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  - خاص: 
أكاد الناطُل الرساخي ألنصاار الله ممخد عبدالساالل أن 
ار املبدوث األمخي  ار عوعتهم للخفاوضاات يدوع إىل تأخُّ تأخُّ
إساخاعيل ولد الشيخ يف إرسال أجندة ومسوعة الموار األويل، 
والتي توضح عىل ماذا سيكون الموار، وما لي املسوعة، وما 

لي اآلليات التي سيكون عليها الموار وما لي املرجديات.
وأشاار عبدالساالل إىل أنهم تسالخوا، يول أمل األربداء، 
األجندة واملساوعة، وأنهم سايقومون بدراستها ومن ثَّم الرع 
رساخياً إىل األمم املتمدة وإىل مبدوثها، بناًء عىل مالحظاتهم 
عىل املساوعة، موضماً تخساك أنصار الله بالمل السايايس؛ 

باعتباره امليرج المقيقي ألية خالخات سياسية.
وقاال يف ترصياح خااص لصميفاة »صادى املسارية«: 
سانتداطى بإيجابية مع تمركات املبدوث الياص إىل اليخن 
إسخاعيل ولد الشيخ، وسنبذل كل الجهوع لتجاوز كل املراحل 
التي من املخكن الدخل عىل إيجاع حلول منصفة وعاعلة لها.

ولفات إىل أن َمن يتهارب من المل السايايس لو الطرف 
َع له ملزيد  اآلخر والذي يريد أن يبقى يف السالطة ويريد أن يَُخدَّ

مان الوقت كاي يظل يف السالطة عون أي إطار قانوني ساوى التغني بالرشعية 
الدولياة، مدتلاً لذا األمَر غري مقبول؛ ألنه ال يوجد حتى رشعية عساتورية ألي 
طرف يتمدَُّث عن التخسك بالرشعية، وأن الرشعية ليست سوى عنوان الستخرار 
الدادوان ومماولة إعطاء السادوعية ميرجاً لددوانها التي شانته عىل الشادب 

اليخني.
وأكاد ناطُل أنصار اللاه أنهم يبمثون عن حلٍّ شاامل، بميث يضخن أن تدوَع 
اليخان كدولاة ذات ساياعة مساتقرة وبادون أية تدخاالت خارجياة، وأن تمل 

مشااكلها بناًء عىل التواُخقات السياساية املدروخة بن اليخنيان، وليل ترحيَل 
األزمة.

ك أنصار الله بالرساالة التي تم تقديُخها  َع عىل تخسُّ وشادَّ
لألمم املتمدة بيصوص النقاط السبع وبخا ورع خيها بشكل 

كامل.
واعتل عبدالساالل أن النقاط السابع ما زالت تخثُّل إطاراً 
حقيقياً للمل السالخي للوضع القائم، ساواٌء عىل املساتوى 
الدساكري أو املساتوى السايايس، وأن أي تجالل ملا ورع يف 

النقاط السبع ال يخكن أن يكون مقبوالً.
وأوضاح أن الشادب اليخني ال يثال بالمكومة بأن يكون 
لهاا أي عور يف ما يياص ميرجات الماوار الوطني واتفاق 
السالم والرشاكاة وغريلا من املساائل؛ ألن لاذه المكومة 
ليسات قاعرًة وال مؤللة وليسات مقبولة أن تقوَل بأي عور 

من لذا الجانب.
ولفت عبدالسالل إىل أن مساألة الرئاسة أصبمت منتهيًة 
وذلاك بانتهاء الفرتة التاي حّدعتها املرحلاة االنتقالية وخقاً 
للخبااعرة اليليجياة والتاي كانت عامان، لكن تام التخديد 

لهاعي ثم انتهت ثم قّدل استقالته.
وقاال: إنناا بماجاة إىل حل سايايس لهاذا الوضاع وبخا 
يتناساب مع املطالب الشادبية التي خرج بها الشادُب يف ثورة 21 سبتخل وبخا 

ينسجم مع تطلدات اليخنين.
وخيخا يُيصُّ الجانَب الدسكري أكد عبدالسالل أنه ال يخكُن أن يقبََل بأي يشء 
يُخاالُّ بالجيش واألمن واللجان الشادبية كخؤسساة عساكرية وطنية قّدمت 
التضمياات وتقول بواجب الدخاع املقدس عن األرايض اليخنية من خطِر القاعدة 

والغزو اليارجي، وليست مؤسسًة خرعيًة وال حزبيًة وال عائلية.

  - خاص: 
عاّل رئياُل اللجناة الثورياة الدليا 
ممخد عيل الموثي، عن أسافه الشديد، 
السادوعي  الدادوان  اساتخرار  جاراء 
الشادب  عاىل  جرائخاه  يف  األمريكاي 
الايَاَخاني يف ظل الصخت الدويل املطبل.

وقال الموثاي يف رساالة احتجاجية 
بدثها إىل األمان الدال لألمم املتمدة بان 
كي مون: »يؤسافنا الدوُر السلبي وغريُ 

املماياد الاذي يقوُل باه مبداوُث األمن 
الدال لألمم املتمدة إىل الايَاَخان السيد/ 
إسخاعيل ولد الشيخ، سواٌء يف مخاطلته 
يف السادي إلنجاح الدخلية السياسية يف 
الايَاَخاان، أو يف تجاُلله لكل ما يُرتَكُب 
من مجاازَر يف الايَاَخان مان قبَل قوات 

التمالف السدوعي األمريكي«.
وإذ ثّخان الموثي لألمان الدال لألمم 
املتمدة إعانتَه مؤخراً لجريخة استهداف 
مستشافى حيادان بخماخظاة صدادة 
مان قبَال طاريان التمالاف السادوعي 
األمريكي، عاَع ليذكَره بأن تلك الجريخة 
ما لاي إال واحدٌة من املئات من الجرائم 
التاي ارتكبتها قاواُت التمالف وما زالت 
ال  أناه  إىل  مشارياً  بالعناا،  يف  ترتكبهاا 
ييفاى عىل أحد ما ترتكبه قوات تمالف 
الددوان مان جرائم إباعة بمل الشادب 
الايَاَخاني، ووضاع مماخظات بأكخلها 
ألاداف عساكرية مغلقة، طاال قصف 
الددوان خيهاا ُكّل يشء، كخا لو حاصٌل 

يف مماخظة صددة.
وأشاار الموثي إىل المصاار اليانل، 
بماراً وجواً وباراً، عاىل ُكلِّ االحتياجات 
إىل  الختااً  النااس،  لميااة  األساساية 
أناه يناذُر بكارثة إنساانية تهادع حياة 
وَمارىض  األطفاال  وخاصاة  املدنيان 
الرسطاان والفشال الكلاوي واألمراض 

املزمنة؛ نتيجة النقاص الماع يف األعوية 
واملستلزمات الطبية.

وذّكار رئيل اللجناة الثورياة الدليا 
التاي تتدخاد قاوات  المارب،  بجرائام 
التمالف ارتكابها بمل املدنين واألعيان 
املدنية والصمياة والتأرييية والثقاخية 
وغريلا، وذلك يف انتهاك واضح وسااخر 
مان قبال التمالاف للخواثيال الدولياة 

والقانون الدويل اإلنساني.
وأورع الموثاي عادعاً مان الجرائم يف 
رساالته إىل باان كاي ماون، أَرخقهاا يف 
كشاف توضيمي، ومنهاا إلقااُء املئات 
مان القنابال الدنقوعياة عىل مسااكن 
وسامار  رازح  يف  املواطنان  ومازارع 
وغريلا من املناطل المدوعية بخماخظة 
صددة وحجة، وقد سابل وأشارت إليها 
املنظخااُت اإلنساانية، وكاذا اساتيدال 
أسالمة ممّرماة لهاا أرضاٌر واآلل غاري 
مالرة، كخاا ظهار يف حالاة الجرياح 
خالاد التهاماي والاذي أصياب بُمروق 
عاىل  التمالاف  طاريان  قصاف  جاراء 
منطقة حرض نتج عنه تآكل األنساجة 
لدياه وعجاز أطبااء مرَكاز الماروق يف 
املستشافى الجخهاوري بصندااء عان 

تشييص السبب.
ومان الجرائم التي ورعت يف الكشاف 
مجازرُة جزيرة عقباان بالمديدة، حيث 

أّعى قصاف طاريان عادوان التمالف إىل 
قتال وجرح أكثر من مائتن من صياعي 
األساخاك، وعجازت خارُق اإلنقااذ مان 
الوصول إليهم؛ بسبب استهداف الطريان 
لهم، ومجزرة الموباان والوازعية بتدز 
ومجازرة حفال زخاف بخنطقة سانبان 

ذمار وغريلا من الجرائم.
ولفت رئيُل اللجنة الثورية الدليا إىل 
أن الايَاَخانيان لالهم صخاُت املجتخع 
الادويل وتياذلاه أماال ماا يُرتكب بمل 
أَبْانَاااء الشادب الايَاَخاناي من جرائم 
حارب واعتاداء عاىل ساياعة الايَاَخان 
واستقالله وعجز األمم املتمدة عن وقف 
تلاك الجرائم أو حتى عان إجراء تمقيل 

عويل بشأن ما يُرتكب من جرائم.
وأكاد الموثاي عاىل أن لاذا التدامل 
التخييازي مان قبل األمم املتمادة، وكذا 
مخثال األمن الداال إىل الايَاَخاان، إنخا 
يشاّجُع املجرَل عاىل ارتاكاب املزيد من 
الجرائم بمل أَبْانَااء شادبنا، األمُر الذي 
يهّدع بتقويض مسار الدخلية السياسية 
يف الايَاَخاان، ويقاوُع إىل اتسااع رقداة 
النزاع املسلح يف املنطقة، بخا يهدع األمن 
والسالم الدوليان، ويفقاد الثقاَة لادى 
أَبْانَااء الشادب الايَاَخاناي بخصداقية 
عور األمام املتمادة يف تمقيال الساالل 

واالستقرار يف الايَاَخان.

اأ�سار اإىل اأن احل�سار اخلانق براً وبحراً وجواً ينذر بكارثة تهدد حياة الـيمـنيني
رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي: األمم المتحدة تتحمل 

المسؤولية الكاملة جراء استمرار العدوان السعودي األمريكي على بالدنا

أجهزة األمن واللجان تلقي القبض على 
3 من أخطر العناصر اإلجرامية متهمين 
بتحديد مواقع الجيش كأهداف لقصف 

طيران العدوان
  - خاص: 

ضبطات األجهازُة األمنيُة واللجاُن الشادبيُة،ر يول أمال األربداء، 
ثالثًة مان أخطر الدناارص اإلجرامية ومرتزقة الدادوان يف مماخظتَي 

البيضاء والمديدة.
وقال مصدٌر أمني لصميفة »صدى املسارية« إن املضبوطن لم من 
الدناارص املطلوباة أمنياً منذ خرتة يف البيضااء والمديدة واملتورطن يف 
التفجاريات التي حصلت مؤخراً يف المديدة وجرائم زْرع وإلقاء القنابل 
عاىل النقاط واألماكان الدامة باملماخظاة، وكذا القياال بخهخة رصد 
مواقع الجيش واللجان الشادبية وتمديدلاا كألداف لطريان الددوان 
السدوعي. وأشار املصدر إىل أنه تم ضبط ُكلٍّ من املجرل ميتار سفيان 
سايف يف مماخظاة البيضااء والاذي كان يقاوُل بخهخة رصاد مواقع 
الجيش واللجان الشادبية ويمدعلا كألداف للطاريان، َواملجرل عخاع 
الدعييش يف مماخظة المديدة املتورط يف االختالالت األمنية والتفجريات 
التي حصلت مؤخراً يف المديدة، واملجرل عاعل النصريي أحد املتورطن 
يف جرائام زرع وإلقاء القنابل عىل النقااط واألماكن الدامة بخماخظة 

المديدة.
وأكاد املصادُر أن األجهازة األمنية واللجان الشادبية لان تتوانى يف 
متابَداة ومطاَرعة الدناارص اإلجرامية أينخا ُوجادت حتى يتم القضاء 

عليها وتيليص الوطن من أعخالها التيريبية.
وألااب املصدر باإلخاوة املواطنن إباالَغ األجهزة األمنياة واللجان 
الشادبية عن أية عنارص إجرامية وعدل إيوائهاا أو التداون مدها، بخا 
يخكن من ُسعة الوصول وضبط تلك الدنارص، ملا خيه مصلمة الوطن 
وأمنه.. مؤكداً أنه ساتتم متابدة وضباط ُكّل من يرتبُط بتلك الدنارص 

اإلجرامية وتقديخهم للقضاء لينالوا جزاَءلم الداعل والراعع.
ب  وأشااع املصدُر باملواقف البطولية لرجال األمان الذين قاموا بتدقُّ
وضباط لذه الدناارص اإلجرامية.. مثخناً جهوَع جخياع املتداونن من 

املواطنن والجهات ذات االختصاص.

إصابة 3 مواطنين في تفجير انتحاري 
بمديرية قفل شمر بحجة

  - خاص: 
أصياب ثالثة مواطنن بجاروح متفاوتة، إثر تفجاري أحد الدنارص 
اإلجرامية نفساه، ياول أمل األربدااء، بخنطقة اللديناة مديرية قفل 
شاخر مماخظة حجة. وقاال مصدر مميل إن االنتماريَّ كان يساتقلُّ 
عراجاة نارية قاعمااً من إحدى مديرياات مماخظة المديادة املماذية 
لمّجاة، وأناه ملا وصال إىل مرَكز املديرياة طلبت منه األجهازة األمنية 
َل باتجاه مقر املركز وانفجر لناك، مشرياً إىل  ف لكنه واصل التقدُّ التوقُّ
أن اثنان من املواطنن كانا يخّران من جوار االنتماري أُصيبا بإصابات 

طفيفة، خيخا أصيب مالُك الدراجة النارية بإصابات بالغة.

وزارة التربية تعلن مراكز االمتحانات 
التكميلية للشهادة الثانوية

  - خاص: 
أعلنت وزارُة الرتبية والتدليم، يول أمل األربداء، املراكَز االمتمانية 
لالختباارات التكخيلية لُطالب الشاهاعة الثانوية، التي ساتبدأ السابت 

املقبل باملماخظات َواملديريات التي لم تُجَر خيها امتمانات.
وقاال نائاُب وزير الرتبياة والتدليم الدكتاور عبُداللاه المامدي، يف 
ترصيح لوكالة األنباء الايَاَخانية )سبأ(: إن الوزارة وحْرصاً منها عىل 
مصلمة أبنائها الطالب ساتنّفذُ لذه االمتمانات التكخيلية؛ نظراً لددل 
مقدرتهام عىل َخاوض االمتمانات يف مرحلتهاا األوىل؛ نتيجة الظروف 

االستثنائية َواستخرار الددوان عىل الايَاَخان.
وأوضاح أن املراكاز لاي )مدرساتا عّخاار بان يااس بناات، ُعَخر 
امليتاار بنن بأمانة الداصخاة، مرَكز املدهد الداايل للخدلخن بخديرية 
املينااء مماخظة المديادة.. باإلضاخاة إىل مديريات املديناة، البيضاء، 
ذي ناعام، الزالر، مكارياس بخماخظة البيضااء.. ومديريات التدزية، 
السالل، مرشعة وحدنان، صل املواعل، القالرة، املظفر، صالة، املدينة 
بخماخظاة تدز، وكذا كاخة مديريات مماخظاات عدن، الضالع، لمج، 

أبن، شبوة، مأرب(.

ناطق اأن�سار اهلل: ت�سلمنا يوم اأم�س الأربعاء م�سودة اأجندة املفاو�سات و�سنقوم بدرا�ستها والرد عليها ر�سمياً
نتمسك بالرسالة التي قدمناها لألمم المتحدة بخصوص النقاط السبع وال نقبل بتجاهلها
ال يوجد شرعية دستورية ألي طرف وليست سوى عنوان الستمرار العدوان
ال يمكن القبول بالمساس بالجيش واللجان الشعبية كمؤسسة عسكرية وطنية 

قدمت التضحيات وتقوم بواجب الدفاع المقدس من خطر القاعدة والغزو األجنبي
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م�سرع اأربعة جنود �سعوديني يف جيزان وق�سف هي�سرتي لطريان العدو على الربوعة 

صواريخ زلزال تدك مواقع العدو في جيزان والجيش واللجان 
يعدون بالتقدم أكثر في العمق السعودي

  - خاص: 
َشنَّ طرياُن الددو السادوعي، غاراٍت ليسترييًة 
عاىل مواقاع متفرقة من مدينة الربوعة يف عساري، 
بداد أيااٍل عاىل اقتمامها مان قبَل أبطاال الجيش 
واللجاان الشادبية، يف الدخلية النوعياة التي القت 
صادًى َكبرياً لادى اليخنين الذين أشااعوا ببطوالت 
أَْخااَراع الجيش واللجاان ولم يشاالدون التقرير 

ر للدخلية.  املصوَّ
وقاال مصادٌر بالجياش واللجاان الشادبية إن 
طاريان الدادو السادوعي شان أمل أكثاَر من 15 
غاارة خالل أقل من سااعتن عىل مواقاع متفرقة 
من مدينة الربوعة. مرجماً أن تساتخر تلك الغارات 
لوقت أطاول، حيث واصلت طائراُت الددو تمليَقها 

يف سخاء املدينة.
وأكد املصدر عزَل الجيش واللجان الشادبية عىل 
التقادل أكثر يف مواقاع ومدن الددو، طاملا اساتخر 
الدادو يف عدوانه عىل اليخن وارتاكاب املجازر بمّل 

اليخنين وتدمري مقدراتهم الوطنية.
ويف الساياق لقي ما ال يقال عن أربدة من جنوع 
الددو السادوعي مصاِرَعهم واحرتاق آلياتهم، جراء 
قصف مدخدي تدّرضوا له من قبل الجيش واللجان 

الشدبية يف موقع املصفل بجيزان.
وأوضمات مصاعُر عساكرية أن أجسااَع جنوع 

الددو تطايرت جّراء إصابة آليتهم بقذائف املدخدية 
يف املصفال، كخا شاولدت أعخدة الدخاان تتصاعد 
جاراء احارتاق تلك اآللياة وآلياات أخارى باملوقع 
نفسه، وكذلك تصاعدت األعخنة من موقع الشبكة 

الدسكري الذي تدرض لقصف مخاثل.
ويف نجاران عكات القاوة الصاروخياة للجياش 
واللجان الشادبية مواقع الشبكة وبليالن وخباش 
ومنفذ اليرضاء ومركز تدريب حرس المدوع، خيخا 

عّكت املدخدية موقع امليروق بددع من القذائف.
كخاا اساتهدخت القاوَُّة الصاروخياُة يف الجيش 
لآللياات  عْساكرياً  دااً  تجخُّ الشادبية  واللجاان 
السادوعية، خيخاا عكَّات الددياَد من مواقاع الددو 
السادوعي يف جيازان، كخاا عكات املدخدياة موقداً 
عْسكرياً تابداً للددو يف منطقة آل الشهي ومرابض 

مدخدية الددو بخنطقة سقال.
وأوضح مصدر عساكري أن القاوة الصاروخية 
للجيش واللجان الشدبية استهدخت تجخداً لآلليات 
السادوعية يف موقع اليوجرة الدسكري بصواريخ 
الكاتيوشاا، وعّكت بوابَة جخاارك الطوال بصاروخ 

زلزال.
وأضااف أن مدخديَة الجيش واللجان الشادبية 
اساتهدخت تجخداً آخر لآلليات السدوعية يف موقع 
املصفال الدساكري بدرشات من قذائاف املدخدية، 

ُممِدثًة إصابات مبارشًة يف املوقع.

م�سرع جندي من قوات الحتالل يحمل جن�سية قطر

مقتل وإصابة عدد من مرتزقة 
العدوان بمأرب وهزائمهم تثير 

خالفات حادة في صفوفهم
  - خاص: 

إعرتََف إعاالُل الددوان السادوعي 
يمخاُل  ُجنادي  بخقتال  األمريكاي 
الجنساية القطرياة، يُدَعاى ممخاد 
حامد ساليخان، وذلاك يف بياٍن صاعٍر 
عن تمالاف الددوان لم يمادع مكاَن 

مقتله.
لصادى  قالات  خاصاة  مصااعر 
املسارية: إن الجنادي القطاري لقي 
املنطقاة  قيااعة  مقارِّ  يف  مرصَعاه 
تمات  الواقداة  الثالثاة  الدساكرية 
سايطرة قوات االحتاالل ومرتزقتهم 
الذيان تدرضاوا لقصاٍف صاروخاي 
بالكاتيوشاا من َقبل الجيش واللجان 

الشدبية.
وتبادو مالماُح الجنادي القطاري الرصيع يف الصاور التي تام نرُشلا له 
أنه من القوات املجنَّساة، حياث اعتاعت عوٌل خليجية عاىل تجنيل األخارقة 

والباكستانين وتجنيدلم يف جيوشها.
ووّسادت القاوُة الصاروخياة للجياش واللجان الشادبية قصاف مواقع 
مرتزقة الددوان السدوعي األمريكي يف مأرب، لتطال مقرَّ املنطقة الدسكرية 
الثالثة الواقدة تمت سيطرة قوات االحتالل، خيخا استخرَّ القصُف الصاروخي 
مستهدخاً مواقع املرتزقة يف صمن الجن. وأكدت وحداُت االستطالع يف الجيش 
واللجان الشادبية وقاوَع قتىل وجرحى يف صفوف قاوات االحتالل واملرتزقة، 
جراء قصاف مواقدهم تلاك، خيخا اعرتف إعاالل الددوان بتدارُّض مواقدهم 

للقصف، وتال ذلك اإلعالن عن مقتل الجندي القطري.
وكان أبطاُل الجيش واللجان الشادبية حققوا إنجازاً عْسكرياً بالسيطرة 
عاىل الجبال والتبااب املطلة عىل كوخل التي كان مرتزقاة الددوان يتخركزون 
خيها، بددلا تفجرت اليالخاُت بن مرتزقة الددوان ووصلت إىل حدِّ املواجهات 

خيخا بينهم.
وشاهدت خالخاُت املرتزقة تصديداً َكبرياً يف أعقاب انفجار ناجٍم عن عبوة 
ناسافة ُزرعت يف أحد األطقم ولز مدساكر املرتزقاة يف »صمن الجن« وأعى 
ملقتال 15 وجرح 20 عىل متن الطقام ومخن كانوا إىل جواره لمظة االنفجار، 
وامتادت خالخاتُهام إىل املنطقاة الدساكرية الثالثة، وحدثت اشاتباكاٌت بن 
مرتزقة الددوان استيدموا خيها األسالمَة اليفيفة واملتوسطة وأعت لوقوع 
قتاىل وجرحى يف صفوخهم. وتطوَّرت خالخااُت املرتزقة عىل خلفية لزائخهم 
من جانب وألساباب مالية من جانب آخر، وتسببت األخريُة بخظالرات ملئات 

املرتزقة أمال مبنى مماخظة مأرب.
ونقلات وكالة سابأ عن مصااعر مملياة قولهاا إن املظالارات نّظختها 
خصائُل متددعٌة شااركت يف المارب ضد الجيش واللجان الشادبية، وتطالب 

بخستمقات مالية واعتخاِع مرتبات شهرية لدنارصلا.
وأشاارت إىل أن الفصائال لاّدعت بقطاع الطريال الدال واقتماال مبنى 
املماخظاة وتصديد الُيطوات، يف حال رخضت قياعُة املرتزقة وتمالُُف الددوان 

تلبيَة مطالبها.
وتأتاي التظالاراُت يف ظال تصاُعاد اليالخات بان قياعات املليشايات يف 
مماخظة مأرب ألساباب مالية، حيُث تسوع حالٌة من التوتر واالشتباكات بن 
املليشيا املمساوبة عىل حزب اإلصالح وخصائل أخرى تم إيقاُف مستمقاتها 

املالية.

  - خاص: 
تخّكنت األجهزُة األمنية واللجان الشدبية بأمانة 
الداصخاة، مسااء أمل األربداء، مان القبض عىل 
خلياة إجرامياة متورطة يف اغتياالت لشايصيات 

سياسية وإعالمية وعسكرية بارزة.
وقالت مصاعُر أمنية لصميفة »صدى املسارية« 
إناه وأثناء اقتمال أوكار لذه اليلية، يف أحد املنازل 
بشاارع خاوالن بأماناة الداصخة صندااء، جوار 
ممطاة المثيايل، جارى تبااُعٌل إلطالق الناار بن 
األجهزة األمنياة ولذه اليلية، التاي حاولت أيضاً 
تفجري عبوتن ناسافتن، لكن رجال األمن سارعوا 
يف إطالق الرصاص عاىل اليلية، ما أعى إىل مرصع 
املدعاو يااس مياارش واملكنّاى باسام »عخار«، 
إضاخة إىل مرصع مجرل آخر ولو ممخد المباري.

وتدد لاذه اليلية من أخطر الدنارص اإلجرامية 
يف أمانة الداصخة ولي املتهخة باغتيال الشهيد عبد 
الكريم الييواني والدكتور ممخد عبدامللك املتوكل، 

وبمسب املدلومات خإن املدعو ياس ميارش قائد 
اليلياة لو من نّفذ عخلية قتال الييواني واملتوكل 

بيده.
وتوّرطات خلياة مياارش يف اغتياال عادع من 
الشايصيات مان بينهام الشاهيد ممخاد مطهر 
الشاامي والشاهيد عبدالرحخان حخياد الدين أحد 
موظفي إذاعاة صنداء والشاهيد خيصل الرشيف، 
كخاا قااع املجارل مياارش عخلياة اغتياال ثالثة 
مان طالب الجامداة بخبنى الساكن الطالبي ولم 
»عبدالرحخان كشايخة، خااروق املمطاوري، عيل 

ممخد عيشان«. 
وشااركت لذه اليلياة يف عخلياة التفجري التي 
شهدلا ميداُن التمرير أثناء املظالرة الجخالريية 

الماشدة.
وخاالل عخلياة املدالخة تم الدثور عىل أسالمة 
كثارية ومتنوعة كانات بموزة لاذه اليلية والتي 
كانت تستيدُمها يف تنفيذ الجرائم، ومنها مسدس 
خرنايس ومسادس خرنيس مع الكاتام، وبندقية آيل 

شاخيزر ميصص لالغتياالت، بندقية كالشانكوف 
عاعي، وبندقيتن كالشانكوف وعدع من الصواعل 
ورشائح التلفونات التي تساتيدل يف تنفيذ الدخلية 
عان بُداد باالتصاال عليهاا، إضاخاة إىل عادع من 
البطائل املزورة بأساخاء متددعة وعبوات ناسافة 

من ضخنها عبوتن ناسفتن جالزتن للتفجري.
 وثّخنت املصاعر جهوُع األجهزة األمنية يف عخلية 
تتبع لذه اليلية اإلجرامية واملدالخة لوكرلا وكذا 
تداون املواطنن الرشخاء مع األمن يف مراحل جخع 

املدلومات والتتبع لهذه الدنارص االرلابية.
 وألابات املصااعر باملواطنان التدااون ماع 
األجهازة األمنية يف االبالغ عن أية عنارَص مشاتبه 
بهاا أو أجساال مشابولة، بخاا يساهم يف حفظ 
األرواح واملختلاكات.. مؤكادة أن األجهازَة األمنية 
لان تألاَو جهاداً يف مالحقاة الدناارص اإلجرامية 
وضبطها وتقديخها ألجهزة الددالة لتنال جزاَءلا 
الاراعع جراء ماا اقرتخته من جرائام بمل الوطن 

واملواطن.

�سبط اأكرب خلية اغتيالت يف العا�سمة �سنعاء وا�ستهداف قائدها املدعو يا�سر خمار�س

مصرع قاتل الخيواني والمتوكل والشامي
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  - خاص:
أعَلَن أبطاُل الجيش واللجان الشدبية 
تأمَن مرَكز مديرياة املرساخ، بالتداُون 
ماع أَبْانَاااء املنطقاة، وتطهريَلاا من 
الوجاوع الداعيش ومرتزقاة الددوان، يف 
تقادُّل نوعي ُمهامٍّ عىل مساتوى جبهة 
الجياش  أبطااُل  ويواصال  لاذا  تداز. 
واللجاان الشادبية توجياَه رضباتهام 
السادوعي  الدادوان  ملرتزقاة  املوجداة 
بخماخظة تدز، وخرضوا سيطرتَهم عىل 
كامل سلسالة جبال الشجرة يف املرساخ 
وعادع من التباب بصل املاواعل امُلرِشخة 
عىل طُرق اسارتاتيجية كان يستيدُمها 
يف  ملرتزقتاه  األسالمة  لنقال  الدادوان 

املماخظة.
ويف جبهاة املارساخ أكادت مصااعر 
عساكرية »لصدى املسارية« أن الجيَش 
واللجاان تخكناوا، أمل، من اساتكخال 
السايطرة عىل جبل الشاجرة والسلسلة 
املتصلة به يف منطقة األقروض، وخرضوا 
وتمصيناات  مواقاع  عاىل  سايطرتهم 
املرتزقة، قرب الجبل وميازن األسلمة، 
كخا تام تأمُن منطقة »بلداان« وأجزاء 
املارساخ،  يف  ربااح  نقيال  مان  كبارية 
الشاجرة  جبال  عاىل  السايطرة  بداد 

االسرتاتيجي.
الجياش  أن  املصااعر  وأوضمات 
واللجان اساتولوا عىل كخيات كبرية من 
األسالمة والذخائر، بينها عدع كبري من 
صواريخ )لو( َو)الكاتيوشا( من ميازن 
املرتزقاة، مشاريًة إىل ساقوط عدع كبري 

منهم بن قتيل وجريح.
كخاا تخّكن أبطااُل الجياش واللجان 
الشدبية من تأمن وتطهري تبة الجدرش 
يف جبال املماروز والتباب املجااورة لها 
يف صال املاواعل مان مرتزقاة الدادوان 
حياث  القاعادة،  وعناارص  السادوعي 
يف  مجادعاً  الدادوان  طائارات  خشالت 

مساندتهم.
كخاا تخكن أبطاال الجياش واللجان 
نوعياة  عخلياة  تنفياذ  مان  الشادبية 

اساتهدخت مرَكَز قياعة مرتزقة الددوان 
السادوعي األمريكاي يف واعي القاايض 
بخديرية املظفار، وقتْل خيهاا ما ال يقلُّ 

عن 20 عنرصاً من مرتزقة الددوان. 
واعتل املصادر أن لاذه االنتصارات 
اليومياة  الدخلياات  ساياق  يف  تأتاي 
املتواصلاة للجياش واللجان الشادبية، 
والتاي تمّقاُل تقدمااً َكبارياً يف مناطل 
ميتلفة من مماخظة تدز، وسط انهيار 
مرتزقة الدادوان الذين تكبدوا خساائر 

كبرية يف األَيَّااال املاضية.
كخاا أشااع املصادر بالادور الكباري 
الاذي قّدماه ويقدماه أبنااء مماخظاة 
تدز؛ ملسااندة الجيش واللجان الشدبية 
يف مياعيان القتاال، بخواجهاة مرتزقاة 
الددوان يف ميتلف الجبهات باملماخظة، 
مدتالاً أن ذلاك الادور سااَلَم يف قْلاِب 

موازين املدركة.

وشهدت جبهة الضباب، أمل، تقدماً 
لاّمااً لقوات الجيش واللجان الشادبية 
مواقاَع  اقتماال  مان  تخكناوا  الذيان 
وتمصينااٍت للخرتزقة، وسايطروا عىل 
منطقة األكخة السوعاء، وتقدموا باتجاه 
َع  َوزَّ الاواعي، يف عخلياة مباغتاٍة  باالع 

اإلعالل المربي مشالَد مصورًة لها.
واللجاان  بالجياش  مصادٌر  وقاال 
الشادبية: إن أبطاال الجياش واللجاان 
تقدماوا عادة كيلاو مارتات حياث آخر 
مداقال املرتزقاة، وأحكخاوا السايطرة 
عىل عدع من التبااب، واقتمخوا متارس 
املرتزقاة يف منطقاة )األكخة الساوعاء( 
التاي كاناوا يساتيدمونها يف عخلياات 
عشاوائي،  وبشاكل  نارياة  إطاالق 

مستيدمن األسلمة الرشاشة.
ثخانياة مان  وقاوع  املصادُر  وأكاد 
واللجاان  الجياش  قبضاة  يف  املرتزقاة 

الشادبية الذيان اساتولوا أَيْااضااً عىل 
أسلمة رشاشة وذخائر بكخيات كبرية.

