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�إعالميون :االنفالت الأمني يف عدن واملحافظات اجلنوبية مق�صود

داعش تترجم تهديداتها في عدن إلى واقع عملي!
 -خاص:

إقتحم مس�لحون مجهول�ون يُرجَّ حُ أنهم
م�ن تنظي�م «داع�ش» ،أم�س األح�د ،مبنى
التلفزيون واإلذاع�ة يف مدينة التواهي بمدينة
عدن املحتلة.
وقال�ت مص�ادر محلي�ة إن مس�لحي
«داع�ش» اس�تولوا على املبن�ى الحكومي..
مشيرة إىل أن موظفي اإلذاعة والتلفزيون يف
عدن لم يستلموا مرتباتهم منذ  3أشهر.
وكان مس�لحون اغتال�وا الضاب َ
ط يف األمن
القوم�ي الرائ�د «ميع�اد فضل» أم�ام منزله
يف مدين�ة «انم�اء» .كم�ا اغتي�ل الضاب�ط
«عبدالواح�د ف�ارع» يف منطق�ة حاش�د
باملنص�ورة ال�ذي يعم�ل يف البح�ث الجنائ�ي
رشطة كابوتا.
ُ
رئي�س نياب�ة
وي�وم أم�س األح�د ،نج�ا
اس�تئناف محافظ�ة لحج الق�ايض «عبدالله
محمد س�عيد» من محاول�ة اغتيال برصاص
مجهولني.
وقال مصدر محيل إن «مسلحَ ني مجهو َلني
عىل متن دراجة نارية أطلقا النار عىل القايض
عبدالل�ه يف س�وق الفي�وش بمديري�ة تب�ن -
محافظة لحج ،ما أدى إىل إصابته».
وتش�هد مدينة عدن املحتلة ،منذ  3أشهر،
مسلسلاً طويالً من االغتياالت واالختطافات
وجرائم الس�لب والنهب ،أم�ام عيون القوات
الغازي�ة وم�ا يس�مى املقاوم�ة الجنوبي�ة،
املوجودة واملنترشة يف املحافظة.

ووصف موق�ع «صدى ع�دن» االغتياالت،
بأنها «إعصار يجتاح ع�دن واألجهزة األمنية
وفصائل املقاومة ال تحرك ساكناً».
م�ن جانب�ه ،ق�ال «فتح�ي ل�زرق» رئيس
تحري�ر موق�ع «ع�دن الغ�د»« :وصل�ت إىل
قناع�ة تام�ة أن االنفالت األمن�ي الذي تعاني
من�ه مدين�ة ع�دن ومحافظ�ات جنوبية أمر
مستقصد».
وأض�اف« :يراد م�ن حالة االنفلات هذه،
خف�ض ترمومتر املطال�ب السياس�ية لكي
تتحول مطالب الناس يف الجنوب من سياسية
رصف�ة إىل املطالب�ة بالح�د األدنى م�ن األمن
والكهرباء وخالفه».
وزاد« :ي�درك القائمون على الوضع العام
يف الجن�وب أن االس�تقرار األمن�ي واملعيشي
يعني ازدهار املطالب السياسية الحقة ألبناء
الجن�وب؛ لذل�ك يتعم�دون إغ�راق الجنوب يف
خض�م معاناة يومي�ة ال تنتهي ،وسيس�تمر
األمر حتى تتم التس�وية السياس�ية الشاملة
يف صنعاء».
وس�خر املواطنون من ترصيح�ات «مدير
أمن عدن» حول نجاح الحملة األمنية بمدينة
ع�دن ،وردوا علي�ه بالقول« :الحمل�ة األمنية
نجح�ت فعلاً؛ ألنه�ا اس�تهدفت املواطنين،
واس�تثنت الجماع�ات املس�لحة والتهدي�د
الحقيقي ألهايل عدن».
وحسب تقارير صحافية ،محلية وأجنبية،
أك�دت أن�ه وبالرغ�م م�ن تواج�د اآلالف من
جن�ود القوات الغازية ،وما يس�مى املقاومة،
وق�وات األم�ن بوحداته�ا املتع�ددة ،تعي�ش

طالبت كل املنظمات العاملية بزيارة اليمن لتق�صي احلقائق
وزارة الصحة 6 :آالف مدني استشهدوا جراء قصف
طيران العدوان السعودي األمريكي على بالدنا

مدينة عدن مسلسلاً من االغتياالت والجرائم
املختلفة ..مشرية إىل أن هذه القوات جميعها،
ل�م تس�تطع حت�ى أن تمن�ع التكفرييني من
استعباد نساء عدن.
وأوضح�ت التقاري�ر إىل أن الجماع�ات
ِ
تكتف
التكفريية التي تنشط وتنترش فيها ،لم
بالقتل وإنما صارت تتدخل يف تفاصيل الحياة
العامة والخاصة ألبناء عدن ،ومنها ما يتعلق
بالحريات الش�خصية ،كفرض النقاب ومنع
الغن�اء واالختلاط ووض�ع قيود كثيرة عىل
خروج املرأة ومشاركتها يف فضاءات التفاعل
االجتماعي وميادين العمل.
وأكدت أن تنظيمَ �ي «القاعدة» و«داعش»
اللذين يش�كالن تهدي�دا ً للناس ومؤسس�ات
الدول�ة على ح� ّد س�واء ،أصبح�ا يرتجم�ان
تهديداتهم�ا يف اآلون�ة األخيرة إىل اعت�داءات
متك�ررة على األف�راد يف ع�دد م�ن مديريات
محافظة عدن.
ونال�ت النس�اء حص�ة واف�رة م�ن ه�ذه
املمارس�ات ،حس�ب تقاري�ر ومنش�ورات
لناش�طات من عدن ،س�بقها تهدي ٌد بالرضب
ورمي ماء النار «األسيد» عىل وجوه الفتيات،
ضب شاب وشقيقته يف الشارعّ ،
كذلك رُ
ونفذ
حكم إعدام عىل ش�اب وفتاة كانا يسبحان يف
الش�اطئ ،فضالً عن االعتداء عىل الصحافيني
والناشطني السياسيني.
ع�دد من الفتي�ات اللوات�ي أجمعن عىل أن
عدن انهارت تماما ً يف األش�هر الثالثة األخرية،
ما حوّل حياتهن إىل جحيم.
ُ
ُ
السياس�ية «س�ارة الس�قاف»
الناش�طة

قالت :إن «م�ا يحصل يف عدن يشء ال يتحمله
عاقل؛ ألن س�يطرة القاع�دة عىل املدينة باتت
تخنق كل الحياة فيها».
ُ
تعرضت لتهديد
وأضافت «السقاف»« :لقد
ش�خيص م�ن قبل القاع�دة؛ لكوني س�افرة،
وتل�ك التهدي�دات بدأت من�ذ ع�ام تتحول إىل
ممارس�ات جدي�ة ،فقد اس�تهدفوا س�يارتي
برضبة مبارشة من قذائف آر بي جي ،أدت إىل
إحراق السيارة وتدمري زجاج املحل التي كانت
السيارة بجواره».
وأف�ادت« :تهدي�دات القاع�دة تط�ال كل
املنتمين إىل التي�ارات اليس�ارية والعلماني�ة
يف ع�دن ،وتس�تهدف االغتي�االت ك�وادر هذه
التيارات بصورة متواصلة».
من جه�ة ثاني�ة ،قال�ت مص�ادر مطلعة
إن منش�ورات تحم�ل ش�عارات «القاع�دة»
و«داعش» يتم توزيعها يف أحياء مدينة عدن.
وأوضحت املصادر أن عددا ً من األش�خاص
امللثمني عىل مت�ن عربة مدرعة قاموا بتوزيع
املنشورات يف مديرية الشيخ عثمان بمحافظة
عدن ..مضيفة أن بعض األكش�اك تقوم أيضا ً
بالرتويج لتلك املنشورات يف مديرية املنصورة
بعدن.
إىل ذل�ك ،كش�ف الل�واء «خال�د ب�اراس»
ممث�ل الح�راك الجنوب�ي يف الح�وار الوطني،
أن التحالف الس�عودي يعتم�د عىل «القاعدة»
ومشتقاتها بما فيها «داعش» يف الجنوب.
وأش�ار « باراس» إىل أنه «قد تأكد ملن يريد
أن يفك�ر بعقله وبتجرد عن األهواء واملصالح
أن القاع�دة ومش�تقاتها بما فيها داعش هي

تطهير عدد من المواقع في
دمت من مرتزقة العدوان
 الصالع:تمكن أبنا ُء مديرية دمت بمحافظة الضالع ،أمس
األحد ،من تطهري عدد من املواقع التي كانت مجاميع
مسلحة من مرتزقة العدوان تتمركز فيها يف الجهتني
الرشقية والغربية من املديرية .وقالت مصادر محلية
إن أبن�اء املديري�ة تم ّكن�وا من طرد مجام�ع مرتزقة
العدوان من املواقع املذكورة بعد معار َك عنيفة معهم
انته�ت بدح�ر املرتزقة من تل�ك املواق�ع واغتنام آلية
عسكرية وكميات من األسلحة والذخائر.

 خاص:كشفت وزار ُة الصحة عن جانب من األرقام
اإلحصائي�ة يف الجان�ب الصحي ج�راء العدوان
ُ
امل�ؤرشات التي
الس�عودي عىل اليم�ن ،وأكدت
تؤكد استخدا َم العدوان ألسلحة محظورة دوليا ً
يف قصف املدنيني.
مؤتم�ر صحفي عقدته الوزارة يوم الس�بت
املايض بصنعاء بمش�اركة املر َك�ز القانوني تم
ُ
الكش�ف فيه أن حصيلة ضحاي�ا العدوان بلغوا
عرشين ألفا ً بينهم شهداء وجرحى قضوا جراء
استخدام أسلحة املحرمة دولياً.
وبلغ�ت األرقام الخاصة بالضحايا كما أعلن
عنها الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور تميم
الش�امي  6آالف و 18ش�هيدا ً منذ ب�دء العدوان
السعودي عىل اليمن بينهم  1277طفالً و1041
ام�رأة و 15648مصاب�ا ً منه�م  2118طفلاً

و 1637امرأة.
وأشار املشاركون يف املؤتمر إىل وجود حاالت
غريب�ة م�ن ضحاي�ا الع�دوان تؤك�د إصابتها
باألس�لحة املحرمة دولياً ،محذرين من أس�باب
كارثي�ة ج�راء النتائ�ج الناجمة عن اس�تخدام
األس�لحة املحظ�ورة والتي تص�ل إىل التابع من
األجيال.
وطالب البيان الص�ادر عن املؤتمر ،املجتمع
ال�دويل وكل املنظمات الحقوقي�ة بزيارة اليمن
للتقصي ح�ول اس�تخدام األس�لحة املحظورة
والضغ�ط لرفع الحص�ار وإدخال املس�اعدات
االنسانية بشكل عاجل تفاديا ً للوضع الكارثي.
ً
ٍ
حقوقي�ة بينها منظمة
منظم�ات
يُذك�ر أن
العف�و الدولي�ة ومنظمة هيومن رايتس س�بق
لهم�ا وعرب ف�رق ميدانية اإلثب�ات باألدلة التي
تؤك ُد أن العدوان الس�عودي اس�تخدم أس�لحة
مح َّرمة بشكل عش�وائي ضد املدنيني يف صعدة
وحجة.

عناصر اإلصالح تواصل
اعتداءاتها على مفتي
تعز العالمة سهل بن عقيل
باقتحام ونهب منزله
 خاص:ك ّررت عنارصُ اإلصلاح والقاعدة بتعز اعتداءاتِها
الت�ي تطال مفت�ي املحافظة العالمة س�هل بن عقيل
عندما اقتحمت منزله يوم السبت املايض.
ٌ
مقربة من العالمة ب�ن عقيل :إن
وقال�ت مص�اد ُر
عنارص مس�لحة تابعة ملليش�يات الع�دوان من حزب
اإلصالح وتنظيم القاعدة قامت السبت باقتحام منزله
يف املدين�ة القادمة بباب موىس ونهب محتوياته ،كما
قامت تلك العنارص بإحداث أرضار يف جدران املنزل.
وس�بق لعنارص اإلصلاح والقاع�دة االعتداء عىل
العالم�ة ب�ن عقي�ل ونجل�ه يف وقت س�ابق م�ن أيام
العدوان السعودي االمريكي عىل اليمن.

رئيس التحرير:
صربي الدرواني
العالقات العامة والتوزيع:
تلفون736891529 – 01314024:
771126033

القوى الذي يعتمد عليها التحالف التي تقوده
الس�عودية؛ ألن هذا التحالف ببساطة ليست
لديهم قوة أخرى ،وعىل أبناء الجنوب وبالذات
الحراك الجنوبي الحقيقي واملقاومة الجنوبية
الحقيقية أن يدركوا أنه�م غريُ مرغوب فيهم
عند هذه القوى وأن الجنوب املوعود ليس من
أجلهم وإنما من أجل هذا الخليط وأن الجنوب
قد يتحول إىل إمارة إسالمية من واليتني».
من جهة ثانية ،كشف مصدر عسكري عن
وج�ود عدد كبير لعنارص تنظي�م «القاعدة»
يف معس�كر لواء «حزم س�لمان» الذي أنش�أه
العدو السعودي يف مدينة عدن املحتلة.
وقال املص�در الذي ّ
فضل عدم ذكر اس�مه
إن حواىل  400عنصر من «القاعدة» يعملون
ضم�ن ق�وات ل�واء «ح�زم س�لمان» ،ال�ذي
يص�ل ع�دد قوات�ه إىل  5000فرد مم�ن كانوا
ضمن فصائل ما يس�مى «املقاومة الش�عبية
الجنوبية».
وأوض�ح املص�در أن عن�ارص «القاع�دة»
املوجودي�ن داخ�ل تش�كيلة ل�واء «ح�زم
س�لمان» يقوم�ون بإلقاء مح�ارضات دينية
أكث�ر من خم�س م�رات يف الي�وم ،فضالً عن
منعهم ممارس�ة األنشطة الرياضية ،ما دفع
العشرات ملغ�ادرة املعس�كر بش�كل نهائي،
تجنب�ا ً للتصادُم معهم أو تنفيذ أحكام عرفية
ضدهم.
ُ
قوات «الع�دوان» قد ش�كلت لوا ًء
وكان�ت
عسكريا ً ض ّم حواىل  5000شخص شاركوا يف
مقاتلة الجيش اليمني و«اللجان الش�عبية»،
ضمن ما يسمى «املقاومة» يف مدينة عدن.

القب�ض على جمرمني باحلديدة ورمية

األجهزة األمنية واللجان الشعبية
يضبطون خلية إجرامية في عمران
كانت تتولى إرسال المرتزقة إلى مأرب
 -خاص:

ضبط�ت األجه�ز ُة األمني�ة واللج�ان
الش�عبية بمحافظ�ة عم�ران ،الس�بت
ً
خلي�ة مس�لحة م�ن مرتزق�ة
امل�ايض،
الع�دوان الس�عودي ،كان�ت تت�وىل تجنيد
وإرسال املرتزقة إىل مأرب.
وأشار مصدر أمني إىل أنه يجري حاليا ً
اس�تكمال التحقيقات مع أف�راد الخلية؛
تمهيدا ً إلحالتهم إىل أجهزة العدالة ..مؤكدا ً
أن األجه�ز َة األمنية واللجان الش�عبية لن
تأل� َو جه�دا ً يف القيام بامله�ام والواجبات
املناطة بها يف حفظ أمن الوطن واملواطن.
ويف محافظة الحديدة ،ضبطت األجهزة
األمني�ة بالتعاون م�ع اللجان الش�عبية،
كميات مختلف�ة من األس�لحة والذخائر
تابعة لخلية إرهابية تتبع تنظيم القاعدة
مكونة من خمسة أشخاص.
وأك�د مص�در أمن�ي أن التحقيق�ات
كش�فت ع�ن اعرتاف�ات خطيرة تثب�ت
ت�ورط الخلية يف تنفيذ عمليات االغتياالت
والتفجيرات مقاب�ل  300أل�ف ري�ال يف
العملي�ة الواح�دة بتموي�ل م�ن تنظي�م

مدير التحرير:
أحمد داوود

القاعدة اإلرهابي..
وأوض�ح املصدر أن�ه تم ضب�ط  4من
أفراد الخلي�ة يف الثالثينيات من أعمارهم،
وال ي�زال البح�ث جاري�ا ً ع�ن املته�م
الخام�س ..مشيرا ً إىل أن أف�راد الخلي�ة
ضبط�وا وبحوزتهم كميات م�ن الذخائر
وقطع سلاح كالش�نكوف واملسدس�ات
وقذائف آر بي جي وصواريخ لو.
ويف محافظ�ة ريم�ة ،ضبطت األجهزة
األمنية بمس�اندة اللجان الش�عبية كمية
كبرية م�ن األس�لحة املتنوع�ة يف مديرية
السلفية.
وأكد مصد ٌر أمن�ي بمحافظة ريمة أن
األجهزة األمنية بمساندة اللجان الشعبية
ً
كمية كبري ًة من األسلحة املتنوعة
ضبطت
يف إح�دى النق�اط العس�كرية بمديري�ة
الس�لفية كانت يف طريقه�ا ملديرية مزهر
تحت مسمى مساعدات إنسانية.
ولفت املص�در إىل أن هذا إنجاز يضاف
إىل انج�ازات األجه�زة األمني�ة واللج�ان
الش�عبية املس�تمرة يف ضب�ط العن�ارص
اإلجرامي�ة التابع�ة للع�دوان الس�عودي
َ
إقلاق األم�ن
األمريك�ي الت�ي تح�او ُل
واالستقرار يف املنطقة.

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

العنوان :صنعاء – شارع المطار -جوار محالت الجوبي
عمارة منازل السعداء -تلفون01314024 :
sadaalmasirah@gmail.com
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طم�أن ال�شعب اليمني ب�أنه قد جتاوز مرحلة اخلطر التي كان العدوان قد ح�شد 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:

َ
أوض�حَ
ُ
رئي�س املجلس الس�يايس ألنص�ار الله
األس�تاذ صالح الصماد الكثري من املسائل املتعلقة
بالعدوان الس�عودي األمريكي عىل بالدنا ،وكش�ف
حقيقة الترصيحات الت�ي يروجها العدوان ،معتربا ً
أن ُك َّل التفاهم�ات التي ُقدّمت من أجل الوصول إىل
حلول سياس�ية تُفضي إىل وقف الع�دوان قد باءت
بالفش�ل ،فال هادي وال النظام السعودي يملك قرار
إعالن الحرب أو إيقافها ،عىل حد تعبريه.
ورأى الصماد أن ق�رار الحرب وإيقافها هو بيد
أمريكا ،وأن دول العدوان مجرد أدوات بيدها وهي،
بحس�ب تعبريه ،ال تملك القرار يف ذلك ،مشريا ً إىل أن
”الحرب أعلنه�ا الجبري من واش�نطن ،واألمريكان
والصهاين�ة ه�م أصحاب الحل والعق�د يف العدوان،
خاص�ة وق�د بذلنا ُك ّل ما بوس�عنا وقدمن�ا منتهى
التفاهم�ات الت�ي قوبل�ت بالجحود م�ن قبل دول

الع�دوان وأس�قطنا به�ا ُك ّل الذرائ�ع الواهية التي
كان�وا يحاولون أن يجعلوا منها مربرات الس�تمرار
عدوانهم”.
وأش�ار الصماد إىل أن الترصيح�ات التي تصدر
هذه األيام ع�ن اقرتاب نهاية العدوان مجرد تضليل
تس�عى من خالله دول العدوان إىل تحقيق مكاسب
ميدانية.
حي�ث ي�رى رئي�س املجل�س الس�يايس ألنصار
الل�ه أن “كل م�ا يصدر م�ن ترصيحات ت�روج لها
وس�ائل إعلام الع�دوان ليس�ت إال خ�داع وتضليل
يه�دف الع�دوان م�ن خالله�ا إىل كس�ب املزيد من
املكاس�ب يف املي�دان ،وكل م�ن يدل�ون بمث�ل هذه
الترصيحات ليس�وا سوى أبواق إعالمية لألمريكان
يديره�م ساس�ة البيت األبي�ض لكس�ب املزيد من
الوقت؛ لجعل اليمن س�احة للقاع�دة وداعش ،كما
فعل�وا بالع�راق وأفغانس�تان ودول كثيرة دخلها
األمري�كان وجعلوه�ا مرسح�ا ً للف�وىض والقت�ل

والذب�ح والتدمير ،وأكرب ش�اهد عىل ذل�ك املناطق
التي س�يطر عليها الغ�زاة واملحتلون يف املحافظات
الجنوبية رغم إمكانياته�م الهائلة إال أنها أصبحت
والي�ات تتقاس�مها القاعدة وداع�ش ،ويريدون أن
يفرضوا ذلك النموذج عىل ما تبقى من مناطق آمنة
ومستقرة يف البالد».
وزاد الصم�اد بقول�ه” :نؤكد ألبناء ش�عبنا بكل
فئاته ومكوناته ،أننا أمام مراحل حاسمة وفاصلة
يف تأري�خ اليم�ن ،وعلى الجمي�ع أن ي�درك حج�م
التآمر والع�دوان ،وأنه ال بد م�ن مضاعفة الجهود
وب�ذل أقصى الطاق�ات؛ للحفاظ على التضحيات
التي قدمها أبناء ش�عبنا طيلة األش�هر املاضية من
العدوان فإما أن نكون أو ال نكون».
كم�ا طم�أن الصم�اد الش�عب اليمن�ي قائلاً:
«نطمنئ شعبنا اليمني أنه قد تجاوز مرحلة الخطر
الت�ي كان الع�دوان قد حش�د له�ا ُك ّل ما بوس�عه،
وسقوط العدوان وانكساره مرهون بالتحرك الجاد

يف ه�ذه املرحلة ،فالع�دوان كان يراه�ن عىل تفكك
وتصدع الجبهة الداخلية واس�تطاع ش�عبنا تجاوز
هذه املرحلة وتصدعت جبهات العدوان ،سوا ٌء فيما
بين مرتزقتهم أو بني ال�دول املتحالف�ة التي يكيد
ّ
ويصفي حس�اباته رغم تظاهرهم
ُك ٌّل منه�ا لآلخر
بالتماسك».
وقال رئيس املجلس الس�يايس ألنص�ار الله :إن
«ما حدث يف عدن بح�ق اإلماراتيني يف فندق القرص
وبي�ت العولق�ي مثال بس�يط ملا تفعله الس�عودية
حت�ى برشكائه�ا الذي�ن حاولوا أن يبذل�وا قصارى
جهدهم لرتىض عنهم ويلمّ عوا أنفسهم أمام النظام
الس�عودي واألمري�كان ،وما تبني داع�ش للعملية
إال بإيعاز من داعش الكبرى لتغطية الحادثة التي
س�تثبت األيام القادمة أن النظام السعودي هو من
استهدف رشكاءَه ،مع أننا عىل يقني أن اإلماراتيني
َ
مواصل�ة
يدرك�ون ذل�ك ولكنه�م مجبرون على
عدوانهم حتى تأذن لهم أمريكا بالرحيل».

معارك بأطراف مدينة نجران بعدسات سعودية

عسير :تدمير قوة المدفعية وراجمة صواريخ بموقع المحاضي السعودي

قائد لواء للمرتزقة مب�أرب يتعر�ض
لكمني و�أنباء مت�ضاربة حول م�صريه

تدمير مخازن أسلحة للغزاة وآليات
اإلعالم الحربي يعرض إهانات جديدة لتدمير دبابات وآليات أمريكية بجيزان في منطقة الكنائس بصواريخ الجيش
واللجان الشعبية وأسر  15من المرتزقة
 -خاص:

 خاص:أظهرت املش�اه ُد املصوّرة التي نرشتها مواقع س�عودية
وص�و َل املعارك م�ع جيش الع�دو إىل أطراف مدين�ة نجران
وتس�ببت بإحراج النظام السعودي الذي عمد منذ بداية الرد
اليمني عىل العدوان إىل فرض تعتيم إعالمي حول ما يحدث يف
جبهات نجران وعسري وجيزان ومنع أية وسيلة إعالمية من
التغطية باستثناء قنواته التي تشارك يف تزييف الحقائق.
ونقلت املش�اهد جانبا ً من املعارك باس�تخدام األس�لحة
الثقيل�ة ،حي�ث تم ّكنت عدس�ة الكاميرا من وس�ط املدينة
تصوي� َر لحظات انفج�ار القذائف والصواري�خ ،حيث تدوي
أصواتها يف أرجاء مدينة نجران.
م�ن جانب آخ�ر قال مصدر عس�كري إن ق�وات الجيش
واللجان الشعبية قصفت أمس األحد معسكر رجال ومعسكر
بليالين وموق�ع املخروق العس�كري بنجران ،واس�تخدمت
الق�وة الصاروخي�ة أنواعا ً مختلفة م�ن الصواريخ يف قصف
تلك املواقع.
ويبدو معس�كر رجال الذي تع�رض للقصف أنه بات قاب
قوسين من وقوعه تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية،
ٍ
تمهيدات تمثلت بالهجوم
حيث شهدت األيام القليلة املاضية
على مواقع عس�كرية تابع�ة للع�دو ُ
بالقرب من املعس�كر

يف نج�ران ،والذي يعد من أهم معس�كرات الع�دو يف حدوده
الجنوبية.
ٌ
تس�عة من جن�ود الع�دو مصارعه�م يف العملية،
ولق�ي
بحس�ب مص�در عس�كري ،باإلضاف�ة إىل تدمير آليتين
عس�كريتني وتفجري أحد أبراج االتصاالت العسكرية التابعة
للمنطق�ة العس�كرية الواقعة ُ
بالقرب من املعس�كر وأعقب
ذلك قصف صاروخي عىل املعسكر الذي تعرض للتدمري جراء
وقوع أكثر من  100صاروخ عليه.
ُ
املدفعي�ة والقوة الصاروخية عملياتها أمس
كما واصلت
ً
مس�تهدفة مواق� َع وتجمع�ات عس�كرية للع�دو يف مناطق
مختلفة من عسير أس�فرت عن خس�ائر برشية ومادية يف
صفوف العدو.
وأوضح�ت املص�ادر أن القو َة الصاروخي�ة دمّ رت راجمة
صواري�خ س�عودية يف قرية املج�ازة وقوة املدفعي�ة التابعة
ُ
الصواريخ دك املجمع
للع�دو بموقع املحض�ار ،كما ع�اودت
ً
مس�تهدفة تجمعا ً للجنود السعوديني يف
الحكومي بالربوعة
موقع املحايض.
ويف جيزان أكد أبطا ُل الجيش واللجان الش�عبية هشاشة
العدو واألس�لحة األمريكية التي يقاتل بها عندما دمرت من
جدي�د دبابة أمريكية م�ن طراز «ابرامز» املتط�ورة وذلك يف
قرية املعنق بالجابري.
العملي�ة التي وثّقها اإلعالم الحربي وو ّزع مش�اهد منها

تُظه�ر تمر ُكز الدبابة الس�عودية يف وس�ط قرية املعنق قرب
املن�ازل التي أخالها الس�كان واس�تخدمها الع�د ُو ألغراض
عس�كرية ،حي�ث أطلق أبط�ال الجي�ش واللجان الش�عبية
صاروخا ً مضادا ً للدروع أصاب الدبابة بش�كل مبارش ،حيث
ظهرت وهي تحرتق.
واس�تمرارا ً لإلهانة الت�ي يتعرض لها السلاح األمريكي
دمّ ر أبط�ال الجيش واللجان آلية من طراز «براديل» أمريكية
الصن�ع يف موقع املصفق بجيزان وأس�فر عن مقتل طاقمها
م�ن الجن�ود الس�عوديني ،كما واصل�ت الق�وة الصاروخية
واملدفعية نش�اطها ودكت موق�ع القرن وقائ�م زبيد وجبل
دخان بجيزان بعدد من الصواريخ والقذائف.
ويف عسير دكت املدفعية معس�ك َر عين الثورين وموقع
قي�ادة الرهوة بعدد م�ن القذائف وتولت الق�وة الصاروخية
للجيش واللجان الشعبية دك مواقع الخشم واملثلث بصليات
من الصواريخ.
كم�ا تمك�ن أبطال الجي�ش واللج�ان الش�عبية الجمعة
املاضية من تدمري آلية س�عودية خلف قرية قمر ،وبالتزامن
م�ع ذلك قامت مدفعية الجيش بدك موقع الش�بكة ومجمع
الدفاع يف الخوبة .ويف مدينة الخوبة نفسها شن طريان العدو
غارة جوية أس�فرت عن تدمري آلية عس�كرية تابعة لجيش
العدو عن طريق الخطأ وسط مدينة الخوبة.

تكبّدت قوات الغزو ومرتزقتهم خسائر جسيمة يف األرواح والعتاد
ل�دى محاوالتهم املتكررة للزحف عدة م�رات باتجاه مديرية رصواح
من عدة محاور.
اإلعلام الحربي ع�رض أمس مش�اه َد لتصدي الجي�ش واللجان
ُ
ق�وات الغزو واملرتزقة من اتجاه
الش�عبية ملحاوالت زحف قامت بها
ُ
دباب�ات وآليات الغزاة
منطقتَي الحقيل واملش�جح ،وبينم�ا توقفت
وترجل املرتزقة محاولني التقدُّم يف مناطق االش�تباك لتتم مباغتتهم
بوابل من النريان والقذائف.
ويف املش�اهد وج�راء النيران الكثيفة م�ن قبل الجي�ش واللجان
الشعبية ف ّر املرتزقة وقبلهم فرت الدبابات واآلليات وتركتهم خلفها
َ
تحت وطأة نريان الجيش واللجان الشعبية.
وتظهر املش�اهد الت�ي تعرض منطق�ة االش�تباكات بالكامل أن
الغ�زاة واملرتزق�ة وقع�وا يف فخ نصبه له�م أبطال الجي�ش واللجان
الش�عبية الذين قتلوا منهم العرشات وأعطب�وا عددا ً من اآلليات كما
يف املشاهد املصورة.
وم�رة أخرى انكرست محاوالت زحف الغ�زاة ومرتزقتهم تاركني
جث�ث قتاله�م يف مناط�ق االش�تباكات لتلتقطهم كاميرات اإلعالم
الحرب�ي الت�ي أثبتت مج�ددا ً أن ق�وات االحتالل ال تُعط�ي أية قيمة
للمرتزقة وال تبذل أيَّ جهد لنقل قتالها من املرتزقة.
قب�ل ذل�ك نفذ أبط�ال الجي�ش واللجان الش�عبية عملي�ة نوعية
اس�تهدفت تجمعا ً ملرتزقة العدوان ومخازن أسلحة يف منطقتي قناو
وَالكنائ�س الواقع�ة بالق�رب من ح�دود الجوف مع م�أرب ،أدت إىل
س�قوط قتىل وَجرح�ى يف صفوف الغزاة واملرتزقة وخس�ائر فادحة
يف عتادهم.
وأس�فرت العملية عن تدمري ع�دد من اآللي�ات واملدرعات للغزاة
واملرتزق�ة ،واحتراق مخ�ازن األس�لحة ،حي�ث اس�تمرت النيرا ُن
باالشتعال وانفجارات الذخائر ألكثر من ساعتني.
ُ
َ
الخميس
العرشات من املرتزقة مصارعَ هم وجُ رح العرشات،
ولقي
امل�ايضَ  ،بنريان الجيش واللجان الش�عبية ل�دى محاولة قوات الغزو
ومرتزقتهم للزحف باتجاه رشق مديرية رصواح.
وأوض�ح مص�در عس�كري أن أبطال الجي�ش واللجان الش�عبية
تمكن�وا من قتل وج�رح والعشرات وأرس  15مرتزقا ً ت�م نقلهم إىل
جانب األرسى الذين وقعوا يف قبضة الجيش واللجان يف معارك مأرب.
كم�ا تم تدمري آليتني ملرتزقة العدوان خالل محاولة تقدم فاش�لة
أخرى باتجاه منطقتي حزم الحقيل ووادي امللح رشقي رصواح.
ويف الس�ياق أك�دت مصادر م�ن محافظة مأرب لصدى املسيرة
وقوع قائد أحد األلوية التابعة للعدوان بمأرب يف كمني نصبه الجيش
واللجان الشعبية ومقتل عدد من مرافقيه.
وأوضحت املصادر أن موكبَ املرتزق خالد يسلم يحمل رتبة عميد
ويقود أح َد األلوية التابعة للعدوان بمأرب تعرض لكمني أودى بحياة
ع�دد من مرافقه ولم تؤكد املصاد ُر مقتل املدعو يس�لم أو أنه أصيب
فقط.
ونقلت وكالة األناضول عن مصدر من مليشيات العدوان بمأرب،
طلب عدم ذكر اس�مه ،تأكيده تعرض قائد مليشيات هادي لكمني يف
مأرب أثناء انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبَه.
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و�سط تفاعل كبري من م�شايخ ووجهاء و�أعيان اليمن

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

َ
تتواص� ُل بمختل�ف املحافظ�ات اليمني�ة
ُ
ُ
املليونية للتوقيع على وثيقة الرشف
الحمل�ة
القبلية ،وتش�هد الحملة تفاعالً كبريا ً من قبل
أبن�اء اليمن ،من املش�ايخ والوجهاء واألعيان
م�ع توقيع الوثيقة ،ملا لها من أهمية يف إحياء
روح األخوة والتالحم والتكاتف القبيل.
الحملة املليونية للتوقيع عىل وثيقة الرشف
القبلية ،تسير بوتيرة عالية وس�ط حضور
وتفاعل جماهريي كبير ومميز يعكس مدى
وعي وفهم وإدراك أبناء اليمن ألهمية الوثيقة
يف وح�دة الص�ف وجم�ع الكلم�ة ول ّم ش�مل
القبائل يف مواجهة العدوان السعودي الغاشم
ومرتزقته يف الداخل والخارج.
ودُشنت بمديرية التحرير بأمانة العاصمة
املرحل�ة الثاني�ة للحمل�ة املليوني�ة للتوقي�ع
على وثيقة الشرف القبلية لرتس�يخ املبادئ
والثوابت الوطنية.
وأكد أبناء ووجهاء وعقال مديرية التحرير
أن دور القبيل�ة ه�و الحف�اظ على املب�ادئ
والثوابت الوطنية وأن القبيلة عىل مر العصور
ُ
وتقف صخ�رة تتحطم فيها
وإىل اآلن وقف�ت
ُك ّل أهداف وآمال ُك ّل من أراد غز َو اليمن.
ويف محافظة إب ،دُشنت بمديريتي حبيش
واملخادر ،الحملة املليونية للتوقيع عىل وثيقة

الشرف القبلي�ة بحض�ور جماهيري كبير
ملشايخ ووجهاء وأعيان املديريتني.
ويف مهرجان التدشين أكد وكيل املحافظة
عبدالحميد الش�اهري أهمية إجم�اع القبائل
اليمني�ة عىل وثيق�ة الرشف العُ رفي�ة القبلية
الرامي�ة إىل تجري�م الع�دوان الخارج�ي ومن
يس�انده م�ن املرتزق�ة الذي�ن يقلق�ون أمن
واس�تقرار الوطن والس�كينة العامة وترويع
املواطنني.
وق�ال «إن وثيقة الشرف القبلية التي يتم
توقيعها اليوم من ش�أنها أن توحد صف أبناء
اليمن ضد العدوان الغاش�م والجائر ،وستزيد
من صالب�ة قدراتهم عىل مواجهت�ه يف الدفاع
عن الوطن ودحر املعتدين ومن ساندهم».
كم�ا أك�د الش�اهري أن الوثيق�ة نابع�ة
م�ن العُ رف القبلي اليمن�ي ،وتمث�ل إجماعا ً
مجتمعي�ا ً عىل ادانة ورفض العدوان الغاش�م
وتجريم�ه ،معتبرا ً إياه�ا مرشوع�ا ً للوف�اق
واالتفاق الشعبي الكامل.
وأش�ار إىل أن التوقي�ع عليه�ا يأت�ي يف
إطار استش�عار جميع أبن�اء اليمن بمختلف
مكونات�ه االجتماعي�ة والسياس�ية والقبلية
مس�ئولياتهم يف الحفاظ عىل وطنهم وتجاوز
الخالف�ات واالنقس�امات املس�ببة للفرق�ة
والضي�اع والتي عمد العدوان الس�عودي عىل
انتهاجها واستغاللها للنيل من الوطن.
وأكد مش�ايخ ووجهاء وأعي�ان املديريتني

رفضهم الكامل للعدوان الس�عودي ووقوفهم
م�ع الوط�ن يف ه�ذه الظ�روف الحساس�ة
والدقيق�ة التي يمر به�ا نتيج�ة التآمر عليه
وج ّره إىل مس�تنقع الفتنة واالقتتال بني أبناء
اليمن الواحد.
كم�ا أك�دوا إجماعهم على كلم�ة واحدة
لتجاوز الفرقة واالنقس�امات وتقوية روابط
النس�يج االجتماع�ي بم�ا يحافظ على أمن
الوط�ن واس�تقراره ووحدت�ه وإحب�اط ُك ّل
املؤامرات عليه.
ويف محافظ�ة صنعاء ،تواصل�ت بمديرية
هم�دان فعالي�ات الحمل�ة املليوني�ة للتوقيع
على وثيقة الشرف القبلية لرتس�يخ املبادئ
والثوابت الوطنية.
وأك�د قبائ�ل وأعي�ان ووجه�اء هم�دان
وقوفهم صفا ً واحدا ً ملواجهة العدوان وإفشال
مخططاته عىل اليمن أرضا ً وإنساناً.
وش�ددوا عىل أهمية إنجاح حملة التوقيع
عىل الوثيقة ملا تكتس�به م�ن أهمية يف إيصال
رس�الة قبائل اليمن الرافضة للعدوان الغاشم
على البلاد ومواجه�ة صلف�ه وغطرس�ته..
مجددين استعدادهم وجهوزيتهم للمشاركة
يف الدفاع عن الوطن ومقدراته.
ويف مديري�ات الطي�ال وجحان�ة وخ�والن
وبن�ي ضبي�ان والحصن بمحافظ�ة صنعاء،
تواصل�ت حمل�ة التوقيع على وثيقة الرشف
القبلية.

