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ناطق الجيش: لن نوقف العمليات العسكرية إال بوقف العدوان 
صواريخ الصرخة تدك العين الحارة بجيزان ومصرع عدد من جنود العدو وتدمير دبابتين

اإلرهاب التكفيري 
الجوال بعيون اليمنيين!

11حمود األهنومي

بين 
مدينتين!

16هاشم شرف الدين

الناطق الر�سمي لأن�سار اهلل حممد عبد ال�سالم يف حوار خا�ص لـ »�سدى امل�سرية«:
مسار التفاوض مرهون برغبة األمريكان والسعودية في االتجاه نحو الحل السياسي

ال حصانة ألي متعاون مع الغزو األجنبي
ال مشكلة لدينا مع االصالح سياسيًا أو فكريًا وموقفنا هو من تأييد العدوان الخارجي على البلد ومسانده

أفرز العدوان مواقف وطنية ثابتة للكثير من المحس��وبين على الفكر الس��لفي م��ن خالل رفضهم للعدوان 
ندين تفجيرات باريس والغريب أن فرنسا تقف موقفًا متشددًا يخدم التنظيمات اإلجرامية في عدد من البلدان

المنطق��ة  يحرق��ون  أبطالن��ا 
م��أرب  الث����الث��ة  العس��كرية 
ومصرع العشرات من المرتزقة

اإعالمي جنوبي: نتعر�ص لإق�ساء وجتويع 
عدن.. تفجير مدرعة إماراتية 

وانفجار في »المعاشيق« 
وانتشار ل� »داعش« 

صحيفة صهيونية 
تكشف عدم 
ممانعة »آل 

سعود« إقامة 
عالقات مع 

إسرائيل.. وتركي 
الفيصل يدعو لذلك

تعز تتحصن من الغزو

تدمير زورق حربي للغزاة قبالة سواحل المخاء
تطهير »المسراخ« و »نجد قسيم« من مرتزقة العدوان
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  - خاص: 
أكد رئيُس املجلس السيايس ألنصار الله ثالح الصااع أن املجتاَع 
الدويل، وعىل رأساه األمم املتحدة ماح الاظا6 السادوعي ارثًة كاايًة 
للاتك بالشادب اليااي وارتكاب أبشاع الجرائم بحقه.. مشارياً إىل أن 
لذا التواطؤ سايظل نقطة سوعاء يسجلها التأريخ ضد ُكّل من شارك 

أو تواطأ أو رشعن للددوان عىل اليان.
وقال الصااع يف ترصيح ملوقع »أنصار الله«: إن ثاانية أشاهر من 
الدادوان كانات كااية لتصاية حساابات املجتاع الدويل مع الشادب 
الياااي الاذي لم يكن يوماً ياثل خطراً عىل أي طرف، وكل ما ياشاده 
لاو الديش بكرامة واساتقاللية القرار من الهياااة الخارجية، ولذا 

مطلب مرشوع شأنه شأن بقية شدوب املاطقة والدالم.
وأضاف الصااع قائالً إن ثاانية أشاهر مان الددوان تكاي لياهم 
من باه ثام أو حااول أن يتجالل ساوء وعناءة الددوان السادوعي 
األمريكاي الغاشام، وأن يدلاَم الجاياع أن محاولة ارض املساتحيل 
عاىل الشادب اليااي لن يكون ولو كان لااك مان رشعية مزعومة ملا 

احتاجت ليتحالف الدالم لارضها عىل الشدب اليااي.
وأرعف الصاااع أنه ورغم ذلك كله ورغم مارارة التواطؤ والخذنن 
الداملي ورغم اداحة الدادوان إن أناا نتقبل وبصدور رحبة ُكّل موقف 
إيجابي يدااع نحو وقف الددوان وراع الحصار ومحاسابة مجرميه 

من أي طرف كان ومهاا كانت مواقاه طيلة أيا6 الددوان.
وأوضح رئيُس املجلس السيايس ألنصار الله أن التسويف واملااطلة ملاح الاظا6 السدوعي 
مزياداً مان الوقت لان يجادي ولن يتحقال لهم ذلاك وكل ماا ياكن 
تحقيقه بهذه املواقف الهزيلة لن يكون أكثر من زياعة مداناة الشدب 
اليااي وإثارة املزيد من عالمات انساتاها6 حول براءة املوقف الدويل 

ومبدوثهم إىل اليان.
وأضاف: إن املصلحة تكان يف الوقوف مع مطالب الشادب اليااي 
يف إيقااف الدادوان وراع الحصار ومحاسابة مجرميه وأن يساهاوا 
بادور إيجابي عاىل الداع بالقوى السياساية للتوثل إىل حلول تخرج 

اليان من محاته.
وعن تَاَحاّركات املبدوث الدويل إىل اليان إساااعيل ولد الشيخ بّل 
الصااع أن عىل شدباا اليااي أن ن يرالن عليها خاثة أنها لم تخرج 
إىل حياز الوجوع وقاد تكون كساابقاتها.. مهيباً بالشادب اليااي أن 

يكون رلانه عىل الله وأن يسدى إىل تدزيز عوامل الصاوع يف امليدان.
 موضحااً أناه إذا كان لاااك من جدية يف املوقف الدويل اسايتجىل 
ذلك من خالل إيقاف الددوان وراع الحصار وتحديد سقف زماي لذلك 
والدخاول يف تاالاات جاعة.. مؤكداً أن ماا عون ذلك رساب ومحاولة 
لاذر الرمااع يف الدياون إلتاحة املزياد من الوقات للددوان السادوعي 
ومرتزقته لتحقيل مكاسَب ميدانية، ولو محاولة لتخدير ما تَاَحاّرك 

من ضاري عاملي ماالض للددوان.

  - متابعات: 
أكد رئياُس اللجاة الثورياة الدليا محاد 
الحوثاي أن أمرياكا لاي مان تقاف وراء 
الددوان عىل بالعنا، عاعياً الشادب اليااي أن 

يدلاها مدوية وواضحة.
وقاال يف حاوار لاه مطول ماع ثحياة 
الثاورة الرسااية إن ظهور الساخط، الذي 
يازعاع يوميااً ويرثاده األعاداء وترثاده 
أمرياكا، لاو ما قاد يدّجال بااك الحصار 
بإذن الله تداىل، َوالشادب اليااي بات يدرك 
أن مان يقف وراء مداناتاه لي أمريكا، من 
خاالل أمريكا مبارشة أو من خاالل أعواتها 
املاتارشة يف عول الجوار، وكل ما يُدال اليو6 
لو عال أمريكي لداه األول حااية الكيان 

الصهيوني الغاثب.
وأشار رئيس اللجاة الثورية الدليا إىل إن 
األلقاب واألسااء يف الغالب ن تضاي شيئاً، 
مدقبااً عىل ساؤال ُطرح عليه أثاااء الحوار 
املطول لاه يف ثحيااة »الثورة« الرسااية 

نرش يو6 السبت املايض.
أنت يف موقع رئياس الجاهورية.. لكذا 
سائل رئياس اللجاة الثورياة الدلياا، لكاه 
أجااب وبوضاوح أنه ويف لاذه الارتة يدال 
للحاااظ عىل مؤسساات الدولاة ويحااظ 

عليها كي تكون متااسكة، مشرياً إىل الارتة 
القاعمة وإذا جاء الشخص املااسب وجاءت 
الحكوماة اإنه لان يكون مان يتاساكون 

بهذا املاصب مثلاا يدال لاعي وبحاح.
الددياد مان  وتضاان الحاوار املطاول 
القضاياا تم التطارق إليهاا واإلجابة عاها، 
اااي جاناب الدادوان أكاد رئياس اللجاة 
الثورية الدليا أن الشادب اليااي ساياترص 
عىل تحالف الددوان، بثبات وثاوع وشاوخ 
باإلقباال  أباائاه وأحاراره، مشايداً  وعازة 
الكباري وغري املسابوق مان قبال املواطال 
عىل مدساكرات التدرياب الخاثة وجبهات 
القتال يف مدركاة الرشف والدازة والكرامة 
وانساتقالل والدااع عن الوطن، مشارياً إىل 
أن املساتقبل القريب ألبااء الجاوب سيثبت 

الاهج التحرري من الغزاة لطرع املحتل.
الحاراك  اساتارار  إن  الحوثاي  وقاال 
الشادبي يف التظالرات واملسريات املاالضة 

للحصار، تدجل باكه وراده.
وععا الواقال ماع الددوان واملؤيدين له 
الدوعة إىل جاعة الصواب، من خالل مراجدة 
مواقاهم والوقوف ماع الوطن ضد املدتدي 

والغازي واملحتل.
وإذ أوضاح أن ثاة من يحاول اساتغالل 
ورقاة “الراتب” من خالل إثارة الشاائدات، 
جاز6 أن َمن يقاف وراء تلك الشاائدات لم 

الغزاة واملحتلون وأعواتهم يف الداخل من أجل 
إثارة البلبلة يف أوساط الااس.

بالساوق  يسااى  بااا  يتدلال  وايااا 
بالقاول  ضدلاا  وقواهام  أكاد  الساوعاء، 
”نحن وقااا ضد الساوق الساوعاء َوحاولاا 

تجاياها«.
وأشاار إىل أن األمم املتحدة قدمت تقريراً 
خاطئااً ومضلاالً جداً عان الوضاع باليان 
نتيجة الحصار والددوان السادوعي. وتابع 
“ولكان عادماا شاكلاا لجانااً مان جهات 
انختصااص الحكومية، إىل جاناب ماثلل 
ملكتب األمام املتحدة اعرتاوا بأخطائهم بأن 
لاااك مدلومات مضللة ولاذه كلها موثقة 
ومدروااة لدياا، وتم التوااال عىل أن يكون 
لاااك إيضاحات تقاد6 لألمل الداا6 لألمم 

املتحدة«.
أغارى  السادوعي  املاال  أن  إىل  ولاات 
ماظاات عولية وعىل رأساها األمم املتحدة، 
التي رادت تقريراً مضلاالً عن اليان، عاعياً 
املاظاة الدولية إىل تصحيح خطألا. كاشااً 
باأن األمام املتحادة كانات تدهادت بداد6 
الساااح بحصار املوانئ اليااياة، لكاها لم 

تادل شيئاً.
واعتال رئياس اللجااة الثورياة قضية 
تصحيح الساجل اننتخابي ”لاااً وطاياً”، 
مشادعاً عاىل ألاياة لاذه الخطاوة حتاى 

يشارك الجايع يف الدالية اننتخابية. ماولاً 
باأن الساجل اننتخابي مان أعوات الحلول. 
وطاأن ”ن قلل مان إجراء انتخابات يف لذا 

الظرف«.
وععا الصحاايل األجانب إىل زيارة اليان 
لاقال الحقائال كااا لاي، وإطاالع الدالم 
بجرائم الددوان السادوعي الذي يساتهدف 

الحجر والشجر بالبالع.

يف حوار له مع �سحيفة الثورة الر�سمية
رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي: نعمل للحفاظ على 

مؤسسات الدولة وتماسكها ولن أكون »هادي« أو »بحاح«

إخماد محاولة لمرتزقة العدوان لخلق 
فوضى في حزم الجوف

  - خاص: 
أخَااَد أبطااُل الجياش واللجان الشادبية، وبالتدااون مع أباااء الجوف، 
محاولاة ملرتزقة الددوان لخلل اوىض أماية يف مديرية الحز6 وطرعولم ماها 

بدد مقتل وجرح عدع ماهم.
وبحساب مصدر عساكري حاولت عاارُص إرلابية من القاعدة ومرتزقة 
الددوان، القيا6َ بداليات لتاجري الوضع يف مديرية الحز6 وتصدى لهم أبطال 
الجياش واللجان الشادبية بشادة وطرعولم مان املاطقة، مشارياً إىل وقوع 

الدرشات ماهم بل قتيل وجريح.
وثّان املصدر الدور الكبري ألبااء مديرية الحز6 بالجوف يف مساندة الجيش 
واللجان الشادبية، يف مالحقة وطرع مرتزقة الددوان والدال بشكل عائم عىل 

تثبيت الوضع األماي يف املديرية والحااظ عليه.

الجيش واللجان الشعبية يطهرون 
»مريس« من التكفيريين ومرتزقة 

العدوان
  - خاص: 

تاكان أبطاال الجيش واللجان الشادبية من تطهري تبااب وجبال مريس 
بااطقة »الزيلة« باحااظة الضالع وعحروا مرتزقة الددوان ماها.

وأكاد مصدر عساكري، أن أبطال الجياش واللجان الشادبية تاكاوا من 
تأمل وتطهري تباب وجبال مريس بااطقة »الزيلة« وعحروا مرتزقة الددوان 

ماها وكبدولم خسائر يف األرواح والدتاع.
وكانات املواجهات احتدمت خالل اليومال املاضيل، بل الجيش واللجان 
الشدبية من جهة، والداارص التكاريية ومرتزقة الددوان السدوعي انمريكي 

من جهة أخرى، يف ماطقة مريس الواقدة شاال محااظة الضالع. 
وأكاد مصادر باحااظاة الضالاع لا«ثدى املسارية« أن أبطاال الجيش 
واللجاان الشادبية، تقدموا يف عادع من مااطل مريس بدد أن شااوا عرشات 
الصواريخ من نوع كاتيوشا وغراع عىل مدسكر الصدرين، َماا أَعَّى إىل اناجار 

مخازن ذخرية تابدة للارتزقة املتواجدين عاخل املدسكر.
 وقال املصدر إن مواجهات عاياة اساتُخد6 ايها مختلف أنواع األسالحة 
عارت يف ماطقاة غول الدياة شااال مدياة الجبارة انتهت بسايطرة الجيش 

واللجان الشدبية عىل ماطقة غول الدياة وتاركزت ايها. 
وأوضح املصدر أن أبااء مريس الرشااء مادوا مرتزقة الددوان من التاركز 
يف قرالم.. مشرياً إىل أن أبااء ماطقة حجالن يف مريس، مادوا مرتزقة الددوان 

من التاركز عاخل أراضيهم وحالوا السالح ضد املرتزقة.

اأهابت بعدم الجنرار وراء ال�سائعات 
الكاذبة لبع�ص املواقع اللكرتونية

اللجنة العليا لالمتحانات تقر نهاية 
شهر ديسمبر موعدًا إلعالن نتائج 

امتحانات الشهادة الثانوية
  - خاص: 

 أقارت اللجاة الدليا لالمتحانات يو6 أمس بصاداء نهاية شاهر عيساال 
من الدا6 الجاري موعداً إلعالن نتائج امتحانات الشاهاعة الثانوية بقسايها 

الدلاي واألعبي.
جاء ذلك يف اجتااع استثاائي عقد بصاداء يو6 أمس برئاسة الدكتور عبد 

الله الحامدي نائب وزير الرتبية والتدليم.
ويأتاي لذا القرار حرثاً من اللجاة الدليا لالختبارات عىل الجانب الاايس 
والرتباوي للطاالب الذيان نزالاوا ياؤعون اختباراتهام يف املرحلاة التكايلية 
التاي بدأت مطلع األسابوع الجاري، إىل جانب إعطاء ارثاة لجايع الطالب 
والطالباات املتاوقل للااااساة عىل مقاعد أوائل الجاهورية ، ملا من شاأنه 

تحقيل مبدأ تكااؤ الارص للطالب يف عاو6 محااظات الجاهورية.
وكانات لجاة الاظا6 واملراقبة قد قدمات تقرير إنجاز أوضحت من خالله 
انتهاء كااة األعاال الااياة املرتبطة باتائج الطالب والطالبات الذين تقدموا 
لالختباارات يف املرحلة األوىل، مشايدة بالجهوع املبذولة إلنجااز املرحلة األوىل 
لالختباارات، وحثت الجايع ملواثلاة الجهوع بااس الوتارية إلنجاز املرحلة 

الثانية، حتى يتم إعالنها يف موعدلا املحدع .
وألابات اللجاة الدلياا لالختبارات بدد6 اننجرار وراء الشاائدات الكاذبة 

التي تصدرلا بدض املواقع اإللكرتونية ومواقع التواثل انجتااعي.

قال اإن على ال�سعب اليمني األ يراهن على حتركات ولد ال�سيخ
رئيس المجلس السياسي ألنصار اهلل صالح الصماد: المجتمع الدولي منح النظام السعودي 

فرصة كافية للفتك بالشعب اليمني، والتسويف والمماطلة لمنحه مزيدًا من الوقت لن يجدي

  - خاص: 
أعارب املجلُس السايايس ألنصاار الله عن اساتاكاره 
الشاديد وإعانته للتاجري اإلجراماي الذي رضب الداثاة 

اللباانية بريوت، مساء الخايس املايض.
واعتل املجلس السيايس ألنصار الله يف بيان ثاعر عاه 
أن املستايد من لز استقرار ذلك البلد الشقيل ليس سوى 

القوى املاولاة والداعاة للتكاري، والدائرة يف الك إرسائيل 
وأمريكا.وأكد املجلس أن الشدب اللبااني وقواه السياسية 
الحياة قاعرة عىل تجااوز املرحلة.. ناتااً إىل أن املرتبصل 
بلباان املقاومة والتحرر لن ياجحوا يف تاايذ مخططاتهم 

الخبيثة.
وتقاد6 املجلاس بالدزاء إىل الشادب اللبااناي وعوائل 

الشهداء.. متااياً للجرحى الشااء الداجل.
من جانبها أعانت رابطُة علااء اليان وبشادة، الدالية 

اإلجرامياة التاي اساتهدات الداثااة اللباانياة بريوت، 
مؤكادة أن الاظاا6َ الولاباي الدايل ن يسادى من خالل 
جرائاه تلك وساكه للد6 املسلم والدربي لبسط سيطرته 
لاو وإناا يااذ مخططاً ثهيونيااً خبيثاً وضدته أثابع 
شايطانية بغارض رضب املسالال وقتلهام تحات راية 
وشادار ومصطلاح الخالااة واإلساال6، ولو ما يساهم 
باألخري وبشكل كبري يف تشويه اإلسال6 ورشيدته الساحة 

أما6 الرأي الدا6 الداملي.

المجلس السياسي ألنصار اهلل: القوى الداعمة للتكفير والدائرة في فلك 
إسرائيل وأمريكا هي المستفيد من التفجير اإلجرامي الذي ضرب بيروت
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ناطق الجيش يعلنها: لن نوقف العمليات العسكرية إال بوقف العدوان 
منظومة الصواريخ المحلية تنافس بجدارة في دك مواقع العدو.. والصرخة يدك العين الحارة في جيزان 

مقتل وجرح عدد من جنود العدو بقصف صاروخي على معسكر رجال 
تدمير دبابتي )ابرامز( في نجران وجيزان ومقتل طاقم إحداهما 

  - خاص: 
أثبتات ماظوماُة الصواريخ محلياة الصاع من 
طاراز »الاجم الثاقب والزلازال والرصخة وغريلا« 
أنهاا ن تقالُّ ألايًة عان نظرياتها والتاي ياتلُكها 
الجياُش واللجاان الشادبية، حيث اساتطاعت أن 
تكاون عامالً مهااً يف املواجهة مع الددو يف جبهات 

نجران وجيزان وعسري.
ااي جيزان كانات ثواريخ »الرصخة« املحلية 
حارضة أمس يف عاليات الجيش واللجان الشادبية 
الذين أطلقوا عدعاً ماها عىل مدساكر الدل الحارة 
وأحدثات عمااراً كبارياً عاخلاه، بحساب وحادات 

انستطالع.
وأشااع مصدر عسكري يف حديث لصدى املسرية 

بخصائاص ماظوماة الصوارياخ محلياة الصااع 
وتقايتهاا الدالياة بإثاباتها الدقيقاة لألَْلااَداف 

وحجم الدمار الكبري الذي تحدثه يف مواقع الددو.
واساتهدات القوة الصاروخية للجيش واللجان 
الشدبية، أمس، ضان عالياتها يف الحدوع تجادل 
آلليات وقوات الددو يف مدسكر رجال باجران وقرب 

مدياة الربوعة بدسري.
ورثادت وحاداُت انساتطالع تدمريَ عادع من 
اآلليات التابدة للددو جراء القصف الصاروخي عىل 
مدساكر رجال، بيااا شاولدت سايارات اإلسداف 
تهارع لاقل قتاىل وجرحى مان جاوع الدادو قرب 

الربوعة جراء استهدااهم بالقصف الصاروخي.
وجاّدع أبطاُل الجياش واللجان الشادبية إثبات 
علو كدبهم يف مواجهة الددو، واساتاروا يف تحطيم 

أساطورة الساالح األمريكي، عادما عمروا عبابتل 
من طراز »ابرامز« وكانوا قد سيطروا عىل إحدالاا 
وقاماوا بتاجريلا بيااا كانت متاركزة خلف قرية 
قوى بااطقة الخوبة بجيزان، اياا تم تدمري األوىل 

ومقتل طاقاها يف موقع الرشاة باجران.
كاا واثلت القاوة الصاروخية، أمس األول، عك 
مدساكر بن يالال باجران بدرشات مان ثواريخ 
غراع وشاولدت أعادة الدخان تتصاعد من عاخله، 
بالتزامان ماع قصاف مداداي مان قبال الجيش 
واللجان استهدف تجاداً لقوات وآليات الددو قرب 

قرية املدال بجيزان وأجللا عىل اننسحاب.
وكان اإلعاال6 الحربي قد وّزع مشاالد مصّورة 
لدالية تدمري وتاجري الدبابتل يف املوقدل وأظهرت 
الارق الهادساية يف الجيش واللجان الشدبية ولي 

تقو6 بتاجري إحدى الدبابتل.
مان جانب آخار أكاد الااطل الرسااي باسام 
الجياش الداياد رشف لقاان أن عالياات الجيش 
وعساري  ونجاران  جيازان  يف  الشادبية  واللجاان 

ستستار حتى يتوقف الددوان عىل اليان.
وأضاف يف ترصيحات لوكالة )سبأ( أن عاليات 
الجياش واللجاان الشادبية تساري واال تكتياك 
عساكري وخطط مدروساة اساتطداا من خاللها 
تحقيال اننتصاارات الكبارية وإلحااق الخساائر 

الجسياة بالددو برشياً وماعياً.
وأشاار إىل أن املئات من جاوع وضباط ومرتزقة 
الددوان ُقتلوا، باإلضاااة إىل تدمري عرشات اآلليات 
الدساكرية خاالل األسابوع املايض، مؤكاداً وجوع 
تدتيام إعالمي من قبل الددو السادوعي ومرتزقته 

ملاا يتكبدونه من خساائر خوااً عاىل مداويات من 
تبقى ماهم.

ولات إىل أن قوى الدادوان تقو6 برشاء مرتزقة 
جادع من الداارص اإلرلابية وغريلم للاشااركة يف 
الدادوان عىل اليان، مشارياً إىل أن الجيش واللجان 
الشادبية ومدهام ُكّل الرشاااء مان أباااء الياان 
يتصادون لقوى الدادوان ومرتزقته مان الداارص 
اإلرلابياة ويكبدونهام خساائر كبارية يف األرواح 

والدتاع.
وأكد الااطل الرسااي للقوات املسلحة أن اليان 
لن تكاون أباداً مرتدااً لإلرلابيل من أجال تارير 
مخطط إثاارة الرصاعاات إلعاعة تقسايم مااطل 
الااوذ، ناتاً إىل رضورة مواجهة لذا املخطط الذي 

ترعاه السدوعية وبدض عول الخليج.

اإف�سال زحف جديد لقوات الغزو واملرتزقة يف كوفل مباأرب

الكاتيوشا تدك المنطقة الثالثة 
وخسائر فادحة في صفوف العدو

  - خاص: 
تاكن أبطااُل القاوة الصاروخية للجياش واللجان الشادبية، من إثابة 
وعك مواقاع لقوات الغازو ومرتزقته أمس األول باملاطقة الدساكرية الثالثة 

باحااظة مأرب بدرشات الصواريخ أسارت عرشات القتىل والجرحى.
وأكاد مصدر عساكري لصدى املسارية أن عدعاً من مرتزقاة الددوان لقوا 
مصاِرَعهم، وجُرح عدع آخر جراء اساتهداف مواقدهم يف املاطقة الدساكرية 
الثالثاة بصلياات مان ثواريخ الكاتيوشاا أطلقهاا أبطاُل الجياش واللجان 

الشدبية وإثابة لداها بدقة لتوقع يف ثاوف الددو خسائر ااعحة
كااا لقي 3 مان املرتزقة عىل األقل مصارَعهام يف تدمري مدرعة كانوا عىل 
متاها اساتهداها أبطااُل الجياش واللجان الشادبية الذين أاشالوا محاولًة 

للتقد6 يف ماطقة كوال وأعطبوا آليات وأطقم عسكرية تابدة للددو.
وكانات عاارص الغزو وانحتالل مع املرتزقة مدعومل بغطاء جوي وعدع 
مان اآلليات واألطقام الدساكرية حاولت التقاد6 أماس األول باتجاه كوال 
ووقدوا اريساًة ساهلة ألبطاال الجيش واللجان الشادبية الذيان أمطرولم 
بالااريان والقذائاف من التبااب التي جرت السايطرة عليها مؤخاراً وعمروا 

أطقااً عسكرية ومدرعة مع كامل طاقاها.
ونارش اإلعال6 الحربي مقاطع أظهرت تدمري األطقم الدساكرية واملدرعة 

استهدااها  جرى  التي 
تتَاَحااّرك  ولاي 
انشتباكات،  بااطقة 
أبطاال  كان  بياااا 
واللجاان  الجياش 
متاركزيان  الشادبية 
يف التبااب املطّلاة عىل 
سالكته  الذي  الطريل 
آليااُت املرتزقاة التاي 
حورصت بالاريان قبل 

ارار ما تبقى ماها.
الطريان  وأستهدف 
السادوعي  املدااعي 
سايارة  األمريكاي 
يف  بالاواكاه  محالاة 
طريال الوتادة الرابط 
بال ماأرب َوثادااء 
وساقط ايها عدع من 

الضحايا.

  - خاص: 
قا6 مسالحون مجهولون يف سااعة متأخرة من مسااء 
أماس األحاد، بتدماري مدرعاة  تابداة للقاوات اإلماراتياة، 

باحااظة عدن املحتلة.
وقالات مصاعر محلياة، أن مسالحل مجهولال قاموا 
بإطاالق قذيااة آر باي جاي  عىل مدرعاة  إماراتياة، كانت 

متاركزة يف جولة الساياة عقبها إطالق نار كثيف.
إىل ذلاك إغتال مسالحون مجهولاون، أمس األحاد، أحَد 

قياعات لجان لاعي باحااظة عدن.
 وقالات مصاعر محلية إن مسالحل مجهولل عىل متن 
عراجاة نارية أطلقاا الاار عىل »أكر6 شااب« يف مدياة إنااء 
باحااظاة عادن، وأرعيااه قتيالً عىل الااور، قبال أن يلوذا 

بالارار.
َواناجارت، أماس األحاد بادياة عادن املحتلة، سايارٌة 
ماخخة يف كريرت، وبحساب املصاعر اإن انناجاَر وقع عىل 
بُداد كيلو مرت واحد من قرص املداشايل الرئاايس، يف خليج 
حقات، إّن أن املصاعر لم تورع أية مدلومات بشاأن ساقوط 

ضحايا.
إىل ذلك، نااذ مسالحو الجااعات التكاريياة »القاعدة« 
و«عاعش«، أمس األحد، انتشااراً وحظاراً للخروج والدخول 

من وإىل مديرية التوالي بادياة عدن، حسب وثاهم. 
 وقالات مصااعُر يف محااظاة عادن: إن الدارشات مان 
املسالحل املاتاال لتاظيام »عاعاش«، انترشوا يف شاوارع 
ومداخال مديرية التوالاي، يف وقت مبكر مان ثباح أمس، 

اارضل طوقاً أماياً مشدعاً.
وأوضحات املصااعر، أن املسالحل الذين يرتادون أقادًة 
ويتحدثاون عربية مكرسة »أجانب«، مادوا خروج أو عخول 
املواطاال واملركبات مان املديرية وإليها.. مشارية إىل مرور 
عاارص مسالحة بالشاوارع الداخلية مدطل تحذيرات عل 

املكلات بدد6 الخروج من املاازل. 
وتشهد محااظة عدن حالة من انناالت األماي ساعدت 

عىل تزايد جرائم انغتيال يف األشهر األخرية.
 وذكار موقع »ثدى عدن« املقارب من الحراك الجاوبي، 
أن ناشطل جاوبيل عشاوا حالة شدبية لتاويض القياعي 
»عيدروس الزبيادي« باتخاذ انجاراءات الالزمة لحاظ أمن 
عادن، واتخاذ كااة انجاراءات الالزمة للحاااظ عىل أرواح 

وماتلكات وحرية الشدب الجاوبي.
وقاال »ثاالح بن لغال«، أحاد اإلعالميال الذيان تباوا 
الحاَلة: »الحالة الشادبية جااءت بدد أن وثل أمر التالعب 
بهاذا امللاف األمااي حد انعتاداء عاىل حرائرنا يف الشاوارع 
والجامدات، بالتزامن مع ما تتدارض له املقاومة الجاوبية 
مان تاحياة واقصاء وتجوياع؛ بهدف إخراجها من املشاهد 

تااماً«.
إىل ذلاك، نّظام الدرشات مان تحالاف »كلاا أمان عدن« 
وماظااات املجتااع املدناي بدادن، أماس األحاد، وقااة 
احتجاجية أما6 مباى شاؤون الطالب لجامدة عدن بادياة 

الشدب.
وقال املحتجون إن الوقاة تأتي انطالقاً من مساؤوليتهم 
تجااه مديااة عدن وماا يحدث ايهاا من انااالت واوىض.. 
مشاريين إىل أن ما تشاهده عدن اليو6، من تَااَرعٍّ يف الجانب 
األمااي وتَااَداااااادٍّ عاىل املاتلاكات الداماة والارصوح 
الدلاية، نتيجة غياب الدولة وعد6 ارض ليبتها الذي سببه 

غياب تلك املؤسسات األماية املداية بحااية املواطن.
وأكاد املحتجون راضهام القاطع التدادي عىل الرصوح 
الدلاية واملرااال الدامة عن طريل ارض سياساة »الحكم 

لألقاوى« من قبال الجااعات التكاريية التي باتت تسايطر 
عىل مدياة عدن.

ويف ساياق متصال، قاال مراسال ثحيااة »لوموناد« 
الارنساية، »باجامل بارت«، يف مقاال له بأن »القاعدة لي 
من تارض القوانل والترشيدات باحااظة عدن » املحتلة«.. 
مشارياً إىل أن »القاعدَة اساتااعت من غيااب الحكومة التي 
مازالات يف املاااى لاارض قوانيااه ولام يتقدمون بسان 
قوانياهام بأقاى رسعاة ويهادعون ويقتلاون ون أحاد 
يدارضهم، يف ظل تاركز القوات التي قامت بالسايطرة عىل 

عدن بقواعدلم بامليااء واملطار«.
وأضااف الصحاي الارنايس، »باجامل باارت«: »الدَلم 
األساوع لتاظيام القاعادة، يرارف عاىل مرَكاز للرشطة، يف 
مديرياة التوالاي بدادن، واملتطرااون يقيااون عروضااً 
عسكرية يف التوالي، كاا أنهم نشطوا كثرياً يف األيا6 األخرية 
بخور مكرس والليقة، حيث يزعاع وجوعلم عىل مر األيا6«.

