عمل عظيم ومبارك  أن وثيقة الشَّ
وتسااعد عى وحادة الصف وجماع الكلمة ولم 

الشمل.
وأشار البيان إىل أن الوثيقة سنبدث الصفات 
األصيلة الني ينميز بها الشدب اليمإي مإذ القدل 
يالشاجاعة والإخاوة والإجدة ورإاض الضيم 
واالساندباع.. مؤيداً أنه سيكون لها األثر الكبري 
يف مساندة جميع إئات الشدب للجيش واللجان 

الشدبية لدإع الغزاة واملثنلل عن الوطن.
مان جانبها، رحبت قبائل ساثار بمثاإظة 
صدادة بالثملة املليونياة للنوقيع عاى وثيقة 
ااَرف القبلية الني يجاري النوقيع عليها يف  الشَّ

مخنلف مثاإظات الجمهورية.
واعناربت قبائال ساثار يف اجنمااع لهاا أن 
ااَرف القبلياة ميثااق رشف وطإي  وثيقاة الشَّ
يجنمع حوله ُيّل أبإاء الشادب اليمإي يف الريف 
واملديإاة.. مؤيدة تأييدلا الكامال لهذا امليثاق.. 
مبدية اسندداعلا للمشارية الفاعلة يف النوقيع 

عى الوثيقة.

ذمار.. صناعة التأريخ تبدأ هنا
يف مثاإظة ذماار، تواصلت إداليات الثملة 
ااَرف القبلية  املليونياة للنوقيع عاى وثيقة الشَّ

لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطإية.
وأيد أبإااء مديرية جهاران بمثاإظة ذمار 
وقوإهام صفاً واحاداً إىل جانب أبطاال الجيش 
واللجان الشدبية والذين يسطرون أروع مالحم 

اَرف والبطولة. البطولة يف مخنلف مياعين الشَّ
وخاالل لقااء قبايل موساع ضام املشاايخ 
لدعام  االجنماعياة،  والشاخصيات  واألعياان 
ااَرف القبلية، أبادى أبإاء  وتوقياع وثيقاة الشَّ
جهاران، اساندداعلم ععام مخنلاف الجبهات 
ومسااندة الجيش واللجان يف الدإاع عن الوطن 
ضاد الغازاة واملدنديان وباذل الجهاوع لصاون 
مإجزات الوطن ومكنسباته والثفاظ عى األمن 

واالسنقرار.
وشاارك أبإاء مديرية املإاار بمثاإظة ذمار 
يف إداليات الثملاة املليونية للنوقيع عى وثيقة 
ااَرف القبلياة.. مؤيديان ععمهام الكامال  الشَّ
للثملة، ومسااندتهم لكل انشاطنها بما يثقل 

لام الشامل وتوحيد الصف يف مواجهاة الددوان 
الغاشام. ويف مديرتاي وصااب الداايل ووصاب 
السااإل تواإد أبإاء وصابل للنوقيع عى وثيقة 
ااَرف القبلياة لرتسايخ املبااعئ والثوابات  الشَّ
الوطإية، يف لقاءين يف املديرينل ضمن إداليات 

الثملة املليونية.
وأيادت قبائل وصابال وقوإها ماع وثيقة 
ااَرف القبلياة، واصطفااف ياإاة أبإائهاا  الشَّ
وتأييدلام، وععمهام لكل أنشاطنها بالثشاد 

يثقال  بماا  والواسادة،  الفاعلاة  واملشاارية 
مشاارينهم يف الدإاع عن الوطن يف لذه املرحلة 

الخطرية الني تمر بها البالع.
واحنشاد أبإااُء مديرياات ضاوران وعنماة 
وميفداة عإاس بمثاإظاة ذماار للنوقيع عى 
اَرف القبلية لرتسيخ املباعئ والثوابت  وثيقة الشَّ

الوطإية.
وأيد أبإااء مديريات ضوران وعنمة وميفدة 
عإس يف لقاءات ضمن إداليات الثملة املليونية 

ااَرف القبلية، ععمهم  للنوقياع عى الوثيقة الشَّ
وتأييدلام للوثيقة، ملا لها من ألمية يف ترسايخ 
املبااعئ والثوابت الوطإية وتدزيز عور القبيلة يف 

حماية الوطن وأمإه واسنقراره.
شهدت  والثدا  عإس  مغرب  مديريني  ويف 
يبرياً  وإقباالً  واسدة  مشارية  الثملة  إداليات 
من املشايخ والوجهاء والشخصيات االجنماعية 
اَرف  الشَّ وثيقة  عى  للنوقيع  املديرينل  وأبإاء 
القبلية باعنبارلا الخطوة األوىل نعاعة االعنبار 

تقارير

قبائل اليمن جمتمع الأن�سار يعود من جديد

قراءة في وثيقة الشرف القبلية 
لترسيخ المبادئ والثوابت الوطنية

  - محمد الوريث:
لطاملا يانت القبيلُة الايَاَماإيُة لي لبإة وأسااس املجنمع الايَاَماإي، 
حياُث يشاّكُل املجنمُع الريفاي يف الايَاَماان ما يزيد عان %80 من قوال 
الشادب، ما يدإي أن القبيلة لاي الغالبية املطلقة للمجنماع الايَاَماإي، 
وللقبائل الايَاَماإية عور لال وبارز ومثوري عى ياإة مسنويات شئون 
الايَاَماان، إجاذور لذه القبيلة ضارباة يف عمل النأرياخ، وتنمنع قبائل 
الايَاَماان عون غريلا من ساائر قبائال الجزيرة الدربياة بإرث حضاري 
وثقاايف مشاهوع ال يمكان إناكاره، ويف ظل الددوان الغاشام الذي يشاإه 
الددوان الثالثي عى الايَاَمان بزعامة أمريكا ومن خلِفها إرسائيل وبنإفيذ 
سدوعي تثشاد القبيلة الايَاَماإية ُيّل إرثها وترايمها الثضاري والثقايف 
عى املسنوى االجنماعي والدسكري واألمإي والثقايف والندبوي الجهاعي؛ 
لنلداب عوراً اسانثإائياً يف النصادي للددوان، وتثت لاذا الدإوان الرئييس 
ااَرف القبلية اليول تصديقاً لكل الشوالد سابقة الذير  جاءت وثيقة الشَّ

القبيلة اليمـنية مستهدفة:
لطاملاا يان لإااك جهاوع يبارية يف الخفااء والدالنية لارضب القبيلة 
الايَاَماإياة وتهميش عورلا الثضاري وإقصائها من املشاهد السايايس 
وتدمري بُإينها األخالقية الصلبة املكنسبة من تدالم الدين الثإيف والُدرف 
الدربي املثموع الذي ُعرإت به القبيلة مإذ قديم األزل يف املروءة والشجاعة 

والكرل ويل الصفات الثميدة.
وحاول نظال آل سادوع مإذ خمسايإيات القرن املايض بشاكل مبارش 
وعارب عماالء مثليال تفكياك القبيلاة الايَاَماإياة والسايطرة عليهاا 
وإخضاعهاا وتفكياك ُعرالاا االجنماعياة واألخالقياة الوثيقاة، وعملت 
السادوعية بمسااعدة عمالء مثليل عاى رشاء والءات بداض الزعامات 
القبيلاة وتوظيفها لرضب القبيلة الايَاَماإية بدضها ببدض وإثارة الفنن 
وإشادال الثروب والثأرات املخنلفة بل أإخاذ القبائل املنددعة، يما سدى 
نظال آل سادوع لصإاعة عدع من الشاخصيات املرتزقة والزائفة يَمَشايخ 
عن طريل املال والإفوذ والساالح الذي مكإهم مإه ليكونوا واجهة للقبيلة 
الايَاَماإية ولم بديدون ُيّل البدد عن الوجالات القبيلة الثقيقية، وتجسد 
حجم االسانهداف الني تندرض له القبيلة الايَاَماإية لنغييبها عن املشهد 
وتدمري تأثريلا الثيوي عى ياإة املسانويات الثياتية يف الايَاَمان بثملة 
النشاويه البشادة الني تمت يف الساإوات القليلة املاضية ومثاولة رسام 
صورة ذلإية للقبيلة الايَاَماإية بأنها عبارة عن مشاريع لقطع الطرقات 

واخنطاف الإاس ونهب املمنلكات ورضب أبراج الكهرباء وانخالل باألمن 
وإقالق السكيإة وعرقلة مشاريع الدولة، وغريلا من السلوييات املدإوعة 
سادوعياً لنشويه سمدة القبيلة ومثاولة عزلها عن مثيطها االجنماعي، 
يما أن إرَض قياعات قبلية مرتهإة للسدوعية سالم بشكل جيلٍّ يف تدزيز 
تصور سالبي عن أعاء القبيلة وحضورلاا الوطإي، وعمدت تلك الزعامات 
املمولة سادوعياً إىل لدب عور خبيث تجسد يف إضداف سلطة الدولة وإيواء 
الجماعات انرلابية واملنطرإة وتأسيس رصاع قبيل بل ُيّل قبيلة وأخرى 

لشغل القبيلة عن عورلا الرياعي عى املسنوى الوطإي. 
وياعت    تإجاح تلك الثملة املسادورة لاوال وعي القبائال الايَاَماإية 
وعراقاة أصلها الضارب يف جذور النأرياخ، إأحفاُع األوس والخزر وأنصار 
رساول الله ال يمكن أن تثنويهم األموال الثرال السادوعية ليكونوا عصا 
بياد الددو ضد بالعلم، ومن لإُا ظهرت القبيلة يف أنصع تجلياتها يف ثورة 
الا21 من سبنمرب املجيدة؛ لنشارك جموع الشدب يف االعنصامات السلمية 
بسالوك حضاري شهد به الدالم أجمع، حيث يانت املخاوف الداملية تريز 
تغطياتهاا حول يمية الساالح الني تمنلكهاا القبيلة وتأثري لذا الساالح 
عى املساار الثاوري، ورغم ذلك إقاد حرضت القبيلة لالعنصال السالمي 
عى أساوار صإداء، يما تقنيض حضارة الدإرص البري الايَاَماإي حنى 
قال نظاال الدميل الهارب عبدربه مإصور لااعي بقنل املنظالرين الدّزل 
لنضطلع القبيلة بدورلا يف حماية أرواح الإاس والدإاع عن مقدرات البلد؛ 
ليكون 21 من سبنمرب عإواَن النخّلص من الوصاية إىل األبد بنكاتف شدبي 

قبيل واسع.
واألعظم من ذلك أن القبيلة الايَاَماإية يانت تمّول مخيمات االعنصال 
مان قوتها الشاخيص، وقدمت القبيلة عارات القواإل الغذائية وحشاد 
الدعم املايل بالنربعات واالصطفااف لنكوَن الثورة الايَاَماإية ناصدًة يما 
لام يُِرْع لهاا الغرُب الاذي يان يف ذات الوقت ينآمر عى احناالل الايَاَمان، 
وعإدما إشالت قوى الددوان يف تدجل أو رشاء القبائل الايَاَماإية املؤثرة 
يف مسااعيها ننَْقااذ الإظاال الدميال وانبقاء عاى سالطة الوصاية الني 
يديرلا السافري األمريكي وقنها شادر الداَلُم بخطورة اسنقالل الايَاَمان 

ليبدأ مروع اسنهداف الايَاَمان أرضاً وعولة وإنسان.

الحضور القبلي واألهمية االستراتيجية:
وبدد أن يانت األنظمة الساابقة املرتهإة للسادوعية قد عمدت ننشاء 
تشاكيالت وليئات للسايطرة عى القبيلاة الايَاَماإياة ورشاء ذمم ووالء 
قياعاتها، إما عن طريل اللجإة الخاصة السدوعية أو عن طريل املال الدال 
وإقثاال القبيلاة الايَاَماإياة يف رصاعات عاخلية مندادعة ومثاولة نر 
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القبائل اليمنية: الوثيقة عمل عظيم ومبارك وتساعد على وحدة الصف وجمع الكلمة والعدوان لن يزيد الشعب إال إصرارًا على أن القرار الوحيد لن يكون إال لليمنيين

الوطن  عن  الدإاع  يف  البارز  وعورلا  للقبيلة 
ومكنسباته.. مؤيدين عى عور القبيلة املرف 

عن  الدإاع  يف 
يف  سيما  الوطن 
الظروف  لذه 
الني  الرالإة 
البالع  بها  تمر 
اسنمرار  ظل  يف 
الااااداااادوان 

السدوعي الذي يسنهدف اليمن أرضاً وإنساناً.

وتواإد مشاايخ وأعيان ووجهاء قبيلة عإس 

ااَرف  إىل مديإاة ذماار للنوقياع عى وثيقة الشَّ

القبلية.

وأيدت الجموع الواإدة من أبإاء قبيلة عإس 
ألمياة الوثيقاة يف تدزيز وتأصيال عور القبيلة 
يف صإاع النأريخ وعإاع الطامدال والغزاة وملا 
لها من تأثري بالغ يف تسايري شاؤون املجنمع يف 
مخنلاف نواحاي الثيااة. وتواإد أبإااء مديرية 
جبل الرق، للنوقيع عى وثيقة القبلية لرتسيخ 

املبااعئ والثوابات الوطإياة.
وأشار املشااريون إىل أن عور القبيلة اليمإية 
يف الدإااع عان الوطان والثفااظ عاى أمإاه 
واسانقراره يان وال زال باارزاً وجلياً يف مخنلف 
املراحال والصدااب الني مار بهاا الوطن خالل 

الفرتة املاضية.

أمانة العاصمة.. عالمة بارزة في 
وحدة الشعب

وتواصلت إدالياات الثملة املليونية للنوقيع 
ااَرف القبايل لرتسايخ املباعئ  عاى وثيقاة الشَّ

والثوابت الوطإية بمديريات أمانة الداصمة.
حيث تواإد مشاايخ وأعياان ووجهاء قبائل 
مديرية النثرير بالداصمة صإداء للنوقيع عى 

اَرف القبلية. وثيقة الشَّ
وأياد املوقداون جهوزينهام واساندداعلم 
للمشارية يف الدإاع عن الوطن إىل جانب الجيش 
واللجان الشادبية ومؤازرة صموعلم البطويل يف 

اَرف. مخنلف جبهات الشَّ
يماا تواإد أبإاء ومشاايخ ووجهااء وأعيان 
مديرية الوحادة بأمانة الداصماة للنوقيع عى 
ااَرف القبلياة.. وأياد املوقداون أن  وثيقاة الشَّ
الدادوان والقنل والدماار الذي أحدثاه الددوان 
السادوعي عى اليمان لن يزيد أبإاء الشادب إال 
إرصاراً بأن القرار لن يكون إال لليمإيل وحدلم.

ويف مديرية السبدل، احنشد مشايخ وأعيان 
ووجهااء وعقال مديرياة السابدل بالداصمة 
ااَرف القبلية  صإدااء للنوقياع عى وثيقاة الشَّ

لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطإية.
وأعان املوقداون عى الوثيقاة القبلية صمت 
املجنمع الادويل تجاه الجرائم واملجازر البشادة 
الني يرتكبها الددوان السادوعي يف حل املدنيل 

من الإساء واألطفال والشيوخ.
وأياد مإسال الثملاة، بمديرية السابدل، 
بساال املضواحي، أن القبيلة اليمإية لدبت عوراً 
أساسيا يف إإشاال املخطط السدوعي األمريكي 
الاذي يهدف إىل تمزيال اليمن وإارض الهيمإة 
عليه، إقد أظهرت القبيلة تواجدلا ومساندتها 
املنواصلاة للجياش واللجاان الشادبية وقواإل 
الكرل، مما شاكل عالمة بارزة يف وحدة الشدب 

مع الجيش ملواجهة املخططات انجرامية.

عمران.. مداميك القوة والصالبة
يماا تواصلات إداليات النوقياع عى وثيقة 
ااَرف القبلية يف عدع مان مديريات عمران،  الشَّ
حياث بادأت بمديرياات قفلاة عاذر وصويار 
والساوعة بمثاإظة عماران، الثملاة املليونية 
ااَرف القبلية لرتسايخ  للنوقياع عى وثيقة الشَّ

املبااعئ والثوابات الوطإياة.
وأيدت الفداليات املثلية والوجالات القبلية 
يف املديريات ألمية املشاارية الفاعلة يف الثملة 
للنوقيع عى الوثيقة الني تهدف لندزيز وتثبيت 
ععائام األمان واالسانقرار ومواجهاة الددوان 

الخارجي وحماية الوطن وممنلكاته.

ويف مديريناي »شاهارة« و«حرف سافيان« 
بمثاإظة عمران بدأت إداليات الثملة املليونية 
ااَرف القبلية لرتسايخ  للنوقياع عى وثيقة الشَّ
مبااعئ الثوابت الوطإية وتدزياز مداميك القوة 
والصالباة ألبإااء الشادب اليمإاي يف مواجهاة 

الددوان السادوعي الغاشام.
وأياد املشااريون يف الثملاة مان مخنلاف 
الفئاات االجنماعية مإها الفكرية والسياساية 
والواجهات القبلياة واملجنمدية أن لذه الوثيقة 
تسدى إىل تقوية الدرى بل أإراع املجنمع اليمإي 

وتوحيد الصف يف مواجهة أي مدنٍد أَْو غازي.
ويف مديرياة املدان بمثاإظة عماران، تواإد 
وجهااء وشاخصيات اجنماعية وأبإااء مديرية 
املدان للنوقيع عى الوثيقة.. مؤيدين أنها تهدف 
إىل توحياد الصاف يف مواجهة الدادوان وتدزيز 
عور القبيلاة يف الدإاع عان الوطن وحماية أمإه 
واسانقراره وتدزياز قيام وأخالقياات املجنمع 

اليمإي.
يماا بدأت بمديريني خارف وذيبل مثاإظة 
عمران إدالياات الثملة املليونياة للنوقيع عى 
اَرف القبلية لرتسيخ املباعئ والثوابت  وثيقة الشَّ

الوطإية وصد الددوان الغاشم عى اليمن.
ويف مديريات »خمر« و«بإي رصيم« و«حوث 
الدصيمات« بمثاإظة عمران، عشإت إداليات 
ااَرف  الثملاة املليونياة للنوقيع عى وثيقة الشَّ
القبلياة لرتسايخ املبااعئ والثوابات الوطإياة 

وتدزيز الدور املجنمدي للقبيلة وإدالياتها.

المحويت.. تجاوز الفرقة واالنقسامات 
عشان أمل عاال املجلاس املثايل بمثاإظة 
املثويات الديناور عايل الزيكام، أماس األحد، 
ااَرف  الثملاة املليونياة للنوقيع عى وثيقة الشَّ

القبلية يف مديرية املثويت.
ويف الندشال الذي حرضه املشايخ والوجهاء 
والشاخصيات االجنماعية والقياعات املجنمدية 
واملجالس املثلياة وممثلو األحزاب والنإظيمات 
السياساية.. وأياد مشاايخ ووجهااء وأعياان 
املثويات وقوإهام يف صاف الوطان والوحادة 
وإجماعهام عاى يلمة واحادة غاينهاا تجاوز 
الفرقاة واالنقساامات وتقوية روابط الإسايج 
االجنماعاي بماا يخادل الوطان ويثفاظ أمإه 

واسنقراره يف مواجهة الددوان الغاشم.

الجوف.. تعزيز التالحم
يف مثاإظة الجوف، ُعشاإت الثملة املليونية 
ااَرف القبلية لرتسايخ  للنوقياع عى وثيقة الشَّ

املبااعئ والثوابات الوطإياة.
واحنشاد مشاايخ وأعياان وعقاال وأبإااء 
املثاإظة للنوقيع عى الوثيقة، يف مشهد يجسد 
الثاس الوطإي الذي ينمنع به أبإاء املثاإظة يف 
تدزيز النالحم وترسايخ الثوابت الوطإية يف لذه 
املرحلة االسنثإائية الني يمر بها الوطن جراء ما 

يندرض له من عدوان وحصار جائر.
ويف الندشل أشااع مثاإظ الجوف سال عيل 
املالحي بنفاعل ومشاارية أبإااء املثاإظة من 
جميع املديرياات للنوقيع عى لذه الوثيقة الني 
تثدع مساار املرحلة القاعمة وتثديد أولوياتها 

نثو مواجهة قوى الددوان الغاشم.
وأياد أن أبإاء مثاإظاة الجوف يغريلم من 
أبإاء اليمن يؤيدون وقوإهم ومسااندتهم لهذه 
الثملاة الني تدزز مان عور القبيلة يف ترسايخ 
األمن واالسنقرار وانساهال بفدالية يف مخنلف 
املجااالت بما يخدل املصلثة الدامة واملجنمدات 

املثلية.