وج�ددت قبائ�ل املديريات رفضه�ا املطلق
للع�دوان الس�عودي واس�تعدادها مواجهت�ه
ودح�ره جنب�ا ً إىل جن�ب م�ع أبن�اء الش�عب
الصامدي�ن يف ُك ّل املحافظ�ات والتع�اون مع
أبط�ال الجي�ش واللج�ان الش�عبية يف ُك ّل
ساحات ومواقع العزة والرشف والبطولة.
وأك�د أبن�اء ووجه�اء ومش�ايخ وأعي�ان
املديري�ات حرصه�م على الت�آزر والتضامن
والعمل عىل ترسيخ املبادئ والثوابت الوطنية
وتعزي�ز وحدة الص�ف والتالح�م االجتماعي
والوقوف بوجه أي عدوان أو محاوالت لش�ق
صفوفهم.
كما تواصل�ت فعاليات التوقيع عىل وثيقة
الشرف القبلي�ة ،يف مديري�ات بن�ي مط�ر
وسنحان وبالد الروس بمحافظة صنعاء.
وأك�دت قبائ�ل املديري�ات أن الع�دوان
الس�عودي ل�ن يزيده�م إال إرصارا ً وثبات�ا ً يف
مواجهت�ه ..معربي�ن ع�ن تأييده�م للوثيقة
ّ
تجس�د روحَ التالح�م واإلخ�اء وتع� ّزز
الت�ي
م�ن تضام�ن املجتمع ووح�دة الصف خاصة
والوطن يمر بظروف تس�تدعي توحيد الكلمة
والصفوف ملواجهة التحديات واملخاطر.
ويف محافظ�ة ريم�ة ،ناقش اجتم�اع عُ قد
برئاس�ة محاف�ظ املحافظة حس�ن العمري
الخط�وات العملية لتنفي�ذ الحمل�ة املليونية
للتوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية التي سيتم
تدشني التوقيع عليها اليوم االثنني.

وأك�د محافظ ريم�ة أهمي�ة تعزيز وحدة
الص�ف والتكات�ف وترس�يخ القي�م واملبادئ
الوطني�ة وإحي�اء روح األخ�وّة والتعاون بني
أبن�اء املجتمع الواح�د ..مشيرا ً إىل أن وثيقة
الشرف القبلي�ة ته�دف إىل تعزي�ز التالح�م
ووح�دة ص�ف أبن�اء القبيلة وتفعي�ل دورها
يف حفظ امن س�احاتها ومش�اركتها يف ُ
صنع
القرار وتنمية املجتم�ع وإحياء القيم القبلية
األصيل�ة وحل املش�اكل والنزاع�ات من خالل
تفعيل دور املشايخ والوجاهات والشخصيات
االجتماعي�ة بمختل�ف مناط�ق مديري�ات
املحافظة.
أم�ا يف محافظة حجة ،دش�ن قبائل وأبناء
عزله حمالن ومنطقه الظهرين ،التوقيع عىل
وثيقة الرشف القبلية.
ّ
املوقعون من أبناء ومشايخ ووجهاء
وأكد
املنطق�ة تفاعلهم يف الحضور للتوقيع وتنفيذ
بن�ود الوثيق�ة وأنه�م ثابت�ون يف التص�دي
ومواجهة العدوان السعودي الغاشم.
مشيرين إىل دور القبيل�ة يف الحف�اظ عىل
املبادئ والثوابت الوطنية وتجسيد قيم السلم
االجتماع�ي وَتوحيد الصف يف مواجه العدوان
السعودي الغاش�م الذي ارتكب أبشع الجرائم
غال ونفيس
يف اليمن وشعبه وَس�يبذلون ُك ّل ٍ
يف س�بيل الدف�اع ع�ن اليم�ن وَتعزي�ز امن�ه
وَاستقراره.

فتوى «جهاد االحتالل» بني الأم�س واليوم

علماء السالطين ..عالمة تجارية تكتسح أسواق السياسة
 -عبده عطاء:

لعبت الفت�اوى دورا ً كبريا ً يف تمكني وتغلغل
حزب اإلصالح املنتمي لحركة اإلخوان املسلمني
يف الو َ
ْ
واإلس�ـــلاَ مي ،حيث تحولت
طن العربي
فت�اوى العلم�اء املنتمين لح�زب اإلصلاح إىل
«فت�اوى سياس�ية» ،ويكمن يف ه�ذه الفتاوى
تطويع الدين من أجل املصالح الحزبية.
ولطامل�ا ح�رص ح�زب التجم�ع اليمن�ي
لالصلاح عىل توظيف الفت�وى الدينية لخدمة
أهداف سياس�ية ،لتربير ما يفعلونه من أعمال
عن�ف بفتوى دينية ،واألم�ر ال يقترص عىل هذا
الحد ،ب�ل إن فتاوى كثري من م�ا يطلق عليهم
علم�اء ح�زب اإلصلاح ،فتح�ت الب�اب أم�ام
العملي�ات اإلجرامية التي ترتكبه�ا الجماعات
التكفريي�ة املرتبط�ة عضويا ً بتنظي�م اإلخوان
املسلمني أو تلك التي تحمل الفكر الوهابي.
يف أحايين كثيرة ،تك�ون فت�اوى «علم�اء
اإلصالح» وبقية الجماعات التكفريية ،محاولة
لصرف األنظ�ار ع�ن حقيقته�م ،ولك�ن يف
الفرتة األخرية ،اتبع مش�ايخ ه�ذه التنظيمات
التكفريي�ة واإلجرامية ،منه�ج التكفري ،كمنرب
يعتلونه كلما ظهر من يخالفهم ،حتى أصبحت
تداعيات التكفير مبنية عىل قاعدة واحدة هي
«االختالف السيايس».
منذ عرشات الس�نني ،تعددت نماذج مواقف
وفتاوى مش�ايخ حزب اإلصالح املتناقضة بني
األم�س والي�وم واملتعلقة بما يح�دث يف اليمن،
وه�و م�ا يؤك�د «ميكافيلية» ح�زب اإلصالح،
ولذلك نج ُد مشايخ التكفري هم السباقني ،وأول
م�ن وضع أقدامه�م يف درب ومبدأ «الغاية تربر
الوس�يلة» ،إلضف�اء صفة املرشوعي�ة لجميع
ُّ
الس�ب ُِل والوس�ائل التي يس�تخدمونها ،ومهما
ً
قاس�ية أو ظاملة ،فه�م ال ينظرون ملدى
كان�ت
أخالقي�ة الوس�يلة املتبع�ة لتحقي�ق أهدافهم،
وإنم�ا إىل م�دى النتيج�ة الت�ي س�تحققها
الوسيلة .فـ»الغاية ..تربر الوسيلة».
وأبلغ دليل على ُ
َ
تناقضاتهم يف املواقف ،هو
ما تزخ�ر به ذاك�رة اليمنيني ،حينم�ا أصدرت
باألم�س قبل خم�س س�نوات« ،هيئ�ة علماء
اليمن» التابعة لحزب اإلصالح ،والذي يرأس�ها
الش�يخ عبداملجي�د الزنداني فت�وى تدعو فيها

اليمنيين « للرفض الكام�ل ألي تدخل خارجي
س�يايس أو أمني أو عس�كري يف ش�ئون اليمن
وقضاي�اه الداخلي�ة ،ووج�وب املحافظ�ة عىل
سيادته من أي انتهاك يمس ديننا أو استقاللنا
 ،أو وحدة أراضينا».
حينه�ا تحدث الش�يخ عبداملجي�د الزنداني
رئي�س «هيئ�ة علماء اليم�ن» التابع�ة لحزب
اإلصلاح داعي�ا ً أبناء الش�عب اليمن�ي للجهاد
دفاع�ا ً ع�ن اليم�ن يف ح�ال تعرض�ه لتدخ�ل
عسكري أجنبي.
وق�ال الزندان�ي يف خطاب له:أن على أبناء
اليم�ن جميع�ا ً حكام�ا ً ومحكومين أن يعلنوا
لكل الذي�ن يتحركوا حركات عس�كرية مريبة
حول مياهنا اإلقليمي�ة ،أننا لن نقبل أي تدخل
عسكري يف بالدنا ،وسنعتربه عدواناً ،وقد أعلن
علماءن�ا وعلم�اء اليم�ن أن الجه�اد س�يكون
ف�رض عين على كل يمني عن�د ن�زول قوات
اإلحتالل إىل أرضنا ،لنحمي استقاللنا ولنحمي
بالدنا».
وأضاف «متى نزل العدو يف س�احتنا ،وجاء

الس�تعمارنا فديننا يوجب الجهاد» ..مؤكدا ً أن
«ه�ذا أمر من الله ال يس�تطيع أحد أن يلغيَه ال
مل�ك وال رئيس وال قائ�د وال زعيم وال عالم وال
أي أحد ،هذا حُ كم إلهي ،الله أمر به».
يف يناي�ر م�ن الع�ام  ،2010عندم�ا أص�در
الش�يخ الزندان�ي هذه الفتوى تلق�ى انتقادات
حادة يمنيا ً وعربيا ً بوصف ذلك استثمارا ً للورقة
الديني�ة يف تأجيج عواطف العامة الرافضة ألية
تدخالت أجنبية ،وتوظيفها ألغراض سياس�ية
تلتق�ي مع مرشوع�ات التط�رف والتش�دد يف
العالم ْ
اإلســـلاَ مي ومنها القاعدة.
ربما أن أصحاب تلك االنتقادات التي وجهت
لـ»الزندان�ي» ،احتاجوا لخمس س�نوات ،كيما
يثبتوا بالدليل القاطع بأن «علماء السلاطني»
ليس أكثر من مجرد مستثمرين ،يرون يف الدين
رأس مالهم ،ومش�اريع التطرف استثماراتهم،
فالوط�ن ال�ذي دع�ا الش�يخ الزندان�ي وهيئة
علم�اء اليمن التابعة لحزبه للجهاد يف س�بيله،
ض�د الغ�زاة واملحتلني «األمري�كان» ،لم يجدوا
حرجا ً الي�وم وهم يصدرون فتوى تجعل الغزو

«نعمة عىل اليمن» والوق�وف مع «األمريكان»
جنبا ً لجنب ،ويف الصف الذي يش�ن الحرب عىل
اليمن خطوات مباركة.
ربم�ا أن الشيء الوحيد الذي ل�م يتغري لدى
«علماء السلاطني» ،هي فت�وى الجهاد ،فقط
الذي تغيرّ هو أنه�م أطلقوها يف يناير ()2010
ضد الغ�زاة املحتلني «األمري�كان» وحلفائهم،
ويف إبريل ( )2015أيّد احتاللهم لليمن ومنحهم
مباركت�ه وتأيي�ده ،وأصدر فت�وى مطولة أكد
فيها إعالن تأييده لـ»املحتلني الجدد» ،وضمّ نها
نقاط�ا ً عديدة ح�ول م�ا يتعل�ق بالعملية من
أحكام رشعية.
وقال ب�أن االحتالل الجدي�د «جاءت إلغاثة
وش�عب مكل�وم وقي�ادة رشعي�ة
بل�د ج�ار
ٍ
اس�تنجدت لوقف العبَث بأمن ومقدرات اليمن
والحف�اظ على رشعيت�ه ووحدت�ه الوطني�ة
وسالمته اإلقليمية واستقالله وسيادته».
ِ
يكت�ف «الزنداني» رئي�س الهيئة
ربم�ا ل�م
بفت�وى تأيي�د الع�دوان الس�عودي األمريكي،
إذ ع�اد بع�د أربعة أش�هر من الع�دوان ليصف

الع�دوان على اليم�ن بأن�ه «فض�ل م�ن الله،
وإنقاذ لش�عبنا» ،مجددا تأيي�ده للعدوان الذي
ق�ال «الزنداني» إن ما تس�مى بـ»هيئة علماء
اليم�ن» الت�ي يرأس�ها وتتبع ح�زب اإلصالح،
أصدرت بيانا ً مؤيدا ً له.
قبل أي�ام مع�دودة ،ويف الوقت ال�ذي كانت
وس�ائ ُل اإلعلام املحلي�ة والدولي�ة تتح�دث
ع�ن أع�داد واحصائيات لجن�ود ق�وات الغزاة
واملحتلين الذي�ن وصل�وا اليمن من الس�ودان
والس�نغال وكولومبي�ا ودول أخ�رى لقت�ل
اليمنيني واحتالل بلدهم ،أصدرت «هيئة علماء
اليمن» التي يرأس�ها «الزندان�ي» وتتبع حزبَ
اإلصالح ،فت�وىً تج ّرم فيها م�ن يدافعون عن
كرامته�م ورشفهم ويقدم�ون دمائهم الزكية
يف س�بيل وطنهم ضد الغ�زاة واملحتلني ،يف حني
برأّت فتوى «هيئة الزنداني» ُك ّل جرائم العدوان
الس�عودي األمريكي ومنحت الغ�زاة واملحتلني
صفة الرشعية.
فتوى «هيئة الزندان�ي» التي أعلنت الجهاد
ضد الغزاة واملحتلني قبل خمس س�نوات ،اليوم
تجاهلت تماما ً إدانة احتالل البلد من قبل قوات
غازية وحشد عرشات من املرتزقة من السودان
واملغرب والسنغال وكولومبيا ودول أخرى.
فت�وى «هيئ�ة الزندان�ي» وصف�ت اللجان
الشعبية والجيش اليمني بـ»البغاة واملعتدين»،
وحَ ـ ّرم�ت عىل أي مس�لم منارصتهم بأي حال
من األحوال.
فت�وى «علماء السلاطني» ،رشعنة لـ «آل
س�عود» و»األمري�كان» وبقي�ة ق�وات الغزاة
واملحتلين ،قت� َل اليمنيين وتدمير وطنه�م،
وح ّللت قت َل األطفال والنساء والشيوخ وتدمري
البُنية التحتي�ة للوطن ب ُرمَّ ته وإح�راق املزارع
وقوارب َّ
الصيْـد واملس�اجد بالقنابل العنقودية
واملح َّرمة دولياً.
َ
انتفاخ بطون «علماء السالطني»
و ُربَّـما أن
بـ»كبس�ة الع�دوان» ،جعله�م يتناس�ون أن
ِ
قوات االحتالل الس�عودي االمريك�ي ،تحاصرِ ُ
الش�عبَ اليمني ب ُرمَّ ـــته وتمنَ� ُع عنه د ُ
ُخو َل
الغ�ذاء والدواء والوقود وتقت�ل وتفتك باآلالف
م�ن األرس ،وتفرض حص�ارا ً خانقا ً عىل مئات
اآلالف م�ن أبن�اء محافظة صع�دة يف املناطق
الحدودية.

( ددعلالاا
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القناع الأخري للعدوان ..وا�شنطن �صاحبة القرار

أعضاء الكونجرس يطالبون أوباما بوقف العدوان ويتجاهلون النظام السعودي
 إبراهيم السراجي:عندم�ا يتح�د ُ
َّث رج� ٌل بمس�توى رئيس
املجلس السيايس ألنصار الله األستاذ صالح
الصم�اد ويقول إن «األمري�كان والصهاينة
ه�م أصح�ابُ الح�ل والعق�د يف الع�دوان،
خاص�ة وق�د بذلن�ا ُك ّل ما بوس�عنا وقدمنا
ُ
التفاهم�ات التي قوبل�ت بالجحود
مُنته�ى
من قب�ل دول العدوان» ويؤكد أنه «ال هادي
وال النظ�ام الس�عودي يملكان ق�رار إعالن
الح�رب أو إيقافها ،فالح�رب أعلنها الجبري
من واشنطن» ،فهذا يعني أنه كالم نابع من
ش�خص يقف يف صلب األحداث السياس�ية
وموج�ود يف قل�ب الح�راك الس�يايس الذي
يس�تمر بني الحني واآلخر يف مسقط وكذلك
يف جنيف.
وال ب�د أن الصماد ق�ال كالمَ ه كنتيجة ملا
ملس�ته القوى الوطني�ة خلال املفاوضات
السياس�ية و ّلدت لدى تل�ك القوى قناعة أن
األمريكيني هم املس�ؤولون الحقيقيون عن
العدواناح�داث وهم من خطط وأمر بش�نه
عىل اليمناحداث وكذلك تبقى األحاديث عن
اقتراب نهاية الحرب من قبل أي طرف غري
األمريكيني تظل مج ّرد أحاديث لالس�تهالك
اإلعالم�ي وإال م�ا كان للصم�اد أن يعلنه�ا
رصاحة بصفته السياسية املؤثرة.
وق�د يق�ول املتاب�ع :إن األخ�ذ ب�كالم
ط�رف واح�د دون األط�راف األخ�رى ال
يُعط�ي الحقيقة كلها ،وه�ذا صحيح ،لكن
ترصيحات الصم�اد قبل أيام التي تأتي بعد
دخول العدوان شهره الثامن وعىل مدى تلك
الش�هور أمكن رصد ترصيحات صادرة عن
الكيان الصهيون�ي واإلدارة األمريكية تعزز
القناعة التي يملكه�ا الكثريون بأن أمريكا
هي صاحبة قرار العدوان وصاحبة السلطة
والقرار إلنهاء العدوان.
حني عق�د الكونجرس األمريكي جلس�ة
يوم الخميس املايض انربى  13نائبا ً لتوجيه
رس�الة إىل الرئيس األمريكي تطالبه بإنهاء
الح�رب على اليم�ن ،وإذا كان العدوان عىل
اليم�ن يف حقيقت�ه وقراره عدوانا ً س�عوديا ً
فق�د كان األح�رى بالن�واب األمريكيني أن
يطالبوا حليفتَهم السعودية بإيقاف الحرب
َ
الرئيس األمريكي أن
أو عىل األق�ل يطالبون
يمارس ضغوطا ً عليها يف ذات االتجاه.
الرئي�س األمريكي من�ذ أول يوم للعدوان
ً
رصاح�ة تأيي� َد بلاده وك�ذا تقدي�م
أعل�ن
الدعم اللوجيس�تي ل�دول الع�دوان والدعم
االس�تخباراتي أيض�اً ،فيم�ا يعتق�د ن�واب
الكونج�رس كم�ا عبروا يف رس�التهم أن
قيام أمري�كا بتقديم الخدم�ات املعلوماتية
االستخباراتية واالستطالعية واللوجيستية
للعدوان وإعادة تزويده باملعدات العسكرية
والذخائ�ر ،حس�بما أق�ر وزي�ر الدفاع آش
كارت�ر ،أوج�د قلق�ا ً م�ن تحمي�ل الواليات
املتح�دة املس�ؤولية عن أية ضحاي�ا مدنية
نتيجة للقصف الجوي.
قبل ذلك وجّ ه املحلل الس�يايس األمريكي
«غاري�ث بورت�ر» اتهام�ا ً رصيحا ً للإدارة
األمريكية بأنها ال تريد إنهاء العدوان القائم
عىل اليمن وترفض استخدام نفوذها يف هذا
الصدد.
وأضاف بورتر وهو خبري يف شؤون األمن
القوم�ي األمريك�ي أن التحالف الذي تقوده
الس�عودية مذن�ب بارت�كاب جرائ�م حرب
منهجية يف اليمن ،والواليات املتحدة تتحمل
املس�ؤولية القانوني�ة؛ بس�بب اس�تخدام
األس�لحة الت�ي ت�م رشاؤه�ا م�ن الواليات
املتحدة يف الحرب ضد اليمن.
وواص�ل بورت�ر تحليل�ه الس�يايس الذي
نرشه موق�ع «ت�روث اوت» األمريكي وقال
إن�ه «ويف  6أكتوب�ر امل�ايض قام�ت منظمة
العفو الدولية بتوثيق انتهاكات الس�عودية
ً
رصاحة
لقوانين الح�رب يف اليمن وأعلن�ت

اس�تهداف متعمَّ د للمدن وَاملدنيني يف اليمن،
ووثّق�ت أيضا ً مس�ؤولية الوالي�ات املتحدة
يف جرائ�م الح�رب التي ارتكب�ت يف الغارات
الجوية عىل اليمن».
أصبح لدى الكثري قناعة ثابتة أن أمريكا
غّي�رّ ت استراتيجيتها يف تحقي�ق أهدافه�ا
بع�دم التدخ�ل املبارش نظرا ً للخس�ائر التي
منيت به�ا يف العراق وأفغانس�تان ،فلجأت
الس�تخدام أذرعها يف املنطق�ة كما حدث يف
س�وريا وبش�كل أكرب ما يحدث من عدوان
على اليم�ن باس�تخدام ال�ذراع الس�عودي
وحلفائها يف العدوان.
وتأكي�دا ً لذل�ك تلج�أ أمري�كا لتصحي�ح
املس�ارات الت�ي تسير عليها الس�عودية يف
عدوانها إذا رأت أن التحرك ال يحقق املطلوب
منه ،وهو ما كش�فت عنه صحيفة «وول»
األمريكية يف األسبوع الثالث من العدوان.
حي�ث نقل�ت الصحيف�ة عن مس�ؤولني
أمريكيين قولهم إن اإلدارة األمريكية تنوي
توس�يع مش�اركتها يف عملي�ات تحال�ف
العدوان عىل اليمن بعد أن اكتشفت أنه وبعد
ثالثة أس�ابيع من القصف فشل العدوان يف
ذلك الوقت يف إيق�اف تقدم الجيش واللجان
الشعبية يف محافظات الجنوب.
الق�ول ب�أن املصال�ح األمريكي�ة دَائم�ا ً
مرتبطة بمصالح الكيان الصهيوني لم يعد
محلاً للنقاش ل�دى ُك ّل األط�راف الدولية،
وه�و ارتب�اط معل�ن م�ن قب�ل األمريكان
والصهاين�ة ،ولع�ل م�ن املؤك�د أن وق�وف
أمريكا وراء العدوان يعود يف األساس إىل ذلك

االرتباط املتعلق بمصالح إرسائيل.
ل�دى إق�دام دول الع�دوان على إش�عال
فتي�ل املواجهة يف باب املندب وتهديد املالحة
الدولي�ة أك�دت أن ت�ل أبي�ب تم�د الرياض
باملساعدات العسكرية ،حيث تقوم طائرات
تابعة لسلاح الج�و اإلرسائيلي بنقل هذه
املس�اعدات من مين�اء عص�ب يف ارتريا إىل
قاعدة خميس مشيط يف عسري.
وتضي�ف التقارير أن الكي�ان اإلرسائييل
نشر ق�وات عس�كرية يف الج�زر الت�ي
يس�تأجرها من إرترييا ،كم�ا نرش تعزيزات
بالقرب من مين�اء مصوع املطل عىل البحر
األحمر.
م�ا يح�دث على خلفي�ة االس�تماتة
السعودية للسيطرة عىل باب املندب يشري إىل
تعاون وتنس�يق مع اإلرسائيليني يؤسسان
ملنظومة جديدة يف املنطقة عنوانها الرشاكة
السعودية اإلرسائيلية.
رشاك�ة يربطه�ا املراقب�ون بما كش�فه
موق�ع آود ني�وز عن طلب وزي�ر الخارجية
السعودي عادل الجبري املساعدة من الكيان
اإلرسائيلي ،واقرتاحه عىل امللك س�لمان بن
عبدالعزيز طلب املس�اعدة من تل أبيب؛ ألن
اإلرسائيليين يملكون ُ
الق�درة عىل القتال يف
مثل الظروف اليمنية .كما أعرب الجبري عن
ينتهي الرتدد اإلرسائييل للتدخل يف
أمل�ه بأن
َ
اليمن.
ُ
االس�تغاثة الس�عودية بت�ل أبيب وجدت
جواب�ا ً م�ن خلال كالم الرئي�س الس�ابق
لهيئ�ة األركان العامة لجيش االحتالل بيني

غانتس الذي اعترب أن القلق من مسألة باب
املن�دب تعترب لت�ل أبيب أخطر م�ن النووي
اإليران�ي ،داعيا ً إىل مس�اعدة بع�ض الدول
العربية يف املنطقة.
وقال بيني غانتس« :مسألة األمن عاملية
وتنعكس يف موضوع ب�اب املندب والتجارة
في�ه ،كما تؤثر عىل املنطق�ة ،وعلينا تعزيز
قدراتن�ا ملواجه�ة التط�ورات يف املس�تقبل.
بعض الدول العربية تشاركنا املصالح ذاتها
وعلينا مواصلة دعم هذه الدول ومساعدتها
لتخطي األحداث التي نراها تواجهها».
م�ن جانب�ه كش�ف املغ�رد الس�عودي
«مجتهد» أن الواليات املتحدة وجّ هت تهديدا ً
لوزير الدفاع السعودي وأخربته أن استمرا َر
الح�رب يعني مزي�دا ً م�ن ُّ
توس�ع القاعدة
وداع�ش وأن عليه أن يج�د مخرجا ً يحفظ
ماء وجهه ما لم ستجربه عىل التوقف».
ولي�س الحدي�ث هنا عن صح�ة ما تريد
أمري�كا يف تهديده�ا ،ولكن يس�تخلص من
ً
راس�خة بأن
الق�ول أن القناع�ة أصبح�ت
أمري�كا لديه�ا ق�رار وق�ف الح�رب ،ولعل
االستش�هاد بما قاله املغرد السعودي يعود
للثق�ة التي حصل عليها عىل مدى س�نوات
ح�ول ترسيبات�ه الت�ي دفع�ت املخاب�رات
الس�عودية الخرتاق حس�ابه قبل أن يتمكن
من استعادته عرب محامني تحدثوا مع إدارة
رشكة «تويرت».
قب�ل أي�ام أج�رت صحيف�ة «معاريف»
حوارا ً مع وزير الخارجية السعودي ونرشت
تقريرا ً مصاحب�ا ً للحوار وهي أهم صحيفة

يف إرسائي�ل التي تعتق�د أن الوضع يف اليمن
وخطر اإلرهاب يتواجدان عىل ُ
س َّلم أولويات
الرياض ،وأن النظام الس�عودي تلقى دعما ً
عس�كريا ً من إرسائيل يف الحرب عىل اليمن،
مؤكدة أن لديها معلومات مؤكدة حول ذلك.
كم�ا رأت الصحيف�ة اإلرسائيلي�ة يف
تقريره�ا أن «هناك تطابق�ا ً يف املصالح بني
اململكة والكيان الصهيوني ،كما أن الواليات
املتحدة عرض�ت خدماتها لتعزيز الش�عور
باألمن يف السعودية».
وإذا كان املوقف اإلرسائييل قد تطور مع
مرور ش�هور العدوان فأصبح أكثر وضوحا ً
وجرأ ًة تجدر اإلش�ارة إىل ما نرشته صحيفة
األخب�ار اللبناني�ة يف راب�ع أي�ام الع�دوان،
حي�ث رصدت م�ا دار يف اجتم�اع الحكومة
اإلرسائيلي�ة وافتتح�ت تقري َره�ا بالق�ول:
«على وق�ع العدوان العس�كري الس�عودي
على اليمن ،وبم�وازاة املفاوَض�ات النووية
ُ
رئيس الحكوم�ة بنيامني
يف ل�وزان ،افتت�ح
نتنياهو جلس�ة الحكوم�ة ،واصفا ً االتفاق
املرتق�ب بين إي�ران والسداس�ية الدولي�ة
أن�ه «يؤكد جمي�ع مخاوفنا ،بل أس�وأ مما
اعتقدن�ا» ،داعيا ً إىل التصدي ملحور إيران ــ
لوزان ــ اليمن ومشددا ً عىل رضورة العمل
عىل إيقافه.
ورأى نتنياه�و ،يف أول تعلي�ق رس�مي
إرسائييل عىل العدوان الس�عودي ،أن «وكالء
إيران يف اليمن يحتلون أجزاء كبري ًة من هذه
الدولة ويحاولون االستيال َء عىل مضيق باب
املندب االستراتيجي ،ما يغيرّ توازن املالحة
وإمدادات النفط العاملية».
ويف محاول�ة لتجاوز األس�باب الداخلية
التي دفعت الشعب اليمني إىل الثورة وتحرير
ق�راره الس�يايس ،حرص نتنياه�و مقاربته
بالبُعد املتصل بالرصاع بني املحاور ،مشيرا ً
إىل أن�ه «بعد املح�ور الذي رب�ط بني بريوت
ودمش�ق وبغ�داد ،تق�وم إي�ران بـ»عملية
كماشة» أيضا ً يف الجنوب من أجل االستيالء
عىل الرشق األوسط كله واحتالله.
ووص�ف نتنياهو ما س�مّ اه املحور الذي
«يرب�ط بين إي�ران ول�وزان واليم�ن» بأنه
«خطري ج�دا ً بالنس�بة إىل البرشي�ة ويجبُ
التصدي له وإيقافه».
ُ
البع�ض أن الع�دوان الس�عودي –
يق�رأ
األمريك�ي على اليمن س�تكون نهايته كما
يتحدثون هو تقس�يم السعودية ،واملفارقة
العجيب�ة بحس�ب الكات�ب األردني هش�ام
الهبيشان أن من يحرك ملفات هذا التقسيم
يف الس�عودية ه�م أصدقاء وحلف�اء النظام
الس�عودي «إنه�م ُ
صنَّا ُع الق�رار األمريكي»
إنهم من يخططون ويدرسون الخط َ
ط عىل
األرض ويتنب�ؤون بالنتائج ثم ينفذون عىل
األرض مخط�ط عملياتهم ،وه�ذا ما أكدت
عليه قبل عدة ش�هور مجل�ة «فانيتي فري»
األمريكي�ة وقال�ت إن كالً من املستش�ار يف
«معه�د واش�نطن» ديني�س روس واملؤرخ
األمريك�ي دافي�د فرومكين والباحثين
األمريكيين كينيث ب�والك ودانيي�ل بايمان
تحدث�وا وبش�كل علني عن وجوب تقس�يم
السعودية ويش�اركهم بكل هذا بالطبع ُك ٌّل
م�ن املس�يحيني املتصهينني برن�ارد لويس
ونوح فيلدمان.
أخيرا ً مث ّ َل إعال ُن الس�فري الس�عودي يف
ذلك الحني عن العُ دوان من واشنطن سابقة
منف�ردة؛ كون الطبيع�ي أن تعل�ن القيادة
العس�كرية مثل وزير الدف�اع ألية دولة عن
أي تح�رك عس�كري ،لك�ن م�ا ح�دث حني
إعلان العدوان عىل اليمن كان أول ما يمكن
الحديث عنه يف سياق التأكيد أن أمريكا هي
صاحب�ة ق�رار الع�دوان وق�رار إيقافه ولم
تكن السعودية إال أداة للعدوان خصوصا ً أن
النظام الس�عودي عجز ع�ن تحديد أهدافه
بش�كل واض�ح م�ن الع�دوان ،بينم�ا كان
الكيان الصهيوني قادرا ً وبرسعة وببساطة
أن يحدد مصلحتَه من العدوان.
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�سخط حملي وا�سع للجرمية ووقفة احتجاجية �أمام مبنى الأمم املتحدة ب�صنعاء

