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ذكرى عاشوراء وشعار 
الثورة مستمرة!

عبدالعزيز البغدادي

المثقف 
والحياد الخائن!

د. أحمد النهمي 12

مجلس األمن 
الوجه اآلخر للعدوان !

1616أميرة العراسي

 الشعب قادر على هزيمة ودحر الغزاة المعتدين وتحرير كل شبر من أرضنا
 أوجه النداء لكل األحرار والشرفاء أن يرفدوا الخيارات اإلستراتيجية الفاعلة

 نشيد بما يقوم به الجيش وعلى رأسه القوة الصاروخية
 واهم من يتصور أن المعركة ال تعنيه أو أنه غير مستهدف بالعدوان

 نؤكد على أهمية دور العلماء والمثقفين والوجاهات واإلعالميين في التعبئة المعنوية
 نشيد من جديد بالدور المتميز للقبائل اليمنية

قائد الثورة مخاطبًا جموع الشعب المحتشدة إلحياء ذكرى عاشوراء: 

المسألة ليست قابلة للمساومة: حرية أو استعباد

بحارنا تلتهم البارجة الـ)3( للعدو
القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تغرق بارجة تتبع بحرية العدوان 

من طراز ميرال في عملية نوعية قبالة السواحل اليمنية بمنطقة المخاء

3
�إ�سقاط طائرَتي 

��ستطالع بتعز وماأرب
وكسر زحف للمرتزقة 
صوب معسكر األمن 

الخاص بتعز

4
تفاصيل خاصة:

»داعش« تتحرك بشكل 
علني وتنشئ معسكرات 
رسمية وتستقطب مشايخ 
المحافظات الجنوبية بدعم 

سعودي أمريكي!

5
اليمنيون يعززون دور 

القبيلة في صنع التأريخ 
ودفع الطامعين والغزاة

6
200 شهيد وجريح في
مجزرة مروعة لصيادي 

جزيرة عقبان

10
تقرير مصور:

كربالء اليمن.. 
الصورة تتحدث !

15
 هيكل: الدول

  الخليجية تعاني 
عاصفة داخلية
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رئيس التحرير:
صربي الدرواني

مدير التحرير:
أحمد عاووع

رئيس قسم التصحيح:
مثمد عيل الباشا

الدالقات الدامة والنوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

الداوان: صنعاء – شارع المطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفون: 01314024
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�ساركت مع �لغز�ة يف 
مو�جهات ماأرب

األجهزة األمنية واللجان 
الشعبية تلقي القبض 
على عدد من العناصر 

اإلجرامية في أحد مداخل 
أمانة العاصمة

الجيش واللجان الشعبية يطهرون وادي الحلق بالبيضاء من مليشيات 
اإلصالح والقاعدة بعد طردهم من معسكر حضة

  - متابعات: 

إلنقاى رئياُس اللجااة الثورياة 
الدلياا األخ مثماد عايل الثوثاي، 
أماس األحد، رئياس اللجااة الدليا 
القاايض  لالننخاباات وانسانفناء 

مثمد حسل الثكيمي.
الثاورة  اللجااة  رئياس  أياد 
الدلياا أن انننخاباات لاي الثال 
الوحياد واملخارج الساليم للدملية 
أن  بداد  القاعماة  الديمقراطياة 
ينام إيماُل إصاالح الساجل املدني 

وتثديثه ضمن اآللية املنفل عليها، 
وسايكون لو الثل لجميع الفرقاء 

يف البلد.
الرقاباة  إن  الثوثاي:  وقاال 
عاى انننخاباات ن تقنار عاى 
ولكاهاا  الااشائة  الديمقراطياات 
يف  ذاتهاا  األلمياة  تكنساب 
الديمقراطياات الدريقاة، يماا أن 
تأرياخ النجاارب انننخابياة يؤيد 
تاالزل عدالاة ونزالاة انننخاباات 
مع وجاوع رقابة واعية ومسانقلة 
ومنددعة تقول عى رشعية قانونية 

وحماية شدبية«.

وتطرق اللقااء إىل ما تم إنجاُزه 
من املثرض الساابل حول تصثيح 
الساجل انننخاباي واملدوقات الني 
ماا زالت تدارتض لذا الدمال الذي 
يدنارب الثال األمثال للخاروج من 
األزماات الرالااة، وياذا مااقشاة 
الددياد مان املواضيع الناي يندلل 

بدُضها باملانثل والنزاماتهم.
مان جهناه أياد رئياس اللجاة 
وانسانفناء  لالننخاباات  الدلياا 
اال مسئولينها  بنثمُّ اللجاة  النزال 
انسانثقاق  إنجااح  يف  الكاملاة 
بانننخابات  املنمثال  الديمقراطاي 

الرئاسية القاعمة.
وأشاار الثكيماي إىل أن اللجاة 
حريصاة ُيّل الثارص عاى الدمل 
وال املباعئ الني ُشاّكلت يف ضوئها 
اللجاة من قبَل مانسابي السالطة 
بالشافااية  واملنمثلاة  القضائياة 
واملهاياة  والازالاة  والثياعياة 

الكاملة.
وتطارق القاايض الثكيماي إىل 
املسائوليات واملهال الجسيمة الني 
عاى  الساري  يف  اللجااة  تنثّملهاا 
الصثيثاة  القانونياة  الخطاوات 
خاالل لاذه الفارتة وأنهام يف أتاّم 

بخطاوات  للقياال  الجالزياة 
نوعياة تجااه الدمال عى ترسايخ 
ارصاة  أقارب  يف  الديمقراطياة 

مناحة.
الدلياا  اللجااة  رئياس  وأياد 
لالننخاباات حارص اللجااة عاى 
تمكل الهيئات واملاظمات ووسائل 
اإلعاالل مان املشاارية الفاعلاة يف 
الدملية انننخابية القاعمة والقيال 
بواجبها بالشكل املطلوب وتمكياها 
املدلوماات  عاى  الثصاول  مان 
املندلقة  واإلحصائياات  والبياناات 

بالدملية انننخابية.
  - خاص: 

تمّكاات األجهزُة األماياة واللجان 
الشادبية، ياول أماس األحاد، مان 
إلقاء القبض عى عادع من الداارص 
اإلجرامياة ومرتزقة الدادوان يف أحد 

مداخل الداصمة صاداء.
وقاال مصادر أمااي مساؤول إن 
األجهازة األماياة واللجان الشادبية 
ضبطات لذه الداارص يف أحد مداخل 
اليومال  الداصماة صادااء خاالل 
املاضيل.. نانااً إىل أن لذه الداارص 
اإلجرامية لي من املطلوبل لألجهزة 

األماية.
وأشار املصدر إىل أن لذه الداارص 
من املرتزقة الذين يانوا يقاتلون مع 
الغازاة يف مثااظاة مأرب.. مشايداً 
بيقظاة األجهازة األماياة واللجاان 
الشادبية يف منابداة لاذه الداارص 
والقباض عليهاا لنقديمهاا ألجهزة 
الددالاة لناال جزاَءلا الراعع جراء ما 

اقرتانه يف حل الوطن واملواطن.

  - خاص: 
حّقال أبطااُل الجياش واللجاان الشادبية إنجاازاٍت 
عسكريًة ووجّهوا رضبات اسارتاتيجية لداارص القاعدة 
واإلصاالح بمثااظاة البيضااء، يف عملياات اسانباقية 
أسافرت عن طرع تلاك الداارص من مدساكرات ومواقع 

لامة.
وبداياًة بآخار اإلنجاازات تمّكان الجياُش واللجاان 
الشادبية، أماس األول، مان السايطرة عاى واعي الثلل 
واملواقع املثيطة به، يف عملية لجومية أسفرت عن مقنل 
وجرح عارات املرتزقة من عااارص القاعدة واإلصالح. 
وبثسب مصاعر عسكرية اسنوىل أبطال الجيش واللجان 
الشادبية عاى أسالثة وآلياات عساكرية ترينهاا تلاك 
الداارص وارت من مواقدها تثت الرضبات الني تلقنها.

واعرتات الوساائل اإلعالمية النابدة لإلصالح واملؤيدة 
للدادوان السادوعي بهزيمة تلك الدااارص يف واعي الثلل 

وسيطرة الجيش واللجان الشدبية عليها.

وقبل ذلك حقل الجيش واللجان الشادبية إنجازاً لاماً 
بالسايطرة عى مدساكر »حضاة« يف مديرياة الصومدة 
بمثااظاة البيضااء، يف عملياة تكبادت ايهاا عااارُص 
اإلصالح خساائر يبارية يف األرواح والدناع، ايما اسانوىل 
الجياش واللجان الشادبية عى أسالثة وذخائر بكميات 
يبارية يانت تلك الدااارص تثنفُظ بهاا يف مخازن عاخل 

املدسكر قبل أن تويل األعبار.

ويان أبطاال الجيش واللجان الشادبية قد اسانداعوا 
قاعادًة عساكريًة بالقارب مان مكارياس بالبيضاء من 
عاارص ومليشايات القاعدة واإلصالح بدد مدرية رشسة 
خرست ايها تلك املليشيات أيثر من 100 من عاارصلا.

وأوضثات املصااعر أن مليشايات اإلصاالح والقاعدة 
اّرت مان القاعدة الدساكرية باتجااه مثااظة أبل ويف 
طريقهام إليها لقي أيثُر من 30 عاراً مصارعهم بغارة 
شاها طرياُن الددوان السدوعي عليهم وقالت عاها وسائُل 

اإلعالل املوالية للددوان بأنها جاءت عن طريل الخطأ.

  - متابعات: 
أقامت الجبهاُة الثقاايُة ملواجهة الددوان، 
ااًة  صباح السابت املاايض، احنفائياًة َخاصَّ

تثت شدار »نثن لاا أينها الثياة«.
الجبهاة موقدهاا  أطلقات  الفدالياة  ويف 
اإللكرتوناي، يما احنفات بإصدارلاا األول، 

ولو عيوان شدري بداوان: »اليقصفوا«.
وألقت األساناذة حياة إبراليم يف الفدالية 
يلماة، حيات ايهاا صماوع الشادب اليماي 
واملقاتلل، موضثاة أن األرض اليماية تابثل 
ماهاا انننصاارات وتُكناب األسااطري، ومن 
ترابها تابدث الثياة خصبًة نديًة لنانر عى 
الثاروب والدمار. وأضاات إبراليم قائلة: إن 
الشدراَء يسّطرون قصيدة مقارنة والفالحل 
يسّطرون قصائدلم عى املدرجات واملثاربل 
يساطرون قصائدلم عى الجبهات، والدمال 
واألطفاال  واألمهاات  واملدلمال  والنالمياذ 
والبياوت ويل ما يف اليمن يكنُاُب قصيدتَه يف 

املواجهة للددوان. 
وزاعت قائلة: »اليول نثنفي بهذا القصيدة 
ونفناح لااا موقدااً إلكرتونياً عاى اإلنرتنت، 
ونثااول ينابنه يف قصائد إصدارنا الشادري 
األول »اليقصفوا«، خارس الددو املدرية قبل 
أن يبدألا؛ ألناه لم يدرف األرض الني يقاتلها 

والشدب الذي يدندي عليه«.
من جانباه تثادث الديناور عبدالرحمن 
الثسااي »وييال وزارة الشاباب والرياضاة 
لقطاع الشباب« عن مسالمة وزارة الشباب 
يف ععام إصادار الجبهة يواجب ومساؤولية 

أخالقية ووطاية.
بداد ذلاك اساندرض أ. مثمد الشامريي 
املوقع اإللكرتوناي للجبهة وتبويباته املخنل، 
ويف الفدالياة الناي حرَضلا القائاُم بأعمال 

وزيار الثقاااة األساناذة لدى أباالن َوجمٌع 
غفريٌ من املثقفال وانعالميل والفاانل قرأ 
ُيلٌّ مان: عبدالقوي مثّب الدين، أحالل رشف 
الدين، جميل مفرح، مثمد مثسان الثوثي، 
مجموعًة من الاصوص الشدرية مما ُجمع يف 
عياوان »اليقصفوا«.. تثدثت يف مجملها عن 
صماوع الشادب اليماي يف مواَجهاة الددوان 

وحنمية الار.
وتخللت الاصوَص الشادرية قراءٌة نقديٌة 

أ. عايل  والكاتاب  الشااعر  قّدمهاا  للدياوان 
جاحز.. أوجز ايها املالمَح اإلبداعية للنجاُرب 
الشدرية وتقاربها رغم تبايُن أعمار الشدراء، 
إضااة إىل إجماع الاصوص عى حنمية الار 

للشدب اليماي وخذنن الددوان. 
ويف تريح لويالة األنباء اليماية )سابأ( 
أوضثات رئياُس الجبهاة الثقااياة ملواجهة 
الددوان الدينورة إبنسال املنويل أن انحنفاَء 
باأول إصداراتها األعبية عياوان »اليقصفوا« 
وإطالق موقع الجبهاة اإللكرتوني إنما يأتي 
انفناحااً عاى الدالام ويف مواجهاة النضليل 
اإلعالماي الاذي تمارساه عول الدادوان عى 

اليمن.
وأضاات املنويل أنهام يف الجبهة الثقااية 
بهذه الخطاوة يدززون تواصلهام مع الدالم 
إليصال رساالة اليمان الثقيقياة والصاعقة 
والفدال الاضايل الرااض للدادوان عربَ موقع 
الجبهاة اإللكرتوناي وعارب األعماال األعبياة 
الدالام،  مبدعاي  ُيلِّ  إىل  لنصاَل  والثقااياة 
مؤيدًة اسانمراَر الدمل الثقايف رغم مثاَونت 
تزوياره من قبَال عماالء الدادوان ومثاولة 
النضليل بآنتهم الضخماة وخزانات أموالهم 
الني تقطار نفطااً وماانً، إن أن اليمن أبقى 

وسيانر عى عول الر املنثالفة.

رئيس اللجنة الثورية العليا: االنتخابات هي الحل الوحيد والمخرج 
السليم للعملية الديمقراطية القادمة بعد إصالح السجل المدني

الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان تدشن موقعها اإللكتروني 
وتحتفي بإصدارها الشعري األول »فليقصفوا«

نائب وزير التربية 
يثمن تفاعل طالب 

محافظة صنعاء مع 
حملة استعادة الكتاب 

المدرسي 
  - خاص: 

ثّمان نائاُب وزيار الرتبياة والندليام 
الديناور عبدالله الثامادي تفاُعَل طالب 
مثااظاة صادااء وأوليااء أمورلم مع 

حملة اسنداعة الكناب املدريس.
 وععاا الثامادي خاالل زيارتاه، يول 
أمس، ملدارس 22 مايو َوالوحدة بساثان، 
جميع الطالب وأولياء األمور إىل اإلساهال 
الفاعال يف الثملاة، بماا يضمان توااري 

الكناب املدريس للدال الدرايس الجديد.
وأيد نائب وزيار الرتبية ألمية تظاار 
جهوع الجميع ن سايما يف ظال الظروف 
انسانثاائية الناي تمر بها الباالع ننيجَة 
الغاشام  السادوعي  الدادوان  اسانمرار 
وحصاره املسانمر الذي حاَل عون وصول 
يمياات الاوَرق الالزمة لطباعاة الكناب 

املدريس.
 ويان نائاب وزيار الرتبياة والندليام 
ومداه مدياُر مكناب الرتبياة باملثااظة 
أمل الغذيفي ومدير عال مديرية ساثان 
الدميد أحمد نهشال، اطلدوا عى مدرسة 
الثسال بن عيل الني اسانهداها طريان 

الددوان الغاشم.
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 عسير: الجيش واللجان في عملية مباغتة يدكون نقطة الجوازات وسيارات اإلسعاف تهرع لنقل القتلى والجرحى
 مقتل جنديين سعوديين في عمليتي قنص باتجاه منفذ الطوال

 جيزان: فشل العدو بمحاولة خجولة الستعادة قرية قمر تكّلفه قتلى وآليتين 

�إ�سقاط طائرة ��ستطالع للعدو�ن مبنطقة �سرب �ملو�دم

أبطال الجيش واللجان الشعبية يكسرون زحفًا لمرتزقة العدوان صوب معسكر األمن الخاص ويقتلون العشرات من المرتزقة

ما يزيد عن 35 قتياًل بينهم �لعقيد ركن �سالح �ل�سد�دي و�لقيادي �لإ�سالحي �سالح عكرون

كسر محاوالت زحف للغزو والمرتزقة باتجاه كوفل وتكبيدهم خسائر في األرواح والعتاد

  - خاص: 
لرعت سياراُت اإلسداف السدوعية، 
أمس األحد، إىل نقطة الجوازات بماطقة 
عساري وأجلت قنى وجرحاى من جاوع 
الجياش  أبطااُل  اسانهداهم  الدادو 

واللجان الشدبية يف عملية مباغنة.
وقاال مصادٌر باإلعاالل الثرباي إن 
مدادية الجيش واللجان الشدبية عيت 
نقطاة الجوازات يف لثظة يانت تشاَهُد 
تجمداً لجاوع الددو وسيارات عسكرية، 
ما أسافر عان مقنل وجرح عادٍع ماهم 

وإحراق بدض السيارات.
وأضاف املصدُر أنه تم رصد سيارات 
اإلساداف ولي تهارع للماكان وتقوُل 
بإجالء القنى والجرحى، ويانت ما تزال 

يف مرمى نريان الجيش واللجان الشدبية 
الذين ن يسنهداون سايارات اإلسداف 
ون يماداون عملياات اإلساداف يُجزء 

من الدقيدة القنالية للجيش واللجان.
جااوع  لقاي  أَيْااضااً  عساري  ويف 
عملينال  يف  مصارَعهام،  سادوعييون 
املدادياة  قاوة  نفذتهماا  مافصلنال 
النابداة للجيش واللجاان الني أمطرت 

مواقع الددو بدرات القذائف.
لصادى  خااص  مصادر  وأوضاح 
املسارية أن مدادياة الجياش واللجاان 
الجاناب  يف  للدادو  تجمداات  عيات 
السادوعي مان مافاذ علاب الثادوعي 
ومرياز ملطاة، مشارياً إىل وقاوع عدع 
من القنى والجرحاى يف صفوف الددو، 
وأوضاح أن الدملينال وثّقهماا اإلعالُل 

الثربي وسيار مشاالَدلما املصورة 
يف وقت نحل. 

ويف إطاار عمليات الجياش واللجان 
الشادبية املكثّفاة ضد مواقاع الددو يف 
عساري عّيت القاوة الصاروخية مجمع 
الربوعاة الثكوماة بددع مان صورايخ 

»غراع« املطورة مثلياً.
يما عيت القوة الصاروخية للجيش 
الجرباة  مدساكر  الشادبية  واللجاان 
ورقابة الصثن يف ظهران عساري بأيثر 
من 20 صاروخاً، حيث شاولدت أعمدة 
الدخاان تنصاعاد مان عاخل املدساكر 
وإصاباة  بالصوارياخ  قصفاه  جاراء 

مخازن لألسلثة.
ويف جيازان لقي جاديان سادوعيان 
مرعهما أمس يف عملينل مافصلنل 

جراء اسانهدااهما من أحد أاراع اريل 
القااصة يف الجيش واللجان الشدبية يف 
قرية املمداوع، ايما لقي اآلخر مرعه 
يف موقاع باتجااه مافاذ الطاوال، ايما 
نفاذت القوة الصاروخية واملدادية عدة 
عمليات قصف اسانهدات مواقع للددو 

السدوعي.
حيث عّيت املدادية آليات سادوعية 
يانت منمريزة يف واعي املداين بالطوال، 
وأحدثت إصابات مبارشة أعت إىل إحراق 
آلياات وسايارات عساكرية سادوعية، 
يما عمر أبطال الجياش واللجان آلينل 
تابدنال للددو يانناا منمريزتل خلف 
قرياة قمار بالخوباة والواقداة تثات 
سايطرة الجيش واللجان الشادبية ماذ 

أيثر من شهر.

  - خاص: 
تمّكان أبطااُل الجياش واللجان الشادبية، يول 
أماس األحد، مان النصادي ملثاولة زحاف ملرتزقة 
الدادوان باتجااه مدساكر األمن الخااص والقر 

الجمهوري ويبّدولم خسائر يبرية.
وقالت مصاعر خاصة لصثيفة »صدى املسرية« 
إن أبطاَل الجيش واللجان الشدبية قنلوا عدعاً يبرياً 
من عااارص املرتزقة خالل لاذه املثاولة، ايما ار 

البقية تاريل خلَفهم جثث قناللم.
املوالياة  اإلعاالل  وساائل  ااارتاءات  ولدحاض 
للددوان بثت قااة املسارية، مساء أمس، يف نرتها 
الرئيسية تقريراً ملراسالها جميل املقرمي من أمال 
بوابة مدسكر القوات الخاصة، مشرياً إىل أن أبطال 
الجياش واللجان الشادبية الذيان تمكاوا من يرس 
الزحاف واصلاوا النقادل يف الشاارع الرئييس حنى 
مسنشافى الثماد الذي يبُداُد عن املدساكر حوايل 

ييلو مرت واحد.
وإزاء النقهقر املسانمر ملرتزقاة الددوان يف تدز 
اسانهدات قاوة اإلساااع الصاروخياة، ياول أمس 
األحاد، بارجة حربية للددوان السادوعي األمريكي 
عى مقُربَة من مدياة املخااء، ويانت لذه البارجة 
مااازل  وتقصاف  السااحلية  القارى  تسانهدف 

املواطال بوحشية.
والفشل الذريع ملرتزقة الددوان يف تدز لم يقنر 
عى اشال النقدل صوب القر الجمهوري، بل لقد 
حاول لاؤنء النقدل يول أماس يف ماطقة الضباب 
قاعمل من جبل صرب، اكان أبطال الجيش واللجان 
الشادبية لهام باملرصااع، وأمطرولام بالقذائاف 
والرصااص وعمروا عادعاً يبرياً مان آلياتهم، ايما 
واصل الجيش واللجان الشادبية النقدل للسايطرة 

عى تبة جديدة بدد اادق الثرمل.
اعرتااات املرتزقة والفشال املنكارر يف تدز يان 
واضثاً يف وساائل إعالمهم، مدرتال بسقوط عدع 
مان قناللام يف الهجول عاى القار الجمهوري، 
ومرجدل سابب الهزيمة واإلخفااق إىل الندزيزات 
الكبرية لدى الجيش واللجان الشادبية وعدل وجوع 

تدزيزات لديهم من الرياض.
ويف ظل انننصارات الني تنثقل ألبطال جيشاا 
واللجان الشادبية أضيف، مسااء السابت املايض، 
اننصاار جديد وذلك بإساقاط طائرة اسانطالعية 
تابدة لنثالف الددوان السدوعي األمريكي بماطقة 

صرب املواعل باملثااظة.
ولقي الدراُت من مرتزقة الددوان خالل األيال 

املاضياة مصارعهام جراء يمائان ناجثة للجيش 
واللجان يبّدتهم خسائر يبرية يف األرواح والدناع.

ويؤيد الكثري من ألايل مثااظة تدز أن مرتزقة 
الدادوان يلماا تقهقروا لجاأوا إىل قصاف املدنيل 

باملدادية الثقيلة، ثم يولولون عرب وسائل إعالمهم 
بأن القصف جاء من قبل الجيش واللجان الشدبية.

وعاى صدياد النثارُّيات الشادبية املاالضاة 
للدادوان السادوعي األمريكاي أطلال أياعيمياون 
وحقوقياون بندز حملة: »تدز تندرض لثرب إباعة 
اااَرِااء يف اليمن  سادوعية«، عاعال ايهاا ُيلَّ الشَّ
والدالم للمشارية يف الثملة الهاعاة إىل يشف حجم 
الدادوان الذي تندارض له تداز وأبااؤلا وتوضيح 
النضليال اإلعالمي لقاوى الدادوان ومرتزقنه الذي 
يزيّاف الثقائال ويثاول تربئة الددوان السادوعي 

من جرائمه البشدة.
ويشارك يف الثملة عدٌع من اإلعالميل واملثقفل 
والسياسايل وياااة أطياف الشادب اليمااي، ُيلٌّ 
حساب تخصصه، لكشاف مدى الجرائم الوحشية 
واملروعاة الني ترتكبها السادوعية وحلفاؤلا بثل 
أبااء الشدب اليماي وخصوصاً أبااء مثااظة تدز، 
وياذا الندماري املماهاج للبُاية النثنياة والخدمات 
الداماة والخاصة وممنلاكات املواطال ومقومات 

حياتهم ومديشنهم.
وذيار املشااريون يف الثملاة أن مثااظة تدز 
تدنرب إحادى أيثار املثااظات اليماياة مع صددة 
وصاداء وحجاة الني ارتكب ايها طاريان الددوان 
السدوعي األمريكي ون زال يرتكب إىل لذه اللثظة، 
أبشاع املجاازر الجماعياة الناي يسنشاهد ايهاا 
الدرات من الاساء واألطفال بصورة شبه يومية، 
إضااة إىل الندمري الهائال الذي طال بُاينها النثنية 
والندليمياة والخدمياة ومااازل املواطاال اآلللاة 

بالسكان ومناجرلم ومصاعر رزقهم.
وععاوا أَيْااضاً جميَع وساائل اإلعاالل املقروءة 
واملساموعة واملرئية واملواقاع اإللكرتونية ومواقع 
النواصال انجنماعي للمساالمة يف نار ُجزء من 
مشاالد وصور الدادوان السادوعي األمريكي عى 
مثااظة تداز، يف ظل حملة إعالمية ماظمة تكرس 
حملاة النضليل الني يشااها األعاداء وتضع الدالم 
باأرسه أماال حقيقة الددوان الغاشام عاى اليمن 

عامة ومثااظة تدز بشكل خاص.
والااشاطل  املصّممال  أَيْااضااً  ععاوا  يماا 
والثقوقيل إىل املسالمة يف لذه الثملة، ُيلٌّ حسب 
تخصصه وطريقناه الخاصة، يالبيانات والوقفات 
والفالشاات  الفيدياو  وتصاميام  وانحنجاجاات 
ومدارض الصور وغريلاا من األعمال والفداليات، 
منمال أن تنزامن مع لذه الثملة ادالياٌت مكثفة 
ألباااء مثااظة تدز بدقاد املؤتمرات وانجنماعات 
والفداليات السياساية َوالثقااية الني تُظِهُر حجم 
الدادوان عاى مثااظنهام ماع تغطياة إعالمياة 

واسدة. 

  - خاص: 
تمكان أبطاُل الجيش واللجان الشادبية 
من يرس وإاشال عدع من مثاونت الزحف 
الناي قامت بهاا قاوات الغازو واملرتزقة يف 
اليومال املاضيال بمثااظاة ماأرب، لذا 
وقاد حاول الغازاة ومن مدهم مان املرتزقة 
النقدل باتجاه تباب امللح املطّلة عى مدسكر 
يوال، قبل أماس األول، بغطاء جوي يثيف 
شااريت ايه طائارات الااF16 واألباتيش، 
ولكان مثاولة النقادل باءت بالفشال مثل 
ساابقاتها، وتام تكبيُدلام ايهاا خساائَر 
ااعحاة، حياث أعطاب الجياش واللجاان 

الشادبية 3 مدرعاات وعبابَاة، يماا غاموا 
مدرعًة أخارى، ولقي 35 مرتزقاً مصارعهم 
يف عملياة صّد الزحف وجارح أيثر من 120 
آخريان. وذيرت مصااعر مثلية أن من بل 
قناى مرتزقة الدادوان الدقياد رين صالح 
الشاداعي أحاد أقاارب القيااعي يف صفوف 
مرتزقاة الريااض عبدالرب الشاداعي، يما 
ُقنل القياعي يف حزب اإلصالح صالح عكرون 

وخمسة من مرااقيه. 
يما تمكاات الدااعااُت الجوية للجيش 
واللجان الشادبية يول الجمداة املايض من 
إساقاط طائرة اسانطالع مداعياة يف واعي 
عبيادة بمثااظاة ماأرب، وقاد بثات قااة 
املسارية مشاالد لثطاال الطائارة والاذي 

يظهار القادرات الكبارية لوحادات الداااع 
الجاوي اليماياة والني أساقطت الدديد من 
الطائرات املداعية ساواٌء أيانت اسنطالعية 

أو أباتيش أو إف 16.
من جاناب آخر قال مجهولاون باغنيال 
ل مان مرتزقاة الدادوان يف طريال صااار 
بالُقرب من مثطاة بن مدييل وقاموا باهب 
أسلثنهم ونذوا بالفرار، وتسنمر املواجهاُت 
عى جبهة املشاجح ومثيط مدسكر يوال 
والاذي يفارُض الجياش واللجان الشادبية 
سايطرة نارياة ياملاة علياه وعاى النباب 

املثيطة به.
وقاد شان طاريان الدادوان السادوعي، 
ياول أمس األحاد، أيثَر من 30 غاارة جوية 

عاى مااطال منفرقة بماأرب، توّزعت عى 
مااطل الجدعاان ومفرق الجاوف وارضة 
نهام ومديرياة رصواح واملخادرة، مخلفاة 
عمااراً يبارياً يف الطرقاات والبُاياة النثنية 

للمثااظة.
السادوعي  الدادوان  طاريان  ويكثاف 
األمريكاي من غاراته عى مثااظة مأرب يف 
ظل اندحار قوى الغزو وانرتزاق، يف مثاولة 
يائساة عاربَ ساالح الجاو لدعام وإساااع 
املرتزقاة عاى األرض إن أناه ورغام يثااة 
القصاف يساّطُر أبطااُل القاوات املسالثة 
واللجاان الشادبية أنصاَع مالحام البطولة 
والصماوع، ملثقال بالغازاة ومان تواَطاأ 

مدهم لزائَم ساحقة.

يف عملية نوعية قبالة �ل�سو�حل �ليمنية مبنطقة �ملخاء 
القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تغرق بارجة 

ثالثة تتبع بحرية العدوان من طراز ميرال
  - خاص: 

تمكن�ت القوُة الصاروخية بالجيش واللجان الش�عبية من إصابة بارجة »ثالثة« 
تابعة لتحالف العدوان عىل اليمن بش�كل مبارش، قبالة الس�واحل اليمنية يف المخاء، 
وقال مصدر عس�كري لصدى المسيرة: إن البارجة المعادية كانت تستهدف القرى 
اليمنية الس�احلية بقصف كثيف ضمن مس�اعي العدوان الحتالل اليمن والسيطرة 
عىل مضيق باب المندب االسرتاتيجي، وأضاف المصدر أنه تم رصد البارجة )إم تي 
ينبع( الفرنسية الصنع طراز »ميرال« واستهدافها بصاروخ موجه أصاب منتصف 

البارجة ملحقاً بها أرضاراً جسيمة أدت إىل تدميرها.
وأكد المصدر أن بحرية العدوان اس�تخدمت المناطيد الهوائية يف محاولة لرفع 
البارجة وإنقاذها من الغرق، وال يعلم عىل وجه اليقين ما إذا نجحت تلك المحاوالت 
أم ال، إال أن المؤكد أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة مدمراً أجزاء واسعة من البارجة.

