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العدوان يشرد أكثر من عشرة آالف أسرة نزحت من مدينة حرض

األم��م المتحدة: الحصار على اليمن من عقليات القرون الوس��طى
أكبر عملية سرقة سياسية في فنادق الرياض

بوتين يتهم 40 دولة بتمويل داعش، بينها أمريكا والس��عودية
خريطة ل� UN تكشف حجم غارات العدوان على العاصمة

 مشروع داعش 
يكشف نفسه!

10علي جاحز

المستضعفون 
هم المنتصرون!

عدنان الجنيد

وهابية التكفير وجهة 
نظر إسرائيلية!

خليل صويلح 1013

سيهزم الجمع
في ثالثة أيام مصرع 400 

مرتزق و 9 من قيادات القاعدة 
واإلصالح وتدمير 35 آلية 

أبناء تعز في الصفوف األمامية لمواجهة الغزاة

رئيس اللجنة الرقابية العليا علي العماد في حوار مع المسيرة:
لسنا سلطة وإنما نقوم بواجبنا الوطني للحفاظ على مؤسسات الدولة ولم تشكل حكومة  بسبب عرقلة بعض المكونات السياسية
أيًا كان الفاسد سواء محسوب على الثورة أو على نظام قديم أو جديد يجب أن يحاسب
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  - خاص: 
أعلنت وساائُل إعاال  الدادو، أمال األربداء، 
عان مارع ثالثة مان جنوعلام، خيخا تساتخر 
عخليات القصف الصاروخي واملدخدي عىل مواقع 
عساكرية يف نجران وجيزان وعسري والتي شهدت 
لذا األسبوع تدمريَ أربع عبابات »ابرامز« أمريكية 

الصنع.
جناوع  ثالثاة  لقاي  الدادو  إعاال   وبحساب 
مصارعهام، ولام حخاد القناعي وعايل الخلوس 
وأحخاد بان يحيى ساالمي، ولام توضح وساائل 
الددوان عن مالبساات مقتلهم واكتخت باالعرتاف 
الذي ال يخثل ُكلَّ الحقيقة عن قتىل الددو يف امليدان.
وعكات القاوة الصاروخية واملدخدياة للجيش 
واللجان الشدبية قرابة 15موقداً ومدسكراً للددو 
يف جبهاات الحدوع وعمرت عباباة أمريكية الصنع 
وميزنااً لألسالحة، خيخا شاهدت بداض املواقع 

لروباً جخاعياً لقوات وآليات الددو.
خخاي نجاران واَمَل أبطاال الجياش واللجان 
الشادبية إساقاط أساطورة األسالحة األمريكية 
وعمروا عبابة من طاراز »ابرامز« بصاروخ موّجه 

يف موقاع الرشخاة الدساكري، وتداد الثانية التي 
يجري تدمريلاا خالل ل2 سااعة، والرابدة خالل 

أسبوع.
ويف مشاالد وزعهاا اإلعاال  الحرباي تظهار 
عخلياة تدمري الدباباة بينخا كانات متخركزة عىل 
تباة عاخل موقع الرشخة وإطاالق ماروخ موجه 

أمابها بدقة واستطاع تدمريلا بالكامل.
الساديل  الصدياد شاهد موقاع  وعاىل ذات 
الدساكري تدمري ميزن لألسالحة ولروباً لقوات 
وآليات الددو جراء تدرض املوقع لقصف مدخدي، 
االنخجاارات  أن  يؤكاد مصادر عساكري  حياث 
الناجخة عن تدمري ميزن أسالحة الددو يف املوقع 
استخرت لسااعات وشولدت سايارات اإلسداف 

تهرع للخوقع وتقو  بنقل قتىل وجرحى.
أماا القاوة الصاروخياة خواملات أمال عك 
مدساكرات الددو باساتيدا  منظوماة مواريخ 
غراع املطورة والرخة محلية الصنع، وبحساب 
مصدر عسكري جرى استهداف مدسكر بن يالني 
ومدساكر رجال بدرشات الصواريخ، مؤكداً وقوع 
املدسكر تحت القصف املتوامل، َمااا أَعَّى إىل شل 

حركة الددو ومنده من استقدا  أية تدزيزات.
كخاا عكت القاوة الصاروخية منخاذ اليرضاء 

ومرَكاز تدرياب األمن الدا  وموقاع الرشخة بددع 
من الصواريخ واستهدخت بصليات من الصورايخ 

موقداً للددو بالقرب من منطقة سقا .
ويف جيزان واملت القوة الصاروخية واملدخدية 
للجياش واللجان الشادبية نشااَطها وإىل جانبها 
املدخدياة وعكت موقع القرن الدساكري بصليات 
مان الصوارياخ والقذائاف، خيخا أحدثات قذائف 
املدخدية أرضاراً كبرية باملدساكر املرَكزي للددو يف 

اليوبة الذي تدرض لدرشات القذائف.
ولقاي عدع من جنوع الددو مصارعهم وأميب 
القاوة الصاروخياة  آخارون عندماا اساتهدخت 
للجيش واللجان الشادبية تجخداً عساكريا للددو 
بالقارب مان منطقاة الربوعة، حيث أكاد مصدٌر 
عساكري وقاوع قتاىل وجرحاى ووثّال اإلعاال  
الحربي مشاالد تؤكاد ذلك وسايتم توزيدها عىل 

الوسائل اإلعالمية الحقاً، عىل حد تدبريه.
كخاا عكت القاوة الصاروخياة واملدخدية منخذ 
علاب الحدوعي بدساري ومدساكر عاني الثورين 
با12 ماروخ غراع وعدع من القذائف، حيث أكدت 
املصاعر أن القصف أعى لتدمري بدض املراخل عاخل 

املدسكر.
وضخان عخلياات الجياش واللجان الشادبية 

االثنني املايض تم الدثاور عىل حطا  طائرة تابدة 
للددو من طراز اباتيش أثناء تخشايط أحد املواقع 
الدسكرية التي شهدت قصخاً ماروخياً ومدخدياً 

قبل اقتحامها.
أن وحادات مان  وأوضاح مصادر عساكري 
الجيش واللجان الشدبية عثرت عىل حطا  طائرة 
عسكرية يف موقع مشدل الدسكري، مشرياً إىل أنه 

جرى إسقاطها يف وقت سابل.
من جانبه وّزع اإلعال  الحربي مشالد مصورة 
لحطا  الطائرة والتي يبادو أنها تدّرضت إلمابة 
مبارشة وقوية، مخا يرجاح مرع قائدلا بينخا 
لام يصدر عان الددو أياة توضيحاات عن مصري 

الطائرة أو قائدلا.
وعأب النظااُ  السادوعي عاىل خرض سياَساة 
التدتيم اإلعالمي حول خساائره الدساكرية ولو 
-بحساب قناة الحرة األمريكية-، ما أثار حخيظة 
الشادب السادوعي، حياث علت رشيحاة منهم 
للقنااة عان اساتيائها من تلاك السياساة وعد  

الشخاخية حول ما يدور يف حدوع بالعلم.
من جانب آخر لقاي ما ال يقل عن 3 من جنوع 
الدادو مصارعهم عىل متان عبابة عمرلاا أبطال 
الجيش واللجان الشادبية، خيخا تواملت عخليات 

القصف الصاروخي واملدخدي عىل مواقع الددو يف 
نجران وجيزان.

وأخاع مصدٌر عسكري أنه تم تدمريُ عبابة تابدة 
للدادو من طاراز »ابرامز« أمريكياة الصنع جرى 
استهداُخها بصاروخ موجه وأعَّى ملقتل طاقهخا يف 

موقع امليروق بنجران.
وتدادُّ تلك الدبابة الثالثة من نوعها التي يجري 
تدمريُلا من قبل أبطال الجيش واللجان الشادبية 

يف مواقع الددو خالل أقل من أسبوع.
ويف نجاران أيضااً خارت قاوات وآلياات الددو 
املتخركزة يف موقع الحاجز الدساكري بدد تدرضه 
لقصاف بصوارياخ غاراع املطاورة محليااً، خيخا 
رمادت قوة االساتطالع إمابة إْحاااَدى اآلليات 

إمابة مبارشة.
كخاا عكات القاوة الصاروخياة أمال موقداً 
عسكرياً اساتحدثه الددو شاخال منطقة املدطن 
بجيازان بساتة موارياخ غاراع ومدساكر قزع 
باليوباة، كخا واملت منظومة الصواريخ محلية 
الصناع من طاراز »الرخة« عك مدساكر الدني 
الحاارة لليو  الثاناي عىل التوايل وموقاع املهداف 

باتجاه منخذ الطوال الحدوعي.

تدمري اأربع دبابات »ابرامز« يف جنران وجيزان.. واإعالم العدو يعرتف مبقتل ثالثة من جنوده

أبطال الجيش واللجان الشعبية يعثرون على حطام طائرة »أباتشي« في موقع المشعل

اإحباط عملية تهريب اأ�شلحة اإىل �شنعاء ومقتل قيادي داع�شي باحلديدة
إنجاز جديد لألمن واللجان الشعبية: ضبط خلية إجرامية بذمار تضم جنسيات أثيوبية 

وصومالية بحوزتها أجهزة اتصاالت وبطاريات لتشغيل العبوات الناسفة

قال اإن ال�شمود الأ�شطوري لكم لقن الغزاة درو�شاً �شتظل حمفورة يف عقليتهم على مدى �شنوات
رئيس اللجنة الثورية العليا مخاطبًا قيادة المنطقة العسكرية الثالثة: أدهشتم 

العالم بصمودكم واألكاديميات العسكرية العالمية ستتعلم فنون القتال منكم

  - خاص: 
وّجهت األجهزُة األمنية واللجان الشادبية، خالل اليومني 
املاضيني، مخدًة جديدًة ملرتزقة الددوان يف الداخل عن طريل 
ضبط خالياا إجرامية وإحباط إعخال أسالحة كانت بحوزة 

املرتزقة يف طريقها إىل الدامخة منداء.
يف الحديادة لقاي املدعو عبدالساال  الشاخريي مرَعه 
أثنااء مداَلخة األجهزة األمنياة ألوكار خلياة إجرامية تتبُع 
تنظيم القاعدة، يو  الثالثاء املايض، كانت تتوىل تنخيذ جرائم 

االغتياالت وزرع الدبوات الناسخة باملحاخظة.
وقال مصدر أمني باملحاخظة إن األجهزة األمنية واللجان 
الشادبية نخاذوا ياو  الثالثاء املاايض عخلياة مدالخٍة ألحد 
األوكار اإلجرامياة يف الحديدة وتخكناوا من القبض عىل عدع 

من الدنارص اإلرلابية.
ولخات املصادر إىل أن أخراع اليلية باارشوا يف إطالق النار 
عاىل قوات األمن واللجان الشادبية الذيان رعوا عىل مصاعر 
النريان، َمااا أَعَّى إىل مرع املدعو عبدالسال  الشخريي أحد 

القياعات املطلوبة لألجهزة األمنية وإمابة آخر.
وأكد أن األجهازة األمنية لن تألَو جهداً يف تدقب الدنارص 

اإلرلابياة للقبض عليهاا وتقديخهاا للددالة لتناال جزائها 
الراعع.. مثّخناً اإلنجاازات والنجاحات التي تحققها األجهزة 

األمنية واللجان الشدبية يف ضبط الياليا اإلرلابية.
ويف سياِق اليقظة األمنية تخكنت األجهزة األمنية واللجان 
الشادبية من إحبااط محاولة إعخال كخية من األسالحة إىل 
مندااء كانات بحاوزة مجاميع مان مرتزقة الدادوان يو  

االثنني املايض.
وقاال مصادر أمني إن األجهازة األمنية ضبطت سايارة 
قاعمة مان محاخظة ماأرب كانت يف طريقهاا إىل الدامخة 
مندااء وتحخال كخياة متنوعة من األسالحة السادوعية.. 
الختااً إىل أنه تم إحالة املضبوطات مع الدنارص التي كانت يف 
السايارة إىل األجهزة املدنية الساتكخال التحقيقات ومدرخة 
الجهاات والدنارص التاي تقف وراء لاذه الدخلية ملتابدتهم 

وضبطهم.
وثّخان املصادر اليقظاة الدالياة لرجاال األمان واللجان 
املحااوالت  املحاولاة وكل  أحبطاوا لاذه  الذيان  الشادبية 
للدنارص اإلجرامية لتهريب األسالحة إىل الدامخة وميتلف 

املحاخظات.
وجاّدع املصادُر ععوتَاه لإلخاوة املواطنني، للتدااون مع 

األجهزة األمنية واللجان الشادبية، يف اإلبالغ عن أية عنارص 
أو تحاركات مشابولة، حخاظااً عاىل األمان واالساتقرار 

والسكينة الدامة يف املجتخع.
وتتاواىل الصخداُت األمنياة ملرتزقة الدادوان يف محاخظة 
ذماار، حيث تخكنات األجهزة األمنية واللجان الشادبية من 
ضبط خلية إجرامية ومختها بأنها ذات مها  اساتيباراتية 
تتاوىل زراعة الدبوات الناساخة ومها  إجرامياة ذات عالقة 

بالقاعدة وعاعش.
12 شايصاً مان الجنساية االثيوبياة  وتضام اليلياة 
والصومالياة ُضباط بحوزتهاا أجهازة اتصااالت السالكية 
وبطاريات تُساتيد  لتشاغيل الدبوات الناساخة، باإلضاخة 
إىل أقراص سايديهات تحتوي عىل رمد لددع من املدسكرات 
تحريضياة  محاارضات  إىل  باإلضاخاة  األمنياة،  واملقارات 
وطائخياة وأخرى خامة بكشاوخات حساابات مالية وكذا 
مور لددع من األشياص يشتبه بانتخائهم لتنظيم القاعدة، 

إىل جانب مور مواطنني وبدض املنازل والشوارع.
وبنّي املصادر أن األجهزة االمنية ال تزال تجري تحقيقات 
مع عنارص اليلية التي يُدتقد ارتباطها بأجهزة استيبارات 

عىل عالقة بتنظيَخي القاعدة وعاعش.

  - خاص: 
أشااع رئيُل اللجنة الثورية الدليا محخد 
عيل الحوثاي بالدور البطاويل لجنوع ومّف 
وقياعة املنطقة الدسكرية الثالثة بخحاخظة 
ماأرب، والذين يجّسادون أروع البطوالت يف 
َمدِّ الغزاة واملحتلني ويف الدخاع عن الوطن.

وقاال محخاد الحوثاي يف لقائاه بقياعة 
املنطقاة الدساكرية وأركان املنطقة وقاعة 
األلوياة ياو  الثالثاء املاايض بصندااء: إن 
مواقخهام البطولياة والصخوع األساطوري 
يف وّجه الددوان لقن الغزاة عروسااً ساتظل 
محخورة يف عقلية الغزاة عىل مدى سنوات.

وزاع مياطبااً الحارضيان بقوله: »أنتم 
أمال الشادب اليخناي بداد اللاه وأمال ُكّل 
املستضدخني واملظلومني يف ُكّل بقاع الدالم.. 
مخوعكم مخوٌع لكل أحرار الدالم أجخع«.

وأضاف »لقاد تكالبت عليكم األمم وقد  
إليكام الغزاة مان ُكّل بقااع الدالام وكانت 
نهايتهم عاىل أيديكام الواثقاة، ووقخاتكم 
الثابتاة؛ ألنكام األبطاال واألحارار والقاعة 
والحخااة للدياار مان تحخلاون َلاّم بلدكم 

والراخضني للوماية واالحتالل«.
وتاباع رئيل اللجنة الثورياة قائالً: »قد 
ساخدتم وشاالدتم تريحات الغزاة برخع 
الدَلم اإلماراتي يف أرض مأرب وعاع منكرساً 
خائخااً، لقاد أعلشاتم الدالام بصخوعكام 

وساتتدلُم األكاعيخيات الدساكرية الداملية، 
خناوَن القتال والدخاع عن األرض واإلنساان 

منكم«.
وأرعف قائالً »لقد شاهد لكام الددو قبَل 
الصديل يف أخالقكم القتالية ويف تيطيطكم 
املذلل يف القضاء عىل الغزاة ويف ثباتكم الذي 
يحقل الناَر عليهم، أنتام الوطنيون وَمن 

سيحخى الوطن«.
وخالَل اللقاء تحدث اللواء مبارك املشان 
عان االنتصاارات التاي يحققهاا الجياش 
واللجاان الشادبية يف عحر الغازاة يف جبهة 

مأرب.
وقال: »باسخي وباسم منتسبي املنطقة 
الدساكرية الثالثة عهاٌد علينا أننا سانلقن 

الغزاة عروسااً لن ينساولا، وكخاا لقنالم 

عروسااً يف الداخال نحان جالازون وعاىل 

الادروس يف  لتلقينهام  الكامال  االساتدداع 

الجبهاات اليارجياة، وندالد اللاه وندالد 

أوخيااء  سانظلُّ  أنناا  والشادَب  القيااعة 

وميلصني للوطن«.

كخا تحدث القاعة وأركاُن املنطقة وقاعة 

األلوياة وبقية الحارضين عان االنتصارات 

التي ترجع لصخوع الشادب اليخني وتداُونه 

والقواخال الداعخاة للجبهاات مان عخاو  

املحاخظات واالحتضان الشدبي الذي ملسوه 

وبشاكل يصُداُب ومُخه يف تدااون ووقوف 

املجتخع مدهم. 

 بقية من الصفحة األخيرة

هجمات باريس وعقدة الخواجة! 
عبدالملك العجري

املدايري األخالقية له عالقة بنظارة الثقاخة االمليالية الغريبة الخوقية لآلخر 
غاري الغربي كشادوب عونية أقل قادراً وذات حقوق وقيَام أخالقية ومطالب 
أقل وأعنى عىل حد املخكر والخيلساوف اعوارع سديد وبالصورة النخطية التي 
رساخها االساترشاق عن إنساان الرشق البهيخي والهخجاي واملتيلف، ولي 
مورة نخطية ال زالت مرتسية بدخل يف وعي مدظم األوربيني ذات جذر عيني 
أساساها يف الصورة التي رساختها الكنيساة يف القرون الوسطى عن اإلسال  
واملسلني وال زال النخوذج الدلخاني قارصاً عن استيداب الوجوع اإلسالمي كخا 

لو الحال يف خرنسا.
 لذه النخطية الرسعية وخقاً العوارع سديد تهدف إىل إلحاق الهزيخة باآلخر 

مدنوياً ونخسياً واغتيال شيصيته األخالقية.
 أذكار تريحاً ملساؤول غربي أثناء الددوان اإلرسائيايل عىل غزة 2008  
قاال خيه إنه: مان غري األخالقي مسااواة الضحاياا اإلرسائيلياني بالضحايا 
الخلساطينيني، خال يجوز مساواة »اإلنسان الذلبي« بإنسان الرشق املصنوع 

من طني وماء. 
املخارقاة أن خريقاً واساداً مان النيب الدربياة السياساية والثقاخية بل 
وحتى الدينية يتخالى بوعي أو بدون وعي مع أسطورة إنسان الغرب الذلبي 
املتخيز إنسانياً وأخالقياً عن إنسان الرشق الدربي املصنوع من طني وماء.

 واالساتنخار الاذي رأيناه ال يدل عان خائض يف الوعاي األخالقي بقدر ما 
يدكل حالة نخساية وثقاخية يخكن تخساريلا إىل ما يسخيه املخكر املاركيس 

غراميش »الهيخنة الثقاخية« للغرب الرأسخايل.
ومخهو  الهيخنة عند غراميش مغايٌر ملخهو  السيطرة، خالهيخنة ال تنبني 
عىل القوة واملال والسلطة، وأعوات القخع واإلكراه، بل عىل عامل القبول الذي 
تكونه ثقاخة الطبقة الحاكخة يف أذلان الناس، الهيخنة عخلية تطويع الوعي 
بوسائط ثقاخية وميكانزمات الجذب الذاتية للقوة املهيخنة تخكنها من اعاعة 
تشكيل ومياغة األذواق واألخالق والداعات واملباعئ الدينية والسياسية، وكل 

الدالقات االجتخاعية، خصوماً يف مالمحها الثقاخية واألخالقية.
وقد اشاار ابن خلدون يف مقدمته إىل لذه عناارص الجذب لذه بقوله »إن 
املغلاوب مولع أبداً باالقتداء بالغالب يف شاداره وزيه ونحلته وساائر أحواله 

وعوائده«.
ولاو ما حدث ماع الثقاخة األوروبياة التي نجحت ليل خقاط من ُحكم 
الارشق خقط، بال حتى من إعااعة إنتاجاه سياساياً، اجتخاعياً، عساكرياً، 

أيديولوجياً، علخياً وخنياً وأخالقياً«.
والصاورة عان الاذات التاي تكّونت خالل خارتة االساتدخار وماا بددلا 
وسايطرت عىل وعي النيبة الدربية لي مورة الذات املاغوطية التي يدّرخها 

الشاعُر السوري محخد املاغوط يف قصيدة »النياس«:
 االسم: حرشة

اللون: أمخر من الرعب
الجبني: يف الوحل

مكان اإلقامة: املقلة أو سجالت اإلحصاء
املهنة: نياس

ولي مورٌة تستبطن مشاعر الهوان والتخالة وانحطاط القيخة.
مشااعُر الدونية أما  السوبرمان الغربي أو »عقدة اليواجة« التي تتلبل 
لذه النيب ال تقتُر عىل املجاالت السياسية والخكرية والدلخية والتقنية بل 
تخد لألخالق واإلقرار الالشدوري بتخوق القيخة اإلنسانية للسوبرمان الغربي 
وتخاوت عرجة البرش عىل الرسام البياني إلنسانية اإلنسان بحسب الجغراخيا 
املتقدمة واملتيلخة، خهناك إنساان عرجة أوىل وإنساان عرجاة ثانية، ولناك 

الذلبي والخيض واللونزي والنحايس والرتابي.
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�شُيهزم اجلْمُع ويولون الّدُبـر

أبناء تعز في الصفوف األمامية لمواجهة الغزاة
 في ثالثة أيام مصرع 400 مرتزق و9 من قيادات القاعدة واإلصالح وتدمير 35 آلية 

  - خاص:
يساّطُر أبطااُل الجيش واللجان الشادبية، 
وبالتدااُون مع األلاايل يف محاخظة تدز، أروَع 
ُماَور الصخاوع والثبات يف مواجهاة الددوان، 
وبداد أن التهم البحر بوارَج الغزاة، لا لو الَلُّ 
ينقلاب إىل مقابر جخاعياة للخرتزقة وآلياتهم 
الدساكرية التاي تقدمهاا لهام عول تحالاف 
الدادوان، يف محاولاة غازو مدينة تداز لليو  

الثالث عىل التوايل!!.
 خِخان بداد مؤتخار الثباات الوطناي الذي 
اندقاد يف 28 أكتوبار املاايض، نهاض ألاايل 
تداز بخسائوليتهم الوطنية والدينياة، وأقروا 
»الجبهة الوطنية ملقاومة الددوان وُمرتزقتِه«، 
املؤتخار رخاَد  أحاُد ُميرجاات لاذا  وكانات 
الجبهاات الدساكرية بالرجال وباذل ُكّل غاٍل 
ونخيال حتى تحقيل النر، ولاذا ما يخدلُه 

ألايل تدز. 
يف محاولتهم البائسة لتشتيت قوى الجيش 
وغازو تدز شان طاريان الدادوان السادوعي 
األمريكاي -أمل- غارة جنوباي جبل حوزان 
بخديرياة ذبااب، لاذا وعمرت قاوات الجيش 
واللجاان الشادبية عباباة تابداة للخرتزقاة 
ومارع طاقخها يف مخارق األحيوق بخديرية 

الوازعية.
 خيخا شان طاريان الددوان خخال غارات 
عىل مطار تداز الدويل، وختح امُلرتزقة جبهة يف 
مال املواع  وقاموا باالعتاداء عىل ألايل قرية 
الراري، يسااندلم الطاريان بقصف مجخع 
الشايخ جخال الدين بثالث غارات، واستشاهد 
رجل وابنته يف غارة أُخرى اساتهدخت منزلهم 

يف ذات املنطقة.
وقالت مصااعر خامة إن ألاايل مديريات 
لقااءات  عقادوا  وحيخاان  والصلاو  ساامع 
موسادة يو  الثالثاء يف سامع، النتياب قياعة 
للجبهة الوطنية ملقاومة الددوان ومرتزقتِه يف 
املنطقة، ومناقشة ُسابل التحرك املجتخدي يف 

مقاومة الغزو واإلجرا . 
ومدت قاوات الجياش واللجان الشادبية 
لجوماني متتالني عىل الدخري، ياو  الثالثاء، 
وأجالت الغازاة عاىل الرتاجاع، بداد تدماري 
مدرعتاني، وإحاراق عرباة واعطااب مدرعة 
وسيارة مالون رشق املدسكر، خيخا تراجدت 

القوات الغازية بدد تكبدلا خسائر كبرية.
 ويف نجاد قسايم عمارت قاوات الجياش 
واللجاان الشادبية، وبالتدااون ماع األلايل، 

مدرعة تابدة للغزاة، ومرع من خيها.
أما يف جنوب تدز وتحديداً منطقة الرُشيجة 
ختخكن أبطاال الجيش واللجان الشادبية من 
إحاراق عبابتاني ومدرعة وساقط عادع كبري 
مان مرتزقة الدادوان والقوات الغزياة، أما يف 
الجنوب الغربي للخحاخظة يف الوازعية خصدت 
قاوات الجياش واللجاان الشادبية محاولاة 
جديدة لزحف قاعٍ  من جبهة من أحد الِشداب 
يف منطقاة املنصورة التابدة للحج، وتم إحراق 
وتدماري مدرعتاني إماراتية ومقتال ل، بينهم 
6 برتباة عقياد، 3 منهام مان قبيلاة البوكرة 
الصبيحاة وتم إحراق طقخني عساكريني والذ 

البقية بالخرار.
ويف ياو  االثنني املايض مدت قوات الجيش 
َواللجاَن، عاّدة زحوخات للغازاة واملرتزقة من 
ميتلاف مداخال مديناة تداز، وأوقدات بهم 
جبهاة  خخاي  واملدادات؛  األرواح  يف  خساائر 
الرشيجاة )كارش( تم تدماري عبابتاني وآلية 
مدرعة وعحر املرتزقة، أما يف جبهة نجد قسيم 
خقد أُحبط تقد  املرتزقة وتدمري آلية عسكرية 
ناوع )لخار(، جبهاة الوازعياة لاي األخرى 

أُحرقت خيها ثالث مدرعات وإعطاب عدع آخر 
تركهاا املرتزقاة والذوا بالخارار، خيخا وملت 
اإلحصائية النهائية ليساائر الغزاة واملرتزقة 
الذين حاولوا التقد  باتجاه مدساكر الدخري، 

إىل تدمري ل مدرعات وطقخني عسكريني.
وأخااع مصادر ميداناي بأن جثاَث املرتزقة 
كانات ال تزال عالقة عاىل اآلليات، موضحاً أن 
12 جثاًة خوق إحادى املدرعاات، وخوق طقم 
عساكري 7 جثاث، خيخا َخاارَّ بقياة املرتزقة، 
بداد كارس الزحاف مان قبال قاوات الجيش 

واللجان الشدبية.
وألحقت مدركاة تدز بالدادوان ومرتزقته 
الجياش  قاوات  توامال  إذ  كبارية،  خساائر 
واللجان الشادبية من األلاايل، تأمني املناطل 
واملديرياات، عىل الرغام من التحليال املكثف 
وقصاف طائارات الدادوان الاذي ال ينخك عن 
تدز، وبدد تطهري مناطل ميتلخة كان يتخركز 
خيها املرتزقة وعحرلم منها، آخرلا مدساكر 
الُدخري يف ذو باب ومديرية املرساخ واألقروض 
ونجد قسيم، نخذت مجاميع املرتزقة محاوالت 
للتقاد  باتجااه املناطل املؤمناة، لكنها باءت 
بالخشل مع تكبيدلم خسائر خاعحة يف األرواح 

واآلليات الدسكرية.
ويف يو  األحاد املاايض 15 نوخخل أضاخت 
قوات الجيش واللجان الشادبية لزيخة أخرى 
إىل ساجل الهزائم املتوالية التي تلقالا مرتزقة 
الددوان خالل األسبوع الخائت، والذي تقدمته 
األلايل بجانب قوات الجيش واللجان الشدبية 
يف تأمني املناطال وعحر الدناارص اإلجرامية، 
حياث تم تدماري مدرعاة عساكرية وإعطاب 
أخرى أثناء عخلية تََصادٍّ ملحاولة تقد  مرتزقة 
الددوان السادوعي األمريكي باتجاه الوازعية، 
وأوقداوا خيهام قتاىل وجرحاى أعقباه خراٌر 

جخاعيٌّ للخرتزقة.
إىل ذلك خقد تم تدمريُ مدرعة إماراتية أخرى 
عخلات إىل تدز مؤخراً عل منطقة نجد قسايم 
قبيال تحريرلاا، بينخاا مثّل تطهاري املنطقة 
)نجد قسايم( من املرتزقة قطدااً ليط إمداع 
رئيايس يتحصلاون مان خالله عاىل مدرعات 
وآليات عساكرية وإمكانيات تخدلم بها عول 

الددوان.
مان جانباه وّزع اإلعاال  الحرباي ماوراً 
لتدمري ثاالث مدرعاات أمريكياة بخديرية ذو 
باب، والسيطرة عىل مدرعة إماراتية يف مدينة 

الرتباة بدد عحار مرتزقة الدادوان، باإلضاخة 
إىل مشاالد عادع من اآلليات املدمارة يف اليط 
السااحيل الذي يربط بني امليااء وباب املندب، 
قا  بها أبطاُل الجيش واللجان الشادبية أثناء 
مدلم ملحاولة تقد  باتجاه مدساكر الدخري 

يف مديرية ذو باب. 
يُذَكاُر أن محااوالت التقاد  التي قاا  بها 
عناارص املرتزقاة باتجااه املناطال املؤّمناة، 
نُّخذت يف ظل غطاء جوي من طائرات الددوان 

وقصف متوامل، غري أنه تم إحباطها.
وأكاد مصادٌر عساكريٌّ أن أبطااَل الجيش 
نصباوا كخيناً ملجخوعاة من املرتزقاة حاولوا 
َ  من إحدى الشاداب بخنطقة املنصورة  التقدُّ
مديرياة  باتجااه  لحاج  ملحاخظاة  التابداة 
الوازعياة، وقاماوا بالتصاّدي ملحاولاة زحف 
مرتزقة الددوان من عنارص االمالح والقاعدة 
باتجااه الوازعياة مان جهاة املنصاورة، وتم 
إحراُق وتدمريُ مدرعتني إماراتية، باإلضاخة اىل 

خسائر كبرية يف األرواح.
ويف إحصائياة املداارك الدامياة يف ميتلف 
جبهات تداز، يو  االثناني، باإلضاخة إىل كرس 
محاوالت التقد  التي قا  بها املرتزقة ساقط 

عرشات القتاىل والجرحى من املرتزقة وتدمري 
أربع مدرعات وطقخني عساكريني يف مدسكر 
الدخاري، خيخاا لقاي 30 آخارون مصارعهم 
يف الوازعياة، بينهام قيااعاٌت، وتدماري ثاالث 
مدرعاات وتدماري عدع آخار، كخا تام إحباط 
تقاد  للخرتزقاة وتدماري آلية من ناوع لخر 
يف نجاد قسايم، وتدمري عبابتاني وآلية مدرعة 
ملرتزقة االماالح والقاعدة عاىل اليط الرابط 
بني لحاج َوتداز بخنطقة الرشيجاة ومرع 
وجرح عرشات املرتزقة خالل محاولة تقدمهم 

الخاشلة.

داعش في المعركة مع الغ�زاة 

لقاوا  الذيان  املرتزقاة  قيااعات  وِمان 
ُحتُاااوَخهام، عىل يد أبطاال الجيش واللجان 
الشادبية، يف مدركة املقاوماة والتصدي لغزو 
تدز، لقاي املدعو مبارك محخد لزاع مرَعُه، 
ولاو الاذي أرشف عاىل عخليات اإلبااعة التي 
تدرضات لها أرسُة الرميخة، لاذا وقد وُقتل يف 
جبهاة املدينة أثنااء محاولاة املرتزقة الزحف 
ماوب جامدة تداز، ومرع قيااعي عاعيش 
آخر آخر يُدعى محخد مالح الجخهوري، لقي 
حتخه خاالل محاولة التقد  باتجاه مدساكر 
الدخاري، ويف الوازعياة ُقتال كلٌّ مان )محخد 
عبده الجوبري ا عبده غيالن الجوبري ا عخاع 
طاه أحخد مالح(، كخا لقي حتخُه يو  االثنني 
املايض القياعي املرتزق لاشام السايد يف باب 
املنادب، وتام نقلُه عىل متان طائارة إماراتية 

خامة ومقتل نجله وابن شقيقه.
 وياو  - الثالثااء- لقي القيااعي الداعيش 
وأحد املطلوباني يف قائخة اإلرلااب املدعو أبو 
الزُّبري مرعاه، كخا لقي عاعايش آخر حتَخُه 
يف ذات اليو  بخنطقة الوازعية ويُدعى حسان 
اليزيادي، مدظم لاؤالء اإلجراميني مطلوبون 
امُلتحادة األمريكياة يف قوائام  لادى لوالياات 
اإلرلااب، لكنهم لقوا حتوخهام ولم يقاتلون 
مع املارشوع األمريكي اإلرسائيايل الهاعف إىل 

غزو تدز والسيطرة عىل باب املندب.
 مان جهة أخارى لقاي القيااعي الداعيش 
امُللقاب بأباي اليطااب  يوساف عبدالواحاد 
مرَعاه عىل يد قوات الجيش املسانوعين من 
األلايل يف مدركة املرساخ، والتي انتهت بتحرير 

ُمديرية املرساخ ومخرق نجد ُقسيم. 