األحزاب السياسية تدين جريمة قصف صيادي جزيرة عقبان
 -خاص:

تمك�ن ع�د ٌد م�ن املواطنني ي�وم الخميس
املايض من انتشال جثث بعض ضحايا مجزرة
العدوان الس�عودي األمريكي التي اس�تهدفت
الصيادين يف جزرة عقبان بمحافظة الحديدة.
وعمد طريا ُن العدوان الس�عودي األمريكي
خلال األس�بوع املايض عىل من�ع أي مواطن
َ
من االقرتاب من الش�اطئ ،مطلقا ً
الصواريخ
ص�وب ُك ّل من يقرتب ص�وب جثث الضحايا،
األم�ر ال�ذي أدى إىل تحل�ل الكثير م�ن جثث
الصيادين.
وتبين الص�ور األولي�ة للضحاي�ا الذي�ن
اس�تهدفهم طيران الع�دوان الس�عودي يف
جزي�رة عقب�ان بمحافظة الحدي�دة همجية
العدوان وانحطاطه األخالقي.
إىل ذلك نظمت شباب اليمن للتنمية وأهايل
ضحاي�ا مجزرة صي�ادي جزي�رة عقبان يوم

أمس األحد وقفة احتجاجية أمام مكتب األمم
املتح�دة بالعاصم�ة صنعاء تندي�دا ً بالصمت
الدويل تجاه هذه الجريمة.
وطالب املحتج�ون األمم املتح�دة بإيقاف
ه�ذه الجرائ�م واالنته�اكات وتش�كيل لجنة
محاي�دة لفتح تحقيق ش�فاف وعادل يف هذه
الجريمة.
وكان عدد من األحزاب السياسية قد عربت
خالل األس�بوع امل�ايض عن س�خطها الكبري
لتمادي العدوان السعودي األمريكي وارتكابه
جرائم ضد اإلنسانية يف بالدنا.
واعترب حزب الحق أن هذه الجريمة ظهرت
بش�اعتها لإلعلام خلال اليومين املاضيني،
مدين�ا ً الصم�ت ال�دويل املخ�زي واملواق�ف
الس�طحية الضعيفة التي تعكس العجز الذي
تتمتع ب�ه العديد من املؤسس�ات الدولية ويف
مقدمته�ا األم�م املتحدة الت�ي كان ينبغي أن
يك�ون موقفها أصيلاً وأمينا ً وحاس�ماً ،عىل

األقل فيما يخص الجانب اإلنساني.
أما حزب البعث العربي االشتراكيُ -قطر
اليم�ن فق�د أكد يف بي�ان صادر عن�ه أن هذه
األعم�ال تؤرش لحقد دفني يكنه هؤالء األعداء
للش�عب اليمن�ي ،ويعبر عن تركيب�ة فكرية
دموي�ة تكفريي�ة مخارجه�ا تنطب�ق مع ما
يرتكبه الدواعش يف األقطار العربية األخرى.
كم�ا أدان علماء ومثقف�و اليمن يف صعدة
وعم�ران وصنعاء وعدد م�ن املحافظات هذه
الجريمة وغريها العرشات من جرائم العدوان
الس�عودي الغاشم وحلفائه ،مشريين إىل أنها
تدل عىل انحراف النظام السعودي عن املبادئ
والقيم اإلسالمية وتدل عىل ابتعاد هذا النظام
عن الدين اإلسلامي الحنيف ،معتربين صمت
وس�كوت وتغ�ايض علم�اء األمة اإلسلامية
والعربي�ة يدل عىل تنصلهم عن مس�ؤوليتهم
امللقاة عىل عواتقهم.

الطريان ال�سعودي الأمريكي يدمر م�سجدين بالكامل يف حيدان

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

واص�ل طيران الع�دوان الس�عودي األمريك�ي
َ
قصفه الوحيش
الغاشم خالل األيام الثالثة املاضية
لعدد من مديريات وقرى محافظة صعدة.
ودم�ر طيران الع�دوان الس�عودي األمريك�ي
الغاش�م ،يوم أم�س األحد ،مس�جدين وع�ددا ً من
منازل املواطنني بمديرية حيدان بمحافظة صعدة،
حيث استهدف طريان العدوان املسجدين وعددا ً من
منازل املواطنني بمنطقة الرشات بحيدان بسلسلة
غارات.
كم�ا اس�تهدف طيران الع�دوان الس�عودي
بسلسلة من الغارات منطقة مران بمديرية حيدان،
مستخدما ً قنابل عنقودية ،إضافة إىل تدمري سيارة
أحد املواطنني يف املنطقة.
وش�ن طريان العدوان ،يوم السبت املايض ،أربع
غارات على منقطة القمع بمديري�ة كتاف ،وأربع
غارات أخرى عىل منطقة مذاب بمديرية الصفراء،
محدثا ً دمارا ً كبريا ً يف منازل املواطنني وممتلكاتهم
ومزارعهم.
كما اس�تهدف طريان العدو السعودي األمريكي
الغاش�م أحد املس�اجد بمنطقة الشرات بمديرية
س�اقني ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل تدمير املس�جد بالكامل مع
كاف�ة ملحقات�ه وتضرر من�ازل أخ�رى مجاورة
للمسجد بأرضار تدمريية.
والق�ى اس�تخدام العدوان الس�عودي األمريكي

استش�هد أربع�ة مواطنين عىل األق�ل وأصيب
آخ�رون ،ج�راء قصف طيران العدوان الس�عودي
األمريكي ،يوم أمس ،عىل املنازل واألحياء السكنية
يف محافظة تعز.
ٍ
غ�ارات عىل ح�ي وادي
وش�ن طريان الع�دوان
املدام ش�مال املدين�ة القديمة ،مس�تهدفا ً بش�كل
مبارش منزل مواطن ،ما أسفر عن استشهاد أربعة
وإصابة آخرين وتهدم املنزل وترضر خمسة منازل
مجاورة بأرضار بالغة.
واستهدف طريان العدوان منزل املواطن محمود

غارات عنيفة متواصلة على أمانة العاصمة
وعدد من مديريات محافظة صنعاء
 -خاص:

واص�ل طيرا ُن الع�دوان الس�عودي الغاش�م
قصفه عىل العاصمة صنعاء مس�تهدفا ً بسلس�لة
م�ن الغ�ارات املكثفة عددا ً من املناط�ق يف مديرية
السبعني.
واستهدف الطريان السعودي األمريكي منطقة
النهدي�ن بمديري�ة الس�بعني بعدة غ�ارات وقنابل
ش�ديدة االنفجار ،مَ ـا أَدَّى إىل ترضر عدد كبري من
من�ازل املواطنني وتهش�م نوافذ املباني الس�كنية
املجاورة.
كما ش�ن طريان العدوان الس�عودي األمريكي
الغاش�م خلال اليومين املاضيين سلس�لة م�ن
الغ�ارات على مناط�ق متفرق�ة م�ن مديري�ات

للقنابل العنقودية واالنش�طارية استيا ًء كبريا ً لدى
قبائل املحافظة.
وأوضحت الشخصيات االجتماعية وَالوجاهات
القبلي�ة يف بي�ان أن اس�تخدام العدوان الس�عودي
الغاشم لتلك القنابل املحرمة دوليا ً هو دليل ضعف
وهزيم�ة وانكس�ار وجرائم مخالفة ل�كل املواثيق
وَالقوانين الدولية التي تحرم اس�تخدام ذلك النوع
من األسلحة الفتاكة.
واعتبر البيان صمت املجتمع الدويل وَاملنظمات
الدولية وعىل رأس�ها األمم املتحدة تجاه اس�تخدام

الع�دوان الس�عودي ألس�لحة محرم�ة دولي�ا ً ضد
املواطنين اليمنيين وقراه�م ومدنه�م ،موقف�ا ً
س�لبيا ً وَيناقض كافة األسس اإلنس�انية وَاملواثيق
وَالقوانين الدولي�ة الت�ي انش�ئت من أجله�ا تلك
املنظمات.
ودع�ا بيان أبناء وقبائل س�حار تل�ك املنظمات
الدولي�ة إىل كش�ف جرائ�م الع�دوان الس�عودي
الغاش�م يف صعدة وَكل املحافظات اليمنية وَتحمل
مسؤوليتها القانونية وَاإلنسانية تجاه تلك الجرائم
البشعة التي يرتكبها العدوان السعودي يف اليمن.

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

طريان العدوان يق�صف �سوق الأمان يف بني مطر

أبو خليل يف منطق�ة وادي صالة ،مَ ـا أَدَّى إىل تهدم
املنزل ،كما استهدف طريان العدوان حي الجحملية
وجامع�ة تع�ز يف منطق�ة حبيل س�لمان وش�ارع
الستني ومواقع مدنية يف منطقة الجند.
وتعرض مدرس�ة يف شارع الستني شمال مدينة
تع�ز للقصف ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل ترضرها بش�كل كامل،
كما ش�ن طريان العدوان غارات اس�تهدفت سوق
الجمل�ة باملحافظة ،مَ ـا أَدَّى إىل تضرر العديد من
املنازل املجاورة.
واستشهد  7مواطنني وأصيب  16مواطنا ً جراء
اس�تهداف طيران الع�دوان الس�عودي األمريك�ي
الصهيون�ي الغاش�م لحافلة نق�ل موظفني تابعني

ملجموعة هائل سعيد يف منطقة الحوبان بتعز.
وذك�رت مص�ادر محلية بتعز أن طيران العدو
السعودي األمريكي الغاشم استهدف الحافلة وهي
مليئ�ة باملوظفين التابعني ملجموعة هائل س�عيد
يف منطقة الحوبان ،مَ ـا أَدَّى إىل استش�هاد س�بعة
منهم وجرح ستة عرش شخصا ً آخرين.
ويف محافظة إب ش�ن طريان العدوان السعودي
األمريك�ي أرب�ع غ�ارات على مديري�ة الرضم�ة،
مس�تهدفا ً منطق�ة بجوار املجم�ع الحكومي ،كما
اس�تهدف الع�دوان منطق�ة حص�ن أنس�ب بعدة
غارات ،مَ ـا أَدَّى إىل ترضر عدد من منازل املواطنني
يف تلك املناطق.

محافظة صنعاء.
واس�تهدف طيران الع�دوان ،يوم أم�س األحد
قريت�ي س�ناع بأربع غ�ارات وبيت زبط�ان بثالث
غارات محدثة أرضارا يف املنازل.
وأصي�ب خمس�ة مواطنين ،يوم أم�س األحد،
ج�راء قصف طيران العدوان الس�عودي الغاش�م
ملديرية الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء.
واس�تهدف طيران الع�دوان منطقة الس�وق
الجدي�د ،مَ ـ�ا أَدَّى إىل إصاب�ة خمس�ة مواطنين
بجروح.
ويف مديري�ة بن�ي مط�ر ش�ن طيران العدوان
الس�عودي األمريكي عدة غارات عىل سوق األمان،
مَ ـ�ا أَدَّى إىل أرضار باملحلات التجاري�ة واملن�ازل
السكنية املجاورة.

ق�صف ه�ستريي على �صرواح مب�أرب

إستشهاد  3مواطنين في قصف
وحشي لناقلتي نفط بمحافظة الجوف
 -خاص:

شن طيران العدوان السعودي األمريكي ،يوم أمس األحد ،عددا ً 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 أيضا ً الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب ،مَـا أ َ َّدى 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 ُك ّل 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 خلال الثالثة
األي�ام الماضية من غاراته عىل محافظة الجوف مس�تهدفا ً عددا ً 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  3مواطنين وتدمير الناقالت
بالكامل.

( ددعلالاا
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ا�ست�شهاد  4مواطنني يف ق�صف ا�ستهدف ملعب �أطفال

العدوان السعودي األمريكي يدمر محطة الكهرباء الوحيدة بمدينة عبس
ليلاً فوج�دت نف�س االنتع�اش ،محلات تجارية،
مواطنين ،عم�ال ،باع�ة متجولين ،راي�ح ج�اي،
محلات جميعه�ا مفتوحة يف حني أنه�ا تقفل قبل
ذلك الوقت بكثري ،عندم�ا تكون الكهرباء باملواطري
الخاص�ة ،وقتها اس�تنتجت وأيقن�ت أن «عبس» ال
تري�د إال كهرباء فقط ،وعبس ال تريد مش�اريع وال
تري�د وظائ�ف وال تري�د حدائق وال تري�د أية تنمية
م�ن أح�د ،فقط تري�د كهرب�اء عمومية مس�تمرة
وستنطلق نحو التنمية تلقائيا ً وبرسعة الربق.
أما محم�د ذياب الناش�ط الرتب�وي والحقوقي
فيقول إن املحطة الوطنية للكهرباء «بني حس�ن»
كان�ت حلما ً أنتظره أبن�اء تهامة طويالً ،وعىل حني
غرة جاء طريان الع�دوان ليبدد هذا الحلم وليقيض
عىل أمل لطاملا راود اآلالف من أبناء تهامة التواقني
للخروج من الظلمة إىل النور.
وعن ش�عوره بضي�اع هذا املرشوع ق�ال ذياب:
«شعوري كشعور أي مواطن يمني يرفض العمالة
والخض�وع للمتكرب مهما َ
بلغ حج� ُم قوته وثروته،
ونق�ول لدول البرتودوﻻر :أخرجوا من حلبة الرصاع
ودعوا اليمنيني يحلوا مشاكلهم بأنفسهم».

 خالد مسعد عرجان:ُ
مدين�ة عب�س بمحافظ�ة حج�ة دائر َة
دخل�ت
الخ َ
طر أكث َر من مرة ..العدوا ُن الس�عودي األمريكي
ُ
ُ
يقص�ف األحي�اء الس�كنية،
يعب�ث ب�كل يشء..
املنشآت ،املستشفيات ،وكذلك الطرقات.
األس�بو َع املايض ،كان الطريا ُن السعودي يحلق
يف س�ماء املنطق�ة ،باحث�ا ً عن هدف جدي�د ،فوجد
َ
محط�ة الكهرب�اء أمام�ه ليحيله�ا إىل َكوم�ة م�ن
الخ�راب ،ليقضيَ عىل الحل�م الكبري ألبن�اء تهامة
بتش�غيل هذه املحطة التي استمر العمل فيها ألكثر
من  13عاماً.
املحط�ة تتواجد يف منطقة بني حس�ن بمديرية
عب�س بمحافظ�ة حج�ة ،وكان أبن�اء الرشي�ط
التهام�ي ينتظ�رون بفارغ الصبر افتتاح املرشوع
خاص�ة بعد إعلان الرشك�ة الصيني�ة االنتهاء من
العم�ل فيه مطل�ع العام الجاري ،حيث ستس�تفيد
ً
مديرية تابع�ة إداريا ً ملحافظتي حجة والحديدة
18
من هذا املرشوع ،لكن العدوان أفس�د عىل املواطنني
فرحتهم وقىض عىل هذا الحلم املنتظر.
ويتحدث الشيخ نبيل حسني الجرب بأىس لقيام
العدوان الس�عودي األمريك�ي بتدمري هذا املرشوع،
موضح�ا ً أن املشروع كان يمث�ل بصي�ص أم�ل
ألبن�اء املنطقة للتخلص من إش�كالية انعدام التيار
الكهربائي عن املنطقة.
ويقول الش�يخ نبيل لـ «صدى املسيرة» إن هذا
التدمري للمحطة الكهربائية ال يمثل إال جزءا ً يسريا ً
ملا تعرضت له ُك ّل فرد يف وطننا الغايل اليمن ،متمنيا ً
االنتقا َم والثأ َر من املعتدين ،ومؤكدا ً أن هذه الحرب
لم تحقق هدفها يف تركيع الشعب اليمني.
أم�ا األكاديم�ي واألديب خالد فاض�ل فيقول إن
املحطة كانت تمثل بالنس�بة له صمام أمان وطوق
نج�اة وحلما ً واع�دا ً ألجيال متعاقبة ،ب�ل لكل أبناء
الرشيط الساحيل بشكل خاص.
ويضيف فاضل لـ «صدى املسرية» قائالً« :أعترب
قص�ف املحطة ضياع�ا ً ألحالم كثيرة انتهت فجأة
بين أروقة العدوان ولعنة املوت! بل تبددت وتناثرت
كأوراق الش�جر املهرتئة يف ي�وم خريفي عاصف!»،
ِ
واصف�ا ً فقدان�ه له�ذا املشروع كمن فق�د صحته
كامل�ة! ،وزاد فاضل بقوله« :لكم أن تتخيلوا بعدها
حجم املأساة والحزن واﻷلم كيفما تشاءون!!.
أما الشيخ مالك ثواب أحد مشايخ عبس فيقول
إن هذا املرشوع بالنس�بة ل�ه كان حلما ً أنتظره من
س�نوات طويلة ،مضيفا ً بقوله« :كنا نصبرّ أنفسنا
ونح�ن نصوم رمضان ونحن نأكل وعند النوم وعند
املقي�ل ومالبس�نا تبتل بالعرق يف أش�د أيام الصيف
ونحن عىل أم�ل أن محطة الكهرباء الوطنية اقرتب

 ...وإستشهاد  4مواطنين
في قصف لطيران العدوان
على ملعب أطفال

موعد تشغيلها وسننعم بكهرباء ننىس بها معاناتنا
ومأساتنا التي هلكت أجسادنا ،لكن العدوان قىض
عىل هذا الحلم الجميل».
ويتفق أكرم قش�مري وهو ناشط شبابي مع ُك ّل
ما ذُك�ر ،ويقول إن مشروع الكهرب�اء الوطني يف
بني حسن كان يمثل بارقة أمل له ولكثري من أبناء
مديرية عبس واملديريات املجاورة.

ويزي�د بقوله« :فكلم�ا أصابتني هجيرة الحر
أتذكر الكهرباء الوطنية فيتجدد لديّ األمل بكهرباء
نموذجية ستنس�ينا معاناتنا ،هذا من جانب ،ومن
جان�ب آخر كن�ت أدرك م�دى أهمية ه�ذه الخدمة
وأثرها من الجانب التنموي وكنت أعلم أن الكهرباء
الحالي�ة املتعث�رة غالب�اً ،هي س�بب ب�طء نهضة
مديرية عبس ،وهذا ما جعلنا نتطلع ش�وقا ً لبزوغ

فجر مرشوع الكهرباء الوطنية يف بني حسن».
وع�ن مدى أهمي�ة الكهرب�اء بالنس�بة ملديرية
عبس ،قال قش�مري :ال زل�ت أتذكر الع�ام املنرصم
يف أح�د األيام كانت الكهرباء العمومي ش�غالة بعد
انطف�اء دام ع�دة أش�هر ،وعن�د تجويل يف ش�وارع
«عب�س» العام�ة رأيت حيوي�ة وانتعاش�ا ً وحركة
توحي بمس�تقبل زاهر لعب�س ،خرجت مرة أخرى

كما استش�هد ي�وم االثنني امل�ايض  4مواطنني
بينه�م مدي� ُر مستش�فى ح�رض ،كم�ا أصي�ب 7
آخ�رون ،يف قص�ف لطيران الع�دوان الس�عودي
األمريك�ي على قرية بن�ي املش�طا بمديرية عبس
محافظة حجة.
وق�ال الناش�ط الحقوقي بمديري�ة عبس أحمد
منص�ور إن الطيران قص�ف ملعب�ا ً كان ممتلئ�ا ً
باألطفال ،ما أس�فر عن استشهاد  3منهم وإصابة
 7آخرين بإصابات خطرية جداً.
وأض�اف منصور لـ «صدى املسيرة» أنه وأثناء
الرضبة األوىل صادف مرور مدير مستشفى حرض
الدكت�ور ي�ارس الوثاب بس�يارة إس�عاف كان عىل
متنه�ا ،فحاول إس�عاف الجرحى ،لكنه استش�هد
عق�ب معاودة الطريان للقص�ف مجددا ً إثر تعرضه
لشظية أودت بحياته.
بدوره كشف أكرم قشمري ،رئيس اللجنة الثورية
بمديري�ة عب�س أن أحد الجرحى م�ن األطفال كان
يصرخ مرددا ً (صلح�وا يل رجيل صلح�وا يل رجيل)
بعد برتها بشظايا الصاروخ قبل أن يتم إسعافه إىل
مستشفى عبس الريفي.

همدان وخوالن وسنحان ..مآس وآالم وصمود بحجم الوطن!
 خاص:ُ
محافظة صنعاء
يف األي�ام األوىل للعدوان كان�ت
من بني املحافظات األكث�ر تعرضا ً لقصف الطريان
الس�عودي األمريك�ي ..مس�اجد دُمِّ �رت ،م�زارع
احرتق�ت ،منازل ُهدم�ت فوق س�اكنيها وأخرجت
الجثث من بني األنقاض.
وإىل اآلن م�ا ي�زال األل�م يعتصر قل�وب أه�ايل
خوالن الطيال ،حني أقدم طريان العدوان الس�عودي
األمريك�ي على ارتكاب مج�زرة بش�عة يف منطقة
دار الرشي�ف والن�اس يف مقيل «قات» قبل أش�هر،
الحصيل�ة كان�ت أكثر من ثمانني ش�هيدا ً وعرشات
الجرحى ،اكتظت بهم املستشفيات ..مناظ ُر األشالء
والجث�ث املتفحم�ة ال يمكن أن تُنىس م�ن الذاكرة،
ووج�ع قبائل خ�والن لم ي َ
ُنس بعد ،وه�م يتذكرون
ه�ذه املجزرة الوحش�ية ،وتواطؤ إعلام املرتزقة يف
تغطيتها أو حتى إدانتها ..أهؤالء من البرش ،أهؤالء
خلقهم الله إنس�انيون؟ ..هك�ذا يقول أهايل خوالن
حني يتحدثون عن هذه املذبحة ،ثم يقس�مون بالله
إن ارسائي�ل نفس�ها ال يمك�ن ارتكابه�ا ملث�ل هذه
الجريمة فما بالك بدولة تدّعي اإلسالم وتربطنا بهم
روابط األخوة والدين واللغة؟!.
مىض ما يقارب عىل الثالثة األش�هر من ارتكاب
ه�ذه املج�زرة ،حتى ذاك�رة قبائل خ�والن ال يمكن
نسيانها بهذه الس�هولة ،ويقولون إنه لن يهدأ لهم
بال حتى ينتقموا من هؤالء املجرمني املتغطرسين
ويثأروا لكرامتهم.
وعلى م�دى األش�هر املاضية ،تعرض�ت خوالن
الطي�ال لسلس�لة غ�ارات متتالية من قب�ل طريان
الع�دوان خ ّلف�ت ع�ددا ً م�ن الش�هداء والجرح�ى،
وت�م تدمري املعاه�د الفنية واملس�اجد ُ
وقصفت ُك ّل

الجس�ور يف الطرق�ات لعزل املديري�ة عن العاصمة
صنعاء ،وتم أيض�ا ً قصف عدد من منازل املواطنني
األبرياء بطريقة هستريية جنونية.
وم�ن خوالن إىل س�نحان ،يت�وزع التوحش عىل
ع�دد من ق�رى ه�ذه املديري�ة املحاذي�ة للعاصمة
صنعاء ،فيطوف الطريان بش�كل متواصل ليقصف
املنازل واملزارع والقالع األثرية.

وبل�غ ع�دد الش�هداء والجرح�ى باملديرية منذ
بدء الع�دوان حوايل  60مواطنا ً أغلبهم من النس�اء
واألطفال ،كما تم تدمري  150منزال ً ومنشأة.
مدي ُر عام مديرية س�نحان أحمد طاهر نهش�ل
ق�ال يف ترصيح صحفي إن التقاري َر األولية أظهرت
استش�هاد  24مواطنا ً وإصاب�ة  35آخرين أغلبهم
من النساء واألطفال.

وأش�ار نهش�ل إىل أن املنش�آت املتضررة جراء
غارات العدوان بلغت  26منشأة شملت  20مدرسة
ومجمع�ا ً حكومي�ا ً ومستش�فى س�يان ومحط�ة
كهربائي�ة وتدمري مس�جدَي اإلم�ام الصنعاني مع
الرضي�ح يف دار الحي�د وعف�اش يف حص�ن عفاش
وترضر عدد من الطرق.
ولف�ت إىل أن مجم َع املديرية بجمي�ع ملحقاته

ومدرس�تي الش�هيد الس�ياني والحسين ب�ن عيل
ومحطة حزيز الكهربائية وس�وق ش�عبي يف حزيز
تم تدمريها كلياً.
وفيم�ا يتعلق ب�األرضار يف املمتل�كات الخاصة
ذكر نهشل أن غارات العدوان استهدفت  124منزال ً
بينها  32منزال ً ت�م تدمريها كليا ً وهنجرين وإتالف
ع�دد م�ن املحاصي�ل واألرايض واآلب�ار الزراعي�ة
ومراعي األغنام.
وآخر غ�ارات العدوان الس�عودي األمريكي عىل
سنحان كان يوم السبت املايض حيث شن  11غارة
ً
محدث�ة أرضارا ً باألرايض
على منطق�ة املحاق�رة،
الزراعية ومراعي األغنام.
ولم تس�لم مديرية همدان من العبث والتوحش
الس�عودي األمريكي الصهيوني ،حي�ث بلغ إجمايل
الش�هداء والجرح�ى باملديري�ة ح�وايل  56مواطنا ً
من�ذ بدء العدوان ،كما تم تدمريُ  90منزال ً ومنش�أة
حكومية.
وأوضح مدير ع�ام مديرية همدان جربان غوبر
أن ه�ذه اإلحص�اءات تعتبر أولي�ة حي�ث أظهرت
استش�هاد  14بينهم س�ت نس�اء فيم�ا أصيب 42
شخصاً.
وأشار عوبل إىل أن املنشآت الحكومية املترضرة
م�ن طيران العدوان الس�عودي األمريكي الغاش�م
بلغت  15منش�أ ًة ش�ملت خمس م�دارس واملجمع
الحكوم�ي للمديري�ة ومستش�فى الرق�ة واملجمع
الصح�ي ب�وادي ظه�ر واملعه�د الفن�ي التقن�ي،
مبان�ي تابعة لالتصاالت
باإلضاف�ة إىل ترضر ثالثة
َ
وثالثة مساجد.
ولف�ت غوبر إىل ترضُّ ر أكثر م�ن  74منزال ً منها
 14منزال ً دُمرت كليا ً وتدمري مزارع دجاج وعدد من
وس�ائل املواصالت وترضر عشرات الهكتارات من
األرايض الزراعية.
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اليمن تق�صف بالأ�سلحة املحرمة
دولياً يف ظل ت�أكيدات من هيومن
رات�س والعفو الدولية

العالم المنافق يرى
أن دماء الشعب
اليمني أرخص من
نفط آل سعود
 -خاص:

يس�تخدم الع�دوان األمريك�ي الس�عودي
وتحال�ف الرش معه على اليمن من�ذ انطالق
عدوان�ه عىل اليمن يف  26م�ن مارس من هذا
العام أبشع وأقذر الوسائل واألسلحة املحرمة
يف عدوان�ه على اليم�ن ،يف ظ�ل تواط�ؤ دويل
يُشرتى باملال السعودي الحرام.
ولعل من أقذر ما أس�س النظام السعودي
ومن خلفه أمريكا يف هذه الهجمة املس�عورة
عىل الشعب اليمني يتجسد يف ترسيخ سياسة
استهداف املناطق املدنية والزراعية واملنشآت
الصناعي�ة بأس�لحة ش�ديدة الضرر على
اإلنس�ان واألرض عىل املدى القصري والطويل
كاألسلحة الكيماوية والعنقودية.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» يف
بيان لها خالل ش�هر نيس�ان /إبريل املايض:
إنه «توجد أدلة ذات مصداقية عىل أن التحالف
ال�ذي تق�وده الس�عودية اس�تخدم ذخائ�ر
عنقودية محظورة من صنع الواليات املتحدة
يف غارات�ه عىل اليم�ن» ،وأش�ارت إىل أن هذه
القناب�ل تعرض حياة الن�اس للخطر ،وأكدت
هيومن رايتس ووتش أن السعودية والواليات
املتحدة ترضبان عرض الحائط باملعيار الدويل
الذي يحظر استخدام الذخائر العنقودية.
وقد أك�دت منظمة هيوم�ن رايتس واتش
أن الع�دوان اس�تخدم أس�لحة عنقودي�ة يف
مناطق صعدة ،ويؤكد األطباء أن لهذه
بع�ض
ِ
ً
خاصة عىل
األس�لحة مخاط� َر بعي�دة امل�دى
األطفال.
كما كشفت منظمة العفو الدولية يف تقرير
جديد لها بأن تحالف العدوان عىل اليمن وعىل
رأس هذا التحالف أمريكا وإرسائيل استخدم

ذخائر عنقودية محرمة دولياً.
وقالت من ّ
ظمة العف�و الدولية إن التحالف
الذي تق�وده الس�عودية قد اس�تخدم ذخائر
عنقودية محظ�ورة دوليا ً يف بعض هجماتها،
إحداه�ا اس�تهدفت حي�ا ً س�كنيا ً يف منطق�ة
أحم�ى بصعدة ش�مال اليمن خالل األس�بوع
الح�ايل ،ما أوقع أربع إصاب�ات وخ ّلف ذخائر
عنقودي�ة ثانوي�ة خط�رة ملق�اة يف األرايض
الزراعية املحيطة.
وأضافت املنظمة ّ
أن الذخائر غري املنفجرة
التي التقطت صورها يف موقع الهجوم تحمل
أوجها ً ش�به كثيرة م�ع القناب�ل العنقودية
الربازيلي�ة الصن�ع التي عُ رف عن الس�عودية
استخدامها يف املايض.
كم�ا كش�ف املرك�ز القانون�ي للحق�وق
والتنمي�ة بالتعاون م�ع وزارة الصحة العديد
م�ن امل�ؤرشات والدالئ�ل على آثار األس�لحة
املحرمة باإلصاب�ات يف املش�ايف ،والتي طالب
األطباء املس�اعدة يف معرفة
أن�واع ه�ذه االصاب�ات التي
عج�زوا ع�ن معالجته�ا أو
عىل مستوى ارتفاع االصابة
بالرسطانات بسبب األشعة
والغ�ازات املنبعث�ة من هذه
األسلحة املحرمة دولياً.
وكش�ف املركز القانوني
أن�ه ت�م رص�د العدي�د م�ن
الح�االت الت�ي أف�اد األطباء
واالخصائي�ون بأنها حاالت
غريبة وليست حاالت حروق
تقليدية.

ماهي األسلحة

المحرمة دولي ًا؟

إن األس�لحة املحرمة دوليا ً تشمل األسلحة
النووي�ة والكيميائي�ة والبيولوجي�ة وأنواعا ً
أُخ�رى م�ن األس�لحة التقليدي�ة كالذخائ�ر
العنقودية ،ولعل السبب الرئييس لتحريم هذه
األس�لحة ه�و تجاوزها؛ كونها مجرد سلاح
حربي يس�تخدم ضد جيوش إىل سلاح أعمى
يقت�ل الجن�ود واملدنيين عىل حد الس�واء ،بل
ويتعدى تأثريه إىل الجنود الذين يس�تخدمونه
أحيان�اً ،كم�ا أن أث�ر ه�ذه األس�لحة يتعدى
اإلنسان ليشمل رضرا ً تدمرييا ً لألرض والرتبة
والزراعي�ة ويتع�دى رضره جيالً واح�دا ً وقد
يص�ل إىل عدد م�ن األجيال ويؤث�ر يف األجيال
القادمة.
وارتف�اع ح�االت إصاب�ة جن�ود الجي�ش
األمريك�ي باألم�راض الرسطاني�ة بعد حرب
العراق مع ما رافقها من اس�تخدام ألس�لحة

محرم�ة دوليا ً وباألخ�ص اليورانيوم املنضب
هو دليل حي عىل ذلك.
ورغ�م أن املنظمات الدولية كاألمم املتحدة
ٍ
معاهدات
والق�وى العاملية تدّع�ي أن هن�اك
تمنع وتح ّرم اس�تخدام هذه األس�لحة ،إال أن
املنظم�ات والتقاري�ر املدعم�ة باألدل�ة تثبت
م�رة بعد األُخرى حقيقة اس�تخدام مثل هذه
األس�لحة يف اليمن يف ظل صم�ت عاملي يثبت
النفاق والتواطؤ من قبل املجتمع الدويل الذي
يش�اهد الش�عب اليمني يُقتل بهذه األسلحة
بشكل شبه يومي وال يحرك ساكناً.

