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مقتل خمسة جنود سعوديين وضابط في عسير

حالة ذعر تغلق مدارس جيزان
السعودية من استئجار المرتزقة إلى اختطاف مواطنين يمنيين وتحويلهم إلى أسرى حرب 

وقود المغامرات السعودية

الناطق الرسمي ألنصار اهلل: متمسكون بالنقاط السبع للحل السياسي

وجهاء و�أعيان ومثقفو و�أكادمييو وع�سكريو تعز يف ثالثة �جتماعات خالل �أ�سبوع:
الصمت عار.. وقادرون على قطع يد العدوان ومرتزقته

ع�سو �للجنة �لثورية �لعليا �لعالمة/ حممد مفتاح يف حو�ر خا�ص:

المقاتل اليمني أذهل 
العالم بصموده وشجاعته 

إستقدام السودانيين تغطية إلخفاق 
السعودية واإلمارات والمخابرات األجنبية 

�إ�سقاط طائرة ��ستطالعية يف عبيدة 

مصرع 12 من مرتزقة العدوان وأسر آخرين بمأرب
�إجبار عدن على �حلزن على »�سريع �لإمار�ت« و�ل�سمت على قتل �ملو�طنني

القتل والنهب.. من يوميات مدينة تحت االحتالل!
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  - خاص: 
لز انفجاران عنيفان، مسااء أمل األربداء، 
مينااء عادن وأعقبيهماا اشايباسات مسالمة 

باألسلمة اليفيفة وامليوسطة.
وقالات مصاعر مملياة إن سايارة مفيية 
انفجرت، يف خاط الجرس أمال مطار عدن، تبده 
تفجري آخر لز ميناء عدن بمنطقة »ساليكل«، 
وأعقبيهما اشيباسات عنيفة يف صفوف خصائل 
ما تسامى املقاومة الشادبية اليابداة لا«الفار 

لاعي«.
وأضاخت املصاعر أن الدرشات سقطوا ما بني 
قييال وجريح، ولام تدلن أية جهة مسائولييها 
عان اليفجريات، غاري أنه بداد عوي االنفجارات 
عارت اشايباسات عنيفة يف صفوف لجان لاعي 

بامليناء، وسط أنباء عن سقوط ضمايا.
مراقبون سياسيون أسدوا لا«صدى املسرية« 
أن اليفجريات اليي لزت مدينة عدن مساء أمل 
األربدااء، تأتاي يف ساياق اليالخات باني أعوات 
»الفار لااعي« و«بمااح«، ومان خلفهما عول 
الددوان.. مشاريين إىل أن مدينة اليوالي بددن، 
ساقطت تمات سايطرة القاعدة يف ظال وجوع 

املئات من القوات الغازية.
وتأتاي لاذه الفاوىض واالخياالالت األمنية 
باليزامن ماع وصول الدخدة الثالثاة اليي تضم 
عارشات الجنوع الساوعانيني إىل مدينة عدن عرب 

بارجات عسكرية أجنبية.
وتشاارك قوات الغازو الساوعانية يف احيالل 
اليمان والدادوان عاى أبنائاه بطلاب وإغاراء 
سدوعي أمريكي، حيث وصلت إىل اآلن ثالث عخع 

من الجنوع السوعانيني إىل مماخظة عدن.
تجادر اإلشاارة إىل أن مماخظاة عادن قاد 
انيرشت خيها عنارص القاعدة املدعومة سدوعياً 
إماراتياً أمريكياً بريطانياً، وقد أعلنت سيطرتها 
عاى أغلاب املناطال بدادن، ما ييجى وبشاكل 
واضح الهدف المقيقي وراء عخول قوات الغزو 
واالحياالل إىل بدض مناطال اليمن ولو تمكني 

عنارص القاعدة وعاعش من تلك املناطل.
إىل ذلاك، نرشت قناة »روسايا اليول«، تقريراً 

عن األوضاع األمنية يف مدينة عدن.
 وقال اليقرير إن عنارص »القاعدة« يوسدون 

من انيشارلم يف أحياء عدن.
 وبالرغم من الجهوع اإلقليمية ليأمني املدينة 
تارزح عادن تمات وطاأة انيشاار مجموعات 

مسلمة مييلفة.
وترخرف راية »القاعدة« الساوعاُء خوق مبنى 
الرشطة يف اليوالي أحد أسرب أحياء املدينة، خيما 
يقاوع رجال مليماون سايارات رباعياة الدخع 

تجوب املدينة باسيمرار تمت لذه الراية.
وقال أحد ساكان اليوالي إن »مسالمني من 

القاعدة يسيطرون عى ُسّل يشء يف المي«.
وعاى ذات الصدياد، قاال تقريار ميداناي 
لا»صميفاة األخباار« اللبنانية، إن خمل قوى 
تيناازع السايطرة عاى مديناة عدن.. وأشاار 
اليقرير إىل أن عدن »ثغر اليمن الباسم« صارت، 
بدد إحكال قوات اليمالف والجماعات اإلرلابية 
السايطرة عليها، مدينًة ال يُطااُق الديش خيها، 
وتمولات إىل وسار للفجيداة والهلاع، ومصناع 
للقيال والسالب والنهاب. تماارس الجماعاات 
اإلرلابياة، اليي تدعو إىل تطبيال الرشع، النهب 

والسالب والقيل، يف غالبياة جغراخيا عدن، عى 
مرأى ومسامع من قوات »اليمالف«، وحكومة 

الفار لاعي، من عون أن يمّرسا ساسناً.

وأضااف اليقرير: »مع مارور الوقت، تيمول 
مديناة عدن إىل ماالذ آمن لينظيماي »القاعدة« 
و»عاعاش« يف اليمان، مان عون أن تيياذ قوات 
الفاار لااعي  الرئيال  »اليمالاف« وحكوماة 
أية خطاوات عملياة لوقف تمادع الينظيمني يف 

املدينة«.
وأشاار اليقرير إىل أنه »منذ انسماب الجيش 
اليمني و»اللجان الشادبية« مان املدينة، وعدن 
تغرق أسثار يف الفوىض األمنية، اليي تيجساد يف 
االغييااالت اليومياة والرسقات وخارض قوانني 

»القاعدة« و»عاعش« عى األلايل«.
وسشاف مصدر أن خصيالً مسالماً منضوياً 
يف ما يسامى »املقاومة الشادبية« نهب مددات 
ضيمة وآالت من موانئ املنطقة المرة يف عدن، 
وقاال بداد ذلاك بدرضهاا للبيع يف جوار ساور 
املنطقة المرة، وتمت نظر المكومة املسيقيلة.

وقالات صميفاة »األخباار« إنهاا »تقّصت 
المقائال من خالل امليادان ملدرخة سيف تمصل 
ُسّل لاذه املاآيس يف ظال وجوع أسثار من خمل 
قاوى عاى األرض )قاوات اليمالاف، خصائال 
عاعاش،  تنظيام  القاعادة،  تنظيام  املقاوماة، 
الدناارص السالفية(، قاتلت الجياش اليمني يف 
وقت ساابل بمجاة تثبيت األمن يف عادن، لكن 

األمن غاب سلياً يف عهدلا«.
إىل ذلاك، نجا املواطن لاشام الساقاف » 58 
عاماً« من مماولة اغيياال.. وقال مصدر مميل 
لا«صادى املسارية«: إن ثالثاة مسالمني قاموا 
مسااء أمل األربدااء، بمدالمة منازل املواطن 
لاشم السقاف، وأطلقوا النار عليه عاخل منزله 

بمي امليدان بكريرت  والذوا بالفرار.

  - خاص: 
إليقاى وخُد اللجناة الثورياة الدليا، 
بالداصماة  املاايض،  الثالثااء  ياول 
الروسية موسكو نائب وزير اليارجية 
بوتاني  الرئيال  ومسيشاار  الارويس 
لشؤون الرشق األوسط السيد مييائيل 
بوغداناوف، ضمن جولاة الوخد اليمني 
رخيع املسايوى إىل عدع مان عول الدالم 
الدادوان  ظال  يف  واألجنبياة  الدربياة 

السدوعي األمريكي القائم عى اليمن.
 وناقش الجانباان يف اللقاء مييلف 
القضاياا عى السااحة اليمنية وُسابُل 

وقف الددوان بشكل عاجل.
وزياُر  نائاب  تمناى  جانباه  مان 
اليارجياة الارويس مبداوث الرئيال 
األوساط  الارشق  إىل  اليااص  بوتاني 
نجاح املباعرة األممية واليي تمثل عولة 
روسيا االتماعية رشيكاً أساسياً خيها.

اجيمااع  باأن  بوغداناوف  وقاال 
جنياف  يف  ساخاة  اليمنياة  األطاراف 
قريبااً قد يشاكل خرصاة ذلبية يجب 
االسيفاعة منها لوقف القيال يف اليمن.

 بوغداناوف أشاار إىل أن املباحثاات 
قاد تؤعي إىل حل يمكن للجميع أن يرى 
خيه انيصاراً لاه، َوأضاف أن الجميع يف 
اليمن يرغاب يف اليوصال إىل حل ينهي 
القيال، سما طلب نائب وزير اليارجية 
الروسية من أعضاء وخد اللجنة الثورية 
اليمنية الدليا اليميل بالمكمة واخييار 
تكيياكات ساليمة مدروساة وواقدية 

يف نضالهام الثاوري، مؤساداً رضورة 
اليمليال الدقيل للواقاع عون الرتاجع 

عن مباعئ الثورة َومطالبها.
وقاال بوغدانوف بأناه ذّسر للجانب 
األمريساي أن حكوماة الريااض الياي 
تيمسك بها السدوعية َوالغرب لي من 
لم تنفذ بناوع اتفاق السالم والرشاسة 
وليل سماا يروج بأن أنصاار الله لم 

من خالفها.
مان جانبهام أساد أعضااء الوخاد 
اليمني بأن الددوان السدوعي ال يميلك 
أياة رشعية وقاد ساقطت ُسّل رشعية 
مزعوماة ملرتزقاة الريااض بموجاب 
الدسايور اليمناي خاصاة باسايدعاء 
قاوى خارجياة ليدماري بنياة اليمان 

وقيل شدبه املساالم عون أية مرجدية 
لاكل  خاضاح  انيهااك  ويف  عسايورية 
القواناني واالعراف الدولية، وبنّي الوخد 
اليمناي انفياحهم عى المل السالمي 
لكن رشيطة اسيقالل اليمن عون عوعة 
للوصاية السادوعية عاى اليمن، وقّدل 
الوخد رساالة موجهة للرئيل الرويس 

خالعيمري بوتني.
وأساد الجانب اليمناي عى جهوزية 
شادب اليمن للصماوع وبيّناوا تأريخ 
مساار الدملياات السياساية يف ظال 
الماروب الياي شانت عى اليمان منذ 
بداية السابدينيات، وقاال عبدالرحمن 
املييار املسيشاار القانوناي للوخد بأن 
املارشوع  تصفياة  أراعت  السادوعية 

النهضاوي يف اليمان منذ السابدينيات 
الممادي.  الرئيال  باغيياال  بداياة 
َوأضااف املييار أن طارَح اإلقليمني أو 
الثالثاة أقاليام أو أي خياار بينهما تم 
تجالله وخرض مرشوع الساية أقاليم 
اليقسيمي من قبل السدوعية بإسقاط 

مظيل ُخرض عى اليمنيني.
واسايقبل نائاب وزيار اليارجياة 
الرويس وخاد اللجناة الثورياة اليمنية 
الدليا الذي ترأساه نايف القانص نائب 
رئيل اللجنة عن حزب البدث السوري 
يف اليمن َوعضوياة عبدالرحمن املييار 
املسيشاار القانوني للجناة سذلك ضم 
الوخد اليمني ابيساال الممادي وعلياء 
قمطان الشادبي عن المراك الجنوبي 
إضاخاة ملممد املقالاح ممثاالً المزب 
االشارتاسي، سماا حار مان الجانب 

الرويس السفري الرويس يف صنداء. 
وأساد املقالاح عارب صفمياه عاى 
موقع اليواصال االجيماعي خيل بوك، 
أن اللقااء سان ناجماً ومفيداً واسايمر 
ألسثار مان سااعيني ونصاف يف مبنى 
وزارة اليارجياة الروساية، األمر الذي 
يدكال خاعلياة الجهوع الدبلوماساية 
والسياساية اليمنياة لفضاح مرشوع 

غزو اليمن.
يُذسار أن وخد اللجناة الثورية الدليا 
قاد زار سالً من لبنان وساوريا وإيران 
والدراق وصوالً إىل روسيا، ومن امليوقع 
أن يزور الوخد عدع من الدول األخرى يف 

قاعل األيال.

الناطق الرسمي ألنصار 
اهلل محمد عبدالسالم: 

متمسكون بالنقاط 
السبع للحل السياسي

أسد الناطُل الرسامي باسم أنصار 
اَكهم إىل  الله مممد عبدالساالل تمسُّ
جانب حازب املؤتمر الشادبي الدال 
بالنقااط السابع امليواخال عليهاا يف 

مسقط للمل السيايس يف بالعنا.
حدياث  يف  عبدالساالل  ونفاى 
ليلفزيون باي بي يس صماَة األنباء 
الياي تناوليهاا وساائل إعالمية عن 
تييل أنصار الله واملؤتمر عن النقاط 
السابع أو ما ُعرف باملباعئ السابدة 
امليواخال عليها مع املبداوث األممي 
يف الداصمة الدمانية مساقط إليجاع 

حل سيايس لألزمة اليمنية.

جناة �ملو�طن �ل�سقاف من حماولة �غتيال ��ستهدفه مبنزله يف كريرت

إشتباكات وتفجيرات وهلع.. عدن مالذ آمن لإلجرام!

�سمن جولة �لوفد �ليمني لزيارة عدد من �لدول لوقف �لعدو�ن على �ليمن

وفد الثورية العليا يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي 
وممثل الرئيس بوتين في الشرق األوسط

شركة النفط تؤكد وصول 
ناقلة تحمل 63 ألف طن من 

البنزين إلى ميناء الحديدة

  - الحديدة: 
الرسامي باسم  امليمدث  أّسد 
رشسة النفاط اليمنية، املهندس 
أناور الداماري، أن ناقلاة نفط 
عمالقة تممل عاى مينها ماعة 
األول  أمال  وصلات،  البنزيان 
الثالثاء، إىل مشاارف الساواحل 

اليمنية بالمديدة.
وأوضاح املهنادس الدامري، 
والياي  الناقلاة »موساكي«  أن 
تممال عاى مينهاا أسثار مان 
63 ألف طان من مااعة البنزين 
المديادة  مينااء  إىل  وصلات 
ويجاري االنيظاار ليفريغهاا يف 

املنشأة الحقاً.
وأشاار إىل أن »لاذه الناقلاة 
بادأوا  اليجاار قاد  سان بداض 
بأخذلاا قبال يوماني إىل إحدى 
املنشاآت اليابداة لهام بهادف 

تفريغهاا، إال أن رشساة النفاط 
اتياذت  بذلاك  علمهاا  وبداد 
اإلجراءاُت وتم سمبها ووصلت 

إىل ميناء المديدة«.
وأضااف، أناه »ساييم خالل 
تفرياغ  القاعماة  السااعات 
البنزيان من عاى لاذه الناقلة 
سافينيني  عارب  الدمالقاة 
املنشاأة  إىل  صغريتني وإعخالها 
لييم تمميل القاطرات وتوزيدها 

عى ساخة املمطات«.
أبناء الشادب اليمني يأملون 
أن تيام عملياة اليفرياغ وييام 
نقلُهاا إىل املماخظاات اليمنياة 
تسايهدَخها  أن  عون  بساالل 
السادوعي  الدادوان  طائارات 
األمريكي سما حصل يف السابل؛ 
آالل  مان  نوعااً  عنهام  ليزياح 
المصاار اليانل منذ 7 شاهور 

بشكل ميواصل.
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عسير: فريق القناصة يوقع خمسة من 
جنود العدو بينهم ضابط في الربوعة

  - خاص: 
واللجاان  الجياش  يف  القناصاة  خرياُل  وضاع 
الشادبية بصميَاه يف مداعلاة املواجهاة مع جيش 
الددو السادوعي يف جبهات نجران وعسري ونجران 

وحصد رؤوس جنوع الجيش السدوعي وضباطه.
وقد لقي خمساة جنوع سدوعيني بينهم ضابط 
مصارَعهم، أمل األربداء، برصاص خريل القناصة 

بمنطقة عسري.
وقال مصادر عساكري: وبينما يواصال أبطال 
الجياش واللجاان عملياتهام يف منطقاة الربوعاة 
ويكبادون الددو خساائر يومية يف الديااع واألرواح 
قال خريل القناصة بينفيذ عملية نوعية اسايهدخت 

جنوعاً سدوعيني قرب الربوعة.
وأضااف املصادر أن خريَل القنص نفاذ عملييه 
برخقاة  السادوعيني  للجناوع  تجمدااً  مسايهدخاً 
ضابط يف الربوعاة وقاموا بدملية إطاالق ميزامنة 

أسقطيهم َجميداً.

تدييَماه  السادوعي  اإلعاالل  يواصال  وخيماا 
عاى خساائره، خقد قوبل ذلاك بيصاُعاد األصوات 
السادوعية املدرتضة عى لذه السياسية، خصوصاً 
بدد عملية مقيل عرشات الجنوع السدوعيني عندما 
شان جياش الددو أسارب مماولاة السايداعة قرى 
اليوباة من قبضة الجيش واللجان الشادبية وُقيل 
خيهاا أسثار من 0ل جنديااً تُرست جثثهام يف قبضة 

الجيش واللجان الشدبية.
من جانبه وّجه اإلعالل المربية رضبًة مزعوجًة 
وقاصمة لسياسة اليدييم اإلعالمية من قبل النظال 
السادوعي عندماا قاال بدارض ُجثاث 13 جنديااً 
سادوعياً ممن ُقيلاوا يف املدرسة اليي خرسلا جيش 

الددو لدى مماوليه اسيداعة قرى اليوبة.
وأظهرت املشاالد والصور الياي وّزعها اإلعالل 
المرباي مشاالَد لجثاث قياى الجيش السادوعي 
مرمياًة يف األرض لم يسايطع زمالؤلم نقَل جثثهم 
وخّضلوا الفرار تمت ضغاط نريان الجيش واللجان 

الشدبية.
ومثّلات الربة الثانية مان قبل اإلعالل المربي 

بدرضه ألرسى سادوعيني للمارة الرابدة، وظهر يف 
املشاالد لذه املرة جنديان وّقدوا يف قبضة الجيش 

واللجان الشدبية يف منطقة الربوعة بدسري.
عملياة عارض األرسى السادوعيني القات لذه 
املرة صدًى لدى اإلْعااااَلل اليارجي والُكياب الذين 
أشااعوا بيدامل الجياش واللجان الشادبية مدهم، 
مقارناني ذلك بماا يمدث مان مليشايات الددوان 
وتداملهاا ماع األرسى بذبمهام والينكيال بهام، 
وتساءلوا يف ذات الوقت عن صمت النظال السدوعي 
وإحجاماه عن إبداء رع خدل تجااه وقوع جنوعه يف 
األرس، مديربين ذلك تيلياً من النظال السدوعي عن 

جنوعه وإلانة لهم.
وظهار يف اليساجيل املصاور الجدياد اثنان من 
األرسى ولم وسيل رقيب راخاع عبدالله القمطاني 
والدريف جابر أسادد سدبي مان الكييبة اللواء ا1 
تام أرسلماا يف الربوعة بدساري، حيث قاال سدبي 
إناه وقع يف األرس بدد وقوعاه تمت حصار الجيش 

واللجان الشدبية.
وأضاف أناه اتصل بزمالئه ولاو جريح وطلب 

منهم إساداخه لكن ذلك لم يمادث؛ ألن إطالق النار 
سان سثيفاً يف تلك اللمظة.

وعان املداملة الياي يالقونها يف ظال األرس قال 
الجندي جابار إن اليمنيني عاملولم مداملة أخضل 
مان تلك اليي سانوا يالقونها يف بلدلم. وقال موجهاً 
الرساالة أللله أنه بيري مع إخوته وألله اليمنيني، 

عى حد تدبريه.
سماا وجه رساالة لنظال بالعه مطالبااً بإيقاف 
المرب، ُمشرياً بمسب تدبريه إنه ومهما حصل خإن 

اليمنيني إخوانهم.
أما األسري الثاني وسيل رقيب عبدالله القمطاني 
خقاال إنه يدمل عى املددات يف قطاع الربوعة وسان 
واقداً لاو وبدض الجنوع يف حصاار خرضيه قواُت 
الجيش واللجان الشدبية عليهم، ُمشرياً أنه وقع يف 

األرس بينما ُقيل جميع زمالئه من الجنوع.
وتوجاه القمطاناي بالشاكر لليمنياني قائاالً: 
»أسرمهام الله عالجونا وضيّفوناا وأسرمونا وسأننا 
سنا ضيوخااً عندلم وليال أرسى« وتابع ميوجهاً 
برساالة أللله مطمئنااً إيالم أنه بياري ميمنياً أن 

يدوع إليهم قريباً.
الياي  المارب  أن  القمطاناي  األساري  واعيارب 
يقوعلاا نظاُل باالعه تمثال سارثًة عاى الجميع يف 
اليمان والسادوعية وأنهاا ال تيلف ساوى الدمار، 
مؤسداً أنه ليل مع المرب مديرباً إيالا خينة ميأمالً 

أن تنطفئ، بمسب تدبريه. 
وأضاف: »نمن واليمنيني جريان وإخوان وعمنا 
واحاد وعيننا واحد، لكان نقول إن شااء الله ترخع 
الكرياة عناا وعنهم« وتاباع حديثه مطالبااً نظال 

بالعه بإيقاف المرب.
وأنهاى األساري القمطاناي ظهوره يف املشاهد 
املصاور عى غارار زميلاه بمدياث وعي مع بدض 
أخاراع الجياش واللجان الشادبية أسد لهام قناعيه 

اليامة بما قاله يف رساليه.
وحاول النظال السادوعي اليدييم عى مماوليه 
الفاشالة السايداعة قرى اليوبة وقال بفيح بدض 
املادارس بغارض إظهاار واقاع مزيّف باسايقرار 
منطقاة جيزان، ما لباث يف وثيقة مرسباة أن قال 

بإغالق عدة مدارس يف جيزان إىل أَجل غري مسمى.

  - خاص: 
ربماا أن الددو السادوعي لم يكيِف 
باسيئجار مرتزقة اخارقة وغريلم من 
عبيد الريال، ليوض المرب ضد اليمن 
واليمنياني، إذ أن يف ُسّل يول يثبت الددو 
السادوعي أنه جالل ال يفقه شيئا عن 
المرب ومنازلة الرجال، ولو ما ييضح 
جلياا يف حماقاته وترصخاتاه اليرقاء 

واخداله الساقطة.
ومان عالماات االخاالس االخالقاي 
والسايايس أن يلجاأ الددو السادوعي 
»القاعادة«  وسامارسة  مرتزقياه  إىل 
و«عاعش« من أجل اخيطاف مواطنني 
يمنياني ليقدمهم للرأي الداال عى أنه 

أرسلم يف عسري ونجران وجيزان. 
إن لاذا النهاج يادل عاى االخالس 
السايايس واالخالقاي يف اليداطاي مع 
الماروب واعارتها, وربماا لذا ما أسده 
االساياذ ممماد عبدالساالل، امليمدث 
الرسامي باسام« أنصاار اللاه«، بأنه 
ييم اخيطااف مواطنني يمنيني يف عدن 

ولمج وييم تسليمهم للسدوعية.
وقاال عبدالساالل، يف تغريادة لاه 
عى حسابه الرسامي بموقع اليواصل 
االجيماعاي »تويارت«: »ييام اخيطاف 
ولماج  عادن  يف  يمنياني  مواطناني 
وتسليمهم للسدوعية عى أساس أنهم 
أرسى يف املواجهاات الدائارة يف عساري 

وجيزان، إخالس أخالقي«. 
وسانت مصااعر مملية يف مماخظة 

عدن، أسادت مغاعرة طائرة عساكرية 
مطاار عادن، مسااء االثناني الفائت، 
ميجهًة إىل السادوعية عاى مينها عدع 
من أبناء املماخظات الشمالية املديقلني 
يف مديناة عادن ولام يف حالاة مزرية 
وتبدو عليهم مالماح اليدب واالرلاق، 
واضاخات أن عملية نقلهام تمت وخقا 
لصفقة رسية بني السادوعية من جهة 
وعنارص القاعدة وميليشايا لاعي من 
جهة أخارى وبيواطؤ من شايصيات 

تنيمي ملا يسمى املقاومة الجنوبية.
وذسرت مواقع إخبارية جنوبية عن 
مصاعرلاا: إن عملية نقل املديقلني إىل 
سجون اململكة السدوعية الغرض منه 
الضغط عى أنصاار الله إلطالق رساح 

األرسى السدوعيني لديهم.
يُذسار أن لذه اليطاوة تأتي بدد أن 
بثت قناة »املسارية«، رشيطااً مصوراً 
يظهر خيه أرسى سادوعيني تم أرسلم 
اليمان  المادوع باني  يف مداارك عاى 

والسدوعية.
إظهاار  ييام  أن  ممللاون  ورجاح 
األرسى املنقولاني من عدن يف تساجيل 
مصاور عى أنهام من الجياش اليمني 
وأنصار الله تم أرسلم من قبل الجيش 
السادوعي يف املدارك الدائرة يف مناطل 
المدوع )نجران – جيزان –عسري( بدد 
خشال الجيش السادوعي وعدل إعالنه 
عن أرسه أيٍّ من املقاتلني اليمنيني عى 

حدوعه.
أن  مراقباون  يارى  جانباه  مان 

السادوعية قاد تساييدل اليدذيب مع 
األرسى واملييطفاني الذيان اشارتتهم 
من تنظيم القاعدة ومن بدض الجهات 
اليائناة لكاي  الجنوبياة واإلخوانياة 
يدرتخاوا بأنهام أرسوا يف جبهة المدوع 
عى أيدي الجيش السادوعي ليكون لها 
بمثاباة انيصار إْعاااَلمي بدد لزائمها 

امليدانية.
مطلاع  عاعاش،  عناارص  وسالم 
السادوعية  القوات  الجاري،  األسابوع 
بددن، عدعاً من الشاباب الذين ينيمون 
للمماخظات الشامالية وتم اخيطاخهم 
من عادة أحياء باملدينة بيهمة »الياليا 
النائماة«، وقامات القوات السادوعية 

بنقلهم إىل الرياض.
»صادى  أن  إىل  االشاارة  وتجادر 
املسارية«، نرشت قبل أياال تقريراً عن 
األوضااع األمنياة يف عدن، والاذي ذسر 
أن مسلمي عاعش يقومون باخيطاف 
القنصلية  املواطنني واحيجازلم بمقر 
الروساية، تمت ماربرات عادة أبرزلا 
أنهم جواسايل لدى الموثيني »أنصار 
الرشيداة  ييالفاون  أنهام  أو  اللاه«، 

اإلسالمية.
وسان الينظيم اإلجرامي شان حملة 
اعيقااالت واسادة طالات عادعاً مان 
قيااعات الماراك الجنوباي، والشاباب 
لا«عاعاش«،  واملنالضاني  الراخضاني 
واقياعت بدضهم إىل السجن اليابع لهم 
يف مقار القنصلية الروساية، والبدض 

اآلخر إىل أماسن مجهولة.

  - خاص: 
تمّكان أبطااُل الجياش واللجاان الشادبية يف مديرية 
رصواح بمماخظاة ماأرب من صاّد الدديد مان مماوالت 
اليقدُّل الفاشالة لقوى الددوان واملرتزقة اليابدني لهم من 

عنارص القاعدة وحزب اإلصالح.
 وحاولات قاواُت الغازو واملرتزقاة الزحاف مان جهة 
مدساكر سوخل باتجااه حازل المقيال وواعي امللح غرب 
املنطقة اليقادل باتجاه رصواح عارب واعي امللح، مدززين 
بدرشات اآلليات واملدرعات الدساكرية مسانوعين بغطاء 
جاوي مكثف من طائرات الا F16 وطائارات األباتيش، إال 
أن لاذه املماوالت بااءت جميدها بالفشال، وتم اليصدي 
لهم وتكبيدلم خساائَر خاعحة، وأعطبوا عدعاً من اآلليات 
الدساكرية يف واعي امللاح وحزل المقيال، ولقي الدرشات 
منهم مصارعهم خالل لذه املماوالت الفاشالة، ليلوذ من 

بقي منهم بالفرار يجرون أذيال الييبة والهزيمة.
ويسايطر أبطال الجياش واللجان الشادبية عى ساخة 
اليالل املطلة عى مدساكر 312 ويفرضون سايطرة نارية 

عى مواقع الغزاة واملرتزقة يف املنطقة.
ويف جبهة املشاجح تدوُر اشايباسات عنيفة يسدع خيها 
أبطاال اليمن رضباات موجدة لقاوات الغازو واملرتزقة، 
وتمكن املجالدون من سرس مماوالت الددو اليقدل باتجاه 
رصواح عارب طريل الفارع، وتم تكبيدلم خساائر سبرية، 
وخشالت ُسّل ممااوالت الغازاة اليقادل إىل رصواح يف ظال 
صموع أساطوري يسطره أبطال الجيش واللجان الشدبية 

والرشخاء من أبناء قبائل مأرب. 
ويكثف طاريان الددو من غاراته عاى مديرية رصواح 
ومميطهاا، مسايهدخاً ُسّل يشء والذي يدكل الهسايرييا 

اليي وصل إليها الددو بدد خشالة مراراً وتكراراً يف مييلف 
الجبهات. 

وأوضح مصدر مميل أن طرياَن الددوان جدع اسيهداَف 
منازل الشايخ صالح بن ساوعة طديمان بارصواح للمرة 
شان  املدااعي  الطارياَن  أن  إىل  املصادر  وأشاار  الثالثاة. 
سلسالًة مان الغارات عاى منطقة املشاجح وجبل ليالن 
االسارتاتيجي.  سما اندلدت اشايباساٌت عنيفة يول الثالثاء 
بني مليشايات املرتزقاة بواعي عبيدة بمأرب أسافرت عن 

سقوط قيى وجرحى.
وأخاعت مصاعر مملية أن االشايباسات اندلدت بسابب 
قيال إْحَدى خصائل املرتزقة بقطع الطريل الدال للمطالبة 
بمسايمقات مالية عى خلفية مشاارسيها يف المرب ضد 

الجيش واللجان الشدبية.
وأشاارت املصااعر أن املواجهات اسايمرت من املسااء 
وحيى صباح األربداء وأسفرت عن سقوط عدع من القيى 

والجرحى وما يزال اليوتر يسوع املنطقة.
واسايمراراً النيصاارات أبطاال اليمن، تمكان الجيش 
واللجان الشدبية مساء االثنني من إسقاط طائرة مداعية 

بدون طيار بمنطقة واعي عبيدة رشق مدينة مأرب.
وأوضاح مصادر عساكري أنه تام اسايهداُف الطائرة 
املداعية خالل تمليقها يف سماء املماخظة بصاروخ موجه، 
أصابهاا مبارشًة، وساقطت بمزرعة بن جارعان بمنطقة 

الساقط اليابدة لواعي عبيدة.
وأسد مراسل »صدى املسارية« بمماخظة مأرب، أن 12 
عنارصاً من مرتزقة الددوان لقاوا مصارعهم خيما تم أرس 

آخرين، خالل مماوليهم اليقدل صوب منطقة رصواح.
سما تمكن أبطال الجيش واللجان الشدبية من إسقاط 
طائرة اسايطالعية تابداة للددو السادوعي االمريكي، يف 

منطقة عبيدة بمماخظة مأرب.

�إفال�ص �أخالقي بال حدود..

من استئجار المرتزقة إلى شراء مواطنين 
يمنيين وتحويلهم إلى أسرى حرب 

�إ�سقاط طائرة ��ستطالعية يف منطقة عبيدة 

مصرع 12 عنصرًا من مرتزقة العدوان وأسر 
آخرين خالل محاولة تقدمهم صوب صرواح 

اإلعالم الحربي يوجه ضربة 
مزدوجة إلعالم العدو 

أسير سعودي: معاملة 
اليمنيين لنا أفضل من بلدنا 

حالة الذعر في جيزان تغلق 
عددًا من المدارس 
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ع�سو �للجنة �لثورية �لعليا �لعالمة/ حممد �أحمد مفتاح يف حو�ر خا�ص لـ »�سدى �مل�سرية«:

المقاتل اليمني أذهل العالم بصموده وشجاعته والشعب اليمــــــني لن يصبر أن يرى المعتدين 
وعمالءهم بدون عقاب وتداعيات العدوان ستصل إلى كل قـــــــــــصر في الجزيرة العربية

حاوره/ أحمد داوود:
 بداياة.. نرحاب باك أساياذ ممماد يف 
صميفة »صدى املسارية«.. ونبدأ مدك من آخر 
املسايجدات، لنااك ععاوات أممياة لليفاوض 
ووقاف المارب.. لكان يالحاظ أيضاً إرساال 
الجياوش الدربية إىل بالعناا الحياللها وآخرلا 

الجيش السوعاني.. ما الذي يمدث بالضبط؟
املياباع للدادوان يصال إىل نييجاة مفاعلا 
بأن لاؤالء القاول قد حساموا أمرلام بالمل 
الدساكري وأنهام سايواصلون املدرساة حيى 
الوصاول إىل الدجاز املطلال أو االنيصاار الذي 
يسادون إليه.. والمل السايايس يف نظرلم لو 
مجارع خط رجدة، خدندماا يصلون إىل مرحلة 
الدجز والفشال يطرحون للناس بأنهم تكلموا 

عن المل السيايس وما إىل ذلك.
واليضليال  المشاوع  ليواصال  وبالنسابة 
اإلعالمي واسيمرار الدمليات اإلجرامية وحرب 
اإلبااعة اليومية لي تدّزز النييجة اليي ذسرتها، 
ولي أنهام لديهم تصميم سامال عى مواصلة 

المرب إىل آخر نَفل.

