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تماهي مجلس األمن 
 الدولي مع العدوان؟!

د. عبدالرحمن المختار

ثورة اإلمام زيد في 
سياقها التأريخي!

عبدالملك العجري 11

صلة الُقربى بين مملكة آل 
سعود والكيان الصهيوني!

1113علي يحيى القاضي

شركة النفط: تزويد السوق بالمشتقات 
النفطية خالل أيام

      
»�صدى امل�صرية« تنفرد ب�صور ح�صرية القتحام مدينة الربوعة 
الربوعة بوابة اليمنيين إلى عسير.. ونافذة 

الجحيم المفتوحة على ملك آل سعود

      
اأدانوا ا�صتمرار احل�صار اجلائر والعدوان الغا�صم على بالدنا

علماء الحديدة في لقاء موسع: 
شهداء سنبان بذمار وعقبان 
الحديدة والمخاء بتعز أكبر 
شاهد على دموية العدوان

      

تطهير»دمت« و»جبن« ومصرع قيادات لمليشيا اإلصالح

تدمير بارجة رابعة وزورقين حربيين تابعين للعدوان قبالة سواحل المخاء في أقل من 24 ساعة

م�صرع 13 من مرتزقة العدوان وجرح 17 بق�صف �صاروخي على �صحن اجلن 
الجيش واللجان يطهرون مواقع هامة مطلة على كوفل من مرتزقة العدوان بمأرب

تأمين منطقة ذباب وتقدم في الضباب وسامع ومصرع قيادي كبير وعشرات المرتزقة بتعز

ال�صيد عبد امللك بدر الدين احلوثي: ثورٌة االإمام زيد امتداٌد ملنهج االإ�صالم 

ال شرعية لسلطة الظالمين
والصامتون عن الظلم مشاركون فيه
خالص شعوبنا بالتخلص من جور الحكومات

إنحطاط فظيع أن تقبل األمة بالخيانة منهجًا سياسيًا
مواجهة الطغاة مسؤولية دينية وفطرية ووطنية وقومية

إسرائيل تركز على باب المندب والمناطق الحيوية وتحرك اآلخرين 
ليبذلوا المال ويقدموا التضحيات ويجذبوا المرتزقة لتحقيق أهدافها

أبناء الشعب 
اليمني يحيون 

ذكرى استشهاد 
اإلمام زيد
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  - خاص: 
تإّكإات األجهزة األمإياة واللجان الشادبية يف مثاإظة 
ذماار، ياول الجإداة املايض، مان ضبط كإياات كبرية من 
األسلثة املتإوعة كانت مكدسة بإإزل أحد مرتزقة الرياض 

يف املديإة بغرض تفجري الوضع من الداخل.
 وبداد عإلياات التثاري والرصد تإات مدالإاُة املإزل 
نجهاض املخطَّط انجرامي الذي كان يهدُف إىل زعزعة األمن 
واالساتقرار باملثاإظة؛ تإفيذاً ملخططات الددوان األمريكي 

السدوعي.
َوتام الدثاوُر عىل كإياة كبرية من األسالثة الرشاشاة 
الخفيفاة واملتوساطة والقإاصاات وقاذإاات اآلر باي جي 

والبي 10 والقإابل اليدوية واألسالثة املستخدمة يف عإليات 
االغتياال والدباوات الإاسافة وعإلياات االتصاال الالزماة 

للتفجري عن بُدد، بدضها يثإل شدار نظال آل سدوع.
لاذا وقاد ضبطات األجهازة األمإياة واللجان الشادبية 
كإياات كبرية من الساالح يف عادع من املثاإظاات اليإإية 
كان يهربها الإظال السادوعي ملرتزقته يف الداخل لسفك الدل 
اليإإاي، ولكن يقظة وجهوزية رجاال األمن حالت عون تلك 

املشاريع وتم ضبطها وباءت بالفشل.
كإاا تإّكإات األجهازة األمإية من ضبط وكار جديد من 
أوكار الدواعاش ومرتزقة الددوان يف مديرية عبس مثاإظة 

حجة كان يثتوي عىل مخزن أسلثة.
وكشاف مصادٌر أمإيٌّ عان وجاوع ا3 قطدة عساكرية 

متإوعاة عاخل املخزن، بدضها تُساتخدل يف صإاعة الدبوات 
الإاسافة وذخرية ولباس عساكري ومددات نقال، وتوّزعت 
األسالثة بال قإاصاة ومإاظاري وقطاع كالشاإكوف مع 
مخازنها ومخازن إضاإية وقذائف آر بي جي وصواريخ لو، 
عادا عن ذخرية مان عيارات مختلفة تام تإويُهها يف كراتل 

أغذية، بانضاإة إىل عبوات ناسفة وألغال مضاعة للدروع.
وأإاع املصدُر بأن مرتزقة الددوان كانوا قد وّزعوا كإياٍت 
من األسلثة عىل عدع من خاليا الددوان والتي تم ضبُط عدع 
مإها يف كرش وحريان واسلم وبكري املري، وتم اكتشاُف قياعات 
لطاملاا تإظهرت باملَدنية يف مثاإظاة حجة يف حل أنها لي 
من تجإع السالح وتوّزعه خدمًة للإرشوع السدوعي الرامي 

إىل زعزعة الوضع يف اليإن.

وقفة احتجاجية ألطفال سنبان تنديدًا بالعدوان والحصار

عرض تمثيلي ألبناء مديرية الثورة أمام مبنى األمم المتحدة 
بصنعاء تنديدًا بجرائم العدوان

معرض مفتوح بمحافظة حجة لتوثيق جرائم العدوان 
السعودي األمريكي على بالدنا

  - خاص: 
نّظم الدرشاُت من أطفال مإطقة 
ساإبان بإثاإظة ذمار، يول السبت 
تإديداً  املاايض، وقفاًة احتجاجياًة؛ 
بالجرائم الوحشاية للددوان، ومإها 
اساتهداف حفال زإااف يف قريتهام 
والتي راح ضثيتها 0ل1 شخصاً بل 

شاهيد وجريح مدظإهم من أطفال 
ونساء.

كإاا اساتإكر املثتجاون إرصاَر 
عول تثالاف الددوان السادوعي عىل 
اساتإرار الثارب وتدماري مقدرات 
الشادب اليإإي وسافك عماء أبإائه، 
ومثارصتاه براً وبثراً وجاواً، مانداً 
عإاه الغذاَء والادواء، ومإّدعين كذلك 
بصإات املجتإاع الادويل تجااه ماا 

يثصاُل مان جرائاَم إنساانية بثل 
أبْإَاااء الشادب اليإإاي مإاذ نثاو 

ثإانية أشهر.
ُكّل  املثتجاون  األطفاال  وععاا 
أطفاال الدالم إىل الوقاوف إىل جانب 
أبْإَاااء الشادب اليإإاي، مان خالل 
الضغط عىل شدوبهم للتثرك لوقف 
الددوان الظالم واملتسالط عىل اليإن 

وكرس الثصار الجائر.

  - خاص: 
نّفاذ أبْإَاااُء مديرياة الثاورة يف الداصإاة صإدااَء، وقفاة 
احتجاجية، أمال مقار األمم املتثدة، تضإإات َعااْرضاً تإثيلياً 
الساتهداف األسواق الشدبية من قبَل طائرات الددوان السدوعي 

األمريكي عىل مرأى ومسإع من الدالم أجإع.

وقد لدإات الفدالياُة إىل تجسايد املوقف املدلرِّ عان املجازر 
والجرائم املرتكبة بثلرِّ املدنيل يف مختلف املثاإظات اليإإية.

كإا لدف املشااركون يف الفدالية إىل تبليغ الرسالة اننسانية 
للدالم بصورة إإية مختلفة عان الوقفات املدتاعة، بانضاإة إىل 
إقاماة الُثّجة عاىل األمم املتثادة واملإظإات الدولية الساتإرار 

صإتها وتخاذلها تجاه ما يثدث باليإن.

  - مراد شلي: 
نّظم أبْإَااُء مثاإظة حجة، يول أمس 
األحد، مدرضااً مفتوحاً لدارض وتوثيل 
جرائم الددوان السادوعي األمريكي الذي 

يستهدُف مثاإظة حجة.
َوحوى املدرُض عىل صور إوتوغراإية 
ولوحاات إإية كشافت جزءاً يسارياً من 
الجرائم الوحشاية واملروعة التي يرتكبُها 
الصهيوني  األمريكاي  السادوعي  الدادوُّ 

اليإإاي  شادبإا  أبْإَاااء  بثال  الغاشام 
الصامد.

الجرائام  بشااعة  الصاوُر  وتوضاح 
التاي طالات األطفااَل والإسااء وكباار 
والطاُرق  الثكومياة  واملإشاآت  السان 
والُجُساور واملإشائات الخاصاة والدامة 
ومثطات الوقوع، وتباّلُ أيضاً بدضاً من 
آثاار الثصاار الجائر الاذي تفرُضه عول 
الددوان عىل اليإن والذي شاإل ُكلَّ يشء 
حتى الغذاء والادواء، يف تََثادٍّ صارخ لكل 
القيَام اننساانية والترشيداات واملواثيل 

الدولية.
ويهادُف املدرُض إىل توثيال انتهاكات 
وجرائام الدادوان السادوعي عاىل بالعنا 
وإيصاال الرساالة انعالمياة الثقيقياة 
للدالام عإاا يرتكباه الدادوان مان قتل 
للإواطإال وتدمري مإتلاكات ومقدرات 

الشدب اليإإي وبُإيته التثتية.
ويوثّال املدارض لألجياال القاعماة، 
الجرائم الوحشية التي ارتكبها ويرتكبها 
الإظاال السادوعي بثل الشادب اليإإي 

عون أي ملر أو مسوغ قانوني.

يف اإجناز اأمني جديد يوؤكد يقظة االأجهزة املخت�صة
ضبط مخازن أسلحة تتبع مرتزقة العدوان بمحافظتي ذمار وحجة

 بقية من الصفحة األخيرة
مائة عام بين )سايكس بيكو 1915م( 

و)أوباما- نتنياهو 2015م(!! 
ضيف اهلل الشامي 

الثاكاُل الدرُب اليول يإثلون )الساوط( بيد )املساتدإر( لجلد الشادوب 
وتركيدهاا وإخضاعهاا، والياَد التاي تكّإاُم األإاواَه التاي تإااعي بالثرياة 

واالستقالل ورإض الوصاية والهيإإة األمريكية والصهيونية..!! 
حتاى املوانائُ البثرية يف املإطقاة الدربية التي تم تقسايُإها بل أطراف 
)سايكس بيكو( 15ا1ل لو نفُسه التقاُسم الصهيوني األمريكي القائم اليول 

للإوانئ الدربية والثروات الدربية يف تقاسم )أوباما- نتإيالو 2015ل(..!! 
لاذا الوضع القائم اليول ال يإكن الخاروُج مإه عل َماادرِّ األيدي بالخإوع 
لأليااعي التي تلطخت بدمااء أبإائإا عىل مدى التأرياخ، وال بالخإوع وتقبيل 
األقادال التي تدوُس عىل رقاب الثاكال والزعإاء وامللوك لتقديم التإازالت لها 

أكثَر إأكثر. 
الواقُع ال تغرّيُه ساوى الشادوب املساتضدفة التي تإهض بإساؤوليتها 
مدتإادًة عىل الله يف تثركها والسااعية لرإاع الظلم والدبوعياة عن كاللها 

وتثقيل السداعة والدزة واألمن ألبإائها، ونيل الثرية واالستقالل. 
ويإكن للشدوب الدربية أن تخُرَج من عباءة االستدإار الجديد، من خالل 
الوعي الصثيح ومدرإة الددو الثقيقي لهذه األمة والإهوض بإساؤوليتهم 
أمال املخطط الذي يساتهدُف مقادرات لذه األمة وأن يساتلهإوا املايض من 

ثورات أجداعلم ضد املستدإرين. 
إالثاوراُت الدربياة وغريلا مان الثورات ضد املساتدإرين والغازاة يجُب 
أن تبقى عماُء ماليل الشاهداء الذين ساقطوا إيها ِعَإااعااً عن كرامة وعزة 
َد الجهوُع املشارتكُة بل الشدوب الدربية  لذه األمة وقوعاً مساتإراً، وأن تتوحَّ
ُخُصْوصاً يف الدول التي يديُرلا عإالُء االساتدإار وترتهن أنظإتها للصهايإة 

واألمريكان..!! 
يجاُب أن يفهاَم أبإااُء الشادوب الدربياة وانساالمية أن )إلساطل( لم 
تَُضيَّْع ساوى بتواطاؤ وتآمر األنظإة الدإيلة والخائإاة، و)الدراق( لم يثتّل 
إال بإباركتهام ومشااركتهم، و)ساوريا( لام تُدّمار إال بأيديهام وععإهام 

ومرتزقتهم..!! 
يجاُب أن يدرإاوا الددو الثقيقي مان الصديل، لكي ال تتكرر مأسااة ما 
ُساّإي )الربياع الدربي( الذي اساتطاعت أمريكا وسياساتها تثويَل مساار 
انتفاضة الشدوب لخدمة مخططاتها وتسليم الثكم بيد أعواتها االستدإارية 
الثديثة، وأثبتت األحداث إشاَلها وسوؤلا، وعبثت يف الشدوب التي حكإتها 
تلك القوى االساتدإارية الثديثة لفرتة بسايطة وشّولت من خاللها انسالل 
وقدمتاه بصورة توّلد انحباط والُكره والثقد حتى بل أبإاء املسالإل يف ُكّل 
الشادوب، وما مجريااُت األحداث يف تونس ومار وليبيا واليإان من الدال 

2011ل وحتى اليول سوى شوالد جلية وواضثة عىل ذلك. 
إالشادوُب الدربية التي تقاُف اليول متفرجة عىل الشادوب األخرى التي 
تواجه االحتالل َواالساتدإار بأشكاله وأنواعه وصوره وال ترإع حتى صوتَها 
بالرإض والتإديد، سواٌء باسم القومية الدربية أو باسم اننسانية أو تثت أي 
مسإى، إسارتى نفساها غداً تُرُخ من األلم ولن تجَد من يسإدها، وتتألَُّم 
وال يشُدُر أحٌد بأملها ُخُصْوصاً إذا كانت األصواُت الثرة يف الدالم قد أُخإدت..!! 
عىل الشادوب أن تثَل باللاه ثقًة مطلقًة وتتثرََّك لرإع الظلم عن نفساها 
وعن إخوانها، والدإاع عن حريتها واساتقاللها وساياعتها، وحتإاً سيتثقل 

لها الإُر وسيإهاُر الباطُل وسيإدحُر املتآمرون.. وما ذلك عىل الله بدزيز.

أبطال الجيش واللجان الشعبية 
يسقطون طائرة استطالع للعدو 

في مديرية سحار بصعدة
  - خاص: 

تإّكإات الدإاعاُت الجوياُة للجيش واللجان الشادبية، يول 

الخإيس املايض، من إساقاط طائرة استطالع بإديرية سثار 

بصددة تابدة لدول الددوان السدوعي األمريكي عىل بالعنا.

وقاال مصادٌر عساكري: إن الطائارة التاي تم إساقاطها 

تثطإت بالكامل، حيث كانت تقول بدإليات مسح جوي إوق 

املإاطال الثدوعية وقد تم إساقاطها بإضااعات جوية، خالل 

مهإة اساتطالعية كانت الطائارة تدإل عاىل تثديد األلداف 

والتثليل إوق أجواء مثاإظة صددة.

وأشار املصدُر إىل أنه تم الدثور عىل ُحطال الطائرة بإإطقة 

ربياع بإديرياة ساثار بصددة، حيث تام الدثور عاىل أجهزة 

التصوير وتخزين املدلومات التابدة للطائرة بل حطامها.

وسابل ألبطال الجيش واللجان الشادبية إساقاُط عدع من 

الطائارات املداعياة يف مثاإظاة صددة وعدع مان مثاإظات 

الجإهورية، يف إطار الدإاع عن الإفس ورعع الددوان وجرائإه 

عىل أبْإَااء الشدب اليإإي.

شركة النفط: تفريغ 
شحنات محروقات تكفي 

السوق اليمنية شهرًا 
كاماًل وستصل األسواق 

خالل أيام 
  - خاص: 

أّكاد مصادٌر مسائوٌل يف رشكاة 
الإفاط اليإإياة بأناه سايتمُّ خالَل 
األيال القليلة القاعمة تزويُد الساوق 
باملشتقات الإفطية والتي تكفي ملدة 

شهر كامل.
 َوأكاد املصادُر يف تريح لصدى 
املساريةُ أن عإلياة تفريغ شاثإات 
املشاتقات الإفطياة مان الإاقاالت 
الكبرية إىل الصغارية ما تزال جارية، 
وتتم لاذه الدإلية نظاراً لددل قدرة 
ميإاء الثديدة عىل اساتقبال ناقالت 
كبرية التي تتساع ألكثر من 30 ألف 

طن.
 وأّكد املصدُر أنه ما زال لإاك عدٌع 
من السافن ُمإدت من عخول املوانئ 
اليإإياة مان قبال الدادوان ضإان 
مسلسال الثصار القائم عىل اليإن، 
مؤكاداً أن اجراءات تصاريح الدخول 
الإاقاالت  مان  التفرياغ  وعإلياات 
الكبارية إىل الصغارى لاي السابب 
ر وصول املشتقات  الرئييس وراء تأخُّ

الإفطية إىل األسواق اليإإية.
وأضاف املصادُر أن الكإيات التي 
يتام تفريُغها حالياً لي كفيلة بساد 
احتياجات الساوق ملدة شهر كامل، 
وقد قطدات الجهات املختصة الجزء 
األكل مان الدإلية وخالل أيال قليلة 

ستصُل إىل األسواق.
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»�صدى امل�صرية« تنفرد ب�صور ح�صرية القتحام مدينة الربوعة 

القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان تدك بمئات 
الصواريخ والقذائف مواقع العدو في نجران وعسير

  - خاص: 
واصال أبطااُل الجيش واللجان الشادبية، 
السادوعي  الدادو  مواقاع  ضاد  عإلياتهام 
القاوة  تإشاط  حياث  الثادوع،  جبهاات  يف 
املواقاع  عك  يف  واملدإدياة  الصاروخياة 
واملدسكرات التابدة للددو يف نجران وجيزان.

يف  وجرحاى  قتاىل  الدإليااُت  وخّلفات 
وآلياات،  عباباات  عّمارت  كإاا  صفوإهام، 

بانضاإاة إىل تدمري مراباض املدإدية والقوة 
الصاروخياة يف مواقاع سادوعية مختلفة، يف 
عإلياات تأتي بداد االنتصاار الدظيام الذي 
حّققاه أبطاال الجياش واللجاان الشادبية 
الدادو  ومواقاع  الربوعاة  مديإاة  باقتثاال 
عاخلهاا، حياث تفرع صادى املسارية تقريراً 
عساكرياً وآخار مصوراً حاول تلاك الدإلية 

الإوعية يف صفثات لذا الددع.
وضإن عإلياِت الجيش واللجان الشادبية 
يف نجاران أإااع مصادٌر عساكريٌّ أن القاوَة 

الصاروخياَة عّكات مواقاَع مإفاذ الخرضاء 
وقرن خباش ومدساكر قاوة نجران، وعّمرت 
مرابض الصواريخ بإوقع الثإاع الدساكري 
التاباع للدادو، كإاا عّكات املدإدياة مواقع 
عساكرية تابداة للدادو يف املخاروق وجبال 
لإادان بدارشات القذائاف، حيث شاولدت 
أعإادة الدخان تتصاعاد بداخلها جراء تدمري 

آليات وأبراج مراقبة يف املخروق.
وأمطارت القاوة الصاروخياة واملدإدياة 
موقَدي نهوقة وخباش الدساكريَّل بدرشات 

الصوارياخ والقذائاف، أسافرت عان تدماري 
مدرعاة وطقام عساكري عإاد بواباة موقع 

نهوقة.

كإاا اشاتدلت الإارياُن يف موقاع الجابري 
الدسكري بجيزان الذي طاله القصف املدإدي 
من قبال الجياش واللجاان، حيث شاولدت 
ساياراُت انساداف تهارع باتجااه املوقاع، 

وقامت بدإلية نقل للقتىل والجرحى.
وقاع قتاىل وجرحاى  أيضااً  ويف جيازان 

الاذي  بالقصاف  الدادو  قاوات  صفاوف  يف 
اساتهدإهم يف قرية املدإل، وأسفر عن تدمري 
عبابة من طاراز »ابراماز« األمريكية، وكذلك 
تدماري بارج مراقبة خلاف مدساكر الثثرية 

بإإطقة الخوبة.
كإا اساتهدإت القّوُة الصاروخية للجيش 
واللجاان موقاَع القرن الدساكري بصواريخ 
غاراع والإجم الثاقب مثايل الصإع، بالتزامن 
مع قصٍف مشاابٍه اساتهدف موقَدي املدطن 

والدل الثارة بجيزان.

  - خاص: 

إستهدإت القوُة الصاروخية للجيش واللجان الشدبية، مساء أمس 

داً ملرتزقة الددوان يف مدسكر صثن الجن بإثاإظة مأرب،  األحد، تجإُّ

ما أعى إىل مقتل وإصابة الدرشات من مرتزقة الددوان.

وقالات مصاعُر خاصاٌة لصثيفة »صدى املسارية«: إن أكثر من 13 

مرتزقاً ُقتلوا يف القصف، كإا أصيب 17 آخرون.

ويف ساياق متصل اعرتإت مصااعُر إعالمية تابداٌة ملرتزقة الددوان 

السادوعي األمريكي، بإارع املرتزقة يف لذه الدإلياة، لكإها حاولت 

التقليل مإها، إيإا ذلبت بدض وساائل إعالمهم إىل أن رصعهم جاءت 

نتيجة عبوة ناسفة.

ويف الساياق حّقل أبطاال الجيش واللجان الشادبية تقدمااً لاماً، 

وسايطروا عاىل املواقع الدساكرية والتباب املطلة عىل مدساكر كوإل 

بارواح، وطارعوا املرتزقة، حيث لقي عدٌع مإهام مصارَعهم وأصيب 

آخرون، كإا تم تدمري آليات ومدرعات تابدة للإرتزقة.

وأوضح مصدر عساكري أن أبطال الجيش واللجان طّهروا عدعاً من 

التبااب واملواقع التي كانات عإارص املرتزقة وجإاوع الغزاة يتإركزون 

إيهاا باملإطقاة، ُمشارياً إىل أناه تم تدماري آليتل عساكريتل تابدتل 

لتثالف الددوان السدوعي، ومرع عدٍع من املرتزقة.

وكان أبطاال الجياش واللجاان قد تإكإاوا أمس األول من إإشاال 

مثاولة تسلل للإرتزقة باتجاه رصواح وُقتل ثالثة مإهم وجرح سبدة 

آخارون، جاراء تدمري آليتل وعباباة تابدة لهم، وجارى إعطاب إحدى 

املدرعات، ووّزع انعالل الثربي مشالَد للدإلية أظهرت لثظات تدمري 

اآلليات وانسثاب املرتزقة من مإطقة االشتباكات.

وبالتزامان ماع ذلاك لقي قائاُد مجإوعاات للإرتزقاة املدعو )ابن 

الدصاار الدبيادي( مرَعه وأربدة مان مراإقيه ياول الجإدة، جراء 

غارات شاإها الددوان السادوعي واساتهدإت مواقدهم للإارة الثالثة 

خالل أقل من أسبوعل.

وبثساب وساائل إعالمية أقدل طاريان الددوان عاىل قصف مواقع 

املرتزقاة عاىل خلفية رصاع نشاب يف صفوإهام تطور إىل اشاتباكات 

استخدمت إيها املداإع واألسلثة املتوسطة وأسفرت عن سقوط قتىل 

وجرحى.

  - خاص: 
تإّكإات قاوُة انساإاع الصاروخاي للجياش واللجاان 
الشادبية، يول السبت املايض، من اساتهداف بارجٍة حربية 
لي الرابدة، تتبع تثالَُف الددوان عىل بالعنا قبالة الساواحل 

اليإإية يف املخاء.
وأوضح مصدٌر عسكري »لصدى املسرية« أن قوَة انسإاع 
الصاروخاي أطلقات عدعاً من الصواريخ عىل إحدى الساُفن 
الثربياة التابدة للدادوان ُقبالة الساواحل اليإإية يف املخاء 
مثاإظاة تداز وأصابتها إصاباًة مبارشًة، مثدثاة أرضاراً 

كبريًة إيها.
وأشاار املصادُر إىل أن عإلية إطاالق الصواريخ عىل لذه 
السافيإة الثربية جاءت بداد عإلية رْصاد ومراقبة عقيقٍة 
من قبل األجهزة املدإية يف الجيش واللجان الشدبية، الإتاً إىل 
أن لذه الدإلية تأتي يف إطاار الرّع املرشوِع للجيش واللجان 
الشدبية عىل انتهاك عول تثالُف الددوان األمريكي السدوعي 

للإياه انقليإية اليإإية.
 مثذراً من اساتإرار تلك االنتهاكات التي ستواَجُه بالرع 
القاايس واملارشوع الاذي كفلتاه كاإاة املواثيال والقوانل 

الدولية.
كإا تإّكإت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشادبية 

من تدماري زورق حربي تاباٍع لبثرية الدادوان، إجر نفس 
الياول، بصااروخ، أثإاء مثاولة عادع من الازوارق الثربية 
التقادل باتجااه السافيإة الثربياة التاي تام اساتهداُإها 
وتدمريلا مإتصف الليل بغرض إنقاذلا، واساتخدل الددواُن 
القإاباَل الضوئية وزوارق أخرى لدإلية اننقاذ إال أنها باءت 

بالفشل.
كإاا أعلن انعاالُل الثربي عان تدماري زورق حربي ثاٍن 
يول أمس اقرتب من السواحل اليإإية، وبهذا ترتفُع حصيلة 
خساائر الدادو يف قواتاه البثرياة إىل ل بارجاات وزورقل 

حربيل مإذ بداية الددوان.

م�صرع 13 من مرتزقة العدوان وجرح 17 بق�صف �صاروخي على �صحن اجلن 

الجيش واللجان يطهرون مواقع 
هامة مطلة على كوفل من 

مرتزقة العدوان بمحافظة مأرب

طريان العدوان يق�صف مواقع املرتزقة مباأرب للمرة الثانية خالل اأ�صبوع

تدمير بارجة رابعة وزورقين حربيين تابعين للعدوان قبالة سواحل المخاء في أقل من 24 ساعة

م�صرع اأحد قادة املرتزقة والع�صرات منهم يف منطقة اجلمهوري

أبطال الجيش واللجان يؤمّنون منطقة ذباب 
ويتقدمون في الضباب وسامع بمحافظة تعز

  - خاص: 
للع�دوان  التابع�ُة  األبات�ي  مروحي�اُت  كثّف�ت 
الس�عودي األمريك�ي قصَفه�ا، ليل أم�س األول، عىل 
معس�كر الُعم�ري يف منطقة ذب�اب؛ لتغطي�ة محاولة 
للمرتزقة الس�تعادة الُمعس�كر، بعد أن سيطرت عليه 

قوات الجيش واللجان الشعبية.
ه�ذا وحاول مرتزق�ُة العدوان يف ظه�ر ذات اليوم 
أربع مرات اسرتجاَع المواقع العسكرية التي فقدوها، 
حي�ث تصّدت ق�وات الجي�ش واللجان الش�عبية لتلك 
المحاوالت مدمرًة آليتين عسكريتين وموقعًة عدداً من 
القتىل والجرحى يف صفوفهم، بينما شهد اليوم السابق 
محاول�ًة أخرى انته�ت بمرصع الع�رات وتكبيدهم 
خس�ائر فادح�ة يف المع�دات واآلليات العس�كرية، يف 
كمي�ن أعدته قواُت الجيش واللجان الش�عبية يف مفرق 

الُعمري. 
 كم�ا تقدم�ت ق�واُت الجي�ش واللج�ان الش�عبية 
بالتع�اون مع أهايل تعز يف منطق�ة الضباب وأصبحت 

عىل مشارف األكمة السوداء، ُمطّهرًة مناطَق جديَدًة. 
ن�ت ق�واُت الجي�ش واللج�ان  يف ذات الس�ياق، أَمّ
الش�عبية طريق )س�امع – ص�ر األق�روض( بعد أن 
ح�اول المرتزقة فتَح جبهٍة ُتقح�م األهايل يف رصاعات 
داخلي�ة تتس�ُق وم�روَع الع�دوان لتمزيق النس�يج 
االجتماعي، بعد أن ش�ّقت هذه العصابات طريقاً آخر 

إىل ص�ر من جه�ة منطقة الضباب كانت قد اس�تولت 
عليه قواُت الجيش واللجان الشعبية.

 وكان�ت قد قامت يف اليوم الس�ابق بصّد ُمحاوالت 
عن�ارص القاعدة وداع�ش القادمين من ع�دن إليصال 
اآللي�ات الُمدرع�ة إىل منطق�ة )الدمن�ة(، ِمّم�ا جعلهم 
ينقلونه�ا ع�َر قري�ة )الِم�راخ( إىل مديرية )مرعة 

وحدنان(. 
كم�ا ش�هدت منطق�ُة )الجمه�وري( يف مدينة تعز 
اش�تباكاٍت متفرقًة بين قوات الجيش واللجان الشعبية 
من جهة وعصابات المرتزقة من جهة أخرى، ُقتل فيها 

القيادي يف المنطقة المدعو »أبو خليل«. 
وأّكد مصدٌر ميدان�ٌيّ أن العصابات قامت بتنصيب 
قيادي آخر خلفاً ل� »أبي خليل«، لقَي هو اآلخر مرصَعه 
يوم الجمعة الماضية، لتكوَن حصيلة قتىل المرتزقة يف 
ح�ي الجمهوري خالل الثالثة أي�ام الماضية، قياديين 

وما يزيد عن أربعين آخرين من المرتزقة.
م�ن جانٍب آخر، كثّ�ف المرتزق�ة يف المحافظة من 
عمليات االغتياالت، حيث شهد األسبوع المايض وحَده 
ث�الث عملي�ات، واحدة منه�ا تلَك الت�ي راح ضحيتها 
القايض ُمحمد المداني البالغ من الُعمر 93 عاماً، صباح 
االثنين يف ح�ي الجمهوري، بينما اس�تهدف المرتزقة 
من�زل مدير األمن الس�يايس الكائن يف الخ�ط الدائري 
بجان�ب قلع�ة القاه�رة، كما ش�هد منزُل نائ�ب وزير 
الرتبي�ة والتعليم الدكتور عبدالل��ه الحامدي، يف قرية 
)قدس( التابعة لمديرية المواسط، إطالقاً كثيفاً للنار. 