أهمية معركة تعز 

والسياساية  الدساكرية  األلخياة  وعان   
لجبهاة تدز يقول املحل السايايس الدساكري 
وماحُب التجربة الطويلة يف )الجبهة الوطنية 
املقطاري باأن  الديخقراطياة( عايل ندخاان 
ألخياة تداز تأتي مان موقدها االسارتاتيجي 
والجيواسرتاتيجي، سواٌء عىل الصديد الوطني 
املحاخظاات  ُكّل  تُلِحاُم  واساطة  كخنطقاة 
الشاخالية والجنوبية والرشقياة والغربية مداً 
بلحخاة واحادة، وكاذا موقدها االسارتاتيجي 
الادويل حياث بااب املنادب واملخارات الدولية 
وجزيارة ميون، لاي تتبع محاخظاة تدز بخا 
خيها من ثقل اسارتاتيجي، ولذا يجدلها محالً 
لألطخااع االساتدخارية. واعتال املقطري أن 
املدركة يف تدز ليست تكتيكيًة بل اسرتاتيجية. 
مدتالاً مدركة باب املندب والسااحل، املدركة 
األلم وليست املواجهات يف املدينة، واملدركة يف 
املدينة ُخّجرت؛ لغرض تشتيت القوى الوطنية 
وإعخاال املجتخاع يف رصاعاات بينياة، بينخا 
تستطيُع قوى الددوان أن تقوَ  بإنزاالتها عىل 

السواحل وترجيح الكخة لصالحها.

تقدم نوعي يف خمتلف جبهات ماأرب
أبطال الجيش واللجان الشعبية يصدون أكبر محاولة زحف للمرتزقة على كوفل وصرواح 

  - خاص:
حّقل أبطاُل الجيش واللجان الشادبية تقدماً عسكرياً 
نوعيااً يف محاخظاة مأرب، وسايطروا عىل مواقاَع تابدة 
ملرتزقاة الدادوان، ومادوا محاولتني للزحاف يف رصواح 

وكوخل.

وقاال مصادر عساكري إن أبطااَل الجياش واللجان 
الشدبية تخكنوا من السيطرة عىل عدع من التباب الواقدة 
بخنطقاة الحقيال بارواح وطّهرولا مان املرتزقة بدد 

مقتل وُجرح عدع منهم.
وبحَساب املصادر ذاته قامات مجاميع كبارية للغزاة 
ومرتزقته الدادوان بخحاولة للزحف عاىل منطقة كوخل، 

لكن أبطال الجيش واللجان الشادبية تصدوا لهم وكرسوا 
لذا الزحف الذي يدد األكل منذ بدء الددوان.

كخاا ماّد أبطاال الجيش واللجاان الشادبية محاولة 
أخرى ملرتزقة الددوان للزحف باتجاه واعي امللح بخديرية 
رصواح، وأخااع مصدر عساكري بخقتل وجارح عدع من 

املرتزقة يف الدخلية وتدمري إحدى الدبابات التابدة لهم.

كخا تخكن أبطاُل الجيش واللجان الشادبية من تدمري 
مدرعة ومقتل ُكّل طاقخها بالقرب من مدساكر كوخل يف 

نخل اليو .
وَشاااانَّ طرياُن الددوان السدوعي األمريكي 16 غارًة 
عىل مديرية رصواح يو  الثالثاء املايض، يف محاولة إلسناع 

املرتزقة عون جدوى ووّلوا األعبار كخا جرت الداعة.

إحصائيات 

مصرع 400 من املُرتزقة 
والُغزاة في جبهات تعز 

منهم 150في يوم الثالثاء. 
17ُمدرعة و6طقوم و3 دبابات 

وناقلة جند وآلية همر خالل 
ثالثة أيام .. مصرع 9 من 

قيادات املُرتزقة بينهم أخطر 
قيادات القاعدة و«داعش« 

املطلوبة عاملياً. 

ذباب، باب المندب، 
العمري 
12 ُمدرعة 

4 طقوم 
1عربة ُجند 

الشريجة )كرش( 
3 دبابات

2 مدرعات 

الوازعية
2 مدرعتني 

2 طقمني عسكريني 

نجد قسيم 
1 مدرعة

1 همر
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  - عبده عطاء:
يحّقاااُل أبطااُل الجياش واللجاان الشادبية 
انتصااراٍت عظيخاًة يف ميتلف الجبهاات، ولو ما 
يندكُل إيجابياً وارتياحاً واساداً يف أوساط الشدب 

اليخني.
الجياش واللجاان  انتصاارات  ويختاد رشياُط 
الشادبية عىل أجزاء كبرية من البالع، خخن »عمت«، 
إىل مديناة تدز وضواحيها، ويف ذو باب وباب املندب 
وامليااء، وإىل مأرب والجوف، وحتى عقر عار الددو 
السدوعي يف عساري ونجران وجيزان، حيث يسطر 
أبطاال الجياش واللجاان الشادبية أروع مالحام 

البطولة والخداء.
ويقاول املواطان طه الجاراعي ولو مان أبناء 
محاخظاة تداز إناه خياور باكل رجاال الجياش 
واللجاان الذين يتصدون للددو واملرتزقة يف ميتلف 
الجبهات، مشارياً إىل أن املرتزقة ال لدف لهم سوى 
خدماة األعاداء، مقابال املال لكان املال ساينتهي 

وسينتهي مده املرتزقة.
وزاع الجراعي قائالً »أحيي رجال اللجان الشدبية 
من أبنااء »االقاروض« بقيااعة »الشايخ عبدالويل 
الجاباري«، والذيان طهاروا منطقاة »االقروض« 
بخحاخظاة تدز، من لؤالء املرتزقاة وعبَدة الدينار، 
الذيان حاولاوا زرع التخرقة بني أوسااط الشادب 

اليخني الواحد من مددة إىل املهرة«.
 وأضااف قائاالً: »التكخريياون ومان يادور يف 
خلكهام، يقوماون بالتغريار عىل الناس املسااكني 
ويغريون أخكار الناس، بأنهم يقاتلون إيران، ولذلك 
ندعاو ُكّل اليخنيني أن ال يصدقوا لاؤالء الدجالني، 
نحن يف اليخن متدايشاون بكل حاب وعائخاً والؤنا 
لليخن، ونحن وقبلنا آباؤناا وأجداعنا يف منداء ويف 

تدز تدايشوا مداً يف الدخل ويف السكن«. 
عاعياً الجخيع لدد  اإلنصات إىل كال  املغرضني، 
موضحااً أن اليخنياني الرشخاء يرخضاون الدخالة 
واليياناة وتجاارة وبياع األوطاان وإباحاة عماء 
الشادب للخدتدين، مهخاا كانت املالّرات الوالية 
التاي تروج لهاا الجخاعات التكخريياة وغريلا من 

اليونة واملرتزقة«.
من جهته يقول الشايخ لاشم قاسم الحامل 

إن النر قاع  بال شك لليخنيني. مستنكراً اجتخاع 
الدالم كله ضد بالعنا، يف لجخة رشسة لم يشهدلا 

لها الدالم نظرياً.
وأضااف الحامال قائالً: »متولام من يظنون 
أنهم بهذه الهسترييا سيستطيدون لزيخة الجيش 
واللجان الشادبية واحتالل اليخن والسايطرة عىل 
مقدراتاه وثرواتاه واساتدباع اليخنياني وإلانتهم 
وزرع الختان بينهم والنزاعاات وقتل وذبح األحرار 
واألبريااء وزرع الرعاب يف لاذا الوطان من خالل 

تحريك أعواتهم اإلجرامية القاعدة والدواعش«.
وتاباع: »لقد تخاجأوا عندماا امطدموا بجيش 
ولجاان شادبية ال موازي لهام يف الدالم شاجاعة 
وتدينااً وثباتااً، وماا يساطرونه الياو  يف الداخل 
وخلاف الحادوع، مان انتصاارات عظيخاة وإقدا  
خريد، من خالل اساتقبال الرضبات من الجو والل 
والبحار، مرخصني لجخاجخهام وباذلني ألرواحهم 
عخاعااً عن لذا الوطن الغايل وذوعاً عن كرامة وعزة 
أبنائاه وحخاظااً عاىل ثرواتاه، ما يادل أنهم مخن 
قال الله خيهم )يحبهام ويحبونه(، )رجال مدقوا 
ماا عالدوا اللاه علياه(.. وحقاً أن رجااالً كهؤالء 
يساتحقون التقديار واالحرتا  والدعام لهم، وبذل 
الغاايل والرخيص لهم، ورخدلام يف الجبهات باملال 
والرجال؛ ألنهم عّلخونا الشاجاعة يف زمن ساع خيه 
الجبان، وعلخوناا الدازة يف وقت طغت خياه الذلة، 
ولاذا أقل ما نقدمه لُحخاة الدين واألرض والدرض 

والكرامة«.
أما الشايُخ خالاد الرشاحاي، خقاال لا»مدى 
املسرية«: »ما تم تحقيقه من انتصارات يف ميتلف 
الجبهاات ما لو إال خضٌل مان الله عز وجل؛ وألننا 
لم نكن مدتدين وإنخاا مداخدون عن أراضينا وعن 
حقوقناا ووحدتنا، ولقاد كان اندخاع املواطنني من 
شاباب وشايبة؛ للدخاع عان لذا الوطان، يؤكد أن 
اليخنياني سايذوعون ويبذلاون الغاايل والرخيص 

عخاعاً عن وطنهم الغايل. 
وأضاف: »الددوان السادوعي األمريكي، خرض 
عاىل اليخان حصااراً جائاراً، ورخاد عادة مناطل 
باملرتزقاة واليونة والدخاالء املأجورين، باإلضاخة 
الوحشاية بحال  للجرائام  ارتاكاب طريانهام  إىل 
األبرياء املدنياني، وخامة النسااء واألطخال، وكل 
ما ارتكبه الددوان من جرائم ضد اإلنساانية، جدل 
من اليخنيني األحرار كتلة واحدة تقف أما  الددو«.
مان جانبه، تحدث »عيل ندخاان القييس«، أحد 
أبنااء ُحبياش بخحاخظاة إب لا»مادى املسارية« 
بالقاول: »ال يدرف طدم االنتصار إال من يصنده يف 
مياعيان الوغى والنزال، وال يدرف املجد إال ماندوه 
وَمان بذلاوا يف سابيله األرواح الطالارة والدمااء 
النظيخة واملحّصنة مان جراثيم الدخالة واالرتزاق، 
وليال االنتصار الولخي املخلك يف وساائل اإلعال  
التاي يروجهاا خالاء الخان مان لولياووع وَمن 
اساتأجرلم، وحتى الذين خاناوا وطنهم وأيّدولم 

أقسم بالله بأنهم يدرخون زيخهم وتضليلهم، ومع 
ذلك يكابرون ويخنّون أنخسهم بالقاع  عىس ولدل، 

لكن ليهات، خالحل عائخاً ألله لم الغالبون«. 
أما الناشاطة الحقوقية مناى الزياعي، خقالت: 
»الخرحاة كبارية يف قلاوب ُكّل اليخنياني الرشخاء، 
خاماة، مع االنتصاارات البطولية التاي يحققها 
أبطاال الجياش واللجاان الشادبية ضاد مرتزقة 

الددوان السدوعي األمريكي عىل اليخن«.

وتابدت: »بالرغم من أن الدادوان تجاوز القيَم 
اإلنساانية، وضلوع عخالء الداخل يف استخراره، إاّل 
أن مخوع اليخنيني سيساتخر، حتى النر، وحتى 

يدرف »السداوعة« كيف تكون الرجال«.
وتحدث الصحخي والناشاط الحقوقي، مجالد 
شاالف، بالقاول: »ماا يحققاه الجياش واللجان 
الشادبية يف جبهات القتال من انتصارات عظيخة، 
ضد الددوان الصهيوسدوعي أمريكي، وسا  رشف 
عىل جبني ُكّل يخني رشيف، خبالرغم من الحشاوع 
الهائلاة والدعم اللوجساتي األمريكاي الصهيوني 
مان عتاع وعدة وأموال تُارف للخرتزقة والدخالء 
واليوناة عاخل الوطن وخارجاه، إاّل أن لذا الدعم 
انهار أما  إراعة وقوة ومالبة جيشنا املغوار البطل 
ولجانه الشادبية األحرار، ومخوع شادبنا اليخني 
الدظيام الاذي كارس ُكّل املواناع والحواجاز رغم 

الحصار الجائر والظالم«.

  - خاص:
عقادت قبائل حرياب القراميش وبدبادة بخحاخظة 
ماأرب يو  الثالثاء املايض لقاء قبليا موسادا لتدشاني 
الحخلاة املليونياة للتوقياع عىل وثيقة الارشف القبلية 

لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطنية.
ويف االجتخاع القبيل املوساع أقارت قبائل القراميش 
ملح عا  بني كاخة قبائل املديرية بهدف توحيد الجهوع 

ورص الصخوف ملواجهة الددوان السدوعي الغاشم.
وأكد االجتخاع القبيل رخض التواجد األجنبي يف بدض 
مناطال محاخظة ماأرب ورضورة مواجهته والتصدي 

له مهخا كانت التضحيات.
وأعلنت قبائال حريب القرامياش وقوخها ايل جانب 
أبطاال الجياش واللجاان الشادبية يف خاوض مدركة 
الارشف والبطولة حتى تطهري كامل تاراب الوطن من 

عنل الغزاة واملحتلني. 
ويف محاخظاة إب، عشانت بخديرياة القخار الحخلة 
املليونياة للتوقيع عاىل وثيقة الرشف القبلية لرتسايخ 

املباعئ والثوابت الوطنية.
ويف التدشاني أشاار مرشف اللجان امليدانية للتوقيع 
عىل الوثيقاة باملحاخظة راكان النقياب إىل عور القبيلة 
يف تدزيز االمطخاف الوطني ملواجهة الددوان الغاشام 

ومد الغزاة واملحتلني.
وقال » إن القبيلة لي مخا  األمان والدرع الحصني 
للوطن ومقدراته ومكتسباته والرشيك الخاعل يف منع 

القرار وتسايري شاؤون املجتخع والحخااظ عىل ثوابته 
األميلة« .. مشايداً بخساتوى وعي أبناء مديرية القخر 
واستشادارلم للخساؤولية الوطنياة وحرمهام عىل 

املشاركة اإليجابية يف التوقيع عىل الوثيقة.
وقد تداخع أبناء ومشاايخ ووجهااء وأعيان مديرية 
القخار ومدهم قيااعة وأعضاء املجلال املحيل ومخثلو 
املنظخاات واألحزاب للتوقيع عىل وثيقة الرشف القبلية 
.. مؤكديان رخضهام للدادوان السادوعي وقوخهام إىل 
جانب الوطن وأمنه واستقراره والدخاع عن مقدراته.

ويف محاخظاة ذماار، شاهدت عادع مان مديرياات 
االرشاخياة  للجاان  موسادة  اجتخاعاات  املحاخظاة 
ووجهااء  ومشاايخ  والتنخيذياة  املحلياة  والسالطة 
وشيصيات اجتخاعية وحزبية وقبلية تنديداً باستخرار 

الددوان وتوقيع وثيقة الرشف القبلية.
واستنكرت االجتخاعات التي عقدت يف كلٍّ من مدينة 
ذماار وميخداة عنل والحادأ ومديرية املنار اساتخرار 
الددوان والحصاار الجائر ومنع عخاول الغذاء والدواء 
واملشتقات النخطية وكاخة متطلبات الحياة إىل اليخن.

وتيلال االجتخاعات توقياع وثيقة الارشف القبلية 
والتاي تهدف لحشاد طاقات املجتخاع اليخني للتصدي 

لقوى الددوان ومرتزقته يف الداخل واليارج.
ويف محاخظاة ريخاة، عشان أبنااء وقبائال مديرية 
باالع الطدا  حخلة التوقيع عىل وثيقاة الرشف القبلية 

لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطنية.
وأكاد وجهااء ومشاايخ وأعياان املديرياة أن أبناء 

وقبائال مديرية بالع الطدا  سايقخون مخاا واحدا يف 
الدخاع عن الوطن وحخاية مقدراته. 

ويف مديرية الجدخرية، وامل ابناء ومشايخ واعيان 
ووجهاء القبائل باملديرية تنظيم لقاءات قبلية للتوقيع 

عىل وثيقة الرشف القبلية.
وأكاد املشااركون ألخية الوثيقاة يف تقوية الروابط 
االجتخاعياة وتدزيز املباعئ والثوابات الوطنية ووحدة 

الصف بني أوساط املجتخع .
ويف أماناة الدامخاة مندااء، تواملات بخديرياة 
»الثورة« و«السابدني« و«شادوب« خدالياات التوقيع 
عىل وثيقاة الرشف القبلية لرتسايخ املبااعئ والثوابت 

الوطنية.
وأكد أبناء ومشايخ ووجهاء املديريات استخرار ععم 
ومسااندة أبطال الجيش واللجان الشادبية يف مواجهة 
الددوان السدوعي الغاشم والظالم ورخد جبهات القتال 

بالرجال والدتاع.
واساتنكروا اساتخرار الددوان الظالم عىل الشادب 
اليخناي تحت مخت عرباي وعويل ميزي.. مدلين عن 
مخوعلم وثباتهام يف مواجهة لذا الدادوان والوقوف 

مخاٌ واحداٌ لرععه.
وجدعوا شاكرلم ألبطال الجيش واللجان الشادبية 
الذيان يساطرون أروع البطوالت واملواقاف القتالية يف 
مد الددو وعحره وملا يقدمونه من تضحيات يف ميتلف 

بجهات القتال

إقبال كبير للمواطنين 
للتبرع بالدم في 
مستشفى الثورة 

العام بصنعاء
  - خاص:

الع�ام  الث�ورة  مستش�فى  ش�هد 
بصنعاء، خالل الثالثة األيام الماضية، 
إقباالً كبيراً من قبَل المواطنين؛ للترُبّع 
بال�دم للجرح�ى والمصابي�ن، جراء 
قص�ف طي�ران الع�دوان الس�عودي 
األمريك�ي ع�ى ع�دد م�ن محافظات 

الجمهورية.
وج�اءت ه�ذه الحمل�ة بع�د ن�داء 
أطلقه مستش�فى الثورة، ي�وم األحد 
الم�ايض، مطالب�اً اليمنيي�ن بالت�ربع 
بال�دم بمختل�ف الفصائ�ل المتنوعة، 
ولمدة ثالث�ة أيام، للح�االت الحرجة 
التي تصل إليه وبش�كل مستمر، جراء 
المتواص�ل ع�ى  اس�تمرار القص�ف 

بالدنا.
مص�ادر طبية بالمستش�فى أكدت 
أن اإلقب�ال كان كبي�راً وغي�ر متوقع، 
ومعظ�ُم هؤالء من الش�باب، مش�يرة 
إىل أن بع�ضَ المتقدمين كان أيضاً من 
كبار الس�ن الذين حرضوا متحمسين 

للتربع لكن كان يتم إرجاعهم.
المتربعون م�ن جانبهم أكدوا أنهم 
لن يبخلوا بدمائهم لمساعدة إخوانهم 
درع�اً  وأنه�م س�يكونون  الجرح�ى 
حصيناً للوطن ومستعدين لبذل الغايل 
والرخيص يف س�بيل الدفاع عن اليمن 

وكرامته.
واعت�ربوا أن ه�ذا العم�َل واج�ٌب 
وطني مق�دس، وهو أقل القليل يمكن 
تقديمه، أمام ه�ذا العدوان المتوحش 
والمتغطرس الذي يه�دف إىل تمزيق 

الوطن وتركيع اليمنيين.

إعالميون وحقوقيون وشخصيات اجتماعية ل� »صدى المسيرة«:
 تحالف العدوان والمرتزقة تفاجأوا بالجيش واللجان الشعبية الذين ال 

موازي لهم في العالم شجاعًة وتدينًا وثباتًا
 انتصارات الجيش واللجان الشعبية وسام شرف على جبين ُكّل مواطن 

وصمود اليمنيين سيستمر 

اللقاءات القبلية تتوا�شل يف عدد من حمافظات اجلمهورية

قبائل القراميش وبدبدة بمأرب توقع وثيقة الشرف القبلية لمواجهة العدوان 

 هاشم الحامس مجاهد شالف علي القيسي عادل عطيفة طه الجرادي خالد الشراحي

اإح�شائية جديدة لالئتالف املدين 
لر�شد جرائم العدوان:

23 ألف شهيد وجريح 
غالبيتهم من النساء واألطفال

  - خاص:
كشاف االئتاالف املدناي لرمد جرائام الدادوان عان إحصائية غري 
مكتخلة لددع الشهداء والجرحى من املدنيني جراء قصف طريان الددوان 

السدوعي األمريكي عىل بالعنا.
وأكاد االئتالف يف تقرير حديث له  استشاهاع  أكثار من 7 آالف مدني 

وإمابة أكثر من 16 ألخاً آخرين مدظخهم من النساء واألطخال.
وأشاار االئتالف إىل أن الددوان السادوعي األمريكاي عّمر خالل 225 
يومااً 105 خزانات وشابكة ميااه ول1 مطاراً و108 محطات وشابكة 
كهربااء و0ل3 جارساً وطرقاات ول10 شابكات اتصااالت و10 موانئ 
ولل2 ساوقا شادبا و72ل ميزناً غذائيا وو52 منشاأة سياحية و212 
محطة وقوع و1231 مدرساة ومركزاً تدليخيا ولل8 مؤسساة حكومية 
و103 مازارع عواجان و161 مصندااً ول2 ملدباً رياضيااً ول3 جامدة 
ول21 مركازا طبياا ومستشاخى ول56 مساجدا يف كل املحاخظات التي 

طالها الددوان.
واساتدرض االئتالف جرائم الددوان منذ مطلع الشاهر الجاري حتى 
اليو  يف جخيع محاخظات الجخهورية وخامة محاخظتي مدده وحجة 
التي يتدرض نحو مليون يخني خيهخا إىل إباعة جخاعية من قبل الددوان 

السدوعي األمريكي.
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هادي.. في مهمة جديدة لمندوب االحتالل الجديد

االتحاد األوروبي يدعو إلى حل سياسي باليمن ويعبر عن 
قلقه من استخدام العدوان ألسلحة محرمة

رئيس عمليات التنسيق واالستجابة باألمم المتحدة: 
فرض الحصار على الشعب اليمني من عقليات القرون الوسطى

  - طالب الحسني
عاً أناه ُعميَااٌة يف أيدي  يؤّكااُد الخارُّ لااعي مجاادَّ
قوى الددوان الخاشاِل عن تحقيال أيِّ إنجاز ميداني، 
منذُ ثخانية أشاهر يف تدز وَمأرب، خبينخا يرى البدُض 
أن عوعتَه إىل عدن تخثُل لروباً من الخشل القائم، يرى 
آخرون أن الرياَض تسادى للتيلُّص مان لاعي وَمن 

مده من املرتزقة. 
ألقلِّ من أسابوع عاع الخارُّ لااعي إىل عدن، مهخٌة 
جديدٌة لهذا املندوب الساامي لالحتالل الجديد لبدض 

املحاخظات الجنوبية. 
وخخيًة ومل وخخيًة سايدوُع، كخا لو حاُل بحاح 
الاذي حااول مراراً إثبااَت أن األمور عىل ماا يُراُ  وأن 
عرش أجزاء من حكومته ساتدير شؤون املرتزقة من 

خندق قبل أن يتحوَل لذا األخري إىل لدٍف لداعش. 

وعىل ما يبدو أن لاعي لذه املرة لن يجَد من يزوُره 
من قوات الغزو اإلماراتية والسادوعية، لكنه سايزور 

بالطبع الجنجويد لتكتخل أضحوكَة الرشعية. 
وعىل إيقااع طبول الهزيخة املدويَّاة يف تدز وَمأرب 
واإلخخااق املتكرر يف تحقيل أي انجااز ميداني يدزف 
الدادوان الختباء لاعي يف عدن، كخا لاو كانت إنجازاً 
مهدئااً لدامخة كبرية من السايرية قبيل الذلاب إىل 

التخاوضات املرتقبة. 

خيخاا يؤكد لاعي بأكثر من وجه أناه َحَجُر الدَُّمى 
يف ملدب الددوان الخاشال بدد ثخانية أشهر، خإيهاُمه 

بدوعة رشعيته املزعومة باتت أُمنية. 
مسالحة،  جنوبياة  تيااراٌت  عاعاش،  القاعادة، 

الجنجوياد، وللُمَّ جّراً من املساخيات، يبحث الددوان 
عبثااً خيها عن بصيص أمال يف أيِّهخا تصلح ألن تكوَن 
ُل  وعااًء تساتقبل الرشعية أليا  خحساب، كيخا تتحوَّ

الزيارة املتيخية بجلباِب الهزيخة إىل مسيرة. 

  - متابعات
، ععوتَاه إىل حل سايايس  جاّدع االتحااُع األوروبايُّ
لألزماة اليخنية، بخا يحخظ ساياعة البلد واساتقالله 
ووحادة أراضيه، مؤكداً ععَخه للخبداوث األَُمااخي يف 

التومل إىل استئناف املخاوضات السياسية.
جااء ذلك يف بيان ماعر عن االتحاع، أمل األربداء، 
اعتل خياه »أن وقف القتال أمبح أماراً أكثر إلحاحاً، 
وذلاك من خالل وقف مساتدا  للدخليات الدساكرية 
وتحريك عخلية سياساية شاملة يخكنها من استداعة 
الساال  وتقديام اليدماات األساساية الداماة ماع 
الحخاظ عىل وحدة وسياعة واستقالل وسالمة أرايض 

اليَخن«. 
وجاّدع البياان ترحيبه بإعاالن املبداوث األَُمااخي 
إسخاعيل ولد الشيخ عن استئناف املحاعثات الشاملة 
باني األطاراف اليخنياة قريبااً، عاعياً كاخاة األطراف 
النتهااز لذه الخرمة الكتسااب الزخام املتجدع لبناء 
الثقة ووضع أساس مستقر ملزيد من املخاوضات نحو 

السال  املستدا . 
كخاا ععاا كاخاة األطاراف إىل املشااركة بطريقة 
مرنة وبنّاءة عون رشوط مسابقة وبنوايا ميلصة يف 
التحضري والرشوع يف املخاوضاات التي تقو  األَُماام 
املتحدة بالتسهيل لها، ويف إطار عخلية يخنية القياعة.
وخيخا أعان االتحاع، جخياَع الهجخات اإلجرامية يف 
ًة الهجخاات ضد األلداف  اليخن، بأشاد لهجاة وخامَّ

املدنية والدينياة، حث االتحاع عىل محاربة الجخاعات 
املتطرخة كالقاعدة يف شبه الجزيرة الدربية وعاعش يف 

اليخن واللتني تستغالن عد  االستقرار الرالن.
كخا شادع يف لاذا الصدع عاىل رضورة اتياذ كاخة 
األطاراف اليخنياة إجاراءات مارماة ضد مثال لذه 
الجخاعاات التاي تخثال تهدياداً مباارشاً يف الداخال 

واليارج.
وعاّل عن بالغ قلقه إزاء عخلياات القصف الجوي 
واساتيدا  الذخائار الدنقوعياة وانقطااع اليدمات 
األساساية عان الساكان املدنياني وخاماة األطخال 
والنسااء والخئاات املساتضدخة األخارى، خضالً عن 
الرضر الاذي لحل بالبنياة التحتية املدنياة واملوروث 

الثقايف يف اليخن.

  - متابعات
إعتل رئيُل عخليات التنسايل واالستجابة 
الداملياة يف األَُماام املتحادة )جون غنغ( أنه ال 
توجد مشاكلة يف الدالم تطغى عاىل ما يحُدُث 
باليخان، عاعيااً إىل رخع الحصار عىل الشادب 
اليخناي الاذي اعتاله مان عقلياات القارون 

الوسطى.
جاء ذلاك يف لقاء جخده ماع رئيل اللجنة 
الثورية الدليا محخد عيل الحوثي بصنداء الذي 
عاّل للخساؤول األَُمااخي عن شاكره للجهوع 
التاي يبذلها، مشارياً إىل أن الددوان يساتهدف 
املدنيني واملنشآت الحيوية واليدمية والصحية 
ومشاريع املياه واستهدف ُكّل يشء حتى اآلثار 
واملدن املسجلة بقائخة الرتاث الداملي كصنداء 
التأريحياة وأماكان يف الجاوف، وزبياد وقلدة 
القالرة بتدز وغريلا من املواقع األثرية، مدلاً 
عن أن أملاه يف أن تُرخع التقارير لألمم املتحدة 
حتاى يكاون لديها تقريار كامل عان حقيقة 
األوضاع يف اليخن وأيضاً للدول عائخة الدضوية 

بخجلل األمن.
ولخات الحوثاي إىل أن تحالف الددوان شان 
عدوانه بينخا مخثل األَُماام املتحدة كان ما زال 
متواجاداً يف اليخن وتسابب ذلاك بوقف الحوار 
الاذي كان مثخاراً وومال إىل بداض الحلول، 

مشرياً إىل ما قاله املبدوث السابل جخال بندخر 
حول ذلاك، مدتالاً أن الددوان لو من أخشال 

الحوار يف السابل ويدخل عىل إخشاله حالياً.
وعّل الحوثي للخسؤول األَُمااخي عن أسخه 
من خطوة األمني الدا  لألمم املتحدة الذي قّد  
شكراً لدول الددوان بحّجة املساعدات اإلنسانية 
قائالً: »لسانا يف حاجة إىل مساعداتهم، ال نريد 
مسااعدات السدوعية، ويؤساخنا أن يشكرلم 
األمني الدا  لألمم املتحدة يف الوقت الذي ال نرى 
منهم إال القنابل واألسلحة املحّرمة عولياً إال إذا 

كانت مجاملة«.
من جانباه ععاا املساؤول األَُمااخي جون 
غناغ إىل أن تتغلب الحكخة عاىل ما يحدث اآلن 
يف اليخن؛ ألن الشدب اليخني يحتاج أن يتيلص 
من لذه النزاعات ويساتحل الحرية والساال  
ويساتحل األمان واألماان وأن يدياش حياته 
بدياداً عن الدناف وبديداً عن الحصاار وبديداً 

عن ُكّل ما يدانيه«.
وقاال: »نؤكاد للشادب اليخناي أن األَُماام 
املتحادة موجوعة لنا ملسااعدتكم ولن نتوقف 
عان املحاولة للقيا  باملزياد واملزيد من الدخل، 
وعلينا أن ننقال إىل الدالم أنه مهخا خدلنا ليل 

كاخياً ملا يحتاجه الشدب اليخني«.
وأضاف: »لذه لي رساالتنا رسالة الشدب 
الدالام رخاع  اليرييان يف لاذا  اليخناي وكل 

الحصاار؛ ألن خارض الحصاار مان عقلياات 
القارون الوساطى«. مؤكاداً عاىل رضورة أن 
تساري الدخلية السياسية، وأن ُكّل الجهوع التي 
نقاو  بها يف مقار األَُماام املتحادة لي لوقف 

القتال. 
إىل ذلاك َحاااثَّ منساُل األَُمااام املتحادة 
للشاؤون اإلنساانية يولانال خاان عير كالو 
املجتخع الادويل للدخل عىل إيجاع حل سايايس 
إلنهااء الددوان عاىل بالعنا قبل خاوات األوان، 

مشرياً إىل أن بالعنا تتجه إىل مزيد من الدمار.
لاللتازا   الدادوان  عول  كالو  عيار  وععاا 
بالقانون اإلنسااني الدويل والوخااء بالتزاماته 
بشأن حخاية املدنيني وتسهيل الومول الرسيع 

للخساعدات اإلنسانية وعون أية عوائل. 
وقاال منساُل األَُمااام املتحادة إن »انهيار 
اليدمات األساساية مساتخر بوتارية رسيدة 
القالارة  يف  لصحخياني  اليخان«، مضيخااً  يف 
عالَ عائارة تلخزيونية مغلقة مان منداء بأن 

التقديارات الحالياة تخياُد بأن »أكثار من ل1 
ملياون شايص ال يساتطيدون الحصوَل عىل 
الرعاية الصحياة الكاخية، وثالثة ماليني طخل 
وامرأة حامال أو ُمرضع يحتاجاون إىل الدالج 
من ساوء التغذياة أو اليدماات الوقائية، وأن 
1.8 ملياون طخال باتوا خاارج املادارس منذ 

منتصف مارس. 
وأشاار إىل أن اليدماات األساساية ترتاجع 
بشاكل رسيع نتيجاة التأثري املباارش للددوان 
ونقص املوارع الالزمة لدخع الرواتب أو تكاليف 

الصيانة«.
وومف املسئوُل األَُمااخي الددوان يف بالعنا 
بأنه »مدّمار«، الختااً إىل أن اليخنيني يناضلون 
اآلن تحاَت وطأة انهياار اليدمات األساساية 
والتهجاري القارسي، وأن نحاو 21.2 ملياون 
شايص – أي بنسابة 82 يف املائة من السكان 
– لام حاليااً بحاجاة إىل أشاكال ميتلخة من 
احتياجاتهام  لتلبياة  اإلنساانية  املسااعدات 

الرضورية أو حخاية حقوقهم األساسية.
وأخااع أن »أكثاَر مان ل1 ملياون شايص 
يختقارون إىل املياه الصالحاة للرشب والرف 
شايص  ملياون  ل1  مان  وأكثار  الصحاي، 
يواجهون انددا  األمن الغذائي، بخا يف ذلك 7.6 
ملياون يواجهونه بدرجة حاعة، وأن نحو 320 

ألف طخل يدانون من سوء تغذية حاع«.