 ولكن.. من وجهة نظرك لل وصل لؤالء 
إىل مرحلة الدجز؟

لؤالء لديهم غباء مسيمكم َوال يسيطيُدون 
تقييام الواقاع ال السايايس وال الدساكري وال 
اليأريياي ال زالوا يرالنون باأن لديهم القدرة 
عاى لزيماة الشادب الايَاَماني، لام يدرسوا 
بأن المساابات سانت خاطئة مناذ البداية وأن 
املدرسة سانت خاطئة، وأنها مدرسة غري مربرة 
وأن حارب اإلبااعة اإلجرامية البشادة ال مدنى 
لهاا وال تربير لها أصاالً، وأن القرار 2216 لذا 
لم ييول أية عولة اساييدال القوة ضد الشدب 
الايَاَماناي، إنماا تكلم عن موضوع سايايس 
ووّصاف املوضاوع السايايس وأعطاى بدض 
األشاياء حول لذا املوضوع الذي يكون ممور 
نقاش بني القوى السياساية الايَاَمانية ولكن 

أراعوا أن يوّظفوه ليربير لذا الددوان.

 ولكن برأيك أساياذ مممد ما الذي يدخع 
الجيش الساوعاني وقبله القطاري واإلماراتي 
الحيالل الايَاَمان.. لل لناك مثالً خالخات بني 

الايَاَمانيني ولذه الدول؟
الداخاع األول لاو اإليدااُز إليهام مان قبل 
األمرياكان والصهاينة، بأن يكوناوا األعاة اليي 
تداقب الشدب الايَاَماني عى موقفه اليأرييي 
من القضية الفلسطينية، وأيضاً سدي الشدب 
الايَاَماناي إىل اليمارر من الهيمناة واالرتهان 
إىل الياارج، خهذا الداخاع األول، والداخع الثاني 
لدى لذه الدول اليي أتت بجيوشاها وطائراتها 
إىل الايَاَماان أنهم سانوا يظناون أن الايَاَمان 
لقمة ساائغة ومن الساهل أن يمقل أي نظال 
خاسد انيصاراً يف الايَاَمان؛ أِلَنَّ الايَاَمان شدب 
خقري والدولة لشة وضديفة بدد أحداث سبرية 
جداً، والجيش تدرض ملؤامرة قذرة.. الدخاعات 
الساابقة  الدولاة  وقيااعة  ُعّطلات،  الجوياة 

سانات   عميلاة، خكل لذا أغرالم باأن يأتوا إىل 
الايَاَمان ليمققوا انيصارات، خكانت املفاجأة 
باأن االنيصاار يف الايَاَمان ُمر، وياكاع يكون 
مسيميالً، وال يمكن لهؤالء األعداء أن ينيرصوا 
يف الايَاَماان، يمكان أن يقيلاوا، أن يدمروا، أن 
يُبيدوا النااس، أن يوصلوا الشادَب الايَاَماني 
إىل مجاعاة، لكان ال يمكان أن ينيارصوا، بال 
اليداعياات سايأتي إىل قصورلام؛ أِلَنَّ الوضع 
اخيلاف عن األوضاع الساابقة، لام يَُدد الناس 
عاجزيان عان الينقال والوصاول إىل قصاور 
لاؤالء املجرمني يف أي مكان بالجزيرة الدربية؛ 
أِلَنَّ الجزيارة الدربياة لاي مسااحة جغراخية 
واحدة، وسااعتها وقاعتها من أبناء الايَاَمان، 
خَسااَعُة الجزيرة الدربية الفدليون لم الشدب 
الايَاَماناي، وباليايل لاؤالء الذين يديدون عى 
الشادب الايَاَماني ويقيلون األطفال والنساء 
واملدنيني بل وشبابنا املسالمني بدون أي مربر 
وال ذناب، لاؤالء قد جلبوا عى أنفساهم نقمة 
الشادب الايَاَماناي، وأؤساد لاك أن املواطنني 
الايَاَمانيني الذين يظهرون عى وسائل اإلعالل 
ييوعدون املديدين بأنهم سيأتون إىل قصورلم، 
لؤالء ليسوا ساذبني، لؤالء يدنون ما يقولونه، 
وسايفدلون ما يقولون، وسيصلون إىل قصور 
لؤالء، ولن يأمان أحد يف الجزيرة الدربية ممن 
أراق عماء الايَاَمانياني ما لم يباعروا إىل تممل 

مسؤولياتهم وإىل حل سيايس.

 بالنظار إىل املواقف الدربية واإلساالمية 
مان الددوان عاى بالعنا.. ياُلحاظ انمياُز عدع 
سباري مان لاذه الادول إىل جاناب السادوعية 

والبدض خّضل الصمت..
ال أسايطيع القاول بأن لنااك عوالً انمازت 
إىل عول الارش، لكن لناك أنظماة حكم، ولذه 
األنظماة خاسادة وعميلاة وضديفة ولشاة، 
وباليايل تُشارتى باملاال، وتبيع الجناوع باملال، 
الجياش الساوعاني يبااع باملاال؛ ألن النظااَل 
املسيطَر عى لذا الجيش وعى مقدرات الشدب 
الساوعاني لو نظال خاساد ولاش ولزيل، لم 
يسايطع أن يماخاظ عاى الساوعان.. مذاباح 
ميكاررة يف الساوعان، وانقسام الساوعان إىل 
شمال وجنوب ومشاسل سياسية وتنظيمية يف 
لذا البلد، ثم يأتي لذا النظال الدميل بمجموعة 
من الجيش الساوعاني ليّؤمن الايَاَمان، يا لذا 
سنيام سايّؤمنون جنوب الساوعان، أما جنوب 
الايَاَماان اترساوه ألبنااء الايَاَماان.. نظاال 
سوعاني خاسد وخاشل ولم يسيطع تأمني حيى 
اليرطول.. ذات مرة جاءت قوٌة من تشااع من 
امليمرعين ووصلت إىل اليرطول وساعت تسقط 

النظال، وسيبت أنا حينها مقاالً حول لذا.
إذاً لاو نظاال خاشال لم ييمكن مان تأمني 
عاصمة باالعه، خجاؤوا بهذا النظال، وبأخساد 
ما لدى لذا النظاال ولو الجنجويد ولم الذين 
ُرخدات عليهم قضايا اغيصااب جماعي سبرية 
جاداً، وقضايا إبااعة جماعية سبارية وعرقية، 
وجااؤوا بهام إىل عادن ليّؤمنولا بهذه الشالة 
الفاسادة، وبهاذا الجياش الفاساد تمات لذا 

النظال الفاسد.

 ولكن ما الذي يدخع السدوعية واإلمارات 
مثالً لالسايدانة بالجيش الساوعاني.. ولناك 
عى األرض مرتزقة تابدون لهم وعدع سبري من 

املسلمني؟
الجيش الساوعاني لاو عبارة عان تغطية 
للفشال واإلخفااق الاذي حصال للميابارات 
أخفقاوا  واألجنبياة..  اإلماراتياة  السادوعية 
وأصبماوا عاجزين عن ضباط األمور يف عدن، 
خاأراعوا أن يضداوا يف الواجهاة الساوعانيني؛ 
ألنهام يسارتخصون الساوعانيني، خالجنادي 
السوعاني قيميه رخيصة، وليست مشكلة، إذا 
ُقيل ألنهم سايأتون بجندي آخر، وعمر البشري 
احيقر الشادَب الساوعاني وليل لديه مشكلة 
سم يقيل من الشدب السوعاني، ولم أعرف منذ 
أن وصل البشري بانقالبه إىل المكم إىل اليول إال 

والساوعان يف قيال مسايمر ويف تجّزؤ مسيمر 
وتفكك مسيمر.

 ولكان لاؤالء الذين يسامون باليمالف 
يقولاون إنهم جاؤوا ملواجهة اليمدع اإليراني يف 
الايَاَماان.. لكن املسايغرب أن عولة مثل قطر 
واليي تشارك يف عدوان عى بالعنا توقع اتفاقية 
تداون عساكري مع إيران.. سيف تنظر إىل لذه 

اليناقضات؟
الدمُل الدعائي الذي أراعه األمريكان وأذناب 
األمرياكان يف املنطقاة وأذنااب الصهاينة لو 
إيجاع انقساامات يف املنطقة، عرقية بني عربي 
وخااريس، وعرباي وسارعي، وعرباي وترساي، 
وانقساامات طائفياة ومذلبياة، باني ساني 
وشايدي، وماا إىل ذلاك، لذا لو عمال ععائي، 
لام يدرخون حاني يقولاون إن مدرسيهم لي 

مان أجل مواجهة اليمدع اإليراناي يف الايَاَمان 
أنهم ساذباون، ولم يدرخون جيداً أن الشادب 
الايَاَماناي ال يقبال باالرتهاان، ال إلياران وال 

لغريلا.
نمن نمارتل إياران ألنها تقاف يف مواجهة 
الغطرساة الصهيونية األمريكية ولكن ال يدني 
احرتامناا إليران وسادينا إلقاماة عالقة وعية 
وأخوية مع إيران أننا سانرلن قرارنا السيايس 
إليران، لكن لؤالء األغبياء ألنهم ُولدوا ونشاأوا 
يف حضن االرتهاان ألمرياكا وإرسائيل يظنون 
باأن ُسّل النااس مثلهام، يمباون االرتهاان أو 
يدمناون االرتهاان باألصاح، لاذا ُسّل ماا يقال 
بأنهام يواجهاون اليمدع اإليراناي يف الايَاَمان 
سالل غاري صمياح؛ أِلَنَّهم يواجهاون يف امليدان 

الدَل الايَاَماني.

 مناذ أواخار ماارس املاايض والدادوان 
يمارس أبشاع الجرائم بمل املدنيني، ويقصف 
األساواق ومناازل املواطناني وحياى األعراس 
واملسااجد وغريلا.. برأيك ما الاذي يدخع عول 

الددوان إىل ارتكاب مثل لذه الجرائم؟
لام يريادون ترسياَع الشادب الايَاَماناي 
وإذاللاه، وإعاعتاه إىل بيات الطاعاة للدائلاة 

النجدية اليبيثة، ولذا لن ييم أصالً.
بهاذه البشااعة واليبث يظناون بأموالهم 
أن يغطاوا المقائل.. لذه جرائم سبرية، جرائم 
حاروب، ال يمكن أن يفروا مان مواجهيها، لم 
اآلن يف حالاة الساكر، يظنون بأن ماا يفدلون 
يف الايَاَماان مجارع لدبة سرة قادل أو من لذا 
القبيل، لم يدرسوا بأن ما حدث لي حرب إباعة 
لم تسايثن شايئاً يف الايَاَماان، المجر والبرش 
والشاجر.. أبااعوا ُسّل يشء، وال زالاوا يف لاذه 
المرب، حرب اإلباعة، وأخطر ما يف حرب اإلباعة 
أنهام أوجادوا أخطَر انقساال عاخل السااحة 
الايَاَمانية وغّذوا لذا االنقساال ومّولوه، ولذا 
سيدخدون ثمنه بالظاً؛ أِلَنَّ الشدب الايَاَماني 
إذا حمال لاذه املدانااة يف لاذه املرحلاة، لان 
ييممال بما لديه من ألام وجرعات وأىس سبري، 
لن ييممل أن يرى لؤالء املجرمني يف املسايقبل 

بدون عقاب.

 تقصد الدمالء واملرتزقة؟
الدمالء واملرتزقة، وأساياع املرتزقة، الشدب 
الايَاَماناي لان يصرب ولاذا الدادع الكبري من 
امليررين، من ألايل الشاهداء، مان األطفال، 
والنساء واملقاتلني، لن يصربوا أن يروا املجرمني 
من َمَشايخ وزعماء أنظمة اليليج، ومن إليهم 

وأذنابهم يف الايَاَمان، أن يرولم بدون عقاب.

 سيف تقيّم صموع الشادب الايَاَماني يف 
مواجهة الددوان والمصار املفروض عليه؟

لذا الشادب أعجوبة، لقد أذلال ُسلَّ ميابع 
القاوة  ولاذه  وبأساه،  وبطولياه  بصماوعه 
الدجيباة مان اليممال.. عندما قال ألل سابأ 
مللكيهام )نمن أولوا قوة وبأس شاديد(، سانوا 
يدناون ماا يقولاون، وال زالت لاذه الياصية 
خيهام، لام أصمااب قاوة وأصمااب باأس 
شاديد، لذا ماا أظهره الواقاع.. تييل: 10 من 
أرسة واحدة اسيشاهدوا ثم يظهار آخر خرع يف 
األرسة ال يبكاي وال يرصخ وال تنزل عمدة أمال 
الكامريات، ولو يقول: أنا قاعل وسوف آتي إىل 
عقر عار املديدي.. البأس الشديد لذا أسطورة، 
أعجوباة، يف حيااة البرشياة.. والاذي يذللني 
لاو صماوع املقاتلاني يف الجبهاات، خالطريان 
عى مدار الدقيقاة والثانية يملل ويقصف ُسّل 
يشء ييمرك، وترى لذا املقاتل يف صرب وصموع 
وثبات عجياب، وسلما تقدل لجول لألعداء بدد 
قصف وتمشيط رليب للطريان سلما خرجوا إىل 
مواجهيهم برشاساة رليبة جاداً.. لذا املقاتل 

أسطورة عجيبة جداً.

 اليسااؤل لنا.. ما الارس يف لذا الصموع 

أسد عضُو اللجنة الثورية الدليا الدالمة مممد أحمد مفياح، أن الددوان 
السدوعي األمريكي عى اليمن ومنذ 7 أشهر تلقى عرساً قاسياً وأن عول 

الددوان تديُد اليفكري مائة مرة يف ما يسمى باجيياح صنداء.
وقال الدالمة مفياح يف حوار خاص لصميفة »صدى املسرية« إن الجيش 
السوعاني يُباع باملال؛ ألن النظال السوعاني خاسد ولش ولزيل وأن الغرض 

من وصوله إىل عدن لو ليغطية الفشل واإلخفاق الذي حصل للميابرات 
السدوعية واإلماراتية واألجنبية يف عدن.

سما أثنى الدالمة مفياح عى صموع الشدب الايَاَماني يف مواجهة الددوان 
والمصار، وقال إن املقاتل الايَاَماني والشدب الايَاَماني أذللوا الدالم 

بصموعلم وأن عماء الايَاَمانيني ومن يؤيد الددوان ال يمكن أن تمر بدون 
عقاب.. إىل نص الموار

 القرار 2216 لم يخول أية دولة استخدام القوة ضد 
الشعب اليمني، إنما تكلم عن موضوع سياسي ووصّف 

الموضوع السياسي وأعطى بعض األشياء حول هذا 
الموضوع الذي يكون محور نقاش بين القوى السياسية 

اليمنية ولكن أرادوا أن يوظفوه لتبرير هذا العدوان
 الدافع األول هو اإليعاز إليهم من قبل األمريكان 

والصهاينة، بأن يكونوا األداة التي تعاقب الشعب اليمني 
على موقفه التأريخي من القضية الفلسطينية، وأيضًا 

سعي الشعب اليمني إلى التحرر من الهيمنة واالرتهان 
إلى الخارج

 الجيش السوداني يباع بالمال؛ ألن النظام المسيطر 
على هذا الجيش وعلى مقدرات الشعب السوداني هو 

نظام فاسد وهش وهزيل، لم يستطع أن يحافظ على 
السودان

 الجيش السوداني هو عبارة عن تغطية للفشل 
واإلخفاق الذي حصل للمخابرات السعودية اإلماراتية 

واألجنبية
 العمل الدعائي الذي أراده األمريكان وأذناب األمريكان 
في المنطقة وأذناب الصهاينة هو إيجاد صراع وانقسام 

في المنطقة على أساس طائفي
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ع�سو �للجنة �لثورية �لعليا �لعالمة/ حممد �أحمد مفتاح يف حو�ر خا�ص لـ »�سدى �مل�سرية«:

المقاتل اليمني أذهل العالم بصموده وشجاعته والشعب اليمــــــني لن يصبر أن يرى المعتدين 
وعمالءهم بدون عقاب وتداعيات العدوان ستصل إلى كل قـــــــــــصر في الجزيرة العربية

وبالعنا ال رئيل خيها وال حكومة؟
الشدب ال يقاتل من أجل رئيل أو حكومة، 
بل يقاتل من أجل سرامياه.. الغزاة جاؤوا بكل 
سرب وغطرساة واسايدالء إلذالل لذا الشدب، 
والشدب عرف الرسالة؛ أِلَنَّهم يريدون ترسيدنا 
وإذاللناا واسايدباعنا، ولذلاك خارج لاؤالء 
الشاباب األحارار ليقاتلاوا املديديان وأذنابهم 
واملرتزقة، والشادب تممل المصاار الطويل، 
حصار باري وبمري وجاوي وتضليل إعالمي 
وعمال تيريبي سبري وميفجارات عى األرض، 
ومع ذلك الشادب ميممل وصامد؛ ألن الشدب 
عرف الرساالة، شادب يميلاك ميزونااً سبرياً 
من اإلباء ومان رخض الدادوان والظلم، ولهذا 
أخارج لذا امليزون وال زال لديه ميزون لائل 
لام ييرج بداُد، ولو أتيمت لاه الفرص ألذلل 

الدالم، لذه حقيقة الشدب الايَاَماني.

 عاى ذسار المصاار.. لنااك مان ييهم 
الجياش واللجان الشادبية بمصاار مماخظة 

تدز ومنع وصول املاء والغذاء للمواطنني..
الواقاع أن املديادي لو الاذي يمارص تدز، 
لام الذيان يمندون عخاول الغذاء، لام الذين 
يريادون أن يجدلوا املدنيني عباارة عن رلائن 
تمت أيديهم، ال يساممون لهام باليروج وال 
وييمرتساون  بالدخاول..  للغاذاء  يساممون 
بينهام ويطلقاون القذائف من عاخال األحياء 
املدنية إىل أحياء مدنية أخرى تمت سايطرتهم 
ويّدعاون بأنهاا ُقصفات مان قبال الجياش 
واللجان الشادبية.. لاؤالء عصاباات إجرال، 
عندما أتيمت لهام الفرصة ليُظِهروا إجرامهم 
أظهاروا أعجاب الدجب مان اإلجارال.. ذبموا 
تدلال  سماا  وعّلقولام  بالساكاسني،  اليلال 
اليراف، أبااعوا أرساً بأسملها، عّماروا البيوت، 
لؤالء املجرمون لم عصاباات إجرامية سثرية 
ومينوعاة، ييلقون الدعم السايي من األموال 
واألسلمة والذخائر ووساائل االتصال بكثاخة 

جداً لدمل لذه الفزاعة.
 لذه الدعاية المصار عى تدز.. سامدنالا 
مان لاؤالء يف عمااج، وسامدنالا يف سيااف 
وعماران ويف أسثار من ماكان.. المصاار وما 

المصار، ولم الذين يقرتخون لذه الجرائم.
إىل  يأتاون  الشادبية  واللجاان  الجياش 
يجادون  ولكان  ليسااعدولم،  امليرريان 
الطاريان، سلما أوصلوا شايئاً من املسااعدات 
قصفوا القمح، واملااء والدقيل واملواع الغذائية 
وقصفوا حيى شامن األعوياة، وحيى الدجاج 
والبيض.. لم يرتسوا شيئاً، سلما تمرست شمنة 
قصفهاا الطريان املديدي ويريادون أن يجدلوا 
ما بقاي تمت أيديهام من مدنياني عبارة عن 
رلائن، لكن قريباً وإن شاء الله يييلص لؤالء 
الرلائن مان عصابات اإلجارال الذين يكيبون 
)سيائب املوت( عى السايارات الياي ينهبونها 
مان املواطناني.. أي أنهم يريادون قيل الناس 

وإخاخيهم.

 خاالل األياال املاضياة القليلاة عقادت 
السادوعية صفقاات لرشاء أسالمة بمليارات 
الادوالرات مان خرنساا وأمرياكا.. ماا الاذي 
تريده السادوعية مان وجهة نظارك من لذه 
يف  اساييدامها  باإلماكان  ولال  األسالمة؟، 

الددوان عى بالعنا؟
أسرب خسااع ماايل عاى وجاه األرض لو يف 
تمالاف الددوان ألنها أنظمة غري مؤسساية.. 
ال يجادون رقاباة عى لذه األنظماة وال يوجد 
شادب يماساب وال صماخة حارة وال يشء... 
أماوال لائلاة جاداً يف أيادي أنظماة خاسادة 
أرسياة مسايبدة، لذه األماوال تنفل بشاكل 
سافيه و عبثاي تُنفال ألذياة النااس.. عّمروا 
ساوريا والدراق وأخغانسيان والصومال وليبيا 
والجزائر ساابقاً لفرتة طويلاة وانيقل رشلم 
إىل أماسن يف أخريقيا.. قساموا السوعان، لؤالء 
يميلكاون عقلية تدمريية وتبدياة للميابرات 

الصهيونياة وباليايل لذه الصفقاات ال يمكن 
أن تدازز قاوة الجياش الذي تمات أيديهم وال 
املنظوماة األمنياة.. إنماا عبارة عان ترضية 
لألنظماة اليي يدقادون مدها صفقاات لكي 
تساكت عان جرائمهام ال أسثار، ليال لديهم 
مرشوع، لم يزعمون أنهم سيقاومون إيران، 
لم غري قاعرين عى مقاومة أبسط تمرك، غري 
قاعريان عى تنظيم المج، سياف يقدرون عى 
مواجهة إياران اليي خيها ترساانة صاروخية 
رّسدات أمريكا وجدليها تدخال مدها يف اتفاق 

نووي تأرييي وتقبل بإيران نووية.

 ربما لي تشارتي لذه األسلمة ملواجهة 
إرسائيل!.

لاذه نكياة مان أعجاب النكات، سامدت 
أحاد ملاوك السادوعية ومداه آخريان، سانوا 
ييكلمون عن قاعدة تباوك باعيبارلا من أسرب 
القواعاد الجوية واليي تديرلاا أمريكا لصالح 
السادوعية، قاال لذا امللاك: إن لاذه القاعدة 
لاي ملواجهاة إرسائيال.. ألن إرسائيال قريبة 
منا.. سيف أمريكا اليي أتت بكل لذه الرتسانة 
الدساكرية إىل تباوك لاي اليي سيسااعدلم 
ملواجهاة إرسائيال.. أمرياكا لي الياي تيبنى 
إرسائيال وترصح ُسّل يول بأن أمن إرسائيل لو 
من أمن أمريكا.. وإرسائيل عند األمريكان ألم 
من أمنهم أنفساهم، لؤالء ليساوا ساوى أعاة 

للصهيونية.

 الدادوان ييبالى يف وساائل إعالمه بأنه 
سيجياح صنداء.. لل تديقد أنه قاعر للوصول 

إىل صنداء بالفدل؟
المقيقاة أن الدادوان قاد خشال سدادوان 
عساكري يف انجااز أي انيصاار عاى األرض، 
اسايطاع أن يقيل، أن يبيد، أن يدمر، أن يفسد 
يف األرض، اسييدل األسلمة الفياسة واملمرمة 
واألعاراف  املواثيال  ُسّل  ييجااوز  وأن  عوليااً، 
الدولياة للماروب، ومع أنها حارب غري مربرة 
أصالً، يبدو يل أن الدرس الذي تلقاه الددوان منذ 
7 أشهر إىل اليول لو عرس قاٍس وأنهم يديدون 
اليفكري 100 مرة يف ما يسمى اجيياح صنداء، 
ولكن لن ييأسوا يف خلل بلبلة و«شوية مرتزقة 
يدملوا مشاسل« ولم يبذلون أمواالً سيية جداً 
يف لاذا الجانب ولكان أؤسد باأن صنداء وغري 
صندااء لي عصية عى مثل لاؤالء المرشات 
وأن الشدب سيأتي للرع عليهم إىل عقر عارلم.

 وثيقاة الرشف القبلياة.. سيف تنظرون 
إليها.. وما الغرض منها؟

أناا يل وجهاة نظار يف اليسامية، أحاب أن 
أساميها وثيقة الرشف الوطنياة، باعيبار أنها 
تضم الشادب الايَاَماني بأسمله، الذين لم يف 
القبائال والذين لام يف املدن، أصبمات وثيقة 
وطنياة تأرييياة الغارض منهاا إحيااء روح 
اليضامان واليكاخل.. النياوة الدربية األصيلة 
والشاهامة الايَاَمانياة واإلبااء الايَاَماني يف 
مواجهة أذناب الددوان، أن يأتي شايص سان 
جاارك أمل ويضع رشيماًة يف بييك ويدمره.. 
لذه سارثة سبرية، ثم يريد أن يكون غداً جارك، 
بداد أن قيل أللاك وأرستك، من السايرية أن 
يكون لاذا عاخل املجيماع الايَاَماناي، الذين 
البياوت وجااؤوا بالطائارات  قيلاوا وعماروا 
والصواريخ لقيال الايَاَمانيني وقصف املزارع 
والبياوت.. لاؤالء يريادون الداوعة للمكام، 
وليمكموناا غاداً، خوثيقاة الارشف الوطنياة 
املجيماع يواجاه لاؤالء  الايَاَمانياة تجدال 

اليبثاء.

 ماا تقييمكام لادور الدلمااء واملثقفني 
واإلعالميني يف مواجهة الددوان؟

الايَاَماناي  أبنااء الشادب  الرشخااء مان 
واألحارار قاماوا بدورلام الدظيام واملرشف، 
ولناك من املرتزقة حيى وإن سان يممل صفة 

عالم أو مثقف أو شاعر أو سيايس لكنه عميل، 
لؤالء انمازوا إىل مدساكر الددوان وتموضدوا 
تمت قيااعة املديدين، وحكمهم أسرب من حكم 
البساطاء من املرتزقة املغرر بهم، خكل الشكر 
واليقديار لكل َمان وقف يف وجه لاذا الددوان 
وسيساجل لهم ذلك تأريييااً، والدار واليزي 
لاكل من تواطؤ أو تداون ماع الددوان أو سان 

ساسياً لينيظر نيائج املدرسة لصالح من.

 زياارة وخاد اللجنة الثورياة إىل عدع من 
البلدان.. ما النيائج اليي حققها؟

إىل اآلن لم تظهر ثمار واضمة لهذه الزيارة، 
ولكنهاا عى األقال نقلات إىل البلادان اليي تم 
زيارتها حقيقاة الوضع عاخال الايَاَمان وما 
الاذي يادور يف بالعنا؛ أِلَنَّ لنااك امرباطوريات 
ععائياة وتضليلية لائلة لم يسابل لها مثيل.. 
الدالام،  ليضليال  بامللياارات  تضاخ  أماوال 
وللايَاَمانيني أنفساهم، عان الواقع واليغطية 
عى الجرائم البشادة بمل الشدب الايَاَماني، 
خال شاك بأن لاؤالء اإلخوة األعازاء   قد نقلوا 
صورة الوضاع يف الايَاَمان وحقيقة ما يدور، 

ولذا مكسب جيد.

 الواقاع الدرباي مؤلام.. ويف خلساطني 
واعياداءات  صهيونياة  غطرساة  باليمدياد 
ميواصلة عى الفلساطينيني وعى املقدساات 
اإلسالمية لناك.. برأيك لل ما زال لناك تدويل 
عى الادول الدربية للدخاع عن خلساطني وعن 

تلك املقدسات؟
أوالً، لان نارى موقفااً عربيااً موحاداً؛ ألن 
الصهايناة لام الذيان يمكمون الدارب اآلن، 
عارب أذنابهام مان َمَشاايخ الجزيارة الدربية 
وأذنابهم من الُمكال يف أسثر من عولة، وباليايل 
لؤالء لام أعوات الصهاينة، واليدويل يف سرس 
املداعلة القاعمة لو عى الشادب الفلسطيني 
ااة إذا نجاا مان تدمري لاؤالء أذناب  وَخااصَّ
الصهاينة، لم اآلن يكبلون الشدب الفلسطيني 
الشادب  عاخال  وعمالئهام  باساييباراتهم 
الفلساطيني، ويمطمون الشدب الفلسطيني 
الفلساطيني  الشادب  لرتسياع  ويسادون 

للصهاينة؛ ألنهم لم أعوات الصهيونية.
واإلشكالية الكبرية بأن الددوان الصهيوني 
سان  مسابوقة،  غاري  مرحلاة  إىل  وصال  قاد 
الددوان يسيهدف األرايض الزراعية ومميلكات 
الفلساطينيني وبيوتهم، واآلن تجااوز ُسّل ذلك 
ووصال إىل مماولاة السايطرة عاى املساجد 
اآلن  ولام  اإلساالمية  واملقدساات  األقاى 
الفلساطينيني  وجاوه  يف  إغالقهاا  يريادون 

ومصاعرتها لصالح الصهيونية.
لاذا اليطاور الكبري   لم يصلاوا إليه إال بدد 
أن أشادلوا املنطقاة بالفيان بمياث تصباح 
الشادوب سلهاا مشاغولًة بذاتهاا، ونمان يف 
الايَاَمان رغم غريتنا عى الشدب الفلسطيني 
وعاى املقدساات اإلساالمية، إال أننا ننشاغل 
أسثر بالجرحاى والشاهداء واملصابني والدمار 
والياراب واملصاباني، والدادوان الاذي يشان 
علينا يومياً، أصبمنا يف سارثة أسرب من الشدب 
الفلسطيني لوال أن الشادب لديه قوة احيمال 
لائلاة وتضامان اجيماعاي سباري وإال ما تم 
خاالل 7 أشاهر لو حصاار مطبل مان الجو 
والبمر والرب وحرب عدوانية.. وما شان علينا 
أسثار مان 50 ألاف غاارة جوياة، يف ُسّل غارة 
مقذوخاات لائلة جداً، ولاو ما لم يمدث ربما 
يف المارب الداملية الثانياة، يشء رليب ولائل 
جداً، وأنفل عى الدمل االسييباراتي واليضليل 
والدعاياة يف الايَاَمان ماا لم يُنفل عى حروب 
سبرية ولائلة جداً، خالشادب الفلساطيني لو 
الذي يسايطيُع أن يكرَس املداعلاة ويداخع عن 
نفساه وعن مقدساات الدرب واملسالمني، لم 
يبال مدهم إال الساكاسني واليناجار ملواجهة 

الرتسانة الدسكرية الهائلة إلرسائيل.

�أعلنو� عن ت�سكيل جبهة وطنية ملو�جهة �لعدو�ن و�ملرتزقة

أبناء ووجهاء وأعيان محافظة تعز: 
المحافظة لن تكون ساحة ارتهان ألية 

قوى أجنبية وال لمشاريع آل سعودي

  - خاص:

تيدرُض مماخظة تدز، منذ عدة أشاهر، لدملياات إجرامية وانيقامية من قبل عمالء 

ومرتزقة الددوان، إضاخة إىل القصف امليواصل لطريان الددوان السدوعي األمريكي الذي 

أنهك املماخظة.

وياول الثالثاء املاايض اجيمع عدع سبري مان أعيان وأبناء مماخظاة تدز وأعضاء يف 

السالطة اململياة وشايصيات اجيماعية باارزة وأعلنوا عن تشاكيل الجبهاة الوطنية 

ملقاومة الددوان واملرتزقة.

ويأتاي لذا اليمارك الوطناي يف ظل حماالت إعالمية وتمارسات لدناارص القاعدة 

ومرتزقة الددوان إلثارة الفوىض والقالقل يف تدز، يف إطار سيناريو مدد من قبل تمالف 

الدادوان إلعخال تدز يف عوامة مان الدنف والفوىض وإخراج الجيش واللجان الشادبية 

منها سما لو حاصل يف مماخظة عدن.

املجيمدون أسدوا وقوخهم الكامل ومساندتهم للجيش واللجان الشدبية، مؤسدين أن 

تدز لن تكون يف أي يول من األيال ساحة لالرتهان ألية قوى أجنبية وال ملشاريع آل سدوع 

اليي لم تَر اليمن بيأرييها مثل عدوانييها.

ولذا االجيماع سانت حصيلة ثالثة اجيماعات سابقة ألبناء تدز ووجهائها وسواعرلا 

من مدنيني وعسكريني اليي احيضنيها الداصمة صنداء قبل أسابيع.

وتطرق املجيمدون إىل الجرائم اليي ارتكبها الددوان يف تدز، ابيداء بغاراته عى منازل 

امُلهمشاني بماوياة وعى املدينة الساكنية ملوظفاي ممطة سهربا املياء وعى مسااسٍن 

املدنياني يف مديرياة صالة وليل آخرلا ما طاال الُدرس بمنطقة السااحل واليي أوعت 

بمائة من النسااء واألطفال وسذا الغارات اليي اسايهدخت منازل عدع من الشايصيات 

الوطنياة واملواطنني من أبناء مماخظاة تدز، سما تطرقوا أيضاً لالعيداءات والنهب الذي 

يُمارسه الدمالء يف الداخل بمل أبناء امُلماخظة.

وحاّذر ألايل ووجهاء تدز قاوى الددوان من مغبة االسايدمار يف عدوانهم »وتدنيل 

ترابناا تدز ساواء ذلك يف املناطال الجنوبية أو يف مأرب أو يف باب املنادب«، مذسرين بأن 

اليمان سانت وسايظل مقربة للغازاة، وأنها لم تكان ولن تكون مرتدااً خصباً لالحيالل 

والددوان.