م�صرع قيادات املرتزقة وملي�صيات االإ�صالح

الجيش واللجان الشعبية يطهرون »دمت« و»جبن«
  - خاص: 

تمّكن أبطاُل الجيش واللجان الش�عبية، 
وبتع�اُون من أْبنَ�اء مديري�ة دمت بالضالع، 
الس�عودي  الع�دوان  مرتزق�ة  دح�ر  م�ن 
األمريكي، وتأمين المدينة بش�كل كامل ومن 
ُكّل االتجاهات بعد أن فرت مليش�يات حزب 
اإلص�الح ومرتزقة الع�دوان تاركين خلفهم 

قتالهم وجرحاهم والعتاد العسكري.
وعس�كرية  محلي�ة  مص�ادر  وقال�ت 
ل�«ص�دى المس�يرة« أن عدداً م�ن مرتزقة 
العدوان لق�وا مصارعهم يف مواجهات مدينة 
دم�ت بمحافظة الضالع.. مش�يرة إىل أن من 
بين قتىل المرتزقة قياديين يف حزب اإلصالح 
وهما »ناي�ف الجماعي« و«باس�ل القايض«، 
باإلضاف�ة إىل أربع�ة مش�ايخ كان�وا برفقة 

»الُجماعي«.
وأك�دت المص�ادر أن »ه�ذا االنتص�ار 
تحقق بعد مواجهات رشسة استمرت ل�«7« 
أي�ام، حقق فيه�ا أبط�ال الجي�ش واللجان 
الش�عبية انتصاراٍت وعملي�اٍت نوعيًة كبّدت 

المرتزقة خسائَر فادحة باألرواح والعتاد«.
وأضافت: »بالرغم من الدعم الس�عودي 
والمس�اندة الجوية من العدوان الس�عودي، 
الش�عبية  واللج�ان  الجي�ش  أبط�ال  أن  إال 
باعتماده�م ع�ىل الل��ه القوي كان�ت أقوى 
م�ن س�الح العدو المتط�ور؛ وبفض�ل الل�ه 
الكبي�ر،  باالنتص�اِر  اإلرادة  ه�ذه  توج�ت 
بع�د ف�رار مليش�يات اإلص�الح ومرتزق�ة 
وف�رادى  جماع�اٍت  بس�ياراتهم  الع�دوان 
باتجاه الجنوب، تاركين س�الحهم وعتادهم 

وعرباتهم«.
وأكدت المص�ادر، أن الجي�ش واللجان 

الش�عبية، أّمنوا أحياء مدينة دمت والمناطق 
المحيط�ة بها وتم ن�ر النقاط العس�كرية 

واألمنية بالمنطقة. 
م�ن  الع�رات  أن  المص�ادر  وأف�ادت 
مرتزق�ة  صف�وف  يف  األجان�ب  المرتزق�ة 
الع�دوان لق�وا مصارعه�م بينه�م »أفغ�ان 
وصوماليون«، بعد اشتباكات عنيفة وقصف 
مدفع�ي متب�ادل بي�ن الطرفي�ن يف الطريق 
الراب�ط بين دمت ورداع يف جبن، خلفت قتىل 

وجرحى.
إىل ذل�ك، أكد مصدر عس�كري ل�«صدى 
المس�يرة«، أن الجي�ش واللج�ان الش�عبية 
» تمكن�وا أم�س األحد، م�ن تأمي�ن مديرية 
جبن وس�ط فراٍر جماع�ي لمرتزقة العدوان 
الس�عودي األمريك�ي وعن�ارص »القاعدة«، 
وذلك بعد يوم واحد تطهير مديرية دمت من 
مليشيات اإلصالح وعنارص القاعدة وداعش 

ومرتزقة العدوان السعودي األمريكي. 
ويف صعي�د متص�ل، لقي قائ�ُد مرتزقة 
يف  مرصَع�ه  قعطب�ة  منطق�ة  يف  الع�دوان 
العملي�ات الت�ي ينفذه�ا الجي�ش واللج�ان 
الش�عبية لتطهي�ر المحافظة من مليش�يات 
اإلصالح وعنارص القاعدة ومرتزقة العدوان 

السعودي.
وأوضحت مص�ادُر ميداني�ة أن المدعو 
صال�ح مس�عد ريش�ان قائ�َد المرتزق�ة يف 
المنطق�ة لق�ي مرصَع�ه إىل جان�ب عدد من 
عن�ارص المرتزق�ة »اإلص�الح – القاع�دة – 
داعش«.. مش�يرًة إىل أنه ت�م تطهيُر المنطقة 
م�ن تلك العن�ارص التي تح�اوُل العبََث بأمن 
واس�تقرار البالد بدعم وتوجيه من العدوان 
الس�عودي وف�رض س�يطرة القاع�دة عىل 

المحافظة.
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  - خاص:
خارج اآلالُف من أبإاء الشادب يول الجإدة 
يف  حاشادة  جإالريياة  مسارية  يف  املاضياة 
سااحة باب اليإن بصإداء؛ تإدياداً بالتدخالت 

الصهيونية يف الشأن اليإإي.
وحارض املسارية التاي كانت تثت شادار 
»الخطار يف الكياان الصهيوني ولياس يف باب 
املإدب« رئيس اللجإة الثورية الدليا األخ مثإد 
عايل الثوثي وعادع مان أعضاء، حياث ندعوا 
باساتإرار الددوان عىل بالعنا وللشاهر الثامن 

عىل التوايل.
ورعع املشااركون يف املسارية لتاإات ندعت 
باساتإرار الصإت الادويل ومإظإاات حقوق 
اننساان إزاء ما يتدرض له الشدب اليإإي من 
مجاازر وجرائم من قبال عول تثالف الددوان، 
وكاذا ما يتدرض له الشادب الفلساطيإي من 

اعتداءات من قبل الددو الصهيوني الغاصب.
املإادعة  الشادارات  املشااركون  ورإاع 
بالثصاار الجائار املفروض عاىل بالعنا ومإع 
عخول الغاذاء والادواء واملشاتقات الإفطية.. 
مؤكديان أن ُكّل ذلاك لن يثإي الشادب اليإإي 
ولان يزيده إال صالبة وتإاساكاً أماال لإجية 

الددوان عىل اليإن.
وععا املشاركون يف املسرية الجيَش واللجان 
للدادوان  التصادي  مواصلاة  إىل  الشادبيَة، 
ومرتزقته يف مختلف مواقع البطولة والرشف.. 
مشيدين باالنتصارات التي تثققت عىل أيديهم 
يف مختلاف الجبهات والخساائر التي ألثقولا 

بالددوان ومرتزقته.
أناشايد لفرقاة مؤسساة  تخلال املسارية 
املإشاد الثقاإية وكذا قصيدة شادرية للشاعر 

عبدالثفيظ الخزان.
وصادر عن املسارية بياان اساتإكر صإت 
املجتإع الدويل عىل جرائم الددو الصهيوني ضد 
الشدب الفلساطيإي، وما يقول به من تدنيس 
للإقدسات وتهويد وتغيري متواصل للواقع عىل 
األرض، متجااوزاً بذلاك ُكّل القوانل واألعراف 

الدولية واننسانية.
وأكد البياان أن تجاُلَل الدالم للخطر الكبري 
املتإثال يف الرتساانة الإووياة الضخإاة التي 
تهادع أمان املإطقاة والدالم عليٌل لدادل جدية 
املؤسساات الدولياة واألنظإاة املتثكإة إيها 
وتإاايس لذا الخطار املاثل الاذي يثتل األرض 
ويدنس املقدساات ويسدى نلغاء ُلوية شدب 

بأكإله.
وقاال »إن لذه الجإوع خرجت اليول لتؤكد 
مجادعاً الرإاض املطلال الساتإرار الدادوان 

والثصاار وإعاناة الصإت الادويل إزاء الجرائم 
التاي يرتكبهاا الدادوان يف اليإان، يف انتهااك 
صارخ لكل األعاراف والقوانل«.. مؤكداً امُليض 
بدازل وحزل لدحر الغزاة واملثتلل مهإا كانت 

التضثيات.
وشّدع البيان عىل عدل التهاون مع أي عإيل 
أو خائان أو مرتازق يتداَوُن مع الدادوان بأية 
صاورة من الصاور.. مطالبااً املجتإاع الدويل 
ُسعاة الدإل عىل إيقاف الددوان الظالم ورإع 
الثصار السااإر الذي حرل اليإإيل من الغذاء 

والدواء واملشتقات نفطية.
األشاقاء  مواقاَف  عاليااً  البياان  وثّإان 
واألصدقاء الراإضة للددوان عىل اليإن ال سيإا 
املواقف اننسانية لروسيا االتثاعية والتي مإها 
وصاول طائرة املسااعدات الروساية إىل مطار 

صإداء.

حتت �صعار »اخلطر يف الكيان ال�صهيوين ولي�س يف باب املندب«

مسيرة جماهيرية حاشدة في باب اليمن بصنعاء تنديدًا باستمرار العدوان على بالدنا

  - خاص:
مثاإظاات  بإختلاف  تتواَصاُل 
املليونية  الجإهورياة، إدالياُت الثإلاة 
ااَرف القبلية من  للتوقيع عىل وثيقة الشَّ
قبال مختلاف الشاخصيات االجتإاعية 
واألكاعيإيال  واألعبااء  واملثقفال 
وقااعة الارأي وأعضاء املجالاس املثلية 
ومسائويل السالطة املثلية باملثاإظات 
واملديرياات واألحازاب واملإظإات املدنية 

والجإالريية.
ويتواإاد أبإااء اليإان يف تظالارات 
جإالريية كبرية يف ُكّل املديريات والدزل 
والقرى يوميااً للتوقيع عىل لذه الوثيقة 
الهاعإة إىل توحيد الصف املجتإدي ألبإاء 
اليإان يف مواجهاة الدادوان السادوعي 
ملإاارصي  املهاعناة  ورإاض  الغاشام 
الددوان من الدإالء واملأجورين واملرتزقة 
الذين تإازلوا عان ضإائرلم وأعراضهم 

بثفإات من املال املدنس.
وشابّه مراقبون ومثللون سياسيون 
التفاعل الكبري الذي أبداه اليإإيون تجاه 
ااَرف، با«الصفداة القوية«  وثيقاة الشَّ
يف وجاه الدادوان السادوعي، والذي كان 
يرالان باأن أموالاه التي ربإا اساتطاع 
بهاا رشاء بداض املرتزقاة، أن يشارتي 
كراماة اليإإيال، والذيان ما لهام إال أن 
يوجهاوا له وملرتزقته صفداة قوية، ويف 
تأكيدلام وتأييدلم لثإلاة التوقيع عىل 
ااَرف استشاداراً ملسؤوليتهم  وثيقة الشَّ
ومواجهاة  والكلإاة  الصاف  توحياد  يف 
الددوان الغاشم عىل الشدب اليإإي أرضاً 

وإنساناً. 
البداياة مان مثاإظاة ماأرب، حيث 
عقدت قبائل »بدبدة«، لقاءاً قبلياً موسداً 
ااَرف القبلية  للتوقياع عاىل وثيقاة الشَّ

لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطإية. 
وأكد املشاايخ واألعيان والشخصيات 
االجتإاعياة »رضورة التصادي للددوان 

السادوعي الغاشام ومواجهتاه بكاإاة 
طرق الإضال والكفاح املسلح«.

كإا أعلإت قبائل »بدبدة« براءتها من 
ُكّل من يتدااون مع الغازاة واملثتلل أو 
يسااندلم بالساالح أو بالكلإة ونبذلم 
القبائال  كاإاة  عاعال  املجتإاع..  مان 
اليإإية إىل رإاد الجبهات باملقاتلل حتى 
تطهاري كامال تاراب الوطان مان عنس 

الغزاة واملثتلل.
ويف مثاإظاة ذمار، جإاى املواطإون 
الثإارة األوىل وذلاك، تجسايداً وتطبيقااً 
اَرف القبلية،  للبإد السابع من وثيقة الشَّ
حياث نجثت وسااطة قبلياة يف تثقيل 
صلح بال قبائال آل عامار وآل إبراليم 
بإديرية املإار مثاإظة ذمار، بدد خالف 
عال أكثر من 15 عاماً، عىل خلفية قضية 
ثاأر خلفت 5 قتىل وأكثار من 20 جريثاً 

من الطرإل.
وأكاد رئيس مجلاس التالحام القبيل 
بذمار عبااس الدإدي أن »الطرإل وقدا 
وثيقاة الصلاح بيإهإاا وانهااء قضياة 
الصلاح  لاذا  أن  إىل  مشاريا  الخاالف.. 
ااَرف القبلية  يداد أوىل ثإار وثيقاة الشَّ

وتجسيدا وتإفيذا للبإد السابع مإها.
تآخيهام  أعلإاوا  املتصالثاون، 
وتالحإهم وتوحدلم ونبذلم للراعات 
الداخلياة وتوجياه بإاعقهام والتثاقهم 
بجبهاات القتاال ضاد أعاداء اليإن من 

القوات الغازية ومرتزقتهم.
َو«آل  عامار«  »آل  قبائال  وأكادت 
إبراليام« ألإية حال ُكّل الخالإات ونبذ 
أية رصاعات عاخلياة خاصة يف الظروف 
الثالياة التاي يإار بها الوطان.. الإتل 
إىل رضورة إحياء قيم التساامح واملثبة 
والتالحام  األخاّوة  بدالقاات  والتإساك 
وتوحياد الصفوف ملواجهة أعاداء اليإن 

من القوات الغازية ومرتزقتهم.
وأشااروا إىل أن اليإان بلاد الثكإاة 
لاذه  يف  الثكإاة  مان  وأن  وانيإاان، 
الظاروف أن يتكاتاف الجإياع لتدزياز 

وحادة الجبهاة الداخلية ملواجهاة كاإة 
املؤامارات واملخططاات التي تساتهدف 
الوطان، وباذل ُكّل الجهاوع للدإااع عن 
سياعته واستقالله والثفاظ عىل وحدته 

وأمإه واستقراره.
ويف مثاإظة إب، عشان »عبد الثإيد 
املثاإظة، بإديريات  الشاالري«، وكيل 
إب  ورياف  وجبلاة  والشادر  بدادان 
والسالة، الثإلة املليونياة للتوقيع عىل 
ااَرف القبلية لرتسايخ املباعئ  وثيقة الشَّ

والثوابت الوطإية.
وأشااع »الشاالري« بالتفاعل القبيل 
والشادبي للتوقياع عاىل الوثيقاة الذي 
يدكس الثاس الوطإي ألبإااء مثاإظة 

إب، وحرصهم عىل وحدة الصف. 
وقد تداإع مشاايخ ووجهااء وأعيان 
املديريات ومدهم أعضاء املجالس املثلية 
ومإثلاو املإظإاات واألحازاب للتوقياع 
عىل الوثيقاة.. مؤكدين رإضهم للددوان 

وقوإهم مع الوطن.
تتواصال  حجاة،  مثاإظاة  ويف 
و«حجاة«  الداوال«  »بإاي  بإديرياات 
شاإر«  و«قفال  و«رشس«  و«نجارة« 
وعزلة »خوالن« و«جبل عيان« بإثاإظة 
حجة إداليات الثإلاة املليونية للتوقيع 
ااَرف القبلية لرتسايخ  عاىل وثيقاة الشَّ

املباعئ والثوابت الوطإية.
حجاة،  مثاإظاة  قبائال  وأشااعت 
مختلاف  يف  القبائال  أبإااء  بتفاعال 
الثإلاة  ماع  الجإهورياة  مثاإظاات 
املليونياة للتوقيع عىل الوثيقة.. مدتلين 
ذلاك عليالً عاىل قوة التالحام والتآزر بل 
أبإاء الوطان يف مواجهة الددوان والدإاع 

عن مقدرات البالع.
وحيّت قبائال مثاإظة حجة، صإوَع 
واللجاان  الجياش  أبطاال  وتضثياات 
الشادبية يف التصادي للغازاة بإختلاف 
مواقع الدزة والكرامة. مؤكدين وقوإهم 
صفااً واحداً مع أبطاال الجيش واللجان 
الشادبية وكل القوى واملكونات الوطإية 

يف مواجهة الددوان الغاشم.
وأكد مشايخ ووجهاء وأبإاء املديريات 
ألإياة الوثيقاة يف تدزياز عور القبيلاة 
الوطان وأمإاه  الدإااع عان قضاياا  يف 
واساتقراره ومواجهة الددوان الغاشم.. 
الإتال إىل أن حرب انبااعة التي يرتكبها 
الدادوان السادوعي عاىل أبإااء الوطان 
الصفاوف  رص  الجإياع  مان  يتطلاب 

وتوحيد الكلإة.
واستإكروا الصإت الدويل املخزي إزاء 
ما يتدارض له اليإن مان جرائم وحرب 

إباعة من قبل الددوان الغاشم.
تتواصال  ريإاة،  مثاإظاة  ويف 
إدالياات الثإلاة املليونياة للتوقيع عىل 
ااَرف القبلية لرتسايخ املباعئ  وثيقة الشَّ

والثوابت الوطإية.
وأكاد املشاايخ واألعياان والوجهااء 
االجتإاعياة  والشاخصيات  والُدّقاال 
بإديرياة الجبال، ألإياة التوقياع عىل 
الوثيقاة، التي تجّساد اللثإاة الوطإية 
والتإاسك بل أوساط املجتإع، خاصة يف 
ظال الظروف الرالإة التي يإر بها اليإن 

جراء الددوان السدوعي الغاشم.
ويف ذات الساياق، احتشاد أبإاُء قبائل 
بإي الضبيبي بإثاإظاة ريإة، للتوقيع 
اَرف القبلية والتي تّجسد  عىل وثيقة الشَّ
القيام الإبيلة وتهدف اىل ترسايخ املباعئ 

والثوابت الوطإية.
ووجهااء  وأعياان  مشاايخ  وأكاد 
قبائال »بإاي الضبيبي« ألإياة الوثيقة 
والثوابات  املبااعئ  تقوياة وترسايخ  يف 
الوطإية وتدزيز وحدة الصف بل أوساط 

املجتإع.
مشاريين إىل األعوار الوطإياة ألبإااء 
القبائال يف عحار الغازاة والتاي أصبثت 
اليإان مشاهورة بأنهاا مقالة للغازاة 
والطامدل، وذلك بفضال تالحم القبائل 
اَرف  اليإإية وشجاعتها يف ُكّل مواقع الشَّ

والبطولة عل التأريخ. 

اأهايل ذمار يجنون اأوىل الثمار بال�صلح بني قبائل اآل عامر واآل اإبراهيم

اليمنيون يوجهون صفعة قوية للعدو السعودي ويواصلون التوقيع على وثيقة الشرف القبلية
اأدانوا ا�صتمرار احل�صار اجلائر والعدوان الغا�صم على بالدنا

علماء الحديدة في لقاء موسع: شهداء 
سنبان بذمار وعقبان الحديدة والمخاء 
بتعز أكبر شاهد على دموية العدوان

  - خاص:
عقد علماُء محافظة الحديدة، يوم الس�بت المايض، لقاًء موس�عاً، ش�ارك فيه 
جم�ٌع غفيٌر من النخب العلمائية ومثقفين وأعي�ان المحافظة، من كافة المذاهب 

هات الفكرية نّظمه مكتب األوقاف واإلرشاد بالمحافظة. والتوُجّ
 وأدان العلماء يف اللقاء، استمراَر العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر 
عىل الش�عب اليمني، مؤكدي�ن يف بيان صادر عنهم أن علم�اَء اليمن يقفون صفاً 

واحداً ضد العدوان السعودي الغاشم.
ون�ّدد العلماُء بالجرائم التي يرتكبها العدوان الس�عودي بحق أبناء الش�عب 
اليمني واستهدافه للمدنيين من النساء واألطفال والشيوخ.. مؤكدين أن الشهداء 
الذين س�قطوا يف واجحة بمحافظة تعز وجريرة عقبان بمديرية اللحية ومديرية 
س�نبان بذمار وأطف�ال قرية مهنديس الكهرباء بمديرية المخاء، أكر ش�اهد عىل 

دموية دول تحالف السعودي بحق اليمنيين.
وألقي�ت يف اللق�اء كلماٌت من قبَ�ل رئيس رابطة علماء اليمن العالمة ش�مس 
الدي�ن رشف الدين ومدير عام الوعظ بوزارة األوقاف واإلرش�اد الش�يخ جري 
إبراهيم حس�ن، وع�ن اللجنة التحضيري�ة للقاء محمد عبدالرحم�ن، وعن علماء 
الحدي�دة منصور واصل، أكدت جميعها أن العدوان والحصار الجائر المفروض 

عىل اليمن هدفه تدمير اقتصاد اليمن وإنهاك ُبنيته التحتية. 
وأش�ارت الكلمات إىل أن الحصار واألعم�اَل اإلجرامية التي يرتكبها العدوان 
بح�ق اليمنيي�ن أّث�رت يف معيش�ة المواطني�ن يف مختل�ف الجوان�ب.. مطالبين 
المنظم�ات الدولي�ة واإلنس�انية ويف مقدمته�ا رابط�ة علماء المس�لمين واألمم 
المتح�دة ومجلس األمن إىل تحمل مس�ؤوليتها يف إيقاف العدوان ورفع الحصار 

الظالم.
ودعا المتحدثون مشايخ وعلماء وفئات المجتمع وقطاعات الشباب والمرأة، 
إىل التفاعل اإليجابي يف إنجاح الحملة الشعبية الدولية إليقاف العدوان السعودي 

عىل اليمن ورفع الحصار الجائر عليه منذ أكثر من ثمانية أشهر.
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  - محمد الوريث:
تدُخااُل مدركُة كرس قرن الشيطان ورعع 

الددوان األمريكي الصهيوني السدوعي مرحلة 
جديدة بالكامل، وعشن الجيش واللجان 

الشدبية لذه املرحلة الُثبىل باملفاجئات، 
إيذاناً ببدء الخيارات االسرتاتيجية بشكل عإيل 

ومصداقاً لتريثات األستاذ صالح الصإاع 
رئيس املجلس السيايس األخرية بالسيطرة 

عىل أوىل املدن السدوعية ولي مديإة الربوعة 
التابدة ملثاإظة عسري جإوب املإلكة الدربية 

السدوعية.
َونرش انعالل الثربي ثالثَة مقاطع إيديو لدإليات 
االقتثال واالشتباك عاخل املديإة السدوعية، وأظهرت 
لاذه املقاطاع التي نرشتها قإاة املسارية بوضوح أن 
إراعة وشاجاعة املقاتل الايَاَإاإاي بإمكانها قهَر ُكّل 
إمكانات الددو الدسكرية وقلب ُكّل املداعالت بطريقة 

عرامية لم يتوقدها نظال آل سدوع نفسه.
وقاد يدتقد املتاباع للفيديو من عاخال مإزله أمال 
شاشاة التلفااز باأن لاذه الدإلياة الدساكرية أمر 
طبيداي ووارع يف الدلاول الدساكرية، ولاو ما يُجايف 
الثقيَقة كلياً، حيث تدتل مدركة الربوعة نقلة نوعية 
يف االسارتاتيجيات الدساكرية عاىل مساتوى الدالام 
وحدثاً ضخإاً قد تكون لها تبدات كبرية ومؤثرة يف ما 
يتدلل بالددوان عىل الايَاَإان وساري املدركة الشاملة 

والإظال السدوعي واملإطقة بشكل عال.

األبعاد العسكرية للسيطرة على 
مدينة الربوعة 

لام يدارف الدالام قبال يومإاا لاذا أن تقتثام 
»مجإوعاة« من األإاراع ال يتجاوز عدعلاا الدرشات 
مديإة بأكإلها يف وضح الإهار بأسالثتهم الرشاشاة 
املتواضدة ملواجهة واحد من أكثر الجيوش تسليثاً يف 
املإطقة، حيث أنفقت السادوعية مإاذ بداية عدوانها 
عىل الايَاَإان ما يقارب الا 70 مليار عوالر يف صفقات 
رشاء أسلثة متطورة من أمريكا وبريطانيا وإرنسا، 
واللجاان  الايَاَإاإاي  الجياش  إمكاناات  ُكّل  ولدال 
الشادبية يف مدركة الربوعة ال يبلغ مجإوع أسدارلا 
قيإاة مدرعة واحادة أو عبابة سادوعية كانت ترابط 
يف املديإاة، كإا يإتلك جيش الددو السادوعي أإضلية 
التسليح الإوعي واملتطور، إهو أيضاً صاحب أإضلية 
»غطااء الجاو«، حياث تتوإار لاه أحادث الطائرات 
الدساكرية يف الدالم مع ععم لوجستي واستخباراتي 

عاملاي تقدماه الواليات املتثادة وبريطانيا وإرنساا 
الصإاعياة  األقإاار  الصهيوناي، وتإتارش  والكياان 
التجسساية بكثاإة إوق مإاطل املواجهات يف الُدإل 
السادوعي لرصاد أي تثارك، كإاا تإتارش كامريات 
املراقباة وطائارات االساتطالع وطائارات األباتاي 

املتفوقة يف مثل لذا الإوع من املدارك.
كإا يإتلك الإظال السادوعي مؤخرة عساكرية يف 
مواقع االشتباك يف الربوعة وتإترش املواقع الدسكرية 
السادوعية بشاكل الإات يف الفارتة األخارية، بالذات 
يف مثاإظاات الجإاوب السادوعي »جيازان، نجران 
وعساري«، ولو ما يوإر لهام التغطية الإارية والُدإل 
االسارتاتيجي، وكل لاذه املإيزات الساابقة ال تتوإر 

لرجال الجيش الايَاَإاإي واللجان الشدبية.
ويقاتال الايَاَإاإاي يف الربوعاة بإيإاناه الكامال 
بددالاة قضيتاه مان مإطلال مساؤوليته وبكامال 
شاجاعته وثقته املطلقة بإر الله الثل للإظلومل 
واملستضدفل، حيُث أن املوازين الدسكرية تقول بأن 
الايَاَإاإيال أقلُّ عدعاً وعادة يف الربوعة وال يإتلكون 
الرشاشاة  أسالثتهم  الدباباات واملدرعاات، وإنإاا 
وععم وإساإاع القاوة الصاروخية بالجياش واللجان 
الشدبية، وال تتوإُر لهم ميزة الغطاء الجوي أو الدإل 
الدساكري يف عساري، كإا أن الطريان السدوعي يإثل 
عقبة كبرية أمال تإقل أإراع الجيش واللجان الشدبية 

واستخدامهم ألية وسائل الإقل التي يإكن رصدلا.
ولهاذا إقد طاّور الدقال الايَاَإاإي املبادع نظاماً 
عساكرياً مّكإهم من تجاوز عقباة الطريان واألقإار 
األرايض  ُعإال  يف  للتوغال  التجسساية  الصإاعياة 
السادوعية، وبتكتياك عساكري مادروس يدتإد عىل 
شاجاعة املقاتل عىل كل تدداعه أَْو ضخامة أسالثته 
تإكان أبطاال الجيش واللجان الشادبية من حسام 
مدركة الربوعة والسيطرة عليها ووىل جيش آل سدوع 

األعبار كإا لي عاعته.

األبعاد االستراتيجية والجيوسياسية 
للسيطرة على الربوعة 

قاد يدتقاُد البدُض باأن الربوعة ليسات إال مديإة 
صغرية يف أطراف مإلكة مرتامية األطراف والسيطرة 
عليهاا ال تغري الكثري يف مداعلة القاوة وقلب املوازين، 
ولكان يف مثل الثالة الايَاَإاإية السادوعية إساقاط 
مديإاة واحادة يف جإاوب السادوعية يإكان أن يؤثر 
بشاكل مبارش عىل رأس الإظال، حيث يإثّل خساارًة 
موجدًة لإظال أمإي يفرض سالطته بالقإع وإرلاب 
الإاس، ويهشام ليباة الإظال الهش بشاكل قاتل قد 
تإتقال تداعياته إىل أطراف أخرى من البالع، كإا يإثّل 

لزيإاة مدوية لجياش يإتلك أحدث املدادات والدعم 
انقليإاي والداملي تإدكس جذرياً عىل مدإويات أإراع 
الجياش السادوعي الذي لوحظ إارار بدض عإارصه 
مان عىل متن عرباتهم املصفثة أثإااء املدركة – كإا 
أظهر الفيديو- لربااً من مواجهة املقاتل الايَاَإاإي، 
وتإتارش لاذه الثالة الإفساية بل عإاارص الجيش 
السدوعي، كإا الإار يف الهشيم لتإتهي بفرار جإاعي 
لجياش الددو من مواقده عون مواجهة خاصة يف ظل 
سياساة الغطرساة والتدتيم الذي يإارساها الإظال 
السادوعي، ضاربااً بإصداقية ومدإويات مؤسساته 

الدسكرية عرض الثائط.
وإساقاط مديإة بالكامل والسايطرة عليها يفتح 
املجال أمال عإليات مشابهة يف أماكن أخرى لها نفس 
الظاروف، إإديإاة الخوباة التابدة ملثاإظاة جيزان 
تبدو اليول لقإة سائغة أمال الايَاَإاإيل بدد أن أثبت 
جيشاهم البطل ولجانهم الشادبية إمكانية السيطرة 
عىل مدن رئيساية ومؤثرة وأن تكثيف مثل لذا الإوع 
من الدإليات ليس إال قرار سيايس ال عسكري، ويخلل 
لذا حالًة واسدة من السخط من األوساط الشدبية يف 
تلك املثاإظات الذي بات سكانها يإظرون إىل الجيش 
السادوعي كدالة طفيلية بال جادوى وال قدرة لها إال 
عىل الفارار وترك عتاعلا الدساكري الثقيال ورائها. 
وتزايد السخط السدوعي يف مثاإظات الجإوب يف ظل 
أزماة اقتصاعياة خانقة يداني مإهاا الإظال بتدلور 
أسدار الإفط واننفاق املهول يف عدوانه عىل الايَاَإان 
وتإامي الراع بل أجإثة آل سادوع قد يتفجر يف أية 
لثظة ثورة شادبية عارمة أو انقالب مسالح يقوُعه 
أحاد أبإاء عبدالدزيز آل سادوع أَْو أحفااعه الراإضل 

لرعونة سلإان ونجله املرالل.
الإظااُل السادوعي لثشاد قواتاه  وقاد يضطار 
الدساكرية إىل املثاإظات الجإوبياة لتدارك ما يإكن 
تداركه قبل انزالق األمور إىل إقدان مثاإظات كاملة، 
ولو األمار الذي قد يثرض جهات أَْو جإاعات أخرى 
يف الشاإال أو الارشق السادوعي للتإرع واالنشاقاق 
خاصاة يف ظال ارتفااع توتار الداداوة بال الإظاال 

السدوعي وجإيع جريانه يف مثيطه انقليإي.
وإذ تبدو مديإاة الربوعة الجإيلة نقطة صغرية يف 
خارطة الإفوذ والسالطة ملإطقة متشدبة الراعات 
والظاروف، إال أنهاا قد تكاون حجاَر الدوميإو األول 
نساقاط مإظوماة املاال والتكفري األكال يف املإطقة 
لتفتح الربوعة الباب عاىل مراعيه أمال تغيري كبري 
وعإيال يف شاكل وتركياب املإطقة الدربياة والرشق 
األوساط أجإاع، خاصاة يف ظال تثذيارات متكررة 
تثدثات عإهاا وساائل إعاالل أمريكياة وبريطانياة 

مرموقة من انهيار متوقع لإظال آل سدوع.