وتعد هذه البارجة هي الثالثة من نوعها التي يصيُبها الجيُش واللجان الش�عبية 
قبالة السواحل اليمنية بعد عمليتين نوعيتين تمتا من قبُل، ويمثل استهداف البارجة 
الثالث�ة التابعة للعدوان رضبًة موجعة لقوات الغ�زو يعّمق جراحاتهم، حيث تعترُب 
البارجات الحربية من أكثر العتاد العسكري تكلفة من الناحية المادية، ومن الناحية 
العس�كرية يعترب اس�تهداُف ثالث بارجات بحرية قبالة السواحل اليمنية يف أقل من 
ش�هر تحييداً لس�الح البحرية التابع للعدو ومؤرشاً لك�ر الحصار المفروض عىل 

اليمن ولو بالقوة.
وتأتي هذه العملية النوعية بعد أقل من 24 س�اعة من إش�ادة س�ماحة الس�يد 
عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة الش�عبية بقوة الردع الصاروخية ودورها 
الكبير والنوعي يف معركة التص�ّدي للعدوان، وتؤكد هذه العملية النوعية جهوزيَة 
قوة الردع الصاروخية لكل الخيارات المنظورة يف المس�تقبل وُقدرتها عىل تس�ديد 
رضبات مؤلمة لقوى الغزو واالحتالل، وتثبت القوة الصاروخية مرة أخرى دوَرها 
المه�َمّ والفارق يف مواجهة العدوان الس�عودي األمريكي، وال�ذي يبعث عىل الفخر 

لدى كل مواطن يمني رشيف.

إفشال محاولة تسلل مرتزقة إلى 
مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف

  - خاص: 
أاشال أبطااُل الجيش واللجاان الشادبية بمديرية خب والشادف 
بمثااظة الجوف، مثاولة تسلل ملجموعة من املرتزقة للقيال بأعمال 

تخريبية لزعزعة األمن وانسنقرار والسكياة الدامة باملديرية.
وأوضح مصدر عساكري لصدى املسرية أن أبطاَل الجيش واللجان 
الشادبية تمّكاوا من صد لاذه املجموعة وعحرلاا، وأن األوضاَع اآلن 
مسانقرة يف املديرياة، مؤياداً أن أبطااَل الجيش واللجان الشادبية يف 
ب لصاد أية مثااونت أو تثريات تهادع األمن  جالزياة عالياة وتألُّ

وانسنقرار أو القيال بأعمال تخريبية.
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  - عبده عطاء:
تثّولات عدُن خالل األيال املاضياة إىل مرسٍح لفَرق 
انغنياانت، وعصاباات اإلجرال، وَحْلبٍَة لساباق الغزاة 
واملثنلل واملخربال والاهابل والقنلاة الذين يرتدون 
أقاداة »املقاومة والرعياة«، وينم تربيار بدض تلك 

الجرائم وإنكار البدض اآلخر والندنيم عليها.
ويف الوقت الذي اتهم مثااُظ عدن املدّل من لاعي، 
جهاات جاوبياة بالدمال عى إجهااض أية مسااعي 
إلحالل األمن والساالل يف عدن، ذيرت مصاعر إعالمية، 
أن عااارص مسالثة تابداة للقاعدة سايطرت، أمس 
األحاد، عى ارع الباك املريزي اليماي يف املدياة بذريدة 
حمايناه، وتثت مسامى املقاومة الشادبية، حساب 

زعمها. 
املسارية«  لا«صادى  مراقباون سياسايون  وأياد 
أن سايطرة القاعادة عى اارع الباك املريازي اليماي 
تزامان ماع الثملاة اإلعالمياة الناي ينباالاا اإلعالل 
الناباع لثزب اإلصاالح، والاذي يزعام أن »5 مليارات 
رياال«، رواتب املوظفال يف مثااظة عادن، مثنجزة 
يف صاداء، ولم تُرسال إىل ارع املريازي يف عدن، والذي 
بات تثت سايطرة القاعدة، ولو ماا اعنربه املراقبون 
طرقاً وأسااليَب ينبدها إعالل اإلصالح؛ من أجل تمكل 

القاعدة من انسنيالء عى رواتب املوظفل.
يأتي ذلك، بدد يول من اشال مثاعثات السابت، يف 
مدياة عدن، والني أجرتها السلطات املثلية املديّاة من 
لااعي، والقاعدة، ونقلات ويالة »أسوشاييند برس«، 
عن »مساؤولل أمايل يمايل ووساطاء مان القبائل 
وموالال لهاعي يف عادن« تأييدات »بفشال مثاعثات 
إلقاااع مقاتايل القاعادة بالنخايل عان أسالثنهم أو 

الخروج من املدياة الساحلية عدن«.
ويشاف صثفي، مقّرب من الثاراك الجاوبي، أن 
تاظيَماي القاعادة وعاعاش املنواجدين يف عادن وعدة 

مثااظات جاوبية يمنلكان أسلثًة ثقيلة.
وقال الصثفي عبدالرقيب الهدياني: »إن وسااطًة 
قاعتها وجالاٌت اجنماعية وقبلية وسياساية توصلت 
إىل طريل مسادوع، واشالت يف إقااع جماعاات تّدعي 
اننماَءلا للقاعدة وأخرى لداعش يف عدن ولثج وأبل؛ 
من أجل تساليم أسلثة ثقيلة بثوزتها، ومغاعرة عدن 

والثوطة ومااطل يف أبل«.

وأّياد الهدياناي، مدلومااٍت تفيد أن لادى القاعدة 
وقاذااة  ماصاة  و22  وعباباة  مدرعاة   53 وعاعاش 
يف  جبلياة  مااطال  يف  يخفونهاا  وأنهام  صوارياخ، 

املثااظات املذيورة.
وقال مراقبون لا«صدى املسرية »: إن لذه األسلثة 
الني بثوزة الناظيمات اإلجرامية تم تسليُمها لهم من 
قبَل لاعي وعول انحنالل.. مشريين إىل أن الكشَف عن 
عدع املدرعات والدرباات الني بثوزة القاعدة وعاعش، 
؛ ألن السادوعية ولااعي، لم مان قاموا  أماٌر طبيدايٌّ

بنسليمها لهم ويدراون يم عدعلا وبثوزة َمن. 
وعى صدياد منصل، تمكن أحُد الداارص املسالثة 
النابداة للجماعات املنشادعة، من الفارار من مرَيزي 

عدن، عقب لجول شاه مسلثون عى السجن.
وقالات مصااعر أماياة، إن املدعاو )غ. املفلثاي( 
واملنهام بمثاولة اغنيال أحد قياعات السالطة املثلية، 
تمكن من الفرار من الساجن، اجار أمس األحد، خالَل 
الهجاول الذي شااه مسالثون عاى الساجن املريزي 

باملاصورة.
إىل ذلاك، أعلان تاظيام »عاعاش«، عزَماه مثاربة 
انخناالط يف جامدة عدن، وقاال الناظيم يف بيان حمل 
شادار الناظيام »الراية الساوعاء« - حصلات »صدى 
املسارية« عى نساخة مااه -: »إناا ندلاُن أن الريدة 
لاي الضاباُط الرعي عاخال الجامداة.. وأي مظهر 
مان مظالر السادي يف األرض الفسااع سايواَجُه ماا 
بالصاوارل«.. مشادعاً عاى رضورة اصال الذيور عن 

اإلناث وماع انخنالط بياهم نهائياً.
ويان عااارص من الناظيام اقنثموا األُْسابُاااْوع 
الفائت، يلياة الدلول اإلعارية بجامداة عدن وتداريوا 
مع ليئة الندريس، مطالبل بفصل الذيور عن اإلناث.. 
وقالات ويالاة الصثااة الفرنساية »اراناس برس« 
الخمياس املاايض، إن عاارص من »القاعادة« يدززون 
اننشارلم يف أحياء املدياة، مشرية إىل أن الراية السوعاء 
للناظيم تراارف اوق مباى الرطاة يف النوالي، أحد 
أيارب أحياء عدن، ايماا يقوع رجال ملنثون سايارات 

رباعية الداع تجوُب املدياة، راادًة لذه الراية.
ونقلات الويالاة عان مساؤول أماي أن مسالثل 
منطرال »ياشطون أيضاً يف أحياء أخرى من عدن مثل 
يريرت وخور مكرس والربيقة، حيث ينداظم حضورلم 

يوماً بدد يول«.

وأعارب عن خشاينه مان أن »تصباح املدياة تثت 
سايطرة لؤنء بشاكل يامال، يف ظل اسانمرار غياب 

الدولة«.
القاوات  إىل ذلاك، شان مسالثون لجومااً عاى 
الساوعانية بمسنشافى الاقيب باملاصاورة يول أمس 
األحاد، وذلاك بدد يومل مان مقنل مواطان برصاص 
جاوع سوعانيل بمدياة عدن، ويان جاديٌّ تابٌع للقوات 
الساوعانية الغازية، أطلل الاار عى أحاد أبااء ماطقة 
الصبيثاة، بماطقاة يالنكس، عقب راضه تساليَمه 

سالحه لهم.
إن  املسارية«  لا«صادى  وقالات مصااعر مثلياة 
»املئات من املسالثل النابدل لددع من اصائل الثراك 
الجاوبي قامت، مساء السبت، بنطويل مواقع القوات 

الغازية يف أيثر من مكان يف مثااظة عدن«.
مان جهة ثانية، لّدع الدمياد ثابت جواس باجنياح 
عادن والقبض عى قنلة أحد عاارص »مقاومة رعاان« 

من قبَل ما تسمى باملقاومة الشدبية.
وأياد أن جريمَة اغنيال البكاري النزت لها رعاان، 
وأن طالئَع ما يسمى املقاومة يف رعاان وصلت إىل عدن 
عقَب ارتكاب الجريمة، عى أيدي َمن وصفها »عصابة 
إجرامية مأجورة، تدمل تثَت إطار املقاومة الشادبية، 
وتافاذ مخطاَط تصفياة مقاتايل وأبطاال املقاوماة 

جسدياً«.
وعى صديد مافصل، قالت مصاعر جاوبية إن واداً 
إماراتياً يقوُل بزيارة عمل رسمية إىل عدن، أمس األحد. 
ونقلات وساائُل إعالل جاوبياة عن مصااعر وصفنها 
باملطلداة عن عازل عولة انحناالل اإلماراتاي النوصل 
للنداقاد مع حكومة بثاح الهارباة إلعارة ميااء عدن، 
من خالل رشية موانئ عبي الداملية، والني حصلت عى 

عقد سابل، اننهى عال 2012ل. 
وأيد مصادر يف ميااء عادن أن زياارة واد الرية 
اإلماراتية لا«عدن« لالطاالع عى مراال امليااء ووضع 

تصور إلعاعة تأليله.
ويارى مراقباون أن اإلماراتياون بادأوا يف تافياذ 
مخططاتهام يف عدن.. مشاريين إىل أن من أبرز ألداف 
املثنل اإلماراتي، السايطرة عى ميااء عدن لنجميده.. 
وأرجاع املراقباون ذلاك، إىل أن اإلماراتيال ماا زالاوا 
منخوِّال أن ياندَش ميااء عدن، األمر الذي سايادكُس 

سلباً عى ميااء عبي.

نزار عبود *
أقر المبعوُث األممُيّ الخاُصّ إىل اليمن، إس�ماعيل ولد الشيخ، 
ب�أن حكوم�ة عبدربه منص�ور هادي ال تس�يطُر عىل ع�دن إنما 
تتش�اطر المدينة مع تنظيمات ومجموعات مسلحة توصف بأنها 

»إرهابية« مثل »القاعدة« و»داعش«.
 ول�م ي�ر، يف اإلحاط�ة التي قدمه�ا إىل مجلس األم�ن، يوم 
الجمع�ة الماضي�ة إىل الق�وات الت�ي أتت من دول ع�دة من دون 
تفوي�ض رشع�ي إىل اليم�ن. ورغم كالم�ه عن الوض�ع يف عدن، 
يك�ّرس ول�د الش�يخ نش�اطه لتعميم تجرب�ة عدن ع�ىل صنعاء 
وصع�دة وغيرهم�ا من الم�دن اليمنية، حيث يدف�ع باتجاه نزع 
س�الح الجيش و»اللجان الش�عبية«، بحسب ما أبلغ مجلس األمن 

يف اإلحاطة نفسها.
يف هذه األثناء، اتضح أن ولد الشيخ لم يحدد موعداً بعد لعقد 
مؤتم�ر »جنيف 2«، بالرغم م�ن أنه كان قد وعد بعقد المؤتمر يف 
نهاية الش�هر الحايل. كذلك ال يزال الم�كان رهَن البحث، وهذا قد 

يعني تأجيل انعقاد المباحثات ألسابيع.
 وقال ولد الش�يخ للمجلس إن »مساعيه تكللت بإبالغ األمين 
العام لألم�م المتحدة هادي بقبول التف�اُوض مع معارضيه عىل 
أساس تطبيق القرار 2216«، متابعاً أنه عىل »هذا األساس شّجع 
بان كي مون هادي عىل المش�اركة يف المحادثات التي س�رتعاها 

األمم المتحدة«.
وأض�اف أن هادي أبلغ األمين العام يف رس�الة يف 19 ترين 
���ة للمش�اركة يف المحادثات  األول نيت�ه »إرس�ال بعث�ة َخاَصّ
للتوصل إىل حل لألزمة بحس�ب القرار 2216«. وبذلك شّدد ولد 
الشيخ عىل أن تطبيَق القرار الدويل المثير للجدل سيكون األساَس 

الوحي�َد للتف�اوض، م�ن دون أن يأتَي ع�ىل ذكر اتفاق مس�قط 
والنقاط السبع. لفت تقرير دويل إىل أن الحكومة يف عدن تتعايُش 

مع تنظيمات »جهادية« وأطراف معادية.
وأض�اف ول�د الش�يخ أن�ه ع�ىل تواص�ل م�ع »كل األطراف 
المش�اركة لالتفاق ع�ىل الزمان والمكان وآلي�ة العمل«، ما يعني 
أن�ه عىل ُبعد أس�بوع من نهاية الش�هر الحايل ل�م يكن قد توصل 
إىل م�كان عقد المؤتمر وموع�ده، علماً بأن مصادَر دبلوماس�ية 
مطلعة كان�ت أبلغت »األخبار« أن الس�عوديَة طلبت المماطلة يف 
عق�د المؤتمر »ريثما تنجز المهم�ات الميدانية المطلوبة وفرض 

االستسالم عىل أنصار اهلل وحزب المؤتمر الشعبي العام«.
الس�عودية المنزعجة م�ن األمين العام بان ك�ي مون ونائبه 
يان إلياس�ون؛ بس�بب انتقادهما لألرضار المَدنية الكارثية جراء 
غاراته�ا، منحت ولد الش�يخ لقاًء خاصاً م�ع ويل العهد محمد بن 
نايف، ومع ويل ويل العهد محمد بن س�لمان خالل يوم واحد. َدّل 
ذلك عىل الرضا عن أدائه، وال سيما بتمييع المفاوضات منذ توليه 

منصبه كسباً للوقت.
 وبّرر ولد الش�يخ لمجلس األمن س�بب ه�ذا التأخير بالقول 
إن المباحث�ات »ال ب�دَّ أن تجرَي بناًء عىل أس�س واضحة وركيزة 
متينة«، مضيفاً: »م�ا اقرتحته عىل األطراف يقوم عىل آلية تطبيق 
الق�رار 2216 والتش�اور ع�ىل ُكّل بند من بن�وده«. وفصل ذلك 
بتحديد م�ا يجري الحديث عنه بأنه »انس�حاب الميليش�يات من 
المدن الرئيسية، وإطالق رساح السجناء، وتسليم األسلحة الثقيلة 
والمتوس�طة إىل الجيش وتحس�ين الوضع اإلنس�اني واستئناف 
ح�وار س�يايس جام�ع«. ورشح أن تل�ك الخط�وات »من ش�أنها 
أن ترّس�خ توصيات الح�وار الوطني ومبادرة مجل�س التعاون 
الخليجي«، وذلك من دون ذكر النقاط الس�بع وال اتفاق »الس�لم 

والراكة«.

لهذه الغاية، طلب ولُد الش�يخ من المجلس مس�اعدَته بتقديم 
رعاي�ة وحماي�ة »فمواقف األط�راف المعنية يف الن�زاع ما زالت 
متفاوت�ة«، مطالباً بدع�م الدول وتحفيزها ل�كل األطراف للدفع 
باتج�اه ُكّل ما يمكن أن ينهَي الرصاع، ودعا إىل أن تتوىل حكومة  
الفار عبدربه منصور هادي وجيشها مقاليد األمور. لكنه وقع يف 
تناقض كبير يف إفادته، حيث أّكد أن س�يطرَة الحكومة عىل عدن، 
المدين�ة الوحيدة التي تفاخروا بالس�يطرة عليه�ا ضعيفة، وأن 
»القاعدة« و»داعش« يمارسان أعماالً إرهابية تستهدفان السلطة. 
وأشار إىل أن المدنيين يسقطون بالمئات يف األعراس التي ال يذكر 
م�ن قصفها يف مدينة المخ�اء ونواحيها. وقال للمجلس: »لم تجر 
الرياح كما تش�تهي السفن. فقد استهدف داعش مقر الحكومة يف 
عدن وفقد العديد من المدنيين حياتهم وأصيبت قياداٌت حكومية 
عدة، ما أجرب الحكومة عىل مغادرة المقر ريثما ُتتََّخُذ تدابيُر أمنية 
اضافية. كذلك أجربت منظمات األمم المتحدة اإلنس�انية عىل الحد 
من توس�ع أعمالها بحكم انعدام األمن يف عدن«. وذكر ولد الشيخ 
اس�تهداف صنعاء، لكن�ه لم يس�مِّ المهاجمين، مكتفي�اً بالقول: 
»اس�تهدف انتحاريون مسجداً يف صنعاء الشهر المايض، ما سبّب 
وفاة قس�م كبير من المصلين يف عيد األضحى«، ش�اكياً من وفرة 

السالح يف البالد دون ذكر مصادره.
ولد الش�يخ الذي أفادت مصادر »األخبار« بأنه رّتب استقدام 
٥٠٠ عس�كري موريتان�ي للقت�ال إىل جانب القوات الس�عودية، 
ذَرَف دموع�اً ع�ىل اليمنيي�ن يوم أم�س. وق�ال إن الوضَع داخل 
اليم�ن كارث�ي، وإن المدنيي�ن ما زال�وا يعانون من انعكاس�ات 
تجاهل قوانين الحروب وحقوق اإلنس�ان. فبحسب أحدث تقرير 
صدر عن مكتب األمم المتحدة لتنس�يق الشؤون االنسانية، هناك 
21 مليون يمني، أي 80 بالمئة من الس�كان، بحاجة لمس�اعدات 
إنس�انية. وهناك 20 مليون نس�مة ال يحصلون عىل مياه الرب، 

فيم�ا يتجاوز ع�دد األطفال الذي�ن يعانون س�وء التغذية نصف 
مليون.

أما المس�اعدات اإلنس�انية التي من المفرتض نقلُها من دون 
عرقلة، فهي »ُتمنع من الوصول إىل س�كان تع�ز، ما أوجد نقصاً 
خطي�راً يف األدوي�ة والمواد األساس�ية، فضالً ع�ن عرقلة إدخال 
الوق�ود اىل المدين�ة«، بحس�ب ول�د الش�يخ. وُهنا ل�م يذكر من 
يعرقل إيصال المعونات إىل ميناء الحديدة ومنه، لكنه قال بشكل 
ُمبه�م »إن التعُرَّض للش�حن التج�اري يؤثر مب�ارشًة عىل اليمن 

واليمنيين«.
م�ن جهة أخرى، يذك�ر التقرير المقدم إىل الدائرة السياس�ية 
التي يرُف عليها وكيل األمين العام للشؤون السياسية، جيفري 
فلتم�ان، أن العج�َز يف نداء اإلغاثة الخ�اص باليمن يصل إىل ٧،٧ 
مليارات دوالر، وأن االس�تعداداِت إلرسال موظفي إغاثة إىل عدن 

والحديدة استكملت.
وأض�اف أن هناك تكهناٍت متزايدة حيال مزاعم عن مباحثات 
تجري يف مس�قط بين س�فير االتح�اد األوروب�ي إىل اليمن وبين 
مبع�وث األمي�ن العام الخ�اص إىل اليمن من أجل إحي�اء الحوار 
بي�ن مختل�ف األط�راف. وك�رّد فعل ع�ىل الموضوع، أش�ارت 
الدائرة السياس�ية يف نيويورك إىل أن ثمة إشاراٍت حول استئناف 

المباحثات برزت، ولكن ليس برعاية دولية.
ولف�ت التقري�ُر الداخ�ي إىل أن الحكومَة اليمني�ة الموجودة 
رس�مياً يف ع�دن المرذم�ة »تتعايش جنباً إىل جن�ب مع أطراف 
معادي�ة ومع تنظيم�ات جهادية. أم�ا القاعدة يف ش�به الجزيرة 

العربية فتنشط يف المنطقة عينها«.

* نقاًل عن صحيفة األخبار اللبنانية

 القاعدة تسيطر على البنك المركزي وداعش يمنع »االختالط« بالجامعة 
 ميناء عدن أولى ثمار االحتالل اإلماراتي ورصاص الغزاة تقتل المواطنين

الفوضى تسكن عدن!

األمم المتحدة تقرّ بـ»اإلرهاب« في عدن وتتواطأ 
مع الرياض لتأجيل المحادثات

تفاصيل خاصة تنفرد بها صدى المسيرة:
بدعم من �ل�ستخبار�ت �ل�سعودية �لأمريكية
»داعش« تتحرك بشكل علني وتنشئ 
معسكرات رسمية وتستقطب مشايخ 

المحافظات الجنوبية باألموال
  - عبده عطاء:

تنثارك »عاعش« يف املثااظاات الجاوبية لذه األيال بشاكل علاي وواضح.. األمر 
يدعو للثرية والدجب، سايما وأن ساوات مضت يانت أمريكا تنباى وال اسرتاتيجية 
لهاا رضب لاذا النثارك عن طريال الطائارات األمريكية بادون طياار.. اآلن لم تدد 
لااك أية مالحقة لهذه الداارص الني تسايطر بشاكل يبري عى املثااظات الجاوبية. 
مدلوماٌت أييدة حصلت عليها صثيفة »صدى املسرية« تفيد بأن لااك توجهاً من قبَل 
تثالف الددوان السادوعي األمريكي إلعالن رسامي لناظيم عاعش يف اليمن وأن لااك 

تهيئًة لهذا املوضوع.
وبثساب املصااعر اقد تم إنشااُء مرياز رئييس للناظيام ويقاع يف ماطقة يااع 
وتنواجد القياعات لااك وماهم املدعو أبو املدايل ولو سادوعي الجاسية ويسّمى أمري 
تاظيام عاعش يف اليمن وأبو باالل الثربي رئيس الهيئة الرعية بالناظيم، ونشاوان 
الددناي القائاد امليداني للناظيم، وخالد املرادي من قيااعات الناظيم يف اليمن، إضااة 

إىل القائد املدروف جالل بلديدي ولااك آخرون من الدراق وتونس وسوريا واليمن.
ولم تكنِف املصاعر بهذا القدر من املدلومات، بل أيدت أن السدوعية تدمل لذا األيال 
عاى اسانقطاب املقاتلل من عدع مان عول الدالم للدخول إىل بالعناا عن طريل مافذ 
الوعيدة، حيث تقدل السادوعية لهم يااة النساهيالت، مشرية إىل أن لااك إقبانً يبرياً 

لالنضمال إىل صفوف الناظيم وبدضهم قدل من الدراق وسوريا وتونس.
وعى امليدان تزايد النثرك لناظيم القاعدة وعاعش يف املثااظات الجاوبية )شابوة، 
حرضموت، عدن، لثج، أبل( بشكل علاي وواضح ولديهم أسلثة ومدرعات إماراتية 
وعباباات ثقيلة ولي من األسالثة الني ساّلمنها لهم السادوعية واإلماارات ملواجهة 

الجيش واللجان الشدبية يف الفرتة املاضية.
ويف ساياق النثريات أيضاً ياشاط القائد املدروف يف تاظيم القاعدة جالل بلديدي 
يف اسانقطاب عدع من الشخصيات بمثااظة حرضموت عن طريل عاع أموال يبرية، 
ولذه الشاخصيات سااندت الناظيم قبل أشاهر بالسايطرة عى أجزاء من مثااظة 
حرضماوت. وتؤيد املصاعر أن تاظيَم القاعدة ااننح عدعاً من املدساكرات يف الجاوب 
ماها مدسكر أنس الاشوان، والذي ااننح لذا املدسكر يدعى نشوان الددني أمري ونية 

عدن.
وقبال أن تصل عدن إىل لذا السايااريو يان الجيش واللجان الشادبية وقائد ثورة 
21 سابنمرب السيد عبُدامللك الثوثي قد حذر من سايطرة عاعش عى الجاوب، وتثرك 
الجيش واللجان الشادبية وتمكاوا من إلثاق الهزائم بنلاك الداارص وإعاعة األمن إىل 
املثااظات الجاوبية، غري أن السادوعية حل شادرت بهزيمة لاذه الداارص بدأت يف 

عدوانها الدسكري الغاشم عى بالعنا.
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مئات اآلالف يشاركون في مسيرة حاشدة بباب اليمن في ذكرى عاشوراء

�حلملة �ملليونية للتوقيع على وثيقة �ل�سرف �لقبلية تتو��سل

اليمنيون يعززون دور القبيلة في صنع التأريخ ودفع الطامعين والغزاة

  - خاص:
َع الايَاَمااياون ثباتَهم يف جبهاات املياعين  جادَّ
يثباات أبطال الجيش واللجان الشادبية يف جبهات 
اااَرِف، يجمدهم لدٌف واحٌد، ينمثل يف مواجهة  الشَّ
الددوان السادوعي األمريكاي ومرتزقنه ومواجهة 
قاوات انحنالل؛ لنثقيل انسانقالل والثفاظ عى 

سياعة وطاهم.
وايما عخال الددواُن شاهره الثامان والثصار 
الجائار الذي يفرضه عى الايَاَماان والايَاَماايل، 
خارج مئاات اآلنف عار ياول السابت املاايض 
وماألوا سااحة بااب الايَاَماان وامند ذلك السايُل 
الباري إىل شاارع الزباريي بالداصماة صادااء، 
ايماا عوت رصخاتهم لنهزَّ قوى الددوان وانحنالل 

ومرتزقنهم.
وصغارلام  بكبارلام  الايَاَمااياون  خارج 
وبشبابهم وانيانهم وشيوخهم وأطفالهم بمااسبة 
ذيرى اسنشاهاع اإلَماال الُثاَساْل بن عيل بن أبي 
طالب عليهم الساالل، حاملل يف وجدانهم ما ظهر 
يف رصخاتهم وشاداراتهم عروس يربالء منمسكل 
بالثال الذي تمساك به اإلَماال الُثاَسااْل يف وجه 

الباطل يف الثارض واملايض.
مأل الايَاَماايون ساحَة باب الايَاَمان النأريخي 
بالداصماة صاداء، يما خرجوا أول يول يف الددوان 
ويماا خرجوا مراراً يف عدة مااسابات ماذ نُُشاوب 
الدادوان السادوعي األمريكي وحصااره، صامدين 
ن توقف عزيمنَهم غااراُت الددوان ون حصاُره ون 

َجاْماُداه للمرتزقة من أصقااع األرض، مصممل 
عاى تطهاري بلدلام مان عناس الُغازاة ورجاس 

مرتزقنهم.
وعّوت رصخاة اإلَمااال الُثاَسااْل مان أااواه 
الايَاَماايال »ليهات ماا الذلاة« حاملل بااعقهم 

ومنوعديان بمواجهة الدادوان وقواتاه ومرتزقنه 
حنى تثقيل الار.

وعاى غارار ماا خارج مان أجلاه املنظالرون 
شهدت املسرية ادالياٍت مناوعة ووصالت انشاعية 
تااولت يربالء وعروَساها وِعرَبَلاا وعرّبت يلماتها 

عن الساري يف نهاج اإلَماال الُثاَسااْل يف مواجهة 
الباطل يف ُيّل زمان ومكان.

يما حّول مئاُت اآلنف من املشاريل يف املسرية 
أنظاَرلام باتجااه شاشاة عمالقاة شاالدوا من 
خاللها واسنمدوا إىل خطاب السيد عبدامللك الثوثي 

الذي تثادث عن املااسابة الني خرجاوا من أجلها 
»ذيرى عاشوراء«.

حيث أيد قائد ثورة الشادب الايَاَمااي سماحة 
السايد عبدامللاك بادر الديان الثوثاي يف خطاباه 
للجمالري وللشادب الايَاَمااي يااة أنه مهما طال 
أَماااُد الدادوان اإناه لن يكارَس من عزل الشادب 
الايَاَماااي الذي يسانمد لاذا الصموع مان وعيه 
بألاداف الدادوان، ُمشارياً إىل أن صماوع الشادب 
الايَاَمااي يبد الددوان الكثري من الخسائر الفاعحة 
عاى املسانوى الباري واملااعي، حيث أساقطت 
الطائارات َوعمرت املئاات من الدربات الدساكرية 
وأغرقت البارجات، وعالوًة عى ذلك اقد ُقنل الكثري 
مان املدندين، وأضاف السايد أن لذا الصموع خيّب 

آمال الددوان يف الايَاَمان بشكل يبري. 
يما قال قائد الثورة إن »مأساة األمة من واقدة 
عاشاوراء الناي لم تكان حدثااً عاباراً، اليس من 
الصداة ما تدانيه األمة من شنات وطغيان وإجرال 
مان عاخلهاا عى ياد أنظماة الدمالة«، مدنارباً أن 
الواقع األسوأ يف الدنيا لو ما تدانيه األمة اإلسالمية 
وخصوصاً يف املاطقاة الدربية، اماطقناا أصبثت 

ساحة مكشواة يدخلها من يريد أن يدبث بها.
وأضااف أن الشادب الايَاَماااي لان ينوانى يف 
مواجهة الغازاة املجرمل مؤياداً أن نهج »ليهات 
ماا الذلة« الذي يسنلهمه الايَاَماايون يف مدرينهم 
املقدَّساة الياول عااعاً عان األرض والِدرض لندوي 
رصخات الجمالري املثنشادة »ليهاات ماا الذلة« 

بصوت واحد.

  - خاص:
تسانمرُّ سايوُل أَبْااَااء الايَاَماان بالندال، 
يف مخنلاف املثااظات، وبإقبال واساع للنوقيع 
اااَرِف الَقابَليَِّة لرتسايخ املباعئ  عى وثيقة الشَّ
والثوابات الوطاية، والني تهادف إلعاعة القبيلة 
الايَاَمااياة إىل وضدها الطبيداي خاصة يف ظل 

الظروف الني تمر بها البالع.
النفاعل الكبري الاذي أبداه أَبْااَااء ووجالات 
وشاخصيات وَمَشااايخ وأعياان الايَاَمان مع 
الثملة، يدكس الاخوة والشاجاعة والكَرل الني 

ينمنع بها الايَاَماايون ماذ قديم الزمن. 
ولا لم اليول، يُجمداون عى ألمية الوثيقة 
يف تدزياز وتأصيل عور القبيلاة يف ُصاع النأريخ 
وعااع الطامدل والغزاة، ملا لها من تأثري بالغ يف 
تسيري شؤون املجنمع يف مخنلف نواحي الثياة.

