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أنتم 
السبب!

10نجيب القرن

من التأريخ القريب 
لطابور المرتزقة!

أبو بكر عبد اهلل

 ثورة 30 
نوفمبر!

حمود مثنى 1011

الجبهات تلتهم العدوان

عبدالملك العجري عضو المجلس السياسي ألنصار اهلل: 

الحالة القائمة هي حالة فراغ سياسي والثورة تستخدم شرعيتها 
الشعبية في حدود الحفاظ على مؤسسات الدولة من االنهيار

س��قوط موقع الش��بكة بنج��ران وتدمي��ر محط��ة كهرب��اء بالخوبة واالس��تيالء على 
3 دبابات وإحراق 6 آليات ومدرعة وعملية قنص تس��قط 3 جنود س��عوديين في الطوال

تطهير جبل األشقري 
االستراتيجي بمأرب 
وصليات من صواريخ 
الكاتيوشا تدك 
المنطقة العسكرية 
الثالثة بمأرب

تقدم في الشريجة 
وتطهير موقع 

الشبكة بمريس 
وتطويق المرتزقة 

في جبل حبشي 
والشمايتين بتعز

العالم يتفق على 
محاربة داعش في 

مجلس األمن ويتحرك 
لتمكينهم من 

محافظات يمنية 
  

قبائل ذمار وريمة 
وحجة: لن نسمح للغزاة 

باحتالل أراضي اليمن 
وسنقدم المال والنفس 

للدفاع عن الوطن
  

عصابة مسلحة 
تسرق بنكًا في عدن 
والقاعدة تعدم شابًا 

في الحوطة

  
أمريكا بال طيار تساند 

معسكر العدوان 
بشكل مباشر

  
جرائم العدوان على 

محافظة تعز ترصدها 
المنظمات الدولية
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رئيس التحرير:
ثلي الدرواني

مدير التحرير:
أحاد عاووع

رئيس قسم التصحيح:
محاد عيل الباشا

الدالقات الدامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

الداوان: صنعاء – شارع المطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلاون: 01314024
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  - خاص: 
 أع�ادت تعز أمجاَدها الوطني�ة التأريخية يف مواجهة 
الُغزاة واالس�تعمار، ومحاَربة القوى الرجعية والعميلة، 
ونهض�ت بأبنائه�ا الُشف�اء يف التص�دي له�ذا العدوان 
السعودي األمريكي وُمرتزقته من التكفيريين وغيرهم.

 الجبه�ة الوطني�ة لمقاومة الع�دوان ومرتزقته هي 
اإلطاُر الش�عبي الذي خرج بِه أبناُء تعز يف خمسة لقاءات 
جماهيري�ة جمعت ُكّل أبناء المحافظة من ُكّل المديريات 
ومختل�ف التي�ارات السياس�ية، والشائ�ح االجتماعية 
من ُنخ�ب أكاديمية وثقافي�ة، ومن وجاه�ات اجتماعية 
المدن�ي  الس�لكين  ومش�ايخ وش�خصيات مؤث�رة، يف 
والعس�كري؛ لتقوم هذه الجبهة بمهام أمنية وعسكرية 

لطة المحلية.  واجتماعية عىل صعيد الُسّ
وعقدت الجبهة عدة لقاءات:
أوالً: لقاءات مجلس الوزراء 

 ثالثة لقاءات واجتماعات موس�عة تمت خالل يومي 
الجمع�ة والس�بت 9 -10 أكتوب�ر، حرضها سياس�يون 
ووجهاء اجتماعيون وأكاديمي�ون وكوادر من أبناء تعز 
يف الجهاز اإلداري للدولة، ومثقفون ونش�طاء إعالميون 
وُكتاب، يف مجلس الوزراء. كان األول للوجاهات، والثاني 
لكوادر تعز يف جه�از الدولة اإلداري، والثالث ألبناء تعز 

يف السلك العسكري. 
ثانياً: المؤتمر الجماهيري يف تعز 

 وصب�اح يوم الثالثاء 20 أكتوب�ر اجتمع أحرار تعز 
م�ن وجاهات وش�خصيات اجتماعية وسياس�ية ونخب 
وأكاديميي�ن وأعض�اء مجال�س محلي�ة، م�ن مختل�ف 
ُمديري�ات المدين�ة والري�ف والس�احل، ولم ُيث�ِن أبناء 
تع�ز قصُف العدوان لمناطَق قريبة من مكان االحتش�اد 
ع�ن مواصلة جمعه�م الوطن�ي، حيث أك�د الحارضون 
يومه�ا تحملهم لكامل مس�ئوليتهم الوطني�ة، يف الدفاع 
عن األرض واإلنس�ان وكل الُحرمات جنب�اً إىل جنب مع 
فاء من أبناء  الجيش واللجان الشعبية وكل األحرار والُشّ

هذا الشعب.
 وأك�د المجتمع�ون يف البي�ان الصادر عنه�م وألقاه 

الدكت�ور يحيى مانع أن هذا الموقَف لُه ما بعده، وأعلنوا 
رسمياً قياَم الجبهة الوطنية لمقاومة العدوان وُمرتزقتُه. 
مؤكدي�ن أن اليمَن عموماً وتعز خاص�ة، لن تكوَن يف أي 

يوم من األيام ساحَة ارتهان ألية قوى أجنبية.
ثالثاً: مؤتمر الثبات الوطني 

 واجتم�ع أبن�اُء تعز يف العاصمة صنع�اء بتأريخ 28 
أكتوبر، وعقدوا مؤتمَر الثبات الوطني تحت ِش�عار »مع 
الجيش واللجان الش�عبية يف مقاومة العدوان وأدواتِه«، 
بدافع المس�ئولية الوطنية وتكلي�اًل لالجتماعات األربعة 

السابقة.
 ويف هذا المؤتمر وبالتصويت العلَني أقر الُمجتمعون 
قي�اَم الجبهة الوطنية لمقاومة الع�دوان وُمرتزقتِه، كما 
انتخب المؤتم�ر لجنة الصياغة وهيئة رئاس�ة المؤتمر، 

المنوط بها تنفيذ ُمقررات هذا المؤتمر. 
وكان ِمن أبرز مقررات هذا المؤتمر:

1- رفض ُالع�دوان وإدانُتُه وتجريُم�ه والتصّدي له 
بكل السبل.

 2 - إعتب�ار ما يقوم ب�ِه منارصو العدوان المحليون 
يف محافظ�ة تعز عمالً تخريبياً إجرامياً وامتداداً للعدوان 

األجنبي وجزءاً ال يتجزأ منه، وجب التصدي لُه. 
الع�دوان  لمقاوم�ة  الوطني�ة  الجبه�ة  إق�رار   -3

ومرتزقته. 
 4- رف�د جبهات الشف والصم�ود ممثلًة بالجيش 
واللج�ان الش�عبية يف مقاومة الع�دوان بالرجال والمال 
وبذل ُكّل غاٍل ونفي�س لتعزيز الثبات الوطني، وتحقيق 

النرص بإذن اهلل.

 5- تعزي�ز دور محافظ�ة تع�ز يف مواجه�ة عدوان 
واحتالل آل س�عود وحلفائهم وأدواته�م اإلجرامية عىل 
ُع�د وكل الجبهات،  ش�عبنا وبالدن�ا، ع�ىل مختل�ف الُصّ
يف س�ياق تكام�ي مع مجم�ل الجهود الوطني�ة لمقاومة 

العدوان. 
6- دع�وة ُكّل الُمغرر به�م الواقفين يف وجه الوطن 
وخدمة للعدو، س�واء أكان بحمل الس�الح أم بالتضليل 
بالقل�م واللس�ان وأي ش�كل من أش�كال االس�تخبار 
والتع�اون، بالُرّج�وع إىل ج�ادة الص�واب قب�ل فوات 

األوان. 
وت�ال ه�ذا اللقاء تح�رك جاد، واس�تكمل أبن�اء تعز 
تش�كيَل ه�ذه الجبه�ة ع�ىل األرض باجتماع�ات ألبناء 
الُمديري�ات النتخاب قيادات فروع الجبهة يف ُمديرياتهم، 
وانتخ�اب َم�ن ُيمثلهم ويتاب�ع احتياج�ات المديرية عىل 
المس�توى االجتماع�ي إىل جان�ب المهمة العس�كرية يف 

مقاومة العدوان وُمرتزقتِه.
 وُعق�دت لقاءات للجبهة الوطني�ة يف مديرية رشعب 
الس�الم والرون�ة، ومديري�ة الصلو وحيف�ان، ومديرية 
س�امع خدير، ومديرية التعزية. وُتستكمل فروُع الجبهة 
يف بقية الُمديريات، وهناك ُمديرياٌت كالمرساخ والوازعية 
والتعزية والقبيطة قد انضم�ت الجبهة الوطنية فيها إىل 
جانب قوات الجيش واللجان الش�عبية، ويخوضون معاً 

معركة المقاومة الوطنية والتحرر والكرامة.

والع�سكرية  املدنية  تعز  وكوادر  ووجاهات  نخب  مع  متوا�سلة  ولقاءات  جماهريية  موؤمترات   5

الجبهة الوطنية لمقاومة العدوان والمرتزقة.. واقع فعال في الميدان

ح�سر تد�سني توزيع احلقيبة والزي املدر�سي بدار رعاية الأيتام
رئيس اللجنة الثورية العليا يزور عددًا من مدارس العاصمة ويحث الطالب على االهتمام والمثابرة

اإكت�ساف 8 عبوات نا�سفة زرعت يف الطريق العام مبحافظة البي�ساء
األجهزة األمنية واللجان تضبط 24 مرتزقًا بذمار وكمية من األسلحة والذخائر بالعاصمة

  - متابعات : 
نّااذ رئيُس اللجاة الثورياة الدليا محاد 
عايل الحوثي، يو3 أمس، عادعاً من الزيارات 
امليدانياة إىل عادع مان مادارس الداثااة 

ثاداء.
وتأتي زيارة رئيس اللجاة الثورية الدليا 
يف إطاار سلسالة الزياارات التي يقاو3 بها 
إىل عادع مان املؤسساات الحكومياة وماها 
الرتبوية والتدلياية، وذلك للوقوف عىل سري 
الدالياة التدلياياة واإلقباال الذي تشاهده 

مدارس الداثاة.
وعّل طالُب مدرسة الكويت بصاداء عن 
ارتياحهام الكبري لهذه الزياارة، حيث رّععوا 
الهتااات الوطاياة أثااء إلقاء رئيس اللجاة 
الثورياة كلاااٍت حااساية أمامهام حاول 
جرائام الدادوان ومحاولاة تركيع الشادب 

اليااي.
واطلع رئيُس اللجااة الثورية الدليا عىل 
ساري الدالية التدلياية يف عادع من مدارس 
الداا3  نساتقبال  وجالزيتهاا  الداثااة 

الدرايس وتاقد أوضاعها وسري الدال ايها، 
خاثة يف ظل الددوان السادوعي األمريكي 

عىل البالع.
وشاّدع رئياُس اللجااة الثورياة الدلياا 
خاالل لقائاه إعارة املادارس عاىل انلتاا3 
الكامال بجايع املادارس التدلياية من قبل 
الجهات املختصة.. مشرياً إىل ألاية مواكبة 
التطاورات التي يشاهُدلا الدالام يف مجال 

التدليم.

الازيهاة  وبكاواعره  الياان  إن  وقاال 
يساتطيع أن يصال إىل مراحال متقدماة يف 

مختلف املجانت«.
كااا أكد رئياس اللجاة الثورياة الدليا، 
رضورة عاوعة اننضباط للادارس وانتظا3 
اإلعارة  عور  ألاياة  إىل  ناتااً  التالمياذ.. 
الدالياة  ضباط  يف  واملدلاال  املدرساية 

التدلياية.
ويف ختاا3 الزياارة جاّدع رئياس اللجاة 

الثورياة الدلياا، التأكياد عاىل ألاية وضع 
الخطاط البديلاة والحلاول املااسابة التاي 
تضاان التدامل ماع ُكّل ظرف طاارئ، باا 
يضان ساالمة الطالب والطالبات يف جايع 

املدارس.
كاا حرض رئيُس اللجااة الثورية الدليا، 
ياو3 أماس، حال تدشال جادياة ثاداء 
انجتااعية التااوية، توزيع الحقيبة والزي 
املادريس لطاالب وطالبات أماناة الداثاة 

بدار رعاية األيتا3.
التكامال  رضورة  إىل  الحوثاي  وععاا 
ماا بال املاظااات والحكومة والسالطات 
املحلية وأبااء الشادب يف مواجهة التحديات 

والددوان الغاشم بكل الوسائل املاكاة.
وقاال »ن باد أن تحظى رشيحاة األيتا3 
بقادر كباري مان الرعاياة وانلتااا3 وعىل 
جايع الجهاات الحكومية الداملة يف املجال 
انجتااعي أن تجدلهم يف قائاة أولوياتها«.. 
بالدراساة  انلتااا3  إىل  الطاالب  عاعيااً 
واملثابارة بالشاكل املطلوب الاذي يجدلهم 
قاعة يف املساتقبل للاهاوض باليان إىل أرقى 

املستويات.

  - متابعات: 
تاّكات األجهزُة األماية واللجاُن الشدبية من ضبط ل2 

عارصاً إجرامياً من مرتزقة الددوان يف محااظة ذمار.
وأوضاح مصادٌر أمااي أن الدااارص التي تام ضبطهم 
اعرتاوا أنهم كانوا يف طريقهم إىل مديرية بيحان باحااظة 
شابوة للاشااركة يف الددوان عىل مواقاع الجيش واللجان 

الشدبية.
إىل ذلاك، أكد مصدر أمااي أن األجهازة األماية واللجان 
الشادبية ضبطاوا كاياًة مان األسالحة والذخائار يف أحد 
مداخال الداثاة ثاداء.. موضحاً أن األسالحة والذخائر 
التاي تم ضبطها كان املرتزقة بصدع تهريبها من محااظة 

مأرب إىل الداثاة ثاداء.
وأشاار املصدر إىل أنه تم إحالة املهربل مع املضبوطات 
إىل األجهازة املختصاة نساتكاال التحقيقاات ومدرااة 
الجهاات والدااارص التاي تقاف وراء الدالياة لتدقبهاا 

وضبطها.
ويف محااظاة عاران، تاكان الجيش واللجان 
الشادبية مان ضباط )50( كيلاو جرامااً مان 
الحشايش يف نقطة ذياان باديرية ريدة كانت يف 

طريقها إىل السدوعية عىل متن عياّة.
وأوضاح مصدر مان اللجان األماياة أن كايَة 
الحشايش وساائل الدياّة املضبوطل تم إحالتهم 
إىل الاياباة الداماة نتخااذ اإلجاراءات القانونية 

بحقهم.
ويف محااظة البيضاء كشاات األجهزة األماية 
واللجان الشدبية عبوات ناساة كانت مزروعة يف 

الطريل الدا3 باملحااظة.
وأوضاح مصادر أمااي باحااظاة البيضااء 
لوكالاة األنباء اليااية )سابأ( أن األجهزة األماية 
واللجان الشادبية اكتشااوا ثاان عبوات ناساة 
مزروعاة يف الطريال الداا3 للاحااظاة وقامات 

بتاكيكها وإبطال مادولها.

 اأكد تلقيهم دعوات من دول اأوروبية ترغب 
يف ا�ستي�ساح روؤية اأن�سار اهلل ب�ساأن اليمن

ناطق أنصار اهلل محمد عبدالسالم: تلقينا ردًا 
إيجابيًا من األمم المتحدة على مالحظاتنا 

حول مسودة وأجندة الحوار ونتمنى أن 
يفضي إلى وقف العدوان والحصار

  - خاص: 
توّجه واُد أنصار الله إىل الداثاة الداانية مساقط، يو3 السابت 

املايض، ملااقشة مسوعة الحوار املقدمة من األمم املتحدة.
وقال ناطُل أنصار الله محاد عبدالسال3 قبيل مغاعرته ثاداء يف 
ماشور له عل ثاحته يف موقع التواثل: إن الدوعَة إىل مسقط تأتي 
يف إطاار املشااَورات القائاة 
مع األمم املتحادة ومبدوثها 
الخاص إىل اليان “إسااعيل 
ولاد الشايخ أحااد”، وبداد 
رع  اللاه  أنصااَر  وثال  أن 
مالحظاتهام  عاىل  إيجاباي 
حول مسوعة وأجادة الحوار 
وطلب األمم املتحدة مااقشة 
عليهاا  املختلاف  الاقااط 
للوثاول إىل حوار ساويرسا 
املرحلاة  يف  عقاده  املزماع 

املقبلة.
أن  عبدالساال3  وتااّاى 
يكاوَن الحاواُر القااع3ُ جاّعاً 
وباااء ومساؤونً يايض عن 
يقال إىل وقف الدادوان واك 
الدالياة  وإحيااء  الحصاار 

السياسية.
ويف ساياق متصل وضان 
الاشاط السايايس الدا3 أكد 
عبدالسال3 تلقيهم ععواٍت من عول أوروبية ترغب يف استيضاح رؤية 

أنصار الله السياسية عن كثب بشأن اليان.
وألاب عبُدالساال3 بالشادب الياااي الدظيم وجيشاه وأجهزته 
األماياة ولجانه الشادبية مزياداً من الصااوع، والحضاور يف كااة 
الجبهاات، ماع أخاذ الحيطة والحذر مان نوايا قوى عادواٍن ن تزال 
عىل أشادلا، ون تزال تسادى إلغراق البلد بازيد مان قوات انحتالل 

األجابي والداارص املتطراة.



3 تقاريرالددع )76(     انثال 23 نواال 32015  املواال 11 ثار 37ل1لا

 أبطال الجيش واللجان الشعبية يتقدمون في الشريجة ويطهرون موقع الشبكة بمريس
 تطويق المرتزقة في جبل حبشي والشمايتين وعزلهم عن مرتزقة صبر بمدينة تعز

الطريق إلى معسكر العمري شاهد على محرقة مرتزقة العدوان وآلياتهم

سقوط موقع الشبكة بنجران وطيران العدو يقصفه بثالث غارات 
 تدمير محطة كهرباء بالخوبة واالستيالء على 3 دبابات وإحراق 6 آليات ومدرعة 

 قتلى وجرحى في صفوف العدو بقصف صاروخي ومدفعي على القنبور والمصفق
 عملية قنص نوعية تُسقط ثالثة جنود سعوديين من أبراج رقابة بمدينة الطوال بجيزان

  - خاص:
تاّكن أبطااُل الجيش واللجان الشادبية، 
أماس األحاد، من تطهاري موقع الشابكة يف 
ماطقاة ناثة بداد مواجهاات خّلات قتىل 
وجرحى يف ثاوف املرتزقة باديرية مريس، 
كااا عحرولام يف عالياة أخارى مان تباب 

بالرشيجة.
الدالياَة  أن  عساكري  مصادٌر  وأوضاح 
أساارت عان مقتال وجارح الدارشات من 
مرتزقاة الدادوان، إىل جانب إحاراق وتدمري 
بدض اآللياات التابدة للارتزقاة، مدتلاً أن 
السيطرَة عىل موقع الشبكة ستُسالم يف شل 
حركاة املرتزقاة باتجاه تداز وقطع خطوط 

التواثل اياا بياهم.
وبداَد الهزائام والرضباات التاي تلقالا 
مرتزقاُة الدادوان يف جبهة تداز - الرشيجة 
تاّكات وحدات من الجيش واللجان الشدبية 
من عحار املرتزقاة من عادة مواقاع وتباب 
كانوا يتاركزون ايها عاخل الرشيجة باتجاه 

كرش.
وكانات جبهة تدز قد شاهدت، السابت، 
محاولاة جديادة ملرتزقاة الدادوان للتقاد3 
باتجااه مواقاع الجياش واللجان الشادبية 
يف ماطقاة الوازعياة، حيث تام التصدي لهم 
وتدماري مدرعتال بَان ايهاا مان املرتزقة، 

اياا نذت مجاميدهم بالارار.
وقال مصدر عسكري إن مرتزقة الددوان 
اشالوا مجدعاً يف التقاد3 يف ماطقة الوازعية 
رغم الغطااء الجوي املكثّف مان قبل طريان 
اً إىل أن مرتزقاة  الدادوان السادوعي. ُمشاريرْ
الدادوان اروا مان ناريان الجياش واللجان 
الشادبية وتركاوا ُجثَاَث قتاللم الذيان لقوا 

مصارعهم عاخل املدرعات التي تم تدمريُلا.
ويف ماطقة األحيوق لقي عدٌع من املرتزقة 
مصارعهم وتم تدمريُ عبابة وطقم عساكري 
جاراء قصاف ثاروخاي ومدادي مان قبَل 
الجيش واللجان الشدبية عىل مواقع املرتزقة 
الواقداة خلَف مارق األحيوق وعىل التباب يف 

محيط موقع الشبكة.
وكانات مجامياُع املرتزقاة قاد واثلات 

محاونِت التقد3 بالوازعية وتدرضت لاكسة 
كبارية، اياا حقال أبطال الجياش واللجان 

الشدبية تقدماً لاماً يف جبهة املرساخ.
وبحساب مصدر عساكري تقاد3 أبطال 
الجياش واللجان الشادبية يف جبهة املرساخ 
باتجااه ماارق ياارس، وطارعوا مرتزقاة 
الدادوان مان مدرساتل بااطقاة الكالئبة، 
اً إىل أن الدالية شاهدت تدماريَ آليتل  ُمشاريرْ
وعبابة ومقتل وإثابة الدرشات من مرتزقة 
الددوان، اياا ن تزال جثثهم مرميًة حول تلك 

املدارس ويف طريل مارق يارس.
ويف ياو3 الجاداة ومان ماطقاة كارش 
انطلقات مجامياع املرتزقة باتجااه ماطقة 
الوازعياة باحااظاة تدز، محاولال التقد3 
باتجااه مواقع الجياش واللجان الشادبية، 
وتحولت تلاك الخطوة إىل مصيادة للارتزقة 
الذين تساقطوا واحداً تلو اآلخر باريان أبطال 

الجيش واللجان الشدبية، واحرتقت آلياتهم، 
اياا نذ من نجا ماهم بالارار. 

يف ذات الياو3 ويف ماطقاة ذو بااب ببااب 
املاادب كان مرتزقاة الدادوان وآلياتهم عىل 
موعد ماع محرقة من ثاع أبطاال الجيش 
واللجان الشادبية والتهات أجسااع عرشات 
املرتزقاة والدارشات مان آلياتهام باختلف 

أنواعها.
حيث كانات مجاميع من مرتزقة الددوان 
مزوعيان بددع كباري من الدباباات والدربات 
املدرعة واألطقم الدسكرية قد حاولوا التقد3 
باتجااه ماطقة الداري وتصادى لهم أبطال 
الجياش واللجاان الشادبية الذيان تاكااوا 
مان قتل الدارشات وتدمري مدظام الدبابات 
واملدرعات التي اساتخدمها مرتزقة الددوان 

يف محاولتهم.
وأظهارت املشاالد التاي وّزعهاا اإلعال3 

الحرباي جثث قتىل املرتزقاة يف أرض املدركة 
وعاخال املدرعات، كاا تظهر عرشات اآلليات 
واملدرعاات واألطقم الدساكرية، بيااا كانت 
الاريان تلتهاها باا ايها من مرتزقة، وأخرى 
تظهار وقد جرى إحراقهاا بالكامل أو أجزاء 
كبارية ماهاا، وذلك يف ميادان املدركاة الذي 
شاهد املواجهة بال أبطال الجياش واللجان 

ومرتزقة الددوان.
مان جاناب آخر تظهار خريطاة األقاار 
الصااعياة التي أعدتها جبهاة تدز اإلعالمية 
تقد3 رجال الجبهة الوطاية ملقاومة الددوان 
ومرتزقته، باسااندة قوات الجيش واللجان 
الشادبية مان مارق نجاد ُقسايم إىل مارق 
يارس، وبهذا التقد3 باملاظور الدساكري تم 
تطويُل املرتزقة يف جبل حبيش والشااايتل، 
وعزلهام عان امُلرتزقاة اآلخريان يف ثل ويف 

وسط املدياة. 
وبالسايطرة عاىل ماارق ياارس يكوُن 
3َ أية قاوات غازية من  مان الصدب أن تتقادَّ
الجااوب الغرباي للاحااظاة، ولاو مدخل 
حيااان َوالوازعياة، مَع الدلم باأن الوازعية 
مؤّماهاا برجالها امُلقاتلل يف ثاوف الجبهة 
الوطاية، وكذلاك لااك ارع للجبهة الوطاية 
يف حيااان، إن أن األوضااع يف حياان لاعئة 

وليس لااك أيُّ انتشار عسكري.
لاذا وتسايطر قاواُت الجياش والجبهة 
الوطاياة عاىل الطريال امُلاتد مان كرش إىل 
نجد ُقسيم، ولي مساااٌة طويلٌة تحيط بها 
سلسلة جبلية تجدل من امُلستحيل أن تتقد3 
قوات غازية من الجاوب وتصل إىل ثل أو إىل 

املدياة عل لذا الطريل.
ومن جانٍب آخر تشهد سواحل تدز غارات 
كثيااة مان قبل طاريان الددوان السادوعي 
األمريكاي وبارجاات الدادوان الذي يسادى 
لتصاياة الساواحل اليااياة مان أي وجوع 
إنسااني تاهيداً إلنازال بري ُمحتاال، وأعى 
لاذا انساتهداف لخساائر كثارية يف األرواح 
وامُلاتلكات، حيث أن الددو يتداد اساتهداَف 
موانائ إنازال السااك واملااطال الساكانية 

وقوارب الصيد يف عرض البحر.

  - خاص:
أعااع أبطااُل الجياش واللجان الشادبية 
قلاَب املوازين الدساكرية يف جبهاات القتال 
باجران وجيزان وعساري، حيث شاهدت تلك 
الجبهاُت عالياٍت نوعياًة، إىل جانب القصف 
الصاروخاي واملداداي الاذي ميّاز سااات 
الداليات الدساكرية يف األيا3 املايض، وتاثََّل 
ُ يف سااة املواجهاات بالسايطرة عىل  التغاريُّ
موقع عسكري وانساتيالء عىل ثالث عبابات 
وتدمري ساّت آليات، ماع عالية قاص نوعية 

رصعت ثالثة من جاوع الددو. 
الداليااُت الاوعياة التاي نّاذلاا أبطااُل 
األوىل  جااءت  الشادبية  واللجاان  الجياش 
بالسايطرة عاىل موقع الشابكة الدساكري 
بجبل الرشاة باجران، حيث تم انستيالء عىل 
ثالث عبابات عاخل املوقع بدد اشاتباكات مع 
حاميته من جاوع الددو، اياا تشريُ املصاعر 
إىل وقاوع إثاباات يف ثاواهام وارارلام، 
بيااا يرابط أبطاُل الجيش واللجان الشدبية 

عاخل املوقع بدد ارض سيطرتهم عليه. 
وبساااع الدادو ساقوط موقاع الرشاة 
ساارع الطريان الحربي التابع له بشان ثالث 
غارات، محاونً إنهاء سايطرة أبطال الجيش 

واللجان الشدبية عىل املوقع. 
وايااا تتواىل الرضباُت التاي يتدرض لها 
الددو سقط عدٌع من الجاوع السدوعيل قتىل 
وجرحى جاراء تدرُّضهم لقصاف ثاروخي 
ومدادي من قبل الجيش واللجان الشدبية يف 

موقَدي املصال والقابور باجران. 
ويف مديااة الطاوال بجيازان كان أبطاال 
الجياش واللجاان الشادبية عاىل موعد مع 
عالياة نوعية أخرى نّاذتهاا وحدة القااثة 
سادوعيل  جااوع  ثالثاة  اساتهدات  التاي 
وأرعتهام قتىل مان أعايل أباراج رقابة موقع 

عسكري باملدياة. 
ووّزع اإلعاال3 الحرباي مشاالَد للدالية 
الاوعياة تُظهار عالياات القااص املبارشة 
للجاوع السدوعيل يف موقع عسكري بادياة 
الطوال، كاا تُظهر املشالد لحظة استهداف 
ثالثة من جاوع الددو أثااء تاركزلم يف أبراج 

املوقاع وتظهار لحظاة إثابتهام برثاص 
قااثاة الجياش واللجان الشادبية بشاكل 
مبارش وساقوطهم مان أعىل األباراج ليلقوا 

مصارعهم عىل الاور. 

ويف الطاوال أيضاً عمرت وحدُة الهادساة 
التابدة للجيش واللجان الشادبية بُرج رقابة 
ع املتاجرات  موقع الرمضة السدوعي بدد زررْ

يف أركان اللج، ماا أعى إىل نساه بالكامل. 
كااا عمارت القاوة الصاروخياة محطة 
البيضاء للكهرباء يف ماطقة الخوبة بجيزان، 
حيث يؤكد مصدر عسكري استهداَف املحطة 
بدادع مان الصواريخ أثابت لداها بشاكل 

مبارش. 
واساتاراراً للدالياات الدساكرية عكات 
القاوة الصاروخية مثلث الراحة الواقع خلف 
موقع الدوع الدساكري، وأعى إىل تدمري بُايته 
بداد اساتهدااه بدادع مان ثوارياخ غراع، 
بالتزامان مع قصف مااثل اساتهدف موقع 
قرما الدساكري وأعى لتدماري إحدى اآلليات 

التابدة للددو. 

من جانب آخار نجحت القوة الصاروخية 
واملدادياة يف تدماري وإحاراق ساّت آلياات 
عساكرية ومدرعاة تابداة للدادو بقصاف 
يف  مواقاَع  اساتهدف  ومداداي  ثاروخاي 

نجران وعسري. 
وبحسب مصدر عساكري لصدى املسرية 
ااَدى  تام تدمريُ أربع آليات تابداة للددو وإحرْ
املدرعات بالقصف الصاروخي الذي استهدف 
موقداً عسكرياً غرب مدياة الربوعة بدسري.

ويف عالياة مااثلة أعَّى القصاُف املدادي 
الذي استهدف موقَع عليب الدسكري باجران 
إىل إحاراق آليتال للددو، بياااا يؤكد مصدر 
باإلعاال3 الحرباي رثد سايارات اإلساداف 
ولي تهرع للاوقاع، مرجحاً وقوَع إثابات 

يف ثاوف الددو. 
القاوة  جادَّعت  عساري  إىل  وبالَداوعة 
قلال  مواقاع  عكَّ  واملدادياة  الصاروخياة 
الشيباني ومااذ علب ومرَكز ملطة بدرشات 
الصوارياخ وقذائف املدادياة، حيث تقع تلك 

املواقع تحَت القصف ماذ أكثر من أسبوع.

تطهير جبل األشقري 
االستراتيجي بمأرب وصليات 
من صواريخ الكاتيوشا تدك 
المنطقة العسكرية الثالثة

  - خاص:
تاّكان أبطااُل الجيش واللجان الشادبية، 
ياو3 السابت، مان اساتكاال تطهاري جبال 
كواال  بااطقاة  انسارتاتيجي  األشاقري 

برصواح محااظة مأرب.
وأوضح مصدٌر عسكريٌّ لصدى املسرية أن 
أبطال الجياش واللجان الشادبية تاكاوا من 
عحر عااارص املرتزقاة والقاوات الغازية من 
جبل األشاقري برصواح، كاا لقاي الدرشات 
مان مرتزقاة الدادوان السادوعي األمريكاي 
الدساكرية  الدالياات  خاالل  مصارعهام، 
وتدماري عبابة وآليتل تابداة لتحالف الددوان 

السدوعي.
وباّث اإلعاال3 الحرباي مشاالد لدارشات 
الجثث ولي مكّومة يف أنحاء متارقة من جبل 
األشاقري لقوا مصارعهم أثااء عالية تطهري 
الجبل، وتاركزت وحدات من الجيش واللجان 
الشادبية يف قاام وتباب الجبل انسارتاتيجي 
والاذي تداد عالية تطهاريه رضباة موجدة 
جديدة تضااُف إىل الرثيد الكباري من الهزائم 
وانذنل الاذي تدارض له الددوان السادوعي 
األمريكي ومرتزقة مؤخراً يف محااظة مأرب.