ما هي القنابل العنقودية؟

الذخائ�ر العنقودية أو القناب�ل العنقودية
هي سالح يحوي أعدادا ً كبرية (أحيانا ً مئات)
من الذُخريات أو القنيبالت الصغرية املتفجرة.
وتلق�ى القناب�ل العنقودي�ة م�ن الجو أو
تقذف من األرض .وهي مصممة
ألن تفت�ح يف اله�واء قاذفة ما
تحويه من ذُخيرات ،والتي قد
ٍ
مس�احات شاس�عة قد
تغطي
ُ
ً
مساحة عدة مالعب لكرة
تبلغ
القدم .وهذه املس�احة املتأثرة
تع�رف ب�ـ «األث�ر» .والقنابل
العنقودي�ة هي أس�لحة تأثري
منطق�ة .أي أن أثره�ا ال
ينحرصُ يف ه�دف واحد محدد،
كدباب�ة مثلاً .فبدال ً ع�ن ذلك،
ً
منطق�ة بالكام�ل تُغطى
فإن
بالقناب�ل العنقودي�ة .ويف هذه
املنطق�ة هن�اك خط� ٌر ال يميِّ ُز
بني عس�كريني وَمدنيني ،وبما
أن ع�ددا ً كبيرا ً م�ن القناب�ل

العنقودي�ة ال ينفج�ر مثل ما ه�و متوقع له
بعد سقوطه ،تبقى كميات كبرية من القنابل
العنقودية عىل األرض جاهزة لالنفجار ،حيث
تشكل مثل األلغام األرضية تهديدا ً مميتا ً ألي
ش�خص يف املكان ولفرتة طويل�ة بعد انتهاء
الن�زاع .إن الذخيرات غير املنفج�رة تقت�ل
وتج�رح الن�اس الذي�ن يحاولون إع�ادة بناء
حياتهم بعد انته�اء النزاع .وهي تمنع الناس
م�ن اس�تخدام أراضيه�م أو م�ن الوصول إىل
املدارس وَاملستش�فيات ،حيث يمكن أن تبقى
تهديدا ً لعقود من الزمن.
أي أن اس�تخدم مث�ل ه�ذه األس�لحة هو
يس�تهدف يف املقام األول املدنيين من أطفال
ونس�اء ،كما يه�دف إىل القضاء عىل أش�كال
الحي�اة يف منطق�ة معينة وإيقاف نش�اطها
الزراعي والتجاري؛ ولهذا فإن اس�تخدم مثل
هذه األسلحة يعترب جريمة إبادة.
ورغ�م وج�ود م�ا يس�مى االتفاقي�ات
الدولية لحظر انتش�ار أسلحة الدمار الشامل
وَاتفاقي�ة حظ�ر وتطوي�ر وإنت�اج وتخزين
وتدمير األس�لحة البيولوجي�ة 1973م
وَمعاهدة حظر األسلحة الكيماوية واتفاقية
الذخائ�ر العنقودية إال أن العالم اليوم يش�هد
أكرب حاالت التس�لح واستخدام هذه األسلحة
م�ا يؤك�د أن ُك ّل هذه االتفاقي�ات واملنظمات
ليس�ت إال أقنع�ة لق�وى االس�تكبار العامل�ي
وأدواتها ضد الشعوب.
ورغ�م إدان�ات املنظم�ات العاملي�ة مث�ل
منظمة العفو ومنظمة هيومن رايتس واتش
الس�تخدام أس�لحة مح ّرمة دولي�ا ً يف العدوان
عىل اليمن إال أن العالم ال يحرك ساكنا ً مؤكدا ً
ُ
أرخص
مرة أُخرى أن دماء املدنيين اليمنيني
من نفط آل سعود.

( ددعلالاا
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مركز احلروق ب�صنعاء ا�ستقبل حاالت غريبة ال عالج لها وت�ؤدي �إىل ت�آكل كل �أن�سجة اجل�سم

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

س�لطت وس�ائ ُل اإلعلام ،األي�ام املاضية،
الض�و َء عىل حال�ة الش�اب خالد علي والذي
يتواج�د يف مرك�ز الح�روق باملستش�فى
الجمه�وري بصنع�اء ويعان�ي م�ن ح�روق
خطرية ال عالج لها.
حالة الشاب خالد املنحدر من تهامة تدعو
للش�فقة وتوجع ُك ّل القل�وب ،فهو ال يتوقف
ع�ن الرصاخ وينئ بش�كل متواصل من ش�دة
األلم ،واألس�وأ من ُك ّل هذا أن األطباء يف املر َكز
يف حرية من أمرهم حول اإلصابة التي تعرض
لها والتي ال عالج لها يف اليمن.
يعاني الش�اب خالد من تهتُك اللحم وموت
األنس�جة والرشايني وص�وال ً إىل العظم ،جراء
إصابته يف قصف للطريان السعودي األمريكي
قبل أسابيع يف تهامة ،ومع تزايد األلم والوجع
تم نقل�ه إىل العاصمة صنع�اء ،ومع ذلك فإن
جس�مه يتآكل من يوم إىل آخر وحياته مهددة
بالخطر جراء صعوبة إيجاد العالج له.
ولتوثيق هذه الحاالت عقدت وزارة الصحة
العام�ة يوم الس�بت املايض مؤتم�را ً صحفيا ً
حرضه أطباء ومختصون وحقوقيون ناقشوا
ه�ذه الحاالت ،وأكدوا أن هن�اك مؤرشات تدل
عىل أن العدوان الس�عودي األمريكي استخدم
أس�لحة محرم�ة دولي�ا ً ومنه�ا الكيماوي يف
بالدنا.
يحت�اج مركز الح�روق إىل أجهزة ومعدات
خاص�ة للتعرف عىل نوع ه�ذه اإلصابة ،فهو
يفتق�ر لألجه�زة املتط�ورة ،كم�ا يحت�اج إىل
استش�اريني وَمتخصصني للتع�رف عىل نوع
السلاح املس�تخدم يف القصف والذي تس�بب
يف الحال�ة الحرج�ة التي يمر به�ا خالد ،وكل
املؤرشات ب�رأي الكثري من ه�ؤالء توحي بأن
العدوان اس�تخدم أس�لحة محرمة دوليا ً عىل
بالدنا تسببت يف هذا النوع من اإلصابة.

حاالت غريبة
يؤكد الدكتور صالح الحيضاني مدير مركز
الحروق بمستش�فى الجمه�وري بصنعاء أن

املركز اس�تقبل منذ بدء العدوان يف  26مارس
 2014م�ا يقارب  152حالة مختلفة النس�بة
يف الح�روق ج�راء قص�ف طيران الع�دوان
الس�عودي األمريكي عىل عدد من محافظات
الجمهورية.
ويق�ول الدكت�ور الحيضان�ي إن جمي�ع
األطباء واالستش�اريني يعرف�ون جيدا ً حاالت
الح�روق املختلف�ة ،فهن�اك الدرج�ة األوىل
والثاني�ة والثالثة ،لكن الح�روق الذي تعرض
لها امل�رىض من القصف كان معظمها حروقا ً
ناري�ة وه�ي مختلفة النس�بة ما بين  20إىل
 100%مساحة سطحية.
ويشير إىل أن  18%م�ن الح�االت الت�ي
وصلت إىل املركز توفي�ت وهي تعاني األمرين
م�ن القص�ف املتوح�ش ،ويف مقدم�ة هؤالء
الذي�ن تعرض�وا للقص�ف يف منطق�ة يريم يف
بداية العدوان.
وهن�اك عدد كبري م�ن هذه الح�االت التي
وصل�ت إىل املرك�ز عىل الرغ�م م�ن امكاناته
املتواضع�ة تماثلت للش�فاء نتيجة العالجات
واملجارحة اليومية واالهتمام من قبل األطباء،
لكن ما يود اإلش�ارة إلي�ه الدكتور الحيضاني
هو حالتان وصلتا إىل املستشفى تختلفان عن
جميع الحاالت.
يق�ول الدكت�ور الحيضاني :إن�ه يف /9/4
ٌ
مريض مص�ابٌ بحروق
 2015دخ�ل املرك�ز
ج�راء قصف العدوان الس�عودي األمريكي ثم
ت�ويف ه�ذا الش�اب يف  ،2015 /10/19حي�ث
كانت نسبة الحروق .30%
أم�ا الحالة الثاني�ة فهي للش�اب التهامي
خالد والذي ما يزال يف املر َكز ونس�بة الحروق
فيه  ،80%وقد أجريت له عملية تنظيف إلزالة
األنس�جة املس�تهلكة ،وتج� َرى ل�ه مجارحة
يومياً ،وقد تماثل للش�فاء من الحروق ما عدا
 5%من مساحة سطح الجسم.
هاتان الحالتان – كم�ا يقول الحيضاني-
أُخ�ذت منهم�ا عين�ات وأرس�لت إىل املخترب،
ولوح�ظ عليهم�ا ج�روح غريب�ة ت�ؤدي إىل
ت�آكل األنس�جة ذاتي�ا ً يف أماك�ن مختلفة من
جسميهما ،رغم املجارحة اليومية ويف أماكن

الدكتور عبدالرحمن الهادي أستاذ طب
األطفال :استخدام األسلحة الكيماوية
يؤدي إلى حدوث تشوهات جنينية كما
حصل في اليابان وفي العراق
 خاص:قال الدكتو ُر عبدالرحمن محمد الهادي أستاذُ طب األطفال ورسطانات األطفال إن الحصا َر
ً
بشاعة عن القصف الوحيش للعدوان السعودي األمريكي
ومن َع إدخال األدوية عن بالدنا ال يق ُّل
عىل بالدنا.
وأض�اف الدكتور الهادي يف املؤتمر الصحفي ل�وزارة الصحة :إن أكثر من  200حالة تعاني
م�ن رسطان�ات األطفال وخاص�ة رسطان الف�م ،وأكثر م�ن  50%من تلك الح�االت مصابة
بانتكاس�ة نتيجة انعدام األدوية بس�بب الحصار الس�عودي األمريكي على بالدنا منذ ثمانية
أشهر.
وتط�رق الدكت�ور اله�ادي إىل مرحلة ما بع�د العدوان ،املرحلة املس�تقبلية ،حي�ث يرى أن
اس�تخدام األسلحة الكيماوية س�يؤدي إىل حدوث تش�وهات جنينية كما حصل يف هريوشيما
اليابان ويف العراق.
وأضاف أن هناك دراس�ات بريطانية تثبت أن التش�وُّهات الجنينية بعد سنوات الحرب عىل
الع�راق تزي� ُد عن  15%عما حدث يف هريوش�يما ،فكيف س�تكو ُن اآلث�ار يف بالدنا وخاصة أن
السالحَ املستخدَم يف العراق أمريكي وهو ذات السالح املستخدَم يف بالدنا.
كما الحَ ظ الدكتور الهادي أن هناك يف الفرتة األخرية ارتفاعا ً يف األطفال املصابني برسطانات
الدم وخاصة يف املناطق املترضرة من القصف السعودي األمريكي مثل الجوف وصعدة وحجة.

صعدة وحجة وبش�هادة الكثري من املنظمات
الدولية ويف مقدمته�ا منظمة هيومن رايتس
ووتش.
واألسلحة التي تكون من نتائجها إصابات
ال تستجيب للعالج هي أسلحة محرمة دولياً،
هك�ذا يق�ول هاش�م رشف الدين ،مشيرا ً إىل
أن الع�دوان اس�تخدم أس�لحة كيماوي�ة يف
املواجه�ات م�ع الجي�ش واللجان الش�عبية،
حي�ث رصد املرك�ز من خالل الن�زول امليداني
للمستش�فيات حاالت غريبة ومظاهر التأثري
الدواء والعالج عىل املريض ليست ذات جدوى.
ألم يس�تخدم العدوان السعودي األمريكي
أس�لحة فتاكة؟ ،بالفعل لقد اس�تخدم ،هكذا
يتساءل هاش�م وهكذا يجيب ،فالقنابل التي
ألقي�ت عىل فج عطان وجبل نقم بصنعاء لها
آثار إش�عاعية ال يمكن حصرُ أرضارها عىل
نطاق بس�يط ،وله�ا آثار عىل امل�دى الطويل،
وهاتان القنبلت�ان كانتا مختلفتني تماما ً عن
غريهما من الصواريخ والقنابل األخرى.

جرائم ال مثيل لها في التأريخ

غير القرح�ة الرسيري�ة املعت�ادة ،ويقص�د
بالقرح�ة الرسيري�ة ه�ي األورا ُم التي تظهر
يف الجس�م نتيجة بقاء املري�ض لفرتة طويلة
عىل رسير املرض ،وهذا يثري الش�كو َك لدينا –
بحسب الحيضاني -بأنهما تعرضوا إلصابات
مختلفة سبّبت ُك ّل هذا العناء لهما.
وَيطال�ب الدكت�ور الحيضان�ي املنظمات
الدولية واإلنسانية للمساعدة يف تحديد نوعية
هذه الجروح وإيجاد العالج الالزم لها إن كان
موجوداً ،ويطالب أيض�ا ً بدعم املر َكز بالعالج
واألجه�زة وعم�ل غرف�ة عناية مرك�زة؛ ألنه
يفتقر ملثل هذه األشياء.
ويؤك�د هاش�م رشف الدي�ن وه�و رئيس
املر َك�ز القانون�ي للحق�وق والحري�ات ب�أن
مر َك� َزه يرصد بش�كل يوم�ي الجرائ�م التي
يرتكبه�ا الع�دوان الس�عودي األمريكي عىل

بالدنا ،مشيرا ً إىل أنه رص�د حالة مريض من
محافظ�ة البيض�اء وصل إىل مرك�ز الحروق
بصنع�اء وأصيب بح�روق متفرق�ة كانت يف
البداية صغرية ،لكن أنس�جة الجس�م بدأت يف
التآكل حتى وصلت الحروق إىل العظم.
املريض يُدعى خالد الحمزي وحالته تماما ً
كحالة خالد التهامي ومثلما تشابه الخالدان
يف املس�مى تش�ابها أيض�ا ً يف األل�م والجراح
واملعان�اة ،وبالرغ�م من تلق�ي خالد الحمزي
للعلاج يف املرك�ز إال أنه انتق�ل إىل رحمة الله
ولم يتحمل ش�دة األلم ال�ذي كان يخرتق ُك ّل
مفاصل جسمه.
ويقول هاش�م رشف الدي�ن إن هناك أكثر
م�ن دلي�ل عىل ارت�كاب الع�دوان الس�عودي
األمريكي ألس�لحة محرمة دولي�اً ،فالعدوان
اس�تخدم القناب�ل العنقودي�ة يف محافظت�ي

ناطق وزارة الصحة الدكتور تميم الشامي
يق�ول إن وزارة الصح�ة لديه�ا معلوم�ات
ومؤرشات حول اس�تخدام العدوان السعودي
األمريكي ألسلحة محرمة دولياً .مشريا ً إىل أن
ما تم اس�تقباله يف املشايف يف بالدنا ومن خالل
مالحظ�ات االستش�اريني واالختصاصيين
يف مج�االت مختلف�ة ،منه�ا أم�راض الجل�د
والرسطان ،يؤكدون عىل ذلك.
ويق�ول الش�امي إن الع�دوان الس�عودي
األمريك�ي على بالدنا يمثل جريم�ة تأريخية
ال مثي�ل له�ا يف تأريخ البرشية ،مشيرا ً إىل أن
الع�دوان ال الس�ماء وال األرض وال األخلاق
وال الرشائع الس�ماوية تق�ره ،مضيفا ً أنه لم
يح�دث يف التأري�خ أن ت�م اس�تهداف األحياء
واألموات إال يف بالدنا.
وأش�ار الش�امي إىل أن العدوان اس�تخدم
القناب�ل العنقودي�ة يف صع�دة وحج�ة ،كما
استخدم القنابل الفسفورية واالنشطارية يف
مأرب وتعز ،وهذه أسلحة محرمة دولياً.

�سفرية النوايا احل�سنة هناء الأدميي ملنظمات حقوق الإن�سان:

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

تحدث�ت س�فير ُة النواي�ا الحسَ �نة هناء
َ
مداخلة لها يف
وألم ،خلال
األديمي ،بحرقة ٍ
المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة ،مستغربةً
َ
صمت المنظمات الدولية واإلنس�انية تجاه
ما يجري يف بالدنا من عدوان وحصار خالل
الثمانية األشهر الماضية.
وتطرقت األديمي إىل الوضع المأس�اوي
للنازحي�ن يف بن�ي الح�ارث ،مش�يرة إىل
أنه�م يحمل�ون هموما ً كبي�رة ويعانون من
اضطرابات نفس�ية وأوجاع بسبب العدوان
السعودي األمريكي عىل بالدنا.
وقالت إنه�ا لما زارت أحد مراكز النزوح
رأت أطفاال ً يعانون األمرّين ،كما رأت شبابا ً
محطمين ،وفتيات مصابات بحاالت نفس�ية
سيئة إىل الغاية ،إىل درجة أن أية فتاة تصاب
َ
صوت رصاصة
بانهيار عصبي إذا س�معت

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 َ
مركز
النازحي�ن يف بن�ي الح�ارث كان لالطلاع
عىل الوضع الصح�ي ،لكن معاناة النازحين
دفعته�ا م�ع الفري�ق الحقوق�ي ال�ذي زار
َ
الم�كان يعملون عىل تكثي�ف الجهود للدعم
النفيس.
واس�تغربت م�ن المملك�ة العربي�ة
الس�عودية ،إذ كيف تش�ن عدوانا ً عىل اليمن
وهي م�ن ترعى المس�جد الح�رام ،وقالت
ٌ
«فضيحة
باستياء كبير من ترصف الرياض:
كربى أن تأتينا الحربُ من جيراننا والرسول
وص بالجار،
صلى اهلل علي�ه وآل�ه وس�لم ىّ
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 محمدا ً رسول اهلل».
وزادت بقوله�ا« :أن�ا كام�رأة تعلم�تُ
السلا َم وأح�ب السلام وش�اركت يف كثير
م�ن مؤتمرات السلام ..اآلن ،أري� ُد من ُك ّل
م�ن علمون�ي السلا َم وكل مَ�ن ن�ادوا به
ومن منحوني لقبَ س�فيرة النوايا الحس�نة
للسلام ..أس�ألهم :ماذا فعلتم اآلن من أجل
السلام؟ 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 رشكاتِ
األدوي�ة والمنظمات العالمية بدعم اليمنيين
ً
مش�يرة
وع�دم الصمت المخزي والعجيب،
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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إنها معركة
والء وعداء
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قراءة يف ت�صريحات وزير اخلارجية ال�سعودي واملواقف امل�صاحبة له حول �إيقاف و�شيك للعدوان على اليمن

آخر المخططات األمريكية في اليمن «قد تستوجب الكي»

محمد فايع
َ
املعرك�ة بين ثالث�ي اإليم�ان
إن
والحكم�ة اليماني�ة ُ
القـ ْرآني�ة قي�ادة
وشعبا ً وقوة ضاربة وبني تحالف ثالثي
الرش واإلجْ ـــ َرام العاملي السعو صهيو
أمريك�ي ه�ي يف الحقيق�ة معركة بني
مرشوع ومنهجية وثقافة االرتداد وبني
منهجي�ة وثقافة الجهاد يف س�بيل الله
ُ
القـ ْرآنية القائمة عىل أس�اس الوالء لله
ولرس�وله ولإلمام عيل واملمتد بتويل من
ّ
يجس�د يف مس�اره
أمر الل�ه بتوليه من
ومسيرته ومرشوعه منهجي�ة وثقافة
امت�دادا ً لتل�ك الوالية االلهي�ة املحمدية
ُ
القـ ْرآنية.
إنه�ا معرك�ة بين مشروع ينترص
ملنهجي�ة االرت�داد ع�ن منهجي�ة الل�ه
ُ
القـ ْرآني�ة الجهادي�ة وينطل�ق حلفاؤه
وقادت�ه وأدوات�ه على أس�اس االتخاذ
لليه�ود والنص�ارى أمري�كا وإرسائي�ل
أولي�اء وبني مشروع ومنهج الجهاد يف
س�بيل الله ُ
القـ ْرآني القائم عىل أساس
ال�والء لله ولرس�وله ولإلمام عيل ،وعىل
أس�اس م�ن الع�داء املنهج�ي والثقايف
الق�ويل والعملي ألع�داء لل�ه ورس�وله
واإلمام عيل عليه السالم.
تل�ك املعرك�ة نراه�ا الي�وم قائم�ة
ب�كل تفاصيلها بني مشروع ومنهجية
ثالث�ي اإليمان والحكمة ول�والء والعداء
ُ
القـ ْرآني�ة اليمانية وبين ثالثي تحالف
الرش واإلجْ ـــ َرام ذي الوالء الش�يطاني
اليهودي النرصاني األمريكي االرسائييل
حي�ث تتجلى يف كل اف�اق احداثه�ا
ووقائعه�ا مصاديق ما حكت�ه ووثقته
آي�ات الل�ه وبيناته يف س�ورة املائدة من
بداية قول الله جل ش�انه (يَا أَيُّهَ ا ا َّلذ َ
ِين
آمَ نُوا لاَ تَتَّخِ ذُوا ا ْليَهُ و َد وَالن َّ َ
صا َرىٰ أ َ ْو ِليَا َء
بَعْ ُ
�ض) إىل نهاية اآليات
ضهُ ْم أ َ ْو ِليَا ُء بَعْ ٍ
الت�ي تل�ت ق�ول الله جلا ش�انه (إِنَّمَ ا
ِين آمَ نُوا ْ ا َّلذ َ
س�ولُ ُه وَا َّلذ َ
َو ِليُّ ُك ُم ال َّل ُه َو َر ُ
ِين
الصلا َة َويُ ْؤتُ َ
يُقِ يم َ
ُ�ون َّ
ون ال� َّز َكا َة و َُه ْم
َراكِعُ َ
ون).
كم�ا اك�د الل�ه يف ثناي�ا وخواتم تلك
اآلي�ات عىل حتمي�ة ضياع ث�م خرسان
وهزيم�ة من اتخذوا اليه�ود والنصارى
اولياء ،مقدما ً منهجه�م كمنهج ارتداد
عن منه�ج الل�ه ُ
القـ ْرآن�ي الجهادي يف
س�بيله ،أم�ا م�ن تول�وا الله ورس�وله
واالم�ام علي�ا ً واس�تقاموا على تل�ك
املنهجية اإليماني�ة ُ
القـ ْرآنية الجهادية
يف س�بيل الل�ه فقد وصفه�م الله يف تلك
اآلي�ات بالقوم الذي�ن ظف�روا باختيار
الل�ه واصطفائ�ه له�م للقي�ام بمهمة
الرس�الة اإليمانية ُ
القـ ْرآني�ة الجهادية
يف مواجه�ة تحالف اليه�ود والنصارى،
مؤك�دا ً يف تلك اآلي�ات انهم من يظفرون
بمحب�ة الله لهم وبمحبته�م له ،.وانهم
بما ه�م عليه من إيم�ان ووعي وجهاد
وما هم عليه م�ن عزة وصدق وبما هم
علي�ه من اخ�اء ووح�دة إيماني�ة فيما
بينهم وما هم عليه من جهاد يف س�بيل
الل�ه ه�م الفائزون بفضل الله الواس�ع
بتأيي�ده ونرصه ،مبين�ا ً يف النتيجة التي
ختم�ت به�ا تل�ك اآلي�ات ُ
القـ ْرآنية بأن
أولئ�ك الق�وم بم�ا علي�ه م�ن والء لله
ولرسوله ولإلمام عيل هم من يصبحون
ح�زب الل�ه املوعودين من الل�ه بالغلبة
والنرص يف مواجهة تحالف وحزب الوالء
اليهودي والنصاري األمريكي وإرسائييل
الشيطاني.
وامام اح�داث املعركة القائمة اليوم
بني ثالث�ي اإليم�ان والحكم�ة اليمانية
قي�ادة وش�عبا وبين تحال�ف ثالث�ي
الرش واإلجْ ـــ� َرام واالرت�داد ذي الوالء
اليهودي النرصاني األمريكي االرسائييل
تعاي�ش تجلي�ات مصاديق تل�ك اآليات
ُ
القـ ْرآني�ة م�ن س�ورة املائ�دة ويف كل
افاق وقائع اح�داث املعركة واملواجهة.
االمر ال�ذي يجعلنا عىل يقني بان النرص
والغلبة ملرشوع ومنهجية ثالثي اإليمان
والحكم�ة اليمانية قيادة وش�عبا وقوة
ضاربة ،وان الخرسان والهزيمة لتحالف
ثالث�ي الشر واإلجْ ـــ� َرام واالرت�داد
وال�والء اليه�ودي النرصان�ي األمريكي
اإلرسائيلي ..ذل�ك أن (وَمَ ْ
�ن يَتَ� َو َّل ال َّل َه
سو َل ُه وَا َّلذ َ
َو َر ُ
ِين آمَ نُوا َفإ َِّن حِ ْزبَ ال َّلهِ ُه ُم
ا ْل َغا ِلب َ
ُون).

 محمد الوريث:بع� َد ت�وايل الهزائ�م الس�عودية واس�تمرار
التأكي�دات القادمة من مختل�ف جبهات القتال
على مس�توى الداخل اليمني بفش�ل مش�اريع
غزو واحتلال اليمن ،ويف ظ�ل انتصارات كبرية
ومتس�ارعة يحققه�ا أبط�ال الجي�ش اليمن�ي
واللج�ان الش�عبية يف العم�ق الس�عودي على
مس�توى جبهات نجران وجيزان وعسير ،تربز
الي�وم م�ؤرشات ومالمح ق�د تفصح ع�ن نوايا
الع�دوان األمريك�ي الس�عودي يف ق�ادم األي�ام
ومخططاته تجاه اليمن.
َ
العدوان
وتق�ول أساس�يات امليدان الي�وم إن
عىل اليم�ن ومرشوع غ�زوه واحتالل�ه وتركيع
ش�عبه يعاني من مأزق كبري ،حيث تجاوز عمر
العدوان والحصار ما يزيد عن  220يوماً ،وخالل
هذه الفرتة التي تعترب طويلة ومرهقة للغاية يف
امليزان العس�كري واالقتصادي لتحالف العدوان
لم يس�تطع انجاز حتى ه�دف واحد من أهدافه
املعلنة ،فال املرتزقة الذين يف الرياض استطاعوا
الع�ودة ،والوض�ع يف الجن�وب يذه�ب لصال�ح
التنظيم�ات التكفريي�ة بم�ا يتواف�ق مع طرح
قيادة الث�ورة ،كما أن مرشوع العدو يف الوصول
إىل صنعاء أو حتى أس�وارها تبخر وذهب أدراج
الرياح يف ظل صمود واستبس�ال كبري يس�طره
الجيش اليمني واللجان الش�عبية عىل مس�توى
جبه�ات م�أرب وباب املن�دب وتعز ،وف�وق ُك ّل
هذه الويالت التي يتكبّدها النظام الس�عودي إال
أن القش�ة التي ستقصم ظهر البعري جاءت من
ُ
فاإلنجازات الكبرية التي يحققها
عُ مق أراضيه،
اليمني�ون يف ك ٍّل م�ن جي�زان ونجران وعسير
ب�دأت تن�ذر بخطر مح�دق بالنظام الس�عودي
رسبها
ظهر يف أوضح ص�وره يف التغريدات التي ّ
«مجتهد» يف األي�ام القليلة املاضية ،متحدثا ً عن
مكامل�ات ولقاءات بني كريي وبن س�لمان وبني
قي�ادات يف اإلدارة األمريكية والنظام الس�عودي
ترتكز عىل تحذيرات أمريكية للنظام الس�عودي
م�ن احتم�ال س�يطرة اليمنيين على جي�زان
وخط�ورة ذلك على الس�عودية واملنطقة ككل،
وحس�ب مجتهد فقد نصح�ت اإلدارة األمريكية
النظام السعودي بالعمل عىل الخروج من «فخ»
اليمن بحفظ م�اء الوجه والقبول بأية مبادرات
سياس�ية قائم�ة؛ ألن واق� َع امليدان يق�ول بأن
الس�عودية لن تحصل على أفضل منه�ا وربما
لو أضاع�ت هذه الفرصة فلن تحصل عىل نفس
العرض يف املرة القادمة.
كم�ا أن النظ�ام الس�عودي يُح�رج حلفاءَه
الغ�رب أ َ ْكثَ�ر يف ُك ّل ي�وم عن�د ارتكاب�ه مجازر
مروعة وغري مربرة يف حق اإلنسانية ،وهو األمر
َ
نفاق املجتمع الغربي حول مزاعم
الذي يفض�ح
حقوق اإلنس�ان ويضطرها أن تق ّد َم بني الفينة
ً
وخجول�ة ضد النظام
واألخرى مواقف ش�كلية
الس�عودي تب�دو كأنها إح�دى ُ
س�ب ُِل االحتجاج
الغرب�ي على ممارس�ات النظ�ام الس�عودي
الكارثية ،فتزايدت املواقف الغربية عىل مستوى
املنظم�ات الحقوقي�ة والصحاف�ة واإلعالم ضد
السعودية يف ما يتعلق بجرائم قصف مستشفى
حيدان واس�تخدام القناب�ل العنقودية يف اليمن
وكذل�ك مطالب�ة بان ك�ي مون بوق�ف الغارات
عىل اليمن فوراً ،والت�ي تمثل ذروة املواقف التي
قدمتها األمم املتحدة وأمينها العام ضد العدوان
الس�عودي منذ بدايت�ه رغم أنها تعم�ل لتمييع
جرائمه ومنح�ه أكرب قدر ممكن من الوقت منذ

ناطق القوات المسلحة :تصريحات
العدو عن قرب انتهاء العدوان مضللة
المسيرة -متابعات:
ُ
الرس�مي للقوات املس�لحة العمي�د الركن رشف غالب لقم�ان ترصيحات العدوان
الناطق
وصف
ُّ
السعودي عن ُقرب إنهاء عدوانهم عىل اليمن باملضللة واملراوغة.
وأوضح العميد لقمان لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الغ َر َ
ض من هذه الترصيحات هو التضلي ُل؛
تمهيدا ً لحرب أخرى بدأت بالوكالة وعرب مرتزقتها يف الداخل وعنارصها اإلرهابية التي اس�تقدمتها
من سوريا والسنغال والسودان وغريها.
وقال إن الس�عودية متوهمة بأن دعمَ ها لإلرهاب وإنزالها األخري لألس�لحة والعتاد يف تعز س�وف
يم ّكنه�ا من اس�تعادة هيمنتها وكرس إرادة الش�عب اليمن�ي والتح ُّكم بمصريه عبر فوىض تديرها
إرسائيل وأمريكا من الرياض لنرش الفوىض يف الوطن العربي.
وأض�اف العمي�د لقمان أن تلك الترصيحات املنمَّ قة بثوب الجنوح للس�لم لن تنطيل َ عىل الش�عب
اليمني ويف مقدمته الجيش واللجان الشعبية الذين أعدوا العُ دَّة الالزمة لجميع االحتماالت بل وأكثر،
مستندين اىل تجارب عديدة دلت عىل كذب وحُ مق قادة العدوان يف استجالب املشاكل وإثارة الفوىض
ً
خدمة للعدو الصهيوني.
واإلرضار بمصالح الجريان والدول العربية واإلسالمية

الطلقة األوىل.
وترج�م وزي�ر الخارجي�ة الس�عودي إذعان
نظامه للمخطط األمريكي الجديد يف ترصيحاته
يف مؤتم�ر صحف�ي م�ع نظيره الربيطان�ي
بالري�اض تح�دث فيه�ا ع�ن «انته�اء وش�يك
للعمليات العس�كرية السعودية والتحالف معها
عىل اليمن».
وتُظه�ر مث�ل ه�ذه املواق�ف أن هن�اك نوايا
س�عودية تتم بتوجي�ه وإدارة أمريكية مبارشه
م�ن أجل ترويج ما يفيد باقتراب وقف العدوان
على اليم�ن واالنتق�ال إىل استراتيجية جدي�دة
بع�د تأكيد فش�ل س�ابقتها ،ويمك�ن أخذ هذه
املستجدات عىل ثالثة أوجه ال تحتمالً رابعاً.
أما الوج�ه األول فقد تكون هذه الترصيحات
ً
محاولة س�عودية للتخفيف م�ن الضغوط التي
تتعرض لها عىل املس�توى الداخلي والخارجي،
وتأتي يف إطار مؤامرة جديدة تعد لها السعودية
يف اليمن لكس�ب الوقت وحشد املرتزقة لتحقيق
انجاز ميداني مؤثر قبل البدء يف جولة املشاورات
الثاني�ة يف جني�ف الت�ي يدخلها فري�ق مرتزقة
الرياض دون أوراق رابحة.