إب.. استشعار بالمسؤولية
وَساَط حضور جمالريي مَلَشااايخ ووجهاء 
وأعياان مثااظة إب، ُعشاات الثملاة املليونية 
اااَرِف الَقابَليَِّة السابت  للنوقيع عى وثيقة الشَّ

املايض.
ويف مهرجاان الندشال الاذي أقيام بمرياز 
ووجهااء  ومشاايخ  علمااُء  أياد  املثااظاة، 
مثااظاة إب ععَمهم ومسااندتهم وإجماعهم 
اااَرِف القبيلة الهاعاة إىل تجريم  عى وثيقة الشَّ
الدادوان ومان يساانده.. نانال إىل أن ععَمهم 
للوثيقة ومشارينهم ايها يأتي من اسنشدارلم 

باملسؤولية تجاه وطاهم وشدبهم.
وأعياان  ووجهااء  َمَشااايُخ  تداااع  وقاد 
املثااظاة وأعضااء املجالاس املثلياة وممثلو 
وثيقاة  عاى  للنوقياع  واألحازاب  املاظماات 
اااَرِف الَقابَليَِّة لرتسايخ املبااعئ والثوابت  الشَّ
الوطاياة.. مؤيديان اساندداَعلم النضثية من 

أجل مصلثة الوطن وعحر الغزاة واملدندين.

مأرب.. تنبذ الغزاة وأعوانهم
ُعشاات بمديرياة مجازر مثااظاة ماأرب 
اااَرِف  الثملاة املليونية للنوقيع عى وثيقة الشَّ

الَقابَليَِّة لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطاية.
ويف الندشال أيدت قبائُل وَمَشااايخ وأعيان 
املديرياة راضهام للددوان السادوعي الغاشام 
عى الشادب الايَاَمااي ونبذ ُيّل من ينداون مع 

الغزاة واملثنلل.
وثّمان املوّقدون الدوَر البطويل لرجال الجيش 
واللجاان الشادبية الصامدين يف وجاه الددوان 
ومرتزقنه.. مادعين بالصمت الدويل تجاه جرائم 
الددوان بثل أَبْااَااء الشدب الايَاَمااي.. وععت 

قبائال وَمَشااايخ وأعيان مديرياة مجزر يااة 
أَبْااَاااء القبائل إىل راد الجبهاات لنطهري يامل 

تراب املثااظة من عنس الغزاة واملثنلل.

ذمار.. دعم ومساندة
توااد أَبْااَااء قبائل مخالف ماقذة بمثااظة 
ذمار للمشاارية يف لقاء قبيل موسع عقد وسط 
اااَرِف  قرياة ماقاذه للنوقياع عى وثيقاة الشَّ
الَقابَليَّاِة.. وأياد َمَشااايخ وأعياان »مخاالف 
ماقذة« ععمهم ومسااندتهم للجياش واللجان 
الشادبية يف مواجهة القاوات الغازية واملدندين 
ومن تثالف مدهم يف الداخل أو الخارج.. نانل 
إىل ألمية جمع الشمل ووحدة الصف يف مواجهة 
الدادوان السادوعي األمريكي الغاشام والدااع 
عان ساياعة الوطان واسانقالله والثفاظ عى 

مكنسباته وماجزاته.
ويف ماطقاة زبيد بمديرية عااس بمثااظة 
ذماار، عقاد قبائل املديرياة لقاًء قبلياً موساداً 
للمشارية يف الثملة املليونية للنوقيع عى وثيقة 
اااَرِف الَقابَليَِّة لرتسايخ املبااعئ والثوابت  الشَّ

الوطاية.
وأيد املشاريون رضورة وحدة الصف وجمع 
يلمة جميع أَبْااَاااء الايَاَمان ملواجهة الددوان 
السادوعي الذي يسانهدف ُيلَّ الايَاَماايل عون 
اسانثااء.. مشاريين إىل املالحام البطولياة الني 
يساطرلا الجيش واللجان الشادبية يف مياعين 

ااَرِف والبطولة.  الشَّ

صنعاء.. نخوة وشجاعة 
يف مديرياة باي حشايش بمثااظة صاداء، 
اخننمت اداليات الثملاة املليونية للنوقيع عى 
اااَرِف الَقابَليَِّة، وشاهدت ادالياُت  وثيقاة الشَّ
انخننال حضوراً قبلياً واسداً أّيد النفاف جميع 
أَبْااَاااء املديرية ووجهائها حول الوثيقة أساوة 
بإخوانهام يف بقية املديريات.. مجسادين بذلك، 
صورة الوطاية والاخوة والشجاعة الني ينصف 
بهاا أَبْااَااء مديرية باي حشايش، والذين أيدوا 
جهوزينهام الكاملة واساندداعلم لنقديم املزيد 
من النضثيات عااعاً عان الوطن جاباً إىل جاب 
مع بقياة إخوانهام من ياااة أَبْااَاااء القبائل 

الايَاَمااية.

المحويت.. رسالة قوية 
ويف مثااظة املثويت، اداليات النوقيع عى 
ااَرِف الَقابَليَِّة تنواصل بوترية عالية،  وثيقة الشَّ
وساط تفاعل جمالريي يبري يدكس مدى وعي 
واهام وإعراك أَبْااَاااء املثااظاة بماا يشاكله 
انجمااع عاى الوثيقاة مان رضورات سانقف 

حائالً أمال مشاريع الهيماة وتضع حداً لنماعي 
الددوان ويل من تساول نفساه املسااس بأمن 

واسنقرار والثوابت الوطاية. 
ويُجِماُع أَبْااَاااء املثااظاة عاى الوثيقاة 
إلعرايهم أنها تمثل رساالة قوياة للدالم وأعداء 
الايَاَماان أن الشادب الايَاَماااي يأبى الضيم 

وعيصٌّ عى ُيّل النثديات.
أَبْااَاااء مديرية الخبات بمثااظة املثويت، 
اااَرِف الَقابَليَِّة، مؤيدين  وّقداوا عى وثيقة الشَّ
أن القبائال الايَاَمااية ومدها ُيّل ائات املجنمع 
أجمداوا عى اعنمااع لذه الوثيقاة الهامة الني 
تدنارب ميثااَق رشف لاكل الشادب الايَاَماااي 
لرتسايخ املباعئ والثوابت الوطاية الني سنقُف 
السادوعية  الهيمااة  مشااريع  أماال  حائاالً 

والغطرسة األمريكية الصهيونية.
وعرّب َمَشاايخ ووجهاء وشخصيات مديرية 
الخبات عان مبارينهم لهاذه الوثيقاة الوطاية 
وثيقاة  عاى  انجمااَع  أن  مؤيديان  الهاماة، 
ااَرِف الَقابَليَِّة إجماٌع عى األمن وانسنقرار  الشَّ
وراض الفرقة والشانات واننقسامات وراض 
للدماَلة واملثسوبية وانرتهان للددو الخارجي.

عمران.. توحيد الصف وجمع الكلمة
وتشاهد الثملة املليونية للنوقيع عى وثيقة 
اااَرِف الَقابَليَِّة الني بدأت بمثااظة عمران  الشَّ
يف 11 أينوبار الجاري تفاعالً واساداً يف مخنلف 
قرى ومااطل املثااظة، والني سّجلت مسنوًى 
يبرياً لنفاعل وإقبال أَبْااَااء املثااظة بمخنلف 
توجهاتهم ورشائثهم مع لذه الوثيقة ملواجهة 

الددوان السدوعي الغاشم.
إىل ذلاك، أيد أَبْااَااء ووجهاء مديرية مساور 
وأعضااء السالطة املثلية باملديرياة أن النوقيع 
عى الوثيقة يؤيد الثرص عى املشارية بفدالية 
يف توحيد الصف وجمع الكلمة ولّم شمل القبائل 

يف مواجهة الددوان السدوعي الغاشم.
ويف عزلناي مرلباة وبااي عباد بمثااظاة 
عماران وّقاع أَبْااَااء ووجهاء وأعياان الُدزلنل 
اااَرِف الَقابَليَّاِة.. مؤيدين أن  عاى وثيقاة الشَّ
النوقيَع عى لذه الوثيقة تدطي الشادَب حاازاً 
الايَاَماان  إزاء  باملسائولية  لالسنشادار  قويااً 

وحماينه والدااع عاه وماجزاته ومقدراته. 
أمانة الداصمة.. حس وطاي وثوابت مجنمع

احنشاد أَبْااَاااء ووجهااء وأعياان مديرياة 
صادااء القديمة بأمانة الداصمة للمشاارية يف 
اااَرِف  الثملاة املليونية للنوقيع عى وثيقة الشَّ

الَقابَليَِّة لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطاية.
وأيد املشاريون ععَمهم للثملة، ومساندتهم 
لكل أنشاطنها بماا يثقل لامَّ الشامل وتوحيَد 
الصاف يف مواجهة الددوان الغاشام.. نانل إىل 
أن النوقياَع عى الوثيقة يجساد الثس الوطاي 
والثفااظ عاى ثوابات املجنمع وتثسال أعاء 

املاظومة انجنماعية ملواجهة يااة النثديات.
ويف مديرية شادوب بأمانة الداصمة ُعشاات 
املرحلاة الثانياة للثملاة املليونياة للنوقيع عى 

ااَرِف الَقابَليَِّة. وثيقة الشَّ
 وتواااد أَبْااَاااء ووجهااء وأعياان املديرية 
اااَرِف  للمشاارية يف النوقياع عاى وثيقاة الشَّ
الَقابَليَّاِة.. مؤيديان أن النوقياَع عاى الوثيقاة 

الَقابَليَّاِة يمثال الساالح الاراعع أماال الغازاة 
ومواجهة الددوان الساار عى الوطن.

الحديدة.. ثوابت وطنية
أعلن أَبْااَااء مديريات بيت الفقيه والجراحي 
وزبياد بمثااظاة الثديادة تأييَدلام لوثيقاة 
اااَرِف الَقابَليَِّة لرتسايخ املبااعئ والثوابت  الشَّ

الوطاية.
وأيادوا خالل ادالياة النوقيع عاى الوثيقة، 
رضورَة مواجهاة الدادوان السادوعي الغاشام 
الاذي يسادى إىل تدمري مقدرات الوطان والدمل 
عى إثاارة الادرات ومثاولة الاَّيال من املجنمع 
الايَاَماااي الذي يثمُل نهجاً وطاياً ُحراً مقاوماً 

ملروع الهيماة.

حجة.. توقيع واستعداد 
ُعشاات بمثااظة حجة، أمس األحد، الثملة 
املليونياة للنوقياع عاى وثيقة الارف القبلية 
ملواجهاة الدادوان السادوعي وتدزياز النالحام 

القبيَل يف وجه الددوان.
وشاهد حفال الندشال حضاوراً يبارياً من 
مشاايخ ووجهااء مثااظاة حجاة، إثار توااد 
عاى  للنوقياع  أطيااهام  بمخنلاف  املواطاال 

الوثيقة.
وأيادت قبائُل مثااظاة حجة اساندداَعلم 
وجهوزينهم لبذل الغاايل والرخيص اداًء للوطن 
وحرينه واسانقالله.. مشاريين إىل أن تفاعَلهم 
ماع الثملاة املليونياة لنوقياع وثيقاة الرف 

القبلية واجب وطاي.

 محافظة إب .
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�إ�ست�سهاد 19 مدنياً يف ق�سف ه�ستريي لالأ�سو�ق و�لأحياء �ل�سكنية

طيران العدوان يستهدف ناقلة محملة بالقمح في حيران 
بحجة ويبيد أسرة بأكملها في منطقة حيدان بصعدة

تدمري كامل ملتحف �سالة �لتاأريخي

إستشهاد 8 مواطنين في سلسلة غارات مكثفة لطيران العدوان 
السعودي األمريكي على محافظات تعز وإب والبيضاء وشبوة وصنعاء

�حلديدة حمافظة  هزت  فاجعة  يف  وجريح  �سهيد   200
مجزرة مروعة لصيادي جزيرة عقبان.. الحزن يمأل البحر!

  - خاص:
عاى  ينوقاُف  ن  اإلجارال  سايااريو 
مثااظاة صدادة، ومان ياول إىل آخار 
يرتكاُب الدادواُن السادوعي األمريكاي 
أبشاَع املجازر بثل املدنيل األبرياء.. لم 
يدد ثمة حياة ايها، لقد ساكاها الخوف 

والرعب والخراب والدمار.
املاضياة  الجمداة  ليال  مانصاف 
بمديرياة  آل قرياض  ساجلت يف قرياة 
حيدان جريمة أخارى تضاف إىل الرصيد 
السادوعي املمنلائ بالدمااء واألشاالء.. 
غاارة منوحشاة سادوعية أمريكية عى 
ماازل أحاد املواطاال تانهاي بمجازرة 
مؤملة حصيلنها 11 شهيداً بياهم 3 نساء 
وأربداة أطفاال، إضاااة إىل جريثل تم 
اننشاالهما من بل األنقاض ولم ما بل 

الثياة واملوت.
إنهاا أرسة املواطان صغري مساوعة.. 
يان جمياع أاراعلا يااماون ويثلمون 
بمسانقبل أاضال لياس اياه قصف ون 
قوارح ون اقننال، لكن »قرن الشايطان« 

أراع أن يثصد أرواحهم ويدمر مازلهم.
يا الله.. ماا لذا النوحش الفظيع.. ن 
أحد يوقف آلة القنل السدوعية األمريكية 
عاى مثااظاة صدادة.. لام تُداد اقط 
مثااظًة ماكوبة، بل أصبثت مثااظًة 
مقباورة.. ُيلُّ يشء ايهاا تهادل، الزرع 
واملادارس واملسااجد  والثمار  والشاجر 
ويل يشء.. وصمت مذل ومخٍز لشادوب 

الدالم.
اسانمر ألايل قرية آل قريض ساعات 
طويلة نننشال الجثث من بل األنقاض، 
ُعثار عاى امرأة يبارية يف السان، ورجل 
يباري، وأطفاال ونسااء، لينام تشاييُع 
جثمانهام بدمائهم الزيياة لنكون لداة 

عليك يا مثمد بن سلمان.
أتادري يا سالمان ماا ادلات لاا يف 
حيادان.. إنهام األطفال والاسااء وليس 
املقاتلاون يف الجبهات مان قنلت.. لكذا 

يقول أحد املواطال املكلومل.
أتادري ياا مثماد بان سالمان.. أن 
عماَءناا ومزارعاا وبيوتاا وثأرنا ن يمكُن 

أن يااى لكذا بساهولة، ااثن شادٌب 
ن يااى ون يمكن أن يغفاَر لكم.. لكذا 
يقاول رجال آخر مان ساكان املاطقة.. 
إناه األلم يدنر الجمياع.. ألم ن يداويه 
ساوى الثأر من املجرمل قنلاة األطفال 

والاساء.
ويواصل الطرياُن السدوعي األمريكي 
تصدلكاه يف ساماء مثااظاة صدادة، 
بالنزاُمن مع قصاف صاروخي ومدادي 
من الثدوع ليسانهدَف عدعاً من املااطل 

واملديريات بصددة.
الطرياُن السدوعي األمريكي عّمر يول 
السابت املاايض جارس رشاوي بمديرية 
باقم وذلك باسانهدااه بثالث غارات أعت 
إىل تدمريه بالكامال، يما قصف الطريان 
أيضااً ماطقاة أل الشايخ بمديرية غمر 
بدادع مان الصواريخ، إضاااة إىل قصف 
ماطقناي املليل والقماع بمديرية يناف 

بددع من قذائف املدادية.
واسنشاهدت امارأة وأصيبت خمس 
نساء أخريات يف اسنهدف طريان الددوان 
السادوعي األمريكاي الصهيوني ملاطقة 
الشوارق بمديرية رازح بمثااظة صددة 

يول السبت املايض.
ومان مااازل املواطاال األبريااء إىل 
األساواق، وساوق حيدان لدف مااسب 
لطاريان الدادوان السادوعي األمريكي، 
حياث قصاف الطاريان خاالل اليومال 
املاضيل السوق بددع من الغارات، وعمر 
مازلال يماا ترضرت عادع مان املاازل 
باإلضاااة إىل تدماري عادع مان املثالت 

النجارية يف السوق.
الساوق واملااازل املجااورة أصبثت 
مهجورة، االغارات املنواصلة عى املكان 
أجربت املواطال عى الازوح والبثث عن 
مأوى ومكان مااسب لهم بديداً عن لذه 

الهمجية املنواصلة.
وشن طرياُن الددوان ثالث غارات عى 
ماطقاة األزع وغاارة عاى ماطقة مدل 
وغاارة أخارى عاى ماطقة بااي صياح 
بمديرياة رازح، مثدثااً أرضاراً يبرية يف 

ماازل املواطال وممنلكاتهم.
وتانقال املدانااة أيضااً إىل مثااظة 
حجاة، والناي تنسااقط عليهاا القاابل 

الداقوعياة يما تنسااقط عاى صددة.. 
ومازارع املواطاال باتت عرضاة للنلف 

والخراب جراء لذه الغارات.
وياول السابت املايض قصاف طريان 
الدادوان بغارتال أبراج انتصاال بجبل 
الكارس بماطقة حريان وألثال أرضاراً 

بالغة يف املااطل الني اسنهداها. 
وملاطقة حريان قصٌة مع لذا الجاون 
السادوعي األمريكي، ااملاطقة تدرَّضت 
ياوَل الجمدة املاضية ولسااعات طويلة 

للقصف وتخويف املدنيل.
وصبااح الجمدة املاضياة، يان ألايل 
مديااة حريان بمثااظة حجة يواجهون 
آلاَة القنال والدمار بسالمينهم وقلوبهم 
الاقياة.. الغارات يانات مكثفة ومرّيزة 
وبشاكل منواصل، مان الصبااح وحنى 

عر ذلك اليول.
يقاول ساكان املاطقاة املكلومل إن 
الطريان السادوعي األمريكاي لم يثرتل 
الياول الفضيل يول الجمداة واخنار لذا 
الياول بالنثدياد نرتاكاب مذابثه بثل 
املواطاال املسااملل والثصيلاة يانات 

اسنشهاع ل مواطال.
لياس يف حريان مدساكرات أو مواقع 
إطالق صواريخ أو مااطل قنال ورصاع.. 
إنها مااازل مواطال ياعحال مغلوبل 
عى أمرلم، ُيلُّ لمهم لو السدي يف لذه 

األرض ملقاومة ظروف الثياة املدقدة.
ساائل ناقلاة قماح يان يف طريقاه 
آمااً، لكن الددواَن السدوعي األمريكي ن 
يريد لليمايال الثياة، اأطلل صاروخل 
عاى الااقلة لننثول عاى الفور إىل حديد 
منفثام، وترتقي روُح ساائل الااقلة إىل 
بارئها شاهيداً، ويانهي ُيلُّ ما يف الااقلة 

من قمح ومواع غذائية.
الرعُب ساكن ياول الجمداة يف قلوب 
الكباار..  والشايوخ  والاسااء  األطفاال 
الاراخ لم ينوقف، وطائرات الددوان لم 
تبارح املاطقة إن بدد ساعات طويلة من 

النثليل وتخويف املواطال.
الثازن  يف  وحجاة  صدادة  وتظال 
الكبري، اشاياطل الداصفاة ن يريدون 
أجساعاً تنثرُك عى األرض، وإنما ليايل 

وعظاماً تمأل املقابر.

  - خاص:
السادوعي  الدادوان  طارياُن  يثّاف 
األمريكاي خاالل الثالثاة األياال املاضية 
مان غارتاه عاى عادع مان مثااظاات 
األحياء السكاية  الجمهورية، مسانهدااً 

واملاشآت الدامة والخاصة.
واسنشاهد 3 مواطاال بياهم طفالن 
و6 جرحى يف اسانهداف طاريان الددوان 
ملااازل  الغاشام  األمريكاي  السادوعي 
املواطاال بقرية ُرلام الدلياا يف مديرية 
سااثان بمثااظاة صادااء ياول أمس 
ر ل ماازل  األحد، يما أعى القصف إىل ترضُّ

بشكل ييل ننيجة للغارات.
طاريان  شان  ماأرب  مثااظاة  ويف 
الددوان السدوعي األمريكي 35 غارة عى 
ماطقناي املخادرة والجدعاان يول أمس 

األحد.
وأصياب 6 مواطاال، صبااح أماس 
األحد، جراء قصف الددوان السدوعي عى 
ماطقاة بيت مدياع بشاارع تداز اآلللة 

بالسكان.
وأوضح مصدر أماي بأمانة الداصمة 
أن طرياَن الددوان قصف لااجَر لصااعة 
البفك وأخرى مخازن للطاقة الشمساية 
يف ماطقة بيات مدياع اآلللة بالساكان، 
مشارياً إىل أن القصف أسافر عان إصابة 
اثال من حراساة الهااجار، ويذا إصابة 
أرسة مكونة من زوج وزوجة وطفليهما.

وأشاار املصادر إىل أن القصف الجوي 
الذي اسانهدف ماطقة بيات مدياع، أعى 
إىل تارضر عدع يبري مان ماازل املواطال 

وتهشم نوااذ املباني السكاية.
مثااظاة تداز يان لهاا نصياب من 
القصاف املنوحاش، حيث قصاف طريان 
الدادوان السادوعي األمريكاي بددع من 
الغاارات عاى منثاف صالاة النأريخي 
وذلاك بدد يومال اقط من شان غارات 
عاى املنثاف ذاتاه أعت إىل تدمري شاامل 
للمباى وترضر عارات املاازل املجاورة 

واملمنلكات الخاصة والدامة.
القصف لم ينسابب يف سقوط مدنيل 
لكاه تساببت يف تدمري الجهة الشامالية 
بكاملاه  يخضاع  يان  الاذي  للمنثاف 
لدمليات ترميم عرب الصادوق انجنماعي 
للنامياة بالناسايل ماع مكناب الهيئاة 

الدامة لآلثار باملثااظة.
الطريال  قطاع  إىل  الغاارات  وأعت 
الرئيايس الوحياد الرابط بال مدياة تدز 
وقارى وعازل مديرياات صالاة وصارب 
املواعل واملرساخ وعماة خدير، ما تسابب 
يف مدانااة يبارية للمواطال؛ ياون لذا 
الطريال لو الريان الوحياد الرابط بل 

لذه املااطل.
النأريخاي  صالاة  منثاف  ويان 
لسلسالة  املاايض  الخمياس  تدارض 
غارات وحشاية شاانها طائرات الددوان 
إىل  أعت  الغاشام  األمريياي  السادوعي 
تدمري أجازاء يبرية من مباااه النأريخي 
الاذي يان حناى وقات قريب واحاداً من 

ألم املناحاف النأريخية يف املدياة قبل أن 
تدلل السالطات املثلية نشاطاته بهدف 

ترميمه.
واسنشاهد مواطان وأصياب آخر إثر 
السادوعي  الدادوان  طاريان  اسانهداف 
األمريكي الصهيوني الغاشم لسيارة تقل 
مسااارين يف جبال أماان بمثااظة تدز 

يول الخميس املايض.
ويثفات طائارات الدادوان غاراتهاا 
الوحشاية عى عدع من املااطل السكاية 
يف مثااظاة تداز، مسانهداًة مااطاَل 
منفرقاًة يف املديااة ومثيطها وأسافرت 
عان ُساُقوط ضثاياا مدنيال وتخريب 
مبانَي وماشآٍت ومرااَل.. حيث اسنهدف 
الدادوان بدرات الغاارات مثيَط املدهد 
املهاي بماطقة الثوباان وماطقة يمب 

الروس عى مدخل ماطقة يالبه.
يما قصف طريان الددوان السادوعي 
األمريكي مبااى وزارة انتصانت وتقاية 
املدلوماات ويذا اسانهداف قار صالة 

بصاروخل أحدلما لم يافجر.
واسانهدات إحادى الغاارات عماارة 
ساكاية بالقارب مان جامداة تداز يف 
ماطقاة الثبيل غربي املدياة ويذا قصف 
جبل وعاش وشاارع األربدال وماطقة 
الثرير ومااطل قريبة من حي الروضة.

مثااظاة  إىل  تداز  مثااظاة  ومان 
الدادوان  البيضااء حياث شان طارياُن 
السادوعي األمريكي سلسلًة من الغارات 
الجوياة اسانهدات عدعاً مان املااطل يف 

املثااظة.
وشان طريان الددوان عدة غارات عى 
ماطقاة الساواعية أعَّت إىل حادوث عمار 
لائل يف ماازل املواطال وبدض املاشآت 
الداماة ومقوماات حيااة املواطاال يف 

املديرية. 
ويف مثااظة إب اسنشهد مواطاان يف 
إحدى الغارات الجوية الني شاها الددواُن 
السادوعي الغاشام ياول السابت املايض 
عى ماطقاة األجلاب بمديرياة الرضمة 

مثااظة إب.
الدادوان  طارياُن  َشانَّ  أن  وسابل 
السادوعي األمريكي يول الجمدة املاضية 

عدة غارات عى مدياة 
الرضائي مريز مديرية الشدر وتسبب 
باأرضار بليغة يف أيثر مان عرة ماازل 

ومثال تجارية تابدة للمواطال.
ويف مثااظاة صادااء شان طاريان 
الددوان السادوعي األمريكي يول السبت 
املايض عدة غارات عاى مديريني الطيال 

وساثان بمثااظة صاداء.
السادوعي  الدادوان  طاريان  وشان 
سلسالة غاارات عاى ماطقاة حزيف يف 
الطياال وغاارة جوياة عى جبال ظفار 
األرايض  يف  أرضاراً  مثدثااً  بسااثان 

الزراعية ومراعي األغاال.
واسنشاهد طفاالن وأصيبات امارأٌة 
بجاروح جاراء قصاف طاريان الدادوان 
السادوعي الغاشام ملازل أحاد املواطال 
ومدرساة حرضان بمديرية باي حشيش 

بمثااظة صاداء.
ويف مثااظاة شابوة اسنشاهد ثالثة 
مواطال يول السبت املايض َجارَّاَء قصف 
طريان الددوان السدوعي األمريكي ملاازل 

مواطال وممنلكاتهم يف مديرية بيثان.
َوَشانَّ طاريان الدادوان ثاالث غارات 
جوياة اسانهدات عادعاً مان املااطل يف 
بيثاان، ماا أعى إىل إلثااق أرضاٍر يبرية 
بمااازل املواطاال وممنلكاتهام الدامة 

والخاصة.

  - أحمد داوود:
خارج حاماالً سااارتَه منجهااً يداعته 
صوب البثر ليصطاَع سامكاً إلعالة أرسته 

الفقرية، لكاه لم يُدد.
يان املواطاُن مثمد األلدل براقة جيش 
مان الصياعيان.. وقاد اعناع ألاايل جزيرة 
عقبان عاى احرتاف مهااة الصيد يمصدر 
عخال لهام وألرسلام املنواضداة.. إنهام 

يداوعون بساالل ُيّل يول، حاملل البسامة 

مدهم وعى أيفهم عدٌع من األسماك ظفروا 

بها لبيدها يف األسواق.

 ياول الجمدة املاايض.. يان القدر يثول 

ويداعتهام  تجمداوا،  يداعتهام  عليهام.. 

اتجهاوا بقاوارب الصياد إىل البثار، لكان 

ثمة مان يان يرتبص بهم ويثااول جالداً 

اصطياعلام مان الساماء، إنهاا طائارات 

الددوان السدوعي األمريكي.

حلقات عادع مان الطائارات بكثااة يف 

ساماء املاطقة، واجاأة أطلقت عادعاً من 

الصواريخ عى تجمدات لاؤنء الصياعين، 

إىل  الطالارة  الاقياة  أجسااَعلم  َل  لنثاوِّ

أشالء.. الدماء تسيل عى الشاطئ، ومثمد 

اقد ساارتَه يما اقد روَحه أيضاً.

ن أحاد يسانوعب بشااعة ماا حادث، 

أن  عون  بطائراتهام  غااعروا  املجرماون 

يقناداوا بالثصيلاة األوىل مان القنال، وملا 

اقارتب املسادفون إلنقااذ املصابال، عااع 

الطاريان مان جدياد ليقصفهام ايضاعف 

املأساة ويضاعف املثاة.

الثصيلاة وصلت إىل اسنشاهاع أيثر من 

مائاة صيااع وإصابة مائة آخريان.. البثر 

لذه األيال عى غاري عاعته، لقد ارتدى ثوب 

الثازن عى اراق لاؤنء األحبة، لطاملا يان 

يسانمنع بضثكاتهم وطرائفهم، أما اليول 

ن طرائاف ون ضثكات، بل أحازان وآلات 

وألم يدنر قلوب ساياي جزيرة عقبان. 

لي الثديادة عروُس البثار األحمر، لم 

تسالم من أذية طائرات الددوان السادوعي 

األمريكي خالل األشاهر الثمانية املاضية.. 

وُمُدنُها النأريخية يانت ُعرضًة لالسنهداف، 

ازبيد مديااة الدلماء ايناوت أيثر من مرة 

بااريان »قرن الشايطان« ومطاار الثديدة 

وامليااء واملازارع واملدارس، يلها لم تسالم 

من وحشية لؤنء.

 استهداف ناقلة قمح في سوق حيران 
محافظة حجة.

 إبادة عائلة بأكملها في مديرية حيدان 
محافظة صعدة.

 قصر صالة التاريخي بعد أن استهدفه طيران العدوان 
السعودي األمريكي - محافظة تعز.
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 دعا لرفد �خليار�ت �ل�سرت�تيجية و�جلبهات �لد�خلية ل�سد �لغز�ة ومرتزقتهم 
و�أكد على �لتعبئة �ملعنوية و�أ�ساد بدور �لقبائل وقوة �جلي�ش �ل�ساروخية

 السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطاب بذكرى عاشوراء:
يا شعبنا العزيز أنت قادر على هزيمة ودحر الغزاة المعتدين وتحرير 

كل شبر من أرضك وبيدك الخيارات الفاعلة والمؤثرة في الميدان
  - خاص:

أعوذُ باللِه من الشيطاِن الرجيِم..
بسِم اللِه الرحمِن الرحيِم..

