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  - خاص: 

ُح أنهم  إقتثم مسالثون مجهولاون يُرجَّ
مان تاظيام »عاعاش«، أماس األحاد، مباى 
التلفزيون واإلذاعاة يف مدياة التوالي بادياة 

عدن املثتلة. 
مسالثي  إن  مثلياة  مصااعر  وقالات 
»عاعاش« اساتولوا عاى املبااى الثكومي.. 
مشارية إىل أن موظفي اإلذاعة والتلفزيون يف 

عدن لم يستلاوا مرتباتهم ماذ 3 أشهر. 
وكان مسالثون اغتالاوا الضابَط يف األمن 
القوماي الرائاد »ميدااع اضل« أماال مازله 
الضاباط  اغتيال  كااا  »اناااء«.  مديااة  يف 
حاشاد  ماطقاة  يف  ااارع«  »عبدالواحاد 
باملاصاورة الاذي يداال يف البثاث الجاائاي 

رشطة كابوتا.
وياول أماس األحاد، نجاا رئياُس نياباة 
اساتئااف مثااظاة لثج القاايض »عبدالله 
مثاد ساديد« من مثاولاة اغتيال برصاص 

مجهولل.
وقال مصدر مثيل إن »مسلَثل مجهوَلل 
عى متن عراجة نارية أطلقا الاار عى القايض 
عبداللاه يف ساوق الفياوش باديرياة تبان - 

مثااظة لثج، ما أعى إىل إصابته«. 
وتشاهد مدياة عدن املثتلة، ماذ 3 أشهر، 
مسلساالً طويالً من انغتيانت وانختطااات 
وجرائم السالب والاهب، أماال عيون القوات 
الجاوبياة،  املقاوماة  الغازياة وماا يسااى 

املوجوعة واملاترشة يف املثااظة.

ووصف موقاع »صدى عادن« انغتيانت، 
بأنها »إعصار يجتاح عادن واألجهزة األماية 

واصائل املقاومة ن تثرك ساكااً«.
مان جانباه، قاال »اتثاي لازرق« رئيس 
إىل  »وصلات  الغاد«:  »عادن  موقاع  تثريار 
قااعاة تاماة أن اننفالت األمااي الذي تداني 
مااه مديااة عادن ومثااظاات جاوبية أمر 

مستقصد«.
وأضااف: »يراع مان حالة اننفاالت لذه، 
خفاض ترمومارت املطالاب السياساية لكي 
تتثول مطالب الااس يف الجاوب من سياسية 
رصااة إىل املطالباة بالثاد األعنى مان األمن 

والكهرباء وخالاه«.
وزاع: »يادرك القائاون عاى الوضع الدال 
يف الجااوب أن انساتقرار األمااي واملدياي 
يداي ازعلار املطالب السياسية الثقة ألبااء 
الجااوب؛ لذلاك يتداادون إغاراق الجاوب يف 
خضام مداناة يومياة ن تاتهي، وسيساتار 
األمر حتى تتم التساوية السياساية الشاملة 

يف صاداء«.
وساخر املواطاون من ترصيثاات »مدير 
أمن عدن« حول نجاح الثالة األماية بادياة 
عادن، ورعوا علياه بالقول: »الثالاة األماية 
نجثات اداالً؛ ألنهاا اساتهدات املواطاال، 
والتهدياد  املسالثة  الجااعاات  واساتثات 

الثقيقي أللايل عدن«.
وحسب تقارير صثااية، مثلية وأجابية، 
أكادت أناه وبالرغام مان تواجاد اآلنف من 
جااوع القوات الغازية، وما يسااى املقاومة، 
وقاوات األمان بوحداتهاا املتدادعة، تدياش 

مدياة عدن مسلساالً من انغتيانت والجرائم 
املختلفة.. مشرية إىل أن لذه القوات جايدها، 
لام تساتطع حتاى أن تاااع التكفرييل من 

استدباع نساء عدن.
الجااعاات  أن  إىل  التقاريار  وأوضثات 
التكفريية التي تاشط وتاترش ايها، لم تكتِف 
بالقتل وإناا صارت تتدخل يف تفاصيل الثياة 
الدامة والخاصة ألبااء عدن، وماها ما يتدلل 
بالثريات الشاخصية، كفرض الاقاب وماع 
الغاااء وانختاالط ووضاع قيوع كثارية عى 
خروج املرأة ومشاركتها يف اضاءات التفاعل 

انجتااعي ومياعين الدال.
وأكدت أن تاظيَااي »القاعدة« و»عاعش« 
اللذين يشاكالن تهدياداً للااس ومؤسساات 
الدولاة عاى حاّد ساواء، أصبثاا يرتجااان 
تهديداتهااا يف اآلوناة األخارية إىل اعتاداءات 
متكاررة عاى األااراع يف عادع مان مديريات 

مثااظة عدن.
ونالات الاسااء حصاة وااارة مان لاذه 
وماشاورات  تقاريار  حساب  املاارساات، 
لااشاطات من عدن، سابقها تهديٌد بالرضب 
ورمي ماء الاار »األسيد« عى وجوه الفتيات، 
كذلك ُضب شاب وشقيقته يف الشارع، ونّفذ 
حكم إعدال عى شااب واتاة كانا يسبثان يف 
الشااطئ، اضالً عن انعتداء عى الصثاايل 

والااشطل السياسيل.
عادع من الفتياات اللواتاي أجادن عى أن 
عدن انهارت تااماً يف األشاهر الثالثة األخرية، 

ما حّول حياتهن إىل جثيم.
الااشاطُة السياسايُة »ساارة الساقاف« 

قالت: إن »ماا يثصل يف عدن يشء ن يتثاله 
عاقل؛ ألن سايطرة القاعادة عى املدياة باتت 

تخال كل الثياة ايها«.
وأضاات »السقاف«: »لقد تدرضُت لتهديد 
شاخيص مان قبل القاعادة؛ لكوني سااارة، 
وتلاك التهديادات بدأت مااذ عاال تتثول إىل 
ماارساات جدياة، اقد اساتهداوا سايارتي 
برضبة مبارشة من قذائف آر بي جي، أعت إىل 
إحراق السيارة وتدمري زجاج املثل التي كانت 

السيارة بجواره«.
وأاااعت: »تهديادات القاعادة تطاال كل 
املاتاال إىل التياارات اليساارية والدلاانياة 
يف عادن، وتساتهدف انغتياانت كاواعر لذه 

التيارات بصورة متواصلة«.
من جهاة ثانياة، قالات مصااعر مطلدة 
إن ماشاورات تثاال شادارات »القاعادة« 
و»عاعش« يتم توزيدها يف أحياء مدياة عدن.

وأوضثت املصاعر أن عدعاً من األشاخاص 
امللثال عى متان عربة مدرعة قاموا بتوزيع 
املاشورات يف مديرية الشيخ عثاان باثااظة 
عدن.. مضيفة أن بدض األكشااك تقول أيضاً 
بالرتويج لتلك املاشورات يف مديرية املاصورة 

بددن.
إىل ذلاك، كشاف اللاواء »خالاد بااراس« 
ماثال الثاراك الجاوباي يف الثاوار الوطاي، 
أن التثالف السادوعي يدتااد عى »القاعدة« 

ومشتقاتها باا ايها »عاعش« يف الجاوب.
وأشاار » باراس« إىل أنه »قد تأكد ملن يريد 
أن يفكار بدقله وبتجرع عن األلواء واملصالح 
أن القاعادة ومشاتقاتها باا ايها عاعش لي 

القوى الذي يدتاد عليها التثالف التي تقوعه 
السادوعية؛ ألن لذا التثالف ببساطة ليست 
لديهم قوة أخرى، وعى أبااء الجاوب وبالذات 
الثراك الجاوبي الثقيقي واملقاومة الجاوبية 
الثقيقية أن يدركوا أنهام غريُ مرغوب ايهم 
عاد لذه القوى وأن الجاوب املوعوع ليس من 
أجلهم وإناا من أجل لذا الخليط وأن الجاوب 

قد يتثول إىل إمارة إسالمية من ونيتل«.
من جهة ثانية، كشف مصدر عسكري عن 
وجاوع عدع كباري لداارص تاظيام »القاعدة« 
يف مدساكر لواء »حزل سالاان« الذي أنشاأه 

الددو السدوعي يف مدياة عدن املثتلة.
وقال املصادر الذي اّضل عدل ذكر اسااه 
إن حواىل 00ل عاارص من »القاعدة« يدالون 
ضاان قاوات لاواء »حازل سالاان«، الاذي 
يصال عادع قواتاه إىل 5000 ارع ماان كانوا 
ضان اصائل ما يسااى »املقاومة الشادبية 

الجاوبية«.
وأوضاح املصادر أن عااارص »القاعادة« 
»حازل  لاواء  تشاكيلة  عاخال  املوجوعيان 
سالاان« يقوماون بإلقاء مثااضات عياية 
أكثار من خااس مارات يف الياول، اضالً عن 
مادهم ماارساة األنشطة الرياضية، ما عاع 
الدارشات ملغااعرة املدساكر بشاكل نهائي، 
تجابااً للتصاُعل مدهم أو تافيذ أحكال عراية 

ضدلم.
وكانات قواُت »الدادوان« قد شاكلت لواًء 
عسكرياً ضّم حواىل 5000 شخص شاركوا يف 
مقاتلة الجيش اليااي و»اللجان الشادبية«، 

ضان ما يساى »املقاومة« يف مدياة عدن.

طالبت كل املنظمات العاملية بزيارة اليمن لتق�صي احلقائق 
وزارة الصحة: 6 آالف مدني استشهدوا جراء قصف 

طيران العدوان السعودي األمريكي على بالدنا 

القب�ض على جمرمني باحلديدة ورمية

األجهزة األمنية واللجان الشعبية 
يضبطون خلية إجرامية في عمران 

كانت تتولى إرسال المرتزقة إلى مأرب

تطهير عدد من المواقع في 
دمت من مرتزقة العدوان

  - الصالع: 
تاكن أبااُء مديرية عمت باثااظة الضالع، أمس 
األحد، من تطهري عدع من املواقع التي كانت مجاميع 
مسلثة من مرتزقة الددوان تتاركز ايها يف الجهتل 
الرشقية والغربية من املديرية. وقالت مصاعر مثلية 
إن أباااء املديرياة تاّكااوا من طرع مجاماع مرتزقة 
الددوان من املواقع املذكورة بدد مدارَك عايفة مدهم 
انتهات بدحار املرتزقة من تلاك املواقاع واغتاال آلية 

عسكرية وكايات من األسلثة والذخائر.

عناصر اإلصالح تواصل 
اعتداءاتها على مفتي 

تعز العالمة سهل بن عقيل 
باقتحام ونهب منزله

  - خاص: 
كّررت عاارُص اإلصاالح والقاعدة بتدز اعتداءاِتها 
التاي تطال مفتاي املثااظة الدالمة ساهل بن عقيل 

عادما اقتثات مازله يول السبت املايض.
وقالات مصااعُر مقربٌة من الدالمة بان عقيل: إن 
عاارص مسالثة تابدة ملليشايات الدادوان من حزب 
اإلصالح وتاظيم القاعدة قامت السبت باقتثال مازله 
يف املديااة القاعمة بباب موىس ونهب مثتوياته، كاا 

قامت تلك الداارص بإحداث أضار يف جدران املازل.
وسابل لداارص اإلصاالح والقاعادة انعتداء عى 
الدالماة بان عقيال ونجلاه يف وقت ساابل مان أيال 

الددوان السدوعي انمريكي عى اليان.

  - خاص: 
كشفت وزارُة الصثة عن جانب من األرقال 
اإلحصائياة يف الجاناب الصثي جاراء الددوان 
السادوعي عى الياان، وأكدت املاؤرشاُت التي 
تؤكد استخداَل الددوان ألسلثة مثظورة عولياً 

يف قصف املدنيل. 
مؤتاار صثفي عقدته الوزارة يول السابت 
املايض بصاداء باشااركة املرَكاز القانوني تم 
الكشاُف ايه أن حصيلة ضثاياا الددوان بلغوا 
عرشين ألفاً بياهم شهداء وجرحى قضوا جراء 

استخدال أسلثة املثرمة عولياً.
وبلغات األرقال الخاصة بالضثايا كاا أعلن 
عاها الااطل باسم وزارة الصثة الدكتور تايم 
الشاامي 6 آنف و18 شاهيداً ماذ بادء الددوان 
السدوعي عى اليان بياهم 1277 طفالً و1ل10 
2118 طفاالً  ماهام  امارأة و8ل156 مصابااً 

و1637 امرأة.
وأشار املشاركون يف املؤتار إىل وجوع حانت 
غريباة مان ضثاياا الدادوان تؤكاد إصابتها 
باألسالثة املثرمة عولياً، مثذرين من أساباب 
كارثياة جاراء الاتائاج الااجاة عن اساتخدال 
األسالثة املثظاورة والتي تصال إىل التابع من 

األجيال.
وطالب البيان الصااعر عن املؤتار، املجتاع 
الادويل وكل املاظاات الثقوقياة بزيارة اليان 
للتقايص حاول اساتخدال األسالثة املثظورة 
والضغاط لراع الثصاار وإعخال املسااعدات 
اننسانية بشكل عاجل تفاعياً للوضع الكارثي. 
يُذكار أن ماظاااٍت حقوقياًة بياها ماظاة 
الدفاو الدولياة وماظاة ليومن رايتس سابل 
لهااا وعل اارق ميدانية اإلثباات باألعلة التي 
تؤكُد أن الددوان السادوعي اساتخدل أسالثة 
مثرَّمة بشكل عشاوائي ضد املدنيل يف صددة 

وحجة.

  - خاص: 

واللجاان  األماياة  األجهازُة  ضبطات 
السابت  عااران،  باثااظاة  الشادبية 
مرتزقاة  مان  مسالثة  خلياًة  املاايض، 
الدادوان السادوعي، كانات تتاوىل تجايد 

وإرسال املرتزقة إىل مأرب.
وأشار مصدر أماي إىل أنه يجري حالياً 
اساتكاال التثقيقات مع أااراع الخلية؛ 
تاهيداً إلحالتهم إىل أجهزة الددالة.. مؤكداً 
أن األجهازَة األماية واللجان الشادبية لن 
تألاَو جهاداً يف القيال باملهاال والواجبات 
املااطة بها يف حفظ أمن الوطن واملواطن.

ويف مثااظة الثديدة، ضبطت األجهزة 
األماياة بالتداون ماع اللجان الشادبية، 
كايات مختلفاة من األسالثة والذخائر 
تابدة لخلية إرلابية تتبع تاظيم القاعدة 

مكونة من خاسة أشخاص.
التثقيقاات  أن  أمااي  وأكاد مصادر 
كشافت عان اعرتاااات خطارية تثبات 
تاورط الخلية يف تافيذ عاليات انغتيانت 
والتفجاريات مقابال 300 ألاف رياال يف 
الدالياة الواحادة بتاويال مان تاظيام 

القاعدة اإلرلابي.. 
وأوضاح املصدر أناه تم ضباط ل من 
أاراع الخلياة يف الثالثيايات من أعاارلم، 
املتهام  عان  جاريااً  البثاث  يازال  ون 
الخاماس.. مشارياً إىل أن أااراع الخلياة 
ضبطاوا وبثوزتهم كايات مان الذخائر 
وقطع ساالح كالشااكوف واملسدساات 

وقذائف آر بي جي وصواريخ لو.
ويف مثااظاة ريااة، ضبطت األجهزة 
األماية باسااندة اللجان الشادبية كاية 
كبرية مان األسالثة املتاوعاة يف مديرية 

السلفية.
وأكد مصدٌر أمااي باثااظة رياة أن 
األجهزة األماية باساندة اللجان الشدبية 
ضبطت كايًة كبريًة من األسلثة املتاوعة 
يف إحادى الاقااط الدساكرية باديرياة 
السالفية كانت يف طريقهاا ملديرية مزلر 

تثت مساى مساعدات إنسانية.
ولفت املصادر إىل أن لذا إنجاز يضاف 
إىل انجاازات األجهازة األماياة واللجاان 
الشادبية املساتارة يف ضباط الدااارص 
اإلجرامياة التابداة للدادوان السادوعي 
األمان  إقاالَق  تثااوُل  التاي  األمريكاي 

وانستقرار يف املاطقة.

اإعالميون: النفالت الأمني يف عدن واملحافظات اجلنوبية مق�صود

داعش تترجم تهديداتها في عدن إلى واقع عملي!
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طماأن ال�صعب اليمني باأنه قد جتاوز مرحلة اخلطر التي كان العدوان قد ح�صد لها

رئيس المجلس السياسي ألنصار اهلل صالح الصماد: التصريحات التي تصدر هذه األيام 
عن اقتراب نهاية العدوان مجرد تضليل وأمريكا بيدها قرار وقف أو استمرار العدوان

  - خاص: 
أوَضاَح رئياُس املجلس السايايس ألنصاار الله 
األساتاذ صالح الصااع الكثري من املسائل املتدلقة 
بالددوان السادوعي األمريكي عى بالعنا، وكشاف 
حقيقة الترصيثات التاي يروجها الددوان، مدتلاً 
أن ُكلَّ التفالااات التي ُقّدمت من أجل الوصول إىل 
حلول سياساية تُفاي إىل وقف الدادوان قد باءت 
بالفشال، اال لاعي ون الاظال السدوعي يالك قرار 

إعالن الثرب أو إيقااها، عى حد تدبريه.
ورأى الصااع أن قارار الثرب وإيقااها لو بيد 
أمريكا، وأن عول الددوان مجرع أعوات بيدلا ولي، 
بثساب تدبريه، ن تالك القرار يف ذلك، مشرياً إىل أن 
”الثرب أعلاهاا الجبري من واشااطن، واألمريكان 
والصهايااة لام أصثاب الثل والدقاد يف الددوان، 
خاصاة وقاد بذلاا ُكّل ما بوساداا وقدمااا ماتهى 
التفالااات التاي قوبلات بالجثوع مان قبل عول 

الدادوان وأساقطاا بهاا ُكّل الذرائاع الوالية التي 
كاناوا يثاولون أن يجدلوا ماها ملرات نساتارار 

عدوانهم”.
وأشاار الصااع إىل أن الترصيثاات التي تصدر 
لذه األيال عان اقرتاب نهاية الددوان مجرع تضليل 
تسادى من خالله عول الددوان إىل تثقيل مكاسب 

ميدانية.
حياث يارى رئياس املجلاس السايايس ألنصار 
اللاه أن “كل ماا يصدر مان ترصيثات تاروج لها 
وساائل إعاالل الدادوان ليسات إن خاداع وتضليل 
يهادف الدادوان مان خاللهاا إىل كساب املزيد من 
املكاساب يف امليادان، وكل مان يدلاون باثال لذه 
الترصيثات ليساوا سوى أبواق إعالمية لألمريكان 
يديرلام ساساة البيت األبياض لكساب املزيد من 
الوقت؛ لجدل اليان سااحة للقاعادة وعاعش، كاا 
ادلاوا بالداراق وأاغانساتان وعول كثارية عخلها 
األمرياكان وجدلولاا مرسحااً للفاوىض والقتال 

والذباح والتدماري، وأكل شاالد عى ذلاك املااطل 
التي سايطر عليها الغازاة واملثتلون يف املثااظات 
الجاوبية رغم إمكانياتهام الهائلة إن أنها أصبثت 
ونياات تتقاسااها القاعدة وعاعاش، ويريدون أن 
يفرضوا ذلك الااوذج عى ما تبقى من مااطل آماة 

ومستقرة يف البالع«.
وزاع الصاااع بقولاه: ”نؤكد ألبااء شادباا بكل 
ائاته ومكوناته، أناا أمال مراحل حاساة وااصلة 
يف تأرياخ الياان، وعاى الجاياع أن يادرك حجام 
التآمر والدادوان، وأنه ن بد مان مضاعفة الجهوع 
وباذل أقاى الطاقاات؛ للثفاظ عاى التضثيات 
التي قدمها أبااء شادباا طيلة األشاهر املاضية من 

الددوان اإما أن نكون أو ن نكون«.
كااا طااأن الصاااع الشادب الياااي قائاالً: 
»نطانئ شدباا اليااي أنه قد تجاوز مرحلة الخطر 
التاي كان الدادوان قد حشاد لهاا ُكّل ما بوساده، 
وسقوط الددوان وانكساره مرلون بالتثرك الجاع 

يف لاذه املرحلة، االدادوان كان يرالان عى تفكك 
وتصدع الجبهة الداخلية واساتطاع شادباا تجاوز 
لذه املرحلة وتصدعت جبهات الددوان، سواٌء اياا 
بال مرتزقتهم أو بل الادول املتثالفاة التي يكيد 
ُكلٌّ ماهاا لآلخر ويصّفي حسااباته رغم تظالرلم 

بالتااسك«.
وقال رئيس املجلس السايايس ألنصاار الله: إن 
»ما حدث يف عدن بثال اإلماراتيل يف اادق القرص 
وبيات الدولقاي مثال بسايط ملا تفدله السادوعية 
حتاى برشكائهاا الذيان حاولوا أن يبذلاوا قصارى 
جهدلم لرتىض عاهم ويلّادوا أنفسهم أمال الاظال 
السادوعي واألمرياكان، وما تباي عاعاش للدالية 
إن بإيداز من عاعش الكالى لتغطية الثاعثة التي 
ساتثبت األيال القاعمة أن الاظال السدوعي لو من 
استهدف رشكاَءه، مع أناا عى يقل أن اإلماراتيل 
يدركاون ذلاك ولكاهام مجالون عاى مواَصلاة 

عدوانهم حتى تأذن لهم أمريكا بالرحيل«.

  - خاص: 
أظهرت املشاالُد املصّورة التي نرشتها مواقع سادوعية 
وصاوَل املدارك ماع جيش الدادو إىل أطراف مديااة نجران 
وتساببت بإحراج الاظال السدوعي الذي عاد ماذ بداية الرع 
اليااي عى الددوان إىل ارض تدتيم إعالمي حول ما يثدث يف 
جبهات نجران وعسري وجيزان وماع أية وسيلة إعالمية من 

التغطية باستثااء قاواته التي تشارك يف تزييف الثقائل. 
ونقلت املشاالد جانباً من املدارك باساتخدال األسالثة 
الثقيلاة، حياث تاّكات عدساة الكاماريا من وساط املدياة 
تصوياَر لثظات انفجاار القذائف والصوارياخ، حيث تدوي 

أصواتها يف أرجاء مدياة نجران.
مان جانب آخار قال مصدر عساكري إن قاوات الجيش 
واللجان الشدبية قصفت أمس األحد مدسكر رجال ومدسكر 
بليالال وموقاع املخروق الدساكري باجران، واساتخدمت 
القاوة الصاروخياة أنواعاً مختلفة مان الصواريخ يف قصف 

تلك املواقع.
ويبدو مدساكر رجال الذي تدارض للقصف أنه بات قاب 
قوسال من وقوعه تثت سيطرة الجيش واللجان الشدبية، 
حيث شهدت األيال القليلة املاضية تاهيداٍت تاثلت بالهجول 
عاى مواقع عساكرية تابداة للدادو بالُقرب من املدساكر 

يف نجاران، والذي يدد من ألم مدساكرات الدادو يف حدوعه 
الجاوبية.

ولقاي تسادٌة من جااوع الدادو مصارعهام يف الدالية، 
آليتال  تدماري  إىل  باإلضاااة  عساكري،  مصادر  بثساب 
عساكريتل وتفجري أحد أبراج انتصانت الدسكرية التابدة 
للااطقاة الدساكرية الواقدة بالُقرب من املدساكر وأعقب 
ذلك قصف صاروخي عى املدسكر الذي تدرض للتدمري جراء 

وقوع أكثر من 100 صاروخ عليه.
كاا واصلت املدادياُة والقوة الصاروخية عالياتها أمس 
مساتهداًة مواقاَع وتجاداات عساكرية للدادو يف مااطل 
مختلفة من عساري أسافرت عن خساائر برشية وماعية يف 

صفوف الددو.
وأوضثات املصااعر أن القوَة الصاروخياة عّمرت راجاة 
صوارياخ سادوعية يف قرية املجاازة وقوة املدادياة التابدة 
للدادو باوقع املثضاار، كاا عااوعت الصواريُخ عك املجاع 
الثكومي بالربوعة مساتهداًة تجاداً للجاوع السدوعيل يف 

موقع املثايض.
ويف جيزان أكد أبطاُل الجيش واللجان الشادبية لشاشة 
الددو واألسالثة األمريكية التي يقاتل بها عادما عمرت من 
جدياد عبابة أمريكية مان طراز »ابرامز« املتطاورة وذلك يف 

قرية املدال بالجابري.
الدالياة التي وثّقها اإلعالل الثربي ووّزع مشاالد ماها 

تُظهار تارُكز الدبابة السادوعية يف وساط قرية املدال قرب 
املااازل التي أخاللا الساكان واساتخدمها الدادُو ألغراض 
عساكرية، حياث أطلل أبطاال الجياش واللجان الشادبية 
صاروخاً مضاعاً للدروع أصاب الدبابة بشاكل مبارش، حيث 

ظهرت ولي تثرتق. 
واساتاراراً لإللانة التاي يتدرض لها الساالح األمريكي 
عّمر أبطاال الجيش واللجان آلية من طراز »براعيل« أمريكية 
الصااع يف موقع املصفل بجيزان وأسافر عن مقتل طاقاها 
مان الجااوع السادوعيل، كاا واصلات القاوة الصاروخية 
واملدادية نشااطها وعكت موقاع القرن وقائام زبيد وجبل 

عخان بجيزان بددع من الصواريخ والقذائف.
ويف عساري عكت املدادية مدساكَر عال الثورين وموقع 
قيااعة الرلوة بددع مان القذائف وتولت القاوة الصاروخية 
للجيش واللجان الشدبية عك مواقع الخشم واملثلث بصليات 

من الصواريخ.
كااا تاكان أبطال الجياش واللجاان الشادبية الجادة 
املاضية من تدمري آلية سادوعية خلف قرية قار، وبالتزامن 
ماع ذلك قامت مدادية الجيش بدك موقع الشابكة ومجاع 
الدااع يف الخوبة. ويف مدياة الخوبة نفسها شن طريان الددو 
غارة جوية أسافرت عن تدمري آلية عساكرية تابدة لجيش 

الددو عن طريل الخطأ وسط مدياة الخوبة.

معارك بأطراف مدينة نجران بعدسات سعودية 

عسير: تدمير قوة المدفعية وراجمة صواريخ بموقع المحاضي السعودي 
اإلعالم الحربي يعرض إهانات جديدة لتدمير دبابات وآليات أمريكية بجيزان

قائد لواء للمرتزقة مباأرب يتعر�ض 
لكمني واأنباء مت�صاربة حول م�صريه

تدمير مخازن أسلحة للغزاة وآليات 
في منطقة الكنائس بصواريخ الجيش 

واللجان الشعبية وأسر 15 من المرتزقة 
  - خاص: 

تكبّدت قوات الغزو ومرتزقتهم خسائر جسياة يف األرواح والدتاع 
لادى مثاونتهم املتكررة للزحف عدة مارات باتجاه مديرية رصواح 

من عدة مثاور.
اإلعاالل الثربي عارض أمس مشاالَد لتصدي الجياش واللجان 
الشادبية ملثاونت زحف قامت بها قاواُت الغزو واملرتزقة من اتجاه 
ماطقتَي الثقيل واملشاجح، وبياااا توقفت عبابااُت وآليات الغزاة 
وترجل املرتزقة مثاولل التقدُّل يف مااطل انشاتباك لتتم مباغتتهم 

بوابل من الاريان والقذائف.
ويف املشاالد وجاراء الااريان الكثيفة مان قبل الجياش واللجان 
الشدبية اّر املرتزقة وقبلهم ارت الدبابات واآلليات وتركتهم خلفها 

تثَت وطأة نريان الجيش واللجان الشدبية.
وتظهر املشاالد التاي تدرض ماطقاة انشاتباكات بالكامل أن 
الغازاة واملرتزقاة وقداوا يف اخ نصبه لهام أبطال الجياش واللجان 
الشادبية الذين قتلوا ماهم الدرشات وأعطباوا عدعاً من اآلليات كاا 

يف املشالد املصورة.
ومارة أخرى انكرست مثاونت زحف الغازاة ومرتزقتهم تاركل 
جثاث قتاللام يف مااطال انشاتباكات لتلتقطهم كاماريات اإلعالل 
الثرباي التاي أثبتت مجادعاً أن قاوات انحتالل ن تُدطاي أية قياة 

للارتزقة ون تبذل أيَّ جهد لاقل قتاللا من املرتزقة.
قبال ذلاك نفذ أبطاال الجياش واللجان الشادبية عالياة نوعية 
اساتهدات تجاداً ملرتزقة الددوان ومخازن أسلثة يف ماطقتي قااو 
َوالكاائاس الواقداة بالقارب من حادوع الجوف مع ماأرب، أعت إىل 
ساقوط قتى َوجرحاى يف صفوف الغزاة واملرتزقة وخساائر ااعحة 

يف عتاعلم.
وأسافرت الدالية عن تدمري عادع من اآللياات واملدرعات للغزاة 
واملرتزقاة، واحارتاق مخاازن األسالثة، حياث اساتارت الاارياُن 

بانشتدال وانفجارات الذخائر ألكثر من ساعتل.
ولقي الدرشاُت من املرتزقة مصارَعهم وُجرح الدرشات، الخايَس 
املاايَض، باريان الجيش واللجان الشادبية لادى مثاولة قوات الغزو 

ومرتزقتهم للزحف باتجاه رشق مديرية رصواح.
وأوضاح مصادر عساكري أن أبطال الجياش واللجان الشادبية 
تاكااوا من قتل وجارح والدارشات وأرس 15 مرتزقاً تام نقلهم إىل 
جانب األرسى الذين وقدوا يف قبضة الجيش واللجان يف مدارك مأرب.

كااا تم تدمري آليتل ملرتزقة الددوان خالل مثاولة تقدل ااشالة 
أخرى باتجاه ماطقتي حزل الثقيل وواعي امللح رشقي رصواح.

ويف الساياق أكادت مصاعر مان مثااظة مأرب لصدى املسارية 
وقوع قائد أحد األلوية التابدة للددوان باأرب يف كال نصبه الجيش 

واللجان الشدبية ومقتل عدع من مرااقيه.
وأوضثت املصاعر أن موكَب املرتزق خالد يسلم يثال رتبة عايد 
ويقوع أحَد األلوية التابدة للددوان باأرب تدرض لكال أوعى بثياة 
عادع من مرااقه ولم تؤكد املصاعُر مقتل املدعو يسالم أو أنه أصيب 

اقط. 
ونقلت وكالة األناضول عن مصدر من مليشيات الددوان باأرب، 
طلب عدل ذكر اسااه، تأكيده تدرض قائد مليشيات لاعي لكال يف 

مأرب أثااء انفجار عبوة ناسفة استهدات موكبَه.
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  - خاص:
اليااياة  املثااظاات  باختلاف  تتواَصاُل 
الثالاُة املليونيُة للتوقيع عاى وثيقة الرشف 
القبلية، وتشاهد الثالة تفاعالً كبرياً من قبل 
أباااء اليان، من املشاايخ والوجهاء واألعيان 
ماع توقيع الوثيقة، ملا لها من ألاية يف إحياء 

روح األخوة والتالحم والتكاتف القبيل.
الثالة املليونية للتوقيع عى وثيقة الرشف 
القبلية، تساري بوتارية عالية وساط حضور 
وتفاعل جاالريي كباري ومايز يدكس مدى 
وعي واهم وإعراك أبااء اليان أللاية الوثيقة 
يف وحادة الصاف وجااع الكلااة ولّم شاال 
القبائل يف مواجهة الددوان السدوعي الغاشم 

ومرتزقته يف الداخل والخارج.
وُعشات باديرية التثرير بأمانة الداصاة 
املرحلاة الثانياة للثالاة املليونياة للتوقياع 
عاى وثيقة الارشف القبلية لرتسايخ املباعئ 

والثوابت الوطاية. 
وأكد أبااء ووجهاء وعقال مديرية التثرير 
أن عور القبيلاة لاو الثفااظ عاى املبااعئ 
والثوابت الوطاية وأن القبيلة عى مر الدصور 
وإىل اآلن وقفات وتقُف صخارة تتثطم ايها 

ُكّل ألداف وآمال ُكّل من أراع غزَو اليان.
ويف مثااظة إب، ُعشات باديريتي حبيش 
واملخاعر، الثالة املليونية للتوقيع عى وثيقة 

الارشف القبلياة بثضاور جاالاريي كباري 
ملشايخ ووجهاء وأعيان املديريتل.

