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تعز.. هل تفتح للغزاة 
 الخارجيين؟!

نجيب القرن

إخماد الثورة  وتقسيم 
الشرق األوسط!

بندر الهتار 11

على طريق زيد: هشام 
العصر أمريكي!

1616علي المحطوري

في تعز يالحق المخالفي شركاءه في كتائب الموت بالدبابات ويحرق بيوتهم 

اشتباكات في قصر المعاشيق بين حراسته ومسلحين في عدن

من ينقذ مرتزقة الرياض من مرتزقة الرياض؟

مقتل ثمانية جنود 
سعوديين بجيزان.. 

الجيش واللجان 
والتقدم مستمر 

في عسير
األحزاب السياسية 

توّقع على 
ميثاق شرف 

لمواجهة العدوان 
واالحتالل الخارجي 

والمرتزقة في 
الداخل

      
البنك المركزي 

اليمني يؤكد أن 
سعر صرف الريال 

اليمني أمام 
العمالت األجنبية 

مستقر

القيادي السلفي الشيخ عبدالواحد المروعي لـ »صدى المسيرة«:
السعودية أداة أمريكا وإسرائيل  مستعدون لتقديم التنازالت لبعضنا البعض كيمنيين، لكن 

المشكلة في المرتزقة   من رضي بإدخال المحتل إلى بلده، كمن يرضى باستضافة غريب 
في بيته  حرب دماج كانت لعبة سياسية بامتياز  السلفيون بريئون ممن يوالي سلمان

مجاميع من المرتزقة يقتحمون منزل مدير فرع البنك المركزي بمأرب ويقتادونه إلى جهات مجهولة:

مصرع 17 مرتزقًا بينهم المدعو الجهمي وتدمير 
دبابات وآليات العدو وسحبها إلى السعودية
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رئيس التحرير:
صلي الدرواني

مدير التحرير:
أحخد عاووع

رئيس قسم التصحيح:
ممخد عيل الباشا

الدالقات الدامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

الدنوان: صنعاء – شارع المطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفون: 01314024

s a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m 771126033

  - متابعات: 

أقارَّ الناطاُل باسام األمان الداال لألمام 
املتمدة باأن الوضَع الماايلَّ يف عدن غري آمن، 
وأن ذلاك خلل صدوباٍت لادى األمم املتمدة يف 

املجال اإلغاثي.
وقال »مارتن نساريكي« يف مدرض اجابته 
عىل سؤال أحد الصمفين: إن الوضع يف عدن 
غري آمن، وأن ذلك ال يساخح لهم بالقيال بكل 
ما يريادون القيال به يف املجال اإلغاثي.. لكنه 
أشاار إىل تواجد األمم املتمدة يف مناطل أخرى 

باليخن.
وأضااف يف املؤتخار الصمفي الاذي عقده 

»نساريكي« يف نيوياورك قائاالً »نمان نأخذ 
الوضاَع األمني بشاكل جاع ونقيّخاه بصورة 
يومياة وكخاا قلات خاإن التمدي كباري، وال 
يساخح لنا بالقيال بكل ما نريد القيال به من 

توزيع للخساعدات«.
تغطياة  يف  شااركوا  الذيان  الصمفياون 
املؤتخار الصمفاي أكادوا أن الناطال باسام 
األمن الدال لألمام املتمدة تهرب من المديث 
عن عدن والجخاعاات املتطرخة، وعجز لاعي 
وحكومة بمااح عن إعارة املديناة أو التواجد 

بشكل خديل عىل األرض.
أماا املبداوث األمخاي إىل اليخن إساخاعيل 
ولد الشايخ ويف مقابلاة أجرتها مده صميفة 
»الدرباي الجدياد« وساألته عان سابب عدل 

زيارته لددن خأجاب أن ذلك: »ألساباب أمنية 
بمتاة. كنت أنوي زيارتها بالفدل، لكن نتائَج 
عراستنا للوضع لناك أخاعت باستمالة توخري 
األمان الالزل للزيارة التي لم تكن مخكنًة إال يف 

البمر برحلة تستغرق 16 ساعة«.
ميدانيااً شاهدت عادن مواجهااٍت عاميًة 
بن مسالمن ومليشايات تابدة للفار لاعي 
بقياعة نجلاه »نارص« الاذي حورص يف قرص 

املداشيل.
وأخااعت مصااعر من عادن أن املسالمن 
الذيان يُدتقاد أنهم مان »الماراك الجنوبي« 
ماع  واشاتبكوا  املداشايل  قارص  لاجخاوا 
مسالمي مليشايات لاعي، ما أعى إىل وقوع 

قتىل وجرحى من الطرخن.

وأضاخات املصااعر أن طائرتان من طراز 
»أباتاي« تابدتن للددوان السادوعي عخلت 
خط املواجهات وسالخت يف قصف املهاجخن 

وأوقدت قتىل يف صفوخهم.
مصاعر أخرى أكدت أن املسالمن لاجخوا 
قرص املداشايل بدد توقيف رواتبهم منذ أكثر 
من شاهرين وجارت مشااعات بينهام وبن 

مليشيات لاعي تسببت بمدوث املواجهات.
 وبمسب موقع عدن الغد خإن »املواجهات 
حدثات بالتزامان ماع زياارة مماخاظ عدن 
املدن من قبل سالطات االحتالل وشيصيات 
أخرى لقرص املداشيل لدخها االجتخاُع بنجل 
لاعي الذي يقيم يف القرص منذ أكثر من شهر 

ونصف«.  

وأضااف »أن عادعاً مان أخاراع المراساة 
قاماوا بالذلاب إىل موقع اجتخاع املساؤولن 
للخطالباة برصف مرتباتهم التي قالوا إنها لم 

ترُصف منذ أشهر«.
»وعند وصول املسلمن إىل املبنى الذي كان 
يشاَهُد االجتخاع نشبت مشااعاٌت بن الجنوع 
الواصلن املمتجن وبن حراساة نجل لاعي 
تطاّورت إىل تبااعل إلطاالق نار عون ساقوط 
ضمايا«. »وانسمب الجنوع املمتجون الحقاً، 
وتخركازوا بالبوابة الرئيساية، ماندن عخول 
أو خاروج أحد بخا خيهام مماخُظ عدن املدنَّ 
من االحتاالل واضطاروا لالساتدانة بطريان 

السدوعي إلخراجهم من املبنى«.

بعد خ�س�ئره� املوجعة والك�رثية يف م�أرب
آليات ومدرعات جيش العدو السعودي تعود إلى المملكة مدمرة ومحترقة

مقتل الإخواين عبداحلكيم املرادي اأحد قي�دات مرتزقة العدوان
أبطال الجيش واللجان الشعبية يستعيدون نقطة 

عسكرية وموقعين استراتيجيين في دمت 

عجز اجلي�ش ال�سعودي عن املواجهة يدفعه لتكرار الت�سول 
آل سعود يتوددون مجددًا للجيش 

الباكستاني إلرسال جنود إلى الحدود

مقتل شيخ حبيل حنش برصاص مسلحين مجهولين 
انتقامًا لمواقفه المناهضة للعدوان

  - اسماعيل المحاقري: 
ُغيّبات ماأرب وقالَّ المدياُث عان ألخيتهاا 
يف  عليهاا  السايطرة  ورضورة  االسارتاتيجية 
اساتديولات الجزيارة والدربية وساكاي نيوز 
اإلماراتية؛ باعتبارلا - وبمسب قولهم - البوابة 
الرئيساية األوىل للدخاول إىل صنداء كهدف أخري 
لدى تمالف الددوان الذي يبدو أن الفشاَل مالزٌل 

له أينخا ذلب واتجه يف أرض السديدة. 
ومن الغرق يف رمال مأرب والييبة يف الساحل 
الغرباي الجنوبي لليخان إىل مماولة التسالل يف 
شداب وجبال الماملة تدز والتي لن يكون المال 
خيها أقل ساوءاً عاىل قوى الغازو واالحتالل من 
سابقاتها وإن سادى إعالل الددوان إىل التضليل 
بمسام املداارك لصالاح لاذه القاوى كخا لي 
عاعتاه وكخا يتداطى اليول مع األحداث يف مأرب 
التاي عجزت عوُل االحتالل عان إخضاعها لتلجأ 
إىل تساويل انتصارلاا املمدوع بسايطرتها عىل 
بضع كيلومرتات، وتقاول إنها حّررت املماخظة 
وبذلاك تكون قد أوجدت لنفساها امليرج الالئل 

إلنهاء مهامها الدسكرية الددوانية خيها. 
وبهاذا المدياث ومان خاالل الرتكياز عاىل 
صاور رخع أعاالل الدول الغازية يف ماأرب والتي 
ترجخات عقادة خقادان الُهوية لدى مشاييات 

عويلاة اإلماارات قاررت األخرية سامب قواتها 
من مماخظة مأرب بداد أن أخذتها الدزة باإلثم 
وتكبادت خساائر كبارية لام تكن يف حسابانها 
ولام تيطر لها عىل بال.  ويف لذا الساياق وكخا 
عااع الدرشاُت مان جنوع االحتالل جثثااً لامدة 
مان مأرب ممخلان عىل األكتاف عاخال توابيت 
خشابية.. مدرعات وآليات الددوان تداوع أَيْضاً 
مان حيث جااءت لكن بداد أن عّمارت وأعطبت 
وأصبمات مجرع خرعة ال قيخة لها وال تأثري وما 
بن املشهدين، ما يؤكد من جديد بأن اليخن كانت 
وال تازال مقالًة للغازاة وحصناً منيدااً تتكرس 

أمامه أحالُل وأطخاع الطغاة واملستكلين.
ووخقااً للصاور التاي تناقلها ناشاطون عىل 

مواقع التواصل االجتخاعي يظَهُر ناقالت عربات 
وعاىل متنها عدع من اآللياات املدطوبة واملدمرة 
ولي يف طريقها إىل السدوعية، األمر الذي يدكُل 
حجَم خساائر عوياالت اليليج يف ماأرب والتي 
تجااوزت املئة مدرعة وآلياة وأيضاً يدكُل مدى 
حرص تلاك الدويالت عىل إخفاء مالمح خشالها 
ولزيختهاا يف اليخن ال سايخا يف ظل المديث عن 
سمب قوات وإرسال أخرى بديلة لم يفصح عن 

مهامها الجديدة.
وأيااً كانات طبيدة تلك املهال، خساوف تبقى 
قاواُت احتاالل ال منااَص مان طرعلاا، وطارع 
جخياع الغزاة الُجُدع من ميتلف األرايض اليخنية 

الطالرة.

  - خاص: 
واصل أبطال الجيش واللجان الشدبية تقدمهم يف مديرية 
عمات وخاصة يف املناطل التي انترشت خيها عصابات حزب 

اإلصالح املوالية للددوان السدوعي األمريكي.
وقالات مصااعر خاصة لصميفاة »صدى املسارية« إن 
أبطال الجيش واللجان الشادبية نجموا يف اساتداعة نقطة 
عساكرية وموقدن اسارتاتيجين كان املرتزقة قد تخركزوا 
خيه وال زال التقدل مساتخراً، ماا أعى إىل مقتل وإصابة عدع 
من املرتزقة من بينهم القياعي اإلخواني عبدالمكيم املراعي 

أحد قاعة مرتزقة الددوان يف املديرية.

  - خاص: 
يواصُل النظاُل السادوعي مماوالِته 
املتكاررَة ماع عولاة باكساتان؛ بهدف 
استقدال جنوع من الجيش الباكستاني 
ليتولاوا املواجهااِت يف المادوع، حياث 
يدجز الجيش السادوعي عان مواجهة 

الجيش واللجان الشدبية.
امللاُك  اساتقبل  الساياق  لاذا  ويف 
السدوعي سلخان بن عبدالدزيز ونجلُه 
الباكساتاني  الجياش  قائاَد  ممخاد، 
الفريل أول ركان راحيل رشيف، وعقدا 
مده اجتخاعن منفصلن بمضور عدع 

كبري من الوزراء.
حياث حار اجتخااع سالخان بن 
عبدالدزياز بقائد الجيش الباكساتاني 
عدٌع كبريٌ من أرسة آل سدوع ووزرائهم 
يف مقدمتهام ويل الدهد ممخد بن نايف 
وويل ويل الدهد ممخد بن سالخان الذي 
عاع وعقاد اجتخاعاً منفصاالً مع قائد 
الجيش الباكستاني، باإلضاخة إىل وزراء 

الثقاخة واالعالل وآخرين.

ورأى مراقبون أن حجَم االساتقبال 
الاذي حظاي باه القائاد الباكساتاني 
يدكُل حجَم الورطة التي وقع خيها آُل 
سادوع بالمرب عىل اليخن ومماولتهم 
الضغاط باكلِّ السابل عاىل باكساتان 
التي رخضت ساابقاً إرساال جيشها إىل 

السدوعية.
السادوعي  الدادوان  بداياة  ومناذ 
األمريكاي عاىل اليخان توالت زيااراُت 
ويل ويل الدهاد السادوعي ألكثر من مرة 
إىل باكساتان بهادف إقناعهاا بتزويده 
بوحدات من الجيش الباكستاني للقتال 

يف جبهات المدوع.
يُذكار أناه ويف مطلع إبريال املايض 
صاعق اللملاان الباكساتاني عىل قرار 
ل الدسكري يف اليخن  يقيض بددل التدخُّ

عىل خلفية مطالبة السدوعية بذلك.
َع اللملااُن يف حيناه عاىل أن   وشادَّ
باكستان ستلَدُب عوَر الوسيط يف اليخن 
عل األمام املتمدة واملؤتخر اإلساالمي، 
وكذلاك »المياعياة الكاملاة يف الشاأن 

اليخني«.

مواجه�ت دامية يف عدن بعد حم��سرة جنل الف�ر ه�دي يف املع��سيق

المتحدث باسم األمم المتحدة والمبعوث األممي يقران بأن عدن غير آمنة

  - خاص: 
استشاهد الشايُخ أحخاد عباده 
ممخد الفتاحي شيخ منطقة حبيل 
حناش بخنطقاة كارش مماخظاة 
لمج يول الثالثااء املايض برصاص 

مسلمن مجهولن.
مصاعُر خاصة أكادت لصميفة 
»صدى املسارية« أن الشيَخ املغدوَر 
كان منالضااً للدادوان السادوعي 
األمريكاي، وأنه كان يلتازل المياع 
ويخناع املرتزقاة مان االنتشاار يف 

حادوع منطقته ويتدهاد بمخايتها 
وتأمينها.

وأشاارت املصاعر إىل أن الشايخ 
الفتاحاي وقبال استشاهاعه تلقى 
الثانياة  اتصااالً يف تخاال السااعة 
عارشة منتصاف ليال ياول الثالثاء 
املاايض مان القيااعي الداعي عيل 
عبِدالولااب الشاخاري مان أبنااء 
قرياة جمال وأخله يف االتصال بأن 
مرتزقَة الددوان السدوعي األمريكي 
استمدثوا موقداً بالقرب من منزله.

الشايَخ  أن  املصااعر  وأضاخات 

ملاا علام بهاذا اليال خارج مان 
منزلاه للتأكاد مان صمتاه، لكان 
أحاد األشاياص اعارتض موكاَب 
الشايخ تماَت جنح الظاالل وطلب 
مناه التدرياف عن نفساه وبدَد ما 
تأكد لذا الشايص من أنه الشايخ 
الفتاحاي بارشه بدادة طلقات من 
رشااش آيل، ماا أعى إىل مقتلاه عىل 

الفور.
الجديار ذكاره أن قااعَة الددوان 
واملرتزقة كانوا غاضبن من الشيخ 

الفتاحي وعدل ععخه للخرتزقة.
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ق�سف �س�روخي ومدفعي يط�ل مواقع وخم�زن اأ�سلحة العدو يف جبه�ت احلدود

مقتل ثمانية جنود سعوديين بجيزان.. والجيش واللجان يتقدمون في عسير
  - خاص: 

لقاي نماُو 8 مان جناوع الدادو السادوعي 
مصارَعهم أمل بجيزان، جراء تدرُّضهم لقصف 
مدخداي مان قبَال الجياش واللجاان الشادبية 

استهدف أحد مواقدهم.
وأوضاح مصادر عساكري أن قاوة املدخدية 
قصاف موقداً مساتمَدثاً للددو خلف مدساكر 
المثرية الواقع تمت سايطرة الجياش واللجان 
الشادبية، خيخا يبداد املوقع عن املدساكر عدة 
كيلومارتات، حيث أسافر القصاف املدخدي عن 
مقتال ثخانياة جنوع سادوعين وتدماري آليتن 

عسكريتن.
السادوعي  للدادو  تابداة  وساائل إعالمياة 
اعرتخات بخقتال الرقياب لاعي بن عباده أحخد 
جخل مان القاوات اللياة السادوعية، وزعخت 
مقتله يف الماد الجنوبي عون أن توضح كالداعة 
مالبساات مقتلاه واملنطقة التاي لقي مرصعه 

خيها بالتمديد.
وكثفات القاوة الصاروخياة واملدخدياة من 
عخلياتهاا مساتهدخًة عدة مدساكرات ومواقع 
تابداة للدادو نجام عنهاا تدمري عادع كبري من 
اآللياات التابدة للددو ومقتال وجرح بدض من 

جنوعه لم توضح املصاعر عدعلم.
وقاد اساتهدخت املدخدياة مواقاَع للدادو يف 
مدخدياة  مراباض  وعّمارت  املصفال  منطقاة 
الدادوان يف تلك املنطقة وطاال القصف املدخدي 
موقع الشابكة وموقداً عساكرياً يف قرية »خل« 

باليوبة بخنطقة جيزان.
وطال القصف الصاروخاي واملدخدي ممطة 
السادوعي  التابداة ملوقاع املصفال  الكهربااء 
بجيازان ومبنى تابداً له، خيخا تم رصد اشاتدال 

النريان باملمطة ولروباً لآلليات والجنوع.

أما يف نجران خرصدت قوة االساتطالع لروَب 
10 آلياات تابداة للدادو جاراء تدارض موقاع 
الياراء المادوعي لدارشات الصوارياخ التي 

أطلقها أبطال الجيش واللجان الشدبية.
وعاوعت القاوة الصاروخية للجيش واللجان 
الشادبية عك حارس المادوع وموقداي نهوقة 

ورجاال بصليات مان الصوارياخ، بينخاا كانت 
املدخدية تادك موقع الدش الدساكري بددع من 

القذائف.
الصاروخياة  القاوة  واصلات  عساري  ويف 
واملدخدياة أمل األربدااء وللياول اليامل عىل 
التاوايل قصف مواقاع الدادو يف قلل الشايباني 

بخنطقة ظهران الجنوب.
وكانات جبهاة عساري قاد شاهدت الثالثاء 
تقدماً ملموظاً لقوات الجيش واللجان الشدبية 
انطالقااً من منطقة الربوعاة بغطاء صاروخي 
ومدخداي أعى إىل مقتال أربدة من جناوع الددو 

وتدمري ثخاني مدرعات وآليات عسكرية.

حيث تقدل أبطال الجيش واللجان الشادبية 
غارب منطقة الربوعة بداد مواجهات مع قوات 
الدادو تخكن من خاللهاا الجياش واللجان من 

تدمري 3 مدرعات َو5 آليات من طراز براعيل.
من جانب آخر شاولدت سايارات اإلسداف 
التابداة للدادو ولاي تهارع باتجااه مدساكر 
ٍع لقوات الددو لقصف  اليورمة بدد تدرض تجخُّ
صاروخاي ُقرب املدساكر بالتزامان مع قصف 
مدخداي اساتهدف حارَس حادوع موقاع زبنة 

الدسكري.
الشادبية  واللجاان  الجياش  واصال  كخاا 
عخلياتهم يف جبهة جيزان بتدمري ميزن أسلمة 
تاباٍع للدادو يف موقع املشاقف الدساكري نتج 
عنه انفجاارات عنيفة تواصلت لسااعات جراء 
اساتهداف امليازن الاذي كان مليئاً باألسالمة 
والذخائار، خيخاا غطت ألسانة اللهاب وأعخدة 

الدخان مساحة املوقع ومميطه.
مان جانباه وّزع اإلعاالل المرباي املراخال 
للجياش واللجاان الشادبية مشاالد مصاورة 
لتدمري عبابات وآليات عسكرية وميازن أسلمة 

تابدة لقوات الددو يف عدة مواقع بنجران.
وأظهرت املشالد اساتهداَف عبابة من طراز 
»ابرامز« بصاروخ مضاع للدروع لمظة تمركها 
عاخل موقع صلة الدسكري، َماا أَعَّى إىل إحراقها 

ومقتل طاقخها. 
ويف املشهد اآلخر تظهر آلية من طراز »براعيل« 
كانات تتخركز يف تباة بخوقع القخع الدساكري 

قبل استهداخها وإحراقها بطريقة مخاثلة.
مشاالد  المرباي  اإلعاالل  عارض  كخاا 
النفجارات عّوت عاخل موقع الرشخة الدساكري 
جراء اساتهداف أحد ميازن األسالمة بددع من 
الصوارياخ من قبال القاوة الصاروخية للجيش 

واللجان.

  - خاص: 
واللجاان  الجياش  أبطااُل  تخّكان 
الشدبية، مساء أمل األربداء، من تطهري 
منطقة اليلل رشقي صل وطرع مرتزقة 
الددوان مان مواقدهم يف جبل الشاجرة، 

وتكبيدلم خسائر جسيخة.
وأخااع مراساُل صادى املسارية مان 
تداز بوقاوع أرسى من مرتزقاة الددوان 
الجياش واللجاان  السادوعي يف قبضاة 
الشادبية ومقتال عادع كباري منهام، يف 
عخليتاي تطهاري منطقاة اليلال وجبل 

الشجرة. 
الجياش  أبطاال  إنجاازاُت  تتواَصاُل 
واللجاان الشادبية ممققان انتصاراٍت 
اسارتاتيجيًة يف مواجهة مرتزقة الددوان 
القاعادة  تنظيام  وعناارص  السادوعي 
اإلرلاباي يف مماخظاة تدز التي شاهدت 
الثالثاء السيطرة عىل أحد ألم مدسكرات 

املرتزقة باملماخظة. 
حيث تخكان أبطال الجياش واللجان 
من تأمن مدسكر الدخري بخديرية ذباب 
بتداز وتطهاريه بالكامل وطارع مرتزقة 
الددوان من ُكّل املواقع التابدة للخدساكر 
والجباال التي كانوا يتخركازون خيها من 

الجهة الجنوبية الرشقية. 

ويف تفاصيال الدخلياة شانت قاوات 
الجياش واللجان الشادبية لجوماً كبرياً 
من عدة مماور من جهة اليط السااحيل 
وجباال الطخار وجباال الدخاري وكذلك 
مان جباال الضويمة والشاخلية، وجرت 
ممارصة مرتزقة الددوان عاخل املدسكر 

ومهاجخته. 
وسقط الدرشات من مرتزقة الددوان 
بن قتيل وجرياح، خيخا خرت مجاميُدهم 
من املدساكر واملناطل املميطة به، حيث 
جارى تأمان املنطقة بخا خيها املدساكر 
بشاكل كامال واغتناال آلياات وكخيات 
كبريٍة من األسلمة والذخائر كانت بموزة 

املرتزقة يف املدسكر.
ويف مفرق رشعب بخماخظة تدز ألقت 
اللجاان الشادبية القباَض عاىل عرشات 
املرتزقاة األخارقة الذين جارى تجنيُدلم 
وإرساالهم للقتاال يف صفاوف مرتزقاة 
الددوان، حيث أخاع أحُد سائقي الباصات 
الذي ُطلب منه نقل املرتزقة ولم يكن يدلم 
بالغَرض من نقلهم أن أحَد املسؤولن عن 
التجنيد عرض علياه نقَل األخارقة مقابل 

ألف ريال سدوعي عن ُكّل خرع منهم. 
مان جانب آخر نقلت وكالُة سابأ عن 
مصدر عساكري مرصع وجرح الدرشات 
مان عخاالء ومرتزقاة الدادوان يف جبهة 

الضبااب وتدمري مدرعاة يف عخلية نوعية 
للجيش واللجان الشدبية يف لذه املنطقة. 
واعتال املصدر »إن ماا يمققه رجال 
الجيش واللجان الشادبية من انتصارات 
عظيخاة ومهخة عاىل تلك الدناارص أمٌر 

يستمل التقدير والشكر واالمتنان«. 
أبطاال  حّقال  ساامع  مديرياة  ويف 
الجيش واللجان الشادبية، ياول االثنن، 
تقدمااً جديداً يف مواجهة مرتزقة الددوان 
بالتدااون مع أبناء املديرية، حيث تخكنوا 
مان تأمان الطريال الرئييس املاؤّعي إىل 

منطقة األقروض.
ويف ساياق التطاورات امليداني علخت 
صميفاة صادى املسارية مان مصااعر 
مطلداة أن منطقاة املسابح باملماخظة 
شاهدت ياول أمال مداارك عنيفاة بن 
مرتزقة الددوان أنفسهم، حيث اشتبكت 
ماا تساخى بكتائب املاوت التي شاكلها 
امليااليف مان مجرماي الساجن املركزي 
بداد إطالقهام مع حخااة الدقيادة ولي 
الجخاعة الداعشية التابدة ملا يدرف بأبي 

الدباس.
وبمساب املصااعر خاإن املواجهاات 
انتهت باقتمال عصاباات حخاة الدقيدة 
منزل عبد الجبار املشويل الدنرص البارز يف 

ما يسخى بكتائب املوت.

  - خاص: 
لقي عادٌع مان املرتزقاة مصارَعهم، 
يف  مجاميدهام  قيااعات  أحاد  بينهام 
مواجهات مع الجيش واللجان الشادبية 

يف منطقة كوخل بخماخظة مأرب.
وأوضاح مراسال صادى املسارية أن 
املدعو عيل بن قاسم حزيم الجهخي الذي 
يقاوع مجامياع املرتزقة لقاي مرصعه 
وأكثار مان 17 مرتزقاً من أخاراع كتيبة 
قدمات يول االثنان املايض مان منطقة 

الدل بخماخظة حرموت.
واللجاان  الجياش  أبطاال  وواصال 
قاوات  ملمااوالت  التصادي  الشادبية 
االحتاالل واملرتزقاة املساتخرة للزحاف 
من عادة اتجالاات، انطالقااً من كوخل 
بخماخظة مأرب، موقدن خسائر يومية 

يف صفوف املرتزقة يف األرواح والدتاع.
وضخن آخر الدخليات قامت مجاميع 
مان املرتزقة بخماولاة زحف جديدة من 
الجهاة الرشقية ملدساكر كوخال، بينخا 
كان أبطاال الجيش واللجاان يتخركزون 
يف تبااب مطلة عىل مناطل االشاتباكات 
لمظة تقدل املرتزقاة بآليات وعبابات يف 

مسااحة مفتوحة قبل أن تتم مباغتتهم 
بخيتلف أنواع األسلمة.

يف  الدادوان  مرتزقاة  وقاع  وقاد 
كخاشاة الجيش واللجان الشدبية الذين 
أمطرولام بالقذائاف التي أسافرت عن 
تدماري عرباة لخر ومقتل مان خيها من 
املرتزقة وتدمري آليتن عسكريتن بددلا 
خارت مجامياع املرتزقاة وتركات جثث 

القتىل مرمية يف األرض.
ويف ماا بادا أناه إجاراٌء عقاباي عىل 
خشلهم يف التقدل قامت طائرات الددوان 
السادوعي بقصاف مجامياع املرتزقاة 
شخايل مدساكر كوخل وأوقدت الدرشات 
بان قتيل وجريح، يف عخلياة لي الثانية 
خالل أسابوع والتي تقول خيها طائرات 
الددوان بقصف مواقع املرتزقة يف مأرب. 
مان جانبها قامت قناُة املسارية ببث 
تقرير ميداني ملراسالها يف مأرب انطالقاً 
من وسط ساوق رصواح املركزي، حيث 
تجوَّلت الكاماريا ورصدت عخلية تصّدي 
قاوات الجيش واللجان الشادبية لزحف 
املرتزقاة باتجااه بااب واعي امللح رشق 
مديرياة رصواح والاذي تام تطهريه من 

املرتزقة قبل أيال.
وأظهارت املشاالد يف التقريار جانباً 

مان املداارك التي شاهدت تدماري عبابة 
تابداة للخرتزقاة يف بااعئ األمار وبينخا 
كانات إحدى مدرعاات املرتزقاة تماول 
الفارار مان منطقاة االشاتباك إال أنهاا 
أصيبت بقذيفة أطلقها الجيش واللجان 
الشادبية، َمااا أَعَّى الحرتاقهاا ومقتال 

املرتزقة الذين كانوا عىل متنها.
وتمت وقع الناريان الكثيفة من قبل 
الجيش واللجان الشادبية خرت مجاميع 
املرتزقاة بخا تبقاى من عباباات وآليات 
بدد أن تكبدت خساائر جديدة يف األرواح 
والدتاع، كخاا حاخظت تلك املجاميع عىل 
عاعتهاا يف تارك قتاللاا باأرض املدركة 

وتهرب ناخذًة بجلدلا.
إىل ذلك قالت مصاعر خاصة لصميفة 
»صدى املسرية« إن مجاميع مسلمة من 
مرتزقاة الدادوان اقتمخوا مسااء أمل 
منازل مديار عاال خارع البناك املركزي 
اليخني يف مماخظة مأرب ممخد مدلش 
بقوة السالح واقتاعوه إىل مكان مجهول.