مان جانباه عارض اإلعاالل المربي 
مشاالد لتقادل الجيش يف باالع الواعي، 
األكخاة  منطقاة  عاىل  وسايطرتهم 
الساوعاء، وكذلاك أظهرت تلك املشاالُد 
قيااَل أبطاال الجيش واللجان الشادبية 
بخماارَصة مرتزقاة الدادوان وعدع من 
يف  تمّصناوا  الذيان  القاعادة  عناارص 
مدرسة )مرياب(، وتيندقوا يف مميطها، 
حيث تخكان الجيش واللجان الشادبية 
مان طرع تلك الدناارص وقتل عدع منهم 

وأس ثخانية.
واللجاان  الجياش  أبطاال  وكان 
الشادبية قد تخكناوا، االثنن، من تأمن 
حارة الزلراء الواقدة يف حي الشاخايس 
وممياط مستشافيات الادرن والثاورة 
وساط املديناة، والسايطرة عاىل صالة 
عادن بذات املنطقاة، وشاهدت الدخلية 
اشتباكات مع مرتزقة الددوان السدوعي 

أسفرت عن مقتل وجرح الدرشات.
السادوعي  الدادوان  طاريان  وشان 
األمريكي عادة غارات اساتهدخت عزلة 
األقروض بدد تطهريلا من قبل الجيش 
واضاح  ععام  يف  الشادبية،  واللجاان 

لدنارص القاعدة وعاعش.
أن  عساكريون  مراقباون  واعتال 
انتصااراِت الجيش واللجان الشادبية يف 
تدز مؤخراً، يف ميتلف الجبهات وخاصة 
جبهاة املرساخ من الناحية الدساكرية، 
تخثال ألخية كبارية ستساالم يف قطع 
وتساهيل  للخرتزقاة  اإلماداعات  طارق 
الدساكرية ومالحقة مرتزقة  الدخليات 
الددوان يف بقية املناطل التي يتواجدون 

خيها بخماخظة تدز.
كخا يرى املراقبون أن تلك االنتصارات 
مدنوياات  عاىل  القضااء  يف  ساالخت 
مرتزقاة الدادوان الذيان باتاوا يتلقون 
لزائم يومية مساتخرة، حيث انيفضت 
قدراتُهام عاىل املواجهة لفارتات أطول، 
ولو ما بادا واضمااً يف األَيَّااال األخرية 

من املواجهات.

  - أنس القاضي:
َتْحَت الفتة »الُمقاومة الش�عبية«، التي ترعاها السعودية ودول 
الخليج، تقات�ُل مختلُف الجماعات اإلجرامي�ة يف تعز، كما يف عدن، 
ويف لحظة ما تتفكك ُعرى هذه الجماعات التي وّحدتهم ضد َخصٍم 
ُمعيّن، وتتمزق روابُط دول العدوان، لتنعكس عىل األرض، فتظهر 
َه�ذِه الجماع�اُت لتقاتل يف س�بيل مرشوعها اإلجرام�ي وُتعلن عن 

نفسها وأهداف قتالها بعيداً عن الالفتة التي وضعتها السعودية.
 وه�ا هي »داع�ش« أو ما ُتس�مى ب�«أنصار الرشيع�ة« يف تعز 

ُيعلنون ظهوَرهم، بتقرير مصّور ميداني من الجحملية.
 تقات�ُل َه�ذِه الجماعاُت اإلجرامي�ة يف تعز منذ بداي�ة األحداث، 
وكان�ت ُتداهن وتتحرك تحت غط�اء المخ�اليف والُمرتزقة، كأنهم 
وحدة واحدة، ويبدو أنُه كان ُهناك اتفاٌق ُمعيّن بين هذه الجماعات 
اإلجرامية ودول العدوان عىل أن ُتخفَي شخصيتها الحقيقية، إال أنُه 
بع�د تصاُعد التناقضات بين هذه الفصائ�ل التي تتقاتل يف المدينة 
فيم�ا بينها وبعد اتس�اع التصُدّع يف دول تحال�ف العدوان، أعلنت 
»داعش« وجوَدها يف تعز، ومرشوَعها، وهَو »والية تعز اإلسالمية«، 

كما ُبث تقريُرهم من هذه الوالية الُمفرتضة. 
هذا وقد عرضت »مؤسس�ة المالح�م« التابعة لتنظي�م القاعدة 
فيديو لمعارك القاعدة ضد قوات الجيش واللجان الش�عبية يف حي 
الجحملية، تظهر فيه عصابات الرأس واألعالم والسيارات السوداء.

 ويأت�ي ه�ذا الظه�ور بعد ش�هر م�ن ض�ّم القي�ادي الداعيش 
والمس�ئول األول عنه�م يف تعز المدع�و أبو العب�اس إىل المجلس 
العس�كري التاب�ع للمرتزق�ة، جنب�اً إىل جنب مع حم�ود المخاليف 
وص�ادق رسح�ان، والذي يتخذ م�ن المدين�ة القديم�ة معقالً له، 
وتتم هن�اك المحاكماُت واإلعدامات الميداني�ة، كما تتم التصفيات 

واالغتياالت لكل من يخالفهم الرأي.
 وتتمرك�ز هذه الجماعات اإلجرامية يف حي الجمهوري وس�وق 
الصمي�ل والمدينة القديم، وُيقاتل يف صفوفها ش�باٌب من س�لفيي 
جمعي�ة الحكمة اليماني�ة الخيرية وآخرون من معه�د دّماج، نزح 
به�م أبو العب�اس إىل المدينة يف 2013م، وتصاع�دت حينها أعماُل 

االغتياالت، والكتابة عىل الجدران عبارات تدعو للقتل والذبح. 
ه�ذا وقد وصل�ت يف األس�بوع المايض ث�الُث آلي�ات إَم�اَراتية 
لعصاب�ات أبو العباس، الذي يقود التكفيريي�ن يف الجبهة الرشقية 
من المدينة، وُتعيُدنا هذه األحداث إىل مشاهَد تسلُّم القاعدة يف عدن 
لآلليات العسكرية، ثم دعوة حكومة هادي العميلة للتفاُوض معها؛ 

للخروج من المدينة.
 والمالَحُظ أن اإلَم��اَرات تتجُه إىل دعم داعش بقوة عىل نقيض 
اإلخ�وان يف المدين�ة، وهذا ما ُيف�ّ� وصوَل آلياٍت ألب�ي العباس، 
واستثناء المخاليف، الذي يتصّدُر زعامَة الُمرتزقة يف مختلِف وسائل 

إعالم اإلخوان. 

اإنت�سارات حا�سمة لأبطال اليمن يف تعز وانهيار كامل للمرتزقة

تأمين مديرية المسراخ والسيطرة على جبل الشجرة في 
األقروض وتقدم كبير في صبر الموادم

العدوان يحاول نقل جتربة عدن اإىل �سوارع تعز 
بدعم اجلماعات التكفريية وتزويدها بال�سالح

السعودية تلعب بورقتها األخيرة 
القاعدة: نحن هنا

الجيش واللجان الشعبية يضبطون مخزنًا 
ضخمًا لألسلحة بمحافظة تعز

  - خاص:
تخّكَن أبطاُل الجيش واللجان الشادبية، من ضبط ميزٍن أسلمة كبري يتبُع 

مرتزقِة الددوان السدوعي األمريكي بخماخظة تدز.
وأّكد مصدٌر أمني لصدى املسرية أن األجهزَة امليتصَة ضبطت كخياٍت كبرية 
جداً من األسالمة اليفيفة واملتوساطة والذخائر املتنوعة، والتي تكفي إلثارة 

الفوىض مُلدة طويلة.
َوأََضاااف املصدر أن لذه األسلمة كانت ميّزنًة يف منزل أحد قياعات املرتزقة 
بخماخظة تدز؛ بغرض إطالة أمد الددوان وإشادال الفوىض يف املماخظة، إال أن 

يقظة أبطال اليخن حالت عون ذلك وتخت مدالخة املنزل وضبط األسلمة.
لذا وتضبط األجهزة األمنية بالتداون مع اللجان الشادبية ميازَن متددعًة 
للساالح، كان آخرلا يف مماخظتَي ذمار وحجة يف األَيَّااال املاضية، وتخثل لذه 
االنجازات األمنية الكبرية رضبًة موجدًة للددوان السدوعي األمريكي ومرتزقة 

يف الداخل.

  - خاص: 
واللجاان  الجياش  أبطااُل  حّقال 
الشادبية، يول أمل، انتصاراً جديداً يف 
ساياق االنتصارات امليدانية التي تتواىل 
يف جبهات القتال يف ميتلف مماخظات 

الجخهورية.
وقالات مصااعُر خاصاة لصميفة 
»صادى املسارية« إن أبطااَل الجياش 
ماع  وبالتدااون  الشادبية،  واللجاان 
أَبْانَااء مديرية جبن، تخكنوا من تأمن 
جبل بمضان يف املديرية وعحر مرتزقة 

الددوان منه.
وكان عدع مان املرتزقة قد تمّصنوا 
يف لاذا الجبل بدد خرارلام من مديرية 
عمت التاي اساتداعلا أبطااُل الجيش 
األسابوع  مطلاع  الشادبية  واللجاان 

الجاري.
وعاّل ألاايل عمت عان ساداعتهم، 
إزاء اندحاار عنارص القاعدة ومليشايا 
اإلصاالح مان عمات وجبان، مؤكدين 
وقوخهام إىل جاناب الجياش واللجاان 

الشدبية يف تأمن املدينة وَعوعة الهدوء 
واالستقرار إليها.

مصادٌر  أكاد  متّصال  ساياق  ويف 
املدخداي  اإلساناع  قاوة  أن  عساكري 
للجيش واللجان الشادبية عّكت ميزَن 
يساتيدمه  الاذي  مريال  مدساكر 

مرتزقة الددوان من ميلشيات اإلصالح 
والقاعدة يف قصف املواطنن.

األنبااء  لوكالاة  املصادُر  وأوضاح 
الايَاَخانية »سابأ« أن مدخدية الجيش 
ميازَن  أصابات  الشادبية  واللجاان 
قذائف املدخدية بخدساكر مريل الذي 

الددوان ومليشيات  يستيدمه مرتزقة 
حازب اإلصاالح والقاعادة يف قصاف 
املواطنان ومواقاع الجياش واللجاان 
الشادبية، وتام تفجاريُه بالكامل مع 
إحاراق إحادى الدباباات املتخركازة يف 

املدسكر.

تاأمني جبل بح�سان يف مديرية جنب
القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تدك مخزن معسكر 

مريس واحتراق إحدى دبابات مرتزقة العدو 
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ورقة جديدة للم�ساركة الأمريكية يف العدوان

قائد الجوية األمريكي يكشف دور قواته في دعم التحالف السعودي

قائد القوات اجلوية الأمريكية يعرتف مب�ساركة بالده ب�سكل مبا�سر يف العدوان ووزير دفاع اأمريكا 
ي�سخر من ال�سعودية قائاًل »ال�سالح املتطور وحده ل يحقق النت�سار«

نعرفكم ومستمرون في قتالكم

  - خاص:
كشفت الوالياُت املتمدة األمريكية عن املزيد 
من أوراق مشااركتها املباارشة يف الددوان عىل 
اليخن، عن طريال ترصيمات بهذه اليصوص 

أطلقها قائد القوات الجوية األمريكية.
ونقلات وكالة »رويرتز« عن تشاارلز بروان 
قائاد الجوية األمريكياة قوله إن ساالَح الجو 
األمريكاي يتدااون مع القاوات السادوعية يف 
مجاال التدريب، مدالاً يف ذات الوقت بدخليات 
الددوان السادوعي يف اليخن، مؤكداً أن أسلوب 

تفكري األمريكين والسدوعين متطابل.
وخيخاا يواصال طاريان الددوان السادوعي 
ارتاكاب جرائم بمال املدنين، جاراء الغارات 
التاي يشانها عاىل املدنين يف ميتلاف مناطل 

اليخن، أبادى قائد القاوات الجوياة األمريكية 
إعجاباه بخاا يقول باه التمالف السادوعي يف 

اليخن.
وتأتاي لاذه الترصيماات بداد أياال عاىل 
ترصيماات لرئيل املجلل السايايس ألنصار 
اللاه صالح الصخااع قال خيهاا إن »األمريكان 
يف  والدقاد  المال  أصمااُب  والصهايناة لام 
الدادوان، خاصاة وقاد بذلناا ُكّل ما بوسادنا 
قوبلات  التاي  التفالخاات  منتهای  وقدمناا 
بالجماوع من قبل عول الدادوان«، وأكد أنه »ال 
لاعي وال النظال السدوعي يخلكان قراَر إعالن 
المرب أو إيقاخهاا، خالمرُب أعلنها الجبري من 

واشنطن«. 
وكانات صميفة صدى املسارية يف تقريرلا 
بدناوان »القنااع األخاري للددوان.. واشانطن 
صاحباة القارار« الددع 70 تطرقات لكثري من 

الترصيماات واملدلوماات التاي تؤكاد صماة 
القاول باأن أمريكا تقاف وراء الدادوان ولي 

صاحبة القرار خيه.
الرئيال األمريكي، ومناذ أول يول للددوان، 
تقديام  وكاذا  باالعه  تأيياَد  رصاحاًة  أعلان 
الدادوان والدعام  اللوجيساتي لادول  الدعام 
ناواُب  يدتقاد  خيخاا  أيضااً،  االساتيباراتي 
الكونجرس يف رسالة طالبوا أوباما خيها بوقف 
الدادوان أن قيااَل أمرياكا بتقديام اليدماات 
واالساتطالعية  االساتيباراتية  املدلوماتياة 
واللوجساتية للددوان وإعاعة تزويده باملددات 
الدساكرية والذخائر، حسبخا أقّر وزير الدخاع 
آش كارتار، أوجاد قلقاً مان تمخيال الواليات 
املتمدة املسؤوليَة عن أية ضمايا مدنية نتيجة 

للقصف الجوي.

علي شرف المحطوري:
الخبر األول: إشادة أمريكا بالعدوان على 

اليمن والتفكير األمريكي السعودي واحد!
أورعت وكالاُة رويارتز، ياول الثالثاء املاايض، ترصيماً 
للجنارال األمريكي تشاارلز باراون قائد القيااعة املركزية 
للقوات الجوية األمريكية، يشايد خيه بالغارات السادوعية 
عاىل اليخان، وأكد أن ساالَح الجاو األمريكي يتدااون مع 
القاوات السادوعية يف مجاال التدريب، وعّل عان إعجابه 
بالدخليات الجوية السدوعية يف اليخن، مستطرعاً: »أسلوب 
تفكريناا واحد«. وذلاك خالل مشااركته يف منتادى لقاعة 

القوات الجوية الذي اندقد يف عبي.
ويف التمليال، طوال خرتة الددوان السادوعي عىل اليخن، 
بال ويف رصاعات املنطقاة لم يمدث أن صادر ترصيٌح من 
مسؤول أمريكي كبري بذلك املستوى، كاشفاً به وبرصاحة 
مطلقاة طبيدَة الدالقة السادوعية األمريكية، بخا تتجاوز 
مجاّرع التدااون الدساكري إىل تبيان طبيداة »التفكاري« 
لدى الطرخن »السادوعي واألمريكي«، وأناه تفكري واحد، 
وليال خقط متطابقااً أو متقارباً بل واحاد، بكل ما تدني 
»الواحدياة« مان انصهاار سادوعي كامل عاخال البوتقة 
األمريكية، وأن أيَّ يشء يصدر عن السادوعي خهو أمريكي 

الهوى واملزاج.
قاد يجاِعُل البدُض بأن ذلك الترصيح لم يأِت بجديد، وأن 
السادوعية لي صناعة أمريكية، سواء صدر ترصيح أو لم 
يصدر، وذلك صمياٌح، إنخا لل املذنب املتهم بارتكاب ُجرل 
مثل شاهاعته عىل نفساه؟!، وترصيح مثل ذلك يصدر عن 
مساؤول أمريكي كبري يخثال »وثيقًة« عامغاة يجب البناُء 
عليها شادبياً وإعالمياً وسياسياً وثقاخياً وخكرياً وعىل ُكّل 
املساتويات، لناحية ترسايخ حقيقة أن اليخان ال يتصدَّى 
للسادوعية خقط، وإنخا لو حقاً يتصادى لددوان أمريكي 
بمت، وأن أيَّ انكساار للسدوعية خهو انكساٌر لألمريكين، 
وأيَّاة جريخة ترتكبُهاا السادوعية خهي جريخاة أمريكية 
بامتيااز، وبل وأكثر من ذلاك أن التدمريَ السادوعي لليخن 
مقدمة الحتالل أمريكي يف سانوات الحقاة ولو ألجزاء من 
اليخن، وخارض مارشوع األقاليم بالقوة يف ساياق تفتيت 
املنطقة لضخان أْمن إسائيل، كأولوية تقُف عىل رأس ُسّلم 
التخامات السياساة اليارجية ألمرياكا، كخا جاء يف لقاء 

أوباما – نتنيالو، اإلثنن املايض.

الخبر الثاني: كارتر يسخر من الخليجيين 
»السالح المتطور ال يحقق االنتصار!«

يف حدياٍث ملجلاة »ذي اتالنتياك«، وّجاه وزياُر المارب 
األمريكي أشاتون كارتر رساالًة إىل اليليجين بأن امتالَك 
الطائرات املتطورة ليل كاخياً، ولن يمخَي بلدانهم، وعليهم 

عخول اللدبة بنزولهم إىل األرض.
التمليال: حدياُث كارتار جاء يف ساياق انتقااعه للهاث 
اليليجي وراء رشاء الساالح املتطاور، مؤكداً عدل خداليته 

ما لام تكن لليليجين قوٌة عاىل األرض يف ميتلف املناطل 
امللتهباة يف املنطقاة، ولم يارتعع يف أن ينتقدلم بسايرية 
الذعاة، حان قاال: »ثّخاة شادور أّن بداَض عول اليليج 
متواجادة يف اللدبة عىل ارتفاع 30 ألَف قدل«، يف إشاارة إىل 
أن اليليجين يريدون نرصاً وليساوا عىل األرض، ميالفن 
بذلك قاعدًة علخية عسكرية تقول: »األرض تقاتل إىل جانب 
أصمابهاا«، ولام يكتِف كارتار بذلك المدياث، حيث قال: 
»الطائرات املتطورة ليسات كاخية عندماا يغزو الموثيون 

اليخن«.
وال نتفاجاأ بقولاه: »يغازو الموثياون اليخان«، خذلك 
التوصياف ال يصدر إال عن رعاة بقار تفكريلم متوحد مع 
بقار مثلهام، كخا جاء يف »إشااعة براون« التي ناقشانالا 
أوَل املقالة. وكخا يف البقر ما يفيد حتى »روثها« يساتيدل 
كساخاع لألرض، خفي ذلك الترصيح ما يشاريُ إىل أن نتيجَة 
ثخانية أشاهر مان القصف الجوي عىل اليخن لو الفشال، 
ولذا ما لم يستطع كارتر قوَله رصاحًة، ختالعب بالصياغة، 
ومرعُّ خشال الطريان السدوعي عائٌد إىل أن الطرف اآلخر لو 
عاىل األرض، واململل بارتفاع 30 ألف قادل يملل يف أولال 
القاوة، ولم يكان منه إال التدماري والياراب عون إنجازات 

عسكرية يخكن رصُخها يف السياسة.

الخبر الثالث، السعودية: عنزة ولو طارت
وتفاصيُل اليال من صميفة الوطن السادوعية، حيث 
نقلات اإلثنن املاايض ترصيمااٍت للختمدث باسام قوات 
الدادوان أحخد الدساريي يقول خيها بالمارف: »أنجزنا يف 
اليخان ما لم تنجزه القاواُت األمريكية و28 عولة خالل 11 

عاماً يف أخغانستان«.
ترصيماات الدساريي جااءت يف ساياق تليره لفشال 
عدوان بالعه يف تمقيل أي إنجاز عساكري، وتدثر مرتزقته 

عىل الجبهات الداخلية مأرب وتدز.

ويف الواقاع خاإن وحشاية السادوعية واندادال رؤيتها 
الواقاع كخاا لاو أخقدلاا تقدياَر املوقاف، وترصيمااُت 
الدساريي ليسات إال مكابارة، وبياع أولاال للارأي الدال 
اليليجي. خخا أنجزه الددواُن السادوعي لو املجازر وعمار 
املؤسساات، ولاذا ما لم يكان يف أخغانساتان القاحلة من 
أساساها، وأن يستذكَر الدساريي تلك التجربة، ويّدعي أن 
بالعه أنجزت ما لم تنجزه 28 عولة يف أخغانساتان خهو بن 
َمان يرى »تورُّل بالعه« كأنه قوة عظخى، وبن من يُِقرُّ من 
حياث ال يدري بفشاله يف تمقيال أي إنجااز، وأنه بماجة 
إىل سانوات حتى يساتديد الهيخنة عىل اليخان، ويتمكم يف 
تدين الرؤسااء والوزراء والوكالء واملدراء الدخول، ومدراء 
املادارس، كخاا كان يدخُل طوال نصف قارن مىض. ويف ُكّل 
األحاوال خترصيح الدساريي ال ييرج عان كونه عنزة ولو 
طارت، وقبل أن يستذكَر تجربة أخغانستان، عىل الدسريي 
ل اليخني  أن يشاالد تدثر مرتزقته يف الداخل، وحجم التوغُّ
عاخال نجران وجيزان وعساري..، وقد ال يتوقاف األمر عند 

سقوط مدينة ربوعة عسري.. خهناك ما بدد بدد!
وخالصاُة تمليل األخبار الثالثة اآلنفاة الذكر أن تصّدي 
الشادب اليخناي للسادوعية، وقتالهم عاخال مناطل تقع 
تمت سايطرتها، خهو بخثابة قتال عاخل شوارع واشنطن، 
باعتبار السادوعية أكلَ ممخية أمريكية يف املنطقة، وعىل 
شادبنا اليخني أن يادرَك أن املواَجهة لن تتوقاَف عند لذه 
املدركاة، خقد تنتهي يف أيِّ يول، لكن إن توقفت خلن يتوقَف 
الرصاُع، ولن ينكرَس حصاٌر حتى تنكرس شوكة السدوعية، 
واساتضاختها تجخدااً يف الريااض شااركت خياه عوٌل من 
أمريكا الالتينية إىل جانب بدض ما تبقى من الدول الدربية 
إنخا يؤكُد حاجَة اليخن إىل نرص عسكري واضح وجيل حتى 
يرى الداَلاُم أن ثخة عولًة أخرى يف الجزيرة الدربية ليسات 
من عول اليليج، واساخها الجخهورياة اليخنية يجُب ختُح 
الدالقات مدها مبارشة، عون املرور عل الرياض وال بيشة.

في اليمن.. 
األرض مع 

أصحابها
عالء الرضائي*

صديق�ي اليمان�ي ال�ذي ي�ّ�ُب يل أحيان�اً � 
وبصعوب�ة عفوية! � بع�َض المعلومات عن واقع 
ما ي�دور يف بلده وال�ذي جعلني لطيبت�ه ودماثة 
خلقه أح�ُبّ ُكلَّ اليمانيين وهذا البلد الذي لم أُزره 
يف حياتي.. نقل يل قبَل أيام معلومًة وحددها بأنها 
»ليس�ت للن�رش«.. معلومة تحق�ق بعضها يف جبل 

اليأس وباب المندب وبقي البعض اآلخر...
صديق�ي هذا وآخ�رون من أبن�اء اليمن الذين 
ألتقيه�م خالل حيات�ي المهنية كّون�وا يل انطباعاً 
عن الش�خصية اليماني�ة، مفاُدها أنه�ا تعمل أكثر 
مما تتحدث وتفعل أكثر مما تقول، وأنها تميض يف 
مس�يرتها بعناد وإرصار دون االلتفات إىل ضجيج 
اإلع�الم وفقاعات البط�والت المزيف�ة )بطوالت 
30 أل�ف قدم يف الج�و كما وصفها وزي�ر الدفاع 
األميرك�ي أش�تون كارت�ر مؤخ�راً(.. واضحة يف 
أهدافها وتعرف حقيقة عدوها وكيف يفكر، بينما 
ال يستطيع هو قراءتها بسهولة؛ ألنها ال تثرثر كما 
هم مش�ايخ القبائل البدوية الذين يكتبون معلقات 
ودواوين من الش�عر لكل نزوة جاهلية أو »غزوة« 

قبلية، حتى لو كانت غزوة جراد!
وقد حرم ه�ؤالء اليمانيون من أبس�ط حقوق 
التعبي�ر ع�ن وجه�ات نظرهم عىل ي�د المهرجين 
الذين تصم العالم أبواقهم وطبولهم المنترشة من 

طنجة إىل دبي.
هذه البساطة وعدم التكلف هذا، ظهر عليهم يف 
ُكلِّ يشء، فمنحهم )اليمانيون( قوًة كبيرًة وجعلهم 
يتحركون وفق إمكانياتهم ال يستنظرون يد العون 
من اآلخرين يف نيل ما يصبون إليه، وإن ساعدوهم 

فهو من باب النافلة.
قارن�وا بين مقاتيل أنصار اهلل والجيش اليمني 
وق�وات القبائ�ل اليماني�ة م�ن جهة وبي�ن جنود 
المملك�ة الوهابي�ة المدججي�ن بالس�الح والذين 
يقاتلون بأح�دث المعدات الحربي�ة الغربية ومن 

أبراج مكيفة من جهة أخرى.. 
وانظروا إىل نتائج ُكلٍّ م�ن الجانبين.. لقد أذّل 
جنوُد اليماني عنارص »جيش الكبس�ة« السعودي 
يف عق�ر ُجحوره�م، جعلوه�م بعد ثمانية ش�هور 
م�ن »انج�ازات« الع�دوان يحتم�ون بالمرتزق�ة 
الكولومبيي�ن! فيم�ا هم عاجزون ع�ن تحقيق أي 

هدف..
إن معرك�ة اليم�ن والت�ي ع�ادت الك�ّرة فيها 
إىل أه�ل األرض وأصحابه�ا، ه�ي بداي�ة االنهيار 
الس�عودي الحقيق�ي والرضبة الت�ي تقصم ظهر 
البعير النجدي.. فمن أراد أن يتخلص من اإلرهاب 
التكفي�ري والتط�رف »اإلس�الموي« و«الخالفة 
الداعش�ية« و«اإلمارة القاعدية«.. علي�ه أن يُم��َدّ 
يد العون اىل هؤالء المس�تضعفين يف األرض الذين 

وعد اهلل بالنرص لهم آخر المطاف.
مقول�ة »األرض م�ع أصحابه�ا« ليس�ت بدعة 
يماني�ة، بل ه�ي الحقيقة التي أغم�ض عنها كثير 
من الطغ�اة والمس�تكربين فكانت وب�االً عليهم.. 
أميركا يف فيتنام والسوفييت والناتو يف أفغانستان، 
والنازي�ون يف أوروبا الرشقي�ة، والطليان يف ليبيا، 
والفرنسيون يف الجزائر وس�وريا، والربيطانيون 
واألمي�ركان يف الع�راق، والصهاينة يف فلس�طين 
الت�ي تن�زف من�ذ س�بعة عق�ود والت�ي تنتفض 
اليوم ث�أراً لقدس أقداس�ها والت�ي أربكت العدو 
وقطعان مس�توطنيه بطعن�ات أبنائها و...، أخيراً 
الس�عوديون يف اليم�ن، فل�م تعد صع�دة وحجة 
وعمران والحدي�دة وصنعاء عصيات عليهم فقط، 

بل مأرب وتعز وأبين وباب المندب وحتى عدن..
إن الفش�َل الس�عودي هو الذي جعل المتحّدَث 
باس�م العدوان البدوي أحمد عس�يري يقارن بين 
فش�ل نظامه العدواني وبين الفش�ل األميركي يف 
أفغانس�تان.. ونحن نضيف عليه بأن اليمن تحول 
إىل مس�تنقع للع�دوان الس�عودي � األميركي كما 
أفغانستان أصبحت مستنقعاً للناتو منذ 14 عاماً.. 
واألمور بعواقبها أو كم�ا قلنا من قبل »عّد الفراخ 

يكون آخَر الخريف«!

* نقاًل عن موقع قناة العالم
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  - محمد الوريث:
وَقاَف اليخنياون صّفااً واحاداً ضاد الدادوان 
السدوعي األمريكي عىل كاخة املستويات الشدبية 
اَد خاالل ثخانياة أشاهر مان  والرساخية، وتجسَّ
الددوان السادوعي األمريكي عىل اليخن مبدأ واحٌد 
ثاباٌت، يشارتك خياه ُكّل اليخنين مهخاا اختلفت 
هاتهام السياساية والفكرياة  مناطقهام أَْو توجُّ
واملذلبية، ولو حتخية مواجهة الددوان والتصدي 
لكل مشاريع غزو اليخن وتفتيته لصالح مشاريع 

صهيوأمريكية يف املنطقة.
وبدأ املوقُف اليخني املوّحد كشادور وطني عاٍل 
ومساؤولية أخالقية ملزمة تجاه الددوان، ولكنه 
كان موقفاً عفوياً وبديهياً، ومن ثم تطور املشهد 
ليصال إىل تمرك خّدال ومكتاوب ومنّظم عىل عدع 
مان املساتويات لتثبيات املوقف وتوحياد الجهوع 

وتأطريلا يف نقاط وموجهات ممدعة وواضمة.

وثيقة الشرف القبلية
لاذا وقد بدأت، قبل قرابة الشاهرين، خداليات 
التوقياع عىل وثيقة الارشف القبلياة امللزمة لكل 

القبائل بددع من البنوع ملواجهة الددوان السدوعي 
األمريكاي واليوناة واملرتزقاة املتداونان مداه، 
وكان قد كشاف عضو املجلل السايايس ألنصار 
الله خضال أبوطالب باأن مليونااً ومائتن واثنن 
وساتن ألف توقيع لي اإلحصائية األولية لمخلة 
التوقيدات عىل وثيقة الرشف القبلية، حتى تأريخ 
7 مان نوخخل، ويرى مراقبون بأن الددع مرشاح 
للزيااعة، حياث تتواصال خدالياات التوقياع عىل 
وثيقة الرشف القبلية، وتيرُج قبائل اليخن يف أكثر 
من 10 مماخظات عىل مستوى ُكّل مديرية وقرية 
وحاارة يخنياة بشاكل يوماي للتوقيع عاىل لذه 
الوثيقاة التي تدل عان أكل حالة تالحم شادبي 

وقبيل شهدتها البالع منذ قرون.
وتقوُل الوثيقة يف البناد الثاني والثالث: »تدلن 
القبائل اليخن املنتخياة إىل قمطان وعدنان مخثلًة 
يف َمن حرض أَْو وّقع كلٌّ عن نفساه وعىل من يليه، 
وخقااً لألعراف املتبدة أن المارض يشاخل الغائب، 
باأن ذمام الجخيع بريئاة ووجولهام بيضاء من 
مرتكبي الددوان عىل اليخن والداعخن واملشاركن 
واملمرضان واملؤيدين لاه، ومتخساكون بمقهم 
يف الارع عاىل املدتديان واملؤيديان لهام بالقدرات 
املتاحة يف أي زماان ومكان، وحينخا يصل مندهم 

وخروعهام إلياه يف الزمن القرياب أَْو البديد وأن ال 
قباول وال صخت عان أي نوع من أناواع الوصاية 
أَْو التدخال األجنباي مهخا كلف ذلك من خساائر 

وتضميات«.
البند الثالث: الدقوبااات القانونيااة..

تطالاب القبائل اليخنية السالطات الرساخية 
والقضائياة بتطبيال القاناون وإنازال الدقوبات 
الراععاة ضاد املشااركن يف الدادوان عاىل اليخن 
والداعخان واملمرضن واملؤيدين له وخل ما نصت 
عليه أحكال الرشيدة اإلسالمية واملواع 125، 126، 
127، 128، 129، مان قانون الدقوبات رقم )12( 
لسانة 1991ل يف حل املشار عليهم أعاله، وغريلا 
مان املواع الدقابياة وما ورع يف قوانان الصماخة 
واملطبوعاات واألحزاب ومنظخات املجتخع املدني، 
وكذا سان أَْو تمدياث قانون يناص بوضوح عىل 
تجريام اليَونة والدخاالء وتجريدلم من المقوق 
املالياة والوظيفياة وتخثيال اليخنيان يف أيٍّ مان 
املماخال الرساخية أَْو الشادبية واملشااركة يف أية 
خدالياات أَْو تشاكيل مكون شادبي أَْو اقتصاعي 
بطريقاة مبارشة أَْو غري مبارشة َوبأي شاكل من 

األشكال.
ويدتال توقيُع ملياون و200 ألف مواطن عىل 

لاذا الناص يجدلاه ملزماً وناخاذاً، ولاذا املوقف 
املتقادل إنخاا يدل عان حالة الوعاي الكبرية لدى 
القبيلة اليخنية وعزمها عىل سد الفراغ بدد تنصل 
ولاروب وخيانة عادع من التنظيخات السياساية 

وتفريطهم يف سياعة اليخن.

األحزاب السياسية توقع على 
ميثاق الشرف

وعىل الساياق السايايس بداد الجاناب القبيَل 
عقادت األحازاب السياساية اليخنياة املنالضاة 
للدادوان، األربداء ل نوخخال 2015ل يف الداصخة 
صندااء، اجتخاعاً اساتثنائياً بالقرص الجخهوري 
ضام مخثيل أكثر مان )22( حزباً سياساياً بينهم 

حزب الرشاع السلفي.
ويف االجتخاع أقار 22 حزباً سياساياً، التوقيع 
عىل ميثاق رشف جامع يدزز وحدتها وتخاساكها 
يف مواجهاة الدادوان وأعواتاه يف الداخال ويارعع 
املتآمرين عىل الوطن وأمنه واساتقراره وسياعته 

ووحدة صفه.
ونصت الوثيقة عىل بناوع متددعة، كان ألخها 
الدخُل بكل ما لو متااٌح ومخكٌن ملواجهة الددوان 
واالحتاالل اليارجاي وأعواتاه يف الداخال، وعدل 

التيااذل أَْو التهااون أَْو املهاعناة حتاى يتوقاف 
الدادوان وتتمارر كاخاة األرايض اليخنياة وتناال 
الساياعة الكاملاة. إضاخاة إىل عادل التدااون أَْو 
التداطي أَْو التدامل مع ُكّل من يسااند أَْو يسالم 
أَْو يالر للددوان عىل شادبنا اليخناي الدظيم بأي 
شكل من األشكال. واعتبار أي استهداف ألية جهة 
سياساية أَْو مجتخدية منالضة للددوان أخراعاً أَْو 
جخاعات بالتشاهري أَْو التمرياض أَْو التدريض أَْو 
النقد اإلعالماي عل أية وسايلة إعالمية بخا خيها 
مواقع التواصل االجتخاعي ترصخاً وعخالً مسانداً 
للدادوان، والدخل عاىل توحيد الجبهة السياساية 
واإلعالمياة يف مواجهاة الدادوان، والرتخع عن أية 
مخاحكات سياساية، وتأجيال أي تباين بوجهات 
النظار بن األطراف املوّقدة عاىل لذا امليثاق حتى 
زوال الدادوان وتطهري كاخاة األرايض اليخنية من 

عنل االحتالل وأعواته.
ويأتي لاذا االتفااُق السايايس ثخااراً لجهوع 
كبرية لتأطري املوقف الشدبي والسيايس والرسخي 
ملواجهة الددوان، ويخثل حالًة متقدمًة من الوعي 
السايايس اليخناي، خاصاة يف ظال تأيياد بدض 
األحازاب للدادوان وخياناة بلدلا يف لاذا الظرف 

الماسم كمزب اإلصالح.