كيف ميكن الإ�صقاط مدينة الربوعة اأن يكون حجر الدومينو االأول يف 
م�صل�صل انهيار النظام ال�صعودي وتغيري �صكل املنطقة

الربوعة بوابة الـيمـنيين إلى عسير.. ونافذة 
الجحيم المفتوحة على ملك آل سعود

إنسحاب إماراتي من 
اليمن.. أم هزيمة مذلة؟

  - إبراهيم السراجي:
أعلنت اإلمارات رس�مياً انها استبدلت قواِتها الغازية يف ال�يَ�َم�ن، يف خطوة 
اعترها مراقبون عس�كريون وسياس�يون انس�حاباً إماراتي�اً، خصوصاً أنه لم 
يج�ِر فعالً اس�تبدال القوات وما تم بالفعل هو س�حب قواته�ا الغازية وآلياتها 

العسكرية.
ونرت وكالة األنباء اإلماراتية الرس�مية يف الخامس من الشهر الجاري انها 
اس�تبدلت قواته�ا بال�يَ�َم�ن واعترت أن ذلك يأتي وفق اس�رتاتيجية ممنهجة، 
غير أن وس�ائل اإلعالم اإلماراتي�ة واألخرى التابعة للعدوان احتفلت بمش�اهد 
عودة القوات الغازية يف شوارع دبي، بينما لم يظهر أي مؤرش عىل إرسال قوات 
بديل�ة، خصوص�اً أن الخطوة جاءت بعد اس�تعانة دول العدوان بش�كل معلن 

بمرتزقة البشير القادمين من الخرطوم والمرتزقة الكولومبيين.
وقد جاءت الخطوة عقب أيام عىل قيام الجيش الس�وري بكش�ف معلومات 
مؤكدة تفيد أنه جرى نقل 500 عنرص من داعش والقاعدة عر طائرات إماراتية 
وقطرية من س�وريا إىل عدن، وهو م�ا رأى كثيرون فيه�ا والخطوات المماثلة 
كانت تمهيداً إماراتياً إلحالل المرتزقة مكان قواتها الغازية التي تكبدت خسائر 
كبيرة يف العتاد ولقي العراُت من جنودها مصارعهم بينهم أكثر من 60 جندياً 

يف عملية صافر الشهيرة.
المراقب�ون قالوا: إن عملية تبديل القوات الغازية جرت بش�كل غير طبيعي، 
إذ كان يف�رتض أن تكون هناك مراس�م لتل�ك العملية بموجبها تتس�لم القوات 
الجدي�دة المهام من س�ابقتها وهو ما لم يح�دث، كما أن الق�وات الغازية التي 
ظه�رت حال عودتها يف ش�وارع دبي بم�ا تبقى من آليات عس�كرية ومدرعات 
وضع�ت س�ؤاالً منطقياً ع�ن رس قيام اإلم�ارات بس�حب اآللي�ات والمدرعات 
إذا كان�ت العملية مج�رد تبديل للجن�ود؟ خصوصاً أن تلك اآللي�ات العائدة تم 

تخصيصها للعمليات يف ال�يَ�َم�ن.
ما تتحدث عنه اإلمارات عن اس�تبدال قواتها ما هو إال مجرد اس�تبدال قوات 
مهزومة بمرتزقة يرتدون زي الجيش اإلماراتي، وليس�ت هي المرة األوىل التي 
يحدث ذلك فيها، حيث كان المرتزقة يتقدمون الصفوف اإلماراتية والس�عودية 
من�ذ بداية عمليات الغزو وهم يرتدون زياً عس�كرياً إماراتياً وس�عودياً كما تم 

الكشف عنه من قبل اإلعالم الريطاني واألمريكي.
وكان�ت صحيفة التايمز الريطانية يف تقرير مط�ول نقلت عن موقع »ميدل 
إيس�ت أي« األمريك�ي الذي نر تقريراً يؤكد أن الس�عودية واإلم�ارات جنّدتا 
المئ�ات من المرتزقة الكولومبيين للقت�ال يف ال�يَ�َم�ن عن طريق رشكة “بالك 

ووتر” األمنية األمريكية التي ساءت سمعتها يف العراق.
ه  واس�تعان الموقع بضابط كولومبي متقاعد ونقل عىل لس�انه إنه »تم توُجّ
جن�ود س�ابقين يف الجيش الكولومبي للعمل يف صفوف “ق�وات التحالف تحت 

قيادة السعودية«.
كما كشفت الصحيفة عن معلومات متطابقة مع موقع »ميدل ايست أي« أنه 
س�بق لإلمارات والسعودية االس�تعانة بالكولومبيين يف الحرب عىل ال�يَ�َم�ن، 
وأن هؤالء المرتزقة يقاتلون بالزي العسكري اإلماراتي والسعودي ويتقدمون 

الصفوف األوىل.
من جانبها قالت صحيفة الواش�نطن بوس�ت األمريكية إن السعودية أعلنت 
عن اس�تقدام 2100 جندي س�نغايل، ولك�ن الصحيفة أكدت أنه�م “مرتزقة”، 
وليسوا من الجيش الس�نغايل، وأن السنغال ستحصل عىل عائد مايل مقابل هذه 
الصفقة التي جاءت نتيجة لرفض حلفاء الس�عودية إرس�ال جنودهم للقتال يف 

صفوفها بال�يَ�َم�ن مثل باكستان ومرص.
يأتي انس�حاب ق�وات الغزو اإلماراتي مهزومًة بالتزام�ن مع هزائم يتلقاها 
مرتزق�ة العدوان يف دم�ت بمحافظة الضال�ع والبيضاء وتعز واس�تنزاف منذ 
ش�هرين لق�وات الغزو نفس�ها ومرتزقتها يف م�أرب، وهو عكس م�ا تروج له 
اإلمارات وهي تس�تعرض إنجازاتها الوهمية لترر االنس�حاب، ولعل االنفالت 
األمن�ي وس�يطرة القاعدة وداعش عىل ع�دن باعرتاف العالم ه�و أهم إنجازات 

قوات الغزو يف ال�يَ�َم�ن، باإلضافة للهزائم النكراء التي تلقتها.
وهن�ا تجدر اإلش�ارة إىل أنه وحي�ن تلقت قوات الغزو رضب�ة قاصمة جراء 
صاروخ توش�كا الذي تس�بب بمقتل المئ�ات من القوات الغازي�ة معظمهم من 
اإلم�ارات يف مطلع س�بتمر الم�ايض بعدها توع�د محمد بن راش�د برفع العلَم 
اإلمارات�ي يف س�د مأرب، غير أن قواته تعود اليوم بع�د أن جرى التنكيل بها يف 

ال�يَ�َم�ن.
يومها رَدّ رئيس اللجنة الثورية محمد عيل الحوثي عىل ترصيحات بن راش�د 
تل�ك وكان مما قال يف رده »ليس لدى ال�يَ�َم�ن أرضاً وإنس�اناً بصدق أُيّ وعد 
ترصفه لكم مقابل وعودكم الخادعة لش�عوبكم، غيَر الغرق يف رمال صحرائها، 

أو يف مياه سّدها، أو عىل سفوح جبالها«.
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  - أحمد داود:
ماى أكثار مان سابدة أشاهر للدادوان 
السادوعي األمريكاي عىل بالعناا.. وخالل لذه 
املدة حصاد الددوان جائازة التوحش وانجرال 

واالنثطاط يف عدوانه عىل بالعنا.
لم يباَل يشٌء لم يساتهدإه طاريان الددو.. 
أحياء ساكإية، مدارس، مستشافيات، مقابر، 
مسااجد، مصانع، جساور وطرقات، ومدالد 
علإية، آثار.. الرساالة واضثة جاداً.. الددو ال 
يبثاث عن رشعية لهااعي أو بثاح وإنإا يريد 

تدمري شدب بكل مقوماته.
ومإاذ أن بدأ الددوان يف األشاهر األوىل كانت 
املادارس واملدالاد الدلإياة يف قائإاة األلداف 
لطريان الددو.. حيث استهدإها بشكل مبارش، 

يف استهداف واضح للتدليم يف الايَاَإان. 
والتدليام  الرتبياة  وزيار  بأعإاال  القائام 
الدكتاور عبُداللاه الثامادي أكاد أن الدادوان 
وطوال 8 أشهر استهدف ُكّل يشء يف بالعنا وأن 
أشاد ما يف قصف طريانه لو استهداف املدارس 
باعتبارلا مكاناً لتخريج أجيال متدلإة تسهم 

يف بإاء املستقبل. 
 1300 عمار  »الدادوان  الثامادي:  وقاال 
مدرساة، والجرائم التي يرتكبها يف حل الشدب 
الايَاَإاإاي وأبإائاه لام ترتكبهاا الإازياة ولم 

يشهد لها التأريخ مثيالً«.
وأضااف »لام يسالم يشء يف الايَاَإاان من 

قصف طريان الددوان الاذي تقوعه عولة تّدعي 
حإاياة عين اللاه ورشيدتاه، حيث اساتهدف 
الددوان السادوعي قرابة 70 مسجداً و71 ألف 
مإزل و0ل2 ساوقاً َوحتى الصيااعون يف البثر 
واملثتفلاون يف األعراس لم يسالإوا من قصف 

طريان الددوان«.
ولفات إىل أن الثصار الجائار الذي يفرضه 
الدادوان السادوعي لام يتاح للاوزارة طباعة 
الكتااب املدريس بسابب عدل ساإاحه ألوراق 

الطباعة بالدخول إىل الايَاَإان.
وقاال »نشادر أن عإالً جباراً أنجاز من ُكّل 
إئات املجتإع خالل الفرتة املاضية من الددوان 
بهادف إنجااح الدإلياة التدليإياة، ولاذا إقد 
انتهى الداال الدرايس املايض بإجاح، وبدأ الدال 

الدرايس الجديد بإجاح أيضاً«.
واختتام قائاالً »أخطر ماا يف الدادوان لم 
مرتزقتاه ساواء يف الداخال أو الخاارج؛ ألنهم 
يدإلاون عاىل تدمري بالعلام عون أي شادور 
بإساؤولية وطإيه تجااه أرض طاملا مإثتهم 

الكثري«.  
ولام يقإاع الدادواُن باساتهداف املادارس 
إثساب، بل قصف الكلياات واملدالد الدلإية، 

َماا أعَّى إىل حدوث أرضار كبرية إيها.
وقاال القائام بأعإاال وزير التدليام الدايل 
والبثث الدلإي الدكتور عبد الكريم الرويض إن 
عادعاً من الكليات تدرضت باساتهداف مبارش 
وغري مبارش، َماا أعَّى إىل عمار لائل إيها، الإتاً 
إىل أن جامدتي عادن وحرضموت تقدان تثت 

سايطرة التإظيإات انرلابية القاعدة وعاعش 
وغريلإا، ولم تساتطع قياعة الوزارة التواصل 
ماع قيااعات الجامدتال لالطاالع عاىل حجم 

األرضار بشكل كامل بسبب ذلك. 
وأوضاح الدكتاور الارويض أن الدادوان لم 
يقتر عىل الجامدات الثكومية وحساب، بل 
طاال الجامدات األللية يف مختلف املثاإظات، 
كإا طالت أياعي الددوان الكواعر األكاعيإية يف 

عدع من الجامدات.
القائُم بأعإال وزير التدليم الفإي والتدريب 
أن  أكاد  الدلباي  الدكتاور عبُدالقااعر  املهإاي 
الدادوان اساتهدف ل3 مدهداً وكلياة مجتإع 
وبشاكل مإإهج يف مختلف املثاإظات، مشرياً 
إىل أن اساتهداَف التدليام الفإي لو اساتهداف 

لقطاع يدعم ساوق الدإال الوطإاي بالكواعر 
املدربة واملؤللة.

وأوضاح أن اساتهداَف مؤسساات التدليم 
الدإلياة  انقطااع  إىل  البداياة  يف  أعَّى  الفإاي 
التدليإية يف لذه املؤسساات وبالتايل أثّرت عىل 
الدطاء بالإسابة للإدرسل والتثصيل الدلإي 
بالإسابة للطاالب وعدعلام 0ل ألاَف طالاب 
ظلاوا يف حالة خإول عرايس سايإا يف األماكن 

الساخإة.
وأشاار إىل أن الاوزارَة تإكإات مان رسام 
سياسة واضثة ملواجهة الددوان وآثاره، وأنها 
تإّكإت من إيجاع بدائل للإدالد والكليات التي 
تام اساتهداإها، مؤكاداً أن الدإلياة التدليإية 

وانعارية ستستإر يف جإيع املثاإظات.

احل�صار اأعاق طباعة الكتاب املدر�صي 

شياطين بوجوه سعودية.. العدوان يدمر 1300 مدرسة و34 معهدًا وكلية مجتمع

ا�صت�صهاد �صائق �صاحنة يف الطريق الرابط بني ماأرب واجلوف

وحشية من نوع جديد.. طيران العدو يقصف 
شاحنات محملة بالعسل في محافظة حجة!

  - خاص:
وصل الددواُن السادوعي األمريكي إىل عرجاة كبرية من انجرال والتوحش 
إاقت ُكّل التصورات، وخالل األشاهر املاضية قاى طريان الددو عىل الثياة 

يف بالعنا.
مثاإظاة حجاة، كان لها نصيب من لذا التوحاش، إبانضاإة إىل قصف 
الكهرباء ومإازل املواطإل واألساواق باملثاإظة، عإد طريان الددو إىل قصف 
شااحإات كان عىل متإها نثل وخاليا عسال بإإطقة الربوع بإديرية عبس 

بثجة.
وبألام وأىس وحارسة تإاأل القلاوب، عاّل ألايل عباس عن إعانتهام لهذا 
التوحش الجديد لطريان الددو، متوعدين سالإان وأسة آل سادوع باالنتقال 

والثأر جراء الجرائم التي اقرتإولا يف حجة.
وتساءل الجإيع: ما ذنبإا حتى يتم قصفإا بهذه الوحشية؟ أيدقل أن يتم 
قصف شاحإات مثإلة بالدسل.. ويرخ أحد األلايل واألىس يإأل قلبه قائالً: 
والله ثم والله ثم والله لن نإىس وال يإكن أن نغفر لهؤالء املجرمل وسإتوجه 
إىل ميدان القتال للجهاع.. لقد قضوا عىل ُكّل يشء.. إنهم يستهدإون ُكّل يشء، 

قاتلهم الله.. لؤالء متوحشون«.
وجاّدع طريان الدادوان السادوعي األمريكي يول السابت املاايض قصفه 
ملثطاة تثويال كهرباء عبس بإثاإظاة حجة، َماا أعَّى إىل تدمريلا بشاكل 
كامال، كإا أعى القصاف إىل ترضر غرإة التثكم وعدع من املإشاآت األخرى 

بجوار املثطة.
وخاالل السابدة األشاهر املاضية قصاف الددوان شااحإات نفاط وغاز 
وشااحإات مثإلة بالدقائل ومثإلة باألخشاب، يف استهداف واضح ومإهج 

للثركة يف طرقات بالعنا.
ويول السابت املايض شن طريان الددوان السادوعي األمريكي عدة غارات 
عاىل مإاطال متفرقاة بإثاإظة ماأرب، مساتهدإاً مإطقة حبااب التابدة 

ملديرية رصواح بددة غارات جوية وكذا مإطقة ماس بالجدعان.
كإا استهدف طريان الددوان شاحإة وقوع تابدة ألحد املواطإل يف الطريل 

الرابط بل مأرب والجوف، وأسفر عن احرتاقها واستشهاع سائقها.

قبائل خوالن بني عامر تدين ا�صتخدام العدو للقنابل العنقودية باملحافظة

إستشهاد 4 مواطنين وإصابة امرأتين في قصف لطيران العدوان السعودي 
األمريكي على منازل المواطنين في عدد من مديريات محافظة صعدة

  - خاص:
استشاهد أربدُة مواطإال وأصيبت 
امرأتاان يف غاارات لطاريان الدادوان 
عاىل  الغاشام  األمريكاي  السادوعي 
مإاطل متفرقاة بإثاإظة صددة يول 

أمس األحد.
واساتهدف طريان الدادوان مإطقة 
يساإم بإديرية باقم بددع من الغارات، 
َمااا أعَّى إىل استشاهاع ثالثة مواطإل 
واحارتاق سايارة مواطان، إضاإاة إىل 

حدوث أرضار ماعية كبرية.
استشاهد مواطاٌن وأصيبات  كإاا 
امرأتاان يف غاارات لطاريان الدادوان 
استهدإت مإطقة بإي صياح بإديرية 

رازح الثدوعية.
وجادع طاريان الدادوان السادوعي 
االتصال  األمريكاي قصفاه لشابكات 
بددع مان مديرياات مثاإظاة صددة 

خالل اليومل املاضيل.
وقاال مديار عاال إارع مؤسساة 
االتصااالت باملثاإظة عصاال الثإيل 
إن طاريان الدادوان عّمر أكثار من 16 

مثطاَة اتصااالت بإختلاف مديريات 
املثاإظة، إضاإة إىل السإرتال املركزي 
بإديإة صددة، وسبع مثطات ريفية.. 
مشرياً إىل أن شبكة االتصاالت مإددمة 
يف مديريات رازح وغإر وباقم والظالر 
وحيادان وسااقل نتيجة االساتهداف 
املديرياات  بتلاك  للإثطاات  املتدإاد 
وتدمريلا بالكامل، إضاإة إىل مديريات 
أخارى تدياش ضدفااً كبارياً جاداً يف 

الشبكة.
وأضااف الثإيل يف ترياح لوكالة 
»سابأ« أن الُكلفاة التقديرية لألرضار 
التاي لثقت بشابكات االتصاالت حتى 
اآلن أكثر من مليار و12 مليوناً ومائتل 
وساتة وثإانال ألف ريال.. مشارياً إىل 
أن لإااك أرضاراً كبارية لثقت ببدض 
املثطاات ولم يتإكان الفريُل الفإي يف 
االتصااالت من الوصاول إليهاا نتيجة 

االستهداف املتواصل لها.
وَشانَّ طاريان الدادوان السادوعي 
يول السابت املاايض عدعاً مان الغارات 
عىل جرسين بإديرياة باقم، كإا عاوع 
غاراتاه عىل إحدى شابكات االتصاالت 

بإديرية سثار مثاإظة صددة.
واساتهدف طريان الددوان اثإل من 
الجساور الواقداة بإديرية باقام، َماا 
أعَّى إىل تدمريلإا وإعاقة الساري يف تلك 

املإطقة.
جرائام  ضاد  انعاناات  وتواصلات 
وإلقااء  صدادة  بإثاإظاة  الدادوان 
الدادوان قإابل عإقوعياة عىل عدع من 

مديرياتها.
وأكدت قبائل خوالن عامر بإثاإظة 
صددة يف اجتإاع لهم يول السبت املايض 
املإإهاج  الدادوان  أن قصاف طاريان 
للإإاازل والقرى واألساواق والطرقات 
باساتخدال القإابال الدإقوعياة عليال 
ضداف وولن وانهازال.. مشاريين إىل 
أن الدادواَن لن يجإَي باساتخدامه تلك 
األسلثة واستإرار عدوانه سوى مزيٍد 

من الخيبة والخرسان.
الشادَب  القبائال،  أبإااُء  وععاا 
الايَاَإاإاي إىل مزيد مان رإد الجبهات 
القتالياة ملواجهة الدادوان ومرتزقته.. 
طغياناه  يف  زاع  الدادو  أن  مؤكديان 
الشادب  ضاد  وبشااعته  وإجراماه 

الايَاَإاإاي، خاصاة يف ظال الصإات 
الدويل واألُمإي املديب واملخزي.

وأصيبت امرأتاان يف وقت مبكر من 
صبااح السابت املاايض إثر اساتهداف 
طريان الددوان السدوعي الغاشم سوقاً 
شادبية ومإزَل أحد املواطإل بإإطقة 

يسإم بإديرية باقم.
كإا َشانَّ طريان الددوان السدوعي 
األمريكاي ياول الجإدة املاضياة عدعاً 
من املإاطل املتفرقة بصددة، مستهدإاً 
بددع من الغارات مديرية كتاف، إضاإًة 
إىل 12 غاارة أخرى عاىل مإطقة البقع 

واملليل بكتاف.
وتدرضات أيضااً مإاطال الصاوح 
والقإع لقصاف صاروخاي ومدإدي، 
الغاور  مإطقاة  قصاف  إىل  إضاإاة 
بإديرياة غإار الثدوعياة بدادٍع مان 
القذائف والصواريخ، مساتهدإاً مإازل 

املواطإل ومإتلكاتهم.
واستشهد مواطٌن يول الجإدة جراء 
قصاف مدإداي وصاروخي سادوعي 
اساتهدف مإاطل متفرقة من مديرية 

رازح بصددة.

  - خاص:
استشاهدت امرأٌة وأصيب طفالن 
طاريان  شاإها  غاارات  سلسالة  يف 
عاىل  الغاشام  السادوعي  الدادوان 
مإاطل متفرقة من مديرية ساإثان 
بإثاإظة صإداء يول السبت املايض.

حيااً  الدادو  طاريان  واساتهدف 
سكإياً يف مإطقة ضبوة بددة غارات، 
َماا أعَّى إىل استشاهاع امرأة وإصابة 
طفلل وتدمري مإزلل وترضر مإازل 

أخرى.
كإاا اساتهدف طارياُن الدادوان 

واعي املثاقرة بثالث غارات، َماا أعَّى 
إىل إلثاق أرضار باألرايض الزراعية.

وبلغ عادع ضثايا طريان الددوان 
السادوعي الغاشم بإثاإظة صإداء 
خالل األشهر السابدة املاضية حوايل 

1676 شهيداً وجريثا.
وقال مصدر مثايل لوكالة األنباء 
الايَاَإاإية )سابأ(: إن عدع الضثايا 
و3لل,1  شاهيداً   233 إىل  ارتفاع 
جريثااً بداد استشاهاع وجارح 62 
املاايض،  أكتوبار  شاهر  يف  مواطإااً 
موضثااً أن ل1 مواطإاً استشاهدوا 
خاالل أكتوبر بيإهام ل أطفال، إيإا 

جرح 8ل مواطإاً بيإهم 11 طفالً َو3 
نساء.

وأكد املصدر أن الددوان السدوعي 
اللبري واصال اساتهداإه للإدنيل 
ووّساع عائرة عدوانه عاىل مديريات 
223 غاارة  املثاإظاة، حياث شان 
عاىل 12 مديرية، مإهاا 65 غارة عىل 
سإثان، ول5 غارة عىل بالع الروس، 
بإاي  عاىل  و22  أرحاب،  عاىل  و25 
حشايش، و17 عىل بإاي مطر، و15 
عاىل الطيال، و13 غاارة عىل خوالن، 
و6 غاارات عىل لإدان، وغارتل عىل 

مديرية نهم.

طيران العدو السعودي 
األمريكي يستهدف حيًا 

سكنيًا بمنطقة ضبوة 
بصنعاء واستشهاد 
امرأة وإصابة طفلين
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اأكد اأنه من البديهي اأن يحاول العمالء يف كل زمان تقدمي عناوين خمادعة، لي�صبح غزو البلدان 
»عملية حترير« واخليانة والوقوف مع االأجنبي »مقاومة«!

السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطاب بذكرى استشهاد اإلمام زيد بن علي عليه السالم:
يا من تسكت عن الطغاة وتحاول أن تقدمك نفسك محايدًا أنت لست في موقع 

الحياد، صمتك وجمودك يخدم الظالمين ومن أهم العوامل التي مكنتهم
أعوذُ باللِه من الشيطاِن الرجيِم.. 

بسِم اللِه الرحإِن الرحيِم.. 

الثإاُد لله َربرِّ الداملل، وأشاهُد أن ال إلاه إال اللُه امللُك 
الثلُّ املبُل، وأشَهُد أن سايَدنا مثإداً عبُده وَرُسااْوله، 
خاتاُم الإبيال، اللهام َصلَّ عاىل مثإد وعاىل آل مثإد 
وباارك عىل مثإاد وعىل آل مثإد، كإاا صليت وباركت 
عاىل إبراليم وعاىل آل إبراليم إنك حإياد مجيد، وارَض 
اللهام برضاك عن صثباه املإتجبل َوعن ساائر عباعك 

الصالثل.
شدبَإا اليإإي الدزيز أيها الرشإاء األَْحااَرار.. السالُل 
عليكم ورحإُة الله وبركاتُه، يف لذا اليول يستذكُر شدبُإا 
اليإإاي الدزياز من واقاع مظلوميته الكالى ومداناته 
واضطهاعه وما يواجهه يف تصديه لقوى الرش والطغيان 
التاي تساتهدإه يف حياتاه ووجاوعه ويف أمإه وساالمه 
واستقراره، وتستهدإه يف استقالله ويف حريته.. يستذكر 
اليول ثورة عظيإة ويوماً مجيداً، ويساتلهم من التَّأريخ 

انسالمي صفثًة بيضاَء. 
لو انمال زيٌد بُن عيل زين الدابدين بن سابط رساول 
الله انمال الثسال بن إاطإة الزلراء بإت رساول الله 
صاىل الله وسالم عليه وعىل آله، وابن عايل أمري املؤمإل 

عليهم السالل.
انمال زيد عليه الساالل ساّطر لكل األجياال املتداقبة 
- بقولاه والفدال، بتضثيتاه والدطاء، بدماه وبروحه 
وبإوقفاه - ساّطر لألمة عرسااً عظيإاً ومهإااً يف املجد 
اة  ويف انبااء ويف الدازة ويف الثرية.. عرسااً تثتاجه األُمَّ
لتستفيَد مإه روحاً وعزماً وبصريًة يف مواجهة التثديات 
واألخطار يف مواجهة قوى الرش وانْجااَرال والطغيان إىل 

يول القيامة.
 لقاد كانات ثاورُة انمال زياد عليه الساالل ثاورًة يف 
اة انساالمية  وجاه الطغياان، الطغيان الذي شاإل األُمَّ
اة انساالمية، الطغيان األُماوي الظلم  وعانات مإاه األُمَّ
األُموي الذي اساتثكإت قبضته آنذاك؛ ليساتبد ويإهَب 
ااة ويدإل عىل إذْاَللها وقهرلا، ويساتدبدلا  ثروات األُمَّ

ويخضدها ويإارس بثقها ُكّل أصإاف الظلم.

ثورة اإلمام زيد استجابة فعلية 
لتوجيهات اهلل سبحانه

 انمال زيد عليه الساالل كانت ثورتاه امتداعاً إدلياً يف 
املبادأ واملوقف لثورة جده انمال الثسال عليه الساالل، 
وكانت ثورته أيضاً تدتل امتداعاً حقيقياً ملإهج انساالل 
الدظيام يف عرب جاده املصطفاى مثإاد صلاوات اللاه 
وساالمه عليه وعىل آله وكانت ثورته عليه السالل تدبرياً 
حركيااً وعإليااً عان حقيقة مبادأ انساالل الدظيم عن 
حقيقة انساالل كإرشوع عدالة مرشوع كرامة مرشوع 
حرية لبإي اننَْسااان، وكانت استجابًة إدلية لتوجيهات 
الله سابثانه وتداىل يف كتابه الكريم وعىل لساان رسوله 

مثإد صلوات الله وسالمه عليه وعىل آله.
إن انمااَل زياداً عليه الساالل عإدما تَاَثاارََّك يف وجه 
الطغياان األماوي املساتثكم الظالم لألمة املفساد املذل 
إنإاا كان يتَاَثاّرك طبقاً لتوجيهاات الله، طبقاً لتداليم 
انساالل، ومن خالل تلاك املباعئ الدظيإاة واملهإة التي 
تجدال لإلساالل قيإته يف لاذه الثيااة، إذ لياس مجرع 
طقوس مفرغة ال أثر لها يف الثياة وال قيإة لها يف الواقع.

إن انساالل كإاا لاو عيٌن إياه عباعات روحياة إإنه 
يتضإن املباعئ الدظيإة التي تثقل لإلنَْساااان حريته 
وتثقل لإلنَْساااان كرامته وكفل لإلنَْساااان سداعته، 
لاذه لي حقيقة انساالل، والذين يظلإون ويثسابون 
ظلإهم عىل انسالل ويرتكبون أبشع الجرائم ويفسدون 

يف األرض ويثسابون ُكّل ماا عإلاوه عاىل انساالل لم 
انسااءة  أكال  يقدماون  ولام  انساالل  إىل  يسايئون 

ويشّولون عظإة انسالل وقيإه الإبيلة.
 كإاا أن مان يتصاّورون أن انساالل مجارع عباعات 
مثادوعة روحية ليس إيه أي يشء يإت بصلة إىل كرامة 
اننَْسااان وحرية اننَْسااان وسداعة اننَْسااان وصالح 
الثيااة، لام أيضاً يثإلاون نظرة مغلوطة إىل انساالل 
ويإظرون إليه كيء ال جدوى له ال قيإة له ال أثر له، ال 

يف اننَْسااان وال يف الثياة.

أساس رساالت اهلل سبحانه
 أماا الثقيقاة التاي عاّل عإهاا انساالُل يف ُقاْرآنه، 
عاّل عإهاا األنبياُء عىل مادى التَّأريخ بكلاه، وعّل عإها 
الساائرون يف عرب األنبياء من املقتديان بهم والإالجل 
نهجهام واملهتديان بهام إإن من أسااس رسااالت الله 
سابثانه وتداىل لو إَقاَماة الددل يف الثياة، إصالح لذه 
الثياة، إصالح اننَْساااان بإفسه، يف تزكية نفسه يف أن 
يثإال القيم واألخاالق الدظيإة، يف إصالح مإارسااته 
يف تقديام املارشوع الصثياح الاذي يثقال مان خالله 
الدادل واالرتقاء يف واقع الثيااة ويف عوره يف لذه الثياة 

كإنَْسااان.
 انماال زياد عليه الساالل انطلال من رؤية انساالل 
الثقيقية والدظيإة واملهإة، إالله سابثانه وتداىل لو 
الددل الذي يرياد لدباعه الددل، والذي نهج لدباعة مإهَج 

الدادل، لاو القائم بالقساط كإاا قال سابثانه وتداىل 
)َشاِهَد اللَُّه أَنَُّه اَل إَِلَٰه إاِلَّ ُلاَو َواْلَإاَلِئَكُة َوأُولُو اْلِدْلِم َقاِئًإا 
ِباْلِقْساِط(، يدإي الكل شهدوا له بأنه ال إله إال لَو َقائإاً 

بالقسط..
 توحياده سابثانه وتدااىل يف األلولياة أناه ال إله إال 
لو، يقرتن ماع ذلك انيَْإاان بأنه سابثانه وتداىل قائٌم 
بالقساط ومن قيامه بالقسط إيإا يقّدمه لدباعه، إيإا 
يدّلام باه عباعه، إيإاا يدعو إلياه عباعه، إيإاا يرّشعه 
لدبااعه، أن يكاوَن ُكّل ذلاك كإا لو يف تدباريه ويف خلقه 
سابثانه وتدااىل، أن يكاوَن ُكّل ذلاك عاىل أسااس مان 
القساط ولتثقيال الددل، كإاا أن الله سابثانه وتداىل 
يف كتابه الكريام إيإا تضإإته اآليااُت الُقاْرآنية كان له 
املوقاُف واضح تإاماً من الظلم والظاملل، الله سابثانه 
وتداىل توعاد الظاملل بالدذاب، الله سابثانه وتداىل أمر 
عبااَعه بجهاع الظاملال والثورة عىل الظاملال والوقوف 
ضاد املساتكلين، والله سابثانه وتداىل مقات الظاملل 
وتهدعلم وتوّعدلم ولدإهم، الله سابثانه وتداىل قال يف 
كتابه الكريم )أال لدإة الله عىل الظاملل(، وقال سابثانه 
وتداىل يثكي عن واقع الظاملل يول القيامة )يَْوَل اَل يَإَْفُع 
اِر(، الله  الظَّاِلِإاَل َمْدِذَرتُُهْم  َوَلُهُم اللَّْدإَُة َوَلُهْم ُساوُء الدَّ
سابثانه وتداىل أكد يف كتابه الكريام أن ال رشعية عيإية 
أباداً يف الثكم والسالطة للظاملل الجائرين املساتكلين 

الطغاة وقال تداىل )ال يَإَاُل َعْهِدي الظَّاِلِإَل(.
 ولكاذا آياٍت كثرية تثذر من الظاملل، تلدن الظاملل، 
إاتخذوا موقفاً حاسإاً يجُب أن يتبإّاه َمن يإتإي إىل لذا 

العدو اإلسرائيلي يركز على كل الجغرافيا االستراتيجية في المنطقة، 
ويحرك اآلخرين ليبذلوا في سبيله المال وليقدموا التضحيات

 مسؤوليتنا 
بكل االعتبارات 

أن نتصدى ألولئك 
األشرار، أما أن 

نستسلم ليفعلوا ما 
يشاؤون ففسادهم 
وإجرامهم سيكون 
أكبر مما ستخسره 

األمة وأسوأ مما 
يمكن أن تعاني 
أو أن تقدمه من 

تضحيات في سبيل 
التصدي لهم
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انساالل، من يتثقف بثقاإة الُقاْرآن، من يإهج نهَج نبي 
انسالل ويقتدي به، أن يثإل لذه الروحية، أن يتبإَّى لذا 
املوقف، أن يسلك لذا الطريل يف املوقف الثازل والصارل 
مان الظاملال، وأن يداَي حقيقاة الجائريان والظاملال 
والطغاة واملساتكلين وخطورتهم يف واقاع الثياة وما 
يإساون به واقع الثياة من رش وظلم وإإساع وطغيان 
وتخريب لساداعة اننَْسااان ولواقع الثياة، ولذلك جدل 
الله سابثانه وتداىل امليلة للجائريان والطغاة والظاملل 
املفسادين واملإاارصة لهام والوقوف بصفهام من أكل 
الذنوب وأعظم الجرائم التي تسابب سخط الله تداىل، أن 
الله يساخط ساخطاً عظيإاً عىل من يقاف مع الظاملل 
وماع الجائرين، عىل من يإارص الطغاة أنه يوقع نفساه 
يف ساخط مان الله سابثانه وتداىل ويتَاَثااّرك يف حالة 
االنثراف الثقيقي عن مإهج انسالل عن مباعئ انسالل 

عن حقيقة وجولر قيم وأخالق انسالل الدظيم.