والوج� ُه الثان�ي يحتم�ل أن هن�اك صح�وة
سعودية متأخرة جاءت بضغوط أمريكية يف ظل
املتغريات الجديدة واملقلقة للنظام الس�عودي يف
ُّ
كالتدخل العس�كري الرويس يف
الرشق األوس�ط
س�وريا وارتفاع حدة التوتر بني نظامي الرياض
وطهران واس�تمرار العجز السعودي املتزايد ُك ّل
يوم جراء الحرب ولكن فشل السعودية وأمريكا
يف تحقي�ق أيٍّ من أهداف العدوان يجعل من هذا
السيناريو مستبعداً.
ُ
الثالث وهو األرج�ح أن أمريكا يف
أما الوج� ُه
إطار االنتقال بالع�دوان عىل اليمن إىل بُعد جديد
تنقذ به حليفتها الس�عودية وتضمن اس�تمرار
االقتتال يف اليمن وتحقي�ق أكرب قدر من أهدافه
بأقل الخسائر ،وذلك من خالل الدفع بالسعودية
إلعلان وق�ف العملي�ات العس�كرية املب�ارشة
وإطالق عدوان غري مب�ارش عىل اليمن ،ويوحي
بذلك التحركات الحثيثة يف امليدان لنقل الدواعش
من س�وريا إىل اليم�ن وتزويد مرتزق�ة الرياض
بسلاح الجو وتأهيل مطارات يف الداخل اليمني
ليس�تمر العدوان وإن بقف�ازات محلية ،وتؤكد
التن�اوالت اإلعالمية للمرتزق�ة التابعني للرياض

يف اليوميين املاضيين عىل وس�ائل إعالمهم عن
تجهي�ز قاع�دة العن�د الجوي�ة لالنطلاق منها
لقص�ف مناط�ق يمني�ة أ ُ ْ
خـــ َرى واس�تخدام
داع�ش والقاع�دة واملرتزقة م�ن كوملبيا وبالك
ووتر والسودان وربما موريتانيا واملغرب للقيام
بدور القتال عىل األرض مقابل انسحاب سعودي
من املشهد.
وترتك�ز املؤام�رة القادمة عىل إعالن ش�كيل
إليق�اف العدوان الس�عودي على اليمن لتضمن
الس�عودية أوال ً هدن�ة م�ع الجي�ش اليمن�ي يف
جي�زان ونجران وعسير وهو أ َ ْكثَر م�ا يقلقها،
كم�ا يمكنه�ا االس�تمرار يف تموي�ل الحرب عىل
اليم�ن دون ضغ�وط كم�ا فعلت ط�وال خمس
س�نوات يف س�وريا عبر اس�تقدام املرتزق�ة
واألجان�ب وتزويدهم بالسلاح –والذي قد يصل
إىل سلاح الجو حتى– وتس�ويق أن ما يحدث يف
اليمن هو حرب يمنية داخلية ال شأن للسعودية
به�ا ،فتس�تمر به�ذا أمري�كا يف مخط�ط تدمري
وتركي�ع اليم�ن ولك�ن دون الحاج�ة إلضع�اف
َ
مناطق واسعة
حليفتها الس�عودية التي تخرس
بش�كل يوم�ي وتقضي عىل م�ا تبق�ى لها من
ُ
س�معة ورصيد أخالقي يف العال�م يف ظل ارتفاع
األصوات ض�د جرائم الحرب واإلب�ادة والحصار
بحق الشعب اليمني.
وتستطيع السعودية أن تسو ََّق لفكرة إيقاف
العدوان يف ظ�ل مباحثات منظ�ور قيامها ،كما
تس�تطيع أن تبي� َع للمواط�ن الس�عودي ْ
وه�م
إيقاف النزي�ف املايل والبرشي الذي تس�بب فيه
عدوانه�ا عىل اليمن ،بالتزامن مع حملة إعالمية
ضخمة ومزيّف�ة حول انتص�ار الحملة وانتهاء
مهمته�ا يف اليمن وتدشين املرحل�ة الثانية من
الحرب القذرة عرب وكالء أمريكا.
ت�درك الس�عودية اليوم حج� َم الخط�أ الذي
اقرتفت�ه يف عدوانه�ا على اليم�ن وال�ذي ب�دأ
بمخطط�ات س�اذجة تحدث�ت ع�ن  15يوم�ا ً
الحتالل صنعاء ووصل بعد  220يوما ً إىل مخاوف
حقيقي�ة عن م�دى احتمالي�ة س�قوط النظام
الس�عودي الذي يخرس األرض عسكريا ً ويخرس
امل�ال يف رشاء الذم�م والسلاح عاملي�ا ً ويف ظ�ل
عوام�ل أ ُ ْ
خـــ َرى كاالنش�قاق العميق يف األرسة
الس�عودية الحاكمة وتضخم العج�ز يف املوازنة
الس�عودية الذي بلغ أن هدد صندوق النفط بأن
يف حالة اس�تمرار الس�عودية يف سياستها املالية
القائم�ة ويف ظ�ل انخفاض أس�عار املش�تقات
النفطية يمكن أن تفلس يف خمس سنوات.
ولكن ما ال تدركه السعودية بأن اليمنيني قد
اس�توعبوا أن دور السعودية ش�كيل وغري مؤثر
وأن الق�رار طامل�ا كان وس�يكون أمريكيا ً يأتي
من البيض األبيض ،ولهذا يعمل الش�عب اليمني
عىل م�دى اللحظ�ة والدقيقة ملواجه�ة العدوان
والتحش�يد ض�ده وتعزي�ز عوام�ل الق�وة رغم
املزاعم املثارة ح�ول انتهائها ،وإن كانت أمريكا
تعتقد أن زمام القرار ما زال بيدها وخيار إيقاف
املعرك�ة أو التحكم بها من�وط بها ،فربما تكون
حس�اباتها خاطئة ه�ذه امل�رة ،فاملقاتل اليمني
الذي يقتحم مواق ُع الجيش السعودي واحدا ً تلو
اآلخر يف جيزان ونجران وعسير ال يمكن إيقافه
إال بم�ا يراه حلاً ع�ادال ً وضامنا ً له وملس�تقبل
أوالده ينصف�ه عن خس�ائر وتضحي�ات ثمانية
أش�هر م�ن الع�دوان ويضم�ن اس�تقالل اليمن
الكامل ،واملرتزقة الذين ستستقدمهم السعودية
من خارج البالد ل�ن يكون حظهم أ َ ْكثَر من حظ
عن�ارص ح�زب اإلصالح الذي�ن كان�وا يمتلكون
َ
الجي�ش والدول�ة يف اليم�ن وطرده�م الش�عب
صاغرين هكذا يؤكد املواطنون.
ُ
وحديث رئيس املجلس الس�يايس ألنصار الله
صال�ح الصماد يف بيانه املنش�ور على صفحته
يف الفي�س ب�وك وإعالنه فش�ل التفاهمات يف ما
يتعل�ق بالحل الس�يايس قد يكون الر َّد املناس�بَ
على النواي�ا الرشي�رة لتحال�ف الع�دوان على
اليمن وتأكيد الصماد عىل أن مس�ببات العدوان
الرئيس�ية عىل اليمن عندم�ا تحدث عن مرشوع
أمريكا وحربها املس�تمرة ضد اليم�ن منذ العام
 2001عبر العمالء واألنظم�ة املتعاقبة ملطامع
خاص�ة به�ا ،وفقدانه�ا الس�يطرة يف اليمن هو
ال�ذي دفعها إىل ه�ذه الخيارات والت�ي أصبحت
الي�وم تص�ب يف عك�س خان�ة توقعاته�ا ،وأكد
الصماد يف البيان أن ُك َّل ما يص ُد ُر من ترصيحات
تروج لها وس�ائل إعالم العدوان ليست إال خداع
وتضلي�ل يهدف الع�دوان من خاللها إىل كس�ب
املزيد من املكاس�ب يف املي�دان ،و»كل من يدلون
بمث�ل ه�ذه الترصيح�ات ليس�وا س�وى أبواق
إعالمي�ة لألمري�كان» مؤكدا ً ب�أن اليمنيني أمام
مرحلة حاسمة وفاصلة يف تأريخ اليمن.
وإذا كانت أمريكا قد استنفدت ما يف جعبتها
م�ن خيارات لتق�رر أن تع�و َد إىل طريقتها األوىل
الذي ثبت فشلها يف اليمن ،فيؤكد الشعب اليمني
بأن�ه صاحبُ القرار واملتحك�م بامليدان وما يزال
لديه الكثريُ إلثباته يف قادم األيام.

( ددعلالاا
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القرآن ينفي صفة اإليمان عمن أيد العدوان
عدنان الجنيد
الك ُّل يعل ُم قطعا ً بأن االس�تكبا َر العاملي له أيادٍ يف املنطقة ،وعربَ أياديه
وأجندت�ه يقو ُم بتنفيذ مخططاته الجهنمي�ة وبرامجه الفتنوية وتحقيق
أهدافه الش�يطانية ،وذلك م�ن خالل إذكا ِء نار الحروب بين أبناء الوطن
الواح�د وإثارة الف�وىض وزرع الطائفي�ة واملناطقية بني أبناء الش�عوب
ليقتل بعضهم بعضاًُ ..ك ّل هذه األمور تحدث يف بلداننا العربية واإلسالمية؛
لغرض أن تنشغل الش�عوب مع أنظمتها بالقضايا الداخلية عن قضيتهم
املركزي�ة (فلس�طني) وتظل إرسائي� ُل تنع ُم باألم�ن واألمان ،..ه�ذا َّ
وإن
َ
أخل�ص أيادي االس�تكبار يف املنطقة والذين عربهم اس�تطاع االس�تكبا ُر
العامل�ي أن يحقق أهداف�ه الخبيثة كاملة هم آ ُل س�عود العبيد املخلصون
ألمري�كا وإرسائيل ،فهم نس�خة من أس�يادهم ،قال تعاىل [ي�ا أيها الذين
ُ
بعض ومن يتولهم
آمنوا ال تتخذوا اليهو َد والنصارى أولياء
بعضهم أوليا ُء ٍ
منكم فإنه منهم] ،وآل سعود قد تولوا النصارى واليهود وصاروا يأتمرون
بأمرهم ويسيرون عىل نهجه�م ويعملون ُك ّل ما يُريض أس�يادهم ،ولهذا
أصبحوا منهم لقوله تعاىل [ومن يتولهم منكم فإنه منهم] ،فهم أعداء الله و َر ُ
س�ــوْله،
أوال ً ملواالتهم لالستكبار العاملي ،وثانياً :لقيامهم باملجازر اإلجرامية وتصديرهم اإلرهاب
َ
تأريخ آل س�عود لس�وف يجده
لجمي�ع البلدان اإلسلامية واإلنس�انية ،ومَ ن يس�تقرئ
مليئا ً بس�فك الدماء ونهب أموال املس�لمني ،ناهيك عن إزالتهم لآلثار النبوية وتهديمهم
ألرضح�ة وقباب الرموز الدينية واإلسلامية ،وم�ا فعلوه حارضا ً يف ش�عبنا اليمني من
املج�ازر الجماعي�ة لألطفال والنس�اء والرجال لهو دليل وش�اهد عىل صدق ما س� ّ
طره
التأريخ عن جرائمهم الس�ابقة يف حق املس�لمني .إن الله تعاىل يقول [لتجدن أش َّد الناس
عداو ًة للذين آمنوا اليهود والذين أرشكوا] ،فأش�د الناس عداوة للمسلمني هم اليهود وآل
س�عود (مرشكي العرب) ،فاملس�لم من س�لم الناس من لس�انه ويده ،واملؤمن من أمنه
الناس عىل أنفس�هم وأموالهم وأعراضهم كما جاء يف األحاديث .وآل س�عود كانوا عكس
ذلك ،أرشكوا بالله بمواالتهم لليهود والنصارى ونبذوا كتاب الله تعاىل .وكفروا بأنعم الله
تعاىل وأنفقوا أموالهم لحرب اإلسلام واملس�لمني ودعموا بها قوى الرش املعتدين ،واليوم
نجده�م صبوا جام غضبهم عىل اليمن فأحرقوا الحرث والنس�ل ..قتلوا األطفا َل ال ُّر َّ
ضع
ّ
الوضع والشيوخ الركع ،وجرائمهم معروفة عرب الزمن ،وآخرها ما ارتكبوه من
والنساء
مجازر يف حق أهل اليمن وما زالوا مستمرين يف عدوانهم وإن شاء الله ستكون نهايتهم
قريب�ة؛ ألن الظل�م له ناموس كوني إذَا زاد عن ح�ده انقلب عىل أصحابه .وهنا نقول َملن
يؤيدون العدوان السعودي عىل بالدهم :ألم تقرأوا قوله تعاىل [ال تجد قوما ً يؤمنون بالله
واليوم اآلخر يوادّون من حاد الله و َر ُ
ســوْله] ،ومن مفهوم املخالفة أن الذين ال يؤمنون
بالل�ه واليوم اآلخر هم الذين ي�وادون من حا َّد الله و َر ُ
س�ــوْله ..إذا ً الذين يوادون أولياء
الشيطان قد تجردوا عن صفة اإليمان بدليل هذه اآلية من ُ
القــ ْرآن ،فكيف بمن زاد عىل
ذل�ك وأيّده�م عىل رضب بالده ،وريض بجرائمهم ،واس�تباحتهم لدماء ش�عبه؟! فالذين
ســوْله هم املخالفون ألمر الله و َر ُ
يحادون الله و َر ُ
ســوْله الذين قتلوا املسلمني وسفكوا
دماء املؤمنني ووالوا أمريكا وإرسائيل.
إن تأييدَكم للعدوان وفرحكم واستبشاركم به هو عني املوادة ألعداء الله و َر ُ
ســوْله؟
فأين اإلسلام من هؤالء الذين تؤيدونهم عىل رضب بالدكم وش�عبكم؟ كيف تؤيدون آل
س�عود وهم قوم غض�ب الله عليهم قال تعاىل [ومَ ن يقتل مؤمن�ا ً متعمدا ً فجزاؤه جهن ُم
خال�دا ً فيها وغض�ب الله عليه] ،فكيف بم�ن قتل األلوف من املؤمنين؟! إنكم تخالفون

أم� َر الل�ه بمواالتكم ألعداء الل�ه وتأييدكم لعدوانهم عىل بلدكم ،قال تع�اىل [يا أيها الذين
آمن�وا ال تتول�وا قوما ً غضب الله عليه�م] ،وقال الله تعاىل [يا أيها الذي�ن آمنوا ال تتخذوا
عدوي وعدوكم أولياء] ،فال تخرجوا أنفس�كم من صفة اإليمان بتأييدكم
ومواالتكم للش�يطان ،وإذا كان الحديث يقول -بما معناه -من أعان عىل
قت�ل أخيه ولو بش�طر كلم�ة كان رشي�كا ً يف قتله فكيف بم�ن يؤيد قتل
املاليين من ش�عبه؟! كي�ف تؤيدون آل س�عود عىل قتل ش�عبكم وتدمري
بالدك�م وقد لعنهم الله (أال لعنة الله على الظاملني) ،وهل هناك أظلم من
آل س�عود؟! فقد أفسدوا األرض ،وأحرقوا الحرث والنس�ل ( َوي ُْف ِسد َ
ُون فيِ
َّار) ،لقد آذوا َر ُ
الأْ َ ْر ِض أُو َٰل ِئ َك َلهُ ُم ال َّلعْ ن َ ُة َو َلهُ ْم ُ
س�ــوْل الله -صىل
س�و ُء الد ِ
الل�ه عليه وآله وس�لم  -حتى بعد موته ،ففي ع�ام  1344هجرية قام آل
س�عود بهدم جميع آثار ال َر ُ
س�ــوْل -صىل الله عليه وآله وسلم -وهدموا
قبو َر وأرضحة آل بيته وأصحابه ريض الله عنهم ،سواء التي يف مكة أو يف
املدينة ..فاحتقا ُرهم من ش�أن َر ُ
س�ــوْل الله يف كتبهم ظاهر ،وخطيبُهم
ِين يُ ْؤذُ َ
بذلك مجاهر ..قال تعاىل (إ َِّن ا َّلذ َ
ون ال َّل َه َو َر ُ
سو َل ُه َلعَ نَهُ ُم ال َّل ُه فيِ ال ُّدنْيَا
َوالآْ خِ َر ِة وَأَعَ َّد َلهُ ْم عَ ذَابًا مُّ ِهينًا).
إن آل س�عود ق�د فاق�وا وزادوا على الظاملني بارتكابه�م للفواقر العظيم�ة والجرائم
الش�نيعة واألعم�ال اإلرهابية املريع�ة ،يف املنطقة ويف العالم اإلسلامي ،فال تجد فتنة إال
وه�م س�ببها أو لهم يد فيها ،وما من منكر نهى عن�ه ُ
القــ ْرآن إال وقد فعلوه ،وال مح َّرم
ح ّرم�ه الل�ه يف كتاب�ه إال وقد اس�تحلوه ..فكيف بعد ه�ذا تؤيدونهم على احتالل بلدكم
وقتل ش�عبكم؟! إن الله أمركم أن ال تطيع�وا الغافلني واملرسفني قال تعاىل [وال تطع من
أغفلن�ا قلبه عن ذكرنا] وقال تعاىل [وال تطع أم�ر املرسفني] ..واآليات كثرية يف ُ
القــ ْرآن
بالتربؤ من الطواغيت والظاملني وعدم طاعتهم والخنوع لهم ،وقد اس�تعرضناها
تأمرنا
ِ
مع الرشح يف مقالنا املوس�وم ((تنزيه الحسين عن بعض الروايات القادحة يف أس�باب
نهضته)) ،والذي تم إنزاله يف هذه الصحيفة املباركة (صدى املسيرة) يف عددها السابق،
وهنا نقول ملن أيد العدوان :كيف تدّعون اإليمان وأنتم تخالفون ُ
القــ ْرآن وتعصون أوام َر
الرحمن وتتبعون أوليا َء الش�يطان الذي�ن أمركم الله بقتالهم ال بتأييدهم ومواالتهم قال
َ
تكون فتنة]؟!.
تعاىل [فقاتلوا أوليا َء الشيطان] ،وقال تعاىل [وقاتلوهم حتى ال
كان األوىل بك�م أن تجاهدوا أعداء الله و َر ُ
س�ــوْله ،ب�ل حتى يكون جهادكم لهم أحب
إليكم من ُك ّل يشء [قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموا ٌل
اقرتفتموها وتجار ٌة تخشون كسادَها ومساك ُن ترضونها أحبَّ إليكم من الله و َر ُ
ســوْله
يأتي الل ُه بأمره والل ُه ال يهدي القوم الفاسقني] ،فانظروا
وجهاد يف سبيله فرتبّصوا حتى
َ
كيف حكم الله عليكم بالفس�ق وتوعدكم بالعقاب فيما إذَا كانت هذه األصناف املحبوبة
املذكورة يف اآلية أحب إليكم من الله و َر ُ
س�ــوْله وجهاد يف س�بيله ..لكن لألس�ف رصتم
كذل�ك بل وأصبح آ ُل س�عود أحبَّ إليك�م من الله و َر ُ
س�ــوْله وجهاد يف س�بيله ،فواليتم
املجرمني وعاديتم املؤمنني وشاركتم  -بتأييدكم  -قتل إخوانكم اليمنيني.
فيا أيها املؤيدون للعدوان إن تأييدكم للعدوان هو عني رضاكم بما يقرتفونه من جرائم
إنسانية بحق شعبكم ،ورضاكم هو عني مشاركتكم لهم يف عدوانهم ،كيف تؤيدون أعداء
الل�ه؟ أم كيف تؤيدون من آذوا َر ُ
س�ــوْل الله؟ كيف تؤيدون م�ن أهانوا كرامتكم وقتلوا
أطفالكم وهتكوا أعراضكم ودمروا أرضكم وخربوا تراثكم؟! أين إنسانيتكم؟ أين عزتكم
ونخوتكم وكرامتكم؟! عودوا إىل رش�دكم ،واتركوا عمالتكم وخيانتكم لوطنكم؟! دافعوا
ُ
التأريخ وإال ستلحقكم
عن أرضكم ،وح ّرروا بلدكم؟ وسجّ لوا ألنفسكم موقفا ً يذكركم به
ُ
التأريخ بخيانتكم لش�عبكم ووطنكم ..هذا ويف العدد القادم
لعنات األجيال وس�يذكركم
(الخميس) سنتناول حكم ُ
القــ ْرآن يف مَ ن ساعد العدوان.

في الذكرى األولى لرحيل
الشهيد الدكتور محمد عبدالملك المتوكل
د .أحمد صالح النهمي

ُ
أعرف سياس�يا ً يمنيا ً خالل العقدين املاضيني استطاع أن يُثريَ الحيا َة
ال
السياس�ية اليمنية املعارصة ،ويؤثر يف الوعي الس�يايس للجيل الحارض من
أبناء الش�عب اليمني ،ويثري جدال ً واسعا ً يف األوس�اط السياسية والثقافية،
كالش�هيد الدكتور محمد عبدامللك املت�وكل رحمه الله وطيب ثراه ،ولعل ذلك
يعود من وجهة نظري إىل أمرين أساسيني:
أحدهم�ا يتعل�ق بطبيع�ة القضاي�ا الت�ي أثارته�ا أف�كا ُره وطروحاته
السياس�ية ،وما امتازت ب�ه من توفيق بني العمق يف الط�رح املدرك لطبيعة
امل�وروث الثق�ايف والس�يايس للمجتم�ع اليمن�ي والتحوالت التي تش�هدها
املجتمع�ات اإلنس�انية م�ن حوله من جه�ة ،وبني الش�جاعة يف التعبري عن
مواق�ف الجماهري املحكومة ،والصدق يف إس�داء النصيح�ة للنخب الحاكمة
من جهة أخرى ،وهي تتناول الش�أن الس�يايس املسكوت عنه ،وتالمس أشد
امللفات حساس�ية وأ َ ْكثَره�ا إزعاجا ً للنخبة الحاكمة ،مث�ل قضية التوريث،
وقضي�ة الجمْ �ع بني الثروة والس�لطة ،وقضي�ة احتكار الوظائ�ف العليا يف
الدولة وحرصها عىل أبناء النخبة الحاكمة ،وغري ذلك من القضايا.
وأما األمر الثاني فيتعلق بالرشيحة االجتماعية الواس�عة التي اس�تطاع الشهيد الدكتور
املت�وكل أن يس�تهدفها ،ويوص�ل أف�كاره إليها ،فل�م يقترص يف ط�رح أف�كاره ــ كبعض
األكاديميين ــ عىل محارضاته التي كان يلقيها عىل طالب قس�م العلوم السياس�ية بكلية
التج�ارة واالقتصاد بجامعة صنعاء ،ولكنه اس�تطاع أن يوصل صوته إىل كثري من املثقفني
والق�راء واملتابعني للش�أن الس�يايس خارج الح�رم الجامعي من خالل املنتدي�ات الثقافية
والفنية والكيانات السياسية واملنظمات املدنية التي عمل عىل تأسيس كثري منها وقيادتها،
ومن خالل املش�اركة الواس�عة يف املؤتمرات والندوات العامة داخ�ل الوطن وخارجه ،فضالً
عن مقاالته الصحفية وحواراته السياس�ية التي امتلأت بها القنوات الفضائية ،والصحف
اليومية واألسبوعية.
عارض الدكتور املتوكل سلطة نظام صالح وهي يف قمة قوتها وتماسكها ،وكتب الكثري
م�ن املق�االت الناق�دة ،بيد أن�ه كان ينطلق يف نق�ده ومعارضته من منطلق�ات موضوعية
تح�رص عىل مصلح�ة الوطن وإصالح األخط�اء وتقويم التجربة ،وأذكر أنه كتب سلس�لة
مقاالت يف صحيفة الش�ورى األس�بوعية الص�ادرة عن اتحاد القوى الش�عبية ينصح فيها
الرئيس صالح بالتخيل عن الس�لطة ،وعدم ترشيح نفسه مرة أخرى يف 2006م ،لكي يدخل
التأري�خ من أوس�ع أبوابه كزعيم عربي تنازل عن الس�لطة طوعي�ا ً يف أوج قوته وحضوره
الس�يايس ،وحذره َكثيرْ ا ً من عواقب اس�تمراره يف اإلمس�اك بالس�لطة ،فيم�ا كان َكثيرْ ٌ من
مثقفي الس�لطة ونخبُها السياس�ية يزيّنون له االس�تمرار يف قيادة البالد ويش�جعونه عىل

ترشيح نفسه للرئاسة وإمكانية خلع العداد إن استدعى األمر ذلك ،وكان الكثريُ من مثقفي
املعارضة ونخبها السياس�ية يمارس�ون دو َر االزدواجية االنتهازية يف مواقفهم السياس�ية
الت�ي تس�عى إىل الجمْ ع بين امتيازات الس�لطة ورشَف املعارض�ة يف الوقت
نفس�ه ،ومَ ن يتصدون منهم النتقاد السلطة ،فيتدثرون يف كتاباتهم الناقدة
باللغ�ة املراوغة والص�ور املجازية التي تحتم ُل أ َ ْكثَر م�ن معنى وتنفتح عىل
أ َ ْكثَر من داللة.
ومثلما اختلف الش�هيد املتوكل م�ع نظام صالح ،فق�د اختلف أيضا ً مع
القوى التي انحرفت بثورة الش�باب يف 2011م عن مسارها الصحيح ،وتبعا ً
لذل�ك فق�د حرصت ه�ذه القوى وتل�ك عىل تبنّ�ي حملة دعائية اس�تهدفت
شخصية الرجل وحاولت النيل منه.
َ
يختلف الدكتور املتوكل مع القوى التي رسقت
لقد كان من الطبيع�ي أن
ً
ً
ث�ورة الش�باب ويتقاطع معها فكرا ً وس�لوكا ً
وغاي�ة ،فالثورة يف
ووس�يلة
فك�ر املتوكل تنطلق من أج�ل قضية وليس ضد
ُ
هدف
أش�خاص ،وذلك يعن�ي أن ال يكون
الث�ورة ه�و الع�داء والكراهي�ة لهذا
الشخص أو ذاك ،وإنما هدف الثورة
ه�و تحقي�ق قضي�ة تتعل�ق باملصلح�ة العامة،
فه�و يرى أن هذا التحدي�د الواضح يجعل الثوار
يتفادون استبدال أشخاص بأشخاص وحسب،
وإنما استبدال نظام فاسد متخلف بنظام صالح
متط�ور .وإال فقد يأتون بأش�خاص يمتلكون
نفس الثقافة ،ويمارس�ون نفس املمارس�ة،
وإذا بهم يقلعون «بُصيل» ويغرسون «ثومي»
وكأننا يا بدر ال رسنا وال جينا.
إن أقصى م�ا يس�تطيع أن يقدم�ه كاتبٌ
ً
ومضة
مق�ال كهذا ،هو أن يرس� َل
يف مس�احة
ٍ
ً
خاطف�ة عن بع�ض مواق�ف الش�هيد الدكتور
املتوكل ،متمنيا ً أن تصاحبَ ذكرى استشهاده األوىل
ُ
تليق
فعالي�ات فكرية وسياس�ية
ب�اإلرث الفكري والس�يايس
الذي خ ّلفه لنا الشهي ُد يف
مواقفه وكتاباته.

مشيخة الخليج
وملوك الرمال
إلى أين؟
فاضل الشرقي
يف الحقيقة
أن املسير َة
ا ُ
َ
ني�ة
لقـ ْر آ
من�ذ والدتها
وانطالقته�ا
اﻷوىل وإىل
ُ
تخوض
اليوم
معر كته�ا
ا لو جو د ي�ة
م�ع منافقي
الع�رب ،بد ًء
م�ن الع�ام
2 0 0 2م
و ا لح�ر ب
اﻷوىل يف العام 2004م ومرورا ً بالحروب الس�ت
وإىل يومنا هذا..
منافقو العرب اليوم أشد خطرا ً من مرشكي
وكفار العرب يف مك�ة واملدينة ،ذلك أنهم اليوم
عمالء ﻷمريكا وإرسائيل ،بينما مرشكو وكفار
العرب يف مكة واملدينة واجهوا اﻹسالم وحاربوا
الرسول والرسالة بدافع الكفر والضالل..
وإذا كان اﻹسلام قد خ�اض معاركه اﻷوىل
م�ع كف�ار ومرشك�ي الع�رب أوالً ..قب�ل أيَّ�ة
مواجهات وحروب م�ع العدو الخارجي ،كذلك
فإن التأريخ يعيد نفس�ه واملسرية ُ
القـ ْرآنية ال
زالت تخوض معاركه�ا وحروبها مع منافقي
العرب العرصيني ..وال شك أنها ستلتحم -يوما ً
ما -مبارشة مع أعداء اﻹسلام الرئيسيني من
اﻷمريكيني واﻹرسائيليني..
مش�يخة الخلي�ج ،ومل�وك الرم�ال م�ن آل
س�عود يمثل�ون ذروة النف�اق واملنافقين عىل
م�دى (مائ�ة ع�ام) يف أبش�ع ص�ور النف�اق
واﻹجرام املتوحش ،وتحريف اﻹسالم وتشويهه
عرب الفكر الوهابي التكفريي..
سياسة مش�يخة الخليج ،وملوك آل سعود
كان�ت وال زال�ت سياس�ة التفري�ق ،والتدمري،
وإح�راق املنطق�ة من�ذ الي�وم اﻷول كأع�راب
تقليديني متش�بعني بثقافة النف�اق ،وروحية
املنافقني الذين قال الله لنبيه عنهم ُ
(ه ُم ا ْلعَ ُد ُّو
َفاحْ ذَ ْر ُه ْم َقاتَ َلهُ ُم ال َّل ُه أَنَّى يُ ْؤ َف ُك َ
ون)..
لقد نجحت أمري�كا وإرسائيل ودول الغرب
الكاف�ر يف توري�ط ه�ؤالء املل�وك واﻷم�راء يف
مس�تنقع م�ن الدم�اء ،والتدمير ،والخ�راب
للمنطقة العربية ،والعالم اﻹسلامي ،وتعميق
كراهي�ة الش�عوب للنظ�ام الس�عودي تهيئ�ة
وتمهيدا ً للحظة االنقضاض واﻹجهاز عليه بعد
أن يك�ون قد فقد أي تعاطف أو تأييد وإس�ناد
والتفاف معه وحوله ،نظرا ً لحساسية الوضع
املرتبط بالحرمني الرشفني..
بل على العك�س تك�ون الش�عوب العربية
واﻹسلامية تضج بحالة الكراهية واالس�تياء
تجاه النظام السعودي بالذات ،وهو ما بدا جليا ً
وواضح�ا ً بال�ذات مع فاجعة من�ى واضطهاد
الحج�اج ،واإليغ�ال يف دم�اء اليمنيين ،وم�ا
يرتكب�ه النظام الس�عودي وتحال�ف املنافقني
من جرائم يومية بحق الش�عب اليمني ،وكذلك
التدمير املمنه�ج لس�وريا ،والع�راق ،وليبيا،
وفلس�طني ،وتفاقم الوضع السيايس يف لبنان،
والتحال�ف م�ع إرسائي�ل يف مواجهة ،ورضب،
وتدمري القوى اﻹسالمية الجهادية..
مش�يخة الخليج وملوك الرم�ال بتفكريهم
املتصح�ر دمّ �روا املنطق�ة من�ذ الثمانيني�ات
وجلب�وا اﻷمريكيين واﻹرسائيليين للتموضع
بقواعده�م العس�كرية يف قل�ب املنطق�ة،
وحوّلوها إىل مستعمرة للغرب واﻷمريكان..
اليوم ما من شك أن هذه الدويالت واﻷنظمة
غارق�ة يف بحر م�ن الدماء ،ومهيأة للس�قوط
واالنهي�ار ،وم�ؤرشات الح�رب والع�دوان عىل
اليم�ن ،وتط�ورات وتصاعد الوض�ع اﻹقليمي
وال�دويل يف املنطقة يحم�ل دالالت واضحة عىل
زواله�ا وانهياره�ا كم�ا مىض من س�نن الله
يف عب�اده ،ومؤاخ�ذة وإهلاك م�ن مىض من
الضالني واملضلني ،وس�تتواىل نكب�ات املؤاخذة
والعق�اب اإللهي على مملكة الشر واﻹجرام
وتحالف الش�قاق والنف�اق حت�ى يذرهم الله
رميماً ،إنه عىل كل يشء قدير..

المنافق يحاول أن يكون عمله
مؤثر ًا ويقدم اآليات بتفسير
خاطئ تبع ًا لهواه ومخططاته

املناف�ق دائم�ا ً يك�ون عمله عمالً يح�اول أن
يؤث�ر فيحاول أن يعمل بطريق�ة أخرى أن يقدم
لك اآلية بش�كل خاط�ئ يقدم تفسيرها يحرف
معناه�ا بش�كل آخ�ر ،النف�اق أيضا ً هو يش�به
الضلال ،يأتي ضال ٌل مثالً يف زمن معني هو ناتج
عن أهواء وبغي وحس�د ثم يمشي اآلخرون عىل
هذا الضالل ابتغاء وجه الله هذا يحصل ،والنفاق
أيض�ا ً كذلك ،ثم يف األخري يق�دَّم وكأنه هو العمل
الذي فيه صيانة األم�ة واالبتعاد باألمة عن الرش
الكبري فيش�تغل آخرون وفق رؤية كهذه ،وقد ال
يكون هو يف نفس�ه من فئ�ة املنافقني الذين هم
مذبذب�ون :ألن هذا محتمل فعالً أن يأتي إنس�ان
يبرز يف التلفزيون أو يربز يف صحيفة أو يف إذاعة
يتحدث واس�مه عالم ،ش�خص قد ال تتهمه بأنه
مناف�ق ـ الل�ه أعلم بالنف�وس ـ لكن ق�د يكون
يش�تغل فيما هو يف الواقع نفاق ،كما أنه يحصل
عمل بضالل مع حُ سن نية وإخالص.