  - خاص:
يتواَصاُل زحاُف قبائال اليخان، يف ميتلاف 
املماخظات، وبإقبال واساع، للتوقيع عىل وثيقة 
والثوابات  املبااعئ  القبلياة؛ لرتسايخ  الارشف 
الوطنياة، مؤكديان ألخياة الوثيقاة يف تدزياز 
وتأصيل عور القبلياة يف عخع الطامدن والغزاة، 
وملا لها من تأثري بالغ يف تسايري شؤون املجتخع 

يف ميتلف نواحي المياة..
ومشاايخ  وشايصيات  ووجالاات  أبنااء 
وأعيان اليخن يتفاعلون بشكل كبري مع المخلة، 
ولو ما يدكل النيوة والشاجاعة والكرل التي 

يتختع بها اليخنيون منذ قديم الزمن. 
البداية من مماخظة إب، حيث عشان مرشف 
اللجاان امليدانياة للتوقياع عاىل وثيقاة الرشف 
القبلية بخماخظاة إب »راكان النقيب« بخديرية 
الساياني، المخلة املليونية للتوقياع عىل وثيقة 
الرشف القبلية، بمضور وتفاعل جخالريي  من 

قبل مشايخ ووجهاء َوأعيان املديرية.
ويف مهرجاان التدشان الاذي أقيام بخديناة 
السياني أشااع النقيب بخستوى المل الوطني 
واستشادار املسائولية لادى الجخياع يف لاذه 
املديرية للتوقيع عىل الوثيقة الوطنية التي تجّرل 
الددوان ومن يسانده من املرتزقة يف االعتداء عىل 

بالعنا وتدمري المرث والنسل والبُنية التمتية.
وأكاد يف مدارض حديثه بهاذه املناسابة أن 
االلتفااف والتواخال الوطني والقبيل والشادبي 
امللخاوس واملشاهوع من كاخة وجهاء ومشاايخ 
مديرياتهاا  بكاخاة  إب  مماخظاة  وأعياان 

ومناطقهاا يادل عاللاة كاملاة عىل استشادار 
الجخيع للخسئولية الوطنية امللقاة عىل عواتقهم 
أماال الله والوطن للدخل من أجل ُكّل ما يساهم 
يف وقاف الدادوان السادوعي عىل اليخان ورخع 
المصاار الجائر علياه وتجريام ُكّل من يقف يف 

صفه أَْو يسانده باعتبار ذلك خيانة وطنية.
لاذا وقاد تداخاع جخياع مشاايخ ووجهاء 
وأعيان مديرية السياني ومدهم أعضاء املجلل 
ومخثلاو  اململياة  السالطة  ومسائولو  املمايل 
املنظخاات واألحزاب؛ للتوقيع عىل وثيقة الرشف 
القبلياة، مؤكديان رخضهم للددوان السادوعي 
ووقوخهام ماع الوطان وحرصهام الكباري عىل 
املشااركة يف المخلة واصطفاخهم من أجل وقف 
الددوان والمرب وكرس المصار وتجريم ُكّل من 

يقف مده ويسانده.
ويف مماخظاة المديادة، تتواصال بخديرياة 
كخاران المخلاة املليونياة للتوقيع عاىل وثيقة 
والثوابات  املبااعئ  لرتسايخ  القبلياة  الارشف 

الوطنية.
وأكد أبناء مديرية كخاران تأييدلم وععخهم 
للوثيقاة التاي تؤسال لدخال موحاد لقبائال 
املماخظة تكاون مصلمة الوطان خوق مصالح 

الجخيع.
واعتال مدير عاال مديرياة كخاران عبدالله 
حسان أباو الغياث، توقياَع أبنااء املديرية عىل 
الوثيقة، اعرتاخاً مطلقاً بادور القبيلة الفاعل يف 
توحيد الصفوف وجخع الكلخة بن أبناء املجتخع 
والتآخاي ونباذ اليالخاات والتصادي للدادوان 

الغاشم.
وأشار إىل أن الوثيقَة جاءت ملبيًة لطخوحات 

أبنااء الوطان يف عحر الدادوان الذي تشانه عوُل 
تمالاف الدادوان السادوعي، وتؤكاد أن أبنااء 
الشادب اليخناي بصورة عامة وأبنااء مماخظة 
المديدة بشكل خاص بكل قبائلها يرخضون لذا 

الددوان.
أعضااء  مديرياة كخاران مان  أبنااء  وكان 
املجالال اململياة واملكتاب التنفيذي ومشاايخ 
وعقال المارات واملثقفان واألكاعيخين، تناعوا 
وباعروا للتوقيع عىل الوثيقة التي تدتل انطالقة 

خدلية لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطنية.
ويف مماخظاة ذمار، ُعقد بخنطقة ذي سامر 
مديرياة عنل لقاء قبيل موساع رخضاً للددوان 
السادوعي وتأيياداً لكل البناوع التاي تضخنتها 

وثيقة الرشف القبلية.
وأكد املشااركون ععخهم ومساندتهم ألبطال 
الجيش واللجان الشدبية يف عحر القوات الغازية 

ومرتزقتهم يف الداخل.
وأبدوا اساتدداعلم التوجه إىل جبهات القتال 
للدخااع عن الوطن وأمنه واساتقراره وساياعته 

وسالمة أراضيه.
ويف مماخظاة حجة، عشانت قبائل عزل بيت 
القمخاي وبيات زواع وجبل النخار بخديرية بني 
الداوال بخماخظاة حجاة، حخلاة التوقيع عىل 
وثيقة الرشف القبلية لرتسايخ املباعئ والثوابت 

الوطنية.
وأكد مشاايخ وأعيان الدزل استدداعلم بذل 
الغاايل والرخياص ملواجهاة الددوان السادوعي 
السااخر والوقوف صفاً واحداً مع أبطال الجيش 

واللجان الشدبية لدحر الغزاة واملدتدين.
وأشااروا إىل أن تفاعال القبائال ماع المخلة 

املليونياة للتوقياع عاىل الوثيقة يجّساد الروح 
الوطنياة إزاء ما يتدرض له الوطن من مؤامرات 
تماك ضده.. مثخنان االنتصارات التي يمققها 
أبطاال الجياش واللجاان الشادبية يف ميتلاف 

مواقع الدزة والرشف.
وقبائال  أبنااء  ريخاة عشان  ويف مماخظاة 
مديرية كساخة المخلاة املليونياة للتوقيع عىل 
وثيقة الرشف القبلية لرتسايخ املباعئ والثوابت 

الوطنية.
وأّكَد مشايخ املديرية، استدداعلم للدخاع عن 
الوطن وحخايته والوقاوف ضد املدتدين والغزاة 
وكل من تساول له نفسه املسااس بأمن الوطن 

واستقراره.
قبال  مان  الشادبي  بالتفاعال  وأشااعوا 
أبنااء وقبائال كساخة ورخضهم واساتنكارلم 
للدادوان والمصاار الجائر.. مؤكديان تأييدلم 
لمخلاة التوقيع عاىل وثيقة الرشف استشاداراً 
ملساؤوليتهم يف توحيد الصف والكلخة ومواجهة 
الدادوان الغاشام عاىل الشادب اليخناي أرضااً 

وإنساناً.
ويف مديرياة مزلار بخماخظة ريخاة، تواخد 
أبناء املديرية للتوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية 

لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطنية.
ويف اجتخااع بخنطقة مساور ألقيات كلخاٌت 
من قبل مشاايخ وأعيان وأبنااء املديرية، أكدت 
رضورة التالحم واالصطفاف الوطني يف مواجهة 

الددوان السدوعي الغاشم عىل الوطن.
وأشاار املتمدثاون إىل أن توقيع أبنااء قبائل 
مديرياة مزلر عىل وثيقة الارشف القبلية يدّزز 
مان عور القبيلاة يف التصاّدي للغازاة واملمتلن 

ويؤكاد رخضهام للدادوان.. مؤكديان رضورة 
تظاخر جهاوع الجخيع والوقوف صفااً واحداً يف 
التصادي للخرتزقاة وما يقومون باه من أعخال 

إجرامية بمل اليخنين يف ميتلف املماخظات.
وأكادوا أن الوثيقة تسادى لرتسايخ املباعئ 
والقيام بن أخاراع املجتخع ولّم الشاخل وتوحيد 
الصدباة  الظاروف  لاذه  يف  خاصاة  الكلخاة، 
واالساتثنائية التي يشهدلا اليخن جراء الددوان 

الغاشم.
ويف أماناة الداصخاة صندااء، قاال رئيال 
اللجناة اإلرشاقياة للمخلاة املليونياة للتوقياع 
وثيقاة الارشف القبلية بأمانة الداصخة ساخري 
املروناي: يجاري حالياً تشاكيل ليئاة باألمانة 
لتنفيذ للوثيقة التي وّقع عليها مئات اآلالف من 
أبناء الداصخة؛ بهدف ترسايخ املباعئ والثوابت 

الوطنية.
وأوضح املروناي أن الهيئة التنفيذية للوثيقة 
ساتضم يف عضويتها مشايخ وأعيان ووجالات 
كاخاة  ومان  وقضااة  وأكاعيخيان  اجتخاعياة 

الرشائح امليتلفة يف املجتخع.
 مشارياً إىل أنها ساتدخل عىل النزول امليداني 
لجخيع خئات املجتخع بهدف تطبيل بنوع الوثيقة 
التسادة، ومان ألخها الصلح الداال بتأجيل ُكّل 
اليالخاات والنزاعاات بان جخياع أبنااء اليخن 

باستثناء من أشارت إليهم الوثيقة بالدقوبات.
وقاال إن ممور التكاخال االجتخاعي يدد من 
ألم املماور التي سايتم تطبيقها من قبل الهيئة 
التنفيذية والذي يشاخل مجخوعة مباعئ سامية 
ألخهاا عخع الظلام والطغيان، وإغاثاة امللهوف 

واملنكوب، ومساعدة املترضرين من الددوان.

قبائل واأحزاب اليمن �سف واحد يف مواجهة العدوان ال�سعودي

األحزاب توقع ميثاق شرف ملزم والقبائل تؤكد: ال مفر من محاكمة الخونة

اليمن واحد ضد السعودية

قبائل اليمن تواصل زحفها للتوقيع على وثيقة الشرف القبلية
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الشيخ محمد طعيمان أبرز الشخصيات االجتماعية بمأرب لـ »صدى المسيرة«:
 العدوان السعودي والعرادة والمرتزقة يتحملون مسؤولية قطع إمدادات النفط والغاز عن اليمنيين

 اليمن لن يعود مرة أخرى إلى زمن االرتهان والوصاية حتى لو استمرت هذه الحرب مدى الحياة

 بداية شايخ ممخد، لال لك أن توصَف لنا 
سبَب ما يتدرض له الايَاَخان من عدوان؟

الايَاَخاُن بلٌد، كانت كرامته وإراعتُه وُحّريته 
مصااعرة، والياول اجتخع الرشخااء واألحرار يف 
خنادق الوطان للدخاع عناه من أجل اساتداعة 
إَراَعة الايَاَخاان وكرامة املواطان، والددو يقوُل 
بالتجيياش من أجل أن يُيضدناا ويُبقينا تمت 

الوصاية والسيطرة واالرتهان. 
نمان ال نرياد أن يتمقَل لنا أي لادف، قبل 
أن نمصل عىل إراعتناا، ونتيّلص من الوصاية، 
وعندما يتام لنا ذلك، خلن نكوَن بماجة إىل أحد، 
سانأُكُل من خاريات وثاروات بالعنا، لان ندوَع 
ثانياًة إىل زمان االرتهاان والوصاياة، حتاى لو 
أطدخوناا الدساَل، خنمن بال إَراَعة سانكون قد 
خرسنا المرَب وخرسنا ُكّل يشء وُعدنا كخا كنّا، 
وعليناا أن نصخد يف سابيل المصول عىل إراعتنا 
وكرامتنا وخروجنا مان كنف الوصاية حتى لو 

استخرت لذه المرب مدى المياة. 
 ولكان لناك مان الايَاَخانين من يقف يف 

صف الددوان؟.
اإلنساان الايَاَخاني الرشيف لاو الذي يغار 
عىل وطناه، حن يرى بدينيه ما يمدث، خيتألم، 
وأعتقاد أن مواقَف جخياع الايَاَخانين األحرار 
واحدة، تجااه ما يتدرض له وطنهام الايَاَخان 
مان عادوان وتُرتكب يف حقاه أبشاع الجرائم، 
والتاي ال يخكان أن تذلاب بالتقااعل ولان يتم 
الساكوت عنها، خجرائم الدادوان لم تدد خاخية 
عاىل أحد، لقد جدلوا من إعاعة الرشعية ذريدًة، 
وصنداوا لها زخخاً إعالمياً؛ من أجل المرب عىل 
الايَاَخان، وعندما ننظر إىل أخدالهم وجرائخهم، 
وكل ماا يقوماون باه يف الايَاَخاان، يؤكد أنهم 
املستشافيات،  عّماروا  الايَاَخاان،  يدّمارون 
املادارس، الطارق، الجساور، مناازل املواطنن 
األبريااء، وغريلاا من األشاياء الكثارية التي ال 
عالقاَة لها بخا يمدث يف مياعيان املدارك، والتي 
تاُدلُّ عاىل أن ُكّل يشء يف الايَاَخان مساتهَدٌف، 
مان البُنياة التمتياة وحتاى القيام اإلنساانية 

للايَاَخانين. 
 مان لم أبارز رشكاء لا«لاعي« يف خيانة 

الايَاَخان؟.
األحازاب التاي أيّدت الدادوان، مان ضخنها 
اإلصالُح، ما كنُت أتوقع أن حزباً كبرياً مثل حزب 
اإلصاالح أن يصدَر بياَن تأيياٍد للددوان ورضب 

وطنه، لقاد ُصدمنا وكثري مان أعضاء اإلصالح 
ُصدماوا، وأعارف ناسااً مان مماخظاة ذماار 
وغريلم أعلنوا اساتقاالتهم مان حزب اإلصالح 
يف وساائل اإلعالل، ويف أغلاب املناطل ُلناك من 
اإلصالحين لم يؤيّادوا الددواَن وال قرار حزبهم 
الاذي جدلهام يفقدون الثقاة بقياعاتهام، لذا 
باإلضاخاة، إىل أن حزَب اإلصالح َزجَّ بأعضائه يف 
المرب وتركهم ألصماب املصالح يساتغلونهم 
كتخثيل للمزب يف الباطان وجّر بدض القياعات 
إىل املداارك وراحاوا ضمايا يف سابيل الشاهاعة 
والدخاع عن الدين، والقضية ليسات قضية عين 
وال لم يمزناون، القضية قضية عدوان ووطن 
يتدرض لالحتاالل والغزو اليارجاي، ويخنين 

أحرار يداخدون عن كرامة وطنهم. 
 ولكن من وجهة نظارك.. ما الفائدة التي 

جنتها لذه األحزاب املؤيدة للددوان؟.
وأصادرت  الدادواَن  أيّادت  التاي  األحازاُب 
بياناتهاا كا«اإلصاالح«، تؤياد الدادواَن عاىل 
بلدلاا، حالياً لم يدخدون ثخان غلطتهم، وذلك 
ألن القيااعات الكالى غااعرت الباالع، وبقياة 
القياعات الدنيا التي راحت حصاع املدارك، ولقد 
خرست الكثريَ من لذه القياعات الدنيا؛ بسابب 
موقفها، باإلضاخة إىل أن لناك َمن استغلهم من 
أصماب املصالاح الذين عخدوا بهم للخشااركة 
بخا ال يليال بهم، خفقدوا الثقاة بهم، ولم اآلن 
يدخداون الثخن يف ُكّل ماكان يف الايَاَخان وليل 
يف مماخظاة مأرب خقط، ولذا ما سايفهخونه، 
حتاى وإن حاولوا تجاُلااَلُه اليول سايفهخونه 
وحساب  الرجااُل،  حصاُعلاا  خالمارُب  غاداً، 
املدلوماات التاي لديناا، لنااك قيااعاٌت مهخة 
الة عرخنالا يف السالم، ولي ممسوبٌة عىل  وخدَّ
بداض األحازاب، شااركت يف المارب ويف صف 
الددوان ضد الايَاَخان، والتأريخ لن يغفر ألحد، 
ولن يرحَم اليائن والدخيل وَمن رمى بنفسه إىل 

التهلكة، وشارك الددوان عىل األرض. 
 كيف يقيم الشايخ ممخد طديخان موقف 
أبنااء مماخظاة مأرب مان الددوان السادوعي 

األمريكي عىل بالعنا؟
مماخظاُة مأرب، ليسات كلها ماع الددوان، 
وال يجاب أن ينساَب أحاٌد إليها تهخاة الدخالة 
ضاد الوطان، ومن يؤياد الددوان ويقاف مده، 
لم أشاياٌص مدينون، لهم ارتباطاٌت ساابقة 
مع السادوعية، ولام الذين ييدماون الددوان 
أبنااء ماأرب  خدالياات  أن  َوأعتقاد  باملقابال، 
ومواقفهام وأعواَرلام واضماٌة يف امليادان ويف 

اإلعالل، وتشهد لهم بأنهم ضد الددوان. 
 مماخظاة ماأرب لاي أوىل املماخظاات 
الشاخالية التاي تواخاد إليهاا جناوع االحتاالل 

ومرتزقته.
نماُن يف مأرب نشاُدااُر باملارارة، مثلُنا مثُل 
ُكّل الايَاَخانيان األحرار الذين يأبون أن يُقَصَف 
وطنهام، وأن تُدنل بالعلم بجناوع الغزاة، لقد 

تأملنا كثرياً مخا حَصَل من ُوُجوع لقوات الددوان 
ت مواجهته  الغازية يف مأرب، ولكن لذا األمر تخَّ
من قبَل الجيش واللجان الشادبية، وبدون الله 
تم إجباُر بدض القوات الغازية عىل االنساماب، 
واملدارُك املساتخرٌة، وبإذن الله ساتنتهي قريباً 

بنرص الايَاَخان. 
 لال مان مدلوماات عخان يديار مدارك 

الددوان يف مأرب.. الغزاة أل املرتزقة؟.
حساب املدلوماات التاي لدينا، تم تشاكيُل 
ُغرخاة عخلياات مشارتكة، بقيااعة نااس مان 
املنطقاة، وكذلاك من قاوات الدادوان، وُلاام 
الذيان يقوماون بتمديد األلداف وُكااّل ما يتم 
اساتهداُخااه مان قصاف للخواقاع واألماكان 
واملنازل، ولذه الغرخُة املشارتكُة مهختُها القياُل 

بالدور نيابًة عن الددوان.
 ماا طبيدُة الادور الذي يقوُل به مشاايُخ 

مأرب املتواجدون يف الرياض؟.
بالنسبة للخشاايخ املتواجدين يف السدوعية، 
أعتقد أن قساخاً منهم ذَلاَب إلقامة الفداليات 
واملشااركة وتقديم اليدمات للدادوان، ولناك 
متجناب  كناازح،  ذلاب  مّخان  منهام  قساٌم 
لألحداث، واأليال القاعمة كفيلة بكشف مواقف 
الجخياع، و«المناة« –الزعل والغضاب- يجب 
أن ال تكاوَن إال عىل من لاه عور يف الددوان، من 
تقديخاه لليدماات أو تأييده الدلناي للددوان، 
أما اإلنسااُن الساكُت ولو نازح، خهذا أعتقد أن 

أمَره ميتلٌف وله ُحكٌم آخر. 
 كياف كانات تتام عخلية تجنيد مشاايخ 

مأرب من قبَل السدوعية؟.
ليسات السادوعيُة وحَدلاا من قاّدل الدعم 
واشارتى املشاايخ، خاإلماراُت أيضاً استقطبت 
املشاايخ، وَمان كاناوا يقوماون بهاذا الادور 
ويتوّلاون لاذه األموَر لام ال يتجااوزون عدَع 
األصابع، وليل ُكلُّ املشاايخ، خهناك مشايٌخ يف 
بيوتها، والقليُل َمن تام التغريُر بهم، من بدض 
األخراع الذين يذلبون مدهم مقابل قوت يوِمهم 
ومونتهام »ذخائرلام«، وماا جااء يف لمظته.. 
أماا املشاايُخ يف ماأرب خأغلبُهم والذيان كانت 
لهم مقرراٌت من السادوعية، خمالياً تم قطُدها 
وتوقيُفها، باستثناء خخسة أو عرشة أشياص 
لام َمن يتم التدامل مدهم من قبُل وحالياً، خقد 
اكتفوا بهؤالء األشاياص الذيان يتولون توزيَع 
لذه األموال حساب الدالقات واملوعة واالرتباط 
املشاايخ  أن  األوىل، وحتاى  بالدرجاة  المزباي 
الذين يف السادوعية عندما ذلبوا الساتالل ععم 
من السالطات السادوعية، قالوا لهم: إذلبوا إىل 

مأرب، خالدعم حقكم لدى املماخظ »الدراعة«.
 لال لاذا ُكّل ماا قدمتاه عول الدادوان 

ملماخظة مأرب؟.
ماا لاو الايشُء الاذي قدماه الدادوان غري 
املاوت؟!، خخاأرب ال تازال لاي ماأرب، وأغلب 
مديرياتهاا ماا زالت مرتبطاة وتتباع صنداء، 

اليدماات غاري متوخارة، نظاراً للمارب، مثال 
مديرياات )رصواح، حريب القرامياش، بدبدة، 
مجازر، حرياب بيماان، وأجازاء مان مدغل( 
وغريلا. أما الغازاة ومرتزقتهم لم يف مديريات 
بسايطة بخماخظة مأرب وليل خيها بالكامل، 
تواجدلم يف املجخاع ويف مديرية الواعي ومأرب 

وبدض مديريات مراع.
أما بالنسابة لليدمات من قبل الددوان، لم 
لام يأتوا لبنااء الايَاَخاان، لم جااؤوا ليهدموا 
الايَاَخاان وبُنيتاه التمتياة، لدماوا املادارس 
واألسواق واملستشافيات، وعمروا ُكّل ما يرتبط 
بميااة الناس.. الددوان أتى إىل مأرب بالساالح 
وعاىل ظهاور الدبابات واملجنازرات، ولام يأِت 
بيالاء ولجاان إلقاماة مشااريع، باساتثناء 
ما أتاوا به من »شاوية« إغاثاة للنازحن، ومَلن 
ا أغلب مأرب خلم يصلها  يرتبطون بهم خقط، أمَّ
يشٌء مان اإلغاثاة، واملداناة ما زالات موجوعًة 
يف ماأرب، خالبُنياة التمتياة مدمارة، والنفاط 
يباع يف الساوق الساوعاء، وانفاالت أمني كبري، 
وحتى املستشافيات أكثر ما يشتكون منها لم 
جرحالم الذين يدانون وال يجدون الدالجات يف 
مأرب، وحتاى الذين نقلولام إىل رشورة عاعوا 
يشاتكون مان ُساوء املداملاة التاي عاملولم 
بها وماا تدرضوا له من إلخاال كبري وبدضهم 

تدّرض لبرت أعضاء من أجسامهم. 
 كيف ينظر الشايخ ممخد إىل أولئك الذين 

رخدوا أعالل الغزاة يف مأرب؟
لقد كان يوماً أساوَع حن ُرخدات أعالُل عول 
الدادوان عاىل أرضنا وعاىل جبالنا، خلم تشاهد 
ماأرب الَهواَن مثلخا شاهدته يف لاذه األيال من 
رخع لألعالل وجلب ألماوال وقوات الددوان، لقد 
قالاوا بأنهام يواجهون املاد اإليراناي، ولكنهم 
ركزوا – رخدوا - أعالَل ورايات االحتالل والُغزاة، 
أو ماَن قالاوا بأنهام أتاوا ملسااعدتهم إلعااعة 
الرشعياة للباالع، خلخاذا لام يركزوا َعَلاَم بالعنا 
بدالً عان أعالل عول الدادوان؟!.. إن أيََّة منطقة 
يف الايَاَخان يصل إليها جنوُع ومرتزقة الددوان، 

خإنها يف ُحكم االحتالل.
 برأياك ياا شايخ لاو انتقلناا إىل موضوع 
آخر.. من يتمخل مسئولية قطع امداعات النفط 

والغاز من مماخظة مأرب؟.
النفاُط والغاز يوجد يف مديرية مأرب الواعي، 
ولاي تمَت سالطة املماخاظ وقيااعة املنطقة 
)الشاداعي، وغاريه( والتاي شاّكلها الدادوان، 
ولم املسائولون عىل لذه األشاياء، وألُل مأرب 
وغريلام أبرياء مخا يمدث، وأغلبهم موجوعون 
يف صندااء، حياث يوجد منهم أعاداع كبرية من 
النازحن، وَمن تبقى يف البالع يتدرَّضون للتنكيل 

لناك يف مناطقهم يف ظل حكم االحتالل. 
 وثيقة الارشف القبلية التي يتام التوقيُع 
عليهاا يف ميتلف املماخظات.. ماا لي رؤيتكم 

حولها؟.

لذه الوثيقاة جاءت لرتُعَّ االعتبااَر للقبيلة.. 
اليياارات  ألام  مان  أناه  أعتاله  ماا  ولاذا 
الايَاَخاان  أعاداُء  خهام  ولاو  االسارتاتيجية، 
ومرتزقتهم أبداَع لذا، وأعتقد أنهم قد خهخوا أن 
لذا اليياَر أعظُم من خيار الساالح؛ ألنك تميي 
قيَخاً وتُديد الروح إىل القبائل الذين ُلم جزء من 
الدولاة، خاكل قبيلة كانات أشابَه بدويلة عاخل 
الدولاة، تيُدُمها وتسااعدلا يف كثري من األمور 
كالقيال باملهاال األمنية والتكاخال االجتخاعي، 
وغريلاا مان األماور التي كانات تسااعُد عىل 
تخاسك الدولة، قبل أن يتم استهداُف القبيلة من 
قبل األحزاب وأركان السالطة السابقة، خشنت 
حرباً ضد القبيلة لتخزيقها، باإلضاخة إىل تأجيج 
قضاياا الثاأر من عاخال الوطن ومان خارجه، 
وكانت تداني القبيلة من لذه األشاياء، خجاءت 

اَرف يف الوقت املناسب.  وثيقُة الشَّ
 وكيف ينظر الشايخ ممخد إىل البنوع التي 

ورعت يف الوثيقة؟
اَرف،  املباعئُ التسدُة التي شخلتها وثيقُة الشَّ
لي موجوعٌة يف قيخنا ويف قوانيننا، لم تأِت بيشء 
جديد، خاألعراُف القبلية وقوانيننا تجّرُل اليائن 
والداياب لوطناه أو ُكّل َمان له عالقاة أو يقدل 
الدعام اللوجساتي وامليابراتاي لجهاة أجنبية 
ااَرف  ضاد وطنه، ولاو ماا تمثناا وثيقة الشَّ
عىل تطبيقاه من مباعئ، وسايكون القانون يف 
املساتقبل عند اساتقرار البالع لو من سيتكفل 
بتطبيقهاا وتنفيذ أحكامها ولاو ذاُت القانون 

الذي سنيضع له جخيدنا.
 نصيمة من القلب.. ملن تقدمها؟.

ألبنااء وقبائل مأرب، خهم أحاراٌر وأصيلون، 
وبرغم ما حصل من تغرير بهم، إال أنهم ليساوا 
كخاا يُشااُع يف اإلعاالل، ال والله ما لام عواعش 
كلهم، خالقيَاُم موجوعٌة خيهام وخيهم األصالة، 
والنياوة، وما حادث لو أناه تام التغرير بهم 
من قبل بدض املشاايخ وبداض األحزاب الذين 
وّرطولام يف القتال والقتال، وصااروا جزًء من 
التضميات، لكن أععاو املغرر بهم أن يدوعوا إىل 
جااّعة الصواب، يداوعوا إىل وطنهام وقبيلتهم، 
وإىل ماا يفرضاه عليهام الواجاُب الوطني من 

مماربة الغزاة األجانب.
 برقية شكر وتقدير.. ملن تبدثها؟

أوّجُه الشاكَر للجيش واللجان الشدبية عىل 
ُكّل ما يقدمونه مان بطوالت وتضميات وثبات 
ااَرف والبطولاة.. كخاا أحياي  يف مياعيان الشَّ
الشادَب الايَاَخاناي الدظيم عىل صاله وثباته 
وصخاوعه التأريياي، رغم المصاار والقصف 
واملداناة، إال أنه يف ُكّل يول يزعاع تخاسكاً ويبدث 
برساائل الصخوع يف ُكّل مواقفه التي يدلن خيها 
وقوخاه إىل جاناب الجياش واللجان الشادبية، 
كخا أععو الايَاَخانين لالساتخرار يف صخوعلم، 
وليدلخوا أن الصلَ سيوّرث النرَص بخشيئة الله. 

عّل الشيخ ممخد طديخان 
عن امتداضه الشديد لوجوع 

قوات الغزو يف مماخظة 
مأرب ويف بدض مماخظات 

الجخهورية، مؤكداً أن اليخنين 
سيواجهون املمتلن حتى 

النرص الكبري.
وقال طديخان ولو من 

أبرز الشيصيات االجتخاعية 
بخماخظة مأرب يف حوار مع 

صميفة »صدى املسرية« 
إن أغلب مشايخ مأرب ضد 
الددوان وقليٌل منهم من تم 

رشاؤه باملال السدوعي.
وأشار إىل أنه كان يوماً أسوَع 
حن ُرخدت أعالل عول الددوان 

عىل أرض وجبال مأرب وأن 
حزب اإلصالح خان الوطن 
وسيدخدون ثخن ذلك؛ ألن 

التاريخ ال يرحم أحداً.

حاوره – عبده عطاء

 أغلب مشايخ مأرب ضد العدوان 
وكان يومًا أسود حين رُفعت أعالم 

دول العدوان على أرضنا وعلى جبالنا 
في مأرب

 أكثر من يشتكي من المرتزقة هم 
جرحاهم فهم ال يجدون العالج والذي 

نقلوا »شرورة« يشتكون من سوء المعاملة 
واإلهمال وبتر أعضاء من أجسامهم

 اإلصالح خان الوطن وكثير من 
أعضائه صدموا لتأييده للعدوان 

والبعض قدم استقالتهم وفقد 
الثقة بقياداته
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إعالن تحذيري
تعلن الشــركة اليمنية للغاز لإلخوة / المستثمرين ومالكي 
محط��ات تعبئة أس��طوانات الغاز ومالكي ش��ركات محطات تعبئة 
السيارات بالغاز وشركات تموين كبار المستهلكين بمادة الغاز أن 

عليهم االلتزام والتقيد بالتالي:

1ـ لــن يتــم قبول أي طلب بإدخــال صهاريج الغاز تــم إحالته من 
قبل األخ/ المدير العام التنفيذي للشركة ما لم يصل إلى الدائرة 
الفنية بنفس اليوم وبنفس التاريخ الذي أحيل فيه من قبل األخ / 

المدير العام التنفيذي وسيعتبر الطلب الغيًا .

2ـ لن يتم التعامل مع أي طلب بادخال صهاريج الغاز من أي منفذ 
جمركــي بالجمهوريــة ما لم يكــن هناك موافقة مســبقة أو 
الحقة من الشركة اليمنية للغاز ابتداء من تاريخ 2015/11/14م.

ولن تتحمل الشركة اليمنية للغاز أي مسئولية قانونية أو تبعات لهذا... 
ولن تنظر الشركة ألي تظلمات من تاريخه عند مخالفة ذلك.