إتحاد المحامين العرب: 
كفى تدخاًل في إرادة 

الشعب اليمني
  - خاص
ععاا اتحااع املحامني 
الدرب، إىل وقف الددوان 
اليخان والتدخل يف  عىل 
إراعة الشادب اليخناي، 
الحخاظ  عاىل  مؤكاداً 
الوطنية  الَوحادة  عىل 
ووحادة  اليخان  يف 

أراضيه.
يف  ذلاك  جااء 
عان  مااعر  بياان 
االتحااع –حصلات 
املسارية  مادى 
عىل نساية منه- 
قراراته  يؤكد عىل 
تاه  ميا تو و
مان  الساابقة 

بخديناة  الدائام  االتحااع  مكتاب 
أغاعير املغربية التي تؤكاد رضورة الحخاظ عىل وحدة اليخن 
وأحقياة الشادب اليخناي يف حياة لاعئاة بديداً عان ععاوى 
التقسيم والطائخية التي تتبنالا عوٌل عربية وأجنبية لتحقيل 

ألداف وأجندات استدخارية.
واعتال البياان أنه باات من الارضوري، وحاالً، وقاُف ُكّل 
الدخليات الدساكرية عاىل األرايض اليخنياة وإتاحة الخرمة 
لقياعتاه وشادبه يف إعاعة بنااء الدولة ومؤسسااتها، وإزالة 
أثار لاذا الددوان الذي عّمار البُنية األساساية للدولة اليخنية 
من كهرباء وماء وإعاعة بناء املؤسساات الحكومية واملدارس 
واملستشاخيات التي عمرت إثر الرضب الدشاوائي والذي راح 
ضحيتاه اآلالف مان املدنيني الدزل والذي يشاكل جريخة ضد 

اإلنسانية.
وأكد البيان أن الشادَب اليخني لاو الوحيُد ماحب الصخة 
يف اختياار حاكخاه ونظاماه السايايس باإراعة ُحارَّة وبدون 
ااال أجنباي مباارش أو غري مباارش، ولذا ماا يُلقي  أي تدخُّ
اًة األَُمااام املتحدة  باملسائولية عاىل املجتخاع الادويل وخامَّ
وجامداة الدول الدربية ومنظخات املجتخاع املدني الدربي أن 
تتصادى لهذا باكل طاقاتها حتى يتسانى للشادب الدربي يف 

اليخن إعاعُة بناء بالعه.
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  - محمد الوريث:
اكتظت مستشاخياُت عدن بالقتىل والجرحى، 
عىل مدار اليومني املاضيني، ووّجهت مستشخياُت 
املديناة الواقدة تحت االحتالل، الناداَء للخواطنني 
للتلع بالاد ؛ وذلك نتيجة الددع الهائل من القتىل 
والجرحاى الذيان ساقطوا بداد انجرارلم خلف 

املحتل والذلاب للقتال شخاالً يف محاخظة تدز.
تؤكاد املصااعر امليدانية أنه ساقط يف مخوف 
املرتزقاة وعاعاش ما يقاارب 00ل قتيال واملئات 
من الجرحاى اآلخرين، عدٌع كبريٌ منهام من أبناء 
املحاخظاات الجنوبية الذين كانوا ُعرضًة للتضليل 
السادوعي ليكونوا وقاوع محرقة ال ناقاة لهم أو 

جخل خيها.
وبالرغام مان لاذا الدادع الهائال مان القتىل 
والجرحاى إال أن طائارات اإلمارات لام تتحرك إال 
إلساداف لاشم السايد القياعي يف القاعدة والذي 
أكادت األنباء أنه لقي مرَعه متأثراً بجراحه بدد 

ذلك، ولم تساخع نائحة ولم تبدث تدزية واحدة لا 
00ل قتيل آخر، يف انداكاس لقيختهم الصخرية يف 

نظر املحتل.
تدخد السدوعية ومن خلخها اإلمارات لتصخية 
القضية الجنوبية، واساتيدمت يف ذلك الكثري من 
األسااليب واليطط، ابتداء من تسليم املحاخظات 
الجنوبياة للقاعادة وعاعاش وإحاالل الخاوىض 
واالنخالت األمني وتخريع املحاخظات من أي حامل 
وطناي يخكن أن تلتف الجخالاري حوله، وآخر ما 
توملت إليه لو الزج بأبناء الجنوب ويف مقدمتهم 
الحراك الجنوبي ليكونوا وقوع مدركة تخقدلم ما 
تبقاى لهم من ثقل يف محاخظاات الجنوب لتكون 

لقخة سائغة للقاعدة وعاعش.
وقاد قاال السايد محخاد عبدالساال  الناطل 
الرساخي ألنصاار اللاه عاىل مخحتاه يف موقاع 
التوامال االجتخاعاي تويرت قبل يوماني »للتذكري 
لإلخاوة الجنوبيني يتام اساتدراُجااكم ملدارَك يف 
مناطاَل ميتلخة من الباالع، ننصحكم رخَض لذا 
املرشوع، خأنتم –أرضاً وقضية- من سيتحخل ُكّل 

النتائج«.
 ويشاري محخد عبدالساال  للخرة الثانية إىل أن 
االنجارار خلاف املارشوع السادوعي األمريكي يف 
مشااريع تختيت واحتالل البلد ال بد أن ستكون له 
نتائج وخيخة عىل ُكّل من يشارك خيهاا، ومن لنا 
جاءت اإلشاارة إىل األرض والقضياة وليل خقط 

األطراف املشاركة.
ويف نخل الساياق قالت مصاعر خامة لصدى 
املسارية باأن القاوات اإلماراتياة مندات قوارب 
الصياعيان من املارور واالقرتاب من أما  سااحل 
منطقة املداشيل حيث يقيم اليائن لاعي بحجة 

توخري الحخاية له. 
وأكد املصدر أن لاعي طلب من التحالف إخالء 
عادن مان املسالحني كارشط رئيايس لدوعته إىل 
عدن واساتبدالهم بالقوات الساوعانية، مخا يؤكد 
ميطاط الددوان الزج بخئات املسالحني من أبناء 
عدن يف محارق تدز؛ بهدف التيلص منهم وإخالء 

الجو لليونة واملحتلني يف الجنوب.
كخاا ذكرت مواقع جنوبياة ومول قوات غزو 

بحرينية إىل محاخظة عدن، وقالت مصاعر مطلدة 
إن القوات البحرينياة وملت ظهر األربداء، وأنها 
ستشاارك القوات اإلماراتياة يف تأمني عدن، وقال 
ناطل الددوان عسريي: إن الهدف من ومول لذه 

القوات لو تدزيز األمن يف محاخظة عدن. 
التوجاه  إىل  الساابقة  املدلوماات  ُكّل  وتشاري 
القائم لدى قياعة عول االحتالل واملرتزقة املؤيدين 
لاه بإخاراغ املحاخظاات الجنوبية مان ُكّل القوى 
وإتاحة املجال للقاعادة وعاعش وقوات االحتالل، 
كخاا أن تحارك مرتزقاة مان الجناوب للقتال يف 
محاخظاات شاخالية سايقيض بخا ال يادع مجال 
للشاك ُكّل مرشوعية تشادقت بها لاذه القوى يف 
الساابل؛ ليكوَن عامالً مهخاً لنساف ُكّل القضية 
الجنوبية واملظالم الحقيقية التي تدرض لها أبناء 

تلك املحاخظات.
واجتاحت حالة من السيط ناشطني جنوبيني 
عاىل مواقاع التوامال االجتخاعي يوَماي االثنني 
والثالثااء، اعتالوا أن إرساال مقاتلاني إىل تداز 
خياناة للقضياة الجنوبية، ومحاوالت مشابولة 

لتصخياة القضياة وإرباكها بخاا ال عالقه لها به، 
وطالباوا برسعة إعاعة من تورطوا باملشااركة يف 
القتاال يف مخوف املحتل برسعاة عاجلة، يف حني 
اعتل آخارون أن الكم الكبري من القتىل والجرحى 
الدائديان من جبهاات الوازعياة وذو باب وكرش 
والرشيجاة يؤكاد أن ال مدركاة للجنوباني لناك 
وأن اساتخرار تواجدلام يف مثال لاذه الجبهاات 
سيشاكل جرحاً نازخاً بشكل مستخر، حيث تدخد 
قوات االحتالل وعنارص حازب اإلمالح والقاعدة 
لجدلهم يف خولة املدخع؛ لتكون اليسائر البرشية 

األكل من مخوخهم. 
لذا وقاد نرُشت عادع من الصور عاىل مواقع 
التوامال االجتخاعي ملواطناني يتجخهرون خارج 
عادع من مستشاخيات عدن وقاال مواطنون بأن 
أموات اإلساداف استخر ساخاُعها حتى ساعات 
الصبااح مان األربدااء، األمار الذي يؤكاد خداحة 
املصيباة التاي أملَّات باملحاخظاة الواقداة تحات 
االحتالل ملجرع أن تداون بدض اليونة من أبنائها 

لالنيراط يف مخوف االحتالل.

  - إبراهيم السراجي:
تزاَمَن الددواُن السدوعي األمريكي عىل اليخن مع أكل عخلية 
رسقة سياساية تحدث يف التأريخ، تخثلات بالدخلية اللصومية 
التي وقخت وراءلا الرياض وواشانطن وجارّيت بدَض األحزاب 
اليخنياة لحسااب شايصيات حزبياة انخصلات عان قواعدلا 
الشادبية، بتأييد الددوان، وقدمتها عىل أنها –أي الشايصيات- 

لي األحزاب بينخا الواقع ميتلف تخاماً عن ذلك.
يدد التنظيم الوحدوي النارصي أحد األحزاب البارزة يف اليخن 
َوأحد ضحايا عخلية الرسقة السياسية التي تدرض لها التنظيم، 
خدندما حشادت الرياض لددوانها اعتخدت عىل ثالث شيصيات 
يف التنظيام لام عبدالله ندخاان األماني الدا  وأعضااء األمانة 
الدامة سلطان الدتواني وعبدامللك املياليف، وكان لؤالء بالنسبة 

للرياض لم التنظيم الوحدوي النارصي.
لكن الواقع مغاير تخاماً من جانب تأييد التنظيم للددوان من 
عدمه.. مؤخراً تداعى رؤساُء خروع التنظيم الوحدوي النارصي 
من تساع محاخظات وحرضوا اجتخاعاً برئاساة محخد مسادد 
الرعاعي األمني الدا  املساعد للتنظيم، باإلضاخة ألعضاء األمانة 
الدامة للتنظيم وأمدروا بياناً قوياً حول الددوان السادوعي عىل 

اليخن وتواطؤ الدخالء مده.
ذلاك االجتخاع مدر عنه بياٌن أعان رصاحًة الددوان يف الخقرة 
الثانياة مناه والتاي تناص »إعانة ما قامات وما تقاو  به عول 
التحالف من عدوان غاشام عىل الشدب الدربي يف اليخن، وععوة 
ُكّل أبنااء اليخن الرشخاء واألحرار الوقوف مخااً واحداً ضد ذلك 
الدادوان والدخاع عان األرض والدارض والنخل بكل الوساائل 
املخكناة، واعتبار تواُجد قاوات عول التحالاف يف جزء من أرض 
الوطن قاوات احتالل تجب مقاومته وعحره ولزيخته، والرخض 
املطلال للتدخل يف شاؤون اليخن أو خرض الحلاول من قبل عول 

التحالف«.
وإىل جاناب ماا تضخناه البيان الناارصي من نقااط أخرى 
تدازز القول بأن ما حدث للتنظيم لو رسقة سياساية بامتياز، 
خهال يخكن القول إنه مؤيد للددوان؛ ألن ثالث شايصيات تخثل 
موقخها السايايس ويندكل عىل التنظيام، بينخا أكثر من %0ل 
من قياعاته تقف ضد الددوان ونسابة أكال من تلك من قواعده 

الشدبية تنالض الددوان؟
حزُب املؤتخر قد يكون أحد الذين تدرضوا للرسقة السياسية 
تلاك، ولكان حضاوره الكباري اساتطاع أن يخنع ذلك وأخشالت 

قواعُده الشدبية محاولة الرياض األخرية رسقة الحزب.
يف أكتوبر املايض اجتخع عدٌع من الشايصيات التي انسليت 
عان املؤتخر وأعلنات ارتباَطها بالددوان بصاورة لي األكل من 
حيث عد  تخثيلها للحزب الذي انساليت منه، ومن لناك أراعت 
الريااُض أن تكخل رسقتها للحازب وأن تحَره بأحخد عبيد بن 
عغر ومحخد ناجي الشاايف ورشااع الدليخاي وعبدربه منصور 

لاعي الذي تم خصلُه من الحزب قبل أن يبدأ الددوان.
ويف اجتخاعهام أقاروا تنصيَب أنخساهم بني رئيال للحزب 
ونائاب له ولو لااعي وبن عغر خكانت مرسحياة لزلية أراعت 
تلك الشايصيات من خاللها أن تكاون لي الحزب ولي القياعة 
ولي القواعد الجخالريية يف غرخة واحدة عاخل خناعق الرياض.
لام يلَل اجتخااُع املؤتخريني يف الرياض أيَّ مادى وماتت تلك 
القارارات قبل أن تيرج مان خناعق الريااض، وكان بيان حزب 
املؤتخر الرسخي واضحاً بشاأن ذلك والذي مدر يف الدرشين من 

أكتوبر.
وناص البياان الرساخي للخؤتخر عاىل أن »اساتخرار بدض 
الشيصيات املحسوبة ساابقاً عىل املؤتخر والتي أعلنت تأييدلا 
للددوان السادوعي وخرت خاارج البالع بالتحدث باسام املؤتخر 
الشادبي الداا  بشاكل ميالاف للخيثااق الوطناي ونصاوص 
النظا  الداخيل ومواقف املؤتخر الشادبي الدا  وقرارات ليئاته 

التنظيخية«.
وأضاف البيان: »إن األمانة الدامة للخؤتخر ولي تجدع موقف 
املؤتخار الشادبي الداا  الراخض للدادوان السادوعي وحلخائه 

والحصاار الجائر والشاامل املخروض عىل الشادب اليخني وكل 
املواقاف التاي تساانده وتتخالى مداه، خإنها يف الوقت نخساه 
تؤكد أن لذه الشايصيات املتواجادة خارج البالع والتي تتحدث 
باسام املؤتخر ومواقخها تتناىف كلياً مع مواقف املؤتخر الشدبي 
الدا  املبدئية، والثابتة، واملدلنة، ال تخثل املؤتخر الشادبي الدا  
ال من قريب وال من بديد؛ بسبب ميالختها الواضحة والريحة 
لنصاوص امليثااق الوطناي الدليل النظاري والخكاري للخؤتخر 
الشادبي الداا ، التي تؤكاد الحخاظ عىل ساياعة، واساتقالل، 
ووحادة اليخن، وتراباه، وكذا االلتزا  بقرارات املؤتخر الشادبي 

الدا  وليئاته التنظيخية«. 
وتضخنت قراراُت اللجنة الداماة لحزب املؤتخر يف اجتخاعها 
االستثنائي املندقد يو  السابت ل مايو 2015 ، التأكيد عىل أنه 
ال يحل ألي أحد التحدث باسام املؤتخر الشدبي الدا ، أو تخثيله 
يف الداخل أو اليارج، مهخا كانت مخته القياعية إال بتكليف من 

ليئاته يف الداخل مخثلة بلجنتيه الدامة والدائخة«.
بالنسبة للحزب االشرتاكي خقد كان مخثلوه بالرياض بقياعة 
ياساني ساديد ندخان الاذي أعلن اساتقالته من أماناة الحزب 
واعتزال الدخل السايايس قبل الددوان، غاري أن الرياض حاولت 
إعاعته للواجهة لو وبداض رخاقه؛ ليظهروا يف مؤتخر الرياض 
وللتبالاي بهم وبالحشاد املهارتئ الاذي أراعت أن يكون مخثالً 

للشدب اليخني.
يقاول نايف حيادان ولو قيااعي يف االشارتاكي أن »الحزب 
االشارتاكي أعلان موقخه يف عادة بيانات يرخض خيهاا الحروَب 
بشاكل عا ، ساواء الحروب الداخلية أو الحارب الددوانية عىل 

اليخن«.
وأضاَف أنه »وبالنسابة ألعضاء وقيااعات الحزب املتواجدين 
يف الريااض خخواقخهم ال تخثل الحازب وإنخا تيصهم لم خقط 
وتدل عنهم كأشاياص؛ كون قواعد الحزب لهم مواقف وطنية 
ويقخاون يف ماف اليخان ككل وال يخكان أن يكوناوا يف ماف 
الدادوان، ولك يف شايصيات كثرية لهاا مواقاف مدلنة ترخض 
الددوان عىل اليخن وتسدى إلنهاء الحروب الداخلية، وإن وجدت 
مواقاف لقيااعات أو أعضاء حزبياني يف الداخل مؤيادة للددوان 
خهذا يدوع إىل االخرتاق الذي تدرض له الحزب من قبل اإلخوان أو 
بسابب تدصب مناطقي ولذه املواقف ستتالىش وتنتهي بدد أن 
يشدروا بالتآمر السدوعي اإلخواني اليبيث عىل الوطن والحزب.
ويدتقاد حيدان أنه وبكل تأكيد سايدوع املؤيدون للددوان إىل 
رشادلم وسايخّضلون الوطن عىل االرتهان لليارج، مشارياً إىل 
تريح القياعي اللملاني سلطان السامدي باألمل الذي وّضح 
موقَخه الراخض للحروب بشاكل عا ، وموضحاً أن وسائل إعال  

مغرضة نرشت أكاذيب واععت أنه رّصح بتأييده للددوان.
ويوامال حيادان حديثاه لصادى املسارية أنه لو تم ساؤال 
قيااعات وأعضاء اشارتاكيني يف أياة محاخظة سايجد الناس أن 
مواقخهم راخضة للددوان وراخضة للحرب الداخلية؛ كون الحزب 
االشرتاكي منذ تأسيسه يحر  الدخالة لليارج ويدتللا جريخة 
ال تساالل خيها، خكيف يصبح اليو  مؤيد للسدوعية، ومؤسسة 
الشاهيد عبدالختاح إساخاعيل قال عنها بانها الدادو التأرييي 

لليخن.
وقاد يكوُن حزُب اإلماالح لو األكثر انساجاماً مع الددوان 

إال أناه لم يضخان انساجاَ  ُكّل قياعاتاه وخروعه مداه، وخيخا 
انتظار اإلمالُح عدة أيا  عىل بداية الددوان ليصدر بيانه امليزي 
واملؤيد للددوان ساارعت قياعات يف الحزب إلعالن رخضها للبيان 

وبدضها قد  استقالته.
وعقاب بيان اإلمالح املؤيد مدر بياٌن عن خرع الحزب بذمار 
يرع عىل ذلك ويشدع عىل رضورة توحيد الصف ملواجهة الددوان، 
مشارياً إىل أن الجخياع من الشادب وإىل الشادب يف خندق واحد 
ملواجهاة الددوان، كخاا عل عن رخضاه القاطع لبياان األمانة 

الدامة املؤيد للددوان.
جاء ذلك البيان بدد اجتخاع موسع ملشايخ ووجهاء محاخظة 
ذمار والذي ععوا خيه قيااعات حزب التجخع اليخني لإلمالح إىل 
إعانة واستنكار البيان الصاعر عن الهيئة الدامة لحزب االمالح 

املؤيد للددوان عىل اليخن.
الرسقُة السياساية التي قامت بها الرياض وومل بها األمر 
أن رسقت أحزاباً باسام رؤساائها خقط والذين انتهى ارتباطهم 
بتلاك األحزاب، بينخا نوابهم وقيااعات أحزابهم وقواعدلا تتيذ 

موقخاً منالضاً للددوان.
وظهارت خخاياا تلاك الرسقاة عندما اكتشاف الدالاُم من 
االجتخااع الاذي عقده 22 حزباً مطلع الشاهر الحاايل يف القر 
الجخهاوري وتم توقيع ميثاق رشف سايايس ملنالضة الددوان 
وبادا واضحاً أن عادعاً كبرياً من تلك األحازاب تخت رسقتها عل 
شايصيات مرتبطاة بالرياض وتدياش يف خناعقها وتسارتزق 

بتأييد الددوان.

االحتالل يدفع بأبناء الجنوب إلى محارق تعز لتمكين القاعدة والغزاة من عدن

أكبر عملية سرقة سياسية في فنادق الرياض
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زينب »�شعدة« اأمنوذجاً.. 

العدوان يقسو على الطفولة في اليمن!

حتالف »قرن ال�شيطان« يعمق ماأ�شاة ال�شيادين

إستشهاد 6 صيادين في قصف وحشي لطيران 
العدو على مديرية الخوخة بالحديدة

  - خاص:
عباث الدادواُن السادوعيُّ األمريكاي باكلِّ 
يشء يف بالعنا.. ويف املقدماة كان األطخال الذين 

ش »قرن الشيطان«. تدرَّضوا لقصف وتوحُّ
لناا لن نارسع القصاَص الكثارية واملتنوعة 
قبال  مان  لإلبااعة  تدرضاوا  الذيان  لألطخاال 
آل سادوع.. لكنناا سنساتدرُض خقاط قصاة 
مأساوية لطخلة من مددة تبلغ من الدخر سنًة 
وشهرين.. ولو تكَلخْت لقالت الكثريَ والكثري عن 

لذا التوحش.
الطخلة »زينب قدحة« تسُكُن يف قرية املجدل 
مديرية ساقني -مددة، كانت تلدب قبل املغرب 
ماع والدلا يف املنازل.. كان والدلاا ينظر إليها 
هاا إىل مادره بحناان ويقبّلهاا بشاغف  ويُضخُّ

كباري.. إنهاا زلارة حياته وخلاذة كباده.. لكن 
طريان الددوان السادوعي األمريكي أخساد لذه 
الخرحاة، وبادأ بالقصف الوحيش عاىل منزلهم 
قبال املغرب، َمااا أَعَّى إىل استشاهاع األب وعدع 
من أبنائه، ونُقلت الطخلة الصغرية زينب إىل أحد 

املشايف يف مددة.
الطخلة لم تتوقف عن الراخ.. آه لو تكَلخْت 
زينب. إذاً لقالت: ساالُ  الله عىل روحك الطالرة 
يا أباي، لقد رحلت وتركتني أتلوى بأملي وحزني 

وجراحي.
مشاايف مددة مدظخها مدمارة.. لذا تم نقُل 
الطخلة إىل منداء لتلّقي الدالج وحالتُها حرجة 
جداً، إنها تتألم.. تبكي.. تتوجع.. ومثلُها الكثريُ 
والكثري من األطخاال الذين قىس عليهم الددوان 

ووحشية آل سدوع. 

  - خاص:
واَمَل طرياُن الددوان السدوعي 
األمريكي اساتهداخه للصياعين يف 
محاخظة الحديادة.. مدى مجزرة 
عقبان األليخة ماا زالت ترتعع عىل 

مسامع الجخيع يف املحاخظة، لكن 
الددوان خّضل التخاعي واالستخرار 

يف جرائخه.
ويو  الثالثاء املايض استشهد 6 
مياعين وأميب خخساة آخرون، 
جاراء اساتهداف باوارج الددوان 
بخديرياة  الصياعيان  لقاوارب 

اليوخة محاخظة الحديدة.
وأوضاح رئيل الهيئاة الدامة 
للخصائاد يف البحار األحخار خالد 
الشاخيس لوكالاة األنبااء اليخنية 
)سابأ( أن بوارج الدادوان ارتكبت 
خجر الثالثاء مجازرة جديدة بحل 

الصياعين يف البحر األحخر.

باوارج  إحادى  أن  إىل  وأشاار 
الددوان أطلقت نريانااً كثيخًة عىل 
ثالثة قوارب، َماا أَعَّى إىل استشهاع 
خخساة مياعين.. الختااً إىل ثالثة 
جرحى حاالتهم خطارة ويرقدون 
حاليااً يف الدناياة املركزياة يف أحد 

املستشخيات.

  - خاص:
أُستشهد أربدُة مواطنني، بينهم طخل، وأميب 
خخساة آخرون، جراء اساتهداف طريان الددوان 
السادوعي األمريكي الصهيوني الغاشام ملنطقة 
الاراري بخديرية مال املاواع  بخحاخظة تدز 

يو  أمل األربداء.
وأبادى املواطنون السايط الكبري جاراء لذا 
الدادوان الغاشام، مطلقني اللدنات عىل سالخان 
وعاىل عول التحالف، التي تخاعت بشاكل كبري يف 

غيها وعدوانها عىل الشدب اليخني.
وأكادوا اساتدداعلم الكبري ملسااندة الجيش 
واللجان الشادبية يف مواجهة لاذا الددوان مهخا 

كانت التحديات أو حجم الغارات عىل األلايل.
وحساب األلاايل خاإن الدناارص التكخريياة 
مان عواعش حزب اإلماالح والقاعادة ومرتزقة 
الددوان السدوعي األمريكي الصهيوني قد أطلقوا 
الناار عىل املسادخني الذين يدخلون عىل انتشاال 
ر  الضحاياا من باني االنقااض، َمااا أَعَّى إىل تأخُّ
عخلياة اإلساداف، ولاو ما أثّر سالباً عاىل حياة 

الجرحى الذين خرجوا من تحت األنقاض.
وعّمار طاريان الدادوان السادوعي األمريكي 
املددنياة  للخيااه  الغاشام مصندااً  الصهيوناي 
بخنطقاة اليخجاي بخديرياة ساحار بخحاخظة 
مدادة، ياو  أمل األربدااء، َمااا أَعَّى إىل إمابة 

مواطن وتدمري املصنع بالكامل.
وشاّن طاريان الدادوان السادوعي األمريكي 
الغاشام، ثالث غاارات، عىل منطقاة آل الصيخي 
بخديرية ساحار، وغارتني عىل واعي آل الحخاقي 
بخديرياة باقام الحدوعياة، إضاخاة إىل تدارض 
املديرياة لقصاف ماروخي سادوعي اساتهدف 

منطقة محديدة.
كخا عّمر طريان الددوان السادوعي األمريكي، 
ياو  الثالثااء املاايض، مارشوع امليااه بخنطقة 
الحخازات بخديرياة ساحار، َمااا أَعَّى إىل تدمريه 

بالكامل.
وعاّل املواطنون عن سايطهم الشاديد لهذا 
اإلجارا  الكباري للسادوعية بحال أبناء الشادب 
اليخناي والذي قاى عاىل ُكّل يشء يف بالعنا، ويف 
محاخظاة مددة عىل وجه اليصاوص، حيث لم 

يدد خيها أيُّ أثر للحياة.
وتسااءلوا بقولهم: لال يخلك لذا الدادو أيَّة 
قيَاٍم إنساانية أو أخالقياة؟!، أين ضخاري الدالم 
مخا يحدثظ؟!، ملاذا الساكوت عىل لاذه الجرائم 

الوحشية بحل أبناء مددة؟
ويؤكدون أن لذا اإلجراَ  والوحشيَة لن تثنيَهم 
أو تجدلهم يرتاجدون، عخاعاً عن الوطن وكرامته 
ومقدسااته، وأَن النظا  السادوعي سيدخع لهذه 
الحخاقاة الثخان غالياً. كخاا اساتهدف الددوان 
الجحاعماة  املواطناني بخنطقاة  مزرعاة ألحاد 
بخديرية ساقني، محدثاً أرضاراً كبرية يف املزرعة.
وقصاف طاريان الدادو منطقاة آل الشايخ 
بخديرياة منباه الحدوعياة َومناطال أخارى من 
وقذائاف  الصوارياخ  بدارشات  غخار  مديرياة 
املدخدية، مستهدخاً منازل املواطنني ومختلكاتهم.
وشان طريان الدادوان السادوعي األمريكي، 
مباح يو  االثنني املايض، سلسالًة مان الغارات 
عاىل منطقة ماران بخديرياة حيادان بخحاخظة 
مددة، استهدخت منازَل املواطنني ومختلكاتهم، 
إضاخة إىل الياّط الدا .. وألحقات أرضاراً كبريًة 

طالت عدعاً من منازل املواطنني ومزارعهم.
وقصاف طرياُن الددوان السادوعي الغاشام، 
ياو  الثالثااء املايض، سابَع غارات عاىل مناطل 

متخرقة بخحاخظة مأرب.

لياالن  جبال  الدادو  طاريان  واساتهدف 
االسارتاتيجي بارواح بأربع غارات، كخا شان 
ثاالث غارات عاىل مناطال ملب مااس ومخرق 

الجوف بالجدعان.
وأغار طرياُن الددوان السادوعي األمريكي من 
جدياد عىل مدساكر الدرقوب يف مديرياة الطيال 
بياوالن، بددع من الغارات أثاارت اليوَف والهلع 
لدى سكان املنطقة، وذلك مساء االثنني املايض.

واضطارت إعارُة مدرساة الخاوز بالساهخان 
إىل إغاالق املدرساة، مبااح الثالثااء؛ خوخااً من 
تجادع القصاف وحرمااً عاىل ساالمة الطالب؛ 
كون الددوان يرُِسُف يف قتِل ُكّل يشء ويساتهدف 
املدارس واملنشآت التدليخية بدون خَجل أو حياء.
مدساكر  إن  خاوالن:  يف  املواطناون  وقاال 
الدرقوب تدّرض لغاارات عديدة منذ بدء الددوان 
وليل خيه أسالحة وال أيّة أعخال عساكرية، لكن 
الدادو يلجاأ إىل قصف املدساكر إلخاخاة الناس 
وترليبهم، مشاريين إىل أن طريان الددوان سابل 
أن قصاف مناازل املواطنني املجاورة للخدساكر 

وكذلك مزارعهم.
وأكاد ألاايل املنطقاة وقوَخهام ومسااندتهم 
املطلقاة للجياش واللجان الشادبية مهخا تدربد 
الدادوان وتوحش، وأن النَر قاعٌ  لليخنيني طال 

الزماُن أ  قر.

اإ�شت�شهاد 4 مواطنني يف ق�شف ملنطقة ال�شراري بتعز

العدوان السعودي األمريكي يدمر مشاريع المياه في 
صعدة ويواصل قصف صرواح ومديرية الطيال بصنعاء

  - خالد مسعد:
ماى أكثُر من ثخانية أشاهر عاىل الددوان 
حارض  مديناة  عاىل  األمريكاي  السادوعي 
بخحاخظة حجة.. الحديُث عن لذه املدينة ميلٌء 
باملآيس والشجون.. آال  وأوجاع وترشع وضياع 
إنهاا  ومسااكن مهدماة ومازارع محرتقاة.. 
الوحشية »الدخنة« لتحالف »قرن الشيطان«.

أُجال الكثاريُ مان املواطناني عىل مغااعرة 
املدينة.. خرائحة الباروع لي املسايطرة عىل ُكّل 
يشء، وأمواُت االنخجاارات ال تتوقف، وتحليٌل 
مكثٌف لطريان الددو عىل مدار السااعة.. سخاء 
ال والقنابل  املحاخظة مختلئٌة بطائرات التجسُّ

املحرَّمة عولياً تتساقط عىل املدينة..
 إنهاا حارض ال تنا  لاذه األياا ، ليل ألن 
خيها سكاناً ولكن لوجدها الكبري جراء القصف 
املتوحش لطريان الددوان السدوعي األمريكي.

 »حرض« لم تدد ذلك الثغر الباسام. وال ذلك 
االسام األخرض الذي كان يُحَساُد عليه، وال ذلك 
الدلام الذي كان يرخارُف عالياً يف أطراف الوطن 
قبل بداية الددوان السادوعي األمريكي الغاشم 
والجباان عىل بالعنا يف السااعس والدرشين من 

مارس املايض.
 إنها جرح ينزف يف خارصة الزمان واملكان.. 
وموٌت مبحوٌح خارج املجرة.. يساخر يف الغيِب 

مع ُعخان املباني والبيوت وحزن الناس.
ماارت أطالالً نبكيها.. لم يدد لناك يشٌء يف 

حرض!!
أين الواعي؟!
أين املدينُة؟!

أين املساجُد؟!
أين املزارُع؟!

 أين املساخُر؟!
أين اإلنساُن؟!

أين ناعي رحبان؟!
أين حارُة »الجني« َوحارة »كليت« وطابزة 

والكدف ومجدر ومدخان؟
القديخاة  واملديناة  ساليخان  واعي  أيان 

والرشيخية والشداب والغرزة؟
أين ثانويُة الدخالقة والشدب والزلراء؟ 

أيان مادارُس الكخااح واألقاى والتدااون 
وطيبة؟

أين خناعق موخبياك وتاج الرياض والرشيف 
وليايل عبي والرشايد واألملطور ومراع علخدار 
وغريلا من مئات الخناعق الساياحية التي كان 

يقطنها اليليجيون واملساخرون؟
أين مجخُع عزيز الساياحي ومجخُع النييل 

الدخالق؟
أين منازُل املواطنني املسااكني يف املدينة ويف 

األرياف؟
أين محاالُت الباعة وختحاات الدكاكني عىل 

الشارع الدويل؟
أين مطدم ضياخكو الذي ساّجل أوَل مجزرة 

يف قلب مدينة حرض؟ 
أين مطاعُم الييخة والبحرين؟
أين مطدُم الدبيس الشهري؟ 

أين مؤسساُت املياه والكهرباء واالتصاالت؟
أين مبنى املحكخة وإعارة األمن؟ 

أين مستشخى حرض الدا ؟
أين وأين وأين؟.

