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إلى موظف في بالط سلمان
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العدوان السعودي يقصف مزارع 
صعدة بقنابل عنقودية سامة

 إصابات بأسلحة محرمة
 دوليًا يتعذر عالجها
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العدوان السعودي 
األمريكي يقصف 

مزارع بصعدة قنابل 
عنقودية سامة 

  - خاص: 
قاال عادٌع مان األطبااء بمرساز المروق 
باملسيشافى الجمهاوري بصندااء وخاصة 
قسام الماروق بأنهام اسايقبلوا عادعاً من 
المااالت املصاباة بقنابال قوية اساييدمها 

الددوان يف قصفه للمدنيني يف تهامة.
ومن بني لؤالء الشاب خالد عيل الذي عجز 
األطباء بمرسز المروق بصنداء عن مدالجيه، 
الدولياة  املنظماات  األطبااء  طالاب  حياث 
برضورة إرساال لجنة خرباء ليشييص لذه 

النوعية من األسلمة املمرمة عولياً.
ويداناي الشااب خالاد مان تهياك اللمم 
وموت األنساجة والرشايني وصوالً إىل الدظم 
بيأثري خياك يف غالبية الجسم، يف ظل اسيغراب 

األطباء وعجزلم عن تقديم الدالج.
ويقاول األطباء إن الشااب خالد ال ييوقف 

عان الاراخ من شادة األلام والاذي يداني 
عىل إثر سامول القنابل الفياسة ومدها يرسع 
اليسااؤالت املارة: أيان الدروباة ومنظماات 
الزيف؟ وملاذا صمت الدالم عىل قوى الددوان 

الياي تقيلنا بأطنان مان الصواريخ والقنابل 
يومياً؟

وزار املسيشافى وخاد حقوقاي ملدايناة 
لاذه المااالت وأسد الوخد وجاوع وخيات عدة 

عىل إثار االصابة بهذه األسالمة، مطالباً مع 
خريال اليمرياض سل أحارار الدالم بإرساال 
لجناة خارباء باألسالمة املمظاورة ونوعية 

اسييدامها يف بالعنا.

  - خاص: 
السادوعي  الدادوان  طارياُن  تدّماد 
األمريكي، ياول أمل، قصَف منطقة أحمى 
يف مديرية سامار بمماخظة صددة، بقنابل 
عنقوعية انشطارية سامة، تؤثر عىل الرتبة 

والشجر واإلنَْساان.
»صادى  لصميفاة  مواطناون  وقاال 
املسارية«: إن القصاف سان شاديداً وعّمرت 
املماصيل الزراعية وأحرقت الرتبة وجدليها 

غري صالمة للزراعة.
السادوعي  الدادوان  طارياُن  وواصال 
األمريكاي، خالل األياال املاضية، وبشاكل 
مديرياات  مان  الددياد  قصاف  لسارتي 
مماخظة صددة بقنابل عنقوعية اسيهدخت 
يف  واملازارع،  اليميياة  والبناى  األساواق 
مسلسل إجرامي واضح يهدف إىل تدمري ُسّل 
يشء يف مماخظة صددة وجدلها مدينة غري 

قابلة للمياة.

الناطق باسم القوات المسلحة: نتجه إلى تغيير استراتيجيتنا في 
مواجهة العدوان نتيجة استقدام عناصر إجرامية كانت تقاتل في سوريا

إحصائية اقتصادية: القطاع السياحي 
يتكبد خسائر بأكثر من 1.8مليار دوالر

طالب المدارس من أمام مبنى األمم المتحدة 
بصنعاء: أوقفوا العدوان نريد أن نتعلم!

  - خاص: 
قال الناطُل الرسامي باسم القوات 
املسالمة الدمياد الرسان رشف غالاب 
لقمان: إن القياعَة الدساكريَة واألمنية 
تيجاه اآلن إىل تغياري اسارتاتيجييها يف 
مواجهة الدادوان إثر امليغريات الجديدة 
اسايقدال  إثار  امليادان  عاىل  الطارئاة 
الددوان عنارص إجرامية من تنظيمات 

ميطرخة سانت تقاتل يف سوريا.

وأوضاح الدمياد لقماان يف تريح 
خاص لوسالة األنباء الايَاَمانية )سبأ( 
أن عمليات نقل لدناارص تابدة لرشسة 
باالك ووتار وجبهاة النارة وعاعش 
الينظيماات  مان  وغريلاا  والقاعادة 
اإلجرامية إىل مماخظة عدن للمشاارسة 
يف ما عجز عناه عمالؤلا ومرتزقيها يف 

مواجهة الجيش واللجان الشدبية.
وأسد أن زج تمالاف الددوان بقياعة 
السدوعية بمثل لذه الدنارص اإلجرامية 

يأتي وخل رؤياة عصابات املاخيا بقصد 
إيقااع أسرب قدر ممكن مان االنيهاسات 
واألحارار  املواطناني  بمال  والجرائام 
الراخضني للدادوان واالحيالل والهيمنة 

السدوعية عىل املماخظات الجنوبية.
وقال لقماان »إن الجياش واللجان 
الشادب  ورائهام  ومان  الشادبية 
الايَاَماناي يف جهوزياة تاماة لليصدي 
لهاذه الدناارص بما يميلكوناه من قوة 
إيْااَماان بالله، وعزيماة ال تلني، وثقة 

عالية بالنفل وبقضية عاعلة يقاتلون 
من أجلها، وبقدرات قيالية اسيسابولا 
النوعياة  وباليدريباات  امليادان،  يف 
عاىل مييلاف أناواع األسالمة، وإنهم 
َلااقاعرون عىل إلمااق الهزائم النكراء 
بيلك الدصابات ومن جلبهم من تمالف 
الرش والددوان، وتبديد أحالل من عخدوا 
بهام إىل أرض الايَاَماان بغياة تثبيات 
قواعدلم وتدزياز مطامدهم يف احيالل 

االرض الايَاَمانية«.

  - معين الصيادي: 
يواجُه القطاُع االقيصاعي يف بالعنا خسائااااَر 
الدادوان  بسابب  وذلاك  خاااااااااعحااااااة، 
السادوعي األمريكاي والمصار عاىل بالعنا منذ 8 

أشهر مضت.
وقاّدر حجاُم اليساائر بمساب اقيصاعياني 
بأسثار مان 7ل6.0ل3 مليار رياال – أي ما يداعل 
باني  ماا  وتدماري  عوالر،  ملياار  )2,313ل1.8( 
)جزئاي – سيل( ألسثار مان )50( مديناة أثرياة 
ومدلمااً تأرييياً وساياحياً أبرزلا )مدينة صنداء 
القديماة - مدينة زبياد اليأرييية - مدينة براقش 
األثرياة - مدينة رصواح - مديناة صددة القديمة 
- قلداة القالرة بيداز - قلدة صرية بددن - قر 
غمدان بصنداء- جامع الهاعي يف صددة - مسجد 
عبدالارزاق الصنداني يف سانمان بصنداء- قلدة 
جبال الرشياف يف باجال- املرف الشامايل لساد 

مأرب- جرف أسدد الكامل، وغريه(.
 وتوقاف رشسات الطاريان وإغاالق الاوساالت 
الساياحية، واملنشآت الساياحية بجميع أنواعها، 
وغريلاا، وترسياح أسثر مان %5ل مان الداملني 
خيهاا، وإلمااق أرضاٍر بالغة يف عدع من املنشاآت 
ومكاتاب  واملطاعام  الفنااعق  مثال  الساياحية 
الساياحة والسافر وغريلا اليي تارضرت بصورة 

مبارشة أو غري مبارشة..

أما حجُم اليساائر املالية لقطاع السياحة خقد 
ُقاّدرت بأسثر من )280( ملياار ريال نييجة توقف 
جميع إيراعاته – أي أسثر من 1.303 مليون عوالر، 
الماال الاذي قابلاه مجلال الرتويج الساياحي، 
والذي يصفه قاعة الدمل السياحي با)حبل وريد( 
الساياحة الايَاَمانياة، حياث تكباد لاو أَيْااضاً 
خساائر قّدرت بأسثر من )560( مليون ريال – أي 
ما يدااعل ل2.60 ملياون عوالر-، حيث يبقى لذا 
الرقام مفيوحاا أَمااااال اليزايد يف ظل اسايمرار 

الددوان.
بينماا قاّدر حجام اليساارة املالياة لطاريان 
الايَاَمانية يف أسابوعه األول أسثر من )12( مليون 
عوالر، بينما قّدرت خالل أشاهر الددوان اليمساة 
بأسثار مان )11.2( ملياار رياال – أي أسثار مان 

3ل52.0 مليون عوالر.
وعن حجام اليساائر اليي تكبدتهاا الوساالت 
الساياحية خقد بلغت أسثر من )2.ل7( مليار ريال 
يمني – أي ما يداعل 5.116ل3 مليون عوالر، حيث 
ساناوا عىل وشاك اسايقدال مجموعات ساياحية 
ضيماة مان ُسّل من روسايا وبلدان رشق آسايا، 
ورشق أوروبا. بينما بلغت حجم خساائر الفناعق 

السياحية )0ل1( مليون عوالر..
يشاار إىل أن حجم خساائر قطاع الساياحة يف 
تزايد مسايمر مع اسايمرار المرب الياي تقوعلا 
قوات اليمالف عاىل الايَاَمان وتماعيها يف اليدمري 

واليراب واالنيقال من الايَاَمان أرضاً وإنَْسااناً.

  - معين الصيادي: 
تواخد الدرشات من طاالب املدارس يول الثالثاء 
املاايض إىل أَمااااال مبنى األَُمااام امليمدة بأمانة 
الداصمة، ورّععوا بصوت واحد: »اوقفوا الددوان.. 

نريد أن نيدلم«.
األَُماااُم امليمادُة اليي لم تسامع حياى اآلن إىل 
آلات وأنات الايَاَمانيني لم تسايمع سذلك ألصوات 
مبنالاا  أَماااااال  امليجمداني  األطفاال  لاؤالء 

بصنداء، ولم تدمل عىل أي تطمني لهم.
ويقول الطالب يارس الشبامي يف الصف الثامن 
مسيدجباً: أين حقوق الطفولة اليي يزعمون أنهم 

يرعونها.. خمقوقنا تنيهك، وال أحد يسمدنا!
الطالاب عيل مممد الظارايف ييفل مع ما يقوله 
الطالب يارس الشبامي ويضيف بالقول »من حقي 
أنا سطالب أن أتدلم.. مان حل أطفال الايَاَمان أن 

ييدلموا سبقية أطفال الدالم«.
أما الطالب طه الرحبي خيقول »أين لي األَُماام 
امليمدة من الذي يمادث يف الايَاَمان اليول الطالب 
الايَاَماني يمارل من اليدريل يمارل من اليدليم 
ليل لذا خقط، بل إن لذا الددوان الغاشام قد عمر 
الدديد من املدارس.. خأين لي األَُماام امليمدة؟!«.

ويوصال الرحباي رسااليَه إىل الدادوان قائاالً: 
»رغم ُسّل ما تقول به السدوعية وعول اليمالف من 
تدمري للمدارس خوالله إننا سنيدلم.. لم سيدمرون 

املباناي وسانيدلم يف الييال سانيدلم يف الشاوارع 

رغما عن ُسّل ما تصندونه بنا«.

 األساياذ عبداللاه سامينة أحد مادريس وزارة 

الرتبياة واليدليام يقاول »اليول وقفناا مع جميع 

الطاالب لنوصال رساالة إىل األَُماام امليمادة وإىل 

الدالم أننا شادٌب صامدون وباقون، وأن أَْواَلعنا لن 

يرتسوا املدارس وأن الطالب سيذلبون إىل اليدليم يف 

املادراس برغم من ُسّل ما ترتكبه السادوعية.. وإن 

اسايهدخوا املدارس نؤّسد عىل أننا سنواصل اليدليم 

لن نارتك اليدليام ونمن ماضاون عاىل تدليم لذا 

الجيال وتثقيفاه حيى يكون جيالً قويااً قاعراً عىل 

تمدي لذا الددوان«.

إغتيال عقيد في األمن 
السياسي بمحافظة شبوة

  - متابعات: 
اغيال مسالمون مجهولاون، أمال األربداء، أحد 
ضباط  األمن السايايس »امليابارات« يف مديرية حبان 

بمماخظة شبوة .
وأخاع مصدر مميل  أن مسالمني مجهولني أطلقوا 
الناار عاىل )الدقياد ساالم مطهار خدعل(، يف ساوق  
بمديرية حبان خأرعوه قييال عىل الفور، والذوا بالفرار.

وأضااف املصادر أن الدقياد خدعال سان  مندوبااً 
لجهاز األمن السايايس يف ميناء بلمااف النفطي، وأن 

أحد مراخقيه أصيب.

يعانون من تهتك اللحم وموت االأن�صجة وال�صرايني و�صواًل اإىل العظم

مركز الحروق بصنعاء يستقبل حاالت تعرضت لقصف بأسلحة محرمة دوليًا
يتعذر عالجها 
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حتولت مهمته من و�صيط دويل حمايد اإىل موظف يف بالط �صلمان

إسماعيل ولد الشيخ أحمد من مبعوث أممي إلى مطب سعودي 
  - خاص: 

يلَداُب الياوَل إساماعيُل ولاد الشايخ، املبدوث 
األَُماامي، الذي تم تديينه بضغوط سادوعية، عوراً 
مموريااً يف تجميل وجه النظال السادوعي وإطالة 

أَمد الددوان عىل الايَاَمان.
ويبادو ولاُد الشايخ الياول، يف أعناى توصيف، 
مبدوثااً أمميااً خاشاالً يف مهميه املكّلاف بها وغري 
مماياد، ومواقفه األخرية سانت مربكًة إىل عرجة لم 
يُداد مدروخاُ عىل وجه اليقني لل يمثُّل ولد الشايخ 
األَُماام امليمدة أل أنه موظف لدى النظال السدوعي 

مثله مثل أحمد عسريي؟!.
وقال امليمدث الرسامي ألنصار الله ليلة الثالثاء 
املايض عرب حساابه عىل موقع اليواصل االجيماعي 
تويرت: »بدثنا برسالة للمبدوث األَُماامي للايَاَمان 
عرّبناا خيهاا عن اساييائنا ليجالله ما تام االتفاُق 
عليه بمسقط، سما جدعنا تمسكنا بموقفنا الثابت 

يف رسالينا لألمني الدال«.
 ويبادو أن أنصااَر الله لم الطارف األخري الذي 
يدرّب عن الدور غري النزيه الذي يقول به ولد الشايخ 
يف ماا ييدلال بامللف الايَاَماني، وسابل أن سشاف 
مصادٌر عبلومايس لقناة املياعيان بأن نائَب املندوب 
الرويس يف مجلل األمن خييايل تشورسني قد قال لولد 
الشيخ بالمرف الواحد »أنت ال تدمُل لدى السدوعية 
بال عند مجلل األمن«، سما نُقل عن مسااعد وزير 
اليارجية اإليراني حساني أمري عبداللهيان إرساال 
شاكوى لنائب األمني الدال لألمام امليمدة عىل أعاء 
مبدوثها إىل الايَاَمان، مديرباً أن السدوعيَة تسيطر 
علياه، ولو األمر الذي يؤثر بشاكل سبري عىل ساري 
الجهوع السياساية لوقف الددوان السدوعي الداملي 

عىل الايَاَمان.
ويف إحاطاة املبداوث األَُمااماي األخرية ملجلل 
األمن أظهر الرجل انميازاً غري خجول للسدوعية يف 
ُسلِّ تفاصيل اإلحاطة، وتمدث ولد الشايخ رصاحًة 
يف اإلحاطاة عن خشال مماوالته لدقاد لقاءات بني 
األطراف الايَاَمانية، مؤسداً أن سبب لذا الفشل لو 
»املطالبة برشوط إضاخية« عون أن يجّرأ عىل تمديد 
من لو الطرف امليسابب يف ذلاك رغم مدرخة الدالم 
سله مان الذي يدرقال ُسلَّ جهوع المل السايايس يف 
الايَاَمان ويفرض الرشوط مرة بدد أخرى، سما أن 
ولد الشايخ تمدث عن وجاوع »جماعات ميطرخة« 
يف مماخظة عدن وأنها املسايفيد األسرب من الوضع 
القائام يف البلاد، ولكنه سان حريصاً جاداً عىل عدل 
تسامية تلك الجماعات سالقاعدة وعاعش وغريلا؛ 

ربما حفاظاً عىل مشاعر النظال السدوعي!!.
سماا عماد الرجل عاىل تربئة النظال السادوعي 

مان ُسّل جرائم المرب واإلباعة والمصار اليي يقول 
بهاا يف الايَاَمان واساييدل خيها القناباَل املمّرمة 
عوليااً، سما أشاارت منظماات حقوقياة مرموقة 
يف أسثار مان تقريار والوضاع املدياي املأسااوي 
الاذي ييسابّب خيه المصاار القائم عاىل الايَاَمان 
بواسطة بمرية الددوان، واسيفى باإلشارة للوضع 
الكارثاي يف الايَاَمان، رغم أنه ذسر بشاكل واضح 
اسايهداَف حفاالت زخاف والذي ال يُدقال أن يكون 
اسايهدخهم طريان مجهول الهوية، سما حاول ولد 
الشايخ تميياع المقيقة، سماا تمدث عان اليأثري 
الاذي يفرضه حصاُر المرساة اليجارية عىل املوانئ 

الايَاَمانية.
القضاياا  ويدمال ولاد الشايخ سأعاة ليميياع 
الايَاَمانية الرئيساة ليدمة السدوعية، سما سالم 
املبداوث األَُمااماي عىل تأخاري ُسّل مسااعي المل 
السيايس يف الايَاَمان، وسان آخرلا انميازه املطلل 
إىل املوقف السادوعي يف عرقلة عقد لقاءات ليرسيع 
وْقاف الددوان عىل الايَاَمان وضّخ أسرب قدر ممكن 
من الوقت يف حقيبة النظال السدوعي ليسفك عماء 
الايَاَمانياني إىل أَجال غري مدلول، وسانات مصاعُر 
عبلوماسية قد سشفت لصميفة األخبار بأن النظاَل 
السادوعي طلاب من ولد الشايخ املماَطلاة يف عقد 

املؤتمار حيى تيمكَن من تمقيال انجازات ميدانية 
تمكَّنهاا من ترسيع الشادب الايَاَماني وإعاعته إىل 
خانة الوصاية السادوعية، واسايجاب ولد الشايخ 
خوراً للرغبة السادوعية ميدلالً بارضورة أن تكون 
لناك خرتة تمضريية ملّد النظال السادوعي بالوقت 
الاالزل وإطالة أمّد الددوان، مديارباً أن لذه الفرتة 
بغَرض تمديد الزماان واملكان وما إىل ذلك يف تمرك 

جديد يثبت والَء الرجل املطلل للسدوعية.
ويف تناوالت املبدوث األَُماامي اإلعالمية يمرُص 
املوريياناي ولد الشايخ عاىل عرض وجهاة النظر 
السدوعية خقط، ميجالالً موقَف األطراف األخرى، 

وييجنّب ولد الشيخ بشكل سامل ذسر نقاط مسقط 
السابع واتفاقاات مساقط والياي أرشف عليهاا 
بنفساه؛ لييمول بذلك إىل مندوب سادوعي يضيُف 
عىل سالال األَُماام امليمدة أعبااء قد تفقد الجميع 
ثقيَهم بدورلا يف الشاأن الايَاَماناي وإعارة الظهر 

لكل ما يبدر منها.
ويف لقائه األخري مع إذاعاة األَُماام امليمدة قال 
ولد الشايخ: إن املشاورات السياسية سيكون تمَت 
مظلاة قرار مجلل األمن 2216 واملباعرة اليليجية 
وميرجات الموار الوطني، وتغاَخَل ولد الشايخ عن 
ُسّل اللقااءات اليي حدثت يف مساقط وما تميضت 
عنه ليمارَس مرة أخرى عور الناطل باسام النظال 
السدوعي، ويرّوج ولد الشيخ ملسألة خرض مراقبني 
عوليني يف الايَاَمان، يف انيهاك للساياعة الايَاَمانية 
ييداَرُض مع رشوط املكونات الوطنية، سما يماول 
املبدوث إلزاَل الجيش الايَاَماني واللجان الشادبية 
بيسليم سالحهم واالنسماب من املُدن ليمويلها إىل 
إمارات إسالمية جديدة للقاعدة سما يمدث يف املكال 

وأبني وأجزاء من عدن اليول. 
وال تقيار األماور عناد لاذا الماد، خهنااك 
ترسيباات إعالمياة تيمادث عان عور باارز لدباة 
ولد الشايخ يف إقنااع المكومة املورييانية بإرساال 
مجنديان إىل الايَاَماان لدعام الددوان السادوعي، 
وقالت املصاعر اإلعالمية بأن إساماعيل ولد الشيخ 
أحمد لو مهندس االتفاق بني المكومة املورييانية 
والنظال السدوعي والذي يساعد الددوان يف مرشوع 
احياالل الايَاَماان، سما يفيض إىل إراقاة املزيد من 
الدمااء الايَاَمانياة وضخ عماء جديادة إىل رشايني 
المارب، ولاو األمار الذي يينااىف سلياً ماع طبيدة 

املهمة املنوطة بمبدوث أممي إىل الايَاَمان.
وتييلال الياول قناعاٌة لادى املجيماع الادويل 
والشادب الايَاَماني واملكونات السياسية الوطنية 
بأن ولد الشيخ موظف لدى الرياض ولو األمر الذي 
يضدف مهمة األَُماام امليمدة وقد يفيض مسيقبالً 
إىل اندادال الثقاة بينه واألطاراف الوطنية بشاكل 
واليدامال مداه عىل أسااس مواقفاه وتريماته 

سُجزء من الددوان السدوعي عىل الايَاَمان.
يبادو ولد الشايخ الياول عبئاً ثقياالً عىل سالل 
األَُمااام امليمادة ومطباً سادوعياً ُزرع باحرتاف يف 
أروقاة املجيماع الادويل لدرقلة أية مسااعي لوقف 
نزيف الادل الايَاَماني وتقديم الرغبات السادوعية 
يف قالب أُمماي لايَاَمانَح بذلك ضوًء أخرَض للنظال 
السادوعي الجرتار ما يُشاِبُع شاهوَة الجريمة لدى 
قياعتاه املجرمة مان مجاازَر وخظائَع بمال أبناء 

الايَاَمان.

  - خاص: 
شاهدت جبهاُة نجاران تصدياداً نوعيااً مان قبَل 
الجيش واللجان الشادبية، يف إطار املواَجهة املبارشة 
مع الددو السادوعي الذي يوصل عدوانَه عىل الشادب 

الايَاَماني للشهر الثامن عىل اليوايل.
شان الجيش الايَاَماني واللجان الشادبية عملية 
لجومية نوعية ضد قوات الددو السادوعي يف منطقة 
نجاران أسافرت عن مقيال جنوع سادوعيني وتدمري 
آليات عسكرية ومنشآت عسكري حيوية تابدة للددو 

يف ذات املنطقة.
الجياش  وأوضاح مصادر عساكري أن وحادات 
واللجان الشادبية شانت، أمل األربداء، لجوماً عىل 
مواقع عساكرية تابداة للددو بالقرب من مدساكر 
»رجال« يف نجران والذي يُدد من ألم مدسكرات الددو 

يف حدوعه الجنوبية.
ولقي تسدٌة من جنوع الددو مصارَعهم يف الدملية، 
بمسب املصدر، باإلضاخة إىل تدمري آلييني عسكرييني 
وتفجاري أحاد أباراج االتصااالت الدساكرية اليابدة 

للمنطقة الدسكرية الواقدة بالُقرب من املدسكر.
وأشاار املصدر إىل أن الدملياة النوعية تزامنت مع 
قياال طاريان الددو بشان عدة غاارات ملناع الجيش 
واللجاان الشادبية من اليقادل وتنفياذ الدملية، غري 
أن الغارات لم تُجِد نفدااً أمال تكييك الجيش واللجان 

الشدبية الذي تم إتباُعه يف الدملية.
وتدياد لاذه الدملياة إىل األذلاان عملياًة مماثلًة 

نّفذلا الجيش واللجان الشادبية بالُقرب من مدسكر 
المثرية اليابع للددو يف جيزان، وسانت خطوًة سابقت 
املدرسة اليي اسايمرت يوَمني وأسافرت عن سايطرة 
الجيش واللجان الشدبية عىل املدسكر، ولو ما يوحي 
بوجوع خطة للسايطرة عىل مدساكر رجال يف نجران 

بدأت بهذه الدملية اليي تمت أمل.
وتأسيداً للمدلومات اليي تشاري القرتاب السايطرة 
عىل مدساكر رجال السادوعي يف نجاران خقد أعقبت 
القاوة الصاروخياة واملدخدياة الدملياة الياي نّفذلا 
الجياش واللجاان بالقارب مان املدساكر بقصاف 
صاروخاي عاىل املدساكر وسذلك مدساكَري ساقال 
واملماايض وأمطرتهاا َجميدااً بوابل مان الصواريخ 
والقذائف املدخدية مساييدمة أسثر من 100 صاروخ 

عىل مدسكر رجال.
وضمن عملياات الجيش واللجان الشادبية، أمل 
األربدااء، عست املدخدية موقع املمضار الدساكري يف 
عساري بددة قذائف وسذلك موقدي السوعانة واملمطة 

البيضاء يف جيزان بالصواريخ والقذائف املدخدية.
سماا تلقى الدادو السادوعي لزيمًة نكاراَء أمل 
اليقادُّل يف  األول يف منطقاة نجاران عندماا حااول 
منفذ اليارضاء المدوعي مساييدماً 30 عبابة وآلية 
عساكرية تصّدت لهاا القوة املدخدياة بقصف مكثف 
الياي تساببت  القذائاف  اساييدمت خياه عارشات 
بيدماري واعطاب عدع منها، ولو ماا أجرب الددو عىل 
الرتاجاع والفرار بما تبقى من القوة الدساكرية اليي 

اسييدمها يف الزحف.

اٍع للقاوات واآلليات  وأعقاب ذلك اسايهداُف تجمُّ
الدساكرية السادوعية بالقرب من منطقة اليرضاء 
المدوعياة وتدمري ميزن لألسالمة، حيث شاولدت 
السنة اللهب تيصاعد وأصوات انفجارات الذخرية من 

عاخل امليزن.
ونشطت القوة الصاروخية بشكل ملموظ الثالثاء، 
حيث قصفت بأسثر من مائة صاروخ بأنواع مييلفة، 
مسايهدخًة مدسكرات ومواقَع تابدة للددو يف مناطل 

مييلفة من جيزان ونجران وعسري.
القاوة  عملياات  أن  عساكري  مصادر  وأوضاح 
الصاروخياة شاملت قصاَف املجماع المكوماي يف 
منطقاة الربوعة بددع من صواريخ غاراع، سما أسدت 
وحدات االسيطالع اليابدة لقوة الرصد عن وجوع قيىل 
وجرحى يف صفوف الجيش السادوعي إثر اسايهداف 
مدخدية الجيش واللجان الشدبية مرسز ملطة ومنفذ 

علب.
وأخااع مصادٌر باإلعاالل المربي أن قاوات الجيش 
واللجان الشادبية مندت الددو من اسايمداث موَقع 
بالُقارب من قرياة قمار باليوبة بجيازان، وأجربت 
الجراخات واآلليات عاىل الرتاجع بفدل قصف مدخدي 
وصاروخي مكثف اسيهدف املنطقة اليي حاول الددو 

اسيمداَث موقع خيها.
وأخرياً مان نجران أساد مصدٌر بالجياش واللجان 
الشادبية أن القوة الصاروخية عّمارت مدخدية الددو 
الياي اساييدمها يف القصف وآليات عساكرية سانت 

اَرخة الدسكري. ميمرسزًة خلف موقع الشَّ

 الجيش واللجان يبدأون معركة السيطرة على معسكر »رجال« بنجران
 العملية أسفرت عن مقتل 9 جنود سعوديين وتدمير آليتين وبرج اتصاالت

 قصف مدفعي مكثف يجبر رتاًل عسكريًا على مغادرة منفذ الخضراء الحدودي

نجران.. حكاية البأس اليماني

م�صرع 15 من املرتزقة واإ�صابة 20 اآخرين

مأرب.. كمائن الجيش واللجان 
الشعبية تنكل بمرتزقة العدوان

  - خاص: 
لقي ما ال يقلُّ عن 15 شايصاً مصارَعهم وأصيب 20 آخرون، 
عىل األقل، يف مدارَك رشساة بمماخظة مأرب، إثر مماولة مرتزقة 
الدادوان اليقاّدل باتجااه جبل »لياالن« االسارتاتيجي، من ثالثة 
ممااِوَر، من اتجااه واعي الفارع يف الجهة الرشقياة للجبل، ومن 
واعي مشاجح ومن اتجاه واعي الزور، ماروراً بالطلدة الممراء يف 

الجهة الغربية لجبل »ليالن«.
وذسارت مصااعر خاصاة، أن »مواجهاات عارت باني وحادات 
الجيش واللجان الشادبية من جهة، ومرتزقة الددوان السادوعي 

األمريكي من جهة أخرى، حول »جبل ليالن«.
وقالات املصااعر »إن أبطال الجيش واللجان الشادبية أخشالوا 
عادعاً مان املمااوالت ملرتزقاة الدادوان لالليفااف عىل مدساكر 
سوخال والزحف عىل عدع مان مواقع الجيش واللجان الشادبية يف 

الجدعان«.
وأوضمات املصااعر أن مرتزقاة الدادوان حاولاوا الزحف من 
اتجالاات الفارع واملشاجع ومن الشامال باتجاه جبال ليالن يف 
مماولاة لالليفاف عىل مدساكر سوخل ومواقع الجياش واللجان 
الشادبية املرشخاة عاىل املدساكر وباليايل اليقادل نماو مديرية 

رصواح.. 
مؤسدة أن الجيَش واللجان الشدبية نصبوا لهم سمائن ُممكمة 
وقيلوا أسثر من 30 عنراً منهم وجرحوا عدعاً آخر، سما تم أْسااُر 
آخرين وإعطاب وتدمري عدع من اآلليات الدساكرية ورعولم عىل 

أعقابهم خارسين.
وأشاار املصادُر إىل أن مجموعاًة من الغازاة واملرتزقاة حاولوا 
الزحاَف عىل مواقع الجياش واللجان الشادبية يف جبهة الجدعان 
بددع سبري من اآلليات واملدرعات، باإلضاخة إىل ساسامة ألغال وتم 
إخشاُل لذه املماولة وسرس الزحف.. الخياً إىل أنه تم تكبيُد املرتزقة 

خسائَر سبريًة يف األرواح واملددات.
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  - خاص:
قصفت طائراُت الددوان السدوعي، يول االثنني 
املاايض، مسيشافى حيادان الرئياي بمماخظة 

صددة والذي يَُددُّ املسيشفى األخريَ يف املديرية.
 وبهاذا تكون طائاراُت الددوان السادوعي قد 
عّمارت بالكامال آخر مسيشافى يقادل خدماٍت 
طبياًة للمواطنني مان خمل مديرياات مييلفة 
يف مماخظاة صدادة ولاي رازح وغمر وسااقني 

وحيدان ومنبه.
واسايهدف الددواُن السادوعي أسثَر املنشاآت 
األعوياة  ومياازن  واملسيشافيات  الصمياة 
بمماخظة صددة، يف جرائم حرب تهدف إىل اإلباعة 
الجماعياة مناذ إعاالن مماخظة صدادة منطقًة 
عساكرية مان قبال الددوان، بماا خيهاا منازلها 
وتدياش  وأطفالهاا ونسااؤلا،  ومسيشافياتها 
املماخظاة وضدااً مأسااوياً، يف ظال تجالل غري 

بريء من قبل املنظمات المقوقية واإلنَْساانية.
ومسيشافى حيادان الرئياي سان يُادار من 
قبَاِل خريل عمل ييباع منظمة »أطبااء بال حدوع 
الداملياة«، وقاد أعلنت املنظماُة يف بياان لها بأن 
رضباات جوية نّفذتها قوات اليمالف الذي تقوعه 
السادوعية يف وقت ميأخر من ليلة األحد يف شمال 
الايَاَماان عمارت مسيشافًى تدعماه املنظماة 
الطبياة اإلنَْسااانية الدولية، وأضماى ما ال يقل 
عن 200,000 نسمة عون سبيل ليدمات الرعاية 

الطبية املنقذة للمياة« حسب وصف املنظمة.
وإزاء لاذا، قال حسان بوسانني، رئيل بدثة 
أطباء بال حادوع يف الايَاَمان: »ما لذا الهجول إال 
مثاٌل آخر عىل اليجالل اليال للمدنيني يف الايَاَمان 
الاذي أصبمات خياه القنابل مان روتاني المياة 

اليومية«. 