ويف مهرجان التدشال أكد وكيل املثااظة 
عبدالثايد الشاالري ألاية إجاااع القبائل 
اليااياة عى وثيقاة الرشف الُدراياة القبلية 
الرامياة إىل تجريام الدادوان الخارجاي ومن 
يساانده مان املرتزقاة الذيان يقلقاون أمن 
واساتقرار الوطن والساكياة الدامة وترويع 

املواطال.
وقاال »إن وثيقة الارشف القبلية التي يتم 
توقيدها اليول من شاأنها أن توحد صف أبااء 
اليان ضد الددوان الغاشام والجائر، وستزيد 
من صالباة قدراتهم عى مواجهتاه يف الدااع 

عن الوطن وعحر املدتدين ومن ساندلم«.
كااا أكاد الشاالري أن الوثيقاة نابداة 
مان الُدرف القبايل الياااي، وتاثال إجااعاً 
مجتاديااً عى اعانة وراض الددوان الغاشام 
وتجريااه، مدتالاً إيالاا مرشوعااً للواااق 

وانتفاق الشدبي الكامل.
يف  يأتاي  عليهاا  التوقياع  أن  إىل  وأشاار 
إطار استشادار جايع أباااء اليان باختلف 
مكوناتاه انجتااعياة والسياساية والقبلية 
مسائولياتهم يف الثفاظ عى وطاهم وتجاوز 
للفرقاة  املساببة  واننقساامات  الخالااات 
والضيااع والتي عاد الددوان السادوعي عى 

انتهاجها واستغاللها للايل من الوطن.
وأكد مشاايخ ووجهاء وأعياان املديريتل 

راضهم الكامل للددوان السادوعي ووقواهم 
الثساساة  الظاروف  لاذه  يف  الوطان  ماع 
والدقيقاة التي يار بهاا نتيجاة التآمر عليه 
وجّره إىل مساتاقع الفتاة وانقتتال بل أبااء 

اليان الواحد.
كااا أكادوا إجااعهم عاى كلااة واحدة 
لتجاوز الفرقة واننقساامات وتقوية روابط 
الاسايج انجتااعاي بااا يثااظ عاى أمن 
ُكّل  الوطان واساتقراره ووحدتاه وإحبااط 

املؤامرات عليه.
ويف مثااظاة صاداء، تواصلات باديرية 
لاادان ادالياات الثالاة املليونياة للتوقيع 
عاى وثيقة الارشف القبلية لرتسايخ املباعئ 

والثوابت الوطاية.
لاادان  ووجهااء  وأعياان  قبائال  وأكاد 
وقواهم صفاً واحداً ملواجهة الددوان وإاشال 

مخططاته عى اليان أرضاً وإنساناً.
وشادعوا عى ألاية إنجاح حالة التوقيع 
عى الوثيقة ملا تكتسابه مان ألاية يف إيصال 
رساالة قبائل اليان الرااضة للددوان الغاشم 
عاى الباالع ومواجهاة صلفاه وغطرساته.. 
للاشاركة  مجدعين استدداعلم وجهوزيتهم 

يف الدااع عن الوطن ومقدراته.
ويف مديرياات الطياال وجثاناة وخاونن 
وبااي ضبياان والثصن باثااظاة صاداء، 
تواصلات حالاة التوقيع عاى وثيقة الرشف 

القبلية.

وجادعت قبائال املديريات راضهاا املطلل 
للدادوان السادوعي واساتدداعلا مواجهتاه 
وعحاره جابااً إىل جااب ماع أباااء الشادب 
الصامديان يف ُكّل املثااظاات والتدااون مع 
ُكّل  يف  الشادبية  واللجاان  الجياش  أبطاال 

ساحات ومواقع الدزة والرشف والبطولة.
وأكاد أباااء ووجهااء ومشاايخ وأعياان 
املديرياات حرصهام عاى التاآزر والتضامن 
والدال عى ترسيخ املباعئ والثوابت الوطاية 
وتدزياز وحدة الصاف والتالحام انجتااعي 
والوقوف بوجه أي عدوان أو مثاونت لشال 

صفواهم.
كاا تواصلات اداليات التوقيع عى وثيقة 
مطار  بااي  مديرياات  يف  القبلياة،  الارشف 

وساثان وبالع الروس باثااظة صاداء.
الدادوان  أن  املديرياات  قبائال  وأكادت 
السادوعي لان يزيدلام إن إرصاراً وثباتااً يف 
مواجهتاه.. مدليان عان تأييدلام للوثيقة 
التاي تجّساد روَح التالحام واإلخااء وتداّزز 
مان تضامان املجتاع ووحادة الصف خاصة 
والوطن يار بظروف تساتدعي توحيد الكلاة 

والصفوف ملواجهة التثديات واملخاطر.
ويف مثااظاة ريااة، ناقش اجتاااع ُعقد 
برئاساة مثاااظ املثااظة حسان الداري 
الخطاوات الدالية لتافياذ الثالاة املليونية 
للتوقيع عى وثيقة الرشف القبلية التي سيتم 

تدشل التوقيع عليها اليول انثال.

وأكاد مثااظ ريااة ألاياة تدزيز وحدة 
الصاف والتكاتاف وترسايخ القيام واملباعئ 
الوطاياة وإحيااء روح األخاّوة والتداون بل 
أباااء املجتاع الواحاد.. مشارياً إىل أن وثيقة 
الارشف القبلياة تهادف إىل تدزياز التالحام 
ووحادة صاف أباااء القبيلة وتفديال عورلا 
يف حفظ امن سااحاتها ومشااركتها يف ُصاع 
القرار وتااية املجتااع وإحياء القيم القبلية 
األصيلاة وحل املشااكل والازاعاات من خالل 
تفديل عور املشايخ والوجالات والشخصيات 
مديرياات  مااطال  باختلاف  انجتااعياة 

املثااظة.
أماا يف مثااظة حجة، عشان قبائل وأبااء 
عزله حاالن وماطقه الظهرين، التوقيع عى 

وثيقة الرشف القبلية.
وأكد املوّقدون من أبااء ومشايخ ووجهاء 
املاطقاة تفاعلهم يف الثضور للتوقيع وتافيذ 
التصادي  يف  ثابتاون  وأنهام  الوثيقاة  بااوع 

ومواجهة الددوان السدوعي الغاشم.
مشاريين إىل عور القبيلاة يف الثفااظ عى 
املباعئ والثوابت الوطاية وتجسيد قيم السلم 
انجتااعاي َوتوحيد الصف يف مواجه الددوان 
السدوعي الغاشام الذي ارتكب أبشع الجرائم 
يف اليان وشدبه َوسايبذلون ُكّل غاٍل ونفيس 
يف سابيل الداااع عان الياان َوتدزياز امااه 

َواستقراره.

  - عبده عطاء:
لدبت الفتااوى عوراً كبرياً يف تاكل وتغلغل 
حزب اإلصالح املاتاي لثركة اإلخوان املسلال 
يف الوَطن الدربي واإلْساااااَلمي، حيث تثولت 
اتااوى الدلاااء املاتاال لثازب اإلصاالح إىل 
»اتااوى سياساية«، ويكان يف لاذه الفتاوى 

تطويع الدين من أجل املصالح الثزبية.
 ولطاملاا حارص حازب التجااع الياااي 
لالصاالح  عى توظيف الفتاوى الدياية لخدمة 
ألداف سياساية، لتلير ما يفدلونه من أعاال 
عااف بفتوى عياية، واألمار ن يقترص عى لذا 
الثد، بال إن اتاوى كثري من ماا يطلل عليهم 
علاااء حازب اإلصاالح، اتثات البااب أماال 
الدالياات اإلجرامية التي ترتكبهاا الجااعات 
التكفريياة املرتبطاة عضوياً بتاظيام اإلخوان 

املسلال أو تلك التي تثال الفكر الولابي.
يف أحايال كثارية، تكاون اتااوى »علاااء 
اإلصالح« وبقية الجااعات التكفريية، مثاولة 
يف  ولكان  حقيقتهام،  عان  األنظاار  لارصف 
الفرتة األخرية، اتبع مشاايخ لاذه التاظياات 
التكفريياة واإلجرامية، ماهاج التكفري، كاال 
يدتلونه كلاا ظهر من يخالفهم، حتى أصبثت 
تداعيات التكفاري مباية عى قاعدة واحدة لي 

»انختالف السيايس«.
ماذ عرشات الساال، تددعت نااذج مواقف 
واتاوى مشاايخ حزب اإلصالح املتااقضة بل 
األماس والياول واملتدلقة باا يثادث يف اليان، 
ولاو ماا يؤكاد »ميكاايلية« حازب اإلصالح، 
ولذلك نجُد مشايخ التكفري لم السباقل، وأول 
مان وضع أقدامهام يف عرب ومبدأ »الغاية تلر 
الوسايلة«، إلضفااء صفة املرشوعياة لجايع 
ابُِل والوساائل التي يساتخدمونها، ومهاا  السُّ
كانات قاسايًة أو ظاملة، اهام ن ياظرون ملدى 
أخالقياة الوسايلة املتبداة لتثقيال ألدااهم، 
ساتثققها  التاي  الاتيجاة  مادى  إىل  وإنااا 

الوسيلة. اا«الغاية.. تلر الوسيلة«.
وأبلَغ عليل عاى تااُقضاتهم يف املواقف، لو 
ما تزخار به ذاكارة الياايل، حياااا أصدرت 
باألماس قبل خااس سااوات، »ليئاة علااء 
اليان« التابدة لثزب اإلصالح، والذي يرأساها 
الشايخ عبداملجياد الزنداني اتاوى تدعو ايها 

الياايال » للراض الكامال ألي تدخل خارجي 
سايايس أو أماي أو عساكري يف شائون اليان 
وقضايااه الداخلياة، ووجاوب املثااظاة عى 
سياعته من أي انتهاك ياس عيااا أو استقاللاا 

، أو وحدة أراضياا«.
حياهاا تثدث الشايخ عبداملجياد الزنداني 
رئياس »ليئاة علااء الياان« التابداة لثزب 
اإلصاالح عاعيااً أبااء الشادب الياااي للجهاع 
عااعااً عان الياان يف حاال تدرضاه لتدخال 

عسكري أجابي.
وقاال الزنداناي يف خطاب له:أن عاى أبااء 
الياان جايدااً حكامااً ومثكومال أن يدلاوا 
لكل الذيان يتثركوا حركات عساكرية مريبة 
حول ميالاا اإلقلياياة، أناا لن نقبل أي تدخل 
عسكري يف بالعنا، وسادتله عدواناً، وقد أعلن 
علااءناا وعلاااء الياان أن الجهااع سايكون 
اارض عال عاى كل يااي عااد نازول قوات 
اإلحتالل إىل أرضاا، لاثاي استقاللاا ولاثاي 

بالعنا«.
وأضاف »متى نزل الددو يف سااحتاا، وجاء 

نساتداارنا اديااا يوجب الجهاع«.. مؤكداً أن 
»لاذا أمر من الله ن يساتطيع أحد أن يلغيَه ن 
ملاك ون رئيس ون قائاد ون زعيم ون عالم ون 

أي أحد، لذا ُحكم إلهي، الله أمر به«.
يف ياايار مان الداال 2010، عادماا أصادر 
الشايخ الزنداناي لذه الفتوى تلقاى انتقاعات 
حاعة يااياً وعربياً بوصف ذلك استثااراً للورقة 
الدياياة يف تأجيج عواطف الدامة الرااضة ألية 
تدخالت أجابية، وتوظيفها ألغراض سياساية 
تلتقاي مع مرشوعاات التطارف والتشادع يف 

الدالم اإلْسااااَلمي وماها القاعدة.
رباا أن أصثاب تلك اننتقاعات التي وجهت 
لا«الزنداناي«، احتاجوا لخاس سااوات، كياا 
يثبتوا بالدليل القاطع بأن »علااء الساالطل«  
ليس أكثر من مجرع مستثارين، يرون يف الدين 
رأس مالهم، ومشااريع التطرف استثااراتهم، 
االوطان الاذي ععاا الشايخ الزنداناي وليئة 
علاااء اليان التابدة لثزبه للجهاع يف سابيله، 
ضاد الغازاة واملثتلل »األمرياكان«، لم يجدوا 
حرجاً الياول ولم يصدرون اتوى تجدل الغزو 

»نداة عى اليان« والوقاوف مع »األمريكان« 
جاباً لجاب، ويف الصف الذي يشان الثرب عى 

اليان خطوات مباركة.
ربااا أن الايء الوحيد الذي لام يتغري لدى 
»علااء الساالطل«، لي اتاوى الجهاع، اقط 
الذي تغرّي لو أنهام أطلقولا يف يااير )2010( 
ضد الغازاة املثتلل »األمرياكان« وحلفائهم، 
ويف إبريل )2015( أيّد احتاللهم لليان وماثهم 
مباركتاه وتأيياده، وأصدر اتاوى مطولة أكد 
ايها إعالن تأييده لا«املثتلل الجدع«، وضّااها 
نقاطااً عديدة حاول ماا يتدلال بالدالية من 

أحكال رشعية.
وقال باأن انحتالل الجدياد  »جاءت إلغاثة 
بلاد جاار وشادٍب مكلاول وقيااعة رشعياة 
اساتاجدت لوقف الدبَث بأمن ومقدرات اليان 
والثفااظ عاى رشعيتاه ووحدتاه الوطاياة 

وسالمته اإلقلياية واستقالله وسياعته«.
ربااا لام يكتاِف »الزنداني« رئياس الهيئة 
بفتاوى تأيياد الدادوان السادوعي األمريكي، 
إذ عااع بداد أربدة أشاهر من الدادوان ليصف 

الدادوان عاى الياان بأناه »اضال مان الله، 
وإنقاذ لشادباا«، مجدعا تأيياده للددوان الذي 
قاال »الزنداني« إن ما تسااى با«ليئة علااء 
الياان« التاي يرأساها وتتبع حازب اإلصالح، 

أصدرت بياناً مؤيداً له.
قبل أياال مدادوعة، ويف الوقت الاذي كانت 
تتثادث  والدولياة  املثلياة  اإلعاالل  وساائُل 
عان أعاداع واحصائيات لجااوع قاوات الغزاة 
واملثتلال الذيان وصلاوا اليان من الساوعان 
لقتال  أخارى  وعول  وكولومبياا  والسااغال 
الياايل واحتالل بلدلم، أصدرت »ليئة علااء 
اليان« التي يرأساها »الزنداناي« وتتبع حزَب 
اإلصالح، اتاوًى تجّرل ايها مان يداادون عن 
كرامتهام ورشاهم ويقدماون عمائهم الزكية 
يف سابيل وطاهم ضد الغازاة واملثتلل، يف حل 
برأّت اتوى »ليئة الزنداني« ُكّل جرائم الددوان 
السادوعي األمريكي وماثت الغازاة واملثتلل 

صفة الرشعية.
اتوى »ليئة الزنداناي« التي أعلات الجهاع 
ضد الغزاة واملثتلل قبل خاس سااوات، اليول 
تجاللت تااماً إعانة احتالل البلد من قبل قوات 
غازية وحشد عرشات من املرتزقة من السوعان 

واملغرب والساغال وكولومبيا وعول أخرى.
اتاوى »ليئاة الزنداناي« وصفات اللجان 
الشدبية والجيش اليااي با«البغاة واملدتدين«، 
وَحاّرمات عى أي مسالم ماارصتهم بأي حال 

من األحوال. 
 اتاوى »علااء الساالطل«، رشعاة لا »آل 
سادوع« و«األمرياكان« وبقياة قاوات الغزاة 
واملثتلال، قتاَل الياايال وتدماري وطاهام، 
وحّللت قتَل األطفال والاساء والشيوخ وتدمري 
ته وإحاراق املزارع  البُاية التثتياة للوطن بُرمَّ
يْاد واملسااجد بالقاابل الداقوعية  وقوارب الصَّ

واملثرَّمة عولياً.
وُربَّااا أن انتفاَخ بطون »علااء السالطل« 
با«كبساة الدادوان«، جدلهام يتااساون أن 
قواِت انحتالل السادوعي انمريكاي، تثارِصُ 
اااته وتااَاُع عاه ُعُخوَل  الشادَب اليااي بُرمَّ
الغاذاء والدواء والوقوع وتقتال وتفتك باآلنف 
مان األرس، وتفرض حصااراً خانقاً عى مئات 
اآلنف مان أباااء مثااظة صدادة يف املااطل 

الثدوعية. 

و�صط تفاعل كبري من م�صايخ ووجهاء واأعيان اليمن

الحملة المليونية للتوقيع على وثيقة الشرف القبلية تتواصل في مختلف محافظات الجمهورية 

فتوى »جهاد الحتالل« بني الأم�ض واليوم

علماء السالطين.. عالمة تجارية تكتسح أسواق السياسة
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القناع الأخري للعدوان.. وا�صنطن �صاحبة القرار 

أعضاء الكونجرس يطالبون أوباما بوقف العدوان ويتجاهلون النظام السعودي
  - إبراهيم السراجي:

عادماا يتثادَُّث رجاٌل باساتوى رئيس 
املجلس السيايس ألنصار الله األستاذ صالح 
الصاااع ويقول إن »األمرياكان والصهاياة 
لام أصثااُب الثال والدقاد يف الدادوان، 
خاصاة وقاد بذلااا ُكّل ما بوساداا وقدماا 
ُماتهاى التفاُلااات التي قوبلات بالجثوع 
من قبال عول الددوان« ويؤكد أنه »ن لاعي 
ون الاظاال السادوعي يالكان قارار إعالن 
الثارب أو إيقااها، االثارب أعلاها الجبري 
من واشاطن«، اهذا يداي أنه كالل نابع من 
شاخص يقف يف صلب األحداث السياساية 
وموجاوع يف قلاب الثاراك السايايس الذي 
يساتار بل الثل واآلخر يف مسقط وكذلك 

يف جايف.
ون باد أن الصااع قاال كالَمه كاتيجة ملا 
ملساته القوى الوطاياة خاالل املفاوضات 
السياساية وّلدت لدى تلاك القوى قااعة أن 
األمريكيل لم املساؤولون الثقيقيون عن 
الددواناحاداث ولم من خطط وأمر بشااه 
عى الياااحداث وكذلك تبقى األحاعيث عن 
اقارتاب نهاية الثرب من قبل أي طرف غري 
األمريكيل تظل مجّرع أحاعيث لالساتهالك 
اإلعالماي وإن ماا كان للصاااع أن يدلاهاا 

رصاحة بصفته السياسية املؤثرة.
باكالل  األخاذ  إن  املتاباع:  يقاول  وقاد 
ن  األخارى  األطاراف  عون  واحاد  طارف 
يُدطاي الثقيقة كلها، ولاذا صثيح، لكن 
ترصيثات الصاااع قبل أيال التي تأتي بدد 
عخول الددوان شهره الثامن وعى مدى تلك 
الشاهور أمكن رصد ترصيثات صاعرة عن 
الكيان الصهيوناي واإلعارة األمريكية تدزز 
القااعة التي يالكهاا الكثريون بأن أمريكا 
لي صاحبة قرار الددوان وصاحبة السلطة 

والقرار إلنهاء الددوان. 
حل عقاد الكونجرس األمريكي جلساة 
يول الخايس املايض انلى 13 نائباً لتوجيه 
رساالة إىل الرئيس األمريكي تطالبه بإنهاء 
الثارب عاى الياان، وإذا كان الددوان عى 
الياان يف حقيقتاه وقراره عدواناً سادوعياً 
اقاد كان األحارى بالااواب األمريكيل أن 
يطالبوا حليفتَهم السدوعية بإيقاف الثرب 
أو عى األقال يطالبون الرئيَس األمريكي أن 

ياارس ضغوطاً عليها يف ذات انتجاه.
الرئياس األمريكي مااذ أول يول للددوان 
أعلان رصاحاًة تأيياَد باالعه وكاذا تقديام 
الدعم اللوجيساتي لادول الدادوان والدعم 
انساتخباراتي أيضااً، ايااا يدتقاد ناواب 
أن  يف رساالتهم  كااا عالوا  الكونجارس 
قيال أمرياكا بتقديم الخدماات املدلوماتية 
واللوجيستية  وانستطالعية  انستخباراتية 
للددوان وإعاعة تزويده باملددات الدسكرية 
والذخائار، حساباا أقار وزيار الدااع آش 
كارتار، أوجاد قلقااً مان تثايال الونيات 
املتثادة املساؤولية عن أية ضثاياا مدنية 

نتيجة للقصف الجوي. 
قبل ذلك وّجه املثلل السايايس األمريكي 
»غارياث بورتار« اتهامااً رصيثاً لاإلعارة 
األمريكية بأنها ن تريد إنهاء الددوان القائم 
عى اليان وتراض استخدال نفوذلا يف لذا 

الصدع.
وأضاف بورتر ولو خبري يف شؤون األمن 
القوماي األمريكاي أن التثالف الذي تقوعه 
السادوعية مذناب بارتاكاب جرائام حرب 
ماهجية يف اليان، والونيات املتثدة تتثال 
اساتخدال  بسابب  القانونياة؛  املساؤولية 
األسالثة التاي تام رشاؤلاا مان الونيات 

املتثدة يف الثرب ضد اليان.
وواصال بورتار تثليلاه السايايس الذي 
نرشه موقاع »تاروث اوت« األمريكي وقال 
إناه »ويف 6 أكتوبار املاايض قامات ماظاة 
الدفو الدولية بتوثيل انتهاكات السادوعية 
لقوانال الثارب يف اليان وأعلاات رصاحًة 

د للادن َواملدنيل يف اليان،  اساتهداف متداَّ
ووثّقات أيضاً مساؤولية الونياات املتثدة 
يف جرائام الثارب التي ارتكبات يف الغارات 

الجوية عى اليان«.
أصبح لدى الكثري قااعة ثابتة أن أمريكا 
غارّيت اسارتاتيجيتها يف تثقيال ألدااهاا 
بدادل التدخال املبارش نظراً للخساائر التي 
مايت بهاا يف الدراق وأاغانساتان، الجأت 
نساتخدال أذرعها يف املاطقاة كاا حدث يف 
ساوريا وبشاكل أكل ما يثدث من عدوان 
عاى الياان باساتخدال الاذراع السادوعي 

وحلفائها يف الددوان.
وتأكياداً لذلاك تلجاأ أمرياكا لتصثياح 
املساارات التاي تساري عليها السادوعية يف 
عدوانها إذا رأت أن التثرك ن يثقل املطلوب 
ماه، ولو ما كشافت عاه صثيفة »وول« 

األمريكية يف األسبوع الثالث من الددوان.
حياث نقلات الصثيفاة عن مساؤولل 
أمريكيال قولهم إن اإلعارة األمريكية تاوي 
تثالاف  عالياات  يف  مشااركتها  توسايع 
الددوان عى اليان بدد أن اكتشفت أنه وبدد 
ثالثة أساابيع من القصف اشل الددوان يف 
ذلك الوقت يف إيقااف تقدل الجيش واللجان 

الشدبية يف مثااظات الجاوب. 
القاول باأن املصالاح األمريكياة َعائاااً 
مرتبطة باصالح الكيان الصهيوني لم يدد 
مثاالً للاقاش لادى ُكّل األطاراف الدولية، 
ولاو ارتبااط مدلان مان قبال األمريكان 
والصهايااة، ولدال مان املؤكاد أن وقاوف 
أمريكا وراء الددوان يدوع يف األساس إىل ذلك 

انرتباط املتدلل باصالح إرسائيل. 
لادى إقادال عول الدادوان عاى إشادال 
اتيال املواجهة يف باب املادب وتهديد املالحة 
الدولياة أكادت أن تال أبياب تااد الرياض 
باملساعدات الدسكرية، حيث تقول طائرات 
تابدة لساالح الجاو اإلرسائيايل باقل لذه 
املسااعدات من مياااء عصاب يف ارتريا إىل 

قاعدة خايس مشيط يف عسري.
وتضياف التقارير أن الكياان اإلرسائييل 
التاي  الجازر  يف  عساكرية  قاوات  نارش 
يساتأجرلا من إرترييا، كااا نرش تدزيزات 
بالقرب من مياااء مصوع املطل عى البثر 

األحار. 
انساتااتة  خلفياة  عاى  يثادث  ماا 
السدوعية للسيطرة عى باب املادب يشري إىل 
تداون وتاسايل مع اإلرسائيليل يؤسسان 
ملاظومة جديدة يف املاطقة عاوانها الرشاكة 

السدوعية اإلرسائيلية. 
رشاكاة يربطهاا املراقباون باا كشافه 
موقاع آوع نياوز عن طلب وزيار الخارجية 
السدوعي عاعل الجبري املساعدة من الكيان 
اإلرسائيايل، واقرتاحه عى امللك سالاان بن 
عبدالدزيز طلب املسااعدة من تل أبيب؛ ألن 
اإلرسائيليال يالكون الُقادرة عى القتال يف 
مثل الظروف اليااية. كاا أعرب الجبري عن 
أملاه بأن ياتهَي الرتعع اإلرسائييل للتدخل يف 

اليان. 
انساتغاثُة السادوعية بتال أبيب وجدت 
جوابااً مان خاالل كالل الرئياس الساابل 
لهيئاة األركان الدامة لجيش انحتالل بياي 

غانتس الذي اعتل أن القلل من مسألة باب 
املاادب تدتل لتال أبيب أخطر مان الاووي 
اإليراناي، عاعياً إىل مسااعدة بداض الدول 

الدربية يف املاطقة. 
وقال بياي غانتس: »مسألة األمن عاملية 
وتادكس يف موضوع بااب املادب والتجارة 
اياه، كاا تؤثر عى املاطقاة، وعلياا تدزيز 
قدراتااا ملواجهاة التطاورات يف املساتقبل. 
بدض الدول الدربية تشاركاا املصالح ذاتها 
وعلياا مواصلة ععم لذه الدول ومساعدتها 

لتخطي األحداث التي نرالا تواجهها«. 
السادوعي  املغارع  كشاف  جانباه  مان 
»مجتهد« أن الونيات املتثدة وّجهت تهديداً 
لوزير الدااع السدوعي وأخلته أن استاراَر 
اع القاعدة  الثارب يداي مزياداً مان توسُّ
وعاعاش وأن عليه أن يجاد مخرجاً يثفظ 

ماء وجهه ما لم ستجله عى التوقف«.
ولياس الثدياث لاا عن صثاة ما تريد 
أمرياكا يف تهديدلاا، ولكن يساتخلص من 
القاول أن القااعاة أصبثات راساخًة بأن 
أمرياكا لديهاا قارار وقاف الثارب، ولدل 
انستشاهاع باا قاله املغرع السدوعي يدوع 
للثقاة التي حصل عليها عى مدى سااوات 
حاول ترسيباتاه التاي عادات املخابارات 
السادوعية نخرتاق حساابه قبل أن يتاكن 
من استداعته عل مثامل تثدثوا مع إعارة 

رشكة »تويرت«.
قبال أياال أجارت صثيفاة »مداريف« 
حواراً مع وزير الخارجية السدوعي ونرشت 
تقريراً مصاحبااً للثوار ولي ألم صثيفة 

يف إرسائيال التي تدتقاد أن الوضع يف اليان 
وخطر اإلرلاب يتواجدان عى ُسلَّم أولويات 
الرياض، وأن الاظال السادوعي تلقى ععااً 
عساكرياً من إرسائيل يف الثرب عى اليان، 
مؤكدة أن لديها مدلومات مؤكدة حول ذلك.

يف  اإلرسائيلياة  الصثيفاة  رأت  كااا 
تقريرلاا أن »لااك تطابقااً يف املصالح بل 
املالكة والكيان الصهيوني، كاا أن الونيات 
املتثدة عرضات خدماتها لتدزيز الشادور 

باألمن يف السدوعية«. 
وإذا كان املوقف اإلرسائييل قد تطور مع 
مرور شاهور الددوان اأصبح أكثر وضوحاً 
وجرأًة تجدر اإلشاارة إىل ما نرشته صثيفة 
األخباار اللباانياة يف راباع أياال الدادوان، 
حياث رصدت ماا عار يف اجتاااع الثكومة 
اإلرسائيلياة وااتتثات تقريَرلاا بالقاول: 
»عاى وقاع الددوان الدساكري السادوعي 
عاى اليان، وبااوازاة املفاَوضاات الاووية 
يف لاوزان، ااتتاح رئيُس الثكوماة بايامل 
نتايالو جلساة الثكوماة، واصفاً انتفاق 
املرتقاب بال إياران والسداساية الدولياة 
أناه »يؤكد جاياع مخاوااا، بل أساوأ ماا 
اعتقدناا«، عاعياً إىل التصدي ملثور إيران اا 
لوزان اا اليان ومشدعاً عى ضورة الدال 

عى إيقااه.
تدليال رسااي  أول  يف  نتايالاو،  ورأى 
إرسائييل عى الددوان السادوعي، أن »وكالء 
إيران يف اليان يثتلون أجزاء كبريًة من لذه 
الدولة ويثاولون انستيالَء عى مضيل باب 
املادب انسارتاتيجي، ما يغرّي توازن املالحة 

وإمداعات الافط الداملية«. 
ويف مثاولاة لتجاوز األساباب الداخلية 
التي عادت الشدب اليااي إىل الثورة وتثرير 
قاراره السايايس، حرص نتايالاو مقاربته 
بالبُدد املتصل بالرصاع بل املثاور، مشارياً 
إىل أناه »بدد املثاور الذي رباط بل بريوت 
وعمشال وبغاداع، تقاول إياران با«عالية 
كااشة« أيضاً يف الجاوب من أجل انستيالء 

عى الرشق األوسط كله واحتالله.
ووصاف نتايالو ما ساّااه املثور الذي 
»يرباط بال إياران ولاوزان والياان« بأنه 
»خطري جاداً بالاسابة إىل البرشياة ويجُب 

التصدي له وإيقااه«.
يقارأ البداُض أن الدادوان السادوعي –

األمريكاي عاى اليان ساتكون نهايته كاا 
يتثدثون لو تقسايم السدوعية، واملفارقة 
الدجيباة بثساب الكاتاب األرعني لشاال 
الهبيشان أن من يثرك ملفات لذا التقسيم 
يف السادوعية لام أصدقاء وحلفااء الاظال 
السادوعي »إنهام ُصاَّاُع القارار األمريكي« 
إنهم من يخططون ويدرسون الخطَط عى 
األرض ويتاباؤون بالاتائج ثم يافذون عى 
األرض مخطاط عالياتهم، ولاذا ما أكدت 
عليه قبل عدة شاهور مجلاة »اانيتي اري« 
األمريكياة وقالات إن كالً من املستشاار يف 
»مدهاد واشااطن« عياياس روس واملؤرخ 
والباحثال  ارومكال  عااياد  األمريكاي 
األمريكيال كيايث باونك وعانييال باياان 
تثدثاوا وبشاكل علاي عن وجوب تقسايم 
السدوعية ويشااركهم بكل لذا بالطبع ُكلٌّ 
مان املسايثيل املتصهيال برناارع لويس 

ونوح ايلدمان. 
أخارياً مثَّل إعالُن السافري السادوعي يف 
ذلك الثل عن الُددوان من واشاطن سابقة 
مافارعة؛ كون الطبيداي أن تدلان القياعة 
الدساكرية مثل وزير الداااع ألية عولة عن 
أي تثارك عساكري، لكان ماا حادث حل 
إعاالن الددوان عى اليان كان أول ما ياكن 
الثديث عاه يف سياق التأكيد أن أمريكا لي 
صاحباة قارار الدادوان وقارار إيقااه ولم 
تكن السدوعية إن أعاة للددوان خصوصاً أن 
الاظال السادوعي عجز عان تثديد ألدااه 
بشاكل واضاح مان الدادوان، بياااا كان 
الكيان الصهيوني قاعراً وبرسعة وببساطة 

أن يثدع مصلثتَه من الددوان.
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  - خاص:
تاكان عادٌع مان املواطال ياول الخايس 
املايض من انتشال جثث بدض ضثايا مجزرة 
الددوان السادوعي األمريكي التي اساتهدات 
الصياعين يف جزرة عقبان باثااظة الثديدة.