 سما أشااع البياُن بصموع شادبنا اليمني، مؤسدين أن »لاذا املوقف لُه ما بدده، خقد 

طفح الكيل من ممارساات الددوان وعمالئه، وأصبح الصماُت عاراً واليغايض جريمة، 

وإننا قاعرون عى رع الددوان وقطع اليد اليي اميدت إىل أرضنا منهم ومن الدمالء«.
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�إجبار عدن على �حلزن على »�سريع �لإمار�ت« و�ل�سمت على قتل �ملو�طنني

القتل والنهب.. من يوميات المدينة الواقعة تحت االحتالل!
إنقطاع »الكهرباء«.. فصل آخر من 

رواية »همجية العدوان«

�لبقرة �حللوب.. مئات �ملليار�ت دفعتها �ل�سعودية مقابل �أ�سلحة منزوعة �ملو��سفات

النظام السعودي كجندي في عرض عسكري يحمل سالحًا بال ذخيرة

  - خاص:
مناذُ مقيال املوظاف اإلماراتي، 
السابت املايض، شاهدت عدن عدة 
راح  واخيطاخاات  قيال  حاواعث 
ضمييها مواطناون لم يمظوا بأي 
اليماال ولو إعالمياً، بينما سايطر 

القييُل اإلماراتي عى املشهد.
مارت خمساة أياال عاى مقيل 
اإلماراتاي وماا ييام اإلعاالُن عناه 
يقيارص عى ضباط السايارة اليي 
اسييدمها املسالمون ومالحقيهم 
وجمع املدلوماات اليي تقوع إليهم، 
بل إن جهًة تسمي نفَسها )منظمة 
»شاكراً إماارات«( قاررت تنظيام 
وقفاة احيجاجياة اساينكاراً لقيل 
املوظاف اإلماراتاي، خيما شاوارع 
حضنات  وقاد  إال  تناال  ال  عادن 
جثث قياى من املواطنني وشاهدت 
اخيطاف شابان، وخاالل تلك األيال 
وصلات قاوات املرتزقة الساوعانية 
ليأماني االحياالل اإلماراتاي وليل 

تأمني عدن. 
وخيما مليشيات لاعي واإلصالح 
تديُر الهالاة حول مقيال اإلماراتي 
سان مسالمون يقومون باخيطاف 
إىل  واقيياعلام  شاباب  خمساة 
جهاة مجهولة، يف اسايمرار لمالة 

املسابوق  غاري  األمناي  االنفاالت 
الذي تشاهده عدن يف ظال االحيالل 
السدوعي اإلماراتي واتساع سيطرة 

القاعدة وعاعش. 
ونقال موقع »عادن الغاد« عن 
مصااعر مملية أن مسالمني قاموا 
باخيطاف خمساة شباب يف ساعة 
ميأخرة من الليل يف منطقة الربيقة 

واقياعولم إىل جهة مجهولة.
عملياات  إن  املوقاع:  وقاال   
وأن  عادن  يف  تزايادت  االخيطااف 
حالاة  بوقاف  يطالباون  الساكان 
االنفاالت األمناي. مشارياً أن عدن 
شهدت لذا الشهر الدثور عى ثالث 
جثاث ملواطناني تام اخيطاخهم يف 
حاواعث منفصلة وقيلهم يف ظروف 

غامضة.
ويف ساياق آخر يداناي الجرحى 
من املسالمني الجنوبيني من إلمال 
وساوء مداملاة عخدهام لالعيصال 
قرب السافارة اليمنية يف الداصمة 

السوعانية اليرطول.
وبينما سانت القواُت الساوعانية 
إىل  ميجهاة  اليرطاول  يف  تيهياأ 
مدينة عدن بغارض حماية القوات 
اإلماراتية من أي لجول قد تيدرض 
لاه سان أولئاك الجرحاى يف أرصفة 
ييناولاون وجبات طدال  اليرطول 

رعيئة واضدني عّكازاتهم يف أطراف 
الشاوارع الياي ربماا مارت منهاا 
عبابات مرتزقة القوات الساوعانية 

اليي نُقلت مدهم بمراً إىل عدن.
وعان تلاك املدانااة يقاول أحد 
الجرحاى: إن لناك تباطؤاً يف توخري 
الداالج للجرحى بشاكل سامل وأنه 
ييم رخاض إجاراء الدملياات لهم؛ 
بمجة أن حاليهم ال تسايدعي ذلك، 
خيما أسدت لهم مسيشفيات خاصة 

أنهم بماجة إلجراء عمليات.
أنهم يدانون  َوأََضاااَف الجريح 
حيى يف المصول عى سروت لشمن 
لواتفهم لالتصال بألاليهم، مشرياً 
ومماطليهام  المالهام  ييام  أناه 
حيى يف املارصوف الذي يفرتض أن 

يُيصص لهم.
وخيماا يرغب الجرحاى بالدوعة 
إىل عدن نظاراً لساوء املداملة اليي 
يالقونها واإللماال خإنهم يقابَلون 
بددل وجاوع رحالت جوية إىل عدن، 

بمسب ما قاله جريح آخر.
املرتزقاة  قاوات  تيياذ  وخيماا 
الساوعانية مواقدهاا ليأمني قوات 
االحياالل يف عادن سان مسالمون 
يقوماون باقيماال مقار صندوق 
القلوعاة  منطقاة  يف  النظاخاة 
باليوالي ويقوماون بنهبه عون أن 

يقف أمامهم أحد.
النظاخة  إَعاَرة صندوق  وبمسب 
خاإن لذه لي املارة الياسادة اليي 
بنهاب  مسالمون  خيهاا  يقاول 
مميلاكات الصندوق، حياث قامت 
مجموعة مسلمة أمل األول بنهب 

سيارة تابدة للصندوق وخرامة.
مرة أُْخااَرى عى عدن أن تديش 
يف لامش االحياالل اإلماراتي وعى 
الددناي أن يُقيال وتُارتك جثياه يف 
الشاارع أَْو الرصياف بينماا تقول 
مليشايات لاعي واإلصالح بإزاحة 
السايار عان لوحاات عاى شاارع 

أطلقوا عليه »شهداء اإلمارات«.
وخيماا سان مرتزقاة االحياالل 
اإلماراتاي يف عدن يزيمون السايار 
عن لوحاة ذلك الشاارع سان زمالء 
لهام يقوماون بقيال ساائل باص 
بدادة أعرية نارية شامال عدن، ويف 
مماولاة لليغطية عى تلك الجريمة 
الساائف  ذلاك  قيال  بارروا  خقاد 
أناه سان ينقال مواطناني  بمجاة 
من املماخظاات الشامالية، وبديداً 
عان صمة تلاك المجاة خقد نصب 
مرتزقاة االحياالل أنفساهم قضاة 
لقيل من ينقال مواطنني يمنيني يف 
اليمن ويكرمون من يسيقبل قوات 

الغزاة.

  - خاص:
ربماا أصبمات اليمان، حاليااً، بادون سهرباء 
بنسابة 100 باملائاة باسايثناء مان لدياه طاقاة 
شمساية أَْو مولدات سهرباء شيصية أَْو غري ذلك. 
سما أن األرضار اليي لمقت بقطاع الكهرباء سبرية، 
وسابب انقطاعها عادل توخر املشايقات النفطية 
جاراء المصار الاذي خرضه تمالاف عول الددوان 

السدوعي.
والطاقاة  الكهربااء  وزارة  بأعماال  القائاُم 
املهندس عاعل ذمران، أسد أن ممطة مأرب الغازية 
ال تسايطيع املؤسساة تشاغيلها؛ نظاراً لألحداث 
الدائارة لنااك. مشارياً إىل أن من أبارز الصدوبات 
الياي تواجاه قطااع الكهربااء، عدل توخار الوقوع 
»مازوت وعيزل« ما ساالم يف عدل تمكن املؤسسة 
من تشاغيل ممطات اليوليد يف مييلف مماخظات 

الجمهورية.
وقاال »إن الددوان السادوعي والمصار الجائر 
ساالم يف توقف املنظومة الكهربائياة نييجة عدل 
عخول املشايقات النفطية، ما أثّر سلباً عى جميع 
مناحاي الميااة وقطاعاتهاا املييلفاة بماا خيها 
القطاع الصمي الذي أعى انقطاع الكهرباء إىل وخاة 
عدع سبري مان الماالت -غرف الدمليات والغسايل 
الكلوي وغريلا- وتأثر القطاع الزراعي نييجة ذلك 
وخسادت جميع املماصيل الزراعياة نييجة توقف 

مضيات املياه واليربيد«.
رئياُل اللجناة الثورياة الدلياا، ممماد عايل 
الموثي، رأس السبت الفائت، اجيماعاً للمسؤولني 
امليدلقاة  الجواناب  ملناقشاة  الكهربااء؛  باوزارة 

بأوضااع الكهرباء واليطوات الياي يجُب اتياذُلا 
إلعااعة اليياار وتغذية الشابكة الوطنياة بالطاقة 

الكهربائية.
واسايمع رئياُل اللجناة الثورياة الدلياا مان 
املييصني باوزارة الكهرباء إىل رشح حوَل أساباب 
انقطاع الييار الكهربائي، حيث أوضموا أن انقطاع 
الييار نييجة الددوان السادوعي الغاشم عى اليمن 
والاذي أعى إىل خاروج ممطاة ماأرب الغازية عن 

اليدمة يف 13 أبريل املايض بشكل تال وسيل.
ابُِل  سماا جرى خاالل االجيمااع مناقشاة السُّ
الكفيلاة بإيَْجاااع الملاول الداجلاة مان خاالل 
اقيصاص مديونيات الجهات المكومية للمؤسسة 
الداماة للكهرباء ليوخري قيمة املشايقات النفطية 
مان ماعتي الديازل واملازوت خالل الثالثة األشاهر 
القاعماة عى أن تليزل املؤسساة الداماة للكهرباء 
بإعااعة تشاغيل اليياار الكهربائاي للمماخظات، 
وإعداع آلياة واضمة لليمصيل مان املواطنني بدد 
شاهر من إعاعة الييار الكهربائي وتدمل املؤسسة 

عى إعاعة تشغيل ممطة مأرب الغازية.
وأساد االجيمااع رضورة إعااعة مياطبة األمم 
امليمدة وتمميلها مسؤولية إيقاف الددوان ملمطة 
مأرب الغازية الذي تغذي أغلب مناطل الجمهورية 
بالييار الكهربائاي؛ سون ذلك ميالفاً لكل القوانني 
واألعاراف الدولية واإلنساانية، إضاخاة إىل جريمة 
منع إعخال املشايقات النفطية ليشاغيل املمطات 

األُْخااَرى.
ويف االجيماع أساد رئيُل اللجناة الثورية الدليا 
رضورة الدمال عى إيَْجااع الُملُاول الداجلة لدوعة 
اليياار الكهربائاي ورُسعاة اسايكمال اإلجراءات 

لينفيذ ممطة الكهرباء الجديدة.

  - خاص:
مع نهاية ُسلِّ عال تصدر املراسُز اإلحصائية 
الداملية املييصصة يف صفقات الساالح قوائم 
ألسثار الادول رشاًء لألسالمة يف الدالم، وعى 
مدى الدقوع األعوال املاضية سانت السادوعية 
تيصادر يف مدظم السانني قائمة الدول األسثر 
رشاًء لألسالمة يف الدالام لكنهاا تبادو مثال 
جندي يف عرض عساكري يممل الساالح بدد 

نزع الذخرية منه.
2013 تصادرت السادوعية تلاك  يف عاال 
القائمة بصفقات أسالمة بلغات قيميها 56 
مليار عوالر ويف الدال اليايل تصدرتها بأسلمة 
بلغت قيميهاا ل6 ملياار عوالر وعندما قاعت 
الدادوان عاى اليمن عقدت صفقات أسالمة 
بمبالاغ تفاوق ماا أنفقياه عاى الساالح يف 

الدامني املاضيني.
األجاناب  الدساكريون،  اليارباء  يجماع 
منهام والدارب، أن أمرياكا اساينزخت أموال 
النفاط السادوعية بيدزياز ميااوف النظال 
السادوعي من عول الجاوار وتمديداً بيصوير 
وتهويال اليطار اإليراناي، وحصلات اإلَعاَرة 
األمريكياة بموجاب ذلك عى مئاات املليارات 
من السادوعية وعول خليجية مقابل أسالمة 
وإتاوات تدخدها الدول اليليجية مقابل وعوع 

أمريكية وبريطانية بمماييها.
خالل األيال القليلة املاضية من شهر أسيوبر 
وّقدت السدوعية صفقات أسلمة مع الواليات 
امليمدة بقيمة 21 مليار عوالر تشامل طائرات 
ليلوسوبارت ميطاورة بدد ساقوط أساطورة 
األباتايش بقيماة 5 ملياارات عوالر وصواريخ 
بااك3- بقيماة 5.5 ملياار عوالر وأخارياً أربع 

سفن حربية بلغت قيميها 11 مليار عوالر.
وتأسيداً عاى أن أمريكا والغارب يداملون 
السدوعية سدولة باعيبارلا »البقرة الملوب« 
خاإن السادوعية ال تمصل عى ُسّل األسالمة 
الياي تشارتيها من أمرياكا وغريلا ماع أنها 
تدخُع األموال وتكيفاي يف سثري من الصفقات 
باالسايدراض يف املنطقاة برشائها لرتساانة 

أسالمة؛ ألن أمرياكا ال تقبال بوجاوع تفوق 
عساكري يف املنطقة إال إلرسائيل، وقد سشف 
املغرع السدوعي الشهري »مجيهد« يف تدليقاته 
عى صفقة السفن المربية عن حقائل يف لذا 

السياق.
يقول مجيهد إن اإلعالل السادوعي احيفى 
بمواخقة الكونجرس عى بيع السفن المربية 
للسادوعية، لكن تلك السافن لم تجرب يف أي 
ميادان قياايل ورخضهاا الكياان الصهيوني؛ 

بسبب رعاءة مواصفاتها.
ويضيف مجيهاد أن الكونجرس واخل عى 
الصفقاة اليي بلغات 1.5 مليار لكل سافينة 
بدد نزع القدرات امليطورة منها، بينما تمصل 
البمرياة األمريكياة عاى السافينة الواحدة 
واملضاف إليها القدرات امليطورة اليي نزعت يف 
الصفقة السادوعية وعالوة عى ذلك تشرتيها 

البمرية األمريكية بنصف مليار خقط!!

وسشاف مجيهد املدروف بمصاعره القوية 
أن البمرياة األمريكياة قاررت تقليص الددع 
الذي طلبياه من الرشساة األمريكية املصندة 
لا«وسهيد مارتن« ووجدت بالنظال السدوعي 

طوَق النجاة ليلك الرشسة خباعيها له.
وإمدانااً يف اساينزاف اليزينة السادوعية 
خقد وجد النظال السادوعي نفسه مجرباً عى 
توقياع عقد صيانة وتدريب عى تلك السافن 
5 ملياارات عوالر إضاخياة رغام أن  بقيماة 

اليكلفة المقيقية لي مليارا عوالر خقط.
الرئيال  اسايدعى  الماايل  الداال  خاالل 
األمريكاي ملوك الدول اليليجياة للقاء ُعرف 
با«قماة سامب عيفياد2« بداد اليفالم الذي 
وصال إلياه الدالم ماع إياران بشاأن ملفها 
الناووي وقبال اليوقياع عليه بشاكل نهائي 
سان ملاوك اليلياج يف منيجاع ساماب عيفيد 
يسايمدون ألوباماا الاذي جادع لهام اليزال 

أمريكا بمماية عولهم وأنه ساينرش منظومة 
عرع صاروخياة يف املنطقاة ملواجهاة خطار 

الصواريخ اإليرانية.
خاالل تلاك القماة سياب الكاتاب الدربي 
املدروف عبدالباري عطوان مقاالً تساءل خيه 
قائالً:« وحيى اذا اخرتضنا جدالً أن لذا »الدرع 
الصاروخي« األمريكي رضوري ألمن اليليج، 
وطمأناة وتبديد مياوف شادوبها وحكامها 
مداً، خلماذا جرى انفاق عرشات املليارات اليي 
أنفقيهاا المكومات اليليجية عى منظومات 
صوارياخ »باترياوت« املضااعة للصوارياخ، 
واإليرانية منها خاصة، وملااذا تيمدث اإلَعاَرة 
األمريكياة عن بياع صفقة أسالمة للمملكة 
الدربية السدوعية قيميها تزيد عن 150 مليار 
عوالر، نالياك عن طائرات خرنساية من نوع 
)راخال( اشرتتها قطر، وتيفاوض عى رشائها 
عولة االمارات، تزيد قيميها عن عرشين مليار 

عوالر أُْخااَرى؟«.
وقاال عطاوان يف ذلاك املقاال إن » لادى 
اإلَعاَرة األمريكياة خطاة ممكماة لييوياف 
عول اليلياج الدرباي، وبث الرعاب يف نفوس 
شادوبها وقاعتها، لدخدهاا إىل إنفاق ما لديها 
من احيياطاات مالية لائلة يف رشاء صفقات 
أسالمة. اساييدال إيران سورقة أَْو »خزاعة« 
يميال الدموع الفقاري يف لاذه اليطة. عول 
اليلياج يجاب أن تكاون قلقاة ومرعوبة يف 
ُسّل المااالت، ساواء أسانات أمرياكا تسايدد 
للييار الدساكري ضد إيران وتمشد حامالت 
طائراتها اسايدداعاً لذلاك أَْو تنيرط مدها يف 
مفاوضات من خلف ظهر لذه الدول لليوصل 

إىل حل سيايس سلمي ولو ما حدث«.
يقول مكياب خرباء »آي إتش إس جينل« 
مان مقره يف لنادن إن ُسّل 7 عوالرات ترصخها 
عول الدالام عى رشاء األسالمة يكون نصيب 
السدوعية منها عوالر واحد، بما يدني أن عول 
الدالام مجيمدة تنفال ما مددلاه 6 عوالرات 

للسالح والسدوعية وحدلا تنفل عوالراً.
لناك تقديرات أنه وخيما تداني السدوعية 
ألول مارة يف تأرييهاا مان عجاز يف املوازناة 
بلاغ 150 مليار عوالر باإلضاخة إىل اساينزاف 
عرشات امللياارات مان احيياطاتها اضطرلا 
إلجاراءات تقشاف لكنهاا عقادت صفقاات 
أسالمة لاذا الداال ماع الوالياات امليمادة 
وبريطانياا وخرنساا وروسايا وأملانياا بلغت 

قيميها لمد اآلن أسثر من 160 مليار عوالر.
وخيما يدخع النظال السادوعي لذه األموال 
خإناه يف حقيقاة األمار لان يسايلَم ُسّل تلاك 
األسلمة، خكثري من تلك املبالغ سانت يف الواقع 
رشوة؛ بهدف مساعدتها يف المرب عى اليمن 
والسكوت عى جرائمها، وقد سشفت سثري من 
اليقارير أن ترساانة األسالمة اليي تشرتيها 
السادوعية ما لي إال مجرع اسيدراض، حيث 
تقول الادول البائدة بنزع سثري من خصائص 
تلك األسالمة ليصبح السادوعية مجرع »عب 
باال قوائام« أَْو »جنادي يف عارض عساكري 
يممل ساالحاً بال ذخارية« وبقرة حلوب تبدع 

أموال النفط عى الدالم.
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»جر�ح عميقة« جر�ء �لق�سف �ل�سعودي �لأمريكي

مأرب.. ال زرع وال ثمر بسبب العدوان.. والقبائل يصنعون االنتصار!

العدوان يدمر مسجدًا ومدرسة في قصف 
على مديرية بني حشيش ويواصل غاراته 

الهستيرية على بالد الروس وسنحان

�لعدو�ن يدمر �ملدر�سة 81 يف حمافظة �سعدة
إستشهاد 4 سجناء في قصف وحشي 

لطيران العدوان السعودي األمريكي على 
إدارة أمن الجند بمحافظة تعز

  - أحمد داود: 
المياُة يف ماأرب لذه األيال ليسات باملميدة.. 
َل األرض  خطرياُن الددوان السدوعي األمريكي َحوَّ
إىل جميام جراء القصاف الوحيش عاى عدع من 

املديريات والقرى يف املماخظة.
مديرياة رصواح واألماسان األثرياة سانت بنك 
ألداف لقوى الددوان.. لقد سقطت عدة صواريخ 
عاى ساد ماأرب القديام، وصواريخ أخارى عى 
مديناة براقاش اليأرييياة.. ويف مديناة رصواح 
ال تيوقاف األعخناة عن تغطياة الساماء باللون 
األسوع الداسن.. إنها الوحشية اليي يظهرلا قرن 
الشايطان من صدادة إىل تدز وصندااء خمأرب.. 
الدنف ييوزع عاى ُسّل مناطال الجمهورية.. وال 
أحد ينجو من عقاب قرن الشايطان الذي يسدى 

لرتسيع املواطنني.
الفالحاون ال ييوجهاون إىل مزارعهام، خهذه 
األياال ال زرع وال ثمار يف ماأرب، والطائارات ال 
تيوقاف عن اليمليال يف ساماء املماخظة للبمث 
عان تدماري أي يشء يف المياة.. حباات القمح لم 
تنُم يف مأرب والسبب لو قصف طريان السدوعي 
املاني  مناطال  يف  املواطناني  ملازارع  األمريكاي 

والجفينة والفاو.
تفياك  الياي  لاذه  وحشاية  أياة  إلهاي  ياا 
باملواطنني؟!.. ما الذناب اليي ارتكبه لؤالء حيى 
ييم إباعتهام والقضاء عليهام؟!.. لكذا لو حال 
الكثريين يف مأرب والذين تيفطر قلوبهم من الغم 

والمزن واألىس.
مازارع الليمون أيضاً لم ييمكن املواطنون من 

جناي ثمارلا لهذا املوسام، خالطريان يسايهدف 
ُسّل يشء، وقد ساقط صااروخ يف مزرعة املواطن 
مممد ساالم عون أن ينفجر، لكنه مصدر تهديد 
لاكل الداملني يف املزرعة خشاية أن ينفجر يف أية 

لمظة.
يقاول املواطناون إن حياتهام أيضااً باتت يف 
خطار سبري ولام يماولاون الينقل مان بالعلم 
إىل صندااء أو أياة مماخظاة أخارى، خالطاريان 
أي تمارك عاى األرض، وعادع مان  يسايهدف 
املواطنني اسيشاهدوا جراء لاذا القصف اللدني، 
حياى ناقالت النفط والغاز لم تسالم من لمجية 
الددوان.. لقد تدرضت عدع من الناقالت للقصف 

أسثر من مرة.
يف ماأرب أيضااً نازحاون، لقاد لارب الناس 

مان قرالم اليي تيدرض للقصاف إىل أماسن أسثر 
أمنااً.. ساماريات اليلفازة الدربياة والدولياة لم 
تسالط الضوء حول مداناة لاؤالء، ولم تذسر أن 
الددوان ذات يول قصف النازحني ولم يف خيامهم 
يبمثون عن األمان واألمان، واسيشاهد عدع من 

املواطنني بينهم نساء وأطفال.
وإذا عارّب أحاُد الشايصيات االجيماعية عن 
غضباه واساينكاره لهاذه الجرائام والوحشاية 
للدادوان أصبح ممال رصد وتيباع.. خقد قصف 
الطرياُن السادوعي األمريكي يول الثالثاء املايض 
منزل الشايخ صالح بن سوعة طديمان برصواح 
للمرة الثانية، خالرجل مدروف بمدارضيه الكبرية 

للددوان.
وألن ماأرب بقبائلها ورجالها األشاداء سانوا 

يف مقدمة املقاتلني الذين وقفوا بثبات وشاجاعة 
لدحار املميلاني وعادل الساماح لهام بالدباور، 
خقاد ألقاى الدادوان السادوعي الغاشام قنابله 
الفسفورية وشاديدة االنفجار عى تلك املناطل.. 
واساألوا جبَل ليالن االسارتاتيجي عان ُجرل آل 

سدوع، خلربما يجيُب ذاَت يول.
واليأرياخ باكل أناقيه الجميلة امليمثل يف ساد 
مأرب، لو اآلخر سان ُعرضًة للقصف اللدني، وقد 
تدرََّض لياراب سبري َجرَّاَء المقاد الدخني لددوان 

تمالف آل سدوع.
مكياب الهيئة الداماة لآلثار بمأرب اساينكر 
وذسار  السابأية،  لآلثاار  املمنهاج  االسايهداف 
بياان صاعر عن خارع الهيئة بماأرب أن الددوان 
السدوعي اسيهدف ساد مأرب اليأرييي ومدينة 

ماأرب القديماة ومدينة براقاش ومدبد رصواح، 
إضاخة إىل عدع من القالع اليأرييية، ميلفاً عماراً 

سبرياً يف النقوش واآلثار السبأية.
ويف لاذه املماخظة الطيبة ما يزال ألايل مأرب 
ييذسارون الجريماة البشادة الياي حدثت ألرسة 
صالاح الصالماي والياي تمولات أجسااعلا إىل 
جثث ميفممة جراء قصاف املنزل بصواريخ من 

طائرات الددوان. 
األرسة تيكاون مان 12 شايصاً بينهام ثالث 
نسااء وثالثة أطفال، ولدل لذه املجازرة أنموذٌج 
ضمن عدع من املجازر اليي ارتكبها الددوان بمل 

أبناء املماخظة.
وعاى األرض أيضااً تنماو اليالياا اإلجرامية 
املمولة من السدوعية ولم عاعش والقاعدة، إنهم 
يمارساون أبشع الجرائم بمل املواطنني وسل من 
عاارض الددوان.. وقد ألقيات ُجثة إمال وخطيب 
جامع الكولة »سالفي« عى قارعاة الطريل وقد 
ُقطع رأسه عن جسده؛ أِلَنَّه تبنى موقفاً مدارضاً 

للددوان.
وألن يف ماأرب املمطاة الغازياة الوحيدة اليي 
تغاذي الداصمة صندااء وعدعاً مان املماخظات 
بالكهربااء خقاد تم إخراجها عن اليدمة بسابب 
سايطرة تلك الدنارص ومرتزقة الدادوان عليها.. 
إضاخاة إىل القصف امليواصل للطاريان عى أبراج 

الكهرباء.
لي مأرب إذاً، قصاة صموع وتضمية وخداء.. 
ورجالهاا األوخياء قاعرون عى إجبار اليأريخ عى 
سياباة انيصارلم يف أنصاع صفماته، خهم الذين 

قالوا للمميلني: لن نسمح لكم بالدبور.

  - خاص: 
السادوعي  الدادواُن  واصال 
مان  لدادع  اسايهداَخه  األمريكاي 
مديرياات مماخظاة صندااء، خالل 
واسيشاهد  املاضياني..  اليوماني 
مواطناان جاراء القصاف امليوحش 
عى مديرية بني حشايش يول أمل 

األربداء.
مساجد  عّمار  أيضااً  القصاف 
حران يف منطقة الرشخة بغارتني، 
املواطناني  اسيشاهاع  إىل  أَعَّى  َمااا 
االثناني وإصاباة آخار، وساذا تدمري 
منزل أحد املواطنني بغارتني أُخَريني.

ولام يكياِف الدادواُن بذلاك، بال 
واصال اليمليال والقصاف الكثيف، 
وعمر مدرساة مقرياش ومنزل أحد 
بأرباع  رجاال  واعي  يف  املواطناني 
غاارات، سما اسايهدف جبال الكرع 
بأربع غارات أخرى ميلفاً أرضاراً يف 

األرايض الزراعية.
ومن بني حشايش إىل سانمان.. 
لكاذا يينقال الطاريان باحثااً عان 
ألاداف، خقصف منزَل أحد املواطنني 
إىل  إضاخاة  األحمار،  بيات  بقرياة 
اسايهداف مزرعاة عناب يف حصان 
عفااش ومزرعاة طماطام ماا بني 
شيدان وشدسان، َماا أَعَّى إىل الماق 
وتدماري  باملزرعياني  سبارية  أرضار 

املنزل بالكامل.
وشان طريان الددوان السادوعي 
الغاشام ياول أمل األربدااء خمل 
غاارات عاى مديرياة باالع الاروس 
بمماخظة صنداء، مسيهدخاً منطقة 
اللمف بيمال غارات، َمااا أَعَّى إىل 

أرضار سبرية يف األرايض الزراعية.
باملنطقاة  ممايل  مصادٌر  وأعان 

اسايمرار الددوان الغاشم عى اليمن 
مارأى  أماال  املدنياني  واسايهداف 
ومسامع الدالام.. عاعيااً املجيماع 
الادويل ومنظمات حقوق اإلنَْسااان 
الياي  املجاازر  اليدخال إليقااف  إىل 
السادوعي  اليمالاف  ترتكبهاا عول 
بمل اليمنيني. وتسابب القصف عى 
مديريات مماخظة صنداء بيساائر 
سبرية يف القطااع الصناعي تجاوزت 

0ا مليون عوالر.
الصناعاة  مكياب  مديار  وقاال 
واليجاارة بمماخظاة صندااء أمني 

شايع يف ترصيح صمفي:
والمصاار  الجائاَر  الدادواَن  إن 
الظالام تسابب يف توقاف أسثار من 
أربداة آالف ياد عاملة عان الدمل يف 

القطاعني الصناعي واليجاري.
وأضااف »أن الددوان السادوعي 
مصاناع  ألام  مان  ثالثاة  أخارج 
صناعاة  يف  املييصصاة  املماخظاة 
السارياميك والبالساييك عن اليدمة 
نهائياً بداد تدمريلا تدمارياً سلياً«.. 
الخياً إىل أن لناك الدديد من املنشاآت 
الياي تاررت تارراً  الصناعياة 
جزئياً وما تزال اللجان تقول بيقييم 

األرضار.
وطالاب شاايع املجيماع الادويل 
واملنظمات اإلنسانية باليدخل لوقف 
الددوان السادوعي الاذي ييماعى يف 
اعيداءاتاه ُسّل يول وإيقااف الجرائم 
الياي يرتكبهاا بمال اليمان أرضااً 

وإنساناً.

  - خاص: 
اسيشاهد مواطناان وُجارح آخر 
يف قصف لطريان الددوان السادوعي 
األمريكاي اسايهدف مديرياة رازح 
بمماخظة صددة يول أمل األربداء.

باملماخظاة  مملياة  مصااعر 
أوضمت أن طريان الددو السادوعي 
الغاشام وحلفااَءه اسايهدف عدعاً 
من منازل املواطنني بمنطقيي غمار 
والشوارق بمديرية رازح، َماا أَعَّى إىل 
اسيشاهاع مواطنني وجارح مواطن 
آخار وتدمري منزلني وترر عدع من 

املنازل األخرى املجاورة.
وأعانت املصاعُر بشدة تدمد الددو 
السدوعي الغاشم وحلفائه اسيهداف 
أن  إىل  مشاريًة  املواطناني..  مناازل 
ذلاك ميالٌف لكل القواناني واملواثيل 
الدولية اليي تمرل اسايهداف منازل 

املواطنني.
وأصيب شايٌص وتاررت عدع 
مان املنازل جراء غارات الددوان عى 
مناطل ميفرقة من مديرية سامار، 
حياث ألقاى قنابال عنقوعياة عاى 

املديرية.
وشان طريان الددوان السادوعي 
الغاشام سلسالة مان الغاارات عى 
منطقاة آل ساالم بمديرياة سيااف 
بمماخظة صددة، مسيهدخاً مدرسة 
بمنطقاة آل ساالم بمديرياة سياف، 
بالكامال  املدرساة  ُعمارت  حياث 

وتررت منازل مجاورة للمدرسة.
الفارتة  خاالل  الدادوان  وعمار 
املاضية أسثر من ثمانني مدرسة منذ 

بداية الدادوان يف مييلاف مديريات 
مماخظاة صددة، إضاخة إىل عدع من 
مكاتب الرتبية، يف اسايهداف واضح 
للدملية اليدليمية ولألجيال الناشئة.

سما شن طريان الددوان السدوعي 
يول الثالثااء املايض سلسالة غارات 
جوية اسايهدخت عدعاً مان املناطل 

بمماخظة صددة.
وشان طريان الددو ثاالث غارات 
جوية اسيهدف بها منطقة الجدملة 
بمديرية مجز، إضاخة إىل غارة أخرى 
مسادوع  ولاد  منطقاة  اسايهدخت 
أحدثات  حياث  سامار،  بمديرياة 
الغاارات عمااراً يف مناازل املواطنني 

ومميلكاتهم ومزارعهم.
ويف مماخظة تدز اسيشاهد ل من 
الساجناء إثار قصف طاريان الددو 
الصهيوناي  األمريكاي  السادوعي 
الغاشام إلعارة أمن الَجنَد بمماخظة 

تدز يول الثالثاء املايض.
وقاال مصادر ممايل بيداز: إن 

طريان الددوان السادوعي األمريكي 
اسايهدف بددع مان الغاارات مبنى 
إىل  أَعَّى  َمااا  الجناد،  أمان  إعارة 
اسيشهاع أربدة من السجناء. مشرياً 
السادوعي  الدادوان  طاريان  أن  إىل 
قصف عدعاً مان املمالت اليجارية يف 
مديرياة الرالادة بغارتني، َمااا أَعَّى 
إىل تدماري املماالت وتلاف ُسّل املاواع 
الغذائياة الياي بداخلهاا، سما شان 
طريان الددوان السادوعي األمريكي 
غارتاني عاى مديرياة الصلاو ياول 

الثالثاء املايض.
سماا اسايهدف طارياُن الدادوان 
ياول الثالثااء املاايض الياطَّ الداال 
بمديرياة امليااء بغارتاني جويياني 
أصااَب شايصني جراحهماا بليغة، 
املمطاة  بواباة  سذلاك  واسايهدف 

البيارية يف املياء.
ويف مماخظة حجة، قصف طرياُن 
الدادوان السادوعي األمريكي مدينة 

حرض بيمل غارات جوية.
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  - عبده عطاء:

تيواصُل خدالياُت المملة 
املليونية لليوقيع عى وثيقة 

اَرف الَقبَاليّة لرتسيخ املباعئ  الشَّ
والثوابت الوطنية، واليي تهدف 

من خالل املباعئ اليي تيبنالا 
ترسيخ املباعئ والثوابت الَقبَاليّة 

األصيلة وتذسري املجيمع بالقيم 
امليوارثة عن اآلباء واألجداع 
النابدة من الدين والثقاخة 

امليجذرة منذُ قديم الزمان وإحياء 
عور القبيلة ومشارسيها يف 

القضايا الوطنية الكربى.
اَرف لرتسيخ  وتأتي وثيقة الشَّ

املباعئ والثوابت الَقبَاليّة، 
وتيضمن ميثاق رشف عائماً، 

يشمل مباعئ اليكاخل االجيماعي، 
إضاخة إىل مباعئ الدقوبات 

القانونية لرعع امليورطني يف عل 
الشدب اليمني وتجريم اليونة 

والدمالء واملرتزقة.

