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  - خاص:
نَشَ الناطُل الرسميُّ ثنصار 
اللاه االساتاذ محمد عبدالساال  
منشوراً عىل صفحته الشخصية 
يف الفياس باوك تحادَّث إيه عن 
أسااليب الكذب إاملكار إالخداع 
الذي تتدامل به اململكُة الولابية 
السادوعية يف حربها عاىل اليمن 

إقال: 
ال يغااعر النظااُ  السادوعي 
كذبًة إال إىل أخرى، إآِخُرلا زعُمه 
لدناًة كانات، إأعلان باثماس 
إنهاَءلا، إما لو مدلوٌ  للقايص 
إالداني أن الددإاَن مساتمرٌّ عىل 

حالاه – تحت عل اثمم املتحدة –، 
بل ثماَة تصديد إجرائاُم متتاليٌة، كماا يف جريمة 
اة مكوناة مان أحد  إبااعة أرسة يف محاإظاة حجَّ
عش إارعاً يف آخر يو  من الدا  املنرص ، تبدها يف 

اليو  التايل بأن اساتهَل الداَ  الجديَد بجريمٍة بحلِّ 
أرُسة مكوناة من خمس أإراع يف محاإظة تدز، إىل 
غاري ذلك من تصدياد يف مختلف 
الجبهاات إقصف عىل الداصمة 

إمختلف املحاإظات. 
إأشار إىل أن النظاَ  السدوعيَّ 
يبدإ إاقداً لقرار الحرب إالسلم، 
إبات اثمُر يف يد اثمريكان الذين 
يتحّملون لم مساؤإلية ترحيل 
محاعثات ساويرسا اثخرية بدد 
أن إصلت إىل مراحل ال بأَس بها. 
منولاً إىل أن الجيَش إاللجاَن 
الشادبيَة سيبقى حقه يف الدإاع 
عن النفاس، إمواَصلاة كفاحه 
إسياساياً  ميدانيااً  إنضالاه 
الصدد،  إإعالميااً إعاىل كاإاة 
إننصاح الجميان باأن يتوقفاوا عان املغامرات، 
إشدبُنا اليمني إإإقاً ملا تقره الشائن السماإية، 
إاملواثيل الدإلية ليس يف إارع التناُزِل عن ساياعته 

إكرامته، إسالمة أراضيه.

  - خاص:
نفى القائُم بأعمال إزيار الرتبية إالتدليم، اثخباَر التي 
أشااعت اقتحااَ  مكتباه إاالعتداء علياه من قبال اللجان 
الشادبية، يف ترصياح خااص لصدى املسارية، مدتارباً أن 
الوسائل انعالمية التي رّإجت الخرب تسدى لخدمة الددإان.
إقال الدكتوُر عبدالله الحامدي: إن تلك اثخباَر ال أساَس 
لهاا مان الصحة إقف إراءلا أبواق إعالمية تسادى لشال 

الصف إاالصطياع يف املاء الدكر عإن جدإى.
إاساتغرب الدكتور الحامدي من تلك اثخبار، مدترباً أن 
الغَرَض من إراء اختالقها إنشلا لو السادي لشل الصف 

خدمة للددإان السدوعي اثمريكي عىل اليمن. 
يُذكار أن إساائل إعالمياة تابداة للمرتزقاة إالددإان 
أشااعت عىل نطااق إاسان أن الدكتاور الحامادي تدرض 
لالعتاداء يف مكتباه من قبل اللجان الشادبية، إلو ما نفاه 

جملة إتفصيالً.

  - متابعات:
أعلنات اللجناُة اثمنياُة بمديناة 
عدن إاْرَض حظر التجاوال، اعتباراً 
من مسااء يومنا لذا انثنل، عىل أن 
تنتهاَي بإعالن مغايار للجنة يف إقت 

الحل. 
حظار  إاْرَض  اللجناة  إأقارت 
التجوال يومياً من السااعة ا مسااء 
إىل 5 صباحاً، إيبدأ من مسااء اليو  

االثنل.
 إجاء لذا انعالن بدد اشاتباكات 
عنيفة بل مسالحي تنظيم القاعدة 
إجناوع موالال لهااعي ياو  أماس 
املداال  ينايار، يف مديرياة   3 اثحاد، 
بمدينة عدن اساتمرت حتى ساعات 
متأخارة مان مسااء أماس إخّلفت 

عدعاً من القتىل إالجرحى.
إيف سااعة متأخارة مان مسااء 
أمس شاهدت عدن انتشااراً مسلحاً 
كثيفااً لدناارص القاعادة يف مديرية 
املنصورة إكانت محملة باملسلحل. 
سابب  إن  املصااعُر:  إقالات 
حاول  الخاالف  لاو  االشاتباكات 
السايطرة عاىل مينااء املداال، حيث 

يطمح ُكلُّ طرف بالسيطرة عليه.
إأشاارت املصااعر إىل إقوع قتىل 
إجرحى مان الطرإل إأن التوقدات 
تشاريُ إىل أن أعداعلم سارتتفن نظراً 

الحتدا  االشتباكات بشكل أكرب.

إقالت مصاعر طبية بمستشفى 
النقياب بمديرياة املنصاورة بددن: 
يف  أصيباوا  مدنيال  جرحاى   3 إن 
املواجهات املسلحة بنريان طائشة.

إنقال موقان املصادر اإن اليان 
أن اشاتباكات ياو  أماس أسافرت 
عان مقتال 5 مان جنوع اثمان إأن 
االشتباكات استخُدمت إيها مختلف 
أنواع اثسلحة، إأنها ظلت مستمرة 
حتاى سااعة متأخارة مان مسااء 

أمس.
إأضااف املوقن أن مان بل قتىل 
جنوَع اثمن عبدالخالل شاين، مشرياً 
إىل أن اثنال مان املسالحل الذيان 
يحارصإن منطقة ريمي ُقتال خالل 
املداارك التي اندلدات بمحيط ميناء 

املنطقاة الحارة )كالتكاس(، الإتااً 
القاعادة احتجازإا  أن مسالحي  إىل 
الطاقاَم الطبي ملستشافى الربيهي، 
إيحاإلاون تحويل َحَر  املشافى إىل 

ساحة للقتال بل الطرإل.
إنقال موقان »اثمنااء نات« أن 
من بل املصابل الدقياُد عبدالخالل 
محمد شااين املقرَّب مان مدير أمن 
عدن شاالل عيل شااين، إأن من بل 
القتاىل انرلاباي أبو ساالم التدزي 

زعيم القاعدة يف عدن.
إكشاف محاإظ عادن املدلَّ من 
قبال لاعي عيادرإس الزبيدي جانباً 
من لذه االشاتباكات، مشرياً إىل أنها 
عارت بال قوات اثمن إمسالحل يف 
املدينة بدد قيا  املسالحل بمهاجمة 

مبناى املحاإظاة إأجزاء مان ميناء 
عدن.

مان جانبه نقل موقان عدن الغد 
عن مصااعره أن الدقياد عبدالخالل 
محمد شاائن إلو مدير أمن ساابل 
يف  حتفاه  لقاي  الضالان  ملحاإظاة 
لجو  شانه مسالحون عاىل نقطة 
أمنية كان يتواجد بها بحي املنصورة 

بددن.
إأشاارت املصاعر أن شاائن كان 
ضمان قاوة أمنياة تتمركاز بجولة 
كالتكاس حينما تدرضت لهجو  من 
قبال مسالحل إأسافر الهجو  عن 
مقتل شاائن إأحاد مراإقيه إيُدعى 

قايد عيل قايد السري.

  - غمدان أبوعلي:
 إنخفضت إيراداُت محافظة الحديدة بنس�بة 40 % 
مقاَرنًة بالسنة الماضية جراء إغالق حركة الموانئ من 
قبل العدوان الس�عودي، والذي ال زال يفرض حصاراً 
بحري�اً وجوياً وبرياً جائ�راً وتوقف العمل يف الجمارك 
وتدمي�ر العديد من المصانع، مما أّثر بش�كل كبير عىل 

مجمل الحركة االقتصادية يف المحافظة.
وقال مديُر ع�ام مكتب المالي�ة بالمحافظة عبداهلل 
رسحان زم�ام: إن تدني االي�رادات المحققة من يناير 
- س�بتمرب م�ن الع�ام 2015 م ش�ّكلت معضل�ًة أمام 
المكاتب اإليرادية والتي حرصت عىل متاَبعة التحصيل 
عرب المناف�ذ الربية والبحري�ة والجوية رغ�م العدوان 

الس�عودي المتواصل. وأش�ار زمام إىل أنه وعىل الرغم 
من الحص�ار الجائر والع�دوان الس�عودي المتواصل 
عىل ميناء الحديدة والمصانع التجارية وتوقف الحركة 
التجارية يف المحافظة إال أن جهوداً كبيرة ُبذلت لتذليل 
كاف�ة الصعوبات والعمل بما يخدم الصالح العام ورفد 

خزينة الدولة.
ولف�ت إىل أن مكت�ب المالي�ة بالمحافظ�ة وبجهود 
المكات�ب الخدمية والحكومي�ة اإليرادية اس�تطاع أن 
يحقق أهداَفُه وخططه السنوية وكبح جماح العجز عرب 
الترصف وفق مبدأ الموائمة بين تدفق الموارد ورصف 
النفقات من قبل مكتب المالية وكافة المكاتب اإليرادية 

وبإرشاف ومتابعة قيادة المحافظة. 
وأوضح زمام إىل أن اس�تمرار العدوان الس�عودي 

األمريك�ي ع�ىل بالدنا قد أّثر بش�كل كبي�ر عىل إجمايل 
الحصيل�ة الفعلي�ة م�ن إي�رادات محافظ�ة الحدي�دة 
المركزي�ة والمحلي�ة، حيث بلغت االي�رادات المركزية 
المحصل�ة فعلي�اً لمحافظ�ة الحديدة للفرتة م�ن يناير 
- س�بتمرب من العام الجاري 52 ملي�اراً و620 مليون 
و380 ألف ريال بنقص ع�ن الفرتة الماضية لها بمبلغ 
17 ملي�اراً و245 مليوناً و383 ألف ريال، مش�يراً إىل 
أن اإليرادات المركزية شملت إيرادات مكاتب الجمارك 
والرضائ�ب والوح�دة التنفيذي�ة للرضائ�ب ع�ىل كبار 
المكلفي�ن وبع�ض الجه�ات االيرادية األخ�رى. معرباً 
عن ُش�كره الجزيل لقيادة المحافظة والسلطة المحلية 
والمكاتب الخدمية والحكومية عىل الجهود التي بذلوها 

يف مصلحة الوطن والمواطن.

  - خاص:
 

أطَلاَل مرتزقاُة الددإان السادوعي اثمريكي 
بمحاإظاة تدز، يو  أمس اثحد، الناَر عىل قاإلة 
غذائياة كانات يف طريقها إىل مدرساة الشادب 

نغاثة املترضرين جراء الددإان.
إقالت مصاعُر محلياة باملحاإظة إن القاإلة 
ماا زالات متوقفاًة يف مديرياة القالارة حتاى 
سااعات متأخارة من مسااء أمس، إلاي آخر 
نقطة تؤّمنها قاوات الجيش إاللجان الشادبية 

بتدز.
إأشارت املصاعر إىل أن القاإلة لم تتمكن من 
الوصول إىل املرَكز امُلدّد لتوزين انغاثة يف مدرسة 
الشادب؛ كون مرتزقة الددإان أطلقوا النار عىل 
الناقاالت يف منطقاة الدحي، مماا أعى إىل إخاإة 
الساائقل إعد  تمكُّنهم من مواَصلة الطريل يف 
ظال إابل الرصاص الذي يُطلقاه عليهم عنارُص 

املرتزقة.
إذكار مراساُل قناة املسارية يف تقرير له يو  
أماس أن مرتزقاة الددإان من عناارص القاعدة 
املسااعدات  إصاول  منداوا  انصاالح  إحازب 
اننسانية إىل اثحياء الخاضدة تحت سيطرتهم.
إكان عادٌع مان انعالميل املؤيّديان للددإان 

شانوا خالل اثياا  املاضياة حملًة عاىل مواقن 
التواصال االجتماعاي، مطالبل بما ساموه إك 
الحصاار عان تداز، متهمال الجياش إاللجان 
الشادبية بذلاك، إمتناسال الغاارات الجوياة 
لطريان الددإان إالقصاف املتواصل عىل اثحياء 
السكنية، إكذا تزإيد املسلحل التابدل للقاعدة 

إعاعش بالسالح.
إاساتغرب رئيس إرع اتحاع الرشاع السلفي 
محمد طالار أندم من تلك الحماالت املخاععة، 
مشارياً إىل أن استخدا  اسام تدز بإطالق ععوى 

الحصار لو استغالل سيايس قذر.
إأإضح يف منشاور له عاىل صفحته بالفيس 
بوك أن الغذاء إالدإاء إاملاء إاثإكساجل متوإٌر 
بكمياات جيادة يف %90 مان مناطال محاإظة 
تدز، بما إيها نصُف املدينة مثل مناطل الحوبان 
إصالة إالدساكري إالجحملية إالحصب إالبري 

إاملطار القديم.
إتابان أندام قائاالً: »إنَّ النقاَص املوجوع يف 
ماعة اثكساجل إالخرضإات إالفواكه إبدض 
اثغذية محصور يف منطقة إساط املدينة إقط، 
إسببُه لو استمراُر النزاع املسلح يف تلك املنطقة 
إرإض )قياعات املقاإمة( أي صلح اإ تفالمات 
سياساية نيجاع مخرج إحل النزاع لناك« يأتي 

ذلك يف إطاار الجهوع املبذإلاة يف مواصلة إعمال 
انغاثاة يف محاإظة تدز، إالحارص عىل إيصال 
املواع انغاثية إىل كاإة املناطل، بما إيها الواقدة 

تحت سيطرة مرتزقة الددإان«.
 إكان مساؤإل يف لجناة انغاثة قاد طالب ا 
عرب جبهة تدز االعالمية ا إسائل انعال  للنزإل 
إكشاف من يدرقل إيصال انغاثاة إىل أبناء تدز، 
قائاالً: »نأمل من انعالمال النازإَل إالتغطية، 
إمان امُلجتمان التنبه إىل حقوقه إعد  الساماح 
ثيٍّ كان بنهبهاا، إكذلاك حماية الداملل ضمن 

برنامج انغاثة الشامل.
إأإضح املساؤإل أن عمليات انغاثة تتواصل 
يف محاإظة تدز، ضمن برنامج انغاثة الشااملة 
للمترضرين من الحرب، إأنه سايتم توزين املواع 
انغاثية يف مديرية القالرة الواقدة تحت سيطرة 

مرتزقة الددإان خالل اثيا  القاعمة.
إأإاع مساؤإل انغاثة يف تدز بأنه تمَّ توزين 
1000 كياس قمح إسالة متكاملاة من الزيوت 
إاملاواع الغذائياة مقدماة مان برناماج انغاثة 
الداملي تحت إرشاف صندإق انغاثة باملحاإظة، 
مشارياً إىل أن مان ضمان املواع انغاثياة إعخال 
الثاورة  مستشافى  إىل  أإكساجل  أنابياب 

الحكومي.

ناطق أنصار اهلل: النظام السعودي فاقد 
لقرار الحرب والسلم، األمر بيد األمريكان 

القائم بأعمال وزير الرتبية لصدى 
املسرية: شائعة اقتحام مكتبي ال أساس 

لها من الصحة روجها عمالء العدوان

اإنت�سار كثيف مل�سلحي القاعدة يف �سوارع املن�سورة
املحتل يعلن الطوارئ يف عدن

مدير مالية الحديدة: تراجع اإليرادات بنسبة 40 % بفعل العدوان السعودي

قبائل بني حشيش تواصل تقديم القوافل الغذائية للجيش مرتزقة العدوان يعيقون وصول املواد اإلغاثية إىل مديريات تعز
واللجان الشعبية وتؤكد استعدادها لخوض معركة الحسم 

  - خاص:
خرجت قبائُل ُعزلتَي ذمرمر إسادوان إالرإنة 
ببني حشيش شامال الداصمة يف حشد كبري لرإد 

املقاتلل يف الجبهات.
 إتقدمت الدزلتان بقاإلة غذائية إَساَط تأكيد 
الجمالاري عىل تقديم املزيد حتى يتحرر ُكلُّ شارب 
يف الوطان، مؤكديان عاىل تقديم املزياد، إأن لذه 

القاإلة لي
رسالة من الشدب اليمني بأنه ما زال قاعراً عىل 

مواجهة الددإان إالتقد  يف ُكّل الجبهات.
إتداد لذه القاإلاة لي اثإىل ضخاماًة يف لذا 
الداا  الجدياد، حياث أكادت قبائل بني حشايش 
اساتدداَعلا لَخاْوض حارب عارب اثجياال حتاى 
االنتصاار إتحرير ُكّل شارب من تاراب الوطن من 

قبضة املحتلل.
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أبطال الجيش واللجان يؤّمنون ثالثة مواقع عسكرية شرقي الجوف ويكسرون محاوالت املرتزقة يف املرازيق

تطهري �سل�سلة جبال الطويلة بكر�س وجبال الدبى بال�سريجة وتاأمني قرى )ال�سريح واحلديد والعلفقي وطبني والعلوب وال�سحي(
مقتل ضابط البالك ووتر األمريكي وإصابة فرنسي في ذو باب 

تعز تخنق الغزاة، ومجددًا بالك ووتر تنزف يف املندب دماًء أمريكية 

  - خاص:
  ٍ تصدَّى أبطااُل الجيش إاللجاان الشادبية ملحاإلة تقدُّ
جديادة قامات بها مجامياُن املرتزقة باتجاه قرياة املرازيل 
بمديرية خب إالشادف بمحاإظة الجوف، يف عملية أسفرت 

عن مقتل عدع منهم إتدمري آليات إأطقم عسكرية.
إحصلات صدى املسارية عىل مشاالد مصاورة لإلعال  
الحرباي تظهار عملية عحار إكارس محاإلة زحاف لقوى 
الدادإان إمرتزقتهم باتجاه املرازيل إمشاالد أخرى تظهر 

جانبااً مان املداارك التي تشاهُدلا لاذه املنطقاة بل إرتة 
إأخارى، حيث يحااإل املرتزقة مان خاللها اخارتاَق أماكن 
إمواقن تمرُكز أبطال الجيش إاللجان الشادبية إالسايطرة 

عليها عإن جدإى.
إعاىل امتداع لذه املسااحة الجغراإياة توزَّعت مدرعات 
َ  من أكثر  إآلياات الددإان إتحت غطاء جاوي حاإلت التقدُّ

من اتجاه لكنها قوبلت بوابل من النريان إالقذائف. 
إعىل إقن الرصاص أُجرب الددإ عىل الرتاُجن إالتقهقر إىل 

ده بدد تدمري إإحراق بدض آلياته. أماكن تجمُّ
يف املقابال كانت القوَُّة الصارإخية عىل ألبة االساتدداع، 

إبداد عملية الرصد قصفت تجمداات قوى الغزإ إاالحتالل 
بصلياة مان صواريخ الكاتيوشاا أصابت ألداإهاا إأحدثت 

خسائر بشية إماعية يف عديد إعتاع الددإ. 
كماا تَمكََّن أبطال الجياش إاللجان الشادبية من تأمل 
ثالثة مواقن عساكرية رشقي مفرق الجوف بمديرية مجزر 

التابدة ملحاإظة مأرب.
 إأإضاح مصادٌر عساكريٌّ أن أبطاال الجياش عحارإا، 
عناارص املرتزقاة من ثالثاة مواقان كانوا يتمركازإن إيها 

بمنطقة آل جددر رشقي مفرق الجوف بمديرية مجزر.

  - خاص:
بدأ عاُم 2016 مبّش���راً بانتصارات كربى 
يف محافظة تعز، فم�ع ُكّل معركٍة ومواجهٍة يف 
الميدان ينتهي فيها التوقيت معلناً نرصاً جديداً 

يدّون يف رصيد ُحَماة اليمن. 
فف�ي تع�ز الصم�ود حي�ث س�طر أبطال 
الجي�ش واللج�ان الش�عبية أنص�ع صفحات 
البطولة، حيث تمكنوا من تطهير سلسلة جبال 

الطويلة بمديرية كرش.
 وأك�دت المص�ادر العس�كرية الميداني�ة، 
سيطرة الجيش واللجان الش�عبية عىل سلسلة 
جبال الطويلة بع�د معارك طاحنة مع مرتزقة 
الع�دوان، مش�يرة إىل أن الس�يطرة عىل جبال 
الطويلة يعد انتصاراً اس�رتاتيجياً نوعياً وهاماً 
ألهمية هذه السلسلة الجبلية من حيث موقعها 
ال�ذي يط�ل عىل منطق�ة نجد ش�باب ومنطقة 
الجريبة، مما سيمكن الجيش واللجان الشعبية 
م�ن ف�رض س�يطرتهما الناري�ة ع�ىل هاتين 

المنطقتين الهامتين.
وعىل نف�س المحور )ك�رش – الرشيجة(، 
ويف إط�ار العمليات العس�كرية الواس�عة التي 
تق�وم بها ق�وات الجيش واللجان الش�عبية يف 
ذات المحور والتي أس�فرت ع�ن تحقيق تقدٍم 
كبي�ٍر لصال�ح أبطالن�ا األش�اوس يف الميدان، 
أكد مصدٌر عس�كرٌي ميداني أن أبطاَل الجيش 
واللج�ان الش�عبية تمكن�وا م�ن تأمي�ن قرى 

)الرصي�ح والحديد والعلفقي وطبين والعلوب 
والس�حي(، كما تمكنوا من تطهير جبال الدبي 
وع�دٍد من المواق�ع التي كانت تحت س�يطرة 
مرتزق�ة وعم�الء العدوان أس�فل جب�ل النبي 
شعيب يف الرشيجة، مضيفاً أن مرتزقة وعمالء 
الع�دوان قد تكبّدوا خس�ائر فادحًة يف األرواح 

والعتاد. 
ويف مح�ور )ذو ب�اب – الوازعي�ة(، فق�د 
َح مصدٌر عس�كرٌيّ ميداني مسئول لوكالة  رَصّ
األنباء اليمنية )س�بأ( بأن القوة الصاروخية يف 
عاً  الجيش واللجان الش�عبية قد استهدفت تجُمّ
للغزاة ومرتزقة العدوان الس�عودي األمريكي 
يف منطقة ذو باب س�قط عىل إثره العرشات من 

القتىل والجرحى.
 وأش�ار المصدر للوكالة إىل أن أبرز القتىل 
يف صف�وف المرتزقة والب�الك ووتر النقيب يف 
الق�وات الخاص�ة األمريكية »رونال�د راييل«، 
بينم�ا أصيب زميل�ه الفرنيس »باس�كال رين« 

إصابًة خطيرة.
وأك�دت مص�ادُر محلي�ٌة للمرك�ز اليمن�ي 
لإلع�الم، أن مواق�ع تابع�ة لق�وات التحال�ف 
العرب�ي بقي�ادة المملكة  الس�عودية ومقاتيل 
رشكة بالك ووت�ر األمريكية تعرضت لقصٍف 
صاروخ�ي م�ن قب�ل من أس�متهم بمس�لحي 
جماع�ة الحوث�ي وق�وات الرئيس الس�ابق يف 
منطق�ة ذوباب، وأس�َفَر الهج�وم كإحصائية 
أولي�ة عن مقت�ل النقي�ب يف الق�وات الخاصة 

األمريكية دونالد راييل وإصابة زميلة الفرنيس 
باسكال رينو بجروح خطيرة.

ويف نفس الس�ياق، أكدت مصادُر عسكريٌة، 
تمك�ن الجي�ش واللجان الش�عبية م�ن تأمين 
ع�دٍد م�ن الجب�ال والتب�اب االس�رتاتيجية يف 
مديرية الوازعية، مش�يرًة تلك المصادر إىل أن 
تقُدَّم الجيش واللجان الش�عبية يس�ير بوتيرٍة 
متس�ارعٍة عىل كافة جبهات هذا المحور، حيث 
حقق�وا تقدم�اً واس�عاً يف ع�دٍد م�ن المناطق 
رشق منطق�ة األحي�وق، مضيف�ًة أن الغ�زاة 
ومرتزقتهم وعمالءهم يفرون بش�كٍل جماعي 
أثناء المواجهات بع�د الرضبات الموجعة التي 
يتلقونه�ا عىل أي�ادي أبطال الجي�ش واللجان 
الش�عبية، تاركي�ن خلفه�م جث�ث وجرح�ى 
زمالئه�م والعدي�د م�ن المع�دات واألس�لحة 

النوعية.
م�ن جهته�ا، تواص�ل الق�وة الصاروخية 
التابع�ة للجيش واللجان الش�عبية اس�تهداف 
العدي�د م�ن المواق�ع التابع�ة لق�وات الغزو 
ومرتزقته�م، حي�ث قامت الق�وة الصاروخية 
بقصٍف صاروخي اس�تهدف تجمع�اٍت للغزاة 
ومرتزقته�م يف السلس�لة الجبلي�ة الجنوبي�ة 
الغربي�ة لمف�رق العم�ري أس�فر ع�ن مرصع 

وجرح العرشات منهم.
كم�ا قصف�ت الق�وة الصاروخي�ة مناطق 
الجهة الش�مالية لمف�رق األحيوق، اس�تهدف 
إىل  إضاف�ًة  بالوازعي�ة،  للمرتزق�ة  تجمع�اٍت 

اس�تهداف تجمع�اٍت له�م يف مثل�ث ذو ب�اب 
بصواريخ الكاتيوش�ا. وتجمعاٍت أخرى لهم يف 
منطق�ة نجد مغنية - بمديري�ة القبيطة، وذلك 
بعد أن س�يطر الجيش عىل سلسلة جبال القرش 

يف نفس المديرية.
وعىل صعيد محور )المدينة - صرب الموادم 
- الش�قب(، تؤك�د المص�ادر الميدانية، وقوع 
اشتباكاٍت عنيفٍة يف حي األربعين، أثناء محاولٍة 
فاشلٍة لمرتزقة العدوان بالزحٍف عىل المنطقة 
فتص�دت لها ق�وات الجيش واللجان الش�عبية 
موقعين فيهم عدداً كبيراً من القتىل والجرحى.

ويف مح�ور صرب الم�وادم، أك�دت مصادُر 
ن الجيش واللجان الشعبية من  عس�كريٌة، تمُكّ
التقدم إىل س�ائلة العش�ق والتي تعترب بدايات 

ومدخل منطقة الشقب االسرتاتيجية.
 وأضاف�ت المص�ادر أن حال�ًة م�ن التوتر 
جب�ل  يف  المعق�اب  منطق�ة  تس�ود  والهل�ع 
الع�روس االس�رتاتيجي والذي يس�يطر عليه 
مرتزق�ة الع�دوان، نتيج�ة خالفاٍت ش�خصيٍة 
تطورت إىل اش�تباكاٍت بين فصائ�ل المرتزقة 
من منطقة ش�عب الم�وادم والتابع�ة للقيادي 
المرتزق »ع�ارف جامل«، وفصائل من منطقة 
المعقاب تتبع القيادي المرتزق »عبد اهلل سيف 
عقالن« أس�فرت عن عدٍد من القتىل والجرحى 
يف صف�وف تل�ك الفصائ�ل، ه�ذا وتش�ير تلك 
المصادر إىل أن الوضَع ينذر باندالع مواجهاٍت 

ضاريٍة بين رفاق االرتزاق يف المنطقة.

جيزان وسط النار
 مصرع 13 من جنود العدو بقصف مدفعي وعمليات قنص بمنفذ الطوال

 تدمير مخزن أسلحة وإحراق أكثر من 7 آليات بينها دبابتا إبرامز
 أبطال الجيش واللجان الشعبية يترجمون مرحلة التصعيد باقتحام الخوبة 

وموقعي المنتزه والقرن وسقوط أجزاء من جبال الدود االستراتيجية
  - إبراهيم السراجي:

بشاكل  الشادبية،  إاللجاان  الجياش  أبطااُل  ترَجاَم 
الخياارات  مان  التصديدياة  اثإىل  املرحلاَة  نموذجاي، 
االسرتاتيجية ملواَجهة الددإان يف جبهات الحدإع، متوجل 
آخار انجازاتهم بالسايطرة عاىل مدينة الخوباة إاملواقن 
الدساكرية إيها إمّشاطوا أحياءلا إمراإقهاا يف عملية 

إثّقها انعال  الحربي خطوًة بخطوة.
إحصلت صحيفُة »صدى املسارية« عىل مشالد إّزعها 
انعاال  الحرباي لدملية اقتحا  منطقاة الكربى يف مدينة 
الخوباة يف جيزان جنوب غرب السادوعية مان قبل أبطال 
الجياش إاللجان الشادبية إاساتمرت ليومال، حيث تم 
التقد  نحولا من عادة محاإر تمكنوا خاللها من التوغل 
عاخل املنطقة إالسيطرة عىل منشآتها، إمن ثَم تمشيطها 

باثسلحة الرشاشة إالقذائف الصارإخية.
إتُظهاُر املشاالد حالاة انرباك الشاديد التاي عبّت يف 
صفوف الددإ من تقد  أبطال الجيش إاللجان الشادبية، 
حيث إرت مجامين الددإ بشاكل عشاوائي، بالتزامن من 
غارات ليساتريية شنها طريان الددإ عىل مواقده أصابت 
بدضهاا قواتاه لادى اساتهداف الغاارات ملوقَداي القرن 
إاملنتزه اللذين تدرَّضا لغارات عنيفة باساتخدا  صواريخ 
شاديدة االنفجار إشالت كلها يف تثبيت قوات الددإ يف تلك 

املواقن إمنن اقتحامها من قبل الجيش إاللجان الشدبية.
كما أظهرت املشالد سيارة جيب عىل متنها عسكريون 
سادوعيون سقطوا بل قتيل إجريح بدد تدرضهم لكمل 
ُمحَكاٍم من قبل الجياش إاللجان الشادبية الذين أمطرإا 
السايارة بالرصاص أثناء مرإرلا بطريل اسافلتي إسط 

املدينة.
إانتهت الدملياة بفرار القوات السادوعية بدد تكبدلا 
خساائر بشية إماعياة، إيما أظهرت املقاطان املصورة 
مشالَد الستهداف موقن املنتزه يف جيزان إعمليات الفرار 

الجماعي للضباط إالدسكريل السدوعيل.
إقبال ذلاك صّددت قاوات الجياش إاللجان الشادبية 
عملياتها الدساكرية يف مواجهة الددإ السدوعي إشهدت 
الدمليات تقدًما نوعياً إاسرتاتيجياً بالسيطرة عىل اثجزاء 

الشمالية من جبل الدإع.
إيف الدملية تمكن أبطال الجيش إاللجان الشادبية من 
تدمري 3 آليات إإعطاب رابداة، حيث إثّل انعال  الحربي 
تلاك الدملية التاي أظهرت لحظاة تقد  تدزيازات للددإ 
مكوناة من 3 آليات إطقم عساكري إتدرضات جميُدها 
اال من  لناريان كثيفاة أجاربت قاوات الدادإ عاىل الرتجُّ
اآلليات إاالحتماء بإحدى التباب قبل أن يتم إحراق آلياتهم 

إاستهداإهم بقذائف صارإخية.
إيف جيزان أَيْضاً لقي 11 َعسكرياً سدوعياً مرصعهم يف 
قصف مدإدي للجيش إاللجان الشادبية استهدف تجمداً 

للجنوع السدوعيل جنوب الثوابتة.
إبالداوعة لدملياة الجياش إاللجان الشادبية النوعية 
إالتي اساتمرت ليومل إانتهت بالسايطرة عاىل الخوبة 
إمواقن عساكرية، إقد سابقها عملياات تمهيدية إإيها 
عمر أبطال الجيش إاللجان الشدبية مخزن أسلحة إعبابة 
إبراماز بموقن القارن بالخوباة خالل قصاف صارإخي 
للجيش إاللجان استهدف املوقن إكذلك تدمري عربة براعيل 
بصاارإخ موّجاه خلف موقن املنتازه إتدمري آلياة براعيل 

سدوعية بصارإخ موّجه عىل موقن كربي بالخوبة.
إتساتمرُّ عمليااُت إريال القنّاصاة للجياش إاللجان 
الشادبية، حيث تمكنت مان قنص جنديل سادوعيل يف 
منفذ الطوال بالتزامن مان إعطاب آلية تابدة للددإ غرب 

املنفذ إثر استهداإها بقذائف صارإخية.
إجاراء كثاإة الهجمات إالقصاف الصارإخي للجيش 
إاللجان الشدبية عىل مواقن الددإ يف جيزان كشفت قناة 
املسارية يف تقرير مصور يُثِبُت اساتدانة الدادإ بمرتزقة 
يمنيل جرى اساتقداُمهم إىل منفذ الطوال إألبسولم زيَّ 

القوات السدوعية لينخرطوا يف القتال.
تلك الخطوة لم تخفف الضغاَط عىل قوات الددإ الذين 
لقي عادٌع من جنوعلا مصارَعهم إىل جانب املرتزقة الذين 
اساتقدموا مؤخاراً بدد تدرضهم يف منفاذ الطوال لقصف 
مدإدي مان قبل الجيش إاللجان الشادبية الذين أمطرإا 

تجمن قوات الددإ إاملرتزقة بال2 قذيفة.