واهلل الموفق

ا�ست�سهاد رجل وامراأتني يف ا�ستهداف مبا�سر ل�سيارة مواطن يف مديرية بيحان ب�سبوة

طيران العدوان يقصف شاحنات محملة بالمواد الغذائية في صعدة ومأرب ويدمر محطة بث إذاعة بالحديدة
  - خاص:

لجأ الدادوان إىل أعخاله الشايطانية 
لزائخاه  عان  للتدوياض  جدياد  مان 
اليومان  خاالل  خقصاف  امليادان،  يف 
مناازل  جنوناي  بشاكل  املاضيان 
املواطنن واألحياء الساكنية يف عدع من 
املماخظة، ومساتهدخاً كذلك الشاحنات 

يف الطرقات.
السادوعي  الدادوان  وعمار طاريان 
األمريكي يول الثالثاء املايض سايارتن 
الغذائياة  باملاواع  ممخلتان  كانتاا 
واملسااعدات اإلنساانية يف منطقاة آل 

املقراني بخديرية حيدان.
كخا استهدف طريان الددو السدوعي 
األمريكاي الصهيوناي شااحنة أخارى 
ممخلة أيضاً باملواع الغذائية تابدة ألحد 
املواطنن بخديرية سااقن؛ َماا أَعَّى إىل 
تدمريلاا وإتالف جخيع املاواع الغذائية 

التي كان عىل متنها.
املواطناون أبدوا امتداضهم الشاديد 
مخاا حادث، مشاريين إىل أن الدادوان 
يسادى إىل قتال الميااة بصدادة عال 
استهداخه جخيع مقوماتها وسبل عيش 
املواطان يف ميتلف مديريات املماخظة، 
وما اساتهداخه للخسااعدات اإلنسانية 
واملواع الغذائية إال أكل عليل عىل إجرامه 

ووحشيته وصلفه وتفرُعنه.
واساتهداف الشااحنات يف الطرقات 
لاو مسلسال إجراماي للددو بادأ منذ 
األياال األوىل للدادوان؛ بغارض تركياع 
الشادب اليخناي واستساالمه ألطخااع 

األعداء.
ويف ماا كان طريان الددو يساتهدف 
شااحنات  الجااري  األسابوع  مطلاع 

ممخلاة بالدسال يف مماخظاة حجاة، 
انتقال لاذه املارة إىل مماخظاة مأرب 
ليقصاف ناقالت إغاثية بخنطقة حريب 
باملماخظة، حيث اساتهدف  القراميش 
طريان الددو أرباع ناقالت إغاثية كانت 
ممخلاًة بالقخح تابداة للنامج الغذاء 
الداملي بنقيل املشجع بمريب القراميش 
ما أسفر عن احرتاقها بالكامل وإصابة 

شيصن كانا عىل متنها.
ومان مسلسال اساتهداف الناقالت 
إىل مسلسال استهداف املنشاآت الدامة 
والمكومية، حيث بمث طريان الددوان 
عان لدف جديد له يف مماخظة المديدة 
ليجاد أمامه ممطة باث إذاعة المديدة 

الواقدة يف مدينة املراوعة.
وبمقاد شايطاني متوحاش قصف 
طاريان الدادوان بأرباع غاارات، أبراج 
إرساال املمطاة التلفزيونية األرضية يف 
جبل الادرب، القريب مان مدينة باجل؛ 
ليضياف يف ساجله اإلجراماي جريخاًة 

جديدة من مماخظة المديدة.
وباإلضاخة إىل اساتهداف الشاحنات 
أيضااً  املسااخرين  خاإن  الطرقاات  يف 
لم يسالخوا مان أذياة طاريان الددوان 

السدوعي األمريكي.
واستشاهد رجل وامرأتان، يول أمل 
األربدااء، يف غاارات لطاريان الدادوان 
السادوعي األمريكي الصهيوني الغاشم 
استهدخت إحدالا سايارتهم يف منطقة 
الصديادات بخديرية بيماان بخماخظة 

شبوة.
ولذه الجريخة البشدة ليست األوىل، 
خقاد ارتكاب الدادوان أبشاع الجرائام 
املروعاة بمال املسااخرين يف ميتلاف 
املماخظات اليخنية واستشهد الدرشات 

منهم أغلبهم نساء وأطفال.

  - خاص:
السادوعي  الدادوان  طارياُن  َع  وزَّ
واألربدااء  الثالثااء  يوَماي  األمريكاي، 
مان  عادع  عاىل  جرائَخاه  املاضيان، 
مماخظات الجخهورية، مستهدخاً منازَل 

املواطنن واملنشآت الدامة والياصة.
واستشاهد مواطان وأصياب اثناان 
آخاران، جاراء قصاف طاريان الددوان 
السادوعي الغاشام عىل مديرية حبيش 

بخماخظة إب يول الثالثاء املايض.
وقاال مديار أمان رشطاة املماخظة 
الدخيد ممخد الشامي إن طريان الددوان 
شان أربع غارات عىل قرية بيت الشبيبي 
بخديرياة حبيش، َماا أَعَّى إىل استشاهاع 
مواطان وإصاباة اثنن آخريان وتدمري 
ثالثة مناازل للخواطنان نهائياً وترضر 
ثالثاة منازل أخارى بأرضار متوساطة 
األساساية  القرياة  مدرساة  وتدارض 

لتدمري جزئي.
وأشار الشاامي إىل أن غارات الددوان 
عىل قرية بيت الشابيبي نتج عنها أيضاً 
تدماري سايارتن وعراجاة نارياة تابدة 
للخواطنان.. مبينااً أن طاريان الددوان 
الجبجاب  منطقاة  بغارتان  اساتهدف 
بخديرية حبيش ولم يسفر عنهخا وقوع 

ضمايا أَْو إصابات.
السادوعي  الدادوان  طاريان  وشان 
األمريكي الغاشم يول االثنن املايض ثالث 
غاارات عاىل مناطال متفرقاة بخديرية 
الرضخة مماخظاة إب، مساتهدخاً جبل 
شايزر بغارتن لكن لم تسفر عن وقوع 
أياة إصاباات، كخاا اساتهدف طاريان 

الدادوان قرية حرف الدخاري بغارة أعت 
إىل ترضر عدع من منازل املواطنن.

كخا شان طريان الددوان السادوعي 
األمريكاي ياول الثالثااء املاايض خخل 
غاارات جوياة عاىل مناطال متفرقاة 
ماأرب،  بخماخظاة  رصواح  بخديرياة 
مساتهدخاً بأحد الغارات منازل املواطن 
عايل صالاح الزايادي، حيث تام تدمريه 

بشكل كامل عون سقوط ضمايا.
واساتهدف طريان الددوان السدوعي 
األمريكي ياول الثالثاء املايض بسلسالة 
مان الغاارات الجوياة منطقاة لياالن 
التابداة ملديرية رصواح بخأرب، َماا أَعَّى 
إىل تدمري مساجد ومنازل أحد املواطنن، 
ويف الوقات ذاتاه شان عدة غاارات عىل 

منطقة الجدعان.
كخا قصف طرياُن الددوان السادوعي 
األمريكي، يول االثنن املايض، بسلسالة 
من الغارات، مناطل متفرقة بخأرب، ما 

أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.
سايارة  الدادو  طاريان  واساتهدف 
املواطن ممخد صالاح زماالن يف الطريل 
الدال بارصواح، ما أسافر عان إصابته 

بإصابات بالغة واستشهاع ابنته.
السادوعي  الدادوان  طاريان  وجادع 
األمريكي غاراتاه عىل مماخظة البيضاء 
ياول االثنن املاايض، حيث قصاف بددة 
غاارات بناك التساليف، ما أسافرت عن 
إصاباة مديار البناك عصال ساديد عيل 
ومدير عخليات البنك لايل حسان راجح 
وعدع مان املوظفن، كخا خّلفت الغارات 

عماراً كبرياً يف مبنى البنك.
ويف مماخظاة صندااء جاّدع طاريان 
الدادوان السادوعي األمريكاي غاراتاه 

الددوانية يول الثالثاء املايض عىل مديرية 
نهم بخماخظة صنداء، مستهدخاً خرضة 
نهام بدادع مان الغاارات أعت إىل إلماق 

أرضار باألرايض الزراعي.
وواصال طريان الدادوان السادوعي 
األمريكاي قصفاه ملديرياة باالع الروس 
بسانمان مماخظة صندااء، حيث عمر 

مساجداً بخنطقة وعالن.
وقالت مصااعر مملياة باملديرية إن 
طاريان الدادوان اساتهدف ياول أمال 
األربدااء منطقاة وعاالن، مخاا أعى إىل 
تدمري أحد املسااجد تدمارياً كلياً، واعتل 
السادوعي  الدادوان  اساتخرار  املصادر 
اللبري عىل اليخن مناذ أكثر من ثخانية 
اشاهر واساتهداخه للبنياة التمتية بخا 
خيهاا املسااجد يداد اخرتاقاا للقوانان 
واملواثيال الدولياة ويدد بخثاباه جرائم 

حرب..
عاعيًة املنظخات اإلنساانية واملجتخع 
الادويل للتدخل لوقف الددوان السادوعي 

عىل اليخن أرضاً وإنساناً.
وشان طريان الددوان خجر يول أمل 
األربدااء أربع غاارات عاىل مديريه بني 

ضبيان بخماخظة صنداء.
وأوضاح مصادر أمناي باملديرية أن 
األمريكاي  السادوعي  الدادوان  طاريان 
الهخجي استهدف نقطه املكري؛ َماا أَعَّى 

إىل إحداث أرضار بخراعي األغنال.
وعااوع طاريان الدادوان السادوعي 
الغاشام اساتهداف منطقاة املكري ببني 
ضبياان مماخظاة صنداء عارص أمل 
األربداء؛ َماا أَعَّى إىل ترضر منزل املواطن 

عيل الضبياني.

طريان العدو يدمر م�سجداً يف مديرية بالد الرو�س ب�سنحان

سلسلة غارات متوحشة على محافظات مأرب وصنعاء 
وإب والبيضاء وتدمير عدد من المنشآت واألحياء السكنية

العدو يلقي مجددًا قنابل عنقودية على مديرية سحار بصعدة ومثلث عاهم بحجة
  - خاص:

واصال طارياُن الددوان السادوعي 
األمريكي، ياول الثالثاء املاايض، إلقاَء 
القنابل الدنقوعية، عىل مديرية سمار 
عالام  ومديرياة  صدادة  بخماخظاة 

بخماخظة حجة.
وقالت مصاعر مملياة بصددة: إن 
طاريان الدادوان السادوعي األمريكي 
بخديرياة  مناطال  مجادعاً  اساتهدف 
سامار بقنابل عنقوعية ممّرمة عولياً 
التاوايل، وسابَّب  الثالثاة عاىل  للخارة 
خسائر ماعية كبرية يف منازل املواطنن 
والياصاة  الداماة  ومختلكاتهام 

ومزارعهم.
ولفتت املصااعر إىل أن طريان الددو 
شان سلساة من الغارات عىل منطقة 
املقاش وآل حباجر بخديرية سمار، ما 

أعى إىل إصابة مواطنن اثنن بجروح.
وأصياب ثخانية مواطنان بقصف 
طاريان الدادوان السادوعي األمريكي 
منطقة الطلح بخديرية سمار بصددة 

بقنابل عنقوعية ممرمة عولياً.
إن  باملماخظاة:  مصادر  وقالات 
منطقة الغاور بخديرية غخر المدوعية 
تدرضات لقصف صاروخاي ومدخدي 
مان قبل الدادو السادوعي.. الختااً إىل 
أن القصف اساتهدف عادعاً من الدزل 
أرضاراً  وأحادث  باملديرياة  واملناطال 

بخختلكات املواطنن.

ويف ساياق القصاف املتواصال عىل 
طاريان  اساتهدف  صدادة  مماخظاة 
الددوان السدوعي األمريكي الصهيوني 

الغاشام، يول أمل األربدااء، عدعاً من 
مباني جامدة صددة.

وأوضاح مصادر ممايل بصددة أن 
طاريان الدادو قصاف بأرباع غاارات 
جوية عدعاً مان مباني جامدة صددة، 

ممدثاً عماراً كبرياً يف عدٍع من املباني.
وأشار املصدر إىل أن طريان الددوان 

قصف منطقة نشور بخديرية الصفراء 
بأربع غارات جوية، مساتهدخاً منازل 

املواطنن ومزارعهم.
كخا ألقى طريان الددوان السدوعي 
األمريكي قنابل عنقوعية ممرمة عولياً 
عىل مثلث عالام بخماخظة حجة يول 

الثالثاء املايض.

بغرخاة  مسائول  مصادر  وقاال 
الدخلياات املشارتكة بخماخظاة حجة 
إن  )سابأ(:  اليخنياة  األنبااء  لوكالاة 
طريان الددوان السدوعي الغاشم ألقى 
يول الثالثاء املايض قنبلة عنقوعية عىل 
مثلاث عالام وشان ثالث غاارات عىل 

رشق املثلث.

 مبنى جامعة صعدة
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التكنولوجيا الحديثة تسجل آثار العدوان على محافظة صعدة
م. سامي أحمد محب الدين*

اليازال املشاهد مساتخرا بداد أكثر مان ثخانية 
أشاهر من المصار الجوي واللي والبمري نتيجة 
الددوان عىل اليخن، خلف مشاالد وحقائل مرعبة 
)مادن وقارى مدمارة، ركال مباني متناثار يف كل 
مماخظاة مان مماخظاات اليخان، مادن ومدالم 
تارييية وصل لها اليراب، مزارع إما جفت بسبب 
نقص الوقوع أو قصفت وأحرقت، وتربة مساخخة، 
وأجناة أجهضات أو مشاولة ملقااة عاىل أسة 
املستشافيات، مياه ترسبت من خزاناتها الصيرية 
أو تلوثات، ولاواء مخازوج بروائاح باعثاة عاىل 
االختنااق، نفايات بأآلف األطنان مكدساة، مالين 
مان األطفاال اليدرساون يف مدارساهم، جامدات 
اليخن مقفلة، أكثر من أربدة مليون خقدوا أعخالهم 
ومصدر عيشاهم، تنوع بيولوجي مهدع باإلختالل، 
اختالل يف مواعيد وكخيات تساقط األمطار،...الخ(. 
وأعى الدادوان إىل رخع مساتوى املشااكل عىل غرار 
تزاياد الضغط الديخوغرايف عىل املاوارع بفدل نزوح 
الساّكان والتدلور االقتصاعي. كخا تدّرضت املوارع 
االيكولوجياة للخزيد من الضغوط بسابب التيّلص 
الدشاوائي من نفايات الدمار، ولناا من املؤكد ان 
الكثري من اآلثار الكارثية، كخا يف أي حرب وبددلا، 

وال سيخا تلك التي ترتك ميلفات بديدة املدى.
وكخاا حصل من تطاور يف الصناعة الدساكرية 
حصل تطاور كذلاك يف التقنيات الدلخياة والمديثة 
لتوثيال ورصاد مايمادث مان آثاار تدمريياة عىل 
مادار السااعة، والتي تساتيدمها الادول املتقدمة 
واملنظخاات الدولياة الداملاة يف املجاال االنسااني 
والهيئات التابدة لها، وقد تم تساجيل عدع كبري من 
الوثائل والدالئال ملا تتدرض لاه املماخظات اليخنية 
بشاكل عال ومماخظة صددة عىل وجه اليصوص، 
خهنااك تقاريار صدرت خاالل المروب السات عىل 
مماخظة صددة منهاا اتهال منظخة ليومن رايتل 
ووتش لمقوق اإلنسان السدوعية باستيدال أسلمة 
ممرماة  عولياا، بينهاا قنابل عنقوعياة )ممظورة 
بخوجب اتفاقية عولياة وقدت عليها 116 عولة عال 
2008( يف عخلياات القصف الجاوي، وقالت املنظخة 
يف أحد تقاريرلا إن استيدال لذه القنابل يف عخليات 
القصاف تركاز يف مماخظاة صدادة شاخال اليخن، 
مشارية إىل أنها تختلك أعلة وصورا ومقاطع خيديو يف 
لذا الصدع، وقد أكدت املنظخة سابقا وجوع أعلة ذات 
مصداقية عىل أن” السدوعية قامت يف ترشين الثاني 
2009 بإلقااء قنابل عنقوعية عاىل مماخظة صددة 

شخال اليخن أثناء املواجالات يف تلك الفرتة”، 
 ويف 23 إبريال 2015ل تام إعالن صددة منطقة 
منكوبة كأول مماخظة يخنية تصبح تمت الكارثة.

لام يقتارص الددوان عاىل لذه القضياة خهناك 
قضاياا كبارية ومرعبة اليخكان للطارق التقليدية 
كاألعخاال امليدانية واإلحصااءات وغريلا توثيقها. 
لجخاع  جديادة  طارق  البتاكار  الماجاة  خدعات 
املدلوماات، ومان لذه الطارق جخاع املدلومات أو 
البياناات عن لدف عون الوصول إليه أو مالمساته 
وذلاك ماا يدرف الياول بدلام االستشادار عن بدد 

.REMOTE SENSING
لاذا سنساتدرض بداض من لاذه الدراساات 
والتقاريار التي تقول بهاا منظخاات عولية ومنها 
الصناعياة  األقخاار  تطبيقاات  تشاغيل  برناماج 
)UNOSAT( التاباع لألمم املتمادة لتطوير الملول 
التطبيقياة والتدرياب لجدل منظخاة األمم املتمدة 
والدول األعضاء تستفيد من تقنية علول الفضاء يف 
مجاالت األمن الداملي، واإلغاثة االنساانية، الوقاية 
مان الكوارث والتيطياط اإلقليخاي، وكل املجاالت 
ذات الدالقاة وقاد ساجلوا الددياد من الدراساات 

والتمليالت التي تمدث عىل مستوى الدالم.

أوال: قضية تدمير البنية التحتية
باإلساتهداف  الدادوان  قاوات  قامات  لقاد 

املبارشللبنياة التمتية يف مماخظاة صددة كخطار 
صدادة وممطاة الكهربااء وخزانات ميااه املدينة 
املرئياات  بداض  أظهارت  الطارق وقاد  وشابكة 
الفضائية المديثة ذات الدقاة املكانية الدالية التي 
تصل مابن )50 – 30سام( بوضح التدمري يف لذه 
األماكان وأظهرت الدمار الماصال يف مطار صددة 
حيث ظهرت خخل مباني تدمرت وثالث حفر عىل 
سطح مدرج املطار. وكذلك املرئيات أظهرت الدمار 
يف ممطاة كهرباء صددة الواقداة يف أطراف املدينة 
بالقارب من املطار وكذلك الدمار يف مبنى املماخظة 

ومكتب الليد املركزي لناك.

ثانيا: المناطق األثرية والتاريخية
إن واحادا من ألاداف القانون الدويل اإلنسااني 
واتفاقياتاه لاي حخاياة مختلكات املدنيان بخا يف 
ذلك حخاية إرثهم الثقايف وتارييهم اللذين يشكالن 
لويتهام. ومان لنا وجاب مدرخة ألخياة حخاية 
الارتاث الثقاايف ألي شادب، وبالتايل تتزاياد ألخية 
حخاياة املدنين خيهاا أثناء النزاعات املسالمة كخا 
حخاياة الرتاث الثقاايف لهاذه الدول، كإحادى ألم 
الوساائل للمفاظ عىل لوية شدوبها وما تمتضنه 
من تاريخ اإلنساانية. إذ تدتال املختلكات واألعيان 
الثقاخياة للادول تراثا مشارتكا وملكا لإلنساانية 
جخدااء، لذا خإن حخايتها يف زمني المرب والسالم 
شاكلت تاريييا إحدى مساؤوليات املجتخع الدويل 
الاذي وضع ترشيداات لذلك لدل ألخهاا ما جاء يف 

اتفاقية الدال ل195 واللوتوكوالت التي تبدتها.
واالعتاداء عىل املختلكات الثقاخية لشادب ما ال 
يشاكل اعتداء عليه خقط بل اعتداء عىل كل شدوب 

الدالام مان لناا جااءت عيباجاة اتفاقياة اللاي 
لمخاياة املختلكات الثقاخية يف حالة النزاع املسالح 
عاال ل195 لتناص عاىل أن »األرضار التاي تلمل 
بخختلاكات ثقاخياة يخلكها أي شادب كان، تخل 
الرتاث الثقايف الذي تخلكه اإلنساانية جامدة، خكل 
شادب يساالم بنصيبه يف الثقاخاة الداملية.« لذلك 
خإن املماخظة عىل الرتاث الثقايف مهخة ومسؤولية 
اإلنساانية جخداء ملا لهذا الارتاث الثقايف من خائدة 
عظخاى لجخياع شادوب الدالم ينبغاي أن يمظى 
بمخاية عولية كخا جاء يف عيباجة االتفاقية. وتلز 
ألخياة خاصة لمخاياة األعيان الثقاخياة يف اليخن 
التي تشاكل خزاناا قيّخا لهاذه األعياان كونه بلدا 

احتضن عدة حضارات قديخة. 
ومع كل ذلك رضب الداوعان بكل لذه القوانن 
عارض المائاط، بالرغام مان توثيال ما تام من 
اساتهداخات خخان تمليال املرئية الفضائياة التي 
أخاذت يف 17 ابريل 2015 لصددة بالقخر الصناعي 
PLEIADES تظهار تدرض مباني للتدمري بشاكل 
كيل يف مديناة صدادة القديخة بالقارب من جامع 
االماال الهااعي، وتأثر جازء من الساور التارييي 
ملديناة صدادة القديخاة، وتدماري جزء من ساوق 

مدينة صددة.

ثالثا: المناطق السكنية وكل 
الخدمات فيها

لقاد تم اساتهداف األماكن الساكنية واملدارس 
وشابكات  المباوب،  ومياازن  واملستشافيات 
االتصااالت وممطات التزويد بالوقاوع، واملصانع، 
ومييخاات الالجئن، حتاى عور الدبااعة واملالعب 
رغام  الرياضياة، 
اإلنتقاعات من منظخة 
املتمدة ومنظخة  األمم 
الدفاو الدولية وغريلا 
المواعث  الدديد من  يف 

مثل 
مان  ماحصال 
القصاف الجاوي ليال 
يول 26 أكتوبر 2015ل 
حيدان  مستشفى  عىل 
اليخن  يف صددة شخال 
والاذي تدياره منظخة 
أطبااء باال حادوع ما 
أعى إىل تدمريه ووقوع 
وإصاباات،  ضماياا 
ولاو املرخال الصمي 
الوحيد يف بلدة حيدان. 
مدظام  أعانات  ولقاد 
الدولياة  املنظخاات 
الجريخاة، )األمم  لذه 
املتمدة( األمانة الدامة 

ومنظخات إنساانية وحقوقية عولية وشادعت عىل 
رضورة التمقيل واملسااءلة، وقالت منظخة الدفو 
الدولية إنهاا ترقى إىل »جريخة حارب« وقال املدير 
التنفياذي لليونيساف إن »عادعا أكل مان األطفال 
يف اليخان قد يخوت جاراء نقص األعوياة والرعاية 
الصمية أكثر من عدع الذين يقتلون جراء الرصاص 

والقنابل«
وكذلك أشاارت بداض التقاريار باإلعتخاع عىل 
املرئياا ت الفضائياة مان رصاد ملباناي متأثرة يف 
مديناة صدادة وذكر أحدلاا إجخاايل 1171 مبنى 
متأثارا نتيجة القصف الجوي، منهاا أربدة أماكن 
طبية )مستشفى الرحخة التيصيص – املستشفى 

الجخهاوري – مستشافى ابان سايناء النخوذجي 
– مستشافى الساالل( ربخا تأثارت بتدمري املباني 
املميطة بهذه املستشافيات والتي تبدد حوايل 100 
مرت عنها. وكذلك تم اساتيدال مرئية تبن التدمري 
الاذي طاال الددياد مان اليدماات مثال )ممطة 

برتول(.

*مدير إدارة اإلستشعار عن بُعد - في 
المركز اليمني لإلستشعار عن بُعد 
ونظم المعلومات الجغرافية 
samoh2010@gmail.com
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هل أصدرت الشعوب قرار القصاص؟

الجيش اليمني بين )األسطورة والخيال(

 حمود أحمد مثنى
كم من األعداء لدى آل سادوع من الدول والشدوب يف الدالم، خقد 
عاعوا األخكاَر واملذالب، عاعوا الفلسافة والدلم وكانوا املباعرين يف 
الدداوة عل القارات، ولنبدأ برسع أعدائهم يف املجال الدويل، ثم ننتقل 

إىل املجال اإلقليخي والدربي. 

المجال الدولى:

- االتمااع الساوخيتي ووريثتهاا )روسايا حالياً( خقاد تم جلب 
وإعاداع آالف املقاتلان من مدظام عول الدالم بمجاة الجهاع ضد 
اإللماع وإرسالهم إىل أخغانساتان لقتال الشيوعية، وخدالً استنزف 
الساوخييت يف سابدينيات وثخانينياات القارن املاايض، حتاى تم 
لزيختهم وانسامابهم من كابول، وما زال جنوع وقاعة السوخييت 
الذين تلقوا الهزيخة يدخلاون اآلن لدى الجيش الرويس، وعقب ذلك 
تدارض الاروس لإلياذاء يف أكثر من ماكان يف الشيشاان والقوقاز 

والجخهوريات االساالمية التابدة لالتماع الرويس ولديها حكام ذاتي، بالتأكيد لن 
ينىس الروس ثأَرلم من آل سادوع وال بد أنهم يختلكون مشااريع وخططاً جالزًة 

لالنتقال.
- الهناد الدولاة الصاعدة واألكل عيخقراطية يف الدالم ومن حيث عدع الساكان 
وعدع األعراق والدياناات وذات التوجه الدلخاني خقد تدرضت لإلزعاج واإليذاء من 
قبل آل سادوع بدعم المركات املسالمة االنفصالية يف إقليم كشاخري املتنازع عليه 

مع باكستان. 
_ الصان تتدرض للتمرشاات والتهديد من قبل األقلية املسالخة يف إقليم إيغور 
الذى يسادى لالنفصال عان الصن، وتتلقى املجخوعات املسالمة الدعم والتدريب 
والتدبئاة الفكرية من السادوعية، برغم أن من املساتميل أن يتمقل الهدف الذي 
تسادى إليه السادوعية يف الصان املتددعة األعاراق والدياناات والصاعادة عاملياً 
اقتصاعيااً وتكنولوجياً وأعظم عولة ساكانياً، ومن املؤكد أن لدى الصن مشااريع 

وأخكاراً عن كيفية تأعيب السدوعية عندما تمن الفرصة املناسبة.
_ أوروباا لاي األخرى لن تارتك املخلكة تدبث يف أمان واساتقرار الدالم خارج 
اليطوط المخر التي ُكّلفت بها والتي قد تيرج عن السايطرة وتتسابب يف تهديد 
أوروباا عل تدخل ماليان البرش من النازحن إىل الادول األوروبية؛ نتيجة المروب 
يف أوطانهام، مخاا ييل بالتوازن الديخغارايف لقارة أوروبا، وترتتاب عليه تهديدات 

ثقاخية وحضارية لصالح شدوب الدالم الثالث.
-أمرياكا الشاخالية لام تدد حريصاة عىل ألخية السادوعية بدد االكتشااخات 
النفطياة يف أماكن أخرى وكذلك اكتشااف النفط الصياري والغاز الصيري، وقد 
بدأت السادوعية تلداب خارج األعوار التي رساخها لهاا صانُع القارار األمريكي، 
ويظهار ذلاك جلياً من خاالل ترصياح الرئيال أوباماا بالتأكيد عاىل أن اليطر 

المقيقي عىل السادوعية ليل من إيران أو إسائيال، وإنخا من عاخلها، وترصيح 
املرشح الجخهوري ترامب بأن »السدوعية قائخة بفضلنا نمن وعليها أن تدخع لنا، 

سواء أحبت ذلك أل ال، نمن نمخي السدوعية. 
 

وفى المجال اإلسالمي:

- املارشوع الرتكي الهاعف الساتداعة عور السالطنة الدثخانية 
بالروح الليلالية املتناقضة مع املرشوع الولابي السدوعي، ولكي 
يتمقل ذلك يف الواقع ال بد من السايطرة عاىل المجاز كامالً وعىل 
وجه التمديد مكة املكرمة واملدينة املنورة وبهخا تكتسب الرشعية 

والهالة الدينية.
- إيران الدولة التي تخالت مدها السدوعية يف عهد الشاه وعقب 
الثورة تمول األمر إىل عداء عيني بشيطنة املذلب الجدفري واعتبار 

إيران عولة مجوسية.

المجال العربي:

 - شااركت السادوعية بتوريط الدراق يف حرب مع إيران ملدة ثخان سنوات، ثم 
انقلبات عليه يف أزماة اجتياح الكويت، وبدأت مشااريع تيرياب وتدمري وتخزيل 
الدراق عسكرياً ومجتخدياً وعينياً، ومن خالل ما تدرض له الدراق خقد تجّرأ الكثري 
من السياساين والقاعة الدسكرين بالقول بأن الدراق لن يستقر ما لم يتم تدمري 

املخلكة السدوعية.
- وساوريا التي وقفت عىل الدوال مع السدوعية واليليج خلم تداعلم وعاخدت 
عنهم يف حرب اليليج الثانية بإرسال عدة ألوية للخشاركة يف تمرير الكويت وقابل 
اليليجياون ذلك بإرساال عرشات اآلالف مان الدنارص اإلجرامياة لقتال الجيش 
الساوري وتدماري مقدراتاه الدلخية واالقتصاعياة، األمر الذي يفارض عىل قياعة 

وشدب سوريا التفكريَ بوسيلة للمّد أو إيقاف السدوعية من تكرار تدخالتها.
_كذلاك لبناان بلاد التقاء المضاارات وتبااعل الثقاخاة والفنون خقاد تدخلت 
السادوعية وأعاقت عورلا الرياعي والتنويري بوساائل عدة، وأعى ذلك التدخل إىل 

عدل استقرارلا.
_ومرص ممخد عيل ومرص عبدالنارص ومرص مريس.. كلها ممطات طويلة من 

الرصاع والثأرات بن البلدين يف أكثر من جبهة.
_ ليبياا تم تدمري الجيش واألمن والدولاة وإعخال ليبيا يف حرب أللية؛ للوصول 

لتقسيخها إىل كيانات تاخهة.
_ الجزائر منذ استقالله عن خرنسا لم تستقر الدالقة مع السدوعية يف أكثر من 

ممطة وموقف.
إذاً ُكلُّ لذه الدداوات واملواقف السالبية من قبَل آل سادوع ضد مدظم شادوب 
وعول الدالم يجدل ُكلُّ تلك األمم تساتغلُّ أيَة خرصة للِقصاص واملشااركة يف إنهاء 

حياة تنِن الصمراء القاتل.

أحالم عبدالكافي
ال أعري مان أيان أبادأ حديثي، وال كياف أصف ما 
يجاول بياطري، تسابقني الداَلاُت قبال الكلخات، 
بال تأُخااذُناي ليباُة األبطاال وذروُة االنتصاارات 
األساطورية؛ لنمّلاَل يف ساخاء الوطان المبياب من 
شاخاله إىل جنوباه ومن رشقه إىل غرباه، لننثر لدايا 
الدازة والكراماة لتمتضنهاا جبااُل اليخن بساهوله 

وجباله بأرضه ورماله. 
مان لناك مان سااحات الوغى رجال بال خيال.. 
لناك مان خلف املساتميل يلز األساوُع، ومن رحى 
املدارك ينطلُل الدطاُء، ومن عخل الفداء تبذل الدماء..

عن جيشانا اليخني وعن رجال الرجال وعن ُحخاة 
الديار والدرض وعن َمن سمل وقهر الطغاة أتمدث.

إنها تلك املدارك وتلاك البطوالت وتلك املالحم التي 
ييوضهاا أبطاال اليخان الرشخااء، من يتساابقون 
وجالوت  الدادوان  إلجارال  ليتصادوا  بأرواحهام 
وتمركهام  الدخااع  واجاُب  يمركهام  الشايطان، 

املظلومياُة التاي يتدارض لها وطنهم، بال وتدخدهم 
عمااء األطفال والنسااء واألبرياء التاي جدلت منهم 
ناراً موقادة وقنابل موقوتة تتفجر يف وجه ُكّل الغزاة 

واملدتدين. 
لم الرجال الذين رخضاوا الذلَّ والينوع، ورخضوا 
الضيم واالساتبداع، لام َمن ثاروا يف وجاه الطاغوت 
ويف وجاه التسالط واالساتبداع، لم من عالادوا الله 
بأنهم لن يتهاونوا أمال قوى الرش والطغيان، لم من 
لانات عليهام أرواُحهم خقدمولا رخيصًة يف سابيل 
اللاه والوطن ويف سابيل المال والمرياة والكرامة.. 
تاقت أنفُساهم للبمث عن النور يف عتخة الظالل حن 
رخضوا الدبوعية لغري اللاه وبذلوا عماءلم لبناء يخن 

جديد بدهد مجيد. 
للاه رعكم أيهاا األوخياء يا من تمخلون ساالَحكم 
بياد ومصمفكام بالياد األخارى وترصخاون بدلاو 
أصواتكم )اللاه أكل الله أكل( تجلجلون بها األصداء 
وتفتماون بهاا المصاوَن املنيدة وتدكاون بها قوى 

الرش وتدحرون بها خلوَل الظلخة واملستكلين..

ندام الله أكل خاوق ُكّل جبار وبااٍغ، الله أكل من 
أمرياكا وإسائيل ومن طائراتكم ومن مدداتكم ومن 
ترسااناتكم الهائلة.. إنها الثقة بالله القوي والنرص 
األكياد، لي من تشامذ الهخم وتمارك الدزائم يف ُكّل 
الجبهات.. من )مأرب إىل باب املندب إىل تدز وإىل عمت 
وإىل نجران وعسري واليونة والربوعة(؛ لتصنع أروع 

االنتصارات الدظيخة. 
إناه النرُص اليخاني َمن أرعب األعاداَء وخيّب آمال 
طغااة األرض، بال وخضمهام وأصابهام بالذلاول، 
لو مان جدلهم يديدون حسااباتهم ويتقهقرون إىل 
الوراء، حن انقلب السمر عىل الساحر، خقد أصبمت 
مخلكة آل سادوع لي خريساة الجيش اليخني وتمت 

رحخة نريانه.
ندام إنجاٌز لم يسابل لاه مثياٌل، قاوة وتيطيٌط 
وإعارة وتخكاٌن ونرص، تدجُز األلُساُن عان الوصف 
وتجف األقالل عن الرشح، لناك عروٌس وعَلٌ للتأريخ 
المربي ساتُدرَُّس يف أكال الكليات المربية، اساخها 

)الجيُش اليخني قَهَر الدالَم(.

