بالأم�س �صاروخ بالي�ستي يع�صف بالغزاة ومرتزقتهم يف تداوين م�أرب والقتلى بالع�شرات

وال

صحيفة ما

ثلة للطبع

واليوم توشكا الباليستي يضرب معسكر ماس بمأرب
 -خاص:

أعل�ن مص�د ٌر عس�كريٌّ أن الق�وة

َ
الصاروخية للجيش واللجان الش�عبيّة
اس�تهدفت معس�كرا ً يتمر َك� ُز في�ه
مرتزق�ة االحتلال يف محافظ�ة مأرب

بصاروخ  باليس�تي.
وأوض�ح املص�در أن الص�اروخ من
ُ
إطالقه
طراز توش�كا الباليس�تي وتم

عىل معس�كر ماس بمحافظ�ة مأرب
وال�ذي تس�يطر عليه ق�وات االحتالل
ومرتزقتهم.

ِ
أن وحدات االستطالع
وأشار املصد ُر
َ
ِ
 األولية تشيرُ أن
أن املعلوم�ات
أ ّك�دت
َ
الصاروخ قد أصاب هدفه.
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 16صفحة
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العلمة أحمد قاسم الشامي
فارس العلم والجهاد :اّ
اليمن يو ّدع َ

نصر اهلل :ليس على وجه األرض كمظلومية اليمن
المجلس السياسي ألنصار اهلل:

لن ينسى الشعب اليمني مواقفكم معه ضد العدوان السعودي األمريكي

القرار الخليجي أرعن يقدم خدمة مجانية للكيان اإلسرائيلي
األحزاب والقوى السياسية اليمنية:

موقف نصر اهلل كلمة حق يف وجه سالطني ال َجور والطغيان
ُ

وتصهني األعراب

الخليج ووزراء داخلية العرب يعتبرون حزب
اهلل «منظمة إرهابية» وإسرائيل تبارك القرار

املهندس الحوثي يشرح تفاصيل األزمة ويكشف بعضاً من خفايا كواليس حوار موفنبيك

املرتزقة سلع رخيصة حرقت برمال ميدي

 2متابعات
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( ددعلاعلاا

الإعْ ــلاَ م احلربي يك�شف جانباً من خ�سائر الغزاة الفادحة يف ميدي

أرواحهم يف سبيلها وخ ّلفوها وراءهم
أسلحة وهويات وأموال سعودية ،أثمان بخسة باع املرتزقة َ

ٌ
استهداف للتعايش الذي يتميز به أَ ْب َنـاء هذه املحافظة مع ُك ّل الـ َيـ َمـنيني
د ْف ُع العدوان بأبناء تعز ىَإل جبهات ميدي و َمأرب
 خاص:ُ الحرب�ي مش�اهِ َد
 و َّز َع اإلعْ ــَل�اَ م
ُّ
م�ن مدينة مي�دي الس�احلية التابعة
ملحافظة حجة أقىص الش�مال الغربي
للـيَـمَ ـن ،تكشف جانباً من الخسائر
البرشي�ة واملادية الت�ي تكبدها الغزاة
واملرتزق�ة خلال عمليات اس�تكمال
تطهري الجيش واللجان الش�عبية لها 
قبل أ َ ْكثَـر من أسبوعني.
هذا وتصدَّرت مدينة ميدي ،وسائ َل
م املحلية والعاملية ،وخاص ً
َ
اإلعْ ــلاَ
َّــة
املؤيدة للع�دوان التي تناولته�ا أ َ ْكثَـ َر
م�ن م� َّرة ،مدعي�ة الس�يطرة عليها،
وظل اإلعْ ــلاَ م الحربي يُفنِّدُ دعاويهم
ُكلَّ مرة.
تُع�د جبه�ة مي�دي م�ن أ َ ْكثَـ�ر
الجبهات التي ّ
تلقى الغ�زاة واملرتزقة
ٍ
فيها صفعات كبرية ،وخسائر فادحة
يف البشر ،كم�ا أن العدو أنف�ق عليها 
املليارات وحش�د إليها املرتزقة من ُك ّل
حدب وصوب ،من دون جدوى.
ٍ
وتكش�ف الص�ور الت�ي و َّزعه�ا 
اإلعْ ــلاَ مُ الحربي ،ع�ن حالة الضعف

والوهن يف صفوف الجيش السعودي،
وتعكس حجمَ التضليل والتغرير الذي
يقودُه ح�زبُ  اإلصالح لحش�د املغرر 
بهم لخوض معارك النظام الس�عودي
يف مختلف املحاور والجبهات بأبخس 
األثمان.
وبدا مُالحظاً م�ن بطاقات الهُ وية
«البطائ�ق» الت�ي ع َر َ
ضه�ا اإلعْ ــلاَ م

الحرب�ي ،ع�ددَ املغرَّر بهم م�ن أَبْنَـاء
ىَ العمل
محافظ�ة تع�ز ،مما يُشير إل
ِ
املنظ ِم الذي يق�وم به اإلخوان لخدمة
العدوان بتسليح أهايل تعز والزج بهم
يف ح�روب تخ�دم املعتدي�ن ،وتمزيق 
الرواب�ط االجتماعي�ة ،بين  أَبْنَـ�اء
هذه املحافظة العزي�زة وبقية أَبْنَـاء
الشعب الـيَـمَ ـني.

ت�شييع مهيب لعامل من املرجعيات الفقهية وجماهد يف امليدان
املشيعون للشهيد العالمة أحمد قاسم الشامي:
سنواصل در َبه يف العلم والعمل والجهاد

 خاص: مهيب ُ
ش�يِّعَ الش�هيدُ العالمة
يف موكب جائزيٍّ
ٍ
ٍ
أحم�د قاس�م مس�فر الش�امي ،صب�اح األربعاء،
بالعاصمة صنعاء ،وتقدم التشييع األهل والعلماء
وطالب الش�هيد الذي�ن أثنوا عىل فضل�ه وجهاده،
مؤكدين مواصلة دربه يف العلم والعمل والجهاد..
ونعت رابطة علماء الـيَـمَ ـن الشهيد العالمة/
أحمد قاس�م مسفر الش�امي عضو رابطة علماء
الـيَـمَ ـن وأح�د علماء الـيَـمَ ـن املجاهدين والذي
التح�ق بركب الش�هداء صابراً محتس�با ً يف حادث
سري يف منطقة سفيان وهو يتنقل بني املحافظات
والقرى واملديريات لش�حذ الهمم والدفع بهم نحو 
جبه�ات العزة والكرامة دفاع�ا ً عن الدين واألرض
واإلنسان عن عمر ناهز  58عاماً..
وقالت الرابطة :إننا وإذ نعزي عائلته والشعب
الـيَـمَ ـن�ي واألُم�ة العربي�ة واإلسلامية ،فإنن�ا 
نفخ�ر ونتباهى بهؤالء الش�هداء الذي�ن اختارهم
الل�ه ومنحهم وس�ام الخل�ود والكرام�ة ليلتحقوا 
ِين َ
ُون ِبالَّذ َ
َ
 (وي َْس�تَبْشرِ
بالصديقني َ
 ل ْم يَ ْلحَ ُقوا ْ ِب ِهم
خ ْلفِ ِه ْم أَال َ
مِّ ْن َ
َّ خو ٌ
 ه ْم يَحْ َزن ُ َ
 وال َ ُ
ْف عَ َلي ِْه ْم َ
ون).
وأش�ارت الرابطة عىل أن الش�هيد الشامي من
املرجعيات الفقهية وممن لهم باع طويل يف ترشيد
املجتم�ع بأم�ور دينهم ،حي�ث كان مث�االً للعالم
املجته�د املثابر ،وعرفت�ه املنابر واملحاف�ل خطيبا ً

هدايا رمزية وتعاونية ألسر
ُّ
الشهداء يف مديرية أرحب
 -خاص:

يف إط�ار التآخ�ي والرتاحم الذي دع�ا له قائ ُد
الثورة والذي عُ رف بهِ  املجتمع الـيَـمَ ـني وقبائله
عبر التأريخ ،وإجالالً لذكرى أس�بوع الش�هيد،
الذي يوح�د بدمائه الوطن ،قدمت الش�خصيات
الرتبوي�ة والثقافي�ة واملش�ايخ والش�خصيات
االجتماعية ،يف مديرية أرحب بمحافظة صنعاء،
ً
قافلة م�ن الهدايا الرمزية والطاقات الشمس�ية
ألرس وعوائ�ل الش�هداء يف املديري�ة ،وت�م توزي ُع
القافل�ة التي تقدر بأ َ ْكثَـر من ثالثني مليون ريال
يمن�ي ،تو ّزعت على أ َ ْكثَـ�ر من مائ�ة وعرشين
أُرسة بذلت الش�هداء يف س�بيل الدفاع عن الوطن
وردّ الغ�زو والبغ�ي والعدوان ،ويف س�بيل نُرصة
ُ
املستضعفني.

مفوه�اً وقدوة يف طلب العلم وتبليغه حتى أضحى
مثاال ً يف الهمة والنشاط والصدق.
ونش�أ العالمة أحمد قاس�م مس�فر الش�امي
امللق�ب بأبي خال�د يف أُرسة علمي�ة ودرس عىل يد
أعمى ومش�هورا ً بحف�ظ القرآن
والده ال�ذي كان
ً
وإدراك�ه العمي�ق يف معرف�ة وحف�ظ الكثير من
كت�ب الفق�ه واملعاملات والتفسير ،وتع ّل�م عىل
يديه الق�رآن ودرس األزه�ار والفرائض ثم التحق 
بالسيد العالمة بدر الدين الحوثي يف عام 1400هـ 
َ
لريتش�ف م�ن ينابي�ع اإليم�ان والحكم�ة ،وظ�ل
يصاحب�ه أ َ ْكثَـ َر من عرشة أعوام طمَ عا ً يف ْ
كس�ب
العل�وم واملع�ارف حتى حظي بشرف اإلجازة من
شيخه العالمة بدر الدين..
وأسهم الشهيد العالمة املجاهد الشامي امللقب
يف تأسيس العديد من املراكز الدينية والعلمية منها 
مركز اإلمام الحسين ومركز أبي خالد الواس�طي
يف الشوارق برازح ،وله بعض املؤلفات التي خطها 
بي�ده منه�ا القول الح�ق يف الرد عىل من ش�به إله
الخلق وتأريخ أبي هريرة يف علم الحديث ..الشامي
مت�زوج ل�ه ثلاث نس�اء لدي�ه أ َ ْكثَـر م�ن 17من
ٌ
األَبْن َ
ـاء ،وأخ لشهيد وأبٌ  لشهيد.
وكان العالم�ة الش�امي م�ن ضم�ن طالئ�ع
املخلصين األوائل املناهضني للمشروع األمريكي
واإلرسائيلي وق�د تع�رض لكثري م�ن الضغوطات
واملضايقات واملالحَ قة والسجون منذ بداية الحرب
األوىل ولم يُثنه ُك ّل هذا عن مشواره الجهادي..

القوة الصاروخية للجيش واللجان
الشعبية تد ّمر مواق َع للمرتزقة
تجمعات
جنوب ذو باب ،وتستهدف
ٍ
لهم غرب امللعب يف الوازعية
 -خاص:

ُ
 العس�كرية امليدانية أن القو َة
ادر
أف�ادت املص ُ
َ
َ
 التابع�ة للجي�ش واللج�ان الش�عبية،
املدفعي�ة
أمس األربع�اء  2مارس ،مواق َع
اس�تهدفت ،يوم ٍ
ٍ
وتجمُّ
ع�ات للمرتزق�ة غ�ربَ  امللع�ب بمنطق�ة
ادر سقو َ
ط
الوازعية يف محافظة تعز ،وأكدت املص ُ
قتيل وجريح.
العرشات من املرتزقة ما بني
ٍ
 متصل ،واصلت القو ُة الصاروخية
س�ياق
ويف
ٍ
ٍ
للجي�ش واللجان الش�عبية دَكَّ معاقل وتجمُّ عات
الغ�زاة ومرتزقتهم ،جنوب مديرية ذو باب بتعز،
حيث أكدت املصادر امليدانية سقوط أعداد كثري ٍة
ادر إلىَ أن س�يارات
م�ن املرتزقة ،وأضاف�ت املص ُ
اإلس�عاف هرعت إلىَ املنطقة لنقل جثث املرتزقة
والجرحى.

رئيس التحرير:
صربي الدرواني
العالقات العامة والتوزيع:
تلفون736891529 – 01314024:
771126033

أَ ْب َنـاء ماوية ينتفضون ويعلنون النفري العام
واستعدادهم ملواجهة الغزاة وتطهري محافظتهم
 خاص:يف إط�ار االس�تنفار القبلي العام بوج�ه الغزاة،
وضم�ن لقاءات الجبه�ة الوطنية ملقاوم�ة العدوان
ومرتزقته ،بحضور قائد املنطقة العسكرية الرابعة
الل�واء عبدالله عيل الحاكم ،وش�خصيات اجتماعية
وممثلي من الس�لطة املحليةّ ،
نف�ذَ أَبْنَـ�اء مديرية
ماوي�ة يف محافظ�ة تعز يوم األربع�اء املايض وقفة
احتجاجية ،ضد العدوان السعودي االمريكي الغاشم
ومرتزقت�ه الذين يعيثون يف األرض فس�اداً ،ومندد ًة
بالجرائ�م التي يرتكبه�ا تحالف الع�دوان ،وآخ ُرها 
مجزرة سوق نهم ومجزرة الحيمة الداخلية.
املجتمع�ون م�ن أَبْنَـ�اء محافظة تع�ز ،تذكروا 

الش�هدا َء يف أس�بوعهم الوطني ،وَأكدوا جهوزيتهم
التامة ،لالنطلاق صوب جبهات الشرف والكرامة
والتحرر الوطني ،لردع املرشوع االحتاليل والعدواني،
كما تعه�دوا بتطهري محافظتهم ،م�ن دنس الغزاة
واملحتلني ومواصلة مسرية التحرر واالستقالل حتى
َ
أن مناطق س�يطرة
تحقيق النصر املوعود ،ويُذكر
ُ
املرتزق�ة ش�هدت مؤخ�را ً
تفاقم�اً لجرائم الس�لب
والنه�ب واالختط�اف ،هذا وقد صدح�ت حناج ُرهم
مزمجر ًة بالويل والوعيد لكل الخونة واملرتزقة ومن
يق�ف وراءهم م�ن دول الع�دوان ،مؤكدي�ن اقتفا َء
طري�ق الش�هادة طري�ق الكرم�اء الخالدي�ن ،وَأن
حُ ري َّة الشعب فرض ال يقبل التنازل عنه وأن النرص 
اليُنتزع إال من أفواه البنادق.

مصدر يف اللجنة الثورية العليا يحمل املجتمع الدولي
واألمم املتحدة مسؤولية أي استهداف مليناء الحديدة
 خاص:حمّ ل مصد ٌر مس�ئو ٌل يف اللجنة الثورية العليا،
مساء أمس ،املجتمع الدويل واألمم املتحدة وأمينها 
العام ومبعوثه إلىَ الـيَـمَ ـن مس�ئولية النية ُ
 املبيّتة
لقوى العدوان باستهداف ميناء الحديدة.
وأش�ار املص�د ُر إلىَ أن البالغ�ات الت�ي تلقته�ا 
الس�فن التجاري�ة وس�فن الش�حن للخ�روج من
غاط�س املين�اء واالبتع�اد عن�ه بع�د أن تجاوزت
رَ
رشوط دخول املياه اإلقليمية املحاصة
السفن ُك ّل
خارج القوانني واألعراف الدولية.
وأكد املصدر أن عمليات االس�تهداف الس�ابقة
للميناء كانت تتم بعد إجراءات مماثلة ملا تم اليوم.
ونبّ�ه املصدر إلىَ حجم الجريم�ة التي يمكن أن
ُ
يحدثه�ا اس�تهداف امليناء الذي ع ّ
ُ
ل االس�تهداف
ط
املتكرر السابق له معظم وظائفه ومعداته ،والذي
ُ
يعد اس�تهدافه بحس�ب نظام محكم�ة الجنايات
الدولي�ة والقان�ون ال�دويل م�ن جرائ�م الح�رب

مدير التحرير:
أحمد داوود

والع�دوان مكتمل األركان ،إضافة إلىَ ما س�يخلفه
من آثار إنس�انية فادحة تم ُّ
ُس بأحد أ َ ّهـم مصادر 
تزوي�د املجتم�ع يف الـيَـمَ ـ�ن وس�كانه بمعظ�م
االحتياج�ات األساس�ية وبنس�بة تتج�اوز تلث�ي
الواردات عرب هذا امليناء.
ولفت املص�در إلىَ تزامُن التخطيط الس�تهداف
املوان�ئ الـيَـمَ ـنية ،واملجازر اليومي�ة والتي كان
آخرها مجزرة س�وق نهم ،التي طالب األمني العام
لألمم املتحدة بفتح تحقيق فيها.
وأش�ار إلىَ االحاط�ات املتكررة الت�ي ذكر فيها 
اس�تهداف املوانئ يف مجلس األم�ن وتقارير األمم
املتحدة ومبعوثها إلىَ الـيَـمَ ـن ومنس�ق الش�ئون
اإلنسانية لألمم املتحدة.
وج�دّد املص�در التندي�د بالصم�ت ال�دويل إزاء
جرائم الع�دوان والحص�ار الجائر على الـيَـمَ ـن
واستهداف املدنيني واألعيان املدنية وإلحاق الرضر 
الفادح بمقومات الحياة االساس�ية يف ُك ّل املناطق 
الـيَـمَ ـنية.

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

العنوان :صنعاء – شارع المطار -جوار محالت الجوبي
عمارة منازل السعداء -تلفون01314024 :
sadaalmasirah@gmail.com
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هل يدرك العدو ال�سعودي �أنه لن ي�ستعيد الربوعة ع�سكرياً؟

هزيمة ثقيلة يتع ّر ُ
ض لها الجيش السعودي مج ّدداً يف محاولة
الستعادة مدينة الربوعة تخ ّلف قتلى وجرحى
 خاص:ار
س�يدر ُك العدوُّ السعوديُّ إذا ما أراد تكر َ
ِ
محاوالت�ه الس�تعادة مدين�ة الربوع�ة أن�ه
ل�م يع�د بإمكانه اس�تعادتها عس�كرياً من
قبضة الجيش واللجان الشعبية الذين أثبتوا 
للع�دو وللعال�م أن س�يطرتهم على املدينة
ٌ
ليس�ت خطأ س�عوديا ً
 وإنم�ا استراتيجية
ٌ
يمنية كم�ا نجحت يف الس�يطرة عىل املدينة
فلديها املقومات والقدرات عىل الحفاظ عىل
س�يطرة أبطال الـيَـمَ ـن عليها مثلما أثبتوا 
ذلك خالل الشهور املاضية التي عجز الجيش
الس�عودي ويف ُ
ك ّل محاوالته من اس�تعادتها 
يجن منه�ا إال الهزائم املتالحقة فيما لم
ولم
ِ
يحقق الطريان الحربي الس�عودي إال تدمريه
للمدين�ة بمنازله�ا وعماراته�ا وأس�واقها 
ومساجدها.
وحاول العدو السعودي باستمرار استعادة
مدين�ة الربوع�ة بعسير من قبض�ة الجيش
واللج�ان الش�عبية ،وش�ملت تل�ك املحاوالت
زحوف�ات ضخمة تحول�ت إلىَ عناوي�ن ألبرز
هزائ�م الجيش الس�عودي والت�ي كان آخرها 
االثنني املايض.
وق�ال مصدر عس�كري إن أبط�ال الجيش
واللج�ان الش�عبية ألحق�وا هزيم�ة نك�راء
بق�وات العدو الس�عودي التي زحف�ت بعتاد 
ضخم تحت غط�اء جوي الس�تعادة الربوعة
وتص�دوا لهم ،موقعين يف صفوفهم عدداً من
القتىل والجرح�ى ،باإلضافة إلىَ تدمري دبابات
ومدرعات من طراز إبرامز وبراديل.

وأك�دت املش�اهد املص�ورة الت�ي و ّزعه�ا 
اإلعلام الحرب�ي صح�ة املعلوم�ات الصادرة
َ
طريان
ع�ن املصدر العس�كري ،وأظه�رت أن
العدو قصف بشكل هيسرتي مدينة الربوعة،
َ
مغطي�ا ً
زحف قوات�ه ونجح يف إضاف�ة املزيد
من الدمار يف املدينة وفشل يف اصطياد املواقع

الت�ي يتمركز به�ا أبط�ال الجي�ش والجيش
واللجان الشعبية.
وأظه�رت املش�اهدُ مدين�ة الربوع�ة التي
تعرضت ألكثر من  500غارة ،بينها  350غارة
يف محاولة واحدة للعدو الستعادة املدينة ،مما 
أدى لتدمريها بالكام�ل ،ويف محاولته األخرية

يظه�ر طيران الع�دو بمختل�ف أنواعه وهو 
ُ
يقصف املدينة وضواحيها بشكل هيستريي.
كم�ا أظهَ � َرت املش�اه ُد آلي�ات ومدرعات
الجي�ش الس�عودي وه�ي يف مرم�ى أبط�ال
الجي�ش واللجان الش�عبية الذي�ن أمطروها 
بالقذائ�ف الصاروخي�ة ،مم�ا أدَّى لتدمريها 

بمَ ن فيها من ضباط وجنود العدو الس�عودي
ليكون�وا بذل�ك قد ألحق�وا هزيم�ة جديدة قد
تجع�ل العدو الس�عودي يع�رف أن محاوالته
مجرد عب�ث يعرض جن�ود للمذاب�ح وعتاده
العس�كري ملحارق من صنع الجيش واللجان
الشعبية.
وفيم�ا حاف�ظ أبط�ال الجي�ش واللج�ان
الش�عبية عىل س�يطرتهم عىل مدينة الربوعة
فإن قوات الجيش واللجان الش�عبية تسيطر
على عشرات الق�رى واملواق�ع واملس�احات
الشاس�عة رشق مدينة الربوعة ويبلغ إجمايل
مس�احة ما يس�يطرون علي�ه رشق الربوعة
أضع�اف مس�احة املدين�ة الواقع�ة تح�ت
سيطرتهم أيضاً.
وعىل غ�رار مح�اوالت الجيش الس�عودي
الس�تعادة الربوع�ة فله مح�اوالت متواصلة
الس�تعادة القرى واملواقع الواقعة إلىَ رشقها،
وكان وضعه فيه�ا ال يختلف عنه يف الربوعة،
حي�ث نقلت كامريا اإلعالم الحربي يف أكثر من
مناس�بة مش�اهد ملحارق تعرضت لها قوات
الع�دو وآليات�ه يف محاولت�ه الفاش�لة خلال
الفرتة املاضية.
وتعبريا ً عن الحالة البائس�ة التي تعيش�ها 
ق�وات الع�دو الس�عودي يف جي�زان ونج�ران
وعسري تداول ناش�طون عىل مواقع التواصل
االجتماع�ي مقطع فيديو يظه�ر فيها جندي
س�عودي تب�دو عليه آثار الخ�وف وهو يوجه
نداءً للش�عب الس�عودي بالدعاء لهم ،مؤكدا ً
أنهم ال يتمكنّون من الن�وم وأنهم يتعرضون
لضغوط كبرية يف جبهات الحدود.

حتدثوا عن اغراءات تعر�ضوا لها مقابل  2000ريال �سعودي

اللجان الشعبية تضبط  84من املغرر بهم قبل تو ّجههم ىَإل َمأرب
 -متابعات:

ٍ
 املسرية مقابالت مع عدد من األرسى
بثّت قنا ُة
املغ�رر بهم ،والذين تم إلقاءُ القبض عىل  84منهم
يوم األحد امل�ايض يف محافظ�ات البيضاء ومَ أرب
وصنع�اء أثناء توجُّ ههم للمش�اركة م�ع مرتزقة
العُ ـ ْدوَان يف جبهات القتال.
وكانت اللجا ُن الشعبية قد تم ّكنت من القبض
على  84مم�ن ت�م إقناعه�م بالتوج�ه للقتال يف
صفوف قوات االحتالل ومرتزقتهم بمَ أرب والدفع
به�م عىل مجموعات متفرقة قبل أن يتم ضب ُ
طهم
يف صنعاء ومَ أرب والبيضاء.
ويعترب ه�ؤالء أُنموذجاً ملئات الحاالت التي يتم
الزج بهم إلىَ معارك العُ ـ ْدوَان السعودي األَمريكي
عىل الـيَـمَ ـن ،ويظهر حجم االس�تغالل الرخيص

ملعيشة هؤالء وحاجتهم الرضورية.
�ار إقن�اع الضحي�ة بأن
ويأخ�ذ التضلي�ل مس َ
األم�ر ال يعدو عن كونه تجنيداً وتدريباً ،وتس�ليم
سلاح ومبالغ مالية تصل إلىَ  2000ريال بالعملة
السعودية.
أما م�ن يتول�ون التجني�د والتضلي�ل فتنتهي
مهمته�م عن�د َحش�د مجامي�ع م�ن املغ�رر بهم
إلىَ جه�ة أخرى ،حي�ث تقومُ األخيرة بامتهانهم
ووضعهم أما َم خيارين ،إم�ا الذهاب إلىَ الجبهات
أو السجن.
ويتحدث األرسى املغ� ّرر بهم بمرارة ،وينقلون
واقعَ التحشيد تحت دوافع املال والتسليح ،يف حني
يع�ود البعض يف توابيت أو ق�د ال يعودون ،فمَ ن ال
يهمه�م حياة هؤالء ال يكرتث�ون إن بقيت جثثهم
ً
مرمية إلىَ أن تتحلل يف العراء ،أو تأكلها الكالب.