ا�ستهدفت القوة ال�ساروخية اأكرب 
م�سروع طوارئ لتخزين النفط 

قاهر1 الباليستي 
يضرب مشروع الخزن 

االسرتاتيجي بمدينة أبها
  - خاص:

بارشت القاوة الصارإخية للجيش إاللجان الشادبية، أإَل 
أيا  السنة الجديدة بإطالق صارإخ باليستي من طراز قالر1 
إالذي استهدف إعارة الخزن االسرتاتيجي بمدينة أبها عاصمة 

منطقة عسري.
إنقلت إكالة سبأ عن مصدر عسكري أن القوة الصارإخية 
للجيش إاللجان الشادبية اساتهدإت بصارإخ باليساتي من 
طاراز قالار 1 عاىل إعارة الخزن االسارتاتيجي بمديناة أبها، 
ُمشارياً إىل أن قوة االساتطالع أكدت أن الصارإخ أصاب لدإه 

بدقة عالية.
إيدد الصارإخ الباليساتي من طراز قالر1 الذي استهدف 
ثاناي ألداإاه بمدينة أبهاا لو الصاارإخ الحااعي عش من 
نوعه الذي يساتهدُف مواقن عسكرية إحيوية سدوعية خالل 
اثياا  املاضية ضمن اثلداف التي أعلن عنها الجيش إاللجان 
الشادبية بشاكل رسامي إتضم 300 موقن إمنشاأة حيوية 

سدوعية يف مرمى قوة االسناع الصارإخي.
إعارة الخازن االسارتاتيجي بمديناة أبهاا التي اساتهدإها 
الجيُش إاللجاُن الشادبية بصارإخ باليستي من طراز قالر1 
بمدينة أبها لاي برنامج _ أإ مشإع _ احرتازي إقائي بدأ يف 
سنة اا19 لدإت السدوعية من إرائه إىل استحداث نظا  آمن 
إمضماون يكفُل حماية املنتجات البرتإلية إتأمل احتياجات 

الجهات الهامة إالحيوية يف أإقات اثزمات إالطوارئ.
إيقان مشإُع الخزن يف شامال مدينة أبهاا إيتم تزإيُده 
باملنتجاات البرتإلياة مان محطاة التوزين بجيازان عرب خط 
أنابيب بطول )5ل2 كم( عرب سالسال جبال عسري إىل أن يصَل 

إىل مناطل التخزين باملوقن.
إيتامُّ ضخُّ املنتجاات البرتإلياة من موقن أبهاا إىل محطة 
التوزيان عارب خاط أنابيب بطاول )7 كم( لالساتهالك املحيل 
إتدويضه بمنتجات برتإلية جديدة إقد تم تساليم موقن أبها 

لشكة أرامكو لتتوىل بذلك مها  تشغيله إصيانته.
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  - حسين الجنيد:
يف الوقت الذي أُسِدل إيه الستاُر عن مفاإضات 
)جنيف2(، إتبل للجمين بأن حصاَعلا لم يصْل 

لليشء الذي يستحلُّ حتى الذكر، سوى موعد لجولٍة 
جديدٍة من املفاإضات، إالتي إعىل ما يبدإ، بأنها 
ستكوُن كسابقاتها من الجوالت التي انتهت بال 
يشء، أطلَّ السيد القائد يف خطابه بمناسبة املولد 
النبوي الشيف، إكداعته، يقرأ مجرياِت اثحداث 

بَدِل املستبرصين، شارحاً ثُُسس املشكالت، 
إُمرِشداً ملنهجية الحلول.

إلدلَّ الذي تابََن خطابَه قد أعرك موّجهات 
الخطاب، خصوصاً إيما يتدلل بمسألة الرلان عىل 
اثمم املتحدة، إذ ال أمل يرجى من مطاَرعة رساب 
املاء يف لجري الصحراء. كانت رؤية السيد القائد 
جليًة إموضحًة بما إيه الكفاية للدقول الواعية، 
لحقيقة لذه املؤسسة الدإلية التي أضحت أعاًة 

مسريًة إإل انراعة اثمريكية.

الركض خلف سراب العدالة األممية
إبدَد سابدة أياٍ  من املفاإضات املاراثونية يف سويرسا 
برعايٍة أممية، كشافت خفايا كواليساها مدى عجز اثمم 
ل مساؤإلياتها، إاتضحات حقيقة أعائها  املتحادة يف تحمُّ
الهزيال. إمان خاالل ترصيحات أعضااء الوإاد الوطني 
املشاارك يف املفاإضاات، تبال أن اثمام املتحادة إقفات 
عاجازًة أماا  تدنت السادوعية عارب أعإاتهاا إمرتزقتها 
املمثلاة يف إإد الرياض ممن شااركوا يف املفاإضات تحت 
مسامى »الشعية املزعومة«، إعىل الرغم من ثبوت أنهم 
الطَرف املدرِقل نيجاع حل سايايس ينهي مداناة الشادب 
اليمناي، إال أنها لم تتخذ أي إجاراٍء عقابٍي أإ ضاغٍط عىل 
ذاك الطارف؛ لدإن عجلة املفاإضاات باتجاه الحل، حيث 
أكََّد اثستاذ نارص باقزقوز عضو الوإد الوطني املشارك يف 
املفاَإضات، يف مقابلٍة أجرتها مده صحيفة صدى املسرية 
يف عدعلاا الساابل، باأن »عإر اثمام املتحادة كان مثرياً 
للغرابة إالتسااؤل، إالقرار اثممي )2216( لم يتضمن يف 
بناوعه التدخل الدساكري يف اليمن، إلام يتضمن يف بنوعه 
أيضااً إاْرَض الحصار عاىل اليمان، إالتحالف السادوعي 
اثمريكي قا  بددإانه عاىل اليمن إإرض حصاره املطبل 
عىل الشادب اليمني بدإن أي مساوغ قانوناي أإ تشين 
عإيل، إتحات مارأى إمسامن من اثمام املتحادة التي لم 
تكارتث حتى لبشااعة الددإان إمجازره التي اساتهدإت 
املدنيال إاثطفاال إالنسااء بالدرجاة اثإىل، إلم تكرتث 

لتدماري البُنَاى التحتياة إالتدليمياة إالتأريخياة، بالرغم 
مان أنها تدد جرائم حارب إجرائم إباعة طبقااً لقوانينها 
إمواثيقها، إعىل الرغم من إعراك اثمم املتحدة بأن الطَرَف 
اآلخر لو املتدنت إلو الذي ال يسدى لحل حقيقي إشامل 
لكنها تدجاز عن اتخاذ أي موقف جاع«، كما أشاار إىل أن 
سفراء الدإل التي حرضت املفاإضات »أعلنولا برصاحه 
بأنهم يؤيدإن إقف الحرب، إرإن الحصار الشامل، إلكن 
تدنت السادوعية حال عإن التوصل ثي حال« مضيفاً أن 
السافري اثمريكي قد لدب عإراً سلبياً يف املفاإضات حيث 
شكل راإدًة للتدنت السدوعي، إذلك حسب ما أكده سفراء 
الدإل اآلخرين بأن أمريكا لي رس قوة السدوعية إتدنتها، 
مختتماً إشاارته »بأنه أعرك حقيقة ما كان يدنيه السايُد 
القائاد عبدامللك الحوثي باأن أمريكا لي مان تقف خلف 
السادوعية إلي أسااس املشإع الذي يساتهدف اليمن، 

إاتضح لذا جلياً لهم خالل املفاإضات«.
إيف مراجدٍة زمنيٍة ثعإار اثمم املتحدة تجاه الدديد من 
القضايا تزعاع الرؤية إضوحاً، بأن لذه املؤسساة اثممية 
لم تمنح الددالة ثيِّ شادب مظلو ، بل عىل الدكس كانت 
حاماالً للهيمنة اثمريكية عىل عإل الدالم من خالل إرض 
الدقوباات إالساماح لاإلعارة اثمريكياة بممارساة عإر 
املداقب إالويص للحقوق إالقضايا اننساانية إالتي تكال 

بمكياَلل يف االتجاه الذي يُصبُّ يف خانة املصلحة اثمريكية. 
إلدال القضية الفلساطينية شاالٌد حايٌّ الزعإاجية تلك 
املدايري إخراإة الددالة اثممية، حيث الرغبة اثمريكية يف 
تقديم الغطاء عىل جرائم الكيان الصهيوني، تشايح اثمم 
املتحادة النظر عن جرائم لاذا الكيان إكأن لذا الشادب 
املظلو  ال تشامله قوانُل الددالة يف عساتري لذه املؤسسة 
إال يمتلاك حقوقاً تكفلهاا له كحقاوق عإل الدالم اثإل، 
حسب تصنيفهم الذي يثبت قطداً بأن مبدأ املساإاة ليست 

إال أإيوناً يخدر الشدوب.
إمنذ يوَمل تقد  السالطات السدوعية عىل إعدا  رجل 
الدين الشايخ النمر؛ بسبب مدارضته السلمية للنظا  إال 
تحرك اثمم املتحدة أيَّ سااكن أإ تدرب عن استيائها ببيان 
تندع إيه بهذا االنتهاك الحقوقي، إلذه الجريمة اننسانية 
بحال مدارٍض اتخذ املنهجية السالمية يف التدبري عن رأيه 
إاملطاَلباة بالددالاة إاملسااإاة يف بلاٍد ُعنارصٍي يحكماه 
نظااٌ  عيكتاتاوري يقتل ملجرع التدبري عان الرأي، يف حل 
ععمت لذه املؤسساة اثممية إأساهمت بشاكٍل أساايس 
يف الرتإيج ملا ساّمي »الربين الدرباي« الذي أحرق املنطقة 
إأقحم الشادوب يف أتون رصاعاٍت لم تنتِه حتى اثن، تحت 
مسامى حقوق الشدوب يف التظالر إالنضال ضد استبداع 
الحاكا . ألم يكن نضاُل الشايخ النمر ضد اساتبداع أرسٍة 

حاكمة؟ إكيف تتجالله اثمام املتحدة إتتجالل حقوقه 
إحقوق رإاقاه املدارضال الذين أعدمهم نظااُ  اململكة 
السادوعية، بينماا تحظى املداَرضاة الساورية بالرعاية 
الكاملة إااللتما  الكبري من قبلها لدرجٍة أإعت بالشادب 
الساوري للَهاالك إالدإلاة الساورية للدماار!؛ إقاط ثن 
انطاحة بالحكومة السورية إرئيسها املنالض للسياسة 
اثمريكياة لو لدف إغاية أمريكية، لذا نجد اثمم املتحدة 
تحُشاُد ُكلَّ طاقاتهاا مان أجل ععام املدارضة الساورية، 
إالتي اتضح بأنها ليسات مداَرضاًة إطنيًة، بل عبارة عن 
مجموعات إتنظيماات إجرامية إرلابياة تمت صناعتها 

بواسطة انعارة اثمريكية إالصهيونية.
إيف ساياق لذا الرسع إالقراءة للشاوالد التي تصل بنا 
إىل حقيقاٍة غرِي قابلٍة للجدل، برسابياة الرلان عىل عدالة 
لذه املؤسساة الدإلية، إَمان يرالن عاىل إنصاإها، إهو 

كَمن يريد السري عىل سطح املاء.

رهان التوكل على اهلل والثبات يف امليادين
جااء خطاُب السايد القائاد بدد مرسحياة مفاإضات 
)جنيف2( التي أعارتها السادوعية عرب ممثل اثمم املتحدة 
إإل إراعتها إبإيداٍز أمريكي، بمثابة الَقول الفصل، إالذي 

أحال مخططاتهم إىل لشيٍم تذرإه الرياح.
إقاد كان املغزى من تلك املفاإضات لو إضاعة الوقت 
للماي يف الدادإان عىل اليمان إاساتمراره، إذلك بجدل 
القاوى الوطنياة تساتمرُّ بالركض يف علاليز املؤسساات 
الدإلياة إترصإهاا عان الفدل يف امليادان، غاري أن الرؤية 
الحصيفاة لدى قياعة الثورة إاملمثلة بالسايد القائد كانت 
الساباقَة يف قاراءة ماا يؤإكون. إماا كانت املشااركة يف 
ة أماا  الدالم، بأن الشادب  املفاإضاات إال نثباات الُحجَّ
اليمن لم يدد أمامه ساوى خيار االنتصار لنفسه إالدإاع 
عن إطنه بنفساه، إتجلت تلك الرؤية يف موجهات خطاب 
السايد القائاد، إالتاي أإضاح مان خاللها مالماح عرب 
الخاالص، إمنهجياة الوصول للحرية إاالساتقالل، إذلك 
بالدعوة ملواَصلة التحارك الجاعِّ َإالتصِدي للُغزاة إاملدتدين 
إاالساتنهاض املستمّر يف أإساط الشادب لدعم الخيارات 

االسرتاتيجية إتحرير ُكّل شرب محتل من البلد.
لقاد كان الخطااُب إاملوّجهاات التي تضمنها، رساالًة 
قوياًة ثعاداء اثمة، باأن الضدفاء لم مان يرالنون عىل 
إنصاف اثمم املتحدة ملظلوميتها، يف حل تنترص الشادوب 
الحارة إاثبية بتوكلها عىل الله لنفساها، إتصنن حريتها 
إاساتقاللها بالصموع إالثبات، حتى لو تطلب ذلك الدلر 
كلاه، إالشادوب الحارة تلك التي تقارر أن تحياا بكرامٍة 
إإبااء، حتاى لو تطلاب ذلك أن تحاارب مادى الحياة حد 

الفناء.

بني الرهان على العدالة الدولية وروؤية ال�سيد القائد يف موجبات الن�سر 

عبثية املراهنة ويقني االنتصار
بين مفاوضات )جنيف2( التي لم تقدم للشعب اليمني أي شيء سوى الخذالن، وبين رؤية السيد القائد التي 

حددت موجبات النصر، تتسع فجوُة الرهان، كالسير على الماء، والسير على األرض الصلبة، وشواهد العصر تثبت 
بأن األمَم المتحدة هي فانوس األمنيات الذي يحقق الرغبات األمريكية

حمود عبداهلل األهنومي
خلت املواَزنُة السدوعيُة لدا  2016   من موارَع لائلٍة 
إمنرصإات أشد َلوالً كان يجب أن تذكر، إذلك بانضاإة 
إىل أسباب أخرى يجدل من الصدب الوثوق بما إرع إيها، 
إمن ذلك يمكن االساتئناس ببدض ما إرع إيها كمؤرش 
للحالاة املالية التاي تدترب مصادر قوة إضداف النظا  
السادوعي، إمن ذلك الدجاز املايل للدا  املنارص  املقّدر 
باا9 ملياار عإالر، إالدجز املتوقن للدا  الجاري إاملقدر 
بأكثار مان 0ا ملياار عإالر، إإذا قارناا الدجاز املذكور 
بالخسائر املقدَّرة من بدض املراكز الداملية التي اإرتضت 
التكالياف اليومياة للدادإان عىل اليمن نجاد أنها أخفت 

الكثري إالكثري تجمال إخوإا.
النزياُف املايل السادوعي يتداظام يوماً بداد آخر، إال 
يزال الحبل عىل َجرَّار خسااراتهم الفاعحة ماعياً إبشياً 
بصاورة متصاعدة، إخلو املوازنة عن الشافاإية يربلن 

أن إساعاً خطرياً يدشادش يف مفاصل الدإلة إأجهزتها، 
إكثارة اثماراء املتنفذين إمن يتمساح بأركانهم إكثرة 
طلباتهم إطموحاتهم املاعية ساتغرق مركب السدوعية 
املبِحار يف مكان خِطار إموبوء تفتك باه إعاقات عاخلية 
إأعاصري خارجية، لذا النزياف زاع طينتَه بلًة انخفاُض 
أسادار النفاط يف الدالم، إسابل للسادوعية نفساها أن 
اتخذت النفط ساالحا سياسايا يف إجه خصاو  أمريكا 
بطلاب منها، إقاد آن اثإان ثن يرع الصااع بصاَعل، ال 
سايما بدد عوعة إيران إىل أساواق النفاط من بوابة اثمم 
املتحدة كجزء من استحقاقات االتفاق النوإي، إلذا كله 
ما جدل كثرياً من خرباء االقتصاع بل إحتى السادوعيل 
إالخليجيل يطلقون عىل السنوات القاعمة من تأريخهم 

با)السنوات الدجاف(.
إن لدنَة الددإان عىل اليمن ستصيب لؤالء املتوحشل 
املرتإال الذيان إساقوا يف اثرض، إتجااإزإا الحادإع، 
إأصباح اليمن ُكّل اليمان يدين لهم بالثاأر إالحقد الذي 

لن تمحوه عشات السنل، ال سايما إاليمنيون يدركون 
عبثية لذا الددإان الغاشم إلمجيته غري املسبوقة، إلم 
اثمة التي شهد الدالم عىل حيويتها إانطالقتها القرآنية، 
إأخذت بمنهاج الدزة إالكرامة سابيال، لذه اثمة الحية 
التاي تزغرع للشاهداء، إتقدِّس املجالديان، إترى إيهم 
رسال الكراماة، إأعلة الدزة، ال يمكنهاا إلو طال الرسى 
أن تنىس االقتصاص من قتلة إخوانها إأطفالها إنسائها 
إمدمري بنالا التحتية، إمتى نيس اليمني ثأره إثقاإتُه 
االجتماعياة تصاُف مان يقتاص مان عادإه بدد سانة 
با)املستدِجل(، إلي التي تصف من يتلكأ عن القصاص 
من الظاملل باملقرص الذي لم يدرف انساال ، أال نرى أنه 
كلما علت رإح شهيد إىل بارئها انطلل من أقاربه آخرإن 
بالداشات، إكأنما باستشاهاعه أحيالم بارإح الجهاع 

إحّرك إيهم ضمري املسؤإلية.
اّععات السادوعية أنها بددإانها تحماي اثمَن الدربي 
إالخليجاي، إلكنهاا اآلن بدد عشة شاهور تطلب ممن 

زعمت حمايتهام أن يحمولا، إتجل املرتزقة، إتشارتي 
الشاذاذ، إلذا لو الفارُق الاذي يجب أن ندرَكه بل بداية 
الدادإان إبلوغه الشاهر الداارش، إكلما أمدان يف غلواء 
عدإاناه إإلادار أموالاه كلماا زاع نزيف أمواله إساّهل 
تحرَكها نحاو البناوك الغربية إخزائن رشكات الساالح 
الداملياة، إنّط الغربياون أكثَر ملص حليب لاذه )البقرة 
الحلوب( بشالة إاساتنفار، لذا النظا  السادوعي لو 
النظا  الذي يدّرف نفساه بأنه كتلة من مال، إإذا ذلبت 

لذه الكتلة أتالم ما يوعدإن من أمر الله.
إيف الوقات الذي علت إيه أصوات املنظمات الحقوقية 
- التي تساتيقظ ين الفينة إاثخرى من تغاإلها املدإوع 
ثمنه مسابقا - باالساتنكار إإياراع اثرقاا  املهولة من 
جرائم لذا الددإان، نجد أصواتاً إعإالً تدرب عن قلقها من 
التهور السادوعي نحو توتري املنطقة إساوقها إىل حاإة 
الحرإب الشااملة، إلو ما يستدعي التوقن أن الوقت لن 

يكون أبداً يف صالح الددإان.

اليمن 2016م.. والنصر النظيف
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الُبعد العاملي والإقليمي يف خطابات قائد الثورة:

مد يد السلم إىل الجميع يف حدود الندية ورفض االستعباد والوصاية ومقاومتهما حتى إىل يوم القيامة 
لنا قضية أصيلة وال نلعب دورًا لصالح أحد 

  - محمد الوريث:
يِّاد عبدامللك بدر الدين  يتجاَإُز سماحُة السَّ
الحوثاي، الحدإَع إالجغراإيا يف ُكّل خطاباته، 
هاً إىل اثُُإل اثَإَساَن، سواٌء يف انقليم أَْإ  متوجِّ
الدالم، مخاطباً ُكلَّ مرحلة بما تقتضيه إإل 
الدوامال املحيطة إرضإرات َصون الساياعة 
إيالَحاُظ  بأَحاد،  انرضار  عإن  الايَاَمانياة 
ايِّاد إمواقف  املتابن الحصيف لخطابات السَّ
القوى الثورية إعىل رأساها أنصاار الله قبل 
شان الددإان الغاشم عىل الايَاَمان، الحْرَص 
الكباريَ عاىل تأكيد سالمية نهجها إساالمة 
نوايالاا تجااه عإل الجاوار إالدالام أجمان 
إالتأكياد الدائام عاىل أن يماَن ما بداد ثورة 
21 سابتمرب تطَماُح إىل عالقاات أخوياة من 
الجمين، إلكن يف حدإع الندية عإن تسالط أَْإ 
اساتدباع من قبل أية عإلاة يف الدالم إاحرتا  
حل الايَاَمانيل يف االساتقالل إالسياعة عىل 
قرارلام الوطناي إالاذي بدإرة سايندكس 
إيجابيااً عاىل الجمين إخلل عالقاات تداُإن 
يستفيُد منها الايَاَمان إكل انقليم إالدالم. 
ايِّاُد عبُدامللاك أن الشادَب  إقاد أكاد السَّ
اُه إىل الخاارج بالتوجاه  الايَاَمانايَّ ال يتوجَّ
الددائي من أياِة عإلة إيف ُكّل محيطه الدربي 
إانساالمي أكثار من مارة، إلياس لديه أي 
توجه لخلال حالة من املشااكل إالرصاعات 
إالنزاعاات عاىل املساتوى الدإيل، ساواٌء من 
مجلاس اثمان أَْإ اثمام املتحادة أَْإ املجتمن 

الدإيل.
ايِّاُد عبُدامللاك يف خطابات  ه السَّ كماا توجَّ
سابقة برسالة نصح قائالً: »أتوجه بالنصح 
إىل املجتمان الخارجاي ساواٌء عاىل املجتمن 
الدربي أَْإ عىل مساتوى املجتمان الدإيل بدالً 
عان أن تشاغلوا أنفَساكم ببيانات إعاناة أَْإ 
مواقاف سالبية يمكاُن أن تخارسإا بها لذا 
الشادب الايَاَماناي إلو شادٌب مهم إكبري 
إعظيام، املفارتض أن تتدقلاوا إأن تتداطوا 
إيجابياً تجاه بلد يتداطى مدكم بإيجابية«.

إأشاار إىل أن »الشادب الايَاَماناي يماد 
يد الساال  إيمد يد انخاء للجميان، إبالتايل 
يفارتض أن تتداطوا بكل إيجابية إأن تدركوا 
أن الحكمة لي يف مراعاة لذا الشادب إليس 
يف مراعاة بدض القوى السياساية التي ترى 
البلاد  بهاذا  بالغلاط مصلحتَهاا يف انرضار 

إالتآمر عىل لذا الشدب«.
إبالرغام مان ُكّل لاذه التأكيادات عاىل 
مساتوى الخطااب السايايس إحتاى عاىل 

مساتوى التحارك امليداناي، حيث لام يصدر 
عان الايَاَمان أي موقف يهادع أمن أية عإلة 
أخارى، إال أن الدالم بزعاماة أَمريكا لم تراِع 
أياً من ذلك إعملت بكل إمكاناتها عىل عرقلة 
ثورة الشادب الايَاَماني إالتصدي له إإثارة 
القالقال إالندارات إالفاوىض يف البلد قبل أن 
تصال إىل قناعة بفشال ُكّل أعإاتهاا املحلية، 
ما اضطرلا لشان عدإان عاملي غاشام عىل 

الايَاَمان أرضاً إإنَْساااناً.
إقاد إنّاد قائُد الثاورة يف إقت ساابل ُكّل 
التاي  املزعوماة  إالُحَجاج  الوالياة  الاذراع 
يساتخدمها الدادإان الياو  كغطااء لقتال 
أَبْنَاء الشادب الايَاَماني إمحاإلة استدباعه 
إتؤكاد  ثرإاتاه،  إنهاب  أرضاه  إاحتاالل 
أطرإحات قائد الثورة تجاة الخارج يف مرحلة 
ماا قبل الددإان إمرحلة ماا بدد الددإان، أن 
لاذا التحارك الظالم غري رشعاي إغري مربَّر 

بالربلان الدامغ.
إمان منطلل أن لاذا الددإان جااَء لنْزع 
مخااإف إتهديادات بدض عإل الجاوار من 
ثورة 21 سابتمرب املجيدة عىل أمنها القومي، 
ايِّاُد  إقاد أّكاَد يف أكثار مان خطاب لاه، السَّ
عبُدامللاك الحوثي عاىل ألمية ُحْساِن الجوار 
اال يف الشاؤإن الداخلية للدإل  إعاد  التدخُّ
الدربية إانسالمية، إأنَّ الشادَب الايَاَماني 
يُماادُّ يَده للساال  إانخااء، إيطالُب الدإل 
باأن تتداطاى بإيجابياة مان الايَاَمان إأال 

تتدخل يف شؤإنه الداخلية.
يِّاُد أكََّد أن الثورة ال تستهدف  إيضيُف السَّ
أحاداً إلن تُارض أي طارف عإيل، إلنا يقول: 
»نحن أكَّدناا لكل القاوى يف الداخل إالخارج 
أننا نسادى إىل تحقيل انتقال سلمي للسلطة 
عىل قاعدة الشاكة، إمرجديتُه تكون إثيقة 
الحاوار الوطناي إاتفااق السالم إالشاكة، 
إبالتايل ليس لناك يف املساار الثوري الشدبي 
ماا يربر ثي طرف عاخل أَْإ خارج أن يقلَل أَْإ 
أن يتحرك باتجاه مضاع إسلبي ملواجهة لذا 

املسار الشدبي الثوري«. 
أما يف ما يتدلل بأن الددإاَن عىل الايَاَمان 
يأتي يف سياق مواجهة النفوذ االيراني أَْإ غري 
انيراناي إما إىل ذلاك من اثباطيل السامجة 
التاي يرإج لهاا الدادإان، إكان لهاذا البُدد 
حديٌث لقائد الثورة يؤكد إيه »إنحن ال نلدب 
عإراً لصالح أحد، نحن لنا قضية أصيلة، نحن 
نقاتال رضا لله عإاعاً عن قيم عن أَْخاَلق عن 
مباعئ إمباعئ أََساااساية، عن حريتنا بكل 

ما تدنيه حريتنا«. 
إرغَم لشاشاة إتناقاض ُكّل ما يطرحه 

الدادإان الياو  كُدذر الساتمرار إراقاة الد  
الايَاَماناي إتدماري بُناه التحتياة إال أن قائد 
الثاورة كان قاد سابل إطماأن عإل الجوار 
إالدالم إتناإل إلسافة الثورة يف سياساتها 
الخارجياة بنحاو شاديد التفصيال مقيمااً 
الحجاة عاىل ُكّل اععااءات تاربر عادإان ال 
يددإ عن كوناه مشإعاً أَمريكيااً صهيونياً 
اساتدمارياً ُغرضاًة تفتيات الادإل الدربية 
إتدمري بُنالا التحتيه إاساتهداف جيوشاها 

إنهب ثرإاتها. 
 21 ثاورة  أن  عبُدامللاك  ايِّاُد  السَّ إيؤكاد 
سبتمرب لدإها اثسااس أن يكون الايَاَمان 
إخاضدااً  منهااراً  إلياس  مساتقراً  بلاداً 
)للقاعادة( بكل ماا تمثله مان خطورة عىل 
اثمان الادإيل إانقليماي إاملحايل إبالدرجة 
اثإىل ما تمثله من خطورة عىل إطننا الدربي 
إعىل مجتمدنا يف الدالم انْسااَلمي، مؤكداً أن 
الايَاَماَن بثورته لو أقوى إلو أكثر اندتاقاً 

من ليمنة القاعدة.
إيظهر الحارص املتنالي لقيااعة الثورة 
يف تجنياب عإل الجاوار مهماا كانت سايئة 
إاساتقالله  الايَاَماان  لنهضاة  إمداعياة 
إاساتقراره باأن ال تكاون الايَاَمان مصدر 
خطورة عىل أحد، إعىل رأس مشارين التهديد 
التي تستهدف الدالم الدربي إانْساَلمي اليو  
رش »تنظيام القاعادة إعاعاش«، إتحركات 
لتواجهاه  االتجااه  بالفدال يف لاذا  الثاورة 
مخاطر محدقة أصالة عن نفساها إبالنيابة 
يتوقفاون  ال  الذيان  انقليام  عإل  ُكّل  عان 
لحظة عن تحشاد التدخل اثجنبي إتشاكيل 
التحالفاات الداملية إاساتنزاف ثارإات اثمة 

ة مواجهة القاعدة.  بُحجَّ
خطاباتاه  إْحااَدى  يف  ايِّاُد  السَّ إيقاول 
السابقة بأنه ال سامح اللُه لو كانت القاعدة 
إلاي املاشإع االساتخباراتي الخارجي قد 
نجحات يف الهيمناة عاىل لاذا البلاد لجدلت 
القاعدة لذا البلد منطلقاً نحو بقية شادوب 
لاذه املنطقة، بماا يف ذلاك اململكاة الدربية 
السادوعية، إلو تمكنت القاعدة من لذا البلد 
لجدلات لذا البلد إبدإن عإيل حتى من بدض 
الادإل، لتآَمرت حتى عىل اثشاقاء يف اململكة 
الدربياة السادوعية إيف الخلياج؛ ثن الخطر 
لو يتهادع الجمين، حتى الادإل التي ععمت 
إسااعدت يف ساوريا إيف الداراق لاي اآلن 
ُعرضٌة لهذا الخطر، لذا الخطر الحقيقي عىل 

املنطقة بكلها.
ايِّاد عن الايَاَمان  إال ينحرُص خطاُب السَّ
كُجزء منفصل عان قضايا محيطة انقليمي 

إأمتاه الدربياة إانْسااَلمية إيتداطى يف ُكّل 
خطاباته عىل لذا االسااس إموقن الايَاَمان 
الجيوسايايس إتأثرياته عىل ُكّل من حوله يف 
نهج سالمي أخاوي صاعق تجااه الجمين ال 
يطمح إال لنماء إتطور إنهضة الدإل الدربية 
يف مواجهة مشإع أَمريكي صهيوني ال يريُد 

أن تقوَ  لدإلة قائمة يف املنطقة.
أشاد  يف  الايَاَمااُن  ينسالخ  ال  كماا 
الارضإرات إأعظام املدانااة التاي يمار بها 
جاراء عادإان أَمرياكا إأعإاتهاا انقليمية يف 
املنطقاة إحصارلا املطبل عان قضايا اثمة 
يِّاد  الرئيساية إاثساس، إيدرب ساماحة السَّ
عن إلساطل كأإلوية قصوى لكل الدرب ال 
تبدلها اثحداث، إال تقلل من شأنها املؤامرات 
التي تدصف بكل بلد عىل حدة، بالذات البلدان 
التاي لها موقاف ثابات إقوي مان القضية 

الفلسطينية. 
ايِّاُد يف خطابه بذكارى املولد  إيقاول السَّ
النباوي الشياف لهاذا الداا  »نؤكاد عاىل 
موقفنا الثابت املبدئي إالديني إاننْاَساااني 
إاثَْخاَلقي يف التضاُمن من شادب إلساطل 
إاالساتقالل  الُحريّاة  يف  إحقاه  املظلاو  
إاساتداعة كامل أرضه إاساتداعة مقدسات 
ااة إعىل رأسها اثقىص الشيف، إاعتبار  اثُمَّ
الدادإ انرسائيايل الغاصب لفلساطل عدإاً 
اااة إخطراً عىل اثمن إاالساتقرار  لاكل اثُمَّ
يف الدالم أجمن، إاعتبار ُكّل أشاكال التطبين 
للدالقاات مده من كاإة اثنظمِة املحساوبة 
عىل املسالمل خياناًة إنفاقاً باكل ما تدنيه 
الكلمة، إإإال املصطلح الُقااْرآني، إرشاكة 

مده يف ُكّل جرائمه«.
بالاغ  توقيات  يف  الحدياث  لاذا  إيأتاي 
اثلمياة يف ظل حمالت التطبين إالتلمين من 
إرسائيل التي تقوعلا عإل عربية إإساالمية 
إمحاإالت أَمريكا حرف مسار الدداء الدربي 
انْساَلمي باتجاه بدضها البدض بخلل الفتن 
الطائفياة إتصوير أن الخطر قاع  من إيَْران 

ال من إرسائيل. 
ايِّاد إيما يتصال بخطاب  كماا يؤكاد السَّ
الثاورة الداملاي الاذي يمثل رإحية املسارية 
القرآنياة إأسااس منطلقهاا عاىل رضإرة 
تحرك »شادوَب أمتنا كاإة إالتحيل باليقظة 
إالتََحااّرك الجاع إاملساؤإل تجااه املؤامرات 
تساتهدُف  التاي  إانرسائيلياة  اثَمريكياة 
الجمياَن باال اساتثناء مان خاالل أعإاتهاا 
الدملية إأياعيها انْجااَرامية املتمثلة ببدض 
الحكوماات، إيف مقدمتها النظا  السادوعي 
َإالجماعاات التكفريية التاي تتََحاّرك ضمن 

مشإع لادا  إتدمريي؛ بهادف تفكيك ُكّل 
اااة إالوصول بهاا إىَل االنهيار  مكوناات اثُمَّ
التاا  إالخضاوع املطلل ثَمرياكا إإرسائيل 
إتشويه انْسااااَل  إالرَُّسااْول إالُقااْرآن يف 

املنطقة إيف أُإُرإبا إيف سائر الدالم«.
إيُْحاِرُج لاذا الخطااُب اثُممايُّ الداملاي 
لثورة الشادب الايَاَماني إعىل لسان قائدلا 
ُكّل زعاماات الدرب الذيان اصطفوا بمنتهى 
الرصاحاة إىل جاوار الدادإ اثزيل لألمة، كما 
يؤكاد عىل الحارص البالغ الاذي توليه قياعة 
الثورة لحمل مشإع عىل مستوى اثمة كلها 
إليس عإلة عإن أخرى يمثل عإر اننَْساااان 
يف االساتخالف يف اثرض كماا جاء باه الدين 
مدالام  أسامى  تظهار  يف صاورة  الحنياف 
التساامي عان الجاراح إتوجياه الجهد كله 

صوب الهدف اثعم إاثشمل.
ايِّاِد  إلو تمدن الطرُف اآلخُر لرساائل السَّ
عبِدامللاك بدر الدين الحوثي يف أغلب خطاباته 
تجاه الادإل الدربية إانساالمية لوجد إيها 
ععواٍت للتساامح إاثُخوَّة إاالحرتا  املتباعل، 
لكن السادوعية إأعإاتهاا عملت عىل تحريِف 
الحقيقاة إتصوير ثورة الشادب الايَاَماني 

عىل الدكس تماماً.
إيؤكد عاىل بُطالن ُكّل االععااءات املزيفة 
من الدإااع عن رشعية أَْإ حماية مقدَّساات 
إْسااَلمية إىل مواجهاة النفاوذ انيَْراني ليبدإ 
أََماااا   منكشافاً  عاريااً  الياو   الدادإان 
الجمين، إأن لذا الددإان، إنما جاء ليستدبَد 
شادَب الايَاَماان إيدياده تحات الوصاياة 
إالهيمناة من عإل، لطاملا اعتاربت الايَاَمان 
اااًة  حقااً حرصيااً لهاا كالسادوعية، َخاصَّ
أن ثاورة 21 سابتمرب املجيادة قاد خّلصات 
الايَاَمان بالفدل من ليمنة إإصاية أَمريكا 
إالسدوعية، إاتّجهت نحَو بناء الدإلة املدنية 
الداعلة التاي تتداَمُل من الادإل اثخرى عىل 
أسااس االحرتا  املتبااَعل إالدالقاات الندية، 
إلو ماا ال يمكن أن تسامح به أَمرياكا، لذا 
تحرَّكات السادوعية كأعاة إقليمياة ملشإع 
قوى االساتكبار الداملي بكل ثقلها نجهاض 
لذا املشإع الجدياد إالقضاء عليه يف مهده 
قبال أن يرتساَخ يف اثرض إيخاُرَج عن طور 

أمرلا إلو ما ترُإُضه تماماً.
إلكان صماوَع إثبات إتضحيات الشادب 
الايَاَماناي كانات لهام باملرصااع إساتظلُّ 
الايَاَمان حصيناة إمنيدة إمقاإمة يف إجه 
لذا املشإع حتى إىل يو  القيامة كما رصح 
قائد الثورة الايَاَمانية املجيدة يف آخر خطاب 

له.