الثمُد لله َربِّ الداملل، وأشاهُد أن ن إلَه إن اللُه امللُك 
الثلُّ املبُل، وأشَهُد أن سيَدنا مثمداً عبُده وَرُسااْوله، 
خاتاُم الابيال، اللهم َصالَّ عى مثمد وعاى آل مثمد 
وبارك عى مثماد وعى آل مثمد، يما صليت وباريت 
عى إبراليم وعاى آل إبراليم إنك حميد مجيد، وارَض 
اللهام برضاك عن صثبه املانجبل َوعن ساائر عباعك 

الصالثل.
 الساالُل عى سابط َرُساااْول الله، السالل عى سيد 
شاباب ألل الجاة، الساالل عى الثسال بن عيل أمري 
املؤمال وابن ااطمة سايدة نسااء الداملل بات خاتم 

األنبياء وسيد املرسلل.
 شادبَاا اليمااي الدزياز أيهاا األَْحاااَرار والرااء 
الساالُل عليكم ورحماة اللاه وبرياته وعّظام الله لاا 
ولكم األجاَر يف لذه الذيرى األليماة والفاجدة الكربى 
ذيرى اسنشهاع سيد شباب ألل الجاة حفيد َرُسااْول 
الله صى الله عليه وعى آله وسلم وريث الهدى وقرين 

القرآن اإلمال الثسل عليه السالل.
ة   ومان الواقاع املرير واملأسااوي الذي تديُشاه األُمَّ
اإلْسااااَلمية ومان سااحاتها املمنلئاة ظلمااً وظالماً 
ة يول الدارش من مثّرل،  وجوراً نسانذيُر مأسااة األُمَّ
تلاك الفاجداة الني لم تكان حدثاً عاباراً وغابراً مىض 
وانقاىض وعفاا عليه الزمان ومثات آثااَره وتبداِته 
القاروُن املنداقبة، بل لو حدث له ارتباط وثيل باألمة؛ 
ألنه يف أسابابه وحيثياته ومجرياته وأطرااه يف صميم 
قضايالاا الكاربى وأحداثهاا الدظاال الجساال ذات 
اإلرتبااط الوثيل والدميال واملؤثر يف تكاّون توجهاتها 
وصياغاة  مسانقبلها  وصااعاة  مساارلا  ورسام 
اة  مفاليمهاا، ولياس مان الصدااة ماا تدانياه األُمَّ
اإلْسااااَلمية الياول وباألَيثَار يف املاطقاة الدربية من 
شانات وارقة ونزاعاات وظلم وجور وقهار وطغيان 
وإجارال مان عاخلهاا عى ياد بداض أنظماة الدمالة 
والخياناة الني جدلت من نفساها أعاة قاذرة إجرامية 
لخدمة الطغيان اليزيدي اإلجرامي املنمثل يف لذا الدر 
بأمرياكا وإرسائيل وعى أيدي أعدائها من الخارج، تلك 
املاآيس الني نرالا اليول يف الساطل واليمن وساوريا 
والدراق وساائر األقطار األخارى وعى نثو ن نظري له 
يف األمام األخرى، االواقاع األساوأ يف ُيّل الدنيا بكل ما 
ايه من تجرع من األخالق واسنهنار بمباعئ اإلْساااَلل 
والقيم اإلنساانية الفطرية لو الواقع الذي تداني ماه 
ة اإلْسااااَلمية وخصوصاً يف املاطقة الدربية ولي  األُمَّ
ة الني تؤمن بكنب الله ورسله ونبيها خاتم األنبياء  األُمَّ
مثمد صى الله وسالم عليه وعى آلاه وبل ظهرانيها 
القرآن الكريام ولها يف ذلك ما يضمن لها أن تكون عى 
عرجة عالياة من الوعي والبصارية وأن تنثى بمكارل 
األخاالق وأن تجنماع يلمنها عى النقاوى وعى الخري 
والفاالح وأن تقيم الددل يف الثياة وأن تكون سااحنها 
نظيفاة من الطغياان واملاكار ومن ليمااة املجرمل 
الجائريان الظاملل، اما الذي أاقدلا تأثري لذا انننماء 
ما الاذي جدل واقدها األساوأ بل ُيّل األمام بالرغم ملا 
تمنااز به من مباعئ وقيام ولدى؟، أين أثار األنبياء؟ 
وأين أثر القرآن؟ أين أثر الَرُساااْول والرسالة؟ ملاذا لم 
ة؟ ما الذي أوصلها إىل لذا  يكن لو الساائد يف واقع األُمَّ
املسانوى؟ أمة يثكمها الجائرون الظاملون أمة ااقدة 

للوعاي والبصرية، ساوق مفناوح لكل مان يروجون 
الفنن والظالل والباطل، ويمكن لكل ضال أَْو مجرل أَْو 
مفساد أَْو ظالم إذا امنلك َماانً وماانً وسلطة وإعالماً 
أن يجد ضالنه يف لذا السوق وأن يشرتي الكثري الكثري 
مان ُعبّااع املاال وااقادي الوعاي وأرسى الدصبياات 
والجهانت وذوي األطماع واأللواء والازوات، وسااحة 
مكشاواة ن أساوار لها ون حواجز يدنساها الجبابرة 
واملفسادون، وميدان مثطم النثصياات، ُيّل من أراع 
أن يدخال إليه عخال وأن يؤثر ايه أثر وأن يفساد ايه 
أاسد وأن يدبث ايه عبث، األمريكي أتى من آخر الدنيا 
إىل لذه السااحة مساندمراً مثناالً نالباً ظاملااً مثرياً 
للفنن والثروب مسانهدااً للقيام َواألخالق ومنثكماً 
يف مصائر الشادوب ومندخالً ايما به املرضة باألمة يف 
عياها وعنيالا ومصاَعرة حرينها واسانقاللها وعزتها 
ويرامنهاا ورضب مصالثهاا وانسانئثار بخرياتهاا 
وثرواتها، واإلرسائييل تمكن من إنشاء ييان له يف قلب 
املاطقاة مقنطداً جازًء عزيزاً من بالع املسالمل ومن 
املاطقاة الدربية ومن األرض الناي باريها الله، مثنالً 
لفلساطل مدنسااً ومهادعاً لألقىص الريف وساائر 
املقدساات يف السطل وممارسااً ألبشع الجرائم بثل 
الشدب الفلساطياي الدزيز، وامنداع اساع ومؤامرات 
لذا الكيان إىل ساائر املاطقة، واملؤامارات من يليهما 
مان  عمالئهماا  وبواساطة  واإلرسائيايل  األمريكاي 
ة يف بقية عول املاطقة جلبت الر  املثساوبل عى األُمَّ
والفنان واملآيس عى شادوب املاطقاة وأاقدتها األمن 

وانسانقرار والساالل واسانهدانها يف قيمهاا ووعيها 
وسادت لنمزيل نسايجها انجنماعي وتفريقها تثت 
ُيّل عااويان النفرقاة، ون يثناجاون إىل صدوباة يف 
عملية الخاداع والنضليل الني يؤثارون بها عى الكثري 
من ااقدي البصرية وأرسى األطماع واأللواء والرغبات 

الشيطانية.
ة   وباسانثااء القوى الثرة واملسنارية يف أوساط األُمَّ
الناي تدي حقيقة املؤامرات واملكائاد املداعية وتنثرك 
بدااع املسائولية للنصدي لهاا ومواجهنها اإن الغالب 
اة لو غيااب املروع  ولألساف الشاديد يف واقاع األُمَّ
ة ن يدي مسائولينها  والهادف االكثري مان أباااء األُمَّ
وعورلاا ون يدرك املخاطر والنثدياات الني تواجهها، 

ويقع بالنايل ضثية لذلك الجهل.

واقع األمة الحالي امتداد للماضي
 لقد يان املساار الطبيدي لألمة لو انرتقاء، لو أنها 
يف انتجااه الصثيح ولي أمة األلاف واألربدمائة عال 
وأماة الرساالة والهدى، ذلاك املروع اإللهاي الكفيل 
بانرتقااء بها يف ُيّل املجاانت لنكون ألدى وخري األمم 
وليدم خريلاا الدالم وتوصل نور الله إىل شانى أقطار 
األرض؛ لذلاك اإن مان حقاا بل من واجبااا أن نبثث 
عن األسباب اطريقاا للخالص يبدأ من تشخيص الداء 
ة  وأسابابه ومدراة عالجه بدد أن وصلات أوضاع األُمَّ
إىل الواقاع املظلم واألساوأ وبلغت مداناتهاا الثد الذي 

خطاب السيد

واهم من يتصور أن المعركة ال تعنيه أو أنه غير 
مستهدف بالعدوان والمسألة ليست قابلة للمساومة 

مهما طال أمد العدوان ومهما كان حجم التطورات

 وصلت بهم 
الدناءة واالنحطاط 

والخيانة أن يقوموا 
بخطف البعض من 

أبناء الشعب اليمني 
وبيعهم للنظام 

السعودي ليكونوا 
أسرى لديه بعد ما 
افتضح في ضعفه 

ووهن جيشه
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ن يطااق ون يمكن تجاللاه والنغايض عااه، والواقع 
املرير واملأسااوي باكل ما ايه من ظلام وظالل وعااء 
ة  وشقاء ليس وليد اللثظة حنى نكون اجأًة رأياا األُمَّ
اإلْسااااَلمية تانقل من وضع ياساجم ُيّل اننساجال 
ماع مباعئها وقيمها وقرآنها وإْسااااَلمها خرياً وعدنً 
وعازاً ومادة وإخاًء ووحادة وتداوناً عى الرب والنقوى 
وتجسيداً ألخالق اإلْساااَلل إىل واقع مغاير، ن، إنما لذا 
الواقاع لو امنداع للمايض ونناج لاه، ومن لاا ننطلع 
إىل النأرياخ ليس مان زاوية مذلبية بل واال ما نقله 
ة، ننطلاع إىل النأريخ من واقع  املؤرخاون مان ُيّل األُمَّ
ماا امند باه لذا النأريخ من تأثري تجاى يف لذا الدر 
ة اإلْساااَلمية من واقع لو األسوأ يف ُيّل  ايما عليه األُمَّ
الدنيا وبال ُيّل األمم، وحياما ننطلاع إىل النأريخ نجد 
ة اليول وما تخشااه أيضاً قد وقع مثله  ما تدانياه األُمَّ
واألساوأ ماه ايما مىض، بما يف ذلك انسنباحة لصفوة 
املسالمل وأخيارلام ولدامنهام ويف طليدنهام عرتة 
َرُساااْول اللاه صى الله وسالم عليه وعاى آله وبقية 
صثابنه من املهاجرين واألنصار وذرينهم وانسنباحة 
للمقدساات، بما ايها مكة والكدبة واملدياة، وإرسااء 
ة  ععائم الجور وانسنبداع وامُللك الَدُضوض يف حكم األُمَّ
والنثكم بها وانسنئثار بفيئها وخرياتها وانسنهداف 
لها يف أخطر ما تُسنهدف ايه من خالل عملية النضليل 
لنثرياف املفاليم الدياية وإاسااع الافاوس وتثويل 
اإلْساااَلل إىل حالة شكلية وطقوس مدياة مفرغة من 
أي مضماون ومداى واننماء غاري واٍع بثقيقة مباعئ 
اة وقوتها وحرية  اإلْسااااَلل الكربى الني بها عزة األُمَّ
اإلنسان من الدبوعية للطواغيت وصالح الثياة وإقامة 
الددل وبااء اإلنساان يف زيائاه وقيمه وأخالقه ووعيه 

وبصريته ليباَي الثياة ويطبدها بطابع الخري.

المعيار األساس للموقف
 إن الطغيان والظلم والجور الذي تداني ماه شدوب 
اة ايما يدانيه  املاطقاة ليس حالة جديادة وواقع األُمَّ
الكثري من أباائها من نقص يف الوعي وقابلية للنضليل 
والخداع وانسياق خلف الجائرين املسنبدين واملفسدين 
املضلال لاو ننااج لرتايماات ذلاك اننثاراف الكبري 
اة الفرقان  والخطاري الذي أاقاد الكثري مان أبااء األُمَّ
وانساناارة ببصائار الهادى والقارآن وأزاح املداياري 
واألساس الكربى وعاى رأساها الثل، الثال يمديار 
أسااس للموقف »ذلاك بأن الذيان آماوا اتبداوا الثل 
مان ربهم«، وأصباح البديل عن الثل لاو املال واملاال 
والطمع واأللواء »اشرتوا بآيات الله ثمن قليالً«، ولذلك 
نجاد الكثري من الاااس، يف عوااع قاراره وموقفه أين 
يكاون ويف أية سااحة ومع من وضد مان، يلغي الثل 
من حساباته ويجدل البديل عاه املال، اهو مع املوقف 
الذي ايه مال ايه سلطة وليس مع املوقف الذي يسناد 
إىل الثال، يجدال البديل املاال أَْو السالطة أَْو الدصبية 
واأللواء »سماعون للكذب أّيالون للسثت«، ينثريون 
يماا الثيوانات بدااع الغريزة واأللواء واألطماع بَاَدنً 
عان املبااعئ وبديداً عان الثال واملسائولية، والثكم 
األماوي لدب الدور األساوأ يف ذلك، اهاو أتى يف مرحلة 
حساساة ومهمة وساّخر ووظاف اإلمكاناات الهائلة 
للدولاة اإلْسااااَلمية يول يانات الدولة اإلْسااااَلمية 
لي األيارب واألقوى يف الدالم ياول يان بإمكان الدولة 
اإلْساااَلمية أن تريَس ععائم الثل والددل والخري يف ُيّل 
ة وأاساد واقدها وبّدل وغرّي،  الدالم اثرف مسااَر األُمَّ
ويما أخرب الابي صى الله عليه وعى آله وسلم ايما قيل 

عاهم بأنهم إذا تمكاوا من السايطرة عى مقاليد أمور 
اة اتخذوا عياَن الله عغالً وعباعه خاونً وماله عونً،  األُمَّ
ايماا يدايه لذا من إاسااع للديان بنثريف مفاليمه 
وطمس قيمه وتضييع أخالقه، ومن اسندباع عباع الله 
تثويلهام إىل َخَول يداي إىل خدل إىل عبيد، وانسانئثار 
ة واإلاقار لها، ولذا الذي يان بما  باملاال الدال مال األُمَّ
تجمداه لذه الدباارات من الابي صاى الله عليه وعى 
آله وسالم من توصيف شامل وعقيل، اكانت جااينهم 
ة عظيمة  اة وعى البرية مان وراء األُمَّ بذلاك عى األُمَّ
تفاوق النصاور والخيال، وآثارلا الياوَل ماثلة يف واقع 
ة ايما تدانيه من ظلم وقهٍر وطغيان، حيث عمدوا  األُمَّ
وسادوا وحذا حذولام يف ذلك حكال الجاور يف الثقبة 
الدباساية وما بددلا وبمساعدة علماء السوء ووعاظ 
ة عن ُيّل عوامل وماابع الهداية  السالطل إىل اصل األُمَّ
والصاالح وانسانقامة والدازة والخاري، عان األخيار 
والهاداة والصالثل، عان املفاليم الدظيماة الهاعية، 

عن القيم واألخالق واملباعئ الثقة.
اة أن تكون أمة األنبياء وأمة   لقاد أراع الله لهذه األُمَّ
خاتم األنبياء صى الله وسالم عليه وعى آله ومرتبطة 
بورثنهم الصاعقل، قال تداىل )يا أيها الذين آماوا اتقوا 
اللاه ويونوا ماع الصاعقل( وقال تداىل )واتبع سابيل 
مان أنااب إيلَّ(، وأن ن تقبال أبداً باملضلال واملاثرال 
والفاسادين والجائريان والظاملال أن يثكمولاا وأن 
ينقلادوا أمرلا وينثكموا بها قاال تداىل »ون تطع من 
أغفلااا قلبه عن ذيرنا واتبع لاواه ويان أمره ارطا«، 
ة أن تكون مع الصاعقل ن أن تكون  أراع اللاه لهذه األُمَّ
مع أصثااب الدونرات ماع أصثاب الديااار والدرلم 
مع أصثاب األطماع واأللاواء والازوات والرغبات، أن 
تكاون أماة الثل »إن الذيان آماوا وعملاوا الصالثات 
وتواصوا بالثل وتواصوا بالصرب«، ذلك بأن الذين آماوا 
اتبداوا الثل من ربهم »َاَمان يَْهِدي إىَِل اْلَثالِّ أََحلُّ أَن 
ن نَّ يَِهدَِّي إِنَّ أَن يُْهَدى َاَما َلُكْم َييَْف تَْثُكُموَن  يُنَّبَاَع أَمَّ
»، أن تكاون أمة الدادل »يونوا قوامل بالقساط«، أن 
تكون أمة الوعي والااور والبصرية »قد جاءيم بصائر 
من ربكم امن أبر الافساه ومن عمي ادليها«، »قد 

جاءيم من الله نوٌر ويناٌب مبل«.

نماذج االنحراف في مسار األمة
ة   ولكن لألساف أولئك املجرمون حراوا مساار األُمَّ
وحّراوا مفاليم عياها وأاسدوا قيمها، ويانت الانيجة 
صااعاة نموذجل، الاموذج األول ألبساوه رعاء الندين 
ة  نسانيداب واحنواء املندطشل للندين يف أوساط األُمَّ
باسام الديان وباسام اإلْسااااَلل بياما حقيقاة األمر 
صااعة لخليط من املفاليم املزيفة واألباطيل واألاكار 
املاثراة املثساوبة عى الديان، والاماوذج النكفريي 
الاذي لاو الياول أعاة بياد أمرياكا ترضب به شادوب 
املاطقة وتشوه به اإلْسااااَلل لو امنداع لذلك الاموذج 
ة  الاذي يان له وجوع يف املراحال املاضية من تأريخ األُمَّ
بندياه الاذي ن قيم ايه ون رحمة ون عدل بوحشاينه 
وإجرامه، بواقده أعاة طيدة بيد املنجربين واملفسدين، 
ونموذج آخار مافلت لم يدد له ارتبااٌط أصالً باملباعئ 
الدياياة، عاى قطيدة تاماة مدها، ينثارك يف مواقفه 
وأعمالاه وترااتاه بالغريازة واأللاواء والرغباات 
واألطماع يالثيوانات بَااَدنً من املباعئ، اهو مع املال 
وليس ماع الثل، مع املااصب وليس ماع املباعئ، مع 
ة ساوء  األطمااع وليس ماع القيم، وسااموا بقية األُمَّ
الدذاب اسنبداعاً وقهراً وإذنًن وظالًل من موقع القدرة 
والسالطة والثكام، ولذه لاي الخطوة الكبارية الني 
عم بها الارضر والخطر وتضاعف بهاا النأثريُ اليسء، 
وبالجاربوت والطغياان وبالنضليال واإلاسااع عملوا 

اة وإخضاعها لجورلم وسايطرتهم  عاى تدجال األُمَّ
اضّلوا وأضلوا يثرياً وضلوا عن ساواء السابيل، ولكن 
يانت مشاكلنهم الدائمة واملمندة عرب النأريخ لو ذلك 
انمناداع يف املقابال للرساالة والثل لإلْسااااَلل الاقي 
للقارآن يف حَملنه الثقيقيال الصاعقل ورموز وأعالل 
ة،  الهادى والذين مدهم من األَْحاااَرار والرااء يف األُمَّ
والثسل عليه السالل لو مدلم من مدالم الثل وأعالل 
الهادى، وحياما قال الَرُساااْول صى اللاه عليه وعى 
آله وسالم ايه ويف أخيه الثسان: »الثَسان والثسل 
سايدا شاباب ألل الجاة وأبولما خريٌ ماهما«، وحل 
قال صى الله عليه وعى آله وسالم »حسال ماي وأنا 
من حسال أحب الله من أحب حسل«، »حسل سبط 
من األساباط«، اليس ذلك مجارع ثااء وإنما يقدمه إىل 
أمناه امناداعاً لهديه وتأيياداً عى الدور املهام له عليه 
الساالل يف مرحلاة مان أخطار املراحل الني مارت بها 
اة، املرحلة الناي يصل ايها يزيد باكل ما لو عليه  األُمَّ
من طغيان واسال واجور َواسنهنار باإلْساااَلل ونبي 
اإلْسااااَلل وقيام اإلْسااااَلل، إىل سادة الثكام ليكون 
خليفة للمسلمل وحايمهم واملنثكم ايهم، بما يرتتب 
عاى ذلك من طمس ملدالم اإلْسااااَلل يماا قال اإلمال 
الثسال عليه الساالل قال »وعى اإلْساااَلل السالل إذا 
ة براٍع مثل يزيد«، انثرك الثسال عليه  قد بليات األُمَّ
الساالل ونهض نهضنَاه النى امندت بآثارلاا املبارية 
اة حرية وعزاً وإباًء وحفظت لإلْسااااَلل  يف أجيال األُمَّ
خلاوعه وللثال بقاءه وللهادى امناداعه وأرىس ععائم 
اإلْسااااَلل املثمادي القرآناي األصيال الاذي ن يقبال 
باإلذعان وانسنسالل للطغاة والجائرين واملسنكربين، 
وقال عليه السالل عن حرينه ونهضنه تلك »ما خرجت 
أرشاً ون بطاراً ون مفساداً ون ظاملاً إنما خرجت لطلب 
انصاالح يف أمة جدي، أريد أن آمر باملدروف وأنهى عن 
املاكر«، والثسال عليه الساالل بموقده يف املسائولية 
وريث للهادى وقرين للقرآن وبمقامه اإليماني الدظيم 
لام يكن أباداً ليقبل بأن يفرغ اإلْسااااَلل مان مباعئه 
ة وتُذل وتُساندبد  وقيمه وتثرف مفاليمه وتضال األُمَّ
وتنثول ساحة املسلمل إىل ساحة ن وجوع ايها للثل، 
أي إْسااااَلل لذا الذي يكون واقع أباائه َواملانمل إليه 
واقداً مفرغاً من الثل يسوع ايها الباطل بكل امنداعه 
يف الثياة من ظلم واساع؟؛ ألن خلو امليدان من النثرك 
بالثل ملواجهة الباطل مدااه أن تنثول إىل ساحة للر 
ار وتمنلائ بالظلم والظاالل مدااه ضياع للثل  واألرَْشَ
من واقع الثياة، ولهذا قال انمال الثسل عليه السالل 
»أن تارون أن الثلَّ ن يُدَمُل به والباطَل ن يُناالى عاه، 
لريغاب املؤماُن يف لقاء اللاه مثقاً اإناي ن أرى املوَت 
إن ساداعًة ون الثيااَة ماع الظاملل إن بَرماا«، مدااه 
ضيااع لإلْسااااَلل وضيااع لاكل الجهوع الناي قّدمها 
األنبيااء وقدمهاا خاتم األنبيااء َرُساااْول الله مثمد 
صى الله عليه وعى آله وسلم بهداية البرية والسمو 
باإلنْاَسااان والسدي لنثقيل الددالة والخري َوانرتقاء 

بالثياة نثو السداعة يف الدنيا واآلخرة.
 وبجهاع الثسل عليه السالل وتضثينه مع الُخلَّص 
اة القلة القليلاة الواية الني  َوالصفاوة من صالح األُمَّ
تثريت مده وبشاهاعته عليه الساالل وبماا قدمنه يف 
ملثمة عاشاوراء بالقاول وبالفدل خّلاد لألمة مباعئ 
اإلْساااَلل نقيًة وجّسد أخالَق اإلْساااَلل وأحيى الشدوَر 
باملسائولية وانسندداع الدايل لنضثية والوعى الراسخ 
والدميال بخطاورة اإلذعان للاذل والهاوان، مااعياً يف 
ة بمسائولينها يف مواجهة الجور والظلم َوالنصدي  األُمَّ
للظاملل واملسانكربين قائالً »أيها الااس إن َرُساااْوَل 
الله صى الله عليه وعى آله َوسلم قال َمن رأى سلطاناً 
جائراً مسنثالً لُثرل الله نايثاً لدهد الله مخالفاً لساة 
َرُساااْول الله يدمال يف عباع الله باإلثام والددوان الم 

 النموذج 
التكفيري الذي 

هو اليوم أداة بيد 
أمريكا تضرب به 
شعوب المنطقة 

وتشوه به اإلسالم 
هو امتداد لذلك 

النموذج الذي 
كان له وجود في 

المراحل الماضية من 
تأريخ األمة بتدينه 

الذي ال قيم فيه 
وال رحمة وال عدل 

بوحشيته وإجرامه، 
بواقعه أداة طيعة 

بيد المتجبرين 
والمفسدين

 هم غاروا على 
البلد كله، وواهم 

وغبي من يتصور 
أن المعركة ال 

تعنيه أو أنه غير 
مستهدَف بهذا 

العدوان األمريكي 
اإلسرائيلي 

السعودي، وإذا 
كان االستهداف 
حتى في الحرية 

واالستقالل أليس 
استهدافًا للجميع؟

 مؤامرات األمريكي واإلسرائيلي وبواسطة عمالئهما من المحسوبين على األمة جلبت الشر والفتن 
والمآسي على شعوب المنطقة وأفقدتها األمن واالستقرار والسالم واستهدفتها في قيمها 

ووعيها وسعت لتمزيق نسيجها االجتماعي وتفريقها تحت ُكّل عناوين التفرقة
 الغالب في واقع األمة هو غياب المشروع والهدف فالكثير من أبناء األمة ال يعي مسئوليتها 

ودورها وال يدرك المخاطر والتحديات التي تواجهها فيقع ضحية لذلك الجهل
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يغارّي عليه بفدل ون قول يان حقااً عى الله أن يدخله 
مدخله«، وحل واجه النثدي والطغيان وساوموه بل 
الذلة َوالهوان أَْو القنل والشهاعة قال عليه السالل بدزة 
اإليمان بمبااعئ اإليماان بروحية اإليماان »ن والله ن 
أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ون أقر إقراَر الدبيد«، وقال 
عليه السالل »أن وإن الدعي بن الدعي قد ريز بل اثانل 
بل السالة وبل الذلة وليهات ماا الذلاة يأبى الله لاا 
ذلك وَرُساااْولُه واملؤماون ونفاوٌس أبية وأنوٌف حمية 
تؤثر مصاارَع الكرال عى طاعة اللئاال«، وبذلك يانت 
نهضنه عليه السالل بكل ما ايها مدرسة مدطاءة غاية 
ُيّل الغااى بالروحية والقيَم واملبااعئ والدورس والدرب 
ة ويسانفيد ماهاا ُيّل األَْحااَرار  الناي تثناج إليها األُمَّ
مان البر يف مواجهة النثديات مهما َيرُبَت ومواجهة 
ار واملسانكربين والجائريان مهما ياَن  الطغااة واألرَْشَ
جربوتهم ومهما بلغت وحشاينهم واضدت جرائمهم، 
وأمنااا الياول تواجه نفاس الطغيان اليزيادي بافس 
وحشاينه واسانكباره وإجرامه وألدااه يف انسندداء 
للااس وممارساة اإلذنل والظلم وتدمري الثياة منمثالً 
بأمريكا الشايطان األيرب َوالكياان اإلرسائييل الغاصب 
ماباع الر َوالفسااع وراعاي اإلجرال املمند إىل شانى 
أقطار الدالم، واملسانهدف بالدرجة األوىل شدوب أمناا 
اإلْسااااَلمية يف املاطقاة الدربياة وغريلا، مسانفيداً 
ة من  مان أياعيه اإلجرامية القاذرة الني اخرتق بها األُمَّ
الداخل من قوى الخيانة والدمالة وانرتهان الني خانت 
ة وجدلت من نفسها بكل ما تملك  اإلْساااَلل وخانت األُمَّ
جااوعاً مجادة يف خدمة أْعاَداء اإلْسااااَلل َواملسالمل 
ة وعى رأساها الاظال السدوعي املجرل  وضد أبااء األُمَّ
والنكفرييون املنوحشون الذين ن يألون ُجهداً يف خدمة 
أمريكا َوإرسائيل وما يقول به الاظال السادوعي تثت 
قياعة أمريكا وبإعارتها وتوجيهها ورعاينها ولخدمنها 
مان عادوان غاشام وأثيم إنماا يخوض باه ومن مده 
من الدماالء واملرتزقاة مدرية أمرياكا وإرسائيل عى 
يمان اإليمان والثكمة ونفس األُْسالُوب واملمارساات 
األمريكية واإلرسائيلية املنجرعة من ُيّل األخالق والقيم 
مان قنل جماعاي لألطفال َوالاسااء ومان تدمري لكل 
مقوماات الثياة، ن يرعى ُحرمة مان الثرمات، يقنل 
األطفال الرضع والشيوخ الريع واألندال الرتع والاساء 
َوالرجال، يثصار شدباً بأيمله، ينجاوز ويانهك تداليم 
اإلْسااااَلل ويسنهرت بها واملواثيل والقوانل الدولية، ن 
يخنلف يف وحشاينه وإجراماه وعدوانيناه عما تفدله 
إرسائيل وأمريكا ون يأنه يانمي لإلْسااااَلل، ويسادى 
بكل ما يسنطيع وَمن مده من املرتزقة الذين اشرتالم 
باملاال وأرخصوا أنفساهم، بدض القوى مان الخارج 
َوالبدض من الداخل، يسدى إىل احنالل البلد ليجدَل ماه 
سااحًة مثنلة ألمريكا َوإرسائيل َوليجدل من الشادب 
اليماي الثر األبي الدزيز شادباً مساندبَداً ن اسنقالل 
لاه ون إَراَعة له ون قرار لاه ون حرية له، ذليالً مقهوراً 

مسنسلماً خانداً.
إن لاذا الددوان الغاشام لاو أمريكاي، أمريكا من 
قررت وأمرت، أمريكاي اإلعارة أمريكي الفدل والندبري 
باإرشاف مباارش ومشاارية مان أمرياكا وتثالاف 

مفضوح مكشوف مع إرسائيل.

كل ذرائع العدوان سقطت
 وشادباا اليماي الدزياز وبدد أَيثَر مان نصف عال 
مااذ بداية لذا الدادوان مداي بأن يواصال مدرينه يف 
الداااع عن نفساه وعن حريناه وعن اسانقالله وعن 
أرضاه وعرضه وعن قيمه وعيااه، وقد تدرى املدندون 
واتضثات حقيقة ألدااهام بدد ساقوط ُيّل املربرات 
والذرائاع الوالية الني جدلوا ماها عااوين وشادارات 

لددوانهم، ابات اليول من الواضح أن لداهم بكله لو 
احنالل البالع واساندباع وإذنل الشدب اليماي الدزيز، 
ونثن يشادب يماي مسالم يانهي إىل قيم اإلْسااااَلل 
ومبااعئ اإلساالل الني تثرك بها اإلمال الثسال عليه 
ة وتمساك بهاا َوواجه بها  الساالل ونااعى بهاا يف األُمَّ
الطغااة واملجرمال نقول بأعاايل أصواتاا مان أعماق 
قلوبااا وباكل إحساسااا ومشااعِرنا يما قاال اإلمال 
الثسال عليه الساالل »ليهات ماا الذلاة« ونقول »ن 
واللاه ن ندطيهم بأيديااا إعطاء الذليال ون نقر إقرار 
الدبيد« وعى ُخطى الثسال عليه السالل يف عرب جده 
َرُساااْول الله صى الله عليه وعى آله بنويلاا عى الله 
واعنماعناا عليه لن ننوانى أبداً يف مواجهة أولئك الُغزاة 
املجرمل، لن نقبل بالهوان ولن نخاع ولن نخضع ولن 
نرياع إّن لله تداىل نديش أعزاء أَْو نلقى الله يف سااحة 

القنال َوالرف يرماء.
 وبهاذا اإليَْماان وبهاذا الدازل وبهذه الاروح وبهذا 
الوعى اإن ُيّل الراااء واألَْحااَرار يف بلدنا حارضون 
ومسانددون للصماوع وللنضثياة مهماا بلاغ حجم 
النضثيات ومهما يان مسانوى الطغيان؛ ألن املسألة 
ليسات قابلة للمساومة، املسألة حرية أَْو اسندباع، عز 
أَْو ذل، حل أَْو باطل، رشف أَْو لوان، أن تديش إنْاَسااناً 
أَْو أن يجدلوا ماك حمااراً وحيواناً ممنهااً، ولذلك اإنه 
مهماا طال أَمُد الدادوان ومهما يان حجاُم النطورات 
لن يولن ذلك من عزمااا ون من ثباتاا ون يكرس إَراَعة 
شادباا؛ ألنه صماوٌع وثبات وعزل مسانمد من النويل 
عاى الله والثقاة باللاه وانعنماع عى اللاه تداىل ومن 
القيم الراساخة قيم الثرية والدزة واإلباء ومن الوعى 
باأللداف الشايطانية لهذا الددوان األمريكي السدوعي 

اإلرسائييل.