�صاروخ بالي�ستي ي�ضرب الغزاة ومرتزقتهم يف مع�سكر تداوين مبَ�أرب والقتلى بالع�شرات تدمري دبابة و�آلية للمرتزقة باجلوف وم�صادر ع�سكرية تك�شف عن �أ�سماء القتلى واجلرحى

مقتل أحد قادة املرتزقة وإصابة آخر وسقوط
قصف صاروخي على مواقع املرتزقة بصحن
الجن يوقع قتلى وجرحى وخالفات تعصف بهم قتلى وجرحى من املرتزقة يف سدبا والخنجر
 خاص:ُ
إس�تهدفت الق َّ
 الصاروخي�ة للجيش
�و ُة
واللج�ان الش�عبية بص�اروخ باليس�تي
ٍ
تجمُّع�ات لق�وات الغ�زو ومرتزقته�م يف
معس�كر تداوي�ن بمَ �أرب وذل�ك يف س�اعة
متأخرة من مساء الثالثاء.
وأوض�ح مص�در عس�كري أن وح�دات
االستطالع أكدت أن الصاروخ أصاب الهدف
بدقة وأن االنفجارات مألت معسك َر الغزاة.
ِ
س�يارات اإلسعاف
وأش�ار املصدر إلىَ أن
هرع�ت إلىَ داخ�ل املعس�كر بع�د تع ُّرض�ه

للص�اروخ لنق�ل أع�داد كبيرة م�ن قتلى 
وجرحى.
م�ن جان�ب آخ�ر س�قط العشرات من
مرتزق�ة االحتلال بين  قتي�ل وجري�ح
بقص�ف صاروخ�ي اس�تهدف مواقعهم يف
معس�كر صحن الجن ،وفيما أ ّكدت وحدات
االس�تطالع للجيش واللجان تلك املعلومات
كان إعلامُ املرتزق�ة ينشر أخب�اراً مماثلة
تؤك�د أن القتلى والجرحى بلغ�وا العرشات
َ
أن اعتراف إعالم املرتزقة
واعتبر مراقبون
َ
 وج�ود خالف�ات عميقة يف
بالحادث�ة تؤكد
صفوفهم.

 خاص:ِ
إن العرشات
قال مصد ٌر عسكريٌّ :
م�ن مرتزق�ة العُ ـ� ْدوَان الس�عودي
األ َ
َ
ارعَ ه�م وأصيب
مريكي لق�وا مص ِ
آخ�رون بينه�م قيادات ب�ارزة خالل
محاولة تقدم فاشلة باتجاه منطقة
الخنج�ر بمديري�ة خ�ب والش�عف
بمحافظة الجوف.
ونقل�ت وكالة س�بأ ع�ن املصدر 
أن أبطال الجيش واللجان الش�عبية
تص�دّوا ملحاول�ة تق�دم للمرتزق�ة

باتج�اه موق�ع خلي�ف الزه�ور 
بمنطق�ة الخنج�ر بمديري�ة خ�ب
والش�عف ،موقعني قتىل وجرحى يف
صفوفهم.
وأكد املصد ُر أن من بني القتىل قائ َد
عملي�ات مليش�يا املرتزق�ة بالجوف
املدعو خميس املش�يعي وعرشة من
مرافقيه.
كم�ا  عُ �رف م�ن بين القتلى 
والجرحى ،مريض بن حس�ن جعمل
الصي�دي (قتي�ل) ،مبروك محم�د
الغويبي النويف (قتيل) ،صالح قرياط

النويف (مصاب) ،ناج�ي ريس النويف
(مص�اب) ،حسين محمد بن س�عد
النويف (مصاب).
ويف منطقة س�دبا بالجوف تمكن
أبطال الجيش واللجان الش�عبية من
تدمير دبابة وآلي�ة مدرعة ،مما أدَّى
إلىَ مصرع عدد م�ن املرتزق�ة وذلك
خلال ص�دّ محاول�ة تقدم فاش�لة
باتجاه املنطقة.
وأف�ادت األنب�اء أن أح�د ق�ادة
املرتزق�ة الذين قادوا املحاولة باتجاه
سدبا تعرض لإلصابة.
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ع�شرات الآالف يف م�سرية جماهريية ينددون بجرمية العُ ـدْ وَان يف نهم

اليمنيون ُيبطلون مفاعيل الحملة اإلعالمية املعادية
 -خاص:

حملت املسيرة الجماهريي�ة التي خرجت
الثالثاء املايض عِ ـ َّد َة رسائل إىل جانب عنوانها 
الرئيسي وش�عاراتها املرتبط�ة بمواجه�ة
العُ ـ� ْدوَان ،وذل�ك م�ن حيث حجم املش�اركة
وتوقيتها املتزامن مع املتغريات العس�كرية يف
مختلف الجبهات.
واحتشد اليمنيون بكل فئاتهم وانتماءاتهم
وبعشرات اآلالف إىل س�احة ب�اب اليم�ن ،يف
مسرية تعد واحد ًة من األكثر حضوراً وتفاعالً
منذ بداية العُ ـ ْدوَان تلبية للدعوة التي وجهتها 
اللجنة الثورية العليا للخروج؛ تنديدا ً بمجزرة
سوق نهم التي ارتكبها طريان العُ ـ ْدوَان وراح
ضحيتها العرشات بني شهيد وجريح.
املسير ُة خرجت وبحس�ب الدعوة الثورية
بعنوان (جريمة س�وق نهم جريمة أمريكية)
ومألت الجماهري الغاضبة س�احة باب اليمن
امتدادا ً إىل شارع الزبريي بالعاصمة صنعاء.
وحم�ل املش�اركون يف املسيرة الفت�ات
تدي�ن جريمة العُ ـ ْدوَان يف س�وق خلقة بنهم،
محملين  أمري�كا مس�ؤوليتها ومس�ؤولية
العُ ـ ْدوَان ،ولم تخ ُل الش�عارات والالفتات من
َ
على مواصل�ة الصمود 
العب�ارات الت�ي تؤكد
اليمن�ي االس�تثنائي يف مواجه�ة العُ ـ� ْدوَان
واستمرار التحرك ملواجهة الغزاة ومرتزقتهم
يف مختلف الجبهات.
وكما أن املسيرة خرج�ت للتنديد بجريمة
العُ ـ� ْدوَان يف س�وق خلقة بنهم واس�تهدافه
لألس�واق واملح�ال التجاري�ة فإنه�ا ج�اءت
بالتزامن مع فشل دول العُ ـ ْدوَان ومرتزقتهم
يف التق�دم واندثار الحمل�ة اإلعالمية املعادية
ح�ول صنعاء وانقلاب موازي�ن املعركة بعد
انطلاق معركة تحري�ر م�أرب والتي جاءت
ً
مدعوم�ة بمسيرة جماهريي�ة مماثلة األيام
املاضي�ة يف ش�ارع م�أرب بالعاصم�ة لتؤكد
ً
أهمية عن
الجماهير أنها صمام أمان ال يقل
رجال الجيش واللجان الش�عبية ،حيث أكدت
الجماهري خلال الفرتة بني حمل�ة العُ ـ ْدوَان
اإلعالمية حول صنع�اء وما تالها من انطالق
معرك�ة م�أرب إىل مسيرة الثالث�اء أن اآلل�ة
اإلعالمي�ة على ضخامته�ا بالنس�بة ل�دول

العُ ـ ْدوَان إال أنها فش�لت كسلاح استخدمته
ضد اليمنيني الذين ابطلوا مفعولها.
وص�در عن املسيرة بي�ان أكد على جملة
من النق�اط أوله�ا الحق الكام�ل يف مواجهة
العُ ـ� ْدوَان ب�كل الص�ور املمكن�ة ،ومالحق�ة
أياديه يف الداخل والدع�وة إىل محاكمة جميع
الضالعني يف الجرائم البشعة التي ترتكب بحق 
الش�عب اليمني ،والتي تقودها أمريكا ،والتي
تبدو اليوم وكأنها انتقام ش�امل من الش�عب
اليمن�ي ،وكذل�ك التحقيق الجاد والش�امل يف
جريمتي سوق نهم وبني يوسف.
وعبرَّ البيان عن رفض اس�تمرار العُ ـ ْدوَان،

والحصار تحت أيَّة مربرات واهية ،يتواطأ من
خاللها العال�م عىل التف�ك باليمنيني وتفتيت
بالده�م وتمزيقه�ا ونشر الف�وىض ،عبر 
التس�هيالت الت�ي تقدم للقاع�دة وأخواتها يف
املناطق تمهيدا للسيطرة عليها.
ودع�ا أحرار العال�م ،واملنظمات الحقوقية
واإلنسانية إىل تحمل مسؤولياتها وواجباتها،
وفضح جرائم العُ ـ ْدوَان ،والعمل عىل التحقيق 
فيه�ا وكش�فها ،ومحاكمة املجرمين ،ومنع
اس�تمرار الجرائ�م الجماعية ،وح�رب اإلبادة
بحق اليمنيني.
ويف الخت�ام جدد البيان ع� ْزمَ اليمنيني عىل
ط�رد املحتل وتطهير اليمن من دن�س الغزة
والقاع�دة والدواع�ش ،وقط�ع أي�ادي الشر 
واإلجرام ،مهما بلغت التحديات.

بان كي مون يدين الغارات الجوية التي استهدفت سوق خلقة بنهم َويطالب بتحقيق فوري
يف إدانة للغارات الجوية يف الـيَـمَ ـن والتي أسفرت عن
مقتل  32مدنيا ً عىل األقل يف س�وق شمال رشق العاصمة
الـيَـمَ ـنية صنعاء يوم الس�بت ،دعا األمني العام لألُمَ ــم
املتح�دة ب�ان كي مون إلىَ إج�راء تحقيق رسي�ع ونزيه يف
الحادث الذي ش�هد أ َ ْكبَــر عدد من القتىل يف رضبة واحدة
يف األشهر األخرية.
ووفقاً للبيان الصادر عن املتحدث باس�مه ،عرب األمني
الع�ام عن قلق�ه إزاء الغ�ارات الجوية املكثفة املس�تمرة
إض َ
َ
اف�ة إلىَ القت�ال املس�تمر على األرض يف الـيَـمَ ـن عىل
َ
الرغم من دعواته املتكررة لوقف األعْ ـمَ ال العدائية.
وقال إن األمني العام يدين بشدة الهجوم الذي استهدف سوق خلقة

يف منطق�ة نهم بالقرب من العاصمة صنعاء ،مما أس�فر
ع�ن مقت�ل  32مدنياً وج�رح  41آخرين ،وق�ال البيان إن
الس�يد بان كي مون أعرب عن خال�ص تعازيه وتعاطفه
مع أرس الضحايا.
األمني العام ذكر جميع أطراف النزاع برضورة االحرتام
الكام�ل اللتزاماته�م بموج�ب القان�ون ال�دويل لحق�وق
اإلن ْ َس�ـان والقان�ون اإلن ْ َس�ـاني ال�دويل ،وال�ذي يحظ�ر
الهجمات املوجهة ضد املدنيني واألماكن املدنية ،بما يف ذلك
األ َ ْ
سـوَاق املأهولة بالسكان.
َ
ُ
ّ
 وأش�ار البيان إلىَ أن أمني عام األمَ ــم املتحدة قال وَأكد أن مثل هذه
الهجمات تعترب من االنتهاكات الخطرية للقانون اإلن ْ َسـاني الدويل.

مركز أبحاث كندي :كيف ساعد دعم واشنطن لجرائم السعودية يف الـ َيـ َمـن بتوسع “القاعدة”؟

ق�ال تقري ٌر أصدره َ
مرك ُز األبح�اث (يس أر جي) الكندي
المتخص�ص يف أبحاث العولم�ة إن ادارة الرئيس االميركي
ب�ارك أوبام�ا حرصت عىل تهدئة غضب الس�عودية بش�أن
االتفاق النووي اإليراني والفشل يف تحقيق “تغيير النظام”
يف س�وريا ،يف مقابل غضها الطرف عن وحش�ية الرياض يف
حربها عىل الـيَـمَـن ،عىل الرغم من أن ذلك س�اعد متشددي
“القاع�دة” على توس�يع نطاق س�يطرتهم على األرض يف
الـيَـمَـن.
وجاء يف تحلي ٍل كتبه جوناثان مارشال أن إ َدارَة اوباما
تغض الطرف عن كارثة إ ْنسَ �ـانية يف الـيَـمَـن منذ غزو
المملك�ة العربية الس�عودية يف م�ارس  2015للـيَـمَـن

تح�ت ذريعة “س�حق التم�رد المدع�وم إيراني�ا ً وإعَا َدة
الرئيس الـيَـمَـني ىَإل السلطة”.
ولفت التقرير ىَإل عدم إم َْكانية تجاهل واش�نطن ببساطة
التم�دد الرسيع لف�رع خطير م�ن تنظيم “القاع�دة” الذي
يزده�ر يف ظ�ل الفوىض حي�ث يس�عى حاليا ه�ذا التنظيم
للسيطرة عىل أجزاء كبيرة من جنوب الـيَـمَـن.
وأش�ار ىَإل ما أوردته صحيفة ”انتليجنس ويكيل” والتي
أكدت أنه ونتيجة الس�تغالل الفراغ األمني المستمر وغياب
مؤسسات الدولة الفعالة يف الـيَـمَـن ،فإن تنظيم القاعدة يف
جزيرة العرب يقدم نفسه بأنه القوى الفاعلة المسيطرة عىل
معظم مناطق جنوب الـيَـمَـن حيث أصبحت حاليا ً المناطق

التي تخضع لس�يطرة القاعدة يف جزيرة العرب هي أ َ ْكبَــر
من تلك المساحة التي كانت تسيطر عليها إبان العام ،2011
حي�ن كانت الجماع�ة يف ذروة نش�اطها خلال التظاهرات
الشعبية المناهضة للرئيس السابق عيل عبداهلل صالح.
وأك�د التقري�ر أن األح�داث يف الـيَـمَـ�ن” تعي�د تأكيد
الدرس الذي كان ينبغي تعلمه يف أفغانستان والعراق وليبيا
وس�وريا :بأنه من رحم الحروب األهلية يولد القتلة القساة
الذين يزدهرون عىل انقاض الرصاعات وينتقلون من ميدان
معرك�ة ىَإل آخ�ر بمس�اعدة التكنولوجيا الحديث�ة واالتباع
المتحمسين ..الخالصة أن التدخل األَمريكي يف تلك الحروب
األهلية ينعكس دائما ً سلبا ً ضد الواليات المتحدة.

ومن خالل مساهمتها يف إفشال الـيَـمَـن كدولة ،تساهم
واش�نطن يف خلق أرضي�ة خصبة لنمو اإلره�اب المناهض
للواليات المتحدة هناك.
ق�د ال يهت�م البيت األبيض كثي�را بالدمار الش�امل الذي
س�ببته الح�رب على الـيَـمَـ�ن – كم�ا يتض�ح م�ن الدعم
األَمريك�ي الواس�ع لجرائم الح�رب التي ترتكبه�ا المملكة
العربية الس�عودية – ولكن ينبغ�ي أن ال نكون ضحايا ألي
تضليل من فوكس نيوز أ َ ْو بعض أعضاء الحزب الجمهوري
يف الكونغرس والذي سينكش�ف رسيع�ا بمجرد أن يحصل
هجوم إرهابي من القاع�دة يف جزيرة العرب ليحصد أرواح
األميركيين يف الداخل أ َ ْو يف الخارج.

( ددعلاعلاا

تقرير 5
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�أ�شاد مبوقف احلزب و�أمينه العام ووقوفه �إىل جانب ال�شعب اليمني

املجلس السياسي ألنصاراهلل يدين بشدة قرار الدول الخليجية ضد حزب اهلل ويعتربه خدمة مجانية إلسرائيل
 -خاص:

أدان المجلس السيايس ألنصاراللـه القرار الصادر
عن الدول الخليجي�ة والذي اعترب حزب اللـه (منظمة
إرهابية) مثمنا يف ذات موقف حزب اللـه وأمينه العام
ال�ذي جدد رفض�ه ورفض حزبه للع�دوان عىل اليمن
وذلك ببيان أصدره المجلس أمس األربعاء.
وعرب البي�ان عن اإلدانة واالس�تنكار الش�ديدين «
لق�رار مجلس التع�اون الخليجي اعتبار ح�زب اللـه

منظم�ة إرهابية رغ�م أن معظم أنظمة ه�ذا المجلس
تمارس أعمال القتل والتدمير واإلجرام بحق ش�عوب
المنطق�ة ويف مقدمتها الش�عب اليمن�ي العزيز خدمة
ألعداء األم�ة ،ونعترب هذا القرار األرعن خدمة مجانية
للكي�ان الصهيون�ي الغاصب وأدواته م�ن الجماعات
اإلجرامي�ة يف المنطق�ة ،كم�ا نعبر ع�ن تضامنن�ا
الكام�ل مع حزب اللـه بوجه ه�ذه الهجمة األمريكية
اإلرسائيلية الس�عودية وأزالمها وأبواقها يف المنطقة،
ونؤكد أنها لن تزيدنا إﻻ اعتزازا وفخرا ً بمواقف حزب

اللـه وخياراته الوطنية والقيمية واألخالقية»
ويف ذات البي�ان عرب المجلس الس�يايس عن تقديره
لموق�ف الس�يد نرصاللـه ال�ذي جدد اإلعلان عنه يف
خطابه مساء الثالثاء المايض وقال البيان « :إننا كشعب
يمن�ي مظل�وم ومس�تضعف وصامد بوج�ه العدوان
السعودي األمريكي الهمجي عىل اليمن إذ نثمن ونقدر
عاليا ودائما هذه المواقف الرس�الية العظيمة لسماحة
الس�يد حس�ن نرصاللـه لنتقدم من س�ماحته بأسمى
آيات العرفان واالمتنان والتقدير البالغ».

وأكد البيان أن الشعب اليمني سيحفظ لحزب اللـه
وأمينه العام موقفه األصيل والمس�اند للشعب اليمني
حي�ث ج�اء يف البيان « :ل�ن ننىس مواقفك�م المرشفة
من قضية فلس�طين خاصة وقضاي�ا اﻷمة عامة ،وإن
الش�عب اليمني الكريم ل�ن ينىس مواقفك�م معه ضد
الع�دوان الس�عودي األمريك�ي المج�رم  ،وصدعكم
بكلم�ة الحق حينما خرس�ت اﻷلس�ن ،والت�ي ألجلها
كرستم المح�ذورات السياس�ية واإلعالمي�ة يف لبنان
والمنطقة والعالم».

يف ندوتها اخلا�صــة بعنوان «الـيَـمَ ـن :االتّــفاق املمنوع»

املهندس حمزة الحوثي على قناة امليادين يشرح تفاصيل األزمة ويكشف بعضاً من خفايا كواليس حوار موفنبيك
 -خاص:

َ
ندوتها الخاصَّــةِ  التي كانت
يف
تحت عنوان «الـيَـمَ ـن :االتّ َفاق
املمنوع» استضافت قناة امليادين
األستاذ حمزة الحوثي «عضو 
املجلس السيايس ألَن ْ َ
صار الله»؛
ملناقشة الفرتة التي سبقت العُ ـ ْدوَان
عىل الـيَـمَ ـن ،واملقدمات واألسباب
التي أوصلت الـيَـمَ ـن لهذه املرحلة،
ويف هذا التقرير سيتم تسليط الضوء
عىل أبرز محاور النقاش ،ومداخالت
األستاذ حمزة ،التي كان لها التأثري 
الهام يف مجريات النقاش ،من حيث
الرسد الدقيق للوقائع ،وتصحيح
املعلومات املغلوطة التي عملت
َ
النخبُ  السياسية الدائرة يف فلك
االرتزاق للعُ ـ ْدوَان عىل تعويمها وفق 
السياسة التضليلية التي انتهجوها 
طوال املرحلة.
وتغي املسارات
أبعا ُد املرحلة السياسية ُرّ

بع�د تقديم نب�ذة عن املرحل�ة السياس�ية إبان
العُ ـ� ْدوَان على الـيَـمَ ـ�ن ،املتعلق�ة بمخرج�ات
ُ
تم االتفاق
مؤتم�ر الحوار واملحاور الرئيس�ة الت�ي
عليها س�ألت مذيعة القناة األس�تاذ حمزة الحوثي
عن أس�باب تغري مس�ارات املرحلة وقلب الطاولة؛
ليص�ل الوض�ع إلىَ ما هو علي�ه؟ وكعادة األس�تاذ
حم�زة يف أس�لوب حواريات�ه م�ع القن�وات يجيب
بالسرد الدقيق للوقائع ومجريات
بتفصيل مطعّ ٍم
ٍ
ِ
األحداث التي جرت ،وردا ً عىل س�ؤال املذيعة ،أجاب
األستاذ حمزة أن «مؤتم َر الحوار الوطني لم يشكل
املؤسس�ات الحاكم�ة للمرحلة االنتقالي�ة ،وأن ما 
يحكم املرحلة كان التوافق الس�يايس بني املكونات
ُ
السياس�ية وه�ذا التوافق ه�و الذي أعط�ى هادي
َ
الرشعية ليكون رئيس�اً ،وهو الذي أعطى الرشعية
لحكومة التوافق ،حكومة باس�ندوة ،والتي تقاسم
فيها السلطة املؤتمر وحلفاؤه ،واملشرتك ورشكاؤه،
ّ
وأن ه�ذا التواف�ق هو الذي أنت�ج مخرجات مؤتمر
الح�وار الوطن�ي ،وأك�د عىل أن يك�ون أَن ْ َ
ص�ار الله
ضم�ن س�لطة املرحل�ة االنتقالي�ة وكذل�ك الحراك
الجنوبي ،وعقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الذي
لم يطبق م�ن مخرجاته التي أجمع�ت عليها كافة
القوى السياس�ية املش�اركة فيه أي يشء ،واستمر
الوض�ع لقراب�ة س�نة ،ووص�ل الوض�ع إلىَ أدن�ى
ْ
كافة األصعدة األمنية واالق َ
تصادية
املس�تويات عىل
والسياس�ية ،حينها خرج أَبْنَاء الش�عب الـيَـمَ ـني
وطال�ب بثالث�ة مطالِ�ب فق�ط ،تنفي�ذ مخرجات
الح�وار الوطن�ي ،إس�قاط الحكوم�ة بحك�م أن
تش�كيل
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تؤكد عىل
ٍ
جد ٍي�د للحكوم�ة مبني�ةٍ على الرشاك�ة الوطنية،
وثال�ث مطل�ب إس�قاط الجرعة التي كان�ت نتاجا ً
لتده�ور املرحل�ة .ولم يك�ن ضمن مطال�ب الثورة
إس�قاط هادي أو االستحواذ عىل الس�لطة إطالقاً،
وما حصل يف ي�وم الحادي والعرشين من س�بتمرب
أنه أنتج اتفاق الس�لم والرشاك�ة الوطنية وهذا ما 
يؤكد صدقي�ة الثالث�ة املطالب التي خرج الش�عب
الـيَـمَ ـني يطالب بتنفيذها.