قبائل صنعاء: استعداد للدفاع 
عن الوطن

تواصلات حملاة  خفاي مماخظاة صندااء 
ااَرف الَقبَاليّة يف عدع  اليوقيع عاى وثيقاة الشَّ
من مديريات املماخظة، وعكسات قبائل القطاع 
الجنوبي الرشقي، الصورة املرّشخة ألبناء القبيلة 
ومدى إعراسهم لمجام املؤامرات اليي تماك عى 

الشدب اليمني.
ييضاح مان خاالل تفاعلهام ماع المملاة 
ااَرف الَقبَاليّة،  املليونية لليوقيع عى وثيقة الشَّ
والمشاوع الياي شاهدتها وماا تازال مديريات 
القطااع الجنوبي الرشقاي امليمثلاة بمديريات 
خوالن والطيال وبني ضبيان والمصن وجمانة 
وسانمان وبالع الروس، يف خداليات اليوقيع عى 
الوثيقاة اليي تهدف لرتسايخ املبااعئ والثوابت 
الوطنياة خاصة يف ظال الظروف الياي تمر بها 

البالع.
ويف بناي حشايش ونهم بمماخظاة صنداء، 
جدع أبنااء املديريياني رخضهم املطلال للددوان 
وعحاره  ملواجهياه  واسايدداعلم  السادوعي 
جنبااً إىل جناب مع أبنااء الشادب الصامدين يف 
ُسّل املماخظاات، واليدااون ماع أبطاال الجيش 
واللجان الشادبية يف ُسّل سااحات ومواقع الدزة 

اَرف والبطولة. والشَّ
وأسادوا أن لذه الوثيقة بااعرة وطنية ليلبية 
تطلداات وآماال أبنااء الشادب يف تدزياز روح 
اليآخاي ووحدة النسايج االجيماعي باني أبناء 

اليمن ساخة.
ويف القطااع الغرباي املكاون مان الميميني 
وبناي مطار وصدفاان ومناخاة، تواخاد أبناء 
وشايصيات وأعيان ووجهاء املديريات لليوقيع 
عى الوثيقة، يف صورة جّسدت ما ييميع به أبناء 

لذه املديريات من حل وطني.
وأسادت قبائاُل القطاع الغربي، اسايدداعلم 
الوطان  عان  عخاعااً  واالسيبساال  اليضمياة 
ومقدراتاه. وععات ساخاة القبائال إىل اليفاعال 
اإليجابي مع الوثيقة وتوحيد الصفوف من أجل 

الدخاع عن الوطن ومواجهة الددوان الغاشم.
صندااء،  بمماخظاة  لمادان  مديرياة  ويف 
تواصلات خدالياات المملاة املليونياة لليوقياع 
ااَرف الَقبَاليّة لرتسايخ املباعئ  عاى وثيقة الشَّ

والثوابت الوطنية.
وجادع وجهااء وأعياان وقبائال وَمَشاايخ 
وشايصيات لمدان يف حشاد سبري اسيدداعلم 
وجهوزييهام للمشاارسة يف الدخاع عان الوطن 

ومقدراته.

قبائل المحويت: إجماع على رفض 
التفرقة واالرتهان للخارج

ويف مماخظة املمويت، تواخد أبناء وَمَشاايخ 
وأعياان مديرياة خميال بناي سادد وأعضاء 
ااَرف  املجلال املمايل لليوقيع عاى وثيقة الشَّ
القبائال  شامل  جماع  إىل  الهاعخاة  الَقبَاليّاة 
وتوحياد الصفاوف؛ مان أجال اليصادي لقوى 
الددوان وتمكاني أبناء الوطن الواحد من تجاوز 

خالخاتهم.
وعرب َمَشاايُخ ووجهاُء وشايصيات مديرية 
خميال بناي سادد عان مبارسيهام وتأييدلم 
لهاذه الوثيقة.. مؤسديان أن اإلجماع عى وثيقة 
ااَرف الَقبَاليّة إجماع عى األمن واالسيقرار  الشَّ

ورخض الفرقة والشيات واالرتهان لليارج.
ويف مديرياة ملماان، تداخع جميع َمَشاايخ 
أعضااء  ومدهام  املديرياة  وأعياان  ووجهااء 
املجلل املميل ومسئويل السلطة اململية وممثيل 
اَرف  املنظمات واألحزاب لليوقيع عى وثيقة الشَّ
الَقبَاليّة، موسدين وقوخهام الكامل مع الوطن، 
بقاوة  الغاشام  الربباري  الدادوان  ومواجهاة 

وصالبة.
ويف مديرياة جبال املمويت، ُعّشانت المملة 
ااَرف الَقبَاليّة  املليونياة لليوقيع عى وثيقة الشَّ

لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطنية.
وعارب املوقدون عان تأييدلام للوثيقة اليي 
تديرب ميثاق رشف للقبيلة يف لّم شملها ملواجهة 
الدادوان الغاشام.. مؤسديان أن االجمااع عاى 
الوثيقة يدرب عن تواخل الجميع عى ما تضمنيه 
مان مباعئ وألاداف تدازز مان عور القبيلة يف 

حماية مكيسبات الوطن وأمنه واسيقراره.
ويف مديرياة الطويلاة، وّقاع أبناء وَمَشاايخ 
ااَرف  ووجهااء وأعياان املديرية عى وثيقة الشَّ
الَقبَاليّاة، مؤسديان وقوخهام يف صاف الوطان 
ومواجهة الددوان الغاشم الذي يسيهدف اليمن 

أرضاً وإنساناً.
ويف مديرية شابال سوسبان، انطلقت المملة 
اَرف الَقبَاليّة..  املليونية لليوقيع عى وثيقة الشَّ
وعرّب وجهاء املديرياة عن تضامنهم الكامل مع 
ُسّل ماا ييدل الوطن ويدزز َوحدة الكلمة وجمع 
شامل اليمنياني وتوحيد صفوخهام يف مواجهة 
الددوان الرببري الغاشام الذي تيدرض له اليمن 

من قبل تمالف الددوان السادوعي.
أبنااء مديرية حفااش بمماخظاة املمويت، 
ااَرف الَقبَاليّاة.. وأسد  وقداوا عاى وثيقاة الشَّ
َمَشاايخ ووجهاء وأعيان مديرية حفاش خالل 
اليوقياع عى الوثيقاة وقوخهم يف صاف الوطن 

وإجماعهام عى سلمة واحادة ليجااُوز الفرقة 
وتقوياة روابط النسايج االجيماعي بما يمفظ 
أمان الوطان واسايقراره ويمّكان أبنااَءه من 

مواجهة الددوان.
ويف مديرياة الرجم، عشانت المملة املليونية 
ااَرف الَقبَاليّة.. وخالل  لليوقياع عى وثيقة الشَّ
اليدشاني الذي أقيام يف مدينة الرجم بمشاارسة 
واسادة مان وجهااء وشايصيات اجيماعياة 
وقيااعات جمالاري وممثايل منظماات مدنياة 
وأحزاب سياساية ومواطنني، والذين وّقدوا عى 

اَرف الَقبَاليّة. وثيقة الشَّ
ااَرف الَقبَاليّة اليي  مؤسديان أن وثيقاة الشَّ
ييام توقيدهاا تنبع مان الُدارف القبايل لجمع 
اة وإقبالها عاى إيجاع صيغة للوخاق  سلماة األُمَّ
واالتفاق الشادبي الكامل لماث ُسّل أبناء اليمن 
للدوعة إىل طاولة الموار لليروج بملول ُمرضية 

لكل القوى الوطنية.

قبائل الحديدة: مصلحة الوطن 
فوق الجميع

وبوتارية  تواصلات  المديادة،  مماخظاة  يف 
ااَرف  وحماس عاليني اليوقيداُت عى وثيقة الشَّ

الَقبَاليّة لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطنية.
أبنااء مديرية الساينة، وَساَط حضور سبري 
من مييلف األطياف، َعّشنوا اليوقيع عى وثيقة 

اَرف الَقبَاليّة لرتسيخ املباعئ الوطنية. الشَّ
وخاالل اليدشاني عارب أبنااء املديرياة عان 
ساداعتهم بهذا اليطاوة اليأرييياة اليي تدزز 
عور القبيلة وتدياد ليبيها بدد أن حاول األعداء 
وعمالؤلم تهميشاها من خاالل زرع اليالخات 
والفيان ونارش الطائفياة باني أبنااء القبيلاة 

الواحدة.
وأسد املشارسون أن الوثيقة لي من تمدع، يف 
آن واحد، الوطني من الدميل والشايص القاعر 
عى البنااء والينمية من غريه ممن خينهم الددو 

باملال وجدل منهم أعاة للهدل ال للبناء.
ويف مديرياات المايل وامليناء والموك، عشان 
أبنااء املديرياات الثاالث، اليوقياع عاى وثيقة 
ااَرف الَقبَاليّة.. وشهد اليوقيع عى الوثيقة  الشَّ
إقبااالً سبارياً مان قبال أبنااء مديرياات امليناء 
والموك والماايل واليي جااءت لرتخض الددوان 
ومان يسااعدونه وينارصوناه وترساخ مباعئ 

وطنية تيدل الوطن.
ويف مديرياة حيال عارب أبنااء املديرية عن 
تضامنهام الكامل واملسايمر ماع الوثيقة اليي 

تؤسال لدمال موحاد لقبائل املماخظاة تكون 
مصلمة الوطن خوق الجميع.

وسان أبناء مديرية حيل من أعضاء مجليس 
الناواب والشاورى َوأعضااء املجالال اململياة 
وأعضااء املكياب الينفياذي وَمَشاايخ وعقاال 
الماارات واملثقفاني واألساعيمياني قاد تنااعوا 
وبااعروا لليوقيع عاى لذه الوثيقاة اليي تديرب 

انطالقة خدلية لرتسيخ املباعئ الوطنية.
سماا تواصلات خدالياات المملاة املليونياة 
ااَرف الَقبَاليّة لرتسايخ  لليوقيع عى وثيقة الشَّ
املبااعئ والثوابات الوطنياة، بمديرياات أماناة 
الداصمة، حيث تواخدت الشيصيات االجيماعية 
َوأبناء وأعيان ووجهاء مديرية الثورة بالداصمة 
ااَرف الَقبَاليّة  صندااء لليوقيع عاى وثيقة الشَّ

لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطنية.
ويف مديرياة الصاخية بأمانة الداصمة، تواخد 
أبناء وَمَشايخ ووجهاء وأعيان املديرية لليوقيع 
ااَرف الَقبَاليّة لرتسايخ املباعئ  عاى وثيقة الشَّ

والثوابت الوطنية.
وععاا املوقدون عاى الوثيقة، األمام امليمدة 
ومجلال األمان إىل االضطاالع بدورلام لرخاع 
مداناة اليمنياني ووقف املجاازر والجرائم اليي 
يرتكبها الددوان السادوعي، والضغط عى عول 
تمالاف الدادوان السادوعي بالساماح إلعخال 
األغذياة واألعوياة.. مؤسدين اسايمرار النضال 
واالحيشااع يف ساخاة الجبهاات ورعع املميلاني 

الغزاة.
وجادع املوقداون إعانيهام لصمات املجيمع 
الادويل إزاء ماا ييدارض له الشادب اليمني من 

عدوان وحصار.
ويف مديرياة مدني بأماناة الداصمة صنداء، 
احيشاد أبنااء املديرياة، للمشاارسة يف خداليات 
ااَرف  المملاة املليونياة لليوقيع عى وثيقة الشَّ
الَقبَاليّاة لرتسايخ املبااعئ والثوابات الوطنية. 
وعرب أبنااء ووجهاء مديرية مداني عن ععمهم 
الكامال للمملاة املليونية لليوقيع عاى الوثيقة 
ومسااندتهم لكل أنشطيها بما يمقل لم الشمل 
وتوحياد الصاف يف مواجهاة الددوان الغاشام، 

مجسدين بذلك حسهم الوطني.
وأسادوا أن الوطن بماجاة إىل تكاتف الجهوع 
لممايياه بكامل حدوع وأراضياه من أي عدوان 

خارجي.
الَقبَاليّاة  ااَرف  الشَّ إىل أن وثيقاة  وأشااروا 
تيضمن مباعئ وألداخاً سامية ملصلمة ُسّل أبناء 
قبائل اليمن من رشقه إىل غربه ومن شاماله إىل 

جنوبه.

قبائل عمران: سنقف صفًا واحدًا 
ضد العدوان

يف مماخظة عمران، تواصلت خداليات المملة 
ااَرف الَقبَاليّة  املليونياة لليوقيع عى وثيقة الشَّ
لرتسايخ املباعئ والثوابت الوطنياة، حيث وقع 
أبنااء ووجهااء وأعياان مديرية جبال يزيد عى 

اَرف الَقبَاليّة. وثيقة الشَّ
ويف مديرية ثال بدأت خداليات المملة، وأسدت 
قياعة السالطة اململية والوجالاات والفداليات 
املييلفاة باملديرية أن أبناء ثال سايقفون صفاً 
واحداً ملواجهة الددوان وعحر ميططاته وتآمره 
عى اليمن أرضاً وإنَْساااناً، وإخشاال ما يسدى 
إليه من قيل ألبناء الشدب وممارَصته ومنع ُسّل 
مقومات وميطلبات المياة من الوصول إىل أبناء 
الشادب اليمني وبيأييد ومبارساة قذرة من قبل 

ثلة من اليونة واملرتزقة.
وأشاارت خدالياات ثاال إىل رضورة اليفديال 
الرسياع ليطبيل لذه الوثيقاة وما تضمنيه من 
خصائاص وبناوع تهادف إىل رخع عازة وسرامة 
اة اليمنية وحماية مصالمها وترسيخ األمن  األُمَّ
واالسايقراء وتطبيال املبااعئ اليي من شاأنها 

الدخاع عن الوطن وبشيى السبل واالمكانيات.
ويف مديرية الساوع بمماخظة عمران عشنت 
ااَرف  المملاة املليونياة لليوقيع عى وثيقة الشَّ
الَقبَاليّة، حيث شهدت إقباالً سبرياً من قبل أبناء 
السوع من امَلَشايخ والوجالات الَقبَاليّة لليوقيع 

عى لذه الوثيقة.
ويف مماخظة الجوف، ععا املماخظ ساال بن 
عيل املالحاي، أبناء وَمَشاايخ ووجهااء القبائل 
المملاة  يف  الفاعلاة  املشاارسة  إىل  باملماخظاة 
ااَرف الَقبَاليّة  املليونياة لليوقيع عى وثيقة الشَّ

لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطنية.
اَرف تجسد مدنى  وأسد املماخُظ أن وثيقَة الشَّ
اليالحم الوطني بكل صوره وأشاكاله.. الخياً إىل 
أن أبنااء الجاوف لم من أسثار اليواقني لليالحم 
واالصطفاف الوطني وتلبياة نداء الواجب يف أي 

زمان ومكان.
أسثار  مان  املماخظاة  أبنااء  أن  إىل  وأشاار 
اَرف وبنوعلا ليدزيز  املسيفيدين من وثيقة الشَّ
اليماساك االجيماعاي الداخايل وإنهااء جميع 
املشااسل والياي أغلبهاا سانت صنيداة وابيكار 
أعداء الوطان واملجيمع لكي يظال أبناُء القبيلة 
يف حالاة ضدف وعدل قادرة عى الدطاء وخدمة 

الوطن.

تقرير
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قبائل �ليمن تقول بال�سوت �لعايل:�لوطن �أوًل

حشود ضخمة في مختلف المحافظات والمديريات في عموم الجمهورية 
للتأكيد على وحدة الصف ضد العدوان العالمي على اليمن ..

الصمود خيارنا والدفاع عن األرض والعرض ال بديل عنه 

 حشد قبلي يتخلله رقصات البرع األصيلة في تدشين التوقيع على 
الوثيقة بمديرية الصافية.

 »اهلل الوطن الثورة« تعتلي جموع الشعب اليمني في واحدة من 
أنصع صور التالحم »مديرية الوحدة«.

 مواطن يمني يستل جنبيته إلداء رقصة البرع ضمن فعاليات 
التوقيع على الوثيقة في مديرية التحرير.

 أكف اليمنيين تتزاحم لتسجيل موقف ضد همجية العدوان.
 حشد قبلي كبير في المحويت للنفير العام 

لمواجهة العدو السعودي وحلفائه.

 ذمار قبائل اليمن تبدي استعدادها المطلق 
للتوجه إلى جبهات الكرامة والشرف.

 قبائل اليمن تتوحد: بالروح بالدم نفديك يا 
يمن.

 اليمنيون بمختلف مناطقهم وانتماءاتهم 
وتوجهاتهم يصطفون للتوقيع على الوثيقة.

 بصمة أحد أبناء القبائل اليمنية في كشوفات 
الوثيقة »بصمة بحجم وطن«

 عمران جبل يزيد: طوفان بشري لترسيخ الثوابت 
الوطنية.

 وثيقة الشرف القبلية لترسيخ المبادئ والثوابت الوطنية »خيار شعب للدفاع عن نفسه«
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أميرة العراسي
ال أحد يدي ما يديشه املجالدون 

من أبناء شدبنا الايَاَماني الدظيم 

يف جبهاات القياال، ساواٌء أسانات 

جبهاٍت خارجية للدخاع عن الوطن 

وشادبه وما ييطلباه منهم وطنُهم 

لممايياه وحماية أرضه وساياعته 

وشادبه وماا ينبغاي عليهام مان 

ساماع الصوت األعاى ولو صوت 

المل لدخااع عن أرضنا ومكاسابة 

عليهام  ييوجاب  وماا  الوطنياة.. 

سُممااة لهاذا الوطان بمماييه من 

الداخل وحفاظ األمن واالسايقرار 

لادى املوطناني اآلمناني يف منازلهم 

وأعمالهم، وما ينبغي عى رجال الله 

من واجب وطني يُمِرُمهم لشاهور 

االليقاَء بأرسلم ويمرمهم  طويلة 

أليال من أبساط حقوقهم ولي أن 

يناماوا مثلهم سمثل بقية املواطنني 

يف بيوتهم.. ولكان واجبهم الوطني 

يجدلهم الياول لم عرع وأمان البلد 

الذي نسايند عليه، نرالام اليول يف 

جبهات القيال وخاصاة اليارجية 

أسالمة  ترساانات  يواجهاون 

اليمالف السدوعي الغاشم بأسلمة 

عمقاه  يف  الدادو  تارب  بدائياة 

ميوسلاني  ونرالام  االسارتاتيجي، 

عاى الله ثابيني أقويااء رغم لزالة 

أجساعلم أسثر عزيمة وإرصاراً عى 

النرص ميلمفني بالله ومسايدينني 

به يف جهاعلم ضد الددوان الغاشم، 

بالادفء  نندام  بيوتناا  يف  ونمان 

ولكنهام  والظال  واملارشب  واألسل 

يمرماون أنفساهم مان أجل وطن 

بأسملاه، خمأسلهام اليشُء اليساريُ 

مان اليبز »اليابال« وقطرات من 

املاء يقيسمها املجالدون بكل ُحب 

وإخااء خيما بينهم وليسات لمهم 

وسل ماا يسادون إليه لي عيشاة 

رضياة مبارساة يف ظال وطان يدم 

القرار  باألمن واالسيقرار وساياعة 

ووقاف الدادوان بكل أشاكاله عى 

وطننا الغايل الايَاَمان.

أال يسايمل منا لاذا املجالد أن 

نقادره ونفيار أن لدينا أبنااًء لهذا 

الوطن ال يقبلون إال أن تكون اليمن 

بلدًة مطهرة من ُسّل أنواع االسيبداع 

واالسيدمار والددوان؟!، اال تسيمل 

منا أرس لؤالء األبطال بيكريم يليل 

الوطنية وخاصة بمن  بيضمياتهم 

تدطارت ارض الايَاَماان بدمائهم 

الزسية الطالرة؟!!

لاؤالء لم صمااُل أماان وطننا 

تنهاَض  اإلْساااَلمية ولان  وأميناا 

الشادوب إال بأبناء أسوياء وممبي 

ألرضهم وِعْرضهم وأميهم.

هناء الوزير 
تدلمت من الُماَسانْي سيف أسون مظلوماً خأنيرص. 

ولاذا لو الزخاُم المقيقي الذي يربطنا بثورة الُماَساانْي 
بن عيل- رضاوان الله عليهما- عى الظاملني، خثورته اليي بذل 
خيها عمه وعل الدارشات من ألل بييه، وخرج خيها مصطمباً 

النساء واألطفال.
ليست ثورة الُماَساانْي رمزاً للمزن واليباسي، بل لي رمُز 
االنيصاار للقضية، والنضاال من أجل المل، وال يشء ساوى 

المل. 
خارج الُماَساانْي يف يول عرخة )الياساع مان ذي المجة( 
مدلنااً أن الجهااع عبااعة، ربما تكاون يف ساياقها أخضل من 
خريضة المج، ميوجهاً صوب الشاال السايئصال غدة الفساع 

والظلم عن جسد اإلْسااَلل وأمة اإلْسااَلل. 
يف ظالر األمر أن الُماَساانْي ومن خرج مده من ألل بييه، 
أبنائاه وأبنااء إخوانه وأبنااء عموميه، خقادوا حياتهم يف لذا 

اليروج. 
ولنا سأتوقف عند نقطيني وأربطهما بمارضنا:

1- ترى ملاذا خرج الُماَسانْي؟
ومن سان السابب وراء خروجه، وباليايل قيله ومن مده من 

ألل بييه ومنارصيه؟
لل خرج يطلب ملكاً وسالطاناً، ولو القائل: )انما خرجت 

إلْصااَلح أمة جدي(؟.
ولل قيل الُماَساانْي بسيف جده )سما قال ابن تيمية وعى 

ذلك ييابده الولابية(؟.
أل أنه قيل بسيف الطاغية يزيد وأحذييه امليسلطة؟

ولناا أقاول بنفل الدذر ياربر الجهالء ما يفدلاه الددوان 
ببالعناا، وأن السابب لو الموثاي، خإنما يُقيال الايَاَمانيون 
بسبب رخدهم الرصخة، واتّباعهم نهج الُماَسانْي )الُماَسانْي 
بان عايل يف ثورته عاى الظاملاني والفاسادين(، أو لنقل نهج 

حسني الدرص )الُماَساانْي بن بدر الدين الموثي( ولكذا لي 
حججهم تشبه بدضها عى مر الدصور. 

2- ألام يكن الُماَساانْي َساااَلُل اللِه عليه يدارف أو يدرك 
املصري الذي ينيظره ومن مده؟.

 ألم يضع يف رأساه - ولو مجرع اخرتاض- أن ألل الشال قد 
ييونوناه. وأن يزيد قد يقيله؟ لال توقع أنه قد يكون ضمية 

مؤامرة خبيثة؟ 
ولناا ساأرع عى مان يشاككون يف أولئاك الشاباب الذين 
خرجاوا يف مواجهة الددوان واملرتزقة بأنهام ضمية مؤامرة، 

وأنهم ما زالوا صغاراً..
ألم يفكر لؤالء املشاككون أن لاؤالء املجالدين يواجهون 
املاوت، ييرجون ويرتسون األلل خلفهم، ويقذخون أنفساهم 
بني النار املسايدرة، باني وابل الرصاص والقذائاف، والغارات 

اليي ال تيوقف؟!. 
خهل يسايمل لؤالء أن نشاك يف صادق خروجهم، وصدق 

عخاعهم ونضالهم من أجل المل؟!.
مع الدلم أن لناك خيياناً قاتلوا بني يدي االمال الُماَساانْي، 

خيياٌن لم ييجاوزوا الدقد الثاني من أعمارلم. 
خلماا لم يذسار عنهام اليأرياخ أنهم ماا زلوا صغااراً وأن 
الُماَساانْي غاّرر بهام، والله إنهم رجاال صدقوا ماا عالدوا 
اللاه عليه خمنهم من قىض نمباه ومنهم من ينيظر وما بدلوا 

تبديال. 
أما الساؤال الثاني خأريد مان خالله أن أرع عى من يريدون 
إحقااق المال عون عماء، خواللاه إنها الثاورة وال بد خيها من 
الدماء، وعماء الثوار األبطال غالية عزيزه عند الله وعند عباعه. 

ولكن السؤال األلم: 
لل ضاعت القضية؟

لل اندثرت األلداف، وسالت عماء القول لدراً؟ 
قطداً ال، وألف ال..

وما أشابه الليلة بالبارحة، لل عمااء أبنائنا ورجالنا اليول 

تسيل لدراً؟ 
ألم ييرجوا بنياتهم اليي سايلقون الله ولو مطلع عليها، 

وعى صدقها؟.
ونارصة  والدارض،  االرض  عان  عخاعااً  ييرجاوا  ألام 
للمسايضدفني، وساناوا خنجراً يف وجه الفاسادين واملديدين، 
والغازاة؟، أليساوا مدرسني ما لام مقدمون عليه مان القيل 
والدمااء والرصااص؟ ولل عرخوا أن املاوت يرتبص بهم، وأن 

عيون االعداء تيطلع لقيلهم؟.
 باى أعرسوا.. ولكناه االنيصاار الكامل لقضييهام الداعلة 
خاملاوت أو القيال لان يكون ماندااً لهم من أن يقفاوا يف وجه 

الظلم.
خمن عارف القرآن وانيهجه لن يثنياه يشء عن نرصة عين 

الله، والوقوف يف وجه طغاة األرض. 
لام يدلمون علمااً قاطداً أن موتهم حيااة لقضييهم، وأن 

الشهاعة طريقهم إىل الجنة، وأنهم أحياٌء عند ربهم يرزقون. 
ومان سانات لاذه عقيدتاه خاال خاوف، وال خضاوع، وال 

اسيسالل يف قاموسه. 
لذا ما تدلمناه من ثورة الُماَسانْي َسااَلُل اللِه عليه. 

تدلمنا أن عماَءنا يف سبيل الوطن رشف وبطولة. 
وأن الجهاَع من أجل قضايانا الداعلة عزة وانيصار. 

ثورة الُماَساانْي سشافت الباطل، ومّزقت األقندة املزيفة، 
وعّرت وجوه الظاملني، وخضميهم عى رؤوس األشهاع. 

ثورة الُماَسانْي لم تكن خروجاً من أجل القيل. 
ثورة الُماَساانْي سانات اليروَج املارّشَف؛ انيصاراً لقضية 

المل، وقضايا المفاظ عى الدين واألُّماة. 
ونمن منيرصون، وثقينا بوعد الله الذي أذن لكل املظلومني 
بالنرص )اُذن للذين يُقاتَلون بأنهم ُظلموا وأن الله عى نرصلم 

لقدير( المج ا3. 
وقاال تداىل: )وملن انيرص بدد ظلماه خأولئك ما عليهم من 

سبيل( الشورى 1ل.
لكذا تدلمنا من الُماَسانْي سيف ننيرص ملظلوميينا.

محمد الخوجة  
اسامموا يل بداياًة أن أعازي نفايس أنا املسالم 
املؤمناني  ُسلَّ  وأعازي  تداز،  صاحاب  الشااخدي 
والثائريان األحاراَر بذسرى اسيشاهاع المساني.. 
وقبال أن أعلَف إىل اإلجابة عن عنواِن لذا املنشاور، 
ععوني أشريُ إىل خاطرٍة سنُت قد سيبيُها قبل عامني 

يف ذسرى اسيشهاع إمال الثائرين:
ما بني ثورٍة وثورْة
توٌق يدربني إليك 

يا سيَّد الثواْر وأول األحراْر..
يا سائناً يف اليشِء.. ُسّل اليشِء خالداً خيِه

يا رصخَة الضدفاِء ضَد الظلِم والييِه
يا مهجَة الزلرااااااء..

ْلينا ما ال نطيْل حمَّ
أرخل بنا..

خابُن زياٍع بيننا،
وألُف يزيٍد يف الطريْل

ملاذا المسني!!
البدُض ال يساينكُر عى املسالمني إحياَء ذسرى 
اسيشاهاع المساني خقاط، وإنماا مجارع ذسارك 
للمساني يضايُقاه خارتاه تيغارّي قسامات وجهه 
لدرجاة تصيباك بالغثيان، ومباارشة يصنفك بأنك 
شايدي راخيض مجاويس.. ربما ال يفهاُم لؤالء أن 
المساني ليل حكاراً عى الشايدة بل إناه وتراثه 
ومواقفاه ِملاك لاكل مسالم، وإن ملقيلاه يف قلوب 

املؤمنني حرارة ال تربع أبداً..
ال يُميي ذسرى اسيشاهاع المساني إال من سان 
حاراً أيهاا الدبيد. ليال سما يفدال الغاالة نميباً 
وتطبارياً ولطماً وشاقاً للجياوب وإنما اسايلهاٌل 
للدروس والدرب من مأسااة المساني، عروس اإلباء 

والثورة ضد الطغيان..
ععوناا نيمدث عن المساني بمدازل عن سونه 
ابن بنت رساول الله صاى الله عليه وآلاه، وسونه 
سيد شاباب ألل الجنة.. رغم أن املنطل قبل الدين 
يجربنا أن نمبه ونيواله طاملا ولو من ألل الجنة.. 
لكن سانجاري ُسّل من ييشدق بشادارات املقاومة 
مسايثنياً المسني، وسانيدامل مع المسني سثائر 
مقاارع للظلم والظلمة مثل بقية الثوار، يسايمل 
مان ُسّل ثائر اإلجاالل واإلسبار واالشاارة إىل ثورته 
وبطولياه وملمميياه، ووقوخه أمال املسايكربين، 
ورخضه للظلم، وذوعه عن المل، خالمسني لو من 
أبجد الثورات، وخط حروخها األوىل، وأذسالا وّقاعًة 
من شمل روحه النبوية، راسماً لبقية الثوار لوحة 
مرجة عى رمضاء سربالء.. ومن ينساب نفساه 
للمقاوماة ويناى أو ييناىس المساني وال يقيدي 
به يف مسالكه الثوري واليمرري خليل مقاوماً وال 

ثائراً..
ألسانا يف حاالتناا الثورية إذا أرعنا االسيشاهاع 

برماوز املقاوماة والثائريان عارب الزمان عوماً ما 
نسايمر ُسّل أيقونات اليمارر أمثال عمر املييار 
أو جيفاارا أو غانادي أو لوشاه مناه!! إذاً عاى 
األقال اعيربوا حسايناً أحد لؤالء )إال أن المساني 
أعظام وأجل وأنبل وأحل أن يُيَّبَاع وأوىل أن يُميذى 
ويُسيشاهد به(، خالثائار لو الثائار مهما اخيلف 
الزماان واملكان والدياناة، والقضية نفل القضية 
أال ولاي مماربة الطغاة يف سابيل اليمرر وتمرير 
النااس من نري ظلمهام واسايدباعلم.. خما بالكم 
بمان خارج مناخمااً عان عين اللاه بداد أن لوثيه 
أعناس الفكر األموي الذي نقطف زقومه اليول؟!.. 
اً وال بطاراً وإنما خوخاً عى  المساني لم ييرج أرَشَ
اإلساالل واملسالمني، وعخاعااً عن المال امليمثل يف 
إعياق رقبة الدين من براثن الظلمة الذين اخيطفوا 
عيان الله، ولييهم توقفوا عند ذلك، بل حّرخوه لقيل 
ُسّل مان جالر بالمال، وجدلوه سايفاً يمز رقاب 
الثاوار، وقيداً يغل أيدي طاالب المرية، بل ومطية 

يرسبونها للوصول إىل مآربهم الدنيئة..
سان يسايطيع المساني ساالمي عليه الرسوَن 
والقدوَع يف بييه نائياً بنفساه عن مواجهة املسيبد، 
لكان حاشااه.. خكيف له ذلاك ولو اإلماال قال أو 
قدد، ولو ِسابْط أعظم الثاوار واألحرار؟.. سيف له 
أن يرى ُسّل ذلك الفجور والفسال والزيف والضالل 
واليجرب واليكرب واالنسالخ من الدين املممدي يُفت 
يف عضد األمة وينكفئ عى نفساه ال يمرك ساسناً 
وال يسيشادر مساؤولييه الدينية واإلنسانية أمال 

الله ورسوله واملسلمني؟.
الرسون واالنكفاء ال يكون من المساني ويل الله 
بنص سياب الله، )إِنََّما َوِليُُّكُم ٱللَُّه َوَرُساولُُه َوٱلَِّذيَن 
آَمنُواْ( بغض النظر عن سون اآلية نزلت يف أبيه أل ال، 
خهذا بمث مقامه ليل لنا.. ولنا سؤال لكل من ال 
يسيسايغ خكرة تويل المسني وأبيه من قبله: أليل 
المساني بن عيل باب مدينة الدلم، وابن الزلراء أل 
أبيها، وسابط ويل األولياء القائل »حسانٌي مني أنا 
من حسني«؟، أليل لو من الذين آمنوا؟؟ ال يجرؤ 
ر  عاى إناكار ذلك إاّل زنديال، بل ساخار؛ أِلَنَّ من سفَّ
مسالماً خقد سفر، وإنكار والية املؤمن إنكار لنص 
سياب الله ولذا سفر، خما بالكم بمن يف نفسه يشء 
عى المسني!! المساني الذي حبه منجاة، وبغضه 
يهوي بصاحبه يف النار، ليل خقط لكون المساني 
حفياد املصطفى؛ ولكن؛ أِلَنَّه مسالم، وقد نُقل عن 
النباي صلوات الله عليه وآلاه أن من ينال وليل يف 
قلبه ذرة حقاد عى أحد خهو من ألل الجنة، أي أن 
من يممل المقد عى اآلخرين ليل من ألل الجنة، 

وسذلك من يبغض المسني ليل من أللها..
 