وعاد طرياُن الددوان السادوعي األمريكي 
خاالل األسابوع املايض عى مااع أي مواطن 
من انقرتاب من الشااطئ، مطلقاً الصواريَخ 
صاوب ُكّل من يقرتب صاوب جثث الضثايا، 
األمار الاذي أعى إىل تثلال الكثاري مان جثث 

الصياعين.
الذيان  وتبال الصاور األولياة للضثاياا 
يف  السادوعي  الدادوان  طاريان  اساتهداهم 
جزيارة عقباان باثااظة الثديادة لاجية 

الددوان وانثطاطه األخالقي.
إىل ذلك نظات شباب اليان للتااية وألايل 
ضثاياا مجزرة صيااعي جزيارة عقبان يول 

أمس األحد وقفة احتجاجية أمال مكتب األمم 
املتثادة بالداصااة صاداء تادياداً بالصات 

الدويل تجاه لذه الجرياة.
وطالب املثتجاون األمم املتثادة بإيقاف 
لاذه الجرائام واننتهااكات وتشاكيل لجاة 
مثايادة لفتح تثقيل شافاف وعاعل يف لذه 

الجرياة.
وكان عدع من األحزاب السياسية قد علت 
خالل األسابوع املاايض عن ساخطها الكبري 
لتااعي الددوان السدوعي األمريكي وارتكابه 

جرائم ضد اإلنسانية يف بالعنا.
واعتل حزب الثل أن لذه الجرياة ظهرت 
بشااعتها لإلعاالل خاالل اليومال املاضيل، 
واملواقاف  املخازي  الادويل  الصاات  مدياااً 
الساطثية الضديفة التي تدكس الدجز الذي 
تتاتع باه الدديد من املؤسساات الدولية ويف 
مقدمتهاا األمام املتثدة التاي كان يابغي أن 
يكاون موقفها أصياالً وأميااً وحاساااً، عى 

األقل اياا يخص الجانب اإلنساني. 

أما حزب البدث الدربي انشارتاكي- ُقطر 

الياان اقاد أكد يف بياان صاعر عااه أن لذه 

األعااال تؤرش لثقد عال يكاه لؤنء األعداء 

للشادب الياااي، ويدال عن تركيباة اكرية 

عموياة تكفريياة مخارجهاا تاطبال مع ما 

يرتكبه الدواعش يف األقطار الدربية األخرى.

كااا أعان علااء ومثقفاو اليان يف صددة 

وعااران وصاداء وعدع مان املثااظات لذه 

الجرياة وغريلا الدرشات من جرائم الددوان 

السادوعي الغاشم وحلفائه، مشريين إىل أنها 

تدل عى انثراف الاظال السدوعي عن املباعئ 

والقيم اإلسالمية وتدل عى ابتداع لذا الاظال 

عن الدين اإلساالمي الثايف، مدتلين صات 

وساكوت وتغاايض علاااء األمة اإلساالمية 

والدربياة يدل عى تاصلهم عن مساؤوليتهم 

امللقاة عى عواتقهم.

ق�صف ه�صتريي على �صرواح مباأرب
إستشهاد 3 مواطنين في قصف 

وحشي لناقلتي نفط بمحافظة الجوف 
  - خاص:

شن طيران العدوان السعودي األمريكي، يوم أمس األحد، عدداً من الغارات الجوية 
عىل مناطق بمديرية رصواح محافظة مأرب.

وأوضح�ت مصادر محلية بمأرب أن طيران العدوان ش�ن غارات متفرقة ومكثفة 
عىل مديرية رصواح، اس�تهدف أيضاً الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب، َم�ا أََدّى إىل 

ترضر عدد من المنازل والممتلكات الخاصة.
وأش�ارت المصادر إىل أن طيران العدوان الس�عودي كثّف م�ن غاراته الجوية، يف 
محاولة يائس�ة إلس�ناد مرتزقت�ه يف محافظة م�أرب الذين فش�لوا يف ُكّل محاوالتهم 
للزح�ف عىل بعض مواقع الجيش واللجان الش�عبية وتلقوا خس�ائر كبيرة ورضبات 

موجعة رغم اإلسناد الجوي الكثيف.
ويف محافظ�ة الج�وف كثّف طي�ران العدوان الس�عودي األمريكي خ�الل الثالثة 
األي�ام الماضية من غاراته عىل محافظة الجوف مس�تهدفاً عدداً من األحياء الس�كنية 

والمنشآت العامة والخاصة.
وش�ن طيران العدو يوم الس�بت المايض عدة غارات اس�تهدفت ناقلتين محملتين 

بالمشتقات النفطية يف محافظة الجوف كانتا يف طريقهما باتجاه جبل اللوز.
وقال�ت مصادر محلية إن القصف أدى إىل استش�هاد 3 مواطنين وتدمير الناقالت 

بالكامل.

طريان العدوان يق�صف �صوق الأمان يف بني مطر
غارات عنيفة متواصلة على أمانة العاصمة 

وعدد من مديريات محافظة صنعاء
  - خاص:

الغاشام  السادوعي  الدادوان  واصال طارياُن 
قصفه عى الداصاة صاداء مساتهدااً بسلسالة 
مان الغاارات املكثفة عدعاً من املااطال يف مديرية 

السبدل.
واستهدف الطريان السدوعي األمريكي ماطقة 
الاهديان باديرياة السابدل بددة غاارات وقاابل 
شاديدة اننفجار، َماا أَعَّى إىل ترضر عدع كبري من 
مااازل املواطال وتهشام نوااذ املباني الساكاية 

املجاورة.
كاا شان طريان الددوان السادوعي األمريكي 
الغاشام خاالل اليومال املاضيال سلسالة مان 
الغاارات عاى مااطال متفرقاة مان مديرياات 

مثااظة صاداء.
واساتهدف طاريان الدادوان، يول أماس األحد 
قريتاي ساااع بأربع غاارات وبيت زبطاان بثالث 

غارات مثدثة أضارا يف املاازل.
وأصياب خاساة مواطاال، يول أماس األحد، 
جاراء قصف طاريان الددوان السادوعي الغاشام 

ملديرية الثياة الخارجية باثااظة صاداء.
واساتهدف طاريان الدادوان ماطقة الساوق 
الجدياد، َمااا أَعَّى إىل إصاباة خاساة مواطاال 

بجروح.
ويف مديرياة بااي مطار شان طاريان الددوان 
السادوعي األمريكي عدة غارات عى سوق األمان، 
َمااا أَعَّى إىل أضار باملثاالت التجارياة واملااازل 

السكاية املجاورة. 

الطريان ال�صعودي الأمريكي يدمر م�صجدين بالكامل يف حيدان

قبائل محافظة صعدة: استخدام العدوان للقنابل 
العنقودية واالنشطارية دليل ضعف وهزيمة وانكسار

إستشهاد 7 مواطنين وإصابة 16 آخرين في غارة لطيران 
العدوان على حافلة نقل بالحوبان

  - خاص:
واصال طاريان الدادوان السادوعي األمريكاي 
الغاشم خالل األيال الثالثة املاضية قصَفه الوحي 

لددع من مديريات وقرى مثااظة صددة.
وعمار طاريان الدادوان السادوعي األمريكاي 
الغاشام، يول أماس األحد، مساجدين وعادعاً من 
ماازل املواطال باديرية حيدان باثااظة صددة، 
حيث استهدف طريان الددوان املسجدين وعدعاً من 
ماازل املواطال بااطقة الرشات بثيدان بسلسلة 

غارات. 
السادوعي  الدادوان  طاريان  اساتهدف  كااا 
بسلسلة من الغارات ماطقة مران باديرية حيدان، 
مستخدماً قاابل عاقوعية، إضااة إىل تدمري سيارة 

أحد املواطال يف املاطقة.
وشان طريان الددوان، يول السبت املايض، أربع 
غارات عاى ماقطة القاع باديرياة كتاف، وأربع 
غارات أخرى عى ماطقة مذاب باديرية الصفراء، 
مثدثاً عماراً كبرياً يف ماازل املواطال وماتلكاتهم 

ومزارعهم.
كاا اساتهدف طريان الددو السدوعي األمريكي 
الغاشام أحد املسااجد بااطقة الارشات باديرية 
سااقل، َمااا أَعَّى إىل تدماري املساجد بالكامل مع 
كاااة ملثقاتاه وتارضر مااازل أخارى مجاورة 

للاسجد بأضار تدمريية.
ونقاى اساتخدال الددوان السادوعي األمريكي 

للقاابل الداقوعية واننشاطارية استياًء كبرياً لدى 
قبائل املثااظة.

وأوضثت الشخصيات انجتااعية َوالوجالات 
القبلياة يف بياان أن اساتخدال الددوان السادوعي 
الغاشم لتلك القاابل املثرمة عولياً لو عليل ضدف 
ولزيااة وانكساار وجرائم مخالفة لاكل املواثيل 
َوالقوانال الدولية التي تثرل اساتخدال ذلك الاوع 

من األسلثة الفتاكة. 
واعتال البيان صات املجتاع الدويل َواملاظاات 
الدولية وعى رأساها األمم املتثدة تجاه اساتخدال 

الدادوان السادوعي ألسالثة مثرماة عوليااً ضد 
موقفااً  ومدنهام،  وقرالام  الياايال  املواطاال 
سالبياً َويااقض كااة األسس اإلنساانية َواملواثيل 
َوالقوانال الدولياة التاي انشائت من أجلهاا تلك 

املاظاات.
وععاا بيان أبااء وقبائل ساثار تلاك املاظاات 
السادوعي  الدادوان  جرائام  كشاف  إىل  الدولياة 
الغاشام يف صددة َوكل املثااظات اليااية َوتثال 
مسؤوليتها القانونية َواإلنسانية تجاه تلك الجرائم 

البشدة التي يرتكبها الددوان السدوعي يف اليان.

  - خاص:
استشاهد أربداة مواطاال عى األقال وأصيب 
آخارون، جاراء قصف طاريان الددوان السادوعي 
األمريكي، يول أمس، عى املاازل واألحياء السكاية 

يف مثااظة تدز.
وشان طريان الدادوان غااراٍت عى حاي واعي 
املدال شااال املديااة القدياة، مساتهدااً بشاكل 
مبارش مازل مواطن، ما أسفر عن استشهاع أربدة 
وإصابة آخرين وتهدل املازل وترضر خاسة ماازل 

مجاورة بأضار بالغة.
واستهدف طريان الددوان مازل املواطن مثاوع 

أبو خليل يف ماطقاة واعي صالة، َماا أَعَّى إىل تهدل 
املازل، كاا استهدف طريان الددوان حي الجثالية 
وجامداة تداز يف ماطقاة حبيل سالاان وشاارع 

الستل ومواقع مدنية يف ماطقة الجاد.
وتدرض مدرساة يف شارع الستل شاال مدياة 
تداز للقصف، َمااا أَعَّى إىل ترضرلا بشاكل كامل، 
كاا شان طريان الددوان غارات اساتهدات سوق 
الجالاة باملثااظة، َماا أَعَّى إىل تارضر الدديد من 

املاازل املجاورة.
واستشهد 7 مواطال وأصيب 16 مواطااً جراء 
اساتهداف طاريان الدادوان السادوعي األمريكاي 
الصهيوناي الغاشام لثاالة نقال موظفل تابدل 

ملجاوعة لائل سديد يف ماطقة الثوبان بتدز.
وذكارت مصااعر مثلية بتدز أن طاريان الددو 
السدوعي األمريكي الغاشم استهدف الثاالة ولي 
مليئاة باملوظفال التابدل ملجاوعة لائل ساديد 
يف ماطقة الثوبان، َماا أَعَّى إىل استشاهاع سابدة 

ماهم وجرح ستة عرش شخصاً آخرين.
ويف مثااظة إب شان طريان الددوان السدوعي 
األمريكاي أرباع غاارات عاى مديرياة الرضااة، 
مساتهدااً ماطقاة بجوار املجااع الثكومي، كاا 
اساتهدف الدادوان ماطقاة حصان أنساب بددة 
غارات، َماا أَعَّى إىل ترضر عدع من ماازل املواطال 

يف تلك املااطل.

�صخط حملي وا�صع للجرمية ووقفة احتجاجية اأمام مبنى الأمم املتحدة ب�صنعاء 

األحزاب السياسية تدين جريمة قصف صيادي جزيرة عقبان 
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ا�صت�صهاد 4 مواطنني يف ق�صف ا�صتهدف ملعب اأطفال

العدوان السعودي األمريكي يدمر محطة الكهرباء الوحيدة بمدينة عبس

همدان وخوالن وسنحان.. مآس وآالم وصمود بحجم الوطن!

  - خالد مسعد عرجان:
عخلات مديااُة عباس باثااظاة حجاة عائرَة 
الخَطر أكثَر من مرة.. الددواُن السادوعي األمريكي 
الساكاية،  األحيااء  يقصاُف  يشء..  باكل  يدباُث 

املاشآت، املستشفيات، وكذلك الطرقات.
األسابوَع املايض، كان الطرياُن السدوعي يثلل 
يف ساااء املاطقاة، باحثااً عن لدف جدياد، اوجد 
مثطاَة الكهربااء أماماه ليثيلهاا إىل َكوماة مان 
الخاراب، ليقاَي عى الثلام الكبري ألباااء تهامة 
بتشاغيل لذه املثطة التي استار الدال ايها ألكثر 

من 13 عاماً.
املثطاة تتواجد يف ماطقة باي حسان باديرية 
الرشياط  أباااء  وكان  حجاة،  باثااظاة  عباس 
التهاماي ياتظارون بفارغ الصال ااتتاح املرشوع 
خاصاة بدد إعاالن الرشكاة الصياياة اننتهاء من 
الداال ايه مطلاع الدال الجاري، حيث ستساتفيد 
18 مديريًة تابداة إعارياً ملثااظتي حجة والثديدة 
من لذا املرشوع، لكن الددوان أاساد عى املواطال 

ارحتهم وقىض عى لذا الثلم املاتظر.
ويتثدث الشيخ نبيل حسل الجرب بأىس لقيال 
الددوان السادوعي األمريكاي بتدمري لذا املرشوع، 
أمال  ياثال بصياص  املارشوع كان  أن  موضثااً 
ألباااء املاطقة للتخلص من إشاكالية انددال التيار 

الكهربائي عن املاطقة.
ويقول الشايخ نبيل لا »صدى املسارية« إن لذا 
التدمري للاثطة الكهربائية ن ياثل إن جزءاً يسرياً 
ملا تدرضت له ُكّل ارع يف وطااا الغايل اليان، متااياً 
اننتقاَل والثأَر من املدتدين، ومؤكداً أن لذه الثرب 

لم تثقل لداها يف تركيع الشدب اليااي.
أماا األكاعيااي واألعيب خالد ااضال ايقول إن 
املثطة كانت تاثل بالاسابة له صاال أمان وطوق 
نجااة وحلااً واعاداً ألجيال متداقبة، بال لكل أبااء 

الرشيط الساحيل بشكل خاص.
ويضيف ااضل لا »صدى املسرية« قائالً: »أعتل 
قصاف املثطة ضياعااً ألحالل كثارية انتهت اجأة 
بال أروقة الددوان ولداة املوت! بل تبدعت وتااثرت 
كأوراق الشاجر املهرتئة يف ياول خريفي عاصف!«، 
واِصفااً اقداناه لهاذا املارشوع كان اقاد صثته 
كاملاة!، وزاع ااضل بقوله: »لكم أن تتخيلوا بددلا 

حجم املأساة والثزن واأللم كيفاا تشاءون!!. 
أما الشيخ مالك ثواب أحد مشايخ عبس ايقول 
إن لذا املرشوع بالاسابة لاه كان حلااً أنتظره من 
سااوات طويلة، مضيفاً بقوله: »كاا نصّل أنفساا 
ونثان نصول رمضان ونثن نأكل وعاد الاول وعاد 
املقيال ومالبسااا تبتل بالدرق يف أشاد أيال الصيف 
ونثن عى أمال أن مثطة الكهرباء الوطاية اقرتب 

موعد تشغيلها وساادم بكهرباء ناىس بها مداناتاا 
ومأساتاا التي للكت أجساعنا، لكن الددوان قىض 

عى لذا الثلم الجايل«.
ويتفل أكرل قشااري ولو ناشط شبابي مع ُكّل 
ما ذُكار، ويقول إن مارشوع الكهربااء الوطاي يف 
باي حسن كان ياثل بارقة أمل له ولكثري من أبااء 

مديرية عبس واملديريات املجاورة.

ويزياد بقوله: »اكلااا أصابتاي لجارية الثر 
أتذكر الكهرباء الوطاية ايتجدع لدّي األمل بكهرباء 
ناوذجية ستاساياا مداناتاا، لذا من جانب، ومن 
جاناب آخر كاات أعرك مادى ألاية لاذه الخدمة 
وأثرلا من الجانب التااوي وكات أعلم أن الكهرباء 
الثالياة املتدثارة غالبااً، لي سابب باطء نهضة 
مديرية عبس، ولذا ما جدلاا نتطلع شاوقاً لبزوغ 

اجر مرشوع الكهرباء الوطاية يف باي حسن«.
وعان مدى ألاياة الكهربااء بالاسابة ملديرية 
عبس، قال قشااري: ن زلات أتذكر الداال املارصل 
يف أحاد األيال كانت الكهرباء الداومي شاغالة بدد 
انطفااء عال عادة أشاهر، وعااد تجويل يف شاوارع 
»عباس« الداماة رأيت حيوياة وانتداشااً وحركة 
توحي باساتقبل زالر لدباس، خرجت مرة أخرى 

لياالً اوجادت نفاس اننتدااش، مثاالت تجارية، 
مواطاال، عااال، باعاة متجولال، راياح جااي، 
مثاالت جايدهاا مفتوحة يف حل أنهاا تقفل قبل 
ذلك الوقت بكثري، عادماا تكون الكهرباء باملواطري 
الخاصاة، وقتها اساتاتجت وأيقاات أن »عبس« ن 
ترياد إن كهرباء اقط، وعبس ن تريد مشااريع ون 
ترياد وظائاف ون ترياد حدائل ون ترياد أية تااية 
مان أحاد، اقط ترياد كهربااء عاومية مساتارة 

وستاطلل نثو التااية تلقائياً وبرسعة اللق.
أما مثااد ذياب الااشاط الرتباوي والثقوقي 
ايقول إن املثطة الوطاية للكهرباء »باي حسان« 
كانات حلااً أنتظره أباااء تهامة طويالً، وعى حل 
غرة جاء طريان الدادوان ليبدع لذا الثلم وليقي 
عى أمل لطاملا راوع اآلنف من أبااء تهامة التواقل 

للخروج من الظلاة إىل الاور.
وعن شادوره بضيااع لذا املرشوع قاال ذياب: 
»شدوري كشدور أي مواطن يااي يراض الداالة 
والخضاوع للاتكل مهاا بلَغ حجاُم قوته وثروته، 
ونقاول لدول البرتوعونر: أخرجوا من حلبة الرصاع 

وععوا الياايل يثلوا مشاكلهم بأنفسهم«.

... وإستشهاد 4 مواطنين 
في قصف لطيران العدوان 

على ملعب أطفال
كاا استشاهد ياول انثال املاايض ل مواطال 
بياهام مدياُر مستشافى حارض، كااا أصياب 7 
السادوعي  الدادوان  لطاريان  آخارون، يف قصاف 
األمريكاي عاى قرية بااي املشاطا باديرية عبس 

مثااظة حجة.
وقاال الااشاط الثقوقي باديرياة عبس أحاد 
ماصاور إن الطاريان قصاف ملدبااً كان ماتلئااً 
باألطفال، ما أسافر عن استشهاع 3 ماهم وإصابة 

7 آخرين بإصابات خطرية جداً.
وأضااف ماصور لا »صدى املسارية« أنه وأثااء 
الرضبة األوىل صاعف مرور مدير مستشفى حرض 
الدكتاور ياارس الوثاب بسايارة إساداف كان عى 
متاهاا، اثاول إساداف الجرحى، لكاه استشاهد 
عقاب مداوعة الطريان للقصاف مجدعاً إثر تدرضه 

لشظية أوعت بثياته.
بدوره كشف أكرل قشاري، رئيس اللجاة الثورية 
باديرياة عباس أن أحد الجرحى مان األطفال كان 
يارصخ مرععاً )صلثاوا يل رجيل صلثاوا يل رجيل( 
بدد برتلا بشظايا الصاروخ قبل أن يتم إسدااه إىل 

مستشفى عبس الريفي.

  - خاص:
يف األياال األوىل للددوان كانات مثااظُة صاداء 
من بل املثااظات األكثار تدرضاً لقصف الطريان 
ارت، مازارع  ُعمِّ األمريكاي.. مسااجد  السادوعي 
احرتقات، ماازل ُلدمات اوق سااكايها وأخرجت 

الجثث من بل األنقاض.
وإىل اآلن ماا يازال األلام يدتارص قلاوب ألاايل 
خونن الطيال، حل أقدل طريان الددوان السادوعي 
األمريكاي عاى ارتكاب مجازرة بشادة يف ماطقة 
عار الرشياف والاااس يف مقيل »قات« قبل أشاهر، 
الثصيلاة كانات أكثر من ثاانل شاهيداً وعرشات 
الجرحى، اكتظت بهم املستشفيات.. مااظُر األشالء 
والجثاث املتفثااة ن ياكن أن تُاىس مان الذاكرة، 
ووجاع قبائل خاونن لم يُاَس بدد، ولام يتذكرون 
لاذه املجزرة الوحشاية، وتواطؤ إعاالل املرتزقة يف 
تغطيتها أو حتى إعانتها.. ألؤنء من البرش، ألؤنء 
خلقهم الله إنساانيون؟.. لكاذا يقول ألايل خونن 
حل يتثدثون عن لذه املذبثة، ثم يقسااون بالله 
إن ارسائيال نفساها ن ياكان ارتكابهاا ملثال لذه 
الجرياة ااا بالك بدولة تّدعي اإلسالل وتربطاا بهم 

روابط األخوة والدين واللغة؟!.
مىض ما يقارب عى الثالثة األشاهر من ارتكاب 
لاذه املجازرة، حتى ذاكارة قبائل خاونن ن ياكن 
نسيانها بهذه الساهولة، ويقولون إنه لن يهدأ لهم 
بال حتى ياتقاوا من لؤنء املجرمل املتغطرسال 

ويثأروا لكرامتهم.
وعاى مادى األشاهر املاضية، تدرضات خونن 
الطياال لسلسالة غاارات متتالية من قبال طريان 
الدادوان خّلفات عادعاً مان الشاهداء والجرحاى، 
وتام تدمري املدالاد الفاية واملسااجد وُقصفت ُكّل 

الجساور يف الطرقاات لدزل املديرياة عن الداصاة 
صاداء، وتم أيضااً قصف عدع من ماازل املواطال 

األبرياء بطريقة لستريية جاونية.
ومان خونن إىل سااثان، يتاوزع التوحش عى 
عادع من قارى لاذه املديرياة املثاذياة للداصاة 
صاداء، ايطوف الطريان بشاكل متواصل ليقصف 

املاازل واملزارع والقالع األثرية.

وبلاغ عادع الشاهداء والجرحاى باملديرية ماذ 
بدء الدادوان حوايل 60 مواطااً أغلبهم من الاسااء 

واألطفال، كاا تم تدمري 150 مازنً وماشأة.
مديُر عال مديرية سااثان أحاد طالر نهشال 
قاال يف ترصيح صثفي إن التقاريَر األولية أظهرت 
استشاهاع ل2 مواطااً وإصاباة 35 آخرين أغلبهم 

من الاساء واألطفال.

وأشاار نهشال إىل أن املاشاآت املتارضرة جراء 
غارات الددوان بلغت 26 ماشأة شالت 20 مدرسة 
ومجادااً حكوميااً ومستشافى سايان ومثطاة 
كهربائياة وتدمري مساجَدي اإلماال الصاداني مع 
الرضياح يف عار الثياد وعفااش يف حصان عفاش 

وترضر عدع من الطرق.
ولفات إىل أن مجاَع املديرية بجاياع ملثقاته 

ومدرساتي الشاهيد الساياني والثسال بان عيل 
ومثطة حزيز الكهربائية وساوق شادبي يف حزيز 

تم تدمريلا كلياً.
وايااا يتدلل بااألضار يف املاتلاكات الخاصة 
ذكر نهشل أن غارات الددوان استهدات ل12 مازنً 
بياها 32 مازنً تام تدمريلا كلياً ولاجرين وإتالف 
عادع مان املثاصيال واألرايض واآلباار الزراعياة 

ومراعي األغاال.
وآخر غاارات الددوان السادوعي األمريكي عى 
ساثان كان يول السبت املايض حيث شن 11 غارة 
عاى ماطقاة املثاقارة، مثدثاًة أضاراً باألرايض 

الزراعية ومراعي األغاال.
ولم تسالم مديرية لادان من الدبث والتوحش 
السادوعي األمريكي الصهيوني، حياث بلغ إجاايل 
الشاهداء والجرحاى باملديرياة حاوايل 56 مواطااً 
مااذ بدء الددوان، كاا تم تدمريُ 90 مازنً وماشاأة 

حكومية.
وأوضح مدير عاال مديرية لادان جلان غوبر 
أن لاذه اإلحصااءات تدتال أولياة حياث أظهرت 
استشاهاع ل1 بياهم سات نسااء ايااا أصيب 2ل 

شخصاً.
وأشار عوبل إىل أن املاشآت الثكومية املترضرة 
مان طاريان الددوان السادوعي األمريكي الغاشام 
بلغت 15 ماشاأًة شاالت خاس مادارس واملجاع 
الثكوماي للاديرياة ومستشافى الرقاة واملجاع 
التقااي،  الفااي  الصثاي باواعي ظهار واملدهاد 
باإلضاااة إىل ترضر ثالثة مباناَي تابدة لالتصانت 

وثالثة مساجد.
ر أكثر مان ل7 مازنً ماها  ولفات غوبر إىل ترضُّ
ل1 مازنً ُعمرت كلياً وتدمري مزارع عجاج وعدع من 
وساائل املواصالت وترضر عارشات الهكتارات من 

األرايض الزراعية.
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اليمن تق�صف بالأ�صلحة املحرمة 
دولياً يف ظل تاأكيدات من هيومن 

رات�ض والعفو الدولية

العالم المنافق يرى 
أن دماء الشعب 

اليمني أرخص من 
نفط آل سعود

  - خاص:
يساتخدل الدادوان األمريكاي السادوعي 
وتثالاف الرش مده عاى اليان مااذ انطالق 
عدواناه عى اليان يف 26 مان مارس من لذا 
الدال أبشع وأقذر الوسائل واألسلثة املثرمة 
يف عدواناه عاى الياان، يف ظال تواطاؤ عويل 

يُشرتى باملال السدوعي الثرال. 
ولدل من أقذر ما أساس الاظال السدوعي 
ومن خلفه أمريكا يف لذه الهجاة املسادورة 
عى الشدب اليااي يتجسد يف ترسيخ سياسة 
استهداف املااطل املدنية والزراعية واملاشآت 
عاى  الارضر  شاديدة  بأسالثة  الصااعياة 
اإلنساان واألرض عى املدى القصري والطويل 

كاألسلثة الكيااوية والداقوعية.
وقالت ماظاة »ليومن رايتس ووتش« يف 
بيان لها خالل شاهر نيساان/ إبريل املايض: 
إنه »توجد أعلة ذات مصداقية عى أن التثالف 
ذخائار  اساتخدل  السادوعية  تقاوعه  الاذي 
عاقوعية مثظورة من صاع الونيات املتثدة 
يف غاراتاه عى الياان«، وأشاارت إىل أن لذه 
القاابال تدرض حياة الاااس للخطر، وأكدت 
ليومن رايتس ووتش أن السدوعية والونيات 
املتثدة ترضبان عرض الثائط باملديار الدويل 

الذي يثظر استخدال الذخائر الداقوعية.
وقد أكادت ماظاة ليومان رايتس واتش 
الدادوان اساتخدل أسالثة عاقوعياة يف  أن 
بداض مااطِل صددة، ويؤكد األطباء أن لهذه 
األسالثة مخاطاَر بديادة املادى خاصًة عى 

األطفال.
كاا كشفت ماظاة الدفو الدولية يف تقرير 
جديد لها بأن تثالف الددوان عى اليان وعى 
رأس لذا التثالف أمريكا وإرسائيل استخدل 

ذخائر عاقوعية مثرمة عولياً.
وقالت ماّظاة الدفاو الدولية إن التثالف 
الذي تقاوعه السادوعية قد اساتخدل ذخائر 
عاقوعية مثظاورة عولياً يف بدض لجااتها، 
إحدالاا اساتهدات حيااً ساكاياً يف ماطقاة 
أحااى بصددة شااال اليان خالل األسابوع 
الثاايل، ما أوقع أربع إصاباات وخّلف ذخائر 
عاقوعياة ثانوياة خطارة ملقااة يف األرايض 

الزراعية املثيطة. 
وأضاات املاظاة أّن الذخائر غري املافجرة 
التي التقطت صورلا يف موقع الهجول تثال 
أوجهاً شابه كثارية ماع القاابال الداقوعية 
اللازيلياة الصااع التي ُعرف عن السادوعية 

استخدامها يف املايض.
كااا كشاف املركاز القانوناي للثقاوق 
والتااياة بالتداون ماع وزارة الصثة الدديد 
مان املاؤرشات والدنئال عاى آثار األسالثة 
املثرمة باإلصاباات يف املشاايف، والتي طالب 

األطباء املسااعدة يف مدراة 
أناواع لاذه انصاباات التي 
أو  عجازوا عان مدالجتهاا 
عى مستوى ارتفاع انصابة 
األشدة  بسبب  بالرسطانات 
والغاازات املابدثاة من لذه 

األسلثة املثرمة عولياً. 
القانوني  املركز  وكشاف 
أناه تام رصاد الددياد مان 
الثاانت التاي أاااع األطباء 
حانت  بأنها  وانخصائياون 
غريبة وليست حانت حروق 

تقليدية.