ُ
بعد اتفاق الس�لم والرشكة هو نفس
وما جرى
اليشء الذي جرى بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني،
تجاه�ل تام لبن�ود هذا االتف�اق ،ومماطلة من قبل
ه�ادي وتيّاره ،لتتض�ح الحقيقة فيم�ا بعد أنها لم
تكن سوى محاوالت إلضاعة الوقت وتمديده ،حتى
تستكمل الرتتيبات لشن العُ ـ ْدوَان عىل الـيَـمَ ـن».
وفيم�ا يتعل�ق بالح�وار ال�ذي أجرت�ه املكونات
السياس�ية يف فن�دق موفنبيك بالعاصم�ة صنعاء،
س�ألت املذيع�ة األس�تاذ حمزة ،عن م�دة صحة ما 
َّ
قي�ل بأن هذا الحوار كان س�يتم نقلُ
ه لقطر ويوقع
ً
بالرياض عىل أ َ َ
تكون الرياض مرجعية
س�ــاس أن
لهذا االتفاق؟ فرد األس�تاذ حمزة «بالنس�بة لحوار 
موفنبي�كُ ،
ط ِرحَ �ت العدي�د م�ن املقرتح�ات به�ذا 
الش�أن ،وم�ا ت�م االتّ َفاق علي�ه ،أن يتم اس�تكمال
الح�وار يف صنع�اء ،ويتم توقيعه يف دول�ةٍ  محايدة،
ومن ثم يتم تنفيذه» ،واس�تكماالً للفكرة الس�ابقة
والت�ي عىل م�ا يبدو أنه�ا كانت باألهمي�ة ما جعل
األس�تاذ حم�زة يصر عىل إكم�ال طرحه�ا ،حيث
قال مس�تطردا ً ّ
«إن ما حدث يف  21سبتمرب لم يكن
صار الله ،بل كان تحركا ً ش�عبيا ً
تحركا ً خاص�ا ً بأَن ْ َ
من ُك ّل الفئات واألطياف».
ٍ
تس�اؤالت
وواصل األس�تاذ حمزة حديثَه بطرح
متتاليةٍ عن «عدم تشكيل حكومة الرشاكة الوطنية
الت�ي أقرته�ا مخرج�ات مؤتم�ر الح�وار الوطني،
ومرور عام من هذا التجاهل؟ ملاذا لم تش َّكل الهيئة
الوطني�ة للرقابة واإلرشاف على مخرجات الحوار 
وفق املعايري املتفق عليها؟ ملاذا لجنة تحديد األقاليم
عملت عىل تقس�يم األقاليم يف عرشة أيام وفق رؤيةٍ
معد ٍة س�لفاً؟ مل�اذا لم تحدد الرشاكة عىل مس�توى
املركز واملحافظة؟ ملاذا ل�م تنفذ النقاط العرشين؟
مل�اذا لم تنف�ذ النقاط اإلح�دى عرشة؟ مل�اذا يف 21
سبتمرب ،وبعد توقيع اتفاق السلم من قبل ُك ّل القوى
السياسية وبرعاية هادي بنفسه وبرعاية أُمَ ــمية

ودولي�ة وأيّدته�ا وباركته�ا دول الخلي�ج ومجلس 
التع�اون الخليجي ،ومجلس األم�ن ،أرصت القوى
السياس�ية عىل تفويض هادي بتش�كيل الحكومة
والتي لم يكن لنا فيها أية حقيبة ،وغضضنا الطرف
ْ
أجل املصلح�ة الوطنية وإخ� َراج البلد من عنق 
من
الزجاج�ة؟ ملاذا ل�م تصحح هيئة الرقاب�ة الوطنية
عىل تنفيذ مخرجات مؤتم�ر الحوار؟ ملاذا تم إعادة
ف�رض األقالي�م يف الدس�تور الجديد ،وبن�ود اتفاق
الس�لم ّ
نصت عىل إعادة النظر فيه�ا» ،وكانت هذه
السلس�لة من التس�اؤالت من وجه�ة نظر محللني
ومراقبين ،بمثاب�ة كش�ف املس�ببات الحقيقية يف
ّ
عليه اآلن ،وأكدوا أن من
وصول أوضاع البالد ملا هي
يدقق يف هذه األس�ئلة ويجيب عليها س�يدرك تمام
اإلدراك مفاتيح الحقيقة.

استقالة هادي والفراغ السياسي

وبخص�وص مس�ألة اس�تقالة ه�ادي ،س�ألت
املذيع�ة األس�تاذ حمزة عن أس�باب ع�دم الذهاب
للربمل�ان وف�ق ط�رح املؤتم�ر الش�عبي ،للب�ت يف
استقالة هادي ،وكما ينص عليه الدستور؟ فأجاب
ّ
َ
حمزة موضحا ً
حقائق كانت مغلوطة لدى
األس�تاذ
الجمهور أن «تقديمَ استقالة هادي كانت قبل موت
امللك عبدالله ولي�س بعد موته» ،وأضاف أن «هادي
ق َّدمَ االستقالة بتوجيهٍ خارجي وذلك إلرباك املشهد
الس�يايس» ،وعن رفض الذه�اب إلىَ الربملان للبتِّ يف
مس�ألة ه�ذه االس�تقالة أوضح األس�تاذ حمزة أن
«هادي اس�تقالته وتاله بحاح يف تقديم االس�تقالة،
هادي قدم اس�تقالته ملجلس النواب وهو يعرف أن
الربمل�ان ال يمتلك القدرة عىل حس�م هذه املس�ألة،
لع�دة أس�باب أوالً :الرشعية التي تحك�م البلد هي
ما س�مِّ ي بالرشعية التوافقية ،ومرجعيات العملية
السياس�ية ه�ي مخرجات الح�وار الوطني واتفاق
الس�لم والرشاكة ،وه�ذه املرجعيات أ ّك�دت عىل أن

َ
مجل�س الن�واب محك�و ٌم بالتوافق بمعن�ى أن أية
قضي�ةٍ تُط� َرحُ يف مجل�س الن�واب يج�ب التواف�ق 
عليه�ا ،وهناك العديد من العوائق التي ال تجعل من
بهذا الدور بشكل
مجلس النواب يستطيع أن يقوم
ٍ
توافقي» يف إش�ارةٍ منه إلىَ حزب اإلصالح ورشكائه
الداعمني لهادي والدور املناط بهم يف املخطط املعد.
حم�زة مفرتض�ا ً «تج�اوز
وأض�اف األس�تاذ
ِ
مرجعيات العملية السياس�ية واملرحل�ة االنتقالية
وم�ا أت�ى بع�د ث�ورة  11فرباي�ر واتف�اق الس�لم
والرشاكة ،والعودة بوضع مجلس النواب إلىَ ما قبل
 ،2011العمل بما جاء يف الدس�تور ،حينها سيقوم
مجلس النواب بإدارة الس�لطة يف مثل هذه األوضاع
ٍ
ش�هرين ،وس�يدعو إلجراء انتخاب�ات مبكرة،
ملدة
واملعل�وم أن االنتخاب�ات املبكرة غير ممكنة ،فما 
زال هناك شو ٌ
ط طوي ٌل من صياغة الدستور الجديد
 انتخاب�ي جديد،
عليه ،وإعداد س�جل
واالس�تفتاء
ٍ
ٍّ
س�يفرض عىل
وص�وال ً إلىَ االنتخاب�ات ،مم�ا كان
ِ
القوى السياس�ية أن تخ ُرجُ
بإعالن دستوريٍّ ؛ تعلن
ٍ
فيه استمرار هيئة رئاسة مجلس النواب.

مخارج األزمة والحلول بديلة

وبخصوص العُ ُروض املقدمة والدعوات املوجهة
ألَن ْ َ
ص�ار الل�ه آنذاك ،س�الت املذيعة عن م�ا إذا كان
هن�اك دعو ٌة ت�م تقديمها ألَن ْ َ
صار الل�ه بالذهاب إلىَ 
الرياض؟ أجاب األس�تاذ حمزة أن «حوار موفمبيك
 وش�امل على 
كام�ل
باتف�اق
كان مهم�اً ،وخ�رج
ٍ
ٍ
ٍ
ُك ّل التفاصي�ل ،وفيم�ا يتعلق بالس�لطة االنتقالية
الجديدة س�وا ٌء أكانت مجلس�اً وطنياً من غرفتني،
أو مجلس�اً رئاسيا ً يستوعب املكونات التي لم تمثل
فيه وكذلك حكومة الرشاكة الوطنية ،وكذلك مهام
املرحل�ة االنتقالية وتصحيح االختلاالت التي فيها 
وتزمينه�ا ،وم�ا أود أن أقوله هنا بخالص�ة :إن ما 
ه�و حاصل يف الـيَـمَ ـن هو أن الش�عب الـيَـمَ ـني

كان يريد أن يميض يف العملية السياسية التي اتفق 
عليه�ا الـيَـمَ ـنيون جميعا ً بش�كل س�ليم دون أي
اختلال أو مخالفة ،واآلخرون يري�دون أن يجعلوا 
م�ن ه�ذه العملي�ة السياس�ية أدا ًة لتمزي�ق البل�د
وتفتيته وفرض أجند ٍة خارجية ،وعندما أرص أَبْنَاء
الش�عب الـيَـمَ ـني عىل مطالبهّ ،قدم هادي وبحاح
اس�تقالته إلرباك املشهد ،وصدر قراران من مجلس 
األمن ،أيّد وأكد ورحّ ب باتفاق موفنبيك وشدد عليه
َ
حينه�ا ف�رَّ هادي
بالق�رار  ،2201والق�رار ،2204
لعدن أعلن انقالبه عىل اتفاق السلم والرشاكة وأعلن
رفض ح�وار موفنبيك ،وطال�ب أن يكون الحوار يف
الرياض ،وتح�ت رعاية مجلس التع�اون الخليجي
ورف�ض أن يك�ون تحت رعاي�ة األُمَ ــ�م املتحدة».
ويف حديثه كش�ف األستاذ حمزة بعضاً من كواليس 
حوار موفنبيك ،أن «بعض القوى السياس�ية كانت
ُ
ترف ُ
�ض أن تميضَ بالحوار دون التباحث مع هادي،
وذه�ب وفدين يف يومين مختلفني إلىَ ه�ادي وأكد
عىل االس�تمرار يف الحوار ،بن عم�ر أيضا ً ذهب إليه
وأك�د أن يس�تمر الح�وار ،وعندما وصل ه�ادي إلىَ 
عدن ،زاره بن عمر مرتين وخالل الزيارتني أكد بن
ٍ
س�ياقات مختلفة ،وذهب
عم�ر أن الرجل يميض يف
وف ٌد زائ� ٌر من القوى السياس�ية إلىَ ع�دن وطالبته
ب�أن يك�ون ج�زء من الح�ل ،ورف�ض ذل�ك ،كذلك
بيان�ات مجل�س األمن كانت تش�دد على هادي أن
يكون جزءاً من الطاولة بحس�ن نيةٍ  ،وش�ارك فيه
عرب باصهيب ،وياسين مكاوي ال�ذي يمثل الحراك
املحسوب عىل هادي ،وكذلك الدكتور محمد حلبوب
كان مش�اركا ً يف هذا الحوار» ،وأكد األس�تاذ حمزة
أن�ه «عندما وصلنا إلىَ نهاية الحوار واتفقنا عىل ُك ّل
التفاصيل كان يتم افتعا ُل املش�اكل عندما نص ُل إلىَ 
النق�اط الحساس�ة ،أوالً دول الخليج كانت ترفض
ه�ذا الح�وار؛ ألنها كان�ت تحضرّ له�ذا العُ ـ� ْدوَان
منذ س�تة أش�هر وهو ما اعرتف ب�ه وزير خارجية
الس�عودية الجبير ،كذلك كان هن�اك تحضريٌ كبريٌ
لعُ ـ� ْدوَان على الـيَـمَ ـن ،إذا لم يت�م فرض أجندات
خارج إطار العملية السياس�ية ،قرار مجلس األمن
 2216يؤك�د على ما وصلت إلي�ه املكونات يف حوار 
موفنبيك ويؤكد عىل اس�تئنافها ف�وراً ،وهذا ما لم
يحصل حتى اآلن».

الحلول املطروحة يف الوضع الراهن

ويف ختام الربنامج س�ألت املذيع�ة عما إذا كان
ٍ
 ملفاوض�ات مبارش ٍة بين أَن ْ َ
هن�اك مقرتحٌ
صار الله
وبين الس�عودية؟ رد األس�تاذ حم�زة أن «الوضع
الراهن يقتضي أن نف ِّرق بني قضيتين ،أوالً :هناك
عُ ـ ْدوَان س�افر غري مربَّر ومخالف لألعراف الدولية
واألُمَ ــمي�ة ومواثي�ق الجامعة العربية ي َُش�نُّ عىل
الـيَـمَ ـ�ن ،وه�ذا العُ ـ� ْدوَان يج�ب أن يتوقف فورا ً
دون أي نق�اش ،ثانياً :بالنس�بة مل�ا بيننا كيمنيني،
وكقوى سياس�ية نح�ن نؤكد أن طاول�ة موفنبيك
شامل وكامل ،ونؤكد عىل ما ورد يف
باتفاق
خرجت
ٍ
ٍ
قرار  2216بأن يتم اس�تئناف هذا الحوار من حيث
انتهى».
وأضافت املذيعة سؤاال ً عن حقيقة الرسالة التي
بع�ث بها املبع�وث األُمَ ــم�ي ولد الش�يخ إلىَ وكيل
األُمَ ــم املتحدة جيفري فيتمان الس�فري الس�ابق،
ٍ
ع�ن مفاوضات مب�ارشةٍ مع الس�عوديني يف
تفي�د
األردن؟ وكان�ت إجابة األس�تاذ حمزة بالنفي حيث
ٌ
توجد معلوم�ات حول هذا ال�كالم ،ولكن
ق�ال« :ال
م�ا أؤكده بالنس�بة لولد الش�يخ ،أن الس�يد جمال
ب�ن عمر يف آخ�ر إحاطةٍ قدمها ملجل�س األمن ،قال
إن الـيَـمَ ـنيين كان�وا ق�اب قوسين أو أدن�ى من
س�يايس بني املكونات السياسية،
ىَ اتفاق
التوصل إل
ٍّ
ٍ
ُّ
ولكن التدخل العسكري السعودي هو من حال دون
الوصول إلىَ ذلك االتفاق».
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أي قط�اع من
ل�م يس�تهدف الع�د ُّو الس�عودي َّ
القطاعات االقتصادي�ة اإل ْنتَاجية أ َ ْو الخدمية منها ،إلاّ
َ
ويدرك أَهميّة ُك ّل قطاع وهو ما يدل عىل أن استهداف
البني�ة التحتية لالقتص�اد الوطني لم يكن عش�وائيا ً
وانما مدروس�اً ،وإن كان الكثي�رون يرون أَن أ َ ْه َداف
الع�دو من حملة التدمير الوحش�ية التي تعرضت لها
بنيتن�ا التحتي�ة آنية فه�و مخطي فالع�دو من خالل
أَعْـمَال�ه التدميرية يهدف ىَإل إعاقة أي نمو مس�تقبيل
لليَمَن أرضا ً وإ ْنسَ ـانا ً فاس�تهداف ُه للمايض والحارض
بخطى ثابته.
بغرض اعاقة الميض نحو المستقبل
ً
فال ش�ك أَن اإل ْنسَ �ـان اليَمَني قد أخ�ذ الكثير من
ال�دروس والعرب من هذا العُـ ْدوَان األحمق يف مختلف
المج�االت وأدرك أَن بناء الوط�ن والعمل عىل تنميته
ب�ات رضورة حتمية وواجبا ً مقدس�ا ً عىل ُك ّل مواطن
محب لوطنه ومغير عىل كرامته.
فالعدو اس�تغل ضعف اليَمَن كدولة فقيرة ولكنه
تقديرات�ه اخط�أت يف تقدير قوة وب�أس رجاله ،فقد
تعام�ل م�ع اآلالف بالفعل من�ذ س�نوات ودر عليهم
ْـ�وال ودفعهم من�ذ عقود زمني�ة للوقوف عقبة
األَم َ
كأداء أمام تحقيق التنمية الش�املة وانتقل من القبيلة
ىَإل الدول�ة لرشاء الوالءات بهدف االبقاء عىل اليَمَن بلد
فقير يأكل مم�ا ال يزرع ويلبس مما ال يصنع وتحول
من وطن غني بالثروات وش�عب فتي قادر عىل صنع
التحوالت ىَإل أحد أفقر دول العالم.
لذلك فاألَسْ �بَاب الحقيقية الس�تهداف القطاعات
الس�ياحية والصناعي�ة والطرق�ات وش�بكات المياه
والكهرب�اء والهات�ف واألَسْ �ـوَاق العام�ة ومخازن
الغذاء ومنش�آت الوق�ود وناقالته ألدركن�ا األ َ ْه َداف
الحقيقية التي يس�عى ىَإل تحقيقها العدو ،فعىل سبيل
المث�ال ما مصلحة العدو من تدمي�ر المعاهد المهنية
والتقني�ة والصناعي�ة والزراعي�ة ه�ل ألنه�ا مراكز
تدريب آلالف الش�باب ام ألنها مباني حكومية ،ولكن
العدو يس�تهدف الجدوى من ه�ذه المعاهد ودورها
يف بناء اليَمَن مس�تقبالً والعدو ذاته يستهدف المعالم
األثري�ة والس�ياحية إلدراك�ه أَهميّ�ة ه�ذه المعال�م
واآلث�ار باعتبارها من أهم الث�روات يف البالد ،كما أنه
باستهدافه المتصاعد عىل المصانع يسعى لإلبقاء عىل
اليَمَن بلدا ً مس�تهلكا ً وجزيرة خلفية يستهلك اهلها ما
تنتجه مصانعه المتنوعة.
خلال الس�نوات الماضية نحج الع�دو يف تحويل
السوق المحيل اليَمَني ىَإل س�وق استهالكي لمنتجاته
بامتي�از واس�تغل ضع�ف ثق�ة المس�تهلك اليَمَن�ي
بالكثير من المنتجات المحلية الصنع؛ بس�بب ارتفاع
باإلض َ
َ
افة
أَسْ �ـعَـارها وضع�ف جودتها من جان�ب،
ىَإل أَن هام�ش الربحي�ة ل�دى تاجر التجزئ�ة والذي
يع�د المس�وق الحقيق�ي للمنت�ج ضئيالً ،وه�ذا أحد
االخط�اء الفادح�ة للمنتجين المحلي�ن فالكثير منهم
يصنع�ون للداخ�ل بأقل ج�ودة من نف�س المنتجات
التي يصنعونها لألَسْ ـوَاق الخارجية لعلمهم المسبق
أَن تنافس�ية األَسْ �ـوَاق الخارجية تعتم�د عىل جودة
َ
هامش الربح س�اهم يف تس�ويق
المنتج يضاف ىَإل أَن
صـوْصا ً
ُ
المنتج�ات األجنبي�ة يف س�وق التجزئ�ة وخ ُ
تل�ك الت�ي تحمل اس�م دول العُـ� ْدوَان يف أَسْ �ـوَاقنا
وتستنزف اليوم احتياطاتنا النقدية.
ُ
التب�ادل التج�اري بي�ن اليَمَ�ن
ولذل�ك ارتف�ع
والس�عودية واإلمَارَات وفق التقارير الرسمية العام
 2013ىَإل تريلي�ون و 326ملي�ار ري�ال ،وش�ملت
فاتورة االستيراد أَسْ ـعَـار سلع وبضائع ومصنوعات
أساس�ية ومعدنية وآالت ومعدات ومالبس وأقمش�ة
وأحذية وم�واد غذائية وزيوت وأدوي�ة ومحروقات
وغيره�ا ،ولم تتجاوز القيم�ة اإلجْ مَــالية لصادرات
اليَمَ�ن ىَإل تلك ال�دول ،الـ  242ملي�ارا ً و 178مليار
ريال ولو الحظنا نوعي�ة صادرنا ووارداتهم لوجدنا
أَن صادرتن�ا تش�مل س�لعا َ زراعية كالفواك�ه والبن
والعسل والجلود وأسماك وأحياء بحرية.
اتس�اع الفجوة القائمة بين ما ينتج يف بالدنا وما
يستهلك فيه لم تكن مشكلة حديثة وإنما قديمة ولكن
أذكاها العُـ ْدوَان والحصار ،فدولة سوريا التي تواجه
حرب�ا ً عُـ ْدوَانية منذ خمس س�نوات ل�م ترتاجع ولم
تنهار وال تزال معظم الس�لع والمنتجات المعروضة
يف أَسْ �ـوَاقها تحمل اس�م س�وريا ،بينم�ا نحن اليوم
نس�تهلك منتجات الع�دو الذي يقتلنا منذ  11ش�هرا ً
بوحش�ية ،ولكن الحياة دروس والعُـ ْدوَان بتداعياته
وأ َ ْ
ضـرَا ِره وأَعْـمَاله اإلجْ ــرَامية ال تنىس.

أسعار صرف العمالت
أس�عار رصف العملات مقاب�ل
الريال اليمني يف السوق املحيل
العملة   

بيع

رشاء

214.87

214.91

234.93

234.89

ريال سعودي

57.15

57.14

ريال عُ ماني

558.21

558.1

دوالر 
اليورو

( ددعلاعلاا

القطاع النفطي يتكبد خسائر فادحة و 4مليارات دوالر خسائر أولية لتوقف صادرات النفط
املين�اء بع�د أَن ارتفع�ت تكلفة وغرام�ات التأخري 
م�ن قب�ل الرشكة الناقلة للش�حنة التي احتس�بت
أجور تأخري عن األش�هر التي أوقف�ت خاللهما إلىَ 
 18مليون دوالر ،متس�ببا ً بارتفاع تكلفة الشحنة،
وه�و ما أعده مراقبون الهدف الرئييس من احتجاز
ش�حنات الوق�ود بع�د ق�رار التعويم بقص�د رفع
التكلفة النهائية للواردات النفطية.
ومن ديس�مرب امل�ايض حتى اآلن يرف�ض العدو 
الس�ماح ألي ش�حنة نفط تابعة للرشك�ة اليَمَ نية
ُ
صـوْصا ً
ىَ املوان�ئ املحلي�ة وخ ُ
للنف�ط بالدخ�ول إل
ميناء الحديدة ،ويس�مح بتدفق املشتقات النفطية
املتجهةِ إلىَ األ َ ْ
س�ـوَاق السوداء من عدة منافذ برية
وبحرية.

 رشيد الحداد:�ار بش�لل كام�ل
تس�بب العُ ـ� ْدوَا ُن والحص ُ
للقط�اع النفط�ي يف مختل�ف قطاعات�ه اإلنْتَاجية
َ
واالستكش�افية فأوق�ف التصدي�ر ومن�ع دخ�ول
ال�واردات ،متس�ببا ً بأزم�ة خانق�ة يف األ َ ْ
س�ـوَاق،
متعمدا ً ْ
 اإلضـ َرار باليَمَ نيني دون استثناء ،العُ ـ ْدوَان
وأ َ َدوَاته عملوا عىل حرمان املحافظات الشمالية من
تدفق الوقود وفش�لوا يف الحد من أ َ ْزمَ ة املشتقات يف
املحافظات الجنوبية..
التقرير التايل يس ّلط الضوء عىل خسائر القطاع
النفط�ي اليَمَ ن�ي ويكش�ف األ َ ْ
ضـ� َرار الناتجة عن
القرصنة البحرية التي يمارسها عىل واردات النفط
اليَمَ نية إلىَ التفاصيل:
ل�م تتج�اوز واردات بالدنا الرس�مية من النفط
خلال الع�ام املنصرم ال�ـ  700أل�ف ط�ن بينم�ا 
االحتي�اج الس�نوي يص�ل  3ماليين ط�ن بس�بب
الحص�ار املف�روض من تحال�ف العُ ـ� ْدوَان بقيادة
السعودية.

توقف الصادرات

ٌ
إحصائي�ة حديثة عن ارتفاع خس�ائر
كش�فت
القط�اع النفط�ي إلىَ ملي�ارات ال�دوالرات بس�بب
العُ ـ� ْدوَان والحص�ار ،وأفادت املص�ادر أن إنْتَاجية
بالدنا من النفط س�جلت الع�ام املنرصم  11مليونا ً
و 504آالف برمي�ل بقيم�ة إجْ مَ ــالية  616مليون
دوالر قبل العُ ـ ْدوَان مقابل تصدير  61مليون برميل
يف الع�ام  ،2014وَأ َ ّك�دت االحصائي�ة الرس�مية أَن
الخس�ائر الناتج�ة عن توقف ص�ادرات النفط منذ
أواخر مارس املايض بلغت  4مليارات دوالر.

توقف اإل ْنتَاج

وأك�دت االحصائية توق�ف كافة أَعْ ـمَ �ال إنْتَاج
يف  13قطاع�ا ً إنْتَاجي�ا ً قد توقف تمام�اً من العمل،
باإلض َ
َ
اف�ة إلىَ توق�ف التنقيب واستكش�اف النفط
يف  32قطاعاً استكش�افياً؛ بسبب توقف الرشكات
األجنبية عن العمل نتيجة تدهور األَو َ
ْضـاع األمنية
يف املحافظ�ات الجنوبي�ة ،وهو ما تس�بب بفقدان
للآالف م�ن العاملني يف القط�اع النفط�ي لفرص
أَعْ ـمَ الهم.
 وقال�ت االحصائي�ة إن قراب�ة  15أل�ف عام�ل
وعاملة كان�وا يعملون يف القطاع النفطي بش�قيه
اإلنْتَاجي واالستكش�ايف سرُ ِّ حوا م�ن أَعْ ـمَ الهم من
قبل الرشكات التي كانوا يعملون فيها وانضمّ وا إلىَ 
رصيف البطالة البعض دون أدنى الحقوق.
وأك�د التقري�ر الص�ادر ع�ن وزارة النف�ط أَن
األ َ ْ
ضـ َرار الناتجة عن العُ ـ ْدوَان عىل بالدنا تس�ببت
تدمير  244محطة نفطية يف مختل�ف املحافظات
اليَمَ نية منها أ َ ْربَع محطات نموذجية تابعة لرشكة
النف�ط اليَمَ نية يف محافظتي تع�ز والحديدة وَ189
ناقل�ة وقود ،وتدمري  37منش�أة نفطي�ة حكومية
منه�ا مبنى الرص�د الزلزايل يف ذمار م�ع مخترباته
ومعداته�ا ومنش�أة رأس عيىس ورشك�ة النفط يف
ذمار.