حكم مناصرة الظالمين والطغاة
 وماا أحاوج أُّمتإا إىل لاذه الثقاإاة وإىل الوعي بهذه 
الثقائل؛ ألَن غيااَب الوعي بهذه الثقائل وبألإية لذه 
املباعئ كإباعئ أساسية يف عين الله تداىل جدل الكثري من 
املإتإل لإلساالل ال يتورعون وال يتثاشاون أن يإروا 
الظاملال والطغااة أن يقفوا يف صاف الطغيان ويف صف 
االساتكبار ومع املجرمل مهإا كانات جرائإهم ومهإا 
كانت بشائدهم يف لذه الثياة وإظائدهم الذي يسّوعون 

بها وجه التَّأريخ.
إن اللَه سابثانه وتداىل وّجه خطابااً مهإاً، قال عإه 
املثدثاون إيإاا رووه وقال عإاه املؤخارون والكاتبون 
ارَي إيإا نقلاوه أنه من ألّم ماا كان مؤثراً يف وجدان  للسرِّ
الإباي صلوات الله عليه وعىل آله، لدرجة أن البدَض نقل 
أنه َكثَُر الشايب يف َشاَدِر رساول الله صلاوات الله عليه 
وعاىل آله، حيإإا نزلت تلك اآلياة الُقاْرآنية املباركة وذلك 
اة  الخطااب الرباني الذي وّجهه الله إىل رساوله وإىل األُمَّ
كلها إىل ُكّل الساائرين يف لذا الإهاج إىل ُكّل املإتإل لهذا 
انساالل لهذا الديان، للذيان يدتلون أنفساهم مؤمإل 
بالإبي وبالُقاْرآن، إقال تداىل: )َإاْستَِقْم َكَإا أُِمْرَت َوَمْن 
تَااَب َمَدَك َواَل تَْطَغْوا إِنَّاُه ِبَإا تَْدَإلُوَن بَِصاريٌ َواَل تَْرَكإُوا 
اُكُم الإَّااُر َوَما َلُكْم ِماْن ُعوِن اللَِّه  إىَِل الَِّذياَن َظَلُإوا َإتََإسَّ
وَن(، لذا الخطااب الدظيم لذا  ِماْن أَْوِليَااَء ثُمَّ اَل تُإْاَرُ
الخطاب املهم الذي يجدال الركون إىل الظاملل، والركون 
- كإا يقول املفرسون – لو: امليل اليساري.. يدإي حيإإا 
تإيال إىل الظاملال ولو ميالً يسارياً، ما بالاك أن تقف يف 
خطهام يف صفهام، أن تإارصلام، أن تتَاَثااّرك تثات 
رايتهم، أن تقاتل مدهام، أن تتَاَثاّرك إعالمياً مدهم، أن 
تؤيدلام يف ظلإهم وجلوتهم وطغيانهام وما يدإلونه 
اة، الركون ولو امليل اليساري يدتل سبباً كبرياً  بثل األُمَّ
لساخط الله سابثانه وتداىل، ووعياد الله علياه بالإار 
»إتإساكم الإاار«، تصبثاون إىل جهإم والديااذ بالله، 
إاالنخاراط يف صف الطغااة، امليل إىل الظاملال، الإرة 
للإساتكلين، التأييد للطغاة لو انثاراف خطري يوعي 
باننَْسااان إىل جهإم، حيإها ال تإفدك صالتك وال يإفدك 
صيامك وال يإفدك حجاك وال تإفدك زكاتك وال صدقاتك 
وال يإفداك أي عإال.. أن تكاون ماع لذا االنثاراف أن 
تكاوَن مع الظاملل بكل ماا يدإلون حيإها أنت تيسء إىل 
الله سابثانه وتداىل، أنت تإظر إىل قدساية الله سبثانه 
وتدااىل وإىل الله سابثانه وتدااىل وكأنه سااذج، يكفيه 
أن تخاعَعاه ببدض من الدباعات ثام تيسء إىل أنه القائم 
بالقساط الاذي ال يريد الظلام لدباعه لاو القائل: )وما 
اللاه يريد ظلإااً للداملل(، والقائل )وما اللاه يريد ظلإاً 

للدباع(، وذلك حيإإا نرى البدَض من املإتإل إىل انسالل 
عىل مساتوى بدض األنظإة والثاكال، ومن مصاعيقها 
الواقدية وأمثلتها الدجيبة الغريبة الإظال السدوعي الذي 
يتإظهار بالتدين والتأسالم ويقدل نفَساه بلباس عيإي 
وثوب عيإي مع أنه ييسء أكل انساءة إىل انسالل إىل نبي 
الله، ييسء إىل الُقاْرآن الكريم إىل ساإة رسول الله يخالف 
مإهج الله تداىل يخالف انسالل يخالف الُقاْرآن يف مسألة 
من ألّم املساائل مساألة ال يإكن أن يتغااىض الله عإها 
وأن يتجاللها الله؛ ألنها من املباعئ األساسية والرئيسية 
يف عين الله سبثانه وتداىل، إيقف مع إسائيل ويتثالف 
ماع إسائيل ويإاارص إسائيل ويجدل من نفساه عبداً 
خاعماً مذعإاً طيدااً ألمريكا ثم يإارس ضإن لذا الدور 
يف خدمتاه نسائيل ويف عبوعيتاه ألمريكا يإارس الظلم 
بأبشاع أشاكال وأنْاَواع الظلم بثل أبإاء املإطقة وبثل 
شادبإا اليإإاي الدزيز، ومع لاذا يتظالر بأناه املتدين 
وأنه يلتزل بشاكليات مديإة وطقاوس مديإة من الدين 

انسالمي.
 الدين انساالمي لذا مإهجه لاذا ُقاْرآنه لذه كلإات 
الله تداىل تلدن الظاملل وتإقت الظاملل وال تجدل لهم أية 
رشعية يف الثكم والسالطة، وتتوعد من يإيل مدهم ولو 
ميالً يسارياً ويقف بصفهم ولو بثد مثدوع؛ ولذلك يجب 
أن تدَي شادوبإا املإتإية لإلساالل حقيقة لاذه املباعئ 
املهإة جدا؛ ألَن الوعي بهاا وااللتزال بها والتَاَثاّرك عىل 
اة واقدها يف  أساساها لو أمٌر مهمٌّ جاداً يف أن تغارّي األُمَّ
أن تتخلَص مان الظلم الذي تدانيه والذي عانت مإه عىل 

مر التَّأريخ.
 ألناه يف املقابال أَيُّاَهاا انخاوة األعازاء كانات لإاك 
ثقاإاة تَاَثاّرك من خاللها حكال الجور وعلإاء الساوء 
اة وسيطرتهم  اساتثكإت من خاللها قبضتهم عىل األُمَّ
ااة، لقاد ُقدمات طاعاة الجائريان والطغااة  عاىل األُمَّ
والخضوع للظاملل واالستسالل للإستكلين واملفسدين 
وانذعان لهم ُقدمت عيإاً ُقدمت باسام الدين، ُقدمت عىل 
أنها مثساوبة عىل انساالل ومن تداليم انسالل، ُقدمت 
ااة لتتدباد الله تدااىل بطاعاة الظاملل  لتتدباد بهاا األُمَّ
بالخضوع للإفسادين، بالخضاوع التال واملطلل لكل ما 
يفدلوناه بها، إكانات الإتيجة رليبة جاداً جداً جداً لي 
الإتيجة التي نشالدلا اليول؛ ألَن واقدإا اليول كإا نكرر 
كثرياً وكثرياً ليس وليد اللثظة، إنه نتاُج املايض إنه امتداع 
اة انساالمية من أمة قوية كلى  املاايض الذي حّول األُمَّ
كان لها حضورلا الداملي البارز والدظيم واملؤثر إىل واقع 
ال أساوأ مإه يف الدالم، إهاذه الثقائل ذات ألإية كلى، 
اة؟، كيف ُصإدت مأساة لذه  كيف كانت مأساُة لذه األُمَّ

اة؟. اة؟، ما الذي انتج واقداً كهذا يف لذه األُمَّ األُمَّ

فئتان هما منبع الفساد والظلم في 
األمة

إن مإباَع الظلم ومإباع الجور ومإبع الفسااع ومإبَع 
اة الاذي أَْوَصالها إىل ما وصلت إليه  الطغياان يف لذه األُمَّ
بواقدهاا الذي ناراه ونثس به ونديشاه.. مإبع ذلك كله 
لم إئتان حكال وساالطل الجور وعلإاء الساوء، لذان 
اة إىل ماا وصلت إليه،  الثإائياان لإا اللاذان أَْوَصال األُمَّ
مإباع الظلم والجاور والطغياان من خاالل الثكومات 
الظاملة املتسالطة املتجلة، بإو أمية كانوا مثاالً واضثاً؛ 
ألنهام يف مرحلة مبكرة من تَأريخ انساالل أو من تَأريخ 
املسالإل تإكإوا وسايطروا عىل مقاليد الثكم، حكإوا 
ااة إيها  ااة، سايطروا عليهاا يف مرحلاة كانت األُمَّ األُمَّ
أكال أمة يف الدالام، أْكثَاارلاا حضوراً، أقوالاا ألإها، 
أْكثَاارلاا إمكانيًة للتأثري يف واقع الدالم بأجإده، ولذلك 
اة خسارة كبريًة جداً حيإإا استثكإت  إقد خرست األُمَّ
قبضة أولئك عىل الثكم.. ماذا عإلوا من واقع الثكم من 
موقع السلطة ولو املوقع الذي يستإد إىل القدرة إىل املال 

إىل السالطة إىل القوة الدساكرية، إساخروا ُكّل مقدرات 
اة، لضإان  اة وتَاَثاّركوا بكل الوسائل نخضاع األُمَّ األُمَّ
ااة؛ ولذلاك تَاَثاّركوا،  السايطرة التامة عاىل واقع األُمَّ
وتَاَثاّركاوا بدلإااء الساوء الذين لدبوا عوراً رئيساياً يف 
تثرياف املفاليام الديإية، إاكان تَاَثاّركهام مصداقاً 
لتوصيف الرساول صلواُت الله عليه وعىل آله الذي عرف 
باه وعلإاه بوحي من الله سابثانه وتدااىل، حيإإا قال 
عإهم قبل أن يصلوا إىل سدة الثكم، ويف وقت مبكر أطلل 
صيثاًة تثذيريًة لألماة لتكون عىل حاذر وليكون ُحّجة 
عليهاا ياول القيامة، أخل عإهم أنهام إذا تإكإوا اتخذوا 

عيَن الله عغالً وعباعه خوالً وماله عوالً.

إستهداف األمة بتحريف مفاهيمها 
الدينية

اة جيالً بدد   لاذا لو الواقُع الاذي امتدَّ يف تَأرياخ األُمَّ
اة، عإل مإذ بإي أمية  جيال وإىل اليول، لذا لو واقُع األُمَّ
وإىل اليول ُكّل ساالطل الجور وُكّل الثكومات املساتبدة 
اة تشاتغل عىل لاذا الإثو،  الجائارة التاي حكإات األُمَّ
اة يف تثريف مفاليإها الديإية يف رضبها  تساتهدُف األُمَّ
يف أخالقهاا ويف قيإهاا ويف مرشوعهاا، وتَهادف أيضااً 
الساتدباعلا، تثّول الإاَس إىل عبيد إىل خدل، ثم تساتأثُر 
اة وتشارتي الذمم  بفيئهام بإالهم بثرواتهم وتُفِقُر األُمَّ
مان ذلك املاال الذي لو حلٌّ لألمة، إهاذا لو الذي تداني 

اة وعانت مإه كثرياً. مإه األُمَّ
 انمال زيد عليه السالل وبرؤية الُقاْرآن الكريم وبهدى 
الله سابثانه وتداىل، ومن خالل االساتقراء للواقع كان 
يدرك أن لذه املشاكلة الثقيقية لألمة: ساالطل الجور، 
الثكوماات املتجالة، الإظاال الثاكم املتسالط وعلإاء 
الساوء الذيان يدإلون مع ساالطل الجور ماع الثكال 
اة،  الجائريان ماع املتسالطل والظاملال؛ لتدجال األُمَّ
لتثقيفهاا الثقاإات املغلوطة، لتقديم عين الله سابثانه 
وتداىل بشاكل مشاوه، لتثريف املفاليم بكل األسااليب 
والوسائل، إقدموا مبدأ غريباً جداً متإاقضاً ُكّل التإاقض 
مع انساالل كإرشوع للثياة كإارشوع عزة كإرشوع 
كراماة كإارشوع حرية، واإارتوا حتى عىل رساول الله 
صلاوات اللاه عليه وعىل آله حيإإا قالاوا عن الإبي صىل 
الله عليه وآله وسالم أنه »أمر بطاعة الثاكم الظالم وإن 
اة للظاملل،  قصم ظهرك وأخاذ مالك«، حيإها عجإوا األُمَّ
إاكان الواقع أناه وعىل مدى أجيال عاىل مدى قرون من 
اة يف  الزمن اساتثكإت لذه الثقاإة وأثّارت يف وعي األُمَّ
اة ملرشوعهاا يف الثياة وأثّرت  اة يف إهم األُمَّ وجادان األُمَّ
ااة ألَن تكاوَن مهياأة للغزو األجإبي لالساتدإار  يف األُمَّ
الخارجاي، إثادث ُكّل ما حادث يف املراحال األخرية من 

اة. تَأريخ األُمَّ
 انماال زياد عليه الساالل كان يداي أنه طاملاا لإاك 
حكومة جائرة وسالطة ظاملة إإناه ال يإكن أن يتثقل 
اة مسائولية يف الثورة عىل  الدادل يف الواقع، وأن عىل األُمَّ
الظاملال واملساتكلين وأنهام حيإإا يكوناون يف موقع 
السالطة يف موقع الثكم يف موقع القوة والقدرة والثروة 
اة؛ ألنه يف األسااس ال يإكن  لام أْكثَاار رضراً عاىل األُمَّ
اة أن يتثقال الددل يف واقع  أن يُبإاى الدادل يف واقع األُمَّ
ااة إال من خالل حكوماة عاعلة، لذه قضية من ألّم  األُمَّ
القضاياا التاي يجب أن نديَهاا جيداً وأن نتَاَثااّرك بإاًء 
عاىل وعيإا الثقيقي بهاا، ال يإكن أن يتثقال الددل يف 
الثياة إال من خاالل حكومة عاعلة تقيم الددل يف الثياة 
وإذا كانات الثكوماة ظاملة أَْو متسالطة والثاكم ظالم 
اة وخطره كبري  ه كبري عاىل األُمَّ ومساتبد وطاغية إرشُّ

اة أن تقف بوجهه. اة، حيإها يتثتم عىل األُمَّ عىل األُمَّ
 اليول نجاد أن الرش الكبري الذي تداني مإه الشادوب 
واملدانااة الكبارية التاي تداناي مإها الشادوب لي من 
يف  ساواء  والظاملاة  املتجالة  والسالطات  الثكوماات 

 ال تذل نفسك 
وتِهنْها وتخضعها 

لطغاة ألشرار 
لفاسدين لمجرمين 

ال يستحقون حتى أن 
تكون شريكًا لهم 

ما بالك بعبد خاضع 
لهم!!

 اللعبة األخطر 
واألسوأ من ألعاب 

اإلسرائيليين الرياضية 
مع النظامين 

اإلماراتي والسعودي 
وسائر العمالء، لعبة 

تدمير المنطقة 
وإثارة الفتن ولعبة 

تمزيق شعوبها 
وتفتيتها، حتى هذه 

اللعبة نسق واحد 
توجه واحد راية 

واحد مشروع واحد 
يتحركون ضمنه 

جميعًا
 الفئة التي 

صمتت ولم تنهض 
بمسئوليتها كانت 

شريكًا أساسيًا للفئة 
التي ناصرت الطغاة 

سواء بالقتال أو 
بالمقال أو بأي أسلوب 

وحال

 اإلمام زيد عليه السالم سّطر لكل األجيال المتعاقبة - بقوله والفعل، بتضحيته والعطاء، بدمه وبروحه وبموقفه - 
درسًا تحتاجه األمة لتستفيد منه في مواجهة التحديات واألخطار وقوى الشر واإلجرام والطغيان إلى يوم القيامة

 ثورة اإلمام زيد كانت تعبيرًا عمليًا عن حقيقة اإلسالم كمشروع عدالة وكرامة وحرية لبني اإلنسان، واستجابة فعلية 
لتوجيهات اهلل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وامتدادًا لثورة جده اإلمام الحسين

 من البديهي أن يحاول العمالء في كل زمان تقديم عناوين مخادعة، ليصبح غزو البلدان »عملية تحرير« والخيانة 
والوقوف مع األجنبي الذي يحتل بلدك ويقتل شعبك وينتهك عرضك تصبح »مقاومة«!
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مإطقتإاا الثكوماات التي لاي عإيلة وتدإال لصالح 
األنظإة والثكومات املتسالطة والدول املساتكلة أَل يف 

بقية الدالم.

وسائل تدجين األمة
 ولذلاك نجاد أن البدض مإن يتهربون من املسائولية 
ومان ضديفاي انيَْإااان والوعاي لام ال يداون جياداً 
املساتكلين،  الظاملال  ضاد  الوقاوف  يف  مسائوليتهم 
وسايكون يف الثد األقىص ولياس األعنى إذا أراع أن يثس 
بإسائولية نَقاَمااة الدادل أَْو للوقاوف ضاد املإكر ضد 
الظلام ضد الفسااع، األمر باملداروف للإهي عان املإكر، 
إهو سايوجه مواقفه عىل اآلخرين الإااس الداعيل، أما 
ضد املتجلين والسالطات والثكومات والادول املقتدرة 

املتإكإة إهو يخاإها ويرلبها.
 يدإاد حاكال الجاور وتدإاد الثكوماات املتسالطة 
اة بكل الوساائل بالتثقيف املزيّف  املتجلة إىل تدجل األُمَّ
وانذْاَلل  بالقهار  وأيضااً  الديإياة،  للإفاليام  املثاّرف 
والتسلط والجلوت بالسجن بالقتل، وتثاول أن تخضع 
اة لها، إما بالقوة والجلوت والظلم والقتل والسجن  األُمَّ
والتإكيال، وإماا بالرتغيب وباأية وسايلة أخارى، إهم 
اة والتثكم بها  يدإلون عىل السايطرة الفدلية عاىل األُمَّ
اة يف قيإهاا ويف أخالقها؛  واساتدباعلا، لذا يرضب األُمَّ
اة عىل القبول بانذْاَلل، أن تكون عبداً  ألَن ذلك يرّوض األُمَّ
للطغاة، لذا أوالً يساتلزل تدجيإاك ترويضك حتى تكون 
ذليالً خاضداً مساتكيإاً ال حرياة إيك وال إباء، إتقبل وال 
تتثارج من ذلاك يف أن تكاون يف لذه الثيااة مجرع عبٍد 
للطغااة وقد أراعك الله أن تكون حراً وخلقك حراً وأراع لك 
الكراماة، أنت تقبل بأن تكون ذليالً، أن تكون خاضداً أن 
تكون مستسالإاً للطغاة يتثكإاون بك، يفرضون عليك 
ما يشااؤون ويريادون، يتثكإون بك كيفإا يشااؤون، 
يفدلون بك الذي يريدون، بيإإا عين انسالل الله سبثانه 
وتداىل ال يرىض مإك لذا، أنت بهذا تخرس عورك يف الثياة 
كإنَْساااان حر وعزيز وكريم، أنت تخرس قيإك الفطرية 
واننَْساااانية، أنت يف ذلك الثال تديش مجرع عبد، وعبد 
ملن؟، لل املساألة مثل الدبوعية لله؟، الدبوعية لله رشف، 
الله سبثانه وتداىل حيإإا نّدبد أنفسإا له إيإا رشعه لإا 
ويف ماا أمرناا به ُكّل الخري وكل الارشف وكل الدزة يإإح 
من عزته الله سابثانه وتداىل ال يذلك ويقول )ولله الدزة 
ولرساوله وللإؤمإل(، )ولقد كرمإا بإي آعل(، أما أولئك 
ال تذل نفسك، تهل نفسك، تثتقر نفسك، تخضع نفسك 
لطغاة ألَْشااَرار لفاسدين ملجرمل ال يستثقون حتى أن 
تكون رشياكاً لهم ما بالاك بدبد وخاضاع وذليل وتقبل 

بانلانة وتقبل بالخضوع املطلل لهم!!.
 إذن مهامٌّ جاداً أن ندي خطاورة األمر أناه خطٌر عىل 
الثرياة عاىل الكرامة عىل الدازة عىل اننَْساااانية، عىل 
إنَْساااانيتك كإنَْساااان، يثولوناك يف الثيااة كثيوان 
مساتبدد مقهاور ال حرية لاك، يفرغونك مان ُكّل القيم، 
يدطلونك ويفرغونك من ُكّل املباعئ الدظيإة وخطر عليك 
يف عيإاك، ما الذي يبقى لك من الديان وأنت يف املقال الذي 
تستوجب به سخط الله تداىل، الخضوع للظاملل الركوع 
للظاملال للجائرين للطغاة الوقوف مدهام الدبوعية لهم 
تدإي سخط الله تدإي نار جهإم »إتإسكم الإار«، تدإي 
أن يباوء اننَْساااان مدهم بغضب الله سابثانه وتداىل، 
ولذلك وّجه انمال حسل عليه السالل نداءه لألمة، مثذراً 
مان خطورة األمار حتى عىل املساتوى الديإاي يدإي إذا 
كان اننَْساااان ال مشاكلة عإده يف أنه سايخرس يف لذه 
الثيااة ُكّل يشء، مهم يخارس يف لذه الثياة حريته، وأي 
يشء أغاىل لإلنَْساااان مان حريته كرامتاه عزته رشإه 
إنَْساااانيته حتى ويخرس مع ذلاك عوره يف الثياة عوره 
املارشف عوره الدظيام عوره الاذي يليال به كإنَْساااان 
ويدياش عبداً للطغااة والجائرين واملساتكلين إذا ريض 
لإفساه بكل ذلاك؟، لكن ماذا عن اآلخارة؟، ماذا عن يول 

القيامة الذي تقف إيه أمال الله سابثانه وتداىل يف مقال 
السؤال والثساب )يَْوَل اَل يَإَْفُع الظَّاِلِإَل َمْدِذَرتُُهْم  َوَلُهُم 

اِر(، ماذا ستفدل يف ذلك اليول؟. اللَّْدإَُة َوَلُهْم ُسوُء الدَّ

عواقب الحياد والسكوت عن الظالمين
اة وذكر لها   انمال الثسال أعرك لذا الخطر ونبّه األُمَّ
ماا قاله الرساول وما يإطل عن الهوى رساول الله إيإا 
أخل عإه وإيإا صح عإه انإا يخل عن الله تداىل حيإإا 
قاال الإبي صىل الله عليه واله وسالم »من رأى سالطاناً 
جائراً مساتثالً لثرل الله ناكثاً لدهد الله مخالفاً لساإة 
رساول الله، يدإل يف عباع الله بانثام والددوان إلم يغرّي 
عليه بفدل وال قوٍل كان حقاً عىل الله أن يدخله مدخله«، 
إانات ياا من تساكت ولياس إقاط تدإل مباارشة مع 
الظاملل يا من تسكت عن الظاملل والطغاة يا من تثاول 
أن تقدمك نفسك عىل أنك مثايد أنت لست يف موقع الثياع 
ساكوتك صإتك جإوعك لو يخدل الظاملل لو عامل من 
اة  ألاّم الدوامل التاي مكإتهام؛ ألَن لإاك إئتال يف األُمَّ
مّكإات الجائرين واملساتكلين واملفسادين ليتثكإوا يف 
اة يف التثكم  ااة يف إعارة األُمَّ ااة يف واقع األُمَّ مصائار األُمَّ
باألماة، الفئة التاي وقفت مع الطغاة ونارصتهم ساواٌء 
بالقتاال أَْو باملقاال أَْو بأي أسالوب أَْو بأي حاال والفئة 
التاي صإتت وساكتت وخضدت ولاعنات وجإدت ولم 
تإهض بإسئوليتها كانت رشيكاً أساسياً للفئة املإارصة 
املباارشة للإرة املباارشة لخدمة للطغاة واملساتكلين 

والجائرين.
 والياول ماا لو الواقاع وليس اليول إقاط وعىل مدى 
اة أمة مثإد،  قرون مان الزمن ما لو الواقع يف لذه األُمَّ
مثإٌد نبي، مثإٌد رساول خاتم األنبيااء، مثإد الددالة 
رسول الثل واننَْسااانية، رسول القيم واألخالق، رسول 

الددالة.
 الواقاع أماٌة بالظلام غارقاة تثات ليإإاة الظاملل 
يثكإها يتآمر عليها يتثكم بها يتَاَثاّرك يف واقدها يؤثر 
إيها الظاملون املساتبدون الجائرون املتسلطون الطغاة، 
ولم بدورلم ياؤعون اليول لذا الدور كدبيد لالساتكبار 
الداملاي للإساتكلين الدامليل لطغااة الدالم وأَْشااَرار 
الراياة األمريكياة  الدالام واملفسادين يف األرض تثات 

وانسائيلية، أليس لذا واقداً مؤسفاً؟.
 ماا ُلو املفارتض يف أمة نبيهاا مثإد خاتام األنبياء 
وتؤمان باكل أنبياء الله ورساله عيإها انساالل مإهجها 
الُقااْرآن لديهاا لدي مثإاد؟، ما لو الايء الطبيدي 
يف واقدهاا أن يكاون قرارلا وأن يكاون أمرلا وأن يكون 
شأنها للطغاة إيها لألَْشاَرار إيها لسفهائها للإستبدين 
إيهاا للذيان ال يصلثون ولاو أن يقوعوا مدرساة وليس 
مدرساة، حضرية حيوانات؟، لل لذا واقع طبيدي؟، ال، 
اة التي  اة أن تكون لاي األُمَّ الواقاع الصثيح لهاذه األُمَّ
ليس إقط سااحاتها الداخلية سااحة قائإاة عىل الددل 
وبالدادل والثل والخري وأمة تتدااون عىل الل والتقوى، 
بل وأْكثَاار من ذلك أن تسادى لإارش الخري يف ُكّل الدالم، 
أن تسادى نقاماة الددل يف ُكّل الدالم، أن تسادى لصالح 
البرشية بكلها، أن تدإل عاىل تغيري واقع البرشية بكلها 
نثو األإضل، وأن يكاون لها عور حضاري عاعل وعظيم 
وخاري يف ُكّل الدنياا، أين وأيان ومن أين إىل أيان؟!، واقع 

مأساوي ومؤسف بكل ما تدإيه الكلإة.
 ومان لإا تَاَثااّرك انمال زياد عليه الساالل ليواجه 
حكال الجور وليواجه أيضاً علإاء الساوء ووّجه نداءه إىل 
اة يساتإهضها ويدإل عاىل أن يثركها إيقول: عباع  األُمَّ
الله إأعيإونا عىل من استدبد أُّمتإا وأخرب أمانتإا وعّطل 
كتابإاا وتارّشف بفضل رشإإا وقاد وثقإا من نفوساإا 
باملايض عىل أُُمااورنا والجهاع يف سابيل خالقإا ورشيدة 
نبيإاا صابرين عىل الثال ال نجزُع من نائباة من ظلإإا 
وال نرلب املوت إذا سلم لإا عيإإا، إتداونوا تُإروا يقول 
وا  الله عاز وجل يف كتابه: )يَاا أَيَُّها الَِّذيَن آَمإُاوا إِن تَإُرُ

اة  ُكاْم َويُثَبرِّْت أَْقَداَمُكْم(، وحال خيّم عىل األُمَّ اللَّاَه يَإُرْ
الساكوت والصإت وانذعان واالستساالل خصوصاً بدد 
كل ماا عإله بإاو أميه من ظلام وجور وعماروا الكدبة 
وأحرقولاا وإدلوا األإاعيل وغازوا املديإة املإورة وإدلوا 
باألنصاار واملهاجريان ماا إدلاوا وذراريهام وعإلوا ما 
اة انساالمية من االستباحة والظلم والجور  عإلوا يف األُمَّ
ااة، خيم الصإت وساكت اآلخارون، لكن  وأإسادوا األُمَّ
انماال زيد بروحيتاه الُقاْرآنياة بإيَْإااناه الدظيم ولو 
حلياف الُقاْرآن لم يساكت وكان يقول ملان يريدون مإه 
الساكوت ويثثونه عىل السكوت ويإصثونه بالسكوت: 
واللاه ما يدعإي كتاُب الله أن أساكت.. كان يقول كهذا، 
وكان يقول: كيف أساكت وقد خولف كتاب الله وتثوكم 
إىل الجبات والطاغاوت، واللاه ماا يدعإي كتااُب الله أن 

أسكت.. لذا لو انسالل وبجولره بثقيقته.
اة ولانت   انمال زيد عليه الساالل حيإإا خضدت األُمَّ
ورلبات ساطوَة األعداء وقبلات بالذل والهاوان لم يقبل 
اة وعإل عىل أن يثيي إيها  بالذل والهوان واستإهض األُمَّ
روح املسائولية والشدور بالدزة وأن يستإهضها بكل ما 
يساتطيع وكان يدرك حالة الرلبة الساائدة يف أوسااط 
اة ولي من أَْخَطر الثاالت التي تستثكم بها سطوُة  األُمَّ
الظاملل الرلبة والخاوف، ولذلك كان يقول: ما كره قوٌل 
قط حرب السايوف إال ذلوا. وحيإإاا قال الثاكم األموي 
الجائر املساتكل لشال: والله ال يأمرني أحد بتقوى الله 
إال رضبات عإقه. قال عليه الساالل: اتِّل الله يا لشاال. 
قال: أََومثلَُك يأمر مثيل بتقوى الله. قال عليه السالل: أما 
إنه ليس أحد إاوق أن يؤمر بتقوى الله وال عون أن يأمر 
بتقاوى الله. ولكاذا بهإه الدظيم وحرصاه الكبري عىل 
إصالح واقع أمة جاده، عىل تغيري لذا الواقع املظلم كان 
عليه الساالل يثإل لم املسائولية الهم ألماة جده إيإا 
تدانياه من الظلم والهاوان وانذْاَلل والقهر واالساتدباع 
والتخرياب للقيم والتزييف للإفاليام الديإية وغري ذلك، 
إكان عليه السالل ولو يإظر إىل الثريا، مجإوعة الإجول 
البديدة يف األعىل، إيقول عليه السالل: وععُت والله أن يدي 
ملصقاة بالثريا ثم أقع حياُث وقدت عىل األرض أَْو حيث 
وقدات إأتقطع قطدًة قطدة وأن الله أصلح بي أمر أمة 

مثإد صلوات الله وسالمه عليه وعىل آله.
 وبروح املسئولية يف األمر باملدروف والإهي عن املإكر 
حتى مإكار الجائرين واملتسالطل والظاملل واملتإكإل 
يتَاَثاّرك عليه الساالل وحل خفقت الرايات عىل رأساه 
قاال: الثإاد لله الذي أكإل يل عيإي، ماا يرسني والله إن 
لقياُت جدي رساول اللاه ياول القيامة ولم آمار يف أمته 

بإدروف ولم أنَه عن مإكر..

رسالة لعلماء السوء
 ولكذا يتَاَثاّرك بهاذه الروحية الدظيإة بهذا الفهم 
الصثياح بإفاليم الدين وقيم انساالل وأخالق الُقاْرآن 
ويوّجه رساالته الشاهرية والدظيإة واملهإة والقيإة إىل 
علإااء الساوء الذين كاناوا يف صف الظاملال والجائرين 
اة لهام ويخضدون  واملتسالطل والثاكال يدجإون األُمَّ
اة لهم ويثرإون مفاليم الُقاْرآن لصالثهم إيقول:  األُمَّ
ياا علإاء الساوء أنتام أعظم الخلال مصيبة وأشادلم 
عقوباة - لإرى لذا الدور أال نراه الياول؟، أال يقف اليول 
مع أمريكا مع إسائيل مع عإالء أمريكا وعإالء إسائيل 
أال يقف مدهم علإاء سوء؟!!، أليس شدبإا اليإإي اليول 
ولو يداني أبشاع أنْاَواع الظلام يُقتل اآلالف من أطفاله 
ونساائه وتُفدل به األإاعيل الياول ُكّل لذا يثدث ولإاك 
إتااوى تؤيد وتباارك ُكّل لاذا الظلم وكل لاذه الجرائم 
- ياا علإاء الساوء أنتم أعظام الخلل مصيبة وأشادلم 

 اإلسالم يتضمن 
مبادئ عظيمة 

تحقق لإلنسان حريته 
وكرامته وسعادته، 

هذه هي حقيقة 
اإلسالم.. 

ومن يظلمون 
وينسبون ظلمهم إلى 

اإلسالم ويرتكبون 
أبشع الجرائم 

ويفسدون في األرض 
ويحسبون كل ما 

عملوه على اإلسالم 
هم يسيئون إليه أكبر 

إساءة ويشوهون 
عظمته وقيمه النبيلة
 من أساس رساالت 

اهلل سبحانه إقامة 
العدل في الحياة 

وإصالحها وإصالح 
اإلنسان ليحمل القيم 

واألخالق العظيمة، 
وإصالح ممارساته 

في تقديم المشروع 
الصحيح الذي يحقق 

من خالله العدل 
واالرتقاء في واقع 

الحياة وفي دوره في 
هذه الحياة كإنسان

 اإلمام زيد عليه السالم سّطر لكل األجيال المتعاقبة - بقوله والفعل، بتضحيته والعطاء، بدمه وبروحه وبموقفه - 
درسًا تحتاجه األمة لتستفيد منه في مواجهة التحديات واألخطار وقوى الشر واإلجرام والطغيان إلى يوم القيامة

 ثورة اإلمام زيد كانت تعبيرًا عمليًا عن حقيقة اإلسالم كمشروع عدالة وكرامة وحرية لبني اإلنسان، واستجابة فعلية 
لتوجيهات اهلل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وامتدادًا لثورة جده اإلمام الحسين

 من البديهي أن يحاول العمالء في كل زمان تقديم عناوين مخادعة، ليصبح غزو البلدان »عملية تحرير« والخيانة 
والوقوف مع األجنبي الذي يحتل بلدك ويقتل شعبك وينتهك عرضك تصبح »مقاومة«!
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عقوباة إن كإتم تدقلاون ذلك بأن الله قاد احتج عليكم 
بإاا ساتثفظكم، إذ جدال األُُمااور ترع إليكام وتصدر 
عإكم، األحاكال من قبلكم تُلتإس والساإن من جهتكم 
تُختال، يقول املتبدون لكم أنتم حجتإاا بيإإا وبل ربإا، 
إبأي مإزلته نزلتم مان الدباع لذه املإزلة، إوالذي نفس 
زيد بن عيل بيده لو بيّإتم للإاس ما تدلإون وععوتإولم 
إىل الثل الذي تدرإون لتضدضع بإياَن الجبارين ولتهدل 
أسااُس الظاملل، ولكإكم اشارتيتم بآيات الله ثإإاً قليالً 
وأعلإتام يف عيإاه وإارقتام كتاباه.. إىل أن يقاول علياه 
الساالل: إأمكإتام الظَّلإَة من الظلام وزيإتم لهم الجور 

وشدعتم لهم ملكهم باملدونة واملقاربة، إهذا حالكم.
 ولذلاك نرى اليول ُكّل الثكومات الجائرة واملساتبدين 
اة من أماراء أَْو ملوك أَْو غريلم  الطغاة املفسادين يف األُمَّ
إىل جانبهام عىل الادوال علإاء ساوء يفتاون لصالثهم 
اة لصالثهام، يدإلون عىل تزييف مفاليم  يضللون األُمَّ
الدين لصالثهم، إاملسألة خطرية واملسألة تتطلب وعياً؛ 
اة لاذا الواقع وأن  ألنها مساألة أساساية يف أن تغري األُمَّ
تشاخص بشاكل صثيح مإبَع الخطاورة مإبع الضالل 

مإبع الظلم مإبع الطغيان.
 خالص شدوبإا لو بالتخلص من حكوماتها الجائرة، 
خالل شدوبإا وأُّمتإا لو بإَقاَماة حكومة عاعلة حكومة 
تقيام الددل يف الثياة، الددل يف الثياة مطلب إنَْسااااني 
وإريضة إَلهية وحل للبرشية، من حقإا أن نإدم بالددل، 
ليس من رضورة الثياة أن نخضع للظاملل أن نستسالم 
للظاملال أن نجدال مان الظاملال والطغااة واملتكليان 
واملفسادين والخونة لشادوبهم وأمتهام أن نجدل مإهم 
لم األماراء وامللوك القاعة والذين بأيديهم األمر والشاأن 
والإهاي ومقدرات الشادوب وثروات الشادوب املقدرات 
اة  كاإة، لذه الطامة لذه الكارثة لذه التي أَْوَصالت األُمَّ
إىل ماا وصلات إليه، يف نهاياة املطاف الثاكال الجائرون 
الثكومات املتسالطة واملستبدة والطاغية املثسوبة عىل 
انساالل تتَاَثاّرك بكل وضوح بادون خفاء بدون س يف 
الدلن بامُليض الواضح مع من؟ مع املساتكلين الدامليل 
اة مع الغزاة لألمة إىل أوطانها، املستهدإل  من خارج األُمَّ
لشدوب املإطقة مع األمريكيل مع انسائيليل، وبدون 
تَاَثااّرك لاذا الذي حصال يف الإهاياة، لو يداي ُكّل من 
يإتإي لإلساالل بثقيقة لذه املساألة خطورة وإظاعة 
الوقاوف يف صاف الظالام أَْو الساكوت للظالام للجائار 
اة وأن يتثكم  للإساتبد للطاغية، خطورة أن تُثكم األُمَّ
بها األَْشااَرار واملستبدون والطغاة والظاملون، وأن تكون 
لاذه املساألة ال كالل إيهاا ال مجاملة إيهاا ال قبول بها 
ااة؟، ال تقبل إال  عاىل انطاالق كيف سايكون واقاع األُمَّ
بالدادل وال تقبل إال بإن يقيم الدادل، ملا كان الواقع لو 
عىل الإثو الذي نديشاه، لذه املأسااة لذه الكارثة التي 
نارى إيها املسالإل أْكثَاار من غريلم وأساوأ حال من 
غريلم، الددل اليول من غري املسالإل لشادوبهم ما بل 
حكوماتهام وما بال شادوبهم أْكثَاار مإهام يف واقدإا 
نثن، ما بل شادوبإا وبل حكوماتها املتسلطة يف األعم 

األغلب.