وأشاار الصحاي الارنيس، إىل أنه يف الوقت ناساه يوجد 
اراغ أماي يف عدن، حيث بدأ التكارييون املتطراون يف ارض 
ترشيداتهام املتزمتاة بالجامداة، نهاياة أكتوبار يف لجو6 
ماسال، حيث ُطوقات عدة كليات من قبل رجال مسالحل، 
أوقااوا الدراساة وعلقاوا ملصقاات تطالاب بالتارقة بل 
الطلباة والطالباات. ملصقات أخرى لدعت بشان لجاات 
بالسايارات املاخخة والزجاجات الحارقة، إذا لم تلتز6 إعارة 

الجامدة بإمالءاتهم.
ويف ساياق مااصال، وإثباتاً ملاا نااه اإلعال6 السادوعي 
واإلماراتاي، أكادت ثحيااة كولومبية وثاول 800 جادي 
كولومبي إىل عدن بالزي الدساكري السدوعي مقابل رواتب 

شهرية وماحهم الجاسية اإلماراتية. 
ونارش موقاُع »كولومبياان ريبورتاس« تقرياراً عاوانه 
»الطامدون يف الثراء، يشااركون يف حرب اليان«.. مؤكداً أن 
الجاوع الكولومبيل سيدالون تحت قياعة القوات اإلماراتية 

يف عدن، ولكن بالزي الدسكري السدوعي.
وقال مراقبون ومحللون سياسايون لا«ثدى املسرية«: 
إن التقرياَر ذكر وجوع تحالف عويل – ولياس عربياً- يف لذه 
الحارب؛ ولذلك نتيجة لتواار املدلومات لديهم عن مشااركة 
أمريكياة مباارشة، وععام مان عول أوروبية، كااا يظهر يف 
التقرير عد6 وجوع مدلومات عقيقة عن اليان، بإشاارته إىل 
أنها عولة ناطية غاية، أو رباا أنه يشري إىل غاالا باملخزون 

غري املستخرج حتى اآلن.

اإغتيال قيادي يف جلان هادي وانفجار �سيارة مفخخة يف كريرت وتدمري مدرعة اإماراتية

العَلم األسود »للقاعدة« يرفرف على مراكز الشرطة في عدن
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  - خاص:
نّااذ واٌد مان اللجااة الثورية برئاساة 
الدالمة محاد ماتاح خاالل األيا6 املاضية، 
زياارة تاقدياة ملحااظاة الحديادة، حياث 
التقاى بدادع مان أعضااء املجلاس املحيل 

وقياعة السلطة املحلية باملحااظة.
 وناقاش الوااد ماع أعضااء السالطة 
املحلية أبرَز اإلشكاليات التي تواجه الحديدة 

واحتياجاتهاا، إضاااًة إىل األرضار الكبارية 
التي تدرضات لها املحااظة جاراء الددوان 
الغاشام  األمريكاي  السادوعي  والحصاار 
الذي اساتهدات عادعاً من املاشاآت الدامة 
والخاثاة باملحااظة وعمر عدعاً من مزارع 

املواطال واألحياء السكاية.

أَيضااً جرحاى  الثاوري  الوااد  وتاقاد 
الددوان السدوعي األمريكي يف مستشايات 
الحديادة لالطائااان عىل ثحتهام وتقديم 

املسااعدة والدون لهم، حياث عل الجرحى 
عن شكرلم الكبري لهذه الزيارة، ومشدعين 
عاىل رضورة تكاتاف ُكّل القاوى الخارية يف 

املجتاع ملاالضة الددوان ووحشيته.

والتقاى الوااد أَيضااً بدادع مان علااء 
مدياة زبياد يف الجامع الكباري باملدياة، بدد 
زياارة تاقدية للادياة التاي طالها الددوان 
السادوعي األمريكاي، وتطاّرق الدلاااء إىل 
وحشاية وثلاف الدادوان وتااعياه ضاد 

مشاريين  يشء،  ُكّل  واساتهداف  الياايال 
إىل أن الياايال لم يدتدوا عاىل أحد وأنهم ن 
يساتحقون ُكّل لاذا الظلم والوحشاية من 

قبل الاظا6 السدوعي.
وأّكد الدلااء أن األعاااَل اإلجرامية التي 
يرتكبها مرتزقة الددوان والدواعش ن تتال 
والديان اإلساالمي وتداليااه القيااة ولي 
بديدة ُكّل البدد عن اإلسال6 الذي أمر باملحبة 
والتساامح وعد6 ارتكاب األعاال الوحشية 

التي تروع اآلمال.

  - عبس- خالد مسعد:
نّظ�م المكتُب اإلعالمي يف مديرية عب�س بمحافظة حجة، صباح 
أمس األحد، ن�دوة توعوية بمخاطر العدوان الس�عودي األمريكي 

عىل بالدنا والمرتزقة والعمالء بالداخل.
وش�ارك يف الندوة 30 من اإلعالمين والمثقفين بحجة من أربع 

مديريات هي: )عبس - كعيدنة - أسلم - حيران (.
الن�دوة الت�ي جاءت تح�ت عن�وان »التوعية الوطني�ة بمخاطر 
الع�دوان ومرتزقته« أكدت عىل أهمية اإلع�الم الوطني خالل هذه 

المرحلة لمواجهة العدوان ومرتزقته وكذلك األبواق التي تخدمه.
ويف كلمت�ه الت�ي ألقاها يف الندوة أكد وليد مطهر مراس�ل »قناة 
المس�يرة« أن ه�ذه الن�دوة تأتي انطالق�اً من المس�ؤولية الدينية 
والوطني�ة تج�اه م�ا يتعرض ل�ه وطننا م�ن ع�دوان جائر بحق 

اإلنسانية. 
وأش�ار المطه�ر يف ورقته إىل أن ما يقوم ب�ه العدوان من حرب 
نفس�ية وتضلي�ل إعالمي مزيف ج�راء ما يقوم م�ن قتل وقصف 
عش�وائي ورشاء ذمم المرتزق�ة والعمالء، ال يقل بش�اعة عن ذلك 

العدوان الذي يسفك الدماء وينكل بهذا الشعب الصامد.
وخرج المش�اركون بمسودة ميثاق رشف لإلعالمين والمثقفين 
بمديريات )عبس - كعيدنة - أس�لم - حيران (، وتم التوقيع عليها، 
حيث تتكون المس�ودة من ثمانية بنود تتضمن ترسيخ حب الوطن 
وتعمي�ق الهوية الوطني�ة والدفاع عن الوحدة والس�يادة الوطنية 
ونب�ذ العنف والمناطقي�ة ومواجه�ة الع�دوان ومرتزقته بجميع 
وس�ائل اإلع�الم َوالتص�دي لزيف وتظلي�ل آلة الع�دوان وفضح 
جرائمهم، وتنوير المجتمع وتعريفة بالمؤامرات التي تحاك ضده.

كما تضمنت البنود، مطالبة المنظمات الدولية بالقيام بالتحقيق 
يف ُكّل الجرائ�م الت�ي ارتكبه�ا الع�دوان ومرتزقت�ه ومحاكمتهم، 
والتمس�ك بالحل السيايس لحل األزمة يف اليمن وعودة ُكّل األطراف 
السياسية إىل طاولة الحوار وعدم االرتهان للخارج وترك المصالح 

الشخصية والحزبية والطائفية.

يف زيارة تفقدية ملحافظة احلديدة

وفد من اللجنة الثورية برئاسة العالمة مفتاح يتفقد جرحى 
العدوان في مستشفيات الحديدة ويلتقي بعدد من علماء زبيد

30 إعالميًا بحجة يوقعون 
ميثاق شرف لمواجهة العدوان 

والدفاع عن الوطن وسيادته

  - خاص:
يف الوقت الذي يرتكُب ايه الاظا6ُ السادوعي، أبشاَع الجرائم بحل 
اننساانية يف اليان، ويُشادل الحرائال والاتن يف لذا البلاد الدربي أو 
ذلك، ياد يده للساال6 ماع إرسائيل، عل قاوات التواثال التي لم تدد 
تجاد حرجاً يف الدعوة للتطبيع مع الدادو اإلرسائييل، والظهور الدلاي 

يف وسائله اإلعالمية. 
لذه املرة، األمري السادوعي »تركي الايصل«، رئيس انستخبارات 
الدامة األسابل، الذي ظهر عاىل ثاحات ثحيااة ثهيونية، عاعياً 
إرسائيل إىل تباي ما أسااالا بدالية الساال6، ومطالبااً الدول الدربية 

واإلسالمية بالتطبيع مع إرسائيل. 
وقالت ثحياة »لآرتاس« الصهيونية، إن »تركي الايصل«، انبن 
الثامان للالك ايصال بن عبدالدزياز، يتوىل مهاة اإللحااح عىل قاعة 
الصهاياة كي يصادوا الساال6، ولو يف سابيل ذلك التقى يف السااوات 
املاضياة، علااً، شاخصيات ثهيونية مختلاة، ماهاا الوزيران »مئري 
شاطريت« و«عان مريدور«، ورئيس شادبة انساتخبارات الدسكرية 
الساابل اللاواء »عاموس يدلل«، وأخارياً وزير املالية الساابل »يائري 

نبيد«.
الايصل قال إنه ن ياثل إن ناساه، لكن الغريب يف األمر أن الاظا6 
السادوعي رغام ظهاور عبلوماساييه املتكارر يف اإلعاال6 انرسائييل، 
وععواتهم للساال6 ماع إرسائيل لم يدرتض، ولو األمار الذي يؤكد أن 

»الايصل« وقبله »أنور عشقي«، قاوات تواثل للاظا6 السدوعي مع 

إرسائيل.

وقال »الايصال«، لا«لآرتس« الصهيونية، إن لاذا الحوار »نابع 

مان ضااريه الخااص«، وأناه ن ياثال الباالط امللكاي أو الحكوماة 

السادوعية.. موضحاً، يف الوقت ناسه، أنه »لم يساع أية شكوى من 

جاناب الحكومة يف املالكاة«، حول آرائه املدَلاة، بحساب الصحياة، 

مشارية إىل أن األماري موقن، كااا الصحاي الذي أجارى مده الحوار، 
أنه لون موااقة السالطات السدوعية، الرصيحة أو الضااية، ملا جرت 

لذه املقابلة.
بدد يو6 من حديث »تركي الايصل« لا«لآرتس«، كشف الصحاي 
اإلرسائييل، أو كااا وثاته ثحياة »مداريف« باادوبها يف الرياض، 
»جدعاون كوتاس«، أماس األحد، عان كياياة عخوله إىل السادوعية 
وتجولاه يف أرجائها، ومقابلة مساؤولل وأكاعيايال لااك، والتدرف 

عىل ناط وأسلوب الحياة لدى السدوعيل.
وقاال »جدعاون كوتس«، بأناه عخال األرايض السادوعية ضان 
الوااد املراال لرئيس الوزراء الارنيس، »مانويل االس«، خالل زيارته 
األخارية للرياض، حيث قابل وزيار الخارجية عاعل الجبري، وغريه من 

املسؤولل من عاخل األرسة املالكة وغريلم.
ونقل الصحاي اإلرسائييل عن مساؤولل سدوعيل قولهم إنهم ن 
يااندون يف إقامة عالقات اقتصاعية وتجارية مع إرسائيل إذا ساحت 

الظروف بذلك.
وكشف الصحاي اإلرسائييل أنه عىل املستوى الرساي، لم تطأ قد6ُ 
إرسائييل السادوعية، لهذا كان األمر مثرياً بالاسابة له وملضياه الذي 
يتحدث الدلية بطالقاة، خصوثاً أثااء جلوساهم باطدم الدجاي، 
مشارياً إىل أن املضياَف لو الدكتور محاد الجبلل، رئيس قسام اللغة 
الدربياة بجامدة امللك سادوع بالرياض، ناتاً إىل وجاوع عدع قليل من 

السدوعيل الذين يتدلاون الدلية.

مندوب »معاريف« ال�سهيونية بالريا�ص يك�سف عدم ممانعة »اآل �سعود« اإقامة عالقات مع اإ�سرائيل 

أمير سعودي يدعو الدول العربية واإلسالمية للسالم مع الكيان الصهيوني

القطاع النسائي بمديرية 
سنحان ينظم أكبر 

وقفة احتجاجية تنديدًا 
باستمرار العدوان والحصار 

السعودي األمريكي
  - خاص:

نظم القطاع الاساائي باديرية سااحان 
أكال وقااة احتجاجياة ماالضاة للددوان 

والحصار السدوعي األمريكي عىل بالعنا.
كبارية،  سااحة  يف  الاسااء  واحتشادت 
رااداات ناتات تساتاكر اساتارار القصف 
السادوعي عىل املدنيل ومتوحشات باألعال6 
الوطاية ومرععات لتاااات وعبارات مادعة 

بالددوان.
وعلقات الددياد مان الالاتاات ُكتب عىل 
بدضهان: »نحان نسااء الياان.. ثامدات 
ثابتاات ثباوت الجبال الاروايس«، اياا كتب 
عىل البدض اآلخار عبارة: »ندين ونساتاكر 
الدادوان السادوعي األمريكي عاىل بالعنا«، 
قاوى  لتاذوق  األوان  »آن  أخارى:  وعباارة 

الددوان عقاَب الشدب اليااي«.
وخالل الوقاة ألقيت الدديد من الكلاات، 
أشااعت بصاوع الشادب اليااي يف مواجهة 
الدادوان، وببساالة أبطال الجياش واللجان 

الشدبية يف مواجهة املحتلل والغزاة.
وععات الوقاة انحتجاجياة ُكّل الياايل 
اه إىل مياعين الرشف  الرشاااء األحرار للتوجُّ
الوطان وكرامتاه،  للداااع عان  والبطولاة 
مؤكادات ععاهان الكباري ألبطاال الجياش 
لدااع  واساتدداعلن  الشادبية،  واللجاان 

األموال واألموال نرصة للوطن.
مرتزقاة  أن  الاساائية  الوقااة  وأكادت 
غضاَب  سايواجهون  واملرجاال  الدادوان 
الشادب وساخطه وسايدادون الثان غالياً 
جراء أعاالهم الدنيئة التي تساتهدف الوطن 

وأباائه الرشااء.
وسبل للقطاع الاسائي بساحان أن نّظم 
الدديد مان الوقااات انحتجاجية املاالضة 
للدادوان، كااا قاّد6 القطااع الددياد مان 
القااالت الغذائية املسااندة للجيش واللجان 

الشدبية.

الكادر الطبي بمديرية شعوب 
يحمل األمم المتحدة مسؤولية 
انهيار القطاع الصحي في بالدنا

  - خاص:
ساّلم الكاعُر الطباي يف مديرية شادوب بالداثاة ثاداء 
رساالًة إىل األمام املتحادة تطالبهاا بإنقااذ القطااع الصحي 
يف الياان الاذي بات يف وضاع كارثاي نتيجة الحصاار الظالم 

والددوان املستار عىل بالعنا ماذ تسدة أشهر.
وحاال األطبااء والصحيون ناتات تدعو األمام املتحدة إىل 
الخروج عن ثاتها والضغط عىل الددوان السدوعي األمريكي 
ااا يجري يف اليان من عدوان طال املستشايات ويااع عخول 
الدواء ياتهك ابساط باوع ميثاق األمم املتحدة، وحل اننساان 

يف الحياة.
وأكاد املحتجون أن القطاع الصحاي يف اليان يديش وضداً 
كارثياً؛ نتيجة اناتقار إىل أبساط األعوات الطبية وُشّح األعوية 
ونااع املشتقات الااطية؛ بسابب الحصار، ناليك عن تدرض 

الدديد من املستشايات واملراكز الصحية للقصف.

وقفة احتجاجية لمعلمي مديرية 
نهم تنديدًا بقصف المنشآت التعليمية 

واستمرار العدوان على اليمنيين
  - خاص:

نّظام تربوياو مديرية نهام وطالبها يف محااظاة ثاداء، 
ثباح السابت املايض، وقاة احتجاجية باُكّل مدارس املديرية 
استاكارا للددوان السدوعي األمريكي املستار عىل بالعنا ماذ 8 
أشهر. واساتاكر املحتجون قصف املدالد واملدارس والكليات، 
مدتليان إقدا6 طريان الددو عىل قصف املؤسساات التدلياية 

عليالً عىل إاالسه وانحطاطه الكبري.
وعّلت كلاات الحارضين عان إراعة الصاوع والتحدي من 
قبال الياايل بوجه الدادوان وثقتهم بالارص، مساتاكرين يف 

الوقت ذاته الصات الدويل املخزي.
وأكاد املحتجون املاي يف الدالية التدلياياة الددوان الذي 
ياااع عال الحصاار اعخاال األوراق الالزمة لطباعاة الكتاب 
املادريس، واساتهدف بصواريخه الدديد من املادارس واملدالد 

والكليات التدلياية يف اليان.



5 تقاريرالددع )ل7(     انثال 16 نواال 62015  املواال ل ثار 37ل1لا

هزائم المرتزقة في الميدان تؤجج االحتقان في فنادق الرياض

بريطانيا تهدد بوقف ت�سدير الأ�سلحة لل�سعودية

وزير الخارجية البريطاني يطالب بتحقيقات جدية في جرائم العدوان على بالدنا 
ويعتبر نفي النظام السعودي ليس كافيًا

  - إبراهيم السراجي:
مع ظهاور الدعوة التي وّجهتها األمُم املتحدُة لدقد 
مااوضات يف طريل الحل السايايس لألزماة اليااية، 
ظهارت ُجالٌة من الخالاات يف أوسااط أتبااع الاظا6 
السادوعي، بخصوص تسااية الواد الذي سيشاارك 
يف املااوضاات، وأثبتت أيضاً أن نازنء اااعق الرياض 
اجتاداوا تحات راياة الدادوان وتارقاوا بخصاوص 
الوطان؛ ألنهام مجاوعة من املتااقضاات ومجاوعة 
القاوى التقليدية التي أوجدت الحاجاة لقيا6 ثورة يف 

اليان تحققت يف 21 سبتال.
ذلك الخالف لام يكن األول ولن يكاون األخري نظراً 
لكاون نازنء ااااعق الريااض ن توجد لديهام قضية 
مرتبطاة بالوطان وإناا ألاداف متدلقة باساتداعة 
ناوذلام كاا كان باملاايض، أي مواجهة الثورة، وألن 
الاااوذ الذي كاناوا يتاتداون باه كان يتحقل بادل 
ارتباطهام بالاظا6 السادوعي كان ماطقياً أن تطاو 
خالااتهام وتااقضاتهم اياا بياهم وليس مع الاظا6 

السدوعي باعتباره قبلتهم للدوعة املستحيلة.
وتدبرياً عان ذلك الخاالف اتهات وساائل إعالمية 
تابداة للددوان رئياس واد أطراف الريااض عبدامللك 

املخاليف راض إيااع بدض أعضاء الواد.
واعتلت أن تشاكيَل الواد إىل جاياف كان ارتجالياً 
وغري مدروس، ورباا يشاكل انتكاسة، بحسب تدبري 

تلك الوسائل التي نقلت ذلك عىل لسان مصاعرلا.
كااا يبدو أن لااك جااحاً يف الرياض يحارب بدض 
اصائل الحاراك الجاوبي، ولذلك كان ياسال مكاوي 
أحد أسباب الخالاات حول الواد املشارك، حيث جرى 
تديياه ثم استبداعه، وبدد ذلك أثبحت الصورة قاتاة 
حاول مشااركته، لكن الصاورة كانات واضحة اياا 
يخص وجوع خالاات يف أوساط نزنء اااعق الرياض.

وإذا كانات عول الددوان بقياعة الاظا6 السادوعي 
قاد اساتطاعت أن تجاع كااة املتااقضات يف سااحة 
املكونات السياساية والاصائل والشاخصيات املوالية 
لهاا تأريخياً ومان التحل بركاب أتباع آل سادوع مع 
عدوانهام، ووّحدتهام لخدماة ما يبادو يف ظالره أنه 
مرشوعها اياا لو مرشوع أمريكي يف املاطقة تااذه 

السدوعية وتحالاها.
ولام تكان السادوعية لتسااح باأي خاالف بال 
مرتزقاة الريااض، ساواٌء أكاناوا مكونات سياساية 
كاإلثاالح أَْو شاخصيات كهااعي أَْو بحااح وغريلم 
يف املرحلاة التي أراعتهم لخدمتهاا، لكاها اليو6 تغذي 
لاذه الخالاات وتساتثارلا وتسااح لتلاك املكونات 
والاصائل والشخصيات بتذّكر خالااتها األيديولوجية 
والسياساية والشاخصية، وربااا تقاُف عاجازة عن 
إيجاع نقطة تالقي بال أتباعها الذين انخرط عقدلم 

باتجاه اإلَماَرات.
بيااا طول ارتة الددوان أظهَر للدلن الخالاات بل 
مكونات عول التحالف الددواني عىل اليان وعىل رأس 

ذلك الخالف اإلَماَراتي السادوعي والخالف بياهاا مع 
قطر.

مؤخاراً نارش حازب اإلثاالح بيانااً عاىل موقده 
الرساي ورغم أنه قا6 بحذاه إن أن ذلك أوحى بشكل 
قاوي عن وجوع خالف يف املواقف بل قياعات اإلثالح 
وأحاد األجاحة لو من قا6 بصياغاة ذلك البيان الذي 
لاجام اإلَماَرات، والجااح اآلخر لاو من قا6 بحذاه، 
وربااا أراع اإلثالح إيصال رساالة لإلَماَرات، حتى لو 
تالأ بدد ذلك ماها يظال ثابتاً أن اإلثاالح عاجز عن 

كسب رضا سلطة انحتالل اإلَماَراتية.
ويف ذلاك البيان لاجم اإلثالح بدض الدول الدربية 
ثم ركاز لجومه عىل اإلَماَرات )إحادى عول الددوان( 
عون أن يتطرق نسااها رصاحًة لكان األمر ن خالف 

حوله بأن الهجو6 موّجه لإلَماَرات.
حااول اإلثاالُح أن يلَداَب عاىل ورقاة اإلنجازات 
السادوعية املزعومة يف اليان باتها6 اإلَماَرات بالدال 
عىل تبديدلاا –أي تلاك اننجازات- باااس الطريقة 
التي انتهجهاا اإلثالح يف مهاجاة الحاراك الجاوبي 
واتهامه بالسدي إىل عرقلة اإلنجازات اإلَماَراتية، ولاا 
تكاان املاارقة التي توضاح أن حزب اإلثالح يديش 
حالاة طايلياة بحثااً عن مصالحاه التاي تتحول إىل 

خسائر سياسية وميدانية.
وقاال اإلثاالح يف البياان متهااً اإلَمااَرات بالدال 
عاىل تاايذ أجادة خاثة، باأن عليها الرتاجع عن تلك 
املشااريع التي ن تخاد6 أحداً« عىل حاد تدبري البيان، 

غاري أن اإلَماَرات وعىل لساان وزرائها وبشاكل علاي 
وّجهات اتهامااٍت رصيحاًة بانسام لحازب اإلثالح 
باننتهازية والاساع وانرتباط بالجااعات اإلرلابية؛ 
ليكون لذا جزءاً من تصدُّع ماظومة الددوان )مدتدين 

ومرتزقة(.
أماا الخالف ورغم مظالر التصدياد ايه بل الاار 
لاعي ورئياس حكومته املساتقيل بحاح ااكان أول 
ملاات رصاع املرتزقة ظهوراً، نظراً نقرتانه باقاربات 
الحل السايايس التي كانت تظهار وتختاي ماذ بداية 
الدادوان ونظراً للخالااات بل السادوعية التي تدعم 

األول واإلَماَرات التي تدعم اآلخر.
واياا اشل انثاان يف البقاء يف عدن لساعات وعاعا 
إىل مقر اقامتهاا يف الريااض نتيجًة ملا خّلاه الددوان 
وقاوات انحتاالل يف عادن مان سايطرة للجااعاات 
اإلرلابياة )عاعش والقاعدة( رغام أنهم جايداً كانوا 
جبهاة واحادة ساالات يف إعخاال القاوات األجابية 
املحتلاة إىل عدن واشالت بدد ذلاك يف التاالم لااس 
ع الونءات لدول الددوان واختالف  السبب الخاص بتددُّ

التوجهات.
ذلاك الاشال لم يكان الوحياد اقد اشال )بحاح- 
لااعي( يف الوثاول إىل وااق نظاراً ألن مصلحة األول 
وطاوحاه يف السالطة يقو6 عىل حسااب الثاني الذي 
يخاى أن يخُرَج من الددوان خاايل الوااض، ومؤخراً 

اشلت وساطة ثالثة بل انثال للاصالحة.
حيث نقلات األخباُر اللباانية عان مصدر مطلع يف 

الداثااة السادوعية، الريااض، عن اشال وسااطة 
عامت ألياا6 إلجاراء مصالحة بال الرئياس الهارب، 
عبد ربه ماصور لاعي، ونائباه، خالد البحاح .قاعلا 
شاخصيتان لاا مستشاار لااعي، ياسال مكاوي، 
ونائاب رئياس مجلاس الااواب الياااي، محاد عيل 

الشداعي.
أما الاار اآلخر عيل محسان األحار اقد عاع بأحد 
أبارز رجاله ولو »عساكر زعيال« ملهاجاة نظريه يف 
الارار لاعي، مساتغالً عازاءاً أقيم ملقتل قائد املرتزقة 

يف عمت املدعو نايف الجااعي.
واعتال زعيال أن املشاكلة يف لااعي وليسات يف 
الحوثيال أَْو ثالح، عىل حد تدبريه، ويف ثورة تظهر 
حجم الضياع الذي يديشاه مرتزقاة الددوان والهزائم 
التي يتلقونها بشاكل يومي يف عمت ومارب وتدز قال 

زعيل إن مشكلة املرتزقة تكُاُن يف أنهم بال قياعة. 
ويخلص القول أن قياعات املرتزقة يف اااعق الرياض 
وكاا انتشات يف بداية الددوان ظاا ماها أنه سايحقل 
لها الدوعة إىل السالطة والقضاء عىل مكتسابات ثورة 
21 سابتال إن انهم اليو6 أثيبوا باكسة جراء اشل 
الددوان يف تحقيل ما أراعه واتسااع الهوة بياهم وبل 
الشادب اليااي نظرا للجرائم البشادة التاي ارتكبها 

الددوان يف مدظم مدن وقرى اليان.
 ااإلثاالح، وكااا عّل رئيُساه محااد اليدومي يف 
كلاة تلازيونية، يخى أن يرتكهم الددوان يف ماتصف 
الطريال، ولاو الاذي طالاب عول الدادوان باواثلة 
الحارب عاىل الياايال إعراكاً مااه أناه وعون إركاع 
الياايل لن يتاكن اإلثالح مجدعاً من إيجاع مساحة 
لاه يف اليان ولن يجد قياعاته أية ارثة للدوعة، ولكن 
الدادوان لم يرتكهام يف ماتصف الطريال، بل أعاعلم 

خطوات إىل الوراء يف مواجهة مصريلم املجهول.
باملقابل اكتشاف الااارُّ لاعي وكذلاك بحاح أنهاا 
يف مضاار ساباق لكاه بال جاهور، إذ ليست مخاوف 
لاعي من اقدان أي عور باملستقبل يف أجادة الددوان؛ 
كوناه غارقاً يف مساتاقع اليان وكذلاك ياطبل األمر 
عىل طاوحات بحاح بالسالطة حاال التوثل نتااق 

سيايس.
أما قيااعات حزب املؤتاار التي توّرطات بالددوان 
واختارت مساتقبلها مع الاظا6 السدوعي الذي اشل 
يف رسقاة الحازب عادما أقا6 لهم مااسابة نّصب من 
خاللها أحَد أولئك املرتزقة رئيساً جديداً لحزب املؤتار، 
يف خطاوة ماتت يف وقتها؛ كون تلاك القياعات مادزلًة 

عن قاعدة املؤتار الشدبية.
عاىل وقع لاذه التااقضاات والخالاات بال نزنء 
اااعق الرياض تاشاب خالاات مسالحة بل املرتزقة 
عىل األرض يف جبهات تدز ومأرب وثلت إىل مساتوى 
انشاتباكات املسلحة وانغتيانت وانتهامات املتباعلة 
عىل خلايات مالية ولزائاهام أما6 الجيش واللجان، 

والتي يجد القارئ تغطية لها يف تغطيات الصحياة.

  - خاص:
»ايلياب  الليطاناي  الخارجياة  وزياُر  طالاب 
لاموناد« بتحقيقاات جدية حول اخارتاق الددوان 
السادوعي للقانون الدويل اإلنساني يف اليان، مشرياً 
إىل أن باالعه ساتوقف تصدير األسالحة للرياض إذا 

أثبتت التحقيقات ذلك. 
اإلذاعاة  لهيئاة  وقاال لاموناد يف ترصيحاات 
الليطانية إن نظا6 إثدار التصاريح بتصدير بالعه 
لألسلحة يااع تصدير األسلحة إذا ثبت استخدامها 

بشكل ياثل اخرتاقاً للقانون الدويل اإلنساني. 
وأكد أن املدلومات تشاري نساتخدا6 السادوعية 
وإذا  الياان،  بريطانياة يف حربهاا عاىل  ألسالحة 

اثبتات التحقيقاات أناه جرى اساتخدامه بشاكل 
يخالف القانون الدويل اإلنسااني اإن بالعه ساتتخذ 
قاراراً بوقف تصدير األسالحة واقااً لاظا6 تصدير 

األسلحة. 
وأشاار إىل أن السادوعية ناات عادة مارات أن 
تكون قاد اخرتقت القوانال يف حربها عاىل اليان، 
لكاه اعتال أن ذلك غري كاٍف، مشادعاً عىل رضورة 
اجاراء تحقيقات جدية يف لذا اإلطاار.  وأضاف أنه 
ولدى زيارته األخرية للرياض أثار قضية اساتخدا6 

األسلحة الليطانية يف الحرب عىل اليان. 
ونقلات البي بي يس عن الوزيار الليطاني قوله 
إن »األزمة اإلنسانية يف اليان تتااقم يوماً بدد يو6. 
املدنيون عىل خط الاار، ليس اقط بسبب األسلحة، 

ولكن أيضاً بسبب الحصار الخانل الذي أرض بصورة 
كبارية بالخدمات الرئيساية واقتصاعلا. يجب عىل 
بريطانيا أن تضع ثقلها كله خلف مساعي السال6«. 
مان جانبهاا تااولات الباي باي يس ترصيحات 
الوزيار الليطاناي لهاا ووضدات تسااؤنت عاىل 
جاهورلاا عاا إذا كانت الحرُب عىل اليان ساتؤثر 
عىل عالقة لادن بالرياض، عقب تلك الترصيحات؟.