إستهداف املنشآت

أزمة املشتقات

بالتزام�ن م�ع إغْلاَ ق العشرات م�ن الرشكات
النفطي�ة العامل�ة يف القط�اع النفط�ي بش�قيه
اإلنْتَاج�ي واالستكش�ايف ف�رض العدو الس�عودي
َ
حصارا ً خانقا ً
عىل البالد ومارس القرصنة البحرية
عىل ُك ّل امدادات الوق�ود والغذاء والدواء ،واوقف يف
صبيحة الس�ادس والعرشين من مارس املايض ُك ّل
شحنات النفط واقتادها إلىَ ميناء جيبوتي ورفض
التعاطي مع كافة املساعي األُمَ ــمية التي حاولت
إقناع العدو بالس�ماح بإدخال املش�تقات النفطية
لرف�ع معاناة املواطنني اليَمَ نيين ،إلاّ أَن العدو وعد
األُمَ ــم املتحدة أ َ ْكثَــر من مرة آخرها مطلع يوليو 
املايض حينما وجهت األُمَ ــم املتحدة طلباً رس�ميا ً
للس�ماح بش�احنات النف�ط بالدخ�ول إلىَ اليَمَ �ن،
ووجه�ت الطل�ب للرئيس الف�ار عبدرب�ه منصور 
ه�ادي الذي وعد االمني الع�ام لألُمَ ــم املتحدة عىل
هام�ش مش�اركته يف ال�دورة الس�نوية لألُمَ ــ�م
املتحدة يف نيوي�ورك إلاّ أَن توجيهات هادي رفضت
م�ن قبل ،وه�و ما كش�فته البحري�ة األَمريكية يف
أغس�طس يف تقريرها عن الحركة البحرية يف املياه
الدولية يف البحر األحمر.

ضـ َرار األزمة
أَ ْ

أزم�ة املش�تقات النفطي�ة املفتعل�ة م�ن قب�ل
العُ ـ ْدوَان الس�عودي كانت لها تداعيات كارثية عىل
مختلف النشاطات االقتصادية ،منها تراجع حركة
النقل بني العاصمة واملحافظات بنسبة  60%خالل
الثالث�ة األش�هر األوىل من العُ ـ� ْدوَان ،كما تس�بب
بإتالف املحاصي�ل الزراعية يف معظم مزارع تهامة
وحج�ة وصع�دة وم�أرب ومحافظ�ات أ ُ ْ
خـــ َرى؛
ونظراً ألَهميّة املشتقات النفطية فان العرشات من
املصانع توقفت والبعض منها كادت تتوقف بسبب
باإلض َ
َ
اف�ة توقف
عدم توف�ر املش�تقات النفطي�ة
العشرات من مضخ�ات املي�اه الرئيس�ية التابعة
للمؤسس�ة العامة للمياه وتم توقيف قرابة الـ 60
مضخ�ة مياه يف العاصم�ة صنعاء م�ن أصل 110
يف فرع املؤسس�ة ،كما توقف�ت املعامل والكثري من
املحلات التجارية التي تعتمد كأح�د أهم مدخالت

اإلنْتَاج والنشاط يف مختلف املجاالت.

قرار التعويم

م�ن خلال متابع�ة أ َ ْزمَ �ة املش�تقات النفطية
فيمكن أَن تقسم إلىَ مرحلتني املرحلة األوىل رصدت
قبل ق�رار اللجنة الثورية العليا بتعويم املش�تقات
النفطية وتخفيض أ َ ْ
سـعَ ـاره يف السوق من 3000
ري�ال للدبة س�عة  20لتراً م�ن البنزي�ن األ َ ْكثَــر
اس�تهالكاً ويليه يف املرتبة الثاني�ة الديزل واملرحلة
الثاني�ة من أ َ ْزمَ ة املش�تقات النفطي�ة التي ال تزال
مفروض�ة حتى اليوم ب�دأت من تأري�خ  27يوليو 
املنرصم بعد س�اعات م�ن إعْ ـلاَ ن اللجن�ة الثورية
قرار التعويم والذي أثار جنون وهيسرتيا العُ ـ ْدوَان
وأ َ َدوَاته س�يما وان القرار تزامن مع انخفاض حاد 
س�ـعَ ـار النفط يف األ َ ْ
أل َ ْ
س�ـوَاق العاملي�ة إلىَ أقل من
 40دوالراً.

العدو يمارس القرصنة

فبع�د ق�رار تعوي�م املش�تقات النفطي�ة عمد
ِ
يكتف الع�دو باحتجاز ُك ّل ش�حنات
العُ ـ� ْدوَان ل�م
النف�ط التي حصلت على تراخيص دخ�ول اواخر
يوليو إلىَ ميناء الحديدة بل استهدف امليناء بسلسلة
غارات ملحقا ً أ َ ْ
ضـ َراراً فادحة يف مرافقة ،يف محاولة
من�ه لتعطي�ل الحركة املالحي�ة فيه ،وه�و ما اثار 
حفيظ�ة األُمَ ــم املتحدة واالتح�اد االوروبي وعدد 
من املنظمات اإلن ْ َس�ـانية التي اعتربت اس�تهداف
املرف�أ الوحيد الذي يس�تقبل  70%م�ن احتياجات
الش�عب اليَمَ ن�ي بمثاب�ة جريمة ح�رب مدانة ،إلاّ 
أَن الع�دو وأ َ َدوَاته اس�تمروا يف الس�ماح بش�حنات
االس�منت والحدي�د بالدخ�ول وش�حنات تج�ار 
املش�تقات النفطية املوالين للرياض حت�ى نهاية
ديس�مرب املايض ،س�محوا بدخول إحدى الشحنات
بعد مضي أ َ ْكثَــر من ثالثة أش�هر عىل احتجازها 
وعىل متنها  57ألف طن إلاّ أنهم س�ارعوا يف سحب
ناقلتَ�ي النف�ط الوس�يطة الت�ي تنق�ل النفط من
السفينة الكربى إلىَ امليناء الذي ال يستوعب أ َ ْكثَــر
من  15ألف طن وبعد أسابيع من احتجاز الناقالت
الوس�يطة س�مح بتفريع اول ش�حنة من غاطس 

كهرباء الحديدة تستعد إل َعا َدة التيار
إل املدينة خالل الصيف
الكهربائي ىَ
أ ّك�د مدي ُر عام املؤسس�ة العام�ة للكهرباء
بمنطقة الحديدة جماع�ي كليب ،أنه تم إعداد 
دراسة متكاملة لتنفيذ صيانة شاملة ملحطات
التحويل واملحوالت والش�بكة الكهربائية التي
س�يتم تقديمه�ا للس�لطة املحلي�ة باملحافظة
للموافق�ة عليه�ا والب�دء بتنفي�ذ الصيان�ة
اس�تعدادا إلعَ �ادَة التي�ار الكهربائ�ي ملن�ازل
املواطنين خالل فص�ل الصي�ف للتخفيف من
معان�اة الن�اس من ش�دة الح�رارة والرطوبة
الشديدتان.
 وق�ال كليب بأنه يف ظل هذه االس�تعدادات
ت�م صيان�ة ونق�ل وتركي�ب محط�ة تحوي�ل
مديري�ة زبيد البالغة قدرته�ا  20ميجا بتكلفة
أ َ ْربَع�ة ماليني ريال بتمويل من املؤسس�ة ،كما 
ت�م ترمي�م وإعَ �ادَة تأهي�ل مبان�ي التحصيل
والط�وارئ بمديري�ة املين�اء والح�وك الذي�ن
س�يوفرون للمؤسس�ة أ َ ْكثَــ�ر م�ن  350ألف
ريال قيمة ايجارات شهرياً.
مشيرا ً إلىَ ان�ه ت�م أَيْض�ا ً تقس�يم قس�م
الط�وارئ إلىَ قس�مني قس�م بمديري�ة الحوك
ُ
تخصيص سيارات
واآلخر بمديرية الحايل ،وتم
وفني�ي ط�وارئ مناوبني على مدار الس�اعة؛

به�دف تخفيف الضغط الش�ديد عىل الطوارئ
ورسعة االنتقال إلىَ مناطق األعطال الكهربائية
ْ
وإصــلاَ حه�ا يف حني حص�ول العطل يف مكان
تخصص ُك ّل قسم.
وكان رئيس اللجن�ة الثورية العليا قد وجه

بعد أَن استخدمت منشأة رأس عيىس الواقعة يف
الصليف محافظة الحدي�دة من قبل تجار ومهربي
النفط خالل األش�هر املاضية أقرت اللجنة الثورية
العلي�ا ورشك�ة النف�ط اليَمَ نية اس�تعادة املنش�أة
باعتباره�ا من أمالك الدولة اقدم العدو الس�عودي
على اس�تهداف املنش�أة بعد غ�ارات مطل�ع يناير
املايض متسببا ً بدمار كبري بمنشآت امليناء النفطية
وخزانات النفط التابعة له والتي تس�توعب  60ألف
طن من املشتقات النفطية.
وجاء استهداف املنشأة من قبل طريان العُ ـ ْدوَان
بعد يو ٍم واحد من تفقد قيادة رشكة النفط اليَمَ نية
املنش�أة النفطية وتوجيهها بإنشاء أ َ ْربَعة خزانات
اضافية برأس عيىس ،س�عة الخزان الواحد  35ألف
طن والتش�اور مع مؤسس�ة موان�ئ البحر األحمر
اليَمَ ني�ة لعمل وتطبيق الشروط واملواصفات التي
تجع�ل م�ن مين�اء رأس عيسى النفط�ي مطابق 
للمواصف�ات ورشوط اإلبحار وعمل رصيف بحري
الس�تقبال الس�فن العمالقة حتى أ َ ْكثَــر من 100
ألف طن ،كما وجهت برسعة عمل دراس�ة إلنش�اء
مبن�ى إداري متكام�ل وتوفري عدد س�ت كرفانات
بصورة إس�عافية واستكمال نظام األمن والسالمة
واإلطفاء ،مع إنش�اء خ�زان للم�اء ليعمل بصورة
عاجلة.

أَ ْسـ َواق سوداء يف الجنوب

نج�ح العدو وأ َ َدوَاته يف تموي�ل القاعدة وداعش
باملش�تقات النفطي�ة وف�ق تأكي�دات وزي�ر النقل
الس�ابق الذي كش�ف أكد أَن القاعدة يف حرضموت
تحص�د ملي�ار ري�ال يومً ي�ا كعائدات م�ن تهريب
النف�ط ،كم�ا نج�ح العُ ـ� ْدوَان وأ َ َدوَات�ه يف إغ�راق
األ َ ْ
س�ـوَاق املحلية بالوقود عبر منفذ الوديعة وفق 
تأكيدات تقرير اللجنة اإلعالمية الحقوقية املستقلة
التي كش�فت عن وقوف ضباط وقيادات عسكرية
ومدني�ة موالي�ة للعُ ـ� ْدوَان وراء إغراق األ َ ْ
س�ـوَاق
الس�وداء باملش�تقات النفطية ،ويف املقابل فش�لت
حكوم�ة بح�اح املس�تقيلة م�ن توفري املش�تقات
النفطي�ة يف املحافظ�ات الجنوبي�ة منذ انس�حاب
الجيش واللجان الش�عبية يف اغس�طس املايض وال
باإلض َ
َ
افة إلىَ 
تزال مصايف ع�دن متوقفة عن العمل،
أَن األ َ ْ
س�ـوَاق الس�وداء هي املالذ الوحيد للمواطنني
للحصول عىل املشتقات النفطية.

إنخفاض إيرادات الجمارك
بنسبة  % 40جراء الحصار
وال ُعـ ْد َوان

خالل لقائه بقيادة محافظة الحديدة األُسبُوع
املنرصم بتوفري ملياري ريال لتش�غيل محطة
رأس الكثي�ب يف الحدي�دة لتوفير الكهرب�اء
للمحافظ�ة الس�احلية والح�د م�ن معان�اة
السكان جراء دخول فصل الصيف.

تس�بب العُ ـ� ْدوَا ُن والحصار بانخفاض اي�رادات مصلحة
الجمارك بنس�بة  40%العام املايض وق�ال تقرير صادر عن
مصلح�ة الجمارك إن الرس�وم الجمركية امل�ايض  67مليارا ً
و 142مليون ريال بنق�ص  44ملياراً و 414مليون ريال عن
العام 2014م وبنسبة انخفاض  40يف املائة.
وأوض�ح التقرير أن الرس�وم املعفيات خالل العام املايض
بلغت  19ملياراً و 972مليون ريال بنقص عن العام الس�ابق 
له بمبلغ  27ملياراً و 681مليون ريال وبما نسبته  58باملائة.
فيما بلغت رسوم اإلدخال املؤقت (مؤجلة وغري محصلة)
 597ملي�ون ري�ال بنقص  2ملي�ار و 42ملي�ون ريال خالل
الفترة نفس�ها ،وأش�ار التقري�ر إيل أن إجْ مَ ــ�ايل الرس�وم
املطال�ب إعادتها خالل الع�ام  2015من قبل الرشكات وصل
إلىَ  331مليون ريال ،فيما بلغت الرس�وم املعادة  260مليون
ريال.
إىل ذل�ك بلغت اإلي�رادات املحصلة بجم�رك ميناء الحديدة
خلال العام املايض  ٤٧ملي�اراً و ٨٥٢مليوناً و ٥٩٠ألف ريال
مقاب�ل  ٨٩ملي�اراً و ٨٥٤مليون�اً و ٠٥٧ألف�اً و ٧٦٤رياال ً يف
العام 2014م ،وأوضح مكتب الجمارك يف امليناء أن انخفاض
اإلي�رادات تأت�ي نتيج�ة الحص�ار املف�روض وتوق�ف عمل
الكرينات نتيجة ترضُّ رها جراء القصف.

( ددعلاعلاا
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السيد نصر اهلل :ال مظلومية على وجه األرض توازي مظلومية
الشعب ال َيـ َمـني ووقويف معه أشرف ما فعلته يف حياتي
 -محمد الباشا:

َ
كش َ
�ف األم ُ
ُّ لحزب الله ،الس�ي ُد حس�ن
ني العام
ِ
َ
أرشَف وأعظمَ م�ا فع َله يف حياتِهِ
نصر الله ،عن أن
ه�و خطابُ�ه يف ثان�ي يوم م�ن الع�دوان األمريكي
َ
السعودي عىل اليَـمَ ـن ،مؤكدا ً
أن السعودية ترتكبُ
املجازر اليومية يف اليَـمَ ـن والعالم صامت« ،لكن ال
يمكنُنا نحن أن نصمت عن هذه الجرائم».
ِ
ويف كلمة متلفزة ّ
صها لبحث آخر التطورات
خص
َ
يف لبنان واملنطقة ،مس�اءَ الثالثاء اآلنف ،قال السي ُد
إذا س ُ
ُ
�ئلت أنا وعُ مري اآلن  56أو  57سنة
نرص الله:
أفضل موقف عملت�ه بحياتي ،فلن أتر َّددَ ألقول
عن
ِ
إن أعظمَ موق�ف يف حياتي هو موقفي من العدوان
على اليَـمَ ـن؛ كون هذه كلم�ة حق ،مردفا ً أن «من
يري�د أن يس�كت هذا ش�أنه نح�ن لن نس� ُك َ
ت عما 
يجري يف اليَـمَ ـن وسنظل مكمّ لني».
ٌ
ُ مظلومية
وأ ّكد الس�يد نصر الله أن�ه ال توج�د
عىل وج�هِ  الكرة األرضية توازي مظلومية الش�عب
اليَـمَ ـن�ي نتيج�ة الع�دوان األمريك�ي الس�عودي.
مشددا ً عىل أنه «ال مصلحة وطنية ألي بلد بأن يأذن
للس�عودية يف ش�ن حرب عىل بلد آخ�ر» ،معتربا ً أنه
«عندما يس� ُك ُ
ت العالم العربي عن حرب السعودية
عىل اليَـمَ ـن فهذا يعطيها رشعية لشن هجوم عىل
بلد آخر».
وإذ لف�ت نصر الل�ه إ َلـ�ى أن حملة سياس�ية
وإعالمية واس�عة بدأت ضد حزب الل�ه غداة إعالن
الس�عودية وقف هبتها للجيش اللبناني ،أشار إ َلـى

أن الحمل�ة ضد الح�زب أدخلت لبن�ان يف مناخ من
التوتر الشديد عىل مستويات عدة.
وذ ّكر الس�يد حسن بأن الهبة السعودية املقدّمة

إ َلـى الجيش اللبناني أوقفت منذ وفاة امللك عبدالله
ولم تتوقف بس�بب مواقفنا من الس�عودية ،مبديا ً
اس�تغرابه من أن هناك قوىً  لبناني�ة تأ ُم ُل حصو َل

«عاصف�ة ح�زم» يف لبن�ان مماثل�ة لـ»عاصف�ة
اليَـمَ ـ�ن» ،ومعلق�ا ً بالق�ول« :على  ُك ِّل ح�ال هذه
أمانيهم».

ورأى األمين الع�ام لحزب الل�ه أن لبنان دخلت
مرحلة جدي�دة من الرصاع الس�يايس واالعالمي يف
لبنان؛ «بسبب الحملة السعودية ضدنا» ،معتربا ً أن
الس�عودية تذرعت باعتبارات أمنية لدعوة رعاياها 
إ َلـ�ى املغ�ادرة يف وقت كان�ت حجتها سياس�ية يف
البداي�ة ،ومشيرا ً يف هذا اإلطار إ َلـى أن�ه تم توزيع
بيان�ات مجهولة املصدر معلومة الخلفية إلش�اعة
التوتر والفتنة واملخاوف من حزب الله.
وح�ول م�ا يُبث عىل قن�وات فضائية م�ن أمور 
هزلي�ة ضد ح�زب الله ،رأى س�ماحته أنه�ا «دليل
ضعف» ،داعياً جمهور املقاومة لعدم اإلصغاء إ َلـى
الرصاخ والتهويل والتهديد فكل ذلك تعودنا عليه.
َّ
يظن�ن أح ٌد أن ح�زبَ  الله
وق�ال نرص الل�ه« :ال
ٌ
ضعيف؛ ألنه يواجه ضغوطا ً بل نحن يف أفضل وضع
منذ  5سنوات» ،منبّها ً إ َلـى أنه تم نرش أكاذيب عىل
مواق�ع التواصل االجتماعي حول حصول أحداث يف
مناطق لبنانية لم تجر أصالً.
وأض�اف أن املطل�وب س�عودياً م�ن الحكوم�ة
والق�وى السياس�ية الضغ�ط عىل ح�زب الله حتى
يرتاجع عن موقفه من السعودية.
وذ ّكر نصر الله بأن عبار َة «يجب س�حق حزب
الله يف حرب تموز  »2006هي عبارة ألمري سعودي،
وأن بايدن أكد بنفسه أن السعودية أنفقت مليارات
ال�دوالرات وآالف األطن�ان م�ن األس�لحة لضرب
النظام يف سوريا ،كاشفا ً عن أن السيارات املفخخة
الت�ي كانت تأتي م�ن القلم�ون إ َلـى لبن�ان كانت
بإدارة سعودية.

األحزاب واملكونات الوطنية تشيد باملوقف العروبي األصيل لحزب اهلل وأمينه العام
عبدالملك العجري :من المواقف النادرة في هذا العالم المحكوم بمصالحه األنانية
حميد عاصم :لم يهت ْز كما اهتزت أكث ُر الزعامات العربية َ
ووق َف موقفاً ثابتاً
ــلم
حسن زيد :كال ُح َسين عليه سالم رفض بيعة يزيد حتى ال
اإلس اَ
َ
تضيع رسالة ْ
القيادي الجنوبي ناصر باقزقوز :أسعدت أمهات شهدائنا وأعدت البسمة لجرحانا
محمد النعيمي :كلمة عظيمة ال يقولها اّإل العظماء وتعبر عن صدق مشاعر قائد المقاومة العربية
أميرة العراسي :صوت الحق الذي أشار إلَى المجرم ولم يتوا َن للحظات خوفاً على مصلحته أَ ْو مصلحة حزبه وشعبه
ـمـن :موقف قديم متجدد في زمن الصمت والتآمر والمواقف الذليلة والمتماهية مع مشاريع الهيمنة والوصاية
رابطة علماء الـ َي َ
ومطامع المستعمرين الجدد وعبيدهم من بقايا النظام العربي المتهالك
تكتل األحزاب المناهضة للعدوان :تمثيل للخط اإلسالمي اإلنساني السليم الذي يقف بالمرصاد للطغاة وامتدا ٌد للمنهج المقاوم
تؤصل وتجذر اتجاه محور المقاومة
حزب البعث العربي االشتراكي قطر اليمن :مثل هذه المواقف ّ
 خاص:توالت ردودُ األفعال الـيَـمَ ـنية عىل خطاب األمني العام لحزب
الله الس�يد حسن نرص الله والذي جدد فيه موقفه وموقف حزب
الل�ه الراف�ض للعدوان على الـيَـمَ ـ�ن وحظي خطاب�ه بمتابعة
منقطع�ة النظري ظهرت من خالل ردود األفعال الرسيعة من قبل
األحزاب واملكونات الوطنية املختلفة.
وبداية بعضو املكتب الس�يايس ألنصار الل�ه عبدامللك العجري
ال�ذي ع ّلق عىل خطاب الس�يد نرص الله واعتبره خطابا ً تأريخيا ً
وق�ال إن« :موقفه من مظلومي�ة الـيَـمَ ـن م�ن املواقف النادرة
يف ه�ذا العالم املحكوم بمصالح�ه األنانية الذي يقف متفرجا ً عىل
أبش�ع وأفظع حرب عدوانية انتقامية تشن عىل الـيَـمَ ـن عدوان
لم تشهد له املنطقة نظرياً منذ اكثر من خمسني عاماً».
ووص�ف العج�ري الس�يد نرص الل�ه أن�ه« :رمز م�ن الرموز
اإلن ْ َ
ـس�ـانية الذي ال ينحك�م يف مواقفه ملصالحه األنانية وتحاول
الس�عودية معاقبته على مواقفه من خالل أحرج�ه مع الفرقاء
السياسيني يف لبنان باالبتزاز الدنيء للبنان؛ ألنه لم يؤيد موقفهم
العدوان�ي عىل الـيَـمَ ـن وإيقاف املس�اعدات الت�ي كانت تق ّدمُها 
للجي�ش اللبنان�ي بحُ جَّ ة أن لبن�ان خرج عن الص�ف العربي؛ ألن
لبن�ان تحف�ظ أَوْ امتنع ع�ن تأييد تحال�ف الع�دوان يف الجامعة
العربية الذي يسمونه تحالفا ً عربياً».
وأض�اف« :إن الس�عودية لم تكن يف يوم من األي�ام عربية ولم
تك�ن الري�اض عاصمة للع�رب وال للعروب�ة ،ومنذ تأس�س هذا 
النظام كان ملتحقا ً باملطلق سياس�ياً واقتصادياً وأمنيا ً بالواليات
املتحدة األَمريكية ويف ُك ّل مواقفها عىل أ َ َ
س�ــاس أنها عربية فهي
أَمريكية الهوى ويف أحسن األحوال دولة خليجية».
أما عض�و األمانة العام�ة لتنظيم الوح�دوي النارصي حميد
عاصم فرأى أن الس�يد نرص الله كان «هو السباق يف دعم الشعب
الـيَـمَ ـني ضد العدوان الصهيوأَمريكي والذي مر عليه ما يقارب
السنة ،وظل حزب الله وقياداته داعماً ومسانداً ملظلومية الشعب
الـيَـمَ ـني ودفاعه عن أرضه ضد العدوان الصهيوأَمريكي ،وكان