ماهي األسلحة 

المحرمة دوليًا؟
إن األسالثة املثرمة عولياً تشال األسلثة 
الاووياة والكيايائياة والبيولوجياة وأنواعاً 
أُخارى مان األسالثة التقليدياة كالذخائار 
الداقوعية، ولدل السبب الرئييس لتثريم لذه 
األسالثة لاو تجاوزلا؛ كونها مجرع ساالح 
حربي يساتخدل ضد جيوش إىل ساالح أعاى 
يقتال الجااوع واملدنيال عى حد الساواء، بل 
ويتددى تأثريه إىل الجاوع الذين يساتخدمونه 
أحيانااً، كااا أن أثار لاذه األسالثة يتددى 
اإلنسان ليشال ضراً تدمريياً لألرض والرتبة 
والزراعياة ويتدادى ضره جيالً واحاداً وقد 
يصال إىل عدع مان األجيال ويؤثار يف األجيال 

القاعمة.
 وارتفااع حاانت إصاباة جااوع الجياش 
األمريكاي باألماراض الرسطانياة بدد حرب 
الدراق مع ما رااقها من اساتخدال ألسالثة 

مثرماة عولياً وباألخاص اليورانيول املاضب 
لو عليل حي عى ذلك.

ورغام أن املاظاات الدولية كاألمم املتثدة 
والقاوى الداملية تّدعاي أن لاااك مدالداٍت 
تااع وتثّرل اساتخدال لذه األسالثة، إن أن 
املاظااات والتقاريار املدعااة باألعلاة تثبت 
مارة بدد األُخرى حقيقة اساتخدال مثل لذه 
األسالثة يف اليان يف ظل صاات عاملي يثبت 
الافاق والتواطؤ من قبل املجتاع الدويل الذي 
يشاالد الشادب اليااي يُقتل بهذه األسلثة 

بشكل شبه يومي ون يثرك ساكااً.

ما هي القنابل العنقودية؟
الذخائار الداقوعية أو القاابال الداقوعية 
لي سالح يثوي أعداعاً كبرية )أحياناً مئات( 
من الذُخريات أو القايبالت الصغرية املتفجرة.

 وتلقاى القاابال الداقوعياة مان الجو أو 
تقذف من األرض. ولي مصااة 
ألن تفتاح يف الهاواء قاذاة ما 
تثويه من ذُخاريات، والتي قد 
تغطي مسااحاٍت شاسادة قد 
تبلُغ مساحًة عدة مالعب لكرة 
القدل. ولذه املسااحة املتأثرة 
»األثار«. والقاابل  باا  تدارف 
تأثري  الداقوعياة لي أسالثة 
ن  أثرلاا  أن  أي  ماطقاة. 
ياثرُص يف لادف واحد مثدع، 
كدباباة مثاالً. ابدنً عان ذلك، 
اإن ماطقاًة بالكامال تُغطى 
بالقاابال الداقوعياة. ويف لذه 
املاطقاة لاااك خطاٌر ن يايُِّز 
بل عساكريل َومدنيل، وباا 
أن عادعاً كبارياً مان القاابال 

الداقوعياة ن يافجار مثل ما لاو متوقع له 
بدد سقوطه، تبقى كايات كبرية من القاابل 
الداقوعية عى األرض جالزة لالنفجار، حيث 
تشكل مثل األلغال األرضية تهديداً مايتاً ألي 
شاخص يف املكان ولفرتة طويلاة بدد انتهاء 
الاازاع. إن الذخاريات غاري املافجارة تقتال 
وتجارح الاااس الذيان يثاولون إعااعة بااء 
حياتهم بدد انتهااء الازاع. ولي تااع الااس 
مان اساتخدال أراضيهام أو مان الوصول إىل 
املدارس َواملستشافيات، حيث ياكن أن تبقى 

تهديداً لدقوع من الزمن.
 أي أن اساتخدل مثال لاذه األسالثة لو 
يساتهدف يف املقال األول املدنيال من أطفال 
ونسااء، كاا يهادف إىل القضاء عى أشاكال 
الثيااة يف ماطقاة مدياة وإيقاف نشااطها 
الزراعي والتجاري؛ ولهذا اإن اساتخدل مثل 

لذه األسلثة يدتل جرياة إباعة.
انتفاقياات  يسااى  ماا  وجاوع  ورغام 
الدولية لثظر انتشاار أسلثة الدمار الشامل 
َواتفاقياة حظار وتطويار وإنتااج وتخزين 
1973ل  البيولوجياة  األسالثة  وتدماري 
َومدالدة حظر األسلثة الكيااوية واتفاقية 
الذخائار الداقوعية إن أن الدالم اليول يشاهد 
أكل حانت التسالح واستخدال لذه األسلثة 
ماا يؤكاد أن ُكّل لذه انتفاقياات واملاظاات 
ليسات إن أقاداة لقاوى انساتكبار الداملاي 

وأعواتها ضد الشدوب.
الداملياة مثال  املاظااات  إعاناات  ورغام 
ماظاة الدفو وماظاة ليومن رايتس واتش 
نساتخدال أسالثة مثّرمة عوليااً يف الددوان 
عى اليان إن أن الدالم ن يثرك ساكااً مؤكداً 
مرة أُخرى أن عماء املدنيال الياايل أرخُص 

من نفط آل سدوع.
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مركز احلروق ب�صنعاء ا�صتقبل حالت غريبة ل عالج لها وتوؤدي اإىل تاآكل كل اأن�صجة اجل�صم

أطباء ومختصون: مؤشرات الستخدام السالح الكيماوي في العدوان 
السعودي األمريكي على أبناء الشعب اليمني

  - أحمد داوود:
سالطت وساائُل اإلعاالل، األياال املاضية، 
الضاوَء عى حالاة الشااب خالد عايل والذي 
باملستشافى  الثاروق  مركاز  يف  يتواجاد 
الجاهاوري بصادااء ويداناي مان حاروق 

خطرية ن عالج لها.
حالة الشاب خالد املاثدر من تهامة تدعو 
للشافقة وتوجع ُكّل القلاوب، اهو ن يتوقف 
عان الرصاخ وينئ بشاكل متواصل من شادة 
األلم، واألساوأ من ُكّل لذا أن األطباء يف املرَكز 
يف حرية من أمرلم حول اإلصابة التي تدرض 

لها والتي ن عالج لها يف اليان.
يداني الشااب خالد من تهتُك اللثم وموت 
األنساجة والرشايل وصاونً إىل الدظم، جراء 
إصابته يف قصف للطريان السدوعي األمريكي 
قبل أسابيع يف تهامة، ومع تزايد األلم والوجع 
تم نقلاه إىل الداصاة صادااء، ومع ذلك اإن 
جسااه يتآكل من يول إىل آخر وحياته مهدعة 

بالخطر جراء صدوبة إيجاع الدالج له.
ولتوثيل لذه الثانت عقدت وزارة الصثة 
الداماة يول السابت املايض مؤتااراً صثفياً 
حرضه أطباء ومختصون وحقوقيون ناقشوا 
لاذه الثانت، وأكدوا أن لاااك مؤرشات تدل 
عى أن الددوان السادوعي األمريكي استخدل 
أسالثة مثرماة عوليااً وماهاا الكيااوي يف 

بالعنا.
يثتااج مركز الثاروق إىل أجهزة ومددات 
خاصاة للتدرف عى نوع لاذه اإلصابة، اهو 
يفتقار لألجهازة املتطاورة، كااا يثتااج إىل 
استشااريل َومتخصصل للتدارف عى نوع 
الساالح املساتخدل يف القصف والذي تسابب 
يف الثالاة الثرجاة التي يار بهاا خالد، وكل 
املؤرشات بارأي الكثري من لاؤنء توحي بأن 
الددوان اساتخدل أسالثة مثرمة عولياً عى 

بالعنا تسببت يف لذا الاوع من اإلصابة.

حاالت غريبة
يؤكد الدكتور صالح الثيضاني مدير مركز 
الثروق باستشافى الجاهاوري بصاداء أن 

املركز اساتقبل ماذ بدء الددوان يف 26 مارس 
ل201 ماا يقارب 152 حالة مختلفة الاسابة 
يف الثاروق جاراء قصاف طاريان الدادوان 
السادوعي األمريكي عى عدع من مثااظات 

الجاهورية.
إن جاياع  الثيضاناي  الدكتاور  ويقاول 
األطباء وانستشااريل يدرااون جيداً حانت 
األوىل  الدرجاة  اهاااك  املختلفاة،  الثاروق 
والثانياة والثالثة، لكن الثاروق الذي تدرض 
لها املارىض من القصف كان مدظاها حروقاً 
نارياة ولاي مختلفة الاسابة ما بال 20 إىل 

%100 مساحة سطثية.
التاي  الثاانت  %18 مان  أن  إىل  ويشاري 
وصلت إىل املركز توايات ولي تداني األمرين 
مان القصاف املتوحاش، ويف مقدماة لؤنء 
الذيان تدرضاوا للقصاف يف ماطقاة يريم يف 

بداية الددوان.
ولاااك عدع كبري مان لذه الثاانت التي 
وصلات إىل املركاز عى الرغام مان امكاناته 
املتواضداة تااثلت للشافاء نتيجة الدالجات 
واملجارحة اليومية وانلتاال من قبل األطباء، 
لكن ما يوع اإلشاارة إلياه الدكتور الثيضاني 
لو حالتان وصلتا إىل املستشفى تختلفان عن 

جايع الثانت.
يقاول الدكتاور الثيضاني: إناه يف ل/9/ 
2015 عخال املركاز مريٌض مصااٌب بثروق 
جاراء قصف الددوان السادوعي األمريكي ثم 
تاويف لاذا الشااب يف 10/19/ 2015، حياث 

كانت نسبة الثروق 30%.
أماا الثالة الثانياة اهي للشااب التهامي 
خالد والذي ما يزال يف املرَكز ونسابة الثروق 
ايه %80، وقد أجريت له عالية تاظيف إلزالة 
األنساجة املساتهلكة، وتجاَرى لاه مجارحة 
يومياً، وقد تااثل للشافاء من الثروق ما عدا 

%5 من مساحة سطح الجسم.
لاتان الثالتان – كااا يقول الثيضاني- 
أُخاذت ماهااا عيااات وأرسالت إىل املختل، 
ولوحاظ عليهااا جاروح غريباة تاؤعي إىل 
تاآكل األنساجة ذاتيااً يف أماكان مختلفة من 
جسايهاا، رغم املجارحة اليومية ويف أماكن 

غاري القرحاة الرسيرياة املدتااعة، ويقصاد 
بالقرحاة الرسيرياة لاي األوراُل التي تظهر 
يف الجسام نتيجة بقاء املرياض لفرتة طويلة 
عى رسير املرض، ولذا يثري الشاكوَك لدياا – 
بثسب الثيضاني- بأنهاا تدرضوا إلصابات 

مختلفة سبّبت ُكّل لذا الدااء لهاا.
َويطالاب الدكتاور الثيضاناي املاظاات 
الدولية واإلنسانية للاساعدة يف تثديد نوعية 
لذه الجروح وإيجاع الدالج الالزل لها إن كان 
موجوعاً، ويطالب أيضااً بدعم املرَكز بالدالج 
واألجهازة وعاال غرااة عااية مركازة؛ ألنه 

يفتقر ملثل لذه األشياء.
ويؤكاد لاشام رشف الديان ولاو رئيس 
املرَكاز القانوناي للثقاوق والثرياات باأن 
مرَكاَزه يرصد بشاكل يوماي الجرائام التي 
يرتكبهاا الدادوان السادوعي األمريكي عى 

بالعنا، مشارياً إىل أنه رصاد حالة مريض من 
مثااظاة البيضااء وصل إىل مركاز الثروق 
بصادااء وأصيب بثاروق متفرقاة كانت يف 
البداية صغرية، لكن أنساجة الجسام بدأت يف 

التآكل حتى وصلت الثروق إىل الدظم.
املريض يُدعى خالد الثازي وحالته تااماً 
كثالة خالد التهامي ومثلاا تشابه الخالدان 
يف املسااى تشاابها أيضااً يف األلام والجراح 
واملدانااة، وبالرغام من تلقاي خالد الثازي 
للداالج يف املركاز إن أنه انتقال إىل رحاة الله 
ولم يتثال شادة األلم الاذي كان يخرتق ُكّل 

مفاصل جساه.
ويقول لاشام رشف الديان إن لااك أكثر 
مان عليال عى ارتاكاب الدادوان السادوعي 
األمريكي ألسالثة مثرمة عوليااً، االددوان 
اساتخدل القاابال الداقوعياة يف مثااظتاي 

صددة وحجة وبشاهاعة الكثري من املاظاات 
الدولية ويف مقدمتهاا ماظاة ليومن رايتس 

ووتش.
واألسلثة التي تكون من نتائجها إصابات 
ن تستجيب للدالج لي أسلثة مثرمة عولياً، 
لكاذا يقاول لاشام رشف الدين، مشارياً إىل 
أسالثة كيااوياة يف  اساتخدل  الدادوان  أن 
املواجهاات ماع الجياش واللجان الشادبية، 
حياث رصد املركاز من خالل الاازول امليداني 
للاستشافيات حانت غريبة ومظالر التأثري 
الدواء والدالج عى املريض ليست ذات جدوى.

ألم يساتخدل الددوان السدوعي األمريكي 
أسالثة اتاكة؟، بالفدل لقد اساتخدل، لكذا 
يتساءل لاشام ولكذا يجيب، االقاابل التي 
ألقيات عى اج عطان وجبل نقم بصاداء لها 
آثار إشاداعية ن ياكن حارُص أضارلا عى 
نطاق بسايط، ولهاا آثار عى املادى الطويل، 
ولاتان القابلتاان كانتا مختلفتل تااماً عن 

غريلاا من الصواريخ والقاابل األخرى.

جرائم ال مثيل لها في التأريخ 
ناطل وزارة الصثة الدكتور تايم الشامي 
مدلوماات  لديهاا  الصثاة  وزارة  إن  يقاول 
ومؤرشات حول اساتخدال الددوان السدوعي 
األمريكي ألسلثة مثرمة عولياً. مشرياً إىل أن 
ما تم اساتقباله يف املشايف يف بالعنا ومن خالل 
وانختصاصيال  انستشااريل  مالحظاات 
يف مجاانت مختلفاة، ماهاا أماراض الجلاد 

والرسطان، يؤكدون عى ذلك.
ويقاول الشاامي إن الدادوان السادوعي 
األمريكاي عاى بالعنا ياثل جريااة تأريخية 
ن مثيال لهاا يف تأريخ البرشية، مشارياً إىل أن 
الدادوان ن الساااء ون األرض ون األخاالق 
ون الرشائع الساااوية تقاره، مضيفاً أنه لم 
يثادث يف التأرياخ أن تام اساتهداف األحياء 

واألموات إن يف بالعنا.
وأشاار الشاامي إىل أن الددوان اساتخدل 
القاابال الداقوعياة يف صدادة وحجاة، كاا 
استخدل القاابل الفسفورية واننشطارية يف 

مأرب وتدز، ولذه أسلثة مثرمة عولياً.

الدكتور عبدالرحمن الهادي أستاذ طب 
األطفال: استخدام األسلحة الكيماوية 
يؤدي إلى حدوث تشوهات جنينية كما 

حصل في اليابان وفي العراق
  - خاص:

قال الدكتوُر عبدالرحان مثاد الهاعي أستاذُ طب األطفال ورسطانات األطفال إن الثصاَر 
وماَع إعخال األعوية عن بالعنا ن يقلُّ بشاعًة عن القصف الوحي للددوان السدوعي األمريكي 

عى بالعنا.
وأضااف الدكتور الهاعي يف املؤتار الصثفي لاوزارة الصثة: إن أكثر من 200 حالة تداني 
مان رسطاناات األطفال وخاصاة رسطان الفام، وأكثر مان %50 من تلك الثاانت مصابة 
بانتكاساة نتيجة انددال األعوية بسابب الثصار السادوعي األمريكي عاى بالعنا ماذ ثاانية 

أشهر.
وتطارق الدكتاور الهااعي إىل مرحلة ما بداد الددوان، املرحلة املساتقبلية، حياث يرى أن 
اساتخدال األسلثة الكيااوية سايؤعي إىل حدوث تشاولات جاياية كاا حصل يف لريوشياا 

اليابان ويف الدراق.
وأضاف أن لااك عراساات بريطانية تثبت أن التشاوُّلات الجاياية بدد ساوات الثرب عى 
الداراق تزياُد عن %15 عاا حدث يف لريوشاياا، اكيف ساتكوُن اآلثاار يف بالعنا وخاصة أن 

السالَح املستخَدل يف الدراق أمريكي ولو ذات السالح املستخَدل يف بالعنا.
كاا نَحظ الدكتور الهاعي أن لااك يف الفرتة األخرية ارتفاعاً يف األطفال املصابل برسطانات 
الدل وخاصة يف املااطل املترضرة من القصف السدوعي األمريكي مثل الجوف وصددة وحجة.

�صفرية النوايا احل�صنة هناء الأدميي ملنظمات حقوق الإن�صان:

ماذا فعلتم من أجل السالم ونحن في شبه 
حرب عالمية على اليمن؟!

  - خاص:
تحدث�ت س�فيرُة النواي�ا الحَس�نة هناء 
األديمي، بحرقة وألٍم، خ�الل مداَخلة لها يف 
المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، مستغربًة 
صمَت المنظمات الدولية واإلنس�انية تجاه 
ما يجري يف بالدنا من عدوان وحصار خالل 

الثمانية األشهر الماضية.
وتطرقت األديمي إىل الوضع المأس�اوي 
إىل  مش�يرة  الح�ارث،  بن�ي  يف  للنازحي�ن 
أنه�م يحمل�ون هموماً كبي�رة ويعانون من 
اضطرابات نفس�ية وأوجاع بسبب العدوان 

السعودي األمريكي عىل بالدنا.
وقالت إنه�ا لما زارت أحد مراكز النزوح 
رأت أطفاالً يعانون األمّرين، كما رأت شباباً 
محطمين، وفتيات مصابات بحاالت نفس�ية 
سيئة إىل الغاية، إىل درجة أن أية فتاة تصاب 
بانهيار عصبي إذا س�معت صوَت رصاصة 

وتك�ون يف رع�ب ش�ديد، وهن�اك ش�باب 
كان�وا يف صحة جيدة لكنه�م اآلن مصابون 
بالس�كري وارتف�اع ضغ�ط ال�دم نتيج�ة 

العدوان السعودي األمريكي.
وأش�ارت إىل اله�دف م�ن زي�ارة مرَكز 
النازحي�ن يف بن�ي الح�ارث كان لالط�الع 
عىل الوضع الصح�ي، لكن معاناة النازحين 
دفعته�ا م�ع الفري�ق الحقوق�ي ال�ذي زار 
الم�كاَن يعملون عىل تكثي�ف الجهود للدعم 

النفيس.
العربي�ة  المملك�ة  م�ن  واس�تغربت 
الس�عودية، إذ كيف تش�ن عدواناً عىل اليمن 
وهي م�ن ترعى المس�جد الح�رام، وقالت 
باستياء كبير من ترصف الرياض: »فضيحٌة 
كربى أن تأتينا الحرُب من جيراننا والرسول 
ص�ىل اهلل علي�ه وآل�ه وس�لم وّص بالجار، 
وفضيحة كربى أن يكونوا هم المس�ؤولون 
ع�ن بيت اهلل الحرام ث�م يحاربون جيرانهم 

وإخوانهم الذين يش�هدون بأن ال إله إال اهلل 
وأن محمداً رسول اهلل«.

تعلم�ُت  كام�رأة  »أن�ا  بقوله�ا:  وزادت 
الس�الَم وأح�ب الس�الم وش�اركت يف كثير 
م�ن مؤتمرات الس�الم.. اآلن، أري�ُد من ُكّل 
م�ن علمون�ي الس�الَم وكل َم�ن ن�ادوا به 
ومن منحوني لقَب س�فيرة النوايا الحس�نة 
للس�الم.. أس�ألهم: ماذا فعلتم اآلن من أجل 
الس�الم؟ نح�ن يف ش�به ح�رب عالمية عىل 
اليم�ن، لم�اذا؟.. أريد تربي�راً، أري�د إجابة 

فعقيل متعب«.
وطالبت س�فيرة النوايا الحسنة رشكاِت 
األدوي�ة والمنظمات العالمية بدعم اليمنيين 
وع�دم الصمت المخزي والعجيب، مش�يرًة 
إىل أن�ه يف ح�ال اس�تمر ه�ذا الصم�ت فإن 
اليمنيين س�يفقدون ثقتَهم بهذه المنظمات 

يف المستقبل.
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آخر المخططات األمريكية في اليمن »قد تستوجب الكي«

  - محمد الوريث:
الهزائام السادوعية واساتارار  بداَد تاوايل 
التأكيادات القاعمة من مختلاف جبهات القتال 
عاى مساتوى الداخل اليااي بفشال مشااريع 
غزو واحتاالل اليان، ويف ظال انتصارات كبرية 
ومتساارعة يثققهاا أبطاال الجياش الياااي 
واللجاان الشادبية يف الداال السادوعي عاى 
مساتوى جبهات نجران وجيزان وعساري، تلز 
الياول ماؤرشات ومالمح قاد تفصح عان نوايا 
الدادوان األمريكاي السادوعي يف قااعل األياال 

ومخططاته تجاه اليان.
وتقاول أساسايات امليدان الياول إن الددواَن 
عى الياان ومرشوع غازوه واحتاللاه وتركيع 
شادبه يداني من مأزق كبري، حيث تجاوز عار 
الددوان والثصار ما يزيد عن 220 يوماً، وخالل 
لذه الفرتة التي تدتل طويلة ومرلقة للغاية يف 
امليزان الدساكري وانقتصاعي لتثالف الددوان 
لم يساتطع انجاز حتى لادف واحد من ألدااه 
املدلاة، اال املرتزقة الذين يف الرياض استطاعوا 
الداوعة، والوضاع يف الجااوب يذلاب لصالاح 
التاظيااات التكفريياة بااا يتوااال مع طرح 
قياعة الثاورة، كاا أن مرشوع الددو يف الوصول 
إىل صاداء أو حتى أساوارلا تبخر وذلب أعراج 
الرياح يف ظل صاوع واستبساال كبري يساطره 
الجيش اليااي واللجان الشادبية عى مساتوى 
جبهاات ماأرب وباب املاادب وتدز، وااوق ُكّل 
لذه الويالت التي يتكبّدلا الاظال السادوعي إن 
أن القشاة التي ستقصم ظهر البدري جاءت من 
ُعال أراضيه، ااإلنجازاُت الكبرية التي يثققها 
اليااياون يف كلٍّ مان جيازان ونجران وعساري 
بادأت تااذر بخطر مثادق بالاظال السادوعي 
ظهر يف أوضح صاوره يف التغريدات التي رّسبها 
»مجتهد« يف األياال القليلة املاضية، متثدثاً عن 
مكاملاات ولقاءات بل كريي وبن سالاان وبل 
قيااعات يف اإلعارة األمريكية والاظال السادوعي 
ترتكز عى تثذيرات أمريكية للاظال السادوعي 
مان احتااال سايطرة الياايال عاى جيازان 
وخطاورة ذلك عاى السادوعية واملاطقة ككل، 
وحساب مجتهد اقد نصثات اإلعارة األمريكية 
الاظال السدوعي بالدال عى الخروج من »اخ« 
اليان بثفظ مااء الوجه والقبول بأية مباعرات 
سياساية قائااة؛ ألن واقاَع امليدان يقاول بأن 
السادوعية لن تثصل عاى أاضل ماهاا ورباا 
لو أضاعات لذه الفرصة الن تثصل عى نفس 

الدرض يف املرة القاعمة.
كااا أن الاظاال السادوعي يُثارج حلفاَءه 
الغارب أَْكثَار يف ُكّل ياول عااد ارتكاباه مجازر 
مروعة وغري ملرة يف حل اإلنسانية، ولو األمر 
الذي يفضاح نفاَق املجتاع الغربي حول مزاعم 
حقوق اإلنساان ويضطرلا أن تقّدَل بل الفياة 
واألخرى مواقف شاكلية وخجولاًة ضد الاظال 
السادوعي تبادو كأنها إحادى ُسابُِل انحتجاج 
السادوعي  الاظاال  ماارساات  عاى  الغرباي 
الكارثية، اتزايدت املواقف الغربية عى مستوى 
املاظااات الثقوقياة والصثاااة واإلعالل ضد 
السدوعية يف ما يتدلل بجرائم قصف مستشفى 
حيدان واساتخدال القاابال الداقوعية يف اليان 
وكذلاك مطالباة بان كاي مون بوقاف الغارات 
عى اليان اوراً، والتاي تاثل ذروة املواقف التي 
قدمتها األمم املتثدة وأمياها الدال ضد الددوان 
السادوعي ماذ بدايتاه رغم أنها تداال لتاييع 
جرائاه وماثاه أكل قدر ماكن من الوقت ماذ 

الطلقة األوىل.
وترجام وزيار الخارجياة السادوعي إذعان 
نظامه للاخطط األمريكي الجديد يف ترصيثاته 
الليطاناي  نظاريه  ماع  صثفاي  مؤتاار  يف 
بالريااض تثادث ايهاا عان »انتهااء وشايك 
للداليات الدساكرية السدوعية والتثالف مدها 

عى اليان«. 
وتُظهار مثال لاذه املواقاف أن لاااك نوايا 
سادوعية تتم بتوجياه وإعارة أمريكية مبارشه 
مان أجل ترويج ما يفيد باقارتاب وقف الددوان 
عاى الياان واننتقاال إىل اسارتاتيجية جديادة 
بداد تأكيد اشال ساابقتها، وياكان أخذ لذه 

املستجدات عى ثالثة أوجه ن تثتاالً رابداً.
أما الوجاه األول اقد تكون لذه الترصيثات 
مثاولًة سادوعية للتخفيف مان الضغوط التي 
تتدرض لها عى املساتوى الداخايل والخارجي، 
وتأتي يف إطار مؤامرة جديدة تدد لها السدوعية 
يف اليان لكساب الوقت وحشد املرتزقة لتثقيل 
انجاز ميداني مؤثر قبل البدء يف جولة املشاورات 
الثانياة يف جاياف التاي يدخلها اريال مرتزقة 

الرياض عون أوراق رابثة.

والوجاُه الثاناي يثتاال أن لاااك صثاوة 
سدوعية متأخرة جاءت بضغوط أمريكية يف ظل 
املتغريات الجديدة واملقلقة للاظال السادوعي يف 
ل الدساكري الرويس يف  الرشق األوساط كالتدخُّ
ساوريا وارتفاع حدة التوتر بل نظامي الرياض 
وطهران واساتارار الدجز السدوعي املتزايد ُكّل 
يول جراء الثرب ولكن اشل السدوعية وأمريكا 
يف تثقيال أيٍّ من ألداف الددوان يجدل من لذا 

السيااريو مستبدداً.
أما الوجاُه الثالُث ولو األرجاح أن أمريكا يف 
إطار اننتقال بالدادوان عى اليان إىل بُدد جديد 
تاقذ به حليفتها السادوعية وتضان اساتارار 
انقتتال يف اليان وتثقيال أكل قدر من ألدااه 
بأقل الخسائر، وذلك من خالل الداع بالسدوعية 
إلعاالن وقاف الدالياات الدساكرية املباارشة 
وإطالق عدوان غري مباارش عى اليان، ويوحي 
بذلك التثركات الثثيثة يف امليدان لاقل الدواعش 
من ساوريا إىل الياان وتزويد مرتزقاة الرياض 
بساالح الجو وتأليل مطارات يف الداخل اليااي 
ليساتار الددوان وإن بقفاازات مثلية، وتؤكد 
التاااونت اإلعالمية للارتزقاة التابدل للرياض 

يف اليوميال املاضيال عى وساائل إعالمهم عن 
تجهياز قاعادة الدااد الجوياة لالنطاالق ماها 
لقصاف مااطال يااياة أُْخاااَرى واساتخدال 
عاعاش والقاعادة واملرتزقة مان كوملبيا وبالك 
ووتر والسوعان ورباا موريتانيا واملغرب للقيال 
بدور القتال عى األرض مقابل انسثاب سدوعي 

من املشهد.
وترتكاز املؤامارة القاعمة عى إعالن شاكيل 
إليقااف الددوان السادوعي عاى اليان لتضان 
السادوعية أونً لدناة ماع الجياش الياااي يف 
جيازان ونجران وعساري ولو أَْكثَر ماا يقلقها، 
كااا ياكاهاا انساتارار يف تاويال الثرب عى 
الياان عون ضغاوط كااا ادلت طاوال خاس 
املرتزقاة  اساتقدال  عال  ساوريا  يف  سااوات 
واألجاناب وتزويدلم بالساالح –والذي قد يصل 
إىل ساالح الجو حتى– وتساويل أن ما يثدث يف 
اليان لو حرب يااية عاخلية ن شأن للسدوعية 
بهاا، اتساتار بهاذا أمرياكا يف مخطاط تدمري 
وتركياع الياان ولكان عون الثاجاة إلضدااف 
حليفتها السادوعية التي تخرس مااطَل واسدة 
بشاكل يوماي وتقاي عى ماا تبقاى لها من 
ُساادة ورصيد أخالقي يف الدالام يف ظل ارتفاع 
األصوات ضاد جرائم الثرب واإلبااعة والثصار 

بثل الشدب اليااي.
َق لفكرة إيقاف  وتستطيع السدوعية أن تسوَّ
الددوان يف ظال مباحثات ماظاور قيامها، كاا 
تساتطيع أن تبياَع للاواطان السادوعي وْلام 
إيقاف الازياف املايل والبرشي الذي تسابب ايه 
عدوانهاا عى اليان، بالتزامن مع حالة إعالمية 
ضخاة ومزيّفاة حول انتصاار الثالة وانتهاء 
مهاتهاا يف اليان وتدشال املرحلاة الثانية من 

الثرب القذرة عل وكالء أمريكا.
تادرك السادوعية اليول حجاَم الخطاأ الذي 
الياان والاذي بادأ  اقرتاتاه يف عدوانهاا عاى 
15 يومااً  باخططاات سااذجة تثدثات عان 
نحتالل صاداء ووصل بدد 220 يوماً إىل مخاوف 
حقيقياة عن مادى احتاالياة ساقوط الاظال 
السادوعي الذي يخرس األرض عسكرياً ويخرس 
املاال يف رشاء الذمام والساالح عامليااً ويف ظال 
عوامال أُْخاااَرى كاننشاقاق الدايل يف األرسة 
السادوعية الثاكاة وتضخم الدجاز يف املوازنة 
السادوعية الذي بلغ أن لدع صادوق الافط بأن 
يف حالة اساتارار السادوعية يف سياستها املالية 
القائااة ويف ظال انخفاض أسادار املشاتقات 

الافطية ياكن أن تفلس يف خاس ساوات. 
ولكن ما ن تدركه السدوعية بأن الياايل قد 
اساتوعبوا أن عور السدوعية شاكيل وغري مؤثر 
وأن القارار طاملاا كان وسايكون أمريكياً يأتي 
من البيض األبيض، ولهذا يدال الشادب اليااي 
عى مادى اللثظاة والدقيقة ملواجهاة الددوان 
والتثشايد ضاده وتدزياز عوامال القاوة رغم 
املزاعم املثارة حاول انتهائها، وإن كانت أمريكا 
تدتقد أن زمال القرار ما زال بيدلا وخيار إيقاف 
املدركاة أو التثكم بها مااوط بها، ارباا تكون 
حسااباتها خاطئة لاذه املارة، ااملقاتل اليااي 
الذي يقتثم مواقُع الجيش السدوعي واحداً تلو 
اآلخر يف جيزان ونجران وعساري ن ياكن إيقااه 
إن بااا يراه حاالً عااعنً وضامااً له وملساتقبل 
أونعه ياصفاه عن خساائر وتضثياات ثاانية 
أشاهر مان الدادوان ويضاان اساتقالل اليان 
الكامل، واملرتزقة الذين ستستقدمهم السدوعية 
من خارج البالع لان يكون حظهم أَْكثَر من حظ 
عااارص حازب اإلصالح الذيان كاناوا ياتلكون 
الجياَش والدولاة يف الياان وطرعلام الشادب 

صاغرين لكذا يؤكد املواطاون.
وحديُث رئيس املجلس السايايس ألنصار الله 
صالاح الصااع يف بيانه املاشاور عاى صفثته 
يف الفياس باوك وإعالنه اشال التفالاات يف ما 
يتدلال بالثل السايايس قد يكون الرعَّ املااساَب 
عاى الاواياا الرشيارة لتثالاف الدادوان عاى 
اليان وتأكيد الصااع عى أن مساببات الددوان 
الرئيساية عى اليان عادماا تثدث عن مرشوع 
أمريكا وحربها املساتارة ضد الياان ماذ الدال 
2001 عال الداالء واألنظااة املتداقبة ملطامع 
خاصاة بهاا، واقدانهاا السايطرة يف اليان لو 
الاذي عادها إىل لاذه الخيارات والتاي أصبثت 
الياول تصاب يف عكاس خاناة توقداتهاا، وأكد 
الصااع يف البيان أن ُكلَّ ما يصُدُر من ترصيثات 
تروج لها وساائل إعالل الددوان ليست إن خداع 
وتضليال يهدف الدادوان من خاللها إىل كساب 
املزيد من املكاساب يف امليادان، و«كل من يدلون 
باثال لاذه الترصيثاات ليساوا ساوى أبواق 
إعالمياة لألمرياكان« مؤكداً باأن الياايل أمال 

مرحلة حاساة وااصلة يف تأريخ اليان.
وإذا كانت أمريكا قد استافدت ما يف جدبتها 
مان خيارات لتقارر أن تداوَع إىل طريقتها األوىل 
الذي ثبت اشلها يف اليان، ايؤكد الشدب اليااي 
بأناه صاحُب القرار واملتثكام بامليدان وما يزال 

لديه الكثريُ إلثباته يف قاعل األيال.