وبصاورة  »أرسالت  بأنهاا  املنظماة  وقالات 
منيظمة اإلحداثيات الجغراخية ملوقع املسيشافى 
إىل اليمالف الذي تقوُعه السدوعية، سما أن شدار 
أطبااء باال حادوع سان موضوعااً وبوضوح عىل 

سطح املبنى«. 
ولو األمر الذي يؤسد أن اسايهداف املسيشفى 
سان ميدمداً من الددوان السدوعي لمرمان سكان 

صددة من الرعاية الطبية.
وقالت مريال تشايك، منساقة مشاريع أطباء 
بال حادوع يف صدادة: »بإمكاني حياى بدد مرور 
12 سااعة عىل الرضباة الجوياة أن أرى الدخاَن 
ييصاعاد من املرخال، وقد ُعّمرت بالكامل أقساال 
املارىض الداخلياني واليارجيني وجنااح األمومة 
واملييرب وغرخة الطوارئ. لقد سان لذا املسيشفى 

الوحيد الذي ال يزال يدمُل يف منطقة حيدان«.
ونقلات صميفاة الجارعياان الربيطانياة عن 
ناتايل روبرتال واليي سانت منساقة الطوارئ يف 
منظمة أطباء بال حدوع يف املنطقة الصيف املايض 
وسانات تدمل يف نفل املسيشافى الاذي تدرض 
للقصف مسااء االثنني. ذسرت أنه سان املسيشفى 
الوحياد الفّدال يف املنطقة، وسانت خدماته تغطى 
مسااحة واسادة، وقالات »سان يف تلاك املنطقة 
الكثاري مان الضماياا املدنياني نييجاة الغاارات 
الجوياة السادوعية، البلدة اليي خيها املسيشافى 
سانت تيدّرُض يف الداعة لقصف الطريان السدوعي 
ثالث مرات يف األسابوع، وسانات البلدات املجاورة 
تيدارض لقصاف مكثف وشاديد جاداً ُسّل يول«. 
وتضياف روبرتال »اعيدنا اسايقبال حوايل 150 
حالاة طارئة يف األسابوع، نصُفهاا سانت حواعث 
إصابات ناتجة عن القصف، سان الناس يساخرون 

ساعيني وثالث ساعات للوصول إلينا«.
وأضاخت روبرتل أن »مدرسة البنات املجاورة 
تدرضت للقصاف عدة مرات عندماا سانت تدمل 

يف املنطقاة قائلة »لقاد ُعّمرت املدرساة، لم يكن 
األطفاال قاعريان عاىل الذلاب إىل املدرساة لددة 
أشاهر منذ بدء المارب. يبدو أنهم قارروا قصَف 

املدرسة عىل الرغم من أنه ال يوجد أحد لناك«.
وأعان األماني الدال لألمم امليمدة بان سي مون 
القصاف الجوي من قبَل تمالاف الددوان بقياعة 
السدوعية، والذي أصاب مسيشفًى تديره منظمة 
أطباء بال حادوع بدعم من اليونيسايف ومنظمة 

الصمة الداملية يف مماخظة صددة.
أن  إىل  لاه  بياان  باان ساي ماون يف  وأشاار 
املسيشفيات والداملني يف املجال الطبي ييميدون 

بمماية واضمة وخل القانون اإلنَْسااني الدويل.
وحاث عىل احارتال قاناون حقوق اإلنَْسااان 
الادويل والقانون اإلنَْساااني، ملناع الهجمات ضد 

املدنياني واأللداف املدنية. وععاا بان سي مون إىل 
إجاراء تمقيال عاجل وخداال ومماياد من أجل 
ضمان املساءلة.. مناشاداً جميَع أطراف الراع 
يف الايَاَماان بوقاف جمياع الدمليات بماا خيها 

القصف الجوي، خورا.
سماا حاّذرت منظماة الدفاو الدولياة من أن 
قصاَف تمالاف الدادوان الدساكري السادوعي 
ملسيشافى منظمة أطباء بال حادوع يف مماخظة 
صددة يبدو اسيهداخاً وتدمرياً ميدمداً قد يرقى إىل 
مسايوى جريمة حرب.. مشدعة عىل خيح تمقيل 

عاجل ومسيقل وشامل.
 مان جانباه أعان املديار الينفياذي ملنظماة 
اليونيسايف أنيوني لياك الهجول الذي اسايهدف 
مسيشافى حيادان يف صدادة. وقال لياك يف بيان 

صااعر عان مكيبه إن مسيشافى حيادان املرخل 
الصمي الياساع والثالثني الاذي ييدرض لهجول 
منذ ماارس املايض.. مؤساداً أن النقاص الماع يف 
الوقوع واألعوياة والكهرباء والبنزيان واملاء يهدع 
بوقف عمل الكثري غريلا ويلقى مزيٌد من األطفال 

حيفهم بسبب نقص الرعاية الصمية.
اليونيسايف  ممثال  بأعماال  القائام  وقاال 
يف الايَاَماان جريماي لوبكناز يف بياان لاه »إن 
الهجماات عاىل املدنياني والبُنياة اليميياة مثال 
املدارس واملسيشافيات والجساور والطرق باتت 
سامٌة للمرب يف الايَاَمان، خمنذ ماارس من لذا 
الداال ُقيال 66ل طفاالً عاىل األقال وأصيب 658 
آخارون بجروح نييجة المارب الضارية«.. مبيناً 
أن اليونيسيف تمققت من قصف أَْو إلماق أرضار 

با1ل مدرسة َو61 منذ مارس.
وععات اليونيسايف يف بيانهاا إىل االميناع عن 
مهاجماة املدنياني والبناى اليميية املدنياة وخقاً 
للقاناون اإلنَْساااني الدويل.. مشادعة عىل ألمية 
حماية جميع املدنيني بمن خيهم األطفال يف جميع 

األوقات. 
وسانت السادوعية قاد حاولت إناكار الماعثة 
ومماولاة إخفاءلا سما خدلت يف مجازر ساابقة 
اسايهدخت ساكن مهندساني يف امليااء وحفالت 
أعاراس يف قارى ذبااب وسانبان، وسان الناطال 
باسام الددوان حااول نفي أن تكاون لناك غارة 
عىل املسيشفى إال أن بياَن املنظمة وإعانة األَُماام 
امليمادة، إضاخة إىل تنااوالت إخبارية تؤسد الغارة 
عرضيهاا قنااة الاي أن أن ونرشتهاا صميفاة 
وضدات  قاد  األمريكيياني  بوسات  الواشانطن 
السادوعية يف موقاف ممارج أَماااااال الدالام 
سمجرل حرب ال يفرق بني مسيشفى ومنزل وبني 
طفال وامرأه يف مجازره الوحشاية امليواصلة عىل 
مماخظة صددة بشكل خاص والايَاَمان عموماً. 

أميرة العراسي
تشـَهــُد اليمُن مؤخراً 
ارتفاعـاً جنونياً بأسـعار 
مـن  الغذائيـة  المـواد 
ناحية، ومن ناحية أخرى 
بالمشـتقات النفطية، فما 
زالت السوُق السوداُء هي 
اآلمـر الناهي بذلك، وعدم 
وجـود أدنى رقابـة لبيع 
مادة البـرول والتي تباع 
يف معظم شوارع العاصمة 
أو  اهلل  مـن  خـوف  دون 
حتى خجل، وكما أن هناك 

أمراء حروب يزدادون ثراًء من صفقات 
األسلحة، فالحروب أيضاً تفرز لنا نوعاً 
آخر من التجار الـذي تزيد ثروتهم من 
دماء ورزق البسـطاء جداً من الشعوب، 
فالمواطـن يف ظل الحصـار الجائر عىل 
اليمن وبسبب تدني الدخل للفرد لم يعد 
بإمكانه أن يتكفـَل بتوفير الرضوريات 
ألرسته، فما بالك يف حال وجود أحد من 

أفراد أرسته يحتاج لعالج!.
يقف اليـوم مئـاُت اآلالف من األرس 
اليمنيـة يف مواجهة العـدوان وبطونهم 
ليـل نهـار، فمـا زال  الجـوع  تشـكو 
الجميع يصمد ولكن مـاذا عن أطفالهم 
الذين يتضـورون جوعاً، فـإذا لم تُمت 
بالقصف السعودي األمريكي فستموت 
جوعاً أََمـام أنظار العالم وصمته وأمام 
الوالدين وعجزهم عن توفير كرسة خبز 
ألطفالهم، يف المقابل هناك من يشعرون 
بالتخمة يف كافة أصقاع األرض، وأخص 
هنا مرتزقة الرياض، ما زالوا يتنعمون 
بأموال شعب ضعيف الحول له وال قوة 
إال باللـه، ويأكلون أمواالً حراماً حصلوا 

عليهـا مقابل رؤوس مفجـرة ألطفال، 
وبطون خاوية لنسـاء وأطفال وشيوخ 
وشباب، يشكون همهم 
وظلمهـم  وجوعهـم 
هلل، ومـا زال الوضـُع 
يـزداد  االقتصـادي 
سـوًء يومـآ بعـد آخر 
اليمني  الريال  وسـعر 
يهبـط مقابـل الدوالر 
الذي أصبح ما يقارب 
اليـوم بــ 262 ولـم 
نشهد انفراجًة حقيقية 
قريبة حتى اآلن، ولكن 
وبعـد خرب عودة رجل 
االقتصـاد األول محمـد بـن همـام عاد 
األمـل للجميع فعاد الرجـل إىل عمله يف 
البنك المركزي ليقـوم بواجبه الوطني 
واألخالقـي يف اليمـن ورضب بعـرض 
المناطقيـة  المزايـدات  بـكل  الحائـط 
والمذهبية والسياسـية، ولم يركع أََمام 
الريال السـعودي مثلما ركع غيره مَمّن 
سـولت لهم أنفسـهم وزاغت أبصارهم 
بحفنة قليلـة كان مقابلها تراب الوطن، 
فقـد اختـار الرجـل أن يركـع هلل ثـم 
الوطـن، فانترص لوطنه وشـعبه فقط، 
اليوم نعول كثيراً عىل مجهود الرجل يف 
إنقاذ ما تبقى لنا من اقتصاِدنا المحاَص 
وتثبيت الُعملة وإيجاد حلول اقتصادية 
يف  وأسـايس  مبـارش  بشـكل  تنعكـُس 
مصلحـة المواِطـن اليمنـي للمسـاعدة 
عـىل النجاة من الموت المحقق؛ بسـبب 
تدنـي الوضـع االقتصـادي وتمكينـه 
مـن المسـاعدة يف النهوض مـن جديد 
لبنـاء يمن يسـتحُقّ منا أن نبـُذَل الغايل 
والرخيـص من أجله ومـن أجل أجيالنا 

القادمة.

  - متابعات:
وّجاه رئياُل ليئة مسيشافى الثاورة الدال 
ناداَء  املجالاد  الدسياور ممماد  إب  بمماخظاة 
اسايغاثة ومناشادة عاجلاة للمنظماات الدولية 
واإلنَْسااانية ليوخري مماليل الغسيل الكلوي اليي 
ساينفد خالل يومني نييجاة الددوان السادوعي 

المصار عىل الايَاَمان.
وأوضاح الدسياور املجالد يف ترياح لوسالة 
األنباء الايَاَمانية )سابأ( أن لناك أسثر من 500 

حالة من املرىض بماجة ماساة ملماليل الغسايل 
الكلاوي الياي ساينفد عىل أبداد تقدير السابت 
القاعل.. مؤساداً أنه إذا لم ييم توخري لذه املماليل 

خإن حياة املرىض مدرضة لليطر.
ولفات إىل مرسز الغسايل الكلاوي باملماخظة 
وتداز  إب  مماخظاات  مان  المااالت  يسايقبل 
والضالاع، باإلضاخاة إىل النازحاني للمماخظاة.. 
مبينااً أن عملياة الغسايل سانات تُجارى ثالثاة 
جلساات أسابوعياً للمريض، وماع تدقد الوضع 
نقصات إىل جلسايني يف األسابوع وأخرياً جلساة 

واحده نييجة نقص املماليل. 
وقاال »إن 50 شايصاً توخوا نييجاة النقص 
الماع يف لذه املسايلزمات الطبية الرضورية منذ 
بداية الدادوان«.. الخياً إىل أن 25 حالًة من أطفال 
يف  توخاوا  لألسساجني  واملمياجاني  المضاناات 

املسيشفى نييجة نقص األسسجني.
وأسد الدسيور املجالد أن الطاقَة االساييدابية 
للمسيشافى وغريه من املسيشافيات غريُ قاعرة 
عاىل اسايقبال المااالت القاعماة إليهاا نييجاة 

اإلصابات الناجمة عن الددوان.

  - خاص:
يدُخُل العدواُن السعودي األمريكي عىل بالدنا 
شـهَره الثامن يف ما السعودية َوتحالفها يرصون 
عىل االسـتمرار يف قتل المدنييـن واألبرياء وليس 

لديهم أي أفق أَْو تصور إلنهاء العدوان.
ويؤكد الكثير من المتابعين عىل أن السعودية 
لم تدخل هذا المسـتنقع إال بعـد أن تلقت الضوء 
األخـرض من واشـنطن، ولذا تم إعـالن العدوان 
عىل بالدنا مـن البيت األبيض وعىل لسـان وزير 
الخارجيـة آنذاك عـادل الجبير، مخالفـاً قوانين 
الحـرب والتـي من المفـرض أن يعلنهـا وزير 

الدفاع وليس وزير الخارجية.
اآلن تتزايـد الضغـوط الداخلية يف واشـنطن 
بشأن إيقاف العدوان عىل بالدنا، حيث أعرب 13 
نائبـاً برلمانياً أمريكيـاً يف الكونغرس عن قلقهم 
إزاء ردة الفعـل للمشـاركة األمريكية يف تحالف 
العـدوان العسـكري السـعودي عـىل الـيَـَمـن 
والـذي تسـبب يف مقتـل اآلالف مـن المدنييـن 

األبرياء.
هؤالء األعضاء طالبوا أوباما ببذل ُكّل الجهود 

الدبلوماسـية من أجـل إنهاء األزمـة الـيَـَمـنية 
بالطـرق السـلمية وعـرب طاولـة المفاوضـات، 
مشـيرين إىل أن العدوان الذي تقوده السـعودية 
وتشارك أمريكا فيه من خالل تقديم المعلوماتية 
االسـتخباراتية واالسـتطالعية واللوجسـتية له 
وإعادة تزويده بالمعدات العسـكرية والذخائر، 
حسـبما أقر وزير الدفاع آش كارتـر، أوجد قلقاً 
من تحميل الواليات المتحدة المسـؤولية عن أية 

ضحايا مدنية نتيجة للقصف الجوي.
وحـث النـواب اإلدارة األمريكية عـىل العمل 
من أجل الحد من سـقوط الضحايـا المدنيين يف 
الـيَـَمــن إىل أقىص حد ممكن والذي سـيخفف 
فقط جانباً من المأسـاة اإلْنَســانية يف الـيَـَمـن 

التي يتفطر لها القلب.
وأشـاروا يف هـذا الصـدد إىل تقريـر منظمة 
العفـو الدوليـة والـذي أكد مقتـَل مـا يزيد عن 
2100 شخص من المدنيين بينهم 400 طفل عىل 
األقل بسـبب غارات قـوات التحالف الذي تقوده 

السعودية عىل الـيَـَمـن.
كمـا لفـت خطـاب أعضـاء الكونجـرس إىل 
ترصيح رئيـس اللجنة الدوليـة للصليب األحمر 
بيـر ماورير عقب زيارته األخيـرة إىل الـيَـَمـن 

والذي أكد فيه أن »الـيَـَمـن بعد خمسـة أشـهر 
من الحرب تبدو مثل سوريا بعد خمس سنوات« 
بعَدمـا أصبـح أكثـر مـن 1,4 مليـون شـخص 
نازحيـن، إضافة إىل انعدام األمن الغذائي لحوايل 
12,9 مليـون من السـكان ومعانـاة 1,2 مليون 
طفـل مـن سـْوء التغذية الحـاد بشـكل خفيف 

ونصف مليون يعاني سوء التغذية الشديد جداً.
وشـاطر أعضـاُء الكونجـرس األميـن العام 
لألمـم المتحدة بان كي مون قلَقه إزاء اسـتمرار 
الغـارات الجويـة عـىل الـيَـَمــن يف الكلمة التي 
ألقاها أَمـــــام الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
وكـذا تأكيده مـراراً بأن ليس ثمة حل عسـكري 

لالزمة يف الـيَـَمـن.
وأكدوا تأييدهم للجهود الرامية إىل إيجاد حل 
للرصاع عرب التفاوض وإرشاك الدول يف المنطقة 
العربيـة يف الحـوار من أجل تسـوية تضع نهاية 

للحرب عىل الـيَـَمـن.
كما أشـار أعضاُء الكونجرس األمريكي إىل أن 
شـعَب الـيَـَمـن وأقاربهـم يف الواليات المتحدة 
يأملـون من أعضـاء الكونجرس البحـث عن ُكّل 
السـبل الممكنة التي يمكن أن تؤدي إىل السـالم 

يف الـيَـَمـن. 

بان كي مون يدعو اإىل وقف فوري للغارات اجلوية واأطباء بال حدود تقول: اإن الهجوم مثال للتجاهل التام للمدنيني يف اليمن 

آخر مستشفيات حيدان صعدة تتعرض للقصف السعودي و200 ألف نسمة بال رعاية طبية

رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة إب: هناك أكثر من من جديد.. بن همام!
500 حالة من المرضى بحاجة ماسة لمحاليل الغسيل الكلوي

طالبوا ببذل كل اجلهود الدبلوما�صية من اأجل  اإنهاء االأزمة اليمنية بالطرق ال�صلمية 
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دول العدوان �صرفت مئات املليارات على احلرب وعجزت عن تقدمي مليار جلهود االإغاثة االأممية

النظام السعودي يستثمر خالفات مرتزقة الرياض المتصاعدة

املخابرات ال�صورية: نقل 500 من عنا�صر داع�ش بطائرات قطرية وتركية اإىل مطار عدن

دول العدوان تحول الجنوب إلى محطة لتجميع المجرمين وتوزيعهم للقتال في الجبهات

  - إبراهيم السراجي:
تقاوُل عوُل الدادوان إنهاا شانّت المارَب عاىل 
الايَاَماان بطلاب وّجهاه الفاار عبدرباه منصور 
لااعي، وأصبمات لاذه الذريداة عنوانااً الرتكاب 
ُسّل الجرائام بمل الشادب الايَاَماني، وعىل عكل 
املنطال رصخات عول الددوان عارشات املليارات بل 
تصال إىل مئات امللياارات بصفقات األسالمة اليي 
أبرميهاا السادوعية مناذ عدوانهاا أَْو بيساائرلا 
املالياة جّراء تدمري طائراتها وعباباتها وبارجاتها.. 
خهل سانت ُسلُّ تلك اليسائر خدالً بسبب طلب قّدمه 

لاعي للسدوعية وتمالفها؟!.
ولإلجابة عىل لذا الساؤال ندوع ملا قاليه األَُماام 
امليمادة اليي حادعت أنها تميااج إىل مليار ونصف 
امللياار عوالر إلنجااح جهاوع اإلغاثاة يف الايَاَمان، 
ولكنهاا أعلنت أنها لْم تيمكن من جمع املبلغ سامالً 
مان املانمني، وأن ما توّخار من ذلك ما يزال أقل من 
نصاف ملياار عوالر خقط، خهل يصباح منطقياً أن 
تلبّاَي السادوعية طَلَب لااعي باليدخل الدساكري 
وتيارس مئات املليارات من أجال ذلك ثم تدجُز لي 
والادول املانمة عان جمع مليار ونصاف عوالر من 

أجل إصالح القليل مما عمرته المرب؟!.
سان ذلاك مجّرع صورة من الصور اليي تكشاف 
حقيقة الددوان عىل الايَاَمان وتسقط الذرائع اليي 
ساّوقيها عول الدادوان أمال الدالم وأيضاً تكشاُف 
حقيقاَة الدالقة بني النظال السادوعية ومرتزقيها 
املقيماني يف الريااض والياي تيضح مداملهاا بأنها 
قائمة عىل مصلمة النظال السادوعي اليي تيمقل 
بيدمري الايَاَمان وشال صفوف املرتزقة أنفساهم 
ليصبماوا جالزيان ومهيئاني البيزازلاا؛ ألن من 

مصلماة الرياض أن يكون لنااك خالف بني لاعي 
وبماح وخالف بني بماح ووزرائه.

يسيطيُع النظاُل السدوعي أن يزيَل ُسلَّ اليالخات 
القائماة بني مرتزقياه املقيمني يف الريااض، ولكن 
ذلاك النظال ييىش من وحدة صفوف أي طرف من 
األطاراف ولو سانوا تابدني لاه؛ ولذلك لو من صنع 
تلك اليالخات اليي تؤسد أن لاعي وبماح ال يملكان 
القراَر بشاأن الملِّ السايايس يف الايَاَمان ولكنهما 

يملكان قراَر تصديد اليالخات بينهما.
بينماا يُفرتَُض أن األَُماام امليمادة تقوُع جهوعاً 
للمال السايايس يف الايَاَمان، خيما قاوى الرياض 

اليابدة للنظال السادوعي منشغلٌة بالراع البَيني 
وسباِق الطموحات خيما بينها واليي أصبمت جزًء 

من يوميات وسائل إعالل الددوان واإلعالل الدويل.
يدد رياض ياساني أحد الشيصيات املقّربة من 
لاعي وأحد ألم أساباب الياالف القائم بني لاعي 
وبمااح، خمؤخاراً رسبت وساائل إعالمياة وثيقة 
صااعرة عن بماح تلغي ُسّل القارارات اليي اتيذلا 

ياسني يف وزارة خارجية لاعي.
وتضمنات الوثيقاة تدميمااً من بمااح وّجهه 
وبدثاتاه  لااعي  خارجياة  وزارة  عاال  لدياوان 
القارارات  جمياع  بإلغااء  تفياد  الدبلوماساية 

واليدييناات والرتقياات الياي أقّرلاا مان وصفاه 
بالقائم بأعمال وزير اليارجية رياض ياسني.

االحياالل  سالطة  عاىل  يُمَساُب  بمااح  وألن 
اإلَماَراتي خقد تسابّبت الوثيقة بهجول رشس عليه 
وّجهيه وساائل إعاالل اإلصالح ولااعي وصلت إىل 
حّد اليلميح بقرار إقاليه من رئاساة حكومة لاعي 

وتديني خصمه اللدوع رياض ياسني خَلفاً له.
وبمساب املدلوماات قاال بماح بطارع رياض 
ياساني من أحد االجيماعات قبل أياال يف الرياض، 
وعاىل إثرلاا اتيذ لااعي قاراراً بإقالاة بماح من 
منصبه، حيث تشاري تلك املدلوماُت أن اليالَف بني 

لاعي نفساه وبماح تصاعدت عىل خلفية طموح 
الثاني بإزاحة الثاني، ولو ما يشادر به لاعي عىل 
أناه خطر قائم عليه إذا تم اليوصل التفاق سايايس 

حول األزمة يف الايَاَمان.
لام تيوقاف اتهامااُت وساائل اإلعاالل اليابدة 
لإلصاالح عند ذلك الماد، وألن لدى حازب اإلصالح 
رغبة وطموحااً بإزاحة بماح من منصبه باعيباره 
ممثاالً لييار اإلَمااَرات خقد أساهبت تلك الوساائل 
يف توجياه االتهاماات له بال وصلت إىل حاد القول 
بارتباطه بأنصار الله وسذلك بدض وزراء حكوميه 

والداملني لدى السلك الدبلومايس.
لذه اليهمة أصبمت ساالحاً روتينياً يسييدمه 
اإلصاالح يف مواجهاة خصوماه وخاصاة الماراك 
الجنوباي الاذي بني الماني واآلخر يواجاه حمالت 
إعالمية رشساة تيهُمه باليبدية إليران، يف مماولة 
مان قبل اإلصالح ليقديم أوراقه لإلَماَرات سونه غريَ 

مرغوب به لدى سلطات االحيالل اإلَماَراتية. 
وبمساب ألاواء اإلصاالح خقد رسبت وساائل 
إعالماه ضمان حمليهاا املدلناة ضاد بمااح أنباًء 
عان إقالياه مان منصبه، وخيماا تقوُل بداُض تلك 
اليرسيبات أنه يجري اإلعداُع ليديني رياض ياساني 
خلفااً وأنباء أخارى تقول إنه ساييم تدينُي أبوبكر 

الدطاس.
ويقاول مراقباون إن النظال السادوعي لو من 
يديار تلاك اليالخاات وعماد إىل تأجيجهاا مؤخاراً 
باليزامان مع الدعاوات ملماعثات المل السايايس، 
سما يارون أن اليالخاات بمد ذاتها تمكان النظال 
السدوعي من اسيثمارلا واسايغالل تفكيك جبهة 
قاوى الريااض بيأجياج خالخاتهاا البيناة وتدزيز 

تبدييها له.

  - خاص:
القول بأن القاعادَة وعاعش يَمكمان الجنوب 
وييياذان من عدن عاصماًة إلَماَراتهم اإلجرامية 
امليطرخة لم تدد مجارع مقولة لليدبري عن تواجد 
نييجاٌة  بال  الجناوب،  اإلرلابياة يف  الجماعاات 
ملمارساة تلاك الجماعاات لسالطة واقدياة عىل 
األرض وخرضهاا للقوانني اليي باتات تنّظم عمل 

السلطات اليابدة لالحيالل.
وتدزيازاً ليلاك السالطة سشافت امليابارات 
الساورية عان مدلومات لاماة تفياد بنقل أول 
 500 إىل  عخداة مان اإلرلابياني يصال عدعلام 
عناراً وصلاوا أمل األول إىل عادن ضمن خطة 
عول الدادوان ليدزيز سالطة عاعاش والقاعدة يف 

الجنوب.
حياث ألقى امليمدُث الرسامي باسام الجيش 
الساوري سلمًة بثها تلفزيون ساوريا وقال خيها 
إن مدلومات امليابرات الساورية تفيد بأن »أربع 
طائارات اثنيان تابديان لليطوط الجوية الرتسية 
وواحادة للطاريان القطاري والرابداة للطاريان 
اإلَماَراتاي تممل عىل مينهاا أسثر من 500 مقاتل 
من تنظيم عاعش سانوا انسامبوا من ساوريا إثر 

الرضبات الجوية الروسية«.
ُث إىل أن الطائارات الياي تقال  وأشاار امليمادِّ
اإلرلابيني من ساوريا وصلت إىل عدن يف الساعس 
عارش من الشاهر الجاري، وقد تم تقسايمهم إىل 
مجموعاات خاور وصولولم ملباارشة املهال اليي 

أوسلوا بها. 
وأضااف امليمادث أن املدلومات الياي توخرت 
لدى امليابرات تقول إن عملية نقل عنارص عاعش 

من سوريا سوف تسيمر خالل الفرتة القاعمة.
وقاد حصلت صادى املسارية عاىل مدلومات 
ميطابقاة مان مصااعر جنوبياة تؤساد وصاول 
عناارص عاعش عرب عدة طائارات إىل مطار عدن، 
مشارية إىل أن القاعدة وعاعش تدززان سلطيهما 
يف عدن بشاكل سبري ضمن عملية اليسليم الكبرية 
اليي تقيض بيمكني عاعش والقاعدة من الجنوب.

ويرى مراقبون أن اسيقدال عول الددوان وعىل 
رأساها السادوعية للدنارص اإلرلابية من سوريا 
والقاوات األجنبياة واملرتزقة من عادة مناطل يف 
الدالم سلها تأتي يف سياق خشل الددوان يف تمقيل 

ألداخه.
ويف ذات الساياق قال ناشاطون جنوبيون إن 
عول الددوان تسادى ليمويل سااحة الجنوب إىل 

ممطة ليجميع الدناارص اإلرلابية واملرتزقة من 
مييلاف عول الدالام وتجهيزلام الساييدامهم 
يف عملياات تمالف الدادوان يف مييلف الجبهات 

ملواجهة الجيش واللجان الشدبية.
باذات الصدياد يمااول تمالاُف الدادوان أن 
يساييدل ورقة اإلرلابياني واملرتزقة انطالقاً من 
الجنوب ليمقيل ما خشالت السدوعية يف تمقيقه 
عساكرياً مان جاناب، وإعطااء الاراع طابداً 
مذلبياً، مسايغلة نقطة تمرك عناارص القاعدة 
وعاعش عىل أسااس طائفي وبشدارات ميطرخة 
وممارسات وحشية بهدف خلل رعة خدل مماثلة 
تمول الاراع إىل مذلبي تمقيقاً ملاآرب النظال 
السادوعي الذي خشال عىل مدى أياال الددوان يف 
تمقيال ذلك رغم توظيفه لرجال الدين الولابيني 

واسيغالل منابر المرل املكي.
وتدزيزاً مليطط سالطات االحيالل السادوعية 
يف عادن بيقديام الجماعات اإلرلابياة باعيبارلا 
أطراخاً يمنية وسالطة واقدية خقاد أصدَر تنظيم 
القاعادة تدميمااً بمناع االخياالط يف الجامدات 
ومناع املارأة من ممارساة أيّاة سالطة، ولو ما 

تداملت مده سالطات مليشايات لااعي اليابدة 
لالحيالل بنوع من االميثال الكامل.

ومنذُ اقيمام عنارص القاعدة إحادى الكليات 
وقاماوا بإخاراج الطاالب والطالباات وخرضاوا 
قانونَهام بمنع االخيالط، ولاو ما تم بالفدل منذ 
عملية االقيمال إىل اليول، اميثلت سالطة لاعي يف 
الكلية لقرار القاعدة ومندت االخيالط بني الطالب 

والطالبات. 
وما لو أسثُر من ذلك خقد شاّكل مماخظ عدن 
املدانّي من قبل لااعي اميثاالً إلماالءات إَماَراتية 
مجلساً سّماه »مجلل حكماء عدن« يول السبت 
املاايض مكوناً من 25 شايصية خلت َجميداً من 

اسم أية ممثلة عن النساء.
واعياربت جميلة عيل رجاء ولي عضو مؤتمر 
الموار وسفرية سابقة أن خطوة تشكيل مجلل 
حكمااء عادن وخلو املجلال من أياة ممثلة عن 

النساء، مؤرش غري طيب.
حيث سيبت قائلة: »مجلل حكماء بدون حيى 
حكيماة واحدة؟؟؟ مؤرش غري طياب رغم وجوع 

نساء من عدن يميلكنها.. أي  المكمة!«.
ويفارض عناارص القاعادة قوانينهم بشاكل 
ملماوس يف عادن وشاملت تلاك القواناني إلازال 
أصماب املماالت اليجارية بطالء أباواب املمالت 
باللاون األخرض وحادعت مواعيَد لفياح املمالت 
وإغالقهاا وتفرض عقوبات عاىل من ييالف ذلك 

بمبارسة من وإرشاف سلطات االحيالل.

وبينما تقدل سالطات االحيالل عنارص عاعش 
والقاعدة باعيبارلاا مكونات يمنية وترخع عنها 
صفاة »اإلرلاب«، حيث أعلنت قنااة الدربية قبل 
أيال خَشااَل املفاوضات إلخاراج عاعش والقاعدة 
من عدن ورخضهما تساليم 53 عربة مدرعة عون 
أن توضاَح مان تم مناح الدناارص اإلرلابية تلك 
الدرباات اليابداة لقاوات االحيالل، لكان النظاَل 
السادوعي أراع مان لاذه اليطوة مناَح اعرتاف 
بسالطة ووجوع الجماعاات اإلرلابياة ولم تكن 
جااعًة يف مفاوضاات إخراجهاا أصاالً وإال ملااذا 
تيمااور حكوماة لااعي ماع عاعاش والقاعدة 
وتميثال ألوامر الريااض بدرقلة أياة مفاوضات 

للمل السيايس يف الايَاَمان؟؟.
ويف إطاار اليناقض الذي تدياره الرياض تارة 
وأخارى  وعاعاش  القاعادة  بوجاوع  باالعارتاف 
باليقليال من حجام إرلاب تلاك الجماعات نفى 
ممماد األمري الاذي عيّنه لاعي مدياراً ألمن عدن 

وجوع الجماعات اإلرلابية.
لنااك  إن  صمفياة  تريماات  يف  وقاال 
أَْشاَياااصاً لهام نشااٌط ميطارف ولكان ليل 
بالصاورة الياي ييام تصويُرلام بها، ميناساياً 

تفاُوَض حكوميه املدَلن مع القاعدة وعاعش.
أمنياً لم يدد أحد ينكر عمليات القيل واليطف 
واالغييااالت الياي تجاري بصورة يمنياة وتطال 

مواطنني وناشطني وقياعات يف المراك الجنوبي.
وقد شاهدت عدن يول االثناني املايض عملييي 
اغييال لم تمثل سابقًة يف عدن اليي سبل وشهدت 
عملياات اغيياال وصل أحياناً عدعلاا يف اليول إىل 

ثالث عمليات وأحياناً إىل أربع.
حيث قال مسالمون تابداون لينظيم القاعدة 
بإطالق الرصاص عىل الناشاط السايايس صالح 

عجران يف مدينة عدن وأرعوه قييالً عىل الفور.
ييبداون  آخارون  مسالمون  سان  باليزامان 
تنظيم القاعادة يقومون بدملياة اغييال مماثلة 
طالت ناشاطاً يف عدن يُدعاى أنيل منصور الذي 

تلقى طلقات نارية يف رأسه قضت عىل حياته. 
وخيماا ينفي املدنّي من قبال لاعي مديراً ألمن 
عدن وجاوع الجماعات اإلرلابياة بصورة تفيقر 
للمنطل وسط اعرتاف عويل بذلك غري أنه لم يفرّس 
مان وراء تنفيذ القوانني اليي تفرضها القاعدة يف 
عدن ابياداء من تمكمها بيدياني مجلل حكماء 
عادن إىل مناع االخياالط وعملياات االغييااالت 

والهجمات املسلمة عىل املدسكرات... إلخ.
تساري اليريمات اليي تنفاي وجوع القاعدة 
وعاعش يف عدن يف طريل ويساري وجاوع القاعدة 
وعاعش يف عدن وخرض سلطيهما عليها يف طريل 

أشد وضوحاً.
خفاي ياول الثالثااء أي بداد ل2 سااعة مان 
عملييَاي االغييال الياي قامت بهاا القاعدة بمل 
ناشاطني قال مسالمولا بمهاجمة نقطة تابدة 

للمراك الجنوبي الذي ييواَجُد بيجل يف عدن.
ونقال موقع عادن الغد عان أحماد اإلعريي 
القياعي يف المراك الجنوبي أن مسلمني مجهولني 
لاجموا بالقنابل طقماً عسكرياً تابداً »للمقاومة 
فه بالقرب من مقّر البلدية.  الجنوبية« خالل توقُّ

وأشاار األعريي أن الهجوَل أسفر عن إَصابَة 
أرضار بالطقم عون وقوع خسائر يف األَرواح.
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قراءة يف املكا�صب واخل�صائر ال�صعودية بعد 7 اأ�صهر من العدوان على اليمن

 اإلعالم الغربي يتحدث عن انهيار وشيك لنظام آل سعود 
ومخاوف أمريكية من تداعيات العدوان على النظام السعودي 

السعودية في خطر!
  - محمد الوريث:

بدد ما يزيُد عن سابدة أشهر من الددوان 
السادوعي الداملي عىل اليمن تبدو ُسّل النيائج 
واملؤرشات عىل مييلف األصددة، السياساية 
واإلنسانية والدسكرية، يف النقيض تماماً من 
دات النظال السدوعي وميططات أولياء  توقُّ
ندمياه يف واشانطن، وتقول ُسّل الشاوالد يف 
الواقاع باأن النظاال السادوعي عندما شان 
عدواناه عىل اليمن لام يفكر للمظاة واحدة 
بأن مثال لذا اليمارك الدساكري ضد جاره 
الفقري قاد يؤثر سالباً عىل اسايقرار النظال 
َث اإلعاالُل الداملي  السادوعي لدرجة أن ييمدَّ
عن احيمالية سقوط نظال آل سدوع وانهيار 
عوليهم الطارئة يف املنطقة حيى قبل أن ينّفذَ 
لدخااً واحداً من ألاداف عدوانه عاىل اليمن 
والاذي أطلل عليه تسامية »عاصفة المزل« 
خهل تكون عاصفة المزل لي املسمار األخري 

يف ندش النظال السدوعي؟ 
خمان الناحياة اليكييكية انكشاف حجم 
االرتجال والدشاوائية الياي ييمرك بها نظال 
آل سادوع يف املنطقة عندما أشدل خييل حرب 
لم يداد يسايطيع إخماعلاا أَْو اليمكم بها، 
سما لم يسيطع أن يظهر ولو المد األعنى من 
الفاعلية امليابراتية عندما ظهر للدالم أجمع 
عاريااً بال بنك ألداف ساوى ساقوف منازل 
املدنيني اآلمنني ومنشاآت ومؤسساات البالع 
اليدمياة واإلعارياة واليي بذل خيها الشادب 

اليمني ُسّل جهوعه عىل مدار عقوع طويلة.
وعندماا حاذر الدالم أجمع وعىل رأساهم 
السايد حسان نار اللاه والسايد عبدامللك 
الموثاي النظاال السادوعي من الفاخ الذي 
نصبياه أمريكا لهاا بيوريطهاا يف جملة من 
الماروب ماع عول الجاوار بغارض إنهاسها 
الكدكاة  لاي  ليكاون  جهوعلاا  وتشاييت 
الغرباي  اليماصاص  ميطاط  يف  القاعماة 
وتوزياع ترساة الرشق األوساط الجدياد، لم 
يفكار قاعة آل سادوع بأن ساقوطها املدوي 
يمكان أن يأتي من جارلام الجنوبي الفقري، 
ولام ييدلماوا مان تجرباة صدال حساني يف 
الداراق ولام يقارأوا يف الكيب االسارتاتيجية 
والجيوسياساية خداحة أن تشان عدواناً عىل 
عولاة تربطاك بها حادوع مرتامياة األطراف 
وتيداخال الدوامال الديمغراخية والسياساية 
والدينياة باني الشادبني، خيماول ماا أراعت 
به السادوعية خراب لليمان إىل نار يف أطراف 
ثوبهاا يمكن أن يؤعي قريبااً إىل انهيار سامل 
لدولة آل سادوع سما بارشت صمف أمريكية 

وبريطانية.