اليمن 2016م.. والنصر النظيف
لم يقترص عدإان قرن الشايطان عىل اليمن، بل بلغت 
رشارتاه بلدان الدالم جميدا، إيادرك الجمين أن الدقيدة 
ع انيديولوجي الذي يجتمن شامل  الولابياة لاي املحادِّ
الحركات السالفية الدنفية اليو  مداه، إيدرك الدالم أن 
النظاا  السادوعي إأمواله الكثرية لاي التي توظف لذا 
انرلاب التكفريي إتحركه بطريقة أإ بأخرى كما يشاء 
املخرج اثمريكي إالصهيوني؛ إلذا ما اساتثار إيستثري 
أحارار الدالام، إحل ينخفض منساوب املاال الخليجي 
إالسادوعي إإنه سارتتفن التغطية الداملية السياساية 
إاملالية لهذا انجرا ، إسيصوِّب الجمين بنانهم إىل مكمن 

الخطر إبيت الداء.
عشة شهور من انعدامات الجماعية إمئات املجازر 
الوحشاية مارساها تحالف الشاذاذ الداملي ضاد اليمن، 
ثم اليو  إبفدل تناإساات اثماراء )املهاإيف( عىل لقب 
التوحش إصفات الالمسؤإلية تدِد  السدوعية الدشات 
مان مواطنيها، إمنهام املجالاد الفقيه إالثائار الدالم 

الشهيد نمر النمر إرإاقه، إبانضاإة إىل آخرين يتهمون 
باالنتماء للحركات الدنفية؛ إلي بذلك تريد إثبات قوتها 
إاستداعة ليبتها التي عاسها املقاتل اليمني البطل تحت 
قدمه الحاإية، مان أن الدربة التأريخية تقول: إن جرائم 
من لذا القبيل من عإلة مرتللة إإاسدة ال يمكن أن تديد 
لهاا نوعا من الهيبة؛ بل ساتزيد النقماة عليها، إتؤجج 
سادار الثأر، يف محيٍط حرصت السادوعية عىل تفخيخه 
إإشداله بنار الفتن إسدري الحركات السلفية التكفريية 
املنقلِب ساحُرلا عاىل سااحرلا؛ اثمر الاذي يجدلها يف 

مرمى االستهداف من الجمين يف إقت إاحد.
أما اليمنيون إهام يف رإحيتهم الدالية التي ينطلقون 
من خاللها إىل سااحات الشف إاملواجهة إالتي تتصاعد 
بقادر تصاعد قدراتهام الدساكرية إالصارإخية، إكان 
ذلاك عنرص املفاجأة إالتطور إأحد متغرياتها املدلشاة، 
بل يمكن القول بأن اساتبصار اليمنيال إتنامي إعيهم 
بخطار الدادإان إألمياة مواجهتاه لاو عنارص القوة 

الصاخاب إالداايل الاذي تحّكم إىل حادٍّ كباري يف موازين 
املدركة عاىل اثرض، يف الوقت الذي اساتنفد الددإان ُكّل 
خياراتاه إآخرلا جلب مرتزقة باالك إإتر من ُكّل حدب 
إصوب، لكن اليمني الذي حّطم أساطورة لؤالء املرتزقة 
الشاذاذ بساحقهم يف رضبات متكررة لو من سايحلهم 
)عار البوار( إيجدل الدالم جميداً يف ِحلٍّ من خدماتهم.

اليمناي لاذا الذي أصباح إأمىس إقرياً مان كثري من 
الدتااع لكنه غني باللاه الواحد القهار - لاو الذي إاجه 
إيواجاه لاذا الدادإان الكونية حيث تجمان تحت لوائه 
شاذاذ اآلإاق إشاواذ الحركات إالدإل، إأحدث اثسلحة 
إأشادلا رضاإة. اليمني لو الذي طبّان أحواله إكيّفها 
عىل ظارإف الحرب ملدة عشة شاهور، لو الاذي بقلبه 
من الشاوق للقااء الددإ إالتنكيل به ماا يمكن أن يحّلل 
بطائرة ضخمة يف ساماء الدزة إإضاء الحرية، لو الذي 
لجام عليه الكثاري، إخذله الجميان، لكنه يتقاد  يوما 
بدد آخر، إيحقل النرص تلو النرص، إيرسام املشهد بدد 

املشاهد. صحيٌح لاو من يغرقاه الدالم الياو  بطوإان 
الصمت، إينسااه بأكوا  اثكاذياب، لكنه يخرج ُكّل مرة 
من بال ركا  الخراب، إيأتي من عمال آلات الضحايا، 
إيقفز من ضجيج أناات املكلومل، بركاناً أقوى من ذي 
قبال، إعاصفة تدمر ُكّل باغ، يتجدع أكثر ألقا، إيبدإ ُكّل 
د  ياو  أنصن محياا، إيتبل للدالم أن لاذا اليمني املتجدِّ
برصإف علار )املهاإيف(، إاملنتدل برتلات )أكاذيبهم(، 
لم تنرصه طائرات )رإسايا(، إال غواصات )إيران(، إلم 
يلجأ إىل غادر الدإاعش، إلام يدول عىل خساة القواعد، 
إنذالاة )انخاوان(، إلم يحاإل أباداً أباداً أن ينترص من 

خالل أشالء املدنيل.
ساينترص اليمن عماا قرياب، إظرإف النارص تأخذ 
مكانهاا يوما بدد آخر خالل لذا الدا  2016 ، إلو إعد 
الله لدباعه الصابرين. سينترص اليمنيون بإذن الله إلكن 

ليس كأي نرص، بل: )النرص النظيف(.



انثنل ل يناير 2016   املواإل ل2 ربين اثإل 37ل1لا     الددع )اا(6 اقتصاد

  - رشيد الحداد:
رغَم إداحِة جرائم ُعَإِل الددإان السدوعي اثمريكي عىل مختلف 
القطاعات االقتصاعية إاننتاجية إالخدمية يف بالعنا، إال إنها تحاإُل 
َل مسبقاً عن مسائوليتها عن تلك الجرائم التي أإقفت حركَة  التنصُّ
اننتاج إعّطلات مختلَف القطاعات الحيوية عاربَ ععواتها املتكررة 
ملؤتمار إعاعة إعمار، إلو ما يدد تهربااً من عإن أية تدويضات عن 
جرائمهاا الفاعحة بحل االقتصااع الوطني.. التقرير التايل يكشاف 
أبرز اثرضار التي طالت االقتصاع الوطني منذ بدأ الددإان إالحصار.
ترجح التقاريار اثإلية تجاُإَز الخساائر املبارشة إغري املبارشة 
للدادإان عىل االقتصاع الوطني الا 0ا مليار عإالر، شاملت مختلف 
القطاعاات الحيوية، حيث تكبد القطاع الزراعاي 6 مليارات عإالر؛ 
نتيجاة الحصار إالددإان ال يزاُل لدإاً للدادإ، حيث أكدت التقارير 
اثإلياة الصاعرة عن إزارة الزراعة إالري اليمنية أن طريان الددإان 
السادوعي شان 0ا263 غاارة اساتهدإت ا1ال موقدااً زراعياً يف 
مختلاف املحاإظات إألحقت عمااراً كبارياً إأعت إىل إتالإها إتدمري 
منتجاتها، إشان طريان الددإ ل202 غارة استهدإت بشكل مبارش 
915 موقدااً إ حقاالً زراعيااً منتجاً، إاساتهدف الددإان املشااتل 
النباتية بشكل كامل يف صددة إعمران إ3500 بيت زراعي يف صددة، 
إاستهدف بشاكل مبارش 97 مضخة إبرئاً إشبكة ري حديث، كما 
قصف 19 سداً إحاجزاً مائياً إقناة للري إعّمر 13 خزان مياه، إعمر 
بشاكل كيل 13 منشأة زراعية إ6 جمديات زراعية بشكل كيل با21 

غارة يف محاإظة صددة.
إمن خالل االساتهداف املتواصل لألسواق الدامة إالشدبية التي 
تجاإزت الا 200 سوقاً يف 11 محاإظة عمر الددإ 11 مركزاً تَجميداً 
للخضار إالفاكهة يف عدة محاإظات منها 9 مراكز يف صددة، إعمر 
منفذَيان للصاعرات الزراعية يف املناطل الحدإعية إا1 مخزناً مربّعاً 
من إساائل نقل، كما قصف الددإان 39 سوقاُ شادبياُ ريفياُ، منها 
ا2 ساوقا بمحاإظاة صددة، إطاال االساتهداف 35 موقداً خاصاً 
بمناحل مرابي النحل بالقصف املبارش يف محاإظات صددة إعمران 
إالحديادة، كما تسابب بنفاوق إماوت 1500ل خلية نحال نتيجة 
لالساتهداف املبارش لها إلوساائل نقلهاا املتجهاة للمراعي با 15 

غارة.
إباعتباار القطااع السامكي أحد ألام القطاعاات االقتصاعية 
املتجدعة يف اليمن، إقد تدمد الددإ السادوعي استهداف لذا القطاع 
بكل إحشاية منذ اللحظة اثإىل لددإاناه اآلثم إحصاره الظالم عىل 
بالعناا، إمارت عملية اساتهداف لذا القطااع إالداملال يف الصيد 
التقليادي باعتباار الشاواطئ البحر اثحمار منطقة حارب مرإراً 
بتدماري البيئاة البحرية إانتهااء باساتهداف تجمداات الصياعين 
إمراكز اننزال إقوارب الصيد عىل امتداع شاطئ البحر اثحمر تحت 
ماربرات مختلفة، إعاىل مدى الفرتة املاضية شانت قاواُت تحالف 
الدادإان مئاِت الغارات عىل الصياعين التقليدين يف ساواحل اللحية، 
إالخوخة، إاملخاء، إشاواطئ جُزر زقر إعقباان إكدمان، إجزيرة 
حنياش إالخوخاة إميادي إمياون، إلّجارت الداشات من أرس 
الصياعيان من منازلهاا بالقوة يف عدع من الُجُزر، إتساببت بتوقف 
93 مركز إنزال سامكي منتشة عىل امتداع ساواحل البحر اثحمر، 
إيف املقابل تسامح قوات التحالف املداعي البحري منذ أشهر لسفن 
الجرف اآليل للصيد بنهب الثرإة السامكية يف ساواحل البحر اثحمر 

عإن أي اعرتاض.
إنظاراً للدإر الذي تلدبه مؤسساات التدليام بمراحلها املختلفة 
إالتي تدد من أَلم مؤسساات القطاع االستثماري للدإلة عىل املدى 
البديد شانَّ طرياُن الددإ أعنف غاراته عىل مدارس إمدالد إمراكز 
التدليام، ُمكبّداً لاذا القطاع الحيوي خساائَر إاعحة تتجاإز مئات 
امللياارات، إخالل الفرتة املاضية من عدإانه الرببري شان سلسالة 
غارات لم تنتِه بدُد عىل مؤسسات إمنشآت التدليم الفني إالتدريب 
املهناي ليدمَر أَْكثََر مان ا3 ما بل مدهد إكلياة مجتمن يف مختلف 
املحاإظاات كحصيلاة أإلياة، إإإل تقرير رسامي إإن الخساائَر 
اثإلية الساتهداف تلك املؤسساات تتجاإز ماليل الادإالرات؛ نظراً 
الرتفاع التكلفة اننشاائية للمؤسساة الواحدة إالتي ترتاإح ما بل 

»600 ا 950« مليون ريال.
إبينماا بلغت الخساائر اثإلياة التي تدرضت لهاا أقل من 100 
مدرساة يف الداصماة صندااء مان أصال 506 مادارس تدرضات 
لالساتهداف املبارش بلغات 100 مليار ريال َإإن إْجَماايل الخساائر 
قاد تفوق النصاف تريليون رياال يف مختلف املحاإظاات، إيف ذات 
الساياق بلغت الخساائر اثإلية لألرضار غري املبارشة التي تدرضت 
لهاا مادارس التدليم الخااص يف الداصمة إعدع مان املحاإظات 3 

مليارات ريال. 
كماا تفياد املدلومات إىل تارضرت 36 جامدة حكومياة إأللية 
يف مختلاف املحاإظاات، إإإال إزارة التدليم الدايل َإاإن عدعاً من 
الكليات تدرضت الساتهداف مبارش إغري مباارش، ما أعى إىل عمار 
لائال إيها يف ُكلٍّ مان أمانة الداصمة، عدن، صدادة، تدز، عمران، 
حرضماوت، الحديدة، صندااء، حجة، إب، إإيما يتدلل باملنشاآت 
الرياضياة عمر الددإان خالل الفرتة املاضية 0ل منشاأة رياضية يف 
مختلف املحاإظات بتكلفة أإلية بلغت 0ل ملياراً إ10ا مليون ريال 

أي ما يداعل 9ا1 مليون إ13ا ألف عإالر. 
قطااع الكهربااء أحاد ألام القطاعاات الخدمياة يف البلاد كان 
مناذ الوللاة اثإىل يف مختلاف املحاإظات لدإاً للدملياات الددائية 
إانجرامياة التي نفذلا الددإ السادوعي إحلفائاه يف بالعنا، إعىل 
الرغم من أن الدمليات التي اساتهدإت محطات إخطوط إمولدات 
الكهرباء بلغت 122 عملية، إارتفاع الخساائر اثإلية إىل 3 مليارات 
عإالر، إال إن الخساائر االقتصاعياة التي تكبدلاا االقتصاع الوطني 
بصاورة غاري مباارشة النقطاع خدماات لاذا القطاع تفاوق تلك 
الخساائر نتيجاة اساتخدا  بدائل اضاإياة أخرى إتأثاري ذلك عىل 
مختلاف القطاعات اننتاجية إالخدمية، بانضاإة تسابب انقطاع 
التيار ثَْكثَر من تسادة شاهر بتصاعاد املداناة اننساانية إىل أعىل 

املستويات.
إالددإ عمد إىل إيقاف محطة مأرب الغازية باساتهداف خطوط 
إأبراج نقل الطاقة بدشات الغارات بداية الددإان، إتسابب بتدمري 
أحد اثبراج الرئيساية للطاقة بشاكل كامل إتدرضات ثالثة أبراج 
للدمار الجزئي إ250 قطداً يف الشابكة الدامة بل نهم إآل شبوان، 
عماد إىل إيقااف أية كمياات من املاازإت إىل املوانئ املحلياة لتوليد 
الطاقة الداملة باملازإت إكذلك منن تدإل أية إمداعات للديزل إالذي 

من شأنه إعاعة تشغيل املحطات الداملة بالديزل. 
إماا يؤكد أن الدادإ يهدف إىل تدماري القاعادة اننتاجية لليمن 

عمل عىل اساتهداف املصانان الحكومية إالخاصة ابتاداًء بمصانن 
االسمنت الحكومية إمرإراً بمصنن الغزل إالنسيج إمن ثم مصانن 
الصناعاات الغذائياة يف الداصماة إعدع من املحاإظاات، إآخر تلك 
املصانن مصنن املشإبات الغازياة بالداصمة إمصنن االصناعات 
البالساتيكية يف منطقة كيلو 16 يف الحديدة، إكذلك مصنن لصناعة 
الفازلال إالدلاناات يف نفاس املحاإظاة، لريإان إجماايل املصانن 
املساتهدإة إىل 160 مصندااً انتاجياً، بانضاإاة إىل إيقاف الدشات 
من املصانن الكربى إتدطيل ماكناات االنتاج يف مصانن الصناعات 
الغذائية الخفيفة بشاكل شابه كيل، لرتتفن الخساائر اثإلية التي 
تسبب بها الددإان إالحصار عىل لذا القطاع إىل أَْكثَر من 00ل مليار 
رياال، بانضاإة إىل إقدان اآلالف من الداملل يف لذا القطاع لفرص 

أعمالهم. 
إإيما تجاإزت الخساائر اثإلية التي تكبدلا القطاع الساياحي 
12 ملياار عإالر، خارس نحو ربان مليون عامال يف مختلف مجاالت 

الدمل السياحي أعمالهم نتيجة الددإان إالحصار.
إإإل إحصائياة حديثة ملركاز التنمية إالحقوق َإاإن أَْكثَر من 
100 منشاأة سياحية إ51 موقداً أثرياً تدرضت لالستهداف املبارش 
مان قبل طريان الدادإ، كما أكدت إزارة الساياحة أن تدرَُّض البُنَى 
التحتياة إالخدمية اثساساية للقطااع لالساتهداف إالتدمري، كما 
تسبب الددإان بتوقف الدشات من االستثمارات السياحية إتوقف 
الحركة الساياحية الواإدة لليمن بشاكل كامل، بانضاإة إىل توقف 
أَْكثَر من نحو 15 ألف منشاأة ساياحية كبرية إمتوساطة إصغرية 

عىل امتداع الرتاب الوطني.
إإيما يتدلل بالقطاع النفطي الذي يدد املحرك الرئيس لالقتصاع 
الوطناي إأحاد أبارز مصاعر الدخال للموازناة الداماة للدإلة َإإن 
الدادإان تسابب بتوقفه كلياً إلارإب أَْكثَر مان 0ل رشكة نفطية، 
إإقادان اآلالف مان الداملل إياه إرص أعمالهام إانضمامهم إىل 
رصيف البطالة، إيف نفس االتجااه تكبد قطاع النقل الربي إالجوي 
إالبحري خساائر إاعحة نتيجاة الددإان إالحصاار الذي طال 10 

موانئ إل1 مطاراً جوياً إإغالق إتدمري ثالثة مناإذ برية.
إكنتاج لتلك الجرائم االقتصاعياة التي تدد بمثابة جرائم حرب؛ 
كاون تلك القطاعات مدنياة إإنتاجية إخدمياة تراجدت انيراعات 
الداماة للدإلة خاالل يناير ا أكتوبار من الدا  الجاري بنسابة 32 
% مقارناة بالداا  املاايض جراء تراجن النشااط االقتصااعي بكل 

القطاعات.

يف  تتحّقاُل  التاي  النجاحاات  يف  تزاُمنااً 
كاإاة الجبهات، حققت الجبهاة االقتصاعية 
انتصارات كبرية عىل الددإ السدوعي إأعإاته 
عاىل مدى الفارتة املاضية إأإشالت عدعاً من 
املخططاات التي لجاأ الددإ إليهاا لتقويض 
االساتقرار املديايش للمواطن اليمناي، ابتداًء 
بمنن تدإل املواع االساتهالكية اثساسية من 
غذاء إعإاء إإقوع، إمرإراً بالتالعب بأسادار 
رصف الدملة الوطنية أما  الدمالت اثجنبية 
يف الساوق املحيل، إانتهاًء بالدمل عىل سحب 
الُدملة الصدبة عرب تحويل الساوق املحيل إىل 

سوق استهالكي ملنتجاته. 

إعاىل مدى اثشاهر املاضية حااإل الددإ 
إأعإاته يف الداخال تنفيذ تلك املخططات التي 
تساتهدف أساسايات البقااء التاي ال يمكن 
الديش بدإنها، إتمثلت تلك املحاإالت بفرض 
حصاار خانل الاوارعات إالصااعرات اليمنية 
إاستهداف ميناء الحديدة الذي يستقبل 70% 
مان إارعات البالع، إبالتزامن من اساتهداف 
املرإائ الوحياد يف الباالع اساتهداف الدادإ 

مخازن الغذاء االسارتاتيجية املمثلة بصوامن 
للغالل التي استهدف بطريقة مبارشة إتلبى 
ذلك اساتهداف أَْكثَر من 00ل مخزن للغذاء يف 
املدن املحاإظاات إاملديريات، كما عمد الددإ 
إعاقة إصول إمداعات الغذاء إالوقوع إالدإاء 
إىل املحاإظاات مان خالل اساتهداف الطرق 
إالجساور إمان ثم اساتهداف ناقاالت نقل 

الغذاء إالوقوع، إمن إعراك الددإ بفشال تلك 
الدمليات انجرامية يف شال الحركة التجارية 
يف املحاإظاات إاملديريات شان اعنف غاراته 
عىل اثساواق الداماة إالشادبية ليدمر لل3 
ساوقاً يف 11 محاإظاة مرتكبااً جرائم إباعة 

جماعية ضد الباعة إاملتسوقل.
إعاىل ذات االتجاه حاإلات أعإات الددإان 

يف الداخل النيًل من اساتقرار القيمة الشائية 
للرياال اليمناي يف الساوق عدة مارات اثإىل 
تزامنات من بادأ الدادإان إتمثلات بمحاإلة 
الساوق  مان  الصداب  الدماالت  اساتنزاف 
إاثخارى يف ماياو املاايض تمثلت بشاائدات 
إعالمية أعقبها محاإالت إتح ساوق ساوعاء 
إالثالثاة خاالل أغساطس إسابتمرب نتيجة 
توظيف إعال  الدادإان مغاعرة محاإظ البنك 
املركازي إىل محاإظاة حرضماوت لقضااء 
بدوعتاه  انتهات  إالتاي  السانوية  انجاازة 
إاتخااذ البناك حزمة إجاراءات اساتقرارية 
للُدملاة إرقابياة عىل تبااعل الدمالت إإضن 
البنك ضوابط مشادعة إيمنا يتدلل بالتدامل 
بالدمالت اثجنبياة إخصوصاً الدإالر، إحتى 
اآلن يحااإل أعإات الدادإان يف الداخال إتاح 
ساوق موازية ثسادار الرصف إال أن ال تأثري 
لها يف ظل الضوابط إانجراءات املتخذة إإإل 
آخر املدلومات املؤكدة َإإن االحتياطي النقدي 
ال يزال يف مستويات آمنة حتى اآلن إما سالم 
يف ذلاك الحصار الذي إرضه الددإ السادوعي 

إحلفائه عىل إارعات بالعنا.

العدو يستهدف االقتصاد بتوحش ويتهرب مسبقاً من التعويضات

الجبهة االقتصادية ُتفِشُل مخططات العدوان وتعزز صمود االستقرار املعيشي 

 للعلم 
ترعَّعت كثرياً عباارُة »اليمن الفقري« 

يف السانوات اثخارية نسابًة لتصاعاد 

ماؤرشات الفقار إالبطالة يف أإسااط 

املجتمان، إال أن اليمان لم إلان يكوَن 

إثرإاتاه  بإمكاناتاه  إقارياً  يومااً 

الطبيدياة إالبشياة، بال تفياد كاإة 

املساوحات إالتقارير املحلية إالدإلية 

باأن ماا يمتلُكاُه اليمن من ثارإات يف 

مختلف املجاالت كفيال بانتقال اليمن 

إىل مصاافِّ الادإل املتقدماة يف ظارف 

سانوات إقاط، إلكان مواَطاَن القوة 

يف بالعناا لام توظاف التوظياف اثمثل 

لتحقيال التنمية كما يجاب أن يكون، 

إتصاعدت ماؤرشات الفقار إالبطالة 

إىل أعىل املساتويات يف أإساط املجتمن 

إتحولات اليمن إىل ساوٍق اساتهالكي 

يستورع مدظم احتياجاته من مصاعر 

خارجية.

 من خاالل لذا الدموع سانركز عىل 

مواطن القاوة االقتصاعياة الكامنة يف 

لذا البلد يف مختلف املجاالت إساننش 

باثرقا  ما نمتلُكاه من موارَع طبيدية 

ليادرك  املجااالت،  مختلاف  يف  لائلاة 

التاي  الرئيساية  اثساباب  القاارئ 

عإدات عإَل الددإان الساتهداف البُنية 

التحتية إاملصانن إاملازارع إالشكات 

إشابكات املياه إالكهرباء إاالتصاالت 

إالطرقاات إمؤسساات التدليم الدا  

إاملهني إالجامدي إاملنشآت السياحية 

إاملواقن التأريخية.

إالددإُّ منذ عقوع زمنية شان حرباً 

اقتصاعياة بارعة عاىل اليمن إاليمنيل 

إكان لاه عإٌر باارٌز يف إعاقاة عجلاة 

التنمية عرب أعإاته إأياعيه الخفية إبّدع 

لذلك أمواالً طائلة لضماان بقاء اليمن 

عإلاًة ضديفاة اقتصاعياً ال تساتطين 

الخرإج من عباءة الخليج. 

إما يحدث منذ أَْكثَر من تسدة أشهر 

مان اساتهداف ممنهج لاكل مقدرات 

اليمن االقتصاعية إالخدمية إاننتاجية 

ليس ساوى إصاٍل متقد  مان إصول 

املؤامارة التاي لم تخرج عان عبارة آل 

سدوع اثب »ساداعة السدوعية بشقاء 

اليمن«. 

أسعار صرف العمالت 
مقابال  الدماالت  أسادار رصف 

الريال اليمني يف السوق املحيل 

رشاءبينالدملة   

  214.91   214.87عإالر 

234.93234.89 اليورإ

57.14 57.15 ريال سدوعي

558.21558.1 ريال ُعماني
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اقتحموا املدينة و�سيطروا على مواقعها الع�سكرية والطريان �سن غارات دون جدوى

أبطال الجيش واللجان الشعبية فعلوا ما أرادوا يف الخوبة

املجل�س ال�سيا�سي لأن�سار اهلل يوؤكد: اإعدام ال�سيخ النمر ياأتي يف �سياق ما يرتكبه نظام اآل �سعود ومن خلفه اأمريكا واإ�سرائيل

النظام السعودي العميل والخائن لدينه وأمته وشعبه تجاوز الحدود
  - خاص:

أعان املجلُس السيايسُّ ثنصار الله الجريمة 
البشادة التاي أقاد  عاىل اقرتاإهاا النظاا  
السادوعي املجر  إلي جريمة إعدا  الشايخ 
الشاهيد نمار باقار النمار، مؤكاداً أن تحالَُف 
الدادإان مساتمرٌّ يف أعماال القتال إالتدماري 
إالحصار إالخاراب، إيتخذ من املجتمن الدإيل 
ِمظلًة الساتمرار أعمال انبااعة إالقتل إالغزإ 
املباارش لدإلاة ذات ساياعة عإن أي ماربر أإ 
مساوغ ساوى انراعة الشيارة يف اساتهداف 
الشدب اليمني إالسدي إىل استدباعه إمصاعرة 

حقه يف الحياة إالوجوع بحرية إكرامة..
إقاال املجلاُس السايايس يف بياان لاه إن 
مشكلة االساتدباع إمصاَعرة الحقوق إالحياة 
إالحرياة إالكراماة لي نفُساها التاي تداني 
منهاا أمتُناا الياو ، مشاكلة االساتدباع الذي 
ترياده أمرياكا إإرسائيال ثمتناا، إالتحكُّم يف 
ُكّل يشء يف إاقدهاا إحياتهاا، حياث تسادى 
جالدًة إىل تفكيكهاا إبدثرتها إتمزيقها بُغية 
السايطرة التاماة عليها إإخضاعهاا إإذاللها 
إاساتدباعلا، إبُغية االساتغالِل لها إنْاَسااناً 

إأرضاً إخرياٍت إثرإة.
إباّل بيااُن املجلاس أن ماشإَع البدثارة 
إالتفكياك اليو  لو ماشإع رئييس لألَْعاَداء، 
ااة عىل أيدي  إلألسف أنه يتََحاّرُك يف عاخل اثُمَّ
محساوبة عليهاا، ساواء أكانات جماعات أإ 

أنظمة كالنظا  السدوعي الجائر، َإالجماعات 
التاي أنتجهاا إإّرخهاا إصندهاا مان أَمريكا 
ااة؛ بهادف بدثرتها  إإرسائيل يف أإسااط اثُمَّ
طائفيااً  إتفتيتهاا  إتجزئتهاا  إتفكيكهاا 
إمذلبياً إمناطقياً إِعرقياً بما ال يبقى لها أي 
كيان إتصبُح حينهاا مطوَّعًة لألعداء يفدلون 

بها ما يشااؤإن، يف لذا الساياق إانطالقاً من 
لذا املشإع يرتكُب نظاُ  آل سدوع إمن خلفه 
أمريكا إإرسائيال جرائَمه يف ُكّل املنطقة حتى 
بحال أبنااء شادبه، كالجريمة التاي ارتكبها 
الياو  بإعادا  أحد علماء املسالمل مان أبناء 
شادبه إلو الشيخ الشهيد املظلو / نمر باقر 

النمر.
إأكد املجلُس السيايس ثنصار الله يف البيان 
أن الجريماة التاي أقد  عليها نظا  آل سادوع 
هاته إسياسااته  املجار  تأتاي يف ساياق توجُّ
الهوجاء يف املنطقة، حيث يسدى عائماً إىل إثارة 
املشااكل إاإتدال اثزماات إالحرإب إيحرص 

عىل إعطاء لذه الفاوىض التي يصندها خدمًة 
ثعداء اثمة بُدداً طائفياً أإ مذلبياً أإ مناطقياً 
أإ ِعرقيااً؛ بهادف تدميال الفاوىض إتدزياز 

االنقسامات يف جسد اثمة.