ملاذا يميدض البدض عند اإلشاارة إىل المساني 
سمقاول وثائر ومناضال؟ لل ملوقف أولئك البدض 
من خكارة املقاومة نييجة االسايكانة املسايفملة 
اليي بذر بذرتها بنو أمية وساقالا علماؤلم جيالً 

خجيل حيى أورقت أنفساً خاندة ذليلة!!
ال أعيقاد، بدليل أنهم ييغناون ببطوالت الكثري 
من الثوار عدا المسني، رغم أن االسيكانة والرسون 

إىل الضيم ماثالن ميمثالن يف واقدهم..
إذاً، ملاذا المسني؟ يف اعيقاعي ألن الثائَر يف حالة 
المساني لو ابن رسول الله؛ وألن الطاغية لو ابن 
مداوية.. لذا لو الفرق بني المسني وبقية الثوار.. 
يف اليياال ععوناي أنقال لكام آراَء عادٍع مان 
الشايصيات )الشايدية الراخضية املجوساية( يف 

المسني:
1( املهاتما غاندي، ثائر الهند:

لقاد طالدات حياَة المساني، شاهيد اإلساالل 
الكباري، وعّققُت النظَر يف صفماات سربالء واتضح 
يل أن الهناَد إذا أراعت إحراَز النارص، خال بد لها من 

اقيفاء سرية المسني.
2( شارلز عيكنز، الروائي اإلنجليزي:

إن سان المساني قاد حاارب مان أجال ألداف 
عنيوياة، خإنني ال أعرك ملاذا اصطمب مده النسااَء 

والصبية واألطفال؟
اى خقاط ألجال  إذن خالدقاُل يمكام أناه ضمَّ

اإلسالل.
3( إعوارع براون، املسيرشق اإلنجليزي:

ولال ثمة قلاٌب ال يغشااه المازُن واأللُم حني 
يسامع حديثااً عن سرباالء؟ وحيّى غريُ املسالمني 
ال يسادهم إناكاَر طهاارة الروح الياي وقدت لذه 

املدرسة يف ظّلها.
ل( ل. ل. بويد:

من طبيدة اإلنسان أنه يمُب الجرأة والشجاعة 
واإلقادال وُعَلوَّ الاروح والهّماة والشاهامة. ولذا 
ماا يدخع المرياة والددالة وعدل االسيساالل أمال 
قوى الظلم والفسااع. ولنا تكمان مروءة وعظمة 

المسني.
5( واشنطن ايروينغ، املؤرخ األمريكي:

سان بميساور المساني النجااة بنفساه عاربَ 
االسيساالل إلراعة يزياد، إالّ أّن رساالَة القائد الذي 
سان سابباً النبثااق الثاورات يف اإلساالل لام تكان 
تسامح له االعرتاَف بيزيد خليفًة، بل وّطن نفَساه 
ل ُسّل الضغوط واملآيس ألجل إنقاذ اإلسالل من  ليممُّ

ميالب بني أُميّة.
6( توماس ماساريك :

عى الرغم من أن القساوساة لدينا يؤثرون عى 
مشااعر الناس عربَ ذسر مصائب املسيح. إالّ أنك ال 
تجُد لدى أتباع املسيح ذلك المماَس واالنفداَل الذي 
تجُده لدى اتباع المسني. ويبدو أن سبَب ذلك يدوُع 
إىل أن مصائَب املسيح إزاء مصائب المسني ال تمثُل 

إالّ قشّاة أماَل طوع عظيم.
7( انطوان بارا:

لو سان المسنُي منا لنرشنا له يف ُسلِّ أرض رايًة، 
وألقمناا لاه يف ُسّل أرض منرباً، ولدعوناا الناس إىل 

املسيمية باسم المسني.

المجاهدون 
هم رجال اهلل 

تعلمت من الحسين

حقيقة لماذا الحسين؟!
ووعد

حمود مثنى

نـصُر اليمن قسماَ بالله مكتوب
ابتدا ....َ.

فى كتب األنبياء والسـماء 
ثم أين ؟

فى كتب األبرياء والشــهداء 
وبعد ذلك....

فى كتب األئمة واألولياء
ومن سكن األرض والسماء
فى كتب احملبني والشعراء

تلوناه ......
فى كتب األحرار والشـرفاء

تعلمناه ....
فى كتب الفالسفة واملتكلمني

شاهدناه.......
فى كتب النساك والزاهدين 

ووجدناه.....
فى كتب األخيار والصادقني

وتعلمناه......
فى كتب النساك و الرهبان 

واخبرونا عنه....
فى كتب السابقني واألقدمني

نصر اليمن .....
 فيه نصوص النصر  مذكور

والشمس و القمر شهود
نصــر اليمن....

قدٌر مكتوب منذ األزل
على الغزاة وآل سعود

أيضاً....
فى النجم هم يهتدون

مكه واألقصى
ونرتل....

فى القرآن آيات فتح 
املسجد يقني

فيه فرح للمومنني
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أنس القاضي
قوة الموقف وفلسفة الحق 

يرتكاز خكر الموثي )القرآناي( عى قوة املوقف 
وعاى خلسافة المل، باعيباار المل سل ماا ييالءل 
ماع الفطارة اإلنساانية، واعيبار سل ماا ييناقض 
ماع الفطرة اإلنساانية باطال، وسل ما ييسال مع 
أعداء اإلنساانية من أمرياكان وصهاينة ومييلف 
جماعاتهاا االجرامياة باطال ايضااً. وحاني سان 
واثقااً مان أن موقفاه حال صادع بالرصخة ضد 
أمريكا وإرسائيل، بذلك الوقت الذي سااع به صمت 
الياوف والهلع، ولام ينطل أحد أو جهة سياساية 
رخضااً ليدخل أمريكا عى مسايوى اليمان ، ولذه 
الرصخاة يف البداياة سان يديربلاا الجمياع ُمثااراً 
للُسايرية، وحيى البدض من رخاق مساريتِه سانوا 
يجادون حرجااً يف ترعيها ولم مجموعاة ال تيددى 
أصاباع اليد يف مساجٍد بأقاى مماخظاة صددة، 
لكنهام سانوا مؤمنني بهاذا املوقف، وترتب عى لذا 
االيماان مسائولية عملية ولاَو الصادح بها يف سل 
ماكان بصدده، بل ويف الجاماع الكبري يف صنداء ملا 
لُه من رمزية يف البلد، واسيباقا ألي موقف يف اليمن 
ييصدر رخاض أمريكا ولكن من منطل غري ساليم 
ساواء سان من منطل تأييد »القاعدة« ضد أمريكا، 
أو ِمان ُمنطلال اساييباري الميصااص السايط 
الشادبي تيصادره جهات غاري جدياه يف منالضة 
اليطار األمريكي ويصب تمرسهاا يف نهاية األمري 
بنفال الفلك األمريكي، رععوا َلذِه الرصخات، وإن 
سانت النييجة املدروخة لي السجن والجلد يف اقبية 
الُسلطة، اليي سانت تَرجولم أن يقدموا اليزال أن ال 
يُرععوا لذه الرصخاة ليُفرج عنهم، بل وإلقرار بأن 
الُسالطة اليمنية من َساجنيهم ومان تدذبهم خيما 
ساناوا حينها يارعون بأن من ساجنهم لي أمريكا 
وإرسائيل ألنهام أعرسوا حقيقة الساجان؛ خزاعلُم 

إيمانا. 
وامُلياباع اليول يرى بأن تلك الرصخات لم تذلب 
عبثااً، خقاوة موقاف ثاورة الواحاد والدرشين من 
سابيمرب لاَو يف النهاية من أخارج األمريكيني، من 
سامل أرض اليمن عسكريني وسياسيني، ولم تُطلل 
بوجههام طلقاة واحاده، أو تُهاجم السافارة سما 
سان يُطالب امُلرجفاون وامليواطئني مع لذا الوجوع 
االسيدماري، والذي يرون القوة يف السالح وليل يف 
املوقف، ويقدساون القوة ال الددالاة، والذين يرون 
الدداء مع أمريكا عداء مع الوجوع األمريكي، وليل 
عداء مع املرشوع االسيدماري، الذي تيزعمُه اإلعارة 
االمريكية، وبشكل أعق الدداء مع الُطغم املالية مع 
أربااب رشسات االحياكارات )االمربيالية( ،رشسات 
تداوع ملكية غالبييهاا لليهوع ،وللوباي الصهيوني 
الماسام يف أمرياكا، مان تمات مضلياي »المازب 
اللاذان  الجمهاوري«،  و«المازب  الديموقراطاي« 
ييصارعاان عاخلياً، يف إطار رصاع االحيكارات خيما 
بينها عى نهب واسايدمار الشادوب )رصاع ِوحدة 
األضداع( وال ييصارعاان ألنهما يممالن مرشوعان 
مييلفاان )سارصاع أضاداع( أحدلما حال واألخر 

باطل. 
يقاول الموثاي: »طياب إذا ساكينا، لال ُلام 
سااسيون، لل لم نائمون؟ أل أن ساكوتنا سيهيئ 
السااحة لهام؟ أل أن ساكوتنا يدناي أن يطمئناوا 
مان جانبناً بأننا أصبمنا ال نشاكل عليهم أي يشء 
يزعجهم ويقلقهم .. إذا خهم سايمرتموننا أل ماذا 
سيفدلون؟ لل عدوك يمرتمك ‘اذا ما سكَت؟ أبداً.. 
جربوا الساكوت جرباوا المكمة. لل تسايطيدون 
بسكوتكم أن تدملوا عى اخراجهم من اليمن؟.. ال. 
إذا خدندماا تقولون لنا أن نساكت خنمن ال نرى أي 
ُمربر للساكوت أبداً. من حيث املبدأ ليل لناك ُمربر 
لوجوعلم أليل لذا لاو األصل؟ خكل امُلربرات لي 

أصل عى خرع خاسد.
من عظمة اإلسالل أنك عندما تيمرك له تجد سل 
يشء ييدماك حيى اعداؤك. ملااذا ألنك عندما يكون 
موقفك حال ومنطل حل أوليال موقف المل لو 
الذي ينساجم مع خطرة اإلنسان وسراميُه؟ الطرف 
اآلخار الذي لو عدوك لو عادو ُمبََطل، سل ما يأتي 
مان جانبه باطل، وسل ماا يقوله ضدك لو بالطبع 
يكاون باطاالً، وسل موقاف أو تََماُرك مان جانبُه 
يمصال ضدك لاَو ايضااً باطال، ومان سل باطله 
تسايطيع أن تُغذي حرسيك، تسايطيع أن تزيد َمن 
حولاك بصرية ليقاول لهم انظاروا مااذا يدملون، 
انظروا مااذا قالوا، وسيف تاؤعي أعمالهم او تؤعي 

أقواله إىل نيائج سهذِه. 
منطل القرآن الكريم أليل عى لذا النمو اليل 
لَو يف سوره اليوبة من أوضح لنا باطل ألل الكياب 
ليزيدناا بصرية من خاالل خهمناا لواقدهم ومالم 
عليه من باطل وسيف يسيكون نيائج باطلهم خيما 
إذا ساعوا لذه الدنيا، وخيما إذا اسيمكمت قبضيهم 

عى أي أُمة أو ُمجيمع خيزعاع الناس بصريه.
عندماا ييمارك اآلخرون ضدك خأعلام أن عملك 
ايضااً لاه أثر سباريا، سايكون ذلك شاهاعة لك بأن 
موقفاك حل، ألن عملك ضدلم لو منطلل حل. أي 
أن لاذا المل حرك الباطل ُلنااك، ولو سان موقفي 
باطالً لكان منساجماً مع ذلك الباطل ألن المل ضد 

للباطل، والباطل ِضٌد للمل ال ينسجمان«.

يف إطاار رؤيياُه ملسايقبل الارصاع ، سان يَؤمن 
الموثاي باأن الرتاسام املي مان الجمياع يف ميدان 
الدمل والِجهااع يف منالضة لذا املرشوع سايؤعي 
إىل تمول نوعي يف شاكل الرصاع، ولذا األيمان الذي 
يأخاذ طابداً غيبياً له أسااس مااعي إذ أَن مفهول 
نارص الله مرشوطااً بالدمال يف الفكار الموثي، ال 
ييناقض مع القانون الدلمي بأن ))سل تراسم سمي 
ياؤعي إىل تمول نوعاي(( بل يُدرب عناه ، من خالل 
لاذا الفهم سان يرى الموثي أن تمول سايمدث يف 
مجرى الرصاع ساينيج عنُه مواقاف جديده للددو 
تسيهدف حرسيك، وأن عليك أن تثل بصمة موقفك 
حاني تيصااعل مع لاذِه املواقف امُلداعياة وخاصة 
حني تصدر عن سيان اسيدمار وإجرال . سانت َلذه 
رؤياة الموثي مُلسايقبل الرصاع، وسان يسايرشف 
ثاورة الواحاد والدرشين من سابيمربل201ل وسل 
عول االسايدمار واليبدياة يف املنطقاة تيمارك ضد 
لاذه الثاورة، وتشان لاذا الدادوان االجرامي عى 
اليمان 2015ل، ، خلو سانت لاذه الثورة ميصالمة 
ماع أمرياكا والسادوعية والجماعاات االجرامية، 
خاضداه لهم لكانت لاذه الثورة باطل منساجمة 
ماع أمرياكا وإرسائيال و«عاعش والقاعادة« ومع 
قوى االسايبداع والدمالة يف الداخال، ولكان موقف 
لاذه الدول االسايدمارية واليوسادية مان الثورة 
والقوى اململياة الرجدية موقفااً ُميصالماً، لكنها 
سانت ثورة حل، حل الشادب اليمني يف االسايقالل 
والمرياة والساياعة عى سامل ارضاه واليندم بكل 
خرياتاه وثرواتاه وتشاغيل سل طاقاتاه البرشياة، 
لهاذا يُداعولاا، تُداعيهاا سل االحياكارات الداملية 
ألنهاا ُميجهة نماو اإلنياج واالسيفااء، تداعيها سل 
منظماات ععام الديمقراطية ومنظماات املجيمع 
املدني املؤمرسة، وسل الدول امُلسايطرة اليي ترسام 
لنا الدملية السياساية وتقرر سياف نيماور وسيف 
ننييب عارب القاروض واملنح، وسل األطاراف اليي 
تديارب رسائاز لالسايدمار، وعربلا تيم السايطرة 
االسايدمارية الجديادة، تدااعي لذه الثاورة ألنها 
ُميجه نمو عيمقراطية الشادب اليمني القاعر عى 
تقرير مصريه وبناء عوليه وحل قضاياه عون تدخل 

وتطفل وِمنٍة ووصايٍة من أحد.

الثقة باهلل، بالنفس، الشعب.. االيمان 
كممارسه وعمل

ملفهول توخيل الله واليأييد اإللهي يف خكر الموثي 
مدناى َعمليا خالقااً، خالخاً لكل الفكار الديني الذي 
يأخذ مسألة تايد الله بشكل غيبي َممض وبطريقة 
غري موضوعية تُمطم سل القوانني الطبيدية وصالت 
السابب والنييجة، اليي لي من منظور قرآني تديرب 
من ُسانن الله يف الكون » ولن تجد لُسانة الله تبديالً 
»؛ خيبادو تاياد الله يف الفاك الديني ما قبال الموثي 
سمادث خجائاي ِمزاجاي ييمقل يف أي حال سشاأن 
إلهي َممض ال عخل للبرش خيه. بينما اليوخيل وتأييد 
الله يف خكر ُحسني الموثي له قاعده ماعية وواقديه، 
خهو ال يأتي من االبيهاال والدعاء بل سنييجة للدمل 
وليل حدثاً وسبباً بمد ذاته. والدمل لكي يموز عى 
توخيل الله َمارشوط بأن يواخل الظروف املوضوعية 
الياي يدانيها املجيمع، وال يُمل بما يدانيه املجيمع 
إال شايص ُميلاص وصااعق ينطلال مان القيام 
االنسانية، خيوخيل الله ُلناء لو الدمل ضمن الواقع 
االجيماعاي وبما ييدل لاذا املجيمع و يُمقل نرصاً 
للُمسيضدفني، الذي قرن الله نرصلم بنرصه ))َوَما 
َلُكاْم اَل تَُقاِتلُوَن يِف َساِبيِل اللَّاِه َواْلُمْسايَْضَدِفنَي((. 
خيالخاة الله عاى األرض وتدمريلاا واليواصل مع 
المضاارات واليداارف ماع الشادوب لَو تَدباُد لله 
ابيغااء مرضاتاِه، ولَو القائال ))َوَما َخَلْقاُت اْلِجنَّ 
َواإْلِناَل إاِلَّ ِليَْدبُُدوِن((، ولاو الدربة من لذا الوجوع 
لقوله تداىل ))َوَجَدْلنَاُسْم ُشُدوبًا َوَقبَاِئَل ِليََداَرُخوا((، 
وقولاه إناي جاعاٌل يف األرض خليفاة. وال يُمكن أن 
تيام اليالخاة بااألرض بادون الددالاة، لهاذا َخرَج 
األنبياء وثاار الثوار، ولهذا تيبناى حرسة انصار الله 
منالضة املشاريع االسايدمارية ألمريكا وإرسائيل 
ويسايدل الموثي عى لذا الفهم وعخاعه عن إطالق 
َة الُكفِر((، وأئمة الُكفر  الرصخة بآياة ))َخقاِتلوا أَِئمَّ
ُلم أصماب مشاريع االسيدمار يف لذا الزمان، وُلم 

أمريكا وإرسائيل. يقول الموثي:
»أن عملناا لو بيوخيل اللاه، ان عملنا لو الدمل 
الذي تيطلبه الظروف، ظروف األمة، وظروف اليمن، 
وظروخنا سُمسالمني، واقع عينناا، واقع أُمينا. أليل 
لاذا لو ما يُمكن أن نكيشافُه؟ خهل اسيشافنا أننا 
أخطأنا –سما يقول اآلخرون- أل أسيشفنا أننا بممد 

الله عى صواب ونمُن ندمل لذا الدمل؟
إن لاذا لَو ما يُزيدنا يقيناً ولاذا –خيما أعيقد- 
لاي من البشاارات اليي قاال الله خيها عان أوليائُه 
»لهام البرُشى يف لميااة الدنيا واألخرة » البشاارات 
تأتي أحياناً بشاكل طمأنه لاك يف أعمالك أنها أعمال 
صميمة وأنها أعمال ُمسيقيمة، وأنها األعمال اليي 
تيطلبها امُلشكلة، وييطلبها الزمن، وييطلبها الواقع. 
يف أعمال الدين يف األعمال اليي لي رىض لله، أنت 
تنطلل عى أسااس أنها رىض لله سبمانه وتداىل، أن 
تمظاى برضاُه تفارح سثرياً، عندما تارى بأن عملك 

صواباً وأن تمرسك يف موقدُه ويف وقيه«.
**

االيمان يتناقض مع الحسرة والخُسران 
ألن االيمان)سغياب( يف خكار الموثاي مرشوطااً 
بالدمل)املاعي(، خإن لهذا االيمان تمظهرات حساية 
ومدنوية ، واليمظهرات المسية لي النرص والدزة، 
واليمظهرات املدنوية لي ما يدكسه لذا االيمان من 
راحاة وطمأنينة وجدانياً وروحيااً، ولهذا خالمرسة 
والباؤس ال يُنظر لها سقدر وسمااعث آٍت من خارج 
الواقاع امُلدااش ومان خاارج الظاروف اليارييية، 
بل نيااج اليقصاري واليفريط وامُلقارص وامُلفرط لم 
يصال ملرحلة االيمان، وبمدنى أخر السادي لأليمان 
لاو السادي لالنيصار، وطريال اليَدبُد للاه وابيغاء 

مرضاتُه من خالل المرسة والدمل. يقاول الموثاي: 
»أن يدياش النااس أعمارلام حرسات لاذا لَو 
الايشء الذي يناايف االيمان، لذا لو الايشء الذي لو 
نيااج اإللماال واليقصري ولاو اليشء الاذي يجنيه 
املقارصون. ألام يدرض اللاه عبارة )لاو سان( لي 
عبارة حارسة وندل يقاول املقرصون؟ ))َلاْو أَنَّ َلنَا 
َسارًَّة َخنَيَارَبَّأَ ِمنُْهاْم(( ))َلاْو أَنَّ يِل َسارًَّة َخأَُساوَن ِمَن 
اْلُمْمِساِننَي((، لو..لو.. لي تكررت سثارياً يف القرآن 
مان منطال امُلقرصيان، لكان َمان يدملاون ومان 
ييجهون يف سابيل الله بأعمالهام حيى ولو أخرتض 
األمار أنهم أخطأوا يف موقف مداني أو يف يول مدني، 
أو يف حرساة مديناه خأنهام أيضااً من يسايفيدون 
مان أخطألام، لكان أولئاك امُلقرصين ُلم عااعًة ال 
يسايفيدون من أخطألم؛ ألن امُلقرص لو من يُضيع 
الفرص و)إضاعاة الفرضة غصة( سماا قال االمال 
عيل عليه الساالل، و)الُفرصة تمر مر السماب( سما 

قال لَو أيضا. 
املهملاون امليياذلون، املقرصون، لام عاعًة من 
يفوتهام أن ييدارسوا تقصريلم يف سثري من الماالت، 
لكن َمن لم ينطلقون يف االعمال سيكيشافون أنهم 
اصاباوا خيفرحاوا، وقد يكيشافون بأنهام أخطأوا 
يف موقاف ُمداني، أو يف قارار ُمداني، لام ايضاً من 
سيسايفيدون مان أخطألام.. ولكاذا خاملؤمناون 

يسيفيدون حيى ايضاً من اعدائهم.
وإذ سنات تنطلل يف املياعيان الدمل انَت ايضاً َمن 
سايدرف امُلغريات وتدارف االحداث وتدارف األمور 
خيلمل خيها سل ما يُديارب ُخرصة لك ليدمل لييمرك 
ليقاول، لكن من ييياذلون ال يسايفيدون من عدٍو، 
بال ال يسايفيدون مان ُلادى اللاه وتمار االحداث 
وامليغريات وتداول األيال خال يفهمون شيئاً، ال يدرف 
أن لذا المادث سان يف صالمه لو سان من الداملني، 
وأنُه لو سان ُلناك حرسة اسايطاعت أن تسيغل لذا 
المدث خيكون اسايغالله لَو ما ييدل ألداخها، وما 

يُدزز قوتها.
لهذا تجد امليياذل ُعمره اله ميياذل نيمر أربدون 
سانه ولو عى وضدية واحده واعنياء أمامُه ُمقفلة 
ألنه سااست ألنه جامد ألنُه ُمدارٌض بذلنييه خميى 
يُمكان ان يدرف أن لاذه المرسة أو لاذا المدث أو 
األمار او لذا األمار الطارئ، لو مما سايكون أيضاً 

من الدون أللل المل يف رضب ألل الباطل.
املؤمنون ُلم من قال الله عنهم الذين قال الناس 
لهم ان النااس قد اعدو لكم خزاعلام ايماناً، وسلمة 
زاعلام، إيماناا، تدني الكثري من صاور المدث اليي 
تدازز االيماان يف نفساك..... قد يكون ذلاك المدث 
الذي ييوخك به اآلخرون لو ما زاعك إيماناً من جهة 
بأنك اسيشافت بأن تمرسك وأن عملك سان يف ممله، 
أوليال لذا من زيااعة االيماان، خيكاون واثقاً من 
نفساك وواثقاً من عملك، وتزعاع إيماناً أيضاً عندما 
تدرف باأن عدوك تمرك، ملاذا تمرك لو؟ ألنُه أصبح 
ينظار إليك أنَك أصبماَت رقماَ سبارياً وأنك تصبمَت 
تشاكل خطراً بالغاً عليه، أ وليل لذا لو ما يُسادد 
االنساان املؤمان أن يدلم من نفساه أن عملُه له أثر 

بالاغ يف نفاوس االعاداء؟«.

االيمان الغيبي، والواقع االجتماعي 
القوة االيمانياة الغيبية تدكل ذاتها يف المضور 
الفديل امللموس، من َلاذا امُلنطلل يؤسد الموثي عى 
ألمية االيمان واسايمداع القوة منه، حيث أن قضية 
االيمان ليسات قضية مؤجلاة للدالم األخر، وقضية 
غيبياة ُمجارعه بني االنساان ورباه، خهاذا االيمان 
بالارورة يدكل وضدااً اجيماعيا قائمااً، واالله 
يمار ُلناا بيوجيهاتاُه ووعاوعه سمدناى ُمكثف 
للقضياة للُمثال للقيم للنزعاة اإلنساانية الفطرية 
انيصاار  ورضورة  لميمياة  والددالاة،  الساالل  اىل 
االنسان لكراميُه وإنسانييُه، اليي تموت إذا رضيت 
لظاروف حيااة غاري إنساانية، ولكذا سلماا تقوى 
االيماان يف حياة الناس ُسلما قويت مواقفهم وتقوى 
حضورلم يف مواجهة اليمديات ويف سابيل االنيصار 
لقضايالم، ويرى الموثي أن القوة اليي تسايمد من 
اللاه ال يُدطيها الله لكاذا بغية ملن يطلبها، بل يجب 
ان يدكل لذا االيماان حرسة وعمل عى األرض من 
االنساان ليهيئاه نفساه أن يُدطى لاذه القوة وألن 
يكاون مع الله، ماع المل، مع القضياة، مع الناس 
امُلسايضدفني، خليل سل شايص مؤلال أن يكون 
بهاذا املوقاع، سما أن ُسل إنساان بالدمال ُممكن أن 
ييغاري وييألل ليكاون لذا النماوذج الجهاعي، خكل 

يشء قابل للمرسة واليغيري. يقول الموثي:
»أنات تواَجه مان لاذا، وتواَجه من لناا، وأنت 
بإيمانك القوي بالله سبمانه وتداىل سيزعاع اعيماعا 
عاى الله، وتقوى ثقياك بالله، وتكون أسثر شادوراً 
بالماجة املاساة إىل االليجاء إىل الله، أوليل لذا من 

زيااعة اإليمان؟ حينئذ 
سايكون ممان يؤلل 
يكاون  ألن  نفساه 
اللاه مداه. }َ َزاَعُلاْم 
َحْسبُنَا  َوَقالُواْ  إِيَماناً 
الّلاُه َوِنْداَم اْلَوِسياُل 
َن  َخانَقَلبُاواْ ِبِنْدَمٍة مِّ

الّلِه َوَخْضٍل لَّْم يَْمَسْساُهْم 
ُساوء { )ساورة آل عمران من اآلييان 173 و ل17( 
الحظوا قالوا حسابنا اللاه و ازعاعوا إيماناً . وطبداً 
اإلنساان الاذي يازعاع إيمانه، لو مان يازعاع ثباتاً 
واسايقامة يف مواقفاه. ال تيصور أن زيااعة إيمانك 
تكاون نييجيها أن يضدف موقفك، وأن تهيز قدماك 
مان املوقاع الذي أنات خيه أباداً، ال تضدف نفساية 
اإلنسان، وال يرتجف خؤاعه، وال تزل قدماه، وال يفقد 
االسيقامة، إال إذا ضدف إيمانه، خأنت إذا ما ارتبكت 
أمال األحداث خإنك أيضاً تسااعد عدوك عى نفساك 
ألناه إذا ما ابيداد الناس عن اللاه خإنهم يضدفون، 
وباليايل خهم مان يهيئون أنفساهم ليصبموا لقمة 
سائغة ألعدائهم. لكن من يزعاع إيمانهم يف مواجهة 
األحاداث لام من يؤللون أنفساهم ألن يكاون الله 
مدهام، ومياى سان الله مدهام خإنه لو سابمانه 
مان يجدلهام ينقلباون بندمة مان اللاه وخضل لم 

يمسسهم سوء واتبدوا رضوان الله.
إن اللاه يقاول للنااس اليماوا جاداً بإصاالح 
أنفساكم، بإعاداع أنفساكم، بيهيئاة ماا يمكنكام 
إعداعه، وليكن ثقيكم بالله سبرية، ولو من سيكون 
مدكام، ولو من ساييوىل أن يزرع الرعاب يف قلوب 
أعدائكام، ولاو من يدمال لكم الكثاري إىل عرجة أن 

يكشف لكم واقع عدوسم.
} َوإِذْ َزاَغاْت اأْلَبَْصااُر َوبََلَغاِت اْلُقلُاوُب اْلَمنَاِجَر 
َوتَُظنُّاوَن ِباللَِّه الظُّنُونَا{ )10( ساورة األحزاب. ملاذا 
زاغات األبصاار؟ و ملاذا بلغت قلوبهام المناجر من 
شادة الرعاب و الياوف؟ سان لناك ظنون سايئة 
باللاه، أولئك أناس جلساوا مع أنفساهم، لم يكونوا 
من تلاك النوعية اليي قال عنهام } خزاعلم إيماناً و 
قالوا حسبنا الله وندم الوسيل { أولئك ملا ابيددوا عن 
الله اميألت قلوبهم رعباً وزاغت أبصارلم ، ثم أيضاً 
ظنوا بالله ظنوناً سايئة ، لكذا يجني اإلنساان عى 

نفسه إذا ابيدد عن الله .
}الذين قال لهم النااس إن الناس قد جمدوا لكم 
خاخشاولم{ أليسات لذه الكلمة يقولهاا سثري من 
ضدفااء النفاوس، و ضدفااء اإليماان } إن الناس 
قاد جمداوا لكام خاخشاولم { سأنه ال يدد نفساه 
مان النااس، و خداالً املناخال لو غري ممساوب و 
غاري مددوع مان الناس، لو ليل مان الناس ال من 
الكاخريان و ال مان املؤمناني، لو ليل بايشء ، لو 
ذَبْذَِبنَي بَانْيَ ذَِلَك الَ إىَِل َلاُؤالء َوالَ إىَِل  أساوأ الناس }مُّ

َلُؤالء{ .
بداض الناس قد يكفيه أن يسامع صوت طائرة 
صوتاً مزعجاً خينساف سل ما لديه من قيم إيمانية. 
لكاذا يصبح سل يشء حيى الشاكليات، حيى نربات 
أصواتهام تصباح ترعباك، حياى شاكلهم، حياى 
حرساتهام، حيى حارسات آلياتهم، ولاو األمر الذي 
سان الله سابمانه وتدااىل ا ولو من قاال يف سيابه 
الكريام ا يرياده منك أنات أن تصبح بالشاكل الذي 
يرعب أعدائك سل يشء مان جانبك، ألم يقل }َوأَِعدُّواْ 
ن ُقوٍَّة َوِمن رِّبَاِط اْلَييِْل تُْرِلبُوَن  ا اْسيََطْديُم مِّ َلُهم مَّ
ِباِه َعْدوَّ الّلاِه َوَعُدوَُّساْم َوآَخِريَن ِمان ُعونِِهْم{ )60( 
ساورة األنفاال. حيى ربااط خيلك، يرالاا الددو أو 
يسمع بها خرتلبه، لكن أنت إذا ما أصبمت يف موقع 
عدوك أنت، أصبمت من أولياء الشايطان، خأنت من 

سريعبك سل يشء من جانبهم«.
**

االيماان بالقضية يجدلها املقيااس يجدل المل 
لَو املقياس خال تُقاس القوة ماعياً وخقط، بل تُقاس 
بقدر ما لي حل، بقدر ما لي حاجه للشدب. وسما 
يُفهام ِمان قول الموثاي خُكلماا ُسناَت ضديفاً من 
عاخلاك بقدر ما تكون قناعاتاك ميزعزعه، بقدر ما 
تيزعازع مواقفك يف الواقع، ويُدلال عى لذه الفكرة 
بمقيقاة تارييياة، ُميمدثاا ً عان حيال بريطانيا 
حني سانات إمرباطورية ُعظمى، وتساييدل االبهار 
يف زعزعاة قناعاات الثاوار، وتسامبهم مان حقل 
املواجه واليباين بني المل والباطل إىل حقل القياس 
وامُلفاضلة بني قوتني وبني شاكلني ال بني مرشوعني 

وجولرين . يقول الموثي:
»يف أيال بريطانيا الياي سانت لي الدولة الكربى 
يف الدالام ، و سانات تقول حرسات مان لنا و لناك 
منالضة لها ، و سان يربز أشياص أقوياء ، و سانت 
مظالار لندن ا سداصمة لدولاة ميقدمة ا مظالر 
الدماران ، مظالار المضاارة ، بالشاكل الجذاب ، 
أو بالشاكل الذي يرصف ذلن اإلنساان عن أشاياء 
سثرية أخرى خريى يف لندن وجه عولة عظمى يرى يف 
نفساه أنه ال يسيطيع أن يدمل أمامها شيئاً ، خكان 
الربيطانيون يماولون بأي طريقة أن ينجذب أولئك 
الثاوار لزيارة لنادن ، و سان جمال الديان األخغاني 
ممان عرف لذا ، حاولوا خيه أيضااً أن يزور لندن و 
قال عنها ) لي مقربة الثوار ( أو بدبارة تشبه لذه ، 
سان بدضهم يزور لندن ، خإذا ما زار و رأى الدمارات 
الشاامية و رأى المرساة و رأى املظالار الجميلاة 
خيقول : من يسايطيع أن يقاول لؤالء !! ورجع وقد 
بارعت أعصاباه سلها وتالشات سل ثوريياه وتالىش 
حماسه، بل بدضهم يدوع عاعيةً  ألن تبقى بريطانيا 

مسايدمرة لشادبه، وقاد 
يدوع بدضهام أيضاً عاعية 
ً إىل أن ييثقاف أبناء شادبه 

بثقاخة تلك الدولة«. 
**

سماا يارى الموثاي خاال 
الثائر  ينرصف خقط ُضداف 
وامُلجالد واملناضل عى مصري 
قضيياُه، بل وسذلاك ينرصف 
ُضداف املوجه الثقايف الذي لَو ُلناا رجل الدين، ويف 
املجيمدات امليديناة يكون لناك تأثري سبري لليطاب 
الديني عى الجمالري وباليايل خهناك تأثري شاييص 
من الدالام الديني عى لذِه الجمالاري اليي تضدف 
بضدفاه وتقاوى بقوتاه، والموثي يرجاع الضدف 
يف سثاري من جواناب املجيمع إىل رجاال الدين الذين 
حملاوه عن ُضدف خكياف بمن ابياعوا باِه! ولطاملا 
سان للمؤثريان الثقاخياني يف مجيمداتهم عوراً سبرياً 
يف اساينهاض طاقات الجمالري او اخماعلا، سواء 
سانات الثقاخة سياساية أل عينية، خكلماا سان لذا 
امُلثقف ضديفاً سواء نفسياً او ضديف بما يملك من 
املصالح الُطفيلياة اليي تقيد حرسيه وتجدله عاجزاً 
عان الثورة، خإن لاذا الُضدف يؤثر عاى الجمالري، 
والمرساة الثورياة الياي تأتاي مان لاذا الوساط 
الجمالاريي امُلضدف خأن أول ما يرساز عليه القائد 
والثائار لو نزع لاذا الُضدف مان الجمالري ، خهذا 
الُضداف له أثار سالبية عى تقادل املجيمع، خكيف 
حاني يصل لاذا الُضداف اىل عاخل المرساة الثورية 
نفساها، او عاخال المازب الثاوري نفساُه ؟ يقول 

الموثي:
»حياى مان يمملون اسام الديان، أناه إذا سنت 
تطلاب الدلام وأنت ترى نفساك أنك تممل نفساية 
ضديفة خاال تقرتب مان الدلم، ال تيدلام ليصبح يف 
نظر اآلخريان حامل علم يُاقيَادى باك، ألنك حينئذ 
من سايصبغ عيناه بضدفه، من سايندكل ضدفه 
عى مواقفه الدينية، ال يجوز لذا حيى يف الدمل لله.