السعودية بال فاعلية في 
الساحة الجنوبية اليمنية 

وبدد سبدة أشهر من الددوان عىل اليمن 
نماول أن نقرأ ماذا حققت السادوعية حيى 
اآلن، أماا يف الجناوب خقاد اعارتف املبدوث 
األمماي إساماعيل ولاد الشايخ يف إحاطيه 
األخارية ملجلال األمان باأن الراباح األسرب 
مان الوضع الياول يف اليمن لاو الجماعات 
اإلجرامياة »والياي أصبمات أسثار حضوراً 
وتساليماً يف ظال غيااب المامال الوطناي 
باملماخظاات الجنوبياة اليي تشاهد أجزاء 
منها احيالالً يدمل جراحاات أبناء الجنوب 
ويارضب حالة غري مسابوقة مان الفوىض 
األمنياة وانيشاار االغييااالت واليصفياات 
اليدماات  وغيااب  واملناطقياة  الدرقياة 
الكامل، ولو األمر الذي سابل وحذرت منه 
قياعة الثورة يف وقت مبكر جداً وقبل بدأ لذا 

الددوان حيى، وأعلنت قناة الدربية الناطقة 
باسام الدادوان يف وقات ساابل مان لاذا 
األسابوع عن خشال مفاوضات ماع تنظيم 
القاعدة وعاعش لالنساماب مان مماخظة 
عدن، والاذي يؤسد صوابية طارح املكونات 
الثورياة ويضاع بداض مكوناات الجنوب 
وعول الدالام ومؤسساات املجيماع الادويل 
أماال تمدٍّ حقيقاي ولو االعارتاف باليطأ 
الفاعح يف تأييد المماقة السادوعية يف اليمن 
واليي أخضات إىل خدمة الجماعات امليطرخة 

واإلقرار بصوابية تمرك القوى الثورية.
سامال  بشاكل  تيضاع  الياول  خاملاكال 
لسايطرة عناارص تنظيام القاعادة يف حني 
تسايطر لذه الجماعاات عىل أغلاب أجزاء 
مماخظياي أباني ولماج، يف حاني سشافت 
عان حضورلا القاوي مؤخاراً يف مماخظة 
عادن بسلسالة مان الدملياات االنيمارية 
اسايهدخت خيها مقر قوات االحيالل وخندقاً 
مرتزقاة  لمكوماة  سمقار  يساييدل  سان 
الرياض والاذي أعى بادوره إىل لروب خالد 
بمااح ومن مداه من عادن وإجاالء جنوع 
االحياالل اإلماراتي والسادوعية إال من قلة 
قليلة واسايبدالهم بجنوع أسثار رخصاً، من 
الساوعان وتواتر أنباء عن مساعي سدوعية 
حثيثة السايئجار مرتزقة من عول أخرى إىل 
املماخظة اليي انفرط الدقد خيها بدد خروج 
الجياش واللجان الشادبية، ولاروب بماح 
وتدذر مزاوليه ألية مهال سلطوية يف عدن.. 
صفداة جديدة للنظال السادوعية تديده إىل 
مرباع الصفار يف عدوانه عاىل اليمن خكيف 
تواجاه السادوعية الياول عول الدالام بداد 
سبدة أشاهر ميواصلة من عدوان لم تشهد 
لاه البرشية نظارياً نفذت خيها ماا يزيد عن 
0ل ألف غارة جوياة ولو أسرب عدع للغارات 
منذ المرب الداملية الثانية بمسب »صميفة 
الغارعياان الربيطانية«، ورغم لذا خشالت 
حياى بإعااعة املرتزقاة املقيماني يف خناعق 

الرياض إىل أقىص مدن اليمن الجنوبية.

الشمال اليمني يحرج العدوان
ويف املماخظاات الشامالية اليمنية ليل 
الوضاع بماال أخضال بالنسابة للدادوان 
السادوعي الاذي خطاط لهاذا الدادوان أن 
يقيار عاىل 15 يوماً الحياالل صنداء ويف 
الياول 15 بدد الا 200 لم يسايطع أن يثبَِّت 
أقدامه عىل مسيوى رشيطه المدوعي، خفي 
مماخظاة تداز خشالت ممااوالت الددوان 
احياالل مديريات ذباب وباب املندب واملياء 
السااحلية واملرشخة عىل مضيل باب املندب 
االسارتاتيجي وعااعت قاوات االحيالل تجر 
أذياال الييباة والهزيماة بداد أن سبّدلام 
الجياش اليمني واللجان الشادبية خساائر 
خاعحاة يف األرواح والدياع، سما أثبت الجيش 
اليمني واللجان الشادبية جادارة منقطدة 
عاىل املسايوى اليكييكاي واالساييباراتي 
الصاروخياة  القاوة  اسايطاعت  حياث 
اسايهداف ثاالث بارجاات تابداة لبمرياة 
الددوان بدد سابدة أشاهر وتدمريلا بشكل 
شابه سامل، ولي عملياات نوعية تقلب ُسّل 
موازين املدرسة، حيث أَْصبَح حلفاء الددوان 
مسايهدخني يف الارب والبمر والجاو، سما أن 
الصارب االسارتاتيجي واليادرج املرحايل يف 
اليصديد الدساكري من قبل الجانب اليمني 
يدري خشل الددوان بشاكل مؤلم، وسان قد 
تشادق امليمدث باسام الددوان عاىل اليمن 
املدعاو عساريي بيدماري قادرات الجياش 

اليمني الصاروخية يف حني تكشاف له األيال 
يف ُسّل ياول مفاجأة جديدة، إما عرب صاروخ 
بالسايي أَْو نقل املدرساة إىل بُدد جدي، سما 
حادث عندما رصح مصدر عساكري يمني 
باأن البارجات املداعياة يف امليااه اإلقليمية 
اليمنياة جميدهاا ألاداف مميملاة لقاوة 

الجيش الصاروخية.
ويف مديناة تداز ال يييلاف حال الفشال 
الجماعاات  تقوقدات  حياث  السادوعي 
املسالمة املدعومة من الريااض إىل مربدات 
جغراخياة صغارية ويفرض عليهاا الجيش 
واللجاان الشادبية حصااراً مطبقااً ضمن 
تقادل سباري ونوعي تام تمقيقاه مؤخراً يف 
املماخظة، سما تيزايد حاالت الراع الداخيل 
بني األطاراف املدعومة من الرياض وآخرلا 
ماا حادث باني جماعاة »حمااة الدقيدة« 
امليطرخة ومليشايات حموع امليااليف واليي 
بلغت َحادَّ االشيباسات املسلمة وسقط عىل 
إثرلا قياىل وجرحى وتم القبض عىل أرسى 
من الجانبني، وتيفاقام حالة اليالخات عىل 
الصدياد امليداناي أَْو السايايس يف تمالاف 
الدادوان ساواء بني خالاد بمااح وعبدربه 
لااعي أَْو باني اإلصاالح وبداض خصائال 
المراك أَْو بني القاعدة واملرتزقة وتهدع لذه 
اليالخات بانهيار وشيك لهذا الملف املشبوه 

والذي ال يربط بينه إال املال السدوعي.
وسل لاذا يف ظل تماساك وثباات واقبال 
سباري مان قبال أبنااء الشادب اليمني عىل 
جبهات القيال ورخد الييارات االسرتاتيجية 
واليصادي للددوان بكل أشاكاله عساكرياً 
وإعالمياً وثقاخياً وأمنياً وتوعوياً وإنسانياً.

ويف مأرب خشالت السادوعية مرة أخرى 
بداد اععاءات بمسام املدرسة يف ل2 سااعة 
والزحف باتجاه الداصماة اليمنية صنداء، 
وبداد مرور 60 يوماً من لاذه اليريمات 
تجاد السادوعية نفساها غارقاة يف أوعياة 
مأرب تمت سماشة الجيش اليمني واللجان 
يف  الجولاري  االخياالف  رغام  الشادبية 
إمكانات ُسّل طارف والغطاء الجوي املكثف 
والاذي اساييدل قنابال سيماوياة ممرمة 
عوليااً عون جادوى، ولام تسايطع قاوات 
االحياالل واملرتزقاة مدها مان الوصول إىل 
60 يومااً ومئاات  مديرياة رصواح خاالل 
املمااوالت الفاشالة لليقدل خكياف يصدق 
عاقل أن تصال لذه القوات إىل صنداء ولي 
الياي تداني مان أرشس حرب اساينزاف يف 
مواجهة شدب سامل يمد الجبهات بالرجال 

واملال والساالح يف مدرسة مصريية بالنسبة 
له تنيهي إما بالمرية أَْو االسيدباع؟

وييارس النظاال السادوعي يف ُسّل ياول 
عدعاً من جنوعه يف جبهاات جيزان ونجران 
وعساري عىل وقاع عمليات نوعياة للجيش 
اليمني واللجان الشدبية تفيض إىل السيطرة 
اليمنية الكاملة عىل مناطل واسدة يف عمل 
جيزان وعساري بالذات سالربوعاة واليوبة 
وتفرياغ المدوع اليمنية السادوعية من أي 
تواجاد للجيش السادوعي، وتنبائ الوترية 
امليصاعدة للدمليات يف الدمل السدوعية عن 
احيمالية ساقوط مادن سادوعية بالكامل 
يف قبضاة الجياش اليمناي قبال أن تمقل 
السادوعية بمرتزقيهاا اخرتاقااً يف إحادى 
جبهاات الداخل اليمني ولو ما قد يكون له 
تداعيات خارقاة يف املنطقة سلها، وقد رسب 
املغارع السادوعي »مجيهد« عان مضمون 
مكاملة بني وزيار اليارجية األمريكي جون 
ساريي ووزير الدخااع السادوعي مممد بن 
سلمان، ينصح األول خيها النظال السدوعي 
بالقبول بالملول السياساية ويكشاف عن 
امكانياة الجيش اليمني واللجان الشادبية 
إحاكال سايطرتهم عىل جيازان، ولو األمر 
الاذي قاد ياؤعي إىل تداعياات خطارية عىل 

اململكة سكل.

زمام األمر ما زال في 
قبضة الجانب اليمني 

وبداد سابدة أشاهر مان الدادوان عىل 
اليمان يساهل اسايقراء خشال السادوعية 
سياساياً وتماول بداض املواقاف الدولية 
حول األحاداث يف اليمان سيريمات وزير 
اليارجياة الربيطاناي املفاجئاة بارضورة 
احارتال مرجدياة اتفااق السالم والرشاسة 
يف املفاوضاات القاعمة سذلاك اليريمات 
الروساية الواضمة باأن تنفيذ قرار مجلل 
األمان 2216 يف ليئياه المالية مسايميل، 
وسل لاذا ييفال ماع الطارح اليمناي منذ 
عاىل  الضغاوط  تيضاعاف  سماا  البداياة، 
وإعالميااً  وقانونيااً  حقوقيااً  السادوعية 
جاراء ارتكابها جرائم حرب بشادة صدبت 
من مهماة تجاللها أَْو اليغطياة عليها من 
قبال الدول الغربياة، وخوق ُسّل ماا زال عىل 
الصدياد الدساكري واألمناي اليمنيون لم 
من يمسكون بزمال األمر، مغرقني الددو يف 
حرب تكييكية تساينزف قدراته وإمكانييه 

وتدجال من انهياار جبهيه الداخلية ساواء 
يف الدمل السادوعي أَْو يف جبهاات املواجهة 
يف الداخل اليمني، أما عىل الصديد الشادبي 
خيظهر الشادب اليمني حالة تكاتف خريدة 
مان نوعهاا وصماوعاً نوعيااً يف مواجهاة 
الددوان، وتسايمر قواخل الكارل والوقفات 
القبَلياة الشادبية يف مييلاف املناطل ععماً 
للجياش واللجاان الشادبية، سماا ييارج 
اليمنياون يف مظالارات بشاكل أسابوعي 
بإعاداع ضيماة تؤساد صموعلام يف وجاه 

المصار وتصديهم للددوان بكل أشكاله.

انعكاسات العدوان على 
اليمن في الداخل السعودي 

ولم يكن خشال السادوعية عىل مسيوى 
اليمن خقط خفي حسابات الربح واليسارة 
يديرب النظال السادوعي قد أقدل عىل عملية 
انيمارياة باكل املقاييال، خربغام الثباات 
الشدبي واليفوق الدسكري للجانب اليمني، 
تظهار يف السادوعية ماؤرشات خطارية قد 

تفيض إىل انهيار سامل لنظال آل سدوع.
تيدارض  االقيصااعي  املسايوى  خداىل 
السادوعية ألسارب عملية حلاب واميصاص 
ملقدراتها من قبل ُسّل عول الدالم ساواء عرب 
صفقاات ساالح بالظاة أَْو رشاء املواقاف 
الدادوان  يف  باالسايمرار  الملفااء  وإقنااع 
أَْو مان ناحياة تكالياف  واليغطياة علياه 
المارب املكلفة جداً من اسايئجار الجيوش 
والبارجاات واألقمار الصناعية وغريلا، ويف 
ظل انيفاض مطرع ألسادار النفط ورسوع 
االقيصاع الداملاي أَْصبَح النظال السادوعي 
ولاو أغنى األنظماة يف الدالم الياول مهدعا 
باإلخالس، حساب تريمات صندوق النقد 

الدويل.
وبمساب تقديرات صنادوق النقد الدويل 
خاإن االحيياطاات النقدية لادى اململكة قد 
تكفاي بالاكاع لضماان لفارتة ال تيجاوز 5 
سانوات يف ظل مسيوى اإلنفاق الدايل والذي 
يبرش بأزمة اقيصاعية سدوعية خانقة ولو 
األمر الذي سان غري مميمل عىل اإلطالق قبل 

تورطهم يف مدرسة خارسة يف اليمن.
سما تيزاياد حالة االنشاقاق الداخيل بني 
أجنمة آل سادوع واليي وصلت حد الرتاشل 
باليهم يف وساائل اإلعاالل الداملياة ولم تدد 
مجارع شاائدات وتوقدات، سماا أن حاعثة 
منى وارتفااع اليوتر بني النظال السادوعي 
وإيران واليدخل الرويس يف سوريا وانيفاض 
أسادار النفاط والدملياات اإلرلابياة ضد 
جواماع الشايدة واإلساماعيلية يف جناوب 
ورشق اململكة وبالطبع الددوان السادوعي 
عاىل اليمن جميدها ماؤرشات لقرب انهيار 

النظال السدوعي حسب الصماخة الغربية.
بوسات  الواشانطن  صميفاة  ونارشت 
المارة  بولياي وقنااة  الفوريان  ومجلاة 
عان  أمريكياة  إعاالل  وساائل  وجميدهاا 
رضورة أن تقلل أمريكا من احيمال وشايك 
النهياار النظاال السادوعي لذات األساباب 
الساابقة|، سما نرشت صميفيا والجارعيان 
واالندبندنت الربيطانييان تقارير تممل ذات 
املضمون والذي يكشاف عن مياوف غربية 
حقيقية من انهيار النظال السدوعي وليل 

اليمني سما سان ميوقداً. 
ولهاذا حان وقت أن نطرق تسااؤالً جاعاً 
ولاو: لل يكاون الدادوان السادوعي عىل 
اليمن لو الرمل األخري يف عمر لذا النظال؟ 

واأليال سفيلة بأن تجيب عىل ذلك.



7 الددع )ل6(     اليميل ل2 أسيوبر 2015ل  املواخل 16 ممرل 37ل1لا

تفاعل �صعبي كبري يف خمتلف املحافظات..

وثيقة الشرف القبلية.. عنوان صمود اليمنيين في وجه العدوان

دعوا العمالء اإىل العودة لوعيهم وت�صويب مواقفهم

أبناء محافظة تعز يؤكدون وقوفهم ضد العدوان ومرتزقته

  - خاص:
من أَلاامِّ األَْلااَداف لبنوع لذه الوثيقة توحيُد 
الارأي والكلماة واليوجاه الَقبَاايلّ إزاَء الدادوان 
وسيفياة صده وعحار رشوره والوقاوف بكل قوة 
وثبات يف حماية الشدب ومقدراته وضمان ترسيخ 
األمن واألمان واالسايقرار واسييباب المياة اآلمنة 

واملسيقرة.
ااَرف الَقبَاليّاة حظيات بإجمااع  وثيقاُة الشَّ
وإقباال مكونات املجيمع املميل يف عمول مديريات 
وُعاَزل ومناطال الايَاَماان، سماا أن اليفاعل مع 
المملاة يدكل المالَّ الوطناي الاذي ييميُع به 
أبنااء الايَاَمان ووعيَهم وحرَصهم عىل املشاارسة 
بفدالياة مع مييلف أبناء القبائل، بما من شاأنه 

المفاظ عىل الوطن وأمنه اسيقراره.

البيضاء.. إحياء روح األخوة
عّشان مماخُظ البيضاء عايل مممد املنصوري 
ااَرف  المملاة املليونياة لليوقياع عاىل وثيقة الشَّ
الَقبَاليّة وسط حضور جمالريي ملشايخ ووجهاء 

وأعيان املماخظة.
وأسد املماخاظ رضورَة تفاعل أبنااء املماخظة 
مع الوثيقة؛ ملا لها من ألمية يف إحياء روح األخّوة 

واليالحم واليكاتف.
ولفات إىل أن الوثيقة تهادُف إىل تدزيز وتأصيل 
عور القبيلة يف اليصّدي لكل مماوالت املديدين عىل 
الباالع والدخع بدورلا اإليجابي يف تسايري شاؤون 
املجيمع يف مييلاف نواحي المياة، وسذا تؤّسال 
لدمل موحد وحضاري، وبما من شاأنها النهوض 

بدور القبيلة وتدزيز قيَم اليداون.
وأثنااء اليوقيع أّسد عدٌع مان الدلماء والوجهاء 
أن  إىل  مشاريين  للوثيقاة..  تأييَدلام  واملشاايخ 
الوثيقاة تدماُل عاىل توحياد الصفاوف وجْماع 
الكلماة ولاّم شامل القبائال يف مواجهاة الددوان 

وتدزيز وشاائج وتماُسك املجيمع واملباعئ والقيم 
االجيماعية املثىل.

إب.. تأييد وإجماع
المملاة  خداليااُت  اب  بمماخظاة  وتواصلات 
ااَرف الَقبَاليّة من  املليونية لليوقيع عىل وثيقة الشَّ
قبَال مييلف الشايصيات االجيماعياة واملثقفني 
واألعبااء واألساعيمياني وقااعات الارأي وأعضااء 
اململياة  السالطة  ومسائويل  اململياة  املجالال 
باملماخظة واملديريات واألحزاب واملنظمات املدنية 

والجمالريية.
وعشانت يف مديرييي يريام والرضمة، خداليات 
المملة، وسط مشارسة سبرية من أبناء املديرييني، 
الذيان أسادوا تأييدلام للوثيقة.. مشاريين إىل أن 
ااَرف الَقبَاليّة حظيات بإجماع وإقبال  وثيقَة الشَّ
مديرياات  عماول  يف  املمايل  املجيماع  مكوناات 
وُعاَزل ومناطل املماخظة ويف مقدميهم املشاايخ 

والوجهاء واألعيان والشيصيات االعيبارية.

عمران.. تواصل واستمرار 
بمييلاف  تواصلات  عماران،  مماخظاة  ويف 
مناطال مديرياات املماخظاة خدالياات المملاة 
ااَرف الَقبَاليّة  املليونياة لليوقياع عىل وثيقاة الشَّ
لرتسيخ ععائم املباعئ والثوابت الوطنية ومواجهة 

الددوان. 
وتواصلت بمديرية ثاال خداليات المملة.. وأسد 
مشاايُخ وأبناء املديرية ألميََّة الوثيقة يف ترسايخ 
املبااعئ والثوابات الوطنياة والدخااع عان الوطن 
ومقدراتاه وصاد الددوان الغاشام الاذي تقول به 

السدوعية عىل الايَاَمان.
سماا تواصلات بمييلاف مديرياات مماخظة 
اَرف املليونية لليوقيع  املمويت خداليات حملة الشَّ
ااَرف الَقبَاليّة، حياث ييواخد أبناء  عىل وثيقة الشَّ
مماخظاة املمويت يف تظالارات جمالريية سبرية 

يف ُسّل املديريات والدزل والقرى يومياً لليوقيع لذه 
الوثيقاة الهاعخة توحياد الصاف املجيمدي ألبناء 
الايَاَمان يف مواجهة الددوان السادوعي الغاشام 
ورخاض املهاعناة ملناارصي الددوان مان الدمالء 
واملأجوريان واملرتزقة الذين تنازلوا عن ضمائرلم 

وأعراضهم بمفنات من املال املدنل.
وأساد وجهااء مماخظاة املمويات إجماَعهام 
عىل لذه الوثيقاة الُدرخية الهاماة؛ سون توقيدها 
يمثل رساالًة حياًة وقوية لادول وشادوب الدالم 
وألعداء الايَاَمان واألمة من األمريكان والصهاينة 
وأذنابهام من آل سادوع وعمالئهام يف الداخل بأن 
الشادب الايَاَماني شادٌب عيصٌّ يأباى الضيم وال 
يدرف شاهيقاً غري اسينشااق لاواء اإليمان بالله 
والدزة والكرامة وأن زخري لذا الشدب شديد البأس 
إذا اشايد الارضاب وإنما يسابل الباأس اليماني 

حكمة يمانية.

صنعاء.. دعم وقوافل مستمرة 
وجدعت قبائال مماخظة صنداء الدهد والوخاء 
للوطن والشادب.. مؤسدين أن الددوان السادوعي 
لان يزيدلم إال إرصاراً وثباتااً وصالبًة يف مواجهيه 

مهما زاع لسيرييا الغارات ووحشية الددو.
أبنااء ووجهااء ومشاايخ مديرياات  وأشاار 
ااَرف القبيلة  مماخظاة صندااء إىل أن وثيقة الشَّ
تجّساد روح اليالحام واإلخاء وتداّزز من تضامن 
املجيماع ووحادة الصاف سايما والوطان يُماارُّ 
بظروف تسيدعي من أبناء الشدب توحيد سلميهم 

ملواجهة اليمديات واملياطر.
وحثاوا ساخَة القبائل يف عماول املماخظات عىل 
الوقوف إىل جانب أبطال الجيش واللجان الشادبية 
وتقديم مزيٍد من الدعام والقواخل إىل ساخة مواقع 
ااَرف والبطولة لدحار املميلني والغزاة  الدزة والشَّ

والدمالء واملرتزقة.
ولفت أبنااُء مماخظاة صندااء إىل أن اليوقيَع 
عىل الوثيقة تدد أوىل الرساائل الياي تبدثها قبائل 

للايَاَماان للنظاال السادوعي ومان تمالف مده 
يف عدوانهم عاىل الايَاَمان.. مشاريين إىل أن أبناَء 
الايَاَماان سايدحرون الغازاة ومرتزقيهام مهما 

سانت اليمديات واملؤامرات اليي تماك ضدلم.

أمانة العاصمة.. تضحية واستعداد
مديرية بني المارث بالداصمة صنداء عشانت 
ااَرف  املرحلاة الثانية مان اليوقيع عىل وثيقة الشَّ

الَقبَاليّة.
وشاهدت مديرية بني المارث بأمانة الداصمة 
صندااء تواخاداً سبارياً ألبنااء ومشاايخ ووجهاء 
ااَرف  وقبائال املديرياة لليوقياع عاىل وثيقة الشَّ

الَقبَاليّة يف مرحليها الثانية.
وأسد املشارسون اسيدداَعلم لليصدي ومواجهة 
الدادوان الظالم والغاشام واليضمية بأنفساهم، 
وبما يملكون لدحر الغزاة وتطهري الايَاَمان منهم 

ومن املرتزقة والدمالء واليونة.
سماا تواصلات يف مديرياات باجال واملراوعاة 
والمجيلاة بمماخظاة المديدة خدالياات اليوقيع 
ااَرف الَقبَاليّاة لرتسايخ املباعئ  عاىل وثيقاة الشَّ
الوطنية الهاعخاة إىل توحيد توجهاات ُسّل القبائل 

الايَاَمانية ضد الددوان السدوعي.
حيث احيشاد املشايخ واألعيان ورجال األعمال 
واألساعيميون واملثقفون لليوقيع عىل لذه الوثيقة 

الياي تديرب توحيداً لكل األطياف الايَاَمانية، ولي 
تأسياد بأن القبائل الايَاَمانية عىل قلب رجل واحد 

ضد الددوان السدوعي.
واعيارب أبنااء املديرياات الثاالث، أن الوثيقاة 
تشكل مندطفاً لاماً يف مسار القبيلة الايَاَمانية؛ 
سونها تؤّسال لدمل وطني منبُده الوطن ويدمل 
عاىل توحيد مهال القبيلاة االجيماعية خيما بينها، 
ويف مقدماة تلك املهال الوقوف ضد ُسّل من تساّول 
له نفساه املسااَس بأمان واسايقرار الوطن، ويف 
مقدمة ذلك الددوان السدوعي الغاشم ضد الشدب 

الايَاَماني.

حجة يدٌ واحدة
ويف مماخظة حجة عشن أبناُء الرشاقي المملة 
ااَرف الَقبَاليّة  املليونياة لليوقياع عىل وثيقاة الشَّ

لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطنية.
وأسد أبنااء الرشاقي أنهم يد واحاد يف مواجهة 
الدادوان السادوعي وأنهام لن يسامموا أليٍّ سان 
أن يكدَر السالم االجيماعاي ويثري الفينة بني أبناء 
ُسلَّ  القبيلاة سايبذل  أن  إىل  املجيماع.. مشاريين 
ما تسايطيع يف سابيل ترسايخ األمن واالسيقرار 
وتدزياز اليالُحام ورخاد الجبهاات باملقاتلني، بما 
يكفل مواجهه الددوان وعحره إيماناً وانطالقاً من 

القيم القبيلة األصلية.

  - خاص:
ُعقد يول أمل األربداء، بصنداء مؤتمُر الثبات 
الوطناي ألبنااء مماخظة تداز ملواجهاة الددوان 
واإلرلااب تمات شادار »مدااً ملواجهاة الددوان 
السدوعي وأعواته«، بمضور رئيل اللجنة الثورية 
الدلياا ممماد عيل الموثاي ومدير مكيب رئاساة 
الجمهورياة ممماوع الجنيد وعدع من املساؤولني 

مدنيني وعسكريني.
ويهدف املؤتمُر بمشاارسة نُيباة من املفكرين 
واملثقفاني والدلماء واملشاايخ والوجهاء من أبناء 
تدز، إىل تدزيز عور ومسااَلمة أبنااء املماخظة يف 
مواَجهاة الددوان واالحيالل السادوعي وحلفائهم 
الايَاَماناي  الشادب  عاىل  اإلجرامياة  وأعواتهام 
واساينهاض وتفديل ُجهد املجيمع املميل وتدبئيه 
وحشاد طاقاتاه وإمكانياتاه وماوارعه البرشياة 
واملاعياة ليمريار وإنقااذ مديناة تدز مان أعوات 

ومرتزقة الددوان وعصاباته اإلجرامية.
سماا يهادف إىل تدزيز الَوحادة الوطنية واألمن 
والسالم واليضاُمان املجيمداي وحماية النسايج 
االجيماعاي والهوياة الايَاَمانياة الجامداة مان 
اليصدُّع واليمزق الذي يسدى إليه الددواُن وتوحيد 
املوقف يف اليداطي مع اسايهداف الددوان وأعواته 

للمواطنني ومقدرات البلد.
وأسد عبده الجندي، يف سلمة اللجنة اليمضريية، 
أن املؤتمر يندقُد يف ظل ظروف اسايثنائية تمر بها 
البالع جراء الددوان السادوعي الغاشام والمصار 
الجائر.. مشرياً إىل أن الايَاَمانيني يواجهون عدواناً 
ميددع الجنسايات والديانات والصواريخ والقنابل 

اليي تنهمر عليهم يوميا منذ ثمانية أشهر.
وععاا الجندي السالطات السادوعية إىل تغيري 
سياسااتها يف الايَاَماان من خاالل لقائها بكاخة 
أياة  وععام  الايَاَماان  يف  السياساية  األطاراف 
جهاوع عولية عاعية للساالل.. الخياً إىل أن الشادب 
الايَاَماني ميدّوع عىل الجوع ولديه مناعة من ُسّل 

يشء وليل لدى أبناء الايَاَمان ما ييرسونه.
واخييم الجندي سلميه بالقول »أقول »ملقاومة 
تدز« إنناا أبناء تدز من وجهاء ومشاايخ وعلماء 
ومفكريان ومثقفاني نسااند الجياش واللجاان 
الشادبية؛ ألنهم يداخدون عن الوطن ضد الددوان، 
وال خرق عندنا بني زيدي وال شااخدي، خكلنا إخوة 

ميساوون يف المقوق والواجبات«.
خيما ألقيات سلمات عن الدلمااء ألقالا مفيي 
مماخظة تدز الدالمة سهل بن عقيل وعن الشباب 
للدسياور عرخاات الرميمة وعان املارأة للدسيورة 
نجيبة مطهار وعن مجلل تضامن مشاايخ تدز 
ألقالاا نبيل السافياني، أسادت يف مجملها رخَض 
أبنااء مماخظاة تدز للددوان السادوعي الغاشام 
ورضورة توحياد املواقف وحشاد الهمام إلحباط 

ميططات قوى الددوان ومرتزقيهم.
سماا أسادوا أن أبنااَء مماخظاة تداز بمييلف 
رشائمهم ومكوناتهم املجيمدية يساندون الجيش 
واللجان الشادبية يف مواجهة الدادوان ومرتزقيه، 

سماا سايُديدون ملديناة تداز جولَرلاا النضاايل 
والثقايف والمضاري واليأرييي.

وأشاروا إىل أن مماخظَة تدز وأبناَءلا الوطنيني 
ااَرخاء ساييمّكنون، بوعيهام الوطناي، مان  الشَّ
إحباط قاوى الدادوان وميططاتهاا اإلجرامية.. 
الخيني إىل أن لذا املؤتمر يدد خاتمة ليوحيد الجهوع 
ملقاوماة الدادوان وعحر الدمالء الذيان جدلوا من 

تدز بال ُلوية وطنية.
وأشااع امليمدثون بصموع الشادب الايَاَماني 
خالل ثمانية أشاهر من الددوان الغاشم عىل البالع 
والاذي أثبت أن قاوة اإلنساان الايَاَماناي املؤمن 
الثائار امليمرع عاىل الظلام واالسايبداع والينوع، 

أقوى مان الطائرات والصوارياخ والقنابل الذسية 
اليي تفيك بالايَاَمانيني األبرياء.

وحيّت الكلماُت ُجُهاوَع أبطال الجيش واللجان 
الشادبية وصموعلام يف وجاه الدادوان الغاشام 
والاذي تجاّرع مان ُسّل مداناي اإلنساانية بقيلاه 
األطفاال والنسااء والشايوخ خضالً عان اليصدر 

ألعوات الددوان اإلجرامية يف مييلف الجبهات.
وععوا املغّرر بهام إىل الدوعة لوعيهم وتصويب 
مواقفهام؛ ألن المقاد والكرالياة ال ماكان له يف 
المياة، والديش تمت ساماء الوطن ميساوون يف 
المقوق والواجبات.. مؤسدين رضورة اسيشادار 
امللقااة عاىل عواتقهام يف  للمساؤولية  الجمياع 

اليدايش السلمي واليآخي وبذل الطاقات والجهوع 
للوقاوف صفااً واحاداً يف وجاه الددوان الغاشام 

والمصار الجائر.
وأسد البيان الييامي للمؤتمر، رخض املشارسني 
القاطاع للدادوان وإعانيه وتجريماه واليصّدي له 
بكل السبل والوسائل واعيبار ما يقول به منارصو 
الدادوان باملماخظاة أعمااالً تيريبياة إرلابياة 

واميداعاً للددوان وجزًء ال ييجزأ منه.
وشادع البيان عىل رضورة تدزيز عور مماخظة 
سادوع  آل  واحياالل  عادوان  مواجهاة  يف  تداز 
الشادب  عاىل  اإلجرامياة  وأعواتهام  وحلفائهام 
الايَاَماناي يف مييلاف الصُداد وسل الجبهاات يف 
ساياق تكاميل مع مجمل جهوع املواجهة الوطنية 
الدامة.. مشرياً إىل ألمية اسينهاض وتفديل ُجهد 
املجيمع املميل وحشاد طاقاتاه وإمكاناته املاعية 
وماوارعه البرشياة إلنقااذ مدينة تدز مان أعوات 
ومرتزقاة الدادوان وعصاباتاه اإلجرامية وتأمني 
ساخة مديريات املماخظاة ومناخذلا من الييريب 
والغازو واالحياالل بالوقاوف إىل جاناب الجياش 

واألمن واللجان الشدبية.
وععا إىل تدزيز الَوحدة الوطنية واألمن والسالم 
واليضامن املجيمدي وحماية النسايج االجيماعي 
والُهوية الايَاَمانية الجامدة من اليصدع واليمزق 
الذي يسادى إليه الددوان وتمديد وتوحيد املوقف 
وأسالوب اليداطي مع اسايهداف الددوان وأعواته 
لبيوت املواطنني والقياعات الوطنية بما يضع حداً 

نهائياً ألعمالهم اإلجرامية.
ولفت البيااُن إىل رضورة ععم وإغاثة النازحني 
جراء المرب الددوانية الظاملة وتأمني ساخة وسائل 
وُسبُاال اإليواء والرعاية وتوخري الظروف املديشية 
املناسابة لهم وععم ومسااندة الجبهة السياسية 
والقانونياة والقضائياة عاىل الصدياد اليارجي 
واإلعاالن عن تشاكيل تكيل ُحُقوقاي يُدنَى برصد 
وتوثيال جرائم القيال الوحي واليدماري املمنهج 
وصوالً إىل مماسمة الجناة أمال املماسم الايَاَمانية 
والدولية وإلزال الددو بوقف حربه ورخع حصاره.