إقاّد  بياان املجلس السايايس ثنصار الله 
الدزاَء إاملواسااَة إىل ُكّل أبناء الشادب الشقيل 
إاملظلو  يف اململكة يف استشاهاع الشيخ/ نمر 
باقار النمر عىل أيادي نظا  آل سادوع الظالم 
إاملتغطارس الذي لام يُراِع أياة ُحرمة إلم يدد 
يتحرج تجااه ارتكاب أية جريمة.. موّضحاً أن 
النظاَ  السدوعي يقتل ُكّل يو  عىل مدى حوايل 
عشة أشاهر، الدشات مان الدلماء إاثطفال 
إالنسااء إالرجال من أبناء شدبنا اليمني عإن 

إجه حل إعإن أي ذنب.
إأكد البياان أن النظااَ  السادوعي الدميل 
إالخائن لدينه إأمته إشدبه قد تجاإز الحدإَع 
يف ُكّل يشء، حياث أإغال كثارياً يف عمااء اثمة 
إعماء شدبه املظلو  الذي صرب طويالً عىل أذى 
لاذا النظا  املتجرّب ثمته إشادبه، إلو يدربد 
يف ُكّل اثرجااء قتالً إإجوراً إخرابااً، مبيناً أن 
صربَ الشدب املسالم املظلو  إاملضطهد إالُحر 
إاثبي يف اململكة لم يدد له متساٌن إال للصمت 
ماكاٌن إإن غضبتاه الياو  لن يجاَد منها لذا 
النظا  املساتبد إالدميل ملجاأ أإ عاصماً إلن 
تنفَده أمريكا إال إرسائيل حيث ال عاصم اليو  

من أمر الله.

 بدأت عملية اقتحام مدينة الخوبة بالسيطرة على أهم المواقع العسكرية وهنا أبطال الجيش واللجان الشعبية يتقدمون 
باتجاه موقع الكبرى في الخوبة 

 أبطال الجيش واللجان الشعبية يمّشطون أحياء الخوبة والمرافق المتواجدة 
فيها باستخدام األسلحة الخفيفة وسط فرار جنود العدو الذين كانوا يتحصنون 

بداخلها

 سقط موقع المنتزه االستراتيجي في قبضة الجيش واللجان الشعبية إلى جانب 
موقع القرن المطالن على المدينة وبذلك جرى إحكام السيطرة على المدينة 

 طيران العدو أمام فشل قواته بالصمود على األرض شن 
عدة غاراته على مواقعه استباقًا القتحامها من قبل أبطال 

الجيش واللجان الشعبية

 السيطرة على موقع القرن المطل على المدينة وشهد 
غارات لطيران العدوان لحظة تواجد قواته بسبب حالة اإلرباك 

جراء تقدم أبطال الجيش واللجان الشعبية من عدة محاور 

حزب الحق ورابطة علماء اليمن يدينون جريمة إعدام الشيخ نمر النمر 
ويعتربونه جزًء من مخطط صهيوني يهدف إلثارة الفتنة بني املسلمني

  - متابعات:
عرّبت اللجنُة التنفيذيُة لحزب الحق، عن إدانتها واس�تنكارها لإلجراء الظالم الذي أقدمت عليه الس�لطاُت الس�عوديُة بتنفيذ ُحكم 
اإلع�دام بحق الش�يخ المجاهد نم�ر باقر النمر، ضاربًة ع�رض الحائط بكل األع�راف والرشائع الدينية واإلنس�انية، ويف تَحٍدّ صارخ 

واستفزاز لمشاعر ماليين المسلمين ودعاة حقوق اإلنسان يف أنحاء العالم.
كما أدانت رابطة علماء اليمن إعدام السلطات السعودية العالمة الشيخ نمر باقر النمر.

وأكدت الرابطة يف بيان لها إدانتها الش�ديدة للنظام الس�عودي واس�تنكارنا لتنفيذ حكم اإلعدام الجائر بحق العالمة النمر واعتربه 
قتالً للنفس المحرَّمة بغير حق وجزًء من خطة صهيونية إلثارة الفتنة بين المسلمين يشرتك حكام آل سعود يف تنفيذها بشكل مبارش«.

وحمل�ت الرابطة نظام آل س�عود المس�ئولية المبارشة جراء ردود الفعل الرس�مية والش�عبية الس�اخطة التي ل�ن تقف عند حد 
المظاهرات والمس�يرات الغاضبة، بل س�تتحول لثورة عارمة تقتلع جذور الفتنة واإلجرام الوهاب�ي التي صنعتها دوائر المخابرات 

الربيطانية إبان فرتة االستعمار.
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اجلبهة الإعالمية تدعو للم�ساركة يف حملة )�سعدة حتت النار واحل�سار(
 العدوان يستهل العام الجديد بارتكاب جرائَم مروعة ضد املدنيني.. 

استشهاد 27 مواطناً بينهم 6 نساء يف قصف متوحش على محافظتي صعدة وحجة

فاجعة جديدة يف باجل.. طرياُن العدوان يقصف 
املصانع ومراعي األبقار يف محافظة الحديدة

غارات مكثفة على أمانة العاصمة 
وعدد من مديريات محافظة صنعاء 

وطريان العدوان يواصل قصف منازل 
املواطنني يف صرواح مأرب

  -  أحمد داوود
إساتَهَل النظاُ  السادوعيُّ الدا  2016 بارتكاب املزيد 

من الجرائم إسفك عماء اليمنيل يف أكثر من محاإظة.
إمن قصف منازل املواطنل إىل سافك املصانن إمراعي 
اثبقار.. املجر  إاحد، لم يرتك حجراً إال بشاً إال طرياً إال 
حيواناً إال إاساتهدإه، إكأنه يقول لليمنيل: لن نرتك لكم 

شيئاً.. سنقصف ُكلَّ يشء، إسنحرق ُكّل يشء..
إما تزاُل محاإظة صددة ترتدي ثوَب الحزن، إالطرياُن 
ال يتوقاف عن قصفها، إمدإدية جياش الددإ إصواريخ 
ال تتوقف إلو تتساقط عىل مديريات املحاإظة، إالقنابل 
الدنقوعية امللقاة عىل اثسواق إالطرقات إاملزارع ما تزال 

ُكّل يو  تحصد الكثري من أرإاح اثبرياء.
إاستشهد   أمس اثحد ل مواطنل إثر استهداف طريان 
الددإان السادوعي اثمريكي الغاشم منزل املواطن محمد 
الدفاع يف إاعي الحبال بمنطقة الشادف بمديرية ساقل، 

َماا أَعَّى إىل تدمري املنزل بالكامل.
إقصاف طريان الدادإ أيضاً أحاد املسااجد يف منطقة 

أحمى الطلح بمديرية سحار، َماا أَعَّى إىل تدمريه.
إيو  السابت املايض ارتكب طرياُن الددإان السادوعي 
اثمريكي، جريمًة مرإعًة استهدف منطقة أتيس بمديرية 

كتاف، َماا أَعَّى إىل استشهاع 6 نساء إإصابة السابدة.
إَشانَّ طرياُن الددإان ستَّ غارات عىل منطقة اثجارش 
إغارتل عاىل منقطة القمان بمديرية كتااف، إضاإة إىل 
سلسالة غارات عىل منطقتي يسانم إمرع بمديرية باقم، 
إأحدثات تلك الغاارات عمااراً لائاالً يف مناازل املواطنل 

إاملمتلكات الدامة إالخاصة.
إاستشاهد طفاالن السابت املاايض بانفجاار قنبلاة 
عنقوعياة مان مخّلفات الدادإان السادوعي اثمريكي يف 

مديرية ساقل بمحاإظة صددة.
إتدرَّضات مديرية كتاف ياو  الجمدة املاضية لقصف 
صارإخاي إمدإداي مكثّف مان قبل الجيش السادوعي، 
مستهدإاً املناطل إاملديريات الحدإعية بمحاإظة صددة.
إقصفات مدإدية الددإ مناطل الصوح إاملليل إالبقن 
بمديرياة كتاف بأكثر من 7ل قذيفة مدإدية طالت مزارع 

املواطنل إممتلكاتهم.
إإزاء الجرائم املتواصلة عىل محاإظة صددة إالحصار 

الخانل من قبل الددإان السدوعي اثمريكي ععت الجبهة 
انعالمياة ملواجهاة الدادإان جمين اثحارار إالشإاء يف 
اليمن إالدالم، من سياسيل إحقوقيل إعلماء إخطباء 
إمثقفل إإعالميل بمختلف إسائلهم انعالمية املقرإءة 
إاملرئية إاملسموعة إنشاطاء مواقن التواصل االجتماعي 
للمشااركة يف حملاة »صدادة تحات الناار إالحصاار« 

التضامنية من محاإظة صددة إأبنائها.
إقالات الجبهُة انعالمية يف باالغ صحفي صاعر عنها: 

إن صدادة إأبناءلاا يتدرضاون لحارب إبااعة مضاعفة 
يشانها تحالف الددإان الغاشم«.. مشارية إىل أن الددإاَن 
لام يتواناى يف إعالنها منطقة عساكرية مفتوحة، مدترباً 
ُكّل ساكانها ألداإاً مشإعة لطائراته إصواريخ إقنابله 

املحرمة عإلياً.
إأضااف البالغ »إن غارات الددإان الغاشام عىل صددة 
لم تتوقف يوماً إاحداً منذ بدء الددإان قبل تسادة أشاهر 
مستهدإل الطفل إاملرأة إالشيخ إاملنشآت إاملستشفيات 
إحتى املسااجد إاملدارس إاملازارع إاملتاجار إالطرقات، 
ناليك عن الحصار املطبل الذي يفرضه الددإان عىل أبناء 
املحاإظة عارب طائراته التي تجوب ساماء املحاإظة ليالً 
إنهاراً، إتستهدف املواطنل يف قوتهم باستهداف اثسواق 
إاملخاازن الغذائياة إحتى شااحنات املنتجاات الزراعية 

إمقرات املنظمات اننسانية«.
كما ععت الجبهة االعالمية يف بالغها ُكّل من سيشاارك 
يف الحملاة إىل تنظيم الوقفات إرإن التقارير إنش الصور 
إمقاطان الفيدياو إغريلا مان الطُرق إالوساائل لوضن 
الحقيقياة  الصاورة  الدالام بمنظماتاه إمؤسسااته يف 
ملمارسات تحالف الددإان السادوعي اثمريكي انجرامية 
بحل أبنااء اليمان عامًة إأبنااء محاإظة صددة بشاكل 

خاص.

َة إاصل طريان الددإان قصف منازل  إيف محاإظة َحجَّ
املواطنل إمديريات املحاإظة.

إارتفدات حصيلة القصف عاىل مديرية خريان املحرق 
إىل 15 شهيداً، بينهم نساء إأطفال.

إكان طاريان الدادإ قد قصاف املديرية ياو  الخميس 
املايض بغاَرتل اساتهدإتا منزل أحاد املواطنل إعدعاً من 
املنازل املجاإرة، إظلت إرق اننقاذ إانساداف تبحث عن 

الضحايا تحت اثنقاض لساعات كثرية.

  -  غمدان أبو علي
كثَّف طارياُن الددإان السادوعي اثمريكي من 
اعتداءاتاه عاىل مديرياة باجال يف اثياا  املاضية، 

مستهدإاً املصانن إاملزارع إاثحياء السكنية.
َإلم تسالم الثرإة الحيوانية بمحاإظة الحديدة 
مان اعتاداءات الدادإان السادوعي املتواصل عىل 
بالعنا، إقد إصال حقدلم الثخل إىل تدمري املزارع 
التاي تتام إيها تربياة الدجول إاثبقاار إاملوايش، 
إاساتخراج الحليب منها للمصانن لتموين السوق 
بالحلياب إاثجباان يف اساتهداف إاضاح ملقدرات 

الوطن.
إشان طريان الددإان السادوعي اثمريكي يو  
السابت املايض، غاارات جوية كثيفاة عىل مديرية 
باجال بمحاإظة الحديدة، حيث اساتهدإت إحدى 
الغاارات مازارع تتواجاد بهاا اثبقاار إاملاوايش 
بمنطقاة الكدن بمحاإظاة الحديدة، َمااا أَعَّى إىل 
إإااة أحد املزارعال يف املزرعة إنفاوِق الدديد من 

االبقار.
إقالات مصاعر محلياة باملديرياة: إن طائرات 
الددإان السادوعي قصفت السابَت لنجاراً خاصاً 
لألبقار إاملاوايش بمزرعة املراعاي اليمنية التابدة 
ملجموعاة إخوان ثابات يف منطقة الكادن بمديرية 
باجل، موضحااً أن الغاارات الددإانية تساببت يف 
إإااة أحد عمال املزرعة إنفاوق املئات من اثبقار 
إإحداث خساائر ماعياة كبرية يف املزرعاة التابدة 

ملجموعة رشكات إخوان ثابت.
إأشاارت املصاعر إىل أن املزرعاة خاصة برتبية 
اثبقاار إاملاوايش إال يوجاُد بداخلهاا أسالحة أإ 
صواريخ، كما يزعم الددإان السدوعي باستهداإه 

للمزرعة.
 إتداد مزرعُة املراعي اليمنية أحاد ألم املزارع 
ُل الساوق اليمنية مان الحليب  اليمنياة التي تماوِّ
إاثجباان، إسابل لطاريان الددإان السادوعي أن 
ارتكاب مجزرة ساابقة باساتهداإه ملصنن يماني 

الحديادة، حياث استشاهد  لأللباان إاثغذياة يف 
٣٨ مواطنااً إُجارح الداشات جراء تلاك الغارات 

الددإانية عىل املصانن إمقدرات الوطن.
إإضاإة إىل ذلك شانَّ طريان الددإان السدوعي 
اثمريكاي ثماناي غاارات عاىل املرَكاز التدليماي 
بمديرياة باجال بمحاإظاة الحديدة، َمااا أَعَّى إىل 

تدمريه بالكامل.
إاستشاهد مواطناان إأصيب ثمانياٌة آخرإن 
بقصاف طريان الدادإان السادوعي اثمريكي عىل 
منطقاة جميشاة بمديرياة الدريهماي محاإظة 

الحديدة يو  السبت املايض.
إاساتهدف طارياُن الدادإ مصنان الصناعات 
البالساتيكية يف منطقاة كيلاو 16 إكاذا مصنان 
لصناعاة الفازلل بمنطقة جميشاة، َمااا أَعَّى إىل 
استشهاع مواطنل اثنل إإصابة ثمانية آخرين.

إنّفاذ أبناُء مديرية الدريهمي بمنطقة كيلو 16 

محاإظة الحديدة يو  أمس اثحد إقفًة احتجاجية 
للتنديد باساتمرار الددإان السدوعي اثمريكي عىل 

البالع.
إألقيت خالل الوقفاة كلماٌت عن أبناء املنطقة 
أعانت بشادة اساتهداف طريان الددإان للمواطنل 
إاملنشاآت إاملصانان الحيوياة إالبنياة التحتياة 

َإمقدرات البالع.
د  إاساتنكر املشاركون يف بيان صاعر عنهم تَدمُّ
ُكّل مقوماات  عإل تحالاف الدادإان باساتهداف 
البنية التحتية إمقدرات الشادب اليمني.. مؤكدين 
ُل له نفُساه  إقوإهم صفاً إاحداً ضد ُكّل من تساوِّ

املساس بأمن إاستقرار الوطن.
إطالب البياُن املنظمات الدإلية إاننساانية إىل 
التحرك الداجل لوقف انتهاكات الددإان بحل أبناء 

الشدب اليمني.

  -  متابعات
َإاَصَل طرياُن الددإان السدوعي اثمريكي 
الداصماة صندااء،  الغاشام قصَفاه عاىل 
مساتهدإاً بسلسلة من الغارات املكثفة عدعاً 

من مديرياتها.
إقصف طريان الددإان، مسااء السابت، 
ر عدع  منطقاة النهديان، َمااا أَعَّى إىل تارضُّ
ام نواإاذ املباني  مان منازل املواطنل إتهشُّ

السكنية إاثحياء القريبة إتكرسلا.
إحلََّل طرياُن الدادإ بكثاإة خالل الثالثة 
اثياا  املاضية يف ساماء الداصماة، إقصف 
صالاة أكسابو إاملناازل املجااإرة بددع من 
الغاارات، َمااا أَعَّى إىل تدماري أجزاء إاسادة 

منه.
يُشاار إىل أن صالة اكسابو كانات قبل أن 
يطالهاا إجاراُ  الدادإان بغاراتاه، تحتضُن 
مدرضااً يحاكاي تضحياِت الشاهداء إيضم 
الددياَد من الصور الفوتوغرايف إاليدإية التي 
ُد جسارَة انقدا  لدى اثبطال يف جبهات  تجسِّ
الدزة إالاشف، إُجلُّها كانات بأنامل براغم 

صغرية.
كماا إاَصَل طاريان الدادإان السادوعي 
اثمريكاي اساتهداَإه لدادٍع مان مديرياات 

محاإظة صنداء.
إقصاف طاريان الددإ ياو  أْماس اثحد 

منطقاة املناار بالحيماة الخارجياة بسات 
غارات، مماا أعى إىل إلحااق أرضار باثحياء 

السكنية.
َإشان طريان الددإان السدوعي اثمريكي 
غارتال عاىل مديرياة لمادان باملحاإظاة، 

ُمستهدإاً منطقة الكسارة.
إيو  السبت املايض شان طريان الددإان 
بغارة جوية عىل مديرية بني مطر، مستهدإاً 

جبَل املدّإر ببيت حنبص.
السادوعي  الدادإان  طارياُن  إعااإع 
املاايض، شان غاراتاه  السابت  اثمريكاي، 
عاىل محاإظة البيضااء، مساتهدإاً مناطل 
متفرقة بمديريتي مدينة البيضاء إذي ناعم 

إمستهدإاً منشآت عاّمة إخاصة.
إشان طريان الددإان سلسلة غارات عىل 
ضواحاي مديناة البيضااء إمنطقتَي جهيد 
إالشاازبي بمديرية ذي ناعم، مخلفاً أرضاراً 

باملنشآت الدامة إالخاصة.
إيف محاإظة مأرب شان طاريان الددإان 
السادوعي اثمريكي الغاشم، السبت املايض، 
سلسالًة من الغاارات عىل مناازل املواطنل 

بمديرية رصإاح محاإظة مأرب.
إاساتهدف الطريان منزل املواطن ساديد 
محمد الصالحي بمنطقاة الباطن برصإاح، 
َمااا أَعَّى إىل تدماريه إاحارتاق لنجر إقالب 

تابدة له إترضر أربدة منازل مجاإرة.
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توح�س العدوان وجرائم داع�س دفعتهم للبحث عن الأمان يف �سنعاء
نازحو تعز ومأرب وصعدة.. ذكريات تمألها الفواجع!

  -  رند األديمي
عوائاُل كثريٌة نزحت مان تدز َإتنا  

بسقٍف من عراء يف صقين الشتاء.
أتى الربُع متدمداً ليُديَد إليهم الحنَل 
اثزيل لدفِء املنزل إحميمية البطانيات.
البداُض ياأإي يف ُعكان صغاري لو 
إأرسته، إمنهم من ينامون عىل أإقاف 
الجوامن، إمنهم مصلوبون يف خيمات 

بال سقف إال بطانية.
»7ل ألاَف أرسة نازحات مان تداز 
إىل صندااء«، إكثاريٌ مان لاؤالء لديه 
ذكريااٌت مريارة مان اثىس إالخاوف 
إالتاشع جراء إحشاية املسالحل يف 
تدز إأصحااب اللحى الكثة إاملنضوين 
تحت جماعة َمن يطلقون عىل أنفسهم 

)املقاإمة(.
رشف  عبدالولااب  القاايض  يبادأ 
الديان حديثه بأىًس إيؤكد أن %30 من 
الالجئل لم بال رب أرسة؛ ثنهم ُإقدإا 

يف لذه الحرب الشنداء.
من إاعي القايض تدز كان أإل نازح 
توقفه عدساة قلوبنا لنوجَه له ساؤاالً 
مباارشاً إبفضفضاة إتاح لناا ملاف 

نكباته إخسائره.
محماد محماد عبدالرحمن قاسام 
يقاول: »نزحت أنا إأرستاي الكريمة.. 
أنا إزإجتي إأربدة من أإالعي.. نزحنا 
لربااً.. بداد أن تدّرضناا لغاارة مان 
الطريان السادوعي حولت جسد جاري 
الدزيز مطهر الشامريي إىل أشالء أما  

مرأى إمسمن الجمين.
يتوقف محماد بُرلًة إاثىس يتملكه 
ثم يتابان قائالً: »لم نساتطن لحظتها 
انتشاال الجثة خوإاً مان صارإخ آخر 
يحولنا ملوكب جنازات، إأخذت أرستي 

إتوجهت إىل صنداء«.
عمايل..  بيتاي..  إرائاي  تااركاً 

مزرعتي.. إمدرسة اثإالع.
عناد  إأشاالءلم  جرياناي  إتااركاً 
رأس الحارة َإتااركاً ذاكرتي يف مدينتي 

إَعينَيَّ يف شارعي«.
إقبل مغاعرتناا مقدده بألم منحني 
)املقاإماة(  »إاللاه  قائاالً:  النطال 
مساكت  إإذا  مشاينة،  ترصإاتهاا 
منطقاة عاثت بااثرض إسااعاً، بينما 
الحوثيون لو مساكوا منطقة أخرى ال 
يداناي ألاايل املنطقة مماا ندانيه من 

لذه )املقاإمة(.

وضع مزٍر
أماا أ  لاني إهاي امارأة أربدينية 
أثارنا ظهرلا املقّوس لنقفز بل عمدها 

إمقلتيها إنديث يف ذاكرتها، لنساألها: 
ما الذي عإداك للنزإح إأنِت يف املناطل 
املحاررة بتدز عىل حد زعام )املقاإمة( 

إأنتم بحماية )املقاإمة(؟.
 تجيب بأىس: »أنا من شارع جمال«، 
لكاذا بدأت إضفضتهاا طارحة يديها 
مان خلف جلبااب عىل طاإلاة صغرية 
كانات تجمدناا بهاا، إبلهجاة تدزية 
تثاري الشاجون إتحات لنا عال قلبها 
»من بداياة الحرب إنحن نقاول: بكرا 
شتسارب.. بكرا حموع إشلته بيمسكوا 
تداز كلهاا إيضموناا مان الخليجيل 
إترجان تداز أحسان مان أإل.. إلكن 
ماو نقاول باعوا لناا لادرة إأمل عىل 
الفايض.. مسكوا شارع جمال إحولوا 
املركازي الايل كنا نارسح له منشاان 
نشرتي مقايض لساحة إعدا  جماعي 

لكل إاحد عىل كيفهم«.
إتضياف قائلة: »كنات أزإر إخوتي 
بالحوباان البقدة التي يسايطر عليها 
الحوثياون إال كأناه يف حارب، الناس 
ساارحل راجدل إال باو يش، إنرجن 
لشاارع جمال إنشمشام الكالب امليتة 
مقاززة  مناظار  املكرعاة،  إالجثاث 
إألال )املقاإماة( لو بس يشاّكوا أنك 
تحب قليال عيل صالاح إال الحوثي ما 
يصاإطاوش إعىل طول يقتلوا إيمثلوا 

بجثث رجالنا باملركزي«.
إتزياد بقولهاا: »الصادق مان كثر 
الهوايل إالفجاين إترصإات مسالحي 
املخاليف إزاع طلداوا لنا أصحاب اللحى 
أن  نساتطين  ال  القصاري  إالقمياص 
نتكلام جوارلم أَْإ نمايش.. يرصخون 
إيقولاون: أناِت عاورة إالرجال، أنت 
متفساخ متحاوث إعاىل طاول قتال 
مدانااة  اللاه  عاىل  »خليهاا  إساحل 
رجدناا أخذنا جهالنا أني إزإجي مدنا 
عاشة أإالع َإأجينا جلسانا بمدرساة 
من الجهاال إأختي مان أرستها إأمي 

إعّماتي، إبقاي جدي بتدز مش رايض 
يفلات بيتنا إالله يكون يف عونه إنحرر 

تدز من حموع إشلته«.

عدوان يهودي
إبينماا نحن نتجول بددساة قلمنا 
إجدنا لذا املسن يف نفس املديرية التي 
تاؤإي النازحال.. إلكن لاذه قصته 
قصة أخرى من مديناة منكوبة أخرى 

تدعى مأرب.
إبلهجة بدإية يسبقها الحنل إعد  
االساتكانة كان يشح لنا عن شاظايا 
الغدر التي ساكنت جسده من صارإخ 
تفازع منه مدينة إيأتاي يف رأس طفل 
أَْإ مسان إيقاول: »ال مداي مأإى من 
شهر خمسة إال غنم إال بقر.. الددإان 
اليهاوعي ابن اليهوعي حتاى اآلبار اليل 
كناا نشب منها عمرلا، مواشاينا من 
ربينالن إأطدمنالن لتطدمنا إتتولن 
إتات إكله من ساب أيش؛ ثننا رإضنا 
عخاول عإاعاش ماأرب إأعلناا مأرب 
أرضااً مقدساًة ماا يوطألاا عاعايش 
إاملدركاة إىل اليو  مساتمرة، إالله إني 
أعرف أرَُس تأكل إتشب تحت الشاجر 
إعايشة تحت الشاجر ما مدالا قيمة 
الطلدة لصنداء.. أعارف جرياننا أللنا 
كثريين ماتوا إنحن الناجل الوحيدين 

من اثرسة«.

يا هارب من املوت يا مالقيه
أما عان نازحي صدادة إفّضلنا أن 
يكاون ختامناا صدادة، إصدادة لي 
أكثار مديناة يمنياة ال يساكنها أحاد 
إلّجارإا منها ُكّل املواطنل.. إاآلن لم 
يتزاحمون كدلبة رسعيان يف املديريات 
إاملدراس إالجوامان، إأحياناً يزج بهم 
للخيام التي تدانل الشاتاء لتساتقبله 

عىل أجساعلم الدارية.
كل الحارإف تنحناي لصدادة إكل 

املداني اننَْسااانية لي صددة.
إبددساة قلوبناا إعقولناا إجدناا 
لاتال اثرستل النازحتال من صددة 
لتاشح لنا ماا ليس يمكان أن تختزله 

إرقة أَْإ كراسة. 
»كناا سااكنل بالفارع إكان مدنا 
مزارع إبياوت، إيف ليلة جاءت طائرة، 
إيشاهد اللاه ال أنا حوثاي إال أإهم ما 
لي السياسة، بدد حايل إشغيل إنزرع 
إنفلاح مزارعنا إال يف مان أرستنا من 
الحوثيل، بش عاعيل ملا أجت الطائرة 
إأنهات ُكّل يشء لو لناا، مزارعنا حل 
الطمااط، مواشاينا، إأخاي يف صاالة 
الفجار أجات طائارة إحمتاه ماا زاع 
لقينااه يف أإل ياو  من أياا  رمضان، 
البيات  يدخال  حااإل  مان  ُكّل  إكان 
إيغياث اليل إيه تجاي طائرة تقصف، 
إكلماا شااإوا تجمن بنخرج اثشاالء 
تجي طائرة إتقصاف إىل أن إصل عدع 

الضحايا عشين«.
جلسات جثثهام ثاالث أياا  إاحنا 
ياا  يوقفاوا قصاف..  أنهام  بنرتجاي 
الطائارة  تهادأ  بادأت  إملاا  مندااه.. 
خرجنالم برسعاة، إصلينا أرسع إما 
حصلنا حتى طريل من أجل نوصل ثي 

مستشفى للجرحى مننا!.
الطارق مقطوعاة إكل  ُكلُّ  كانات 
إاملادارس  مقصوإاة  املستشافيات 
مدمرة.. ببسااطة صددة لم يتبل منها 

شيئاً! 
عائلاة عباده محماد أب إأ  إأربن 
أإالع لرباوا من صدادة للحديدة إليلة 
إصولهم قصف الطاريان املنطقة التي 
إصلوا إيها لينزحوا بدد ذلك إىل صنداء 
ليساتقبلهم  نقام  جبال  إاساتقبلهم 
الطاريان بصاارإخ آخار!، ثام قاررإا 
انيواء يف أحد املسااجد، إربما عل الله 

ستحرسهم من خالل املأذنة. 
إتضيف اثرسة بالقاول: »يا لارب 
من املوت ياا مالقيه«.. لكذا اخترصت 
قصة لذه اثرسة البسيطة التي لربت 
من صددة لتجد صددة حتى يف صنداء.
يف اثخاري البياوت ساتظل بيوتاً إن 
تضامنت ُكّل منظمات انغاثة لتبنيها، 
َإقاد تمحو خادإش الزجااج إاثبواب 
اثملنياو  إلكن.. أي منظمة تساتطين 
عإان الارضر عان لاذا القلاب إلذه 
الذاكارة.. أي منظمة تساتطين إعمار 
حجر الشغف إإخماع صوت اثلم.. لنا 
إما أن تكاون نازحاً إتضان ذاكرتك يف 
الشاارع الذي أتيُت منه.. إإما أن تُدإن 

يف الحي إال أحد يسمدك!