ترويض كبير الستساغة الظلم
 عىل ُكّل نثن نتثإل مساؤولية كإسالإل، لذا مبدأ 
انمال زيد لو مبدأ الُقاْرآن مبدأ الإبي مبدأ انساالل مبدأ 
الثورة عاىل الظلم والظاملل وعىل الطغاة واملساتكلين، 
الوقوف ضاد الظلم، عدل االستسااغة والقباول بالظلم 
والظاملال، اليول كارثة باكل ما تدإيه الكلإاة، ترى ُكّل 
أشاكال الظلم يف السااحة انساالمية، يف بلدنا اليإن لذا 
واضح ويف غري اليإن وصوالً إىل إلساطل، شدوب أخرى 

ترى ُكّل أشكال الظلم أبشع أنْاَواع الظلم، الجرائم التي ال 
يساويها غريلا يف ُكّل الدالم، ومع ذلك ترى الكثري ال يبايل 
املسألة عاعية جداً، تصبح حتى الخيانة لشدوبك الخيانة 
ألمتك الخيانة لوطإك الخيانة بكل أشكالها تصبح وجهة 
نظر تصبح رؤيًة لدى البدض، مإهج سيايس توجه مدل، 
اة  لذا املساتوى من االنثطاط الفظيع جاداً يف واقع األُمَّ
يجاب أن يثور عليه حتى املثقفون الدلإاء الصالثون أن 
يثوروا عىل علإاء الساوء أن يقفوا يف وجه علإاء السوء، 
ُكلُّ مان لديهم القادرة الثقاإية والدلإياة أن يتَاَثاّركوا 
اة  بكل ما يساتطيدون يف مواجهة ذلك، اليول يف واقع األُمَّ
لإااك ترويٌض كبري عىل االستسااغة للظلام مهإا بلغ، 
للطغياان مهإا وصل، وكل أشاكال الفسااع مهإا كان، 
لإاك عإلية ترويض لإاك إلسافة لإاك رشعإة، لإاك 
تثويلها إىل مسائل سياساية واختالإات سياسية لإاك 
عإال عىل إلدار القيم والتخلاص نهائياً من األخالق وأن 
يصباح الواقع شايئاً واملباعئ واألخاالق والقيم الفطرية 
واننَْساااانية وإَلهية شايئاً آخر بديداً عن الثياة، اليول 
حل تتثدث عن الدادل عن الثل عن الخري عن مواجهة 
الظلم عن مواجهة الفسااع عان مواجهة الغزو االحتالل 
عان الوقوف بوجه املساتكلين يقول البداض اتركوا، ال 
تدخلوا مسائل الدين يف مساائل الثياة أَْو أُُمااور الثياة 
لذه قيم، قيم يثتاجها اننَْساااان كإنَْساااان أن يكون 
حاراً أن يإدام بالدادل أن يإدم بالخري يف لاذه الثياة أن 
تتثقال له الثرية يف لذه الثياة والدزة والكرامة يف لذه 
الثيااة، الله سابثانه وتدااىل جدل الوقوف ضاد الظلم 
والظاملال والجائرين والطغااة إريضة وال تصلح الثياة 
إال بتثإال لذه الفريضاة بالقيال بهذه املساؤولية لذه 
سإه من ساإن الله ولوال عإع الله الإاس بدظهم ببدض 
لفسدت األرض إإخاطر الصإت كبرية مخاطر السكوت 
كبارية ولذلاك قاال الإبي صلاوات اللاه عليه وعاىل آله: 
»لتأمروّن باملدروف ولتإهُونَّ عن املإكر أَْو ليسالَطنَّ اللُه 
عليكام رشاَركم ثم يدعو خياُركم إال يساتجاب لهم«، ال 

يإفع حيإها ال ععاء وال أي يشء.
 ومن البديهي أَيُّاَها انخوة واألخوات أن يثاول الطغاة 
واملستكلون واملجلون يف لذا الدالم يف لذا الزمن وإيإا 
سابقه مان األزمإة أن يقدماوا عإاويَن َعائإااً مخاععة، 
يدإاي يصبح غازو البلدان عإلياة تثرير الياول يغزون 
بلدنا يساإون املساألة عإلية تثرير، أن تصبح الخيانة 
والوقاوف ماع األجإبي الذي يثتال بلدك ويقتل شادبك 
ويإتهك عرضك تصبح مساألة الوقوف مده تثت عإوان 
مقاومة، لذا يثصل عإدنا يف اليإن يسإون من يقف مع 
الغاازي املثتل من خارج البلد الجالب بإرتزقة الدالم إىل 
لذا البلد يسإون الوقوف مدهم ماذا مقاومة ثم يسإون 
أَْو يثإلاون عإاويان كثرية جداً ملصلثة الشادب اليإإي 
قتل لذا الشدب انباعة الجإاعية بكل األشكال واألنْاَواع، 
االساتهداف للإساجد واملدارس واألسواق واألعراس وكل 
أشاكال الثيااة تساإى عإلياة تقديم خدمات للشادب 
اليإإاي ومن أجل مصلثة الشادب اليإإاي، لذا بديهي 
َعائإاً الطغاة واملساتكلين واملفسدين واملجرمل واحدة 
مان جرائإهم واحدة من مسااوئهم واحدة من أسااليب 
تضليلهام وخداعهام أنهم يقدماون جرمهام طغيانهم 
إإسااعلم رشلم تثات عإاوين مخاععة، لاذه جريإة 
إضاإياة إىل الجريإاة الفدلية ما يلبساونها مان عإوان 
َعائإاً، ولهذا قال الله سابثانه وتدااىل: )ومن الإاس من 
يدجباك قوله يف الثيااة الدنيا(، يتَاَثااّرك تثت عإاوين 
براقة )ويشاهد الله عاىل ما يف قلبه(، ويثااول أن يقإع 
الإااس أنه بكل ما يإارساه مان طغيان وإسااع وظلم 
وجاور ومإكر وإْجاااَرال إنإا ملصالاح مديإة العتبارات 
إيجابية، ولو ألد الخصاال، لو يف واقع الخصال يتجاوز 
الثل يتجااوز الددل يتجاوز الخري يتجاوز القيم يتجاوز 
األخاالق، وإذا توىل إذا اتجاه عإلياً يف واقاع الثياة كيف 
لو، لذا توىل سادى يف األرض ليفسد إيها ويهلك الثرث 
والإسال، والله ال يثاب الفسااع، )َوإِذَا ِقيَل َلُه اتَّاِل اللََّه 
أََخذَتُْه اْلِدزَُّة ِباْنِثِْم  َإَثْسبُُه َجَهإَُّم  َوَلِبئَْس اْلِإَهاُع(، اليول 
نارى من يهلك الثرث والإسال يف واقع الثياة ويدإل ُكّل 
الاذي يدإل ويف الإهاية نجاد الدإاوين واالععااءات التي 

تقال والتليرات التي تدلن.

األحداث الكبيرة وأهم ما فيها
 عاىل الدإول يف مواجهة لذا الواقاع اليسء نثتاج إىل 
أن نداوع مان جديد إىل لذه املدرساة إىل مدرساة األنبياء 
إىل مدرساة الدظإااء والهاداة إىل مدرساة أعاالل الثل 
والثرياة، إىل زيد إىل الثسال إىل ُكّل األَْحااَرار والرشإاء 
اة روح املساؤولية، علإونا  واملصلثل الذين أحيوا يف األُمَّ
أن نقاف مهإاا كان حجم الظروف أن نقادل التضثيات 
مهإا كانت، أن ال نقبل نهائياً نهائياً نهائياً باالستساالل 
واالذعاان، أن نتصادى للارش واملإكر والطغياان والظلم 

والجور حتى يف ألّم مإابده يف السالطان الجائر يف الدول 
املساتكلة، اليول قاوى الطغيان مجتإداة يف لذا الزمن 
قاوى الطغيان والارش والظلم والجاور من عاخال أُّمتإا 
مان املثساوبل عىل املسالإل تثات الراياة األمريكية 
تثات الراياة انسائيلية عبياد وخدل وعإاالء ومرتزقة 
يتَاَثاّركون مجتإدل لتدمري املإطقة واستدباع الشدوب 
وقهرلاا وإذْاَللها، نرانا اليول يف حاجة إىل لذه املباعئ إىل 
لاذه القيم الُقاْرآنية إىل لذا الاروح وإىل لذه الدزيإة إىل 
لذا الصل إىل لذا املستوى الدايل من االستدداع للتضثية 
إىل لذا انباء إىل لذا الشاإوخ إىل لاذه القيم الدظيإة إىل 
لاذا انيَْإاان إىل لذا الوعي لإتَاَثاّرك به يف مواجهة لذه 
التثدياات واألخطار، ومان ألّم األخطار ال شاك الخطر 
انسائيايل واألحاداث التي يشاهدلا بلدنا اليإان يف ألّم 
أسابابها وعواإدهاا وتثريكها، الدادو انسائييل، الددو 
انسائييل الاذي يركز بكل تركيز عىل بااب املإدب، يركز 
عاىل املإطقة بكلها، عاىل ُكّل املإاطل املهإاة والثيوية، 
وعىل ُكّل الجغراإيا االسارتاتيجية يف املإطقة، يركز عليها 
ويثرك اآلخرين ليبذلوا يف سبيله املال وليقدموا يف سبيله 
التضثياات وليجذباوا املرتزقة مان ُكّل الدالام لتثقيل 
ألداإاه، الياول يتبل ويتجايل يف األحداث لاذه كثري من 
الثقائل ومن ألّم ما يف األحداث وخاصة األحداث الكبرية 
أنهاا تكشاف الكثري مان الثقائال، لربإاا يف بدض من 
الوقائاع والقضايا التي يلفهاا الغإوض لربإا الكثري من 
الإااس ال تتجىل لهم كثري من الثقائال لكن أحداث بهذا 
الثجم بهذا املساتوى، ظلم عىل شدبإا اليإإي استهداف 
مكشوف بهذا املستوى لو يُجيل حقائل حتى ملن ال يبر 
حتى لألعإى لألصم لألحإل للإتبلد يف إهإه يستطيع أن 
يدرف األُُماااوَر واضثة جداً، أي جرائم أبشاع من لذه 
الجرائم التي تُرتكب بثل شادبإا، أي اساتهداف ألرضه 
وعرضاه وحياته ووجوعه ومقدراته بدد ُكّل الذي يثدث، 
لذه تدطي اننَْساااان وعياً مهإا كان مساتوى غبائه، 
تدطي اننَْساااان بصرية مهإا كان حجم التضليل الذي 
قاد أقبل عليه يف مراحل مديإة، اليول املساألة بكلها لي 
أمرياكا وإسائيل، الإظال السادوعي وغريه من األنظإة 
لي مجارع أعوات يف يد األمريكي ويد انسائييل لم خدل 
لام عبيد لام أعوات قذره لم عإالء يشاتغلون ملصلثة 
أوَلئك، اساتهداإهم لإا لو يف لاذه االتجاه ويصب يف ظل 

لذا التوجه.
 اليول نرى واألُسبُوع املايض والفريل انسائييل يتجه 
ليلداَب يف انمارات الدربية املتثدة التي لدبت عوراً سايئاً 
وبشاداً يف بلدناا ويف الدادوان عىل شادبإا، انسائيليون 
يلدباون عإدلام لدبة الجاوعو، لكن األَْخَطار من لدبهم 
الرياضية لم والإظال السادوعي وساائر الدإالء يف لذه 
املإطقاة واللدبة األساوأ لدبة تدمري املإطقاة، لدبة إثارة 
الفتان لدباة الدإل عاىل تإزيل لاذه الشادوب والدإل  
عاىل تفتيتها، لاذه اللدباة األَْخَطر مان الرياضة وحتى 
لذه اللدبة نسال واحاد توجه واحد راياة واحد مرشوع 
واحاد يتَاَثاّركون ضإإه َجإيداً، مساؤوليتإا أن نواجه 
لاذا التَاَثااّرك، ونجد بشااعة ماا يدإلاون، يدإي لذه 
األياال بالرغام من االساتباحة للإساجد األقاىص والدل 
الفلساطيإي يُسافك إنإا تزعاع أوارص أوَلئك مع إسائيل 
أْكثَاار وأْكثَاار ويتثالفون مدها أْكثَاار وأْكثَاار وبقدر 
ما يزعاع توجهها وأطإاعها يف استهداإها لألمة يتجهون 

لخدمتها بشكل أكل.
والتثدياات  األخطاار  لاذه  ُكّل  مواجهاة  يف  أيضااً 
مساؤوليتإا الديإياة كإسالإل مساؤوليتإا األخالقياة 
كبرش نتثىل باألخالق مساؤوليتإا الفطرية مساؤوليتإا 
الوطإية مساؤوليتإا القومية مسؤوليتإا بكل االعتبارات 
أن نتصدى ألولئك األَْشاَرار ألُولئك الطغاة ألُولئك املجرمل 
ألُولئك املفسادين، ال بديل عن لذا الثل، أَما أن نستسالم 
أن نخضاع أن نارتك لهام املجاال ليفدلاوا ما يشااؤون 
ويريدون، لإا املساألة خطرية؛ ألَن رشلم؛ ألَن إساعلم؛ 
ألَن طغيانهام؛ ألَن إْجااَرامهام حيإهاا سايكون أْكثَااَر 
اة أساوأ بكثري مإاا يإكن أن  بكثري، وما ساتخرسه األُمَّ
تداناي أَْو أن تقدمه من تضثيات يف سابيل التصدي لهم 
وماا يدقاب ذلك مان كرامة وعازة وحرياة؛ ألَن الله مع 
عباعه املظلومل واملساتضدفل إذا نهضوا بإسؤوليتهم 
إذا كان لديهم الوعي بإسؤوليتهم وتَاَثاّركوا كإا يإبغي 
لتثإل مساؤوليتهم يف مواجهة لذه الرش ومواجهة لذا 

الطغيان.
 نساأُل الله سابثانه وتدااىل أن يرحم شاهداءنا وأن 
يوإقإاا ألن نإهج نهج األنبياء ونهج الُقاْرآن ونهج الثل 
نهج انساالل املثإدي األصيل نهج الرشإااء واألَْحااَرار 
من بإي اننَْساااان يف مواجهاة الطغيان بالثرية بالدزة 

بانباء بالكرامة.
 ونساأُل الله سابثانه وتداىل أن يإُرَ شدبإا املظلول 

وكل الشدوب املظلومة، إنه سإيع الدعاء.
والسالُل َعليكم ورحإُة الله وبركاتُُه.

 من يتصورون 
اإلسالم مجرد عبادات 

روحية محدودة 
وليس له صلة بكرامة 

اإلنسان وحريته 
وسعادته وصالح 

الحياة.. يحملون نظرة 
مغلوطة!!

 اهلل سبحانه أكد 
في كتابه الكريم 

أن ال شرعية أبدًا في 
الحكم والسلطة 

للظالمين الجائرين 
المستكبرين الطغاة

 اهلل سبحانه 
وتعالى جعل الميلة 

للجائرين والطغاة 
والمفسدين 

ومناصرتهم والوقوف 
بصفهم من أكبر 

الذنوب وأعظم 
الجرائم

 من أهم ما في 
األحداث وخاصة 

األحداث الكبيرة أنها 
تكشف الكثير من 

الحقائق
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تماهي مجلس األمن الدولي مع العدوان 
د. عبدالرحمن المختار 

صدرت بش���أن ال�يَ�َم�ن اعتباراً من س���نة 2011 وحتى س���نة 2015 س���تة 
قرارات دولية ظاهُرها االهتمام بالشأن ال�يَ�َم�ني وَوحدة ال�يَ�َم�ن واستقالله، 
ومس���اندته لتجاوز أزمته السياس���ية، ومن���ع التدخل في ش���ؤونه الداخلية، 
وحماية حقوق مواطنيه، ورفع مس���توى معيش���تهم، واحلد من تدني مستوى 
الرعاية الصحية واالجتماعية، ومعاجلة النزوح واللجوء الداخلي للمواطنني، 
واحليلولة دون تنامي ظاهرة اإلرهاب، واحلد من اس���تخدام وسائل االعالم 
للتحري���ض والتعص���ب الطائفي واملذهبي واملناطقي، غي���ر أن مجلَس األمن 
الدول���ي ذه���ب بعك���س اجتاه قراراته فأس���هم ف���ي انته���اك س���يادة ال�يَ�َم�ن 
واس���تقالله، واملس���اس بَوحدته وس���المته اإلقليمية، وس���مح وبدون سقف 
بالتدخل في ش���ؤون ال�يَ�َم�ن الداخلية، وش���ارك في إه���دار حقوق مواطنيه، 
وفاق���م الوضع اإلنس���اني حني غض الط���رف عن جرائم اإلب���ادة اجلماعية 
بالقتل املباش���ر بالطائرات، أَْو باحلص���ار والتجويع، وانعدام الغذاء والدواء، 
وما ترتب على ذلك من فتك باملدنيني وُخُصوصاً األطفال والنس���اء، بس���بب 

انع���دام الرعاي���ة االجتماعية والصحي���ة، وصمت مجلس األمن الدول���ي عن قصف االحياء 
املدنية وتش���ريد ماليني ال�يَ�َم�نيني، ولم يحرك ساكناً بشأن إعالن اجلماعات اإلرهابية عن 
نفسها واكتساحها ملساحات شاسعة، وسيطرتها املعلنة على عدد من محافظات اجلمهورية. 
إن���ه الع���اُر الذي لّطخ به مجل���ُس األمن وجه منظمة األمم املتح���دة واجملتمع الدولي، إنه 
الزي���ف والنفاق الذي ران ولزمن طويل على املنظم���ات التي ظلت تنعق وتتبجح بالدفاع عن 
حقوق اإلنسان، ها هي اآلن ال زالت مخمورًة مبال آل سعود ورغم مرور أكثر من سبعة أشهر 
على اجلرائم املتواصلة التي ينتهك بها هذا النظام حقوق ال�يَ�َم�نيني وعلى رأسها حقهم في 

احلياة. وللتفصيل نتابع: 

أواًل: وحدة اليمن وسيادته واستقالله
أّك���د مجل���ُس األمن في قراراته الصادرة بش���أن بالدنا فيما يتعلق به���ذا اجلانب على أن 
)إذ يؤكد مجلس األمن التزامه القوي بوحدة ال�يَ�َم�ن وسيادته واستقالله وسالمة أراضيه( 
ورغ���م ه���ذا التأكيد املتكرر ف���ي ُكّل قرارات مجلس األم���ن الدولي إال أن وح���دة ال�َي�َم�ن 
تتعرض للتمزيق بفعل العدوان الهمجي الس���افر الذي تش���نه دول التحالف بقيادة السعودية 
بالطائ���رات والبارجات، ورغ���م تكرار تأكيد ق���رارات مجلس األمن الدولي س���يادة ال�َي�َم�ن 
واستقالله غير أن دول العدوان وعلى مرأى ومسمع من األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي 
قد اس���تباحت س���يادة ال�يَ�َم�ن فطائراته���ا جتوب أجواء ال�يَ�َم�ن ط���والً وعرضاً ونفذت آالف 
الطلعات اجلوية ونفذت اآلالف الغارات على األحياء املدنية وقتلت اآلالف املدنيني ودمرت 
اآلالف املن���ازل ومئات املصانع واملدارس واملستش���فيات والطرق واجلس���ور ومخازن الدواء 
والغذاء، وبوارجها انتهكت س���يادة املياه اإلقليمية الوطني���ة وقصفت املدن بآالف القذائف، 
وفرض���ت حص���اراً بحرياً خانقاً، كما فرضت طائرات الع���دوان حصار جويا مماثال إضافة 

إلى احلصار البري. 
وهذا العدوان الغاش���م يستهدف بشكل مباشر اس���تقالل ال�يَ�َم�ن وسالمة أراضيه فدول 
الع���دوان بقيادة الس���عودية لم تكتف بالقص���ف اجلوي والبحري والب���ري واحلصار اخلانق 
ف���ي اجلوان���ب الثالث���ة بل ذهبت أبعد م���ن ذلك فجلب���ت املرتزقة من عدد م���ن دول العالم، 
ومولت ودربت وس���لحت العمالء واس���تخدمتهم أدوات لتهديد اس���تقالل ال�َي�َم�ن واملس���اس 
بس���المة أراضيه، واحتلت مبس���اعدة هذه القوى أجزاء من األراضي ال�َي�َم�نية وفي انتهاك 
ص���ارخ للقانون الدولي ولق���رارات مجلس األمن الذي أكد التزامه بوحدة ال�َي�َم�ن وس���يادته 
واس���تقالله وس���المة أراضيه، لك���ن وحدة ال�يَ�َم�ن واس���تقالله وس���المة أراضيه في مرمى 
الع���دوان وفي ظل صمت مطبق من جانب األمم املتح���دة ومجلس األمن وفي تنصل مخزي 
ع���ن واجبهم���ا األخالقي والقانوني جتاه عدوان على دولة عضو في األمم املتحدة مس���تقلة 
وذات س���يادة وفي انتهاك للقانون الدولي ولقرارات مجلس األمن لم يس���بق لهذا االنتهاك 

مثيل منذ تأسيس هذه املنظمة.

ثانيا: انتهاك حقوق اإلنسان 
أش���ار مجلس األمن إلى قرار مجلس حقوق اإلنس���ان املتعلق بال�يَ�َم�ن وشدد على ضرورة 
إجراء حتقيق ش���امل ومس���تقل ونزيه مبا يتماش���ى واملعايير الدولية فيما يزعم ارتكابه من 
اعتداءات وانتهاكات في مجال حقوق اإلنسان من أجل تفادي اإلفالت من العقاب واملساءلة 
الكاملة بسبب استعمال القوة ضد املتظاهرين العزل في األحداث التي أدت إلى قتل مدنيني 

أبرياء.
وهن���ا يظهر التناقض جلياً واضحاً فمجلس األمن يش���دد على تش���كيل جلان حتقيق في 
االعت���داءات الت���ي تعرض لها عش���رات املتظاهرين العزل في عام 2011، وش���دد على عدم 
إف���الت مرتكبه���ا من العقاب، وه���و اآلن يصمت ويغض الطرف على جرائ���م حرب ترتكبها 
دول العدوان بقيادة الس���عودية فتكت باآلالف األبرياء العزل من النساء واألطفال والرجال، 
ودمرت اآلالف املنازل على رؤوس ساكنيها وغالبا ما يتعمد العدوان قصف األحياء السكنية 
لياًل ويعاود القصف لذات االحياء ليضاعف عدد الضحايا عندما يهرع الس���كان اجملاورين 
وطواق���م اإلس���عاف لإلخراج الضحاي���ا واجلرحى من حت���ت األنق���اض، وكل اجلرائم التي 
ارتكبها العدوان بقيادة الس���عودية لم تالمس بعد اجلوانب األخالقية واإلنسانية والقانونية 
لدّى منظمة األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي ليأمر أَْو يدعو إلى تشكيل جلان حتقيق في 
جرائم العدوان كما سبق له أن دعا في قراراته إلى تشكيل مثل هذه اللجان في اعتداءات ال 

تقارن بحال من األحوال بجرائم دول العدوان بقيادة السعودية.
وها هي إنس���انية مجل���س األمن الدولي تتجلى في أنصع صورها جتاه الش���عب ال�َي�َم�ني 
وفي حالة كان الشعب ال�يَ�َم�ني فيها سليما معافى فنصت قراراراته على أن )وإذ يعرب عن 
القلق الشديد أيضاً م�ن تزاي�د أع�داد املشردي���ن داخلي�ا والالجئ���ني ف���ي اليمن، واالرتفاع 
املثير للج�زع في ح�االت س�وء التغذي�ة ب�سبب اجلفاف واالرتف�اع احلاد في أس���عار الوق���ود 
واألغذي������ة، وتزاي���د انقط���اع اإلم���دادات األساس���ية واخلدمات االجتماعي���ة، واستفحال 

صعوبة احلصول على املياه املأمونة والرعاية الصحية.
لك���ن هذه اإلنسانية سرع���ان ما تبخرت وحتولت إلى سراب، بل كش���ف العدوان أن تلك 
اإلنساني���ة مجرد نفاق فاضح فمجلس يعرب عن قلق من تزايد أعدد املشردين عندما كانوا 
بالعشرات أَْو باملئات، لكن هذا اجمللس شعر باالطمئنان عندما أصبح عدد املشردين مبئات 
اآلالف بل باملاليني نتيجة لتدمير دول التحالف لألحياء املدنية بشكل عشوائي، بل وتدمير 

مراكز االيواء واملدارس التي جلأوا اليها بعد تدمير أحيائهم ومساكنهم...
ومجلس األم���ن الدولي يجسد اإلنسانية في قراراته عندم���ا يعرب قلقه بسبب االرتفاع 
املثي���ر للج���زع في حاالت سوء التغذي���ة بسبب اجلفاف واالرتفاع احلاد ف���ي أسعار الوقود، 
َوتزاي������د انقط������اع اإلم���دادات األساس������ية واخلدمات االجتماعي������ة، واستفحال صعوبة 
احلص���ول على املياه املأمونة والرعاية الصحية... لكن مجلس األمن الدولي الذي كان يقلق 
بسبب ارتفاع حاالت سوء التغذية وهي حاالت ميكن أن تكون محصورة وقابلة للعد غير أن 
اجملل���س يصمت اآلن بشكل مخٍز ومه���ني لإلنسانية ولألخالق عندم���ا أصبح سوء التغذية 
يستغ���رق أكث���ر من 80% م���ن السكان ليس بسب���ب اجلفاف ولكن بسبب الع���دوان، ومجلس 

األم���ن ك���ان قلقا وجزعا بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لكن هذا اجمللس لم يعد قلقا وال وجال 
ب���ل أصبح مطمئنا بعد أن انقطعت امدادات الوقود بسب���ب تدمير العدوان حملطات الوقود 
ومن���ع دخول املشتقات النفطية بسبب احلص���ار اجلائر، ومجلس األمن كان 
قلق���اً ووج���اًل كما عبر عن ذلك ف���ي قراراته عندما ك���ان يحصل انقطاٌع في 
بع���ض االمدادات األساسية لكن هذا اجمللس أصبح صامتاً عندما انقطعت 
عن الشعب ال�َي�َم�ني االمدادات األساسية واخلدمات األساسية وأصبح هذا 
اجمللس ش���ريكاً في ُكّل اجلرائم التي ترتكبها دول العدوان بقيادة السعودية 
بح���ق الشع���ب ال�َي�َم�ني، ومع إق���رار مجلس األمن الدولي ف���ي قراراته بحق 
الشعب ال�َي�َم�ني في التظاهر السلمي واالحتجاج ضد اإلجراءات التي متس 
معيشته، ومع تشدي���د مجلس األمن في قراراته على ضرورة التزام السلطة 
جتن���ب استخ���دم العنف جتاه املتظاهري���ن، غير أن مجل���س األمن أنكر حق 
املتظاهري���ن في االحتج���اج السلمي ضد اإلج���راءات احلكومية التي مست 
حقوقه���م واملتمثلة في رفع أسع���ار املشتقات النفطية سنة 2014 والتي سبق 
جملل���س األمن أن أع���رب عن قلقه وخشيت���ه من ارتفاع أسع���ار الوقود! ومع 
ذل���ك لم يحرك مجلس األم���ن ساكناً عندما أفرط���ت السلطة في استخدام 
العنف ضد احملتجني سلميا، وفتكت بحياة املئات من املعتصمني قبل اندالع ثورة 21 سبتمبر 

.2014
ومجلس األمن كان قلقاً وجزعاً بشأن ال�َي�َم�ن وعّبر عن ذلك في قراراته بسبب استفحال 
صعوب���ة احلص���ول على املياه املأمونة والرعاية الصحة، وه���ذا القلق بطبيعة احلال كان في 
ظ���ل وجود املنشئ���ات األساسية للمياه ومراكز الرعاية الصحي���ة، لكن مجلس األمن الدولي 
وبع���د أن دّمر الع���دوان محطات وخزانات ومضخات املياه وبع���د أن أصبحت املياه معدومة 
الت���زم مجلس األم���ن الصمت اخملزي جتاه ما يتعرض له ماليني ال�َي�َم�نيني من تهديد باملوت 
بسب���ب انعدام املياه، مج���رد املياه ليس املأمونة فق���ط بل املياه التي تنق���ذ املواطن ال�َي�َم�ني 
م���ن املوت وال تقيه من األم���راض، ومجلس األمن كان قلقاً على الرعاية الصحية للمواطنني 
ال�َي�َم�ني���ني في ظل وجود املستشفي���ات واملراكز الصحية التي كان���ت تقدم احلد األدنى من 
الرعاي���ة الصحي���ة للمواطنني، لكن هذا اجمللس املسخ لم يعد قلق���اً بشأن الرعاية الصحية 
للمواطن���ني ال�َي�َم�ني���ني بعد أن دمرت دول الع���دوان بقيادة السعودي���ة املستشفيات واملراكز 

الصحية وانعدمت ُكّل مقومات الرعاية الصحية للمواطنني ال�َي�َم�نيني.