وحاث املجيمداون عاىل اعيمااع آلياة تمثيلية 
وتنفيذية مليرجاته وتنسايقية للجهوع املجيمدية 
يف خدماِة املماخظاة والشادب والوطان وتيويل 
رئاساِة املؤتمار بيشاكيل اللجان الالزماة وإقرار 

جبهة وطنية ملقاومة الددوان ومرتزقيه.

تقارير
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اأطفال اليمن يت�صاءلون: ملاذا يق�صفوننا؟!

العدوان السعودي األمريكي.. يوميات قتل عبثي للمدنيين

عقب وقفة احتجاجية ب�صنعاء القدمية نددت بق�صف املدن التاأريخية 

العدوان السعودي األمريكي يقصف مدينة 
شبام كوكبان األثرية ويدمر المجمع 

الحكومي والنادي ومبنى مؤسسة المياه

اإ�صت�صهاد 19 مدنياً.. ُجلهم اأطفال ون�صاء يف ق�صف على مديريات املحافظة

العدوان يواصل إلقاء القنابل العنقودية على منازل المواطنين 
في صعدة ويدمر ما تبقى من مستشفيات في حيدان

اإ�صت�صهاد 6 مواطنني من اأ�صرة واحدة يف ق�صف على منزلهم باجلوف

سلسلة غارات عنيفة على سنحان وخوالن وبني حشيش والعدوان 
يدمر محطة للمشتقات النفطية في منطقة شمالن بصنعاء

  - خاص:
سان  املاايض  الثالثااء  صبااح 
واملثقفاني  اإلعالمياني  مان  عادٌع 
وقفاة  ينظماون  والمقوقياني 
باالسايهداف  لليندياد  احيجاجياة 
اليمناي  والارتاث  لآلثاار  املمنهاج 
بمديرياة صندااء القديماة بأمانة 

الداصمة.
الدادوان  أوصال  الدار  ويف 
رسااليه لليمنياني بأنه مسايمر يف 
تدمري الرتاث، خشان غارات مييالية 
عىل مدينة شابال سوسبان ألول مرة 

منذ الددوان قبل سبدة أشهر.
أمة الرزاق جمااف وسيل الهيئة 
الدامة للمفاظ عىل املدن اليأرييية 
اعيربت ان االسيهداف امليكرر ملدينة 
صنداء القديماة واملدالم اليأرييية 
تدادت  اليمان  يف  والمضارياة 
القاناون الدويل وجمياع االتفاقيات 

واملدالدات الدولية.
ووجهات جماف رساالة للدالم 
بما تقول به السادوعية من مماولة 
لطمل الهوية الثقاخية والمضارية 

اليأرييية لليمن.
لهجاة،  بأشاد  البياان،  وأعان 

االعياداءات امليكاررة عاىل صندااء 
القديماة واملدالم االثرياة اليمنية.. 
الدولياة وعاىل  املنظماات  مطالبااً 
وجاه اليصوص اليونساكو، تنفيذ 
القاناون الدويل وتطبيال الدقوبات 
املادن  منيهكاي  بمال  القانونياة 
اليأرييياة وآثارلا واتيااذ اليدابري 
الدولياة الالزماة ملناع تكارار لذه 
االعياداءات الحقااً، وساذا احيفاظ 
اليمن بمقهاا القانوني يف مقاضاة 

عول اليمالف عولياً ويف أي وقت.
وتدماداً من الددوان السايهداف 
واإلنسااني  اليأريياي  الارتاث 
لليمنياني شان طريان الدادوان يول 
الثالثاء املايض سلسالة من الغارات 
الجوية عىل مديرية شابال سوسبان 
مسايهدخاً  املمويات،  بمماخظاة 
املجماع المكومي ومبني مؤسساة 

املياه وميازن ولناجر املؤسسة.
 سما شان الدادوان غاارات عىل 
مديناة سوسباان األثرياة ومنطقاة 
شابال  نااعي  اسايهدخت  ظفاران 
سوسباان، َمااا أَعَّى إىل تدماري املبنى 
بالكامال وترضر عادع مان املنازل 
املجاورة له ونزوح الكثري من األلايل 

واملواطنني.

  - خاص:
الدبَُث السدوعي األمريكي ما زال يفيُك باملدنيني 
يف مدظم مماخظات الجمهورية.. صددة املماخظة 
الجريماة ما تزال تنزف، وغارات الددوان ال تيوقف 
عن القصف ولو لسااعة واحادة.. مديريات صددة 
أصبمات موشااًة بالياراب والدماار.. والقنابال 
الدنقوعياة تيسااقط وبشاكل مكثاف عاىل بدض 

املديريات.
وحَدلاا قناة املسارية الفضائية مان تينقل من 
مديرياة إىل أخارى ليوثال جرائام الدادوان لنااك 
بالصوت والصورة، لكان الصورة المقيقية تيفي 
واقدااً مأسااوياً ملواطناني ذاقاوا وياالت المارب 

واليرشع.
طفال ييسااءل وبماراراة: ملااذا يقصفونناا؟. 
املجرماون ال يملكاون اإلجاباَة المقيقياَة يا بني، 
الطياار خقاط ييلقاى األوامار، ال يادري مان أين 
تأتياه، ربما من مممد بن سالمان، أو مان أوباما 
أو نينيالاو، سلهم مشاارسون يف إباعتنا.. يف قيلنا.. 
يف تدمري حضارتنا.. وسايأتي الياول الذي يدرتخون 
أمال املأل بأنهم قد ارتكبوا مجازر ضد اإلنساانية يف 

اليمن.
يداوع الصباي املفدام باإليماان لييسااءل مرة 
أخارى: مااذا عملناا بهم.. ألاؤالء مسالمون.. أال 
يياخون الله؟ ويصمت واأللم يدير قلبه الجريح، 
ثم يميض لسابيله؛ عّله يجد إجابًة مقندة.. لكن ما 
زالت األطالل وحطال منزلهم يرتآى أمال عينيه، خلم 
يدد له مسكن يأوي إليه، وال مدرسة ييلقى تدليماً 
خيها وال مسيشافى يداوي جراحه.. خالددوان عمر 

سل يشء يف صددة.
وإذا سان األطفال قد تشابدوا بالكرالية للنظال 
السادوعي الماقاد نييجاة جرائمه امليوحشاة عىل 
األبريااء، خإن النسااء ال ييوقفن باليارضع إىل الله 
لالنيقاال مان لاذه األرسة الظاملاة.. يف مديرياة 
سنمان بمماخظة صنداء امراة عجوز خقدت 3 من 
أبنائها... جسمها الهزيل لم يدد يقوى عىل المرسة، 
وقلبهاا الطالر النقاي ييمزق لفاراق أحبيها، إنها 
تشاكو بَثَّاااها وحزنها إىل الله، خهو الوحيد القاعر 

عىل االقيصاص من القيلة ومداقبيهم.
األيال تدور رسيداً، ومىض أسثر من 7 أشهر عىل 
الدادوان السادوعي األمريكي عىل بالعناا.. طاخت 
طائرات آل سدوع مناطل سثرية، ولم يُدد منطقة إال 
وذاقات الويالت من لذا اليوحش الفظيع.. اساألوا 

جبال عطاان يف صنداء.. ولاو نطال ألجابكم عن 
لاذا اليوحش الرببري آلل سادوع.. ألم تُلَل القنابل 
الفراغية علياه وتدمر الكثري مان املنازل واملمالت 
اليجارياة، وتيلف شاهداء وجرحاى بالدرشات.. 
ولجبال نقم أيضااً أسثر من حكاية ولسااسنيه آالل 

وآلات من طريان آل سدوع.
مماخظاة حجة، جريماة لي األخارى، قنابل 
عنقوعية تيسااقط عليها، مجازر من يول إىل آخر، 
من عبل إىل حرض إىل بكيل املري إىل ساوق حريان، 
ومسيشفى حرض لو اآلخر وقبل أيال سان ُعرضًة 
للقصف الوحي.. الطاريان لم يُراِع ُحرمة لألطباء 
امليواجدين، خاسيشاهد منهم َمن اسيشهد وأصيب 
من أصااب.. ويأتي الصاوت الداملي مان بديد من 
منظمة أطباء بال حادوع ليقول إن طائرات تمالف 

الددوان قصفت لذا املسيشفى.
والمدياث عان المديدة ذو شاجون، خماا تزاُل 
الدماُء عىل الساحل.. عماء أولئك الصياعين األبرياء 
الذين خيك بهم الطريان ولم يف جزيرة عقبان.. أَوال 
يكفيك ياا سالمان 115 صياعاً يقيلاون لكذا بدل 

بارع.. أين أنت أيها الصبي؟
لسات وحدك املكلول من الدادوان، خثمة اآلالف 

من اليمنيني من ذاقوا مرارة لذا القصف اللدني.
وتداز.. ألم ترتدي ثوب المازن أسثر من مرة؟.. 
مان امليااء إىل صالاة، خقصاف طاريان الدادوان 
السادوعي األمريكاي صالاة األعاراس، واحارتاق 
أجسااع النسااء ال يمكن أن ينىس لكذا بسهولة.. 
أسثار مان 88 امرأة مزقات أجسااعلن وتفممت، 
ملجرع مشاارسيهم يف عرس، لكن صهاينة آل سدوع 

أراعوا أن يمولوه إىل مأتم.
ومن املياء إىل سانبان.. الجرح واحد، واملصاب 
واحاد.. والجريماة ذاتها.. عرس ييماول إىل مأتم، 
املجرل ييلذذ بدمااء األبرياء والوجع ثم الوجع يمأل 
أرجاء لذا الوطن، ورصخة غضب سيسقط عرشك 

يا سلمان ذات يول!
 ويف خاوالن، سان للددوان بصمياه، خأبناء لذه 
املديرية ييداولون وبشكل مسيمر القصف الوحي 
ليجماع لهام يف منطقاة عار الرشياف.. آه من تلك 
املناظار املؤملاة.. صبي صغاري يف الثانية عرشة من 
عمره تهشم رأسه ويصدب عىل المارضين اليدرف 
عليه.. سااق لنااك عثر عليها املواطناون عىل بُدد 
أمياار مان الهنجر الذيان ساناوا ييناولاون القات 
خياه ال أحاد يدارف مَلن لاي.. لقد قصاف الطريان 
لاذا الهنجر والناس خياه.. والمصيلة أسثر من 0ل 
شهيداً وعرشات الجرحى اسيظت بهم املسيشفيات 
يف أماناة الداصماة.. إنه مصاب سباري وخجيدة لم 

تشهدلا خوالن من قبل.
أيمكان أن ننىس سل لذا اإلجارال.. يدوع الصبي 

لييساءل مرة أخرى؟
ويقول والمرقة تماأل قلبه: لقد خقدت صديقي 
املقرب، خال أعري مع من ألدب.. وال أعري ملن أشكو 

مصابي وخجيديي..
األطفاال سثريون ياا بني اسياووا بهاذه النار.. 
والشادب اليمني سلاه يبمث عان االنيقاال والثأر 
لكرامياه، ولوطنه املسايباح، وسايأتي اليول الذي 
يكاون مزلزالً لهؤالء املجرماني.. ووحدلم املرتزقة 
وبائدو األوطان من سايدضون عىل أصابدهم ذات 

يول من شدة الندل..

  - خاص:
اسيشاهد ل1 مواطنااً ُجلُّهام أطفاال ونسااء يف غارات 
لطريان الددوان السادوعي الغاشام عىل عدع مان مديريات 

مماخظة صددة يول أمل األربداء
وشان طارياُن الددوان السادوعي سلسالًة مان الغارات 
الجوية اسايهدخت منازل املواطناني بمديرية مجز، َماا أَعَّى 
إىل اسيشاهاع 12 مواطناً بينهم أطفال ونسااء وتدمري عدع 

من املنازل.
سماا اسيشاهد سابدة مواطناني  وجاُرح 8 آخرويان يف 
سلسالة من الغاارات لطريان الدادوان اسايهدخت عدعاً من 
مناازل املواطناني بمنطقة النظاري بمديرياة رازح، إضاخًة 
إىل غارات أخرى اسايهدخت عدعاً مان املناطل باملديرية أعت 
إىل تدماري منازل وتارضر مناازل أخارى ومميلاكات تابدة 

للمواطنني.
وقصاف طارياُن الدادوان السادوعي الغاشام مناطال 
بمديرية سامار بمماخظة صدادة بقنابل عنقوعية ممرمة 
عوليااً، مسايهدخاً منطقيي آل مازروع وآل القدال بمديرية 

سمار بثالث قنابل عنقوعية ممرمة عولياً.
وقااَل مصدُر ممايلٌّ باملديرية إن لنااك خرقاً مييصصة 
ال زالات تبمث عان بقية القنابال الدنقوعياة املمّرمة اليي 

لام تنفجر بدُد.. الخيااً إىل أن الددو قصف بهاا مناطل آللة 
بالسكان.

ولفت املصادر إىل أن طريان الددوان السادوعي الغاشام 
اسايهدف مناطال بناي ربيدة وغماار والشاوارق بمديرية 
رازح المدوعية بددع من الغارات، َماا أَعَّى إىل إصابة مواطن 
وتدماري منزل وتارضر عدع من املناازل واملميلاكات الدامة 

والياصة للمواطنني.
مصااعر خاصة بمديرياة حيدان أسدت أن طاريان الددو 
السادوعي األمريكي الصهيوني الغاشام شان عادة غارات 
جوية مسايهدخاً املسيشافى الرئيي بمديرياة حيدان، َماا 
أَعَّى إىل تدمريه بالكامل وإتالف سامل مميوياته واملسيلزمات 

واألجهزة الطبية خيها.
وأشاارت املصااعر إىل أن املسيشافى لاو الوحياد الذي 
سان يدمال يف املديرية بداد أن تدمد الددوان الغاشام تدمري 
واسايهداف سامل املراسز والوحدات الصمية يف بقية مناطل 

املديرية.
واسيشاهد مواطان وأصياب آخارون يف قصاف طريان 
الدادوان السادوعي األمريكاي ملناطال ميدادعة يف مديرية 
رازح، سما تسابب القصاف بأرضار سبرية ملناازل املواطنني 
ومميلكاتهم، سماا قصف الطريان منطقة الجدملة بمديرية 
مجاز بأسثر من 20 صاروخاً اسايهدخت مميلكات املواطنني 

ومزارعهم.
وشان طاريان الدادوان السادوعي ياول االثناني املايض 
سلسالًة من الغاارات الجوية، مسايهدخاً عادعاً من املناطل 
بمماخظاة صدادة، حياث شان أربع غاارات عاىل منطقة 
القطيناات بمديرية باقم وغارة أخارى عىل منطقة آل ثابت 
ر عدع من  بمديرياة قطابر، َمااا أَعَّى إىل تدمري منازل وترضُّ

املنازل املجاورة ومميلكات املواطنني ومزارعهم.

  - خاص:
اسيشهد سيُة مواطنني من أرُسة واحدة، 
بينهم طفل وثالث نسااء، جراء اسايهداف 
طريان الددو األمريكي السدوعي الصهيوني 
ملنزل مواطن بمديرية خب الشدب يف الجوف 

يول الثالثاء املايض.
السادوعي  الدادوان  طاريان  وواصال 
األمريكي الغاشم اسيهداخه ملنازل املواطنني 
يف أماناة الداصمة، حيث قصاف منزل أحد 
املواطنني يف حي الجراف، َماا أَعَّى إىل حدوث 

أرضار بليغة يف املنزل.
ويف مماخظة صنداء شن طريان الددوان 

السدوعي الغاشم يول االثنني املايض غارتني 
عاىل منطقة ريمة ُحَميد بمديرية سانمان، 
َماا أَعَّى إىل أرضار سبرية يف األرايض الزراعية 

للمواطنني.
ويف الياول ذاتاه قصاف طاريان الددوان 
بأرباع غاارات عىل منطقة ضباوة بمديرية 
سانمان، َماا أَعَّى إىل إصابة سابدة أطفال 
بجروح وامرأة حاليهاا خطرية، سما قصف 
طريان الددوان بأربع غارات أيضاً مدساكر 

الدرقوب بمماخظة صنداء.
وأصياب أربدة أطفال وامارأة بجروح يف 
غارة لطريان الددوان السدوعي عىل مديرية 
االثناني  لمادان بمماخظاة صندااء ياول 

املايض.

مزرعاًة  الدادوان  طاريان  واسايهدف 
بمنطقة شامالن، َمااا أَعَّى إىل إصابة أربدة 
اطفاال وامارأة بجاروح بليغاة، وإحاداث 

أرضار باملزرعة.
سما اسيشاهد مواطناان وأصيب عرشة 
الدادوان  طاريان  اسايهداف  يف  آخارون 
السادوعي ملديرية بني حشايش بمماخظة 

صنداء يول االثنني املايض.
السادوعي  الدادوان  طاريان  وعااوع 
اسايهداف مدرساة مقرياش باواعي رجال 
بددة غارات، َماا أَعَّى إىل اسيشهاع مواطنني 
اثنني وَجاْرح عرشة آخرين وتدمري ما تبقى 

من املدرسة.
وواصل طريان الددوان السدوعي الغاشم 

قصَفه عاىل الداصماة صنداء، مسايهدخاً 
بسلسالة من الغارات الدنيفاة ظهر االثنني 

املايض عدة مناطل يف مديرية مدني.
وقصاف طاريان الدادوان ممطاة لبيع 
شامالن  منطقاة  يف  النفطياة  املشايقات 
الساكنية، َمااا أَعَّى إىل إصاباة ثالثة أطفال 
بإصاباات مييلفة وتم نقلهم للمسيشافى 
ليلقاي الدالج، سماا ألمال أرضاراً بالغة يف 
املباني السكنية ومنازل املواطنني املجاورة. 
وشن طريان الددوان غارات عنيفة عىل 
منطقة السانينة بمديرية مداني، َماا أَعَّى 
ر عدع من املباني الساكنية ومنازل  إىل ترضُّ
وتكارس  وتهشام  املنطقاة  يف  املواطناني 

النواخذ. 
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 العدوان يمنع انتشال الضحايا ويقصف كل من يقترب منها
 الجرحى في المستشفيات وبعضهم بال أقدام وعاجزون عن شراء األدوية

 األباتشي شاركت في المجزرة والحقت الصيادين األبرياء إلى داخل الجزيرة 

صيادو جزيرة عقبان.. جثث متفحمة على الشاطئ!
  - أحمد داود:

السَيُط لذه األياَل يُداامُّ أرجاَء مماخظة 
سمقيال  جريماة  تسايدعي  أال  المديادة.. 
مان  اليذمار  الصياعيان يف جزيارة عقباان 
الدادوان السادوعي األمريكاي؟.. المصيلاة 
ليست قليلًة، إنهم أسثر من 200 صياع ما بني 

شهيد وجريح.
الناطال الرسامي ألنصار اللاه مممد عبد 
الساالل أسد أن ما حادث يف جزيرة عقبان من 
قصاف وحي للصياعين جريمة لن ينساالا 

الياريخ وعماء املظلومني لن تضيع.
ُث الشايُخ مممد منر شيخ قبيلة  وييمدَّ
الزرانيل بالمديدة لصميفة »صدى املسارية« 
بقلاب مكلاول وحزيان، ولاو إىل اآلن غاري 
مسايوعب ما حدث، ييسااءل: أيُدَقاُل أن ييم 
قصف صياعين مدنيني سلميني، منزوعني من 
الساالح بهذه الطريقة البشدة اإلجرامية؟!.. 
يا الله.. إنه مشاهد مذلل لم يسابل أن رأيت 

مثله يف حياتي.. لكذا يقول الشيخ منر.
ياول الجمدة املاضياة سان الصيااعون يف 
طريقهم إىل الصيد ساملديااع، حملوا أميديهم 
وقواربهم، وسانوا يف قمة اسايمياعهم بهدوء 
البمر وبألوان الشامل الذلبية اليي تسطع 
تيوقاف قهقهاة  البمار.. خجاأة  يف عارض 
إىل ساباوس  الصياعيان، وتيماول خرحيهام 
حقيقاي.. ماذا حدث ياا الله.. إنهاا طائرات 
الدادوان السادوعي األمريكاي أقبلات ولاي 
تممال الرش بكل تفاصيلاه وبدأت يف مبارشة 

لؤالء الصياعين والقصف عليهم.
سانت الغارة األوىل سما يقول الشيخ، عنيفة 
ومفاجئة للصياعين، اسيشاهد عىل الفور 70 
صيااعاً، خيَم لارع بقية الصياعين إلساداف 
الجرحاى، لكن الطريان عااوع من جديد، وبدأ 
يف اليوحش، ليبارش البقياة بالقصف الدنيف 

وييلف الدرشات من الشهداء والجرحى.
إنها اإلباعة الجماعياة والجريمة املنظمة، 
يدرخاون  ال  الذيان  األوغااع  لاؤالء  ييقنهاا 
الديان- سماا يقاول الشايخ  اإلنساانية وال 
منار-، ويواصل وباأىس سبري: لام ييوقف 
الطريان عند لذا المد، وحني لرب البدُض إىل 
عاخل جزيرة عقبان، تدخلت طائرات األباتي 
وبدأت يف القصاف عىل الجزيرة، واسايهداف 

ُسالَّ من تجده أمامها..
 لال لاذا الجناون.. بالفدل إناه الجنون 
المقيقي الذي ال نظري له يف اليأريخ املدارص.

لاؤالء  لال  منار:  الشايخ  ييسااءل 
بارش؟ لل لديهام إنساانية.. أل أنهم سائنات 
ميوحشاة.. والله لم أجد يف حياتي أبشاَع من 
لاذا املنظر وال أخادح منه.. واللاه إن اليأريخ 

سيماسمهم ويلدنهم لدناً سبرياً.
ييوقاع الشايخ منار برلة، ثام يواصل 
حديثاه، باأىس:« لاؤالء خقاراء، مسااسني، 
يدملون يف الصيد، لديهم منازل ميواضدة جداً 
بديداً عن األحياء السكنية، يف الصمراء، بيوت 
ميواضداة جاداً.. ال أعري ماا الجريماة اليي 
ارتكبولاا حيى ييام مداقبيهم بهذا الشاكل 
الدنيف.. وقصفهم بهذه الطريقة الهسيريية 
مان قبال الطريان، لاؤالء تجرعوا مان القيم 
النبيلة، ومن تداليم اإلساالل، ومباعئ القرآن 

ومن ُساّل يشء.
يف المديادة، اآلن الغضاب ييأجاج بشاكل 
أسارب، لقد عارف النااس حقيقاة الدادوان، 
يدرسون جيداً أن الواجب يميم عليهم مواجهة 
لذه الغطرساة والقيال ضاد املديدين.. لكذا 
يييم الشايخ منر حديثه لصميفة »صدى 

املسرية«.
الكثاريُ من الجرحاى حاليُهم سايئة اآلن، 
ولام يف مسيشافيات ميواضداة بالمديادة، 
وإىل  صندااء  إىل  نقلاه  بانيظاار  والبداُض 

مسيشافيات أخضال.. لكان األوضااَع املالية 
لهاؤالء ميدبة للغاياة، لم ال يملكون شايئاً 
ساوى مهنة الصيد إلعالة أرسلام الفقرية.. 

لكذا يقول أحد أرس الضمايا.
جزيرة عقبان اليي تقع يف الشمال الغربي 
لجزيرة سمران ال يوجد لهؤالء الشهداء سوى 
الدمل يف البمر والصيد، وإىل لذا الجزيرة يأتي 
الصياعون من مناطال ميفرقة من المديدة، 
ومنطقة بيت الفقية لوحدلا اسيشهد منهم 
3ل صياعاً، خيما اسيشاهد من قبيلة الزرانيل 

115 صياعاً.
يقاول املواطنون يف المديادة إن ما يقارب 
11 جثًة ما زال مرمية يف السااحل حيى اآلن، 
لام ييمكان املواطنون من أخذلا والسابب يف 
ذلك أن الطرياَن يمول بشكل مسيمر ويقصف 

ُساّل من يماول االقرتاب.

تجب محاسبة المعتدين
أقاارب وأرس الصياعيان لم يجدوا ساوى 
اليدباري عان ُحزنهام الكباري بينظيام وقفة 
احيجاجياة يف منطقاة الطائاف بالدريهمي 
ياول الثالثاء املاايض لليدبري عان اميداضهم 

الشديد.
رخع املشاارسون صوراً للشاهداء والخيات 
مندعة ومساينكرة بجرائم الددوان السدوعي 
األمريكاي الصهيوني الغاشام عىل الصياعين 

واملطالبة باليمقيل خيها.
ويف الوقفة اليي حرضلا َمَشاايخ وأعيان 

املنطقاة وممثلو منظماات املجيماع املدني 
والمقوقياون  املييلفاة  اإلعاالل  ووساائل 
والناشاطون، وقف املشاارسون عقيقة حداع 
وقاراءة الفاتمة عاىل أرواح الشاهداء جراء 

الددوان الغاشم.
وألقيت خالل الوقفاة سلمات عن املجلل 
اليداوناي  االتمااع  وعان  باملديرياة  املمايل 
السامكي وعان شاباب املنطقاة وعان أرس 
الشاهداء، أسدت جميدها رخض أبناء منطقة 
الطائاف للددوان الذي تقول باه عول تمالف 

الددوان السدوعي عىل اليمن.
وأسدوا أن عماء الشاهداء لان تذلب لدراً 
وسايقف أبناء الوطن صفاً واحداً؛ للذوع عن 
سرامة اليمنيني والنيل ممن يماول اإلساءة أو 

املساس بأمن واسيقرار الوطن.
وقاد صادر عان الوقفاة بياان أساد خيه 
املديديان  مماسابة  رضورة  املشاارسون 
وتقديمهم للمماسمة الداعلة لينالوا جزاءلم 
الداعل.. مندعين بالددوان السدوعي األمريكي 
الصهيوني عىل الشدب اليمني واسيمرار عول 
تمالاف الددوان يف ارتكاب املجاازر والجرائم 
يف مييلف املماخظات وآخرلا مجزرة جزيرة 
عقباان الياي راح ضمييهاا أسثار مان 200 

شهيد وجريح من الصياعين واملسدفني.

تعطيل للحياة
اليداوناي السامكي بمماخظاة  االتمااُع 
المديدة أعان لاذه املجزرة بمل الصياعين يف 

جزيرة عقباان باملماخظة، مؤسداً أن الددوان 
يرتكاب أبشاع صاور اإلجارال وييسابب يف 
تدطيل المياة وتوقيف مصاعر الدخل للدديد 
من أبناء اليمن والصياعين الذين يبمثون عن 

لقمة عيشهم.
وععاا البياان، األمام امليمادة واملنظمات 
الدولياة واإلنساانية والمقوقياة، إىل القياال 
بدورلاا يف إيقااف جرائم الددوان السادوعي 
واسايهداخه لألبرياء وقيل األطفال والنسااء 

ورخع المصار الجائر املفروض عىل اليمن.
من جانبه أطلل املرساز القانوني للمقوق 
والينمية نداء اسايغاثة للمنظمات اإلنسانية 
وخاصاة اللجناة الدولياة للصلياب األحمار 
والهاالل األحمار؛ لليمارك الداجل النيشاال 
جثث ضمايا املجزرة املروعة ليمالف الددوان 
السدوعي اليي اسايهدخت الصياعين بجزيرة 
عقباان بالمديادة وراح ضمييهاا ما يقارب 

ل20 شهداء وجرح الدرشات.
وأساد املرساز يف باالغ صمفاي أن عرشات 
الناشاطني واألطباء أخاعوا أن جثث الضمايا 
ال زالات منيرشة يف املنطقاة ولم تيمكن خرق 
االساداف مان انيشاالها نييجاة اسايمرار 
الغارات اليي تشنها قوات تمالف الددوان عىل 
القاوارب اليي تقول بدملية انيشاال الجثث.. 
مشارياً إىل أن عرشات الجرحى من الصياعين 
توخاوا ميأثريان بإصابيهام يف املنطقة لددل 
تمكان الفرق الطبية من إساداخهم؛ بسابب 

اسيهداف الغارات لقوارب املسدفني.

وقال املرساز: ”إن أسثر من 70 جثة لم ييم 
انيشاالها حياى لمظاة سيابة اليارب نييجة 
اسايمرار قاوات الدادوان يف قصاف قاوارب 
االسداف والقوارب اليي تماول القيال بدملية 

انيشال الجثث ونقلها إىل مدينة المديدة«.
وأضااف »لام تصال إىل ساواحل المديدة 
ساوى بضاع وأربدني جثاة“.. ُمشارياً إىل أن 
املسدفني وشاهوع عيان وناشطني حقوقيني 
أسادوا أن عرشات الجثث ما زالات يف الجزيرة 
نظاراً لدجاز قوارب املسادفني مان الوصول 
إليها نييجة للقصف املسيمر من قبل طائرات 
وباوارج اليمالف ألي قارب يمااول االقرتاب 

من الجزيرة..
وطبقاً للبالغ خإن املرسز القانوني للمقوق 
والينمياة رصد اسايهداف الدادوان لددع من 
قاوارب الصياد اليي حاولت اإلنقاذ َوانيشاال 
قاوارب  الدادوان  اسايهدف  وساذا  الجثاث 
الصياعين قبالة الجزيرة قبل يومني، يف واحدة 
من أبشع جرائم اإلبَاَعة اليي يرتكبها الددوان 
السادوعي وتضاف إىل سلسالة جرائم المرب 
ضاد اإلنساانية الياي ييدارض لها الشادب 

اليمني عىل مدى 8 أشهر.
املؤتمار الشادبي الداال مان جهياه أعان 
الدادوان  ارتكبهاا  الياي  املجازرة  وبشادة 
السدوعي يف جزيرتي عقبان وسدمان يف البمر 
األحمر واليي أسافرت عن اسيشاهاع وجرح 

أسثر من 200 من الصياعين واملسدفني.
وأساد مصدر مسائول يف املؤتمر الشادبي 
الداال أن لاذه املجازرة سايضاف إىل قائمة 
املجاازر والجرائام الياي يرتكبهاا الدادوان 
السادوعي بمل الشادب اليمني منذ أسثر من 
سبدة أشاهر، مسايهدخاً املواطنني واملدارس 
واملسيشفيات وتدمري البُنى اليميية، يف خرق 
واضاح لكاخاة االتفاقاات واملواثيال الدولية 

والقانون الدويل اإلنساني.
وقال: إن جريمة المرب واإلباعة الجماعية 
اليي ارتكبها الددوان السادوعي بمل املدنيني 
األبريااء يف جزيرتي عقبان وسدماان تأتي يف 
ظل اسايمرار الصمت الدويل الذي زاع الددوان 

إيغاالً وتوحشاً يف سفك الدل اليمني.
سما أعانت الهيئة الدامة للمصائد السمكية 
الياي  البشادة  الجريماة  األحمار  البمار  يف 
ارتكبها طريان الددوان السدوعي باسيهداخه 
الصياعيان واملدنيني بجزيرة عقباان مديرية 

اللمية بمماخظة المديدة- غرب اليمن.
واعيربت الهيئة اسايهداَف طريان الددوان 
للصياعيان الذين يجوبون ميااه البمار بمثاً 
عان رزقهم، يمثل اسايهداخاً لميااة املواطن 

ومماربيه يف عيشيه ورزق أرُسته.
السامكي  القطااَع  أن  إىل  البياان  وأشاار 
بمماخظاة المديادة يمثال رسيازة أساساية 
يديماد عليهاا مدظام الساكان.. مؤساداً ان 
الددوان السدوعي والمصار الذي يفرضه عىل 
املطارات واملناخذ سالما يف حرمان الوطن من 
عائدات الصاعرات السامكية اليي تمثل نسبة 
سبرية باني الصاعرات اليمنية ملاا لها من عور 

سبري يف رخد خزينة الدولة.
املقرتخاة  الجريماة  أن  إىل  البياان  ولفات 
بمال الصياعيان يف جزيارة عقباان وغريلا 
مان الجرائم واملجازر الشانيدة اليي يرتكبها 
الدادوان، تينااىف ماع ُسااّل القيام واملبااعئ 

اإلنسانية والقوانني واألعراف الدولية.
وطالاب البيان األمام امليمادة واملنظمات 
الدولياة، رُسعاة وقاف لاذه املجاازر الياي 
يرتكبهاا الدادوان السادوعي بمال اليمنيني 
وإيقااف المصار الجائار عىل املناخاذ الربية 
والبمرية والجوية واليمقيال يف تلك الجرائم 
ومداقباة مرتكبيهاا وخال القواناني الدولية 

واإلنسانية.
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 تنزيه الحسين عن بعض الروايات 
القادحة في أسباب نهضته

عدنان الجنيد*
إن تمارَُّك اإلماال المساني -علياه الساالل - إىل أرض سربالء 
لاه عالالٌت عظيمة، وأبدااٌع خييمة، إذ أنه رسام- بيمرسه ذلك - 
الطريَل لألحرار والثوار الذين سايأتون بدده إىل قيال السااعة، يف 
سيفياة اليروج عىل الظاملاني واليمرر من املسايبدين والوصول 
إىل الهدف األسامى والذي من خالله سايندُم اإلنَْسااانية بالدزة 

والكرامة بدد تمرُّرلا من الذلة واالسيكانة..
إن اإلمال المساني بيمرسه الشاجاع يجّساد املوقَف الرساايل 
الراخض للظلم والفسااع وذلك من أجل أن تييذَ األمة اإلساالمية 

واإلنَْساانية املوقَف ذاته تجاه الظلم والددوان..
وبيمرسه الدظيم انكشفت أسذوبُة الروايات اليي تأمر بطاعة 
الظاملاني وبُمرمة اليروج عنهم مثال حديث »من سره من أمريه 
شايئاً خليصرب عليه خإنه ليل أحد من الناس خرج من السلطان 
شارباً خمات علياه إال مات ميياة جاللياة( )1(. وحديث »سيف 

اصنع يا َرُساااٍول الله إن أعرست ذلك؟ قال: تسامع وتطياع لألمري وإن رضب 
ظهرك وأخذ مالك خاسمع وأطع( )2(.