داعم�ا ً باإلعلام والكلم�ة واملوقف ،ول�م يهتز كما اهت�زت أكثر
الزعامات العربية ووقف موقفا ً ثابتاً».
واعترب أن خطاب الس�يد نرص الله كان «خطابا ً عربيا ً قومياً،
خطاب قائد رفع معنويات الش�عب الـيَـمَ ـني وأوصل مظلومية
وقضية الشعب الـيَـمَ ـني إلىَ  ُك ّل العالم».
وأض�اف قائالً« :يرشفنا أن يقول الس�يد حس�ن نرص الله أن
أفض َل موقف قام به يف حياته كاملة هو ما قاله يف خطابه الثاني
بع�د العدوان على الـيَـمَ ـن ،وهو م�ا يعطينا الثق�ة بأن النرص 
حليف هذا الشعب الصامد العظيم».
من جانبه وصف األمني العام لحزب الحق حسن زيد أن السيد
نرص الله «كالحسين عليه سلام رفض بيعة يزيد حتى ال تضيع
ْ
رسالة اإلســلاَ م ويعتقد أنه يجيز والية الظاملني والفاسقني».
وأضاف« :رفض نرص الله أن يس�كت عىل الظلم الذي يمارسه
يزيد العرص بح�ق أَبْنَاء الـيَـمَ ـن ،رفض كي يفضح املتأس�لمني
الذي�ن يجوزون جرائ�م قتل األطفال وللنس�اء والش�يوخ وحتى
املعاقني».
وأض�اف قائلاً« :رفض الس�يد نصر الله رغ�م الضغط الذي
ْ
باس�م اإلســلاَ م
يمارس عىل لبنان وحزب الله ،ليفضح املرتزقني
ْ
يش�وهون رس�الة اإلس�ــلاَ م ببيعهم
م�ن علم�اء الس�وء الذين
الفت�اوى لتربي�ر جرائم يزيد العصر وقال محق�ا ً إن كلمة الحق 
الت�ي قالها ثان�ي ايام العدوان على الـيَـمَ ـن أفض�ل من جهاده
وتضحياته وتضحيات اللبنانيني يف مواجهة إرسائيل».
كما ع ّل�ق القيادي الجنوبي وعضو وف�د املكونات الوطنية إلىَ 
جنيف نارص باقزقوز فقال مخاطباً الس�يد نرص الله« :أس�عدت
أمهات ش�هدائنا وأع�دت البس�مة لجرحانا» وأض�اف« :عرفناك
مقاوم�ا ً ش�امخاً محباً للحق ،س�تظل تس�كن قلوبن�ا طاملا هي
تخفق ،محبتك لنا ووقوفك معنا رشف كبري س�يقابله املجاهدون
باملزيد من االنتصارات إذا تمثل الوفاء يف رجل لن يكون غري نرص 
الل�ه العربي االصيل تحيه لك م�ن حرضموت ارض اجدادي تحيه
لك من صنعاء الصمود تحية لك من الـيَـمَ ـن أصل العروبة».
أم�ا عضو الدائرة السياس�ية التح�اد القوى الش�عبية محمد
النعيمي فقال« :تابعنا كلمة الس�يد حسن نرص الله وكانت كلمة

عظيم�ة ال يقوله�ا إلاّ العظم�اء وتعبر عن صدق مش�اعر قائد
املقاومة العربية».
وأضاف :تكلم الس�يد حسن نرص الله عن مظلومية الـيَـمَ ـن
والـيَـمَ ـنيين حينما س�كت العالم وتجاهلت حقوق اإلن ْ َ
ـس�ـان
ـسـان واملوقف اإلن ْ َ
حينما اشرتوا اإلن ْ َ
ـسـاني باملال.
وقال النعيمي« :نش�كر ونقدر مواقف الس�يد حسن نرص الله
على مواقفه تجاه مظلومية الش�عب الـيَـمَ ـني ونش�كر ُك ّل من
وقف مع هذه املظلومية التي فاقت ُك ّل املظالم التأريخ املعارص».
واستغل النعيمي املناسبة وجدد موقف اتحاد القوى الشعبية
ال�ذي يطالب األُمَ ــم املتحدة وكل املنظمات الدولية اإلن ْ َ
ـس�ـانية
والحقوقية بتش�كل لج�ان للتحقيق يف كلما ارتكب�ه العدوان من
جرائم ضد اإلن ْ َ
ـسـانية».
ووصف�ت أميرة العرايس عض�و مؤتم�ر الحوار ع�ن مكون
الش�باب الس�يد نرص الله بـ «الرجل اإلن ْ َ
ـس�ـان الذي استش�عر
مظلومي�ة الش�عب الـيَـمَ ـن�ي يف أول أي�ام الع�دوان الس�عودي
َ
يتوان للحظات
الغاشم فهو صوت الحق الذي أشار إلىَ املجرم ولم
خوف�ا ً عىل مصلحته أَوْ مصلحة حزبه وش�عبه ،فقد رصخ بأعىل
صوته يف وجه االس�تكبار األَمريكي والسعودي عىل شعب مظلوم
فل�م تك�ن له أية حس�ابات تجعل�ه يرتاجع إلىَ الخل�ف كما تخىل
عن�ا الحكام الع�رب وكانوا ه�م يف الصف�وف األوىل لقتل املواطن
الـيَـمَ ـني فش� ّكلوا بتحالفهم خنجر طع�ن بخارصة العروبة إلىَ 
يوم الدين».
رابط�ة علماء الـيَـمَ ـن عربت عن موقفها ببيان مطول حيت
فيه العام لحزب الله الس�يد حس�ن نرص الله والرشفاء األحرار يف
لبنان وتعاطفهم مع الش�عب الـيَـمَ ـني املظلوم يف زمن الصمت
والتآم�ر واملواق�ف الذليل�ة والخاضع�ة واملتماهية مع مش�اريع
الهيمن�ة والوصاي�ة ومطامع املس�تعمرين الج�دد وعبيدهم من
بقايا النظام العربي املتهالك».
وج�اء يف البيان« :إننا ونحن يف خض�م املواجهة مع أعداء الله
من الطغاة واملس�تكربين والجائرين املعتدين من آل س�عود أتباع
املس�تكربين م�ن النص�ارى واليهود لنُحي�ي هذا املوق�ف القديم
املتجدد لسيد املقاومة وللرشفاء األحرار يف لبنان ونثمن عالياً هذا 

التعاطف مع الش�عب الـيَـمَ ـني املظلوم يف زمن الصمت والتآمر
واملواق�ف الذليل�ة والخاضع�ة واملتماهية مع مش�اريع الهيمنة
والوصاية ومطامع املس�تعمرين الجدد وأقزامه�م وعبيدهم من
بقايا النظام العربي املتهالك».
كما توج�ه تكتل األحزاب والتنظيمات السياس�ية الـيَـمَ ـنية
املناهضة للعدوان بالش�كر للس�يد نرص الله على خلفية موقفه
الداعم للـيَـمَ ـن يف مواجهة العدوان.
وص�در ع�ن التكتل بيان ثمن م�ا جاء يف خطاب الس�يد نرص 
الل�ه واصفا ً إي�اه بـ»صاحب املواق�ف الثابتة واملبادئ الس�امية
حيال بلدنا الـيَـمَ ـن وقضية العادلة ،كما هو الحال تجاه قضايا 
املنطقة وأبرزها القضية الفلسطينية قضية العرب واملسلمني».
واعتبر التكت�ل «إن حزب الل�ه وقيادت�ه الحكيم�ة ممثلة يف
شخص السيد حس�ن نرص الله وما صدر عنه يف خطابه الشجاع
ال�ذي يمثل امت�داداً للمنه�ج املقاوم الص�ادق يف زم�ن جبن فيه
الكثريون يف املنطقة والعالم من دعاة الحرية عن قول كلمة الحق 
ْ
سلاطني الجور والطغي�ان ،ما يمثل الخط اإلس�ــلاَمي
يف وجه
اإلن ْ َ
ـس�ـاني الس�ليم الذي يق�ف باملرصاد للطغاة واملس�تعمرين
واملستكربين شذاذ اآلفاق».
م�ن جهته ثمّ ن حزب البع�ث العربي االشتراكي قطر اليمن،
موقف الس�يد نصر الله املس�اند لقضية ش�عبنا وقضاي�ا أمتنا 
املصريي�ة ،معترباً مثل ه�ذه املواقف تؤصل وتج�ذر اتجاه محور 
املقاومة وتربط بني أجزائه وتعتبر الجزء من الكل ،فليس غريبا ً
عنه أن يدافع عن اليمن وهي ذلكم الجزء األصيل من املقاومة.
وح�ث ق�وى املقاومة نح�و مزيد م�ن االصطف�اف والتالحم
والت�آزر والصبر يف خندق راية الع�زة والكرامة حت�ى يكتب الله
النرص ألمة أبى الله إال أن يعزها ولو كره املبطلون..
واس�تنكر البعث العربي االشتراكي ،يف بيان ل�ه ،القرار الذي
اتخ�ذه مجل�س التع�اون الخليج�ي باعتب�ار حزب الل�ه منظمة
إرهابي�ة .وق�ال :ه�ذا املوق�ف إن دل فإنم�ا يدل عىل امل�دى الذي
وصل إلي�ه املتواهنون واملتخاذلون من الرع�ب الذي أصابهم من
انتصارات املقاومة يف اليمن وسوريا ولبنان والعراق.
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مالمح طفلٍ من �صَ عدة
م�أ�ساة �أَطْ فَ ال الـيَـمَ ـن ،يف ِ

حني يدوس تمثال ال ُحرية األمريكي زهورَ السعيدة
 أنس القاضيُقبيل الغروب يخ�رجُ أ َ ْ
ط َفال َ
صعد َة من
َ
ّعوا الش�مس الت�ي غيَّبها 
مالجئه�م ،ليود
عنهم الطيرا ُن طوا َل النهار ،يتس�للون إلىَ 
ُّ
بألعابهم اليدوية الصنع يف
الحياة يف الضوء
ُ
ٌ
بس�ماتهم ومضات
ِرس الخبز ويف
أيديهم ك
ٌ
إلهي�ة تطفئه�ا ن�ار الح�رب ،ويع�ودون
إذ س�معوا أزي�ز الطائ�رات ،تل�ك طائ�ر ٌة
أمريكي�ة ال تجيدُ القتا َل يف خط�وط النار،
وتس�يل لعابَ صواريخها لصيد العصافري 
الصغيرة ،إذا زاره�م غري�بٌ يحملون إليه
ش�ظايا الصواريخ بعفوية وهو يسمعون
�ار يتحدثون عن الحرب ،ويُدهش�ونه
الكب َ
بما يُالقون من العذاب!.
ُّ حرب تندلع بين دول وأحالف تُلقي
ُكل
ٍ
بثِقلها عىل أضعف رشائح املجتمع األ َ ْ
ط َفال
بحرب عدوانية ُ
شنت من
والنس�اء ،فكيف
ٍ
ٍ
ط�رف واح ٍد ال تكافؤ فيه�ا ،تتحالف فيها 
ً
 15دولة بقيادة أمريكا وبريطانيا 
أكثر من
تس�ليحاً وتقني�ة وبني س�عود وعيال زايد
تمويلاً وتحش�يدا ً على بل�د وحي�د ،هذ ِه
الحرب جثمت بثقله�ا الوحيش عىل أ َ ْ
ط َفال
الـيَـمَ ـ�ن يف عموم محافظات ،وهم أش�د
ً
ضحاياها مأساوية ،وأل َ ْ
ط َفال صعدة وض ٌع
ٌّ
خ�اص يف ظل حرب اإلب�ادة املمنهجةِ  التي
تتع�رض له�ا املحافظ�ة الحدودي�ة ،فهم
الحلقة األضعف بني
املدنيني من السكان،
والت�ي يتعام ُل معها 
الع�دو  كمنطق�ة
عس�كرية ،وكم�ا 
ً
غطرسة
رصّ حَ بذلك
وتحدي�اً للمواثي�ق 
الدولي�ة واألع�راف
اإلن ْ َسـانية.

صمت الهيئات
الدولية مشاركة،
واليونسيف تُجمل
املوت بمسابقة عن
صور الطفال!

لكل وجه حكاي ٌة مع الحرب ،جذبتهم الكاميرا ،في فسحة لـ«اللهو»
بعد أن أفرغت الطائرات صواريخ أمريكا وذهبت لتتذخّر من جديد.

موقف اتحاد
طفَال الـ َيـ َمـن
أَ ْ

طفل من صعدة يلعب بشظية أُرست لتقتله

تكاد الصخور تنشق لدقات قلب الصغيرة ،لحظات ُرعب
دائمة تأخذ األطفال مع تحليق الطيران

يس�تم ُّر ب�كل
ُ
وقاح�ةٍ
صمت األمم
املتحدة ع�ن جرائم الحرب بح�ق الطفولةٍ
الـيَـمَ ـنية ،ولو ظهروا ببيان مخاتل يقو ُل
طـ� َراف الح�رب أن تجن�ب األ َ ْ
على أ َ ْ
ط َفال
َ
آثار الحرب فليس أكث َر من إس�قاط واجب
نظري حفاظا ً عىل سمعة الهيئات األممية
أداة الضغط واالس�تعمار عىل بلدان العالم
الثالث ،فيما على الواقع الفعيل هذه األمم
املتح�دة لم تتخذ موقفا ً عملي�اً واحدا ً يُلزم
حل�ف الع�دوان بك�ف ي�ده ع�ن األ َ ْ
ط َفال،

توحش�ه يف اس�تهداف محافظ�ة صع�دة،
حي�ث يُس�تهدف األ َ ْ
ط َف�ال يف املن�ازل ويف
األسواق وال ُ
طرقات ،لم تكن أخرها مجزرة
ضحي�ان ،يُح�رم من تبقى منه�م عىل قيد
الحي�اة من امل�اء النظيف م�ن الطعام من
الرعاية الصحية ،كما يُحرم ال ُرضع من من
صح�ة امهاتهم ،فيما الحق�ول والطرقات
والش�وارع واملدرجات الزراعية اس�تهدفت
ُ
بالقناب�ل العنقودية ،فتصبح فس�حة أمل
لطفل يُري�د تنفس الهواء النق�ي او اللعب
قليلاً
ٌ
يف الخ�ارج موع�د م�ع م�وت يرقبه
م�ن األرض كما ترقبه طائرات االس�تطالع
بمجس�اتها الحراري�ة م�ن أعلى ،فتأخ�ذ
روح�ه أو تنتزع ج�زءاً من جس�مهِ  ،املوت
 رغم ش�هوة املوت
 الجهات ،لكنهم ُ
ِم�ن ُك ّل ِ
الت�ي تُطارده�م ،وككل أ َ ْ
ط َف�ال الـيَـمَ ـن
يحافظ�ون على االبتس�امة على روح
الطفول�ة ،تراهم ن�ادرا ً يحمل�ون كرسات
ُ
الخب�ز ش�ظايا الصواريخ عصي وعجالت
للعب ،يبتسمون للكامريا.

أم�ا اليونس�يف الهيئ�ة األممية املس�ئولة
واملختصة بشئون الطفولية فتجمل صورة
ه�ذهِ الح�رب وتعل�ن ع�ن فتح مس�ابقة
 ركام الحرب!
ألجمل صورة لطف�ل من بني ُ
أشلاء أ َ ْ
ط َفالنا مواضيع فنية ومسابقات،
إلن ْ َس�ـانية حضارة غربية زائفة لم تنرص 
أَ ْ
ط َفال فلس�طني والعراق وس�وريا وليبيا،
وجعل�ت منه�م بيان�ات وتقاري�ر ارقام يف
أرشيف إجْ َرامي هي رشيكة يف كتابته.

طفَال
مأساة أَ ْ
مالمح
ـمـن ،في
ِ
الـ َي َ
طفل من َصعدة.
ٍ

أمريكا لم توقع على اتفاقية حقوق
الطفل ،ومنظماتها املدنية تهذي!

منظم�ات املجتم�ع املدن�ي يف الـيَـمَ ـن
الصامتة اليوم عن انتهاك أمريكا للطفولة،
والت�ي تعم�ل باملن�ح املالي�ة االمريكي�ة
األوروبي�ة (املش�بوهة) ضج�ت املجتم�ع
الـيَـمَ ـني بالندوات والورشات واملؤتمرات
والبيان�ات ح�ول اتفاقي�ة حق�وق الطفل
وقضي�ة الطف�ل ،فيم�ا س�يدتهم الواليات
املتح�دة األمريكي�ة نفس�ها املمول�ة لهذه
املنظم�ات ،ل�م توقع على ه�ذه االتفاقية
الت�ي م�ر عليه�ا  27س�نة من�ذ نوفمبر 
 ،1989وكان�ت هذه القضية ضمن الحملة
االنتخابي�ة ألوبام�ا حي�ث ق�ال« :إنه من
الهام أن تعود الوالي�ات املتحدة إيل وضعها 
كزعي�م ومداف�ع ع�ن حق�وق اإلن ْ َس�ـان،
عامل�ي ومحترم» .وع�دم توقيعه�ا على 
ه�ذه االتفاقي�ة غير مُس�تغرب فه�ي يف
الواق�ع أول منتهك له ولحقوق اإلن ْ َس�ـان
ومعظم ضحايا حروبها ه�م من األ َ ْ
ط َفال،
لكن ُ
 املس�تغرب ه�وَ ملن يُص�دق زيف هذه
الحض�ارة الغربية ويتغزل بها ش�امتاً من
أمت�ه العربية اإلسلامية لع�دم تحرضها،
وحي نأتي لنبحث عن حقيقة التقدم لنجد
أن اعراف القبائل الـيَـمَ ـنية وممارساتها 

أكث�ر حفظ�اً للطف�ل واحرتاماً لق�دره من
حض�ارة الزي�ف الغربي�ة وم�ن الضجي�ج
األمريكي حول األ َ ْ
ط َفال.

طفَال َصعدة أشد
أَ ْ
طفَال الـ َيـ َمـن تضرراً
أَ ْ

يف ِظل هذهِ املعاناة الت�ي يُالقيها أ َ ْ
ط َفال
َ
الـيَـمَ ـن جراء الح�رب العدوانية ،أل َ ْ
طفال
صعدة خصوصي�ة فرضها الع�دوان بأوَار 

مؤخ�را ً أوض�حَ
ُ
 رئي�س االتح�اد الع�ام
أل َ ْ
ط َف�ال الـيَـمَ ـ�ن مُصطف�ى مُنرص بأن
التقري َر الذي قدمهُ املبعوث األممي الخاص
بالـيَـمَ ـن يف جلس�ة
مجل�س األمن تقرير
جيد ،ونق�اط مهمة
ج�داً وعلى جمي�ع
األ َ ْ
طـ� َراف العم�ل
به�ا والب�دء بوق�ف
الحرب عىل الش�عب
الـيَـمَ ـن�ي .وأكد أن
العدوان انتهك جميع
املواثي�ق الدولي�ة
وخاص�ة اتفاقي�ات
جني�ف األرب�ع،
وندع�و األمم املتحدة
ومجل�س األم�ن
واملنظم�ات الدولي�ة
لتطبيق�ه والتحقيق 
يف االنته�اكات
وجرائــ�م اإلب�ادة
الجماعية التي يندل لها جبني اإلن ْ َس�ـانية.
َ
أن الع�دوان هو من يدع�م الرصاع
ونؤك�د
الداخلي وتفاق�م األزم�ة الـيَـمَ ـنية وهو 
أيضاً من يدعم ويمول الجماعات اإلرهابية
املتطرفة ونحمل قوى العدوان مس�ؤوليات
ذل�ك ،وإن وج�ود داع�ش والقاع�دة يف
الـيَـمَ ـ�ن ه�و بدع�م وحماي�ة س�عودية
ودعم هذي الجماعات املتطرفة يهدد األمن
َوالِسلم الدويل.

شمو ٌخ بوجه الدمار.

( ددعلاعلاا
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قبل �أن جتف دماء �ضحاياه يف �سوق نهم

العدوان يرتكب مجزرة بشعة يف الحيمة بصنعاء
 -صنعاء

يوما ً إثر آخر يواصل العدوان األمريكي الس�عودي
س�فك الدم اليمني وقت�ل األبرياء يف ظ�ل صمت دويل
وعربي مخز.
ٍ
فبعد اس�تهدافه لس�وق خلقة بمديرية نهم وقتله

لعرشات املواطنني مطلع هذا األسبوع ارتكب الثالثاء
امل�ايض مج�زرة بش�عة أخ�رى باس�تهداف األحي�اء
السكنية يف مديرية الحيمة الداخلية محافظة صنعاء
وقتل  8مواطنِني وجرح  18مواطنا ً آخر.
وق�ال مصدر محلي إن طريان الع�دوان األمريكي
السعودي شن الثالثاء املايض غارة جوية عىل عزلة

بني يوس�ف ما أدى إىل استش�هاد ثمانية مواطنني
َوإصابة ثمانية عرش آخرين.
واستهجن أهايل الحيمة هذه الجريمة البشعة التي
ارتكبه�ا طريان الع�دوان األمريكي الس�عودي يف حق 
األبري�اء اآلمنين ،معربين عن س�خطهم الع�ارم إزاء
الصمت الدويل عىل هذه الجرائم.

غارات عدوانية متواصلة على النهدين
وبني حشيش ونهم وهمدان وخوالن

غارات عدوانية جديدة على
مديرية الخوخة بالحديدة
 خاصش�ن طريان العدوان األمريكي الس�عودي الغاش�م أم�س األربعاء
عدداً من الغارات عىل منطقة الخوخة بمدينة الحديدة.
وأك�د مصدر أمني بمحافظة الحديدة أن طريان العدوان األمريكي
الس�عودي واصل اس�تهدافه اإلجرام�ي ملديرية الخوخة الس�احلية
بمحافظة الحديدة.

العدوان األمريكي السعودي يواصل
قصفه لألحياء السكنية بصعدة
 -صعدة

استهداف جبل النهدين وسط األحياء السكنية.

ُ
ثالثة أطفال وثالث نس�اء ثالث�ة بقصف جوي وصاروخي
أصيب
أمريكي سعودي عىل مناطق متفرقة يف محافظة صعدة
وق�ال مص�در محلي إن ثالثة أطفال وثلاث نس�اء أصيبوا أمس 
األربع�اء بجراح بالغة إثر قص�ف العدوان األمريكي الس�عودية عىل
مناطق متفرقة بمديرية رازح الحدودية.
 وكان طريان العدوان األمريكي السعودي قد شن يف وقت مبكر من
صباح أمس األربعاء عدداً من الغارات عىل منطقة الشوارق ومنطقة
بني ربيعة وسجن اإلصالحية ومنطقة الصيفي يف املحافظة مما أدى
إىل إصابة طفل.
كم�ا أطلق طيران األباتيش التاب�ع للعدوان األمريكي الس�عودي
 15صاروخ�ا ً عىل منطقتي املخ�روق والقم�ع ،و 27قذيفة مدفعية
على منطقة الصوح يف كتاف ،كذلك ش�ن طريان الع�دوان األمريكي
الس�عودي عدة غارات عىل منطق�ة العند بمديرية س�حار ومديرية
باقم ومنطقة أبرق يف مديرية كتاف

طريان العدوان يستهدف منزل مواطن
ومزرعة بمديرية الغيل بالجوف
 الجوفإس�تهدف طيران الع�دوان األمريكي الس�عودي الثالث�اء املايض
بغارتني عىل منازل املواطنني بمديرية الغيل بمحافظة الجوف.
وق�ال مص�در محلي باملحافظ�ة إن طيران الع�دوان األمريكي
الس�عودي اس�تهدف بغارة منزل املواطن عيل خالد الرشيف ،ما أدى
إىل تدمريه كلياً.
وأش�ار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة عىل مزرعة مواطن
خلفت أرضارا ً كبرية باملزرعة.

غارات وقصف صاروخي على مديرية ميدي
ومدينة حرض بمحافظة حجة
 حجة صنعاءش�ن طريان العدوان األمريكي الس�عودي الغاشم
أمس األربعاء عدداً من الغ�ارات عىل منطقة النهدين
بالعاصمة صنعاء.
كما شن طريان العدوان األمريكي السعودي غارات
عدة عىل مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.
وقال مصدر أمن�ي باملحافظة إن طيران العدوان

األمريك�ي الس�عودي اس�تهدف بخم�س  غ�ارات
الكس�ارات بجوار كلية املجتمع بمنطقة رصف وأدت
إىل أرضار بالغة يف املناطق السكنية املجاورة.
إىل ذلك ش�ن طريان الع�دوان األمريكي الس�عودي
غارات عدة عىل مديرية نهم وهمدان.
وق�ال مص�در أمني إن طيران العدوان اس�تهدف
بثالث غارات مناطق مسورة وبران والفرضة بمديرية
نهم ما أدى إىل إحداث أرضار بالغه يف منازل املواطنني

واألرايض الزراعي�ة كما وش�ن عدداً م�ن الغارات عىل
منطقة الكسارة بهمدان.
كما ش�ن طريان العدوان األمريكي السعودي عددا ً
من الغ�ارات الجوية على مديرية خ�وﻻن بمحافظة
صنعاء.
ووفقاً ملصادر محلية يف خوالن فإن طريان العدوان
اس�تهدف منطقة العرقوب يوم الثالثاء بأربع غارات،
ما أدى إىل إحداث أرضار باألحياء الس�كنية واألرايض
الزراعية.