ثالثا: تنامي ظاهرة اإلرهاب 
مجل���س األمن الدولي أعرب في قراراته عن القلق الشديد من زيادة التهديد الذي ميثله 
تنظ�يم القاع�دة في شبه اجلزيرة العربية وخطر حدوث هجمات إرهابية جدي�دة في أج�زاء 
م�ن ال�يمن، يؤك�د م�����ن جدي�����د أن اإلره�����اب بشت���ى أش�����كاله ومظ��اهره يع���د واح��دا م��ن 
أش�����د األخط��ار التي تته��دد السالم واألم�ن ال�دولي���ني وأن أية أعم�ال إرهابي�ة ه�ي أعم�ال 
إجرامي�ة وغير مبررة أي�ا كان�ت دوافعها، وإذ يدي��ن كاف��ة الهجمات، اإلرهابية وغيرها، التي 
ت�ستهدف املدني���ني وال�سلطات مب���ا في ذل��ك الهجمات ال�تي ته�����دف إلى تق��ويض العملي��ة 

ال��سياسية في ال��يمن، م��ن قبي��ل الهجوم الذي ُشن على اجملمع الرئاسي في صنعاء.
وف���ي موض���وع اإلرهاب وعندما كان مح���دوداً وحالة قابلة للمحاص���رة والسيطرة عليها 
جن���د مجلس األمن يرفع من سقف القل���ق إلى درجة الشديد غير أن هذا اجمللس لم يحرك 
ساكنا، ولم يبِد قلقا ولو في درجة منخفضة عندما أصبح اإلرهاب ظاهرة، وأصبحت القوى 
اإلرهابي���ة تسيط���ر على عدد من محافظ���ات اجلمهورية، وتعلن ع���ن وجودها بشكل واضح 
وجل���ي، وترفع أعالمها في وجه مجلس األمن، وترتك���ب جرائمها في وضح النهار، ولم يعد 
مجل���س األمن بعد ه���ذا الوضع اجلديد للقوى اإلرهابية يرى أنه���ا متثل خطرا يهدد السلم 
َواألم���ن الدوليني، ولم يعد مجلس األمن في ظل هذا الوضع يصف االعمال اإلرهابية بأنها 

أعمال إجرامية وغير مبررة!
وكان مجلس األمن يدين في قراراته اجلرائم التي تشنها التنظيمات اإلرهابية وتستهدف 
املنشأت احليوية، يؤكد في قراراته عن تصميمه التصدي لهذه التنظيمات وفقاً مليثاق األمم 
املتح���دة والقانون الدول���ي.. وأكد مجلس األمن في قراراته عل���ى استعداده فرض جزاءات 
عل���ى املزيد من األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات الذين ال يقطعون جميع صالتهم 
بتنظي���م القاعدة وغيره من اجلماعات اإلرهابية، لكن ومع ُكّل هذه التأكيدات جند أن األمم 
املتح���دة ومجلس األمن الدولي أصبحا حاضنة لألفراد الذين سبق لألمم املتحدة إدراجهم 
ف���ي قائمة اإلره���اب، ويقف مجل���س األمن متفرج���ا ومتماهياً م���ع اجلماع���ات والكيانات 
اإلرهابية التي تدعم وجتند اإلرهابيني وتسهل عمليات نقلهم إلى األراضي ال�َي�َم�نية، وعلى 

راسها أمريكا و تركيا والسعودية وقطر والكيان الصهيوني. 

رابعًا: تفاقم الحالة اإلنسانية 
ق���رارات مجلس األمن الدولي أسهبت في احلديث عن القلق من تفاقم احلالة اإلنسانية 
ف���ي ال�َي�َم����ن كان هذا القلق بالطبع واحلالة اإلنسانية ف���ي ال�َي�َم�ن بألف خير وحينذاك كان 
اجمللس يؤكد على ضرورة إيصال املساعدات اإلنسانية واملواد االغاثية إلى احملتاجني إليها 
بسرعة وبأمان رغم أن عدداً من كان يحتاج إلى هذه املساعدات ليس بالكثير، كما أنه لم يكن 
هن���اك من إحلاح على ضرورة هذه املساعدات غير أن سق���ف اإلنسانية لدى مجلس األمن 
الدول���ي كان مرتفعاً ج���داً، هذا السقف سقط متاماً عندما تده���ورت احلالة اإلنسانية في 
ال�َي�َم�ن، وعندما أصبح عدد احملتاجني للمساعدات من املواطنني كبيراً جدا، وعندما كانت 
احلاجة ملحة فعاًل لهذه املساعدات، ولم يعد في قاموس مجلس األمن الدولي ضرورة هذه 
املساعدات ولم يعد في قاموسه أَيْضاً تأمني طريق وصول هذه املساعدات، فمجلس األمن 
الدول���ي يدرك متام���اً أن دول حتالف العدوان بقيادة السعودية تف���رض حصاراً مطبقا بريا 
وجويا وبحريا، ومتنع دخول املواد الغذائية واالغاثية بكل أنواعها، وما تسرب من هذه املواد 
ووص���ل إلى املوانئ ال�َي�َم�نية فطري���ق هذه املواد محفوف باخملاط���ر، ودول حتالف العدوان 
تترص���د ُكّل شاحن���ة حتمل مواد غذائي���ة إغاثية للمواطن���ني وتسارع لقصفه���ا على قارعة 
الطريق، ومجلس العار الدولي يغض الطرف عن جرائم دول العدوان بقيادة السعودية التي 
تسته���دف قتل من ل���م تقتله الطائرات مبنع وص���ول املواد االغاثية، واجملل���س يدرك متاماً 
أن حتال���ف العدوان يستهدف ُكّل اليمني���ني أطفاالً ونساء ورجاالً بالقصف بالطائرات، ومن 
ل���م تقتل���ه الطائرات فسيقتله احلصار ومنع وصول الدواء والغ���ذاء اليه، ولم تقتصر عربدة 
السعودي���ة على قص���ف شاحنات ومخ���ازن الغذاء وال���دواء واملراكز الطبي���ة واملستشفيات 
احلكومي���ة وتلك الت���ي تديرها منظمات دولي���ة كمنظمة أطباء بال حدود، ب���ل إن السعودية 
وقف���ت في وج���ه األمم املتحدة وأّنبت أمينها العام عندما أدان على استحياء قصف العدوان 
ملستشف���ى تديره منظم���ة أطباء بال حدود في محافظة صع���دة وأدانت السعودية استعجال 
األم���ني العام ف���ي حتميل طيران العدوان مسؤولية قصف املستشف���ى، إلى هذه الدرجة من 
االنحط���اط وصلت املنظمة الدولية بحيث لم يعد بإمكانها مجرد إدانة جرائم العدوان لرفع 
احل���رج فقط ألن املستشفى املستهدف يدار من قبل منظمة دولية أما املستشفيات واملراكز 
الصحية احلكومي���ة أَْو اخلاصة التي يستهدفها طيران دول العدوان فمنظمة األمم املتحدة 

تغض الطرف وال تدين مثل هذه اجلرائم.

......... يتبع

كتابات

صلة القربى بين 
مملكة آل سعود 

والكيان الصهيوني 
علي يحيى القاضي

يق�ول الل�ه س�بحانه وتعاىل: )ُس�بَْحاَن الَِّذي 
ى ِبَعبِْده ِلَياًْل ِمن َالَْمْس�ِجِد الَْحَرام ِإىَِل الَْمْسِجِد  أرَْسَ
اأْلقىص(، هناك ارتباط وثيق بين المسجد الحرام 
والمس�جد األقىص منذ القدم، فهما مهبط األرض 
وحلقة الوص�ل بين األرض والس�ماء، وهما أهم 
المقدسات اإلس�المية ومصدر عزة وكرامة هذه 
األم�ة، لذلك س�عى أع�داء ه�ذه األمة من�ذ فرتة 
طويلة للس�يطرة عىل هذه المقدسات واحتاللها، 
ليتمكنوا من احتالل هذه األمة والس�يطرة عليها، 
حت�ى تم له�م ذلك خ�الل القرن الم�ايض، وكان 
لريطانيا العظمى )آن�ذاك( الدوُر األكر يف تنفيذ 
ه�ذا المخطط وجعله حقيق�ة واقعة عىل األرض، 
فمكنت آل سعود من حكم نجد والحجاز وسلّمتهم 
مفاتي�ح الحرمي�ن الرفين بع�د أن أخذت منهم 
العه�ود والمواثيق عىل حماي�ة مصالحها وتنفيذ 
سياس�تها يف المنطقة العربية وحماية ش�قيقتهم 
الصغ�رى التي أنجبته�ا ه�ذه االمراطورية عىل 
أرض فلس�طين ومّكنته�ا ماتبقى من مقدس�ات 
المسلمين وقبلتهم األوىل وبذلك أحكمت بريطانيا 

سيطرتها عيل هذه األمة حتى اليوم.
ومن يتابع تأريخ هاتين الدولتين سيجد أنهما 
وجه�ان لعملة واح�دة وأنهما خرجت�ا من بطن 

واحدة خالل فرتة زمنية واحدة، 
فكلتا الدولتين تس�يطران عىل أهم مقدس�ات 
األمة وتتحكم�ان بمصير األمة وتنفذان سياَس�ة 

واحدة تدوران يف فلك واحد.
وتق�وم هاتان الدولت�ان عىل تزوي�ر التأريخ 
وتش�ويه الحقائق، وماقام به الكيان الس�عودي 
من اختزال تأري�خ نجد والحجاز العريق يف أرسة 
مجهول�ة النس�ب والتأريخ اليختلف عم�ا قام به 
الكي�ان الصهيون�ي يف أرض فلس�طين الممت�دة 
جذورها يف أعماق التأريخ لتطلق عىل هذه البقعة 
المباركة اسم دولة إرسائيل التي الوجود لها إال يف 
أساطيرهم وأسفارهم المحرفة، ولعل أهم مايميز 
هاتين الدولتين عن بقي�ة دول العالم هو حقدهم 
الدفين وسعيهم الدؤوب عىل هدم اآلثار اإلسالمية 
ومعالم الحضارة اإلنسانية يف المنطقة، وماقام به 
آل س�عود بحق قبور الصحابة ومنازلهم وغيرها 
من اآلثار اإلسالمية التي لم يتبق منها إال جبل أحد 
وغار حراء اليختلف عما قام به الكيان الصهيوني 
بحق األقىص الريف والقدس وغيرها من المدن 
والق�رى الفلس�طينية م�ن دكه�ا ومحوه�ا من 
الخارطة واستبدالها بمسميات ترعن وجودهم 

وتؤكد أحقيتهم بهذه األرض المقدسة، 
كم�ا تقوم هات�ان الدولت�ان منذ تأسيس�هما 
ع�ىل العنف واإلره�اب لرتس�يخ كيانهما وإحكام 
قبضتهما عىل هذه الشعوب، وما قام به آل سعود 
من جرائم ومجازر بحق ش�عب نجد والحجاز يف 
حائل وغيرها من القرى والمدن يف تلك المنطقة ال 
يقل بشاعة وإجراماً عما قام به الكيان الصهيوني 
من مج�ازر وجرائ�م يف صرا وش�اتيال وغيرها 
من المدن والقرى الفلس�طينية، وهم�ا الدولتان 
الوحيدتان اللتان قامتا منذ تأسيس�هما عىل ثقافة 
طائفي�ة وعنرصية حتى الي�وم، فإرسائيل حّولت 
فلس�طين التأريخي�ة الت�ي تحتض�ُن ُكّل االديان 
الس�ماوية مس�لمين ومس�يحيين إىل وطن قومّي 
لليهود وس�عت إىل تهوي�د ُكّل من فيها، كما حول 
آل س�عود أرض نجد والحج�از التي تحتضن ُكّل 
الطوائ�ف اإلس�المية إىل وط�ن قوم�ي للوهابية 

وتنفق من أجل ذلك الماليين والمليارت.
ومن يتاب�ع ممارس�ة هاتين الدولتي�ن اليوم 
بحق العرب والمس�لمين س�يجد أنهما رأس�ان يف 
جس�د واحد، فكالهما تقتالن العرب والمسلمين 
وكالهما تحارصان العرب والمس�لمين وتتآمران 
ع�ىل العرب والمس�لمين، وما يقوم به آل س�عود 
بحق ش�عب عربي مس�لم يف اليم�ن ال يقل خطراً 
وإجرام�اً عما يقوم ب�ه الكي�ان الصهيوني بحق 

العرب والمسلمين يف أرض فلسطين.
والخالصة أن عالقة مملكة آل سعود بالكيان 
الصهيون�ي لم تعد خافية عىل أح�د، وقد عّر عن 
ذل�ك رصاح�ة أطراف م�ن الجانبي�ن يف أكثر من 
مناس�بة ومنطقة أمام وس�ائل االعالم المختلفة 
بأن هناك تطابق�اً يف وجهات نظر الجانبين حول 
قضاي�ا المنطق�ة وأنه�م يخش�ون ع�دوا واحدا 
وأنه�م يرغب�ان يف العي�ش )بس�الم( جنب�اً إىل 
جنب، والحقيقة المس�لّمة التي يج�ب أن تدركها 
ش�عوب األم�ة وح�ركات التح�رر والمقاومة أن 
القضاء ع�ىل الكيان الصهيون�ي وتحرير القدس 
واألق�ىص الري�ف ل�ن يك�ون قبل القض�اء عىل 
الكيان السعودي الذي يقف حامياً وحارساً لذلك 
الكيان وحج�ر عثرة أم�ام أحراراألمة ويقدمون 
أرواحه�م ودماءهم دفاعاً عن األمة، وما عليهم إال 
أن ينحازوا إىل هذا الش�عب ال�ذي أخذ يلف حبال 
الموت حول عنق ه�ذه األرسة ويعّجلون بزوالها 
ويلقنونه�ا رضباٍت موجعة س�تدخلهم يف غيبوبة 

لعقود قادمة بإذن الل�ه.
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قراءة في خطاب السيد عبدالملك بمناسبة إحياء من صفات المنافقين 
ذكرى ثورة واستشهاد اإلمام زيد عليه السالم 

فعاليات ثقافية متنوعة مبنا�صبة ذكرى ا�صت�صهاد االإمام زيد

العالمة مفتاح : زيد ليس رمزًا لطائفة معينة بل هو رمز من رموز البشرية وعَلم من أعالم اإلسالم

محمد فايع
تثادث عان وضاع األماة يف تلاك الثقباة من 
تأريخهاا وعإاا وصلات إليه من تثكم لساالطل 
الجاور والفسااع واالنثراف إىل جاناب عور علإاء 
الساوء، مبيإااً ماا حإله وقدماه انمال زياد عليه 
الساالل ولاو ابان الُقاْرآن وحليفاه مان مرشوع 

شّخص به واقع األمة وقّدل لها الثل.
أساقط ذلك عاىل واقع األماة اليول مشاخصاً 
لواقدهاا األساوأ يف ظل حاكال وحكوماات الجور 
والفساع واالنثراف، واضداً للشدب اليإإي بشكل 
خاص ولشادوب األمة بشاكل عال مدايري وأسساً 
مإهجياة ثقاإياة ُقْرآنياة تهدي للتي لاي أقول يف 
ُكّل مجال مان مجاالت الثياة وعىل رأساها مجال 
الوعاي بإإهجية الراع عىل املساتوى السايايس 

وانعالمي.
أساس ومدايري يجب أن نساإع ونقول ونبر 
بهاا وأن نتخذ مإها مإطلقاً ومسااراً حتى تثقيل 
الددالة والثرية والكرامة، ما لم إساإكون عرضًة 
ألن نصبح ضثية وإريساة ساهلة لدجل وتضليل 
وخداع من يدجبك قوله يف الثياة الدنيا ومن يشهد 
الله عىل ما يف قلبه ولو ألد الخصال. نصبح ضثية 
وإريسة ساهلة لتويل ومإارصة. من إذا توىل سدى 

يف األرض إساعاً ويهلك الثرث والإسل.
إن األساَس واملدايري الُقْرآنية التي قدمها السيد 
عبدامللك الياول والتي خاطب بها شادبإا وجبهتإا 
الداخلية بشكل خاص ولشادوب أمتإا بشكل عال 
إن وعيإالاا والتزمإاا بهاا واتخذنا مإهاا مإطلقاً 
ومرجدااً ومدياراً إعالمياً وسياساياً ثوريااً لتقيّم 
مان حولإا وما حولإا لتقيّم ما يقدل ويهيئ له من 
مشاريع ومإهجيات وجهات سياسية إإنها كفيلة 
أن تجدل مإا شادباً وأمة ُقْرآنياة مثّصإة بالوعي 
السايايس الُقْرآناي، إاال يساتطيًع أي ظالم إاجر 
وخائان جائار مجرل يف لاذه الدنيا مهإاا بلغ من 

الخباث والكيد ومن التأثري أن يخدعإا أو يضللإا أو 
يغريإا بامليال إليه بوعٍّ ساً أو جهراً بثال أو مقال، 
كإاا لن تساتطيع األحاداث واملدانااة مهإا بلغت 
أن تثإيإا عن إراعتإا ومسااعيإا يف مساارنا الثوري 
الُقْرآناي مان أجل نيال الددالاة والكراماة والدزة 

والثرية لشدبإا وبلدنا.
ومن خطاب السيد عبِدامللك نورع بدضاً من تلك 
الدروس واملدايري واألسس الثورية الُقْرآنية الخالدة 
رمزاً تدبريياً يتذكر شادبإا اليإإي الدظيم اليول يف 
ظال مظلوميته التي يديُشاها ثورة انماال زيد بن 

عيل عليهإا السالل.
 انماال زياد عليه الساالل ساّطر لألمة عرسااً 

عظيإاً ومهإا يف انباء والثرية.
 ال رشعياة للظاملال أباداً يف أياة سالطة طبقاً 

القول الله تداىل: ال يإال عهدي الظاملل.
بالتديان  الاذي يتإظهار  السادوعي  الإظاال   
والتأسالم لو أكل من ييسء إىل انسالل ولو اليول 
يتثالف ماع إسائيل ويإارس أبشاع انواع الظلم 

بثل شدبإا اليإإي
 لقد قدمت طاعة الظاملل والطغاة باسم الدين 
وباتات األماة تتدباد للاه بالخإاوع للظاملل حتى 
وصلإا إىل لذه الإتيجاة الخطرية جداً جداً أن مإبع 
الظلام والجور الذي أوصل األماة إىل ما وصلت اليه 
اليول لام إئتان حكال وساالطل الجاور وعلإاء 

السوء.
 حاكال الجور اعتإدوا بشاكل كبري عىل علإاء 

السوء يف تثريف مفاليم األمة وتدجيإها.
 ال يإكن أن يتثقل الددل يف الثياة اال من خالل 

وحكومة عاعلة.
 الثكوماات املتجالة تدإاد إىل تدجال األماة 

واذاللها اما بالسجن والرتليب أو بالرتغيب.
 الله سبثانه وتداىل خلل االنسان ليكون عزيزاً. 
وأن يخضع االنساان للطواغيات إهو يرتكب خطأ 
كبارياً بقبوله لإللانة وعليإا أن ندي حجم مثل لذا 

الخطر.

 املوقاف الطبيدي ألماة نبيها مثإاد أن يكون 
لها عورلا الكبري والثضااري يف ُكّل الدالم.. ولهذا 
تثارك انمال زيد عاعياً الإااس ملداونته عىل نرة 

الثل وإقامة القسط.
 انماال زياٌد عليه الساالل كان يقاول: والله ما 
يدعإاي كتاُب الله أن أساكت. وعإدماا قبلت األمة 
حالة الخضوع تثرك الساتإهاضها باكل ما يإلك 
تثارك انمال زيد عليه الساالل وكان يقول يرسني 
أن ألقاى جادي رساول الله صاىل الله علياه وآله 
وسالم وقاد أمارت باملداروف ونهيت عان املإكر: 
أليس شادبإا اليإإي اليول يقتل اآلالف من أطفاله 
ونساائه ولإاك من يصدر الفتاوى ليبيح للددوان 

ُكّل جرائإه وظلإه.
 خالص شادوبإا لو بالتخلاص من حكوماتها 
الجائارة وإقاماة حكوماات عاعلاة إقاماة الددل 
مطلاب إنسااني وإريضاة إلهياة وحاجة ماساة 
للبرشياة.. الكارثة أنإا نرى الياول الددل بل بقية 
الشادوب وحكوماتهم أكثر مإا لو بل املسالإل 

وحكوماتهم
 لاذا االنثطاط الفظيع جاداً جداً يف واقع األمة 
يجاب أن يثور علياه الدلإااء واملثقفاون وجإيع 
أصثاب املدرإاة.. من البديهاي أن يثاول الطغاة 
والجبابارة أن يقدموا عإاوين مخاععة إيساإون 
مان يقف مع املثتال والغازي يساإونهم مقاومة 
ولاذه جريإة تضاف إىل جرائام الطغاة وأصبثت 
مدتااعة لديهام.. اليول وقوى الطغياان مجتإدل 
يف مواجهتإاا تثات قيااعة أمريكياة وإسائيلياة 
نثن يف أماس الثاجة إىل لذه القيام ولذا انيإان 
والوعي الإظال السادوعي لم مجارع خدل وأعوات 
بيد املارشوع األمريكي وانسائييل.. مساؤولياتإا 
الديإياة والتأريخياة والوطإية أن نتصادى ألولئك 
الطغااة واملجرمال والله مع عباعه املساتضدفل 

واملظلومل إذا تثركوا يف مواجهة الطغاة.
وسالل الله ورضوانه عىل حليف الُقْرآن وشهيده 

وعىل قريإه قائد مسريته.

أقيإات عادة إدالياات يف ذكرى 
استشهاع انمال زيد بن عيل )عليهإا 
السالل( بالتزامن مع حلول املإاسبة 
نظإتهاا جهاات مختلفاة تإاولات 
جواناب  مان  وصاحبهاا  املإاسابة 

متددعة.
وضإان الفداليات التاي تثتفي 
باملإاسبة وبدإوان » يف رحاب رسالة 
انماال زياد علياه الساالل إىل علإاء 
األماة« نظإتها رابطاة علإاء اليإن 
صبااح السابت شاارك إيهاا علإاء 
بداض  عان  ومإثلاون  ومثقفاون 

املكونات السياسية.
ويف الفدالية القى السايد الدالمة 
عبدالفتااح الكبايس كلإة باّل إيها 
باأن حياة انماال زيد بن عايل عليه 
الساالل تذكر بثياة األنبياء والرسل 
والصالثال يف جهاعلام  واألوليااء 

وتضثياتهم وثباتهم.
من جانبه قاال األساتاذ الدالمة 
مثإد مفتاح يف كلإته باملإاسابة أن 
انماال زيداً ليس رمزاً لطائفة مديإة 
بل لو رمز مان رموز البرشية وعلم 

من أعالل انسالل. 
وأوضاح الدالمة مفتاح أن انمال 
زياداً أتى ليدياد الثياة إىل مساارلا 
التضليال والتزييف  الصثيح ويهدل 
الاذي كان يإارشه الثاكال بداد أن 
ترشبت روحاه بالقرآن الدظيم حتى 
وصفاه الإاس باا »حلياف القرآن« 
يف  املبااعئ  لاذه  يدكاس  أن  وأراع 
الثيااة إواجاه الطغااة املتجليان 
وبذلاك ساجل انماال زياد ساابقة 
عظيإة حيث تإكن رغم قإع وتجل 

السالطات أن يوصل صوته ويجيّش 
جيشااً ورجاالً ويكون قوة تستطيع 

أن تقارع الظاملل.
الزيادي  املجلاس  أحياا  كإاا 
انساالمي يف بيات الثقاإاة بصإداء 
أمس ندوة بدإوان »انمال زيد اليول، 

لو كل يإإي حر يواجه الددوان ».
وقدمت خالل الإادوة أربع أوراق 
عإال تإااول الورقاة األوىل للدالماة 
إبراليم أحإاد الديلإي بيئاة القإع 
تإارع  التاي  السايايس  واالساتبداع 
عليهاا انماال زيد ، وحالاة القإدية 
انجرامياة التي يداني مإها الشادب 
السادوعي  الدادوان  اليإإاي جاراء 
الغاشم عليه موضثا أن الفرتة التي 
عاشها انمال زيد اتسإت باالستبداع 
والقإاع والبطاش وغيااب مرشوع 

الدولة الداعلة.
القاايض  اساتدرض  إيإاا 
عبدالولااب املثبي الورقاة الثانية 
الثاكام  رشعياة  إساقاط  بدإاوان 
الظالم يف ثورة انمال زيد والتوجهات 
املتداارف عليهاا يف تقييام الرشعية 
املتإثلاة يف الإاص والتوجياه الديإي 
بثياث يكاون الثاكم مختاارا وإقا 
لقواعاد انساالل واعتباار أن اختيار 
الشدب للثاكم لو مصدر الرشعية.

الكريام  أماة  تطرقات  حال  يف 
الثالثاة  عإلهاا  ورقاة  يف  الذارحاي 
بدإاوان انمال زيد يف قوايف الهبل ، إىل 
جإال الشادر وبالغة القول يف انمال 

زيد. 
بدوره أشاار الدالمة عبدالساالل 
الوجياه يف ورقة بدإاوان »انمال زيد 

عإوان الوحدة انسالمية« إىل أن ععوة 
انمال زيد وسريته وثورته كانت وما 
تزال حاإلة باملداني القيإة واملباعئ 

السامية.
ويف مرسح الهواء الطلل بصإداء 
نساوية  إدالياة  أقيإات  القديإاة 
باملإاسابة بدإوان » نثو وعي أإضل 
لثورة االمال زياد« ضإن حإلة »من 

أحب الثياة عاش ذليال«.
مان  عادع  الفدالياة  وشاهدت 
األناشيد املدلة باملإاسبة كإا ألقيت 
عادع مان الكلإات التاي أوضثت يف 
مجإلهاا عور املارأة يف ثاورة االماال 
زيد عليه الساالل وربطهاا بالددوان 
الظالام عاىل اليإان وكيف جسادت 
الثاارض  يف  املارأة  وعازل  ثباات  يف 

واملستقبل.

عندما يدخل الناس في أعمال، ونكون قد قرأنا قوَل الله تعالى: }َولََينُْصَرنَّ اللَُّه 
َم���ْن يَنُْصُرهُ{ )احلج: من اآلية40( فيُمُرّ الناس بشدائد إذا لم تكن أنت قد رسخت 
ف���ي قلب���ك عظمة الله سبحان���ه وتعالى، وتن�زي���ه الله أنه ال ميك���ن أن يخلف وعده 
فابح���ث عن اخللل م���ن جانبك: »أنه رمبا نح���ن لم نوفر لدينا م���ا يجعلنا جديرين 
ب���أن يك���ون الله معن���ا، أو بأن ينصرنا ويؤيدن���ا« أو ابحث عن وج���ه احلكمة إن كان 
باستطاعتك أن تفهم، رمبا أن تلك الشدائد تعتبر مقدمات فتح، تعتبر مفيدة جداً 
في آثارها. في حاالت الشدائد وهي احلاالت التي يضطرب فيها ضعفاء اإلميان، 

يضط���رب فيها من يفق���دون نسبة كبيرة من استشعار تن�زي���ه الله سبحانه وتعالى، 
ال���ذي يعني تن�زيهه عن أن يخلف وع���ده وهو القائل: }َولََينُْصَرنَّ اللَُّه َمْن يَنُْصُرهُ ِإنَّ 
اللَّ���َه لََقِويٌّ َعِزيٌز{. وال يعني النصر: ه���و أن ال يتعبوا، أن ال يستشهد منهم البعض 
أو الكثي���ر، وال يعن���ي النصر هو أن ال يحصل لهم من جانب العدو مضايقات كثيرة، 
وال يعني النصر: هو أن ال يحصل منهم سجناء أو قتلى أو شهداء. إنهم مجاهدون، 
واجملاهد هو مستعد ملاذا؟ أن يتحمل ُكّل الشدائد في سبيل االنتصار للقضية التي 

من أجلها انطلق مجاهداً، وهو دين الله.

كما هناك منافقون هناك 
أيضًا منافقات 

َواْلُإإَاِإَقااُت  }اْلُإإَاِإُقاوَن  اللاه:  يقاول   
ن بَْدٍض{ املإاإقاون ومع املإاإقل  بَْدُضُهام مرِّ
املإاإقاات؛ ألن الإفااق ليس خاصااً بالرجال، 
لإااك أيضااً مإاإقاات ماع املإاإقل نسااء 
مإاإقاة مثلإاا لإااك مإاإقاون تشاتغل يف 
طريال الإفاق مثلإا حاال الرجاال املإاإقل، 
تخاذل تثبط تفرق ترجف تيسء، تشاتغل ضد 
املؤمإل، تتثرك لصالح أعداء انسالل ولكذا. 

المنافقون تكون أنفسهم 
قريبة من اليهود 

 }َوَماْن يُِطاِع اللَّاَه َوالرَُّساوَل َإأُوَلِئاَك َمَع 
يِقَل  درِّ الَِّذيَن أَنَْدَم اللَُّه َعَليِْهْم ِماَن الإَِّبيرَِّل َوالصرِّ
اِلِثَل َوَحُساَن أُوَلِئاَك َرِإيقاً{  اَهَداِء َوالصَّ َوالشُّ
)الإسااء:ا6( لاؤالء لم الرإقااء الصالثون 
الذين يجب أن يتجه إليهم املإاإقون، ويتخلون 
عان اليهاوع، املإاإقون تكون أنفساهم قريبة 
لليهاوع، أإضال لهام أن يؤمإاوا ويرجداوا إىل 
رساول اللاه )صلاوات اللاه علياه وعاىل آله( 
ويساتغفروا ويفدلوا ما يوعظاون به؛ ليكون 
رإقاؤلام لاؤالء، ولياس رإقااء مان أولئك 
السايئل، لؤالء الرإقاء الصالثون، اننساان 
الذي يسري عىل لدى الله يكون رإقاؤه لؤالء، 
إذا ابتدد اننساان عن عين اللاه يكون رإقاؤه 

من الشيطان وتثت كّإن مجرل. 

المنافقون هم للكفر أقرب 
منهم لإليمان 

 املإاإقاون لم إئة متذبذبة عاعة، متذبذبة 
وإئاة ال تهادأ ومان الدجياب أنهام يكوناون 
أقارب إىل الدادو، الذي مااذا؟ لو عخال بلدلم 
الساتباحها كلهاا، ال يدارف أين بيات املإاإل 
وبيت املؤمن والنتهك أعراضهم ونهب أموالهم، 
لل سايفرقون إيدرإون أين بيت املإاإل؟ مع 
لاذا يكاون عإده ميال للددو، لاذا يشء يسء 
جداً، وغريب جداً من الإفوس املإاإقة، نفوس 
غريباة جداً، وضديتها غريبة جاداً }ُلْم ِلْلُكْفِر 
يَْوَمِئاٍذ أَْقَرُب ِمإُْهاْم ِلإْلِيَإااِن{)آل عإران: من 

اآلية167(.

المنافقون عادة هم فئة 
ال يهتمون على اإلطالق ال 

بدين اهلل وال بعباد اهلل 
 إذاً إاملإاإقاون عااعة لم إئاة ال يهتإون 
عاىل انطالق ال بدين اللاه وال بدباع الله }الَِّذيَن 
يَتَِّخاذُوَن اْلَكاِإِريَن أَْوِليَاَء ِماْن ُعوِن اْلُإْؤِمِإَل{ 
املؤمإال  يتخاذوا  أن  عليهام  الواجاب  وكان 
أوليااء ألن املؤمإل عائإاً يإشادون إىل بدضهم 
بدض}َواْلُإْؤِمإُوَن َواْلُإْؤِمإَااُت بَْدُضُهْم أَْوِليَاُء 
بَْداٍض{ )التوبة: من اآلياة71( يكونون عبارًة 
عن أمة واحادة وكتلة واحادة ليكونوا قوامل 
ِ اْلُإإَاِإِقاَل ِباأَنَّ َلُهاْم َعذَاباً  بالقساط }بَارشرِّ
أَِليإاً الَِّذيَن يَتَِّخاذُوَن اْلَكاِإِريَن أَْوِليَاَء ِمْن ُعوِن 
اْلُإْؤِمِإاَل أَيَبْتَُغاوَن ِعإَْدُلاُم اْلِدزََّة{)الإسااء: 
من اآلياةا13( أيبتغاون عإاد الكاإرين الدزة 
ال يإكان عىل انطالق }َإِإنَّ اْلِدازََّة ِللَِّه َجِإيداً{ 
)الإسااء: مان اآلية ا13( لاو حصل عىل يشء 
مؤقات إهاي قضياة ولإياة إقاط ولإيات 
خياليات الدزة لي لله جإيداً وبيده جإيداً}ُقِل 
اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُإْلِك تُْؤِتي اْلُإْلَك َمْن تََشااُء َوتَإِْزُع 
ْن تََشااُء َوتُِدزُّ َمْن تََشااُء َوتُاِذلُّ َمْن  اْلُإْلاَك ِمإَّ
تََشاُء{ )آل عإران: من اآلية 26( يكون املإاإل 
عإده أنه مخطط تخطيطا حكيإا أنه سايدتز 
لو ويثااول بدد كاإرين يتواللم وال يدري إال 
وانهاار الكاإارون وإذا به خااساً لذا حصل 
للإإاإقل يف بداية انساالل متشبثل بكاإرين 
وبيهاوع ومثاولل ويف األخاري أنهار الكاإرون 
واليهوع وإذا لم خااسون، كإا قلإا أكثر من 

مرة: القارآن يقدل إئة املإاإقال إئة خاسة 
بل أخارس الفئات عىل انطاالق إئة خاسة يف 
لاذه الدنياا ويف اآلخرة؛ ألنه إداالً ال املؤمإون 
يدتلونهام مإهام وال الكاإارون يدتلونهام 
مإهم نهائياً ال املؤمان يثل إيه وال الكاإر يثل 

إيه.