تلقاات  الليطانياة  أوكسااا6  مؤسساة 
ترصيحاات الوزيار بالرتحااب نظاراً لكونها ععت 
بريطانياا إىل وقف تصدير األسالحة إىل السادوعية 
وانتظاار تحقيقاات تُجارى يف انتهااكات قوانال 
الحرب وععت أيضاً بريطانياا إىل وضع ثقلها خلَف 

مساعي السال6.
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  - محمد الوريث:
تتضاَءُل يوماً بدد ياو6، ُااَرُص الوثول إىل 
وقف للددوان السادوعي األمريكاي عىل اليان 
عل طااونت املااوضاات السياساية، وتتجه 
ُكّل املؤرشات ثوب جبهاات البطولة والرشف 

لحسم املدركة وكرس قرن الشيطان.
ويف ظل انجاازات نوعية أقد6 عليها الجيُش 
واللجان الشادبية عىل مساتوى جبهات البالع 
الداخلية، ساواء يف محااظة تداز أو مأرب، أو 
عىل ثديد الثغور يف الُدال السادوعي، يساّطر 
الجياش اليااي بطونٍت اساتثاائيًة تاُاامُّ عن 
تااوق كبري يف إعارة مدطياات املدركة، وتاتح 
املجاال أماا6 احتااانت واسادة ماع انطالق 

مرحلة الخيارات انسرتاتيجية.
ويُظِهُر التحرك الدسكري الواسع يف امليدان، 
إضاااة إىل محاولاة تحالف الغازو وانحتالل، 
املرتزقاة مان مختلاف  باساتقدا6  التصدياَد 
الجاسايات، كولومبية كانت أو سوعانية وغري 
ذلك، بأن الرلان األول واألخري عىل امليدان للجم 
َشابَِل املدتدين للد6 وحسام املدطيات بسواعد 
شادٍب يساتهداه القصف والحصار عىل مدى 
ثاانياة أشاهر متواثلاة مان تحالاف عاملي 

عريض.
وتأتاي ترصيحاُت األساتاذ ثالاح الصااع 
رئيس املجلس السايايس ألنصاار الله كصادة 
جديادة لجهوع املادوب السادوعي ن األماي إىل 
الياان، وقاال الصااع إن املجتااع الدويل وعىل 

رأساه األمم املتحادة مااح الاظا6 السادوعي 
ارثًة كاايًة للاتك بالشادب اليااي وارتكاب 
الجرائام بحقاه، مؤكاداً أن ن رلاان عاىل ولد 

الشيخ.
 َوأَضااااف الصااع قائالً: »يدلم الجايُع أن 
محاولَة اْرِض املستحيل عىل الشدب اليااي لن 
يكون، مشارياً إىل أن التساويف واملااطلة ملاح 
الاظاا6 السادوعي مزيداً من الوقات لن يجدي 
ولان يتحقل لهام ذلك وكل ماا ياكن تحقيقه 
بهذه املواقف الهزيلة لان يكون أكثَر من زياعة 
مداناة الشدب اليااي وإثارة املزيد من عالمات 
انستاها6 حول براءة املوقف الدويل ومبدوثهم 

إىل اليان«.
ويدال إسااعيل ولد الشيخ لقتل ُكّل ارثة 
تتخلل إلمكانية الحل السايايس خدمة لألجادة 
السدوعية، حيث نكث الرجل بكل ما تم إنجازه 
يف مشااورات مساقط، وتجالل متداداً يف ُكّل 
تااونته للشاأن اليااي مباعئ مساقط السبع 
والتاي كان قد تام التواال عليهاا تحت املظلة 

الدولية.
يظهار مان خاالل  الشايخ  ولاد  أن  كااا 
ترصيحاتاه األخارية كدااعل الجباري وأحااد 
عسريي وبقية رجانت نظا6 آل سدوع املدتدي، 
وتظهار محاونتاه املساتايتة لتجايال وجه 
الاظاا6 السادوعي وانحياازه الواضاح لطرف 
الدادوان ضاد الشادب اليااي والداال ضان 
أجادتاه، ولو ما يشاكل رضباة ثانية قاضية 
لجهاوع األمام املتحادة وأمياها الداا6 بان كي 

مون.
وحاولت السادوعية وعال أعواتها املختلاة 
كولاد الشايخ وآخريان، املااطلة والتساويف 
يف عقاد الجولة الثانية مان مااوضات جايف، 
عىل أمال تحقيل انجاز عساكري عاىل امليدان 
تستطيُع أن تااوَض بااء عليه بدد اشل مروع 
عىل مدى ثاانية أشاهر يف ظل ثبات وتااساك 
ياااي عاخيل غري مسابوق، إن أن الرياح جرت 
باا ن يشتهي نظا6 آل سدوع، واستطاع الجيش 
واللجاان الشادبية تحقيل انتصاارات مثارة 
يف األياا6 القليلاة املاضياة، ساواء بالسايطرة 
عاىل مدياة الربوعاة يف عال محااظة عساري 
أو بقطاع طارق اماداعات املرتزقاة يف جبهات 
الضباب واملرساخ وثال باحااظة تدز، ولو 
ما اضطار الاظا6 السادوعي للضغاط باتجاه 
تأجيال اندقااع املااوضات للاارة الثانية عون 
تحديد موعد مدلاو6 نندقاعلا، يف ما يبدو أنه 
انساحاب سادوعي من أي التزا6 أَْو استحقاق 
ياكان أن يُاارض عليها يف طاولاة مااوضات 
الادويل، خاثاة  تحظاى بالرعاياة واإلرشاف 
وأن الددوان اشال حتى الياو6 يف تحقيل الحد 
األعنى من انساتقرار باملحااظات التي وقدت 
أجازاء ماها تحت انحتاالل، وتتادع يف ُكّل يو6 
الجااعات التكاريية املسلحة كتاظيم القاعدة 
وعاعش يف تلك املااطل وتبساط سيطرتها عىل 
األرض بالقاوة يف ظال انحساار وتراجاع كبري 
لدور مرتزقة الرياض كالخائن عبدربه ماصور 
لاعي ورئيس حكومتاه املزعومة خالد بحاح، 

واشلهم حتى يف تأمل مربّع واحد يف محااظة 
عدن ملاارسة مها6 املحتل ماها.

حساب  الياااي،  الشاارُع  يداّوُل  ون 
اساتطالعات رأي قامات بهاا الصحيااة عىل 
ُكّل  اليااياون  يحشاد  وقات  يف  املااوضاات، 
جهوعلام وإمكاناتهام ثاوَب تدزياز عوامل 

القوة يف الجبهة الداخلية وجبهات الثغور.
 وانبثال عن ثااوع الشادب الياااي عدٌع 
مان اإلجراءات واألنشاطة املؤثرة عىل املشاهد 
بأكاله، سواء بوثيقة الرشف القبلية أو مؤتار 
الثباات باحااظاة تداز أو الوثيقاة التي وّقع 
عليها 22 حزباً سياساياً ياايااً يف مقر القرص 
الجاهاوري بالداثااة ثادااء للتوحاد ضد 

الددوان.
ويقول املواطن »عيل األلاومي« بأن ن آمال 
ون توقدات كبرية يرجولا الشادُب اليااي من 
مؤسساات وجهات ثبت مراراً وتكراراً اشالها 
املطبل وانحيازلا للجالع ضد الضحية كاجلس 
األمن الادويل واألمم املتحادة، ويضيف عيل: لو 
أن لهذه املؤسساات ثقاالً أو وجاوعاً، ولو أنها 
ن تدال لخدمة املارشوع األمريكي الصهيوني 
يف املاطقة لل كانت ساتظل الساطل محتلة 

لستل عاماً؟، يتساءل عيل.
ويضياف »يشاالد الدالام أجااُع مجاازر 
مروعة اعرتاات ماظاات عولياة بأنها جرائم 
حارب وإبااعة بحال أباااء الشادب الياااي، 
اساتهدات األعراس واملصانع واملدن الساكاية 
وكل البُااى التحتياة اليااية، ويشاالد الدالم 

متارجااً اساتخدا6َ األسالحة املحّرماة عوليااً 
كالسالح الكيايائي والقاابل الداقوعية بشكل 
يوماي عاىل مااطال مختلااة عاىل اليان ون 
يحرك ساكااً، اااذا ياكن أن ياتظر ماهم لذا 

الشدب؟.
الياو6  اليااياة  الداخلياة  الجبهاة  وتبادو 
أكثر تااساكاً ووعياً عن بداياة الددوان، حيث 
تشاهد محااظة تدز ثحوة جاالريية كبرية، 
ويتحرك الشاارع اليو6 بحاااس وااعلية أكل 
للتدااون ماع رجال الجياش واألمان واللجان 
تتحاول  ن  حتاى  املرتزقاة  لطارع  الشادبية 
مااطقهام إىل عادن أخارى التاي يدصاف بها 
الالإستقرار وانناالت األماي الواسع وسيطرة 
املليشايات التكاريية، كاا تتشقل أكثَر جبهة 
املرتزقاة، يف ُكّل ياو6، يف ظال خالااات مالياة 
وإعارية تدصف بالاصائل املتااحرة من قاعدة 
وعاعاش وإخاوان مسالال ومرتزقاة لاعي 
والجااعاات السالاية الجهاعياة، خاثة وأن 
املرشوع األجابي يف اليان يداد إىل تثبيت حالة 

الاوىض وبث الارقة بل مختلف الاصائل. 
ويثبت الجيش واللجان الشدبية يف مديريات 
ذبااب واملخاء ببااب املادب بتداز ويف رصواح 
وكوال باحااظة ماأرب، ُكّل يو6، بأن الرلان 
عىل امليدان لن يسقط، وأن الدال وانستدداعات 
جارياة عىل قد6 وسااق لكرس قرن الشايطان 
مهاا كّلاف الثان، عون أية ثقة بحل سايايس 
يأتاي عل أطاراف ضالدة بالصاات والتواطؤ 
وأحياناً املشاركة املبارشة يف إراقة الد6 اليااي.

  - عبده عطاء:
تتوااُد القبائُل اليااية بشكل كبري ونات يومياً 
اااَرِف الَقابَاليّة، ملا لها من  للتوقيع عىل وثيقة الشَّ
ألاياة يف إحيااء روح األخاّوة والتالحام والتكاتف 
الَقابَاايلّ، ووحدة الصف وجاع الكلاة ولّم شاال 
القبائال يف مواجهاة الدادوان السادوعي الغاشام 

ومرتزقته يف الداخل والخارج.
وعقادت قبائال الجدعاان واألرشاف باحااظة 
ماأرب ياو6 السابت املاايض باديرية مجازر لقاًء 
َقابَاليّاً موساداً لتدشال الحالة املليونية للتوقيع 
اااَرِف الَقابَاليّة لرتسايخ املباعئ  عىل وثيقاة الشَّ

والثوابت الوطاية.
ويف اللقااء املوساع أكاد املجتاداون عىل راض 
والدادوان  اليااياة  األرايض  يف  األجاباي  التواجاد 
السدوعي الغاشام ورضورة مواجهته بكل وسائل 

الكااح املسلح.
وععا املجتادون، قبائل اليان إىل التالحم ورص 
الصااوف ملواجهة الغازاة واملحتلال، حتى تطهري 

كامل تراب الوطن من عنس املحتل.
الدظيااة  التضحياات  املوساع  اللقااء  وثّاان 
واملالحام األساطورية ألبطاال الجياش واللجاان 
الداخلياة  القتاال  جبهاات  مختلاف  يف  الشادبية 
والجهوزياة  انساتدداع  مؤكديان  والخارجياة.. 

الكاملة للخيارات انسرتاتيجية.
ويف محااظة إب عشاات باديرية ذي السااال، 
اااَرِف  الحالاة املليونياة للتوقيع عاىل وثيقة الشَّ

الَقابَاليّة لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطاية.
وأشاار مارشُف اللجاان امليدانياة للتوقيع عىل 
اااَرِف الَقابَاليّاة باملحااظاة »راكان  وثيقاة الشَّ
الاقياب« إىل ألاياة الوثيقاة يف تدزياز اإلجاااع 
الوطاي وإيصال رساالة أن الشادب اليااي يراض 

الددوان والحصار الجائر.
وأشااع باساتوى الوعاي املجتاداي والحرص 
عىل املشااركة يف حالاة التوقيع عاىل الوثيقة التي 
تدزز مان عور القبيلة يف حااياة الوطن ومقدراته 

ومواجهة الغزاة واملدتدين.
ولاات إىل أن انلتاااف والتوااال الَقابَاايلّ من 

كااة وجهاء ومشاايخ وأعيان محااظة إب بكااة 
مديرياتهاا وُعَزلهاا ومااطقها يدل عىل استشادار 
الجايع للاساؤولية امللقاة عاىل عواتقهم لتحقيل 

األَْلَداف واملباعئ التي تضااتها الوثيقة.
وتدااع مشاايخ ووجهااء وأعياان مديرية ذي 
السااال ومدهام أعضااء املجلس املحايل وماثلو 
املاظاات واألحازاب للتوقيع عىل الوثيقة، مؤكدين 
راضهم وإعانتهم للددوان السادوعي ووقواهم إىل 
جانب الوطن وأماه واساتقراره واملشاركة بادالية 
يف حالاة التوقيع عىل الوثيقة باا يساهم يف إيقاف 

الددوان وكرس الحصار الجائر.
ويف أماناة الداثاة، تواثلات باديرية ثاداء 
اااَرِف  القديااة حالاُة التوقياع عاىل وثيقاة الشَّ

الَقابَاليّة لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطاية.
وأكاد أباااء ووجهااء وعقاال وأعياان ثاداء 
ااَرِف الَقابَاليّة جاءت ملبية  القدياة أن وثيقة الشَّ
لطاوحاات أبااء الياان من أجل التالحام وتوحيد 
ثااوف القبائل لرااض الدادوان ومواجهته بكل 

الوسائل املتاحة.

ااوا املواقاف املرّشااة لاكل القبائال التاي  وثَاَّ
سارعت للتوقيع عىل الوثيقة املجّسدة ملدى الرتابط 
والتآخي بال أاراع املجتاع من أجال الحااظ عىل 

الوطن والدااع عاه.
وأشاعوا باملالحم البطولية التي يسطرلا أبطال 
اااَرِف  الجياش واللجاان الشادبية يف مياعين الشَّ
والبطولاة.. مؤكديان ععاهم ومسااندتهم يف عحر 

الغزاة واملحتلل ومرتزقتهم.
وتواثلات باحااظاة ذماار الحالاُة املليونيُة 
اااَرِف الَقابَاليّة لرتسايخ  للتوقياع عىل وثيقة الشَّ

املباعئ والثوابت الوطاية.
اااي مديرياة مغارب عااس شاهدت الحالة 
مشاركة واسدة وإقبانً من مشايخ ووجهاء وأبااء 
املديرياة للتوقيع عاىل الوثيقة لتدزياز التالحم بل 
أباااء القبيلاة وتقوية عورلا يف الداااع عن الوطن 

والحااظ عىل ماجزاته ومكتسباته.
وأشاار املشااركون إىل ألاية التالحام وتوحيد 
ثااوف جاياع القبائال وَلااامِّ شاالها وتوحيد 
كلاتها ملواجهة املخططاات واملؤامرات التي تحاك 

ضاد الوطن.. مؤكدين ألايَة عور القبيلة ن ساياا 
يف لاذه الظروف الرالااة التي تار بها البالع يف ظل 
اساتارار الددوان السادوعي الذي يستهدف اليان 

أرضاً وإنساناً.
وأشااعوا باملالحام البطولياة التاي يساّطرلا 
مياعيان  يف  الشادبية  واللجاان  الجياش  أبطاال 
ااَرِف والبطولة.. مؤكدين ععَاهم ومساندتهم  الشَّ
للجيش واللجان الشادبية يف عحار الغزاة واملحتلل 

ومرتزقتهم.
ونبقاى يف محااظة ذمار، حيث نّظم ماتسابو 
جامدة ذماار وقااًة احتجاجيًة تاديداً باساتارار 
الدادوان والحصار الجائر الذي تارُضه السادوعية 

وحلااؤلا عىل اليان ماذ ثاانية أشهر.
وععا املشااركون يف الوقااة انحتجاجية، كااة 
الااشاطل يف مجال حقوق اإلنسان يف مختلف عول 
الدالم، إىل الضغط عىل حكوماتهم واملجتاع الدويل 
لتساجيل مواقف ماالضة للددوان السدوعي الذي 
اساتباح الاد6 اليااي وكاااة املقادرات وثونً إىل 
تدمري املواقاع التَّأريخية التي تدد ملكاً لإلنساانية 

جاداء.
وأكاد املشااركون أن الشادَب الياااي لن يركع 
وأن قوى الددوان مهاا عمرت وحشادت لن تتاكن 
مان تاايذ مخططاتهاا يف غزو الياان أَْو الايل من 
الاسايج انجتااعي للشدب اليااي عل مشاريدها 

الطائاية املقيتة. 
ااَرِف  وخالل الوقاة تم تدشل توقيع وثيقة الشَّ
الَقابَاليّاة والتاي تهدف إىل توحيد ثاف القبائل يف 
مواجهاة الددوان، واحيااء عورلا ومشااركتها يف 

القضايا الوطاية الكلى.
ويف محااظاة ثادااء، ناقاش اجتاااٌع ُعقاد 
السابت، برئاساة املحاااظ حاال قطيااة، وضم 
مادراء عااو6 املديرياات وأمااء املجالاس املحلية، 
انساتدداعات الجارياة للارحلاة الثانياة لوثيقاة 

ااَرِف الَقابَاليّة. الشَّ
واساتدرض انجتاااع مقارتَح تشاكيل ليئاة 
إعارياة )مجلاس أعياان املحااظة( عىل مساتوى 
املحااظاة والدزلاة والقرية ويتكّون مان املحااظ 
واألمال الداا6، باإلضاااة إىل أبارز الشاخصيات 
باملديريات بَديداً عن الحزبية بشكل ن تتدارض مع 

اختصاثات املجالس املحلية.
ويتوىل مجلس أعياان املحااظة عالية التواثل 
والتاسايل بال القبائل وتوحياد ثاواهم وتدزيز 
التالحام والروابط انجتااعية والوقاوف بوجه أيَّة 
تحدياات تحااول شال ثاواهام والايل مان أمن 

واستقرار الوطن.
وأشااع املحااظ قطياة بتااعال أبااء املحااظة 
كااة وتآزرلام يف مختلف الظروف التي يشاهدلا 
الوطان وحرثهم عاىل َوحدة الاسايج انجتااعي 
يف  وتأييدلاا  الشادبية  واللجاان  الجياش  وععام 
مواجهاة الددوان السادوعي ومرتزقته من الُداالء 

الخَونة يف كااة الجبهات.
وأكد محاااظ ثاداء أن التحدياِت التي تدصف 
بالبالع تتطلب من أباائها انستشاداَر باملساؤولية 
الوطاية وأعاء الواجباات واملهاات عىل أكال وجه، 
مشادعاً يف لذا اإلطار عىل رَضورة قيا6 السالطات 
املحلية يف مديريات املحااظة باسئوليتها يف متابَدة 

تحصيل إيراعات الزكاة لراد خزياة الدولة. 

اليمنيون ل ينتظرون من املجتمع الدويل حاًل لوقف العدوان.. امليدان هو الرادع الوحيد 

وعود الحل السياسي لليمنيين تتبخر، والفشل والتواطؤ 
والصمت أفضل ما في جعبة المجتمع الدولي

اليمنيون يوا�سلون التوقيع على وثيقة ال�سرف القبلية

قبائل الجدعان واألشراف بمحافظة مأرب: ال قبول بالغزاة على أراضينا!
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العدوان ال�سعودي الأمريكي يفتك بالتعليم

عام ال دراسي جديد في صعدة.. جميع المدارس والكليات مدمرة!
  - خاص:

ااَه مدظُم طالب محااظات  توجَّ
الجاهورية إىل املدارس، يف عا6 

عرايس جديد ميلء بالحااس 
والتحدي للددوان السدوعي 

األمريكي، الذي لم يتوقف طيلة 
الثاانية األشهر املاضية.. وحَدلم 

طالُب ثددة الذين ن عراسَة لهم لذا 
الدا6!!.. اجايع املدارس مدمرة!!.

وخالَل أشاهر الدادوان قصف طاريان الددو 
السادوعي األمريكاي محااظاة ثددة بأبشاع 
األسالحة.. ثااة أطااال ما زالاوا يتلاوون من 
الوجع؛ بسابب جراحهم الغائارة، وثاة أطاال 
ن أقدا6 لهم؛ بسابب القصاف الذي تدرضوا له.. 
وآخرون بُارتت أثابدهم وأيديهام.. وماهم من 
تشاوَّه وأثبح عاجازاً عن الرؤياة؛ ألنه أثبح 
باال عيال.. لذا لاو حصاع الددوان السادوعي 

األمريكي عىل ثددة.
وقصف طرياُن الددوان السادوعي األمريكي 
الجامداي  الساكن  املاايض  األسابوع  أواخار 
باملحااظاة؛ ليقاي بذلاك عاىل ُكّل املاشاآت 
التدلياية بصددة.. وبات الطالب اآلن ن مدارس 

لهم ون جامدات.
مااذ  األمريكاي،  السادوعي  الدادواُن  وعأب 
أياا6 الددوان األوىل، عاىل تدمري محااظة ثددة 
بشاكل عا6 وتدمري ُكّل املدارس ومكاتب الرتبية 

باملحااظة بشكل خاص.
محاااُظ ثددة محااد جابر عاَوض أكَّد أن 
الاظا6َ السدوعي متخلٌف وجالل، ويديش حالًة 
من الاكر الصحراوي، ويتداد تدمريَ ُكّل ما يُاتُّ 
إىل الرتبياة والتدليم يف محااظة ثددة ومختلف 

املحااظات اليااية.
وأشاار محاااظ ثدادة إىل أن تدّااد طريان 

الددو السادوعي الغاشام تدماري جامدة ثددة 
علياُل ضدف وولان وتخبط وإااالس.. ناتاً إىل 
أنه أيضاً يكشاُف حالة من الجهل الذي يديشاه 

الاظا6 السدوعي وحلاائه. 
ولاات إىل أن طريان الددوان عّمر أكثر من 90 
% مان املباني واملكاتاب واملجاداات واملدارس 
الرتبوية والتدلياياة باحااظة ثددة، ون يزاُل 

اآلن بآلة عدوانه اإلجرامية يدّمر ما تبقى ماها.
الرتبياة والتدليام  أماا مدياُر عاا6 مكتاب 
باملحااظاة اقال عبدالرحان الظرايف يف ترصيح 
ثحاي ساابل إن الاظا6 السادوعي عّمر خالل 
الددوان الغاشم يف الحرب الساعسة أكثر من ل5 
مدرساًة تدمرياً كلياً ومكتَب تربية واحداً. مشرياً 
إىل أن الاظا6 السادوعي يحال حقاداً كبرياً عىل 

اليان وخصوثاً ثددة.
وأّكاد أن لَاجياَة الددو السادوعي وحلاائه 
يف الدادوان عاىل الياان وتدااد تدماري املدارس 
ومكاتاب الرتبية وقتل اإلنساان اليااي يف عاو6 
محااظات الجاهورية اليااية ساتبقى وثاة 
عار يف جبل الددو السادوعي الغاشام وحلاائه 
املجرمل، وستكون سابباً رئيساً يف زوال سلطة 

املدتدي بإذن الله.
وأكاد الظارايف حرمااَن عارشات اآلنف مان 
الطالب بصددة من اساتكاال عراستهم؛ بسبب 
اساتارار الدادوان الغاشام وتدماريه ملادارس 
املحااظاة، وكذا حرمانهم مان تأعية امتحانات 

الشهاعتل الدامتل األساسية والثانوية.
وععاا الظارايف املجتااع الادويل وماظااات 

حقوق اإلنساان ذات الصلة بالاظر، إىل محااظة 
ثددة وما يرتكبه الددوان الغاشام ايها؛ كونها 
وماذ أول ايا6 الددوان ماكوبًة وبشكل مأساوي، 
والداال عىل إيقااف الدادوان الغاشام ليتاكن 
طاالُب وطالباات محااظاة ثدادة مان مللااة 

جروحهم وأخذ حقوقهم املرشوعة يف التدليم.
وعّمر طاريان الدادوان السادوعي األمريكي 
أكثر من مائة مدرساة يف مديرياة حيدان وأكثر 
من مائة وأربَع عرشَة مدرسة يف مديرية ساقل 
وأكثر مان 39 يف مديرية رازح، كااا عّمر حوايل 
32 يف مديرية باقم َو36 يف مديرية مابه ومكتب 
تربياة، أما يف مديرية الصاراء ادّمر الددوان 29 
مدرساة ومكتبااً للرتبية، كاا عّمار الددوان 0ل 
مدرسة يف مديرية قطابر و0ل مدرسة يف مديرية 

شدا َو66 مدرسة يف مديرية الظالر و66 مدرسة 
يف مديرية الظالر َو2ل مدرساة يف مديرية مجز 
و70 مدرسة يف سحار و10 مدارس يف كتاف ول 

مدارس يف غار و70 مدرسة يف ثددة.
ويتحدث املواطاون يف لاذه املحااظة بأىًس، 
اُهام ن يدرااون الذنب الذي اقرتااوه حتى يتم 
إساقاط ُكّل لذه القاابل عليهم، ومحاولة محو 
ثدادة من الخارطة.. لكان عزياتهم أقوى من 
الجباال، لم يقولون بأن الددوان وإْن عّمر كااة 
املباناي التدلياياة إن أن ذلاك لان ياادهام من 
التدليم حتى وإن تلقوا التدليم تحَت األشجار أو 

عىل قام الجبال.
وعاىل الرغام مان أن ثدادة التاي تسااوي 
مسااحتها مسااحة لبااان وأكال مان عولاة 
قطار والكويات والبحريان واإلماارات إن أنه ن 
توجاُد ايهاا جامداة ماذ سااوات وإنااا كلية 
تابداة لجامداة عااران، ولذه الكلياة ن يوجد 
ايهاا جاياع األقساا6 التاي تلباي احتياجاات 
وتخصصاات الطاالب، اطالُب املحااظاة كانوا 
يضطارون للذلااب إىل ثاداء أو أيَّاة محااظة 
أخارى للبحاث عان تخصصاات وأقساا6 تلبي 

طاوحاتهم.
اآلن، املأسااة تتضاعف عىل أباااء املحااظة، 
ر الكلياة الوحيدة ايهاا، ومدظم  االدادوان عمَّ
املدارس يف مديرياات املحااظة تدرضن للقصف 
والتدمري، يف باقم ورازح وحيدان وكتاف وغريلا، 
وياكان القاول: إن جاياع مادارس محااظاة 

ثددة تم تدمريلا أو ترضرت بالكامل.
ون تقتارُص مداناة املواطاال يف ثددة عاد 
لاذا الحد، بال إن الكثاري من لاؤنء الطالب ما 
زالوا نازحل يف عادع من محااظات الجاهورية 
وبانتظاار انتهاء الدادوان.. ولؤنء غريُ قاعرين 
عىل مواَثلة تدلياهم؛ بسبب الظروف القاسية 
التي ياارون بها وظروف الاازوح الصدبة التي 
محااظاات  يف  الطاالب  كان  وإذا  تواجههام، 
الجاهورية قاد توّجهوا إىل املادارس لبداية عا6 
عرايس جدياد، ااإن أبااء ثددة ن عا6 عراساياً 

جديداً لهم.

  - خاص:
َشانَّ طرياُن الددوان السادوعي األمريكي، ياو6 أمس األحد، 
ثالثة غارات جوية عىل أحد املسااجد يف مديرية كتاف باحااظة 

ثددة، َماا أَعَّى إىل استشهاع مواطن وتدمري املسجد بالكامل.
وواثل طريان الددوان السدوعي األمريكي الصهيوني قصَف 
محااظة ثدادة وبُايتها التحتية ومازارع املواطال ومقومات 
حياتهام وُسابُِل عيشاهم، حيث اساتهدف طريان الدادوان يو6 
السابت املايض ماطقة يساام باديرية باقام بغارتل جويتل، 

مااازل  مساتهدااً 
املواطال وماتلكاتهم.

كاا َشنَّ طريان الددو 
األمريكاي  السادوعي 
غاارات  ثاالث  الغاشام، 
أخارى عاىل ماطقاة آل 
ساالم باديرياة كتااف، 
مازارع  مساتهدااً 
املواطاال وماتلكاتهام 
الدامة والخاثة، محدثاً 

عماراً كبرياً ايها.
ويف ساياق استهداف 
انتصاال  شابكات 
ومحاولاة  ثدادة  يف 
عزلها عان بقياة أجزاء 
الجاهورياة أقد6 طرياُن 
الددو عاىل تدمري جايع 
يف  انتصاانت  شابكات 
إىل  إضاااة  املحااظاة، 
تقطيع الجساور املؤعية 

من وإىل املحااظة.
طاريان  وقصاف 
السادوعي  الدادوان 
األمريكاي الغاشام، يو6 
الجاداة املايض، شابكة 
آل  باواعي  انتصاانت 

أباو جباارة باديرية كتاف بأربع غاارات، َمااا أَعَّى إىل تدمريلا 
بالكامل.

وكان طارياُن الدادوان السادوعي األمريكي الغاشام قد عّمر 
أكثار مان 17 شابكة اتصاال باملحااظاة، إضاااة إىل ساارتال 
مرَكازي وأكثر من سابع محطات اتصانت أرضية، ما يكشاف 
د لذا الددو الغاشام تدمريَ جايع شبكات انتصانت  وبجالء تداُّ

باملحااظة ملحاولة عزلها.
وواثال طارياُن الددوان السادوعي األمريكي قصاَف ماازل 
املواطاال يف عدع من مديريات محااظاة ثددة، حيث عّمر يو6 
الجادة املاضية مازَل املواطان ماصور الرازحي ومازل املواطن 
ضيف اللاه الرازحي، إضااة إىل 

ترضر ماازل أخرى مجاورة.
وقالت مصاعر للصحياة إن 
املازلل ُعّمارا بالكامل مع تلف 
جاياع محتوياتهاا ومقومات 
حيااة األرستل ايهااا، إضااًة 

إىل ناوق عدٍع من األغاا6.

وإىل جاناب قصاف الطريان 
واثال جيش الددو السادوعي 
الحدوعياة  املااطال  قصاف 
بصدادة، حياث اساتهدف يو6 
الجادة املاضية مااطل الصوح 
واملليال والبقاع بأكثار من 70 
قذيااة مدادية، محدثااً عماراً 
كبارياً يف ماتلاكات املواطاال 
وسابل  حياتهام  ومقوماات 

مديشتهم.
وتتدارض جاياع املديريات 
الحدوعياة لقصاف ثاروخاي 
ومداداي وجاوي يوماي مان 
الدادوان السادوعي األمريكاي 
الغاشام، حيث تام تدمري أغلب 
مقوماات حياة املواطان يف تلك 

املديريات.

  - خاص:
إقارتََب الدادواُن السادوعي األمريكي 
عاىل بالعناا مان شاهره التاساع، ايااا 
طائراتُه ما تزاُل تقصُف املاشاآِت الدامَة 
والخاثاَة وماازَل املواطاال يف عدع من 

محااظات الجاهورية.
السادوعي  الدادوان  طاريان  وشان 
األمريكي، مساء السابت املايض، غارتل 
عاىل مديريتي حريان ومساتبأ باحااظة 
حجة، مساتهدااً آباَر املياه بواعي خاج، 
كاا اساتهدف بغارة جوية مصاداً للبلك 

بااطقة الهلة يف مديرية مستبأ.
واستشاهد مواطااان وأثياب ثالثة 
آخرون جراء غارة شااها طريان الددوان 
السادوعي األمريكي يو6 السابت املايض 
عاىل ماطقاة الدسايلة باديرياة حرض 

محااظة حجة.
وشان طاريان الدادوان غارتال عىل 
مديرياة ميدي، وغارًة عاىل غرب مديرية 
مديرياة  عاىل  غاارات  وأرباع  حارض، 
حريان، وثالث غاارات عىل مديرية عبس، 
مستهدااً مزارع وماتلكات خاثة يف تلك 

املديريات.
مدادياة جياش الددو واثلات كذلك 
قصاهاا للاااطال الحدوعياة يف حجاة، 
مساتهداة مااطل متارقاة يف مديريات 
ميدي وحرض وعبس وحريان باملحااظة.

كاا شان طاريان الددوان السادوعي 
األمريكي، السابت املايض، سابع غارات 
عىل مااطال متارقة باأرب، مساتهدااً 
جبل لياالن بغارتل وغاارة عىل ماطقة 
الساطع برصواح، كاا شن طريان الددو 

أربع غارات عىل مااطل الجدعان.

ويف محااظاة الجوف شاات طائرات 
الددوان السادوعي ظهر، السبت املايض، 
خااس غاارات عاىل مرَكاز املحااظاة، 
ومحياط  الاياباة  نقطاَة  مساتهداًة 
املجاع الحكوماي والطريل الدا6 الرابط 
بال الحاز6 ومديرياات الجاوف الداايل، 
وتسببت الغارات يف أرضار ماعية للاباني 

والطرقات. 