العدوان يتحمل 
المسؤولية

توقف المصانع
علي السراجي

ال تمخلاوا اللجناة 
خالدادوان  الثورياة، 
مساؤولية  يتمخال 
توقاف املصاناع عان 
االنتااج ميطاط بادأ 
املصاناع  بقصاف 
عخاول  وحصاار 

املشتقات النفطية
ومان وجهة نظري 
مع أنني لساُت خبرياً 
يخكان  اقتصاعيااً 
يف  الدارض  تليياص 

النقاط التالية:- 
أوالً: انيفاض ما يساخى بالقدرة الرشائية من 
قبل املواطنان يف اليخن بدأت مالمماه بالظهور، 
ولو السبب المقيقي الذي عخع الكثريَ من التجار 
إىل التوقف عن اإلنتاج والدوعة إىل تفريغ البضائع 
املوجاوعة يف املياازن وكذلاك تيفيض االسادار؛ 
كون مدظام املواطنان أصبموا يكتفاون باملواع 

األساسية للمياة. 
ثانيااً: تام إغاراق الساوق املمايل بالكثري من 
املنتجات اليليجية وبالذات السدوعية واإلماراتية، 
ويخكنكم مالحظات ذلك يف املواع الغذائية واألعوية 
وغريلا من املنتجاات. وغري مدروف لل يتم عخع 
رضائاب وجخاارك أو أن الدخلياة تتام كتهرياب 
لصالاح التجار وتتمخل مساؤولية لاذا مصلمة 

الرضائب والجخارك. 
ثالثااً: كانات عول اليليج تدتقاد أنها بمصار 
اليخان ومناع عخاول املنتجاات وإغراق الساوق 
اليخنياة باملنتجات اليليجية ساتمقل الكثري من 
األربااح، ولاي يف البداياة حققت ذلاك، لكنها لم 
تادرك أن الكثاريَ مان املواطنن أصبماوا عاطلن 
عان الدخل بسابب عدوانهام الاذي أعى إىل توقف 
عخلية االساتثخار، ولو ما اندكل عىل مساتوى 
الدخال الذي انيفاض إىل أعنى مساتوى له، ولو 
ماا اندكل عىل القاوه الرشائياة للخواطن، ولهذا 
أصبموا يواجهون أزماة ترصيف البضائع، بل إن 
بدضها قاَرَب عىل االنتهاء وأَْصاابَاح يباع بسدر 
بيل يف الشوارع واألسواق وأعتقد أن الجخيع بدأ 

يالحظ لذا. 
والقارارات  األحاداث  اساتغالل  خاإن  وعلياه 
األخارية لتساويل املواضياع وتلير الهاروب من 
تمخل املساؤولية واالعرتاف باألساباب المقيقية 
يدد مسااندة للددوان وتغطية عاىل األرضار التي 
نتجات، وتمخيل املجتخع الفشال، ماع أن الكثري 
مان املصاناع اإلنتاجياة تام قصُفهاا وتدمريلا 
بصورة واضمة وعون أساباب أو ملرات، واليول 
تتضح الضغوط عىل رشكاة لائل إليقاف اإلنتاج 
نهائيااً بدد قصف بداض مصاندهاا وموظفيها 
وأن المديث عن أن إيقاخها عن استرياع املشتقات 
النفطياة ما لي إال تخثيلية لالساتهالك اإلعالمي 
والتغطية عىل التدماري االقتصاعي لليخن وبالذات 
صناعيااً، وبالتاايل خإن لاؤالء التجااَر يتمخلون 
مسؤولية أخالقية وإنسانية أمال املجتخع اليخني 

وبالذات خيخا يتدلل بتوضيح المقائل 
أخرياً: لن يترضر املواطن البسيط الذي ال يخلك 
شايئاً مان انهياار التجاارة أو انهياار االقتصاع؛ 
ألنه مترضر مناذ بداية الدادوان والمصار؛ كون 
انيفااض مساتوى الدخل بسابب ارتفاع نسابة 
البطالاة يف املجتخع وصاَل إىل أعىل مساتوى لها، 
ولاو ماا سابب ارتفااَع نسابة الفقار يف اليخن 
وانيفاض القدرة الرشائية، وأن من سيساقطون 
لام أصمااب األماوال والتجاارة واالساتثخارات 
والدقارات يف الداخل واليارج، وكل من ساالم يف 

الدبث والتدمري واستغالل أوضاع اليخنين. 
والله من وراء القصد.
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تماهي مجلس األمن الدولي مع العدوان 
د. عبدالرحمن المختار 

خامسًا: العملية السياسية
شددت قراراُت مجلس األمن الدولي على أن احلل في الـَيـَمـن ال ميكن أن يكون اال من 
خالل عملية سياســــية يقودها الـَيـَمـنيون أنفســــهم من خالل عملية انتقال سياسي سلمية 
ومنظمــــة يقودهــــا الـَيـَمـنيون وتلبي املطالب والطموحات املشــــروعة للشــــعب الـَيـَمـني في 
التغييــــر، ومع ذلك ترك مجلس األمن للســــعودية الباب مفتوحاً تتالعب باحلل السياســــي 
فــــي الـَيـَمـن كيفما تريد، وتعبث بأمن الـَيـَمـن واســــتقراره من خالل إجهاضها لكل احللول 
السياســــي بن الـَيـَمـنيــــن وإصرارها ومن خــــالل عمالئها في الداخل علــــى عدم القبول 
بشريحة واسعة من أبناء الشعب الـَيـَمـني في املشاركة في إدارة شؤون بالدهم وتصر على 
إقصائهم، ومجلس األمن الدولي يدرك تلك اللعبة القذرة التي انغمســــت فيها الســــعودية 
والتي اســــتهدفت تعطيل ُكّل االتفاقات السياسية بن الـَيـَمـنن والتي استهدفت باستخدام 
أدواتهــــا الرخيصة تنفيذ عدد من عمليات االغتيال الغــــادرة للكثير من الكوادر والكفاءات 
الوطنية األكادميية واإلعالمية واألمنية والعســــكرية، ولم تتورع الســــعودية راعية اإلجرام 
واإلرهاب العاملي في اســــتهداف املواطنن األبرياء في املســــاجد واألسواق والساحات ولم 

تســــتثِن من جرائمها حتى حافالت األطفال، وكل ذلك بهدف خلط األوراق وإرباك املشهد السياسي لضرب 
أية حلول أَْو تفاهمات تتوصل إليها القوى السياســــية على الســــاحة الـَيـَمـنية، وكانت تدخالت السعودية هي 
احملرك لبعض القوى السياســــية في فندق املوفمبيك والتي عطلت من خاللها الوصول إلى حلول سياســــية، 
ولم جتد تلك الدول حرجاً في التصريح بأن ما توافق عليه السعودية هو ما سيوافقون عليه كما حتدث بذلك 

ممثل حزب جتمع اإلصالح. 
ولم يكن مجلس األمن بعيداً عن هذه املمارســــات الســــافرة التي متثل انتهاكاً فاضحاً مليثاق األمم املتحدة 
الــــذي يعد من أهم مبادئه مبدأ عدم التدخل في الشــــون الداخلية ألية دولــــة من جانب دولة أخرى، بل عدم 
التدخــــل من جانب املنظمة الدولية في شــــئون أية دولة أخرى إذ ليس في ميثــــاق األمم املتحدة ما يخول أية 
دولة أَْو يخول املنظمة الدولية ذاتها صالحية التدخل فيما يعد من الشؤون اخلالصة ألية دولة أخرى، وتعد 
تصريحات الكرملن الروســــي التي جاء فيها أن الشــــعب الســــوري هو وحده من يحدد مصير رئيسه وكذلك 
ما صرح به الرئيس الروســــي من أن مجلس األمن ليس هو املؤسســــة املعنية بتحديد من يحكم ومن ال يحكم، 
باعتبار ذلك حقا خالصا للشــــعب، وهذه التصريحاُت تعد جتســــيداً ملبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية 

ألية دولة من جانب منظمة األمم املتحدة أَْو مجلس األمن ومن باب أولى من جانب أي دولة أخرى. 
ومع أن قراراِت مجلس األمن الدولي حافلة بالتأكيد على عدم جواز تدخل الدول األعضاء في الشــــؤون 
الداخليــــة للـَيـَمـــــن، غير أنه وفــــي الواقع فإن مملكة اإلرهاب واإلجرام متارس ُكّل أنواع التدخل الســــافر في 
الشــــؤون الداخلية للـَيـَمـن وقد توجت تدخلها بحرب عدوانية شنتها على الشعب الـَيـَمـن حتت مرأى ومسمع 
مجلس األمن الدولي ومنظمة األمم املتحدة، وفي موازاة هذه احلرب شنت السعودية والدول املتحالفة معها 
حربــــاً تضليلية ظاملة اســــتهدفت من خاللها تضليل الــــرأي العام العاملي، وإقامة جدار بن الشــــعب الـَيـَمـني 
وشــــعوب العالم ملنع تسرب أخبار ما ترتكبه من جرائم إلى تلك الشعوب، ولتمارس هوايتها في القتل وسقك 
دماء أبناء الشــــعب الـَيـَمـني مبعزل عن شــــعوب العالم األخرى بعد أن اشترت باملال مواقف بعض احلكومات 
واستأجرت منها اجليوش املرتزقة، وسهلة لها جلب شذاذ اآلفاق لقتال أبناء الشعب الـَيـَمـني، وبعلم منظمة 
األمم املتحــــدة ومجلــــس أمنها الدولي الــــذي تقدم بعض الدول األعضــــاء الدائمة فيه الدعم والتســــهيالت 
اللوجســــتية والتدريب والتســــليح للقوى اإلجراميــــة واالرهابية في انتهاك صارخ للقانــــون الدولي ولقرارات 
مجلس األمن التي تلزم الدول األعضاء في املنظمة الدولية بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للـَيـَمـن، 
وتــــرك الـَيـَمـنيــــن يقودون العملية السياســــية بأنفســــهم، وكل ذلك بالرغم من أن مجلــــس األمن في قراراته 
يناشــــد ويكرر مناشــــدة الدول األعضــــاء االمتناع عــــن التدخل اخلارجي الــــذي يهدف إلى إثــــارة النزاعات 
وزعزعت االســــتقرار، وأن تقوم بدال من ذلك بدعم عملية االنتقال السياســــي، فإن لم تكن الســــعودية معنية 
باالمتناع عن التدخل، وزعزعة استقرار الـَيـَمـن فأي الدول يا ترى معنية مبناشدات مجلس األمن الدولي؟

سادسًا: استخدام التحريض اإلعالمي 
رغم حتذير مجلس األمن الدولي في قراراته من اســــتخدام وســــائل االعالم في ما يؤدي إلى التحريض 
الطائفي واملذهبي، وتفشي أعمال العنف على املستوى احمللي وعبر احلدود، ورغم أن منظمة األمم املتحدة 
وبعــــض الدول الكبرى قد ســــّمت عــــدداً من احملرضن ووضعتهم فــــي قائمة الداعمــــن واملمولن لإلرهاب 
أمثــــال الزنداني واحلميقاني وغيرهم لكن األمم املتحــــدة ومجلس األمن وتلك الدول اجلميع أصبح حاضنة 
لإلرهابين واحملرضن، وكانت وسائل إعالم محلية وسعودية متارس التحريض ليل نهار وتدعو لإلرهابين 
اجملرمــــن بالنصر وتؤيد علنا عملياتهــــم اإلرهابية طاملا أن هذه العمليات ترتكب ضد األبرياء في الـَيـَمـن أَْو 
ســــوريا أَْو لبنان أَْو العراق، ولم يقتصر التحريض على وســــائل االعالم بل انطلق هذا التحريض من بيت الله 
احلرام بالدعوات بالنصر ملن أسموهم باجملاهدين في الـَيـَمـن والعراق وسوريا ضد من أسموهم بالرافضة 
امللحديــــن، ومــــا جرمية قتل حجاج بيت الله باحلــــرام في منى إال نتاج لكل ذلــــك التحريض، ولم يكن جمللس 
األمن الدولي من دور ســــوى التذكير في قراراته للمجرمــــن اإلرهابين بدور التحريض وأهميته في التهيئة 

لألعمال اإلرهابية. 

 سابعًا: تكريس العار 
كان مجلــــُس األمن في قراراته الســــابقة للقرار 2216 يعتمد عبــــارات ومصطلحات حتتمل معان متعددة 
وتدلــــل فــــي ذات الوقت أن مجلس األمن صاحب ســــلطة، وأنه ومن خالل الفصل الســــابع أداة األمم املتحدة 
فــــي منــــع التدخل وقمع العــــدوان وإن كان العمل على أرض الواقع يجري خالف ذلــــك لكنه في قراره األخير 
بشــــان الـَيـَمـن 2216 اعتمد بشــــكل فاضح وصارخ على عبارات ومصطلحات تكرس االنحدار والسقوط في 
ممارســــة هذا اجمللس لوظائفه الدولية احملددة في ميثاق األمم املتحدة، والعجز عن الوقوف في وجه دولة 
مجرمــــة تعلــــم الدول الدائمة في مجلــــس األمن يقينا وأغلــــب دول العالم أن هذه الدولــــة أكبر ممول وداعم 
لإلرهــــاب على مســــتوى العالم، ولم يســــتطع مجلس األمن أن يحافظ على الشــــكل الذي تصــــدر به قراراته 
موافقــــة مليثــــاق األمم املتحدة بغض النظر عن التطبيق العملي فصدر هذا القرار وهو محشــــو مبصطلحات 
وعبــــارات وفقــــرات اخلزي والعار الــــذي لن ميحوه الزمن ولو ســــقط مجلس األمن وســــقطت منظمة األمم 
املتحدة فســــوف تتذكر األجيال القادمة أن مجلس األمن الدولي ســــلم إرادته لدولة مارقة أقصى ما جتيده 

صناعة اإلرهاب، وتصديره لدول العالم.
وفــــي حيثيات قراره ضّمن مجلس األمن فقرًة من رســــالة من اســــماه رئيــــس الـَيـَمـن ونصها ))وإذ يحيط 
علما بالرســــالة املؤرخة في 24آذار/ مارس 2015 املوجهة مــــن املمثل الدائم للـَيـَمـن لدى األمم املتحدة التي 
يحيــــل بها رســــالة من رئيــــس الـَيـَمـن يبلغ فيها مجلس األمــــن انه قد طلب من مجلس التعــــاون لدول اخلليج 
العربيــــة وجامعــــة الدول العربية تقــــدمي الدعم على الفور بكل الوســــائل والتدابير األزمة مبــــا فيها التدخل 
العسكري حلماية الـَيـَمـن وشعبه من استمرار عدوان احلوثين(( وفي تضمن هذه الفقرة من الرسالة إهانة 
جمللس األمن ولألمم املتحدة وميثاقها وللقانون الدولي وللمجتمع الدولي ولإلنسانية وذلك من عدة أوجه: 

الوجــــه األول: أن وصــــف هادي بأنه رئيس الـَيـَمـن يناقض قرار ســــابق للمجلس هو القرار )2051( الذي 
نــــص في الفقــــرة د من البند الثالث على إجــــراء انتخابات عامة في فبراير شــــباط 2014 وهو أَيْضاً ما ورد 
النــــص عليــــه من حتديــــد ملدة والية هادي في املبــــادرة اخلليجية وآليتهــــا التنفيذية بعامن وقــــد انتهت هذه 
العامن فعليا في 21 فبراير 2014 وتفادياً لفراغ في منصب رئاســــة اجلمهورية بعد انتهاء مدة والية هادي 
بادرت القوى السياســــية الـَيـَمـنية وباخملالفة للدســــتور إلى التمديد لهادي لوالية توافقية مدتها سنة واحدة 
انتهــــت فــــي 21 فبراير 2015 وبعد هذا التأريخ ليس لهادي حق البقاء في منصب رئاســــة الدولة وال لدقيقة 
واحــــدة فليس في املبادرة اخلليجية ما يفيد بقاء هادي في الســــلطة إلــــى ما ال نهاية أَْو إلى أجل محدد، بعد 
انتهاء مدة الوالية احملددة فيها، وليس هناك توافق سياسي للتمديد لهادي بعد هذا التأريخ، فمن أين جمللس 
األمــــن احلق في وصف هادي برئيس الـَيـَمـن؟ ومن أين اســــتمد لهادي الشــــرعية التي يتحدث عنها اجمللس 

في فقرات متعددة من قراره؟
حقيقــــة قــــد يقال إن هادي رئيــــٌس للـَيـَمـن وفقاً للمبادرة اخلليجية إلــــى أن يتم انتخاب رئيس   
جديــــد! لكــــن ال عبرة مطلقا مبثل هذا القول وأن مدة والية هادي في منصب رئاســــة اجلمهورية ال تنتهي اال 

بتنصيــــب رئيس جديد وفقاً للدســــتور اجلديد فهذا القول غير صحيح، وغير دقيــــق، وغير منطقي، ولوكان 
يحتمل قدراً ولو ضئياًل من الصحة ملا كانت هناك حاجة للتمديد لهادي ملدة )سنة( بتوافق القوى السياسية، 
وهــــو ما يدحض أي ادعاء بشــــرعية اســــتمرار هادي فــــي منصب رئاســــة اجلمهورية ولو 
لدقيقة واحدة بعد تأريخ 21 فبراير 2015 فلو كان لهادي شرعية مستمرة أَْو متصلة حلن 
تنصيب رئيس جديد ملا كانت هناك ضرورة ألن تتوافق القوى السياســــية على التمديد له 

ملدة عام كامل!
الوجه الثاني:  أن تضمن مجلس األمن في حيثيات قراِره للفقرة الســــابقة من رســــالة 
اجملــــرم هادي فيــــه إهانة لألمم املتحدة، وانتهــــاك مليثاقها باعتبار ذلك إقــــرارا بالعدوان، 
وقبــــوالً به، في حــــن أن وظيفة مجلس األمن وفقاً للمادة 51 مــــن امليثاق هي منع العدوان 
وقمع املعتدي، ومثل هذا اإلقرار ميثل سابقة خطيرة في تأريخ العالقات الدولية، وتعامل 
مجلــــس األمــــن مع مفهوم التدابير الالزمة والتدخل العســــكري فمثل هذه التدابير اســــند 
امليثاق حق اتخاذها إلى مجلس األمن وحده وفقاً ملعطيات محددة على سبيل احلصر ومن 
ثــــم فمجلــــس األمن هو املعني باتخاذ التدابير في مواجهة أيــــة حالة ميكن أن متثل تهديداً 
للســــلم َواألمن الدولين وفقاً للفصل الســــادس أَْو السابع، ولم يســــند هذه املهمة للدول أَْو 
املنظمــــات اإلقليمية باعتبار مثل هذا الســــلوك ذاته إن حصل ميثل تهديداً للســــلم َواألمن 
الدوليــــن مالم يكن بتفويض صريح من مجلس األمــــن مبني على وقائع واضحة ومحددة، 
هذا فيما يتعلق بالتدابير وهي بالتأكيد ال تتضمن عمل أَْو تدخل عسكري باعتبار أن التدخل العسكري ال يتم 
إال وفقاً للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة وعن طريق مجلس األمن وخالفاً لهذين الشرطن فأي تدخل 
عسكري سيمثل عدوان سواءٌ أكان صادراً عن دولة أَْو عدة دول، وهو ما يعني أن إقرار مجلس األمن الدولي 
لعدوان الســــعودية والدول املتحالفة معها، أَْو مجرد صمــــت اجمللس عن هذا العدوان يجعل منه ومن منظمة 

األمم املتحدة شريكا في جرائم احلرب وجرائم اإلبادة التي ترتكبها قوى العدوان ضد الشعب الـَيـَمـني.
الوجه الثالث: أن مجلس األمن الدولي يرّوج من خالل تضمن الفقرة الســــابقة أن التدخل العسكري في 
الـَيـَمـــــن يهــــدف إلى حماية الـَيـَمـن وشــــعبه، وبهذا الترويج حتول مجلس األمن إلى مجرد وســــيلة إعالم بيد 
دول العدوان بقيادة الســــعودية، ومن ثم فمجلس األمن يتحمل كامل املســــؤولية في حال أن التدخل العسكري 
في الـَيـَمـن قد انحرف عن الهدفن احملددين وهما حماية الـَيـَمـن وحماية شــــعبه املروج لهما من جانب دول 
العدوان بقيادة الســــعودية ومن جانب مجلس األمن من خالل التضمن للفقرة الســــابقة في حيثيات قراره، 
وهنا وبعد مرور أكثر من ســــبعة أشــــهر على التدخل العســــكري من جانب دول العدوان بقيادة السعودية فإن 
على مجلس األمن مراجعة أهداف هذا التدخل هل حقق احلماية للـَيـَمـن، وهل حقق احلماية لشعب الـَيـَمـن؟ 
أم أن للعدوان أهدافاً أخرى غير األهداف املعلنة، فالواضُح متاماً أن العدوان قد دّمر الـَيـَمـن وبنيته التحتية 
من مصانع ومزارع وطرق وجســــور ومدارس ومعاهد مهنية وجامعات ومستشــــفيات و مخازن أغذية وأدوية، 
ودمــــر األحياء الســــكنية ومنازل املواطنن وقتل وجرح اآلالف وشــــرد املالين من املواطنــــن الـَيـَمـنين وخلق 
وضعاً إنســــانياً في غاية الصعوبة، وجلب اإلرهاب إلى الســــاحة الـَيـَمـنية من أغلب دول العالم وأصبح خطر 
اإلرهاب يتهدد حياة الـَيـَمـنين إلى جانب خطر املوت جوعا بســــبب احلصار الذي تفرضه دول العدوان على 
الـَيـَمـــــن جــــوا وبرا وبحــــرا، وكان مجلس األمن يتباكى في قراراته الســــابقة على احلالة األمنية واإلنســــانية 
والصحيــــة واالجتماعية فــــي الـَيـَمـن عندما كانت حالــــة املواطنن في خير أما اليــــوم وبعد أن فتك القصف 
العشوائي واإلرهاب املنظم واحلصار بحياة الـَيـَمـنين فلم نعد نسمع جمللس األمن صوتاً، رغم أن القصف ال 
يوفر املنشآت واألعيان املدنية وهي وفقاً للقانون الدولي محمية كما جاء في البروتكوالت امللحقة باتفاقيات 
جنيف األربع التي توجب على الدول في حال النزاع املسلح عدم انتهاك مبدأ التمييز الذي يقتضي استهداف 
املقاتلــــن وقصف األهداف العســــكرية فقط وجتنب اســــتهداف املدنين واألحياء املدنيــــة، وفي هذه احلالة 
مجلــــس األمن الدولي هــــو املعني وفقاً مليثاق األمم املتحــــدة بتحديد الطرف املعني املنتهــــك للقانون الدولي 

ومحاسبته، لكن في حالة الـَيـَمـن مجلس األمن متورط في قتل الـَيـَمـنين.
الوجــــه الرابــــع: أن مجلس األمن أقر من خالل تضمن الفقرة الســــابقة في حيثيات قراره بقلب احلقائق 
فاعتبر اجليش الـَيـَمـني املسنود باللجان الشعبية وهو املؤسسة الدستورية في البالد التي لها حق االستعانة 
مبن ترى من املواطنن في مواجهة قوى القتل واإلجرام واإلرهاب وهنا فقد كّرس اجمللس في حيثيات قراره 
هــــذه املغالطــــة التي عدت العــــدوان من القوى اخلارجيــــة وأدواتها التكفيرية اإلرهابية ومــــا ترتكبه من دمار 
ومجــــازر ومذابــــح وجرائم حرب حماية للـَيـَمـن وللشــــعب الـَيـَمـني، وعدت دفاع الـَيـَمـنين عن أنفســــهم وعن 
وطنهم عدواناً واحتالالً ورغم ما ســــبق من حتذير في قرارات مجلس األمن الســــابقة من خطر التنظيمات 
اإلرهابية التي أعلن مجلس األمن احلرب عليها ومواجهتها ومحاسبة ُكلِّ من يدعمها أَْو ميولها أَْو يرتبط بها 
غير أنه في حالة الـَيـَمـن أصبح مجلس األمن متعايشاً مع القوى اإلرهابية وداعميها ومموليها وعلى رأسهم 

مملكة آل سعود اإلرهابية أكبر ممول ومصدر لإلرهاب في العالم.
ورغم أن مجلس األمن يدرك متاماً أن السعودية ال تعنيها الشرعية الدستورية لهادي ال من قريب وال من 
بعيد، فنظام آل ســــعود آخر من يتحدث عن الشــــرعية الدســــتورية أَْو ال يتحدث أساساً؛ ألنه يفتقد مقومات 
احلديث عن الشرعية الدستورية ومن ميلك هذه الشرعية، ومعلوم أن فاقَد الشيء ال يعطيه فنظام آل سعود 
وراثي اســــتبدادي ال يقيم للشــــعب الذي يحكمه أدنى اعتبار فكيف له أن يتحدث عن الشــــرعية الدســــتورية 
فــــي بلدان أخــــرى، ورغم إدراك مجلس األمن لهــــذه احلقيقة املرة عن نظام آل ســــعود إال أن هذا اجمللس ال 
ميلك اإلرادة التي متكنه من حماية ميثاق األمم املتحدة وتطبيق أحكامه على اجلميع بسبب شراء السعودية 
بأموالها ملواقف الدول املؤثرة في قرارات مجلس األمن هذه الدول رهنت إرادة اجمللس بيد نظام آل ســــعود 
اإلجرامــــي، ففي عالم اليــــوم الذي فقدت فيه حكومات بعــــض الدول أدنى املقومات األخالقية واإلنســــانية 
وباعت مواقفها السياسية واإلنسانية وأّجرت جيوشها لنظام آل سعود كأدوات خرساء لقتل الـَيـَمـنين وهي 

فاقدة لإلرادة وال تعي ما تفعل كيف ال ومن بيده املال بيده اإلرادة؟. 

ثامنًا: تهيئة الساحة للقوى اإلرهابية
كان مجلس األمن كما أسلفنا يردد في قراراته السابقة خشيته ويعبر عن قلقه من تنامي ظاهرة اإلرهاب 
في الـَيـَمـن وإدانته لألعمال اإلجرامية التي ترتكبها اجلماعات التكفيرية اإلرهابية ضد املنشــــئات النفطية 
ومحطات الكهرباء ومؤسســــات الدولــــة وعمليات االغتياالت التي اســــتهدفت الكــــوادر الـَيـَمـنية األكادميية 
والعسكرية واإلعالمية، أما اليوم فهذه األدوات اإلجرامية القذرة تنامت بشكل كبير وأصبح وجودها ظاهراً 
ومعلناً، وترتكب جرائمها على مشــــهد ومرأى من الناس َجميعاً وأمام وســــائل اإلعالم وتتباهى بجرائم القتل 
والســــلخ والصلب، وترفع أعالمها وشعاراتها بشــــكل واضح وجلي وتسيطر على مساحات جغرافية واضحة 
ومعلومــــة، وتعلن للجميع برنامجها للحكم في املناطق التي تســــيطر عليها في حضرموت وعدن وحلج وابن 
وغيرها من املناطق وحتت رعاية وحماية ودعم ومتويل وتدريب وتسليح أم اإلرهاب والتكفير مملكة آل سعود 
اإلجراميــــة، ومبباركــــة مجلس األمن الدولي الذي لم يعد يبدي ال خشــــية وال قلقاً من خطر داعش والقاعدة 
أَْو أعمالهمــــا اإلرهابيــــة اإلجرامية، فقد اقتصــــر دور مجلس األمن الدولي حالياً على تهيئة الســــاحة للقوى 
التكفيرية من خالل دعواته املتكررة في قراراه األخير إلى ما أســــماه االنســــحاب من املدن وتســــليم الســــالح 
هذه الدعوة لالنسحاب من املدن وتسليم السالح موجهة للجيش الـَيـَمـني الوطني املؤسسة الدستورية املعنية 
بحماية سيادة الوطن وأمنه واستقالله وأمن مواطنيه، هذا اجليش الوطني أصبح اليوم يسمى بقوات صالح 
واملطلــــوب أن يخلي الســــاحة لداعش والقاعدة لكي تســــتكمل تدمير الـَيـَمـن وقتــــل الـَيـَمـنين، وذات الطلب 
موجه إلى اللجان الشــــعبية املســــاندة للقوات املســــلحة في تصديها لعدوان نظام آل سعود والدول املتحالفة 
معه، واللجان الشــــعبية تعد جزءا من املؤسســــة العســــكرية واألمنية في الـَيـَمـن وفقاً خملرجات احلوار التي 
تنكــــر لهــــا اجملرم العميل هــــادي ورفض تطبيقها ومن معه من عمالء نظام آل ســــعود، ومــــن جهة أخرى فإن 
املــــادة )60( من الدســــتور تنص على أن الدفاع عــــن الوطن واجب مقدس، وهو ما يعنــــي أن ُكّل مواطن قادر 
علــــى حمل الســــالح داخل في نطاق هــــذا التكليف في ظل الوضــــع الراهن الذي تتعرض فيه ســــيادة الوطن 
واســــتقالله لعــــدوان خارجي، وإذا لم يكــــن اليوم هو يوم هذا الواجب املقدس فمتى ســــيكون ُخُصوصاً أنه ال 
تعويل على أي دور جمللس األمن في الوقت الراهن وأن التعويل فقط على ســــواعد الرجال االبطال من أبناء 
اجليش واللجان الشــــعبية وكل مواطن لبى نداء الواجب املقدس في الدفاع عن وطنه، لتلقن الغزاة املعتدين 
وأدواتهم الرخيصة دروســــاً بليغة فــــي الرجولة والصمود والثبات والوطنية، وبصمودنــــا وثقتنا بالله وتأييده 
ونصره، وبعدالة قضيتنا ســــنحظى بدعم وتأييد ومناصرة ومســــاندة شــــعوب العالم احلرة، وسيسحق أبناء 
الـَيـَمـن األُباة الذين يسطرون آيات في البطولة والشجاعة والرجولة في أنصع صفحات التأريخ سيسحقون 

الغزاة وعمالئهم حتت أقدامهم.
والعاقبة للمتقن..

كتابات

ثالثي الشر.. 
وداعش
فاضل الشرقي

السادوعية  إسائيال،  أمرياكا، 
لاذا لو ثالثاي الارش يف الدالم الذي 
ينتج الارش، ويرعاه، ويصادره لكل 
بقداة مان بقااع األرض، وعاىل كل 
املساتويات، واأليال واألحداث كفيلة 
لاذا  وكشاف  خضاح  مان  باملزياد 

الثالثي. 
أينخاا وجاد ثالثاي الارش وجاد 
)عاعش( ولو أكثار تجلياً ووضوحاً 
يف الدراق، وساوريا، وليبيا، واليخن، 
بنساب  وإن  وغريلاا  ولبناان، 
متفاوتاة، وقاد قّدل السايد حسان 
وياول  ليلاة  خطابياه  يف  نرصاللاه 
الدارش من ممرل رشحاً مساتفيضاً 
عن ثالثي الرش وعاعش، رشحاً مليئاً 
باألعلة والقرائان الواقدية وامليدانية 
التي تثبت وتللن مستوى االرتباط 

والدالقة بن ما سبل ذكره.
الساالح الذي تساتيدمه أمريكا، 
وإسائيال، والسادوعية يف مواجهة 
خصومهم بشاكل علناي وخدال لو 
)عاعاش( بخصطلمه الجديد، وعاعة 
ما تتغاري املصطلمات، والتساخيات 
بتغاري املفاليام، ونتائاح وإخرازات 
تنظيام  خخان  وأحداثاه،  الواقاع 
القاعدة، إىل طالبان، إىل عاعش اليول، 
وما يتفرع عنه من تسخيات مملية، 

وإقليخية، وعولية.
ماا مان عخال رشيار وإجراماي 
مان ذباح، وتفجاريات، وإغتياالت، 
وعخليات مفيية إال ويتبناه عاعش، 
وآخاره  عناه،  مساؤوليته  ويدلان 
تفجاري الطائارة املدنية الروساية يف 

صمراء سيناء..
عاىل لذا أينخا وجد »عاعش« تجد 
»ثالثاي الارش« أمرياكا، وإسائيل، 
والسادوعية، وأينخاا وجاد »ثالثي« 

الرش.. تجد تنظيم »عاعش«.
الاذي  التنظيام  لاذا  أن  األلام 
وإسائيال،  أمرياكا،  تساتيدمه 
لارضب،  السادوعية  ومدهخاا 
وتدماري  وتمطيام،  واساتهداف، 
خصومهم، لو نفساه السالح الذي 
وإسائيال  أمرياكا  باه  ساترضب 
مخلكاة السادوعية قريباً للسايطرة 
عىل المرمان الرشيفن؛ ألنه الوجه 
الذي يمخل طابداً، وعنواناً إساالمياً 
وعينياً يخكان من خالله اساتهداف 
والسايطرة  اإلساالمية،  املقدساات 

عليها، وتمطيخها، وتدمريلا.
تنفياذه  باات  السايناريو  لاذا 
مخلكاة  إغاراق  وميطاط  قريبااً، 
الارش واإلجارال يف تدماري املنطقاة 
بكل حروبهاا، وختنهاا، ورصاعاتها 
لاو اليطاوة األوىل نماو المرمان 

الرشخن.
لقاد تورطات مخلكة السادوعية 
يف حربهاا، وعدوانهاا عاىل اليخان، 
وإسهامها املبارش يف تدمري املنطقة، 
والفتان،  الرصاعاات،  وتغذياة 
والمروب، وعدائها الشاديد واملبارش 
واملقاوماة،  الجهااع،  قاوى  لاكل 
وستدخع ثخن ثقتها الدخياء، ووالئها 
املطلل ألمريكا وإسائيل، ولي قاب 
قوسان أو أعنى من الغرق يف الوحل، 

واملستنقع األمريكي واإلسائييل.
 ولله عاقبة األمور.
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وصايا
للمجاهدين
والمقاتلين 

فئات المنافقين 
الفئة األولى 

1- في قلوبهم مرض 
- النفاق والتثبيط واملسارعة 
يف خدمة اليهوع والنصارى يأتي 

مخن يف قلوبهم مرض 
املسااَرعُة إىل خطب ُوّع ورضا 
اليهاوع أو تنفيذ مؤامراتهم، وساواٌء أكانت املساارعة 
أخقيااً أو عخوعيااً، عخوعيااً خاوق، أو مساارعة تمت 
كلهاا واحدة، أنت تيدمهم. أساارع خيهم، أقدل خدمة 
لهام، أنفذ مؤامرة مدينة، أو أساارع نماو التييل عن 
مواجهتهم، ونماو التثبيط عان مواجهتهم، لي كلها 
واحادة، لنا ييتلف املرض. ولهاذا جاءت بدبارة عامة 
}يِف ُقلُوِبِهاْم َماَرٌض{ ما كلخة }َماَرٌض{ يف الدنيا تطلل 
وتمتها أنواع كثرية؟. أنواع كثرية جداً، وما أكثر أمراض 

القلوب، وما أكثر أمراض القلوب. 