الصمود خيّب آمال األعداء
 وأقول لشدباا الدزيز: أنت بنوايل الله تداىل وبدونه 
تمكات مان الصموع ألَيثَر من نصاف عال بالرغم من 
حجام اإلجارال وتكالاب املدندين وما مارساوه بثقك 
من القنال والدمار واإلجرال، وأنات باعنماعك عى الله 
تدااىل وبوعيك وحريناك وعزتك وإبائك وشاموخ قاعٌر 
لياس اقاط عاى الصماوع وإنما عاى لزيماة وعحر 
الغازاة املدندين وتثرير ُيّل شارب من أرضك قد احنلوه 
ويارْس أطماعهم بكلهاا، ولم يكن لاذا الصموع عديَم 
الجادوى، يان صماوعاً مجديااً وااعالً ومؤثاراً خيّب 
آمااَل األْعااَداء إىل حاد يبري، يارس أطماعهام إىل حد 
يبري، يبَّدلم الكثري والكثري من الخساائر عى مسنوى 
املال، املليارات الكثرية الني قد خرسولا، عى مسانوى 
اإلمكاناات طائارات أساقطت واملئاات مان الدربات 
واآللياات الدساكرية ُعّمارت، بارجاات أيضااً حربية 
ُعّمارت، عدع يبري من الجااوع َواملرتزقة ُقنلوا والبدض 
ماهام أرسوا، وأنت يا شادباا الدزيز أنات بالله األعى 
واألقاوى »إن تاروا الله ياريام ويثبت أقدامكم(، 

وبيدك الخيارات الفاعلة َواملؤثرة يف امليدان.

نداء لكل أحرار اليمن
 وأوجاه الاداء لكل األَْحاااَرار والرااء يف لذا 
الشدب أن يرادوا الخيارات انسرتاتيجية الفاعلة 
الني بدأت بنقدُّل أبطال الجيش واللجان الشادبية 
يف مثاور القنال يف جيزان ونجران وعسري ويبّدت 
املدنديان خساائَر ااعحاة قناالً وأرساً وتدمارياً 
ملدداتهام الثربياة، وبرااد الجبهاات الداخلياة 
لصد املثنلال ومواجهة املرتزقاة الذين أرخصوا 
أنفسهم وباعولا وباعوا شدبهم وبلدلم وخانوا 

أمنهام، ولألساف الشاديد وصلات بهام الدناءة 
واننثطاط والخيانة أنهام اآلن يقومون بخطف 
البدض من أبااء الشادب اليماي وبيدهم للاظال 
السادوعي ليكوناوا أرسى لديه بدَدماا اانضح يف 
ضدفاه وولن جيشاه، اجيُشاه يُقنال َوالبدض 

ماهم يُؤرس.. 
ون يفوتاا اليول أن نشايَد بما يقول به الجيش 
وعى رأسه القوة الصاروخية من توجيه رضبات 
مدمارة وقوية بصواريخ ساكوع وغريلا للقواعد 
الدساكرية وللبارجاات الثربياة، مؤملال ماه 

انسنمرار بفاعلية.
 ويف لاذا اليول يف ذيرى ملثمة عاشاوراء يول 
الداز والنضثية َوالصرب يول الثباات َوالوااء يول 
مقارعاة الطغيان َوانسانكبار نؤيد ماا ييل أونً: 
مهماا بلغت مداناتاا يشادب يمااي ومهما يان 
حجم الددوان لن ناى ما يثدث يف الساطل من 
تهديد للمساجد األقىص واملقدساات ومن احنالل 
لاألرض ومان اضطهاع وظلام وتدذيب للشادب 
الفلساطياي الدزيز، ونؤيد تضاماَاا ووقوااا إىل 
جانب الشادب الفلسايطاي، بل إناا نرى املدرية 

واحدة والقضية واحدة.
ثانيااً: مهما بلاغ حجاُم الددوان اإن شادباا 
اليماي مسانمرٌّ يف النصدي للغازاة واملثنلل ولن 
يقبل مهما بلغت النضثيات باإلذنل وانساندباع 
ومصااَعرة حريناه واسانقالله وعيااه وأرضاه 

واننهاك يرامنه.
 ونصيثني للمدندين أن يأخذوا الدروَس والِدرَب 
مماا قد حصل وأن يدراوا أنهم إنما يغرقون أَيثَر 
وأَيثَار يف مساناقع الهاالك والخساائر اليُديدوا 

مراَجَدة حساباتهم. 
ثالثااً: يما يف ُيّل املااسابات نؤياد عى ألمية 
ورضورة الندااون والنفالام بال ُيّل املكوناات 
والقاوى يف الباالع، لام غااروا عاى البلاد بكله، 
ووالاٌم وغبي مان ينصاور أن املدرياَة ن تدايه 
أَْو أناه غاريُ مسانهَدف بهاذا الدادوان األمريكي 
اإلرسائييل السادوعي، واللاه إن ُيّل يماي ويماية 
مسانهَدف حنى يف حرينه واسانقالل بلاده، وإذا 
يان انسنهداف حنى يف الثرية َوانسنقالل أليس 
اسانهداااً للجمياع؟، حنى املرتزقاة الذين رضوا 
ألنفساهم بيَع الثرية وأن يكونوا عبيداً مأمورين 

عبيداً لدبيد أمريكا.
 رابدااً: أؤياد من جديد عى ألمياة الدور الذي 
يقاوُل باه ُيّل األَْحاااَرار والراااء مان علمااَء 
ومثقفال ووجالاات اجنماعياة َوإعالميال يف 
الندبئاة املداوياة ومواَجهاة الثارب النضليلية 
اإلعالمياة وأبواق الخياناة َواإلرجاف، ونثث عى 
انسانمرار عى ذلاك بفاعلية أيرب ونشااط أَيثَر، 
يماا نشايد مان جدياد بالادور املنمياز للقبائل 

اليماية.
 ونساأُل اللَه تداىل أن يرَحَم شاهداءنا األَبْااَراَر 
وأن يشفَي جرحانا وياُرَ شادباا ويخيَّب آماَل 

املدندين.
والسالُل َعليكم ورحمُة الله وبرياتُُه

 لن نتوانى أبدًا 
في مواجهة الغزاة 
المجرمين، لن نركع 
إاّل هلل تعالى نعيش 
أعزاء أو نلقى اهلل 

في ساحة القتال 
والشرف كرماء

 المسألة ليست 
قابلة للمساومة، 
حرية أو استعباد، 
عز أو ذل، حق أو 

باطل، شرف أو 
هوان، فمهما طال 

أمد العدوان ومهما 
كان حجم التطورات 

لن يوهن ذلك من 
عزمنا

 يمكن لكل 
ضال أو مجرم أو 

مفسد أو ظالم إذا 
امتلك مااًل ومنااًل 
وسلطة وإعالمًا 
أن يشتري الكثير 
من عُبّاد المال 
وفاقدي الوعي 

وأسرى العصبيات 
والجهاالت وذوي 

األطماع واألهواء 
والنزوات

 مؤامرات األمريكي واإلسرائيلي وبواسطة عمالئهما من المحسوبين على األمة جلبت الشر والفتن 
والمآسي على شعوب المنطقة وأفقدتها األمن واالستقرار والسالم واستهدفتها في قيمها 

ووعيها وسعت لتمزيق نسيجها االجتماعي وتفريقها تحت ُكّل عناوين التفرقة
 الغالب في واقع األمة هو غياب المشروع والهدف فالكثير من أبناء األمة ال يعي مسئوليتها 

ودورها وال يدرك المخاطر والتحديات التي تواجهها فيقع ضحية لذلك الجهل
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كربالء اليمن.. الصورة تتحدث !
ضحايا بال ضجيج !

دمار شامل بأيادي سعودية 

 من آثار الحصار الجائر على 
الشعب اليمني

  - محمد الوريث:

إن ما يندرض له الشدب اليماي 
من جرائم حرب وإباعة وتدمري 

مماهج للباى النثنية واملاشآت 
والثصار املطبل يدد حدثاً جديداً 

عى لذا الدالم يؤيد بما ن يدع 
مجانً للشك بأن ضمري الدالم قد 
تم تدجياه باملال السدوعي ابات 

يداني من خلل جسيم أاقده 
القدرة عى الشدور .

ندنذر للقارئ الكريم عى نر 
بدض الصور املؤملة ولكن تبيان 

الثقائل يسندعي إظهار لذه 
الدماء الني ُسفكت ببشاعة 

ووحشية انددل نظريلا وتدرب عن 
الاظال السادوعي املجرل بأوضح 

الطارق .

 رفات طفل يمني مزقته طائرات العدو 
السعودي ضمن غاراتها الممنهجة 

الستهداف المدنيين والمناطق اآلهلة 
بالسكان.

 أشالء رضيع استشهد ظلمًا وعدوانًا 
وكأن بلسان حاله يقول » بأي ذنب قتلت«؟.

 جثث متفحمة جراء غارات الحقد 
السعودي تعيد كربالء إلى األذهان .

 من انجازات العدوان 
السعودي في اليمن قتل 

هذا الطفل بوحشية يصعب 
التعبير عنها .

 معاناة المواطنين للحصول على الماء 
في مختلف المحافظات اليمنية جراء نقص 
الوقود وشحة المياه المترتبة على الحصار 

المفروض على اليمن 

 أطفال يمنيون يعانون من المجاعة 
وسوء التغذية بسبب نقص الغذاء جراء 

الحصار المفروض على اليمن

 من بيوت اهلل التي استهدفتها طائرات 
الحقد السعودي ويظهر شيخ عجوز وهو 

يحمل قصاصات من مصاحف دُمرت جراء 
الغارات .

 آل سعود يفسدون الحرث والنسل صور 
تبين حجم الدمار الذي لحق حتى بالمدارس 

والمقابر والمنازل جراء قصف طيران 
العدوان السعودي االمريكي 
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الحسين عطاء جده الفياض
حمود األهنومي

أعااع األموياون ارض روح القبلياة الجاللياة بمظالر قيرية 
يرسوية يف ثوب إساالمي، الثوب الذي حاول أن يسرت حالة اننثراف 
ونوعينها، لكاه يف حقيقة األمر غريب عى اإلسالل يف نقائه الذي جاء 
به الرساول مثمد صى الله عليه وآله وسالم ورتله القرآن الكريم يف 
عقول الواعل برساالة اإلساالل، يف حقيقة األمر نفاذ األمويون ثورة 
مضاعة لثورة اإلسالل الداعلة، والني جاءت لنانر لإلنسان ويرامنه 
وحريناه واطرته، بياماا يريدلاا األمويون ملصالثهم الشاخصية، 
وأعرك الثسال خطاورة الساكوت عى لاذا الاظال، وعلات أعبياته 
الكثارية أناه يان يريد الثورة عاى نظال مداوية نفساه، ولكاه يان 
ملزماا بنافيذ عقد الصلح الذي عقده أخوه الثسان ساالل الله عليه 
مع مداوية، يما لم يكن من مصلثة املجنمع املسلم أن يثور الثسل 
علياه الساالل؛ إذ يان مداوية ن يزال ينخفاى وراء يثري من املظالر 

اإلسالمية، ويشرتي الكثري من الونءات بشدرته وسيفه وماله.
لكاه حال وصل يزيد إىل الخالاة وتسامى بأمري املؤمال وأصبح 

املنهنك الفاسال شاارب الخمار ومالعب القاروع وذا األااعيل املاكارة يمنطي املارب 
الذي يان يدلوه رساول الله صى الله عليه وآله وسالم وخلفاؤه الراشدون من بدده، 
وحيائاذ تدرضات مباعئ اإلساالل لرضبات خطرية ترياد اإلجهاز علياه، ونفيه عن 
واقع املسلمل تماما، ويان قد أصبح اإلسالل مجرع ييان قومي مثل مظلة للنغطية 

الكاملة ألطماع القرشيل من باي أمية ومن يدور يف الكهم من ألل املصالح.
لقاد حسام اإلمال الثسال موقفه من أول وللاة براضه البيداة ليزيد، ويان ن 
باد مان املواجهاة؛ يما راض الرساول صى الله علياه وآله وسالم أن يدالن يف عين 
اللاه؛ قائال: »والله لو وضدوا الشامس يف يمياي والقمر يف يسااري عى أن أترك لذا 
األمار ماا ترينه حنى يظهره الله أو أللك عونه«، ويما اقناع الثسال عليه الساالل 
بثنمياة املواجهاة والنثرك الثوري عاى الواقع الجاليل الذي أعاعه باو أمية باسام 
اإلساالل، اظلماوا الدباع، واتخذوا مال اللاه عون، وعباع الله خاون، وتنبدوا املؤمال 
قنال وتريدا، وضيدوا أحكال القرآن، واسانثلوا مثارل الله، ونكثوا الدهوع، وبدلوا 
األحكال، وغريوا الساان الابوية، انهيأت األساباب والظروف املسنوجبة للنثرك من 
أي حر مسالم عع عاك الثسال ومن يثمل مؤلالته وصفاته، ولهذا ن يسانطيع أن 
يفارق أحد بل ثورة الثسال عليه الساالل وثورة جده الابي الكريام صى الله عليه 
وآله وسالم، حيث يظهر بوضوح أن الثسال جالد عى تطبيل لاذا الدين وتداليمه 
بدد أن أصبح مجرع طقوس عاعية وجامدة ن توقظ ضمريا، ون تصاع سلويا سويا.

أراع اإلمال الثسال إحداث لزة اكرية ووجدانية تديد للمجنمع وعيه وتسالك به 
يف طريل النوعية الشااملة بأحكال اإلساالل وتداليمه، وأراع مان وراء ذلك الدوعة إىل 
اإلساالل املثمدي األصيل، اكرا وروحا وسالويا وممارساة، اااعى بذلك، وتثرك يف 
سابيله، وععى إىل ما ععا إليه جده رساول الله صى الله عليه وآله وسلم، من إصالح 
حال الدباع وتصثيح املساار الذي تساري ايه قاالة املجنمع املسالم، وجهز الدعاة، 

وبدث السفراء، وظل يدعو يف املواسم علرا طويال.
لقد أسادل ليل السارت عى باي أمية غطاء يثيفا حجب الضوء عن املجنمع املسلم 
عن أن يرى يثريا من انثراااتهم الفكرية والثقااية والسالويية، وتبل للجميع أنهم 
عى اساندداع ألن يفدلوا يل املثرمات يف سابيل شاهواتهم، امن تجرأ بقنل الثسل 
يساهل عليه أن يرتكب ما ساواه من املثرمات، ولو ما حدث ادال عادما اسنبيثت 
املدياة وأللها واننهكت أعراض نساائها بدد سااة أوساانل من مقنله عليه السالل 
يف وقداة الثارة، ورميت الكدبة باملجانيل، ولون ساكوت املجنمع السالبي عى قنل 

الثسال وأشاباله ملا تجرأ أولئك الطغاة وأولياؤلم عى لذه املمارساات الشاائاة.
بنثرك الثسل عليه السالل انفضثت تلك القااعات الني روج لها األمويون والني 
يانت تشيع روح النخاذل والنكاسل عاخل املجنمع، الذي حاولوا إقااعه بأنهم سوط 
الله الذي سالطه عاى عباعه، وأنهم قضاؤه املربل وقادره املثكم يف لذه األرض، وأن 

عليهم السمع والطاعة لخالانهم الني سنسنمر إىل آخر الزمان، يما قىض عى ثقااة 
الخاوع يف نفوس الثوار األحرار الني رّوج لها األمويون وأولئك الذين أظهروا الزلاعة 
يف الخالاة واحنقرولا باعنبارلم زالدين عاها، اراجت من وراء ذلك 
عقيدة الطاعة ألويل األمر وإن ظلموا وتجربوا وطغوا، والني لألساف 
يان بداض األتقيااء املغفلل من الصثابة يروجونها، يدلل الشايخ 
مثمد الغزايل يف ينابه )اإلساالل وانسنبداع السيايس( عى بيدة يزيد 
بأنهاا »النواء برساالة جاءت رحماة للداملل، واحنيال عى تساويد 
أعراٍب من صداليك الجزيرة ليكونوا باسام اإلساالل ملوك الداملل«، 
ويدلل عى موقف )ابن عمر( املهاعن ليزيد قائال: »ولو أن املسالمل 
الفضاالء الذين عارصوا لاذه األحداث الهائلة قاّدروا اداحة الانائج 
الناي تمخضت عاها، ولثقت بصميم اإلساالل من جرائها لسافكوا 

عماءلم يف الثيلولة عون وقوعها، ولكاهم ظاولا النة مندارية«.
لقد تدلم املجنمع املسلم من مدرية يربالء ألمية النثرك مع الله 
والنضثية من أجل عياه، وانسانهزاء بالدنيا الني تكبل صاحبها عن 
اننطاالق مع الله عاز وجل، وتدلم ييف ينثارك ويثور ضد الظاملل 
حناى يف ظل خساائر يبارية يف األرواح؛ ألنها يف حقيقاة األمر أرباح 
وليسات خساائر، ويانت ثورته ساالل الله عليه أول ثاورة اضثت 
الفكر املهاعن، وأشادلت الثورة املسالثة يف ظلمات انسانبداع، يما اضثت الثكم 

الظالم ويشفنه عى حقيقنه.
وملا اسنشاهد ساالل الله عليه وألل بينه بنلك الطريقة البشادة واملنوحشة ظهر 
األمويون عى حقيقنهم البديدة عن الدين اإلساالمي، ويان أرس باات الرساول صى 
الله عليه وآله وسالم بنلك الطريقة املهياة وتسفريلم عرب بلدان يبرية سببا يف إثارة 
موجة سخط شديدة، ويف إطالق عاصفة حزن عميقة أصابت املجنمع املسلم بصدمة 
يان ن بد ماها؛ لنديده إىل صوابه، وتثرك الريوع  يف واقده، ااسانيقظ عى مفارقة 
يبرية بل اإلساالل نظرية وتطبيقا، بل إساالل الابي مثمد، وإسالل مداوية ويزيد، 
ووجدوا لذا اإلساالل باسخنه اليزيدية بديدا عن تداليم القرآن وآعابه ومدامله، ولهذا 
سيشاهد املجنمع تطورا يف تفكريه وثقاانه واتجالاته بما يخدل األلداف اإلسالمية 
والنثلال حولها وبما يوجب انلنفات إىل مباعئ اإلساالل وتداليمه الني تاصل عاها 

األمويون إن يف ما يشيد بسلطانهم.
وتداززت أيضا ثقااة الدزة والكرامة، وأصبح للجهاع ضد الظاملل املدندين الذين 
يبغونهاا عوجا من عاخل املسالمل أنفساهم - رشعة وماهااج، وطريقة وتطبيل، 
اتخذلا األحرار سااة وطريقة، ااننرت ثقااة الجهاع عى ثقااة الخاوع، وثقااة 
الدازة والكرامة عى ثقااة انسنساالل والرضع وانسانكانة، ورصات )ليهات ماا 
الذلاة( صيثة يسانجيب لهاا الزمان بأذن واعياة، انثرك ماوات الضمائر، وتطلل 
عواصاف الثورات، وتهز عروش الظاملل وتساقطها. وما نشاهده الياول من إحياء 
ثقااة الجهاع، والنثرك الرائع والقوي ليس غال ثمرة من ثمار لذه الثورة اإلسالمية 
الني زرعها الثسال عليه الساالل بشاجرته املبارية، وساقالا حفياده اإلمال زيد 
بدمه الطالر، وتنابع الثوار األحرار يف سالوك لذه الطريل الني يسنوحشاها الطغاة 

والظاملون.
لقد أصبح الثسل عليه السالل قيمة عاملية، وإرثا حضاريا يمكن للداملل جميدا 
الاوروع عى نمريه الفياض، وبثره الثوري الزخاار، وصارت يلمنه يف يربالء تثكي 
الصموع والثبات يف يل مكان، وتدزز قوة الثل القليل أمال ضآلة الباطل الكثري يف يل 
زمان، ولالو يمن اإليمان يمثل يلُّ حر ثائر ايه حساياا، وأصبح الثسل يل يماي 
حار، ماه يندلماون، ويف طريقه ينثريون، وإىل نهر حريناه الخالد يرعون، ولو عاع 
باه الزمان ملاا يان إن يمانيا حرا، ولوجدناه يذوع الثماى يف جبهات الرف والدزة، 
ولدعناه الدربية والجزيرة: )قائد ميليشاا اليمايل(، ولو عااع الزمان بيزيد، ملا يان 
إن طياارا يقذف حمم حقده وخبثه قاابل وصواريخ يسانهدف األعراس واألساواق 
واملدارس واملشاايف، ولو عاع املرتزقة لاكان اليدومي والدنواناي والدليمي ماضوين 
تثت تثالف الشمر بن ي الجوشن وعمر بن سدد، ولكان بن عغر لو ذلك الذي قال: 
أوقر ريابي اضة وذلبا .. إني قنلت خري الااس أما وأبا، والناريخ يسناساخ نفساه 

بالرااء واألنذال.

كتابات

ثورة اإلمام الحسين عليه السالم
انتصار الدم على السيف

 الباحث الصوفي الشيخ/

عبدالناصر التيمي
ماا مان طريقاة صواياة إن وَسااَُد اتصالهاا بالابي صى اللاه عليه 
وآله وسالم يُماارُّ بالثسال عليه الساالل، اهو رصاُط املؤمال للدخول 

للثرضة املثمدية.
االثسال عليه الساالل لو إمال الصواية ورائد مدرسانها الذي أبى 
حياة الخاوع والذلة واملهانة، اساّطر للبرية أجمع ملثمَة الخلوع الني 

ن يزال لذا الكون يرعع عباراتها: ليهات ماا الذلة، ليهات ماا الذلة.
اثياما رأى عين جده املصطفى صى الله عليه وآله وسلم قد تثول إىل 
مزرعاة أموية تاخر ايه أرَضُة الطلقاء، راض ذلك وقدل روحه وأرواح آل 
اة  بينه عليهم الساالل اداءاً يف سابيل إعاعة الثل إىل نصابه لنخليص األُمَّ
من لؤنء الدخالء ممن لم ينسلل اإلْسااَلل إن إىل أشكالهم اقط اما عخلوا 
اإلْساااَلل إن رلبة ن رغبة، وذلك بدد اشل جميع مخططاتهم وتآمراتهم 

يف القضاء عى اإلْسااَلل. 
)1/1(

ابدد أن لبت مكة املكرمة نداء الثل واسنقبلت حبيبها املصطفى صى 
الله عليه وآله وسلم وجاء نر الله والفنح، يان ن مهرب لهؤنء الطلقاء 

إن الدخول يف اإلْسااَلل ليدصموا بذَلك نفوسهم من أن تزلل.
ااكان إْساااَلمهم مقنراً عاى الظالار ن الباطن ولذا لاو الافاق 
بديااه، أنااٌس ما عرااوا النزيية وماا ذاقوا طدام اإليمان وماا ترقوا يف 

مقامات اإلحسان.
اماا يان اإلْساااَلل لديهام إن مظهراً ياقاذون به رقابهم مان القنل 
وينساللون من خالله لنثقيل ألدااهم الدنيوياة الدنيئة، بل لقد حاولوا 

لدل الدين من عاخله بدد عجزلم واشلهم من لدمه من الخارج.
ولذا اقد يان لسيدنا الثسل عليه السالل حفيد الرسول األعظم صى 
الله عليه وآله وسالم موقٌف ن يزال النأريخ يسنلهم ماه الدروس، وتندلم 
مااه البرياة ان النضثياة والفاداء، ون زال الثاوار يف ُيّل زمان ومكان 

يسنمدون ماه جذوة ثوراتهم.
لم يسنطع سيدنا الثسل عليه السالل السكوت عى ذلك الثال املرتعي 
الاذي أصباح ايه ألل الزياغ والافاق يمساكون بمريز القارار ويدبثون 
اة وأمجاعلا الدظيمة الني صار الدابثون يسانولون عليها،  بخاريات األُمَّ
ومصريلاا يمساك به اراعاة وجاالعون طغاة، أنزلوا بالباالع والدباع من 

األلوال ما يخجل الشيطان نفسه عن اقرتااه.
اة َعالَّااه يسانديد لها قرارلا  اساار حامالً مشااعل الاور لهذه األُمَّ

الرعي الذي ُسلب ويخلصها من عبث الطلقاء وظلمهم.
االدماء املثمدية السارية يف رشايل سيدنا الثسل عليه السالل تأبى 
أن تارى لاذا الدين الدظيم الاذي بُدث به جده املصطفى صاى الله عليه 
وآله وسالم لنبليغه من أجل سداعة البرية، وتثملوا من أجله املشاق قد 

تثول إىل ُملك عضوض يهدل ايه األميون.
اأيان لي األخاالق الني يانت أسااس لاذا الدين؟ وأين لاي الددالة 
انجنماعية الني جاء لنثقيقها الصاعق األمل؟ وأين ما جاء اإلْسااَلل به 

من قيم ومباعئ؟ بل أين اإلْسااَلل ذاته؟
أنقاول عاهاا إنها ذلبات أعراج الريااح بفدل مكر وخاداع واننهازية 

وسيوف باي أمية؟. 
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إذن اماا املخارج والثال؟ أن يوجد لهاذا الدين من يساناهض الهمة 
اة، ويثيي ما حاول باو أمية إماتنه  وينثمل املسئولية إلنقاذ الدين واألُمَّ
من لذا الدين، ايديد إْساااَلل مثمد بن عبدالله صاى الله عليه وآله وآله 

وسلم بدد لذا الولن الذي أصابه؟!.
بى اهااك ن يزال حفيد الرسول األعظم صى الله عليه وآله وسلم وابن 
اة ليكمل مسارية الاور الني  عايل الكرار عليه الساالل يديش يف لاذه األُمَّ
بداث بها جده املصطفى صى الله عليه وآله وسالم، اهيهات ليهات مَلن 
اة تغرق يف  ارتضع األلبان الهاشمية أن يقف موقَف املنفرج الذي يرى األُمَّ

مسناقع ووحل الطلقاء ون ينثرك بل جوانثه أي شدور.
اكماا ضّثى اآلباء يف سابيل تثبيات ععائم لذا الديان، يان لزاماً عى 
سايدنا الثسل أن ينثمل مسائولينه النأريخية ويكمل مسرية النضثية 
ليقاول للباطل الذي طغى: توقف اما زال أبااء مثمد صى الله عليه وآله 
وسالم وحبال الله الذي تريه لألمة حنى الوروع عاى الثوض من ن يضل 

من تمسك به عى قيد الثياة.
اة مبدعة ظلمات الطلقاء،  اكانات لثظة الاور الني أضااءت عرب األُمَّ
اكانات يربالء حيث خرج الثسال عليه الساالل إليها ماع تلك الافوس 
الطالرة من آل بينه الكرال عليهم الساالل يي يديد لاا لذا الدين من لص 
اسانلبه،.. خارج ليدلماا الثورة وأخالق الثورة وأن اإلْساااَلل عين ن يقبل 
الظلم والطغيان وليس غطاًء لالسانبداع، خرج ليدلماا أن نخاف من أحد 
ساوى الله، خرج ليدلماا أن نضّثي مان أجل الثرية بأعظم النضثيات، 
وأن نروَي من أجل لذا املطلب السامي األرض بالدماء الني لن تكون أيرل 
ون أرشف مان عل الثسال وألله الناي أروت أرض يرباالء لنانر عى 

سيوف الظلمة والطغاة.
)3/1(

واآلن نرتيكم لااصت َجميداً لذَلك الصوت الرخيم الذي ن تزال أصداؤه 
تدوي يف لذا الكون لندلماا عروسااً يف الثرية والثورة والاضال والنضثية 
والفاداء، إنه صاوت اإلَماال الُثاَسااْل ولو ينثادث إىل أخيه مثمد بن 
الثافياة عن أساباب ثورتاه الثساياية املبارية )إني لم أخارج أرشاً ون 
مفساداً ون ظاملاً وإنما خرجات لطلب اإلصالح يف أمة جدي رساول الله، 

أريد أن آمر باملدروف وأنهي عن املاكر(.
ويف الخطباة الني خطبها بدد اعرتاض جاوع ابان زياع له اقد خاطب 
اإلَماال الُثاَسااْل عليه الساالل أصثابه وأصثاب الثر اثمد الله قائالً 

لهم :
أيها الااس إن رساول الله قال َمن رأى سالطاناً جائراً مسانثالً لثرل 
اللاه نايثاً لدهد الله مخالفاً لُسااة رساول الله يدمل يف عبااع الله باإلثم 
والددوان الم يغري عليه بفدل ون قول يان حقاً عى الله أن يدخله مدخله، 
أن وإن لاؤنء قد لزموا طاعة الشايطان وتريوا طاعاة الرحمن وأظهروا 
الفساع وعّطلوا الثدوع واسنأثروا بالفيء وأحلوا حراَل الله وحرموا حالله 
وأناا أحل من غرّي قد أتنااي ينبكم وقدمت عيلّ رسالكم ببيدنكم أنكم ن 
تسالموني ون تخذلوناي ااإن تممنم عى بيدنكام تصيبوا ُرشاديم اأنا 
الثسال بن عيل وابن ااطمة بات رساول الله نفيس مع أنفساكم وأليل 
مع ألليكم، الكم يفّ أسوة، وإن لم تفدلوا ونقضنم عهديم وخلدنم بيدني 
مان أعااقكم الدمري ما لاي لكم باكر لقد ادلنمولاا بأبي وأخي وابن 
عمي مسالم، واملغرور من اغرت بكم، اثظكم أخطأتم ونصيبكم ضيدنم 
ومن نكث اإنما ياكُث عى نفساه وسايغاي الله عاكم، والساالل عليكم 

ورحمة الله وبرياته.

تعلمت من الحسين
هناء الوزير 

تعلمت من الُح�َس�يْن كيف أكون مظلوماً فأنترص. 
وه�ذا ه�و الزخ�ُم الحقيق�ي ال�ذي يربطن�ا بث�ورة 
الُح�َس��يْن بن عي- رض�وان اهلل عليهما- عىل الظالمين، 
فثورت�ه التي ب�ذل فيها دمه ودم الع�رات من أهل بيته، 

وخرج فيها مصطحباً النساء واألطفال.
ليس�ت ثورة الُح�َس�يْن رمزاً للحزن والتباكي، بل هي 
رمُز االنتصار للقضي�ة، والنضال من أجل الحق، وال يشء 

سوى الحق. 
خرج الُح�َس�يْن يف يوم عرفة )التاسع من ذي الحجة( 
معلن�اً أن الجهاد عبادة، ربما تكون يف س�ياقها أفضل من 
فريض�ة الح�ج، متوجه�اً صوب الش�ام الس�تئصال غدة 

الفساد والظلم عن جسد اإلْس�اَلم وأمة اإلْس�اَلم. 
يف ظاهر األمر أن الُح�َس��يْن وم�ن خرج معه من أهل 
بيت�ه، أبنائه وأبناء إخوانه وأبن�اء عمومته، فقدوا حياتهم 

يف هذا الخروج. 
وهنا سأتوقف عند نقطتين وأربطهما بحارضنا:

-1 ترى لماذا خرج الُح�َس�يْن؟
ومن كان السبب وراء خروجه، وبالتايل قتله ومن معه 

من أهل بيته ومنارصيه؟
هل خ�رج يطلب مل�كاً وس�لطاناً، وهو القائ�ل: )انما 

خرجت إلْص�اَلح أمة جدي(؟.
وهل قتل الُح�َس��يْن بس�يف جده )كما قال ابن تيمية 

وعىل ذلك يتابعه الوهابية(؟.
أم أنه قتل بسيف الطاغية يزيد وأحذيته المتسلطة؟

وهن�ا أق�ول بنف�س الع�ذر ي�ربر الجه�الء م�ا يفعله 
الع�دوان ببالدنا، وأن الس�بب ه�و الحوثي، فإنم�ا ُيقتل 
ال�يَ�َم�ني�ون بس�بب رفعه�م الرصخ�ة، واّتباعه�م نهج 
الُح�َس��يْن )الُح�َس��يْن بن عي يف ثورته ع�ىل الظالمين 
والفاس�دين(، أو لنقل نهج حسين العرص )الُح�َس�يْن بن 

بدر الدين الحوثي( وهكذا هي حججهم تشبه بعضها عىل 
مر العصور. 