وكان مدير خرع البنك املركزي بخأرب 
قاد رخاض تساليم اليتم لشايص آخر 
عينه القياعي اإلخواني الدخيل سالطان 

الدراعة خلفاً له.

مقتل ع�سرات املرتزقة بتعز واأ�سر اأعداد كبرية منهم 

الجيش واللجان يطردون مرتزقة العدوان من منطقة 
الخلل وجبل الشجرة بعد تطهير معسكر العمري

طريان العدوان يق�سف مواقع املرتزقة مب�أرب للمرة الث�نية خالل اأ�سبوع

مصرع 17 مرتزقًا بينهم المدعو الجهمي وتدمير 
دبابات وآليات في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية
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  - خاص:
وّقدت عدٌع من األحزاب السياساية يف بالعنا، 
يول أمل األربداء، بالقرص الجخهوري بصنداء، 
وبمضاور رئيل اللجناة الثورياة الدليا ممخد 
عايل الموثاي، عاىل ميثااق رَشٍف جاماٍع يدزز 
َوحدتَها وتخاُساَكها يف مواجهة الددوان وأعواته 

يف الداخل.
واتفال املوّقدون لهذا امليثااق عىل الدخل بكل 
ما لو متاح ومخكن ملواجهة الددوان واالحتالل 
اليارجاي وأعواتاه يف الداخل وعادل التياذل أو 
التهاون أو املهاعنة حتى يتوقف الددوان وتتمرر 

كاخة األرايض اليخنية وتنال السياعة الكاملة.
كخاا اتفال املوقداون عىل عادل التدااون أو 
التداطي أو التدامل مع ُكّل من يساند أو يسالم 
أو يلر للددوان عىل شادبنا اليخني الدظيم بأي 
شاكل من األشاكال، واعتبار أي اساتهداف ألية 
جهة سياساية أو مجتخدية منالضة للددوان، 
أخاراعاً أو جخاعااٍت، بالتشاهري أو التمريض أو 
التدرياض أو النقاد اإلعالماي عال أية وسايلة 
إعالمياة بخا خيهاا مواقع التواصال االجتخاعي 

ترصخاً وعخالً مسانداً للددوان.
ومان ضخن البناوع التي تام التوقياع عليها 
الدخل عىل توحيد الجبهة السياساية واإلعالمية 
يف مواجهة الدادوان، والرتخع عن أية مخاحكات 
سياساية، وتأجيال أي تبايان بوجهاات النظر 
بن األطراف املوقدة عىل لاذا امليثاق حتى زوال 
الددوان وتطهري كاخة األرايض اليخنية من عنل 
االحتالل وأعواته. واعتُل لاذا امليثاُق ملزماً لكل 
األطراف املوّقدة عليه، ويتمخل ُكلُّ من أخل بأي 
بند من بنوع لذا امليثاق، كاخَة املسئولية الوطنية 

واألخالقية والقانونية املرتتبة عىل ذلك.
وأكد رئياُل اللجنة الثورية الدليا األخ ممخد 
عيل الموثاي أن اليَخن مساتهدخة لذاتها وليل 
من أجل ما يرّععه الددوان حول مماَربة التوسع 

الفاريس والتخدع اإليراني.
وقاال رئيال اللجناة الثورياة الدلياا خالل 
توقيع لاذا امليثااق: »لقاد اجتخدنا الياول وقد 
الاذي  التضليال  ذلاك  القنااع وساقط  ساقط 

كاناوا يرععوناه باساتخرار ويطبلاون من أجله 
ويتمدثاون عن بالعنا بساببه، حيث كانوا عائخاً 
يتمدثاون عن التوساع الفااريس وعان التخدع 
اإليراني وغاريه، لكن اليول يول خاارق؛ ألنه بدد 
ترصيماات املساؤولن االرسائيليان أن اليطر 
يف بااب املنادب لاو أعظم مان اليطار النووي 
اإليراناي، يؤكد ما كنا نتمدث عنه ويتمدث عنه 
أحرار اليخن أن اليخن لي مساتهدخة لذاتها وأن 
ُكّل تلك األقاويل لي عبارة عن قشاة خقط حتى 
ال يظهر للجخيع أن لؤالء يقومون بيدمة الددو 

والكيان اإلرسائييل الغاصب«.
اإلرسائيلياة  الترصيماات  »إن  وأضااف 
األخرية بشاأن باب املنادب كشافت القناَع عن 
اليطار الذي يهاّدع اليخن، وأن لنااك مؤامراٍت 
صهيوأمريكياة بأياعَي عربياٍة لنهب ثروات لذا 
الشادب وخرياته«.. الختااً إىل أن ما تمدثت عنه 
عول التمالاف مان أن الددوان عىل الباالع يأتي 
لداوعة الرشعياة إنخا لاي خقاعاات، وقد رأى 
الجخيع وسخع املرشوع التآمري لتقسيم اليخن 

وتجزئته وتخزيل النسيج االجتخاعي«.
وأكاد األخ ممخد عيل الموثاي حاجة الوطن 
اليول إىل التخاسك والتآخي واالصطفاف الوطني 

يف مواجهة الددوان اليارجي الذي استهدف قتَل 
األطفال والنسااء والشيوخ وعّمر كاخة مقدراته 
ومختلاكات املواطنان يف ميتلاف املماخظات.. 
مشارياً إىل أن الشادَب اليخناي أثبات صخاوعه 
وتخاساكه الداخيل، وذلك ثخارٌة لجهوع األحزاب 
السياساية املنالضاة للدادوان. وباارك رئيُل 
اللجنة الثورية الدليا توقيَع األحزاب السياساية 
عىل ميثاق الرشف الوطناي.. مدتلاً ذلك خطوًة 

إيجابية يف االتجاه الصميح لألحزاب.
وقال »إن التوقيع عىل ميثاق الرشف الوطني 
عليال واقدي للُجهد املتواصال والدؤوب لألحزاب 
السياساية املنالضة للددوان وخطوٌة نابدٌة من 
اإلراعة المقيقياة لألحازاب يف والئهاا وانتخائها 
الوطناي وحرصهاا عاىل املشااركة بفدالياة يف 

مواجهة الددوان الغاشم«.
خيخا أوضح عضُو الهيئة الدليا لمزب الرشاع 
اليخناي ممخاد طالر أندام أن الشادب اليخني 

شدب السالل والتسامح عل التَّأريخ.
وقال »إن اليخنين يدشاقون السالل والوئال 
واللاه تداىل وصف اليخن بالبلادة الطيبة يف قوله 
تداىل »بلادٌة طيبٌة وربٌّ غفاور«، كخا ععا النبي 
عليه الصالة والساالل أللل اليخان خقال »اللهم 

بارك يف شامنا ويخننا«.
وأكاد أن اليخان مقلة للغازاة واملمتلن عىل 
مدى التَأريخ.. مستشاهداً بفشال ُكلِّ من حاول 
احتاالل اليخن وخرجوا منهاا مدحورين؛ نتيجة 
املواجهة واملقاومة التي القولا من أبناء الشدب 

اليخني.
وأضااف »إن أبناء اليخن لم يدتادوا عىل أحد 
ولم يتمّكخاوا يف مصري أي بلد ولم يظلخوا أحداً، 
ويطالباون باأن يكون القارار اليخني مساتقالً 
باإراعة يخنية، لكان األعداء رخضوا ذلاك وأراعوا 
أن يجدلاوا من اليخنين شادباً مخزقااً ومتفرقاً 

وجائداً ومرشعاً«.
وععا أندام كاخة أبناء اليخان إىل االصطفاف 
الوطناي يف مواجهة الددوان وغطرساة النظال 
السادوعي ورخض الوصاية اليارجية.. الختاً إىل 
أن االختاالَف بن املكونات واألحزاب السياساية 
ال يدناي اتجاَه أبناء اليخان إىل االقتتال والتخزق 

والتناحر.
وّقاع ميثااُق الارشف الوطني عان األحزاب 

السياسية ُكلٌّ من:
عبِدامللاك المجاري أمن عال حازب الكرامة 

اليخني

الدكتور يارس الموري األمن الدال املسااعد 
لمزب المل

لطف عيل الجرموزي رئيل الدائرة السياسية 
لمزب األمة

ممخد طالار أندم عضو الهيئة الدليا لمزب 
الرشاع اليخني

صالاح صائال األمان الداال لمازب جبهة 
التمرير

حسان عيل الدخاع أمن عال تنظيم مستقبل 
الددالة

ممخاد أحخاد البشاريي األمن الداال لمزب 
السالل االجتخاعي

عخار مرشاد نائاف أمن عال حازب المرية 
التنخوي

يمياى ممخد اليوالني األمن الدال املسااعد 
لمزب الددالة والمرية

مصلاح عيل أبو شادر القائام بأعخال حزب 
التصميح النارصي

حاارث املليكي أمن عاال المازب النارصي 
الديخقراطي

سافيان الدخاري األمن الدال املساعد لمزب 
الشدب الديخقراطي

رئي�ش اللجنة الثورية العلي�: التوقيع على هذا امليث�ق خطوة ن�بعة من الإرادة احلقيقية لالأحزاب يف ولئه� الوطني

األحزاب السياسية توّقع على ميثاق شرف لمواجهة العدوان واالحتالل الخارجي والمرتزقة في الداخل

  - متابعات:
 أّكاد عدٌع من املشااركن اليخنيان يف الدورة 
الثالثان ملجلال حقاوق اإلنساان بجنياف أن 
املجلال أمال املال السادوعي لم يكان منترصاً 
لمقوق الشادب اليخني، مدربن عن استيائهم 
من تويل السافري السدوعي رئاسة لجنة اليلاء 
يف مجلال حقاوق اإلنساان رغام ُكّل املجاازر 

واالنتهاكات السدوعية بمل اليخن.
ويف املؤتخار الذي عقده االئتالف املدني لرصد 
وتوثيال جرائم الددوان يف صندااء، يول الثالثاء 
املاايض، الساتدراض مشااركة الوخاد املخثال 
للخنظخاات املدنياة اليخنياة يف الادورة الثالثن 
ملؤتخر حقاوق اإلنساان بجنيف، تمادث الوخُد 
عان التدقيدات التي واجهها كصدوبة المصول 
عاىل التأشاريات وإْمَكاانياتاه املمادوعة أمال 
اإلْمَكاانياات الكبرية لفريل لااعي، كخا أوضح 
املشااركون ألام مطالبهم مان مجلل حقوق 

اإلنسان.
وقاال عايل الديلخاي عضاو الوخد املشاارك 
بخجلال حقوق اإلنساان: »ما زلنا ماع القرار 
الذي يطالب بإنشااء لجنة عولياة للتمقيل مع 
الجخياع، وماا زلنا أَيْضااً مع املطالباة بإيقاف 
الدادوان وماع التمقيال بشاكل خااص حوَل 
الجرائم التي ارتُكبت عىل مدى سابدة أشهر من 

الددوان«.
ورغام سامب القارار الهولندي الاذي كان 
يقيض بتشاكيل لجناة عولية للتمقيال بجرائم 
الادول  ُكلِّ  تواخال  وَساَط  بالعناا  يف  الدادوان 
املشااركة، إالَّ أن الوخد اليخني أرّص عىل كشاف 

وعارض المقائل للدالم، وطالب بإنشااء لجنة 
عولياة للتمقيال يف جرائام الددوان السادوعي 

األمريكي عىل بالعنا.
وقالات أمال املأخذي عضاو الوخد املشاارك 
بخجلل حقوق اإلنساان يف كلخة لها: »كشافنا 
للدالام االنتهااكات والجرائام التاي تقاول بها 
قاوات التمالاف بقيااعة السادوعية يف اليخان، 
حياث كانت غائباًة عن الدالم؛ بسابب مماولة 
القنوات الفضائياة إخفاء الجرائم التي ارتكبت 
بمل الشادب اليخني، وبسبب ضدف منظخات 
املجتخاع املدني عاخل اليخان«. وأضاخت قائلة: 
»حاولناا أن نوصاَل إىل مساامع الدالم حقيقة 
ماا ارتكبت من جرائم بمل اليخنين باعتبار أن 

جنيف لي ملتقى الدالم«.
وأكدت الجهات التي تدَخُل عىل توثيل جرائم 

الددوان كاالئتاالف املدني وغريلا من املنظخات 
المقوقية واملراكز القانونية أنها ساتقّدل ما تم 
رصُده من اتهامات وجرائَم إىل املماكم الدولية، 
مؤكديان اساتخراَرلم يف الدخال عاىل مداقباة 

الجناة مهخا كلفهم األمر.
وأكاد ممخاد عجالن عضاو منظخاة ُصنّاع 
الساالل أناه بداد أن شاارك يف مؤتخار حقاوق 
اإلنساان، اتجه إىل ممكخاة الجناياات الدولية 
ملتابَدة الشاكوى الجنائية التي تام تقديُخها يف 

البيت القانوني خالل شهر إبريل.
وقاال: »تخات متابَداُة االجاراءات الواجاب 
اتياذلا لتمريك القضياة يف ممكخة الجنايات 
الدولية، وحالياً ندكُف عىل اساتكخال واستيفاء 
بداض األشاياء الهاماة كاي تقاول املمكخاة 

الجنائية بتمريكها ضد النظال السدوعي«.

  - متابعات:
قال وكياُل البناك املركزي اليخناي للرقابة 
عىل البناوك نبيل املنتارص: إن البناك املركزي 
بقياعة املماخظ ممخاد عوض بن لخال اتيذ 
ُحزمًة من اإلجراءات ومجخوعًة من القرارات، 
بالتشااُور مع القطاع املرصيف؛ بهدف تمقيل 
اساتقرار سادر رصف الريال اليخناي مقابل 

الدخالت األجنبية.
وأكاد املنتارص يف ترصياح لوكالاة األنباء 
اليخنية )سابأ( أن لذه االجاراءات والقرارات 
ساتمد مان عخلياات املضاربة بسادر رصف 
الرياال اليخني، ملاا لذلك من أرضار جساخية 
ومباارشة تخل حيااة املواطن، حياث يدتل 
اساتقرار سادر الارصف يف مقدماة أولويات 

السياسة النقدية للبنك املركزي اليخني.
وأضااف »يف لذا اإلطاار تم عقاُد عدع من 
االجتخاعاات ماع ُكلٍّ مان البناوك وجخدياة 
الرصاخن موثقة بخمارض تم خاللها االتفاُق 
عىل التازال البنوك والرصاخان بالتقيُّد بنرشة 
سادر الرصف الصاعرة عن البنك املركز بسدر 
رشاء 78رل21 ريال للدوالر الواحد، َو91رل21 

للبيع. 
ونفى وكيُل البنك املركزي صمَة ما تناولته 
بداض وساائل اإلعالل عان وجاوع اتفاق مع 
الرصاخن عىل سدر رصف الدوالر بيالف ذلك، 

مؤّكداً أناه تم التأكيُد عاىل البنوك والرصاخن 
بألخية التزامهم بتمّري الشفاخية املطلقة يف 
التداُمالت املتصلة بارشاء وبيع النقد األجنبي 
وباذل الدناياة الواجباة للماّد مان عخلياات 
املضاربة والدخل عىل تهدئة السوق واستقرار 

سدر الرصف.
وأشاار إىل أنه تقّرر عقد اجتخاع أسابوعي 
مع قياعات البناوك الداملة يف القطاع املرصيف 

ملتابدة تنفيذ القرارات وما تم االتفاُق عليه.
وأكاد أن البناَك املركازي يراقاب الساوق 
رات عن كثاب وأنه بصدع اتياذ  ويتابع التطوُّ
مجخوعاة مان القارارات الهاماة والضوابط 
بمسب التطورات سايتم اإلعالن عنها الحقاً؛ 

وذلك بهدف تمقيل استقرار سدر الرصف.
وأوضح أن البنك املركزي سايقوُل بختابدة 
مادى التزال البنوك وبخا تام االتفاق عليه ولن 
بواجباتاه ومساؤولياته  القياال  يف  يتهااَوَن 
تجااه  القانونياة  اإلجاراءات  كاخاة  باتيااذ 
الرصاخان امليالفان واملتالعبان واملضاربن 
بسادر رصف الرياال اليخني؛ بهادف تمقيل 

مكاسَب وأرباٍح غري مرشوعة.
وععا وكياُل البنك املركازي اليخني للرقابة 
إىل  اإلعاالل  وساائل  ميتلاَف  البناوك،  عاىل 
تماّري الدقاة واملصداقياة عند تنااُوِل أخبار 
سادر الرصف؛ نظراً لمساسايتها وارتباطها 
املبارش بلقخة عيش املواطن اليخني ومستوى 

مديشته.

ق�ل اإنه يراقب ال�سوق ويت�بع التطورات عن كثب و�سيتخذ 
ك�فة الإجراءات الق�نونية جت�ه ال�سرافني املخ�لفني

البنك المركزي اليمني يؤكد أن سعر صرف 
الريال اليمني أمام العمالت األجنبية مستقر

اأعربوا عن ا�ستي�ئهم من تويل ال�سفري ال�سعودي لرئ��سة جلنة اخلرباء

وفد بالدنا المشارك في جنيف: المال السعودي أسكت مجلس 
حقوق اإلنسان عن التحقيق في جرائم العدوان
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�س�عد يف عملي�ت الإنزال اجلوي وتتواجد بوارجه بكث�فة يف البحر الأحمر

رصد تدخل عسكري مباشر للكيان الصهيوني في باب المندب 
  - خاص:

أكاد مصدٌر عساكريٌّ يف الجياش واللجان 
الشدبية لصدى املسرية أنه تم رصُد مشاركة 
يف  الصهيوناي  للكياان  مباارشة  عساكرية 
الهجخات التي تشنها قوات الددوان السدوعي 
االمريكي عىل سواحل املياء املطلة عىل البمر 

األَْحَخار التابدة ملماخظة تدز.
 ولفات املصادر إىل أن الدادو اإلرسائيايل 
ليال بديداً عان عخليات اإلنازال الجوي التي 
تنفذلا طائرات الددوان من أسالمة وذخائر 
يف بداض مناطل مماخظاة تدز من أجل ععم 
املجخوعات التكفريية وعواعش حزب اإلصالح 
وميليشايات لاعي للمفاظ عىل ما تبقى لها 
مان مناطل تسايطر عليهاا يف املماخظة بدد 
تقهقرلاا أََماااال الجياش اليخناي واللجان 

الشدبية. 
يف  اليخناي  الدساكري  املصادر  ولفات 
ترصيماتاه إىل أن الكيان الصهيوني يشاارك 
عساكرياً يف نواحاَي أخارى منهاا الباوارج 
والسافن التابدة لبمريتاه املتواجدة بكثرة يف 
البمار األَْحَخاار ويف بدض الجزر السادوعية 
واالريتريياة يف لذا البمر والتاي تتواجد خيها 
قوات عساكرية إرسائيلية مناذ خرتة طويلة، 
وأن لاذه املشااركة لاي بهادف السايطرة 
املبارشة عاىل مضيل باب املندب والساواحل 
اليخنياة املماذية له انطالقاً من املياء باتجاه 

املضيل جنوباً.
 وأكد املصدر الدساكري اليخني أن الجيش 
واللجان الشادبية عىل مدرخاة تامة وعقيقة 
بطبيدة املشااركة اإلرسائيلياة وأن مصريلا 
لن يكون ميتلفاً عان مصري ما جرى لقوات 
الغازو واالحتاالل ومرتزقتاه يف مماخظتاي 
ماأرب والجاوف ومنطقة باب املنادب وتدز، 
خضاالً عان الجبهاة المدوعية التاي أصابت 
القوات السادوعية يف مقتل بربات قاساية 

ومؤملة جداً يف عخل أراضيه.
وكان قاد قاال رئيال األركان الساابل يف 
جياش الددو اإلرسائيل »ماا يقلقني لو باب 
املنادب والطارق البمرياة األخارى«، إذ إنها 
أشاد إقالقاً مان اللناماج الناووي اإليراني، 
َوأشاار الجنارال بني غانتال يف كلخة ألقالا 
بخدهد واشانطن لسياساية الرشق األعنى إىل 

أن »إرسائيل« بماجة إىل أن تسأل نفسها عن 
مالية الطريقة الدخاعية التي ساتكون لديها 

يف مواجهة مستقبل غري مدروف.
ولام يداد أماراً خاخياً عاىل أحاد املطامُع 
اإلرسائيلياة يف مضايل باب املنادب وعّل أول 
رئيال لمكومة الكياان الصهيوني عيفيد بن 
جوريون عان تطلدات إرسائيل إىل السايطرة 
عاىل البمار األَْحَخاار يف عاال 9ل19 إذ قاال 
»إننا مماارصون من الل.. والبمر لو طريل 
املرور الوحياد إىل الدالم واالتصال بالقارات«، 
وحساب جنرال إرسائييل، خإن سيطرة مرص 
عىل قناة الساويل ال يضع بن يديها ساوى 
مفتااح واحاد خقاط يف البمار األَْحَخاار، أما 
املفتااح الثاناي واألكثار ألخية مان الناحية 
االسارتاتيجية خهاو موجاوع يف مضيال باب 

املندب.
 أكاد عاىل لاذه المقيقاة أيضااً الكاتاب 
اإلرسائيايل إليالاو ساالبيرت الاذي قاال إن 
اإلرسائيايل  الدخااع  بشاؤون  املتيصصان 
وامليططان لاه يدركون جيداً مادى خطورة 
التهدياد الدربي املمدق بالبمار األَْحَخار مخا 

يدطي ألخية خاصة للدالقات اإلرسائيلية مع 
الدول غري الدربية الواقدة رشق اخريقيا.

وبالفدل سادت إرسائيال لتوثيل عالقاتها 
ماع تلك الادول، وعاىل األخص إريرتياا، التي 
عخلات عاىل احتوائهاا وإقامة قاعادة لها يف 
ميناء مصَوع واالستفاعة من الجزر االريرتية 
عىل امتداع ساحلها عىل البمر األَْحَخار البالغ 
أكثار من )١٠٠٠( كيلومرت والاذي يضم أكثر 
من )٣٦٠( جزيرة ترتع خيها إرسائيل وتخرح 
بكل ُحرياة ولدل ألم قواعدلاا لناك قاعدة 

رواجيات ومكهالوي عىل حدوع السوعان.
الدساكري  اإلرسائيايل  التدخال  ويأتاي 
اليول يف جبهاات باب املندب بالاذات جنباً إىل 
جنب مع السادوعية وأمرياكا بغرض إكخال 
ميططها القديم الرامي للسيطرة الكلية عىل 
مضيال باب املندب، ولكن لاذه املرة بتمالف 

عربي وضد الشدب اليخني.
ويف لاذا اإلطاار كتبت قناة الدالام تقريراً 
يف لذا الشاأن، أشاارت خياه إىل أن املماوالت 
املتكاررة للسايطرة عاىل مضيل بااب املندب 
من قبل السدوعية أمست اندكاساً لتمالفات 

إقليخية وتنسايل أمني وعسكري له خلفياته 
وأبداعه.

يواجاه  »خبينخاا  بالقاول:  التقريار  وزاع 
الدادوان رعا يخنياا مؤملاا يتزاياد ُكّل يول مع 
توعد رئيال املكتب السايايس لمركة أنصار 
اللاه صالح الصخااع بربات أكثار وتصديد 
قوي خاالل األيَّاااال املقبلة، تلز مشااركة 
الكيان اإلرسائييل باالعتاداءات املتواصلة منذ 
ايال عىل املنطقة وتنفياذ الهجول بتوجيهات 
لادول  االخار  الضاوء  أعطات  إرسائيلياة 

الددوان من أجل حخاية مصالح الكيان.
ولفت تقرير القناة إىل أن التقارير أكدت أن 
تل أَبيب تخد الرياض باملسااعدات الدسكرية 
حياث تقاول طائارات تابداة لساالح الجاو 
اإلرسائيايل بنقل لذه املسااعدات مان ميناء 
عصاب يف ارتريا إىل قاعدة خخيل مشايط يف 

عسري.
وتضياف التقاريار أن الكياان اإلرسائيايل 
نرش قوات عسكرية يف الجزر التي يستأجرلا 
مان ارترياا، كخا نارش تدزيازات بالقرب من 
مينااء مصوع املطل عىل البمار األَْحَخار وأن 

ماا يمدث عىل خلفية االساتخاتة السادوعية 
للسايطرة عاىل باب املنادب يشاري إىل تداون 
وتنسايل مع اإلرسائيلين يؤسسان ملنظومة 
جديدة يف املنطقة عنوانها الرشاكة السدوعية 

اإلرسائيلية.
وتشري القناة يف تقريرلا إىل رشاكة يربطها 
املراقباون بخاا كشافه موقاع آوع نياوز عن 
طلب وزير اليارجية السادوعي عاعل الجبري 
املساعدة من الكيان اإلرسائييل، واقرتاحه عىل 
امللك سلخان بن عبدالدزيز طلب املساعدة من 
تل أَبيب؛ ألن اإلرسائيلين يخلكون القدرة عىل 
القتاال يف مثل الظاروف اليخنياة، كخا أعرب 
الجباري عن أمله بأن ينتهاي الرتعع اإلرسائييل 

للتدخل يف اليخن.
وبمساب تقريار القنااة خإن االساتغاثة 
السادوعية بتل أَبيب وجادت جواباً من خالل 
كالل الرئيال الساابل لهيئاة األركان الدامة 
لجياش االحتالل بيني غانتال الذي اعتل أن 
القلل من مساالة باب املنادب تدتل لتل أَبيب 
اخطر من النووي اإليراني، عاعياً إىل مساعدة 

بدض الدول الدربية يف املنطقة.
وقاال بيني غانتل: »مساألة األمن عاملية 
وتندكل يف موضوع باب املندب والتجارة خيه 
كخا تؤثار عىل املنطقة وعليناا تدزيز قدراتنا 
ملواجهاة التطورات يف املساتقبل، موضماً أن 
بداض الدول الدربية تشااركنا املصالح ذاتها 
وعلينا مواصلة ععم لذه الدول ومسااعدتها 

لتيطي االحداث التي نرالا تواجهها«.
وكل ذلك وضع األََسااااس لبادء التداون 
والتنسايل بن الطرخن بشكل مبارش لتنفيذ 
مرشوعهخاا املشارتك عاىل أنقااض اليخان 

واملنطقة، كخا يقول تقرير قناة الدالم.
ويوضح التقرير أَيْاضاً أن املدلومات تقول 
إن مساؤولن سادوعين وإرسائيليان التقوا 
عاىل األقل خخال مرات منذ الداال املايض يف 
الهند وإيطاليا وجخهورية التشايك، كخا قال 
بدض الضبااط االمنيان اإلرسائيلين بزيارة 
الريااض رساً. ليندكل لاذا التالقي يف اليخن 

وباب املندب تمديداً.
وتؤكد القناة يف تقريرلا أن أركاَن امليطط 
الذي وضدته السادوعية والكياان اإلرسائييل 
من تبداتهاا تدمري اليخن وإحكال السايطرة 

عىل باب املندب خدمة ملصالح تل أَبيب.

  - ترجمة خاصة:
أظهرت برقياٌت عبلوماسية مرسبة أن 
املخلكاة املتمدة – بريطانياا- كانت العباً 
أََساااساياً يف انتياب السادوعية لرئاسة 
مجلال حقاوق اإلنساان برغم الساجل 
املاروع لمقاوق اإلنساان يف السادوعية، 
وذلاك بدد سانتن مان الجدل الاذي أثري 
بسابب تدين السدوعية عضواً يف املجلل 

األعىل لمقوق اإلنسان.
املجلُل األعىل لمقوق اإلنساان مكّلف 
بالرتويج لمقوق اإلنسان وحخايتها حول 
الدالام. ومن الالخت للنظر أن السادوعية 
املشهورة باإلساءة لمقوق اإلنسان َوالتي 
لم يتام اإلبالُغ عنها، رلنات مليوَن عوالر 
للخجلال األعاىل لمقاوق اإلنساان قبل 

الفوز باملقدد امللطخ بالدل.
املثري للدلشاة لو الفصال القاعل من 

املرسحية الهزلية.
الوثائال املرسباة املرتجخاة عن طريل 

مجلال حقوق اإلنساان باألمام املتمدة 
تّدعاي أن تصويتاً رسيااً لصفقة مصالح 
ُعقدت بن بريطانيا والسادوعية لضخان 

أن يتم انتياب كليهخا يف املجلل.
وصلات الوثائاُل الرسياة لويكيليكل 
املفاوضاات  إىل  تشاري  والتاي  يونياو  يف 
السادوعية مع الدبلوماسين الليطانين 
يف   2013 نوخخال  يف  التصويات  قبال 

نيويورك.
إحادى الوثائال نصهاا كالتاايل: وخاد 
مكلاف بإرساال املذكارة املرخقاة والتي 
تلقالاا املبداوث الدائم للخخلكاة املتمدة 
طالباة منهام الدعام والداون لرتشايح 
عولتهم لدضوية مجلل حقوق اإلنساان 
للفارتة ل201-2016 يف االنتياباات التي 

ستقال يف مدينة نيويورك.