الحديدة.. »وقفة رجل واحد ضد 
العدوان‹‹

أماس  الثديادة،  عشاإت قبائال مثاإظاة 
ااَرف القبلية  األحاد، النوقياع عاى وثيقاة الشَّ
لرتسايخ املباعئ والثوابت الوطإية تثت شادار 
›‹الثديادة ويل قبائلهاا تقُف وقفاة رجل واحد 

ضد الددوان‹‹.
وبدأ املشااريون يف مؤتمر االشهار، النوقيَع 
ااَرف القبلية، الني شاملت مبدأ  عى وثيقة الشَّ
النكاإل االجنماعاي وإعالن الرباءة والدقوبات 
القانونياة والدازل االجنماعاي وأمان سااحة 
القبيلاة ومبادأ الُغارل القبايل والصالاح الدال 
وتفديال عور القبيلاة والوثيقاة ميثااق رشف 

عائم.

تقارير

البُدد الطائفي واملذلبي بل الإسيج القبيل املنماسك آلالف السإل، جاءت 
ثورة 21 سابنمرب لنديد القبيلة إىل املساار الصثيح، حياث يانت القبيلة 
الضامن األسايس لثماية املكنسبات الوطإية والدإاع عن األرض والِدْرض، 
وعإدما يان الهارب من وجه الددالة عبدربه مإصور لاعي يُهيكل الجيش 
الايَاَماإاي بغرض إضداإه قامت القبيلاة الايَاَماإية بنأمل حدوع البالع 
وتثّريات يف مواجهة النإظيماات النكفريية املرتبطاة بأمريكا ونظال آل 
سادوع، يما قدمت القبيلة خرية رجالها وأعز ممنلكاتها يف سابيل الدإاع 
عن عزة ويرامة واسانقالل الايَاَمان ولكي ال تكون الايَاَمان مسانإقداً 
آخار للقاعدة وعاعش وأخواتهما، مثلماا اننجت املؤامرات الغربية تجارب 

مشولة يف عول عربيه ومسلمة أخرى يالدراق وسوريا وليبيا.
وظل تماساك املجنماع الايَاَماإي وصمال أماناة عائماً يف عور مجنمع 
األنصاار الذي قدل الغاايل والإفيس وماا زال يقدل يف سابيل رعع الددوان 

الثالثي عى الايَاَمان وتثبيت ريائز األمن عى ياإة األصددة الثياتية.

إرهاصات والدة وثيقة الشرف: 
ويانات قاد بادأت القبيلاة الايَاَماإياة تسانديد عورلاا الثضااري 
والنأريخي يف البلد وإعارة شائونه، ويمكن اسانإباط ذلك من االجنماعات 
النأريخياة مَلَشاايخ وأعياان ووجهااء البلد، والاذي ععا إليه قائاد الثورة 
الايَاَماإية السايد عبدامللك بدرالدين الثوثي، وحرضت القبيلة يف الشاأن 
السيايس لنكوَن صاحبة يلمة مسموعة تفصل بل تخرصات السياسيل 
والنالعب الدويل بثارض ومسانقبل البلد، إكانت القبيلة رشيكاً أساسياً يف 
صياغة اتفاق السلم والراية ويان لها تثرياتها االجنماعية والسياسية 
واألمإية والدساكرية يف مرحلة ما بدد الثورة ويف مرحلة الددوان، وقدمت 
القبيلاة الايَاَماإية املئات من قواإال الكرل وانمداع ملخنلف الجبهات يما 
تكفل أبإاؤلا بدور يبري إىل جانب أبطال الجيش واألجهزة األمإية يف الدإاع 

ااَرف. عن األرض يف مدرية الكرامة والشَّ
وعكس مشايئة جار الساوء يانت القبيلة الايَاَماإية تشل حضورلا 
الالمع يف مخنلاف القضايا ونظمت املساائل االجنماعية وحلت الخالإات 
القبيلاة املزروعاة خارجياً، يما لدبات أعواراً أساساية يف تأمل الطرقات 
واملمنلكات واملإشآت، يما انبثقت عن القبيلة عدع من الكيانات والنإظيمات 
الوطإية الني توحاد رؤالا وتزيد من إاعلية حضورلا يمجلس النضامن 
القبيل، ولو ما تسابب يف انثساار الدإارص الدميلة واملأجورة أيثر إأيثر 
حنى اننهى بهم املطاف بالهَرب إىل الرياض عاصمة نظال الددو السدوعي 
لننالىش حقبة تدمري القبيلة من الداخل أو اسانئجارلا ألغراض تخريبية، 
وماع تزايد وتارية الددوان وتكثيف بدض عول الغازو من مثاوالت رضب 

القبيلة الايَاَماإية ظهر قائُد الثورة ليدعو لنشاكيل مجلس أعيان لنمثيل 
القبيلة الايَاَماإية وإرشايها يف إعارة شؤون البلد يغالبية عظمى ومكون 
يمإي أصيل تم تهميُشاه بشكل مقصوع؛ لنكنمل بذلك مالمح املشهد الذي 

سيغرّي من وجه املجنمع الايَاَماإي بدد أسابيع قليلة.

إطالق وثيقة الشرف القبلي لترسيخ المبادئ والثوابت 
الوطنية:

وعإدماا شادرت القبيلاة باأن لإااك رضورًة عاجلًة لندعيام عإارص 
القاوة وتوحيد الجبهاة الداخلية يف مواجهة الدادوان وقطع الطريل أمال 
ُيّل مثااوالت الغزو واالحنالل تم الدعاوة إىل الثملة الوطإية للنوقيع عى 
اااَرف القبلية، ولذه الوثيقة أشابه بالدسنور األخالقي الُدريف  وثيقة الشَّ
القبيل يلنزل بكامل بإوعلا ُيلُّ َمن يوّقع عليها لنكون أرضيًة تإطلل مإها 

القبائل الايَاَماإية إىل أإل رحيب سيكون له تأثريٌ جولري يف املسنقبل.
اااَرف عى تسادة مباعئ رئيساية ولاي أوالً: مبدأ  وتإص وثيقة الشَّ
النكاإل االجنماعي. ثانياً: إعالن الرباءة. ثالثاً: الدقوبات القانونية. رابداً: 
الدزل االجنماعي. خامساً: أمن ساحة القبيلة. ساعساً: مبدأ الغرل القبيل. 
ساابداً: الصلح الدال. ثامإااً: تفديل عور القبيلة. تاساداً: الوثيقة ميثاق 
رشف عائم، وتمثل لذه املباعئ النسدة نقلة نوعية يف وعي وسلوك القبيلة 
الايَاَماإية، إذ تقنيض لذه الوثيقة أن تكون القبيلة الايَاَماإية مشاارية 
بقاوة وذات قباول بأية اتفاقات تندلال بالبلد وإال إإن أية قوة سياساية 
مهماا يانت لن تإجاح يف تإفيذ أي تفصيل صغري يف ظل تدارضه مع بإوع 
اااَرف القبيل والني تجدل من أي ييان خارساً بشاكل إاعح إذَا  وثيقة الشَّ
ماا قرر أن يصطادل بالقبيلاة الايَاَماإية، وأيدت القبيلاة يف لذه املباعئ 
عاى ثوابات ال يمكن تجاوزلا يالساياعة ومداقبة املنورطال يف الددوان 
واملثرضال علياه، والبذل مان األرواح واألموال لدعم الجبهات وتإشايط 

األعراف القبيلة انيجابية األصلية واملصالثة الدامة.
ويمثل لذا النثرك خطوًة إسرتاتيجيًة بكل ما تدإي الكلمة سنإدكس: 
سياساياً، حيث لان ينم تإفياذ أي اتفاق إال بقباول القبيلاة الايَاَماإية، 
وعساكرياً حيث سايندإل اآلالف من أبإاء القبائل عاى مخنلف الجبهات 
لدحار الدادو، وأمإياً حيث ساننكفل ُيّل قبيلة بنأمال مإطقنها واألرض 
الايَاَماإياة عمومااً، يما أن القبيلة لن تساامح ولن تنهااون مع ُيّل من 
إرط بقطرة عل يمإية سواٌء أيان بالطريان أو بغري الطريان، وسندمل عى 
عزل املنورطل ومثاسبنهم، ويان الخروج الضخم والنفاعل الجمالريي 

الواسع للنوقيع عى الوثيقة اسنفناًء واضثاً ملزاج الشدب الايَاَماإي.

قبائل اليمن جمتمع الأن�سار يعود من جديد

قراءة في وثيقة الشرف القبلية 
لترسيخ المبادئ والثوابت الوطنية
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صعدة المدينة األثرية التي مزقتها الحرب )تقرير صوري(
 غارات جوية من قبل قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية دمرت اجزاء واسعة من مدينة صعدة

 مدينة صعدة، شمال اليمن ضُرب المجمع الحكومي  فيها 
مرارًا وتكرارًا بطيران التحالف الذي تقوده السعودية وتم 

تدميرها. وتقول األمم المتحدة إن أكثر من 4500 شخص قتلوا 
أو أصيبوا في اليمن خالل األشهر السبعة األولى من هذا العام، 

95 ٪ منهم من المدنيين

 دمرت العديد من المنازل في منطقة رحبان في مدينة صعدة، 
بعد أن أصابت الضربات الجوية الحي السكني. بعض المباني التي 

دمرت عمرها يصل إلى أكثر من 500 سنة - بعض المباني التي 
دمرت في هذه المدينة من القرون الوسطى - موقع اليونسكو 

للتراث. ) موقع اليونسكو للتراث (.

 أطفال يجلسون في سيارة خارج المستشفى الجمهوري 
بصعدة. المدافعون عن حقوق األطفال يحذرون من ›زيادة 

كبيرة‹ في عدد اليافعين اليمنيين من خطر نقص الغذاء 
والعنف في البالد. ومقدر أن أكثر من نصف مليون طفل 

يعانون من سوء التغذية الحاد هذا العام

 أصيب معهد التدريب التربوي في صعدة 
عدة مرات. وأحرقت الكتب المدرسية ودمرت 

وأوقفت الحكومة كليًة لتدريب المعلمين في 
المحافظة.

 الظالم يغطي مدينة صعدة في ظل انعدام 
الكهرباء والقليل من الماء والقليل من الوقود 
للمولدات. تم تدمير البنية التحتية الرئيسية في 
المدينة بشكل منتظم من قبل الضربات الجوية.

 أطفال يلعبون كرة القدم أمام المباني المهدمة في مدينة 
صعدة القديمة )موقع للتراث التاريخي(

 مئات من الجرحى جراء القصف في مستشفى صعدة 
آلجمهوري ويقول األطباء إن ليس لديهم سوى القليل من 

االمدادات من الوقود للمولدات الكهربائية. وفقًا لمنظمة 
سيف ذا شيلدرن ، 15.2 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن 

يعانون من نقص في الرعاية الصحية األساسية، بزيادة 
قدرها 40 ٪ منذ مارس.

 تم تدمير العديد من المكاتب والشقق القريبة من بوابات مدينة صعدة من قبل الغارات الجوية

 المبنى المركزي 
للحكومة بصعدة 
تم قصفع بضربات 

جوية  ودمرت 
الكثير من المناطق 
المدنية المحيطة .

 ممثل عن جماعة 
الحوثي يستكشف 

األنقاض بعد غارة جوية 
على السوق القديم 

بصعدة، واحد من بين 
كل  خمسة أسواق 
على األقل قصفت 

بالضربات الجوية للتحالف 
السعودي منذ مارس

  - ترجمة خاصة - عن الجارديان البريطانية 
 الصور: آدم بايلز

 حفرة جراء قنبلة ويقول السكان إنها  
كانت في الماضي منزاًل مكونًا من ثالثة 

طوابق تسكن فيه عائلة في الحي التأريخي 
بمدينة صعدة القديمة وتقدر األمم المتحدة 

أن 21.1 مليون شخص في اليمن في حاجة 
ماسة للمساعدة اإلنسانية.

 التجار يبحثون تحت األنقاض عن محالتهم 
بعد استهدف السوق جوار مسجد اإلمام 

الهادي وقد دمرته الغارات الجوية. يعتقد 
كثير من الناس أن الهجمات كانت تستهدف 

المسجد الزيدي وهو واحد من اقدم 
المساجد في اليمن.
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 نبض الريح!

عن وحدة اليمن وفساد السلطة المطلقة!!
 عبدالعزيز البغدادي

نشاأ املؤتمُر الشادبي الدال أو أنشائ يف ل2 أغساطس عال 82ل1 
ينإظيام أو مكاون سايايس مولاوع مان رحام الإظاال السايايس يف 
الجمهورية الدربية الايَاَماإية ويف ظل حرْض شامل للإشاط السيايس 
والثزباي، ولهذا يان إنشااؤه مصثوباً بثملاة ععائية يبرية تضفي 
عليه يما يان يقال صفة املظلة الني تثنوي ُيّل األطياف السياساية، 
يف إشاارة إىل نية االحنواء ألي حلم بوجوع تددعية حزبية أو سياساية 
حقيقياة مدرتف بها رسامياً يإطار عاال تمارس من خاللاه الثياة 
الثزبياة والسياساية، ولذلك إقد يان إطار املؤتمر وآلية عمله أشابه 
باألنظمة الشامولية، أي املثكومة بأيديولوجياة يّدعي تمثيلها حزب 
واحاد أو تكنال يدمل عاى تكويإه مجموعاة قياعات أشابه بمجلس 
الكهإاة، ويان امليثااق الوطإاي )األزرق( لاو إطااره الفكاري الدال 
)الدقيادة أو األيديولوجياة الهالمية للمؤتمر األشابه بكنااب القذايف 

)الكناب األخرض(.
ومن األمثلة الواضثة لألنظمة الشامولية نظال االتثاع السوإياتي الذي حكمه 
الثازب الشايوعي الساوإيني ويذلك نظال جمهورياة الصل الشادبية واملثكول 
بإظال الثزب الشايوعي الصيإي وغريلما من األحزاب والنكويإات الشمولية الني 
تدإي سايطرة الثزب الواحد الذي يسري الُثكم وإل أيديولوجيا جامدة نسبياً الني 
تنميز آلية عملها بددل الشفاإية ويثرة اللجوء إىل تفويض املسؤول األول مهال لي 

من صالحية الهيئات واملإظمات. 
لقد يانت نشاأة املؤتمر يما أرشنا يف ظل حملاة إعالمية صارخة مضمونها أنه 
لو الإموذج األإضل للممارسة الديمقراطية للسلطة ليس يف الايَاَمان إقط بل ويف 
املإطقة ولو يف الواقع نموذج من نماذج االحنيال عى انراعة الشدبية حيث صاحبه 
عورات اننخابياة شاكلية يف املؤسساة النريدية ويف املجالس املثلياة بل وتم عن 
طريل االننخابات الشاكلية ممارسة أشاكال النزوير لالننخابات واسنيالء السلطة 
عى جميع مإظمات املجنمع املدني بفرض شاخصيات سالطوية عى رأساها ويف 
أحسن األحوال شخصيات تُثسب ضمن األحزاب املدارضة غري املسموح بإنشائها 
رسامياً ولكإها شاخصيات مريض عإها من قبل رأس السالطة الذي تثول إىل رمز 
للدولة الني إقدت ساياعتها وليبنها ننيجة حجم الفسااع واالسانبداع الذي وّلدته 
سالطاته املطلقة وإلداره للمال الدال وجدل مرايز السلطة مثصورة عى مقربيه 

وأصهاره ومثسوبيه!!!.
وحل قامت وحدة ١٩٩٠ السياساية االندماجية يانت الدإارص املثساوبة عى 
املؤتمر الشادبي الداال أو باألصح عى السالطة الثايمة يف الشامال )الجمهورية 
الدربياة الايَاَماإياة( قاد اسانثوذت عاى جمياع مفاصال السالطة النإفيذياة 
والنريدية والقضائية، ويان ذلك تمهيداً سالبياً للنقاسام املدلن بموجب اتفاقية 
الوحادة بال الإظاال الثايام يف الشامال ج. ع. ي الاذي يمثله حساب االتفاقات 
املدلإة املؤتمر الشادبي الدال وبل الإظال الثايم يف الجإوب )جمهورية الايَاَمان 
الديمقراطية الشادبية( الذي يمثله الثزب االشارتايي الايَاَماإي الذي رسعان ما 
تبال للكثري من مإنسابيه وقياعاته عقاب توقيع الوحدة مباارشة بأنه قد وقع يف 
مطب لم يكن مدرياً له، بل إن بدض قياعاته الني أغريت ببدض االمنيازات لم تكن 
تصغي لكل النثذيارات واملالحظات الني يانت تطرحها عإارص وطإية من الثزب 

االشرتايي ومن تيارات وطإية اُْخااَرى!!.
لذلاك ماا إن تم النوقيع عى االتفاقية بيد حنى بادأت الندليمات الرية للقواعد 
املثساوبة عى املؤتمر املوجهة باليد االُْخااَرى تظهر مالمثها من خالل تجاوز ُيّل 
اتفاقياات الوحدة والرضب بأغلبها عرض الثائط بل وجدل يثري من يواعر الدولة 
الجإوبية والثزب االشارتايي لدإاً للنصفيات الجسادية وانقصاء املندمد بشانى 

الوسائل ومن ُيّل مفاصل الدولة والوظيفة الدامة!!.
ويف ١٩٩٣ تفاقمت األزمة بل رشيكي الوحدة واجهني سالطة الشمال والجإوب 
املؤتمر الشادبي والثزب االشارتايي إىل أن وصل األمر إىل اعنكاف األخ عيل ساالم 
البيض نائب رئيس الجمهورية األمل الدال للثزب االشارتايي يف عدن وبدا واضثاً 
أن عيل عبدالله صالح يان مدإوعاً اسانخباراتياً )أمريكياً وسدوعياً( لنوتري الوضع 
واالنقاالب عاى اتفاقية الوحدة وعاى ُيّل املواثيل والدهوع والوعاوع املكنوبة وغري 
املكنوبة الدامة والخاصة، ويف املقابل وبثكم شاخصية البيض املنسامة باخنالط 
الدقل بالداطفة لديه اخنالط سالبي أحيانااً يان رع إدله األخذ بخيار النوجه نثو 
االنفصال لنصثيح خيار الوحدة االندماجية حساب قوله أي أن الوحدة واالنفصال 
صاارا مثكومل باملزاج الشاخيص وليساا خيارين وطإيل يثكمهما املساؤولية 

الوطإية!!!.
ويأنه يان يسري بخًطى منسارعة للقضاء عى وحدة 0لل1 السلمية واسنبدالها 
يف حارب صيف للل1بالوحدة بالدل ثم برإع شادار )الوحادة أو املوت( الذي تبإاه 
إىل جاناب صالح بدض مرتزقنه مان الجإوب ومإهم عبدرباه مإصور لاعي ومن 
إلياه ممن يان يساميهم لاعي )أنصاار الرعية( أي رشعية عايل صالح القاتلة، 
وقد لدبت اللجإة الدساكرية املكونة من عساكريل من أمريكا والسدوعية، األرعن 
وإرنساا الني قيل إن مهمنها إزالة النوتر لدبت تلك اللجإة عوراً ملموسااً يف زياعة 
النوتر للوصول لنفجري الوضع عساكرياً، إرغم ذلاب األطراف السياسية إىل عّمان 
األرعن والنوقياع عاى وثيقة )الدهد واالتفاق( الني تضمإات بدض الإصوص الني 
أراع واضدولاا تاليف الثغرات الكبرية املثدعة لصالحيات رئيس الدولة بشاكل يمإع 

تغوله وعدل خضوعه للمساءلة عإد تجاوزلا!. 
وإىل جاناب ماا تضمإناه االتفاقيات من ثغارات مؤثرة سالباً يف قادرة الرئيس 
عاى االسانثواذ عى الجزء األيرب مان صالحيات اتخاذ القرار إاإن البإية الثزبية 
والسياساية يانت لشة ومبإية عى ترسيخ االسنبداع يف الشمال ويذلك يف الجإوب 
إإن ذلك يله قد سااعد عى ترييز أوساع الصالحيات يف ياد الرئيس الرمز صاحب 
ومؤساس املؤتمر الشادبي الدال ويف يد األمل الدال للثزب االشارتايي الايَاَماإي 
الاذي أقدل عى الوحادة االندماجية بإاًء عى تفويض من اللجإاة املريزية واملكنب 

السايايس ومدنمد عى آلية النفوياض املبّجلة الني تريح بدض ليئات األحزاب عن 
النفكري وتجدل شاخص األمل الدال مفوضااً بالنفكري نيابة عإهم والدلم عإد الله 

من أين يان مصدر القرار لدى ممثل الثزبل يف الإهاية!!!.
ولذا النساؤل املروع مإبُده مآالت الوحدة وسيإاريولات الندامل 

مع مروع بإاء عولنها!. 
إذاً لل املؤتمر الشادبي الدال ويذلك الثزب االشارتايي الايَاَماإي 
بدد ُيّل ما حدث للايَاَمان يف ظل حكمهما أو باسم حكمهما مكونل 
سياسيل يمكن الوثوق بأنهما قاعران عى اتخاذ موقف وطإي واضح 
مماا يجر بديداً عن االرتهاان للقياعة الفرعياة أو باألصح آللية الرمز 

االسنبداعي املسيطر عليها، 
بمدإاى آخر لل لاذان الثزباان أو الكيانان السياسايان مؤلالن 
ليكونا رشيكل أساسايل يف مرحلاة رشاية وطإية الني يفرتض أنها 
تؤساس لالننقال من املرحلاة االننقالية النواإقية إىل مرحلة تسايري 
الدولاة وإل أساس النإاإس السايايس والثزبي الرياف املدرب عن 

انراعة الوطإية الثرة؟. 
لل لديهما لذا االسندداع؟.