وحدياث: )الجهااع واجاب عليكام مع ُسّل أماري باراً أَْو خاجاراً(  )3(. ولذه 
األحاعياث وغريلا تجدلا مبثوثاًة يف سيب الصماح والسانن، واألعلى من ذلك 
قولهام باإلجماع عىل عدل اليروج عىل السالطان الجائر، خقد نقل ابن حجر يف 
الفياح عن ابن بطال أنه قال: )وقد أجمع الفقهاء عىل وجوب طاعة السالطان 
امليغلاب والجهااع مداه، خاإن طاعيه خري مان الياروج عليه..( قلات: ولذه 
ب مقيت ويكفي يف رعلم عاىل إجماعهم لذا لو خروج اإلمال  مجازخاة وتدصُّ
المسني- عليه الساالل - عىل الطاغية يزيد بن مداوية وقياله لجيش بني أمية 
وشاهاعته لو وألل بييه وأصمابه وانصاره- عليه وعليهم الساالل - يف واقدة 
سربالء.. خيروج اإلمال المسني عىل الظالم يزيد ُحّجة عىل املسلمني ويجدل تلك 
األحاعيث اآلنفة مكذوبًة، سيف ال واإلمال المساني من ألل البيت الذين قال الله 

خيهم »إنما يريد الله ليذلب عنكم الرجل ألل البيت ويطهرسم تطهريا( )ل(.
ولاو الاذي قال خيه َرُساااٍول الله ا صىل الله عليه وآله وسالم ا ))حساني 
مناي وأنا من حساني أحب الله من أحب حسايناً..(( رواه الرتماذي. إضاخة إىل 
أن تلاك األحاعياث تيدارض مع سياب الله تداىل قال تدااىل: ]وال ترسنوا إىل الذين 
ظلماوا خيمساكم الناار[ )5( وإذا سان الرساون إىل الظالم حرامااً خكيف يكون 
للظالام والية وإماماة عىل املسالمني؟ وقال تدااىل: ]يريادون أن ييماسموا إىل 
الطاغاوت وقد أُمروا أن يكفروا به[ )6(، والطاغوت لو الظالم امليجرب وُساّمي 
ي منه،  بالطاغوت إلخراطه يف الطغيان والكفر به، بمدنى الرخض واإلنكار واليربِّ
وقال تداىل: ]أن اعبدوا الله واجينبوا الطاغوت[ )7(، واالجيناب أن يدزل املسلم 
موقده وحساابه عن موقع الطاغوت وصّفاه ونظامه ونفوذه ويدلن انفصاله 

عن الطاغوت وبراءته عنه..
 وقاال تدااىل: ]والذيان اجينبوا الطاغاوت أن يدبدولاا وأناباوا إىل الله لهم 

البرشى[ )8(، وعباعة الطاغوت: طاعيه واالنقياع له.
وقال تداىل: ]وال تطيدوا أمر املرسخني الذين يفسدون يف األرض وال يصلمون[ 
)ل( وقاال: ]خاصرب لمكم ربك وال تطع منهم آثماً أَْو سفورا[ )10(، واآليات من 

لذا النوع سثرية تأمرنا باليصدي للظاملني وعدل طاعيهم واليضوع لهم..
بهاذه اآليات الكريمات قال اإلمال المساني ا عليه الساالل ا بثورته املبارسة 
وخضح بني أمية وسشاف حقيقيهم، حيث سانوا ييسارتون وراء لذه األحاعيث 
املكذوباة ويمكمون تمت غطائها.. إن اإلمال المسانَي بثورتاه الدظيمة أحيا 
الرسالة اإلسالمية واملباعئ اإلنَْساانية بدد أن ساعت تضيُع وسط ألواء ورغبات 
المكال الفاسادين، لكن الدجيب أن بدض الرواياات تجدل من تمرسات اإلمال 
المساني ا عليه الساالل ا عىل أنها آنيٌة وبدضها تجدله عون مقامه الالئل به، 
خمثاالً: تقول الروايات بأن خروجاه من املدينة إىل مكة ثام إىل الدراق إنما سان 
بسابب الُكيُب والرساائل اليي وصلات إليه من الكوخة والياي تدعوه إىل املجيء 
ألحقيياه باألمار وبالبيدة وباأن الناس تبع لاه.. إلخ، ثم نجد بداض الروايات 
تاّرح بأناه لْوال لذه الرساائل اليي وصليه ملاا خرج إىل الداراق.. خفي تأريخ 
الطربي ]87/5[ أن اإلمال المساني قال ا لجند ابن زياع ملا أراعوا قطع الطريل 
عناه ا مياطباً لهم: ))أما بدد خإنكام إن تيقوا الله وتدرخوا المل أللله تكونوا 
أرىض للاه عنكم، ا إىل أن قال ا وإن أبييام إال الكرالية لنا والجهل بمقنا وسان 
رأيكام اآلن غاري ما أتيني به سيبكام وقدمت به عيلَّ ُرُسالكم انرف عنكم((.. 
ويف موقف آخر قال لهم: ))وإن لم تفدلوا وسنيم ملقدمي سارلني انرف عنكم 
إىل املاكان الذي جئت مناه إليكم((.. ويف مواقف أُخرى تكلام بمدنى لذا الكالل 
ولكن بألفاظ مييلفة.. خالحظ يف عبارته اآلنفة ولي أنه سيدوع إىل املدينة ولو 
املكان الذي جاء منه خيما إذا سانوا ملقدمه سارلني.. وسأنه يقول لهم إن سابب 
خروجاي مان املدينة ومجيئي إليكم لو سيبكم ورساائلكم الياي وصليني وإالَّ 
ملاا خرجت.. إن لذه الدبارات ا اآلنفة الذسرا تفاوح برائمة الذلة وال يمكن أن 
تصدر عن اإلمال المساني الذي لو مصدر اإلباء سذلك، ا لذه الدبارات ا تيناىف 
وتيناقض مع ما خرج اإلمال المساني ألجله، اسامده ولاو يقول: ا يف وصييه 
ألخياه ممماد بن المنفية ا ))إني لم أخرج أرشاً وال بطراً وال مفساداً وال ظاملاً 
وإنما خرجات لطلب اإلصالح يف أمة جدي ، أريد آمر باملدروف وأنهى عن املنكر 
وأساري بسارية جدي وأبي عيل بن أبي طالب(( )11(، خلم يقل خرجت من أجل 
سيب ورساائل ألل الكوخة اليي وصليني.. بل قاال خرجت لطلب اإلصالح ولذا 
تريٌح منه يف وصييه بأن عاخع ثورته عنوان )اإلصالح( ولذا يدني أن انمراخاً 
سبرياً حدث يف املجيمع اإلساالمي أراع اإلمال المساني ا عليه الساالل ا إصالحه 
وقاال ا أَيْضاً ا مبيناً أساباب ثورته وخروجه عىل الظالام: ))أال ترون أن المل 
ال يُدمال باه وأن الباطل ال يُينالى عنه؟ لريغب املؤمان يف لقاء الله(( )12( ويف 
أعياان الشايدة ]603/1[ قال ا عليه الساالل ا: ))أال وإن الدعي ابن الدعي قد 
رسز بني اثنيني بني السلة والذلة، وليهات منا الذلة! يأبى الله لنا ذلك وَرُسااٍوله 
واملؤمنون وجدع طابت وحجور طهرت وأنُوف حميّة ونفوس أبيّة ال نؤثر طاعة 

اللئال عىل مصارع الكرال((. 
وقاال ا أَيْضااً ا عبارتاه املشاهورة: ))ال أرى املاوت إال ساداعة والمياة مع 
الظاملاني إال برما(( بهذه الدبارة الرائدة سان اإلمال المساني ا عليه الساالل ا 
سانة اإلباء لكل من يدين بقيم الساماء وينيمي إليها ويداخع عنها وانطلل من 

لذه القاعدة ليغري الواقع الفاسد

إذاً خهذه الدباراُت المساينية وغريلا تبنّي الهدف األسامى والغاية الدظمى 
مان ثورته وخروجه عىل الظاملني والفاسادين وتبني عدل صماة تلك الدبارات 
اليي تنساب إليه واليي مضمونها بأن السابب يف خروجه ا عليه 
الساالل ا إىل الدراق لو سيب ورساائل ألل الكوخة واليي تدعوه 
إىل الشاموص إليهم لبيديه ومنارصته والياي لواللا ملا خرج إىل 

الدراق وملا ثار عىل الظاملني..
إن اإلماَل المساني ا عليه الساالل ا يدلم باأن ألل الكوخة قد 
خانوا أباه وأخاه من قبل.. بل وقد علم ا ولو يف طريقه إىل الدراق 
ا بأنهم قد خذلوه وقيلوا رساله منهم مسلم بن عقيل وقيل بن 
ُمساهر الصيداوي وغريلما.. لذا إضاخاة إىل الذين حاولوا منده 
وحذروه من غدر ألل الكوخة سأخيه مممد بن المنفية وعبدالله 
بن عباس والفرزعق القائل ))إن قلوبهم مدك وسيوخهم عليك(( 

قال له لذه الدبارة ملا سأله اإلمال عن أخبار ألل الكوخة..
خرغام مندهام له من الذلااب إىل الدراق ورغام علمه ا عليه 
الساالل ا بمقيال ُرُساله الذين أرسالهم إىل الكوخاة ورغم علمه 
بييااذل ألال الكوخة.. رغام لذا سله ولو ماا زال ا عليه الساالل ا ُمراً عىل 
املسري إىل الدراق بل قد قال ألصمابه وألل بييه بما اسيجد من المواعث ليكونوا 
عاىل بصرية من األمر، قال لهم: ))بسام الله الرحمن الرحيام، أما بدد خإنه قد 
أتاناا خرب خظيع قيل مسالم بن عقيل ولانئ بن عاروة وعبدالله بن يقطر وقد 
خذلناا شايدينا خمن أحب منكم االناراف خلينرف يف غري حارج ليل مده 

ذمال((.
خرغم لذا سله ولو ا عليه السالل ا ما زال مراً عىل املسري إىل الدراق.

إذاً ماا ذاك إال ليدلام األمة بأن خروَجه لإلصالح يف أمة جده وإلحياء رساالة 
اإلسالل مهما سلفه األمر وليل اسيجابة لرسائل ألل الكوخة..

خلو سان خروجه لهذا األمر لداع من خوره بمجرع علمه بمقيل ُرُسله وتياذل 
ألل الكوخة يف نرتهم له..

إن اإلماال المساني ا علياه الساالل ا أراع بيروجاه ذلاك أن يدعاَو األماة 
بأخدالاه وتمرساته المقة وسأنه يقول للمسالمني لا أنا خرجت ومدي أرستي 
وأصماباي.. خرجاُت بهاؤالء القلة سي أنهَي خسااَع بني أُمياة وظلمهم للدباع 
وأحيي رساالة اإلسالل اليي تيدرض لليشويش واليمريف واإلزالة من قبل لذه 

الرشذمة اليبيثة...
إن ععوتاه الفدلية ا لذه ا ُحّجة عىل املسالمني ساخة خاكان وجوباً عليهم ا 
سيما الذين يف عره وسان لهم سبيل إىل نره ا أن ييرجوا مده ويثوروا ضد 

الفساع ويقوموا بنرته عىل بني أمية الذين اسيدبدوا الدباع..
ملااذا؟ ألنه ا عليه الساالل ا إمال حل مفرتض الطاعة عىل من عونه سابيله 
سابيل أخيه المسن وأبيه اإلمال عيل بن أبي طالب ا عليهم السالل ا يف عدلهما 

وخضلهما
خلام تكن نهضيه ا عليه الساالل ا وثورته حرسة آنياة أَْو رعة خدل مفاجئة 
بال سانت حرسة إلهية وثاورة عاملية وبهذا أصبمت أنموذجاً يُميذى به ملقارعة 

ومقاومة ُسّل نظال يسيرشي خيه الفساع 
 وأماا من يشاكك يف قول اإلمال المساني ا عليه الساالل ا: ))لل من نارٍص 
ينرناا(( ويظان بأنه قالها عن َضدف ولهذا شاكك يف لذه الدبارة ونسابيها 
لإلماال ا عليه الساالل ا  خأقول: إن اإلمال المساني ا عليه الساالل ا قال لذه 
الدباارة مقيديااً بالقارآن الكريام قال تدااىل: ]والذيان إذا أصابهام البغي لم 

ينيرون[ أي يطلبون النرة من الغري.
ة عىل   إن اإلمال المساني قال لذه الدبارة عن علم وإعراك وذلك ليقيم الُمجَّ
السااسيني وامليياذلاني ويباني املمجة للميقاعساني بل يقيم المجاة عىل بني 
اإلنَْسااان وعاىل األجيال الالحقاة.. خأينما تجد املسايضدفني واملظلومني بأية 
بقدة يف الدالم خهم يياطبوك بلساان المال ))لل من نارص ينرنا(( خييذسر 

اإلمال المسني ا عليه السالل ا خيهب لنُرتهم..
سذلاك قالها ليثبت النواميل الكونية ))ناموس األساباب(( خالله سابمانه 

ينر عباعه بدباعه خهم مظالره وخيهم جوالره 
وأما من قال بأن اإلمال المساني لو سان يدلم بأن القول ساييذلونه ملا قال 

))لل من نارص ينرنا((.
أقاول بأنه قالهاا ولو يدلم بيذالنهام وسما قلت آنفاً ليقيام الُمجة عليهم 
إضاخاة إىل أن الكثاري من الروايات منهاا رصحت ومنها لوحات بدلمه بمقيله 

وباألرض اليي سيقيل خيها ولم نذسرلا ا طلباً لالخيصارا
وأما اصطمابه لدائليه خهو ألجل أن يكون وجوعلا مده بمثابة ُحجة قوية 
عىل املسلمني لنرته ألنهم أحل بنرته ولو أحل بيغري الفساع من غريه لهذا 
ضمى بنفساه وبأوالعه وألله وأصمابه إلحياء الرسالة املممدية اليي ساع بنو 
أمية أن يطمسولا بانمراخهم وتمريفهم لألحاعيث والسرية املممدية.. وضّمى 
من أجل ساداعة اإلنَْسااان واسايقالله وحرييه.. ولهذا نجمت ثورته املبارسة 
خأتات الثورات من بدده مسايمدة مان روح ثورته وإىل يومنا لاذا نجد جميع 
األحارار يف جميع بقاع الدالم تأثروا بثورة اإلمال المساني وتأثروا بشايصه ا 
عليه السالل ا مثل جيفارا وتشاخيز وغاندي القائل ))لقد علمني المسني سيف 

أسوُن مظلوماً خأنير((. وغريلم من األحرار واملفكرين والدظماء..
واللُه يقوُل الملَّ ولو يهدي السبيل.

_______________________
الهامش: 

1ا صميح مسلم ]78ل1: 3، الباب13، سياب اإلمارة، جلل18[.
2ا صميح مسلم ]76ل1: 3، الباب 13، سياب اإلمارة، ج7ل18[.

3ا سنن أبي عاوع]17: 2[ باب الغزو مع أئمة الجور، سياب الجهاع.
ل - األحزاب )33(

5 - لوع )113(
6 - النساء: 60
7 - النمل: 36
8 - الزمر: 17

ل - الشدراء: 152-151
10 - اإلنَْساان: ل2

11 - انظر ))مقيل المسني(( صا156 للمقّرل
12 - تأريخ الطربي ]03ل: 5[ 

* ملتقى التصوف اإلسالمي

 القوميون 
والناصريون الجدد

صالح القرشي 
ويتصفح  يقـرأُ  الذي 
)الوحـدوي  صحيفـة 
الناصي( الذي يصدرها 
الناصيون الجدد، وكأن 
صحيفة  يقرأ  الشـخص 
أَْو  وهابيـة،  سـعودية 
صحيفـة ناطقـه باسـم 
المسـلمين  اإلخـوان 
مـا  وكل  )اإلصـالح(، 
الصحيفة  هـذه  تحتويه 
االصطفـاف  إىل  يشـيُر 
الوطـن  ضـد  الواضـح 
والتأييد ورشعنة العدوان السعودي األمريكي وحلفائه. 
وتفوح منها رائحة عفنة تنم عن الطائفية والمناطقية 
والـوالء المحيل الضيـق عىل حسـاب الـوالء الـيَـَمـني 
والقومي الجامع، وبالمناسـبة هذه الصحيفة تّدعي انها 
تمثل أَْو ناطقة باسـم القوميـة أَْو الناصية، طبعاً زوراً 

وبهتاناً. 
وبالرغم من سـماعنا قبـل أيام أَْو أسـابيع قليلة قيام 
بعض فـروع التنظيم الوحدوي الناصي يف المحافظات 
بمـا فيهـا محافظه صنعـاء بالراجع عن هذه السياسـة 
واعتبـار الحرب عـىل الـيَـَمـن عدوانـاً ودخول جيوش 
أجنبيـة إىل األرايض الـيَـَمـنيـة بمثابة احتالل وجيوش 

غازيه ومحتله وصدر بيان بذلك. 
لكننا نقـول للقيـادة )التنظيم الوحـدوي الناصي( 
الناصيون الجدد: إن سياسـة تبادل األدوار، وسياسـة 
وضع قدم هنا وقدم هناك، هي سياسـة غير مجدية ولن 
تنطـيل عىل أحد، وهي سياسـة قديمة ومسـتهلكة، إَذا لم 
يتبـع األقـوال باألفعـال ويتـم تغير الخطـاب اإلعالمي 
والسـيايس واالصطفـاف مـع الوطـن وضـد التدخـل 
العسـكري العدوانـي عـىل الوطن. فهذه السياسـة التي 

تمارسونها ال تنفع. 
نقول لكـم إن النضال يجب أن يكـون نضاالً من أجل 
الوطـن والـيَـَمـن كله، وليس من أجل مصلحة انتهازية 
شـخصية ضيقة باسـم الدفاع عن محافظـه تعز والذي 
تتسـرون خلفهـا عـن خيانتكـم وعمالتكم للسـعودية 
واألمريكييـن مقابـل فتات من مـال أَْو سـلطة موعودة 
بدون سـيادة أَْو قرار مسـتقل، وتفتحون أرايض الوطن 
للقوات أجنبية تحتله مهددين استقالله ووحدته للخطر، 
وتتذرعـون بحمايـة أَْو االنتصـار لمحافظـه تعـز أنتم 

واإلخوان المسلمين.
هـذه المحافظة األبيـة الذي لم تكونـوا تعيرونها أي 
اهتمام طـوال ُكّل السـنوات الماضية الـذي قضيتموها 
تتسولون يف أروقة النظام السابق عن ما يتصدق به رأس 

النظام لكم من مناصب أَْو وظائف إدارية يف السلطة.
طوال السـنوات السـابقة، لـم تسـيّروا وال مظاهرة 
واحـدة أَْو تقيمـوا اعتصاماً واحـداً، يف محافظه تعز عن 
ُكّل مـا كانت تعانيه من نقـص المياه وانعدام الكثير من 
الخدمات، وسوء عدالة توزيع الثروة الوطنية والتهميش 
التـي كانـت تعانيـه هـذه المحافظـة عـىل ُكّل الصعـد 
والمسـتويات، وتجاوز السـكان الذين يقعون تحت خط 
الفقـر ألكثر مـن 50 % وأهمها عدم المشـاركة الفعلية 

والحقيقية يف السلطة.
اآلن فقط عندما تأثرت مصالحكم الشـخصية وبدافع 
االنتهازيـة والتكسـب واالرتزاق، تذرعتـم بالوقوف مع 
محافظه تعز بمنطق طائفي ومناطقي ويف الحقيقة لكي 
تداروا موقفكم الخياني مع العدوان السعودي األمريكي 

عىل الوطن.
نقول )لقيادة التنظيـم الوحدوي الناصي( وكل من 
وقف نفـس موقفكم وعمـل نفس أعمالكـم: إن التأريخ 
سـوف يسـجل ُكّل ما فعلتموه ضد الوطن من تآمر عىل 
وحدته وحريته واسـتقالله وسـيادته وسالمة أراضيه، 
ابتـداء مـن مشـاركتكم الدنيئـة يف الدعـوة والطلب من 
مجلـس األمـن الـدويل بوضـع الـيَـَمـن تحـت الفصل 
السـابع مع )حكومة الوفاق الوطني( واالنتهاء بوقوفكم 
المـذل واالنتهـازي الرخيـص مـع العـدوان الخارجي 
السـعودي األمريكي ضد الـيَـَمـن، وما يرتب عليه من 
مخاطـر كبيرة عىل الـيَـَمـن من قتل شـعبه وتهجيرهم 
ورضب البنـى التحتيـة ومقدرات هذا الشـعب واحتالل 
األرض الـيَـَمـنيـة وحصـار الشـعب وتعريض وحده 

الوطن لمخاطر التقسيم والتفتت. 
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عدن بين ذريعة أمريكا ومشروعها

قراءة للقرار 2216

حسن أحمد شرف الدين
َلاْل تَذُْساُرْوَن اليواجد األمريكي الذي سان يف قاعدة الدند الذي حاولوا إخفاءه؟

َلاْل تَذُْساُرْوَن املناقصة اليي أعلن عنها موقع البنياجون بشاأن إنشاء رصيف 
بمري بالقرب من سواحل املياء؟

َلااْل تَذُْسااُرْوَن جرائام االنيمارياني وقيلهم املئاات من املصلاني وطالب سلية 
الرشطة؟ 

َلااْل تَذُْسااُرْوَن جرائام االغييااالت الياي طالات األساعيمياني والسياسايني 
والدسكريني؟ 

َلاْل تَذُْساُرْوَن من الذي سمح لطائرات الدرونز األمريكية بانيهاك سياعة أجواء 
الايَاَمان والداصمة صنداء تمديداً؟

َلاْل تَذُْساُرْوَن نجاح الجيش واللجان الشدبية يف عحر القاعدة من رعاع؟
َلااْل تَذُْساُرْوَن الدنارص اإلجرامية املشاارسة يف عمليات االغيياالت اليي نجمت 

اللجان الشدبية يف القبض عليها؟
َلاْل تَذُْساُرْوَن مغاعرة أخراع بدثة السفارة األمريكية صنداء؟

َلاْل تَذُْساُرْوَن وصول الجيش واللجان الشدبية إىل عدن مروراً بقاعدة الدند؟
َلاْل تَذُْساُرْوَن إرصار أعوات أمريكا )السدوعية واإلمارات( عىل احيالل عدن؟

بالطبع إنكم تيذسرون ُسّل ذلك..
تلك لي القصة باخيصار..

أمريكا اتفقت مع لاعي عىل تواجد سبري لجنوعلا يف الايَاَمان بذريدة مواجهة القاعدة، وحينما 
نجمات اللجاان الشادبية يف عحر القاعدة مان عدة مناطل ألمهاا رعاع وتمكنت مان القبض عىل 
خالياا القيل واليفجاريات خقدت أمريكا تلاك الذريدة، ما اضطرلا لسامب بدثيها 
الدبلوماساية؛ ألنهاا قد اتيذت قارار المرب عىل الايَاَمان؛ بهادف إنجاح خطيها 
الياي أخشالها الايَاَمانياون الرشخاء، مساييدمة أعواتهاا يف املنطقة السادوعية 

وشبيهاتها..
الياول.. وبدد تمكن السادوعيني واإلماراتياني من احيالل عدن قاموا بيساهيل 
وصاول عناارص ومجاميع مان القاعادة وسامموا لهام باليجول باكل حرية يف 
شاوارع عدن ولدل القباب وأرضحة األولياء الصالمني وتدمري مقابر الربيطانيني 

املسيميني الذين ُعخنوا يف املدينة..
ثم عمدوا إىل اسايجالب مرتزقة ميددعي الجنسايات منها الساوعان والسنغال 
وسولومبياا وغريلاا ويف أثناء ذلك عمدوا إىل إرلاب أبناء عادن ببث الفكر القاعدي 
الداعي واالغييااالت اليومية للمراسيني ورجال األمن وحياى من بدثة اإلَماَراتيني 

أنفسهم..
ملاذا؟

حياى تيم إعااعة تلك الذريدة الياي خقدتها أمريكا خيميي بهاا مرشوعها الذي 
اتفقات مع لااعي عليه ولاو تمكينها من تواجد عساكري سبري يف ثرى وساماء 

وبمار الايَاَمان.
ولكن ليهات.

د. أمين الغيش* 
األصُل يف قارارات مجلل األمن أنها ممكومٌة 
بنصوص ميثااق األَُمام امليمادة، ومجلل األمن 
أثناء تأعييه لواجباته ملزل باتباع اإلجراءات اليي 

حّدعلا امليثاق ما لم تكن قراراته منددمة.
خنص املااعة 25 من امليثاق اليي اسايند إليها 
البدض برضورة تنفيذ القرار 2216 يقول: ييدهد 
أعضاء األَُمام امليمدة قبول قرارات مجلل األمن 

وتنفيذلا وخل لذا امليثاق.
الحاظ أن القبول والينفياذ مقيدان برشط أن 

يكونا وخقاً للميثاق.
وامليثاق يف املااعة ل2 خقرة رقم 2 ألزل مجلَل 
األمان عند أعائه لواجباتاه أن يدمل وخقاً ملقاصد 
األَُمام امليمدة ومباعئها الوارعة يف املاعة 1 واملاعة 

2 من امليثاق.
واملجلل لناا قد خالف نص املاعة 25 املذسرة 

أعااله وخالف سذلك ناص املاعة ل2 خقرة 2 وسذلاك املاعة 1 واملاعة 
2 من امليثاق.

وسان عىل مجلل األمن أن يقف إىل جانب اليمن يف رعع الددوان 
وقمداه وخقاً للماعة 51 من امليثاق ولي من مواع الفصل الساابع 
الياي تدطاي للدولة املديدى عليهاا حل رعع الدادوان والدخاع عن 

النفل بالطريل الفرعي والجماعي.
سان عاىل املجلل أن يقف ماع اليمن وخقااً لوظائفه يف حفظ 

السلم واألمن الدوليني سما خدل مع الكويت.
ولكان يبادو أنه ال يبمُث إال عن الدوالرات، ذلك أن أحد أسااتذة 
القاناون الادويل يف جامداة القالارة قال: لاو لم تيكفال الكويت 
والسادوعية بيكالياف المرب عىل الداراق ملا حاّرك مجلل األمن 

ساسناً!!.
وخاوق ذلك، خمجلُل األمن مؤسساة منشاأة بموجاب ميثاق 
األَُماام امليمادة ويسايمد رشعييه مان امليثاق، أي أناه ليل خوق 
امليثااق، وبالياايل خإن ترخاته يجب أن تمرتل سالطاته الياصة 
املنصوص عليها يف الفصول )6 و7 و8 و12( من امليثاق، وسذلك أن 
ييرَف وخقاً ملباعئ األَُمام امليمدة ومقاصدلا املنصوص عليهما 

يف املاعتني 1 و2 من امليثاق نفسه الفقرة 2 من املاعة ل2.
وأيَّاُة قرارات تصُدُر َعن مجلل األمان بامليالفة للميثاق تديرب 
باطلاة أو منددماة حياى لو اسايطاع تمريَرلا؛ ألنه ال يسايطيع 

الدمل خارج األطر القانونية.
سماا أن الادوَل األعضاء املؤسساة لألمام امليمادة اليي عهدت 
ملجلل األمان برضالاا واخييارلاا باليبدات الرئيساية يف حفظ 
السالم واألمن الدولياني وأن يكون نائباً عنهام يف قيامه بواجباته 
اليي تفرضها عليه لذه اليبدات الفقرة 1 من املاعة ل2 من امليثاق. 
ال تسايطيع أن تمنَح مجلل األمن سلطاٍت مطلقًة لم تدد تملكها 

لي حيى ولو سانت من الدول الدائمة الدضوية.
وباليايل خال يمكن ملجلل األمن أن يكوَن خوق القانون.

 وعليه خإن ما تقول باه ُعول الددوان »تمالف عاصفة المزل« 
مان أعمال عساكريّة ضد اليمن وخارض حظر اقيصاعي شاامل 
علياه بامليالفة الريماة لنصوص امليثاق ومنهاا املواع 1ل و2ل 
و6ل و7ل، يداد عدوانااً مكيمال األرسان، تقاع مساؤولييه عاىل 
رؤسااء وملوك وأماراء وقاعة الدول امليمالفاة املديدية، ومنع لذا 
الددوان وقمده من مساؤولية مجلل األمان، ال أن يصطفَّ مده، 
ولن يكيسَب لذا الددوان املرشوعية مهما حاولوا رشعنيه بالقرار 
2216؛ ألنَّ القرار ذاته ميالف لنص املاعة ل2 الفقرة 2 من امليثاق 
سماا سابل اليفصيل وميالٌف لنظاال األمن الجماعاي املنصوص 

عليه يف امليثاق.
 وليال يف ناص املاعة 51 مان ميثاق األَُمام امليمدة ما يساوغ 
لهاذه الادول من توظيفاه يف النزاعات الداخلية مثلماا يمدث اآلن 
يف ليبياا ويف اليمن ويف ساوريا ويف مر ويف الِداراق، الفقرة 7 من 
املااعة 2 من امليثاق الياي َجاَء خيها: ليل يف لذا امليثاق ما يساوغ 
لألمم امليمدة أن تيدخل يف الشؤون اليي تكون من صميم السلطان 

الّداخيل لدولة ما.
سذلك ليل يف مواثيل األَُمام امليمدة، وال جامدة الدول الدربية، 
وال منظماة املؤتمر اإلْساااَلمي، وال منظمة الوحدة اإلخريقية، وال 
اتفاقياة الدخااع الدربي املشارتك، ليل خيها جميدهاا نصٌّ ييول 
اسايدمال القوة املسالمة خيما ببن الدول، بال نصوصها جميدها 
تمرل، أو ال تجيز، اسايدمال القوة يف الدالقاات بني الدول، وتؤسد 
وتمث عىل المل السالمي ألي نازاع، املاعة رقم 2 من ميثاق األَُمام 
امليمدة الفقرة 3 واملاعة رقم 1 من مدالدة الدخاع الدربي املشرتك.

بل وتمنع اليهديَد باسيدمال القوة أو اسييدامها خدالً، الفقرُة 
ل مان املاعة 2 من ميثااق األَُمام امليمدة، وسذلاك املاعة رقم 5 من 
ميثاق الجامدة الدربية ال تجيز اسايدماَل القوة يف خض املنازعات 

بني الادول، والفقرة 5 من املاعة رقم 2 مان ميثاق منظمة املؤتمر 
اإلْساااَلمي تمنع اسايدماَل القوة أو اليهديد باسايدمالها ضد أية 

عولة عضو.
وجميُع املواثيل واملدالدات تدرتُف باسيقالل 
وساياعة جميع الدول وتمّرل اليدخل يف الشؤون 
الداخليّة للدول األُْخااَرى، وتقول عىل أساس مبدأ 
املسااواة يف الساياعة بني جمياع أعضائها، ماعة 

)2( خقرة )1( من ميثاق األَُمام امليمدة.
وأخارياً خإن مدالدة الطائف املوّقدة يف ل3ل1 
باني اليمن ونظال آل سادوع والياي أنهت المرب 
بينهماا، تؤسد يف املاعة رقم )1( عىل حل النزاعات 
سالمياً بني الدوليني، وحرمت املاعة رقم )8( عىل 
الطرخاني اللجاوء للقاوة يف حل املشاكالت مهما 
سان ساببها ومنشاألا، ومندات املااعة )ل( من 
نفل املدالادة يف أن تجدل أية عولة من الدوليني 
من أراضيهاا مرسزاً ومنطلقااً ألي عمل عدواني 
ضد الطارف اآلخار، وأضاخت املااعة )10( تدّهد 
الطرخاني عدل قباول من يفار عن طاعاة عوليه 
مهما سان، سبارياً أل صغرياًً، موظفا سان أل غري موظف، خرعاً سان 
أل جماعاة، وإذا تمكان تجاوز المدوع يجرع من ساالحه ويقبض 
علياه ويسالم إىل عولياه، وإذا وقاع عادوان خارجي عاىل أيٍّ من 
الطرخني يقف الطرف اآلخر عىل المياع رساً وعلناً، واملداونة األعبية 

واملدنوية املمكنة املاعة )17(. 
ماا لام خكل عمال ال يليزل بماا سابل، يديرب عمالً مان أعمال 
الدادوان الواجب قمده بالطريقة الفرعياة والجماعية وخقاً لنص 

املاعة )51( من امليثاق، وغريلا من النصوص.
وزيااعة عىل ذلاك، خإن عول الددوان بقياعة نظال آل سادوع قد 
انيهكات حياى نصوص قارار مجلل األمان الدويل رقام )2216( 
حاول اليمن بمبارسة أمريسية وخرنساية وبريطانياة، والذي صدر 
بامليالفاة لنص املاعة ل2 من امليثاق خقرة 2 ولم ندرتف به نمُن يف 
الجمهورياة اليمنية أَيْاضاً، حيث اميندت لذه الدول عن - وحالت 
عون - تنفياذ الفقرتني 8 ول من القرار 2216 امليالف للميثاق، بل 
انيهكات القراَر يف لاتني الفقرتني بمندها وصول اإلمداعات الطبية 
والغذائية واملشايقات النفطية للمواطنني مع سونه ملزماً لها، سما 
انيهكت أَيْاضاً القانوَن الدويل اإلنَْسااني الذي يُلزل أطراَف الراع 
بالسماح بوصول ما سبل من مواع لجميع املواطنني مهما رشعنوا 

للددوان. 
بل وتدسفت، سذلك، يف تطبيل الفقرة رقم 15 من القرار 2216 
بشاكل ُمهني وُمذل وعون احرتال آلعمية اإلنَْساان اليمني وسراميه 
ساواء من حيث اليفييش لألشاياص، ولم الدالقون اليمنيون يف 
الياارج أو املسااخرون إذَا أتيمات لهم خرصة السافر، ومن حيث 
جلبهم إىل مطار بيشاة تمديداً يف السادوعية، ولذا غري منصوص 
علياه يف القرار رغام أنهم ينطلقون من مطارات عول مشارتسة يف 
الددوان وبامليالفة أَيْاضاً للفقرة ل1 من القرار نفساه اليي تشري 
يف األصال إىل أن اليفيياش ينمر يف ماا ييدلل باليورياد أو البيع 
أو النقال لثالثة أشاياص وملواع ممظورة مثل الساالح إذَا توخرت 
مدلوماات أساساية ومدقولاة لدول الدادوان من وجاوع بضائع 

ممظورة، ولم يرح بيفييش جميع املواطنني اليمنيني.
- إن غالبية أعضاء مجلل األمن بانميازلم لدول الددوان عىل 
اليمان وإخاللهم بوظيفة املجلل يف حفظ السالم واألمن الدوليني 
قاد أصبماوا طرخاً يف الدادوان، ولم يدوعوا طرخااً نزيهاً ينوب عن 
األَُماام امليمدة وخقاً للماعة ل2 مان امليثاق الفقرة 1 يمكن الوثوق 
خياه. إذ أن عىل مجلل األمن باعيباره مؤسساة ُمنَْشاأَة وليسات 
ُمنِْشئة أن يمرتَل صالحياته وسلطاته املنصوص عليها يف الفصول 
6 و7 و8 و12 مان امليثااق، وعليه أن ييارف وخل مباعئ الددالة 

والقانون الدويل.
 - ومع اليأسيد عىل أن حفظ السلم واألمن الدوليني وخقاً لنظال 
األمان الجماعي املنصاوص عليه يف ميثاق األَُماام امليمدة لو من 
مساؤولية مجلل األمن الدويل الَفصل الّسابع تمديداً واملاعة 106 
للدول عائمة الدضوية يف خرتة االنيقال ووخل آلية واضمة، إىل حني 
تصبح آلية نظال األمن الجماعي جالزة، وأي تفويض مثلما حدث 
يف المارب عىل الدراق خهو خاارج نظال األمن الجماعي املنصوص 
علياه يف امليثاق. باإلضاخة إىل ذلك خإن نصَّ املاعة 51 من امليثاق قد 
أعطاى للدولة املديدى عليها، مان قبل عولة أو عول أُْخااَرى، المل 
يف الدخاع الفرعي والجماعي عن النفل ورع الددوان إىل حني تممل 
مجلل األمن ملساؤولياته، سما حدث يف حالة الددوان عىل الكويت 
0لل1ل ولاو ماا لو حاصل الياول من عدوان عاىل اليمن من 26 