كلُّ يشء تدّمر يف حرض.. اإلنسان والحيوان 
املباني واملنازل.. الجسور واملزارع.

لذا جزء بسيط مخا خّلخه الددوان من إباعة 
جخاعياة لهاذه املدينة التي كانات ترخد خزينة 

الدولة بخاليني الرياالت.
وإىل جاناب لذه املحنة التاي حّلت باملدينة، 
خاملحاُن واآلال  تدصاف بألاليهاا الذين نزحوا 
منهاا إىل مناطال أخارى بديادٍة عان القصف 

والدمار.
لقد نزح ما يقارب 10 آالف أرسة، إىل مديرية 
عبل ومدينة حجة ومديناة الزلرة، أغلبُهم يف 
الدراء تحت الالع واملطر والرياح والحر واملوت 
والجوع والضياع ؛ بسابب عدوان لخجي جبان 
تقاوُعه عولاٌة تقاول إنهاا مناارِصة لإلساال  

واإلسال  بريٌء منها.
ولناك بني الشاداب يخوُت األطخال عطشااً 
وخوخااً وجوعاً.. منتظرين األنباَء الساارة التي 
تخارح قلوبهام بتوقاف الدادوان والداوعة إىل 
منازلهام حتاى وإن كانات مدمارًة أو أطالالً.. 
بالتدليام  اآلن  يخكارون  ال  األطخااُل  ولاؤالء 
أو باملدرساة.. وإنخاا بلحااٍف أو بطانياة تقي 
أجساَمهم املتهالك من رضبات اللع القارس. 

 يا اللاه.. ارحخني والطف باي.. لكذا تقوُل 
امارأة مكلومة ولي تحااوُل البحَث عن قطدة 
قخااش لتدخئاة أطخالهاا األربداة النازحني يف 
مديناة عبل.. ومثاُل لذه املرأة نسااء كثريات 
ف لاذا الددوان  يطلبن مان الله الرحخاة وتوقُّ

اليبيث.
اليوَ  ومع لخجية الددوان لم تدد »حرض« 
التاي ندرخهاا.. مورتهاا الجخيلة التاي كانت 
تظهُر بها يف املايض القرياب أضحت »ُحطاماً« 

وأشباحاً وعماراً!
ندام.. تدرضت كثاريٌ من مادن الجخهورية 
آللاة الحارب اللدينة، ولاذا أمر مخاروغ منه. 
لكان تبقى الحياة تدب يف أجزاء لذه املدن، لكن 
حارض ماارت مدينة مان حطا  وأكاوا  من 

عمار وأشباح لم يدد للحياة نبض بها.
»حارض » مظلوميتهاا كبرية وكبارية جدا 
ًوماا خلخاه الدادوان خيهاا خاالل شاهور من 
عمار وساخك عمااء وترشيد وتهجاري أكلُ مخا 
خّلخاه الددوان الصهيوني عىل قطاع غزة طيلة 

سنوات كثرية.
ارتكبهاا  مجازرة  أول  »حارض«  ساّجلت 
الدادوان وكان مرسحهاا مييخااً للنازحني يف 
املازرق، وخلخت أكثَر من مائة شاهيد وجريح، 
اساتهدخت  املجاازر  تتاواىل عارشات  أن  قبال 
مواطنني ُعّزالً بقنابل عنقوعية ومواريَخ ليل 
لهاا مثاٌل، كخا حصال يف قرياة »القخل« رشق 

حرض.
حرض ساخاؤلا مساقوخة بالطائرات عىل 
مادار السااعة، ومبانيهاا املدنياة والحكومية 
والسياحية حّولها الددوان السدوعي إىل حطا  

وخراب وأطالل.
أكثُر مان عرشين غارًة تساقط عىل حَرض 
يوميااً، وأكثر مان ألخاي غاارة تلقتها حرض 
إىل اآلن.. وأمااَ  محناة حرض يخاوُت الضخري 
الداملاي.. أَجْل يخاوت وسايخوت إىل األبد، خَخن 
لام يتحارك إليقااف لاذا التوحش عان حجة 
ومدادة وبقية محاخظاات الجخهورية، خختى 

سينهض؟! 

اأكرث من ع�شرة اآلف اأ�شرة نزحت من املدينة، 
واأغلبهم يف العراء معر�شني للربد واملطر

مدينة حرض بمحافظة حجة.. عدوان 
»قرن الشيطان« يحولها إلى مدينة أشباح
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رئي�س اللجنة الرقابية العليا علي العماد يف حوار مع قناة امل�شرية:

لسنا سلطة وإنما نقوم بواجبنا الوطني للحفاظ على مؤسسات الدولة من التالشي واإلنهيار
 لم تُشكل حكومة حتى اليوم لعرقلة بعض المكونات السياسية الموجودة في الداخل

 أيًا كان الفاسد سواء محسوب على الثورة أو على نظام قديم أو نظام جديد يجب أن يحاسب
 الهجمة الشرسة التي تتعرض لها اللجان الثورية الرقابية هي نتاج إلنجازاتها في مكافحة الفساد من قبل 

النافذين المتضررين من اجراءاتها
  - متابعات:

قاال رئياُل اللجناة الرقابياة الدلياا عيل 
الدخاع: إن املؤسساِت الرقابيَة للدولة ال يخكُن 
إلغاؤلاا. مؤكاداً أنهاا مؤسساات مساتقلة 
تخامااً، وموجوعة، وتقاو  بدخلهاا كالجهاز 

املرَكزي للرقابة وليئة مكاخحة الخساع.
وأشاار الدخاع يف لقاٍء له مع قناة املسارية، 
بُاثَّ مسااء الثالثااء عىل شاشاة القنااة، إىل 
أن الجهااز املرَكازي للرقابة وليئاة مكاخحة 
الخسااع أرياد لها أن تنشاغل بنخساها وأن ال 
تذلاب إىل مكاخحة الخسااع، حيث ُوضع خيها 
أطار جيد وخاعال إىل حد ماا، لكناه ُحر  من 
امليزانياة التشاغيلية وتوخاري رواتاب الاكاعر 
أو توخاري بدض السايارات وبداض متطلبات 
الدخل، حساب تدبري الدخاع، مضيخاً أن لناك 
ضدخاً يف الجاناب املايل أّعى إىل تدطيل حقيقي 

لهذه األجهزة.
الترشيداات  بداَض  إن  الدخااع:  وأضااف 
تساالُم وتسااعُد الخسااع، وتنبغاي إعااعُة 
النظر خيهاا؛ ليطورتها التي تدخُل عىل تدزيز 
وتثبيت الخساع، وعىل سبيل املثال قال الدخاع: 
عد  محاسبة شااغيل الوظائف الدليا يف كون 
الذي يخساُد يف الغالاب لو ماحاُب القرار أو 
مان يساتطيع أن يرف األماوال، ومن أمثلة 
مكاخحاة  ليئاَة  أن  الترشيدياة  االختاالالت 
الخساع أو الجهاز املركزي عندما يصدر تقريراً 
ويُحاُل إىل النائب الدا ، يقو  بإعاعة التحقيل 
بشاكل كامال، كأن الجهاز لم يُقام بأي عور، 
ولاذا يدّطال عور األجهازة الرقابياة بشاكل 
كامل، بينخا يف املجتخدات األخرى تنشأ نياباٍت 
عاخل األجهازة الرقابية تقو  بدورلا بشاكل 

كامل وتحيل امللخات إىل القضاء.
وأكاد الدخاع أن عاىل الثورة الياو  أن تديد 
النظار يف بداض اللوائح والترشيداات والبنى 
التنظيخية التي تسبب استخرار الخساع بشكل 
حقيقاي، مؤكاداً أنه حاان الوقات يف التخكري 
بإنشااء مثال لاذه الكياناات التاي تحاارب 

الخساع؛ ألن الثورة منوط بها لذا الدور.
وقاال عيل الدخااع إن اللجناة الرقابية لي 
سالطة رقابياة حقيقياة، وأتت مان الناحية 
الترشيدياة يف ساياق رشعياة ثورياة، وَعاىل 
الثورة أن تراقاب ال أن تقو  بالدور التنخيذي، 
خهنااك قواناني وترشيداات، ولكان مان حل 
الثورة أن تراقب مشااريَدها لل أنجزت أ  ال، 
وعىل رأساها مرشوع محاربة الخساع، مشرياً 
إىل أن ثورة 21 سبتخل قامت إلسقاط الجرعة 
ومحاربة الخاسادين، وعىل الثورة أن تثبت أن 

لذه حقيقة.
لنااك  أن  »ندلام  بقولاه:  الدخااع  وزاع 
اختالالٍت كثرية وبدض الخاسدين اليو  يلبل 
قبداة أنصار اللاه أو قبدة ثورة 21 سابتخل، 
وال يخكان أن نتجاوزلام بصاورة شايصية 
وال يخكن أن ننشائ ساجوناً خاماة محاكم 
خاماة، وإنخا عال تخديل األجهزة الرساخية 

الخاساد ساواٌء  بشاكل حقيقاي، وأيااً كان 
محساوٌب عاىل الثاورة أو عىل نظاا  قديم أو 
نظا  جديد يجب أن يُحاَسب، ويجب أن نجدل 
القانون لو املديار الذي يساوُع خوق الجخيع، 
الكلُّ يحاساُب عل األجهزة الرسخية، حتى ال 

نحخل الثورة الخساع الحايل.
وأضااف الدخاع قائاالً: حينخا نصُل إىل لذا 
الوضع ال يوجاد وزراء ال يوجاد رئيل وزراء 
ال يوجد رئيل جخهورية ال توجد مؤسساات 
ماذا كان الهدف من وراء ذلك؟، كانوا يريدون 
أن يقولاوا إن ثاورة 21 سابتخل ساالخت يف 
تدماري مؤسساات الدولاة، كانوا يريادون أن 
تنهب املؤسساات مثلخا حصل يف 2011  كخا 
نهبوا كريس وزيار الداخلية، كانوا يريدون أن 
نصال إىل ما لو أساوأ مان ذلك، لكان اللجان 
الثورياة قامات بخهامهاا يف املحاخظاة عاىل 

املؤسسات، والبنى التحتية.
وأشار الدخاع إىل أن لناك بدَض االختالالت؛ 

نظاراً للخراحال التي انتقلت الباالُع بها حينخا 
إساقاط  ومحاولاة  وبحااح  لااعي  لارب 
املنظوماة اإلعارياة للدولة بشاكل كامل، وقد 
ُساّجلت حاالت بداية املراحل عىل سابيل املثال 
أن شايصاً أخاذ سايارة وتم رماُد حاالت يف 
وزارة الزراعاة َويف عادة جهاات، ونحن ندخل 
عىل كشخها للخجتخع وسيُحاَسُب املسؤولون 

عنها، »كائناً من كان«.
ويف ساياق بداض األنباء التاي تحدثت عن 
تاورط اللجان الثورية يف الخسااع قاال الدخاع 
»لسانا متجذريان ماع الخسااع، لسانا جازء 
مان منظوماة خسااع كأشاياص وكأخاراع 
وكخنظومة أو كخكرة وخلساخة وثقاخة، نحن 
ندخل عاىل محاربة الخسااع واملجتخاع الدويل 
يخهم، ولام يأِت الددوان من خاراغ وإنخا جاء 
بداد أن خهام أن لنااك مكونااً سايدخُل عىل 
محاربة الخسااع بجدية، وال نقصد لنا اليخن 
خقاط ولكان منظومة الخسااع الداملاي ككل 

املرتبطة باليخن.
وكشاف الدخااع عان مادور توجيهاات 
بإعااعة أرض رأس عياىس إىل سالطة الدولة؛ 
كونها مسألة سياعية وكان يستيُدمها تاجر 
نخط الساتقبال الكخيات التي يريد، من الغاز 
والنخط وغريلا، خارج ساياق سلطة الدولة، 
كخا كشف عن ضبط كخيات من الوقوع عخلت 
البالع بشاكل غري رشعي بواسطة تاجر يّدعي 

أنه من أنصار الله وتم القبُض عليه.
وأوَضَح الدخااُع أن الهجخَة الرشساة التي 
تتدارض لهاا اللجاان الثورياة الرقابياة لي 
نتااج النجازاتهاا يف مكاخحاة الخسااع مان 
قبال الناخذيان والخاسادين املترضريان مان 
اجراءاتهاا، مؤكاداً أناه »وملتناا مدلوماات 
حقيقية عن تجار قاموا باساتدعاء محخيني 
وموَّلولم لشان لجخة لرضب خكارة الرقابة 
الثورية يف وقت مبكر حتى يستخر الخساع«.

وأكد رئيال اللجنة الرقابياة الدليا »يجب 

أن يخهام الخاسادون أن الثورة تختلاك اإلراعة 
الحقيقياة ولن نيأس، نحان قاعمون ملحاربة 
الخسااع ليال كأشاياص وإنخاا كخنظومة 
واإلعارة،  اإلراعة  تكامال  َوشادارنا  كاملاة، 
وساندخل من خالل اإلراعة الثورية إىل حقيقة 

تنظيم الجانب اإلعاري ملحاربة الخساع«.
وأضاف الدخاع يف مقابلته مع قناة املسرية: 
»مدروٌف جداً أن أنصار الله إىل اآلن لم يتخكنوا 
مان نقل مرشوعهام املدروف والنظاري الذي 
جااء علَ مؤتخار الحوار وعال الدكتور أحخد 
رشف الديان وعل مالز  السايد حساني التي 
تكلخات يف التنخياة يف الساياعة يف الكثاري من 
القضاياا ضخان خطة مخنهجاة، ونحن ندلم 
أن أنصاار الله كلخا كاناوا يقدمون عىل خكرة 
سياساية تُختح لهم جبهة، ابتداَء من ل200  
إىل 2011 وعمااج إىل ماا بددلا عخاران إىل ما 
بددلاا، يف كل املراحال، إىل أن اضطار الددوان 
بداد أن رأى جديًة يف  طرح مارشوع الرشاكة 
بشاكل قاوي والذي جااء عل اتخاق والسالم 
والرشاكاة الذي يخثل خارطاة الطريل لتنخيذ  
ميرجاات الحوار الوطني، مخاا عخع الددوان 
للتدخال املباارش حتاى يخشال لاذ املرشوع، 
ويخناع بناء الدولة الحقيقية الداعلة، ولذا ما 
لو حاماٌل، ال توجد عولاة حقيقية، ال توجد 
إيراعات، ورغم أنه ال يوجد إيراعات ال زال البنك 
املركازي قائخاً بدخله وما زالات الُدخلة اىل حد 
ماا منضبطة، ال زلنا نارف رواتب حتى ملن 
يقاتلونناا، ولذا ال يوجاد يف أي مجتخع وال يف 

الدالم كله.
وعن سد الخراغ السيايس وتشكيل حكومة 
أكد الدخاع أن السابَب الرئييس يف عد  تشكيل 
حكومة حتى اليو  لو عرقلة بدض املكونات 
السياسية املوجوعة يف الداخل، وأن ما تقو  به 
اللجنة الثورية الياو  لو أعاء واجبها الوطني 
بالحخاظ عىل مؤسساات الدولاة من التاليش 

واالنهيار وتخديل ما أمكن منها.
ويف حديثه حول السوق السوعاء قال الدخاع 
»بشاكل ميتر ومخيد يسخحون للبرتول أن 
يصل وستتوقف السوق السوعاء؛ ألنه ال يخكن 
أن يُباع بشكل مرتخع والبرتول يصل إىل اليخن 
َوحينخا يدخل البرتول إىل اليخن بشكل طبيدي 
سايتم القضاُء عىل الساوق الساوعاء بشاكل 
طبيداي، إذاً مان الذي يساالم يف ختح ساوق 
سوعاء لم من يحارص اليخن، والبدُض يقول: 
ملاذا تساخحون لها؟. أنا أقول: ما لو البديل؟، 

ال يوجد بديل حقيقي يف ظل الحصار.
وأكاد الدخااَع أن خكارة الساوق الساوعاء 
ستدالج من خالل أوالً وعي جخدي لدى الناس 
يف محاربتها، ثانيااً أن نخهم حقيقة املوضوع 
أنها جاءت بسبب الحصار، ثالثاً بجهوع كبرية 
تقاو  بهاا الدولاة يف الداخل لوقاف مثل لذه 
املهزلاة، نحن ال نقبلها، لكن لألساف الحصار 
خرضهاا إىل حد ما، يف املقابال يجب أن تُضبط 

عىل ُكّل حال.

أمريكا تنقذ النظام السعودي وتوافق على بيع ذخيرة لطيران العدوان بأكثر من مليار دوالر 
  - خاص:

لم تخْر ساوى أيا  عىل التقارير التي نرشتها مُحٌف 
أمريكية عن نخاع ميزون السادوعية من الذخائر جراء 
عدوانهاا عىل اليخان، حتى أعلنات أمريكا عان مخقة 

ذخائر مع السدوعية بأكثر من مليار عوالر.

وزارة اليارجياة األمريكية أعلنت االثنني أنها واخقت 
عىل طلب السدوعية رشاء قنابل موجهة وذخائر حربية 
أخرى، ما مجخوعه أَْكثَر من 0ل ألخاً ذخريًة، بقيخة ل1.2 
مليار عوالر، وذلك يف بيان ماعر عن الوزارة االمريكية.

ولخات مراقباون إىل أن االحصائياات التاي نرشتهاا 
محيخاة أمريكية كانات محيحًة بشاأن تنخيذ طريان 
الددوان السادوعي األمريكي عىل اليخن أَْكثَر من 0ل ألَف 

غارة جوية، ولو ما سادت الرياُض الستداضتها يف تلك 
الصخقة.

مان جانباه عااع ناطاُل الدادوان للتناقض بشاأن 
رضبات الدادوان وقال مدلقاً عاىل الصخقة إن »امتالَك 
القوات الجوية لهذا النوع من الذخائر املوجهة والدقيقة 
سايزيُد ويدزُز بادوره مان قدراتها يف عقة االساتهداف 

وتجنب اآلثار الجانبية ألية عخليات جوية«.

وقاد عأب ناطاُل الددوان عىل مدى ثخاني أشاهر من 
الددوان عىل تأكيد عقة رضبات الددوان السدوعي وأنكر 
ُكلَّ االتهاماات املوجهة لدول الددوان بشاأن اساتهداف 
مواقاع مدنية وعااع اليو  ليقاول إن الذخارية القاعمة 
من واشانطن ساتدزز من قدراتهم الدساكرية وستزيد 
من عقة االساتهداف بينخا لم يظهر يف كالمه سابقاً عن 

قصور يف عقة تلك األلداف.

 العدوان بعد أن رأى جدية في طرح مشروع الشراكة بشكل قوي اضطر للتدخل 
المباشر حتى يفشل هذه الفكرة ويمنع فكرة بناء الدولة الحقيقية

 نحن ال نقبل مهزلة السوق السوداء وكشفنا عن كميات من الوقود دخلت 
البالد بشكل غير شرعي بواسطة تاجر يدعي أنه من أنصار اهلل وتم القبض عليه
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خريطة بالأقمار ال�شناعية تك�شف حجم غارات العدوان على العا�شمة �شنعاء

جرائم العدوان على عاصمة اليمن ترصدها المنظمات الدولية
م. سامي أحمد محب الدين

يتذكر كل سكان الدامخة اليخنية 
منداء بدء عدوان قوات »التحالف« 

بقياعة السدوعية عىل اليخن يف الساعة 
الثانية مباحاً بتوقيت منداء من 

يو  اليخيل 26 مارس 2015 وقيا  
عرشات الطائرات بأوىل الرضبات 
الجوية عىل مطار منداء وقاعدة 

الديلخي الجوية، وإستهداف منطقة 
بني حوات املزعحخة ذات الدخل 

املنيخض والواقدة بالقرب من مطار 
منداء الدويل شخال الدامخة وقد 
قال أحد من عايشوا تلك الحاعثة: 

»كنت أحاول إنقاذ طخل جاري البالغ 
من الدخر أربع سنوات، ولكن القنبلة 

الثانية أمابت منزلهم واختخى 
الطخل«،  كخا روى بأن أخراع األرسة 

الثخانية لقوا مرعهم جخيداً.

 وقاد أعلنت منظخة الدخاو الدولية أن 25 
شيصاً عىل األقل ُقتلوا جراء التخجريات، من 
بينهم ساتة أو أكثر عون سن الدارشة، ولكن 
قاد يكون الددع أكل بكثاري مخن ُعخنوا تحت 
األنقاض، و إىل أن القصف أماب ل1 منزالً.

وقد ذكرت عدع من املنظخات يف تقاريرلا 
باأن األعخاال الددائياة تجاوزت ما يساخى 
األلداف التاي أُعلن عنها منذ البداية، وبرزت 
تلاك األعخاال الددائياة امليالخاة للقواناني 
املدنياني  باساتهداف  الدولياة  واملدالادات 
واملختلاكات الياماة وكذلاك تدماري البنية 
ذات  سايخا  ال  الدولاة  ومقادرات  التحتياة 
الطابع اليدماي، واعتلوا لذه الجرائم التي 
يرتكبهاا طاريان تحالف الددوان السادوعي 
بحال املدنياني يف املادن  والقارى واملناطل يف 
ميتلاف املحاخظات، جرائام عولية متكاملة 
األركان حساب نظا  روما األسايس  ملحكخة 
 الجنايات الدولياة، ويتم رمد كثاخة الغارات 
وعشاوائيتها وتوقيت الرضبات التي أعت إىل 
ارتخااع كبري يف أعاداع الضحايا مان املدنيني 
مدظخهم من األطخال والنساء وتركزلا عىل 

مناطل وأحياء سكنية بأمانة الدامخة.
ولنا ساندرض بدض الجرائم كدينة مخا 
حصل وال زال مساتخرا عىل السكان املدنيني 
يف الدامخاة مندااء وعاىل كل املحاخظاات 
اليخنياة حيث ذكارت آخر احصائياة ارتخاع 
عادع الضحاياا إىل أكثر من 23 ألاف مدني و 
التهجاري القرسي ألكثر من ملياون يخني يف 

كل من مددة وحجة.  

بعض جرائم العدوان على 
العاصمة صنعاء:

1.  قصف يف منطقة حي سادوان شادب 
الحاخاة مديرياة آزال يف الجازء الرشقي من 
الدامخة مندااء حدث يف السااعة الواحدة 
اال رباع بداد منتصاف الليل بتارياخ 1 مايو 
2015  ولو عبارة عن حي سكني واملساكن 
خياه متالمقاة ومزعحخاة بالساكان قرابة 
300مارت مرباع،  25 منازل عاىل مسااحة 
وقاد اساتهدخت لاذه املناازل حياث عمرت 
منها سابدة مناازل تدمرياً كليااً عىل رؤوس 
سااكنيها مان املدنيني ولم )عائلاة الحيخي 
وعائلة الكبيس وعائلة الذماري وثالثة منازل 
لدائلاة الصدخاني وعائلة الحارازي( وكانت 
االحصائياات )17( قتيل منهام )5( اطخال، 
و)8( نسااء وعادع)ل( رجاال كخاا بلغ عدع 
الجرحى )23(  منهم )5( اطخال و)5( نساء 

و )6( مسنني.
2.  ويف مسااء الجخداة 12 يونيو 2015  
حدثات مجرزة بحال مدنيني وذلاك بقصف 
مناازل املواطناني يف منطقاة بيات مديااع 
إىل استشاهاع  أعى  بالدامخاة مندااء ماا 
نسااء  مدظخهام  مواطنااً،  ل6  وإماباة 
وأطخاال، وتدماري عادع من املناازل وترضر 

الكثري منها. 
إبريال   20 بتارياخ  اإلثناني  ياو   ويف   .3
2015   السااعة الحاعياة عارشة اال رباع 
مباحا شهد سكان الدامخة اليخنية منداء 
حدوث انخجار مرعب يف منطقة خج عطان و 
منطقة حدة الساكنية ويبدد مكان االنخجار 
حاوايل 1.652 كام عان مقار األمام املتحدة 

بصندااء، وقاد قخنا بدخل  عراساة 
أولياة باإلعتخااع عاىل تقنياة نظم 
املدلوماات الجغراخياة GIS والنزول 
امليداني والذي بني أن انخجارا شديدا 
ذا قاوة تدمريية عالية ازال جزءا من 
الجبال وتحول لاذا الجازء اىل اآلف 
الصيرياة ميتلخة األحجا   القطع 
تحركت لذه القطع كقذائف وملت 
إىل مسااخة أبداد مان 2.5 كام مان 
مكان ساقوط الصاروخ و نتج عنه 
تدمري كامل للبيوت القريبة حيث أن 
أقرب بيت من موقاع األنخجار يبدد 
املدمارة  واملنطقاة   ، 250 مسااخة 
بشاكل كيل أو جزئي تبلغ مساحتها 
ل.1 كام2، واملناطال التاي وملتها 
قطع املواع املتخجرة وقطع الصيور 
التي انترشت عىل مساحة 3.2 كم2، 
أما مسااحة املنطقة التي ساجل يف 
تكرس لزجاجاات املباني خوملت إىل 
ل.8ل كام2، واملنطقة التي شادرت 
باإللتازاز الناتاج من لاذا التخجري 
بلغت مسااحتها إىل 255 كم2. وبلغ 
عادع الشاهداء أكثر من ل8 شاهيداً 
بينهام اثنني أجانب، ولناك اكثر من 

20 شايصا عبارة عن أشالء لم يتم 
التدرف عليهم، و لنااك مخقوعين، 
أماا عادع الجرحاى ومال إىل 5لل 
الدارب  مان  عادع  بينهام  جريحااً 
واألجانب، وتام توزيع الضحايا عىل 
مدظم مستشخيات أمانة الدامخة. 
شانته  الاذي  الهجاو   ويف  ل. 
الطائارات مسااء االثناني 11 مايو 
نقام  جبال  مساتهدخة   ، 2015
أعى  ماا  مندااء  الدامخاة  رشق 
إىل انخجاارات عنيخاة لازت أرجاء 
منداء ضالت انخجار جبل عطان، 
واساتخرت اإلنخجاارات ألكثار مان 
سااعة محدثة ترويدا غري مسابوق 
لادى النااس، وقاد اظهارت نتائاج 
عاىل  باالعتخااع  األولياة  الدراساة 
تقنياة نظام املدلوماات الجغراخية 
أن شاظايا  امليداناي  GIS والنازول 
األسلحة تطايرت إىل غالبية الشوارع  
ووملات إىل مادى أكثار مان 8 كم، 
وغطات مسااحة 2.5ل كام2 وبلغ 
عادع الشاهداء 0ل وعادع الجرحاى 

حوايل300 من املدنيني.
5. أماا مديناة مندااء القديخة 

تدرضات لحاواعث قصاف مباارش وتدمرت 
بيوت عىل سااكنيها خقد أعانت منظخة األمم 
املتحدة للرتبية والدلو  والثقاخة )اليونسكو( 
الغاارة التاي نخذلاا طاريان التحالاف الذي 
تقوعه السادوعية عىل حي برو  القاسخي يف 
12 مان يونياو 2015 ، املوقاع الرتاثي الذي 
ومخته املنظخة بأنه  »واحد من أقد  جوالر 
الحضاارة االساالمية« ونتج عنه استشاهاع 
6 مواطناني وأميب عادع أخر بينهم نسااء 
وتدمارت أربدة مناازل بالكامال وتأثر عدع 
ساتة منازل مجااورة ورشوعهاا يف االنهيار 
وترضر الكثري من املباني املجاورة ، والحاعثة 
الثانياة مسااء الجخدة 18 سابتخل 2015،  
اساتهدف حي الخليحي املكتظ بالسكان مخا 
أعى اىل استشاهاع 25 مواطناا واماباة 70 
آخريان، وتهد  منازل عىل رؤوس سااكنيها 
حيث تدمر نحو 58 منزال ما بني أرضار كلية 

ومتوسطة وبسيطة.

رصد جرائم العدوان عن طريق 
المرئيات الفضائية

كل ماا يجري يتام توثيقه وتقييام آثاره 
الحالياة واملساتقبلية مان قبال املهتخني يف 
الدالم عل عدة طرق ومن ألخها اإلستشدار 
عان بُدد خخثاال لنااك مدهد األمام املتحدة 
للتدرياب والبحاث )UNITAR( والذي يدخل 
عىل وضاع التصاميم والدراساات واألبحاث 
يف عدة مجااالت منها االقتصاعياة والتنخية 
الدولياني  واألمان  والساال   االجتخاعياة 
واملسااعدة يف أعخال التحقيل التي تقو  بها 
منظخة األمم املتحدة، وكذلك برنامج تشغيل 
 )UNOSAT( تطبيقاات األقخاار الصناعياة
الحلاول  لتطويار  املتحادة  لألمام  التاباع 
التطبيقياة والتدرياب لجدل منظخاة األمم 
املتحادة والدول األعضاء تساتخيد من تقنية 
علاو  الخضااء يف مجااالت األمان الداملاي، 
واإلغاثاة االنساانية، الوقاياة مان الكوارث 
والتيطياط اإلقليخاي، وقاد قاماوا برماد 
الددياد مان جرائم الدادوان التاي تحدث يف 
اليخان وتم نرش عدع منهاا مع ذكر رضورة 
أعخاال )التحقال األريض( بشاكل خرائاط 
املرئيات الخضائية ذات الدقة املكانية الدالية 
التاي تصال ماباني )30 – 50سام( ونارش 
بداض نتائاج التحاليل لتقييم آثاار التدمري 
يف الدامخة منداء بشاكل أويل خقد أظهرت 
أحد الدراساات التاي تم االعتخااع خيها عىل 
 WorldView-3( مرئيات األقخاار الصناعية
توارياخ  يف   )، WorldView-2، Pleiades
ميتلخة، وتم التدرف عىل إجخايل 625 مبنى 
متأثار، منهاا 283 تبينات يف املرئياات ذات 
التواريخ )10 و 23 سبتخل 2015( بها عدع 
ل5 مبناى تدمر بشاكل نهائاي، و لل تدمر 
بشاكل حااع، و 135 تدمري جزئاي، وقبلها 
تم تحليال مرئية بتارياخ )15 مايو 2015( 
تم تحدياد ل36 مبناى متأثر، منهاا تقريبا 
60 تدمارت بشاكل كامال، و 72 تدمري حاع 
و 237 تدماري جزئاي، باإلضاخاة إىل 8 بقع 
حخار، ماع 16 موقع مهام به كخياات من 
الركا ، وإجخايل 7 مواقاع لليدمات الطبية 
)مستشاخى الرشطة – مستشاخى املتوكل 
– عيااعة ابان الهيثم الصحية – مستشاخى 
الكويات التدليخاي – مستشاخى القالرة – 
مستشاخى الصحااب – عيااعة امللكة أروى 
الصحياة( تبدد حاوايل 100مرت مان املباني 
امابتهاا  واحتخالياة  واملدمارة  املحطخاة 
بأرضار، وكذلك الحال بالنسبة ملطار منداء 
تام التدرف عىل إجخاايل 70 تاثري عىل مباني 
وعرباات النقال، منهاا تقريباا 18 تدمارت 
نهائياا، 32 عماار حااع، 20 عماار جزئاي، 
باإلضاخة إىل 32 أثار الحخر، وتم التدرف عىل 
مكان االساداخات الطبية يف حدوع 500 مرت 

من أماكن الحخر.
ولكذا يتبني لنا حجم الدمار الذي يحصل 
يف عامخاة اليخان وأن ماتام ذكاره يف لاذه 
املقالة إال  حاالت خقط وليسات رمد لكل ما 
حادث، حيث يجب عخل تحقيال كامل وذكر 
جخيع التأثريات الصحية والبيئية والتارييية 
والنخساية واملداناة التي وملات إىل كل خرع 
من ساكان الدامخاة منداء وعخاو  املدن 
والقارى اليخنياة نتيجاة انقطااع اليدمات 
األساساية وايقاف النشااط يف املستشخيات 

واملدارس والجامدات.
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ُربَّ عدوان نافع

المستضعفون هم المنتصرون

 هاشم أحمد شرف الدين 

»لو الله«..
ساتكوُن لذه إجاباَة أيِّ خبارٍي اقتصاعي يُساأُل عن رس 
ُمُخاوع اليخنياني َطاواَل ثخانياة أشاهر أماَ  لاذا الحصار 

السدوعي األمريكي اإلرسائييل الرشس.. 
وحني يُساأَُل أيُّ خبري عسكري عن الرس وراء تخكن أبناء 
الجيش اليخني واللجان الشادبية من الدخاع عن وطنهم، بل 
ومهاجخة مواقع عساكرية سادوعية والسيطرة عىل مدينة 

الربوعة، خستكوُن اإلجابة »لو الله« أيضاً.
سايدجز اليلاُء عان اإلتيان بأياة إجابة أخارى، إن لم 
حاولوا التخكريَ وخل حسابات الدلو  االقتصاعية والدسكرية 

وقوانينها ونظرياتها وحتى تجاربها عىل األرض.
لكن السؤاَل الذي سيطرأ عندلا لو:

ملااذا برز التدخل اإللهاي يف اليخن كخا لم يلز خيهاا منذ عقوع وأكثر؟، 
وملاذا لم يلز يف بالع أخرى كخا برز يف اليخن منذ بدء الددوان؟

واإلجاباة تكخن يف كون اليخنيني طبّقوا املدااعالت اإللهية التي وضدها 
االاه، خدندماا بُِغَي عليهام تحركوا  اللاه سابحانه وتداىل رشوطااً لتدخُّ

لم.. لالنتصار، وعندما نروا اللَه نَرَ
خكيف تأتى لهم ذلك؟

لقاد وَجَد اليخنيون أنخَساهم خجاأًة ملتحقني بخدرساة مواجهته منذ 
اللحظة األوىل؛ ألن الددوان كان مخاجئاً..