الذين يمملون رسالة الله لم نوعية خاصة ممن 
قال الله عنهم }الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن ِرَسااَلِت اللَِّه َويَْيَشْونَُه 
َواَل يَْيَشاْوَن أََحًدا إاِلَّ اللََّه { )ا3( ساورة األحزاب .و 
سام عانت األماة قديمااً و حديثاً ممن حملوا اسام 
الدين و حملوا الدلم، علم الدين، و لكنهم بأنفساهم 
الضديفاة اندكل ضدفهم سله عى الدين خأضدفوا 
الديان سله يف نظر األماة، و اضدفوا الديان يف واقع 
الميااة، و اضدفوا األمة أيضاً بضدف نفوساهم، و 

سل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب أن نفوسهم ضديفة.
الضدياف ال يْصاادق علياه أنه من أولياا ء الله، 
لذا لو شاالد واقع المياة، لو سنت ولياً لله خإنك ال 
تضدف أبداً ألنك ويل للقوي الدزيز، ولهذا قال يف لذه 
ُه إِنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز{  نَّ اللَُّه َمن يَنرُصُ اآلية }َوَليَنرُصَ
أماا الضديف خإنه سايصبغ المياة سلهاا بضدفه، 
ويصباح سل يشء تلمال خيه آثاار ضدفه، منطقه 
ضدياف، مواقفاه ضديفاة، اساهاماته ضديفاة، 

مشارسيه ضديفة، و سل ما ييرج منه ضديف«.
**

اياكم والمساومة على المبادئ
يقاول سارل مارسال: )إياسم واليناازل النظري 
إياسم وامُلسااومة عى املبااعئ(. ألن ُمجارع الينازل 
نظريا وشفهياً، ييبدُه تراجٌع عى األرض عى الواقع، 
وخاصة يف وقت الدملية الثورية اليي ال يُميمل خيها 
النقاش َحول الثوابت؛ سل مسااومة عى احد املباعئ 
ييبدها ُمساومة عى بقييها، و َلذِه املساومات اليي 
تأخذ طابداً سياساياً غالباً ما ينيج َعنها حالة ريبه 
وشاك لدى القاوى االجيماعياة والثورياة بمقيقة 
خكرك وتوجهك وحرسياك وَقضييك، وباليايل زعزعة 
لإليماان الاذي سايدكل زعزعاه يف امليادان. وبهذا 
االليزال املبدئاي الصارل يييام الموثي ممارضته، 
ولذا االليزال واالنضباط لو الضامن لبقاء املقاومة 
عاى األرض والسايمرارية الثاورة والمرساة ضاد 

املرشوع األمريكي:
»يجاب أن نفهم األمور، وأن نقول لكل شايص 
يريد أن يقول اسكيوا: لذه الشوالد من عاخل بالعنا 
ومن خارجها ماثلة أمامكم يا من يقولون اساكيوا، 
إن واجبكم أن تنطلقوا أنيم، إن واجب الناس اآلن أن 

ييمرسوا وأن ال يُايدعوا.
أسارر: أن ال يصباح النااس سثاريي اليملياالت. 
اليملياالت يجب أن نرتسها سلها، تمليالً واحداً خقط 
لو: أن األمريكيني عخلوا بالعنا خمن الذي سمح لهم 
أن يدخلاوا؟ وأننا نرخض أن يدخلوا، وأننا سانقاول 

وجوعلم لنا، يجب أن نقول لذا.
وسل تربيار لوجوعلام مرخاوض ساواء أتى من 
عالام، أو مان رئيل، أو مان قائد، أو مان سبري، أو 
مان صغري، ألن الله تداىل علمنا يف القرآن الكريم سل 
يشء، ولو من يدلم الرس يف السماوات واألرض ولو 
الدليم باذات الصدور، أما لؤالء خإنهم من ييدعونا 
عائمااً، لام من ييدعوناا عائماً، خنمان ال يجوز أن 
نُايادع وال أن نكاون أباواق ععاية لليربيارات اليي 
تنطلل منهم خيقول واحد منا ألم تر اليلفزيون أمل 
ولال رأيات األمريكيني ولم مشاارسني ماع جنوع 
يمنيني اقيمماوا بيت خالن ولو ولابي ملدون(. قد 
نقول لكذا ونفرح، )ألم أقل لك أنهم جاءوا من أجل 
أن يسااعدونا(. سل عمل يربر تواجدلم سن أنت من 
يقاف ضده، سان أنت من يفضمه أماال الناس، سن 

أنت من يقول أنه خداع«.

قراءة في فكر حسين الحوثي.. جدلية المادي والروحي

الحلقة حول )خطر دخول أمريكا اليمن(
الثانية
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 * إقامة الحق 
 خارج اإلمااُل الُماَساانْيُ )َعَلايْاِه 
اااَلُل( ليقيَم المالَّ وليدخع الناس  السَّ
مان جدياد إىل نارصة المل واليمساك 
بالمل وإقاميه؛ ألنه سان يدرك بنظرته 
القرآنياة والربانية أن ال قيماة للمياة 
وال قيماة للواقاع بدون المال، حينما 
قال ))إنه قد نزل من األمر ما قد ترون 
ت وأعبر  وأن الدنياا قاد تنكَّارت وتغاريَّ
مدروخها واْسيََمرَّت جداً((، خقد صارت 
الميااة يف ذلاك الوقات تمات ليمناة 
الباطال َووطاأة الظاملاني وجربوتهام 
ُمارة جداً وال تطااق ))واْسايََمرَّت جداً 
خلام يبل منها إال ُصبابة سُصبابة اإلناء 
وخسايل عياش ساملرعاى الوبيال أال 
تارون أن المل ال يُدمال به وأن الباطل 
ال يُينالاى عناه((. واقٌع سهاذا ييمرك 
خيه الباطل بكل حرييه، ليل لناك من 
ينهاى عنه وال يقاف بوجهه، وال يدمل 
عى مواجهياه؟!، مشاكلة سبرية ألمة 
تنيمي إىل اإلْسااَلل والقرآن، وتنيمي إىل 
الرسول مممد )صلوات الله عليه وعى 
آله(، َويديرب واقداً خطرياً عى اإلنسان 
حينماا يكاون الواقاع مهيئااً للباطل، 
وسااحة ساهلة ال اميناع خيها للباطل 
وال وقاوف بوجهاه يمكن لكل إنساان 
أن يساقط يف حضياض الباطال تمت 
ليمنياه، وأن ينقااع للباطال، حينهاا 
اإلنسان املؤمن بإيمانه وبوعيه وبثباته 
ال باد أن يكون حريصااً ُسّل المرص أن 
يلقاى الله ممقاً وأال يموت عى الباطل 
أو خاضاع للباطل الذي يبدده عن عينه 
وعن ربه. لذلك يقول اإلمال الُماَساانْي 
اااَلُل(: ))أال ترون أن المل  )َعَلايِْه السَّ
ال يُدمل به وأن الباطال ال يُينالى عنه 
لريغب املؤمن يف لقااء الله ممقاً خإني 
ال أرى املاوت إال ساداعة وال المياة مع 

الظاملني إال برماً((.

 * المسؤولية في التغيير
))أال وإن لاؤالء قاد لزماوا طاعاة 

الرحمان  طاعاة  وترساوا  الشايطان 
المادوع  وعّطلاوا  الفسااع  وأظهاروا 
واسيأثروا بالفيء نهبوا األموال الدامة 
المقاوق الداماة للمسالمني وأسلولاا 
لهام لام وأحلاوا حارال اللاه وحرموا 
حاالل الله وأناا أحل من َغارّي(( يدرف 
اااَلُل(  اإلماال الُماَساانْي )َعَلايْاِه السَّ
أناه يف موقع املساؤولية، لذلك يجب أن 
يكون يف مقدمة من يسادى ليغيري لذا 
الواقاع، ولذا ما ييناساب ماع مقامه 
اإليماناي الرخياع، البداض مان الناس 
ولمياة،  مقاماات  ألنفساهم  يارون 
يديربون أنفسهم عى مسيوى عاِل من 
اإليماان والدلم، وأنهام يف مقال عظيم، 

ثم يكونون لم أسثار الناس تنصالً عن 
املساؤولية!، ال يريد أن يصادع بالمل! 
ال يرياد أن يجالار بموقف ضاد الظلم 
والباطال!، لكناه يريد أن ينظار الناس 
إلياه مان واقاع علماي إيماناي بأناه 
عظيام! لكان لال ييممل مساؤولييه 
تجااه األُّمااة؟ لل يصادع بالمل؟ لل 
لاه موقف واضح مبايان للظاملني؟ لل 
يسادى إىل إنقاذ عباع اللاه من ظلمهم 
وضاللهم وخساعلم وباطلهم؟.. اإلمال 
الُماَساانْي لام يكن يرىض باأن يكون 
له لكاذا مقال ولمي، وألقااب مدينة 
وترشيفاات مديناة ويمظاى بمجارع 
احارتال خقط لذلك قاال ))وأنا أحل من 

َغرّي((، مان مقامه الدظيام َواإليماني 
الداايل سورياث للقرآن، سسابٍط ملممد، 
يقول: ))أنا أحل من َغرّي(( أن أسون أول 
من يسادى إىل تغيري لذا الواقع الفاسد 
السايئ، الذي ال يجوز أن يكون مقبوالً 
يف واقع لذه األُّماة ولو الفساع َواملنكر 
واالسايئثار بالفايء واإلحاالل ملا حرل 
الله، واليمريام ملا أحل اللاه والددوان، 
واإلجرال بكل أشكاله، وضٌع ال يجوز أن 
يكون مقبوالً َوال يجوز الساكوت عليه، 
ولذلك املوقف الصميح سان لو اليغيري 
الاذي قال به اإلماال الُماَساانْي َعَلايِْه 
ااَلُل عندما قال ))وأنا أحل من َغرّي  السَّ
خأنا الُماَسانْي بن عيل وبن خاطمة بنت 
رسول الله )صلوات الله عليه وعى آله( 
نفيس مع أنفساكم وأليل ماع ألليكم 

خلكم يفَّ أسوة((.

* إصالح واقع األمة
القضياة الياي تمارك خيهاا اإلمال 
ااَلُل( لي الدمل  الُماَسانْي )َعَلايِْه السَّ
عاى إْصاااَلح واقع لاذه األُّمااة، من 
ناحياة األمار باملداروف، والنهاي عن 
املنكر؛ إلعااعة لذه األُّمااة إىل الطريل 
الصمياح؛ ولرتتبط مان جديد بالقرآن 
وبمممد صلوات الله عليه واله، وأيضاً 
ليُفاك ارتباطهاا باملجرماني والطغااة 
وظلمهم وإجرامهم وإخساعلم، ليدوع 
تلاك األُّماة اليي أُرياد لها أن تكون سما 
اٍة أُْخِرَجْت  قاال تدااىل: }ُسنيُْم َخارْيَ أُمَّ
ِللنَّاِس تَأُْمُروَن ِباْلَمْدُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن 
اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن ِبالّلِه( ال أن تكون أمة 
ماع املنكر، وسااحة للظلام والظاملني 
واملجرمني ييمكمون بها، خاملوقف الذي 
تمارك خيه اإلماال الُماَساانْي )َعَلايِْه 
اااَلُل( سان موقاف اليغياري للواقع  السَّ
الاذي ال يجوز أن يكاون مقبوالً عندما 
حااول الطغااة والظاملون َحاْرف األمة 
عن مهميها المقيقية واألََسااسية من 
بدد رساول الله صلاوات الله عليه واله 

وسلم.

منطلقات الثورة الحسينية

سيمحو 
»اليزيديين« 

حلُفهمُ
عبدالقوي محب الدين

َوَدُم نبٌض ساخٌن،   » »الطفِّ ِمن هدى  بي 
ــدى ِحــَمــُم ــامل ــف زنــــادي جــفــونــي، ف ــفِّ َج

وها »للحسنِي«،  اشتياقاً  عمري  بعثرُت 
ألتئُم حيث  قلبي،  ــوقــُت  ال ــَل«  ــرب »ك قــد 

ْمر«، قال لنا: ُمذ »َدّعَش« الوعد سيف »الشِّ
فاحتدموا أنــصــاُر،  يــا  احلـــرُب  تنتِه  لــم 

ــْت ــل ــع ـــه، واشــت ـــل ـــا ال ــيــك ي ــب لـــبـــيـــك.. ل
بـ«َواْعتَِصُموا« نذكيها  الــيــوم،  أرواحــنــا 

انتفضْت ُجــْرِحــهــا  تلظي  مــن  أرواُحـــنـــا 
ــهــُم ــت ــل نـــــــاراً تـُـــنـَـــّضــــُج َمـــــن أظــــمــــا، وت

»أْمِرْك« كما شئت، أو »َسْعِود« يديك هنا
احتزموا..!! بالفنا  رجــاالً  ستلقى  حتماً 

ــٌب« صرخت ــن »زي أنــثــى  ُكـــلُّ  خلفهم  ــن  ِم
الِهَمُم تـــزأَر  حتى  هــيــهــااات،  »هــيــهــااات 

سوى تزيد  لن  »يــزيــداً«،  تدعى  كنت  إن 
الَعَدُم..!! تأريخَك  -غــداً-  ويحصي  ذلٍّ 

حلُفهُم »الــيــزيــديــني«  سيمحو  ــشــر..  أب
ُظلموا..!! ما  بعد  قومي  اللُه  ينصر  إذ 

ذاك الحسين
محمد الشميري 

 أنــــا فـــي جــبــنِي احُلــــــزِن جــــرٌح نـــازف 
هـــــا مـــأســـاتـــي  ـــطـــم خـــــَدّ ـــل  تـــبـــكـــي وت

 ويــــلــــفــــنــــي بـــــجـــــراحـــــه وجــــــــــٌع لــه 
 تـــــطـــــوي املـــــــــدى وتــــــهــــــزه آهــــاتــــي 

ـــاثـــرت أشـــــالؤه  ـــن ـــي اجلــــريــــح ت  وطـــن
بـــشـــتـــاتـــي  ـــــه  ـــــت ـــــه وطـــــوي ـــــدت  ضـــــّم

ـــِت األكـــــرمـــــني أســــيــــرةٌ  ـــن  بــــلــــدي كـــب
ــا مــــــوُج الــــظــــالم الــعــاتــي  ــاحــه ــجــت  ي

ــرى أتــت  ــب ــك  مـــن كـــربـــالء مــصــائــبــي ال
ـــف اآلتــــي ـــزي ـــن ـــــك اجلــــــرح ال  مــــن ذل

األســــى  بــــه  يــــضــــُجّ  ــي  ــب ــل ق كــــم  أّواه   
ـــــق الـــبـــلـــى أّنـــاتـــي   وجتــــــــوُب فــــي أف

جــرى  ذا  مـــا  رأى  ـــو  ل مـــن  ــي  ــومــن ــل وي  
ـــرات  ـــب ـــع  عــــــاف املـــــــالم وأســـــبـــــل ال

ــه بــدمــائ ـــرٌج  ـــض م احُلـــــــَســـــــيْـــن  ذاك   
 ُحـــــزنـــــاً عـــلـــيـــه تـــخـــونـــنـــي عـــبـــراتـــي 

ـــُه  ـــابُ أحـــب ـــه  ـــزف ي ـــن  ـــيْ ـــَســــ احُلــــ ذاك   
 نـــحـــو اجِلــــــنــــــان بــــحــــرقــــٍة وثـــبـــات

ــه ــالل وج بـــُطـــهـــره  احُلـــــــَســـــــيْـــُن  ذاك   
ـــوات  ـــفـــل ــــي ال ـــئـــن ف ــــني الـــســـهـــام ي  ب

جبينه  ــاح  ــرم ال عــلــى  احُلـــــَســـــيْــن  ذاك   
ــاً عـــطـــراِت  ــم ــســائ ــــوجــــوَد ن  يـــهـــدي ال

 أنـــــا يــــا حـــســـنُي مـــصـــائـــٌب لــــم تــنــتــِه 
 كــــم ذقـــــت مــــن غــــــدٍر ومـــــن نــكــبــات 

 كــــم مـــزقـــتـــنـــي فــــي هــــــواك مــكــائــٌد 
ــهــت فـــي هــمــي وفــــي حــســراتــي  كـــم ت

ـــي األســـى  لــكــنــنــي مــهــمــا اســـتـــطـــال ب
ـــوات  ـــط ـــــا مـــتـــمـــاســـُك اخل ـــٌب أن ـــل  ص

ــي أنـــــا رغـــــم املـــصـــائـــب شـــامـــٌخ  ــب ــل  ق
 مـــنـــك اســتــقــيــت جتــــلُّــــدي وثــبــاتــي 

مــجــاهــداً  ـــــاء  اإلب درب  عــلــى  أمــضــي   
ـــي  ـــات ــت راي ــج ــاس ــن  بــــــدِم الـــشـــهـــيـــِد ت

ــــة  ـــــا ذل ـــــّن ــــات م ــــه ــــي ــــا ه ــــه ــــوت ــــل  وت
ــــــا آيــــاتــــي  ن ــــــدُّ أســــمــــعــــت آفــــــــــاَق ال

ــْن  ــوع ولـــم أك ـــى اخلــن  هــيــهــات أن أرض
ـــــــوات  يـــــومـــــاً أعــــيــــش وزمـــــــــرة األم

الهدى  لي  استباَن  بك  )حسني(  يا  أنــا   
ــاتــي ـــي يــقــظــتــي وســب ـــدي ف ـــت ـــك أه  ب

مــجــاهــداً  أثـــــور  اهـــتـــديـــُت ألن  مــنــك   
ــمــرات  ــغ ــل الـــعـــال ال ــي  وأخــــــوض فـــي ن

ــا  ــه ــات ـــك الــــبــــريــــة تـــســـتـــمـــد حــي ـــن  م
ــمــاِت  ــظــل ـــضـــيء هـــديـــك حـــالـــك ال  وي

نبلها  ـــكـــرامـــة  ال مــنــك  ــشــقــت  ــن واســت
ـــب الــنــفــحــاِت  ــر جـــرحـــي أطـــي ــي ــن ــت  ل

خاشعاً  مــجــدك  مــحــراب  فــي  صليت   
ــي  ــوات  أتــــلــــوك فــــي جـــهـــري وفـــــي خــل

 أنــــا فـــي دمــــي جتــــري تـــــالوة هــديــه
ـــي  ـــــبـــــي وصـــالت ــــــــاء ورات  ديــــنــــي اإلب

وعقيدتي  شريعتي  احُلـــــَســـــيْــن  درب   
ــــي وجنــــاتــــي ــــزت ــــع  وبــــصــــيــــرتــــي وم

وأرتـــضـــي  خـــطـــاه  أقـــفـــو  أن  وأود   
ــي وحـــيـــاتـــي ــت ــت ــي  بـــــذل الـــنـــفـــيـــس مب

بذرٌة من نور طه
في حضرة سيدنا اإلمام الحسين عليه السالم

وليد الحسام 

ـــــــــــــــــذرةٌ مـــــــــن نــــــــــــــوِر طـــه  هـــــــــو ب
قــــــد َعـــــــــــــمَّ فــــــي الــــدنــــيــــا ســـنـــاهـــا

هــــــو ُطـــــــْهـــــــُر هــــــــذا الـــــــكـــــــون، هــل
ــــُة كـــــم هـــــداهـــــا؟! ــــضــــالل ـــــــدري ال  ت

ــــــْن  ـــــُن ولــــــــــيُّ َم ـــــيْ ـــــَســــــ هــــــــذا احُلــــــ
َوالَـــــــــــــــــــــى مــــــحــــــمــــــَد واإللـــــــــــــــَه 

ــــي  هـــــــــذا احُلـــــــــــــَســـــــــــــيـْـــــُن ودمــــعــــت
ــــــــالء تـــــــــــرى أســــــاهــــــا  ــــــــرب ــــــــي ك ف

ـــــــى الـــــــشـــــــهـــــــادة ُمــــــــــْدركــــــــــاً  ـــــــبَّ ل
فــــتــــاهــــا  دعـــــــــــــْت  اجلــــــــنــــــــان  أن 

ـــــــا خــــــيــــــَر مـــــــن عـــــــــرف الـــــهـــــدى ي
ســـــواهـــــا  صـــــــــــــارت  ـــــــا  ـــــــن ـــــــات راي  

ـــــي  ـــــت صــــــــــــــــارت جــــــــحــــــــافــــــــُل أم
ــــي لــــــ )أُوبــــــــامــــــــا( اجلـــبـــاهـــا  ــــِن ــــْح تُ

ــــــــــم تـــــــزل  ــــــفــــــة ل ــــــي ـــــــــــــفُّ اخلــــــل ك
ــــجــــدي ِعــــــداهــــــا ــــســــت كـــــــاألمـــــــس ت

ودمـــــعـــــنـــــا  رحــــــــلــــــــَت  أْن  ُمـــــــــــــْذ 
ـــــــاً بــــكــــاهــــا ـــــــوم ـــــــا كــــفــــكــــفــــْت ي م

ــــــــن مــــــدى ــــــــا نــــــحــــــن جـــــئـــــنـــــا م ه
مـــــداهـــــا نـــــشـــــكـــــو  ـــــــا  أوجـــــــاعـــــــن  

ــــــدي  وإلــــــــــــــى مــــــــقــــــــامــــــــك.. ســــــّي
حـــــمـــــلـــــْت قـــــوافـــــلـــــنـــــا خــــطــــاهــــا
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إبراهيم الهمداني 
مثََّل اإلماُل المسني بن عيل عليهما 
السالل حضوراً اسيثنائياً خالداً، عى 
املسايوى اليأرييي واألعبي اإلبداعي 
والوجداني واإلنَْساااني بشكل عال. 
ذلاك ألنه تبنى ألم وأقدس قضية 
إنَْساااانية  ولاي  إاّل  الميااة،  يف 
اإلنَْساااان، باكل ما ييصال بها من 
مفاليام الكراماة والدازة والمرية 
والددالاة واملسااواة و... إلخ، ولذلك 
أصباح اسيشاهاعه يف سابيل لاذه 
القضياة أَو القضايا الدظمى، عالمة 
خارقة ونقطة تمول لامة يف مساار 

اليأريخ اإلنَْساااني. 
األمر الاذي جدل اإلمال المساني 
عليه الساالل نفَساه، قضياًة سربى 
شغلت مساحاٍت واسادة يف اليأريخ 
عمومااً  واإلنَْساااان  اإلنَْسااااني 
ثقاخاة ونياجااً إبداعياً، تجاى خيها 
حضاوره سقضياة وسمثاال ورماز 
للمرياة والددالاة واليضمياة مان 
أجال املبااعئ والقيام اإلنَْساااانية 
الساامية، حضوراً طاغياً مكيساماً 
حادوع الزماان وميجااوزاً وميرتقاً 
حواجز الجغراخيا وتمديدات املكان، 
عاباراً تصنيفاات املذالاب واألعيان 
والثقاخاات  واألجنااس  واألعاراق 
واألجيال امليداقباة عى وجه األرض 
ويف مييلف االصقاع والبلدان، ضارباً 

بمضوره الالنهائي يف عمل الوجدان 
اإلنَْساااني عرب اليأريخ. 

يف سرباالء وضاع المساني علياه 
السالل البذرة األوىل لفلسفة المرية، 
وثقاخاة اليضمياة، خانيارص الادل 
عى السايف والمرية عى االسايبداع 
واليسالط  الجاور  عاى  والدادل 
الوحشاية  اإلنَْساااانية عى  والقيم 
والهمجياة، والقلاة املؤمناة بالمل 
عاى المشاوع امليمالفاة عاى االثم 
والدادوان وقوى الارش امليكالبة ضد 
ُسّل قيم اليري واإلنَْسااانية والمياة. 
لذلك أصبح المساني عليه السالل 
أيقونة إنَْسااانية خالدة عرب األجيال 
المرية سفلسافة  واألزماان، تمثال 
واليضمية سثقاخة إنَْسااانية جامدة 
مرتساية يف الوجادان اإلنَْسااااني 
اليصنيفاات  ميجااوزة  الجمداي، 
املكانية والزمانية والدينية والدرقية 
والثقاخياة الضيقاة، إىل آخاق رحبة، 
تليل بجالل ذلك المضور االسيثنائي 
املذلال، الذي جدل مان سربالء والعة 
ميجادعة لثورة ال نهائياة تميضنها 
وتييفاي بها ُسّل بقااع األرض، ومن 
عل المساني علياه الساالل انيصاراً 
خالداً ترشق باه ُسّل تضمية يف أبدية 
اليأرياخ اإلنَْسااااني، ومان خجيدة 
ومأساة آل البيت وشيديهم أسطورة 
من اإلباء والدزة والشموخ والصموع 
أساطورة  والكراماة؛  واالسيبساال 

خياال  الواقداي  بيمققهاا  خاقات 
وإبداع األسااطري، وبلغت بواقدييها 
مراتاب  وأسامى  أرقاى  المقيقياة 
املثالياة،  اإلنَْساااانية  الشايصية 
بكل جوانبهاا وتفاصيلها ومواقفها 
وسالوسياتها وألداخهاا، مان خالل 
انيصارلاا إلنَْساااانية اإلنَْساااان 
اليي سرساها الدين االساالمي وبدث 
من أجلهاا خاتم األنبياء واملرسالني 
عليه وعى اله اخضال الصالة وازسى 

اليسليم. 
إن ماا يمادث عاى أرض الواقع 
اليول وما ندايشاه من أحداث، ليل 
إاّل اسيمراراً ملسلسل اإلجرال اليزيدي 
األموي، الذي اسايهدف صوَت المل، 
وضمري اإلنَْساااانية الماي، بالذبح 
والقيل والسامل واليمثيل واليشويه 
اليلال  أيادي رشار  والمارق، عاى 
ذلاك  عواعاش  اللاه،  إىل  وأبغضهام 
الزماان وقيَلياه املأجوريان، ضمان 
تمالف قوى الارش والددوان والظلم 
واليسالط والقهر، الذيان لم يييلف 
يشء،  يف  الياول  أحفاعلام  عنهام 
خاإلجارال لو اإلجارال والددوان لو 
الدادوان واليمالف لو ذاته، وما زال 
اليهوع والنصاارى حارضين بقوة - 
عى مرأى ومسامع من الجميع - يف 
ُعمال املؤامارة ويف صميام الددوان 

قديماً وحديثاً. 

فوزية عبدالوهاب الشهاري
َساااَلُل اللِه عاى سربالء، عاى أرض خاضت من الدمااء الطالرة 

أنهراً، سماؤلا اسيمالت عماً أحمَر.
َساااَلُل اللِه عى الُماَسانْي سيد شاباب ألل الجنة، واألنجم اليي 
حلات بيلك البقاع، وارتقت أرواحهام عطىش توقاً لله ورؤية المبيب 

املصطفى.
َساااَلُل اللِه عى من أحيا يف األُّماة رخض الضيم والظلم، وثار عى 

ُسّل املسيكربين، وإىل يومنا نسيمُد من عربه اإلباء.
َساااَلُل اللِه عى من أعطاه الرسول وسااماً، حسني مني وأنا من 

الُماَسانْي قيماً وعيناً.
َساااَلُل اللاِه عى َمن قالاوا خيه سذبااً وزوراً »ُقيل بارشع جده«، 
وقيلوناا برشعياة لاعي خما أشابَه الياول باألمل، وما أشابَه يزيد 

بسلمان.
 َساااَلُل اللِه عى من بكالم وندبهم املصطفى يف حياته وععا عى 
ظلميهم وقيليهم، وقيلاة الايَاَمان لم اميداع لذاك اليط الجهنمي، 

ونمن اميداع الُماَسانْي رشخا وعزاَ.

اإلمام الحسين عليه السالم.. 
فلسفة الحرية وثقافة التضحية 

كربالء يمانية

فكر المجاهد وروحيته       )4(

االنتظار إلحدى الحسنيين 
واالستبشار بالشهادة

حمود األهنومي
حادي عشر: ينتظر إحدى الحسنيين 

( اليوبة52 )ُقْل َلْل تََربَُّصوَن ِبنَا إاِلَّ إِْحَدى اْلُمْسنَينَْيِ
ليل يف حرسة الجهاع خساارة حقيقياة، خكيفما سانت 
النييجاة املاعية خهاو نرص وربح مااعي أو مدنوي، ونجاح 
وتوخيال، وإصابة ملراع الله عز وجل، ماعال املجالد مرتبطا 
باللاه ولم ييارج إال ابيغاء رضاوان الله، وعند اسيبسااله 
واليزامه بأوامر الله وصربه وثباته يف الزحف يكون قد حقل 
لاذا الهدف الدظيام، وأجره قد ثبت عندالله، ساواء انيرص 
املجالاد ماعيا أو لم ينيارص، بل ناله حظ الشاهاعة، خهذه 
الهزيماة الظالرية اليي نالها املجالاد خيمت له بابا أعظم 

وخريا أسرب وأجزل، إنه باب الشهاعة.
يثل املجالاد يف حرسيه مع الله بنارصه تداىل، ويدلم أن 
النارص من عنده سابمانه، حيث لو القااعر عى سل يشء، 
وبياده مقاليد سل يشء، وال تأثري للمظالار املاعية من عدع 
وعادة يف النرص وحسام املدرسة النهائياة، وإن سان الله قد 
أمره باإلعداع املاعي بمسب اسيطاعيه ثم ما عليه إال اليوسل 

عليه سبمانه وتداىل.
خارج املسالمون إىل بادر باال31 مقاتال، أماال 1000 
مقاتال مان املرشساني بددة أقاوى وأسثار، خنرصلام الله 
ُسُم  عليهم، ولم قلة، حينما صربوا واتقاوا الله، )َوَلَقْد نرََصَ
الّلاُه ِببَْدٍر َوأَنيُْم أَِذلَّاٌة َخاتَُّقواْ الّلَه َلَدلَُّكْم تَْشاُكُروَن}123{ إِذْ 
ُسْم َربُُّكام ِبثاَلَثَِة آالٍَف  تَُقاوُل ِلْلُمْؤِمِننَي أََلن يَْكِفيُكاْم أَن يُِمدَّ
َن اْلَمآلِئَكِة ُمنَزِلنَي}ل12{ بَاَى إِن تَْصرِبُواْ َوتَيَُّقواْ َويَأْتُوُسم  مِّ
َن اْلَمآلِئَكِة  ان َخْوِرِلْم َلاذَا يُْمِدْعُسْم َربُُّكم ِبَيْمَساِة آالٍف مِّ مِّ
ى َلُكاْم َوِليَْطَمِئَّ  ُمَساوِِّمنَي}125{ َوَماا َجَدَلُه الّلاُه إاِلَّ برُْشَ
ُقلُوبُُكام ِبِه َوَما النَّرْصُ إاِلَّ ِمْن ِعنِد الّلِه اْلَدِزيِز اْلَمِكيِم}126{ 
َخيَنَقِلبُاواْ  أَْو يَْكِبيَُهاْم  الَِّذياَن َسَفاُرواْ  اَن  مِّ ِليَْقَطاَع َطَرخااً 

َخآِئِبنَي}127{ آل عمران(
لقاد أمدلام اللاه بمالئكيه، الذيان أصال ماا جدلهم إال 
برشى وتطمينا قلبيا، لقد سان الله مدهم بأن أمدلم بنرص 
مدناوي، ثبّت الدزائم، وطمأن القلاوب، لذا اإلمداع املدنوي 
مان الله يأتاي نييجاة االرتباط باللاه، واليقاوى، والصرب، 
واالنضبااط لليدليمات الرشعية، حينئذ ييدخل الله بيأييده، 
)يمدعسم ربكم(، لكن يجب أن نالحظ أنه مع وجوع املالئكة 
يقول الله تداىل: )وما النرص إال من عند الله الدزيز المكيم(.