ويف محااظاة ثادااء شان طارياُن 
مسااء  األمريكاي،  السادوعي  الدادوان 
نقيال  عاىل  جويتال  غارتال  السابت، 
الوتدة باديرية خونن الطيال، مستهدااً 
الطريال الدا6 بال ثاداء وماأرب، َماا 

أَعَّى إىل إلحاق أرضار بالطريل الدا6.
محااظاة ذمار لم تسالم لي األخرى 
من لاجية ووحشاية الطريان السدوعي 

األمريكاي، حياث قصاف طاريان الددو 
الحادا  باديرياة  قاوس  بااي  ماطقاة 
باحااظة ذماار، مساتهدااً مازل وكيل 
وزارة الداخلياة الساابل الشايخ محااد 

عبدالله القويس.
واستهدف طريان الددو مازل القويس 
بثاالث غارات، َمااا أَعَّى إىل ترضر كبري يف 
محتوياتاه عون وقوع أياة إثابات، َماا 
أَعَّى إىل اساتهجان وغضاب كباري ألباااء 
الذيان اعتالوا أن لاذا  مديرياة الحاداً 

القصف لو استهداٌف لهم جايداً.
وأكَّاَد ألايل مديرياة الحدا أن لاجية 
الدادوان لن تخياهام وأنهم سايقاتلون 
جابااً إىل جاب مع أبطال الجيش واللجان 
الحادوع  إىل  وسايتوجهون  الشادبية، 
وجبهات القتال حتاى الثأر واننتقا6 من 

الاظا6 السدوعي الحاقد.

العدوان يوا�سل ا�ستهداف �سبكات الت�سال ومنازل املواطنني الأبرياء

إستشهاد مواطن في قصف لطيران العدوان السعودي 
األمريكي على مسجد بمديرية كتاف بصعدة

طريان العدوان ال�سعودي الأمريكي يوا�سل ا�ستهداف حمافظات اجلمهورية

إستهجان واسع في مديرية الحدا لقصف منزل الشيخ 
القوسي وتوعد بالثأر من مملكة آل سعود
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حوار / رئيس التحرير

حاول  األخارية  اآلوناة  يف  الحدياُث  يكثار   
التَاَحارُّكات السياساية الرامية لوقف الددوان عىل 
اليان بل متاائل ومتشاائم، سواٌء عل مااوضات 
جايف املزمع عقُدلا أَْو عل لقاءات مسقط.. ما لو 

تقييُاكم ملسار املااوضات يف الوقت الرالن؟
مسااُر املااوضات يف الوقت الرالن يساريُ بشكل 
إيجابي وإن كان بطيئاً، ولكن عىل األقل نلَاُس جديًة 
مان بدض املواقف الدولياة يف راض الحرب وراض 
استارارلا وإيقاف مداناة الشدب اليااي؛ باعتبار 
أن الحارَب لم يدد لها أاٌل ن عساكري ون سايايس 
سوى القتل والتدمري، ولو ما يداي تااقَم مخلاات 
الحارب أكثاَر ماا لاي عليه اآلن، وخطاورة تااقم 
الوضع اإلنْاَسااني وكون املزاج الدربي والداملي بدأ 
يضج من الحرب الددوانية عىل الشادب اليااي وما 
تم اساتخدامه من أسلحة محظورة ومحّرمة، كذلك 
لدى بدض الدول مخاوُف من اتسااع رقدة انتشاار 
القاعدة وعاعش رغم تشكيكاا الدائم يف لذه الاوايا، 

ولكن عىل األقل لم يظهرونها علااً. 
لهاذا ندتقاُد أن مسااَر التااوض مرلاوٌن بادى 
رغباة األمريكان والسادوعية يف انتجااه نحو الحل 
السايايس وتغلياب الحاوار السايايس عاىل القتال 
وانستارار يف الددوان، ومن لاا يستطيع أي طرف 
التَاَحاّرك، سواٌء أكانت األَُماام املتحدة أَْو غريلا، يف 
حال اتحت تلك األطراُف األُاَل للحل، وكذلك الدكس. 

 تسالاتم قبل أيا6 مسوعة أجادات عال الحوار 
املزمع عقُده يف سويرسا.. ماذا كان رعكم عليها؟ 

إستلااا مسوعَة أجادات عال الحوار املزمع عقُده 
يف ساويرسا، وسادياا إىل تجاُوز الهامش والتشدب، 
وكتباا رعاً نابداً من حرثاا عىل الحل؛ كي يساعد يف 
ُل األزمة بل تحلها  بااء حلول سياساية متياة ن تؤجِّ
وتبااي الثقاة، ولهذا نأملُ مان األَُمااام املتحدة أن 
تتاهَم ذلك، وقد سالااا الرعَّ يو6 أمس، ومن املتوقع 
أن تكون لااك جلسٌة مع املبدوث الخاص إىل اليان، 
ساواٌء يف ثادااء أَْو يف مساقط، وسايقرر ماكان 

انجتااع وال الرع الذي سيصُدُر من قبل املبدوث. 

 ُطرحت يف مشااورات مساقط قضياُة إطالق 
املدتقلال عاىل خلاية الدادوان القائم بحال اليان 
أرضاً وإنْاَسااناً، ويقول البدض بأن لااك مدتقلل 
سياساياً لدى األجهزة األماية اليااياة.. ما حقيقُة 

لذه القضية؟

الذيان اعتقلتهم األجهزُة األماية لم يتم اعتقالُهم 
عىل خلاية سياسية إطالقاً، كاا يقول إعال6 الددو، 
لؤنء كانوا يتَاَحاّركون يف اتجالات متاوعة لخدمة 
الددوان الشامل عىل الشدب اليااي والتهيئة للكثري 
من األعاال األماية وتساهيالت األعاال الدسكرية، 
والبدُض ماهم تم اعتقالُاه يف جبهات القتال، ولهذا 
قامت األجهزة األماياة بدورلا الطبيدي يف مواجهة 
عااالء ومرتزقاة الدادوان، ليس ألنهم سياسايون 
أَْو ألنهام ياثلون حزباً سياساياً مدياااً، ااألجهزة 
األماياة والجايع يدلم ن تاّرق بل ماطقة وأُْخاَرى 
ون حزب وآخر، ااال حصانة ألي متداون مع الغزو 
األجاباي عىل بالعنا، ويجب عاىل األجهزة األماية أن 
تتدامال مده من ماطلل مسااندته للددوان الظالم 
عاىل الشادب اليااي، كااا أن املساألة لام تتوقف 
عاد حّد التأييد السايايس للددوان بال لها خلاياتُها 
الواضحاُة من التحرياض الذي يؤعي إىل املشااركة 
يف الدادوان والحصار الغاشام عىل الشادب اليااي 

وزعزعة األمن وانستقرار.

 طاملاا أن ن عالياة اعتقاال تات عاىل خلاية 

سياساية حول ماذا تاحورت املشاوراُت يف مسقط 
يف ما يتدلل بهذه القضية؟ 

نحن يف مساار التااوض ناقشاا لذا الجانَب، ويف 
الاقاط السبع تم تحديُد باد للادتقلل عىل أََساااس 
اإلاراج عن الجاياع من ُكلِّ األطراف، ولهذا التأخريُ 
يف لاذا امللف ليس من جانباا، ومان يرُاُض الاقاط 
السابع وحتى اإلاراج عن املدتقلل من ُكّل األطراف 

لو الددواُن ومن يدور يف الكه. 
لقد حرثت األجهزة األماياة عىل إبداع املدتقلل 
من الساجون املدرواة حتاى ن تتدارََّض للقصف، 
ومع لذا لم تسالم أيُة مؤسساة أماية أَْو عسكرية 
أَْو مدنياة، والدادوان بطبيدتاه ن يتاورع عان قتل 
أي ياااي، ساواء أكان مقاتالً له أَْو غاري مقاتل له، 
ويتضاُح أن حجَم الضحايا مان املدنيل أكثر بكثري 
من املقاتلل، ولهذا يسادى إىل اساتهداف األرسى يف 
أي مكان لم، ولاا تجربة، ااي الحرب الساعسة تم 
قصُف السجون التي كان يتواجُد ايها أرسى، ولون 
أن األرسى السدوعيل حياها كانوا يف مكان آخر لتم 

قتلهم بالقصف الجوي. 
وحتى خالل لذا الددوان قا6 الطريان السادوعي 
بقصاف وحدة عساكرية بدد أن تاات محارصتها 
وباتات عىل وشاك األرْس، وقاموا بقصاهم بشاكل 
شاامل، وقتلولم عن بكرة أبيهم، ولو يدراون اآلن 
عان مصري أَْو مكان بداض أرسالم لقصاولم عىل 
الاور عون أية مبانة، اكيف الحال بادتقل يااي ن 

ياثل للادتدي أية قياة؟!. 
لقد ملسااا من خاالل التاااوض أن بدَض أطراف 
املجتااع الدويل غريُ مكرتث للياايال أياً كانوا ولل 
لم مع الددوان أَْو ضده، اليُقتل من الشدب اليااي 
مان يُقتل، ساواء أكان مع القاعادة أَْو مع املرتزقة 
أَْو يف الساجون األماية للدولة، وما يطرح يف وساائل 
اإلعاال6 من ضجياج ماتَدل لو إللهاء الارأي الدا6 

املساند للددوان أن لااك من يهتم بهم. 
ُل األجهزة األماية أية مسئولية ا  وبالطبع ن تتحاَّ
يف حال كُاِشاف عن استهداف الطريان ألي مدتقلل 
اُل كاماَل املسائولية لاو من قصف  ا والاذي يتحاَّ
الياايل بدرشات اآلنف من الغارات وباختلف أنواع 
األسالحة املحّرمة واملحظورة ويف أي شل كانوا، مع 
ًة  الدلم أن ُكلَّ املدتقالت ساواٌء أكانات رسيًة أَْو عامَّ
يتواجد بها الدرشاُت مان الحااية والدعم والتغذية 
وتواري الخدمات، وبال شاك يف حال تم اساتهداُاهم 

سيقصف الجايع. 
الددواُن يتحال املسئولية التأريخية لقتله الشدَب 
الياااي يف ُكّل مكان يف البيوت يف القرى يف األساواق 

الناطق الر�سمي لأن�سار اهلل حممد عبد ال�سالم يف حوار خا�ص لـ »�سدى امل�سرية«:
مسار التفاوض مرهون برغبة أمريكا والسعودية في االتجاه نحو الحل السياسي

ال حصانة ألي متعاون مع الغزو األجنبي
من يرفض اإلفراج عن المعتقلين من كل األطراف هو العدوان ومن يدور في فلكه
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يف خضم ما يُدتاُل بالساحة 
اليااية من حراك سيايس 

وعسكري ااعل بدد ثاانية 
أشهر من الاشل املؤكد لددوان 

غاشم شارك ايه تشكيٌل 
عريٌض؛ بهدف الايل من 

استقالل وثورة الشدب اليااي، 
ويف ظل تأكيد مدطيات امليدان 
وتجارب الجريان وغري الجريان 

بأن ثاوَع لذا الشدب غري 
قابل للاساومة وعون سقف 
مدل، يشهد الوضُع اليااي 

اآلن حراكاً سياسياً تقوعه األمم 
املتحدة، يف سبيل بحث حل 

سيايس لوقف الددوان، ويتخلل 
لذا الحراك حيثيات وتااثيل 
وجب انقرتاب ماها ومااقشة 

تااثيلها وتقدياها للرأي 
الدا6، وحرثت ثدى املسرية 

أن يكون لها حوار، ساته األلم 
الشاااية، مع الااطل الرساي 

ألنصار الله األستاذ محاد 
عبدالسال6، للحديث أكثر حول 

مستجدات الساحة اليااية، 
وطرحاا عليه أسئلة الشارع 

الرئيسية ومدى تقيياه ملسار 
املااوضات يف لذه املرحلة 

وكل ما يتدلل باسوعة الحوار 
يف جايف وتااثيلها وقضية 

اإلاراج عن املدتقلل وعالقتهم 
املستقبلية بحزب اإلثالح 

والتاجريات التي رضبت بريوت 
وباريس مؤخراً، وكلاا حرٌص 

عىل أن تشاي لذه اإلجابات 
الوااية والرصيحة تساؤنِت 

الشارع اليااي.

 العدوان يتحمل المسئولية 
التأريخية لقتله الشعب اليمني 

في كل مكان، في البيوت 
في القرى في األسواق في 

التجمعات السكانية وفي كل 
شبر من الوطن

 العدوان ال يتورع عن قتل أي 
يمني، ويسعى إلى استهداف 

األسرى في أي مكان حتى لو 
كانوا من جنوده وقد قصف 

سجون األسرى في الحرب 
السادسة
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دات الساكانية ويف ُكّل شل من الوطن، لذا  يف التجاُّ
املدتادي لم ياّرق بل ماطقة وأُْخاَرى ون بل طرف 
وآخر، حتى لم يختلف األمُر مده بخصوص املرتزقة 

اقد َجَزَر ماهم باملئات يف مختلف الجبهات. 

 كياف ترون مساتقبَل حزب اإلثاالح الذي أيّد 
الددوان وطبيدة الدالقة املستقبلية مده؟ 

من املؤساف أن قيااعَة حزب اإلثالح بااعرت إىل 
إْعاااَلن موقف مسااند للددوان، ولام يتوقف األمر 
عااد لاذا الحد، بال والدعاوة للاشااركة يف حصار 
الشادب وقتله؛ ظااً ماهم أن مان يلتحل بالركب يف 
سااعاته األوىل سايكون أكثر حظاً يف الحصول عىل 
املكاساب؛ كون زخم الحرب وسالم أَْلااَدااها كان 

عالياً حياها. 
ون مشكلَة لاا مع اإلخوة يف حزب اإلثالح، ن من 
مواقاهام السياساية ون من اتجالاتهام الاكرية، 
موقُاااا لو من الدادوان الخارجي عاىل البلد وَمن 
سانده وسااعده من أي اصيل كان أَْو من أي حزب 
كان ومن أياة ماطقة كان، ونحرت6 ُكلَّ َمن وقف أَْو 
عاّل ضد الدادوان من أية جهة أَْو حازب أَْو ماطقة 
كان، وللدلام لااك املئاُت من قياعات حزب اإلثالح 
راضت الدادواَن وما زالات يف الحازب، والكثري من 
الكاواعر يف لاذا الحازب رااضاة للحارب، ولاؤنء 
نحرتمهم ونحرت6 أاكارلم واتجالاتهم السياساية 
والاكرياة، وندتقد أن مثَل لؤنء ا يف حال سااحت 
لهام الارثاة ا جديارون أن يحااظاوا عىل حزب 
اإلثالح من أي ساقوط أْخاَلقي يف قضية وطاية لن 

ياسالا التأريخ.
وقد أارز الددوان مواقاَف وطايًة ثابتًة للكثريين 
مان املحساوبل عاىل الاكار السالاي، مان خالل 
راضهام للدادوان وحصاار الشادب، ون يداي لذا 
أنهام تخّلوا عان مباعئهم ومواقاهام، اهم ما زالوا 
متاساكل بااهجهام عون أياة مضايقاات، وإناا 

موقاهم السيايس رااض للددوان. 
وطاملا الخالُف عىل املستوى الوطاي سيايس وذات 
خلاياة سياساية ااحن نتطلاُع أن يكاوَن للدقالء 
يف املرحلاة الااثلاة من تأريخ البلاد موقٌف يخّلُده 
التأرياُخ يف الوقاوف إىل جاناب الشادب اليااي ضد 
الددوان الخارجي وراااض للحصار، وما زال لااك 
اسحٌة من الوقت كي يدالَج اإلخوُة يف حزب اإلثالح 

أَْو من غريلم مواقَاهم من الددوان عىل اليان. 
الدادواُن عاىل البلد الياو6 لم يُداد خالاااً اكرياً 
أَْو سياساياً، االبلاُد يُدّمار بكل مؤسسااته األماية 
والدسكرية واملدنية، والشدُب يداني بكل ائاته من 

أقصاه إىل أعناه من جاوبه إىل شااله، اال يظانَّ أحٌد 
أناه عىل آلات الثكاىل وأنل الشادب ومداناة الااس 
سايقطُف ثاارًة سياساية أَْو عساكرية كااا كان 
يحصال يف املايض، وما حَصَل مؤخراً يف الجاوب خريُ 
عليال، والسابُب أن إخوانَاا يف الجااوب كغريلم من 
الشدب اليااي مثقلون بالهاو6 ومخّلاات الحروب 
الطاحااة من قباُل ومن بدُد، الن يساتطيَع أحٌد أن 
يغالَطهام أَْو يتقاز عىل أكتااهام أَْو يااحهم اتوًى 
كي يحقل مكساباً سياساياً لااا أَْو لااك يف لحظة 
زماية طائشاة، بال نلحظ أن ساهاماً خارقة باتت 
توّجاه للحازب نتيجَة انكشااف موقااه اننتهازي 
ولو اننتظاُر كيف ستؤول إليه األحداُث كي يقطَف 
الثااار، ولهاذا نصيحتُاا للحزب ا رغم أناا لسااا يف 
قطيداة مداه ا أن يراِجاَع مواقَاه ويادرَك أن أبااَء 
الياان مهااا اختلااوا الان يحقاَل الخاريَ واألمَن 
للشادب إن أباااؤه، وكلااا اساتطداا أن نجدَل من 
التاوع السيايس والاكري حالًة إيجابية كلاا أثرياا 
واقَدااا السايايس وانجتااعاي بازيد مان التالُحم 

الوطاي لبااء بلدنا. 
ويف حالاة رليبة من الصاات والغرق يف الاوىض 

والدماء واألشاالء، عاىل الجاياع أن يراجع موقاه 
وياظار ملاا آل إليه الوضاع اليو6 ولل لاااك يااي 
وطااي مخلص لوطااه وبلده يرياد أن يكون اليان 

كالدراق وسوريا وليبيا. 
بالتأكياد نحن نقاول: ن.. ولكن يبادأ املوقُف من 
عد6 اننساياق وراء أطاااع خارجية لياس لداها 
إنقااذ لاذا الحازب أَْو تحقيل برنامجه السايايس، 
الاتأمال من حولاا قليالً ما يجري يف ليبيا وساوريا 
وكياف تشاابكت املصالاُح الخارجية حتاى لم ندد 
نساُع عن مداَرضة سورية أَْو مؤتار وطاي ليبي. 

أعتقاد أنه حان الوقُت لحازب اإلثالح أن يراجع 
مواقااه وارتاكازه الدائام عاىل املوقاف الخارجي 
املتقلب، خاثة من بدد ثورة الاير 62011 وما نتج 
عاها من ارتهاٍن مرتامي األطراف لليشء وضده، ولم 
يداد املجتاُع الدويل خاّثة الدربي ماه يثُل باواقف 
لاذا الحزب أنها ناتجة من قااعاة أَْو رؤية بقدر ما 
لي تقلبات ناتجة عن استغالل لألحداث السياسية 

عىل املستوى اإلقلياي والدربي.

 أعنتام يف أنصااِر اللاه التاجارياِت اإلْجاَراميَة 
التي رضبت ضاحية بريوت وبددلا حدثت لجاات 

مااثلة يف باريس.. ااا موقاكم ماها؟
التاجارياُت وقتاُل األبرياء ُمدانٌة باكل املقاييس، 
لاذه التاجاريات تقتل أبريااء وتأتي عاىل خلايات 
طائاياة ن تخد6 أبااَء اإلْسااَل6 عاىل اإلطالق، ولهذا 
نحان ندتقد أن ما حصال يف الضاحية الجاوبية من 
تاجري إْجاَرامي نستهداف املقاومة وجاهورلا لو 

ملصلحة الصهاياة بشكل أََسااايس. 
إن لاذه التاظيااات املتطرااة تاثل خطاراً عىل 
اإلنْاَسااانية لتخليها عن القيم واألْخاَلق اإلْساَلمية 
واإلنْاَساانية عىل َحاادٍّ سواء، ونحن ندتقُد أن لذه 
التاظيااات تتام رعايتُها مان املخابارات األجابية، 
ولهاذا نلحظ املوقاف املتااقض، اااي اليان تُدعم 
عاعاش من قبل الدادوان السادوعي األمريكي وَمن 
وقاف مده ويف ساوريا كذلاك، والغريُب أن ارنساا 
ذاتها تقُف موقااً متشدعاً يخُد6ُ بشكل أَْو بآخر لذه 

التاظياات يف لذه البلدان. 
وماع لذا نحان نداّلُ عان إعانتاا ملاا حصل من 
تاجاريات يف باريس رغام أنها من الدَول املسااندة 
للددوان عىل الياان، ولكن ن يااُداا لذا من املوقف 
الحال يف حال تدرََّض أي شادب لتهديد مااثل ومن 
واقع اإلنْاَسااانية وأسالوب التداطي حتى مع َمن 

يختلف مداا يف أي شكل من األشكال. 
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 ال مشكلة لنا 
مع اإلخوة في 

حزب االصالح ال من 
مواقفهم السياسية 
أو الفكرية موقفنا 

هو من العدوان 
الخارجي على البلد 
ومن سانده من أي 

فصيل كان

 هناك الكثير 
من قيادات اإلصالح 

وكوادره رفضت 
العدوان ونعتقد أن 

هؤالء جديرون أن 
يحافظوا على الحزب 

من أي سقوط أخالقي 
في قضية وطنية

 أفرز العدوان 
مواقف وطنية 

ثابتة للكثير من 
المحسوبين على 

الفكر السلفي 
من خالل رفضهم 

للعدوان وحصار 
الشعب

 كلما استطعنا 
أن نجعل من 

التنوع السياسي 
والفكري حالة 

إيجابية كلما أثرينا 
واقعنا السياسي 

واالجتماعي بمزيد 
من التالحم الوطني 

لبناء بلدنا

 هل هناك يمني 
وطني مخلص لوطنه 
وبلده يريد أن يكون 

اليمن كالعراق 
وسوريا وليبيا؟ 

 نعبر عن إدانتنا لتفجيرات 
باريس رغم أنها من الدول 

المساندة للعدوان والغريب أن 
فرنسا تقف موقفًا متشددًا يخدم 

بشكل أو بآخر هذه التنظيمات 
اإلجرامية في عدد من البلدان 

 ال تتحمل األجهزة األمنية أية 
مسئولية عن استهداف الطيران 
ألي معتقل والذي يتحمل كامل 

المسئولية هو من قصف اليمنيين 
بعشرات اآلالف من الغارات 

وبمختلف أنواع األسلحة المحرمة
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اأبطال اجلي�ص واللجان ي�سدون زحفاً للمرتزقة من منفذ امل�سراخ الوازعية باجتاه الأحيوق 

تطهير »المسراخ« و»نجد قسيم« من مرتزقة العدوان..
تتعز تتحصن من الغزو

�سل�سلة انت�سارات اأمنية كربى ت�سرب م�سروع العدوان يف مقتل

ضبط أسلحة في خط مأرب صنعاء واعتقال عناصر إجرامية وتفكيك ثالث 
عبوات ناسفة في إب وعمران والبيضاء

  - خاص:
آليات الددوان تُشاوى يف ساواحل تدز.. 
املرِساخ يف أماان وامُلرتزقة يارون مطوقل 
إىل ثال.. الجياش و»اللجاان« يضبطون 
مخاازن أسالحة للُارتزقاة، ويتقدمون يف 

الشاايس باتجاه ُمستشاى الثورة. 
مُلديريتهام  »املِارساخ«  ألاايل  بتطهاري 
وملارق »نجد ُقسايم« من مرتزقة الددوان، 
تكاون قاوات الجياش واللجاان الشادبية 
قاد أّمات طريال »مرشعة حدناان وثل« 
الدادوان  مرتزقاة  الاول  عاىل  وضيّقات 
وعااارص »عاعاش« يف تلاك املااطال. كاا 
أّماات طريل تدز من )القاعدة إب( شااانً 
حتاى )الدمااة والرالاده( جاوبااً باتجاه 
لحاج والدااد، وبذلاك تُحصن تداز من أي 
غزو لتحالاف الددوان وعاارص »عاعش« يف 

الجاوب. 
الجدياُر بالذكار أن نجاد قسايم لاي 
املاطقاة التاي تم عللاا إعخاال املدرعات 
اإلماراتية إىل تدز ولي الطريل التي وثلت 
ماها عاارص »عاعاش« إىل حدنان وارتكبت 
جريااة اإلباعة بحل )بيات الرُّمياة(. ومن 
جاناب آخار تم تدماري مدرعاة إماراتية يف 
نجد قسيم وانستيالء عىل ثالث ُمدرعات يف 

واعي الضباب. 
ويف ساياق التطاورات امليدانياة قالات 
مصااعر خاثة من تداز إن أبطال الجيش 
واللجان الشدبية تاكاوا يو6 أمس من ثد 
زخاف ملرتزقة الدادوان من ماااذ املرساخ 
الوازعياة باتجااه األحياوق وتصادى لاه 

املجالدون وألحقوا بهم خسائر كبرية.
وأشار املصدر إىل املرتزقة عاوعوا الزحَف 
مارة أخرى ظهر يو6 أماس، وتم بدون الله 
التصدي لهم وإحراق آلياة وإعطاب أخرى 
وساقوط عدع كبري من القتىل والجرحى يف 
ثاوف الدادو، كاا تاكن أبطاال الجيش 
واللجاان الشادبية يف جهاة عصياارة من 
اقتحا6 عاارة للدواعش وقتل ُكّل من ايها.

وأضااات املصااعر أناه تم وبداون الله 
تدااىل تاجري عرباة وإعطااب 23 طقااً يف 
ماطقة الخبل ولاروب 2 عربات وعبابة إىل 
املارساخ جااوب رشق الوازعياة عرص يو6 

أمس. 
لذا وكانات قبائل باي ُعبيد ثااات قد 
طرعت ميليشايات اإلثالح مان ماطقتهم 
ومادولا مان التاركز يف الِجبال امُلطلة عىل 

مركز ُمديرية املرِساخ. 
ونوعياة  رسيداة  عساكرية  تحاونت 
تحققها قوات الجيش واللجان الشادبية يف 
املدياة بالتدااون مع األلاايل الذين نهضوا 

باسائوليتهم الوطاياة، ِمان بَداد عقدلم 
ملؤتارلام »مؤتاار الثبات الوطااي« الذي 
ُعقاد يف 28 من أكتوبر املاايض يف الداثاة 
ثاداء تحت ِشدار ))مداً ملقاومة الددوان 
السدوعي وأعواته((، وكانت أحد ُمخرجاتِه 
راد الجبهات الدساكرية بالرجال وبذل ُكّل 
غاٍل وناياس حتى تحقيل الاارص، وَلكذا 
تكون جبهة تدز َقد ُحسات مبدئياً لصالح 

اليان يف مواجهة لددوان وُمرتزقتُه. 
وعاىل ثدياٍد ُمتصال سايطرت قاوات 
)تباه  عاىل  الشادبية  واللجاان  الجياش 
الصاراء( انسرتاتيجية الواقدة أعىل املرور 
وأحارزوا  الدحاي،  جبهاة  يف  والجاوازات، 
تقدمات كبرية يف جبهة الشااايس تجدلهم 
مقرباة من تحرير ُمستشااى الثورة الدا6 
واملدهد الصحي، وتُدتل لضبة ُمستشااى 
الثاورة مان املااطال انسارتاتيجية التاي 

تُداعي يف ألايتها جبل جرة.  
يف الجبهة الساحلية ثدت قوات الجيش 
واللجاان الشادبية أربدة زحوااات جديدة 
لقاوات الغازو عاىل ماطقة ذبااب واملخاء 
وُمدسكر الداري مدعومة بالغطاء الجوي 
امُلدااعي، وعمرت الدارشات مان امُلدرعات 

اإلماراتية.
 وتأتي لذه الُحاى الُددوانية ومحاونت 
التقد6 براً والسيطرة عىل املااطل الساحلية 
ذبااب واملخاء بدد عجز قاوات الددوان عن 

تحقيال أي تقاد6 بحاري، ويُذكار أَن قوة 
واللجاان  للجياش  الصاروخاي  انساااع 
الشدبية قد عمرت ل بوارج حربية لتحالف 
الدادوان وياثال لاذا خساارة عساكرية 
وتقاية مالية كبرية لتحالف الددوان، حاول 
التدويض عاُه براً اكانت لهم قوات الجيش 
واللجان باملرثاع، ويف ناس الساياق شات 
طاريان الدادوان غاارة عاىل مياااء إنزال 
الساك يف الخوخة األربداء املايض، ِماا أعى 

نستشهاع ثياَعين وجرح عرشة آخرين.
إىل ذلاك ضبطت قوات الجياش والجان 
الشادبية طوال األسابوع املاايض أكثر من 
ثالثاة مخازن أسالحة ملرتزقاة الددوان يف 
ماطقتاي الجااد وماوية ومااطال أُخرى 
تحاوي كاياات مهولة تكاي للحارب مُلدة 
عاا6، كااا أوضاح مصادر يف الدالياات 
األماياة للُاحااظاة، والذي يؤكاد أَيضاً أن 
لاذه الكاياات تكاي إلحاراق مدياة ولو 
ما ياضح خطورة امُلخطط الذي تسدى له 

عول الددوان ومرتزقتها يف تدز.  
القاعادة  عصاباات  قامات  إنساانياً 
واإلثالح مسااء الخاياس املايض بقصف 
مستشااى الثاورة الداا6 يف املديااة بداد 
الخسائر التي ماتها يف املرِساخ، نستدطاف 

الااس بصور الضحايا.
ح مصدٌر يف  وايااا يخاص الوقاوَع رصَّ
اللجااة الثورية بتداز أن نائب مدير رشكة 

الاااط يف تداز سالطان املدااري أوقاف 
َص املحااظة من املشاتقات الااطية  مخصَّ

وراض التاالم حول آلية التوزيع.
 وأااع املصدر »إن ُكّل ارع قا6 بإرساال 
مادوب عاه إىل الحديدة واجتادوا مع لجاة 
توزياع املشاتقات الااطياة التي شاكلتها 
اإلعارة الدامة لرشكاة الااط ووضدوا آلية 
للتوزياع يف ُكّل املحااظاات عادا محااظة 
تدز، ااملداري لم يرسال حتى مادوبه مثل 
بقية املحااظات ولم يضع آلية للتوزيع ولم 
يتاالم حتى مع لجاة التوزيع يف املحااظة 
مهياب  املحااظاة  وكيال  يرأساها  التاي 
الحكياي«. وأوضح املصدُر أن لذه األعااَل 
تأتاي يف إطاار خدماة الدادوان ومرتزقته 

واإلرضار بحياة املواطال. 
ويف ساياق آخر وبدد ضخ شاائدات من 
قبال مرتزقاة الدادوان عن نهاب ُمقدرات 
جامداة تداز ناات اإلعارة الداماة لإلعال6 
بجامداة تدز لذه األباطيال، وقالت اإلعارة 
الداماة لإلعاال6 بالجامداة عال ثاحاة 
الصحااي كريام الحااج بأنه: »تام التأكد 
مان عد6 ثحة األخبار عان وجوع عاليات 
نهاب ملاتلاكات جامداة تداز«، مشادعة 
عاىل رضورة تكاتاف الجاياع يف الحاااظ 
عاىل مقادرات الجامداة، وعاد6 املسااس 
بااتلكاتهاا أو تحويلهاا إىل سااحة رصاع 
كونهاا من ألم مقادرات الوطن التي يجب 

املحااظة عليها«. 
ويف بالغ ثحاي تلقت »ثدى املسرية » 
نسخًة ماه نّوه شباب حياان أن »امُلديرية 
آماة ليس بها أي حراك مسالح ألي طرف، 
ون أي مخاازن لألسالحة ون ُطارق إماداع 
ون لقااءات عساكرية، وبهاا أكثار من55 
ألف نازح من مختلاف املحااظات اليااية، 
أوضاعهام اإلنساانية ثدباة ون تحتاال 
نقل الرصاع إليهم، اال تصدقوا الشاائدات 
ونرجاو التدامال مدهاا كاخيام ماتاوح 
للاازحال، إنهاا امللجاأ الوحياد يف تدز لكل 
املترضرين من الحرب يف تدز وما جاورلا. 