وتفّصال الوثائل املرسبة صفقة الدعم 
بن البلدين

قال ليليل نيور املديُر التنفيذي ملجلل 
حقاوق اإلنساان باألَُمااام املتمادة »قد 

تجد الاوزارة الفرصاة لتبااعل الدعم مع 
املخلكاة املتمادة، حيث تدعم السادوعية 
ترشيح بريطانيا لدضوية املجلل للفرتة 
ل201-2015 عىل أََسااااس تباعل الدعم 
مع املخلكة املتمدة لرتشايح السدوعية«. 
َوأضاف »إساتناعاً للدليل، سانبقى قلقن 
مان أن املخلكاة املتمادة ربخاا تداقادت 
النتيااب النظاال األكثار كرلااً للخارأة 

كماكم لمقوق اإلنسان يف الدالم«.
كخا تقصف السدوعية اليخن منذ ستة 
أشاهر ويقبع املدون رائاف البدوي خلف 
القضبان بسبب كتابته عن الديخقراطية.

املخلكة التي قطدت رأس أكثر من مئة 
شيص لذه السنة تستدد لصلب شيص 
عخاره 17 َعامااً ملشااركته يف مظالرات 
تفاخر املخلكة املتمدة الكاذب بشاأن أنها 
مرّوج قوي لمقوق اإلنسان أصبح أجوَف 

أكثر من أي وقت مىض.

mintpressnews نقاًل عن موقع

 ويكلكس يكشف خبايا حصول السعودية 
على رئاسة المجلس األعلى لحقوق اإلنسان
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  - محمد الوريث:
ال تتدلاُم الادوُل الساييفُة والكرتونياة مان 
الادول  أخطائهاا، وعندماا تذلاُب مثاُل لاذه 
لالستدانة بالجخاعات التكفريية للقتال بالنيابة 
عنهاا تتناىس بأن َمن يقتل من أجل أموالك اليول 

قد يقتلك غداً بدل بارع نظري ذات الداخع.
واإلَمااَرات  السادوعية  اساتجلبت  عندماا 
قاعادة  مان  املتطرخاة  التكفريياة  الجخاعاات 
وعاعاش وحخااة عقيدة وغريلا مان الجخاعات 
السالفية املتطرخاة مان شاتى أقطاار الدالام 
وزّوعتهم باملال والساالح الاالزل للقتال لم تفكر 
للمظة واحادة كيف يخكن أن تاؤول األمور بدد 
أن تتخركاز لاذه الجخاعاات عاىل األرض، ولل 
سيخكن اساتخرار تطويدها إىل األبد وخقاً للرغبة 
السادوعية رغام التجرباة السادوعية الثرياة يف 
القتال بهذه الجخاعات من الدراق إىل ساوريا إىل 

ليبيا إىل الصومال ومؤخراً اليخن.
وتكشاف األحداث ُكّل يول يف مماخظتَي عدن 
وتداز باملقال األول ولمج وأبن يف الدرجة الثانية 
عان خقدان الغازاة يف الرياض وأباو ظبي خيوط 
اللدبة بشاكل كامل وخساارة األرض وانقساال 
خرق املرتزقاة عىل األرض بينها البن ليصل األمر 
بداد ذلك القتتال عاخايل رشس بن لذه األطراف 

بغرض كسب النفوذ وخرض الهيخنة.
وساواٌء أكانت تلك المروب البينية التي تدور 
رحالاا بن جخاعاات املرتزقة تتام تغذيتها من 
عواصام الغازو لتصفياة المساابات أو تمدث 
بشكل عفوي خإن املمصلة النهائية لهذه المروب 
لو خشال أكل ملشاريع غزو وتأكيد واقدي عخيل 
ملخوس عىل صاواب رؤية القاوى الثورية تجاه 
خطر الجخاعات التكفريية ومشاريدها الدموية 

للداخل اليخني واملجتخع الدويل أيضاً.
واندلدت يف األيَّااال القليلة املاضية اشتباكات 
عنيفة بن ما تسخي نفسها »كتائب املوت« وبن 
مليشايات املياليف يف مماخظة تدز، ووصل األمر 

حد مقتل لاني السادوعي قائد ما تسخى كتائب 
املوت ولو القاتل الذي قامت مليشايات اإلصالح 
بتهريبه من الساجن املركزي بتدز يف وقت سابل 
لتكتشاف بدد ذلك أنه سايكون عدولا اللدوع يف 

قاعل األيَّااال. 
وتقاول املصاعر بأن اليالف بان املياليف من 
جهاة والسادوعي من جهاة اندلع عاىل خلفية 
عخلياات نهاب مخنهجة للسايارات يف املماخظة 
والاذي انتهى بخماارصة منطقاة الربة الذي 
يتمصن خيها لاني املسادوعي بددع من األطقم 
الدساكرية وانادالع اشاتباكات انتهات بخقتال 
املسدوعي والقياعي اإلصالحي واللملاني السابل 
املدعاو ممخد حسان طالر وعدع مان أتباع ُكّل 
طارف، وبدأ الطارف املنتارص –حخاوع املياليف 
وأتباعاه- بدخلياات مالحقاة واسادة لدناارص 

كتائب املوت بلغت حد إحراق منازلهم.

والتكفاري  املرتزقاة  جخاعاات  تشاهد  كخاا 
خالخاات مدقادة ومتشاابكة عاىل أكثار مان 
جبهاة، حيث ترتفع حدة التوتار بن أنصار »أبو 
الصدوق« من جهة وأبو الدباس من جهة أخرى 
قائد ما يساخى الجبهة الرشقية، رغم أن كليهخا 
يخثل نفال الفكر التكفريي، ويدلان ُكلٌّ منهخا 
عولة خالخته اإلساالمية عىل مساتوى شاارع أو 
حاارة واحدة يف تدز، ويمظى أباو الدباس بدعم 
اإلَمااَرات ماليااً وعساكرياً ملواجهاة الفصائال 
اإلخوانية »حخوع املياليف وأتباعه« قبل أن يكون 
ملواجهة الجيش واللجان الشدبية، ويف خضم لذا 
التسلسل الرتاكخي اليطري من الفوىض املتزايدة 
يدخع الغزاة بخدينة يخنية أخرى إىل أتون الفوىض 
وسفك الدماء التي رسعان ما تنقلب ضد الجخيع 
بخا خيهم الغزاة واملرتزقة أنفسهم بدد أن ينفرط 
الدقاد عىل الجخيع، ومماخظة عدن شاالد حي 

عىل ذلك.
خفي عدن الجنوبية، حكوماة الغزاة طرعتها 
الدناارص التكفريية ابان سلسالة من الهجخات 
االنتمارياة اساتهدخت مقرلاا املؤقات يف خندق 
القارص ومقرات لقوات الغازاة أخضت إىل لروب 
جخاعاي ملرتزقاة الريااض مان املديناة وتركها 
للفوىض، ويداني املواطن الددني من وضع مدقد 
يتقاتال خيه الجخيع ضد الجخياع يف مماخظة ال 
تواجاد للجيش أو اللجان الشادبية خيها، وبلغت 
الفاوىض بخديناة عادن إىل مساتويات قياساية 
يف وقات ممادوع، حيث تاوزع القاعادة وعاعش 
الشاوارع والطرقاات وتفارض  منشاوراتها يف 
منَع االختاالط يف الجامدات واملادارس وطريقة 
لبال املارأة يف حان تبادو الجخاعاُت املسالمة 
مان مرتزقاة الرياض مشاغولًة بتمصيال املال 
الدال ونهب مقدرات الشادب اليخني بكل جرأة، 

حياث تنرش بان اليول واآلخر رساالة مان قائد 
جخاعاة مسالمة إىل جهة إيراعياة مدينة يطلب 
منهاا تساليم الاوارعات إىل ما يساخى »املقاومة 
الجنوبياة«، حيث تتمكام ُكّل جخاعة مسالمة 
باملؤسساات الواقداة تمت سالطتها، خجخاعة 
تساتويل عىل املطار وأخارى يف امليناء أو املصفاة، 
يف أكل عخلية نهب منّظم تشهدلا املدينة، ويدثر 
الساكان عاىل ُجثث لدادع من املواطنن بشاكل 
يوماي وأصبح االغتياال جزًء من روتان املدينة 

عون حسيب أو رقيب.
ويبادو املساتقبُل املوحاُش واملكفهار الاذي 
ألاداه الغزاة ملدينة عادن يف أبهى تجلياته عندما 
تماارص جخاعة مسالمة أخارى تمات ياخطة 
يف  الجخهاوري  القارص  الجنوبياة«  »املقاوماة 
مداشايل وتشاتبك مع حراساة ناارص عبدربه 
لااعي وممخد مارل مدير مكتب الدمية امليتبئة 
يف الرياض تمات ععاوى عدل تساليم مرتباتهم 
وتتخدع الفوىض يف ُكّل يول بشكل أخقي وعخوعي 
يف املناطال الياضدة لالحتاالل أو الواقدة تمت 
سايطرة املرتزقة املدعومن من الغزاة وإال كيف 
تُساتهدف مقاراُت حكوماة الريااض وتمارص 
مواقع مسائوليهم عىل مرأى ومساخع من عول 
الدادوان التي عجزت حتاى عن الوخاء بتساليم 

مرتبات الناس.
ويشادر قااعُة الغازو بالهزيخاة واالندحاار 
الكيل، حياث أن ُكلَّ املدطيات حتاى القاعمة من 
قصورلام امللكية تصب يف بوتقاة صواب الرؤية 
الثورية وحتخية مواجهة الددوان والذي يندكل 
وعياً شادبياً لادى أبناء ُكّل منطقة تشاهد حالة 
التفلات والمرماان والال اساتقرار، كخا يندكل 
يف  خجاول  بشاكل  وإن  تظهار  عولياة  قناعاة 
ترصيمات األَُماام املتمدة وقاعة الدول الغربية.

ويبقاى الساؤال األلام مان ينقاذ مرتزقاة 
الريااض من مرتزقاة الرياض الياول؟ ولل لذا 
لو املساتقبل الرغيد الذي وعد الغزاة به أذنابهم 
يف الداخال اليخناي؟ واأليَّااااُل تجياُب عىل لذه 

التسااؤالت!

  - خاص:
تتواخاُد القبائاُل اليخنياة وباإرصار عجياب للتوقيع عىل 
وثيقة الرشف القبلية.. مشاايُخ وأعياٌن ووجهاء ومواطنون 
يف الواجهاة.. الاكل مجخع عىل ألخية لاذه الوثيقة يف إحياء 

روح األخّوة والتالحم والتكاتف القبيل. 
يف مماخظة إب عشن وكيل املماخظة عبدالمخيد الشالري 
بخديرية السادة المخلة الوطنية املليونية للتوقيع عىل وثيقة 

الرشف القبلية لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطنية.
ويف التدشان الاذي حاره مشاايخ ووجهااء وأعياان 
املديرياة.. أشاار الوكيال الشاالري إىل عور القبيلة يف تمخل 
املسائولية الوطنياة يف ميتلاف املراحال للدخاع عن ساياعة 
الوطان وحخايتاه والوقوف ضاد املدتدين والغازاة وكل من 

تسول له نفسه املساس بأمنه واستقراره.
وأكد الشاالري عىل ألخية الدور الاذي تضطلع به قبائل 
السادة وصخوع أبنائها إىل جاناب أبناء اليخن يف وجه الددوان 
السادوعي الغاشام.. الختااً إىل ألخياة إجخاع القبائال يف ُكّل 
مناطال البالع عىل وثيقاة الرشف القبلياة الرامية إىل توحيد 

الصف ولّم الشخل يف مواجهة الددوان.
وباّن أن التوقياع عىل الوثيقاة والتفااف الجخيع حولها 
يجساد استشادار جخياع أبناء اليخان بخيتلاف مكوناتهم 
تجااوز اليالخات واالنقساامات املساببة للشاتات والفرقة 
والتاي يمااول أعداء الوطان تأجيجهاا ورشخ وحدة الصف 

الوطني.
وقد تداخع مشايخ ووجهاء وأعيان وقبائل مديرية السدة 
ومدهام أعضاء املجلال املميل ومخثلو املنظخاات واألحزاب 
للتوقيع عاىل الوثيقة.. مؤكدين رخضهم للددوان السادوعي 
ووقوخهام صفاً واحداً يف مواجهة ُكّل من يماول البدث بأمن 

واستقرار الوطن.
ويف مماخظاة ريخاة أكد وكيال املماخظة لشائون األمن 
صالاح الدياايض ألخية مشااركة قبائال مديرياة مزلر يف 
المخلة املليونية للتوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية لرتسايخ 

املباعئ والثوابت الوطنية.
خيخا أبدى مشاايخ وأعيان ووجهاء قبائل مزلر، ععخهم 
وتأييدلام لوثيقة الرشف القبلية ومسااندتهم لهذه المخلة 

التي ستدزز اللمخة الوطنية لدى أبناء القبائل.
وتواخاد مشاايخ وأعيان ووجهااء قبائل قطاو وبني أبو 
الضياف وحورة للتوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية لرتسايخ 

املباعئ والثوابت الوطنية.

وأكادت الجخاوع الواخادة من أبنااء تلك القبائال، ألخية 
الوثيقة يف تدزيز األمن واالستقرار وتمخل الجخيع مسؤولية 

ذلك سيخا يف ظل الددوان السدوعي الغاشم.
ويف مديرياة الجبن بخماخظة ريخة عشانت قبائل وأبناء 
بدج وخضم والتكارير وقدار والمديدية، التوقيع عىل وثيقة 

الرشف القبلية لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطنية.
وأكد مشاايخ وأعيان ووجهااء املنطقة ععخهام للمخلة 
املليونياة للتوقيع عاىل الوثيقة لتدزيز اللمخاة الوطنية بن 
أبناء القبائل وتجديد روح املمبة واإلخاء يف أوساط املجتخع.

ويف مديرياة بالع الطدال بخماخظاة ريخة، ناقش اجتخاع 
قبايل ضم القيااعات اململياة والتنفيذية واملشاايخ واألعيان 
والوجهااء يف مناطال وعازل املديرياة، التمضريات للمشاد 

الشدبي للتوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية.
وشادع االجتخااع عاىل ألخية تظاخار الجهوع يف المشاد 
والتوعياة املجتخدياة للتوقياع عاىل الوثيقة ملا تجساده من 
ألخية بالغة باعتبارلا رسالة وطنية ضد الددوان السدوعي 

والدخالء واملرتزقة والدابثن بأمن واستقرار الوطن.
مماخظاة المديادة لاي األخارى شاهدت إقبااالً كبارياً 
للتوقيع عاىل لذه الوثيقة، خفي مديريتاي املنصورية وجبل 
رأس بخماخظاة المديادة، تواخاد أعضااء املجالال اململية 
واملشاايخ واألعيان واألكاعيخياون وأبنااء املنصورية وجبل 
رأس للخشااركة يف التوقياع عاىل الوثيقة التي تجساد مدى 
التآخي بن أخراع املجتخع اليخني ورخضهم للددوان الغاشام 

والمصار الجائر.
وخالل التوقيع أكد أبناء املديريتن أن التوقيع عىل الوثيقة 
يدتل تأكياداً عىل واحدية الرأي واألخكار بان القبائل وعليالً 

عىل تخاسك أبناء القبائل يف ُكّل مناطل ومديريات البالع.
ويف مماخظاة حجاة، عشانت قبائال عزلاة جبال عياان 
بخديرياة حجة، التوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية لرتسايخ 

املباعئ والثوابت الوطنية.
ويف التدشان ألقيت كلخاٌت من قبل مشاايخ وأعيان جبل 
عياان أشااعت يف مجخلها بتفاعال أبناء القبائال يف ميتلف 
املماخظاات مع المخلاة املليونية للتوقيع عاىل الوثيقة التي 
تجّساد قوة التالحم والتاآُزر بن أبناء الوطان لمخاية البالع 

وأمنه واستقراره.
وأشاارت الكلخات إىل أن تواخد أبناء قبائل مماخظة حجة 
يؤكاد رخضهم للددوان السادوعي عاىل الوطن وكاذا تدزيز 

وتأصيل عور القبيلة يف التصدي للغزاة واملمتلن.
ويف مديرية قفل شّخر بقضاء الرشخن مماخظة حجة تم 

التوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية لرتسايخ املباعئ والثوابت 
الوطنية.

وأكد مشاايخ وأعياان املديرية حرص أبنااء القبائل عىل 
توقياع وثيقاة الارشف القبلياة ملواجهاة الدادوان.. الختن 
إىل ألخياة تظاخار الجهوع وتوحياد الصفوف لصاد الددوان 

السدوعي اإلجرامي الغاشم.
كخا عشانت قبائل مغربة حجة خداليات المخلة املليونية 

للتوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية.
وأكد أبناء املغربة وقوخهم ومسااندتهم لهذه المخلة التي 
تدزز من عور القبيلة يف ترسايخ األمن واالستقرار واإلسهال 

بفدالية يف ميتلف املجاالت بخا ييدل املصلمة الدامة.
وعشانت قبائل وأبنااء مديرياه نجرة بخماخظاة حجة، 
التوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية لرتسايخ املباعئ والثوابت 

الوطنية.
ويف التدشان ألقيت كلخات من قبل مشايخ وأعيان وأبناء 
املديرياة، أكادت رضورة التالحام واالصطفااف الوطناي يف 

مواجهة الددوان السدوعي الوحي عىل الوطن.
وأشاارت إىل أن عدوان مخلكة الارش واإلجرال عىل الوطن 
عخاع بالقبائل إىل إحياء عورلا يف الدخاع عن تراب الوطن من 
خاالل توحدلا إىل جانب أبطال الجيش واللجان الشادبية يف 

إخشال ميططات النظال السدوعي يف اليخن.

ويف مديريه رشس بخماخظة حجة تم التوقيع عىل وثيقة 
الرشف القبلية لرتسيخ املباعئ الوطنية ومواجهة الددوان.

وأكد مشاايخ وأعيان وأبنااء رشس، ألخية الوقوف صفاً 
واحاداً يف مواجهة الددوان السادوعي وإخشاال ميططاته.. 
مشاريين إىل ألخياة عور القبيلاة يف تدزياز أوارص املمباة 

وترسيخ السلم االجتخاعي وصد الغزاة واملدتدين.
ويف مماخظاة عخاران، تتواصل بخديرية ذيبان خداليات 
المخلة املليونية للتوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية لرتسايخ 

ععائم الثوابت الوطنية.
وأكد مشاايخ ووجهاء وأبناء املديرية، ألخية عور القبيلة 
يف الدخااع عان قضاياا الوطن وأمناه واساتقراره ومواجهة 

الددوان عىل اليخن.
وأشااروا إىل أن ماا يرتكبه الددوان السادوعي من جرائم 
وحرب إباعة جخاعية بمل أبناء الشادب اليخني، يتطلب من 
الجخياع رّص الصفاوف وتوحيد الكلخة ملواجهاة التمديات 

التي تواجه الوطن ويف مقدمتها الددوان الغاشم.
إىل ذلك عشان أبناء منطقة شوابة بخديرية حرف سفيان 

المخلة املليونية للتوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية.
وأكد مشاايُخ ووجهاُء وأبناء املنطقة، ألخية استشادار 
قبائال اليخان ملساؤوليتها الوطنياة يف الدخااع عان الوطن 

وحخاية مقدراته وَصّد املدتدين.

من ينقذ مرتزقة الرياض من مرتزقة الرياض؟

اإقب�ل كبري للتوقيع على وثيقة ال�سرف القبلية يف عدد من حم�فظ�ت اجلمهورية

قبائل اليمن: مستمرون في الدفاع عن اليمن ولن نسمح للغزاة بالمساس بأمن واستقرار الوطن
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القي�دي ال�سلفي ال�سيخ عبدالواحد املروعي لـ »�سدى امل�سرية«:

ما يتعرض له اليمن اليوم هو محاولة فرض الهيمنة 
واالستبداد األمريكي السعودي اإلسرائيلي في المنطقة

أنصار اهلل مشروع وطن وهم أبعد الجماعات اإلسالمية عن الطائفية والمناطقية والمذهبية والساللية والعنصرية

 يف البداياة، نتخناى أن تفرسوا لناا ما وراء 
الددوان والمرب التي تتدرض لها الايَاَخان؟. 

** ماا تتدرَُّض لاه بالُعنا اليوَل، ُلاو مماولُة 
خارض الهيخنة واالساتبداع األمريكي السادوعي 
اإلرسائيايل يف املنطقاة، التي يريدون اساتدباَعلا 
واساتباحَة أََراضيهاا، وإَلاانَااة وطان وشادٍب 

بأكخله. 
ولذه القاوى الساالفة الذكار، وبخداونة من 
املرتزقاة وأَْعاَداء الوطان يف الداخل، لم من يقوُل 
باكل ما يتدّرُض لاه الايَاَخان من ماآيَس، خهناك 
َمن يماول طخَل ُلوية شدب بأكخله، ويأتي عىل 
رأس لاؤالء املتآمريان، املخلكُة السادوعية، ولي 

األعاُة الرئيسيُة ألمريكا وإرسائيل يف املنطقة. 
لاكل  الدادوان وتجااُوِزه   رغام وحشاية 
وسايلة  مان  خخاا  اإلنْاَساانية،  األخالقياات 
ويقابال  اللدان،  عدواناه  يف  واساتيدمها  إال 
الايَاَخانيون ذلك كله بصخوع أساطوري.. يا ترى 

ما رس لذا الصخوع؟. 
** الايَاَخانياون بصفاة عاماة، وكلُّ األحرار 
والرشخااء، يرخضاون أيَّ نوع من أناواع الوصاية 
والهيخناة واالساتبداع، األمُر اآلخاُر املرشوُع الذي 
تقادَّل باه الرشخااُء مان أَبْانَاااء الايَاَخان وعىل 
رأساهم مكاّوُن أنصار اللاه، لو مارشوُع وطن، 
مارشوٌع ميتلاٌف عان ُكّل املشااريع التاي تام 
تسويُقها وسقطت تلك املشاريع؛ ألنها إن لم تكن 
طائفيًة خسااللية أو مناطقية أو حزبية، ولم يبَل 
إال مرشوُع الوطن، مرشوع َمن سايبنيه ويمخيه 
وياذوُع عنه وعان كراماة ورَشف الايَاَخان أرضاً 
وإنْاَسااناً.. ولذلك أعرك الايَاَخانيون أْن اَل بُادَّ من 

الصخوع. 
 ومااذا عان السالفين؟، لال لم ماع لذا 

املارشوع؟.
** السالفيون ليل كلهام قابلن أن نقَف مع 
أنصار الله، خهناك خصيٌل سلفيٌّ يفّضُل املوَت عىل 
أن يُخاادَّ يَده ألنصار الله؛ نتيجًة ملدتقدات وأخكار 
تام غرُساها يف عقولهم، ولي أخاكاٌر ال صمة لها 
وبديادٌة ُكلَّ البُدد عان المقيقة.. ولنااك خصيٌل 
سالفي، يراوُغ ويخثلاه بدُض الجخدياات التي ال 
نمبُّ ذكَرلا اآلن.. ولناك خصيٌل سالفي سايايس 
نا  أو باألصح »مسيّل«، لساُن حاله »َمن تزوج أُمَّ
خهاو عخنا«.. ولناك خصيٌل سالفي آخار، خصيٌل 
منصف، مدتدٌل، يقاّدر الناس، يُنزلهام منازَلهم، 
يدارتُف بالفضل ألصمااب الفضل، خصياٌل يتجُه 
لبنااء الوطن، ولو ماع ُكلِّ الرشخاء املوجوعين يف 

الداخل. 
 لكذا إذاً لي حاُل السلفية يف الايَاَخان؟. 

ان ياوايل  الالاء مخَّ ُكلَّ  السالفية بريئاٌة   **
سلخان آل سدوع، ومخن ينبطُح للنظال األمريكي 

واإلرسائييل، وبريئة مخن ييوُن وطنَه وبالعه. 
 لال تقصاُد القيااعاِت السالفيَة املتواجدة 

حالياً يف الرياض؟. 

** القيااعاُت السالفية يف الريااض قيااعاٌت 
عخيلٌة مرتزقة منمطة، وجزٌء منهم حخقاء، لكن 
األكثار منهم مرتزقٌة يلهثاون وراء املصالح، وإذا 
كانوا يقولون »السخع والطاعة لويل األمر«، كجزء 
من السالفي، ووجوب طاعة ويل األمر، خويل األمر 
كان إىل األمل القريب »عيل عبدالله صالح«، ولو 
ماا زال مرابطاً يف الوطن، لكنهام ال يلتزمون بأيِّ 
نص يف الكتاب والسانة، وإنخا يقومون بيَلّ أعناق 

النصوص وخل املصالح. 
 أنات كقيااعي سالفي ولدبات عوراً باارزاً 

بأحداث عماج.. كيف تقارنُها بخا يمدث اليول؟. 
** خداالً.. لقاد شاهدُت المارَب يف عّماج من 
األلاف إىل الياء، ويف بداية تمرُّكاي إىل عماج، كنُت 
أعتقاُد ماا كان يدتقُده ساائُر الناس، عاىل أنها 
حرٌب ظاملاة، وأن إْخاَوانَنا يتدرَّضون لمرب إباعة 
طائفية.. لكني تفاجاأت عندما وصلُت إىل لناك، 
حينهاا، عزمُت عاىل إصادار كتاب بدناوان »من 
صخاوع عماج إىل ساقوط كتاف«، ولاي مماولٌة 

لتوثيل شهاعتي للمرب من البداية إىل نهايتها. 
 لال يخكن لناا مدرخة ما الاذي جدلك تغرّي 

رأيك؟. 
** لقاد اتَضَح يل بأعلٍة قطديٍة ال َشااكَّ خيها، 
بأن اللُّدبَة كانت سياسايًة، وكان أبارز رواع لذه 
اللدبة »عيل ممسان األَْحااَخاار« كخخثَّل للجناح 
هاته، باإلضاخة  الدساكري لمزب االصاالح ولتوجُّ
إىل »حسان بن عبدالله األَْحااَخاار«.. ولقد كانت 
لدبًة سياسايًة بامتيااز، وكان من ضخن أقطابها 
الدنباوع »عبدربه منصور لااعي«- لكذا وصفه 
– والاذي كان حينها يماول التيلاص من مراكز 
القوى أياً كان اتجالها، من خالل رضب لذا بهذا، 
وحتى يَْصَفى لاه الجو، خبدأ بالتيلُّص من مراكز 
القاوى، إضداف القوات املسالمة واألمان، وقال 
بفدل ُكلِّ ما من شاأنه أن يخّهَد لهذه املرحلة التي 
وصلت إليهاا البالع اليول، ولذلك أجازُل أن المرَب 
التي شهدتها مماخظة صددة لم تكن حرباً عينيًة 
ُج  وال طائفية وليست لها أية صلة بكل ما كان يروَّ
له.. حرٌب، كان خيها خطُّ إمداع مفتوح من نجران 
إىل كتاف، ومن املخلكة السادوعية، كانوا يخدونهم 
باكل ماا يمتاجونه مان الساالح، وكان يتقاطُر 
إىل مرَكاز كتااف الكثريُ مان قاعة الدَخل السالفي 
مان اإلَماااَرات املتمادة، ومان قااعة »اإلْخاَوان 
عَول  مان  غريلاا  ومان  قطار،  يف  املتأسالفن« 
اليليج، وأحُدلم تلَُّع با«259« سايارة شااص، 
أطقام لا«كتااف«، وكلُّ ذلك كان تماَت مرشوع 
أطلقاوا علياه »من جّهااز غازيااً«، باإلضاخة إىل 
إعخال األموال وغريلا، كانوا يساتقبلون الجرحى 
مان ذلاك املنفذ إىل عاخال نجران، خالمارُب كانت 
ترعالا السادوعيُة كراٍع رسخي، و«عيل ممسن« 
له ضلٌع خيها وكذلك »حسان األَْحااَخاار«، ولقد 
أعرك الشايُخ المجوري، بدد مغاَعرته لا«عماج«، 
أعرك امليطَّاط، خياَرَج من مكتب »عيل ممسان 

األَْحااَخاار« يدعو عليه. 

 أليال »عايل ممسان« واحاداً مخان كانوا 
يتاجرون بقضية السلفين؟. 