إنإي يثرياً ما أواجه بدض املإنسابل إىل املؤتمر الشادبي الدال أو من االشرتايي 
أو من يثري من األحزاب يإزعجون من نقد قياعاتهم، إأشدر بغصة بل وبألم شديد 
أحياناً؛ ألنإي أجد أن الفهم املسايطر عى األحزاب لم ينجاوز بدد املرحلة البدائية يف 
الدمل الثزبي والسايايس الذي يجدل من القياعة أشابه بالرمز املقدس غري القابل 
للإقد والذي ترتيز لديه سالطات واسادة عون أن يخضع ألية مثاسبة أو مساءلة، 
ولذا نقياض للهدف الذي يفارتض أن األحزاب واملكوناات والجماعات واملإظمات 
الني ُوجدت من أجله، بل لو نقيض للمفاليم الديإية املسانإرية الني تدد االجنهاع 
جزًء من الدين القيم الذي تثرتل الدقل ويجدل له مكانة مهمة إفي انسالل، ورعت 
الكثاري مان اآليات الني تؤيد ألمية مخاطبة عقل اننساان لنطبيال مإهج القرآن 

والندامل مع الثياة!!. 
ومان مظالر الإهج املسانبد يف حياة بدض األحازاب إرصاُر بدض املإنمل إليها 
عى رإض أي نقد يوجه إىل الرئيس أو األمل الدال والندامل مع لذا الإقد بفجاجة 
ناتجاة عن تأثري ثقاإة االسانبداع ولؤالء يارون أن املطالبة بمثاسابة أو مداقبة 
رئياس أو قياعة حزبية مديإة مسااٌس بالثزب أو النإظيام وأحياناً يواجه املطالب 
بأناه بذلك يمس الوحدة الوطإية!!!.  يا سابثان الله لؤالء الفاسادون صاروا لم 

خالصة الوطن أو رموزه بل ُقل لم الوطن يله!!.
ندام لقد رأيإا عى مدى يثري من مثطات مثااوالت إحداث النثوالت النأريخية 
يياف أن ُعصباة من لذه املكونات السياساية يانات حائالً عون تثقيال الثلم يف 
لاذه النثاوالت باتجاه النأسايس للماروع الوطإي ويياف بقي القرار مسانلباً 
لهذه الدصابات أو مرايز القوى، وقد أعطيت لذه املساميات السياساية والثزبية 
أيرب من حجمها يف الثياة السياساية ووضع مصاري الوطن بأيمله رلَن ما تقرره 
تلاك القياعات لوقوع املجنمع تثت تأثري بدض املصطلثاات املهيمإة مثل )القوى 
واألحازاب واملكونات السياساية الثية يف املجنمع ما يوحاي بأنها صاحبة الثل يف 

تقرير مصري الدولة واملجنمع عون وجه حل!!.
يف أي مجنمع سوي نجد أن أي حزب يف موقع السلطة مثل املؤتمر أو االشرتايي 
باعنبارلماا الثزبل الرئيسايل بال األحزاب الناي حكمت الايَاَماان أو ُحكمت 
الايَاَمان باسامهما ساواء باالنفراع أو بالراية مع أحازاب اُْخااَرى نقول يف أي 
مجنمع ساوي يان األجدر بقواعدلما بدد ثورة ما أسامي الربيع الدربي يف 2011 
مراجداة مواقاف الثزبل وآلياة عملهما أو تسايريلما ومدى تأثريلماا يف الثياة 

السياسية واالعرتاف باألخطاء الني ارتكبت خالل حكمهما.
لقاد رأيإا يياف تم حل الثازب الوطإي يف مارص وحزب النجمع الدسانوري يف 
تونس بداية ثورة 2011 بنهمة إإسااع الثياة السياساية ماع الدلم بأن ما ارتكب 
يف الايَاَمان من إسااع وأخطاء وبالذات باسام املؤتمر الشادبي الدال لو أضداف 

أضداف ما جرى يف مرص وتونس وغريلما بل ال مجال للمقارنة!!.
والساؤاُل الذي يطرح نفساه وبإلثاح يف ظل ما يندرض له الايَاَمان من عدوان 
لمجاي ال مثيل له لو لل بإمكان املجنمع الاذي يّدعي البدض أنهم يمثّلون نخبة 
املجنماع املدني أن يقفوا وقفًة وطإية شاجاعة بديداً عن االسانمرار يف شاخصإة 
الثياة السياساية الني بواسطنها أعيقت الايَاَمان عى ُيّل املسنويات لل بإمكان 
لؤالء اليول الوقوف لوضع حد لكل املمارساات الفرعية األنانية الني يان لها الدور 
األبرز يف مساعدة الددوان السدو صهيوني األمريكي عى ارتكاب ما ارتكبه وال يزال 
يرتكبه من جرائم يإدى لها جبل اننسانية وإخضاع ُيّل من تواطأ مع لذا الددوان 
الوقح رساً أوعَلإاً أو َقِبَل أو برر للددوان أو ليأ له بكل الوسائل وعى ُيّل املسنويات 
ويف ُيّل املراحل، أي سواء بإضداف القوة الدإاعية خالل حكمه أو النواطؤ السيايس 
أو إإساع املؤسساات أو أو أو......إىل آخره؟؟!!، قد يطرح بدض الفاسدين الثاملل 
باسانثمار عماء شاهداء 21 سابنمرب وما بددلا باأن الثديث عان تصلب املواقف 
سايفنح جبهات عديدة نثن يف غإى عإها، ولإا أقول إن الساؤال واضح ولسُت مع 
إنح جبهات عديدة، أنا مع أن تقول األحزاب والقوى السياساية بواجبها السيايس 
والوطإاي وأن تثد من الإفوذ غري الطبيدي لألإراع عى حسااب املجنمع، وال أععو 
لإا بالرضورة إىل مثايمات بل إىل وضع حد لكل لذا الصلف الذي يمارساه األإراع 
ذوو الإزعاات الفرعياة املريضة ومإع اسانمرار النجارُّؤ عى الله والإااس ورغبة 
البدض يف تصدُّر املشاهد السايايس عى أنهم رموز أو زعماء رغم انعالن عن قيال 
ثورة بّثت خاللها أصوات الثوار ومدهم عدع غري قليل من الايَاَماإيل الذين عانوا 
من الفسااع وإرلاب الدولة عى مدى أيثر من أربداة وثالثل عاماً خرجوا مإاعين 
برحيل رموز الفسااع وانرلاب، ويرى أغلب أبإاء الشدب أن املكان الطبيدي لهؤالء 
إنماا لو قفص االتهال إذا يإاا إدالً بصدع ثورة مؤيدة، وال بد من وجوع عرجة من 
انحساس باملسؤولية إذا يإا إدالً نريد إنح صفثة جديدة تقول عى مبدأ الراية 
الوطإياة الثقيقية، إهل نثن مهيؤون إدالً للوصول لهذه الدرجة من انحسااس 

باملسؤولية؟!!.

كتابات

آل سعود.. 
بــيــن 

اإلجرام 
والسقوط 

أحالم عبدالكافي
السادوعيُة  اململكاُة  إنهاا 
مان عاثات يف األرض الفسااَع، 
وَمان وّطدت أريانهاا بإهر من 
الدماء، َويان من أول ضثايالا 
ثم  السادوعي نفساه،  الشدب 
امناد إجرامهاا ليطاال الوطن 
الدربي بشاكل عال والايَاَمان 

بشكل خاص. 
لقد يان آل سادوع وال زالوا 
سابَب وبال لذه األماة واألعاء 
الصهياو  للمخطاط  الفدلياة 
أمريكي يف املإطقاة عن طريل 
املاال والبارتول السادوعي من 
جهاة، وعن طريال تصديرلم 
للفكار الولاباي الداعايش من 
جهاة أخرى، يياف ال ولم من 
سافك الدماء بالذبح والنفجري 

وصإع الدمار والخراب؟. 
البلادان  اسانهدإوا  إلقاد   
ذات انرث الثضااري والنأريخ 
للإهضاة  واملنطلداة  الدريال 
والُدمران، إها لي أإغانسانان 
وليبيا والدراق وسوريا شالدة 
السادوعية  الندخاالت  عاى 
للداوعش  بنثريكهم  الواضثة 
وتغذينهم  بالساالح  وإمداعلم 
بذَلاك الفكر املقيات الذي نر 
الذبح وانجارال وحرف بوصلة 
الجهاع ضد املسلم بزرع الفنإة 
املذلبياة والطائفياة يف الكثري 
مان املجنمدات املسالمة والني 
يان لها أبلغ األثار يف خلخلنها 

بل وانهيارلا. 
أما عن ما يرتكبه آل سادوع 
الايَاَماان  يف  حلفائهام  ماع 
مان مجازر إثاّدث وال حرج.. 
عان حارب انبااعة الجماعياة 
الشادب  لهاا  يندارض  الناي 
الايَاَماإاي والني تدمدت إيها 
ُيّل  الداعشية اسنخدال  اململكة 
وساائل القنل والدمار وسافك 
أيرب عادع مان الدمااء الربيئة 
بشاكل وحيش وذَلك عن طريل 
القصاف بطائراتهم الني تطال 
النجمداات الساكانية أو عان 
ألياعيهام  تثريكهام  طريال 
بدملياات  بالقياال  الداعشاية 
تفجري يف املساجد ويف الشوارع 

ويف الثارات. 
الناي  األبريااء  عمااء  إنهاا 
سانالحل آل سادوع من أقىص 
األرض إىل أقصالاا، وسانكون 
أعإاقهام  يف  طوقااً  عليهام 
وتهدياداً لهام برعاة زوالهم 

وتهاوي مملكنهم..
 إنهاا عدالاة الساماء الناي 
تقايض بالقصاص مان القنلة 

واملسنكربين.. 
إناه ععاء األمهاات واألرامل 
واألطفاال والشايوخ يف ُيّل بلد 
مكناول تلطخات بدمائه أياعي 
تلك األرسة انجرامية الداعشية، 
أماا لإا يف الايَاَمان إقد رإدإا 
أيفإا جميدااً إىل القوي الجبار 
أن يدطيَإاا الدزيماة والنأيياد 
انلهي ملثاَربة الظلمة والطغاة 
إخوانإاا  رمياة  يسادع  وأن 
املجالديان إإرصلم سايكون 
نرصاً لألمة انسالمية وللدروبة 
ونارصاً للمسانضدفل ونرصاً 
للقضية الفلسطيإية أيضاً الني 
الكياُن السدوعي للكيان  باعها 

انرسائييل مإذُ أَمٍد بديد.
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أنس القاضي
مقدمة :

تُثنم عليإاا الظروف الرالإة الناي أثبنت صثة 
موقف الشاهيد ُحسال بدر الدين الثوثي إىل قراءه 
ِإكره، وخاصة يف مسألة خطر عخول أمريكا اليمن، 
لاذا الخطر الاذي َحذر ِمإُه الثوثاي قبل أربع عر 
ساإة، والذي غدا ملموسااً تُدل عليه وقائع الددوان 
امُلباارش عى اليمان الذي بدأ عشاية26مارس2015 

بالإنٍة سدوعيٍة والدور الرئييس ألمريكا إيه. 
لام يكن حديث الثوثي حول خطر عخول أمريكا 
اليمإي بنارياخ 3-2-2002ل حديثاً عبثاً، أو يدكس 
نفسايه مريضه ُمصابة بهوس املؤامرة، أو عصبية 
عقائدياة وأزمة إكار عيإاي يثناج إثباات وجوعه 
الناريخي وجدواه بخلل خصم والِصدال مدُه بصورة 
سالفية ويأنإا يف القرن األول للهجارة! وغريلا من 
النإااوالت الساطثية والغبية، الني إارت موقف 
الثوثاي، والناي يانات مثكومة باُرط تصورات 
ُمسابقة عن الثوثاي وحرية ))أنصاار الله((، من 
عون أي نقاد موضوعاي وعلماي ملاا جااء يف لاذه 
املثارضة من أإكار وتثليالت سياسية اسرتاتيجية 
أثبنت صثنهاا ُيليا. بثيث ال يُمكان اعنبارلا ُحل 
أُلقيت ُقدمت للإاس يمخاوف وحالة إزع، أنما تُإبئ 
عن اسنراإات موضوعية للمسنقبل ونظرة واعية 
جدلياة يف أجونب يثريه مإها. ولها تأصيل ُقرآني، يف 
ُمجنمع تقليدي مندين يُدنرب القرآن موجهاً لثرينُه، 
وال يمكن إخفاء الساطوة الديإياة عليه أو تجاللها 
يبداض امُلثاوالت )امُلنمريساة( يف الدالام الدربي، 
الناي تمساكت باملإهاج املااعي ويف عراساة )البإاء 
النثناي( والواقع االقنصااعي وتجاللت الجدل بل 
املااعي والروحي حنى عخلات يف املثالياة والثنمية 
االقنصاعياة الناي حاذر مإها مؤسساا الشايوعية 
مارياس وأنجلاز، وابنددت عن علمينهاا بنجاللها 
وإلغاءالاا تمامااً لادور )البإااء الفوقاي( الروحي 
للمجنمداات، وما تمثله الدااعات والنقاليد واألعيان 
واألخاالق ومخنلاف القيام املوجاه للفرع مان عور 
لال يف عملية السايطرة الطبقية، ويف عملية الثورة 
االجنماعية؛ إهذه القيم ونماذج السالوك الني تإشا 
عفويااً تندخل أجهزة الدولاة انعالمية والثقاإية يف 
تشاكيلها بما يُثاإظ عى بقاء سيطرة لذه الطبقة 
املسانثوذة عى الدولة. ومجمل لذه القيم الروحية 
ساواء يانت صثيثاة ال ُمنفساخة تدكس وضدا 
قائمااً ومدقداً لشاكل السايطرة الطبقياة وتفاعل 
األجهزة القمدية للسالطة واسنالب الإاس بجوعهم 
وحاجنهام للدمل، مع اسانالب وعيهم والسايطرة 
عليهام روحيااً عارب الثقاإاات امُلخنلفاة عيإياة أل 
علمانياة، وتفاعل لذِه األإكار ماع عالقات اننناج 
وعالقات االسنغالل واالسنبداع من حيث القبول بها 
وتربيرلاا، أو من حيث رإضهاا ومإالضنها. يقول 
يارل ماريس »الجاوع ال يصإع من الفقري ثائراً بل 
وعي الفقري لو الذي يصإع الثورة« وللُمنمريسال 
للثنميال االقنصاعيان أن يجدلاوا الجائاع يثاور 
ويرتياوا لالقنصاع عملية الثاورة بمدزل عن الوعي 
إن يانوا ماريسايل ليإيإيل ! ولاذه األإكار عيإية 
أل علمانياة ال تظال ُمجرع أإكار يف عماغ االنساان، 
بل تنجسد ماعيا يف نشااط االنسان ومجرى حرينه 
اليومية، لهذا ولدى وضع الُخطط الثورية وتإفيذلا 
يندل عى الطبقات وعى الثاريات الثورية النغلب 
عاى )مقاوماة( لاذِه الدااعات ونمااذج السالوك 
املوجهة للفرع والقيم االجنماعية امُلخنلفة السالبية 
الساائدة، الناي تبقي عى وضع ُسالطة االسانبداع 

وتُديل النغيري.
يف وضدإاا اليمإي الثايل من النطاور الناريخي، 
حيُث ماازال الوعاي الديإي لو الساائد واملؤثر عى 
الساواع األعظام من الشادب أيثر من غاريه، يانت 
عبقرياة الثوثاي يف لاذا النأصيل القرآناي للخطر 
األمريكي ورضورة مقاومنه، تكمن عبقرية الثوثي 
يف وضع لاذِه الثقاإة الُقرآنياة الجديدة عى الوعي 
االجنماعاي، ووضع الرؤياة الُقرآنية لناربز الإفس 
يذات إاعلة مع الإص الُقرآني يف حالة حرية وجدل 
-ولذِه لثرياة لي الِجهاع الذي وساع الثوثي من 
مفهوماة ولام يقنرصه عاى ُمجر القناال - ال ذات 
سالبية خاملة وُمنلقية للإص. يماا تكُمن عبقرية 
الثوثاي يف تثويال الوعاي انيماناي الدقائادي اىل 
ُممارساة عملية ملموساة، ثورية تنجااوز املوقف 
الديإاي واملذلباي وانساالمي امُلإغلل عى نفساه، 
وترإع الإاص والفدل إىل مصااف الوطإي واألُممي. 
قاال يارل مارياس »االإكار تنثاول اىل قوة ماعية 
حال تُصباح يف ياد الجمالاري«. ولاذا ماا َعملنُه 
»املسارية القرآنية« لُثسال الثوثي، الني سالثت 
الجمالري اليمإية امُلفقرة امُلسانضدفة بهذه األإكار 
امُلإالضة لالساندمار األمريكي والهيمإة الخارجية 
واالسنغالل والفساع الداخيل، وللجماعات انرلابية 
الولابية مان »القاعدة وعاعاش« -باعنبارلم جزًء 
أصياالً من املاروع األمريكاي يما يارى الثوثي- 

وأصبثت قوًة ماعيًة يف أيديهم. 
**

رؤية الحوثي ألمريكا 
)األُساس االجنماعياة االقنصاعية الناي انطلل 

مإها الثوثي( للثديث عن الخطر األمريكي.
يإطلال الثوثاي يف عدائاِه ألمرياكا من اُساس 

موضوعياة اجنماعياة اقنصاعياة، ومان ُمدطيات 
ملموساة عولية وإقليمية، ولياس من الولم، أو من 
تأوياالت اعنباطية للإص القرآناي بما يجدل الإص 
القرآني يخدل موقفه، بل نجد الإص القرآني يف ِإكر 
الثوثي ُمرشاداً للدمل والنَثرك تجاه لذه الظوالر 
واملخاطار الثقيقياة. ينثدث الثوثاي ُمإطلقاً من 
الواقع الناريخي ومن عراسانُه شاكل لذِه الظالرة 
)االسندمار األمريكي( وتثليل مضمونها وسريورة 
حرينها، وُلإا تأخذ القصص الني تدانيها الشدوب 
شاكل أرقى للدربة، تُصباح موجهاً للثرية ضد لذا 
الخطار، ومن عراساة لاذِه النجارب تُدارف حرية 
لاذه الظوالر االساندمارية ولذه الادول الددوانية 
إنثناط الشادوب وتساندد ملواجهة َلذِه االخطار. 
وُلإااء يقول الثوثاي ُمثدثا عن الخطار األمريكي 
امُلثادق عى اليمن، ُمسانإداً إىل الثقيقية الناريخية 

امُلداشة يف أإغانسنان: 
»الحظاوا يياف يان عخولهام إىل أإغانسانان، 
عخلاوا إىل أإغانسانان وأولماوا األإغانيال أنهام 
يريادون أن يضداوا، أو أن يصإداوا حكومة حديثة 
وعرصية، وتسنقر يف ظلها أوضاع البالع.. وبالنأييد 
لن يدعوا البالع تسانقر، بدأ الخاالف، بدأ الثرب بل 
الفصائل، وسامدإا أن تلك الثكومة ال تسانطيع أن 
تثكم أيثار من عاخل )ياباول(، ال ينجاوز نفوذلا 
إىل خاارج مديإاة ]ياباول[، وماا يزال األعاداع من 
الجإاوع من أسابانيا ومن مإاطل أخارى ينواإدون 
إىل أإغانسانان مان أجال أن يثاإظوا عى الساالل، 
وأن يثاإظوا عى اسانقرار املإطقة, لكذا يقولون! 
يدملون قالقل عائمااً لنربر لهم تواجدلم, تواجدلم 
بصاورة مسانمرة. إذا عخلوا اليمن ويماا قال الله: 
}إِنَّ اْلُملُاوَك إِذَا َعَخلُوا َقْريًَة أَْإَساُدوَلا َوَجَدلُوا أَِعزََّة 
أَْلِلَهاا أَِذلًَّة{)الإمل: من اآليةل3(. ال تدخل الريات 
األمريكية بلداً إال وتإهب ثرواته، إال وتسنذل ألله، ال 