إنها معركة 
والء وعداء 

محمد فايع
اإليااان  ثالثاي  بال  املدركاَة  إن 
قيااعة  الُقاْرآنياة  الياانياة  والثكااة 
وشدباً وقوة ضاربة وبل تثالف ثالثي 
الرش واإلْجاااَرال الداملي السدو صهيو 
أمريكاي لاي يف الثقيقاة مدركة بل 
مرشوع وماهجية وثقااة انرتداع وبل 
ماهجياة وثقااة الجهاع يف سابيل الله 
الُقاْرآنية القائاة عى أسااس الونء لله 
ولرساوله ولإلمال عيل واملاتد بتويل من 
أمر اللاه بتوليه من يجّساد يف مسااره 
ومساريته ومرشوعه ماهجياة وثقااة 
امتاداعاً لتلاك الونية انلهياة املثادية 

الُقاْرآنية.
إنهاا مدركاة بال مارشوع ياترص 
ملاهجياة انرتاداع عان ماهجياة اللاه 
الُقاْرآنياة الجهاعياة وياطلال حلفاؤه 
وقاعتاه وأعواتاه عاى أسااس انتخاذ 
لليهاوع والاصاارى أمرياكا وإرسائيال 
أوليااء وبل مارشوع وماهج الجهاع يف 
سابيل الله الُقاْرآني القائم عى أساس 
الاونء لله ولرساوله ولإلمال عيل، وعى 
أسااس مان الداداء املاهجاي والثقايف 
القاويل والداايل ألعاداء للاه ورساوله 

واإلمال عيل عليه السالل. 
تلاك املدركاة نرالاا الياول قائااة 
باكل تفاصيلها بل مارشوع وماهجية 
ثالثاي اإلياان والثكاة ولاونء والدداء 
الُقاْرآنياة الياانية وبال ثالثي تثالف 
الرش واإلْجاااَرال ذي الونء الشايطاني 
اليهوعي الارصاني األمريكي انرسائييل 
احداثهاا  ااااق  كل  يف  تتجاى  حياث 
ووقائدهاا مصاعيل ما حكتاه ووثقته 
آياات اللاه وبيااته يف ساورة املائدة من 
بداية قول الله جل شاانه )يَا أَيَُّها الَِّذيَن 
آَماُوا َن تَتَِّخذُوا اْليَُهوَع َوالاََّصاَرٰى أَْوِليَاَء 
بَْدُضُهْم أَْوِليَاُء بَْداٍض( إىل نهاية اآليات 
التاي تلات قاول الله جاال شاانه )إِنََّاا 
َوِليُُّكُم اللَُّه َوَرُساولُُه َوالَِّذيَن آَماُواْ الَِّذيَن 
االَة َويُْؤتُوَن الازََّكاَة َوُلْم  يُِقيُااوَن الصَّ

َراِكُدوَن(.
كااا اكاد اللاه يف ثااياا وخواتم تلك 
اآلياات عى حتاياة ضياع ثام خرسان 
ولزيااة من اتخذوا اليهاوع والاصارى 
اولياء، مقدماً ماهجهام كااهج ارتداع 
عن ماهاج اللاه الُقاْرآناي الجهاعي يف 
سابيله، أماا مان تولاوا الله ورساوله 
تلاك  عاى  واساتقاموا  عليااً  وانماال 
الجهاعية  الُقاْرآنية  اإلياانياة  املاهجية 
يف سابيل اللاه اقد وصفهام الله يف تلك 
اآلياات بالقول الذيان ظفاروا باختيار 
اللاه واصطفائاه لهام للقياال باهاة 
الرساالة اإلياانية الُقاْرآنياة الجهاعية 
يف مواجهاة تثالف اليهاوع والاصارى، 
مؤكاداً يف تلك اآلياات انهم من يظفرون 
باثباة الله لهم وباثبتهام له.، وانهم 
باا لام عليه من إيااان ووعي وجهاع 
وما لم عليه مان عزة وصدق وباا لم 
علياه من اخااء ووحادة إياانياة اياا 
بياهم وما لم عليه من جهاع يف سابيل 
اللاه لام الفائزون بفضل الله الواساع 
بتأيياده ونرصه، مبياااً يف الاتيجة التي 
ختاات بهاا تلاك اآلياات الُقاْرآنية بأن 
أولئاك القاول بااا علياه مان ونء لله 
ولرسوله ولإلمال عيل لم من يصبثون 
حازب اللاه املوعوعين من اللاه بالغلبة 
والارص يف مواجهة تثالف وحزب الونء 
اليهوعي والاصاري األمريكي وإرسائييل 

الشيطاني. 
وامال احاداث املدركة القائاة اليول 
بل ثالثاي اإليااان والثكااة الياانية 
ثالثاي  تثالاف  وبال  وشادبا  قيااعة 
الرش واإلْجااااَرال وانرتاداع ذي الونء 
اليهوعي الارصاني األمريكي انرسائييل 
تداياش تجلياات مصاعيل تلاك اآليات 
الُقاْرآنياة مان ساورة املائادة ويف كل 
اااق وقائع احاداث املدركة واملواجهة. 
انمر الاذي يجدلاا عى يقل بان الارص 
والغلبة ملرشوع وماهجية ثالثي اإلياان 
والثكااة الياانية قياعة وشادبا وقوة 
ضاربة، وان الخرسان والهزياة لتثالف 
وانرتاداع  واإلْجااااَرال  الارش  ثالثاي 
والاونء اليهاوعي الارصاناي األمريكي 
اإلرسائيايل.. ذلاك أن )َوَماْن يَتَاَولَّ اللََّه 
َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَماُوا َاِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُلُم 

اْلَغاِلبُوَن(.

ناطق القوات المسلحة: تصريحات 
العدو عن قرب انتهاء العدوان مضللة

المسيرة- متابعات:
وصف الااطُل الرساايُّ للقوات املسالثة الداياد الركن رشف غالب لقااان ترصيثات الددوان 

السدوعي عن ُقرب إنهاء عدوانهم عى اليان باملضللة واملراوغة.
وأوضح الدايد لقاان لوكالة األنباء اليااية )سبأ( أن الغَرَض من لذه الترصيثات لو التضليُل؛ 
تاهيداً لثرب أخرى بدأت بالوكالة وعل مرتزقتها يف الداخل وعاارصلا اإلرلابية التي اساتقدمتها 

من سوريا والساغال والسوعان وغريلا.
وقال إن السادوعية متولاة بأن ععَاها لإلرلاب وإنزالها األخري لألسالثة والدتاع يف تدز ساوف 
ياّكاهاا من اساتداعة ليااتها وكرس إراعة الشادب الياااي والتثكُّم باصريه عال اوىض تديرلا 

إرسائيل وأمريكا من الرياض لارش الفوىض يف الوطن الدربي.
قة بثوب الجاوح للسالم لن تاطيلَ عى الشادب  وأضااف الداياد لقاان أن تلك الترصيثات املااَّ
ة الالزمة لجايع انحتاانت بل وأكثر،  اليااي ويف مقدمته الجيش واللجان الشدبية الذين أعدوا الُددَّ
مستادين اىل تجارب عديدة علت عى كذب وُحال قاعة الددوان يف استجالب املشاكل وإثارة الفوىض 

واإلضار باصالح الجريان والدول الدربية واإلسالمية خدمًة للددو الصهيوني.
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في الذكرى األولى لرحيل
الشهيد الدكتور محمد عبدالملك المتوكل

القرآن ينفي صفة اإليمان عمن أيد العدوان

د. أحمد صالح النهمي
ن أعرُف سياساياً يااياً خالل الدقدين املاضيل استطاع أن يُثرَي الثياَة 
السياساية اليااية املدارصة، ويؤثر يف الوعي السايايس للجيل الثاض من 
أبااء الشادب اليااي، ويثري جدنً واسداً يف األوسااط السياسية والثقااية، 
كالشاهيد الدكتور مثاد عبدامللك املتاوكل رحاه الله وطيب ثراه، ولدل ذلك 

يدوع من وجهة نظري إىل أمرين أساسيل:
 أحدلااا يتدلال بطبيداة القضاياا التاي أثارتهاا أااكاُره وطروحاته 
السياساية، وما امتازت باه من توايل بل الدال يف الطارح املدرك لطبيدة 
املاوروث الثقاايف والسايايس للاجتااع الياااي والتثونت التي تشاهدلا 
املجتاداات اإلنساانية مان حوله من جهاة، وبل الشاجاعة يف التدبري عن 
مواقاف الجاالري املثكومة، والصدق يف إساداء الاصيثاة للاخب الثاكاة 
من جهة أخرى، ولي تتااول الشاأن السايايس املسكوت عاه، وتالمس أشد 
امللفات حساساية وأَْكثَرلاا إزعاجاً للاخبة الثاكاة، مثال قضية التوريث، 
وقضياة الجْااع بل الثروة والسالطة، وقضياة احتكار الوظائاف الدليا يف 

الدولة وحرصلا عى أبااء الاخبة الثاكاة، وغري ذلك من القضايا.
وأما األمر الثاني ايتدلل بالرشيثة انجتااعية الواسادة التي اساتطاع الشهيد الدكتور 
املتاوكل أن يساتهداها، ويوصال أااكاره إليها، الام يقترص يف طارح أااكاره اا كبدض 
األكاعيايال اا عى مثاضاته التي كان يلقيها عى طالب قسام الدلول السياساية بكلية 
التجاارة وانقتصاع بجامدة صاداء، ولكاه اساتطاع أن يوصل صوته إىل كثري من املثقفل 
والقاراء واملتابدل للشاأن السايايس خارج الثارل الجامدي من خالل املاتدياات الثقااية 
والفاية والكيانات السياسية واملاظاات املدنية التي عال عى تأسيس كثري ماها وقياعتها، 
ومن خالل املشااركة الواسادة يف املؤتارات والادوات الدامة عاخال الوطن وخارجه، اضالً 
عن مقانته الصثفية وحواراته السياساية التي امتاألت بها القاوات الفضائية، والصثف 

اليومية واألسبوعية.
عارض الدكتور املتوكل سلطة نظال صالح ولي يف قاة قوتها وتااسكها، وكتب الكثري 
مان املقاانت الااقادة، بيد أناه كان ياطلل يف نقاده ومدارضته من ماطلقاات موضوعية 
تثارص عى مصلثاة الوطن وإصالح األخطااء وتقويم التجربة، وأذكر أنه كتب سلسالة 
مقانت يف صثيفة الشاورى األسابوعية الصااعرة عن اتثاع القوى الشادبية ياصح ايها 
الرئيس صالح بالتخيل عن السالطة، وعدل ترشيح نفسه مرة أخرى يف 2006ل، لكي يدخل 
التأرياخ من أوساع أبوابه كزعيم عربي تاازل عن السالطة طوعيااً يف أوج قوته وحضوره 
السايايس، وحذره َكثرْياً من عواقب اساتاراره يف اإلمسااك بالسالطة، ايااا كان َكثرْيٌ من 
مثقفي السالطة ونخبُها السياساية يزيّاون له انساتارار يف قياعة البالع ويشاجدونه عى 

ترشيح نفسه للرئاسة وإمكانية خلع الدداع إن استدعى األمر ذلك، وكان الكثريُ من مثقفي 
املدارضة ونخبها السياساية ياارساون عوَر انزعواجية اننتهازية يف مواقفهم السياساية 
التاي تسادى إىل الجْاع بال امتيازات السالطة ورَشف املدارضاة يف الوقت 
نفساه، وَمن يتصدون ماهم ننتقاع السلطة، ايتدثرون يف كتاباتهم الااقدة 
باللغاة املراوغة والصاور املجازية التي تثتاُل أَْكثَر مان مداى وتافتح عى 

أَْكثَر من عنلة.
ومثلاا اختلف الشاهيد املتوكل ماع نظال صالح، اقاد اختلف أيضاً مع 
القوى التي انثرات بثورة الشاباب يف 2011ل عن مسارلا الصثيح، وتبداً 
لذلاك اقاد حرصت لاذه القوى وتلاك عى تباّاي حالة ععائية اساتهدات 

شخصية الرجل وحاولت الايل ماه.
لقد كان من الطبيداي أن يختلَف الدكتور املتوكل مع القوى التي رسقت 
ثاورة الشاباب ويتقاطع مدها اكراً وسالوكاً ووسايلًة وغاياًة، االثورة يف 

اكار املتوكل تاطلل من أجال قضية وليس ضد 
أشاخاص، وذلك يدااي أن ن يكون لدُف 

الثاورة لاو الداداء والكرالياة لهذا 
الشخص أو ذاك، وإناا لدف الثورة 

لاو تثقيال قضياة تتدلال باملصلثاة الدامة، 
اهاو يرى أن لذا التثدياد الواضح يجدل الثوار 
يتفاعون استبدال أشخاص بأشخاص وحسب، 
وإناا استبدال نظال ااسد متخلف باظال صالح 
متطاور. وإن اقد يأتون بأشاخاص ياتلكون 

نفس الثقااة، وياارساون نفس املاارساة، 
وإذا بهم يقلدون »بُصيل« ويغرسون »ثومي« 

وكأناا يا بدر ن رسنا ون جياا. 
إن أقاى ماا يساتطيع أن يقدماه كاتٌب 

يف مسااحة مقااٍل كهذا، لو أن يرساَل ومضًة 
خاطفاًة عن بداض مواقاف الشاهيد الدكتور 

املتوكل، متااياً أن تصاحَب ذكرى استشهاعه األوىل 
تليُل  ادالياات اكرية وسياساية 

بااإلرث الفكري والسايايس 
الذي خّلفه لاا الشهيُد يف 

مواقفه وكتاباته.

عدنان الجنيد
الكلُّ يدلُم قطداً بأن انساتكباَر الداملي له أياٍع يف املاطقة، وعلَ أياعيه 
وأجادتاه يقوُل بتافيذ مخططاته الجهااياة وبرامجه الفتاوية وتثقيل 
ألدااه الشايطانية، وذلك مان خالل إذكاِء نار الثروب بال أبااء الوطن 
الواحاد وإثارة الفاوىض وزرع الطائفياة واملااطقية بل أبااء الشادوب 
ليقتل بدضهم بدضاً.. ُكّل لذه األمور تثدث يف بلداناا الدربية واإلسالمية؛ 
لغرض أن تاشغل الشادوب مع أنظاتها بالقضايا الداخلية عن قضيتهم 
املركزياة )الساطل( وتظل إرسائياُل تادُم باألمان واألمان..، لاذا وإنَّ 
أخلاَص أياعي انساتكبار يف املاطقة والذين عللم اساتطاع انساتكباُر 
الداملاي أن يثقل ألداااه الخبيثة كاملة لم آُل سادوع الدبيد املخلصون 
ألمرياكا وإرسائيل، اهم نساخة من أساياعلم، قال تداىل ]ياا أيها الذين 
آماوا ن تتخذوا اليهوَع والاصارى أولياء بدُضهم أولياُء بدٍض ومن يتولهم 
ماكم اإنه ماهم[، وآل سدوع قد تولوا الاصارى واليهوع وصاروا يأتارون 

بأمرلم ويساريون عى نهجهام ويدالون ُكّل ما يُريض أساياعلم، ولهذا 
أصبثوا ماهم لقوله تداىل ]ومن يتولهم ماكم اإنه ماهم[، اهم أعداء الله وَرُساااْوله، 
أونً ملوانتهم لالستكبار الداملي، وثانياً: لقيامهم باملجازر اإلجرامية وتصديرلم اإلرلاب 
لجاياع البلدان اإلساالمية واإلنساانية، وَمن يساتقرئ تأريَخ آل سادوع لساوف يجده 
مليئاً بسافك الدماء ونهب أموال املسالال، ناليك عن إزالتهم لآلثار الابوية وتهدياهم 
ألضحاة وقباب الرموز الدياية واإلساالمية، وماا ادلوه حاضاً يف شادباا اليااي من 
املجاازر الجااعياة لألطفال والاسااء والرجال لهو عليل وشاالد عى صدق ما ساّطره 
التأريخ عن جرائاهم الساابقة يف حل املسالال. إن الله تداىل يقول ]لتجدن أشدَّ الااس 
عداوًة للذين آماوا اليهوع والذين أرشكوا[، اأشاد الااس عداوة للاسلال لم اليهوع وآل 
سادوع )مرشكي الدرب(، ااملسالم من سالم الااس من لساانه ويده، واملؤمن من أماه 
الااس عى أنفساهم وأموالهم وأعراضهم كاا جاء يف األحاعيث. وآل سادوع كانوا عكس 
ذلك، أرشكوا بالله باوانتهم لليهوع والاصارى ونبذوا كتاب الله تداىل. وكفروا بأندم الله 
تداىل وأنفقوا أموالهم لثرب اإلساالل واملسالال وععاوا بها قوى الرش املدتدين، واليول 
ع  نجدلام صبوا جال غضبهم عى اليان اأحرقوا الثرث والاسال.. قتلوا األطفاَل الرُّضَّ
والاساء الوّضع والشيوخ الركع، وجرائاهم مدرواة عل الزمن، وآخرلا ما ارتكبوه من 
مجازر يف حل ألل اليان وما زالوا مستارين يف عدوانهم وإن شاء الله ستكون نهايتهم 
قريباة؛ ألن الظلام له ناموس كوني إذَا زاع عن حاده انقلب عى أصثابه. ولاا نقول مَلن 
يؤيدون الددوان السدوعي عى بالعلم: ألم تقرأوا قوله تداىل ]ن تجد قوماً يؤماون بالله 
واليول اآلخر يواّعون من حاع الله وَرُسااْوله[، ومن مفهول املخالفة أن الذين ن يؤماون 
باللاه واليول اآلخر لم الذين ياواعون من حاعَّ الله وَرُساااْوله.. إذاً الذين يواعون أولياء 
الشيطان قد تجرعوا عن صفة اإلياان بدليل لذه اآلية من الُقااْرآن، اكيف بان زاع عى 
ذلاك وأيّدلام عى ضب بالعه، وريض بجرائاهم، واساتباحتهم لدماء شادبه؟! االذين 
يثاعون الله وَرُسااْوله لم املخالفون ألمر الله وَرُسااْوله الذين قتلوا املسلال وسفكوا 

عماء املؤمال ووالوا أمريكا وإرسائيل.
 إن تأييَدكم للددوان وارحكم واستبشاركم به لو عل املواعة ألعداء الله وَرُسااْوله؟ 
اأين اإلساالل من لؤنء الذين تؤيدونهم عى ضب بالعكم وشادبكم؟ كيف تؤيدون آل 
سادوع ولم قول غضاب الله عليهم قال تداىل ]وَمن يقتل مؤماااً متداداً اجزاؤه جهاُم 
خالاداً ايها وغضاب الله عليه[، اكيف باان قتل األلوف من املؤماال؟! إنكم تخالفون 

أماَر اللاه باوانتكم ألعداء اللاه وتأييدكم لددوانهم عى بلدكم، قال تدااىل ]يا أيها الذين 
آمااوا ن تتولاوا قوماً غضب الله عليهام[، وقال الله تداىل ]يا أيها الذيان آماوا ن تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء[، اال تخرجوا أنفساكم من صفة اإلياان بتأييدكم 
وموانتكم للشايطان، وإذا كان الثديث يقول- باا مدااه- من أعان عى 
قتال أخيه ولو بشاطر كلااة كان رشياكاً يف قتله اكيف باان يؤيد قتل 
املاليال من شادبه؟! كياف تؤيدون آل سادوع عى قتل شادبكم وتدمري 
بالعكام وقد لداهم الله )أن لداة الله عاى الظاملل(، ولل لااك أظلم من 
آل سادوع؟! اقد أاسدوا األرض، وأحرقوا الثرث والاسال )َويُْفِسُدوَن يِف 
اِر(، لقد آذوا َرُساااْول الله -صى  اأْلَْرِض  أُوَلِٰئَك َلُهُم اللَّْداَُة َوَلُهْم ُساوُء الدَّ
اللاه عليه وآله وسالم - حتى بدد موته، افي عاال لل13 لجرية قال آل 
سادوع بهدل جايع آثار الَرُساااْول -صى الله عليه وآله وسلم -ولدموا 
قبوَر وأضحة آل بيته وأصثابه ريض الله عاهم، سواء التي يف مكة أو يف 
املدياة.. ااحتقاُرلم من شاأن َرُساااْول الله يف كتبهم ظالر، وخطيبُهم 
نْيَا  بذلك مجالر.. قال تداىل )إِنَّ الَِّذيَن يُْؤذُوَن اللََّه َوَرُسوَلُه َلَداَُهُم اللَُّه يِف الدُّ

ِهياًا(. َواآْلِخَرِة َوأََعدَّ َلُهْم َعذَابًا مُّ
إن آل سادوع قاد ااقاوا وزاعوا عاى الظاملل بارتكابهام للفواقر الدظيااة والجرائم 
الشاايدة واألعااال اإلرلابية املريداة، يف املاطقة ويف الدالم اإلساالمي، اال تجد اتاة إن 
ولام ساببها أو لهم يد ايها، وما من ماكر نهى عااه الُقااْرآن إن وقد ادلوه، ون مثرَّل 
حّرماه اللاه يف كتاباه إن وقد اساتثلوه.. اكيف بدد لاذا تؤيدونهم عاى احتالل بلدكم 
وقتل شادبكم؟! إن الله أمركم أن ن تطيداوا الغاالل واملرسال قال تداىل ]ون تطع من 
أغفلااا قلبه عن ذكرنا[ وقال تداىل ]ون تطع أمار املرسال[.. واآليات كثرية يف الُقااْرآن 
تأمرنا بالتلِؤ من الطواغيت والظاملل وعدل طاعتهم والخاوع لهم، وقد اساتدرضاالا 
مع الرشح يف مقالاا املوساول ))تازيه الثسال عن بدض الروايات القاعحة يف أساباب 
نهضته((، والذي تم إنزاله يف لذه الصثيفة املباركة )صدى املسارية( يف عدعلا السابل، 
ولاا نقول ملن أيد الددوان: كيف تّدعون اإلياان وأنتم تخالفون الُقااْرآن وتدصون أوامَر 
الرحان وتتبدون أولياَء الشايطان الذيان أمركم الله بقتالهم ن بتأييدلم وموانتهم قال 

تداىل ]اقاتلوا أولياَء الشيطان[، وقال تداىل ]وقاتلولم حتى ن تكوَن اتاة[؟!.
كان األوىل بكام أن تجالدوا أعداء الله وَرُساااْوله، بال حتى يكون جهاعكم لهم أحب 
إليكم من ُكّل يشء ]قل إن كان آباؤكم وأبااؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأمواٌل 
اقرتاتاولا وتجارٌة تخشون كساَعلا ومساكُن ترضونها أحبَّ إليكم من الله وَرُسااْوله 
وجهاع يف سبيله ارتبّصوا حتى يأتَي اللُه بأمره واللُه ن يهدي القول الفاسقل[، اانظروا 
كيف حكم الله عليكم بالفسال وتوعدكم بالدقاب اياا إذَا كانت لذه األصااف املثبوبة 
املذكورة يف اآلية أحب إليكم من الله وَرُساااْوله وجهاع يف سابيله.. لكن لألساف رصتم 
كذلاك بل وأصبح آُل سادوع أحبَّ إليكام من الله وَرُساااْوله وجهاع يف سابيله، اواليتم 

املجرمل وعاعيتم املؤمال وشاركتم - بتأييدكم - قتل إخوانكم الياايل.
 ايا أيها املؤيدون للددوان إن تأييدكم للددوان لو عل رضاكم باا يقرتاونه من جرائم 
إنسانية بثل شدبكم، ورضاكم لو عل مشاركتكم لهم يف عدوانهم، كيف تؤيدون أعداء 
اللاه؟ أل كيف تؤيدون من آذوا َرُساااْول الله؟ كيف تؤيدون مان ألانوا كرامتكم وقتلوا 
أطفالكم ولتكوا أعراضكم وعمروا أرضكم وخربوا تراثكم؟! أين إنسانيتكم؟ أين عزتكم 
ونخوتكم وكرامتكم؟! عوعوا إىل رشادكم، واتركوا عاالتكم وخيانتكم لوطاكم؟! عاادوا 
عن أرضكم، وحّرروا بلدكم؟ وسّجلوا ألنفسكم موقفاً يذكركم به التأريُخ وإن ستلثقكم 
لداات األجيال وسايذكركم التأريُخ بخيانتكم لشادبكم ووطاكم.. لذا ويف الددع القاعل 

)الخايس( ساتااول حكم الُقااْرآن يف َمن ساعد الددوان.

كتابات

مشيخة الخليج 
وملوك الرمال 

إلى أين؟
فاضل الشرقي

يف الثقيقة 
املساريَة  أن 
نياَة  آ لُقاْر ا
ونعتها  مااذ 
نطالقتهاا  وا
وإىل  األوىل 
اليول تخوُض 
كتهاا  مدر
ياة  ع جو لو ا
ماع ماااقي 
بدًء  الدارب، 
الداال  مان 
2ل  0 0 2
ب  لثار ا و
األوىل يف الدال ل200ل ومروراً بالثروب السات 

وإىل يوماا لذا..
ماااقو الدرب اليول أشد خطراً من مرشكي 
وكفار الدرب يف مكاة واملدياة، ذلك أنهم اليول 
عاالء ألمريكا وإرسائيل، بيااا مرشكو وكفار 
الدرب يف مكة واملدياة واجهوا اإلسالل وحاربوا 

الرسول والرسالة بدااع الكفر والضالل..
وإذا كان اإلساالل قد خااض مداركه األوىل 
ماع كفاار ومرشكاي الدارب أونً.. قبال أيَّاة 
مواجهات وحروب ماع الددو الخارجي، كذلك 
اإن التأريخ يديد نفساه واملسرية الُقاْرآنية ن 
زالت تخوض مداركهاا وحروبها مع ماااقي 
الدرب الدرصيل.. ون شك أنها ستلتثم- يوماً 
ما- مبارشة مع أعداء اإلساالل الرئيسيل من 

األمريكيل واإلرسائيليل..
مشايخة الخلياج، وملاوك الرماال مان آل 
سادوع ياثلاون ذروة الافااق واملاااقال عى 
مادى )مائاة عاال( يف أبشاع صاور الافااق 
واإلجرال املتوحش، وتثريف اإلسالل وتشويهه 

عل الفكر الولابي التكفريي..
سياسة مشايخة الخليج، وملوك آل سدوع 
كانات ون زالات سياساة التفريال، والتدمري، 
وإحاراق املاطقاة مااذ الياول األول كأعاراب 
تقليديل متشابدل بثقااة الافااق، وروحية 
املاااقل الذين قال الله لابيه عاهم )ُلُم اْلَدُدوُّ 

َااْحذَْرُلْم َقاتََلُهُم اللَُّه أَنَّى يُْؤَاُكوَن(..
لقد نجثت أمرياكا وإرسائيل وعول الغرب 
الكااار يف تورياط لاؤنء امللاوك واألماراء يف 
مساتاقع مان الدمااء، والتدماري، والخاراب 
للااطقة الدربية، والدالم اإلساالمي، وتدايل 
كرالياة الشادوب للاظاال السادوعي تهيئاة 
وتاهيداً للثظة اننقضاض واإلجهاز عليه بدد 
أن يكاون قد اقد أي تداطف أو تأييد وإساااع 
والتفاف مده وحوله، نظراً لثساسية الوضع 

املرتبط بالثرمل الرشال..
بل عاى الدكاس تكاون الشادوب الدربية 
واإلساالمية تضج بثالة الكرالية وانساتياء 
تجاه الاظال السدوعي بالذات، ولو ما بدا جلياً 
وواضثااً بالاذات مع ااجدة مااى واضطهاع 
الثجااج، واإليغاال يف عمااء الياايال، وماا 
يرتكباه الاظال السادوعي وتثالاف املاااقل 
من جرائم يومية بثل الشادب اليااي، وكذلك 
التدماري املااهاج لساوريا، والداراق، وليبيا، 
والساطل، وتفاقم الوضع السيايس يف لباان، 
والتثالاف ماع إرسائيال يف مواجهة، وضب، 

وتدمري القوى اإلسالمية الجهاعية..
مشايخة الخليج وملوك الرماال بتفكريلم 
املتصثار عّماروا املاطقاة مااذ الثاانياياات 
وجلباوا األمريكيال واإلرسائيليال للتاوضع 
املاطقاة،  قلاب  يف  الدساكرية  بقواعدلام 

وحّولولا إىل مستدارة للغرب واألمريكان.. 
اليول ما من شك أن لذه الدويالت واألنظاة 
غارقاة يف بثر مان الدماء، ومهيأة للساقوط 
واننهياار، وماؤرشات الثارب والدادوان عى 
الياان، وتطاورات وتصاعد الوضاع اإلقلياي 
والادويل يف املاطقة يثاال عننت واضثة عى 
زوالهاا وانهيارلاا كااا مىض من ساان الله 
يف عبااعه، ومؤاخاذة وإلاالك مان مىض من 
الضالل واملضلل، وساتتواىل نكباات املؤاخذة 
والدقااب اإللهي عاى مالكة الارش واإلجرال 
وتثالف الشاقاق والافااق حتاى يذرلم الله 

رميااً، إنه عى كل يشء قدير..
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من أساليب 
المنافقين 

المنافق يحاول أن يكون عمله 
مؤثرًا ويقدم اآليات بتفسير 

خاطئ تبعًا لهواه ومخططاته 
املاااال عائاااً يكاون عاله عاالً يثااول أن 
يؤثار ايثاول أن يدال بطريقاة أخرى أن يقدل 
لك اآلية بشاكل خاطائ يقدل تفساريلا يثرف 
مداالاا بشاكل آخار، الافااق أيضاً لو يشابه 
الضاالل، يأتي ضالٌل مثالً يف زمن مدل لو ناتج 
عن ألواء وبغي وحساد ثم يااي اآلخرون عى 
لذا الضالل ابتغاء وجه الله لذا يثصل، والافاق 
أيضااً كذلك، ثم يف األخري يقادَّل وكأنه لو الدال 
الذي ايه صيانة األماة وانبتداع باألمة عن الرش 
الكبري ايشاتغل آخرون وال رؤية كهذه، وقد ن 
يكون لو يف نفساه من ائاة املاااقل الذين لم 
مذبذباون: ألن لذا مثتال ادالً أن يأتي إنساان 
يالز يف التلفزيون أو يلز يف صثيفة أو يف إذاعة 
يتثدث واسااه عالم، شاخص قد ن تتهاه بأنه 
ماااال ا اللاه أعلم بالافاوس ا لكن قاد يكون 
يشاتغل اياا لو يف الواقع نفاق، كاا أنه يثصل 

عال بضالل مع ُحسن نية وإخالص.