المجاوري  الشايَخ  أن  وأعتقاُد  خداالً..   **
بنفساه ملال أالعيبَهام السياَساة وأثَرلاا عاىل 
املجتخاع، وكياف كانات سابباً يف خروجاه مان 
مرَكازه با«عماج«، وكيف تم الضمُك عليه باسام 
السياسة، ولكن ما بيدنا اليول إال أن نتخنَّى لهم أن 

يكونوا قد استفاعوا من تلك الدروس. 
 خصول »أنصار الله« يتهخونهم بالدنرصية 

واملناطقية واملذلبية.. خكيف وجدتُهم أنت؟. 
** أنصااُر اللاِه أبداُد الجخاعاات اإلساالمية 
عان الطائفياة واملناطقياة واملذلبية والسااللية 
أعبياتهام  يف  واضمااً  لاذا  ونجاُد  والدنرصياة، 
وماالزل »السايد حسان بدرالديان«.. وَمان لام 
يدرف ذلك، خقط، عليه أن ينظَر إىل تلك املسارياِت 
املليونية والمشاوع التي تيُرُج مؤيادًة للييارات 

االسرتاتيجية. 
 ععناا نداوع إىل أجاواء الدادوان، لناك من 
كان يرالان عاىل أن مماخظة إب ساتكون مرَكزاً 
مموريااً للمارب الطائفية يف الايَاَخاان، لكن ما 
حدث، لاو أن آمااَل املرالنن تالشات.. خهل من 

تفسري لذلك؟. 
** يف المقيقاة، لقد بُذلات جهوٌع كثرية طيلة 
عاال كامال، وتخثّلات تلاك الجهاوع يف اللقاء مع 
الدلخااء بخماخظاة إب، ومن أبرز لاؤالء الدلخاء 
خضيلُة الشايخ الدالماة عبده عبداللاه المخيدي، 
وكذلك الشايُخ ممخد مهادي، باإلضاخة إىل أغلب 
مشايخ السلفية يف مماخظة إب، ومشايخ الطُرق 
الصوخية، وكذلك املكّونات السياساية ومنظخات 
املجتخاع املدناي، والسالطة اململياة.. وبتظاُخار 
الجخياع، وبخا ملساناه من حرص جخياع أَبْانَااء 
املماخظاة الرشخااء عاىل أن تظالَّ املماخظاُة يف 
مناأًى عن أي رصاع، وعدل االنجرار وراء الدعوات 
الطائفياة، ولذا ما عخلنا عليه، وحقيقًة، بتداون 
الجخيع اساتطدنا أن نجنَّب مماخظاَة إب متالَة 
المارب الطائفياة التي يَُيطَّاُط لها لياالً ونهاراً. 
وباساتثناء مجخوعاات صغارية مان املرتزقاة، 
رشيمٌة من املرتزقة يف منطقة القفر، ويف منطقة 
الدديان، ومجخوعاة صغارية من املرتزقاة قد تم 
طرُعلم مان منطقة بدادان، ويف منطقاة الَدوع، 
ولله المخاد واملنة، خإن أغلاَب املواطنن الرشخاء 
يف مماخظة إب، لم ماع أَبْانَااِء وطنهم، مع أمن 
وطنهم واساتقراره، وساتبقى مماخظُة إب مالذاً 
آمناً لاكل النازحان والضيوف من أياة مماخظة 

كانوا.  
لذلاك أعوع خأكرر، بأن َمن يساّخون أنفساهم 
لام يجادوا حاضنااً  املقاولاة،  أو  با«املقاوماة« 
اجتخاعياً ألخكارلم وتمرُّكاتهم، بل كانت الغالبية 
الدظخى تؤثر الساالمة وتؤثار بقاَء مماخظة إب، 
عىل ذلاك النخط الاذي يدرخاه الايَاَخانياون منذُ 

نشاوء الجخهورية الايَاَخانية. 

 تبقى مماخظة إب جزًء من الايَاَخان، ولذا 
يدني أن عوَركم ال يجُب أن ينمرَص خيها خقط؟. 

** خداالً لذا يشء أكياد.. والتجرباُة الفريدة 
التاي حّصنت مماخظة إب مان المرب الطائفية، 
عخدتناا للتفكري باأن نتيذَ منها مديااراً ولتكون 
تجرباًة قابلًة للتصدير إىل بقياة املماخظات، ولو 
ماا نقوُل بفدلاه حاليااً، خلدينا توّجاٌه بنقل لذه 
التجرباة إىل مماخظاة تداز، لكن ما يبادو لو أن 

حجَم املؤامرة أكل من أيَِّة جهوع. 
 لل توقفت جهوُعكم؟. 

** ال، ولن نيأَس، لكن ما يمدُث لو أن »حخوع 
ساديد املياليف« ومرتزقَة وزبانياَة الددوان، كلخا 
نتقدُل بخباعرات، نتفاجأ بإعخال آليات ومدّرعات 
وإْسَقااط أسلمة من الجو.. نمن نقدل املباعرات 
ونتفاوُض ماع الناس نهاراً، ولم يساتقبلون ما 
تلقياه عليهام الطائراُت السادوعية من أسالمة 
وأموال وعخول مدرعات ليالً، ويسريون يف االتجاه 
الذي يزيُد من الوضاع تدقيداً ويُجاارُّ املنطقة إىل 
التفجري أكثر خأكثر.. لكن وبالرغم من ذلك، ثقتي 
ما زالات قويًة بأن رشخااَء وأَبْانَاااَء تدز األحرار 
قااعرون عاىل التدامال ماع الوضاع، ويدركاون 
الكيفية التي سايفّوتون بها الفرصة عىل ميطط 
الدادوان ومرتزقته يف الداخل، وأناا عىل ثقة تامة 
أن الكثرييان مان أَبْانَاااء تدز الرشخااء، يريدون 
أن تساريَ تدز عاىل نفل املنوال الذي تساري عليه 

مماخظة إب. 
 أنتام يف مماخظة إب، تقولون إنكم تقوعون 
جهاوعاً إليْاَقااف الرصاع يف تداز، ولكن أريدك أن 
تفرَس يل أيضاً، وجوع شايصيات وقياعات حزبية 
مان مماخظاة إب، تقاتاُل يف صفاوف »املياليف«، 

وقبل أيال تم اإلعالن عن مرصع قياعي كبري!. 
** ندم.. ولألساف أنه قيااعي إصالحي، ولقد 
كان عضاَو مجلل نواب ساابل، لكن ععني أقول 
لاك، باأن الجهاوَع التاي نبذلهاا يف مماخظاة إب 
ليسات كلها موحادًة، خهناك طارٌف يتبنى نفل 
املنهجياة، نفاَل اآللية، لاذا الطرف لاو امتداٌع 
للدادوان السادوعي األمريكاي الصهيوناي عاىل 
الايَاَخان، ولذا الطرُف موجوع يف مماخظتنا، ويف 
ُكّل املماخظاات الايَاَخانياة، وكخاا ندرف أن لذا 
الطرف يرخض شيئاً اسخه »مباعرات« أو أيَّ يشء 
يقوع للساالل، بل إنه ركب املوجة، ومرّصون عىل 
، وليل لذا خمساب، بل  تبناي اليياِر الدساكريِّ

إنهم يرسلون االمداعاِت والتمشيَد. 
 لذا يدني أن يد الدادوان ما زالت تتمرك يف 

مماخظة إب!. 
** مماخظاة إب لي مماخظة آمنة مسااملة، 
وال ننكار أن لنااك بدَض املغرر بهم مان أبنائها، 
باعوا أنفسهم ووطنهم للددوان بالقليل من املال، 
يدخلاون عىل إقاالل الساكينة وزرعهام للدبوات 
الناسفة واملتفجرات، ولقد كان آخر عبوة ناسفة 
تم وضدها وتفجريلا اليول )الثالثاء(، أمال منزيل 

وسالم الله سابمانه وتداىل، وباألمال تم تفجري 
سايارة مفيية وعبوة ناسفة، أمال أحد الفناعق 
بخديناة إب، وأعت إىل استشاهاع طالاب جامداي 
وجرح عدع من املواطنن األبرياء واملساملن، ولكن 
يف املقابل ال ننىس الدور الكبري والدظيم التي تقول 
به األجهزة األمنية واللجان الشادبية يف املماخظة 

بالتصدي لهؤالء املرتزقة.
 الياول عدن تدياُش وضداً مأسااوياً يف ظل 
حكام »عاعش« و«القاعدة« وبرعاية رساخية من 
قاوات االحتالل، وبالرغام من لذا الواقاع املرير، 
نشاالدلم يف تدز يف ُكّل يول يتشابثون بالددوان، 

عون االتداظ مخا يمدث يف عدن؟. 
** الساديُد َمان اتداظ بغريه.. لكان املرتزقة 
ال يتدظاون.. أنات تقاتال مرتزقاًة، مساتددون 
أن يفتماوا بيوتَهام ويجدلاون من غارف نومهم 
مياعيَن للخدارك.. املرتزقاة بدد املال، خال َلّم لهم 
سوى جني املال، وَمن ريض بإعخال الددو األجنبي 
إىل بلاده، كخن يرىض باساتضاخة رجال غريب يف 
ُغرخة نومه، وخاوق ........، خبأية أخالق وعن أية 

كرامة يقاتُل لؤالء املرتزقة؟!. 
 ولال لاذا ماا يجدلهام يرخضاون أي حل 

إليْاَقااف الرصاع؟. 
** بالتأكيد.. خنمن نساتطيع، وقاعرون عىل 
أن نتبناى مبااعرًة واحادًة توقف المارب كاملة، 
مساتددون لتقديم أغلب التناازالت، وأن نطأطئَ 
رؤوَسانا لبدضنا البدض كيخنين، لكن املشاكلة 
لي لل يساتطيدون ُلم أن يصدروا قاراراً واحداً 
مان عاخل تدز، أل أن القراَر مرتبط مبارشة بوزير 
الدخاع السادوعي واألمريكاي واإلرسائييل؟، لم ال 

يستطيدون أن يتمرروا أبداً. 
 يف ختال لذا اللقاء.. لل من رساالة تريُد أن 

تبدثَها ألَبْانَااء الشدب الايَاَخاني؟. 
** قاال اللُه سابمانه وتدااىل )يَا أَيَُّهاا الَِّذيَن 
آَمنُاوا إِذَا َلِقيتُاْم ِخئًَة َخاثْبُتُاوا َواذُْكُروا اللَّاَه َكِثريًا 
لََّدلَُّكاْم تُْفِلُماوَن(.. ولذا ما يجاب أن يكون عليه 
إْخاَوانُنا يف الايَاَخان، علينا بالثبات، أويص نفيس 
وإْخاَواناي أن نثبات، وكخاا يقاال »النرص صل 

ساعة«، ونمن ال نشك يف النرص. 
التنااُزع  بدادل  الايَاَخانيان  أويص  أيضااً، 
والتناُحار، وما عليناا إال أن نتمدَّ يف جبهة واحدة، 
وعاىل كلخة واحادة، كخا أععاو اإلخاوَة وخاصة 
شابابنا وَمن يساتطيع ويجد نفساه قااعراً عىل 
التوجاه إىل جبهاات القتاال، التوّجاه إىل المادوع 
السادوعية الايَاَخانية، ملواَجهة الددو وكل الغزاة 
األجانب، ونمن كيخنيان أتخنى أن نتمّرَك ملباعرة 
ُصلاح، وليل حربااً واقتتاالً، ومهخاا قيل، يجب 
أن نتمارك خيخاا بيننا وأوسااطنا كيخنين، نقوُل 
بتفديل عور املشاايخ والشايصيات االجتخاعية، 
لح وحقن الدماء، وليبقى األجنبي ساوعاني،  للصُّ
إَمااَراتي، سادوعي، كولومبي، أمريكي، أياً كانت 
جنساية الُغزاة، لم مان ينبغي عليناا أن نتمرََّك 

ملواجهتهم وقتالهم يف ُكلِّ جبهة.

 من رضي بإدخال العدو األجنبي إلى بلده، كمن يرضى 
باستضافة رجل غريب في غرفة نومه، وفوق ...........!

 محافظة إب مالذ آمن لكل النازحين والضيوف، و»المقاولة« 
أو المقاومة لم يجدوا حاضنًا اجتماعيًا ألفكارهم وتحركاتهم 

 ال بد من الصمود وأدعو الشباب للتوجه إلى جبهات 
القتال لمواجهة الغزاة

 في الرياض قيادات سلفية عميلة مرتزقة 
منحطة يلهثون وراء المصالح 

تمدث القياعيُّ السلفيُّ 

الشيُخ عبُدالواحد املروعي، عن 

خفايا الددوان الذي تتدرَُّض 

له الايَاَخان، وعن ما يدوُر يف 

مماخظة إب وعن ُجُهوعلم 

التي يبذلونها من أجل إيْاَقااف 

الرصاع يف مماخظة تدز 

واألسباب التي تموُل عون ذلك، 

كخا تمّدث يف حوار لا«صدى 

املسرية« عن موقف السلفين يف 

اليخن مخا يمُدُث، باإلضاخة إىل 

قضايا أُْخاَرى. 

حاوره – عبده عطاء
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رج�ل �سدقوا م� ع�هدوا اهلل عليه

»هكذا نكسر قرن الشيطان« 

 فخر السالح األمريكي يحترق  ويذوي وسط ضربات مسددة ينفذها أبطال الجيش 
واللجان الشعبية في العمق السعودي.

 الفريق الهندسي ينزل طائرة تجسس 
تابعة للعدوان عن طريق اختراقها 
إلكترونيًا والتحكم بها وانزالها بدون 
ايقاع ضرر بها.

 سالح سعودي وقع غنيمة للجيش 
واللجان الشعبية بعد فرار جيش العدو 
ويظهر في الصورة مراسل قناة 
المسيرة وهو يقلب بعض الرشاشات 
المتطورة التي غنمها الجيش.

 تظهر مجموعة من اآلليات السعودية المدمرة في جيزان بعد فرار ومقتل كل 
من شارك في هذا الرتل العسكري.

 عربة برادلي سعودية أعطبها مقاتلو الجيش واللجان الشعبية وتعتبر البرادلي من 
أقوى المدرعات على المستوى العالمي ويقدر سعر الواحده بـ 4 ماليين دوالر وقد 

دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية ما يزيد عن 70 عربة برادلي منذ بداية العدوان.

 صاروخ النجم الثاقب يمني الصنع اثناء دك عدد من 
مواقع العدو السعودي العسكرية.

 منظومة صواريخ زلزال يمنية الصنع ذات القدرة 
التدميرية الكبيرة.

 صواريخ اورغان الروسية هذا وقد أحدث الجيش اليمني 
واللجان الشعبية تعديالت جوهرية في بعض الصواريخ 

الروسية لرفع قدراتها التدميرية أو إطالة مداها والذي 
يكشف إمكانية الجيش وقدراته المتفوقة في معركة 

الصمود والشرف.

محرقة اآلليات:

القوة الصاروخية: إمكانيات 
ادهشت العدو: 

 صاروخ سكود روسي الصنع قبل عملية إطالقه لدك قواعد استراتيجية في العمق السعودي هذا وقد أطلق الجيش واللجان الشعبية 4 صواريخ سكود منذ بداية العدوان 
حققت أهدافها بدقة متناهية موقعة خسائر فادحة في قاعدة السليل الصاروخية بالرياض وقاعدة خالد الجوية في خميس مشيط –مرتين- ومحطة كهرباء جيزان

 أبطال الجيش 
واللجان الشعبية 

يرفعون العلم اليمني 
بكل اعتزاز من على 

مرتفع في محافظة 
مأرب .
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 تظهر مجموعة من اآلليات السعودية المدمرة في جيزان بعد فرار ومقتل كل 
من شارك في هذا الرتل العسكري.

 مدرعة إماراتية من نوع ريفا غنمها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مكيراس 
التابعة لمحافظة البيضاء ، وتظهر الصورة فردين من اللجان الشعبية يطلقان 

الصرخه من على متن هذه المدرعة.

 الرتب العسكرية لقائد حرس الحدود السعودي والذي كمن له الجيش 
واللجان الشعبية وقضوا عليه في عملية نوعية وتظهر الصور أن ما تبقى من 

كل جبروت اآللة العسكرية آلل سعود هو هذه الرتب التي تظهر اسم ورتب 
القائد النافق.

 أسير سعودي في منطقة جيزان يتلقى أفضل معاملة من قبل رجال الجيش 
واللجان الشعبية تأكيدًا ألخالق المقاتل اليمني ونهجه القرآني في معاملة 

األسير والجريح.

 جندي سعودي يتقوس كما الدودة لحظة القبض عليه أسيرًا لدى رجال 
الجيش واللجان الشعبية وتظهر عليه مالمح الخوف واإلعياء وبعض قطرات 

الدماء التي تؤكد أنه كان قد أصيب خالل المواجهات.

 لحظة وصول جثامين عدد من جنود الغزو اإلماراتي إلى أبوظبي الذين لقوا 
مصارعهم في اليمن

 رغم تواضع اإلمكانات واختالل 

موازين القوى إال أن تأييد الله 

وشجاعة الرجال كانت الدامل الفارق 

يف مدركة البطولة والرشف ضد الددوان 

األمريكي السدوعي اللبري عىل اليخن. 

محرقة اآلليات:

غزاة من ورق:

القوة الصاروخية:

 لحظة انطالق صاروخ توشكا البالستي والذي استهدف بدقة متناهية معسكرًا للغزاة في صافر 
بمحافظة مأرب موقعًا فيهم مئات القتلى والجرحى لتنعكس كل معادالت المعركة في اليمن.

 صاروخ سكود روسي الصنع قبل عملية إطالقه لدك قواعد استراتيجية في العمق السعودي هذا وقد أطلق الجيش واللجان الشعبية 4 صواريخ سكود منذ بداية العدوان 
حققت أهدافها بدقة متناهية موقعة خسائر فادحة في قاعدة السليل الصاروخية بالرياض وقاعدة خالد الجوية في خميس مشيط –مرتين- ومحطة كهرباء جيزان
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القنابل العنقودية.. خطر متواصل على المدنيين في صعدة 
  - أحمد داود:

ألقت طائراُت الددوان السدوعي األمريكي 
صباح، يول أمل األربدااء، عدعاً من القنابل 
الدنقوعية عىل منازل املواطنن ومزارعهم يف 

مديرة رازح بخماخظة صددة.
الهجاول الدنقاوعي الشانيع لاذا ليال 
األول عىل املماخظة بل سابقته عدة لجخات 
أظهارت الوجاه المقيقاي للدادوان، خكلخا 
تلقى جياش الددو ومرتزقته لزائم قاساية 
يف امليدان كلخا ساارع طاريان الددوان لصب 
القنابال املمرمة عاىل املواطنن يف الدديد من 

مماخظات الجخهورية.
ووحَدلاا مماخظة صددة مان تتلقى ُكّل 
لاذا الدباث باستبساال وشاجاعة وصخوع 
طاريان  يدخاد  أن  رضوريااً  أكان   .. وتمادٍّ
التمالاف إىل رضب املدنيان بهذه األسالمة 
اليطرية.. لكذا يقول أحد سكان املماخظة، 
أل أن الددوان وصل يف الهساترييا إىل عرجة ال 

تُطاق؟.
إبااعة مماخظة بأكخلها من أساوأ جرائم 
التَأرياخ.. أتريدون جيشااً مان املداقن؟ أل 
مماخظاة ليال خيها ساوى القباور.. آه يا 
صدادة، وجداك وجاع، وصخاوعك صخاوع، 
وثباتاك ثباات، ووحدلام املهزوماون مان 

يماولون لزيختك.
وخاالل أسابوع واحد خقط ألقاى طريان 
الددوان السادوعي األمريكي قنابل عنقوعية 
ممرمة عولياً عىل عدع من املديريات املماذية 
لمدوع السدوعية بالتزامن مع قصف مدخدي 
وصاروخاي مان السادوعي عاىل مديرياات 

املماخظة.
 مديرية سامار واحدة من املديريات التي 
تدرضت للتوحش السدوعي األمريكي وإلقاء 
قنابال عنقوعياة ممرماة عوليااً.. ناداءات 
متكررة أطلقتها سمار للضخري الداملي، لكن 

ال أحد يسخع وال يريد أن يسخع.
يقاول ألايل سامار إنهم مندلشاون من 
الوحشاية املتزايادة للدادوان وتدخاده إلقاء 
القنابل الدنقوعية باستخرار عىل املواطنن.. 
ما الاذي يريده لاذا الددو مان املدنين.. إن 

كان يتلقاى لزائخه يف ميدان املواجهة خدليه 
تدوياض لاذه الهزائام بالقتاال البطويل يف 
املدركاة وليال باالنتقاال مان املدنين بكل 
لذا الصلف والجنون.. لاذا منطل الكثريين 

يف صددة.
مناطال آل مازروع وآل القدال بسامار 
إحدى ضمايا القنابال الدنقوعية، وخطورة 
لاذه القنابال أنها تظال يف املازارع والقرى 
نائخاة وبخجارع ملساها تنفجار.. إنها خطر 

مستقبيل أللايل صددة.
ومن سامار إىل حيدان.. قصاص املداناة 

واأللم ال تتوقف لدى األلايل املكلومن يف لذه 
املديرية.. ولو ساألتم ساوق حيدان ألجابكم 
عان التوحش والصلاف واإلجرال السادوعي 
األمريكاي عىل حيادان.. أيدقال أن يتم إلقاء 
قنابال عنقوعية عىل ساوق شادبي؟!.. ندم 
حصال لاذا ويف اليخان ويف ساوق حيادان 
بخماخظاة صدادة.. ساّجل أيهاا التَأرياخ، 
خنمان ال نغفر وال يخكن أن ننىس.. لذا حال 

الكثريين من أبناء مديرية حيدان.
ويظل ساكان لذه املديريات يف حذر كبري 
ولاو يتنقلاون يف مناطقهام، خالطاريان ال 

يتوقف عان القصف الجنوناي عليهم، وعىل 
أمامهام  إىل  النظار  املواطنان  عاىل  األرض 
باستخرار كي ال يلخسوا قنبلة عنقوعية نائخة 
ختنفجر خيهم، وعليهم المذر باساتخرار من 
األجساال الغريبة.. إنهم يمتاجون إىل خريل 
عاملي كبري متيصص إلزالة لذا اليطر الذي 

يتهدعلم.
املنظخات الداملية عاىل عراية بخا يمدث.. 
ندام إنهام يدركاون خطاورة ماا يلقى عىل 
حقاوق  مجلال  أراع  ياول  وذات  صدادة، 
اإلنساان باألمم املتمادة تمخيل السادوعية 

لاذه الجرائام، لكان املال السادوعي أساال 
لدابهم وتركوا المدياث عخا يدور يف صددة، 
ولاك الله يا يخن.. وكان الله يف عونكم يا ألل 

صددة.
منطقة جخداة بن خاضل بخديرية حيدان 
كان لهاا النصياب مان لاذه القنابال، وقد 
أحدثت عماراً لائالً وكبرياً يف منازل املواطنن 
ومزارعهام ومختلكاتهام.. ومنطقاة باقام 
تدرضات للقصف الدنيف أكثار من مرة من 
السادوعية وإلقااء القنابال الدنقوعياة عىل 

رؤوس ساكنيها.
وانترشت أجزاء من تلاك القنابل يف نطاق 
واساع من باقام، وبدضها لام ينفجر، خيخا 
ساكان املديرية يف ذلول من صلف ولخجية 
ونزوة لذا الددو الذي خقد ُكّل األخالق والقيم 

اإلنسانية والدينية.
ومديرياة الظالار لاي األخارى كان لها 
النصيب من لذا التوحش وألقيت خيها قنابل 
عنقوعية بشكل كثيف أعت إىل استشهاع عدع 
من املواطنان وإصابة آخرين وترر الكثري 
مان مازارع ومسااكن املواطنان األبرياء يف 

صددة.
منظخاة ليومن رايتل ووتش أكدت أكثر 
من مرة يف تقاريرلا أن السدوعية استيدمت 
يف عدوانهاا عاىل بالعناا أسالمة عنقوعياة 
أسافرت عن ساقوط مدنين يف عدة مناطل 
وطالبت املنظخة بتشكيل لجنة عولية لتقيص 

المقائل يف انتهاك قانون المرب.
وعقاب تقريار ملنظخاة ليومان رايتال 
أمريكاي  قاال مساؤول عساكري  ووتاش 
السادوعية  زوعت  أمرياكا  إن  بالبنتاغاون 
بذخائار عنقوعياة بداد التزال الريااض بأن 
»ينمارص اساتيدال تلاك الذخائار بألداف 
يتام  ال  وأن  بوضاوح،  ممادعة  عساكرية 
أن خيهاا  اساتيدامها يف مناطال مداروف 
مدنيان أو يقطنها يف الدااعة مدنيون«، لكن 
أقاوال األمريكين كالداعة تيالاف أخدالهم، 
وما كان للسدوعية أن تقدل عىل ارتكاب مثل 
لاذه الجرائم يف بالعنا لاوال املواخقة والضوء 

األخر من واشنطن.

المركز اليمني لحقوق اإلنسان 
يدين استهداف العدوان السعودي 

األمريكي للصيادين في جزيرة عقبان
  - متابعات:

أعان املرَكاُز اليخني لمقوق اإلنساان، اساتهداَف طاريان الددوان 
السدوعي للصياعين يف جزيرة عقبان بالمديدة. 

وطالب املرَكُز يف بيان له، مجلل حقوق اإلنساان، بتشكيل لجنة 
للتمقيال يف املجازر التي يرتكبها الددوان السادوعي بمل اليخنين، 
عاعياً املجتخع الدويل لتمخل مسائولياته األخالقية يف إيقاف الددوان 

السدوعي.
وقاال البياان »ترتكاب عول تمالف الدادوان السادوعي املجازر 
الجخاعياة بمل اليخنيان يف اساتهداف واضح ومخنهاج للخدنين، 
منتهكاة القانون الدويل اإلنسااني ويف ظل صخات عويل مييف تجاه 
ما يمدث«.. الختاً إىل أن مجزرَة استهداف الصياعين يف جزيرة عقبان 
بالمديادة أحد لاذه املجازر الشانيدة التاي ترتكب يف حل الشادب 

اليخني.

العدوان السعودي األمريكي يواصل السقوط في مستنقع التوحش!
 طيران العدو يدمر شبكة االتصاالت في مديرية مجز بصعدة ويقصف جزيرة زقر بالحديدة

 استشهاد 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين في قصف لطيران العدوان على معمل لحجارة البناء بمحافظة تعز

  - خاص:
واصل طارياُن الددوان السادوعي األمريكي خالل 
الثالثاة األياال املاضياة قصَفاه لددع مان املناطل يف 
مماخظات الجخهورية، مساتهدخاً مناازل املواطنن 

واملزارع واملنشآت الدامة والياصة. 
وقصف طاريان الددو شابكة االتصااالت الواقدة 
بخنطقة آل سااري بخديرية مجاز بخماخظة صددة، 

مخا أعى إىل تدمريلا بالكامل.
ويأتي لاذا القصف يف ظل الهجخاات الصاروخية 
املتواصلاة مان قبل طاريان الدادوان عاىل صددة، يف 

مماولة لتدمري ُكّل مقومات المياة خيها.
كخا شان طريان الددوان سلسالة من الغارات عىل 
منطقة ماران بخديرية حيدان ومناطال متفرقة من 
مديرياة الظالر، َماا أَعَّى إىل تدمري منزل وترر عدع 
مان املنازل، إضاخة إىل تلف عادع من مزارع املواطنن 

ومختلكاتهم.
كخاا قصف جيش الددو السادوعي بددة صواريخ 
مناطل متفرقة من مديريتي باقم وسامار ومناطل 

متفرقة من مديريات رازح وغخر وشدا وغريلا.
وشان طريان الددوان السادوعي األمريكي مسااء 
الثالثاء املايض سابع غارات اساتهدخت واعي حرض 
واملختلاكات  املواطنان  مازارع  مساتهدخاً  بمجاة، 

واملنشآت الياصة.
الجديار بالذكار أن الدادوان السادوعي األمريكي 
املديرياات المدوعياة  يساتهدف بصاورة مساتخرة 
بخماخظة حجة بدارشات الغارات يومياً.. وبمساب 
تقارير عولية خإن طريان الددوان يساتيدل يف قصفه 
للخناطال المدوعياة أسالمة ممرماة عوليااً إضاخة 
إىل إساقاطه قنابال عنقوعياة عىل أحيااء وتجخدات 

سكانية وأسواق شدبية.
 ويف أمانة الداصخة جدع طريان الددوان السدوعي 
األمريكاي الغاشام قصفاه عاىل الداصخاة صنداء، 
مساتهدخاً بسلسالة من الغارات املكثفة صباح أمل 

األربداء عدعاً من املناطل يف مديرية السبدن.
واساتهدف طريان الددوان منطقاة النهدين بددة 
غاارات، َمااا أَعَّى إىل تارر عادع كباري مان منازل 

املواطنن وتهشم نواخذ املباني السكنية املجاورة. 
كخاا قصاف طاريان الدادوان منطقة نقام بددة 

غارات، َماا أَعَّى إىل ترر عدع من منازل املواطنن.
وعمر طريان الددوان السادوعي األمريكي الثالثاء 
املاايض منزل مواطن يف مديرياة بني مطر بخماخظة 
صندااء يدعاى عايل األرشل يف قرية اليساخة بثالث 

غارات.
وأغار طريان الددوان عىل قرية البطمة بسانمان 
مساتهدخاً أحد الهناجار، وأعى القصف إىل للع وذعر 
املواطنن السااكنن بالقرية، إضاخة إىل لروب طالب 

املدرسة بدد الغارة مبارشة.
مماخظاة المديادة لم تكان بديدة عان القصف، 
حيث شان طريان الدادوان السادوعي األمريكي يول 
أمل األربدااء عدعاً من الغاارات الجوية عىل مديرية 
التمتياا بخماخظة المديدة، ممدثااً أرضاراً بددع من 
املنازل، كخا شان طريان الددو سلسلة غارات مكثفة 

عىل جزيرة زقر باملماخظة.
ويف مماخظاة تدز شان طريان الددوان السادوعي 
األمريكاي، ياول االثنن املايض، سلسالة غاارات عىل 
مماخظاة تدز، مساتهدخاً مدخاالً لمجاارة البناء يف 
منطقة املطار القديم وأسافرت عن سقوط 3 شهداء 

و5 جرحى.
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تعز.. هل تفتح للغزاة الخارجيين؟!