العدوان األمريكي السعودي يقتل طفالً ويصيب ست ًة آخرين يف تعز
 تعزاس�تهدف طريان العدوان األمريكي
الس�عودي أمس األربعاء محاال ً تجارية
ومن�ازل س�كنية يف مديري�ة املخ�اء
بمحافظة تعز ،مما أدى إىل استش�هاد 

وجرح عدد من املواطنني.
وأوضحت مص�ادر محلية أن طفالً
استش�هد وأصيب ستة آخرون بجروح
بعضه�م إصاباتهم بالغة باس�تهداف
طريان العدوان بإح�دى الغارات محاال ً
تجاري�ة ش�عبية يف منطق�ة يخت�ل

الساحلية بمديرية املخا ،أدت إىل أرضار 
كبرية يف املحال.
ولفت املص�در إىل أن طريان العدوان
ش�ن غارات على جنوب غ�رب مفرق
املخا أس�فرت ع�ن أرضار يف املنش�آت

العامة.
إىل ذل�ك قال�ت مص�ادر أمني�ة إن
مروحي�ات األباتشي لتحال�ف العدوان
ش�نت س�ت غارات عىل أنحاء متفرقة
بمدينة ذو باب الساحلية بمديرية باب
املندب.

ٌ
 ومدفعي للعدوان األمريكي السعودي
صاروخي
قصف
اس�تهدف
ٌّ
ٌّ
مديري�ة مي�دي ومدينة ح�رض بمحافظة حجة ،كما ش�ن الطريان
سلس�لة غارات عىل منطق�ة الجر يف مديرية عب�س ومديرية حريان
باملحافظة.

العدوان األمريكي السعودي
يواصل غاراته على مأرب
 مأربواص�ل طيران الع�دوان األمريك�ي الس�عودي طيران الع�دوان
الس�عودي األمريك�ي ،أم�س األربع�اء ،غارات�ه غارات على مناطق 
رصواح واملخدرة يف محافظة مأرب.
وقال�ت مصادر محلي�ة إن طريان الع�دوان األمريكي الس�عودي
واصل أمس األربعاء ش�ن غاراته عىل منطق�ة رصواح ،وذلك بعد أن
كان استهدف يف اليوم الفائت منطقة وادي نوع ووادي نشور وسوق
رصواح بعدد من الغارات.
كما ش�ن طريان العدوان األمريكي السعودي غارتني عىل منطقة
املخدرة بالجدعان.
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القيم
يف امليزان

محمد النعيمي
نح�ن يف زم�ان قل�ت في�ه رج�ال
الرجال وكثرت مستنقعات امتألت من
غثاء تتشبه بظل الرجال.
نحن يف زم�ان اختلفت فيه املعاني
والقي�م ..زم�ان ت� َردَّت في�ه ثواب�ت
الش�عوب واألُمَ ـــ�م ..تح�ول الغازي
واملحت�ل إلىَ مح�رر والقتّل�ة إلىَ رس�ل
الرحمة والسلام .وعمالء االحتالل إلىَ 
مقاومة..
اختل�ت املفاهيم والقي�م واملعاني
تل�ك الت�ي حملته�ا أجيال م�ن قبلنا،
حررت أوطاننا العربية من االستعمار 
وحقق�ت االس�تقالل وتحول�ت تل�ك
الجهود والتضحي�ات إلىَ تأريخ ناصع
تعتز به الشعوب واألجيال املتالحقة..
فكي�ف بن�ا أَن نضع تل�ك القيم يف
املي�زان م�ع ش�عارات الح�ارض التي
تردده�ا م�ا يس�مى باملقاوم�ة ،لقد
قتلت ودنس�ت الكلمة بهذه الشعارات
واملس�ميات اس�م املقاوم�ة ومرتزقة
رشكة بالك ووت�ر املجمعني من أنْحَ اء
العالم والجنجاويد والسنغال وغريهم
من جنسيات متعددة..
كيف تحشر كلم�ات مقاومة مع
غزو واحتالل بلدك ومرتزقة العالم..
نع�م نفه�م املقاوم�ة تق�اوم
ُ
الغــ� َزاة ول�م تك�ن مقاوم�ة م�ع
ُ
ُ
اة واملحتلين لبلدن�ا ،الغــ َزاة
الغــ� َز
قتلوا أ َ ْ
ط َفالكم ونس�اءكم وشيوخكم
وأقربائكم بالطائرات.
أنت�م رشكاء قتلة األ َ ْ
ط َف�ال أَنْتـُـ ْم
َ
رشكاء قتل�ة النس�اء أنْتـُـ� ْم رشكاء
مدمري الرتاث واملعالم الحضارية التي
صمد البعض منها ما يزيد عىل خمسه
ُ
س�نة وأنتم والغــ َزاة واملحتلون
آالف
تدمرونه�ا ،م�اذا سيس�جل التأري�خ
من جرائم وإجْ � َرام لكم واملرتزقة من
العال�م؟! ،دمرت�م املصانع واملس�اجد
وامل�دارس والطرق�ات ،قتلتم محتفيل
باألعراس ومخيم�ات الالجئني واملارة
يف االس�واق والنائمني يف البيوت ،قتلتم
الحياة بكل ما تحمل من معاني.
ماذا سيكتب املؤرخون؟ ،اشرتكتم
يف حصار الشعب الـيَـمَ ـني ما يقارب
العام حت�ى اآلن ،منعتم الغذاء والدواء
وكل مقوم�ات الحي�اة األساس�ية،
أجرمتم وأمعنتم يف اإلجْ َرام..
مقابل خصومة أَوْ رصاع إن فرضنا 
وجود ذلك النضال املدني أسقط أعتى
النظم االس�تبدادية بثمن بسيط قد ال
يساوي صفرا ً عىل الشمال مما دفعتم
الشعب الـيَـمَ ـني حتى اآلن.
ُ
الرشاكة الوطنية قائمة وملتزمون
خصومك�م به�ا فلم�اذا تلجئ�ون إلىَ 
الحرب واستحضار العدوان واالحتالل
واملرتزقة الدمار وخ�راب بلدكم وقتل
وحصار شعبكم.
سيحكم التأريخ بكل جرم وإجْ َرام
ارتك�ب يف ح�ق ه�ذا البل�د وتأريخ�ه
وحضارته ..والله يف خلقه شؤون.
تحية وإجالل وإكبار للسيد حسن
نصر الل�ه ومواقف�ه العظيم�ة وال
يقف مثله�ا إلاّ العظم�اء فأنت أعظم
العظم�اء تكلمت حين صمت وارتهن
العالم مل�ا يحصل للش�عب الـيَـمَ ـني
من عدوان وغزو واحتالل..
اآلن يف الـيَـمَ ـ�ن ُك ّل أم أ َ ْو طف�ل
او ش�يخ يهت�ف باس�م س�يد الرجال
وقائد الرجال وعظيم العظماء الس�يد
حسن نرص الله وفاءً وعرفاناً ملواقفة
ونُرصته ملظلومية الش�عب الـيَـمَ ـني
وفقه الله ونرصه.
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كم كررت يا رَ ُســ ْو َل اهلل؟

العالمة /محمد محمد المطاع

ا ر ُ
س�ــوْل الل�ه أن دماءَكم
ك�م ك� َّررت ي َ
وأَمْ ــوَالك�م ح�را ٌم عليكم يف حج�ة الوداع؟
أكتب وَقلبي يق ُ
ط ُر دماً من أناس يتقمَّ صون
ْ
اإلس�ـلاَ م وَيعمل�ون عم� َل الجاهلي�ة األوىل 
 ها هو ر ُ
�ــو ُل ْ
س ْ
 اإلسـلاَ م يرصُ ُخ
وَاألخرى،
َ
بأعلى صوت�ه وَيس�اعده ربيع�ة ب�ن خلف
لتبلي�غ صوت�ه؛ ألن الجمع حاش�د ،وَيقول
ق�ل إن دماءَكم وَأَمْ ــوَالك�م حرام عليكم إلىَ 
أن تلق�وا ربكم كحرمة يومك�م هذا وَحرمة
شهركم هذ َ
ا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم
عن أعمالكم.
 وَكرر تحريم الدم وَامل�ال أ َ ْكثَــر من مرة
وَيقول لربيعة بن خل�ف قل لهم إن دماءَكم
وَأَمْ ــوَالكم حرام عليك�م ..وَقال هذا الكالم
ال�ذي لو وقع على جبل ألهت�ز وَارتعش من
الخ�وف ..وَق�ال ه�ذا يف عرفات وَيف الش�هر
الحرام وَنحن هنا يف الـيَـمَ ـن نواجه انتهاكا ً
للدم وَاملال وَالعرض وَلوسائل الحياة كلها من
َ
س�دَنة هذا البيت الذي نطق منه خطابُ  من
ال ينطق عن الهوى ول�و أن الله ج ّلت قدرته
 ر ُ
س�ــوْل الرحم�ة وَالعدل
وه�و قادر ببعث َ
وَالحكم�ة اليوم وهو قادر ليطل عىل س�دنة
البيت العتيق ويط�ل عىل الـيَـمَ ـن لريى بأم
عينه الدم�اء التي حرم س�فكها وَاملال الذي
حرم اغتصابه ليش�هد عند الله ما صنعه آل
س�عود يف الـيَـمَ ـن ،س�وف لن يج�د الدماء
وَاألَمْ ــوَال التي أهدرت فحس�بَ ،
 وإنما يجد
أَن انتهاك آل س�عود وَمن تعلق�وا يف أذيالهم
م�ن يهود وَنصارى وَمن تعلق يف أذيالهم من
األعراب األش�د نفاقاً ،سيجد ما خلقه الله يف

الـيَـمَ ـن وَما توفر له من وس�ائل الحياة قد
دمرها سدنة البيت الحرام.
َ
 وإني لأَ عجَ �بُ  من علماء
ُث ما يحد ُ
الس�عودية يح�د ُ
ُث
يف الـيَـمَ ـن بمرأى وَمس�مع
منه�م وَه�م راض�ون!! ب�ل
وَأ َ ْكثَــ�ر م�ن ذل�ك كما قيل
مش�اركون ،وَأعج�ب م�ن
صم�ت األ َ ْز َهــ�ر ال�ذي كنا 
ن�رى في�ه هداي�ة األُمَّــة يف
ه�ذا العصر وه�و يش�اهد
عرب الفضائي�ات كيف يذبح
الـيَـمَ ـ�ن م�ن الوري�د إلىَ 
الوري�د وَكي�ف تكالبت عليه
طوابري العبيد م�ن ُك ّل أنْحَ اء
العال�م وكيف تقصف طائرات
التحال�ف وَالت�ي منه�ا مصر ُك ّل يشء يف
الـيَـمَ ـ�ن وَأن كثيراً من الضحاي�ا مزقتها 
الطائ�رات وَدفنت تحت األنقاض من أ َ ْ
ط َفال
وَنساء وَشيوخ وَرجال.
 وَكان يتعم�د الطيران وَالت�ي منه مرص 
مع األس�ف أن يكون الضرب يف الليل وَبعد
منتص�ف الليل ليقت�ل الس�اكنني وهم نيام
َوإذا هب املج�اورون إلنقاذ ما أمكن إنقاذُ ُه
تعاود الطائرات لتقتل املسعفني فأين أَنْتـُـ ْم
ي�ا علم�اء األ َ ْز َهــ�ر أ َ ْو أنكم قد اس�تبدلتم
بعلمكم الذي هو من عند الله بعلم السييس؟
ا ربطتم بالسياس�ة فعىل األ َ ْز َهــر السالم
إذ ُ
وَعلينا أَن نقرأ عليه فاتحة الكتاب.
أم�ا خدَمة الحرمني فقد باءوا بالخرسان
وَق�د أعلنوا رصاح�ة أنهم قتلة وَأع�دّوا لهذا 
القت�ل ب�أن تحالفوا م�ع مرص وَالس�ودان

( ددعلاعلاا

واألردن وَاملغ�رب م�ع دول الخلي�ج م�ا عدا 
عُ م�ان النظيف�ة وَبع�د أن زوّدته�م أمريكا 
بكل أس�لحة الدمار وَأعلنت
رصاحة أنها رشيكة يف القتل
وَمنه�ا بريطاني�ا املنافق�ة،
ناهيك�م ع�ن بقي�ة العبي�د
الذين اشرتاهم السعودي من
مال املسلمني.
ُك ّل ه�ذا اإلجْ � َرام وَالعالم
صام�ت أما نح�ن فليس لنا 
م�ن خي�ار إلاّ أَن نداف�ع عن
ْ
إس�ـلاَمنا وَوطننا وَكرامتنا 
َونُش�هد الله عىل ه�ذا العالم
املنافق الذي تحالف عىل قتل
الـيَـمَ ـن مع سدنة الحرمني
و ر ُ
ســوْل
بوجه خاص وَندع َ
الله ليش�هد وصيته أَن دماءكم وَأَمْ ــوَالكم
حرام أين هي وَماذا س�يكون جواب سلمان
ا ر ُ
ســوْل الله؟
وَابنه املعتوه عليك ي َ
أن�ا اس�أل م�رة أخ�رى علم�اء األ َ ْز َهــر
هل يجوز الصم�ت أَمَ ــام ه�ذا املنكر الذي
اشرتك يف فعله اليهود وَالنصارى وَاملنافقون
وَعبي�د املال َ
 و ُك ّل ش�ذاذ العالم وَاس�تخدمت
ُك ّل أس�لحة الدم�ار وَتحالف�ت ق�وى الشر 
وَالطغيان عىل رضب الـيَـمَ ـن برشاً وَحجرا ً
وَش�جراً وَح�دث يف الـيَـمَ ـ�ن م�ن القت�ل
وَالدمار ما ال يخطر عىل بال مسلم.
 وَأنت�م ي�ا  علم�اء األ َ ْز َهــ�ر تعرف�ون
الـيَـمَ ـ�ن َ
 والـيَـمَ ـنيين وَق�د كان منك�م
نخب�ة ،مدرس�ون وَخطب�اء وَكان�وا مح�ل
احرتام وَتقدير عن�د ُك ّل يمني وَأنتم كعلماء
تعرف�ون م�ا للـيَـمَ ـ�ن َ
 والـيَـمَ ـنيين من

خصوصي�ة جعلته�م يرفضون االس�تعمار 
ب�كل أش�كاله وَيرفضون التدخل يف ش�ئون
الغري وَيمدون يد السالم لكل يدٍ مساملة ،وَقد
شهد لهم ال َر ُ
ســوْل باإليمان وَالحكمة.
 وَال ن�دري حت�ى هذه اللحظة مل�اذا أباح
آل س�عود دم�اء الـيَـمَ ـنيني وَمل�اذا تحالف
الظامل�ون عىل تدميره وَجمع�وا أ َ ْكثَــر من
مائ�ة وَس�بعني طائ�رة وَبينه�ا الطائ�رات
املرصية تقصف الـيَـمَ ـن ليل نهار وَجمعوا 
أ َ ْكثَــ� َر م�ن اثنت�ي عشر َة دول�ة مرتزق�ة
يقاتلون يف الـيَـمَ ـن عمداً وَعدواناً وَبرتصد
علم�ا ً ب�أن الـيَـمَ ـنيني لم يح�دث منهم إن
س�اءوا إلىَ أح�د وَال حتى حدثتهم أنفس�هم
باإلس�اءة وال يعلم�ون حت�ى اآلن م�ا ه�ي
دواف�ع أمري�ك َ
ا وإسرْ َ ائيْل وَالس�عودية لهذا 
الع�دوان.
 ول�و تش�اهدون ولعلك�م تش�اهدون يف
الفضائيات الـيَـمَ ـني�ة هول الدمار املخيف
وَالقتل يف النساء وَاأل َ ْ
ط َفال وَالشيوخ وَالرجال
وَاملدارس وَاملساجد وَاملراكز الصحية وَاملزارع
وَاملوايش وَالطرقات وَالجسور وَاملصانع وكل
م�ا هو قائ�م يف الـيَـمَ ـن ،فأي�ن صوتكم يا 
علم�اء األ َ ْز َهــ�ر؟ وإني أخشى عليكم من
عقوبة إ َلهية عاجلة أ َ ْو آجلة ،فالسكوت عن
املنكر منكر.
أما علماء السعودية فقد شاركوا يف القتل
بخطاباته�م وَفتاواه�م ،وَنحن نق�ول للكل
وَعىل الكل :أليس الله بأحكم الحاكمني؟ ملاذا 
لُع�ن بنو إسرْ َ ائيْل؟ ،ألنه�م كانوا ال يتناهون
عن منكر فعلوه يا علماء األ َ ْز َهــر!!
حسبنا الله وَنعم الوكيل.

إ ْعـلاَ م ال ُعـ ْد َوان بال ضمري ..ومن يص ّدقه بال وعي

أحمد ناصر الشريف

وأن�ا أتابع الخط�ابَ  اإلعْ ـلاَم�ي املصاحِ بَ
للعُ ـ� ْدوَان الربب�ري على الـيَـمَ ـن وش�عبها 
العظي�م وكي�ف اس�تطاع أن يؤث�ر على مَ ن
يف قلوبه�م م�رض تذك�رت مقول�ة تُنس�ب
إلىَ وزي�ر إعْ ـَل�اَ م الزعي�م النازي هتل�ر أثناء
الح�رب العاملي�ة الثاني�ة مفادها(:إعطن�ي
ِ
ضمري أعطك ش�عبا ً بلا وعي)،
إعْ ـلاَم�ا ً بلا
وفعلاً فق�د اس�تغ َّل إعْ ـَل�اَ مُ العُ ـ� ْدوَان عىل
الش�عب الـيَـمَ ـن�ي  -الذي تتص�دره قنوات
الس�وء العربي�ة والح�دث والجزي�رة وغريها 
من الوس�ائل اإلعْ ـلاَمية التي تقوم السعودية
بتمويله�ا واالنفاق عليها  -بعض التناقضات
والخالفات بين أبنائه ليتح�ول إلىَ إعْ ـلاَ م بال 
ضمير ويخاط�ب أناس بال وع�ي وهذا يؤكد
ما يق�ال عن اإلعْ ـَل�اَ م بأنه س�يف ذو حدين
يمكن أن يُس�خَّ َر للخري وللرش ،بحسب توجه
مس�تخدمه ..وإن كنت أعتقد أن هذا الوصف
قلي ٌل عليه ..ألن اإلعْ ـلاَ م  -وخاصة هذه األيام
 بع�د أن غزا  ُك ّل بيت هو أمىض من أس�لحةالدم�ار الش�امل م�ن حي�ث الفع�ل والتأثري 
وص�ارت األنظمة والح�كام يعتم�دون عليه
لتحقيق أ َ ْهدَافهم بأقل تكلفة ممكنة.
ول�ن َ
نذهـ�بَ بعي�داً لضرْ ِب األمثلة حول
َّعال لسلاح اإلعْ ـلاَ م سلبا ً أم إيجابا ً
التأثري الف
ِ
وقلب املفاهيم ،ال س�يما عن�د عامة الناس..
ولذل�ك س�نتوقف قليلاً أم�ام م�ا يج�ري يف
العال�م العرب�ي من اس�تغالل لحري�ة الكلمة
وتس�خريها لتحقيق أ َ ْهدَاف ضيقة ال تساعد
أب�دا ً عىل االس�تفادة منها يف خدم�ة القضايا 
الوطنية ،س�وا ٌء أكانت سياس�ية واقتصادية
أ َ ْو ثقافية واجتماعي�ة ..وحتى ال نطيل بهذه
املقدمة فس�وف نركز عىل الكيفي�ة التي يتم
بها اس�تخدام اإلعْ ـلاَ م كفعل ورد فعل ،وكأن
الجميع من سلطة ومعارضة ينفخون يف قربة
َ
مثقوبة ،سرَ
عان ما يتالىش ما بداخلها فتبقى
يف النهاي�ة فارغ�ة من املحت�وى واملضمون..
وما حدث مؤخراً من حملة إعْ ـلاَمية رشس�ة
ُ
ارة
خط�ط لها جيدا ً ض�د الـيَـمَ ـن به�دف إث َ َ
الخ�وف والذع�ر يف أوس�اط أَبْـنَـاء الش�عب
الـيَـمَ ـن�ي وخاص�ة أ ُ َ
ولئك الذي�ن ال يعرفون
كي�ف يتم صناعة الخرب يف املطابخ اإلعْ ـلاَمية
وكيف يتم توجيهه لرفع معنويات املهزومني
إلىَ درج�ة أوحوا للناس من خالل هذه الحملة
أن العاصم�ة صنع�اء ق�د س�قطت يف أي�دي
األعداء ،وهو ما جعل الخاليا النائمة املرتبطة
بع�دو الش�عب الـيَـمَ ـني تكرش ع�ن أنيابها 

وتش�يع ب�أن ما عج�زوا ع�ن تحقيقه خالل
أحد عرش ش�هرا ً ب�كل ما يمتلكون�ه من قوة
ق�د حقق�وه خلال س�اعات
عن طريق اس�تغفال العقول
الفارغة بحملتهم اإلعْ ـلاَمية
املضلل�ة وألنه�م كاذب�ون
فقد ارت�د كيده�م يف نحرهم
وتحولت سهامهم املسمومة
لترضب يف صدورهم..
 لك�ن عندم�ا  يس�تخدم
ُ
شديد ويهدف
اإلعْ ـلاَ م برتكيز
بالدرج�ة األوىل  إلىَ  خدم�ة
قضاي�ا أمة ومصلحة ش�عب
فإن�ه يُث ْ ِم ُر بال ش�ك م�ردودا ً
جيدا ً عند الناس ويبقى تأثريه
اإليجابي عالقا ً يف أذهانهم.
أم�ا عندم�ا يك�ون االس�تخدامُ لوس�ائل
اإلعْ ـَل�اَ م املختلف�ة س�يئاً وباأل ُ ْ
س�لُـوْب الذي
نش�اهده الي�وم على الس�احة الـيَـمَ ـني�ة
والعربي�ة ،دون الت�زام بالضواب�ط والقي�م
واملعايير األخالقي�ة ف�إن ه�ذا الخط�اب
اإلعْ ـلاَم�ي يتح�ول إلىَ  عك�س م�ا  يه�دف
إلي�ه تَمَ ام�اً وينتج عن�ه زرع ثقاف�ة الحقد
والكراهي�ة واالنتقام ،وهو األمر الذي يفقدُه
مصداقيت�ه وثقة متابعي�ه ،وألن حبل الكذب
َ
قصير كما يق�ال فإن�ه سرَ
عان م�ا ينقطع
خي ُ
طه لتظهر األش�ياء على حقيقتها الثابتة
والت�ي ال يس�تطيع أح�د أن يغيرّه�ا مهم�ا 
احت�ال عليه�ا  بأس�اليب املك�ر والخديع�ة
وسياس�ة االلتف�اف عليه�ا لصرف األنظار 
بعي�دا ً عما يج�ري يف امليدان ..وم�ا يحدث يف
الـيَـمَ ـ�ن عىل أرض الواقع خريُ ش�اهد ي َُفن ِّ ُد
بالدلي�ل القاطع ما يقوله وي�روج له إعْ ـلاَ م
العُ ـ ْدوَان ال س�يما عندم�ا يتحدث بال ضمري 
ع�ن انتص�ارات وهمية ويخاط�ب قطاعات
استطاع استقطابها ملتابعته وتصديقه؛ ألنها 
أصبحت بال وعي وتحمل عقوال ً قد تم غسلها 
والسيطرة عليها تماماً.
إن اإلعْ ـَل�اَ م الرس�مي املوج�ه يح�او ُل أن
يص�ور للمواط�ن العرب�ي ب�أن ُك ّل يشء عىل
ما ي�رام وأن الدني�ا بخري ،متجنب�اً االعرتاف
باألخط�أ أَوْ مصارحة الن�اس بالحقائق؛ ألن
القائمين علي�ه يعتق�دون أن ذل�ك انتقاصا ً
يف ح�ق الحاكم ..ويف املقابل يح�اول اإلعْ ـلاَ م
املعارض أن يشي َع يف أوساط املجتمع بأن ُك ّل
ُ
يشء يتج�ه نحو الهاوية ،وأن الب َ
تعيش يف
الد
حالة ح�رب ال أمن فيها وال اس�تقرار ..فيما 
اإلعْ ـلاَ مُ املس�تق ُّل منقس� ٌم عىل نفس�ه حيث
ج�زء منه يج�اري اإلعْ ـَل�اَ م الرس�مي ،فيما 