المنافقون يجعلون الناس 
يقعدون فال يتحركون وال 

يهتمون 
الافاق عادما يقادَّل يف الُقااْرآن الكريم كيف 
تكون آثاره قال تداىل: }ُكونُوا َقوَّاِمَل ِباْلِقْساِط{ 
ألياس مداى لاذا توجيهااً عالياً يجدال الااس 
يفكارون عالياً كيف يتثركاون ليكونوا قوامل 
بالقساط، الافاق كيف سايكون أثاره أن يجدل 
الاااس يقددون اال يتثركاون ون يهتاون، لذا 
شأن املااال، وقد يكون لااك نفاق باداى أصل 
القضياة نفاق وإن كان أحد مان الااس يقدمها 
بُثسان نياة وإخالص عادماا تارى خالصة ما 
يقادل أنه يقدد الااس ون يهتاون، ويجلساون، 
و]لياس لهام عخال[ ياكان يثصل نفااق لله، 
ياكن، وياكن ضالل لله ادالً عادما يكون واحد 

ن ياتبه.  

النفاق وجه من أوجه الضالل 
ولذلك يحتاج المنافقون إلى 

أن يقدموا مبررات أنهم 
مصلحون ويتبنوا شعارات 

خادعة للناس 
املاااقاون يثتاجاون أن يصبغاوا نفاقهام 
بدااويان خاععاة شاأنهم شاأن املضلال؛ ألن 
الافااق لو وجه من أوجاه الضالل أو صاف من 
صاواه؛ لذلاك يثتاجون يقدماون امللرات عى 
أنهام مصلثاون }َوإِذَا ِقياَل َلُهاْم ن تُْفِساُدوا يِف 
اأْلَْرِض َقالُاوا إِنََّاا نَْثاُن ُمْصِلُثوَن{)البقرة:11( 
نثان  إعالمهام  ويف  الاااس  أماال  اااطقهام 
مثااظاون عى املصالح الداماة ونريد مصلثة 

الوطن واألمن وانستقرار ولكذا. 
ابداض الاااس قاد يغارت بهاؤنء ون يدرف 
الضالل من حياث لو، ن يدرف الافاق من حيث 
لو، بثيث تدرف الافاق أسااليبه وخدعه، عاعة 

تكون نتيجته لكذا. 
اأحياناً قد ترى شاخصية ادالً قد ن تثتال 
ايهاا لاي أنها تتثارك حركاة نفااق أو حركة 
إضالل لكن لو نفساه مان قاد ُخدعوا قد خدع 
لو، اهاا عادما تاظر إليه تقول غريُ ماكن مثل 
لاذا أنه يقادل نفاقااً أو أن يكون ماااقااً أو أن 
يكون مضالً قد تتأثر، ماكن يبقى مثرتماً لديك 
لكن وتدرف ما يقدمه وتقيِّاه عى أسااس لدى 
أو ضالل أو نفاق وستدرف اتكوُن بديداً يف نفس 
الوقت عن مااذا؟ عن أن تتأثر نفساياً اتقبل ما 
يقدمه ولو يف الواقع ضالل ولو يف الواقع عالية 
نفاق باعتبار أنه شخص مثرتل عادك وكبري ون 

ياكن أن يكون ماااقاً. 

مفاهيم قرآنية 

الشهادة في سبيل اهلل

اإلنفااُق يف سابيل الله لاو بذُل املاال والافس 
إلعالء كلااة اللاه ويف مواجهة أعدائاه، وملا لهذه 
املواجهاات مان متطلبات تأتي ألاياة اإلنفاق يف 
سابيل الله كاوع مان مقومات املواجهة وسابب 
مان أَْسابَااب اساتاراريتها؛ ولذلك ععاا الله عز 
وجل عباعه املؤمال إىل اإلنفاق يف الُقااْرآن الكريم 
وحبّاب ورّغاب لذه املساألة بشاكل كباري بددة 
أسااليب ألنه يدرف نفساياتهم ولو الذي خلقهم 
اقال عاهام يف لذا املوضاوع بالتثديد »وتثبون 
املاال حباً جاا« ارغب املؤمن بددة أسااليب ماها 
أونً: كونها مثل اختبار حقيقي لإلنساان املسلم 
عادما يقول أنا مسالم لكن لال يف واقده ترجاة 
لذلاك لال يافل يف سابيل اللاه أل ن؟ لااا تظهر 
حقيقاة اإليااان عادماا يدطاي املؤمان ويافل 
مااا يدتله عزيزاً عى نفساه اهو يدتل مسالااً 

وماقاعاً إىل عباعة الله بشكل كامل.
ثانيااً: رّغاب الله اإلنساان بأن عاداه إىل البذل 
والدطااء باعتباار ماا سايقدمه قرضة للاه كاا 
قال تداىل »مان ذا الذي يقرض الله قرضاً حساااً 
ايضاعفاه لاه أضداااً كثارية« ساااه قرضاً لله 
ووعاد بأناه سايضاعفه إىل عدة أضدااف كثرية، 
ولاذه بثد ذاتهاا رحاة كبرية من الله لإلنساان، 
بالرغام مان أن املاال والخاري لاو من اللاه لهذا 

اإلنسان الذي يبخل به. 
ثالثااً: يدطيك الله لاا يف الدنيا قبل اآلخرة أَْكثَر 
مااا بذلت من إنفاق اقال تدااىل »َوَما تُاِفُقوا ِمن 
ٍء يِف َساِبيِل اللَِّه يَُوفَّ إَِليُْكاْم َوأَنتُْم َن تُْظَلُاوَن«  يَشْ
ن تاقصون مثقال ذرة ماا أعطيتهم بل يضاعفه 

لكم. 
رابداً: يؤكد الله يف وعده بأن ما أنفقه اإلنساان 
املسلم لن يكون بدون مقابل أو سيذلب لباًء، بل 
وعد بأنه سيخلفه لهم يف الدنيا واألجر الكبري الذي 

سايدوع عليه بالاجااة من الاار اقاال تداىل »وما 
انفقتم من يشء اهو يخلفه«.

وأللاية اإلنفاق يف سابيل الله أنزل الله ساورة 
كاملاة يف موضاوع املاال ولي ساورة الليل ابدد 
أن أقسام ايها باكل مخلوقاته يف ثالثاة إياان يف 
قولاه » والليال إذَا يغاى والاهاار إذَا تجاى وما 
خلل الذكر واألنثى« قال »إن ساديكم لشاتى« أي 
عالكم يف لذه الثيااة متاوع ومختلف وكل عال 
له غاية إماا إىل الجاة أو ما إىل الاار ثم بدأ بتثديد 
األعاال ابدأ باألعاال اإليجابية بقوله تداىل »اأما 
من أعطى واتقى« ماع أن الُقااْرآن عّوعنا عى أن 
يقادل عائااً كلااة واتقوا إّن أنه لااا بدأ بالجانب 
املايل عليها؛ ليكشاف لاا حقيقة الدطاء يف تثقيل 
التقوى، ثام جاء باتيجة اإلنفااق والدطاء بقوله 
»اساايرسه لليرسى« يف الدنيا واآلخارة، ثم يدوع 
ليتثدث عان الطريل اآلخر طريل الشاح والبخل 
بقوله »وأما من بخل واساتغاى« بخل مساتغاياً 
عان األجار والثواب ااال يافال يف سابيل الله ون 
يدطاي مانً عادماا يطلب ماه اهو بدا مساتغاياً 
عن الثسااات التي يثتاجها يول القيامة ايكون 
جزاءه »اساايرسه للدرسى« ويف األخري عادما بدا 
مساتغاياً عن اإلنفاق يقول الله عااه »وما يغاي 
عاه ماله إذَا ترعى« ن يافده ماله عادما يتقلب يف 
جهام، ولذا املال الذي بخل به يتااى لو يفتدي به 

كامالً ولو كان ملء الدنيا ذلباً لن يافده. 
ويف لذه الثالة ذكر الله ناوذجاً ملن كان بخيالً 
وحريصاً عى جاع املاال وعدل إنفاقه يقول »َربِّ 
َن  َق َوأَُكن مِّ ادَّ ْرتَِااي إىَِل أََجاٍل َقِرياٍب َاأَصَّ َلاْوَن أَخَّ
اِلِثاَل« حالاة تدل عن الثارسة التي تواجه  الصَّ
اإلنساان يول يلقى الله، اأول ماا يتباعر إىل ذلاه 
املاال ايقاول »ااصدق«، ومن لاا يظهار أن املاَل 

كان عارصاً مهااً يف مسألة الاجاة من الاار.

ملزمة األسبوع

النصر يأتي في المراحل الحرجةوأنفقوا في سبيل اهلل
محسن الشامي

 تداد مدركُة األحزاب مان ألم املدارك التأريخية اإلساالمية مليئاة بالدروس والدل 
والتاي نثتاجها اليول يف مواجهتاا مع األعراب. ارغم الثصار للادياة املاورة يف أقل من 
خاساة كيلومرت مربع، ورغم جثاال الددوان وتجيّشاهم ونفريلام الدال للقضاء عى 
اإلساالل. التقارير الُقااْرآنية عن تفاصيل الوضع الداخيل جديرٌة بانلتاال، »إِذْ َجاُؤوُكم 
ن َاْوِقُكْم َوِمْن أَْساَفَل ِماُكْم َوإِذْ َزاَغْت اأْلَبَْصااُر َوبََلَغِت اْلُقلُوُب اْلَثاَاِجَر«. لم يكن أمال  مِّ
املؤماال خياٌر آخر ساوى املواجهة، رغم البلوى والثصار وشاثة انمكاناات. » ُلاَاِلَك 
ابْتيُِلَ اْلُاْؤِماُوَن َوُزْلِزلُوا ِزْلَزان َشاِديًدا«. ويف خضم لذه األلوال وتكالب األعداء وقلة وعي 
انتباع املثسوبل عى الجبهة الداخلية آن ذاك، لل قّدل الَرُسااْول تاازنت؟ لل استاجد 
بالفارس أو الرومان أو تثالف مدهام لكبح جااح التثالف لقوى الدادوان من القبائل 
الدربياة ماع أنه كان بإمكاناه، وقد تأتي اإلَجابَاة رسيدة: لذه األماور تثتاج إىل تفهم 
والتاال، وباإلمكان إسقاط لذا السؤال مع إجابته عى الواقع الذي نديشه اليول يف ظل 

الددوان عى بلدنا. 
َرُسااْول الله صى الله عليه وعى آله يثال مرشوعاً عاملياً شامالً ولو مكلف باهاه 
يساتاد ايهاا إىل رشعية إلهية لي القائاة عى ضاان َونجااح لذا املرشوع، الو تثالف 
ماع الرول أو الفرس مثالً لتفاعي لجاة األعاراب وجثاالهم، ألصبح مديااً لهذا الطرف 
أو ذاك ولم يكن باساتطاعته مع توسع الدعوة اإلسالمية إرغاَل الفرس أو الرول الدخول 
يف اإلسالل؛ ألنه أصبح مديااً ولهم الفضل عليه، ولذا ما لم يكن، اَرُسااْول الله صى الله 
عليه وعى آله يثال مرشوعاً عاملياً، االكل ن بد أن يذوَب يف لذا الدين اهو لكل الداملل. 
وعى لذا األسااس كان اعتااع املسالال عى الله وعى أنفساهم يف جااع املال وتقوية 
مقاتليهام ومضاعفاة مجهوعلم الثربي وتجهياز املقاتلل وتأليلهم وشاثذ لااهم 
وتذكريلام بألاية املرشوع الاذي يثالونه ويداادون عاه. اليول يجب أن نساتفيد من 
لذه الدروس ومهاا كان تكالب الددوان ومهاا كان حجم الثصار الن نسااح ألحد أن 
يرسق انتصاراتاا أو يساّوق ملشااكله عى حسااب مظلوميتاا. قد نتثالف مع اآلخرين. 
لكن ليهات أن نساتجديَهم، اال روسيا ون إيران ون غريلا، اشدباا ومن خالل اعتااعه 
عى الله وصله وعزياته ورجاله وثقااته ياتلك زمال املباعرة. ثم ونثن يف لذه املسرية 
الُقااْرآنية وشااوليتها يف الدعوة وثقااتها التي يجب أن يساتوعبها ُكّل الدالم لن نطلب 
وليس باقدور أي طرف آخر حااية لذا املرشوع اإللهي إّن ألله وأنصاره. يجب أن تكون 
لاذه ثقااتااا وُلويتاا وتأريخاا وانتااؤناا وحضارتاا، قضيتاا وراءلا ملك الساااوات 
واألرض.. إذاً ن حاجة ألي طرف من لذا الدالم املتشادق باإلنسانية أو املخدر بفدل املال 
السدوعي واملدالن للاستكلين والطغاة. ويجب أن نفهَم أن الارص موعُدنا وقريباً جداً، 
والارُص عائااً يأتي يف املراحل الثرجة، »َحتَّى إِذَا اْساتَيْأََس الرُُّساُل َوَظاُّواْ أَنَُّهْم َقْد ُكِذبُواْ 

َي َمن نََّشاء َونَ يَُرعُّ بَأُْساَا َعِن اْلَقْوِل اْلُاْجِرِمل«. نَا َااُجِّ َجاءُلْم نرَْصُ

الموت قضية محتومة 
ليس لااك خالٌف عى أن املوت نهاية اإلنسان 
يف لاذه الثياة الدنيا، بل ولاي قضية مثتومة 
لدى الجايع، الااذا يتهرب اإلنساان من الجهاع 

يف سبيل الله بثجة أنه ن يريد أن ياوت؟. 
الثقاااة  إحدالاا  األَْسابَااب،  لاي  كثارية 
املغلوطة عن ثقااة الشاهاعة التي وّضثها الله 
يف الُقاااْرآن الكريام وابتداع الاااس عن ثقااة 
الجهااع يف سابيل الله وماا وراء ذلاك من األجر 
الدظيم والثواب الكباري يف الدنيا واآلخرة؛ ولذلك 
تااول الُقااْرآن الكريم مسألة الجهاع والشهداء 
بشاكل يجدل اإلنساان يسادى لها ملاا ياتظره 
من جزاء وحيااة ومايزات لم تكان لألموات إّن 
الشاهداء الذين اعتللام أحياء ولياس أمواتاً.. 
ادادماا اتح الله باب الجهااع يدتل يف حد ذاتِه 
نداة عظياة لإلنساان؛ ملا يرتتب عليها من آثار 
إيجابياة عى واقع حياتاه يف الدنيا أو يف اآلخرة، 
وتاؤعي اريضاة الجهااع إىل أن تساتغل موتك، 
وتساتثار موتاك اتثظاى بالشاهاعة، وإن ُكلُّ 
واحد ساياوت وإذا أنت ساتاوت ن شاك، اأين 
أاضل لك تاوت لكاذا، أو يكون موتك له اائدة 
بالاسابة لك؟، ألياس أاضل لإلنساان أن يكون 
موتُاه يكاون ايه اضال عظيم وعرجاة رايدة 
لاه؟ بل يقهر املوت نفساه؛ ألن الشاهيد عادما 
يقول اللاه: }َونَ تَُقولُوا ِلْان يُْقتَُل يِف َساِبيِل اللَِّه 
أَْماَواٌت{ )البقارة: مان اآلية ل15( ن تسااولم 
أمواتااً، وليساوا بأموات إناا لاي نقله برسعة 
أليس لؤنء اساتطاعوا أن يقهاروا املوَت وأن ن 

يكونوا أمواتاً؟.

من يهربون من الموت هم من 
يموتون حقيقة 

لل القتُل يف سابيل الله يشٌء أَْكثَر من املوت؟ 
أو اإلنساان إذَا لم يُقتل يف سبيل الله الن ياوت؟ 
سياوت ون تدري يف نفس الوقت متى ستاوت، 
إذاً ااملوقُف الثكيم والخري الكبري عادما تُقتل يف 
سابيل الله تدتل أنت استثارت موتَك الذي ن بد 
مااه ثم يكون يف الواقع أاضال لك من أن تاوت 

اتكون يف عالم الال يشء إىل يول القيامة.
إن الثااقاة لي لذه، ولذه لي الخساارة: 
أن يتهارب اإلنساان عن الربح الدظيام يف الدنيا 
ويف اآلخارة، يتهرب عان الثياة، أليس الشاهيد 
حيااً؟ أنت تتهرب عان الثياة خواااً من املوت. 
ولذا من أغرب األشاياء، أنا أخاُف من املوت اال 
يدري اإلنسان وإذا به قد وقع يف املوت الثقيقي، 
الغيبوبة املطلقة إىل يول الدين، أما الشهيُد اهي 
لثظاة، قد تكاون لثظاة رباا قاد ن تكون إن 
عقائال مددوعة، وقد ن يكون ادالَ لااك ااصل، 
، وحيااة يرالا أاضل مان الثياة التي  اهو حيٌّ
كان ايها. ااان يهربون من املوت يف الدنيا، لم 
من ياوتاون حقيقة، لم من يضيدون يف الرتبة 

حقيقًة، أما الشهداء اإنهم ن ياوتون.

الشهيد حي يرزق 
اإلنساان يف األرض لاا يكون قلقااً يداي ما 
يدرف كياف قد تكوُن نهايته، ماا عاده ضاانة 
يف  كان  وإن  الجااة  إىل  بأناه  تاامااً،  مؤكادة 

طريقهاا، ن يدرف كيف تكون الاهايُة بالاسابة 
لاه، أما الشاهيد اهاو حّي وقاد عارف أنه من 
ألل الجااة ويف نفس الوقت لاو يف جاة، الجاة 
الثقيقياة، أو جاّاة أخرى، لم يداد لااك موٌت 
بالاسابة له، ولم يدد لااك قلل بالاسبة له عى 
اإلطالق، لاذه الثالة لوحدلا تدتل نداة كبرية 
جداً أنه قد أمن عذاب الله قد أمن جهام، قد أمن 
من سوء الثساب قد أصبح يقطع بأنه من ألل 

الجاة.
ويبادو أن الشاهداء يبقاون أحيااء من أول 
لثظة يفارق ايها لذه الثياة ايصبثون أحياء 
اداالً، افاي آيات أخارى عادما يقاول الله عن 
اوِر َاَصِدَل َمْن  أحاداث القياماة: }َونُِفَخ يِف الصُّ
اَااَواِت َوَماْن يِف اأْلَْرِض إِنَّ َمْن َشااَء اللَُّه{  يِف السَّ
)الزمر: من اآلية68( تبل أن لااك ائًة أو شايئاً 
من مخلوقاته حية ن تتأثر بتلك األشاياء مع أن 
الشهيد ياوت اسًاا، اسااً لكذا أنت تراه لكن يف 
الواقع يصبح حياً اقط ألقى ]بدلة[ خلع البدلة 
التاي علياه ذلك ]الباوعي[ الذي له لاذا الهيكل 
وأصباح حياً }ِعاْاَد َربِِّهْم يُْرَزُقاوَن{)آل عاران: 
مان اآلية169( لم يدد لااك موٌت بالاسابة لهم 
}ن يَذُوُقوَن ِايَها اْلَاْوَت إِنَّ اْلَاْوتََة اأْلُوىَل َوَوَقاُلْم 
َعاذَاَب اْلَجِثيِم{)الدخاان:56( تأمل يف كثري من 
اآلياات التاي تتثدث عان أحاداث القيامة ايها 
حالة اساتثااء }إِنَّ َمْن َشااَء اللَّاُه{ )الزمر: من 

اآلية68(. 
ااملساألة إذاً: الله سابثانه وتدااىل قد ماح 
الشاهيد الثيااة األبدياة مااذ أن تفاارق روُحه 
جسَده عادما قال سبثانه وتداىل: }َون تَْثَسبَنَّ 
الَِّذيَن ُقِتلُوا يِف َساِبيِل اللَّاِه أَْمَواتاً بَاْل أَْحيَاٌء ِعاَْد 

َربِِّهْم يُْرَزُقوَن{
}َونَ تَُقولُواْ ِلَاْن يُْقتَُل يِف َسابيِل الّلِه أَْمَواٌت بَْل 

أَْحيَاء َوَلِكن نَّ تَْشُدُروَن{)البقرة: ل15( 
ْوَن ِبِاْدَاٍة ِمَن اللِه َوَاْضٍل َوأَنَّ اللَه  }يَْساتَبرِْشُ
{ )آل عاران: اآلية 171(  نَ يُِضيْاُع أَْجَر اْلُاْؤِمِاْلَ
إذاً بادل الثيااة حصال لهم حياة أاضال، وبدل 
لذه الثياة عاى األرض حياة يف عالم آخر أرقى 
وأاضال، ويكفي أن ايها األمن يكفي اإلنساان 
األمان أن يدارف باأن مصاريَه أصباح مصرياً 
مضاوناً، أنه من ألال الجاة ون خوٌف عليه ون 

حزٌن، لذه يف حد ذاتها تدتل نداة كبرية جداً. 

الشهادة في حد ذاتها هي 
نصر 

عادماا تساُقُط شاهيداً يف سابيل اللاه، أنت 
ماتارٌص أيضااً، ولو انتصااٌر بثد ذاتاه عادما 
تصُل إىل مرتبة أن يصطفيَك الله شهيداً ولذا لو 
الارُص الشاخيص بالاسبة لك حتى لو لم تكتال 
املسارية، أو ُجبن اآلخارون من ورائاك، أما أنت 
اقاد حققت الارص، قاُت بالدال الذي يراع ماك 
أن تقاوَل به، وبذلات ُكّل ما بإمكاناك أن تبذله، 
اأنات قد نارصت القضياة عى أعى مساتوى، 
وتثقال لاك الاارص، أَوليس نارصاً عظياااً أن 
تُكتَاَب عاد الله من الشاهداء الذيان قال عاهم: 
}َون تَْثَسابَنَّ الَِّذيَن ُقِتلُوا يِف َسِبيِل اللَِّه أَْمَواتاً بَْل 
أَْحيَاٌء ِعاَْد َربِِّهْم يُْرَزُقاوَن َاِرِحَل ِبَاا آتَاُلُم اللَُّه 
وَن ِبالَِّذياَن َلْم يَْلَثُقوا ِبِهْم  ِمْن َاْضِلِه َويَْساتَبرِْشُ
ِمْن َخْلِفِهْم أَنَّ َخْوٌف َعَليِْهْم َون ُلْم يَْثَزنُوَن{ )آل 

عاران:169 - 170( أليس لذا لو نرص؟.

الشهيد القائد/

سيد/ حسين بدر الدين الحوثي
ال

كلمات من نور
س���نة الله س���بحانه وتعالى، أن كتبه تكون هدى ونور، وفيها تتناول التشريع، ما يتعلق بحياة الناس، 
والتعام���ل فيم���ا بينهم، عقوبات على اجلرائم، تتناول مختلف ش���ؤون احلياة مبا ف���ي ذلك الدفاع عن 
قيمه���م. وأنه���ا تأتي على ه���ذا النحو؛ ليقوم حكم الل���ه عليها، ويقيم حكم الله به���ا كل الفئات النبيون 
والرباني���ون واألحبار. وهذه كما أوردها اإلمام زيد في رس���الته إلى العلماء يق���ول: أن العلماء ال مبرر 
له���م على اإلطالق، وال عذر لهم ع���ن أن يبينوا للناس كتاب الله، ويتحركوا على هذا النحو إلقامة دين 
الله، هذا معنى كالمه؛ ألن الله قال هنا: }َفاَل تَْخَشُواْ النَّاَس َواْخَشْوِن َوالَ تَْشتَُرواْ ِبآيَاِتي ثََمناً َقِلياًل{ 
أنه ال يجوز أن يقعدهم ال رغبة وال رهبة من أي طرف آخر }َفاَل تَْخَشُواْ النَّاَس َواْخَشْوِن{ أليس هذا 
خوفاً؟ }َوالَ تَْشتَُرواْ ِبآيَاِتي ثََمناً َقِلياًل{ هذا استبدال يعني ماذا؟ رغبة، يحصل على أشياء. }َوَمن لَّْم 

يَْحُكم ِبَما أَنَزَل اللُّه َفأُْولَِئَك ُهُم الَْكاِفُروَن{ الحظ هذا فيما يتعلق بإقامة القس���ط والله قال س���ابقا: 
اِمنَي ِبالِْقْسِط  اِمنَي ِللِّه ُش���َهَداء ِبالِْقْس���ِط{ )املائدة من اآلية:8( وفي آية س���ابقة قبلها }َقوَّ }ُكونُواْ َقوَّ
ُشَهَداء ِللِّه{ )النساء من اآلية: 135( فإقامة القسط على هذا النحو، إقامة بكل ما تعنيه الكلمة، حكم 
بالشيء، إقامته، وليس مجرد فتاوى. هنا يقول: }َوَمن لَّْم يَْحُكم ِبَما أَنَزَل اللُّه َفأُْولَِئَك ُهُم الَْكاِفُروَن{ 
أن يحكم بغير ما أنزل الله، وأن القضية هنا أن الله ما أنزله هو ألن يحكم به، واحلكم به يعني: ماذا؟ 
فاعليته، وإقامته. هو فعال نفس منطق اآلية، يشهد ما حكاه الله عن بني إسرائيل، وتشمل أيضا � كما 
قال اإلمام زيد في معنى كالمه ال أذكره بالتحديد � أن الله قدم بني إسرائيل كنموذج تأخذ األمة هذه 

دروسا منها، مما حصل لبني إسرائيل.
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محمد أحمد الشميري 
كتااب البداد انجتااعي يف ثورة 
اإلماال زياد، ملؤلفه األساتاذ حاوع 
عبد اللاه األلاومي صغاري الثجم 
يقاع يف 38 صفثة،تطارق املؤلاف 
يف مقدمته إىل ذكر أساباب وعوامل 
وراء  كانات  مقدساة  وألاداف 
ثاورة اإلماال زيد بن عايل وحركته 
الجهاعياة، ولكااه اقتارص يف لاذا 
الكتيب عى البداد انجتااعي لهذه 
الثاورة، والتجاوال يف أنثااء لاذا 
البدد الذي يشاري ولاو بالقياس إىل 
األبدااع األخارى، وياباه الكاتب إىل 
أن أي مثاولاة لتساطيح التارياخ 
عاى الاثاو الاذي صاوره بداض 
املؤرخيادن أسباب ثورة اإلمال زيد 
بن عيل عليه الساالل تدتل تأصيال 
للفاوىض، وساتدطي وعيا  خطريا 
تاريخيا مسطثاً، ياتج عاه حركة 
أيضاا؛ ولهاذا  تاريخياة ماثرااة 
ااملطلاوب مان الباحثل عراساات 
جااعة تضع جايع عااارص البثث 
املؤثرة يف الثدث التاريخي والثوري 
عى مائادة واحدة لتظهار الصورة 
ن  التاريخاي،  الصادق  إىل  األقارب 
ساياا حل ندرس تاريخ الدظااء 
وذوي التأثري من لذه األمة الذين ن 

زال تأثريلم باقيا حتى اليول.
يثااول الكتياب وضاع خلفياة 
اجتااعياة واقتصاعية ملا كان عليه 
ذلاك الدرص، وللدالقاة انجتااعية 
الثكال  التي كّرساها  وانقتصاعية 
باعتبارلام  بياهام  األموياون 
حكاماا وبل أبااء األمة اإلساالمية 
باعتبارلم مثكومل، ثم الدوعة إىل 
اللناماج الثوري الجهااعي لإلمال 
زيد عليه السالل الذي يتصل اتصان 

كبريا بالوضع انجتااعي املداش.
ويف التاهياد بداياة الكتاب يرى 
الكاتاب أن باي أمياة اغتصبوا أمر 
لاذه األماة باملاال والسايف مااذ 
مداوياة، ومان شاأن املغتصبال 
للثكام أن يظلاوا قلقال مان أي 
مثااونت تصثيثية، ولهاذا ظلوا 
ووساائل  أعوات  يساتخدمون 
تضان اساتارار الثكم وتكرساه 
يف أيديهم، ومن لاذه األعوات املال، 
والدقااب  والرضائاب،  واألرض، 
والتالعاب  والقتال،  بالثباس، 
بالوضع انجتااعاي والقبيل ضدة 
للاخالفال وراداة للاوالال، ولم 
يرتععوا يف اساتخدال أبشع الجرائم 
إذا ماا اقتاىض األمار للثفاظ عى 
كراسايهم كالذي ادلوه يول الطف 
بسيد شباب ألل الجاة الثسل بن 
عليه الساالل وألل بيته وأصثابه، 
األنصاار  بأباااء  الثارة  وياول 

واملهاجرين.
ويدوع الكاتب إىل أيال الفتوحات 
افاي  وااارس،  والشاال  للداراق 
الداراق وإيران مثال وجاد الخليفة 
عار بن الخطااب األرض املفتوحة 
عاوة - شاسدة ومرتامية األطراف، 
الم يدال باملبدأ اإلساالمي املدروف 
يف لاذا الااوع مان األرايض ولاو 
تخايساها وتوزياع ما بقاي ماها 
عى الفاتثال، بل أمار بضاها إىل 
ملكياة بيات مال املسالال عى أن 
يدطاي الفاتثال أعطياات ثابتة، 

تدوضهم عن بدض حقوقهم.
تطاورات  الكاتاب  ويساتدرض 
الوضاع انجتااعاي املتثكِّام عل 

األرشاف واألموال، قائالً:
ملاا وصال األموياون إىل الثكام 
القبلياة،  الاروح  اساتثرضوا 
مضاااا إليهاا الدصبياة الدربياة، 
مدجوناة بالتأثاريات اللوتوكولية 
التي تأثاروا بها من أساالاهم عى 
الشاال البيزنطيل، وأصبح الشيخ 

الدرباي بدقلياة أبي سافيان الذي 
لم تهذِّبه املباعئ اإلساالمية يجلس 
عى كاريس لرقال، ويثكام األمة 
التي تدين بدين اإلساالل بالطريقة 
التاي يارى ايهاا املصلثاة لدولته 
مان عون نظار إىل موقف اإلساالل 
من تلاك الطريقاة، وكانات إحدى 
أعواته يف التثكم يف الااس استاالة 
شيوخ القبائل، الذين كانوا يساون 
باألرشاف، واعتبارلم مراكز القوى 
املتثكااة يف األمصار، وقاد أغدقوا 
عليهم األماوال، وأرلقولم بالكرل 
من بياوت أموال املسالال، اكانوا 
الظهاري واملاؤازر لهام، ويف مقابل 
ذلك اعتُِلوا مسؤولل عن أي حدث 
يثدثه أاراع قبائلهم، وقد اساتدان 
بهام زياع ابن أبياه يف حكم الدراق، 
اللاه يف إجهااض  ابااه عبياد  ثام 
ثورة الثسال وقتله، ومان قبلهم 
مداوياة الاذي كان باالط قارصه 
يثفهم باإلساداع وانحرتال، وحل 
يداوعون ماه يكون قاد نالهم كرل 
)أمري املؤماال!! مداوية( بيء ن 