حكم القرآن في من أيد وساعد العدوان

 نجيب القرن
املماخظااُت الجنوبياُة وُخُصوصاً مدينة عادن تجوُل 
وتصاوُل خيها قاوى الددوان التاي جلبها عخاالء الداخل 
لغارض تمقيل رشعية لاعي.. لكن ملااذا ال نرى تمقيل 
لاذه الرشعية يف عدن ولمج وأبان إىل اليول.. يا ألل تدز 
يا من تتطلدون لوصول الغزاة وتساتغيثون بهم ليل نهار 

لتمريركم من املمتل بزعخكم؟!. 
لم تكن أصالً مشاكلة تدز األساسية يف اععاء وتصوير 
وجاوع شابح )املمتل الفااريس( وعخوله مدساكر األمن 
املركزي! لذا الدنوان الولخي الطائفي والذي رخع الختته 
الكثاري ُخُصوصاً من املتخذلبن لم يكان لو الداء املزمن 
لتدز. علة ساكان تداز والوطن أجخع يكخن يف اساتخرار 
الفسااع االقتصااعي الاذي خرجناا بثورة شابابية ضده 
خأوصلنا لألسف منفذو مباعرة السدوعية لجرعة ثورية!.

 أَيْضااً علة البلد يف اساتخرار اليلل األمناي الذي مّكن 
ومماخظاات  مادن  الحتاالل  التكفرييان  التفجرييان 
ومماارصة ألوياة ُوُصاااوالً للُداريض والسابدن عاخل 

الداصخة. 
ثخاان وأربدان سااعة خقاط قضالاا لااعي خائفاً 
يرتقاب أثناء وصوله عادن قبل خرتة ممااوالً إثبات بقاء 
رشعيتاه، عخولاه عادن كانات أشابه بدخلياة تهرياب 
بضاعة منتهية الصالحياة أَْو مخنوعات. بنفل الطريقة 

أَيْضاً لباط خالد بماح كالضيف الغرياب مع خارق املدة 
الزمنياة عن صاحبه، حاول بماح أثناء لذه الفرتة إثبات 

وجاوع مساخى حكومة مع بضداة وزراء 
واساتدراض قدرته عىل الظهور والتمرك 
بشاكل طبيدي يف مسااحة ضئيلاة لكنه 
خشل خشاالً ذريداً ليصبح من غري املخكن 

له أن يغاعر حتى بهو الفندق!
عدُل استقرار لاعي وبماح يثبت تخاماً 
أن الغازي وبرغم تواجده وسيطرته لناك 
إال أناه ال يخكن لاه تقديم حلاول ناجدة 
ملماخظة واحادة ناليك عان عولة بكامل 
ترابهاا. عول عدة عاىل رأساها املخلكة ال 
تستطيع السايطرة المقيقية بخفهومها 
الدخايل واملجايء بهااعي وحكومة بماح 

لإلقامة ومخارسة الدخل واقدا. 
 إذن كياف سايكون الوضع لاو حاول 

اآلن أحاد تلك املكونات املتددعة وغري املتفقة لناك التقدل 
لتطبيل بدض صالحيات المكومة؟

 أعتقد أن مجرع املماولة ساتيلف عخليات انقضاض 
وماآيس كبرية مان قبل األطاراف األُْخااَرى، ولاذا تبقى 
ى مع اساتخرار حواعث  األماور مدلقة إىل أَجل غري مساخَّ
واختالالت أمنية، خأية رشعية وأية تجربة تلك التي يمث 
عىل اساتقدامها مرتزقة تدز واألمار ماثل للديان أمامهم 

يف عدن؟
ماا الذي يميل بان أَبْانَاااء الجنوب وبن االساتقرار 
والرخالية ومالمساة اليدمات األساسية 
أليساوا تمَت كنف وحخاياة الغازي الذي 
منموه رشعياة الدمار واساتباحة البلد؟ 
ماا الاذي يديُقهم مان إعطائناا نخوذجاً 
مبهراً لناك برغام ُكّل اإلمكانيات والدعم 

اليليجي؟
واإلَمااَراتاي  السادوعي  أن  المقيقاة 
ومرتزقتهام يدجازون عان تثبيات ألام 
مرتكازات الدولة يف بضع مماخظات قوال 
ساكانها َجخيدااً أقال بكثاري مان نصف 
ساكان تداز وبرغام ذلاك يارص عتاولة 
املرتزقة املنتخون لتدز وبخساندة أتباعهم 
املغارر بهام يرصون لألساف عاىل امليض 
لفتاح الطريال وتخهيدلاا أماال املجرل 
المقيقي املسالط عىل القرار السياعي لبلدنا منذ سنوات 
طوال واملساتبيح حاليااً ُكّل يشء أمامه. لألساف تناىس 
وانقلاب الكثري مان التدزين عىل أعقابهام ورخدوا صور 
السافاح سالخان عون خجل مدتقديان أن بإمكان لؤالء 
الرعاع املجرمن من آل سادوع منح بلدناا األمن والرخاء 

بارتكاب لذه املجازر اليومية املروعة. 
 أية عقول لذه التي تنتظر لددولا التأرييي وجاّلعلا 

نظارة املنقذ وامليلص؟!.. من خاّول تلك الوجوه املدروخة 
سالفاً بانتهازيتها واختالخها خيخا بينها بأن تتكلم نيابة 
عان أكثر من ثالثاة مالين تدازي وإلقائهم وساط لذه 

املداعلة المتخية امليزية؟. 
وسائل خسيساة يتكئون عليها قاعتهم نمو املجهول 
وقتامة االساتجداء والوقوف عىل بوابة »الشامت« املهن 
ُوُصاااوالً لقدح زناع المارب يف مماخظتنا الثقاخية تمت 

عنوان إخراج املمتل الفاريس!
 ذرائع بالتة وسييفة رععتها ألسنهم لتلير مواقفهم 
الماقدة انكشفت أخرياً حقيقة مدظخها وأعركها غالبية 
أَبْانَااء شدبنا اليول بوضوح، لقد عرف غالبية أَبْانَااء تدز 
من لم الغزاة المقيقيون واملدمرون لثرواتنا واملماولون، 
بكل ماا أوتوا من قوة، إبقاءنا يف عائارة الوصاية امللدونة 

وعدل التمرر منها نهائيا. 
المجاة الدقيخاة ملرتزقة تداز والتي تخساكوا بها إىل 
الياول لي حجاة وذريداة التيلص من املمتال الفاريس 
الراخايض والتاي ألجلهاا أججاوا كثارياً صادور أتباعهم 
وصبيانهام مدتقديان أنهام يف موقاع املجالد السااعي 

لتمرير املماخظة من الغزاة الايَاَخانين!
حجاة ساييفة ال يخكن لهاا أن تنطيل إال عاىل الدوال 
واملتدصبن.. ماع ذلك نمن عىل يقن بأنه سايأتي اليول 
الاذي يكتشاف الكثري مان املغرر بهم مادى ضمالة لذه 

المجة. 

عدنان الجنيد
إنَّ اإلنْاَسااَن بفطرتاه التي خطاره اللُه عليها يمابُّ وطنَه ويتفانى يف 
عشال أرضه التي ُولَد ونشأ وترعرع خيها، ويسدى للدخاع عن أرضه وعن 
رَشف آبائه وأجداعه، وال يقبل بأي غاٍز أَْو مساتدخر يضع قدُمه يف أرضه 
حتى وإن كّلفه املوت يف سبيل ذلك، ولذه صفة ُكّل إنْاَسان يدتز بوطنيته 

وإنْاَسانيته.
 غاري أن لنااك أناسااً باعاوا ضخائرلام وتجرعوا عان إنْاَساانيتهم 
ووطنيتهام وقيخهم وأخالقهم خليل لهم من اإلساالل إال اساُخه وال من 
الديان إال رساخه.. باعاوا أوطانهام ورضوا بهتاك أعراضهام.. لذا وإن 
املساتدخرين قديخاً وحديثاً ما غزوا بلداننا الدربية واإلساالمية إال بوجوع 
مثال لاؤالء املرتزقاة.. ولذلاك كانات خيانة الوطان من أعظام عرجات 
اليياناة، خهاي جريخة ال تُغتفار، ومن خان وطنه خقد خان نفساه قبل 
خيانته لوطنه، بل وخان أباه وأخاه وصديقه وكل أخراع أرسته ومجتخده. 
ولهذا نجد بأن اليائن لوطنه ينال أقىس الدقوبات، خدقوبته قديخة بقدل 

البرشياة يف ُكّل الرشائع الساخاوية والرشائع الوضدية القديخاة والمديثة.. خاليونة ال 
يُنظر إليهم بدن االحرتال بل يُنظر إليهم بدن االساتهجان واالحتقار، خإن عاشاوا خهم 
مطارعون مرعوبون من ساطوة شادبهم، ولدنات الدار تالحقهام يف ُكّل زمان ومكان، 
قاد خرسوا الدنياا واآلخرة.. لذا ولام يف بالعناا - الجخهورية الايَاَخانياة - مدروخون 
وبدخالتهام للياارج موصوخون ولام الذين يقوماون بنرش األكاذياب واالخرتاءات بن 
النااس إلثارة الفوىض ونرش الفسااع، خهاؤالء وأمثالهم موجاوعون يف ُكّل زمان ومكان 
حتاى يف األمم الساابقة، وكان لهم المضور الفتنوي يف عهد رساول الله صىل الله عليه 
وآله وسالم وأنزل اللاه عليهم آياٍت من القارآن خضمتهم وبيّنت كيفياة التدامل مدهم 
ساواٌء الذيان كاناوا يف عرصه صىل الله علياه وآله وسالم أَْو الذين سايأتون يف الدصور 
واألزمنة الالحقة خاساخع إىل قوله تداىل]َلِئْ َلْم يَنْتَِه اْلُخنَاِخُقوَن َوالَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهْم َمَرٌض 
َواْلُخْرِجُفاوَن يِف اْلَخِدينَِة َلنُْغِريَنََّك ِبِهْم ثُامَّ اَل يَُجاِوُرونََك ِخيَها إاِلَّ َقِلياًل )60( َمْلُدونَِن أَيْنََخا 
ثُِقُفاوا أُِخاذُوا َوُقتِّلُاوا تَْقِتياًل[، ذكر الله لناا يف لذه اآلية ثالثة أصنااف ولم: املناخقون، 

والذين يف قلوبهم مرض، واملرجفون:
 -الصناف األول املناخقون: ولم الذين يظهرون اإلساالل ويبطنون الكفر.. خالنفاق - 
كخا قال الراغب)1( لو: الدخول يف الرشع من باب واليروج عنه من باب وعىل ذلك نبه 
بقوله ] إن املناخقن لم الفاسقون[ أي اليارجون عن الرشع، وجدل الله املناخقن رشاً 
من الكاخرين قال تداىل )إن املناخقن يف الدرك األسفل من النار(... إه. قلت: وكل من جدل 
اإلساالل شاداراً له وأعخاله وسالوكه نفُل أعخال ألل الكفر والطغيان، يدخل يف عائرة 
النفاق والبهتان، وما يقول به آل سادوع أكل شاالد عىل ذلك، خهم سااعات املناخقن يف 
لذا الدالم ومن بالعلم صّدروا النفاق واإلرلاب إىل عول الدالم الدربي واإلساالمي بصور 

ميتلفة ووسائل مستمدثة، حيث تفننوا يف نفاقهم وأبدعوا يف خساعلم.
 -الصناف الثاني الذين يف قلوبهام مرض: لم ضدفاء اإليخان الذيان ليل خيهم ثقة 
بالرحخن، خهم شااكون يف عقائدلم، مضطربون يف عينهم، شاهوانيون يبيدون آخرتهم 
ف الصنف األول، وأحياناً قد يتشاابهون مع  بلداعاة من الدنيا، ولؤالء ترالم تمت ترصُّ
الصنف األول ببدض الصفات وإن كانوا ليسوا باملناخقن اليّلص الذين يظهرون اإلسالل 

ويبطنون الكفر.
 -الصنف الثالث املرجفون: ولم الذين يقومون بإشااعة الباطل وبنرش األكاذيب عل 
وسائل إعالمهم؛ بغرض إلقاء االضطراب بن أَبْانَااء شدبهم لكي يصاب بدض أصماب 
النفوس الضديفة بالياور ولكي تنهار عزائم املجالدين، ولؤالء لم الذين قاموا بتأييد 
السدوعية وحلفائها عىل رضب بالعلم، بل واصدروا بياناً بال خجل وال حياء من الله وال 
من شادبهم، ولؤالء يتشابهون مع الصنفن اللذين قبله ببدض الصفات، ولذا الصنف 

تبع للصنف األول وتمت ترصخه. 
خهذه األصناف الثالثة كانوا يف الدهد النبوي يرجفون برسول الله-صىل الله عليه وآله 
وسلم - إذا خرج إىل بدض غزواته ويقولون: ُقتل، وأرُس، خيغتم املسلخون لذلك ويشكون 
إىل رساول اللاه ختنزل اآلية -]لئ لم ينتاه املناخقون... -اآلية -[. خاضماة لهم.. وكانوا 
-أيضاً- يسااعدون التمالف الرشكي اليهوعي عىل احتالل املدينة يف مدركة اليندق وذلك 
مان خالل قيامهم بنرش األراجيف واألخبار الكاذبة التي تزلزل قلوب بدض املؤمنن مثل 
قولهم: كان ممخد يددنا بكنوز كرسى وقيرص وأحدنا اليول ال يأمن عىل نفسه أن يذلب 
إىل الغائاط.. ولدخهم بذلك إضداف مدنويات املسالخن، ولذا حاال ما يفدله املرجفون 
مان حازب اإلصالح وغريلم من اليوناة بخا ينرشونه من أكاذيب عل وساائل إعالمهم 
امليتلفة بهادف إضداف مدنويات الجيش واللجان الشادبية ولكي يغتام الايَاَخانيون 

ويمصال لهام اليأس مان عدل النرص وتقال ثقتهم بالله تدااىل.. ومدنى اآلياة ] لئ لم 
ينتاه املناخقاون والذين يف قلوبهم مارض واملرجفون يف املدينة... -إىل آخار اآلية -[: لو 
أن اللاه تداىل أقسام لئ لم يختنع املناخقون والذيان يف قلوبهم مرٌض عن 
اإلخسااع واملرجفون الذين يؤلفون األخبار الكاذباة، والمكايات الزائفة، 
ليثبطاوا الدزائم ويضدفوا الهخم.. إن لم ينتهوا عن ذلك وإال ساوف يأمر 
)نبيه- صىل الله عليه وآله وسلم- وألل المل من بدده( كي يُجري عليهم 
الدقااب الراعع لهم، ثم يقول بنفيهام؛ ألنهم ال يصلمون ملجاورته- صىل 
الله عليه وآله وسالم- بسبب خسااعلم وحتى لو جاوروه خهم ]َمْلُدونَِن 
أَيْنََخا ثُِقُفوا أُِخذُوا َوُقتِّلُوا تَْقِتيالً[، ثم قال تداىل عقب لذه اآلية ]ُسانََّة اللَِّه 
يِف الَِّذيَن َخَلْوا ِمن َقبُْل َوَلن تَِجَد ِلُسانَِّة اللَِّه تَبِْدياًل[، يدني لذه طريقة الله 
يف التدامال مع املناخقان والذيان يف قلوبهم مرض واملرجفان من األمم 
الساابقة، خقد جرت سانته خيهم بنفيهم وقتلهم، وكلخا بالغوا بالفساع 
واإلخسااع وتضليل الرأي الداال وإلقاء االضطراب بن األناال أخذلم الله 
كذلك، ولن تجد لسانة الله تبدياال ختجري خيهم لذه الدقوبات كخا جرت 

يف األمم السابقة من قبلهم. 
وإن من أظهر وأبن عالمة لؤالء املرجفن لو أنهم يرحبون بالرب السادوأمريكي 
عىل بالعلم بل وبلغت الجرأة ببدضهم أنه طالب باستخرار لذا الرب الغاشم عىل بالعه 
من خالل بيانهم الذي أصدروه. ومن عالمتهم أنهم ]إِْن تُِصبَْك َحَسنٌَة تَُسْؤُلْم َوإِْن تُِصبَْك 
ُمِصيبٌَة يَُقولُوا َقْد أََخذْنَا أَْمَرنَا ِمْن َقبُْل َويَتََولَّْوا َوُلْم َخِرُحوَن[ املراع من المسانة والسيئة 
يف اآلية ما تتدقبه المروب ألللها من حسنة النرص والغنيخة ومن سيئة القتل والهزيخة 

بدليل قرينة سياق اآلية والنظر إىل ما قبلها وما بددلا. 
ومدناى اآلياة أن لؤالء املناخقان واملرجفن وأصماب القلوب املريضة يساتاؤون إن 
حصل الظفر للشادب الايَاَخاني عىل أعدائه من خالل االنتصارات التي يمققها الجيش 

واللجان الشدبية املساندة له مع حصوله عىل الغنائم التي ييلفها الددو..
 بينخاا إذا ُلازل الجيش أَْو أُصياب أخراعه بجراحاات أَْو تدمرت املناازل والبيوت تجد 
لاؤالء املرجفن يقولون قاد احرتزنا عن الرش وأصدرنا البيان وتولاوا ولم خرحون ]ُقْل 
َلاْل تََربَُّصوَن ِبنَاا إاِل إِْحَدى اْلُمْسانَيَْنِ َونَْمُن نرََتَبَُّص ِبُكاْم أَْن يُِصيبَُكُم اللَّاُه ِبَدذَاٍب ِمْن 
ِعنِْدِه أَْو ِبأَيِْدينَا َخرَتَبَُّصوا إِنَّا َمَدُكْم ُمرَتَبُِّصوَن[، إنكم أيها املرجفون ترتبصون بشادبكم 
وتنتظارون نهايتَه من خاالل ما يتدرض له من لذا القصف غاري أن تربصكم به إحدى 
خصلتان ُكلُّ واحدة منهخا خصلة حسانى ولخاا: انتصارلم عىل عدولام مع الغنيخة 
والشاهاعة يف سابيل الله بينخا الشادب يرتبص بكام أن يدذبكم ]الله بداذاب من عنده[ 

يجريه عىل أيديهم.. 
لذه اآليات وإن كان نزولها يف عهد رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم إال أنها ليست 
موقوخاة عاىل أولئك املرجفن بل لي تمكاي عىل املرجفن يف ُكّل زماان ومكان إىل قيال 

الساعة، خالقرآن الكريم عاملي ملا بقي من الزمن. 
ولاذه األصناف اآلنفة الذكار لي موجوعة يف عرصنا المارض كخاا كانت موجوعة يف 
عرص رساول الله صىل الله عليه وآله وسالم، ولي التي تقول حالياً بإثارة الفتن وإلقاء 
االضطاراب بن أَبْانَااء الشادب ونرش األكاذياب وتزييف المقائل وخلكاة الصور عل 
جخيع وسائلها اإلعالمية املرئية واملسخوعة واملكتوبة. خفي الوقت الذي يجب عىل أَبْانَااء 
الشدب الايَاَخاني أن يقفوا صفاً واحداً يف مواجهة الددوان السدوأمريكي نجد املرجفن 
يف امُلدن الايَاَخانية يقومون بنرش الطائفية ويساتيدمون ُكّل وساائل الكذب والتضليل 
والتزيياف لقلب المقائل ولجدل الشادب الايَاَخاني بأنه منتٍه وتم تصفية مدساكراته 
ولتضييم االنتصارات)الولخية( للددوان السادوعي ُكّل خدلهم لذا كي يرعبوا شادبهم 
ويزيلوا عنهم ثقتهم بالله تداىل وكي يقلقوا سكينتهم ليل لذا خمسب بل وحتى يتقاتل 
الشادب بدضاه بدضاً. خهؤالء املناخقاون والذين يف قلوبهم مارض واملرجفون يف جخيع 
امُلدن الايَاَخانية، لم من يُسهل لألَْعاَداء عىل رضب األلداف التي يريدونها ويساعدولم 
أَيْضااً بتفكيك وحدة الصف الايَاَخاني من الداخل ومن ثم تتساهل املهخة للددو يف غزوه 

اللي ولكن ليهات لهم ذلك، ومن خكر أن يمتل الايَاَخان خهو لالك.
 ولناا نطالب اللجنة األمنية الدليا أن تقاول بواجبها بوقف لؤالء املناخقن والذين يف 
قلوبهم مارض واملرجفن عند حدلم واتياذ الدقوبات الراععة لهم حساب ما تقتضيه 
مصلمة البلد؛ ألن الذي يقومون به من إْسَقااط بلدلم بيد األَْعاَداء يدتل خيانة عظخى 
يداقب عليها بنص القانون الايَاَخاني كخا جاء يف املاعة )126( من عساتور الجخهورية 

الايَاَخانية، ناليك عن الدستور اإللهي وقد ذكرنا اآليات سابقاً. 
والله يقول المل ولو يهدي السبيل. 

هامش: 
1 - الراغب األصفهاني يف كتابه )المفردات يف غريب القرآن( ص 504. 

كتابات

إنهم ال 
يفقهون؟

 هناء الوزير
لقد اسخدَت لو ناعيت حياً 
ولكن ال حياة ملن تناعي.. 

ال زالت السادوعية ومن مدها 
وَمن وراءلا.. يخارسون سياسة 
التغابي واالساتمخار، متغاخلن 
عن الدماء واألشالء، ويأتي البوق 
الناطل )إساخاعيل ولد الشيخ( 
ليتكلم عن الملول السياساية يف 
ظل املبااعرة اليليجياة املزمنة، 
بدادوى  أُصياب  قاد  وكأناه 
أنّاا قخناا  الزلايخار، متناساياً 
بثاورة نسافت مباعرة أساياعه 
يف اليلياج، وأن ثورتناا أنتجات 
اتفاق )السالم والرشاكة( وأنها 
مرجديتنا ماع ميرجات الموار 
الوطني املتفل عليها، خلم يدد ملا 
يسخى باملباعرة اليليجية وجوع، 
كخا أن ما اساتجد مان الددوان 
الهخجاي وما سافكه  اللباري 
مان الدمااء، ونثره من األشاالء 
يف كل بقداة مان بقااع الوطن، 
واستباحته كل المرمات األرض 

والدرض غرّي مسار الموار..
 وماع كل ذلاك لسانا ععااة 
حارب، وقاد قدمناا قبولناا بخا 
ساخي بالنقاط السابع التي تم 
االتفاق عليها يف مسقط، وقدمنا 
تنازالت مان أجل حقان الدماء، 
لكن )الدادو السادوأمريكي( ال 
يبمث عن حل، وال يريد إيْاَقااف 
الدادوان عان طريال التفالام. 
وكأناي به لام يرتِو مان الدماء 
املسفوكة.. ولم يشبع من لمول 

املظلومن.
بال إن عدوانهم لن يتوقف إال 
بارع حازل قاصم، ولاذا بالفدل 
الرجاال،  أجلاه  نباذل مان  ماا 
خياه  يتفاناى  وماا  واألماوال، 

األبطال يف مواقع الرشف.
الددوان لن يندحار إال بقطع 
رأس األخداى، ومان ثام قطاع 
يف  املختادة  وأذيالهاا  أياعيهاا 

الداخل. 
خالمذُر واليقظة من مكر لم 
وغبائهم- يف آن واحد - مطلوب، 
خصال  يفقهاون  ال  نفار  خهام 
اليطاب، وال سابيل إىل التفالم 

مدهم إال بيشول البناعق.
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مفاهيم قرآنية من وسائل المنافقين 

الصــــــــــــبـر

رسالة مواطن إلى المقاتلين الشرفاء في الجبهات 
 إْخااَواناي املقاتلاون ياا أرشف الناس وأزكى وأطهر الناس، يا َمن بدتم لله نفوَساكم وحياتكم خقابلكم بالرشاء بثخان الجنة، أنتم صفوة ألل األرض 
وتواجهون أرش ألل األرض، أنتم ستغريون موازين المياة وأنتم من سرُييس قيم المل والددل واليري وأنتم من اختصكم الله وخّضلكم واختاركم ألن تكونوا 

يد الله الضاربة التي تكرس قرن الشيطان وتديد لألمة عزتها ومجدلا وكرامتها.
 أنتام مان يواجهكام الدالم بكل أسالمته وطائراته وميابراته وتقنياته ووساائله الدولية وبوارجاه وإعالمه وكل ما يخلك حتى من مؤسساات عولية 
خكانوا ضدفاء أمامكم؛ ألنكم تخلكون سالحاً لن يستطيدوا المصول عليه مهخا كانت إمكانياتهم املتطورة.. أال ولو سالُح اإليخان ووقوف الله بجانبكم، 
خمطختم املؤامرات وقهرتم األعداء وأحرجتم األصدقاء، عندما نشالد بأسكم وبطوالتكم وشدتكم ورجولتكم ترشئب أعناقنا إىل السخاء وترتفع مدنوياتنا 

ونستخد منكم الدزل والشدة والصل يف مواصلة الجهاع مدكم.
 نقبال األرض التاي تخشاون عليها واأليااعي الطالرة التي تقهر األعداء ونيضع بإجالل وإكبار النتصاراتكم وبأساكم ونساجد لله شاكراً لتمقيقكم 

االنتصار تلو االنتصار.
 ثقوا أن وراءكم أمًة عظيخًة ولديكم قياعة خريدة وتخلكون ساالحاً إيخانياً ومنهجاً إلهياً، ويقف مدكم شادب شهد له الرسول األعظم صلوات الله عليه 
وآلاه باإليخان والمكخة، وأنتم صفوته وخريته وأعالمه خواصلوا جهاعكم وتصديكم لقرن الشايطان خبأيديكم مساتقبل األُّماة وبكم ينترص عين الله، خال 

تنازعوا وال تفشلوا وتذلب ريمكم وأنتم األعلون بإذن الله.
 وإنا والله بأنفسنا وعمائنا وأوالعنا وأموالنا وكل ما نخلك مدكم ولن نتيىل عنكم حتى يشفَي الله عىل أيديكم قلوَب قول مؤمنن، خأنتم رسالة الشهداء 

وأمل املظلومن ووسيلة املمرومن وعزل وصل اليتامى املقهورين.

 الصل قضية نفساية ولو قوة إراعة ومدنوية 
وعزل حتاى تساتطيع أن تتمخل تدريبات شااقة 
ومدنويات مرتفدة وإيخاناً بالقضية التي ستكون 
مساتدداً أن تتمخل أقىس وأشد يشء يف سبيل ذلك، 
والصل ليل كخا يفرسه البدض بأنه تمخل وعناء 
وشادة تمات وطاءة الظلام خهذا غاري صميح بل 
الصال يف مفهومه الُقااْرآني لو عخل وتمرك عىل 
قضياة مديناة ال تتمقل غايتهاا إال بتمرك وجهد 
وتضمية وتمخل ولي رخع راية الدين واعالء كلخة 
اللاه، خالصل صال عخيل ويف واقاع الدخل لكن لن 
تكون لاه قيخة إال إذَا كان يف سابيل الله، ولذا لو 
الصال الدخيل الذي تكاون نتيجته أخضال وتكون 
لصالماك ولاو يف نفال الوقت عخال ال بديل عنه 
والفارق بن الاذي يصل ولاو يرزح تمات وطأة 
الظلم واملداناة والجور أنه صل ال ينتهي وال يكتب 
له أجر بل يكون حرسات وندل شاديد يف الدنيا قبل 
االخارة والصال يف مقاال الدخل يف سابيل الله لو 
صل له نهاية وينتهاي بك إىل الفالح »يَا أَيَُّها الَِّذيَن 
آَمنُاوا اْصِلُوا َوَصاِبُروا َوَراِبُطاوا َواتَُّقوا اللََّه َلَدلَُّكْم 
تُْفِلُماوَن« تجاوزت املرحلة التاي كنت تصل خيها 
وتيرج مان املوقاف أَْو املواجهة وتنتهاي بنتيجة 
اساخها الفالح ولو الصل الوحياد الذي له عواقب 
حسانة اما الذيان يصلون يف غري سابيل الله خقد 
حكاى الله عنهم يف الُقااْرآن ولم يف جهنم بقوله » 
اْصَلْوَلا َخاْصِلُوا أَْو اَل تَْصِلُوا« ال قيخة لصللم يف 
ذلك الدذاب بدد أن رخضوا الصل والتمخل يف سبيل 

الله لنا يف الدنيا.

 عوامل الصبر 
- الصل له عالقة بالجانب اإليخاني بالله »وعىل 
اللاه خليتاوكل املؤمناون« »ومان يتوكل عاىل الله 
خهو حسابه« »إني توكلت عىل اللاه ربي وربكم«، 
خصدق التوكل عىل الله يسااعد اإلنسان عىل الصل 
والتمخال ألناك واثل من نرص الله ومان وعده خلو 
ذلب عامل ليشاتغل مع شايص ولو ليل واثقاً 
أنه سايأخذ أجرته لكان ذلك يف عخله مؤثراً لكن لو 
ذلب ولو راكن بأجرته خسايكون عخلاه مختازاً؛ 

ألنه راكن.
- إذَا كان لناك تربية عىل عظخة الله ورضوانه 
واليوف منه ومن اليول االخر سيكون أي عخل خيه 

صل سهالً؛ أِلَن خيه رضوان الله.