-2 ألم يكن الُح�َس�يْن َس�اَلُم اهللِ عليه يعرف أو يدرك 
المصير الذي ينتظره ومن معه؟.

 ألم يضع يف رأسه - ولو مجرد افرتاض- أن أهل الشام 
ق�د يخونونه. وأن يزيد قد يقتله؟ ه�ل توقع أنه قد يكون 

ضحية مؤامرة خبيثة؟ 
وهنا س�أرد عىل من يش�ككون يف أولئك الشباب الذين 
خرج�وا يف مواجه�ة الع�دوان والمرتزقة بأنه�م ضحية 

مؤامرة، وأنهم ما زالوا صغاراً..
أل�م يفك�ر ه�ؤالء المش�ككون أن ه�ؤالء المجاهدين 
يواجه�ون الم�وت، يخرج�ون ويرتك�ون األه�ل خلفهم، 
ويقذفون أنفسهم بين النار المستعرة، بين وابل الرصاص 

والقذائف، والغارات التي ال تتوقف؟!. 
فهل يستحق هؤالء أن نشك يف صدق خروجهم، وصدق 

دفاعهم ونضالهم من أجل الحق؟!.
م�ع العل�م أن هن�اك فتيان�اً قاتل�وا بي�ن ي�دي االمام 
الُح�َس�يْن، فتياٌن لم يتجاوزوا العقد الثاني من أعمارهم. 
فلم�ا لم يذك�ر عنهم التأريخ أنهم ما زل�وا صغاراً وأن 
الُح�َس��يْن غّرر بهم، واهلل إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا 
اهلل عليه فمنهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 

تبديال. 
أم�ا الس�ؤال الثان�ي فأريد م�ن خالل�ه أن أرد عىل من 
يري�دون إحقاق الحق دون دماء، فواهلل إنها الثورة وال بد 
فيه�ا من الدم�اء، ودماء الثوار األبط�ال غالية عزيزه عند 

اهلل وعند عباده. 
ولكن السؤال األهم: 
هل ضاعت القضية؟

هل اندثرت األهداف، وسالت دماء القوم هدراً؟ 
قطعاً ال، وألف ال..

وم�ا أش�به الليلة بالبارح�ة، هل دماء أبنائن�ا ورجالنا 
اليوم تسيل هدراً؟ 

أل�م يخرج�وا بنياتهم الت�ي س�يلقون اهلل وهو مطلع 
عليها، وعىل صدقها؟.

أل�م يخرج�وا دفاع�اً ع�ن االرض والع�رض، ونرصة 
الفاس�دين  وج�ه  يف  خنج�راً  وكان�وا  للمس�تضعفين، 
والمعتدي�ن، والغزاة؟، أليس�وا مدركين م�ا هم مقدمون 
عليه من القتل والدماء والرصاص؟ وهل عرفوا أن الموت 

يرتبص بهم، وأن عيون االعداء تتطلع لقتلهم؟.
 ب�ىل أدركوا.. ولكنه االنتصار الكامل لقضيتهم العادلة 
فالم�وت أو القتل لن يكون مانعاً لهم من أن يقفوا يف وجه 

الظلم.
فم�ن عرف الق�رآن وانتهجه لن يثني�ه يشء عن نرصة 

دين اهلل، والوقوف يف وجه طغاة األرض. 
ه�م يعلم�ون علماً قاطع�اً أن موتهم حي�اة لقضيتهم، 
وأن الش�هادة طريقهم إىل الجنة، وأنه�م أحياٌء عند ربهم 

يرزقون. 
وم�ن كانت ه�ذه عقيدته فال خ�وف، وال خضوع، وال 

استسالم يف قاموسه. 
هذا ما تعلمناه من ثورة الُح�َس�يْن َس�اَلُم اهللِ عليه. 

تعلمنا أن دماَءنا يف سبيل الوطن رشف وبطولة. 
وأن الجهاَد من أجل قضايانا العادلة عزة وانتصار. 

ث�ورة الُح�َس��يْن كش�فت الباط�ل، ومّزق�ت األقنعة 
المزيف�ة، وعّرت وجوه الظالمين، وفضحتهم عىل رؤوس 

األشهاد. 
ثورة الُح�َس�يْن لم تكن خروجاً من أجل القتل. 

ث�ورة الُح�َس��يْن كانت الخ�روَج الم�ّرَف؛ انتصاراً 
لقضية الحق، وقضايا الحفاظ عىل الدين واألُّم�ة. 

ونح�ن منت�رصون، وثقتنا بوع�د اهلل ال�ذي أذن لكل 
المظلومي�ن بالنرص )اُذن للذين ُيقاَتلون بأنهم ُظلموا وأن 

اهلل عىل نرصهم لقدير( الحج 39. 
وقال تعاىل: )ولم�ن انترص بعد ظلمه فأولئك ما عليهم 

من سبيل( الشورى 41.
هكذا تعلمنا من الُح�َس�يْن كيف ننترص لمظلوميتنا.
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إن الحديث عن كربالء هو حديث عن الحق والباطل، حديث عن 
النور والظالم، حديث عن الر والخير، حديث عن السمو يف أمثلته 
العلي�ا، وعن اإلنحطاط, إنه حديث عن م�ا يمكن أن تعتربه خيراً, 
وم�ا يمكن أن تعتربه رشاً، ولذا يق�ول البعض: إن حادثة كربالء, 
إن ثورة الحس�ين )عليه الس�الم( حدث تس�تطيع أن تربطه بأي 
حدث يف هذه الدنيا، تستطيع أن تستلهم منه العرب والدروس أمام 
أيٍّ م�ن المتغيرات واألحداث يف هذه الدنيا؛ لذا كان مدرس�ة, كان 
مدرسًة مليئة بالعرب, مليئًة بالدروس لمن يعتربون, لمن يفقهون, 

لمن يعلمون.
اإلم�ام عي )عليه الس�الم( عندما آلت الخالف�ة إليه كان أمامه 
عقبة كئوداً, ش�خص معاوية يف الشام. أول قرار اتخذه اإلمام عي 
)عليه الس�الم( هو أن�ه يجب عزل هذا الرج�ل وال يمكن أن يبقى 
دقيقة واحدة يف ظل حكم عي، يحكم منطقة كالش�ام باس�م عي, 

وباسم اإلسالم.
البعض نص�ح اإلمام علياً )عليه الس�الم( بأنه ليس اآلن وقت 
أن تتخ�ذ مثل هذا القرار، معاوية قد تمكن يف الش�ام، انتظر حتى 
تتمك�ن خالفتك ثم بإمكانك أن تعزل�ه. يبدو هذا عند من يفهمون 
سطحية السياس�ة، وعند من ال يصل فهمهم إىل الدرجة المطلوبة 
بالنس�بة لآلثار الس�يئة, والعواق�ب الوخيمة ألن يت�وىل مثل ذلك 
ت أو َصُغ�َرت, ع�ىل رقاب المس�لمين,  الرج�ل ع�ىل منطقة َك�رُبَ

كمعاوية، تبدو هذه فكرة صحيحة.
دعه حتى تتمكن ثم بإمكانك أن تغيره بعد .. اإلمام عي )عليه 
الس�الم( قال: ال يمكن .. واستش�هد بقول الل�ه تعاىل: }وما كنُت 
ُمتخذ المضليَن عضداً{ )الكهف: من اآلية51( عوناً ومساعداً؛ ألن 
ه والياً ع�ىل منطقة ما، يعني  م�ن تعينه والياً ع�ىل منطقة, أو تقرُّ
ذلك أنك اتخذته س�اعداً وعضداً، يقوم بتنفيذ المهام التي هي من 

مسئوليتك أمام تلك المنطقة أو تلك.
عندم�ا نعود إىل الحديث من هنا هو من أجل أن نعرف ما الذي 
جع�ل األمور أن تص�ل إىل هذه الدرجة فنرى الحس�ين رصيعاً يف 

كربالء، إنها االنحرافات األوىل.
اإلمام عي لم يقّر أبداً معاوية والياً عىل الشام وعندما استشهد 
بق�ول الل�ه تعاىل: }َوَما ُكنُْت ُمتَِّخَذ الُْمِضلِّيَن َعُضداً{ )الكهف: من 
اآلي�ة51( إن معاوية رجل مض�ل، يضل أمة، ومعنى أن ُتِضل أمة 
بعد أن جاء هدي الل�ه، بعد أن جاء نور القرآن، بعد أن بعث الل�ه 
محم�داً )صل�وات الل�ه وس�المه عليه( ماذا يك�ون إضاللك؟ هل 
يك�ون إال رصفاً لألمة عن القرآن، رصفاً لألم�ة عن محمد، رصفاً 

لألمة عن دين الل�ه, عن اإلسالم, عن هدي الل�ه.
إن معاوي�ة مضل، وقد بقي فرتة طويلة ع�ىل ُبعٍد من عاصمة 
الدول�ة اإلس�المية، أض�ل أمة بأرسه�ا، أقام لنفس�ه دولة يف ظل 
الخالفة اإلس�المية .. وعندما حصل الرصاع بين اإلمام عي )عليه 
الس�الم( وبين معاوية وجاءت معركة ]صفين[ استطاع معاوية 
أن يحش�د جيشاً كثير العدد والعدة أكثر من جيش الخليفة نفسه! 
أكثر عدداً وأقوى عدة من جيش الخليفة نفسه! وكان ذلك الجيش 
الذي حشده إىل ساحة ]صفين[ مجاميع من تلك األمة التي أضلها 

معاوية.
لم�ا أضلها معاوي�ة انطلقت تلك األمة لتق�ف يف صف الباطل، 
لتق�ف يف وجه الحق، لتقف يف وجه الن�ور، لتقف يف وجه العدالة, 
يف وج�ه الخير، تق�ف مع ابن آكل�ة األكباد، مع ابن أبي س�فيان, 
ضد ويص رس�ول الل�ه )صلوات الل�ه علي�ه وعىل آله(، ضد أمير 
المؤمنين عىل ين أبي طالب, الذي قال فيه الرسول )صلوات الل�ه 

عليه وعىل آله(: ))أنت مني بمنزلة هارون من موىس((.
إنه الض�الل، وما أخطر الضالل، ما أخطر الضالل وما أس�وأ 
آث�ار ونتائج وعواقب الضالل! و ما أفضع خس�ارة المضلين عند 
الل�ه، ما أشد خسارتهم, وما أفضع خسارتهم يف هذه الدنيا ويوم 

يلقون الل�ه سبحانه وتعاىل، وقد أضلوا عباده!.
اإلم�ام عي )عليه الس�الم( هو يعلم أن أخط�ر يشء عىل األمة، 
أن أخط�ر يشء عىل البرية هو الضالل والمضلون، لذلك وهو من 
يعرف واجب السلطة يف اإلسالم، ويعرف مهمة الدولة يف اإلسالم, 

ويعرف مهمة الخالفة اإلس�المية, يرى أنه ال يمكن بحال أن يقرَّ 
ش�خصاً مضالً عىل منطق�ة يف ظل دولته وإن كان�ت النتيجة هي 
َتْقويض خالفته واستش�هاده .. كان يقول: ))إن خالفتكم هذه ال 

تساوي عندي رشاك نعي هذا إال أن أقيم حقاً أو أميت باطالً((.
لماذا؟ قد يس�تغرب أي ش�خص منا عندما يسمع كالماً ألمير 
المؤمنين )عليه السالم( كهذا ... أنت حريص عىل أن تزيل معاوية 
م�ن موقعه حتى لو كان الثمن هو تقوي�ض خالفتك, إزاحتك عن 
هذا المنصب، استش�هادك.! اإلمام عي )عليه السالم( يرى كل هذا 
سهالً، وال أن يبقى معاوية دقيقة واحدة عىل رقاب األمة؛ ألن علياً 
ل�م يكن من أولئ�ك الذين يحرصون عىل مناصبه�م, وليكن الثمن 
هو الدين, وليكن الثمن هو األمة, ومصالح األمة, ومستقبل األمة, 

وعزة األمة وكرامتها.
اإلمام عي يعرف أن من يعشق السلطة، أن من يعشق المنصب 
هو نفسه من يمكن أن يبقي مثل معاوية عىل الشام، هو نفسه من 
يمكن أن يبيع دين األمة، أن يبيع الدين اإلس�المي، هو نفس�ه من 
يمكن أن يبيع األمة بأكملها مقابل أن تس�لم له واليته، وأن يس�لم 

له كرسيه ومنصبه.
وه�ل عان�ت األمة من ذلك الي�وم إىل اآلن إال من ه�ذه النوعية 
م�ن الحاكمين! ه�ذه النوعية الت�ي نراها ماثل�ة أمامنا عىل طول 
وعرض البالد اإلس�المية لم�ا كانوا من هذا الن�وع الذي لم يتلق 
درس�اً من عي )عليه السالم( الذي كان قدوة يمكن أن يحتذي به 
من يصل إىل الس�لطة، قدوة لآلباء يف الرتبية، قدوة للس�الطين يف 
الحكم، ق�دوة للدعاة يف الدعوة، قدوة للمعلمي�ن يف التعليم، قدوة 
للمجاهدي�ن يف ميادي�ن القتال، ق�دوة لكل ما يمكن أن يس�تلهمه 
اإلنسان من خير ومجد وعز. أولئك الذين لم يعيشوا هذه الروحية 
التي عاش�ها اإلمام عي )عليه الس�الم( يف اليوم األول من خالفته، 
ف�أرى الجمي�ع أن خالفته عنده ال تس�اوي رشاك نعله إذا لم يقم 

حقاً ويمت باطالً.

من وحي 
عاشوراء

في رحاب سيد الشهداءذكرى عاشوراء وشعار الثورة مستمرة!
 عبدالعزيز البغدادي 

النأريخي  السياق  من خالل 
وماا ترساخ يف األذلاان عان 
ضمان  الُثكام  نُُظام  مالماح 
الدرباي  الداملال  جغرااياا 
ممارساات  مان  واإلساالمي 
عاى  اننقضااض  عصاباات 
السالطة برز يف تأريخ اإلساالل 
نظاماان يمكان اعنبارلماا يف 
مقدمة األنظمة الني تأسسات 
عى الداف واإلرلاب وأسااءت 
إىل اإلساالل باسام اإلسالل أيما 
إسااءة، لماا نظاال يزياد بن 
عبدالدزياز  ونظاال  مداوياة 
آل سادوع ولذلاك يبادو أن من 

املااسب أن نطلل عليهما:
-1 )عاعاش األوىل ولاي مملكاة يزياد بان 
مداوية الني سفكت الدماء لكي تثول اإلسالل 
من عين رساالة ونبوة وععاوة إىل الخري والددل 
والثرياة إىل نظال ملكي وراثي يقول عى الظلم 
وانسانبداع وتصفية املدارضال والناكيل بهم 

وإقصائهم.
-2 عاعاش الثانياة لاي مملكاة آل سادوع 
الولابية الني أقيمت عى نفس األساس وزاعت 
عاى ذلاك بالنثالف ماع الصهيونية ألاد أعداء 
اإلساالل والدروبة بل واإلنساانية، ون نسنطيع 
يف لذا الثياز رسع ولو بداَض جرائمهم، إن أن 
ماا يقومون به يف اليمن الياول من جرائم يادى 
لهاا جبال اإلنساانية يلخاص مسانوى عمل 
نفساياتهم اإلجرامياة وولدهم بسافك الدماء 
يف سابيل انسانيالء عاى السالطة واملثااظة 

عليها!!.
وألن مملكاة عاعش األوىل لاي صاو مملكة 

عاعش الثانياة اقد برزت يف مرحلة 
ظهاور الثانياة )عرناا الثارض( 
الكثاري من خطط إضدااف الداملل 
الدربي واإلسالمي باسنخدال أعوات 
الثكم وبالذات أرسة آل سدوع الني 
مّكاهاا انساندمار الربيطاناي من 
ُحكم أغلب مساحة الجزيرة الدربية 
الني يانت تأريخيااً باملجمل ضمن 
امنداعات نفوذ ُحكال اليمن القدماء 
الكثاري مان مصااعر  أيادت  يماا 

مؤرخي اليونان.
واملااطال الناي ينثكام بهاا آل 
سادوع الياول باااًء عاى تقسايم 
الثانياة  عاعاش  بيكاو  ساايكس 
)اململكاة السادوعية( تشانمل عى 
أجازاء من أغااى مااطال املاطقة 
بالافاط والثاروات املددنياة إن لام 
تكن أغاالا عاى اإلطالق وتدد ثلث 
مسااحنها أرايض ضمان خارطاة 
اليمان الطبيدياة يف اارتة ُضداف 
وانثسار نفوذ الدولة اليماية وبقية 
أرايض لذا الكيان السدوعي رُسقت 
مان الدراق والبثريان باإلضااة إىل 

الثجاز ونجد وبالع الدوارس.

والراباط الاذي يجماع عولاة عاعاش األوىل 
والثانياة لو غصب السالطة بوساائل اإلرلاب 
أن  نالحاظ  اإنااا  املخنلفاة 
اسانهداف اإلرلابال املانمال 
للولابية مصدر اإلرلاب الجديد 
باسام اإلساالل منددع األسماء 
والصاور الذي تداد عاعش آخر 
تقليداته الني أبدعت ااوناً من 
أسااليب القنل بواساطة الذبح 
والثرق والندذياب بكل صوره 
وأشاكاله لخلل الذعر والخوف 

يف املجنمدات الني تسنهداها. 
 واسنخدمت ورقة الطائفية 
يف مرحلاة عاعاش الثانياة بما 
اتبدناه مان أسااليب النضليل 
الطائفاي  والشاثن  والكاذب 
تدعم السادوعية يف لذا املروع 
-أي ماروع تطيياف انخنالاات السياساية- 

أجهزة انسنخبارات األمريكية والصهيونية. 
بداض املثساوبل عاى الثقااة يسااوون 
بل من يؤذي نفسه بمااسابة إحياء عاشوراء 
حزناً ملا وقع عى الثسال وأصثاباه وآل بينه 
مان قنال وتاكيال وبل مان يفخخ نفساه أو 
تفخخاه الجماعاة الناي يانماي إليهاا ليقنال 
نفَسه من أجل أن يقنَل أيرب عدع ممن يسميهم 
الرواااض ويلما زاع عدع القناى يلما زاع رضا 
أصثابه وتكبريلم، لؤنء يسااوون بل الجالع 
والضثياة أو بل إرلاب عاعاش أو النكفرييل 
بكل تفرعاتهم وبل من يقاول لذا اإلرلاب!!!.

الذيان يسانهداون مواياَب الدازاء بثجاة 
مثاربة البدع والخرااات الني جدلها الولابيون 
عااوان تثرياتهام ضاد مخالفيهام يف املذلب 
اسانهدااهم إرلاباي سايايس مغطاى بالدين 
لضمان تثييد بدض الدقول الضيقة ون عالقة 

لذلك بالدين بما لو عين وال املفاليم الدقالنية 
املسانارية إذ أن ُيلَّ اارع يف اإلساالل مكلف بأن 
يُدمل عقله؛ ألن جولر الدين أن يكون اإلنساان 
املكلف حراً يف انخنيار انطالقاً من آية )من شاء 
اليؤمن ومن شااء اليكفر( وآية )أعع إىل سبيل 
ربك بالثكمة واملوعظة الثساة وجاعلهم بالني 
لي أحسن(، ومن ُيّل األصول الني تربز الثرية 
يف انخنيار يجولر لنكوين عقيدة املسالم الثر 
الاذي يدنمد علياه يف النبلياغ ويف املسااءلة، إذ 
الدقل يما يقاول الفقهاء ماااط النكليف، من 
لاا ينسااءل اإلنساان الداقل املخناار ما الذي 
يجدل إلنساان الثل يف اسانهداف إنساان آخر 
بالقنل؛ ألن ذلك اآلخار صاحب عقيدة يرى أنها 
ااسادة، ومن ُجرُمه ألوُن الذي يؤذي نفسه يف 
مااسابة إحياء عاشاوراء أل من يفخخ نفساه 
أو يفخخاه َمان يوجهونه لقنل اآلخريان أاراعاً 
وجماعاات وبصاورة ايها من البشااعة تدمي 

القلب؟!!.
إن مان يارى ما يفدلاه آل سادوع من خالل 
عدوانهم البشاع عاى أبااء اليمن املسانمر ماذ 
سبدة أشهر يسنخدمون ايه ُيّل أنواع األسلثة 
املثرماة عوليااً، من يرى ما يفدلاه لذا الاظال 
الذي يثكماه املذلب الولاباي النكفريي مابع 
أو نواة عاعش والقاعدة ويل مساميات اإلرلاب 
باسم اإلسالل يدرك تماماً ملاذا يقول النكفرييون 
املنااسالون مان رحام الولابياة باسانهداف 
موايب إحياء ذيرى ثورة األمال الثسال، اقد 
تثالف أتباع مثمد بن عبدالولاب مع مؤساس 
اململكة السدوعية ليؤسسوا نظاماً ملكياً ااسداً 
بغطاء عياي لو األيثر إساءة لإلسالل، ورغم أن 
لذه اململكة قد أنشائت بالثديد والاار وتصفية 
الكثاري من األحارار يف أنثااء الجزيارة الدربية 
الناي أقاماوا عاى الجزء األيارب ماهاا عولنهم 
اإلرلابياة )اململكاة السادوعية ( ورغام ذلاك 
يثاولون رشعااة بقاء لذه اململكة 
والخضوع لها بماطل الدين، ووال 
النفسري الجربي لآلية الكريمة )قل 
اللهام مالاك امللاك تؤتاي امللك من 
تشااء وتازع امللك ممن تشاء وتدز 
من تشااء وتذل من تشااء( إىل آخر 

اآلية!!!!.
جولار ثورة عاشاوراء ليسات 
ثاورة طائفية ون يمكان أن تكون 
طائفية ومان أبرز األعلاة عى ذلك 
لاذا النفاعال الذي تلقاه مااسابة 
إحيااء لذه املااسابة مان طوائف 

وأعيان أخرى.
بهاذا املدااى يمكان أن تنثول 
عاشاوراء إىل ترجمة مان ترجمات 
شدار اسنمرارية الثورة من ماطلل 
األمار باملدروف والاهاي عن املاكر 
الذي يداي يف مفهول ثورة الثسل 
اسنمرار نهج املقاومة ملاطل الظلم 

وانسنبداع والطغيان.
حاد  يصال  األزيل  النثالاف  إن 
انندماج بال الولابياة النكفريية 
ونظاال آل سادوع عاعاش الثانياة 
الذين يرتكبون بثل اليمايل حالياً 

ُيّل يول يربالء.

عبد السالم عباس الوجيه

أط���ل���ق���ت���ن���ا م����ن أس����رن����ا ك����رب����اءُ
وأن��������ارت ل���ن���ا ال��������دروب ال����دم����اءُ

ف���ان���ط���ل���ق���ن���ا ت����زف����ن����ا ل��ل��م��ع��ال��ي
وت������س������وي رك�����اب�����ن�����ا األش����������اءُ

الصْع� ونستسهل  اخلطى  نستحث 
����ب ومن���ض���ي ت���زه���و ب��ن��ا األرج������اءُ

ف���ي م��س��ي��ر ي��ط��وي ال��غ��ي��اه��ب ط��ًي��ا
ن����ح����و ص����ب����ح ش����ع����اع����ه وض�������اءُ

ن��ق��ت��دي ب��احل��س��ن ج���ي���ًا ف��ج��ي��ًا
وش�����ه�����ي�����داً ف�����ي إث��������ره ش����ه����داءُ

ن��ع��ش��ق امل�����وت ح���ن ت��ق��ل��ى امل��ن��اي��ا
وي���ث���ي���ر ال������ف������داَء م���ن���ا ال�����ف�����داءُ

ك���ل���م���ا ع����ان����ق احِل�����م�����ام زع���ي���ًم���ا
ه������ام ب�����امل�����وت ب����ع����ده ال����زع����م����اءُ

وم���ض���وا ي��ن��س��ف��ون ل��ل��ب��غ��ى ع��رًش��ا
ش������اده ال������ذل وارت�����ض�����اه ال����ري����اءُ

وي�������دك�������ون ل���ل���ج���ه���ال���ة ص����رح����اً
�����������ُه ال���زي���ف واخل�����وى وال���ه���راءُ أسُّ

ي��ب��ذل��ون ال��ن��ف��وس ك��ي��م��ا ي��ص��ون��وا
األش���ق���ي���اءُ ع���رض���ه���ا  داس  أّم������ة 

واح���س���ي���ن���اه ص����رخ����ٌة م����ن ف�����ؤاٍد
ال�������ده�������م�������اءُ ال���������ن���������وائ���������ُب   

ت���ت���وال���ى ص����رخ����ة   ! واح���س���ي���ن���اه 
وامل���������آق���������ي أدم���������������ٌع ودم������������اءُ

واألم�������اس�������ي ك���ئ���ي���ب���ة وامل����آس����ي
واألرزاءُ واخل�������ط�������وُب  ج����م����ٌة 

ب��ك��ي��ن��ا إن  ع����ذرن����ا  واح���س���ي���ن���اه 
ق��ي��ل : ف���ي ال���دم���ع ل��ل��ك��روب ج���اءُ

�������ا وال�����ذك�����ري�����ات أرت���ن���ا غ���ي���ر أنَّ
واف�����ت�����راءُ ب�����اط�����ٌل  ق���ي���ل  م�����ا  أّن 

أن���ت إن أْج�����َدِت ال���دم���وُع احل��زان��ى
ال��ب��ك��اءُ ذك�����رت-  إذا  ُم���ج���ٍد-  غ��ي��ر 

ق����د ن���زف���ن���ا م����ن امل����آق����ي ب���ح���اًرا
ف��ط��ف��ت ف�����وق م���وج���ه���ا ال���ب���رح���اءُ

وذاب����ت ي�����ذوب  أن  احل�����زن  وأب�����ى 
ف����ي ل���ظ���ى احل������زن أك����ب����ٌد ح�����راءُ

م����ا س���ل���ون���ا وك���ي���ف ي��س��ل��و ف��ق��ي��د
ه���و س���ل���وى احل���زي���ن وه����و ال���ع���زاءُ

ي����ا أب�����ا ال����ش����ه����داء ه�����ذا ف�����ؤادي
ي�����وم ذك�������راك ب����ن ج��ن��ب��ي ه�����واءُ

وخ�����ي�����ال�����ي م�����ش�����وش وب����ي����ان����ي
أن���ض���ب اخل���ط���ب ن��ب��ع��ه وال����ب����اءُ

وي��������راع��������ي م�����ك�����ب�����ٌل ول����س����ان����ي
واألدواءُ ال����ك����ل����وم  أخ����رس����ت����ه 

م����ف����ردات����ي أق�����ول�����ه  ش�����ع�����ٍر  أي 
ف���ي دج���ى ال���ك���رب واألس�����ى ب��ل��ه��اءُ

ش��ع��ري ل���ي���ت  أص����وغ����ه  ش���ع���ر  أي 
ال���رث���اءُ  � أج�����دت  إن  أي���دان���ي���ك- 

م����دٌح م���ق���ام���ك  إل�����ى  ي����رق����ى  أََو 
وال�����ق�����واف�����ي م���ش���ل���ول���ة ع����رج����اءُ

ق���اص���رات س���م���ت  وإن  وامل���ع���ان���ي 
ي���ع���ت���ري���ه���ا ال����ف����ت����ور واإلع������ي������اءُ

ك���ل���م���ا ح�����اول�����ت إل����ي����ك ارت����ق����اء
ج�����اوزت�����ه�����ا ص����ف����ات����ك ال����ش����م����اءُ

أي�����ن م��ن��ه��ا م���ك���ان���ة أن�����ت ف��ي��ه��ا ؟
وم�����ض�����اء ي����ح����ار م����ن����ه امل����ض����اءُ

أي�����ن م��ن��ه��ا وم�����ن ث����راه����ا ال��ث��ري��ا
امل������ري������خ واجل��������������وزاءُ م����ن����ه����ا   

س�����ي�����دي أن��������ت آي����������ٌة ل���ل���ب���راي���ا
ب���ع���دك ال���ن���ث���ر وال���ق���ص���ي���د ه���ب���اءُ

ي��ع��ج��ز ال��ش��ع��ر وال���ق���ري���ض وي��ع��ي��ا
ف����ي م���ع���ان���ي ف����دائ����ك ال���ش���ع���راءُ

أن���ت ف���وق ال��ب��ي��ان  وال���وص���ف َف���ٌذ
أن�����ت.. أن���ت ال��ق��ص��ي��دة ال��ع��ص��م��اءُ
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عبد الرحمن محمد عبد الملك المروني

ما أيثر تلك الصفات الني حملها 
الثسل عليه السالل وبرزت يف شخصينه، 

وساقنر لاا عى ذير بدض صفات 
الثسل الثائر، والني يان لها األثر الكبري 
يف نجاح ثورته رغم مقنله لو ومن مده 
من أباائه وأصثابه،  لذه الصفات الني 

تدنرب مواصفات رضورية ورشوط مهّمة 
يف من يقول بأي عمل رسايل يسدى إىل 

النغيري واإلصالح ، ولي عى الاثو النايل:

)1( القيم اإليمانية في ثورة اإلمام الحسين
يان الثسال عليه الساالل يثاري الدبااعة والذير، ولم 
يكن يشاغله عن الدباعة يشء، اقد نقل ابن يثري يف البداية 
والاهاياة رواية عن بدض من رأى الثسال قاال: »رأيت 
أخبية مرضوباة بفالة ِمن األرض، اقلت: ملن لذه؟ قالوا: 
لذه لثسل، قال: اأتينه، اإذا شيخ يقرأ القرآن والدموع 
ي يا ابن بات  تسايل عى خدَّيه ولثينه، قال: قلت بأبي وأمِّ
رساول الله ما أنزلك لذه الفالة الني ليس بها أحد؟ اقال: 

لذه ينب ألل الكواة إيلَّ ون أرالم إنّ قاتيل.
وحنى يول عاشاوراء لم يشاغل الثسال عليه السالل 
ومان مده عان الدباعة والدعااء والنارضع تألب للثرب 
بدد إحاطة جيش عمر بن سادد بمدساكرلم، اقد تقّدل 
يف ياول الناساع مان املثارل جيش عمار بن سادد نثو 
مخيام الثسال، وأقبل عليهم الدباس بان عيل، اقال: ما 
جااء بكم؟ قالوا: جاء أمر األماري بأن تازلوا عى حكمه أو 
ناازلكم، اداع الدباس إىل الثسل يدرض عليه األمر، اقال 
له الثسال: »إن اسانطدت أن تراهم عااا يف لذا اليول 
ااادل، لدلاا نصيل لرباا يف لذه الليلة، اإنه يدلم أني يات 
اك بن  أحب الصالة له ونسنغفره وننلوا ينابه«، قال الضثَّ
ا أمى حسل وأصثابه قاموا الليل  عبد الله املرقي: المَّ

عون. يّله يصلُّون ويسنغفرون ويدعون وينرضَّ
ويان مان ععائاه صبيثة يول الدارش أن قاال: »اللهم 
أنات ثقناي يف يل يرب، ورجائاي يف يل شادة، وأنت يل يف 
يل أمار نزل بي ثقة وعدة، يم من لم يضدف ايه الفؤاع، 
وتقال اياه الثيلاة، ويخذل اياه الصديل، ويشامت ايه 
الددو، أنزلنه بك وشكوته إليك، رغبة ماي إليك عمن سواك 

افرجنه«.