المنافقون يجعلون الناس
يقعدون فال يتحركون وال
يهتمون

النفاق عندما يق�دَّم يف ُ
القــ ْرآن الكريم كيف
َّام َ
ني ِبا ْلقِ ْس ِ
تكون آثاره قال تعاىلُ { :كونُوا َقو ِ
�ط}
ألي�س معنى ه�ذا توجيه�ا ً عمليا ً يجع�ل الناس
يفك�رون عمليا ً كيف يتحرك�ون ليكونوا قوامني
بالقس�ط ،النفاق كيف س�يكون أث�ره أن يجعل
الن�اس يقعدون فال يتحرك�ون وال يهتمون ،هذا
شأن املنافق ،وقد يكون هناك نفاق بمعنى أصل
القضي�ة نفاق وإن كان أحد م�ن الناس يقدمها
بحُ س�ن ني�ة وإخالص عندم�ا ت�رى خالصة ما
يق�دم أنه يقعد الناس وال يهتمون ،ويجلس�ون،
و[لي�س له�م دخ�ل] يمك�ن يحصل نف�اق لله،
يمكن ،ويمكن ضالل لله فعالً عندما يكون واحد
ال ينتبه.

النفاق وجه من أوجه الضالل
ولذلك يحتاج المنافقون إلى
أن يقدموا مبررات أنهم
مصلحون ويتبنوا شعارات
خادعة للناس

املنافق�ون يحتاج�ون أن يصبغ�وا نفاقه�م
بعناوي�ن خادع�ة ش�أنهم ش�أن املضلين؛ ألن
النف�اق هو وجه من أوج�ه الضالل أو صنف من
صنوفه؛ لذل�ك يحتاجون يقدم�ون املربرات عىل
أنه�م مصلح�ون { َوإِذَا قِ ي� َل َلهُ � ْم ال تُ ْف ِس�دُوا فيِ
ُصلِحُ َ
الأْ َ ْر ِض َقالُ�وا إ ِنَّمَ ا نَحْ � ُن م ْ
ون}(البقرة)11:
فمنطقه�م أم�ام الن�اس ويف إعالمه�م نح�ن
محافظ�ون عىل املصالح العام�ة ونريد مصلحة
الوطن واألمن واالستقرار وهكذا.
فبع�ض الن�اس ق�د يغتر به�ؤالء وال يعرف
الضالل من حي�ث هو ،ال يعرف النفاق من حيث
هو ،بحيث تعرف النفاق أس�اليبه وخدعه ،عادة
تكون نتيجته هكذا.
فأحيانا ً قد ترى ش�خصية فعالً قد ال تحتمل
فيه�ا ه�ي أنها تتح�رك حرك�ة نف�اق أو حركة
إضالل لكن هو نفس�ه ممن ق�د ُ
خدعوا قد خدع
هو ،فهنا عندما تنظر إليه تقول غريُ ممكن مثل
ه�ذا أنه يق�دم نفاق�ا ً أو أن يكون منافق�ا ً أو أن
يكون مضالً قد تتأثر ،ممكن يبقى محرتما ً لديك
لكن وتعرف ما يقدمه وتقيِّمه عىل أس�اس هدى
أو ضالل أو نفاق وستعرف فتكو ُن بعيدا ً يف نفس
الوقت عن م�اذا؟ عن أن تتأثر نفس�يا ً فتقبل ما
يقدمه وهو يف الواقع ضالل وهو يف الواقع عملية
نفاق باعتبار أنه شخص محرتم عندك وكبري وال
يمكن أن يكون منافقاً.

ال

من أساليب
المنافقين

د/
ا
 /لشهيد القائ ن ال
حسين بدر الدي

سيد

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
َّاس َواخْ َش ْونِ َوالَ ت َْشتَ ُرواْ بِآيَاتِي ثَ َمناً َقلِي ً
الله ،هذا معنى كالمه؛ ألن الله قال هناَ { :ف َ
ال}
ال تَخْ َش ُواْ الن َ
أنه ال يجوز أن يقعدهم ال رغبة وال رهبة من أي طرف آخر { َف َ
َّاس َواخْ َش ْونِ } أليس هذا
ال تَخْ َش ُواْ الن َ
خوفاً؟ { َوالَ ت َْشتَ ُرواْ بِآيَاتِي ثَ َمناً َقلِي ً
ال} هذا استبدال يعني ماذا؟ رغبة ،يحصل على أشياءَ { .و َمن ل ْمَّ

يَ ْح ُكم ِب َما أَن َز َل اللّ ُه َفأُ ْولَئ َِك ُه ُم الْ َكافِ ُرونَ} الحظ هذا فيما يتعلق بإقامة القس���ط والله قال س���ابقا:
ني ِللّهِ ُش��� َه َداء بِالْقِ ْس ِ
ني بِالْقِ ْس ِط
���ط} (املائدة من اآلية )8:وفي آية س���ابقة قبلها { َق َّوامِ َ
{ ُكونُواْ َق َّوامِ َ
ُش َه َداء ِللّهِ } (النساء من اآلية )135 :فإقامة القسط على هذا النحو ،إقامة بكل ما تعنيه الكلمة ،حكم
بالشيء ،إقامته ،وليس مجرد فتاوى .هنا يقولَ { :و َمن َّل ْم يَ ْح ُكم ِب َما أَن َز َل اللّ ُه َفأُ ْولَئ َِك ُه ُم الْ َكافِ ُرونَ}
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 ـ كما
قال اإلمام زيد في معنى كالمه ال أذكره بالتحديد ـ أن الله قدم بني إسرائيل كنموذج تأخذ األمة هذه
دروسا منها ،مما حصل لبني إسرائيل.
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مفاهيم قرآنية

الشهادة في سبيل اهلل
الموت قضية محتومة

ٌ
خالف عىل أن املوت نهاية اإلنسان
ليس هناك
يف ه�ذه الحياة الدنيا ،بل وه�ي قضية محتومة
لدى الجميع ،فلماذا يتهرب اإلنس�ان من الجهاد
يف سبيل الله بحجة أنه ال يريد أن يموت؟.
كثيرة ه�ي األ َ ْ
س�بَـاب ،إحداه�ا الثقاف�ة
املغلوطة عن ثقافة الش�هادة التي ّ
وضحها الله
يف ُ
القــ� ْرآن الكري�م وابتعاد الن�اس عن ثقافة
الجه�اد يف س�بيل الله وم�ا وراء ذل�ك من األجر
العظيم والثواب الكبير يف الدنيا واآلخرة؛ ولذلك
تناول ُ
القــ ْرآن الكريم مسألة الجهاد والشهداء
بش�كل يجعل اإلنس�ان يس�عى لها مل�ا ينتظره
من جزاء وحي�اة ومميزات لم تك�ن لألموات إلاّ
الش�هداء الذين اعتربه�م أحياء ولي�س أمواتاً..
فعندم�ا فتح الله باب الجه�اد يعترب يف حد ذاتهِ
نعمة عظيمة لإلنس�ان؛ ملا يرتتب عليها من آثار
إيجابي�ة عىل واقع حيات�ه يف الدنيا أو يف اآلخرة،
وت�ؤدي فريض�ة الجه�اد إىل أن تس�تغل موتك،
وتس�تثمر موت�ك فتحظ�ى بالش�هادة ،وإال ُك ُّل
واحد س�يموت وإذا أنت س�تموت ال ش�ك ،فأين
أفضل لك تموت هك�ذا ،أو يكون موتك له فائدة
بالنس�بة لك؟ ،ألي�س أفضل لإلنس�ان أن يكون
موتُ�ه يك�ون فيه فض�ل عظيم ودرج�ة رفيعة
ل�ه؟ بل يقهر املوت نفس�ه؛ ألن الش�هيد عندما
يل ال َّلهِ
يقول الل�هَ { :وال َ تَ ُقولُوا لِمْ ن ي ُْقتَ ُل فيِ َ
س� ِب ِ
أَمْ �و ٌ
َات} (البق�رة :م�ن اآلية  )154ال تس�موهم
أموات�اً ،وليس�وا بأموات إنما ه�ي نقله برسعة
َ
املوت وأن ال
أليس هؤالء اس�تطاعوا أن يقه�روا
يكونوا أمواتاً؟.

من يهربون من الموت هم من
يموتون حقيقة

هل القت ُل يف س�بيل الله يش ٌء أ َ ْكثَر من املوت؟
أو اإلنس�ان إذَا لم يُقتل يف سبيل الله فلن يموت؟
سيموت وال تدري يف نفس الوقت متى ستموت،
ُ
إذا ً
فاملوقف الحكيم والخري الكبري عندما تُقتل يف
س�بيل الله تعترب أنت استثمرت موتَك الذي ال بد
من�ه ثم يكون يف الواقع أفض�ل لك من أن تموت
فتكون يف عالم الال يشء إىل يوم القيامة.
إن الحماق�ة هي هذه ،وهذه هي الخس�ارة:
أن يته�رب اإلنس�ان عن الربح العظي�م يف الدنيا
ويف اآلخ�رة ،يتهرب ع�ن الحياة ،أليس الش�هيد
حي�اً؟ أنت تتهرب ع�ن الحياة خوف�ا ً من املوت.
ُ
أخاف من املوت فال
وهذا من أغرب األش�ياء ،أنا
يدري اإلنسان وإذا به قد وقع يف املوت الحقيقي،
الغيبوبة املطلقة إىل يوم الدين ،أما الشهي ُد فهي
لحظ�ة ،قد تك�ون لحظ�ة ربما ق�د ال تكون إال
دقائ�ق معدودة ،وقد ال يكون فعالَ هناك فاصل،
حي ،وحي�اة يراها أفضل م�ن الحياة التي
فهو ٌّ
كان فيها .فم�ن يهربون من املوت يف الدنيا ،هم
من يموت�ون حقيقة ،هم من يضيعون يف الرتبة
ً
حقيقة ،أما الشهداء فإنهم ال يموتون.

الشهيد حي يرزق

اإلنس�ان يف األرض هنا يكون قلق�ا ً يعني ما
يعرف كي�ف قد تكو ُن نهايته ،م�ا عنده ضمانة
مؤك�دة تمام�اً ،بأن�ه إىل الجن�ة وإن كان يف

ُ
النهاية بالنس�بة
طريقه�ا ،ال يعرف كيف تكون
حي وق�د ع�رف أنه من
ل�ه ،أما الش�هيد فه�و ّ
أهل الجن�ة ويف نفس الوقت ه�و يف جنة ،الجنة
ٌ
موت
الحقيقي�ة ،أو جنّ�ة أخرى ،لم يع�د هناك
بالنس�بة له ،ولم يعد هناك قلق بالنسبة له عىل
اإلطالق ،ه�ذه الحالة لوحدها تعترب نعمة كبرية
جدا ً أنه قد أمن عذاب الله قد أمن جهنم ،قد أمن
من سوء الحساب قد أصبح يقطع بأنه من أهل
الجنة.
ويب�دو أن الش�هداء يبق�ون أحي�اء من أول
لحظة يفارق فيها هذه الحياة فيصبحون أحياء
فعلاً ،فف�ي آيات أخ�رى عندما يق�ول الله عن
ُّ�ور َف َ
صعِ َق مَ ْن
أح�داث القيام�ةَ { :ونُفِ َخ فيِ الص ِ
َات وَمَ ْ
فيِ السَّ�مَ او ِ
�ن فيِ الأْ َ ْر ِض إِلاَّ مَ ْن َش�ا َء ال َّلهُ}
(الزمر :من اآلية )68تبني أن هناك ً
فئة أو ش�يئا ً
من مخلوقاته حية ال تتأثر بتلك األش�ياء مع أن
الشهيد يموت اسمً ا ،اسما ً هكذا أنت تراه لكن يف
الواقع يصبح حيا ً فقط ألقى [بدلة] خلع البدلة
الت�ي علي�ه ذلك [الب�ودي] الذي له ه�ذا الهيكل
وأصب�ح حيا ً {عِ نْ� َد َرب ِِّه ْم يُ ْر َز ُق َ
�ون}(آل عمران:
ٌ
موت بالنس�بة لهم
م�ن اآلية )169لم يعد هناك
{ال يَذُ ُ
وق َ
ْت إِلاَّ ا ْلمَ ْوتَ َة الأْ ُولىَ َوو ََق ُ
ون فِ يهَ ا ا ْلمَ و َ
اه ْم
عَ �ذَابَ ا ْلجَ حِ ي ِم}(الدخ�ان )56:تأمل يف كثري من
اآلي�ات الت�ي تتحدث ع�ن أح�داث القيامة فيها
حالة اس�تثناء {إِلاَّ مَ ْن َش�ا َء اللَّ�هُ} (الزمر :من
اآلية.)68
فاملس�ألة إذاً :الله س�بحانه وتع�اىل قد منح
الش�هيد الحي�اة األبدي�ة من�ذ أن تف�ارق روحُ ه
جسدَه عندما قال سبحانه وتعاىل{ :وَال تَحْ َسب ََّن
ا َّلذ َ
ِين ُق ِتلُوا فيِ َ
يل اللَّ�هِ أَمْ وَاتا ً بَ� ْل أَحْ يَا ٌء عِ ن ْ َد
س� ِب ِ

مل

زمة
ا
أل
س
ب
وع

وأنفقوا في سبيل اهلل

ُ
اإلنف�اق يف س�بيل الله ه�و بذ ُل امل�ال والنفس
إلعالء كلم�ة الل�ه ويف مواجهة أعدائ�ه ،وملا لهذه
املواجه�ات م�ن متطلبات تأتي أهمي�ة اإلنفاق يف
س�بيل الله كنوع م�ن مقومات املواجهة وس�بب
م�ن أ َ ْ
س�بَـاب اس�تمراريتها؛ ولذلك دع�ا الله عز
وجل عباده املؤمنني إىل اإلنفاق يف ُ
القــ ْرآن الكريم
وحبّ�ب ّ
ورغ�ب هذه املس�ألة بش�كل كبير بعدة
أس�اليب ألنه يعرف نفس�ياتهم وهو الذي خلقهم
فقال عنه�م يف هذا املوض�وع بالتحديد «وتحبون
امل�ال حبا ً جما» فرغب املؤمن بعدة أس�اليب منها
أوالً :كونها محل اختبار حقيقي لإلنس�ان املسلم
عندما يقول أنا مس�لم لكن ه�ل يف واقعه ترجمة
لذل�ك ه�ل ينفق يف س�بيل الل�ه أم ال؟ هن�ا تظهر
حقيق�ة اإليم�ان عندم�ا يعط�ي املؤم�ن وينفق
مم�ا يعتربه عزيزا ً عىل نفس�ه فهو يعترب مس�لما ً
ومنقادا ً إىل عبادة الله بشكل كامل.
ثاني�اًّ :
رغ�ب الله اإلنس�ان بأن دفع�ه إىل البذل
والعط�اء باعتب�ار م�ا س�يقدمه قرضة لل�ه كما
قال تعاىل «م�ن ذا الذي يقرض الله قرضا ً حس�نا ً
فيضاعف�ه ل�ه أضعافا ً كثيرة» س�ماه قرضا ً لله
ووع�د بأن�ه س�يضاعفه إىل عدة أضع�اف كثرية،
وه�ذه بحد ذاته�ا رحمة كبرية من الله لإلنس�ان،
بالرغ�م م�ن أن امل�ال والخير ه�و من الل�ه لهذا
اإلنسان الذي يبخل به.
ثالث�اً :يعطيك الله هنا يف الدنيا قبل اآلخرة أ َ ْكثَر
مم�ا بذلت من إنفاق فقال تع�اىل «وَمَ ا تُنفِ ُقوا ِمن
يل ال َّلهِ يُو َّ
َف إ ِ َليْ ُك� ْم وَأَنتُ ْم لاَ تُ ْ
ظ َلم َ
شيَ ْ ٍء فيِ َ
ُون»
س� ِب ِ
ال تنقصون مثقال ذرة مما أعطيتهم بل يضاعفه
لكم.
رابعاً :يؤكد الله يف وعده بأن ما أنفقه اإلنس�ان
املسلم لن يكون بدون مقابل أو سيذهب هباءً ،بل
وعد بأنه سيخلفه لهم يف الدنيا واألجر الكبري الذي

س�يعود عليه بالنج�اة من النار فق�ال تعاىل «وما
انفقتم من يشء فهو يخلفه».
وألهمية اإلنفاق يف س�بيل الله أنزل الله س�ورة
كامل�ة يف موض�وع امل�ال وهي س�ورة الليل فبعد
أن أقس�م فيها ب�كل مخلوقاته يف ثالث�ة إيمان يف
قول�ه « واللي�ل إذَا يغشى والنه�ار إذَا تجلى وما
خلق الذكر واألنثى» قال «إن س�عيكم لش�تى» أي
عملكم يف هذه الحي�اة متنوع ومختلف وكل عمل
له غاية إم�ا إىل الجنة أو ما إىل النار ثم بدأ بتحديد
األعمال فبدأ باألعمال اإليجابية بقوله تعاىل «فأما
من أعطى واتقى» م�ع أن ُ
القــ ْرآن عوّدنا عىل أن
يق�دم دائما ً كلم�ة واتقوا إلاّ أنه هن�ا بدأ بالجانب
املايل عليها؛ ليكش�ف لنا حقيقة العطاء يف تحقيق
التقوى ،ث�م جاء بنتيجة اإلنف�اق والعطاء بقوله
«فس�نيرسه لليرسى» يف الدنيا واآلخ�رة ،ثم يعود
ليتحدث ع�ن الطريق اآلخر طريق الش�ح والبخل
بقوله «وأما من بخل واس�تغنى» بخل مس�تغنيا ً
ع�ن األج�ر والثواب فلا ينف�ق يف س�بيل الله وال
يعط�ي ماال ً عندم�ا يطلب منه فهو بدا مس�تغنيا ً
عن الحس�نات التي يحتاجها يوم القيامة فيكون
جزاءه «فس�نيرسه للعرسى» ويف األخري عندما بدا
مس�تغنيا ً عن اإلنفاق يقول الله عن�ه «وما يغني
عنه ماله إذَا تردى» ال ينفعه ماله عندما يتقلب يف
جهنم ،وهذا املال الذي بخل به يتمنى لو يفتدي به
كامالً ولو كان ملء الدنيا ذهبا ً لن ينفعه.
ويف هذه الحالة ذكر الله نموذجا ً ملن كان بخيالً
وحريصا ً عىل جمع امل�ال وعدم إنفاقه يقول « َربِّ
َل� ْولاَ أ َ َّ
ي�ب َفأ َ َّ
ص�د ََّق وَأ َ ُكن مِّ َن
خ ْرتَنِ�ي إِلىَ أَجَ ٍ
�ل َق ِر ٍ
الصالِحِ َ
َّ
ين» حال�ة تعرب عن الحسرة التي تواجه
اإلنس�ان يوم يلقى الله ،فأول م�ا يتبادر إىل ذهنه
امل�ال فيق�ول «فاصدق» ،ومن هنا يظه�ر أن املا َل
كان عنرصا ً مهما ً يف مسألة النجاة من النار.

َرب ِِّه ْم يُ ْر َز ُق َ
ون}
ْ
{ َوال َ تَ ُقولُ
َ
ْ
ْ
ُ
�بيل ال ّلهِ أَمْ و ٌ
َ
ِمَ
َات بَ ْل
س
ل
ت
ُق
ي
ن
ل
ا
و
فيِ
ِ
أَحْ يَاء َو َلكِن الَّ تَ ْشعُ ُر َ
ون}(البقرة)154 :
ْن ِبنِعْ مَ ةٍ ِم َن اللهِ و ََف ْ
{ي َْس�تَبْشرِ ُ و َ
ض ٍل وَأ َ َّن الل َه
ال َ ي ُِضيْ� ُع أَجْ َر ا ْل ُم ْؤ ِمنِينْ َ } (آل عمران :اآلية )171
إذا ً ب�دل الحي�اة حص�ل لهم حياة أفض�ل ،وبدل
هذه الحياة على األرض حياة يف عالم آخر أرقى
وأفض�ل ،ويكفي أن فيها األمن يكفي اإلنس�ان
األم�ن أن يع�رف ب�أن مصيرَه أصب�ح مصريا ً
ٌ
خوف عليه وال
مضموناً ،أنه من أه�ل الجنة وال
حز ٌن ،هذه يف حد ذاتها تعترب نعمة كبرية جداً.

الشهادة في حد ذاتها هي
نصر

ُ
تس�ق ُ
ط ش�هيدا ً يف س�بيل الل�ه ،أنت
عندم�ا
منتصرٌ أيض�اً ،وهو انتص�ا ٌر بحد ذات�ه عندما
تص ُل إىل مرتبة أن يصطفيَك الله شهيدا ً وهذا هو
النرصُ الش�خيص بالنسبة لك حتى لو لم تكتمل
املسيرة ،أو جُ بن اآلخ�رون من ورائ�ك ،أما أنت
ُ
قمت بالعمل الذي يراد منك
فق�د حققت النرص،
أن تق�و َم به ،وبذل�ت ُك ّل ما بإمكان�ك أن تبذله،
فأن�ت قد نصرت القضي�ة عىل أعىل مس�توى،
وتحق�ق ل�ك النصر ،أوَليس نصرا ً عظيم�ا ً أن
تُكتَ�بَ عند الله من الش�هداء الذي�ن قال عنهم:
{وَال تَحْ َس�ب ََّن ا َّلذ َ
ِين ُق ِتلُوا فيِ َ
يل ال َّلهِ أَمْ وَاتا ً بَ ْل
س ِب ِ
�ون َف ِرحِ َ
أَحْ يَا ٌء عِ ن ْ َد َرب ِِّه ْم يُ ْر َز ُق َ
ني ِبمَ ا آتَ ُ
اه ُم ال َّل ُه
ِم ْن َف ْ
ُون ِبا َّلذ َ
َ
ضلِهِ َوي َْس�تَبْشرِ
ِي�ن َل ْم يَ ْلحَ ُقوا ِب ِه ْم
خ ْلفِ ِه ْم أَلاَّ َ
ِم ْن َ
خو ٌ
ْف عَ َلي ِْه ْم وَال ُه ْم يَحْ َزن ُ َ
ون} (آل
عمران )170 - 169:أليس هذا هو نرص؟.

النصر يأتي في المراحل الحرجة
محسن الشامي
ُ
معركة األحزاب م�ن أهم املعارك التأريخية اإلسلامية مليئ�ة بالدروس والعرب
تع�د
والت�ي نحتاجها اليوم يف مواجهتنا مع األعراب .فرغم الحصار للمدينة املنورة يف أقل من
خمس�ة كيلومرت مربع ،ورغم جحافل العدوان وتجيّش�هم ونفريه�م العام للقضاء عىل
اإلسلام .التقارير ُ
القــ ْرآنية عن تفاصيل الوضع الداخيل جدير ٌة باالهتمام« ،إِذْ جَ ا ُؤو ُكم
�ف َل ِمن ُك ْم َوإِذْ َز َ
س َ
اغ ْ
ت الأْ َب َ
مِّ ن َفوْقِ ُك ْم و َِم ْن أ َ ْ
اج َر» .لم يكن أمام
ْص�ا ُر َوبَ َل َغ ِت ا ْل ُقلُوبُ ا ْلحَ ن َ ِ
املؤمنين خيا ٌر آخر س�وى املواجهة ،رغم البلوى والحصار وش�حة االمكان�اتُ « .هنَا ِل َك
ابْتُليِ َ ا ْل ُم ْؤ ِمن ُ َ
ون َو ُز ْل ِزلُوا ِز ْل َزاال َش�دِيدًا» .ويف خضم هذه األهوال وتكالب األعداء وقلة وعي
االتباع املحسوبني عىل الجبهة الداخلية آن ذاك ،هل قدّم ال َر ُ
ســوْل تنازالت؟ هل استنجد
بالف�رس أو الرومان أو تحالف معه�م لكبح جماح التحالف لقوى الع�دوان من القبائل
العربي�ة م�ع أنه كان بإمكان�ه ،وقد تأتي اإلجَ ابَ�ة رسيعة :هذه األم�ور تحتاج إىل تفهم
واهتمام ،وباإلمكان إسقاط هذا السؤال مع إجابته عىل الواقع الذي نعيشه اليوم يف ظل
العدوان عىل بلدنا.
َر ُ
ســوْل الله صىل الله عليه وعىل آله يحمل مرشوعا ً عامليا ً شامالً وهو مكلف بمهمه
يس�تند فيه�ا إىل رشعية إلهية هي القائمة عىل ضمان وَنج�اح هذا املرشوع ،فلو تحالف
م�ع الروم أو الفرس مثالً لتفادي هجمة األع�راب وجحافلهم ،ألصبح مدينا ً لهذا الطرف
أو ذاك ولم يكن باس�تطاعته مع توسع الدعوة اإلسالمية إرغا َم الفرس أو الروم الدخول
يف اإلسالم؛ ألنه أصبح مدينا ً ولهم الفضل عليه ،وهذا ما لم يكن ،ف َر ُ
ســوْل الله صىل الله
عليه وعىل آله يحمل مرشوعا ً عاملياً ،فالكل ال بد أن يذوبَ يف هذا الدين فهو لكل العاملني.
وعىل هذا األس�اس كان اعتماد املس�لمني عىل الله وعىل أنفس�هم يف جم�ع املال وتقوية
مقاتليه�م ومضاعف�ة مجهودهم الحربي وتجهي�ز املقاتلني وتأهيلهم وش�حذ هممهم
وتذكريه�م بأهمية املرشوع ال�ذي يحملونه ويدافعون عنه .اليوم يجب أن نس�تفيد من
هذه الدروس ومهما كان تكالب العدوان ومهما كان حجم الحصار فلن نس�مح ألحد أن
يرسق انتصاراتنا أو يس�وّق ملش�اكله عىل حس�اب مظلوميتنا .قد نتحالف مع اآلخرين.
لكن هيهات أن نس�تجديَهم ،فال روسيا وال إيران وال غريها ،فشعبنا ومن خالل اعتماده
عىل الله وصربه وعزيمته ورجاله وثقافته يمتلك زمام املبادرة .ثم ونحن يف هذه املسرية
ُ
القــ ْرآنية وش�موليتها يف الدعوة وثقافتها التي يجب أن يس�توعبها ُك ّل العالم لن نطلب
وليس بمقدور أي طرف آخر حماية هذا املرشوع اإللهي إلاّ أهله وأنصاره .يجب أن تكون
ه�ذه ثقافتن�ا ُ
وهويتنا وتأريخنا وانتماؤن�ا وحضارتنا ،قضيتنا وراءها ملك الس�ماوات
واألرض ..إذا ً ال حاجة ألي طرف من هذا العالم املتش�دق باإلنسانية أو املخدر بفعل املال
السعودي واملداهن للمستكربين والطغاة .ويجب أن نفه َم أن النرص موعدُنا وقريبا ً جداً،
ظنُّوا ْ أَنَّهُ ْم َق ْد ُك ِذبُوا ْ
س� ُل َو َ
س ال ُّر ُ
اس�تَيْأ َ َ
والنرصُ دائما ً يأتي يف املراحل الحرجة« ،حَ تَّى إِذَا ْ
جَ ُ
اءه ْم نَصرْ ُ نَا َفنُجِّ َي مَ ن ن َّ َشاء َوال َ يُ َر ُّد بَأ ْ ُ
سنَا عَ ِن ا ْل َق ْو ِم ا ْلمُجْ ِر ِمني».
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فكر المجاهد وروحيته ()6

قراءة وعرض لكتاب:

البعد االجتماعي في ثورة اإلمام زيد

محمد أحمد الشميري
كت�اب البع�د االجتماعي يف ثورة
اإلم�ام زي�د ،ملؤلفه األس�تاذ حمود
عبد الل�ه األهنومي صغير الحجم
يق�ع يف  38صفحة،تط�رق املؤل�ف
يف مقدمته إىل ذكر أس�باب وعوامل
وأه�داف مقدس�ة كان�ت وراء
ث�ورة اإلم�ام زيد بن علي وحركته
الجهادي�ة ،ولكن�ه اقتصر يف ه�ذا
الكتيب عىل البع�د االجتماعي لهذه
الث�ورة ،والتج�وال يف أنح�اء ه�ذا
البعد الذي يشير ول�و بالقياس إىل
األبع�اد األخ�رى ،وينب�ه الكاتب إىل
أن أي محاول�ة لتس�طيح التاري�خ
على النح�و ال�ذي ص�وره بع�ض
املؤرخينعن أسباب ثورة اإلمام زيد
بن عيل عليه السلام تعترب تأصيال
خطريا للف�وىض ،وس�تعطي وعيا
تاريخيا مسطحاً ،ينتج عنه حركة
تاريخي�ة منحرف�ة أيض�ا؛ وله�ذا
فاملطل�وب م�ن الباحثني دراس�ات
ج�ادة تضع جميع عن�ارص البحث
املؤثرة يف الحدث التاريخي والثوري
عىل مائ�دة واحدة لتظه�ر الصورة
األق�رب إىل الص�دق التاريخ�ي ،ال
س�يما حني ندرس تاريخ العظماء
وذوي التأثري من هذه األمة الذين ال
زال تأثريهم باقيا حتى اليوم.
يح�اول الكتي�ب وض�ع خلفي�ة
اجتماعي�ة واقتصادية ملا كان عليه
ذل�ك العرص ،وللعالق�ة االجتماعية
واالقتصادية التي ك ّرس�ها الحكام
األموي�ون بينه�م باعتباره�م
حكام�ا وبني أبناء األمة اإلسلامية
باعتبارهم محكومني ،ثم العودة إىل
الربنام�ج الثوري الجه�ادي لإلمام
زيد عليه السالم الذي يتصل اتصاال
كبريا بالوضع االجتماعي املعاش.
ويف التمهي�د بداي�ة الكتاب يرى
الكات�ب أن بني أمي�ة اغتصبوا أمر
ه�ذه األم�ة بامل�ال والس�يف من�ذ
معاوي�ة ،وم�ن ش�أن املغتصبين
للحك�م أن يظل�وا قلقين م�ن أي
مح�اوالت تصحيحية ،وله�ذا ظلوا
يس�تخدمون أدوات ووس�ائل
تضمن اس�تمرار الحكم وتكرس�ه
يف أيديهم ،ومن ه�ذه األدوات املال،
واألرض ،والرضائ�ب ،والعق�اب
بالحب�س ،والقت�ل ،والتالع�ب
بالوضع االجتماع�ي والقبيل ضعة
للمخالفين ورفع�ة للموالين ،ولم
يرتددوا يف اس�تخدام أبشع الجرائم
إذا م�ا اقتضى األم�ر للحفاظ عىل
كراس�يهم كالذي فعلوه يوم الطف
بسيد شباب أهل الجنة الحسني بن
عليه السلام وأهل بيته وأصحابه،
وي�وم الح�رة بأبن�اء األنص�ار
واملهاجرين.
ويعود الكاتب إىل أيام الفتوحات
للع�راق والش�ام وف�ارس ،فف�ي
الع�راق وإيران مثال وج�د الخليفة
عمر بن الخط�اب األرض املفتوحة
عنوة  -شاسعة ومرتامية األطراف،
فلم يعمل باملبدأ اإلسلامي املعروف
يف ه�ذا الن�وع م�ن األرايض وه�و
تخميس�ها وتوزي�ع ما بق�ي منها
عىل الفاتحين ،بل أم�ر بضمها إىل
ملكي�ة بي�ت مال املس�لمني عىل أن
يعط�ي الفاتحين أعطي�ات ثابتة،
تعوضهم عن بعض حقوقهم.
ويس�تعرض الكات�ب تط�ورات
الوض�ع االجتماع�ي املتحكِّ�م عرب
األرشاف واألموال ،قائالً:
مل�ا وص�ل األموي�ون إىل الحك�م
اس�تحرضوا ال�روح القبلي�ة،
مضاف�ا إليه�ا العصبي�ة العربي�ة،
معجون�ة بالتأثيرات الربوتوكولية
التي تأث�روا بها من أسلافهم عىل
الش�ام البيزنطيني ،وأصبح الشيخ

العرب�ي بعقلي�ة أبي س�فيان الذي
لم تهذِّبه املبادئ اإلسلامية يجلس
عىل ك�ريس هرق�ل ،ويحك�م األمة
التي تدين بدين اإلسلام بالطريقة
الت�ي ي�رى فيه�ا املصلح�ة لدولته
م�ن دون نظ�ر إىل موقف اإلسلام
من تل�ك الطريق�ة ،وكان�ت إحدى
أدواته يف التحكم يف الناس استمالة
شيوخ القبائل ،الذين كانوا يسمون
باألرشاف ،واعتبارهم مراكز القوى
املتحكم�ة يف األمصار ،وق�د أغدقوا
عليهم األم�وال ،وأرهقوهم بالكرم
من بي�وت أموال املس�لمني ،فكانوا
الظهير وامل�ؤازر له�م ،ويف مقابل
ذلك اعتُبرِ وا مسؤولني عن أي حدث
يحدثه أفراد قبائلهم ،وقد اس�تعان
به�م زياد ابن أبي�ه يف حكم العراق،
ث�م ابن�ه عبي�د الل�ه يف إجه�اض
ثورة الحسين وقتله ،وم�ن قبلهم
معاوي�ة ال�ذي كان بلاط قصره
يحفهم باإلس�عاد واالحرتام ،وحني
يع�ودون منه يكون ق�د نالهم كرم
(أمري املؤمنين!! معاوية) بيشء ال
تستطيع قلوبهم معه إال أن تحبه.
ومع مرور الوقت حصلت فجوة
بين ه�ؤالء األرشاف وبين عام�ة
قبائلهم؛ حي�ث أن األرشاف اتجهوا
إىل العناي�ة ب�األرض التي أقطعتهم
إياها الس�لطة من خلال وكالئهم،
واتجه�وا يف التمت�ع باألم�وال التي
يتقاضونه�ا م�ن قب�ل الس�لطة،
فتك ّرس�ت األم�وال بأيديه�م بينما
بق�ي عام�ة قبائله�م يكاب�دون
الفقر ويصارعون العوز والحاجة،
لك�ن حني نص�ل إىل فترة الحجاج
(75هـ-95ه�ـ) نج�د انفصام�ا
واضح�ا بين األرشاف والعام�ة
بس�بب اتس�اع الفجوة االقتصادية
بينه�م ،وحينه�ا رأى الحج�اج أن
األرشاف ل�م يع�د لهم تأثري واس�ع
وفاعل عىل قبائلهم ،فأنش�أ مدينة
واسط وأقام فيها حامية عسكرية
مجلوبة من الشام ،اعتمد عىل هذه
الحامي�ة يف ف�رض س�يطرته على
القبائلمس�تعيضا به�ا ع�ن األداة
السابقة وهي شيوخ القبائل.
ويجد الباح�ث قلقا واضحا لدى
هشام بن عبد امللك (ويل من 105هـ
 125ه�ـ) م�ن ه�ؤالء األرشافِ
إرهاصات ثور ٍة
حينما تخوّف م�ن
يقوده�ا اإلم�ام زيد بن علي ،فأمر
والي�ه عىل الكوفة يوس�ف بن عمر
أن يس�تدعي األرشاف ويتوعده�م
بالعقوبة يف األبش�ار ،واس�تصفاء
األم�وال منه�م إن تحرك�وا باتجاه
الث�ورة مع اإلمام زيد ،كما توقع أن