ويف امُلديرياة وجهااء يُاكان التواثال 
مدهم والتأكد من أي خل أو الازول امليداني 

والتحقل من سلاية امُلديرية«. 
ويأتاي لذا التاويه بدد شان حالة عىل 
وساائل التواثل من ُمرتزقاة الددوان عن 
وجوع مخازن ساالح بحيااان وطلبهم من 
حالاف الُدادوان أن يقصاف القرياة، ماا 
قاد يؤعي إىل مجاازر جااعية عىل شااكلة 

مخياات الدرس يف املخاء ويف موزع. 
وأكد مصدر عساكري أن أبطال الجيش 
واللجان الشدبية، تاكاوا من إثابة زورق 
حرباي تاباع للغازاة قبالة ساواحل املخاء 

باحااظة تدز.

  - خاص:
تاكاات األجهازة األماياة واللجاان الشادبية 
بالتدااون ماع املواطاال يف إاشاال سلسالة من 
الدالياات اإلجرامية التي تساتهدف أمان املواطن 

واستقراره يف عدع من محااظات الجاهورية.
وباحااظاة ثادااء ضبطت األجهازة األماية 
واللجان الشادبية يو6 السابت كاية من الساالح 
السادوعي كانت عىل متن سايارة تويوتا يف طريل 
ماأرب ثادااء كان املرتزقاة بصادع تهريبها من 
محااظة ماأرب إىل عاخل أماناة الداثاة ثاداء 
لإلخالل باألمن وسالمة املواطال وخدمة مرشوع 

الددوان السدوعي األمريكي.
وباحااظة عااران اككت الوحادات الخاثة 
سايارة ماخخة كانات مركونة جوار مستشااى 
الثاورة وساط املدياة إللحااق الارضر بأكل قدر 

ماكن من األبرياء املتواجدين يف محيط املاطقة.
ورصح مصدر أماي لصدى املسرية بأن األجهزة 
األماية واللجان الشدبية تاكاوا من رثد السيارة 
املاخخة وقاموا بتاكيكها وتأمل املاطقة وحاظ 
أرواح عارشات األبريااء التاي كانات تهادف لذه 
الدالياة اإلجرامية املتوحشاة إللحااق األذى بهم، 
يف أنجااز أمااي كبري يارضب املرشوع السادوعي 

األمريكي يف اليان باقتل.
كااا تاكات األجهازة األماياة يف محااظة إب 
باااس اليو6 مان تاكيك عبوة ناسااة يف ماطقة 
الظهار باحااظة إب وإاشال مخططات املتآمرين 
عىل البالع املاخرطل يف مرشوع الددوان التكاريي 
املرتبط باملرشوع األمريكي الصهيوني يف املاطقة.

ويف محااظاة البيضااء تاكان أبطاال األمان 
واللجاان الدشابية بالتدااون من أباااء املحااظة 
الرشاااء يف ناس الياو6 من تاكيك عبوة ناسااة 

أخرى ُوضدت جوار املركز الثقايف بادياة رعاع. 
األماياة  األجهازة  اعتقلات  الساياق  ذات  ويف 
واللجاان الشادبية ياو6 السابت أَيضااً عادعاً من 
الدباوات  املتورطاة يف زرع  اإلجرامياة  الدااارص 
املتاجارة يف ُكلٍّ من محااظاة البيضاء ومحااظة 
الحديدة ومحااظة إب وأمانة الداثاة ومحااظة 
عااران، يف رضبة موجداة للجااعاات التكاريية 

والخاليا املرتبطة بالددوان عىل اليان. 
كاا لقي انتحاريان مرصعهاا كانا يساتقالن 
عراجة نارية جوار أحد املطاعم يف مدياة رعاع عون 

وقوع إثابات يف ثاوف املواطال.
الجديار بالذكر أن األجهزة األماية يف األسابوع 
املايض كانات قد ضبطات مخزنا لألسالحة تابدا 
ملرتزقاة الدادوان باحااظاة تداز ومخزناا آخار 
يف مديرياة عباس محااظاة حجاة، كااا عالات 

األجهازة األماية واحدة من أكال الخاليا املتورطة 
بأبارز الجرائم اإلجرامياة يف الداثاة ثاداء من 
اغتيانت كواعر اليان وعىل رأسهم الشهيد األستاذ 
عبدالكريام الخيواناي والشاهيد محااد عبدامللك 
املتاوكل والشاهيد محاد مطهر الشاامي، إضااة 
إىل ضلوعهاا يف التاجريات اإلجرامياة الدامية التي 
اساتهدات املتظالرين السالايل بايدان التحرير 

الدا6 املايض وسقط ضحيتها الدرشات.
وتأتاي لاذه اننجاازاُت يف وقت ياار مرتزقة 
الدادوان السادوعي األمريكاي بظاروف حرجة يف 
ظال اندحار كبري وثادات متكررة يتلقالا خونة 
األوطاان عىل ياد أبطاال الجيش واألمان واللجان 
الشادبية، وتؤكد لاذه الاجاحاات الكبارية حالَة 
اليقظة والجهوزياة القصوى لدى األجهزة األماية 
وكااة جبهات الوطن الداخلية يف مواَجهة الددوان 
السادوعي األمريكي وأذياله املخربل يف الداخل، يف 
وقت تتصاعد وترية األعااال اإلجرامية يف مختلف 
أنحاء الدالم كإساقاط طائرة روسية مدياة اوق 
األجاواء املرصياة والتاجاريات اإلجرامياة التاي 
اساتهدات بارج يف الضاحياة الجاوبياة بباريوت 
عاثاة لباان وسلسالة الدالياات اإلجرامية التي 
شااتها عااارص تكاريياة يف الداثاة الارنساية 

باريس موقدة ما يزيد عن 120 قتيالً.

 العدوان السعودي 
األمريكي يقصف سوقًا 
شعبيًا بالقبيطة في تعز 

  - خاص:
ناذت طائرات الددوان السدوعي األمريكي، غارات جوية عىل مااطل عدة 

باحااظة تدز بالتزامن مع تجدع املواجهات يف أحياء املدياة.
وقال مصدر محيل، إن قصااً جوياً اساتهدف مبااى املجاع الحكومي يف 
»ثوجان« مركز مديرياة القبيطة التابدة إعارياً ملحااظة لحج مخلااً أرضاراً 
ااعحة. موضحاً، أن املجاع لم ياتتح بدد ماذ إنشائه قبل أكثر من 6 ساوات 
ولم تاقل إليه املراال الحكومية، مؤكداً خلو املجاع من أية مظالر عسكرية.

واساتهدات طائرات الددو، بددة غارات، سوقاً شادبياً يف مارق الطريل 
املاؤعي إىل جبل حبايش وحاري مقباة بااطقاة الديار الواقداة عىل الطريل 
الراباط بال مديرية املخاا ومدياة تداز، مخلاة ساقوط عدع من الشاهداء 

املدنيل وجرح الدرشات.
كاا طاال القصف الجاوي مباى إعارة األمان، ومازل مديار أمن ماطقة 
الدياار، ما أعى إىل استشاهاع أحاد املواطال وجرح آخرين وتسابب بأرضار 

ماعية بالغة.

مصرع قيادي من مرتزقة 
العدوان في منطقة الضباب

  - خاص:
لقاي أحاُد قااعة مرتزقاة الدادوان السادوعي األمريكاي باحااظة تدز 
مرصعه بدد أيا6 قليلة من بث تساجيل مصور يظهر ايه ولو يهدع الجيش 

واللجان الشدبية.
وقال مصدٌر عساكري إن القياعي املذكور يدعى يوساف البكاري وامللقب 
)أبو الخطاب( لقي مرصعه السابت عىل يد الجيش واللجان الشادبية الذين 
شااوا لجوماً شاامالً عىل مواقع املرتزقة بااطقة الضباب وأوقدوا عرشات 

القتىل والجرحى بياهم القياعي البكاري.
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اإلرهاب التكفيري الجوال بعيون اليمنيين

ه التنكيال قم للعدو ووفِّ

حمود عبداهلل األهنومي

يساااُر اإلرلاُب التكارييُّ بل عواثام ومااطل الدالم، كاا لو 
أناه يتاقُل يف ونيات خالاته املزعوماة، ن تحجُزه حدوٌع عولية، ون 
ُ به الجاسايات املتددعة، اان  تدجاُزه لغاتُاه املختلاة، ون تقارصِّ
طائرة املدنيل الروساية يف سايااء إىل مسجد شبا6 يف اليان؛ ليدوَع 

لتدمري برج اللاجاة يف بريوت؛ ليحل ضيااً ثقيالً يف باريس.
 وعىل املشاهد اآلخر يالي عاعيٌة سادوعيٌّ ولابي ليحاد ربَه أن 
الله شوى جلوع املجوس يف اليان بااخخات من سّاالم )مقاومة 
أزال(، مدلقااً عىل تاخيخ املسااجد، ويتلاوه محلل خاليجي يارس 
حاعثاة برج اللاجااة بأن »حزب اللاه ياخخ جساده«، ثم تصف 
ليئاة كبار علااء البالط السادوعي حاعثَة بارياس بأنها »ماااية 
لتداليم اإلساال6«، وكأن حرق وشاوي أطاالاا ونسائاا ومجتاداا 
الذي يتدارض لإلباعة الجااعية من نظا6 ويل أمرلم نابٌع من روح 

اإلسال6 الحايف!!!
***

يف ما يتدلل بداليات باريس؛ نقلت وكانت محرتمة أن السدوعية ومرص كانت 
قد أنذرتا الغرَب بوَشاك وقوع لجااات »إرلابية«، ولم ندِر ماا الذي جدل الغرُب 
يُصاااامُّ أُذُنَيه عن لاذه الاصيحة »األخوياة املخلصة«، من نظاا6 بريء وطيب 
كالسادوعية؟!، كااا أثار اضولاا لذا اإلعاال6ُ الخليجي وتلك الجياوش الخليجية 
املغارعة عاىل التويرت: لَم تحتاي بدثور الارنسايل عىل جواز ساار ساوري ُوِجد 
بالقارب مان أحد مااذي عاليات باريس، وقد لشاوا وبشاوا لذلاك، كاا لو أنهم 

)ماجالن( حل قد6 للدالم ماجَزه باكتشاف عالم جديد.
 والساؤال: أن يجدر بهم أن يدلاوا أن الدالم الُحارَّ ياظر إىل بلدانهم؛ باعتبارلا 
املحاضاَن األخصَب يف الدالم لااو تيارات التكاري التاجريية وتكاثرلا الهساتريي 
عاىل مراعي البرتول ورياح الغااز الخليجية؟!، أليس يف وضع الجواز الساوري ما 
يُشاريُ إىل محاولة خليجياة غبية تريد حرف األنظار عن مكان الخطر إىل ساوريا 
التي لي األخرى تُداني من ذات اإلجرا6 التكاريي ماذ 5 ساوات، كاا ورع يف تدزية 

الرئيس السوري لاظريه الارنيس؟!
***

لقاد مَكاَر الغرُب مكاَره الايسء يف ليبيا وساوريا والياان ويف الدالام الدربي 
واإلساالمي، ولاا لو يقف خلف أوقح وأقاذر عدوان عاملي يف تَأريخ الدالم يشان 
عاىل بلدنا الياان، وتتدال آخر ماا توّثلت إلياه تكاولوجيا التصايع الدساكري 
ليتم تجربتها عىل رؤوس أطاالاا، وحرق نساائاا، وتدمري ماشاآتاا، ولو مع ذلك 
يُغاااضُّ الطارف عن الراعية الدظااى لإلجرا6 التكاريي، ولي تسالح جااعات 
اإلرلاب التكاريي يف عدن وتدز باألسالحة املتاوعة، ليستهداوا املساجد والكليات 
واملقار الحكومية يف بلدنا، ويظل الغرب سااعراً يف غيه ولو يرى أن توظياه لهذه 
الطاقات التدمريية ومباركته لها واساتثااره ايها ن يجدله باأمن من ارتداعاتها 
السايئة والقبيحة، إناه لدب بالاار، ومقامرة ن ياكن ضباط إيقاعها مهاا بلغت 

مخابراته الغاية يف الخبث والتضليل وانخرتاق.
***

لم يشأ الغرُب انتداَظ من رعايته للقاعدة يف أاغانستان، ابدد أن انحرس مدُّلا 
واحرتقت ورقتها أاساح املجال لرتبية وحش عاعاش، لتحقيل جالة من األلداف 
املاكرة والخبيثة، والتي ماها رضب ساوريا والدراق، وإشدال حرب طائاية تلتهم 
األخارض واليابس للتاهيد لرشق أوساط جديد قائم عىل أسااس طائاي وعرقي، 
وماها رضب مقدرات الشادوب اإلساالمية، وتدمري جيوشها، والقضاء عىل عولها 
املساتقرة، وشاغلها بطاعون يلتهم الجايع، لتبقى إرسائيل محاية ويف مأمن من 
خطر املقاومات الشدبية لدرشات السال، بدد أن حاق بها الخطر من كل جانب.

***
ومع ذلك اهااك أساباٌب موضوعياة حّركت كثرياً من الشاباب الدربي الداطل 
عن الدال واملتحاس لاكرة الدين، بوعي وبدون وعي لالنخراط يف لذه املشااريع 
التدمريية، لقد أارز الظلم املاعي الغربي واملحيل ضد الشادوب الدربية واإلسالمية 
حالاة مان الغلياان والحاااس ورعة الادال املتهورة عاد شاباب ن يجادون أمالً 
ومتااساً يف حياة حرة كرياة، ولا ُلم الياايوَن مّلا تااسوا الصدداء من حكومات 
انرتزاق والداالة ألنظاة انستبداع اإلقلياية والداملية جاء الدالم بقضه وقضيضه 
إلجهاض ُحلااا يف الحرية والكرامة، ليُديدوا قرارنا إىل قبضة عاالئهم املساتبدين، 
األمر الذي يدطي حالة من الُكره الشديد لآلخر، باإلضااة إىل عور اإلعال6 التكاريي 
الهائل املاّول من السادوعية رأساً والذي يتكلم بجايع لغات الدالم الحية، ويحتل 

حيزاً كبرياً من الاضاء اإلعالمي، والذي أنتج تيارات تكاريية يف الدال الغربي، ثبت 
اليو6 أنهم يشاكلون رقااً ثدباً يف لذه التيارات التكاريية، ويثور الشاك أَيْااضاً 

أنه أمر مقصوع ومدبّر. 
وتقي اسرتاتيجيات جااعات اإلجرا6 التكاريي أن يتم رضب 
الشادوب الغربية بقساوة ليُحدَث أثراً مداكسااً بذات املستوى من 
القسااوة، ولاو ما يسااعد األحازاب املتطراة واملداعية لإلساال6 

للوثول إىل الحكم، وبهذا يستايد كال الطرال من تطرف اآلخر.
***

واألخطار أناه ن يجري ضباط إيقااع عاليات عاعاش وتادعه 
وتوساده َعائااً بحساب ما يشاتهيه الداازف الغرباي املخابراتي 
وعايلاه املحيل، االارياُن ن ياكن ضبطها عائااً، تركيا األرعوغانية 
املثاال األقرب الذي سااح لدرشات اآلنف من املتحاسال للجهاع 
يف الداراق وساوريا بتحقيال ارثتهم )التاي تقّربهام إىل الجاان 
وتبددلم مان الاريان(، ساتصطيل باار لذه اللدباة الخطرة أكثر 
وأكثار كلاا تقد6 باا الوقات إىل األما6، لقد تصّور الغرب أن عاعش 
تجري بأعياهم، وأنها مقتادة تََاااماً باظرية التاكل، اهي تطاع 
اقاط يف التهاا6 األرايض الدربية واإلساالمية إلقامة الخالاة، وأنها لن تساتهدَف 
البلادان التي تدين بالاونء لهم، ون أساتبدد حدوث تطايااات أن عاليات عاعش 
ساتاحرص عاىل األرايض املداعياة إلرسائيل، بصادع إقامة »الخالاة اإلساالمية«. 
الخالاة التي برّش بها الشيخ الزنداني يف الثورة املغدورة يف 62011 يف اليان، وَااارَّ 
يف سابيل إقامتها إىل الرياض يف 2015، ويتحّرك طالب جامدته إلقامتها من خالل 
أكاوا6 الجااجم الليئة والتي يخلاها أمثال )ياارس مخارش( وزمالؤه، وتباركها 
طائارات الددوان الذي يتاداون اليو6 عىل موائاده. الغرب يف البداية كان مرناً إزاء 
عاعش وتظالر بخشيته اقط من القاعدة التي ظل يدلن أنها تاثل خطورة كبرية 

عليه؛ ألنها تدتاد سياسة التاكيل واإلثخان يف الددو إلضدااه اقط.
***

لياس بخاٍف أن املاال الخليجاي املدنّس ومدارساه الدياياة التكاريية لي من 
تصااع الداعايش يف طوره األساايس مان عورتاه الكاملة، حتاى إذا ثاار ولابياً 
تكارييااً وتهياأ قابلة موقوتة تساتبيح عماء جايع الداملال، تلّعت له عاعش أو 
القاعادة أو أخواتهاا بصاعال، وركاوه يف أقرب لدف من األبرياء مسالال وغري 
مسالال. لكاه من حسن حظاا نحن الياايل أناا شاهدنا اإلرلاب التكاريي بأ6 
أعيْاااا ووجدنااه عياناً بياناً ولو يقتلاا يف املسااجد ويف األساواق والجامدات ويف 
البيوت اآلماة، يف شاكله الرساي، ويف شاكله غري الرساي، وأعركاا بجالء أن )جد 
القروع قارع(. لقد بارك الخليجيون وععاتهم ووّعاظهام وعلااؤلم تلك الداليات 
التي اساتهدات املساجد واملدارس واألبرياء من عاعش األرضية، كاا باركوا قصف 
األعراس واألسواق واملسااجد واملدارس واملصانع واملؤسسات من طائرات وبوارج 

عاعش الجوية والبحرية.
***

الياو6 يدرك الياايون أن لذه األااعي التي تتحرك يف اإلرلاب التكاريي ليسات 
أبدا بادزل عن املحاضن السدوعية والخليجية، ون عن ععم األسخياء من األتقياء 
الخاليجاة ومخابراتهم الذين يتقربون إىل الله بإساالة عماء أعاداء الدين الولابي 
التكااريي، بادءا مان الياايل املجاوس!!، إىل اللباانيال الصليبيال والرااضة!!، 
واملرصيل املالحدة!!، واملغاربة املتصوِّاة!!، واألوربيل والروس املسيحيل عىل حد 

أوثاف القاموس الولابي السدوعي الطويل!!.
***

ن أعتقاد أَيْااضااً أن لااك يااياً حراً يشاك اليو6 يف سياساة انزعواج املاقوت 
الذي ياارساه الغارب ولو يدعم الددوان التكاريي الرسااي وغري الرسااي ضد 
شادباا، إنااا ندي أن الغارب يدرف أن السادوعية مالكة عاعاش الكلى واكرلا 
ومدارسها وجامداتها لي من تشكِّل التهديد لألمن الداملي، لكن ما يخرُس الكثري 
عن الترصيح بذلك لو ما أخرس الجايع عن اإلشاارة ولو بأضدف الدبارات وأقل 
اإلعاناات إىل ما ترتكبه مان مجازر يف اليان. إنه املال الحرا6، وكون مخرجات لذه 
الداليات اإلرلابية مقصوعة؛ ألنها تتسال وانسرتاتيجية الغربية يف تازيل الدالم 

واستهدااه وإيجاع الذرائع الكايلة بتدخله يف شؤونه.
اليو6 يبدو اليايايون أكثر وعياً من ذي قبل، وسالم اثطالؤلم مبارشًة باريان 
لاذا اإلرلاب التكاريي الرسااي وغري الرسااي يف جدلهم أكثر الشادوب اضحاً 
وتصديااً لهذا اإلرلااب الدابر للقارات، مان خالل الاظر إىل أسابابه وجذوره قبل 
الاظر إىل نتائجه وآثاره. ويف الغد سيكون الدالم أكثر انضباطاً وإعراكاً لهذا الخطر 

الجوال عىل مذابحه.

اب����ن زي����د ( ول��ت��ك��ن م��س��ؤوال  ي���ا )  ق���ل 
واص�����������دع ب����ق����ول����ك ب�����ك�����رة وأص����ي����ا

ق�������م ل������ل������ع������دو،  ووف�����������ه ال���ت���ن���ك���ي���ا
ك��������اد ال������ع������دو ب��������أن ي�����ع�����ود ذل���ي���ا

واه����ج����م ع���ل���ى ج���ي���ش ال����غ����زاة ف��إن��ه��م 
م���ث���ل ال����ن����ع����اج ل������دى ال������ف������رار ذي�����وال

ك���اف���را  ح����ال����ف  س����ع����ود  آل  س���ل���م���ان 
ق������د ص�������ار ل���ل���م���س���ت���ع���م���ري���ن وك���ي���ا

ف�����رع�����ون ه������ذا ال���ع���ص���ر ب�����ل من������روده
س��ب��ي��ا ال�����ض�����ال  ج����ع����ل   ، وي������زي������ده 

ي��س��ع��ى ل��ي��ف��س��د ف����ي ال��ب��ادج��م��ي��ع��ه��ا       
 واألب���������ري���������اء ق������د ق����ت����ل����وا ت��ق��ت��ي��ا

ط���ي���ران���ه���م ل����م ي��ن��ق��ط��ع ع����ن ق��ص��ف��ن��ا
ودم��������اؤن��������ا س����ت����ك����ون م����ن����ه س���ي���وال

غ�����ارات�����ه�����م وق�������ت ال�����ص�����اة ت��ب��ي��دن��ا
ك�����ي ت���س���ك���ت ال���ت���ك���ب���ي���ر وال���ت���ه���ل���ي���ا

ض���دن���ا ال�����ت�����آم�����ر  إال  ي����ت����ق����ن����وا  ل������م 
وع���م���ي���ا دم�������ى  إال  ي�����ش�����ت�����روا   ل������م 

ح��ج��ب ال��ع��ق��اُل ع��ل��ى ال���رج���ال ع��ق��ولَ��ه��م
ف����ال����ك����ل ي���ب���غ���ي امل���������ال وال�����ب�����ت�����روال

ب���ع���ث���وا ل���ن���ا ال������ش������ذاذ أه������ل ج���رائ���م
م����ن أن�����ك�����روا، ف���ل���ي���ن���ظ���روا امل��س��ح��وال

ق����د ح����اص����رون����ا م����ن ج���م���ي���ع ج��ه��ات��ن��ا
ال����ط����وال و  ع����رض����ه����ا  وب������ح������را  ب�������را 

ح���ص���اره���م ف�����ك  ال�����ع�����رش  رب  ل���ك���ن 
ن����ق����ض ال���������ذي ج����������اؤوا ب�����ه م����غ����زوال

عيونهم أص����اب  وق���د   ، ال���رم���اد  ض��رب��وا 
ح����وال ب����ع����ض����ا  و  ع����م����ي����ا  ف�����ت�����راه�����م 

ص��ح��ب��وا ال��ي��ه��ود ، وح����ارب����وا إخ��وان��ه��م
ف����ي ال����دي����ن ل����م ن��س��م��ع ل������ذاك م��ث��ي��ا

ح����رب����ا ض��دن��ا س����ع����ود  آل  خ������اض  م����ا 
ل����ك����ن����ه����م ق��������د ذل���������ل���������وا  ت����ذل����ي����ا

ح���روب���ه���م خ���ل���ف  ص���ه���ي���ون  أرى  إن������ي 
وك�������ذل�������ك ال����������ت����������وراة واإلجن������ي������ا

ي������ا أي�����ه�����ا امل�����ت�����خ�����اذل�����ون ت����أه����ب����وا 
ع�������ذر ال����ع����ج����ائ����ز ل�����م ي����ع����د م���ق���ب���وال

ب���ي���ت���ن���ا و  ب����ال����ب����ن����ن  ش����غ����ل����ن����ا  إن���������ا 
ك�����ي ن���ض���م���ن امل������ش������روب وامل�����أك�����وال

ون��س��ي��ت��م ق����ول اإلل�����ه:)وف�����ي ال��س��م��اء (
م���ك���ف���وال م���ح���ق���ق���ا   ، ال����ع����ب����اد  رزق 

ح��دي��ث��ن��ا ط������ول  ال������ع������دوان  ي����ه����زم  ال 
ف����ل����ن����ت����رك ال����ت����ن����دي����د وال���ت���ح���ل���ي���ا

ك������ون������وا رؤوس�����������ا ك�����اجل�����ب�����ال أع������زة
ي���ص���ب���ح���ون ذي�����وال ف�����ي م�����ن  ال خ���ي���ر 

وك���رب���اء  احل���س���ن  درب  ع��ل��ى  س���ي���روا 
ول���ت���ج���ع���ل���وا زي�������د ال���ش���ه���ي���د دل���ي���ا

)ه�����ي�����ه�����ات م����ن����ا ذل����������ة( س���ن���ق���ول���ه���ا
)س��ي��ع��ي��ش م����ن ي���ه���وى احل����ي����اة ذل���ي���ا(

رس�����م�����وا ألح���������رار األن���������ام ط��ري��ق��ه��م
ف�����ت�����رى ال���ش���ه���ي���د ألج����ل����ن����ا م���ق���ت���وال

ي�����ا أي�����ه�����ا األب������ط������ال ف�����ي ج��ب��ه��ات��ن��ا 
ي����ا م����ن ه���زم���ت���م م����ن ح���م���ى االس���ط���وال

ال��ت��ي واالرض  ال����ع����رض  ح���م���اة  أن���ت���م 
ص����������ارت ع������ذاب������ا ل�����ل�����غ�����زاة وب���ي���ا

ب��غ��ى وم������ن  ال�����غ�����زاة  م���ق���ب���رة  األرض 
س�����ي�����ع�����ود ن�����ح�����و ح������رمي������ه م���ق���ت���وال

ل����م ي���ع���رف ال����ت����اري����خ م���ث���ل ص��م��ودك��م 
ح����ت����ى غ�������دا م�����ن ب����أس����ك����م م����ذه����وال

خ��ض��ت��م غ���م���ار امل������وت ل����م ت��ت��راج��ع��وا
م�����ا خ���ف���ت���م ال�����ط�����ي�����ران واألس�����ط�����وال

س�����رمت ع���ل���ى األق��������دام ف���ه���ي خ��ي��ول��ك��م
ح���ت���ى غ�����دت أع���ل���ى اجل�����ب�����ال  س��ه��وال

مل�����ا ص����دق����ت����م ف�����ي اإلل���������ه ج���ه���ادك���م
ج���ب���ري���ا(  ( ن���ص���ي���رك���م  اإلل�������ه  ج���ع���ل 

ف��������إذا رم���ي���ت���م ف�����ي ال�����ع�����دو أص��ب��ت��م
ف����ك����أن ف����ي ال���ط���ل���ق���ات) ع���زرائ���ي���ا(

ال��ع��دا : ، ق���ال  ال��ع��دا  وإذا ص��رخ��ت��م ف��ي 
ال����ي����وم ) إس����راف����ي����ا ( إن������ا س��م��ع��ن��ا 

ن��ك��س��ت ال���ت���ح���ال���ف  دول  ت������روا  ل����م  أو 
ح�����زن�����ا وأص�����ب�����ح ج���ي���ش���ه���ا م���ش���ل���وال

ق�����ن�����وات�����ه�����م م������ع������روف������ة ب���ن���ف���اق���ه���ا
ك�����ذب م����ن )س����ج����اح( ق��ي��ا دوم�������ا  وأ 

ي������ا ش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي إن�������ك ف���اع���ل
وال����ف����ع����ل م���ن���ك س���ي���ن���ص���ب امل���ف���ع���وال

ث���اب���ت ح����ق����ك  إن  وص������اب������ر  ج�����اه�����د 
ال���ت���ع���وي���ا ف������ات������رك  آت  وال����ن����ص����ر 

ث�����ق ب�����ال�����ذي ن���ص���ر ال���ن���ب���ي م��ح��م��دا
ت���ه���وي���ا وال  أح�������زاب�������ا  خ��������اف  م������ا 

س��������نَّ اجل������ه������اد ألم��������ة ال�������ق�������رآن ب��ل
ج����ع����ل ال������وص������ي ب����ن����ش����ره م����وك����وال

وك���������ذاك أح�����ف�����اد ال���ن���ب���ي ت���س���اب���ق���وا
ن����ح����و اجل�����ه�����اد ف����ل����م ي�������زل م����وص����وال

ن����ح����ن ال����ي����م����ان����ي����ون ش���ي���ع���ة ح���ي���در
ب����دي����ا ن�������ري�������د   ال  ط�������ه  أن�������ص�������ار 

م�����ن ك�������ان ي���ج���ه���ل���ن���ا ف���ت���ل���ك ج��ب��ال��ن��ا
ت�����ه�����دي إل�������ى ه����ام����ات����ن����ا ال���ت���ق���ب���ي���ا

وخ���ي���ارن���ا م���ص���ي���رن���ا  اجل�����ه�����اد  درب 
ح���ت���ى ن�����رى ال���ي���م���ن احل���ب���ي���ب ج��م��ي��ا

كتابات

الرؤساء 
المرتزقة

عبدالناصر التميمي

إن من العجيب جداً أن تجَد رؤساَء دول ومسئولين 
كب�اراً أَْي��ض�اً يمتهن�ون مهن�َة االس�رزاق بدم�اء 
ش�عوبهم، وس�يادة بلدانه�م، م�ن خ�الل المتاَج�رة 
بالمواقف التي أصبحت ُعرضًة للبيع يف سوق النخاسة 
السياس�ية، تبع�اً لم�ا ُيَقَدُّم له�م من عطاي�ا وهبات، 
جاعلي�ن مهن�ة الش��ح�اذة المص�دَر األوَل للدخ�ل 

القومي لخزاناتهم المتخمة بأموال شعوبهم. 
هذه ه�ي الحقيقُة الت�ي يمكُن به�ا توصيف حال 
الدول المش�اركة يف الع�دوان علی اليمن، فالس�ودان 
والمغرب واألردن والس�نغال وكولمبي�ا وغيرها من 
الدول لم ترس�ل جيوشها إلی اليمن محبٌة يف آل سعود 
او الدف�اع ع�ن رشعي�ة من ال رشعي�ة له، كم�ا تزعم 
العربية والجزيرة، بل جاءوا تحت تأثير بريق رياالت 
دوي�الت النف�ط والت�ي س�حرت أبصاره�م وأماتت 
ضمائرهم وقتلت إنس�انياتهم، فباع�وا دماء جنودهم 
بما ُقّدَم إليهم من أكياس الدراهم ورصر الدنانير التي 
أهانتهم وأهانت ش�عوبهم الت�ي يربعون علی كرايس 

الُحكم فيها.
فعندم�ا يتحول رؤس�اء وملوك بع�ض الدول إلی 
ش�حاذين علی أبواب ملوك الرمال، يركعون يف عتبات 
قصوره�م، مقدمي�ن قرابي�ن الطاعة َويتنافس�ون يف 
االنبط�اح لرياالته، ت�ری ما هو الحاُل الذي س�يكون 
علي�ه اإلرياني والش�يخ عبدالعزي�ز براقش وبن دغر 
والقباط�ي والعتواني ونعمان واآلن�ي وغيرهم من 
مس�ئويل دولتنا الذين اعتادوا الس�جود للريال اليمني 
الذي أعرض�وا عنه أخيراً عندما ظن�وا ضعفه ووهنه 
وأن ال قدرة له علی مصارعة رياالت س�لمان ودراهم 
آل نهي�ان، ليول�وا ش�طَرهم نح�و الري�ال والدين�ار 
والدره�م المزّين بالعقال والمطّرز بالعباية الخليجية 

ذات القيمة المرتفعة؟.
أكيد س�وف يصير ذل�ك الريال معبوَده�م األفخَم 
وُقديس�هم األعظ�م ورشعيته�م الت�ي يبحث�ون عنها 
ويهرطق�ون عل�ی الفضائي�ات باس�مها َوب�رورة 

حمايتها واستعادتها.
نعم إنه�ا رشعي�ُة الري�ال أبوعقال وال�دوالر ذي 
العين الواحدة، هذه هي الرشعيُة التي يتغنون بها ويف 

سبيلها ُيقتل شعٌب وتباد أمة.
وكثيٌر هي المعطيات عىل أرض الواقع التي كشفت 
لن�ا أن كثيراً م�ن الحكام والملوك وكبار المس�ئولين 
هم عبارة عن مرتزقة وباعة أوطان، أش�باَه رجال وال 
رجال، لصوص ال تشبع وعبيد للريال تركع وتخضع.