المنافقون يظهرون عندما 
يتحرك الناس للجهاد 

 }َوَما أََصابَُكْم يَاْوَل اْلتََقى اْلَجْإَدانِو َإِبِإذِْن 
اللَّاِه َوِليَْدَلَم اْلُإْؤِمِإَل{ )آل عإران:166( يتبل 
املؤمإون }َوِليَْدَلَم الَِّذيَن نَاَإُقوا{)آل عإران: من 
اآلية167( يظهر املإاإقون أولئك }الَِّذيَن نَاَإقوا 
وِقيَل تََداَلْوا َقاِتلُوا يِف َسِبيِل اللَِّه أَِو اْعَإُدوا َقالُوا 
َلْو نَْدَلُم ِقتَاالً اَلتَّبَْدإَاُكْم ُلْم ِلْلُكْفِر يَْوَمِئٍذ أَْقَرُب 
ِمإُْهاْم ِلإْلِيَإااِن يَُقولُوَن ِبأَْإَواِلِهاْم َما َليَْس يِف 
ُقلُوِبِهاْم َواللَّاُه أَْعَلُم ِبَإاا يَْكتُُإاوَن الَِّذيَن َقالُوا 
نِْخَواِنِهْم َوَقَداُدوا { )آل عإران: من اآلية167، 
168( لاؤالء املإاإقاون نوعية سايئة جداً ما 
كفالام أنهم قدادوا بدد أن قيل لهام قاتلوا يف 
سبيل الله أو اعإدوا إذا عإدكم حرية عىل األقل 
أن تداإداوا } َقالُوا َلاْو نَْدَلُم ِقتَااالً اَلتَّبَْدإَاُكْم{ 
)آل عإاران: مان اآلياة167 وماا ساكتوا يف 
األخاري ما يازال يأتي من عإدلام }الَِّذيَن َقالُوا 
نِْخَواِنِهاْم َوَقَدُدوا َلاْو أََطاُعونَا َماا ُقِتلُوا{ )آل 
عإران: من اآلية168(أليساوا يف لذا يثاولون 
يظهارون بأنهم أشاخاص حكإااء ورؤيتهم 
حكيإة ويجدلون اآلخرين يثزنون ويدتلون 
أنفساهم وقداوا يف غلطة كبرية جادا،ً أنهم ما 
كاناوا كأولئك املإاإقل أو ما اساتإدوا ألولئك 

املإاإقل؟ }َلْو أَطاُعْونَا َما ُقِتلُْوا{.

المنافق يحمل غيظًا وحقدًا 
على المؤمنين 

 قاد ياراك أحاُد الإااس - كإا حصال إدالً 
يف بالعناا وحصال يف مإاطال أخارى - إريون 
أحاداً من الإااس من لذا الصاف ولو يقاع به 
إىل الساجن إريون أنفساهم يف رباح أنهم رأوا 
أولئاك.. ومن لم أولئاك؟ لام يف الواقع الذين 
لام يتدرضاوا ألي أذى أو رض من جانبهم؛ ألن 
املؤمان لو من ال يرض اآلخرين، ولذه لي من 
األشاياء التي تدتل مإا تدلش اننساان أمال 
املإاإقال: أن املإاإل يثإل غيظااً وحقداً عىل 
املؤمإال، ولاو يتأكد يف قرارة نفساه أنه غري 
خائاف مإهم ال عىل نفساه وال عاىل ماله، لو 
ال يتوقاع مإهام أن يإهبوا مالاه، لو ال يخاف 
أي يشء من رضلام وأذالم ولكإك تراه يفرح 
ويرتااح واملؤمإاون يقااعون إىل الساجن. ألم 

يثصل كهذا؟. 

عند سماعهم لهدى اهلل 
يحاولون أن ينصرفوا دون أن 

ينتبه لهم اآلخرون 
 }َوإِذَا َماا أُنِزَلاْت ُساوَرٌة نََظاَر بَْدُضُهْم إىَِل 
بَْداٍض{ ُخاله وأصثااب، يدرإاون بدضهام 
بدضاً، ثم يإظر بدضهم إىل البدض ليتهامسوا 
وليومائ بدضهام إىل البدض بالذلااب، }نََظَر 
بَْدُضُهاْم إىَِل بَْداٍض َلاْل يََراُكاْم ِماْن أََحاٍد ثُمَّ 
ُإاوا{ يثاولون أن يذلباوا عون أن يإتبه  انَرَ
لهام اآلخرون، إاال رغبة إيهم للبقاء لساإاع 
لادى اللاه، وال للتفاعال مع لدى للاه، وال ملا 
يقادل من عين اللاه من مسائوليات وواجبات 
لم يتهربون مإها مع عظيم إضلها وألإيتها 
ُإوا{  ورضورتها. }َلْل يََراُكْم ِماْن أََحٍد ثُمَّ انَرَ
َف اللَُّه ُقلُوبَُهْم{  يإتلصوا، حاول أن يذلَب }رَصَ
َف اللَُّه ُقلُوبَُهاْم{ إيإا لم  والديااذ باللاه }رَصَ
يإرإاون بأبدانهام كانات قلوبهام أساسااً 
قد خذلات، ورصإت عن الهدى إلام تدد تقبل 
إىل لادى اللاه وال تإفتاح لاه، }ِبأَنَُّهْم َقاْوٌل ال 
يَْفَقُهوَن{ ما يفهم، لوكان يفهم لبقي يستإُع 

ويتأمل ويإتفع ويستبر ويتإور بإور الله.
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عبدالملك العجري 
لم يكن الصدوُع السايايس للدائلة األموية مثلَّ رضا 
وترحيب من قبل قوى سياسية وعيإية واجتإاعية مؤثرة 
وأساساية يف املجتإاع انساالمي آنذاك، بل إن سياساة 
الدولاة األموياة والتثاوالت السياساية واالجتإاعياة 
والفكرية التي أحدثتها يف املجتإع انساالمي كانت تزيد 
مان إثارة نقإة املسالإل عليها، ومإاذ قيامها واجهت 
مدارضًة سياسية وحركات احتجاجية وثورية، كالثورة 
التاي قاعلا الثسال بن عاىل وثورة عبداللاه بن الزبري 

وثورات الخوارج.
أعى اشاتداع الدولاة األموية يف البطاش بإدارضيها، 
والوحشاية يف قإاع خصومهاا، والإهاياة الدراماتيكية 
ملذبثاة كرباالء إىل إإراز جإلاة من املواقف السياساية 
املختلفاة، وأخاذت مدظام قاوى املدارضاة يف مراجدة 
حسااباتها، إإاال البدض لسياساة املهاعناة والتكيُّف 
ماع الوضاع القائام واللجاوء إىل التليار وقد شاجدت 
الدولاة األموية عىل تإامي لاذا التوجه، وزلد آخرون يف 
السياساة مفّضلل املدارضة السالبية باالنِساثاب من 
الثيااة الداماة، وإريل آثر الوقوف عاىل الثياع، وإريل 
آخر رأى االكتفاء باملقاوماة وانصالح الفكريل، وبقي 
إرياٌل ال يقبل إال بانصالح الشاامل الديإي واالجتإاعي 
والسايايس، ويرإاض التكيَّاَف ماع الوضاع القائام أو 
املهاعنة مده والقبول بسياساة األمار الواقع، ويرى أن 
تارّعي الواقع السايايس والباؤس االجتإاعي يساتدعي 
التثارك الداجال بكل السابل والوساائل املتاحاة بوجه 
التإااعي األموي، وكان عاىل رأس لذا الفريل انمال زيد 

بن عىل )80-122( مؤسس املذلب الزيدي.
وإىل وقات قياال ثاورة زيد بان عيل كانات املدارضة 
السياساية حركة بدون عقيدة مثادعة والجدل الدقدي 
كان ال يازال يف بدايته لم يتبلور بدد يف مإظومات عقدية 
تتوزع املسالإل إىل إرق وطوائف، ولذلك كان مدساكر 
انماال زيد لفيفاً غري متجانس مذلبياً. وأعى إخفاقه يف 
انطاحة بالثاكم األموي لشال بن عبدامللك )125-71( 
إىل تدإيل الفرز للإواقف السياسية يف مدسكر انمال زيد 
نفسه ومكونات املجتإع انسالمي بشكل عال، وكان ُكلُّ 
مكون من لذه املكونات يتأثار يف قراءته للدين بإوقفه 
السايايس، بإدإى آخر كان ُكّل إريال يصوغ مإظومته 

الدقدية والترشيدية بإا يإساجُم وموقفه السايايس أو 
بوحاي مإه، وتدل عان الراعات السوسيوسياساية، 
ومن ثإة أصبثت الزيدية أيديولوجية الثورة، ومن ناحية 
أخرى ضاعف إخفاق الثوار من مثإة املدارضل للدولة 
األموية ال سايإا الدلويال، وعإدت السالطات االموية 
ومن بددلا الدباساية إىل تكثيف إجراءاتها القإدية ضد 
الدلويل ومشاايديهم ما عإع بهام إىل التفكري يف أماكن 
أخرى بديداً عن أعل الدولة الدباسية سيإا تلك الواقدة 
يف األطاراف، حيث تضدف قبضة الدولاة املركزية، إلجأ 
إعريس بن عبدالله )تا177( إىل املغرب األقىص يف أإريقيا 
ليؤسس لإاك الدولة انعريسية الزيدية، إال أنها لم تدإر 
طويالً إقد انتهى أمرلا بسقوط مديإة إاس بيد الدولة 
الفاطإية عال )212( وبسقوط إاس انتهى أمر الزيدية 
باملغارب سياساياً وإكريااً، ويف طلساتان جإوب بثر 
الخزر أسس الثسان بن زيد بن مثإد )تا270( امللقب 
بالداعي الدولة الزيدية، وقد انثرس الوجوع الزيدي إيها 

لصالح الشيدة انثإا عرشية.

ثورة اإلمام زيد في سياق التحوالت 
االجتماعية:

والقراءة الدإلية واملثايدة لتطور األحداث واملتغريات 
يف املثياط االجتإاعاي انساالمى توضاح أن التثوالت 
املتتابداة واملتساارعة عاىل جإياع الصداد مإاذ نهاية 
الإصاف األول من القارن األول الهجري تفارض وضداً 
ثوريااً، إداىل املإظورين القريب والبدياد يرصد الرئيس 
انيراناي الساابل »خاتإي« بدض ألام مظالر التثول 
السيايس واالجتإاعي، يف تدإل أزمة الرشعية السياسية 
وزيااعة االعتإاع عىل القوة الدساكرية والقإع الوحي 
للإدارضل ومإارساة انرلاب بثقهم وتفي الفساع 
يف األجهازة الثكومية، واملسااوئ االجتإاعية والتدلور 
القيإاي واحتدال الخالإاات السياساية والكالمية التي 
صار الدين مثوراً لها، والشك يف رشعية الإظال السيايس 
أخاذ يإتد إىل الدين الذي يّدعي الإظاال تإثيله، إظهرت 
الزندقاة والشادوبية، وأإرغات البيداة مان مفهومها 
السايايس والقانوناي كدقاد اجتإاعاي بال الثاكام 
واملثكاول بإوجبه يلتزل ُكّل طارف لآلخر مجإوعة من 
الثقاوق والواجباات إىل التزال من طارف واحد )األمة( 

بالطاعة املطلقة.

كإا أقيص املجتإع عن حقه يف املشااركة واملسااءلة 
وتدززت السالبية السياساية ومصاعرة آعمية اننساان 
إلياس أكثر من ِقّن عإد الثاكم له أن يترف إيه كيف 

يشاء. 
وىف الدار األماوي كانات الداصإتاان الرحيتاان 
لإلساالل »مكة واملديإة« قد إقدتا ألإيتهإا السياساية 
باملغإال  واكتظتاا  غإائيتال،  مديإتال  إىل  وتثولتاا 
واملغإياات وما صاحب ذلك من املجون والفسااع ولوازل 
التدناي، واجتإاع يف زمان واحد مان مشاهوري الغإاء 
»جإيلاة وليت وطوياس والادالل وبرع الفاؤاع ونومة 
الضثاى ورحإة ولباة الله ومدبد ومالك وابن عائشاة 
وناإع بن طإباورة وعزة امليالع وحباب وساالمة وبلبلة 
ولذة الديش وساديدة والزرقاء وسديد بن مسجح وابن 

سيج الغريض وابن مثجر«. 
ولكذا عاشت »املديإة ومكة املقدستل« لفن الغإاء، 
تساهران ُكّل ليلة عاىل أوتار الديادان والطإابري واآلالت 
املوسايقية مان ُكّل لاون، وإيهإا ظهر الغازل الريح 
والفاحش يف الدر األموي، يف حل لاجر الغزل الدفيف 

أو الدذري إىل الباعية. 
ويضيف الدشاإاوى: »ولكذا يف عز الخالإة األموية 
وىف ضثى التأريخ انسالمي كان الفسل كثرياً والفجور 
سااإراً، يقاع يف قصاور الخلفااء ويثدث بال صفوف 
املسالإل، إكانات الخإار والغإااء واللاواط والتخإث 
والتشبيب بالإسااء... إلخ، وحدث ما ال يإكن أن يثدث 
يف وقتإاا الثاايل، أن تصايل جارية مخإورة باملسالإل 
بدالً عن الخليفة، وأن يجالر الخلفاء بالفسل والزندقة 
والفجاور، وأن يرسع أمري املؤمإال يف وضع مقصف له 

إوق الكدبة، يلهو ويسكر ويتلوط إيه«.
ويف مقولاة مشاهورة عان الخليفة األماوي عإر بن 
عبدالدزياز يصور إيهاا حجم التثاول واالنثراف الذي 
أصاب املجتإع انساالمي يف الدهد االموي يقول »إن الله 
بدث مثإاداً رحإة ولم يبدثه عذابااً إىل الإاس كاإة ثم 
اختار لهم ما عإده إرتك لهم نهراً رشبهم إيه ساواء ثم 
ويل أبو بكر إرتك الإهر عىل حاله ثم ويل عإر إدإل عإل 
صاحبه إلإا ويل عثإان اشتل من ذلك الإهر نهراً ثم ويل 
مداوية إشل مإه األنهار ثم لم يزل ذلك الإهر يشل مإه 
مان يزيد ومروان وعبدامللك وساليإان حتى أإى األمر 
إيلّ وقاد يباس الإهر األعظم ولان يروى أصثااب الإهر 

األعظم حتى يدوع إليهم الإهر األعظم«.

أنس القاضي 
ّلكذا بَدا خطاَب قائد الثورة يف إحياء 
ِذكرى استشاهاع انمال زياد )ع(، ليس 
كَإن يَإدُب املايَض ويتثرّس عىل التأريخ، 
وال كَإان يُرياد أن يديَش القارون األوىل 
للهجارة يف لاذا الدار واألخاذ بالثأر 
من بإي أمية، كإا قاد يفهُم القارصون 

وعياً!.
َوالسايد عبدامللك بدر الديان الثوثي 
الذي يإتإاي للقرن الثااعي والدرشين 
وجاه  يف  الوطإاي  التثارر  ولثاورات 
خطاباِه  يف  كان  االملياايل  االساتدإار 
ُمدارصاً يإتإي لهاذه املرحلة التأريخية 
ال ماضويااً واقديااً يف مواجهاة القإابل 
الدإقوعية، يصكُّ بإدقيًة من نصل سيف 
انماال زيد الاذي رإدُه بوجاه الطاغية 
لشاال بان عبدامللاك، لإواجه باِه اليول 
الطغيان االستدإاري امُلتإثل يف الددوان 
األمريكاي انسائيايل وحلفاه الرجدي 

الدربي. 
َولكاذا تثادث السايد، ذَكاَر أمريكا 
وإسائيل أكثر مان ِذكِر األمويل، وذكر 
انمال زياداً بقدر ِذكر الجياش واللجان 
الشادبية، ما كان متثورصاً يف سعيات 
الكتب القديإاة، بل ُمتثاّرراً من عبئها 
من الجانب الرجدي يف الرتاث، يساتلهم 
مإاه الجاناب امُلارشق والتقدماي، لذا 
الجانب الذي تثدث عإُه املفكر املاركيس 
الكبري ُحسال ماروه يف كتااب الإزعات 
املاعياة يف الثقاإاة الدربية-انساالمية، 
والجاناب الاذي تثادث َوعإاُه الثازب 
االشارتاكي اليإإاي إذ يقاول يف نظامه 
الداخيل أنُه َو«يساتإد مان تداليم عيإإا 
نارة  يف  نضالاُه  مضامال  الثإياف 
املساتضدفل وإحقاق الثل واملسااواة 
ومواجهاة الظلام والطغياان، انطالقااً 
من كون انساالل قاوة للتقادل وانخاء 
واملسااواة«. لذا لَو الوجاه امُلرشق من 
الارتاث انْسااَلمي َوالاذي يُدياد امُلقاتل 
اليإإاي الياول إشادال الجاذوة إيه بإا 

يكفي ليزيل ظالَل لذا الدر وطغاتَه. 
لي الُثرياة َمتُن ُكّل َحديٍث للسايد، 
ويف ُمدظم الكتابات يف الفكر انساالمي 
وقاف الكثري مان املفكريان باحثل َعن 
تأصيال إساالمي للُثرياة وَلام يجدوه، 
حتى قاال البدض بأن انساالَل أنكرلا! 
الدبياد  َوتثدثاوا عان ُجزئياة تثريار 
والرقيال، بيإإا يأتي السايد مان ُعإل 
لاذا الفكار انساالمي بثقاإاة قرآنياة 
ليؤصال للثرياة امُلإاإياة لاكل عبوعية 
الساالطل، الُثرية التي تدرتف بدبوعية 
نلِه واحد غري مرئي وال ُمجساد كبرش، 
إنإا متإثاٌل كقيم للثاورة، لكذا تإتفي 
الدبوعياة وتظل الُثرياة امُلراعإة للثورة 
سايفاً وبإدقياًة ُمدادًة لاكل َمان يُريد 
التَجل واالستبداع والددوان واالستدإار 

والِدكتاتورية. 
يدارتُف الكثاريون بأن قيااعة أنصار 
اللاه تؤصال لهاذه الُثرية وتإااعي بها 
وتُإجزلا عإلياً كإا يف ثورة 21 سبتإل 
بادك كل قاوى الإفاوذ والتسالط، التي 

كانت صإداء يف ظلهاا ُمربدات أمإية ال 
يجرؤ املواطن الدااعي اآلن يإر يف مربٍع 
أمإاي إال نهاره وسابه وركلُه مسالثو 
القائد إالن والشايخ إالن والفإدل ُإالن 
والتاجار عاالن، والياول يإار املواطان 
مرإوع الرأس ال شاارع يف صإداء ُمغلل 

بوِجه البسطاء، وال سالطل. 
َلاذِه الُثرياة التاي يإاضال ألجلهاا 
أنصاار اللاه عإليااً، والتي يتأصال لها 
السايد إكرياً لي امَلكساب الذي يتإسك 
بِه الشدب يف وجه ُكّل من سيأتي ليستبدَّ 
غداً ولو كان السايد نفساُه كإا يتخوف 
البداض إساتديإُه كل لاذه الخطابات 
الثورية وكل الدماء التي تسايل يف سبيل 
حرية الشادب والوطان، وبداد ُكّل لذا 
لياس مان املإطل تخاّوف البداُض عىل 
حريتهام وَمن ال يثل بإنساانيته كالدبد 
الاذي يفتاح املظلة حل تإطر الساإاء 
حريًة، وِمثل َلذا ذنب نفساِه أَن يُساتبدَّ 
باِه ويُظلم. يقاول انمال زياد »والله ما 

كره قوٌل قط َحرَّ السيوف إال ذَّلوا«. 

ثورة اإلمام زيد في سياقها التأريخي

بندقية من سيف اإلمام زيد 

النداء قبل األخير من سوريا إلى من تولى آل البيت األبيض وآل سعود
محمد السقاف

ألم ينئ ألويل األلباب بددما جاءتهم البيإات من 
بالع الدراق والشال أن تلل قلوبهم شفقة بأللهم 
ورأإة بأنفساهم وصونا لديارلم وعماء شادبهم 
املدتادى علياه بأيادي أعدائهام وبأيديهام أيضا 
وبأإوالهام وأقالمهام .. بذريدة إرجااع رشعية 
باطلة لم يسابل لها يف التاريخ مثيل وال أنزل الله 

بها من سلطان..
ألام ينئ لهام ولام ألل حكإاة وإيإاان بدد 
اإتضااح الواضثاات يف ماا حادث لبالع انساالل 
واملسالإل أن يأخاذوا حذرلام من البيإاات وما 
جاءلام من الثل وأن يدتصإاوا أخريا بثبل الله 
جإيداا وال يتفرقوا وال يتخاذوا اليهوع والإصارى 

أربابا من عون رب الداملل ..
 ألم ياأن لهؤالء أن تخضع قلوبهام لهدي الله 
ويدرضاوا عان رغبات أنفساهم األمارة بالساوء 
ويساتديذوا مان نزغاات قارن الشايطان الاذي 

يددلام غرورا وأمانيا ويأملهم بالدوعة أمراء عىل 
جإاجم شادبهم املساتضدف كإا ظال قبلهم ما 
سإي »الجيش الثر وجبهة الإرة« بتلك األماني 
الدريضاة وساإاوات الولام والدخاان ثام يأتي 
بشاكل غاعر ليإكث وعده ويقطاع ععإه الثربي 
واللوجيساتي ويسالم أعإاقهام لروسايا بدعوى 
مثاربة انرلااب بدد أن يقول: إناي بريء مإكم 
إني أخاف أربابي آل البيت األبيض وآل صهيون .. 
ألام يثادث كل لاذا ؟ ألام تكوناوا ترمقاون 
إتوحاتهام وتداضاد املجتإاع الدويل الاذي تؤمه 
أمرياكا يف صفهم بيء مان الغبطة وانعجاب .. 
وأليساوا لم أنفساهم الذين أطلقوا عىل أنفسهم 
اسام »املقاوماة« كإاا إدلتم أنتم ولم أنفساهم 
أولئك الذين يثرتقون اليول تثت حإم السوخوي 
الروساية التي تكوي بقذائفهاا جبالهم وتثرق 
جلوعلام ومدهام األبريااء ولام تثات عيارلم 

جاثإل.
استغفر الله !.. لست لإا أزعم إن بوتل رسول 

جاء ليإفذ أمرا إلهيا مبارشا من الساإاء .. ال أبدا 
مدااذ اللاه أن أكون مان الجاللل.. لكإاي أزعم 
بتقدير شخيص إنه لكذا يثذر الله عباعه ويسلط 
رشار خلقه عىل من نيس لداه واتبع نفساه لواه 
وتاوىل أعاداءه الذين تكلام عإهم باكل وضوح يف 
مثكام التإزيل .. ثام إنه ذلك -بتقدياري أيضا - 
جزاء من تقاعس عن نرة أوليائه األخيار وجدل 

الشيطان وليه وخاب من اتخذ الشيطان وليا.
أقاول إن لاذا مصاري مان تزعزع حبال ثقته 
بخالل السإاوات واألرض وركع ذال إىل من ال يإلك 
لاه من عون اللاه رضا وال نفدا .. مان تخلف عن 
سافيإة نوح التي من ركبها نجا والتي من تخلف 
عإهاا غرق ولوى .. بىل وخالقي أني أؤمن أن لذا 
عاذاب عنيوي ملان اعتصم بثبل أولياء الشايطان 
وأوى مصاريه إىل جبال من األولاال  أنه ال عاصم 
أبدا من غضب الله ومكره الشاديد ولدذاب اآلخرة 

أشد.
أرى اليول يف ساوريا كأنه ياول الجزاء األصغر 

لدى ما ساإي الجيش الثر وجبهة الإرة الذين 
صدموا بخاذالن أمريكا وآل سادوع عإدما تلؤوا 
مإهام إجاأة لكاذا وعون أياة مقدماات ..اليول 
لدلهام -والصوارياخ تإطرلام بالإاار - لدلهام 
صدقوا صثة ما رععه عليهام األخيار الذين قالوا 
لهام إن أمرياكا لي عولاة الشايطان التي يثكم 
مإها الدالم وأن آل سادوع قرنه كإا خذر من ذلك 
املختار .. قرن الشايطان الذي يإطح به الشيطان 

من يريد ولكن ساء مطر املإذرين..
 آل سادوع الذيان جإدوا كثريا مان الإاس كإا 
يدارف الجإياع لتوطيد نفوذ أمرياكا والصهايإة 
ورضب أعدائهام لياس مإاذ عهاد قرياب وإنإاا 
مإذ عرشات الساإوات .. أمريكا الشايطان األكل 
الذي حل يتام لها املقصوع تتالؤون من جإدلا 
لتدذبهام  بإفساها  تجايء  ربإاا  أو  وأوليائهاا 
بوصفهام إرلابيال وعصاة مذنبال وكإا إدلت 
يف أإغانستان وإيتإال والدراق وأخريا يف سوريا .. 
تإاما كإا إدل الشايطان باآل إرعون وقول نوح 

ولاوط وغريلم حل تركهم ليلتهإهم الطوإان أو 
الخساف الذي يإفذه رب الداملال عىل قول بدد أن 

يرسل لهم الإذير املبل. 
ندائي لاذا قبل األخري .. قبال الطوإان .. قبل 
الخساف .. قبل أن يطوف عليهام طائف من ربك 
ولام نائإون » وقبل أن يريإاا الله عجائب قدرته 
وانتقاماه وبأساه الشاديد .. أخص به الساساة 
قبل الداماة والقاعة قبل األتبااع والرجال األحرار 
يف باالع انيإان يإاان .. ذكرتكم باه ألن »الذكرى 
تإفاع املؤمإل« .. واختصصتكم به عون ساواكم 
ألن »املؤمان ال يلادغ مان جثار مرتل« ثام إني 
أوجزتاه وملثت إيه ألن »اللبيب تكفيه انشاارة« 
أماا الصم الدإاي البكم أوليااء الدرالم والرياالت 
»أل عاىل قلوب أقفالها« »أف لكم وما تدبدون من 

عون الله« 
»واللاه ويل الذيان أمإاوا والكفاار ال موىل لهم 

ومثوى الكاإرين الإار«.
اللهم قد بلغت .. اللهم إاشهد

 برقية إلى 
اإلمام زيد »ع«

عبدالقوي محب الدين

ع��ظ��ي��ٌم ف��ي ال��ع��ط��اء وف���ي اخل���ل���وِد...
، وفي اخل��دوِد...!!! القلوب  وحيٌّ في 

ون���ه���ٌج ظ����ّن ص��ال��ب��ه س��ي��م��ح��ى....
وي�������ودي..!! ي���ه���دي  أن  ال���ل���ه  وش�����اء 

وأح�����رق�����ه ل��ي��ط��ف��ئ��ه ب������ن������ار..... 
ف���ق���ال ال���ل���ه ي���ا ن���ي���ران ق�������ودي...!!

وي���ا امل��ع��ن��ى ال����ذي خ��ال��وا رم�����ادا... 
ال��ق��ع��ود...!! وف��ي   ، القيام  ف��ي  جتلى 

وكن في الكون شمس هداي، واطفئ....
وس����وِد...!!  ، حمر  م��ن   ، الليل  بقايا 

****
خذني...  ع��م��اااه  ي��ا   ، احل��زن  برغم 

ال��ي��ك ، وق���ل ل���روح ال��ل��ه ع�����وودي..!!
أن���ا س��ب��ط األس����ى ، وأب����و ب��ن��ي��ه.... 

فجودي بالتي يااا نفس ، جودي....!!!
****

أن��ا ال��ي��م��ن��ي.. م��ن ِح��م��م »احل���ي���وِد«..
أت��ي��ُت ت��زل��زل ال��ب��اغ��ي ح���ش���ودي..!!

ونبضي...  ، تضاريساً  دم��ي  صببُت 
ب��ك��ل خ���رائ���ط ال��دن��ي��ا ح�������دودي..!!

أن����ا ال��ي��م��ن��ي.. وال���ت���اري���خ ح��ت��م��اً..
وج�����ودي..!! ي��ف��ن��ى  أن  ق��ب��ل  سيفنى 

س��ت��أت��ي... ال������  ال���ت���ق���اومي  روح  أن����ا 
أن���ا ف��ي ال��ك��ون أس�����راُر اخل���ل���وِد..!!

أن�����ا أن����ص����ار ط������ه.. واب������ن ط�����ه...
ون���ص���ُر ال��ل��ه ف����رٌد م���ن ج���ن���ودي..!!

ف��ق��ل ل��ع��واص��ف األع�����داء :ه���ب���ي....
ألش��ع��ل م��ن ت��ق��اط��ره��ا وق������ودي...!!

وأص��ه��ر ف��ي ال��وغ��ى ذات���ي.. وآت���ي...
ب��أم��ج��اد ال��ش��واف��ع وال�����زي�����وِد....!!

ب��ه��ب��ِة ح����اش����ٍد.. ب��س��ن��ا ب���ك���ي���ٍل....
رع�����ودي...!! جاهلها  ق��رن  ستحرق 

ف��ي��ا ال���ن���ار ال��ت��ي ش��ب��وا ل��ظ��اه��ا....
ب��راك��ي��ن��اً.. على »س��ل��م��ان« ع���ودي..!!

احتشدت.. قوانا... التي  العشر  ويا 
ستُفني زيف حاشدِك »السعودي«..!!!
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السيد نصراهلل: لو أتينا بكل الذين أرسلوا للقتال في وسوريا 
وأفغانستان وغيرهما لكانت أزيلت إسرائيل

»المقاومة«: عمليات القنص البطولية ردًا على جرائم اإلعدام الميداني

عميل سابق بجهاز استخبارات أمريكي: تنظيم داعش من نتاج السياسة األمريكية 

  - محمد الباشا: 
أكد األماُل الداال لثزب الله السايد 
حسان نرالله أن الخطاريَ إيإا يجري 
يف املإطقاة لاو الدإُل عىل إيجااع حالة 
عاداء واسادة لدى عادع من الشادوب 
الشادب  اتجااه  واالساالمية  الدربياة 
الفلساطيإي وتثويله إىل عادو، الإتاً إىل 
أناه قبل األحداث األخرية من املدروف أن 
الشادوب التي بقيت إىل جانب إلسطل 
لاي لبإاان وساوريا والداراق واليإان 
وإيران والشادب البثريإاي ولإاك من 
يقول لهذه الشادوب اليول إن إلساطل 

ليست مدركتكم.
ويف كلإاة له خالل إدالياات امللتقى 
الُدلإائاي الادويل لدعام إلساطل، قال 
ناُر اللاه: إن »إسائيل« ليسات نتاج 
مرشوع صهيوني إقط وإنإا نتاج إراعة 
عولياة وماا زالت تثظى بدعام أمريكي 
وعويل. مدتلاً أن لذا الكيان يإثّل الخط 
األمامي لقوى االساتكبار واالساتدإار 

الدامليل التي تستهدف مإطقتإا.
وأكد السايد حسان أن الفلسطيإيل 
للإارشوع  التصادي  مقدماة  يف  لام 

االساتكباري الداملي وأنهم حارضون يف 
الخط األمامي يف الدإاع عن أمتإا، مشرياً 
إىل أنه حتاى الصوت مإإاوع يف مدركة 
الدإاع عن إلساطل كإاا يثصل اليول 

مع قإاة »املياعين«. 
االنتفاضاة  اللاه  نار  وحيّاا 
يف  املتجادعة  الرشيفاة  الفلساطيإية 
إلسطل، وأكد أنها تثتاج إىل كل أشكال 
الدعام، مدتالاً أن ماا يجاري الياول يف 
إلساطل يدل عن روح جهاعية عالية، 

بأشاكالها  الفلساطيإية  إاالنتفاضاة 
وأعخلات  انسائيليال  إاجاأت  الياول 
الرعب إىل قلوبهم وأثّرت عىل اقتصاِعلم. 
وأشاار إىل أن الساالح املساتخدل يف 
لذه املدركة ال يثتاج إىل ععم لوجساتي 
وتإويال وال يإكان مصاعرتاه، مؤكاداً 
أنه عإدماا تتوإار انراعة يثرض االبداع 
لالستإرار كإا يجري يف إلسطل اليول. 
ولفات نار اللاه إىل أن الرتاجاع يف 
االلتازال حياال قضياة إلساطل جااء 

نتيجاة التضليل الذي ماورس عىل مدى 
عقوع، مإبهاً من أناه باتت لإاك قإاعة 
لادى كثري مان األنظإة الدربياة وحتى 
لبدض الشدوب بددل وجوع التزال حيال 

قضية إلسطل. 
وأكاد أنه »لو أتيإا بكل الذين أرسالوا 
للقتال يف ساوريا وأإغانستان وغريلإا 
لكانات أزيلات إسائيل«، مساتغرباً أن 
يتم تقديم كل أشكال الدعم للإجالدين 
للقتال بأإغانستان وسوريا وال يتم ذلك 

يف إلسطل. 
اللاه  لثازب  الداال  األمال  وععاا 
الفلساطيإيل نجاراء مراجداة عقيقة 
والدإال مان أجال الثاّد من الخساائر 
ألنهم يف طليدة املدركاة، قائالً إنه يجب 
أن نقادل حقيقة الشادب الفلساطيإي 
املظلول املضطهد الاذي تثّإل اآلالل عن 

األمة. 
وأكد السايد نار الله وجاوب عدل 
التقصري يف جدل االنتفاضة الفلسطيإية 
تساتإر وتصإد وتثقل ألداإها، مدرباً 
عن اعتقاعه بأن االنتفاضة الفلسطيإية 
مؤللاة جداً للدإاع عن املساجد األقىص 

واملقدسات بالثد األعنى. 