 نازحة من تعز: حمود سعيد وشّلته حولوا السوق 
المركزي إلى ساحة إعدام، وكائنات اللحية المسدلة 

والقمصان القصيرة تعبث بتعز 
 بدوي مأربي: العدوان اليهودي ابن اليهودي دمر 

آبارنا ومواشينا لرفضنا دواعشهم 
 مزارعو صعدة: لم يتبق لنا في صعدة أي شيء 

بعد أن دمر العدوان بيوتنا وأحرقت الطائرات مزارعنا 

حينم�ا صمتت ش�عوٌب عربيٌة عن المج�ازر اإلرسائيلي�ة التي ارتكبت 
يف فلس�طين إب�ان االنتفاضة الفلس�طينية األوىل، ثم الصم�ت عن المجازر 
التي رافقت االنتفاضة الثانية التي بدأت خالل ش�هر س�بتمرب عام 2000م 
تش�ّجعت أَمريكا الحتالل أفغانس�تان إْح�َدى الدول اآلسيوية ذات األغلبية 
الس�كانية المس�لمة، ولم تكتِف، ب�ل رشعت يف الضغط ع�ىل أنظمة عربية 
للمش�اركة - ضمن ثالثين دولة - لتش�كيل ما أطلق علي�ه »تحالف دويل« 

لغزو العراق واحتالله.. 
وحينم�ا صمتت ش�عوٌب عربيٌة عن غ�زو األَمريكان للع�راق واحتالله 
والمجاِزر التي ارتكبت هناك، وجدت أنظمة عربية أنه ال إشكال مع شعوبها 
قد يس�ببه تغاضيها ع�ن إقدام إرسائيل عىل محاَول�ة احتالل غزة والتي لم 

تتوقف إال بعد قتل العديد من الفلسطينيين هناك، وتدمير المدينة.. 
وحينما صمتت شعوب عربية عن

التدمي�ر الهائل الذي لحق بغزة والم�دن العراقية تجرأت أنظمة عربية 
ع�ىل التصفيق للع�دوان اإلرسائييل ع�ىل لبنان، والذي ح�اول العدو خالله 
احت�الل بعض المناط�ق اللبنانية، وهو الع�دوان الذي ل�م يتوقف إال بعد 

تدمير الضاحية الجنوبية ببيروت.. 
وحينم�ا صمتت ش�عوب عربية عن عدوان إرسائيل ع�ىل لبنان، وجدت 
أنظمة عربية أال حرج من المش�اركة يف تحالف أس�مي »أصدقاء س�ورية« 
لتوفي�ر الغط�اء ألَمري�كا وإرسائيل الحتالل س�ورية وتدميره�ا، وهو ما 
يت�م حتى اآلن منذ خمس س�نوات، وأال غضاضة م�ن تكوين ودعم تنظيم 
إْرَه�اب�ي مس�تحدث مطور ع�ن تنظيم القاعدة أس�مي »داعش« ليس�هم 

بفاعلية يف تدمير سورية ومعاقبة الشعب العربي السوري المقاوم.. 
وحينما صمتت شعوٌب عربيٌة عن عمالة بعض األنظمة العربية ألَمريكا 
وإرسائي�ل وتعاونها الرصيح معهم�ا يف محاولة احتالل س�ورية، تجرأت 
أنظمة عربية عىل أن تتوىل هي ش�ن عدوان عىل أح�د األقطار العربية وهو 
ال�يَ�َم�ن، ودون أي اكرتاث بأَيّة ردات فعل من الشعوب العربية لم يخجل 
َره - بكل وقاحة - أنه  النظام الس�عودي من تصدر واجهة العدوان، بل بَرّ

يأتي دفاعاً عن العرب!.. 
وع�ىل الرغ�م من أن أَمري�كا وإرسائيل وراء هذا الع�دوان - قطعاً - إال 
أنهما فض�اًل التنصل عن التدخل الرصيح فيه، فجعال أنظمة عربية تتصدر 
دور المعت�دي والمحتل، فدخل العرب منعطفا خطيرا يف مس�ار عروبتهم 

عىل صعيدي الشعوب وحكامها.. 
 فبهذا العدوان أدخل النظاُم السعودي واألنظمة العربية المتحالفة معه 
العرب يف إْح�َدى أس�وأ مراحل التأريخ العربي المعارص عنوانها »محاربة 

العرب للعرب«.
س�يدون التأريخ أن ُحكاماً عرباً انحدرت لديهم قيَُم العروبة والوطنية 

خالل أربعة عقود أمام عدوهم األَمريكي واإلرسائييل أيما انحدار..
فم�ن تخليهم ع�ن مواَجهته عس�كريا، إىل االكتفاء بإدان�ة جرائمه، إىل 
التغايض عنها، إىل تشجيعه عىل استهداف بعض األقطار العربية، إىل تقديم 
الوس�يلة المناس�بة له عندما ينوي معاقبة الش�عوب العربي�ة المقاومة له 
عرب تس�ليط التكفيريين من القاعدة وداعش عليها، إىل معاونته استخباريا 
ولوجس�تيا وتنفي�ذا يف تصفي�ة أعدائه م�ن العرب والمس�لمين، إىل تحمل 
نفق�ات حروب�ه أَْو جزء منها، إىل مش�اركته عس�كريا يف ح�روب احتالله 
لألقط�ار العربية، ُوُص�والً إىل إعفائ�ه َتَماماً من بذل جهد حروب االحتالل 
والتدمي�ر بتويل األمر نيابة عنه، وهو ما يحدث يف هذا العدوان الس�عودي 
عىل ال�يَ�َم�ن، والمس�تمر منذ ما يزيد عن تس�عة أشهر، وبمشاركة بعض 

األنظمة العربية..
 الع�دوان ال�ذي كش�ف القناع عن األنظم�ة العربية، وفضح مسلس�ل 

انحدارها األخالقي وسقوطها القيمي والقومي.. 
س�يدون التأري�خ أَْي��ض�اً أن ش�عوبا عربية أس�همت يف ح�دوث هذا 
االنحدار، بصمتها، بالمباالتها، بانشغالها بقضايا ثانوية، بتخليها عن حلم 
الوحدة العربية، بتس�ليم أمرها ألنظمة تج�اوزت ُجرم العمالة لتصبَح هي 

العدو حقاً..
 

ومضة:
ألن الشعب ال�يَ�َم�ني لم يصمت..

ألنه لم يُكف عن تس�يير التظاُهرات المطالبة بالحق العربي المغتصب 
من قبل العدو اإلرسائييل..

 ألن�ه ما زال يعل�ُن موقَفه من ك�ون القضية الفلس�طينية هي القضية 
المركزية لألمة..

ألنه ظل يعلُن رفَضه احتالَل العراق وسورية..
ألنه أعلن رفَضه القاِطَع للتدخالت األَمريكية والوصاية األجنبية..

ألنه لم يصمت تحَرّك وقاوم..
ألنه لم يصمت دافع وهاجم..

وها هو يس�ّطر أعظَم انتصارات العرب ضد العدو األَمريكي اإلرسائيىل 
وعمالئه من األنظمة العربية..

وإذا م�ا بقيت الش�عوُب العربي�ُة األخرى عىل صمتها، فل�ن نفاجئ إذا 
ما ش�نت تلك األنظمة العربية عدواناً وحش�ياً عىل الش�عب الفلسطيني إن 
َر خ�ْوَض معركة تح�ُرّره الصادق�ة ضد إرسائي�ل، ومهما عظمت  ه�و قَرّ

التضحيات..
فم�ا اإلع�الن الس�عودي عن م�ا أس�مي »تحال�ف إس�المي لمواجهة 

اإلْرَه�اب« إال تحضير لردع أي استهداف عربي وإسالمي إلرسائيل.

فلسطني.. هدف العدوان 
السعودي القادم!

 مسافات

هاشم شرف الدين



انثنل ل يناير 2016   املواإل ل2 ربين اثإل 37ل1لا     الددع )اا(10 كتابات

دوافُع العدوان السعودي األمريكي على اليمن 

أيها اليماني.. اصنع تأريَخك مشرقاً!

 وأما بنعمة 
ربك فحدث

حمزة القاضي
  تسادى السادوعيُة للتحكم بجمين شؤإن اليمن 
إالحاجاات املتدلقة بها لتتمكن من إعارتها بنفساها 
إبشاكل مباارش إاساتخدا  مساميات لخاداع لذا 
الشدب كازعمها أن إجوَعلا من أجل الشدب إحياته 
إمستقبله إمالي إاّل مسميات ال صحة لها إال إجوع 

لها عىل انطالق.
لتنفياذ  السادوعية  عإان  عاىل  أمرياكا  عملات 

مخططاتها كاآلتي:
أإالً: الداإان الثقايف إالتبشاريي: إلقاد اععوا أنهم 
يسادون مان أجال مصالاح الادإل إيقفاون مدهم 
إماَن قضيتهام، إأن تواجدلام مان أجال مصلحاه 
الشادب، لكذا لي شداراتهم لكذا يربرإن تواُجَدلم 
إعدإانهم إجرائمهم، إما شالدناه يف الدراق إسوريا 
إعإر السادوعية ماا لاو إاّل خري عليل عاىل حقدلم 
إعدائهم للشدوب الدربية، إيف اليمن أَيْضاً إجرائمهم 
الوحشية إتدمري املنشآت إالحصار الخانل لم يكن إاّل 

استبداع الشدوب إاستدمارلا. 
ثانياً: الداإن السايايس إالدسكري: يأتي يف سياق 
التوسان إالنفوذ، إالسدوعية تسادى من أجل انشاء 
»ممر بحري« اسرتاتيجي يشف عىل بحر الدرب يمر 
مان اثرايض اليمنية، إيقسامها إىل نصفل إىل جانب 
نهب ممتلكات البالع إاساتغالل خرياتها مساتخدمه 
القوة الدساكرية بكاإة الوسائل انجرامية إاثسلحة 

املحرمة عإلياً. 
ثالثااً: الداإان االقتصااعي خالل الدش السانوات 
املاضياة ارتفن اقتصاع اليمن بنسابه ما بحيث زاعت 
نسابة الصااعرات إأَْصبَااح االنتااج عاليااً يف كاإاة 
املاوارع، إدندما نظرت السادوعية إىل اليمن إلو عىل 
رشف النهوض اقتصاعياً إلم تكن السادوعية أإل َمن 
بارك لهذا الشدب كونها الدإلَة املجاإرة إالدالقة التي 
ترباط اليمن بالسادوعية، بل الدكس إقاد كانت أإل 

املدتديان الحاقدين راإداة راية املكر إالخاداع إالتي 
لطاملا سادت إىل اإتدال اثزمات خالل اثربن السنوات 
املاضية إمحاربة االقتصاع إالتالُعب بأسادار الدملة 

عىل حد سواء. 
إقاد رأت أن اليمان باات يشاكل خطاراً عليهاا 
إسيخرج عن سيطرتها، إاملراع أن يكون اليمن أرضاً 
إشادباً تحت ليمنتها إلي من تتحكام يف االقتصاع 
إالسدي لتساويل بضائدها يف اليمن ليسهل محاربه 
الشادب يف قوت يومه إالتحكم بالحاجات اثساساية 
إالرضإرياة، يتمثل يف الحصاار الخانل الذي إرضته 
إال يدخل للشادب إاّل ما تسامح به بطريقة مبارشة 
أَْإ بواساطة املرتزقاة إالدمالء بطريقاة غري مبارشة 

إبأسدار مضاعفة.
إاثساواق  إاملناازل،  الشادب،  اساتهداَف  إن 
إاملؤسساات الخدمياة إصااالت اثعاراس إالدازاء 
برضبات عساكرية مبارشة إمتدمادة مخلفة القتىل 
إالجرحاى، لدإهاا الوحياد إبااعة لاذا الشادب من 
خاالل جرائمها الوحشاية إأسالحتها املحرمة عإلياً، 
إبث الخوف إالرعب يف صفوف الشادب، كما تسادى 
إىل إيقااع أَكرب قدر من الخساائر البشياة إاملاعية يف 
صفوف املدنيل من أجل إخضاع الشدب إتركيده. 

يدجاز  الشادب  أن  إبحساب زعمهاا إإصفهاا 
عان املواجهة، مفتدلة لنفساها االنتصاارات املزيفة 
املرئياة  إعالمهاا  الخفياة عارب إساائل  إالحقائال 
إاملساموعة التي ساقطت عنهاا املصداقياة إتحري 
الحقيقاة إأَْصبَاحت تساري إإل ما يرياده الددإ، ال 

غري.
كماا يهادف إىل أن أية خساائر يف صفة ساتقابله 
رعة إدال عنيفة تتمثال يف جرائم إبااعة مهولة إغري 

مسبوقة ضد الشدب إمقدراته.
موقاف الشادب من الدادإان تجلت إياه الحكمة 
اليمانية إترساخت إياه ُكّل قيم الحال إالددل، إهو 
صاحب قضية أساسية. مظلو  ال ظالم. مدتدى عليه 
ال مدتٍد، إصموع الشادب أرعب اثْعَداء إأإلن كيدلم 

إعدإاتهام، كما أظهر مدى عجزلم إإشالهم الذرين 
إبغيهم إاساتكبارلم ما حققه الجيش إاللجان من 
انتصاارات إتقدماات يف كاإة جبهاات القتال أحدث 
خلالً كبرياً يف صفوف التحالف، إالشادب إاجه الددإ 
بكاإه أسااليبه، إأإسد اععاءاته إألداإه إطموحاته 
كما أبرز قوة إشاجاعة املقاتل اليمني إقضية شدبه 
إإطناه إتحديهم للددإ، إىل جانب إلحاق خساائر يف 

اثرإاح إالدتاع يف صفوف الددإ إمرتزقته.
صمُت منظمه حقوق اننَْساااان إكاإه املنظمات 
الحقوقياِة يف أنحااء الدالام يظهار مادى الدمالاِة 
للنظا  السادوعي، أََما  الجرائم التي يرتكبها النظا  
السادوعي بحال لذا الشادب إقد كشاف ماا خلف 
الساتار إتجلات الحقائل إاالععااءات الزائفاُة التي 
لطاملا تغنت بها الواليات املتحدة إإعدت الشدوب أنها 

كفيلة بحماية حقوقه إأمنه إحريته. 
قضياة إلساطل أثبتات مادى عجاز منظماات 
الحقاوق، إألم مان ذلك عإر السادوعية الذي قّدمت 
نفساها عىل أنها بلد انسال  حامله راية انسال ، إقد 
جلسات عىل طاإلاه اثَُمام املتحدة إعقادت أَْكثَر من 
2ل جلسة بشأن حقوق الشدب الفلسطيني، إاضدة 
خلاَف ظهرلاا ُكلَّ ماا جاء بها انساال  مان مباعئ 

إقيم.. 
ال يوجاُد قاناون أَْإ نظاا  يف الدالام تكفال بحال 
اننَْساااان غاري انساال  إأعطالاا الكراماة إالدزة 
إالحرياة إالحقاوق الداماة التاي إصلهاا الرساول 

صلوات الله عليه بخطبه الوعاع.
يف اثخري عىل الشادب أن يضَن نُْصب عينه قضيته 
إمظلوميته، إالنرص حليفنا بإذن الله، إأن يستشدر 
مداناي الدازة إالكراماة إالحال إالدادل إالتمساك 
بالثوابات إالحفااظ عىل اثلداف الدلياا، إأن ال يرتك 
لألْعاَداء أن يخرتقوا أإكارلم إالدبث بثوابتهم إإبقاء 
اثمال بإمكانياة التغياري إاالنتصاار لألياا  القاعمة 
إلألجياال، كما يجب عىل الشادب أن يادرَك أن الددإ 

لديه مداناته إأزماته أَيْضاً.

ناصر الحريري*
حال عزماُت أمري عىل كتاباة لذه الرساالة، إضدت 
نصاَب عينَايَّ أن الكثرييان ممان سايقرألا، ساريعع » 
اثساطوانة » املشإخة القديمة إاململاة أن ما أكتبه لنا 

كان من املايض.
ندم، كان يف املايض إيف زمٍن يدتز به ُكلُّ عرإبي ينتمي 
ُع صدالا »أنا عربي«، إلكن أين الدرإبة اآلن من  ثرٍض يرعِّ
اثعراب التي تنتيش بسافك عمائنا يف بالع الشا  إيف اليمن 

إيف كثري من أصقاع اثمة.
أكتاب لذه الكلمات إنفيس مملوءة إيماناً أن الله تداىل 
سايمنح لاذه اثرض ماا تساتحقه من مكاناة مرموقة 
تميزلاا عن اآلخرين، ثن الله سابحانه إعىل لساان نبي 
الرحمة محمد صىل الله عليه إسلم أشار إليها بكل خري.

أيها اليمانيون..
بكام اإتخر الشق قبال الغرب.. إأإعع اللاه إيكم ُكّل 
مناقب الخري إالصالح، إمنذ بدء الخليقة إأنتم تساوعإن 

اثرض رشقها إغربها، إما الذي علاكم؟.

أيها اليمانيون..
اقارؤإا تأريخكام جياداً، حكمتم الدالام، إكنتم أرإع 
اثمام التي قدمت الحضاارة، إتدلم الجميان منكم كيف 
يساتخدمون الحدياد إالنحااس، إتدلماوا منكام كياف 
يزرعاون، إكانت حضاارة باالع الراإدين التاي كان لكم 

الفضل بما إصلت إليه.
أنتام أإل من عبََد الله بدين التوحيد، حل كان اآلخرإن 
يدبدإن اثصناا  إاثإثان، إأنتم أإُل مان ذاع عن الكدبة 

إكسالا إكانت أإل كسوة للكدبة يمانية.

أيها اليمانيون..
كيف تسامحون أن يساتدبدكم عبدة الادإالر إالنفط 
إيساتبيحون ساماءكم إأرضكام، إأنتام سااعة الدرب 
إأصلها إبل ظهرانيكم مثوى يدرب بن قحطان َإبلقيس 
ملكة سابأ، إبال ظهرانيكم امللوك التبابداة الذين عبدإا 

الله بتوحيده إحاإظوا عىل قدسية بيته املكر  يف مكة.
ألياس أنتم من أنتج حضارة الفراعنة يف مرص التي ذاع 
صيتها يف الدالم، إأسساتم أإريقياا إبنيتم حضارات لن 

ينسالا التأريخ.
حكمتم الصل، إلزمتم ملكها )باع بر(، إاساتوطنتم 

يف التيبت عدة قرإن إدمرتمولا إتملكتمولا..
البنجااب إمادراس  الهناد، إاساتوطنتم يف  حكمتام 
إميسور إكشمري إراجساتان، إكنتم أإل من بنى املدن، 
إبنيتام مدينة )مولنجوعارا( إأسساتم مدينة )لارابة(، 
إانتاشت حضاراتكم حتاى إصلت تالل سامال يف الهند 

لتمتَد حتى بحر الدرب..
حكمتم الفرس إلزمتم الرتك َإشيدتم حضارة يدرتف 

بها الغرب إيتحدث عنها علماء آثاره إمفكريه..

أيها اليمانيون:
أين كانت لذه اثمم التي تتكالب عليكم اآلن حل كنتم 
سااعة الدالم، إكنتم أإل من اساتخد  الربإنز إالنحاس 

إاملداعن.
كنتم ساعة الزراعة إمنكم تدلم اآلخرإن..

أنتم أإل من شايد السادإع يف التأرياخ، إأإل من لجن 
الحيوانات الربياة، إأإل من صنن اثإاني الفخارية، إأإل 

من شيد املدن يف التأريخ.
منكام النبي صالح عليه الساال ، إعاىل أرضكم كانت 

ثموع إبينكم عاش ذإ القرنل..
إعىل ثرى إطنكم بنى شاداع بن شمس بن عاع مدينة 

إر  ذات الدماع التي لم يخلل مثلها يف البالع..
من اليمن لاجار قدماء الفراعناة الذين حكموا مرص 

إبنوا حضارة يتفاخر بها الدالم.
ملوككم غزإ الدراق إإارس إالشاا  إمرص، إتملكوا 
آشور إسوريا، ملوككم إتحوا بابل إبالع الرتك إاملغرب..
أنتام أإل من أإطن الرببار يف املغرب.. إحتى الرببر لم 

يمانيون..

أيها اليمانيون:
أتدلماون أن أإريقيا تدين لكم؛ ثنها تكنت باسام أحد 

أبناء يمنكم )أإريقيس بن ذي املنار(.
أتدلمون أنكم أإل من ساك النقاوع يف التأريخ.. يف عهد 

ملككم )عمدان بن ليقبض بن أإريقيس(.
منكم كانت أعظم إأشاهر ملكة يف تأريخ البشية لي 

امللكة بلقيس ملكة سبأ..
ملوككام أيهاا اليمانيون إتحوا إلساطَل إقضوا عىل 
مملكة يهوعا انرسائيلية، إساتكون نهاية الدإلة الدربية 

عىل أيدي أبناء اليمن.
لاذا تأريُخكم إاإتخرإا، إال تسامحوا لرعااة انبل أن 
يتحكموا يف مصريكم، إاثرُض التي أنبتت أإضل الصحابة 
إاشاهرلم يف تأريخ انساال  قاعرة أن تنتج قاعة يغريإن 

خارطة املنطقة.

* إعالمي وصحفي سوري مقيم في اليمن 

محمد عقبات
يسألونك عن اليمن إقل

 لي بفضل لله يف أإضل حال 
كيف لذا إكل الدالم يتكالب عليها إسخرإا كل  
قوتة إامكانياتة  لقهرلا  إقطن الحياه عنها !!؟

سأاخربكم كيف لذا ؟ 
ندام  إاليمن تدياش محارصه بار إبحر إجو 

الأكثر من تسدة أشهر
ندم إاليمن شان عليها حارب عموية تدمريية 
تميّز بالخبث إالجر  إالقسوة إأآلرحمةإترسانتة 

الدسكرية احدث إاعق إاقوى مايف لذا الدالم 
إعليها تدادعات الجيوش إاملرتزقاة إمجرمي 

الحرإب بقياعة الشيطان االكرب 
ندم كل لذا يف اليمن  

إاملادارس  املستشافيات  تارضب  اليمان  إيف 
إالشكات إاملزارع إالبنئ التحتية 
إيقتل اثطفال إالنساء إاثبرياء

ندم لذا يحصل يف اليمن 
إلكن يامن تسمن عن اليمن إمايحصل إيها 

اليمن لم تمت اليمن كل يو  تتجدع الحياه إيها 
اليمن تتنفس إتأكل إتشب إتدمل  اليمن تديش 

الحياه بكل مدانيها
إأن ذلبت لصدده املنكوبة  ترى أسواقها مليئة 
بساكانها إأن ع ّمارت كل بيوتها إكذا شاوارعها 
اثلهياة  الطمئنيناة  يساوعلم  مناطقهاا  إكل 
إالساداعة انيمانية أمنيل مباسالل إمستددين 
ملواجهاه أي يش إتقديام كل يش يف سابيل عازًه 

إكرامه إحريتهم.
إان أتيت لصندااء كل يش إيها يدمل إيتحدى 
إالاكل يدمال إكل يف تخصصاة إمجالاة التجار 
إكاذا املوظفل إالطالب إالفالحل كال يف اعمالهم  
إسخرإا كل يش ضد الددإان الغاشم  إيف مواجهتة 
إتوّقاف عناد كل محاإظاة إيهاا إالتاي  لام 
ينجسها قوات االحتالل ستجدلا كما صدده اثباء 

إصنداء الحريه يف اإضل حال 
إُزر جبهاات القتاال إواللاه   لان تجاد راحاة 

إسداعه إطمئنينه كما تديشها
نن اليمن إابنائها الشإاء عرإوا أنهم يخضون 
مدركة حال إقضية إإجوع إال خياار اخرى لهم 
ساوا لذا الخيار إ اليش آخر  غري لذا إسايبقون 
لكذا  إسيتوارثون الدإر جيل بدد جيل. حتى قيا  

الساعه...

معزوفـــُة الحفاة 
وتالوُة البطوالت 

محمد الصفي الشامي 
ُحفااٌة بُساطاء، يرتادإن أثواباً 
رماعياًة، ال تقبال الكاي، إاخرإن 
بأقمصٍة منتوإة، يقطدون الطرق 
الجباال  إيتسالقون  إاملسااإات، 
الساهول  إيداربإن  إالهضااب، 

إاثإعية، إأصابدهم عىل الزناع. 
الاشف  إىل سااحات  انطلقاوا 
إالبطولاة، إلباوا عاعاَي الجهااع، 
لبّاوا إنزعاوا عنهام عثاار الدجز 
إالركون إتنسموا نساائم الحرية 
إالكرامة يف مياعين الدزة إالشف، 
إنفضاوا عان ناصيتهام غباارات 
االساتحمار،  ليقتلداوا  السانل، 
إلينتزعاوا ُجحا القاعدي إمساامريَه الداعشاية التكفريية املتمثلة 
بالغازاة إمرتزقتهم، ندام / أمريكا لي من تكتاب تأريَخ إنتاج تلك 

الجماعات، إال أن أبطاَل اليمن لم من يسجلون تأريخ انتهائها. 
يُنكارإن الخاوَف، إيحارباون أْعَداء اننَْساااانية، غاري آبهل يف 
أي إاٍع إأي جبال إقفوا أإ ساقطوا، ليس ذلك غريبااً عليهم منذ أن 
امتشاقوا بناعَقهام ضاد تحالف الش عاىل اليمن، إهام َمن رضدوا 
الباارإع مان »جرمل إزاكي«، حساب تدبري أحد الشادراء يف الزامل 

اليمني. 
باال شاك أن النتائَج بياد الله، لذلك لام يجدعإن الثقة باِه يف ُكّل 
إقٍت إحل.. يدقدإن الدز ، إيدرسون خطوات ُكّل عمليٍة عسكرية 
يقومون بها قبل تنفيذلا، متوكلل عليه، يقارعون الغزاة يف ما إراء 
الحادإع، إعىل امتداِع الشيط السااحيل القاعمل مان إراء البحار، 
حتى تصبح أرض إمياه اليمن كا »جهنم« بالنسبة للُغزاة، من جاء 
إليها منهم ابتلدتُه بدد أن يحرَق بنريان أبطالها، إتقول بدد ذلك »لل 

من مزيد«..!! 
ليالً من بل اثشاجار، يف ساواٍع يفك إزاَر الليل، يرسال لهم القمر 
خياوط من النور تتسالل من بال تلاك اثغصان، إتسااعدلم عىل 

مدرإة مدالم الطريل، ليدربإا قدماً إىل اثما  نحو مخابئ الددإ. 
مالحٌم بطولية يسطرلا أبطال اليمن الصناعيد البواسل يف الدديد 
مان املواقن الدساكرية التابدة للدادإ يف ما إراء الحادإع، غالبيتها 
تمتد عىل مسااحة إاسادة، مزإعة بحراساة مشادعة، إساياجات 
أمنية، إجدار مزإع بأسالك شائكة، إرتل كبري من اآلليات إالدبابات 
إاملدرعاات إاملجنازرات إكاساحات اثلغاا ، التي تدتارب من أقوى 
الصناعات الدساكرية اثمريكية، يتمكنون من اقتحامها إالسيطرة 
عليها بشكل كامل، رغم الغطاء الجوي للطريان الحربي الذي يساند 
جياش الددإ قبل أن يلوذ بالفارار، عشات مقاطن الفيديو املصورة 
لتلك املداارك إزعها انعال  الحربي اليمني، مدارك حقيقية ليسات 

 ..»MBC Action« أإ »TOP MOVIES«  من الخيال إال من أإال
مداارّك أبطالهاا رجاال الجياش إاللجاان الشادبية، بندقياتهم 
إأعينهام تلمن كالربق، يقتحمون مواقن الدادإ إيدخلونها برسعة 
إائقاة كانهياار ثلجي مان قمم الجباال، إيما جحاإال الجنوع من 

أعدائهم يفرإن يتشتتون، كما تذرإا الرياح الهشيم.!!

أرادوا تغييَبه لكنهم أحيوه
إقدام النظام الس�عودي عىل إعدام الش�يخ الشهيد العالمة/ نمر باقر النمر بعد سجنه وتعذيبه لسنوات ظلما وعدوانا 
مع ما يمثله هذ الفعل من بش�اعة وقبح يكش�ف إجرام هذ النظام ووحش�يته وقبحه وتجرده عن كل االخالقيات والقيم 

وبعده عن الدين وأنه ليس إال يدا ارسائيلية امريكية لرضب االمة االسالمية والدين.
ان اقدام فرعونية ال س�عود عىل اعدام الش�يخ النمر بما يمثله من اجرام وبش�اعة يعترب اسائة لالمة االسالمية جمعا 
واس�تهتارا بحدود الل�ه وشعائره وإيغاال يف اإلجرام والفجور وهكذا الفرعونيات والتأله تصل باصحابها )ذروني اقتل 
موىس و ليدع ربه(.. لقددفعتهم فرعونيتهم واستعالئهم يف االرض ان يقتلو الحجاج اكثر من مرة وان يقتلو ابناء الشعب 

اليمني ويدمروا مقومات حياته بدافع الفرعونية )ما أريكم االما أرى(.
واخيرا قتل العلماء وهكذا الفرعونيات اذا بلغت ذروتها اال أنها تسوق صاحبها لنهايته وغرقه.

لقد اراد نظام ال سعود قتل النمر وتغييبه اال انهم انما احيوه واحيوا دوره اكثر وهي بالنسبة لم بداية النهاية )واذا 
اردنا ان نهلك قرية امرنا مرتفيها ففس�قوا فيها( إىل أخر االية وهكذا س�نة الل�ه يف الظالمين وكل هذا تقف وراءه امريكا 

وارسائيل…

صالح هبرة - عن حائطه في الفيسبوك
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 محمد الجبلي 

إأحيانااً الباطل يخد  الحال رغماً عنه 
إلذه ُسنة إلهية يف مصري ُكّل متكرب.

أكارب خدماة يقدمها النظا  السادوعي 
للمقاتال اليمني لو اساتكبار لذا النظا ، 
إمان ُكّل تقاد  للمقاتل اليمناي يف الدمل 
السادوعي يزعاع مكابرًة، إيحاإل إبأقوى 
قوته أن يخفي ُكّل ماا يتلقاه من صفدات 
إلزائاَم إيتدماد إخَفااء ُكّل يشء.. حتاى 
إصال باه اثمار إىل أن يحتقار عإر قتاىل 
جناوعه الذين يقتلاون يف املواجهات، إبدالً 
عن أن يفتخار ببطوالتهم كونهم يداإدون 
عان عرشاه املهتز يحااإل اساتصغارلم 
إينفاي أنهم قتلاوا يف مواجهات عىل الرغم 
أن الجنادي عندما يقتل يف مواجهات يدترب 
إاً لاه، إهاو يقاتال إإن كان من  ذلاك رَشَ
الباطال، إلكان النظا  السادوعي ينساب 
أساباباً اساتصغارية خارجاة عان الفخر 
إيقاول احيانااً أن ذاك الجنادي قتال إثار 
ساقوطه من عربتاه، إلذا قتال بمقذإف 
إلاو يف الخط، إلذا قتل إثار تدطُّل عربته 

إكثري كثري من لذا.
إلكان مهماا حااإل إخَفااء الحقيقاة 

سيضطر إىل اخراجها للدلن.
بمدناى أإضاح أن لذا النظاا  الذي أن 
يصاارع أنفاساه ال يرياد أن يقاول للدالم 
بأناه يواجاه زحفااً إتوغالً إسايطرة عىل 
أراضياه...ال يرياد أن يقاول بأناه يواجاه 

اليماني.
سيساتمر إىل أن يتفاجاأ الداَلُم باملقاتل 
اليمناي يكارب إيارُصُخ مان قارص امللاك 

السدوعي بالرياض.
لو مساتكربٌ بشاكل كبري جداً أكرب من 

استكبار إرعون مرص...
إن لاؤالء  يقاول  كان  إرعاون مارص 
لشذمة قليلون إأعلن النفري الدا  ملواجهة 
نباي الله موىس إخارج بنفساه ليقاتله.. 
لكان نظاا  البدري غاارق يف ساكرته إلن 
يتجارأ عىل انطالق أَْإ يسامح له إبليس أن 
ينازل إىل الواقن إيدلن عن حقيقة ما يدإر 

يف الحدإع.. 
أتدلماون أن الخاط الدإاعاي للنظاا  
السدوعي ككل أَْصبَاح شبه مدمر كلياً عىل 
الرغام من أن لاذا النظا  حشاد ُكلَّ قوته 
إىل الحادإع إيدترب من أَْكثَار اثنظمة رشاًء 

لألسلحة يف الدالم.
لاي اراعة اللاه.. أن يساتيقظ الدالام 
إاملقاتال اليمناي يف محاإظاات الجزيارة 
الدربية كلهاا.. ثن من يدياش عىل الكذب 

إالنفاق يف ُكّل اثحوال يصدق نفسه.
املهم يتجاىل بوضوح إلي ندمة أن لذا 
النظا  يخاد  املقاتل اليمني، إكل حركاته 
تخاد  اليمنيل.. حتاى طائراتاه إغاراته 

إمدرعاته إآلياته.. 
بال مرتزقتاه.. إقاد خاد  اليمنيل أن 
كشف لهم الدمالء إاملرتزقة إكشف للدالم 
كياف أن الشادَب اليمناي لاو مان أقوى 
شدوب الدالم إأشدلا طيلة لذا الددإان.

إقط عاىل اليمنيل أن يدملوا بأساباب 
النارص إالقاوة باالساتجابة للتوجيهاات 

إااللتجاء لخالل لذا الكون الدظيم.