يدخل األمريكيون بلداً إال ويسنذلون ألله. » 
**

شمولية هذا الخطر.. والقاعدة 
صناعة أمريكية

الخطار األمريكي ويماا يراه الثوثاي لَو خطر 
إديل واقداي عى األُماة الدربية وانساالمية، وعى 
شدوبها، ولَو خطر وجوعي نناج وجوع اسندماري 
خارجي غري ُمربر، ووجوع لذا الخطر بهذِه املإطقة 
ليَس خالإااً عقائديااً يف الُكنب امُلقدساة، وال خطر 
خصومه نزاع عاعي بل عوله وعوله يف نفس املإطقة 
، او بال مكاون ومكاون عاخال الدولة، لهاذا إهَو 
يسانهدف أيضاً الثكوماات والدول والشاخصيات 
والجماعاات الناي تنواطاأ مداُه وتدمال يف ساياق 
مروعاُه، أو يخادل موقفها الددماي لذا املروع 

حنى عون أن تدري. يقول الثوثي: 
»نقول جمدااً ييمإيل ألولئك الذي يظإون أنُه ال 
خطر ُمثدق، الذين ال يفهمون األشاياء، ال يفهمون 
الخطار إال باد أن يَدلمهام، نقاول للجمياع أيانوا 
ِصغااراً أل ِيبااراً: األن مااذا ساندملون؟ املواطإون 
يلهام يجب أن ينثريوا، وأن يرإدوا جميداً صوتهم 
بالرصخاة ضاد أمريكا وضاد إرسائيال، وأن يدلإوا 
عن ساخطهم لنواجاد األمريكيل يف اليمان، الدولة 
نفسها، الرئيس نفساُه يجب ان يَثذر ما جرى عى 
عرإاات ما جرى عى صادال، ما جرى عاى أخرين 
يُثنمال أن يجاري عليِه لَو، الخطار عليهم لِو من 
أولئك، الخطار عليهم من األمريكيل، الخطر عليهم 
مان اليهوع، عاى الثكوماات وعى الُشادوب وعى 
الُزعمااء. وحناى من أطمئإاوا بصداقنهام ألمريكا 

عليهم أن يثذروا، آلن أولئك ليسوا أوإيا أبداً«.
سايلثل  الخطار  لاذا  أن  توقداُه  ُجزئياة  ويف 
بالرئياس صالح نفساه ، إقاد تَثقل لاذا الخطر 
بمثاولاة اغنيال الرئيس الساابل صالح يف مساجد 
عار الرئاسة عال 2011 أبان الثورة الشدبية، إدملية 
من َلذا الإوع، وصمت وتجالل عويل ملثاولة اغنيال 
شاخص بمكاناة رئياس عولاة يُشاري إىل أن ُلإااك 
مواإقه عى َلذِه الدملياة َلذا إذا لم يكن األمريكان 
ُلم انفساهم َمن نفذولاا، يف ذلك الوقت مع تصاعد 
ما يُسامى بالربيع الدربي يانت أمريكا قد قررت ان 
تسانبدل زعامات ُيل األنظمة القديماة الدميلة لها 
بوجاوه اخوانية جديده، وألن صالاح َخرج َعن َلذِه 
املشايئة األمريكية وبدأ َحشاد جمالريية ويسانإد 
عليها لبقائه لجأت أمريكا لنلك الدملية لنقره عى 
لنخيل عن موقده يف الُسلطة لصالح االخوان واللقاء 
امُلشرتك، ولم يدوع اليمن إال بَدد أن زار أمريكا ووقع 
ما ُسامي املبااعرة الخليجياة يف الريااض الني عى 
ضوئها تإثى جزئياً من الُسالطة، ويبدو أن إقامنُه 
يف الرياض لم تكن للإقالة بل تثت االقامة الجربية 

إن لم نقل ُمثنجزاً.

»القاعدة« كصناعة أمريكية.
حل صإدت أمريكا لذا الخطر انرلابي امُلسمى 
بالقاعادة، انقسامت املواقف الديإية االساالمية اىل 
قسامل موقف يدعام القاعدة ويرالاا ضد أمريكا، 
وبالنايل لذا الإماوذج الديإي يبندد عن جولر الدين 
يف تأيياده ملاا تصإداه القاعادة مان جرائام، ويان 
املوقاف الثاني لو موقف الخطاب الديإي الذي ينبع 
الُسالطة لذا املوقف رإض القاعادة وإكرلا ولكإه 
أياد الغزو والندخال األمريكي يف البُلادان تثت مربر 
مثاربنهاا، ولاذا املوقف الديإاي األخر الاذي يؤيد 
الددان واسنضداف الشدوب، ولو موقف اخر يبندد 
عن جولر الدين يما يرى الثوثي، لهذا بلور الثوثي 

إهمه الخااص برإض »القاعادة« الني خرجت عن 
الديان واننساانية يف إجرامهاا، ورإاض أن تكاون 
أمريكا الددوانية لي من تُثاربها إهي من صإدنها 
الساندمار الشادوب واضطهاعلاا ، ولكاذا تدمم 
شادار القاعادة صإاعاه أمريكية يشادار يلخص 

رإض لذه الثرية للقاعدة وألمريكا يف أٍن مداً . 
يقاول الثوثاي: »الحظوا يياف الِخاداع واضح 
القاعدة –الني يُسامونها بالقاعدة- تإظيم اساامه 
بن العان، ألسَت األن -من خالل ما تسمع- يصورون 
لاك أن القاعادة لاذِه اننارت مان أإغانسانان، 
وأصبثات تصال إىل ُيل مإطقاة ... من أيان يُمكن 
أن يَصال لاؤالء؟ الياس األمريكياون مهيمإل عى 
أإغانسانان، وعن أي طريل يُمكان لهؤالء أن يَِصلوا 
إىل اليمان أو يَِصلاوا إىل السادوعية أو إىل أي مإاطل 

أُخرى؟ عون علم األمريكيل«.
لال اليمإيال اثااروا األمريكيل أن يأتاوا؟ ماذا 
عمل اليمإيون؟ لل عملوا شايئاً يسنثري األمريكيل 
أن يأتاوا؟ أل أن اليمإيال ُلام َمان قدماوا الجميل 
لألمريكيل يول أنطلوا اسانجابة لدعوى )الزنداني( 
وأمثالاُه، الذيان َخَدعوا يثارياً من شاباب اليمن أن 
يإطلقوا للجهاع يف سابيل الله يف أإغانسنان، لجهاع 
الشايوعية، والرئيس)صالاح( قالها باأن ذلك يان 
بأماٍر مان أمرياكا. أليس يدإاي أن ذلاك يان يدإي 
خدماًة ألمرياكا؟ إذاً ملاذا أمريكا تدنارب تلك الخدمة 
أنهاا ماذا؟ أنها عمل إرلابي، أناه إذا أننم إرلابيون 
وأننم يإنم تدعون انرلابيون أن ينثريون. ُلم من 
أمروا، وعمالئهم من نفذوا، وأولئك الشباب املسايل 
لام من خدعوا، وقد يكون البدض مإهم أنطلل عى 
أسااس -إدال- الجهاع يف سابيل الله يف أإغانسنان، 
وأإغانسانان يف مواجهاة الشايوعية، نقاول لهم : 
لكان أنظروا أتضثات األمور إيما بداد أن ذلك يان 
بنوجياه من األمريكيل، إذا إهاو خدمَة لألمريكيل 
من جهة...أليس يذلك ؟. إما بال األمريكيل يددون 
تلاك الخدمة، يددونها إسااءه، ويددون ذلك الجميل 

إسائه؟! ماذا يدإي لذا؟
ألم يكفار األمريكيون اآلن بالجميال الذي قدمه 
الشباب اليمإي عإدما أطلقوا للجهاع ضد الشيوعية! 
الني يانت من ألم األشياء لدى أمريكا أن تخرج من 

أإغانسنان، إذا يفرت بما أرشيولا من قبل!
ولكاذا حناى الُسادوعية تُواجاه بهاذا املوقاف 
السادوعية من يانت تدعم سواء ععم وزاري او ععم 
من تجاار يدعماون الولابيل يف مخنلاف املإاطل، 
ألياس ذلاَك مدروإااً؟ إذا أصبثت السادوعية يُقال 
لها أنهاا ارتكبت جريمة يف أنهاا تدعم انرلاب، َمن 
ياناوا يقولون لهام أععمولم إيدعمونهام مواإقًة 
لهم وطبقااً لنوجيهاتهم يصبح ذلك الدعم نفساه، 
وتإفياذ تلاك النوجيهاات نفساها ععمااً لإلرلاب. 
ولكاذا أمريكا تدمل، تجمع اناس حولها ثم حزبها، 
تدعولام ليصبثاوا من أصثااب السادري، بل لي 

نفسها من تذيقهم السدري يف الُدنيا«.

أنصاراهلل والعمل بين الجماهير 
)مإالضاة املواقاف الددمية واملواقاف امُلرجفة 

وامُلبطإة بالثكمة(
القضايا الثقيقية الني تَمس مصالح الَشادوب 
بصاورة ُمبارشة وتَُمس حاجاتاُه املاعية والروحية، 
موضوعيااً يكاون الإضاال يف سابيلها جمالرييااً 
ال نخبويااً ومان أوسااط الَشادب، بدكاس الثراك 
الإخبوي املدازول عن قضايا الشادب والذي يصإع 
قإاعاات لادى الإااس ويدإدهاا للثرية يف أشاياء 
ليسات من صميم حاجاتهم وَلاذا الثراك الإخبوي 
موضوعيااً مصاريه الفشال وحقل حريناه مثدوع 
يف رشيثاة مثدعه. بيإماا الثاراك الجمالريي من 
أوسااط الشادب يف القضايا الني تماس مصالثهم 
رُسعان ما يإنر لذا الثراك، وما ينوساع جمهور 
لاذ الثرية ولذا الإضال، ولاذِه قوانل موضوعية 
تثكم ساري تطور ُيل امُلجنمدات اننسانية، وتثبنها 
النجاارب الناريخياة، لإشاوء الثاريات واألحزاب 
والنياارات وثورات النثرر. والدمل بل وسااط َلذِه 
الجمالاري ينطلاب بالارضورة الإزول اىل مسانوى 
وعيهاا، وإىل مإطقهاا يف تبياان الثال مان الباطل 

بالثجة الكالمية. يقول الثوثي: 
أن نرإاع  بأناُه –آن إداالً-  »إلإنأياد جميدااً 
صوتإا وأن يُدد الجميع أنفساهم ألن ال يدلساولم 
األمريكياون بأقدامهام، ولام يداعتهام يف يل بلد 

يُخاععون .
لال تدنقاد اناه يُمكان أن يصال االمريكياون 
اىل اليمان، أو يقاول أحاد بدمال يخادل األمريكيل 
ثام ال يضاع تربيارات ُمسابقة يقدمها وتسامدها 
يف النلفزياون وتقرألاا يف الُصثاف وتسامدها من 
انذاعة، وينداولها الإاس إيما بيإهم باملجان، ولذِه 

من السيئات.
قاد يكون يف البداية تإكر الدولاة أن لإاك وجوعاً 
لألمريكيال، ثام بداد إرته يضداون ماربراً لوجوع 

األمريكيل.
ال يجاوز لك أن تإقال أي تربير تسامده ولو من 
رئياس الجمهورياة يربر وجاوع أمريكيال، أو يرُبر 
القيال بدمل لَو خدمه لألمريكيل من أي جهٍة يان، 
ال يناداول الإااس لذِه النربيارات، لاذِه أول قضية 

يجب أن نثذر مإها. 
املفاروض أن الإااس يجب أن يكاون لهم موقف 
واحد، ولَو أن يغضبوا ملاذا عخل األمريكيون اليمن، 

وإىل ُلإا أننهى املوضوع. 
والاذي ُيإُت أملساُه أنا عإدما أتثادث مع الإاس 

–ماع انكام إداالً من 
وعيااً  الإااس  أيثار 
يإاُت  لكان  وإهماا- 
أملس أن الإاس بدد لم 
يإظروا اىل القضية إىل 
أنهاا قضياة واقدية 
وخطارية إدالً، يبدو 
يل ويأن القضية لي 

تداطف من جهاة وصداقة 
من جهة واحرتال من جهة وتصديل ايضاً من جهة. 
وعاى الُرغم من لذا تجد أن أولئاك الذين قد يكونوا 
يف واقده جبإااء لكإهم يصبغاون جبإهم بالثكمة 
سيكونون لم من يقولون للإاس اسكنوا، ال تكلفوا 
عليإاا سايصإع امُلربر ... يسانطيع أن يطلع ُعذر: [

نثن نقول لكم اساكنوا ولم مازالوا بديد لإاك أما 
اآلن إقدلم لإا اسكت وإال با يرضبوك من عإدك]. 
إنا نقول ألولئك الذين يقولون أو سايقولون يما 
قالاوا، ويماا قالوا يف املاايض اساكنوا. أوال ال مربر 
لهاذا. أو ملاذا تنفاعلون لكاذا؟ نقول: أننم برروا لإا 
سكوتكم من أي مإطل لو؟ لل لَو عى أساس من 
يناب الله سابثانه وتداىل؟ إأننم تخاطبونا باسام 
القران؟ أن القرآن إهمنم مإه لَو أن نسكت؟ إهاتوا 
برلانكم إن يإنم صاعقل. أل أنكم تريدن الساكوت 

ألن السكوت سيكون إيه سالمنإا أمال اعدائإا. 
جربوا الساكوت جربوا الثكمة. لل تسنطيدون 
بساكوتكم أن تدملوا عاى اخراجهم من اليمن؟ ال.. 
إذا إدإدماا تقولون لإا أن نساكت إإثن ال نرى أي 
ُمربر للساكوت أبداً إال قولكم بأنإا قد نثريلم عليإا. 

لم أساساً ُمسنثارون.
وأولئاك الذيان يقولاون: مااذا يدإاي أن ترإدوا 
لاذا الِشادار.. قال: إذاً وصال األمريكياون، إذاً أرنا 
مااذا تدمل أنت؟ الم يكن لك أن ترإع لذا الِشادار؟ 
وإذا يإَت سانلزل الثكمة الني ترالا أنَت السكوت، 
الساكوت ايل لو مان ذلب إمنى ساينكلم الإاس؟ 
ومنى سايرصخ الإااس ومنى سايقف الإاس حل 
يُسانذلولم.. حال يارى يل يمإاي ماا يؤملاه وال 

يسنطيع أن يقول شيئا«.
املوقاف الدمايل تجاه لاذا الخطار، املسائولية 

الشدبية واملهال الناريخية 
يقاول امُلفكار الثاوري إالعماري ليإال »الإرص 
سيكون إقط حليف أولئك الذين يؤمإون بالشدب«. 
ويقاول الثائار األممي جيفاارا »أناا لساُت ُمثرراً 
الشدوب وحدلا لي من تُثرر نفسها«. ومن نفس 
لذا الَفهم وإن اخنفت االيدلوجيا املدربة عن املوقف 
يإطلال الثوثي يف تدويله عى الشادب بإنجاز لذه 
املهاال الناريخية مهال النثرر الوطإاي، لهذا تجده 
يدازز مان مدإويات الشادب ومن إيضااح له قدره 
ومقدرتاه عى الثاورة والنثرر عى الدمال والجهاع 
عى نرصه الوطن وامُلسنضدفل يقائد شدبي إديل، 
عى عكاس الإُخاب السياساية الثزبياة والإقابية 
الناي آمإت بالنغيري قاعماً من مروع الديمقراطية 
االمريكية ومن تثسال صورة الرأسامالية، أو من 
بوابات املجنمع املدني عرب تقسايم القضية الوطإي 
واجنزائها اىل قضية شباب ومراه ومهمشل وتإمية 
برياة ، بيإماا القضياة لاي يف األسااس قضياة 
اقنصاعياة سياساية ثقاإياة واحاده إن ُحلت تُثل 

مدها يل القضايا الصغرية. يقول الثوثي :
»املواطإون يلهم يجاب أن ينثريوا، وأن يرإدوا 
عان  يُدلإاوا  وأن   ... بالرصخاة  صوتهام  جميدااً 
ساخطهم لنواجاد األمريكيل يف اليمان. إذا إلإنأيد 
بأناه –آن إداالً- أن نرإع صوتإاا، وأن يَدد الجميع 

أنفسهم الن ال يدوسهم األمريكيون بأقدامهم.
لقاد ظهار يف لاذا الزماان أن من األشاياء الني 
تاؤعي إىل اسانثكال قبضاة األعاداء عى الشادوب 
املسالمة لو: أن حكوماتهم تُخدع من قبل االخرين، 
إيخدعونإاا ُلم، ونثن نرتبَى عاى أن نقبل ما جاء 
من حكوماتإا، وقد يقول البدض )الدولة لي املدإية 
بهاذِه القضية، ولي املسائولة عن لاذا األمر، ولي 
الني تهنم بمصلثة الشادب( لكإهم أشخاص مثلإا 
يُمكن أن يُخدع، يُمكن أن يجهل أشياء يثرية، يُمكن 
أن يجهال مصلثة الشادب الثقيقياة. يمكن أنه ال 
يداوع إىل الُقارآن لينهدي بِه، وليدارف من خالله ما 
لو املوقف الصثيح الذي لو مصلثًة لشادبه، إقد 
يُخدعون، ونثاُن نُخدع، ثُم ساإكون الضثية نثُن 

ولم. 
الإااس ال يسامثون ألنفساهم أن يقولاوا لذه 
القضياة تخاص الدولاة، أو تدإاي الدولاة، الدولة 
نفساها ليس لها حل أن تسمح، وال الدسنور نفسه 
يسامح ملسائول أن يسامح بدخاول األمريكيل اىل 
اليمان ولو اإرتضإا أن لإاك يماا يقولون إرلابيل 
يف اليمن لإاك قضاء يف اليمن، ولإاك عولة يف اليمن، 
إالقضااء اليمإي صاحاب الكلمة يف لاذا ال حاجه 

لدخول األمريكيل.
يجاب أن يكون يالمإاا مع بدضإاا البدض ملاذا 
عخلاوا بالعناا؟ ومن الاذي سامح لهام، أن يدخلوا 
بالعناا، ولال عخلاوا ينجاار. لإااك رشيات تدمل 
أمريكية ولي تسانويل عى نسابة يباريه من برتول 
اليمان، لكان أن يدخلوا جإاوع أمريكياون ويثنلوا 
مواقاع ..؛ يصياح الإااس اين لي الدولاة من الذي 
سامح لهم، أين لو الجيش الاذي يإهك اقنصاع لذا 

الشدب بإفقاته البالظة.
ملااذا عخال األمريكياون اليمان؟ ويجاب عاى 
وأن  يغضباوا  وأن  لاذا  يرضاوا  ال  أن  اليمإياون 

يُخرجولم تثت أي مربر يان عخولهم.

يجب أن يكون للدلماء 
موقاف وأن يكاون للدولة 
موقف، وأن يكون للجميع 
موقف، لَو ما يُمليه عليهم 

عيإهم و وطإينهم.
الدولة  نفساه  الرئياس 
ال  أن  تسانطيع  نفساها 
تنكلاف شايئاً أماال أولئاك 
انرلابيال تارتك الإاس لم 
ينداملون مدهم إال يثناجون 

إىل أمريكا.
يإاا نقول أمال الولابيل من زماان نريد الدولة 
أن تنخاى عإا وعإهام عى الُرغم مان ضدفإا. يان 
زمان وقبل ساإوات إذا ما حدث خصومه يف املسجد 
بل ولابيال وزيوع، يان يظهر يف أقساال الُرطة 
ومان القاعة ومن الجإاوع ومن الدولاة تداطف مع 
الولابيال ضدناا إيزجون بدالام مان علمائإا، أو 
بمجاميع من شابابإا يف الساجون، وتارى الولابي 
أيضااً إذا ماا ُساجن يخارج يف الياول الثاناي، ترى 
الولابي يسانطيع أن ينصل مبارشة بديل ُمثسان 
ويسانطيع لو أن ينخل يف قضينه، والزيوع ال يطيع 

أن تجاوب مدهم وال امُلثاإظ وال مدير الإاحية«. 
يف املقطاع األخاري، حال يقاول »بال ولابيل 
وزياوع« والزيدية ال تظهر لإاا يمذلب ضد مذلب 
ملن يثلوا أن يفروا الرصاع االجنماعي بأنُه مذلبياً 
إليسات الولابياة مذلاب بال أيدلوجياة تكفريية 
خارج عن ُيل املذالاب املدروإة وأيدلوجية توظفها 
القاوى االساندمارية الغربية، وتظهر لإاا الزيدية 
يإقياض إكاري لهذا الفكار النكفاريي، ويإقيض 
وطإي لهذا الفكر الاذي يُمهد للغازي األجإبي، الذي 
لو بإفاس الوقت إكر تدنربه الدولاة ارلابياً بيإما 
تإثااز لاه، وتدمال أجإثنهاا عى ناره يف مداقل 
الزيدياة، ويان )االخاوان( و)عيل ُمثسان( لم َمن 
يدملاون عى ذلاك. ويف الإهاياة نثن الياول يف عال 
2015ل وأتضح أن الشادب لو األجادر واألقدر عى 
مواجهاة لؤالء انرلابيل، يماا يان يقول الثوثي 
قبل سإل، يان يدلم جيداً أن الدولة ُمخرتقه لصالح 
انرلاب األمريكي، ولالم اليول الذين يسريون عى 
نهج الثوثي يف ُمقدمه مان قاتلون لذه الجماعات 
انرلابية، ولكان لذه املرة يقاتلون مع الدولة، الني 
تثررت يف ثورة الواحد والدرين من سابنمرب، ولم 
تدد يجهاز إعاري رسمي، سيايس، عسكري، بخدمة 
لذا املاروع األمريكي، وال يشاخصيات ناإذة لها 
امنيازات غري مروعه وتسنخدل إمكانيات الدولة. 