كااا لقاي عارشات املرتزقاة مصارعهام 
وأثياب آخارون أثاااء ثاد محاولاة تقد3 
للارتزقة يف ماطقة كواال، كاا تاكن أبطال 
الجياش واللجاان الشادبية من تدماري عبابة 
وإعطااب أخارى بدد سااعات مان املحاولة 
والحرباي  التجساي  بالطاريان  املسااوعة 

للددوان.
إىل ذلاك عكت القاوة الصاروخية تجادات 
املرتزقة يف قيااعة املاطقة الدساكرية الثالثة 
ومدساكر ثحن الجن، بصليات من ثواريخ 
الكاتيوشا، وأوقدت خساائر كبرية يف األرَواح 

والدتاع.
َوشان طريان الددوان السادوعي الغاشم، 
مسااء السابت، تساع غارات عىل ماطقة آل 
شاويل باديرياة رصواح بااأرب، يف محاولة 
إلساااع املرتزقاة إن أن كل محاونتهام بدون 

الله باءت بالاشل.

تأمين منطقة الجدفرة 
وعدد من المواقع التي 

كان يتمركز فيها مرتزقة 
العدوان في بيحان 

تاكات وحداٌت من الجيش واللجان الشدبية، 
السابت املايض، من تأمال ماطقاة الجدارة يف 
بيحاان وعدع من املواقع التاي كان يتاركز ايها 

مرتزقة الددوان. 
وأوضاح مصادر عساكري لصادى املسارية 
أن أبطااَل الجياش واللجاان الشادبية تاّكااوا 
من تأمال ماطقاة الجدارة، باا ايها مدرساة 
الجداارة وعدع مان املواقاع التاي كان مرتزقة 
الددوان يتاركزون ايها، عىل امتداع الطريل بل 

الحرجة والجدارة. 
وأشاار املصدُر إىل أن مرتزقاة الددوان تكبدوا 
عادعاً مان القتاىل والجرحاى عاىل أيادي أبطال 
الجيش واللجان الشادبية، خالل عاليات تأمل 

لذه املااطل واملواقع.

تدمير مخزن للذخائر تابع 
لمرتزقة العدوان في منطقة 

الكنائس بالجوف 
للجياش  املداداي  اإلساااع  قاوُة  قصاات   
واللجان الشادبية مخازَن ذخرية تابدااً ملرتزقة 
الدادوان بااطقة الكاائس رشق ماطقة اللباات 

باحااظة الجوف. 
 وقاال مصادر عساكري »إن قاوة اإلساااع 
املداداي للجياش واللجان الشادبية اساتهدات 
مخزن ذخارية تابدااً ملرتزقة الدادوان بااطقة 
باحااظاة  اللبااات  ماطقاة  رشق  الكاائاس 

الجوف«. 
وأوضاح املصادر أن قاوَة اإلساااع املداداي 
للجيش واللجان الشدبية أطلقت عدعاً من قذائف 
املدادياة عىل مخزن ذخرية تابع ملرتزقة الددوان 
يف ماطقاة الكاائاس رشق ماطقاة اللباات اتم 

إحراقه وتدمري محتوياته من الذخائر بالكامل
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  - خاص:
الجاداة  ثادااء،  الداثااُة  شاهدت 
املاضية، مسرية جاالريية حاشدة بساحة 
بااب الياان؛ تاديداً واساتاكاراً باساتارار 
الددوان السادوعي الغاشم والحصار الجائر 
املاروض عىل الشادب اليااي تحت شادار 
»ثاقاات الساالح األمريكياة التاي تقتل 
الياايل لن تجلب الارص ملالكة الدواعش«.

ورااع املشااركون يف املسارية، األعاال3َ 
املدالة عان ثااوع  والالاتاات  الوطاياة 
الشادب اليااي والتصدي للددوان الهاجي 
والدااع عن الوطن وسياعته، باعتباره حقاً 
مرشوعااً تؤكاده كاااة األعاراف واملواثيل 

والقوانل الدولية.
الياااي  الشادب  أن  املشااركون  وأّكاد 
املتجليان والطغااة  سايظلُّ عصيااً عاىل 
واملدتديان، وساتبقى آياات ثااوعه ثابتًة 
وشاالدة عاىل عظاتاه وأثالتاه، وأنه لن 
يسااح لدول الدادوان بتاريار مخططاتها 
مهااا كانات الضغاوط واألسااليب التاي 

تاارسها بحل اليان والياايل.
عان  كلاااٌت  املسارية  خاالل  وألقيات 
الدلاااء ألقالا »ااؤاع ناجي« وعن أشابال 
الياان الشابل »يوساف الهاااس« وكلاة 
لاا »أحاد زيد املحطاوري«، أشاارت إىل أن 
الشدب اليااي أثبت للدالم أجاع أنه األكر3ُ 
واألعزُّ واألرشف بصااوعه وثباته وثله يف 

مواجهة لذا الددوان الغاشم.
وأكادت الكلاااُت أن ثاقاات الساالح 
زاعت األمار جالًء ووضوحاً حاول من يقف 
وراء الدادوان.. ناتل إىل أن لذه الصاقات 
تداّري عول الددوان وانساتكبار التي تّدعي 
أنها تحاارب اإلرلاب ولاي يف ناس الوقت 

تؤيد وتدعم مالكة اإلرلاب.
وثاَدَر عان املسارية بيان أكاد مواثلة 
واملدتديان  الغازاة  مقاوماة  الياايال 
والحاااظ عىل الوطن ومقدراته مهاا بلغت 
التضحيات.. مستاكراً استاراَر إمداع الددو 
السادوعي بأسالحة القتل املحّرماة وأعوات 

اإلجرا3 وتاكياهم من آلة الدمار والقتل.
وأعان البيااُن اساتاراَر ثاات املجتاع 

الادويل عان لاذا اإلجارا3 والاذي طاال ُكلَّ 

مااحاي الحياة والحصاار امُلطبال الذي لم 

يستثِن حتى الدواَء والوقوع. 

وأكاد البيااُن رضورَة مالَحقة الضالدل 

الدولياة  املحاكام  أماا3  الدادوان  لاذا  يف 

ومواجهتهام باكل األعوات املاكااة لياالوا 

جزاءلام وعاد3 التساامح أو التهااون مع 

الخَوناة والدااالء وكل َمان يتدااون ماع 

الددوان بأيَّة ثورة.

الياااي  الشادَب  أن  إىل  البياان  ولاات 

وجيشه ولجانه الشدبية ماضون يف قراِرلم 

بحااية الوطن وساياعته وأمِاه واستقراره 

وحاظ كرامة أباائه واستداعة قراره.

  - خاص:
املليونياة  الحالاة  اداليااُت  تتواَثاُل 
اااَرِف الَقبَاليّاة  للتوقياع عاىل وثيقاة الشَّ
لرتسيخ املباعئ والثوابت الوطاية، باختلف 

املديريات واملحااظات اليااية.
َوتقاف قبائل اليان قاطباة أما3 الوضع 
الخطاري الذي تار باه اليان من حرب وقتل 
وعمار وتدمري من قبل عول التحالف بقياعة 
السدوعية، ولطاملا أعلات القبائل جهوزيتها 
الدادوان  ملواجهاة  واساتدداعلا  الكاملاة 
الغاشام وعاالئه ومرتزقته سواء يف الداخل 
أو الخارج، عون أي تهااون أو تراجع مهاا 

كلاها األمر.
اااَرِف  وتواثاالً للتوقيع عىل وثيقة الشَّ
الَقبَاليّاة باحااظاة ذماار ُعقادت ثالثاة 
لقاءات َقبَاليّاة يف عزلة باي الكيادي وعزلة 
املجان باديرية املاار ولقااء َقبَايلّ بااطقة 

باي أسدد قاع الحد مديرية جبل الرشق.
اساتاكر املشااركون خاالل اللقااءات، 
بازعواجية املدايري التي يتدامل بها املجتاع 
الادويل تجااه جرائم الدادوان السادوعي يف 
اليان والتي راح ضحيتها اآلنف، مدظاهم 
مان الاسااء واألطاال، باإلضاااة إىل تدمري 

الباى التحتية.
وأشاعوا باننتصارات التي حققها أبطال 
الجيش واللجان الشادبية يف مختلف مواقع 
اااَرِف والبطولة.. مؤكدين استدداَعلم  الشَّ
تقديم الدعم واملساندة باملال والااس عااعاً 
عان ساياعة الوطان والحااظ عاىل َوحدته 

وأماه واستقراره.
ويف محااظاة ريااة، ُعّشاات باديرياة 
ااَرِف  السلاية حالة التوقيع عىل وثيقة الشَّ

الَقبَاليّة لرتسيخ املباعئ الوطاية.
لجااة  رئياس  بُحُضاور  التدشال  ويف 
الخدمات باملجلاس املحيل باملحااظة جايل 
روبع والسلطة املحلية والتاايذية باملديرية 
ألقيات كلااٌت من مشاايخ وأعياان وأبااء 
السالاية أكدت ألاية عور القبيلة يف تدزيز 
أوارص املحباة وترسايخ السالم انجتااعي 

وثد الغزاة.
وأشاارت إىل أن قبائال وأباااء مديرياة 
السالاية يقااون ثاااً واحاداً يف مواجهة 
أرضااً  الياان  يساتهدف  الاذي  الدادوان 
وإنساناً.. مؤكدين أن القبائل ستبذل ُكّل ما 
تستطيع يف سبيل ترسيخ األمن وانستقرار 
الوطان  عان  والداااع  التالحام  وتدزياز 

ومقدراته.

وأشااعت الكلاات بتواااد قبائل مديرية 
السالاية للتوقيع عاىل الوثيقة، ما يجّساد 
حساهم الوطاي إزاء ما يتدارض له الوطن 
من عدوان وحصار جائر.. عاعية القبائل إىل 
استشادار املساؤولية والتااعل مع الحالة 

للتوقيع عىل الوثيقة.
كااا توااد أباااُء وقبائل املساخن وباي 
عبدالكريم وقبائال ذرحان وباي وقيد وباي 
خاويل وبااي أعارس وبااي عاار وجداجاد 
باديرية باالع الطدا3، للتوقياع عىل وثيقة 
ااَرِف الَقبَاليّة لرتسيخ املباعئ والثوابت  الشَّ

الوطاية.
القبائال  نّظاتهاا  التاي  اللقااءات  ويف 
والوجهااء  واألعياان  املشاايخ  بحضاور 
مسائوُل  ععاا  انجتااعياة  والشاخصيات 
التالحام الَقبَاايلّ الشادبي باديرياة باالع 
الطداا3 عبدالله الحكاي، أباااء القبائل إىل 
التااعل مع الحالاة املليونية لتوقيع وثيقة 
اااَرِف الَقبَاليّة التاي أجاع عليها كااة  الشَّ

أبااء القبائل.
وأكد عىل ألاية تدزيز التالُحم والوقوف 
باسائولية ملواجهة الددوان الذي اساتهدف 
مقدراِت ومكتسابات الوطان.. ناتاً إىل عوِر 
املراحال واملادطااات  القبيلاة يف مختلاف 

وثااوع أباائها أما3 املؤامارات التي تحاك 
ضد الوطن.

وأعياان  أباااء  توقياَع  أن  إىل  وأشاار 
ومشاايخ مديرية بالع الطداا3 عىل الوثيقة 
اهم الوطاي تجاه ماا يتدرض  يدكاُس حسَّ
له الوطن من عادوان يف ظل ثات وتواطؤ 

املجتاع الدويل.
ويف محااظة حجاة، يتواثل باديريات 
اااَرِال انقبااُل للتوقياع عاىل  قضااء الشَّ
اااَرِف الَقبَاليّة وبزخم شادبي  وثيقاة الشَّ

واسع.
وحيّا مسئوُل التحالف الَقبَايلّ باملحااظة 
»ثااعق األعبداي« الاروَح الوطاياة التاي 
اااَرِال  يتحىل بها أبااء مديريات قضاء الشَّ
والذي تجّساد يف مستوى تااعلهم وإقبالهم 
الكبري للتوقيع عاىل الوثيقة الهاعاة تاديَل 
عور القبيلاة يف مواجهة الددوان السادوعي 
الغاشام وانساها3 الااعل يف عالياة البااء 

والتااية.
وأشاار إىل أن الوثيقة ستسهم يف ترسيخ 
عور  وتاديال  الوطاياة  والثوابات  املبااعئ 
القبائل اليااية يف حّل ُكّل القضايا الشائكة، 
باا يف ذلك الدال عىل تحقيل آمال وتطلدات 

الشدب اليااي األبي.

مسيرة جماهيرية كبرى في ساحة باب اليمن بصنعاء 
تنديدًا بصفقات السالح األمريكية للنظام السعودي

الحت�ساد للتوقيع على وثيقة ال�سرف القبلية يتوا�سل
قبائل ذمار وريمة وحجة: لن نسمح للغزاة باحتالل أراضي 

اليمن وسنقدم المال والنفس للدفاع عن الوطن

يف وقفة احتجاجية اأمام املجمع احلكومي باملحافظة
أهالي محافظة حجة يوجهون نداء 

عاجاًل للمنظمات اإلنسانية إلنقاذ 
المؤسسات الخدمية من االنهيار الشامل

  - خاص:
نّظم موظاو ونقابات املكاتب واملؤّسسات الحكومية الخدمية والسياحية 
باحااظه حجة، يو3َ السبت املايض، وقاة احتجاجية أما3 املجاع الحكومي 
باملحااظة؛ تاديداً واستاكاراً وراضاً للددوان السدوعي األمريكي عىل بالعنا.

ورااع املحتجاون ناتاٍت وثاوراً تدل عن حجام األرضار الاذي ألحقها 
الددوان السدوعي باملؤسسات واملكاتب الخدمية واآلثار السياحية باحااظه 
حجاة، وما نتج عاها من إلحااق الرضر الااعح بكل ما يااس حياه املواطن 

وخدماته، ماا ياذر بوقوع كارثة إنسانية عىل املواطال عاخل املحااظة.
 وعاّل املحتجون يف بيان لهم، عان إعانتهم وراضهم القاطع لهذا الددوان 
الغاشام واساتهدااه للااشائات الخدمية واآلثاار الساياحية، مدتلين ذلك 
انتهااكاً ثارخاً لاكل املواثيل الدولية واإلنساانية، مادعيان بالصات الدويل 
تجاه لذه الجرائم التي يرتكبها الددواُن التي تدد جرائم حرب ضد اإلنساانية 
تستوجب املحاكاة، مطالبل املجتاع الدويل واملاظاات اإلنسانية والحقوقية 
بالقيا3 بدورلا والضغط عىل عول الددوان إليقااه وحااية ما تبقى من اآلثار 

السياحية والتأريخية.
 كاا وّجه املحتجون نداًء عاجالً إىل املاظاات اإلنساانية إلنقاذ املؤسسات 
الخدمية من اننهيار الشاامل التي تاذُر بوقوع كارثة إنسانية عىل املواطال 
عاخال املحااظاة، مؤكدين ععَاهام ووقواهام الكامل مع الجياش واللجان 

الشدبية يف الدااع عن الوطن ضد الددوان الغاشم.

العدوان السعودي األمريكي 
يتسبب بنزوح 37 ألف أسرة 

إلى محافظة صنعاء
  - خاص:

إرتااع عادُع األرس الاازحة إىل مديرياات محااظة ثادااء والقاعمة من 
محااظات أخرى، جراء الددوان السادوعي األمريكي الغاشام عىل اليان، إىل 

36 ألااً و959 أرسة حتى نهاية أكتوبر املايض.
وأوضح مدير عا3 املدلوماات باحااظة ثاداء »عيل زيد«، أن عدَع األرس 
الاازحاة من أمانة الداثاة إىل مديريات املحااظة 19 ألااً و8ل5 أرسة، ومن 
محااظاة عادن 176 أرسًة، ومن تداز 279 أرسة، ومن الحديادة 561، ومن 
ثدادة 706، ومان عاران 21ل، ومان مأرب 852 أرسة، ومان الجوف 263، 
ومان ذمار 90، ومن بقية املحااظات 292 أرسة، باإلضااة إىل 13 ألااً و771 

أرسة نازحة يف ما بل مديريات محااظة ثاداء.
وأشار »زيد« إىل أن عدع الاازحل إىل مديرة لادان بلغ 08ل3 أرس، وأرحب 
6028 أرسة، وباي حشيش 1331 أرسة، ونهم 2725 أرسة، وباي مطر 1132 
أرسة، والحياة الداخلية 1253 أرسة، والحياة الخارجية ل516 أرسة ومااخة 
2235 أرسة، وثداان 1252 أرسة، وسااحان وباي بهلول 233 أرسة، وبالع 
ن  الاروس 295 أرسة، وجحانة ل6ل أرسة، وباي ضبيان 1317 أرسة، والحصرْ

1277 أرسة، والطيال 3256 أرسة، وخونن 1221 أرسة.
ولاات مديُر املدلوماات باحااظة ثاداء إىل أن عادع األرس الاازحة قابٌل 
للزياعة يف ظلِّ اساتارار الددوان السادوعي الهَاجي والهستريي عىل الشدب 

اليااي. 
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ع�سو املجل�س ال�سيا�سي لأن�سار اهلل: الثورة مل ت�سَع للقفز على ال�سلطة ومل تلِغ 
العملية ال�سيا�سية واأبقت املجال مفتوحاً ل�سد الفراغ ال�سيا�سي 

عنفوان الزخم الثوري.. وتجليات 21 سبتمبر

»الثورية« تحمل »نفط تعز« مسؤولية عرقلة وصول البنزين إلى المواطنين 

  - خاص
عا3ٌ واحٌد وشهران من ُعار الثورة اليااية املجيدة 
يف 21 سابتال ل201، ُقرابة التسادِة أشاهر من لذه 
الارتة تدّخَل ايها عدواٌن غاشٌم عاملي؛ إلعاقة تحقيل 
ألدااهاا، وتأخري الايَاَااايل من قطف ثاار ثورتهم 
املباركة وتحقيل انساتقالل الكامل للايَاَاان، وراع 
يد الوثاية السادوعية األمريكياة عن بلد عاش رعحاً 
طوياالً مان الزمان كحديقاة خلاية لجريان الساوء 
يحكُااُه سااراُء عول أخارى يف أنظااة تداولات عىل 

الاساع والَدَاالة عون خجل.
وكااا شاهدت ُكلُّ ثاورات الدالم الااثداُة ُجالًة 
مان املؤامارات الخارجية والُحروِب املباارشة؛ إلعاقة 
مشاريع تحرُّر الشدوب، والتي ترى ايه القوى املهياُة 
عاىل الدالم خطاراً محدقاً عاىل مصالحهاا، وعخلت 
ارنساا يف ُجالة من الحروب األللية، وحاربت الدراق 
إياران، وتدخال عرع الجزيارة لقاع ثاورة البحرين، 

وغريلا من التجارب.
وبدد عا3 وشاهرين من الثورة وتسادة أشهر من 
الدادوان تحدثااا إىل عبدامللك الدجاري عضو املجلس 
السايايس ألنصاار اللاه؛ لتقييام مجرياات الوضاع 
وأيان وثلات األماور والبُداد املساتقبيل يف ُعيُاون 
اًة يف ظل الحديث عن اناراج سايايس  الثاوار، َخااثَّ
وانتصاار عبلومايس للثاورة الايَاَاااية إثر ثاوعلا 
األساطوري يف وجاه لجااة عاملياة رشساة تاثلت 
يف ععاوات رسااية تلقتها الثاورُة مان عول أوروبية 
كروسيا وارنسا وساويرسا وأيطاليا وغريلا، لزيارة 
لذه الدول وإيضاح مرشوع الثورة السيايس ملستقبل 
الايَاَاان، يف اعارتاف قوي بالثورة تم انتزاُعُه بجهوع 

الايَاَااايل.
ويقاوُل عبدامللاك الدجاري: إن اساتقباَل روسايا 
وارنسا وغريلاا له عنلتُه السياسيُة، االغرُب عاوماً 
يدرُك أن الرشعية الشادبية لي من يُكتَُب لها الاجاُح 
يف الاهاية، وأن الرشعية التي تااُحها القرارات الدولية 
لهااعي ما لي إن شاكلية وجاءت كاوع مان امُلداراة 
للبقارة الحلوب، أعاي نظا3 الريااض؛ ألنه يف الاهاية 
ماا قياُة الرشعياة الدولية لهااعي إذا كانت رشعيتُه 
الشدبية قد سقطت والدول الغربية لي مضطرٌة آجالً 

أ3 عاجالً للتداُمل مع الحقائل عىل األرض.
ويف ما يتدلل باساتارارية الادال الثوري وطبيدة 
األرضياة السياساية الايَاَاااياة يف ظال املتغارّيات 
الحاثلاة يقاول الدجري: الثاورُة باعتقااعي عاليٌة 
مساتارة، ولياس اداالً آنيااً أو لحظيااً، ون تحّقال 
ألدااها برضبة واحدة، بال من خالل مرشوع طويل 
األَماد، وسايواَجُه بالددياد مان الدراقيال والدوائل، 
التي من شاأنها أن تهدع الادال الثوري وتحبطه عن 
تحقيال نتائجه، كاا لو الحال مع الددوان الحاثل، 
إن أن الثاورة ن زالات عالية قائااة، وعليها أن تاّوع 
اسارتاتيجياتها، للتغلاب عىل التحدياات والصدوبات 
التي تواجهها والدراقيل التي يتمُّ ااتدالها إلجهاضها.

ويضيُف الدجري: ولذا شاأُن ُكّل الثورات تقريباً، 
وكلها واجهت ناَس التحديات، من الثورة الارنساية 

إىل الثورة الروساية إىل الثورة اإليرانية وثورات الربيع 
الدرباي، مع اختالف يف الدرجاة، لكن الثورة لي ذات 
طبيداة شادبية جاالريياة وليسات نظاا3 حكام ، 
ونتاتهي بتحقل ألدااها، ويف حالة الايَاَاان تالحظ 
أن ثاورة 21 سابتال كاحطاة لامة مان محطات 
الادال الثاوري املساتار تاثُل امتاداعاً لثاورة الاير 

32011 وتصويباً لها.
ويساهب عضاُو املجلاس السايايس ألنصاار الله 
قائاالً: نحظ أنهاا – يداي الثورة - حتاى اآلن ونظراً 
للتدقيادات الحاثلاة واألزماات املرتاكااة لم تساَع 
للقااز للسالطة ولم تُلرْاِغ الدالية السياساية وأبقت 
املجااَل ماتوحاً أما3 القوى السياساية لساّد الاراغ 

الحاثل يف السلطة.
وعادما ساألته )الصحيااة(: ملاذا ن تساد الثورُة 
الااراَغ القائاَم يف السالطة. قاال الدجاري: حرثااً 
مان القاوى الثورياة عىل ُمراعااة القوى السياساية 
اااَرى، ويف الوقات ذاته ن ياكُن ترك مؤسساات  األُخرْ
الدولة وأجهزتها تاهار، ومن لاا اإن الثورة تستخد3 
رشعيتَها الشادبية يف حدوع املحااظة عىل مؤسسات 
الدولة من اننهيار، وليس ثحيحاً أن قوى الثورة لي 

من تحُكُم البلد. االواقع أناا يف حالة اراغ سيايس.  

ولاا يتجاىّل أن الثورَة يف قااة عااوانها وزخاها 
الشادبي كانت حريصًة عىل أنرْ ن تساتارع يف سلطة 
أو تقاي مكوناات أخرى بدُضهاا كان خصااً لدوعاً 
للثاورة، وتظَهاُر أخاالُق الثاوار ولام ياادُّون أياعي 
السالم والرشاكة لكل الارقاء السياسايل واملكونات 
السياساية يف البلد لساّد لذا الاراغ بااا ن يديد البلد 
إىل مربع الوثاية، حيث أن الرقابَة الشادبية الثورية 
ادٌل مواٍز لجهاوع الدولة لضاان تحقيل ألداف ثورة 
مساتارة يدااع أبااؤلاا ُكلَّ يو3 عرشات الشاهداء؛ 

عااعاً عاها وثيانًة ملرشوعها املقدَّس.

الداخال  يف  السياساية  القاوى  بداُض  وتدرقال 
الايَاَااااي خطاوات ساد الااراغ السايايس، يف حل 
لرعات قاوًى أخارى إىل أحضاان املحتال لتحقيال 
مكاساَب سياسايٍة، إن أن الشاارَع الايَاَاااي يقول 
بوضاوح وبصاوت عااٍل يف املساريات الجاالريياة 
الحاشادة التي ماا زالت تخرج أسابوعياً يف الداثاة 
ثادااء وبداض محااظاات يااياة رغام الدادوان 
الشاامل والحصار املطبل، يقول الشارع الايَاَاااي: 
لان ناّرَط يف مكتساباِت الثورِة، ولكان الباَب ماتوٌح 

للجايع ليكونوا ُجزًء من تكوين املستقبل.

  - خاص
حّالت اللجااُة الثورية بتدز، رشكَة 
الااط الايَاَاااية ارع تدز، مساؤوليَة 
إعاقاة إيصاال البازيان ملحااظة تدز؛ 
باملساؤولية  قيامهاا  عاد3  نتيجاة 
الكاملاة واتخاذ الرتتيباات وانجراءات 
والخطوات الالزمة التاي تكال وثوَل 

البازين لجايع املواطال باملحااظة.
وقال بيان ثاعر عن اللجاة الثورية 
إن »رشكاة الاااط الايَاَاااياة اارع 
تداز، لم تلتز3 ولم تداال واقاً للخطة 
املركزياة للجاهورية والتاي باوجبها 
يتام تشاكيل لجاان ارعياة موازية يف 
املحااظاات، وتقاو3 اللجاان الارعية 

بإعداع آلية لتوزيع املشتقات الااطية، 
وباوجب لذه الخطاة التي يتم رادها 

للجاة املكلاة بالتوزيع«.

وأوضاح البيان أن اللجااة الثورية، 
حثَّات اارع رشكاة الاااط باحااظة 
تدز، وأبدت استدداَعلا الكامل للتداون 
إلنجاح لاذه الخطة، وتام انتااق مع 
اارع الرشكة لاااك عىل إعاداع خطة 
وآلية توزيع للكاية املقررة للاحااظة، 
بحيث تشااُل كاااة املديرياات وكااة 
املااطال، وبااا يخااف مان األزماة، 
بحياث تصال لذه املاواع للاااس ويتم 
اتح املحطاات بيو3 واحد ليتم إشاباع 
انزعحا3 واملشااكل  الساوق وتاااعى 
أما3 املحطات ومن ثم مواثلة الشحن 

للاحااظة يومياً.
إىل  الثورياة  اللجااة  بياان  وأشاار 
أن الجاياع اتاقاوا أن ن يتم الشاحن 
عشوائياً ون يكون إن بخطة متكاملة، 
اساتدداعه  املحطاات  اتحااُع  وأبادى 
للتدااون واساتدعاء كاااة املحطاات 
باملحااظاة  اللجااة  ماع  نجتاااع 
وإلزامهام باآللية املذكاورة، وأن ن يتم 
اساتثااء أية ماطقة سواٌء أكانت تحت 
الشادبية  الجياش واللجاان  سايطرة 
أو حتاى التاي ماا زالت مختطااًة بيد 
مرتزقاة الدادوان، اال ذناب للاواطن 
املساكل وحرماناه مان لاذه املاواع، 
اجاياع أباااء املحااظاة محتاجاون 
إىل البازيان بداد انددامهاا قرابة ثالثة 
أشاهر، نتيجاة للحصار الغاشام الذي 

تارضه عوُل الددوان.
وأبادت اللجااُة الثورياة باحااظة 
تدز، أساَاها لدد3 إعاداع رشكة الااط 
ارع تداز، آلية حساب ما تام انتااق 
علياه مدهم وذلك تحت أعاذار والية.. 
مشاريًة إىل أنها ن تدلم ماا وراء عرقلة 
القائال عىل اارع تدز لذه اإلجراءات 
والتي تساببت يف إعاقة وثول البازين 

إىل املحااظة.

وأكدت اللجاة الثورية، راض رشكة 
الاااط ارع تدز، اتاح املحطة التابدة 
للرشكة يف الحوبان، ماا يزيد من إثارة 
القلل عاد الوكالء وتأزيم الوضع أكثر، 
محّالَة رشكة الااط ارع تدز مسئولية 

حرمان املحااظة من البازين.

تو�سع عمليات ال�سطو على املمتلكات العامة واخلا�سة 

عصابة مسلحة تسرق بنكًا 
في عدن والقاعدة تعدم 

شابًا في الحوطة
  - عبده عطاء

لاجم مسلحون مجهولون أحد الباوك التجارية يف مدياة عدن 

أمس األحد.

وقالت مصاعر محلية: إن مجاوعًة مسلحة تاكات من تاايذ 

عالية سطو مسالح عىل أحد الباوك التجارية يف مدياة كالتكس 

بددن.

ُر  وأااعت املصاعر بأن املسلحل تاكاوا من نهب مبلغ مايل يُقدَّ

باحاو 50 مليون ريال ياااي تابدة لباك الايَاَااان الدويل ونذوا 

بالارار.

إىل ذلك، أقدمت عاارص مسلحة تابدة لتاظيم القاعدة، السبت، 

عىل إعدا3 شاب يف مدياة الحوطة عاثاة محااظة لحج.

 وأاااعت مصاعر محلية أن عاارص من القاعدة أعدمت شااباً 

يف الدقاد الثاني من الدار، رميااً بالرثاص، يف الحوطة، ملرين 

جرياتهم بأنه كان بائداً للخاور.

 وتشهد محااظتا عدن ولحج، انتشاراً كثيااً لداارص القاعدة 

وعصاباات الرسقاة والتقطاع، يف ظال تدطيال أجهازة األمن يف 

املحااظاات الجاوبية بشاكل عاا3، وَكانت اندلدات أمس األحد، 

اشاتباكات بل مجاميع يتبداون قياعيل يف املقاوماة الجاوبية 

بدادن، جاوار املدهد التقاي باملاصورة، ماا أساار عن ساقوط 

ضحايا.

من جانب آخر، قال مساداون وشهوع عيان إن مسلَحل عىل 

متان عراجة نارياة أطلقا الااار، اجر أمس األحاد، عىل عدع من 

األشخاص كانوا يجلسون بالقرب من مستشاى الوايل بددن.

ونقل موقع »عدن الغد« عن مصاعر طبية أن أحد األشاخاص 

تويف متأثراً بجراحه. 

وماع تزاياد ظالارة اننااالت األمااي والاوىض عاخال عدن 

اًة، حيث  والساطو غري املارشوع عىل األماالك الداماة والَخااثَّ

وثلت الرسقات وعاليات الاهب يف عدن إىل قيا3 عصابات باهب 

كابالت الكهرباء، من مااطَل عديدة يف املدياة.

وقالات مصاعر محلياة إن الدصاباات تقو3 برسقاة كابالت 

الكهرباء وتبيدها كاحاس يف السوق السوعاء؛ نظراً نرتااع سدر 

الاحاس. 

يواجه الساكان املحليون يف مدياة عدن َواملحااظات املجاورة 

يف الجااوب، أزماًة خانقًة يف غااز الطبخ املازيل، مااذ ما يزيد عن 

األسابوعل، ايااا تتساع رقداة املطالبات مان قبال املواطال 

والااشاطل بإحالة ُكّل التجار واملوّزعل اننتهازيل إىل القضاء، 

ليواجهاوا الدقااب الراعع بسابب أعاالهم املشاياة، بحل الااس 

البسطاء.

وبحساب مواطال، اإن سدر أساطوانة الغاز قاز يف السوق 

إىل أكثر من 8000 ريال يااي يف السوق السوعاء، بادياة عدن.

إىل ذلاك، قال تقرير لا«لااياغتون بوسات عرباي« إن طالب 

جامداة عدن يديشاون أزمة الخاوف من »عاعاش« واليأس من 

مستقبلهم الدلاي.

وأكاد التقرير أن ملصقات عّلقها تاظيم »عاعش« عىل حوائط 

كلياة الدلو3 بجامدة »ونياة عدن«، كاا يساايها، وكتب ايها: 

»أختي املسالاة ن تختلطاي بالذكور من الطلبة؛ ألن الشايطان 

سيلدب بكم، ويقوعكم إىل ارتكاب الخطيئة والدالقات املحرمة«. 

وأشاار التقريار إىل تسااؤنت طالبة تادرس يف الكلياة، ولي 

خائااة، عااا إن »كاا ساارى تاجاريات أو مذاباح لداعش التي 

ن تساتااذ كثارياً مان الوقات يف التحااور للتاازل عان مطالبها 

كالداعة«.

وأكد رئياس جامدة عدن الدكتور حسال باساالمة أن لااك 

مسلحل شباباً زاروه يف مكتبه بالجامدة عدة مرات، وطلبوا ماه 

اصل الطالب عن الطالبات يف القاعات الدراسية.