  للشاعر واألديب/
أحمد بن زيد بن زيد المحطوري
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 مفاهيم قرآنية

التسب��يح
 ملزمة األسبوع

الدع����اء
مفهومه 

تاازيُهاه  مداااه:  اللاه  تسابيُح 
وتقديُساه.. تاازيهاه عااا ن يليال به، 
تاازيهاه عن نسابة أي يشء إلياه يتااىف 
مع عدله، وكااله املطلل سبحانه وتداىل، 
يتاااىف ماع حكاتاه، ماع رحاتاه، ماع 

عظاته وجالله.
تسابيح اللاه يف الصاالة لاو تازيهه 
يف ذاتاه، وتازيهاه يف أادالاه، وتازيهه يف 
ترشيداتاه، ن يجاوز أن ياساب إلياه ما 
ن يليال نسابته إليه، ن يجوز أن ناساب 
إليه ماا يقتي تشابيهاً لاه بخلقه، ون 
ما يقتي تجسايااً، ن يجوز أن ناساب 
إلياه يف أاداله ما يجدلاه ظاملاً، أو يجدله 

يترصف ترصااً يخرج عن الحكاة 

الغاية منه 
أن تكاون الاظارة إىل اللاه قائاة عىل 

أساس التازيه والتقديس.
 نكارر التسابيح يف ثالتااا، ويف ُكّل 
أوقاتااا ليرتساخ مدااه، اتكاون نظرتاا 
إىل الله سابحانه وتداىل نظارة تقو6 عىل 
تاازيهاه، وتقديساه سابحانه  أسااس 

وتداىل.

دالالته 
جهال اننساان وقصور إعراكاه اياا 
يتدلال بوجاه الحكاة يف مخلوقاات الله 

وترشيداته.
ماا أكثار ماا نجهال مان األشاياء يف 
مخلوقاات اللاه، ويف ترشيداات الله، ما 
أكثار ما نجهال وجاه الحكاة ايهاا، أو 
إعراك الغاياة ماها، ولكااا نقطع بأن الله 
سابحانه وتداىل ما عا6 وقاد ثبت أن لذا 
ادله اهو الحكيم الذي ن يادل إن ما ايه 
حكاة، ونقطع اياا ثبت لاا من ترشيده 
ولدايتاه، ماا ن ندرك وجه الحكاة ايه: 
ع إن ترشيدااً ايه حكاة،  أن اللاه ن يرشِّ
الياس لااك عبث يف أادالاه، ليس لااك 
تالعاب يف أادالاه سابحانه وتدااىل، لو 

الحكيم. 

أهميته
- واجٌب كبريٌ عىل اإلنسان اياا يتدلل 
بتازياه الله قضية لاماة أن يكون عالك 
بالشاكل الذي يكاون عائاااً تجدل تازيه 
اللاه مقياسااً؛ ألنهاا لي الغاياة الكلى 
لو تازيه الله، وتقديساه، والشهاعة عىل 

كااله.
- إذا ماا كاا نستشادر عائاااً تاازيَه 
اللاه سابحانه وتداىل يف ذاتاه ويف أاداله، 
ويف ترشيداتاه، اساتكون لاذه القاعدة 
لاي التاي تحاااظ عاىل ساالمة إيااناا 
بالله، وُحسان ظااا به، واستارار إيااناا 

بازالته، وقدسيته سبحانه وتداىل.
- يجاب أن نداَل عاىل أن نحااظ عىل 
نزالة الله، وجالله، وقدسيته عاد عباعه، 
يف الوقات الذي ما يقد6 اآلخرون ما لااك 
من مظالر سيئة، يحسبونها عىل الدين، 
ايقدماوا الديان مرضوبااً عااد الاااس! 
ليظهار ولو لم ياجاح الاااس إن يف لذه 
لكانات جهاعاً مان أكل الجهااع، يف لذه 

الاقطة لوحدلا.
- تحتااج إىل تاازيه اللاه يف ُكّل يشء، 
وأنت طالُب علم، وأنت تاجر، وأنت االح، 
وأنت عالم، وأنت اقري، أو أنت غاي، وأنت 
مجالاد، أو أنات قاعاد، وأنات ثحيح، 
أو أنت مرياض تحتاج إىل لاذه القاعدة، 
أن تاطلال ماهاا، ولي التي ساتحركك، 
وتوجهاك إىل الصاواب، اتدارف ماا لو 
املوقاف الصحيح الذي يجاب أن تقاه يف 

ُكّل األحوال، ويف ُكّل الظروف.
عبااعه  مان  كثارياً  أن  يدلام  اللاه   -
سياسابون إلياه ماا ن يليل باه اأوضح 
لاا نحُن خطورة املساألة عىل أناسااا يف 

نظرتاا إىل الله سابحانه وتداىل، خطورة 
املساألة عىل أناسااا اياا يتدلال بواقع 
الحيااة، اأباان لااا يف القارآن الكريام 
اآليااُت التي تدل عىل ماذا؟ عىل أن قضية 
تاازيهاه قضياة مهاة اساتاار لها ُكّل 

مخلوقاته. 

 يجب أن يكون مسيطرًا 
على مشاعر اإلنسان 

ايااا يتدلال بالتسابيح، لاو اليشء 
الذي يجب أن يسيطر أثره عىل مشاعرك، 
ااال تتأثر بأية ضجة أخارى مهاا كثرت 
الحاانت  ُكّل  يف  لاماة  القضياة  لاذه 
وقضية واقدياة ويجب علياا أن نسابح 
الله سابحانه وتداىل يف ُكّل أحوالاا، يف ُكّل 

األحوال التي تار باا نحن.
ااإلنساان إذا لم يكن يداي ما يقول، 
ويدي ماا يقرأ، ويدي ما يشاالد، تكون 
األشاياء كلهاا تار عىل سااده وبرصه، 
وتاطلل من لساانه، وتاار مرور الكرا6، 
ن ترتك أي أثر، حاول أن ترساخ يف ناسك 
عائاااً التاازياه للاه، وإذا ملسات بأنك ن 
تازال يف وضدية قد تتدرض ايها نرتياب 
ااعلام بأناك ن تازال مهيئاً لااساك أن 

تكون ضحية للضالل يف أي وقت.
* للتسبيح ألاية بالغة مرتبطة بكل 

القضايا يف كل املياعين 
إذا تأمل اإلنساان كم سايجد لتاازيه 
اللاه سابحانه وتدااىل من ألاياة بالغة 
مرتبطة باكل القضايا، يف ُكّل املياعين، يف 
مواجهة املاسادين، يف مواجهة املضلل، 
يف مواجهاة أعداء اللاه، حتى يف املواجهة 
الكالمية يف حانت الاقاش.. وأنت تاطلل 
مان قواعاد ثابتاة، مهااا ناال الطرف 
اآلخر كالمه أمامك، وزين شابهته لديك، 
لن تضطرب أبداً؛ ألنك سارتى أن ُكّل لذا 
الاكال6 املاال الذي جاء من جانبه، مباي 
عىل أسااس ااسد، املساألة من أساسها 

غري ثحيحة

آثار عدم التنزيه هلل
- إساءة الظن يف الله.

- تحايل الله املسؤولية.
أنات إذا لم تلتاز6 اقد يحصال عليك 
مصيباة ثم تحاال اللاه املساؤولية، ثم 
تايسء ظاك بالله، وتكاون أنت يف الواقع 

الذي جايت عىل ناسك من البداية.

الضعف عند الشدائد 
اإليااان،  ضدياَف  اإلنساان  كان  إذا 
ضدياف الثقة باللاه، ضدياف يف إعراكه 

لتاازيه الله سابحانه وتداىل قد يهتز عاد 
الشدائد.

إلحاق النقص باهلل 
لاي  بقضياة  مؤماااً  اإلنساان  إذا 
بالشاكل الذي يااسُّ بكاال اللاه، تؤعي 
إىل إلحااق نقاص بجالل اللاه، وحكاته، 
وقدسيته، مداى لذا أنك ارتكبت جرياة 

كبرية.

حاالت ينبغي اعتماد 
التسبيح فيها كقاعدة 

ثابتة
- حالاة مواجهة املاسادين واملضلل 

والرصاع مدهم.
- حالاة املواجهة الكالمياة والاقاش 

مع مضلل. 
- يف حانت الشدائد واملصائب.

عادماا يدخل الااس يف أعاال، ونكون 
نَّ اللَُّه  قاد قرأنا قول الله تدااىل: }َوَليَارُْصَ
ُه{ )الحج: من اآلية 0ل( ايار  َمْن يَاْارُصُ
الااس بشادائد إذا لم تكن أنت قد رسخت 
يف قلباك عظااة اللاه سابحانه وتدااىل، 
وتاازياه الله أنه ن ياكن أن يخلف وعده 

اابحث عن الخلل من جانبك.

صور التسبيح غير الواعي 
- لاااك عقائاُد كثارية ماتارشة عاد 
أغلب املسلال تتااىف مااااة رصيحة مع 
جالل الله، وقدسيته، وحكاته، وعظاته! 
اأولئك يسابحون الله بأاوالهم، ويرون 
كام عرض القرآن الكريم مان آيات تؤكد 
ألاياة التسابيح، ولكاهام قاد اندقدت 
قلوبهم عىل عقائد مدياة استوحولا من 
أحاعياث، الم يدوعوا إىل القرآن بالشاكل 
املطلوب، ومن عاع إىل كتاب الله سبحانه 

وتداىل الن تاسد عقيدته ولن يضل،
ذلك الذي يقول: سبحان ربي الدظيم، 
ولاو ياطاوي عىل عقائاد باطلاة تتااىف 
ماع تازيه الله، إناه كاذب، وإنه يف ناس 
الوقت يشاهد عىل ناسه بالباطل، يشهد 
عىل ناساه باأن لاذه الدقيادة، ُكّل من 

ياهم ن يجوز له أن ياسبها إىل الله.
د الله اأنت  أنت عادما تقوُل بأنك توحِّ
ن تشابُهه، لكاك تدتقاد يف ترشيداته ما 
ن يجوز نسابته إليه، اإن املسألة واحدة 
كااا لو شابّهته؛ ألن املشاكلة لي اقط 
مشاكلة أناك ساتضيف نقصااً إىل اللاه، 
تقد6 الله ناقصاً ولو سبحانه وتداىل ذو 

الجالل، ولو الكامل الكاال املطلل.

الغفلة عن الدعاء 
اإلنس�اُن ال�ذي يذهُل ع�ن موضوع 
الدعاء، معن�ى هذا بأنه ماذا؟ مس�يطٌر 
عىل مش�اعره نسيان الل�ه، عندما تكون 
ذاهالً ع�ن الدع�اء لل�ه ألس�ت بطبيعة 
الح�ال يف كثي�ر مم�ا يمر بك س�تتلفت 
يميناً وش�ماالً وإىل الن�اس، وإىل الناس 
كيفم�ا كان�وا، وتكون حريص�اً عىل أن 
تق�ي حاجت�ك ولو ع�ىل يد إنس�ان ال 
يقي حاجتك إال بما يقابلها من دينك؟. 
فعندما يكون اإلنسان منقطعاً إىل الل�ه، 
ويدعو الل�ه باستمرار، وكلما مر به من 
ظروف، كلما مر به من مهام، يف ُكّل أمر 
م�ن أم�وره، يف ُكّل قضية م�ن قضاياه 
دائم االلتجاء إىل الل�ه، هذه نفسها تمثل 
حالة من االس�تغناء عن أطراف ربما قد 
يكون رجوعك إليهم فيه إذالل لك، وفيه 

بيع لدينك، وفيه دخول يف باطل.
جانب عب�ادي مهم ال يجعلك تتحرك 
يف حال�ة م�ن الغفل�ة، أو تعت�ر وكأن 
القضي�ة قد ه�ي منجزة ف�ال حاجة إىل 
الرج�وع إىل الل�ه، ال، إن المس�ألة يجب 
أن تك�ون دائماً مرتبط�اً بالل�ه بما فيه 
الدع�اء بم�اذا؟ بال�يء الذي ق�د وعد 
ب�أن ينجزه؛ ألن�ه هل بإم�كان إبراهيم 
)صل�وات الل�ه عليه وع�ىل آله( إىل هذه 
الدرج�ة أن يدعو عىل ه�ذا النحو، وهو 
يعرف أن المس�ألة هي مرتبطة بالل�ه، 

مرتبطة بالل�ه سبحانه وتعاىل؟

مواطن الدعاء 
تالحُظ هنا مواقَف الدعاء، ومواطن 
الدعاء متى تكون؟! يف ميدان المواجهة، 
يف الميدان العم�ي، أن تدعَو الل�ه، كيف 
كان دعاؤهم هنا؟ أليس دعاًء ألنفس�هم 
ه�م؟ أعن�ي: القصة ه�ذه تكش�ف لك 
مش�اعر هؤالء وثقافته�م، ومفاهيمهم 
الديني�ة، نف�س القص�ة هذه ه�م دعوا 
الل�ه بالنس�بة ألنفسهم: أن يفرغ عليهم 
صراً، وأن يثبت أقدامهم، وأن ينرصهم 
ع�ىل القوم الكافرين، ه�ل قالوا: الل�هم 
دّمرهم؟ يق�ول: طالوت إذاً م�ا دام أنه 
لم يبق إال نحن، ونحن عدد قليل سندعو 
عليه�م م�ن عىل ش�اطئ النه�ر: الل�هم 
دمره�م، الل�ه�م أهلكهم!. ب�رزوا ومع 
المواجهة دعوا ألنفسهم؛ ألنهم يعرفون 
يف س�نة الل�ه س�بحانه وتعاىل أنه إذا ما 
كان المقاتلون يف س�بيله مس�تبرصين، 
وثابتي�ن، أن موضوع العدو محس�وم 
أن�ه يه�زم. وذكر بهذه يف أكث�ر من آية 

يف القرآن.
وله�ذا كان الن�اس الثابت�ون تكون 
مش�اريعهم كبيرة، م�اذا يعني كبيرة؟ 
هؤالء المؤمنون برزوا وعندهم مرشوع 
ن�رص يف مواجهة تل�ك الق�وة الجبارة، 
والكثيرة العدد بقي�ادة ملكهم جالوت، 
َنا َعىَل  انطلق�وا بذل�ك الدع�اء: }َوانرُصْ
الَْقْوِم الَْكاِفِري�َن{ )البقرة 250( ما هم 
دعوا الل�ه بالش�كل هذا؟ عندهم طموح 
أن ينت�رصوا عليه�م، وفع�اًل انترصوا 
عليه�م }َفَهَزُموُهم ِب�إِْذِن الّلِ{ )البقرة 

.)251
اإلنس�ان  يك�ون  الوق�ت  نف�س  يف 
دائ�م الدعاء لل�ه، ه�ذه قضية ال ينفرد 
اإلنس�ان بنفس�ه أبداً مهم�ا لمس عنده 
من قوة إيمان، واس�تعداد، وثبات، الزم 
يك�ون دائ�م العالق�ة بالل��ه، والدعاء 
باس�تمرار،}َربَّنَا الَ ُت�ِزْغ ُقلُوَبنَ�ا َبْعَد إِْذ 

َهَدْيتَنَ�ا َوَهْب لَنَ�ا ِمن لَُّدن�َك َرْحَمًة إِنََّك 
�اُب{ )آل عم�ران 8( }َربَّنَ�ا  أَن�َت الَْوهَّ
َنا  أَْفِرْغ َعلَيْنَا َصْراً َوَثبِّْت أَْقَداَمنَا َوانرُصْ
َع�ىَل الَْق�ْوِم الَْكاِفِري�َن{ )البقرة 250( 
مجموع�ة أدعي�ة م�ن هذه نح�اول أن 
نقولها يومياً، يف قنوت الفجر، يف قنوت 

الوتر، يف خارج الصالة، ندعو بها.

متى االستجابة؟ 
فليس�تجيبوا يل أوالً كما ق�ال الل�ه: 
}َفلْيَْس�تَِجيُبوا يِل َولُْيْؤِمُن�وا ِب�ي لََعلَُّهْم 
َيْرُشُدوَن{ )البقرة: من اآلية 186( متى 
ما استجابوا استجابة صحيحة فالدعاء 
سيكون له أثره. ومعنى فليستجيبوا يل 
يعن�ي أنه دعان�ا إىل يشء، واليء الذي 
دعان�ا إلي�ه ما هو؟. ه�ل يشء نعمله له 
هو؟. ال، دعانا إىل أعم�ال، أعمال قلبية، 
أعم�ال يف واقع الحي�اة، ِقيَم نتحىل بها، 
قضاي�ا نهتم بها، س�لوك نس�ير عليها، 
سلوك معينة من األخالق الحسنة نتحىل 
بها، أعم�ال يف واقع الحي�اة كثيرة جداً 

نؤديها، تتحقق االستجابة. 
ه�ل أن الل��ه ال يس�مع دعاءنا؟ هو 
يس�مع ال�رس والنج�وى، ويعل�م الرس 
والنجوى }َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي َفإِنِّي 
َقِري�ٌب أُِجي�ُب َدْع�َوَة ال�دَّاِع إَِذا َدَعاِن{ 
إذا دعان�ي أجيب لكن }َفلْيَْس�تَِجيُبوا يِل 
َولُْيْؤِمُنوا ِبي لََعلَُّهْم َيْرُش�ُدوَن{ )البقرة: 
م�ن اآلي�ة 186( اس�تجابة إيم�ان من 
منطل�ق أن نسرش�د بالل��ه س�بحانه 
وتعاىل، هو يرش�دنا كيف نعمل، ونحن 
سنعمل هنا سيس�تجيب إن استجبنا له، 
هو يريد أن نعمل، وقال يف الجنة: }َفنِْعَم 

أَْجُر الَْعاِملِيَن{ )الزمر: من اآلية 74(. 

الدعاء أليس كالمًا طيبًا؟ 
]الل�ه�م دمر الكافري�ن، الل�هم دمر 
أمري�كا وإرسائيل[ أليس�ت هذه كلمات 
جميلة؟ دعاء لل�ه، لكنها أيضاً ال أثر لها 
عن�د الل�ه، إذا لم تكن كلمات تنطلق من 
حناجر هي يف ميدان المواجهة كما كان 
الرس�ول )صلوات الل�ه عليه وعىل آله(، 
كان يهي�ئ، ويلبس الم�ة حربه، ويدعو 
المس�لمين إىل اإلنف�اق، وإىل الخروج يف 
س�بيل الل�ه، ثم يدعو وه�و يف الطريق، 
ويدعو وهو يف ميدان القتال، هنا الدعاء 

يقبل.

أولياء الل�ه دائمو الرجوع 
إلى الل�ه 

أوُل يشء الرج�وع إىل الل�ه، االلتجاء 
إىل الل�ه، واإلنس�ان بحاجة إىل أن يكون 
دائ�م الدعاء لل�ه يف ه�ذا المجال خاصة 
تدع�و الل��ه بالتوفيق، تدع�و الل�ه أن 
يرزقك االستقامة، تدعو الل�ه أن يرزقك 
الص�ر؛ ألن ُكّل أمورن�ا، وكل ش�ؤوننا 
يف ه�ذه الدني�ا كثي�ر منه�ا يعرضن�ا 
لإلنحراف عن خط االس�تقامة، كم يمر 
اإلنس�ان يف حياته بمواق�ف، وكم نرى 
م�ن أن�اس كثيرين ينحرف�ون عن خط 
االس�تقامة يف كثي�ر م�ن مواقفهم، هذا 

أول يشء.

االلتجاُء إلى الل�ه سبحانه 
وتعالى

عندما تتأمل يف كتاب الل�ه كيف كان 
من وصفه�م بأنهم عب�اده، وأولياؤه، 
دائم�ي الرج�وع إليه، دائم�ي الدعاء له 
}َربَّنَ�ا أَْفِرْغ َعلَيْنَا َص�ْراً َوَثبِّْت أَْقَداَمنَا{ 
)البق�رة: من اآلي�ة250( }َربَّنَ�ا ال ُتِزْغ 
ُقلُوَبنَ�ا َبْعَد إِْذ َهَدْيتَنَ�ا{ )آل عمران: من 
اآلية 8( يف آخر س�ورة ]البق�رة[ }َربَّنَا 
ال ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِس�ينَا أَْو أَْخَطأَْنا َربَّنَا َوال 
َتْحِمْل َعلَيْنَ�ا إرِْصاً َكَما َحَملْتَُه َعىَل الَِّذيَن 
لْنَا َما ال َطاَقَة لَنَا  ِمْن َقبْلِنَ�ا َربَّنَا َوال ُتَحمِّ
ِب�ِه{ )البقرة: م�ن اآلي�ة 286( يا إلهي 
أنت تعل�م أنني عبد ضعيف، أرجو منك 
أن ال تعرضن�ي البتالء أهت�ز معه، وأنا 
حريص عىل نهج االس�تقامة، }َربَّنَا َوال 
لْنَ�ا َم�ا ال َطاَق�َة لَنَا ِبِه َواْع�ُف َعنَّا  ُتَحمِّ
َنا  َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَْنَت َمْوالَنا َفاْنرُصْ
َعىَل الَْق�ْوِم الَْكاِفِريَن{ )البقرة: من اآلية 
286(. يف ميادي�ن الرصاع أيضاً ننطلق 
انطالقة لم يكن عليها األنبياء أنفس�هم 
نري�د أن ندعو: الل�ه�م.. الل�هم.. اهلك، 
ودم�ر، واعم�ل ك�ذا باألع�داء! الدعاء 
جي�د كإعراب عن موق�ف، كإعراب عن 
موق�ف، لكن ال تنتظر من ورائه ش�يئاً 
إذا لم تعمل، إذا لم تعمل، خاصة ولديك 
القدرة عىل أن تعمل شيئاً، وأن تعمل ما 
تس�تطيع ولديك الق�درة، اعمل متى ما 

عملت سيستجاب الدعاء.

أعتقد أننا جنهل كثيراً هذه املس���ألة: أن ينذر اإلنسان موته لله وأنه مطلوب منه 
كمس���لم يقتدي بأول املس���لمن الذي أمر بهذا وهو رس���ول الله )صلوات الله عليه 
وعل���ى آل���ه( أن تكون حياته لل���ه ومماته لله اآلية، ال تعني أن الل���ه هو مالك حياتي، 

والله هو مالك موتي كما قد يفسرها البعض!.
اآلية وردت في س���ياق احلديث عن العبادة جاء قبلها: صاتي ونس���كي }ُقْل ِإنَّ 
َصاِتي َونُُس���ِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَن ال َش���ِريَك لَُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت{ لو 
كانت املس���ألة هي حديث ع���ن أن حياتنا هي بيد الل���ه، وأن موتنا هو بيد الله كيف 

ميك���ن أن يق���ول: }َوِبَذِلَك أُِمْرُت{ أنا أمرت أن تك���ون حياتي لله، ال يصح أن يقال: 
أمرت أن تكون حياتي بيد الله؛ ألن هذه قضية ال حتتاج إلى أمر هي بيد الله حتما 

من دون أمر.
ال أتصور معنى آخر ميكن أن يحقق لإلنسان أن يكون موته لله إال على هذا النحو 
وليس فقط أن يكون مس���تعداً، بل يس���عى ألن يكون موته في سبيل الله، بأن يحظى 
بالشهادة في سبيل الله، وهذه هي صفة القرآن الكرمي جعلها من الصفات الازمة 

للمؤمنن أن لديهم هذا الشعور..



13 ثقافيةالددع )ل7(     انثال 16 نواال 62015  املواال ل ثار 37ل1لا

عرض وتعليق: أيم��ن حس��ن مجل��ي** 
تمهي����د:

الحارُب الددوانياُة التي تشااُّها املالكُة السادوعية الولابية 
وأعوانُها من التكارييل الولابيل ومن عار يف الكهم و )التجاع 
اليااي لإلثالح( و )حزب الرشااع السالاي( الجااح السدوعي 
الولابي... الخ، ضد اليان وطااً وشادباً، لها جذورلا التأريخية 
والدقائدية، ولي ترتبط بالرصاع يف اإلسال6 بل الدقل وانجتهاع 
والثاورة عىل الظلام والاسااع، وبل الاقال والتقلياد والخاوع 
للحاكم الظالم الااسد وتكريس الاساع والظلم من جهة أخرى.

الذين يتشادقون ضد الثائر الشاهيد السيد )حسل الحوثي( 
وأخياه املجالاد الثوري السايد )عبدامللك الحوثاي( ومن إليهم، 
بأنهم مان ألل الكهف، بيااا يتارغ اآلن لؤنء املتشادقون من 
أععياء الحداثة والتقدمية وانشارتاكية والاارصية... الخ، تحت 
أقادا6 حاكا6 السادوعية الطغاة الااسادين ومشاائخ التكاري 

واإلرلاب الرجدي الولابي املتحالال مدهم.
لذا الكتااب يدتل أحد ألام اإلثدارات للدااع عن الساياعة 
الوطاياة والهوبة الثقااية والاكرياة والاقهية اليااية وإعالن 
الحارب الاكرية عىل التكاري واإلرلاب، حياث أن )بن باز( كان 
أعاىل سالطة عياية يف السادوعية وتام اعتااع اتااواه املدعومة 
باال الااط السادوعي طيلاة حياته مرجداً رئيسااً للاتطرال 

واإلرلابيل عاخل الدالم الدربي وخارجه.
وعادماا يطالاُع القاارئ كتااَب السايد الدالمة )بادر الدين 
الحوثي( والد األبطال والشهداء وليس الرشكاء، يدلم علم اليقل 
األسباب التي عادت املدتدين إىل تاكل الخونة يف اليان وخارجه 
واإلرلابيل الولابيل من احتالل بدض مااطل اليان، وتخريب 
مدالام الرتاث اليااي وبالذات املدتزيل وعىل رأساه قبة الشاهيد 
)حسال بدر الدين( ابن املؤلف يف )ثددة( وتدمري مئات املدالم 
التأريخية والاكرية يف اليان شااانً وجاوباً ورشقاً وغرباً وغري 

ذلك من مدالم الحضارة املاعية والاقهية.

مقدمة الكتاب:

كتاب مقدمة الكتاب الدالمة )قاسام محااد الكبيس( يف 15 
ربياع أول سااة 1399لا املواال 12 الايار 61979، حيث ورع 
يف املقدماة أن تكااري الدرب واملسالال ويف مقدمتهم الياايل، 
يشاكل خطراً جسايااً بل لو يف حد ذاته خدمة كلى يساديها 

الولابيون ألعداء اإلسال6.
ثم يستطرع كاتب املقدمة:

َلَكاْم ثّال أعداُء اإلساال6 للاتوى الجائزة من الشايخ )ابن 
باز( عىل الداعية اإلسالمية الكبري )محاد محاوع الصواف( يو6 
أن حكات عليه عصابة )ابن الباز( التكاريية الولابية بالكار.

ولقاد كان األمار يهون لو تاب الشايخ )ابن بااز( وأناب عن 
التارسع يف التكاري، ولكن الشايخ الولابي )ابن بااز( لم يرجع 
إىل رشاده ويرتاجع عن تكاري علااء املسلال، بل تااعى يف ذلك، 
اأثادر من )باالع الحرمل الرشيال( اتاواه الجائرة الاظيدة 
بأن الصالَة خلف الزيدي ن تصح بااًء عىل ما بلغه من مغانتهم 
يف ُحاّب ألال البيات بااوع مان الارشك واألذان بحاي عىل خري 

الدال... الخ.
و )ابان بااز(، باعتبااره أكالَ ععااة الولابياة يف املالكاة 
السادوعية، عادما ياتي بأن )الزيوع( يف اليان كااٌر، مداى لذا 
أناه يجب قتالهام وقتلهم واساتباحة أموالهم، ولاو ما يادله 
اآلن املدتدون السادوعيون وأعوانهام وأذنابهم املرتزقة يف اليان 

وخارجها.
ويكتااي البغااة الولابياون وأعوانهام إلثادار اتاوالام 
التكاريياة اإلرلابية بالقول: ))بلغاي بأنهام )الزيوع مثالً( كذا 

أو أنهم كذا((.
ولكاذا يتام تكاري املسالال الزيدياة يف الياان ولم نصف 
ساكانها وإلدار عمائهام وإباحة أوطانهم للتدمري وشادوبهم 
لإلبااعة الجااعياة باجارع كلااة )بََلَغِااي(، عون الرجاوع إىل 
مصااعر الزيدياة ولي مبساوطة لاكل طالب علام يف املكتبات 
الدامة والخاثة، وعون الرجاوع إىل علاائهم لكي يتاقه ماهم 

الولابيون يف املالكة السدوعية وخارجها.

الزيدية واإلمام )محمد عبده(:

يقول الشايخ )محاد رشايد رضاا( ثاحب مجلاة )املاار( 
الشاهرية، يف كتابه: )تأريخ األساتاذ(، عاد الكال6 عىل املادسال 
يف اإلساال6 وما ترسب إىل السااة من انختالف )وماهم من تداد 
وضاع الحدياث التي لو رساخت مدانيهاا يف الدقول ألاسادت 
األخالق وحالات عىل التهاون باألعااال الرشعية وارتت الهام 
عان اننتصار للحل كاألحاعيث الدالة عىل انقضاء عار اإلساال6 
واملطاداة يف عاو الله مع اننحراف عان رشعه أو الحاملة عىل 
التساليم للقدر بارتك الدقل ايااا يصلح الديان والدنيا كل ذلك 
يضده الواضدون قصداً إلاسااع املسلال وتحويلهم عن أثول 

عياهم ليختل نظامهم ويضدف حولهم.
ويدلل كاتب )املقدمة( عىل ذلك:

ألياس يف لذا الااص الدعوة إىل الدال بالدادل والتوحيد ونبذ 
اإلرجااء وتاجيد الدقل وعد6 انستساال6 للباطال ولذا عل ما 

ععت إليه أئاة الزيدية وكتب عاه غري واحد ماهم؟!.
وبهاذه اآلراء املساتقاة مان األثاول الداماة للزيدية تاكن 
لاذا اإلما6 املصلاح )محاد عباده( من إنقااذ املجتاع املرصي 
الاذي رزح تحت الدقائاد الااسادة أحقاباً من الساال وحوله 
مان مجتاع الجل حيث نبذ انجتهاع والدعاوة للتقليد والتواكل 
والسلبية إىل مجتاع الدااع عن اإلسال6 والدقل وانجتهاع والذوع 
عن مقدسااته وناخ يف روح أبااء كاانة اإلساال6 روح اإلساال6 
الصحيح. وعىل لذا الاهج الذي رسااته الزيدية سار لذا اإلما6 

وتالميذه.