 غايات الصبر في مرحلة 
المواجهة 

 لاو لم يكن من الصال يف مواجهة أعداء الله اال 
أن يكاون الله مدك لكفاى »إن الله مع الصابرين« 
ومدية الله تشادك؛ أِلَن تصل وحتى ترتاح نفسايا 
طاملا والله مدك لكن من رحخة الله أَيْاضاً أن جدل 
بشاارات للصل وانات يف مرحلاة املواجهات خقال 
تدااىل »وبارش الصابريان« حيث يشادر اإلنساان 
ويلخل األعخال التي يف سبيل الله أن ما صلت خيه 
تلخال حالة اليارس مرتاخقة ولذلك قاال تداىل »إن 

مع الدرس يرسا، إن مع اليرس يرسا«. 

- الصبر سبب للمدد من اهلل 
تعالى

 قاال تداىل » بَاىَل إِن تَْصاِلُوا َوتَتَُّقاوا َويَأْتُوُكم 
َن  اذَا يُْخِدْعُكْم َربُُّكم ِبَيْخَساِة آاَلٍف مِّ ان َخْوِرِلْم َلٰ مِّ
اْلَخاَلِئَكاِة... باىل إن تصالوا وتتقاوا ويأتوكم من 
خورلام لاذا يخدعكام ربكام بيخساة آالف مان 
ن« خخساة االف مان املالئكة ولم  املالئكة مساومِّ
يقل خخساة االف حسانة؛ أِلَن لنا الغاية لي املدع 

والدعم االلهي منه سبمانه.
- ال يركم كيدلم شايئاً مان نتائج الصل يف 
ارض املدركاة واملواجهاات أن الدادو ال يساتطيع 
أن يركم شايئاً وقرن الله لاذه النتيجة بالصل 
عندماا قال »وإن تصلوا وتتقوا ال يركم كيدلم 
شايئاً« خدىل سابيل املثاال األمريكياون يصندون 
أسالمة وتقنيات متطاورة وال يريادون أن يدرف 
بذلك روسيا أَْو الصن وكذلك الدكل لكن بالنسبة 
لناا كخؤمنان خالُقاارْآن قادل لنا ماا ال يخكن أن 
يقدماه أعداؤناا للنااس ولجنوعلم حتاى لو كان 
مدهم جواسيل يدخلون وييدمونهم بكل وسدهم 
خلن يستطيع الددو أن يرخع مدنويات جنوعه كخا 
يدخال الُقااْرآن مع املؤمنن حتى لو امتلكوا آليات 
وصوارياخ وطائرات وعباباات وبارجات؛ أِلَن الذي 
سيشاغلها اإلنساان وإذا كان منهااراً خاال خائادة 
منهاا، وأيضااً؛ أِلَن اللاه ليل مدهام وال الُقااْرآن 
وال يختلكاون إيخاناً والدكل خاملؤمنون الله مدهم 
والُقاااْرآن مدهم ويختلكون إيخانااً حقيقياً بالله 
ولذه لي القاوة المقيقية التي لن يختلكها الددو 
مهخا عخل وطّور أسلمته، ولذلك خسارة أن يكون 
املؤمناون ضدفااء يف املواجهاة ومدهام ُكّل لاذه 

األسلمة غري املوجوعة نهائياً لدى الددو.

- سالح هام ومؤثر جدًا على 
العدو 

يف ميادان املواجهاة يدتل الصل ساالحاً مهخاً 
وخداالً جاداً ضد الددو، خبقدر ماا لديك من تمخل 
وصال يقابله لزيخاة للددو، خنسابة الصل لدى 
املؤمنن تقابله لبوط لدى الددو لو خكر أن ييليل 

الجبهاة الداخلية بإغراءات أَْو مرتبات أَْو تهديدات، 
حيث أنه يسدى يف حالة املواجهة وغريلا إىل مدرخة 
طبيدة املجتخع خإذا ساخع جزعا وولنا واساتياء 
ساتكون مدنوياته مرتفدة خكأنك أعطيته سالحا 
يتجرأ عليك ويطخاع خيك اكثر وتزيده جراءة وقوة 
وأماالً، لكن عندما يساخع عبارات الارشف والدزة 
والصخوع واالستبساال تضدف مدنوياته وتفشال 
مؤامراتاه وتضياع ميططاته وينهاار، حتى عىل 
مساتوى االرس قال تدااىل »الصابرين والصابرات« 
خاال بد من الصال عاخل االرسة عىل قتال ولدلا أَْو 
خطفاه أَْو تدمري بيت أَْو خقادان أحد أبنائها خال بد 
مان الظهور بصل وعازة ورشف ومدنويات كبرية 
حتاى ال يمصل ولن وخلل يندكال عىل أصماب 

امليدان خيمصل خشل يف املواجهة مع الددو.

 عواقب ترك الصبر 
- أن ييرس اإلنسان مدية الله ألنه قال »إن الله 
ماع الصابريان« وإذا لم يكان املؤمن صاباراً خانه 
خقد مدية الله وبالتايل يوكل إىل نفساه »نساوا الله 

خنسيهم«.
- القارارات الفاشالة موقدهاا عندماا يفتقاد 
النااس الصل خاذا كان مان يف امليدان غري صابرين 
ولاو كان القائد كيفخا كان سيفشالون كخا عخلوا 
مع اإلمال عيل عليه السالل حتى قال خيهم )قاتلكم 
الله ياا ألل الدراق لقد أخدتم عاىل رأيي باليذالن( 
واالماال عيل كان أعظم قائد لكنهم أخسادوا رؤيته 
بددل صللم وتياذلهم وعدل اتباعهم وتسليخهم. 
- عادل الصال أال أعداء الله ياؤعي إىل التفريط 
الذي تكاون عواقبه سايئة عىل الناس خسايلقون 
الدذاب والذل واملهانة واليساارة وكل أنواع الدذاب 
النفايس والجسادي عاىل أيادي أعاداء اللاه الذين 
ساينكلون بهام وبادل أن يصلوا لفارتة ممدوعة 
سايصلون يف املوقف اليطأ بصل ال ينتهي وليل 
مان وراءه إال غضاب اللاه ونااره يف االخارة ولناا 
عالة يف بدض الشادوب الدربية التاي ترزح تمت 
االحتالل كيف يئناون ويدانون عون خائدة خيخا إذَا 
تمارك الناس وصالوا كمزب الله مثاالً نمد كيف 
حقال نتائج عزة وكرامة وأنجاز ما لم تنجزه عول 

بأكخلها.

 كان اإلم���ام زيد )عليه الس���ام( يق���ول: ))البصيرة، البصي���رة((، يقول في ذلك 
الق���رن في مطلع القرن الثاني: ))البصيرة، البصيرة(( يدعو أصحابه إلى أن يتحلوا 
بالوع���ي، أل���م ينهزم الكثير ممن خرجوا معه؟ ألم يتفرق���وا عنه؟ ألنهم كانوا ضعفاء 
البصي���رة، كانوا ضعفاء اإلميان، كانوا قليلي الوعي، أدى إلى أن يستش���هد قائدهم 
العظي���م، أدى إلى أن تس���تحكم دول���ة بني أمية من جديد. مثلم���ا عملوا باإلمام زيد 
)عليه الس���ام( أليس هذا الذي يحصل؟ عندما خرج اإلمام زيد خرج معه كثير من 
الن���اس، قالوا: كانت املرأة تلحق ابنها وتقول: ارج���ع، ما بّا أنت وحدك، كم يا ناس 
كثي���ر، ليس���وا بحاجة إليك، ارجع. وف���ي األخير رأى أنه لم يعد مع���ه إال عدد قليل، 

عملوا هذه مع احلس���ني، وعملوها مع مسلم بن عقيل، عندما أرسله اإلمام احلسني 
ع معه كثير، ثم راحوا على واحد واحد. وعملوها مع اإلمام زيد. ما  إلى الكوفة، جتْمّ
الذي حصل ألهل العراق عندما لم يقفوا، ويقاتلوا مع اإلمام زيد فيقهرون عدوهم، 
فتك���ون الغلبة لهم، وتكون الدول���ة لهم، ويكونون هم أعزاء، أقوي���اء، ال يظلمون، وال 
يضطه���دون أب���داً، فما الذي حص���ل؟ ُكّل واحد نصحته أمه، أَْو جدت���ه، أَْو أي واحد 
من أقاربه، أَْو عنده هو »هذه مش���اكل ما نريد مش���اكل« وذهب! استحكمت دولة بني 
أمي���ة، وُظلموا جيًا بعد جي���ل، ُقتلوا، وُعذبوا، وأُهينوا، وحياة كلها، كلها، املوت عدة 

مرات أشرف منها.

1 - الكذب والتضليل 
 يمكي الله عن الفئة املناخقة املدسوسة يف 
أوساط املؤمنن ويف واقع املسلخن أنهم طالب 
ختنة، طالب رش، يدخلون عخالً سيئاً ويقومون 
بادوٍر تيريبي يف واقع األُّماة بقوله تداىل }َلَقِد 
ابْتََغاُواْ اْلِفتْنَاَة ِمن َقبُْل َوَقلَّبُواْ َلاَك األُُموَر َحتَّى 
َجاء اْلَملُّ َوَظَهَر أَْمُر اللَِّه َوُلْم َكاِرُلوَن{ طالب 
ختناة يف واقاع املسالخن من الداخال، يف واقع 
املؤمنان، يماولاون إثارة املشااكل والنزاعات 
واليالخاات والدداوات، ويماولاون أن يمولوا 
الواقع بالنسابة للخسالخن واملؤمنن إىل واقع 
مضطارب ميتل غاري مساتقيم. }َوَقلَّبُاواْ َلَك 
األُُماوَر{ يقلبون المقائل، يقلبونها رأسااً عىل 
عقاب، ويماولاون أن يشوشاوا عاىل الواقاع 
بكلاه، يماولون بنارش أكاذيبهام وععاياتهم 
وإثارتهم للنزاعات والدداوات أن يقلبوا األمور 
وأن يقلباوا المقائال، الكذب صادق والصدق 
كاذب ولكذا، والصواب خطاأ واليطأ صواب، 
والتداطاي ماع الواقاع بكله بشاكل مقلوب، 
لكن بكل خسااعلم وتقليبهم لألمور وإثارتهم 
للنزاعات وإثارتهم للخشاكل لم خاشلون، لم 
خاشالون؛ أِلَن الله يريد لديناه الظهور وألمره 
الظهور وللمل الغلبة. }َحتَّى َجاء اْلَملُّ َوَظَهَر 

أَْمُر اللَِّه َوُلْم َكاِرُلوَن{

 2 - الشائعات 
أوسااط  يف  تدخال  خئاة  لام  املناخقاون   
املسلخن تثبطهم عن نرص عين الله، تيوخهم، 
ترعبهم، ترجف قلوبهم، تشيع الشائدات التي 
تقلل نفوساهم، تشيع الشاائدات التي ترعب 
قلوبهم. ولذلاك وليطورة أعخالهم تمدث الله 
عنهام يف الُقاااْرآن الكريم أساوأ مخاا تمدث 
عن اليهاوع، والنصارى، واملجوس، والكاخرين، 
وإذا كانت جهنم لها سابدة أباواب، وعركاتها 
متفاوتاة يف الشادة، خاإن املناخقان يف الادرك 

األسفل من النار. 

3 - الدعايات 
يكشاف أسالوب مان أسااليب املناخقان، 
املناخقون يشتغلون النفاق عخل، النفاق عخل، 
عخل تيريباي، عخل تثبياط وتيذيل وارجاف 
وخليلاة وتفريال وإخسااع لذات البان، عخل 
ييادل أعداء اإلساالل، شاغل واساع، ويدتخد 
بالدرجاة األوىل عاىل الدعاياة والاكالل، يدتخد 
وكأسالوب  األوىل  بالدرجاة  النفاقاي  الدخال 
الاكالل، كالل  األوىل عاىل  وبالدرجاة  أساايس 
ععاياات، ممااوالت للتأثاري، ععاياة مان لنا 
ععاية من لناك، يوجهون ععاياتهم ويطلقون 
أنواع ععاياتهم يف اتجالات متددعة، يماول أن 
يرجف عليك، أن ييّوخك من أعداء اإلساالل، أن 
يهاّول عليك الدخل الجهاعي، يماول من جانب 
آخار أن يشاككك يف القيااعة، أن يشاككك يف 
القياعة التي تقوعك يف طريل المل عىل أساس 
منهج الله سابمانه وتداىل، خيوجاه ععايات، 
ععاياات لهادف التشاكيك علياك يف قارارات 
ومواقاف القياعة، يطلل تشاكيكاته وععاياته 
التي تساتهدف منهجك ويشاككك يف قضيتك، 
لكذا يماولون بشاتى الوسائل مدتخدين عىل 
الدعاياات واالخارتاءات واألكاذياب، وال أكثار 
أبداً من كاذب املناخقن؛ ألنهام بالدرجة األوىل 
يدتخادون عاىل الدعاياات، والدعاياات التاي 
يطلقونها تدتخد عىل األكاذيب، ععايات ملفقة 
ملفقاة، ثم يماولاون من خاللهاا التأثري عىل 
التوجاه الصميح للخؤمنان، التوجه اإليخاني 
الصااعق املتمارك يف سابيل الله جهااعاً وبذالً 
وعطااًء، املتخساك باملوقاف الاذي أرشاد إليه 
الله سابمانه وتدااىل. ولهذا املناخقاون عخلوا 
ععاياة ضاد عايل )علياه الساالل(: أناه إنخا 
خلفه يف النسااء واألطفال، أنه إنخا اساتثقله، 
كاره خروجه مده. خلمل عيل )عليه الساالل( 
برساول اللاه )صلاوات اللاه عليه وعاىل آله( 
خقّلده ذلك الوساال الذي أبكم املناخقن، وكخم 
أخوالهام: ))أما ترىض أن تكاون منى بخنزلة 
لارون من موىس إال أناه ال نبي بددي(( خداع 
عايل )علياه الساالل( إىل املدينة ورساول الله 
)صلاوات اللاه عليه وعاىل آله( توجاه لقياعة 

الجيش إىل )تبوك(.

4 - االستهزاء والسخرية 
 مان ألام ما لادى املناخقن ومن أساوأ ما 
لديهم لو أنهم يف نظرتهم إىل الدين، يف نظرتهم 
إىل الجهاع، يف نظرتهم إىل املواقف التي يفرضها 
اإلساالل عائخاً ينظرون إليها بنظرة االستهزاء 
والسايرية، خهم عائخاً يهزؤون من املؤمنن يف 
ُكّل موقف يتمرك خيه املؤمنون اساتجابة لله، 
خيخاا أمر به اللاه، خيخا يريض اللاه. املؤمنون 
الصاعقون يتمركون ويساتجيبون لله، أولئك 
يهزؤون منهم ويسيرون منهم ويمتقرونهم، 
ويدتالون املوقاف الاذي لو موقاف إيخاني، 
إيخاناي قائم عىل أسااس االساتجابة لله رب 
الداملان يدتلوناه موقفااً ساييفاً، ويدعاو 
للهزء والسيرية، ويطلقون كلخات االستهزاء 
والسيرية والتمقري وما إىل ذلك. لذه حالتهم، 
لاذا واقدهام، ينظارون باحتقار واساتهزاء 
وسيرية، حتى القضايا الكلى إذَا تمرك خيها 
املؤمنون ولي قضايا كبارية من صخيم الدين 
مان أساسايات اإلساالل، يكاون موقفهم لم 

السيرية واالستهزاء.

 5 - المساجد 
َوُكْفاراً  اراً  رِضَ َمْساجداً  اتََّياذُوا  }َوالَِّذياَن 
َوتَْفِريقاً بَْنَ اْلُخْؤِمِنَن َوإِْرَصاعاً ِلَخْن َحاَرَب اللََّه 
َوَرُساوَلُه ِماْن َقبُْل{ لذه الفئاة لي من أخطر 
الفئاات، مان أخطر خئاات النفااق؛ ألنها خئة 
تتسارت بالدين والتدين والدباعة، ثم تجدل من 
املسااجد شبكات صيد، شابكة صيد الصطياع 
املغفلن والتأثاري عليهم، ولام يف زمننا كثري، 
المركاة الولابية لي عىل لذا النهج عىل نهج 
مسااجد الارار، }َوالَِّذياَن اتََّيذُوا َمْساجداً{ 
البداض يخكن أن يشاتغل يف نفاقه ويف خداعه 
من عاخل املساجد، ويخكن أن يوظف املساجد 
ألعاء عور ييادل خياه أعداء اإلساالل مبارشة، 
يخكان أن يفدل عور املساجد يف االتجاه الغلط، 
خيخاا يار باملسالخن، خيخاا يار بدينهم، 
خيخا يهيئهم لهيخناة أعدائهم، وخيخا يفرقهم 
ويرتتاب عليه أرضار كبارية. }َوالَِّذياَن اتََّيذُوا 
اراً{ ولاذا حصال حتاى يف عرص  َمْساجداً رِضَ
النباي )صلاوات الله علياه وعىل آلاه(، بدض 
املناخقان بنوا مساجداً وأراعوا به خيخا يدعون 
وخيخا يياععون المسنى، كذباً وزوراً، والواقع 
أنهام أراعوا باه رضاً وتفريقاً وكفاراً وخدمًة 
ألعداء اإلسالل كخا لو المال يف واقدنا املدارص 
اراً َوُكْفراً{ يخكن ولذا من أعجب  }َمْسجداً رِضَ
األماور مخكان للخساجد أن يؤعي مان خالل 
القائخان علياه من املضلان الذيان ييتزنون 
النفاق يف قلوبهم، ويتسرتون بالتدين والدباعة 
والدلام، يخكن أن ياؤعي عوراً يدازز يف نفوس 
النااس حالاة الكفر من جانبان، من جانبن: 
عىل املساتوى املدنوي وعىل املساتوى الدخيل. 
عىل املساتوى املدنوي، يدازز يف نفوس الناس 
حالة الكفر من خالل إخقاعلم الثقة بوعد الله 
وبنرص الله وبتأييد الله وبصدق الله خيخا وعد، 
إىل غري ذلك. أَيْاضااً يف الواقع الدخيل من خالل 
الرخض؛ أِلَن من مداني الكفر الرخض، الرخض 
ألوامر الله سبمانه وتداىل، الرخض لتوجيهات 
الله سابمانه وتداىل، خريخضون توجيهات الله 
وأوامره بالجهاع يف سبيله، واإلنفاق يف سبيله، 
واالعتصال بمبله، واألمر باملدروف والنهي عن 
املنكر، وكل ما له صلة بخسئوليتهم كخسلخن. 
يخكن أن يؤعي املساجد إذَا كان القائخون عليه 
من ذوي الضاالل الذي ييتزنون يف نفوساهم 
النفااق لاذا الادور. }َوُكْفاراً َوتَْفِريقااً بَاْنَ 
اْلُخْؤِمِناَن{ وتفريقااً بن املؤمنان من جوانب 
متددعة، ساواء عىل مساتوى اقتطااع البدض 
حتاى ال يذلبون ويجتخدون يف املسااجد التي 
لي مساجد لداية ومساجد تقوى وإيخان، أَْو 
عىل مساتوى نرش الفرقة، من خالل ما يطرح 
يف اليطاب مان زرع للكرالياة ضاد املؤمنن، 
وعقاد ضد املؤمنن، وأكاذيب وععايات تشاوه 
املؤمنان، وتبدد النااس عن املؤمنان، وتدزز 
الفرقاة والداداوة بن أبنااء األمة، مع إنسااء 
النااس الداداوة للدادو المقيقاي الاذي يخثل 
اليطاورة الكبارية عاىل االساالل واملسالخن، 
خيؤعي لاذا الدور، الدور يف تفريل األمة، الدور 
يف إنسااء األُّمة عدولا المقيقي الذي يجب أن 
تتجه الجهوع وتتظاخر الجهوع يف مواجهته ويف 

عخع خطره وعدوانه.
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عبدالقوي محب الدين

أن��ا »وط��ن��ي« ، وب��ي وح��دي أباهي
والت�م�اهي الت�م�وط�ن  ق�وام�يَس 

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

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

ال��� ال��ت��ي ك��س��رْت ق����روَن  أن���ا »الء« 
���غ�����زاة .. أن���ا األوام�������ر وال��ن��واه��ي 

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

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

أطلّ�وا فق�ل:   .. ال��غ�����زاة  ل��ي��ُل  أن��ا 
»للدواهي« شمسي  أع���ددُت  فقد 

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

ربٍّ : س��ب�����ح�����ان  ل��ل��س��ن��ا  ف�����ق�����ول��ي 
»ِه���ْي« أن���ا    ، جنت�ه  أض�������واءُ  أن���ا 

ولَّى زماُن أنا  »وطني«
الجاهلية

ضيف اهلل الدريب
)1( 

وىلَّ زماُن الجالليْة.
وثقاخُة القرآِن 

ترُِشُق يف الليْة.
أصناُل أمريكا

تهاوْت
تمَت أقداِل الرعيْة.

خاجخْع حشوَعَك
أيها الغازي
خلن تلقى 

سوى كأِس املنيْة.
اقصْف
وعّمْر 

أيها الشيطاُن 
واستكخْل

خصوَل املرسحيْة.
وابمْث لُدْهِرَك 

عن قضيْة.
وامأل رصيَدَك

باليطيْة.
لرتى ثخاَر الدنجهيْة.
خألنَت يف ساح الوغى

أنَت الضميْة.

)2(
يا خائَن المرمِن 

ضيَّْدَت الهويْة.
وظهْرَت عبًدا لليهوِع

ولدبًة 
يف كف أمريكا الشقيْة.

أتريُد نرًصا
بالمشوِع األجنبيْة ؟!
أتريُد إغراَق الشدوِب
وقتَلها بالطائفيْة ؟!

ليهات أن نرىض الدنيْة.
خاألرُض قد سئخْت

ُععاَة املذلبيْة.
والناس قد ملوا
ختاواك البغيْة.

يََخُن البطولِة
ثورٌة سبتخليْة.

وكرامٌة
رخدْت ملوطِنها التميْة.

ورضاوٌة
عشقْت زناَع البندقيْة.

وحقيقٌة
كشفْت أياعيَك اليفيْة.
خهنا األسوُع الميدريْة.
ولنا اإلراعاُت القويْة.

ال تقتليني مرتين
وائل القويسني*

ُكنَّا ....
َوُكنِْت َعَل َعَجْل

.
َقْد ِجئِْت َيا َبلِْقيُس

ُدوَن الَعْرِش
َكاَن الَعْرُش ِعنِْدي َقبَْل ِميَعاِد الوُصوِل

َولَْم َيَزْل
َوَكَشْفِت َعْن َساَقيِْك

ِحيَن َرأَْيتِِه َوَرأَْيِت َماًء
لَيَْس َماًء

لَْم َيُكْن َبيْنِي َوَبيْنَِك َغيُْرُه
َفَشَقْقتِِه .. َوأََتيْتِنِي ..

َملٌِك أََماَمِك لَْم ُيَذْل
ي َوَرأَْيُت يِف َعيْنَيِْك َما لَْم ُتبِْصِ

َفَمَدْدُت للدْنيَا َيًدا .. َمَدّْت َيًدا
َوِبَها لَِقاٌء لَْم َيُطْل

َوَس�أَلِْت: »َم�اَذا لَ�ْو .. َوَكيْ�َف .. َمتَى .. 
َوَهْل«

َوأََدْرِت َوْجَهِك َبْعَدَها
َل َمْن َخَذْل ُكنُْت الُحَسيَْن َوُكنِْت أََوّ

!!!
اليَْوَم َمْعَرَكتِي األَِخيَرْه

َسأَُخوُض َوْحِدي َكْرَبالْء
َسأَُقاِتُل الُدّْنيَا لَِو اْجتََمَعْت َعَلَّ

َولَْن أَُسلَِّم الْبِن َسْعٍد أَْو ِزَياْد
َسأَُموُت ِفيَها َواِقًفا

َبيْنِي َوَبيَْن المْوِت ِميتَاٌت ُتَعاْد
ُب  لَيَْس�ْت س�ُيوُف َبنِي أَُميََّة ِحي�َن َتْضِ

َمْقتَل
ِبأََحَدّ ِمْن َسيِْف اْبتَِعاِدِك

ُبنِي البَِعاْد ِحيَن َيْضِ
أََنا لَْن أَُموَت ِبَسيِْف »ِشْمٍر«

إَِنَّما
َمْوِتي ِبَسيٍْف َنْقُشُه »َباَنْت ُسَعاْد«

!!!
لَيَْس الَهالُك سُيوَفُهْم َوِسَهاَمُهْم ..

لَيَْس الَهاَلْك
َهاُم َصْدِري أََصاَبتُْه الِسّ
َولَْم ُيِصْب َقلْبِي ِسَواْك

!!!

َفلْتَْقُتِل َقتاًْل َرِحيًما إِْن أََرْدِت
َوإِْن أََرْدِت َفبَيَْن َبيْن

ال َتْتُِكي َهَذا المَقاِتَل َعاِجًزا
لُِيواِجَه الَجيَْش الِذي َجَمُعوُه

َمْقُطوَع اليََدْين
ًة َولْتَْجَعلِيَها َمَرّ

َتيْن ال َتْقُتلِينِي َمَرّ
َوإَِذا َتَفاَخَر َبْعُضُهْم ..

ُقوِل لَُهْم:
»ِبيَِدي أََنا َماَت الُحَسيْن«

!!!
أُوِصيِك أاََلّ َتْحَزِني َبْعِدي

َفُحْزُنِك لَْن ُيِفيْد
ِهيُد إَِذا َبَكيِْت َفأََنا الَشّ

ِهيْد َوإِْن َنِسيِت أََنا الَشّ
ال َتْسَمِحي للَدّْمِع أَْن َيلُْهو ِبَعيْنِِك

ال أُِريُد لُِكْحلَِها أَْن ُيْستَبَاَح
َولَيَْس ِل –أِلَُذوَد َعْن َعيْنَيِْك َيا ِقِدّيَستِي- 

ُعْمٌر َجِديْد
ُقوا َجَسِدي ال َتْفَزِعي إِْن َمَزّ

َوال َتتََساَءِل 
إِْن َكاَن ُينِْقُصنِي َعَذاًبا أَْو َيِزيْد

َولْتَْمنَِحينِي َساَعًة أُْخَرى ُقبَيَْل رُجوِعِهْم
َولْتَْحضنِي َرأِْس َقلِيال

َقبَْل أَْن َيلَْقى َيِزيْد
!!!

* شاعر مصري - لندن

صمودٌ  
سرمدي

فوزية عبد الوهاب الشهاري
 جرحي نازف ال يندمل، آالل تخزق أوصايل، 
وأشاالئي مبدثارة، حازن يغخار ذاتاي، عمع 
حبيال مقلتاي، وآلاتاي حرى، وجاع اذاب 
مهجتاي، والجخياع مان حويل يدلخاون حايل 
ومآيل، لام يتجاللاون كل أحزاني، قد غضوا 
الطارف ومضاوا كأن األمار ال يدنيهام، رغم 
أنهام طاملا قالوا ونااعوا واععوا أن كل مصاب 
باي يؤملهم، وأنهم ال يرتكاون املظلول ابدا، ما 
وجدت لهام صدقا، بل البداض منهم أضمى 
للددو يدا أشد بطشاا وختكا، يقتلني! وأنا من 
كنت له ساندا وعرعا! ماتات الكرامة والنيوة 
خيهم، ظننت الدل الذي يرسي يف كياني خيهم، 
حاشا وكال ، خدمي حر عربي أبي، ولم عخالة 

مأجورة ولدنة صهيونية.
 وأولئاك مان باآالف املساخيات قاد تغنوا 
كذباا وزورا، قالاوا أنهم أربااب المقوق وأن 
اإلنساانية لهم وبهم تتغناى، وأن منظخاتهم 
مطخاع كل منكاوب، وأنهم سايأخذون بيدي 
وسايوقفون عادوي، وسايداوون جراحاي، 
رصخت عدوي واضح للديان طغيانا وجرما، 
ما ساخدت ساوى رجع صوتي يازعاع نميبا 
وأملاً، ومن يزعخون ممبتي يف وقت شدتي، ما 
وجدتهم ولن أجدلم، لم كددوي الرجيم الذي 
أثين جسادي الناازف طدنا، وأحاال نهاري 
ولييل بؤساا، خفي كل طرخة عن عل يساكب، 
وجخاجام عىل ماد البارص، وتاريياي املجيد 
وحاارضي اساتمال أطالال، قتل ابتسااماتي 
وعاس عاىل زلراتاي ماا ظان أن الشاذى قد 
أحيا أخرى أكثر عنفوانا وزلوا، وإن جسادي 
الناازف ازعاع صالبة وقاوة لينبت من الصير 
عزما، ليصنع من المزن خجرا، وأنني لوحدي 
والتنكيال  القتال  رغام  أجخاع  الدالام  عون 
والتدمري، ساأنفض كل ألم حاّل بي، وباتكايل 
عىل الله املتدال، وثقتي بنرصه، وبقوة بأيس، 
سأجخع أشالئي وأكفاني وأحيلها نريان سدري 
تمرق أعدائي وتصليهم ساقرا، وسيدلو لال 
أجيايل خوق الساماب كنقم وعطان شاخوخا 
وخيارا، وَسانُدلم الكون أن اليخان منترص و 

ممال أبداً أن يذل أو أن ييضع.