مدرسٌة وضدت رشَطي قبول وحيَدين لخا: 
- أن يكون الطالب متوكالً عىل الله، واثقاً بوعوعه، مطخئناً لتدخالته.
َر لدى الطالب النيُة والدزُ  عىل التحرك ملواجهة الددوان.  - أن تتوخَّ

التحل الكثريُ من اليخنيني كباراً ومغاراً، رجاالً ونساًء، يف لذه املدرسة 
يتلقون خيها عروسااً جهاعية يف شاتى املجااالت، وتدليخاً نوعيااً لم يكن 
ليحصلاوا عليه يف غري لذه املدرساة، أَوليل الله تداىل يدد املجالدين بهذا 

الوعد يف كتابه الكريم:
»والذين جالدوا خينا لنهدينَّهم ُسبَُلنا«؟!.

 رَسعاَن ما اكتسابوا املدارف واليلات، واكتشخوا بداخلهم طاقات لم 
يكونوا مدركني لها من قبل.

رَسعاَن ما انطلقوا الساتثخار املتاح بني أيديهم وكل املخكنات، خقويت 
الدزائام، وُشاحذت الهخام، وبُنيت الشايصيات، واندكل لاذا بجالء يف 
مخاوع أساطوري قاارب الثخانية أشاهر أماا  أرشس عادوان وحصار 
عرختهخاا البرشية حتى اآلن، مخاوٌع تََددَّى ذاتَه ليصباح إعجازاً حرّي ُكّل 
مراقاب ملجرياته، عال الهجو  عىل الدادو املدجج بأعتى أنواع األسالحة 

واليلات الدسكرية، والتنكيل به وتكبيده اليسائر الهائلة واملتنوعة.
وعىل يد مجخوعات مغرية من أبناء الجيش واللجان الشادبية لم يكن 
ملدظخهم سابُل مدرخة بالدلو  الحربية، ولم يكن غالبيتهم 
ذوي خلات قتالية، ولام يكن الكثري منهم عىل علم بكيخية 
اساتيدا  املددات الحربية، ابتداًء مان التدامل مع البندقية 

وموالً إىل إطالق الصواريخ بأنواعها.
ويف الشاأن االقتصااعي ورغم الحصار الاذي حَرَمهم من 
تصديار النخط والغااز الذي يدتخاُد االقتصااع اليخني عليه 
كليااً، خقد تخكنوا من نظام أمورلم املالية إىل حد كبري، ختم 
الحخاظ عىل سدر الدخلة، واستخر ومول مرتبات املوظخني 
والدساكريني، وومال األمر حاد اإلعجاز بتيخيض سادر 

املشتقات النخطية للخواطنني!. 
أماا عان املحصاالت الرتبوياة التاي تلقالاا اليخنياون 
امللتحقون بخدرساة مواجهة الددوان ختكخي اإلشاارُة ألحد 
األمثلاة كخلخح بسايط تجاىلَّ يف إحدى خئاات املجتخع ولي 

املرأة.
خقد نالت نسااُء اليخان تدريباً تربويااً بغاية األلخية أكساب الكبرياِت 
منهن والصغريات قدرًة عاىل التحخل والصل، وتدلخن بدَض األعخال التي 
تجدلهان مهيئات ملزيد من الصخوع مساتقبالً لالساتخرار يف مواجهة لذا 

الددوان أو غريه..
وقبال لاذا وذاك اكتسابن ثقاخاَة التضحياة والجهاع، خارن يدخدن 
بأزواجهن وأبنائهن إىل الجبهات، ويتساتقبلن جثامني شاهدائهن بالبرش 
والرضاا، ويجالدن باملال تجارة مع الله، يختلكان ثقاخة قرآنية تجدلهن 
مساارعات لارشاء اآلخرة، خنرالن يجادن بأثخن حليهن ععخااً للخجهوع 
الحرباي، وينخقان أمواَلهن ويجهازن القواخال الغذائياة، للجبهات عون 

انقطاع.
ويف لذه املدرساة حصلن عىل الدعم النخيس خامتلنئ شجاعًة وحخاسًة 

ال يداخلهن خوٌف أو خزع.. 
خخا أعظَخها من مدرسة، وما أعظَخهم من طالب وطالبات.

لاذا لو الددواُن قاد تخكن من أن يلحل باليخنيني الرض، لكنه رغم لذا 
قد نخدهم من حيث ال يدري..

ومضة:
خلتختشاوا يف كتُب التأريخ، ولرتاجدوا ِسرَيَ الشدوب، وائتونا بأية حالة 
مخوع وانتصار تُشابُه حالة الشدب اليخني، ساتكوُن مهختُكم مدبًة إن 

لم تكن مستحيلة..
خهذه لي اليخن.. حيث الله.. وأنصاره..

 عدنان الجنيد 

إنَّ َمان يساتقرئُ آيااِت القارآن الكريم َلساوف يجُد بأن 
املساتضدخني لهام الظهاوُر يف نهاياة أمرلام، وأن عاقباَة 
مللام النُر عاىل أعدائهم من املجرماني والظاملني الذين 
قاموا بظلخهم واساتبداعلم.. وحتى تأريُخ األمم الساابقة 
والالحقاة نجُد خيه بأن املساتضدخني لام املنترون حتى 

وإن تأخر نرلم..
وأقصد باملستضدخني لم: أتباُع الحل يف ُكّل زمان ومكان 
الذين ال يريدون علواً يف األرض وال خساعاً، بل يطالبون بإنهاء 
الظلم والخساع ونرش الددل، ليحلَّ األمن واألمان لكل شدوب 
األرض، ولدد  وجوع وساائل القوة التي تخّكنهم من تحقيل 
األلداف التي يسادون إىل تحقيقها نجدلم يتدّرضون ألنواع 
االساتبداع واالضطهاع من قبل الحكومات املتسلطة والدول 

املتجالة، إال أن بنهايِة مللم وكخاحهم يكاوُن النر حليخاً لهم، وذلك 
بتأييد الله لهم.

لؤالء لم املساتضدخون، ساواٌء أكاناوا أتباَع األنبياء والرسال أو أتباَع 
ُععااة الحال والحرياة أو أتبااع الخالساخة والحكخاء أو أمحااب قضية 
عاعلة أو مرشوع إنسااني ييُدُ  اإلنسانية وينشالها من أوحال الصخات 

الشهوانية والحيوانية..
بال وأية طائخة مضطهدة من قبل الظاملني بدون أي ذنب اقرتخته خهي 

طائخة مستضدخة والداقبة ستكون لها.
ولقاد ذكار اللاه تدااىل طائخَة بناي إرسائيال وكياف تام اضطهاُعلا 
واساتضداخها مان قبال الطاغياة خرعاون قاال تدااىل )إِنَّ ِخْرَعاْوَن َعاَل 
نُْهْم يُذَبِّاُح أَبْنَاَءُلْم  يِف اأْلَْرِض َوَجَداَل أَْلَلَهاا ِشايًَدا يَْساتَْضِدُف َطاِئَخاًة مِّ
َويَْساتَْحِيي ِنَسااَءُلْم  إِنَُّه َكاَن ِمَن اْلُخْخِساِديَن(، خهاذا الظالم الطاغي يف 
ُكّل زمن يدلو بخسااعه ويتجاّلُ باضطهاعه ويقو  بتخريل شادبه بنرش 
الطائخياة واملناطقية حتى يتم التقاتُُل خيخا بينهم ومن ثم تضدف قوتهم 
خال يساتطيدون القيا  بأي عخل ضده، بل وبداض الطغاة يزيد يف جرمه 
وخسااعه خيقو  بتذبيح أبناء شدبه عن طريل الدواعش ويقو  باستبقاء 

النساء لليدمة ولنكاح املجالدة..
لكان اللاه تداىل يخكان بالنر للطائخة املساتضدخة كخاا حدث لبني 
إرسائيل خقد أظخرلم الله بالنر عىل خرعون يف نهاية األمر وكذلك جخيع 
الطوائف املستضدخة كان لهم الخوز والظخر كخا قال تداىل )َونُِريُد أَن نَُّخنَّ 

ًة َونَْجَدَلُهُم اْلَواِرِثنَي. َونَُخكَِّن  َعىَل الَِّذيَن اْساتُْضِدُخوا يِف األَْرِض َونَْجَدَلُهْم أَِئخَّ
ا َكانُوا يَْحذَُروَن(. َلُهْم يِف األَْرِض َونُِري ِخْرَعْوَن َوَلاَماَن َوُجنُوَعُلَخا ِمنُْهم مَّ
وكذلاك إذا ما اساتقرأنا سارية نبينا سايدنا محخد مىل 
اللاه عليه وآله وسالم مان بداية بدثتاه إىل أن لحل بالرخيل 
األعىل نجد بأن أتباعه من املسلخني كانوا يف بداية البدثة قلًَّة 
قليلة مساتضدخة، وقد واجهوا مان قريش أمناف الدذاب، 
ولكان اللاه تداىل َمانَّ عليهم بالنار والظخر بداد الهجرة 
النبوية ومكان لهم األرض قال تداىل )َواذُْكاُروا إِذْ أَنتُْم َقِليٌل 
ْستَْضَدُخوَن يِف اأْلَْرِض تََياُخوَن أَن يَتََيطََّخُكُم النَّاُس َخآَواُكْم  مُّ

َن الطَّيِّبَاِت َلَدلَُّكْم تَْشُكُروَن(. ِه َوَرَزَقُكم مِّ َوأَيََّدُكم ِبنَْرِ
ولكاذا نجد حركة أنصاار الله كانت يف بداياة أمرلا قلة 
قليلة يياخون أن يتيطخهم الناس؛ ألن الناس كانوا جخيداً 
ضدلم، بل وتكالب عليهم الداخل واليارج ورضبوا أرضهم 
وقصخوا بيوتهم، والكل يدلم ما جرى لهم يف الحروب الست 
الظاملاة.. وماع ُكّل ذلك أيّدلام الله، خانتاروا ورزقهم من 

الطيبات بخا غنخوه من األسلحة السدوعية واألمريكية.
وانترشت سريتهم القرآنية بخضل مدقهم وعقائدلم اإليخانية وأمبح 

الشدب اليخني كله مع أنصار الله..
حيث قا  لذا الشادُب بجخيع خئاته وأطياخاه بثورة عظيخة لي ثورة 
الواحد والدرشين من سابتخل ل201 ، لذه الثورة التي أيقظت مضاجع 
الظاملاني وأزعجات نخوس املساتكلين. وما يحدث اآلن مان لذا القصف 
السادوأمريكي عىل بالعنا الجخهورية اليخنية إال بسبب نجاح لذه الثورة 

املباركة..
إن لذا الشادَب املساتضدف الاذي تكالبات لرضبه أمرياكا وإرسائيُل 
وحلخاؤلام السادوعية وبدض الادول الدربياة مع مرتزقتهام يف الداخل 
وماع تأييد عول الدالم، لا لو ينتر ولو لم يكن إال مخوعه األساطوري 
أماا  الددوان الغاشام لاكان كاخياً يف انتصاره، خكيف وجيشاه الباسال 
واللجان الشادبية املسااندة له قد حّقل أروع املالحام وأعظم االنتصارات 
التي أذللت عول الدالم، سواء يف الجبهات الحدوعية والسيطرة عىل بدض 
املناطل يف الدخل السدوعي أو الجبهات الداخلية، وتطهري واسرتعاع الكثري 
مان املناطل التي كانت تحت سايطرة الدواعاش، ناليك عن تدمري بوارج 

وزوارق الددوان؟!.
االٌت إلهيٌة وتأيياداٌت ربانية حدثت للجيش اليخني وشادبه  لنااك تدخُّ
الدظيم؛ بسابب مدق الشدب وإخالص املجالدين قال تداىل )كم من خئٍة 

قليلٍة غلبت خئًة كثريًة بإذن الله(.

مشروع داعش 
يكشف نفسه 

علي جاحز 

باتت الصورُة الحقيقيُة لما يجري يف المنطقة عموماً، ويف 
ال�يَ�َم�ن وسوريا بش�كل خاص، أَْكثَر وضوحاً، وستتضُح 
يوماً بعد آخر، إذ أن ما كنا نتحدُث عنه وكان محَلّ استغراب 
وس�خرية البعض بات اليوم واقعاً معاشاً مثبتاً، ويعلن عن 
نفس�ه يف بع�ض األحيان، س�واٌء عن عالقة أمري�كا بداعش 
والقاع�دة، أَْو عن اللعب�ة التي تلعبها ق�وى النظام العالمي 
وأدواُتها المتعددة الوجوه واألشكال، يف تكريس الرصاعات 
وتفخي�خ المجتمعات وتفجير األَْوَض���اع وتعكير الحياة، 
وص�والً إىل قت�ل أي م�روع نهض�وي داخ�ل أي مجتمع 
عربي؛ خدمًة لمروع كبير؛ هو مروع االستبداد والهيمنة 

الصهيونية.
يف الغالب كان الناس ال يدركون أنهم يصطفون مع قوى 
ال�ر، وال يفهمون أين يقفون ع�ى طاولة اللعبة التي كانت 
ت�دار بفٍنّ وبحرفية، غيَر أن نخب�ًة قليلة كانت تدرك وتفهم 
ولديه�ا حساس�ية عالية تجاه هذه اللعب�ة، وهي من تحّرك 
باكراً لمواجهتها منذ سنوات طوال، وحين تحّركت لم تسلم 
من األذى لحساس�ية قوى االستكبار تجاه تحركها أَْي��ضاً، 
فواجهتها بشكل علني مختبئًة خلَف شعارات وأقنعة عديدة، 

أخطرها شعاراُت الطائفية وأقنعة الحفاظ عى االستقرار.
الي�وم نجد أن المنطقة انقس�مت وهي ال ت�زال يف بداية 

المعركة التي تلوُح يف األفق، إىل ثالثة اتجاهات:
داعش وحلُفها وَمن يقف خلفها ويدعمها ويسلّحها   -
ويمّولها ويمثلها يف المحافل الدولية، مثل السعودية وأمريكا 
وحلفهما، والذي بدا واضحاً من خالل مؤتمر فينا أنه حلٌف 
يمثل داع�ش، وذلك من خالل االش�راطات والمطالب التي 
طرحوها عى الطاولة يف مقابل محاَربة داعش، حيث طالبوا 
مثالً بأن يُدرج حزب الل�ه ضمن قائمة االرهاب ويتم قتالها 
م�ع داعش، وهو مطل�ٌب كيدي لم يكن يعني س�وى أن تلك 

الدول وهذا المحور يمثل داعش ويدافع عنه.
أع�داء داع�ش والمحور ال�ذي يقاتلها، س�واٌء أكان   -
ذلك المحور عى تنس�يق أَْو لم يكن عى تنس�يق، مثل محور 
روس�يا إيران س�وريا، وتحالفه�م الذي أعل�ن الحرب ضد 
داعش يف سوريا وبارش العمل، أَْو مثل أنصار الل�ه والجيش 
ال�يَ�َم�ن�ي ال�ذي حمل م�روَع محاربة داع�ش والقاعدة 
باك�راً، وكان النجازاته تأثيٌر كبي�ٌر عى مزاج المنطقة وعى 
مواق�ف الكثير من دول العالم، حيث كش�ف للعالم يف وقت 
مبك�ر أن داع�ش والقاع�دة ليس�ت س�وى أدوات أمريكية 
اس�تخباراتية تلع�ب بها أمري�كا النهاك الش�عوب وفرض 
وصايته�ا عليها، وحين أوش�ك ال�يَ�َم�نيون ع�ى التخلُّص 
م�ن كاب�وس اإلرهاب ج�اء العال�م ليرضَبه وه�و وحيٌد ال 
تحالف�ات عالمي�ة وال إقليمية معه، وكلما اس�تمرت الحرُب 
عليه انكش�ف محور داعش وأفصح عن نفسه أكثر، وكشف 
احت�الُل الجنوب مؤخراً أن الهدف من�ه ليس أَْكثَر من إعادة 
داعش والقاعدة وبْس�ط س�يطرتها عى الجنوب من جديد، 
ويحاول�ون أن يك�رروا اللعب�ة يف تع�ز وم�أرب أَْي��ض�اً، 
ويطمح�ون أن يصلوا صنعاء لُيعيدوا ال�يَ�َم�ن إىل حضيرة 
اللعبة الكربى، ويقف مع هذا االتجاه ُكّل أصحاب المشاريع 

النهضوية والتحررية دون مصالح.
االتج�اُه الثالث هو قف�ازاُت داع�ش وأقنعتها التي   -
تتخبأ إما خلف اليس�ارية أَْو القومي�ة أَْو الحداثة أَْو الحياد، 
وه�ي أقنع�ة بات�ت مكش�وفًة، إذ أنه�ا مهما ادع�ت الحياَد 
واالس�تقاللية إاّل أنها تكش�ف عن انحيازه�ا لمحور داعش 
ومروع�ه وحلف�ه بمج�رد أن يحصل حدٌث من ش�أنه أن 
يظه�ر تقدم ذلك التحالف الش�يطاني، وهذا المحور يخاتل 
العام�ة من الن�اس ويضلل�هم ويخادعهم، لكن�ه َسعاَن ما 
يظهر ضعيفاً عاجزاً ال يمتلك من أمره ش�يئاً أمام س�يطرة 
داع�ش والقاع�دة ع�ى األرض وامتالكها الق�رار، وبالتايل 
انصياع�ه لما تقرره، كم�ا نش�اهد يف ال�يَ�َم�ن بخصوص 
بعض االش�راكيين والنارصيين الذين ظهروا بأنهم مجرد 
أدوات لداع�ش وَم�ن يق�ف خلفه�ا، كما يدخ�ل ضمن هذا 
المح�ور المنظمات الدولية التي أثبتت مؤخراً أنها أدواٌت يف 
يد القوى االس�تكبارية التي تقُف خل�ف داعش وأنها تميش 
وفق ما يقتضيه المخطُط، س�واٌء أكانت تلك المنظمات األمم 
المتحدة نفس�ها ومؤسس�اتها الفرعية أَْو منظمات إنسانية 

وحقوقية مختلفة. 
ويف المحصلة فإن الحديَث عن طرف رابع لهذه التقسيمة 
الثالثي�ة هو تضليٌل، إذ أثبتت األي�ام أن ال مجال للحياد، إما 
مع م�روع هّدام وخطي�ر عى المنطقة يتجس�د يف داعش 
وحلفه�ا وما يراد منه�ا، أَْو مواجهة المروع بكافة الطرق 

ولو بالموقف الشخيص.
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محتويات الكتاب:

يحتاوي مؤلَّاُف السايد )بدر الديان الحوثاي(، الذي 
نستدرضه لنا، عىل عدٍع من الُكتيبات الوجيزة لي:

كتااُب )اإلخاعة أللال اإلنصاف(، ولو الجاواُب األوُل 
من األجوباة عىل )عبدالدزيز الباز(، ثام كتاُب )اإلجاعة 
يف عخع اإلرساف(، ولو الجاواب الثاني من األجوبة عىل 
مان أختى بخنع الصالة خلف الزيدية. وعىل كتاب )رشح 
الصادور يف زيارة القبور(، ولو مان جخلة األجوبة عىل 
من نساب الزيدية إىل الرشك واملغاالة بسابب عد  قولها 
بتحريام زيارة قباور الشاهداء وغريلا للرتحام عليهم 
واالعتباار بدظختهام، وأخرياً كتااب )الجاواب الوجيز 
عىل الكتاب املساخى كشف الشابهات(، وقد كان املؤلف 

أحسن الرع خيخا كتبه مع غاية اإلنصاف.

الج���واب الوجي���ز

ورع يف مقدمة )الجاواب الوجيز( الذي نبدأ به عرض 
محتويات الكتاب ما ييل:

وبدد خإنها شاعت يف سنة 6ل13لا ختوى من بدض 
الباغاني عاىل الزيدياة تتضخان رميَهم بالارشك ومنع 
الصالة خلخهام، ختحركت لخم املداخدني عن أنخساهم 
عىل اختالف أحوالهم يف القدرة ومسااعدة الحال، وكان 
رأيي أن أحسان الدخاع لاو إيضاح الحقيقة يف موضوع 
التوحيد والرشك وما يتصل بذلك، وبدد وضوح الحقيقة 
يخكان من أنصف أن ييالط الزيدية ويداين ما لم عليه 
خليال اليال كاملداينة خإناه متى اطلع عاىل ذلك كله 
وحرر خكاره ذلبت نزغاات إبليل وانكشاخت ظلخات 

التلبيل والتدليل. ]ص )21([.

ثم يف ]ص )22([:
ويف السانة املذكورة انترشت يف بالعناا كتب تدعو إىل 
ك. )ومخا اطلدات عليه منها  ْ التوحياد وتحذر من الارشِّ
كشاخت الشابهات واألمول الثالثة أنه بخدنى أنهم لنا 
متهخون بالرشك وأن الذين أخرجولا إلينا أراعوا تدليخنا 
التوحيد الصحيح خرأيت التدليل عىل الكتابني بخا تراه يف 

لذا )الجواب الوجيز لدخع التهخة وبالله التوخيل(.

نقد كتاب )كشف الشبهات(:

ورع يف مساتهل كتااب السايد الدالماة )بادر الديان 
الحوثي(:

وبداد خإناا اطلدنا عاىل الكتاب - املساخى )كشاف 
الشابهات( خوجدناا خياه الدباارات املجخاالت التي إذا 
تقبلها الجاللون عىل إجخالها كانت سبباً لخساع عظيم 
لرماي املسالخني بالارشك ماع املرشكني، ولبال الحل 

بالباطل.
ثم يتناول الدالمة )الحوثي( كتاَب )بن باز( الولابي 
بالنقد الخقهي املنهجي مقسخاً النقد عىل اتهامات )بن 
باز( املوجهة ضد اليخن واليخنيني، يف عدع من اإلجخاالت 

وإجابات السيد الدالمة )بدر الدين الحوثي( عليها:
اإلجخال األول:

قاال خيه )بان بااز( يف )مخحاة 8، س 3(: ولكنهم 
)الزيدياة( يجدلاون وساائط بينهم وبني اللاه يقولون 
نريد منهم التقرب إىل الله نريد شاخاعتهم عنده أي خهم 

مرشكون. 

جواب السيد:

إن اإلجخال لنا يف ذكر الوسائط خإن االسم ال يخصح 
عان الوساائط بخدنى اآللهة كخا أن جدلهم وساائط ال 
يخصاح أن ذلاك لجدل لاو بدعائهم لهم ععااء الدباعة 
لهام خإن كان املراع بجدلهم وساائط لو اتياذلم آلهة 
بدباعتهام خالاالز  إيضاحه لئاال يجر الجاللاني إىل أن 
يرماوا بالرشك كل من جدل وسايطة أو وسايلة ولو لم 
يَاْجَدال إلهااً مع الله ولم يدبد غري اللاه، وإن كان املراع 
بجدلهام وساائط لو التدخيام حتى يف طلاب الحي أن 

يستغخر للطالب أو يدعو له. ]ص )23([.

اإلجمال الثاني:

قاول )بان بااز( يف )مخحاة 8، س ل(: نرياد منهم 
التقريب إىل الله.

جواب السيد:

ويارع إماا  الخقاه الدالمة اليخناي )الحوثاي( عىل 
الخقياه الولابي السادوعي )بن باز( عاىل النحو التايل: 

إن املرشكاني يريدون من أوليائهام التقريب لهم إىل الله 
بدباعتهام لهم كخا حكى اللاه عنهم يف قوله تداىل: ))ما 
ندبدلام اال ليقربونا إىل الله زلخاى(( خقولهم ليقربونا 
الخدال خيه رباعي ومصدره التقريب، مثل: كر  مصدره 
التكريم، وسلم مصدره التساليم، خليل التقرب مصدر 
يقربوناا وإنخا لو مصدر تقرب خاإراعة التقرب إىل الله 
بغري الدباعة للوسائط وال اعتقاع األللية أحد منهم ليل 
رشكاً كاتيااذ الرساول مىل الله عليه وسالم واساطة 

للتقرب إىل الله بالتدلم منه واالتباع له. ]ص )ل2([.

اإلجمال الثالث:

قول )بن باز(: )نريد منهم التقرب إىل الله(.

جواب السيد:

إن لاذا يولام أن املسالخني إذا أراعوا مان بدضهام 
التقارَُّب إىل الله باإذن الله ورضاه كان ذلاك منهم، كخا 
إذا أراع املرشكون الذين يدتقدون آللهتهم النخوذ يف ملك 
اللاه نخوذاً مطلقاً خكل ذلك عىل ظالر كالمه رشك خدال 
املسالخني، وخداال املرشكني وليل محيحااً بل قد أخاع 
لو أن االساتغاثة باألنبياء خيخا يقدرون عليه جائزة يف 
الدنيا واآلخارة كخا حكيناه بلخظه خباان أن اإلجخال يف 
الدباعة غاري محيح ولو وسايلة للَجَهَلة إىل تكخري كل 
من يلتخل واعظاً أو ُمذكِّراً أو مدلخاً يهديه ملا يقربه إىل 
اللاه ألناه يريد منه التقرب إىل الله - وكذلك من يتوسال 
إىل الله بزيارة األخيار للتسبب للتوخيل من الله والهداية 
ملاا يقرب إىل الله ألنه قد أراع من زيارتهم التقرب إىل الله 

خيكون عند الجهلة مرشكاً.

اإلجمال الرابع:

قاول )بن باز( يف )مخحة 8، ساطر ل(: )نريد منهم 
شخاعتهم عنده(.

جواب السيد:

إن لاذا يولام أن إراعة الشاخاعة منهام رشك عاىل 
اإلطالق وقد بني لو خيخا حكيناه عنه آنخاً أن بدض ذلك 
ليل رشكاً خهاذه اإلجخاالت األربدة ليال لها خائدة إال 
إيقاع الجهلة يف رمي املسلخني بالرشك ألسباب ال توجب 

الرشك. ]ص )27([.

اإلجمال السادس:

قاول )بن بااز( يف )مخحة ل، ساطر 6 وساطر 7(: 
لاو توحيد الدبااعة الذي يساخيه املرشكاون يف زماننا 

)االعتقاع(.

جواب السيد:

يقال ما لذا التخساري؟! ألن االعتقااع يحتخل اعتقاع 
الخضل وارتخاع الدرجة عند الله أو اعتقاع النخع والرض 
بخاا ال يقادر عليه ميلاوق وليال من جنال مقدور 
امليلوقاني خإن كان املاراع االعتقاع األول لاز  أن يكون 
املسالخون كلهم مرشكاني العتقاعلم مدنى قاول الله 
تداىل: ))يرخع الله الذين آمناوا منكم والذين أوتوا الدلم 
عرجات((. وإن كان املراع املدنى الثاني خاإلبها  وسايلة 
للجهالة يتوسالون بها )الولابياون( إىل الرَّمي بالرشك 
ملان يدتقد الخضال يف أئخة ألل البيت وساائر أخيارلم. 

]ص )28([.

اإلجمال السابع:

قاول )بان بااز( يف )مخحاة ل، س 12 وماا بدده(: 
وتحققات أن رساول اللاه مىل اللاه عليه وسالم إنخا 
قاتلهام ليكاون الدعاء له لله إىل قوله واالساتغاثة كلها 

بالله.

جواب السيد:

أن )بان باز( قد َعااامَّ ما ليل برشك مع الرشك عىل 
الرغام من أنه قد تبني يف )مخحاة 31( من كتابه محل 
النقد والرع أن بدض االستغاثة ليل رشكاً. ]ص )ل2([.

اإلجمال التاسع:

قاول )بن بااز( يف )مخحاة 10(: وإنخاا يَدنُون )أي 
املرشكني الذين قاتلهم رساول الله مىل الله عليه وسلم 

باإلله ما يدني املرشكون يف زماننا بلخظ )السيد(.

جواب السيد:

السايد  لخاظ  إن 
يساتدخل يف كثاري من 
أقطار البالع اإلسالمية 
يف غاري مان يُْدتقد له 
علاو الدرجاة عند الله 
خضالً عان أن يقتر 
عاىل مان يدتقاد خيه 
النخاع وعخاع الارضر 
بخاا ال يقادر عليه إال 
اللاه تدااىل، واشاتُِهر 
يف اليخان ملان كان من 

ذرية الرساول مىل الله عليه وسلم من غري خرق يف لذا 
االسام بني الخاضل منهم وغري الخاضال بل مار مدناه 
عندلم ذو االنتسااب إىل الرسول مىل الله عليه وسلم ال 
غري خرق يف لذا االسام بني الخاضل منهم وغري الخاضل 
بل مار مدناه عندلم ذو االنتسااب عىل الرساول مىل 
الله عليه وسالم ال غريه إال بقاء اإلشادار باملدح كخا يف 
اللقب )الحسان(، ويف غاري لذا البلد يساتدخل يف كلاء 
الناس ألال الرشف ملجرع لذا املدنى، ختخساري اإلله به 
أغارب من تخساريه باملدتقاد خيخا مى الاكال  عليه، 
والخسااع خيه عظيم مان وجهني، األول: عاا  ولو أنه 
ك ماع براءتهم  يَاَخكِّان الجَهَلاة من رماي الناس بالرشِّ
وا أحداً سيداً، الثاني خاص بذرية الرسول  منه إذا ُسااخُّ
مىل الله عليه وسالم وشايدتهم الذين يسخونهم ساعة 
ويقولون السايد خالن وسيدي خالن خهو يخهد ألعدائهم 
أن يرمولام بالارشك من أجل لذا االسام وذلك باطل ال 

عليل عليه)1(. ]ص )30([.

اإلجمال العاشر:

قول )بان باز( يف )مخحاة 10(: لاو )أي التوحيد( 
إخراع الله بالتدلل.

جواب السيد:

يقال ما لاذا التدلل؟ خإنه يدم تدلل القرابة واألخّوة 
والصداقة واملحبة واملداملة.

وقال آخر:
علل القلب الربابا

بدد ما شابت وشابا  

وكذلاك يَُدمُّ تدلل السايف والقالعة ونحاو ذلك ويدم 
التدلال بالحبل ونحوه خخا لذا اإلجخاال يف مقا  البيان 
ولل لو إال وسايلة للجهلاة لرمي املحباني ألولياء الله 
املؤمنني املتقني األخيار األبرار السابقني خيجدل الجهال 
محباي أولياء الله مرشكني تدلقاً بهذا التخساري املجخل 
ألنهم يجدون تخساري التوحياد بأنه إخاراَع الله بالتدلل 
خيتدلقون بتخساريه لتكخري أعدائهم املحبني ألولياء الله 
زاعخاني أنهم قد تدلقوا بهم ألنهام يحبونهم ويتقربون 

عىل الله بحبهم وملتهم واعتقاع خضلهم.
 

كت����اب
)اإلفادة ألهل االنصاف(

تحريم الصالة وراء الزيدية:
ولاو الجاواب األول من األجوبة التي يرع بها السايد 
الدالماة )بادر الديان الحوثاي( عاىل مختي السادوعي 
الولابي )عبدالدزيز الباز( الذي أختى أنه ال يرى الصالة 
خلف الزيدية؛ ألن الغالب عليهم )بزعخه( املغاالة يف ألل 

البيت بخا لو رشك... الخ.
يبدأ السيد )بدر الدين الحوثي( رعه عىل تكخري الشيخ 
الولاباي )بن بااز( للزيدياة يف اليخن، بدارض عنارص 

الختوى التكخريية ضد مدتنقي املذلب الزيدي:
وبداد خإنها وملت إىل اليخن رساالة من )عبدالدزيز 
بن بااز( أرسالها جوابااً عن ساؤال عن الصاالة خلف 
الزيدياة - والصاالة بأذانهم وخيه حي عاىل خري الدخل، 
وأجااب )البااز( بخاا حاملاه أن األذان بحاي عىل خري 
الدخل بدعة، وأناه ال يرى الصالة خلف الزيدية، قال ألن 
ك، مع  الغالاب عليهم املغااالة يف ألل البيت بخا لاو رِشْ

َسبِّهم لبدض الصحابة، وإظهارلم لبدض البدع.
وبداد أن يارع الدالام اليخناي عاىل شايخ التكخاري 
السدوعي ويبطل أقاويله ومزاعخه ضد الزيدية يف اليخن 
بشاأن األذان با )حي عىل خري الدخل( والدعوة الكاذبة 
بشاأن ساب الصحاباة، ييتتم الدالام اليخناي الزيدي 
)الحوثاي( رعه عىل شايخ التكخاري الولاباي )بن باز( 

وأباطيل الولابية السدوعية عىل النحو التايل:
الرشك بالله سبحانه رشك الربوبية ولي املِلك )بكرس 
امليم( املطلل الدا  املرتتب عىل اإلنشااء والرتبية ويظهر 
أن اسام الرب مشاتل من الرتبية ألنه أنشأ ملكه ونخاه 
ورزقاه وربااه خاللاه رب الداملني وحاده ال رشيك له يف 

اليالل  ربوبيته ألناه 
املدبر لشاأن  الارازق 
عباعة وماا تصلح به 
املالك  خهو  مدائشهم 

لهم.
)الحوثي(  ويكتب 

يف نهاية الرع:
ذكرناا  وخيخاا 
كخاياة للارع عىل من 
بدباعة  الزيدية  يرمي 
غرِي الله وجدل رشيك 

مده يف اإللهية أو عباعة غري الله تداىل.
 

الدع���اء واالستغاث���ة

الدعااء واالساتغاثة ليل رِشكاً بخجارع كونه مجرع 
ععاء أو استغاثة.

كذلاك خإن ععاء امليت أو الجخااع ليخدل غريه ما لو 
مان جنل مقدور امليلوقني ليل رشكاً من لذه الجهة 
ألن امليات أو الجخااع غري مقصاوع بالطلب خاال يكون 

رشكاً مع عد  اعتقاع ما ليل إال الله سبحانه.