تصوير للحي�اة بلون وردي
يذه�ب إليه م�ن
ٍ
 مع�روف طبعا ً
ٌ
َّ
 مخصصات ش�هرية
والثمَ � ُن
ودع�م وهدايا وغير ذلك من
املغريات التي تجعل الضعيف
أمام املال ينىس نفسه.
أما الج�زءُ اآلخ� ُر من هذا 
اإلعْ ـلاَ م املس�تقل فلا يفرق
كثيرا ً يف طريق�ة تناول�ه
للقضاي�ا بنف�س األ ُ ْ
س�لُـوْب
ال�ذي يلج�أ إلي�ه اإلعْ ـَل�اَ م
املعارض ،حيث يكاد الخطاب
يكون واحداً ومتناغما ً يسير
يف نفس االتجاه.
إذاً فإن�ه ال يوجد يف عاملنا 
العربي اليوم إعْ ـلاَ م وس�طي
يتمت�ع باملصداقي�ة ويحاول
م�ن خالل تناول�ه للقضايا كس�ب ثقة الرأي
العام وإقناع الن�اس بأنه يقوم فعالً بالبحث
َ
عن الحقائق دون تحريف وعكسها للمشاهد
والق�ارئ كما هي من خلال تخاطبه معهم
بأمان�ة ،بعيدا ً ع�ن حالة الفع�ل وردة الفعل
الت�ي يلجأ إليها اإلعْ ـلاَ مُ الرس�مي واملعارض
عىل حد س�واء ،وما بينهما م�ن إعْ ـلاَ م يقا ُل
عليه مستقل اسما ً ال فعالً ..ومن هنا يتضح
أننا يف العال�م العربي  -وخاصة يف الش�عوب
الت�ي تدّع�ي أنظمته�ا أنه�ا تؤم�ن بالحرية
والديمقراطي�ة -م�ا زلنا غير مؤهلني وغري 
مس�تعدين لالعرتاف باألخط�اء وتقبل الرأي
اآلخر ووجه�ة النظر املعبرّ ة فعالً عن الواقع،
ولي�س تل�ك الت�ي تدافع فق�ط ع�ن أخطاء
الح�كام ،وم�ا يأتي ب�ه الخط�اب اإلعْ ـلاَمي
التابع لهذه الجهة أ َ ْو تلك سواء كان عىل صح
أم عىل خطأ.
َّ
إن التعامُ� َل م�ع القضاي�ا واألح�داث
بأ ُ ْ
حض�اري راق وتن�اول م�ا يجري
س�لُـوْب
ٍ
بش�كل واقع�ي يقن�ع املش�اهد أَوْ الق�ارئ،
بحقيق�ة م�ا يجري س�يظ ُّل التعام� َل األمث َل
ويف نف�س الوق�ت هو ال�ذي س�يخلق تفاعُ َل
الش�عوب مع الخط�اب اإلعْ ـلاَمي ويكس�به
احرتامَ وثقة املتابع له أيا ً كان توجُّ هه رسميا ً
أَوْ معارضا ً أَوْ مستقالً.
لك�ن أن تس�تغ َّل حري�ة الكلم�ة للتضليل
والتش�هري وانته�اك األع�راض ونشر ثقافة
الكراهي�ة والبغض�اء بني املواطنين ،فهذا ال
يزي ُد تلك الش�عوب إلاّ ضعف�اً ويزيد أنظمتها 
وهن�ا ً عىل وه�ن وال تحظى باحترام اآلخر؛
ألن ال�ذي ال يحتر َم َ
نفس�ه ويص�ون عرضه
ال يهت�م به أح�د ..وإنما يظل مح�ل احتقار 
وتع�ال من قبل اآلخرين ،حي�ث ينظرون إليه
ٍ

بنظرة دونية ال سيما العمالء واملرتزقة الذين
باعوا أوطانه�م وتعاونوا مع األعداء واضعني
أنفس�هم تحت إم�رة الش�يطان ..ونعتقد أن
األنظمة العربية بس�بب سياستها التي تفرق
وال توحّ د قد أوصلت ش�عوبها إلىَ هذه املرحلة
من اله�وان وتتحم�ل كامل املس�ؤولية فيما 
يج�ري لألمة اليوم من انفج�ار عىل أنظمتها 
قد يح�رق األخضر واليابس بعد أن س�ئمت
من تغييبها عرشات الس�نني ع�ن حقيقة ما 
يج�ري يف أوطانه�ا ،وخري ش�اهد م�ا يجرى
م�ن فوىض إداري�ة وأمنية وسياس�ية يف عدد 
م�ن ال�دول العربية وخاصة يف ليبي�ا والعراق
وس�ورية والـيَـمَ ـن وحت�ى يف مرص وتونس 
وإن كان بنس�بة أَق�ل وال يعل�م إلاّ الل�ه ماذا 
يخبئ املس�تقبل لبقي�ة األنظم�ة العربية إذَا 
ما اس�تمرت يف عناده�ا وعنجهيتها؛ ألنها لم
تس�تطع أن تحافظ عىل ذاته�ا ،بحيث يكون
له�ا مكانته�ا املؤث�رة يف هذا العال�م املرتامي
األطراف.
إن التن�اول اإلعْ ـلاَمي للقضاي�ا واألحداث
قد خرج عن نطاق الس�يطرة األخالقية املهنة
ووصل البعض بأس�اليبهم الهمجية إلىَ الدرك
األسفل من اإلس�فاف ،غري عابئني بما يرتتب
عن هذا الترصف املشين من اس�اءات تلحق 
جروحا ً كبرية بمشاعر اآلخرين وتحدث حالة
من التنافر والتناحر بني الناس.
وكم من العالقات الدبلوماس�ية بني الدول
العربي�ة ُقطع�ت بس�بب التن�اول اإلعْ ـلاَمي
الخاطئ ال�ذي يعكر صفو التواصل والتعاون
لي�س  بين املجتمع�ات العربي�ة فحس�ب
وإنم�ا بني أَبْـنَـ�اء املجتمع الواح�د ،وذلك ملا 
لإلعْ ـلاَ م من دور مهم يس�تطيع أن يلعبَه عىل
َ
بحس�ب نية
املس�تويني الس�لبي أَوْ اإليجابي
التوجه ..ربما ق�د ي ُ
عود ذلك إلىَ جُ رعة الحرية
ُ
عليه�ا بعض
والديمقراطي�ة الت�ي حصل�ت
َ
 العالمُ من
الشعوب العربية مواكبة ملا يشهدُه
َ
أنها فوق
متغريات ،ومنه�ا الـيَـمَ ـن واتضح
مستوى اس�تيعابها من قبل شعوب كانت إلىَ 
عه�د قري�ب مكمّ مة األفواه ،فوج�دت يف ذلك
فرص�ة س�انحة لتتنفس من خالله�ا ،ولكن
بطريق�ة ل�م تحس�ن توظيفه�ا للتعبري عما 
تريد ..وبدال ً عن أن تستغ َّلها لخدمة قضاياها 
اُس�تغلت إلنْتَ�اج ثقاف�ة الحق�د واالنتق�ام
وتصفي�ة الحس�ابات وه�ذا ي�دل عىل ضعف
الوعي يف العالم العرب�ي ،والتعامل مع األمور 
بعشوائية وعدم تبرص وهو ما يقلل من قيمة
املواطنني الع�رب يف أعني اآلخرين ويف املقدمة
من يعتربون أنفسهم مثقفون.

( ددعلاعلاا
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ُعـ ْد َوان يصنع قو ًة عاملي ًة ألَ ْبـنَـاء الـ َيـ َمـن
حنان غمضان

ار الكون ك ُّلها 
تداعت مياهُ البحار واملحيطات وأش�ج ُ
ومُزجت مكوِّنة حرباً وأقالماً لتصيغ حديثا ً عن إجْ ــ َرام
ل�م ت َر الكرة األرضية له مثيالً ،فجَ َّفت وانتهت ولم ِ
توف
مظلومي�ة وطني .م�ن جَ مِّ األَعْ ـمَ �ال اإلجْ ــ َرامية التي
ارتكبتها وترتكبها رأس الحية وأذيالها الدنيئة.
كل ح�رف كان يبكي ويقول« :دعوني لن أس�تطيع
أن أتكلم ،فجويف قد أُدمي وجُ رح لجراح الـيَـمَ ـن ،وأية
كلمة أصيغها لن تستطيع وصف بها ما عملته وتعمله
أَمريكا وعمالؤها يف الـيَـمَ ـن.
فجرح وطني غائر يف جبني األمة.
أال تباً لك يا عُ ـ ْدوَان أبكيت الجماد.
لكن حريف س�يتمالك ويصي�غ املظلومية مس�تلهما 
اإلحس�اس بالج�ور والضي�م والتعس�ف ال�ذي يصب�ه
العُ ـ� ْدوَان عىل وطني ،وليوثق بصمة الخزي والعار عىل
من جعلت منه غاية هدفها.
فأكل�ت األخضر والياب�س بغطرس�تها وهمجيتها 
فسخرت وتسخر ُك ّل ما هو جديد من عتاد حرب مدمر
ومح�رم َ
 دولي�اً للعب�ث بوطن�ي ،فمرشبه�ا أصبح من
شلاالت دماء األبري�اء وقتاتها من املجازر الوحش�ية،
ففي ُك ّل ي�وم بل يف ُك ّل وقت وغاراته�ا الهمجية تخلف
وراءه�ا املئ�ات واآلالف من مجازر مأس�اوية يندى لها 
الجبني ويبكي لها القلب دمعاً والعني دماً.
فأين الرشعية التي تتشدقون بها؟
وأين الهدف االسرتاتيجي الذي تبحثون عنه؟
ه�ل قت ُل الطف�ل الرضيع وترشيد وتنكي�ل وتجريح
األرس وقتل الش�يوخ والنس�اء والش�باب وتدمري وهدم

ُك ّل مقوم�ات الحياة وجعل الـيَـمَ ـ�ن بلداً منكوبا ً بكل
محافظاتها؟ أهذا هدفكم االسترياتيجي؟!
يا للعار عليك يا أَمريكا 
ِ
تكتف بهذا العُ ـ ْدوَان الغاش�م بل ش�ددت الخناق
لم
بحصار جائر شامل براً وبحراً وجواً.
وكل ه�ذا العُ ـ ْدوَان جاءت به من أجل كذبة اس�مها 
رشعي�ة عب�د أَمري�كا وإرسائي�ل فجعلت من�ه ذريعة
لدخول الوطن.
 وربَّ ض�ارة نافع�ة كما يف املث�ل ،فواق�ع العُ ـ ْدوَان
ُ
كش�ف القناع الزائف والستار ألعدائنا الحقيقيني الذين
كان�وا يختف�ون وراءه ،واتض�ح أن هدفه�م الحقيقي
القض�اء عىل املرشوع القرآني ال�ذي هز ويهز أركانهم،
فجن�دوا  ُك ّل طاقاته�م لكسر هامات وطن�ي املمنهج
بالقرآن.
إال أن ُك ّل محاوالته�م يف ُك ّل مرة تُالقي فشلاً ذريعا ً
تقابله�ا انتصارات س�احقة لنا فنح�ن أصحاب قضية
صادقة وعادلة.
 وكذل�ك موقع وطني كان وما زال وس�يظل ش�اغالً
أفكاره�م ،ولو رجعنا إلىَ الوراء وقلبنا صفحات التأريخ
لعرفنا ملاذا تتكرر محاولتهم للس�يطرة عىل الـيَـمَ ـن.
لكنني سأكتفي بالقليل القليل ألكتب عن ما عملوه قبل
العُ ـ ْدوَان بفرتة وجيزة.
حي�ث حاول�ت تفكي�ك الجي�ش وإعَ �ادَة هيكلت�ه
ومارس�ت هوايتها املفضلة لغة الدم باغتياالتها لرموز
وطنية فأنتجت مسلس�ل حوادث االنفجارات وتقس�يم
الوطن عرب الحوار الذي بلورته من خالل عبدها الخائن
عبد أَمريكا وإرسائيل.
 وحين ب�اءت محاوالته�ا كله�ا بالفش�ل للتصدي
املشروع القرآني لهم وتعريتهم حينها كش�فت القناع

ولجأت إلىَ العُ ـ ْدوَان الرببري الهمجي وح ّلقت بطوائرها 
صواريخها لتدنيس
الغاشمة يف س�ماء الوطن وبغارات
ِ
نش�ار ُ
ف عىل
ت�راب أرض الـيَـمَ ـ�ن الطاهر .وها نحن
ِ
طي سنة من العُ ـ ْدوَان الغاشم.
ويتضح لنا يف ُك ّل غارة حقيقة نواياها الس�يئة .ولم
ِ
تكت�ف بعُ ـ ْدوَانها بل رجعت لتم�ارس هوايتها املفضلة
وتتل�ذذ برائح�ة ال�دم باغتياالته�ا املس�تمرة وجن�دت
ُك ّل عمي�ل خائن واشترت أش�باه الرج�ال من عرشات
الجنسيات من مرتزقة العالم لغزونا.
فيا للمضحك من مهزلة أَمريكا.
ويا لعظمتنا بصمودنا وثباتنا وصربنا.
أذهلن�اك وأذهلن�ا العال�م أجم�ع بال�روح املعنوي�ة
املفعمة املرتبطة بكتاب الله قوال وعمالً.
فرغ�م عُ ـ ْدوَانك الجائ�ر إلاّ أنك وبدون ما تش�عرين
غرس�ت جذور عميقة يف نفوس أجيالنا ونفوسنا روح
الجهاد وع ّرفت الطفل الرضيع أنك العُ ـ ْدوَان الحقيقي.
ُ
أحد جبال مران هززتي.
 فبمجرد رصْخة انبثقت من
ار ِتب ٍ
َاط قوي بالله واس�تلهام
وج�ن جنونك فما بال�ك ب ْ
كالم الل�ه ق�والً وعملاً س�نحرر  ُك ّل األوط�ان وكل بلد
حطت فيه رحالك وسنصل إلىَ العُ قر املدبر.
أقول ش�كراً ل�ك يا عُ ـ ْدوَان خلقت من�ا قوة ال تخاف
يف الل�ه لوم�ة الئ�م ووحّ �دت صفوفنا وجمعت ش�ملنا 
وصنع�ت منا قوة ال يضاهيها ق�وة يف العالم وهيّأت لنا 
سبل الجهاد ببساطة وهيّأت لنا الفوز بالجنة.
ار ِتبَاط�ه بالله
في�ا لعظم�ة هذا الش�عب الصام�د ب ْ
وصربه وصم�وده ..وصدق الله القائ�ل يف محكم كتابه
(قال الذي�ن يظنون أنهم مالقوا الل َه ك�م من فئة قليلة
غلبت فئة كثرية بإذن الله والله مع الصابرين).

أخربوهم
أنهم كاذبون

عند ما تفقِد
الحرب األَخْــلاَ ق!

حمزة القاضي

عبداهلل األحمدي

واهمون ،عاجزون ..كبريهم وصغريه�م ،قيادتهم وتحالفهم ،عدة وعتاد،
نفس�ياً وعس�كرياً ،سياس�ياً وأ َ ْ
خــلاَ قياً ،بما يف ذلك أنه�م ظاملون متجربون
وباغون ومعتدين فالركن الشديد لهم «كربياؤهم وتعنتهم».
أبدع�وا وابتكروا صناعة خياالت وانتص�ارات وهمية وأخبار كاذبة وزائفة
َ
فبني الحين واآلخر سرَ
عان ما يرتدد عىل وس�ائل إعْ ـلاَمهم والتي غابت عنها 
ُ
املصداقي�ة ،عن أخبار كاذبة تهدف إلىَ رفع معنويات املرتزقة وبواس�طة هذه
االدعاءات الزائفة تس�عى إلىَ تربير جرائمها بحق هذا الش�عب وأن ما ارتكبته
من جرائم لم تكن إال يف مصالح الوطن وخدمة املواطن ونتائجه بدأت بالظهور 
تد ُّرج�اً ليس ميدانياً وإنما إعْ ـلاَمياً لهدف التضليل عما يجرى يف أرض املعركة
والتسرت عىل خسائرها.
وم�ا هذه إلاّ ش�ائعات «كرساب بقيعة» تزي�د يف صانعيها الرعب والخوف؛
ألنهم عىل يقني أنهم كاذبون وعاجزون عن املواجهة.
وال تزيدنا إلاّ ثباتا ً
ُّ
 وتمسكا ً بقضيتنا وإرصاراً وعزيمة عىل املواجهة والدفاع
عن الوطن إلىَ جانب الحس األمني ورفع الجاهزية القتالية التي تلحق باألعداء
أش�د التنكيل والهزائم الكبرية ،فيما ال يزال أَبْـنَـاء الش�عب مستمرين يف رفد
جبهات القتال وتطهري  ُك ّل شرب من أرض الوطن.
ل�م ول�ن تس�تطيع أي ق�وة طاغية ومتجبرة يف الك�ون أن تن�زع الثقافة
والعقي�دة املغروس�ة يف قل�وب املدافعني عن الوط�ن من أَبْـنَـاء هذه الش�عب
العظيم ،ولو بعد حني وهذا من املستحيل.
ولي�س بغريب عىل األعداء م�ا تلقوه من رضبات موجع�ة ،خاصة والعدو 
يمتل�ك ُك ّل اإلمْ َكاني�ات م�ن السلاح ب�إدارة خبراء أَمريكيين وإرسائيليين 
وبريطانيين ،إال أن رضب�ات املقات�ل الـيَـمَ ـن�ي أوهن�ت كيدهم وش�جاعته
أرعبتهم وتقدمه يف االقتحام والعمليات القتاليةِ غيرّ من موازين املعركة.
كما أن جنود العدو لم يصمدوا امام اشجع مقاتلني االرض.
عيص عىل
تجاهلتم هذا الشعب واآلن سيثبت لكم هذا الشعب أن الـيَـمَ ـن
ٌّ
ُك ِّل مَ ن تسول له نفسه وعىل مر العصور «الـيَـمَ ـن مقربة الغزاة».

كلها ب�دون أ َ ْ
الح�روبُ
خــلاَ ق إلاّ يف
ِ
حالة دحر املستعمر أَوْ الظالم.
كان أحد خلفاء املس�لمني قد أوىص
أح�د ق�ادة جيش�ها ،ب�أن ال يقط�ع
ش�جراً ،ال يقت�ل ش�يخاً ،وال يس�بي
ام�رأة ،أ َ ْو طفلاً ،لكن ُك ّل ه�ذا لم يتم،
فالح�ربُ كله�ا جرائم يقرتفه�ا الكثريُ
م�ن املحاربين .للح�رب قوانينُها التي
يفر ُ
ضها القوي واملنترص بما يريد.
ِ
ك ُّل الح�روب ب�دون أ َ ْ
خــَل�اَ ق حتى
ح�روب االس�تقالل والتح�رر الوطني
ِ
فيه�ا الكثير م�ن الذي�ن لي�س له�م
أَ ْ
خــلاَ ق .املسألة نسبية ،لكن ما يحدث
يف الح�رب العُ ـ ْدوَاني�ة ض�د الـيَـمَ ـ�ن
تف�وق أي إجْ ــ� َرام عرفت�ه البرشية.
هذه ح�رب إبَ�ادَة ،يدمر فيها الش�جر
والحج�ر ،امل�وت يأتيك م�ن ُك ّل صوب،
تحاص من
جواً وبراً وبحراً ،وفوق ذلك
رَ ُ
الغذاء والدواء واملاء والوقود .ما يجري
يف الـيَـمَ ـن هي ح�رب خارج القانون
وخارج األ َ ْ
خــلاَ ق.
عندم�ا ترضب املس�اكن بمن فيها،
م�اذا نس�مي ذل�ك؟ وعندم�ا تضرب
مصان�ع األغذي�ة وخزان�ات املي�اه
واأل َ ْ
سـوَاق الشعبية ماذا نسمي ذلك؟!

اليمانيون يف ُك ّل
مكان حاضرون
أمة الملك الخاشب

أليست هذه حروب إبَادَة؟!
كان األَمريكان يرضبون أفغانستان
وم�ع ُك ّل رضب�ة كان يرم�ون بقط�ع
الهامربج�ر ،على األقل يم�وت الناس 
وهم يف حالة شبع.
أم�ا الح�روب ض�د الـيَـمَ ـ�ن فهي
ح�روب املتخلفين والحاقدين .ش�عبٌ
َ
يتلق�ى املوت على مدار 
فقيرٌ وجائ� ٌع
الس�اعة ،وهو يتض َّو ُر جوعاً وعطشاً،
ومم�ن؟ من أ ُ َ
ولئك الذين يدّعون حماية
ْ
اإلســلاَ م واملس�لمني .يا ويلك من كيد
الضعيف.
قضية االفتقادِ  لأل َ ْ
خــلاَ ق يف الحرب
ال تتوقف عىل من يمارس�ون العُ ـ ْدوَان
من الخارج ،ويقتلون األ َ ْ
ط َفال واملدنيني
وه�م يف مناماته�م ،بل تتع�دى ذلك إلىَ 
عصابات الداخل.
هن�اك يف الداخل م�ن يقتلون الناس 
خ�ارج القان�ون ،يقتل�ون األرسى،
ويمثلون بالجثث ،وهناك مَ ن يرسقون
املحلات والرشكات ،وينهب�ون املنازل،
ويمارس�ون ُك ّل أَعْ ـمَ �ال البلطج�ة،
بأ َ ْ
خــلاَ ق قطاع الطرق.
الح�رب ب�دون قضي�ة هي فاش�ية
وعُ ـ ْدوَان ،والبندقية بدون فكر يوجهها 
هي قاطعة طريق ،وأعتقد أن ما يجري
يف الـيَـمَ ـن قد وصل إلىَ ذلك.

نحن ش�عبٌ عظي�مٌ ،ح�ارضون يف ُك ّل امليادي�ن والجبهات،
وال نتخلى عن نُصرة املظلومين يف ُك ّل مكان ،ف�إن ُ
طلب من
ور يف الجبهات تجدهم كاألسود الضارية تتسابق 
شعبنا الحض ُ
ُك ّل قبائل�ه يف رف�د الجبه�ات باملقاتلين وإن ُ
طلب من ش�عبنا 
الخ�روج يف مسيرات تراه�م يلبون الن�داء كاألم�واج الهادرة
والرباكين الغاضبة وإن ُ
طلب من ش�عبنا تنظيم فعاليات ألية
مناس�بة كانت تراهم يتس�ابقون ويتنافس�ون تنافسا ً رشيفا ً
يف ُك ّل املحافظ�ات واملديريات إلحياء تلك املناس�بة العظيمة يف
نفوس�هم ،كما أحيوا فعاليات أُس�بُوع الش�هيد بزخم ش�عبي
كبير جدا ً أده�ش العالم لدرج�ة أن أحد الجهالء يته�م أَن ْ َ
صار 
الله باس�تئجار نفس املرأة لتزغرد عىل جثامني الشهداء وتنرش
الرياحين ليكذبوا على العالم أن والدة وأهل الش�هيد س�عداء
بمقتل ابنهم!!!!.
جهالء فعالً ال يدرك�ون وال يفهمون معنى التجارة الرابحة
م�ع الله تعاىل ولن يفهموا أبداً معن�ى االرتقاء الروحي ومعنى
تقديم االبن وفلذة الكبد ألجل دين الله ونرصة املستضعفني ،ال
يس�توعبون معاني أن الشهادة هي الحياة األبدية ،أن الشهادة
هي السعادة وهي الفوز العظيم.
أنّ�ى لهؤالء أن يفهم�وا وهم من عىل قلوبهم غش�اوة ،فال 
يميزون بني املحتل وبني ابن البلد ال يفرقون بني االحتالل وبني
االس�تقالل بني الغازي وبني املقاوم له ،فال تعليق عىل أَمثالهم
سوى أننا نحمد الله تعاىل ربنا عىل نعمة التمييز ونعمة الهداية.
أع�ود لنقطة حضور ش�عبنا يف كاف�ة امليادين ش�عبنا يوم
األح�د املايض لبى ن�داء دعوات عاصفة التغري�دات وحوّلها إلىَ 
زمجرة وزئري يف التويرت واستمر يف التغريدات رغم ُك ّل الظروف
القاس�ية رغم انعدام الكهرباء وضعف شبكة االنرتنت رغم أن
ٍ
هن�اك مئات إن لم يكن آالف تم حجبهم وحرضهم ملدة س�اعة
أ َ ْو ساعتني من عىل تويرت.
وه�ذا دلي�ل أن هناك تأثيرا ً عىل نفس�ياتهم ورعبا ً ش�ديدا ً
من س�خط الشعوب ضد أَمريكا الش�يطان األ َ ْكبَــر ،فال يوجد
م�ا يزع�ج أَمريكا ويخيفها مثل ش�عورها أن الش�عوب توجه
لها بوصل�ة العداء فقد عمل�ت جاهدة طوال أع�وام أن تحرف
بوصل�ة العداء إلىَ خلق عدو وهم�ي للعرب وأطلقوا عليه العدو 
الش�يعي الفاريس املجويس!! وعملوا جاهدي�ن بكل ما أتوا من
أَمْ ـوَال وقوة عىل خل�ق الرصاعات الطائفية والنعرات املذهبية
لكي يظل�وا يف نظر الش�عوب انهم الرعاة للحق�وق والحريات
والديمقراطي�ات وحقوق اإلن ْ َس�ـان وأنهم كالحَ مَ �ل الوديع ال
ي�ؤذون أحداً وأنهم يتمن�ون الخري للجميع وأنهم يأْس�فون ملا 
يج�ري من أح�داث دامية يف الوط�ن العربي وأنه�م يبحثوا عن
حلول وأنهم نعم االصدقاء االوفياء ولكن
عندما يش�اهدون أن الشعب الـيَـمَ ـني قد صحا من غفلته
ورضب ب�كل ما خططت ل�ه أَمريكا منذ س�نوات عرب الحائط
ورصخ بأن أَمريكا هي عدوة الش�عوب وال عدو للمسلمني غري 
أَمريكا وإرسائيل وهي من يق�ف وراء ُك ّل الجرائم يف الـيَـمَ ـن
ويف العراق ويف سوريا ويف ُك ّل مكان.
 ولم تقترص رصخة شعبنا الـيَـمَ ـني ضد أَمريكا يف حدوده
فقط بل كشفوا وفضحوا أَمريكا بجرائمها وع ّروها أمام العالم
يف حملات تغريدات التويرت بمختلف اللغ�ات بالصور والوثائق 
واألدل�ة بأنها هي من يقتل ش�عبنا الـيَـمَ ـني وكش�ف الوجه
ُ
ضعفهم
القبيح لراعية السالم فعندها تأثرت نفسياتهم وتجىل
املتواري وراء األس�لحة الحديثة ولم تبق س�وى حقيقة واحدة
وه�ي أنهم فعلا أوهن من خي�ط العنكب�وت والذلة مرضوبة
عليهم واملس�كنة فلم يملكوا أمامهم س�وى حجب الحسابات
وحظر البعض وال أس�تبعد أنهم س�يخططون مستقبالً لتغيري 
قوانني رشكة تويرت.
 فالش�كر لهذا الشعب العظيم الويف الصامد والحارض يف ُك ّل
امليادين.