وإن عدتم 
عدنا!!!
أحالم شرف الدين

ما الغريب يف ذلك االساتغراب وتلك الدلشاة املرساومة عىل 
وجوه الدالم حن بدأ اليخن بالرع عىل املدتدي والتصدي ببسالة 
للددوان الغاشام املساتبد ولَم تقول الدنيا وال تقدد حن يطلل 
الجياش اليخناي الصامد صاروخا أياا كان نوعه ولام كل ذلك 
التباكي والويالت واآللات املزخاورة تجاه قتاللم وال غرو خهم 

عىل علم بأنهم حطب جهنم.
حن خضتم حربا رضوساا ضد اليخن نسايتم بل تناسايتم 
سلسالة مان التاريخ وأحقاباا زمنياة مهخاة ال يتجاللها إال 
جالال أو مغرور كخا أن الجهل بالله وعدل الثقة به أعخلكم يف 

مستنقع الغرور والغطرسة الذي عخلتخوه عنوة!!!!!!!!!!!
ساوف تسامب جخيع القوات جيوشاها املمتلة وساتوقف 
الدول الدظخى ععخها اللوجستي والدسكري ال سيخا الشيطان 
األكال والددو األول لألمة اإلساالمية والفطرة اإلنساانية التي 
تلفاظ الظلم وتنشاد المرية والكراماة شائتم أل أبيتم خهكذا 
عرسانا املساتقبل ولكاذا برشناا أجداعنا بالنارص املدون عىل 

الورق الناطل بالمل.
لم تكونوا آل سادوع ساوى سابب لتوحيد اليخن عون قصد 
وعجلاة نمو التقادل ولفظ كل مساخيات التطارف واإلرلاب 
الذي تجذر عل الدخالء واليونة لسانوات سالفة مرت وأذللتنا 
المروب والنزاعات عن االستدداع لها لوال املسرية القرآنية التي 

أيقظتنا من سبات عخيل!!!
علينا االلتخال بخلزمة السايد حسن الموثي »خطر عخول 
أمرياكا اليخان« عاال 2002ل قبل أكثار من اثني عارش عاما 
لكأنهاا كتبت الياول مرتجخة األحاداث الرالناة خاضمة نوايا 
اآلخر ومقاصده وألداخه التي تاللا تمت طاولة التنخية ورخع 

االقتصاع والتقدل وغريلا من املسخيات الكاذبة.
إننا قاعرون اليول وبشاجاعة عىل بناء عولاة مدنية جديدة 
ذات قياعة مساتقلة ال تيىش سوى الله – عز وجل – وال تنهج 

غري القرآن عستورا لها ومنهجا وقانونا قويخا.
ونمن إذ نشاهد لذه االنتصاارات املتوالية وإن راحت أرواح 
طالرة وارتفع شاهداء كرال خهذه طبيداة المروب وما يهخنا 
لو الدخاع عن المياة الكريخة خقد يكون موت شيص ما حياة 
أماة خريض الله عان الشاهداء والجرحى واملرابطان ونمن إذ 
نشاهد كذلك كل ذلك الذلول الداملي تجااه لذا الصخوع الجبار 
من عولة بسيطة تساتهن بها األمم املستكلة؛ نمن عىل ألبة 
االستدداع الساتقبال الييارات االسرتاتيجية برحابة صدر ثقة 
مناا يف القيااعة المكيخة التي أعااعت لليخن كرامتاه وعنوانه 
ولقنات الددو أقوى الدروس يف مدركاة ال ينترص خيها املدتدي 

بل يزلل بأطراخها الباطل أمال مرأى ومسخع الدالم أجخع!!!

اإلنسان والسلوك 
كإدراك ديكاليكي

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

ربخاا لذه لي الكلخة األخرية التي رصح بها ساقراط ، خيخاا لم تكن لذه النهاية 
التاي نأملها ألنفسانا يف ظال عيكاليكياة اإلعراك ، أي بالرورة التي قاد تثبت توالد 
الوقائاع يف خرضيتان تكخل إحدالخا األخارى ، خالتباين يثبت وجاوع يشء آخر ربخا 
قد يكون الوسايط كخمور الديكاليكية متنامية التوجه ، كخا قد يشاري الرش إىل اليري 

حينخا يسكن وعاءه كإنسان أو كخاعة .
 خلكاي ندرك الفرضياة التي حدعلا ذلك املتناول يفارتض إعراك الفرضية املناوئة، 
إذا خالديكاليكياة لاي اكتخال األشاياء كانتصاف أو وساطية الايء بن نقيضن ال 
نساتطيع إعاركهخا يف اليء إال مدا ، كخا ال نساتطيع إعراك اكتخاله إال بالديكاليكية 
، لنالك يأتي الساؤال يف حالة الددل والوجوع ماذا نساخي عيكاليكيا الوسايط ؟ ، لل 
وجوع أل عدل لل خري أل رش لل سلبي أل إيجابي ، إن لم تكن مالية اإلعراك تكخن يف 
السالوك ، وإنخا تكخن يف اليء ، ولل من املخكن تخييز اإلنسان عن غريه من األشياء 
كمياز ماعي .. أل أنه املدرك املدني كوسايط وحيد عون ساواه باعتباره الدبد الماكم 
.. - ماع اخارتاض صمة لذه الفرضية - لل يدرك اإلنساان كمياز وجوعي يقف بن 
نقيضن ما يدني تخييزه عن اآلخر .. أل أن اإلنسان يسري نمو ذاته كتخييز بن سلوك 

ذات عن سلوك أخرى ...؛
 أعتقد أن اإلنساان وعاء ملا يوع إعراكه كوجوع ال متناه قائم عىل إراعة حرة مكلفة 
يف اتياذ السالوك املناساب أو غري املناسب الساوي أو غري السوي ؛ لنالك كيف يخكن 
اإلعراك حتى يخكن المكم عىل ذلك الدخل من اليارج أو عل الييال املتدايل الديكارتي 
إذا لام يكن عل السالوك املمادع ال الكالنياة والرغبة، ال الشادور الداخايل ؛ ولم يقم 
اإلنساان بإظهاره .. باخرتاض اإلنساان وعاء لتوجهن ووسيط بينهخا يتم عيكاليكيا 
إعراكهخا عل السلوك الظالر خإذا كان أعخل إىل جهة خبقدر االتجاه إىل تلك الجهة قد 
يكاون االتجاه إىل الجهة األخرى .. ومن إعراك مناوئ أن من يدل عن السالوك بالقول 

ناتج عكيس عن عدل القيال بخا يقول خدالً .
 وكون كالنية املدرك بفتح الراء باساتثناء املباعئ والقيم الشبيهة بالددل والماالت 
املتشابه ممل اإلعراك .. كمكم مسبل مبني عىل خهم مسبل ؛ كون الكالنية من الصدب 
تطبيقهاا الختالف الفدل والقول يمتم تناول املادرك من منظور تجريبي ال أمبريي .. 

لذا إذا لم نسلم بفرضية أن كل إعراك نسبي ولم نستبدد الاللوتية للخسخيات ..
وبالدوعة إىل السالوك اإلنساني كخمور أو كوسيط إلعراكية متنامية خإن ما يخكن 
وصفه بالصواب القول بددل تخييز أو تفضيل اإلنسان كشيص عن إنسان آخر مهخا 
كان املالر وإنخاا خدل عن خدل أو سالوك عن سالوك أو موقف عن موقاف لإلجاعة  ؛ 
كذلاك تيطئة وذل الفدل عان الفدل بخقدار اليطأ أو اإلخفااق الناتج عن إراعة حرة 
للاذات املكلفاة ؛ ما يلزل نفي ألولية اإلنساان ونفي شايطانيته أيضااً ؛ بالتايل كرس 
تصنيم البرشي يف حالة استمالة تأليله أو تطويده وإعاعته إىل الذات اإلنسانية سوية 
السلوك املتساوية المرة ؛ من منطلل أن الفدل الذي يدد قيدا يقيد الفاعل عن اإلخصاح 
باه تاذوي مده حريته التي لي عدل اليوف أو المرج من ذلك الفدل أو إمكانية تفلت 
اإلراعة منه حال إعراك نسابيته واالعرتاف به وإن اقتىض الدقاب ؛ كخداعل اساتمقاق 
اإلنسان التكليف عن من سواه ؛ خضالً عن كونه مدطى يللن أن مدرخة اليطأ إشارة 

مرور إىل طريل اإلراعة المرة واالعرتاف به إثبات وطريل اإلنسان المر .
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 متابعات فلسطينية 

حصاد نوفمبر الماضي: 60 عملية طعن و34 إطالق نار و3 دهس

»العفو الدولية«: إعدامات ميدانية تنفذها »إسرائيل« بحق الفلسطينيين

الكنيست يّقر: عقوبة راشقي الحجارة تصل لـ20 سنة سجن!!

أبارزت عراساة إحصائية أعدلاا مركز القدس 
لدراسات الشاأن الصهيوني والفلسطيني، مجخل 
الدخليات واملماوالت التي حدثت منذ ترشين األول 

املايض يف انتفاضة القدس. 
وأحصات الدراساة، 37 حاعث إطاالق نار كان 
ألخهاا ل عخليات بمساب النتائاج، باإلضاخة إىل 
60 عخلياة طدن نفذ منها 37 وزعام بإحباط 23 

عخلية، باإلضاخة إىل 3 عخليات علل. 
وأسافرت لذه الدخلياات مجتخدة عان مقتل 
11 صهيونيااً وإصاباة 257 آخريان، كخاا قتال 
صهيونياان بناريان رشطاة الدادو، باإلضاخة إىل 
أرتريي، كخا يضاف للدادع اإلجخايل إصابات جراء 

المجارة والزجاجات المارقة. 
وأوضح املركز أن مدينة القدس، كانت الدخليات 
التاي نفذت خيها لاي األقوى من حيث اليساائر 
الصهيونية خيخا تقدمت اليليل يف عخليات الطدن 

من حيث الددع.

طالبات »منظخاة الدفاو الدولياة« يف بيان 
صمفي، »السلطات اإلرسائيلية باتياذ خطواٍت 
خورية من شاأنها، أن توخار المخاية للخدنين 
املساتوطنن  اعتاداءات  مان  الفلساطينين 
اإلرسائيلين يف الضفاة الغربية املمتلة، وتكفل 

إجاراء تمقيال يف جخياع الهجخاات ال سايخا 
االعتداء الذي أسافر عن مقتل ياخع خلسطيني 
يف اليليل عىل يِد إرسائييل بتأريخ 17 أكتوبر«. 

وجااء يف البيان: »إن منظخاة الدفو الدولية 
حاواعث  بداض  أن  تثبات  أعلاة  إىل  توصلات 

مقتل خلساطينين عاىل أيدي عناارص القوات 
عان  عباارة  كانات  اليليال  يف  اإلرسائيلياة 
عخليات إعدال ميداني، عاالوة عىل مقتل أربدة 
خلساطينين آخريان يف اليليال عىل أيادي تلك 

القوات منذ صبيمة يول الثالثاء املايض«. 

»اإلرسائييل«،  الكنيسات  صااعق 
عىل مارشوع قانون يقايض بوضع 
حاّد أعنى لدقوبة »ملقاي المجارة« 

بالسجن 3 أعوال. 
»اإلرسائيلياة«  اإلذاعاة  وقالات 
الداماة )رساخية(، صبااح الثالثاء، 
»اإلرسائيايل«،  الكنيسات  »صااعق 
أمال، بأغلبية 51 صوتاً، ومدارضة 
17 )عادع أعضاء الكنيسات 120(، 
عاىل مرشوع قاناون يقيض، بوضع 
حد أعنى لدقوباة إلقاء المجارة، با 

3 سنوات سجن«. 
ويتيح املجال لسمب ميصصات 
اجتخاعية من ذوي الطفل الذي أعين 
برشال المجاارة، ويفارض غرامة 
مالية عاىل ذوي الطفل املدان بقيخة 

10 آالف شيكل. 

يُذكار أن تدديل قانون الدقوبات، 
الكنيسات،  علياه  صاعقات  الاذي 
يقسام ميالفاة  املاايض،  الصياف 
الرشل بالمجارة إىل عرجتن: الدرجة 
سانوات   10 وعقوبتهاا  األسااس 
رشال  يخناع  وبخوجبهاا  ساجن، 
المجاارة أَْو أي غارض آخار باتجاه 
وسيلة نقل متمركة، بطريقة يخكن 
أن تشكل خطراً عىل سالمة املساخر. 
والدرجاة اليطارية والتاي تصل 

ساجن،  سانة   20 إىل  عقوبتهاا 
وبخوجبهاا يخناع رشال حجار أَْو 
أي غرض آخار باتجاه وسايلة نقل 
متمركاة بهادف إيقااع أذى خطري 

باملساخر. 
يشاار إىل أن رئيل لجنة الدستور 
)البيات  سلومينساكي  نيساان 
اليهاوعي( عارض اقارتاح القانون، 

مدتالاً أن تمدياد أعناى عقوبة لو 
خطاوة مطلوباة ورضورياة للرعع، 
مدتلاً أن رشال المجر لو مماولة 

قتل. 

»عاصفة من الضحك« على 
»عاصفة طويل العمر«!!

نبيل لطيف *
تخيض الجبل خولد خأراً، خبدد سبدة أشهر من “عاصفة المزل” 
السادوعية ضد الشادب اليخني، لام يجد التمالاف الطويل الدريض 
الاذي يقوعه طويل الدخر “سالخان المزل” وابناه ممخد وابن أخيه 
نايف، ساوى االساتدانة بخرتزقة كولومبين، لهم ساوابل يف تجارة 
الكوكائان، للقتاال يف صفوف جياوش التمالف السادوعي، الدربي 
اإلساالمي، إلعاعة الرئيل اليخني املساتقيل والهاارب عوماً عبدربه 

منصور لاعي إىل اليخن.
يبدو أن “النكسة” التي مني بها الوضع الدربي لذه األَيَّال، يف ظل 
اختطااف القرار الدربي، مان قبل املمخيات األمريكياة والليطانية 
يف املنطقاة، كالسادوعية وقطر واإلماارات، مرتشامة إىل أن تتمول 
إىل “كارثاة”، بكل ما للكلخاة من مدنى، لو لم يتام “تمرير” القرار 

الدربي، من ميتطفيه واعاعته إىل اصمابه.
ملاا كان املنطُل الماكم عاىل املمخيات األمريكياة والليطانية يف 
منطقتنا، منطقاً قبَلياً وبدوياً، خال نقاش خيخا يتيذه شايخ القبيلة 
من قرارات، وعىل أبناء القبيلة السخع والطاعة، حتى لو خرجت لذه 
القرارات عن ُكّل ما مألوف، ما عال الشيخ بيده “رزق” أخراع القبيلة.

من لاذه القرارات الشااذة والغريباة، يخكن االشاارة إىل االجراء 
الشاجاع! والمكيم! الذي اتيذه “المليف الدربي االسالمي القوي”!! 
يف التمالاف السادوعي إلعاعة عبدربه منصور لااعي إىل عدن وليل 
صندااء، ولاو عولة اإلماارات الدربياة، التاي تدتل مان املمخيات 
اليليجية املشااركة يف اختطااف القرار الدربي يف لاذا الزمن النكد، 
بدد تنسايل وتفالم مع الشاقيقة الكلى، مخلكة ال سادوع، حيث 
اساتأجرت اإلمارات، وخقا ملاا ذكرته صميفة “تايخاز” الليطانية، 
2000 مرتازق من كولومبياا وقامت بنرشلام يف اليطوط األمامية 
يف القتاال يف اليخن، تمت راية “خاعل المرمن طويل الدخر سالخان 

المزل” ضد الشدب اليخني.
يبدو أن اساتئجار اإلماارات ملرتزقة كولومبين، جااء للدخاع عن 
الجناوع اإلماراتيان!! وليال عن عادن، خاصة بدد الهجخاات التي 
تدرض لها الجنوع اإلماراتيون عىل يد أبناء اليخن، وأسفرت عن مقتل 
الدارشات منهم ومان بينهم االبن األكل لماكم امارة عبي راشاد بن 
ممخد بن راشاد آل مكتول، يف منطقة صاخر جنوبي مماخظة مأرب 
والتي تدرضت يف الرابع من الشاهر الجاري إىل قصف صاروخي قتل 

خيه أكثر من 5ل جندياً إماراتياً.
إن اساتدانة جياوش عرع الجزيارة باإلضاخة إىل جياوش األرعن 
والساوعان واملغرب ومرص وباكساتان، باملرتزقة من كولومبيا، وإن 
كان ُكّل من يشاارك السدوعية يف عدوانها الظالم ضد الشدب اليخني 
لاو مرتازق بامتياز وإن برر خدلتاه بدواخع قومياة وطائفية، يبن 
مدى الورطة التي وقع خيها “سلخان المزل” وشيوخ اإلمارات، الذي 
أراعوا أن يلدباوا ولو ملارة واحدة لدبة الكبار، خااذا بهم يتمولون إىل 

أضموكة حتى للصغار.
إن االساتدانة باملرتزقة من قبل التمالف السادوعي، لو اعرتاف 
غاري مدَلن بالهزيخة الدساكرية يف اليخان، وخضيمة كلى لألنظخة 
اليليجياة الرجدياة، التاي أسااءت إىل ماايض وحارض ومساتقبل 
الشادوب الدربياة، خهاذه األنظخاة وعىل رأساها السادوعية وقطر 
واإلماارات، كانات تدتقاد أن بإمكانهاا أن تخأل خراغ الادول الدربية 
املؤثارة، خاذا بهاا مجتخدة، باإلضاخاة إىل تجنيدلا عارشات اآلالف 
من املرتزقاة والدصابات التكفريية وعىل رأساها “عاعش” الولابية 
َو“القاعدة” الولابية، عاجزة عن خرض شيصية لزيلة عخيلة مثل 

املدعو عبدربه منصور لاعي، عىل الشدب اليخني األبي.
أخارياً نساأل: كياف يخكن أن يارىض املدعاو منصور لااعي أن 
يداوع إىل بالعه عىل أكتاف مرتزقة كولومبين، اساتأجرتهم اإلمارات 
والسدوعية لتنفيذ مهخة “تثبيت رشعيته”؟!، ترى لل يرىض الشدب 
اليخناي برئيل تفرضاه عليه عصابات من املرتزقاة الكولومبين؟، 
تارى كيف سايلر ”سالخان المزل” وشايوخ اإلمارات، لشادوبهم 
خضيماة االساتدانة باملرتزقاة، يف عدوانهام عاىل الشادب اليخني، 
الاذي أذلهم ومارغ أنوخهم بالارتاب؟، أال يثري تواجد لاؤالء املرتزقة 
الكولومبيان، ضخن تمالاف “طويل الدخر سالخان”، “عاصفة من 

الضمك” عىل “عاصفة المزل”؟.

* شفقنا العربي

  - متابعات: 
املارصی  الرئیال  وصال 
عبدالفتااح الساييس إىل سادة 
انقاالب  طریال  عان  المکام 
عساکري مدعوماة مان قبال 
املخلکاة السادوعية. واآلن يخر 
حوايل سانتین علی رئاساته يف 
أرض خرعون لکن االنتقاعات ما 

زال مستخرة ضده.
وعلای لاذا الصدياد وصف 
جابار  املارصي  االعالماي 
القرموطاي آعاء الساييس بأنه 

“صفر وتمت الصفر کخان”.
يذکار أن جااءت ترصحاات القرموطاي 
التاي وجههاا  االنتقااعات  عاىل  رعاً  لاذه، 

السایيس، لالعاالل املارصّي، خاالل كلختاه 
بالندوة التثقيفية للقوات املسلمة.

وقاال القرموطاي: ”انتقاعك 
لبداض اإلعالمين لاذا حقك.. 
لكن عندنا رئيل أعاوه صفر بل 

تمت الصفر”.
ويُذكار أيضاً أن “الساييس” 
عان  غضاب،  بلهجاة  تمادث 
وأذرعاه  املارصي  اإلعاالل 
اإلعالمياة، وذلك بدد ترصيمات 
اإلعالماي خالاد أباو بكار، عن 
لقاء الساييس بخسائول رشكة 
سخينل، خالل تغطيته ألحداث 
غرق اإلسكندرية األخرية، وذلك 
خاالل تقديخاه للناماج »القالارة اليول« 

واملذاع عىل قناة اليول.

  - متابعات: 
شاارك وزيار اليارجياة الليطاني، 
خيليب لاموند، ونظريه البمريني الشيخ 
خالاد بن حخد آل خليفاة، يف وضع حجر 
األساس وتدشن قاعدة بمرية بريطانية 
يف البمرين، اتفقت الدولتان عىل إقامتها 

يف ميناء امللك سلخان يف عيسخل ل201.
وقاال وزيار خارجياة البمريان: إن 
“لاذه اليطوة تدكال التدااون الوثيل 
بان البلدين الصديقان يف املجاالت كاخة 
ومن بينها املجال األمني، وحرصهخا عىل 
االرتقاء بخساتويات التداون بينهخا بخا 
يلبي طخوحاتهخا ويزيد من مصالمهخا 
املشارتكة”، وخل ما نقلتاه وكالة األنباء 

البمرينية الرسخية.

مان  املتمادة  “املخلكاة  أن  َوأضااف 
الادول الرئيساة، التاي تساهم بنصياب 
ملخوس يف تدزيز أمن واساتقرار املنطقة 
والدالم، وإنشاء مقر التسهيالت البمرية 
التازال  يجساد  املخلكاة  يف  الليطانياة 
املخلكاة املتمدة تجااه مخلكاة البمرين 

واملنطقة بشكل عال”.
ونقلات وكالاة أنبااء البمريان عان 
لاموناد التأكيد عىل “حارص بالعه عىل 
تدعيام عالقاتهاا ماع مخلكاة البمرين 
يف املجااالت كاخاة، إيخانااً بألخياة لذه 
ولادول  الصديقان  للبلديان  الدالقاات 

املنطقة بوجه عال”.
يف  وقاال لاموناد خاالل مشااركته 
منتادى حاوار املنامة: إن “أمان منطقة 
اليليج الدربي من أمن املخلكة املتمدة”.

البحرين تفتح أراضيها للقواعد العسكرية البريطانيةإنتقادات داخلية ضد السيسي: آداؤك تحت الصفر!
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 الكاتب المصري كريم سعيد: 
عدوان السعودية على اليمن لـ 3 أسباب

  - متابعات: 
قال الكاتب السيايس املرصي، 
كريم سديد: إّن المرب السدوعية 
عىل اليخن تمخل وراءلا “أْلَداخاً 

توسدية”.
َوأضااف ساديد ولاو عضو 
“رابطاة األعب الداملياة وعضاو 
منتادى التمريار” أن “املخلكاة 
كان لهاا الدور األبرز يف إساقاط 
الداراق، واضطهاع ساوريا منذ 
عال 2003 لرخض رئيسها بشار 
األساد التيايل عان املقاوماة يف 
لبنان وخلساطن والداراق، كخا 
ععخت أية حركة مضاعة للبنان، 
عالقتهاا  تدلاورت  ومؤخاراً 
ماع تركياا، واليول تقتل نسااء 

وأطفال اليخن”.
وتسااءل الكاتاب “ساديد”: 

ملاذا تفدل السدوعية ذلك؟.
وقاال إن اإلجاباة عاىل لاذا 
التسااؤل يتطلاب عارض عادة 
أن  لاو  األول  سايناريولات، 
أمريكا نجمت يف تساخن حكال 
الدرب وتأمينهم، ثم تساليمهم 
ليقاتلاوا بدضهم بدضااً، مثلخا 
نجاد الصورة جلياة يف “عاصفة 
المزل” التي تقوعلا السادوعية 
واإلماارات والكويات ضد اليخن، 
خأغلب حاكال الدول املشااركة، 
المكام  أَْو  بامللكياة  يتختداون 
الذاتاي، ويف “بطونهام بطيياة 
صيفاي”، إليهامهام أن أمرياكا 
عاماوا  ماا  مناصبهام،  تمخاي 
يقدمون خروض الوالء والطاعة، 
حتاى أن أحد أعضاء الكونجرس 
األمريكي قاال: “طاملا يف الرشق 
األوسط نفط وإْرَلاااب خستظل 

عالقتنا بالسدوعية جيدة”.
أن  الثاناي لاو  والسايناريو 
لاي  الغربياة  البارتول  رشكات 
املسايطر األول عىل نفط اليخن، 
كخا أنها تلدب عوراً بارزاً يف إنتاج 
السادوعية للنفط، والذي يشكل 

%95 من املوازنة الدامة للدولة، 
رشكات  توقاف  بداد  وبالتاايل 
باد  ال  كان  اليخان،  يف  البارتول 
ألماريكا أن تتمرك، لكن وضدها 
االقتصاعي حالياً ال يسخح بذلك، 
خصوصاً أنها لم تتخاثل للشفاء 
بدد مان خساائر حارب الدراق 
واألزماة املالية الداملياة، وكذلك 
الدرباي،  الربياع  حاكال  ععام 
لذلاك أعطت أوامرلاا لمليفتها 
إلنقااذ  لتتمارك  السادوعية 
بخثاباة  التاي  النفاط  رشكات 

امللدقة الذلب لألرسة الماكخة.
والسايناريو الثالث يتجسد يف 
أن “السادوعية تمارب التشيع، 
اساتيفاخاً  أعتاله  ماا  ولاو 
بالدقول، ألن السادوعية نفسها 
الطائفاة  ألاايل  بهاا  يقطان 
الشايدية يف القطيف واإلحساء، 

وإذا كانت تمارب التشيع خلخاذا 
حاربات اإلْخااَوان املسالخن يف 
الجزائر  مرص، ومولات عساكر 
ضد اإلسالمين، وحاربت طالبان 
يف أخغانساتان، وتمارب حخاس 
يف خلساطن؟ كخاا أن عالقتهاا 
برتكياا تدلاورت، ومان زاوياة 
أخارى، ملاذا لم تمرر السادوعية 
القدس من الصهاينة عوضاً عن 
قتال جارتهاا اليخان وقتل أكثر 
من ألف مسالم مان بينهم 115 

طفالً؟!«.
وقال بمساب ما نقلات عنه 
وكالاة أنباء “خاارس” اإليرانية: 
“أخارياً رخاع الغطااء وظهارت 
عورات السدوعية، بددما تركتها 
حليفتها أماريكا وذلبت تيطب 
وع إيران، ولو ما عخع السدوعية 
للتلخيح بتوجيه رضبات لسوريا 

اإليراناي  التقاارب  عاىل  رّعاً 
األمريكاي، كخاا اتجهت روسايا 
لدعم ساوريا متجاللة الدروض 
السادوعية كاخة، خالياول انهار 
السادوعي بددما تبدع  االقتصاع 
الذلب األساوع وانيفض سدره 
إىل 5ل عوالراً بدالً من 120 عوالراً، 
وأصبح عخرت الشيكات السدوعي 
باال جادوى، وكشافت كاوارث 
المج ساوء إعارة آل سادوع، من 
ساقوط راخداة عاىل املصلان، 
وقتل املئاات من التداخع يف منى، 
وحريال الفنااعق، جخيدها تدل 
عىل لشاشاة اإلعارة السادوعية 
انتهات بخداقباة  التاي  للباالع، 
الطفل عيل باقار النخر، باإلعدال 
والصلب يف ميدان عال، ملشاركته 
يف مظالرة عال 2012، خهل لذا 

لو الددل؟”.

عائخاً تُدلن السلطات اإلماراتية أن موقفها 
من الدالقات مع الكيان الصهيوني، لو نفل 
املوقاف اليليجي بوقاف التطبياع والتدامل 
ماع عولة االحتالل بكل صاوره، إال أن الدالئل 
كثارية عاىل أن املواقف الرساخية لاي مجرع 
صاورة ال حقيقة، وكان آخر ماا عل عىل ذلك 
ترصيمات املتمدث باسم الكيان الصهيوني، 
األحاد املاايض، والتاي كشاف خيهاا وجاوع 
العبي جوعو إرسائيلين بأبوظبي للخشااركة 
ببطولاة عاملياة، وذلك رغم قارارات اإلمارات 
بخنع عخول »اإلرسائيلين«، حتى أولئك الذين 

يمخلون جوازات سفر غري »إرسائيلية«. 