النَّ�����ْذر:

إعلام أن النَّذْر املدروف عند الدامة الذي نحن بصدعه 
أن يناذروا بالايشء من املاال إما بلخظة الناذر أو بلخظ 
التخلياك أو غاريه، الحامال أن يجدلوا ذلاك املنذور به 
للخناذور له يف اعتقاعلام لذا مدنى قولهام نذر له أي 
أناه جدل املال له ال يخهخاون غري لذا وال ييطر ببالهم 
إراعة التقرب بنخل إنشااء النذر وإيجاب املال خال وجه 
نذورلم له عىل لذا ألن املدنى األول لو الظالر املتباعر، 
خاإن قيل لاذا إال نزاع خيهم ولكنهام يقصدون التقرب 
إىل املناذور له باملال ألنهم يدتقدون أنه ينخع ويرض من 
عون الله. قلنا لذه ععوى عليهم وتدبري عن سوء الظن 
بهام والله تدااىل يقول: ))يا أيهاا الذين آمناوا اجتنبوا 
كثرياً من الظن إن بدض الظن إثم((. ويقول سابحانه: 
))يا أيهاا الذين آمنوا إن جاءكم خاسال بنبأ ختبينوا أن 
تصيبوا قوماً بجهالة ختصبحوا عىل ما خدلتم ناعمني(( 
وعن رساول الله ماىل الله عليه وسالم: )إياكم والظن 

خإنه أكذب الحديث(.
أن وضدهاا يف املدتقديان أي من يدتقادون أنهم من 
أولياء الله وأنهم من ألل الخضل العتقاعلم أن الصدقة 
ال غاري ألنهام يف اعتقاعلم قاد جربوا نخدها واشاتهر 
بينهم وساواء كانوا أمابوا يف ذلاك أ  أخطأوا خال يجب 
بل ال يجوز حخلهم عىل أن السبب الباعث لهم عىل النذر 

لو اعتقاع النخع أو الرض من عون الله.

تراث الطغاة األمويين:

ساوء الظن ومتابداة الهاوى، خيخن ينتحال مذلباً 
غري مذلب )البااز( وخصوماً من ينتخي إىل ألل البيت 
خإنهام، بزعم )بن باز(، يغلون خيهم بخا لو رشك ولذا 
ليل مجارع عصبية املذلاب ونتيجة االختاالف بل أثر 
سياسة )األمويني( الذين تخكنت عولتهم يف بالع اإلسال  
وسايطرت عليها زمناً طويالً حتى تربى عليها وشااب 
الكبري وتوارثتها بدض أقطار البالع اإلساالمية، ثم حذا 
حاذو األموية بنو الدباس بالقيا  لحرب الزيدية الحرب 
بني الحارة والبارعة واساتخرت )عولة الدباساية( أكثر 
من )عولة األموية(، بحيث أمكن مع طول مدتها تقرير 
التشيع عىل الزيدية يف أذلان جخهور األمة بسبب تخكن 
الدولاة الدباساية وإقباال الدنيا إليها ختصاور الزيدية 
بصاورة خوارج قطاع طريل مخسادين مبتدعني ونحو 
ذلاك إىل أن جاء )الباز( خلم يقنع بذلك خرأى )الباز( خلم 
يقنع بذلك خرأى أن يقول خيهم أن الغالب عليهم املغاالة 
يف ألال البيت بخاا لاو رشك ولدله يتولام أن لذا من 

الصالبة يف عين الله عىل أعداء الله.
ثم يدلل السايد الدالماة )الحوثي( عاىل اتها  )ابن 
باز( لليخنيني جخيداً بالكخر قائالً: ))ونحن نرى أن لذا 

وسواس الشيطان واتِّباع الهوى((.

]*كتاب من تأليف: إما  الخقه اليخني 
السيد الدالمة بدر الدين الحوثي[

** مستشار قانوني ومحامي - عضو اتحاد المحامين العرب
ayman hasan meglli :فيس بوك
ayman.megalli@yahoo.com :البريد اإللكتروني

)1( يل�زم التنويه هنا أنه قد انتر يف اليم�ن وخاصة منذ انقالب 
26 س�بتمرب 1962م كلمة )أفندم( يف الجي�ش ولدى بعض المدنيين، 
ومعناه�ا باللغة الركية )س�يْدي(، ولي�س مجرد )َس�يّدي(، كما أن 
المخاطب�ات يف العال�م كل�ه الرقي والغرب�ي تجرى بكلمة )الس�يد 

فالن(.

كتاب اإليجاز في الرد على فتاوى الحجاز*
] الحلقة الثانية [
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اإلمام علي يصدر توجيهات عسكرية 
للجيش اليمني واللجان الشعبية

 ملزمة األسبوع

التسبيح
حمود األهنومي

ه�ذه توجيهاٌت وّج�َه بها اإلماُم عيل 
جيَش�ه يف صفين، وهو م�ع كونه إماماً 
كان قائ�داً عس�كرياً محنّ�كاً، ويف هذه 
التوجيهات ما يبين احراَفه العس�كري 
المهن�ي، وم�ا أج�در أن يس�تمَع إليها 
الجيش اليمني واللجان الش�عبية اليوم 
باعتبارهم مخاَطبين بها اليوم مخاَطبة 
أولي�ة، م�ع االعتب�ار بأخ�ذ الف�ارق يف 

التسليح.
س�أضع التوجيه�ات بين قوس�ين، 
م�ع رشح بس�يط، وتنزي�ل واقعي لها 

لالستفادة منها.
يقول عليه السالم:

)معارش المس�لمين(.. )استش�عروا 
الخشية(: اجعلوا الخوف من الّل شعارا 
لك�م؛ ألن ه�ذا الخوف أس�اس االتقان 
واالخالص يف العم�ل، والدليل عى ذلك 
انك لو أسندت عمالً خاصاً لمن ال يخاف 
الّل، ثم أس�ندت هذا العم�ل بالذات لمن 
يخاف منه تع�اىل لوجدت الفرق بينهما 

كبيرا وبعيدا.
إذا خفت�م الل��ه أيه�ا المجاه�دون 

أّمنكم من كل ما سواه.
)َوتجلببوا السكينة(: تحلّوا بالوقار، 
وه�دوء األعص�اب، وال تهتّم�وا بالقيل 
والقال والدعاي�ات الكاذبة، وال تغرّنكم 
أكاذيب قن�وات التضلي�ل، وال أراجيف 

أهل النفاق. 
)َوعّض�وا ع�ى النواج�ذ فإن�ه أنبى 
للس�يوف عن الهام(، إذا عض االنس�ان 
عى أرضاس�ه تصلبت أعصابه وصارت 
الطع�ن  تحّم�ل  ع�ى  وأق�وى  أش�د 
والرضب. وه�و أيضاً تعبير عن التجلد، 
والتجلد اليوم يك�ون بالثبات والهجوم 
وبالروحية المعنوية العالية التي يتمتع 

بها مقاتلونا األشاوس.
)َوأكمل�وا الالمة( أي ال�درع وآالت 
الح�رب. وه�و يبين لكم أهمي�ة اإلعداد 
والتجهي�ز المس�بق، ففي حال�ة الدفاع 
يت�م تجهيز آالت الدف�اع من الصواريخ 
والطيران،  الدروع  والقنابل ومضادات 
وعند الهجوم كذلك يجب إعداد الس�الح 

المناسب له. 
أغماده�ا(  يف  الس�يوف  )َوقلقل�وا 
حّركوه�ا )قبل س�لها( كيال تس�تعيص 
ع�ن الخروج. وهذا أيضاً يف تعبير اليوم 
يعود للتجهيز المس�بق ألدوات الحرب 
وآالتها بحيث تكون جاهزة لالستخدام 
يف أية لحظ�ة قادمة، يجب أن نعد العدة 

لكل معركة نتوقعها أو نريدها.
)َوالحظوا الخزر(: الخزر: هو النظر 
بمؤخر العين ازدراًء للعدو واستصغاراً 
اتخ�اذ  الي�وم  بتعبي�ر  وه�و  لحال�ه. 
اإلج�راءات والمظاهر الت�ي تبين حالة 
االزدراء للع�دو، وانع�دام التهي�ب ل�ه، 
واالحتقار لما عنده مع التجهز الكامل.

نّوع�وا  أي  الش�زر(  اطعن�وا  )و 
الرضب�ات، ارضب�وا من ش�مال ويمين 
وخلف وقدام. وبتعبير اليوم استخدموا 
ع�دة آالت وع�دة أس�لحة يف المعرك�ة 
الواح�دة، بحيث ترضب�ون العدو بعدد 
بالصواري�خ  األس�لحة،  م�ن  متن�وع 
والدبابات والصواريخ وبما  والمدفعية 
اس�تطعتم فكلما أضفتم نوعا جديدا من 

السالح كلما كان أكثر إيالما للعدو.
)و نافحوا بالظب�ا( ارضبوا أعداءكم 

بالس�يوف. وكان الس�يف فيم�ا مىض 
هو الحاس�م للمعركة، واليوم أصبحت 
البندقية وس�الح المش�اة هي الحاس�م 
للمعرك�ة، وأنعم وأكرم بالمجاهدين يف 

هذا المضمار.
اذا  بالُخط�ا(  الس�يوف  ِصل�وا  )و 
قرصت السيوف عن الوصول اىل األعداء 
فصلوه�ا بخطاكم أي تقدم�وا نحوهم 
وال تهابوه�م. والي�وم إذا بع�د عليكم 
بالتوتش�كا واإلسكود.  العدو، فقربوه 
فك�روا كي�ف تصلون لعدوك�م وكيف 

تؤلمونه بأي طريقة وبأي وسيلة.
وكثي�ر م�ن ه�ذه التنبيه�ات كانت 
مناس�بة لعرصه�ا أما الي�وم فهناك ما 
يناسب عرصنا وال يخفى علينا، وقد مر 

التنبيه عى بعضه.
)واعلموا انكم بعين الّل(: أي بحفظ 
من الل�ه تع�اىل وكاليته ورعايته. حين 
يتح�رك المجاهد وهو يعتق�د أن الل�ه 
معه، فإن تحركه سيكون فاعال وقويا. 
وه�ؤالء المرتزقة اليوم يتحركون وهم 
يعون أن التحالف الس�عودي األمريكي 
معهم، والمنترص بدون شك هو من كان 

الل�ه معه. 
)َومع اب�ن عم رس�ول الّل )ص((: 
ألنكم مع القي�ادة الحقة فأنتم عى حق 
يف هذه الح�رب تماما كما ل�و كنتم مع 
رسول الّل )ص( والّل سبحانه يشملكم 
بعون�ه وعنايت�ه إذا أخلصت�م الت�وكل 
علي�ه. وه�ذا يش�ير إىل أهمي�ة القيادة 
واالس�تقامة.  الص�الح  ع�ى  وكونه�ا 
وم�ا يطمنئ اليوم أنن�ا يف معركتنا ضد 
الع�دوان ننحاز إىل ش�عبنا وتحت راية 

أبي جربيل الموّفق المسدد بإذن الل�ه.
ك�رروا  أي  الك�ر(:  )وع�اودوا 
هجماتكم عى الع�دو، فتكرار الهجمات 
واإلرصار عليها يصيب العدو بالفش�ل. 
للمجاهدي�ن ومج�ّرب  واض�ح  وه�ذا 
عنده�م. وليس هناك أكث�ر إرصارا من 
المجاهدي�ن األبط�ال يف اليمن عى الكر 

المستمر مهما قدموا من تضحيات.
)َواس�تحيوا من الفر(: ألن الشجاع 
ال ينه�زم وال يستس�لم، ويص�رب ع�ى 

الشدائد. 
)فإنه عار يف األعقاب(: أي أن الناس 
يعيّرون األبناء بف�رار اآلباء، وهو نوٌع 
من التحريض الذي كان فاعالً ومؤثراً.

)َون�اٌر يوم الحس�اب( باإلضافة اىل 
عذاب الحري�ق بعد الم�وت، وقد توعد 
الل�ه من يويل الكفار دبره يوم الزحف، 
وجعله العلماء من الكبائر. ومن حس�ن 
الح�ظ أن مجاهدينا األبط�ال ال يعرف 

الفرار إىل سلوكهم الحربي طريقا أبدا.
)َوطيبوا عن أنفس�كم نفسا(: ابذلوا 
أنفس�كم يف س�بيل الّل عن طيب نفس. 
وه�و ما نش�اهده ونراه ب�أم أعيننا يف 
مجاهدين�ا الذي�ن يس�خون ويجودون 
بأغى ما لديهم بكل ش�وق وتلهف. إنها 
نيل المعايل عند الل�ه من خالل الشهادة 

التي هي الفوز األكرب.
)َوامش�وا اىل الموت مش�يا ُسُجحا( 
أي س�هال، والمعنى أقبل�وا عى الموت 

راغبين ال كارهين.
)َوعليكم بهذا السواد األعظم(. وهو 
عس�كر معاوية قائد أعداء اإلمام يف ذلك 
الوقت. )َوال�رواق المطنّ�ب( أي خيمة 
القيادة التي ش�دت باألطناب )فارضبوا 
ثبجه( أي وس�طه )فإن الشيطان( وهو 

معاوية )كامن يف كرسه( أي يف جانبه.
وهذا يش�ير إىل أهمي�ة رضب مراكز 
التحكم والس�يطرة عند العدو، المتمثلة 
يف غرف العمليات المركزية والميدانية، 
إن القض�اء ع�ى رؤوس األع�داء ه�و 
الكفي�ل بما يقيض عى الش�ياطين التي 

تعتمل يف رؤوسهم.
)َوقد قدم للوثبة يدا، وأّخر للنكوص 
رجال( أي أن معاوي�ة أن رأى يف جيش 
اإلم�ام ضعفا وجبنا وث�ب وأقدم، وان 
رأى فيه ش�جاعة وجلدا نكص وانهزم. 
وهو ما نراه اليوم يف هذه القطعان من 
مرتزقة الع�دوان إذا رأوا الجد والثبات 
رغم الغط�اء الجوي فإنه�م سعان ما 

يفرون ال يلوون عى يشء.
)فصم�داً صم�دا( اثبت�وا واصربوا. 
الثب�اُت ذخيرة تضُعه�ا يف ذهنية العدو 
وب�ه يع�رف م�ن أن�ت أيه�ا المجاهد 

الكريم.
)حتى ينج�يَل لكم عم�ود الحق( أي 
أنت�م تحاربون من أج�ل فكرة تؤمنون 
به�ا وتقدم�ون التضحيات م�ن أجلها، 
فاص�ربوا. الصرب ع�ى الجه�اد هو من 
يكش�ف عن هذا العمود ويجعله ظاهراً 

للجميع.
ان  معك�م(  والّل  األعل�ون  )َوأنت�م 
صربتم يف الجهاد، ورفضتم االستسالم، 
ولم تخدعكم الحيل واألكاذيب وسلكتم 
أس�باب الن�رص، ووثقتم بما عن�د الل�ه 

فأنتم المنترصون.
)َولن يركم أعمالكم( ال ينقصكم الّل 
شيئاً من الجزاء والثواب، فسيضيف إىل 

نرصكم مجازاتكم بالثواب األخروي.
______________________

** تم استفادة الرح من كتاب الديباج 
ال�ويض لإلمام يحيى ب�ن حمزة، ومن ظالل 

نهج البالغة للعالمة محمد جواد مغنية.

- التسبيح له أثره في مواجهة المصائب 
والمشاكل 

 نحن نسبُح الله يف الصالة أثناء القيا ، نسبحه أثناء الركوع، 
نسابحه أثناء الساجوع، يدناي ذلك: أناه يجب علينا أن نسابح 
الله سابحانه وتدااىل يف ُكّل أحوالنا، يف ُكّل األحاوال التي تخر بنا 
نحان، عندما يحصال لك مرض شاديد، عندما يحصل لك شادة 
مان املصائب، أو مان الخقر، أو من أية نكبة تحصل عليك، أو أية 

مشكلة تقع خيها يضيل بها مدرك. 

- سوء الظن باهلل في مرحلة الصراع نتيجة 
لخلل ما 

 بداض الناس ييسء الظن باللاه، ولذا حصل يف يو  األحزاب 
عند بدض املسلخني: }َوتَُظنُّوَن ِباللَِّه الظُّنُونَا{ )األحزاب: من اآلية 
10( عندماا حارصلم املرشكون خحصال لديهم رعب كخا حكى 
الله عنهم يف ]ساورة األحزاب[: }ُلنَاِلَك ابْتُايِلَ اْلُخْؤِمنُوَن َوُزْلِزلُوا 
ِزْلَزاالً َشاِديداً{ )األحزاب:11( كخا قال: }َوبََلَغِت اْلُقلُوُب اْلَحنَاِجَر 
َوتَُظنُّاوَن ِباللَّاِه الظُّنُونَا{ )األحزاب: من اآلياة 10( بدأت الظنون 
السايئة. عندما يدخل الناس يف أعخال، ونكون قد قرأنا قول الله 
ُه{ )الحج: من اآلية 0ل( خيخر  نَّ اللَُّه َمْن يَنْاُرُ تدااىل: }َوَليَنُْرَ
النااس بشادائد إذا لم تكن أنت قد رسايت يف قلباك عظخة الله 

سابحانه وتداىل، وتنازيه 
أن  يخكان  ال  أناه  اللاه 
خابحاث  وعاده  ييلاف 
عان اليلل مان جانبك: 
]أنه ربخاا نحن لم نوخر 
لدينا ما يجدلنا جديرين 
بأن يكاون الله مدنا، أو 
بأن ينرنا ويؤيدنا[ أو 
ابحاث عن وجه الحكخة 
باساتطاعتك  كان  إن 
أن تخهام، ربخاا أن تلك 
الشادائد تدتل مقدمات 
ختح، تدتال مخيدة جداً 
يف آثارلاا. وقاد حصال 
مثل لذا يف أيا  الرساول 
الله عليه وعىل  )ملوات 
آلاه( يف الحديبية، عندما 
اتجاه املسالخون وكانوا 
يظنون بأنهم سيدخلون 
مكاة، ثام التقاى بهام 
املرشكاون خقاطدولام 
يتوقخاوا  أن  خاضطاروا 
يف الحديبياة، ثام عخال 
الله  )ملاوات  الرساول 
يف  آلاه(  وعاىل  علياه 
وكانت  مدهم،  مصالحة 
تبادو يف تلاك املصالحاة 
من بنوعلا رشوط خيها 
قسوة، لكن حصل يف تلك 

املصالحة لدنة، لدنة لددة سانوات كأنها لدرش سنوات تقريباً. 
ن وخياه بنوع تبدو  الحظ مااذا حصل؟ بدد ذلاك الصلح الذي ُعوِّ
قاساية، وظهر خيه املسلخون وكأن نخوسهم قد انكرست، كانوا 
يظنون بأنهم يدخلون مكة، ثم رأوا أنخسهم لم يتخكنوا من ذلك 
خرجدوا، بدد لذه الهدنة تواخدت الوخوع عىل رسول الله )ملوات 
اللاه علياه وعىل آله( مان ميتلف املناطال يف الجزيارة الدربية 
واليخن وغريلا، وخوع إىل املدينة ليسلخوا، خكان ذلك يدتل ختحاً، 
وكان ختحاً حقيقياً يف ما َليّأ من ظروف مناسبة ساعدت عىل أن 
يزعاع عدع املسالخني، وأن يتواخد الناس من لنا ولناك إىل املدينة 
املنورة إىل رساول الله )ملاوات الله عليه وعىل آلاه( ليدخلوا يف 
اإلساال ، خخا جاء عا  الختح يف السانة الثامنة إال ورساول الله 
)ملوات الله عليه وعىل آله( قد استطاع أن يجند نحو اثني عرش 

ألخاً، الذين عخلوا مكة.

- اإلنسان المؤمن يزداد إيمانًا وبصيرًة مع 
الشدائد 

 إذا كان اإلنساُن ضديف اإليخان، ضديف الثقة بالله، ضديف 
يف إعراكاه لتنازيه الله سابحانه وتدااىل قد يهتز عند الشادائد، 
إماا أن يايسء الظن يف موقخاه: ]ربخا موقخنا غاري محيح وإال 
لكناا انترناا، لكنا نجحناا..[ تحصل ربخاا، ربخاا.. إىل آخره، 
أو يايسء الظان بالله تدااىل وكأنه تيىل عنا، وكأناه ما علم أننا 
ندخل يف سابيله، وأننا نبذل أنخسانا وأموالنا يف سابيله: ]ملاذا لم 

ينرناا؟. ملاذا لام..؟[. اإلنساان املؤمن، اإلنساان املؤمن يزعاع 
إيخاناً مع الشادائد: }الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّااُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَخُدوا 
َلُكْم َخاْخَشاْوُلْم َخَزاَعُلْم إِيَخاناً َوَقالُوا َحْسبُنَا اللَُّه َوِنْدَم اْلَوِكيُل{ 
)آل عخاران:173(؛ ألن الحيااة ُكّل أحداثهاا عروس، ُكّل أحداثها 
آياات تزيدك إيخاناً، كخا تزعاع إيخاناً بآياات القرآن الكريم }إِنََّخا 
اْلُخْؤِمنُاوَن الَِّذياَن إِذَا ذُِكَر اللَّاُه َوِجَلْت ُقلُوبُُهاْم َوإِذَا تُِليَْت َعَليِْهْم 
آيَاتُاُه َزاَعتُْهْم إِيَخانااً{ )األنخال: من اآلية 2( كذلاك املؤمن يزعاع 
إيخانااً مان ُكّل األحداث يف الحياة، يزعاع بصارية، كم لو الخارق 
بني من يسايئون الظن عندما تحصل أحداث، وبني من يزعاعون 
إيخانااً؟. ولي يف نخل األحداث، أليل الخاارق كبرياً جداً؟. ملاذا 
لذا سااء ظناه، وضدف إيخاناه، وتزلزل وترعع وشاك وارتاب؟ 
ولذا ازعاع يقينااً وازعاع بصريًة وازعاع إيخاناً؟! لذا عالقته بالله 
قوية، تصديقه بالله سابحانه وتداىل، وثقته بالله قوية، تنزيهه 
لله تنزيه مرتساخ يف أعخاق نخساه، يسيطر عىل كامل مشاعره 
خاال يخكن أن ييسَء الظان بالله مهخا كانت األحاوال، حتى ولو 
رأى نخَساه يف يو  من األيا  وقد جثم عىل مدره ]شاخر بن ذي 
الجوشان[ ليحتزَّ رأساه كاإلما  الحساني )ملوات الله عليه(. 
حاعثاة كربالء ألم تكان حاعثة مؤملة جداً؟ كانات كلخات اإلما  
الحساني خيهاا تدل عىل قاوة إيخانه، كخال وعياه، كخال يقينه، 
بصريتاه، كان لخاه مان وراء ُكّل ذلك أن يكون للاه خيه رىض، 
ماا عا  وخيه رىض لك خاال يهخني ما حصل. ولذه لي نخساية 
املؤمن، نخساية املؤمن لو أن ينطلال يف أعخاله يريد من ورائها 
كلها رضا الله. رضا الله 

لو الغاية.

- ال يعني النصر 
أن ال يستشهد 

البعض أو ال 
يحصل من جانب 
العدو مضايقات 

املهام أنناا نرياد أن 
حااالت  يف  إناه  نقاول: 
حااالت  يف  الشادائد، 
الشادائد ولاي الحاالت 
خيهاا  يضطارب  التاي 
اإليخاان،  ضدخااء 
مان  خيهاا  يضطارب 
كبرية  نسابة  يخقادون 
تنازيه  استشادار  مان 
اللاه سابحانه وتدااىل، 
الذي يدني تنازيهه عن 
أن ييلاف وعاده ولاو 
نَّ اللَُّه  القائال: }َوَليَنُْرَ
اللَّاَه  إِنَّ  ُه  يَنْاُرُ َماْن 
َلَقاِويٌّ َعِزيٌز{. وخدالً لو 
النار  تتوخار عوامال 
لادى خئاة، تكاون عىل 
املطلاوب،  املساتوى 
مان  أيضااً  ويوخارون 
ماا  املاعياة  األساباب 
يخكن أن يوخروه، ال شاك أن لؤالء سايحققون نراً كبرياً. وال 
يدناي النار: لو أن ال يتدبوا، أن ال يستشاهد منهم البدض أو 
الكثاري، وال يدناي النر لو أن ال يحصل لهم مان جانب الددو 
مضايقاات كثارية، وال يدناي النار: لاو أن ال يحصال منهم 
ساجناء.. إنهم مجالدون، واملجالد لو مستدد ملاذا؟ أن يتحخل 
ُكّل الشادائد يف سابيل االنتصاار للقضية التي مان أجلها انطلل 
مجالداً، ولو عين الله. عخار بن يارس يف أيا  مخني كان يقول: 
واللاه لو بلغوا بنا سادخات لجار - أو عبارة تشابه لذه، قرى 
يشاري إليها يف البحرين - لدلخنا أننا عىل الحل ولم عىل الباطل. 
يقاول: لاو لزمنا مداوية وجيشاه حتى يصلوا بناا البحرين ملا 
ارتبنا أبداً يف أنهم عىل باطل وأننا عىل حل.. إنسان واعي، إنسان 
خالام، يدرف طبيدة الراع، يدرف مياعين الجهاع التي تتطلب 
من لاذا الناوع، يحصل خيهاا حاالت كار وخر، يحصال حاالت 
تاداول يف األيا  خيخا بني الناس، يحصال كذا يحصل كذا. خهو ال 
ينطلل عىل أساس خهم قارص للخسألة، أن يخهم قول الله تداىل: 
ُه{ إذاً سايتحرك وبالتايل خلن يالقي أي  نَّ اللَُّه َمْن يَنُْرُ }َوَليَنُْرَ
مدوباة، وأن مدنى تأييد الله لو إمداع غيبي له بحيث ال يالقي 
أي عناء.. ليل لذا لو الخهم املطلوب.. وأنت واثل من املسارية 
التي تساري عليها أنها مسارية حل، واملواقف التاي تتحرك خيها 
أنهاا مواقف حل، لاذا يشء مهم، ثم ثل، وعندماا تثل لل تثل 
بنرك شايصياً؟ يجب أن تلغى، وإال خسيكون من ينظرون إىل 
أنخساهم شايصياً، أن يتحقل لهم شيصياً ُكّل تلك الوعوع خهم 

من قد يضطربون عند أول شدة يواجهونها.

 املؤمن هدفه هو أن يحصل على رضا الله، وأن يكس���ب رضا الله، وأن يكون في أعماله ما يحقق رضا 
الل���ه، وأن النص���ر ال���ذي يريده، النصر الذي ينش���ده هو نص���ر القضية التي يتحرك م���ن أجلها، هي تلك 
القضية التي تتطلب منه أن يبذل نفسه وماله، فإذا كان مطلوباً منك أن تبذل نفسك ومالك فهل ذلك يعني 
بالنسبة لك نصراً مادياً شخصياً؟ الذي يبذل ماله ونفسه فيقتل في سبيل الله، هل حصل نصر مادي له 
ش���خصي؟ هو انتصر للقضية، هو حصل على الغاية التي ينش���دها، حتى وإن كان صريعاً فوق الرمضاء، 
ألم يصبح ش���هيداً؟ حظي بتلك الكرامة العظيمة التي وعد الله بها الش���هداء، دمه ودم أمثاله، روحه وروح 
أمثاله، أليست هي الوسيلة املهمة لتحقيق النصر للقضية؟. املؤمن ال ينظر إلى نفسه، النصر الشخصي، 
املقصد الش���خصي، قضيته اخلاصة، ِخطته املعينة، موقفه اخلاص. املسيرة هي املسيرة الطويلة: العمل 

على إعالء كلمة الله، النصر لدين الله، في هذه املرة أو في املرة الثانية أو في املرة الثالثة، إن لم يكن على 
يدي���ك أن���ت فقد يكون على يد آخرين ممن هيأتهم أنت، وهكذا.. حت���ى تنتصر، وال بد أن يتحقق النصر. 
وأنت منتصر أيضاَ عندما تسقط شهيداً في سبيل الله، أنت منتصر أيضاً، أنت عملت ما عليك أن تعمله 
فبذل���ت نفَس���ك ومالك في س���بيل الله. فأن يرى املس���لمون، أو يرى املؤمنون بعضه���م صرعى في ميادين 
اجله���اد، كم���ا حصل في يوم أحد، ألم يتألم رس���ول الل���ه )صلوات الله عليه وعلى آل���ه( عندما رأى حمزة 
صريع���اً؟ وص���رع كثير من اجملاهدي���ن، ولكن هل توقف بعدها؟ لم يتوقف أبدأً، وإن كانت تلك خس���ارة أن 
يفقد أشخاصاً مهّمني كحمزة لكنه نصر للمسيرة، نصر حلركة الرسالة بكلها.. وال بد في هذه املسيرة أن 

يسقط شهداء، وإن كانوا على أرفع مستوى، مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء.
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خليل صويلح 

كان عوري غولد مستشاراً 
لشارون ونتنيالو وشغل أعواراً 
عبوماسية عدة. كتابه »مخلكة 

الكرالية« الذي مدر باالنكليزية 
عا  2003، يورع أنّه »يستند إىل 

وثائل استيباراتية غري منشورة«. 
الدخل انتقل أخرياً 
إىل املكتبة الدربية 
عن »عار الجخل«

م�ن ع�ام 1997 حتى 
دوري  ش�غل   ،1999
من�دوب  موق�ع  غول�د 
األم�م  ل�دى  اسائي�ل 
وعم�ل  المتح�دة، 
لش�ارون،  مستش�اراً 
ولع�ب  ونتنياه�و، 
دبلوماس�ية  أدواراً 
حكوم�ات  ظ�ل  يف 
اسائيلية عدة وخالل 
أوس�لو  مفاوض�ات 
كتاب�ه  وغيره�ا. 
الكراهية«  »مملك�ة 
الذي أص�دره عام 
انتق�ل   ،2003
أخي�راً إىل المكتبة 
)دار  العربي�ة 
ترجمة   � الجمل 
جلي�د(،  محم�د 

أّنه يستند  مورداً 
إىل »وثائق اس�تخباراتية غير منشورة 

إلقام�ة الص�الت بي�ن االره�اب العالم�ي وايديولوجي�ا 
الكراهي�ة التي يج�ري تّربها يف الم�دارس والجوامع يف 
المملك�ة«. أرىس محمد بن عبد الوهاب )1703�� 1791( 
مبادئ اإلس�الم التكفيري يف المملكة العربية الس�عودية، 
أواس�ط القرن الثامن عر. مذهب ديني متش�ّدد وعنفي 
أخذ يشق طريقه كتقليد ديني منحرف، وجد فيه مؤسس 
المملك�ة محمد بن س�عود عوناً له يف ترس�يخ حكمه عى 
القبائ�ل. هك�ذا، عقد معه ميثاقاً، أّس�س بموجب�ه الدولة 
الس�عودية األوىل، ووض�ع اب�ن عب�د الوه�اب عقيدته�ا 

الرسمية يف صفقة متبادلة بين االثنين.
تحالف سيايس - ديني محمول عى عقيدة تعترب كل من 
يخالفه�ا مركاً وكافراً، وهذا ما يوضحه ابن عبد الوهاب 
يف كتابه »التوحيد«. يحتشد األخير بأجندة صارمة يف فهم 
اإلس�الم عنوانها األس�ايس التطّرف والوحشية ورضورة 
الجهاد عرب حمالت عس�كرية. استكملها الحقاً عبد العزيز 
بن سعود نحو الخليج العربي وجنوب العراق والصحراء 
الس�ورية، مقّوضاً بذلك السلطة الدينية للخليفة العثماني 
سليم الثالث، قبل أن تكتسح الحملة المرصية التي أرسلها 

محمد عيل باشا إىل الحجاز والمدن المقّدسة لتنتهي الدولة 
الس�عودية األوىل باستس�الم عبد الل�ه بن سعود وأسه، 
ث�م رضب عنقه يف اس�طنبول. ل�م تندث�ر الوهابية بموت 
مؤسس�ها، بل اكتسبت تأثيراً مدهش�اً داخل أمكنة أخرى 
من العالم اإلس�المي مثل الهند وباكس�تان واندونيس�يا. 
كذل�ك لم يعن س�قوط الدولة الس�عودية نهاي�ة الوهابية 
يف الجزي�رة العربية. يف س�نة 1825، ع�اد حفيد ابن عبد 
الوهاب، عبد الرحمن بن حس�ن آل الش�يخ، م�ن المنفى، 