وأضااف أنهام »لم يقبلاوا أي نقااش، مساتدلل ببضع آيات 

قرآنياة وأحاعياث ن ندري ماا عالقتهاا باملوضوع، ولام أحاول 

مااقشتهم كثرياً أو مجاعلتهم، ادقلياتهم لم تاضج بدد«.

وتحدث مديُر أمن عدن، الدايد محاد مسااعد، لا«لاااغتون 

بوسات عربي« عن تواجاد »عاعش« يف عدن قائاالً إن »عاارصه 

قليلون يف املاطقة، ومتخاون ويدالون كالخااايش يف الظال3«.
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تتخطى خشيُة السدوعية من إيقاف حربها عىل اليان الحساباِت 
السياسايِة والتكتياكات الدساكرية إىل لاجاس نهاوض الياايال 
والَديش خارج عباءتها، ولو ما يحيُل مجدعاً عىل السابب األساايس 

لشنِّ الددوان السدوعي: إخضاع اليان وشدبه. 
يف أكتوبار املايض، جرى لقاٌء بال وزير خارجية بريطانيا، ايليب 
لاموناد، وإحدى الشاخصيات الرسااية مان عولة إقلياياة مداية 
بالشاأن الياااي. الوزيار الليطاناي قاال إن امُلهلاَة التاي أعطيت 
للسادوعية يف الحرب اليااية، »انتهت«، وإنه يجُب الداُل عىل إطالق 
مساار سايايس ياتهي بصيغة تتال عليها األطاراف اليااية، إن أن 
الوزيار أبادى قلقاً من حيازِة حركاة »أنصار الله« الُقادرة املتطورة 

»التي تهدع األمن السدوعي«.
يُاَهاااُم مان كال3 لاموناد أن السادوعيَة أثبحت خاارَج إطار 
البحث عن اإلنجازات والهيااة الكاملة، وأن أيَّة تسوية سوف تاطلُل 
مان مباٍن سياسايٍة عااعلا اقاط، ضااناٌت تقّدُمهاا عوٌل إقلياية 
وعولياة. غريَ أن الادوَل اإلقلياياة الصديقة لليان تدد ناَساها غريَ 
مداية بتقديم أية ضاانات أو اتااقات بالايابة عن اليان، وأن األخري 

لو املداي بتحديد سقوف املااوضات وإطارلا الدا3.
يف لذا الوقت، تزعاع األوضاع يف اليان تدقيداً. اإطالة أمد الددوان 
أظهرت السادوعية عارية وخالية الوااض، اهي نصبت رشكاً لليان 
لتقاَع ايه بااساها. ويبدو حتى اآلن أنها ن تاتلاُك الجرأَة أو القدرة 
عىل اتخااذ القرار للخروج مااه؛ لوجوع موانَع عاخلياة، وأخرى لها 

عالقة بوضع املاطقة الجيو سيايس. 
وكان مان الطبيدي أن تُرَاَض الصيغة التاي انبثقت من »املباعرة 
الخليجية«، اانتااض الياايون عليها وأطاحولاا عا3 ل201، حل 
عخال »أنصاُر اللاه« إىل ثاداء، ثم توالت األحداُث ليساتقيل عبُدربه 

ماصور لاعي والحكومة. 
السادوعية راضت قبوَل الواقع املساتَجد الخاارج عن وثايتها، 
برغم محاَولة »أنصار الله« َمدَّ جسور التواُثل للتااُلم عىل القضايا 
الدالقة. وعىل لذا األسااس، َشنَّ آل سدوع الددوان عىل اليان، وكان 
واضحااً أن لدَاهم الساقوط الكامال لليان، وعوعتاه إىل وثايتهم 

التامة.
تدرُك السدوعية ومدها حلااؤلا اإلقليايون والدوليون، أن نتائَج 
الددوان ليسات يف مصلحتها. اهي بدد ثاانية شاهور لم تستادرْ من 
»عاثاة الحز3« قيد أنالة، وأن الشادَب الياااي قّرر الصاوَع حتى 
تحقيال الساياعة الكاملاة مهاا كانات التكلاَة والتضحياات، التي 
مهااا غلت، اهاي بالتأكيد أقلُّ بكثاري من ثان الوثاياة والهيااة، 
اللتل كانتا مبايتل عىل قائاة ثالثية قوامها )تجهيل، إاقار، إذنل( 
بحساب تدبري شخصية يااية بارزة لا »األخبار«، التي أشارت أيضاً 
إىل السياساات واللامج التي عالت عىل تاايذ لذه القائاة الثالثية؛ 

بهدف إبقاء اليان اقرياً بيااا لو عائٌم عىل بحريات من الااط.
وماا يديُل قبوَل التساويات سادوعياً أن أية ثيغة ساتايض إىل 
رشاكة سياسية تشارُك ايها املكونات اليااية الوازنة يف إطار خريطة 
طريال تتكوُن ايها السالطات مان خاالل انتخاباات عياوقراطية 
نزيهة، وعستور عرصي باا يلبّي تطّلدات الشدب، ويحاظ الحقوق 
السياسية وانجتااعية والتباُعل السلاي للسلطات. وبالداو3 ترُاُض 
السادوعية أن يتاتاَع الجانُب اآلخر من شابه الجزيارة الدربية، أي 
الياان، بأي نوع من الدياوقراطية، ملا لذلك من اندكاس مبارش عىل 
الاسايج انجتااعي الخليجي، وخشية الدائالت الحاكاة من انتقال 
»الددوى« من الجار القريب، وُخُصوثاً ما يقرب من 150 ألَف طالب 
سدوعي يتابدون عراساتهم الدليا يف الونيات املتحدة وأوروبا. لؤنء 
قد يتأثرون بالاُُّظم الدياوقراطية ويتطلدون إىل اساتااعة شدوبهم 
من لذه التجارب، حتى إن بدَض الكتّاب الخليجيل لم يخاوا حاجة 

شدوبهم إىل مساحة واسدة من الحرية والدياوقراطية.
يُداّد اليان الخازاَن البرشيَّ للجزيارة الدربية. ياتلك شادبُه من 
الُقدرات الاكرية والقابليات الدلاية ما يؤلله لحيازة مكانته وعوره 
الحقيقاي يف اإلقليام والدالم، مساتاداً يف ذلاك إىل تأريخه وحضارته 
الدريقاة. يف الجاناب الخليجاي من الجزيارة الدربية، أُنشائت عوٌل 
لهاا من الُدار عقوع عدة، اساتقدمت األيدي الداملاة من ُكّل جهات 

األرض، اياا شدوبها عاطلة من الدال.
كذلك، يتاتع اليان باوقع جغرايف اسارتاتيجي بل البحر األحار 
وبحار الدارب، ولو مطالٌّ عىل املحيط الهاادي، وتدبُاااُر يف مياله 
يف بااب املادب ثلث تجاارة الدالم، بياااا عوُل الخليج محصورة بل 
مضيال لرمز وباب املاادب وُعاقها الجغرايف. عولاٌة تاتلُك حضارة 
عريقة، ااإذا ما خرجت من أزماتها اقدت الادول الخليجية قياتها 

وحضورلا اإلقلياي.
تزعاُع الخشيُة السادوعيُة من التسويات أيضاً إلنهاء الددوان؛ ألنَّ 
أيَّاااَة ثيغة سياساية تديُر الحكام يف اليان ساتأُخذُ بدل انعتبار 
تدايال الرشاكاة الصاعقاة مع الادول التاي وقات ماع اليان ضد 
الدادوان، وخصوثااً الدول والجهات التي تاضاوي يف خط املقاومة 

واملااندة.
اااادة من البحث  ما تقد3 من أساباٍب يدد موانَع سادوعية مدقَّ
عان إيجاع حلول سياساية جدياة إلنهاء الددوان، اكياف إذا أضيف 
إليهاا رصاع األجاحة عاخال األرسة الحاكاة يف السادوعية، الذي لم 
يدد خااياً عىل أحد، والغلبة أو الخساارة يف الددوان عىل اليان سوف 

ترّجح طرااً عىل آخر. 

* نقاًل عن االخبار اللبنانية

»عاعش« األساوع، و«عاعاش« األبيض. 
األّول يشاّل الحااجر، ويقتال، ويدّمر إرث 
اإلنساانية املشارتك، ويهزأ باآلثار والاساء 
وغري املسالال. أّما اآلخار اريتدي مالبَس 
أاضل وأكثار ترتيباً، ولكاّه يقاو3 باألمور 
ناسها. عاعش، املالكة الدربية السدوعية.

ويف رصاعاه ضّد اإلرلاب، يشاّن الغرب 
حرباً عاىل أحدلاا، ويصاااح اآلخر. لذه 
آليّاة الرااض، وللرااض ثاان: الحاااظ 
عاىل التحالاف انسارتاتيجي الشاهري مع 
لاذه  أّن  نسايان  محاّك  عاىل  السادوعية 
املالكة تدتاد أيضاً عاىل تحالف مع رجال 
ويرّشعونهاا  الولابياة،  يصاّدرون  عيان 
ويارشونها، ثّم يدعون لها ويداادون عاها. 
والولابياة لاي الشاكل األكثار تزّمتاً من 
أشاكال اإلساال3، الذي يتغذّى عليه تاظيم 

»عاعش«.
والولابياة، لاي تطّرف نشاأ يف القرن 
الثامن عرش، ونشاأت الولابية بل املجازر 
والدمااء، وتظهار عاىل أنهاا عاىل عالقاة 
رسيالياة ماع املارأة، وماع غري املسالال 
مان وطء األرض املقّدساة، وقوانل عياية 
رشساة. ولذا ماا يرتجم عىل أنّاه كرالية 
واسية للتااثيل والصور، وبالتايل للاّن،  وسرْ
وأيضاً للجسد والدري والحريّة. االسدوعية 

لي »عاعش« التي ثادت ناسها.
ضاارب:  للسادوعية  الغارب  ونكاران 
اهاو يرّحاب بالحكوماة الدياية عاىل أنها 
حلياف له، ولكاّه يتظالار بدد3 مالحظته 
أنهاا أكال رعااة اكار ثقاااة »اإلساال3 
السيايس« يف الدالم. ااألجيال الصغرية بل 
املتطّراال يف الدالم الدربي لام يولدوا عىل 
أنّهام »تكاريياون«. اقد نشاأوا عىل نوع 
من »الاتااوى«، ولي نوع مان الااتيكان 
اإلساالمي مع ثااعة واسادة تاتج علااء 
الدين والقوانل الدياية والكتب وسياسات 

تاهيدية عدوانية وحاالت إعالمية.
وعاىل املارء أن يواجاه التاايل: أليسات 
السادوعية ناساها لدااً محتاالً لداعش؟ 
باىل، ولكن للرتكيز عىل لاذا األمر عىل املرء 
أن يتطّلاع إىل قاوة الدالقاات بال الدائلة 
يدّللاون  الذيان  الديان  الحاكااة ورجاال 

اساتقرارلا، وأيضاً بشاكل متزايد يدّللون 
تداعيهاا. لقد علل امللوك السادوعيون باّخ 
محكم: اقد أضداتهم قوانُل التوارث التي 
تحّث عىل اننقالب، ولم يلتزمون بالروابط 
املتوارثاة بال امللاك ورجل الديان. ويصّدر 
الشايوخ السادوعيون »الرشعية الدياية«، 
الاذي يهدع البلد ويااح الاظا3 رشعيًّة عىل 

حّد سواء.
عىل املارء أن يديش يف الدالم اإلساالمي 
كي ياهم التأثري التغيريي الدايل ملحطات 
التلاازة الدياياة عاىل املجتااع مان خالل 
الاااذ إىل روابطه الضدياة: األرسة والاساء 
واملااطل الاائية. وثقااة »التطرف« مارشة 
يف عول عاّدة، ماها الجزائر واملغرب وتونس 
وليبياا ومرص وماايل وموريتانياا. ولااك 
اآلنف مان الصحف »املتطراة« والشايوخ 
الذيان يارضاون رؤياة توحيدياة للدالام 
والتقاليد واملالبس عىل الاضاء الدا3، وعىل 
تدبري الحكومة عن القوانل، وعىل طقوس 

املجتاع التي يظاّون أنها مدنّسة.
وتجدر قراءة بدض الصحف »املتطراة« 

لرؤياة رّعات ادلها عىل اعتاداءات باريس. 
والقضياة الالساطياية ترتباط باغتصاب 
أرض الدراق والذاكرة انساتداارية، ولي 
مغّلاة ضان خطاب مسيحي يحدث الاتاة 
بال الجااوع. لاذا الاكال3 ياتارش ضان 
الاضااءات انجتااعياة التالياة، يف حال 
أّن اياا سابل، يرسال القاعة السياسايون 
تدازيهم إىل ارنساا ويديااون جرياة ضّد 
اإلنسانية. لذه حالة اناصا3 كاملة توازي 

إنكار الغرب للسدوعية.
إعالناات  يف  يشاكك  كّلاه  ولاذا 
حاول  الهااعرة  الغربياة  الدياقراطياات 
رضورة محارباة اإلرلااب. احربهم ياكن 
ألنهاا  الاظار؛  قصارية  تكاون  أن  اقاط 
تساتهدف الاتيجاة بدنً عن السابب. وباا 
أّن »عاعاش« ثقااة يف املقا3 األول وليسات 
ميليشيا، كيف تاادون أجياَل املستقبل من 
التحول إىل »متطراال« عادما يكون تأثري 
»الاتاوى« والشايوخ والثقاااة والصااعة 

التاهيدية الدايقة متكامالً؟
لال آن عالُج املرض بالتايل أمر أساهل؟ 

ناعراً ماا يكون كذلاك. االسادوعية تبقى 

حليااً للغارب يف ألداب الشاطرنج الكثرية 

التاي يلدبُهاا يف الارشق األوساط. ولااا 

َم التوازن.  يكان الاخ. ااإلنكاُر يخلال ولرْ

و«التطارُف« مادان؛ ألنه بليّة لاذا القرن، 

ولكان ن يوجد اعتبار للاذي أوجده أو الذي 

يدعاه. ولذا قد يحااظ عىل الوجوه ولكاه 

ن يحااظ عىل األرواح.

لدى »عاعش« أ3، لي غزُو الدراق. ولكن 

لاه أٌب أيضااً ولاو السادوعية ومجادهاا 

الصااعاي الديااي. وإىل أن يتاّم اهم األمر، 

قد يتّم ربح املدارك، ولكن ساتتّم خساارة 

الحارب. ساياوُت »املتطرااون« اقط كي 

يولدوا من جديد يف أجيال املستقبل ويرتبّوا 

عىل الكتب ناسها.

لقاد جدلت اعتداءات بارياس لذا األمر 

يالُُز مجدعاً، ولكن كااا حصل بدد أحداث 

11 سابتال، لاااك خطاُر أن يُاحاى من 

تحليالتاا ومن ضاائرنا.

أجرى موق�ُع العهد اللبنان�ي حواراً 
صحفي�اً م�ع العميد مصطف�ى حمدان، 
أمين الهيئة القيادية يف حركة النارصيين 
المس�تقلين، واعترب الموقع ذلك الحوار 
بمثاب�ة اطالل�ة رسيع�ة ع�ىل أح�داث 
المنطق�ة ومس�تقبلها وتفكيك أحجيتها 
ومواق�ف سياس�ييها، وجول�ة عىل أهم 
الملف�ات المحلية واإلقليمي�ة والدولية، 
ف�كان الع�دوان الس�عودي ع�ىل اليمن 
أول من تص�ّدر حوار الموقع مع العميد 

حمدان. 
الس�ؤال الذي وّجه�ه الموقع للعميد 
حمدان بخص�وص اليمن ه�و أن اليمن 
الي�وم تعان�ي إجرام�اً أكرب م�ن إجرام 
ال�دويل  الصم�ت  أال وه�و  الس�عودية، 
والعربي حول العدوان، إىل متى س�يظل 
الس�عودي مس�تمراً يف هدر الدم اليمني 
دون كلمة م�ن أحد؟ وم�ا موقفكم مما 

يجري؟ 
ويف إجابت�ه يق�ول: »أوالً هناك لغط 
كبير ح�ول موقف النارصيي�ن يف لبنان 
حول موضوع اليمن، فالنارصي العربي 

القومي اللبناني إذا م�ا كان وفياً للقائد 

جم�ال عبدالن�ارص ال يمك�ن أن يك�ون 

موقف�ه مع الس�عودية، وال تزال مقولة 

عبِدالنارص الش�هيرة راس�خة يف قلوبنا 

وعقولن�ا وموقفن�ا الت�ي تق�ول »حذاء 

أصغ�ر جندي م�رصي أنظف م�ن تاج 

ملوك بيت سعود«. 

ويتابع العميد حم�دان إجابته قائالً: 

»الي�وم أكررها ولكن مع بعض التعديل 

ألواكب التط�ّور والتحديث وأقول »َقَدُم 

ُكّل طفل يمني س�قط ش�هيداً عىل أرض 

اليم�ن بفعل إجرام آل س�عود وبس�بب 

السالح الغاش�م المجرم الذي ُيستخدم 

يف غي�ر محل�ه، أي بدل محارب�ة العدو 

الصهيوني، ه�ذه الَقَدُم برأس ُكّل ملوك 
السعودية وأمرائها«، هذا موقفنا وعليه 
أن يك�ون واضح�اً للجمي�ع. نحن ضد 
اإلج�رام الس�عودي يف اليم�ن بعيداً عن 
نظرتن�ا إىل ما يج�ري يف الداخل المحي 
اليمن�ي، حي�ث لدينا الكثير م�ن النقاط 
والمالحظ�ات عىل الواق�ع المحي ولكن 
ال نقبل أن يس�تمر س�الُح النف�ط بقتل 

األبرياء من الشعب اليمني العزيز«.
ويف إجابت�ه يب�دو العمي�د حم�دان 
واثقاً م�ن انتصار اليمن ع�ىل العدوان، 
حي�ث يقول »أما هذا الج�رُح اليمني هو 
عبارة عن تقاطع جيواسرتاتيجي للدول 
العمالقة، والحل هنا سيأخذ وقتاً، ولكن 
أنا متأكد أنه سيُصُبّ يف مصلحة الشعب 
اليمني وس�ينعكس هزيم�ًة مدوية عىل 
ممالك آل س�عود، فالس�عودية أضحت 
ممال�ك ال مملك�ة، وأُيّ وق�ف إلط�الق 
الن�ار هناك هو نهاية محمد بن س�لمان 
السياسية ونس�فه من المشهد السيايس 

للمنطقة«.

لهذه األسباب تمتنع 
الرياض عن إنهاء العدوان 

داع�س الأ�سود وداع�س الأبي�س: الأول ي�سق احلناجر ويقتل والثاين يرتدي مالب�س اأف�سل 
ويقوم بالأمور نف�سها 

نيويورك تايمز: السعودية وداعش التي صنعتها 

قَدُم كل طفل ميني �سقط �سهيداً على اأر�س اليمن براأ�س كل ملوك ال�سعودية واأمرائها 

أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين:
آل سعود سيمنون بهزيمة مدوية في اليمن
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  - محمد الوريث:
انساجا3  يف  وعاعاش  السادوعيُة  تدَااُل 
رلياب مااذ الياو3 األول للددوان عاىل اليان، 
الجياش  مواقاَع  تُاِطاُر  السادوعية  وكانات 
الياااي واللجان الشادبية بائاات الغارات، يف 
وقات تزَحاااُف القاعدة وعاعاش إلكاال ذات 
املارشوع، بانساتيالء عاىل باقي مدساكرات 

الجيش اليااي يف حرضموت.
واملااَرقُة السااخرُة أن مدساكرات الجيش 
الياااي يف حرضماوت أعلات ونَءلاا للخائن 
أنهاا  ويُاارتَُض  لااعي،  ماصاور  عبدرباه 
والقاعدة تقُف عىل نااس الصف، إن أن وجوَع 
كياان عساكري ماّظام يظالُّ اكارًة مقلقاة 
بالاسبة للسادوعية وعاالئها، خاثًة إذَا كان 

لااك مؤامرٌة نبتالع حرضموت.
ولاجاات عاعاش والقاعادة مدساكرات 
املاطقاة الدساكرية األوىل يف شابا3 والقطان 
باحااظاة حرضماوت رشق الباالع، الجادة 
املاضياة، وُقتال 15 جادياً مان املوالل لهاعي 
وُجارح أكثار مان 35 آخريان، يف ذات الياو3، 
يف لجومال متزاماال لتاظيام القاعدة قرب 

مدياة شبا3 باحااظة حرضموت. 
وقاع الهجاو3ُ يف تاا3 السااعة الساعساة 
يتبداان  عساكريل  موقدال  عاىل  ثباحااً 

املاطقة الدساكرية األوىل، ولاي نقطة مارق 
القاارة الواقدة غارب مديرية شابا3، والثاني 
ماارق واعي رس باديرياة القطان، ويف وقات 
متزامان، وقد تام الهجاو3ُ عاىل املوقدل من 
ثالثاة محااور، ولي محاور ماطقاة عقران 
ومحاور ماطقاة واعي رس ومحاور ماطقاة 
غرب حذية، وتم زراعة عبوات ناساة يف مدخل 
شبا3 نساتهداف التدزيزات القاعمة إىل نقطة 
القاارة، وعدع الداارص اإلجرامية املشااركة يف 
لذه الدالية يزيد عن 200 ارع واألسلحة التي 
بحوزتهم مددنت وبي 23 وآر بي جي وعشاكا 
وسايارات ماخخاة، ومجاوعة ماهام كانوا 

يرتدون أحزمًة ناساة. 
وتقاول التقارير غري الاهائية: إن 16 جادياً 
ساقطوا من الجيش و23 مصابااً، ولقي ما ن 
يقل عن 25 مصارعهم من الداارص اإلجرامية.

وعلات »ثدى املسرية« من مصاعر خاثة 
أن لاااك ما يزيد عن 500 إجرامي مخصصل 
إلساقاط واعي حرضماوت بياد الدواعش بدد 
السااحل الذي يخَضاُع لسايطرة القاعدة ماذ 
قراباة الثاانياة أشاهر، وأن حاوايل 10 أطقم 
شاص لوحظت قبل أيا3 تتجول وسط الحوطة 
وتحديداً جاوب اادق الداملية، وكذا من ماطقة 
حذية إلی القطن تتبع لذه الداارص اإلجرامية.

وتؤكد املصااعر أن الداارص اإلجرامية التي 
لاجاات نقاط الجيش املاوايل لهاعي قد مرت 

من جوار عدع من مدساكرات املحتل اإلماراتي 
عون أن تحرك سااكااً، وتتضح خيوُط املؤامرة 
بشكل أكل، حيث أن القاعدة التي سبل وأعلات 
عان وجوعلا الرصيِح يف املكال وسايطرت عىل 
كااة ماشاآت املدياة انسارتاتيجية وموانئها 
الااطياة عون أن تتدارَض حتى لرضبة جوية 
واحدة مان تحالف الددوان عاىل اليان، أضف 
عاىل ذلاك ُكّل الضجيج الذي يصطاداه الدالم 
حول ُوجاوب التصدي للتاظيااات اإلجرامية، 
وعىل رأساها القاعدة وعاعش، وآخُرلا ثدوُر 
قارار تم التصويت علياه باإلجااع من مجلس 
األمان يؤكاد عاىل رضورة اساتخدا3 كاااة 
الوساائل ملكااحاة القاعدة وعاعاش، يف حل 
أن القاعدة تبياع الااط من موانئ حرضموت 
للسادوعية، كاا كشاف موقع »ثادى املكال« 
عن مصاعر مطلدة ويراع أعالمه عىل املقرات 

الحكومية يف املكال!!.
ولام يكن إعاالُن وحدات الجياش اليااي يف 
مااطل السااحل والواعي بحرضموت موانِتها 
للخائان عبدرباه ماصور لااعي سابباً كااياً 
لتساَلااَم لاذه املدساكرات من انساتهداف، 
وتؤّكاُد ُكّل املدلوماات الصااعرة باأن تحارك 
عاارص القاعدة نساتهداف الجيش تَمَّ بديون 
الغازاة وتحات إرشااهام، يف مخطاط واضح 
يساتهدُف ُكّل كيانات الدولة حتى املوالية لهم 
ويساتهدف الجيش اليااي يف املقا3 األول، كاا 

أن عالياات القاعادة اننتحارياة ضاد مواقع 
الجيش املاوايل لهاعي يف حرضموت جاءت بدد 
أيا3 قليلة من عوعة الخائن لاعي إىل محااظة 

عدن محاطاً بحراسة من جيوش الغزو.
ويذكرنا لذا بسايااريو ساابل مااثل عاد 
انتقاال الخائان لااعي إىل محااظاة عادن يف 
مطلاع الدا3 الجاري وتحارك القاعدة يف اليو3 
التايل مبارشًة لوثول لاعي لتسيطَر عىل عدع 
من مدساكرات الجياش يف عدن وأبال وتدز، 
ويتام ذبح عادع من الجااوع يف مقارات األمن 
السايايس يف لحاج وحراساة محااظاة عدن، 
إضااة إىل تهريب ساجااء القاعدة من السجن 

املركزي بددن.
وقاد تكاوُن تحاركات القاعادة الجديادة 
الاواعي جااءت  للسايطرة عاىل حرضماوت 
باااًء عىل ثاقاة عَقَدلاا لاعي ومان ورائه 
السادوعية ماع الدااارص التكاريياة تقتيض 
تاكل عاعاش من حرضموت مقابل إاسااح 
ولاو لاماش محدوع لبقااء عبدرباه لاعي يف 
عادن، أو قد تكاوُن يف ثديد الارصاع املحتد3 
بال اإلماارات والسادوعية وبحااح ولااعي، 
حياث أن حرضموت تاثُّل مساقَط رأس خالد 
بحاح وتاثال قاعدته الجاالريياة ايها، كاا 
أن للاحتال اإلماراتاي عادعاً من املدساكرات 
للارتزقاة يف لاذه املحااظاة بشاكل ملحوظ 
أكثار من غريلاا، ورباا تكوُن لاذه الداليات 

اإلجرامية يف ساياق رسالٍة سادوعية لإلمارات 
باأن ن ماكاَن لكام يف حرضماوت، خاثة يف 
ظل أطااع سادوعية قدياة جديدة لضّم إقليم 
حرضماوت إىل املالكاة؛ مان أجال ماااذلاا 
البحرياة املهااة ومخزونها انسارتاتيجي من 

الااط.
رضب  القاعادة  تدااوَع  أن  املتوقاع  ومان 
مقارات الجياش الياااي يف واعي حرضموت، 
لتاتهاَي بارسحياة تساليم لذه املدساكرات 
للقاعادة، وتكاون باوجبها قد سايطرت عىل 
محااظة حرضموت بإرشاف مبارش من قوات 
الغازو وانحتاالل مان سادوعيل وإماراتيل 

وأمريكان.
وياترش مرشوُع الاوىض األمريكي إلخضاع 
أكل قادر ماكن مان األرض اليااية لسالطة 
القاعادة وعاعاش وخّلال الرصاعاات بامتداع 
الجغرااياا اليااياة عاىل أُُساٍس سياساية أو 
طائاية أو مااطقية ضاَن مرشوعها األسايس 
الاذي بارّش باه مساؤولون أمريكياون عالَ 
الاوىض الخاّلقة، واساتهدات أمريكا الجيَش 
الساوري واليااي والدراقي ضااَن مرحلة ما 
أطلل عليه »الربيع الدرباي«، بتواطؤ وتاويل 
مان عول عربياة، وكلُّ لذه املدطيات لألساف 
الشاديد تُصاااابُّ يف مصلحة عولاٍة واحدٍة يف 

الرشق األوسط »إرسائيل«.

  - إبراهيم السراجي:
نارشت ثحيااُة »وول سارتيت األمريكاي«، مطلاع إبريل 
املايض، خلاً نقلت ايه ترصيحاٍت ملسؤولل يف اإلعارة األمريكية 
قالوا إن »أمريكا ستتدخُل يف الددوان عىل اليان بشكل مبارش«، 
بداد أن أعركات اشال السادوعية يف تحقيل ألداٍف عساكرية 

برضباتها الجوية بدد مرور أسبوعل عىل الددوان.
وإذا كان موضاوُع وقاوف أمرياكا وراء الدادوان لام يداد 
مطروحاً للاقاش أو التشاكيك؛ نظراً للاصالح واملواقف املدلاة 
حاول ذلك اإن ما ياكن توضيحه حاول ذلك لو تحديد جوانب 
الدور األمريكي يف الددوان السدوعي والتي تتاثل يف ثالث نقاط.

الاقطاة األوىل: تتاثال يف آخار عور لدباه األمرياكان، ولو 
املشاركة املبارشة يف مساندة طريان تحالف الددوان السدوعي، 
باإرشاك الطائارات بادون طيار بالقصاف يف ماأرب والجوف، 

وأخرياً تدز.
الاقطاة الثانياة: ثاناي عور لدبه األمرياكان يف الددوان لو 
تزويد السادوعية بالسالح واألسالحة املحّرمة يف قصف املدنيل 
بشاكل عشاوائي، كاا تؤكد ماظاتاا ليومن رايتاس والداو 
الدولياة، وآخرلا إنقاذ الرياض التي نااد مخزونها من قذائف 
الطاريان باملوااقة عاىل بيع 0ل ألاَف قذياة للطائارات بقياة 

1.29 مليار عون أُعلن عاها مؤخراً. 
الاقطة الثالثة: بالتزامن مع إعالن السااري السادوعي لدى 
األمام املتحدة من واشااطن عن الدادوان يف 26 مارس املايض، 
يف خطاوة تدال عن الدور األمريكاي يف الدادوان، واإلعالن عاه 
من أرايض الونياات املتحدة، كان متحادث البيت األبيض يدلن 
للصحايال والدالام عان تأييد واشااطن للددوان عاىل اليان 
واضطالعهاا بتقديام الدعام اللوجيساتي واملدلوماتاي لادول 
الددوان، وكررت يف عدة مااسبات التزامها باواثلة تقديم لذا 

الاوع من املساندة.

• بال طيار األمريكية تحاول إنقاذ ما 
فشلت به ال�أف16 واألباتشي

والحكوماة  األمريكياة  اإلعارة  أروقاة  يف  الحدياث  يجاري 
الليطانية أن السادوعية اشالت يف تحقيل األلداف املرسومة 
للدادوان، واملتاثلاة يف القضاء عاىل القوة الدساكرية يف اليان 
وإعاعة اليان إىل حظرية الهيااة األمريكية بدباءتها السدوعية. 
لذا الاشال وضع أمرياكا أما3 مهاتال، األوىل لي التدخل 
املبارش يف الددوان ومحاولة تحقيل أي انجاز يسااح بالخروج 
من مساتاقع الياان، والثانية تأتاي بدد تحقال األوىل، بإيجاع 

مخرج من الحرب يحاظ ماء وجه حلااء واشاطن. 
وقد شاهدت األياا3 املاضياة أن حشادت عول الدادوان ُكّل 
طاقتها من عتاع عسكري وتصدير للارتزقة املحليل واألجانب 
)ساوعانيل وكولومبيل وأاارقة( إىل تداز، بالتزامن مع مئات 
الغاارات الجوية بالاأف 16 وطائارات األباتيش؛ بهدف تحقيل 
إنجااز يف تداز، غاري أن ماا حادث كان الدكس، حياث تدرض 
املرتزقاة ومدرعاتهم وآلياتهم ملحارَق كبريٍة يف جبهات الضباب 
وبااب املادب واملرساخ والوازعية وغريلاا، وذاعت أخباُر مئات 
القتىل وتدمري عرشات الدباباات واآلليات واملدرعات يف مختلف 
الجبهات، وثاحب ذلك أيضاً تقد3ٌ للجيش واللجان الشدبية يف 

عدة جبهات، ولو ما وضع واشاطن يف موقف أثدب. 
وعاىل خلاية اشال مرتزقاة الدادوان وطائراتاه يف التقد3 
نستداعة مدساكر الداري اقتحات الطائراُت األمريكية بدون 
طياار األجاواًء باتجاه تدز، وشاات عدة غارات عىل املدساكر 

ومواقاع الجيش واللجان الشادبية، ولم تساتطع أن تحقل أي 
إنجاز؛ لتاضم إىل قائاة الاشل الذريع للددوان وَمن مده.