)2( القيم األخالقية في ثورة اإلمام الحسين
أ - صفات قياعية

اقد تثى اإلمال الثسل بالدديد من الصفات القياعية 
الناي أللناه للقيااعة الناي يان لهاا األثر الكباري يف راع 
مداوياة مان يان مده من أللاه وأصثاباه وتفانيهم يف 

خدمنه ونرته، ومن ذلك ما ييل:

1 - الزلد:
لم يكن الثسال عليه السالل يطمع يف الدنيا أو يسدى 
وراء يشء مان حطامهاا، اقد يان يدارف حقيقة الدنيا، 
وأنهاا منااع زائل، وحطال اان، ويان لاذا لو أول األمور 
الناي أراع الثسال أن يدلاها ألصثابه ليدلام الجميع أن 
الثسال عليه الساالل لم يخارج يريد ملكاً ون سالطاناً، 
ون شايئا مان أماور الدنياا صغارياً يان أو يبارياً، وإنما 
يرياد الله والادار اآلخرة، اإنه ملاا أراع الخاروج خطب يف 
أصثابه اثمد الله وأثاى عليه، ثم قال: )إن لذه الدنيا قد 
تاكرت وأعبار مدرواها الم يبل إن صبابٌة يصبابة اإلناء، 
وخسيس عيٍش ياملرعى؛ أن ترون أن الثل ن يدمل به وأن 
الباطال ن ياهى عااه؟! لريغب املرء يف لقااء ربه، اإني ن 

أرى املوت إن سداعًة، ون الثياة مع الظاملل إن شقاوًة(.
اقولاه: )إن لاذه الدنياا قد تاّكارت وأعبار مدرواها 
.... إلاخ(، توصياف للدنيا وبياان حقيقنها، ولاو أنها ن 
تسااوي عاده شايئا يذير، االدنيا بكل ما ايها ما لي إن 
ياقطة املاء الني ترتساب يف اإلناء مما تبقى بدد رشبه، أو 

يخسيس املرعى الني تبقيه البهيمة من علفها.
إن الثسال ولو يصور الدنيا لذا النصوير ليدل عنلة 
واضثة أن الثسال إنما خرج لارة الثل ون يشء غري 
الثال، اإن الدنياا عاده بكل ما ايها أحقار من أن يفننن 
رجل ياإلمال الثسال بهاا، ولذا أعقب يالماه عن الدنيا 
بقولاه: )أن ترون أن الثل ن يدمل به وأن الباطل ن ياهى 
عااه؟! لريغاب املرء يف لقااء رباه، اإناي ن أرى املوت إن 

سداعًة، ون الثياة مع الظاملل إن شقاوًة(.
ولاو األمر الذي وعااه أصثابه، اأباوا إن امليض مده، 
ومواسااته بأنفساهم، ولو ماا عرب عاه زلاري بن القل 
الدجيل، عادما سمع يالل اإلمال الثسل عليه السالل قال 
اقال: »قد سامدت مقالنك لديات، ولو يانت الدنيا باقيًة 
ويااا ايها مخلديان ويان يف الخروج مواسااتك ونرتك 

نخرتنا الخروج ماها مدك عى اإلقامة ايها«.

2 - الشجاعة:
تمثلت الشاجاعة والبطولة يف شخصية اإلمال الثسل 

يف صورة ناعرة قل أن يوجد لها نظري، اإن بدض أصثابه 
وباي عمومناه وألل بينه قد لثقوا باه إىل بدض الطريل 
اأخاذوا يجباوناه ويخواونه من امليض ايماا عزل عليه، 
وأراعوا أن يثاوه عن الذلاب إىل الكواة حفاظا عى سالمنه 
ومان مده من بايه وألله وأصثاباه، اقد أتاه عبدالله بن 
عبااس اقال: يا بن عم اني اتصارب ون اصرب، اني اتخوف 
عليك يف لذا الوجه الهالك وانسنئصال، إن ألل الدراق قول 
غدر اال تقرباهم. وعبد الله ابن الزبري اقال ابن الزبري: إىل 

أين تذلب، إىل قول قنلوا أباك وخذلوا أخاك؟!
ويناب إليه عبدالله بن جدفر بن أبي طالب: ))أما بدد: 
اإني أساألك بالله ملا انرات حل تاظار يف ينابي ااني 
مشفل عليك من الوجه الذي توجه له ان يكون ايه لاليك 
واسانئصال ألل بيناك إن للكت اليول طفائ نور األرض 
اإنك علم املهندين ورجاء املؤمال، اال تدجل بالسري اإني 

يف أثر الكناب والسالل((.
وقال له عبدالله بن مطيع: أذيرك الله يابن رساول الله 
وحرمة انسالل ان تانهك، انشدك الله يف حرمة رسول الله 
صى الله عليه وآله، انشدك الله يف حرمة الدرب، اوالله لنئ 
طلبت ما يف ايادي باى امية ليقنلاك، ولنئ قنلوك نيهابون 

بددك أحدا ابدا.
ولقيه الثر بن يزيد الرياحي ويان قد أرساله عبيد الله 
بن زياع يف ألف اارس اوقف أمال الثسال يماده الخروج 
نثو الكواة وجدل يثذره القنال ويدرض عليه املساري إىل 
عبياد الله بن زيااع، اقال عليه الساالل: أِباملوت تخوااي، 

ثم أنشأ يقول:
سأميض وما باملوت عار عى الفنى 

  إذا ما نوى حقاً وجالد مسلماً
وواىس الرجال الصالثل بافسه 

  واارق مثبوراً وخالف مجرماً
اإن مت لم أندل وإن عشت لم أُلم 

  يفى بك ذنً أن تديش وترغما

وماىض يف طريقاه منجهااً نثاو الكوااة، ويف طريقه 
اسانقبله الطرمااح الطائاي الشااعر - وقيال الفرزعق - 
اقاال له الثسال عليه الساالل: مان أين خرجات؟ قال: 
مان الكواة، قال: يياف وجدت ألل الكوااة؟ قال: يا ابن 
رسول الله قلوبهم مدك وسيواهم عليك، اقال له الثسل 
علياه الساالل: »صدقت، الاااس عبيد الدنياا، والدين لدٌل 
عى ألساانهم يثوطونه ما عرت مدايشهم، اإذا مثصوا 

بالبالء قلَّ الديانون«.

وقد لقي الثسل غري لؤنء وينب إليه بدض ألل بينه 
ينباً يثذروناه من الخروج إىل الكواة، إنّ أّن الثسال لم 
يصاغ إىل يشء مان يالمهم وتخويفاتهام، وإنما مىض يف 
طريقه منجهاً نثو الكواة، الما واىف يربالء، ساأل: يف أي 

موضٍع نثن؟ قالوا: بكربالء، قال: أرض يرٌب والله وبالٌء، 
لالااا مااخ رياباا ومهراق عمائاا، ثم أقبل يف جوف الليل 

ينمثل ويقول:
يا علر أٍف لِك من خليل 

  يم بك باإلرشاق واألصيل
من طالب وصاحب قنيل 

  والدلر ن يقاع بالبديل
وإنما األمر إىل الجليل 

  ويل حي سالك سبييل

اقاد ظهارت ماه الشاجاعة يف ياول الطاف يف حالنه، 
شجاعة ما ظهرت من احد أبدا، اكانت مرضب املثل، ولذا 

قيل: الشجاعة الثسياية.

3 - الثبات عى املبدأ:
لم يكن اإلمال الثسال بالشخص املنذبذب الذي يمكن 
أن تخواه املزعجاات أو تهزه املغريات، القد رضب اإلمال 
الثسال علياه الساالل أروع األمثلة يف الثبات عاى املبدأ، 
مهماا يانات النضثياات، وقد عرب عان ذلك بقولاه: »أن 
إن الدعاي قاد ريز بل اثانال بل السالة والذلة وليهات 
مااا الذلة، يأباى الله ذلاك ورساوله واملؤمااون، وجدوٌع 
طابات، وحجوٌر طهارت، وأنوٌف حميٌة، ونفاوٌس أبيٌة، ن 
تؤثار مصاارع اللئال عى مصاارع الكارال، أن قد أعذرت 
وأناذرت أن إني زاحٌف بهاذه األرسة عى قلة الدناع وخذلة 

األصثاب، ثم أنشأ يقول:
اإن نَهِزل اهّزامون قدماً 

وإن نُهزل اغري مهزَّمياا  

ل - الصدق
املدروف عن أصثاب الثورات ورواع النغيري أنهم يماون 
أتباعهم ومن يدعونهم للخاروج مدهم بالار وبالغاائم 
املاعياة واملداوياة، غري أن ذلاك لم يكن يف الثسال عليه 
الساالل، اقد يان يندامل مع من يدعولام للخروج مده 
بالصادق الكامل، ولم يكن يكذب عليهام أو يدلس عليهم 
بيشء، اإناه ملا عزل عى الخاروج إىل الدراق قاال خطيباً 
اثماد اللاه وأثاى عليه، ثم قال: »خط املاوت عى ُولد آعل 
مخاط القالعة عاى جياد الفناة، وماا أولهاي إىل أسااليف 
اشنياق يدقوب إىل يوسف، وخرّي يل مرع أنا نقيه، يأني 
بأوصايل تقطدها عسالن الفلوات، بل الاواويس ويربالء، 
ايمألن ماي أيراشااً جوااً وأجربة ساغباً، ن مثيص عن 
ياول خط بالقلم، رضا الله تدااىل رضانا ألل البيت، نصرب 
عى بالئه ويواياا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله 
)ص( لثمناه، ولي مجموعة له يف حظارية القدس، تقر 
بهام عياه، وياجز بهم وعده، مان يان اياا باذنً مهجنه، 

موطااا عى لقااء الله تداىل نفساه، الريحال مداا، اإني 
راحل مصبثا إن شاء الله تداىل«.

ويناب إىل أخياه مثمد ابان الثافية وألل بيناه يناباً 
يدعولم ايه إىل الخروج مده، قال ايه: »من الثسال بن 
عيل إىل مثمد بن عيل وألل بينه: أما بدد: اإنكم إن لثقنم 
باي اسنشاهدتم، وإن تخلفنم عااي لم تلثقاوا الار.. 

والسالل«.

ب- القيم األخالقية يف تدامل الثسل مع 
أعدائه

يان اإلمال الثسال صاحب ماروءة، ن يثب الغدر ون 
يارىض باقض عهد ون ميثاق، ومن ذلك ما روي أن شامر 
بن ذي الجوشان قرب من الثسال عليه الساالل صبيثة 
ياول الداارش، اجدل شامر يكلم الثسال عليه الساالل 
وينثاور مده، اأراع أحد أصثاب الثسال أن يرمي شمر 
بساهم قبل النثاال القنال حل جاء يكلمهام ااهاه عليه 

السالل، وقال له: »ن ترمه اإني ن أبدأ بالقنال«.
ومان أخالق الثسال علياه الساالل أنه لم يكان ليبدأ 
القنال مع أعدائه حنى يبل لهم لداه ويدراهم بافساه، 
وينثاور مدهم بالثجة والدليل، ومن ذلك أنه ملا اجنمدت 
جيوش عمر بن سادد وأحاطوا بمدساكر الثسال عليه 
الساالل من يل جانب يف صبيثة ياول الدارش من املثرل، 
خرج الثسال حنى أتى الااس اااعى ايهم: »أيها الااس 
اسامدوا قويل ون تدجلوا حنى أعظكم بواحدة وحنى اعذر 
إليكام، ااإن أعطينموني الاَصف يانم بذلك سادداء، وإنّ 
ااجمداوا رأيكم ثام ن يكن أمريم عليكام غمة ثم اقضوا 
إيلّ ون تاظارون، إّن وليّي الله الذي نّزل الكناب ولو ينوىّل 

الصالثل«.
الما سااع الصمت ولدأ الضجياج خطبهم، اثمد الله 
وأثااى عليه وندت الاباي اصّى عليه، ثم قاال: »أّما بدد، 
اانسبوني من أنا؟ ثم راجدوا أنفسكم وعاتبولا اانظروا 
لال يثّل لكام قنايل واننهاك حرمناي؟....«، ثام عراهم 
بافسه، وذيرلم بفضائله واضائل ألل البيت، إىل أن قال: 
»أما يف لذا حاجز لكم عن سافك عمي؟ اإن يانم يف شاك 
من ذلك أو تشاكون يف أنّي ابن باات نبيّكم اوالله ن يوجد 
بل املرق واملغرب ابن بات نبي غريي، ويثكم أتطلبوني 
بقنيال ماكم قنلنه أو مال لكم اسانهلكنه؟«.. لكن القول 
مع ذلك لم يقابلوه إنّ بكلمة واحدة: »إنّا ن ندري ما تقول، 

انزل عى حكم باي عمك وإنّ الساا تارييك«.

ج- الجوانب اإلنسانية يف تدامل الثسل 
مع أباائه وأصثابه

القد يان اإلمال الثسل مع ما ينصف به من الشجاعة 
ورباطاة الجاأش، إن أنه يان مع ذلاك موصوااً بالرحمة 
ورقة القلب، اكان يرق قلبه عى يل من يان مده، لشادة 
ابنالئهام، ويسادى يف رااع املصاعب عاهم، ولشادة رقة 
قلباه وروحه الطالارة، عظمت مصائباه، امن رقة قلبه 
ورحمناه بأصثابه بكائاه عى الرعى مان أصثابه ن 
سايما األطفال واألينال، القد بكى عاى مرع ابن اخيه 

ولو طفل ينيم حنى غيش عليه.
وبكاى حل أراع أن يخارج اجاءته إحادى بااته تقول 
له: مهاال مهال توقف حنى اتزوع مان الاظر إليك، اجلس 
واجلساها يف حجاره، وبكى بكاًء شاديدا ومساح عموعه 

بُكّمه وجدل يقول:
سيطول بددي يا سكياة ااعلمي 

   ماك البكاء إذا الثمال علاني

إىل جانب ذلك اقد يان يفدي أصثابه بافسه، ويؤثرلم 
عى نفسه، ومن ذلك أنه جاء من الكواة نفراً من أصثاب 
الثسال عليه الساالل ويان عاده الثر بن يزيد الرياحي 
– ويان ن يازال يف جياش عبياد الله بن زيد- ااأراع الثر 
أن يثبساهم ويرجدهام مده أرسى إىل الكوااة اقال إليه 
الثسال وقال لاه: »ألماداهم مما أماع مااه نفى، إنما 
لؤنء أنصاري وأعواناي، وقد يات اعطيناي أنّ تدرض يل 
بيشء حنى يأتيك يناب من ابن زياع«، اقال: أجل، لكن لم 
يأتوا مدك، قال: »لم أصثابي ولم بمازلة من جاء مدي، 
اإن تممت عى ما يان بياي وبياك وإن ناجزتك«، ارتيهم 

الثر ولم يدرتض لهم بسوء.
ويان علياه الساالل ينخّوف عاى أصثاباه أن يهلكوا 
بساببه ولام يارلاون، اإنّاه مّلا علام بمقنل مسالم بن 
عقيل ينب يناباً قرئ بأمره عى الااس؛ وايه:»بسام الله 
الرحمان الرحيم؛ أماا بدد، اانه قد أتانا خارب اظيع، قنل 
مسالم بن عقيل ولانئ بن عروة وعبد الله بن بُقطر، وقد 
خذلنااا شايدناا، امن أحاب ماكم انناراف اليارف 

ليس عليه ماا ِذمال«.
ويف ليلة الدارش من املثرل جمع الثسال عليه السالل 
أصثابه اثمد الله وأثاى عليه، ثم أقبل عليهم وقال: »أما 
بداد، اإني ن أعلم أصثاباً خرياً ماكم، ون ألل بيٍت أاضل 
وأبار من ألل بيني، اجزايم الله عااي جميداً خرياً، ولذا 
الليل قد غشايكم ااتخذوه جمالً، وليأخاذ يل رجٍل ماكم 
بيد رجٍل من ألل بيني، وتفرقوا يف سواع لذا الليل وذروني 

ولؤنء القول، اإنهم ن يريدون غريي«

مبادئ وأسس الثائرين في ثورة اإلمام الحسين



انثال 26 أينوبر 2015ل  املواال 13 مثرل 37ل1لا     الددع )ل6(14 عربي ودولي

 متابعات فلسطينية 

المستوطنون يواصلون اقتحامات األقصى والعدو يحوله إلى ثكنة عسكرية

إرتفاع حصيلة انتفاضة القدس لـ 57 شهيدًا 

مسؤول صهيوني: جهدنا األمني 
يأتي بنتائج عكسية وجنودنا 
يرفضون الخدمة في القدس

ارضت قوات الددو الصهيوني إجراءات مشدعة 
يف مدياة القدس املثنلة، خاصة يف بلدتها القديمة 
املساجد  الرئيساية وبواباات  بواباتهاا  ومثياط 
األقىص املبارك، وحّولت املدياة إىل ما يشابه الثكاة 
الدساكرية بفدال انننشاار الواساع لداارصلاا 
وعورياتهاا وحواجزلاا ومناريساها الدساكرية 

والرطية يف يااة أنثاء املدياة. 
وقالات مصااعر صثفياة، إن قاوات مكثفاة، 
وبكامال عناعلا الدساكري، تنمريز حول بوابات 
البلادة القديمة، وتار عورياات راجلة ومثمولة 
وخيالاة يف الشاوارع والطرقاات املثيطة بساور 
القادس النأريخاي، بياماا تانر عورياات راجلة 
يف الشاوارع والثارات والطرقات واألساواق عاخل 
البلادة القديماة وامُلفضياة واملؤعياة إىل املساجد 

األقىص املبارك. 
جدياٌر بالذيار أن نثو 23 مسانوطااً اقنثموا 
املساجد األقاىص صبااح الجمدة، ونظماوا جولة 
يف أنثااء منفرقة مان باحاته، وتوقفاوا عاد باب 

الرحمة يف الجهة الرقية للمسجد. 
ويندرض املساجد األقىص بشاكل شابه يومي 
لسلسالة اننهاايات واقنثامات مان قبل قطدان 
املسانوطال ورشطاة الدادو، يف مثاولة لبساط 
السيطرة املطلقة عليه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

إرتفاع عدع الشاهداء 
الذيان ارتقوا مااذ بداية 
 57 إىل  الجااري  أينوبار 
شاهيداً بياهم 13 طفالً، 
وسايدة حامال، وأساري 
اسنشاهد ننيجة اإللمال 

الطبي. 
وزارة  وأاااعت 
أن  الفلساطياية  الصثة 
الشاهداء  مان  %ل.22 
لم مان األطفاال، ايما 
يف  الشاهداء  عادع  بلاغ 
الضفاة الغربية بما ايها 
القادس 39 شاهيداً، ويف 
قطاع غازة 17 شاهيداً، 
حامال  أل  بياهام  مان 
وطفلنهاا ذات الدامال، 
ايما اسنشاهد شاب من 
ماطقاة حاورة بالاقب، 

عاخل أرايض الالل19.

قال القائد الساابل لرطاة انحنالل يف القدس القائد الساابل لرطة انحنالل 
يف القدس، الجارال إساثاق ليفي: إن لاذه الانيجة تدد طبيدية يف ظل حالة اإلرباك 
الساائدة حالياً، ويف أعقاب الندليمات الني أصدرتها الثكومة بشأن ماح تسهيالت 
عاى أوامار إطالق الاار الصااعرة لجاوع الجياش وعاارص الرطة، مثاذراً من أن 

األمور يمكن أن تصبح أيثر خطورة. 
ويف مقابلاة أجرتها مده إذاعة الجيش »اإلرسائيايل« حّذر ليفي من أن »األوضاع 
األماياة سانصبح أيرب تدقيادا وخطورة بفدل سالوك الثكوماة وتثريض الاخب 
السياساية«، مشادعاً عى أن »لااك ما يدلل عى أن إرسائيل سنغرق يف موجة عاف 

طويلة األمد تقول عى الفدل ورعة الفدل«. 
من ناحية ثانية، يشف موقع »ولال« اإلخباري الاقاب عن أن »الكثري من عاارص 

الرطة يراضون الخدمة يف املااطل املثنلة رشق القدس خوااً عى حياتهم«. 
وناوه املوقع إىل أنه »عى الرغم مان اإلغراءات املالية الني أمر وزير األمن الداخيل 
يغآل أرعان بنقديمها لداارص الرطة اإنهم ما زالوا يراضون الخدمة يف املدياة«. 

مان ناحية ثانية ويف خطوة غري مسابوقة، اقد أصدر وزيار األمن »اإلرسائييل« 
موشايه يدلون أمراً بنثويل ثالثة من القارصين الفلساطيايل يف القدس لالعنقال 

اإلعاري، بسبب ماشورات عى موقع النواصل انجنماعي ايسبوك«. 
وذيرت صثيفة »مداريف« عى موقدها، أن »الثالثة ناقشوا من خالل ماشورات 

ييفية تاظيم مظالرات يف أحد أحياء القدس املثنلة«. 
يُذيار أن الدادو الصهيوناي يفارض رقابة مشادعة عاى حساابات وصفثات 
الفلساطيايل يف مواقاع النواصل انجنماعي الفلساطياية، وشاكلت عدة وحدات 

عسكرية واسنخبارية ملنابدنها.

متابعة أحداث »انتفاضة القدس«
 إندنُع مواجهات بل شابان انننفاضة وقوات الددو عاد أيثر 
مان 15 نقطة تماس يف الضفة املثنلة خالل تظالرات جمدة 

الغضب.
 إنادنع مواجهاات بل شابان وقوات الددو عااد مدخل قرية 

ندلل شمال غرب رال الله.
 املواجهات مع قوات الددو شمال بيت لثم

 إصابة جادي من جيش الددو يف رأسه جراء رشقه بالثجارة 
خالل املواجهات املسنمرة عاد حاجز »حوارة« جاوب نابلس.

 إصابة شاب بمواجهات رشق خانيونس.
 انادنع مواجهاات بال شابان وقاوات الدادو قارب حاجز 

»الاشاش« جاوبي   بيت لثم.
 إصاباة انى بالرصااص املطاطي خاالل املواجهاات الدائرة 

شمال القطاع.
 إصاباة طاقم »الساطل اليول« بانخنااق جاراء الغاز حيث 

تثنجزه قوات الددو يف ندلل.
 مرجديات حقوقية تدين اسانخدال الددو لطاقم »الساطل 

اليول« يدرع بري وتدعو لإلاراج عاه.
 قوات الددو تطلل الاار تجاه عدع من الشبان رشق الربيج. 

 إصاباات بالرصاص الثاي واثاان باملطاطاي يف الرأس و15 
بانخنااق خالل مواجهات الخليل.

 نقابة الصثاايل يف رال الله تدين احنجاز قوات الددو لطاقم 
»السطل اليول« عاد مدخل ندلل واسنخدامه يدرع بري.

 قاوات الدادو تدنقل الثاج  زيااع أبو لليل بداد انعنداء عليه 
خالل املواجهات يف مدياة الخليل.

 اننشاار لجيبات الددو وقااصنه عى الثادوع الرقية ملخيم 
الربيج.

 قاوات الددو تقمع مسارية طولكرل الناي توجهت إىل مثيط 
حاجز »ننساني عوز« غرب املدياة.

 طائارات مروحية لجيش الددو تثول اوق ماطقة املواجهات 
يف الخليل.

 الجهاع« و«حماس« يف مسارية مشرتية: انننفاضة مسنمرة 
ومثاونت عرقلنها سنفشل.

 إصاباة طفل )13 عامااً( بالرصاص الثي خاالل املواجهات 
املادلدة عاد مخيم الفوار جاوب الخليل.

 مواجهاات عاد حاجز »عوتان« جااوب يدبد قضاء جال بل 
الشبان وقوات الددو.

 إصاباة طفل بالرصاص املددني خاالل املواجهات عاد مدخل 
مخيم عايدة شمال بيت لثم.

 مسنوطاون يدندون عى قاطفي الزينون يف قرية ارعنا رشق 
قلقيلية.

 قاوات الددو تارش املياه الداعمة عااد رأس الداموع بالقدس 
املثنلة.

 الددو يغلل حاجز »بيت اوريك« رشق مدياة نابلس خوااً من 
اندنع مواجهات بل الشبان الفلسطيال جاوع الددو.

 انادنع مواجهات بل الشابان وقوات الددو قرب مسانوطاة 
»بيت إيل« املقامة عى أرايض البرية.

 انادنع مواجهاات ماع قوات الدادو يف ماطقاة رأس الجورة 
شمال الخليل.

 انطاالق مساريات حاشادة مان مااطال مخنلفاة بالضفة 
والقدس املثنلنل تجاه نقاط النماس مع الددو اآلن.

 إنطاالق مسارية للقاوى الوطاياة واإلْساااَلمية يف طولكرل 
باتجاه وسط املدياة يف إطار تظالرات يول الغضب.

السعودية وقطر.. 
في مواجهة الروس 

صواريخهم وبوتينهم!
عبدالباري عطوان *

إنهاار اجنماع ايياا الرباعاي الذي ضم وزراء خارجية روسايا والونيات 
املنثدة وترييا واململكة السادوعية، بياما نجثت الدبلوماساية الروساية يف 
شل املدسكر الدربي املدارض للرئيس األسد، وتهميش الدور القطري يف امللف 
الساوري، يما أرصت موساكو عى ضم ُيلٍّ من إياران ومر يف بثث األزمة 
الساورية، اهل سنلجأ السادوعية وقطر إىل الخيار الدسكري من خالل تمدع 

»عاصفة الثزل« لسوريا؟
الثالثي )األمرييي الرتيي السادوعي( يريد أن يثقل الانيجة نفسها الني 
تم النوصل إليها يف الدراق وليبيا واليمن، أي تغيري »الاظال السوري« سلماً أو 
حرباً، حرباً من خالل الندخل الدساكري أو انحنالل، وسلماً من خالل عملية 
سياسية تؤعي إىل قطع رأس السلطة، أو تاثيه، عى غرار ما حدث يف اليمن، 
ولكان الانائاج يف الثانت الثالث جاءت يارثية بالاسابة إىل الشادوب، وعدل 

اسنقرار وارلاب بالاسبة إىل الجريان.
وزير الخارجية الرويس سريغي ناروف قال يلمة الرس األلم عادما خرج 
بدد انجنماع ليدلل »إن الشادب الساوري لو من يقرر مصري األسد”، بياما 
يان السيد عاعل الجبري وزير الخارجية السدوعي أيثر عبلوماسية لذه املرة، 
عادماا قال »اجنماع ايياا أيد عى عدل وجوع موقف مشارتك بشاأن مصري 

األسد«.
قبال اجنمااع ايياا بأيال جارى ترسيب أنباء تفيد بوجاوع خطة تنضمن 
انطالق مرحلة اننقالية يف ساورية ملدة سانة أشهر، يسانمر خاللها الرئيس 
األساد يف السالطة رشيطة وجوع ضمانات برحيله يف نهاينهاا، وأثارت زيارة 
الرئيس األساد الخاطفة ملوساكو ولقاؤه مع أريان القياعة الروسية تكهاات 
يثارية حاول وجاوع مصداقية لهاذه الخطاة، وذلاب البدض، ويف أوسااط 
املدارضة الساورية خاصة، إىل القول إن الهادف من الزيارة لو إبالغ الرئيس 
الساوري بهذه الخطة، لكن عيمرتي باساكوف املنثدث باسم الرئيس بوتل 
نفى أي علام للكرملل بهذه الخطة، وجاء تريح نااروف بالنأييد عى أن 

الشدب السوري لو من يقرر مصري رئيسه، ليدمل من قربلا.
النطور األلم يف رأياا الذي برز رأساه بقاوة يف اجنماعات ايياا، لو نجاح 
القياعة الروسية يف “شل” املدسكر الدربي املدارض للرئيس األسد الذي تبلور 

يف بداية األزمة، ويمكن رصد لذا النطور يف ثالث نقاط.
-  األوىل: إخاراج األرعن مان املدساكر السادوعي الرتياي جزئيااً أو يلياً، 
وانخراطاه يف املدساكر الارويس الساوري اإليراناي، بطريقاة أو بأُْخااَرى، 
وينضاح ذلاك من خالل توصال ناروف، وبداد اجنماع مع وزيار الخارجية 
انرعناي ناارص جاوعة، يف اييااا إىل “اتفااق عى تاسايل الدملياات الجوية 
والدسكرية يف سورية”، ولذا يداي تكوين غراة عمليات مشرتية من ضباط 
وعساكريل من الجانبال يمقدمة للقضاء عى “جيب” املدارضة الساورية 

يف عرعا.
- الثانية: إرصار ناروف عى توسيع عائرة الدول املاخرطة يف بثث األزمة 
الساورية، وضم ُيّل من إياران ومر اليها، أي عدل تريهاا حكراً عى الدول 

األربع، األمر الذي يداي “تدويمها” بطريقة أو بأُْخااَرى.
- الثالثة: نجاح الدبلوماساية الروساية يف تهميش الدور القطري يف امللف 
الساوري، ولو عى صديد الجهوع السياسية عى انقل، وينضح لذا من الغاء 
اماري قطار، تميم بن حماد زيارة قال اناه يان ياوي القيال بها إىل موساكو 

األُْسبُاْوع الثايل، يلفنة احنجاجية.
ويان نانااً أن القياعة الروساية لام تدلل مطلقاً عى لذه املساألة، ومن 
املداروف أن قطار لدبت عوراً رئيسااً مااذ بداية األزمة الساورية، سياساياً 

وعسكرياً وإعالمياً.
ماا يمكن اساناناجه مان ُيّل ماا تقادل أن روسايا منمساكة بالرئيس 
الساوري، وأن ععوته إىل موساكو جاءت لنكريس لاذا املوقف وتدزيزه، مما 
يساقط مدظم الروايات الني قالات بدكس ذلك، وأثبنت انهاا مجرع تمايات 
ن أيثار ون أقل، حنى أن رئيس الاوزراء الرويس عميرتي ميدايديف ينب عى 
صفثنه عى »الفيسابوك« قائالً: »إن األسد يان لاعئاً ومنزناً يما يان عليه 

عادما قابله قبل خمس ساوات«.
الساؤال املطروح اآلن لو حاول الخطوة الني يمكن أن ينخذلا املدساكر 

السدوعي بدد انهيار لقاء ايياا، وتمسك القياعة الروسية بالرئيس األسد؟
لإلجاباة عى لذا الساؤال ن بد مان النوقف عاد تطورين مهمل يشايان 
بالكثاري بالاسابة ملاا يكن اتخااذه من خطاوات تصديدية يرع عاى الندخل 

الرويس يف سورية:
األول: الزيارة الني يقول بها حالياً إىل ترييا اريل أول رين عبدالرحمن بن 
صالح البايان رئيس ليئة أريان الجيش السادوعي للنثضري لدعم عسكري 
سادوعي موسع »للمدارضة الساورية املسالثة«، ويان الدينور نواف عبيد 
املسنشار يف السفارة السدوعية يف واشاطن قد أيد عى حسابه عى »النويرت« 
أن صواريخ »تاو« املضاعة للدروع الني يف حوزة »املدارضة السورية«، جاءت 
من السادوعية الني اشارتت 13795 صاروخاً ماها، من أمارييا بقيمة 900 

مليون عونر.
الثاناي: تريثات خالد الدطية وزير الخارجياة القطري لا«يس أن أن« 
قبال بضدة أيال الني قاال ايها إن بالعه ترحب باملوقف السادوعي الذي عرب 
عاه السايد الجبري، ويهدع باللجوء إىل الخيار الدساكري يف سورية، وأضاف: 
»إن قطر ن تسانبدد الخيار الدساكري إذَا جاء لثماية الشادب السوري من 
»وحشاية الاظال« عى حد تدبريه، وأضاف: »ساقول ندم لهذا الخيار بكل ما 

تثمله لذه الكلمات من مداى.. ولااك الدديد من الطرق لدعم املدارضة«.
لل سننمدع »عاصفة الثزل« يف صيغنها الثانية إىل سورية؟

لاذا انحنمال، وبالاظار إىل النهديدات السادوعية وارع، ولكن إذا تم تباي 
الخياار الدساكري اإنه لن يكون ضد »الاظال الساوري« وحاده، وإنما ضد 
روسيا وحلفائها، اإذا »عاصفة الثزل« األوىل تواجه صدوبات جمة يف اليمن، 
اهل سانكون صيغنهاا الثانية أاضل حظااً يف ساورية، ويف مواجهة الروس 

وطريانهم وصواريخهم وبوتياهم؟
اإلجابة مرتوية لأليال والشهور املقبلة.