ودعا القبائل إىل »اإلسالم األصيل«، وأنكر أفعال الرك.
ورغ�م انهي�ار الدول�ة الس�عودية الثاني�ة ع�ى ي�د 
العثمانيي�ن، كانت جاذبي�ة المذهب الوهاب�ي تزداد قوة، 
بتبني الرش�يديين، خصوم آل س�عود، الدع�وة الوهابية، 
لتنتر يف القرن التاس�ع عر عى نحو 
كاسح. أّسس سليل 
عب�د  ب�ن  محم�د 
الل�ه  عبد  الوهاب، 
ب�ن عب�د اللطي�ف 
تنظيماً دينياً جديداً 
»اإلخ�وان«  باس�م 
التعاليم  يق�وم ع�ى 
الصارم�ة،  الوهابي�ة 
باس�م  الحقاً  لينت�ر 
»حرك�ة الهج�رة« عرب 
يف  العربي�ة،  الجزي�رة 
غارات عسكرية مهمتها 
وش�ّن  القواف�ل  س�لب 
المركين،  الحروب ضد 
األرضح�ة  ونه�ب 
اس�تغل  وقد  وتدميره�ا. 
اب�ن س�عود ه�ذا التنظيم 
يف حروبه ضد الهاش�ميين 
بمس�اعدة الربيطانيي�ن، ما 
اعتربه الوهابيون تعاوناً مع 
»ق�وة كافرة«، بع�د موافقته 
ش�به  نج�د  تك�ون  أن  ع�ى 
محمي�ة بريطاني�ة. وه�ذا ما 
جع�ل الربيطانيين يتخلون عن 
المملكة ويعرفون باس�تقاللها 
بعد معاهدة مش�ركة ع�ام 1927. تمّكن ابن س�عود من 
إعادة بناء الدولة الس�عودية، بعد تدّفق النفط يف المملكة، 
لتبدأ الحقبة األميركية من جهة، والمواجهة مع الوهابيين 
م�ن جه�ة ثانية. امت�ص نقمته�م باعتماده ع�ى العلماء، 
مس�تعمالً بانتظام هذه الزعامة الديني�ة إلصدار الفتاوى 
التي تربر قضايا سياس�ية، مقابل منح المؤسس�ة الدينية 
احتكار السياس�ات الربوية والديني�ة، يف محاولة احتواء 
أث�ر الوهابية يف صناعة القرار الس�عودي. إال أن »القرة 
الصلبة« للوهابية ظلت س�ليمة برّمتها. بوفاة ابن س�عود 
)1953(، اعتى ابنه س�عود العرش، وأصب�ح ابنه الرابع 
فيص�ل ولي�اً للعه�د. أول م�ا قام ب�ه المل�ك الجديد كان 
إغ�الق القاعدة الجوي�ة األميركي�ة يف الظهران، وس�عى 
إىل اس�رضاء الراديكالي�ة العربي�ة، فُخل�ع م�ن العرش 
ليخلف�ه فيص�ل بن عبد العزي�ز. عادت الوهابي�ة معه إىل 
جذوره�ا، نظ�راً إىل قربه من العلماء، فهم »قاعدة س�لطة 
الملك«. كان اختب�اره األول رصاعه مع جمال عبد النارص 
والحرك�ة القومية التي انترت س�عودياً حتى بين بعض 

األمراء، ما استدعى تأس�يس »رابطة العالم اإلسالمي« يف 
مواجهة األفكار االش�راكية. س�تلعب ه�ذه الرابطة دوراً 
حيوياً يف نر الوهابي�ة عالمياً عرب البعثات الدينية وجمع 
األم�وال لبناء المس�اجد، وتوزيع أعمال اب�ن تيمية وابن 
عب�د الوهاب، يف محاولة »لوهبنة اإلس�الم يف العالم كله«. 
وقامت عالق�ة تكافلية حميم�ة بين الحكومة الس�عودية 
والنخب�ة الوهابية الت�ي هيمنت عى التعلي�م والجامعات، 
فش�ّب جي�ل الثمانينيات عى العقائد الوهابية التي أس�هم 
يف ترس�يخها مدرس�ون من اإلخوان الفارين من بالدهم. 
هنا، برز اب�ن باز، وهو فقيه أعم�ى، كإحدى المرجعيات 
الديني�ة الموّقرة، إىل جانب الش�يخ إبراهي�م بن محمد آل 
الش�يخ، االبن البكر للمفتي العام الراحل الذي ش�ّجع عى 
محارب�ة إسائيل، فيما كان الملك فيص�ل مهموماً بعدائه 
لل�هاشميين. لكنه سيضطر الحقاً، إىل االنخراط يف الرصاع 
العرب�ي- اإلسائي�يل، عى مض�ض، وتقديم المس�اعدات 
للفلس�طينيين، واس�تخدام س�الح النفط يف الرصاع. عى 
الصعيد الداخيل، قام بإلغاء العبودية يف المملكة كجزء من 
برنامجه اإلصالحي، وأنصت إىل نصيحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم الشيخ بوجوب تصدير إيديولوجيا الوهابية. هكذا 
بزغ »مش�تل التطّرف اإلس�المي المقات�ل« بتأثير برامج 
اإلخوان المس�لمين يف الجامعات. تالقحت أفكار الوهابية 
م�ع فك�ر اإلخ�وان يف رضورة اس�تعادة الع�رص الذهبي 
لإلس�الم. طب�ع محمد قطب كتابات ش�قيقه س�يد قطب 
التي تدعو إىل حتمية االنط�الق الحركي يف صورة الجهاد 
بالس�يف، إىل جانب الجهاد بالبيان. وستستقطب المملكة 
ش�خصيات إسالمية متشّددة أخرى، مثل السوداني حسن 
الراب�ي، والفقي�ه الم�رصي األعم�ى عمر عب�د الرحمن، 
والمرصي أيمن الظواهري، والمفّكر األصويل الفلسطيني 
عبد الل�ه عّزام. األخير سيرك أثراً كبيراً يف نفوس الشباب 
السعودي، أبرزهم أس�امة بن الدن. وسيتخذ الجهاد، عى 
يد هؤالء، بعداً عالمياً. ستس�تضيف أفغانس�تان معظمهم 
ليح�ّل ال�رصاع األفغاني ضد الس�وفييت، مح�ّل القضية 
الفلس�طينية، باعتب�اره يمثّل إجماعاً إس�المياً، وس�يمتد 
الجه�اد إىل الصومال وكش�مير والفيلبي�ن وحتى أميركا، 

بتدشين اعتداءات 11 سبتمرب.
تصدير العنف اإلرهابي إىل الخارج، لم يمنع التحديات 
الداخلية للمملكة. عام 1979، أحكم مس�لحون الس�يطرة 
ع�ى المس�جد الح�رام يف مكة بقي�ادة جهيم�ان العتيبي، 
ومحم�د القحطاني، أو » المهدي المنتظ�ر« وفق ما أعلن 
عن نفس�ه. وكان�ت ذريعتهما ابتعاد المجتمع الس�عودي 
عن اإلس�الم الح�ق، كما كان لتس�جيالت خط�ب الجمعة 
المحّرض�ة عى الغرب وأميركا دور يف خلخلة االس�تقرار 
يف المملكة، وبروز انشقاقات دينية داخلية، خصوصاً بعد 
حرب الخليج. تزّعم أسامة بن الدن تحت مسمى »القاعدة« 
الع�داء ألميركا ومع�ادة »المس�يحية الصليبي�ة«. واهتم 
فقهاء وهابيون بمحاربة الحركات الشيعية، والحوار بين 
األديان، وهدم معاقل »الكّفار«. حاولت السلطة السياسية 
احتواء هذه التحّوالت، وامتصاص مخلفات أحداث سبتمرب 
بحمل�ة دعائية مضادة يف إنكار عالق�ة المملكة بما حدث، 
وبأنه�ا حليف أميرك�ي ويفّ، عرب تقدي�م تنازالت رصيحة 
يف مواقفه�ا من الرصاع العرب�ي � اإلسائييل. هكذا، أعلن 
الملك عبد الل�ه بن عبد العزيز مبادرة للسالم مع إسائيل. 
لكن هذه المبادرات ل�م تعِف المملكة من أنها آلة جهنمية 

لتفريخ اإلرهاب يف العالم وفقاً الستنتاجات دوري غولد.

)األخبار اللبنانية( 

أما بعد..وهابية التكفير وجهة نظر إسرائيلية
العدوان

ابراهيم محمد الهمداني 
سايتوقف الدادوان وسايدوع األمان واألماان،  ويغياب القلل 
والرتقب واليوف وإرلاف الساخع بني الخيناة واالخرى، ألموات 
الطائارات والتكهن باتجاه عوي االنخجاارات ومكانها، واالنتظار 
ليدماة األخباار الداجلة عىل الهاتف، ملدرخة ماا خلخته مواريخ 
الددوان من الضحايا واليراب، سانتوقف عن ترعيد ) حسبنا الله 
وندام الوكيل(  و ) ال حول وال قوة إال بالله الديل الدظيم(  وقراءة 

سورة ياسني وسورة الخيل وغري ذلك. 
حتخاا ساتتوخر املشاتقات النخطية، بأسادار ثابتاة ومحدعة 
للجخيع، وساتيتخي الساوق الساوعاء يف اليو  األبيض، تلك التي 
كانات تديال آالف األرس وتحار  آالف األرس أيضا، وسايتم تقنني 
أجرة املوامالت لجخيع وساائل النقل، وساتتوخر املاواع الغذائية 
والحباوب والخواكاه واليارضوات واللحو ، وتدوع أسادارلا اىل 

سابل عهدلا أو أقل بكثري. 
سايدوع املجالدون من الجبهات حاملاني مدهم حكايات من 
التضحياة والبطاوالت، يدزون أنخساهم برسعلا مارارا وتكرارا، 
نتيجاة ليروجهم عن نطااق اليدمة وعائرة التخديل والتشاغيل، 
ويخلؤون بها خراغ أوقاتنا، أو جلساات املناسبات املجامالتية التي 
ستجخدنا بهم، وسيحاولون من خاللها إعخالنا عنوة والزج بنا يف 
أتون تلك املدارك الرشساة، باكل تدقيداتها وتكتيكاتها وخططها 
وتخاميلها األكثر رعبا وحرجاا، غري مدركني انها ال تدنينا، وأننا 

ال نرغب يف خوضها اال بخقدار ما يسخح وقت خراغنا. 
سايصبح أولئك الجنوع الدائدون من الحرب، من مساتهلكات 
املجتخاع،  كإطاارات مساتيدمة او مقتنيات مساتدخلة، لم تدد 
تغاري أحادا، ولم يداد خيها ما يثاري شاهية املاارة الدابرين بني 
سطور الحياة، اللهم إال ذوي امليول نخسه، واالحتياجات اليامة،  
وذوي الدخل املحدوع، الذين سايحرمون عىل اقتنائها - بأسادار 
تناسابهم- لحاجة يف أنخسهم، او لتساد خراغا يف جغراخيا املكان،  
غاري عابئني بذلاك التاريخ النضايل الساالف، ومكانتاه وجليل ما 
قدمه لألجيال الالحقة، بل قد يحاولون طخساه ومحوه من ذاكرة 
األشاياء وتخكري الجغراخيا،  لكي تكون اكثر تالؤما وانسجاما مع 

طقوس حياتهم الجديدة، بخا يحقل القبول واالرتياح لديهم. 
ساينتهي الدادوان....  وتداوع الكهربااء وامليااه اىل املناازل،  
ويدوع مدها املوظف )الكاشاف(  وخريقه وسايارتهم و )السلَّم(، 
وتداوع خواتري املاء والكهرباء، مزيَّنة بشادار اناذار بخصل التيار 

الكهربائي، ورع  املجاري، ان تأخرنا عن السداع.  
سانحر  ندخة الظاال ، والنو  باكرا واالساتيقاظ باكرا ايضا، 
وسانحر  متدة اكتشاف الدالم بخصابيح الجيب، واشدال )اتريك 
الغاز( للحصول عىل الدفء واإلضاءة مدا، سنحر  ندخة االمن من 
خزع الخواتاري، والتهديدات بالخصل والارع ، واملصاريف اليامة 
بالتساديد، التاي تضياف عبئا عاىل كاللناا، وتصياب ميزانيتنا 
بالدجاز، ونخوسانا بالقلال واالضطاراب،  اضاخة اىل ما يساببه 
ماحاب البيت من تدكري لألمن النخايس الداخيل، وتهديدات نارية 

بسبب تأخر سداع اإليجار. 
ساينتهي الددوان...  ونداوع اىل عبوعية التلخااز وأرسه املدمر 
ألرواحناا وعقولناا، ويجدل كل منَّاا يف واع يهيام، عون ان نلتخت 
لبدضناا البداض او نجلل مدا نتباعل مشااكلنا ولخومنا، واخر 
األخباار التاي وملتنا من الجبهاات، بخا من شاأنه تدزيز األلخة 
واملحبة، والدخل عىل تحساني مستقبل أوالعنا، والتحرر من الدقد 

الداطخية والنخسية.  
سنولم انخسنا - ونحن اما  التلخاز - اننا نتابع بالتخا  اخر 
التطاورات يف القضايا السياساية املحلية واإلقليخية، وسانحاول 
اقناع أنخسانا - زيخاا وخداعا - أننا مدنياون بذلك بدرجة كبرية، 
غاري أن قناعاتناا رسعان ماا تتبدع لحظاة بدد أخارى، ويتضح 
لنا حقيقة أننا لسانا طرخا أساساا يف منع املداعالت السياساية 
والسياساات الدولية، خنحن - عائخا - لامش القوى االستدخارية 
املغيب قرسا، وأننا ال نددو كوننا الضحية املتنازع عليها، وإن كان 
لناا من لامش متااح ألخذ القرار، خليل إال قارار تحديد واختيار 
القاتال املحرتف، الذي نخيل الياه بناء عىل قاعادة انبهار املغلوب 
بالغالب، ونرغب خيه قاتال لنا ونالبا لثرواتنا ومساتبدا ومسيطرا 
عليناا حتى الرمل األخري، عند ذلك سانخر مان القنوات اإلخبارية 
اىل قناوات الرتخيه املوسايقي واألخال ، ورغم ان لاذه القنوات لم 
تداد تحخال اي قضية إنساانية او رساالة توعوية، غاري تخجيد 
االخر املساتدخر ، وتأكيد اساتالب وضياع الذات،  إال أننا لن يكون 
لدينا خيار اخر، غري االساتخرار يف ذلك الضياع والتيه واالساتالب 

والتبدية،  والجخوع وانغالق الدقل وتدطيل التخكري. 
ساينتهي الددوان...  وتنتهي مده مرحلاة جخيلة من حياتنا،  
وتبادأ وتارية الحيااة الساابقة مان تارف الغبااء الالمتنالاي، 
والساطحية والضياع واالمان الزائف والرخالياة الكاذبة، وغياب 
الحاجاة الذي يقتل خينا أ  االخارتاع،  والتداون خيخا بيننا وتدزيز 

أوارص اإلخاء والجوار بني أبناء املجتخع. 
ستغيب الطائرات املداعية عن ساخائنا، ختخوت خينا الوطنية، 
ويضخحال الحخااس والتساابل ملواجهاة الدادوان، والتندياد به 
ومؤيديه اليونة، سيغيب القصف - رغم ان ذلك ندخة - وسندخل 
يف حالة خدر وتيدير وأمن ولخي، يجدلنا يف غخلة عن عدونا الذي 
يرتبص بنا، والذي يسدى - عائخا - اىل بث سخو  الخرقة والراع 
بينناا، مجنادا يف سابيل ذلاك كل أموالاه وإمكاناتاه، لكي نغض 
الطرف عنه، وننشغل بثاراتنا عن ميططاته وخبثه وجرائخه. 

سايتوقف الددوان.... وتتوقف مده مرحلة من اليوف والقلل 
والحاذر والدخال املساتخر ملواجهة الدادوان، ومراقباة تحركاته 
واخشاال ميططاته، ووضع اليطط الدخاعياة والهجومية للنيل 
مان عنجهيته، وكرس شاوكته وتكله، وتدزياز التالحم بني أبناء 
الوطان الواحد، عاىل قاعدة الدخاع املشارتك ضد عدونا املشارتك، 

دنا(.  وتحت عنوان ) الددوان وحَّ
ولكن الساؤال الذي يطرح نخساه : إذا كان الدادوان - خقط - 
لو الذي وحدنا، لل سايكون انتهاؤه وتوقخه واندحاره ساببا يف 
حصاول الخرقة والشاتات بينناا، ألن يكون لناك ما يساتحل أن 

نتوحد ألجله.

 ثابت القوطاري
يدتقاُد البداض- لألساف الشاديد- أنَّ مخلكة 
آل سادوع وحلخاؤلاا مناذ عدوانهام عاىل اليخن 
إعااعة رشعياة  ألجال  كان  26/آذار/2015   يف 
لااعي ومرتزقتاه الذيان خاروا إىل الريااض، لكنَّ 
أحاداث التاريخ املتكاررة، والقرائان الواقدية عىل 
األرض تُنبئ عن أبداٍع اساتدخارية واضحة املدالم 
والدالئل، وقد يقاول البدض لنا بأنَّ املخلكة جارة 
شقيقة، عربية مسلخة، ولناك ألف عذٍر لصنيدها 

يف اليخن، ولنا يرعُّ شاعرنا اللعوني قائالً:
َجاءوا لقتيل: لل أَُعدُّ

لااااااهم َريَاِحيناً وخالّ؟  
ُلْم بَْدُض أَْليل َخليَُكْن

َليَْهات أَْرُض الَغدِر أَْلال  

خاملدتادي، املحتال، املساتدخر سايظل بنخال 
التوميف السالبي حتى وإن كان من ذوي القربى 
ومن يدتقد أن املساتدخر سايأتي للخسااعدة ومد 

ياد الدون خقد جهل حقيقاة التاريخ، وغابت عنه 
طبائع اإلنساان الذي يدرك تخامااً مدنى أن يحتل 

وطنه، وكخا قال أحخد شوقي:
ولْلخْستَدخرِيَن وإِْن أاَلنُوا

ُقلوٌب كالِحَجاَرِة ال تَِرقُّ  

خخهخاا أظهار املحتل من لانٍي ورقاٍة، ومد يده 
ببداض املسااعدات ليظهار عاىل قناوات اإلعال  
ووساائله امليتلخة بأنَّه إنسااني ليسات حقيقته 
التاي جاء بها إىل أرض غريه، وما يحدث لليخن من 
عدوان قا  به الدالم كله بوسائله امليتلخة عىل يد 
آل سادوع خريُ شالٍد عىل ذلك، وللخحتل املستدخر 
ألاداف عادة يتلياص أبرزلاا يف: تجهيال األماة 
اليخنياة وحرمانها من حقهاا يف التدليم من خالل 
قصف مدارسها وجامداتها ومدالدلا ومراكزلا 
التدليخياة، وحرمان أبنائها من االلتحاق بالدخلية 
التدليخياة. كخاا أنَّهاا تدخال عىل طخال الهوية 
الحضارياة اليخنياة من خاالل اساتهداف املدالم 
التارييياة واألثرياة لليخان، السايخا وأنَّ املحتال 

السادوعي يداني من عقدة نقاص يف لذا الجانب. 
ويظال البُداد االقتصاعي مان ألم األلاداف التي 
يسدى إىل تحقيقها السايخا وأن اليخن بلٌد مدطاء 
وبه خرياٌت كثرية جدلته مطخع لقوى االساتكبار 

الداملي ويقول شاعرنا اللعوني:
اليَوَ  نَخُط الَجْوِف نَاَعاُلُم

ِليْف َولْل عَعاُلم أَْمَل ِمْلُح الصَّ  

خخخلكة آل سدوع لم تغُز اليخن إلعاعة الرشعية 
الالرشعياة، أو للقضااء عاىل )س( و)ص( مان 
الناس خقط، ولن تكلف نخسها عناء الحرب، وعخع 
املليارات ألجل لاعي ومرتزقته، بل إلعاعة اليخن إىل 
بيت الطاعة والتي قد تحرر منها إىل األبد، والسطو 
عاىل مقدراتاه وثرواته الكبرية والتي سارتخع من 

مكانته االقتصاعية يف املنطقة.
واأللداف بطبيدة الحال كثارية ومتددعة، وكلُّ 
يو  يكشاف املحتل السدوعي عن وجهه الحقيقي 
ليساقط يف مستنقع الوحشاية واإلجرا ...ولكذا 

لو ألنَّه مستدخٌر محتل.

ألن��َّه مستعمر محتل
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منيب السائح * 

لدع الرئيل الخرنيس خرانساوا لوالند وتوعد برع سااحل ماحل 
قاس ضد الجهات التي تقف وراء املجازر التي شاهدتها باريل يو  
الجخداة، كخا لادع وتوعد الرئيال األمريكي، ومن ورائاه ُكّل قاعة 
أوروباا، مان أن جريخاة باريل لن تخار عون عقاب، وأناه ال بد من 

تقديم الجناة ومن يقف وراءلم اىل الددالة.
ليل لنااك من ال يرغب يف وقف لذا القتل الدبثي الذي تخارساه 
“عاعاش” الولابية والتكخرييون يف ُكّل مكان وعون اساتثناء، ولكن 
لهذا اإلنساان الحل يف بأن يشاكك بأمريكا وخرنساا والغرب بشاكل 
عا ، كخا يشاكك عااعة بالتنديدات السادوعية والقطرياة والرتكية 
واالماراتياة بالجرائام االرلابياة التاي ينخذلاا التكخريياون، ومنذ 

سنوات، يف الدراق وسوريا ولبنان واليخن.
ولذا الحل بالتشاكيك نابع من التدامل املناخل للغرب مع ظالرة 
االرلااب بشاكل عاا ، خهاذا الغارب ال يتدامل ماع لاذه الظالرة 
بومخهاا ظالارة عاماة تهدع جخياع عول وشادوب الدالام، يف ُكّل 
ماكان وزمان، خال يجب التدامل مع لذه الظالرة عىل انها محخوعة 
يف ماكان ومذموماة يف مكان آخر، وضحايا لذه الظالرة شاهداء يف 
مكان، وقتىل يف مكان آخر، ولألسف الشديد لذا “التصنيف” لظالرة 

االرلاب لو الم ما يخيز تدامل الغرب مع لذه الظالرة.
باإلضاخاة اىل ماا سابل خاان الغرب اظهر وبشاكل الخات انه لن 
يتدامال مع االرلاب التكخريي بشاكل جاع، خهو يارى يف الجخاعات 
التكخريياة، ورقاة ضغاط، يساتيدمها ضاد ُكّل من يقاف يف وجه 

سياساته واطخاعه يف عالم السيخا يف منطقة الرشق االوسط.
أكثار مظالر النخاق الغربي بروزا للدياان، يف التدامل الغربي مع 
اإلرلااب، لو تحالف الدول الغربية الوثيل مع عول تقيم عالقة قوية 
ومتشادبة مع الجخاعات اإلرلابية وعىل رأساها “عاعش” الولابية 
والقاعادة، من لذه الدول السادوعية، التي تدتال الرحم الذي خرج 
وييرج منها ُكّل التكخرييني يف ساوريا والدراق ولبنان واليخن وليبيا 
وتونل والجزائر واخغانستان وباكستان ونيجرييا ومايل والصومال، 

بشهاعة مراكز االبحاث التابدة للدول الغربية نخسها.
لوالند واوباما، توعدا “عاعش”، بدد مجزرة باريل، بينخا ما زاال 
ينساقان مع السادوعية وينظران اليها كحلياف يف “رصاعهخا” مع 
“عاعش”، خيخا ُكّل اجهزة االمن يف خرنساا وأمريكا تؤكدان وباألرقا  

عىل أن:
– السادوعيون من أكل مخاويل الجخاعات التكخريياة ومن بينها 

“عاعش” َو“جبهة النرة”.
-السدوعيون يخثلون أكل نسبة بني انتحاريي “عاعش” َو“جبهة 

النرة”.
-السادوعيون يشاكلون الدخاوع الخقاري لجخياع التنظيخاات 

الولابية يف املنطقة والدالم.
-السدوعيون من أكثر شدوب املنطقة تأييداً وععخاً لا”عاعش”.

-السادوعيون يخثلون أكل نسابة ملؤيدي “عاعش” عىل شابكات 
التوامل االجتخاعي.

-السادوعية ونحان يف القارن الحااعي والدرشيان، بينخاا تحر  
النساء من أبسط حقوقهم الدنيا، مثل قياعة السيارة أو اليروج من 
البيت عون محر ، وتنخذ إحكا  اإلعدا  بالسايف، يف األماكن الدامة 

كا”عاعش”.
-جرائم “عاعش” ضد اإلنسانية ما لي إال تطبيقات عخلية للخكر 
الولاباي الذي تروجه السادوعية عل مشاايخ الولابياة وإعالمها 

واملراكز الدينية التي زرعتها يف ميتلف أنحاء الدالم.
ان خرنساا تكذب يف زعخها انها ترياد محاربة “عاعش”، ما عامت 
تناخال السادوعية، خأية جهاة أراعت أن تحارب “عاعاش” عليها أن 
تحاارب أوالً الخكار الذي جدل من الشاباب “عواعاش”، ولذا الخكر 
تغذيه السادوعية حاراً، لذلك ال بد من محاربة السادوعية قبل ُكّل 
يشء إذا أراع الدالم التيلص من “عاعش” وكل الجخاعات التكخريية، 
خخان أجال القضاء عاىل األماراض، من الدباث أن نطاارع البدوض 
والذباب، بل ال بد من رع  املستنقدات اآلسنة، عندلا خقط يخكننا أن 

نتيلص من األمراض.

* شفقنا العربي

سيبقى خطر »داعش« 
قائمًا ما دام الغرب 

ينافق السعودية

 متابعات فلسطينية 

88 شهيدًا و10 آالف مصاب منذ 
انطالق »انتفاضة القدس«

أعلنات وزارة الصحاة، ارتخااع 
بداياة  مناذ  الشاهداء  حصيلاة 
انتخاضاة القادس، مطلاع أكتوبر 
املاايض، إىل 88 شاهيداً، بينهام 18 
طخالً ول سيدات، خيخا بلغت أعداع 

املصابني حوايل 10 آالف. 
وقالت الاوزارة يف بيان محخي، 
ارتقاوا  شاهيداً  »ل6  إن  االثناني، 
برمااص قاوات الدادو يف الضخة 
املحتلاة، و18 يف قطاع غازة، خيخا 
استشهد شاب من النقب املحتل. 

وأشاارت الوزارة إىل أن أكثر من 
22ل1 مواطنااً أميباوا مناذ بداية 
يف  الحاي  بالرمااص  االنتخاضاة 
الضخاة املحتلة وقطاع غازة، خيخا 

أمياب 1053 آخارون بالرمااص 
املغلف باملطااط، وعولجوا  املددني 
جخيداً يف املستشاخيات، إضاخة إىل 
أكثار من 1100 إماباة بالرماص 
املددناي املغلاف باملطااط عولجت 
 6300 حاوايل  عان  عادا  ميدانيااً، 
الغااز  نتيجاة  باالختنااق  إماباة 

املسيل للدموع. 
وذكرت الاوزارة أن 255 مواطناً 
والرضاوض،  بالكساور  أميباوا 
الدادو  جناوع  اعتاداءات  نتيجاة 
بالارضب  عليهام  واملساتوطنني 
امللح، خيخا أميب نحو 25 آخرون 

بالحروق. 
مواطنااً  83ل  أن  إىل  وأشاارت 

أميباوا بالرمااص الحاي، ونحو 
املغلاف  املددناي  بالرمااص  38ل 
باملطااط، يف الضخاة املحتلة، بينخا 
أمياب يف قطاع غازة ل3ل مواطناً 
الحي و115 بالرماص  بالرماص 

املددني املغلف باملطاط. 
»16ل  إن  الاوزارة:  وأضاخات 
باني مجخاوع  مان  كاناوا  طخاالً 
املصاباني بالضخاة املحتلاة، منهم 
و128  الحاي  بالرمااص   226
بالرماص املددني املغلف باملطاط، 
بقنابال  مباارشة  بإماباات  ول2 
آخارون   38 الغااز، خيخاا أمياب 
نتيجاة الارضب مان جناوع الددو 

واملستوطنني.

إقتحخات عصاباات الرشطاة الصهيوناي ليال 
اإلثنني - الثالثاء، مكاتب الحركة اإلسالمية )الخرع 
الشاخايل( يف مدينة أ  الخحم و17 مؤسساة تابدة 

لها، بدد أن أعلنت عن حظرلا. 
وماعرت عصابات الرشطة حواسايب وأجهزة 
إلكرتونية والدديد من امللخات، واستدعت للتّحقيل 
كالاًّ مان رئيل الحركة، رائد ماالح، ونائبه، كخال 
خطياب، ومساؤول ملاّف القادس واألقاى، ع. 

سليخان أحخد.
واعتقلت الرشطة الصهيونية، مسؤول »الحركة 
االسالمية« يف منطقة املثلث الجنوبي، وعضو إعارة 

»الهيئة اإلسالمية« يف عورتها الال1، الشيخ محخد 
عايش، ورئيل »الهيئة اإلساالمية« املنتيبة بياخا، 
الحاج محخد أشقر »أبو غازي«، وذلك وسط شارع 

ييخت الرئييس وسط مدينة ياخا.

للجخالاري  الدلياا  املتابداة  »لجناة  وأعانات 
الخلساطينية« يف الداخال املحتال 8ل، والناواب يف 
»القائخاة الدربية املشارتكة« والبلدياات، مدالخة 
األجهازة األمنياة الصهيونية، وجهااز األمن الدا  
»الشااباك«، مكاتاب »للحركة اإلساالمية« الشال 
الشاخايل يف أ  الخحام وياخا والناارصة وكخر كنا، 

وطرعان وبرئ السابع ورلط، استناعاً لقرار حظر 
نشاط الحركة«.

ويأتاي التلير مان قبل كياان االحتاالل لقرار 
حظار »الحركاة اإلساالمية » عاىل لساان وزيار 
إذ قاال:  يدلاون،  الحارب »اإلرسائيايل« موشايه 
إن »القارار موجاه ضاد جهاات تشاجع اإلرلاب 
والحركة اإلسالمية الشخالية تشكل خطراً عىل أمن 

إرسائيل«. 
ماع  تتدااون  اإلساالمية  »الحركاة  وأضااف: 
الخصائل الخلسطينية بهدف إشدال املنطقة«. عىل 

حد زعخه.

لتعاونها مع المقاومة.. العدو يحظر »الحركة اإلسالمية« ويغلق مكاتبها

بعد ف�شل اإقناع يهود اأوروبا
العدو يقرر استئناف 

استجالب يهود 
الفالشا من أثيوبيا

قاررت حكوماة الدادو الصهيوناي 
الساخاح آلالف اإلثيوبياني مان يهاوع 
خاالل  إليهاا  بالهجارة  »الخالشاا« 

السنوات اليخل املقبلة. 
بنياماني  الاوزراء  رئيال  وقاال 
قاراراً  »اتيذناا  بياان  يف  نيتانيالاو 
مهخااً يتخثال يف اساتقدا  آخار أحخاع 
ماع  رواباط  لهاا  التاي  املجخوعاات 

إرسائيل«. 
والخالشاا لام يهوع إثيوبياون يبلغ 
عدعلام 100ل، ويدياش مدظخهام يف 
مييخات باملدن اإلثيوبية مثل الدامخة 
أعيال أبابا وجوندار، بحساب متحدثة 

باسم وزارة الداخلية. 
وأضاخت أنه »سايتم استقدامهم إىل 
إرسائيل وتحويلهم إىل يهوع تحت رعاية 
الحاخاماات«، ولاو رشط لحصولهم 

عىل الجنسية اإلرسائيلية. 
وكان مدظام يهاوع إثيوبياا البالاغ 
عدعلام 135 ألخااً قاد تام نقلهام إىل 
خلساطني املحتلاة عال جساور جوية 

عامى ل8ل1 و1لل1. 
وعاىل ما يبادو، تأتي لاذه اليطوة 
كتدوياض عان خشال جهاوع نتنيالو 
إقناع يهوع أوروبا بالهجرة إىل خلسطني 
محتلاة، يف وقت بدأت تظهار خيه أزمة 
حقيقياة بني اليهوعياة والصهيونية يف 
األوسااط اليهوعية، وكذلك بني التجخع 
االستيطاني الصهيوني عاخل خلسطني 

واملجتخدات األوروبية. 
خخي حاني انيخاض عادع املؤيدين 
للصهيونية يف أوسااط يهاوع بريطانيا 
%ل5  إىل   2010 عاا    72% مان 
الداا  الحايل، أظهار اساتطالع للرأي، 
اإلرسائيايل«  البحاوث  »مدهاد  أجاراه 
)بانيلاز بوليتكال( لصالاح محيخة 
)جريوزاليام بوسات(، جارى اإلثناني، 
أن %0ل مان »اإلرسائيليني« يدتقدون 
أن الساويد لي الدولاة األوروبية األقل 
تأيياداً »إلرسائيل«، تلتها خرنساا، التي 
أشاار %22 مخن شاخلهم االساتطالع 
إىل أنهاا األقل تأيياداً »إلرسائيل«، بينخا 
جاءت بريطانياا يف املركز الثالث ضخن 
الدول األقال تأييداً »إلرسائيل« بنسابة 
)%ل(،  رابداة  أيرلنادا  وحلات   ،11%
أملانياا )%3(، بولندا )%2(، خيخا أكدت 
النسبة الباقية مخن شخلهم االستطالع 

عد  مدرختهم اإلجابة.

استشهد مقاومان وأميب عرشات املواطنني خالل اندالع 
اشاتباكات مسالحة اندلدت ماع قوات الددو، خجار اإلثنني، 

بخييم قلنديا شخال مدينة القدس املحتلة. 
وأخاع شاهوع عيان مان املييم أن مئات الجناوع اقتحخوا 
املييم السااعة الثانية خجرا، وأقدموا عىل تخجر منزل األسري 
محخد أبو شاالني، بدد إخالئهم للسكان القاطنني يف محيط 

املنزل. 
وأشار الشاهوع إىل أن اشتباكات مسلحة عنيخة عارت بني 
الددو ومقاومني مسلحني، جرى خاللها تباعال إلطالق النار.