لم يكن التدخل بواسطة الطائرات بدون طيار مؤخراً يف تدز 
لاو ااتحة ذلك، حيث سابل لطريان الددوان مسااندة املرتزقة 

وقاوات الغازو علَ طائرات بادون طيار قامات بقصف مواقع 
الجياش واللجاان الشادبية يف رصواح، وساالات يف تغطياة 

محاونت املرتزقة الااشلة باتجاه كوال. 
بالتزاُمان ماع الدادوان اساتطاع أبطاال الجياش واللجان 
الشادبية من السيطرة عىل أكل مدساكرات تاظيم القاعدة يف 
شابه الجزيرة الدربية كلها ولو مدساكر »اللباات« باحااظة 
الجاوف، حياث كشاف ذلاك حجاَم التاويال السادوعي املايل 
والدساكري وحجم انرتباط بياهاا بكايات األسلحة والذخائر 
السدوعية التي تركها عاارُص القاعدة يف املدسكر بدد انهزامهم. 
وتاال ذلك اننتصار تقاد3 أبطال الجيش واللجان الشادبية، 
وسايطروا عىل عاثاة محااظة الجاوف والتي أعدت من قبل 
واشاطن والرياض لتكوَن مالذاً للقاعدة يحقل األمن للسدوعية 

من رضبات الجيش واللجان الشدبية يف الحدوع. 
خساارة القاعادة يف اللباات والجاوف مثّلات ثدمة كبرية 
لواشااطن والريااض، واعتالت ثحيااة نيوياورك تاياز يف 
ذلاك الوقت أن اننتصااَر ياتح املجاَل للجياش اليااي واللجان 
الشادبية لشان لجاااٍت وثاتهاا باملايتة يف ُعاال األرايض 

السدوعية. 
ومااذ اندحار القاعدة مان اللباات والجوف شاات طائراُت 
الددوان مئات الغارات عىل املدساكر واملحااظة ثاحبتها عدٌع 
من املجازر بحل املدنيل وثّقتها ماظاات عولية اتهات الددواَن 

بقصف املدنيل عشوائياً. 
مؤخاراً أيضاً عخلات أمريكا خط املواجهة املبارشة وشااّت 
عدة غارات بواسطة الطائرات بدون طيار عىل مدسكر اللباات 
الذي اقدت السادوعيُة وواشااطن باقدانه حليااً مهااً اساه 

»تاظيم القاعدة«.

• عشرات المليارات السعودية لواشنطن 
مقابل عشرات األطنان من األسلحة

مااذ بداية الددوان وّقدت السادوعية عدة ثاقات بدرشات 
املليارات لرشاء أسالحة من واشاطن، كان آخرلا الخطوة التي 
أنقذ بها البيات األبيض حلياتَه السادوعية وواَاَل عىل بيع 0ل 
ألااً من الذخائر التابدة للطريان بدد أن ناد مخزوُن السادوعية 

بادل الددوان وذلك بقياة 1.29 مليار عونر. 
ماظااة ليومن رايتس ووتش لحقوق اإلنساان طالبت من 
الرئياس األمريكاي وقَف ثاقة بيع األسالحة للسادوعية عىل 

خلاية قصف املدنيل يف اليان عشوائيا.
وقال جو ستورك نائب مدير الرشق األوسط وشاال إاريقيا 
إن اإلعارة األمريكية عىل علم بالرضبات الدشوائية التي ناذتها 

الطائرات السدوعية وأعت ملقتل املئات من املدنيل يف اليان.
واعتل ساتورك أن بيع ذخرية للسادوعية لاو ثاقة لقتل 
املزياد من الياايال وأن أمريكا تتحال جزءاً من مساؤولية ما 
سيحدث، مطالباً بوقف الصاقة حتى إجراء تحقيقات قانونية 

يف الرضبات التي أثابت املدنيل يف اليان.
وبُخُصوص الاقطاة الثالثة من الادور األمريكي يف الددوان 
واملتاثلة بالدعم اللوجيستي واملدلومات للددوان اقد أعلن عاه 
من قبل البيت األبيض يف أول يو3 من الددوان بشكل علاي تجدَّع 

يف عدة مراحل من األشهر السابقة.

القاعدة تزحف على ح�سرموت الوادي حتت اأعني طائرات العدوان ومع�سكراتهم

العالم يتفق على محاربة داعش في مجلس األمن ويتحرك لتمكينهم من محافظات يمنية 

أمريكا بال طيار في معسكر العدوان تدخل خط المواجهة
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طريان العدوان يق�سف جزيرتي حني�س وزقر

الصيادون في محافظة الحديدة.. هدف ممنهج للعدوان السعودي األمريكي!
  - خاص:

يواثُل الطرياُن السدوعي األمريكي حرَب 
اإلباعة بحل الصياعين الياايل..

جرياٌة أخرى تضاف إىل السجل اإلجرامي 
الدماوي للاظاا3 السادوعي األمريكي، حل 
اساتهدف طاريان الدادو قاوارب الصياعين 
يف جزيارة حاياش باحااظة الحديادة، َماا 
أَعَّى إىل استشاهاع 8 وإثاباة 11 آخرين يو3 

السبت املايض.
وسابل للدادوان السادوعي األمريكي أن 
قصاف جزيرتي زقر وحايش ياو3 الخايس 
املاايض، َمااا أَعَّى إىل استشاهاع أكثر من 20 

ثياعاً وإثابة الدرشات.
وحساب مصااعر محلية ذكارت لاوكالة 
“مرثاد” لألنباء اان 15 ثياعاً استشاهدوا 
إثار غاارات اساتهدات قاربَهام يف جزيارة 
حاياش، كااا استشاهد 5 ثياعيان آخرين 
وجرح 5 آخرون يف غارات عىل جزيرة “زقر” 

يف البحر األحار.
جرائُم الددوان بحال الصياعين يف جزيرة 
عقباان ما تزال عالقًة يف أذلان ُكّل الياايل، 
وألاايل محااظة الحديدة لام أيضاً ن ياكن 
أن ياسوا ما حدث.. ارغم الجراح التي تازف 
جاء الددوان مرة أخارى ليداقها ويزيد من 

نزيف ألايل الحديدة.
الصياع يف الحديدة ن يالك سوى ساارته.. 

لو مواطن بسيط، الاقر يطارعه باستارار، 
مدظام الصياعيان يديشاون الكاااف كاا 
تدياش الدصااري يف الشاتاء، حل يحصلون 
عىل كرسة الخبز والسااك املشاوي ترالم يف 
الاديام، ن يالك أحدلم خاجاراً، اكيف لهم 
بامتالك الكالشاكوف واألسلحة الرشاشة؟.

لام يقولاون باأن مااطقهم لياس ايها 
تواجاد للحوثيال وليس ايها مدساكرات.. 
الاااذا القصف إذاً؟، وملاذا لذا التوحش عىل 

لؤنء الصياعين الضدااء؟.
وأماا3 الصاات الادويل املطبل ملاا يحدث 
من جرائام يف بالعنا ن تجُد ساوى املاظاات 
الحقوقياة والقانونية ساوى إرساال املزيد 
من برقياات الدزاء لألمم املتحادة وللقانون 
اإلنسااني الاذي عُان ماع بدء الدادوان عىل 

بالعنا.
املركاز القانوناي للحقاوق والتااية أكد 
أن انساتهداف املااهج واملتكارر للصياعين 
ومااطقهام من قبال السادوعية وتحالاها 
يداد انتهااكاً خطارياً وكارثيااً يهادع حياة 
آنف األرس التاي تدتاد بشاكل أساايس عىل 
الصيد كاصادر عخل وحيد يف املااطل واملدن 
السااحلية لليان والتي تداناي من الحصار 
الخانل املاروض من قبل الددوان السادوعي 

األمريكي ماذ ما يقارب 8 أشهر.
وأشاار املركاز يف بياان لاه إىل أناه رثد 
ووثّاَل جرائم الدادوان السادوعي األمريكي 

التي اساتهدات الصياعيان يف جزيرة عقبان 
والتاي راح ضحيتهاا قرابة مائة وخاسال 
ثياعاً َومااطل وقرى الصياعين الساحلية يف 
املخااء وقرية واحجة القريبة من باب املادب 
وميادي، باإلضاااة إىل اساتهداف األساواق 
ومراكاز اإلنزال السااكي يف الحديادة وزبيد 
والزيدياة وباجل واملخااء والخوخة وجزيرة 
حاياش وجزيارة زقار وغريلاا مان الجزر 
والقرى السااحلية وساقط عىل إثرلا مئات 

الصياعين قتىل وجرحى. 
وناشاد املرَكاُز األماَم املتحادة واملجتااع 
الدادوان  لوقاف  الااوري  بالتدخال  الادويل 
السدوعي األمريكي َواك الحصار الجائر عىل 
اليان َوالسااح بدخول املساعدات اإلنسانية 

إىل اليان.
قياعة وأعضاء املجالاس املحلية ملديريات 
محااظة ثاداء اساتاكرت مواقف املجتاع 
الادويل املخجلاة تجااه ماا يرتكباه طاريان 
الددوان السادوعي وحلااؤه، مدتلة ثاتَها 
باثابة الَكيل باكيالل وتأييداً لدول الددوان.

للدادوان  راضهاا  البياناات  وجاّدعت 
السادوعي الغاشم واساتدداع أبااء مديريات 
محااظاة ثادااء باذل الغاايل والرخيص يف 
سبيل الدااع عن أرض وسياعة اليان وكرامة 

الياايل.
كاا أعانت قياعة السلطة املحلية باحااظة 
رياة ومختلف الاداليات السياسية واملحلية 
وماظاات املجتاع املدني باملحااظة الجرائم 
التي يرتكبها طريان الددوان السادوعي بحل 
أباااء الياان والتاي كان آخرلاا اساتهداف 
الصياعين الياايال يف جزيرتي زقر وحايش 
بالبحار األحار والاذي راح ضحيتها عرشات 

القتىل والجرحى.
وأّكاد البياُن أن الددواَن يسادى من خالل 
جرائااه املتواثلاة وحصااره الجائر خالل 
ثاانياة أشاهر إىل تركياع وتجويع الشادب 

اليااي..
 عاعيااً أباااء الشادب الياااي الصامد إىل 
وحادة الصاف َوالتالحام الوطااي ملواجهاة 
وثد الدادوان الغاشام.. كاا طالاب البياُن 
املجتااَع الادويل واألمام املتحادة واملاظاات 
الحقوقية واإلنسانية، بتحال مسؤوليتها يف 
وقف الددوان السادوعي الظالم عىل الشدب 

اليااي.
كااا أعان املؤتاُر الشادبي الدا3 وبشادة 
املجازر املتكررة التي يرتكبها طريان الددوان 

السادوعي بحل الصياعيان الياايل وآخرلا 
يف  املاايض  الخاياس  قواربهام  اساتهداف 

جزيرتي زقر وحايش.
واعتال املؤتاار الشادبي الداا3 يف بياان 
لاه اساتاراَر الطاريان السادوعي املداعي يف 
اساتهداف الصياعين وماده لارق اإلسداف 
من انتشال جثث الضحايا وإسداف الجرحى 
والبحث عان املاقوعين أعاال قتاالً متداداً 
وجرائام حارب مكتالاة األركان تضااُف إىل 

جرائاه التي يرتكبها ماذ ثاانية أشهر.
وقال املصدر »إن استهداف طريان الددوان 
السادوعي للصياعين ولم يبحثون عن لقاة 
عيشاهم يف ظل ظروف اقتصاعية ثدبة تُارُّ 
بهاا بالعناا وحصار خانال مااروض عليه 
يكشاُف عن مساتوى اإلجرا3 والحقد اللذين 
يسيطران عىل أمراء الحرب وتاصلهم من ُكّل 

القيم اإلنسانية وانعتبارات األخالقية ».
ويف الا 17 من نواال 32015 استشهد 6 
ثياعيان وُجرح 5 آخرون إثر قصف البوارج 
الحربية التابدة للددوان السدوعي األمريكي 
عىل ساواحل الخوخة ياو3 انثال الا17 من 

نواال 32015.
واساتهدات الباوارُج الحربياة بوابٍل من 
الصوارياخ عاىل ساواحل الخوخاة، قوارب 
الصياعيان يف مااطال الوعارة وقطابه وأبو 

زلر بالخوخة.
ويف مسااء انثاال الاا 16 مان نوااال 

32015 استشاهد ثيااٌع ياااي إثار قصف 
بحري عىل املخاء باحااظة تدز.

مجااع  املدااعي  الطاريان  َواساتهدف 
األسابوع  مطلاع  الخوخاة  يف  الصياعيان 
10 مان نوااال  الاا  الياو3  املاارص3، ويف 
32015، َمااا أَعَّى نستشاهاع ثيااع وجرح 
عارشات آخرين، اياا أحدثات الغارات حالًة 
من الازع بل املواطال جدلتهم يازحون من 
ماازلهم وقرالام خوااً من ثواريخ تحالف 

الددوان.
ويأتي لذا انساتهداف املبارش للصياعين 
ضاان سلسالة من الجرائام التاي ارتكبتها 
قاوات التحالف السادوعي بحال الصياعين 
الياايل والتي كان أبشادها مجزرة ثياعي 
جزيارة عقباان التي راح ضحيتهاا أكثر من 
150 ثيااعاً بدد اساتهداف قواربهام بأكثر 
من 15 غارة جوية يف الا22 من شهر أكتوبر 

 .32015
وتام الدثاوُر عىل نحو 20 جثاة من بقايا 
أجسااع الصياعيان التاي مّزقتهاا شاظايا 
ثوارياخ الدادوان بداد أن قذاهاا البحر إىل 
شاواطئه وقد تحللت وذابت ماع مياه البحر 
الصياعيان  جثامال  بقياة  ايااا  املالحاة، 
تقطدات إىل أجازاء ثغرية وتحللت؛ بسابب 
عوامل امللوحة البحرية وبسبب طول بقائهم 

يف البحر ألكثر من أسبوع. 

العدوان يوا�سل ق�سف منازل املواطنني يف مديريات املحافظة
إستشهاد 10 مواطنين في قصف على سيارة مواطن 

بمديرية مجز بمحافظة صعدة
  - خاص:

املسرية- خاص:
كثّف طرياُن الددوان السادوعي األمريكي، 
خاالل الثالثاة األياا3 املاضياة، غاراتاه عىل 
مديرياات ومااطاَل متارقاة مان محااظة 
ثددة، محدثاً عماراً كبرياً يف ماازل املواطال 

وماتلكاتهم ويف الخطوط الدامة.
»قارن  لتحالاف  مارطاة  وحشاية  ويف 
الشايطان« قصف طرياُن الددو، يو3 السبت 
املاايض، سايارة مواطان بااطقاة املغسال 
باديرياة مجز، َمااا أَعَّى إىل استشاهاع أكثر 
من عرشة مواطاال وإثابة آخرين بدضهم 

جراحهم خطرة.
واستشاهدت امارأة وطالهاا وأثياب 5 
أشاخاص آخارون، بياهام طاال، يف قصف 
لطريان الددوان السادوعي األمريكي الغاشم 

ملازل مواطن يف باب السال3 بادياة ثددة.
مصادر أماي بصددة أكاد أن طريان الددو 
السدوعي األمريكي الغاشم شن غارة جوية، 
مساء السبت، استهدات مازل مواطن يف باب 
الساال3 بادياة ثددة.. مشرياً إىل أن القصَف 
وجارح  وطالهاا  امارأة  استشاهاع  إىل  أعَّى 

خاسة آخرين، بياهم طال، اياا عّمر املازل 
بالكامل وتلات كامل محتوياته.

واستشاهد مواطاٌن، يو3 السابت املايض، 
جراء اساتهداف طاريان الددوان السادوعي 
األمريكاي ملازلاه بااطقاة ماران باديرياة 
حيدان بصدادة، وأعَّت الغارة إىل تدمري املازل 

بالكامل. 
وكان طارياُن الدادو السادوعي األمريكي 
الصهيوناي الغاشام قاد شاّن سلسالًة من 
الغارات الجوية اساتهدات شبكة انتصانت 
بااطقاة آل ساالم باديرياة كتااف، ايااا 
اساتهدات األخرى قرًى متارقة من ماطقة 

مران بحيدان.
وعاّل املواطااون عن ساخطهم الشاديد 
جراء استارار الددوان الوحيش عىل محااظة 
ااوق  املواطاال  مااازل  وتدماري  ثدادة، 
رؤوساهم، مدتليان أن الددو قاد تجاوز يف 
عدوانه ُكّل القيم واألخالق اإلنسانية والدياية 
رثياَده  وأن  الحااراء  الخطاوط  وتجااوز 

الشيطاني بات مليئاً بكل لذا القبح اللئيم.
وشّن طريان الددوان السدوعي األمريكي، 
يو3 السابت املايض، أيضاً خاس غارات عىل 
ماطقاة القطياات باديرياة باقم الحدوعية، 

وغارة عىل ماطقة ثويح باديرية ساقل.
كاا شان أربع غارات اساتهدات الطريل 
وحيادان،  الظالار  مديريتَاي  بال  الراباط 

وأحدثت أرضاراً كبرية يف الطريل.
محااظاة حجاة لاي األخارى لم تسالم 
من الددوان السادوعي األمريكي، حيث شان 
طريان الدادوان، يو3 السابت املاايض، غارة 
عاىل ماازل أحاد املواطاال باديرياة كارش 

باملحااظة.
بغاارة  الدادوان  طاريان  قصاف  كااا 
عاىل مديرياة حاريان، مساتهدااً ماتلكات 

املواطال. 

خوالن الطيال بصنعاء.. هجوم 
متواصل لطيران العدوان 

  - متابعات:
الددوان  طرياُن  واَثَل 
األمريكاي  السادوعي 
للطُرقاات  قصااه 
الساكاية  واألحيااء 
يف  املواطاال  ومازارع 
مديرية خونن باحااظة 

ثاداء. 
 وشان طريان الددوان 
يو3  األمريكي،  السدوعي 
السبت املايض، غارة عىل 
قرية باي القحم باديرية 
جحانة محااظة ثاداء، 
إىل  الغاارة  أعت  حياث 
كبارية  أرضار  حادوث 

باألرايض الزراعية باملاطقة. 
كاا شان طريان الددوان عدة غارات اساتهدات ماطقة شادب الرضو ونقيل املثقل 
يف خاونن وقرية الهروب يف الحصن، مااا أعى إىل حدوث أرضار كبرية بااازل املواطال 

واألرايض الزراعية.
ويف محااظة عاران قصف طرياُن الددوان السادوعي األمريكي مازَل املواطن محيي 
األعضب بااطقة الداشية باديرية حرف سايان، َماا أَعَّى إىل استشهاع طالة وإثابة 

والدلا ووالدتها وإحدى أخواتها.
وتسبَّب القصُف يف حدوث أرضار كبري يف املازل وناوق عدع كبري من املوايش.
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جرائم العدوان على محافظة تعز ترصدها المنظمات الدولية
م. سامي أحمد محب الدين

تديُش محااظُة تدز، سواٌء 
املدياة أو بدض املديريات 

التابدة لها، كارثة إنسانية ماذ 
بداية الهجاات الدسكرية التي 
تقوعلا قواُت تحالف الددوان، 

بقياعة السدوعية، عىل ُكّل 
األرايض اليااية، يف عدوان تسبب 
بتدمري ُكّل يشء، ما يدد مخالااً 

للترشيدات واملواثيل الدولية.

 وحصلت جرائُم بحل السكان املدنيل يف 
تدز ويف ُكّل املحااظات اليااية، حيث ذكرت 
آخر إحصائية ارتااع عدع الضحايا إىل أكثر 
من 23 ألاَف مدني َوالتهجري القرسي ألكثر 

من مليون يااي يف ُكلٍّ من ثددة وحجة. 
الددائياة املساتارة  وتخضاع األعااال 
قوانال  أو  والادويل،  اإلنسااني  للقاناون 
الحرب التي تحظار الهجاات املتدادة عىل 
املدنيال والهجااات الدشاوائية، أي التاي 
تصيب ألداااً عساكرية ومدنيل أو ألداااً 
مدنياة عون تايياز، والهجااات التي ليس 
لها ألداف عسكرية محدعة تُدتل لجاات 

عشوائية.
 ونتيجاة ُكّل ذلاك تارضرت الخدماات 
املديشاية يف مدياة تدز كبقية املدن اليااية 
بداد تدماري غالبية مرااال الباياة التحتية 
وانتصاانت  والكهربااء  امليااه  لخدماات 

وبدض محطات الوقوع.

بعض جرائم العدوان على 
محافظة تعز:

لقاد ُساّجلت بدُض الحاواعث البشادة 
بحل الساكان املدنيل واملااطال التأريخية 
واألثرية يف محااظة تدز وماها عىل سابيل 

املثال:
والاصاف  التاسادة  السااعة  يف   -1
 2015 يولياو  ل2  ياو3  َوالداارشة مسااًء 
قصاات قاواُت تحالاف الدادوان بقيااعة 
السدوعية، عىل تجادل سكايل يف محطة 
لتوليد الطاقة يف املخاء يساكن ايهاا ُعّاال 
املصااع وعائالتهام، وتساببت يف مقتل ما 
ن يقال عان 65 مدنيًاا، ماهام 10 أطاال، 
أويل  وقاال  بجاروح،  عارشات  وإثاباة 
ساولاانغ، باحث رئيي يف قسام الطوارئ 
»قصات قوات التحالف بقياعة السادوعية 
مسااكن تابدة ملحطة توليد الطاقة بشكل 
متكرر، اتساببت يف قتل عارشات املدنيل، 
يف غياب أية أعلة عن وجوع لدف عساكري 
واضاح لاااك، ااإن لاذا الهجاو3 يرقاى 
عاىل ماا يبادو إىل جريااة حارب«، وزارت 
ليومان رايتاس ووتش مكان الغاارة، بدد 
يو3 ونصاف من حدوثهاا، وأظهرت الحار 
واألرضار التاي لحقات باملباناي أن املجاع 
الساكاي الرئيي، الذي يأوي ما ن يقل عن 
200 عائلة، بحساب ما أكاد مدير املصاع، 
واساتُهدف با6 قاابل، كاا ساقطت قابلة 
عىل مجاع سكاي آخر يبدد حوايل كيلومرت 
واحد شاال املجاع الرئيي، يسكاه عاال 
مؤقتون ادمارت خزانات املاء، وقد أثابت 
قابلتان شاقتل ساكايتل بشاكل مبارش 
اتساببتا يف انهياار أجزاٍء من ساقايهاا، 
واناجارت قاابال أخارى يف مااطال بال 
املباناي، مثل السااحة الرئيساية، ادمرت 
الجادران الخارجياة لدرشات الشاقل، ولم 
تبَل ساوى أعادة البااياة يف مكانها، وقال 
بداض عاال وساكان املجّادات الساكاية 
لاا ليومن رايتس ووتاش إن طائرة واحدة 
أو أكثار ألقات 9 قاابال يف طلداات جوياة 
متكررة بدد ارتات زماية لم تتجاوز عقائل 

مددوعات.
2- قاعاة الزاااف باملخااء: يف 28 مان 
سابتال 2015 اساتُهدف عارٌس يف قرياة 
الواحجاة التابداة للاخااء محااظاة تدز 
يف مجازرة مروعة ساقط ايهاا 131 قتيالً 
يف قصاف جاوي، وقاد أعلاات ماوضياة 
»األمام املتحادة« الدلياا لحقوق اإلنساان 
»إن 130 شاخصاً بياهام نسااء وأطااال 
ُقتلاوا يف قاعاة زاااف يف الياان إثر قصف 
نُساب إىل التحالف الدرباي«، ولذه الحاعثة 

الوحيادة، اقاد شاهدت مااطال  ليسات 
يااياة عدة خالل األشاهر القليلاة املاضية 
عارشات املجاازر التاي ارتكبتهاا طائرات 
التحالاف الدرباي، حيث اساتهداف قصف 
الطريان مواكب أعاراس بغارات جوية راح 
ضحيتها الدرشات مان املدنيل، كاا حدث 
يف موكب عارس يف عمت بتأرياخ 23 إبريل 
املاايض، وكااا حادث يف ليلة الساابع من 
أكتوبر، أمسات اليان عىل ثدمة وااجدة 
كبارية، حيث لقي ما يزيد عن 81 شاخصاً 
مصارعهم يف قصف اساتهدف عرس بأحد 
املااازل بااطقة ساابان باديرياة ميادة 

عاس رشق محااظة ذمار. 
أياا3  أحاد  مان  متأخار  وقات  ويف   -3
الخاياس قصف الطريان عىل حي ساكاي 
بااطقاة ثالاة بادياة تداز، ماا أعى إىل 
استشاهاع 63 بياهم نسااء وأطاال وأكثر 
مان 50 مصابااً، وقالات ماظااة »أطباء 
باال حدوع« إن أكثار من 65 شاخصاً ُقتلوا 
يف مديااة تداز، جاوب غرباي اليان، جراء 
غاارات جوياة شااها التحالف الدساكري 
املاظااة،  وبحساب  السادوعية،  بقيااعة 
التاي يوجد لديهاا موظاون عاخال مدياة 
تدز، ااإن الكثري من القتىل نسااء وأطاال 
وتحدثت املاظاة عن ساقوط 17 قتيالً من 
عائلة واحادة يف الغارات التاي عمرت عدعاً 

من املاازل يف تدز.
ل- املااطال التأريخياة: تدرضت الدديُد 
مان املدالم األثرياة واملباناي القدياة ذات 
الطاراز املداااري امُلاياز والارياد بادياة 
تدز للدماار والخراب، أبرزلا قلدة القالرة 
التأريخية، جراء الغارات وبدض الهجاات، 

والتاي عجازت املاظاااُت الدولياة املهتاة 
بالرتاث اإلنسااني عان إيقااف ووضع حدٍّ 
لادول تحالف الدادوان بقياعة السادوعية، 
من انساتهداف املتواثل والتدمري املااهج 
واملاظام واملتدااد لآلثار يف الياان ماذ بدء 
الددوان يف 26 مارس املايض، رغم مصاعقة 
وتوقيع السادوعية واليان عىل ُكّل اتااقية 
التاي تؤكاد رضورة الحاااظ عاىل املدالم 
التأريخياة واملواقاع املدرجة ضاان قائاة 
الرتاث الداملي واإلنساني ملاظاة اليونسكو، 
وتدادت املالكة الدربية السدوعية مواَثلَة 
استهداف املدالم التأريخية اليااية، ضاربة 
عارض الحائاط ومتحدياة الااداء الداملي 
الاذي أطلقته ماظااة اليونساكو مؤخراً، 
والتأريخياة،  األثرياة  املواقاع  مساتهداًة 
أبرزلاا: مااازُل مديااة ثادااء القدياة، 
ومديااة براقاش األثرياة بالجاوف، وساد 
السابئيل بااأرب، وعار الحجر الشاهري يف 
لاادان بصادااء، وجاررْف أسادد الكامال 
ذماار  ومتحاف  باإب،  الشاهري  األثاري 
اإلقلياي، وقلدة القالرة بتدز، وقلدة باجل 
التأريخياة، وقلداة ثارية األثرياة بددن، 
وقلداة القشالة بصاداء، وعارشات املدالم 
والقاالع والحصاون واملسااجد واملادارس 
واملتاحاف األثرية، باإلضااة إىل اساتهداف 
الشدب اليااي أرضاً وإنساناً وتدمري البُاى 
التحتياة، مخلاة آنَف الشاهداء والجرحى 

مدظاهم من األطاال والاساء.
أ- تدماري قارص ثالاة األثاري: يف ياو3 
الخاياس 22 أكتوبار 2015، وكذلك بددلا 
بيوَمال اساتهدف القصاف الجاوي مباى 
قارص ثالة األثري، ماا أعى إىل تدمري جزء 

كباري مااه، ولو قارٌص عريٌل ياتاد عاره 
ملئاات الساال، وتسابب القصاف بأرضار 
ماعية ااعحة يف ماتلكات وماازل املواطال 
املجااورة له، ويدد قرص ثالاة األثري أحد 
ألام وأقد3 املدالم التأريخياة يف مدياة تدز 
خاثاة ويف اليان عاوماً، ولاو عبارة عن 
قارص لإلما3 أحاد حاياد الدين، حيث كان 
مقارَّ ُحكااه، بداد أن اساتقر يف تداز بدنً 
عان ثادااء التاي كانات عاثااًة لألئاة 
الساابقل، وأعانات الهيئاة الداماة لآلثار 
مقاتاالت  اساتهداَف  اليااياة  واملتاحاف 
تحالاف الدادوان السادوعي لقارص ثالة 
التأريخي للارة الثانية عىل التوايل، وناشاد 
رئيس الهيئة الداماة لآلثار واملتاحف كااة 
أطاراف الحرب املحلياة والدولياة، تجايب 
باحااظاة  والتأريخياه  األثرياة  املدالام 
تداز، القصاَف والرضباات الجوياة وعد3 
استخدامها أو البقاء ايها؛ كون لذه املدالم 

األثرية والتأريخية إرثاً حضارياً وإنساانياً.
ب- قلدة القالرة: تدرضت لذه التحاة 
التأريخية املطلة عىل مدياة تدز، للدديد من 
الغارات الجوية والقصف، اقد ُسّجَل يف 11 
َو21 َو31 مايو 2015 الدديد من الهجاات، 
وشالد الجايع لااك تصاُعَد أعادة الدخان 

ماها بشكل كثيف.

رصد جرائم العدوان عن طريق 
المرئيات الفضائية

كلُّ ما يجاري يتم توثيُقاه وتقييُم آثاره 
الحالياة واملساتقبلية مان قبَال املهتاال 
يف الدالام، عالَ عادَّة ُطاُرق ومان ألاهاا 

انستشداُر عن بُدد، ااثالً لااك مدهد األمم 
املتحدة للتدريب والبحث )UNITAR( والذي 
يداال عاىل وضاع التصاميم والدراساات 
واألبحاث يف عدة مجانت، ماها انقتصاعية 
والتااوياة انجتااعياة والساال3 واألمان 
الدوليل واملسااعدة يف أعاال التحقيل التي 
تقاو3ُ بهاا ماظاة األمام املتحادة، وكذلك 
برنامج تشغيل تطبيقات األقاار الصااعية 
)UNOSAT( التاباع لألمام املتحدة لتطوير 
الُحلول التطبيقية والتدريب؛ لجدل ماظاة 
األمام املتحادة والادول األعضاء تساتايُد 
من تقاياة علو3 الاضااء يف مجانت األمن 
الداملاي، واإلغاثاة اإلنساانية، الوقاية من 
الكاوارث والتخطيط اإلقليااي، وقد قاموا 
برثاد الددياد مان جرائام الدادوان التي 
تحادث يف اليان وتام نرُش عادع ماها، مع 
األريض(  )التحقال  إعااال  رضورة  ذكار 
بشكل خرائط املرئيات الاضائية ذات الدقة 
املكانية الدالية التي تصل ما بل )30 – 50 
سام(، ونرش بدض نتائاج التحاليل لتقييم 
آثاار التدمري يف عدع مان املحااظات واملدن 
اليااية كالداثاة ثادااء ومدياة ثددة 
ومدياة عدن، وكذلك الحال ملدياة تدز، ولاا 
ندرض إحدى الدراساات التي أُعدت بشكل 
أويل وتام انعتااع ايها عاىل مرئيتي القار 
الصااعاي )WorldView-3( التاي أخاذت 
ملدياة تداز بالتواريخ )12 عيساال ل201 
و26 يونياو 32015(، تام إنتااج خارطاة 
توّضاح تقييم آثار الدماار وتم التدرف عىل 
إجااايل 328 مباًى مدماراً، ماها ل5 مباى 
مدماراً نهائياً، 66 تدمري حااع، 156 تدمري 
للدماار،  52 احتاالياة تدرضهاا  جزئاي، 
وعدع 10ل من املااطل تحتوي عىل الرُّكا3، 
وإجااايل 11 مركزاً ثحيااً تدرض للدمار، 
حياث تقاع ضاان مساااة 100 مارت من 

املباني املدمرة.
ولكاذا يتبال لااا حجاُم الدماار الذي 
يحصال يف محااظة تداز، وأن ما تم ذكُره 
يف لاذه املقالاة ليسات إن حاانت اقاط 
وليسات رثداً لاكل ما حادث، حيث يجُب 
عااُل تحقيل كامل وذكرْار جايع التأثريات 
الصحياة والبيئياة والتأريخية والااساية 
ُكلِّ اارع مان  إىل  التاي وثلات  واملدانااة 
ُساكان محااظة تدز وعاو3 امُلُدن والقرى 
اليااية؛ نتيجة انقطاع الخدمات األساسية 
وإيقاف الاشااط يف املستشايات واملدارس 

والجامدات.
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أنتم السبب!