الوطنية في فكر الحوثي 
يثرياة  الثوثاي  إكار  يف  الوطإياة  تنلخاص 
ويدمل وممارساة نناج اسنشادار الفرع وامُلجنمع 
للمسائولية الناريخياة يف واقع ُمجنمداه ، أيثر من 
يونها إكرة إلسافية يما يُقدمها علماء االجنماع، 
وبالنايل إالوطإية لي )الثرياة /الدمل /الجهاع/

الإضال( يف سابيل الوطان، ولذه الوطإياة بما لي 
تدباري عن الثرية إهي مروطاة بثرية َمن يملك 
ذاتُه وال يجد ما يَخارُه، بمدإى أنها وطإية القوى 
الَشادبية، وطإياة َمان ينارضرون من بقااء البلد 
ُمساندمراً وُمرتهإاً للخارج، بيإما ال ينأثر املسائول 
امُلنخم –الُفالني -ألن موقداه الطبقي ومصالثه ال 
تنارضر بوجوع لذا االساندمار، وألنه أصبح ترساا 
يف لذه املإظومة االساندمارية يادور مدها ويطثن 
الشادب، إيُصباح ُمقيداً بهاذه املصالاح الُطفيلية 
ضديفاً، إال يكون مؤمالً مإه النثرك للإضال ، إهو 
عاجٌز وضديف عن ُممارسة الوطإية مهما أععالا، 
الوطإياة ولياس علياه أن يَدكاس واقاع )عجزه/

وعمالناُه( عى الساواع األعظم من الشادب. وُلإاء 
يُصباح حنميااً عاى )الكاعحال/ امُلسانضدفل/ 
وامُلفقريان( النثرك والدمل عى اسانقالل وطإهم، 
وبالارضورة يكاون نضالهام نضاال وطإياا، مهما 
يان إكرلام وموجههم الخاص للنثرك، إالدربة يف 
املوقع االجنماعاي والثقل الطبقاي الذين يُقاتلون 
إياه، ولي جبهاة الدإاع عن الوطن ضد املشااريع 
األمريكية والصهيونية والرجدية الدربية وضد قوى 
الإهب واالسنغالل والدمالة الني لي الريائز املثلية 
لالساندمار القديام والجديد، وُلإاا يُصبح للوطإية 
مضمونا اجنماعياا يُثرك الإاس للجهاع والقنال، ال 
مدإًى ُمجرعاً ُمقيداً يف األناشيد، وحارضاً يف امُلزايدات 

السياسية، ويف تُهم أجهزة القمع األمإي. 
يقول الثوثي : 

» نثان نقاول ألنفساإا ونقاول للدولاة ونقول 
للكباار والصغاار إَن ما نُشاالدُه يف الباالع الدربية 
انسالمية شاوالد يثرية يجب أن نأخذ مإها الِدربة، 
قبال أن نكون نثاُن الِدربة، يجاب أن نأخذ مإها ما 
يكشاف لإاا واقاع أعدائإا، أو ليساوا يقولاون اآلن 

أمريكا يشفت عن وجهها؟ 
ثم إن إذا يان ُلإاك مساؤول يف الدولة لذه أو يف 
تلك الدولة، شأن األمه الدربية لو شأٌن واحد، إذا ما 
يان لإاك مسائول يرى نفساُه ُمضطراً إال يُثاول 
أن يَفارض واقاع ُضدفه عى الشادب، إذا يان يرى 
لَو نفساه ُمضطاراً ولو يإظار اىل مصالثه، يإظر 
اىل نفساُه أنه قد اُثقل بممنلكاتُه بقصوره بأرصدتُه 
يف البإاوك بدهاوع بمواثيال بيإُه وبال أولئك، إريى 
يف نفساه أناه ُمضطر إىل لاذا ولَو يدارف يف قرارة 
نفسه أن إيه رضراً عى شدبه إال يُثاول أن يفرض 

ُضدفُه عى اآلخرين«.

قراءة في فكر حسين الحوثي.. جدلية المادي والروحي

الحلقة حول )خطر دخول أمريكا اليمن(
األولى
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علي المهلل 
يف عال 60ل1 أطلل خارباُء وعلماُء تكإولوجيا 
املدلومات لفاَظ »الدالم السايرباني« أو »الفضاء 
السايرباني« عاى تفاعال اننساان ماع عالام 
النكإولوجياا الرقماي وتأثرياتاه عاى اننساان 

والفضاء انلكرتوني والرقمي.
حال أصباح النطاور النكإولوجاي السامة 
النابدة للبرية والذي ارتبط ارتباطاً الزماً يف ُيّل 
مإاحي حياة اننساان، مثدعاً مسانوى حارضة 

َوآإاق مسنقبله.
مع لاذا االرتباط وجب عليإاا أن ندرف أنواع 
وتصإيف ذلك النفاعل، حيث ساإصإف إىل إئنل 
املدلوماات، وإئاة  تكإولوجياا  )إئاة مطاوري 
مسانخدمي تكإولوجيا املدلوماات(، إاألول لم 
خارباء والداملون يف تطوير يف مجال النكإولوجي 
والرقماي، والثاناي لام املسانخدل الإهائي لنلك 

األنظمة النكلإولجية أي عامة الإاس..
حيث يدنارب األول لاو األيثر تأثارياً وتثكماً 
من مجنمع مسانخدمي تكإولوجياا املدلومات، 
)الثاروب  مصااف  إىل  تأصريلاا  يصال  حياث 
عساكرياً  الشااملة(  واملدلوماتياة  االلكرتونياة 
َواجنماعيااً، مهدعًة عوالً ومإظمات وحكومات يف 
ُيّل املجاالت واأللداف الثساسة والقومية للدول 

والثكومات..
تأثرياتاه  ألام  عان  ساإنثدث  لإاا  لكإاا 
)مدلوماتيااً، وإْعاااَلميااً( يمدإال يف مواجهة 
عادوان خارجي يسانخدل ُيّل الوساائل يف حرب 
شااملة؛ إكون البيئة النفاعلياة املبارشة الدامة 
ملسانخدمي إضاء االنرتنت واملدلومات يمكن أن 
نثرص تأثريلاا يف املجال املدلوماتي وانْعاااَلمي 

أعواتها- أساليبها –تأثريلا– طرق مواجهنها.
إأعواتها مجموعاة من أجهازة الكمبيوتر أو 
أجهزة الهواتف الذيية ومجموعة من األشخاص 

املنفاعلل يف شبكة األنرتنت
أوالً: الثرب املدلوماتية:

 لي مقدرة بدض الخرباء يف مجال الربمجيات 
والشابكات الذي يطلل عليهام )الهايرز( القيال 
بشان لجماات انلكرتونية تهدع البإياة النثنية 
املدلوماتية ملإظمات أو عول أو شاخصيات مهمة 
باسانخدال بداض الرباماج الضارة الاذي يطلل 
عليهاا )بالفايروساات(، يلإاا عإد اسانخدامإا 
لشابكة االنرتنات نارتك وراءنا بداض البصمات 
الني تدنرب يمفاتيح أساساية للهايارز الننثال 
يالربياد  الخصوصياة  واخارتاق  الشاخصيات 
االلكرتوني بطائل االئنمان عإاوين شاخصية... 
إلخ َلِذه األشاياء الني قد ال يلقي لها املسانخدل 

الداعي لألنرتنت النماماً.
إمثاالً أواخار عاال 2011 قاال مجموعة من 
الهايارز بشان لجماات عاى الوالياات املنثدة 
الكهربااء،  مثال  الثيوياة  املراإال  ُيّل  طالات 
الطرقات، االتصاالت حنى وصلات إىل البإناجون 
األمريكي وأحدثت أرضاراً يبرية، مما جدل انَعاَرة 
األمريكياة تُدلان اسارتاتيجية لألمن السايرباني 

وإعالنه يأمن قومي للبالع 
ويمثاال آخار حادث، مواجهة الدادوان عى 
بالعناا اسانطاع مجموعة مان الهايارز اخرتاق 
وزارة الخارجياة السادوعية وجمياع شابكاتها 
الخارجية والسافارات وساثب جمياع وثائقها 
وملفاتها الرية وُسّلمت ملوقع ويكيليكس الذي 

قال بإرلا وإضثها للدالم.
ويآلياة للدإاع والهجاول ملثل لاذا الإوع من 

الهجمات نسنطيع أن نلخصها بإقطنل:
خاصاة  الشاخيص  املسانوى  عاى  األوىل: 
للشاخصيات املهماة إيجاب عليهام أن ينزوعوا 
باملدرإاة والوعاي الكامال يف اسانخدال االنرتنت 

ووسائل تواصله.
الثانية: عى مسانوى األعى املدلوماتي إيجب 
أن تَكاون لإااك وحادات خاصاة لخارباء األمن 

املدلومات للدإاع والهجول 
ثانياً: الثرب انعالمية يف الفضاء االإرتايض:

االجنماعياة  النواصال  مواقاَع  أن  شاك  ال 
يالفيسابوك والنويرت واليوتيوب وغريلا واملواقع 
انلكرتونياة يف إضااء االنرتنات أصبثات اليول 
الرعياف انْعاااَلماي األول واأليثار تأثارياً مان 
وسائل انْعاااَلل النقليدية شاملة بُكّل خصائصه 
املرئياة واملقروءة واملساموعة، لاذا أصبثت ألم 
األعوات املسانخدمة يف الثروب انْعاااَلمية تصل 
حناى النجريد من املصداقية والشافاإية وأعوات 

لصإاعة الزيف والنضليل 
وبإفس الوقت لي ألم األعوات وأيثرلا تأثرياً 
يف املواجهاة إيما إذَا ُوّجهت برتييز يبري والنمال 
مإظم لكشاف الزيف وإسقاط ُيّل أنواع النضليل 

والنشويه الذي يسنخدمها األعداء.
ويمثاال عى ذلك يف عال 2011 إبان ما سامي 
الربياع الدرباي الاذي اعنارب الداال انلكرتوناي 
للمواطان الدربي بامنيااز يف الدالم، حيث أصبح 
عدع من الإااس وياالت أنباء منإقلة ومراسالل 
اإرتاضال بواساطة يامريات لواتفهام املنإقلة 
وشابكة االنرتنات ومواقع النواصال االجنماعي، 
يماا حصال أيضااً يف ظال الدادوان الداملي عى 
بالعنا عمد الددوان ننشااء صفثات ممولة عى 
االنرتنت ومواقاع النواصال االجنماعية للرتويج 
لددوانهم، يما اشرتت ذمم بدض الُكناب املرتزقة 
تثت مسامى الإاشاطل واسانخدمنهم وسيلة 
للنغطياة عى جرائام الددوان وتلميداه َولنجإيد 

الجواسيس والدمالء.
وملواجهاة النضليل انْعاااَلمي يجب أن يكون 
مسنخدل لذه البيئة االإرتاضية جزًء إاعالً لإقل 
الثقيقاة وتوثيقهاا ويشاف زيفهاا وتدميمها 
ونرلاا باكل وساائلها، يماا يجاب أن يكاوَن 
املنفاعل جزًء من نر الوعي يف مواجهة الددوان 
ويشاف مغاازي الدادوان وألداإاه الثقيقياة 

وننائجه عى الوطن واملجنمع.

فاضل الشرقي 
مثّلات يرباالُء الطَّاف ذروَة الارصاع الثقيقي بل 
الثال والباطال.. الثلُّ بماا يمثله من قيَاٍم، ومباعئَ، 
وأخالق، وسلوك، ومداملة تمثل نهَج انسالل الشامل، 
وِرساالنه الداعلة الكاملة املنجسدة بشخص ومباعئ 
وقيام انماال الثسال بان عايل »ع« وإرث الرساول 
والقائام من بدد أمري املؤمإل عيل »ع« لذا من جهة.. 
والباطال بماا يمثلاه مان لاؤل، وخساة، وانثطاط، 
وخبث، وإجرال، وظلم، وإساع يف األرض والدباع يمثله 
يزيد بان مداوية خلفااً ألبيه وجده أبي سافيان قائد 
البيات األموي الذي ظال يثارب انساالل ويرتبص به 

ريب املإون..
لقاد يانت حاعثة يرباالء عالمة إاصلاة يف تأريخ 
املسالمل أّسسات لديمومة الارصاع البّل بال الثل 
والباطال.. الباطال املندثار بارعاء انساالل، وعبااءة 

الخالإة، وإمارة املسلمل وإمامنهم..
يدإاي حّولات الرصاع مان يفر واضاح رصيح إىل 
رصاع باسام انسالل، والخالإة، واألخذ بثأر األصثاب 
واألحبااب بدد جملاة من املفاليم واألإاكار الخاطئة 
واملغلوطاة الني حّرإهاا بإو أمية، وجإّادوا لها علماء 
ومثدثل ووعاَظ ساوء لبالط السلطان، وحشدوا لها 
عارات اآلالف ممان أضلولم وجإّدولم وسااقولم 
للقناال تثت إمرة حايم جائر ظالم إاساد مسانثلٍّ 

لُثَرِل الله، ونابٍذ لكنابه..
تداززت قيام الباطل والضاالل وسااعت وحكمت 
ونهت وأمارت بقوة املال والساالح والفكار املثرف.. 
مقابل انثساار وتراجع يبري يف قيم الثل والددل الني 

أنزلها الله وتثرك بها رسول الله وبلغها عن ربه..
وقف الثسال بن عيل عليه الساالل يف لكذا ظرف 
ووضاع يخارّيه أعاداؤه بال االسنساالل والخضاوع 
وانقرار بالرعية والوالياة ليزيد الفاجر الظالم الذي 
لام يكن يخف إساقه وإجاوره عى أحد مان الإاس، 
وبل الثبات عى قيم الثل والددل والقرآن، إقال عليه 
الساالل: )والله ال أعطيكم إعطااء الذليل، وال أقر لكم 
إقارار الدبياد.. أال وإن الدعاي بن الدعي قاد ريز بل 

اثإنل بل السلة والذلة وليهات من الذلة(.
بل السالة يدإي بل السايوف والقناال، والجهاع، 
وبل خيار الذلة واالسنساالل والدبوعية و)ليهات مإا 
الذلة يأبى الله لإا ذلك ورسول وحجور طابت، وأرحال 
طهارت أن نؤثر طاعة اللئاال عى مصاارع الكرال... 

إلخ(..
لذه يانت ُساإة بإي أمية من مداوية وأبيه وولده 
الني ساار عليها حكال وطغاة بإي أمية، ومن بددلم 
بإو الدباس، وتدحرجت إىل يومإا لذا، مؤسسًة لإظال 
سالطوي عائيل أموي قهري منغطرس ومنلبس بثوب 

انسالل ورعاء الخالإة وانمامة..
وحفل النأريخ من عاشاوراء الثسل عليه السالل 
وما تال ذلاك من أحداث مننالية يرسات وعززت روَح 
االننقال من انساالل ورموزه وثقاإنه ومباعئه وقيمه 

إىل يومإا لذا..
وظهر السلوك انجرامي يف مثارَصة انمال الثسل 
مع نسائه وأطفاله وألل بينه ونفر من أصثابه لددع 
من اللياايل واأليال من املااء والطداال، وتجمع اآلالف 
مان جإوع الإظاال األموي مثشاوين بدادع يبري من 
الدواعاش والنكفريين الذيان قنلوا الإسااء واألطفال 
واحنّزوا الرؤوس وساثلوا وأحرُقاوا الجثث، وصلبوا، 
ونصبوا الرؤوس عى الرماح وطاإوا بها من بلد آلخر..

لقد أسسات مأسااة يرباالء، وإاجدة عاشاوراء 
ملسااراٍت سياساية، وقوانل، وأنظمة انثراإية نبذت 
يناب الله، وحّرإت، وشاّولت انسالل، وبإت وأنشأت 
يياناات عيإياة مإثرإاة، منطرإة، ضالاة، وصإدت 
إكاراً، وثقاإاة، وعقائد باطلاة، ومثرإاة، ُجمع لها 
علمااء ومثدثاون وأقاالل وُعّونات وألفات وُعّممات 
وُإرضت يمإالج إساالمية تُدّرس وتدلم وتقدل يدين 
يادان الله به بادالً عن يناباه وُلداه وتداليم رساوله 

الكريم )صلوات الله عليه وعى آله(..
الياول تربز ويما برزت من قبل )مظلومية( يربالء 
من جدياد يف الايَاَمان عى أيدي أحفااع بإي أمية من 
قااعة الإظاال السادوعي والخليجاي، _ومرتزقنهام_ 
الظالم الجائر املسانن بُساإة مداوية ويزياد، ووارث 
نظاال الثكم األماوي بكل ساوءاته ومثالبه وإجرامه 
وبشااعنه وغيه وضاللاه يف حصااره للايَاَمان أرضاً 
وإنسااناً ومإاع الغاذاء والادواء والوقاوع باراً وبثراً 
وجواً وغطرسانه ويربيائه وإجاوره وإجرامه يف قنله 
وتدماريه وإحراق أبإائاه ورجاله ونساائه يف املدارس 
واملسااجد والبياوت واألساواق والطرقاات، واملزارع، 
واملساين، واألعراس واملإاسابات رايزاً بل اثإنل بل 
)السالة، والذلة( عى سإة من يزيد ومأله، يشمر وابن 
زيااع وحرملة تكفرييي الجيش األماوي بإفس الثقد 

والضغيإة واننقال..
إن عواعاَش وتكفريياي مداوياة ويزياد والإظاال 
األموي لاو يانوا يمنلكون سايارات مفخخة وأحزمة 
وعبوات ناسفة ملا توانوا لثظة واحدًة عن اسنخدامها 
والندامل مدها، ولذا لو إارق الدرص الوقت والزمان 

إقط.. بل عواعش وتكفرييي األمس واليول..
إن شدار )ليهات مإا الذلة( الذي رصخ به الثسل، 
وأعلإه يف مواجهاة نظال الثكم األموي الظالم الثائر 
ال زال يدوي صداه يف آذان ُيّل يمإي حر رشيف أمال ُيّل 
النثديات ويف مواجهة ُيّل خيارات االذالل واالسنسالل 
والدبوعية، وتدلمإا من مدرساة انمال الثسال ييف 
)يإنارص الدل عى السايف(، وييف )ندياش أعزاء أو 
نساقط يف سااحات القنال يرماء(، ومئات اآلالف من 
ملبي الإداء الثسايإي املثمدي األصيل يدرإون قيمَة 
ومدإى الصرب والصماوع والنضثية، والإرص والثبات، 
وصدى الإداء الثسايإي يرتعَّع يف مسامدهم، وتدلو به 
قبضاتهم، وتهناف به حإاجرلم، مارععة يف ُيّل وقت 
وحل، ويف ُيّل ساهل وجبال، وواٍع وصثاراء، وميدان 

وساحل، وثغر من ثغور الجهاع: )ليهات مإا الذلة(.
َويف لذا الدال ويما يف ُيّل عال )لبيك يا حسل(..

وإن نرص الله لقريب.