تستطيع قلوبهم مده إن أن تثبه.
ومع مرور الوقت حصلت اجوة 
بال لاؤنء األرشاف وبال عاماة 
قبائلهم؛ حياث أن األرشاف اتجهوا 
إىل الدااياة بااألرض التي أقطدتهم 
إيالا السالطة من خاالل وكالئهم، 
واتجهاوا يف التاتاع باألماوال التي 
السالطة،  قبال  مان  يتقاضونهاا 
اتكّرسات األماوال بأيديهام بيااا 
يكابادون  قبائلهام  عاماة  بقاي 
الفقر ويصارعون الدوز والثاجة، 
لكان حل نصال إىل اارتة الثجاج 
انفصاماا  نجاد  )75لا95-لاا( 
والداماة  األرشاف  بال  واضثاا 
بسابب اتسااع الفجوة انقتصاعية 
بياهام، وحياهاا رأى الثجااج أن 
األرشاف لام يداد لهم تأثري واساع 
وااعل عى قبائلهم، اأنشاأ مدياة 
واسط وأقال ايها حامية عسكرية 
مجلوبة من الشال، اعتاد عى لذه 
الثامياة يف اارض سايطرته عاى 
األعاة  عان  بهاا  القبائلاساتديضا 

السابقة ولي شيوخ القبائل.
ويجد الباحاث قلقا واضثا لدى 
لشال بن عبد امللك )ويل من 105لا 
األرشاف  لاؤنء  مان  125لاا(   -
حيااا تخّوف مان إرلاصاِت ثورٍة 
يقوعلاا اإلماال زيد بن عايل، اأمر 
والياه عى الكواة يوساف بن عار 
أن يساتدعي األرشاف ويتوعدلام 
بالدقوبة يف األبشاار، واساتصفاء 
األماوال ماهام إن تثركاوا باتجاه 
الثاورة مع اإلمال زيد، كاا توقع أن 

من كان ماهم له عقد من ذلك اإنه 
سوف لن يارص اإلمال زيدا، ويدزى 
السابب يف خفاوت تأثاري األرشاف 
يف قبائلهام ملا مر ساابقا، ولتغلغل 
املبااعئ اإلساالمية التي نااعى بها 
ألل البيت وعّادلا اإلمال الثسال 
بن عايل بدماه يف كرباالء يف عقول 
الااس شيئا اشيئا، ولقيال مدارس 
إساالمية عّرسات الثديث والسرية 
والفقاه والتاي يف الدااعة رّوجات 
واعتادتهاا  اإلساالمية  للابااعئ 
طريقاة وماهجاا؛ األمر الاذي أّعى 
باملقابل إىل انثساار القيام القبلية 
السالبية التاي كانت إحادى أعوات 

الثكافي الدولة األموية.
ويتثادث الباحث عان اندكاس 
براماج  انجتااعياة عاى  الثالاة 
أن  ااريى  الدارص..  ذلاك  ثاورات 
تداماُل األمويال ماع األرض عاى 
ذلك الاثواساتدعى بالرضورة جْلَ 
تَهم للدال ساَخرة يف  الاااس وعامَّ
لاذه األرايض الشاسادة إلحيائهاا 
وزراعتهاا، ولهاذا نجاد يف براماج 
الثورات التي اندلدات آنذاك املااعاة 
بالدااع عن املظلومال والضدفاء، 
والثكم بكتاب الله وسااة رساول 
الله، ويظهر لذا واضثا يف برنامج 
اإلمال زيد كاا سايأتي، ويف برنامج 
ثورة الثارث بن رسيج يف خراسان، 

والثورات التي تاتاي لتلك املرحلة.
برناماج  يف  بال ويظهار حتاى 
ثاورة الخليفاة األماوي يزياد بان 
الولياد بن عباد امللك ضاد ابن عاه 
الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد امللك 
الذي  برنامجه  سااة126لا،ااقرأ 
وعد باه الااس بدد تاصيب نفساه 
خليفة،واياه ما يبال املظالم التي 
كان يدانون ماها، يقول ايه: »أيها 
الااس إن لكم عيل أن ن أضع حجرا 
عى حجار، ون أكري نهرا، ون أكثّر 
ماان، ون أعطيه زوجة ون ولدا، ون 
أنقل مان من بلدة إىل بلدة حتى أسد 
ثغار ذلك البلاد وخصاصة ألله باا 
يغايهام، اإن اضل اضلاة نقلتها 
إىل البلد الاذي يليه، ون أجاركافي 
ألليكم،  ثغوركام اأاتاكم وأاتان 
اياأكل  عونكام  باباي  أغلال  ون 
قويكاضديفكام، ون أحاال عاى 
ألل جزيتكم ما يجليهم عن بالعلم 
ويقطع نسلهم؛ وأن لكم أعطياتكم 
وأرزاقكام يف  عاادي يف كل سااة، 
املديشاة  تساتدر  شاهر،حتى  كل 
أقصالام  املسالال ايكاون  بال 

كأعنالم«
ومان لاذا اللناماج يتضح أن 
القضياة انجتااعياة وانقتصاعية 

كانات مساتفثلة الارشور، وتبل 
مادى األثرة وانساتبداع الذي وصل 
إلياه الثاكام األماوي يف احتجاان 
األرايض وانساتثواذ عاى األماوال 
الدامة وتوزيدها عى األقارب، وأخذ 
األماوال مان األمصاار إىل الخزياة 
الجااوع  واحتبااس  الداصااة،  يف 
يف الثغاور ملادع طويلاة، والتضييل 
إىل  واننارصاف  املدالديان،  عاى 
حياة اللهو والشاهوات، وترك إعارة 
الدولاة بالثسااى، والتقاعس عن 
حال مشااكل املواطاال، والتالعب 
بالدطاء، وسياسة التاييز الطبقي 

بل ائات املجتاع.
الفئاات  إىل   الباحاث  ويتطارق 
ولاؤل  تارضرا  األكثار  املساثوقة 
املتدصاب،  السايايس  الثاكام 
ومدضلاة  الدربياة  والدصبياة 
املاوايل، ومان ثام إىل انتصاار عار 
بان عبدالدزياز للابادإ اإلساالمي، 
واندكاس األوضاع انجتااعية عى 
برنامج ثورة اإلمال زيد، وأثر املباعئ 
اإلسالمية يف الثورات ضد األمويل، 
ثم يختتم البثث مستاتجاً أن ثورة 
اإلماال زياد سااة 122لاا كانات 
استجابة لظروف وعوامل وحيثيات 
موضوعياة أخاذت وقتهاا وحقها 
مان التفاعل، وأناه كان لاااك ما 
يوجاب أن تكون ثاورة حتى يف لذا 
البدد انجتااعي، ععاك من األبداع 
األخرى، كاا يتضح أثر ثورة اإلمال 
الثسل يف تغيري األاكار نثو عوعة 
األماة إىل الدعوة للدال باا يف كتاب 
الله، وسااة رساوله صى الله عليه 
وآله وسلم، ويف توسع عائرة الراض 
للثكم األموي الظالم، ويف التدجيل 
بزوالهم، كاا تبيّاَت الهوة الدايقة 
الدظيااة  اإلساالل  مبااعئ  بال 
الخاطئاة  األموياة  واملاارساات 
يف صادر اإلساالل اكان لاه ظالله 
واملاالاج  األااكار  عاى  السالبية 
تلاك  ومان  الالحقاة،  السياساية 
املاارساات املاهجية التي سالكها 
بااو أمياة ايرتكياز املاال واألرض 
والسلطة يف أيديهم وأيدي أعوانهم، 
والتاكيل بان يخالفهم، وسياساة 
اإلاقار والتجاري لكل من يخالفهم 
بال ولفئاات األماة املختلفاة، باا 
يشاري إىل أنهم كاناوا عصابة ن لّم 
لهاا إن التادم بالشاهوات وتثقيل 
الرغبات الشاخصية، ولو ما نجده 
يف كل زماان وكل ماكان، ااذلاب 
الطغياان واحد، وملة انساتبداع ن 
تتغاري، كااا يتبال أن التدامل مع 
الااس وحقوقهم عى أساس طبقي 
وشاليل ليس من اإلسالل يف ورع ون 
صادر، وأن اللناماج الاذي أطلقه 
اإلماال زياد ن زال املسالاون اليول 
بثاجاة إىل تطبيقه والتفاعل مده، 
وأن خياار لاذه األماة وعلااءلاا 
املؤتااال لام قاعتهاا الذين يجب 
ل تلاك األلداف  أن ياااط بهام تثقُّ
والغاياات الابيلاة، وأناه ن مااص 
لألماة إىل الدوعة للثكم بااهج الله 
ورساوله، كااا ن يجاوز أن تذلب 
األماة ومصلثولاا وثوارلاا بديدا 
عن الثاجة املجتادية وانقتصاعية 
مثلِّقاة يف أجواء مجهولاة املصدر 
وعايّاة الطريقة وضبابياة الغاية، 
ألاداف  يف  مطلاوب  االوضاوح 
الثاورات، لضااان تثققهاا يف ماا 
بدد اننتصاار، والواقدية ومدالجة 
املشااكل القائاة أمار بدلي يف أي 
عالياة تغيريية، وقاد أثبتت الثورة 
الشادبية اليااياة الجارية مصداق 
لاذا القاول الاذي ظللات أزعااه، 
وأخاريا ليس بالارضورة أن ياترص 
املثل ماعياا، اكم من ظالم انترص 
لثظاة تورطاه يف عل مصلاح ثائر 

لكاه انهزل إىل آخر الدلر.

قراءة وعرض لكتاب:

البعد االجتماعي في ثورة اإلمام زيد 
فكر المجاهد وروحيته  )6(

انتظار الفرج والتمسك 
بالقرآن والعترة

حمود األهنومي
خامس عشر: ينتظر الفرج من اهلل

يتقلاب املجالد عى متن األحاوال املتغرية برضاء واطائااان، اهو يف حالة 
الاارص والرساء اِرٌح باداة الله، ويشاكر الله عليها بازيد من الدطاء، ولو يف 
ر  حالة الرتاجع والشاهاعة، يثادالله عليها ويرى أنها مثاة يؤجر عليها، وتواِّ

له مقال الصل املثاوع عى البالء، اهو عائم الرضا، كثري الطاأنياة.
ولاو أيضا يف حالة الشادة والباالء ويف حالة األلم والداااء ياتظر ارج الله، 
ويثلِّال يف عالام الثقة بالله تداىل ووعِده الثسان للاجالديان الصابرين عى 
البلواء، وله يف رساول الله األساوة الثسااة، حارصه الكفار لاو وصثابته يف 
املدياة املاورة وجاءت جيوشاهم من أعاللا وأسافلها، ازاغت أبصار املسلال 
من شادة املصيبة، لكن رساول الله كان يف تلك الثالة يدياش حالة الطاأنياة 
بقدر ما لديه من األمل يف الله عز وجل، واتح الله له عادئذ آمان واسدة، وآااقا 

رحبة.
إن املجالاد لو ذلك املؤمن الذي وصف رساوُل الله مقاَمه وإياانه بثسان 
ماا أعد اللاه ألوليائه من الارص والتاكل، يقول الرساول صى اللاه عليه وآله 
وسالم: )أاضل أعاال أمتاي انتظار ارج الله(، لو يثل كااال الثقة أن الثياة 
متغريات ون تجري عى َساان واحدة، االرتحة تدقبهاا ارحة، وللباطل صولة 
ثام يضاثل، و )إن ماع الدرس يرس، إن ماع الدرس يرسا(، و«لان يغلب عرس 

يرسين«.

سادس عشر: يتمسك بالقرآن والعترة
ياطلال املجالد يف حركته الدائاة مع الله من أن عدل الله وحكاته اقتضت 
أن ن يارتك عبااعه لااال؛ اأمدلام بااور الرساانت، وجاءتهم رساله ترتى، 
يهدونهام إىل الطريل القويم والرصاط املساتقيم، وكانت مهاة لؤنء الرسال 
عليهم الساالل لاو تدليم الدباع لكيفية تقديم الشاكر لله عى نداه، والساري 
عى ماهاج الفطرة التي اطرلم عليها، كاا يدتقد املجالد أن خاتم الرساانت 
السااوية رسالة نبياا مثاد صى الله عليه وآله وسلم سيد املجالدين، والابي 
الرحااة لجايع الداملل، وأنه حل غاعر لذه األمة تركها عى املثجة البيضاء، 

وقد علها عى رشدلا القويم، الذي لن تضل إما تاسكت به واقتفت أثره.
لم يرتك الرساول صى الله عليه وآله وسالم أمته بدون أن يضع لها مالمح 
الخاري وماهاج الرشاد والصاالح يف خضم لاذه األماواج املضطرباة واأللواء 
املتشتتة، ابّل لهم طريل الاجاة وماهاج الصواب، ونصح األمة وكشف الغاة، 
وبّل راية الثل، لقد علاا عى سفياة الاجاة التي تاخر عباب الضالنت الكثرية 
واملاتارشة، ااان ركبهاا نجا، ومان تخلف عاها غارق ولوى؛ ذلاك أنه وضع 
الثقلل كتاب الله وعرتته باعتبارلاا مدلَاي حل، وعنلتَي رشاد، الثقل األكل 
كتااب الله ن يأتيه الباطل من بل يدياه، والثقل األصغر عرتته ألل بيته، حيث 
يقاول صى الله عليه وآله وسالم: )تركات ايكم ما إن تاساكتم به لن تضلوا 
مان بددي أبدا، كتااب الله وعرتتي ألال بيتي، إن اللطيف الخباري نبأني أنهاا 
لان يفرتقا حتى يرعا عيلّ الثوض(، ولاو حديث مجاع عى صثته من علااء 
األمة جايدا، وعليه اإن املجالد - ولو يرى رايات الجهاع املختلفة واملتااقضة 
- ياكااه الوقوف عى أعالل الجهااع الثقيقي الرشعي، بالقياعة الرشعية التي 
طاأناا الرسول صى الله عليه وآله وسلم أنها لن تكون عى ضاللة أبدا، وعليه 
ااكل راياة ن تهتدي باور الله، ون تثال ثقااة القارآن، ون تاتاي إىل ألل بيت 
رساول الله اهي راية يجب تجابها، ولي راية غري مؤتَااة، يقول رساول الله 
صاى اللاه عليه وآله وسالم: )مثل ألل بيتي ايكم كسافياة ناوح، من ركبها 
نجاا، ومن تخلف عاها غارق ولوى، ومن قاتلاا آخر الزماان اكأناا قاتل مع 
الدجال(، و )ألل بيتي أمان أللل األرض كاا أن الاجول أمان أللل السااء اويل 

ملن خذلهم وعاندلم(.
لذا اضال عن أناا نقاتل رايات التثالف السدوعي األمريكي اإلرسائييل الذي 
يؤيده أرشار الدالم، واجاره، ولم لم من بدأونا بالبغي والددوان، ااا أضل تلك 
الرايات التي ركزت البغي علاا، ونهجت الظلم والفظاعة سبيال، والله مداا ولن 

يخذلاا بدونه تبارك وتداىل.
علياك أيها املجالاد أن تدرك من خاالل القرآن الكريام أن الارص يكون مع 
حازب الله الذين يتولون الله ورساوله والذين آماوا، )إِنََّاا َوِليُُّكُم الّلُه َوَرُساولُُه 
الََة َويُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُلْم َراِكُدوَن}55{ َوَمن يَتََولَّ  َوالَِّذيَن آَماُواْ الَِّذيَن يُِقيُاوَن الصَّ
الّلَه َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَماُواْ َاِإنَّ ِحْزَب الّلِه ُلُم اْلَغاِلبُوَن}56{ املائدة(، وقد جاءت 
الروايات من علااء اإلساالل أن املقصوع بالذين آماوا يف اآلية الكرياة لو اإلمال 
عيل عليه السالل الذي تصدق بخاتاه راكدا، ولهذا يوجب املجالد عى نفسه أن 
يتوىل لذا الويل، الذي أعلاه الرساول صى الله عليه وآله وسالم وليا للاؤمال يف 
غديار خم، كاا يف الثديث املتواتار واملجاع عى صثته، قائال: )من كات مونه 
اهاذا عايل مونه اللهم وال من وانه وعاع من عااعاه، وانرص من نرصه، واخذل 
من خذلاه وأعر الثل مده حيثاا عار(، وقال: )عيل مع الثل، والثل مع عيل(، 
واإلمال عيل لو رمز األئاة من ألل بيت رساول الله من ورائه، اان ن يتاساك 
بهم ن يأمن الوقوع يف الضالل، والتخبط يف أوعية الضياع، ومن تاسك بهم من 

املجالدين اطاأن أنه ماض يف الطريل التي تريض الله عز وجل.
يفرس السايد الشاهيد حسال بدر الدين الثوثاي رحاه الله املاوانة بأنها 
املدياة، حال تشادر بأنك يف لذا الجاناب، وتؤياده، وتتجه إليه، إنهاا املدية يف 
املوقف، واملدية يف الرأي، واملدية يف التوجه، واملدية يف الاظرة، لي حالة نفسية 
تتثول إىل مواقف، وتادكس بشكل مواقف، وتدتل يف حد ذاتها مهيئة ملجاوعة 
مان األشاخاص وملجاميع من الااس ماان لم عى وترية واحادة يف املوانة أن 

ٍه من التوجهات. يكونوا عى أرضية صالثة ننتشار توجُّ
إذن ليكن املجالد صاحب مدية للقرآن وألل البيت ساالل الله عليهم الذين 
يثيون ما أحياه القرآن ويايتون ما أماته، حيث القرآن والدرتة لن يفرتقا حتى 

وروع الثوض يول القيامة.
نرص اللاه اليان ومجالديها األبطاال، ولزل الله أحازاب التثالف املدتدي 
الظالام الباغاي، سابثان ربك رب الدازة عاا يصفون وساالل عى املرسالل 

والثادلله رب الداملل.

الحلقة األخيرة

كلمات من نور
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 متابعات فلسطينية 

71 شهيدًا ونحو 2100 جريح في »انتفاضة القدس« 

 ضابط »إسرائيلي«: نحن على برميل متفجر 
ولن تتوقف الموجة الحالية 

الشيخ صالح: زوال االحتالل من القدس قريب 

الصثفية  التقارير  سجلت 
ارتقاء  القدس  ننتفاضة  املتابدة 
71 شهيداً، وإصابة أكثر من 2.130 
واملطاطي  الثي  بالرصاص  مواطااً 
اعتداءات  نتيجة  والكسور  والثروق 
بالضفة  الصهيوني  الددو  قوات 
واألرايض  غاازة  وقطاع  الغربية 
وزارة  وأوضثت  8ل.  عال  املثتلة 
أن  لها  بيان  يف  الفلسطياية  الصثة 
53 شهيداً ارتقوا يف الضفة الغربية، 
ارتقى  اياا  غزة،  قطاع  يف  و17 
شهيد يف ماطقة الاقب عاخل أرايض 

الا8ل19. 
الشهداء  بل  من  أن  إىل  وأشارت 
يداي  ما  حامل،  وسيدة  طفالً،   15

ُخاس الشهداء من األطفال. 
وأوضثت أن 971 مواطااً أصيبوا 
 930 أصيب  اياا  الثي،  بالرصاص 
املغلف  املددني  بالرصاص  آخرين 
وقطاع  الغربية  الضفة  يف  باملطاط 

غزة وجرى عالجهم عاخل املشايف. 
مواطاااً   220 أن  وأضااات 
والكساور  بالرضااااوض  أصيباوا 
والجروح نتيجاة اعتداء قوات الددو 
واملستوطال عليهم بالرضب امللح، 
اياا أصياب 20 مواطاااً بالثروق، 
عدا عن أكثر من 5 آنف حالة اختااق 
والضفاة  غازة  قطااع  يف  ساجلت 

الغربية.

قاال ضاباط كباري يف جياش 
انحتاالل اإلرسائيايل، »إن تقدير 
املوقف الاذي يدرضه الجيش عى 
الثكوماة يف الغارف املغلقة، لو 
سايايس  لثال  املبااعرة  ضورة 
ياهي املوجة الثالية ويديد تهدئة 
األوضااع، مؤكاداً أناه بادون حل 
سايايس لن تهدأ املوجاة الثالية، 
ربااا تخاف وطأتهاا، لكاهاا لن 

تتوقف«. 
»غااي  الضاباط  وقاال 
يف  مؤتاار  خاالل  غولدشاتاين« 
مديااة  يف  األكاعياياة  الكلياة 
»نتانيا« املثتلة، ولو نائب ماسل 

عاليات حكومة انحتالل بالضفة 
الغربية، إن »الرئيس الفلسطياي، 
مثاوع عباس، ن ياتهج سياساة 
تثرض عى الدااف واإلرلاب، بل 
عاى الدكس، لو يثااول التهدئة 
أيضااً، لكان بادون مبااعرة لثل 
سايايس بال إرسائيل والسالطة 
الفلساطياية، لن تتوقاف املوجة 

الثالية«. 
وتاباع: »حتى لاو خفت وطأة 
التصديد اآلن أَْو توقفت الداليات، 
لاذا ن يدااي أن املوجاة انتهات، 
ااثان نجلاس عى برميال باروع 
سايايس  حال  وبادون  متفجار، 

سابقى نواجه ما نواجهه اليول«. 

ولفت الضابط إىل أن »إرسائيل« 
تواجاه رصاعااً متواصاالً ربااا 
تتصاعد وتريتاه ويثدث تغيريات 
يف السااحة الفلساطياية، وحتى 
لاو كانت تهدئة مدياة عى صديد 
الدالياات، لكان بادون مبااعرة 
الظاروف  ُكّل  تبقاى  سياساية 
متوارة لالنفجار، والخوف األكل 
لو أن تفقد السلطة الفلسطياية 
السايطرة عاى مااطال نفوذلا، 
وعادلاا ن ياكان التاباؤ باا قد 

يثدث.

أكد رئيس »الثركة اإلسالمية يف الداخل 
الفلسطياي«، الشايخ رائد صالح، من عى 
مال الجادة يف مساجد »الثوارنه« يف بلدة 
كفر قرع، أن زوال انحتالل الصهيوني من 

القدس واملسجد األقى قريب«. 
وطالاب صاالح جاياع ساكان الداخل 
الفلسطياي رجانً ونساًء وأطفانً مواصلة 
الافري، وشاد الرحال والرباط وانعتكاف يف 
املسجد األقى، الذي يتدرض يف لذه األيال 

ملؤامرة »إرسائيلية« أمريكية. 
وتدرض الشيخ »للتفالاات« األمريكية 
- »اإلرسائيلية« بشأن »األقى« التي جرت 
مؤخاراً يف الداصاة األرعنياة عّاان، قائالً، 
إن »ما حصل لااك لو استدراج للاسلال 
ملؤامارة أمريكية ماع الدادو »اإلرسائييل« 
لتكرياس احتالله وسايطرته عى املساجد 
األقى، مشدعاً يف الوقت نفسه عى أنها ن 
تداياا يف يشء، ألناا نستاد رشعيتاا وحقاا 
يف املساجد من أعظم وثيقاة يف الوجوع، أن 

ولي كتاب الله«. 
التاي  القادس  انتفاضاة  أن  وأضااف 
اندلدات مؤخراً نارصة »لألقاى« جاءت 
لتقول لالحتاالل »اإلرسائييل«: »أنت والم، 
ولتبدع أحالمه ومخططاته ومؤامراته التي 

تسدى للايل من املسجد األقى املبارك«.

مملكة آل سعود 
وخيارات الهزيمة

رضا حرب * 

 خاالل الزياارة التي قال بهاا ويل ويل الدهد مثاد بن سالاان إىل 

موساكو قادل بوتل لاه عرضااً واقدياً يثفاظ نفوذ السادوعية يف 

الياان ويثفظ ماء وجه آل سادوع مقابل أن تااي املالكة يف الثل 

السايايس يف ساوريا. أبدى مثاد بن سالاان موااقتاه املبدئية عى 

املقرتح الرويس، لكن الشادور باشوة اننتصار بدد سقوط عدن بيد 

قاوات التثالف والتقدل الرسيع باتجااه تدز وتزامن ذلك مع اكتاال 

انستدداعات لغزو عمشال عاده للرتاجع عن اتفاقه مع بوتل. لكن 

تلاك الاشاوة بدأت ترتاجاع تدريجيا ماع تدرض قاوات التثالف إىل 

خسائر برشية كبرية عى يد أنصار الله والجيش اليااي، عادلا أعرك 

مثااد بن سالاان أن احتالل صادااء حلم إبلياس يف الجاة، اطلب 

زياارة موساكو مرة أخارى. كان عى »أماري الثرب« السادوعي أن 

يلتزل بالدرض الرويس، لكن من ن يتدلم من التأريخ جدير با«الغباء 

التأريخي والسيايس«.

عى الداول، اساتقبله بوتل يف مدياة تسويش عى لامش سباق 

الفورمون استقبانً ااتراً وبرصاحته املدهوعة قال لضيفه إن الدرض 

الساابل لم يدد قائااً، باداى أن الوضع بدد الدخول الرويس املبارش 

ليس كاا قبله وعى السادوعية أن تاي بالثل السيايس بال رشوط 

مسابقة والقرار الاهائي سايكون للشادب الساوري. كان عى امري 

الثارب أن يادرك أن الدقيادة الدساكرية لبوتل ن تثدلاا خطوٌط 

حااراء. طبدااً، َاِهَم »أمري الثارب« أن مقارباة »املقايضة« لم تدد 

مطروحاة عى الطاولاة، ابدنَ من التخيل عن الغطرساة والتدجرف 

والتكال والتدايل عاى اآلخرين راع ساقف تهديداته اقاال ملضيفه 

»التدخل الرويس سيجذب متطرال من أنثاء الدالم« وكأنه يتثدث 

إىل زعيام عولة ااشالة كالساوعان التاي تتفتت تثت حكم البشاري 

اإلخواناي. رلاان األاغاة أَْو أسالاة الثارب رلان األغبيااء - غباء 

مطلل.

بداد الدخاول الرويس باات واضثاً أن ميازان القاوى يف املاطقة 

يتغري. باساتثااء مالكاة اإلرلاب الولابية، الدالم كله، وعى رأساه 

الونيات املتثدة، بات يدرك أن الثرب عى رقدة الشاطرنج السورية 

ترسم مدالم نظال عاملي جديد، من غري الدخول يف تفاصيل التوازنات 

والتثالفات. وانلم أن الثرب عى اإلرلاب التكفريي تستدر وياكن 

أن تجاذب قوى أخرى تاضم إىل روسايا وإيران وساوريا واملقاومة، 

وعاى انرجاح أن تطال نريانها الدول الراعياة لإلرلاب يف حال نقلت 

صواريخ ساتياغر للدصابات اإلرلابية أَْو قررت تهديد انمن القومي 

الارويس انطالقاا من وساط اسايا أَْو القوقااز أَْو البلقاان. وحدلا 

السدوعية ن زالت تديش حالة متطورة من »الولم« وكأن جلب املزيد 

من املرتزقة من كولومبيا أَْو السوعان أَْو نقل إرلابيل من سوريا إىل 

اليان سيثول لزائاها عى يد شدب اعزل إىل انتصارات. من الصدب 

عى الدقل السادوعي الاجدي أن يستوعب أن الجيوش مهاا امتلكت 

مان قوة ن تساتطيع أن تهزل شادوب، يف الاهاية الشادوب تاترص، 

والشدب اليااي سياترص وسيارغ انف آل سدوع يف الرتاب.

أماري الثارب مثاد بان سالاان يشء َووزيار الخارجياة عاعل 

الجباري يشء آخر. ُكّل ياول يار يثبت لذا »الدبلوماايس املبتدئ« انه 

عديام الكفاءة ما يدعونا أحياناً للتسااؤل حول انساباب والظروف 

التي ارضت عى السادوعية وزيراً بهذا الكم من الدارتيات الفارغة. 

حتى يول أمس كان يضع الرئيس بشاار األساد بل خيارين »الثرب 

أَْو الرحيال«، وحتى يول أمس كانات إيران، يف نظره، راعية ومصدرة 

لإلرلااب وإيران جزء من املشاكلة وليس الثل، ون مكان إليران عى 

طااونت املفاوضات، وعى إيران ان تتدخل يف شاؤون الدول الدربية. 

ماا الذي تغري حتى صاار وجوع إيران ارصة نختباار نوايالا ونوايا 

روسايا؟ الجواب مداروف. عادما رضخ األمريكي لاإلرصار الرويس 

ساكت السادوعي. مان الواضاح أن الدالقاة بال الونياات املتثدة 

والسادوعية كدالقة بطرس األكل بشادبه »الشادب يقاول ما يريد 

وأنا أادل ما أريد«. عادما يقرر الكبار يساكت الصغار كالشاطار يف 

املدرسة انبتدائية، لذه حال عاعل الجبري.

يقول مثللون أمريكيون إن ُكّل خيارات الونيات املتثدة يف الرشق 

األوساط سايئة، ااا بالاك بدولة مثل السادوعية؟. أاضال خيارلا 

لزياة واساوأ خيارلا لزياة، الفرق يف حجم الهزياة. مؤتار ايياا 

املوساع الذي يادقد اليول الجادة يااح السادوعية ارصة للتساليم 

بهزياتها بأقل تكلفة.

* المركز الدولي للدراسات األمنية والجيوسياسية

عشرات المستوطنين 
يهاجمون قاطفي الزيتون 

جنوب نابلس 
لاجام عارشات قطدان املساتوطال، 
السابت، قاطفي الزيتون يف بورين جاوب 

نابلس. 
وقاال مساؤول الدالياات امليدانياة يف 
مؤسساة »حاخامل لثقوق اإلنساان«، 
زكرياا السادة، إن »عرشات املساتوطال 
بوريان  يف  الزيتاون  قاطفاي  لاجااوا 
مساتوطاة  مان  القريباة  بااألرايض 

»يتسهار«. 
وذكر السدة أن جاوع الددو الصهيوني 
طارعوا قاطفاي الزيتاون عقاب لجاول 

املستوطال.