الباطل يخدم الحق 
دون أن يدري 

تشويُه الوعي االجتماعي، وتدمري الُهوية الوطنية 
أنس القاضي

ما الذي يجدُل اننَْساااَن يرىض أن يُدتدى 
عىل إطنه، أن يأتَي مرتزٌق من قارات مجاإرة 
ان  ليخلَصاه مان خصماه السايايس، أإ ِممَّ
يارى إيه عادإاً إنقيضاً، ما الاذي يجدل من 
إنَْساااان يمني يرى السوعاني أَْإ الكولومبي 
أَْإ السدوعي ُمخّلصاً، إيرتي لذا الذُّل، إددا 
عان املصلحة املالية امُلباارشة التي تجدل من 
لذا الشاخص ُمرتزقاً له لادٌف خاصٌّ إنمط 
تفكري ُحار، إتدزله عن الحالاة االجتماعية، 
إهناك كتلة اجتماعية ترىض بهذا الشاذإذ ال 

يد لها يف موقفها لذا إقد كانت ضحية! 
كظالارة  الحالاة  لاذه  نادرس  حال 
اجتماعياة تأريخية، إهناك اعتبااراٌت كثرية 
تجدل من إعي املجتمن بهذا التشاوه إتجدل 
نفاوَس النااس بهاذه الدإنياة، إمناذ أربدة 
عقوع حتى ثورة 21 سابتمرب ُقارِسَ املجتمن 
اليمناي لفرتة عاىل الخضوع لنماط حياة ال 
إنَْسااااني، بحرإب املناطل الوساطى حرب 
الجبهاة الوطنية من الُسالطة التي لم تُدالج 
آثارلاا إبحارب إنهاب ل9 ضاد اخوتناا يف 
جنوب الوطن، إبالحرإب السات عىل صددة، 
إالحارإب الصغرية عىل ُكّل ماا لو إطني يف 
عماو  الجمهورية يف ُكّل مؤسساه إشاارع 
إمديناة إقرياه، إكثاري مان النااس إقدإا 
إنَْساااانيتهم تحت لذا القهار، الذي انتجته 
الُسلطة السابقة بشاقيها املؤتمر إاملشرتك، 
َلذِه الُسالطة التاي قمدت النااس إقهرتهم 
قهرلاا  ُكّل  إأخفات  إنَْساااانيتهم  إأذلات 
السايايس بغطاء طائفي أَْإ مناطقي لي َمن 
عإدت النااس إىل تقبال أن يأتاي الكولومبي 
املناطقاي  نقيضهاا  تدتقاده  مان  ليقاتال 

إاملذلباي إالسالطة اساتخدمت املناطقياة 
إالطائفياة يف قهر الناس إإلادت رعة الفدل 

السالبية لذه التي ال ندذرلم 
عليهاا إنماا نوضاح منبدها 
قاوات  إالياو   الحقيقاي، 
الشادبية  إاللجاان  الجياش 
لثاورة  إداالً  تنتماي  التاي 
الواحد إالدشين من سبتمرب 
الوطني  إالتي تقف بموقاف 
املداإن عن الشدب إالوطن ال 
بموقن القامن للشدب، اليو  
تُواجِه كام الحقد االجتماعي 
عاىل الُسالطة الساابقة التي 
كان صالاح إاجهتهاا، إلذا 
إاللجان  الجيش  بأن  الشدور 
لصالاح  تابداون  الشادبية 

كماا يُرإج انعاال  لَو َمن جدل لاذِه الكتل 
املجتمدياة تتخندق يف املناطقياة إالطائفية 
إتفكار بأنانياة إال يهمهاا مان يُسااعدلا 
ضاد عدإلاا امُلفارتض إإن كان الصهيوني 
إاثمريكاي إالخليجاي الرجداي إال ترى يف 
قصاف الطاريان إيف الباالك إإتار انتهااكاً 
للكرامة الوطنية؛ ثن كرامتهم اننَْساااانية 
قاد أُلينات إتام الادإس عليهاا يف مراحاَل 

سابقة!.
لياس القهار الدساكري إعإس الكرامة 
إاالستبداع السايايس إقمن الُحرية إاحتكار 
الوطنياة لاَو من انتج لاذا الوعي املشاّوه 
إطريقة التفكري الالمنطقية لذه التي ترىض 
بامُلساتدمر، القهر االقتصااعي الذي صندتُه 
سالطة االحتاكارات أساهمت بشاكل كبري 
بإنتاج نماط التفكري لذا، طبقاة كبرية من 
املجتمن إخاصًة يف امُلدن بدإن عمل إمصدر 
عخال ِمما يجدال تفكريلا باليوماي بتوإري 

ُخبز الياو  إالغد عىل أعىل تقديار، إن تقييد 
النااس بالجوع إالحرمان مان يُضيل نطاَق 
كانت  إالتمامهم،  تفكريلم 
كبارية  اجتماعياة  رشائاح 
جوعااً،  ُر  إتتضاوَّ تُساحل 
إيما تأتي السايارة الفارلة 
الفالناي إاملسائول  للشايخ 
أمامهم  الفالني إتفحط من 
عليهاا الطائار الجمهاوري، 
بماا يرسام صورة لادى لذا 
البائس أن الوطن ِملُك لؤالء 
الوطان  إيجدال  امُلتخمال، 
البائسال  لهاؤالء  بالنسابة 
لاو الُخبز إينحارس تفكريه 
إيفكار بأنانية شاخصية ال 
بهامٍّ إطني، إيأتاي الددإان 
اليو  إال يحرك شايئاً مان إطينته، إقد قتل 
امُلرتإاون إطينته ِمن قبال، طبداً الكال  لنا 
عن البائسال إالذين ُسحقت كرامتهم ليس 
تدميمااً أن يكوناوا غاري إطنيال إجوعاى 
إكاعحال جدلات منهام املسارية القرآنياة 
إحركاة أنصار الله طليداة نضالية إثورية، 
إلناك بائسون ُكثر ال عالقة لهم بأنصار الله 
إصمدإا إظلاوا مقاإمل إالياو  يف صدارة 
النضال الوطني؛ ثنهم ربطوا قضية جوعهم 
بقضية الشادب إالوطن ككل، إيما رشيحة 
أخارى رأت يف القضياة قضياة شاخصية، 
إدكسات لذا الوعي امُلشاوه ال تساامح من 
موقفهام، إنماا ال عقاب لهم إال حلَّ ِساوى 
محاو امُلساببات التاي أعطت لاذِه النتائج، 
إلاذا يحتاج لجهاوع ُمساتقبلية ال مرحلية 
إلجهاد عإلاة تحقال الددالاة االجتماعياة 
حركاة  ُجهاد  ال  إالديمقراطياة  إالحرياة 
ثورياة توعاي مثل لاذه الجمالاري إترص 

صفوإها، إال يُمكن للحركة الثوري أن تصل 
لكل املساحوقل لكن الدإلة التي ساحقتهم 
سابقاً يُمكنها اليو  إقد تغريت أن تصل لكل 
مواطان.  بجانب لاذه الدوامال االقتصاعية 
االجتماعياة التي انتجت لذا الوعي املشاوه، 
كان لنااك عامال سايايس يتمثال يف اللقاء 
امُلشارتك، كواعر َلذِه اثحزاب إبشكل خاص 
انصالح إالنارصي إاالشارتاكي، لؤالء ربوا 
الجيل الجديد من أبنائهم إمن الطُّالب إعيال 
الحارات عاىل الدداء من نظاا  صالح تدبئة 
أيديولوجية إعصبية إصلات بهم، أي تربية 
لذا النشء، يف الدداء ليس من حكومة صالح 
بل إمن الجيش إالدإلة إامتدت لذه التدبئة 
إأَْصبَاحات ضد الوطان إالهوياة الوطنية، 
إاال ساياعَة لهاذا الوطان بالنسابة لهؤالء، 
إهَو إطن )عفااش( إال ُحرمة للجيش إهو 
جيش )الدائلة( إال قيمة للسالح إهو سالح 
)الرئيس السابل( إال مدنى للدإاِع عن الوطن 
ضاد الُغزاة إهَو إطن )الحواإيش(، لكذا تم 
تدبئة الناس، إلذِه لي النتيجة إعي مشوه 
يرتي الغازإ، إالددإان، ال يمتلاك قدراً من 
الكراماة، يُمكان التساامح من الفئاة اثإىل 
التاي قرَسلا الجوع إالقهر الدساكري الذي 
قا  باِه صالح ضدلم إشاوَّه إعيهم، بينما 
لذه الفئة اثخرية التي أإسدت إعيها أحزاب 
اللقااء امُلشارتك التاي خرجات عان مفهو  
املدارضة السياساية إإصلت بالجمالري إىل 
ُمدارضاة الوطن، إاال يُمكن مساامحتهم، 
إيف كلتاا الحالتل ال تمكُن مساامحة صالح 
إقاد كان مان عاىل رأس النظاا  السايايس 
مسائوالً عن ُكّل لذا عن سحل كرامة الناس 
إعن نجاح امُلشارتك يف ترسايخ لذه الثقاإة 

الالإطنية لدى املجتمن.

ألم ير العدوان مما ُخلق؟
مالك المداني

لقاد ُخلل الددإاُن من مشإع مهل حملته السادوعية )إرحاً( إساتضده كرلاً إالله 
يدلم متى سيكون إصاله!

يف الحقيقة أن جلسنا من أنفسنا لرُبلة من الوقت إأمدنا النظَر يف مالية لذا الددإان، 
سنجد بأنه كان )نطفة( يف أحد ملفات البنتاغون إبالتحديد ملف الشق اثإسط الجديد!
ائيلية ذات مارة إلكنها رَسعاَن ماا أجهضت يف تموز  نطفاًة اساتقرت يف الرحام انرْسَ

2006  يف جنوب لبنان.
لذا ظل لكذا مشإع قيد التدطيل لفرتة ليست بالطويلة، ظل مدطالً ريثما يتم البحث 
عن حاضنة جيدة أَْإ أ  حنون مساتددة لحمله إإالعته إتربيته إىل أن يقوى عوعه إيشاب 
جسامه إيصبح قاعراً عىل رعاية نفساه إااللتما  بمستقبله الذي يراع له أن يكون زالراً 

إناجحاً ليليل بسمدة ابيه غري الشعي )أمريكا(! 
تسان سانل إنيف مضت لنكتشاف يف طياات )نيفهاا( أن )عانس الجزيارة الدربية( 
أَْصبَاحت حبىل تحمل إساط أحشاائها نفس الطفل الدنيء الذي أجهض سابقاً يف جنوب 

لبنان. 
إال أعري إدالً كيف إجدإا يف عانس الخليج حاضنة جيدة أَْإ أماً حنون تكون محل ثقة 

قاعرة عىل رعاية )رشقهم اثإسط الجديد(!
أجاز  أنهاا لم تكن عمليًة مدرإساة، إنما كانت نشاوة ُساكر أإضات إىل عالقة عابرة 
جمدت بل زير )النفط( الذي لم يكن حريصاً إقتها عىل غري الداعة! بالدانس الخليجية يف 
أحد أرإقة البيت االبيض أَْإ أحد ممرات القصور اثإرإبية أَْإ أياً كان من االماكن أَْإ الزإايا 

التي شهدت عىل لكذا عالقة غري رشعية بينهما! 
إعىل ما يظهر، ال بل من املؤكد أن لذه االخرية قد حملت منه بهذا الجنل املشاوه الذي 

كان قد اختري له اسم منذ أن كان نطفة أمشاج إلو )الشق اثإسط الجديد(.
إلا نحن اليو  نشاهد إالعته يف أرض اليمن إنتابن تكوينه من الليلة اثإىل منذ أن كان 
نطفة ثم قصفاً إجدلوا القصف حصاراً ثم أحالوا الديار عماراً إاتبدوا الدمار غزإاً، إكسوا 
الغزإ جيوشااً من ُكّل لون إأنشاأإا ُكلَّ لاذا خلقاً جديداً يدعى )الشعية( إال تساألوني 
كيف لبائدة لوًى أن تحمَل من زير عربيد بدالقة غري رشعية بمشإع يدعى )الشعية(!!
إلكن اسألوا من تلطخت أيديهم باملال السدوعي لم يملكون انجابة، لم يدرإون كيف 
للغزإ إاالحتالل أن يُدعى تحريراً، إكيف للخائن إاملارق أن يدعى مقاإماً إمناضالً رشيفاً، 

ال يهم!
تسدة شهور نشالد إنرتقب متى ستضن السدوعية مولوعلا. 

شالدنا تقلب مزاج الحامل يف البدايات. 
رأينالا تتقيأ عىل مطار صنداء إعىل مساكن أبنائها. 

رأينالا إلي تشاتهي الدماء إاثشاالء يف صددة إعمران إلحاج إذمار إما نحولا من 
محاإظات إقدت ضحية شهية الحامل إرغبتها الصاخبة يف القتل إالتهجري!

رأيناا تخبطها يف عدن إاعتقدنا بأنها ساتكوُن إالعة مبكرة، قصفت إرضبت إصاحت 
ائيل( إيف خضم ُكلِّ لاذا الجنون إوجئنا بأنه لم يكن مخاضاً  إشادت عىل يد قابلتها )إرْسَ
)إنما كانت ركلة جنل عىل بطن أمه( أَْإ انذار كاذب بمصطلح اثطباء إن صحت التسمية، 

لم تضن حملها إلم تلد مولوعلا إال لم يحزنون!
إلا نحن يف اليو  الثالث من الشاهر الدارش، إما زلنا نشهد مخاَضها إنسمُن رصاَخها 

يف الجوف إمأرب إإىل اآلن لم تضن شيئاً. 
ماا زالت الاوالعة متدرسة إالوضن خطر بالنسابة للمولوع إثماه، إحدإعلا الجنوبية 
تنزف إمضاعفات الوالعة قد تصل إىل قلبها إعملية قيرصية يف إقت متأخر كهذا لن تجدَي 
نفداً، إقد نزإت كثرياً إباتت عماؤلا تغطي يَد الدكتور إالقابلة إبقية املمرضات أَيْضاً! 

إأكاع أجاز  يقيناً بأن جنينَها قد تاويف يف بدايات تكوينه، إما يجري اآلن لي محاإالت 
ننقاذ حياة إالدته الدنيئة، محاإالت ساتنتهي إىل اساتئصال مشيمتها إرحمها يف أحسن 

تها!. الظرإف، لذا إن لم تتوفَّ أصالً إتفارق الحياة بُرمَّ

هكذا يكتب النظام السعودي 
كلََّ يوم سطرًا يف شهادة وفاته 

الشيخ عبدالمنان السنبلي 

كانت َوما زالت مملكُة آل س�عود منذ نشأتها تنتهُج سياسًة عدوانيًة متخبطًة مع 
خصوِمها تفتقُر إىل االس�رتاتيجيِة المدروس�ة َوالواضح�ة بارتجالية مطلقة، ولوال 
عهٌد قديٌم بينهم وبين واشنطن يؤّمن ديمومتهم َويضمن بقاَءهم لسقط هذا النظام 
منذ أمٍد بعيد، إال أن النظاَم الحايل الذي أتى مع بداية 2015 بقيادة س�لمان َووليي 
عهده الشابين بن نايف َوبن سلمان قد حطم الرقم القيايس يف عدد َونوعية األخطاء 
االس�رتاتيجية المميتة َوالتي بدأها بعدوانه الغاش�م َوعىل نطاق تدميري َوإجرامي 
واسع عىل بلٍد شقيق ظل يوصف إىل ما قبل 26 مارس 2015 بالعمق االسرتاتيجي 
للمملكة َودول الخليج َوكأنهم بذلك العدوان قد عمدوا إىل الترسيع يف عملية االنهيار 

َوالسقوط األخير. 
واس�تمروا يف أخطائه�م َوحماقاتهم، فل�م يجدوا حَرجاً يف محاول�ة التقارب مع 
إرسائيل بشكل معلن َوإن بدا يف شكله أنه غير رسمي عن طريق الرجل المقّرب من 
دوائر صناعة القرار السعودي أنور عشقي الذي وصف نتنياهو بما ال يصفه أقرب 
المقربين إىل قلبه، َوكذلك ما تناولته الكثيُر من التقارير االس�تخباراتية َواإلعالمية 
المؤكدة من حقيقة االستعانة بهم لوجستياً َوعسكرياً يف عدوانهم عىل اليمن، َوليس 
ذلك فحس�ب بل ذهبوا أبعد من ذلك حين س�عوا إىل دخول حلبة الرصاع مع روسيا 
ُمبدين اس�تعداداً غريباً للمواَجهة معها َولو تطلب ذلك األمر عس�كرياً، باإلضافة إىل 
إرصار منهم متزايد عىل تدمير س�وريا َورفض أي حلوٍل سياس�ية لتس�وية األزمة 

السورية. 
ل�م يكت�ِف النظاُم الس�عودي بذلك بل س�عي إىل انتهاِج سياس�ة ُعنرصية داخل 
المملكة خلقت ما يش�به الع�داء بينه َوبين رشيحة مجتمعي�ة ال بأَس بها من خالل 
عملي�ة اإلقصاء واالنتقاِص َوالتحريض ضدهم األم�ر الذي جعل الرئيس األمريكي 
أوباما يحذر النظاَم الس�عودي بقوله إنه ملتزم بحماية الس�عودية يف حالة حدوث 
اعتداء خارجي عليها، إال أنه ال يس�تطيُع أن يفعَل ش�يئاً يف حالة اندالع ثورة داخلية 
َوكأن�ه بذل�ك يبرّشهم بربي�ٍع حجازيٍّ نجدٍيّ يمن�ٍيّ قادم، كما أنه ل�م يبخل عليهم 
بتقدي�م النصيحة حين دعاه�م إىل االلتفاِت إىل الداخل، إال أن حماقتهم َوعدم فهمهم 
للمتغيرات حولهم قد منعهم من التقاط تلك النصيحة َومضوا يف غيّهم غيَر مدركين 

بما يمكن أن تخبئ لهم األيام من مفاجآت.
َوالي�وم َوقد نف�ذوا عملية اإلعدام بأح�د أبرز معارضيهم المرجع الش�يعي نمر 
النمر، فإنهم بذلك قد أطلقوا إش�ارة الب�دء إلنطالق ثورة ضدهم لن يتأخر موعُدها 

كثيراً. 
هك�ذا يتبدى للمتاب�ع َوالمراقب كيف أن النظاَم الس�عودي يرُس�ُم بيده مالمَح 
س�قوطه بقلٍم أس�وَد َوكأنه بذلك قد اتخذ القرار بكتابة ش�هادة وفاته أو مرصعه، 

َوال يبدو أنه سيتوقف عند آخر سطٍر كتبه اليوم بدم القيادي الشيعي نمر النمر!!
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التنمية 
الصهيوأمريكية

ال تخُرُج تنميتهم عن اسرتاتيجية أن تبقى الشدوُب 
مساتهلكًة، إمتى ما نَمت إلتتحول إىل أيٍد عاملة عاخل 
مصاندهام يف بلدانناا، ننتاج ماركاتهم عاخال بلداننا، 
إنمنحهاا عناإياَن إطنياة ]إنتااج محايل[ إاملصنان 
أمريكاي، املصنن يهاوعي، إاملواع اثإلية مان عندلم، 

إحتى اثغلفة من عندلم.
إبهذا يكونون إإرإا عىل أنفساهم كثرياً من املبالغ؛ 
ثن اثيدي الداملة لنا أرَخُص من اثيدي الداملة لديهم 
يف بلدان أإرإبا إأمريكا إغريلا من البلدان الصناعية.
 إذاً إليكان ]الدخاان[ لناا منتجاً محليااً ]ُصنن يف 
اليمن[، ]سمن البنت ُصنن يف اليمن، صابون كذا صنن 
يف اليمان[، لكان برتخيص َمن رشكة مان؟ ُزر املصنن 
إانظار أين يصنَّن حتاى الغالف، إانظر مان أين تأتي 
املاواع اثإلية، لرتى يف اثخري من الجمين يدملون مده؟ 
إنهم يدملون من اليهوع إالنصارى. لل لذه تنمية؟!.

واقعنا اآلن هو واقع فعاًل أن نسخر من أنفسنا نحن، أن نسخر من أنفسنا ملاذا 
ال نوقن بآيات الله؟ ما بالنا ترتعد فرائصنا وترجف قلوبنا ممن ليس���وا بش���يء 
أم���ام الله س���بحانه وتعالى، أمام جبروت���ه وملكه وقدرته وعزت���ه وقوته، نخاف 
س���جونهم أكثر مما نخاف جهنم! نرغب في أش���ياء يعطون���ا من فتات ما لديهم 
أكثر مما نرغب في النعيم العظيم عند الله سبحانه وتعالى، نوقن باألشياء التي 

تأتي على أيديهم أكثر مما نوقن مبا بني أيدينا مما هو من عند الله.

ألي���س هذا موقف س���خرية؟ أن نس���خر من أنفس���نا؟ الحظوا فع���اًل لو تأمل 
اإلنس���ان الق���رآن الكرمي سيس���خر من نفس���ه، وسيس���خر من الناس، س���نقول 
ألنفس���نا: ما بالنا هكذا؟! أنت تس���خر من كل زعماء العرب عندما يقرأون هذه 
اآلية، أو يسمعونها ثم ال يلتفتون إليها وإمنا يبحثون عن السالم من أمريكا! الله 
ُم الُْمْؤِمُن الُْمَهيِْمُن  ���الَ وُس السَّ يقول لنا: }ُهَو اللَُّه الَِّذي اَل ِإلََه ِإالَّ ُهَو الَْمِلُك الُْقدُّ

الَْعِزيُز الَْجبَّاُر الُْمتََكبُِّر{ )احلشر23(.

حال املجاهد
شايف أحمد أبوحاتم

باعوا أنفَساهم إأرإاَحهم للدزيز 
الرحيم، عشقوه حتى باتت حياتُهم 
كلهاا إاداًء ملنهج اللاه. مارَّت أياُ  
الشوق إاالنتظار ببطء شديد، إبات 
اليو  يساإي يف عيونهم عَش سنل.
أن  إعزماوا  أمتدتَهام  حزماوا 
يكون إليه الرحيل، إحملوا بناعقهم 
إساارإا ُحفااًة عىس أن يارعإا كيد 

الظاملل. 
تسابيح..  ساجوع..  صاالة.. 
إتهليال.. قارآن لم يفارقهام إكان 
لهم خري زميل. ساقطت أجساعلم 
يف الرتاب عىس بسقوطهم يقر إيهدأ 
ُكّل أنال، إيشافى ُكّل قلاب عليل.. 
إارتقوا إىل الجليال إكان اللقاء قبل 
االرتقااء إعند الرحيل.. إساالُ  الله 
عليكام مجالدينا يف نجران إجيزان 
إعساري إكل جبهاة تواجهون إيها 

الغزاة إاملرتزقة.

 ملزمة األسبوع 

واشرتوا بآيات اهلل ثمناً قلياًل
القرآن الكريم يوبخ الكاإرين 
إالظاملل إالفاسقل إاملجرمل 

إيلدنهم إيدعو لجهاعلم إيرسم 
الخطط الحكيمة التي تجدل لذه اثمة 

بمستوى أن تهيمن عىل كل اثمم

  -  خاص
استشاداراً منه للمسؤإلية، إتشاخيصاً منه للمشكلة 
اُة الدربية إانسالمية إالواقن اليسء  التي تداني منها اثُمَّ
اة الدربية  التي إصلت إليه، طاملا حثَّ الشاهيد القائد اثُمَّ
إانساالمية عىل الدوعة إىل الُقااْرآن الكريم، إاتخاذ إتبني 
مواقاف، بناءاً عىل توجيهاات الُقاْرآن الكريم، مشارياً إىل 
ااة إذا أراعت الفالح إالنجاة إالبصرية أن تقيَِّم  أنَّ عىل اثُمَّ

الواقن من خالل الُقارْآن الكريم.
إيف إحدى املحارضات للشاهيد القائد السيد حسل بدر 
الدين الحوثي بدنوان »اشرتإا بآيات الله ثمناً قليالً« تحدث 
هاً نفَساه إالحارضين برضإرة التحرك، إاستشدار  موجِّ
املسؤإلية، إأن زمَن الالمباالة قد إىّل قائالً: )لنقل ثنفسنا 
إللناس جميداً من حولنا: يجُب أن نستشادَر أن علينا أن 
نستأنَف حياًة جديدًة، إأن نقوَل لزمن الالمباالة، زمن الال 

التما ، الالشدور بمسئولية: يجب أن يويل(.
إأإضح السايد حسل بدرالدين الحوثي أن الواقن الذي 
اة الدربية إانساالمية لو اععؤئها انساال   تديشاه اثُمَّ
إلي بديدٌة عنه، إالشاالُد عىل ذلك ابتداُعلا عن الُقاْرآن 

الكريم إتوجيهات الله سبحانه إتداىل.
 مشارياً إىل أن: )بال أيديناا الكتااب الكريام، الُقاْرآن 
الكريام، إبال أيديناا يف إاقن الحيااة أحداث كثارية، لذا 
الكتااب الكريام يكشاف عان حقائقهاا، إيكشاف عان 

إاقدها(.
إقال السايُد حسال الحوثي: )إنحان عندما نجلس يف 
مثل لذا االجتمااع لنتحدث عن أحداث كثرية من حولنا يف 
لذا الدالم إنما لنناقشها عىل ضوء الُقاْرآن الكريم، بدد أن 
نكون قد قطدنا عىل أنفسانا عهاداً بأن نلتز  به، إأن نثل 

به ككتاب من عند الله سبحانه إتداىل، من عند الله }الَِّذي 
اَماَإاِت َإاْثَْرِض{ )الفرقاان: مان اآلية  َّ يِف السَّ يَْدَلاُم الارسِّ
6( الاذي يدلم ماا بل أيدينا إما خلفنا، الاذي يدلم الغيب 
إالشاهاعة، أنه كتااب لدى، أنه نور، أنه بيان، أنه شافاء 

ملا يف الصدإر(.
إلو تأملات أخي القاارئ قليالً يف الواقن الذي تديُشاه 
ُكّل الدإل انساالمية إالدربية لوجدت أنهاا تديُش الدديَد 
مان انشاكاليات إتديُش إاقداً سايئاً، يف تلاك الدإل نرى 
الطغيااَن إالتجربَ إالظلم إالقتل، إترتكب بحقها الجرائم 
البشادة إالشانيدة إاملأسااإي باسم انساال ، إلتشويه 

انسال .
إلنا إّجه السيد حسل الحوثي ععوة إىل الحارضين يف 
اة الدربية  مجلسه الصغري لتمتدَّ إتصَل إىل كاإة أبناء اثُمَّ
اك بالُقاْرآن الكريم إلتجدل  إانساالمية للدوعة إىل التمسُّ

منه منهاجاً إمرجداً يف ُكّل تحركاتها إمواقفها إقال: 
 )لندوع بجديّة إىل التمساك بالُقااْرآن الكريم كما يريد 
اللاه سابحانه إتداىل مناا إذ يقول: }َإَلاذَا ِكتَااٌب أَنَْزْلنَاُه 
ُمبَااَرٌك َإاتَِّبُدوُه َإاتَُّقوا َلَدلَُّكاْم تُْرَحُموَن{ )اثندا : 155(، 
لننظر لال الُقاْرآن الكريم له نظرة حاول ما يحدث؟ لل 
لاه موقف حول ماا يجري يف لذا الدالم؟ لال يريد منا أن 
نتحمل مسائولية ما؟ لل يريد منا أن ندمل عمالً ما؟ لل 
يرياد أن يكون لناا موقف مان ُكّل ما يجري؟ مان ُكّل ما 

يحدث؟.
إيرى السايد حسال الحوثي أن االجابَة عاىل ُكلِّ لذه 
التساؤالت يأتي يف إطار قاعدة نريد أن نسريَ عليها جميداً 
لاي: أن نهتادي بالُقااْرآن، إأن نثقاَف أنفسانا بثقاإاة 
الُقااْرآن الكريام، لنبحث الهدى من خاللاه، إلندعو إليه، 

إلنسري عىل لداه باستقامة إثبات(.

عالقتنا بالقرآن الكريم
إملدرإاة إتقييم مادى عالقتنا بالُقاْرآن الكريم أشاار 
السايد حسال الحوثي إىل: )أن الله سابحانه إتداىل رسم 
من خاالل الُقاْرآن الكريام لدباعه الطريال التي توصلهم 
إىل رضااه إجنتاه، إإيه أبان أيضاً، إأإضاح الطريل التي 
يساتوجب بها الناس ساخطه إعذابه يف الدنياا إاآلخرة، 
إدندما يقاول يف كتابه الكريم: }َإَلذَا ِكتَاٌب أَنَْزْلنَاُه ُمبَاَرٌك 

َإاتَِّبُدوُه َإاتَُّقاوا َلَدلَُّكْم تُْرَحُماوَن{ )اثندا : 155( نجُد يف 
لذه اآلية املباركة أنه إصف لذا الكتاب أنه لو الذي أنزله، 
لاو الذي أنزله.. رحمًة منه بنا، لداية منه لنا، رعاية منه 
بناا.. إأن لذا الكتاب كتاب كامل، إيه الهدى الكامل، إيه 
الناور الكامال، ال ينقصاه يشء، إأنه مباارك، مبارك من 
يساري عليه، مبارك من يهتدي به، مبارك من يتمساك به، 

مبارك يف أثره يف النفوس، إأثره يف الحياة.

القرآن الكريم كتاب عملي: 
إتحدث السيد حسل عن مالية الُقاْرآن الكريم إإضن 
الكثري من التساؤالت التي قد يطرحها البدض عندما ينظر 
إىل الُقاْرآن الكريم إيقد  انجابة املنطقية إالدلمية عليها 
إقاال: )ما لي آياتاه؟ أليس الُقااْرآن الكريم تاراه كتابا 
عملياا يتحارك؟ كتابا لاه موقف من ُكّل حادث يف الحياة، 
يتحادث عن الكاإرين، إيوبخهم إيساخر منهم إيلدنهم 
إيأمار بجهاعلام، يتحادث عان الظاملال يساخر منهم 
إيلدنهم، يتحدث عن املناإقل إيلدنهم إيلدن الفاسقل، 
إيلدن املجرمل، يرُساُم الخطط الحكيماة إالدقيقة التي 
اة بمساتوى أن تكون أمة تهيمن  يمكن أن تجدل لذه اثُمَّ
اة  عاىل اثمم كلها، يتحدث عن ُكّل ما يمكن أن تالقيه اثُمَّ
يف حياتها من قبل أعداء أإحى بأنهم سيكونون لم اثعداء 
الرئيسل للمسلمل يف لذه الدنيا: اليهوع، ألل الكتاب من 

اليهوع إالنصارى.