الحرب السيبرانية 
)الحرب اإللكترونية والمعلوماتـية(

كربالء جديدة في اليمن

فكر المجاهد وروحيته       )4(

اإلخالص وإيثار اآلخرة والبصيرة
حمود األهنومي

ثامنًا: يخلص له الدين
وجد املسالمون بدد اننصالم يف مدرية بدر يف الجرحى األَُصريِل ا عمرو بن ثابت ا وبه رمل 
يساري، ويانوا من قبل يدرضون عليه انساالل إيأباه، إاسانغربوا، وقالوا له: ما الذي جاء بك، 
أَحَدٌب عى قومك، أل رغبة يف انساالل؟ إقال: بل رغبة يف انسالل، آمإُت بالله ورسوله، ثم قاتلُت 
مع رساول الله صى الله عليه وسالم حنى أصابإي ما ترون، ومات من وقنه، إذيروه لرساول 
الله صى الله عليه وسالم، إقاال: )لو من ألل الجإة(، قالوا: ولم يصال صالة واحدة. ووجدوا 
يف الجرحي أيضا ُقْزَمان ا ويان قد قاتل قنال األبطال؛ قنل وحده سابدة أو ثمانية من املريل 
ا وجادوه قد أثبنناه الجراحة، إاحنملوه إىل عار بإي َظَفر، وبره املسالمون بما أعد الله له من 
الجإاة، لكإاه رّع عليهم قائالً: والله ما قاتلت إال عن أحسااب قومي، ولوال ذلاك ما قاتلت، إلما 
اشاند به الجراح نثر نفساه، ويان رساول الله صى الله عليه وسلم يقول ا إذا ذير له )إنه من 

ألل الإار( )1(. 
إن إارَق ما بل الرجلل لو إارق الإية املخلصة، إذاك لداه الله لإليمان بما قدمه من أعمال 
اً بالجإة، ولذا ورغم أناه أثخن يف األعداء لكان يانت نينه  ساوية، إذلاب إىل رباه يريماً مبارَّ
أن يقاتال مان أجل األحسااب، ولم يقاتل من أجل أن تكاون يلمة الله لي الدليا، إخنم نفساه 
باالننثاار، واعندى عى حرماة الله، إذلب جهااعه وحياته أعراج الرياح، ندوذ بالله من ساوء 

الخاتمة ونسأله صالح الإيات.
املجالد الثل املخلص يدرك ألمية تصثيح نينه يف تثريه الجهاعي، وأنه يجب أن ينخى عن 
يل الإوازع الشايطانية الني تإاقض سامو الجهاع وغاينه املقدساة، إال يطلب من جهاعه علوا 
وال إسااعا، وال عنيا، وال سامدة وال شاهرة، بل يجب أن تكون يل حرياته ومواقفه ابنغاء وجه 
الله، ويراقب إيها وجهه تداىل؛ ذلك أنه باع نفساه من الله وحده، وال يجوز أن يرك مده أحدا 
عونه، والله ال يقبل عمال مدخوال مغشوشاا، أإسدته نية سايئة، وعِبث به مقصٌد خبيث؛ يقول 
يَن اْلَثْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَداَلِمَل( غاإر65،  اللاه تداىل: )ُلَو اْلَثيُّ اَل إَِلَه إاِلَّ ُلَو َإاْعُعاوُه ُمْخِلِصَل َلُه الدِّ
اَلَة َويُْؤتُاوا الزََّياَة َوذَِلَك ِعيُن  يَن ُحإََفاء َويُِقيُموا الصَّ )َوَماا أُِماُروا إاِلَّ ِليَْدبُُدوا اللََّه ُمْخِلِصَل َلاُه الدِّ

اْلَقيَِّمِة( البيإة5.
إنه الجهاع يف سابيل الله، وأي جهاع يف سابيل الهوى أو سابيل الشايطان، أو سبيل طاغوت، 
أو سابيل الإفس األمارة بالسوء، أو سبيل الشاهرة والسمدة، أو سبيل أن يشار إليه ويقال إدل 
وإدل، إإنه ليس سابيال لله، بل لو سابيل الإفس األمارة بالساوء وحظِّها النديس، وساريمى 

بأعمال من شأنه يذلك مهما عظمت يف وجهه.
اح نينه من أول يول لنكون مسانجيبة لداعي الله، ساالكة به يف  لهاذا إاملجالاد الثل يصثِّ
مإهاج الله الذي ارتضاه لدباعه املجالديان؛ لنكون يلمة الله لي الدليا، ونقامة الثل، وإزلاق 

الباطل، ورعع املدندين، ويف بأسهم، وتثقيل األمة الني يريدلا الله تبارك وتداىل.

تاسعًا: يطلب اآلخرة 
اُر اآلِخَرُة َخرْيٌ لِّلَِّذيَن يَنَُّقوَن أََإالَ تَْدِقلُوَن( األندال32 نْيَا إاِلَّ َلِدٌب َوَلْهٌو َوَللدَّ )َوَما اْلَثيَاُة الدُّ

ينثارك املجالاد نصالح أمور الديان والدنيا، ويرياد أن تنثقل يرامة اللاه لدباعه عى لذه 
األرض، ولاو حال ينثارك ذلك النثارك إليس مان مإطلل أنه مأزول نفسايا ويرياد االننثار 
والنخلص، يال بل من مإطلل الجهاع ألجل عمارة الثياة الدنيا بما يريده الله لدباعه من سداعة 
ورقاي ويرامة واسانقامة عى الفطرة، إن لذا الاذي يريد أن يبقى يف الدنيا ليسانكثر إيها من 
الصالثاات والطاعاات، لكن قد تقنيض مإه الطاعات أن يسالك طريل النضثياة وإمكانية أن 
يكون إيها شهيدا، إيبيع من الله نفسه الني لي يف األساس ملك له، إن الله أمرنا أن نصلح أمور 
عنيانا عى الإثو الذي يرضاه وبيإه يف مإهجه، لكن لذه الدنيا ال تساوي شيئا عإد الله وباملقارنة 
باآلخرة، واملجالد مسندد ألن يضثي بهذه الثياة القصرية الفانية لكي يورث السداعة والددالة 
والكرامة لساواه من الإاس، لكي يهيئ الفرصة ملن ساواه من املسالمل ليثصلوا عى املجنمع 
واألماة الناي يريدلا الله تداىل، الدنيا يف مفهول املجالد حال يضدها يف مقارنة اآلخرة تصبح ال 
يشء، تصباح حيإئاذ عار امنثان وباالء، وعار ممر ال عار مقر، مدتها قليلاة ولي ضئيلة إانية، 
وخاتمنها الثنمية املوت، ساواء جالد اننسان أل لم يجالد، لهذا يرإض املجالد االرتهان لهذه 
الداجلاة وملذاتها إيبيع نفساه رخيصة من الله مواله، يف سابيل أن يظفار باآلخرة، الني أللها 

ْسنََقّراً َوأَْحَسُن َمِقيالً( الفرقانل2. )أَْصَثاُب اْلَجإَِّة يَْوَمِئٍذ َخرْيٌ مُّ
يجاب أن ندمل يف الدنيا خاريا، وحيإئذ يكون لها قيمنها انيجابياة ومديارلا الثل، باعنبار 
أن املؤمن إيها ينخذلا مزرعة لآلخرة، لكإها مع ذلك بالإسابة لآلخرة ال تساوي شيئا، يصورلا 
نْيَا َلِدٌب َوَلْهاٌو َوِزيإٌَة َوتََفاُخٌر  القارآن تصويرا بليغا ورائدا، يقول تداىل: )اْعَلُماوا أَنََّما اْلَثيَاُة الدُّ
اَر نَبَاتُُه ثُمَّ يَِهيُج َإرَتَاُه ُمْصَفّراً ثُمَّ يَُكوُن  بَيْإَُكاْم َوتََكاثٌُر يِف اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِع َيَمثَِل َغيٍْث أَْعَجَب اْلُكفَّ
نْيَاا إاِلَّ َمنَاُع اْلُغُروِر(  َن اللَِّه َوِرْضاَواٌن َوَما اْلَثيَاُة الدُّ ُحَطامااً َويِف اآْلِخاَرِة َعذَاٌب َشاِديٌد َوَمْغِفَرٌة مِّ

الثديد20.
املجالد يثل أن لذه الدنيا عار تخلية قد يغلب إيها ألل الباطل يوما، وقد يساوع إيها الكفر 
حيإا، ولهذا أعد الله للمداندين ألوامره واملإنهكل لثدوعه الخلوَع يف الدذاب األليم، وبما أن الدنيا 
عار تكلياف، والجهاع نوع عظيام من لذا النكليف، إإن الله يّلفإا باه، ألنه خري الطرق وأقربها 
إىل رضوانه، وعإد مقايساة الدنيا باآلخرة تصبح الدنياا ال يشء، إالجإة عار عظيمة ال يإالها إال 
ا يَْدَلِم الّلُه الَِّذيَن َجاَلُدواْ ِمإُكْم  املنقون املجالدون الصابرون، )أَْل َحِسابْنُْم أَن تَْدُخلُواْ اْلَجإََّة َوَلمَّ
ثَُل الَِّذيَن َخَلْواْ ِمن  ا يَأِْتُكم مَّ اِبِريَن( آل عمران2ل1، )أَْل َحِسابْنُْم أَن تَْدُخلُواْ اْلَجإَّاَة َوَلمَّ َويَْدَلاَم الصَّ
اء َوُزْلِزلُواْ َحنَّى يَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمإُواْ َمَدُه َمنَى نرَْصُ الّلِه أاَل  َّ انُْهُم اْلبَأَْساء َوالرضَّ سَّ َقبِْلُكم مَّ

إِنَّ نرَْصَ الّلِه َقِريٌب( البقرةل21.
إذن يدرك املجالد أنه يف الدنيا إنما يسدى لنثصيل رضوان الله بأن يبقى عائما يف حالة جهاع 
مع األعداء املخنلفل، بدءاً بإفسه األمارة بالسوء إىل األعداء املثاربل، وأنه ال نجاة له من عذاب 
اللاه، وال إوز برضا الله إال بااللنزال بجميع أوامر اللاه وتجإب مداصيه، ولو أعى ذلك إىل ذلابه 
عان لذه الثياة الدنيا؛ ألنه بما أنه عَقد عْقَد بيع لإفساه مع الله، إمن مقنضيات لذا البيع أن 

يُْسِلَم نفسه له يف أي لثظة يريدلا مواللا ومشرتيها الدظيم الكريم.

عاشرًا: البصيرة البصيرة ثم الجهاد
حريُة املجالد حرية واعية ومسنبرصة، وتنثرك بثسب مقاييس الدين ومواصفات انسالل 
يف الطريال الناي اخنطها الله، إنها )سابيل الله(، ومن ال ينثرك يف لذا السابيل تثّرك يف سابيل 
الشايطان أو الهاوى أو الدصبية، لهاذا يجب أن يُِلاّم املجالد بألداِف جهاعه، يادرك ملاذا يقاتل 
لاؤالء، وملااذا ينثرك يف امليدان ضدلم، ولو عى سابيل انجمال، وقف انماال زيد خطيباً يف ذلك 
فهم ويإمي وعيهم الجهاعي، قائالً:...عبااع الله ال تقاتلوا عدويم عى  الإفار الذين نارصوه، يثقِّ
الشاك إنضلوا عن سابيل اللاه، ولكن البصرية البصرية ثام القنال، إإن اللَه يجاازي عن اليقل 
أإضل جزاء يجزي به عى حل، إنه من قنل نفسا يشك يف ضاللنها يمن قنل نفسا بغري حل« )2(. 
لو بثث يثريٌ من املقاتلل وال سايما املرتِزقاة مإهم خلف حيثيات مواقفهم القنالية لوجدوا 
أنهام يف حقيقة األمر يقاتلون يف سابيل الطغاة والظاملل ومشااريع االسانكبار الداملية، وأنهم 

وقوع يف املدرية الخاطئة.
لذا ال يدإي أن يجّمد الرجل نشاَطه الجهاعي حنى ينثصل له علُم اليقل رأي الدل، بل عليه 
أن يبثاث لل يميض مروَعه تثت راية لدى، أل تثت راية ضاللة وطاغوت واسانكبار، وعى 
املجالدين أن يساعدوا بدضهم بدضاً يف تإمية وعيهم الديإي والجهاعي والثقايف، ويل ذلك جهاع 

وخري يؤتي الله عليه أجراً يبرياً.

____________________
)1(  سيرة ابن هشام.

)2( اإلمام زيد، مجموع رسائله.

وللعدو 
هديته.. 

في ذكرى 
أكتوبر 
هناء الوزير

أكتوب�ري  بالس�تي  صب�اٌح 
جديد، عي�وُن األبط�ال ال تغفل 
ع�ن الع�دو، ف�ال ي�زال الجيُش 
الش�عبية  ولجان�ه  ال�يَ�َم�ن�ي 
الباس�لة ُيلحق�ون بالعدو أقوى 
الرب�ات، وه�ذا دلي�ُل الكَرم، 
الوطني�ة  أعيادن�ا  يف  فنح�ن 
المجيدة الخال�دة نهديهم بعضاً 
من بس�التنا. ولم نن�َس هديتهم 
بمناس�بة أيام الثورة المباركة.. 
وأعي�اد أكتوبر، فلقد تم االعتناء 
بهدي�ة األع�داء، وت�م تجهيزها 
بعناية، وإرس�الها مع نس�مات 
الصب�ح األوىل لتصلهم مع بركة 

البكور..
 أيها البالس�تي الرائع اتحفنا 
صوتك وض�وؤك، عرفن�ا وقع 
أنغام�ك، ش�دتنا إلي�ك ذكريات 
إخوانك الس�ابقين، ال زلنا ننشد 
في�ه  تح�رق  خال�داً  دوراً  ل�ك 
قاعدة خال�د.. كس�ابقك هديتنا 
الي�وم قد ال تلي�ق بالعدو؛ ألنهم 
يس�تحقون أكث�ر.. ولكنها تليق 
برجالن�ا، وكم�ا تعلم�ون ف�إن 
الهدايا عى مق�دار هاديها.. ويف 
األخي�ر نعدك�م أال تك�ون هذه 
آخ�ر الهدايا، ولكنن�ا نقول: هذا 
ما جادت به أيادي رجالنا اليوم، 

ولن ننساكم ما حيينا.
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 متابعات فلسطينية 

»إنتفاضة القدس«.. 42 شهيدًا وآالف الجرحى ومقتل 7 مستوطنين 

ارتفااع عادع شاهداء  الصثاة  وزارة  أعلإات 
اننفاضاة القدس مإاذ بداية تريان أول الجاري 
إىل 2ل شاهيداً، مإهم أساري قىض ننيجاة انلمال 
الطباي، و1ل آخرين خاالل املواجهاات مع الددو 
الصهيوناي، ل2 مإهام يف الضفاة املثنلة، ول1 يف 

قطاع غزة. 
وأعلإات وزارة الصثاة، أن عادع املصابل مإذ 
بداياة ترين األول يف الضفاة املثنلة وقطاع غزة 
تجااوز 1300 مصااب، مان بيإهام حاوايل 550 
بالرصااص الثاي، و600 بالرصااص املطاطاي، 
إيماا أصيب ننيجاة الرضب من قبل قاوات الددو 

واملسانوطإل 137 مواطإااً، إضاإة لا6 مواطإل 
أصيبوا بالثروق. 

وأشاارت الاوزارة إىل أن أيثار مان 200 طفال 
أصيبوا مإذ بداية ترين األول، إضاإة إىل أيثر من 

0ل امرأة. 
األحمار  الهاالل  طواقام  أيادت  ذلاك،  إىل 
الفلساطيإي، السابت، أن إجمايل انصاباات الني 
تداملت مدها يف األرايض الفلساطيإية املثنلة مإذ 
بداياة اعناداءات الدادو واملسانوطإل حنى لذه 

اللثظة 5256 إصابة. 
وقالات باأن انصاباات توزعت ياآلتاي: 530 

إصاباة بالرصاص الثي، 1250 إصابة بالرصاص 
املددناي املغلاف باملطااط، 3351 حالاة اخنإااق 
بالغااز، 117 إصاباة جاراء االعناداء بالرضب، 3 

علس و5 إصابات جراء القصف. 
بالغضاب  القادس  اننفاضاة  وتميازت  لاذا 
الشادبي والدملياات الإوعية الناي أنهكت املثنل 
ومسانوطإيه وعبّات الرعاب يف صفوإهام، والني 
أعت إىل مقنال 7 جإوع ومسانوطإل وإصابة نثو 
100 آخريان، يف عمليات طدان وإطالق نار نفذلا 
إلسطيإيون يف القدس والضفة املثنلة، مإذ اندالع 

اننفاضة القدس.

المستوطنون يطعنون 
فتى ويعتدون على آخرين 

بالهراوات في حيفا 
املنثدثاة باسام الرطاة  أيادت 
»انرسائيلية«، لوبا السامري، أن إنى 
إلساطيإياً يبلغ من الدمر )15 عاماً( 
من بلدة جر الزرقاء يف مديإة حيفا، 
تدارض للطدان من قبل مسانوطإل 
بالقسام الدلاوي مان جساده، الليلة 
للداالج يف  الفناى  املاضياة.  وأحيال 
مسنشافى »ليلال« يف مديإاة ياإاا، 

حيث وصفت جراحه باملنوسطة. 
اعنادى  منصال،  ساياق  ويف 
مسانوطإون يهاوع عى الفلساطيإي 
آعل الفقاري )25 عاماً(، من بلدة إبطن 
يف حاي الهادار بمديإاة حيفاا، حيث 
انهالاوا عليه رضباً بالهراوات، ما أعى 
نصابناه بجاروح خطارة، نقال عى 
إثرلا إىل مسنشافى »رمباال« لنلقي 
الدالج.  ويف النفاصيل، أن الفقري يان 
يجلاس مع اثإل من زمالئاه بالدمل، 
مسانوطإون  بجوارلام  مار  حال 
لاجمولام من الخلف وانهالوا عليهم 
خإال  وحاولاوا  بالهاراوات،  رضبااً 
الفقري، ماا أعى نصابنه بكر يف يده 
واصابات يف وجهه، إيما أصيب زميله 

برأسه.
 

إغالق الشوارع لمنع 
هدم منازل منفذي 

عملية »بيت فوريك« 
أغلل شاباٌن إلساطيإيون شوارَع 
الضاحياة بمديإاة نابلاس يف الضفة 
الدادو  قاواِت  ملإاع  وذلاك  املثنلاة، 
الصهيوناي، من اقنثاِل املديإة، ولدل 
مإزل أحد مإفذي عملية بيت إوريك. 

وأخطارت سالطات الدادو، إجار 
يارل  األرسى  عائاالت  الخمياس، 
املارصي، ويثياى حج حمد، وسامري 
يوساا، مان نابلس، بإخاالء مإازلهم 

بغية لدمهما خالل 8ل ساعة. 
وقنال يف عملية إوريك مسانوطن 
وزوجنه، بداد عملية بطولياٍة، أطلل 
إيها إلساطيإيون الإار صوب سيارٍة 
صهيونياة بإابلاس، رعاً عاى جرائام 

الددو بثل الشدب الفلسطيإي. 

العدو يقتحم العيساوية بالقدس بعد مواجهات مع 
قوات العدو على مدخلها

اقنثمات قوة يبرية مان جإوع الدادو الصهيوني، 
ليلة السابت، قرية الديسااوية وساط مديإة القدس 
املثنلاة. وأإااعت مصااعر إعالمياة أن أيثار من 50 
جإدياً صهيونياً، اقنثموا قرية الديسااوية من املدخل 
الجإوباي، وأطلقوا الرصاص الثي واملطاطي بشاكل 
مكثف وعشاوائي عى مإازل املواطإال، عون أن يبلغ 

عن وقوع إصابات. 
ويانات قاد اندلدات مواجهاات بال قاوات الددو 
والشبّان الفلسطيإيل، عرص السبت، عى مدخل قرية 

الديساوية الرقي شمال رشق القدس. 
وقال شاهوع عيان، أن »قوات الدادو أطلقت قإابل 
الغاز وقإابل الصوت عى الشبّان، خالل األزمة املرورية 
الني أحدثنها املكدبات االسامإنية الني وضدها الددو 

عى مداخل القرية. 
وذيار الشاهوع، أن »عادعاً يبارياً مان السايارات 
املصطفاة تدرضات لنكساري الزجااج ننيجاة قإابل 
الصاوت والغااز وطلقات املطاط الناي أطلقنها قوات 

الددو، إضاإة نصابة عدع يبري باالخنإاق.

اقتصاد العدو يخسر 
أكثر من 5 مليارات 

شيكل شهريًا بسبب 
»انتفاضة القدس«

القدس  اننفاضاة  ماع عخاول 
أسابوعها الثالث، يشافت تقارير 
اقنصاعياة »إرسائيلياة« عن مدى 

الارضر الاذي سايصيب الكيان يف 
حاال اسانمرت االننفاضاة بذات 

الوترية ولشهرين إقط. 
»مكاور  صثيفاة  وذيارت 
ريشون« الدربية الليلة املاضية، أن 
ثمن شاهر من االننفاضة سيكون 
خساارة 5 ملياارات شايكل مان 
الدخال القوماي الداال، وغالبينه 
الساياحة،  قطااع  مان  سايكون 
الذي تلقى رضبة قاساية بالقدس 
املثنلاة مع انخفااض الثجوزات 

الفإدقية بإسابة وصلات إىل 50% 
مإذ بداية شهر ترين أول الثايل. 
»ثمان  إن  الصثيفاة:  وقالات 
عمليات الطدان والدلس وإطالق 
الإاار سايكون خساارة االقنصاع 
انرسائيايل لا 10.5 مليار شايكل، 
إذا ما اسانمرت االننفاضة الثالية 
خالل الشاهرين القاعمل ما يهدع 
بإعخال االقنصاع انرسائييل بفرتة 
ريوع عاى خلفياة تارعي الوضع 

األمإي«.