شهيدان في 
مواجهات خالل 

عملية هدم 
منزل أسير شمال 

القدس

خبيران أمميان: »إسرائيل« مارست اإلعدام الميداني
  - متابعات: 

حاذر خباريان يف حقوق اإلنساان يف األمام املتحدة، اإلثناني، من أن تكاون عصابات 
الرشطة والجيش الصهيونية قد لجأت اىل استيدا  مخرط للقوة، ونخذت »عخليات إعدا  
تدساخية« بحل خلساطينيني، عىل خلخية االنتخاضة املشاتدلة حالياً.  وقال مقرر األمم 
املتحدة الياص لحقوق اإلنسان يف األرايض الخلسطينية، مكار  ويبيسونو، وخبري األمم 
املتحدة حول اإلعدامات التدساخية، كريساتوف لاينز، يف بيان مكتوب إن لناك »حاالت 
اساتيدا  مخرط للقوة من قبل قوات األمن اإلرسائيلية ضد الخلساطينيني، بينها بدض 
الحاالت التي قد تدتل إعدامات تدساخية وما زالت مساتخرة، وبدضها تم تساجيله عىل 
أرشطة مصورة«.  وأشاارا إىل أن »السياساات واملخارساات« التي يتبنالا الكيان »تحت 

االحتالل« أعت اىل انتهاكات لحقوق اإلنسان الخلسطيني وأججت التوتر

نائب سلوفاكي: أوروبا لم تعد تحتمل الغطرسة »اإلسرائيلية«
  - متابعات: 

عال رئيل لجنة الشاؤون األوروبياة يف اللملان السالوخاكي النَّائب 
»لوباوش باللاا« عان أملاه لساقوط األعاداع الكبارية مان الضحاياا 
الخلساطينيني، وعن تضامنه مع أرسلم والشدب الخلسطيني يف نضاله 

الهاعف إىل استداعة حقوقه املرشوعة. 
وأشاار خالل لقائه السخري الخلسطيني لدى الجخهورية السلوخاكية 
عبدالرحخن بسيساو، يف مقر اللملان السالوخاكي، إىل أنَّ أوروبا لم تدد 
تحتخال الغطرساة اإلرسائيلية واالنتهاكات املساتخرة لحقوق الشادب 
الخلساطيني امُلقارَّة وخال القانون الادَّويل والقاناون الدَّويل اإلنسااني، 

عية الدَّولية، ورشعية حقوق اإلنسان.  والرشَّ

ورأى أنَّ »القارار بخثاباة إشاارة واضحاة إىل أّن أوروباا ال تناوي 
االساتخرار يف تحخل تلك الغطرساة، وتلك االنتهاكات التي ينبغي وقخها 
خوراً، والرشوع يف الدخل عىل إقرار السال  الذي ال يحتاجه الخلسطينيون 

و«اإلرسائيليون« وشدوب اإلقليم خحسب، بل الدالم بأرسه«. 

ل عىل  دب الخلسطيني إنخا يتأسَّ وأوضح باللا أنَّ »تضامنه مع الشَّ
إيخاناه بالددالة، وحرمه عىل اإلعالء من شاأنها، والدخل عىل إقرارلا، 
خالددالة تؤكِّد حلَّ الشادب الخلسطيني يف التَّحرُّر الوطني، ويف التَّيلص 
مرَّة وإىل األبد، من االحتالل اإلرسائييل ألرض عولة خلسطني، ويف تجسيد 
قيا  الدَّولة الخلسطينية املستقلة ذات السياعة خوق األرض الخلسطينية 

املحتلَّة من قبل إرسائيل منذ الدا  67ل1«.
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سيناتور أمريكي للرئيس األسد: الحرب على سورية كانت لفرض نظام عميل بالقوة
  - متابعات: 

تلقى الرئيُل الساوري بشار األسد رسالة 
باالك  ريتشاارع  األمريكاي  السايناتور  مان 
جااء خيهاا “رسرت بالتدخال الارويس ضاد 
الجياوش التي تغزو ساورية وبدعخهم حقل 
الجياش الساوري خطاوات عراماتيكية ضد 

اإلرلابيني”. 
وأضاف السيناتور بالك عن والية خرجينيا: 
لقد أسددني االنتصار الساحل ضد “عاعش” 
يف مطاار كويارس.. تحياتاي ألولئاك الذيان 
انقذوا بشاكل بطويل حياة ألف جندي سوري 
شاجاع من ماوت محقال.. وأناا مقتنع بأن 

انتصارات كهذه تلوح باألخل. 
وأكد السيناتور بالك أن الحرب السورية لم 
يكن ساببها اضطرابات عاخلية.. كانت حرباً 
غري قانونياة لددوان من قبل قاوى خارجية 
مخخت عىل خرض نظا  عخيل بالقوة، مشرياً 
إىل أن الجنارال ويسايل كالرك القائد الساابل 
األعاىل لقاوات الحلخااء يف أوروبا كشاف أنه 
يف عاا  2001 طورت القاوى الغربية خططا 
لقلاب نظا  الحكم يف ساورية ومع ذلك وبدد 
15 عامااً من اعخاال التآمر الدساكرية خإن 
حلاف الناتو والسادوعية وقطر لام يتخكنوا 
حتاى اآلن مان تحدياد قائاد واحاد “للثوار” 

يتختع بدعم شدبي بني الشدب السوري. 
وأضااف السايناتور بالك: ال يحال للقوى 
الغربياة إساقاط انتيابات رشعياة وخرض 

إراعتهاا عىل الشادب الساوري.. الساوريون 
وحدلم يجب أن يقارروا مصريلم ومن عون 
تدخل خارجي، متابداً: أشادر بييبة األمل أن 
األمام املتحدة تغض الطرف عان التدخل غري 

القانوني يف الشؤون الداخلية السورية. 
وقاال السايناتور بالك: قبال بداية الحرب 
مدتقاد  حرياة  أكال  الساوريني  لادى  كان 
ومسااواة للخرأة من أي شدب عربي.. الكثري 
من األمريكيني مندلشون ملدرخة أن الدستور 
الساوري ينص عىل حرية االنتيابات وحرية 
املدتقد وحقوق املرأة وحكام القانون.. وقبل 
توجيه االنتقاع لساورية عىل الواليات املتحدة 
أن تار أوالً عاىل أن يخناح حلخاؤنا “األرعن 
والسادوعية وقطر واالمارات الدربية املتحدة 

والكويت” حريات مخاثلة لشدوبهم. 
وأضاف: أشادر بييبة األمال؛ ألن الواليات 
املتحدة قد واجهت املساعدة الروسية لسورية 
بتحويل شاحنات مان مواريخ تااو املضاعة 
للدبابات لإلرلابيني ولذا سيطيل خقط سخك 
الدمااء يف ساورية.. إن تزوياد “اإلرلابياني 
الجيدين” باألسالحة ومندها عن “اإلرلابيني 
السايئني” لدبة غبياة.. وإن النارش الطائش 
لصواريخ تااو يهدع الطاريان املدني يف الدالم 
أجخع.. إن األسالحة املضاعة للدبابات طويلة 
املدى يخكن أن تستهدف طائرات الركاب التي 

تستدد لإلقالع وتدمرلا بسهولة. 
والياة  عان  سايناتوراً  بصختاي  وتاباع: 
لاذه  مثاَل  ألن  بالقلال؛  أشادر  خرجينياا 

الصواريخ يخكن أن تجاد طريقها إىل مناطل 
نائياة متاخخاة ملطاار ريغان املحايل ومطار 
عاالس الادويل وغريلا وقد تواملت مع رئيل 

الواليات املتحدة حول مشاغيل لذه. 
وقال السايناتور بالك: تلقاى اليو  جيش 
الختح مسااعدات عساكرية أمريكية مكثخة. 
الختاح يضام “جبهاة  إن جياش  مضيخااً: 
للقاعادة  التاي أقساخت بوالئهاا  النارة” 

ولاذا يدني أن الواليات املتحدة تقد  أسالحة 
لإلرلابياني نخساهم الذيان قتلاوا ثالثة آالف 
أمريكي ياو  11 أيلول، وأن لاذا األمر خيانة 

قذرة لضحايا الا 11 أيلول. 
أن  يدركاون  النااس  بادأ  لقاد  وأضااف: 
اإلرلابيني الساوريني مدعومون عسكرياً من 
حلخائنا “تركيا والسادوعية وقطر” وبالخدل 
خإناه ال يوجد عاعام أكثر والء لاا عاعش من 

تركيا التي تدتل القناة الرئيساية للجهاعيني 
واألسالحة واملسااعدات الطبياة والتجاارة، 
مشرياً إىل أن تركيا لم تقد  أي يشء مهم ألعاء 
التحالاف البالت عاىل الرغم مان انها ضخن 

التحالف ضد “عاعش”.
وتاباع: “إنه من الواضاح أن لدف األتراك 
والسدوعيني لو خرض عيكتاتورية عينية عىل 
الشادب الساوري وإذا تخكنوا مان النجاح يف 
لذا األمر خاإن املسايحيني واألقليات األخرى 
ساوف يذبحون أو يباعون يف سوق النياسة 
ويغارق ويصلاب وتقطاع  يحارق  وساوف 
رؤوس كثري من السانة والشايدة املسالخني 
الجيديان”، مبينااً أن الارأي الداا  الداملاي 
ينقلب ضاد اإلرلابيني وعاعخيهام خاملداملة 
الوحشاية لألرسى من الجنوع الساوريني من 
قبل املجخوعات املسالحة مروعة والكثري من 
األمريكياني يجادون ترخات ما يساخى با 

“املدتدلني” بغيضة أخالقياً. 
واختتم السايناتور بالك رساالته بالقول: 
لقاد قدمت الدماء للدخاع عن رشف لذه األمة 
وساوف أعارض الدعم األمريكاي لإلرلابيني 
اللذيان  و”عاعاش”  الختاح”  “جياش  مثال 
يهادعان ساورية.. ويشاارك الكثاري من ألل 
والياة خرجينياا بالصالة كي ينتار الجيش 
الدرباي الساوري وحلخااؤه عىل قاوى الرش 
وكي يدوع الساال  قريباً إىل سورية وأشكركم 
لحخاية حياة املسايحيني وكل الناس الطيبني 

السوريني.

بوتين يتهم 40 دولة 
بتمويل داعش، بينها 

أمريكا والسعودية 
ودول خليجية أخرى

  - متابعات: 
قال الرئيل الارويس خالعيخري بوتني إن 
تخويال تنظيم »عاعش« يأتاي من 0ل عولة 
بينهم عول من مجخوعة الدرشين، موضحاً 
أن باالعه قدمات لرؤسااء قخاة الدرشيان 
مدلوماات عان قناوات تخويال اإلرلااب 
وماوراً لألقخاار االمطناعية عان تجارة 

عاعش بالنخط«.
وأكد بوتني يف مؤتخار محخي االثنني يف 
انطالياا الرتكية رضورة وقف تجارة النخط 
غري الرشعية التاي يخارساها االرلابيون، 
قائاالً: »عرضت عاىل زمالئنا كذلاك موراً 
من الخضااء والطائرات تبني بوضوح أبداع 
تجاارة النخاط ومشاتقاته غاري الرشعية، 
حياث تختاد قواخال السايارات والناقاالت 
البار  ماد  الكيلومارتات عاىل  لدارشات 
وتشاالد مان عاىل ارتخااع ل-5 آالف مرت. 

ويبدو ذلك كأنظخة أنابيب نخط«.
ولخت اىل أن روسايا أظهارت خالل قخة 
الدرشين أمثلة لتخويل اإلرلابيني يف سوريا 
مان قبل أشاياص من 0ل عولاة، بخا خيها 
عول مان »مجخوعاة الدرشيان«، وقال إن 
»لذا املوضوع كان من املواضيع املحورية، 
خصوماً بداد األحداث املأسااوية املتخثلة 

باختطاف ومقتل الناس يف باريل«.
وأضااف: »لقاد رضبات أمثلاة متدلقة 
بخدلوماتناا عان تخويال أشاياص، مان 
ميتلف الدول، ألقسا  ميتلخة من عاعش. 
وحدعنا أن التخويال يأتي من 0ل عولة، بخا 

خيها من بدض عول الدرشين«.

نتنياهو يتحاشى السفر 
إلى إسبانيا حذر االعتقال

  - متابعات: 
يواجه رئيال وزراء كيان الدادو »اإلرسائييل« 
بنياماني نتنيالاو خطار االعتقال مع مساؤولني 
آخريان يف كيان الددو، إذا ما وطئ أرض إسابانيا، 
بدد إمدار قاض إساباني مذكارة توقيف بحقهم 
عاىل خلخية االعتاداء عىل »أساطول الحرية« عا  

 .2010
وذكرت محيخاة اإلندبندنات الليطانية، نقالً 
عن محيخة إسابانية، أن »قاضياً إسابانياً أمدر 
مذكارة اعتقال بحال رئيال الاوزراء اإلرسائييل 
بنياماني نتنيالاو وسابدة مساؤولني حكوميني 
إرسائيلياني حاليني وساابقني، وذلك عاىل خلخية 
الهجاو  اإلرسائيايل عىل ساخينة »ماايف مرمرة« 
الرتكية، التي كانات يف طريقها إىل قطاع غزة عا  

 .»2010
أمريياكان لريالاد  وذكارت محيخاة »التاني 
عي  »خوزياه  اإلساباني  القاايض  أن  تريبياون« 
ال ماتاا« »أمار الرشطاة وقاوات الحارس املدني 
بإعالمه يف حال ومول نتنيالو وساتة مساؤولني 
إرسائيليني آخرين إىل األرايض اإلسابانية، وذلك ألن 
أخدالهم قد تشاكل أرضية للتحقيال مدهم ورخع 

قضية ضدلم«. 
وأضاخات الصحيخاة أن »املساؤولني اآلخريان 
املشاخولني بخذكارة االعتقاال لام وزيار الدخاع 
الساابل إيهوع بااراك ووزيار اليارجية الساابل 
أخيغادور ليلمان ووزير الشاؤون االسارتاتيجية 
الساابل موشايه يدالون ووزير الداخلية السابل 
إييل يشاي والوزير بدون حقيبة بيني بيغن ونائب 
األعمريال مارون إليديزر، والذي كان مساؤوالً عن 

عخلية الهجو  عىل السخينة«. 
وكانات القضياة التي قدمت أماا  القايض عي 
ال ماتاا الداا  املاايض قد أشاارت إىل املساؤولني 
»اإلرسائيليني« وضلوعهم يف الهجو  عىل »أسطول 
الحرية«، الذي كان يضم ساخناً تحخل متضامنني 
ومسااعدات إنساانية إىل قطاع غزة املحارص عا  

 .2010
وذكارت القضية املقدمة عاىل وجه اليصوص 
اقتحاا  قوات »إرسائيلية« خامة لساخينة »مايف 
مرمارة« الرتكية، التي كانت جزءاً من األساطول، 
والتي نتج عن اقتحامها مقتل تسادة من نشطاء 
حقوق اإلنساان، ووخاة ناشاط عارش بدد شاهر 

تقريباً من إمابته بجروح بالغة. 
ويف تدليال عاىل إمدار مذكارة التوقياف، قال 
اإلرسائيلياة،  اليارجياة  وزارة  باسام  الناطال 
إيخانويل نحشاون، لصحيخة »جريوزاليم بوست« 
اإلرسائيلية: »نحن ندتل )إمدار مذكرة التوقيف( 
عخاالً اساتخزازياً. نحان ندخال ماع السالطات 
اإلسبانية من أجل إلغاء املذكرة، ونأمل أن يتم ذلك 

برسعة«.

صحيفة إيطالية تهاجم المسلمين وتصفهم »باألوغاد«!!
  - وكاالت: 

تخثل محيخة ليبريو اإليطالية أما  القضاء بسابب مانشايت 
يساب املسلخني بدد لجخات خرنسا األخرية التي أوعت بحياة ل12 
عىل األقل، بدد أن تقد  الصحخي توماس نوتارياني، املدير السابل 
ملؤسساة »بيل ريبورتار« بدعوى قانونية ضاد محيخة ليبريو، 

التي تنرش بخدينة ميالنو اإليطالية.
وحساب موقع »املرمد« املالحقة تأتي بدد أن سبت الصحيخة 
املسالخني يف املانشايت الرئييس عىل مدر مخحتهاا األوىل بدبارة 
وشاخلت  املسالخني«.  األوغااع  أي   ،»BASTARDI ISLAMICI«
أطراف الدعوى رئيل التحرير موريزيو بيلبيرتو، وكاخة األطراف 

املدنيني، وخقا لصحيخة جويش بريل األمريكية.
وقاال نوتارياني عال مخحته عىل خيسابوك مخرسا أساباب 
ععاواه: »لاذه الكرالية ليسات خطرية خحساب، لكنها جريخة« 

واستند مقد  الدعوى عىل املاعة 03ل من قانون الجنايات اإليطايل 
التي تنص عىل أن »أي شايص يساب علنا عينا، عل التحقري من 
مدتنقياه تخرض علياه غرامة مالياة ترتاوح باني 5000-1000 

يورو«.
نوتارياني، الذي يدير حالياً مركز« بيسخول مايندز«، علل عىل 
أحداث خرنساا قائاالً: »لقد حاان الوقت ملدرخة ألخياة ما يخدله 
مركزناا. ما حدث يف خرنساا لو نتااج األنانية. عخلياا يرتكز عىل 

تذويب األنا، ثم مساعدة اآلخرين عىل خدل املثل«.
وماى يقاول: »حتاى ننجز ذلاك، ستساتخر تلك األشاياء يف 

الحدوث.. قلوبنا ومشاعرنا مع ضحايا ذلك الدخى األنوي«.
وشان مسالحون مسااء الجخدة لجخات وتخجاريات يف نواح 
متخرقة من باريل أبرزلا مرسح باتاكالن واساتاع »عو خرانل«، 
ما أساخر عن مقتل ل12 شيصاً عىل األقل وإمابة املئات. وأعلن 
تنظيام »عاعاش« مساؤوليته عن الهجخاات التي أعلنت خرنساا 

بددلا حالة الطوارئ.

دار اإلفتاء المصرية 
تتهم أشهر علماء 

السعودية ب�� »الضالل«
  - متابعات: 

الشااذة  الختااوى  مرماُد  شانَّ   
اإلختااء  لادار  التاباع  والتكخريياة 
املرياة لجوماً عىل أشاهر عالم عين 
عثيخاني،  ابان  الشايخ  بالسادوعية، 
ختاوياه  وأن  با”الضاالل”،  واتهختاه 
النسااء  قتال  تبياح  التاي  “الشااذة” 
والصبيان، بحساب اععاء الادار، كانت 
لاي املرجع األساايس للختطرخني لقتل 

املدنيني.
اإلعاال   أن  إىل  املرماد  وأشاار 
الغرباي يساتغل مثال لاذه الختااوى 
الشااذة لتشاويه مورة اإلسال  وزرع 
“اإلساالموخوبيا” يف الغرب، واساتدداء 

الرأي الدا  الدويل عىل املسلخني.
وأشار إىل أنه، رمد ختوى للشيخ ابن 
عثيخني يبيح خيها قتل النساء واألطخال 
مان املدنيني بقوله “الظالار أنه لنا أن 
نقتل النسااء والصبيان؛ ملاا يف ذلك من 
كرس لقلوب األعاداء وإلانتهم ولدخو  
َعَليُْكاْم  اْعتَاَدى  )َخَخاِن  تدااىل:  قولاه 
َخاْعتَُدوا َعَليِْه ِبِخثِْل َما اْعتََدى َعَليُْكْم(”.
يُذكار أن عار اإلختاء املرية لم ترش 
إىل الكتااب الاذي اعتخادت عليه يف ذكر 
تلك الختوى املنساوبة للدالم السدوعي 

ابن عثيخني وال سياقها.

مقتل »وزير إعالم 
داعش« بقصف 

غربي الرمادي
  - متابعات: 

أعلنات اللجناُة األمنياة يف مجلل 
قضااء اليالدياة بخحاخظاة األنبار، 
يف  اإلعاال «  »وزيار  مقتال  االثناني، 
لطاريان  »عاعاش« بقصاف  تنظيام 
التحالف الدويل غرب مدينة الرماعي.

إبراليام  اللجناة  رئيال  وقاال 
الخهاداوي يف حدياث لاا الساومرية 
نياوز، إن »وزيار االعاال  يف تنظيام 
عاعاش املدعو ساال  إساخاعيل نجم 
قتل بقصاف لطاريان التحالف الدويل 
اساتهدف أحد مقارات تنظيم عاعش 
الرئيساة يف قضاء ليت )70 كم غرب 

الرماعي(«. 
وأضااف الخهاداوي، أن »القصف 
أيضااً، عان مقتال واماباة  أساخر 
الدرشات من عناارص التنظيم، خضالً 
عان الحااق التنظيام خساائر ماعية 
مجلال  عضاو  أن  يُذكار  كبارية«. 
محاخظة االنبار عذال الخهداوي أعلن، 
االثناني، أن جهااز مكاخحاة االرلاب 
حارر املجخع القضائي شاخايل مدينة 

الرماعي.
وتشاهد مناطال االنباار وخامة 
الرماعي عخليات عساكرية الستداعة 
السيطرة عليها من تنظيم »عاعش«.

خارجية السويد: محاربة 
»اإلرهاب« تعيدنا إلى 

فلسطين
  - متابعات: 

وجهت وزيرة خارجية السويد، مارغوت 
خالسارتو ، رضبة موجدة إىل الجهوع التي 
تحااول حكوماة الدادو الصهيوناي بذلها 
الستغالل »الحرب عىل اإلرلاب« وتوظيخها 
والسياساية  األمنياة  األجنادة  خدماة  يف 
الصهيونية، عل االععاء أن الكيان يتدرض 
مناذ قيامه لهجو  مان املسالخني إلزالته، 
أو املزاعام التاي يرععلا نتنيالاو حول أن 
محارباة اإلرلااب تبدأ بخحارباة الخصائل 

الخلسطينية املقاومة. 
ويف لذا اإلطار، قالت الوزيرة السويدية، 
رعاً عاىل ساؤال خاالل مقابلاة تلخزيونية 
أجرتهاا الجخداة املاضية محطاة التلخزة 
السويدية SVT2 حول مدى شدور الوزيرة 
بالقلال مان تطارف الشابان الساويديني 
الذيان يحاربون يف مخاوف »تنظيم الدولة 
اإلساالمية«: طبداً لناك الكثري من أسباب 
القلال، ليل خقط يف الساويد بال يف أرجاء 
الدالام، وذلاك بسابب ميال الكثريين نحو 
التطارف. ومرة أخرى يديدنا لاذا األمر اىل 
القضاياا الرئيساية، مثل الرشق األوساط 
آخااق  أياة  الخلساطينيون  حياث ال يارى 
مساتقبلية، وال يارون وجوع أي مساتقبل 
لهم، وعلينا أن نتقبل الوضع اليائل، أو أن 

نتجه نحو الدنف«.
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ع��بداهلل علي ص�بري 

البداُض  يتجاَلاُل 
الدادوان  مشاهَد 
ويتيّطى  وتداعياتاه، 
الصخاوع  عناوياَن 
الشادبي،  والتالحام 
متساائالً عان الدولاة 
توخاري  يف  وعورلاا 
من  والحاّد  اليدماات 
وكل  الساوعاء  السوق 
التي  املسايئة  املظالر 
تداعيات  بخدل  تيّلقت 
الدادوان والحصار الشاامل املختد عىل اليخن منذ 

ثخانية شهور.
ة تحاُمالً  وإذا كان النقاد حقاً مكخوالً، خإن ثَاخَّ
وتهوياالً غريَ ملَرين، تجاه عخال بدض األجهزة 
الحكومية، ولجان الرقابة الثورية، وبدض اللجان 
الشادبية، والهدف: تحخيُل قوة سياساية بدينها 
مسائوليَة الخشل أو القصور واستخرار الخساع يف 

لذا املرخل أو ذاك.
لساُت لناا بصادع الدخاع عان أي خطاأ كان، 
وال ينبغاي ذلاك، غاريَ أنه مان املنطقاي أيضاً أن 
نساتحرَض بدَض البديهيات بشاأن حاال الدولة 
اليخنياة عاىل مادى الدقاوع املاضياة، واألوضاع 
املهرتئاة التي وملت إليهاا األجهازُة الحكومية؛ 
بسابب التنامي املساتخر للخسااع املايل واإلعاري، 
ثم بسابب شالل لذه األجهازة منذ ثاورة 2011، 
وسايطرة املحاَمصة السياساية وخقااً للخباعرة 
اليليجياة والتساوية السياساية، وعخاول البلد 
يف خارتة انتقالية حدَّت بشاكل كبري مان مراَجدة 
ومداَلجة ميتلف مور الخسااع التي طبدت أعاء 
حكومة باساندوة، واضطرارلا إىل مدالجة األمر 
عل اللجوء إىل ُجرعة سدرية للخشتقات النخطية، 
ثام تطاور األوضااع إىل احتجاجاات وثاورة 21 

سبتخل ل201.
غري أن اليخن منذ مارس 2015 عخلت مندطخاً 
حرجااً يف ظل الدادوان السادوعي األمريكي الذي 
عّطال البقياة الباقياة مان مؤسساات وأجهزة 
الدولاة، التاي حاخظات عليهاا اللجاُن الشادبية 
والثورياة وحالات عون انهيارلا وتالشايها، مخا 
سااعدلا عاىل االساتخرار يف أعاء مهامهاا بهدف 

خدمة املواطنني ولو يف الحدوع الدنيا.
وخاقام مان أوضاع بقياة أجهزة ومؤسساات 
الدولاة حالاُة الخاراغ السايايس القائام، وتداّذر 
تشاكيل حكومة تواخقية، ساواٌء قبل الددوان أو 
بداده، وحتى عندماا تحّرك أنصار اللاه إىل الدخل 
عىل مْلء الخراغ السايايس عل التواخل مع القوى 
املنالضاة للددوان، خاإن بدَض األحازاب تلكأت 
اَل املسائوليُة يف الظرف  وماندات، حتاى ال تتحخَّ
الرالن، وكأنها تريُد أن تدُخَل يف الربح وتيرج من 

اليسارة ال أكثر!
بالطبع مان حلِّ أي مواطن أن ينقاَد أو يتذّمَر 
ويداّل عن مداناتاه، ومن واجاب اللجنة الثورية 
الُدليا كهيئة تقو  بدور السالطة التنخيذية مؤقتاً 
أن تضطلاَع بخسائولياتها باتجااه التيخيف من 
مدانااة املواطناني والحّد مان الخسااع، ولذا ما 
هاات واليطوات األخارية للجنة،  ملساناه يف التوجُّ
وللجناة الرقابياة الدليا أيضااً. وما زلناا نطالُب 

ونتوقع املزيد.
املخاَرقاُة يف املوضاوع أن قاوًى وشايصياٍت 
كانت عنواناً ملرحلة الخساع األكل، وتجُدلا اليو  
منيرطاًة يف حالة التباكاي عىل الدولاة ومداناة 
املواطناني، متناسايًة أن الشادَب قاا  يف أقل من 
خخل سنوات بثورتني عىل )عولتهم( الدتيقة..
حقاً إذا لم تستِح خقل: سالُ  الله عىل ).....(!

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخخيل

اليوم كلما حاَوَل العدو أن يتقدم خطوة أَْو يفتح جبهة أَْو يفتح مؤامرة 
جديدة، من مس����ؤوليتنا كش����عب ميني أن نتََح�ّرك إلَ�ى األََم�ام خطواٍت 
َك وأن نزيَد باجُلهد جهداً  في ُكّل االجتاهات، من مسؤوليتنا أن نتََح�رَّ

وأن نوصل بالعزم عزماً على ُكّل املستويات متوكلني على الله..
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للقاعادة  اإلجرامياة  الدخلياات  أن ضحاياا  أشاُدااُر 
وعاعاش يف عخو  املنطقاة الدربية واإلساالمية- الخضاء 
الجيوسيايس الذي ترتكز خيه %لل من النشاط اإلجرامي 
للقاعادة والدصائاب املتناسالة عنها- ساواٌء يف اليخن أو 
سوريا والدراق ولبنان وليبيا ومر... إلخ، أشُدااُر أنهم 
باتوا مساَء الجخدة ولم يغبطون ضحايا لجخات باريل 
اإلجرامية عىل التداطف الداملي الواساع، ويوّعون لو أنهم 
حصلوا عىل عرش مدشاار أعشاار ما حصل عليه ضحايا 
لجخات باريل، ولسااُن حالهم يياطُب ضحايا باريل: 
كام أنتام محظوظاون ومتخيازون حتى وأنتام تقضون 
يف ظاروف مشاابهة ومان ذات الجاناي، وحارية عظيخة 
تتخلكهام حتى يف املوت »الرشق رشق والغرب غرب«، وإن 

تسااوى يف املقدمات يتخارق يف النتائج ويف مستوى التداطف واملشاعر 
التي يسخونها إنسانية.

ألاوٌف مؤلخة منهم قضوا عون أن يثريَ ذلك قلَل بان كي مون رغم أن 
القلل لو مهخته الوحيدة يف لذا الدالم!!.

 بالتأكيد لم تُكْن ليلة سديدة لضحايا اإلجرا  الرشقيني، غبٌن وتخييٌز 
حتاى يف املوت!! ولو أن ابن نباتة الساددي أعرك عر الدوملة كان أعاع 

النظر يف البيت الشدري: 
َمن لم يُخْت بالسيف مات بغريه *** تدّدعت األسباُب واملوُت واحُد

التداُطاُف الغربي واساُع النطاق طبيداي ويُخَهُم يف ساياق مرَكزية 
»اإلنسان الذلبي« الغربي. 

 ماا أثار خضاويل، ساواء يف اليخن غريلا مان الدول الدربياة، حخلة 
االستنخار الواسدة يف إعانة الجريخة والتداطف مع الضحايا عىل جخيع 
املساتويات التاي امتادت مواقع التوامال االجتخاعاي بتضليل الصور 

الشيصية بالدلم الخرنيس.
القصة ليسات يف التداطف، خهي جريخاة مدانة ال جدال يف ذلك، إنخا 

وأنات تتابع حالة االساتنخار الداملية يف والدربياة يف إعانة الجريخة عىل 
مساتوى األخراع والهيئات واملنظخات الرساخية وغري الرسخية الدينية 
والسياسية واملدنية، حتى أن ليئة كبار الدلخاء السدوعية 
أمدرت -مكرلة- أول بيان يف عخرلا يدين عخلية لداعش 

والقاعدة.
 حالاة االساتنخار وبياع النخال املثري للشاخقة بلغ 
ببدضهم حد تساخيه ذاتاه وعينه وربه، تشادرك وكأنها 
الجريخة األوىل لداعش يف الدالم، ويهولك الضخري األخالقي 
واإلنسااني املرلف الاذي نزل يف زنبيٍل من الساخاء عخدة 
واحدة، مع أن األشالء تخأل ساحاتنا ومساجدنا وأسواقنا 

ومدننا ومدارسنا. 
حالة االساتنخار لال تدكل وعياً أخالقيااً عاملياً؟ لل 
تدال عن محوة ضخري، لؤالء الذين أبادوا ُكلَّ لذا الهلع 

إنسانيون وأخالقيون لهذه الدرجة؟
عاىل سابيل املثاال يف ُكّل الدخلياات اإلجرامياة التاي 
شاهدتها مندااء وغريلا يف اليخان كانت بياناات اإلعاناة التي تصدر 
عان بدض الجهاات ثالثة أرباعهاا إعانة للضحية أكثر مخاا خيها إعانة 
لداعش ويحخلون الجهات املستهدخة وزر الدخليات اإلجرامية أكثر مخا 

يحخلونه مرتكبي الجريخة.
إذا كانات عواخُع أخالقية وإنساانية رصخة لي املحارك أين لي من 
التخجريات التي شاهدتها الضاحية الجنوبية يف بريوت؟ ورغم الخامل 
الزمني الذي ال يكاع يُذكر لم تشاكل حاخزاً يحرك حالة استنخار شاملة 

كتلك التي حصلت مع ضحايا باريل.
بالنسبة للغرب الرأسخايل املسالة ال عالقة لها باألخالق وال باملخاليم 
اإلنساانية التاي أمبحت بخثابة ععابة ساخجة عىل لساان عول املركز 
الرأساخايل، وإال لكناا رأيناا لها أثاراً عىل ماا تقرتخه طائارات ميبول 
الريااض يف اليخان من أعخاال وحشاية ولخجية تيلو مان أي غرض 

عسكري أو سيايس سوى الدقاب واإلذالل.
التناقض الصارُخ يف التدامل مع القضايا اإلنسانية وازعواجية 
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هجمات باريس وعقدة الخواجة! 

هذا هو يمن اإليمان
لاذه األُ ُّ الدظيخاُة تساتقبُل ُجثخااَن ابنها الشاهيد البطال/ أحخد 
املصطخى، بدبارات الرتحيب املؤثرة: }ألال يا ويل الله ألالً وسهالً، وحيّا 
الله من جاء، الحخُد لله الذي رّشخني باستشاهاعك{، وتطلل عدة أعرية 
نارياة مان بندقها األثاري تكريخاً لبطولة ابنها، وسابقتها أ  الشاهيد 

البطل الدالمة خيصل عاطف بخوقف مشابه.. 
 سالُ  الله عليكم أيها الشهداء األبطال املداخدون عن إنسانية اإلنسان 

الذابون عن حرمات الله أما  أخجر وأخبث عدوان.
 سالُ  الله عىل عوائل الشهداء، عىل ُكّل أ  وزوجة ويتيم ويتيخة. 

ساالُ  الله عىل املرأتاني الدظيختني أُّ  الشاهيد أحخاد املصطخى وأ  
الشاهداء أ  الشاهيد خيصل عاطف، بخوقخكخا أيتها الدظيختان تختيُر 
قبيلتاي قبيلة الحيخة ويختير ُكّل حار وحرة يف لذا البلد الكريم ويف ُكّل 

الدنيا..
ندم لذا لو يخن اإليخان ولذه لي حيخة الدين.

محمد أحمد مفتاح