إذا يثال املجالد الواعاي بنرص الله ويدلام أن عليه بذل 
أساباب النرص خقاط، وأن الله نارصه بدون شاك، خالنرص 
حلياف املؤمناني، ويدي أيضاا أن الهزيماة املاعية يف بدض 
املداارك ال تدل عى أن الله ليل مده، أو عى أن قضييه اليي 
قد اسيبرص سالفا خيها قضية غري ممقة، لقد سانت لناك 
انيكاساات ماعية جزئية يف تاريخ اإلسالل، يف أحد ويف حنني 
مثاال، لكنه سان النرص يف آخر املطاف حليف املسالمني عى 

الكاخرين، خدى املجالد أن يدي ذلك جيدا.
ليال املجالد مكلَّفاا بالنرص املميول؛ ألن ذلاك بيد الله 
وليال بيد أحاٍد غريِه، ولكناه مكلَّف بفدل أساباب النرص 
املاعياة، مان إعداع الدادة، والييطياط والينفياذ الجيدين، 
واملواجهة والثبات، واأللم من ذلك أن يبذل األسباب املدنوية 
مان االرتباط باللاه، واالليازال بأوامره، وتجناب مداصيه، 
وذسره واالليجاء إليه سبمانه وتداىل: )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن 
ُسْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم( مممد7، ثم إذا حصل  وا اللََّه يَنرُصْ تَنرُصُ
بدد سل ذلك انهزاٌل أو تراجٌع خإن لذا ينبئ عن خلل يف األعاء 
أو يريد الله اليمميص لدباعه املجالدين، أو يريد مداقبيهم 
عاى خطاأ وقع خيه بدضهام، بيد أنه يف لاذه المالة واليي 
تبدو سايئة خإنه سابمانه وتداىل قد خيح لهم بديال حسانا 
ال يقال عان االنيصار املاعي، إن لم يُفْقه، إنه باب الشاهاعة 
الدظيم أوسع وأجمل وأخضل وأسرل البوابات اليي يدرب منها 

املؤمن إىل الله يف اآلخرة.
قاد تكاون المكمة مان وراء تلك الهزيماة أن يييذ الله 
شاهداء ويصطفيهام، وقاد يرياد اليممياص و)الغربلاة( 
للمجالديان، لييمياز املجالد الصابار عن املارتعع اليائر، 
اَص الّلاُه الَِّذياَن آَمنُاواْ َويَْمَمَل  يقاول الله تدااىل: )َوِليَُممِّ
اْلَكاِخِرياَن( آل عمران1ل1، يريد اللاه من وراء لذه الهزيمة 
الظالرية تمميص املؤمنني وابيالءلم، أو يؤعبهم ليصلموا 
أخطاءلام، ويراجداوا أعاءلام، ويصلماوا مساارلم، أو 
ليمياز اللاه اليبيث من الطيب لييسااقط ماا علل بهم من 
ثَْليَْها ُقْليُْم  ِصيبٌَة َقْد أََصبْيُام مِّ اا أََصابَيُْكم مُّ املناخقني، )أََوَلمَّ
ٍء  أَنَّاى َلااذَا ُقْل ُلَو ِماْن ِعنِد أَنُْفِساُكْم إِنَّ الّلَه َعاَى ُسلِّ يَشْ
َقِدياٌر( آل عمران165، )َوَماا أََصابَُكْم يَْوَل اْليََقاى اْلَجْمَداِن 
َخِباِإذِْن الّلِه َوِليَْدَلاَم اْلُمْؤِمِننَي )166( }َوْليَْدَلاَم الَِّذيَن نَاَخُقواْ 
َوِقياَل َلُهْم تََداَلاْواْ َقاِتلُواْ يِف َساِبيِل الّلاِه أَِو اْعَخُداواْ َقالُواْ َلْو 
نَْدَلاُم ِقيَاالً الَّتَّبَْدنَاُسْم ُلْم ِلْلُكْفِر يَْوَمِئاٍذ أَْقَرُب ِمنُْهْم ِلإِليَماِن 
اا َليْاَل يِف ُقلُوِبِهاْم َوالّلاُه أَْعَلاُم ِبَما  يَُقولُاوَن ِبأَْخَواِلِهام مَّ
يَْكيُُموَن )167(( آل عمران. خالدنيا عار ابيالء وتكليف وصرب 

ومكابدة، وتمميص.
إذن لام ييرج املجالاد يف خاتميه عن إحدى المسانني 

النرص أو الشهاعة ويف سل خري، والله يقيض ما يريد.

ثاني عشر: يستبشر بالشهادة، باعتبارها 
اختيار اهلل 

)َويَيَِّيذَ ِمنُكْم ُشَهَداء( آل عمران0ل1
من آثار الشاهاعة أنها تميي الهدف الاذي ُقيل من أجله 

الشاهيد، خكام شاهيد يف قضية عاعلاة ظن الظاملاون أنهم 
حققوا ألنفساهم به نرصا رسعان ما تبني أنهم إنما نرصوا 
قضييه وأحيوا موقفه، ألم يمي اإلمال المسني عليه السالل 
ومن بدده اإلمال زيد عليه السالل وسثري من أئمة ألل البيت 
مداني اإلساالل وقيمه الرائداة، وألداخه الدالياة من وراء 
اسيشاهاعلم، بدد أن أوغل بنو أمية والسالطات الظاملة يف 

طمل مدالم اإلسالل. 
ل لها إال من  إن للشهيد مكانة عالية ومنزلة رخيدة ال يوخَّ
اخيصهم الله من خاصة أوليائه، وال زالت الشهاعة يف سبيل 
اللاه أمل الصالمني؛ ألنها أقرب وأسرل الطرق إىل لقاء ربهم، 
ومجاورة رسله، والفوز بالنديم املقيم، وأسثر ما يدوقنا عن 
الجهااع لو خوف املوت والقيل، ماع أن املوت آت ال ممالة، 
بل ال سابيل إىل النجاة من املوت إال بالشاهاعة يف سبيل الله، 
خالشاهيد ليل بميت، ألم يقل الله تداىل: )َوالَ تَْمَسبَنَّ الَِّذيَن 
ُقِيلُواْ يِف َساِبيِل الّلاِه أَْمَواتاً بَْل أَْحيَاء ِعنَد َربِِّهاْم يُْرَزُقوَن( آل 
عمرانا16، )وال تمسابن الذين قيلوا يف سبيل الله أمواتا(، 
ويؤساد لاذه المقيقاة بقوله تدااىل: )بل أحيااء عند ربهم 
يرزقاون(، يجري عليهم الرزق، وال يجري الرزق إال عى من 
لم أحياء. ثام يمدثنا عن حياة لؤالء األحياء أنهم )َخِرِحنَي 
وَن ِبالَِّذياَن َلْم يَْلَمُقواْ  ِبَماا آتَاُلُم الّلُه ِمن َخْضِلِه َويَْسايَبرِْشُ
ْن َخْلِفِهاْم أاَلَّ َخاْوٌف َعَليِْهْم َوالَ ُلاْم يَْمَزنُوَن}170{  ِبِهام مِّ
اَن الّلِه َوَخْضٍل َوأَنَّ الّلاَه الَ يُِضيُع أَْجَر  وَن ِبِنْدَمٍة مِّ يَْسايَبرِْشُ

اْلُمْؤِمِننَي}171{( آل عمران.
ي  الشهاعة منمة الله لسائر عباعه اليي بها يمكنهم الرتقِّ
إىل مدارج ومصاف األنبياء والشهداء، إنهم خاصة األولياء، 
ولي املاوت الذي يدرُب منه األولياء إىل اليلوع يف المياة، خإذا 
سانوا قد أحبوا املوت ومغاعرة لذه المياة ابيغاء سابيل الله 

خإن الله أعطالم اليلوع جزاء عى لذا االسيدداع الكبري.
سامى الله القييل يف سبيله شهيدا، وشِهد بمدنى حر، 
وألن الشهيد حر يف املوقف المل المضوَر القويَّ والفاعَل 
بأغاى ما لديه، ولي نفساه ومالاه، رخده الله بأن ساماه 
شهيدا، أي حارضا يف املوقف المل المضوَر الفاعَل الكامل، 
ثم سيب له المضور والشاهوع الكامل أيضا يف حياة الربزخ، 
خهو حارض خيها حي يُْرَزق له أجُره ونوُره، ثم لو أيضا يف 
اآلخرة حارٌض حضورا سامال وشاالٌد وموجوٌع، إن الشهاعة 
الياي يبدو صاحبها غائبا عن الوجوع الزائف يف الدنيا لي يف 
المقيقة حضوٌر قوي وعائم مع الله ووجوٌع مسيمر أبديٌّ يف 
رضوانه تدااىل، يف الدنيا ثم يف اآلخرة، ولو جزاء ِوخاٌق سيبه 
وا بوجوعلم من أجل  الله لهذا الصنف من الناس، الذين ضمَّ
وجوع اآلخرين، وشهدوا مواقف المل تبارك وتداىل خأبدلهم 
اللاه بهذه اليضمية بأن جدلهام موجوعين عائما حارضين 
يف سل موقاف وحيااة؛ يقاول الله تدااىل عنهم: )بَاْل أَْحيَاء 
ِعناَد َربِِّهاْم يُْرَزُقوَن(، ويقول عاز من قائال: )َوالَِّذيَن آَمنُوا 
َهَداء ِعنَد َربِِّهْم َلُهْم  يُقوَن َوالشُّ دِّ ِباللَِّه َوُرُساِلِه أُْوَلِئَك ُلُم الصِّ

أَْجُرُلْم َونُوُرُلْم( المديدا1.
يف قمة حضور الشاهيد وشاهاعته يف جناب الله لم يكن 
ييااف القيل واليغيَُّب عن لذه المياة، ولم يمنْده لذا القيل 
عان تقديم أغى ماا لديه؛ ألن املوت يف سابيل الله تداىل سان 
أغى أمانيه، مثلما سان عليه األساالف مان أئمة ألل البيت 
ساالل الله عليهم وشايديهم رضاوان الله عليهام، لقد ظل 
اإلماال عيل عليه الساالل يطلب لذه الشاهاعة منذ أول يول 

يف اإلسالل.
قاال يوما لرساول الله صى اللاه عليه وآله وسالم: »أو 
ليال قد قلت يل يول أحد حيث اسيشاهد من اسيشاهد من 
املسالمني، و حيزت عنّي الّشهاعة، خشّل ذلك عيلّ، خقلت يل : 
)أبرش خإّن الّشاهاعة من ورائك( خجّدع له الرسول صى الله 
عليه وآله وسالم اليأسيد بنيله للشاهاعة الحقا، قال له: )إّن 
ذلاك لكذلك، خكيف صاربك إذن؟(، أجاب اإلماال عيل إجابة 
خة،  الداشال الولهاان ليلك الغاياة الدظيمة والنهاياة املرشِّ
قائاال: يا رساول الّله، ليل لاذا من مواطان الّصرب، ولكن 
من مواطن البرشى والّشاكر« ؛ لهذا ملا نال رشف الشاهاعة 
عندماا رضبه ابن ملجم صااح: »خازت ورب الكدبة«، ألنه 

ظفر بيشء ظل عمره يبمث عنه وييشّوق إليه.
لقاد اعيرب ألال البيت الشاهاعة عنوان خاري وموضوع 
سراماة، يقاول اإلماال المساني عليه الساالل: »القيال لنا 
عاعة، وسرامينا من الله الشاهاعة«، وخضلاوا عائما القيل يف 
سابيل الله عاى املوت عى الفاراش، ليدلِّقهم بماا عند الله 

وانشداعلم إىل رضوانه تداىل.
ولاذا ال يدناي أن يفاّرط اإلنساان يف ضماان ساالميه 
الشايصية أثنااء تمرساه الجهااعي، خهاذا رماي بالنفل 
إىل اليهلكاة، وتفرياٌط ال يرضااه الله، ولو تمكاني لألعداء 
أن ينالاوا مان أولياء اللاه، خاإلمال عيل ولاو ذاك الذي سان 
ييشّوق ذلك اليشاوق للشهاعة، سان يف حروبه حِذرا، ييلفت 
أثناء قياله يمينا وشاماال، وال يكاع يظفر به أحد لشجاعيه 
وحذره، وما أجمل املجالد الاذي ييمرك ومقصوعه األعظم 
ساف بأس الذين سفروا، وزلزلة أرسانهم، وتأمني املسالمني، 
ما أجملاه ولو يمّقل ما ورع يف ععاء اإلماال زين الدابدين 
عيل بن المساني عليه الساالل والذي يقول خياه مدلما لنا: 
َهاَعِة، َخبَْدَد أَْن  اَداَعِة، َوَقَضيَْت َلُه ِبالشَّ » َخإْن َخيَْمَت َلُه ِبالسَّ
، َوبَْدَد أن  يَْجيَااَح َعُدوََّك ِباْلَقيْاِل، َوبَْدَد أْن يَْجَهَد ِبِهاُم االرْسُ

َ َعُدوَُّك ُمْدِبِريَن«. تَأَمَن أطَراُف امُلْسِلِمنَي، َوبَْدَد أَْن يَُويلِّ

رسالة إلى 
المتخاذلين في 
ذكرى عاشوراء

 ُنن�ادي المتخاذلين الفئَة الصامتة، 
الكلم�ة  ي�وم  الي�وم  ه�ذا  يف  نن�ادي 
المس�ؤولة، يوم نربة الِع�زة والحرية، 
ي�وم  اإلب�اء،  ي�وم  الموق�ف،  ي�وم 
الثبات، من مدرس�ة محم�د، من المنرب 
الُح�َس��يْني، نن�ادي ُكّل المتخاذلي�ن 
ُكلَّ الصامتي�ن ُكّل المستس�لمين نقول 
له�م: راجع�وا موقَفك�م، تعلّم�وا من 
الُح�َس��يْن، تعلموا من س�بط رسول 
كي�ف  أع�زاء،  تكون�ون  كي�ف  اهلل 
وع�زة  بإب�اٍء  المس�ؤولية  تتحمل�ون 
وص�رٍب وثب�ات، تعلم�وا كي�ف يكوُن 
لك�م دوٌر يف الحياة، ف�ال يكون دوُركم 
يف الحياة أن تكونوا صامتين س�اكتين 

يائسين حياديين.
 ال حي�اد بي�ن الخير وال�ر، وبين 
الع�دل والظلم، وبين الن�ور والظالم، 
كف�ى تخ�اذالً، ال حيادي�ة بي�ن الحق 

والباطل. 
إن موق�ف المتخاذلين ليس حيادياً 
يف حقيق�ة األمر وإن وهم�وا، إذا كانوا 
يتوهمون أنهم محايدون فإن موقفهم 
يف حقيق�ة األم�ر لي�س حيادي�اً، إن�ه 

محسوٌب للمستفيد منه وهم الطغاة. 
إن التخ�اذل عامٌل أس�ايس يف تمكن 
الظالمين وس�يطرتهم، ولوال س�كوُت 
وخن�وع  رض�وخ  ول�وال  الس�اكتين 
المس�تكينين الخانعي�ن م�ن جماهير 
األُّم�ة ل�كان واقع األُّم��ة مختلفاً عما 

هو عليه.
 إن التخاذل واالستكانة والخضوع 
موق�ٌف س�لبي قائ�ٌم ع�ى رؤي�ة غير 
صحيح�ة، فموقف المتخاذل الس�لبي 
ليس له مس�تند وال برهان، وإذا كانوا 
ويتوهم�ون أنهم بذلك سيس�لمون من 
تبعات المس�ؤولية وم�ن ثمن الموقف 

فهم واهمون.
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 متابعات فلسطينية 

46 شهيدًا بينهم 10 أطفال وآالف الجرحى في »انتفاضة القدس« 

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 34 مستوطنًا 
بينهم 5 جنود بعملية في بئر السبع

أخاعت وزارة الصمة الفلسطينية 
ارتقاوا  الذيان  الشاهداء  عادع  أن 
اإلرسائيايل  االحياالل  برصااص 
واعيداءاته منذ بداية أسيوبر الجاري 
يف الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 5ل 
شاهيداً، إضاخة إىل أسري قىض نييجة 
اإللماال الطباي عاخال مسيشافى 
سوروسا، ما يجدل حصيلة الشهداء 
منذ بداية الشهر الجاري 6ل شهيداً.

وأضاخت الوزارة يف بيان صمفي، 
ظهر االثنني، بمسب »شاشة نيوز« 
أطفاال   10 الشاهداء  باني  مان  أن 
أصغرلام 16 شاهراً، وأسربلام 17 
عامااً، 8 منهام يف الضفاة الغربياة 

واثنان يف قطاع غزة. 
وبلاغ عادع الشاهداء يف الضفاة 
الغربية وبما خيها القدس 31 شهيداً، 
ويف قطاع غزة ل1 شهيداً، من بينهم 
أل وطفليها الرضيدة، خيما اسيشهد 
شااب من منطقاة حاورة بالنقب، 

عاخل أرايض الا 8لا1. 
وأشارت وزارة الصمة إىل أن عدع 
املصابني بالرصاص المي واملطاطي 
والمروق وبالارب من قبل جيش 
االحياالل واملسايوطنني بلاغ حوايل 
1850 مصابااً، إضاخاة إىل أسثار من 
نييجاة  باالخينااق  إصاباة   3500

اسينشاق الغاز السال. 
وبلاغ عادع املصاباني بالرصاص 
الماي يف مماخظاات الضفة الغربية 

حوايل 10ل مصاباني، خيما بلغ عدع 
املصابني بالرصااص املددني املغلف 
باملطاط حاوايل 700 مصااب، خيما 
أصيب 160 مواطنااً نييجة االعيداء 
عليهم بالرب مان جنوع االحيالل 
واملسيوطنني، و10 مواطنني أصيبوا 

بالمروق. 

ويف قطاع غازة أصيب حوايل 0ا2 
و70  الماي،  بالرصااص  مواطنااً 
بالرصااص املطاطاي، ماا يدلل عى 
اساييدال االحياالل للذخارية المية 
بشكل مكثف يف قمدها للميظالرين. 
وُرصد منذ بداياة أسيوبر الجاري 
136 اعياداء عاى الطواقام الطبياة 

وسايارات اإلساداف من قبال جنوع 
إصاباة   165 منهاا  سان  االحياالل، 
اعيداء  ملسادفني وميطوعاني، وا3 
عاى سايارات اإلساداف بالرصاص 
وقنابال الصاوت والغااز، إضاخة إىل 
32 إعاقاة وتأخري لوصول سايارات 

اإلسداف لنقل الجرحى.

 ُقيال ضاباط مان جياش االحيالل 
أربداة وثالثاون  اإلرسائيايل وأصياب 
يف لجاول بساكني وإطاالق ناار نفذه 
خلساطيني يف ممطة الارساب املرسزية 
ببرئ السابع جناوب خلساطني املميلة 

مساء أمل االحد.
واسيشاهد منفذ الدملية إثر إطالق 
جناوع االحياالل الناار عليه بداد نفاع 
ذخريتاه وذسارت مصااعر إرسائيلياة 
أّن خلساطينياً عخل ممطاة الماخالت 
وأطلال النار من مسادس وطدن عدعاً 
من الجنوع ثم قيل ضابطاً واسيوىل عى 

سالحه وأطلل به النار عى اآلخرين.
وأقدمات قاوات االحيالل عاى قيل 
مهاجر ارييريي عاخال املمطة ونكلت 
بجثياه باععااء مشاارسيه بالدملياة 
وأقامات قاوات االحياالل حواجاز يف 
املديناة بمثااً عن أشاياص سااعدوا 

منفذ الدملية.
عاووع  نجماة  قائاد  نائاب  وقاال 
المماراء الصهيونياة: ”حينما وصلنا 
ويرصخاون  ينزخاون  الجرحاى  سان 
عاى األرض عى طاول 30 مرتاً، وحني 
اسايداع الجناوع وعيهام وأخاقاوا من 
الصدمة قيلوا مهاجارا ارييرييا ونكلوا 
بجثيه، أما منفاذ الدملية خكان يجري 

بينهم ويطلل النار“.

ووخل اإلعاالل اإلرسائييل خإن املنفذ 
بدد أن انيهى من عرشات الجنوع عاخل 
املمطاة انسامب للياارج خاصطادل 
بدرشات الجنوع غريلم، واشيبك مدهم 
حيى انيهت ذخريته؛ ليسيشاهد، وعثر 
مده عى ساكني وما ذخره من الجنوع 

.M16 مسدس وبندقية
وسان منفذ الدملية وصل إىل ممطة 
السابع،  بارئ  يف  املرسزياة  الماخاالت 
وتمكان مان طدان ثالثاة جناوع، ثم 
أطلل الناار من مسادس سان يممله، 
وقيل أحد الجنوع واسايوىل عى سالحه 
وأطلال باه النار عاى اآلخريان، وخل 

اإلعالل اإلرسائييل.
وشاولد الجنوع الصهايناة يفرون 
من املكان بشكل لسيريي عون مقدرة 
عى مواجهة املنفذ الذي اسيشاهد بدد 
نفااع ذخريته، خيما تبني أن الشايص 
اآلخار الاذي قيال وجارى الينكيال به 
اعيقاعاً من االحيالل أنه منفذ ثان، لو 

أجنبي زائر يف الكيان من أرترييا.
وقاال موقاع والاال الصهيوناي إّن 
الجنادي القييال لاو ضاباط يدعاى 
“عمري ليفي” من ساكان مسايدمرة 
“سدي حمد” بالضفة الغربية املميلة، 
وأتاى لمماية املمطاة املرسزياة اليي 

وقع خيها الهجول.

مقتل مستوطن دهسًا بعدما اعتدى على 
سيارات الفلسطينيين بالخليل 

أعلنات مصاعر عربياة، ظهر الثالثااء، عن مقيل مسايوطن 
صهيوني، بدد علساه يف مييم الفوار باليليال، جنوبي الضفة 

املميلة. 
وأخاع شاهوع عيان، أن شااباً خلساطينياً، يقوع شاحنة، أقدل 
عاى علال املسايوطن بددماا سان يمطام زجااج السايارات 
الفلسطينية، ويديدي عى املواطنني، ويطارع شباناً سانوا يلقون 

المجارة. 
وذسرت »القناة الدربية الساابدة«، أن حالة املسايوطن، ولو 
مان »سرياات أربع«، سانت حرجاة للغاياة، وأن الطواقم الطبية 

»اإلرسائيلية« حاولت إنداشه، قبل اإلعالن عن مقيله.

»العربية« السعودية تصف عملية بئر 
السبع البطولية بـ”االعتداء”!!

وصفات خضائياة “الدربية”، الدملياة اليي قال بها الشاهيد 
مهند الدقبي بمدينة برئ السبع با”االعيداء”.

لذا ما سيبيه القناة عى رشيطها اإلخباري وسيبت القناة عى 
رشيطهاا االخباري: “مراسال الدربية: منفذ االعياداء لو مهند 

الدقبي”.
وسانت رشطة االحيالل اإلرسائييل أعلنت عن أن لوية الشهيد 
منفذ عملية ممطة الماخالت املرسزية بمدينة برئ السابع املميلة 

ليلة أمل.
وقالت الرشطة إن املنفذ لو مهند الدقبي )21 عاماً( من بلدة 

حورة بمدينة برئ السبع جنوب خلسطني املميلة.
وشكلت لذه الدملية صدمة سبرية يف أوساط األمن اإلرسائييل، 
إذ لاي املارة األوىل الياي يكاون منفذلاا مان ساكان الداخال 

الفلسطيني املميل، سما أنها األوىل يف جنوب خلسطني املميلة.

قطعان المستوطنين تقتحم »األقصى« 
مجددًا والزهار يدعو لتسليح االنتفاضة

جدعت قطدان املسايوطنني صباح الثالثاء، اقيمامها املسجد 
األقاى املباارك، من جهة بااب املغاربة، بمراساة مداززة من 

رشطة الددو والقوات الياصة. 
واعيرب عضو املكيب السايايس لمرسة حماس ممموع الزلار 
أن ماا يجري يف القدس املميلة والضفة الغربية انيفاضة بكل ما 

تدني الكلمة.
وقاال الزلار يف ترصيمات صماخياة: إن املرشوع الصهيوني 

قد خشل أمال شبان يمملون المجارة والزجاجات والسكني.
وأضاف أن مرشوع اليساوية تأثر سالباً بدد أن أثبت الشارع 
الفلساطيني اسايدداعه لليضمياة وعادل االرتهاان ملا يسامى 

مرشوع حل الدوليني.
وقال الزلاار إن االنيفاضة المالية أثبيت أن الفلساطيني لو 
توخر له الساالح سيبدع يف املواجهة، مشدعاً عى أن الذين يناعون 

بددل عسكرة االنيفاضة ييشون عى مصالمهم الشيصية.

»إسرائيل« وآل سعود: 
ودٌّ ومصالحٌ وعار 

ميساء مقدم *

أساقطت األزمة الساورية بأعوامها اليي تجاوزت األربدة 

الكثري من األقندة. أمراء النفط الدربي الاللثون وراء سيّدلم 

األبيض، الراقصون عى عماء الدروبة اليي تراق يف بالع الشاال 

ساناوا أّول الدابثني بالنار. واليول، تيكشاف بالمقائل خيوط 

املؤامرات وأطراخها. لم تدد اليرصيمات تطلل خلف الكواليل 

بل أمال االعالل. عى املأل تدلن اململكة السدوعية وحدة »املسار 

واملصري« ماع سيان الدادو الصهيوني خيما ييص مسايقبل 

سوريا، وتمديداً الرئيل بشار األسد. 

ليل الينسيل اإلرسائييل - السدوعي يف املنطقة بأمر جديد. 

يف الدال ل5ا1 وخالل االجيماع الشاهري بني الرئيل األمريسي 

»خرانكلاني عيالنو روزخلات« وامللك السادوعي »عبدالدزيز آل 

سدوع«، حيث عقدت الصفقة الشهرية »النفط ألمريسا واألمن 

للسدوعية«، تقول الوثائل انه يف لذا اللقاء طرح روزخلت أمال 

امللك السدوعي نية إنشاء سيان صهيوني يف املنطقة، ورضورة 

رعاية السدوعية له. وقد أوضح مسار اليطورات الالحقة اليي 

شهدتها املنطقة ترابط املصالح الوثيل بني الكيان الصهيوني 

ومملكاة الرمال إىل حد أن الباحثني يديربون أن أسرب اليدمات 

اليي قدمت لبقاء »إرسائيل« وازعلارلا سان مصدرلا أنظمة 

عربية عى رأسها نظال آل سدوع. لؤالء حاربوا الفكر والفدل 

املقااول ورّوجاوا للفكار االسيساالمي يف املنطقاة، واعيربوا 

القضاء عى مرشوع الزعيم القومي الدربي جمال عبدالنارص 

أولوية، )وما قضياة تنازل امللك خيصل عن جزر مضيل تريان 

إلرسائيال وما ييضمنه من رضب لألمن املرصي إال أحد األعلة 

الكثارية عى لذا املنماى( وقد عملوا جالديان إلخراج مرص 

من الارصاع الدربي - اإلرسائييل يف الداال 78ا1 عندما قاموا 

بيشاجيع انور السااعات عى توقياع اتفاقية ساماب عايفيد. 

ولا لم اليول يدوعون ضمن امليطط نفساه إلخراج ساوريا 

املقاوماة واملماندة من خط املواجهة مع »إرسائيل« والداعمة 

للمقاوماات يف املنطقة. لكن لذه املّرة بطريقة سااخرة بديدة 

عن اليمفظ. 

لام يرتعع وزير خارجية آل سادوع عااعل الجبري من إطالق 

سلسالة مواقاف تيمالى بشاكل سيّل مع املصالاح واملواقف 

اإلرسائيلية. موقف لصميفة »مداريف« يدلن خيه أن القضية 

الفلساطينية ليسات اولوية سادوعي، أمال األزمة السورية، 

موقاف آخر أمال نظاري األملاني يقول خيه »يجاب الدمل وخل 

مباعئ جنيف 1 بسوريا وانشاء ليئة انيقالية وعسيور جديد 

حيث أن عور الهيئة االنيقالية املرتقبة يف سوريا ينيهي برحيل 

األساد الذي ال عور له مسايقبال«. لكذا قرر الجبري نيابة عن 

الشدب السوري مسايقبل رئيسه. ال عجب يف ذلك، خهذه لي 

االسارتاتيجية السادوعية يف اليداطاي مع شادوب املنطقة، 

واليمان خري عليل عاى ذلك. موقاف الجبري الاذي أطلقه من 

الرياض القى صداه لدى حليفيه »تل أبيب«. 

خأصادر مرسز أبماث األمان القومي يف »تل أبياب« تقريراً 

قّدر من خالله نييجة اليدخل الرويس وسيناريولاته امليددعة، 

وموقف »إرسائيل« من سل منها، وخلص إىل اليوصية برورة 

االنياراط ماع الجهاات اإلقليمياة والدولية يف السادي نمو 

إسقاط نظال الرئيل السوري بشار األسد. 

الماّدة السادوعية واليطابال ماع إرسائيال يف املوقف من 

سوريا سابقيه حالة مماثلة تجاه إيران تّوجها الجبري بقوله 

أمال نظريه األملاني إن »إياران اآلن عولة مقاتلة وعولة مميلة 

ألرض عربياة لي ساوريا«، يالقياه من الجاناب الصهيوني 

اليقريار اإلرسائيايل عيناه، ليديارب أن »أخطار اليمدياات يف 

السااحة الساورية ييمثل يف حزب الله وإيران«، وأن مواجهة 

لذه اليمديات »تدزيز الرشاسة اإلرسائيلية مع الدول السانية 

وعى رأسها السدوعية وترسيا، برشاسة وقياعة أمريسية«. 

إال أن الالخت أن اليقرير اإلرسائييل يصف السدوعية بالدولة 

املصابة با«االحباط«، ولو ما يأتي عاعة نييجة لرتاسم الفشل 

والرلاناات الياطئة يف املنطقة، ولو حيماً ما سايالقيه لذه 

الدولة يف تمدياتها أمال ممور املقاومة يف سوريا.

* العهد اإلخباري
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رياح تغيير المواقف تهب بعد انتصارات الجيش السوري.. 
وأحالم »العثمانيين الجدد« تتالشى

  - محمد الباشا: 
يف امليادان الساوري باتات ترتكاز عملياة 
تمديد مساار ومصري األمور بدد تغري قواعد 
املدرساة لصالح الجياش الساوري إىل جانب 
الدول المليفة لدمشل وألمها روسيا وإيران.

تقادل للقاوات الساورية اليي اسايداعت 
الددياد من املناطل مان الجماعات اإلجرامية 
عاى ساخة الجبهاات، ال سايما يف جبهة تالل 
الرياف الرشقاي لالذقياة.  جاب االحمار يف 
سماا تقدمات يف مماخظة إعلاب حيث حررت 
عدعاً مان القرى يف الطريال إىل منطقة جرس 
الشاغور، ويف ساهل الغاب بالرياف الرشقي 
لمماة. الهجمة الدساكرية الواسدة للجيش 
وصلت إىل عرعا حيث قيل عدع من ألم قياعات 
املسالمني يف مدارك قرب اللواء اثنني وثمانني 

اضاخة إىل السيطرة عى منطقة املنشية. 
نيائاج موجاة االنجاازات امليدانياة لاذه 
اندكسات عى واقع الجماعات املسلمة اليي 
تداعل خساائرلا خالل شهر واحد ما تكبدته 
خاالل عامني، ولو ماا يفرس االرتيااَح الذي 
باتت تديشاه القوات الساورية حينما خيمت 
جبهاات جديادة ال سايما عاى جبهاة عرعا 

جنوبا.
وبالياايل َخاإن المملة الدساكرية األخرية 
املدعومة إيرانياً وروسياً سشفت األطراف اليي 
تليازل خدالً بمماربة االرلاب مقابل تلك اليي 
اععت ذلك لسانوات وتمديداً الواليات امليمدة، 
واليي باتت أماال رضورة مراجدة مقارباتها 
للواقع السوري بشكل مييلف. مراجدة بدأت 
تأخذ مساارلا عاخل أروقة البيت األبيض مع 
إطاالق وزيار اليارجية جون ساريي مواقف 
تشاري لنظرة أمريسية مسايجدة تجااه ابداع 

االحداث يف سوريا. 
وقاال وزيار اليارجياة األمريساي جاون 
ساريي: »توقداتنا لاي بالدرجاة األوىل حول 
الرتسيز عى النقاش مدرسني أن األمور تغريت. 
وإذا سان لادف اليدخال الارويس مسااعدة 
األساد اليجاع حل سايايس وممارباة عاعش 

عندلا يمكن أن نسلك طريقا مييلفا سوية. 
ونمن نشدر باملسؤولية تجاه رضورة تجنب 
حصول عمار سامل لساوريا وتجنب اليبدات 

السلبية لذلك«. 
لاذا اليماول امللفت يف املقارباة األمريسية 
للملاف الساوري يدكال بمساب املراقباني 
اسايفاقة أمريسية عى وقع الغارات الروسية 
أحاد  األرض،  عاى  الساورية  واالنجاازات 
جوانبهاا نصيماة وجههاا وزيار اليارجية 
األسابل لنري سيسنجر للرئيل باراك أوباما 
مديرباً أن اليدخل الرويس لو املظهر األخري يف 
تفكك الدور األمريسي بالرشق األوساط، حيث 
يمثل تمديااً للسياساة األمريسية لام تواجه 

مثله منذ اربدة عقوع. 
ويضيف سيسنجر أن واشنطن لم تقدل أي 
خطة بديلة لرحيل األساد، مديرباً أن مماربة 
عاعش باتت أسثر إلماحاً من اساقاط النظال 
يف عمشال. ويف لذا السياق يدعو سيسنجر إىل 
االسايدداع للموار مع إيران الدائادة لدورلا 
القاوي اقليميا، وليقبل وجوع الرئيل األساد 

ضمن أية صيغة ييم االتفاق عليها.