من التأريخ القريب لطابور المرتزقة

نجيب القرن

لكذا باختصار شاديد واساتهتار بالدقول يلُّر الطرُف 
املؤيّاُد للدادوان، وكثاريٌ مان املغاّرر بهام الذيان اختلطت 
مااليُاهم، يالرون لالعتداء الهاجي الذي تشااه مالكة 
الارش وتوابدها، بجالاة مقتضبة ورسيداة مااعلا )أنتم 
السابب( يتحججاون بهاذا الارع لروبااً من تتبُّع السابب 

الحقيقي وحيثيات وتداعيات لذا الددوان علياا.
عبارة أنتم السابب والتي يقصدون بها اللجان الشادبية 
والجياش ومواقاهام الدالياة الساابقة يف مواجهة الخلل 
األمااي قد تبدو للوللة األوىل ثحيحاة ومقبولة عاد عوا3 
الاااس ومحدوعي املدراة من الذيان يحكاون عىل ظوالر 
األماور عون القاراءة ملا بل الساطور والغاوص يف أعااق 

األشياء.. اختصار املشهد الدائر لهذه الهجاة الحاقدة بجالة أنتم السبب 
لياس من الدقال واإلنصاف، وتدتل لروباً من املكاشااة ليس إن، ولي 
تهاة ساهلة غرضها تحايل طرف بدياه ومقصُدلا أيضاً تلئة الطِرف 
املدتادي مباارشة وتلئة األطراف التاي أعخلت الغازاة وأيّدتهم بوضوح 

عون خجل.
لل كان سيحدث ُكّل لذا الدمار لون استغاثة خونة الداخل بأربابهم؟.. 
تأملوا جيداً لل كانت حروباا الداخلية يف بدض املحااظات موجهة أثالً 
ضد شدباا كله كاا لو حاثل اليو3 ماهم؟، أ3 أنها كانت تستهدف ائة 

بدياها مان تسو3 شدباا الويل وتاارس التخريب يف األرض؟
السابب الحقيقي الواضح واملاثل للديان جاء نتيجة استدعاء املالكة 
لارضب وطاااا مان الذين ماحولاا ثكوَك رشعياة انساتباحة، ولون 

عاالتهم ملا تجّرأت املالكة وتوابدها عىل التدخل يف شؤوناا الداخلية.
ثم من الذي خّول املالكة أساسااً للتدخال يف قضايانا الخاثة؟.. لل 
الياان ارع لألرسة السادوعية وموكلة علياا حتى تتجارأ لتحاَي ارعها 
األرسي يف باالع الياان.. لال كان عليهاا املجايء بهذه الهاجياة ولذا 
الحقاد؟، أ3 أن الدقال يقتيض ماهاا أن تتدخل بالصلح وطلاب التهدئة 
كاا لو حال ونهج سالطاة عاان الشاقيقة وكاا لاو نهج جاهورية 
إياران التي طالبت بالحل السايايس عالجاا لقضيتاا؟ لاو عدنا للاقاش 
باوضوعياة ملدرااة تداعيات لذا الدادوان وأسابابه الجولرية لوجدنا 
مساببات عدة أوثلت البلد لهذا املربع، انكشاف حقيقة الوجوه القايئة 
التي ن تااك عن الخروج من بوتقة الوثاية السدوعية، رباا لي الاقطة 
األساساية، بل مؤكٌَّد أنها ألم أسباب لذا التدخل، وذلك حل رأت املالكة 
أياعيها الدايلة تكرست واحدة تلو األخرى خصوثاً الجااعات الولابية 

املدرواة والتي تلقت رضبات موجدة عىل األرض يف عدة محااظات.
تدخل املالكة ليس نجدة وحباً يف لاعي أو ألجل حاران الذقون! بقدر 
ماا لو حبٌّ يف بقااء انختالنت وضداف البلد وعد3 نهضته واساتقالل 

قراره السياعي.
الكثاري مان الذين يكتااون بكلاة أنتم السابب يقولونهاا تاصالً من 
مواجهة الحقيقة، وبدضهم كرعة ادل مستدجلة مع اكتااف ناسياتهم 

بالخور والخوف، نتيجة لآلثار التي خّلاها الددوان. 
ومان الطبيدي جداً بروز ثاف من الااس يسابح يف الكه الشاخي 
ون يرياد رؤياة ومالمساة أي عاااء مقابل إحاداث تغيري 
للواقع، الكثري يرضخون لقبول الحال والديش املزري رغم 
اساتاكارلم له، اقاط ن يريدون التحارك وخوض الغاار 
واستشادار تحال املسائولية واأللم مقابل الوثول لحياة 

كرياة وحرة إن لم تكن له الألجيال من بدده. 
الكثاري مان املثبطال أثحاب لَاام ضديااة يحلاون 
بتغيري الواقاع عون أي جهد أو أذًى، يكتاون بالتوقف عاد 
إناكار املاكار باللساان أو القلب اقط! تاصاالً وخوااً من 
مجابهاة املشاقة. يف املقابل لذا الحاال ن يقبله الكثري من 
أثحاب الهام الدالية عشااق الُحرياة والباذلل أرواحهم 
وأموالهم مقابل الوثول للغايات الكبرية والابيلة.. واليو3 

لألسف يقابَلون بكلاة )أنتم السبب(!.
الاذي تحججون بهاذه الدبارة الساهلة وألقولا يف أوسااط الشادب 
ليلؤوا أناسهم ويلووا أعااق الحقيقة لم أساساً من وقاوا ليواجهوا ما 
كاا ناشاده من تغيري حقيقي ماذ بداية خروجاا السلاي يف ثورة الواحد 
والدرشين من سابتال وثاونً للتصايم عىل وثيقة السالم والرشاكة.. 
الذين اساتدعوا اليو3 أرباب نداتهم نساتباحة البلد ولم يرعهم ُكّل لذا 
الدمار يرععون باستخااف كلاة )أنتم السبب( يجيدون أساليَب التغرير 
عىل أاها3 الكثري من الشاباب املاقاع حزبياً وتحت ملرات أخرى قدمها 
لهم مشاايُخهم الكبار وقاعتهم الحزبيون ليتجاوبوا مدها بكل سالساة 

عون تاكري.
مع أنه كان يارتض بالشاباب وأثاااء الارتة الواقدة بدد ثورة الاير، 
أقصد خالل الثالث السااوات من الرشاكة والتقاسام بل أحزاب املشرتك 
والاظا3 الساابل الذي ثرنا عليه َجايداً، يارتض بهم أن يدركوا جيداً أن 
قاعتهم عااالء ومصابون بارض انرتهان وياتقادون نمتالك مرشوع 

حقيقي إلثالح البلد بديداً عن أعل الوثاية السدوعية.
 كان عىل الشاباب املتطلع لدولة مدنية أن ييأساوا تََااماً من إمكانية 
حدوث تغيري للبلد عل لذه اآلليات القدياة وعد3 تكرار املكرر أو تجربة 
املجارب. التاكري الجادي والبحث عان البديل وإن كان ماراً ومكلااً لو 
املطلاوب، ن أن يظلاوا رلاااً للتاكري الداجاز املابِدث مان عجائز أمااء 
أحزابهم ومشاايخهم الباحثال واملكتال باساكاات آلن3 البلد وثونً 
لالساتااتة والداااع عن بقااء ورجوع لااعي وكأنه املارشوُع املتبقي 
والخالُد للبلد.. يف األخري سيكتشاون أناَسهم ياااحون ألجل اقط عوعة 
رشعية التذلل والشاحذ وإبقاء شادباا أسارياً ألاكار األرسة السادوعية 

ومباعراتها.. لل ياتلكون لدااً واضحاً غري ذلك؟
نحان السابب إذن يف الوثول ملواجهاة األمر الواقاع واملطلوب رشعاً 
وعقاالً والاذي كان ن بد ماه كاي نتخلص من أثل الاداء ومابده، نحن 
السابب يف اضاح الدااالء واملرتزقة املرتهاال لألرسة السادوعية، نحن 
السابب يف جدل الكثري يقدمون ناوذجاً تحتذي باه األجياُل من البطولة 
والشاجاعة والصاوع وراض الباطال، نحن السابُب يف اننتصار القاع3 

بإذن الله وعكِّ عروش الطواغيت الكبار يف الداخل والخارج. 

 أبوبكر عبداهلل 
Abubkr.a@gmail.com

عادماا حشاد نظاا3ُ آل سادوع ذلاك الددَع 
الكباريَ مان السياسايل واملساؤولل املدنيل 
والدساكريل واإلعالميال إىل الريااض وأكثر 
ماهم يف الداخل لو يف الواقع اساتدعى طابوَر 
الخياناة الداالاة الاذي ركان علياه يف تااياذ 
مؤامراتاه وأجاداتاه السياساية والدساكرية 
واألماية يف لذا البلد طوال الساوات التي عاش 
ايهاا الياُن والياايون أكالَ محاهم وأزماتهم 

السياسية وانقتصاعية واألماية.
يف زمن الوثاية ومراكز الااوذ كان ُكلُّ واحد 
من لؤنء يجاد الطريَل ساالكاً للثراء الرسيع 
وتقّلاد املااثاَب الرايدة يف مؤسساات الدولة 
وانساتحواذ عىل الوظائف الحساساة واملدرة 
للدخال.. كاناوا وحَدلم َمن يساتحوذون عىل 
أكثر انمتيازات والسااريات واملاح الدراساية 
الداخلياة والخارجياة..  والدالجياة والهباات 
كانات األموال والقصور والسايارات واألرثدة 

تاهال عليهم مثل املطر.
يف زمن الوثاية كان لؤنء يستحوذون عىل 
جزء كبري من ماابع الثاروة واألرايض واملزارع 
ويساتحوذون عىل أاضل املااثب يف الوظياة 
الداماة.. يصددون تحقال رشكاتهم نجاحات 
إىل  يصدادون  الداماة  الوظيااة  ويف  مذللاة 
مراتب قياعية رايداة برسعة الضوء ويورثون 

اعاىل املااثاب ألباائهم والصغاار ماهم كانوا 
يحصلاون عىل عخاول مالية وعقاارات ورتب 

وأكثر من وظياة.
ثالاوا وجالاوا يف ُكّل أزقة الاسااع والاهب 
واملاظام للثروة وباوا ثروات وثروات وأسساوا 
عاىل  اساتحوذوا  وآخارون  كالى،  رشكات 
مشااريع الدعام الخارجي وساجل مااقصات 
الدولاة وباوا والارشكات الولاياة حتى أنهم 
كانوا ياجحون يف أياة انتخابات حتى لو كانت 
يف مشااريع ثقااية وأندية رياضية وجاديات 

وماظاات. 
كثريٌ مان الااس كاناوا يتابدونهام بانبهار 
ويشاريون إليهم بوثاهم مايازون وموالب 
وذوو قادرات خارقة، لكن األمر لم يكن كذلك.. 
ااوراء األكااة كانت أجهازة وساجالً طااحاً 

بالداالة والخيانة.
بدض لؤنء كانوا يديرون مااثل حساسة 
يف الدولة الدايقة للارع اليااي لتاظيم اإلخوان 
)حزب اإلثاالح( بأذرعه الدساكرية والقبلية 
واإلعالمياة والتجارياة والثقااياة، وبدضهام 
كاناوا يشاتغلون لصالاح أجهازة املخابارات 
السادوعية والقطرياة والرتكياة والليطانياة 
كاناوا  وآخارون  والصهيونياة،  واألمريكياة 
يديرون مكاتَب ماظاات ن ّلم لها سوى إنتاج 
األزمات وإضداف الدولة وعرقلة حصولها عىل 
املاح الخارجية، وبدضهام تدهد إعارة مطابخ 
إعالمية ومكاتب ماظاات مشبولة، وآخرون 
لم يكونوا سوى مقاويل حروب وأزمات، وكلهم 

كانوا يشاتغلون لصالح املخابرات السادوعية 
والقطرية والرتكية واملخابرات الدولية.

أكثار األعوار القذرة التاي لدبها لؤنء كانت 
يف إنتاج وإعارة األزمات السياساية انقتصاعية 
واألماياة التاي عصاات بالياان ماذ ماا قبل 

احتجاجات الدا3 2011 وما بددلا.
بدضهام كشاات أقادتهام برسعاة اأعوا 
عورلم املشبوه يف إشدال الحروب بالوكالة عن 
املخابارات السادوعية من عمااج إىل عاران إىل 

ثاداء إىل بقية املحااظات.
آخارون ظلاوا مختبئل خلاف األقادة ومن 
مااثبهام الحكومياة ومواقدهم السياساية 
عرقلاوا ُكلَّ مبااعرات وجهوع الحل السايايس 
لألزماة وتصادوا باملؤامارات نتاااق السالم 
القاذرة كانات يف  أعوارلام  الرشاكاة، وآخار 
للدادوان  والداالنياة  املخابراتياة  املسااندة 
السادوعي الغاشام عاىل بالعنا، ون يازال لهم 
الكثاري من الخالياا التي يديرونها مان الداخل 

والخارج لتاايذ ملؤامرات وإشدال الحرائل.
عادما تساادون طائرات الددوان السدوعي 
األمريكي الغاشام تأتياا يف ليال لتقتلاا.. يكون 
لاؤنء مرتصال يف غرااة عالياات التحالاف 
محالقل عىل شاشاات الاقل املبارش يهتاون 
ويرادون شاارات الارص، يتلقون املكاملات من 
خاليالم الرسية ويتسابقون بتبشري أسياعلم 

بالارص!
)َوَقدرْ َمَكُروا َمكرَْرُلامرْ َوِعاَد اللَِّه َمكرُْرُلمرْ َوإِن 

َكاَن َمكرُْرُلمرْ ِلتَُزوَل ِمارُْه الرِْجبَاُل(.

فلسطين التي 
تعيش في اليمن 

هاشم أحمد شرف الدين  
منذ خمس س�نوات وأكثر - وباستثناء اليمن - غابت 
القضيُة الفلسطينيُة عن الش�ارع العربي غياباً ملحوظاً، 
فق�د غرقت ش�عوُب المنطقة يف ش�ئونها الداخلية عندما 
أثيرت فتٌن طائفية ومذهبية وأذكيت نيراُن حروب بينية 

داخل ُكّل مجتمع..
بالش�أن  اهتمامه�ا  ع�ىل  حافظ�ت  اليم�ن  وحَده�ا 
الفلس�طيني، بل تزايد هذا االهتم�ام يوماً بعد آخر، حتى 

بات حالة شعبية عز نظيرها يف أي بلد عربي ومسلم. 
منذ س�نوات يرف�ع اليمنيون المنتم�ون ألنصار الل�ه 
العلَم الفلس�طيني الكبير جنب�اً إىل جنب مع العلَم اليمني 
يف تظاهراتهم األس�بوعية يف صعدة وصنعاء وغيرها من 
الم�دن اليمنية والقرى، امتداداً ألنش�طة متعددة لُنرصة 
القضية الفلس�طينية ب�دءاً بإحياء يوم الق�دس العالمي 
منذ التس�عينيات، مروراً بسلسلٍة من الفعاليات المختلفة 
المداِفعة عن حق الش�عب الفلسطيني، وصوالً إىل تنظيم 
حمل�ة ترُبّعات كبي�رة لصالحه، وتأكيد الس�يد عبدالملك 
بدرالدين الحوث�ي قائد أنصار الل��ه يف معظم خطاباته 
ع�ىل كون القضية الفلس�طينية القضي�ة المركزية لألمة 
العربية واإلس�المية، وصوالً إىل مواَصلة التظاهر تنديداً 

باستهداف اليهود للمسجد األقىص. 
كُلّ ه�ذا االهتم�ام ال يمك�ن تجاهله عن�د الحديث عن 
دوافع العدوان السعودي األمريكي اإلرسائيي عىل اليمن 
الذي يوشك عىل إكمال شهره الثامن، والذي كان من بين 
أهداف�ه - غير المعلَنَة - معاقب�ة اليمنيين إلرصارهم عىل 

نرصة القضية الفلسطينية..
يمك�ن تأكيد ذلك بس�هولة من خالل مش�اركة العدو 
اإلرسائيي يف ه�ذا العدوان، وترصيحات قادة إرسائيليين 
عن خطر سيطرة أنصار الل�ه عىل اليمن وتحديداً مضيق 
ب�اب المندب، وك�ون هذه الس�يطرة أكث�َر خطورة من 

السالح النووي اإليراني.. 
وإذا كان�ت معاقب�ة الش�عب اليمن�ي قد مثّل�ت دافعاً 
للع�دوان علي�ه، فقد كان�ت الحيلولة دون تح�ول اليمن 
إىل عن�رص حي�وي فاعل ضم�ن »مح�ور المقاومة« أحد 
أه�م أهداف األمريكان والصهاين�ة من عدوانهم هذا، مع 
اقتناعهم بأنه إن اس�تحال إحراُز الهدف كامالً فيمكن أن 
يصبح الهدف - عىل األقل - انقس�اَم اإلرادات السياس�ية 
اليمني�ة بين محوَري المواالة والمقاومة، بما يحول دون 
ه يمن�ي كي مقاِوم للمخطط�ات االرسائيلية  ُوجود توُجّ
يف المنطق�ة، ومتص�ٍدّ لمش�اريعها التوس�عية، ومواجه 
لمؤامراته�ا الهادف�ة إىل الهيمن�ة ع�ىل الوط�ن العرب�ي 

والتحكم بثرواته وأبنائه.. 
فهل نجح العقاب وهل تحقق الهدف؟

أي هل حدث تغُيّ�ر يف موقف أنصار الل�ه من القضية 
الفلسطينية؟ 

عىل العكس تماماً، فقد زاد العدوان من حالة الس�خط 
الش�عبي اليمني ع�ىل الع�دو اإلرسائي�ي، وأدى القتناع 
الكثي�ر م�ن اليمنيي�ن - غي�ر المنتمين ألنص�ار الل�ه - 
بصوابية التمس�ك بالقضية الفلس�طينية كقضية العرب 
والمسلمين األساسية، وباتوا يشاركون يف جهود التعبئة 
العام�ة بفاعلية، بل إن التظاهرات التي تخصص للش�أن 

الفلسطيني تكون أكثر احتشاداً وجماهيرية.. 
يح�دث ه�ذا رغ�م الموقفي�ن الفلس�طيني الرس�مي 
والش�عبي غير المّشفين إزاء العدوان عىل اليمن، ورغم 
خيبة آمال اليمنيين من الصمت العربي واإلسالمي حيال 
مظلوميتهم، باس�تثناء بعض المواق�ف يف بعض البلدان 

كموقف حزب الل�ه يف لبنان.
ويف هذا تأكيد عىل أن الموقَف الش�عبي الس�ائد اليوم 
سيكون الموقف اليمني الرسمي مستقبالً، فالشعُب الذي 
عمد بدمائ�ه الطاهرة مواجهتَه للصهاينة واألمريكان لن 
يس�مَح لثلة م�ن المرتزقة والعمالء ب�أن يغيّبوا القضية 

الفلسطينية عن اليمن واليمنيين..
فيا لعظم�ة هذا الوعي لدى أبناء اليمن، حيُث يجعلهم 
ال َيحي�دون ع�ن الوجه�ة الصائبة »فلس�طين« كمنطلق 

أسايس لحل ُكّل مشكالت األمة العربية واإلسالمية؟.

ومضة:
تضامن�اً مع فرنس�ا - التي تعَرّض�ت لهجوم داعيش 
قب�ل أيام - س�ارع األع�راُب لرف�ع العلَ�م الفرنيس عىل 
كامل ناطحات الس�حاب يف مدنهم، بينما لم يرفعوا علَماً 

فلسطينياً حتى يف ميدالية أحدهم منذ سنوات.. 
من خذل فلسطين سيخذل اليمن.

والعكس صحيح..
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ثورة 30 من 
نوفمبر

 حمود أحمد مثنى
30 نواال لو خطٌّ زماي ثاعٌد، ابتداًء بثورة 26 سبتال 
31962 ثام ل1 أكتوبار 31963، وتدالل يف نواال 31968، 
ووثل إىل 22 مايو 31990، ومجاُل تلك الوثبات لي الثورة 
اليااياة وبهاا تام اساتداعة الُهوياة الوطاياة والحضارية 
للياايال، ون بد من التابياه إىل أن مصطلَح الجالء غري نئل 
وغري ثحيح، َوتجب إعااعة كتابة التأريخ؛ ألنه لم يكن من 
الساهل لزياة بريطانيا الدظاى، اقد أعااعت بااء قواتها 
عقاب الحرب الداملية الثانية التي انترصت ايها مع الحلااء 
تقايااَ وماعياً، وتشاكل مجلس األمن، ولي عضو مؤساس 
وااعل ايه، وبدد 22 عاماً من انتهاء الحرب الدظاى الثانية 
خاض الياايون مدركة انساتقالل واننتصار عىل انحتالل 
املباارِش بداد أن كان بالوكالة عل ]رشكة الهااد الرشقية[ 
وتحول إىل مبارش باسام التااج الليطاني، اننتصار لم يكن 
ساهالً بال مكلاااَ يف األرواح والدماء، لون قاوة إياان الثوار 
الياايال بألاياة اننتصار، وماا كان لليطانياا أن تتقبَّل 
الهزيااة بساهولة بدون أن تثاأر من الياايال )اددن عرة 
التااج الليطاني ولها ألاية اسارتاتيجية(، اقد عالت من 
خاالل عاالئها عىل زرع الخالاات والاتن كي ياشال الثوار 
وتوثل رساالة بائساة مااعلا )انحتالل الليطاني أاضل 
وأسالم من رصاع الثاوار والتحرر _ وانناصاال أاضل حانً 
من الوحدة _ والجاوب الدرباي أاضل من الياااة(، ولكذا، 
إن أن أثالة الثورة وعدالتها جدلت تضحيات شهداء الثورة 
نجوماً يف السااء يستيضء بها شدباا يف استلها3 كّل مداني 
الحرياة والكرامة، وثاورة 21 سابتال ل3201 لي تواُثٌل 

لتلك املباعئ والقيم.
إن ثااعاة األزمات والرصاع والشاقاق ماكاة وساهلة 
يف بيئاة متخلاة، ولو ما يرياده أعداؤنا، أن نبقى متخلال 
اقاراء ضداااء ليارضاوا عليااا )الوثاياة( وتدخالتهام 
املساتارة يف جايع جوانب حياتاا، اكلاا بدأ الجسم اليااي 
يتدااىف يقوماون بخلل أزمة أو حاعثة حتاى نبقى ماادلل 

بهم ن متااعلل مدهم.
وعىل شادباا اليااي الابيل واألثيل والصابر أن يسااح 
لديااثاورات األزماات بإشادال الحروب بل أبااء الشادب 
وكي ن تساتار مخططاتهم انبتزازياة واننتهازية ورسقة 

زمن اليان.
ادىل شادباا أن يتابه أناا يف زمن ن مكاَن ايه للشادوب 
الضديااة واملازقة، اكاا ثار آباؤنا ضاد الليطانيل يجب 
أن نثوَر ضد عاالئهم وكشاف جرائاهم وخدعهم املرسحية 
تجااه البالع، اهم يحالون شاداراٍت براقاة وتليرات زائاة 
انجتااعاي  والسالم  انساتقرار  اساتارار  وخطارًة عاىل 
والسايايس حاارضه ومساتقبله؛ ألنهاا تدياده إىل الهاوان 

والتبدية والذل.
إن ملحاة الثالثل من نواال لي أحد أعظم اننتصارات 
اليااياة ضاد املحتلل، بهاا ثاداا مكاناا الذي نساتحل يف 
مساار الزمن والتأرياخ، اإن مجد الشادوب وقوتهاا تابُع 
من املالحم الدظياة التاي تصادها يف مواجهة األعداء، رغم 
الااارق املاعي ايااا بياهم َوأن ثاورة 30 نواال لي قازة 
لباااء الوطن غايتُهاا عد3 تكارار أخطاء املاايض بانقتتال 
والتااحار والازاع والتشاظي اياا بل أباااء األرض والدرق 
الواحاد، ساواٌء أكانات األساباب أنانياة أو مجارتًة ملوروث 

األحداث املتخلاة أو وظياة تدمريية مداوعة األجر.
وىف األحاداث الكالى لجايع األمام يالُُز عوُر املاكرين 
واملثقال للقيا3 باها3 إنقاذ شادوبهم، ايساتجيب القاعة 
السياسايون والدسكريون واملشااركون يف ثااعة األحداث 
بتااُعٍل إيجابي يؤسس لبااء مستقبل ن تتكرر ايه األخطاء 

التي توثلهم إىل انحرتاب وما ياتج عاها من كوارث.

عرض وتعليق: أيمن حسن مجلي** 
 

الخوف من الجن:

انعتقااع يف الجن بأنها تاااع وترض باا ن يقدر عليه إن 
الله اهاذا يكون ثاحبه مرشكاً متى تقارب إليهم وخضع 
لهم من أجل اعتقاعه ايهم. ويؤكد السيد الدالمة )بدر الدين 
الحوثي( عد3 اعتقاع الزيدية وكل املسالال املساتاريين يف 
اليان يف لذه الخرااات التي يروج لها الولابيون ويربطون 
بياهاا وبل الخوف من الجن، وحجاة الدالمة يف راض ذلك 
لو عد3 الدليل عليه وأن األثل السالمة واإلسال3 الخايل من 

خرااات الولابية وبدعهم التكاريية.
 

الرد على مزاعم )بن باز(
حول: اللبث عند القبر

اللَّبث عاد القل، عاد الزيارة ولو بزعاهم عكوف عباعة 
للايات اهو رشك عاد )البازيال = الولابيل(، ألن الدكوف 
للاه عباعة له ارصاها لغري الله عباعة لغري الله عادلم اهو 

رشك.
والجاواب: )الزيدية( قد باّل علااؤلا ما يايد أنه ما كل 
عكاوف عبااعة؛ ألن الدباعة ن تكاون إن مع اعتقااع الااع 
والارض باا ليس إن للاه كاا مر يف املقدمة ولذا غري حاثل 
لااا وإناا يقع اللبث من بدض الزائرين لقصد تالوة القرآن 
عاىل القل ايحصل اللبث تبداً لطول القراءة ن لقصد حبس 
الااس عىل القل اضالً عن قصد حبس الااس لرجاء الااع 
مان غري الله باا ليس إن لله اهاذا غري واقع أثالً واألعاال 

بالايات. ]ص )67([.
ويف ]ص )73([ من ذات الكتاب أورع السيد الدالمة )بدر 
الديان الحوثي( رعه عىل شايخ التكاري واإلرلااب الولابي 

السدوعي )بن باز( عىل الاحو التايل:
االجواب: أن يف الحديث انستشاااع باحاد ون إشاكال 
يف اختصاثاه باحل اإلذن والارىض ولكن الدعوى أنه رشك 
حياث لم يثبات اإلذن والرىض عاىل اإلطالق ععاوى ن عليل 
عليهاا وععوى أن ذلك من املستشااع يدل عىل أنه يدتقد أن 
املستشااع به يالك الشاااعة من عون الله ععوى ااسدة؛ 
ألن انستشاااع ن يتوقف عىل لذا انعتقااع بل ياكن مان 
يدتقد أن الشااعة ن تكون إن من بدد أن يأذن الله ملن يشاء 

ويرىض.

 
مفه���وم البدع���ة

)معاداة الزيدية ومواالة إسرائيل(

يبدأ السيد الدالمة )بدر الدين الحوثي( خطابه اإلسالمي 
التاوياري يف مواجهاة الخطااب الولاباي التكاريي بصدع 

ماهو3 )البدعة( بتدرياها:
اعلام أن البدعة املذمومة ملجارع أنها بدعة لي البدعة يف 
الديان، ومداالا التدبد لله سابحانه بغري ماا لو من عياه 

جالة وتاصيالً.
أما انبتداعااُت الدنيوية التي ن تادال بااًء عىل أنها من 
الدين والداعات املحدثة التي يستار عليها أللها حتى تصري 
ااَّة ولكاهام ن يادلونها تديااً بل ملجارع الداعة واتباع  كالسُّ
األساالف ألغراض عنيوية اليسات بدعة ولاذا ن يابغي أن 
ااة. ]ص  يكاون ايه اختالف ألن ذلك ن يسااى مخالااً للسُّ

.])76 - 75(

ثم يحاجاج خصاو3 الزيدية مان الولابيال وأعوانهم 
الجهلة مؤكداً أنهم:

 نشاأوا عىل عداوتهم )الزيوع( وعبروا وعرجوا عىل بغض 
الزيدياة وتربوا من ثغرلم عىل سابهم وتلقاوه عن آبائهم 

وتوارثوه من عهد الدباسية.
وبلغة اقهية إساالمية ماصاة يخاطب التكارييل من 

الولابيل وأعوانهم املرتزقة وأتباعهم الجهلة:
إذا كاتم ن تساتطيدون اإلنصاف وقبول ما نطوي عليه 

لذا الجواب ون تقدرون عىل تطهري قلوبكم من الغل وساوء 
الظان بالزيدية اهال ساكتم عاهم وحاظتم ألسااتكم عن 
لازلام وملزلام ثم طلبتام كتبهام أو خالطتام علااءلم 
لتدرااوا ماا عادلم كاا يادال الجالل املتدارف أو املااظر 
املاصف ن كاا يادل الحاقد املتحرق حتى تدراوا ما عادلم 
من الحجج تامة ثاعرة عن مشاالدتهم ومشالدة كتبهم 
اإن ذلاك لو الذي يحكم عليه ن قول خصومهم ايهم اإنه 

بل قول الخصم يف خصاه عاد من أنصف. ن يُقرْ

ويف ص )79( تحات عاوان )املقصد الرابع( كتب الدالمة 
)الحوثي(:

يف التحذيار من ِسابَاب املؤمن وأذى املسالم قاال تداىل: 
))ويال لكل لازة ملزة((، وقاال تداىل: ))ون تطع كل حالف 
مهال لاااز مشااء باديام((، وقاال تدااىل: ))ون تلازوا 

أناسكم ون تاابزوا باأللقاب((.

ثم يتااول الدالم الزالد السيد )بدر الدين الحوثي( بدضاً 
من تخرثات أعداء املذلب الزيدي:

اااا جرى عىل ألسااة )الباز( وأرضابه تساية الزيدية 
َدثَاه أعداء الزيدية للتااري  رواااض ولو اثطالح حديث أَحرْ
ماهم وأثله اسم لطائاة من الشيدة راضوا )زيد بن عيل( 
رج )الطلي( يف تأريخه  عليه السال3 اساالم الرااضة ]أخرْ
)تأريخ الطلي(، جاا8،ص )272([ يف قصة )زيد بن عيل( 
عليه الساال3 أنه ملا رأى أثحاب )زيد بن عيل( الذين بايدوه 
أن )يوساف بان عار( قاد بلغه أمار )زيد( وأنه يادس إليه 
ويساتبحث عن أمره اجتادت إليه )أي إىل زيد( جااعة من 
رؤوساهم اقالوا رحاك الله ما قولك يف )أبي بكر وعار( ثم 
حكاى مجاعلة ايهاا ثم قال ااارقاوه ونكثوا بيدته وقالوا 
سابل اإلما3 إىل قوله، اقالوا )جداار( إماماا بدد أبيه ولو 
أحال باألمار بدد أبياه ون نتبع )زيد بن عايل( اليس بإما3 

اساالم )زيد( الرااضة. ]ص )79([.