من كان منهم له عقد من ذلك فإنه
سوف لن ينرص اإلمام زيدا ،ويعزى
الس�بب يف خف�وت تأثير األرشاف
يف قبائله�م ملا مر س�ابقا ،ولتغلغل
املب�ادئ اإلسلامية التي ن�ادى بها
أهل البيت وعمّ دها اإلمام الحسين
بن علي بدم�ه يف كربلاء يف عقول
الناس شيئا فشيئا ،ولقيام مدارس
إسلامية د ّرس�ت الحديث والسرية
والفق�ه والت�ي يف الع�ادة روّج�ت
للمب�ادئ اإلسلامية واعتمدته�ا
طريق�ة ومنهج�ا؛ األمر ال�ذي أدّى
باملقابل إىل انحس�ار القي�م القبلية
الس�لبية الت�ي كانت إح�دى أدوات
الحكمفي الدولة األموية.
ويتح�دث الباحث ع�ن انعكاس
الحال�ة االجتماعي�ة على برام�ج
ث�ورات ذل�ك العصر ..فيرى أن
تعام� ُل األمويين م�ع األرض على
ذلك النحواس�تدعى بالرضورة جبرْ َ
َ
س�خرة يف
الن�اس وعامَّ تَهم للعمل
ه�ذه األرايض الشاس�عة إلحيائه�ا
وزراعته�ا ،وله�ذا نج�د يف برام�ج
الثورات التي اندلع�ت آنذاك املناداة
بالدفاع عن املظلومين والضعفاء،
والحكم بكتاب الله وس�نة رس�ول
الله ،ويظهر هذا واضحا يف برنامج
اإلمام زيد كما س�يأتي ،ويف برنامج
ثورة الحارث بن رسيج يف خراسان،
والثورات التي تنتمي لتلك املرحلة.
ب�ل ويظه�ر حت�ى يف برنام�ج
ث�ورة الخليف�ة األم�وي يزي�د ب�ن
الولي�د بن عب�د امللك ض�د ابن عمه
الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد امللك
س�نة126هـ،فنقرأ برنامجه الذي
وعد ب�ه الناس بعد تنصيب نفس�ه
خليفة،وفي�ه ما يبين املظالم التي
كان يعانون منها ،يقول فيه« :أيها
الناس إن لكم عيل أن ال أضع حجرا
عىل حج�ر ،وال أكري نهرا ،وال أكثّر
م�اال ،وال أعطيه زوجة وال ولدا ،وال
أنقل ماال من بلدة إىل بلدة حتى أسد
ثغ�ر ذلك البل�د وخصاصة أهله بما
يغنيه�م ،فإن فضل فضل�ة نقلتها
إىل البلد ال�ذي يليه ،وال أجمركمفي
ثغورك�م فأفتنكم وأفت�ن أهليكم،
وال أغل�ق باب�ي دونك�م في�أكل
قويكمضعيفك�م ،وال أحم�ل على
أهل جزيتكم ما يجليهم عن بالدهم
ويقطع نسلهم؛ وأن لكم أعطياتكم
عن�دي يف كل س�نة ،وأرزاقك�م يف
كل ش�هر،حتى تس�تدر املعيش�ة
بين املس�لمني فيك�ون أقصاه�م
كأدناهم»
وم�ن ه�ذا الربنام�ج يتضح أن
القضي�ة االجتماعي�ة واالقتصادية

كان�ت مس�تفحلة الشرور ،وتبني
م�دى األثرة واالس�تبداد الذي وصل
إلي�ه الحاك�م األم�وي يف احتج�ان
األرايض واالس�تحواذ على األم�وال
العامة وتوزيعها عىل األقارب ،وأخذ
األم�وال م�ن األمص�ار إىل الخزينة
يف العاصم�ة ،واحتب�اس الجن�ود
يف الثغ�ور مل�دد طويل�ة ،والتضييق
على املعاهدي�ن ،واالنصراف إىل
حياة اللهو والش�هوات ،وترك إدارة
الدول�ة بالحس�نى ،والتقاعس عن
ح�ل مش�اكل املواطنين ،والتالعب
بالعطاء ،وسياسة التمييز الطبقي
بني فئات املجتمع.
ويتط�رق الباح�ث إىل الفئ�ات
املس�حوقة األكث�ر تضررا ول�ؤم
الحاك�م الس�يايس املتعص�ب،
والعصبي�ة العربي�ة ومعضل�ة
امل�وايل ،وم�ن ث�م إىل انتص�ار عمر
ب�ن عبدالعزي�ز للمب�دإ اإلسلامي،
وانعكاس األوضاع االجتماعية عىل
برنامج ثورة اإلمام زيد ،وأثر املبادئ
اإلسالمية يف الثورات ضد األمويني،
ثم يختتم البحث مستنتجا ً أن ثورة
اإلم�ام زي�د س�نة 122ه�ـ كان�ت
استجابة لظروف وعوامل وحيثيات
موضوعي�ة أخ�ذت وقته�ا وحقها
م�ن التفاعل ،وأن�ه كان هن�اك ما
يوج�ب أن تكون ث�ورة حتى يف هذا
البعد االجتماعي ،دع�ك من األبعاد
األخرى ،كما يتضح أثر ثورة اإلمام
الحسني يف تغيري األفكار نحو عودة
األم�ة إىل الدعوة للعمل بما يف كتاب
الله ،وس�نة رس�وله صىل الله عليه
وآله وسلم ،ويف توسع دائرة الرفض
للحكم األموي الظالم ،ويف التعجيل
بزوالهم ،كما تبيّنَت الهوة العميقة
بين مب�ادئ اإلسلام العظيم�ة
واملمارس�ات األموي�ة الخاطئ�ة
يف ص�در اإلسلام فكان ل�ه ظالله
الس�لبية على األف�كار واملناه�ج
السياس�ية الالحق�ة ،وم�ن تل�ك
املمارس�ات املنهجية التي س�لكها
بن�و أمي�ة فيرتكي�ز امل�ال واألرض
والسلطة يف أيديهم وأيدي أعوانهم،
والتنكيل بمن يخالفهم ،وسياس�ة
اإلفقار والتجمري لكل من يخالفهم
ب�ل ولفئ�ات األم�ة املختلف�ة ،بما
يشير إىل أنهم كان�وا عصابة ال ه ّم
له�ا إال التنعم بالش�هوات وتحقيق
الرغبات الش�خصية ،وهو ما نجده
يف كل زم�ان وكل م�كان ،فمذه�ب
الطغي�ان واحد ،وملة االس�تبداد ال
تتغير ،كم�ا يتبين أن التعامل مع
الناس وحقوقهم عىل أساس طبقي
وش�ليل ليس من اإلسالم يف ورد وال
ص�در ،وأن الربنام�ج ال�ذي أطلقه
اإلم�ام زي�د ال زال املس�لمون اليوم
بحاج�ة إىل تطبيقه والتفاعل معه،
وأن خي�ار ه�ذه األم�ة وعلماءه�ا
املؤتمنين ه�م قادته�ا الذين يجب
أن ين�اط به�م تحقُّق تل�ك األهداف
والغاي�ات النبيل�ة ،وأن�ه ال مناص
لألم�ة إىل العودة للحكم بمنهج الله
ورس�وله ،كم�ا ال يج�وز أن تذهب
األم�ة ومصلحوه�ا وثواره�ا بعيدا
عن الحاجة املجتمعية واالقتصادية
مح ِّلق�ة يف أجواء مجهول�ة املصدر
وعميّ�ة الطريقة وضبابي�ة الغاية،
فالوض�وح مطل�وب يف أه�داف
الث�ورات ،لضم�ان تحققه�ا يف م�ا
بعد االنتص�ار ،والواقعية ومعالجة
املش�اكل القائمة أم�ر بدهي يف أي
عملي�ة تغيريية ،وق�د أثبتت الثورة
الش�عبية اليمني�ة الجارية مصداق
ه�ذا الق�ول ال�ذي ظلل�ت أزعم�ه،
وأخيرا ليس بالضرورة أن ينترص
املحق مادي�ا ،فكم من ظالم انترص
لحظ�ة تورط�ه يف دم مصل�ح ثائر
لكنه انهزم إىل آخر الدهر.

انتظار الفرج والتمسك
بالقرآن والعترة
حمود األهنومي
خامس عشر :ينتظر الفرج من اهلل
يتقل�ب املجاهد عىل متن األح�وال املتغرية برضاء واطمئن�ان ،فهو يف حالة
فرحٌ بنعمة الله ،ويش�كر الله عليها بمزيد من العطاء ،وهو يف
النصر والرساء ِ
حالة الرتاجع والش�هادة ،يحمدالله عليها ويرى أنها محنة يؤجر عليها ،وتوفِّ ر
له مقام الصرب املحمود عىل البالء ،فهو دائم الرضا ،كثري الطمأنينة.
وه�و أيضا يف حالة الش�دة والبلاء ويف حالة األلم والعن�اء ينتظر فرج الله،
ويحلِّ�ق يف عال�م الثقة بالله تعاىل ووعدِه الحس�ن للمجاهدي�ن الصابرين عىل
البلواء ،وله يف رس�ول الله األس�وة الحس�نة ،حارصه الكفار ه�و وصحابته يف
املدينة املنورة وجاءت جيوش�هم من أعالها وأس�فلها ،فزاغت أبصار املسلمني
من ش�دة املصيبة ،لكن رس�ول الله كان يف تلك الحالة يعي�ش حالة الطمأنينة
بقدر ما لديه من األمل يف الله عز وجل ،وفتح الله له عندئذ آماال واسعة ،وآفاقا
رحبة.
إن املجاه�د هو ذلك املؤمن الذي وصف رس�و ُل الله مقامَ ه وإيمانه بحس�ن
م�ا أعد الل�ه ألوليائه من النرص والتمكني ،يقول الرس�ول صىل الل�ه عليه وآله
وس�لم( :أفضل أعمال أمت�ي انتظار فرج الله) ،هو يثق كم�ال الثقة أن الحياة
متغريات وال تجري عىل َ
س�نن واحدة ،فالرتحة تعقبه�ا فرحة ،وللباطل صولة
ث�م يضمحل ،و (إن م�ع العرس يرس ،إن م�ع العرس يرسا) ،و»ل�ن يغلب عرس
يرسين».

سادس عشر :يتمسك بالقرآن والعترة
ينطل�ق املجاهد يف حركته الدائمة مع الله من أن عدل الله وحكمته اقتضت
أن ال يترك عب�اده هملا؛ فأمده�م بن�ور الرس�االت ،وجاءتهم رس�له ترتى،
يهدونه�م إىل الطريق القويم والرصاط املس�تقيم ،وكانت مهمة هؤالء الرس�ل
عليهم السلام ه�و تعليم العباد لكيفية تقديم الش�كر لله عىل نعمه ،والسير
عىل منهاج الفطرة التي فطرهم عليها ،كما يعتقد املجاهد أن خاتم الرس�االت
السماوية رسالة نبينا محمد صىل الله عليه وآله وسلم سيد املجاهدين ،والنبي
الرحم�ة لجميع العاملني ،وأنه حني غادر هذه األمة تركها عىل املحجة البيضاء،
وقد دلها عىل رشدها القويم ،الذي لن تضل إما تمسكت به واقتفت أثره.
لم يرتك الرس�ول صىل الله عليه وآله وس�لم أمته بدون أن يضع لها مالمح
الخير ومنه�ج الرش�د والصلاح يف خضم ه�ذه األم�واج املضطرب�ة واألهواء
املتشتتة ،فبينّ لهم طريق النجاة ومنهاج الصواب ،ونصح األمة وكشف الغمة،
وبينّ راية الحق ،لقد دلنا عىل سفينة النجاة التي تمخر عباب الضالالت الكثرية
واملنتشرة ،فم�ن ركبه�ا نجا ،وم�ن تخلف عنها غ�رق وهوى؛ ذل�ك أنه وضع
الثقلني كتاب الله وعرتته باعتبارهما معلمَ ي حق ،وداللتَي رش�د ،الثقل األكرب
كت�اب الله ال يأتيه الباطل من بني يدي�ه ،والثقل األصغر عرتته أهل بيته ،حيث
يق�ول صىل الله عليه وآله وس�لم( :ترك�ت فيكم ما إن تمس�كتم به لن تضلوا
م�ن بعدي أبدا ،كت�اب الله وعرتتي أه�ل بيتي ،إن اللطيف الخبير نبأني أنهما
ل�ن يفرتقا حتى يردا عيل ّ الحوض) ،وه�و حديث مجمع عىل صحته من علماء
األمة جميعا ،وعليه فإن املجاهد  -وهو يرى رايات الجهاد املختلفة واملتناقضة
 يمكن�ه الوقوف عىل أعالم الجه�اد الحقيقي الرشعي ،بالقيادة الرشعية التيطمأننا الرسول صىل الله عليه وآله وسلم أنها لن تكون عىل ضاللة أبدا ،وعليه
ف�كل راي�ة ال تهتدي بنور الله ،وال تحمل ثقافة الق�رآن ،وال تنتمي إىل أهل بيت
رس�ول الله فهي راية يجب تجنبها ،وهي راية غري مؤتمَ نة ،يقول رس�ول الله
صلى الل�ه عليه وآله وس�لم( :مثل أهل بيتي فيكم كس�فينة ن�وح ،من ركبها
نج�ا ،ومن تخلف عنها غ�رق وهوى ،ومن قاتلنا آخر الزم�ان فكأنما قاتل مع
الدجال) ،و (أهل بيتي أمان ألهل األرض كما أن النجوم أمان ألهل السماء فويل
ملن خذلهم وعاندهم).
هذا فضال عن أننا نقاتل رايات التحالف السعودي األمريكي اإلرسائييل الذي
يؤيده أرشار العالم ،وفجاره ،وهم هم من بدأونا بالبغي والعدوان ،فما أضل تلك
الرايات التي ركزت البغي علما ،ونهجت الظلم والفظاعة سبيال ،والله معنا ولن
يخذلنا بعونه تبارك وتعاىل.
علي�ك أيها املجاه�د أن تدرك من خلال القرآن الكري�م أن النرص يكون مع
ح�زب الله الذين يتولون الله ورس�وله والذين آمنوا( ،إ ِنَّمَ ا َو ِليُّ ُك ُم ال ّل ُه َو َر ُ
س�ولُ ُه
ون ال َّز َكا َة و َُه ْم َراكِعُ َ
الصالَ َة َويُ ْؤتُ َ
ِين يُقِ يم َ
ِين آمَ نُوا ْ ا َّلذ َ
وَا َّلذ َ
ُون َّ
ون{ }55وَمَ ن يَتَ َو َّل
ِين آمَ نُوا ْ َفإ َِّن حِ ْزبَ ال ّلهِ ُه ُم ا ْل َغا ِلب َ
سو َل ُه وَا َّلذ َ
ال ّل َه َو َر ُ
ُون{ }56املائدة) ،وقد جاءت
الروايات من علماء اإلسلام أن املقصود بالذين آمنوا يف اآلية الكريمة هو اإلمام
عيل عليه السالم الذي تصدق بخاتمه راكعا ،ولهذا يوجب املجاهد عىل نفسه أن
يتوىل هذا الويل ،الذي أعلنه الرس�ول صىل الله عليه وآله وس�لم وليا للمؤمنني يف
غدي�ر خم ،كما يف الحديث املتوات�ر واملجمع عىل صحته ،قائال( :من كنت مواله
فه�ذا علي مواله اللهم وال من وااله وعاد من ع�اداه ،وانرص من نرصه ،واخذل
من خذل�ه وأدر الحق معه حيثما دار) ،وقال( :عيل مع الحق ،والحق مع عيل)،
واإلمام عيل هو رمز األئمة من أهل بيت رس�ول الله من ورائه ،فمن ال يتمس�ك
بهم ال يأمن الوقوع يف الضالل ،والتخبط يف أودية الضياع ،ومن تمسك بهم من
املجاهدين اطمأن أنه ماض يف الطريق التي تريض الله عز وجل.
يفرس الس�يد الش�هيد حسين بدر الدين الحوث�ي رحمه الله امل�واالة بأنها
املعي�ة ،حين تش�عر بأنك يف هذا الجان�ب ،وتؤي�ده ،وتتجه إليه ،إنه�ا املعية يف
املوقف ،واملعية يف الرأي ،واملعية يف التوجه ،واملعية يف النظرة ،هي حالة نفسية
تتحول إىل مواقف ،وتنعكس بشكل مواقف ،وتعترب يف حد ذاتها مهيئة ملجموعة
م�ن األش�خاص وملجاميع من الناس مم�ن هم عىل وترية واح�دة يف املواالة أن
يكونوا عىل أرضية صالحة النتشار توجُّ هٍ من التوجهات.
إذن ليكن املجاهد صاحب معية للقرآن وأهل البيت سلام الله عليهم الذين
يحيون ما أحياه القرآن ويميتون ما أماته ،حيث القرآن والعرتة لن يفرتقا حتى
ورود الحوض يوم القيامة.
نرص الل�ه اليمن ومجاهديها األبط�ال ،وهزم الله أح�زاب التحالف املعتدي
الظال�م الباغ�ي ،س�بحان ربك رب الع�زة عما يصفون وسلام عىل املرس�لني
والحمدلله رب العاملني.
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مملكة آل سعود
وخيارات الهزيمة
رضا حرب *
خلال الزي�ارة التي قام به�ا ويل ويل العهد محمد بن س�لمان إىل
موس�كو ق�دم بوتني ل�ه عرض�ا ً واقعيا ً يحف�ظ نفوذ الس�عودية يف
اليم�ن ويحفظ ماء وجه آل س�عود مقابل أن تمشي اململكة يف الحل
الس�يايس يف س�وريا .أبدى محمد بن س�لمان موافقت�ه املبدئية عىل
املقرتح الرويس ،لكن الش�عور بنشوة االنتصار بعد سقوط عدن بيد
ق�وات التحالف والتقدم الرسيع باتج�اه تعز وتزامن ذلك مع اكتمال
االستعدادات لغزو دمش�ق دفعه للرتاجع عن اتفاقه مع بوتني .لكن
تل�ك النش�وة بدأت ترتاج�ع تدريجيا م�ع تعرض ق�وات التحالف إىل
خسائر برشية كبرية عىل يد أنصار الله والجيش اليمني ،عندها أدرك
محم�د بن س�لمان أن احتالل صنع�اء حلم إبلي�س يف الجنة ،فطلب
زي�ارة موس�كو مرة أخ�رى .كان عىل «أمير الحرب» الس�عودي أن
يلتزم بالعرض الرويس ،لكن من ال يتعلم من التأريخ جدير بـ»الغباء
التأريخي والسيايس».
عىل العموم ،اس�تقبله بوتني يف مدينة تسويش عىل هامش سباق
الفورموال استقباال ً فاترا ً وبرصاحته املعهودة قال لضيفه إن العرض
الس�ابق لم يعد قائماً ،بمعنى أن الوضع بعد الدخول الرويس املبارش
ليس كما قبله وعىل الس�عودية أن تميش بالحل السيايس بال رشوط
مس�بقة والقرار النهائي س�يكون للش�عب الس�وري .كان عىل امري
الح�رب أن ي�درك أن العقي�دة العس�كرية لبوتني ال تحده�ا خطو ٌ
ط
حم�راء .طبع�اًَ ،ف ِه َم «أمري الح�رب» أن مقارب�ة «املقايضة» لم تعد
مطروح�ة عىل الطاول�ة ،فبدال َ من التخيل عن الغطرس�ة والتعجرف
والتكبر والتعايل على اآلخرين رفع س�قف تهديداته فق�ال ملضيفه
«التدخل الرويس سيجذب متطرفني من أنحاء العالم» وكأنه يتحدث
إىل زعي�م دولة فاش�لة كالس�ودان الت�ي تتفتت تحت حكم البشير
اإلخوان�ي .ره�ان األفغنة أ َ ْو أس�لمة الح�رب رهان األغبي�اء  -غباء
مطلق.
بع�د الدخ�ول الرويس ب�ات واضحا ً أن مي�زان الق�وى يف املنطقة
يتغري .باس�تثناء مملك�ة اإلرهاب الوهابية ،العالم كله ،وعىل رأس�ه
الواليات املتحدة ،بات يدرك أن الحرب عىل رقعة الش�طرنج السورية
ترسم معالم نظام عاملي جديد ،من غري الدخول يف تفاصيل التوازنات
والتحالفات .واالهم أن الحرب عىل اإلرهاب التكفريي تستعر ويمكن
أن تج�ذب قوى أخرى تنضم إىل روس�يا وإيران وس�وريا واملقاومة،
وعلى االرج�ح أن تطال نريانها الدول الراعي�ة لإلرهاب يف حال نقلت
صواريخ س�تينغر للعصابات اإلرهابية أ َ ْو قررت تهديد االمن القومي
ال�رويس انطالق�ا من وس�ط اس�يا أ َ ْو القوق�از أ َ ْو البلق�ان .وحدها
السعودية ال زالت تعيش حالة متطورة من «الوهم» وكأن جلب املزيد
من املرتزقة من كولومبيا أ َ ْو السودان أ َ ْو نقل إرهابيني من سوريا إىل
اليمن سيحول هزائمها عىل يد شعب اعزل إىل انتصارات .من الصعب
عىل العقل الس�عودي النجدي أن يستوعب أن الجيوش مهما امتلكت
م�ن قوة ال تس�تطيع أن تهزم ش�عوب ،يف النهاية الش�عوب تنترص،
والشعب اليمني سينترص وسيمرغ انف آل سعود يف الرتاب.
أمير الح�رب محمد ب�ن س�لمان يشء وَوزي�ر الخارجي�ة عادل
الجبير يشء آخرُ .ك ّل ي�وم يمر يثبت هذا «الدبلوم�ايس املبتدئ» انه
عدي�م الكفاءة ما يدعونا أحيانا ً للتس�اؤل حول االس�باب والظروف
التي فرضت عىل الس�عودية وزيرا ً بهذا الكم من العنرتيات الفارغة.
حتى يوم أمس كان يضع الرئيس بش�ار األس�د بني خيارين «الحرب
أ َ ْو الرحي�ل» ،وحتى يوم أمس كان�ت إيران ،يف نظره ،راعية ومصدرة
لإلره�اب وإيران جزء من املش�كلة وليس الحل ،وال مكان إليران عىل
ط�اوالت املفاوضات ،وعىل إيران اال تتدخل يف ش�ؤون الدول العربية.
م�ا الذي تغري حتى ص�ار وجود إيران فرصة الختب�ار نواياها ونوايا
روس�يا؟ الجواب مع�روف .عندما رضخ األمريكي للإرصار الرويس
س�كت الس�عودي .م�ن الواض�ح أن العالق�ة بين الوالي�ات املتحدة
والس�عودية كعالقة بطرس األكرب بش�عبه «الش�عب يق�ول ما يريد
وأنا أفعل ما أريد» .عندما يقرر الكبار يس�كت الصغار كالش�طار يف
املدرسة االبتدائية ،هذه حال عادل الجبري.
يقول محللون أمريكيون إن ُك ّل خيارات الواليات املتحدة يف الرشق
األوس�ط س�يئة ،فما بال�ك بدولة مثل الس�عودية؟ .أفض�ل خيارها
هزيمة واس�وأ خيارها هزيمة ،الفرق يف حجم الهزيمة .مؤتمر فيينا
املوس�ع الذي ينعقد اليوم الجمعة يمنح الس�عودية فرصة للتس�ليم
بهزيمتها بأقل تكلفة.
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متابعات فلسطينية

 71شهيدًا ونحو  2100جريح في «انتفاضة القدس»
سجلت التقارير الصحفية
املتابعة النتفاضة القدس ارتقاء
 71شهيداً ،وإصابة أكثر من 2.130
مواطنا ً بالرصاص الحي واملطاطي
والحروق والكسور نتيجة اعتداءات
قوات العدو الصهيوني بالضفة
الغربية وقطاع غ��زة واألرايض
املحتلة عام  .48وأوضحت وزارة
الصحة الفلسطينية يف بيان لها أن
 53شهيدا ً ارتقوا يف الضفة الغربية،
و 17يف قطاع غزة ،فيما ارتقى
شهيد يف منطقة النقب داخل أرايض
الـ.1948
وأشارت إىل أن من بني الشهداء
 15طفالً ،وسيدة حامل ،ما يعني
ُ
خمس الشهداء من األطفال.
وأوضحت أن  971مواطنا ً أصيبوا
بالرصاص الحي ،فيما أصيب 930
آخرين بالرصاص املعدني املغلف
باملطاط يف الضفة الغربية وقطاع
غزة وجرى عالجهم داخل املشايف.
وأضاف�ت أن  220مواطن�ا ً
أصيب�وا بالرضــــوض والكس�ور
والجروح نتيج�ة اعتداء قوات العدو
واملستوطنني عليهم بالرضب املربح،
فيما أصي�ب  20مواطن�ا ً بالحروق،
عدا عن أكثر من  5آالف حالة اختناق
س�جلت يف قط�اع غ�زة والضف�ة
الغربية.

ضابط «إسرائيلي» :نحن على برميل متفجر
ولن تتوقف الموجة الحالية
ق�ال ضاب�ط كبير يف جي�ش
االحتلال اإلرسائيلي« ،إن تقدير
املوقف ال�ذي يعرضه الجيش عىل
الحكوم�ة يف الغ�رف املغلقة ،هو
رضورة املب�ادرة لح�ل س�يايس
ينهي املوجة الحالية ويعيد تهدئة
األوض�اع ،مؤك�دا ً أن�ه ب�دون حل
س�يايس لن تهدأ املوج�ة الحالية،
ربم�ا تخ�ف وطأته�ا ،لكنه�ا لن
تتوقف».
وق�ال الضاب�ط «غ�اي
غولدش�تاين» خلال مؤتم�ر يف
الكلي�ة األكاديمي�ة يف مدين�ة
«نتانيا» املحتلة ،وهو نائب منسق

عمليات حكومة االحتالل بالضفة
الغربية ،إن «الرئيس الفلسطيني،
محمود عباس ،ال ينتهج سياس�ة
تحرض عىل العن�ف واإلرهاب ،بل
على العكس ،هو يح�اول التهدئة
أيض�اً ،لك�ن ب�دون مب�ادرة لحل
س�يايس بين إرسائيل والس�لطة
الفلس�طينية ،لن تتوق�ف املوجة
الحالية».
وتاب�ع« :حتى ل�و خفت وطأة
التصعيد اآلن أ َ ْو توقفت العمليات،
ه�ذا ال يعن�ي أن املوج�ة انته�ت،
فنح�ن نجل�س عىل برمي�ل بارود
متفج�ر ،وب�دون ح�ل س�يايس

سنبقى نواجه ما نواجهه اليوم».
ولفت الضابط إىل أن «إرسائيل»
تواج�ه رصاع�ا ً متواصلاً ربم�ا
تتصاعد وتريت�ه ويحدث تغيريات
يف الس�احة الفلس�طينية ،وحتى
ل�و كانت تهدئة معينة عىل صعيد
العملي�ات ،لك�ن ب�دون مب�ادرة
سياس�ية تبق�ى ُك ّل الظ�روف
متوفرة لالنفجار ،والخوف األكرب
هو أن تفقد السلطة الفلسطينية
الس�يطرة على مناط�ق نفوذها،
وعنده�ا ال يمك�ن التنب�ؤ بما قد
يحدث.

الشيخ صالح :زوال االحتالل من القدس قريب
أكد رئيس «الحركة اإلسالمية يف الداخل
الفلسطيني» ،الش�يخ رائد صالح ،من عىل
منرب الجمعة يف مس�جد «الحوارنه» يف بلدة
كفر قرع ،أن زوال االحتالل الصهيوني من
القدس واملسجد األقىص قريب».
وطال�ب صلاح جمي�ع س�كان الداخل
الفلسطيني رجاال ً ونسا ًء وأطفاال ً مواصلة
النفري ،وش�د الرحال والرباط واالعتكاف يف
املسجد األقىص ،الذي يتعرض يف هذه األيام
ملؤامرة «إرسائيلية» أمريكية.
وتعرض الشيخ «للتفاهمات» األمريكية
 «اإلرسائيلية» بشأن «األقىص» التي جرتمؤخ�را ً يف العاصمة األردني�ة عمّ ان ،قائالً،
إن «ما حصل هناك هو استدراج للمسلمني
ملؤام�رة أمريكية م�ع الع�دو «اإلرسائييل»
لتكري�س احتالله وس�يطرته عىل املس�جد
األقىص ،مشددا ً يف الوقت نفسه عىل أنها ال
تعنينا يف يشء ،ألننا نستمد رشعيتنا وحقنا
يف املس�جد من أعظم وثيق�ة يف الوجود ،أال
وهي كتاب الله».
وأض�اف أن انتفاض�ة الق�دس الت�ي
اندلع�ت مؤخرا ً نصرة «لألقصى» جاءت
لتقول لالحتلال «اإلرسائييل»« :أنت واهم،
ولتبدد أحالمه ومخططاته ومؤامراته التي
تسعى للنيل من املسجد األقىص املبارك».

عشرات المستوطنين
يهاجمون قاطفي الزيتون
جنوب نابلس
هاج�م عشرات قطعان املس�توطنني،
الس�بت ،قاطفي الزيتون يف بورين جنوب
نابلس.
وق�ال مس�ؤول العملي�ات امليداني�ة يف
مؤسس�ة «حاخامني لحقوق اإلنس�ان»،
زكري�ا الس�دة ،إن «عرشات املس�توطنني
هاجم�وا قاطف�ي الزيت�ون يف بوري�ن
ب�األرايض القريب�ة م�ن مس�توطنة
«يتسهار».
وذكر السدة أن جنود العدو الصهيوني
ط�ردوا قاطف�ي الزيت�ون عق�ب هج�وم
املستوطنني.

استشهاد رضيع بغاز العدو
وإعدام فتى عند معبر
الجلمة بجنين
استش�هد مس�اء الجمعة طفل رضيع
إثر استنش�اقه الغاز ال�ذي أطلقته قوات
الع�دو الصهيوني خالل مواجهات الضفة
املحتلة.
الطف�ل رمضان ثوابتة ( 4أش�هر) من
بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم املحتلة،
استشهد مساء اليوم إثر استنشاقه الغاز
السام الذي تطلقه قوات العدو.
وأع�دم جن�ود عصاب�ات الع�دو
«اإلرسائييل» صباح السبت فتى اقرتب من
معرب الجلمة ش�مال مدينة جنني ش�مال
الضفة املحتلة ،دون اتضاح هويته.
وقال ش�هود عيان إن جنود العدو عىل
معبر الجلمة ش�مال جنني أطلق�وا النار
باتج�اه فت�ى اقرتب م�ن املعبر صباحاً،
وأصابوه بشكل مبارش.
بينم�ا أفاد زوار لجنني من فلس�طيني
 48كان�وا يعربون املعبر إن «جنود العدو
هاجموا بالرصاص فتى كان متجها ً نحو
املعرب من جانب عبور العمال».
وكان معرب الجلمة ش�هد يوم الس�بت
امل�ايض ويف نفس الوقت استش�هاد الفتى
أحم�د كمي�ل م�ن بل�دة قباطي�ة بذريعة
محاولته طعن جندي عىل املعرب.