استشهاد رضيع بغاز العدو 
وإعدام فتى عند معبر 

الجلمة بجنين 
استشاهد مسااء الجادة طفل رضيع 
إثر استاشااقه الغاز الاذي أطلقته قوات 
الدادو الصهيوني خالل مواجهات الضفة 

املثتلة. 
الطفال رمضان ثوابتة )ل أشاهر( من 
بيت اجار جاوب مدياة بيت لثم املثتلة، 
استشهد مساء اليول إثر استاشاقه الغاز 

السال الذي تطلقه قوات الددو.
الدادو  عصاباات  جااوع  وأعادل 
»اإلرسائييل« صباح السبت اتى اقرتب من 
مدل الجلاة شااال مدياة جال شااال 

الضفة املثتلة، عون اتضاح لويته. 
وقال شاهوع عيان إن جاوع الددو عى 
مدال الجلاة شااال جال أطلقاوا الاار 
باتجااه اتاى اقرتب مان املدال صباحاً، 

وأصابوه بشكل مبارش. 
بياااا أااع زوار لجال من الساطياي 
8ل كاناوا يدلون املدال إن »جاوع الددو 
لاجاوا بالرصاص اتى كان متجهاً نثو 

املدل من جانب عبور الداال«. 
وكان مدل الجلاة شاهد يول السابت 
املاايض ويف نفس الوقت استشاهاع الفتى 
أحااد كايال مان بلادة قباطياة بذريدة 

مثاولته طدن جادي عى املدل.
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اجتماع فيينا السوري: األسد باٍق والمؤسسات تظل قائمة.. والسعودية تنفض وفاضها كفًا بكف
  - محمد الباشا: 

خالصتان أساسيتان انتهى إليهاا اجتااع 
اييااا بشاأن امللف الساوري، ولاا: مساار 
جديد قد بدأ، واألمريكي وسايط ايه ن طرف، 
اجتااع الجادة شارك ايه وزراء خارجية 17 
عولة، بياهاا تركيا والسادوعية، وإيران التي 
تشاارك للاارة األوىل يف اجتاااع عويل من لذا 

القبيل. 
الفجوة تصبح أكل بل األمريكي وحليفيه، 
السادوعي والرتكاي حال يصل الاقااش إىل 
الوضاع امليداناي والتطورات الدساكرية عى 
األرض، ااألخري ظل عى مدى سااعات يظهر 
توتاره واقادان يشء من بداض الصواب، يف 
مثاولاة جّر املتثاورين إىل مداعلة أن التدخل 
الدسكري يف سوريا يجب أن يشال يف ألدااه 
سلطة عمشل، اياا كان موقف كريي جازماً: 
نثن يف ساوريا لن نرضب إن عاعش. وعادما 
أبلاغ الااظر األمريكاي الثاضيان أن البيت 
األبيض سايدلن عن إرساال قوات عساكرية 
مثدوعة إىل الشااال الساوري للاسااعدة يف 
الثرب ضد عاعش وحدلا عون ساوالا، صار 
التوتار الرتكاي ظالراً عاى تقاسايم الوجه 
وحاركات اليديان. كأناه يدتال أن الخطاوة 
األمريكياة مرتبطاة باساتثقاق اننتخابات 
الرتكية بدد سااعات، أكثر ماهاا ارتباطاً باا 
يثصال يف عمشال وبااا قد يكون مساتقبل 

حكاها الرالن.
الرتكي الخارس األكال يف بوكر ايياا- كاا 
تقاول جريادة األخباار، ن طارح، ون حتاى 
حلفاء. والسدوعي حّل طبداً يف مرتبة الخارس 
الثاني بوضاوح. ذلك أن مرشوعاه املثصور 

برحيل األساد، بادا يتيااً وعقياااً. حتى لو 
كان عاجزاً عن بلاورة آلياته أَْو طرح عاليته 
التافيذياة، إذ ظهار السادوعي عالقااً بال 
اساتثالتل بالاسابة إليه: استثالة أن يدعو 
إىل إسقاط األسد بالقوة. ولي استثالة باتت 
أقارب إىل الجااون يف حضور الثاائاي الكبري 
عاى رأس الطاولة: الرويس يقاتال إىل جانب 
األسد. واألمريكي يؤكد أنه صار مستدداً لبذل 
التضثياات البرشياة، لكان يف عالية ضب 
عاعش ن ساوالا. أما انساتثالة الثانية اأن 
يدعو السدوعي إىل إسقاط األسد باننتخابات 
ويف صااعيل انقرتاع. لاا بدا السدوعي وكأنه 
أََماال مثظورين اثال: أونً عجزه املفهومي، 
كاظاال عائيل وكسالطة أوتوقراطية، عن أن 
يلفاظ كلاة انتخاب أَْو يدلان مطلباً متالزماً 
مع مبادأ انقرتاع. وثانياً إعراكه أن )الرئيس( 

األساد قاعر عى الفوز يف أية انتخابات نزيهة 
تجرى يف ظال أي إرشاف حياعي عاعل. لكذا 
اكتفاى السادوعي عى مدى سااعات بتكرار 
نزماة بادت مالاة مضجارة: رحيل األساد. 
ولو حرش أكثر بساؤاله حاول كيفية الطرح، 
السادوعية.  الطريقاة  عاى  ربااا:  ألجااب 

بصفقة، بتهريبة، بتصفية، املهم أن يرحل!

لهذا تراجعت السعودية مرغمًة
وزير الخارجية السادوعي عااعل الجبري، 
كان األربداء الفائات، يرعد ويزبد ولو يدقد 
مؤتاراً صثااياً مع نظريه الليطاني ايليب 
لاموند، ويقول للصثاايل إّن اجتااع ايياا 
سايكون آخر ارصة نختباار نيات اإليرانيل 
والاروس والوصاول إىل موعد مثاّدع لرحيل 
الرئياس الساوري، وإناه ما لام يتثقل ذلك 

بالتوصال إىل موعاد مثّدع لهاذا الرحيل، الن 
تثرض باالعه اجتااعات نحقة، وساتلجأ إىل 
وساائل وطرق أخرى. وبدد أن انتهى اجتااع 
ايياا كل ما بوسع الجبري أن تثّدث باقتضاب 
عن تأجيال قضايا الخاالف إىل اجتااع مقبل 

يثّدع موعده نحقاً.
 السادوعيون ذلباوا إىل اييااا للارة األوىل 
–كااا يقول نارص قاديل - ولام يدلاون أّن 
سيف الدساكر الرويس صار عامالً حاسااً يف 
تقرير مساتقبل امليدان يف ساورية، وأّن األمر 
لياس بثجم القادرة الاارياة الروساية التي 
تواارت للجيش الساوري وحلفائه اقط، ون 
بدقاة تصويبها والتثقل مان نتائج التدامل 
ماع ألدااها واقااً ملاظومة أقااار صااعية 
ومتقّدماة  متشاابكة  تقاياة  واساتخبارات 
ومدّقدة متصلة بقاعدة رصد ومسح للفضاء 
الكوني يف سايبرييا، وأنه عاى ألاية ُكّل ذلك 
يف اارض إيقااع جدياد للثارب يف ساورية، 
واساتطرع قاديل بالقول: إن أّن األلّم لو أنه 
من يقاف وراء ذلك لي عولة عظاى اسااها 
روسايا، يساقف وجوعلاا حركة ماا عدالا 
واقاً ملبدأ أّن الادول الدظاى ن تضع أقدامها 
قبالاة بدض ااوق األرض ذاتها مبارشة، وأّن 
حلفاء الادول الدظاى يُااع عليهم أن يفدلوا 
ماا تاتااع عاه الادول الدظاى. ولاذا يداي 
أن ن أماريكا ون حلاف األطلايس عااع ماكااً 
الرلان عاى وجوعلم اللي ون تاركز قواعد 
لهام يف ساورية أَْو عاى حدوعلاا بااا ياثل 
تثدياً للثضور الرويس، وأن ليس باساتطاع 
»إرسائيل« ون السدوعية ون تركيا ون سوالم 
أن يفدال ذلك، وأّن خياار الارص عى اإلرلاب 
صار يداعل مداويات الدولة الدظاى روسيا، 
واّن إاشاالها بالطارق غاري املباارشة عاى 

طريقة أاغانستان أيال عخول الجيش األحار 
السواياتي، غري ماكن ليس اقط بسبب تغرّي 
واختالف البيئاة الثاضااة والجيش الثليف 
وتبلور الخصم كتشكيل إرلابي رصف وليس 

كقوة وطاية مقاومة لغزو أجابي.

باب وحيد للتدخل األمريكي
 ليس أمال أمرياكا والغرب وحلفائهم من 
طريقاة لوضع أقدامهم عى أرض ساوريا إن 
تدعيام مجاوعاات مان املدارضة مساتدّدة 
للاشااركة يف الثرب عى »عاعش«، وتثقيل 
السبل عى روسايا وإيران والجيش السوري 
يف بلاوغ مااطل سايطرة »عاعاش«، قبل أن 
تُاهي روسايا وحلفاؤلا وضع شاال سورية 
وجاوبهاا، حيث تسايطر »جبهاة الارصة«، 
وتتفّرغ ملااطل سايطرة »عاعش«، اتقاسام 
الجغراايا التي تثتلهاا »عاعش« و»الارصة« 
بل الجيش الساوري ومجاوعاات املدارضة 
املدعومة من الغرب وحلفائه، سيتيح تثسل 

رشوط التفاوض. 
كان عى الجبري أن يتأّعب ويقرأ الرساالة؛ 
ألن أمريكا بدد جهاد جهيد، وصلت إىل نتيجة 
مفاعلا أتى عى لساان الرئيس باراك أوباما، 
الذي قاال: »نظراً أللاية القارار وتأريخيته، 
إنهاا ستشاارك لتثقيال لذا الهادف بقوات 
برياة، قوامها عارشون مقاتاالً، لرعاية لذه 
وزياَر  وأّن  الاوعياة«،  التأريخياة  الدالياة 
الخارجية جاون كريي قاال، بثضور نظريه 
خالااات  »إّن  نااروف:  ساريغي  الارويس 
واشااطن وموساكو ن تاااع انتفااق عاى 
مواصلاة عالية سياساية تاتهاي برتك األمر 
للسوريل ليقّرروا مصري الرئاسة السورية«.

تفاصيل الطائرة الروسية 
المنكوبة وتبني داعش

  - وكاالت: 
نرش موقع »راعار االيت ل2« 
الداملاي صاورة ملساار الطائرة 
الروساية التي سقطت يف وسط 
الطائارة  أن  موضثااً  سايااء، 
ساقطت من عى ارتفاع 6 آنف 
قادل بداد عقيقاة مان اقادان 

انتصال بها.
وأااع موقع »اليول الساابع« 
أن  املوقاع،  لاذا  عان  نقاالً 
الطائارة روساية الصااع مان 
اختفات  ايربااص321-  طاراز 
من اوق األجاواء املرصية عقب 
23 عقيقة مان مغاعرتها مطار 
 31 رشل الشايخ ياول السابت 
أكتوبار 9ل:3 بتوقيت غرياتش، 
متجهة إىل مدياة ساان بطرس 
بورج الروسية، وكان عى متاها 
217 راكبااً باإلضاااة إىل 7 من 
طاقم الطائرة، واختفت من عى 
الراعار بدد إخطار قائد الطائرة 
للاراقبة الجوياة، بوجوع عطل 

يف الطائرة.
والطائارة التاي تثال رحلة 
رقام 7K9268 سالكت أجاواء 
مان  وكان  املتوساط،  البثار 
املفارتض أن تدال إىل قالص، 
وتابع املوقع أن املسار الذي كان 

قد تتبده الطائارة من املفرتض 
أن تدال ااوق األجاواء الرتكية 
األوكرانياة  األجاواء  إىل  وماهاا 
وصون إىل بالروسايا ثام االادا 
وماها تدخل األجواء الروسية يف 

انتجاه الرشقي.
أاااع  الساياق،  نفاس  ويف 
مصدر بإسداف شااال سيااء، 
باأن سايارات اإلساداف بادأت 
ىف نقال جثاث حطاال الطائارة 
الروساية، والذيان عثار عليهم 
باوقع حطال الطائرة يف ماطقة 
الثسااة بوسط سيااء، وجاري 
نقلهم والتوجه بهم ملستشافى 

الدريش الدال والسويس.
موالياة  حساابات  وقالات 
السابت،  عاعاش  لتاظيام 
التاظيم عن إسقاط  باسؤولية 
الطائرة الروساية املاكوبة اوق 

سيااء.
وحسب موقع الخل، تداولت 
حساابات قريبة من عاعش عى 
موقاع تويارت، تساجيالً يظهر 
طائارة ولاي تساقط بداد أن 
بالجاو، ولام يتسان  احرتقات 
التأكاد من صثة التساجيل، إن 
أن عاعش اعتاع استغالَل حواعث 
مااثلة ونسبها له عارضاً إيالا 

كا«إنجاز«.

صراع حاد بين »المحمدين« 
على خالفة سلمان قد يؤدي 

إلى زعزعة الحكم
   - متابعات: 

عاع الرصاع إىل أوجه بل أاراع الدائلة الثاكاة 
يف السدوعية عى خالاة امللك سلاان بن عبدالدزيز 
وبرز أشده بل املثاديل )مثاد بن نايف ومثاد 
بن سالاان(. وسالطت الوكالة الفرنسية لألنباء 
الضاوء عى الرصاع القائام يف املالكة، ونقلت عن 
خالاء وعبلوماسايل تأكيدلم أن ماا يجري من 
توتر بال ويل الدهاد ووزيار الداخلياة مثاد بن 
نايف ونجل امللك ووزير الدااع مثاد بن سالاان 
قد ياؤعي إىل زعازة ترابط الدائلاة الثاكاة ولذا 
ماا يادكاس عى مساتقبل نظاال الثكام يف ظل 

التثديات الخطرية التي تدصف باملالكة.
واعتل الخبري يف الشاؤون السدوعية من مركز 
كارنيغاي للساالل الادويل اريديريك وياري اعتل 
الخاالف القائام يف املالكة بأنه سايؤعى إىل اتخاذ 
قرارات سياسية مقلقة جداً سيكون لها تداعيات 
أخطار عى التدخل الدساكري يف اليان، بديداً عن 

اإلصالحات املطلوبة يف لذا البلد.
كااا رأى الخباري يف الشاؤون السادوعية من 
مؤسساة سايانس بو يف باريس ساتيفان نكورا 
رأى أن الرصاع جاء عقب مثاولة انقالب ارع من 
آل سادوع نحتكار السالطة عل إزاحاة ويل الدهد 
الساابل مقرن الاذي كان مديااً مان امللك الراحل 

عبدالله بن عبدالدزيز.
واعتال عبلومايس غرباي إحالة مقارن بأنها 
تادل عى أن صفاة ويل ويل الدهد لشاة.. ما عاع 
مثااد بن سالاان إىل تدزيز سالطته، اإىل جانب 
حقيباة الدااع يرتأس نجل امللك مجلس الشاوؤن 
آرامكاو  عاى  ويارشف  والتااياة،  انقتصاعياة 
املجاوعاة الافطياة الداالقة التي تثتال املرتبة 

األوىل بل مصدري الافط يف الدالم.
ولكي يدزز موقده عاد وااة والده كشاخصية 
ن ياكن انساتغااء عاها، قال مثاد بن سالاان 
الافاوذ  سالطة  عاى  اننقضااض  يف  بااإلرساع 
بسالساة عون أي تثارك من خصوماه يف الدائلة 
الثاكااة ألنه يخى مان خصاه مثاد بن نايف 
أن يقطع الطريل عليه بانساتيالء عى الدرش ملا 
يثظى به من ععم مان مدظم أاراع الدائلة وثقة 

الغرب.
لاذا وتدرقل طاوح نجل امللاك الكبري الاتائج 
السلبية للثرب عى اليان التي كلفت املالكة ثاااً 
بالظااً، ولذا ماا يثري قلل الدائلاة الثاكاة التي 
بادأت تفقد ثقتها به ورباا ترجح مثاد بن نايف 

بديالً لسلاان.

مدير )CIA(: الحل العسكري مستحيل في المنطقة
  - متابعات: 

أعىل مسؤونن أمايان أمريكي وارنيس بترصيثات 
حاول مساتقبل ماطقاة »الارشق األوساط«، وماا 
ياتظرلاا من أحداث عى خلفية الرصاعات املشاتدلة 
يف ساوريا والدراق واليان وليبياا، وذلك خالل مؤتار 
حول انستخبارات نظاته جامدة جورج واشاطن يف 
الداصاة الفدرالية واشاطن الثالثاء 27 ترشين األول 

الجاري. 
اقد اعتل مدير »اليس آي أيه« )CIA( جون برياان 
أن »الثل الدسكري مساتثيل يف أي من لذه الدول«. 

)سوريا والدراق واليان وليبيا(. 
وأضااف أنه مان الخطاأ الذلاب مباارشة باتجاه 
البثث عن »تسوية نهائية« يف الوقت الرالن، بل يجب 

اعتاااع اسارتاتيجية الخطوات الصغرية عل السادي 
أون إىل »خفض عرجة التوتر، خفض حدة الازاع، بااء 
بداض الثقة بل األطراف املوجوعيان لااك والراغبل 

ادال بالتوصل إىل تسوية سلاية«. 
مان جهته قال مدير اإلعارة الدامة لألمن الخارجي 
»عي جاي اس ايه« )انساتخبارات الفرنساية( برنار 
باجوليه إن »الرشق األوسط الذي ندراه انتهى وأشك 

بأن يدوع مجدعاً«.
وأعرب عن »ثقته« بأن »املاطقة ستساتقر مجدعا 
يف املساتقبل، ولكن وال أية خطوط؟ يف الوقت الرالن 
لسات أعلم. ولكن يف مطلل األحوال ساتكون مختلفة 

عن تلك التي رسات بدد الثرب الداملية الثانية«. 
املقبال  األوساط  »الارشق  أن  باجولياه  وأضااف 
سايكون حتااا مختلفا عان الرشق األوساط ما بدد 

الثرب الداملية الثانية«.

»مصر السيسي« تصوّت ل� »إسرائيل« باألمم المتحدة!!
  - خاص: 

الدادو  يااارس  وقات  يف 
الصهيوناي جرائاه ضد الشادب 
الفلساطياي أََمااال الدالم أجاع، 
ويف حال يبذل الكياان الصهيوني 
جهاوعاً مضاية لتثسال صورته 
أََماال الارأي الداال الداملي بددما 
تهشاات أَْو تاكاع بسابب حروبه 
ضاد أطفاال غازة.. صوتت مرص 
الجاداة لصالاح كياان انحتالل 
ملاثاه عضوياة إحادى الهيئاات 
التابداة لألمم املتثدة، يف ساابقة 
لي األوىل من نوعها ماذ تأسايس 

انحتالل اإلرسائييل عال 8ل19، 
 وااااع موقاع »عرباي 21« أن 
وساائل إعالل إرسائيلية ذكرت أن 
»إرسائيل« حصلات عى الدضوية 
الكاملاة يف لجاة »انساتخدامات 
الخارجاي«  للفضااء  السالاية 
التابدة لألمم املتثدة، بددما أيدت 
117 عولاة ماثهاا لاذا املقداد، 

وكانت مرص من بل تلك الدول.
وكتبت حركة »شباب 6 إبريل« 
تدليقاً سااخراً عى صفثتها عى 

»الساييس  إن  »ايسابوك« اقالت 
الايل مايام املاطقاة مان املغارب 
وخاطف قائد األساطول الخامس 
أَْو السااعس ماش ااكار بيصوت 
القوماي  الصهيوناي..  للكياان 
الدرباي خليفاة عبدالااارص إعى 
صوت مرص للصهاياة.. ولساه يف 
ناس مش شايفة الثقيقة ومغيبة 

نفسها بافسها عن الثل«.
لكن ساديد الالوندي، الخبري يف 
السياسة الدولية، قال إن الدالقات 

تساري  و«إرسائيال«  مارص  بال 
بشاكل عاعي ماذ ساوات طويلة، 
صوتات  القالارة  أن  إىل  مشاريا 
لصالاح »إرسائيل« حتاى تتفاعى 
اتاح جبهة جديادة يف الخالف مع 
الدولاة الدلياة يف لاذه املرحلاة 
عاخال املاظااات الدولياة كاألمم 
املتثادة، للتأكياد عاى أن مارص 
تتخاذ مواقفها باساتقاللية واقا 

ملصالثها الخاصة اقط.



آل سعود
فشل وجنون

كلمــــــة أخـــــيرة 

د. عبدالرحمن المختار 
جاء عدواُن نظال آل سادوع 
عى بالعنا تثت عاوان رشعية 
الدايال املجرل لاعي ومثاَربة 
يف  املتاثال  اإليراناي  املارشوع 
ع الثوثيل يف  ماا أسااوه تاادُّ
الياان، ولاذه الذريدة ليسات 
إن شداٌر كاذٌب، االددواُن جاء 
يف حقيقاة األمر بسابب اشال 
املارشوع السادوعي يف بالعنا، 
اااذ عقوع خلت وبالعنا ترزُح 
تثت وصاية نظال آل سادوع، 
وإراعُة شادباا واساتقالل قراره 
السايايس رلٌن بأيدي لذا الاظال الرجدي املتخّلف، وكان لهذا 
الدادوان خالل تلاك الدقوع صوٌر متددعة، لدال أبرزلا التدخل 
السااار يف الشاؤون الداخلية لبالعناا؛ إلبقاء الشادب اليااي 
يف حالاة اقر وبؤس وتبدياة، وحرمان من ماوارعه وخرياته، 
ومثاَربة أي مرشوع نهضوي استقاليل تثرُّري ووأعه يف مهده.

ومؤخاراً وعادما بدأت مالمُح مرشوع نهضة اليان تتبلور، 
ومرشوع نظال آل سادوع يتساقط لم يرتعع لذا الاظال املجرل 
يف تثريك أعواته يف الداخل نرتكاب الجرائم اإلرلابية يف املساجد 
دات  دات الدامة للسكان املدنيل، واملستشفيات، وتجاُّ والتجاُّ
القاوات األماياة والدساكرية وتفجاري حاااالت الطالبات، يف 
أبشع جرياة ضد الطفولة، واستهداف تجّادات الطالب وذبح 

الجاوع، وماهم من كانوا يتلقون الدالج يف أحد املستشفيات. 
وإزاء لذه الجرائم اإلرلابية تثرك الجيش اليااي املؤسسة 
الدساتورية الوطاية مسااوعاً باللجان الشادبية وكّل األحرار 
يف بالعناا لوقاف القاوى التكفريياة عان الدبث بأمان الوطن 
واملواطاال، وعقاب ذلاك أقدمت السادوعيُة عى شان عدوان 
مبارش عى بالعنا، ولو علياٌل واضٌح عى أن أعواتها اإلجرامية 
اإلرلابية كانت قد انهارت، وأن وسائَل ععاها التقليدية لم تدد 
مجدياًة وبدد أن أعركت السادوعية أن مصريَ لذه األعوات بات 
مثتوماً، اتدخلت مبارشًة مساتخدمة الطريان الثربي إلنقاذ 
القوى اإلجرامياة، والرتكيز عى ارض الثصار الجوي واللي 
والبثاري، والقصف الدشاوائي لاكل مقومات حياة الشادب 
الياااي، وتدماري البُاى التثتياة، وقد ترتب عى لاذا الددوان 
السااار تدمريُ اآلنف املاازل عى رؤوس ساكايها وقتل اآلنف 
من األطفال والاساء والشيوخ، وتدمري املستشفيات واملدارس 
والطُرق والجساور واملصانع ومخازن الغذاء والدواء ووسائل 

نقلها.
 الددوان الهاجي السااار لم يكتِف بالقتل املبارش للسكان 
املدنيال وعون تايياز، بال ذلاب أبداَد مان ذلاك إىل الثصار 
والتجوياع وتدماري ُكّل ماا لاه عالقٌة باإلنساان وبقائاه حياً 
والتسابب يف حادوث مجاعاة ألكثار مان %80 من الساكان 
املدنيل، وصونً إىل القتل الجااعي ألبااء الشادب اليااي، ولو 
لدٌف سادت إلياه عوُل الددوان بقياعة السادوعية، ويف انتهاك 
صاارخ للقانون الادويل وميثااق األمم املتثادة، وكل القوانل 

واألعراف الدولية والقيم اإلنسانية.
 الددوان عى شدباا من جانب نظال آل سدوع اإلجرامي أبرز 
الوجَه الثقيقيَّ لشادباا اليااي الكريم الصامد املقاول، وأبرز 
يف ذات الوقات الوجَه القبيح للدول التي تتبّجح باسام حقوق 
اإلنساان، بياااا اإلنسااُن يف بالعنا تدارض ون يازال يتدّرُض 
لجرائم إباعة جااعية ألدرت أسااى الثقوق اإلنساانية ولو 

الثل يف الثياة. 
إن الجرائاَم التي ارتكبها ون يزال يرتكبها نظال آل سادوع 
يف بالعناا تدال عن لزائاهام املتالحقة يف املاطقة، وساتكون 
لزياتهم نكراَء بإذن الله يف بالعنا، وعى أيدي الياايل األحرار 

من أبااء الجيش واللجان الشدبية وأبااء القبائل الرشااء.
 االشادُب اليااي مصاٌم عى اساتكاال ثورتاه، وتثقيل 
ألدااها واساتكاال اساتثقاقاتها، وعى رأسها التخلص وإىل 
األبد من التبدية والوصايِة، وسايكوُن اساتكااُل ألداف ثورة 
شادباا آخر مسااار يدق يف ندش نظال آل سادوع اإلجرامي، 
االشدب اليااي شدٌب أبي صامد عيصٌّ عى اننكسار وسيكون 

اليان كاا كان سابقاً مقلة للغزاة ومثرقة آللياتهم.
وما يدوُر من اشاتباك مبارِشٍ بل الجيش واللجان الشدبية 
والقوات السادوعية يف عسري ونجران وجيزان ليؤكد باا ن يدَُع 
مجانً للشاك أن أيال نظال آل سادوع باتت مددوعة، اجيُشهم 
الفّرار لم يجرؤ عى مواَجهة شاباب بالعناا يف جبهات القتال، 
ولم يتاكن من اساتداعة املواقع التي َارَّ ماها، ويف مقابل ذلك 
اإن ما يرتكبُه نظاُل آل سدوع من جرائم بثل املدنيل وتدمري 
األحياء واملاشائات املدنية يداد تدبرياً بليغاً عن حالة الفشال 
والجاون التي يديُشاها لذا الاظال املجرل ولو يلُفُظ أنفاَساه 

األخرية.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخايس

نحن كش����عب ميني مس����لم ينتمي إلى قيم اإلْس������اَلم ومبادئ اإلسالم التي 
ة ومتسك بها َوواجه  حترك بها اإلمام احلسني عليه السالم ونادى بها في األَُمّ
بها الطغاة واجملرمني نقول بأعالي أصواتنا من أعماق قلوبنا وبكل إحساسنا 

ومشاعِرنا كما قال اإلمام احلسني عليه السالم »هيهات منا الذلة«.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي الددع )70( انثال 2 نواال 2015ل  املواال 20 مثرل 37ل1لا

عبد الرحمن األهنومي
عطفااً عى تقرير صثيفة »صدى املسارية« عدع »69« الصاعر 
يول الخايس تأريخ 29 أكتوبر2015ل، حول مهاة الرجل األَُماي، 
واملداْاَون با«ولاد الشايخ من وسايط أماي إىل مطب سادوعي«، 
وباإلشارة إىل ما ورع عى لسان ولد الشيخ، يف وكالة »رويرتز« األحد 
»1« نواال، بشاأن ترصيثاات رئيس املجلس السايايس ألنصار 
اللاه، حياث قال ولد الشايخ: »إن البيان الذي أصادره يول الجادة 
مساؤوٌل كباريٌ يف جااعاة الثوثيل وقاال ايه إن جهاوع التوصل 
إىل حال سايايس لألزمة قد اشالت، ن يدال عن املوقف الرسااي 
للجااعة«، تاقلب اآلية بولد الشايخ ويتثول من مطب سادوعي، 

إىل ناطل رساي ألنصار الله يدل عن املواقف الرساية للثركة. 
الاقيض لترصيثات األستاذ صالح الصااع التي أكد ايها اشَل 
ُكّل التفالاات الهاعاة للوصول إىل حلول سياساية تفي إىل وقف 

الدادوان، عى اعتباار أن الددواَن ووقفه قراٌر »أمريكاي«، لو خليُط التااقضات 
والتلفيقات والكذبات التي يساّوقها ولد الشيخ، عى أساس أنها املوقُف الرساي 
ألنصاار الله، وحتى ولو يصُفهم باملتارعيان عى الرشعية والقانون الدويل، كاا 
يف ترصيثاته األخرية عى الجزيرة يدتقد ولد الشيخ أنه يدّل عن املوقف الرساي 

كذلك. 
لام يتاوّرع ولاُد الشايخ عن الكاذب، ولاو يجيُب عاى أسائلة الصثفيل يف 
املاامة حول املوقف الرسااي ألنصار الله بشاأن جايف »وال الرؤية السادوعية 

التاي يساوقها ولد الشايخ«، إذا لم تكن ترصيثااُت الصااع مدالًة عن الثركة 
اترصيثات من تدل عاها؟!، مدعياً أنه تلقى رساالًة من الااطل الرساي مثاد 
عبدالسالل تضاات اعتذاراً لشخصه عن ترصيثات رئيس املجلس 
السايايس، وتضااات تأكيداً عى أن ماا يقوله ولد الشايخ لو ما 

يوااُل عليه أنصار الله وليس ما يقولُه أنصار الله. 
عأب ولد الشايخ يف ُكّل تثركاته، كابدوث أماي وماذ تديياه يف 
شهر أبريل، عى تزييِف وجه املأساة، ومخاَععة الدالم وتضليله عن 
ماا يثدث من عدوان عى الياان، ون بد أن املتابع الداعي ملجريات 
األحاداث اضالً عن املراقب سيكتشاف لذا الخاداع والتضليل مع 
تااقضاات لائلة يديشاها الرجال، إذ أنه وقبل أيال قاّدل إحاطتَه 
ملجلس األمان اععى ايها أن أنصااَر الله أعلااوا التزاَمهم بتطبيل 
قرار مجلس األمن، متجالالً أيََّة إشاارة إىل مباعئ مساَقط، ولي 
الاقااُط التي أعلن أنصار الله القبوَل بهاا، األمُر الذي عاع بااثيل 
أنصار الله ملطاَلبة ولد الشيخ بتوضيح رساي بشأن تجالله التال 

للاقاط السبع أمال مجلس األمن. 
املهم أن عالية التزوير والخداع مساتارة مع استارار الددوان، ومن الواضح 
أن ولد الشيخ ياثل الوجَه األبرَز لهذا الخداع والتضليل، ويف القضية ياكن للخداع 
أن يُخفاَي كثارياً من الثقائل، عاى أن ثاة حقيقًة واحدًة يدجاُز الخداع بكل ما 
أعطاي من حجاج أن يخفيَها، ولاو أن عدواناً يتدرَُّض له اليااياون ماذ ثاانية 
أشاهر، يرتكب جرائم اإلبَاَعة الجااعية بثقهم، حتى وإن صار املبدوث األَُمااي 

أعاًة سدوعيًة طيّدًة تثاول طاس الددوان ومثو آثاره والتغطية عليه.

ولد الشيخ.. من مطب »سعودي« إلى »ناطق« أنصار اهلل

أو التلع عل الثسابات التالية: الليد برقم )5938350685(
الباك اليااي لإلنشاء والتداري برقم ) 111113333( 

باك التسليف التداوني والزراعي برقم )1005093727(

أمريكا وراء الباب
ا اآلن فاألحواُل هادئة متاماً مثلما كانت . وإن املوَت يأتينا بكل أمَّ

سالحه اجلويِّ والبريِّ والبحريِّ . مليون انفجار في املدينة .
هيروشيما هيروشيما

وحدنا نُصغي إلى رعد احلجارة ، هيروشيما
وحدنا نُصغي ملا في الروحِ  من عبثٍ  ومن جدوى

وأمريكا على األسوارِ  تهدي كل طفٍل لعبًةً للموِت عنقوديًة
يا هيروشيما العاشقِ  العربيِّ أمريكا هي الطاعون ، والطاعوُن

أمريكا
نعسنا .. أيقظتنا الطائرات وصوُت أمريكا

وأمريكا ألمريكا
وهذا األفق اسمنٌت لوحِش اجلوِّ .

نفتُح علبَة السردين، تقصفها املدافُع
نحتمي بستارِة الشباك ، تهتز البناية . تقفُز األبواُب . أمريكا

وراء الباب أمريكا
محمود درويش

الثورية العليا تدعو جماهير الشعب للخروج في مسيرة حاشدة 
تنديدًا بالتدخالت المستمرة للكيان الصهيوني في الشأن الداخلي

ععت اللجاة الثورية الدليا، جاالري الشدب اليااي الصامد، لالحتشاع والخروج اليول 
انثال يف مساريات جاالريية كلى للتاديد بتدخل الكيان الصهيوني الساار واملستار يف 

شؤون اليان الداخلية.
وتأتي لذه املساريُة تثَت شادار »الخطر يف الكيان وعياومتاه وليس يف املادب«؛ وذلك 

راضاً للاؤامرات التي تثاك ضد بالعنا.
وسيخرج أبااء الشدب اليااي الصامد تأكيداً للراض املطَلل لهذه التدخالت الصهيونية 
يف شاؤون اليان ومشااركته املبارشة يف الددوان، ساياا بدد أن تم رصُد مشااركة قوات 
الكيان الصهيوني بشاكل مبارش يف أكثر من مااسابٍة يف الداليات الدسكرية عى سواحل 

باب املادب.