مارس 2015 ل وما َزال مسيمراً.
 ولاذه لي حالاة الدخاع الرشعي عن النفال، وغري ذلك يديرب 
عدوانااً يدطاي للدولاة املديادى عليهاا المال يف الدخااع الفرعي 
والجماعاي عن النفل، مثلما يمادث اآلن يف اليمن، ووخقاً للماعة 
51 من امليثاق نفساها، وسذلك املاعة رقام 1 وتمديدا الفقرة 1 من 

ميثاق األَُمام امليمدة باتياذ ليئة األَُمام امليمدة اليدابري املشارتسة 
الفدالاة ملنع األساباب اليي تهدع السالم وإزاليهاا، وتقمع أعمال 

الددوان وغريلا من وجوه اإلخالل بالسلم.
ولاذا الددوان يمثاُل تهديداً حقيقيااً لألمن والسالم والدوليني 
وبالذات مع اليصديد األخاري يف مماولة احيالل مضيل باب املندب 

املمر املائي الهال لكل عول الدالم وتهديد املالحة الدولية.
وبناء عليه، خإننا نرى المل من وجهة نظرنا ييمثل يف الدمل من 
خالل الجمدية الدامة لألمم امليمدة باليداون مع أصدقاء اليمن يف 
آسايا وأخريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينياة، بديداً عن مجلل األمن 

الذي أثبت غالبيّة أعضائه انمياَزلم للددوان وذلك باالسيناع إىل: 
نص املاعة )10( من ميثاق األَُمام امليمدة اليي تدطي   1-
للجمدية الدامة المل يف النظر يف أية مسألة أو أمر تضمنه امليثاق، 
أو ييصل بسالطات أي خرع من خروع ليئة األَُمام امليمدة، وسذلك 
نص املاعة )11( اليي أعطت للجمدية الدامة المل يف مناقشاة أية 
مساألة أو قضية رخدها إليها أي عضو مان أعضاء األَُمام امليمدة 
أو مجلل األمن، لها عالقة بمفظ السالم واألمان الدوليني وسذلك 
نص املااعة )ل1( اليي تدطاي للجمدية الدامة المال يف أن تويص 
باتياذ اليدابري ليساوية أي موقف من شأن اسيمراره تدكري صفو 

الدالقات الوعية بني األَُمام، تسوية سلمية مهما سان منشأه.
علما بأن االسايثناء الوحيد عىل عمل الجمدية الدامة لو يف ما 
ورع باملااعة )10( حني تكون املساألة منظاورة أمال مجلل األمن 
وخقاً لنص املاعة )12(، واسيثناء الجمدية يف املاعة )12( ليل إال يف 
ماا ييدلل بإصدار اليوصيات يف قضية أو نزاع منظور أمال مجلل 
األمان، أما يف ماا ييدلل بالرقابة عاىل قرارات مجلال األمن خهي 
الحقة ومرتوسة للجمدية. ومجلل األمن عند النظر يف أية مساألة 
ملزل وخقاً لنص املاعة )ل2( من امليثاق خقرة )2( اليرف يف أعائه 
لواجبه بمقاصاد األَُمام امليمدة ومباعئها، املااعة )1( واملاعة )2(؛ 
ألن مجلال األمن ليل مؤسساة خاوق القانون، بل لو مؤسساة 

منشأة بموجب امليثاق وال يسيمد رشعييه إال من امليثاق نفسه.
وإذا لام يليازل املجلل بأحاكال امليثااق خإنه من غاري املمكن 
االليازال بقراراته وتنفيذلا مان قبل الدول األعضااء وخقاً للماعة 
)25( الياي تلزل الدول قبول قرارات مجلال األمن وتنفيذلا وخقاً 
للميثااق؛ وألن مجلال األمان لم يليازل بأحكال امليثااق ومقاصد 
األَُماام امليمدة يف اليداطي مع الددوان عاىل اليمن خإن لذا يدطي 
الجمدياة املاربر ملناقشاة الدادوان عىل اليمان واليصادي له وخل 

النصوص السابقة. 
2 -  اسايناعاً إىل قارار االتمااع من أجل الساالل الاذي أصدرته 
الجمديّاة الداماة يف الداال 50ل1ل ملدالجاة األزماة الكوريّة عال 
50ل1ل، وتم تطبيقه يف أزمة السويل عال 56ل1ل يف خرتة الددوان 
الثالثاي عىل مر والذي لداب خيه االتماع الساوخييي عوراً خاعالً 

ومؤثراً أعى إىل وقف الددوان وانسماب القوات املديدية من مر.
لذا القرار الذي أعطى للجمدية الدامة المل، إىل جانب نصوص 
امليثاق الساابقة اليي ذسرنالا أعاله، أعطى الجمديّة الدامة لألمم 
امليمدة المل يف اليصدي ملساائل حفظ السالم واألمان الدوليني أو 
وقوع الددوان واقرتاح اليوصيات واليدابري اليي ترالا مناسابة بما 
خيهاا اساييدال القوة، إذَا أخفال مجلل األمن يف القياال بواجبه، 
ساواٌء بسابب عدل تمقل اإلجمااع بني الدول عائماة الدضوية، أو 
بسابب انمياز املجلل وخروجه عىل نصوص امليثاق، ولذا ما لو 
حاصٌل بالنسبة ليدامل مجلل األمن مع حالة الددوان عىل اليمن، 
األمار الذي يسامُح بدعوة الجمدياة الدامة لالندقااع، وقد تضمن 
قرار االتماع من أجل الساالل إجاراًء يجيُز ععاوة الجمديّة الدامة 
لدقد جلساة اسيثنائية خالل ل2 سااعة، ما لم تكن مندقدة أصالً 

يف عورة عاعية. 
٣- عوعة جميع امليماورين يف اليارج واليئال القوى السياسية 
يف الداخل واليواخل عىل تشاكيل مؤسساات الدولاة إلنهاء االقييال 

الداخيل وتوجه الجميع ملقاومة الددوان.
ولذا يدني أن القوى السياسية ومدها اللجنة الثورية مدعوٌة يف 
أن تمزل أمرلا وتمدع مساارين للموار، األول مسار عاخيل، يمني 
يمناي، بديداً عن اليارج وعون انيظار لوقف الددوان الذي تسابب 
يف إجهاض تساوية سياسية سانت وشيكة وخقاً إلحاطة جمال بن 
عمار إىل مجلل األمان، وتأسيده عىل قدرة اليمنيني إنجاز تساوية 

سياسية بديداً عن اليارج.
واملسار الثاني، بني اليمن ونظال آل سدوع سقائد لدول الددوان، 
ولكن وخَل قواعد جديدة ترقى إىل مسايوى صموع الشادب اليمني 
الدظيم وتضمياته، وترقى سذلك إىل مسايوى ما يساّطُره الجيش 
واللجان الشادبية والقبائل من بطوالت واليصدي لددوان عسكري 
مبارش من أسثر من 35 عولة عىل رأسهم أمريكا وبريطانيا وحصار 

شامل من قبل أسثر من 200 عولة.

* أستاذ النظم السياسية واإلدارة المحلية 
المساعد -جامعة صنعاء 

كتابات

اليمنيون 
يخوضون حربًا 
وطنية عظمى

 حمود أحمد مثنى *
ماا يماُدُث 
الايَاَماان  يف 
حارٌب وطنياٌة 
بال  شااملة، 
عليها  سأطلل 
حربااً وطنياة 
ضاد  عظماى 
وإجرال  اعيداء 
عويل  تمالاف 
من  ومرتزقاة 
الدالم  مييلف 

بييطياط 
الددو  وقيااعة 
 ، ي ع لسادو ا
األوىل  لاي 
يف تأرييناا غطات ُسّل الرقدة الجغراخياة للايَاَمان 
بيدرضهاا للقصف واليدمري لام تيدرض له أية عوله 
يف الدالم منذ المرب الداملية الثانية من حيث الكثاخة 
النريانياة وعادع الطلداات الجوياة واملادة الزمنية، 
خيوقع شهداء ومصابني وتدمري املنازل واملؤسسات 
والبُنى اليدمياة يف ُسّل الايَاَمان، ولي المرب األوىل 
الياي سافكت عمااء الايَاَمانيني يف الجبل والساهل 
والواعي والصمراء والساحل والجزر، َولي حرب بني 
المضارة والبداوة، خقد اسايهَدَف الددو السادوعي 
الصماراوي أول ساد عظيام يف تأرياخ اإلنَْسااانية 
واسايهداف للمسااجد القديمة والقاالع والمصون 
القديمة منها حصن أسادد الكامال وقلدة القالرة 
وبراقش املدينة الدبقرياة َواألوىل يف الجزيرة الدربية 
إن لم تكن يف الدالم ندم لي حرب وطنية سربى وعىل 
املنبطمني والبغال تمت أي اسام قوماي أَْو عيني أَْو 
علماناي أَْو ليربايل أَْو برجماتي لن يسايطيدوا مهما 
اسييدموا من وسائل اليزييف واليداع واليضليل أن 
يغالطوا المقائل والوقائع، وباليايل اسايهداخها يدد 
إحادى الينبيهاات لهم بدد عمااء ورصاخ وصيمات 
أَْطَفالنا ونساائنا، الفرصة ما زالت مناسبة للرجوع 
عان غبائهام وحماقيهام وجرمهام وحقدلم ضد 
اإلنَْسااان والزماان؛ ألن )المرب مسايمرة( أما إذَا 

انيهت خال توبة وال أعذار.
 قد يييلل السايايس أعذاراً ملوقفاه لكن حقيقة 
عاخداه األول لو املاال الذي يجدل السايايس يرتهن 
لألعاداء وال يهياز قلباه أَْو ييدكار مزاجاه أَْو يُؤنبه 
ضمريه اإلنَْساااني أمال مشاالد رصاخ وعماء أبناء 
وطنه ومنجزات شادبه، إذاً السيايس يممل وييرب 
األُُمااْور بمصلميه الشايصية أَْو بمصالح املوظف 
لديهام عىل عكل املثقف الذي يدالاج األُُمااْور سما 
يدالج الطبيب الجسد الدليل.. ويظهر لنا ذلك الفدل 
اإليجابي مان املثقفني يف األحداث الكاربى اليي تمر 
بها الشادوب، لكن ماذا حدث لبداض املثقفني ملاذا 
اليزماوا الصمات والمياعياة يف زمن األحاداث اليي 
ال تقبال الصمات أَْو المياع؟!، أعيقاد أن لناك أزمة 
لدى املثقف ال أعيقد أنها مالية! ربما لي نفساية أَْو 

ذلنية أَْو يف البنى الفكرية؟.
ومن ينشاط ويظهر لذه األَيَّاال يف صف الددوان 
لم -1 املوظف السايايس -2 امليدين املربر -3املفيي 
لصالاح الدادو -4 واإلعالماي املزياف للمقائال-5 
الناشاط المقوقاي الاذي يداخاع عن حال الددو يف 

االعيداء.
 ولاؤالء يقوماون بإرباك ُسّل ماا يمكن أن يؤعي 
إىل اليواخال واليقارب والوصاول إىل حل يمقن عماء 
الايَاَماناني ويمنع االحارتاب؛ ألن مصالَمهم املاعية 
وغري املاعية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باسيمرار المرب 
وإراقة الدماء وال يمكن إقناع )امليدين السايايس( أَْو 
)السايايس بانيمائه القومي املناطقي وال السايايس 
اليسااري املولول( ال باملنطال وال بالواجب الوطني 
وال بقواعاد الدقل الدلماي وال بالديب املجيمدي وال 
بالمرال الديني حياى قيل وصابة عرشات االلف من 
األَْطَفال والنسااء من قبل الددو لم تيأثر مشاعرلم 
بل زاعوا عيواً ونفوراً )إذاً الوسيلة الوحيدة إلقناعهم 

تنفيذ القانون والقضاء(.
النياب )السياسايني بأحزابهام  واماال خشال 
واملثقفاني بهيئاتهم وعلماء الديان بمذالبهم( سان 
رع خدل الشدب الايَاَماني طبيدي خكان عىل القبائل 
الايَاَمانياة أن تيصدر املوقف وتصيغ وثيقة الرشف 
القبايل امليضمنة تممل املساؤولية يف حماية األرض 
والدرض واليصدي للغزاة أصماب أسرب ميزون مايل 
لائل َواملكادس يف بنوك الغرب والدالام والذي يقدر 
بثالثاة آالف مليار عوالر إلغاواء المكومات واإلعالل 
بهادف تنفيذ جريمة الدر يف القيال حرب شاامله 
عاىل الايَاَماان ليمزيقهاا ونهاب ثرواتهاا وارساع 
شادبها، ولو وزعت تلك الثروة عاىل الداملني ملا وجد 
خقري من البارش يف األرض أَْو جائع من الميوانات يف 

الغابة.

* كاتب وباحث
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صمودٌ  
سرمدي

فوزية عبد الوهاب الشهاري

 جرحـي نـازف ال يندمـل، آالم تمـزق 
أوصـايل، وأشـالئي مبعثرة، حـزن يغمر 
ذاتي، دمع حبيـس مقلتي، وآهاتي حرى، 
وجـع اذاب مهجتـي، والجميـع من حويل 
يعلمـون حايل ومـآيل، هـم يتجاهلون كل 
أحزاني، قـد غضوا الطـرف ومضوا كأن 
األمـر ال يعنيهـم، رغـم أنهم طالمـا قالوا 
ونادوا وادعـوا أن كل مصاب بي يؤلمهم، 
وأنهم ال يركـون المظلوم ابدا، ما وجدت 
لهم صدقا، بل البعض منهم أضحى للعدو 
يدا أشد بطشا وفتكا، يقتلني! وأنا من كنت 
له سـندا ودرعـا! ماتت الكرامـة والنخوة 
فيهـم، ظننـت الدم الذي يـرسي يف كياني 
فيهم، حاشـا وكال ، فدمي حر عربي أبي، 

وهم عمالة مأجورة ولعنة صهيونية.
 وأولئك من بآالف المسـميات قد تغنوا 
كذبا وزورا، قالوا أنهم أرباب الحقوق وأن 
اإلنسانية لهم وبهم تتغنى، وأن منظماتهم 
مطمع كل منكوب، وأنهم سيأخذون بيدي 
وسيوقفون عدوي، وسـيداوون جراحي، 
صخـت عـدوي واضـح للعيـان طغيانا 
وجرما، ما سـمعت سـوى رجـع صوتي 
يزداد نحيبا وألماً، ومـن يزعمون محبتي 
يف وقت شـدتي، ما وجدتهـم ولن أجدهم، 
هـم كعـدوي الرجيم الذي أثخن جسـدي 
النازف طعنا، وأحال نهاري ولييل بؤسـا، 
ففـي كل طرفة عين دم يسـكب، وجماجم 
عىل مد البرص، وتاريخي المجيد وحارضي 
استحال أطالال، قتل ابتساماتي وداس عىل 
زهراتي ما ظن أن الشـذى قد أحيا أخرى 
أكثر عنفوانا وزهوا، وإن جسـدي النازف 
ازداد صالبـة وقـوة لينبـت مـن الصخر 
عزمـا، ليصنـع من الحـزن فجـرا، وأنني 
لوحـدي دون العالـم أجمـع رغـم القتل 
والتنكيـل والتدمير، سـأنفض كل ألم حّل 
بـي، وباتـكايل عـىل اهلل المتعـال، وثقتي 
بنـرصه، وبقوة بأيس، سـأجمع أشـالئي 
وأكفانـي وأحيلهـا نيـران سـعير تحرق 
أعدائـي وتصليهـم سـقرا، وسـيعلو هام 
أجيايل فوق السحاب كنقم وعطان شموخا 
وفخرا، وَسُنعلم الكون أن اليمن منترص و 

محال أبداً أن يذل أو أن يخضع.

من صفات 
المنافقين 

فئة متذبذبة ونفسياتهم 
أقرب للكفر من اإليمان

املناخقاون لم عاعة خئاٌة ميذبذبة وخئة ال 
تهادأ، ومان الدجيب أنهام يكوناون أقرب إىل 
الددو، الذي ماذا؟ لو عخل بلدلم السايباحها 
سلهاا، ال يدرف أين بيت املناخال وبيت املؤمن 
والنيهاك أعراَضهام ونهاب أموالهام، خهال 
سايفرقون ويدرخون أين بيت املناخل؟ ال مع 
لاذا يكون عناده ميل للددو، لاذا يشء يسء 
جداً، وغريب جداً من النفوس املناخقة، نفوس 
غريبة جداً، وضدييهاا غريبة جداً }ُلْم ِلْلُكْفِر 
يَْوَمِئاٍذ أَْقَرُب ِمنُْهْم ِلإْليماان{ )آل عمران: من 
اآلية 167( يثبطاون الناس عن نر عين الله 
وينارشون الشاائدات ويرجفون يف أوسااط 

املسلمني.
أوسااط  تدمال يف  املناخقاون لام خئاة   
املسلمني تثبطهم عن نر عين الله، تيوخهم، 
ترعبهم، ترجف قلوبهم، تشيع الشائدات اليي 
تقلل نفوسهم، تشيع الشاائدات اليي ترعب 
قلوبهم. املناخقون يف سياب الله الكريم تمدث 
عنهم أسوأ مما تمدث عن اليهوع، والنصارى، 
واملجاوس، والكاخريان، إذا سانات جهنام لها 
سابدة أباواب، وعرساتها ميفاوتة يف الشادة، 
خإن املناخقني يف الدرك األسافل من النار. »إن 

املناخقني يف الدرك االسفل من النار«.
 

يقومون بدور تخريبي 
داخل األمة ويثيرون 
المشاكل والخالفات 

ويقلبون الحقائق
يمكاي اللاه يف القارآن الكريم عان الفئة 
املناخقاة املدسوساة يف أوسااط املؤمنني أنهم 
طالب خينة، طاالب رش، يدملون عمالً سايئاً 
ويقومون بدوٍر تيريباي يف واقع األمة ولذلك 
يقاول الله عنهم }َلَقاِد ابْيََغُواْ اْلِفيْنَاَة ِمن َقبُْل 
َوَقلَّبُواْ َلاَك األُُموَر َحيَّى َجاء اْلَمالُّ َوَظَهَر أَْمُر 
اللَّاِه َوُلاْم َساِرُلوَن{ لم طاالب خينة يف واقع 
املسالمني من الداخل، يماولون إثارة املشاسل 
والنزاعات واليالخات والداداوات، ويماولون 
أن يمولوا الواقع بالنسبة للمسلمني واملؤمنني 
إىل واقاع مضطارب مييال غاري مسايقيم. 
}َوَقلَّبُواْ َلَك األُُموَر{ يقلبون المقائل، يقلبونها 
رأسااً عاىل عقاب، ويماولاون أن يشّوشاوا 
عاىل الواقع بكلاه، يماولون بنارش أساذيبهم 
وععاياتهام وإثارتهام للنزاعاات والداداوات 
أن يقلباوا األمور وأن يقلباوا المقائل، الكذب 
صادق والصدق سذب ولكاذا، والصواب خطأ 
واليطاأ صاواب، واليداطي ماع الواقع بكله 
بشكل مقلوب، لكن بكل خسااعلم وتقليبهم 
لألمور وإثارتهم للنزاعات وإثارتهم للمشاسل 
لم خاشلون، لم خاشلون؛ ألن الله يريد لدينه 
الظهور وألمره الظهاور وللمل الغلبة. }َحيَّى 
َجااء اْلَمالُّ َوَظَهَر أَْماُر اللَِّه َوُلاْم َساِرُلوَن{، 
}َوُلاْم َساِرُلاوَن{ عىل ما لم علياه من حقد 
وسره يف نهاية املطاف يظهر أمر الله، وينير 
المال ولم عىل ماا لم عليه مان علل وخلل، 

وما لم خيه من خساع وتيريب. 
إن تصباك حسانة تساؤلم وإن تصباك 

مصيبة يفرحوا
 }إِن تُِصبْاَك َحَسانٌَة تَُساْؤُلْم َوإِن تُِصبْاَك 
ُمِصيبَاٌة يَُقولُاواْ َقاْد أََخذْنَاا أَْمَرنَاا ِمان َقبْاُل 
َويَيََولَّاواْ وَُّلاْم َخِرُحوَن{، }إِن تُِصبَْك َحَسانٌَة{ 
نر وغنيمة وظفر }تَُساْؤُلْم{ يسياؤون وال 
يرتاحون لهذا؛ ألنهم مساياؤون منك يريدون 
باك الرش، ويريادون لك الفشال، وييمنون لك 
الهزيماة، وبالياايل يساياؤون وال يرتاحاون 
أبداً. }َوإِن تُِصبَْك ُمِصيبٌَة{ خمصل شاهداء أَْو 
جرحاى أَْو تراجع يف بداض املواقف يرتاحون 
ويدياربون ذلك عليالً عىل أنهام اتيذوا املوقف 
الصمياح؛ ألن املوقاف الصمياح عندلم لو 
املوقاف الذي جنبهام ما حصل لاك سمجالد 
يف سابيل اللاه، أماا أنت ألناه ُعمر منزلاك، أَْو 
ألناه اسيشاهد قريبك أَْو صاحباك أَْو أي يشء 
يديربونك غالط، ولاذا عليل عىل غلطك، وأنت 
أوقدت نفساك خيما وقدت خيه، وأنت ساببت 
لنفساك ما حصل، أما لم خأذسيااء يديربون 
أنفسهم خييفاخرون بقدوعلم وتياذلهم عن 
الجهااع يف سابيل الله، وأنهم جنبوا أنفساهم 
ما لمل باك، }يَُقولُواْ َقْد أََخذْنَاا أَْمَرنَا ِمن َقبُْل 
َويَيََولَّاواْ وَُّلاْم َخِرُحوَن{ خرحاون بما أصابك، 
وخرحاون بأنهم لم يكوناوا مجالدين سمثلك 
خيدانون يف سابيل الله، أَْو يضمون يف سابيل 

الله، أَْو يقدمون شيئاً يف سبيل الله.

مفاهيم قرآنية 

أهمية الدعاء

االستقامة

 ال ينفرع اإلنسان بنفسه مهما ملل يف نفسه 
قوة إيمان وثبات. 

 ال باد من الدعاء يكون اإلنساان عائم الدعاء 
للاه، لذه قضية ال ينفرع اإلنساان بنفساه أبداً 
مهماا ملال عنده مان قوة إيماان، واسايدداع، 
وثباات، الزل يكون عائم الدالقاة بالله، والدعاء 
باسايمرار وسلماا تقارأ سيااب الله تدعاو الله 
عائمااً أن يهديك بكيابه، وأن يوخقك لفهم سيابه 
ليزعاع إيماناً، خاإلنسان بماجة إىل أن يكون عائم 
الدعاء لله؛ ألنه يجدل مشااعرك قريبًة من الله، 
الدعاُء يدرب عن أن نفساييَك يف حالة مسيمرة يف 
االليجااء إىل الله، واليوسل عىل الله، واالسايدانة 
ُل يف سياب الله سيف سان من  بالله. خدندماا تيأمَّ
وصفهام بأنهم عباعه، وأولياؤه، عائمي الرجوع 
إلياه، عائمي الدعاء له َوالذي يذلل عن موضوع 
الدعااء مدنااه أن نسايان اللاه مسايطر عاىل 

مشاعره.
- الدعااء يمثل حالة اسايغناء عان األطراف 

األخرى
 عندماا يكاون اإلنساان منقطدااً إىل اللاه، 
ويدعو الله باسيمرار، وسلما َمارَّ به من ظروف، 

سلما مار به من مهال، يف ُسّل أمار من أموره، يف 
ُسّل قضية من قضاياه عائم االليجاء إىل الله، لذه 
نفُساها تمثل حالاًة من االسايغناء عن أطراف 
ربما قد يكوُن رجوُعك إليهم خيه إذالل لك، وخيه 
بيع لدينك، وخيه عخول يف باطل نماذج مغلوطة 
بداض الناس يدمل له أععية ميناخية مع الواقع 
وماع ما قدل يف القرآن بدض الناس يأتي يصلُح 
له أععية وتكوُن ميناخيًة يف الواقع مع ما قدل يف 

القرآن، تكون ميناخية تماماً.
الحاظ سياف األععياة يف القرآن خيماا ييدلل 
بمااالت الراع، بمااالت الجهااع، تييلُف عما 
ن من  يمُصاااُل من أععياة من عندنا ومماا ُعوِّ
أععياة الدعااء املسايجاب يرتاخال مداه عمال 
الدعااء جيد سإعاراب عن موقاف، سإعراب عن 
موقاف، لكان ال تنيظر مان ورائه شايئاً إذا لم 
تدمال، إذا لم تدمال، خاصة ولدياك القدرة عىل 
أن تدمال شايئاً، وأن تدمل ما تسايطيع ولديك 
القدرة، اعمل ميى ما عملت سيسايجاب الدعاء 
خالدعااء سما ورع بأنه ماخ الدباعة، لكن الدعاء 
إذا ماا تراخل مده عمل، الدعااء الذي لم يرتاخل 
ماع تقصاري، وإنماا مع عمال ميى يسايجاب 

الدعاء؟ ميى ما صمح الناس أوضاعهم مع الله 
ورجدوا إىل الله وانطلقوا يف األعمال اليي ترضيه 
ساملة حينها ساينفع ععاؤلم، حينها سايكف 
الله سابمانه وتدااىل سثريا مان الدقوبات اليي 
سانوا يسايمقونها ويسايمقها أمثالهم بسبب 

تقصريلم مواطن الدعاء 
 مواقف الدعاء، ومواطن الدعاء ميى تكون؟! 
يف ميادان املواجهة، يف امليادان الدميل خاملؤمنون 
يدعون الله سبمانه وتداىل ولم يف مياعين الدمل 
وليال يف زوايا بيوتهم وال يف زوايا مسااجدلم، 
بديديان عن واقاع المياة، بديديان عن األعمال 

اليي ال بد أن ينطلقوا خيها سما أمر الله سبمانه 
وتداىل }َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلنَا َواْرَحْمنَا أَنَْت َمْوالنَا 
نَاا َعاىَل اْلَقاْوِل اْلَكاِخِرياَن{ )البقرة: من  َخانُْرْ
اآلياة286(، الحاظ لناا املؤمنني لديهم شادوٌر 
بمساؤولية أماَل الكاخرين بدين الله، أماَل أعداء 
اللاه، موقٌف عميل.]سذلك قولاه تداىل ربنا اخرغ 
عليناا صرباً وثبات أقدامنا وانرناا عىل القول 
الكاخرين سلهاا أععية يف مياعيان املواجهة وإذا 
سان اإلنسان يف لذه املواطن خيدعو الله بالنر 
وإن سان يف مياعيان الدمل يدعاو الله باليوخيل 

والقبول.

»إن الذيان قالاوا ربناا اللاه ثم 
اسيقاموا«

جاءت لاذه الدباارة يف القرآن 
الكريم يف ساياق إظهاار عباع الله 
وسياف حالهم وواقدهم، حيث تدل 
لذه اآلية عىل مدناى الدبوعية لله 
عندما قالوا »ربناا الله«، ومدنالا 
إقرار من أعماق النفل بالدبوعية 
لله واليساليم لاه يف ُسّل توجيهاته 
أَْو  النفال  لاوى  خالفات  وإن 
الرغباات أَْو الشاهوات الجسادية 
إىل  يرشادنا  خدندماا  واملدنوياة، 
الجهااع يف سابيل اللاه أَْو االنفاق 
أَْو األمار باملداروف والنهاي عان 
املنكار يكون لادى املؤمن تساليم 
سامال وعمل بهذه اليوجيهات؛ ألن 
البدض يقول بأناه عبد لله لكن يف 
واقده يماول أن يطبل اليوجيهات 
اإللهياة الساهلة الياي ال تكلفاه 
تضميًة أَْو بذل نفل أَْو مال أَْو ولد 
ويظن أنه سيدخل الجنة، لذا غري 
صمياح، خلم يارتك الله سابمانه 
وتدااىل أن يقاول ُسلُّ النااس ربناا 
الله ثام يدخلهام الجناة ال، لناك 
ابيالءاٌت ييدرض لها املسلم ليثبت 
صادق اععائه بدبوعيياه لله أل ال، 
خهنااك ابياالءات مالياة ساإلنفاق 
وإخراج الازساة، ولنااك ابيالءات 
مدنوياة باعيباار اإلنساان يماب 
اليداايل والفير والشاهرة وال يريد 
أحاداً أن يكون أعلم مناه أَْو أخضل 
منه، خهذه تديرب ابيالءات ترسيدية 
ليثبات اإلنساان أنه عبد للاه، وقد 
تدارض له األنبيااء واملالئكة حيى 
إبليال تدارض لهذا االبياالء لكنه 
خشال خياه وقاال )أنا خاري منه( 
أَيْضااً ماع اليساليم للاه بكامال 
اليوجيهات واألعماال يمياج أَيْضاً 
إىل االسيقامة، ولذلك قال تداىل )إِنَّ 
الَِّذيَن َقالُوا َربُّنَا اللَُّه ثُمَّ اْسيََقاُموا( 
خاالسايقامة بدد اليسليم واالعالن 

عن تدبيد اإلنسان لله تداىل.

 معنى االستقامة
 وتدناي االسايقامة مواصلاة 
اليساليم والينفيذ عىل ما أمرك الله 
به وماا تدبدك علياه وليل خرتات 
البداض،  يظان  سماا  مواسام  أَْو 
واالسيقامة عىل طريل الله وسبيله 
المال وعاىل املنهاج الذي رسامه 
ويدل عليه أعاالل الهدى وليل أّي 
سابيل يمكن أن يكون وخل منهج 
الله، خاملناخقون يرخدون شدارات 
يف ظالرلا أنهاا صميمة واليهوع 
ييياذون عناوين جذاباة وجميلة 

لكن واقدهم عىل غاري منهج الله، 
خالسابيل والطريل سما حدعه الله 
اَط  َ تدااىل يف قوله )الِدنَااااا الرِّ
اَط الَِّذياَن أَنَدماَت  امُلسايَِقيَم، رِصَ
َعَليِهاْم َغارِي امَلغُضاوِب َعَليِهْم َوالَ 
الِّانَي( ورصاط اللاه ال باد أن  الضَّ
تكون لاه مدالم مان أوليائه ولم 
الذيان أندام عليهام وحاّذر مان 
رصاط الضالاني الذيان ينمرخون 
ويمرخاون النااس بدقائاد باطلة 
وشادارات زائفاة، سما حاّذر من 
رصاط املغضوب عليهم ولم الذين 
ينمرخاون ويمرخاون الناس بدلم 
ويدعونهام إىل باطل ولم يدرخون 

ذلك.

االستقامة قضية 
مهمة في ميدان 

االبتالءات 
لهاا  االسايقامة  أن  يالحاظ   
ألمييهاا ويمياجهاا اإلنساان ال 
سيما يف حرسيه الدملية ويف امليدان 
خاصة عند تضارب الفين وتزاحم 

حياى  أَْو  واأللاواء  االخيالخاات 
تدارض املؤمنني لددوان أَْو إرجاف 
وحملاة إعالمياة ضيماة لليأثري 
عاىل موقفاه وجهااعه يف سابيل 
اللاه، سماا يمصل الياول من اآللة 
اإلعالمية الضيمة لقرن الشيطان 
واليي تماول اليأثري عىل نفسايات 
الشادب اليمني وحرخه عن حرييه 
إىل  للاه  وعبوعيياه  واسايقالله 
عبوعييه لقرن الشايطان وأمريكا 
خاالسايقامة  ولذلاك  وإرسائيال، 
قضياة مهماة؛ ألن بداض الناس 
ييدرض البياالءات خيجده ينمرف 
عان خاط االسايقامة، وأللمييها 
باالسايقامة  رساوله  اللاه  أمار 
بقوله تدااىل )َخاْسايَِقْم َسَما أُِمْرَت 
َوَمن تَاَب َمَداَك َواَل تَْطَغْوا، إِنَُّه ِبَما 
تَْدَملُاوَن بَِصاريٌ(، ومن لاذه اآلية 
يقاول الله لنا: إن ُسّل شايص من 
عباعه يجب أن يسايقيم، سما أمر، 
وال يجاوز أن يطغاى، وإذا طغاى 
سايداقب ساواٌء أسان نبيااً أَْو ابن 
نبي أَْو زوجة نبي أَْو صمابياً لنبي 

سائناً من سان. 

عوامل تساعد 
اإلنسان على 

االستقامة
- أن يكوَن اإلنساُن قويَّ الصلة 
باللاه وعائام االليجااء إلياه يف ُسّل 
حياتاه  ويف  واالبياالءات  املواقاف 
سلهاا، ولذلك وصاف اللاه أوليائه 
بأنهام عائماو الرجوع إلياه )َربَّنَا 
أَْخاِرْغ َعَليْنَاا َصرْبًا َوثَبِّاْت أَْقَداَمنَا( 
)َربَّنَا الَ تُِزْغ ُقلُوبَنَا بَْدَد إِذْ َلَديْيَنَا(.

 - أن تطلاب من اللاه أن يثبيك 
يف  الصارب، ولهاذا جااء  ويرزقاك 
المديث الرشيف )إن موقع الصرب 
مان اإليماان سموقاع الارأس من 
الجساد وال خري من جساد ال رأس 
خيه( ويقاول تداىل )يَا أَيَُّهاا الَِّذيَن 

آَمنُوا اْصرِبُوا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا(. 
- الرجاوع إىل الله عائمااً يف ُسّل 
األحاوال والظروف وعدل نسايان 
مديَّاة الله ماع املؤمناني يف مجال 
تمرسهام وجهاعلام ضاد الددو، 
نَّ اللَُّه  خاللاه تداىل يقول )َوَليَنْاُرَ
ُه( )إِنَّ اللَّاَه يَُداِخُع َعِن  َماْن يَنْاُرُ

الَِّذيَن آَمنُوا(.

ملزمة األسبوع
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زياد السالمي 
ليل لدي ما أخرسه طاملا لم أعد أملك ما سأقول.