شراء دول الخليج قبابًا 
دفاعية إسرائيلية انتحار 

سياسي وأخالقي
مجارع تفكري حكومات خليجية يف رشاء قبب عإاعية 
إرسائيلية يشاكل اننثاراً سياسياً وأخالقياً.. ليس ألنها 
عجازت عن حماية تال ابيب امال صوارياخ املقاومة يف 

غزة.. وانما ألنها “اثم” عيإي أيضاً 

عبدالباري عطوان* 
إذا صثات األنباُء الني ذيرتها عدة صثاف إرسائيلية، ومثطات 
تلفازة أمريكياة وبريطانية، مثال »إويس نيوز« و»ساكاي نيوز«، 
باأن حكومات يف مجلس النداون الخليجي، تجري مفاوضات لراء 
مإظومة “القبة الثديدية” انرسائيلية املضاعة للصواريخ، بواسطة 
رشيات أمريكياة، مان بيإها رشية “رايثن”، إان لاذه اخرتاق لكل 
الخطاوط الثمراء األخالقية والديإية مدا، وسنشاكل تهديدا ألمإها 

بشقيه الداخيل والخارجي مداً.
عولاة الكويات باعرت رسامياً عى لساان مصدر رإياع يف وزارة 
الدإااع إىل نفي ان تكون يف طور النفاوض لاراء مثل لذه “القبة” 
للدإااع عن نفساها يف مواجهة ترساانة الصوارياخ انيرانية، ولكن 
لذا املساؤول اعرتف بأن لإاك عراسات لراء مإظومة عإاع مضاع 
للصوارياخ مان الوالياات املنثادة، وليس مان إرسائيل، وساارعت 
البثرين عى الإأي بإفساها عن مثل لذه االتصاالت عى لسان وزير 
اعالمها، بدد نساب ترصيثات إىل وزير خارجينها يف لذا الخصوص 

من قبل القإوات نفسها.
***

عول خليجياة تدياش حالياا حالة مان “الهيسانرييا” خوإاً من 
الصواريخ انيرانية، ولذا خوف قد يكون مربراً، إمن حل لذه الدول 
ان تنخذ يل االحنياطات الدإاعية الالزمة، يف مواجهة الخطر انيراني 
الذي يهدعلا، وتخوض حربا باننابة مده عى أيثر من جبهة، ولكن 
لياس رشاء اسالثة مان إرسائيال، الن لذه “القبة” إشالت إشاالً 
ذريدااً يف النصادي لصواريخ “حزب الله” اثإاء حارب تموز )يوليو( 
عال 2006 أوالً، مثلما إشالت يف النصدي لصواريخ حرية »حماس« 
البدائياة اثإاء حرب غزة عاال ل201، ووصلت بدض لذه الصواريخ 
إىل مطار تل ابيب، وعإدت بأيثر من ثالثة ماليل إرسائييل إىل املالجئ 

عى مدى 51 يوما من عمر الثرب.
ماا نرياد قوله ان “االثم” سايكون مزعوجا، اي انه ساينم إنفاق 
عرات املليارات من الادوالرات لراء مإظومات عإاعية إرسائيلية، 
ليست عى عرجة عالية من الفاعلية، ومن عولة تثنل أرايض عربية، 
وتقنثم قواتها ومسانوطإيها املساجد األقىص، وتإفذ احكال اعدال 
ميدانياة يف حال الدزل املداإدل عإاه، ويف وقت ترتاجع إيه اسادار 
الإفاط وعوائاده إىل اقل من الإصاف، وتبإي بدض لاذه الثكومات 

سياسات تقشفية.
ال نسانبدد صثة لاذه االنباء لددة اساباب، أبرزلا ان االتصاالت 
بال إرسائيال وحكوماات خليجياة، ومان بيإهاا اململكاة الدربية 
السادوعية اننقلت، وبشاكل منساارع، من الرية إىل الدلإية، وايد 
بإيامل ننإيالو أيثر من مرة عمل الدالقات واالتصاالت، ولم يكذبه 
أحد، ولإا يف زيارات الجإرال انور عشقي إىل القدس املثنلة، ولقاءاته 
ماع املساؤولل انرسائيليل، وظهاوره عى مثطاات تلفزيوناتهم، 
واشااعته ببإيامال ننإيالاو وحكومنه وقوتاه، ابرز االعلاة يف لذا 

الصدع.
وال يمكان ان نإاى ان شامدون بريياس الرئياس انرسائييل يف 
حيإهاا، يان ضيفاا عزيازا ومنميزا عى أحاد املؤتمارات الخليجية 
االمإية قبال ثالثة اعوال، حيث خاطب لذه الإدوة، ورؤسااء اجهزة 
أمإية شااريوا إيها عرب شاشاة تلفزيونية يبرية، وتثدث يف يلمنه 
الني حازت االعجاب، عن القواسم املشرتية بل بالعه وعول الخليج.

ال نفهام ملااذا تذلاب، أو حنى تفكار، حكوماات خليجية براء 
لاذه الصواريخ انرسائيلياة، ولي الني تملك خياار رشاء مثل لذه 
الصواريخ من أمريكا وأوروبا، ويف وقت انفقت عرات املليارات عى 

رشاء انظمة “باتريوت” الدإاعية األمريكية املجربة واملطورة.
***

يإا، وما زلإا، ننَمإَّى ان نسمع تكذيبات رسمية من يل الثكومات 
الخليجياة املنهمة بالنوجه لراء مثل لاذه املإظومات الصاروخية 
انرسائيلية، وليس من الكويت والبثرين إقط، والصمت قد يصب يف 
مصلثة تأييد مثل لذه النريبات، خاصة ان انرسائيليل ينغولون 

إيها.
اململكة الدربية السادوعية، وحكومات خليجية أخرى تإفل مئات 
امللياارات من الدوالرات، لنوظيف رشيات عالقات عامة غربية يربى 
لنثسال صورتهاا يف أمرياكا وأوروبا، لكإإاا ندنقد انهاا تذلب إىل 
املكان الخطأ، ويف الوقت الخطأ، إهذه الدول يف حاجة أيرب لنثسال 
صورتها يف اوسااط شادوبها اوال، والداملل الدربي وانسالمي ثانياً، 
وأول خطاوة يف لاذا االتجاه لو االبندااع عن إرسائيل، واسالثنها، 
واعالمها، ومساؤوليها؛ ألن االقرتاب مإهاا، يف وقت يقاطدها الدالم 
بأرسه، وتسافك عماء شابان عزل يف القدس وباقاي األرايض املثنلة 

عإاعاً عن األقىص، لو بمثابة اننثار سياسية وأخالقي.

* رأي اليوم
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التنظيمات الإجرامية يف �سوريا تقر بفداحة خ�سائرها وحتمل وا�سنطن م�سوؤولية ف�سلها

 تحذير روسي من تسليح المتطرفين والمواجهات 
الجوية »الباردة«.. هل تُــشعل الفتيل؟

  - محمد الباشا: 
»تورياُد لاذه املإظوماات أليٍّ مان 
املجموعات انجرامية يف سوريا سيدإي 
أن الدولة الناي إدلت ذلك وقفت عملياً 
يل  ماع  الادويل،  انرلااب  جاناب  إىل 
الدواقاب املرتتبة عى ذلك، وأريد أن ينم 
االسانماع إىل ذلك ينثذير جدي«.. لذا 
ماا قاله نائب وزيار الخارجية الرويس 
أولياغ  انرلااب  مكاإثاة  لشاؤون 

سريومولوتوف.
 لكذا ألقت روسايا ورقاة النثذير 
جااعًة وحازمًة يف وجاه يل من يثاول 
أن يسااند املجموعات انجرامية، حنى 
لو يان يإظر إىل نفساه أنه يبري الدالم 
وأقاوى عولاه.. وبادت أمرياكا تندثر 
باسارتاتيجية إاشالة يف ساوريا، ويل 
ما قامت به جهاوع لدعم تلك املجاميع 
أضثى رسابااً أمال ناظريهاا.. تثذير 
رصياح أماال الكباار إيثجماون عن 
تجاوزه، إكيف سيكون الثال بالصغار 
آل  يمملكاة  واألذياال؟،  النابدال  أو 
سادوع وقطر و...، مان األييد أنهم قد 
حفظاوا النثذيار الارويس عان ظهر 
قلب واسانوعبوه بدد أن سمدوه بآذان 
واعية.. ولام يدلمون أن أياة مثاولة 
لنورياد صواريخ مثمولاة لإلرلابيل 
يف سوريا ساندنربلا روسيا »مساعدة 
مبارشة لهام، مع ياإة اآلثاار املرتتبة 

عى ذلك«.
روسايا تراقاب وترتصد، ولام تُقدل 
قاال  يماا  تدلام  ألنهاا  رع؛  أي  عاى 
سريومولوتوف الجمدة »إنه لم تسجل 
حنى اآلن أية وساائل عإااع جوي لدى 
انرلابيال، إال أناه توجد عالئل تشاري 
إىل مثاولاة انرلابيال الثصاول عى 
مإظوماات صوارياخ جوياة منإقلاة 
)مثمولة عى الكنف( غربية الصإع يف 

الدول انقليمية املجاورة« لسوريا.
 

»كرة الثلج المتدحرة« بين 
طائرات الروسية والتركية 

املواجهة الجوياة ما زالت »البارعة« 

بل روسايا وترييا، وحنى اآلن لم تُذك 
جذوتهاا، ولياس بمسانبدد أن تكاون 
تلاك املواجهات املنكررة بال الطائرات 
الروساية والرتيياة بمثابة يارة الثلج 
املندحارة ومان يشادل إنيال الثارب 
الكاربى وتإدإع الوالياات املنثدة ومع 
حلاف الإاتاو؛ لإجدة ومسااعدة ترييا 
الناي تقف يف ضفنها، ويفدل يذلك من 
يسااند روسيا ويل من ال يطيل ليمإة 
أمريكا عى الدالم وإجرامها واننهابها 
إعاالل  وساائل  يشافت  إذ  لخرياتاه، 
روساية عن عدع املواجهاات الخطرية 

الني شهدتها األيال املاضية.
نياوز«  »الساومرية  وأإااع موقاع 
الخميس، ان وساائل االعالل نقلت عن 
نائب وزير الخارجية الرتيي عيل يمال 
إيدين، قولاه: »إن الطائرات الروساية 
والرتيية خاضات 13 مواجهة خطرية 

بل 3 و10 أينوبر«.
املسؤول الرتيي قال: »إن املواجهات 
حدثات بالقارب مان املجاال الجاوي 
الساوري«، عون الكشاف عان طبيدة 

وحيثيات الثواعث.

من دربتهم أمريكا بايعوا 
»جبهة النصرة«

أوقاف األمرييياون برناماج تدريب 

املسالثل يف ساوريا أو ماا تساميهم 
با«املدارضاة املدندلاة«، وذلاك بدد أن 
بايع أغلاب املندربل »جبهاة الإرصة« 
إاور عبورلام مان ترييا إىل ساوريا، 
علماً أن امرييا أعلإت عن إجراء عملية 
الندقيال الخنيارلم باسانخدال قواعد 
بياناات للثكومة األمرييية ومدلومات 

اسنخباراتية من حلفائها يف املإطقة.
وقد قال عمار الواوي الإاطل باسم 
»الفرقة 30« الني عربنها االسنخبارات 
االمرييياة وعخلات ساوريا قبال أيثر 
شاهر، إن الندريب األمريياي »للجيش 
الثر« اآلن مشلول بشكل يامل بدد أن 

أعلن البإناغون وقفه.
الاواوي يُبادي اسانغرابه: »لم نكن 
ننوقع ان يفشال لاذا املاروع بهذه 
وراء  أن لإااك عوالً  الرعاة، ويبادو 
اإشاال لذا الدمل رغم أنإا رصحإا انإا 

مسنددون نيمال لذا الدمل«.
وأيد: »طلبإا النواصل مع البإناغون 
من أجل اعااعة ليكلة املروع واعاعة 
بإاء نقاط جديدة نيمال لذا الدمل اال 
أن االتصاالت لم تنم حنى لذا الوقت«.

و«الفرقاة 30« لاي تإظيم يثظى 
بالدعام األمرييي، واخنارت واشاإطن 
املرحلاة  خاالل  عإاارصه  مان  عادًعا 
األوىل مان برناماج لندريب ما يسامى 

با«املدارضة املدندلاة«، لكن الربنامج 
باعارتاف  الذرياع  بالفشال  مإاي 

األمريييل أنفسهم.

خسائر فادحة في صفوف 
أصدقاء أمريكا بسوريا

مصدر عسكري سوري أيد »سقوط 
ما ال يقال عن 300 قنيال بل صفوف 
انرلابيال خالل الدملياات إضاإة إىل 
تدمري الدديد من آلياتهم وأويارلم بما 

إيها من أسلثة.
وقاال املصادر إن وحاداُت الجياش 
الساوري أحرزت خاالل األياال الثالثة 
حربهاا  يف  ملثوظااً  تقدمااً  املاضياة 
املنواصلاة عاى انرلااب، حيث قضت 
ووسادت  انرلابيال  عارات  عاى 
مإاطل سيطرتها يف مثيط بلدة سلمى 
الواقداة عى بداد 13 يم عان الثدوع 

السورية الرتيية.
 النإظيماات انجرامية مان جهنها 
أقارت عارب تإسايقياتها عاى مواقع 
النواصال االجنماعي بنكبدلا خساائر 
ونارت  والدنااع  باألإاراع  إاعحاة 
الدرات من اساماء قناللا من بيإهم 
من سامنه »القائد الدسكري يف الفرقة 
السااحلية األوىل« انرلاباي خالد أوس 

امللقب »أبو الوليد«.

»يديعوت أحرونوت«: المواجهات األخيرة 
كشفت عن »الخاصرة الرخوة« لـ »إسرائيل«

  - متابعات: 
يناب املدّلل الدساكري يف صثيفة 
»يديدوت احرونوت« أليكس إيشمان، 
أن« الساكايل الاا 28 الناي طدإات 
»انرسائيليال« مإاذ ل تريان االول، 
نجثت يف الكشاف عن الثقيقة املؤملة 
»الخاارصة  االمإياة  االجهازة  أماال 
الرخاوة« نرسائيل، وبيإات أّن الجبهة 
الداخلياة قابلاة لإلصاباة أيثار مماا 

اعنقدنا«. 
وتاباع الكاتب »حظاي غياب االمن 
الشخيص بالدإاوين، لكن تثت الراعار 
االعالماي يان رؤسااء االجهزة االمإية 
خائفال من انكشااف نقااط الضدف 
يف االساندداعية يف الجبهاة الداخلياة، 
يإمكانية أن ينم اغالق طرق رئيسة يف 
»إرسائيل« من قبال ُمخلل ُمثرضل. 
وبالإسابة للجيش لذا الادرس ال يقل 
خطاورة وألمية عان عروس مواجهة 
الذئاب الوحيد والنهيئة المكانية اندالع 

اننفاضة ثالثة«. 
حااالت  يف  »اناه  إيشامان  وتاباع 
الطاوارئ، حياث يفارتض أن ينم نقل 
وساائل عساكرية ثقيلاة برعاة إىل 
مإطقاة الشامال أو إىل غزة، ساندلل 
سااعات طويلاة يف الشاوارع بسابب 
اغالقهاا مان املواطإل الدارب. ولذه 
علال  واذا  اسارتاتيجية.  مشاكلة 
مواطإاون تام اخالءلام مان الجبهة 

يف الشاوارع بسابب تلاك االغالقاات، 
إإن لذه املشاكلة لي مشكلة وطإية 

موضوعة أمال رئيس االريان«. 
وأرعف الكاتاب »يف الشاهر القااعل 
سانقيم ليئاة االريان عورة تلخيصية 
تندلل باألمور االساسية يف مبإى القوة 
الدساكرية. ومدقول جدا االإرتاض أن 
موضوع غياب السيطرة عى املواطإل 
»انرسائيليال« اثإااء حالاة الطوارئ 
سايُطرح لإاك، وسايكون عى قياعة 

الجبهة الداخلية اعطاء االجابات«. 
بداد  »اناه  إىل  إيشامان  وأشاار 
اسبوعل عى اندالع موجة املواجهات، 
واضثاة،  غاري  الصاورة  زالات  ماا 
واالجهزة االمإية ال تدرف ييف تسمي 
لاذه املوجاة الثالياة. إهي ال تشابه 
االننفاضة االوىل أو الثانية، لهذا لم تنم 

تسمينها بدد«. 
مصادر  عان  إيشامان  ونقال 
»إرسائيايل« رإياع املسانوى قوله »اذا 
لام يدخل عإارص جدياد إىل املداعلة يف 
االياال القاعماة، مثل عملياة يبرية أو 
خطأ إرسائييل ضد الفلساطيإيل، إان 
تراجع الدإف سيسنمر. لكن لذا يشء 
تكنيكاي ومؤقت ومن شاأنه أن ينغري 
خالل يول أو شاهر أو نصف عال. حنى 
وإن تراجع الدإف إان املساألة مسألة 
وقات إىل أن تإدلاع االحاداث القاعمة. 
يم مان الوقت؟ املجرباون والخرباء ال 

ينجرأون عى النإبؤ« حسب تدبريه. 
وأضاف إيشامان أناه« إيما يندلل 

بالجاناب اليهوعي إقد يشاف يل من 
»الشاباك« والرطة، مثل الجيش، عن 
نقاط ضدف يف مجال »األمن« الداخيل، 
حياث لإااك خطار الفاوىض والدإف 
الجمهاور  يف  املخنلفاة  االوسااط  يف 
يهنماون  الجمياع  »انرسائيايل«. 
بالنثرياض يف الشابكات االجنماعياة 
الناي أغرقت ساكان املإاطال ورشقي 
القادس. لكان الجهاات الناي تناباع 
الشابكات االجنماعياة يف »إرسائيال« 
يانات منفاجئة من حجام النثريض 
والكرالياة باللغة الدربية. إالنثريض 
يف الوساط اليهاوعي وجاد تدباريه يف 
ويف  املادن،  يف  املنطرإال  مظالارات 

االعنداء عى الدرب« حسب قوله. 

وتابع »النثرياض ليس ضد الدرب 
إقاط، بال ضاد ضبااط يف الرطاة 
وأعضااء  الداماة  الإياباة  وموظفاي 
يإيسات ووزراء، وايضااً ضاد رئياس 
الثكوماة. إّن النثرياض »انرسائييل« 
تضاعاف  االجنماعياة  الشابكات  يف 
مإذ بداية الساإة قياسااً بدال ل201. 
عان  الكشاف  يف  »الشاباك«  ونجااح 
املنمرعيان الذين يؤيادون مئري اينإغر، 
أعى إىل اإشاال مثاوالت قياال اليهوع 
الكرالياة  موجاة  لكان  بالدملياات. 
يف الشابكات االجنماعياة وعمال تلاك 
املجموعاات يف املادن الكاربى وعاخال 
الخاط االخارض، يان وماا زال قإبلاة 

موقوتة يف املجنمع »انرسائييل««.

  - خاص: 
يف عليل واضح عى النثريض الذي 
يمارس بدعم السالطات السادوعية 
ضاد املخالفال للمإهاج الولاباي، 
ععا إمال مساجد بالسدوعية إىل قنل 
اتبااع البيات عليهم الساالل وقوله: 
»اللهام مكن اخوانإاا املجالدين من 

رقابهم«!
وتداول نشاطاء مواقاع النواصل 
االجنماعاي مقطع إيديو يظهر إيه 
املصلل يف أحد مساجد ولم يرععون 
ععااء ينلاوه عليهم انمال املساجد، 
حياث بادأ الدعااء بالدعاوة إىل قنل 
»الراإضة« )يقصاد أتباع ألل البيت 

عليهم السالل(.
وقاد تدرضت مسااجد أتباع الل 
البيت يف السدوعية لهجمات منكررة 
يف الفرتة األخارية إقد ايدت مصاعر 
اشاخاص   5 اسنشاهاع  سادوعية 
وإصابة 6 آخرين جاراء إطالق للإار 
سايهات  مديإاة  يف  حسايإية  عاى 
بالقطياف ومساجد يف حاي الدإاوع 
بالدمال رشق السدوعية بالنزامن مع 
احيااء اتباع آل البيت عليهم الساالل 
مراسم عاشوراء االمال الثسل )ع( 

يف الثسيإيات واملساجد.
وقاد تبإى تإظيام عاعش الهجول 
عاى  الجمداة  مسااء  وقاع  الاذي 

حسايإية للشايدة يف بلدة سايهات 
النابداة ملثاإظاة القطياف رشقي 
 6 السادوعية، وأسافر عان مقنال 
الهجاول  مإفاذ  بيإهام  أشاخاص 

وإصابة ل. 
مان  »بنوإيال  بياان  يف  وقاال 
اللاه تداىل انغماس جإادي الخالإة 
)شجاع الدورسي( تقبله الله بسالح 
يالشإكوف عى أحد مدابد الراإضة 
املريل )حسيإية الثمزة( يف بلدة 

سيهات بمإطقة القطيف«. 
وتكرر يف الفرتة األخرية اسنهداف 
اتباع الل البيت عليهم السالل الذين 
يدياش أغلبهم يف املإاطال الرقية 

قاد  »عاعاش«  السادوعية. ويان  يف 
شن سلسالة من الهجمات أسقطت 
قنى عاخل السادوعية خالل األشاهر 
املاضية. إقد أعلان تإظيم عاعش يف 
مايو أنه نفذ لجوما بالقإابل خارج 

حسيإية يف مديإة الدمال.
 20 بأسابوع  قبلهاا  واسنشاهد 
شخصاً يف بلدة القديح، عإدما لاجم 
اننثااري يإنماي لداعاش مساجداً 
التباع الل البيت أثإاء صالة الجمدة. 
ومإاذ الهجماات األخارية، اتهام 
نشاطاء مثليون قاوات األمن بددل 
بذل ماا يكفي من الجهاد نحباطها 

ولو ما يإفيه املسؤولون.