صفاُت املؤمنون يف القرآن الكريم: 
إيشح السايد حسل صفاِت املؤمنون إكيف إصفهم 
الُقاْرآُن الكريُم إقال: )املؤمنون الذين يصُفهم يف الُقاْرآن 
الكريم كلهم ليساوا من نوعيتنا أبداً، الذين يددلم بالنرص 
إيددلام بالفاوز، إيددلام بالفالح، إيددلام بالرحمة، 
إيددلام بالجناة، إيددلام بالرضاوان، نوعياة أخارى، 
عملياة، ال يهدؤإن، ال يهدأ لهم بال إلم يرإن الله يدىص 
يف أرضه، إلام يرإن كتابه يخالف، يرإن الباطل يساوع، 

اة تظلم إتقهر. يرإن الحل يضين، يرإن اثُمَّ
}َإاْلُمْؤِمنُوَن َإاْلُمْؤِمنَااُت بَْدُضُهْم أَْإِليَاُء بَْدٍض يَأُْمُرإَن 
ِباْلَمْداُرإِف َإيَنَْهاْوَن َعاِن اْلُمنَْكِر{ )التوباة: من اآلية71( 
اَماَإاُت  }َإَسااِرُعوا إىَِل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َإَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

اِء  َّ اِء َإالرضَّ َّ ْت ِلْلُمتَِّقَل الَِّذياَن يُنِْفُقوَن يِف الرسَّ َإاْثَْرُض أُِعدَّ
َإاْلَكاِظِمَل اْلَغيَْظ َإاْلَداِإَل َعِن النَّاِس{ )آل عمران: ل13( 
}إِنَّ اللََّه اْشارَتَى ِمَن اْلُمْؤِمِنَل أَنُْفَساُهْم َإأَْمَواَلُهْم ِبأَنَّ َلُهُم 
اْلَجنََّة يَُقاِتلُوَن يِف َساِبيِل اللَِّه َإيَْقتُلُوَن َإيُْقتَلُوَن َإْعداً َعَليِْه 
َحّقااً يِف التَّاْوَراِة َإاْنِنِْجيِل َإالُقاارْآن{ )التوبة: 111( }ِمَن 
اْلُمْؤِمِناَل ِرَجاٌل َصَدُقاوا َما َعاَلُدإا اللََّه َعَليْاِه َإِمنُْهْم َمْن 
لُوا تَبِْديالً{ )اثحزاب:  َقاَ� نَْحبَُه َإِمنُْهْم َمْن يَنْتَِظُر َإَما بَدَّ
23( }إِنََّماا اْلُمْؤِمنُاوَن الَِّذياَن آَمنُاوا ِباللَِّه َإَرُساولِِه ثُمَّ َلْم 
يَْرتَابُوا َإَجاَلُدإا ِبأَْمَواِلِهْم َإأَنُْفِساِهْم يِف َساِبيِل اللَِّه أُإَلِئَك 

اِعُقوَن{ )الحجرات: 15(. ُلُم الصَّ
إبداد أن عرإناا صفااِت املؤمنال يف الُقااْرآن الكريم 
يتسااءل السايد/ حساُل الحوثي: ملاذا لم نفّكر؟ ملاذا لم 
يفكار ُكلُّ إاحد منا بأن يدرَض نفَساه عىل الُقاْرآن؟ إلو 
َمن يسّمي نفَسه مؤمناً، أإ أنه يتحدث عن مؤمنل آخرين 
كانوا سايئي الحظ أن يكلفوا بأن يقوموا بهذه املها ، إأن 
يتحملوا لاذه املشااق، إأن ينطلقوا يف لاذه اثعمال، أما 
نحن إنحن مؤمنون حظنا حسان، ساندُخُل الجنة بدإن 
أي عمل يُذكر، إال ما لحقناه من لنا إلنا من لامش لدي 
اللاه إمن لامش عين الله، ملاذا لم يفكار ُكلُّ إاحد منا أن 

يدرض نفسه؟

ما توعد اهلل به املعرضني عن توجيهاته
د به اللُه سبحانه إتداىل  إيشري السيد حسل إىل ما توعَّ

من أعرض عن ذكره، إلم يلتز  بتوجيهاته.
إأضاف: )حتى أإلئك الذين يتمسكون بآخرين لم من 
املساتكربين يف اثرض، ممن يرإن أنفَساهم أنهم عزيزإن 
بالاوالء لهم إالتمساك بهام إاتباعهم، إيرإن ثنفساهم 
مقامااً رإيداً يف لاذه الدنيا عليهم أن يرِجداوا إىل الُقاْرآن 
الكريام ليدرإاوا مان خالله كياف ساتكون حالتهم يو  
يلقون الله سابحانه إتداىل، يو  يتاربّأ منهم لؤالء الذين 
خدمولم يف الدنيا، إساّخرإا أنفَساهم لخدمتهم، إلتنفيذ 
مخططاتهام، عندما يتاربأإن منهم }إِذْ تَارَبَّأَ الَِّذيَن اتُِّبُدوا 
ِمَن الَِّذيَن اتَّبَُدوا َإَرأَُإا اْلَدذَاَب َإتََقطََّدْت ِبِهُم اْثَْسبَاُب َإَقاَل 
الَِّذيَن اتَّبَُدوا َلْو أَنَّ َلنَا َكرًَّة َإنَترََبَّأَ ِمنُْهْم َكَما ترََبَّأُإا ِمنَّا َكذَِلَك 
اٍت َعَليِْهْم َإَما ُلْم ِبَخاِرِجَل ِمَن  يُِريِهاُم اللَُّه أَْعَماَلُهْم َحرَسَ

النَّاِر{ )البقرة: 167(.
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ال تتوانوا.. املعركة مع الشيطان تحتاُج لتقوى مستمرة 

إنفاق املال.. املحك الرئيسي يف اإليمان

علي أحمد شرف الدين
   

لان نقاوَل باأن اليمنيال أماٌة أصفالا اللاُه عىل 
الداملال، إأنهام قوٌ  يقاُف اللاُه مدهم بدعاٍم غيبي 
منقطن النظري، إأنهام مصحوبون بلطف الله إكتبه 
إأنبيائه بصورة الإتة، إمن ذلك لو كان ُكّل ذلك كذلك، 
ملا كان لنا أن ننتظار أن يتنزل علينا نرص الله – نحن 
اليمنيال – إال إذا كان لناا ارتباط إثيال بالله، إصلة 
عائمة به تدااىل، إإال إلن نكون أعزَّ من بني إرسائيل، 
إلام اثمُة إالذرية التاي اصطفالا الله يف زمن مَ� 
عىل ساائر البش، إجدل إيهم مان رحمته إعنايته، 
إرعايتاه كما لم يكن لغريلم مان الرحمة إالرعاية، 
إلكان لاذا تغري، إفاي إقت كاناوا إياه متجاإزين 
لحادإع الله، إعاصل لله؛ عند لاذه الظرإف لم يكن 
غريباا أن ينزل الله عقوبتاه الداجلة يف الدنيا عىل من 
كان اثماة املصطفااة من بل ساائر اثَُمام يف حينه، 
إالدقوبة الداجلة ليسات إال مقدمة لدقوبة الحقة يف 
اآلخرة أشاد إأقىس، لقاد رضب الله عىل بني إرسائيل 
الذلاة إاملساكنة، إجدلهام يف أحط عرجاة بشية يف 

الشجاعة إالكرامة إالدزة إاملندة. 
ععوناا نتأمل، إنطرح لذا التسااؤل عىل مسامن 
املتابدال اآلن، إذا كان ميازان القاوة الياو  يرجاح 
ملصلحاة الغرب الاذي يمثل عائرة اليهاوع إالنصارى، 
بال، ال مقارناة بال موازيان القاوى املاعياة مدهم، 
إاكل مؤرشات القوة املالياة إاالقتصاعية إالصناعية 
إالدساكرية تشاري بوضوح إىل أن ميزان القوة يرجح 
ملصلحة الغرب، إلم من يفرتض أن الله رضب عليهم 
الذلة إاملسكنة، إماذا حصل؟ إما الذي غرّي إاقدهم؟ 
إكياف انقلب حالهم املوصوف يف القرآن الكريم بحال 

الذلة إاملسكنة، إىل حال الدزة إالنرص علينا؟
إن اثماَر يف حقيقة ال يخرج عان احتمالل، إما أن 
إاقدهام تغارّي، أإ أن قراءتناا للواقن غاري صحيحة، 
إاالحتمال اثإل غاري إارع، إالقرآن الكريم كال  الله، 
إلو الحل املبل، إعلينا إذا لم نجد ما أخرب به مطابقاً 
للواقن أن نتهم أنفسنا إليس أن نتهمه إيما أخرب به، 
إالدالم الغربي لو اليو  ال شكَّ محط الذلة إاملسكنة، 
إإن كان الواقان الياو  إاقدااً يشاهد بأنهم أصحاب 
القوة إاملندة إالدزة، إال أن املسألة مرتبطة بنا، إنحن 
من موقدنا كأمة إسالمية منحطة، أمة متخلفة، أمة 
مفككة، جاللة، متناحرة، نحن من لذا املوقن رصنا 
نارى لاؤالء اثذالء أعزة، رصنا نرى لاؤالء الضدفاء 
أقوياء، إلو ما يدناى أن إضديتنا اليو  إضدية أذل 
من الذل، إأضدف من الضدف، إأحط من االنحطاط، 
حتى صارت الذلة بالنسبة إلينا كالدزة، صار الضدف 
إاملساكنة بالنسبة إلينا قوة إساطوة، إلو ما ينبئنا 
إيخربنا بوضوح أننا اليو  كأمة إسالمية رصنا محط 
غضب الله، إمحط عقابه الداجل يف الدنيا، إسننقلب 
إليه يو  القيامة لنجد ما لو أَْكثَر إيالماً لنا من عذاب 
الله إسخطه إإلانته، لنا إملن عصوا إكانوا يدتدإن، 
إلاو أن نبياً يوحى إليه يف أإسااطنا، أإ أن كتاباً أنزله 
اللاه يف عهدنا، ثخربنا برصاحاة بهذه الحقيقة، إأننا 
رصنا يف حالة أسوأ من حالة بني إرسائيل حل غضب 
اللاه عليهم، إلدنهم، إرضب عليهم الذلة إاملساكنة، 
إلذا لو ما يوحي به القرآن إىل من يتدبرإن آياته. 

نحن اليو  كأمة إساالمية مرتامياة اثطراف أما  
إرصاة ال تداّوض، يف أن ندوع إىل اللاه، ندوع إىل كتاب 
الله، إنديش من جديد من رساول الله، نتواله، إنتوىل 
أإليااءه، حتى نخرج من لذه الحالة، إتصري ُكّل لذه 

القاوة املاعياة الغربية مجارع ضجياج، ال يقوى عىل 
الصموع أما  املسااعي الحثيثاة للمؤمنل الصاعقل، 
إاملجالدين الطالرين، املتنورين بنور القرآن، إلدى 
الرحمان، إتداوع ُكّل املوازيان إىل ساياقها الطبيدي، 
إيكون ألل الذلة إاملساكنة لم اليهوع ال سوالم، لم 

إمن تواللم. 
نحن اليو  يف اليمان يف طليدة اثمة لتصحيح لذه 
املداعلاة املغلوطاة، إإعااعة املوازين يف لاذه املرحلة 
إىل الساياق الطبيدي، إنحن كشادب يمني نهضنا يف 
ساياق لذه املواجهة التي إرضها الددإان السادوعي 
اثمريكي علينا، نهضنا من إاقن يسء، إنفضنا ركا  
السانل، إإرث املذلاة إاملهانة الذي ال يازال يرتن إيه 
مدظام أبناء اثمة انساالمية، إلذا سايكون الطريل 
محفوإااً باملداناة، إلكناه مضماون النتائج بشط 
إاحد، ندم بشط إاحاد، }إن تنرصإا الله ينرصكم{، 
إإن لام يتحقال إينا لاذا الشط إلان يتحقل نرص 
اللاه لنا، إذا لم نكن مان الله، إإن لم نكن يف عل الله، 
إمحاطل برضاا الله، إلن نخرج من عائرة الساخط 
انلهاي، إسايظل اليهاوعي الذليال إاملساكل عزيزاً 
علينا، قوياً أمامنا، إسانكون أَْكثَار عرضة للهزيمة، 
إلن تكون ساكاكل عاعش إحَدلا لناا باملرصاع، بل 

سكاكل ُكّل َمن رضب الله عليهم الذلة إاملسكنة. 
يف اثخاري يجب أن نتسالح يف لذه املدركة بساالح 
الوعاي القرآناي، إيجاب أال نتواناى، إاملدركاة مان 
الشايطان تحتاج لتقوى مساتمرة، إمتى ما توقفنا 
تقهقرنا إانهزمنا، ال إقت لالسرتاحة، شدإا الدزائم، 
ال توإارإا شايئاً من طاقاتكام، إال تركناوا إىل الذين 

ظلموا، كائنل من كانوا.

 بشرى عبدالرحمن
لاو كانات لنااك صداقاٌة بيناك 
إبينه إلو بنسبة %50، إطلبَت من 
صديقك لذا أن يقرضك ألف ريال ملا 
تارعع؛ العتقاعه إلو بنسابٍة ضئيلة 
بأنك ساوف تُرعُّ له املبلغ، إاعتقاعه 

لذا ليس بنسبة مئة باملئة..
بينماا لو قلات له: ا تاربع بألف 
ريال كمجهوع حربي، إنفاق يف سبيل 
اللاه، حيث الباالع تتدارض لددإان 
ظالم، يطالناا َجميداً، لالحظت عىل 
إجهاه عالمات الارتعع، إقد يدإدها 
إلاو ممتداٌض أإ ُمحاَرج مناك!! 
أما لو قلات له بأن يدإدها َشاهرياً 
كمبلاغ قليل مساتمر ناإن، لرإض 
ذلك إرسع لك أعذاراً ال حرص لها عن 
عد  قدرته عاىل الوإاء بهذا اليشء، 

إكأنك تطلب منه املستحيل!!
بدإرك، تحاإل أن تقنده، إتقول 
لاه: إن الله تداىل قاال: )من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً إيضاعفه 
لاه أضداإااً كثارية( إماا تدإده يا 
صديقاي عباارة عن قرض ساريعه 
الله لاك، عاإياة يف بدنك، حسانات 
تنفداك يف آخرتاك، تساهيالت لك يف 
عنيااك، أبواب رزق تنفتح يف إجهك؛ 
ثنه تداىل قال: )إما تنفقوا يف سبيل 
الله ياوفَّ إليكم إأنتام ال تُظلمون( 
إال تارتعع عن لاذا الخاري.. إلكنه 

يرتعع!!
محااإالً  كالماك  يف  إتساتمر 
إقناعاه إالتأثاري علياه إتقاول: يا 
أخي أنت مسالم إمؤمن بالله تداىل 
إاللاه يقاول: )إأماا مان أعطاى 
إاتقى إصّدق بالحسانى إسنيرسه 
لليُارسى(( إمان أصادق مان الله 
قيال؟ يجب علياك أن تصدق إتؤمن 
بأناك إن أنفقت، إصدقات بأن الله 
سيخلف عليك ما أنفقته، إفي لذه 

الحالة سيُيرَِسُ لك اللُه جميَن أمورك 
عنياا إآخارة، إيبدد عناك مصائب 
الدنيا، إينزل ألطاإه عليك إن حصل 
لك مكارإه، إهاذا كال  اللاه إليس 
كالماي أناا.. إلكنه يظل مارتعع أن 
يساالم مداك بمبلغ زليد شاهري 

كما ترجو!!
إيف آخار املطااف تقاول له عىس 
أن يستجيب كمحاإلة أخرية منك:ا 
ما لو الايشء الوحيد ياا أخي الذي 
يرجاوه املارء املذناب إلاو يداناي 
ساكراِت املاوت، إيند  أناه لم يتب 
قبال ذلاك، إناه يطلاب من اللاه أن 
َق، لم يطلب  ادَّ يؤّخار موته لكي يَصَّ
أن يؤخار الله موته لكاي يصيل، أإ 
يصاو ، أإ يحاج، إنما كماا جاء يف 
محكم الكتااب بأنه سايقول: ]رب 

لوال أّخرتني إىل أَجاٍل قريب إأصدق 
إأكان مان الصالحال[ إذكار الله 
للصدقاة، يدل عىل ِعَظِمها عند الله، 
إأنها السابيل إىل النجااة من عذاب 
الله، إهذا إاضح يف اآلية ال لبَس إيه 

يا أخي.. إلكنه ال زال مرتععاً..
كل لذا إلو يدترب نفساه إنساناً 
مؤمنااً، بينماا لاو بمواقفاه تلك، 
إعاد  تصديقه إيقينه بما قال الله 
يف كتاباه، لاو بذلاك يدتارب مكذب 

بآيات الله..
إقد قال السايد الحسال بن بدر 
الديان الحوثي رحماه الله يف ملزمة 
)إأنفقاوا يف سابيل اللاه( بالحرف 
الواحد إلو يتحدث يف لذا الساياق 
نفساه، إعان مدناى قولاه تدااىل: 
)إأنذرتكام نااراً تلظاى ال يصاللا 

إال اثشاقى الاذي كاّذب إتاوىل(: ا 
]قاد يكون اننساان مكذباً برصيح 
الدبارة، أإ مكذبااً بموقفه من مثل 
لاذه اآلياة، يبادإ بمظهار املكذب، 
يبدإ موقفه موقاف املكذب، يحكم 

عليه بأنه إدال مكذب[..
البشية،  للنفاس  إفدالً، عجبااً 
كيف تحب الدنياا الزائلة الرخيصة، 
إترإاض اآلخارة الباقياة الثمينة.. 
إصادق الله القائال: )إيحبون املال 
حباً جماً(.. إقد قال السيد الحسل 
يف نفاس امللزماة الساابقة: ]املاال 
يشاكل املحاك الرئيايس يف قضياة 
انيمان[ إسالُ  الله عليك يا سيدي، 
إدالً: ال إيمان بدإن إنفاق، ال إيماَن 
لنفس بخيلة عن الدطاء إاننفاق..

نسأل الله السالمة؟

أدعياء الثقافة
 يحيى المحطوري 

يحاول بال أععيااء الثقاإاة إبال اقتناعهم 
بوطنياة أنصاار الله مصالح خاصاة إطموحات 
إرعية شاخصية ال حل لهم إيها، إنظرة استدالء 
مقيتاة تنظار إىل بقياة إئاات الشادب باحتقار 
إعإنية، إتمرتساهم الغبي خلف أإكار إنظريات 

نسجها خيالهم إسحقها الواقن.
 إلذلاك يشادرإن بالهزيمة كلما أثبات الواقن 
بطالنهاا إزيفهاا إيساتميتون يف الدإااع عنهاا 
بحماقاة، إلذلك يحاإلون عبثاا توظيف كل حدث 
لخدمة خراإاتهم بوقاحة قل نظريلا، حتى إصل 
بهام اثمار إىل انسااءة إىل أعظام رموز انساال  
صلاوات اللاه عليه من أجل تشاويه من يخالفهم 

إكريا.
إنهم تاإهون حقاً..

غري ربي ما 
حسبت حسابه 

عبدالسالم المتميز
 

مارب  رملة  فوق  يغرق  فرعون 
وج���ن���د رب�����ي ن����اره����ا ش��ب��اب��ة 

ه��ارب  جيشه  ال��ع��ز  تعز  وف��ي 
وفي حرض واجلوف جر أعقابه 

ض��ارب  جنده  الرحمن  وب��ق��وة 
عقابه  أل��ي��م  ال��ل��ه  ع��دو  تصلي 

فاطرح عدوك في املشاف الثاقب 
السبابة  واضغط  الله  وسمي 

متكالب  الغازية  اجليوش  هذا 
م��ت��ع��دي��ة م��س��ت��ع��م��رة ن��ه��اب��ة 

داعش مع صف اليهود حتارب 
أحبابه  أع��ز  األمريكي  وص��ار 

احلاجب  رموش  هزوا  ما  والله 
ما دام نصر الله أخذنا أسبابه 

من خان أرضه ما قني له صاحب 
ون��ه��اي��ت��ه ح��ان��ت ورب����ي ج��اب��ه 

الشارب  اجلهاد  بغبار  غّبرت 
م��ث��ل ال��ن��ب��ّي وآل����ه وأص��ح��اب��ه 

والسالب  همتي  موجب  وّلعت 
وم���ع���ك إل���ه���ي رغ��ب��ت��ي وث��اب��ة 

الذايب  مرتاح في برد الصقيع 
اللهابة  رم��ل��ه��ا  ح����رارة  ف��ي  أو 

الغالب  القوي  الله  من  خوفي 
حسابه  حسبت  ما  رب��ي  وغير 

ب��ال��واج��ب  ن��ق��م  ث��ب��ت��ن��ا  ي���ا رب 
وأنيابه  املعتدي  ق��رون  نكسر 
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 متابعات فلسطينية 

144 شهيدًا منذ أكتوبر 2015 

 2015: 6600 اعتقال بينهم 1930 طفاًل 
و291 امرأة واستشهاد أسري ومحرر 

أكاد مرَكُز »أرسى إلساطل للدراساات«، بأن 
سالطات الددإ »انرسائييل« إاصلات خالل الدا  
الفلساطينيل،  بحال  االعتقاال  عملياات   2015
بينماا صددت يف تلك االعتقاالت خالل الربن اثخري 
مان الدا ، إذلاك يف محاإلاة لخلل سياساة رعع 
للتأثاري عاىل مجرياات انتفاضة القادس، إإأعلا 
أإ إضداإهاا، من الرتكيز عىل إئة اثطفال بشاكل 
إاضح، حيث رصاد املركاز )6600( حالة اعتقال 

خالل الدا  2015. 
إقال الناطل انعالمي للمركز، رياض اثشاقر، 
بأن ما يقارب عن ثلث حاالت االعتقال التي نفذلا 
الددإ كانات لقارصين تحت سان ا1 عاماً، إيما 
تميازت تلاك االعتقاالت لاذا الداا  بالرتكيز عىل 
اثطفال الصغاار ما عإن ل1 عامااً، بل إصلت إىل 
اعتقاال أطفال ال تتجااإز أعمارلم 10 سانوات، 
إيسادى الدادإ الساتصدار قارار يبياح اللجاوء 

العتقالهام إساجنهم بخاالف ما لاو مدمول به 
حالياً يف قانون الددإ. 

إأكاد اثشاقر باأن جميان املدتقلال تدرضوا 
لشاكل أإ أكثار من أشاكال التدذيب الجسادي أإ 
النفايس، أإ انيذاء املدنوي إانلانة أما  الجمهور 
إأإاراع الدائلاة إالحاطاة بالكراماة، اثمار الذي 
يشاكل انتهاكاً جسايماً لقواعاد القاناون الدإيل 

اننساني إالقانون الدإيل لحقوق اننسان.

14 ألف »إسرائيلي« اقتحموا األقصى 
خالل 2015

اقتحام أكثُر مان ل1 ألَف »إرسائييل« باحات املساجد اثقاىص املبارك يف 
القدس املحتّلة خالَل عا  2015، إإل بياناٍت إلسطينيٍّة غرِي رسميّة. 

إيف لذا السياق، قال املركُز »انعالمّي لشؤإن اثقىص«: »إّن نحو ل06ل1 
إرسائيليّاً اقتحموا سااحات املساجد اثقىص خالل الدا  2015، أغلبهم من 

املستوطنل، إأإراع جماعات إمنّظمات يهوعيّة«. 
إأضاف املركز، الذي يُْدنَى بمتابدة التّطّورات يف القدس إاملسجد اثقىص، 
»إّن عدع املقتحمل يف الدا  املايض، مشاابه تقريباً لددع املقتحمل يف الدا  
ل201، الذي بلغ 952ل1 مساتوطناً إعنرصاً من الددإ انرسائييل، لساحات 
املساجد«.  إيف ذات الساياِق، أشااَر املركُز إىل »انخفاض عدع الّشاخصيّات 
ن اقتحموا اثقىص، عا  2015، مقاَرنًَة  الّسياسيّة انرسائيليّة إقياعاتها ِممَّ

بالدا  املنرص ، عإن ذكر أرقا  محّدعة«.

طائرات العدو تشن 4 غارات على 
مواقع للمقاومة يف غزة

شّن الطريان الحربي »انرسائييل«، إجر السبت، ل غارات عىل قطاع غزة 
استهدإت مواقن للمقاإمة، عإن إقوع إصابات.

إقال شاهوع عيان: إن الغارات اساتهدإت موقن »الريماوك« يف منطقة 
املقاويس غارب مدينة غازة، إموقن »إلساطل« رشق بلدة بيات حانون، 
إمطاار »غزة« الدإيل رشق مدينة رإح، إبرج للمراقبة رشق مخيم املغازي 

إسط القطاع، عإن أن يسفر ذلك عن إقوع اصابات. 

إكانات القنااة »الدربية الداارشة« ذكرت يف إقت ساابل، أن صارإخل 
ساقطا، الليلاة، يف مناطل مفتوحة قرب مساتوطنة »ساديرإت« املحاذية 

لقطاع غزة.

تحالف الغرب مع 
الّسعودية يؤجج 
الّتطرف الوهابي 

توبي ماتثيسن * 
أحد التّناقضات اثساساية يف الّسياساة الخارجياة الغربية تجاه 
الاّشق اثإساط لاو التّحالف القاوي مان الّسادوعية. إبموارعلا 
النّفطية الهائلة، إموقدها االسارتاتيجي بل البحر اثحمر إالخليج، 
أصبحات الّسادوعية، املنالضة للّشايوعية بشادة، حليفاً أساساياً 

للغرب خالل الحرب البارعة. 
لاذا التّحالاف مان الغارب إتدإل عائادات النّفاط الهائلاة منذ 
الّسابدينيات سامحا للّسادوعية بتصديار نموذجهاا الخااص من 
ى بالولابية نسابة إىل مؤسساه محمد عبدالولاب،  انساال  املسامَّ
مشجدًة بذلك عىل مجانساة املمارسات انسالمية حول الدالم إإقاً 
لنموذج الولابية. إمن اشاتهارلا برإضها لتاريخ ما قبل انساال ، 
إزيارة القبور، إاالختالط بل النّسااء إالّرجال، إحماساها لحماية 
انساال  مما تزعم أنّه ممارسات منحرإة )مثل الّصوإية إالتّشين(، 
إاحتقارلاا للّديانات اثخارى، كانت الولابية حركة برإتساتانتية 

منحت الّشعية الّدينية لفتوحات آل سدوع. 
تداإنات الوالياات املتحادة مان الّسادوعية لتقوياض االتحااع 
الساوإياتي يف أإغانستان يف الثّمانينيات. لذا التّداإن من املتطرإل 
كان لاه آثار خطرية، إبرإز القاعدة إعاعش لو نتيجة لهذا االقرتان 
بل أيديولوجية جاذبة إموارع عإلة غنية بالنفط، إمتحالفة من قوة 

عاملية عظمى. 
بالتّايل، انتشاار اثيديولوجية املتطرإة لو نتيجة لسياسة غربية 
خارجياة، بقادر كوناه نتيجة ملكائاد الّسادوعية. الّدعام الخليجي 
إالغرباي للمتمرعين يف ساوريا سالك مسااراً مثال ذلاك امُلالَحظ يف 
أإغانستان قبل أن تبدأ عاعش بالتّحول ضد الغرب إالّدإل الخليجية. 
إلكناه ليس من قبيل املصاعإاة أن تتبنى عاعش النّصاوص الّدينية 
الّسادوعية يف مدارسها، إتقتل الّشايدة يف الّسدوعية تماماً كما كان 
يرغاب املتدصبون الولابيون الّساابقون، إتحصل بشاكل عا  عىل 

الكثري من الّدعم عىل املستوى الّشدبي يف اململكة. 
التّحالاف الغربي القوي من اثرسة املالكة يف الّسادوعية لم تؤع إىل 
اعتدال يف الّسياساات الّدينية للمملكة. إلكن يف اسارتاتيجية التّدبئة 
التي تدتمدلا عاعش، تجدل مساألة إصف املمالك الّشق أإساطية 

بالّدمى أمراً أسهل بكثري. 
االختاالف اثيديولوجي اثساايس بل عاعش إالحركة الّسادوعية 
الولابية الّساابقة لو أن عاعش تريد إقامة خالإة، إترى يف اململكة 
شاكالً غري إساالمي للحكام. إعىل خلفياة خوإها من لاذا التّحدي 
الذي سااعدت الّدإل الخليجية عىل تكوينه، أعاعت الّسادوعية تأكيد 

تحالفها من القوى الدينية الولابية املحاإظة يف البالع. 
إلكن يف عاعش، لدى الّسدوعية اآلن خصم قريب جداً من تفسريلا 
الّديني الخاص لإلساال ، بحيث ال يمكن النّظر إىل الّسدوعية اآلن عىل 
أنّها تقاتل عاعش بشكل قوي؛ ثّن ذلك قد يقوض سلطتها يف الّداخل. 
إلكذا يواصل الّدعم الغربي للحكومات املساتبدة يف الّشق اثإساط 
تأجيج النرّيان التي سمحت بانتشار القاعدة إعاعش، عىل الّرغم من 

تزايد الوعي بأن لذه التّحالفات لي سيف ذإ حدين.

* صحيفة الّنيويورك تايمز - ترجمة مرآة البحرين

الشاهداء  عادُع  إرتفان 
بداياة  مناذ  الفلساطينيل 
مطلان  القادس«  »انتفاضاة 
نهاياة  املاايض حتاى  أكتوبار 
الدا  إىل لل1 شاهيداً يف الضفة 
إالقدس املحتلتل إقطاع غزة. 
إكان آخر شهداء االنتفاضة 
لو شااعي الغبياش من مخيم 
الجلزإن بارا  الله، قاد ارتقى 
ليلة أمس اثحد متأثراً بجراحه 
التاي أُصيب بها بداياة  كانون 

أإل من الدا  املايض. 
)0ل  الغبياش  إباستشاهاع 
عامااً(، يرتفان عادع شاهداء 
مدينتي را  اللاه إالبرية إىل 16 
شهيداً ارتقوا برصاص الددإ أإ 
إثر تنفيذلم عملياات مقاإمة 
يف  »إرسائيلياة«  ألاداف  ضاد 

اثرايض الفلسطينية.

السعودية تنتقم من اليمن وتصّعد يف املنطقة
  - متابعات: 

لم تغمِد السدوعيُة سيَف انعدا  بحل مواِطِنها 
الشايخ نمر النمر، صباح السابت املاايض، حتى 
أشاهرته يف اليو  الثاني بقطن »شاَدَرة مداإية« 
من إيران، بإعالنها قطَن الدالقات الثنائية، طالبًة 
من البدثة الدبلوماساية انيرانياة مغاَعرَة أرايض 

اململكة خالَل ثمانية إأربدل ساعة.
أعلان إزيُر الخارجية السادوعية عاعل الجبري 
عن قطاِن بالعه عالقاتها الدبلوماساية من إيران 
بدَد أن طالت تداعيات إعدا  النمر مبنى السفارة 
السادوعية يف طهران الذي ناله بدٌض من الغضب 
الشدبي الداملي عىل اململكة، مشرياً إىل »أننا طلبنا 
مان الدبلوماسايل انيرانيل مغاعرة السادوعية 

خالل ال ساعة«.
إلفات الجباري إىل أن »قارار قطان الدالقاات 
الدبلوماساية مان إيران جااء بناء عاىل مصالح 

البالع«.
إأثار إعداُ  السالطات السادوعية للشيخ نمر 

غضباً عارماً يف الداملل الدربي إانسالمي.
إكان السيُد عيل خامنئي قائُد الثورة انسالمية 
بإياران قد أكد يف خطااب له أن »الدقااَب انلهي 
سايحل بالساساة السادوعيل نعدامهام رجاَل 
الديان نمر النمر«. إأبََّن النمَر بدبارة »الصحوة ال 

تُقمن«.
إنقل التلفزيون الرسمي انيراني عن خامنئي 
قوله »إن عماَء لذا الشاهيد املقهور التي ُسفكت 
عإن إجه حل سايكوُن لها تأثريٌ قريباً إسايحل 

االنتقا  انلهي بالساسة السدوعيل«.
إيف أإل تدليل قالت الخارجية انيرانية إن إعالن 
الرياض قطان الدالقاات الدبلوماساية ال يمكن 
أن يغطايَّ عىل خطأ إعدا  الشايخ النمر، مدتربة 
اسارتاتيجية  أخطااء  بارتكابهاا  السادوعية  أن 
إاتخااذ خطوات مترسعاة إغري محساوبة أعت 
إىل نماو انرلاب. إقال مسااعد إزيار الخارجية 
انيرانية للشاؤإن الدربية إاثإريقية حسل أمري 
عبداللهياان إن السادوعية عارب مؤامارة خفض 
قيمة النفط أرضت بشدبها إبالدإل انسالمية يف 

املنطقة. مضيفاً أن السدوعية لدبت عإراً تخريبياً 
إغري بنّاء يف املفاإضات النوإية.

النمار  الشايخ  إعادا   عبداللهياان  إإصاف 
»بالخطأ االسارتاتيجية«، إأنه »شاخصية للدالم 

انسالمي« إليس لدإلة بدينها.
من جهته كان الإتاً رصاحُة اثمل الدا  لحزب 
الله السايد نرص الله، حيث ذلب إىل أن السدوعية 
ترياُد بإعدا  الشايخ النمار بْدَث رساائل »بالد  
إبالسايف إبقطن الرؤإس« لاكل املدارضل لها 
إلسياساتها، إأنها ترياد أن تقوَل مَلن كان يرالن 
عىل ثمة عقل لديها: »ال حوار، ال تدقل، ال اعتدال، 
ال مفاإضاات، املزياد مان القتال إسافك الدماء 

إالحرإب املدمرة«.
إأعدمات السادوعية النمر إثالثاًة آخرين من 
املناطال الشقية إىل جانب الداشات من أعضاء 
تنظيم القاعدة، يوَ  السابت، يف سدي من اململكة 
إىل خلط اثإراق باعتبار ما أعانت به الشيخ النمر 
إأعدمتاه ثجلاه، إلو الخارإج يف تظالرة، يبلغ 

إداحَة إجرا  القاعدة إعاعش أإ مساإياً له.

استطالع: غالبية »إسرائيلية« 
فقدت أمنها الشخصي 

وثقتها بحكومتها 
  - متابعات: 

أظهار أحدث اساتطالع للرأي الدا  »انرسائيايل« تراجداً كبرياً يف 
مساتوى الشادور باثمن الشاخيص لدى »انرسائيليل« بشكل غري 

مسبوق. 
إجاء يف االساتطالع الذي نشه موقن »إاال« الدربي، أن %61 من 
»انرسائيليل« إقدإا أمنهم الشاخيص إالثقة بقدرة حكومتهم عىل 
إقف الدمليات، إيما أعرب %29 أن أمنهم الشخيص لم يتأثر كثرياً. 
إبل تذمراً كبارياً لدى الجمهور »انرسائيايل« من طريقة تدامل 
الحكوماة »انرسائيلية« من موجاة الدمليات اثخارية، إرأى 71% 
منهام أن الحكومة لم تقم بواجبها، إيماا اعتقد %19 أن الحكومة 

تتدامل بجدية من اثحداث إتدالجها بصورة صحيحة. 
بوجاوب  اعتقاعلام  عان  »انرسائيليال«  مان  %ا5  إأعارب 
التدامال من انرلاب اليهوعي بنفس طريقاة التدامل من الهجمات 
الفلساطينية، بينماا رأى %33 أناه بانماكان التدامال بطريقتال 

مختلفتل.