- يف حالاة املواجهاة مع أعداء اللاه يكون منطقهم 
»نيىش أن تصيبنا عائرة« 

إذاً خأنات قد يكاون يف قلبك مرض - وندوذ بالله من 
أن يكاون يف قلوبناا مرض من لاذا النوع - ختساارع 
خيهام، ولكان بأسالوب آخر، لاو أسالوب القدوع عن 
مواجهتهم، التثبيط عان مواجهتهم، لو نفل اليشء، 
كخا يقول أولئك الذين يساارعون باتجاه عخوعي خوق 
بتنفياذ مؤامرات وأعخاال }يَُقولُوَن نَْياىَش أَْن تُِصيبَنَا 
َعاِئَرٌة{)املائادة: من اآلياة 52(، تقول أنت نفل الدبارة 
وأنت تدس رأساك يف الرتاب }نَْياىَش أَْن تُِصيبَنَا َعاِئَرٌة{ 
لولم عىل ذلك  وكخا يقدمون أنفساهم لآلخريان ليُابجِّ
املوقاف، أنات يف الداخال قد تارى بأنك إنساان حكيم، 
وأن لاذا لو الرأي، ولذا لاو الترصف الواعي، لكن ال. 
المكخة، الهدى، الوعي لاو أن تنطلل انطالقة القرآن، 
ال تساارع ال باتجاه عخوعي وال باتجاه تمت تسارع يف 

خدمتهم.

الفئة الثانية 
2- من يلمزك في الصدقات 

َدَقاِت{،  ان يَْلِخاُزَك يِف الصَّ لنا خئاٌة أخرى }َوِمنُْهم مَّ
َدَقاِت{  ن يَْلِخُزَك يِف الصَّ لاؤالء أصماب التوجه املاعي }مَّ
يديباك ويطدان علياك، وينتقاد علياك يف الصدقات يف 
توزيدها، وطريقتاك يف توزيدها، وملاذا لم تدطهم منها 
بخاا يرضيهم. }َخاِإْن أُْعُطواْ ِمنَْها َرُضاواْ{ إذا أعطيتهم 
أمواالً أرتاح وأصبح متفاعالً مدك ومنساجخاً ومؤيداً. 
}َوإِن لَّاْم يُْدَطْواْ ِمنَها إِذَا ُلْم يَْساَيُطوَن{ إذا لم يدطوا 
منهاا لام يف حالة سايط وكره وتازول عنهام حالة 
الرضاا، ولذا التوجه املااعي، التوجه املاعي الذي يجدل 
رضا اإلنساان أو سيطه يدور عىل قدر ما يمصل عليه 
مان ماال، إن أعطاي املاال ريض، إن لم يدَط سايط، 
وأصبح ينتقد ويساتهجن ويمااول أن يثري االنتقاعات 

واملدايب والا..، ولكذا.
}َوَلْو أَنَُّهْم َرُضْواْ َما آتَاُلُم اللَُّه َوَرُسولُُه{ ولو املوقف 
الصمياح لإلنساان املؤمن راضيااً عن الله خيخاا آتاه، 
وراضيااً عن رساوله، وراضياً عن القيااعة المل الذين 
لم ورثة حقيقيون للرساول )صلاوات الله عليه وعىل 
آله(. }َوَقالُواْ َحْسابُنَا اللَُّه{ كاخينا الله، أملنا خيه، أملنا 
يف خضله، لو الرزاق، لو الذي بيده ُكّل خري. }َسايُْؤِتينَا 
اللَُّه ِمن َخْضِلِه َوَرُساولُُه{، األمل يف الله سبمانه وتداىل. 
}إِنَّاا إىل اللَِّه َراِغبُوَن{، خالرغباة واألمل والرجاء يف الله، 

وعنده اليري الكثري، ولو الرزاق ذو القوة املتن. 

الفئة الثالثة 
3- الذين يؤذون النبي 

- مان املناخقان مان يفقاد مان قلباه ومشااعره 
وإحساسه االحرتال والتقدير لنبي اإلسالل

يقوُل اللُه سابمانه وتداىل: }َوِمنُْهاُم{ من املناخقن 
{ مان املناخقن من وصل  }َوِمنُْهاُم الَِّذيَن يُاْؤذُوَن النَِّبيَّ
باه نفاقه إىل أن يفقد من قلبه ومشااعره وإحساساه 
االحارتال والتقدير لنبي اإلساالل، لنبي اإلساالل، لكذا 

يصنع النفاق.
النفاق ينخو، ينخو يف قلب املناخل يف مشااعره خيرتك 
أثراً سالبياً عليه لدرجة أنه يفقد احرتامه لنبي اإلسالل 
)صلوات الله عليه وعىل آله(، يصل إىل مساتوى لم يدد 
للنباي ولو النبي يف مساتواه ومكانتاه والذي يجب أن 

يكون بدد الله أعز عزيز عىل قلب اإلنسان املسلم، يصل 
حال املناخل لدرجة أنه يفقاد احرتامه للنبي وتدظيخه 
لرساول اللاه )صلوات اللاه عليه وعىل آلاه، لذه حالة 

خطرية جداً.
نمن وجدنا شوالد لهذه المالة يف عرصنا ويف زمننا 
ملناخقي زمننا، تجد يف مناخقي لذا الدرص ولذا الزمان 
أنهم عندما أسااء أعداء اإلسالل أشدَّ اإلساءة إىل رسول 
الله )صلاوات الله عليه وعىل آله( لم يأسافوا لذلك، لم 
يتأملاوا، لم يمزنوا، لم يغضبوا، لام ينفدلوا، لم يتأثروا، 
لام يكن لذلك أي تأثري وال اساتفزاز ملشااعرلم، خلذلك 
تداملاوا مع املوضوع بكل بروعة، وكأن املساألة عاعية 

جداً.
مااذا قاال األمريكيون عن رساول اللاه؟، لل خقط 
قالوا لو أذن؟ ال، أساوأ من ذلك بكثري، أساوأ ما يخكن 
أن يوجه من الكالل امليسء والبذيء وجهوه إىل الرساول 

)صلوات الله عليه وعىل آله(.
خاآلية تقول لناا يف مدلولها ويف لديها وخيخا تدطيه 
مان ناور أن البدض مان املناخقن يصل بهام نفاقهم 
لدرجة  أن يفقدوا احرتامهم لرساول الله )صلوات الله 

عليه وعىل آله(.
 ولنا نادرك خطورة النفاق، أي مساتوى يخكن أن 
يصال إليه اإلنساان ولو أناه ينتخي إىل اإلساالل، لو يف 
الوقت الاذي ينتخي خيه لإلساالل، يف الوقت الذي يقول 
خيه أشهد أن ممخداً رسول الله، ال يديش حالة التقدير 
لرساول الله يف مقامه كرساول الله )صلوات الله عليه 
وعىل آله(، ولكذا وصال بهم المال يفقدون احرتاَمهم 
للرساول خيوجهون الكالل امليسء إلياه واملنتقص منه 

واملشكك يف قراراته ومواقفه.
- يف حالة انكشاف حقيقتهم يلرون ما لم خيه من 

االستهزاء أنه كان مجرع مزح ولدب وخوض 
}َوَلاِ� َساأَْلتَُهْم َليَُقولُنَّ إِنََّخاا ُكنَّا نَُياوُض َونَْلَدُب{ 
عندما ينكشاف أمرلم أمال سايرية واساتهزاء بأمر 
مهم يف اإلساالل، قضية أساسية يف عين الله، يلرون ما 
لم خيه من االساتهزاء والسايرية أنه كان مجرع مزح 
ولدب وخوض ولكذا. }ُقْل أَِباللَِّه َوآيَاِتِه َوَرُساولِِه ُكنتُْم 
تَْساتَْهِزُؤوَن{ لل القضايا الهاماة عين الله، أوامر الله، 
توجيهات اللاه، طاعة الله، آيات الله، رساول الله، ُكّل 
لاذه القضايا لاي للدب واملزح والسايرية؟ ال. مجرع 

تلير.
وعااعة، بخاا أناه ال قيخة للديان لديهام، وال ألخية 
لإلساالل عندلم، وال عندلم تقاوى وال خوف من الله، 
وال خشاية مان اللاه، وال اساتمياء من الله سابمانه 
وتداىل، وال قداساة للدين يف أنفسهم، لم خيخا لم عليه 
يقولاون أي كالل، أحياناً يقولون قاوالً لو كفر، كفر، 
قاول خطري جداً، كلخات خطرية جداً، لي تجدلهم عند 
اللاه كاخرين خاال يبالون بذلك، ال يبالاون ليل عندلم 
حارص عىل المفااظ عىل إيخانهام، وال عندلم حرص 

عىل المفاظ عىل إسالمهم.
}الَ تَْدتَاِذُرواْ{ ختطلقاوا املالرات }َقاْد َكَفْرتُام بَْدَد 
إِيَخاِنُكاْم{ خبدض ماا قلتخوه أوصلكام إىل حالة الكفر 
وأخرجكام مان حالاة اإليخاان. }إِن نَّْدُف َعان َطآِئَفٍة 
نُكْم نَُدذِّْب َطآِئَفًة ِبأَنَُّهْم َكانُواْ ُمْجِرِمَن{ خإن عفا الله  مِّ
عان طائفة لتوبتهم وإنابتهم مخان كانوا مغرورين أو 
ميدوعان، خطائفاة مكتوب لها الداذاب وممتول لها 
الدذاب ملا لي عليه من إجرال؛ ألن البدض من املناخقن 
أساوأ من بدض، البداض يصل إىل أعخال لاي جرائم، 
أعخال لي جرائم وتيريب كبري وإسااءة كبرية وينتج 

عنها رضر، خال بد من تدذيبه.

الفئة الرابعة 
4- فئة المردة 

- مان املناخقان نوعياة وصلات إىل عرجاة خطرية 
يف نفاقهاا لدرجة أنها تتسارت يف نفاقهاا خال يُدرف وال 
ينكشاف أمرلا حتى لرساول الله )صلاوات الله عليه 

وعىل آله(، ولذه النوعية تشتغل بالتأكيد 
اْن َحْوَلُكْم ِماْن األَْعاَراِب ُمنَاِخُقوَن َوِماْن أَْلِل  }َوِمخَّ
اْلَخِدينَاِة َماَرُعوا َعاىَل النَِّفااِق ال تَْدَلُخُهْم نَْماُن نَْدَلُخُهْم 
ْن  َسانَُدذِّبُُهْم َمرَّتَْنِ ثُمَّ يَُرعُّوَن إىل َعاذَاٍب َعِظيٍم{، }َوِمخَّ
َحْوَلُكاْم ِمْن األَْعَراِب{ ليل خقاط املناطل البديدة التي 
نفارتض أنهاا تأثرت بابتداعلاا عن ساخاع الهدى، أو 
لتأخر وصول النشااط التبليغي والتثقيفي إليها، لناك 
حتاى مخن لم قريب، قريب خيساخدون الهدى ويصل 
إليهام المل وصاوت المل، ال يازال لنااك مناخقون، 

}َوِماْن أَْلاِل اْلَخِدينَِة{ حتى كان مان عاخل املدينة مخن 
كانوا قريبن حتى من رساول الله )صلاوات الله عليه 
وعاىل آلاه( يساخدون آياات اللاه ولاي تتناّزل وتُتىل 
ويساخدون بالغ الرساول )صلوات الله عليه وعىل آله( 
الباالغ املتجدع، ويساخدون ولام قريبون مان حركة 
النبي )صلاوات الله عليه وعىل آله( بالرساالة وبتبليغ 
الرساالة، مع ذلك لناك مناخقاون، مناخقون لم ينتفع 
بآيات اللاه ولي تتنزل والوحي طاري، واآليات تتنزل، 

والتبليغ متجدع، والهدى مستخر.
البداض ال ينتفاع، ال يساتفيد، يغلال قلبه، يفساد 
نفساه، يبدد نفساه عن اليري حتى لاوكان قريباً من 
اليري، يغلل ساخده عان التفهم واإلصغااء لهدى الله 
سبمانه وتداىل حتى لو كان قريباً من الهدى، بل لناك 
نوعياة وصلات إىل عرجة خطارية يف نفاقهاا، أصبمت 
مارعة يف نفاقها متخرنة ومتخرساة عىل النفاق ولديها 
خلة كبارية بالنفاق لدرجة أنها تتسارت يف نفاقها خال 
تدرف وال ينكشف أمرلا حتى لرسول الله )صلوات الله 
عليه وعىل آله(، البدض وصلوا يف نفاقهم ويف مساتوى 
خداعهم وتسارتلم لدرجة أنهم لم يكونوا مكشاوخن 
وال واضمان وال مدروخان حتاى للنبي )صلاوات الله 
عليه وعىل آله(، ولذه النوعية تشتغلُّ بالتأكيد، املناخل 

ليل مناخقاً جامداً ال يتمرك، ال.

- خئة املرعة خطورتها أكل 
النفااق خياه شاغل، خيه عخال، عخل مساتخر، لو 
باألساس شغل وعخل لصالح أعداء اإلسالل من منطلل 
الاوالء ألعداء اإلساالل، والتوعع إىل أعداء اإلساالل، خخن 
يشاتغل ولو يف األسااس مناخل لكنه يتسارت يف نفاقه 
وأصباح لديه خلة كبارية يف النفاق ومتخرن ومتخرس 
يف علخياة النفااق خأصبح غري مكشاوف غاري واضح 
خطورتاه أكال، لكان عندما يكاون لناك وعاي عال 
وإيخاان راساخ وخهام صمياح وارتبااط وثيال بالله 
سابمانه وتداىل ال يخكن أن ينيدع اإلنساان بأي أحد، 
ال إلبليل وال لشايطان وال ملناخال وال لكاخر وال ملضل، 
ُكّل خئاات الضاالل، ُكّل األبالساة من اإلنال والجن ال 
يخكن أن يؤثاروا عليك حينخا تكون أنت مدتصخاً بالله 
سابمانه وتداىل، متثقفاً بثقاخة القرآن الكريم، مهتدياً 
بهادى الله، مساتبرصاً بنور اللاه سابمانه وتداىل، ال 

يتخكن أحد من التأثري عليك وال من اليداع لك.
لكان عندما يكون لناك قصاور يف الوعي، وبدد عن 
الهادى وعادل انتفاع عادل انتفاع بهدى الله سابمانه 
وتدااىل يكون اإلنساان عرضة للتأثار، التأثر لكثري من 
الفئات املضلة وخصوصاً حينخا تكون بارعة يف نفاقها 

ومتخرسة يف نفاقها وعىل خلة كبرية بالنفاق.
- لناك ضخانة مهخة يف الكشف عنهم 

}َمَرُعوا َعىَل النَِّفااِق ال تَْدَلُخُهْم{ لناك ضخانة مهخة 
وإن كانات لذه الفئاة من املناخقن التاي أصبح لديها 
خلة كبرية بالنفاق والتسارت خال تنكشاف وال تفتضح 
لكن الله يدلخهم }نَْمُن نَْدَلُخُهْم{ الله سبمانه وتداىل ال 
ييفى عليه أحد، وإن اساتطاع أن يتسارت أمال الناس، 
واساتطاع أن ياؤعي أسالوبه النفاقي بطريقاة بارعة 
خال ينكشاف وال يفتضح لو مكشاوف أماال الله، لو 
مفضوح أمال الله سابمانه وتداىل، والله لهم باملرصاع 
لن يرتكهام أبداً، لو لهام باملرصاع يدلخهام ويدذبهم 
وينتقم منهم، لو اساتطاعوا أن يتسرتوا أمال املؤمنن 
وأن ال يكونوا مكشاوخن، ولاذه تطخ�، تطخ� أنه ال 
نقلل كثرياً من لذه الفئة، املهم لو أن نكون خقط عىل 
مساتوى عال من الوعي واإليخان، وأن نكون مرتبطن 
باللاه، ومدتصخن به، ومتوكلن علياه، ثم ال علينا }الَ 

ن َضلَّ إِذَا اْلتََديْتُْم{ )املائدة: 105(. ُكم مَّ يرَُضُّ

- ساندذبهم مرتان يف الدنياا ثام يارعون إىل عذاب 
عظيم يف اآلخرة 

لاذه الفئة اليبيثة يف نفاقهاا املارعة يف نفاقها التي 
أصباح لديها خلة كبرية يف األسااليب النفاقية التي ال 
تنكشف أمال املؤمنن ال يخكن أن تؤثر إال عىل املقرصين 
والذين يبددون عن أنفساهم عن االساتبصار بنور الله 
بهديه الدظيم. وإال الله يقول: }نَْمُن نَْدَلُخُهْم{ إن كانوا 
خاخان عليكم ال ييفون عاىل الله. }َسانَُدذِّبُُهْم َمرَّتَْنِ 
{ يدني:  ثُمَّ يَُرعُّوَن إىل َعذَاٍب َعِظيٍم{، }َسانَُدذِّبُُهْم َمرَّتَْنِ
سايتكرر الدذاب لهم لذا يف الدنياا أوالً، }ثُمَّ يَُرعُّوَن{ يف 
اآلخرة }إىَِل َعذَاٍب َعِظيٍم{، إىل عذاب الله الشديد يف الدرك 

األسفل يف من النار والدياذ بالله.

عندما يدخل الناس في أعمال، ونكون قد قرأنا قوَل الله تعالى: }َولََينُْصَرنَّ اللَُّه 
َمْن يَنُْصُرهُ{ )احلج: من اآلية40( فيُمُرّ الناس بشـــدائد إذا لم تكن أنت قد رسخت 
فـــي قلبـــك عظمة الله ســـبحانه وتعالى، وتنـزيـــه الله أنه ال ميكـــن أن يخلف وعده 
فابحـــث عن اخللل مـــن جانبك: »أنه رمبا نحـــن لم نوفر لدينا مـــا يجعلنا جديرين 
بـــأن يكـــون الله معنـــا، أو بأن ينصرنا ويؤيدنـــا« أو ابحث عن وجـــه 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، 

يضطرب فيها من يفقدون نســـبة كبيرة من استشـــعار تنـزيه الله ســـبحانه وتعالى، 
الـــذي يعني تنـزيهه عن أن يخلف وعـــده وهو القائل: }َولََينُْصَرنَّ اللَُّه َمْن يَنُْصُرهُ ِإنَّ 
ــَه لََقِويٌّ َعِزيٌز{. وال يعني النصر: هو أن ال يتعبوا، أن ال يستشـــهد منهم البعض  اللَـّ
أو الكثيـــر، وال يعنـــي 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.

• التنازع والعصيان يؤدي إلى الفشل 
يف بداياة املدركة - كخا قال الله سابمانه وتداىل يف القرآن 
اونَُهْم ِبِإذِْنِه  الكريام -: }َوَلَقاْد َصَدَقُكُم اللَّاُه َوْعاَدُه إِذْ تَُمسُّ
َحتَّى إِذَا َخِشاْلتُْم َوتَنَاَزْعتُاْم يِف اأْلَْمِر َوَعَصيْتُْم ِمْن بَْدِد َما أََراُكْم 
َماا تُِمبُّاوَن{)آل عخران: من اآلياة152( يف البداياة كخا قال: 
اونَُهْم{ أي قتل بسهولة، يخسامون رؤوس الكاخرين،  }تَُمسُّ
حصل التنازع، حصل الفشل، حصل عصيان، ولذه لي التي 
تارضب املسالخن، ترضب املسالخن رضبة رليباة، التنازع 
والفشال، ال ملر ألي شيص أن يديل برأي، أو أن يقول شيئاً 
مع وجوع رساول الله )صلوات الله عليه وعىل آله(؛ أوالً: كان 
النبي )صلوات الله عليه وعىل آله( رساول من عند الله، أيضاً 
كان شيصاً كامالً يف ذكائه، يف خهخه، شيص يدرف املجتخع 
الدرباي، ويدرف آلاة المرب عند الدرب، ويدرف ُكّل األشاياء 
يف املجتخاع الدربي، ويدرف أيضااً تكتيكات املدارك، والقتال، 
لكن أحياناً تظهر اآلراء: تنازع، وخشل، ومتى ما حصل تنازع 
وخشال عاخل خئة تمخل رساالة، تمخل مهخة كبرية جداً. لم 
كانوا أنصار رساول الله )صلوات اللاه عليه وعىل آله(، إذا ما 
حصال اليلال يف جانبهم قاد يُدرِّضون الرساول، ويدرضون 
الرساالة كلها، ثام يدرضون البرشية كلهاا لليرسان، عندما 
حصال التناازع يقال بأنه حصال مخن كانوا رمااة يف الجبل، 
بداد أن رأوا املسالخن يف املدركة الغلبة لهام، ورأوا املرشكن 
انهزماوا قالاوا: ننازل، انتهت املدركاة، ننزل غنائام، نجخع 

غنائم، وانتهت املدركة!

• من أين السبب؟

}ُقْلتُْم أَنَّى َلذَا{)آل عخاران: من اآلية165( من أين أوتينا؟ 
ما السبب؟ كيف وقع علينا لذا اليشء؟ وكيف..؟  }ُقْل ُلَو ِمْن 
ِعنِْد أَنُْفِساُكْم{)آل عخران: من اآلياة165( ألنكم أنتم تنازعتم 
خشلتم عصيتم الرساول تنازعتم يف األمر من بدد ما أراكم ما 
ٍء َقِديٌر{)آل  تمبون، لو من عند أنفساكم }إِنَّ اللََّه َعىَل ُكّل يَشْ
عخران: من اآلية 165( يدني السابب الرئييس لو من عندكم 
السابب الرئييس ملا نالكم لاو من عند أنفساكم؛ ليمذروا يف 
املساتقبل وليدرخاوا بأنه إذا ماا حصل من جانبهام أخطاء، 
واألخطاء متفاوتة، لناك أخطاء تمصل عليها عقوبات، وقد 
يكاون لناك أخطاء يمصال تدارك إلهي كخا قال ساابقاً:}إِذْ 
ْت َطاِئَفتَاِن ِمنُْكْم أَْن تَْفَشال َواللَُّه َوِليُُّهَخا{)آل عخران: من  َلخَّ
اآلية 122( لكن تلك األخطاء يف امليدان غري طبيدية أن يمصل 
مان بداد ما أراكم ماا تمبون يمصل خشال وتناازع يف األمر 
وعصيان يف امليدان قضية خطرية جداً ليسات ساهلة خمصل 
ما حصل نتيجة لهذه األخطاء الرليبة لكن األسااس لو من 

عند أنفسكم.

• الشهادة والثبات والنصر من النتائج الطيبة 
}َخانَْقَلبُْوا ِبِنْدَخٍة ِمَن اللِه َوَخْضٍل َلْم يَْخَسْسُهْم ُسْوٌء َواتَّبَُدْوا 
ِرْضاَواَن اللِه َواللاُه ذُْو َخْضٍل َعِظيٍْم{ )آل عخاران: اآلية ل17( 
خالحظ كيف تكون النتائج كلها طيبة بالنسابة للخؤمنن، إن 
قتل يف سابيل الله ختلك المياة عند الله رزق وخرح واستبشار 
إىل آخاره، أو كاناوا ال يزالون يف حالة املواجهاة خهم ثابتون، 
الحاظ الثباات يتخثال أيضااً يف كالل، يدني: أن يكاون الناس 
عقيقان يف منطقهام ال يظهر مان جانبهم عاىل اإلطالق أي 
عباارات جازع، بال كلها عباارات قوة كلهاا عباارات ثبات، 
كلهاا عبارات التجاء إىل الله سابمانه وتدااىل وتكون النتائج 
طيبة}َخانَْقَلبُاْوا ِبِنْدَخاٍة ِمَن اللِه َوَخْضٍل َلْم يَْخَسْساُهْم ُساْوٌء 
َواتَّبَُداْوا ِرْضَواَن اللِه َواللُه ذُْو َخْضاٍل َعِظيٍْم{ )آل عخران: اآلية 
ل17( مان أخطر ماا يكون عىل الناس لي تلاك األخطاء، أما 
كون الددو كبرياً، أو كون الددو قد حشاد، أو كونهم قليال، أو 
أشاياء من لذه لم تقدل لنا بأنها بالشكل الذي يقدد الناس، 
أو أنها خطرية بالشاكل الذي قاد يقددلم، ال، اليطورة كلها 
تتخثل يف ترصخات تأتي من عندلم: عصيان، ميالفة، تنازع 
يف األمار، عباارات يقولونهاا تنبئ عن ضدف، تشاد نفساية 

الددو، ترخع من مدنوية الددو، لذه لي اليطرية

الجزء 
األول
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عدنان الجنيد 
أيهاا الجياُش الايَاَخاني الدظيم واللجان الشادبية املسااندة لاه، يف جخيع جبهات 
القتال ومياعين الرشف والبطولة، سالُل الله عليكم، وتمايا الشدب الصامد ترتى إليكم، 

أنتم واللِه الرشخاء والثائرون األوخياء واملناضلون النجباء.. 
نقبّال األرض التي تساريون عليهاا، خأنتم ثورة المسان منها وإليهاا، إنكم اليول 
تدادون بقية الساابقن وقادوة الالحقن، خال يوجاُد يف لذا الكون َمن لاو أثبت منكم 
جأشااً وال أعظام منكم للجهاع والشاهاعة حباً وال أقوى منكم إيخانااً، خدزيختكم أحدُّ 
من السيف ولختكم أسُع من الطيف وأحكامكم مجانبة الميف وجنانكم أخصُب من 
الصيف، خأنتم شاباُب الصخوع وأنتم من أعلشاتم الدالم برخضكام الينوع والجخوع، 

ولزمتم بقوة بأسكم االستكباَر الداملي وأتباعه من الذئاب القروع.
 وخيكم أقول: يا شاباَب الصخاوع يا من صندتم يف ُخطى المل ثاورًة أبدية أنتخو يف 
الثبات آياُت نرٍص لي يف األصل نفمٌة علوية، خاإلمال المسان قد ساار خيكم، إنه قائد 
لتلاك الرسية وحليف الكتاب زياد املدايل بات يرعى تلك الدمااء الزكية من أحب المياة 
عااش ذلياالً، خاجدلوا املوت للمياة مطياة، إن نفل الكريم تأبى ُمقامااً خيه ذلٌّ يهن 

نفساً أبيَّة.
 يا شاباب الصخوع أنتام أُباة، لكم الفير بن ُكّل اللية، أنتم شادلة تيضء شادوباً 
عخها الظلم ولي خيه شاقية، ولي بركان ُكّل ما جاء عاٍت ساوف يُساقى بها كؤوس 
املنياة، خاصندوا املجاد والزموا الظلم حتى تتهااوى أصنال ُحكٍم ععيَّاة، ليدم الرخاء 

واألمن أرضاً تتخناه بكرة وعشية، خدليكم من اإلله سالٌل مستخٌر وكم لكم من مزية.
يا شباَب الصخوع الدظخاء لقد رخدتم بصخوعكم رؤوسنا إىل السخاء وجدلتم شدبكم 
يدتز بكم بخا له من انتخاء؛ ألنكم أصبمتم أسطورة الداملن )وال تهنوا وال تمزنوا وأنتم 

األعلون إن كنتم مؤمنن(، خأنتم بخا حققتخوه والله منترصون، ونمُن بكم مفتيرون، 
خاساتخروا يف اسارتعاع أََراضيكم وحققوا أمانيكم وساريوا إىل األمال وزيدوا من شامذ 
لخخكم الدلوية حتى تمققوا ألداف شدبكم الدالية وغايته الغالية، خلوا اجتخع عليكم 
األعداُء من ُكّل جانب بقضهم وقضيضهم وعتاعلم وأسلمتهم اليفيفة والثقيلة - كخا 
لو المال اآلن - خلن يساتطيدوا أن يجهضاوا انتصاراتكم وال أن يثنوا من عزيختكم أو 

يمطخوا أمنيتكم.
 ندم لقد تكالب عىل شادبنا الايَاَخاني الدالُم كله، خخنهم الساكتون، والكثري منهم 
املؤيدون عىل رضب شادبكم والبقية، وعىل رأساهم أمريكا وإسائيل وآل سادوع ومن 
تبدهام من نداج اليليج وجرذان الدرب ومرتزقة الداخال من اليونة والُدخالء، خقتلوا 
أبناءكام واساتباحوا عماءكم وذبماوا أطفالكم ولتكاوا أعراَضكم ولدماوا منازلكم 
ومسااجدكم.. ولم يرقبوا يف شادبكم الايَاَخاني إالًّ وال ذمة، وكل لذا بخساخع ومرأى 
مان الدالام كله ولم يمرك أحٌد لذلك سااكناً.. ُكّل لذا ذنب شادبكم أنه رخض الوصاية 
السادوعية والهيخنة األمريكية وأراع أن يديَش حياًة خيها الكرامة خالية عن حياة الذلة 

واملهانة.. 
ولاا لو شادبكم ينترص وعادوه ينمرس وذلك بشاجاعتكم – يا شاباَب الصخوع - 
وبقوة بأساكم وبرضباتكم الميدرية وبساالتكم المساينية وبصوارييكم اإلسكوعية 

َوالكاتيوشية..
لقنتام الدادو عروسااً لن ينساالا، وماا زال زحفكم إىل عخال أََراضيهم مساتخراً، 
وقذائفكام تنهال عليهم كاملاء املنهخر.. خلله –أ يها الجيش - أبوك، وتدل من يجفوك، 
ونمان وإن كنا يف الكهوف، لكننا بأرواحناا مدكم يف أول الصفوف، ندعو لكم يف جخيع 
الليايل بأن الله يؤيّدكم بالتأييدات املمخدية واالنتصارات الدلوية، حتى تمرروا الجزيرَة 
الدربية، ال سايخا المَرمن تمررولا من عاباد الصنخن، خالنرص اٍَت اَت )أليل الصبُح 

بقريب(، وعليكم سالُل الله ورحخته وبركاته.