أصيب صهيونيان، أحدلإا جإدي والثاني مساتوطن، 
بجاروح خطرية، مسااء الجإداة يف عإليتاي إطالق نار 
بالخليل جإوب الضفة املثتلة، بدد وقت قصري من إطالق 
نار مإاثل أعى إىل إصابة مساتوطإل يف املديإة نفساها، 
بيإإا كان أصيب مساتوطن يف عإلية طدن صباحية، ويف 

جإيع الدإليات تإكن املإفذون من االنسثاب.
وباركت »لجان املقاومة يف إلسطل«، عإليات القإص 
البطولياة يف مديإتاي الخليال ورال الله املثتلتال، والتي 
أسافرتا عن إصابة عدع مان الجإوع الصهايإة، بثساب 

إعالل الددو. 
وأكدت »لجان املقاومة«، بأن عإليات القإص البطولية 
تأتي يف ساياق الارع الطبيدي عىل جرائام انعدال امليداني 
للفلساطيإيل، والتي كان آخرلا إعدال السايدة الشاهيد 
ثاروت الشادراوي البالغة مان الدإر 70 عامااً يف مديإة 

الخليل املثتلة، ولي زوجة الشهيد إؤاع الشدراوي، الذي 
ارتقى يف انتفاضة الثجارة األوىل. 

وقالات، إن »الدإلياات البطولياة يف الخليال ورال الله 
تؤكاد أن انتفاضة القادس تدخل مرحلاة الثبات وامليض 
قدماً نثو اساتإرارية الفدل املقاول بكاإة أشكاله، حتى 

تثقيل ألداف الشباب الثائر يف إلسطل املثتلة ». 
واوضثات، أن »انتفاضة القادس املباركة حطإت كل 
املؤامرات الدولية التي تستهدف إجهاضها لصالح الكيان 
الصهيوناي، الاذي أصبح عاجازاً عن مواجهاة انتفاضة 
شادبإا البطال رغم القإاع الوحاي وعإلياات انعدال 

امليداني، الذي يإارسها الددو ضد أبإاء شدبإا«.
ويف وقات ساابل، أصياب مساتوطإان صهيونياان، 
أحدلإاا بجراح خطرية، مسااء الجإدة، يف عإلية قإص 

طالتهم قرب الثرل انبراليإي يف مديإة الخليل املثتلة.

يف حدي�ث خاص م�ع صحيف�ة ديجينز 
  ”DAGENS NYHETER“ نيه�رت 
الس�ويدية تحدث العميُل الس�ابق يف وكالة 
األم�ن القوم�ي األمريكية إدوارد س�نودن 
عن المش�اكل التي نجمت من جراء سياسة 

واشنطن يف الرق األوسط.
وش�دد س�نودن يف المقابلة التي ُنرت 
يوم الس�بت 7 نوفمر ع�ىل أن “أكر تهديد 
ال�رق  )يف  المنطق�ة  يف  حالي�اً  نواجه�ه 

األوسط( أولدته سياستنا”.
ووص�ف تنظي�م “داع�ش” اإلجرام�ي 
ب�”صناعة السياس�ة األمريكية”، موضحاً 
أن ه�ذا التنظي�م “ل�م يك�ن موج�ودا قبل 
أن نب�دأ بقص�ف ه�ذه البل�دان )س�وريا 
الت�ي  الغ�ارات  أن  والع�راق(”. وأض�اف 
تنفذه�ا الواليات المتح�دة والدول األخرى 

األعضاء يف ما يس�مى ب�”التحالف الدويل” 
ضد “داع�ش”، ال تؤدي إىل حل المش�اكل، 

وإنما بالعكس تشكل مزيدا منها.
وأشار سنودن إىل أن استخدام واشنطن 
لطائ�رات من دون طيار “يخل�ق إرهابيين 
أكث�ر ع�دداً م�ن ه�ؤالء الذي�ن يس�فر عن 
قتلهم”. وأوضح أن الطائرات المسيرة )من 
دون طيار( “ال تس�تهدف ش�خصاً معيناً، 
وإنما تس�تهدف هاتفه، وهي ال تحدد ما إذا 
كان هذا الهات�ف موجوداً يف تلك اللحظة يف 
يد الشخص المس�تهدف، أم يف يد أمه وهنا 
يكم�ن الس�بب يف توجيه الرضب�ات الجوية 

نحو حفالت الزفاف”.
وأضاف أن المعلومات التي تس�تخدمها 
وغي�ر  “خطي�رة  األمريكي�ة  الس�لطات 

موثوقة”.

السعودية وأمريكا.. 
الكابتاغون والبنتاغون

أحمد الحباسى *
البإتاغاون لاو مقار وزارة الدإااع األمريكياة كإا يدلام الجإيع، 
الكابتاغون لو ساالح السدوعية لتدمري الذلن والوجدان الدربي، وبل 
ساالح األمريكان وساالح آل سادوع ال إرق طبدا، إالسالح األول يأخذ 
الثياة من البرش والسالح الثاني يأخذ كل يشء جإيل يف جسم اننسان 
ليصبح مجرع وحش كاس تإاماً كإن نرالم تباعا عىل شاشة الجزيرة 
والدربية واملساتقبل يثرقون األجسااع ويقطدون األوصال ويسثلون 
الشاهداء، عإدماا نرشت وساائل انعالل مإاذ ساإوات تفاصيل خطة 
البإتاغاون للدخاول يف حروب طويلاة األمد وعىل عادة جبهات بدعوى 
مثارباة انرلااب، حارب كانت بدايتهاا بدخول الدراق تثت شادار ” 
الدالم أإضل بدون صدال حسال ”، ثم حرب القرار ا155 وقبله قانون 
مثاسبة سوريا و”حرب” اغتيال الرئيس رإيل الثريري لتثرير لبإان 
من “الهيإإة” السورية تثت شدار التخلص من عولة من عول ”مثور 
الارش“، ثم حرب إرض الدقوبات االقتصاعية عىل إيران بدلة تخصيبها 
لليورانياول لصإاعاة القإبلاة الإووياة، وحرب مثاولة إساقاط حزب 
الله ساإة 2006، وحرب وضع حزب الله عاىل الئثة انرلاب، ثم حرب 
إساقاط الإظال الساوري بدلة توإاري ” خدمة الديإقراطية” للشادب 
الساوري، عإدما حصل الترسيب، ضثك البدض واساتهزأ البدض لكن 

الوقائع اليول تؤكد أن ما عبره البإتاغون كان آمرا جلال.
مإاذ أيال كشافت األجهزة األمإياة اللبإانية عإلياة توريد وتصدير 
ألطإاان من أقراص مخادر الكبتاغون ذائدة الصيت، صاحب الشاثإة 
املدمارة أمري من أماراء عائلة املاإيا السادوعية، لذا لام يدد مهإا الن 
الشادوب الدربياة قد علإات مإذ إارتة أن “الدائلة” تشاتغل يف تجارة 
املخادرات والرقيال األبيض والساالح وانرلااب، لذا شاغل املخابرات 
السدوعية الشااغل ولإها الوحيد يف مإلكة الكابتغون والجإس، أيضاً 
لاذا ليس مهإاا باعتباار أن مإلكة الظاالل تدير مصإداا ننتاج لذه 
املخدرات مقره بلغاريا تم اكتشااإه أخريا ونرشت خله وسائل انعالل 
الداملياة، مخادرات يتم نقلها بواساطة املخابارات السادوعية الرتكية 
األرعنية إىل الجهات انرلابية الداملة يف ساوريا حتى ال يأخذلا الخجل 
بإا تقرتإه من ذبح وسالخ وشواء للذات البرشية السورية، وحل ندلم 
أن القاعدة نفسها تزرع وتإتج وتبيع املخدرات وأن املخابرات السدوعية 
الباكساتانية األمريكية لي من تقبض الثإن وتوزعه عىل “مشاريدها 
الخريياة” الدموية انرلابية يف كل عول الدالم إبانمكان تصور أن لذه 
األنظإة الفاشالة قد تثولت إىل عصاباات مخدرات ال تختلف كثريا عن 

عصابات أمريكا الجإوبية.
السافري األمريكي الساابل يف ساوريا روبرت ساتيفن إورع لم يكن 
سافريا عاعياا بكل املقاييس، إالدإاوان الدبلومايس لاو مجرع واجهة 
مزيفاة الن الرجل يإفذ يف الثقيقة والواقاع مخططا مثدعا من وزارة 
الدإااع األمريكياة البإتاغاون تإثل يف تأسايس كتائب الادل يف الدراق 
وساوريا وبهذا املدإى إقد تدااون لذا القذر ماع الجإاعات انرلابية 
املسلثة لتكوين إرق متخصصة يف قتل األطفال وسقة األعضاء، وليس 
سا أن لذا السفري قد تم تدييإه قبل أقل من شهرين من بداية املؤامرة 
عىل ساوريا، ليس سا أيضا أن السافري قد تم تكليفه بتإفيذ ما يسإى 
با”خيار السالفاعور” ولو أنإاوذج أمريكي إرلابي من عإليات القتل 
الجإاعي التي توختها املخابرات األمريكية يف السالفاعور مإذ ساإوات 
إىل حاد اآلن، ويساتفاع مان عديد الترسيباات انعالمية أن لاذا الرجل 
قد تدامل مع السافري األمريكاي يف الدراق جاون نيقروبونتى للتإهيد 
نطالق تإرع مسالح يف سوريا بداية سإة 2011 تم إيه طبدا وكالداعة 
االستدانة ببدض املخابرات انقليإية وباملال الإفطي السدوعي القطرة 
انماراتي وبدض مرتزقة انعالل يف كباريهات انعالل الخليجية املدروإة 

بدالقتها باملوساع الصهيوني.
ليس سا أن املخابرات السدوعية لي من ترشف عىل زراعة املخدرات 
يف بدض الدول األسيوية املدروإة ولي من تقول بتسليم كإيات مهولة 
مإهاا للجإاعاات انرلابياة املتطرإاة التي تدإال يف ساوريا والدراق 
لتثريضهاا عاىل األعإال الوحشاية بغاية الدإع إىل حالاة من الفوىض 
الدارماة تخادل الدإليات االساتخبارية التي تإفذلا بداض املخابرات 
الغربياة يف لذين الدولتال بالذات، ليس سا أيضا أن لإاك تإسايقا يف 
لذا املجال بل املخابرات السادوعية واملخابرات الرتكية بقياعة رئيسها 
حقاان إيدان املدروف بدالقتاه الوطيدة مع زعيم حازب الددالة رجب 
أورعغان أحد املتزعإل ملؤامرة اغتيال أو إساقاط الرئيس بشاار األسد 
ونارش الفوىض يف الداراق، بهذا املدإى يإكن الثدياث عن تداون وثيل 
وموثال بل إرلااب الدولة السادوعي املتإثل يف الجإاعاات التكفريية 
املرتادة عن الديان وبل إرلاب الدولاة األمريكي املتإثال يف مخططات 
تقسايم الدالم الدرباي من طارف وزارة الدإاع األمريكياة البإتاغون، 
أيضا يإكن الثديث اليول عن كون الواليات املتثدة األمريكية وإسائيل 
ماا كانتا تقدمان عىل تإفياذ مرشوع الفوىض يف بدض الادول الدربية 
لوال الدعم السادوعي القطاري انرلابي، كإا يإكان الثديث اليول انه 
لوال قيال الإظال السادوعي بإنتاج لذه الكإياات املرعبة من املخدرات 
يف املدامال البلغارياة التي تم اكتشااإها أخاريا ملا تإكإات الجإاعات 
انجرامياة من اخرتاق حاجز الضإري وتغييب حالة االضطراب والخوف 

لتصبح وحوشا رشيرة قذرة.
يف لاذه الثارب التكفريية انجرامياة املدمرة تخوض عولة الفسااع 
وانإسااع السادوعية حارب وجوع بداد أن تبال أن الشادوب الدربية 
لام تدد تقبل بإثل لاذه األنظإة الشاإولية الهامشاية الدإيلة، ولدل 
التجااء الإظاال إىل ” مخادر الجهاعيل” لدإاع انرلابيال إىل بذل كل 
الجهوع النتازاع انتصار يإكن اساتثإاره والبإاء علياه والثصول عىل 
تإازالت مؤملة من الجانب الساوري لو الخيار األخري املتاح قبل وصول 
عاصفاة التغيري إىل لاذه األنظإة اآليلة للساقوط التي أصبثت مصدر 
إزعاج للدول والشدوب الدربية، وحل يضطر ” سإو األمري” إىل تهريب 
املخادرات تثت حإاياة ” الثقيبة الدبلوماساية ”، وحال يقيم نظال 
املاإياا الدنياا وال يقددلا ألجال إطالق ساح لذا انرلابي املتسابب يف 
عماار الدقول إإن املؤكد أن الدولة السادوعية متوإاة من وقت يصدب 
تثديده وأن لؤالء األمراء الفاسادون قد اغتصبوا السالطة للقيال بكل 
األعإاال انرلابياة ومن بيإها عىل وجاه التثديد املشااركة الفاعلة يف 

مرشوع تفتيت الدول الدربية وتدمريلا.

* بانوراما الشرق األوسط

قائد »إسرائيلي«: 
العمليات الفلسطينية 

فاجأتنا.. وستتواصل
الدسكري »انسائييل«  القائد  أقّر 
ملإطقاة الخليل يرسائيل تال أن حجم 
يف  الفلساطيإية  الدإلياات  وناوع 
الضفة الغربية والقدس املثتلة إاجأ 
السلطات »انسائيلية«، مؤكداً أنه ال 
يوجاد يف األإل املإظاور نهاية ملوجة 
الدإليات املساتإرة، مإاا يدإي بقاء 
التوتر األمإي يف األرايض الفلسطيإية. 
ونقلت صثيفة يديدوت أحرونوت 
عان تاال قولاه إن أإاراع الرشطاة 
والجإاوع يف حالة اساتإفار عىل مدار 
السااعة مإاذ ماا يزياد عىل الشاهر 
»وكل ما يشاغلإا مثاولة مدرإة من 
أين وكيف ساتأتيإا الدإلية القاعمة، 
يف ضاوء التثادي املاثل أمامإاا اليول 
ملإفاذ  املفارتض  الإإاوذج  بغيااب 

الدإلية القاعل«. 
قواسام  لإااك  »لياس  وأضااف 
تإإثإاا القادرة عاىل تثدياد املإفذ 
القااعل بالضباط« مشارياً إىل الدثور 
عىل »نظارات حديثة وكتب عراساية 
ومالباس غالياة الثإان« يف حقيباة 
إحادى الفتيات اللواتاي نفذن عإلية 
طدان خاالل الفارتة املاضياة »ولو 
ماا يدإي اختالإااً كلياً عان الإإوذج 
التقليادي الاذي يإفاذ الدإليات ضد 

انسائيليل«.
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ربوعة عسير .. الجيش السعودي فر من هنا !
  - خاص:

لامات تإاطح السثاب ، 
وشجاعة لم يدرإها اننسان 
املدارص قبل أن يشالد لذه 

اللقطات ألبطال الجيش اليإإي 
واللجان الشدبية ولم يدحرون 

جيش الددو السادوعي ليويل 
األعبار لرُيإع الدَلم اليإإي يف 

مديإة الربوعة كأول مديإة 
يثكم املجالدين السيطرة 

عليها يف الدإل السدوعي ليبدأ 
إصل جديد من التأريخ تروياة 

 أفراد من الجيش اليمني واللجان الشعبية اثناء مداهمة المدينة والتقدم في سواعد الرجال الرجال .
أحد شوارعها ال يحملون إال أسلحتهم الشخصية.

 فرار كامل للجيش السعودي 
مخلفين عتادهم العسكري خلفهم 

ليبقى المقاتل اليمني في مدينة 
الربوعة معلنًا سقوط أول مدن العمق 

السعودي. 
 أي انتماء أكثر، وأي والء أكبر .. يباسل بروحه غير آبه بالموت، جاعاًل جسده األطهر سارية لعَلم وطن يحبه حد الموت، 

ويدري سلفًا أنه قد يكون كفنه ! .. 

 العلم اليمني يرفرف في عسير.

 ابتسامة عريضة تعلو وجه مقاتل يمني وتظهر هذه اإلبتسامة المعنويات العالية والثقة 
المطلقة باهلل لدى هذا المقاتل الذي يتوغل في عمق العدو ال يخاف في اهلل لومة الئم.

 جندي سعودي يفر 
من على آليته العسكرية 

ويهرب سيرًا على االقدام 
خوفًا من مواجهة أبطال 

اليمن.

 مجمع تركي بن عبداهلل في الربوعة 
بعدسة اإلعالم الحربي.

 صورة مطلة على مدينة الربوع وألسنة الدخان تتصاعد من 
أكثر من موقع في المدينة بعد اندالع االشتباكات مع جيش 

العدو السعودي.

 آلية عسكرية سيطر عليها أبطال الجيش واللجان 
الشعبية ويرفعون الصرخة الحق من على هذه المدرعة.

 حطام عربة عسكرية سعودية مدرعة ومقاتل يمني يقف إلى 
جوارها مؤكدًا ان شجاعة الرجال تقهر صَلف الحديد.

 أعطاب طقم عسكرية وعربة همر أمريكية في أحد شوارع 
الربوعة من قبل وفرار عناصر جيش العدو .

 مجاهد يتلو اآليات 
ويدعو اهلل حامدًا 

وشاكرًا في أحد 
أزقة الربوعة ويعتمد 

المقاتل اليمني في 
هذه المعركة على 
ثقته باهلل وشجاعته 

وعدالة قضيته في 
وجه أكبر آله عسكرية 

في المنطقة.



 إلى رجال خلقهم اهلل لينصرهم 
ويزلزل بهم عروش الطغاة والمجرمين

كلمــــــة أخـــــيرة 

 صالح الصماد
 

بدَد ما يقاِرُب الثإانيَة 
الدادوان  مان  أشاهر 
الصهيوناي  األمريكاي 
السادوعي توالات أخباُر 
البطاوالت واالنتصاارات 
مان الجبهات، ساواٌء يف 
الجاوف وتدز  أو  ماأرب 
وعمات  املإادب  وبااب 
الجبهات،  مان  وغريلاا 
يف  بالبطاوالت  وتوّجات 

الثدوع.
وبدياداً عن السياساة 
َه لذه الرساالَة إىل شادبإا الصامد ويف  آثرت إال أن أوجرِّ

املقدمة أبطالإا يف ُكّل مياعين البطولة.

)إلدااااااء خاص(
إىل ُكلرِّ غيوٍر عىل عيإه وكرامته ووطإه..

اَرِف والبطولة.. إىل رجاِل الله املرابطل يف مياعين الشَّ
تإا  إىل رجااٍل حإلوا أرواَحهم عاىل أُكِفهم؛ ليُديدوا ألُمَّ

َكَرامتَها املهدورَة ولشدِبإا ِعازَُّه التليد. 
قليٌل أن نقوَل بثقكم:

نقبرُِّل أقداَمكم الراسخَة رسوَخ الجبال، ونقبُّل أيديَكم 
الضاغطة عىل الزناع ونقبّل لاماتكم الشامخة بشإوخ 

انيإان التي لم ولن تإثإَي إال لله تداىل.
ولدإري إكل ذرة تراب علقت بأقدامكم أغىل من ُكّل 

كإوز الدنيا. 
إأنتام وعد الله الصاعق وسايُفه البتاار امُلْصَلُت عىل 

أعإاق الجبابرة واملستكلين.
وأنتم القوُل الذين وعد اللُه ببدثهم حيإإا ماتت قلوُب 
الساواع األعظم من األمة وسقطت يف أحضان الصهايإة 
واألمرياكان، إوعاد اللُه بكم يف ساورة املائدة }يَاا أَيَُّها 
الَِّذياَن آَمإُوا َماْن يَْرتَدَّ ِمإُْكْم َعْن ِعيِإِه َإَساْوَف يَأِْتي اللَُّه 
ِبَقاْوٍل يُِثبُُّهاْم َويُِثبُّونَُه أَِذلٍَّة َعاىَل اْلُإْؤِمِإاَل أَِعزٍَّة َعىَل 
اْلَكاِإِريَن يَُجاِلُدوَن يِف َسِبيِل اللَِّه َواَل يََخاُإوَن َلْوَمَة اَلِئٍم 
ذَِلَك َإْضُل اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن يََشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم{ إهإيئاً 

لكم لذا الفضل من الله..
وأنتام وعُد اللاه يف انساء أويل البأس الشاديد الذين 
اساأتم وجوَه الصهايإة واألمرياكان وعإالئهم بقولكم 
وإدلكم ومّرغتم أنوَإهام يف الرتاب وحطإتم كلياَءلم 

وجلوتهم.
أنتام من تأّوه رساوُل الله صلاواُت الله علياه وآله؛ 
شوقاً لرؤيتكم ومإثكم وساَل أُُخوَِّته، حل قال »شوقاً 
إىل إخواناي«، وأي رشف أعظام من وصف رساول الله 
صلاوات اللاه عليه وآلاه، إقد مإثكام الله وسااماً لم 
يإإثه إال لقالع باب خيل حل وصفكم يف سورة املائدة 

بقوله »يثبهم ويثبونه«.
لقاد أذللتم الدالام بصإوعكم وصلكام ومواقفكم 

الدظيإة بدد ثإانية أشهر من الددوان والثصار. 
وتسااءل الدالم عان ّس صإوعكم وقوتكم إدجز عن 
تفساريلا؛ ألنهم تإاَساوا قوة الله وبأَساه الاذي مإثه 
ألوليائه، إأنتم بالله ُكلُّ يشء وأعداؤكم بغري الله ال يشء.
إسطرتم للدالم عروساً يف التضثية والفداء والثبات.

بإواقفكام املرشإاة ورضباتكام املإّكلاة بالطغااة 
والجبابرة شافيتم صدوَر شدبكم الذي صل عىل الفتك 
والقتل والثصار؛ لريی لذه املواقف الدظيإة، وأذلبتم 
غيَظ قلوِب ُكّل الشادوب املساتضدفة التاي إتكت بها 
قاوی الارش والدَإالاة التاي مّرغتام أنوَإهام يف الرتاب 

وجّرعتإولم مرارة الذل والهوان.
وآثااُر تضثياتكم ستساتإرُّ ليإدَم بهاا األجياُل من 

بددكم مع ما قدمتإوه ألمتكم وشدبكم.
ببطوالتكام طإأنتام شادبكم أن أصالبَهام أنجبات 
وساتإجب رجااالً خلقهم اللاه ليإرلام ويزلزل بهم 

عروَش الطغاة واملجرمل. 
يدجز اللساان عن وصفكم ومدحكم، وما أجركم إال 

من عإد الله الدزيز الثكيم.
إصلواُت ربي وسالمه عليكم ُكلَّ وقت وحل. 

ورحإتُاه لكل َمن سابقونا إىل مقدد صدق عإد مليك 
مقتدر.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثإل وخإيس

ن����رى الفري����ق اإلسرائيلي يتج����ه ليلعَب ف����ي اإلمارات لعبة اجل����ودو، لكن 
األَْخَط����ر من لعبهم الرياضية ه����م والنظام السعودي وسائر العمالء في هذه 
املنطقة هو لعبة تدمير املنطقة، لعبة إثارة الفنت لعبة العمل على متزيق هذه 

الشعوب وتفتيتها.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي الددع )72( انثإل ا نوإإل 2015ل  املواإل 27 مثرل 37ل1لا

ضيف اهلل الشامي 
ماا الدالقُة بل )ساايكس بيكو 
15ا1ل( وبال مخطاط )أوباماا- 

نتإيالو 2015ل(؟!
كيف أُنشئت أسُة )آل سدوع( يف 
املإطقة الدربية لتكوَن خَلفاً ألسة 

)أتاتورك( الدثإانية..؟! 
مثّلت اتفاقيُة »ساايكس بيكو« 
)الرسياة( قبل مائة عاال، وتثديداً 
يف نوإإل مان الدال 15ا1ل وحتى 
مايو16ا1ل، مخططاً اساتدإارياً؛ 
لتقسيم املإطقة الدربية والسيطرة 
عليهاا، وُخُصْوصااً ماا كان يُدرف 
بإإطقاة »الهالل الخصيب«، والتي 

ياراع السايطرة عليهاا الياول تثات 
ُمسّإى )الرشق األوسط الجديد(. 

الإفاوذ  وتقاسام  برسيّاة  أُبرمات  االتفاقياُة 
يف املإطقاة بال إرنساا وبريطانياا، وبإصاَعقاة 
مان االملاطورياة الروساية، وتواُطاٍؤ مان قبال 
تثُكاااُم  كانات  التاي  الدثإانياة  انملاطورياة 

املإطقة. 
لم تصُإااْد سيّاُة تلك االتفاقياة َكثرياً؛ نتيجة 
رصاع املصالاح ووصول الشايوعيل يف روسايا إىل 
ساّدة الثكم يف الدال 17ا1ل، ليساارعوا بالكشف 
عن املخّطط التقسيإي واالتفاقيات الرسية، حيإها 
بادأت الشادوُب الدربياة تُظِهُر الساخَط ضد ذلك، 
لكن الدقليَة االساتدإارية اساتغلت طَإَع وتسلط 
الدثإانيال آناذاك، حيث كانت أطاراُف االتفاق قد 
أعاّدت الُداّدة ملواجهته وإخإااعه نتيجًة لدراساة 
الإفسايات والتأثاري عليها، وبدأوا بانعاداع ملؤتإر 
)ساان ريإو( من الداال20ا1ل ليُدتَإَد التقسايم 

رسإياً..! 
 )عصابُة( ُعصبة األمم املتثدة لدبت عوراً رئيسياً 

يف ترسايخ االتفاقية وإقرارلاا، وعإلت عىل خداع 
الشادوب واملجتإع الدويل بأسااليبها املاكرة والتي 
ال زالات تإارُس إىل الياول، إقدمت 
بدإاوياَن  واالحتاالل  االساتدإار 
شابه مقبولاة للتخفيف مان حالة 
الساخط ضد املؤامارة، حيث أقرت 
عصبة األمم املتثدة التقسيَم يف ل2 
يونيو22ا1ل تثت مساإى توقيع 
)وثائل االنتداب( والتي ُعرإت إيإا 
بدُد باالنتاداب الليطاني والفرنيس 
عإلات  كإاا  املإاطال،  تلاك  عاىل 
الدثإاناي  عاىل مإاح االملاطاور 
)أتاتورك( نصيباً من الكدكة ليقوَل 
بادوره املتإثل يف تدجال وإخضاع 
الشدوب وقإدها من أي تثرك ضد 
االساتدإار، أضاف إىل ذلاك إشادال 
الثاروب البيإياة يف املإطقة الدربياة ومع جريانها 
نخضااع الدول التاي كانت عصية عىل املساتدإر 
إإإثات األقاليم الساورية الشاإالية لرتكيا وذلك 
عل مدالدة ُعرإت بإدالدة )لوزان( عال 23ا1ل. 
الياوَل الدارُب بالفدال أماال )ساايكس بيكو( 
جديدة أطراإها الرئيسايون لإاا الواليات املتثدة 
األمريكياة والكيان الصهيوني، وماا أكثر األنظإة 
والادول املتآمارة عاىل املإطقاة لإيال نصيبها من 
ثروات وخاريات املإطقة.   إلم يدد لديإا )أتاتورك( 
واحاٌد، بال مئااُت الدإاالء مان امللاوك والزعإااء 
واألماراء، وأصباح التإاُإاُس بل الادول الدربية يف 
َكْساِب الاوع والرضا األمريكاي الصهيوني وتركيع 

الشدوب لسياستهم، ميداَن السباق الثإيم. 
وبإفاس الوترية بل أكثر ال زالت )عصابة( األمم 
املتثادة تإارس نفَس الادور التضلييل وتدإل عىل 
رشعإاة االحتاالل وتوطئاة القاَدل للإساتدإرين 
الُجاُدع وتجالال ُكّل املباعئ الثقوقية واننساانية 
والقفاز عىل مواثيال األمام املتثدة والدإال وإَل 

رغبة إملاطورية الهيإإة األمريكية، واملاطورية 
السياسة الصهيونية، واملاطورية املال السدوعي. 
لكن الجديَد يف املوضوع لو الوجُه االساتدإاري 
الجديد الذي تتثارك به تلك األطراُف وعل أنظإتها 
الدإيلاة، والاذي لم يداد يأتاي بالبزَّة الدساكرية 
الفرنسية أو الليطانية أو األمريكية وال بالخازوق 
الدثإاناي إقاط، ولام يُدد باسام )االنتاداب( وال 
)املثإياات( وال )املساتدإرات(، ولام تداد ترَإاُع 

األعالَل )الليطانية والفرنسية واألمريكية(. 
الياول با)الثاوب القصاري( و)اللثياة  أصباح 
الطويلاة( و)القإااع األساوع( وباسام )الخالإاة 
انساالمية( وتقسايم )الواليات(، وأصبح التدجل 
للشادوب عال علإااء التكفاري والفتإاة وإتاوى 
االنثاراف والتثرياف عن عين انساالل، وأصبثت 
الراياُة التاي تإاوُب عان االساتدإار لاي )الراية 
السوعاء( و)راية ال إله إال الله مثإٌد رسول الله(..!! 
 وماا )عاعاش( و)القاعادة( وأخواتهإا ساوى 

نإاذج لتلك األعوات االستدإارية الجديدة..!! 
اليول نفُس التآمر يستإر، إإن السدي الحتالل 
أإغانساتان ومن ثم الداراق وتإزيل ليبياا وإثارة 
الثاروب بدإاوياَن الطائفية واملذلبياة يف املإطقة 
بالكامال، والتثرك نضداف ساوريا وتجزئة املجّزأ 
يف مدظم الدول الدربية، ويإثل الددوان عىل الشدب 
اليإإي القائم حالياً مان تلك املؤامرة وذلك االمتداع 
نفساه ملؤامرة »ساايكس بيكاو« ولأللاداف التي 
أُنشائت من أجلها مإلكة آل سادوع قبل مائة عال؛ 
لتواصل نفَس الدور الذي لدبه )أتاتورك( الدثإاني 
حتاى وصال األمار إىل تقديام التداون ماع الكيان 
الصهيوني عيإاً ومإهجيًة يُراُع إرَضها عىل املإطقة 
باسام الدين وتثريف رساالة الإبي مثإد صلوات 
اللاه علياه وعىل آلاه كإا ُحّرإت رساالة نباي الله 

موىس عليه السالل..!! 

مائة عام بين )سايكس بيكو 1915م( و)أوباما- نتنياهو 2015م(!! 

صدى المسيرة مع الميادين
 أب�دت صحيفُة صدى المس�يرة تضاُمنَ�ها المطلَق مع قن�اة الميادين والتي 
تتع�رض لحملة قمع وتكميم س�عودية؛ بغرض إس�كاتها وحْجب ُكّل األصوات 
التي ال تسبَُح يف فلك العدوان السعودي والمشاريع الصهيوأمريكية يف المنطقة.

 وأك�دت صدى المس�يرة اس�تنكاَرها الش�ديَد لممارس�ات النظ�ام الرجعي 
الس�عودي والتي تتناىف مع ُكّل مب�ادئ وقيم الدين اإلس�المي الحنيف وتنتهُك 
ُكّل مواثيق وقوانين العالَم المتمثلة يف حجب قناة الميادين من قمر عربسات، يف 
ٍف يعكُس نفس�يَة النظام السعودي المأفون الذي يضيق بالكلمة والصوت  ترُصّ
والصورة، ويحاول تصديَر نظام رجعية العصور الوس�طى باستهداف وسائل 

اإلعالم المهنية والُحَرّة يف عالم متعدد األصوات والمنابر.
 وأوضح�ت الصحيفة يف بيانها أن النظاَم الس�عودي يمثل حال�ًة عدوانيًة ال 
نظيَر لها تجاه ُكّل ما يتعلق بحرية الرأي والكلمة حول العالم، وله رصيد طويل 
من االس�تهداف المبارش للقنوات واإلذاعات والصحف اليمنية؛ بغرض إسكاتها، 

إما بالقصف الجوي أو عر وسائل التكميم األُْخ�َرى.
 ونتيج�ًة لمواق�ف قن�اة الميادي�ن الثابتة من قضاي�ا األمة وتبنّيه�ا مواقَف 
الش�عوب المس�تضعفة وتغطيتها المهنية لألح�داث يف اليمن وفلس�طين، فقد 
تحرك النظام الس�عودي عر أدواته يف قمر عربسات لحجب القناة وإيقاف بثها 
دون أي م�رر. ودعت صدى المس�يرة ُكّل وس�ائل اإلعالم الح�رة واألَْح��َرار 
يف ُكّل العال�م إىل التضاُم�ن مع الميادين؛ كون النظام الس�عودي لن يرعوَي عن 
اس�تهداف وس�ائل إعالمية أخرى طالما ال يوجُد تحرك جاد ومس�ئول إليقافها 

هذا العبث عند حده.

يإظم اتثاع انعالميل اليإإيل وقفة تضامإية مع قإاة 
املياعيان يتخللها تكريم القإاة وذلك السااعة الدارشة من 

صباح يول غد أمال كلية انعالل بجامدة صإداء .
والدعوة عامة

البقية  << ص2