الحملة الروسية قّلصت أحالم 
»السلطان« أردوغان

سان موقف »السالطان« الرتسي، الطامح 
إىل إقامة اليالخاة الدثمانية من جديد، تجاه 
األحاداث يف ساوريا منطقياا ومفهوماا إثر 
موجات »الربيع الدربي« وسقوط األنظمة يف 
تونل ومرص وليبياا، حيث اخرتض أرعوغان 
أن لذا السايناريو ساييكرر يف ساوريا، ولذا 
سان خيمه المدوع يف عال 2012 أمال الالجئني 
باالعه  يف  إقاميهام  أن  مديقادا  الساوريني، 
لان تطاول سثاريا، وال سايما أن عول اليليج 
)الفاريس( سانت عى أي حال تمول إقاميهم.

لكان األزمة اليي طالت، وتمول الرصاع يف 
ساوريا إىل نزاع مديد، تلدب خياه الينظيمات 
الدولياة اإلجرامياة ومنهاا »عاعاش« الدور 
األسارب. وتهااوت أماناي أرعوغان بإساقاط 

»نظال األسد« سبيت مصنوع من الكرتون.
واملرعاب يف األمار، أن رشساءه يف اليمالف 
الساوري، وبداد خمال  للرئيال  املدااعي 
سانوات من املآيس والدماار وعرشات األلوف 
مان القيى يف ساوريا، ال يرغباون حيى اآلن 

باالعرتاف بانهيار خططهم.
وشاكلت الدملية الدساكرية الروساية يف 
ساوريا، أحاد أساوأ سوابيل أرعوغاان الذي 
ساوريا،  يف  ومرشوعاتاه  أحالماه  تقلصات 
إىل بضداة سيلومارتات عى المادوع مدها، ال 

تدربلا الطائرات.

لكان الرئيل الارويس بوتني مااض حيى 
النهاية بالدملية الدسكرية الجوية يف سوريا، 
لكي ال يصبح أرعوغان خليفة عثمانياً جديداً، 
خاسيددوا لسماع اليهديدات الرتسية امليواصلة 

بإسقاط الطائرات الدسكرية الروسية.

»إسرائيل« تلملم شتات المسلحين 
الفارين في معسكر 

يواصال سياان االحياالل اإلرسائييل ععمه 
للمجموعات املسالمة يف ساوريا عرب إنشااء 
مرساز تجمياع للمسالمني املنسامبني مان 
منطقة مزارع األمل يف القنيطرة بدد سيطرة 

الجيش السوري عليها.
وتظهار صاور مدساكراً وخيَمااً لجيش 
االحياالل واملسالمني القاعمني مان المرش 
ولام يسايقلون سايارات لنقلهام إىل عاخل 
الجوالن املميل ليصاَر إىل إعاعة تجميدهم من 
جدياد وإعخالهم ريف القنيطارة وعرعا مرة 

أخرى.

السعودية تغير موقفها المتحجر: 
قبول ببقاء الرئيس السوري

أملانياا عى لساان وزيار خارجييها خرانك 
خالارت شاياينماير، أساد ويف مؤتمار صمفي 

مشرتك مع نظريه السادوعي عاعل الجبري يف 
الريااض االثنني، أن الوقت حان إلنهاء القيال 

وايجاع حٍل سيايٍس يف سوريا.
خيماا أبادى الجباري قباوالً ضمنيااً ببقاء 
الرئيل الساوري بشار األساد بقوله إن عور 
الهيئاة االنيقالياة يف ساوريا ينيهاي برحيل 

االسد. 
لذا ورّحاب سل مان شاياينماير والجبري 
بدقد جولاة جديدة من الماواِر بني األطراف 
اليمنياة يف جنيف وقباول حرسة أنصاار الله 
لااعي  منصاور  عبدرباه  الفاار  وحكوماة 

املشارسة خيها. 
وأعلان وزيار اليارجياة السادوعي عاعل 
الجباري أن بالعه ترحب باسايئناف املماعثات 
بني األطاراف املينازعاة باليمان، وأن الييار 
الدساكري لو آخر خيار لدى اململكة )حسب 

قوله(. 

أميركا زودت مسلحي حلب صواريخ 
مضادة للدبابات

أعلان مسالمون يف مديناة حلاب، إنهام 
حصلاوا عى إماداعات جديدة مان الصواريخ 
أمريسياة الصناع املضااعة للدبابات تمساباً 
لهجول تنوي شانه قوات الجيش الساوري يف 

جنوب حلب.
ونقلات وسالاة رويارتز عن مسالمني من 
ثاالث خصائال: إن إماداعات جديادة وصلات 
منذ بدء الغارات الروساية خوق ساوريا. لكن 
مساؤولني من إحادى الفصائال رخضوا ذسر 
أسمائهم قالوا إنه رغم وصول سميات جديدة 
إال أن اإلمداعات ليسات ساخية مع وضع حجم 

الهجول يف االعيبار.
ويف جناوب حلاب، قيل قائدان عساكريان 
االول اساماعيل ناصياف القائاد الدساكري 
لمرسة ناور الدين الزنكي، واآلخر لو بشاار 
مقدل القائد الدساكري يف سيائب ما تسامى 
بثوار الشاال، خاالل املدارك املسايمرة لليول 

الرابع عى اليوايل يف ريف حلب الجنوبي.

الدبلوماسي األمريكي األشهر، كسينجر: أميركا فقدت القدرة على 
التكيف مع مستجدات الشرق األوسط الذي انهارت فيه كل التوازنات

  - متابعات: 
وّجه وزير اليارجية األمريسي الساابل لنري 
سيسنجر رسالًة إىل الرئيل األمريسي باراك أوباما 
عرب صميفاة وول سارتيت جورناال األمريسية، 
ععاه خيهاا إىل إقامة نظال عاملاي جديد، وتمديد 
ألاداف أمريسا الكربى، ويف طليديها تدمري تنظيم 
عاعاش، قبال اليفكاري يف مصري بشاار األساد يف 

سوريا.
وقال الدبلوماايس األمريسي الشاهري للرئيل 
أوباماا يف رسااليه، إن الوالياات امليمادة تمياج 
نظاماً عاملياً جديداً، يُمكن بفضله للقوى الكربى، 
اسايداعة الماوار بينها واعيماع مبادأ اليواخقات 

الرورية.
وبيدّرضه لألزمة الساورية، قال سيساينجر، 
إن “الواليات امليمدة تمياج، اسرتاتيجيًة جديدًة، 
خاصة يف الرشق األوساط، الاذي انهارت خيه سل 
اليوازنات الجيو– سياسية، ما أخقدنا القدرة عى 

اليكيف مع املسيجدات واألحداث“.
واسد بدد اسايدراضه مييلاف اليمديات اليي 
تواجههاا املنطقاة مان ساوريا إىل الداراق ومن 
اليمان إىل ليبيا، ومن الهجرة واللجوء، إىل اإلرلاب 
والطائفية، والجريمة املنظمة واليمديات الكثرية 
األخرى الياي تدّج بها، أسد عى رضورة أن تييار 
الوالياات امليمادة الادور الاذي ترياد أن تلدبه يف 
منطقة الرشق، علماً أن الرشق األوسط، سيكون 
االخيباار الداجل الاذي يجب عليهاا أن تيوضه، 

وربما يكون االخيبار أو اليمدي األصدب“.
وتابع أن الرع عى الساؤال لن يكون بيسايري 
أقوى األسالمة األمريسية، ولكن حيمااً بيصميم 
إىل  الوصاول  عاى  وقدرتهاا  امليمادة  الوالياات 

تفالمات الدالم الجديد“.

تغيير استراتيجيات
رأى لناري سيسانجر، الاذي شاغل منصاب 
اليارجياة  ووزيار  القوماي  األمان  مسيشاار 

األمريسي يف عهدي الرئيسانْي نيكسون وخورع، يف 
مقال نرشته صميفة “وول سرتيت جورنال” أنه 
بوجوع روسايا يف ساوريا، صار الهيكل الجغرايف 
السايايس، الاذي عال أربداة عقوع مان الزمن، يف 
حالة من الفاوىض اليامة، مؤسداً أن أمريكا باتت 

بماجة إىل اسرتاتيجية وأولويات جديدة.
وقال سيسانجر يف مسايهل مقالاه إنه لم يكد 
يبادأ النقااش حاول ماا إذا سانات خطاة الدمل 
الشاملة املشرتسة مع إيران بيصوص برنامجها 
النووي ثبّيت إطار الرشق األوساط االسرتاتيجي 
حيى انهيار إطاره الجغرايف السايايس، مديرباً أن 
الدمل الدساكري األحاعي، الذي قامت به روسيا 
يف ساوريا، أحادث عاَرض مان أعاراض انهياار 
الادور األمريسي يف تثبيت نظال الرشق األوساط، 
الاذي خرج إىل الوجاوع من رحم المارب الدربية 

اإلرسائيلية سنة 73ا1.
وأوضاح أناه يف أعقاب ذلاك الارصاع، تيلت 
مارص عان عالقاتهاا الدساكرية ماع االتمااع 
الساوخييي، وانضمت إىل عملية تفاوض تدعمها 
الواليات امليمادة، تميضت عن اتفاقيات ساالل 
بني إرسائيل ومرص، وإرسائيل واألرعن، واتفاقية 
خاض اشايباك تارشف عليهاا األمم امليمادة بني 
إرسائيال وساوريا، حظيات باالميثاال عى مدى 
أسثار من أربداة عقوع من الزمان )حيى من قبل 
أطراف المرب األللية السورية(، ومساندة عولية 
لساالمة أرايض لبنان وساياعته. ويف ما بدد ذلك، 
مني صدال حسني بالهزيمة يف المرب اليي شنها 
لضام الكويات إىل الداراق عى أيادي ائيالف عويل 

تمت قياعة الواليات امليمدة.
 

فقدان القدرة على تشكيل األحداث
وأوضح الكاتب أن السياساة األمريسية سدت 
إىل اليظالار بيأيياد عواخاع سل األطاراف ومان 
ثام خهي عى شافا خقادان قدرتها عى تشاكيل 
األحاداث. خالوالياات امليمادة تيياذ اآلن موقفاً 
مدارضااً لاكل األطاراف يف املنطقة، أو إن شائت 

قال: يف خالف مدهاا بصورة أو بأخارى. خهي يف 
خاالف مع مرص بشاأن حقاوق اإلنساان، ومع 
سل طارف من األطراف الساورية بشاأن مييلف 
األلاداف. وتجالار الوالياات امليمادة بإرصارلا 
عى رحيل األساد عان منصبه، لكنهاا ظلت غري 
راغباة يف ممارساة اليأثري الفدال، سياسايّاً سان 
أل عساكريّاً، ليمقيل ذلك الهادف. سما لم تطرح 
الوالياات امليمادة ليكالً سياسايّاً بدياالً للملول 
ممل األساد يف حالة ما إذا تمقل رحيله بطريقة 

أو بأخرى.
ويياباع الكاتاب بقولاه: انيقلات السياساة 
األمريسية تجاه إيران إىل صميم السياساة الرشق 
أوساطية، حياث أرصت اإلعارة عى أنها سايييذ 
موقفااً ضاد امليططاات الجهاعياة واإلمربيالية 
الياي تدبرلاا إياران، وأنهاا ساييدامل برصامة 
ماع انيهااسات االتفاقياة النووياة. لكنهاا تبدو 
أيضاً، بمساب سيسانجر، مليزمة اليزاماً عميقاً 
بإنهااء البداد الددواناي الددائي الذي تيسام به 
السياسة اإليرانية من خالل تطور تأرييي يدززه 

اليفاوض.
 

الكارثة أمر شبه حتمي
لكان األزماة الرالناة تجاري يف عالام قوامه 
اليكنولوجيا النووية واإللكرتونية غري اليقليدية، 
عاى حد وصف سساينجر. وخيماا تناضل القوى 
اإلقليمية امليناخساة عى الوصول إىل قدرات عيبة 
نووياة ميماثلة، قد ييداعى نظال منع االنيشاار 
النووي يف الرشق األوساط. “ولو صارت األسلمة 
النووية واقداً مسايقراً، سيصري حدوث ممصلة 
سارثية أمراً شابه حيمي. خاسرتاتيجية االسيباق 
ميأصلة يف اليكنولوجيا النووية. ويجب أن تكون 
الواليات امليمدة عاقدة الدازل عى الميلولة عون 
لذه املمصلة وتطبيل مبدأ عدل االنيشار عى سل 

الطاممني النوويني يف املنطقة“.

10 سنوات سجن لحقوقي سعودي دعا إلصالحات سياسية 
  - متابعات: 

أعلنت منظمة الدفو الدولية أن السادوعية اعيقلت، االثنني اآلنف، ناشاطاً مداخداً عن المقوق املدنية 
ُحكم عليه بالسجن عرش سنوات بموجب قانون ملكاخمة االرلاب يرمي إىل خنل حرية اليدبري.

ووخقااً ملنظماة الدفو الدولية، خاإن عبدالكريام الير لو واحد مان 11 عضواً مؤسسااً للجمدية 
السدوعية للمقوق املدنية والسياسية الذين يقبدون خلف القضبان او ييدرضون للمماسمة بيهم الدعوة 

إىل اجراء اصالحات سياسية ويف مجال حقوق االنسان. 
وقالت املنظمة الدولية ومقرلا لندن إن »السالطات السادوعية اسيمرت االثنني باالسييدال اليهكمي 

والقمدي والغامض لقانون مكاخمة االرلاب إللغاء املجيمع املدني الصغري يف اململكة«.
وحكم عى خر يف يونيو عال 2013 بالسجن ثماني سنوات، ولكن تم إلغاء المكم يف وقت الحل.

وتقول املنظمة إنه رغم ذلك، ال يزال خر مميجزاً بصورة تدسافية، واعيد النظر يف قضييه من قبل 
املمكمة الجنائية املييصة، اليي شدعت الدقوبة.

العراق يتقدم.. تحرير بيجي بالكامل ومقتل 53 داعشيًا في نينوى
  - متابعات: 

أعلان الداراق تمرير قضاء بيجي شامال تكريت بالكامل، مشارية إىل طارع عنارص جماعة 
»عاعاش« االرلابية من أحياء القضاء. وقالات الكيائب يف بيانها: »تزف سيائب االمال عيل برشى 
تمريار بيجي بالكامل وطرع ما تبقى من جرذان عاعش مان جميع أحيائه«. وأضاف البيان، أن 

»الكيائب حققت تقدماً منفرعاً وانيصارات نوعية يف عمليات تمرير القضاء بالكامل«.
وسانت ليئة المشد الشدبي أعلنت اليميل الفائت، عن تمرير أسثر من ألف سم مربع ضمن 

عمليات »لبيك يا رسول الله الثانية« شمال مماخظة صالح الدين.
مان جانبه، أخاع مصدر يف قياعة عمليات نينوى، االثنني، بأن 53 عنرصاً من جماعة »عاعش« 
ُقيلوا بقصف جوي لطريان اليمالف الدويل يف املماخظة. ويشهد الدراق وضداً أمنياً اسيثنائياً، إذ 
تيواصل الدمليات الدساكرية للقوات الدراقية املشارتسة لطرع »عاعش« من املناطل اليي ينيرش 

خيها.
يذسار، أن جماعة »عاعاش« االرلابية صناعاة أمريسياة صهيونية، وتيبنى الفكار الولابي 
اليكفريي امليطرف الذي تروج له عول اقليمية تسدى ليمرير اجندة اقليمية وعولية تهدف تجزئة 

املنطقة بدد تدمريلا.

»مناورات محرم«: أسلحة متطورة إيرانية الصنع تُختبر لتدخل الخدمة
  - متابعات: 

 أجارى يواصال الجيش اإليراني تدريبات عساكرية واخيباارات تكييكية وقيالية للددياد من وحداته 
الدساكرية واخيبار ألسالمة ميطاورة ت تصنيدهاا حديثاً ليدخل اليدماة، خيما أطلل علياه »مناورات 
ممرل« يف مماخظات سرعسايان وسرمانشااه وآذربايجان الغربية يف غرب وشامال غربي البلد اسايمرت 

يومني، وشارست خيها القوات الربية والدخاعات الجوية والرشطة وقوات اليدبئة.. 
وجرى خالل املناورات اخيبار أصناف مييلفة من األسلمة اململية الصنع.



جميل أنعم
1- خانات األَْحااَزاُب 
ثاورَة الشاباب خكانات 
اليقاسام  حكوماة 

واالنهيار الشامل.
2- خانات األَْحااَزاُب 
مباعئَ الماوار اليواخقي 
اليقسيم  عسايوُر  خكان 

ليمزيل اليمن.
3- خانات األَْحااَزاُب 
املواطن اليمني خيمرغت 
الفسااع  أوحاال  يف 
خريات  لنهب  واإلخسااع 
الوطن وتدمري مميلكات 

الشدب ومكيسباته.
ل- خانات األَْحااَزاُب الارتاَب اليمني 
خييلت عن إقليم عسري ونجران وجيزان.

اليياناة  األَْحااَزاُب  أمدنات   -5
خاسايقالت الدولة المكومة من مهامها 

الوطنية.
اليياناة  األَْحااَزاُب  اسايمرأت   -6
الرجدياة  خنااعق  يف  خاسايقرت 

واالسيدمار.
يف  طائفياة  مناطقياة  أَْحااَزاُب   -7
القرن الواحد والدرشين ووطنية وقومية 

وتقدمية واممية يف القرن الدرشين.
انبطمات  الدهار  أَْحااَزاُب   -8
األمريكاي  السادوعي  الدادوان  أماال 

الصهيوخليجي.
ا- أَْحاَزاُب الييانة والدهر واالنبطاح 
حّللات ورشعنات وأيّادت وشاارست يف 
والغازو  والمصاار  واليدماري  الدادوان 

واالحيالل.
أَْحااَزاٌب  تيياى  أن  مديبااً  خليال 
فت باملدنية امُلسيمدثة عن واجباتها  تلمَّ
تجااه وطنهاا، وليال عجيبااً أن تينكََّر 
إىل  وتهارول  اليمناي  اإلنساان  لبيئاة 
الفناعق.. وتُيلِّف وراءلا شادباً منهوباً 
أو مذبوحااً أو مرمياً عى قارعات اليآمر 
القبيلاة  تقبال  أن  لكان  الصهيوناي.. 
اليمنية بهكذا عربادة وانمطاط وخليان 
خهذا أمٌر ُمديب ومشاني ووصمة عار ال 
تُممى بمل اليمان وحضارته الدريقة.. 
والمضاارة  بالارتاث  نيفاخار  خدندماا 
اليمنياة الدريقة خالفضل يداوُع للقبيلة 
اليمنية الدريقة امليمساكة بمبات تراب 
أرضها وال يدوع لُرّواع الفناعق املمسكني 
بالهمربغار أو سأس نبياذ.. وألن القبيلة 
ببيئاة  وميمساكة  ميفاعلاة  اليمنياة 
اإلنسان اليمني سان ال بد لها من اللمدان 
وإثبات مددنها األصيل يف لذه اللمظات 

املصريياة يف اليأرياخ اليمناي وعمال ما 
يناساب بيئيهاا، سالذلاب الاذي زاعتاه 

النريان بريقاً وملدان.
أملانياا الدظماى  وألن 
لام تاأِت إال مان القبائل 
وبريطانياا  الجرمانياة، 
لام تاأِت إال مان القبائل 
السكساونية، خإن الدولة 
اليمنياة املنشاوعة حيماً 
القبائال  مان  سايأتي 

اليمنية األصيلة.
اليطااب  قبائاُل 
الوطني الجاماع.. قبائل 
ونُبال  عراقاة  عريقاة 
اليسادة لوثيقة  املبااعئ 
الارشف القبلياة.. قبائال 
تمماي الوطن مان اليقسايم واليمزيل 
للمؤامارة  والفاوىض.. قبائال تيصادى 
والهجماة الصهيونياة الرشساة بوعاي 
وإعراك.. قبائاُل ال تسامُح بإلانة سرامة 
املواطان اليمناي وإباحاة عمائاه عاى 
اميداع جغراخيا اليمان.. قبائل ال تنبطح 
وال تياون وال تدارف يف قواميساها أي 
عهر أو لوان.. قبائل ال تُباع وال تشارتى 
وال تمفاظ أساماء الفناعق وحساابات 
البنوك.. قبائل تصدرت املشاهد السيايس 
وحرت سااحَة امليدان بدَدما تيّى من 
تياىَّ واسايقال من اسايقال وخان من 
اع  خان.. من عولة الدنبوع وحكومة البدَّ
ومدهام مثقفاي البارتوعوالر ولالخيت 
اليساار وَعبَدة الدرالم ومرتزقة الريال.. 
خيانة مع سبل اإلرصار والرتصد ليمزيل 

الشدب اليمني أرضاً وإنساناً.
ندم تيى البدُض عن مهامه وواجباته 
خهبّت قبائال اليمن قاطبًة بوثيقة رشف 
دة بالدل.. حارضًة يف مياعين الرشف  ُمدمَّ
للدخااع عان الوطن وتمريار ُسّل ذرة من 
رماال البلاد من عنال الغازاة واملميلني 
ومن قذارة املرتزقاة واليونة، وبيطاب 
وطني جامع لكل جغراخيا اليمن ساهوالً 
بالدارب  يليال  ولضابااً وجبااالً، بماا 
األقمااح بطن قمطاان وبطان عدنان، 
ولنا ُمفرتق وطني تأرييي ال مكان خيه 
ملساك الدصا من املنيصاف، وَمن يرالن 
عى الددوان واسايمراره خإناه زائل ولن 
يدوَل، ومان يرالن عى إنساانية أوروبا 
خقد سقطت مع سقوط القنابل النووية 
األمريكية عى الياباان.. ومن يبمث عن 
رشعياة األمام امليمادة خقاد انيمرت يف 

خلسطني والدراق.. 
واملثَاُل اليمني يقاول ))ما حك ظهرك 
مثال ظفرك.. خيوىل أنت ُسّل أمرك(( والله 

املسيدان.

 سياسية- شاملة
تصدر سل اثنني وخميل

 عاشوراء 
والملك العضوض

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي شرف المحطوري  

اليمن: كربالء القرن
سثارية نقااط اليشاابه باني أحاداث 
سرباالء المساني، واملنازلاة اليارييياة 
وحيادا  اليمان  باني  حالياا  القائماة 
والسدوعية بما خلفها من تمالف رأسه 
يف واشانطن، واميداعتاه إىل أسثار مان 

عاصمة عربية لألسف الشديد.
الريااض،  األعاراُب  يمالائ  خاأن 
نماو  واشانطن  رساب  يف  ويساريون 
تدماري بلد عربي ساليمان، خأمر ال يبدث 
عاى الدلشاة بقدر ما يدياد إىل األذلان 
مجرياات مدرسة »سرباالء« وما اخيزليه 

من رصاع باني طرخني أحدلما ينشاد سرامة أمة، وآخر 
يسدى إىل إعاعة الدرب نمو الجاللية األوىل. 

وبمقادار ما سان رصاع »المساني ويزياد« ميجاوزا 
ملساألة من يكاون اليليفاة، إىل سوناه رصاَع »مرشوع 
وقضياة«، إذ اإلماال المساني ماا رخع شادار »ليهات 
مناا الذلة« لييياذه منطلقا نمو السالطة، ولكن لينبيه 
األماة إىل خطر ييهدع رساالة األنبيااء وخاتمهم مممد 

صى الله عليه وآله وسالم. خإذا المياة باتت عون سرامة 
اسيوى عندلا البرش والميوان بل انمط البرش إىل أسفل 
ساخلني، وبقيت اآليات القرآنية حبيسة 
املصمف خارغة املضمون، ولذا بالنسبة 
إىل رجل تارّشب الكرامة من مددنها أمٌر 

عونه الشهاعُة أسمى وأبقى وأسرل.
إال أن يزياد لذا الدرص قاد خاق يزيد 
األول، ساون األخاري يدمال حثيثا لقرس 
الدرب ال ليدميه خمسب، ولكن ليمكني 
ثرواتهام  مان  األمريكياة  االمربيالياة 
ورقابهام، ومسايقبلهم، وقاد شااءت 
األقادار أن ينهاض اليمان بمساؤولية 
جدلياه عى مواجهة مباارشة مع قوى 
اليسالط والهيمنة اإلقليمياة والداملية، 
وما مساارعيها إىل شن الددوان عليه إال 
مماولة إلجهااض عوره الوطني والقومي واإلساالمي، 
وخوف السدوعية من اليمن ليل ألنه يهدعلا سما تدعي 
سذبا وزورا، ولكن ألنه قد يزاحُمها يف الدالقات اإلقليمية 
والدولياة، وسيُفشال عليهاا مرشوَعهاا االسيساالمي 

املنبطح إلرسائيل.
وبالنظارة إىل حجم القضية اإلنساانية واإللهية اليي 
باذل اإلماال المساني يف سابيلها مهجيه، ومهاج ألله 

وصمبه، خقاد حفظ الله له ذلك بأن باارك تضمياتهم، 
وجدلها حياة عى مر اليأريخ، ييذسرلاا األحرار خييف 
عليهام املمن، وينطلقاون بدزل إىل اسايكمال نضالهم 
مرععين ذلك الشدار اليالد: إن الدعي ابن الدعي قد رسز 

بني اثنيني، بني السلة والذلة، وليهات منا الذلة.

واشنطن تشتري الخرطوم بأموال الخليج!
بإضاخاة قوى الدادوان إىل طبييها املسامومة »خوال 
ساوعانيا« إنما تضيف بضاعة خاسدة من أساسها، وقد 
تام رشاؤلا خاالل لقاء صفقاة بني وزياري اليارجية 
الساوعاني واألمريكي عى لامش أعماال األمم امليمدة 
مطلاع الشاهر الماايل. والصفقاة أن تُرخاع اليرطول 
مان الئمة اإلرلااب، وتيلقى ععماا خليجياا مقابل أن 
تشاارك يف الددوان عى اليمان، ورضيت اليرطول بذلك، 
واندخدت بغبااء عون أن تدرك أنهاا تمولت من إرلابية 
لادى األمريكيني إىل مرتزقة من األعراب باعوا ضمائرلم 
لقاء مكرمة سادوعية، ورىض أمريكي..، أما واشانطن 
بإغرائهاا اليرطول خهي تؤسد مجادعا أنها القائد األعى 
لدوياالت الددوان عى اليمان...وأن المارب يف ظالرلا 
سادوعية أعرابياة، ويف باطنهاا أمريكياة صهيونية، ما 
يميم عى الشدب اليمني أن يرخع من حجم االسيدداعات 
يف ساخاة املجاالت، وأال يسايدجل المسام، خقاد ابيدأت 

حقباة نضالية يف تأريخ اليمن ساوف تطول لسانوات، 
سونهاا جااءت يف خضم تموالت إقليمياة وعولية ال تقل 

شأنا عن أحداث زمن المرب البارعة.

األسد في ضيافة بوتين: صح النوم يا أوباما
ساللماا ثقيال عاى أوباماا، األساد سما بوتاني، ويف 
لقائهما املفاجئ قبل يومني تمد واضح لرئيل أمريكي 
عاجاز لم ييبل له ساوى أشاهر مددوعة ليغااعر البيت 
األبياض واألساُد يف عرينه لام ييزحزح، بل يوشاك عى 
اسايداعة اإلمساك بزمال املباعرة عاخل سوريا بدد قرابة 

خمل سنوات من المرب الكونية.
وبشاأن الزيارة املفاجئة، خطوال ساعات نهار أمل 
األربدااء سان الدالم ييابع األساد يف حارة بوتني. وقد 
تمات يف رسية بالغة يول الثالثاء )قبل يومني(، واللطيف 
يف األمار أنه وخيما الدالام سان ييناقل خارب الزيارة بدد 
إذاعيه لإلعالل صباح األربداء سان البيت األبيض يغط يف 
نول عميل، ولم يصدر منه تدليل إال ميأخرا نظرا لفارق 
اليوقيات، ويف أول تدليل انيقد بشادة الزياارة واعيربلا 
»ميدارضاة« ماع إعاالن موساكو الدمال عاى انيقال 
سيايس يف سوريا. وإذا سانت واشنطن سغريلا من الدول 
باتات ال تدلم اليطورات السياساية حاول الدالم إال من 
خاالل الصماخة واإلعالل، خهذا يدزز خرضية تراجع عور 
وسالة امليابرات املرسزياة األمريكية اليس آي إيه، واليي 
تدرضت لسايرية بوتاني حني علل عى عادل مدرخيها 
املسبقة باليطوات الدسكرية الروسية يف سوريا ومنها 
تجربة القصف من بمر قزوين إىل عاخل ساوريا، وقال: 
»الايس آي إياه أسرب وسالاة ميابرات يف الدالام، ولي ال 

تدلم سل يشء، وليل من الرورة أن تدلم سل يشء«. 

صراع األمم في ثالثة عناوين ! 

 عبداهلل علي صبري
 عندما ُقيل أمريُ املؤمنني 
طالبات،  أباي  باُن  عايلٌ 
ُطدنات اليالخاُة الراشادُة 
يف الصميام، لكان بمقيال 
المساني بن عيل يف سربالء، 
خاإن اليالخاة الراشادة قد 
ذُبمت من الوريد إىل الوريد، 
أنقاضهاا  عاى  ال  وتأسَّ
الذي حّذر  الَدُضاوُض  امللُك 
مناه سبااُر الصماباة ولم 
إقادال  يدرتضاون خطاوَة 
أبي سافيان  مداوياة بان 
عى ابياداع تورياث المكم 
بقولهام: والله ما أرعتم اليياَر ألمة مممد ولكنكم تريدونها 

لرقليًة سلما مات لرقل قال لرقل.
لاذا ما حدث بالفدال، بدد تويل يزيد بان مداوية الُمكَم. 
وعندما لبَّ المساني ملقاومة لذا االنماراف املبكر، والدمل 
عى إعاعة األمر شاورى بني املسالمني، سرّش امُللُك الَدُضوُض 
عان أنياباه، ميجالال أخّوَة الدين والنساب، خكانات سربالُء 
اليي انيرص خيها الدُل عى السيف، إذ لم يكن لناك أيُّ تكاخؤ 
باني جيش يضم اآلالَف من املقاتلاني املزّوعين بأحدث الدياع 
والساالح يف زمانهم، وبني ثُلة من أنصار المسني وألل بييه، 
واجهوا املدرسَة بدزة ورَشف وتضمية، يف ملممة تأرييية لم 

ينقطع ذسُرلا حيى اليول.
ليسات عاشاوراء مدرسًة طائفياًة سما يدمال الُغالُة عى 
تقديمهاا، ولذا خإن إعاعة تقديمها بالرتسيز عى شايوصها 
ومالبساتها ال يدني سوى اجرتار املايض، عوَن االسيفاعة من 

الِدرَب والدروس اليي اسينفت أحداثَه.
وماا يمُدُث يف يمان الصموع اليول ال ينفصاُل عن عروس 
مدرساة سرباالء وتضميات المساني وأنصااره، خربغم عَدل 
اليكاخؤ بني قاوات تمالف الدادوان وإمكاناتهم وما بَموزة 
الجيش اليمني من ساالح وعياع، إال أن الصموع األساطوري 
الذي يساجله شادبنا عى مدى سابدة شاهور مان اليمدي 
والثباات، قاد سرس عاصفاة الددو، وأحاال قوتَهاا إىل ولن 
وتيبط يف املساينقع اليمني. وال شاك أن الدَل سينيرُص عى 
السايف مارة أُْخااَرى، ومان رال اسايدباَع شادبنا وإذالَله 
لان يظفَر إال باليازي والداار. وسما اقيصات عدالُة األرض 
والساماء من َقيََلِة المساني، خإن قيلة الشادب اليمني وعى 
رأساهم آُل سادوع لن يفليوا مان الدقاب، وساريتدُّ ُجرُمهم 

عليهم وباالً وخرساناً.
ليهات منا الذلة.. وال نامت أعنُي الجبناء!

فـــي ظل هـــذا الواقع العـــام على مســـتوى املنطقة، وعلى مســـتوى القضية 
املركزيـــة لألمة - جند أنفســـنا جميعاً نحتاج حاجًة ماســـًة وملّحًة إلى »اإلمام 
احلســـني« في موقع القدوة احلسنة، وعلم الهداية في مدرسته، في ثورته، في 
عطائه، في تضحيته، في صبره ومعه أصحابه اخمللصون اجملاهدون املؤمنون.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي
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