( ددعلالاا
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باق والمؤسسات تظل قائمة ..والسعودية تنفض وفاضها كفًا بكف
اجتماع فيينا السوري :األسد ٍ
 -محمد الباشا:

خالصتان أساسيتان انتهى إليهما اجتماع
فيين�ا بش�أن امللف الس�وري ،وهما :مس�ار
جديد قد بدأ ،واألمريكي وس�يط فيه ال طرف،
اجتماع الجمعة شارك فيه وزراء خارجية 17
دولة ،بينه�ا تركيا والس�عودية ،وإيران التي
تش�ارك للم�رة األوىل يف اجتم�اع دويل من هذا
القبيل.
الفجوة تصبح أكرب بني األمريكي وحليفيه،
الس�عودي والرتك�ي حين يصل النق�اش إىل
الوض�ع امليدان�ي والتطورات العس�كرية عىل
األرض ،فاألخري ظل عىل مدى س�اعات يظهر
توت�ره وفق�دان يشء من بع�ض الصواب ،يف
محاول�ة ج ّر املتحاورين إىل معادلة أن التدخل
العسكري يف سوريا يجب أن يشمل يف أهدافه
سلطة دمشق ،فيما كان موقف كريي جازماً:
نحن يف س�وريا لن نرضب إال داعش .وعندما
أبل�غ الناظر األمريك�ي الحارضي�ن أن البيت
األبيض س�يعلن عن إرس�ال قوات عس�كرية
محدودة إىل الش�مال الس�وري للمس�اعدة يف
الحرب ضد داعش وحدها دون س�واها ،صار
التوت�ر الرتك�ي ظاهرا ً على تقاس�يم الوجه
وح�ركات اليدي�ن .كأن�ه يعتبر أن الخط�وة
األمريكي�ة مرتبط�ة باس�تحقاق االنتخابات
الرتكية بعد س�اعات ،أكثر منه�ا ارتباطا ً بما
يحص�ل يف دمش�ق وبم�ا قد يكون مس�تقبل
حكمها الراهن.
الرتكي الخارس األكبر يف بوكر فيينا -كما
تق�ول جري�دة األخب�ار ،ال ط�رح ،وال حت�ى
حلفاء .والسعودي ح ّل طبعا ً يف مرتبة الخارس
الثاني بوض�وح .ذلك أن مرشوع�ه املحصور

برحيل األس�د ،ب�دا يتيما ً وعقيم�اً .حتى هو
كان عاجزا ً عن بل�ورة آلياته أ َ ْو طرح عمليته
التنفيذي�ة ،إذ ظه�ر الس�عودي عالق�ا ً بين
اس�تحالتني بالنس�بة إليه :استحالة أن يدعو
إىل إسقاط األسد بالقوة .وهي استحالة باتت
أق�رب إىل الجن�ون يف حضور الثنائ�ي الكبري
على رأس الطاولة :الرويس يقات�ل إىل جانب
األسد .واألمريكي يؤكد أنه صار مستعدا ً لبذل
التضحي�ات البرشي�ة ،لك�ن يف عملية رضب
داعش ال س�واها .أما االس�تحالة الثانية فأن
يدعو السعودي إىل إسقاط األسد باالنتخابات
ويف صناديق االقرتاع .هنا بدا السعودي وكأنه
أَمَ ـام محظورين اثنني :أوال ً عجزه املفهومي،
كنظ�ام عائيل وكس�لطة أوتوقراطية ،عن أن
يلف�ظ كلمة انتخاب أ َ ْو يعل�ن مطلبا ً متالزما ً
مع مب�دأ االقرتاع .وثانيا ً إدراكه أن (الرئيس)

تفاصيل الطائرة الروسية
المنكوبة وتبني داعش

األس�د قادر عىل الفوز يف أية انتخابات نزيهة
تجرى يف ظ�ل أي إرشاف حيادي عادل .هكذا
اكتف�ى الس�عودي عىل مدى س�اعات بتكرار
الزم�ة ب�دت ممل�ة مضج�رة :رحيل األس�د.
ولو حرش أكثر بس�ؤاله ح�ول كيفية الطرح،
ألج�اب ربم�ا :على الطريق�ة الس�عودية.
بصفقة ،بتهريبة ،بتصفية ،املهم أن يرحل!

ً
مرغمة
لهذا تراجعت السعودية
وزير الخارجية الس�عودي ع�ادل الجبري،
كان األربعاء الفائ�ت ،يرعد ويزبد وهو يعقد
مؤتمرا ً صحافيا ً مع نظريه الربيطاني فيليب
هاموند ،ويقول للصحافيني ّ
إن اجتماع فيينا
س�يكون آخر فرصة الختب�ار نيات اإليرانيني
وال�روس والوص�ول إىل موعد مح�دّد لرحيل
الرئي�س الس�وري ،وإن�ه ما ل�م يتحقق ذلك

صراع حاد بين «المحمدين»
على خالفة سلمان قد يؤدي
إلى زعزعة الحكم
 -متابعات:

 وكاالت:نرش موقع «رادار فاليت »24
العامل�ي ص�ورة ملس�ار الطائرة
الروس�ية التي سقطت يف وسط
س�يناء ،موضح�ا ً أن الطائ�رة
س�قطت من عىل ارتفاع  6آالف
ق�دم بع�د دقيق�ة م�ن فق�دان
االتصال بها.
وأفاد موقع «اليوم الس�ابع»
نقلاً ع�ن ه�ذا املوق�ع ،أن
الطائ�رة روس�ية الصن�ع م�ن
ط�راز ايرب�اص -321اختف�ت
من فوق األج�واء املرصية عقب
 23دقيقة م�ن مغادرتها مطار
رشم الش�يخ ي�وم الس�بت 31
أكتوب�ر  3:49بتوقيت غرينتش،
متجهة إىل مدينة س�ان بطرس
بورج الروسية ،وكان عىل متنها
 217راكب�ا ً باإلضاف�ة إىل  7من
طاقم الطائرة ،واختفت من عىل
الرادار بعد إخطار قائد الطائرة
للمراقبة الجوي�ة ،بوجود عطل
يف الطائرة.
والطائ�رة الت�ي تحمل رحلة
رق�م  7K9268س�لكت أج�واء
البح�ر املتوس�ط ،وكان م�ن
املفترض أن تعبر إىل قبرص،
وتابع املوقع أن املسار الذي كان

قد تتبعه الطائ�رة من املفرتض
أن تعبر ف�وق األج�واء الرتكية
ومنه�ا إىل األج�واء األوكراني�ة
وصوال إىل بالروس�يا ث�م فنلندا
ومنها تدخل األجواء الروسية يف
االتجاه الرشقي.
ويف نف�س الس�ياق ،أف�اد
مصدر بإسعاف ش�مال سيناء،
ب�أن س�يارات اإلس�عاف ب�دأت
ىف نق�ل جث�ث حط�ام الطائ�رة
الروس�ية ،والذي�ن عث�ر عليهم
بموقع حطام الطائرة يف منطقة
الحس�نة بوسط سيناء ،وجاري
نقلهم والتوجه بهم ملستش�فى
العريش العام والسويس.
وقال�ت حس�ابات موالي�ة
لتنظي�م داع�ش الس�بت،
بمسؤولية التنظيم عن إسقاط
الطائرة الروس�ية املنكوبة فوق
سيناء.
وحسب موقع الخرب ،تداولت
حس�ابات قريبة من داعش عىل
موق�ع تويتر ،تس�جيالً يظهر
طائ�رة وه�ي تس�قط بع�د أن
احرتق�ت بالج�و ،ول�م يتس�ن
التأك�د من صحة التس�جيل ،إال
أن داعش اعتاد استغال َل حوادث
مماثلة ونسبها له عارضا ً إياها
كـ»إنجاز».

عاد الرصاع إىل أوجه بني أفراد العائلة الحاكمة
يف السعودية عىل خالفة امللك سلمان بن عبدالعزيز
وبرز أشده بني املحمديني (محمد بن نايف ومحمد
بن س�لمان) .وس�لطت الوكالة الفرنسية لألنباء
الض�وء عىل الرصاع القائ�م يف اململكة ،ونقلت عن
خبراء ودبلوماس�يني تأكيدهم أن م�ا يجري من
توتر بين ويل العه�د ووزي�ر الداخلي�ة محمد بن
نايف ونجل امللك ووزير الدفاع محمد بن س�لمان
قد ي�ؤدي إىل زع�زة ترابط العائل�ة الحاكمة وهذا
م�ا ينعك�س عىل مس�تقبل نظ�ام الحك�م يف ظل
التحديات الخطرية التي تعصف باململكة.
واعترب الخبري يف الش�ؤون السعودية من مركز
كارنيغ�ي للسلام ال�دويل فريديريك وي�ري اعترب
الخلاف القائ�م يف اململكة بأنه س�يؤدى إىل اتخاذ
قرارات سياسية مقلقة جدا ً سيكون لها تداعيات
أخط�ر عىل التدخل العس�كري يف اليمن ،بعيدا ً عن
اإلصالحات املطلوبة يف هذا البلد.
كم�ا رأى الخبير يف الش�ؤون الس�عودية من
مؤسس�ة س�يانس بو يف باريس س�تيفان الكورا
رأى أن الرصاع جاء عقب محاولة انقالب فرع من
آل س�عود الحتكار الس�لطة عرب إزاح�ة ويل العهد
الس�ابق مقرن ال�ذي كان معينا ً م�ن امللك الراحل
عبدالله بن عبدالعزيز.
واعتبر دبلومايس غرب�ي إحالة مق�رن بأنها
ت�دل عىل أن صف�ة ويل ويل العهد هش�ة ..ما دفع
محم�د بن س�لمان إىل تعزيز س�لطته ،فإىل جانب
حقيب�ة الدفاع يرتأس نجل امللك مجلس الش�وؤن
االقتصادي�ة والتنمي�ة ،ويشرف على آرامك�و
املجموع�ة النفطي�ة العمالقة التي تحت�ل املرتبة
األوىل بني مصدري النفط يف العالم.
ولكي يعزز موقعه عند وفاة والده كش�خصية
ال يمكن االس�تغناء عنها ،قام محمد بن س�لمان
ب�اإلرساع يف االنقض�اض على س�لطة النف�وذ
بسالس�ة دون أي تح�رك من خصوم�ه يف العائلة
الحاكم�ة ألنه يخىش م�ن خصمه محمد بن نايف
أن يقطع الطريق عليه باالس�تيالء عىل العرش ملا
يحظى به من دعم م�ن معظم أفراد العائلة وثقة
الغرب.
ه�ذا وتعرقل طموح نجل املل�ك الكبري النتائج
السلبية للحرب عىل اليمن التي كلفت اململكة ثمنا ً
باهظ�اً ،وهذا م�ا يثري قلق العائل�ة الحاكمة التي
ب�دأت تفقد ثقتها به وربما ترجح محمد بن نايف
بديالً لسلمان.

بالتوص�ل إىل موع�د محدّد له�ذا الرحيل ،فلن
تحرض بلاده اجتماعات الحقة ،وس�تلجأ إىل
وس�ائل وطرق أخرى .وبعد أن انتهى اجتماع
فيينا كل ما بوسع الجبري أن تحدّث باقتضاب
عن تأجي�ل قضايا الخلاف إىل اجتماع مقبل
يحدّد موعده الحقاً.
الس�عوديون ذهب�وا إىل فيين�ا للمرة األوىل
–كم�ا يقول نارص قنديل  -وه�م يعلمون ّ
أن
سيف العس�كر الرويس صار عامالً حاسما ً يف
تقرير مس�تقبل امليدان يف س�وريةّ ،
وأن األمر
لي�س بحجم الق�درة الناري�ة الروس�ية التي
توف�رت للجيش الس�وري وحلفائه فقط ،وال
بدق�ة تصويبها والتحقق م�ن نتائج التعامل
م�ع أهدافها وفق�ا ً ملنظومة أقم�ار صناعية
واس�تخبارات تقني�ة متش�ابكة ومتقدّم�ة
ّ
ومعقدة متصلة بقاعدة رصد ومسح للفضاء
الكوني يف س�يبرييا ،وأنه على أهمية ُك ّل ذلك
يف ف�رض إيق�اع جدي�د للح�رب يف س�ورية،
واس�تطرد قنديل بالقول :إال ّ
أن األه ّم هو أنه
من يق�ف وراء ذلك هي دولة عظمى اس�مها
روس�يا ،يس�قف وجوده�ا حركة م�ا عداها
وفقا ً ملبدأ ّ
أن ال�دول العظمى ال تضع أقدامها
قبال�ة بعض ف�وق األرض ذاتها مبارشةّ ،
وأن
حلفاء ال�دول العظمى يُمنع عليهم أن يفعلوا
م�ا تمتن�ع عنه ال�دول العظمى .وه�ذا يعني
أن ال أميركا وال حل�ف األطلسي ع�اد ممكنا ً
الرهان على وجودهم الربي وال تمركز قواعد
له�م يف س�ورية أ َ ْو على حدوده�ا بم�ا يمثل
تحديا ً للحضور الرويس ،وأن ليس بمس�تطاع
«إرسائيل» وال السعودية وال تركيا وال سواهم
أن يفع�ل ذلكّ ،
وأن خي�ار النرص عىل اإلرهاب
صار يعادل معنويات الدولة العظمى روسيا،
ّ
وان إفش�الها بالط�رق غير املب�ارشة على

طريقة أفغانستان أيام دخول الجيش األحمر
السوفياتي ،غري ممكن ليس فقط بسبب تغيرّ
واختالف البيئ�ة الحاضن�ة والجيش الحليف
وتبلور الخصم كتشكيل إرهابي رصف وليس
كقوة وطنية مقاومة لغزو أجنبي.

باب وحيد للتدخل األمريكي
ليس أمام أمري�كا والغرب وحلفائهم من
طريق�ة لوضع أقدامهم عىل أرض س�وريا إال
تدعي�م مجموع�ات م�ن املعارضة مس�تعدّة
للمش�اركة يف الحرب عىل «داعش» ،وتحقيق
السبق عىل روس�يا وإيران والجيش السوري
يف بل�وغ مناطق س�يطرة «داع�ش» ،قبل أن
تُنهي روس�يا وحلفاؤها وضع شمال سورية
وجنوبه�ا ،حيث تس�يطر «جبه�ة النرصة»،
وتتف ّرغ ملناطق س�يطرة «داعش» ،فتقاس�م
الجغرافيا التي تحتله�ا «داعش» و«النرصة»
بني الجيش الس�وري ومجموع�ات املعارضة
املدعومة من الغرب وحلفائه ،سيتيح تحسني
رشوط التفاوض.
كان عىل الجبري أن يتأدّب ويقرأ الرس�الة؛
ألن أمريكا بعد جه�د جهيد ،وصلت إىل نتيجة
مفادها أتى عىل لس�ان الرئيس باراك أوباما،
الذي ق�ال« :نظرا ً ألهمية الق�رار وتأريخيته،
إنه�ا ستش�ارك لتحقي�ق هذا اله�دف بقوات
بري�ة ،قوامها عشرون مقاتلاً ،لرعاية هذه
العملي�ة التأريخي�ة النوعي�ة»ّ ،
وأن وزي� َر
الخارجية ج�ون كريي ق�ال ،بحضور نظريه
ال�رويس سيرغي الف�روفّ :
«إن خالف�ات
واش�نطن وموس�كو ال تمن�ع االتف�اق على
مواصل�ة عملية سياس�ية تنته�ي برتك األمر
للسوريني ليق ّرروا مصري الرئاسة السورية».

مدير ( :)CIAالحل العسكري مستحيل في المنطقة
 متابعات:أدىل مسؤوالن أمنيان أمريكي وفرنيس بترصيحات
ح�ول مس�تقبل منطق�ة «الشرق األوس�ط» ،وم�ا
ينتظره�ا من أحداث عىل خلفية الرصاعات املش�تعلة
يف س�وريا والعراق واليمن وليبي�ا ،وذلك خالل مؤتمر
حول االستخبارات نظمته جامعة جورج واشنطن يف
العاصمة الفدرالية واشنطن الثالثاء  27ترشين األول
الجاري.
فقد اعترب مدير «اليس آي أيه» ( )CIAجون برينان
أن «الحل العسكري مس�تحيل يف أي من هذه الدول».
(سوريا والعراق واليمن وليبيا).
وأض�اف أنه م�ن الخط�أ الذهاب مب�ارشة باتجاه
البحث عن «تسوية نهائية» يف الوقت الراهن ،بل يجب

اعتم�اد استراتيجية الخطوات الصغرية عرب الس�عي
أوال إىل «خفض درجة التوتر ،خفض حدة النزاع ،بناء
بع�ض الثقة بني األطراف املوجودي�ن هناك والراغبني
فعال بالتوصل إىل تسوية سلمية».
م�ن جهته قال مدير اإلدارة العامة لألمن الخارجي
«دي ج�ي اس ايه» (االس�تخبارات الفرنس�ية) برنار
باجوليه إن «الرشق األوسط الذي نعرفه انتهى وأشك
بأن يعود مجدداً».
وأعرب عن «ثقته» بأن «املنطقة ستس�تقر مجددا
يف املس�تقبل ،ولكن وفق أية خطوط؟ يف الوقت الراهن
لس�ت أعلم .ولكن يف مطلق األحوال س�تكون مختلفة
عن تلك التي رسمت بعد الحرب العاملية الثانية».
وأض�اف باجولي�ه أن «الشرق األوس�ط املقب�ل
س�يكون حتم�ا مختلفا ع�ن الرشق األوس�ط ما بعد
الحرب العاملية الثانية».

«مصر السيسي» تصوّت لـ «إسرائيل» باألمم المتحدة!!
 خاص:يف وق�ت يم�ارس الع�دو
الصهيون�ي جرائمه ضد الش�عب
الفلس�طيني أَمَ ـ�ام العالم أجمع،
ويف حين يبذل الكي�ان الصهيوني
جه�ودا ً مضنية لتحسين صورته
أَمَ ـام ال�رأي الع�ام العاملي بعدما
تهش�مت أ َ ْو ت�كاد بس�بب حروبه
ض�د أطف�ال غ�زة ..صوتت مرص
الجمع�ة لصال�ح كي�ان االحتالل
ملنح�ه عضوي�ة إح�دى الهيئ�ات
التابع�ة لألمم املتحدة ،يف س�ابقة
هي األوىل من نوعها منذ تأس�يس
االحتالل اإلرسائييل عام ،1948
واف�اد موق�ع «عرب�ي  »21أن
وس�ائل إعالم إرسائيلية ذكرت أن
«إرسائيل» حصل�ت عىل العضوية
الكامل�ة يف لجنة «االس�تخدامات
الس�لمية للفض�اء الخارج�ي»
التابعة لألمم املتحدة ،بعدما أيدت
 117دول�ة منحه�ا ه�ذا املقع�د،
وكانت مرص من بني تلك الدول.
وكتبت حركة «شباب  6إبريل»
تعليقا ً س�اخرا ً عىل صفحتها عىل

«فيس�بوك» فقالت إن «الس�ييس
اللي مني�م املنطق�ة م�ن املغ�رب
وخاطف قائد األس�طول الخامس
أ َ ْو الس�ادس م�ش فاك�ر بيصوت
للكي�ان الصهيون�ي ..القوم�ي
العرب�ي خليف�ة عبدالن�ارص إدى
صوت مرص للصهاينة ..ولس�ه يف
ناس مش شايفة الحقيقة ومغيبة
نفسها بنفسها عن الحق».
لكن س�عيد الالوندي ،الخبري يف
السياسة الدولية ،قال إن العالقات

بين مصر و»إرسائي�ل» تسير
بش�كل عادي منذ سنوات طويلة،
مشيرا إىل أن القاه�رة صوت�ت
لصال�ح «إرسائيل» حت�ى تتفادى
فت�ح جبهة جدي�دة يف الخالف مع
الدول�ة العربي�ة يف ه�ذه املرحل�ة
داخ�ل املنظم�ات الدولي�ة كاألمم
املتح�دة ،للتأكي�د على أن مصر
تتخ�ذ مواقفها باس�تقاللية وفقا
ملصالحها الخاصة فقط.

اإلس����ــلاَ م ومبادئ اإلسالم التي
نحن كش����عب ميني مس����لم ينتمي إلى قيم ْ
ُ
حترك بها اإلمام احلسني عليه السالم ونادى بها في األ َّمة ومتسك بها َوواجه
بها الطغاة واجملرمني نقول بأعالي أصواتنا من أعماق قلوبنا وبكل إحساسنا
ومشاعرِ نا كما قال اإلمام احلسني عليه السالم «هيهات منا الذلة».

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس

السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

( ددعلالاا ينثالاانينثالاثالا  2نينثالالاينثالاثالالا

كلمــــــة أخـــــيرة

آل سعود
فشل وجنون

أو التربع عرب الحسابات التالية :الربيد برقم ()5938350685
البنك اليمني لإلنشاء والتعمري برقم ( )111113333
بنك التسليف التعاوني والزراعي برقم ()1005093727

د .عبدالرحمن المختار
جاء عدوا ُن نظام آل س�عود
عىل بالدنا تحت عنوان رشعية
العمي�ل املجرم هادي ومحا َربة
املشروع اإليران�ي املتمث�ل يف
م�ا أس�موه تم�دُّد الحوثيني يف
اليم�ن ،وه�ذه الذريعة ليس�ت
إال شعا ٌر كاذبٌ  ،فالعدوا ُن جاء
يف حقيق�ة األمر بس�بب فش�ل
املشروع الس�عودي يف بالدنا،
فمنذ عقود خلت وبالدنا ترزحُ
تحت وصاية نظام آل س�عود،
وإراد ُة ش�عبنا واس�تقالل قراره
الس�يايس ره ٌن بأيدي هذا النظام الرجعي املتخ ّلف ،وكان لهذا
الع�دوان خالل تل�ك العقود صو ٌر متعددة ،لع�ل أبرزها التدخل
الس�افر يف الش�ؤون الداخلية لبالدن�ا؛ إلبقاء الش�عب اليمني
يف حال�ة فقر وبؤس وتبعي�ة ،وحرمان من م�وارده وخرياته،
ومحا َربة أي مرشوع نهضوي استقاليل تح ُّرري ووأده يف مهده.
ومؤخ�را ً وعندما بدأت مالمحُ مرشوع نهضة اليمن تتبلور،
ومرشوع نظام آل س�عود يتساقط لم يرتدد هذا النظام املجرم
يف تحريك أدواته يف الداخل الرتكاب الجرائم اإلرهابية يف املساجد
والتجمُّ عات العامة للسكان املدنيني ،واملستشفيات ،وتجمُّ عات
الق�وات األمني�ة والعس�كرية وتفجير حافلات الطالبات ،يف
أبشع جريمة ضد الطفولة ،واستهداف تجمّ عات الطالب وذبح
الجنود ،ومنهم من كانوا يتلقون العالج يف أحد املستشفيات.
وإزاء هذه الجرائم اإلرهابية تحرك الجيش اليمني املؤسسة
الدس�تورية الوطنية مس�نودا ً باللجان الش�عبية وك ّل األحرار
يف بالدن�ا لوق�ف الق�وى التكفريي�ة ع�ن العبث بأم�ن الوطن
ُ
الس�عودية عىل ش�ن عدوان
واملواطنين ،وعق�ب ذل�ك أقدمت
مبارش عىل بالدنا ،وهو دلي� ٌل واضحٌ عىل أن أدواتها اإلجرامية
اإلرهابية كانت قد انهارت ،وأن وسائ َل دعمها التقليدية لم تعد
ً
مجدي�ة وبعد أن أدركت الس�عودية أن مصريَ هذه األدوات بات
محتوماً ،فتدخلت مبارش ًة مس�تخدمة الطريان الحربي إلنقاذ
القوى اإلجرامي�ة ،والرتكيز عىل فرض الحصار الجوي والربي
والبح�ري ،والقصف العش�وائي ل�كل مقومات حياة الش�عب
اليمن�ي ،وتدمير البُنى التحتي�ة ،وقد ترتب عىل ه�ذا العدوان
الس�افر تدمريُ اآلالف املنازل عىل رؤوس ساكنيها وقتل اآلالف
من األطفال والنساء والشيوخ ،وتدمري املستشفيات واملدارس
والط ُرق والجس�ور واملصانع ومخازن الغذاء والدواء ووسائل
نقلها.
ِ
يكتف بالقتل املبارش للسكان
العدوان الهمجي الس�افر لم
املدنيين ودون تميي�ز ،ب�ل ذه�ب أبع� َد م�ن ذل�ك إىل الحصار
ٌ
عالقة باإلنس�ان وبقائ�ه حيا ً
والتجوي�ع وتدمير ُك ّل م�ا ل�ه
والتس�بب يف ح�دوث مجاع�ة ألكث�ر م�ن  80%من الس�كان
املدنيني ،وصوال ً إىل القتل الجماعي ألبناء الش�عب اليمني ،وهو
ٌ
هدف س�عت إلي�ه دو ُل العدوان بقيادة الس�عودية ،ويف انتهاك
ص�ارخ للقانون ال�دويل وميث�اق األمم املتح�دة ،وكل القوانني
واألعراف الدولية والقيم اإلنسانية.
العدوان عىل شعبنا من جانب نظام آل سعود اإلجرامي أبرز
الحقيقي لش�عبنا اليمني الكريم الصامد املقاوم ،وأبرز
الوج َه
َّ
يف ذات الوق�ت الوج َه القبيح للدول التي تتبجّ ح باس�م حقوق
اإلنس�ان ،بينم�ا اإلنس�ا ُن يف بالدنا تع�رض وال ي�زال يتع ّر ُ
ض
لجرائم إبادة جماعية أهدرت أس�مى الحقوق اإلنس�انية وهو
الحق يف الحياة.
إن الجرائ� َم التي ارتكبها وال يزال يرتكبها نظام آل س�عود
يف بالدن�ا تعبر عن هزائمه�م املتالحقة يف املنطقة ،وس�تكون
هزيمتهم نكرا َء بإذن الله يف بالدنا ،وعىل أيدي اليمنيني األحرار
من أبناء الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل الرشفاء.
فالش�عبُ اليمني مصم ٌم عىل اس�تكمال ثورت�ه ،وتحقيق
أهدافها واس�تكمال اس�تحقاقاتها ،وعىل رأسها التخلص وإىل
األبد من التبعية والوصايةِ  ،وس�يكو ُن اس�تكما ُل أهداف ثورة
ش�عبنا آخر مس�مار يدق يف نعش نظام آل س�عود اإلجرامي،
عيص عىل االنكسار وسيكون
فالشعب اليمني شعبٌ أبي صامد
ٌّ
اليمن كما كان سابقا ً مقربة للغزاة ومحرقة آللياتهم.
وما يدو ُر من اش�تباك مباشرِ ٍ بني الجيش واللجان الشعبية
والقوات الس�عودية يف عسري ونجران وجيزان ليؤكد بما ال ي َد ُع
ُ
فجيشهم
مجاال ً للش�ك أن أيام نظام آل س�عود باتت معدودة،
الف ّرار لم يجرؤ عىل مواجَ هة ش�باب بالدن�ا يف جبهات القتال،
ولم يتمكن من اس�تعادة املواقع التي َف َّر منها ،ويف مقابل ذلك
فإن ما يرتكبُه نظا ُم آل سعود من جرائم بحق املدنيني وتدمري
األحياء واملنش�ئات املدنية يع�د تعبريا ً بليغا ً عن حالة الفش�ل
يعيش�ها هذا النظام املجرم وهو ُ
ُ
يلف ُ
َ
أنفاس�ه
ظ
والجنون التي
األخرية.

أمريكا وراء الباب
املوت يأتينا بكل
أ َّما اآلن فاألحوا ُل هادئة متاماً مثلما كانت  .وإن َ
والبحري  .مليون انفجار في املدينة .
والبري
اجلوي
سالحه
ِّ
ِّ
ِّ
هيروشيما هيروشيما
وحدنا نُصغي إلى رعد احلجارة  ،هيروشيما
وحدنا نُصغي ملا في الروح ِ من عبث ٍ ومن جدوى
ِ
للموت عنقودي ًة
طفل لعب ًة
وأمريكا على األسوار ِ تهدي كل ٍ
يا هيروشيما العاشق ِ
العربي أمريكا هي الطاعون  ،والطاعو ُن
ِّ
أمريكا
وصوت أمريكا
نعسنا  ..أيقظتنا الطائرات
ُ
وأمريكا ألمريكا
لوحش اجل ِّو .
اسمنت
وهذا األفق
ِ
ٌ
نفت ُح علب َة السردين ،تقصفها املداف ُع
األبواب  .أمريكا
نحتمي بستار ِة الشباك  ،تهتز البناية  .تقف ُز
ُ
وراء الباب أمريكا

محمود درويش

الثورية العليا تدعو جماهير الشعب للخروج في مسيرة حاشدة
تنديدًا بالتدخالت المستمرة للكيان الصهيوني في الشأن الداخلي
دعت اللجنة الثورية العليا ،جماهري الشعب اليمني الصامد ،لالحتشاد والخروج اليوم
االثنني يف مسيرات جماهريية كربى للتنديد بتدخل الكيان الصهيوني السافر واملستمر يف
شؤون اليمن الداخلية.
َ
تحت ش�عار «الخطر يف الكيان وديمومت�ه وليس يف املندب»؛ وذلك
وتأتي هذه املسير ُة
رفضا ً للمؤامرات التي تحاك ضد بالدنا.
وسيخرج أبناء الشعب اليمني الصامد تأكيدا ً للرفض املط َلق لهذه التدخالت الصهيونية
يف ش�ؤون اليمن ومش�اركته املبارشة يف العدوان ،س�يما بعد أن تم رص ُد مش�اركة قوات
الكيان الصهيوني بش�كل مبارش يف أكثر من مناس�بةٍ يف العمليات العسكرية عىل سواحل
باب املندب.

ولد الشيخ ..من مطب «سعودي» إلى «ناطق» أنصار اهلل
عبد الرحمن األهنومي
عطف�ا ً عىل تقرير صحيفة «صدى املسيرة» عدد « »69الصادر
يوم الخميس تأريخ  29أكتوبر2015م ،حول مهمة الرجل األُمَ مي،
واملعنْ�وَن بـ»ول�د الش�يخ من وس�يط أممي إىل مطب س�عودي»،
وباإلشارة إىل ما ورد عىل لسان ولد الشيخ ،يف وكالة «رويرتز» األحد
« »1نوفمرب ،بش�أن ترصيح�ات رئيس املجلس الس�يايس ألنصار
الل�ه ،حي�ث قال ولد الش�يخ« :إن البيان الذي أص�دره يوم الجمعة
مس�ؤو ٌل كبيرٌ يف جماع�ة الحوثيني وق�ال فيه إن جه�ود التوصل
إىل ح�ل س�يايس لألزمة قد فش�لت ،ال يعبر عن املوقف الرس�مي
للجماعة» ،تنقلب اآلية بولد الش�يخ ويتحول من مطب س�عودي،
إىل ناطق رسمي ألنصار الله يعرب عن املواقف الرسمية للحركة.
النقيض لترصيحات األستاذ صالح الصماد التي أكد فيها فش َل
ُك ّل التفاهمات الهادفة للوصول إىل حلول سياس�ية تفيض إىل وقف
العدوان ووقفه قرا ٌر «أمريك�ي» ،هو خلي ُ
َ
ط التناقضات
الع�دوان ،عىل اعتب�ار أن
ُ
املوقف الرسمي
والتلفيقات والكذبات التي يس�وّقها ولد الشيخ ،عىل أساس أنها
ُ
يصفهم باملتمردي�ن عىل الرشعية والقانون الدويل ،كما
ألنص�ار الله ،وحتى وهو
يف ترصيحاته األخرية عىل الجزيرة يعتقد ولد الشيخ أنه يعبرّ عن املوقف الرسمي
كذلك.
ل�م يت�و ّرع ول� ُد الش�يخ عن الك�ذب ،وه�و يجيبُ على أس�ئلة الصحفيني يف
املنامة حول املوقف الرس�مي ألنصار الله بش�أن جنيف «وفق الرؤية الس�عودية

ُ
ترصيح�ات الصماد معبر ًة عن الحركة
الت�ي يس�وقها ولد الش�يخ» ،إذا لم تكن
ً
رس�الة من الناطق الرسمي محمد
فترصيحات من تعرب عنها؟! ،مدعيا ً أنه تلقى
عبدالسالم تضمنت اعتذارا ً لشخصه عن ترصيحات رئيس املجلس
الس�يايس ،وتضمن�ت تأكيدا ً عىل أن م�ا يقوله ولد الش�يخ هو ما
ُ
يوافق عليه أنصار الله وليس ما يقولُه أنصار الله.
دأب ولد الش�يخ يف ُك ّل تحركاته ،كمبعوث أممي ومنذ تعيينه يف
ِ
تزييف وجه املأساة ،ومخادَعة العالم وتضليله عن
شهر أبريل ،عىل
م�ا يحدث من عدوان عىل اليم�ن ،وال بد أن املتابع العادي ملجريات
األح�داث فضالً عن املراقب سيكتش�ف هذا الخ�داع والتضليل مع
تناقض�ات هائلة يعيش�ها الرج�ل ،إذ أنه وقبل أيام ق�دّم إحاطتَه
ملجلس األم�ن ادعى فيها أن أنص�ا َر الله أعلن�وا التزامَ هم بتطبيق
َ
مس�قط ،وهي
قرار مجلس األمن ،متجاهالً أي ََّة إش�ارة إىل مبادئ
النق�ا ُ
ط التي أعلن أنصار الله القبو َل به�ا ،األم ُر الذي دفع بممثيل
أنصار الله ملطا َلبة ولد الشيخ بتوضيح رسمي بشأن تجاهله التام
للنقاط السبع أمام مجلس األمن.
املهم أن عملية التزوير والخداع مس�تمرة مع استمرار العدوان ،ومن الواضح
أن ولد الشيخ يمثل الوج َه األبر َز لهذا الخداع والتضليل ،ويف القضية يمكن للخداع
ً
حقيقة واحد ًة يعج� ُز الخداع بكل ما
ُخف�ي كثيرا ً من الحقائق ،على أن ثمة
أن ي
َ
أعط�ي من حج�ج أن يخفيَها ،وه�و أن عدوانا ً يتع َّر ُ
ض له اليمني�ون منذ ثمانية
أش�هر ،يرتكب جرائم اإلبَادَة الجماعية بحقهم ،حتى وإن صار املبعوث األُمَ ـمي
سعودية طي ً
ً
ّعة تحاول طمس العدوان ومحو آثاره والتغطية عليه.
أدا ًة