اإ�ستجاب الدو�سري للدعوة وقتل 6 بال�سعودية
خطيب سعودي يدعو عالنية إلى »حز رقاب« من ال يعتنق الوهابية!!

السيد نصر اهلل: حرب ناعمة 
كبيرة ضد األمة اإلسالمية

  - متابعات: 
أيد األمل الدال لثزب الله السايد حسان نرص الله أنه »يف السإوات 
األخرية حصل ترييز عى الثرب الإاعمة بسابب تطور وسائل االتصال 

الذي أعطى إرصة لهذه الهجمة أيثر من أي وقت مىض«.
ويف يلمة له يف إحياء ليايل عاشوراء يف الضاحية الجإوبية، قال السيد 
نرص الله إن »لذه الثرب الإاعمة تدمل عى مراحل منددعة يف ما يندلل 
باملساؤولية الدامة أو األوضاع الداماة«، موضثاً »يف املرحلة األوىل، تم 
الدمال عاى املوضوع الجغرايف، مان خالل القول إن عاى اللبإاني مثال 

تثمل مسؤولية بالعه، وأن ال يندخل يف أمور باقي الدول األخرى«.
وأضااف: »لذه املرحلة نجثات عى الصديدين الدربي وانساالمي 
بإسابة يبرية، وسااعد يف لذا املجال الصدوبات وانحباطات والإقص 
وانحسااس بددل القدرة عى اننجاز واالننصاار، ولكذا أصبح يل بلد 

ويل شدب يفكر بإفسه إقط«.
وتاباع السايد نرص الله: »يف املرحلة الثانية، عخلاوا إىل يل بلد بديإه 
وقّساموا الهمول واملساؤوليات، إبدد أن يإا ننثدث عن الهم اللبإاني 
أو الهام الوطإاي أصبح الثديث عن شاأن شايدي ومسايثي وعرزي 
وساإي«. وأشار السايد نرصالله إىل أن املرحلة الرابدة لي لدف إبليس 
ولاي حيث يصبح يل لم الفارع يف الثرب الإاعمة أموره الشاخصية 
وشاهواته ومصالثاه وأحقاعه وما يثب لو لإفساه وماا يبغض لو 
لإفساه ولذه لي الكارثة الكربى الني مان املمكن أن تثل بأي إرع أو 
أي إنساان. ورأى األمال الدال لثزب الله: »أنإا نثان اآلن يف قلب لذه 
املدرية ولي من أوضح الواضثاات الفكرية والدقلية والديإية، ولكن 
النغول انعالمي وقوى االسانكبار وصلت إىل ماكان تلدب يف عقولإا يف 

البديهيات«.
ولفات إىل أن »ماا يطرحوناه يإاقض الدقال والفكرة واننساانية؛ 
ألن اننساان لديه مساؤوليات تجااه اآلخرين بغض الإظار عن لونهم 

وعقائدلم، لذه املسؤولية تنسع وتضيل لكإها موجوعة«.
وأضاف: »عى املسانوى الديإي، إانساالل لو عين الدقل والفطرة، 
يماا أن سارية األنبياء، يل األنبيااء جالدوا من أجل اننساانية وإزالة 
الظلم ونر الددالة يف األرض، وانسالل لو عين من جملة مكوناته لو 

أن عى اتباعه تثمل املسؤولة تجاه الإاس«.
وأشار إىل انه »يجب االننباه إىل لذا النزوير الذي ال يمت إىل الدقل أو 
الديان بصلة، ونثن من واجبإا أن نثج ونصيل وندإع ذياة أموالإا وأن 
ندمال من أجل ساالمة ويرامة الإاس يف بالعنا ويف أي مكان نسانطيع 
أن ندمل ونصل اليه ومن واجبإا تثمل املساؤولية تجاه األمة واملإطقة 
واملقدسات«. واعنرب السيد نرص الله أنه »بثسب القدرة يأتي النكليف، 
إبداض الإاس ليس لديهم قدرة عى القيال بأي أمر إال الشادور بالهم 
واملسؤولية مثال، ولإاك أناس لديهم أموال وآخرين لديهم سالح أو علم 
أو ثقاإاة أو مإرب إعالمي، ولإا ينفاوت النكليف واملساؤولية بثساب 

القدرة«.
وأضاف السيد نرص الله أنه »من أعى املصاعيل عى تثمل املسؤولية 
الدامة لو تضثية االمال الثسل )عليه السالل(، والنهديد األيرب الذي 
يان ينهدع انساالل واملسالمل يان بالإسابة إىل انمال الثسل )عليه 
السالل( لو وجوع يزيد بن مداوية يف موقده، وبالنايل أصبثت األولوية 
املطلقاة لاي مواجهاة لذا الطاغياة، ويان مان جملة ألداإاه إنقاذ 
انساالل واألمة ويشاف حقيقاة لذا الثايام الذي لو حكم املسالمل 
لدرات الساإل لكانات الكارثة ولاذا الهدف حققه انمال الثسال 

)عليه السالل( من خالل الشهاعة. 



الددع )66( انثإل ل1 أينوبر 2015ل  املواإل 6 مثرل 37ل1لا

 سياسية- شاملة
تصدر يل اثإل وخميس

السعودية دولة 
بال جيش لماذا؟!

كلمــــــة أخـــــيرة 

إبراهيم السراجي
  

الدساكريون  لاه  تدارض  الاذي  القاري  النرياح 
واملوظفاون يف الجإاوب ننيجة لثرب صياف لل يان من 
ألم أساباب نشاوء القضية الجإوبية بانضاإة إىل أسباب 

أخرى تندلل تلك الثرب.
اسانطاع الثراك الجإوبي أن يصمد يف السإوات املايض 
رغم االنقساامات لكإه يندرض اليول للنريح الكامل بل 
وانلغاء عى املسنويل السايايس وامليداني بفدل االحنالل 
السادوعي انماراتي لددن الاذي ترتب عليه إقصاء الثراك 
الجإوباي وتداّرض قياعاتاه لالغنياال مان قبال عاعاش 
والقاعدة الذراع السادوعية وتدارُّض مقاتليه للنخوين يف 

أيثر من مرة من قبل انماراتيل. 
وإذا يان الجإوب قد خرج من حرب لل وتداعياتها إإن 

الثراك الجإوبي عى األقل قد امنلك قضيًة القت اعرتاإاً وتداطفاً من قبل القوى الوطإية إهو 
اليول يبدو ويأنه يخرج وقد إقد قضينه األلم وإقد االعرتاف من قبل من يدنقد أنهم أصدقاء 

له من عول تثالف الددوان. 
تإبأ يثريون بأن الددوان سايإنج عإه تسليم الجإوب للقاعدة وعاعش ويان أن حدث ذلك 
إدالً عإدما تم تساهيُل سايطرة القاعدة عى حرضموت يف بداية الددوان وما يثدث اليول يف 
عدن من انفالت أمإي مخطط له وأصبثت مظالره واضثة للدالم وتديُره سلطات االحنالل 
الني تمإح يل يول مسااحات سايطرة للقاعادة وعاعش، إيما يإثر تأثاري وتواجد الثراك 
الجإوباي وإصائله املسالثة الذي ياراع اليول مإها أن تكارر خطألا بالندااون مع الددوان 
ومليشايات انصاالح والقاعدة بالدإاع بهم للقنال يف صفاوف قوات االحناالل ومرتزقنه يف 

املثاإظات الشمالية. 
وحل شادر الثراك الجإوبي وإصائله املخنلفة أن بانمكان االسنفاعة من الددوان للدإع 
بالقضياة الجإوبياة إىل األمال لم يكان ذلك إال إخاً وقع إيه الثاراك وانخرط يف قنال الجيش 

واللجان الشدبية ولو يدرف أن ذلك يجدله يقاتل يف صف تإظيم القاعدة انصالح.
عى مدى أيال الددوان لم يخرج عن أنظمة عول تثالف الددوان أي ترصيح يدعم القضية 
الجإوبياة وينبإاى ألداف الثاراك الجإوبي، بل بل الثل واآلخر يانات تصدر ترصيثات يف 

ظالرلا ومضاميإها ال تدرتف بالقضية الجإوبية ولم يُجد الثراك قراءة ذلك بشكل جيد.
لال توقاف األمر عإد ذلاك الثد؟؟ انجاباة بالطبع ال؛ ألناه وبيإما يانات بدض إصائل 
الثراك الجإوبي تقاتل مع مليشيات الددوان يف عدن وغريلا من مإاطل الجإوب يان انعالل 
السدوعي ال يفنأ موجهاً اتهامات رصيثًة للثراك الجإوبي بالدمالة نيران وتدرض مقاتلوه 

لقصف طريان الددوان أيثر من مرة يف لثج وعدن.
الياول ال يثناج األمر للاذياء للثكم بأن عدن الني جرى تدمريلا تديش أيرب حالة انفالت 
أمإي وإوىض وسايطرة للقاعدة وعاعش أمال عجز الثراك عن إرض نفسه العباً ضمن عدع 

يبري من الالعبل يف عدن. 
أماس األول وصلت قوات برية ساوعانية إىل عدن جلبها تثالاف الددوان ليس لنأمل عدن 
واأليال القاعمة سانُثبت ذلك وإنما جيء بها لنأمل قوات االحنالل انماراتي والسدوعي الني 
ال تثال بالثراك الجإوبي واننهت من اسانخدامه وال تريد أن يكون لاه عوٌر مطلقاً يف املرحلة 
القاعماة، ولو ماا قلُت عإه يف بداية املقال أنه عملية تريح جديادة للجإوبيل عى غرار ما 
بدد حرب لل ولكن لذه الدملية تأتي اليول من قبل من ظإّت قياعات الثراك أنهم أصدقاؤلا.

بنواجد القوات الساوعانية ساندجز إصائُل الثاراك الجإوبي عن تثديد عورلا وسانظل 
لدإااً للنصفية مان قبل أعوات االحنالل مان عاعش والقاعدة ومسالثي انصالح، وصثيٌح 
أن األصاوات الجإوبية تنداىل اليول مدرية ألريان املؤامارة الني حيكت ضدلم وضد القضية 

الجإوبية وأمن الجإوبيل وحياتهم، ولكن لذه األصوات تقابل اليول بالنجالل أو القمع.
أماَل يل ما حدث وما سيثدث لم يكن لإاك مكّون وطإي يف اليمن يكن االحرتال للجإوبيل 
ويضع إمكانياتِه يف خدمة القضية الجإوبية إال أنصار الله الذين عّززوا من حضور الجإوب يف 
مؤتمر الثوار وساندوا رؤالم، بيإما وقف الجميع ضد الثراك الجإوبي بنبإي رؤًى تقلل من 
شاأن القضية الجإوبية أو تنآمر عليها باسانقطاب قياعات الثراك وتدزيز انقسامه، ورغم 
ماا حادث ما زلت أعنقد أنه بوجوع إصائَل يثرية يف الثراك لام تإخرط مع الددوان وما زالت 
تثنفاُظ بدالقة جيدة مع أنصار الله سانمثل راإدًة جديدًة للقضية الجإوبية وتإنشالها من 

املؤامرة الني تدرَّضت لها بفدل الددوان وأعواته.

الجنوبيون من تسريح 94 إلى 
اإللغاء في ظل االحتالل الجديد 

 علي جاحز
الثقيقُة الني قد ال يدريها 
السادوعية  أن  الكثاريون 
باملدإاى  جيشااً  تمنلاك  ال 
الدساكري املدروف، مع أنها 
َوتجهيازات  مدادات  تمنلاك 
ضخماة  عساكرية  َوآلياات 
جوياة َوبرية َوبثرية يديرلا 
خرباء أمرياكان َوبريطانيل، 
طياريان  مجموعاة  ولديهاا 
للسافن  قبطاان  وياذا 

الثربية..
***

لكإهاا يف الواقاع مملكة بادون جيش باملفهاول الدميل 
َوبالشكل الدسكري، بثيث تكون لإاك مؤسسة عسكرية 
يقظاة ذات اننشاار َومرابطة َوعقيدة، إقاط لديها حَرس 
وطإي ولو قوات أمن عاخلية مهمنها حماية الإظال وقمع 
الداخال، َولديها أَيضاً حرس حادوع مجدجدل ال خربة َوال 

تدريب وال عقيدة..
***

سايقوُل قائاٌل بال لديهاا جياش وألوياة َومؤسساة 
عساكرية.. ندم لإاك جياش يبري إلكرتوني يف يشاوإات 
الراتب مرإه َومدلل َوال ينواجد يف مدساكراته وإل املدايري 
الدساكرية املدروإة، وقياعته أمراء َومقرباون من األمراء 
ومثساوبون عى أمراء َوضباط شكليون، َويلهم يديشون 
يف بثبوحاة مان الارتف َوالرإالياة، بديديان عان الواقع 

الدسكري َومإفصلل عن امليدان..
***

والسابب لو خوف أرسة آل سادوع مان أن يكون لإاك 
جياش قوي صاحب وطإية َوعقيادة بثيث يكون ضاغطاً 
أو باألصاح يكون بمقدوره أن يشاكل توازنااً، أو يصبح يف 
يول ما صاحب قرار يإنرص لثقوق الشدب ويشكل تهديدا 

لسلطة األرسة الني ال ضوابط َوال سقوف لها..
***

وتدنمد السادوعية يف حماية حدوعلا بال وجوعلا عى 
الوجاوع األمريكي َوحماياة أمريكا َوبريطانيا والرتساانة 
الجوياة َوالبثرياة الني لام تدد تجدي، يماا أن األمريكان 
وغريلم لم يدوعوا مسانددين أن يرسلوا قوات برية لنداإع 
عن السادوعية، َولهذا إإن من السهل جداً، يما أثبنت األيال 
اقنثال حدوعلا َوالنوغل يف أراضيها، ولو ما إدلنه َوتفدله 
قوات الجيش َواللجان الشادبية اليمإية والني تنوغل يومياً 
يف األرايض اليمإياة الناي تسايطر عليهاا السادوعية رغم 
يثاإة القصف الجوي من قبل الطائرات السادوعية والدعم 
اللوجساني األمريكي َوانقليمي عرب األقماار االصطإاعية 

َوغريلا..
***

صار من املسانثيل أن تنمكن السادوعية من اسانداعة 
تلاك األرايض الني صارب يف قبضة قاوات الجيش َواللجان، 
بال ربما أنها توقن تمال اليقل أنها ال تسانطيع أن تضمن 
عدل ساقوط ما بدد تلك األرايض َولو ماا تثبنه لإا األَيَّاال 

بشكل منصاعد َومنسارع..
***

وأعنقد أن اسانداعة األرايض اليمإية الني تسيطر عليها 
السادوعية نجران َوجيزان َوعسري لن تكون بنلك الصدوبة 
الني قد يساببها الساالح الجوي الذي تمنلكه اململكة، ولن 
تأخاذ وقنااً طويالً يف حاال اتخذ قاراٌر بأن ينجاه الجيش 
َواللجان نثو لذا الخيار الثاسام، سايما وأن تلك املإاطل 
ال تثاوي حاضإًة شادبية للجيش السادوعي الاذي أن تم 
اساندعاؤه من البيوت سيأتي مهزوزاً َومهزوماً من عاخله، 

وال أعنقد أنه سيلبي االسندعاء أصالً بالشكل املطلوب..
***

وعلياه نسانطيع أن نقاول: إن اململكة ليسات أيثر من 
يياان لش َووالن، َوإذا ما تكالبت عليه الشادوب الدربية 
املوجوعاة مان مؤامراتاه َومخططاتاه الندمريياة سايما 
الناي يإفذُلاا ييان آل سادوع يف الداراق َوساوريا َواليمن 
َومرص َوغريلا، إلن يصُمَد طويالً وسيساقط رغم الوجوع 
الدساكري األمريكي َورغم ترساننه الجوية َوالبثرية الني 
ال تإَجااُح يف إيقااف املقاتلال يف املياعيان َوإنماا تإَجُح يف 

قصف القرى َواملدن َواألسواق َوقنل املدنيل.

إنتمائي ومعتقدي
معاذ الجنيد 

ن��ع��م أن���ا راِف����ِض����ٌي ل��ل��وص��اي��ة ، ُم���ْذ
��اث��ِة ال��ُع��َق��ِد حت���رر ال��ش��ع��ُب م���ن ن��فَّ

إن ش����اءت ح��داث��تُ��ُك��ْم ال����ب����داوةُ  أن���ا 
ب����أن أُم������دَّ جل��ي��ش امل��ع��ت��دي��ن ي��دي

أم���س���ى مت��ُدنُ��ك��م إن  ال��ق��ب��ي��ل��ة  أن����ا 
وُم��ض��َط��ِه��ِدْي  ، ُم��ح��تَ��ِل��ْي  نعل  م��ق��ِب��ًا 

الوحدوُي وفي سواِعُد اجليش ِحزبي 
ب���أِس ال��ل��ج��اِن ان��ت��م��اءات��ي وُم��ع��تَ��َق��ِدْي

ف���ج���س���دوا ي���ا رج�����ال ال���ل���ه ِع��زت��ن��ا
ابتعدي ت��اري��خ��ن��ا  ع��ن  ع��م��االت  وي���ا 

كَذبَت إن   ، الشعب  ح��زب  القبيلة  إن 
أحزاُب )جنٍد( وخانت لونها البلدي !!

نح���ن ف���ي موقف احل���ق وال ميكن بأي 
ح���ال م���ن األح���وال أن نضح���ي بكرامتنا 
وعزتن���ا وحريتنا واس���تقالنا ما بقي في 
عروقنا دماء وما بقيت في أجسادنا حياة، 

سنقاتل وسنواجه وسنتوكل على الله.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي

العمالة مراتب وأدوار 
إسماعيل المحاقري

يف الطريل نثو اسانجالب املزياد من قوات 
الغزو واالحناالل إىل املثاإظات الجإوبية حنى 
ينم بسط الإفوذ عليها بالكامل ونعطاء املربر 
لألمرياكان بالندخل املباارش يف اليمن.. لذا ما 
يمكان قراءته اليول ال سايما بدد وصول قوات 
ساوعانية إىل مديإاة عدن الرازحاة تثت وطأة 

القاعدة والدول الغازية.  
تالشت ُيّل الشادارات الداعية إىل ما أسموه 
االسانقالل وإاك االرتباط وذابات مدها قضية 
الجإوب ومظلومياة أبإائه، إبدد ثالثة أشاهر 
مان مزاعم قاوى الغازو واالحناالل تثريرلا 
مدن الجإوب وتأميإها وصلت قوات ساوعانية 
غازياة إىل عدن تقدر باملئاات يف حل الرعية 
املزعومة لم تدد بدد وما زالت شاماعة وذريدة 
للسايطرة الكاملة عى اليمان وتدمري ما تبقى 
من البإية النثنية، وتمكال القاعدة وأخواتها 

من مقدرات البلد.

املنثادث باسام الدادوان ويف تدليقاه عى 
وصاول لاذه القاوات قاال إنهاا تمثال قيمة 
مضاإة لقوات النثالف نعاعة ما أساماه بإاء 
أجهزة الدولة وإرض األمن ومكاإثة الجريمة، 
ولإا ما يكفي للنأيد عى أن الجإوب يقف عى 
أعنااب مروع احنالل يف املقاال األول وإال أين 
لو الشادُب اليمإي الذي يقاف إىل جانبهم حد 
زعمهم؟، وأين ما أسامولا املقاومة الجإوبية 
وإصائلهاا املخنلفاة؟، وياذا أيان اآلالف مان 
املجإديان الجدع الذين ترف عليهم عول الغزو 

من لذه املهمة؟. 
لاذا الثديث ولذا النصديد ويونُه يكشاف 
بساط  يف  وانماارات  السادوعية  إشال  عان 
نفوذلما عاى مادن الجإوب؛ ننيجاة الرصاع 
القائام بال أعواتهماا يف الداخال - إهو يظهر 
حقيقاة أن أبإاء الجإوب ليساوا مؤتمإل لدى 
عول الغزو وليساوا مثل ثقة رغم مساعدتهم 
عول الغزو من السايطرة عى مدنهم وموانئهم 
االسارتاتيجية، وسالبت مإهام الثال يف اتخاذ 
القارارات واملواقاف، ولاو ماا بادا واضثاً يف 
حدياث الدساريي ذاتاه حال قاال إن املجاال 
مفناوح السانقدال املزيد مان املرتزقاة الغزاة 
مان مخنلف األلوان واألجإاس؛ ليبدو لإا ييف 
باتت السدوعية تإظر إىل مدن الجإوب الرازحة 

تثت وطأة القاعدة وأخواتها