العبا جودو إسرائيليان باإلمارات 
كشاف املتمدث الرساخي باسام رئاساة 
وزراء االحتالل اإلرسائييل للغة الدربية، أوخري 
جندملاان، عان مشااركة العبان إرسائيلين 
ببطولاة الجاوعو التاي أقيخات مؤخاراً عىل 
األرايض اإلماراتياة، وذلاك عاىل خلفياة منع 
الالعبن مان رخع الدلم اإلرسائيايل بالبطولة 

الدولية للجوعو بأبو ظبي. 
وأشاار »جندملان« إىل وجوع اتفاق ساابل 
بان اإلماارات وإرسائيال يخناع الالعبن من 
رخع الدلم، أَْو ارتداء مالبل تدل عىل لويتهم 

بالبطولة، الختاً لددل التزال الالعبن به. 
عاىل  لاه  تغريادة  يف  »جندملاان«  وقاال 
موقاع التواصال االجتخاعي »تويارت«، أمل 
األول: »حاولات أبوظبي مناع العبي الجوعو 
اإلرسائيليان يارعيان جربي وسااغي موكي 
من حخل الدلم اإلرسائيايل يف بطولة الجوعو، 
التي اساتضاختها لذا األسابوع، إال أن غصباً 
عن سالطات أبوظبي ورغم أنفها، خاز لذان 

الالعباان املولوبان بامليدالياة اللونزية، ولا 
لخاا يفتيران بها وبدلخناا الوطني الجخيل، 

براخو لكخا وكل االحرتال!«. 
وعلل نشاطاء إماراتيون عاىل اليل الذي 
نارشه جندملاان مشاريين لرخضهام الوجوع 
اإلرسائيايل باإلماراتاي، حيث كتب الناشاط 
المقوقاي اإلماراتاي أحخاد منصاور، عاىل 
صفمته بخوقع التواصل االجتخاعي »تويرت«: 
»لاذا اليل مان لذا المسااب يؤكاد وجوع 
العبان إرسائيليان يف أبوظباي، ولاو أمار 
مرخاوض بالنسابة يل َولكثرييان يف اإلمارات 
عون شاك«. كخا غرع الناشط إبراليم آل حرل 
قائالً: »كإماراتي أرخض ما تقول به المكومة 
مان التطبيع مع إرسائيال.. ال يرشخنا موقف 
المكوماة.. ال يرشخني وال يرشف أي مواطن 

حر«. 

 »بيريز« يفتتح مؤتمر أمني بأبو ظبي 
الصاورة األبارز التي لام يتناولهاا اإلعالل 
اإلعاالل  وحارص  اإلماراتاي  وال  الدرباي 
الصهيوني عىل نقلها، كانت الصورة األوضح 
يف التطبياع اإلماراتاي ماع إرسائيال، حياث 
نرشت صميفة يديدوت أحرونوت اإلرسائيلية 
خالاً عن مشااركة– غاري مدلناة– للرئيل 
اإلرسائيايل شايخون برييز، يف اختتااح مؤتخر 
أمناي اندقد يف مدينة أبوظبي يف بداية نوخخل 
2013، بمضاور 29 من وزراء خارجية عرب 

ومسلخن. 
وأكادت الصميفة أن »بريياز« ألقى كلخة 
االختتااح يف املؤتخار عل الفيدياو كونفرانل 
مان مكتباه يف القادس، ولاو املؤتخار الذي 
صااعف حضاور تومااس خريدماان الكاتب 

واململال بجريدة نيويورك تايخز، وكتب مقاالً 
نُارش بتارياخ 17 نوخخال 2013، يف الجريدة 
املؤتخار،  بريياز  حضاور  حاول  األمريكياة 
مساتغرباً- خريدمان- أن يفتتح مؤتخر أمنّي 
عربّي بكلخاة للرئيل اإلرسائييل، وذلك بطلب 

من الدولة املضيفة »اإلمارات«. 

الموساد اغتال »المبحوح« تحت أعين 
اإلمارات 

تداد قضية اغتياال القياعي الفلساطيني 
بمركة حخااس ممخاوع املبموح، مان أبرز 
القضاياا التاي قامات السالطات اإلماراتياة 
وجاوع  عادل  إثباات  سابيل  يف  باساتغاللها 
عالقاات إرسائيلياة إماراتياة، بال ووضدت 
عاىل خلفيتها عادعاً من القوانان ملنع عخول 
حاميل الجنساية اإلرسائيلية لإلمارات، إال أن 
مركز اإلمارات للدراساات واإلعالل »إيخاسك« 
أصدر تقريراً يكشاف تاورط ضاحي خلفان 
قائاد رشطة عبي، يف عخلية اغتيال املبموح يف 
يناير عال 2010، واساتند املركز يف تقريره إىل 
مان وصفهم بخصاعر مان عاخل رشطة عبي 
نفساها، التي قالات أن »خلفاان« كان يخلك 
مدلومات تفصيلية عن خطة االغتيال، ولكنه 

لم يتدخل من أجل إيقاخها. 
وأكاد املصادر أناه وعاىل الرغام مان أن 
»خلفاان« كان ييارج عاىل وساائل اإلعالل 
ويتكلم عن إنجازاته يف الكشف عن أعلة حول 
تورط املوساع بخقتل املبموح، إال أنه كان عىل 
علم باملؤامرة التي تماك من قبل اليس أي إيه 
وجهاز املوسااع »اإلرسائيايل«. وتابع التقرير 
أن »خلفاان« نفساه قاال بتكلياف  مؤكاداً 
ميليان بخراقبة املبموح، وتم تساليم امللف 

إىل اليس آي أيه، والتي سلخته جالزاً عىل طبل 
من ذلب لجهاز املوسااع، الاذي قال بتصفية 

القياعي يف القسال املبموح. 

»عين الصقر«.. أمن اإلمارات صناعة 
صهيونية 

 التطبياع اإلماراتاي لام يقف عناد العبي 
املبارياات الدولياة، وال عناد التدااون يف قتل 
قياعات املقاومة الفلساطينية، ولكن تيطاه 
إىل ما لو ألم، حيث كشافت صمف وتقارير 
إرسائيلياة وعاملياة أن السالطات اإلماراتياة 
تداقدت ماع رشكة أمنياة مخلوكة إلرسائيل 
لتقول بتأمن حخاياة مراخل النفط والغاز يف 
اإلمارات، وكذلك إلقامة شابكة مراقبة مدنية 
خريادة مان نوعها عىل مساتوى الدالم يف أبو 
ظبي، واملساخاة با«عن الصقار«، مخا يدني 
أن »كل شيص سييضع للرصد والرقابة من 
اللمظة التي يغاعر خيها عتبة بابه إىل اللمظة 
التاي يدوع خيها إىل منزله«، بمساب ما قالته 

مصاعر لا«ميدل إيست آي«. 
كخاا أكدت صمف إرسائيلياة وأمريكية يف 
سبتخل 2013، وجوع تداون أمني وعسكري 
إماراتاي - إرسائييل، حيث أكدت مصاعر لتلك 
الصماف، أّن طياريْان اثنن من ساالح الجو 
اإلماراتاي شااركا مع طياريْان إرسائيليْن يف 
تدريبات عساكريّة يف مناورات الدلم األحخر، 
التاي أُقيخت يف الوالياات املتمادة األمريكيّة، 
وكانات حكوماة أبو ظبي قد حاولات التكتم 
عىل لذه املشاركة الدسكرية، إال أن الصماخة 
اإلرسائيلية واألمريكيّة كشفت عن لذا اليل 

أيضاً. 

»ويكيليكس« يفضح التطبيع 
اإلماراتي 

نارش موقاع »ويكيليكال« عادة وثائال 
إرسائيال  بان  القوياة  الدالقاات  تكشاف 
واإلماارات، والتاي حرصات اإلماارات عاىل 
رسيتهاا، وكان أبارز تلاك الوثائال ما نرشه 
موقاع أرسار عربياة عاال ل201، حيث نرش 
وثيقاة مؤرخة باال2 ينايار 2007، ويظهر 
مان خاللهاا أن وخاوعاً إرسائيلياة وأمريكية 
يهوعية تتدخل عىل عولة اإلمارات رّساً، ونقلت 
الوثيقاة ترصيح ملمخد بن زاياد، ويل عهد أبو 
ظباي، قال خياه لبرينز نصااً: »إن اإلمارات ال 
تدتال إرسائيل عادّواً، وأن اليهوع مرحب بهم 

يف اإلمارات«. 
كخا نرش موقع ويكيلكل وثيقة أمريكية 
تتنااول  29-ل2006-0،  بتارياخ  مؤرخاة 
حاواراً عار بن بن بن زايد، وأخيه عبدالله بن 
زاياد مع مسااعدة الرئيال األمريكي جورج 
بوش للشاؤون األمنية ومكاخماة اإلْرَلاااب 
خرانسيل تاونسايند، حيث طلب عبدالله بن 
زايد من املساؤولة األمريكياة، وخقاً للوثيقة، 
أن تدخال عىل عخع حكومتها من أجل التوقيع 
عاىل اتفاقياة التجاارة المارة بان أمرياكا 
واإلماارات، قائاالً: »إن لام توقدولاا مدناا 
لن تساتطيدوا توقيدهاا مع الكويات وقطر 
والسادوعية«، مضيفااً: »ال خطار علينا من 
توقيدها، خدامة الشادب ال يدلام أن التوقيع 
يدناي ختح التجارة مع إرسائيال، إني أرى أن 
التوقياع سايكون طريقاً جياداً لإلمارات من 

أجل رخع المظر عن التجارة مع إرسائيل«.

* عن شؤون خليجية

التطبيع اإلماراتي مع إسرائيل.. عالقات تخفيها أبوظبي ويفضحها اإلعالم الصهيوني

طائرات أمريكية دون طيار للمسلحين بيد الجيش السوري
  - متابعات: 

أخااعت مدلوماات ميدانية أنه بدد نرش موضوع الطائرات املسارية التي أساقطها الجيش 
الساوري مؤخارا يف مميط مديناة ازرع يف ريف عرعا قال خريل خااص بتفكيك وخمص لذه 
الطائارات وتبن أنها أمريكية من نوع »SWITCH-BLADE« مزوعة بقبع متفجر يبلغ وزنه 

مع الطائرة حوايل 2،5 كغ وصلت للخجخوعات املسلمة يف الجنوب السوري. 
وتشري املدلومات إىل أن غرخة املوك الداعخة للخسلمن قد زوعتهم بهذا النوع من الطائرات 
حياث يبلاغ مدى الطائرة 10 كام، وقدرة عىل التمليال تصل 11 عقيقة يتام التمكم بها عل 
ممطة اتصال ارضية ترسال عللا األوامر وتساتقبل الصورة لتمديد مساار الطائرة باتجاه 
الهادف املراع اساتهداخه واملنصة األرضية عبارة عن انبوب شابيه بخدخع الهااون يتم إطالق 

الطائرة من خالله.

حتى العمالء الآتون على ظهر دب�بة الغزاة ميوتون!
سكتة »جلبية« للمجلوب أمريكيًا أحمد الجلبي مَن أثار جلبة 

بعد غزو العراق
  - وكاالت: 

تاويف رئيُل املؤتخر الوطني الدراقي النائب أحخد الجلبي، الثالثاء، 
عن عخر نالز الا70 عاماً. ونقل موقع »السومرية نيوز« عن مصدر 
مساؤول قوله إن »رئيال املؤتخر الوطناي الدراقي ورئيال اللجنة 
املالياة النيابياة النائاب أحخد الجلبي تاويف صباح الثالثااء، يف منزله 
بخنطقة الكاظخية شاخال بغداع«. َوأضاف املصدر أن »سابب الوخاة 

سكتة قلبية«.
يُذكر أن أحخاد عبدالهاعي الجلبي، لو من السياساين الدراقين 
البارزيان املدروخن، وكان من أبرز املدارضن للنظال الساابل، ولو 
مان موالياد 5ل19 مان أرسة ثرياة تدخال يف القطاع املارصيف، غاعر 
الداراق عال 1958 وعااش مدظم حياته بدد ذلك يف الرشق األوساط 
وبريطانيا، باساتثناء خرتة منتصف التسدينيات عندما سدى لتنظيم 
انتفاضة من شاخال الدراق، وعاع إىل الدراق عال 2003 بدد ساقوط 
النظال الساابل ليتصدر املشهد السايايس يف الكثري من مفاصله بدد 

الغزو األمريكي.
وكان الجلباي يمظاى بدعم يف الدديد مان القطاعات عاخل الكونجارس األمريكي ووزارة 
الدخااع )البنتاجاون( ساابقاً، ولكن يدتقد أناه ال يمظى بدعم يذكر بن أوسااط املدارضات 

األخرى التي تنأى بنفسها عن املؤتخر الوطني الدراقي.
يف عال 1998 قال الرئيل األمريكي بيل كلينتون بإقرار خطة إلنفاق نمو 90 مليون عوالر 
ملسااعدة املدارضة الدراقية، وخصوصاً املؤتخر الوطني الدراقي بهدف اإلطاحة بنظال صدال 
حسن. كان أحخد الجلبي أحد أعضاء مجلل المكم يف الدراق الذي شكل يف عال ل200، والتي 

سلخت له مقاليد المكم حينها. 

روسيا تستخدم قنابل خارقة للخرسانة ضد »داعش« في سوريا
  - متابعات: 

أعلن املتمدث باسم القوات الفضائية الجوية الروسية إيغور كليخوف أن قاذخة »سو24-« 
ألقت الثالثاء قنبلتن خارقتن لليرسانة بوزن نصف طن عىل مداقل »عاعش« يف سوريا.

وبمسب »روسيا اليول« قال كليخوف للصمفين إن »سالح الجو الرويس ألقى عىل مداقل 
عاعش قنبلتن خارقتن لليرسانة تزن الواحدة 500 كلغ«.

َوأضااف أن »قنابال »بيتاب500-« تُساتيدل لتدمري أقبية ممخية وممصنة بشاكل جيد، 
حيث ال تُلقى عىل املدن«، مشرياً إىل أن قاذخة »سو24-« لي التي ألقتهخا.



على طريق زيد: هشام 
العصر أمريكي!

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي المحطوري
 

ألول مارة تمال ذكارى 
الثائار  اإلماال  استشاهاع 
األعظم زيد بن عيل عليهخا 
الساالل -  واليخاُن يتصدى 
أطراُخاه  تخثال  لدادوان 
امتاداعا لمالاة نكاوص - 
عاخال األماة - عن مساار 
األعظام  الرساول  إساالل 
ممخد بن عبدالله صىل الله 

عليه وآله وسلم.
وحسابخا يروى يف التأريخ أن من عواخع ثورة اإلمال 
زياد يف القارن الثاناي للهجرة ما شاهده بنفساه من 
انقالب لشاال بن عبدامللك عىل أسال اإلساالل، حيث 
تمكاي الروايات املوثوقاة أنه وخيخا كان من جلسااء 
لشاال اليهوع، خقد تجرأ أحُدلم عىل مقال رسول الله 
صاىل الله عليه وآله وسالم، وما كان لاه أن يفدل ذلك 
لوال إيداز اليليفة له بذلك بغرض استفزاز اإلمال زيد، 
ولو ما أغضبَه حقا، وماذا تبقت من مروءِة مسالم إن 
لم يغضب عىل حرمة وقداساة رساول اللاه؟! أَو ليل 
الادول يف الدرص المديث تمرص عاىل إحاطة رموزلا 
بهالاة من التقديل والتبجيل، وتدخد إىل إنزال الدقوبة 
ملن ينال منها بساوء؟! خكيف لرجال يّدعي أنه خليفة 
املسالخن ومجلُساه قد تمول إىل منل للطدن يف مقال 
ألم وأخطر مقدساات اإلساالل؟ وماذا بقي أصال من 
إسالل رجل ال يمرتل مقال نبي اإلسالل، ورسول الله إىل 
الداملن.؟ لذا ما خدله اإلمال زيد عليه الساالل بأن نََهر 
اليهوعي، وأوقفه عند حده، خانلى لشال مداخدا عنه 
قائال: مٍه يا زيد ال تؤذ جليسنا! ما يؤكد إيداز اليليفة 
لليهوعي ليتطاول عىل مقال رساول الله، خخا كان من 
اإلماال زيد ولاو من لو يف الشاجاعة واإلباء إال ليدلن 
ثورتَه من عاخل مجلل لشال قائال له: والله لن تراني 
إال حياث تكاره، وخرج ولاو يُتختم: من أحاب المياة 
ذَل. ولاذا املدنى ما قصده ولُده اإلمال يميى بن زيد يف 

ثورته لو أيضا متخثال موقف أبيه قائال: 
يا ابن زيد أليل قد قال زيد ...من أحب المياة عاش 

ذليال
وباستشاهاع اإلماال زيد تجادعت كرباالء جديدة ، 
وتجذرت أكثر مبدئية الثورة عىل الظاملن بدد أن كاعت 
أن تنىس، واساتخر عىل تلاك املبدئية قول كارال عرخوا 

تأريييا بالزيدية.
وعارت عورة الارصاع حتاى ماثلت بشاكل أو بآخر 
ليئتهاا األوىل، ويؤمان قطاع واساع من أبناء شادبنا 
اليخناي أن ما يجري حاليا مان مواجهة بن اليخن من 
جهة والسدوعية ومن خلفها أمريكا وإرسائيل وبدض 
األعاراب ليل إال تجليا للارصاع املختد عل األجيال بن 
المل والباطل. والالخت يف األمر أن يهوعي لشاال صار 
اليول »إرسائيل« خيخا لشاال يخثله النظال السادوعي 
بانمطاط أكثر، حيث كان لشاال األول يصارع أصالة 
عن نفسه األمارة بالسلطة، خيخا لشال الدرص يمارب 
كأحاد أكل وكالء أمريكا يف املنطقة، ويف مدظم حروب 
أمرياكا يف الدقاوع األخارية كانت السادوعية حارضة 
بالتخويال، واملشااركة إىل أن وجدت نفساها بالددوان 
عاىل اليخن تتورط بشاكل مبارش، وتجار مدها بدضا 
من ساخارسة األعراب، لينكشف الدالم الدربي عىل أنه 
منطقاة موبوءة بأماراض عدة يصدب الشافاء منها 
يف القرياب الداجل، من مرض التكفري، إىل  االساتبداع، 
وأخاريا، الساخرسة كخاا حصال ذلاك مع السخساار 
الساوعاني برتبة رئيل عخر البشري بدقده قبل يومن 
يف الريااض أربع اتفاقيات مع سالخان بان عبدالدزيز 

قابضا بذلك ثخن مشاركته يف الددوان عىل اليخن.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنن وخخيل

نع���ود إلى اإلم���ام زيد من عصرن���ا ومن واقعنا م���ن ظروفنا ونح���ن نعيش كل 
التحدي���ات ون���رى كل املس���اوئ كل الظل���م كل الطغيان نعود إلى اإلم���ام زيد عليه 
السام الذي حترك رغم سكوت اآلخرين شق حالة الصمت وحالة اجلمود وحالة 
اإلذعان واالستسام وحترك في وسط جمهور األمة ليستنهض األمة من جديد.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي الددع )71( اليخيل 5 نوخخل 2015ل  املواخل 23 ممرل 37ل1لا

بندر الهتار
باات من املداروف أن 
منطقاَة الرشق األوساط 
لي  امللتهباة«  »املنطقاة 
مالماح  سرتسام  مان 
وعاىل  الجدياد،  الدالام 
ضاوء تطّوراتها ساتُبنى 
الدولياة  الدالقاات 
القوى،  موازين  وستتغري 
ولذلك نرى لاذه املنطقة 
يساخيها  كخاا  امللتهباة 
تمتضُن  الغارب  ساساة 
أسوأ الرصاعات يف الدرص 

المديث عون أن يساتطيَع 
أي أحد إعطااء تصور للنهاياة المتخية 
لهاا، خاصاة وأن الغارب حرياٌص عىل 
إطالة أمد لذه الفوىض من خالل أعواته 
التكفريياة املغروساة يف املنطقاة ولكن 

بالشكل الذي يجدلها تمت سيطرته.
***

كأذرع  وأخواتهاا  عاعاش  بارزت 
مالماح  لرسام  وغربياة  أمريكياة 
الدربياة بشاكل يتاالءل ماع  املنطقاة 
مصالاح تلاك الادول وبأسالوب يدتخد 
التخزيل والتقسايم لبلوغ تلاك األلداف 

االستدخارية.
***

 اليخان كبلاد عرباي ومسالم يخثال 
إحدى سااحات لاذا املرشوع ملاا يتختع 
به من موقع اسارتاتيجي ُمهم ولثرواته 
املتنوعاة والغنياة، إال أن لاذا املارشوَع 
اصطدل بثورة 21 سابتخل ل201ل التي 
شّكلت الربة القاصخة أماَل تنفيذ لذا 
املرشوع يف اليخن، راسخًة مالمَح جديدًة 
للدولاة اليخنياة مدتخادة عاىل المرياة 
والساياعة واالساتقالل والبادء بدخلياة 
التنخياة واساتغالل الثاروات بديادا عن 

الوصاية اليارجية.
***

اساتطاع الجياش اليخناي واللجاان 
الشادبية عقب انتصار الثاورة إجهاض 
مرشوع عاعاش وأخواتها قبل أن تكتخل 
التمضاريات اليارجياة لتخكيناه أكثر، 
وكاعوا يقضاون تخاماً عىل لذا املرشوع 
بدد أن أسقطوه من كثري من املماخظات، 
ولو ماا مثّل جرَس اإلنذار األخري للقوى 
الدولياة الطامداة واملساتكلة بقيااعة 
الواليات املتمدة األمريكية حول احتخال 

خروج اليخن عن الهيخنة اليارجية.
***

السادوعي  الدادوان  أتاى  مان لناا 
األمريكاي عىل اليخان كوسايلة لتخرير 
املنطقاة  يف  الجدياد  الغرباي  املارشوع 
وملماولاة إخخاع التمارك الثوري القاعل 
بقوة، خاصة وأن قياعَة الثورة لم تساول 
قبيال بدء الدادوان عىل اساتقالل اليخن 
وساياعته بداد الداروض التاي قدمهاا 
النظال السادوعي واألمريكي للخقايَضة 
بالساياعة الوطنية مقابَل حصة األساد 

من السلطة يف اليخن.
***

ومناذ أن بادء الدادوان تكّشاف أناه 
أمريكاي بامتياز، لذه المقيقة ليسات 
إنخاا  التمليال،  أو  التيخان  مان بااب 
أن  إىل  مسانوعة بوقائاع كالى تشاريُ 
اإلعارة األمريكياة لي امليطاط واملنّظم 
لكل تماركات الدادوان والداعم الرئيل 
له، عالوة عىل كونها الغطاء الدويل، ولدل 
حدياث عااعل الجباري وزيار اليارجية 
السادوعي يف أن المرب عىل اليخن كانت 
بالتنسايل الكامل ماع اإلعارة األمريكية 
ألشاهر سابقت الدادواَن مثلات تدبرياً 
رصيمااً عان اليلفياة المقيقياة لهذه 
واشانطن  أن  إليهاا  يضااف  المارب، 
لاي الداصخاة التاي عّشانت الدخليات 

الدسكرية وليل الرياض أو أبو ظبي.
***

أعلنات  للدادوان  األول  الياول   مناذ 
اإلعارة األمريكية رسخياً ععَخها وتأييَدلا 
الدعام  ووّخارت  الدساكرية  للدخلياات 
اآلن  وحتاى  وامليابراتاي،  اللوجساتي 
أعلنت رساخياً عن خخسة وثالثن خبرياً 
ومستشاراً عسكرياً عىل األقل يتواجدون 
يف قواعاد عساكرية وجوياة سادوعية، 

ومهختهم لاي إعارة الددوان عىل اليخن، 
ولدل الزيارات السادوعية التاي قال بها 
امللاك السادوعي ونائبااه 
لواشانطن وخرنسا كانت 
تصب كجازء من ألداخها 
التنسيل ملناقشة  يف إطار 
تطورات الددوان والدوعة 

بجخلة من األوامر.
***

آخار  انياراط  ويف 
يف  األمريكياة  لاإلعارة 
الصخات  لاو  الدادوان 
الجرائام  إزاء  الداملاي 
والتدماري املخنهاج الاذي 
الدادوان  قاوى  ترتكباه 
بمل اليخن أرضاً وإنسااناً، وكيف وّخرت 
لاكل لاذه  الكامال  الغطااء  واشانطن 
الجرائام، بل عخلت من خاالل املنظخات 
الدولية وعىل رأساها مجلال األمن عىل 
إعانة الضمية وترك الجالع، وسيرت ُكّل 
إمكاناتهاا اإلعالمياة الهائلة مان أقخار 
وشابكات  أنبااء  ووكاالت  اصطناعياة 
لدعام  ومجاالت  وصماف  تلفزيونياة 

الددوان والتغطية عليه.
***

 يتبن مخا سابل أن المارَب أمريكية 
ولم ينقصها إال املشااركة يف قوات برية، 
ولنا يمُر تسااؤٌل حول تمّفظ اإلعارة 
األمريكياة عاىل الازج بقاوات برياة أو 
الدخول بشكل مبارش كخا كان يف الدراق 

وأخغانستان؟.
***

 ولإلجاباة عاىل لاذا التسااؤل يجب 
أن ندارَف أن الوالياات املتمدة األمريكية 
تكبّدت لزيخة سااحقة يف الدراق، ولي 
كذلاك يف أخغانساتان، ولذلك خاإن تكرار 
التجرباة يف أي بلاد عرباي آخار خاصة 
اليخان املايلء باملقاتلان املسالمَن لو 
انتمااٌر اسارتاتيجي، ولذلك خاإن وجوَع 
عول وأنظخاة كالسادوعية ساتوخر عىل 
اإلعارة األمريكياة آالف الجنوع والضباط 
وآالف املدرعات والدبابات واآلليات، أَيْضاً 
اساتغالل اآلالف من املرتزقاة والدنارص 
التكفريياة لياوض حاروب بديلاة عن 
واشانطن، ُكلُّ ذلاك سايغني عان تكرار 
املصاري الايسء يف الدراق، وباذات الوقت 
خهو يدّل عان الدلاء األمريكي يف قدرته 
لتمقيال  األعوات  لاذه  اساتغالل  عاىل 
ألداخاه، بل أكثار من ذلك خاإن رشكاِت 
عارشات  ساتجلب  األمريكياة  الساالح 
امللياارات من الادوالرات مقابل صفقات 
األشاهر  خاالل  بارزت  التاي  التساليح 
املاضية وال زالت يف تصاعد مساتخر، أما 
أن تدخاَع السادوعية يف ُكّل يول ما يقرُب 
من مائتي مليون عوالر لإلعارة األمريكية 
جازاًء لرشاكتهاا يف الددوان عاىل اليخن 
خهاذا لو الدلااء األمريكاي بدينه ولو 

االنبطاُح السدوعي بكل مستوياته.
***

 ولناا ال نناىس قلاَل األمريكين من 
التداعيات القريبة والبديدة املدى للمرب، 
الشادبي  السايط  تتجناب  أن  بخدناى 
نمولاا،  اإلساالمي  وحتاى  والدرباي 
لتجّره نمو النظال السدوعي ورشكائه، 
وتضخان وجوَعلاا يف املنطقاة الدربياة 

كسوق مستهلك لكل منتجاتها.
***

إن  القاوُل:  نساتطيُع  لناا  إذن 
رضب  سياساة  اعتخادوا  األمريكيان 
عصفوريان بمجار، خفاي الوقات الذي 
وجدت واشانطن مان يياوض حروبَها 
بالنياباة عون أن تيرس جنديااً واحداً أو 
أن تدخع عوالراً واحداً عدا أنها تربح، خهي 
أَيْضاً تارى أن من مصلمتها إضداَف ُكّل 
األطاراف املتمارباة يف املنطقاة واإلقليم 
لتصباَح لاي الالعاب الوحياد واألقوى 
وَمان يخلاك األوراق امليتلفاة، وبالتاايل 
ساتكوُن لي من ترُساُم مالمح املنطقة 
واإلقليام والدالم، إال أن لذه المساابات 
غري مضخوناة النتائج بالنسابة لإلعارة 
األمريكياة خقاد تصطادل عند ساقوط 
أعواتها وأذرعها، وبالتايل تفقد واشنطن 
ما تبقى لها من ليخنٍة يف منطقة الرشق 

األوسط.

العدوان على اليمن إلخماد التحرك 
الثوري وإعادة تقسيم الشرق األوسط

أو التلع عل المسابات التالية: الليد برقم )5938350685(
البنك اليخني لإلنشاء والتدخري برقم ) 111113333( 

بنك التسليف التداوني والزراعي برقم )1005093727(

موقع »صدى المسيرة« يتعرض ألكثر 
من 200 ألف محاولة اختراق

تدرض موقع صدى املسرية االلكرتوني منذ بدء الدخل خيه من شهر إبريل املايض 
عال ل201 إىل مماوالت اخرتاق متواصلة وصلت إىل ما يقارب 200 ألف مماولة.

وتأتي لذه املماوالت يف إطار اسارتاتيجية إساكات األصاوات املنالضة للددوان 
السادوعي األمريكاي عاىل بالعناا وإغاالق كل األصاوات اإلعالمية التاي تدخل وخل 
منهجياة »صدق الكلخة« ونقال الواقع كخا لو بدكل ما تدأب علياه قنواُت الفتنة 

ووسائل اإلعالل املخولة من مخلكة قرن الشيطان.
وأكادت ليئاة إعارة املوقاع أن لاذه األعخال لان تثنيَهم عن مواصلاة النضال يف 
الجبهة اإلعالمية وخضح كل جرائم الددوان ومخارساته الشيطانية عىل بالعنا مهخا 

كان الثخن.