الشافعي.. محبًا إلى شباب الصمود العظماء 
آلل البيت الكرام

عبدالناصر التيمي
باسام الشااخدية أراعت مخلكُة قرن الشايطان عل مرتزقتها 
وأياعيها املأجورة عبيد عنانريلا ورياالتها، أن تشدل نزاعاً مذلبياً 

يؤعي إىل حرٍب أللية ذات صبغة عينية.
 َوالالخات للنظر يف األمر أن تلكام األعوات املأجورة التي نّصبت 
نفساها لزعامة الشااخدية يف الايَاَخان، ال تخات بصلة إىل املذلب 
الشااخدي، بال كانوا خاالل المقبة الزمنية الساابقة ألاد اعدائه 
الذيان شانوا عليه أشانع المروب، حياث كان املذلب الشااخدي 
مرمى لنقدلم الالذع تمات ععوى أن املذلبية بدعة، وأنهم رجاٌل 
والشااخدي رجل. خهم ومذ مد خكرلم الولابي اليبيث قدمه عىل 

عيارنا الايَاَخانية ظهرت النزاعات وتفاقخت الرصاعات .
ونمن لنا لنُساائُل أولئك الذين ظنوا املذلب الشااخدي زعامة 
سياسية يخكن استثخارلا لتنفيذ األجندة املوكلة إليهم يسرتزقون 

بها، يف أسواق السياسة.
ماذا قدمتم للخذلب الشاخدي؟

كم رباطاً أقختم لتدليم املذلب الشاخدي؟
كم كتاباً منهجياً مدتخداً يف الفقه الشاخدي طبدتم؟

بال ماذا قدمتام للخدارس الدلخياة التي تُدناى بتدليم املذلب 
الشاخدي كرتيم وزبيد؟

الجواب: طبداً ال يشء؛ ألنهم ليساوا من أبناء املذلب الشاخدي 
أصاالً، خلجهلهام باملذلاب الشااخدي وباإلماال الشااخدي ظنوا 
أنه عادوٌّ آلل البيت الكارال، ومذلبه نقيض ملذلبهام املدروف يف 
الايَاَخاان باملذلاب الزيدي الذي ينتساب لإلمال زياد بن عيل بن 
المسن عليهم السالل، حيث لم يقرأوا عالقة اإلمال الشاخدي بآل 
البيات الكرال وارتباطه بهم، إذ لو بمثاوا عن تلكم الدالقة لصبوا 

جال غضبهم عليه ولتهخوه بالرخض. 
خاإلمال الشااخدي ريض الله عنه كان ممبااً آلل البيت الكرال، 

خانياً يف ممبتهم؛ كون ذلك من خروض الدين، ويف ذلك يقول:
يا آَل بيت رسول الله حبُّااُكُم.. خرٌض من الله يف القرآِن أنزلُُه

يكفيكم من عظيِم الفير أنكم.. َمن لم يصلِّ عليكم ال صالَة َلُه
ويف قصيدة أخرى يقول:

ذرياااداااتاااي الااااناااابااااي  آُل 
ولااااخااااو إلاااايااااه وسااياالااتااي

أرجااااااو باااهااام أعاااطاااى غااااداً
بااايااادي الاااياااخااان صاامااياافااتااي

وماا عال ذلك المب لو من صخيم الدين خقاد لانت أمامه ُكّل 
ماا لقيه من الدناء، حيث لم تشافع له مكانتاه الدلخية من تلكم 
التهام التي كانت تكال إليه وكأن نفل تلكم الوجوه الغثائية التي 
تناصب آل بيت رساول اللاه الدداء اليول حاارضٌة يف ذلك الزمان، 

تريد وأَع ُكّل عالقة حب نمو الدرتة الرشيفة.
ولقد عّل اإلمال ا لشاخدي ويف أكثر من قصيدة عخا لقيه خقال:

كال  قااالاااُت:  اااضاااَت  تااارخَّ قاااالاااوا 
اْعااِتااَقاااِعي  َوالَ  ِعياانااي  الاارَّْخااُض  َمااا   

شااكٍّ  عوَن  تاااولاااياااُت  لاااكاااْن   
إماااااااٍل وخاااااريَ لااااعي   خااااريَ 

َرْخااضاااً  اْلاااااَويص  ُحااابُّ  كااااَن  إْن 
الااادااابااااِع  إىل  رخااااايض  خااااااإنَّ   

ويف قصيدة أخرى يدلن عىل األشاهاع عقيدته يف ممبة آل البيت 
الكرال يقول:

منى ماان  باملمّصب  ِقااْف  راكااباااً  يااا 
والنالِض خيفها  بقاعِد  والااتااف   

منى إىل  المجيُج  خاااض  إذا  سااَمااراً 
الفائِض الااُفاارات  كخلتطم  خيضاً   

ممخد آل  حااب  رخااضاااً  كاااان  إن 
راخاايض أناااي  الااثااقااالن  خليشهد   

ويف قصيادة أخارى يوضاح منهَجاه يف المديث عان آل البيت 
الكرال وما صار يُتهم بسببه يقول:

عاالااياااً  ناااذكاااُر  مااجاالااٍل  يف  إذا 
 َوِساابْااَطاايْااِه َوَخاااِطااَخااَة الاازَِّكاايَّااة  

  يااقاااُل تاااجااااوزوا يااا قاااوُل لااذا 
 َخااَهااذَا ِماااْن َحااِديااِث الاارَّاِخااضاايَّااة  

أنَااااٍس  ِماااْن  امُلهيخن  إىل  بَااَرئْااُت     
الَفاِطخيَّة    ُحاابَّ  الاارَّْخااَض  يَاااروَن   

وعان كربالء ومأسااتها كان لإلمال الشااخدي وقفٌة عّل خيها 
عان آلاته جراء ذلك املصااب الجلل الذي أصااب الدرتة الرشيفة 

خقال:
كئيُب والااافاااؤاع  قاالاابااي  تاااااأّوه 

عجيُب خااالااسااهاااع  نااومااي  وأرق   
رسااالااًة المسن  عني  مبلغ  خخن 

وقاالااوُب أناافااٌل  كاارلااتااهااا  وإن   
قخيَصه كاااأن  ُجاااارٍل  بااال  ذباايااٌح 

خضيُب  األرجاااااوان  بااخاااء  صااباايااٌغ   
رنااة ولاالاارمااح  أغااااوال  خللسيف 

نميُب الصهيل  بدد  ماان  وللييل   
ممخد آلل  الاادناايااا  تاازلاازلاات 

تااذوُب الااجاابااال  صاام  لهم  وكااااعت   
كواكب واقااشااداارت  نااجااول  وغاااارت 

 ولااتااك أساااتاااار وشاااال جاايااوُب
لاشم آل  ماان  املااباادااوث  عااىل  يصىل 

لدجيب ذا  إن  باانااوه  وياااغااازى   
ممخد آل  حااب  ذناابااي  كاااان  لاا� 

 خااذلااك ذناااب لااساات عاانااه أتاااوب
وموقفي حاارشي  يااول  شفدائي  لاام 

خطوب للناظرين  بااادت  مااا  إذا   

• من يعمل في سبيل اهلل 
ليس هناك أمامه أي خسارة 

تمادث اللاه عان خئاة الياسيان 
يف القارآن لناا يف الدنياا قبال اآلخارة 
ووصفهم بقولاه تداىل »ُقْل َلْل نُنَبِّئُُكْم 
يَن أَْعَخاال، الَِّذيَن َضلَّ َساْديُُهْم  ِباألْخرَسِ
نْيَاا َوُلْم يَْمَسابُوَن أَنَُّهْم  يِف اْلَميَااِة الدُّ
يُْمِسانُوَن ُصنًْداا« ولؤالء قاد يكونوا 
مناخقن أَْو مخن يدعون انهم اصماب 
حكخة عندما تركاوا الجهاع واالنطالق 
يف سابيل اللاه خوخا عاىل حياتهام أَْو 
مناصبهم أَْو اموالهم أَْو املناخقن الذين 
يسدون يف االرض خسااع ولم يقولون 
انهم يمسانون صنداا، » َوإِذَا ِقيَل َلُهْم 
الَ تُْفِساُدواْ يِف األَْرِض َقالُاواْ إِنََّخاا نَْمُن 
ُمْصِلُماوَن«، خلذلاك الله شايصهم يف 
الدنيا ليدرف اإلنسان نفسه ويزنها لل 
لي يف سابيل الله ال ماع الطرف االخر 
الذي يمساب اناه يمسان صندا ولو 

ميالف الوامر الله. 
ثام يكاون حالهم ياول القيامة }إِنَّ 
اا يِف األَْرِض  الَِّذياَن َكَفُرواْ َلاْو أَنَّ َلُهم مَّ
َجِخيداً َوِمثَْلُه َمَدُه ِليَْفتَُدواْ ِبِه ِمْن َعذَاِب 
يَْوِل اْلِقيَاَمِة َما تُُقبَِّل ِمنُْهْم َوَلُهْم َعذَاٌب 
أَِلياٌم يُِريُدوَن أَن يَْيُرُجاواْ ِمَن النَّاِر َوَما 
ِقيٌم{  ُلم ِبَياِرِجاَن ِمنَْها َوَلُهْم َعذَاٌب مُّ
)املائادة:26 ا37( الحاظ لناا الدالقة 
خدال؛ ولذلك نمن نقاول أكثر من مرة: 
بأن القرآن يالمل مشااعر اإلنساان، 
يدناي: نااس قاعديان، ال يريادون أن 
يجالدوا، وترى عنده مشااعر مدينة، 
يرياد أن يقيام خيخا لديه مان األرض، 
ولي ليسات شايئا، ويريد أن ال ييرج 
منها، ويف نفل الوقت ال يبايل أن تكون 
الداقباة كيفخاا كانات، أليسات لذه 
كلها تشاكل عوائل عناد الناس؟ يأتي 
باكالل يزيح مثال لذا الشادور بميث 
أنك تدرف نفساك بأنك خاس، ستكون 
خااساً، وخدالً عندما يراجع اإلنساان 
نفساه خاريى بأنه قاعد مان أجل بيت 
ومزرعة وعكان وأشياء من لذه، ويريد 
أن ال أحد يزعجاه، يريد إقامة، وال أحد 
يزعجه نهائيا، املزعجن سيأتونك، إنخا 
الجهاع لترضب أولئاك املزعجن الذين 
يريدون أن يقيخوا بادال عنك يف أرضك، 
ويف مختلكاتاك. خدندما يرى نفساه يف 
األخاري بأنه سايصل إىل حالاة أن يقيم 
يف عذاب، لذا الدذاب شاديد يتخنى أنه 
يخلك ماا يف األرض ومثلاه مده ليفدي 

نفسه به، لذه تدتل خسارة كبرية.

• اإلنسان عندما يقتل في 
سبيل اهلل ليس خسارة 

للجهااع  اإلنساان  ينطلال  عندماا 

يف سابيل اللاه ما الاذي ينتظاره يف كل 
االحوال اليل لو املوت خاملوت سيلقاه 
كل النااس املجالاد والقاعد بل ما لي 
اليساارة التاي سايوقدونه خيها؟ قد 
تكاون لو للك لو يف نفساه خهي خرتة 
ممدوعة ال يمل بددلا بيشء من األلم 
بل سايكون شاهيدا يفارح يديش حيا 
يرزق، ويساتبرش ويفارح بتلك المالة 
التي قاد وصل إليهاا خيخا بداد، ولهذا 
يقاول الله عنهام » َخِرِحَن ِبَخاا آتَاُلُم 
وَن ِبالَِّذيَن  اللَُّه ِمان َخْضِلاِه َويَْساتَبرِْشُ
ْن َخْلِفِهاْم أاَلَّ َخْوٌف  َلاْم يَْلَمُقوا ِبِهام مِّ
َعَليِْهْم َواَل ُلاْم يَْمَزنُوَن » وأيضاً مندنا 
الله من تسخيتهم اموات بل احياء » وال 
تقولوا ملن يقتل يف سابيل الله امواتا بل 
احياء ولكن ال تشدرون« أو يرى نفسه 
خوقه ظلل من اإلساخنت، وتمته أرض 
مبلطاة، يرى نفساه يقاع إىل الساجن 
يف سايارة، لل لذه لي اليساارة؟ أل 
خساارة من يقاع إىل جهنم يف السالسل 
واألغالل ويسامب عىل وجهاه؟. ومن 
سايكون يف سجن جهنم من خوقه ظلل 
من النار ومن تمته ظلل؟. أليست لذه 

لي اليسارة؟.
خالله لكاذا يقول الله لنا سابمانه 
وتداىل؛ ليدلخنا كيف تكون مشااعرنا، 
وما لي املشاعر التي نمخلها ونمن يف 
أية مرحلة صدبة، وأنت يف مواجهة أي 
خطر ينالك أو يمدق بك، ال تدد شيئا يف 
لذه الدنيا ينالك يف سابيل الله خسارة، 
ولاذه لي قاعدة عامة وثابتة، وسانة 
من سانن الله سابمانه وتداىل: أن من 
يدخال لديناه ويف سابيله، وينطلال يف 
رضااه، ليال لناك أمامه أي خساارة 
عاىل اإلطاالق، ال خساارة ماعياة، وال 

خسارة مدنوية أبداً.

• ترك االنفاق هو الخسارة 
عندماا  وتدااىل  سابمانه  لاو 
يساتقرض لاو الذي يقبض ويبساط 
عندما تقبض يادك يخكن يقبض عليك 
خدالً أشياء كثرية، وعندما تبسط سريع 
لك أضداخاً مضاعفة، لو الذي يبساط 
الارزق ملن يشااء مان عبااعه ويقدر، 
وإلياه ترجدون يف األخاري، خإن قبضت 
سايقبض علياك أشاياء لاماة جاداً، 
أليست خساارة كبرية أن يقبض عليك 
الجنة ؟ خاال يدخلك الجنة، وتساري إىل 
النار، تسااق إىل النار}َوإَِليِْه تُْرَجُدوَن{ 

خيثيبك عندما تنفل يف سبيله 

• الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة أال 

ذلك هو الخسران المبين 

)َوتََراُلْم يُْدَرُضوَن َعَليَْها َخاِشِدَن{ 
مطأطئن رؤوسهم ومساتكينن }ِمَن 
{ إىل جهنم  الذُّلِّ يَنُْظُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفيٍّ
يَن الَِّذيَن  }َوَقاَل الَِّذيَن آَمنُاوا إِنَّ اْلَياِسِ
وا أَنُْفَساُهْم َوأَْلِليِهْم يَْوَل اْلِقيَاَمِة  َخرِسُ
ُمِقيام{( َعاذَاٍب  يِف  الظَّاِلِخاَن  إِنَّ  أاَل 

)الشاورى: مان اآلياة5ل(. املؤمناون 
ولام يرون أولئك الذيان كانوا يف الدنيا 
كبارا، الذيان كاناوا يف الدنيا مدرضن 
عن عين الله ويسايرون من عباع الله 
سريون أنهم يف خساارة عظيخة، ولم 
يرونهم يف وضع يسء، لكذا خاشادن 
مان الاذل ينظارون إىل جهنام نظرات 
مييفة، نظرات شزر: ال يماول أن يخأل 
عينه مان رؤيتها، ال يماول من شادة 
اليوف، لناك يتجاىل من لو الياس، 

تجلت اليسارة عىل أخظع ما يخكن أن 
ياَن - حقيقة لم  تتصاور: }إِنَّ اْلَياِسِ
وا أَنُْفَساُهْم َوأَْلِليِهْم يَْوَل  - الَِّذيَن َخرِسُ
اُن اْلُخِبُن{،  اْلِقيَاَمِة أاَل ذَِلَك ُلاَو اْلُيرْسَ

}أاَل إِنَّ الظَّاِلِخَن يِف َعذَاٍب ُمِقيٍم{.
لام ينظارون إىل ماا يتدارض لاه 
املؤمناون أنه خساارة، لكن اليساارة 
المقيقياة التاي لام خيها، اليساارة 
المقيقية التي سايلقونها لام }َوَقاَل 
وا  يَن الَِّذيَن َخرِسُ الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ اْلَياِسِ
أَنُْفَساُهْم َوأَْلِليِهاْم يَاْوَل اْلِقيَاَمِة{، أما 
مان رأونا أنناا خرسنا أنفسانا وأللنا 
يف الدنياا خليسات خساارة، لو خرست 
بيتك، لو خرست أللك وأوالعك خطرعت 
من بينهم خإن لذه ليسات خساارة يف 
سابيل الله. وقاد يصل بك األمار إىل أن 
تيرس نفساك وأللاك وأوالعك ولكن يف 
ذل ويف استكانة عىل أيدي أعداء الله ويف 
وضدية ال خضل لك خيها؛ ألنك كنت من 
قددت، كنت من ساكت، ومان توانيت 
حتى وصال األمر باك إىل أن تيرج من 
بيتاك غصباا عنك، ثم ال خضال لك عند 

الله ال يف الدنيا وال يف اآلخرة.
لهاذا قال الله: }َوَقااَل الَِّذيَن آَمنُوا{، 
ألن الكثري من املؤمنن لم من يصنفون 
عند اآلخرين خاسين: تيرس عراستك، 
تيرس شهاعتك، تيرس بيدك ورشاءك، 
خارست مالاك، خارست بيتاك، لكذا 
يتدرض املؤمنون للكالل الكثري من قبل 
اآلخرين خيصفون كل ما يتدرضون له 
بأنه خساارة، ويصفوناك بأنك أحخل 
وأنات تنطلل يف عخل ما، أو تقول كلخة 
حال بشاكل رصياح، يدتلوناك أناك 
أحخل؛ ألنك تدرض نفساك لليساارة، 
خهؤالء املؤمنون الذين تمخلوا يف الدنيا 
ماا يقال ضدلام وصلوا واساتقاموا 
لام مان ساتتجىل لهام األماور ياول 
القيامة خيقولاون لآلخرين، ويقولون 
ألنفساهم: }َوَقاَل الَِّذياَن آَمنُوا{ حينئذ 
يَن - لم أولئك  واللاه صاح }إِنَّ اْلَياِسِ
َوأَْلِليِهاْم  أَنُْفَساُهْم  وا  الَِّذياَن َخارِسُ  -
يَْوَل اْلِقيَاَمِة{، ونمن نرالم يسامبون 
عاىل وجولهام يف السالسال واألغالل 
إىل جهنام، أليسات لذه لي اليساارة 

المقيقية؟؟.
وا  ياَن الَِّذياَن َخرِسُ }ُقاْل إِنَّ اْلَياِسِ
أَنُْفَساُهْم َوأَْلِليِهْم يَاْوَل اْلِقيَاَمِة أاَل ذَِلَك 
اُن اْلُخِبُن َلُهْم ِماْن َخْوِقِهْم  ُلاَو اْلُيارْسَ
ُظَلٌل ِمَن النَّاِر َوِمْن تَْمِتِهْم ُظَلٌل{ أليست 
لذه لي اليساارة؟ أل خسارة املؤمن 
يف لذه الدنيا التاي يفرح بها اآلخرون، 
بتقاريرلام،  خيهاا،  أوقداوه  وأنهام 

بوشايتهم بنفاقهم بكذبهم!.

مفاهيم قرانية

الخـسـارة



اليخيل 12 نوخخل 2015ل  املواخل 30 ممرل 37ل1لا     الددع )73(14 عربي ودولي

عبدالباري عطوان *
لام يفاجئنا الجنارال األمريكي تشاارلز 
القيااعة  يف  الجوياة  القاوات  قائاد  باراون 
األمريكياة الوساطى، التاي تقاع منطقاة 
الرشق األوسط ضخن نشااط مسؤولياتها، 
عندماا أعلان   أن مساالخة عول اليليج يف 
غارات االئتالف الدويل الذي تقوعه واشانطن 
ضد “عاعش” ومواقدها يف ساورية والدراق 
تراجدات مناذ بادء المارب يف اليخان؛ ألن 
ميالااً كثرية مرت تمت الجرس منذ بدء تلك 
املسالخة، وسط ضجة إعالمية استدراضية 

غري مسبوقة.
منذ مشااركة عول خليجياة يف “عاصفة 
المازل” يف اليخان، التي بادأت قبال ثخانية 
أشاهر تقريبااً، تغريت الكثري مان املداعالت 
السياسية والدساكرية، وبدأ املشهد اليخني 
يتغري بصاورة متساارعة، وعاىل عكل ما 
كانت تتوقده منظومة عول التمالف الدربي 

بقياعة املخلكة   السدوعية.
وليساخح لنا الدخيد الركن أحخد عسريي 
املتمادث باسام قاوات التمالاف الدربي أن 
نيتلف مده يف قوله إن لذه القوات “أنجزت 
ما خشال خيه حلف الناتو يف أخغانستان”، يف 
ترصيماات نرشتها أمل صميفة “الوطن” 
السادوعية، َوأضااف أن القاوات األمريكية 
وحلاف الناتو املكون مان 28 عولة مكثوا يف 
أخغانساتان 11 عاماً، ولم يمققوا ما حققه 

التمالف يف سبدة أشهر”.
وكنا وما زلنا نتخناى أن يرسع لنا الدخيد 

عساريي االنجاازات التي تمققات يف اليخن 
وال ندرخهاا، اللهم إال إذا كان حصار وقصف 
وتجويع 25 مليون يخني ألكثر من 8 أشاهر 

لو انجاز عسكري كبري.
***

باألمل بثت وكالة األنباء الفرنسية، لي 
ليسات تابدة للخجوس والصفويان حتخاً، 
تقريراً عان الوضع الدساكري يف اليخن )لم 
تبثاه خضائيات عاصفة المازل ولم تتطرق 
الياه صمفها( قالت خيه، إن قوات الموثين 
وصالح تتخركز حاليااً يف جبل اليأس، املطل 
عىل قاعادة الدند الجوياة يف مماخظة لمج 
املجاورة لددن، حيث ترابط قوات سوعانية، 
كخا سايطرت عاىل مدينة عمات، ثاني أكل 
مدينة يف مماخظة الضالع بدد سااعات من 
حصارلا، مثلخا اساتولت عاىل مدينة ذباب 
القريبة من مدخل بااب املندب، ومقر اللواء 
117 التي ساقطت يف يد التمالف السادوعي 

قبل شهر خقط”.
ندم قوات التمالف السادوعي لم تساتدد 
مدينة تدز، وال مدينة مأرب، أما مدينة عدن 
التي “حررتها” أصبمات يف قبضة تنظيخي 
“عاعش” والقاعدة، وتأخرت كثرياً يف اقتمال 
الداصخة صنداء، وربخاا ال تدخلها مطلقاً؛ 
بسابب اليساائر الضيخة املتوقداة نتيجة 
لمارب الدصاباات التاي اساتدد خصومها 
ليوضها، واستنزاف قوات التمالف يف حرب 

طويلة جرى التيطيط لها مسبقا.
التماول األلام يف حربي قاوات التمالف 
األمريكي يف الدراق وساورية ضد “عاعش”، 

والتمالف الدربي بقياعة السدوعية يف اليخن، 
لو نجاُح القوات املستهدخة يف “امتصاص” 
صدمة القصاف الصاروخي الجوي، وكثاخة 
الغاارات والتداوع عليهاا، وتطويار قدرات 
مدهاا،  التداطاي  كيفياة  حاول  وخالات 
وتقلياص حجام أرضارلاا، ولو األسالوب 
نفساه الاذي اتبدتاه حركاة “طالباان” يف 
أخغانساتان، وعدل استساالمها رغم وجوع 
أكثر من خخسن ألف جندي من قوات الناتو 
عاىل األرض، وأربدة أضداف لاذا الرقم من 
الجناوع األخغاان، عاالوة عىل قصاف جوي 

مستخر ألكثر من ل1 عاماً.
القاعدة الدسكرية الذلبية التي يمفظها 
الدارسون يف األكاعيخيات الدسكرية الغربية، 
عن ظهر قلب، تقول “إن األرض تمارب مع 
أصمابهاا”، وال بد أن الدخيد عساريي ولو 
الذي تيرج من أحاد لذه األكاعيخيات، يدي 
جيدا ما نقول، خاليخن كانت وستظل مقلة 
للغزاة، مثلخا قال امللك عبدالدزيز آل سادوع، 
مؤسل املخلكة، يف وصيته ألبنائه وأحفاعه.

وإذا وضدنا امتصاص “الصدمة الجوية” 
جانبااً وتماول الغاارات الجوياة إىل عبء؛ 
ألنهاا باتات تدطاي نتائاج عكساية )قتل 
املدنيان وعادل وجوع بناك ألاداف يف أخقر 
بلاد يف الدالم يُماَرب من قبال أغنالا(، خإن 
لناك أحاعيث وترسيباات قوية حول وجوع 
التمالاف  عول  بان  “مكتوماة”  خالخاات 
حول كيفياة إعارة لذه المارب، ونظرة ُكّل 
عولاة تجاه األخارى التي باتات تقاتل مدها 
تمات مظلاة واحادة يف اليخان، خاإلماارات 

تنظر بدن الشاك إىل الادور القطري، وقطر 
تباعلهاا الشاك نفساه، خااألوىل تياىش أن 
تصب نتائاج لذه المارب يف مصلمة حلف 
االصالح اليخني اإلخواني، والثانية قلقة من 
التقارب اإلماراتي السدوعي وتدتقد انه عىل 

حسابها، قد يأتي.
نقطاة أخارى يجاري المدياث عنهاا يف 
اليليجياة، ولاو وقاوف قطار  األوسااط 
والسدوعية وتركيا يف خندق يطالب بإطاحة 
الرئيل األساد ونظامه، بينخا تقف اإلمارات 
والكويات يف اليندق الارويس، جنباً إىل جنب 
ماع إيران )عون تنسايل( ومارص من حيث 
الرتكيز وإعطاء األولوية( عىل حرب القضاء 
عاىل “عاعاش” أوالً، وقبال أي حدياث عان 
مساتقبل الرئيل الساوري بشاار األساد، 
والشيخ ممخد بن زايد ويل عهد أبو ظبي من 

الزوار الدائخن ملوسكو لذه األيال.
ثام لناك نقطاة خالخية أخارى بن عول 
التمالف تتدلل بخستقبل اليخن نفسه، خهل 
سايظل موحداً، أل أنه ساينتهي بالتقسيم، 
سايمكم  ومان  الشاخال،  سايمكم  ومان 
ومان  الارشق،  سايمكم  ومان  الجناوب، 
سايمكم الغرب، ومن سايمارب “القاعدة” 

و”عاعش”، وما لو مصري حرضموت؟
ال أحاد يخلاك اجابات يف لاذا الصدع، وال 

ندتقد أن أحداً سيخلكها قريباً.
مدلوماتنا تفيد بأن عول التمالف الدربي 
وصلات إىل قناعاة بأن الجناوب ال يخكن أن 
يدياَش مع الشاخال، وال بد مان االنفصال، 
واملساألة مساألة وقت وتوقيت، وبريطانيا 

يف  لإلساالمين  بادور  تضغطاان  وأمرياكا 
الدخلياة السياساية ليال يف اليخان خقط، 
وإنخاا يف ليبياا والداراق ومرص وساورية؛ 
ألن لاذا لو الطريل األقارص لتنفيل حالة 
االحتقان الرالنة يف لاذه الدول، متفرقة أو 

مجتخدة.
من يتخدن يف ترصيمات الدخيد عسريي، 
ويقارأ ما بان ساطورلا، ييارج بانطباع 
مفااعه أن “عاصفة المزل” لام تبدأ إال قبل 
سابدة أشاهر خقاط، مقارناة بتدخل حلف 
الناتو الذي اساتخر ل1 عامااً، مخا يدني أنه 
يبرش ألال اليخن وألل السادوعية مداً، بأن 
عليهام التمايل بالصل خالمرب ماا زالت يف 

بدايتها.
خاإذا كان األمريكان وحلف الناتو ارتكبوا 
خطاأ بغزولم ُكلٍّ من أخغانساتان والدراق، 
خقاد كان األوىل أن تتدظ القياعة السادوعية 
من لذا اليطاأ، وتتجنب التورط يف املصيدة 
اليخنياة، وجار عول خليجية عربياة أخرى 

اليها.
أمريكا تتفااوض حالياً ماع “الطالبان” 
لدوعتهام إىل المكام مقابال انساماب آمن 
لقواتهاا، خهل علينا أن ننتظر ل1 عاماً حتى 
تفدال قاوات التمالاف الدربي والسادوعية 
اليشء نفسه، وتتفاوض مع من يماربونهم 

يف اليخن لتسليخهم السلطة؟
نرتك اإلجاباة للدخيد الدساريي وقياعته 

وأولياء أمره.

* عن رأي اليوم- بتصرف يسير

هل حصار وقصف وتجويع 25 مليونًا ألكثر من 8 أشهر إنجاز عسكري؟!

 متابعات فلسطينية 

»إنتفاضة السكاكين« تضرب السياحة في الكيان: معطيات باألرقام

75 % من 
»اإلسرائيليين« 

يؤيدون قتل منفذي 
العمليات فورًا 

  - متابعات: 

بادأت انتفاضاة القادس تلقي 
بتأثرياتها عاىل الوضع االقتصاعي 
للكياان الصهيوناي، وال سايخا يف 

قطاع السياحة. 
وتدل املدطيات التي نرشتها ما 
تساخى »عائرة اإلحصاء املركزية« 
يف الكيان الصهيوني عىل أن نسابة 
السيّاح يف خلساطن املمتلة خالل 
شاهر أكتوبر املايض قد انيفضت 
%ل1 مقارنة بشاهر ترشين األول 

من عال 2013. 
وقاد بيّنت األرقال أناه لم يصل 
إىل خلساطن املمتلة، خالل الشهر 
األول لالنتفاضة، ساوى 290 ألف 

سائح خقط. 
ويف حن تماول »عائرة اإلحصاء 
لاذه  مان  التيفياف  املركزياة« 
األرقاال السالبية، عال االععاء أن 
لاذه النسابة ارتفدات عان الدال 
إال   ،5% بنسابة  ل201  املاايض 
أن لاذه املقارناة غاري صميماة، 
ألن نسابة الداال املاايض ال يخكن 
اعتبارلا مقياسااً، لكونها جاءت 
عقب حارب »البنياان املرصوص« 

ضد قطاع غزة. 
عاال  أرقاال  باعتخااع  وحتاى 
ل201، خفاي حان كانات األرقال 

تتمادث عن زيااعة قدرلاا 13% 
يف نهاية شاهر أيلاول املايض، خإن 
انيفااض نسابة الزيااعة إىل 5% 
يدلل عىل مدى الرضر الذي ألمقته 

الساياحي  بالقطااع  االنتفاضاة 
للددو الصهيوني. 

وأكثار من ذلك، تفياد تقديرات 
منظخاي  »عائارة  يساخى  ماا 

 25% أن  الصهيونياة  الساياحة« 
مان املجخوعاات الساياحية مان 
املتوقع أن تلغي حجوزاتها ملوسام 
الشاتاء القاعل. كخا يتوقع أنه مع 

استخرار االنتفاضة ونرش أخبارلا 
يف وساائل اإلعاالل األجنبياة، خإن 
املزيد من الُسايّاح ساختندون عن 

القدول إىل خلسطن املمتلة.

أظهر اساتطالع بثته القنااة »اإلسائيلياة« الثانية، السابت، أن 75 % من 
الجخهور »اإلسائييل« يدتقدون برضورة قتل الفلساطينين منفذي الدخليات 
يف ماكان تنفيذ الدخلية، بينخا عارض ذلاك %ل2 وواحد باملائة خقط لم يدطوا 

رأيهم باملوضوع. 
كخاا باّن اساتطالع الرأي الذي نارش يف برناماج واجه الصماخاة أن 78% 
مان الذين شاخلهم االساتطالع ال يؤيدون مهاجخاة منفذ الدخلياة يف حال تم 
تمييده، خيخا رأى %21 أنه عىل الرغم من ذلك يجب مهاجخة منفذي الدخليات 

واملساس بهم. 
ورعاً عىل ساؤال يتدلل بخماكخة أشاياص الذين لاجخوا منفذي الدخليات 
حتاى بدد أن تم تمييدلم ولم يدوعا يشاكلون خطراً عاىل »اإلسائيلين«، قال 
%55 إنهام ليساوا مع تقديام املهاجخان للخماكخة، خيخا قاال %39 أنه من 

الرضوري تقديخهم للخماكخة، و%6 أجابوا بأنهم ال يدرخون.

وزير تربية الكيان: 
أمريكا ستلتزم 

بضم المستوطنات 
ألن »إسرائيل« هي 

»موقعها األمامي« 
أعلان وزيار الرتبياة والتدليم يف 
حكوماة الددو »اإلسائيايل« نفتايل 
بينيات الاذي يارأس حازب “البيت 
لإلساتيطان،  الداعام  اليهاوعي” 
لإلذاعاة »اإلسائيلياة«، أن »عارص 
الفلساطينية يقارتب مان  الدولاة 

نهايته«. 
وأضاف، »أعتقد أنه من السييف 
إنشاء عولة عربية أخرى من املمتم 
لها أن تصبح بؤرة إسالمية أخرى«. 
و«أن املساألة الفلساطينية آخذة يف 
التناقاص، وحان الوقات للتمضري 
للياول الاذي يايل ذلاك وأن نرسام 
ألنفسانا ما لي املصلماة القومية 

اإلسائيلية«. 
وععاا بينيت إىل تطبيال القانون 
»اإلسائيايل« عىل غاوش عتصيون 
ومناطل اساتيطانية أخارى كبرية 
يف املنطقاة )ج( بالضفاة الغربياة، 
التاي تقع تمات اإلعارة الدساكرية 
»اإلسائيلية« الكاملة، وقال إن عىل 
»إسائيال« إال تياىش مان رع عويل 
قااٍس عىل خطوة كهاذه، ألن وجوع 
الدولة اليهوعية كمليف عاع بالنفع 

عىل الغرب. 
وأكد عىل أن »املصلمة األمريكية 
يف إسائيل أعخل بكثري من املساألة 
الفلساطينية«، وإن »إسائيال لي 
املوقع األمامي للدالم المر يف حخلته 
ععخهام  ومقابال  الجهااع«.  ضاد 
»إلسائيل«، يماخظ ُكّل من الواليات 
املتمادة والغرب عىل حلياف قيِّم يف 
حربهام ضد »التطرف اإلساالمي«. 
ُكّل ياول  وأضااف »نمان نماارب 
مدركة الدالم المر لمخاية أنفسانا 

والدالم المر من الجهاع«. 

 العدو يعدم امرأة 
 فلسطينية بذريعة 

محاولتها تنفيذ عملية!! 
أطلقات قاوات الدادو »اإلسائييل«، صبااح اإلثنن 
اآلناف، نريانهاا عىل شاابة خلساطينية جناوب مدينة 
قلقيلية شخال الضفة املمتلة، مخا أعى إىل استشهاعلا.