ربماا لاذه لي الكلماة األخرية الياي رصح بها 
ساقراط ، خيماا لم تكن لاذه النهاية الياي نأملها 
ألنفسانا يف ظل عيكاليكياة اإلعراك ، أي بالرضورة 
الياي قاد تثبت توالاد الوقائاع يف خرضيياني تكمل 
إحدالماا األخارى ، خاليبايان يثبات وجاوع يشء 
آخار ربما قد يكون الوسايط سمماور الديكاليكية 
مينامياة اليوجاه ، سماا قد يشاري الارش إىل اليري 

حينما يسكن وعاءه سإنسان أو سماعة .
 خلكي ندرك الفرضية الياي حدعلا ذلك امليناول 
يفارتض إعراك الفرضية املناوئاة، إذا خالديكاليكية 
لاي اسيمال األشاياء سانيصاف أو وساطية اليء 
بني نقيضني ال نسايطيع إعارسهما يف اليء إال مدا 
، سماا ال نسايطيع إعراك اسيمالاه إال بالديكاليكية 
، لنالك يأتي الساؤال يف حالة الدادل والوجوع ماذا 
نسمي عيكاليكيا الوسيط ؟ ، لل وجوع أل عدل لل 
خري أل رش لل سلبي أل إيجابي ، إن لم تكن مالية 
اإلعراك تكمان يف السالوك ، وإنماا تكمان يف اليء 
، ولال مان املمكان تمييز اإلنساان عن غاريه من 
األشاياء سميز ماعي .. أل أنه املدرك املدني سوسيط 

وحيد عون ساواه باعيبااره الدبد الماسام .. - مع 
اخارتاض صمة لذه الفرضية - لل يدرك اإلنساان 
سمياز وجوعي يقف بني نقيضني ماا يدني تمييزه 
عن اآلخر .. أل أن اإلنساان يساري نمو ذاته سيمييز 

بني سلوك ذات عن سلوك أخرى ...؛
 أعيقد أن اإلنساان وعاء ملا يوع إعراسه سوجوع ال 
ميناه قائم عىل إراعة حرة مكلفة يف اتياذ السالوك 
املناساب أو غري املناساب الساوي أو غري الساوي 
؛ لنالاك سياف يمكان اإلعراك حياى يمكان المكم 
عاىل ذلك الدمال من اليارج أو عارب الييال امليدايل 
الديكارتي إذا لم يكن عرب السلوك املمدع ال الكالنية 
والرغباة، ال الشادور الداخايل ؛ ولم يقم اإلنساان 
بإظهااره .. باخارتاض اإلنساان وعااء ليوجهاني 
ووسيط بينهما ييم عيكاليكيا إعراسهما عرب السلوك 
الظالار خإذا سان أعمل إىل جهاة خبقدر االتجاه إىل 
تلاك الجهة قد يكاون االتجاه إىل الجهاة األخرى .. 
ومن إعراك مناوئ أن من يدرب عن السالوك بالقول 

ناتج عكي عن عدل القيال بما يقول خدالً .
 وسون سالنية املدرك بفيح الراء باسيثناء املباعئ 
والقيم الشابيهة بالدادل والماالت امليشاابه ممل 
اإلعراك .. سمكام مسابل مبني عىل خهم مسابل ؛ 
سون الكالنياة من الصدب تطبيقها الخيالف الفدل 

والقاول يميم تناول املدرك مان منظور تجريبي ال 
أمباريي .. لذا إذا لم نسالم بفرضياة أن سل إعراك 

نسبي ولم نسيبدد الاللوتية للمسميات ..
أو  سمماور  اإلنسااني  السالوك  إىل  وبالداوعة 
سوسايط إلعراسياة مينامية خإن ماا يمكن وصفه 
بالصاواب القول بدادل تمييز أو تفضيل اإلنساان 
سشايص عن إنساان آخر مهما سان املاربر وإنما 
خدال عن خدال أو سالوك عن سالوك أو موقف عن 
موقاف لإلجااعة  ؛ سذلاك تيطئاة وذل الفدال عن 
الفدل بمقادار اليطأ أو اإلخفااق الناتج عن إراعة 
حرة للاذات املكلفة ؛ ما يلزل نفي ألولية اإلنساان 
ونفي شيطانييه أيضاً ؛ باليايل سرس تصنيم البرشي 
يف حالاة اسايمالة تأليله أو تطويداه وإعاعته إىل 
الذات اإلنساانية سوية السلوك امليسااوية المرة ؛ 
من منطلل أن الفدل الذي يدد قيدا يقيد الفاعل عن 
اإلخصاح به تذوي مده حرييه اليي لي عدل اليوف 
أو المارج من ذلاك الفدل أو إمكانياة تفلت اإلراعة 
منه حال إعراك نسابييه واالعارتاف به وإن اقيىض 
الدقااب ؛ سمدااعل اسايمقاق اإلنساان اليكلياف 
عان من ساواه ؛ خضالً عن سوناه مدطى يربلن أن 
مدرخة اليطأ إشاارة مارور إىل طريل اإلراعة المرة 

واالعرتاف به إثبات وطريل اإلنسان المر .

أحالم شرف الدين
ماا الغرياب يف ذلاك االسايغراب وتلك 
الدلشة املرساومة عىل وجوه الدالم حني 
بادأ اليمان بالرع عاىل املديادي واليصدي 
ببسالة للددوان الغاشم املسيبد ولَم تقول 
الدنياا وال تقدد حني يطلل الجيش اليمني 
الصاماد صاروخاا أيا سان نوعاه ولم سل 
ذلك اليباساي والويالت واآللاات املزخورة 
تجااه قياللم وال غرو خهم عىل علم بأنهم 

حطب جهنم.
حني خضيم حربا رضوساا ضد اليمن 
نساييم بل تناساييم سلسالة من الياريخ 
وأحقاباا زمنياة مهماة ال ييجاللهاا إال 
جالال أو مغارور سماا أن الجهال باللاه 

وعدل الثقة به أعخلكم يف مسينقع الغرور 
والغطرسة الذي عخليموه عنوة!!!!!!!!!!!

سوف تسامب جميع القوات جيوشها 
املميلة وسايوقف الادول الدظمى ععمها 
اللوجسايي والدسكري ال سيما الشيطان 
اإلساالمية  لألماة  األول  والدادو  األسارب 
والفطارة اإلنساانية الياي تلفاظ الظلام 
وتنشاد المرياة والكرامة شائيم أل أبييم 
خهكاذا عرسانا املسايقبل ولكاذا برشنا 
أجداعناا بالنر املدون عىل الورق الناطل 

بالمل.
لم تكونوا آل سدوع سوى سبب ليوحيد 
اليمان عون قصاد وعجلاة نماو اليقادل 
ولفاظ سل مساميات اليطارف واإلرلاب 
الذي تجذر عرب الدمالء واليونة لسانوات 
ساالفة مرت وأذللينا المروب والنزاعات 

عن االسايدداع لهاا لوال املسارية القرآنية 
اليي أيقظينا من سبات عميل!!!

علينا االليمال بملزمة السايد حساني 
الموثاي »خطر عخول أمريكا اليمن« عال 
2002ل قبال أسثار مان اثني عارش عاما 
لكأنهاا سيبات الياول مرتجماة األحاداث 
الرالناة خاضماة نوايا اآلخار ومقاصده 
وألداخاه اليي تاللا تمات طاولة الينمية 
ورخاع االقيصااع واليقادل وغريلاا مان 

املسميات الكاذبة.
إننا قاعرون اليول وبشاجاعة عىل بناء 
عولة مدنية جديدة ذات قياعة مسايقلة ال 
تيىش ساوى الله – عز وجال – وال تنهج 
غري القرآن عسايورا لهاا ومنهجا وقانونا 

قويما.
االنيصاارات  لاذه  نشاهد  إذ  ونمان 

امليوالياة وإن راحت أرواح طالرة وارتفع 
شاهداء سرال خهاذه طبيدة الماروب وما 
يهمنا لاو الدخاع عن المياة الكريمة خقد 
يكون موت شايص ما حيااة أمة خريض 
الله عان الشاهداء والجرحاى واملرابطني 
ونمان إذ نشاهد سذلاك سل ذلاك الذلول 
الداملي تجاه لذا الصموع الجبار من عولة 
بسايطة تسايهني بهاا األمم املسايكربة؛ 
ألباة االسايدداع السايقبال  نمان عاىل 
اليياارات االسارتاتيجية برحاباة صادر 
ثقة مناا يف القياعة المكيماة اليي أعاعت 
لليمن سراميه وعنوانه ولقنت الددو أقوى 
الادروس يف مدرسة ال ينير خيها املديدي 
بال يزلال بأطراخهاا الباطل أماال مرأى 

ومسمع الدالم أجمع!!!

عبدالقوي محب الدين

أباهي وح��دي  وبي   ، »وطني«  أنا 
والت�م�اهي الت�م�وط�ن  ق�وام�يَس 

فجٌر الح  ُم��ذ  ال�ذي  وط�ن�ي  أن��ا 
ج�ب�اه�ي وبالدنيا   ، ب�ي  أط�لّ�ْت 

شكلتني  ، ض�م�ي�ٌر  و«أن���ا«   ، أن�ا 
شف�اهي بي  تنط�ق  قب�ل  ف�ع�الي 

ال� ق���روَن  ك��س��رْت  التي  »الء«  أن��ا 
والنواهي  األوام�����ر  أن��ا   .. �غ�زاة 

املعاني ف�ي  امل�ؤكسد  اخُل��لْ��ُد  أن��ا 
م�ي�اه�ي ف�ي  لل�ت�ف�اع�ل  فه�ب�وا 

املنايا خ�ارط�ُة  »ال��ي��م��ن��ي«..  أن��ا 
املتاهي للموِت  »احِل��لْ��ِف«  دل��ي��ُل 

أطلّ�وا فق�ل:   .. الغ�زاة  ليُل  أن��ا 
»للدواهي« شمسي  أع��ددُت  فقد 

ص�ب�اٌح دن���ا  ل��ل�����ق�����ادم��ات:  وق�����ل 
ي�����م�����ان�����يٌّ  ،  ك�����ق�����رآن  اإلل�����ِه

ربٍّ سب�ح�ان   : للسنا  ف�ق�ولي 
»ِه���ْي« أن���ا    ، أن��ا أض�����واءُ جنت�ه 

نظمت الجبهة الثقاخية ملواجهة 
الدادوان أمال األول الثالثاء وقفة 
السادوعي  الددوان  احيجاجية ضد 
عيل اليمن السيهداخه املمنهج لآلثار 
والارتاث اليمناي بمديرياة صنداء 

القديمة بأمانة الداصمة.
املشاارسون  وجاه  الوقفاة  ويف 
رساائل للمنظمات الدولياة املدنية 
باملماخظة عىل الارتاث وإىل مجلل 
االمان وأماني عاال االمام امليمادة 
بيممل مسئولييهم الكاملة بمسب 
االتفاقيات الدولية لرعع الددوان عن 
اسايهداف صنداء القديمة والرتاث 
واالثار يف اليمان وتطبيل الدقوبات 
للقاناون  القانونياة بمقاة وخقااُ 

الدويل.
بدورلاا اساينكرت وسيل الهيئة 
الدامة للمفاظ عىل املدن اليارييية 
أماة الارزاق جمااف ماا قاال باه 

الدادوان الغاشام عىل اليمان اليي 
تقاوعه السادوعية وحلفائهاا مان 
امليكرر ملديناة صنداء  االسايهداف 
القديمة اليارييياة واملدالم االثرية 
والمضارية يف اليمان ميددية بذلك 
الدويل وجمياع االتفاقيات  القانون 
واملدالدات الدولية.. موجهة رسالة 
للدالام بما تقول به السادوعية من 
مماولاة لطمال الهوياة الثقاخية 
لليمان.  اليارييياة  والمضارياة 
واعيرب البياان الصاعر عان الوقفة 
االعيداء عىل صنداء القديمة جريمة 
شانداء ال تغيفار باعيبارلاا تمثل 
عمل الياريخ اإلنسااني وأقدل مدن 
الدنياا تاريياا وحضارة. .ساشافا 
الدادوان  عول  وجهال  اسايهيار 
الثقاايف والياريخ  املاوروث  بألمية 

االنساني.
سماا أعان البياان بأشاد لهجاة 

االعياداءات امليكاررة عاىل صندااء 
القديماة واملدالم االثرياة اليمنية.. 
مطالبا املنظمات الدولية وعىل وجه 
اليصوص اليونسكو تنفيذ القانون 
الدويل وتطبيال الدقوبات القانونية 
اليارييياة  املادن  منيهكاي  بمال 
وآثارلاا واتيااذ اليداباري الدولياة 
الالزمة ملنع تكرار لاذه االعيداءات 
الحقا، وسذا احيفااظ اليمن بمقها 
القانوني يف مقاضااة عول اليمالف 

عوليا ويف أي وقت.
وععا ليوخري لجان مملية وعولية 
ليقييم االرضار اليي لمقت بصنداء 
القديماة واملدالام األثرياة اليمنية 
جاراء الدادوان الغاشام واملبااعرة 
لرتميمهاا عاىل وجه الرسعاة وسذا 
توثيقها وإرسالها بيقارير مصورة 
للجهات الدولياة املدنية باملماخظة 

عىل الرتاث وحماييه.

اإلنسان والسلوك كإدراك ديكاليكي

وإن عدتم عدنا!!!

أنا »وطني«! الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان تنظم 
وقفة احتجاجية وسط صنعاء القديمة 
تنديدًا باستهداف اآلثار والتراث اليمني

فكر المجاهد وروحيته  )5(

 الثبات في الزحف، 
والتزود بخير الزاد

حمود األهنومي
ثالث عشر: يثبت في الزحف

)َوَمن يَُولِِّهْم يَْوَمِئٍذ ُعبَُرُه إاِلَّ ُميََمرِّخاً لِِّقيَاٍل أَْو ُميََميِّزاً إىَِل ِخئٍَة َخَقْد بَاء ِبَغَضٍب 
َن الّلِه َوَمأَْواُه َجَهنَُّم َوِبئَْل اْلَمِصريُ( األنفال16 مِّ

يديارب املجالد الفرار من الزحف وتيلية املوقع الجهاعي أمرا خظيدا وحدثا 
مساينكرا، إنه بمساب القرآن جريمة ال تضاَلى، ومدصية خطرية، ومن أقبح 
األعماال عند اللاه، وموبقة سبرية مان الكبائر املوجبة لغضب اللاه واليلوع يف 
الدذاب األليم، ولو خضيمة عند أويل النيوة واألحرار من جميع امللل واألجيال.

يف مدرسة من مدارك اإلمال الهاعي يميى بن المسني خّر أصمابه إثر لجول 
ساساح من أعدائهم، خثبت لو سالجبل الرايس وحيدا يقاتلهم بمفرعه، خلما رآه 
أصماباه عاعوا وقاتلوا خانيروا عىل عدولم، وسان ثباته ساببا يف انيصارلم 
ونجاتهام من القيال، وسان اإلمال يدرك جيدا أنه لو تارك موقده وخّر سما خدل 
أصمابه للِمل بهم الدادو وقيلولم وأثينوا خيهم قيال، ولزمولم رش لزيمة، 
ولربما طووا بسااط اإلساالل ومرشوعه الكبري بسابب للٍع بسايط، وخطإ يف 

بدض اليقدير.
إن خارار مجالاٍد واحاد قد يؤعي إىل خياح ثغرة ال تنيهاي إال بهزيمة جيش 
املسالمني، وياؤعي ذلاك إىل انهيار املسالمني ولزيميهام وخساارة مواقفهم 
واليسابب يف الهزيمة النهائية؛ لذا ال غراباة أن خّظع الله أمر الفرار من الزحف 
وجدلاه مدصية سبرية؛ ولهذا نرى املجالديان الدظماء يثبيون يف مواقدهم وال 

ييرجون منها إال شهداء أو منيرين.
ويلمال بذلاك سل ما يمكن أن ياؤعي إىل اإلخالل بموازين القوة الدساكرية 
لجياش املسالمني عاىل األرض من الباوح بأرسارلام أو االسايجابة للضغوط 
اإلعالمية والنفسية اليي يمارسها الددو لقيل املدنويات الدالية لدى املجالدين 
من خالل الشاائدات واإلعالل، يف لذه المالة يظل املجالد المل صندوقا حريزا 
وحصنا منيدا ألرسار املسالمني وخططهم حيى لو وقاع يف األرس؛ وأجهدوا به 
الارضر؛ ألناه يدرك أن سلما ينالاه من رضر أو أذى يف سابيل المفاظ عىل لذه 
األرسار خإنه مهما بلغ من السوء خسيكون أقل بكثري من سيط الله، وخسارة 
رضواناه تدااىل، والله يماد الصابرين الذيان وقدوا ضمية الباالء بصرب عظيم 
ل سبري، يقيدرون به عىل اجيياز لذه املمنة الطارئة، وما عليه إال الصرب. وتممُّ

رابع عشر: يتزود بخير الزاد
اليقاوى لاي الزاع القلباي الذي يدطاي املجالد عاخدا إىل اليمارك املنضبط 
بضواباط الارشع، ولي الذخارية اإليمانية الياي تماخظ عاىل نقاوته ونظاخة 
حرسيه، إنها اليشاية واليوف من اللاه، ولي الرجاء واألمل خيه، ولي الجهاز 
الرقابي املماسبي يف املؤمن الذي يسدى به نمو الطاعة وينأى به عن املدصية، 
ولاي املدني الذي يزوع صاحبه بالداخدية لالنطالق، والمماية لألعمال، والكبح 
ه بدائه، وتساد نقصه،  لليجاوزات، تدني امليطئ حيى يقول من خطئه، وتبرِّ
اُهْم  ح لفوتاه، )إِنَّ الَِّذيَن اتََّقواْ إِذَا َمسَّ وتدالاج جرحه، وتقوِّل سبوتاه، وتصمِّ

وَن( األعراف201. بِْرُ يَْطاِن تَذَسَُّرواْ َخِإذَا ُلم مُّ َن الشَّ َطاِئٌف مِّ
يدطاي القرآن لليقوى مسااحة واسادة يف حرساة املؤمن املليازل، وال يكاع 
ييلاو أمار بواجب، وال نهي عن مدصية إال ولو مقارون باليقوى، ويف الجهاع 
ال يمكان أن يكاون املجالد بغري تقاوى، وال يمكن أن يمرز اليقاوى َمْن تيىّل 
عن الجهاع، خالجهاع جزء من أجزاء اليقوى، وثمرة من ثمارلا، ولي سابب يف 

وجوع املجالد عىل أرض الجهاع.
يقاول اإلماال عيل عليه الساالل: »إن تقوى الله حمت أوليااء الله ممارمه، 
وألزمت قلوبهم مياخيه، حيى أساهرت لياليهم، وأظماأت لواجرلم، خأخذوا 
الراحاة بالنصاب واليدب، واسايقربوا األجال خبااعروا بالدمل، وسّذباوا األمل 
خالحظوا األجل«، إنها اليشاية من الله عز وجل، وحالة االنكساار واليشاوع 
الياي يجب أن يديشاها املجالد أمال الله سابمانه لييزوع منهاا القوة الداخدة 
إىل اليري، واملاندة من الرش، ليسايفيد منها املؤمن حالة اليوازن واالسيمسااك 

بالفطرة اليي خطره الله عليها.
إنهاا مدني يجب أن ييزوع مناه املجالد يف سل مواقفه الجهاعياة، )َوتََزوَُّعواْ 
َخاِإنَّ َخارْيَ الزَّاِع اليَّْقاَوى َواتَُّقوِن يَاا أُْويِل األَْلبَاِب( البقرة7ل1، وما أشاد حاجة 
املجالاد ولاو يغالب ناوازع االرشار ويدارك وحشاييهم أن يكون عىل قساط 
سباري من اليقوى، ماا أعظم حاجيه إليها حيث تكثار مداناته وآالمه ومضائل 
مساالكه، واليقوى لي النجاة من جميع الهلكات، وال للكة أخطر من الوقوع 
يف سايط الله، )َوأَنَجيْنَا الَِّذياَن آَمنُوا َوَسانُوا يَيَُّقوَن( النمال53، )َوَمن يَيَِّل اللََّه 

يَْجَدل لَُّه َمْيَرجاً( الطالق2.
حاني تيمكن اليقوى من خكر وسالوك وقلاب املجالد، خلاوا اجيمدت عليه 
جيوش النفل األمارة بالسوء، ورلج ملذات الدنيا، وجماخل الشيطان، وأراعت 
أن تقيمام حصن  تقواه المصني، خلن تسايطيع إىل ذلك سابيالً، خمن تمّكنت 
اليقوى من قلبه، واسايمكمت يف جوارحه، وخالطت عقله ونفساه، ميالطة 
امليسالِّط القوي، خإنها سايذلب باه إىل اقيفاء الراط الساوي، وتدعوه نمو 

املنهج الواضح الريض.
لنااك من ييصور أن اليقوى لي حالة اليشاكك والارتعع اليي تدرتي بدض 
امليظالريان بالديان أمال أعاداء الله، ولو مفهاول خاطئ لليقاوى، يجب أن 
ياربأ مناه املجالد، خاملؤمن القوي خاري من املؤمن الضدياف، ومواقف الجهاع 
ع املرىض، وال تلكؤ امليشاككني، إن اليقوى تقييض من املؤمن أن  ال تميمال ترعُّ
يكاون عىل بصرية من أمره، ويقني من عيناه وموقفه، ثم أن يكون عىل قوة يف 
تنفيذه ويف حرسيه الجهاعية، خمن يرتعَّع يف اليمرك املطلوب يناقض اليقوى، وال 
يدرف أحكال الهدى، ألم يكن اإلمال عيل عليه السالل قويا يف مواقفه الجهاعية، 
ولاو يف املمال األعىل مان اليقاوى؛ إن الله حني سلاف بدض عباعه الساابقني 
أمرلام أن يأخاذوا ذلك اليكلياف بقوة، والجهااع موقف قوي يميااج إلظهار 
القوة وممارسايها، إن اآلية: )َوإِذْ أََخذْنَا ِميثَاَقُكْم َوَرَخْدنَاا َخْوَقُكُم الطُّوَر ُخذُواْ 
َما آتَيْنَاُسم ِبُقوٍَّة َواذُْسُرواْ َما ِخيِه َلَدلَُّكْم تَيَُّقوَن( البقرة63، تأمر بني إرسائيل أن 
يأخاذوا وحي الله ولديه بقوة لدلهم يظفارون باليقوى، اآلية صورت اليقوى 
باعيبارلا ثمرة أو غاية من ثمار أو غايات اليمرك الجاع والقوي يف سبيل الله.

وماع ذلاك خاليقوى لاي اليي تكبح جمااح الغاضبني، واملنفدلني سالبا يف 
سااحات الجهااع، خهناك مان األعداء مان قد يسايفزك ويماارس عليك وعىل 
أصمابك أخطاء قد تطيش مدها عقول من لم تيمكَّن اليقوى من قلوبهم، ولنا 
يأتاي عور اليقوى ليمفظ تمرسهام الجهاعي يف إطار اليمارك املراع واملطلوب 

واملنضبط وضمن املقاييل اإللهية اليي ارتضالا الله عز وجل.
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 متابعات فلسطينية 

اليمين الصهيوني: لن نوقف اقتحاماتنا لألقصى 

10 قتلى صهاينة و127 جريحًا منذ بدء انتفاضة القدس 

دغان: »إسرائيل« فقدت قوة الردع بعد »انتفاضة السكاكين«

نائب وزير خارجية العدو: حلمي أن أرى العَلم »اإلسرائيلي« فوق األقصى 

إعيرب الماخال اليهوعي وأحد قاعة االقيمامات 
األقاىص املباارك، يهاوعا غلياك، أن قارار نينيالو 
ترسياب سأمريات مراقبة يف المارل القديس ال تلزل 

بيء. 
وسيب غليك، الذي سان قد نجا من مماولة قيله 
عىل خلفية تدنيسه للمسجد األقىص، عىل صفميه 
الياصاة عىل الفيال بوك: »إن الصاالة لي عمل 
عاخايل روحاني ال يمكن لقاوة الجيش أو الرشطة 
أن تمندهاا. لان ييم تمديد الواقاع يف جبل الهيكل 
مان خالل خطاباات وال حيى من خاالل اليزامات 
عولياة بوضع سأمريات، وإنما مان خالل المقائل 

عىل األرض«. 
بادوره، سياب يميناي آخر لاو أرنون سايغل، 
الاذي يؤيد بدوره صالة اليهوع يف نفل املكان: »إن 
ترياح رئيل المكوماة غري ملازل لزائري جبل 
الهياكل، وغري ملازل لكل يهوعي ميلاص«. وععا 
سيغل اليهوع إىل االسيمرار يف الصالة يف المرل عىل 

الرغم من تريمات نينيالو. 
وسان رئيال حكومة الدادو، بنيامني نينيالو، 
واخل عىل ترسيب سأمريات مراقبة، بناء عىل اقرتاح 
وزيار اليارجياة األمريكاي جاون ساريي، بهدف 

االليفاف عىل االنيفاضة الفلسطينية. 
بدورلاا، رحبات وزيارة الثقاخاة يف حكوماة 

الدادو، مريي ريغيف، بقارار نينيالو قائلة: »لقّد 
مارر نينيالو اليول قراراً مهماً جاداً، والذي خاف 
منه مثريو الشاغب واملمّرضون بمّل. إن حقيقة 
أن جبل الهيكل سايكون مماطاا سله بالكأمريات 
سيسامح لنا باأن نثبت لكل الدالام أّن من ينيهك 

الوضع القائم لم مثريو الشغب املسلمون«. 
وأعربات ريغياف عان أسافها لكاون اليهاوع 
لان ييمكنوا مان الصاالة أيضاً يف المارل القديس 
الرشيف، وقالت: »ليل جديدا أن اليهوع ال يصّلون 

يف جبال الهياكل. لذا تماماً لو الوضاع القائم. يف 
الواقع االعيياعي سان بإمكان ُسّل شيص أن يصيل 

يف مكانه املقدس«. 
وذسر مراسال صميفة »لآرتل« نري حساون 
اليول أّن خكرة تشاغيل الكاماريات من أجل تهدئة 
النفاوس حاول املساجد األقاىص ليسات جديدة، 
وقاد واخال »الكياان اإلرسائييل« عاال 2007 عىل 
وضع سأمريات للثبت من المفريات تمت املساجد 

األقىص.

الممراء«  عاووع  أخاعت »نجماة 
»اإلرسائيلية«، مسااء األحد أن 10 
ُقيلاوا وأصيب نمو  »إرسائيلياني« 
127 بجاراح مييلفاة، مناذ بادء 
انيفاضاة القادس يف مادن وقارى 
الضفة والقادس املميليني وأرايض 

عال 8ل وقطاع غزة. 
قيال  ماكان  تفاصيال  ويف 
»اإلرسائيلياني« قالت نجمة عاووع: 
عملياة  يف  قياال  إرسائيلياني  »إن 
إطاالق ناار شامال الضفاة، خيما 
قيال إرسائيلياني يف عملاة طدان 
رشق القادس، سما قيل إرسائيليني 
آخريان يف عملياة الماخلاة يف حي 
ارمون لنيصيف، وقيل إرسائيليني 
يف عملية برئ السابع أما اإلرسائييل 
الداارش خقيل بدملياة علل غرب 

القدس«. 
عاووع  نجماة  وأوضمات 
المماراء أنهاا تمكنات مان عالج 
127 »إرسائييل« أصيباوا بدمليات 

مييلفة. 
ل1  نماو  أن  إىل  وأشاارت 
املصاباني  باني  مان  »إرسائيايل« 
وصفات جراحهام باليطرية ول1 

بصاورة ميوساطة ولل بصاورة 
 65 عاالج  تام  خيماا  طفيفاة، 
»إرسائيليااً« أصيباوا بالذعار من 

عمليات الطدن.

قاال رئيال املجلل االساييطاني ياويس عغان: إن 
عملية طدن املسايوطن وانساماب املنفذ بكل سهولة 
يف مسايوطنة أرئيال املقاماة عاىل أرايض املواطنني يف 
مدينيي نابلل وسالفيت شامال الضفاة تدلل عىل أن 

»إرسائيل« خقدت قوة الرعع. 
َوأَضاف عغان رعاً عىل عملية الطدن: »املشاكلة اآلن 
يف »إرسائيل« تيمثل بفقدان قوة الرعع، خالماخالت اليي 

تصال املفرتق مليئاة بالدمال الفلساطينيني ولا نمن 
نرى النيائج«. 

ومن الجدير ذسره أن الفلسطينيني ينفذون عمليات 
الطدان البطولياة رعاً عاىل جرائم الدادو »اإلرسائييل« 
امليمثلة بإعدال الفلساطينيني عىل المواجز الدسكرية 
بادل باارع ورعاً عىل جرائم املسايوطنني بمل املساجد 

األقىص املبارك واملقدسيني املرابطني يف ساحاته.

قالت نائب وزير خارجية الددو »اإلرسائييل« 
تسايبي حوطباويل إنهاا تملام برؤياة الدلام 

»اإلرسائييل« مرخوعاً خوق املسجد األقىص. 
ونقلات القنااة »اإلرسائيلياة« الثانياة عان 
حوطبويل قولها إن »القدس لي مرسز الساياعة 
اإلرسائيلياة، وعاصماة إرسائيال، ولاي املكان 
األقدس لليهاوع، ومن لنا خإن حلمي لو برؤية 
الدلم اإلرسائييل يرخرف يف املكان«. وخل زعمها.

أثارتهاا  الياي  الداصفاة  أعقااب  ويف 
تريماتها، نرشت حوطبويل عىل صفميها عىل 
موقع خيسابوك إن »لذا لو موقفها الشاييص 

وال يدرب عن موقف المكومة«. 
يشاار إىل أن حوطبويل اشيهرت باقيماماتها 
للمساجد األقاىص وععواتهاا بالساماح لليهوع 

بالصالة خيه، وبناء »الهيكل« املزعول مكانه.

الوهابية والمخدرات.. 
سالح السعودية لضرب 

المجتمعات اإلسالمية
جمال كامل *

منذُ تأسسها عىل ید املسيدمر الربيطاني يف قلب الدالم اإلسالمي، 
عىل أطهر بقدة عىل وجه األرض، سانت ومازالت السادوعية، مصدراً 
ليصدیار الفيان الطائفية واليكفیار والييلف والدماار والفوىض إىل 
املجيمدات اإلساالمیة يف سّل مكان، تمت یاخطة عریضة طویلة، لي 

الدخاع عن “اليوحید والسنة” وخقاً للمذلب الولابي الشاذ.
خدلات الولابیة خدلها يف املجيمدات اإلساالمیة، وعىل مدى عقوع 
طویلاة، حیاث عخدت املسالمین إىل أن یقيل بدضهم بدضااً، وألتفه 
االساباب، تمات شادار الدخااع عان اليوحیاد والسانة والصمابة، 
خانشاغل املسالمون يف الكثیر من املجيمدات اإلسالمیة، بهذه الفينة 
ومازالاوا، ولو ما جدلهام، یييلفون عن رسب المضارة ومساایرة 
األمام األخرى، اليي انطلقات إىل األمال يف بنااء مجيمداتها وتمقیل 
االسيقالل السیايس واالقيصاعي والدلمي واليقني، بینما املسلمون، 
وبفضال الولابیاة، أخاذوا ینيقمون حيى مان تاریيهام واثارلم، 
حیث تم تدمیر االرث اليالد الذي ترسه األولون عىل ارض املسالمین، 

بطریقة مزریة وبائسة أضمكت وأبكت الشدوب األخرى علینا.
ال نریاد اليوض باليفاصیل، ولكن لناك من الباحثین واملفكرین، 
یربطاون تيلاف السادوعية وبدض الادول اليلیجیة، رغام الدوائد 
النفطیة الغازیة الضيمة اليي یمكن أن تشاكل عنرا قویا إلحداث 
نهضاة علمیة واقيصاعیة يف لاذه الدول، بانيشاار الولابیة يف لذه 
الادول، ولو ما أصاب مجيمداتها بالشالل الياال وعطل سّل عنارص 
االبداع خیها، بل أن الولابية سما یرى لؤالء الباحثون، بأنها السابب 
الرئیاي لألوضااع االجيماعیة واالقيصاعیاة املزریة اليي تدیشاها 
اخغانسيان وباسسيان، وال تقول قائمة لهذین البلدین، اال بدد اليمرر 

من الولابية املييلفة.
وال نكشاف جدیدا أن قلنا إن سّل املروجین للولابیة يف السادوعية 
وخارجهاا، ومن خالل نظرة رسیدة، لیساوا ساوى انااس ال یمكن 
اعيبارلم أساوياء، خهؤالء ینظارون إىل المیاة والدین، نظرة يف غایة 
الباللاة والغباء والييلاف، ویمكن اثبات ذلك من خاالل اليطبیقات 
الدملیاة ألخكارلم املمساوخة اليي یقول بها بدض الشاباب وحيى 
األحزاب والشايصيات السياسایة يف ميالف انمااء الدالم، خال تجد 
ساوى القيل والذبح والسابي والانة املرأة واحيقار الدلم والمضارة 
وعباعة الساالطین وامللاوك والرتویج لالسايبداع والدناف واليطرف 
واليكفیار، سما لای حال بداض املجيمدات اإلساالمية اليي ابيلیت 
بهذه االخاكار وباليكفیرییان الذین یمملونها وبمشاایخ الولابیني 

الذین یروجون لها.
ونظراً إىل الولابیة، عقیدة من الصدب أن تيقبلها الدقول السویة، 
لاذا تفيل الدقل السادوعي ومنذ خارتة طویلة عن خكرة شایطانیة، 
اساساها االسايدانة بامليادرات، من أجال ترویض الدقاول لقبول 
الولابیاة، ولذا ما حدث يف أماسن عدیدة مان الدالم، ولو ما یفرس 
لاذا الددع الكبیار من االنيمارییان يف صفوف الجماعاات الولابیة 

اليكفیریة، بشهاعة االطباء النفسیین وعلماء االجيماع.
عملیة غسایل الدماغ اليي یقول بها الساالح السدوعي، الولابیة 
وامليدرات، ترشف علیها السالطات السادوعية ويف أعىل املسيویات، 
وآخر خضائح السادوعية، حدثت یول االثنین 26 أسيوبر، عندما ألقت 
األجهزة األمنیة اللبنانیة القبض عىل أمري سادوعي ينيمي إىل الدائلة 

املالكة، أمري سدوعي يف مطار بريوت وبموزته حبوب ميدرة.
وجااء يف بیان أجهزة األمن اللبنانیاة: أن أمن املطار “أوقف األمري 
السادوعي عبداملمسان بن ولید بن عبدالدزیز، ول سدوعيین آخرین 
برخقياه، خاالل مماوليهام تهريب من حباوب الكبياغاون امليدرة 
وسمیاة من الكوساییان، سانت موضوعة عاخل طاروع ومددة لنقلها 
عاىل مين طائرة خاصة ميجهة إىل السادوعية”. وأسد املصدر األمني 
أن عملیاة اليهريب اليي تام احباطها، عرب مطار باريوت الدويل لي 
االسارب حيى االن، بدد إحبااط عملیة تهريب مشاابهة لا 15 ملیون 
حبة سبياغون عرب مرخأ بريوت يف ابریل ل201 سانت موضوعة عاخل 

مسيوعبات ممملة بالذرة.
وذسارت الوسالة الوطنیاة لإلعالل أن طنین مان المبوب امليدرة، 
سانت ضمن أربدین حقیبة، عىل مين طائرة خاصة باألمري السدوعي، 

ميجهة إىل الریاض.
امللفت أن السالطات السدوعية، اليي تماول عرب الولابیة، إظهار 
نفساها عىل انهاا “حامیة اإلساالل”، وان امللك السادوعي لو “ولی 
األمر” واليروج علیه سفر ورعه، بینما سّل اخدال ال سدوع، تيناقض 
بشاكل سامال مع اإلساالل وتدالیمه الساامیة، وما یمادث الیول يف 
الداملین الدربی واإلساالمي، بسابب السیاسایة السادوعية اليابدة 
ألمريكا والصهیونیة الداملیة، تؤسد لذه المقیقة، لذا خال اسيقرار وال 

تقدل للشدوب الدربیة واإلسالمیة مع وجوع الولابیة والصهیونیة.