ويواثل إما3 الاقه اليااي:
ومثال لذا قول )ابن تياية( يف الجازء الثاني من ]كتابه 
)املاهاج( ثاحة )67([: وإناا سااوا رااضة ملا خرج )زيد 
بن عيل بن الحسال( با )الكواة( يف خالاة )لشا3( اسأله 
الشايدة عن )أبي بكر وعار( ارتحم عليهاا - اراضه قو3 
اقال راضتاوني، راضتاوني، اساوا رااضة - وتونه قو3 
اساوا زيدية ننتساابهم إليه ومن حيائذ انقسات الشيدة 
إىل رااضياة إمامية وزيدية. إىل قاول )ابن تياية(: االزيدية 
خري من الرااضاة أعلم وأثدق وأشاجع انتهى املراع. ]ص 

.])89(
والجديار بالتدوين لاا أن )بن باز( يف الوقت الذي يداعي 
ويكار اياه جاالري الزيدية الذين يشاكلون نصف اليان، 
ويدتل اكرلام واقههم من أكثر املادارس الاقهية تحرراً 
وتقدمياة ومواكبة للدارص وحااظاً عىل حقوق اإلنساان، 
نجد شايخ التكاري واإلرلاب السدوعي ياتي بجواز الصلح 

مع )إرسائيل(، كاا يف اتواه التالية:
))تجاوز الهدنة مع األعداء مطلقاة ومؤقتة إذا رأى ويل 
األمار املصلحاة يف ذلك، لقول الله سابحانه وتدااىل: ))وإن 
جاحاوا للسالم ااجاح لها وتوكل عىل الله إنه لو الساايع 
الدليام((، وألن الابي ثاىل الله عليه وسالم ادلها جايداً، 
كاا ثالح ألل مكة عىل ترك الحرب عرش سال، يأمن ايها 
الاااس، ويكف بدضهم عن بداض، وثالح كثرياً من قبائل 
الدارب ثلح مطلقااً، الاا اتاح الله عليه مكاة نبذ إليهم 
عهوعلم، وأجل من ن عهد له أربدة أشاهر، كاا يف قول الله 
سابحانه وتداىل: ))براءة من الله ورسوله إىل الذين عالدتم 

من املرشكل اسيحوا يف األرض أربدة أشهر((.
وبدث ثىل الله عليه وسالم املااعين بذلك عا3 )تسادة( 
من الهجرة بدد الاتح مع )الصديل( ملا حج ريض الله عاه، 
ألن الحاجة واملصلحة اإلسالمية قد تدعو إىل الهدنة املطلقة 
ثام قطدها عاد زوال الحاجاة، كاا ادل ذلك الابي ثىل الله 

عليه وسلم.
وقد بساط الدالمة )ابن القيم( - يرحاه الله - القول يف 
ذلك يف كتابه )أحكا3 ألل الذمة( واختار ذلك شايخه شايخ 
اإلساال3 )ابان تياياة(، وجااعة مان ألل الدلام، والله ويل 

التوايل((.

 
شرح الصدور في زيارة القبور

فصل في جواز الزيارة

روى )زيد بن عيل( عليه السال3 يف مجاوعه عن أبيه عن 

جده عن )عيل( عليهم الساال3، قال: نهي رساول الله ثىل 

الله عليه وسالم عن لحو3 األضاحي أن ندخرلا اوق ثالثة 

أيا3، ونهى أن تاباذ يف الدبا والاقري واملزات والحاتم ونهانا 

عن زيارة القبور.

قاال: الاا كان من بدد ذلك قال: يا أيها الااس إني كات 

قاد نهيتكم عن لحو3 األضاحي أن تدخرولا اوق ثالثة أيا3 

وذلك لااقة املسالال لتواساوا بياكم اقد وسع الله عليكم 

اكلاوا وأطدااوا واعخاروا ونهيتكام، ونهيتكم عان زيارة 

القباور وذلاك أن املرشكل كانوا يأتونهاا ايدكاون عادلا 

وياحارون عادلاا ويقولون لجراً مان القول ااال تادلوا 

كادلهم ون بأس بإتيانها اإن يف إتيانها عظة ما لم تقوموا 

لجراً انتهى.

ثم يستطرع الدالم اليااي املجتهد:

وقد زعم بدض املخالال أن الزيارة ن تجوز إن إذا كانت 

لقصد تذكر اآلخرة أااع لذا يف حاشية )بلوغ املرا3( ثاحة 

)116( لقولاه ثىل الله عليه وسالم اإنهاا تذكر اآلخرة أو 

ما يف مدااه.

والجاواب: أن لذا كال3 مان ن ياهم الدربياة؛ ألن قوله 

ثاىل الله عليه وسالم اإنها تذكر اآلخارة أو اإن يف إتيانها 

لة خلية واقدة ألن ما أخل به الرسول ثىل الله  عظة ُجاارْ

عليه وسالم اهو ثادق ولذا خل مؤكاد، االدلة لي لذه 

التاي أخل بها وأكد وقوعها ثدقاً وحقاً اقد عل عىل إباحة 

الزياارة إباحة مطلقة من أجل أن الواقع أن يف إتيانها عظة 

يف الجالة أو أنها تذكر اآلخرة يف الجالة. ]ص )135([.

ثم ترع يف نهاية الكتاب الدبارة التالية: ))كان الاراغ من 

تأليف لذا الكتاب ربيع الثاني ساة 1397 لجرية((.

]*كتاب من تأليف: إما3 الاقه اليااي 

السيد الدالمة بدر الدين الحوثي[

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

كتاب اإليجاز في الرد على فتاوى الحجاز*
] الحلقة الثالثة واألخيرة [

إلى طغاة األرض
محمد عبدالرحمن الشرعي

إلى طغاة األرض.. 
َمن عبثوا بأمننا واستقرارنا 

وما اكتفوا حتى 
وما شبعوا من سيل دماءنا 

 
إلى الطغاة الذين استباحوا قتلنا 

من أفزعوا صغارنا وأردوا خطواتنا 
من أحرمونا معاشانا منامنا وسالمنا 

وسخروا من بساطة أحالمنا 
حاولوا محونا وطمس آثارنا 

ولكن بال جدوى 
فنحن من صنعنا أمجادنا وتأثيُرنا هو تأريخنا 

وها نحن اآلن.. 
سنضيف فصاًل جديداً لألجيال التي بعدنا

 
أيها الطغاة 

لطاملا كنتم حجر عثرة في دربنا 
سنحاربكم سنقاوم العالم من أجل أحالمنا وأرضنا 

سنسترد ُكّل ما كان لنا ومن حقنا 
أرضنا وسماءنا.. 

أمرنا وقرارنا 
سنلملم بقايا أمانينا 

سنضّمُد بالنصر الكبير جراحانا 
سنرضى بالبْؤس في حياتنا 

سنمضي قدماً ولن ننظر وراءنا 
سنجتث العثرات من دربنا 

سيخجل العالم وينحني الطاغي أمامنا 
ستُرفع أعالمنا وستجُفّ األقالم ببطوالت نصرنا.
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 ملزمة األسبوع

االستقامة في حاالت الصراع

اإلمام الهادي من الرس إلى صعدة! 

 مفاهيم قرآنية

السالم
تحدَّث السايُد حسل بدر الدين الحوثي سال3 الله عليه يف 
محارضتاه بدااوان »إن الذين قالوا رباا الله ثم اساتقاموا« 
عن مداى انستقامة يف عين الله، حيث أنها شدوٌر ناي يقر 
اإلنساان بدبوعيته لله وأن يسلم ناَسه لله سواء واال لواه 
ومصالحه ا3 خالاها ولذه الحالة من املهم أن تالز3 اإلنسان 
املؤمان يف ُكّل ظرواه وحياته ملا لها من ألاية كبرية يف عد3 
وقوع اإلنساان يف الخطااء أو الباطل أو حتى يرتاجع ويهال 
عالقتاه بالله ن ساياا إذا تدرض املؤمُن لظاروف ثدبة أو 
كان يف مرحلاة رصاع مع الباطل، حيث تكثر يف حالة الرصاع 
األقاويال واألراجياف واملؤامارات والتضليل والخاداع ولبس 
الحال بالباطل، ويحاول الباطال أن يتحرَك باكل إمكانياته 
الهائلاة، ولام تكن لاااك أاضل مان وسايلة ملواجهتها إّن 
انساتقامة مع الله، ولذا ما ياطبل علياا حالياً، ايدد مرور 
أكثر من ثاانية أشاهر عىل الددوان السدوعي األمريكي عىل 
اليان ن بد أن نتسالح بانساتقامة والصال، اال يؤثر طول 
اارتة الدادوان عاىل لاتااا وعالقتاا باللاه وتحركااا يف ُكلِّ 

املجاانت، ون يؤعي إىل التكاسال أو التهاون، بل انساتقامة 
والرجوع الدائم إىل الله كايٌل بأن يداياا عىل لذا الددوان ولو 
اساتار ساوات؛ ألناا نساتاد قوتاا من القوي الدزيز الجبار 
الذي ن تأخذه ساة ون نو3 عن تدبري شئوناا يف مواجهة قرن 

الشيطان ورأس الكار أمريكا وإرسائيل. 
ونظاراً أللاياة انساتقامة للاؤمن أوجب اللاه علياا أن 
ندعاَو يف ااتحة الكتاب التي نرععلاا عرشات املرات يومياً يف 
ثالتااا بقوله تداىل »إلدنا الرصاط املساتقيم رصاط الذين 

أندات عليهم غري املغضوب عليهم والضالل«.
ويف لاذه اآلياات يوضاح السايد حسال أن رصاَط اللاه 
املساتقيم ن بد له من رموز وأعال3 يهادون به ويوّضحونه؛ 
لكي ن يضل الاااس مع املغضوب عليهم الذي ياحراون عن 
الحل بدلم ويؤثرون عىل الااس بادراة وعراية باسام الدلم، 
َوأيضااً ن يكونوا مع الضالل الذيان ياحراون بدون مدراة 
كأن يحالون عقائد باطلة وضالة مخالاة لهدى الله، وليس 
كاا يارسه البدض أنهم اليهوع والاصارى، ااملسألُة ُحسات 

مدهم، وقد قطداا عالقتاا بهم تََااماً، بل ولم ندد نساري عىل 
خط اليهاوع الدقائادي أباداً واتخذنالم أعاداًء، ااملغضوب 
عليهام والضالاون لااا خطاان يساريان عائاااً يف الحياة 

باستارار يف مواجهة خط الله املستقيم.
االدعااُء املتكاّرر يف الصالة يادل عىل ألاية انساتقامة 
بالاسابة لاا كاؤمال، ويف ذلك يقول السيد حسل بدر الدين 
الحوثي »نحن نريد من الله بدعائاا يف لذه السورة باستارار 
أن يهديَاا رصاطه املستقيم _ رصاط الذين أندات عليهم غري 
املغضوب عليهم والضالل _ يدل بأناا بحاجٍة عائاة وماساة 
إىل الله، أن تتجه ليهديك يف ُكّل مواقاك، أنت ساتارُّ باواقَف 
ايها حل وباطل تحتاج إىل الله أن يوّاَقك إىل الحل، أي موقف 
كان يف شئون الحياة، لذه لي انستقامة التي تدرُف خطها 

حتى نسريَ عليها.
 وماا أحوجااا إليهاا يف لذه املراحال التي يتدارض ايها 
املؤماون لكل أناواع الحرب والتضليل والخداع من قبَل أعداء 

اإلسال3 ومن املاااقل يف الداخل. 

عبدالملك العجري 

يدد اإلما3ُ الهاعي يحيى بن 
الحسل )ل28-297لا( من ألم 

الشخصيات املحورية يف تأريخ 
اليااي السيايس والثقايف، وقد 

ظهرت الكثريُ من الدراسات التي 
تااولت الهاعي وتجربته السياسية، 
وقبل التطرق لألسباب تاكري انما3 
الهاعي يف انرتحال لليان والظروف 

التي كانت تديشها، أوع أنبه إىل 
مسألة خطرية وسات الدراسات 

التأريخية التي ظهرت عقيب ثورة 
سبتال 31962.

دعوة للمراجعة:
والسايايس  الاااي  املاااخ  كان   
واأليديولوجي الذي سااع عقياب قيا3 ثورة 
مااخاً مشاحوناً بدواطاف ثأرية وعصبوية 
واناداانت سياساية وتشااجات طائاياة 
تلقاي بظاللها عاىل جايع مظالار الحياة 
السياساية وانجتااعية والثقااية واألعبية، 
بالاذات  التأريخياة  الدراساات  مجاال  ويف 
ظهارت الكثاري مان الدراساات والكتابات 
كانات تضاار تشاويه الحقائال التأريخية 
وتاطلال مان موقاف أيديولوجاي مخاثم 
انجتااعاي  التحليال  باأعوات  وتتوسال 
لتكرياس ذاكارة جادياة عدائياة ورسام 
احداثيات مشولة لخارطة انجتااع اليااي 
وتذخري الضاري الوطاي وتبخيس الرأساال 
الزيدي وتشكيل ثورة ماقوتة عن املوروث 
املدريف والتأريخ السيايس للزيدية واستهداف 
رموزلم التأريخية وإثااء مارعات بدياها 

لالشتغال عليها. 
 ويف سابيل تحقيل لداها يف تصاية لذا 
التأرياخ بدا للبداض أن يقتلع تجربة عرشة 
قارون من تأريخ اليان الوسايط والحديث، 
وثار يف ُعرف لاذه الكتابات ُكّل تارع ثورًة 
وإن كان مان غاري لادف، وكل مدارضاة 
إثالحاً وكل عارصية وطاية، وقد شّكل لذا 
املااخ عائقاً مدراياً »ابساتاولوجي« ثدب 
من قدرت الدراساات التأريخية عىل املقاربة 
غاري املتواطئة للتأريخ السايايس للزيدية يف 

الياان وموضدتاه عاخال ساوارات نضالية 
بالذات مخرجات مركز الدراساات والبحوث 
الياااي الاذي يرأساه الدكتاور عبدالدزياز 

املقالح الذي سخر أللداف ععائية.
 وقد تلطات نسابياً أجواء لاذا املااخ يف 
اارتة متأخارة َوظهارت مبااعرات خجولة 
لبداض رماوز الثقاااة واألعب يف مراجداة 
مواقاها والدعوة إىل إَعاَعة قراءة الحسابات 
وظهارت عراساات تأريخياة عىل قادر من 
نهاياات  الرثاناة والجدياة خاثاة مااذ 
الدرشياة الثامااة مان القرن املاايض، لكن 
املشاكل أن أبساط انضطرابات األماية كاا 
حادث ماع باروز قضياة ثدادة وجااعة 
أنصاار الله »الحوثياة« تديد اساتحياء تلك 
املااخاات إىل املشاهد َوتدياد تدكاري الحياة 
الدلاية والاكرية وتسايم الحياة السياسية 
وتراع من وترية القاراءات الرلابية، وتدزز 
مان األااكار القهرياة املزماة التاي تتلبس 
سياسيل وُكتّاباً لم يالحوا يف مغاعرة اوبيا 
املايض، ون تريد قراءة األحداث إن يف سياقات 
ماضياة وترعياد ذات املدزوااات الخشابية 
واملقونت البائدة والخطاب املشاكس الدالل 
برشانقه األيديولوجية والدصبوية، ومن لاا 
تأتاي ألاية إَعاَعة الاظار اياا أثدرته تلك 

املرحلة من عراسات.

الهادي يرحل إلى اليمن: 
كان الهاعي شخصية قياعية من الدرجة 
األوىل ومان الرجال الدظاااء الذين يرتكون 
أثرلم عاىل التأريخ، ولو بااا تواار له من 
الساات الهامة املكونة للشخصية القياعية 
والدوامل واملؤثارات األرسية والثقااية التي 
تدااورت عىل باااء شاخصيته كان ن بد أن 
يكاون قائاداً؛ ألنه ُخِلاَل ليكاون كذلك؛ ألن 
القياعة طاقة ياتلك الهاعي مخزوناً ضخااً 
ماهاا، وقادرَة أن يرصاهاا، وقاد تسااعده 
الظاروف وقد ن تسااعده ويف لاذا تتااوت 

حظوظ القاعة والدظااء.
الياان  كانات  الهااعي  قادو3  لحظاة 
تداني أوضاعاً سياساية واجتااعية شااذة 
ومضطربة تتاازعها اياا بياها عدة عويالت 
وإقطاعيات متصارعة مع اراغ سايايس يف 
املااطال الشااالية، والرصاعاات والحروب 
القبلياة لام تكان لتاتهي، تاارغ من حرب 
لتدخال يف أخرى، وتاهك القاوى انجتااعية 

وتستازف موارعه يف حروب عبثية. 

وظالارُة الااوىض السياساية والتازُّق 
الياان  تديشاها  كانات  التاي  انجتااعاي 
جاءت تظهرياً لدوامَل سياساية واجتااعية 
وعياياة وجغرااياة، اان ناحية سياساية 
كان ضداف السالطة املرَكزية للدباسايل، 
واننتااضاات املتكاررة يف الداراق والكواة 
والبحرين واسااع الونة، وإرلاب الاالحل 
واملزارعال تُغاري بالتاارع عاىل السالطة 
املركزية، وكان بداد اليان عن مقر الخالاة 
يزيد من رثيده ويجدُل أائدة من الطامدل 
واملدارضل السياسايل وأثحاب الدعوات 
اإلثالحياة تهوي إليه، إضاااة إىل انرصاف 
السالطات املركزياة، يف عمشال ومن بددلا 
بغاداع إىل األقطاار التي تم اتحها يف الشاا3 
وباالع اارس ومارص، والتي تاتااز بثرائها 
مقارناة بالدائدات الشاحيحة التي توارلا 
الياان للخزيااة الداماة، ورغام أن الازعة 
انساتقاللية قاد بادأت إرلاثاتهاا يف عهد 
الدولاة األموياة، إن أن قارَص عارلاا حال 
عوَن تكامل أسباب انناصال وأّجلها إىل عهد 

الدولة الدباسية.
وعىل املستوى اإلساالمي كانت الظروف 
السياساية وانجتااعية عىل نهايات القرن 
الثالاث الهجاري واملتاثلاة يف تبادي مالمح 
الضداف عاىل الخالااة الدباساية وضدف 
األتاراك  نااوذ  وتزاياد  املركزياة  سالطتها 
واساتئثارلم بالسلطة عون الخلااء وتايش 
الاساع يف أجهزة السلطة وكثرة اننتااضات 
والخارجال  الدباساية  للدولاة  املاالضاة 
عليهاا والتذمار يف ثااوف الجاالري تداُع 
بالهاعي إىل التاكري الجدي يف اساتثاار لذه 
الظاروف لبادء التحارُّك السايايس ووضاع 
الخطاة الدالياة لحركته اإلثالحياة والتي 
تطاح -إن سااعدتها الظاروف- إىل مااَزلة 
الخالاة الدباسية يف بغداع، وقد أشار الهاعي 
إىل ألاياة اغتااا3 لذه الظروف يف رساالته 
إىل بداض ألله يف الحجااز يؤنبهم ايها عىل 

خاولهم وسلبيتهم يف التااعل مع حركته.
كان اإلماا3ُ قبال قدوماه للياان قد قا3 
البلادان،  لبداض  اساتطالعية  بجاونت 
اتوجاه إىل طلساتان كاا ماّر، َويف الرحلة 
انساتطالعية األوىل إىل اليان عاا3 280لا، 
عّل عان خيبة أملاه، ادىل الرغام من أنهم 
قدموا له ااروَض الونء والطاعاة لم يحبوا 
رصامتاه يف التازا3 الرشيداة، تذكار بدُض 
املصاعر أن الهاعي أراع تاايذَ الحكم الرشعي 

بحالِّ رجٍل مان آل طرياف من أقاارب أبي 
الدتالية، بلغه أنه رشب الخار ااانع القو3ُ 
ااستاء الهاعي لذلك وقّرر الدوعة إىل الحجاز 
ولو يقول: »ن أكون كاملصباح ييضء لغريه 

ويحرق ناسه«.
وماع مدااَوعة الوااوع اليااياة املطالبة 
للاارة الثانية بقدومه اّكر الهاعي برصاهم 
ملاا بدا له كااا يقول: من ثدوباة األوضاع 
لااك إن أناه يف الاهاية عدل عن رأيه وواال 
عاىل الذلااب إىل الياان بدد تارعع، ااا لي 
األسباب التي حالته عىل الددول عن التوجه 

إىل اليان؟ 
القاسام املشارتك بل الروايات أن ضغط 
الوااوع اليااية إىل الحجاز ومراساالت عدع 
مان الزعاااء املحليال والدشاائريل التي 
تطالاب بقدومه وتدهداتهم بانلتزا3 بأمره، 
وتوسلهم بداومته وبأبيه إلقااعه بالددول 
عن رأيه والتوجه مدهم إىل اليان لي السبب 

املبارش يف إقااع الهاعي. 
االحاروب األللياة قاد أنهكت الدشاائر 
املتصارعة واستازات موارعلم انقتصاعية 
وكانوا بحاجة ماساة إىل انستقرار والتقاط 

األنااس ولو لارتات متقطدة وقصرية. 
وباعتقااعي أن الهااعي لام يكان أمامه 
خيارات كثرية، ااملواطن التقليدية للتشايع 
متاااول  يف  تجدلاه  وخراساان  الداراق  يف 
الدباسايل، وطلساتان جاوب بحر الخزر 
كان يشاغلها الداعاي الحسان ماع أنه أقل 
كاااءة وأللية من الهاعي لم يخف انزعاجه 
من بقاء الهاعي بطلستان، والحجاز كانت 
قد اعتزلت السياسة ماذ وقت مبكر، وكانت 
آخار مشااركة لهاا ماع الاااس الزكية يف 

رصاعه مع عولة املاصور الدبايس. 
كانت لذه أساباباً كااية إلقااع الهاعي؛ 
ألن الاقه السيايس الزيدي وإن كان يشرتط 
للثاورة وضدااً ثوريااً يرجاح اكارة نجاح 
الثورة حتى ن تكون مغامرًة غري محساوبة 
ون يشارتط تأكد الاجاح يقياااً، وعاد توار 
الحد املقبول من التساهيالت يصبح التحرك 
اإلثالحي أمراً متحتااً ون يؤثر وجوع بدض 
الدوائل والصدوبات أماا3 ارص الاجاح ما 
عامات يف الحادوع املقبولاة، بادااى آخر أن 
تكوُن ُاَرُص الاشل أكثر من ارص الاجاح، 
ولاذا سابٌب إضايف يدااع بالهااعي للقبول 

ه لليان وتأسيس عولته لااك. بالتوجُّ

* اإليمان بكتاب اهلل وبمحمد 
الساال3ُ لو لذا، أن نتبع َجايداً كتااَب الله، ونؤمن بالقرآن، 
ونؤمان َجايداً باحااد )ثلوات اللاه عليه وعىل آلاه(، وندخل 
يف السالم كاااة، وتحقال الساال3، ويتحقل للاااس خروجاً من 
الظلااات إىل الاور، ويهتدون إىل رصاط مساتقيم يف ُكّل حياتهم 

لذه 

* كل من يريد السالم عليه أن يبحث عنه وفق 
منطق القرآن

كل من يقول بأنه يريد الساالمة، وأنه ن يريد أن تكون األمور 
بالشكل الذي يتطور أكثر اأكثر، عليه أن يبحث عن السال3 وال 
َوانَُه  ِدي ِبِه اللَُّه َمِن اتَّبََع ِرضرْ ماطل القرآن الذي قال الله ايه: }يَهرْ
ال3ِ{ )املائدة: من اآلية 16( وأن ماطل القرآن كله عاٌل،  ُسبَُل السَّ
كله جهااع ووحدة، وأخاّوة، وثدق ووااء، ون مكان للساكوت 

والجاوع بل ثدور آياته الكرياة. 

* الرؤية القرآنية للسالم 
القارآُن الكرياُم يف رؤيتاه للساال3 تختلاف عن رؤياة الدرب 
تََااماً التي تقو3 عليها مباعراتهم للساال3، رؤيته بااء أمة روح، 
جهاعياة، لااا يصبح الددو ناساه إذا كان يريد ساالماً يتحقل 

يدوع إىل لذا الدين سيتحقل له السال3. 
عادما تاطلل لتبحث عن الساالمة لااساك وأنات ن تاكر يف 
أن يسالم لك عياك الن تسلم ناساك، لن يسلم ِعررْضك، لن تسلم 
كرامتاك، ويف األخري لن تسالم أنات يف اآلخرة يو3 تلقاى الله، لن 

تسلم سوء الحساب، لن تسلم نار جهام. 

* مفاهيم مغلوطة
السالم ترك الجهاد

 اإلسال3 لو عين السال3، لكن عين السال3 بادااه الصحيح، ما 
مداااه إقاال ملاات الحرب مع اآلخرين ليس لذا لو الساال3؟، 
أن نقاول: انتهى األمر نلغي الجهااع، ونلغي الحروب لاديش مع 
اآلخرين يف ساال3. لذا لو ما حصل لاا نحن املسالال، ما عاله 
كبارنا، ظلوا يلهثون وراء الساال3، ويااشدون اآلخرين بأناا نريد 
الساال3 ويابحثون عن الساال3، بداد أن ألقوا آلة الحارب وألغوا 
اسم )الجهاع(، ااا الذي حصل؟ لل حصل سال3 أ3 حصل عوس 

باألقدا3؟. وحصل استسال3. أليس لذا لو الذي حصل؟.

 البحث عن السالم من العدو
ألياس الدارب اآلن يبحثاون عن الساال3 مان أمرياكا؟! من 
عدولام، ولام يقولاون ويرصحاون أن أمريكا لاي التي تدعم 
إرسائيل. أليس لذا من الضالل املكشاوف؟ الضالل الذي ن يدخل 
اياه أحدنا، لل أنت ساتذلب إىل عدوك األكل ترياد ماه أنه ياك 
مااك عدو ما لو إن يد من أياعيه، ولو إناا يدال لصالحه؟! لل 

سياكه ماك؟ ن.

الرؤية األمريكية للسالم
األمريكيون لم عادلم الاكرة لذه بأنك ن تحصل عىل السال3 
إن عادماا تباي ناساك، وتصل إىل مواقع قاوة، ادادما تدخل يف 
مااوضات لن تكون أنت بالشكل الذي تهضم يف املااوضات لذه، 
أو الطرف اآلخر لو الذي سيستسلم أمامك ويتحقل لك السال3. 
إذا كاات تريد أن تسالم أولئك اامش عاىل قاعدتهم لم، لم 
الذيان يقولاون: ]إذا أرعت الساال3 ااحاال الساالح[ لاذا مثَل 

أمريكي. 

* متى يتحقق؟
- السال3 ن يتحقل لك إن إذا كات يف موقف عزة وقوة ومكانة. 
لل نسايتم أيها الدرب أن ربكم لو الساال3؟ لل نسايتم أن 
اِلِاَل{ )الحج:  اُكُم الرُْاسرْ اسااكم مشتل من الساال3؟. }ُلَو َساَّ
من اآلية 78( ونحن نحال اسام )مسالال(. لل نسيتم أن الله 
ِدي  سابحانه وتداىل قال: }َقدرْ َجاَءُكمرْ ِمَن اللَِّه نُوٌر َوِكتَاٌب ُمِبٌل يَهرْ
اال3ِ{ )املائادة: من اآلية 16(  َوانَُه ُسابَُل السَّ ِباِه اللَُّه َمِن اتَّبََع ِرضرْ
الااذا ن ندوع إىل القرآن إذا كاا ناشاد السال3 لادرف السبل التي 

يهدي إليها؟. أليس لذا لو الحل؟.
نحن لو التجأنا إىل الله سابحانه وتداىل كلاا وتلك الحكومات 
التي تبحث، وأولئك الكبار الذين يبحثون عن الساال3 من أمريكا، 
ويبحثون عن الساال3 من روسيا، يابحثون عن السال3 من بلدان 
أوروبا، بل يابحثون عن الساال3 من إرسائيل ناساها، عوعوا إىل 
اللاه لاو الذي سايااحكم القوة، يااحكام الدازة اتكونوا أنتم 
املهياال عىل اآلخرين؛ ألنكم تاساكتم بالسال3 املؤمن املهيان، 
ولاااك مان الذي يساتطيع أن يرضكم؟. من الذي يساتطيع أن 

يؤذيكم؟ من الذي ياكاه أن يقهركم؟ أَوليس لذا لو السال3؟.

الصراُع على أس���اس هدى الله يك���ون له إيجابيات كبيرة جداً، 
األع���داء اآلخرون يك���ون عملهم دائماً يعطي ش���واهد لصحة ما 
عندك؛ ألنه بالنسبة للباطل، عندما يكون الباطل مجرد نظرية، 
ليس هناك من يجّس���ده، من ميثله، ال تستطيع أن تتصور قبحه، 
ال تس���تطيع أن تتصور فضاعته، نفس���ك قد ال حتمل غيضاً، أو 
حتم���ل غضباً، أو حتمل قوة ف���ي مواجهته. متى ما جتلى، وعادة 

أهل الباط���ل هم يتحركون فيتجلى الباطل م���ن خالل مواقفهم، 
ُم من  ويتجل���ى احلق بش���كل أكبر ف���ي جانبك، من جانب م���ا يَُقَدّ
عن���دك يتجلى، فت���رى قبح الباطل كيف هو، وت���رى كيف � عادة � 
يك���ون أهل الباطل، وترى كي���ف � عادة � يكون منطق أهل الباطل، 
وتصرفاتهم، وكيف تكون نتائ���ج أعمالهم، وكيف تكون عاقبتهم، 

وعاقبة من يسيرون معهم، وهكذا.
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زياد السالمي 
إذا كان لدياك ارثاة املايض عىل الحاااة ن ترتعع 

استار يف السري ، لدل الله يأتي بدد ذلك مخرجاً .
إذا كاات أكثر تاويها لااك باملقابل أشاياء تارض 
تااارلاا أو الاال مباانة حيالهاا ؛ ماع ذلاك ن تكان 
متحيازا إن لاك ؛ ليس تاارتس خلف قااعاة إناا أنت 
القااعاة ذاتهاا ؛ يف ظال الرتاباة ؛ الداال والتأني يف 
اساتقراء الواقع واإلغراق والجهد الزائد يف استكااله 
؛ ن يالقياان إن مجاوعة من غوغائيل يحكاون عىل 
الداال بانثطاااع ؛ اإلنساانية اليااية التاي أعدلا 
موازية لإلنسانية جاداء بددما أثبت الدالم أن اليااي 
ليس ماه وأنه مدزول عن لاو3 األمم والشدوب جراء 
ناط أعراب الخلياج ؛ والذي أثبح اليااي خطراً عىل 
اللجااتياة الدولية ؛ أي تاالاة أمر مضغا كالوقوف 

أما3 لذه املستجدات بتأييد أو ثات أو ما شابه.. 
الياان أشابه باتااان يباذل ماا بوساده ليلقاى 
اإلقصااء والتهايش وانعتداء والساخرية ؛ وعىل لذا 
املاوال يحصد اليان كأثاية  ما يحصده كإنسان نتاج 
ما يقو3 باه أبااؤه تجاه بدضهم البدض،  مدانتان ن 
يالح الوطن من تجرعهااا األوىل مؤعى األخرى ؛ لل 
لاا الحل يف الشادور بالخاذنن أن نتل3 ملاذا ن يلتات 
إىل  مظلوميتااا ون ناااح حقااا كشادب ووطن من 
احرتا3 إنساانيتاا وساياعتاا ونحان ن نحرت3 بدضاا 
أونً عليااا أن ناظر إىل األمر بجدية كي نتدارك املوقف 
ونتطور ابتداًء مدركل أن اإلنسان ماظومة ن أاضلية 
؛ ادامال البااء كاملجالد كل لاه عوره الها3 قد يكون 
أيضاً تاجر الساوق السوعاء لذه األيا3 له عور إيجابي 
طاملا نداني حصارا جائرا بتغطية الساوق وسد  رمل 

الحاجة كحل وقتي استدعته الحرب والددوان حسب 
نظرية أساتاذ انقتصاع اليااي أ. ع. عيل عبد الله قايد 
تحت مسااى اقتصاع األمر الواقع  .. مع ذلك ن نالك 
إن التل3. ؛ علياا أن ندرك كشادب يااي أناا أسقطاا 
بدضاا البداض اأساقطاا الدالم ككياوناة وإراعة ؛ 
املساؤولية ليست يف قاموس الحياة اليااية ؛ تتكلم يف 
مثل لكذا موضوع اتلحظ تجالال كالداعة إنها اآلنية 
واألنانياة ؛ أخارياً نرصخ » مظلومون » أي ظلم أشاد 
من وجوع يشادر بالوحدة كااعال والتجالل كاؤعى 
واننتهاار كباذل ؛ يصاات الدامة ويشاتدل التثبيط 
وتستدد سياط السخرية واألذية بدد ذلك نوزع التهم 
أن أحداً كان السابب » ما شاء الله » يا سيدي اليااي 
الحياة بان ايها ادل واملشاكلة مشكلة الجايع ومن 
الجايع إذا لم نتكاتف ونتداون ونكال بدضاا البدض 
الن نخرج من لذه الحارة الدايقة املظلاة وقل عىل 
الدنيا الساال3 ؛ عليك انحرتا3 والتشاجيع وتقديم ما 
تالاك من مكاة لاجاح الجايع لدلك قد تخطو خطوة 
نحو تجااوز انهزامك الداخيل ؛ ماا عا3 إجهاض إراعة 
الشدب اليااي تلقى ملرلا من اليااي ذاته ؛ بل تجد 
لهاا أيديا وخاليا ن تات إىل الدقل واإلنساانية اليااية 
بصلة يف حل الدواقب وخياة جداً لو انترص الددو لن 

ياجو ماها املؤيد والدايل أيضاً 
ون أمقات مان تبديال املسااندة الوطاياة بالغدر 
والخياناة لحامايل عازة اليان عاىل عاتقهام باذلل 
أرواحهام يف مساارح البطولاة والتضحية سايجيب 
املداي بتساؤيل ندم نريد الحياة .. إذن ملاذا تسدون إىل 
املاوت بأيديكم وقلوبكم بكل بروع .. املوت الذي أعايه 
ليس بالدااع عن الساياعة الوطاياة والحدوع اليااية 
؛ إنااا املاوت الجااعاي والتاريخاي حال لاو انترص 

الددوان املتصحر ..« ن ساح الله » 
لال عاعاش يأتاي مدها عولاة مدنية ؛ مثال عمار 
البااى التحتية لال ساتأتي بالدولة املدنياة ؛ أ3 قتل 
األطااال الرضع واملسااكل ووووو يخدماا كشادب 
سادى إىل التغيري نحاو األاضل .لل الحصار سايأتي 
بالياان الجديد حااال بالتقاد3 واإلزعلار .. املوضوع 
برمته مخطط غربي خليجي إلنهاء شدوب وتدمريلا 
عال الداخل ؛ اهال ذلك يااحك الحال أن تأيد موتك ؛ 
أن تأيد تاكيك نسايجك انجتااعاي والثقايف والقبيل 
واملدناي والوطاي .. ن اعتقد أن لاااك من يقول ندم 
إن مان طااس اللاه عاىل قلوبهام وعقولهام وجدل 
أائدتهام خواء من البصرية ؛ لقد اختلنا وثلنا عىل 
قياا3 آل سادوع بتدمري ولد3 الوطان واملواطن طيلة 
ثاانياة عقوع مان الزمن ؛ اكيف اساتطاعت األلواء 
الدونية تضليل الحقيقة عاا ؛كيف نساياا أو تااسياا 
، لال ياهم الداخال لل ياهم الياايون - أساتثاي يف 
خطاباي لذا كل من رحل أو ترحل بااساه األمارة إىل 
آل سادوع اقاد انتزعت عاهام الهوياة الوطاية ؛ لل 
ياهام الياايون مؤعى الددوان كإشادال حرب أللية 
بدد تاكيك بااء الدولة وتازيل الجيش ؛ يريد إشغالاا 

بأناساا ؛ أي جرأة لذه ؛ وإىل أي حد وثلت !! 
تاشد األرض كاا تصاغ أعبيات الحل أن نصحو من 
لذا السابات وأن نضع حدا لهذا انساتهتار والصات 
والتأيياد لدلااا نساتديد ذواتاا مان ألوائهاا من ثم 

نستديد الوطن . 
تهتاف األرض كااا تارعع أعبياات الحال لألبااة 
؛ وثانيااً  الشاجدان الذيان يقدماون أرواحهام أونً 
للرااضل املواجهل لذا الددوان كل باا لو ألل له ... 