وقال وساائل إعالمية إن قاوات الددو املتخركزة عىل 
حاجز »اليالو« جنوب املدينة أطلقت النار عىل الشاابة 

بدعوى مماولتها تنفيذ عخلية علل. 
وأغلقت قاوات الددو الماجاز يف االتجالن وعززت 

من تواجدلا الدسكري.
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ما اأ�سمرته مملكة »الوهابية« اأظهرته فلتات األ�سن بطانتهم

»داعش ليست شرًا مطلقًا«!.. قالها صريحًة إعالمي مقرب من آل سعود!!
  - محمد الباشا: 

»َمْصاَدُر  الولاباي«،  التطارف  »منباُع 
ُر الولابياة«، »قاعدُة  الولابياة«، »ُمَصااادِّ
»أُّل  القاعادة«،  »ُماَقّداااادُة  القواعاد«، 
الدواعاش«، »عاعاش األل«، »عاعش األصل«، 

»عاعش الكلى«، »عاعش األُْوىَل«.. 
َحااادَّ  تنطباُل،  توصيفااِت  لاذه  كلُّ 
التاخااالاي، عاىل املخلكاة السادوعية التي 
تماول عبَثاً، قطَع صلتها املتينة بالتنظيخات 
الولابية املتطرخة، التي َشاااارََّق وغااارََّب 

إجاراُمها يف أرجاء املدخورة.. 
وتسادى يف سابيل رتْاِل الياااْرق الاذي 
اساتدىص اتسااعاً عىل راقده، باأن تُميااط 
نفَساها بهالة إعالمياة، َعاالَّهاا تَُدااّطااُر 
جيفتهاا النتنة التاي أزكخت األناوف ووصل 
َخااْوُحهاا عدياَد مناطاَل يف الدالام، ومنهاا 
البلاداُن الدربية واإلساالمية التاي عانت وما 
تزال من جرائم تنظيخات سادوعية املنشاأ – 

خكراً وتأصيالً، وععخاً وتخويالً وتجييشاً-.
 وال يداد لذا التوصيُف تهويالً وال مبالغًة، 
خكلُّ ذي لُّب سويٍّ عىل ظهر لذا الكوكب يدلم 
بأن الجخاعاِت املتطرخة نشاأت وترعرعت يف 

كنف مخلكة آل سدوع. 
وليل أيضاً تجنّياااً عاىل أُسٍة تُاامِكاُم 
قبضتَهاا عاىل رقداة جغراخياة عزيازة من 
الوطن الدربي واإلسالمي، وتَْمااُكاُم شدبَها 
با«ِعقاااال« بادوي بدائي و«عقل« ساليط 
متمّجر، أجدى وسائله: المديُد والنار، ولجم 

األخاواه عان البوح، وإْن يسارياً، بخاا يوحي 
ه سايايس،  بُماّرياة خكار أو مدتَقاد أو توجُّ
ساوى الزعيل والارصاخ، من عاىل ُكّل منل، 
بخاا يُديل من شاأن خكار »ولاباي« تدتنُقه 
منظخاٌت تختهُن اإلجرال والذبح والتفييخ - 
تدبُّاااداً وتلذذاً وصكاً لدلوف الجنة ومدانَقة 

المور الدن-!!.. 
أشاهُر لاذي املنظخاات، الذبّاحة صاندة 
واألساواق  املسااجد  يف  البرشياة  املالحام 
والطرقاات، وباعثة الفوىض القانية يف الدول 
التاي ُصّدرت إليها، وأَذْيَااُدها صاياتاً سايئاً 

عاعش والقاعدة.
وال َغاااااْرَو، البتّة، أن تدياَن بهذا الفكر 
ساالف األوصااف، األسُة الماكخاُة يف لاذه 

الدولاة، ماذ أنشاأُلخا – أْي الفكار الولابي 
غااااٍز  مرتاعخان،  السادوعي-  والُمكام 
بريطانايٌّ »غابت شخُساه«، ويتدّهُدلخا من 
بدده غاٍز أمريكي مستكلٌ يماادولخا إىل ُكّل 

ما يتناَغااُم وأطخاَعه الرشيرة.
وألن السادوعيَة وعاعش ييُرجان من ذات 
امُلشاكاة وينهجاان النهَج عينَه، يتشاابهان 
حتاى يف أسالوب اإلعادال الاذي يتام بماّل 
املواطنن السادوعين، وباألخاص للخناوئن 
لُمكم آل سادوع، وعاعًة ما يتم برضبة سيف، 
ولذا يخاثاُل ما تفدله »عاعاش« بضمايالا، 
ولاو أحاُد األسااليب خقاط، باإلضاخاة إىل 
الذباح بامُلاااَدى والمرق واإلغاراق والصدل 
بالكهرباء، التي تقول بها »عاعش« حن تقتُل 

رلائنها خارج نطاق القضاء.
وقديخااً قال خيلساوٌف عااربي إساالمي، 
اساُخه عيل بن أباي طالب عليه الساالل: »ما 
أضخار أحاٌد شايئاً إال ظَهااَر عاىل صفمات 
وجهه أو خلتات لساانه«، خخا يُيفيه عتاولُة 
آل سادوع عن عالقاة مخلكتهام بالجخاعات 
املتطرخاة، يظَهااُر بدلّو الصاوت وباا«الَفم 
امللياان« يف ترصيمات بدض املمساوبن عىل 
بالطهم ويف كتابات صمفين وُكتّاب مقربن 

من عرشهم.
الكاتُب السادوعي جخال خاشاقجي الذي 
يُمَساب من الوجاوه البارزة يف اإلعاالل الذائد 
عان األسة واملناخاح عان أماراء آل سادوع 
وخضائمهم، واملقّرب مان عوائر ُصنع القرار 
بالسدوعية، يف تغريدة له علَ صفمته بخوقع 
التدويان املصّغر »تويارت«، أبااَااَن ما لم يُدد 
ُمبَْهاخاً وكشاف املكشاوَف أصالً عن وشائج 
تربُاُط املخلكاة بالتنظيم الداعايش الذي أراع 
تلخيَده حن قال: )إن تنظيم عاعش ليل رشاً 

مطلقاً(.
وليل ثخة بأٌس يف السياساة التي تنهُجها 
املخلكة حن تسدى إىل شايطنة َمن تدتللم 
أعداًء لها، أن تُديل من شأن لذا التنظيم يسء 
السخدة، وقد نما خاشقجي ذاَت املنمى، ويف 
ذات الارسب غاّرع: )ال يوجُد بالسياساة رش 
مطلل وال خري مطلل، تذكرُت لذا وأنا استخع 
لشاباب من املوصل قال أحدلم )أوذينا كثرياً 
مان عاعاش ولكنهام للمال حخوناا من رش 

أعظم(.

بوجوه مطاطية ل تعرف اخلجل.. تطبيع على املك�سوف

اإلمارات تعزي »إسرائيل« 
بوفاة رئيسها الخامس!!

خبير أمريكي ال يستبعد انهيار مفاعل 
ديمونا »االسرائيلي« لعيوب خطرة في عمله 

مقتل وإصابة 4 جنود أمريكيين 
برصاص شرطي أردني 

  - متابعات: 
ذكرت مواقع أرعنية، أن رشطياً أطلل الناَر عىل أربدة مدربن 
أمريكيان، يف مرَكاز التدرياب الادويل للرشطاة، يف حاي املوقر 

بالداصخة عخان، وَقتل اثنن منهخا وأصاَب اثنن آخَرين. 
وذكارت صميفة »الغد«، أن مطلَل النار رشطي أرعني انتمر 
بدد تنفيذ الدخلية، بدد أن قتل مدربن أمريكين، وأصاب آخَرين 

إصابة أحدلخا خطرية. 
وأعلنات السافارة األمريكياة يف األرعن، أنهاا تتمقال مان 

تفاصيل الماعثة.

  - خاص: 
أخاعت مصاعُر إعالمية اسائيلية أن اإلمارات الدربية املتمدة أرسلت 

برقية تدزية لوخاة الرئيل اإلسائييل اليامل إسماق ناخون.
وذكر التلفزيون اإلسائييل بمساب موقاع »عربي 21« أن اإلمارات 
وّجهت برقية تدزية لا«تل أبيب« بسبب وخاة الرئيل اإلسائييل ناخون 
الجخداة املاضياة عن عخر ينالز )ل9 عاماً(، ولاي ال تدخر جهداً من 

أجل السالل واملماخظة عىل الدالقات مع )إسائيل(.
يشاار إىل أن ناخون ماارس مهنة التدليم وترأس القسام الدربي يف 
عصابة »الهاغاناة« الرسية )التنظيم الدساكري األكل للصهاينة قبل 
إقامة الكيان االسائييل( يف القدس املمتلة، وانتيب عال 1978 ملنصب 
رئيل كيان االحتاالل، ويف عال 1980 كان ضيف الرئيل املرصي أنور 

الساعات يف مرص، حيث ألقى خطاباً بالدربية يف مرص.
وسابل يف عال ل201 أن قامت اإلمارات بإرسال برقية تدزية بوخاة 
رئيال وزراء حكومة االحتاالل اإلسائييل أرييل شاارون الذي ارتكب 
أبشاع املجازر بمال الدرب، وخاصة الشادب الفلساطيني والتي من 

أبرزلا مجزرة صلا وشاتيال.
وعائخاً تُدلن السلطات اإلماراتية أن موقفها من الدالقات مع الكيان 
الصهيوناي، لو نفل املوقاف اليليجي بوقف التطبياع والتدامل مع 
عولة االحتالل بكل صوره، إال أن الدالئل كثرية عىل أن املواقف الرسخية 
لاي مجارع صاورة ال حقيقة، وكان آخار ما عل عىل ذلاك ترصيمات 
املتمادث باسام الكيان الصهيوناي، مؤخراً، والتي كشاف خيها وجوع 
العبي جوعو إسائيلين بأبوظبي للخشاركة ببطولة عاملية، وذلك رغم 
قرارات اإلمارات بخنع عخول »اإلسائيلين«، حتى أولئك الذين يمخلون 

جوازات سفر غري »إسائيلية«. 

  - متابعات: 
العربّية،  أف�ادت صحيف�ة )هآرت�س( 
نقالً ع�ن مص�ادر »إرسائيليّ�ة« وصفتها 
بأّنه�ا رفيعة الُمس�توى، أّن مراقَب الدولة 
العربّي�ة القايض يوس�ف ش�ابيرا قّدم إىل 
الجه�ات المختصة قبل أس�بوعين تقريراً 
رسياً ش�ّدّد فيه عىل وج�ود عيوب خطرة 
ت�ّم اكتش�افها يف عم�ل مفاع�ل ديمون�ا 
النووّي »اإلرسائي�يّل«، ويف رشكة “روتم” 

للصناعات التابعة لهذا المفاعل. 
وبحس�ب المصادر عينها، فإّن مراقب 
الدول�ة ال ين�وي الكش�ف ع�ن مضم�ون 
التقرير أْو عن أج�زاء منه. وجديُر بالذكر 
أّن القانون »اإلرسائييلّ« يس�مح بإمكانيّة 
ع�دم عرض التقرير عىل الكنيس�ت ويتيح 
لعض�وي كنيس�ت فق�ط إم�كان االطالع 
علي�ه، وهما رئيس�ة لجنة مراقب�ة الدولة 
كاري�ن إلهرار ورئي�س لجن�ة الخارجية 
واألمن تساحي هنغبي وكالهما من حزب 
»الليكود« الحاكم بقي�ادة رئيس الوزراء، 

بنامين نتنياهو. 
أّن  إىل  العربّي�ة  الصحيف�ة  ولفت�ت 
المس�ؤول عن أم�ن المعلوم�ات يف وزارة 
األمن »اإلرسائيلية« ُيعارض هو اآلخر نرش 
أي أنب�اء أو تقارير تتعل�ق بعمل المفاعل 
النووي يف »ديمونا« والمنش�أة النووية يف 
»ناحل سوريك«، األمر الذي يسمح لديوان 
رئيس الوزراء »اإلرسائييلّ« بفرض تعتيم 
عىل تقرير مراقب الدولة هذا. وقال مصدر 
اطل�ع ع�ىل مضم�ون التقري�ر للصحيفة 
إّن معظم�ه ال يتعل�ق بأمن الدول�ة، وإنّما 

باإلدارة السليمة وأداء المسؤولين. 
 باإلضاف�ة إىل ذل�ك، قال�ت الصحيفة 
العربّي�ة، إّنه وصلت إليه�ا معلومات ُتفيد 
ب�أّن دي�وان المراقب عمل ع�ىل إعداد هذا 
التقري�ر عىل مدار أربع س�نوات وتركز يف 
عملية خصخصة بعض نشاطات المفاعل 
وبيع منتجات حماية يف المفاعل إىل رشكة 
خاص�ة من دون نرش مناقص�ة. وخلُصت 
الصحيف�ة إىل الق�ول إّن دي�وان ُمراق�ب 
الدول�ة العربّي�ة رفض التعقي�ب عىل النبأ 

الذي أوردته. 
جدي�ر بالذك�ر أّن مفاع�ل )ديمون�ا( 
يف صح�راء النق�ب هو حجر األس�اس يف 
النش�اط النووي »اإلرسائييل« واس�تخدم 
اليوراني�وم  لتخصي�ب  إنش�ائه  من�ذ 
المس�تخدم يف األسلحة النووية، ولكّن هذا 

المفاعل أصبح اليوم يش�كل خطراً كبيراً 
عىل المنطقة بأرسها. حيث تشير التقارير 
»اإلرسائيليّ�ة« إىل أّن البنية المعدنية التي 
تغلف مفاعل ديمونا تآكلْت بسب مستوى 
اإلش�عاعات الع�ايل، وذلك حس�ب الخبير 
الن�ووي األمريكي هارولد ه�او، الذي لم 
يس�تبعد حدوث انهي�ار يف المفاعل يف أية 

لحظة. 
عالوة عىل ذلك، ق�ام الخبير األمريكّي 
ع�ىل  حصول�ه  بع�د  تقري�ره  بإع�داد 
وثائ�ق من داخ�ل المفاع�ل وكذلك صور 
يف  روس�ية  تجس�س  طائ�رة  التقطته�ا 
الع�ام 1985 تعط�ي دالالت ع�ىل حدوث 
ت��ب إش�عاعات كبي�ر، وق�ارن بي�ن 
غياب المس�احات الخرضاء التي تالش�ت 
م�ن المنطقة المحيط�ة بالمفاع�ل وبين 
ظاه�رة مماثلة يف منطقة محطة هانفورد 
النووية القريبة من واش�نطن حيث غابت 
المس�احات الخرضاء. وسارعت واشنطن 
عق�ب ذل�ك إىل إغ�الق المفاع�ل وأنفقت 
مليارات الدوالرات م�ن أجل إزالة التلوث 
الذي أصاب المنطق�ة المحيطة بالمحطة 

النووية. 
وقب�ل هارولد حاول الخبي�ر النووي 
»اإلرسائي�يل« مردخ�اي فعنون�و، قبل أْن 
تختطف�ه وحدة خاصة من الموس�اد من 
روم�ا، حاول أْن ُيحّذر من خطر الس�الح 
كش�ف  عندم�ا  »اإلرسائي�يل«  الن�ووي 

لصحيف�ة )صن�داي تايم�ز( الربيطانيّ�ة 
معلوم�ات رسّي�ة ع�ن الربنام�ج النووي 
»اإلرسائي�يل« أُتيح له االطالع عليها خالل 
عمله كتقني يف مفاعل ديمونا حيث أكد أّن 
»إرسائيل« تمتلك ما ال يقل عن 200 رأس 
نووي صنعت يف ديمونا من البلوتونيوم. 

وم�ا يؤك�د معلوم�ات فعنونو ش�دة 
العقوب�ة التي حكم به�ا حيث صدر حكم 
18 س�نة،  لم�دة   1986 الع�ام  بس�جنه 
وظل رهين الس�جن االنفرادي حتى العام 
2004. ول�م تكت�ف »إرسائي�ل« بتلويث 
النق�ب واألرايض المحيطة بها عرب مفاعل 
�عت نش�اطاتها إىل  ديمون�ا، ب�ل إّنها وسَّ

البحر المتوسط. 
وقد وجهت إحدى الدول المتوس�طية 
للح�ّد  »إلرسائي�ل«  مب�ارشاً  تحذي�راً 
وخصوص�اً  النووي�ة  نش�اطاتها  م�ن 
نش�اطات غواصاته�ا النووية كما وجهت 
الدول�ة نفس�ها تحذي�راً غي�ر مبارش عرب 
واش�نطن التي كلفت البنتاغون بدراس�ة 
التحذي�ر، وقد توصل يف تقري�ر له إىل أّن 
»إرسائي�ل« تلج�أ إىل المي�اه الدولي�ة يف 
المتوس�ط لممارس�ة أنش�طة يعتقد أنها 
تتصل بأنش�طة نووي�ة يمك�ن أن تكون 
»إرسائيليّ�ة«  غواص�ات  وأّن  متط�ورة، 
مجه�زة بصواريخ يتم التدرب عليها، وأّن 
هناك أس�لحة عىل متن الغواص�ات ال يتم 

استخدامها إطالقاً. 

لبنان: اصطياد شبكة 
تجسس للموساد 

منهم عاملون في 
»اليونيفيل«!!

  - متابعات: 
تخكاَن األمان الداال اللبناناي من 
إلقااء القباض عىل شابكة تجسال 
تدخال لصالاح الدادو اإلسائيايل يف 
منطقاة الجناوب، وأعلن أن شابكة 
املوسااع مؤّلفاة مان اللبناناي )لا. 
شاكر(  )س.  واللبنانياة  مطار( 
والساوري )ر. السايّد( الذي تبن أنه 
كان يقبض من مشغليه اإلسائيلين 
مقابل مهال املراقبة وجخع املدلومات 
واملواقاع  الشايصيات  بداض  عان 
الدسكريّة تخاماً كخا كان يقبض من 
بدض شايصيات املدارضة السورية 

يف تركيا لقاء نشاطه يف لبنان.
 وبرغم انشغال حزب الله بالمرب 
السورية، خإن اإلسائيلين ال يغريون 
جادول أعخالهام الهااعف إىل الدباث 
باألمان الوطناي اللبناناّي، من خالل 
تأليف شابكات من الدخالء، مهختهم 
رصاد املقاوماة وشايصيات حليفة 
لها، باإلضاخة إىل مؤسسات عسكرية 
وأمنياة لبنانياة تتكامال يف مهامهاا 

وعقيدتها مع عقيدة ألل املقاومة.
ولم يساتطع ممققاو األمن الدال 
اساتكخال التمقيل مع اللبناني )لا. 
مطر( وال حتى البّت بوضده القانوني 
يتختّاع  لكوناه  نظاراً  )توقيفاه(، 
بمصاناة من خالل عخلاه منذ ثالثن 
سانة ماع »اليونيفيل«، وذلاك برغم 
الشاكوك الكبارية التاي تماول حول 
أساباب عخولاه املتكّرر إىل خلساطن 
املمتّلة بداد 2000ل وامتالكه رقخن 
لاتفيان ال يدخاالن ضخن الشابكة 
اللبنانيّة وقد مساح عنهخا املدلومات 
واملماعثاات كاخاة، ووجوع حسااب 
علي له عىل موقع »خيسبوك« سارع 
إىل ازالاة ُكّل الرساائل التاي تلقالاا 

سابقاً عله.
وتطرح إشاكالية املوظف اللبناني 
الادويل وضدياة الدرشات مان أمثاله 
مخان يخكان أن يساتغلوا المصاناة 
الدولياة ويباعروا إىل التنقل بن حدوع 
لبنان وخلساطن بصاورة عورية ويف 
مواكب األمام املتمدة، ماع ما يخكن 
أن يطرحه ذلك من عالمات استفهال، 
ولو تم تغليف تلاك الزيارات بدناوين 

عائلية كخا خدل مطر نفسه.
اإلسائيلياون  املشاغلون  وكان 
يريادون مان لاذه الشابكة ألداخااً 
ممّدعة تخهيداً الغتيالها واستهداخها. 
ولذلك، خقد كّلف مسؤول ملّف تجنيد 
الدخاالء يف وزارة المازب اإلسائيليّة 
اللبناناي األصال طنوس الجاالع )ر. 
السايّد( برصاد موكاب املديار الدال 
لألمن الدال اللواء عباس ابراليم أثناء 
انتقالاه من باريوت إىل بلدته كوثرية 
الساياع، باإلضاخة إىل النائب الساابل 
أساامة سادد ونقاط تخركز الجيش 
اللبناناّي يف صيادا ومراكاز تابدة لا 

»حزب الله« و »مجّخع الزلراء«.
وألن منازل املوقاوف )ر. السايد( 
)سااحة  صيادا  يف  عخلاه  وماكان 
القادس(، كاناا قريبان مان منازيل 
وصهياب  حخاوع  مالار  الشايين 
حبيل، خقد كان أمر مراقبتهخا ساهالً 
بالنسابة إلياه. وعلياه، خقاد أصادر 
»املوسااع« سيداً قراره ببادء تنفيذ 
ميّطط اغتيال حخوع يف تخوز املايض، 
غري أن الدقبة األبرز يف التنفيذ تخثلت 
السايد  الثقاة بان  بنااء  يف عنارص 
ومشاغليه وتقييخه أمنيااً. إذ لم يكن 
أماال اإلسائيليان إال خياار انتقاال 
الرجل إىل خلساطن املمتّلة ملقابلتهم، 
بدد أن ساقط خياار سافره بهويته 
األصلياة، حيث تبن صادور مذكرات 

توقيف غيابيّة بمقه بجرل الرسقة.



اإلمارات في عدن .. بابا 
نويل أم دولة احتالل؟ 

كلمــــــة أخـــــيرة 

عـبداهلل علي صـبري 

مفارقاُت  اُف  تتوقَّ ال 
الدادوان  تمالاف 
السدوعي األمريكي عىل 
اليخن.. ولدل من أشدلا 
وتناقضااً  سايرية 
املشااركة اإلماراتياة يف 

غزو واحتالل عدن.
اليومان  خاالل 
حازب  شان  املاضيان 
عاىل  حخلاة  اإلصاالح 
اإلماارات متهخاً إيالاا بالدخع نمو إخشاال تمالف 
الدادوان.. وإذا كان املوقاف اإلماراتاي واضماً من 
اإلخوان املسلخن يف املنطقة، خقد كان الختا أن تدخل 

أبوظبي مع اإلخوان يف اليخن يف ظل جبهة واحدة. 
غري أن ذلك ليل التناقض الوحيد، خاإلمارات التي 
انسااقت وراء الرياض بزعم حخاياة األمن القومي 
الدرباي، أعارت ظهرلاا ملساألة الجازر اإلماراتياة 
املمتلاة من قبل إيران، ولرولت ملماربة الجخهورية 

اإلسالمية يف اليخن!!.
امللفات أكثر إن االندخاع اإلماراتاي بلغ ذروته مع 
الغزو اللي واحتالل عدن قبل نمو 3 أشهر، واتضح 
أن لإلمارات مطامدها الياصة املتدلقة بخيناء عدن 
التأرييي، والذي سيكون ازعلاره يف مستقبل األيال 

عىل حساب ميناء عبي الداملي. 
ومان أجل التساويل لنفوذلا يف عادن اثناء وبدد 
الدادوان، ركازت حكوماة أبوظبي عىل املسااعدات 
اإلنساانية، عىل طريقاة بابا نويل الاذي يظهر مرة 
واحدة يف الدال ليضفاي البهجة عىل املمتفلن بديد 

رأس السنة. 
لام تادل خرحاة اإلماارات ومرتزقتهاا طوياالً، 
خرَسعاَن ما قلبت الرياض الطاولة، بتمريك أذرعتها 
اإلرلابياة، التاي رخضت الادور اإلماراتي ولاجخت 
قواتها وجنوعلا يف عدن، قبل أن تستفيل من صدمة 
توشاكا/ صاخر، ومقتال الدرشات مان جنوعلا يف 

عخلية نوعية للجيش واللجان الشدبية. 
وقبال أياال عخدت اإلماارات إىل مللخة خسااراتها 
وخشالها باليخان، وسامبت ماا تبقى مان قواتها، 
واستبدلتهم بخرتزقة كولومبين يدخلون مع رشكة 
باالك ووتر األمريكياة، والتي ذاع صيتُهاا يف الدراق 
بفضل عخلياتها اإلجرامية االستيباراتية التي كانت 

مموراً رئيساً يف تأجيج الفتنة الطائفية باملنطقة.
لكن لاذا ال يدني أن أوالع زايد اساتوعبوا الدرَس 
يف  مشااركتهم  أن  خرغام  املطلاوب،  النماو  عاىل 
التمالاف الددواني عىل اليخن يأتاي قي املقال األول 
مان البااب تجنب أذياة الجاارة الكالى، خثخة من 
يخناي اإلماراتين بدور مساتقبيل يف اليخن، يف ضوء 
اساتغالل الفرقاء السياساين من مرتزقة الرياض 
للتبايان الظالري بن السادوعية واإلمارات بشاأن 

إعارة امللف اليخني.
يتولام أوالع زايد أن جرائم اإلبااعة التي يتدرض 
لهاا الشادب اليخناي قتاالً وحصااراً، لان تسالك 
طريقهاا باتجااه مماكخاة القتلاة، وأن اإلماارات 
ستنجو بنفساها من الدقاب، بفضل تكثيف عورلا 

اإلنساني/ الدعائي يف بدض مناطل اليخن.
وببسااطة نقول: إذا كان املئاُت مان املرتزقة قد 
لّللوا للخسااعدات اإلماراتية، خاإن املالين من أبناء 
شادبنا لن يغفاروا ألوالع زايد وآل سادوع جرائخهم 

البشدة بمل اليخن واليخنين.. والت ساعة مندل. 

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنن وخخيل

ُعْودّي؟! والله إنها إْسَرائيْل.. والله إنها إْسَرائيْل  َمن هو أكبر مستفيد من الدور الَسّ
ُعْودّي وما تسعى له أسرة آل  ومع إْســـَرائيْل أَمريكا أيضاً، أكبُر مستفيد من الدور الَسّ
ســـعود هو إْســـَرائيْل وأَمريكا، وهذا واضح في املنطقة كلهـــا، وجنايتهم بحق القضية 

الفلسطينية جناية كبيرة جّداً ومعلومة لكل الناس الواعن واملبصرين والُعَقالء.
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حمود األهنومي 
مااذا يدناي أن يُدياَد الدادواُن 
قواِتاه  األمريكاي  السادوعي 
اإلماراتياة الغازياة إىل ثكناتها وأن 
يجلَب مرتزقة أخارقة من كولومبيا 
والساوعان والصوماال وغريلاا - 
ساوى الفشال الذرياع الاذي بات 
اليول لو السخة األوضح لتطورات 
ويتجاىل  اليخان،  عاىل  الدادوان 
النفال  بوضاوح حجام تضليال 
والذات الذي يخارساه الددوان عىل 

نفسه.
لاذه  يف  أخال  للدادوان  ليال 
رغبات  لقاد  الددوانياة،  المارب 

يتام  أن  املنطقاة  املتساية يف  أمرياكا وأعواتهاا 
تدرياب السادوعين واإلماراتيان عىل اساتيدال 
األسالمة املتطورة، وعاىل أن تكون لديهاا الجرأة 
عىل اساتيدامها يف مدارك مفتدلة، ولي األسلمة 
التي ملكتها بقدرتها الرشائية الدالية ال بنفسيتها 
القتالياة وال بروحيتهاا املدنوية، لقاد ظن لؤالء 
الياليجة أنهم اكتشافوا رجولتهام ولم يدتدون 
عاىل شادبنا ويقتلون رجالاه ونسااءه وأطفاله، 
ويدمرون بنااه التمتية، ولكنهام يف حقيقة األمر 
إنخاا أعلنوا حقارتهام وخساتهم ونذالتهم للدالم 
أجخاع ولشادبنا بصاورة خاصاة، لقاد خرجاوا 
ليمّدثوا الدالم بإساناع صميح ومتواتر أنهم جزء 
حقاري من المقارة ذاتها، وأن لاذه اآلالت املدمرة 
التاي بأيديهام أخرجت من شادبنا أساداً لصوراً 
يتمادى الصدااب، ويقهار املساتميالت ولو يرع 

الصاع صاعن عىل املدتدين الباغن.
زعام الياليجاة أنهام شادروا بالرجولاة حن 
أساالوا أنهاار الدماء الليئاة عىل بطمااء اليخن 

وجبالهاا، ولكنهاا يف حقيقة األمر كانات رجولة 
مساتدارة من مكنة المرب األمريكياة والداملية، 
ومان خالاء وطياريان وطائرات 
وصواريخ وقنابل وأسالمة لم يكن 
لهم خيها ساوى عخع تلك املليارات 
من الادوالرات التاي أراع الغرب أن 
ترخاد خزينته بها كأربااح يجنيها 
مان وراء لاذه المارب الفاجارة، 
وسيكتشاف اليليجي )السادوعي 
أنهاا  عديادة  مارات  واإلماراتاي( 
رجولة مستدارة حلت لديهم بدض 
يول ثام انقشادت يف صيف المرب 
السااخنة والتي كلخا طالت ستبن 
لهام قبال غريلام أنهام أخطاأوا 
تقديرات المرب خطأ اسارتاتيجيا 
لن يغفر لهم إال رحيلهم عن املشاهد 

السيايس تخاما.
يشاري توجاه السادوعين إىل أخريقيا كساوق 
للخرتزقاة إىل تقاعال ما ساخي بادول التمالف 
الدرباي عان اإليفااء بتكالياف المارب البرشية، 
التي ربخا لم تكن يف المسابان عند بداية الددوان، 
وتشاري أيضااً إىل عجز لاذا التمالف عان تمقيل 
األلاداف املأمولاة، وإىل تورط السادوعية الدخيل 
التي وجدت نفساها منغخسة خيها لوحدلا بينخا 
عوياالت اليليج األخرى تكتفي بإصادار البيانات 
املؤيدة، وحتى عويلة اإلمارات التي أرسلت ببدض 
قواتها لا لي تساتديدلم بدعاوى انتهاء املهخة 
وتمقال النارص، بينخا األخباار تتاوارع حتى من 
قناوات الدادوان أن ميازان القوة الدساكرية عىل 
األرض يتمرك برسعة لصالح اليخنين عىل جخيع 

الجبهات.
عليناا نمن اليخنيان أن نثل أنه لن يساتطيع 
ل بدد اليول ما عجز عن تمقيقه  الدادوان أن يمقِّ
خاالل ثخانية أشاهر مان الدادوان الداملاي، وأن 

الظاروف املوضوعية التي تصب يف صالح اليخنين 
تتفّدل وتنشط اليول أكثر من ذي قبل، وأنها بصدع 
تمقيل نرص مجل واضاح وكبري، ويتنامى الوعي 
املجتخدي الوطني يف أوساط الفئة الصامتة بدبثية 

ووقاحة ووحشية الددوان يوما بدد آخر.
)أمرياكا  الدادوان  يف  األصيال  أن  أتصاور 
والسادوعية( يريد أن ينسامب من املدركة لينيب 
وكالءه املرتزقة الذين جلبهم من كل حدب وصوب 
عناه بالتدااون ماع مرتزقاة الداخال، حياث لو 
سيدخل عىل تخويلهم للمفاظ عىل الوجوع الرمزي 
للدادوان يف بدض مناطل الجناوب، ريثخا تتمقل 
بيئاة تفاوضية تدخل عىل اساتثخار حالة الرتاجع 
من الجنوب من قبل الجيش واللجان الشدبية ولو 
بأثار رجدي، ليمقل ولو بدض ماا يأمله يف إعاعة 
التخوضاع يف خباياا القرار الساياعي والسايايس 
يف البلاد، ولاذا ما ساوف لن يمادث؛ وبالتايل خإن 
الوضاع مرشاح إىل اساتخرار مجرياات المارب 
ة  باالتجااه الذي ظهرت عليه مؤخراً يف ُرجمان َكفَّ
الجيش واللجان الشادبية، وصوالً إىل النرص املؤّزر 
لليخن، مقابل الهزيخة الساحقة للددوان وعخالئه. 
حيث تقاول الميثيات إن حالاة الالنرص وتناقض 
املرشوعن لدى طريف المرب تساتدعي االساتخرار 

خيها إىل نقطة أكثر وضوحاً.
لقد خلل الددوان بيئة رصاع ال ينتهي، وأشادل 
ناار حقاد ال تنطفائ إال بهزيخاة أحاد الطرخن، 
إماا أن تغياب اليخان المارة، أو أن يتغاري النظال 
الماكام يف نجاد والمجااز، وبخاا أن الجغراخياا 
والتأرياخ يرخضاان تغيياب اليخان عان الوجوع، 
خاإن زوال النظاال يف نجاد والمجااز أو تغريه لو 
النهاية المتخية لهاذا الرصاع، ولكن بدد كثري من 
التضمياات، ولاو رشف عظيام ربخاا أناطه الله 
باليخنين عون سوالم، وقد يؤجر امَلااْرأُ عىل رغم 

أنفه.

حتمية النصر

احتفاالت النِّصــَال
عبدالقوي محب الدين

ـــوا ـــال ـــطــــ شـــــــــــّدوا عـــــزائـــــمـــــهـــــم، ف
ــــــــقــــــــّزمــــــــْت لـــــــهـــــــُم اجلـــــــبـــــــاُل وت

ــــــــــوا، وفـــــــــــي حـــــدقـــــاتـــــهـــــم ــــــــــب وث
وطــــــــــــٌن،، فـــــصـــــاَل بــــهــــم وجـــــالـــــوا

ــــــم إلـــــيـــــه ــــــه ــــــق ـــــــــوا طــــــرائ شـــــــــّق
ـــــوا..! ـــــال ـــــم، فـــــن ـــــه ـــــاول وفـــــــيـــــــه،، ن

صـــــــــــــدَق احلـــــــــفـــــــــاةُ بــــنــــصــــرهــــم 
ـــــــى الــــفــــنــــا، صــــــدق »الــــِعــــقــــاُل« وإل

ـــــــال »الــــــزنــــــاد« الــــنــــصــــر ..مـــــــــا ق
ــــــوا..!! وهــــــم –مبــــــا فــــعــــلــــوه- قــــــال

*  *  *  *
ـــا  ـــم ـــل ـــــــــل خــــــطــــــى َمـــــــــــــــْن ك ـــــــــبِّ َق

ـــــّدســـــت الـــــــرمـــــــاُل ـــــق ســـــــــــــــاروا، ت
ـــــون »هـــــم« ـــــك صــــــدقــــــوا، فــــقــــال ال

ــــــــرجــــــــاُل« ــــــــال هــــــم »ال والــــــلــــــه ق
ـــــيـــــل، واحـــــــ ـــــل ـــــطـــــون ال ــــــْت ب شــــــّق

ــــتـــفـــلـــْت بــصــبــح غـــــدي »الــــنــــصــــاُل«