]*كتاب من تأليف: إما6 الاقه اليااي 
السيد الدالمة بدر الدين الحوثي[
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كتاب اإليجاز في الرد على فتاوى الحجاز*
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نواح الفيافي
معارضة قصيدة الثواقب للشاعر / 

معاذ الجنيد
أحالم شرف الدين

ت��ن��وح ال��ف��ي��اف��ي وال���رب���ى وال��س��ح��ائ��ب
وت��ب��ك��ي اجل��ب��ال ال��ش��م ث��م ال��رك��ائ��ُب

ل��ق��د أه���در اجل�����رذان ح��رم��ة أرض��ن��ا
العجائب تقضي  ال��ول��دان  لها  يشيب 

ف����ا أن�����ت ي����ا س���ل���م���ان ن����د ل��ع��زم��ن��ا
غ��ال��ب أن����ت  وال  م��ن��ص��ور  أن����ت  وال 

األذى تستقبل  اإلج�����رام  ع��ن  ت����ذود 
ف��ل��ص وم���ح���م���وم ذل���ي���ل وه�������ارب!!!

ربها ك��ن��ت  أو  م��ن جن����ران  ك��ن��ت  ول���و 
النجائب؟ أي��ن  ج��ي��زان  م��ن  كنت  ول��و 

ب�����راء م��ن��ك م���ن ك���ل خصلة ع��س��ي��ر 
واج��ب ف��ال��رد  األح��ق��اد  لظى  سكبت 

ق��ري��ظ��ة ن���س���ل  رب�������اك  ال�������ذي  ألن 
وغ��اص��ب ل���ص  أم�����اك  ال�����ذي  ألن 

ي��ج��ري حليفنا ال��ن��ص��ر  مل���اذا  أت����دري 
وصاحب؟ طوعا  ال��رك��ب  يسير  إلينا 

ع���ن���ا حت��دث��ت ال����ده����ر  س���ط���ور  ألن 
وت��خ��ب��ر ن���ور ال��ص��ب��ح ع��ن��ا ال��ك��واك��ب

ف���ا امل����ال ي��غ��ري��ن��ا وال ل��وع��ة ال��ه��وى
وك�����ل رج������ال ال���ل���ه ل���ل���م���وت ط��ال��ب

وك����ل ن���س���اء ال���ي���وم ي��رف��ع��ن ب��ي��رق��ا
ال��ع��ق��ارب ع���اه  تثني  ال  ال��ص��ب��ر  م��ن 

ف����ذق ج���رع���ة ت��ك��ف��ي��ك ش���ر ه��زمي��ة
ف���ق���ول���ك م����رت����اب ون���ه���ج���ك ك����اذب

ت��رى ل���ن  ق��ل��ي��ا إن ع��ي��ن��ي��ك  مت��ه��ل 
املصائب عليك  ص��ّب��ت  فقد  س���رورا 

غ��ي��ر رجعة م��ن  ال��ع��ار  ي��ا سليل  ف��ع��د 
ف��أن��ت ب��ن��ي ص��ه��ي��ون أن���ت ال��ن��واص��ب

وس����ط����ر ل���ن���ا ت����اري����خ م���ج���د وع����زة
ف��ع��ن��د ال��ي��م��ان��ي��ن ت��ف��ن��ى امل��ص��اع��ب

الءات وطن
ابراهيم الهمداني 

ن 
ننحااء الريح، 

ن 
املشااقر،  لغاة  يف  األزلاار  لتذلال 
ياتح الريحان نااذة ملداى، يف شاهيل 
الاورع ثوت مضار األشاواك، ظالره 
يغاازل رغبة قصوى، وباطاه حكايات 

اشتهاٍء مادم بادى اشتداْل. 
ن

 نعتقاال الدطر - تاضغاه املرارة 
الزجااج،   علالياز  يف   / زنازيان  يف   -
الولم شااف األناقة،  بالظ الجدران، 
محتشاٌد بدريٍّ من غبااء الدطر،  حلم 

شالل األحزان، يرصخ : 
ن لطدام املوت ساهواً، حال يغدو 

املوت ترويجا لهم، 
ُماْت مارة....  واحصل عاىل موتل 
مجاناا،  وعازف رثاثاة محشاوة 
بجااجام البساطاء تضلياال وأماياة 

يصري املوت أكثر من محاْل. 
ن 

نغتياال طاولة،  للخوف قالت : ن،  
وثارت حل كانت نحارار الليل، تركع 

يف طقوس الذل اعااق الرجاْل. 
ن 

نقارتاف الحاب مان طارف، وبذل 
الكاره يف الطارف املقابال.........  ياا 

سؤاْل. 
يا وحشة الوجع املساار من تخو6 
الدطر....،  يا حزن الشذاب ويا اغرتاب 
الياسال، ... الجو ثحٌو،  واملدى نو6 

كئيب مثقل برؤى الدخاْن. 
ن 

نحتكار الله يف سوط وخوف غارق 
يف التيه،  يا وجدا يدندن باسااه املوتى 
جايداا، واملقابر غضاة.........  لي ن 

تزاْل. 
ن... 

لن نساو6 
االكراماة - يا عبيد الساوء - عوما 

اوق أحال6 الرياْل.

آل سعود بين اإلجرام 
والسقوط

أحالم عبدالكافي
إنها املالكة السدوعية من عاثت يف األرض الاساع ومن وطدت أركانها باهر من 
الدماء والذي كان من أول ضحايالا لو الشدب السدوعي ناسه ثم أمتد إجرامهم 

ليطال الوطن الدربي بشكل عا6 واليان بشكل خاص.
لقاد كان آل سادوع ون زالوا سابب وبال لذه األماة واألعاة الادلياة للاخطط 
الصهياو أمريكاي يف املاطقة عن طريل املال والبرتول السادوعي مان جهة، وعن 
طريل تصديرلم للاكر الولابي الداعيش من جهة أخرى،  كيف ن ولو من سااك 

الدماء بالذبح والتاجري وثاع الدمار والخراب.
 القاد اساتهداوا البلادان ذات اإلرث الحضااري والتارياخ الدريال واملتطلدة 
للاهضاة والدااران اها لاي أاغانساتان وليبياا والدراق وساوريا شاالدة عىل 
التدخالت السدوعية الواضحة   بتحريكهم للداوعش وإمداعلم بالسالح وتغذيتهم 
بذلك الاكر املقيت الذي نرش الذبح واإلجرا6 وحرف بوثلة الجهاع ضد املسلم بزرع 
الاتاة املذلبية والطائاية يف الكثري من املجتادات املسلاة والتي كان لها أبلغ األثر 

يف خلخلتها بل وانهيارلا.
أما عن ما يرتكبه آل سادوع مع حلاائهم يف اليان من مجازر  احدث ون حرج 
..عان حرب اإلباعة الجااعية التي يتدرض لها الشادب اليااي والتي تدادت ايها 
املالكة الداعشاية استخدا6 كل وسائل القتل والدمار وسااك أكل عدع من الدماء 
الليئة بشاكل وحيش وذلك عان طريل القصف بطائراتهم التاي تطال التجادات 
الساكانية أو عان طريل تحريكهم ألياعيهم الداعشاية للقياا6 بداليات تاجري يف 

املساجد ويف الشوارع ويف الحارات.
إنها عماء األبرياء التي ستالحل آل سدوع من أقى األرض إىل أقصالا وستكون 
عليهام طوقاا عىل أعااقهام وتهديدا لهم برسعاة زوالهم وتهااوي مالكتهم إنها 
عدالة الساااء التي تقاي القصاص من القتلة واملساتكلين ..إنه ععاء األمهات 
واألرامال واألطاال والشايوخ يف كل بلاد مكلو6 تلطخت بدمائه أيااعي تلك األرسة 
اإلجرامياة الداعشاية أما لاا يف الياان اقد راداا أكااا جايدااا إىل القوي الجبار 
أن يدطيااا الدزيااة والتأيياد اإللهاي  ملحاربة الظلااة والطغاة وأن يسادع رمية 
إخواناا املجالدين الذين بارصلم سايكون نرص األمة  انساالمية والدروبة ونرص 
للاساتضدال ونارص للقضية الالساطياية أيضا التاي باعها الكيان السادوعي 

للكيان اإلرسائييل ماذ أمد بديد

اليمن ي�ُ�سط�ِ�ر 
التاريخ

فوزية عبدالوهاب الشهاري
ستدون انتصارات الجيش واللجان الشدبية الياانية، وستكون 
تاريخااً يُدلُاُه الدالم أجاع ألباائهام، يتدلاون ماهم قيااً )حب 
الوطان، راض املدتدي، والدوس عىل الخائال والداالء(، ليسات 
كلاات تقرأ ون عبارات رنانة يُتَغاَّى بها، وإناا يف سبيل تحقيقها 

عماء زكية طالرة تداقت، لتحيي الوطن بتلك املداني. 
 َساتُدرس تلاك التكتياكات الحربياة يف كل جامداات الدالم، 
والخطاط  انسارتاتيجيات  تلاك  لاهام  جالديان  وسيسادون 
الدساكرية التاي أذللتهم، كياف لائة ضديااة الدادة والدتاع، 
أن تجاباه عون تسااى كلى بقوة طغيانها وحقدلا بأسالحتها 
املتطاورة وطريانهاا الحربي الخاارق، املدعومة بكل لاؤ6 اليهوع 
وخبث انمريكان، وبأيد تدعي انها عربية، كل لذه القوى ترضب 
باال لاواعة يف كل ماكان ويف كل وقات وتادك كل يشء، كل ذاك 
الغضب يُصب عىل أرض ثامدة بشادبها، مستبسلة لايل عزتها، 
وسايدجزون حتااا عان اهام وإعراك ماا يحصل،  اااا يحصل 
يف أريض اااق علو6 البارش ومداركهم، أنه التأيياد اإللهي! املاحة 
الربانية لجاده املؤمال املخلصل، الوالبل مهجهم لارصة عياه، 
وسايتحقل الارص لهم وخذنن عدولم عاجال غري آجل، اهذا لو 

وعد الله لهم بالارص والتاكل . 
وساتُدلم أجياال اليان الدالم املسااى حراً، الواقاف متارجاً 
ثامتااً !! يحيص أعاداع الواياات وكأنها عماى، ن أرواح برشية 
ازلقات، عايت أبصارلام عان كل ذاك القتل والدماار، وثكت 
أساااعهم عن انات املدذبل، َساتُدلاهم أنه ما ضاع وطن أبااؤه 
يجابهاون املوت بساداعة ليحيا بكرامة، وسايكتب بااور الحياة 

وبأحرف اإلباء »تحيا الجاهورية اليااية«.

حوار جنيف الثاني .. لعل 
الضمير اإلنساني يصحو

زياد السالمي 
للرضورة القول أن من يجاح للحل ويتبده يارض قوته محاورا أو مقاتال .. 
لاذا وبانلتااات إىل األحاداث األخرية نجاد أن مبادأ الحوار ظل نالة الثوار 
األبارار ملا لهم من ثقة باأن الحل ن يتضدضع أو ياهار ؛ مع أن الداالء يدوزلم 
الوقاوف عىل مالر يااحهم لذه الارثة إن أن احتكا6 الشادب اليااي كطرف 
إىل الحوار مااشادا الطرف اآلخر املغضوب عليهام أن يحتكاوا إىل الحوار بجدية 
تاالي من الضاري الوطاي وتغليب مصلحة الوطن عىل ما ساوالا من مصالح 
ظال مواابيك يحتضاها طيلة ثالث سااوات وألن الله ن يصلح عال املاسادين 
تكللت برحيل املواابيكيل إىل األ6 الرؤ6 راعية لذا التداعي الوطاي والسياعي .

لام تكن اليان تحترض أو تساري إىل اننتحاار لو ن لؤنء املتحااورون الذين 
ن تليهم املساؤولية كاا تهيؤلم الرغبة باجتثاث شادب زعااا وتولاا بأن يف 
ذلك مسااحة مصلحة لكل ماهم .. لقد ضاق الشادب رضعا بهم ومؤعالم . ما 
جدله يثور ويجدل من 21سابتال يو6 الوطن األول مهاا كانت الاتائج .. املهم 
التخلاص من لاؤنء الخونة ومن يقاف وراءلم ، وإن تجارع الحصار والحرب 
والدماار .. لاذه الحقيقاة لي ما أثبتتها األيا6 ملدة سابدة أشاهر القد حورص 
وحاورب وقتل مااه من قتل إن أناه ظل ثاباراً مرابطا ساواًء يف مواقع الاداء 
والتضحياة عان األرض والدارض أو يف احتااله ذلاك القصاف الددواني . ولذا 

الحصار الجائر . 
أخارياً يساتأنف الحاوار يف جايف ويرضاخ الدااالء إىل ذلك ماع أن الذيل ن 
ياددل لكااا ساارعع عىس ولدل . . املهام جولة قد تديد بدض الصحوة يف ضاري 
اإلنساانية بداد تصحره بغاض طرف الدالم عان الددوان وماا آل إليه من عمار 
للبارش وملقوماات الحياة ، لدل الضاري اإلنسااني يصحو ويحد مان لذا الظلم 
الجائر يف حل أمة حرة ذات ساياعة ، ماع مدراتاا بأن الحوار ن جدوى طاملا أن 
الطارف اآلخر اياه باعتبار الدايل ضد وطاه ومن يطلب انتهاك ساياعة الوطن 
وحريته لن يأتي ماه ما يااع الااس ، اأي ادل أاضع .. بيع الساياعة الوطاية 
وطلب املساتدار نحتالل أرضه أ6 إاشال أمل الوطن اعتقد أن األمر لل عليهم 
، إذن ناتظار مان لذا الحوار الااشال أن يقاو6 ماثلوا ثورة 21 سابتال ومن 

ساندلم بتدرية لؤنء الداالء للدالم عل الضاري اإلنساني بدد ذلك يصحو .
 والله من وراء الصات الداملي ملحيط.



انثال 16 نواال 62015  املواال ل ثار 37ل1لا     الددع )ل7(14 عربي ودولي

ماجد حاتمي*
مااذ ظهاور حازب اللاه عاىل السااحة 
اللباانياة، كحركاة تحرير، شاهد لهاا بذلك 
جاوب لباان، وكقوة ثلبة مرلوبة الجانب 
يف مداعلة الرصاع مع الصهيونية، شاهد لها 
بذلك حارب تااوز 2006، كان مان املتوقع 
أن يكون لاذا الحزب لدااا ملؤامرات كلى 
تستهدف اضدااه واشغاله وتلويث سالحه، 
والصهيونياة  والغارب  امرياكا  قبال  مان 
والرجدية الدربية، وما جرى ماذ عا6 2006 
وحتاى اليو6 يف ماطقتاا كان يساتهدف من 
بل ما يساتهدف، لذا الحزب الذي أذاق ألول 
مرة يف عاار الرصاع الدربي مع الصهيونية، 
الخوف والذلة للددو انول للدرب واملسلال.

بداد ان عجازت الصهيونية ومان ورائها 
امرياكا والغارب، عن اخراج حازب الله من 
مداعلاة الرصاع او اضاعااه، قامت بتجايد 
وغرائزيتهاا  ظالميتهاا  باكل  الولابياة، 
وحقدلاا وتخلاهاا، مداوعاة بالبرتوعونر 
وباخطبوطات اعالمية، وماابر ومشاايخ ن 
تاقاه من الديان ان الااخ يف ناريان الاتاة، 
ااكان الاذي كان، وخرجات عول عربية من 
ركب الحضارة وعااعت القهقرى إىل عصور 
التااحر وانقتتال، وشدر حزب الله ان نريان 
الاتااة الولابية الصهيونية ساتصل عاجال 

ا6 آجال إىل لباان، قاعمة من ساوريا، ااتخذ 
قاراره الصائاب يف وأع الاتاة يف ساوريا قبل 
ان تاتقال إىل لباان، ولذا الذي حدث، وانتقل 
بدض مئات من مقاتيل حزب الله إىل سوريا، 
واذاقاوا التكارييل الولابيل، ما اذاقوه من 

قبل للصهاياة.
وكدااعة الجااعاات التكاريياة بشاكل 
عاا6، عادماا تاااى بالهزيااة يف سااحات 
انطااال  مان  اننتقاا6  إىل  تلجاأ  القتاال، 
والاسااء وانماال يف املسااجد والشاوارع 
اتدرضات  انطااال،  وريااض  واملادارس 
الضاحية الجاوبية لبريوت لددع من “غزوات 
عاعش”،ضد انطاال والاسااء، بررلا عائاا 
“عواعش” السياساة يف لبااان، بانها جاءت 
كرع ادل لوجوع مقاتيل حزب الله يف سوريا، 
وان ااان لبااان كان سايبقى يف امن وامان 
حتى لو عشادش يف سوريا مئات اننف من 

التكارييل من مختلف اثقاع انرض. 
كذب وعجل جيش املطبلال والتليريل، 
يف لباان وخارجها، بشاأن “غزوات عاعش” 
ضد انماال يف الضاحياة الجاوبية لبريوت، 
بان وانكشاف مع “غازوات عاعش” يف ليبيا 
وتوناس ومارص وماايل ونيجريياا وغريلا، 
عون ان تكاون ملواطاي لذه الدول اي تواجد 
يف ساوريا ععااا للحكوماة لاااك، انمار 
الاذي يؤكد باا ن يقبل الشاك ان من الخطأ 
اعتباار “عاعش” تاثل “غضبة سااية” ضد 

“الشايدة”، اهذه املقولة، كاا قلاا، تكذبها 
جرائام “عاعش” ضاد السااة يف الدديد من 
الادول انخارى، اهاذا التاظيام التكااريي 
الولابي يدال وال اجادة لداع الساذج من 
الشاباب الدرباي يف لباان وساوريا وغريلا، 
إىل اتاون حارب طائاية ن ماتارص ايها ان 
الصهيونياة، باإلضاااة إىل عااع حازب الله 
لتدنياس ساالحه يف الداخال اللبااني، تحت 
وقاع التاجاريات التاي تساتهدف جاهوره 

ومؤيديه.
الحاد لله الذي مّن عىل اللباانيل، بوجوع 
قيااعة حكيااة عاىل رأس حازب اللاه، عىل 
مدراة تامة بتااثيال مخططات التحالف 
الرجداي،  الدرباي  الصهيوناي  انمريكاي 
ومتساامية عاىل الطائاياة، عصياة عاىل 
اننجارار نحاو اننتقا6، متسالحة بصل ن 
مثيل لاه، عياها ماتوحة عائااا نحو الددو 
الحقيقاي للباان والدرب واملسالال، ولذه 
الصااات تشاارك ايهاا قواعاد حازب الله 
قياعتهاا، ولي بالذات جابات لباان الويالت 
والسقوط يف اتون الاتاة والاوىض والدمار، 
والولابياة  للصهيونياة  انسااى  الهادف 
مان وراء كل ااداال “عاعاش” والجااعات 

التكاريية يف لباان.
بشاتى  السياساية  القاوى  عاىل  ان 
مشااربها واتجالاتهاا يف لبااان، ان تبادي 
بداض املساؤولية الوطاياة ازاء ماا يجري 

يف لبااان عاىل ياد “عاعاش”، وان تكف عن 
خطابهاا التليري لجرائام “عاعش” ارضاء 
ععاهاا  مكشاواا  باات  اقلياياة  لجهاات 
الواضح لا”عاعاش”، وانخراطها يف املؤامرة 
انمريكية الصهيونية ضد حزب الله ولباان، 
اهذه الجهات ن يهاها حتى لو احرتق لباان 
باللاه، ما عا6 خطر حزب الله سايزول عن 
“ارسائيال”، اسياساة حقائاب الادونرات 
الخليجياة لن تكاون من بال الدااها، امن 
واساتقرار لبااان، وما يجاري يف اليان خري 

مثال عىل ذلك كارثية لذه السياسة.
جريااة “عاعاش” انخارية يف الضاحية 
الجاوبياة لباريوت، اكادت اشال املارشوع 
الرجداي،  الدرباي  الصهيوناي  انمريكاي 
لتساويل “عاعاش” والجااعاات التكاريية 
الولابية انخرى، عىل انها “جااعات سااية 
غاضباة”، او انها تاثل الضد الاوعي لرضب 
“التادع الشايدي “، كاا كشات حتى للذين 
مازالات الغشااوة الطائاياة تحجاب عاهم 
رؤياة الحقائال، عان ان خطار “عاعاش” 
كخطر الصهيونية، يتهدع الجايع، اجرياة 
الضاحياة كانت محاولة لحرق لباان، قامت 
بها “عاعاش” كخدمة مجانياة للصهيوني، 
لون حكاة وحاكة وثل َووطاية واسالمية 
قيااعة حزب اللاه وجاالاريه، وان اي جهة 
لباانية ياكن ان تستااع من احراق لباان؟.

كشات الجرياة ايضا البون الشاسع بل 

الاكر اننساني وانسالمي والوطاي انثيل 
الاذي يحارك قيااعة حازب اللاه ومقاتليه، 
الاذي  الصهيوناي  الظالماي  الاكار  وبال 
يحارك الجااعاات التكاريية وعىل راساها 
“عاعش”، وكذلك كشات عن البون الشاسع 
بل انساال6 انثيال والاروح الوطاية التي 
يتاتع بها الاايل الضاحية الجاوبية لبريوت 
وجاالري املقاوماة، وبل الطائاية الحاقدة 
التاي تهيان عاىل قلاوب وعقاول حواضن 

وأنصار التكارييل.
الاايل  رسااها  التاي  الرائداة  الصاورة 
الضاحياة الجاوبياة لباريوت وخاثة الايل 
الضحاياا، وجاهاور املقاومة بشاكل عا6، 
بدد التاجاري “الداعيش” الجباان، عل عد6 
والصهايااة،  التكارييال  بال  تاريقهام 
وارصارلام عاىل مواجهتهم حتاى الاهاية، 
جدلت وثاف “ارشف واطهر الااس”، الذي 
اطلقه ساااحة السيد حسان نرصالله، عىل 
لاذا الجاهور، اليال والصل وثاف ياكن 
ان يوثاف به جاهور املقاوماة، الذين كان 
قدرلام ان يداداوا اثااناا بالظاة لتحرير 
انرض، يف تصديهام للصهايااة، وان يدادوا 
أثاانااً بالظاة نساتقرار وامان لبااان، يف 

تصديهم للتكارييل الاتاويل.

* شفقنا العربي

الضاحية الجنوبية والتحالف الصهيوتكفيري!

 متابعات فلسطينية 
عملية اخلليل: انتظر وترّجل من ال�سيارة.. اأطلق النار وان�سحب.. 

مقتل مستوطن�َ�ين اثنين وإصابة 5 

إعالمياة  مصااعر  نارشت 
الجاداة،  مسااء  »إرسائيلياة«، 
تااثيل عالياة إطالق الااار التي 
وقدت عىل شارع رقم 60، املؤعي إىل 
مساتوطاة عتيايل جااوب الخليل. 
وقالات املصاعر إن »ماااذ الدالية 
نصاب كاياااً عىل جاناب الطريل، 
وانتظار قادو6 سايارة إرسائيلية، 
وعااد وثولهاا أطلل الااار عليها 

وانسحب من مكان الدالية«. 

وأكادت مصااعر علياة، مقتل 
اثال من املستوطال وإثابة ثالث 
بجاراح متوساطة يف عالية إطالق 
نار عىل سيارتل بالقرب من مارق 

»عتاائيل« جاوب مدياة الخليل. 
وأشاارت املصاعر أن مسالحل 
عاىل  الااار  أطلقاوا  الساطيايل 
سايارتل للاستوطال قرب مارق 
»عتاائيال« جاوب الخليل، ماا أعى 
إىل مارصع مساتوطاْل وإثاباة 

ثالث بجراح، إضاااة لا ل إثابات 
بالهلع. 

ونّولت املصاعر إىل أن املسالحل 
الااار  يطلقاوا  لام  الالساطيايل 
نحو األطاال الذيان كانوا يف املقدد 

الخلاي للسيارة. 
املصااعر اارار مااذي  وأكادت 
الدالياة من املاكان، ايااا وثلت 
تدزيزات عساكرية كبرية من قوات 

الددو للاكان.

مذكرة قانون 
»إسرائيلي« تسمح 

بسجن األطفال تحت 
سن )12 عامًا( 

بدد أن تبّل أناه من املاكن أن يتااعى 
الطاال األساري، أحاد ماارصة الساجن، 
بسابب سااه، ذكارت مصااعر إعالمياة 
القضااء، تقاو6  أن وزارة  »إرسائيلياة«، 
بتحضاري مذكرة قاناون جديدة تسااح 
باحاكااة األطااال تحت سان الاا)12 
عاماً(، باباعرة وزيرة القضاء من »حزب 
وأن  شااكيد،  أييلات  اليهاوعي«،  البيات 

املذكرة وثلت إىل مراحل نهائية. 
وعىل الرغم من أن القانون ن ياّرق بل 
التهام األماية والجاائياة، كتبت ثحياة 
»لآرتس« أن وزارة القضاء باعرت ملذكرة 
القانون، بدد اعتقال الطال الالساطياي 
أحااد مااارصة، الاذي تتهااه سالطات 
الدادو بتاايذ عالية طدن يف مساتوطاة 
»بساغات زئيف«، إذ أنه وبحسب القانون 
الطاال  ساجن  ياكان  ن  »اإلرسائيايل« 
مااارصة، البالغ مان الداار )13 عاماً(، 
إذ يسااح القاناون باعتقالاه والتحقيل 
مداه، ومن ثام تحويلاه إىل مدهاد مغلل 

لا«عالجه« وإعاعة تأليله. 
اإناه  القاناون،  مذكارة  وبحساب 
سيسااح للقضاة باحاكاة األطاال من 
جيال )12 عامااً(، ومن ثام تحويلهم إىل 
مركاز تأليل ملادة عامال. ويف جيل )ل1 
عاماً( يتم نقلهم إىل السجن نستيااء مدة 
الحكم الداعية التاي قّررلا الحاكم، بأمر 

من املحكاة. 
وباإلضاااة إىل مذكرة القانون التي تم 
تحضريلا باباعرة مكتب شااكيد، قّدمت 
عضاو الكايسات عان حازب »الليكوع«، 
عااات باركاو، اقرتاح قاناون يقي بأن 
ن يتام تطبيال القاناون الذي ن يسااح 
باحاكاة األطاال تحت سان )ل1 عاماً(، 
عاىل كل طاال متّهام بقضياة »أماية«. 
وبحسب اقرتاح القانون، سيقي الطال 
عامال من جيال )12-ل1 عاماً( يف مدهد 

تأليل ومن ثم يتم تحويله إىل السجن. 
ومن الجدير ذكاره، أن مذكرة القانون 
ساترسي عىل أطااال وجهت لهام تهاة 

القتل أو محاولة القتل.

العدو يصادق على بناء 891 وحدة استيطانية في القدس 
ثاعقات بلدياة الدادو يف مدياة القادس املحتلة، األربدااء، عىل بااء حاوايل 891 وحدة اساتيطانية إضااية، يف 
مستوطاة »جيلو«، جاوب غرب القدس املحتلة، املباية عىل أرايض مدياة بيت جان الالسطياية، قضاء بيت لحم. 

وذكارت ثحيااة »يديدوت أحروناوت«، أنه »من املتوّقع أن تصااعق البلدية خالل جلساتها اليو6 عىل مخّطط 
لبااء حي جديد يشال 891 وحدة يف مستوطاة جيلو«. ونقلت الصحياة عن البلدية قولها إنه »تات املصاعقة عىل 
املخّطط ماذ الدا6 2013، إّن أن التخطيط وخروجه إىل حيّز التاايذ توّقف، وما سااقو6 به اليو6 لو خطوة تقاية 

اقط للابارشة يف البااء«. 
وأضااات البلدية أن »ما سااقو6 به الياو6 لو اقط إعاعة ترتيب قساائم األرايض التي سايتم البااء عليها بل 
الصاادوق الدائام إلرسائيل وعائارة أرايض إرسائيل، ومن ثم املصاعقة عىل التقسايم واملباارشة بالبااء«، مؤكدة أن 

الجلسة اليو6 لي تقاية اقط. 
يذكر أن مساتوطاة »جيلو«، واحدة من بل املساتوطاات الخاسة التي باالا الددو الصهيوني يف محيط مدياة 

القدس لاصلها عن الضاة الغربية، وتهدف تحديداً للاصل بل بيت لحم وبيت جان والقدس.

»الشاباك«: 12 قتياًل 
»إسرائيليًا« و80 جريحًا 

خالل أكتوبر 
ذك�ر تقرير لجه�از »الش�اباك« الصهيون�ي أن »حصيلة 
العمليات التي نفذها الفلس�طينيين خالل شهر ترشين األول 
بلغت 609 عمليات، أسفرت عىل إثرها عن مقتل 12 إرسائيلياً 

َو80 جريحاً بإصابات مختلفة«. 
ووفقاً له�ذه اإلحصائيات، »قتل خالل الش�هر المايض يف 
الضف�ة الغربية وداخل الخط األخ�ر 11 إرسائيلياً، إضافة 
لمواط�ن أجنب�ي واحد فيم�ا أصي�ب 36 إرسائيلي�اً بجراح 
متوس�طة منقس�مين بالتس�اوي 18/18 بين مس�توطنين 
وإرسائيليي�ن وأفراد من قوات الجيش والرشطة وغيرهم من 

األذرع األمنية«. =
وقتل وفق�اً لمعطيات الش�اباك »4 إرسائيليين يف عمليات 
إطالق نار، وخمسة قتلوا يف عمليات طعن وإطالق نار وقعت 

يف القدس المحتلة واثنين آخريين يف حوادث دهس«. 
وفيما يتعلق بالعمليات اإلرهابية اليهودية التي استهدفت 
الفلس�طينيين يف تلك الفرة قال الشاباك: »إن إرهابيين يهود 
نف�ذوا عمليتي حرق لس�يارات فلس�طينية إضاف�ة لعمليتي 

طعن«. 
ووزع الشاباك العمليات الفلس�طينية جغرافياً بواقع 11 
عملي�ة وقعت يف قط�اع غزة بينها 4 عمليات يف ش�هر أيلول، 
و485 عملي�ة يف الضفة الغربية بينه�ا 151 عملية وقعت يف 
أيلول المايض، و117 عملية وقعت يف القدس بينها 68 عملية 
يف أيل�ول، و7 عمليات أخرى توزعت عىل مناطق داخل الخط 

األخر وقعت يف شهر ترشين األول. 
وش�ملت العمليات التي وقعت يف قط�اع غزة وفقا لجهاز 
الش�اباك »5 عملي�ات إط�الق صواريخ، حيث ت�م إطالق 7 
صواري�خ َو4 عمليات إطالق رصاص قن�ص، عملية واحدة 
ش�ملت إطالق صاروخ مضاد للدروع، وعملية ش�ملت إلقاء 

زجاجة حارقة«. 
وتضمنت العملي�ات يف الضفة الغربية والقدس المحتلتين 
36 عملية طعن، 23 عملية إطالق نار من أسلحة خفيفة، 57 
عمليات إلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع »كواع«، 3 عمليات 
ده�س، تفجير أنبوبة غاز واحدة، 482 عملية إلقاء زجاجات 

حارقة. 
ووقع�ت داخ�ل ح�دود الخط األخ�ر 6 عملي�ات طعن 

وعملية إطالق نار واحدة من أسلحة خفيفة. 
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اأكد اأن من يدعمون »داع�ص« باتوا يدركون اأي وح�ص ربوه

السيد نصراهلل: »إسرائيل« والتكفيريون يهدفون دائمًا إلى إحداث الفتنة ومشروعهم تدمير األوطان
  - محمد الباشا: 

أكد السيد حسن نرص الله األمل الدا6 لحزب 
اللاه أنه من الواضح أن من الداف التاجري الذي 
إساتهدف برج اللاجاة وتارير أسااء مارتضة 
لالنتحاريال لاو احاداث اتااة بال اللباانيل 
والالسطيايل وبل الايل الضاحية ومخيم برج 
اللاجااة ونحقاً املخياات الالساطياية، عاعياً 
لتدطيل األلداف التي يسدى إليها املدتدي سواء 

أكان إرسائيلياً أو تكاريياً. 
ويف الخطااب املتلااز التاي بثته قاااة املاار، 
جز6 السايد حسان، أنه من املحسو6 مسؤولية 
اعتاداء  عان  واملتوحشاة  املجرماة  »عاعاش« 
الضاحية الجاوبية، مؤكاداً أن الصورة أثبحت 
واضحاة لدى انجهزة األماية الرسااية وأجهزة 

املقاومة حول انعتداء املزعوج يف الضاحية. 
وأشاار السايد نرص الله إىل أن املوقوال لدى 
انجهازة األماية حول اعتاداء الضاحية إعرتاوا 
بارتباطهم با«عاعش«، ناتاً إىل أن رع ادل ألايل 
الضاحية الجاوبية بدد انعتداء يؤكد تاساكهم 

بدقيدتهم ومقاومتهم وخطهم.
وكشاف السايد نرص الله عن أنه تام تحديد 
لوياة أحاد اننتحاريال اللذيان نااذا اعتاداء 
الضاحياة ولاو ساوري الجاساية، وتام إلقاء 
القباض مان قبال اارع املدلوماات عاىل أحاد 
املتورطال يف اعتاداء الضاحياة، مؤكاداً وجوع 
شابكة متكاملاة تقاف وراء اعتاداء الضاحية 
واعتقالهاا قطع الطريل عىل اعتاداءات مقبلة، 
مؤكاداً عاد6 وجاوع أي الساطياي مان بال 
املوقواال املتورطل بانعتداءات لادى انجهزة 

األماية. 
وأكاد السايد نرصاللاه رضورة الداال مدااً 
عىل مالحقة القواعاد الخلاية لإلرلابيل وعد6 

انكتااء باإلجراءات انحرتازية. 
وأشاار السايد نارص اللاه إىل أناا أماا6 لذا 
الااط املساتخد6 من قبل »عاعش« والجااعات 
التكاريياة ولاو ليس جديد ولام يدالون بهذا 
انسالوب عادما ياشالون يف ايصال الشاحاات 
والسايارات ألنهم ياضلون ذلاك لقتل اكل عدع 
من الاااس، ناتااً إىل أن انرلابيال يلجأون إىل 
اننتحاريل يف ظل عجزلم عن ايصال السيارات 
والشاحاات املاخخة ويجب الدال عىل مواجهة 
ذلك كاا حصل يف السابل مع السيارات املاخخة.