والله من وراء الخائال محيط.

اليمن بين المعيارية والتأنيب

 أحالم شرف الدين
ليس لااك من لو أسوأ من مؤيدي الددوان 
الغاشام عاىل وطاااا الحبياب أرض الكرامة 
واإلبااء ون أحساب أن لااك أغبى مان أولئك 
الذيان طبع الله عىل قلوبهام اصاروا ن يرون 
بدال البصارية ولام يتخبطون لااا ولااك 
بحثا عان الحل والحقيقة ولاي أما3 أعياهم 
واضحاة جلية ياطبل عليهام مثل »وين أذنك 

يا جحا«!!!
كل ما يف األمر أيها األغبياء الراكدون للخليج 
الدربي وزمرته يف أنحاء الدالم وببسااطة أناا 
أبااء اليان الدزيز ن نقبل انعتداء علياا تحت 
أي مسااى كان ااحان أثحاب القارار ولاا 
الرأي األول واألخري يف اختيار قائدنا بل تصاية 
وتاقية شدباا الدظيم من كل الشوائب التي ن 

تساوي شدث ندل ون جااح بدوضة.
إني أتكلام من واقع ملاوس مديش اهااك 
مان الياايل مان يتهرب من انعارتاف بقوة 
الجياش واللجاان الشادبية لايشء يف نااس 
يدقاوب وآخارون يشادرون بالغارية من كل 
ماارعات تتدلال باآل بيات نبيهم قائاد األمة 
جادااء نالياك عن تلك الائة التاي لم يصلها 
خال أن السادوعية تدتادي عاىل الياان اكل 
الصواريخ التي لدمت املااازل يقذاها ثالح 
املسااجد  اساتهدات  التاي  التاجاريات  وكل 
واملاابار وغريلاا كانات بادل مجهاول وكل 
القذائاف التاي وثلت تداز وعادن واملااطل 
الجاوبياة أطلقهاا السايد الحوثاي وكل لذا 
وذاك يهون أما3 أن عاعش لي لي أنصار الله 
متااسال عاعش ساوريا والدراق إن أن يكون 
املاد الحوثي الاذي قذف يف قلوبهام الرعب قد 

سبل إليهم!!! 
الحقيقاة أناه من الصداب تصاياف لذه 
الائاات وتاساري أقوالهام وتليار أحداثهام 
ساوى قوله تدااىل: »يف قلوبهم مرض ازاعلم 
اللاه مرضا« ولاذه حال من يدااى عن رؤية 
الحل اإذا به ن يرى سوى الباطل؛ وأقول لهم 
إن أرعتام الحقيقة اقد أثبت الشادب اليااي 
شاجاعة وثااوعا سايدونها التارياخ باااء 

الذلب!!!

وليد الحسام

شمالْك ح���دود  ع��ل��ى    .. ب���الدي  ي��ا 
ي��ش��رق ال��ن��ص��ر م��ن ج��ب��اه  رج��ال��ْك

حربا˝ اآلن   يشعل  الشعب  جيشك 
اشتعالْك تلظي  م��ن  جن���ران  خ��ل��ف 

إن��ه��م  م��ح��ض  ك��ب��ري��ائ��ك ،  ه��ا هم
ف����وق   ض����وء   رم��ال��ْك يستميتون   

ه���م  م���غ���اوي���رك   ال���ذي���ن   ت��ص��دوا
ل���ألع���ادي    ك��ش��ام��خ��ات     جبالْك

ك��ال��ض��واري    ي��واج��ه��ون   األع���ادي
ال ي���ه���اب���ون     ع���ات���ي���ات     امل��ه��ال��ْك

ل��ل��ك��رام��ات     ي��ا  ب����الدي     رج��ال«
ي��س��ت��م��دون   ع��زه��م   م���ن   خاللْك

ح���ي   أب���ن���اءك   األب����اة  ،،  ف��ي��ا كم
ظاللْك في  مجدهم   فجر   عانقوا  

أضحى والعسيري   ،، جيش  يا  إيييه 
يلهث  اآلن  حتت  ..  حت��ت   نعالْك 

أين أذنك 
يا جحا؟!!

رجاٌل  
في الشمال

اليوم ت�ُ�حيي 
اليمانيين ثورت�ُ�هم

عبدالقوي محب الدين

هدفا ب��األس��ى-  أتيتم  -م��ذ  لكْم  كّنا 
كّنا ، فصرمت .. وميداُن اللقا اعترفا...!!

ث��م��ٍن ال���ك���ون ذا  ، وك����ان  ك��ن��ت��م وك���ّن���ا 
»الكتفا« أوه��ام��ه  ف��ي  ينّضج   ، بخٍس 

ك��ن��ت��م جت�����رون أذي������ال ال��ب��ن��وك إل��ى
هتفا إن  الصخر  ي��أك��ل��ون  م��ن  أن��ي��اب 

ويعزفها  ، الوجعى  األّن���َة  يُسكت  م��ن 
عزفا َمن  أوج��اع  من  الكون  يُطِرب  أو 

أرجلكم ل��ل��ن��ّف��اِط  مت��������دون  كنتم 
اغترفا...!! الفطرة  أشعلته  إذا  حتى 

متخمة امل��وت  صقور  وك��ان��ت   ،، كنتم 
»احُللفا« يثري ريشها   ، والنار   ، بالعاِر 

وقد  ، احمل��ال؟  جتوبون  نصٍر  أي  عن 
صرنا له -قبل يأتي- الالم واأللفا؟؟!!

حماقتكم ك��ان��ت  م��ث��ل��م��ا  ل��ن��ا  ص���رمت 
تلهو بنا في خيال املشتهى ..وكفى..!!

* * *

ك��ن��ا ن��خ��ّي��ط أوج������اع ال���ب���الد ، إل��ى 
الشرفا أوج��اع��ن��ا  م��ن  ال��ل��ه  ط���ّرز  أن 

، حتمله امل��ن��ش��ود  ال��غ��ُد  ، الح  وال��ي��وم 
ل���ه شغفا ت��س��ع��ى  وامل���ن���ى   ، أك��ت��اف��ن��ا 

ك��ي ي��ب��س��ط ال��ل��ه ف��ي ال��دن��ي��ا ارادت����ه
وكلما أّكدوا موت الشعوب .. نفى...!!

كنتم ، فبنتم .... وصرنا اليوم »عاصفة«
الضعفا بها  ويستقوي   ، الطغاةَ  تردي 

ال���ي���وم تُ��ح��ي��ي ال��ي��م��ان��ي��ن ث��ورتُ��ه��م
التلفا اجل����ارة  ح��ك��َم  ال���ن���اُر  وتُ��ل��ب��س 

وكوخٌ 
مع العز!

 للشاعر واألديب 
أحمد بن زيد بن زيد المحطوري

 
ألم تسمعوا ما يقول الشهيد؟

وما قال َمن صار فينا جريح؟
يوم عيد في  الكرامة   شهيد 

طريح م��ع��اٌق  اجل��ري��ح  وذاك 
ساملا أهلهم  م��ن  ع��اش  وم��ن 

صفيح من  أصبحت  منازلهم 
أصبحت أع��دائ��ن��ا  ط���وائ���ر 

تستبيح م���ن���ازل���ن���ا   ل���ه���دم 
واخل��ن��وع تركيعنا  ي���ري���دون 

كسيح ذليال  اليماني  ليبقى 
أع��������ادوا ل���ن���ا أم�����ال ك���اذب���ا

يسيح ُس���ٌم   و  أف��ع��ى  نعومة 
يُ��غ��ري��ّن�����ك ش��ك��ٌل جميل ف��ال 

فمن ف�ِم�ها  سوف  يأتي  الفحيح
يعِطه ل��م  ال��ش��يء  َف��َق��د  فمن 

ولن تعرَف اجلوَد نفُس الشحيح
باز ( ابن  اّتباع )  يريدون منا 

املسيح ودي���َن  اليهود،  ودي���َن 
املصطفى ملة  على  سنحيا 

فمذهُب آل الرسول  الصحيح

ي���ري���دون ت��ش��وي��ه أف��ك��ارن��ا
قبيح ج��م��ي��ٍل   ك���لُّ  فيصبح 

من���وت ك���رام���ا ع��ل��ى أرض��ن��ا
و كوٌخ �� مع العز  �� يبقى فسيح

وال خير في من  أحب الرياض 
يستريح ول����ن  ي��ت��ه��ن��ا   ف��ل��ن 

البالد يبي�ع  من  في  خيَر  وال 
مت��ي��ل مب���وق���ف���ه  ك�����لُّ  ري��ح

للمعتدين م��ج��ازر  م��ن  ف��ك��م 
ف��ي��ن��ا ذبيح ل��ل��دواع��ش  وك���م 

ف��ه��ذا ش��ه��ي��د وه����ذا وح��ي��د
وه����ذا ف��ق��ي��ر وه����ذا  كسيح

بريء طفل  كل  على  قضيتم 
مليح ووج���ٍه  ضعيف  وش��ي��ٍخ 

قولنا يسمعوا  فلم   ، ن��ن��ادي 
و يا ذا الفصيح ملن ذا تصيح!

ك�����أن أص���اب���ع���ه���م  أدخ���ل���ت 
الشحيح فعل  مثل  ب��آذان��ه��م 

ون���ح���ن ل���ع���زك ي���ا م��وط��ن��ي
ب��ن��ي��ن��ا  ل��ك��ل ش��ه��ي��د  ضريح

ف��ك��ل ام���رئ ي��ف��ت��دي  أرَض���ه
وموقُفه  احلر  يبقى  صريح
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عبدالباري عطوان *
ماا مادى جدية التهديدات الروساية للسادوعية وقطر؟ ولال طاح كيل 
بوتل من سياسااتهاا يف ساورية؟ وملاذا اآلن؟ وكيف ستكون عالية التاايذ 

وطبيدتها؟ قصااً ثاروخياً أ3 إرلاباً عاخلياً؟ إليكم بدض التوقدات.
رباا كان التهديُد الدايف واملبارش التي وّجهته القياعة الروساية إىل املثلث 
الرتكي السادوعي القطاري عل تقرير رّسبته يف ثحياة “براادا” الرسااية 
األوساع انتشااراً، ولّوحت ايه بهجاات ثاروخية انتقاماً من عوله؛ بسابب 
رعاية اإلرلاب، أخطُر بكثاري من لجاات باريس األخرية باراحل؛ ألن تاايذ 

لذا التهديد رباا يشدل اتيَل حرب إقلياية، أو حتى عاملية.
ثحيااة “براادا” ن ياكن أن تطلَل مثال لذه التهديدات عون توجيه من 
الرئيس الرويس االعياري بوتل شخصياً، اهي تدتل الااطقة باساه وذراعه 
اإلعالماي اإلقوى، ماذ أن كان يتزّعم جهاز املخابرات الرويس “الرليب” )كي 
جاي بيه(، ولذلك حرثت أي “برااادا”، عىل التذكري بأقواله التي أطلقها عا3 

1999، وتوّعد ايها “بقتل اإلرلابيل حتى ولو يف مراحيضهم”.
الالااُت يف تقريار “برااادا” الرتكياُز عىل ُكلٍّ مان قطر واملالكاة الدربية 
السادوعية، وجزمات باأن األوىل لي واحدة مان ماّظاي الداال اإلرلابي يف 
ثحراء سايااء املرصية، واساتغربت بقاء السادوعية عون عقاب، رغم أنها 

مسؤولة عن لجاات 11 سبتال.
***

الدالقاة بل عولاة قطر والدولة الروساية لم تكن جيدًة عاىل اإلطالق، بل 
اَرى اقتصاعية، اقطر لام تخف عىل اإلطالق  متوترة ألساباٍب سياساية، وأُخرْ
ععَاها للحركات اإلساالمية وحركة “اإلخوان املسالال” خاثة، األمر الذي 
يصيب وتراً حساساً يف موسكو، حيث تواجه نشاطاً مكثااً لجااعات اإلسال3 
السيايس يف جاهوريات القوقاز اإلساالمية، وباا يشكل قلقاً أماياً اناصالياً 

بالاسبة للحكومة الروسية.
وترّوج السالطات الروساية نظرية تقاول إن الدعم القطاري الالمحدوع 
للادارضة السورية املسلحة، وإرصارلا عىل إسقاط الاظا3 السوري، وضخ 
املليارات من الدونرات يف لذا الصدع جاء بسبب راض الرئيس بشار األسد ملد 

أنبوب غاز قطري عل أراضيه إىل تركيا ملاااسة الغاز الرويس.
مالسااات عديدة حدثت بال وزير الخارجياة الرويس نااروف، ونظريه 
القطري الساابل الشايخ حاد بن جاسام بن جل آل ثاني، لدرجة أن األول يف 
إحدالا ساخر من حجم عولة قطر، ولاّدع باحولا من الخريطة، ولوحظ أن 
أمري قطر الحايل الشايخ تايم بن حاد ألغى زياارة، قيل إنها كانت مقررة إىل 
موساكو الشاهر املايض، ولم يصدر أي تدليل من القياعة الروسية حول لذا 

اإللغاء الذي جرى ترسيبُه يف ثحف قطرية، وقوبل بالتجالل التا3.
   السادوعية حاولت استاالة موساكو إىل جانبها من خالل اغراء قياعتها 
بدقوع أسالحة، ومااعالت نووية، واساتثاارات اقتصاعية بدرشات املليارات 
من الادونرات، وكان الطلب الوحيد لو التخيل عن األساد، وزار األمري محاد 
بن سلاان، ويل ويل الدهد السدوعي موسكو مرتل عىل األقل لذا الدا3، ولكن 
من الواضح أن ُكلَّ لذه انغراءات املالية لم تغري موقف روسيا الداعم للاظا3 

السوري.
َرى عورلا  الرئياس بوتل ن ياكن أن ياىس للسادوعية وعول خليجياة أُخرْ
يف الهزيااة املذلة لالتحاع الساوايتي وقواته يف ااغانساتان، من خالل إنااق 
أكثار من 20 مليار عونر لدعم »املجالديان األاغان« يف الثاانياات من القرن 

املايض، ومن غري املدتقد أنه سيساح بتكرار الهزياة ناسها يف سورية.
انتحااع الساواييتي كان يف حال لباوط وتاكك أثااء حرب ااغانساتان، 
وأمرياكا كانات يف حاال ثداوع، أماا اآلن االوضاُع اختلاف، اروسايا اآلن 
تتاتع بقياعة شاابة قوية، وباتت يف حال ثدوع بدد اساتداعة ُمدظم قوتها 
الدساكرية وانقتصاعية، بيااا تتسم القوة األمريكية بالضدف والرتاجع بدد 

أن استازاتها حروب الرشق األوسط.
وإذا كان من الصدب عىل بوتل أن يغار لقطر وتركيا عوَرلاا يف محاولة 
تدمري ساالح بالعه انسارتاتيجي )الغاز( عل خط األنابيب عل سورية، اإنه 
ن ياكن أن يتساامَح مع الدور السادوعي يف إغراق األسواق الداملية بالااط، 
إللحاق الرضر باقتصاعه، وحلياه اإليراني بسابب ععاهاا للاظا3 السوري، 
َرى(، بدااعل الجباري وزير  ووثلات الجارأة )ون نرياُد اساتخدا3 كلااة أُخرْ
خارجيتهاا إىل الحدياث بالة تاطوي عىل التحدي والغارور يف مؤتار ثحايف 
مع نظريه الرويس ناروف يف موساكو، عادما شاّدع عىل رحيل الرئيس األسد 
سالااً أو حربااً، األمر الذي عاع نااروف بالتاتاة عال ميكرواون ماتوح، 
واثااً ضياه السدوعي بالحااقة، وباعر إىل الدبث بهاتاه املحاول ومطالدة 

رسائله أما3 الكامريا يف تجالل كامل له.
ماذا ياكن أن تادل موساكو، ولل ساتااذ تهديداتها وكيف؟ ن ندرف ما 

يدور يف عقل الرئيس بوتل، ولكن لااك عدة احتاانت:
انول: اإلرلاب.. بوتل الذي ترأس جهاز املخابرات الرويس لساوات يدرُف 
مادى ااعلية لذا الساالح، ويالك خالًة طويلًة به، وكانات “براادا” جريئة 
ومتحدياة عادما اعرتات بوقواه شاخصياً خلف اغتيال الرئيس الشيشااني 

يف الدوحة.
الثاني: القصُف بصواريخ بالساتية.. ولااك إشاارة عن أن قصَف مواقع 
عاعاش يف الرقاة من قواعاد ثوارياخ يف البحر األساوع رساالة قوية لقطر 

والسدوعية، يف لذا الصدع.
الثالث: تحريك جااعات مدارضة عاخلية، وععاها باملال والسالح، ولااك 

أقليات شيدية مضطهدة ياكن أن تكوَن أعاة ااعلة يف لذا املضاار.
الرابع: ععم الجيش اليااي يف الحرب ضد التحالف الذي تقوُعه السدوعية 

باملال والسالح.
ثحياة “براادا” نقلت عن الكاتب الرويس ياغياي ساتانواسكي املقّرب 
مان بوتال تحريضاً مباارشاً ضد السادوعية وقطار، وقال اياه “إن لاتل 
الدولتل يجب أن تخااا من موساكو كاا يخااُف املرء من الطاعون”، ملاحاً 

إىل أن موسكو استولت عىل برلل عون التشاور مع أحد.
بوتال يدتقد أن إساقاط طائرة روساية بداد إقالعها من رش3 الشايخ، 
اااَلن حرب عىل عولته  ومقتل ُركابها وطاقاها )ل22 شاخصاً( لو باثابة إعرْ
تااماً عىل غرار أحداث سبتال، واتهم قطر رصاحة بدور يف الدال اإلرلابي.

***
تحالف جديد بقياعة روسيا يتبلور يضم مرص وإيران واألرعن، ورباا عول 
َرى، االدالقة بل الدالل األرعني والرئيس بوتل قوية جداً عىل املساتويل  أُخرْ
السيايس والشخي، واليشء ناسه مع الرئيس املرصي عبدالاتاح السيي، 
والرئيس بوتال يزور، إيران حالياً، ورباا لبلورة اسارتاتيجية موحدة يف لذا 

املضاار.
األمُر يتطلُب املرونة والحكاة، وأوُل خطوة يف لذا اإلطار إساكات السايد 
الجباري، ووقف ترصيحاته انساتازازية، وأعتقد أن ثاتَاه الذي اقرتب من 
أسابوعه األول يوحاي بالكثاري.. ولدل رساالَة بوتال وثلت وبادأت تدطي 

مادولها.. والله أعلم.

* عن رأي اليوم- بتصرف يسير.

هكذا ستنفذ روسيا 
تهديداتها للسعودية وقطر

 متابعات فلسطينية 

91 شهيدًا وآالف الجرحى منذ بدء 
»انتفاضة القدس«

الصحاة  وزارة  أعلاات 
الالساطياية، السابَت، ارتااع عدع 
الشاهداء الالساطيايل ماذ بداية 
شاهر أكتوبر، إىل 91 شهيداً، بياهم 

18 طاالً ول سيدات. 
وأضاات الوزارة يف بيان ثحاي 
مقتَضب، ذكرت ايه أن 72 شاهيداً 
ايااا  املحتلاة،  بالضااة  ارتقاوا 
استشاهد 18 مواطااً يف قطاع غزة، 
إضاااة إىل شاهيد من الاقاب، ماذ 
بادء »انتااضة القادس« يف الثالث 

من ترشين األول. 
حصيلة الشاهداء واملصابل ماذ 

بداية انتااضة القدس: 
• 91 شهيداً من بياهم 18 طاالً 

ول سيدات. 
• 58ل1 إثابة بالرثاص الحي 

يف الضاة املحتلة وقطاع غزة. 
بالرثااص  إثاباة   1070  •
املددناي املغلاف باملطااط عولجوا 
 1200 إىل  إضاااة  املشاايف  عاخال 

عولجوا ميدانياً. 
والرضاوض  بالكساور   300  •
جااوع  مان  انعتاداءات  نتيجاة 

انحتالل واملستوطال. 
• 26 بالحروق. 

• 00ل6 إثابة بانختااق نتيجة 
الغاز املسيل للدموع.

شاكلت عالية »تل أبياب« التي 
ملقتال  وأعت  الخاياس،  نُااذت 
حاجاا3  أحدلااا  مساتوطال، 
يهوعي كبري يُدعى ألارون لسابيد، 
وإثابة آخرين واعتقال أحد املااذ، 
ألجهازة  و«كابوسااً«  »مااجاأة« 
األمن »اإلرسائيلية«؛ بسابب لوية 

مااذلا واملزايا التي يتاتع بها. 
»يديداوت  ثحيااة  وحساب 
أحرناوت« الدلياة، ااإن الدالياة 
شاكلت »كابوساً حقيقياً« ملسؤويل 
اإلعارة  وخاثاة  الجياش،  وزارة 
إثادار  عان  املساؤولة  املدنياة 
التصاريح للداال الالساطيايل يف 
»إرسائيال«، بدد نجااح أحد لؤنء 
الدااال يف تااياذ عالياة مباغتاة 
تحت جاااح الترصياح املااوح له 

بدد تدقيل أماي كبري. 
الكشاف  أن  الصحياة  واعتلت 
عان لوية املااذ ولو رائد مسااملة 
)36 عاماا( مان الخليال )متازوج 
ولدياه 5 أبااء بياهم تاوأ3 ولد قبل 

شاهر اقط(، باثابة تغيري يف واقع 
املدطياات التي شاهدتها الداليات 
الالساطياية مؤخاراً، والتي كانت 
تتاثال يف تاايذ شابان مان الجيل 

الصاعد لتلك الداليات. 
وقاال ضاباط ثهيوناي كبري، 
إنه ماذ سااوات طويلاة جداً، وبدد 
بداياة  األماياة  األوضااع  تدلاور 
ترشيان أول لام تساجل أي حانت 
تصارياح  يحالاون  لالساطيايل 
نااذوا أية عالياات، مشارياً إىل أن 
مئاات اآلنف من الدااال يذلبون 
لا«إرسائيل« للدال باستارار عون 
أي مشااكل، وأن جاياع من ناذوا 
لجاات عاخل املادن »اإلرسائيلية« 
كاناوا ماان عخلاوا لاذه املااطل 

بدون تصاريح. 
وأوضاح الضاباط، أن »إرسائيل 
الدااال  بال  الاصال  إىل  تدااد 
وماااذي الداليات بالساااح أكثر 
للدااال بأكال قدر ماكان بحرية 
الحركة والدال، مستبددا أن يكون 

لااك أي تغيري ملاوس ضد الداال 
بدد الهجو3 األخري«. 

ايااا قال مساؤول أماي إلذاعة 
جياش الدادو، إن »ماااذ الدالية 
وماا يايزه من مايازات كثرية عن 
املااذيان اآلخريان يدتال »تحاونً 
عراماتيكيااً« يف الدالياات، خاثة 
وأناه ن يوجاد أية ساوابل أماية يف 
ملااه«، مؤكاداً أناه »مان الصدب 
تقديار  اإلرسائيايل  األمان  عاىل 
املوقاف بشاأن ماااذي الدالياات 
وترصااتهم وكياف ياكرون وماذا 

يف عقولهم«. 
وأشار إىل أنه بالرغم من الدالية 
إن أناه ن يوجاد أي تاكاري بوقاف 
تصارياح 60 ألف عامال ياتلكون 
تصارياح رسااية للداال، كااا ن 
يوجاد أي مخطاط »للااس بحياة 
الساكان يف الضااة«، حتى ن تتأثر 
ويصبحاوا  انقتصاعياة  األوضااع 
جازءاً مان الحالة األماياة القائاة 

ويااذوا لجاات، وال قوله.

هلك فيها حاخام كبري وم�ستوطن واأ�سيب اآخرون
كيف شكلت عملية »تل أبيب« مفاجأًة وكابوسًا ل�»إسرائيل«؟ 

مقتل 16 »إسرائيليًا« 
في هجمات فلسطينية 

منذ الشهر الماضي 
الدادو »اإلرسائييل«،  أعلات مصاعر 
مسااء الخاياس، عان أن عادع القتىل 
»اإلرسائيليال« الذيان ساقطوا جاراء 
 16 بلاغ  الالساطياية،  الهجااات 
ثهيونيااً، مااذ مطلاع شاهر أكتوبر 
املايض، باإلضاااة إىل إثابة الدرشات، 
حساب القااة الثانية الدلية، نقالً عن 

مصاعر عسكرية. 
ويدتال الخاياُس القائاُت من أكل 
األيا3 التي ُقتل ايها »إرسائيليل«، ماذ 
انطالق انتااضاة القدس، إذ ُقتل ل من 
الصهاياة، بيااا أُثيب نحو 16 آخرين 
إثر لجومال يف تل أبيب وقارب مدياة 
الخليل جاوبي الضاة الغربية املحتلة. 

وتشهد األرايض الالسطياية املحتلة 
)8ل/67(، مااذ مطلع الشاهر املايض، 
مواجهاات، بال شابان الساطيايل 
وقوات الددو وميليشايات املستوطال 
املسلحة، اندلدت بسبب إمدان سلطات 
الدادو عاىل تدنياس الحار3 القاديس 
التقسايم  الرشياف واارض مخطاط 

املكاني والزماني عىل باحاته.. .

إصابة جندي صهيوني 
بجراح بعملية دهس 

شرق القدس
مسااء  ثهيوناي  جاادي  أثياب 
الجاداة، بجاراح طايااة يف قدمه، يف 
عالياة علس قارب بلدة أباو عيس إىل 

الرشق من القدس املحتلة. 
وذكرت القاااة »الدلية الثانية«، أن 
»مركباة الساطياية اقتحاات حاجزاً 
لقاوات ما يسااى »حارس الحادوع«، 
وأثابات جادياً بجراح طاياة بقدمه، 
وارت املركباة من املكان، يف حل أطلل 

الجاوع الاار عليها.

نتنياهو يصف المسلمين بالحيوانات، ويقول: »اإلرهاب له دين هو اإلسالم«!!
  - متابعات: 

يبدو أّن رئياَس وزراء الددو، بايامل 
نتايالاو، انضّم لاو اآلخر إىل سلسالة 
القااعة الصهاياة من املساتويل األماّي 
والسايايّس، عالوًة عىل حاخامات الدين 
الاابيّاة  الدباارات  بإطاالق  اليهاوعّي، 

واملؤذية بحّل الدرب وامُلسالال. 
ااي تطاوٍل جديٍد عىل املسلال، من 
جانب نتانيالو، بدد لجومه الحاع ماذ 
عاّدة أيا3 عاىل الدين اإلساالمي، وثف 
املسلال با »الحيوانات«، وذلك يف كلاة 
قصارية له خاالل مؤتاار عويل بالقدس 
الغربيّاة، حرضه السااري الارني لدى 

تل أبيب. 
وقالات ثحياة »يرسائيال لايو3« 
الصهيونياة، امُلقربّاة جداً مان نتايالو 

والتاي تُدتال الااطقاة غاري الرساايّة 
بلسانه، وموقع »كل لازمان« اإلخباري 
الدلي، الخاياس 19 نواال 32015 ، 
إنّه خالل مؤتار الدبلوماسايل األجانب 
الذي ُعقد برعاياة ثحياة »جريوزاليم 
بوسات« الصهيونية املوجهاة لليهوع يف 
أوروبا، مسااء األربدااء، وقف نتانيالو 
بارتياك  الارناي  السااري  بجاناب 
مزونااف، عقيقاة ثاات حاداعاً عاىل 

ضحايا الداليات اإلرلابية يف ارنسا. 
وقال نتانيالو موجهاً حديثه للساري 
الارني خالل املؤتاار: »نحن نقف ون 
نساقط، رغام أن اللابارة يساقطون 
أحيانااً ضحاياا مان بيااا، عولااا قوية 

ونحن نصاد«، عىل حد تدبريه. 
وأضااف نتانيالاو قائاالً: »توجاد 
حيواناات متوحشاة مان املسالال يف 

مدناا، وعادما تاهام القوى الحضارية 
خطاورة املشاكلة، لان يتبقاى أمامها 
إن التوحاد بشاكل واضاح ولاز3 لذه 
الحيوانات. ويوجد اسم لهذه الحيوانات 

ولو اإلسال3 املتشدع«، حسب وثاه. 
ايااا قاال السااري الارناي لادى 
الكيان اإلرسائييل: »الااس يساألون أين 
كانت ارنساا عادما تدرضات إرسائيل 
للهجاو3؟ وأناا أرع عليهام اإلرلاب لو 
اإلرلااب حتى عادما يارضب إرسائيل. 
ععاااا لكام عادما تتدرضاون للهجو3 

كامالً«، عىل حّد قوله. 
وكان قد ُكشف الاقاب مؤخراً عن أّن 
أحد أبااء رئيس الوزراء بايامل نتايالو 
نرش تدليقات ماالضة للدين اإلسالمّي 
عىل ثاحته عىل موقع الايسبوك، وأن 

نتايالو استدار بدض كالمه ماه.
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من يقود وميول »احلرب القذرة على اليمن و�سوريا والعراق«؟!