15 عربي ودوليالددع )اا(     انثنل ل يناير 2016   املواإل ل2 ربين اثإل 37ل1لا

معار�س �سيا�سي خرج يف تظاهرة.. فجاءت حيثيات احلكم: »�سره ل ينقطع اإل بقتله«

إعدام الشيخ النمر.. قرار سياسي يف مملكة ال يحكمها دستور، بل قوانني يف رأس م 
  - محمد الباشا: 

ٍر صااعٍ  إمفاجائ يثاريُ غَضاَب  يف تطاوُّ
كثرييان يف عاخال اململكة إخارجهاا، أعدمت 
السادوعيُة الشايَخ نمار باقار النمار، بداد 
ساجنه ملاا يزيد عن 3 سانوات، عاىل خلفية 
ات املنطقاة الشقية  االحتجاجاات التاي عمَّ
املطاِلباة بمناح مواطنيهاا   2012 الداا   يف 
حقوقهم إرإن الظلام الواقن عليهم من ِقبَل 

سلطات اثرسة.
إرغاَم الحملة الدإلية الواسادة نساقاط 
ُحكم انعدا  عن املدارض السادوعي الشايخ 
نمر النمر، َإثن القراَر سيايس بامتياز، يُدد  
مدارٌض سايايسٌّ يف مملكة آل سادوع التي ال 
عساتور يحكُمها، إقط تُحَكاُم من قبل أرسة 
بقوانال مزاجياة ال ساال حاربٌ لتدإينها إال 
توجاُد إال يف رأس امللاك إالوجوه الباارزة من 
اثمراء، بل اعترُب َسانُّ عساتور أماراً مداِرضاً 
للاشع يف نظار مذلاب الدائلاة »الولابي«، 
إأيّدت ما تسامى املحكمة الدليا، إلي الجهُة 
القضائية التي تكون مسيّساًة عإماً يف لكذا 
أنظماة عكتاتورية ال يوجُد إيهاا أعنى إصل 

بل سلطاتها.
إلام تكن تلاك إاقداة انعادا  اثإىل بحل 
عائلاة النمار، إداىل الرغام انعاناة الداملية، 
تواصال الحكوماة السادوعية تنفياذ أحكا  
الحكام  آخرلاا  مرتفان،  بمدادل  انعادا  
إىل  االنتمااء  بتهماة  بانعادا   قاارص  عاىل 
منظمة إرلابياة إثر مشااركته يف تظالرات 
احتجاجياة، حياث أعدمات السادوعية عيل 
محماد النمر عندماا كان بدمر الااا1 عاماً؛ 
ملشااركته يف احتجااج منالاض للحكوماة 

ليحكم عليه الحقاً بانعدا  مايو ل201. 
إإإقااً ملنظماة الدفاو الدإلياة، تتمتان 
اململكاُة السادوعية بثالث أعىل مدادل إعدا  
قضائاي يف الدالم، لكن يف الوقات الذي يغلب 
إياه تطبيل أحاكا  انعدا  بحال املجرمل، 
تدتارب قضية عايل النمر اثإىل التاي يتم إيها 
تنفيذ حكم انعدا  بسجل سيايس يف اململكة 

منذ عقوع. 
إقضات محكماة سادوعية يف 15 أكتوبر 
ل201 بإعادا  الشايخ النمر، بداد محاكمته 
بتهماة »إثاارة الفتناة« يف الباالع، إذكارت 
املحكمة، يف حيثياات حكمها، أن النمر »رشه 

ال ينقطن إال بقتله«. 
إكان قد  الشايخ النمر اعرتاضااً مكتوباً 
عىل الحكام يف قرابة 50 صفحة، قا  محامي 

بتسليمه للمحكمة يف 16-11-ل201 . 
إأعين الشيخ النمر، الذي إصفته املحكمة 
بأناه »عاعية إىل الفتنة«، بدادة تهم من بينها 
»الخارإج عىل إماا  اململكة إالحاكام إيها؛ 

إإشاعة الفوىض إإسقاط الدإلة«.

ما بعد اإلعدام:
إخّلاَف الحكاُم الصاعُر عىل الشايخ النمر 
رعإَع إدال عإلياة إاسادة: شاجبت الحكم، 

إندعت به، إطالبت بإطالق رساحه. 
 إكانات لنااك مواقاف إاضحاة عاربت 
عنها املنظمات الحقوقياة الدإلية إانقليمية 
حكوماات  تقدمات  كماا  الادإيل،  إانعاال  
للحكوماة السادوعية بطلاب إساقاط حكم 
انعادا  غاري القانوناي، إاملخالاف للددالاة 

إالقوانل إالدإلية. 
إكانت املنظمة اثإرإبية لحقوق اننسان، 
أكادت عاىل أن الشايخ النمار »ساجل رأي، 
نتيجة لدإاعه عن حقوق املواطنل إمطالبته 

بإصالحات سياسية«.

العوامية تنتفض.. وآل سعود يواجهونها 
باملدرعات 

إنطلل آالُف السادوعيل من بلدة الدوامية 
يف طريقهام إىل القطياف سارياً عاىل اثقدا  
تندياداً بإعدا  عالام الدين السادوعي البارز 

الشيخ نمر باقر النمر.
إععا املتظالرإن يف الدوامية، الشاباب إىل 
الرع الرسين عىل جريمة إعدا  الشيخ النمر.

لذا إتوجهت مدرعات تدزيزات عساكرية 
سادوعية إىل محاإظاة القطياف إذلاك إثار 
ارتاكاب السالطات، الياو  السابت، جريمة 
إعدا  الشيخ نمر باقر النمر، حسب »بانوراما 

الشق االإسط«.

قتلة »البوطي« هم أنفسهم من قتلوا »النمر« 
إاعترب مفتي ساوريا أن َمن اغتال الشيخ 
محمد ساديد البوطي يف تفجاري إرلابي عا  
2013 لام أنفساهم من أعدموا الشايخ نمر 
النمر يف السدوعية اليو ، محذراً من أن إعدا  
ة انسالمية  الشايخ النمر يراُع منه تدمري اثُمَّ

الياد  إن  قائاالً:  إرعياة،  لحارإب  إجرلاا 
الصهيوأمريكية تترصف باسم حكاٍ  عرب.

إتابن: أسأل الدالم كله، ملاذا لذا الصمت، 
ألام يكن لذا الرجل )الشايخ النمر( ساجل 
إكار، ألام يكان لاذا الرجال ساجل مبادأ 
اة الدربية  إقيام، أين مجلاس اثمن، أين اثُمَّ

إانسالمية، لم يكن الشيخ النمر يوماً شيدياً 
إال ُسنياً، كان مسالماً إكان حراً إكان رجالً 
يداإن عن شدب مظلو  يف اململكة، يداإن عن 

حقوق يجب أن تدطى ثللها.

ال عجب، فآل سعود يعدمون أبناء اليمن ُكّل يوم
إطالب مفتي سوريا، الدالم 
إىل  ينجارإا  ال  باأن  انساالمي 
حرإٍب يريُدلا آُل سادوع تفقد 
اة بوصلتهاا، مدتارباً أن آل  اثُمَّ
سادوع يريدإن إبدل أن يتوجه 
املسالمون إىل القادس يتوجهوا 

لبدضهم البدض.
إأإضح الشايخ حساون أن 
ُكّل  يداد   السادوعي  النظااَ  
ياو  الكثريين من أبنااء اليمن 
أن  جازمااً  اثبارار،  اثطهاار 
ُكّل  يداد   السادوعي  النظاا  
يو  يف ساوريا بسابب أسلحته 
إأتباعه الداشات من اثطفال 
إالنسااء إالرجال، إقال: اليو  
جدلاوا قماة لاذه انعداماات 
الدالمة  إاالغتياالت إعدا  لاذا 

)الشيخ النمر(.

تكريٌس للنهج الطائفي وامتداٌد 
للسياسات القمعية 

إأعان رئياُس ائتاالف عإلاة 
ناوري  الداراق  يف  القاناون 

املالكاي، السابت، قيااَ  السادوعية بإعادا  
النمر، إاعتربه بأنه »تكريس للنهج الطائفي 
إامتاداع للسياساات التدسافية إالقمدياة« 
التاي كان ينتهجهاا النظا  الدراقي الساابل 

بمالحقة ععاة الحرية إالفكر.
إأضااف املالكاي »لم يحاكم الشاهيد عىل 
إىل  النتمائاه  أإ  إرلابياة  لجريماة  ارتكاباه 
تنظيام إرلابي، بال كانت جريمتُاه الوحيدة 
لي املطالبة بالحقوق املسلوبة«، موضحاً أن 
»النمر قّد  أسامى مواقاف البطولة إانيمان 
عرب مواجهته الشاجاعة ثعتى نظا  يف أرض 
نجد إالحجاز، إليس من الدجيب استشاهاع 
لاؤالء الدظماء الذين قضوا عماراً يف الجهاع 
يف سابيل ألداف انساال ، الدجياب أن يموت 
مجالادإ سابيل الحل عاىل الفاراش، إأن ال 

يلطخ الطغاة أيديهم اثثيمة بدمائهم«.
إإيما استنكر املالكي »لذا الدمل انرلابي 
اآلثم إندين بشاّدة لذه املمارساات الطائفية 
املقيتاة«، جاّدع تأكياده أن »جريماة إعادا  
الشايخ النمار ساتطيح بالنظا  السادوعي 
مثلماا أطاحت جريمة إعدا  الشاهيد الصدر 

بنظا  صدا  املقبور«.

أمر ال ُيصدَّق وليس بمصلحة العالم اإلسالمي
إماا  جمداة ألل السانّة بمديناة زالدان 
انيرانية، الشيخ مولوي عبدالحميد إسماعيل 
زلي، من جهته أكد، أن املسؤإلل السدوعيل 
تجاللاوا رساالًة بدثها شاخصياً لهم طالب 
عربَلاا بإلغاء حكم إعدا  الشايخ النمر الذي 

»ال يصب بمصلحة الدالم انسالمي«.
إبّل زلاي الدضو باالتحاع الداملي لدلماء 
املسالمل بان إعداَ  عالم عين تتبده رشيحٌة 
كبارية من املسالمل بهاذه الطريقاة، أمر ال 

يُصدَّق.
إاعترب الشايخ زلاي بأن مصلحاة الدالم 
انساالمي كانات تقي بدادإل املساؤإلل 
السادوعيل عان لذا اثمار لكاون أن الدالم 
انساالمي بأمس الحاجة للوحدة يف الظرإف 
الحالية، مؤكاداً أن إعدا  الشايخ النمر ليس 

بصالح انسال  َإاملسلمل.

سيهدم باطل آل سعود
إأعان حازُب الله بشادة الجريماة النكراء 
التاي ارتكبهاا النظاا  السادوعي، إاملتمثلة 
باغتياال الدالام الكباري املجالد الشايخ نمر 
باقر النمار، »بُحَجٍج إالية إأحكا  إاسادة 
إاععاءات إارغة، ال تساتقيم عىل منطل، إال 

تدخل بميزان عدل«. 
إاعتارب حازُب اللاه يف بياان صااعر عناه 
أن السابَب الحقيقايَّ الاذي عإان السالطات 
السادوعية إىل الحكام بإعادا  الشايخ النمر 
أنه صادع بالحال إجهار بالصاواب إطالب 
بالحقاوق املهادإرة ثبنااء شادب مظلاو ، 
إمسالوب  إالجهال،  باالساتبداع  محكاو  
الحقوق إالثرإات، من قبل مجموعة إاسادة 

ال ترعى يف خلل الله إالّ إال ذمة. 
النمار عاىل  الشايخ  أن ثبااَت  إإذ َجاَرَ  
حقه حتى الشاهاعة سايهدُ  باطل آل سدوع 
إيفنّاد اععاءاتهم إيبطل محاإالتهم الخبيثة 
ة،  لتشاويه صورة لذا الجهاع عند أبنااء اثُمَّ
أكاد أن الجريمَة التي اإتتحت بها السالطات 
السادوعية الدا  امليالعي الجديد تبقى إصمة 
عار تالحل لذا النظاا  الذي قا  عىل املجازر 

إاملذابح منذ نشوئه إحتى اآلن.
طالب املجتمَن الادإيل إليئاته إمنظماته 
الحقوقية إاننساانية، كماا ُكّل القوى الحيّة 
يف أمتنا، بإعانة لذه الجريمة النكراء، إإضن 
السلطات السادوعية يف املكان الذي تستحقه 
يف ساجل انجرا  الداملي؛ نظاراً الإتئاتها عىل 
عالم عين مساالم لم تتلاوث يداه بالدماء، إال 

ارتكب جريمًة، إال قول ال للظلم إالددإان. 
إحّمال حازُب اللاه يف بياناه، املساؤإليَة 
املبارشَة إاملدنوية عن لذه الجريمة للواليات 
املتحادة إحلفائها الذيان يقّدماون الحماية 
املبارشة للنظا  السادوعي إيغطون جرائمه 
املنطقاة،  إشادوب  شادبه  بحال  الكبارية 
إيدعماون عدإاناه، ماا يؤكد أن شاداراتها 
الوالية عن الحريات إالديموقراطية إحقوق 
اننساان ليسات إال أكاذيب إأباطيل ال تخدع 

أحداً يف أمتنا. 

آخر كلمات قالها الشيخ النمر قبل إعدامه: 
»ع  الضديف ساينترص عاىل قهر الحكا  

إسينترص الد  عىل السيف«

الشيخ النمر يف سطور
آياة الله الشايخ نمار باقار النمر، شاخصية عينية إسياساية 
سدوعية، عرف بحراكه السلمي املشفوع باملنطل إااليمان إالدإاع 
عان املظلومال إاملحرإمال، إقاد عإن الياو  رضيباة مدارضته 

إمجالرته إانتقاعه للحكم السدوعي.

* ميالده ونسبه:
إلد آياة الله الشايخ نمر باقر النمار بمنطقاة الدوامية -إلي 
إحادى مدن محاإظة القطيف باملنطقاة الشقية- عا  1379 لا، 
إلاو ينتمي إىل عائلة رإيدة القدر يف املنطقة، برز إيها علماء أإذاذ 
أبرزلام آية الله الشايخ محمد بان نارص آل نمر )قاده(، إخطباء 
حساينيون كجده من أبيه: الحاج عيل بان نارص آل نمر املدإون إىل 

جانب أخيه آية الله الشيخ محمد بن نمر بمقربة الدوامية.

* دراسته ورحلته لطلب العلوم الدينية:
بدأ عراساته االكاعيمية يف مدينة الدوامية إىل أن انتهى إىل املرحلة 
الثانوياة؛ ثم لاجار إىل إياران طلباً للدلاو  الدينية يف عاا  1399 
1400- لاا، إالتحل بحوزة انماا  القائم الدلمية التي تأسسات 
يف نفاس سانة لجرته لطهران عىل ياد آية الله السايد محمد تقي 
املدريس، إالتي انتقلت بدد عش سانوات تقريباً إىل منطقة السيدة 

زينب )ع( بسوريا.
إتتلماذ عىل يد اسااتذة بارزيان مثل آية الله السايد محمد تقي 
املدريس إآية الله السيد عباس املدريس إآية الله الخاقاني يف سوريا 
إالدالمة الشايخ صاحب الصاعق يف طهران إالدالمة الحجة الشيخ 

إحيد اثإغاني.
إبدد حصوله عىل مرتبة االجتهاع رشع يف تدريس الدلو  الدينية 
إىل جاناب الدمل الرساايل. إقد تخرجات عىل يديه ثلة مان الدلماء 
اثإاضال الذين مارساوا إيمارساون اثعإار الدينياة إاالجتماعية 

إالقياعية يف مجتمداتهم.

* من سماته:
يتمتان ساماحته بخلل رإيان إقوة يف تمساكه بمبااعئ إقيم 
الدين الحنيف إتبلورت عملياً يف مساريته الفكرية إالجهاعية. كما 
إيتمتن بنظرة ثاقبة يف املستجدات الواقدة، إبرؤية تحليلية عقيقة 
إموضوعياة ملجريات الواقن االجتماعي إالسايايس بماا لديه من 

ثقاإة غزيرة إمتنوعة.

* نشاطاته ومشاريعه:
لاه الدديد من النشااطات إاملشاارين التي أثر بها عىل السااحة 
املحلياة إانقليمياة بالاذات، إكان لبدضهاا تأثرياً ملحوظاً ساواًء 
عىل املساتوى الديناي أإ الفكري أإ االجتماعي أإ السايايس منها: 
الدمل عىل التوعية الدينية إالرشاد الفكري يف منطقة الدوامية عرب 
اقامة صالة الجماعة إالجمدة إاساها  املرأة إاساتثمار طاقاتها 
يف املجالل الديني إاالجتماعي إالقاء املحارضات الرساالية إاقامة 
النادإات الدينياة إالدلمياة يف املنطقاة إخارجهاا إكتاباة إنش 

االبحاث إاملقاالت إانشاء الحوزات الدلمية.
بداد ععواتاه املكررة نعااعة بناء البقيان الغرقد إماا تاللا من 
اساتدعاءات للشطة إتضييقات قد  يف عا  ا2ل1 لا لنائب أمري 
املنطقاة الشقية عريضة نموذجية غري مسابوقة تجساد املطالب 
الشايدية يف اململكة، إقد أثنى عىل لذه املطالب املدارض السدوعي 
الساني: سدد الفقيه، بالرغم من أنه كان يحرض الحكومة يف ثنايا 
مدحه، إيدين علماء السانة إيلفتهم للتدلم من الشيخ نمر كيفية 

املطالبة إيف أي أمر يطالبون به.
يف محار  عاا  29ل1 لاا نااعى بتشاكيل )جبهاة املدارضاة 

الرشايدة(، إالتاي من إظيفتها إمساؤإلياتها -حساب ما إرع يف 
محارضتاه تلك- مدارضة الفسااع: االجتماعاي إالكهنوت الديني 
إالظلم السايايس الواقن عىل املواطنل من اتبااع ألل البيت عليهم 

السال  يف السدوعية.
يف عاا  2011  من ساقوط نظاماي تونس إمرص إمان بداية 
الثاورة البحرينياة كارس آياة اللاه النمار الحظار الرسامي الذي 
إرضته السالطات السادوعية عىل ممارساته للخطابة إالتدريس 
مناذ أغساطس ا200  إاساتهل خطاباتاه بالحديث عان الحرية 

السياسية إمحوريتها يف التغيري السيايس.
إيف ظل املناخ السايايس الذي عايشته املنطقة من بداية 2011  
نظمت مجامين شبابية يف القطيف عدة مسريات للمطالبة بانإراج 
عن تسادة ساجناء م� عىل اعتقالهم يف حينها ستة عشاً عاماً 

إقد عرإوا )بالسجناء املنسيل(.
إمن عخول قوات عرع الجزيرة إىل البحرين اتسدت رقدة الحراك 
إاالحتجاجاات يف القطياف إقابلتها السالطة باعتقاال املئات من 
الشاباب بتهمة ارتباطهم باالحتجاجات إقاد تصدى آية الله النمر 
بكل قوة للدإاع عن حل الشدب القطيفي يف االحتجاج إالتدبري عن 

الرأي.
إعندما كاعت املنطقة عىل إشاك االنازالق إىل لغة الدنف إكانت 
القوات اثمنية تتهيأ لشان حملة قمدية -مددة سالفاً- عىل شباب 
الحاراك يف الدوامياة، كانت كلماة الفصل آلية الله النمار الذي ععا 
إيهاا شاباب الحراك إىل عاد  التظاُلر يف تلك الليلاة خاصًة حمايًة 
لهم إنإشاال مخطط القاوات اثمنية مؤكاداً يف خطابه التاريخي 
سالمية الحراك إذ ععا شاباب الحراك إىل التمسك بزئري الكلمة أما  

أزيز الرصاص.
إقاد أكدت أحداث أكتوبر ٢٠١١  التي ُعرإت إيما بدُد )بأحداث 
الدوامية( عىل املوقدية القياعية لساماحته، إبرلنت للسلطة جيداً 
أن كلمتاه لاي كلماة الفصل إأناه بخطابه السالمي يمثل صما  

اثمان الذي يحفظ املنطقة من االنزالق يف أتون الدنف.
إمن إرصار السالطة عىل املدالجات اثمنية باساتخدا  الساالح 
التاي نتاج عنها ساقوط الدديد مان الشاهداء؛ زاع تصّدياد النمر 
مان مواقفه إخطاباتاه إالتي عارض إيها بشاكل رصيح التمييز 
السالطوي إمصاعرة الحريات إاالستئثار بالثرإات إاملناصب إععا 

إىل االصالحات السياسية.
إيداد الشايخ النمر من ععااة االصالح السالمي يف السادوعية 
إاملطالبل بحقوق االقلية الشايدية يف رشقهاا إرإن التمييز عنهم 
إالشحن الطائفي ضدلم، إمن أشد املنتقدين للسياسات الطائفية 
التي تتبدها حكومة آل سادوع تجاه املذالب اثُْخَرى غري الولابية.. 
إالنمار ممن يدعاون إىل الحوار إالتساامح الديناي إاملذلبي الذي 
تفتقده السدوعية إخطاب الكرالية إالتكفري الغالب عىل خطابها.
يف الثامان من يوليو 2012 : أقدمت السالطات السادوعية عىل 
اعتقال آياة الله النمر إذ إتحت عليه الرصااص الحي إأصيب عىل 
إثرلا بأربن رصاصات يف إخذه اثيمن، إقامت باختطاإه من موقن 
الجريمة إاقداً لوعيه لتنقله إىل املستشافى الدساكري يف الظهران 
إبدد ذلك إىل مستشفى قوى اثمن بالرياض ثم إىل سجن الحائر.

يف ماارس من عاا  2013 : بادأت الحكوماة السادوعية بأإىل 
جلسات محاكمته إبدإن خرب سابل لذإيه، إقد طالب إيها املدعي 
الدا  بإقامة حد الحرابة )القتل( عىل آية الله النمر إقد سااق تهماً 

ملفقة ضده.
لذا إأعلنت إزارة الداخلية السدوعية السبت تنفيذ حكم انعدا  
بحل الشيخ نمر باقر النمر إعدع آخر من املواطنل السدوعيل بلغ 

عدعلم 7ل شخصا بدعوى »تبني أإكار متشدعة«!!.



 السعودية 
ليست مملكة!

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي شرف المحطوري
الدربياة  الجزيارة  يف 
اساتيطانية  حركاة 
تُدعاى  توسادية 
ارتبطات  »السادوعية« 
باانعارة  تأريخيااً 
إانتقلات  الربيطانياة، 
انعارة  إىل  الدهدة الحقاا 
اتكأت  إكما  اثمريكياة، 
عاىل املذاباح ليقاو  لها 
لضماان  إهاي  كياان، 
إالتوسان  االساتمرار 
تمدن يف تلاك املذابح عىل 

نحو لم يحدث مثله زمن التتار.
لاذه الدموية السادوعية تؤكد أال رشادا سياسايا 
مطلقاا لدى عصاباة الرياض، إأنها إنماا تنحدر نحو 
عالام انجارا  الادإيل جاعلة مان بالع الحجااز إنجد 
باؤرة نرلاب الدإلاة، عىل منوال إرلااب الصهاينة يف 

إلسطل.
ما تقو  به السادوعية يتجاإز الجاللية اثإىل زمن 
قرياش بمراحل، إذ لم يكن لدى قريش مشإع، مثلما 
علياه الحال مان »الجاللياة الثانية« التاي تنخرط يف 
مشإع توسادي اساتدماري يهدف إىل إباعة أكرب قدر 
ممكان من الناس كما لو الحال من اليمن، إإساكات 
كل صاوت مدارض كما لو من الشايخ النمر، إتدمري 
كل عإلة ال تساري يف ركابها كما لو الحال من سوريا، 
إتشاويه صورة من ال تساتطين الوصول إليه كما لو 
الحاال من حاركات املقاإمة إيف مقدمتهاا حزب الله، 
إاحتاواء أي عإلاة تخىش نهضتَها كما لاو الحال من 
مارص، إإقامة اصطفاإات طائفية كما لو الحال من 
تركياا للدإن نحو تفجري إتنة شادواء برتسايخ إيران 

عدإا.

وَمن املستفيد؟

إحده كيان الددإ انرسائييل املساتفيد اثبرز من كل 
ذلك الجنون السادوعي، إلذا ما عإن السايد نرص الله 
أن يقولها رصاحة: بأن التدقل لدى السادوعية انتهى، 
إرساائلُها من اغتيال الشايخ النمر رسائل حرب عىل 
كل املناعين بالحرية يف الداملل الدربي إانسالمي، إأن 
عماء اليمنيل، إالنمر ستكتب نهاية نظا  آل سدوع.

 

قدر اليمن أن يكون البديل!

من انخراط مدظم مشيخات الخليج من السدوعية 
يف الدادإان عىل اليمن تنكشاف الجزيارة الدربية أنها 
منطقة بال »مشإع لألمة«، إيف الخطاب اثخري للسيد 
عبدامللاك بدر الديان الحوثي إشاارة إىل ذلاك بتحديده 
املشاكالت يف ثاالث: اختالل يف الوعي، اختاالل يف القيم 

إاثخالق، إغياب املشإع الحقيقي لألمة.

إقد اجتمدت تلك املشكالت يف السدوعية إمن مدها، 
إمشإعهام مصااعٌ  لتأرياخ اثمة، إلام صحراإيو 
التفكاري، منحلاو القيام إاثخاالق، حياث نظرتهام 
لآلخريان ماعية بحتاة، ال يقيماون إزنا ننساان إال 
شادب، يظناون أنهام بأموالهام قااعرإن لياس عىل 
رشاء الذمام بل حتى عاىل االحتيال عاىل الله بتصوير 
أنفساهم خدا   »الحرمل الشيفل« ليتجاإز اللُه عن 

جرائمهم، إيغفر لهم خطايالم.

أن  إارع  كل  يدركهاا  أن  يجاب  التاي  إالحقيقاة 
السادوعية - إبمنظور عسكري بحت -إنما تمثل خط 
عإاع أإل عن أكرب مدسكر أمريكي يف املنطقة إاملسمى 
»إرسائيال«، إأي انهياار لذلاك الخاط الدإاعاي يدني 
»خيارب الثانية«، إانبالج إجار تأريخ جديد لألمة ليس 
إيه »سادوعية« إال إرسائيل«. لتبدأ الدإرة الحضارية 
من جديد بوصول الحضارة الغربية إىل نهاياتها لصالح 
حضارة عربية إسالمية تديل القيم اننسانية الخالدة.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنل إخميس

ندع���و ش���عوَب أمتن���ا كاف���ة إلَ���ى اليقظ���ة والتََح�ّرك اجل���اد واملس���ؤول جت���اه املؤام���رات األَمريكية 
واإلس���رائيلية التي تستهدُف اجلميَع بال اس���تثناء من خالل أدواتها العملية وأياديها اإلْج��َرامية املتمثلة 
ببعض احلكومات، وفي مقدمتها النظام الس���عودي َواجلماعات التكفيرية التي تتََح�ّرك ضمن مش���روع 
��ة والوص���ول بها إلَى االنهيار الت���ام واخلضوع املطلق  ه���دام وتدمي���ري؛ بهدف تفكي���ك ُكّل مكونات األُمَّ

ُس��ْول والُق��ْرآن في املنطقة وفي أُوُروبا وفي سائر العالم.. ألَمريكا وإسرائيل وتشويه اإلْس��اَلم والَرّ
	 السيد/	عبد	امللك	بدر	الدين	احلوثي		 الددع )اا( انثنل ل يناير 2016   املواإل ل2 ربين اثإل 37ل1لا

من يحاصر الحاملة تعز؟!! 
 حزام األسد

 
ساأكتُُب لاذه املرََّة عان ما تدانياه الحاملاة تدز من 
اد من املااء الاذي يدترب ألم  حصاار مريار إمنن متدمَّ
اساسايات الحياة، إكل ما أطرحه يجُب أن تساتندإا يف 
صحته إىل إساائل إعال  الددإان إمرتزقته مثل الجزيرة 
إالحدث إالدربية إسهيل إبلقيس إيمن شباب… إلخ. 

 

أوالً »واقع مدينة تعز مع مشكلة شحة املياه« 
الجميان يدلم بأن مدينة تداز تداني من جفاف كبري 
إشاحة يف املياه الجوإية، إاملشاكلة لذه عائمة، إقد تم 
تناإلها يف إسائل انعال  إاملنتديات إيف نقاشات الربملان 
ساابقاً إيف اتفاقياات إزارة التخطيط إالتدااإن الدإيل 
إمن الادإل املانحة إقد أخذت لذه املشاكلة حيزاً كبرياً 
يف التداطاي مدها، إلكن من ذلك إرغم إعوع الحكومات 
املتداقباة إكاذا بدض التجاار إاملساتثمرين إاملغرتبل 
بحل لذه املشاكلة الَكبرية، إذلك عارب تحلية مياه البحر 
مان مدينة املخاء إنقلها إىل مدينة تداز إال أنه لم تَر تلك 
الوعاوَع النوَر، غري أن لناك منطقاًة يف مدينة تدز توجد 
إيها ميااٌه جوإية، إمنها كان يتم اساتجالُب صهاريج 
امليااه »إايتات املااء« للكثري من أحياء إشاوارع املدينة 

إلي منطقة الضباب بتدز.

ثانياً »واقع املشكلة اليوم يف ظل املواجهات« 
يتذكاُر الجميُن عندما أعلنت ثالث قياعات من قياعات 
املرتزقاة أإ مان يسامون أنفساهم باا »املقاإمة« عرب 
شاشاات قنوات الددإان إإساائل إعالمهم بأن منطقة 
الضبااب »املنطقاة الوحيادة الساتجالب امليااه منها«، 
أَْصبَاحت منطقة عساكرية إيمنن عخولهاا أَْإ الحركة 
إيها ناليك عن تشاغيل اآلباار االرتوازياة إتدبئة املياه 
إنقلها إىل بقية اثحياء، إبدد ذلك انعالن عقبه كثري من 
االستهداإات التي طالت ناقالت املياه »الوايتات« بدعوى 
حظر التجول إالدخول يف املنطقة الدسكرية التي أعلنت 
عنها قياعات ما ساّمي باملقاإمة، إما إن عخل اثسبوع 

اثإل من لذا انجراء التدسفي إالهمجي إالالإنَْساااني 
من قبل مرتزقة الددإان بحل أبناء الحاملة حتى سارعت 
نفسها إسائل انعال  التي رّإجت نعالن املرتزقة عسكرة 
املنطقة إىل التنديد إاالساتنكار لحصاار أبناء تدز!!! إتم 
إثاارة شاائدة أن الجياش إاللجان لم مان يحارصإن 
اثلايل من جلب املياه إيوصفون لذه الشائدة بأنها من 

جرائم الحرب إاثعمال الالإنَْسااانية!!! إ... إلخ!!
الغرياُب يف اثمار بأن خربَ إشاائدة حصاار الجيش 
إاللجاان ملدينة تداز إالتي أنفال من أجال الرتإيج لها 
محليااً إعإلياً، إحاإل الكثري من املرتزقة البناء عىل ذلك 
عارب اثموال الكبرية، إمن عخول مدرعاات انماراتية إىل 
تدز قبل توشكا الوازعية إتنقل عنارص تنظيَمي القاعدة 
إعاعش من إإىل املدينة إخرإج املخاليف إإصوله إىل عدن 

إعخاول الكثري من منظمات انغاثة الدإلية لالطالع عىل 
الوضن الدا  يف املدينة تبدعت لذه الشاائدة إانكشافت 
الحقيقاُة التاي تقاول: إن مان يحاارص أبنااَء تدز لم 
املرتزقة، ساواٌء أكانوا من تنظيَمي عاعاش إالقاعدة أإ 
مان تنظيم حازب االصالح، إمن ذلك إهنااك من ال يزال 
يرالاُن عىل ساطحية البدض مان املخدإعل بوساائل 
إعال  الددإ املضللة، إمن كل لذا إإن صموع إصرب أبناء 
تداز يف مواَجهة الدادإان إأعإاته لن يثنيَهام أن يقدموا 
قواإال من الشاهداء اثبرار يف مواجهاة الغزإ إاالحتالل 

إمرتزقتهم يف الداخل، إضاإة إىل الحصار إالدطش.
_

إساالُ  الله علياك أيها الحاملة إساال  عاىل أحرارك 
الصامدين.

القنابل العنقودية املحّرمة دولياً 
زرعتهاا طائرات البغاي يف حدائل إجبال إشاوارع صددة 
بدالً عن اثشجار التي أحرقتها إاملباني التي عمرتها إالطرق 

التي قطدتها