ونبّاه السايد نارص اللاه إىل أناه يف مقابال 
انلداف التي يسادى اليها املدتدون يجب تحال 
املساؤولية وعد6 السااح بتحقيل الداف لؤنء 
لكاي ن تكون اسااءة لهاؤنء الشاهداء والااس 

الصابرين والصامدين. 
وأضاف السايد نرص الله إىل أنه تم اساتغالل 
قارب املخيام مان ماكان التاجاري وتساويل 
اساااء اننتحاريل بشاكل رسياع والتحريض 
عىل الالساطيايل عال بدض مواقاع التواثل 
انجتااعاي ولذا كله يؤكد اناه كان يراع الداع 
إلحاداث اتااة ماع الالساطيايل والايال مان 

الاازحل السوريل. 
ورأى ساااحته أن تحدياد اسام اننتحااري 
الساوري لادف إىل إحاداث مواقف بشادة ضد 
الاازحل الساوريل، مذكاراً باأن الاتاة تخد6 
مرشوع انرلابيال والتكارييل نن مرشوعهم 
تدمري انوطان واملجتاداات ويرصون عىل عاع 

لباان إىل الهاوية. 
اللباانيال  إىل  اللاه  نارص  السايد  وتوّجاه 
وخصوثا شادب املقاومة بالقاول إنه يجب ان 
يكون يف بالااا عائاا ان »ارسائيال« وانرلابيل 
يهدااون عائاااً إىل احداث حرب اللياة يف لباان 
واننجاز انه تم تجاب اننحدار نحو الهاوية التي 

أعدلا لؤنء. 
اإلخاوة  أن  إىل  اللاه  نارص  السايد  وناّوه 
الالساطيايل يف املخياات وخصوثاً الاصائل 
مدايون باملساعدة وضبط انوضاع يف املخياات، 
واملسااعدة يف ماع تحول مكان ماا يف املخياات 
إىل قاعادة ننطاالق اإلرلابيال، مشارياً إىل أن 
الالساطيايل اخواناا ولهم ناس قضيتاا ولم 

يحاربون انحتالل الصهيوني. 
وحّذر السايد نرص الله من أن لااك من يريد 
تحويل الشادب الالساطياي إىل عدو للارصيل 
والساوريل واللباانيل ولكذا للقاول ان عدونا 
الذي يقتلاا لو الشدب الالسطياي، مشدعاً عىل 
أنه ن ياكن تحايل الالسطيايل املسؤولية عن 

جرائم إرتكبها أاراع يف مكان ما. 
وشادع السايد نرص الله عىل أن أحداً ن يالك 
الحال يف التدارض لالجئال الساوريل يف حال 

تبل أن أحد اإلرلابيل لو ساوري، متوجهاً إىل 
الاازحل السوريل بالقول: »أياً يكون موقاكم 
السايايس اإن وجوعكام يف لبااان ومصلحتكم 
ومصلحة لباان والشدب اللبااني ان ن تساحوا 
أليٍّ من لذه الجااعات ان تساتغل وجوعكم او 

موقاكم«. 
وتابع سااحته أنه حتى لو تم اعتقال لبااني 
من طائاة مدياة مثل الطائاة الساية الكرياة 
يف شابكة ارلابية اال ياكن نحاد ان يتهم لذه 
الطائااة بذلك؛ ألنها مازلة عان ذلك وعلاائها 
وقياعاتها وناسها بريئون من ذلك ويستاكرون 

ذلك. 
وشادع عاىل وجوب عاد6 الساااح بتسالل 
أي أحاد يرياد أن يقاد6 خدماات إلرسائيال أو 
التكارييل، مؤكداً أن اعتداء الضاحية الجاوبية 
لن يحقل ألدااه الاتاوية بل ساتكون له نتائج 

عكسية.
واعتل السيد نرصالله أن من ألداف التاجري 
الضغط عىل املقاومة، مرعااً: »اذا لم يارتضون 
ان قتال رجالاا ونساائاا واطاالاا ولد6 بيتوتاا 
وحرق اساواقاا ياكن ان يضدف انراعة والدز6 
لادى املقاومة او تغري يف رؤيتاا وبصريتاا اإنهم 
مخطئاون بال لاذا يزيدناا عزيااة وبداد ذلك 
نحن ساابحث عن جبهات ماع »عاعش« ليكون 
حضورنا اقوى للوااء للشهداء الذين سقطوا يف 

لذه التاجريات«. 
ورأى السايد نرص الله أن »عاعش« بالتحديد 
لاي من بل الجااعات التكاريية عارلا قصري 
ولاي تخارس بشاكل مساتار وتخارس ارايض 
يف الداراق وساوريا وعاعاش ن مساتقبل لها ن 
يف الحارب ون يف السالم، مشارياً إىل أن من يدعم 
»عاعاش« باات يادرك اي وحاش رباوه، مدتلاً 
أنه يف التساوية السياساية يف ايياا ن مساتقبل 
لاا »عاعش« ولاذه املدركاة ساتلحل الهزياة 

با«عاعش« والدااها. 
ويف الشاأن اللبااناي، جادع السايد نرصالله 
الدعوة إىل تسوية سياساية شاملة تخرج البالع 
مان أجاواء الشالل والتدطيال والدجاز، عاعيااً 
لالستااعة من الجو انيجابي والتداطف الوطاي 
الكباري بدد انناجار وانساتااعة من لذا املااخ 
لتسوية وطاية شاملة تطال رئاسة الجاهورية 

والحكومة واملجلس الايابي وقانون اننتخاب. 
وخالل الكلاة تّوجاه األمل الدا6 لحزب الله 
السيد حسان نرص الله بالتدزية أللايل الشهداء 
يف برج اللاجاة بالصل والسالوان وسأل الله ان 
يان عىل جايع الذين اثابهم لذا األلم بالثبات 
والتااساك لتجاوز لذه املحاة مشايدا بكل من 
ساالم يف عاليات اننقاذ وكل مان تداطف مع 

لباان وشدبه.

تفاصيل هجمات باريس المتزامنة: أكثر من 160 قتياًل ومئات الجرحى
  - متابعات: 

 إرتادات حصيلاة الهجااات املتزامااة 
يف ارنساا إىل أكثار مان ١٦٠ قتياالً، ايااا 
أثيب املئات بياهام ٨٠ إثاباتهم خطرية، 
يف أساوأ لجو6 إرلابي اساتهدف الداثاة 

الارنسية مساء الجادة ١٣ نواال.
الارنساية  اإلعاال6  وأوضحات وساائل 
أن١٦٠ شاخصاً عاىل األقل لقاوا حتواهم، 
بياااا أثيب أكثر مان ٢٠٠ بجروح، بياهم 
٨٠ إثاباتهام خطارية يف اعتاداءات غاري 
مسبوقة يف باريس، مساء الجادة، كاا أااع 
مصادر قريب من التحقيل، مؤكداً يف الوقت 

ناسه أن لذه الحصيلة ن تزال مؤقتًة. 
وأعلاات مصاعر ارنساية أن مسالحل 
مجهولال قد لاجاوا قاعاة لالحتاانت يف 
شاارع باتااكالن الواقع يف الجااعة الحاعية 
عرشة يف الداثاة الارنساية باريس، حيث 
وقدت مجزرة رلائن راح ضحيتها أكثر من 
١٠٠ قتيل، اياا سايطر ثالثة من املسلحل 
عىل محياط القاعة، وأطلقوا الرثاص عىل 

رجال الرشطة الذين يحارصون املكان.
كااا قتال وأثيب الدارشات يف لجاات 
متزاماة يف باريس، وال الرشطة الارنسية. 
ووقع الهجاو6 األول يف ملدب ساان عوني، 
ماطقاة  يف  للدارض  قاعاة  يف  والثاناي 
باتاكالن، أما الثالث اقد اساتهدف مطدااً 
رشق الداثااة. وارضات الرشطاة طوقا 
أمايااً يف محياط األماكن التي شاهدت لذه 
الحواعث، وأرسلت إليها ارق إسداف. كذلك 
قتال انتحاريل يف ملدب ساان عوني، وال 

الرشطة.
املتزامااة  الهجااات  إن  وقاال املصادر 
ناذلاا مسالحون عاد بدضهام إىل تاجري 
أحزماة ناسااة كان يرتدونهاا، وذلك قرب 
اساتاع ارنساا الدويل يف الضاحية الشاالية 
للداثاة، ويف أحيااء يف رشق باريس حيث 
توجد حانات ومطاعم يكثر رواعلا يف نهاية 

األسبوع.
كاا أااع مصدر مقارب من التحقيل أن 
التحقيقاات األولية التي جارت تؤكد مقتل 
٨ »إرلابيال« شااركوا يف انعتاداءات التي 
اساتهدات مااطل عدة يف باريس، موضحاً 
أن ٤ من املهاجال قتلوا يف مرسح باتاكالن، 
٣ اجروا أحزمة ناساة كانوا يرتدونها، أما 
الراباع اقتل خالل لجو6 قاوات األمن عىل 

املرسح. كاا قتل ثالثة انتحاريل يف اساتاع 
ارنساا الدويل، وآخار يف جااعة اولتري عىل 

مقربة من مرسح باتاكالن. 
وقال املصدر إن انعتداءات جرت كالتايل: 

انتحاري اجر ناسه يف استاع ارنسا الدويل 
شااال بارياس، ولجو6 اساتهدف مرسح 
باتااكالن يف وساط بارياس حياث احتجز 
املهاجااون رلائن يف عالياة كانت ن تزال 
مستارًة حتى ماتصف الليل، يف حل وقدت 
خاس لجاات أخرى يف خاساة مواقع يف 
أحياء بوسط الداثاة يرتاعلا الااس كثرياً 

مساء كل جادة قرب ساحة الجاهورية.
ويف وقت ساابل حصل إطاالق نار وقع 
قرب مباراة بال ارنساا وأملانيا يحرضلا 
الرئياس الارنيس، ارانساوا لونناد، الذي 
توجه مع وزير الداخلية إىل مقر الوزارة بدد 

الهجاات لرتؤس اجتااع أزمة خلية.
من ناحيتها، ععت بلدية باريس ساكان 
الداثااة إىل »عد6 الخاروج من ماازلهم« 

إثر انعتداءات الدامية التي شهدتها.
وقالات البلدية يف تغريدة عىل حساابها 
عاىل موقع »تويارت«، إنه بسابب »عاليات 
إطاالق ناار يف بارياس، ندعوكام إىل عاد6 
الخاروج مان ماازلكام بانتظاار تدلياات 

جديدة من السلطات«.
األشاخاص  بارياس  رشطاة  وععات 
املوجوعين يف املاطقة الباريسية إىل »تجاب 
الخاروج إن للرضورة القصوى«، مااشادة 
يف تغريادة عاىل تويارت »املؤسساات التاي 
تساتضيف جاوعاً إىل تشاديد املراقبة عىل 
املداخال، وإيواء من قاد يكونون بحاجة إىل 
ذلاك، وإىل وقاف انحتاانت أو املااسابات 

الجارية يف الهواء الطلل«. 

وزير خارجية أمريكا: 
معاداة الصهيونية هي 

عين العنصرية
  - متابعات: 

ثادح جون كريي باالء حاجرته عااعاً 

عان الصهيونية أماا6 األمم املتحادة، نهاية 

األسابوع الاائات، بحساب تدباري جريادة 

الجريوزاليم بوست الدلية. 

وقالت الصحياة إناه يف الذكرى األربدل 

لتوبياخ حاييم لريتساوغ، سااري »الكيان 

املتحادة،  اإلرسائيايل« حياهاا لادى األمام 

الجادياة الداماة عاىل جهوعلا للاسااواة 

بال الصهيونياة والدارصياة، باذل كاريي 

جهوعاً للاسااواة بل »مداعاة الصهيونية« 

)ANTI- ZIONISM( والدارصياة، واثااً 

إيالا باا »اآلاة البغيضة التي ن تزال تاترش 

يف عا6 2015 كاا كانت عليه يف عا6 1975«، 

كاا قال. 

 وقاال كريي إنه يف حال أن القرار 3379 

كان يهادف إىل إعاناة الدارصياة التأريخية 

وانتجالاات انساتداارية، إن أن »الجهوع 

رسعاان ماا تحولات إىل وسايلة لتقوياض 

املبااعئ التي تقاو6 عليها الدولاة اليهوعية، 

ومر »ياو6 الداار« عادما تام إلباس رجس 

 )ANTI – SEMITISM( مدااعاة الساامية

مظهر الدقوبات الدولية«.

وأضااف أن أولئاك الذيان أيادوا القارار 

»تجاللاوا عان عااد التأرياخ والحقيقة«، 

مشارياً إىل »إرسائيال« باعتبارلاا »الوطان 

أن  اليهاوعي«، ومدتالاً  للشادب  القوماي 

كرالية اليهوع ن تزال تشاكل تحدياً عولياً يف 

الدديد من الهيئات الدولية. 

وقاال: »كثاريون خاارج لاذه الغرااة 

ياشالون يف إعراك الحقيقاة الداملية ملداعاة 

السامية اليو6.«

مجزرة فرنسا.. من المستفيد؟
سامي كليب* 

أونً ان كل مان يشاات أو يارح ملا جارى لو مؤيد لإلرلاب.. ذلاك أن كل الذين قتلوا أبرياء 
وان قاتلهم رباا لو ناساه الذي يقتل يف سوريا والدراق ولباان وغريلا.. ثاة ارق بل أن يلو6 

البدض سياسة لونند وبل أن يارح لصور عماء األبرياء عىل يد إرلابيي القرن.
ثانياا: أن لذه الداليات متقاة التخطيط.. ولذا يداي أن ثاة خاليا نائاة كثرية تختار متى 
وكياف وأين ترضب.. اهذه املرة ناذ اإلرلابيون لجاات متددعة يف وقت واحد.. لذا يداي أنهم 

راقبوا لارتة طويلة مكان لجااتهم والتي اقرتب بدضها من مكان رئيس الجاهورية.
ثالثاا: أن وقاوع لذه الداليات اإلرلابية عشاية مؤتار ايياا حول ساوريا وقبل أيا6 قليلة 
عاىل وثول الرئيس انيراني إىل ارنساا يداع إىل توسايع إطار انتهاماات.. اانرلابيون تااما 

كارسائيل ن يريدون للغرب اناتاحاً عىل إيران.
رابدا: أن لذه الداليات اإلرلابية األخطر يف تأريخ ارنساا الحديث ساتداع لونند إىل تغيري 
سياساته الخارجية.. قد يراع الصوت أكثر ضد الرئيس الساوري أو قاد يقبل يف نهاية املطاف 

تراجدا وقبون باساعدة الجيش السوري حتى ولو أن لذا يبدو مستحيال انن.
خامسا: أن اإلرلاب الذي جدل اإلسال6 واملسلال جايدا يف ارنسا موضع الشبهات سيداع 
إىل مزياد مان الحاذر ورباا الدارصية ضد نحو 6 ماليل مسالم.. ما يداي تقدماا كبريا لليال 

املتطرف بقياعة ماري لوبان.
ن شاك أن لونند أثيب باكساة كبرية من خالل لذه التاجريات.. لكاه سيحولها لصالحه 
كااا ادلات أماريكا بدد اعتاداءات نيويورك.. غاري أن لذا عبأ عليه ألن قسااا ن باأس به من 

الارنسيل سيحاله املسؤولية.
لو عققاا بهذه األلداف يصبح من الصدب حرص انتها6 بتيارات أثولية متطراة حتى ولو 

انها لي املااذة..
لااتش ادليا عن أسباب انتشار »عاعش« وجااعتها اتاويلها لو عىل األرجح من عول تقيم 

ارنسا عالقات قوية مدها!

* سوريا اآلن



بين مدينتين؟ 
كلمــــــة أخـــــيرة 

هاشم أحمد شرف الدين 

التاي  املديااُة  تاثال 
اساتهداٍف  ألول  تتدرَُّض 
مان قبَل عادوان ما عىل 
بلد ما الهدَف الرئييس له، 
وتدتال سايطرتُه عليها 
حساااً ملدركته وإحرازاً 
للارص والدكُس ثحيح، 
ادجاُزه عان السايطرة 
عليهاا لاو تأكياٌد عاىل 
اإلخاااق، وماؤرٌش عاىل 

لزياته..
لقاد كانات ثادااء أول مديااة يااية اساتهداها 
الددوان السادوعي األمريكي اإلرسائيايل يف 26 مارس 
62015، ومااذ ذلاك التَّأرياخ تدرضت املديااة لغارات 
عديادة يوميااً وقصاف مكثف بقااباَل محّرماة عولياً 

وثواريخ شديدة التدمري.
لكاها خاالل األسابوعل األخريين شاهدت تراجداً 
ملحوظاً يف عدع الغارات التي تتلقالا، اأثبح الساؤاُل 

األكثر تداونً لدى ساكايها لذه األيا6 لو:
ما الرسُّ وراء ذلك؟

ثاة َمن سايقول إن الددوان قد استااد باَك ألدااه 
ايها، ولم يدد بحاجة لقصاها مجدعاً..

ثااة مان يقاول إن األمر عائاٌد إىل حاَرج كبري لدى 
قيااعات الددوان أماا6 املراقبل الدساكريل يف الدالم؛ 
لكثارة اساتهداف املواقاع ذاتهاا عرشات املارات عوَن 
التاكُّان من تحقيال لداها املدَلن، ولاو القضاُء عىل 

القدرات الصاروخية للجيش اليااي.
وثااة َمن يقول إن الاظا6 السادوعي بات يدرك أنه 
وقاع يف رَشك »حارب اساتازاف« كبّدته أرقامااً مالية 
الكية كتكاليف لددواناه عىل اليان، وقاعت إىل حدوث 

لزات يف مؤسساته املالية.
وثاة ماَن يقول إن األمام املتحدة قاد ارضت عليه 
وْقَف غاراته عىل ثادااء لتاكل طالبها من انلتحاق 
بادارساهم الذين ُحرموا ماها نصَف عا6 عرايس مىض 

وشهر ونصف خالل لذا الدا6.
ساتكثُااُر األقاوال يف لاذا انتجااه الذي يارى من 
ماظاور الدادو، لكاااا نبقى أماا6َ حقيقاة واحدة إذا 
ماا نظرنا من ماظاور أي مراقاب موضوعي ملجريات 

الددوان وما يقابلها من ثاوع..
لذه الحقيقة لي أن لزياَة الددوان نحت يف األال، 
وأن الياايال قاد نجحاوا يف اساتخدا6 ساالح الصل 
وتوظياف قدراتهم املحدوعة لياس اقط يف التاكُّن من 
الدااع عن وطاهم وعن عاثاته ثاداء، بل ومهاجاة 
الددو وإساقاط مواقده الدساكرية وثون إىل اقتحا6 

أول مدياة من مدنه والسيطرة عليها تااماً..
تأملوا املاارقة بل املدياتل ثاداء والربوعة.. 

ثاداء املدياة اليااية األوىل التي استهداها الددوان 
الاذي ما اتئ يدلن عن تحركه إلساقاطها خالل بضع 
سااعات لم تساقط، ايااا الربوعة املديااة األوىل التي 
استهداها الجيش اليااي واللجان الشدبية، سقطت..

ثاادت ثادااُء عاىل الرغم مان تدرضهاا ألقوى 
القاابال وأعتاى الصوارياخ، ايااا انهاارت الربوعاة 

بذخرية البااعق والبوازيك..
ثادت ثاداُء أكثَر من سابدة أشهر، اياا انهارت 

الربوعة يف نصف نهار..
ثادت ثاداُء رغم تدرضها لقصف أكاأ الطيارين 
الحربيل بان ايهم األمريكياون وانرسائيليون، اياا 
انهاارت الربوعة أما6 عادع محدوع من أباااء الجيش 

اليااي واللجان الشدبية..
إن ماارقَة ثاوع ثاداء وسقوط الربوعة املدلشة 
َلتحِااُل ماؤرشاِت بشاائر انتصاارات أكل، لان يكوَن 
للددو إزاءلا ساوى التقهقر يوماً بداد آخر، لالنكااء 
عىل مدنه، وعد6 التاكري يف شان غارات عىل ثاداء أو 
غريلا من املدن واملااطل يف اليان، ما لم اإن لذا الددو 
سايباُت ويصحو عىل ناريان الخيارات انسارتاتيجية 

املتأججة يف عال أراضيه.
وإن غداً لااظره قريب..

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخايس

بالرغم من االستباحة للمسجد االقصى والدم الفلسطيني 
يس���فك إمنا تزداد أواص���ر أولئك مع إس���رائيل أكثر  وأكثر 
ويتحالفون معها أكثر وبقدر ما يزداد توجهها واطماعها في 

استهدافها لامة يتجهون خلدمتها بشكل أكبر.
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علي شرف زيد المحطوري 

ُضبت باريس، قامت قيامة الغرب، 
ويف ال�رشق ش�عوٌب تب�اد، وتذبح من 
الوري�د إىل الوريد وبالس�كين الداعي 
ذات الي�د الوهابي�ة الممول�ة خليجيا، 
والمتاح لها الحركة تركيًا، وإذا قرّصت 
تلك الس�كين توفيها الطائرات الغربية 
واألمريكي�ة،  والريطاني�ة  الفرنس�ية 
وال أح�د ينظر إىل تلك الش�عوب، كأنما 
األدياُن والقواني�ن جاءت لكرامة ذوي 
ال�رؤوس الش�قراء والعي�ون الزرقاء، 
وإال م�اذا يعن�ي ثمانيُة أش�هٍر لعدوان 
واس�ِع النط�اق ع�ىل ش�عبنا اليمن�ي، 
والغ�رب ال َيُص�مُّ أذني�ه ب�ل يحرض، 

ويشارك، ويسانُد الجالد عىل الضحية!
 تل�ك مش�كلتنا كع�رب ومس�لمين منذ ق�رون مع 
الغ�رب المصاب بم�رض التقدم التقني عىل حس�اب 
القي�م واألخ�الق، فزعماء الغ�رب وأحُده�م صاحب 
قرص اإلليزيه ال يرون الش�عوَب األخرى س�وى حقِل 
تجارب لجديد الس�الح، نارشين الفوىض يف منطقتنا، 
مس�تكثرين ع�ىل ش�عوبنا أن تتنفَس حري�ة، وبكثير 
من التع�ايل ُيرص الغرُب عىل إعطاء اآلخرين دروس�اً، 
وه�و الجاهُل لحضارتنا، المتجاه�ل لمطالبنا يف حياة 
كريمة، يش�غلنا بالديمقراطية، وهو يسانُد الحكومات 
المستبدة، يّدعي مكافحة اإلرهاب، وهو يمّوله ويرعى 
جماعاِت�ه، وإن زعم محاربتَها فلغ�رض الوصوِل من 

خاللها ألهدافه االستعمارية.
 فإىل متى يس�تمُرّ الغ�رُب يف مالعب�ة الثعابين، أال 
ي�رى كيف تع�وُد علي�ه وترُبه يف عق�ر داره، وهل 

هجماُت باريس األخيرة إال من قبيل طابِخ الس�م آكلُه، 
واللهم ال شماتة، فمأساة اإلنسانية واحدة، ومصائُبها 
اس�تكباٌر،  وأس�باُبها:  متقارب�ة، 
واس�تبداٌد، وانحراف فكري، ومصالح 
عىل حس�اب القي�م اإلنس�انية الواحدة 
والخالدة، وفرنس�ا قدمت ثورَتها ذات 
الش�عارات الش�هيرة »حرية مس�اواة 
عدال�ة« يف نهاي�ة الق�رن الثام�ن عرش 
للمي�الد – بأنها للعالم أجمع، ولكن ما 
نش�اهده ليس إال مخزن سالح فرني 
لتزوي�د زبائنه العم�الء بما يحتاجونه 
م�ن أدوات القت�ل، كما يفع�ل »النظام 
الزبائ�ن  أح�د  المج�رم«  الس�عودي 
األثيري�ن لدى باري�س، وليس معلوماً 
متى يدرك الغ�رب أنه ليس من عدو له 
غير سياس�اته، وأطماِعه يف ث�روات بالدنا، وإرصاِره 

عىل تزييت مكائن رشكات السالح من دمائنا؟!
وم�ا يزيد الطين بلة، أن تأت�ي إرسائيل لتصطاد يف 
الماء العكر، ففي ُكّل مرة تتعرض عاصمة غربية لهزة 
أمنية تخرج تل أبيب لتقول للغرب: أنظروا لإلس�الم 
والمس�لمين والعرب هم الخط�ر عليكم، محاولة منها 
لتأجيج الرصاع بين الشعوب والحضارات، حتى يدوم 
لها احتالُل فلسطين، وتصفو لها مزاعُمها بأنها واحُة 
الديمقراطي�ة يف منطقة تع�ج بالدماء، ومن نكد الدنيا 
أن جرائَم العدو اإلرسائيي قد فاقتها وحش�يًة ودمويًة 
األعماُل »اإلنسانية« التي يقوم بها »نظام آل سعود« يف 
اليمن طوال ثمانية أش�هر! وسخريُة األقدار أن تعتقد 
الري�اض أن طريقها للربع كدولة إقليمية مس�موعة 
الكلم�ة يكون عر جماجم اليمنيي�ن، غير مدركة البتة 
أنها إنما كشفت عن وجه قبيح ظل متخفيا منذ نشأتها 

المشبوهة، ومن ظهرت قباحُته، قُربت نهايُته.

هجمات باريس: طابخ السم آكله! 

 هل ظللت صورة بروفايلك 
بالعلم الفرنسي؟

عبدالملك العجري
البارحة كان الدالم مقلوباً، حتى الايس كان 
مقلوبااً، ماع أن ضحايا عاعاش يف أماكن أخرى 
ولام ألوف يقضاون يف ناس الظاروف عون أن 
يثاريَ ذلك حتى قلل بان كاي مون اخرى رغم أن 

القلل لو مهاته الوحيدة يف لذا الدال. 
لجااات باريس أظهارت كم كان ابان نباتة 

السددي مخطئاً يف قوله »تددعت األسباب واملوت واحد«.
حتى يف املوت الرشق رشق والغرب غرب!!

مهاول الضاري األخالقي واإلنسااني املرلف الذي نزل يف زنبيل من الساااء 
عادة واحدة.. وحده خلياة بغداع سكت.
لل أثبحاا انسانيل أكثر من الالز6؟

كيف تارس لذه الظالرة؟
لل لي تدكس حالة أخالقية؟ أ6 حالة ثقااية ناسية؟

اإلجابة يف مقالة نحقة.. 
سالااا رعنا عىل األجادة يو6 أمس ومتوقع جلسة مع املبدوث إلقرار مكان 

انجتااع.

مستشفى الثورة بصنعاء يدعو 
المواطنين إلى التبرع بالدم

  - خاص: 
ععات ليئة مستشااى الثورة الداا6 بصاداء كاااة املواطال إىل 
التالع بالد6، ابتداء من يو6 غاد انثال، وذلك للحانت الحرجة التي 
تصل إىل املستشااى، جراء استارار قصف طريان الددوان السدوعي 

األمريكي عىل بالعنا.
وقالت الهيئة إنها ستستقبل املتلعل، ابتداًء من الساعة الثاماة 

ثباحاً وحتى الواحدة ظهراً وملدة ثالثة أيا6.

تنظيم الدولة 
الوهابية يضرب 

باريس: لماذا؟
يوسف الفيشي

ماا حصال بارنساا أماس وقبلهاا 
يف الضاحياة وقبال ذلاك يف الياان، من 
تاجريات وقتل وإجارا6 لي من أعاال 
عاعش الولابية التي ثادتها املخابراُت 
الغربياة، وترعالاا وتدعاهاا مالكاة 
عاعاش الكلى السادوعية، التاي تدين 
بالاكر الولابي، وتتبااه يف مؤسسااتها 
الرسااية، ونظاا6 آل سادوع قاا6 عىل 
أسااس الولابية، ومثُل لاذا اإلجرا6 ن 

عالقة لإلسال6 به.
 وأعتقاد أن املخابارات الصهيونياة 
ماع املخابارات األمريكية والسادوعية 
عبّرت وخّططت ملا حدث أمس بارنساا، 
وعاعاش نّااذت، وبتداون مان عاارص 
يف جهااز املخابرات الارنساية، والهدف 
لو تشاويُه اإلسال6 أونً وإرعاب ارنسا 
وشادبها وبقياة عول وشادوب القارة 
الدجوز للداع بها إىل إرساال جيوشاها 
بجاناب الجياش األمريكاي إىل ساوريا 
والاظاا6  األساد  وإساقاط  لغزولاا 
الساوري أو ارض وجوع مبارش للغرب 
حادوع  عاىل  عساكرية  قواعاَد  وباااء 
السطل وتركيا خدمًة للددو اإلرسائييل 
بدد أن اشالت عاعش وانكاشات تحَت 
ة محاربة عاعش،  رضبات روسيا وبُحجَّ

كاا ادلوا عاد غزو الدراق سابقاً.