* رأي اليوم
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السيد نصراهلل عشية ذكرى عاشوراء:
الحرب على اليمن أمريكية والسعودية أداة فقط، 

والمراد إخضاعها ألمريكا ولتبقى في دائرة هيمنتها
  - محمد الباشا: 

أيد األمُل الدال لثزب الله السايد حسان 
نار اللاه أن الثرَب عاى اليمان لي حرب 
أمرييياة، عادما يريادون إخضاع اليمن ليس 
للسادوعية اقاط، إنماا يريادون إخضاعها 

ألمريكا ولنبقى يف عائرة الهيماة األمرييية.
 وقاال السايد حسان نار اللاه خاالل 
مشاارينه شاخصياً مسااء الجمداة يف ليلة 
ذيارى عاشاوراء: »نجادع رصخنااا الدالية 
واساناكارنا للددوان األمرييي السدوعي عى 
شادب اليمان املظلاول”، مديااً “انسانباحة 

السدوعية لكل املثرمات يف اليمن«.
وتابع “نفخر بالصموع األسطوري للشدب 
اليماي وجيشه ولجانه الشدبية؛ ألن عماءلم 

الزيية سنانر عى سيوف الطغاة«.
 مضيفااً: »لام أراعوا لهاذه الثرب ا لذه 
حقيقنهاا ا أن تأخاذ بُداداً طائفيااً، وبُداداً 
مذلبياً، وبالنثديد أن تنثول إىل حرب ساايّة 
شايديّة لكن لم ينواقوا يف لذه اإلطار بسبب 
وعي الددياد من الثكومات ووعي الشادوب 
ومواقاف الدلماء ومواقف الاخب السياساية 
والقوى السياسية الني راضت لذا النوصيف 
لهاذا املوقاف. وبالنأييد يان للدلماء السااة 
الصاعقال واملخلصال وللقاوة اإلْساااَلمية 
الساايّة عى امنداع الدالم اإلْسااَلمي، الفضل 
األيرب يف عدل السماح بأن تنثول لذه الثرب 

إىل حرب ساية شيدية«.
وذّيار السايد حسان بماا اجرتحاه إمال 

املساجد الثارال، يف بداية حارب اليمن، الذي 
يجب أن يكون عاعية ساالل وواااق ووحدة، 
حال قاال: الثرب ماع اليمن لاي حرب مع 

الشيدة. 
وتسااءل: »ملااذا حرب مع الشايدة؟؛ ألنه 
مطلوب أن تنثّول إىل حرب طائفية ومذلبية، 
وحنى يجاد الناابل وجياوش الناابل مرتزقة 
ومنطوعال ليقاتلاوا بالاياباة عاهام، لاذه 
الثقيقة. املطلوب يان يف ساورية ويف الدراق 
ومااذ أشاهر يف اليمان، أن تسانفز مشااعر 
املسلمل الساّة والشاباب الساّة، ويقال لهم 
لذه مدرية الشايدة والسااة وتدالوا قاتلوا، 
قاتلاوا بالاياباة عن امللوك وعان األمراء وعن 
الكروش وعان أصثااب مليارات الادونرات 
وعان نالباي الشادوب، ويف نهاياة املطاف، 

ننيجة لذه املدرية لي ألمرييا«.
وقاال نر اللاه: علياا أن ندارَف حقيقة 
املدرياة اآلن، لاي مدرية بال جبهنل، تلك 
الجبهاة قائدلا لياس أبو بكر البغاداعي ون 
أيمان الظوالري وليس أبو مثماد الجونني 
ون سالمان بن عبدالدزيز، ون االن ون االن، 
قائدلا األمريياي واإلعارة األمرييية، ويل من 
مدهام، ويف لذه الجبهة، يقف ُيّل من يراض 
الخضوع لإلراعة األمرييية. لذا لو النوصيف 
الثقيقي ملا يجري اآلن يف ماطقناا. ما أشابه 

اليول باألمس.
وأوضاح أناه »يقال لااا إماا أن تخضدوا 
ألمارييا وملروعهاا وأن تقبلاوا بإرسائيال 
بسايطرتها  وتقبلاوا  بأعواتهاا  وتقبلاوا 

وتكوناوا عبياداً لهاا، وإماا أن ندلان عليكم 
الثارب والثصار والدقوباات ونضدكم عى 
لوائاح اإلرلااب ونرسال إليكام انننثاريل 
وياائساكم  وحساياياتكم  مسااجديم  إىل 
وانننثارياون  وأساواقكم،  ومدارساكم 
الجالزون لم يثار، أليس لذا لو الذي يقال 
لااا اآلن؟ إماا أن تخضداوا وإماا عليكام أن 
تنثملوا تبدات املوقف، موقف عدل الخضوع، 
موقاف الثرياة وموقف انسانقالل وموقف 
الساياعة، أليس لذا الذي قيل للثسال عليه 
الساالل يف يربالء، ألم يَُقل للثسل وأصثاب 
الثسل والاسااء مع الثسال، ألم يُقل لهم 
إماا أن تقبلوا بالبيداة ليزيد ونبان زياع ولو 
يان يف لاذا خطار عاى عياكم وإْساااَلمكم 
وأمنكام مع ُيّل ماا يمثله يزيد من اسانبداع 
واسنكبار وطغيان واساع، إما أن تفدلوا ذلك 
أو تقبلاوا أن تكونوا عبياداً ليزيد بن مداوية، 
وإماا أن نقنلكام ونقطاع رؤوساكم ونفجر 
أجسااعيم وناهب أموالكم ونسبي نساءيم، 

أليس لذا الذي حصل؟«. 
وأيد ساماحنه أن »الذي يرالن عى تدباا 
وتراجدااا يف مدريناا ضد املروع النكفريي 
اليسمع إن لذه املدرية نؤمن بها ونخوضها 
عن بصرية وسااكملها ونانر بها أن شااء 
اللاه ولاذه املدرياة ن يمكان أن نرتيهاا أو 
ننخاى عاهاا أو نرتاجع عاها ومان يفكر أن 
يرتاجع اهو يمن يرتك الثسال ليلة الدارش 

يف مانصف الليل«. 
اإلعارة  أن  إىل  اللاه  نار  السايد  وأشاار 

تدماري مجنمداتااا ولاي  ترياد  األمرييياة 
ترياد أن نخضاع لهاا وأن نقبال »إرسائيل« 
عون مدارضاة أو مقاوماة لهاا ومن ن يقبل 
اسايكون أمال حارب منددعة األشاكال من 
الونياات املنثادة األمرييية، نانااً إىل أن من 
يكون حراً ويأخذ قراراته عى اساس مصلثة 

عولنه ومجنمده وأمنه غري مقبول أمرييياً. 
وأضااف أن األمريييال يريادون الافاط 
والغااز والثكوماات األُْخااَرى ن تسانطيع 
أن تساّدر أسادار الافط وعادما تريد أمرييا 
توجياه رضبة ضد الادول األُْخاااَرى يإيران 
وروسايا وغريلما تأمر عول الافاط الدربية 
بنخفيض أسادار الافط حناى لو لثقت بها 

خسائر ااعحة. 
وشدع السايد نر الله عى أن »إرسائيل« 
أعاة تافيذياة يف ماروع الهيمااة األمرييية 
عاى ماطقنااا، مرعااً: »لو عخلات أمرييا يف 
مشاايل مديااة لال سايكون لا«إرسائيل« 
ليمااة عاى ماطقنااا؟ لذا لان يثصل ألن 

»إرسائيل« أعاة تافيذية اقط«. 
وإذ لفات إىل أن أمارييا ن تريد يف ماطقناا 
أصدقاء؛ ألنهم قد يزعجونها يف بدض املواقف، 
اعنرب أنه يف مروعهاا ن ارق بل املذالب يف 
رضب الدول الني تريد أن تكون قوية، مشرياً 

إىل أناه من غري املساموح يف مروع الهيماة 
األمرييياة أن تصباح أياة عولاة يمار أو 
بايسانان أو أية عولة أُْخااَرى، قوية انشان 
عليهاا الثاروب مباارشة أو بالواساطة يما 

ادلوا مع إيران يف حرب صدال حسل.
وقاال السايد نار اللاه إن أياة حرياة 
سياساية ن تؤياد أمارييا ينام وضدهاا عى 
نئثاة انرلااب وتصااعر أموالهاا مان أجل 
اخضاع الدول الني راضت الخضوع للهيماة 
األمرييياة، مانقداً يف املقابال الرعاية والدعم 
اللذين توّارلما أمرييا لألنظمة الديكناتورية 

يف املاطقة. 
وتاباع نر اللاه أن أمارييا عادماا تريد 
انعناداء عاى عولاة وعاى شادب تخارتع 
يذباة وتساّوق لها واملهام أن عى قااعة لذا 
الشادب والبلد أن يخضدوا لها، اهي ساّوقت 
األياذياب الكبارية حاول الربناماج الااووي 
اإليراناي ماها أن إيران صادت ساالحاً نووياً 
واخفنه وأصدرت عقوباات وارضت حصاراً 
مان قبال املجنماع الادويل إلخضاع الشادب 
اإليراني، مدرباً عن أسفه لكون بدض الدرب 
»أمريييال« أيثار من أمرييا نفساها، قائالً: 
لكان إيران لام تخضاع وواصلات برنامجها 

الاووي وذلبت أمرييا للنفالم مع إيران. 

اإلندبندنت: معظم آل سعود مع رحيل الملك سلمان
  - متابعات: 

بياما يزعاع القلل بسابب وضع انقنصاع السادوعي، يدعم عدٌع منزاياٌد من أعضاء الدائلة 
املالكة يف السادوعية تاثية امللك سالمان، يماا ينضح من تقرير نرتاه صثيفة اإلندبادنت 

الربيطانية وأعده »ليو مايلز«.
ويشاري مدد النقرير إىل أن ل من أصل 12 من أبااء مؤساس اململكاة يدعمون تاثية امللك، 

واسنبداله بشقيقه البالغ من الدمر 73 ساة، واقاً ألمري مدارض. 
ويقول األمري »إن غالبية رجال الدين يف اململكة يدعمون تاثية سالمان، واسنبداله باألمري 

أحمد بن عبدالدزيز، ويف حال الرغبة يف تاثية امللك اإن ععم رجال الدين رضوري«. 
ويدنقاد األماري، أنه إما أن يغاعر امللك سالمان اململكاة إىل الخارج، يما ادل امللك سادوع، 
وبذلك يثنفظ بانحرتال يف الداخل والخارج، أو يصبح األمري أحمد ولياً للدهد، وينسلم بشكل 
عميل سلطات امللك، ايصبح مسؤونً عن انقنصاع والافط والقوات املسلثة والثرس الوطاي 

ووزارة الداخلية.

 هيكل: الدول الخليجية تعاني عاصفة 
داخلية لها تأثيراتها

  - متابعات: 
أياد الكاتاب املخرضل مثمد حساال لياكل، أن 
مر أخطأت ببُددلا عن ساورية والداراق، عون أن 
تسأل ماذا يجري واينفت باملشالدة، وذّير ليكل أن 

لااك مذابَح يومية وقنى باملئات يف اليمن.
اة  وععا لياكل الرئيس الساييس إىل مصارحة األُمَّ
بثقيقاة الوضاع وبماا يمكان عمله، ووضاع رؤية 

للمسنقبل.
وقاال ليكل: إناا لم ندد يف عار الاخب، واننقلاا 
إىل عار الجمالري، مشارياً إىل أن اإلعاالل املري يف 
حاجة ماساة إىل نظرة شااملة؛ ألنه إلعالل شاخيص 
ومثيل وتثكمه املصالح، ومشدعاً عى أنه من أنصار 

ابنداع اإلعالل عن رأس املال.
وأضااف بأنه يدرف أنه يدياش يف زمن غري زماه، 

ولكاه مراقب ومنابع ومهنم بمصري بلده.
وعن األحداث السااخاة الني يشهدلا الدالم الدربي، قال ليكل: إن الدول الخليجية تداني 

اآلن عاصفة عاخلية سيكون لها تأثرياتها علياا.

إغالق »مسجد الحسين« رسالة وهابية إلى الشعب المصري
  - متابعات: 

يف إجاراء غاري منوقاع وغاري ماربر وغري 
رضوري ومثاري ملئاات عالماات انسانفهال 
حول أسابابه َوعوااده، قررت مديرية أوقاف 
القالارة النابداة لاوزارة األوقااف املرية 
إغالق مساجد اإلمال الثسال عليه الساالل 
بالقالرة من يول الخميس حنى يول السبت، 
“ماًداا للمظالار الني تثدث يول عاشاوراء 
وماا يمكن أن يثدث مان طقوس وما يمكن 

أن ياناج عن ذلك من مشاكالت”، حساب ما 
جااء يف بيان نرته الاوزارة، الني ايدت انها 
“ساننخذ يااة اإلجراءات القانونية تجاه أي 

تجاوز يثدث يف لذا الشأن”.
املدروف أن مساجد انمال الثسال )ع(، 
الاذي يضم رأس اإلماال الثسال )ع(، وال 
بدض الرواياات، يدد مازاراً ملاليل املريل 
الذين يدناقون املذلب الشاادي وعى عالقة 
وع ومثباة آلل الاباي )ص( وخاصاة اإلمال 
الثسال )ع(، ويشاهد عااعة مراسام تقال 
يف ياول عاشاوراء، ذيارى اسنشاهاع انمال 

الثسال )ع(، ويان عوُر السالطات املرية 
ياثر يف مراقبة ماا يجري عون أن تندخل، 
ن سايما أن لاذه املراسام تجاري يف اجاواء 
لاعئة بديدا عن الصخاب والنثريض، ولكن 
قارار وزارة األوقاف لذا الدال يف إغالق ابواب 
املساجد امال املريل، اثار اسانياء شادبياً 
واساداً، وحفلت مواقع النواصل انجنماعي 
للمريال بآنف الندليقات الناي أعانت لذا 
الدمل املناايف مع الثرية الفكرية، والبديد يل 

البدد عن املسؤولية الدياية والوطاية.

السعودية تلجأ لمرتزقة كولومبيين لترمم فشلها في اليمن!
  - متابعات: 

تداقادت اململكاة السادوعية ماع قاوات 
مرتزقاة من يولومبيا تضام ضباطاً وجاوعاً 
عساكريل ساابقل للقناال يف اليمان ضاد 
الجيش اليماي واللجان الشدبية بدد عجزلا 
وحلفائها ومرتزقنها من السايطرة عى أمن 
عادن واحنالل ماأرب وتدز. وبثساب “رأي 
الياول”، قاال اللاواُء املنقاعد خايماي رويث 
إلذاعة مثلية يولومبية بنوجه جاوع سابقل 
للدمال يف صفاوف  الكولومباي  الجياش  يف 

“قوات النثالف تثت قياعة السدوعية«. 
ويشاف أنها ليست املرة األوىل الني ينوجه 
ايهاا جااوٌع يولومبيون ساابقون للقنال يف 
مااطل نزاع، ويوجاد املئات ماهم يدملون يف 

عول خليجية. 
بنوجاه  الكولومبياة  الصثاااة  وتقاول 
الفاوج األول ويقادر باا 92 مقاتاالً إىل عدن 
بمالبس عسكرية سدوعية للمشارية يف قنال 

اليمايل، وسيلنثل بهم جاوع آخرين. 
الجااوع  اخنياار  جارى  أناه  وتسانطرع 
املادن  حاروب  يف  لخربتهام  الكولومبيال 

والشوارع. 

أسلحة سعودية وإماراتية 
لـ »داعش« في العراق

  - متابعات: 
 أااع مصدر أمااي يف مثااظة صالح الدين الدراقية 
بأن مقاتيل الثشاد الشادبي عثروا عاى مخزن يثوي 

أعندًة سدوعية وأمريكية يف بيجي.
وقال املصدر إن “مقاتلل من الثشاد الشدبي عثروا 
عى مخازن يثوي أسالثة سادوعية وإماراتياة تابع 
ملجرمي عاعش أثاااء عمليات تثرير بيجاي”، ناناً إىل 
أن ”مجامياع عاعاش اإلجرامياة يانت تسانخدل لذه 

األسلثة ضد القوات األماية يف بيجي”.
وأضاف املصدر الذي اّضل عدل الكشاف عن اسمه، 
أن “األسالثة والدناع يانت تصل إىل عاعش عى شاكل 
ماواع غذائياة مسانورعة ومسالفاة ماع ماعتاي الرز 

والسكر”.



المثقف 
والحياد الخائن!!

كلمــــــة أخـــــيرة 

أميرة العراسي

لاا لو مجلُس األمان الدويل يواصُل َغاضَّ الاظر يف 
املجازر الني تثدث بسابب الددوان السااار عى اليمن 
ويغاّرع خارج الارسب يف ُيّل إحاطاته الني يقدمها عرب 
املبداوث األممي الذي ُعاّل بدنً عن بن عمار، ولا لو 
الرجال يضاُع مصالَثاه انسانثمارية يف مملكة الر 
السادوعية أونً ومن بددلا الطواان، بالرغم أن الرجَل 
يان يف السااوات األخرية قبل تديياه مبدوثاً أممياً يان 
يدماُل يف مجاال انغاثة لادى اليمن من خاالل ماظمة 
األَُمام املنثدة بصاداء، ولكن الدمَل السايايس يف يثري 
ااًة  من األوقات يجّرُع الشاخَص من إنَْساانينه، وَخاصَّ
ااة، اليمن ولليول  عادناا تنداَرُض مع مصالثه الَخاصَّ
الا ل21 من عدوان النثالف الذي تقوُعه السادوعية ن 
َزال املجنمع الدويل ن ياظر لنسااقط الضثايا ُيلَّ حل 

وماا َزال يصّفل للقاتل ويساالم بقنل املقناول مرتل بصمنه املخازي إزاء ما يندّرُض 
له الشادُب اليماي من اننهاك صارخ وقفت أماماه ُيّل ماظمات الدالم جامدة ن تثرك 

سايااً من أجل إنقاذ اليمن واليمايل من لذا الدبث الدويل القائم علياا.
 اليول أَيْاضاً وبدد قرابة ل أشهر من الددوان ن َزال مجلس األمن يقُف بافس الاقطة 
يانزُع الناازنت تلو األُْخااَرى من قبَل مكّوني حرية أنصار الله واملؤتمر الشادبي الدال 
مان جهة ويغضُّ الطرف عن الجهة حكومة -ما تسامى بالريااض- املطالبة بالددوان 
وما زالت النااُزنُت تنوارع، رغم ما أصبح ياقله اإلعالل بشكل خجول عن تدلور للوضع 
اإلنَْساني يف اليمن والذي بلغ حدَّه؛ بسبب الثصار الجائر واملنواصل عى اليمن من قبل 
تثالف الر السادوعية ومرتزقنهم، وما َزال مجلس األمن اليول يشاكل بثد ذاته نوعاً 
أيرب من الددوان عى شدٍب يرتجي ماه اتخاذ قرار بثل الجاني ضد الضثية ن الدكس.

علياء الشعيبي: الجنوب لم ينتخب هادي 
وهناك مؤامرة دولية على بالدنا

دع�ت عضو اللجنة  الثورية العليا علياء قحطان الش�عيبي  جميع اليمنيين إىل الوقوف صفاً 
واحداً يف مواجهة العدوان السعودي األمريكي عىل بالدنا، مشيرة إىل أننا وبعد ثمانية أشهر من 

العدوان ما زال الشعب صامد وسيصمد إىل أن تنهي السعودي حتى ذخائرها.
وقال�ت علي�اء الش�عيبي يف المؤتمر الصحف�ي لوفد اللجن�ة الثورية يف روس�يا تعيقياً عىل 
س�ؤال أحد الصحفيين الموالين لعبد ربه منصور هادي: “كنت أتمنى من الصحفيين اليمنيين 
أن يس�ألوني أوالً كي�ف حال اليمن؟ ولكن محد من اليمنيين س�ألني ع�ن اليمن! )تقصد ثالثة 
صحفيي�ن م�ن جنوب اليمن كانوا حارضين( وأحب أقول البن عدن هذا إن عبده ربه لم ُينتخب 
يف الجنوب ألس�ت الُمحافظات الجنوبية لم تنتخب عبده ربه لم تصوت له المحافظات الجنوبية 

الست، حتى تبحث عن رشيعتُه، ربما أنت مش موجود يف اليمن واالخبار مقطوعة عنك!
وزادت بقوله : »اعتقد الجميع س�مع عن التوش�كا وكيف قضت عىل كل ما كانت تخطط له 
دول التحالف والس�عودية، حتى أن ابن ُمحمد بن راش�د كان موجود وقتل ويل عهد دبي! هذه 

مؤامرة دولية عىل اليمن.

مجلس األمن الوجه اآلخر للعدوان 

د. أحمد صالح النهمي
األوىل  اللثظاات  مااذُ   
الناي تسااقطت ايهاا قذائُف 
طائارات النثالاف الددواناي 
عاى بالعناا، تدالات أصاواُت 
املثقفال اليمايل مساناكرًة 
عاعيًة  الهمجاي،  الددوان  لذا 
إىل ماالضنه واْضح جرائمه، 
وتوثيال مجاازره، ااال قيمَة 
واألعياب  والشااعر  للمثقاف 
اا يماا يقاول ضماريُ اليمن 
الديناور  الكباري  ومثقفهاا 
عبُدالدزياز املقالاح اااا إذَا لم 

يوظف إبداَعه يف ماالضة الددوان عى بالعه.
ومااذ األيال األوىل للثرب أعرك املثقفاون اليمايون ألمية 
الفدال الثقايف املاظم وااعلينه يف مقاومة الددوان ااننظمت 
أنشاطنهم املخنلفة ييانات ثقااياة وإبداعية ماظمة، ولدل 
مان ألم لاذه الكياناات وأيثرلا تفاعاالً الجبهاة الثقااية 
املقاوماة الناي تقوعلاا الديناورة إبنساال املناويل وثابت 
القوطاري وعايل جاحز وآخرون، وأياعيمياون ضد الددوان 
ورساامون ضاد الدادوان وغريلاا، ون باد لهاذه الكيانات 
الثقااياة حنى تاجاَح يف أعاء رساالنها النوعوياة املاالضة 
للددوان أن تنجاَوَز أنشاطنها الثقااية حدوع أمانة الداصمة 
إىل املثااظات األُْخااَرى، يف إطار برنامج ثقايف وطاي موحد 
تسهم ايه مرايز الثقااة وعوائر اإلبداع واملانديات األياعيمية 
يف مخنلف الجامدات والكليات واملدالد الثكومية واألللية.

يف الجاناب اآلخار تمالاى بداض املثقفال اليمايل مع 
الددوان السدوعي، امدوا ظهورلم جسوراً لقواته الغاشمة، 
تقنال األلل، وتدمر ُيّل يشء يف الوطن حناى قبور أمهاتهم، 
وباال خجل ون حيااء رأياالم عى قاوات النلفازة ينمالون 
مع إعالل الددوان يف تضليل الرأي الدال عن املجازر الوحشية 
والجرائم البشدة الني اقرتانها طائراته الثربية بثل أللهم 
ووطاهم، ويأنهم ليساوا من أبااء اليمن، ولم يرتعرعوا يوماً 

عى ترابه، أو يناسموا لواءه. 
مواقاف لاؤنء املثقفال جااءت انساجاماً ماع مواقف 
أحزابهام السياساية املنااغمة ماع الدادوان، مؤيدين بذلك 
عى تبدية املثقف للسايايس حنى لو يان األمر يندلل بخيانة 
األوطاان، ومسااعدة الغزاة عاى احناللها، بيد أن الدلشاة 
الصاعمة للمشاهد الثقاايف اليماي جاءت مان تمالي بدض 
املثقفل انشرتاييل والقوميل مع الددوان السدوعي، امن 
صدعوا رؤوسااا عقاوعاً من الزمن بأحاعيثهام عن األنظمة 
الرجدياة يف السادوعية والخلياج وتثالفها ماع الصهيونية 
انساندمارية إلجهاض املروع النقدمي الدربي ينسكدون 
اليوَل عى أبواب أمراء، ويثاون ظهورلم مطايا لجاللة امللك 

وسمو األمري يريبونها لغزو وطاهم واحنالله.
وبال لؤنء وأولئك يقُف مجموعٌة مان املثقفل اليمايل 
مندثرين ثياَب الثياع، بيد أنه حياٌع زائف؛ ألنهم حل يقررون 
الصمَت عان جرائم الددوان حنى لو يانات بثجم مجزرتَي 
املخااء األوىل والثانياة أو مجزرة ساابان أو غريلا يخدمون 
الدادواَن مان حيث يادرون أو ن يادرون، وبداض لؤنء قد 
يُدياون بلغة بارعة الددوان السادوعي بثل املدنيل، ولكاهم 
ينلجلجاون عان إعاناة مرتزقناه يف الداخل، يف الوقات الذي 
ترالم يشااّدون بشاكل يومي عى الجيش واللجان الشدبية 

ويبالغون يف تضخيم أخطائهم، ويخنلقونها أحياناً.
 إن لاذه املواقَف املرتبكَة تثنُم علياا أن نساّمَي األشاياَء 
بمسامياتها الثقيقياة، اال يوجد ساوى جبهنل ثقااينل، 
إحدالماا تاالاض الدادوان وتفضاح جرائماه، عااعاً عن 
الوطان وتدزيزاً ملقاوماة الجبهة الدساكرية الناي يقوعلا 
الجيش واللجان الشدبية، واألُْخااَرى تؤيد الددوان وتنمالى 
مده وتاربر جرائمه، منااغماة مع جبهات القاوى املرتزقة 
يف الداخال، ون توجاد ماطقة مثايدة بياهماا؛ ألن الثياع يف 
موقاف الدااع عن الوطن يف وجه الددوان الخارجي لو حياع 

سلبي يصب بطريقة أو بأُْخااَرى يف صالح الددوان.
ون باد مان النأيياد يف الخنال عاى أن ماالضاة الددوان 
الخارجاي، ن تدااي غض الطرف عان السالبيات الداخلية، 
اال باد من نقدلا وتصويبها بكل شاجاعة، ومثاسابة من 
يخطائ يائاااً من يان، ااال باد أن ينظاار النثارر من ُيّل 
أشكال الوصاية الخارجية، مع النثرر من انسنبداع الداخيل، 
وصونً إىل بااء الدولة الديمقراطية املدنية الداعلة الني يخنار 
ايها الشدب حكامه، وتنثقل يف ظاللها املساواُة بل األاراع 
أمال الاظال والقانون، والندايش السالمي بل مخنلف ائات 
الشادب واحرتال تاوعاتهام السياساية وتبايااتهم الفكرية 

وخصوصياتهم املذلبية.

دالالت الموت آلل سعود
فاضل الشرقي

ترعياُد رصخاة وشادار 
)املوت آلل سدوع( يف اليمن، 
ولباان، والبثرين، والدراق، 
ٌر  وغريلا مان البلادان تطوُّ
ماظوماة  اهام  يف  مهامٌّ 
الاراع وأعواتاه، وخطاريٌ 
من حياث أبدااعه وعننته، 
وسايقوُع لوعاٍي جمالريي 
شادبي واساٍع بقااعاة أن 
)آل سادوع( يف خادق واحد 
مع الصهايااة واألمريكان، 
بداد أن ظال شادار )املوت 
ألمرياكا.. املاوت إلرسائيل( 
ينصدر أشادَّ وأقوى عبارات 

الكرالية لدى الشادوب، ُمانظراً َمن ياضمُّ إليه من عول الغرب 
والكفار.. لنكوَن املفاجاأة الصاعقة أن )ثالثي الر( يما قال 
السايد )حفظه الله( يان لو نظال اململكة السادوعية بدد أن 
ظالَّ ملائة عاال ينشاّدق وينماطل بخدماة بيت اللاه الثرال.. 
ليفيَل عاى صدى صيثات، ولنااات، ورصخات شادبية غري 
مسيّساة، ون مرتبة، ون مدروساة، ون مدسوساة )املوت آلل 
سدوع( يثليف وخاعل اسارتاتيجي للشيطان األيرب خالَف ما 

رّوج له وأنفل عليه املليارات عمراً مديداً.. 
األحاداث،  ووقائاع  وتكشافت،  الثقائاُل  تجلات  لقاد 
وارتباطاتهاا، وننائجهاا.. تثباُت بماا ن يادع مجاانً للشاك 
باأن الطريال لنثرير القادس، وإساقاط الهيمااة األمريكية 

اإلرسائيلية يُماارُّ بإسقاط )آل سدوع( أونً.. 
لذا الكيااُن املرتباُط بإرسائيل وخدمة مشااريع أمريكا يف 
املاطقاة، الذي عّمر، وانّت، وجّزأ، وأضداف، وأنهك، وأاقر يلَّ 
الادول الدربية واإلساالمية، بسياسانه الددوانياة الندمريية، 
وتغذيناه للُثاُروب، وانغنياانت، والنفجاريات، واملفخخاات، 
ورعاياة، وتمويال القاعدة وعاعش، أصبح عاريااً ومفضوحاً، 
ومثطَّ سخط، ويرالية الشدوب مثلُه مثُل أمريكا وإرسائيل.. 
حقيقاًة إنه لاٌر عظيٌم جداً، وبشاارة مبرة بُقرب زوال 
ويرس قرن الشايطان، وقريباً سنسامدون )املوت آلل سدوع( 
يصاَدُح من مآذن الَثَرل املكي مقرونااً بأمريكا وإرسائيل، وما 

ذلك عى الله بدزيز.

 سياسية- شاملة
تصدر يل اثال وخميس

ف���ي ظل ه���ذا الواقع الع���ام على مس���توى املنطقة، وعلى مس���توى القضية 
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