* شفقنا العربي

العدو يقرر اعتقال الشيخ 
رائد صالح 11 شهرًا 

قاررت ما تُسامى بممكمة الصلح 
املميلاة،  القادس  يف  »اإلرسائيلياة« 
الثالثااء، اعيقاال الشايخ رائد صالح 
رئيل المرسة اإلسالمية يف أرايض عال 

الا8ل. 
ووخقااً لإلعالل »اإلرسائيايل«، خإن 
اعيقاال  قارر  الصهيونياة  املمكماة 
الشيخ صالح ملدة 11 شهراً اعيباراً من 

منيصف شهر ترشين الثاني القاعل. 
وسانات قوات الددو مندت الشايخ 
األرايض  خاارج  السافر  مان  صاالح 
املميلاة منذ انادالع انيفاضاة القدس 
بزعام أنهاا تشاكل خطر عاىل أمنها 

القومي.

مقتل حاخام متأثرًا بجراحه 
خالل عملية دهس وطعن 

بالقدس مؤخرًا 
أعلنت مصاعر »إرسائيلية«، الثالثاء، 
عن مقيل حاخال ميأثراً بإصابيه يف 

عملية علل وطدن نفذلا املقاومون 
قبل نمو أسبوعني. 

وحساب املصااعر، خقاد أعلان عن 
مقيل الماخال يف مسيشافى »لداسا 
عاني سارل« يف القادس املميلاة، ولو 
رييشاارع ليكن البالغ مان الدمر )76 
عامااً(، حيث أصياب وقيهاا بجروح 

بالغة.
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األغالل تسوّر معصم »صاحب السموم الملكي« في لبنان 
و»أمير التحرش الجنسي« مالحق في أمريكا

  - محمد الباشا: 
»أماريُ امليدرات«، »أماريُ املهربني«، 
»صاحُب السامول امللكاي«، »مكرمات 
آل سدوع«، »مملكة اليري«، »امليدرات 
واإلرلااب«،  والفيان  الماروب  بداد 
عبارات اسايمرضت يف وسائل اإلعالل 
اللبنانية ومواقاع اليواصل االجيماعي 
يف أعقاب اإلعالن عن اعيقال أحد أمراء 
آل سدوع ميلبساً بجريمة تهريب سمية 
ضيمة من امليدرات عرب مطار بريوت 
الادويل، يُقادر ثمنها بنمو رباع مليار 

عوالر أمريسي.
لم يسابل أن ُوِضَدت األغالل يف يَدي 
أماري سادوعي يف لبنان. خللمارة األوىل 
ييارج أماري سادوعي ميفاوراً، مان 
مطار باريوت الدويل، إىل النيابة الدامة، 
ثام إىل مكياب للرشطاة القضائياة، ال 
يقاف مدّع عاال عند ساون الرجل الذي 
يممال يف حقائبه طنني مان امليدرات 
أمارياً سادوعياً يممال لقاب »صاحب 

السمّو امللكي«.
إذن األمري السدوعي عبداملمسن بن 
وليد بن عبدالدزيز آل سدوع )ل2 سنة( 
وقع يف قبضة األجهزة األمنية اللبنانية 
مع ل سادوعيني آخرين خالل مماوليه 
تهريب طنني من حباوب »الكبياغون« 
ومااعة الكوساياني عاىل ميان طائارة 
خاصة مسايأجرة ملصلميه، من مطار 
منطقاة  إىل  ميجهاة  الادويل  باريوت 
حائل يف السادوعية، خيماا تمكن مدير 
أعماال األمري، املدعو ‘يميى بن شاائم 
الشمري’ من الفرار ولو أيضاً سدوعي 
األمنياة  الجنساية، تواصال األجهازة 

اللبنانية مالحقيه وتيبع آثاره.

األمير السعودي المهرب: 
أتعاطى المخدرات.. وحقائبي 

ليست لي! 
یبادو أن املهربیان لام یكوناوا عىل 
علم بوجاوع آلة »ساكانر« تيضع لها 
البضائاع اليارجة مان قاعة الرشف، 

ولام حاولوا مناع القاوی األمنیة من 
خماص الطروع والمقائاب عىل قاعدة 

أن األمري یيميع بمصانة عبلوماسیة!.
األماري  أن  »السافیر«  وأوضمات 
املدمان واملهارب ومراخقیه قاد وصلوا 
إىل لبناان يف ل2 أسيوبار المالی، بصفة 
سانات  األماري  طائارة  وأن  سایاح، 
ميوجهة إىل منطقة حائل يف السدوعية 
الياي یمكمها عماه األمري سادوع بن 
عبداملمسان بن عبدالدزیز آل سادوع. 
وسان برخقة عبداملمسان سّل من بندر 
بن صالاح الرشاری ویمیی بن شاائم 
الشمری وزیاع بن سمیر احمد المكیم 
)27 سانة( ومباارك بن عاىل المارثی 
)ل2 سانة(، خیماا خاّر وسیال أعمالاه 
یمیی بن سادد الشامری حیث یجری 
البماث عنه وعن الماخلة اليي نقل بها 

الشمنة إىل املطار.
وساائل  عارب  املرسباة  املدلوماات 
اللبنانیاة تؤساد أن »أماري آل  اإلعاالل 
سادوع« أقر بيداطیه امليدرات، إال أنها 
تضاربت حول إقراره بملكیيه لشامنة 
امليادرات، حیث أسدت بداض املصاعر 
إقراره بها يف حین ذسرت مصاعر أخری 
أناه حااول الينصال منهاا وإلصاقها 
بوسیال أعمالاه الفار یمیی بن شاائم 

الشمری.
األماري نفای بدایاة أیّاة صلاة لاه 
باملضبوطات، قائالً »اساألوا یمیی، ال 

أعرف سیف أتی بهذه الصناعيل«. ومع 
تقّدل اليمقيل، أقّر األمري بأنه یيداطى 

امليدرات.

خيار السعودية الوحيد 
لـ«لفلفة« فضيحة أميرها

‘املسااسین – من السادوعيني عرجة 
ثانياة أو مان غريلام مان الواخديان 
إىل السادوعية - الذیان یيام ضبطهام 
بالسادوعية بيهماة تهرياب امليدرات 
یيم قطع رؤوساهم بالسیف، أما األمري 
السدوعي املهرب خیيم تكریمه من قبل 
أصدقااء آل سادوع يف لبناان وتسادى 
السادوعية إىل أن تنسالَّ أمريلا بهدوء 
وروياة لييرج من القضياة الفضيمة 
سياول ولدته أمه!!، وسأنه عائد من أعاء 
خريضة المج!! وليل عائداً بطنني من 

امليدرات!!.
وأماال الدائلاة املالكاة السادوعية 
خیاار واحاد للفلفة قضیاة ابنها، سما 
نقلات »األخبار« عن مصااعر قضائیة 
لبنانياة، ولاو إقنااع املوقاوف اآلخار 
)یمیی الشمری( بيبنّی عملیة اليهريب 
برّميها، وإقنااع املّدعی الدال اليمییزی 
القاضی سامیر حماوع بإصادار قرار 
خّطی بإطالق عبداملمسان آل سادوع، 
قبال إحالة امللف عىل قاايض اليمقیل. 
خبداد اإلحالاة، ينبغاي إقنااع قاايض 
اليمقیل واملدعای الدال اليمییزی مداً، 

لضمان عدل إبقاء األمري السادوعي يف 
السجن.

أمير آخر مالحق في أميركا 
بتهمة التحرش الجنسي

ليل ببدياد عن سلسالة الفضائح 
الاال أخالقية اليي تزسام بنيانيها أنوف 
البرشياة يف ُسّل األرجااء مان الدالام.. 
ُرخدت ععوى من قبل ثالث أمريسيات يف 
لوس انجليل ضد أمري سدوعي بيهمة 
االعياداء جنساياً عليهان واحيجازلن 

لثالثة ايال يف منزله يف بيفريل ليلز.
النسااء الثالث رخدت شكوى مدنية 
عاىل ماجاد عبدالدزيز آل سادوع )ل2 
عاماً( الذي وظفهن سياعمات يف نهاية 
ايلاول/ سابيمرب، ورويان اناه اعيدى 
عليهن جنسايا بددما حااول اليمرش 

بهن.
وأضاخت النسااء انه امار أيضاً ُسّل 
الداملاني يف الفيال بمان خيهم المراس 
بيلع مالبساهم قرب املسابح ليشالد 

اعضاءلم.
وبمساب لاذه االتهاماات وعندما 
توسلت اليه إحدى النساء الثالث طالبة 
مناه اليوقف صااح يف وجهها »لسات 
امرأة! إنك نكرة! انني أمري وسأخدل ُسّل 
ما يملو يل ولن ييمكن أحد من خدل اي 

يشء ضدي«.
وقالت النسااء انهن شالدن األمري 
يقاول بأعمال جنساية ماع رجل آخر 
ولو يشام بوعرة بيضااء )عىل االرجح 

ميدرات(.
وقال خان خريش ممامي األمريسيات 
لوسالاة خرانل بارس »لادع ماجد آل 
سادوع بقوة موظفيه واعيادى عليهم 

جنسياً وألان علناً نساء بريئات«.
مدانااة  أن  خرياش  خاان  َوأَضااف 
موسالتاه انيهت عندما اتصل شايص 
بالرشطة بدد أن سامع امراة تسيغيث 
املميطاة  الجادران  تسالل  مماولاة 
بالفياال، وعاىل إثر ذلاك أوقاف األمري 
واتهم بإرغال لذه املرأة عىل ممارساة 

عمل رذيل.

تأييد كويتي وغضب سعودي قطري 
لالنفتاح العماني على الرئيس األسد

  - متابعات: 
قال مصدر مطلع: إن الكويت 
قاد تساري عاىل خطى سالطنة 
عماان يف اليقاارب مان رئيال 
النظال الساوري »بشار األسد«، 

واالنفياح عليه. 
ووخل صميفاة »رأي اليول«، 
خإن »أوسااط القرار يف المكومة 
االسايدداع  بادأت  الكوييياة 
ساوريا  عاىل  أسثار  لالنفيااح 
والنظاال الساوري بددماا خيح 
وزيار خارجياة سالطنة عمان 
البااب أماال اسايئناف اتصاالت 
مباارشة ماع عمشال بزيارتاه 
األخرية لها ولقائه بشار األسد«. 
أن  الصميفاة  وأضاخات 
»الزيارة أثارت انزعاج السدوعية 
وقطار وبدا الخيااً أن الكويت ويف 
النقاشاات خلف السيار ساندت 

الزيارة«. 
األساد«  »بشاار  واسايقبل 
الداصماة  يف  الفائات،  اإلثناني 
عمشل »يوسف بن علوي« وزير 
الشاؤون اليارجياة يف   سالطنة 
عمان، بمسب ما أخاع اليلفزيون 

الرسمي السوري. 
وتدد لاذه لي الزياارة األوىل 
ملساؤول عرباي مناذ املقاطداة 

الدربياة لنظاال »األساد« عقب 
اندالع الثورة الشدبية ضد حكمه 

عال 2011. 
وذسرت وسالة األنباء السورية 
الرسمية )سانا( أن اللقاء تناول 
الدالقاات الثنائياة باني ساوريا 
وسالطنة عمان وحرص قياعتي 
البلديان عاىل مواصلاة اليداون 
والينسايل بينهماا بما يساالم 
يف تدزياز الدالقاات األخوية بني 
الشادبني وييدل أمن واسيقرار 
املنطقاة والمفاظ عاىل مصالح 

شدوبها. 
تطاورات  بماث  تام  سماا 
األوضااع يف املنطقاة وال سايما 
المارب عاىل اإلرلاب يف ساوريا 
إقليميااً  املطروحاة  واألخاكار 
وعوليااً للمسااعدة يف إيجاع حل 

لألزمة يف سوريا. 
تقديار  »األساد« عان  وعارب 
الشدب الساوري ملواقف سلطنة 
عماان تجااه ساوريا وترحيباه 
بالجهاوع الصاعقة الياي تبذلها 
ملسااعدة الساوريني يف تمقيال 
حادا  يضاع  بماا  تطلداتهام 
ملداناتهام من اإلرلااب ويمفظ 
ساياعة البالع ووحادة أراضيها، 
القضااء عاىل  أن  مشادعا عاىل 
اإلرلااب سيساهم يف نجااح أي 

مسار سيايس يف سوريا. 
مان جهياه أساد الوزيار »بن 
علاوي« حارص سالطنة عمان 
عىل وحدة ساوريا واسيقرارلا، 
مشارياً إىل أن باالعه مسايمرة يف 
بذل ُسّل مسدى ممكن للمساعدة 
يف إيجااع حال ينهاي األزماة يف 

سوريا. 
ولام تقطاع سالطنة عماان 
الدبلوماساية  عالقاتهاا 
والسياساية ماع عمشال سماا 

خدلت باقي الدول اليليجية. 
وتأتاي زياارة »بان علاوي« 
لدمشل بدد زيارة مماثلة أجرالا 
واملغرتباني  اليارجياة  وزيار 
الساوري »وليد املدلم« ملسقط يف 

أغسطل/آب املايض. 
واليقاى »بان علاوي« نظريه 
عمشال  يف  اإلثناني،  الساوري، 
وبماث مداه »تطاورات األزمة 
مواصلاة  ورضورة  ساوريا  يف 
مكاخماة اإلرلااب«، وخل وسالة 

»خرانل برس«. 
وتشاهد ساوريا نزاعا تسبب 
 2011 ماارس  منيصاف  مناذ 
بمقيل أسثر من 250 ألف شيص 
ونازوح أسثر من نصف الساكان 
عاخل ساوريا وتهجاري أسثر من 

أربدة ماليني خارجها.

السعودي سعد الحارثي منفذ تفجير 
مسجد “المشهد”

  - خاص: 
بداد أن تبناه تنظيام عاعش اإلجرامي سشافت عاخلية مملكة آل 

سدوع لوية منفذ تفجري مسجد “املشهد” يف مدينة نجران.
وقاال ميمدثهاا األمناي: “إلماقاً ملا سابل إعالنه عان قيال أحد 
األشاياص بيفجاري نفساه بمازال ناساف باني املصلني بمساجد 
“املشاهد” بداد صاالة املغرب، خقاد تبني مان إجاراءات اليثبت من 
لوية مرتكب لذه الجريمة النكراء بأنه املواطن سادد ساديد سادد 
المارثي”، مشرياً إىل أنه يبلغ من الدمر 35 عاماً، وذلك وخل ما نقليه 
وسالة األنباء السادوعية، سما أسدت الوزارة الدثور عىل سايارة منفذ 

الهجول.
وسان قد أقدل شيص يرتدي حزاماً ناسفاً عىل الدخول إىل املسجد 
وتفجري نفساه “بدد انيهاء املصلني بمساجد املشهد، بمي الدحظة 
بمدينة نجران، مان أعاء صالة املغرب.. عند رشوعهم يف اليروج من 
املسجد،”، مما أسفر عن اسيشهاع شيصني باإلضاخة منفذ الهجول 

وإصابة 25 مصلياً.

الصين تالحق سفينة حربية 
أميركية اقتربت من جزرها

  - متابعات: 
أعلنت السالطات الصينية، أنها حذرت والحقت سفينة 
حربية أمريسية اقرتبت من جزر اصطناعية تبنيها بكني يف 

بمر الصني الجنوبي.
وبمساب »يس أن أن« الدربية، وصفت وزارة اليارجية 
الصينياة اليطوة األمريسية بأنها غاري مرشوعة، مضيفة 
يف بياان: أن »الصاني تماث بقاوة الجاناب األمريسي عىل 
تصميح خطأه عىل الفور وأال يييذ أي إجراءات خطرية أو 

اسيفزازية تهدع سياعة الصني ومصالمها األمنية«.
وسان وزير اليارجية الصيني حذر واشنطن قبل تمرك 
السافينة المربياة قرب الجزيرة من لاذه اليطوة، قائال: 
»ننصاح الواليات امليمادة أن تفكر جيداً قبال اليمرك وأال 

تيرف بطريقة عمياء أو تيلل مشاسل من ال يشء«.
المربياة  السافينة  إن  أمريسياون  مساؤولون  وقاال 
األمريسياة »ياو اس اس الساني« أبمرت عىل بداد أقل من 
12 مياالً بمرياً من جازر اصطناعية تبنيهاا بكني يف بمر 
الصني الجنوبي قرب جزر تينازع الصني السياعة عليها مع 

خيينال والفيليبني وماليزيا وبروناي وتايوان.
وأوضح مسؤول أمريسي: »نمن نقول بدمليات روتينية 
يف بمار الصني الجنوبي بما ييفال والقانون الدويل«، حيث 
ال تمناح قواناني املالحاة عااعة حادوع الا12 ميال للجزر 

االصطناعية.
وسان الرئيال الصيني يش جينبينغ شادع خالل لقائه 
نظاريه األمريسي بااراك أوباماا يف البيت األبياض عىل حل 

الصني يف المفاظ عىل سياعتها يف بمر الصني الجنوبي.

الشرطة األمريكية تقتل 800 شخصًا 
بالرصاص في أقل من سنة

  - متابعات: 
ذسرت صميفة »واشنطن بوسات«، أن 800 شيصاً ُقيلوا نييجة 
إطالق رجاال الرشطة األمريكياة النار عليهم، وذلك مناذ بداية عال 

 .2015
وسيبات الصميفاة: »مع اسايمرار لاذا الرقم يف االرتفااع، يزعاع 
اميداض املجيمع بسابب اساييدال عناارص قوات األمن األسالمة 

النارية بقصد القيل«. 
وبمسب »واشنطن بوسات«، خإن حوايل نصف لذا الرقم لم من 
البيض، بينما يشاكل عدع ذوي األصول اإلخريقية ربع الرقم املذسور، 

والباقون من عول أمريكا الالتينية. 
 وأوضمات الصميفاة، أن ضمايا %ل7 من حاواعث القيل لذه، 
أي 5ل5 حاعثاً، لم »أشاياص اسييدموا األسلمة النارية، أو قاموا 
بمهاجمة رشطي أو مواطن عاعي، وييمثل 2ل2 حاعثاً من لذا الددع 
يف قيال رجال الرشطة بقيل من قال بيصويب مسدسه تجاه شيص 

آخر، أو باليلويح به عون إطالق النار«. 
سماا تشاري »واشانطن بوسات«، إىل 205 حاواعث وقدات تمت 
ظاروف غري واضمة، قاال خاللها رجال الرشطاة بقيل مدنيني، من 
بينهاا حواعث لم تهاجام خيها الضمايا رجال األمان، ولي مطارعة 
مجرمني، وتشكيل الضمايا تهديدات للمجيمع، أو قيامهم بمرسات 

حاعة وعدل اميثالهم ألوامر الرشطة.

إيران: لم نكشف بعد ترسانتنا 
العسكرية الكبيرة 
  - متابعات: 

أساد نائاب قائد قوات حارس الثورة اإلساالمية يف 
إيران الدميد حسني سالمي أن الجيش السوري بارش 
بإعاعة تأليل صفوخه منذ عدة أشاهر، وأشاار إىل أن 
رخع إيران عدع مسيشااريها الدساكريني يف ساوريا 
جاء بطلب من الجيش الساوري، ممذرا من أن إيران 
لم تدرض بدد ميازنها الدسكرية الكبرية وامليطورة.

َوأَضاف ساالمي: أن الدمليات الدساكرية الجوية 
عىل مواقع املسالمني تمياج إىل ععم بري، ولذلك خان 
الجيش السوري بدأ عمليات برية واسدة، وبدعم من 

القوات الجوية الروسية.
ونوه إىل أن لذه الدميات سيشهد تموال اسرتاتيجيا 
خالل األياال املقبلة، حيث تغريت املداعالت واملوازنات 
امليدانية، والجيش الساوري يف حالة تقدل، مديربا أن 
عور الغارات الروساية تراجع إىل حد ما، لكنها ماتزال 

لها وقدها الالزل عىل األرض. 
وحاول قادرات إياران الدساكرية لدعام جبهاة 
املقاومة يف مواجهة جبهة االسايكبار قال نائب قائد 
قوات حرس الثورة اإلساالمية يف إيران الدميد حسني 
ساالمي: بدد المارب تمثلت اسارتاتيجيينا يف تقوية 
البنية الدخاعية ملواجهة تمالف عاملي واقليمي، وعىل 
لذا االساس، نسدى لرخع مسيوى قدراتنا الدسكرية 
والرععياة، والياول صوارييناا يبلاغ مدالاا 2000 
سيلومرت، وقابلة للسيطرة منذ انطالقها وحيى لمظة 
اصابيها للهادف، وقمنا بدرض اقدل انواع الصواريخ 
لدينا، لكننا لم ندرض بدد ميازننا الكبرية وامليطورة.



عــالم يتغير!
كلمــــــة أخـــــيرة 

عـبداهلل علي صبري
منذُ األزمة املالية الداملية يف 
ل200، ومؤرشاُت االنساماب 
األمريكي من املنطقة تساّجُل 
منماًى تصاعديااً سانًة بداد 
أخرى، ولاوال أن ثوراِت الربيع 
شاهيَة  أعااعت  قاد  الدرباي 
غربياة  وعواصام  واشانطن 
ل يف  أخارى للمزيد مان اليدخُّ
الدربي، ألمكن  الدالم  شائون 
ملرحلاة تيلُّل النظاال الداملي 
تُمااارَّ  أن  األقطااب  ميدادع 
بسالسة وعون حروب وخسائَر 
مكلفاة ندخع نمن الدرَب النصيَب األساربَ من خاتورتها عماً، 

وماالً، وانقسامات بينية ال حدوَع لها.
وبغض النظر عن الزمن الذي يمياُجه الدالم حيى تيبلور 
صيغة جديدة ومسايقرة للنظال الادويل الجديد، خمن املؤسد 
أن املنطقة الدربية تسايموذُ عىل النصيب األسرب من مفاعيل 
صناعة لذا اليمول، أَْو املياض الذي ينبئ بوالعة ميدرسة ال 
سابيل للمّد من تداعياتها إال عرب تفالمات سياسية طويلة 
األَمد نسبياً تمفظ َوحدة األوطان الدربية وتموُل عون انهيار 

النسيج الداخيل ملجيمداتها.
اِل الارويس الدساكري يف ساوريا، لام تدد  بَُديْاااَد اليدخُّ
واشانطن الالعَب األبرَز يف املنطقاة، وبدد إبرال االتفاق حول 
امللف النووي بني إيران والغارب، بات ليصول البيت األبيض 
لاماٌش أوساع مان اليمارك اإلقليماي، يقيطُع حيمااً من 
مسااحة الدور الذي سان مياحاً لملفاء أمريكا اليقليديني يف 

املنطقة وعىل رأسهم اململكة السدوعية.
وإذ اخيلات توازنااُت املنطقاة خاالل اليمساة األعاوال 
املاضياة يف ظل اندالع الثورات والثاورات املضاعة يف أسثر من 
قطار عربي، خاإن الدواصم اليليجياة اليي لم تكان بمنأًى 
عن لذه امليغريات، وجدت نفساها أمال اسيمقاقات تفرض 
عليها القياال بالدور األصيل بدد أن ظلت تمارس ملدى عقوع 
غواياة اللداب سوسيال ملصالاح القاوى الكاربى، وباألخص 

الواليات امليمدة األمريكية.
قبال وأثناء لبة الربياع الدربي لدبت قطار عوراً سبرياً يف 
تسايري عخة شائون اإلقليم، وباليداون مع ترسياا واإلخوان 
املسالمني، ساع مماور الدوحة أن يسايكمل رسام اليارطة 
الجديادة للمنطقاة باليفالام ماع واشانطن الياي قاررت 
االنساماب اليدريجي من أخغانسايان والدراق، وتدخلت عىل 
اسايمياء يف ليبيا، ثم أحجمت عن اليدخل الدسكري املبارش 

يف سوريا. 
لكن اليطار القطري ساع يصل إىل الريااض، اليي وجدت 
نفساها أمال مدضليني تمارصان الدور السدوعي اإلقليمي، 
خاالنساماب األمريكي يضع الرياض يف الواجهة مبارشة مع 
تنامي الادور اإلقليمي إليران وترسيا. ومان جهة ثانية، خإن 
اسيمراَر مدضلة اإلخوان املسلمني، تدخع برتاجع عور الدولة 
النفطية الُكربى يف املنطقة لصالح الدوحة وقالرة اإلخوان. 
ولكذا وجدت الرياُض نفَساها يف مهمة االشيباك املبارش 
مع الالعباني الكبار والصغار باملنطقة، واندخدت بإمكاناتها 
املالياة واإلعالمية الضيمة نمو القالرة، مسايغلًة اليملُمَل 
الشادبي ضد اإلخاوان املسالمني، وأمكن لها بالفدال تغيريُ 
قواعد اللدبة إقليمياً، ما شّجدها للُميض يف السياسة الجديدة 
ال غري املبارش يف الداراق وساوريا وليبيا، ثم عرب  عارب اليدخُّ

اليدخل الدسكري املبارش يف الايَاَماِن. 
وعلياه يمكان القاول إن املنطقاة املشايدلة بالماروب 
السادوعية ذات الصبغة الطائفية، تُقف عىل أعياب مندطف 
حالاك يفاقام من خطورتاه، اندخااع الدب الارويس املدعول 

صينياً وإيرانياً، وسط تراٍخ أمريكي غري مسبوق.
يمنيااً، ال تمكن قراءُة أساباب ومآالت المرب السادوعية 
الددوانية بمدزل عن امليغريات اإلقليمية والدولية، اليي باتت 
ميداخلًة بشاكل يبدث عىل الدلشة والمرية مداً. ولذا يدني 
باملجمل أن الايَاَماَن غدت أسثر انيراطاً يف لُدبة األمم، وأنها 
باتت أسثر أثراً وتأثرياً يف مميطها من أي وقت مىض، وال شك 
ُ وخقاً للكيفية اليي سينيهي بها لذه  أن وجَه املنطقة سييغريَّ

المرب!

العمالء.. صراع يستدعي البكاء
جمال عامر

 
الواقع  عىل  عرف  السدوعي  النظال  أن  املؤسد  من 
اسيمالَة القبول باحيالله لو أَْو غريه أيَّة أرٍض يمنية 

وتمت أي مربر<
اليول  النظاُل  يديُر لذا  اليقني  وعىل ضوء من لذا 
أن  بدد  الايَاَمانيون  وقوعلا  قذرة  اسينزاف  حرَب 
بددل  وآمن  مأرب  يف  القيال  بقواته من ساحات  نجا 
قدرته عىل مواجهة ساحيها األرض، حيث ييم الرتسيز 
خيها عىل القضاء عىل ُسّل من سان له توجه مداٍع له 
أَْو حيى مميمل عرب تأجيج اقييال اليصول، وتصفية 
بدضهم البدض، وما تدجز عنه آالت القيل يف األرض 
تقول به الطائرات من السماء لينال من الجميع عون 
اسيثناء حيى من لم يف رسابها تمت توصيف مهذب 

إنها )نريان صديقة(. 
ولهذا علينا أن ننيظر حروباً طويلة لن ييم السماح بمسمها يف حال لم يدقل إخوة 

الدل ذوو األرض والدرض واليأريخ الواحد.
الايَاَمانيون جميدهم يجب أن يمندوا ُحكال اململكة من سديهم ليسوية أرض ال 
أسثر من  ببلدلم وناسة ليل  تابدني يديربون قواعتهم  يبل خيها سوى منهم مجرع 
مجرع  لؤالء  سان  وإن  حيى  ثقاخيهم  بمسب  مرشوعاً  يدد  شييص  طموح  تمقيل 

عمى أَْو واجهة لمكم.
عاخل  واالنقسال  ونائبه  لاعي  بني  مدلناً  أصبح  والذي  اليول  الدائر  الراَع  ولدل 
أَْو  السلطة  أين لي  إذ  الضمك،  ال  البكاء  يسيدعي  الطرخني  بني  المكومة وخارجها 
الدولة اليي يينازعونها خيما عدن نفسها تُممى بجنوع مرتزقة وتمكمها الجماعات 

املسلمة؟!.

 سياسية- شاملة
تصدر سل اثنني وخميل

بتوكلن����ا على الله واعتمادن����ا عليه لن نتوانى أبداً ف����ي مواجهة أولئك 
الُغ����زاة اجملرمني، لن نقبل باله����وان ولن نخنع ولن نخض����ع ولن نركع إاّل 

لله تعالى، نعيش أعزاء أَْو نلقى الله في ساحة القتال َوالشرف كرماء.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي

الددع )ل6( اليميل ل2 أسيوبر 2015ل  املواخل 16 ممرل 37ل1لا

فابتسموا ال���غ���زو،  ط���ائ���راُت  ح��لّ��ق��ت  إن 
ول��ت��ع��ل��م��وا أّن����ُه����م ف���ي ج��ب��ه��ٍة ُه���ِزم���وا

ال��ش��ر ق���د ُض��رب��ت ب���د م���ن أن أف��ع��ى  ال 
ت��ن��ت��ق��ُم األط�����ف�����ال  م����ن  ج������اءت  واالن 

ب���ش���ائ���ُر ال��ن��ص��ر حت��ك��ي م���ن ج��رائ��م��ه��م
اق��ت��ح��م��وا أو  وا  ص�������دَّ أب���ط���ال���ن���ا  ب������أّن 

ف��ُه��ْم ال���ب���ي���وت،  ي��س��ت��ب��ي��ح��ون  أق��ب��ل��وا  إن 
ق���د أدب������روا، وه����وى م���ن ج��ي��ش��ه��م ص��ن��ُم

ص����وُت ال��ص��واري��خ ي��ه��وي وه����َو ُم��ن��ت��ِح��ٌب
يبتسُم ال��ق��ص��ف  )ص��ن��ع��اء( حت��ت  وث��غ��ُر 

م���ا أج��ه��ش��ت ن��ائ��ح��اُت )امل���ي���ج( ط��اف��ح��ًة
ألَ�����ُم ب���أس���ن���ا  م����ن  وف�����ي ص����دره����ا  إال 

ق��واع��ده��م ُدّك������ت  إن  ال���ن���ي���ازُك  ن���ح���ُن 
ون����ح����ُن ن����وب����ات����ُه����م، وامل���������وُت ُم���تَّ���َه���ُم

ي���س���ت���ع���رض���ون ان����ت����ص����اراٍت ُم��ف��ب��رك��ًة
وف���ي ال��ك��وال��ي��س ك��م ش��ّق��وا، وك���م لطموا

ل��ت��خ��ب��رن��ا ج�������اءت  غ����ارات����ه����م  واآلن 
ُرج��م��وا ف���ي ص��ح��رائ��ه��م  ال��ش��ي��اط��ني  أّن 

ق���د م����ات ف���ي ش���ه���ره ال��ث��ان��ي حت��ال��ف��ه��م
وك����ابَ����رت م��ن��ه��ُم��ُم األج��������داُث، وال�����ِرمُم

ألن����ه����م أّم�����ل�����وا ف�����ي ال�����غ�����رب ق���ّوت���ه���م
وش���ع���ب���ن���ا ك������ان ب���ال���رح���م���ن ي��ع��ت��ص��ُم

ألن������ه������م ب��������دأون��������ا ف�������ي ع�����داوت�����ه�����م
ف��ن��ح��ُن م���ن ل��ف��ص��ول احل�����رب ن��خ��تَ��ِت��ُم

مل��ن اإلل������ه  إذَن  ي����ا  ال���ن���ص���َر  ف��ل��ت��ع��ِل��ن 
يُ����ق����اتَ����ل����وَن اع�����ت�����داًء أّن�����ُه�����م ُظ���ِل���م���وا

سوى الطغاة  ِحلف  من  الشعَب  يُزعج  لم 
����ُه����م ف����ج����أًة م����ن رّدن��������ا ُص����ِدم����وا ب����أنَّ

!؟ ِصبيتهم  ب��ع��ُض  ي��رج��وا  ك��ان  إذن  م���اذا 
أي��رجت��ي ال��ف��وَز س��ي��ٌل، خ��ص��ُم��ُه )ال���ع���ِرُم(

ل���ق���د دخ���ل���تُ���م ج���ح���ي���م���اً ال ح������دود ل���ُه
وِم���ح���ن���ًة ل��ي��س يُ���ج���دي ع��ن��ده��ا ال���ن���دُم

ه����ذي ال���ب���اد ه����َي امل���ث���وى األخ���ي���ر ملن
ن����اداُه����ُم امل�����وُت ف����اجن����ّروا وم����ا ع��ل��م��وا

وال���ل���ه ل���و ل���م ي���ُع���د ف���ي م��وط��ن��ي ب��ش��ٌر
ت���ل���ت���ُه���ُم ل���ل���غ���ازي���ن  األرض  ف����تُ����رب����ُة 

ِدوالً ل��وا  م��وَّ ن��ص��ٍر  طيف  ع��ن  البحث  ف��ي 
وط���������ّورت وض���ع���ه���ا م����ن ح���رب���ن���ا أَُم������ُم

ال��ي��وم يُ��ب��ن��ى اق��ت��ص��اُد ال��غ��رب م��ن دمنا
تُ���ش���رى امل����واق����ُف، واألخ�������اُق، وال��ِق��َي��ُم

ق����د ك�����ان س��ل��م��ان��ه��م ب���ال���ع���ار م���ن���ف���رداً
ي��ق��ت��س��ُم ال����ك����ون  ِن����ص����ُف  ل���ل���ع���ار  اآلن 

ح�������رٌب وج������ودي������ٌة، ك���ون���ي���ٌة ع���َص���َف���ْت
أط��راُف��ه��ا احل���قُّ .. وال��ط��اغ��وُت، وال��ع��َدُم

ي���ا ل��ل��ث��ب��ات ال��ي��م��ان��يِّ ال�����ذي اح��ت��ش��دت
ُق�����وى ال����وج����ود، وم����ا اه���ت���زت ل����ُه ق���دُم

ل���َك���ْم ال���ص���م���ود،  ش���ع���ب  ي����ا  دّرَك  ل���ل���ه 
رسموا م��ا  أح��رق��َت  خّططوا،  م��ا  أفشلَت 

دورت���ه���ا األرُض  ت�����دور  أن  ف���ي  آن  ق���د 
)احل�������رُم( أص���ح���اب���ه  إل�����ى  ي���ع���ود  وأن 
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