صحيفة كندية تكشف باألسماء: 7 دول صنعت ومولت »داعش«
  - متابعات: 

أورعت ثحياُة “جلوبال ريسريش” 
عول   7 أساااَء  الكادياة  اإللكرتونياة 
قالات إنها تدعم عاعش، مشاريًة إىل أن 
السادوعية ارنساا وأمرياكا والكياان 

الصهيوني واحدة من تلك الجهات.
الصحيااة  نارش  لهاا،  تقريار  ويف 
انلكرتونياة رساوماً توضيحية أعدلا 
الكاتب واملؤلف األمريكي تم أندرساون 
للاارش يف كتابه الاذي سايصدر قريباً 
تحت عاوان “الحرب القذرة يف سوريا”، 
مشارياً إىل أن الكتااَب يتاااول الجهات 

الداعاة لداعش وطرق لذا الدعم.
ويوضح اإلناوجراف أن السدوعيَة، 

وتركيا، وقطار، وإرسائيل، وبريطانيا، 
وارنسا، والونيات املتحدة تدعم عاعش 

وتساندلا.
واياا ييل مخترص عن عور ُكّل ماها 

يف ععم عاعش:

السعودية:
 2006 عاا3  يف  السادوعية  قامات 
بإنشااء  أماريكا  مان  بتوجيهاات 
»القاعادة« يف الدراق وذلك ملاع نشاوء 
عالقاات وثيقاة بال الداراق وإيران، 
تاويال  عاىل   2011 عاا3  يف  وعالات 
ااَراميال املتطراال يف  وتساليح اإلجرْ
عرعاا الساورية، وتاويل وتساليح ُكّل 
املتطرال يف ساوريا، مع الحااظ عىل 

اننقساامات بال الاارق املاولة للحد 
من قوتهم.

تركيا:
ملارور  آمااة  مااراٍت  اتحات 
ساوريا  شااال  إىل  ااَراميال  اإلجرْ
السادوعية، َوثادات  بالتدااون ماع 
»جبهة الارصة« ارع القاعدة بساوريا 
يف عاا3 2015، كااا اساتقبلت قااعة 
مان  الاااط  واشارتت  ااَراميال  اإلجرْ
وقدمات  لزيلاة،  بأسادار  »عاعاش« 

الخدمات الطبية لا »عاعش«.

قطر:

بل الدامال 2011 و2013 وضدت 
مليارات الادونرات بيد جااعة انخوان 
بالجااعاات  املرتبطال  املسالال 
ااَرامياة، مثال »الاااروق«، بداد  اإلجرْ
عاا3 2013 قامات قطر بدعام املحور 
الرتكي-السادوعي مان خاالل ععاها 

»قوات التحالف«.
 

»إسرائيل«:
سالحت َوقدمات الخدماات الطبية 
يف  املقاتلال  ااَراميال  اإلجرْ لاكل 
ساوريا من »جبهاة الاارصة« وثونً 
لا«عاعش«، وكانت عىل تاسايل كامل 

مدهم يف ُكّل نقاط الجونن املحتل.

فرنسا وَبريطانيا
ااَراميل الذين  قامتاا بإرساال اإلجرْ
كانوا يدالون مع »القاعدة« لالنضاا3 
ااَراميل  بشكل مااهج إىل ثاوف اإلجرْ

يف سوريا وععاولم بالسالح.

أميركا:
كان لهاا تاسايل مباارش وعال مع 
ااَراميل يف ساوريا، مستايدًة من  اإلجرْ
قواعدلاا الدساكرية يف تركيا، وانرعن 
كااا  والسادوعية،  والداراق  وقطار 
ااَرامال يف ساوريا الذين  سالحت اإلجرْ
قاموا بدورلم بتساليم لذه األسالحة 
بدااع  أماريكا  وقامات  لا«عاعاش«، 
»عاعاش« بديداً عان املااطال الكرعية 
ولكاها أبقت املجال ماتوحاً لها لتقو3 
بهجاات يف ساوريا، ويقول مسؤولون 
أماريكا ععاات بشاكل  أن  عراقياون 
مباارش »عاعاش« من خاالل اننزانت 

الجوية.

  - خاص: 
يواثاُل املرشاحون املتاااساون للُحُصاول عاىل بطاقة 
ترشيح الحزب الجاهوري يف اننتخابات الرئاسية األمريكية 
إطاالق ترصيحاتهم الدارصية واملثرية للجدل ضد املسالال 
واملهاجرين. ابددما وثف بن كارساون الالجئل السوريل 
بالكالب املسادورة، قاال ماااساه األبرز عونالاد ترامب إنه 
سايطبل بالتأكياد نظا3 قاعادة بيانات لتدقب املسالال يف 

الونيات املتحدة. 
وخاالل جولة انتخابياة له يف مدياة نيوتااون بونية أيوا، 
قاال تراماب املتصادر للساباق الجاهاوري حتاى اآلن، إنه 
بالتأكيد سايطبل لاذا، وأضاف يف ترصيح لشابكة »إيه بى 
ىس نيوز« إنه يابغاى أن يكون لااك كثري من األنظاة بديداً 
عن قواعد البيانات. وعادما سائل عاا إذا كان سايطلب من 
املسالال قانونيا التسجيل يف قاعدة البيانات، كرر بطريقته 

املدتاع »سيتدل عليهم ذلك، سيتدل عليهم ذلك«. 
مان جانباه رع إبراليام لوبار، املتحدث باسام مجلس 
الدالقات األمريكية اإلساالمية قائاال إنه ن يجد كلاات يدلل 
بها عىل ذلك.. وتابع قائالً إنه ن ياكن مقارنة ما قاله ترامب 

إن بأملانيا الاازية، ن يوجد مقارنة أخرى.
وكان املرشاح الجاهوري بن كارساون قد شبه الالجئل 
الساوريل با«الكالب املسادورة«، »وجاء ترصيح كارسون 
جاراح األعصاب املتقاعاد والذى يدتل من املرشاحل األوار 
حظااً يف انتخابات الدا3 2016 خاالل توقاه يف ونية انباما. 
وقاال كارساون »عليااا التاييز بال األمن واإلنساانية«، يف 
مدارض حديثه عن اساتقبال نجئال ساوريل يف الونيات 

املتحدة. 
ويأتي تدليل كارسون )الحايس 11/19( يف اليو3 ناسه 
الاذى ثوَّت ايه مجلاس الاواب األمريكي عاىل قرار بتدليل 
اساتقبال نجئل ساوريل وعراقيل يف الونياات املتحدة إىل 
أن يتام تطبيل آليات تدقيل أكثار رصامة. واقر الاص بتأييد 
الغالبية الجاهورية مدعومة بددع من الدياقراطيل وحصل 
عاىل 289 ثوتاا مقابال 137 عاىل أن يطارح عاىل مجلس 
الشايوخ، ولوح الرئيس األمريكي بااراك أوباما بارض ايتو 

رئايس عىل القرار. 
ويدكاس التصويات عاىل الااص موجة رااض الالجئل 
الساوريل التي عات الباالع إثر أحداث بارياس التي أوقدت 
129 قتياالً يف 13 نواال الجااري يف خضم حالة اننتخابات 

التاهيدية إىل الرئاسة األمريكية. 

العنصرية ضد المسلمين توحد المتسابقين 
للوصول إلى كرسي »البيت األبيض«

إهانة مذلة للسعودية 
ومندوبها في األمم 

المتحدة.. شعرًا ونثرًا!!

  - وكاالت: 
وّجه الدكتوُر بشاار الجداري، مادوُب ساوريا يف األمام املتحدة بدد 
انتهاء كلاته يف اجتااع للهيئة الدولية لحقوق اإلنسان يف نيويورك أبياٍت 

ر قال إنها موّجهٌة إىل املادوب السدوعي يف األمم املتحدة.  من الشدرْ
وقاا3 الجدااري بانعتذار مان املرتجال لدد3 تاكاهام من ترجاة 

ابياته املوجهة للاادوب السدوعي وقال الجداري:
أوليس يكاياا الدراُق وبؤُسُه

  لاسّلم الايحاء للزعران 
من باع للشيطان نخل عراقاا 

  لو من يبيع الشا3 للجرذان 
لون الخيانة من قبائل يدرب 

  ما كانت الغربان يف بغدان 
ن تاتظر من ضاري الدرب قدقدة

  لذا الضاري بذبح الشا3 ماشغُل
يبقى الدايل عايالً لكلاات اال

  تصدقوا أن ذيل الكلب ياددُل 

واشادلت ابيات املادوب الساوري مواقاع التواثال انجتااعي التي 
تااقلت ايدو الجلسة.

وثّوتات اللجااة الثالثاة يف الجادياة الداماة لألمم املتحدة، مسااء 
الخايس، عىل مرشوع قرار سادوعي- قطاري- إماراتي يدين انتهاكات 
حقوق اإلنساان يف سوريا، وساط تباعل لالتهامات بل مادوبي الرياض 

وعمشل.
وحصال القرار عاىل أغلبية 115 عضاواً )من بياهم تركياا والونيات 
املتحادة األمريكية( مقابال 15 عضواً )ماهام روسايا والجزائر وكوبا( 

راضوا القرار، وامتااع 51 عضواً )من بياهم السوعان( عن التصويت.
وشاهدت جلساة التصويت عىل مرشوع القرار تباعل اتهامات حاعة 
بال مادوب ساوريا لادى األمم املتحادة “بشاار الجدااري”، واملادوب 

السدوعي الدائم لدى املاظاة الدولية الساري “عبد الله يحيي املدلاي”.
وقال الساري السدوعي قبل التصويت عىل القرار، إن “الاظا3 السوري 
يسادى إىل تصويار املوضوع )يقصد طارح مرشوع القارار للتصويت( 
وكأنه خالف ثاائي بل ساوريا وبلد ما، وأنا أقول للزميل الدزيز )يقصد 
مادوب الاظا3 الساوري بشار الجداري( إناا مستددون ملااقشة ُكّل ما 
يرغاب يف طرحه من موضوعات والتصدي ألية اععاءات باطلة يرّوج لها 

ضد بالعي”.
وأضاف السااري املدلاي قائالً “إن مرشوع القارار يؤكد عىل انلتزا3 
بساياعة ساوريا واساتقاللها ووحادة أراضيهاا، ويركز عاىل الجوانب 
اإلنسانية وحقوق اإلنسان، مع إعراك أن األزمة ستستار طاملا لم تتاكن 
األطاراف مان التوثل إىل حل سايايس واقا لبيان جاياف الصاعر يف 30 

يونيو 32012.
ومان جانباه رع مادوب ساوريا بقولاه إن “تقديم الواد السادوعي 
ملارشوع القرار لو ماارقة عجيبة بحد ذاته؛ ألن الاظا3 السادوعي آخر 
مان يحال له الحديث عان حقوق اإلنساان نظرا لساجل التخلف والذي 

يتاتع به يف لذا املجال تجاه مواطايه”.
وأرعف الجداري قائاالً “إن الثروة املارطة يف أيد جاللية وغري أمياة 
ن ترعى حرمة للدرب واإلساال3، لن تشرتي انحرتا3 يف األمم املتحدة، إن 
ماا يباي انحرتا3 لو انلتازا3 بأحكا3 امليثاق وعد3 التدخل يف الشاؤون 
الداخلية للدول األعضاء وجدل الشدب الشقيل يف الجزيرة الدربية يتاتع 
بحقوقه كبرش بدنً عن قطع رقبته بالسيف وجلده يف الساحات الدامة، 

تََااماً كاا تادل قطدان عاعش وجبهة الارصة يف سوريا”.
ويف ابريل املايض شهدت إحدى جلسات مجلس األمن، مشاعة كالمية 
بل مادوب ساوريا يف األمم املتحدة بشار الجداري ومادوب السدوعية، 
بدد حديث انخري عن “حسام وحز3” املالكة وإمكانية تدخلها “لارصة 

السوريل”، حسب تدبريه.
ولدع مادوب السادوعية “بالتدخل بحز3 يف ساوريا لارصة الشادب 
الساوري، بداد أن رأى الدالام أجاع قادرة املالكة عىل الحسام والحز3 
ونارصة األشاقاء، يف تلاياح بإمكانياة أن تاااذ املالكاة يف املساتقبل 

“عاثاة حز3”.
ماا ععا مادوب ساوريا إىل الرع عليه “سااقطع اليد التي ساتاتد إىل 
ساوريا”، واثااً السادوعية بأنهاا “مابع اإلرلاب والتطرف، وشابّهها 

بانحتالل اإلرسائييل”.
وقال بشاار الجداري: “إذا كان لدى الساري السدوعي ادالً ثالحيُة 
أن يهدع بالعي باا قال اإناي أضده أما3 انمتحان أمامكم َجايداً الرتنا 
السادوعية ماذا تساتطيع أن تادل ضد بالعي وعادلا ساقطع اليد التي 

ستاتد إىل سوريا وساداقب السدوعية باا تستحل”.

فتاوى سعودية توفر 
لداعش والقاعدة 

الغطاء »الشرعي« 
الستحالل دم المسلمين.. 

هذا جديدها!!
  - متابعات: 

يف حديث مع قااة الرساالة السدوعية 
الولاباي  الداعياة  أَثاارَّ  التكاريياة، 
عبدالدزياز الااوزان عاىل كار الشايدة 
وانحرااهم ورشكهم.. لكن اإلشاكال ا يف 
رأيه ا لل عوامهم كاارون أ3 ن؟! وليصل 
إىل نتيجاة مااعلاا أناه مع وجاوع لذه 
الثاورة املدلوماتياة ااان إرصار عامتهم 

عىل التشيع يجدلهم كاارا!
وسااق الااوزان قضايا ن يقاول بها 
الشايدة، بل يراضهاا علاائهام انحياء 
وانماوات، وانااا لي مان اقاوال الغالة 
املوجوعيان يف ُكّل مذلب، كااا لم الغالة 
الولابياة بل ألل السااة.. ادادما يقول 
الابي )ص( حساب مصاعر الولابية، أنه 
»ماا تأخر عاي الوحاي ان ظااته أنه نزل 
يف آل الخطاب!«.. اانها الاسخة الولابية 

للذين يقولون با«خان األمل«!
ياثلهاا  التاي  الولابياة  والدقائاد 
ااَرا3  الااوزان وغاريه مان شايوخ اإلجرْ
والتطرف الولابي يف املالكة السادوعية، 
لاي التاي اباحات للقاعادة وعاعش قتل 
وذبح املسالال )سااة وشايدة( بدعوى 
الكاار والرشك وانرتداع، وما ادلوه بألل 
الكتاب من قتل للرجال وسابي للاسااء.. 
ولي التي توار الغطااء »الرشعي« لقتل 
املواطال الشايدة يف انحسااء والقطيف 

ونجران وجيزان.
يذكار أن لاااك ماا يقارب 20-25% 
السادوعية  يف  الشايدة  املواطاال  مان 
)اثااعرشية وإسااعيلية وزيدية( يف حل 
يرَص جهاز الدعاية السادوعي ا الولابي 
وكتبه وماالجه التدلياية عىل تكاريلم! 

  - متابعات: 
أكدت زوجُة األمل الدا3 لجادية الوااق الوطاي املدارضة يف البحرين الشايخ عيل 
سالاان عد3َ تاكان طالتهاا من الحصول عىل الجاساية البحرياية بسابب اعتقال 

األب!
وحساب موقع »رأي اليو3«، قالت علياء ريض )زوجة الشيخ املدتقل عيل سلاان( 
عىل حسابها يف “تويرت”: “اليو3 اباتي سارة أكالت عامها األول ولي بديدة عن والدلا 

الشيخ عيل سلاان، ومحرومة من الحصول عىل الجاسية بسبب اعتقال األب”.
وأضااات ريض يف تغريادة: “حال اباتي ساارة لو حال الكثري مان األطاال الذين 
حرموا من حل الحصول عىل الجاساية يف البحرين من عون ذنب أو جر3”، مشرية 
إىل أن “حال الحصول عىل الجاساية أمار مكاول يف ُكّل املواثيال الدولية، وحرمان 

أطاالاا ماها ن ملر له ولو جرياة”.
ونرشت قائاة بأساااء األطاال حديثي الونعة املحرومل من الجاسية بسبب 

إسقاط جاسية آبائهم عىل خلاية سياسية.
وكان مرثد البحرين لحقوق اإلنساان قد طالب السالطات البحرياية باإلاراج 
عن انطاال املدتقلل الذين بلغ عدعلم حتى اآلن 7ل3 مدتقالً، وإرجاع الجاسيات 
لكل األطاال الذين ترضروا من إساقاط جاساياتهم أو حرمانهم ماها بدد ثدور 

أحكا3 قضائية بحل آباءلم.

سلطات البحرين 
تحرم ابنة الشيخ 
علي سلمان من 
جنسية والدها!



السعودية: القنبلُة الوسخة! 
كلمــــــة أخـــــيرة 

علي شرف زيد المحطوري 

الوساخة  القابلاُة 
مصطلاٌح يطلقاه علااُء 
الااووي عاىل ساالح غري 
ااُع من مواع  تقليادي يُصرْ
مشادة تهادُف إىل إثاارة 
الاازع ونارش األماراض 
الاحاو  عاىل  القاتلاة 
البطيء وإلحاق خساائر 
اقتصاعية واسدة بالدول. 
ثحيااُة  ونقلات 
األخباار اللباانياة يف عدع 
املاايض عن  السابت  يو3 
مساؤول رويس اعتقااَع باالعه أن عاعش وضدات يَدلا 
يف جامداة املوثل بالداراق عىل كايات مان تلك املواع، 
ويُخاى أن تُقاِد3َ عىل اساتخدامها وترض بهاا الدالم. 
وكال3ُ املساؤول الارويس جااء يف ساياق رسعه ملراِت 
حارب باالعه ضاد عاعاش يف ساوريا. ولم تتوقاف عاد 
الروس روايُة امتالك عاعش مواعاً كيااوية، اقد انضات 
الكويُت لتدزياز ذلك بارشلا أمس األحد اعرتااات خلية 
عاعشاية ألقي القبُض عليها الخاياس املايض متورطًة 
اًة واقية مان الغازات إىل  يف رشاء وشاحن بدنت َخااثَّ
ساوريا والدراق، وأوضحت الصحُف الكويتية أن الخلية 
مان أخطر الخاليا املقبوض عليها، وأن لها عامل تدال 

يف الكويت، ولها امتداعات خليجية. 
الغرياُب يف األمر أن مزاعَم محاربة عاعش يف ساوريا 
والدراق تتااقض مع طبيدة السياسة الخليجية املتخذة 
مدها اياا يخص الايَاَاان، الم تدد عاعش إىل الواجهة 
خصوثاً يف املحااظات الجاوبية لون بركات آل سادوع، 
والساؤال ماا لي عاعاش أثاالً إىل جانب ماا تدايه أ3 

الدواعش السدوعية؟
ااا نشاالده حالياً مان توحش سادوعي إناا يؤكد 
املؤكاد أن املاطقاة مبتاالٌة باظا3 لو أشابه ماا يكون 
با«قابلة وسخة« ُرِكات عىل جانب من الجزيرة الدربية 
قبل عقاوع من الزمان، اتداظم خطُرلا، وعامَّ بالؤلا، 
ة، وذاق ُكّل  ومااذ ذلك الحل تجّرع الدالام ماها ُكّل ُغصَّ
مارارة. وقد طاال الايَاَااَن من ذلك ماا ن ِقبَل ألحٍد به، 
وآخُر املوبقات - وحشايًة وقذارًة - لذا الددوان الظالم. 
عدواٌن ايه من الوسااخة ما اياه، ُثبّت بدد حقبٍة من 
نصاف قرن أَورْ يزياد، مثّلت أظلام ِحَقٍب عاشاها: اقراً 

وجهالً، وذلَّ سؤاِل ومهانَة حال.
 ومن عدوى الاظا3 السادوعي عاىل الايَاَاان ظهوُر 
بيئاة ولابياة قاذرة، ماا إن تكاثارت ايهاا الاطرياُت 
والطحالب واننتهازية حتى أوشك عىل اقدان شخصيته 
الحضارياة املتايازة، وكاع يَّاحي من األذلان اساُم بلٍد 
انتساب إليه ركٌن مان أركان الكدبة، وتام الرتويج عن 
ساابل إرصار وترثد للكذبة الكلى »القاعدة يف جزيرة 
الدارب«، لكاذا يف قرثاة سادوعية حتى عىل انسام، 
وعون أن تسااَح عىل أقال تقدير باقال »الايَاَاان« إىل 
متحف يحتاظ باآلثار، ن ليشء إن حقداً ولؤماً ن ساابل 

مثال له عىل مر األزمان! 
وإمداناا يف إلحااق أكال رضر ماكان بالايَاَااان 
والايَاَااايال أقدمات »القابلة الوساخة« عىل تاخيخ 
باراكاز وجادياات وجامدااٍت  الطيباة  األرض  لاذه 
ظالُرلا إيااان وقرآن، وباطاُها عمااٌر وخراُب أوطان. 
وبدد أن تكشاات للديان، واطلاع عليها اإلنس والجان، 
وظهار خلاف املصاحاف زواحاف - تاجارت »القابلة 
الوساخة« غيظاً عىل شااكلة عدوان شامٍل ُكّل جايل يف 
لذا البلد املاكوب أكثر من مارة: مرٌة ملجاورته »القابلة 
الوسخة« وتارة نتساخ أغلِب عاخله، وأثبح من أمره يف 
حالٍة يُرثى لها، تستدعي ماه – إن شدر بحياٍة يف بدض 
عروقاه - أن يقاتل عىل جبهتل لاا يف األسااس جبهٌة 
واحادة: اتصدياه »للقابلة الوساخة« ن يدايه من حّك 

جلده، وحكُّ جلده ن يلئه إن لم يتصدَّ ألساس البالء!
 ون نتأاف أن ندرتَف بالحقيقة ونقول بأن الايَاَاان 
)بالسدوعية الولابية أَورْ الولابية السدوعية( قد أثيب 
باارض »الَجَرب« َعمَّ مدظام أجزاِء جساده، وتكاثرت 
األماراُض عليه تاهشاه نهشااً، وكاعت تطرحاه أرضاً، 
وتُدَلان وااتُه لألبد، لون أن تداركترْه ناحٌة إلهية تداركت 
مان قبلاه »أيوب« إذ نااعى ربّه أني مّسااي الرضُّ وأنت 

أرحم الراحال.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخايس

دينن����ا يفرض علينا أن نواج����ه هذا اإلجرام البش����ع وأن نتصدى له 
بكل ما نس����تطيع، أن نقاتل هذا الغ����ازي، أن نتحرك في مواجهته بكل 
ما نس����تطيع وبكل الوس����ائل واألساليب املش����روعة، هذا على املستوى 

الديني يعتبر هذا جهاداً مقدساً.
	 السيد/	عبد	امللك	بدر	الدين	احلوثي		 الددع )76( انثال 23 نواال 32015  املواال 11 ثار 37ل1لا

علي السراجي
يف بداياة الدادوان السادوعي األمريكاي كانت مدركاُة عدن 
لاي املدركة الحاسااة يف مباحثات الساال3 يف الايَاَاان وعوعة 
األطراف إىل الطاولة السياساية، بحساب مواقف املجتاع الدويل 
آنذاك، وادالً تم اننساحاُب من الجاوب بالكامل وأثبحت عدن 
تحت سايطرة قوات الغزو السدوعية وتحالاها، َواعتقد الجايع 
أنه سايتم اننتقااُل إىل طاولت املااوضات يف مساقط أَورْ جايف 
لتغليب الحل السيايس بإرشاف األَُماام املتحدة وإيقاف الداليات 
اًة أن اننساحاب  الدساكرية، كااا كان يتم اإلعالن عاه، َخااثَّ
مان املحااظات الجاوبية كان مطلاَب الجايع من مجتاع عويل 
ومن مرتزقة السدوعية، ولو ما اعتل اناراجاً يف األزمة وارثة 
مااسابة للخروج بااء الوجه من التورُّط يف الشأن الايَاَاان من 

قبل الددوان السدوعي األمريكي وحلاائهم. 
لكان ما حصل لو انتقاُل قوات الددوان السادوعي األمريكي 
ومرتزقتهام إىل محااظة مأرب، وتم نقل املدركة من الجاوب إىل 

الشاال، اكان اتح جبهة جديدة يف مأرب السبَب الرئيي يف تدطيل وإاشال ُكّل 
الجهوع السياساية والدوعة إىل مراقبة األوضاع امليدانية بل الطرال، وأثبحت 
مدركاة مأرب لاي املدركاة الحاسااة يف تحريار الداثاة ثادااء وتَحقيل 
الساال3 يف الايَاَااان، وقد نحظ الجايع ذلك يف ما ُساّاي باؤتار جايف األول، 
وكيف أساهات قاوى الددوان يف اساتارار الداليات الدساكرية والقصف لكل 
يشء يف جاياع محااظات الجاهورية وبالاذات الداثاة ثاداء، وكذلك كيف 
اساتطاعت السادوعية إقااع املجتاع الدويل عىل ماحها ارثاًة زماية إضااية 
لتحقيل اخرتاق يف املااطل الشاالية، وادالً واال املجتاُع الدويل عىل ذلك وغّض 
الطارف عن انساتهداف للايَاَاان وعن الوضع اإلنسااني املتأز3 واملتااقم ماذ 

بداية الددوان. 
وبالتاايل يدتال اتُح جبهة مأرب مان قبل الددوان السادوعي األمريكي بدد 
السايطرة عاىل عدن تأكيداً عىل رغباة املدتدي يف إساقاط الايَاَاان بالكامل يف 
رصاع اساتازاف طويال، كااا أثبات أن التدخل لام يُكن بهدف خلال حالة من 
التواُزن عىل األرض بدد اننساحاب من الجاوب، وإناا السيطرة الدسكرية عىل 
الشااال والجاوب، وكذلاك لم يكن بهدف خلل حالة من التوازن السايايس بل 
القوى الداخلية أَورْ الذلاب بأنصار الله كاكّون سيايس واجتااعي إىل التااُوض 
والحصول ماها عىل تطاياات للاجتااع الدويل بصورة عامة َوللدول اإلقلياية 

بالذات السدوعية وبدض عول الخليج. 

واليو3 يكتب ويتحدث ويحلل الجايع أن مدركة تدز لي الحاسااة لتحقيل 
السال3 يف الايَاَاان أَورْ تقرير مصري الرئيس املستقيل لاعي وحكومته أَورْ تغليب 
كاة املاترص للضغط يف الحوار السيايس القاع3 يف جايف، كاا كان 
مقرراً يف ماتصف لذا الشاهر، بحساب اعالن مبداوث األَُماام 
املتحادة ولاد الشايخ، ويف الحقيقة أن ماع ما يُساّاى بادركة 
تداز مجارع لروب رصيح مان الذلااب إىل الحلول السياساية 
عال ااتداال مدركة ولاياة يف تدز بدد اشالهم يف ماأرب مع 
اساتارارلم يف جبهة مأرب إىل اآلن، ولذا لو املشالد واملالَحظ 
ماذ بداية الددوان، اكلاا تم الضغط باتجاه الدالية السياساية 
مان قبل املجتاع الدويل تام الداُع إىل ضغاط ميداني يف جبهات 
مختلااة مان قبل السادوعية، كتليار أََمااا3 املجتااع الدويل 
وكذلاك املاظاات الدولية بأن لااك خططااً جديدًة تحتاج ملزيد 
مان الوقت َوأن إمكانياة تحقيل انتصار ماكن، ولهذا تساارع 
السادوعية إىل تليار تدطيلها الحلَّ السايايس بخلال مدارَك يف 

مااطل كاا يحصل اليو3 يف محااظة تدز. 
ويف ظل اننتصارات التي حققهاا َويحققها الجيش واللجان 
الشادبية ُكّل يو3 يف جايع الجبهاات وباألخص جبهة مأرب اإن 
الجيَش واللجان الشدبية اليو3 يحققون انتصاراً كبرياً جداً برضبات نوعية ضد 
الغازاة واملرتزقة أثااء محاونت تقدمهم باتجااه املدياة أَورْ باتجاه ماقطة باب 
املادب انسارتاتيجية أَورْ السااحل الغربي، ولن تكون نتيجة اتح جبهة تدز غري 
تدمريلاا وإغراقها يف بؤرة رصاع، أما تحقيل انتصار للسادوعية الن يتحقل، 
والجاياع يدرف لذا، ومحاونت تطبيل سايااريو عدن لاو مجرع عبث، كون 

الواقع يف تدز عسكرياً واجتااعياً وثقااياً يختلف كلياً عن عدن. 
وعليه اإن الارثة الوحيدة لتحقيل السال3 يف الايَاَاان إذَا كان لو املطلوب 
مان قبل املجتاع الدويل ليس باننتصار يف تداز أَورْ مأرب أَورْ الجاوب من قبل أَي 
طارف، وإناا يف الاقاط السابع التي تام التوااُل عليها يف مساقط مع مبدوث 
األَُماام املتحدة إىل الايَاَاان ولد الشايخ َوالتي مثلت تقدماً نوعياً يف املااوضات 
لام يُكن متوقداً، وبالذات اياا يتدلل بالقارار 2216 والذي كان الهدف ماه أن 
اعًة لتلير اشال الذلااب إىل الدالية  يكاون عقبًة أََماا3 القوى الوطاية َوشااَّ
السياساية، وبالذات من طرف السادوعية، ولو كان لااك نية حقيقية يف الحل 
من قبل التحالف السدوعي األمريكي ومرتزقتهم وكذلك من قبل املجتاع الدويل 
بصاورة عاماة لتم القبول بهاا وععاها ولكانت األطراف تساريُ اآلن يف سابيل 
تحقيل الساال3 عل تاايذ انتااق وإعاداع آليات التاايذ وانتااق عىل اللنامج 

الزماي وغريه من متطلبات إنجاح الدالية السياسية بل األطراف املحلية.

وهم المعركة الحاسمة بين مأرب وتعز

إنها معركة الكرامة والمصير.. 
والعبث ما دون ذلك

إبراهيم مطهر 

يُجااع اليااياون باختلاف توجهاتهام أن مواجهة تحالاف الددوان 
السادوعي يدتال أكالَ مدركاة مقدساة وأكثر املداارك التاي خاضولا 
مان حيث وجاوب خوضها ومساانَدة الجيش واللجان الشادبية يف كااة 
الجبهات الذين يخوضون مدركة كل الياايل ويحالون يف بااعقهم مصريَ 
لاذا البلد، وبالتايل اإن أي حديث خارج ذلك ليس إن مجرع محاولة يرمي 
ثاحبهاا لهدف قد يكاون لو مداياً به لكن بالتأكياد أنه ن يداي الوطن 

وأبااءه.
لام يساَع اليااياون إىل لاذه الحرب بال ُارضات عليهم يف السااعس 
والدرشين من مارس املايض حل استيقظوا عىل وقع عدوان سدى لتدمري 
اليان وقتال أباائه ماذ أول غارة، ويف ذات الوقت لم يُخض أبطال الجيش 
واللجان الشدبية تلك الحرب ويتصدرون الصاوف األوىل ملواجهة الددوان 
حبااً يف الحارب وإناا حابٌّ يف الوطن وعااٌع عان أباائه وساياعته وكانوا 
جديرين بذلك وتشهد لهم ثونتهم يف جبهات املواجهة املبارشة مع الددو 
يف جيزان ونجران وعسري ويف جبهات الداخل مع مرتزقة الددوان والقوات 

التي تسدى لغزو لذا البلد الذي ُعرف أنه »مقلة الغزاة«.
ليس لااك طرف ثالث يف لذه املواجهة بل طراان، لاا الجبهة الوطاية 
من أبااء الجيش واللجان الشادبية وأبااء املااطل التي تشاهد مواجهات، 
والطرف اآلخر لو الذي شن عدوانه عىل لذا البلد وسط ثات عاملي، أما 
مان يدتل أن مرتزقة الددوان طرٌف ايهاا اهو والم ألنهم عخلوا املدركة 
لصالاح الددوان بأوامر عول الدادوان –ون أظاهم ياكرون ذلك- وياطبل 
عليهم الُحكم الذي ياطبل عىل املرتزقة القاعمل من كولومبيا والسااغال 

والسوعان.. إلخ.
إذن اأبطال الجيش واللجان الشدبية يف مختلف الجبهات ن يخوضون 
حربااً عبثية كااا يريد البدض تصوياَر ذلك، وإذا كانات مواجهة عدوان 
خارجاي ومرتزقة عاخليل لي حرب عبثية اأيُّ حرب يف الدالم ساتكوُن 

غريَ عبثية؟؟
الشادب اليااي اليو3 ياخرط يف مواجهة الددوان، كلٌّ بحساب موقده 
ويف كااة املجانت، وإذا كان لذا الشادُب لم يرع إن انساتقالل والساياعة 
والحرية اإنه يف ذات الوقت ولو يقد3 الشاهداء ويبذل الدطاء اهو يادل 
ذلك يف مدركته املقدساة والواجب الدياي والوطاي، ولذلك اإن الدبث لو 

ما عون ذلك.
ن تاسوا أن تقاوا إجالنً ألبطال الجيش واللجان الشدبية.