بثقافتنا القرآنية حتماً سننتصر
عبداهلل الدومري
ُ
ُ
 القرآني�ة الت�ي رشَحَ ها لنا الش�هيدُ القائدُ الس�يد
الثقاف�ة
حسين بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه كان لها األث ُر الكبريُ
يف وع�ي الـيَـمَ ـنيين ومعرفة خطورة اليه�ود وأوليائهم ،اآلن
عىل الشعب الـيَـمَ ـني
وبعد هذا العُ ـ ْدوَان الصهيوسعوأَمريكي
ِ
ومقدراته ومكتس�باته أدرك الـيَـمَ ـنيون س�ببَ  الحروب التي
ُ
ش�نت عىل أَن ْ َ
صار الله يف صعدة؛ ألن اليهود أدركوا خطورة هذه
الثقافة القرآنية التي انطلقت من صعدة لذلك أَمريكا وإرسائيل
وم�ن واالهم س�خرت ُك ّل نفوذها وإمْ َكانياته�ا يف قتل ُك ّل من
يتثق�ف بالثقافة القرآنية فخططت ودعم�ت وأرشفت وموّلت
الحرب عىل صعدة.
الس�يد حسين بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه رشح لنا 

يف ملزم�ة الثقافة القرآنية ثقاف�ة القرآن الكريم التي لو تثقف
بها  ُك ّل ش�خص س�يكون أ َ ْكثَــر إنجازاً وأعظم أث�را ً يف الحياة
وأس�مى روحاً وأس�مى وضعي�ة وأزكى وأطهر نف�س من أي
أُمَ ــم أ ُ ْ
خـــ َرى ،حتى مواقفه ستكون حكيمة.
ُكنَّ�ا من قب�ل نس�مع تهدي�دات اليه�ود ،تهدي�دات أَمريكا 
ْ
تس�خر من اإلس�ــلاَ م واملس�لمني ومن علماء
وإرسائيل وهي
ْ
اإلس�ــلاَ م وم�ن ح�كام املس�لمني وتج�د الش�عوب العربي�ة
ْ
واإلس�ــلاَمية لم تحرك ساكناً ولم تتخذ موقفاً واحدا ً تجاههم
َ
حينه�ا أدرك اليه�ود أمري�كا وإرسائي�ل بأن الش�عوب العربية
ْ
واإلســلاَمية وحكامها أصبحوا تحت وصايتهم فبدأوا بالتحرك
والتدخل يف ش�ؤوننا وبدأوا بمحاربة الشعوب العربية وحكامها 
ابتداء من أفغانستان مرورا ً بالعراق وسوريا وليبيا ...إلخ.
اآلن ش�نت الس�عودية ومن حالفها العُ ـ ْدوَان عىل الـيَـمَ ـن
بأوام�ر أَمريكية إرسائيلية بل وبمش�اركة الجن�ود األَمريكيني

والكولومبيين والبالك ووتر والعديد من الجنس�يات ،ومع ذلك
يقتلون األ َ ْ
ط َفال والنساء ،ويدمرون املصانع واملوانئ واملطارات
ْ
واملدارس واملس�اجد واملنازل ،والش�عوب العربية واإلســلاَمية
ال تكترث وال تبايل بالدم الذي حرم الله س�فكه؛ ألنهم أصبحوا 
تحت وصاية اليهود.
 ه�م يتص�ورون أن أَمري�كا وإرسائي�ل س�تعطيهم األم�ن
واألم�ان! ال يعرفون بأن اليهود لديهم مخطط يسيرون عليه،
وإن الدور س�يأتي إليهم ش�اءوا أم أب�اءوا؛ ألنهم كانوا راضني
عىل أن تقتل أَمريكا يف أفغانستان وأن تقتل يف العراق وأن تقتل
يف س�وريا ويف ليبيا ألنهم ش�اركوا أَمريكا بقتل أ َ ْ
ط َفال ونس�اء
الـيَـمَ ـن بسكوتهم وتأييدهم ملا ترتكبه أَمريكا من جرائم ولم
يصدر عنهم موقف يوقف ُك ّل الجرائم التي ترتكبها أَمريكا.
ص�دق الش�هيد القائ�د املجاهد حسين بدرالدي�ن الحوثي
رضوان الله عليه عندما قال (لم يعد العرب عىل فطرتهم األوىل 

كعرب ،عندم�ا كانوا عربا ً عىل فطرتهم كان�وا يمتلكون قيماً،
ْ
قبل اإلس�ــلاَ م لم
يأب�ى العرب�ي أن يضام ،يأبى أن يُظلم حتى
يس�تطيع أح�د أن يس�تعمرهم عدا الش�ام عندما اس�تعمرها 
الروماني�ون والع�راق عندما اس�تعمرها األكارسة ،لكن ش�به
الجزي�رة العربي�ة والـيَـمَ ـن كانت معظ�مُ مراحلها ال تخضع
لالس�تعمار كانوا يقاومون ،كانوا أباة) حقا ً س�يدي فأنت من
ْ
خطورة اليهود عىل اإلســلاَ م واملسلمني.
أدركت
نعت�ز ونفتخ�ر ونحمد الله س�بحانه وتعاىل ونش�كره عىل
ُ
نعم�ة الهداية وعىل الثقافة القرآنية التي جعلتنا نعرف من هم
ْ
أعداء اإلس�ــلاَ م واملس�لمني ،منحَ تْنا الع�زة والكرامة ،وما دام
يقين مطلق بأننا 
ونح�ن نتثقف بالثقاف�ة القرآنية كونوا عىل
ٍ
سننترص؛ ألن الله سبحانه وتعاىل وعدنا بالنرص.
حفظ الله الـيَـمَ ـن وأهله.
والنرص حليفنا بإذن الله.

الشهادة استعداد عال للتضحية ولها أهميتها القصوى يف واقع املستضعفني

ِّ
عال للتضحية
الش���� َهـا َدةُ هي عبارة عن اس����تعداد ٍ
يُت���� ّو ُج فع ً
���ب له أهميته
ال بتل����ك التضحية ،هذا اجلان� ُ
ص ْوصاً ّ ُ
والطـغَـاةُ
القصوى في واقع املس����تضعفني ،خُ ُ
واجلائ����رون واملس����تكبرون والظاملون واملفس����دون في
األَ ْرض بنزعته����م ال ُعـ ْد َواني����ة والش����ريرة بحقده����م
اإلجــ َرامي ميارس����ون
بكبره����م بطغيانهم بس����لوكهم ْ
بح����ق الناس الس����طوةَ واجلب����روت والظل����م؛ محاول ًة

الستعباد الناس وتركيع الناس وإذ اَْلل الناس والتحكم
بالن����اس في م����ا يح ّق���� ُق مصاحله����م اجلائ����رة وليس
املصالح املش����روعة ،إ َّن َمـا املصال ُح اجلائرة فيما يلبي
رغباتِهم الشريرةَ ونزعاتهم الطغيانية واالستعالئية،
ويحاول����ون أن يك ّبلوا اجملتمع بقي����ود وأغالل اخلوف
والترهي����ب ليرك َع لهم ،ليستس����ل َم له����م ،ليخضع لهم،
���ي له����م فيحقق����ون ما يش����اؤون ويري����دون لكن
لينحن� َ
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لأول مرة حديقة ال�سبعني لوحة مطرّزة ب�صور ال�شهداء

أطفال وأهالي الشهداء يعبرّ ون عن فخرهم ببطوالت
شهدائهم ويشكرون قائد الثورة على االهتمام
 -خاص

حاف�ل بالدهش�ة واإلبهار 
يف مش�ه ٍد
ٍ
يكسر أبن�اء وأه�ايل الش�هداء قواع� َد
ّ
املألوف ويجس�دون بثقافته�م القرآنية
ُ
ترف�رف عىل
مش�ه َد صمود أس�طوري
أوت�اده راي�ات التفاخر بالب�ذل من أجل
الدي�ن والوطن املحاطة بص�ور أقاربهم
الشهداء.
ّ
تجس�ــدَ ه�ذا املش�هد يف فعالي�ات
الذكرى الس�نوية للشهيد التي أقيمت يف
معظ�م محافظات الجمهوري�ة اليمنية
برعاية غري مس�بوقة املثل من قبل قائد
املسيرة القرآنية السيد عَ بدامللك الحوثي
الذي شدد كثريا ً يف خطابه بهذه املناسبة
على أهمي�ة االهتمام ب�أرس الش�هداء
وتمجي�د عطائهم الذي ه�و أرقى عطاء
وأس�مى ما يجود ب�ه اإلنس�ان وثمرته
للعز والنرص والحرية.
 وكما شدد الس�يد القائد عىل أهمية
هذه املناسبة وتحمل الجميع مسؤوليته
تج�اه أرس الش�هداء والتعاط�ي معه�م
كم�ا يتعاطى املرء م�ع أرسته ،تجىل أثر
االهتمام عىل مالمح أبناء وأرس الشهداء
يف مختل�ف الفعالي�ات واملع�ارض التي
أقيم�ت به�ذه املناس�بة والذي�ن عّب�رّوا 
عن م�دى اعتزازهم ببطوالت الش�هداء
واعتربوا االهتم�ام بهم أحد مصادر هذا 
االعتزاز ملا أنساهم من مرارة الفقد.
يف ه�ذا الس�ياق وتخلي�داً لبط�والت
وتضحي�ات الش�هداء وألول م�رة يف
حديق�ة الس�بعني أقي�م مع�رض صور 
فوتوغ�رايف يحتوي عىل أكث�ر من  3ألف
صورة للش�هداء من مختلف محافظات
الجمهورية الذين استش�هدوا يف مواقع
الشرف والبطول�ة دفاع�ا ً ع�ن األرض
والع�رض وك�ذا فعالي�ات احتفائي�ة
بأرس الش�هداء تتابعت من�ذ مطلع هذا 
األسبوع.
الفعالي�ات الت�ي أقامته�ا الهيئ�ة
النسائية ألنصار الله تضمنت باإلضافة
إىل مع�رض الص�ور فعالي�ات مرسحية
وإنش�ادية وكلمات ألرس الشهداء عبرّوا 
فيها ع�ن م�دى اعتزازه�م وافتخارهم
ِ
الش�ديد بما قدمه شهداؤهم وبما نالوه
من رعاية واهتمام.
ّ
كما وخصصت يَوماً ألطفال الشهداء
رس�مت به ابتسامة نقية عىل وجوههم
وه�م يركضون يف موكب امل�رح الصامد

حينما يكو ُن مجتمعاً حراً ،مجتمعاً عزيزاً ،مجتمعاً ال
يزال يتش ّبثُ بإنْ َس����ـانيته وكرامته التي أرادها الل ُه له،
مجتمع����اً يعيش اإليْ َمـان بالل����ه واإليْ َمـان باليوم اآلخر
واإليْ َمـ����ان باحلق واإليْ َمـان بالعدل ميقت الظلم ميقت
الظامل��ي�ن ميقت الفس����اد ال يقب����ل بالباط����ل ،مجتمعاً
ُ
يعيش االستعدا َد العالي للتضحية في مقابل أن
كهذا
َ
يعيش كرمياً حراً عزيزاً ال يستعب ُدهُ أح ٌد من دون الله

رب العاملني ..هذا اجملتمع الذي
نفسه اّإل لله ِ ّ
وال يُ َع ِ ّب ُد َ
يعيش هذا املس����توى العالي من االس����تعداد للتضحية
هو ال����ذي يتمكن بتوفي����ق الله تعالى وبه����ذه الروحية
العالية ،يتم ّك ُن من كس����ر جب����روت ّ ُ
الطـغَـاة والظاملني
واملفس����دين ،فيكون فع ً
َ
يعيش حراً وأن
ال جديراً ب����أن
تتحق���� َق له ا ُ
حل ِ ّـر َّي ُة وأ ْن ال يس����تعب َده أح ٌد من دون الله
ُسبْ َحانَ ُه َوتَ َعالَى.

( ددعلاعلاا

ملزمة األسبوع  :الثقة باهلل

لو وثقنا باهلل كما ينبغي النطلق
الناس ال يخشون أحداً إال اهلل
 خاصكانت محارضة الشهيد القائد السيد حسني بدرالدين الحوثي
م�ن ال�دروس وه�ي تتمح�ور ح�ول الثقة بالل�ه ،ومل�اذا أصبح
املس�لمون يعيش�ون أزمة ثقة بالله ،بينما يف الق�رآن الكريم ما 
يعزز ثقتنا بالله.
وأج�اب الس�يد حسين الحوث�ي عىل
العدي�د م�ن التس�اؤالت املتعلق�ة به�ذا 
املوض�وع مشيرا ً إىل أن الحقيق�ة الت�ي
أوصل�ت األمة إىل هذا املس�توى م�ن الذلة
واله�وان ال�ذي تعيش�ه ،فق�ال :إذا تأمل
اإلنس�ان يف واقع الناس يج�د أننا ضحية
عقائد باطلة ،وثقافة مغلوطة جاءتنا من
خ�ارج الثقلني :كتاب الله ،وعرتة رس�وله
(صلوات الله عليه وعىل آله).
واعترب السيد حسني الحوثي أن انعدام
قلة معرفتنا بالله وانعدام ثقتنا بالله هي
التي جعلت املسلمني يترصفون بعيدا ً عن
الله سبحانه وتعاىل ،فلم يهتدوا بهديه.
وأض�اف :القرآن الكريم هو الذي قال الله عنهَ { :ل ْو أَن ْ َز ْلن َ َ
ا هذَا 
صدِّعا ً ِ م ْن َ
آن عَ َل�ىَ جَ ب ٍَل َ ل َرأَيْتَ ُه َ
ْال ُق ْر َ
خ ِ
اش�عا ً ُ
خ ْش�يَةِ  ال َّلهِ َ
 متَ َ
 و ِت ْل َك
ِلنَّاس َ لعَ َّلهُ ْم يَتَ َف َّك ُر َ
ون} (الحرش.)21:
الأْ َمْ ثَا ُل ن َضرْ ِ بُهَ ا ل ِ
ويقول الس�يد حسين الحوثي أننا لو وثقنا بالله كما ينبغي
النطلق الناس ال يخشون أحدا ً إال الله ،لو صدقنا كما ينبغي وعد
الله س�بحانه وتعاىل للمؤمنين ،وعد الله ألوليائ�ه ،وعد الله ملن
يكونون أنصاراً لدينه ،ما وعدهم به من الخري ،والفالح والنجاح
والس�عادة والعزة والكرام�ة والقوة يف الدنيا ،وم�ا وعدهم به يف
اآلخرة م�ن رضوان ،من جنات عدن لو صدقن�ا بذلك كما ينبغي
مل�ا رغبن�ا يف أحد ،وملا رهبنا م�ن أحد ،لكان�ت كل رغبتنا يف الله،
وفيما عنده ،ويف رضاه ،وكل رهبتنا من الله ومن وعيده وغضبه
وعقابه.
وأكد السيد حسين الحوثي أن الخطاب القرآني يتجدد دائما 
يقول للن�اس{ :أ َ َل ْم يَأ ْ ِن ِ ل َّلذ َ
ِين آمَ نُوا أ َ ْن تَ ْخ َش� َع ُقلُوبُهُ ْم ِ ل ِذ ْك ِر ال َّلهِ
وَمَ ا ن َ َز َل ِ م َن ْ
 الحَ ِّق} (الحديد :من اآلية )16ألم يأن ,يعني :ما قدو 
وق�ت  -بتعبرينا نح�ن  -ما قدو وقت أن الناس تخش�ع قلوبهم
لذك�ر الل�ه وما نزل م�ن الحق من الق�رآن الكري�م؟ {وَال يَ ُكونُوا 
طا َل عَ َلي ِْه ُم الأْ َمَ د َ
وا ال ِكتَابَ ِ م ْن َقبْ ُل َ
 ف َ
ِين أُوتُ ْ
َكالَّذ َ
ُ ف َق َس ْ
�ت ُقلُوبُهُ مْ}
(الحدي�د :من اآلي�ة )16تخويف من أن يصير الناس إىل ما صار 
إلي�ه بنوا إرسائي�ل ،الذين ط�ال عليهم األمد يس�معون مواعظ،
ويقرؤون كتباً ،ولكن بربودة ال يتفاعلون معها ،وتتكرر املواعظ
وتتكرر النبوات ،وهكذاَ ،
{ف َق َس ْ
�ت ُقلُوبُهُ مْ} حتى فس�ق أكثرهم،
وحت�ى اس�تبدل الله به�م غريه�م ،وحتى
جرده�م م�ن كل م�ا كان قد منحه�م إياه:
النبوة ،وراثة الكتاب ،امللك ،الحكمة.
وأش�ار الس�يد حسين الحوث�ي إىل أننا 
كمسلمون نتعرض ملثل هذه الحالة فكتاب
الل�ه يرتدد عىل مس�امعنا كثيراً ،واملواعظ
ترتدد على مس�امعنا كثيراً ،والعلماء بني
أظهرنا يتحدثون معنا كثيراً ،ولكن نتلقى
الكالم ,نتلقى آيات القرآن بربودة ال نتفاعل
معه�ا ،أصبح تقريبا مجرد روتني اس�تماع
القرآن الكريم ،واس�تماع املواعظ ،وحضور 
املناس�بات ،لكن دون أن نرجع إىل أنفس�نا 
فنجعلها تتعامل مع كل ما تس�مع بجدية،
وتتفاعل مع�ه بمصداقي�ة .نتعامل بربودة
مع كل ما نس�مع ،ول�م ننطلق بجد وصدق
لنطبق ،لنلتزم ،لنثق.
معتبرا ً أن هذه الحالة خطرية جداً وأنها 
ق�د تقس�وا قلوبنا  -ونع�وذ بالله من قس�وة القل�وب  -متى ما 
قس�ت القلوب يصب�ح هذا القرآن الكريم الذي ل�و أنزله الله عىل
الجب�ال م�ن الصخرات الصم�اء لتصدعت من خش�ية الله ،لكن
القل�ب متى ما قسي يصبح أقىس م�ن الحجارة ،فلا يؤثر فيه
يشء .ق�ال الل�ه عن بني إرسائيل الذين حك�ى بأنهم طال عليهم
األمد فقس�ت قلوبهم قال عنهم{ :ثُم َ
َّ ق َس ْ
�ت ُقلُوبُ ُكم ِْ م ْن بَعْ ِد ذَ ِل َك
ار ِة أ َ ْو أ َ َش�د َ
َف ِه َي َك ْ
ُّ ق ْس َ
�و ًة} (البقرة :من اآلية ،)74من بعد
الحِ جَ َ
م�اذا؟ من بعد املواعظ ،من بعد اآليات الباهرات التي لم يتفاعلوا 
معها ،ول�م يعتربوا بها ،ولم يتذكروا بها فقس�ت قلوبهم ،هكذا 
طبع الله القلب.
القل�ب إذا ل�م تحاول أن تجعل�ه يلني مما يس�مع ،يلني لذكر

الله ،يوجل إذا س�مع ذك�ر الله ،يزداد إيمان�ا إذا تليت عليه آيات
الل�ه إذا ل�م تتعامل معه عىل ه�ذا النحو فبطبيعته هو يقس�و،
يقس�و ,يقس�و  ..ومتى م�ا قيس قلبك س�يطرت علي�ك الغفلة
والنس�يان لله سبحانه وتعاىل ،إذا ما نس�يت الله نسيت نفسك،
فتأت�ي يوم القيامة فتكون منس�يا ً عما كن�ت ترجوه من الخري،
أو تأمل�ه من الخري والنج�اة ،والفوز يوم
القيامة {ن َ ُسوا ال َّله َ
َ فن َ ِسيَهُ مْ} (التوبة :من
اآلي�ة{ )67وَال تَ ُكونُ�وا  َكالَّذ َ
ِين ن َ ُس�وا ال َّل َه
 ه ُم ْ
اه ْم أَن ْ ُف َس�هُ ْم أ ُ َ
اس ُق َ
ول ِئ َك ُ
َفأَن ْ َس ُ
 ال َف ِ
ون}
(الحرش.)19:
ويف ذات الس�ياق يقول الس�يد حسني
الحوث�ي  :قلوبنا إذا ل�م نحاول أن نتعامل
معه�ا من منطلق الخوف أن تصل إىل هذه
الحالة السيئة :القسوة ,فتصبح أقىس من
الحج�ارة ،فحينئ�ذ ال ينفع في�ك يشء ،ال
ينفع فيك كتاب الله ،وال ينفع فيك رسول
الل�ه (صل�وات الله علي�ه وعىل آل�ه) ،وال
ينفع فيك أي عظ�ة تمر بك يف هذه الدنيا،
واملطلوب من القلوب هو أن تخشع لذكر الله ،هو أن تلني ،هو أن
تصدِّق ،أن تثق ،أن تمتلئ بالخش�ية م�ن الله ،أن تمتلئ حباً لله،
معرفة قوية بالله س�بحانه وتع�اىل  ..متى ما صلح القلب صلح
اإلنس�ان بكله ،وانطلق ليصل�ح الحياة بكله�ا ،وانطلق بإيمان،
بثقة ،بإخالص ،بصدق ،بتوجه حكيم يف كل ما يريد الله سبحانه
وتعاىل منه.
ويتس�اءل الس�يد حسين الحوثي :من أين جاءت أزمة الثقة
بالل�ه حتى أصبحت وعوده تلك الوع�ود القاطعة املؤكدة وكأنها 
وع�ود من ال يملك ش�يئاً؟! وكأنها وعود م�ن ال عالقة لنا به ،وال
عالقة له بنا  ..كيف نعمل؟ .نعود إىل معرفة الله سبحانه وتعاىل.
ويجيب عىل هذه التس�اؤالت بإرش�اد الن�اس إىل أهم مصدر 
ملعرفة الله سبحانه وتعاىل هو القرآن الكريم ،القرآن الكريم الذي
يعطي معرفة واس�عة ،معرفة متكامل�ة ،من غري القرآن الكريم
ال يمك�ن أن نحصل عىل املعرفة بالش�كل ال�ذي ينبغي أن نكون
عليها ،حتى تكون معرفة تدفعنا إىل الثقة بالله أكثر فأكثر.
وي�رى أن اإلنس�ان إذا تأم�ل الق�رآن الكريم فعالً يس�تحي،
يس�تحي من الله أنه كيف ال نثق به ،ونحن نس�مع آياته ،ونحن
نقرؤه�ا ،ونح�ن نؤمن بأن ه�ذا الكتاب الكريم ه�و من عنده ..
فلم�اذا  ..مل�اذا  ..ملاذا ال نثق؟ ملاذا نبحث ع�ن هذا الطرف أو هذا 
الطرف لنتواله ،ثم ال نتوىل الله سبحانه وتعاىل.
وأكد الس�يد حسني الحوثي أن اآليات التي نحصل من خاللها 
على معرفة لل�ه بالش�كل املطلوب هي
آي�ات كثرية جداً ،ج�دا ً يف القرآن الكريم،
تل�ك اآلي�ات الت�ي تتح�دث ع�ن ألوهية
الل�ه ،وملكه ،وعظمته ،تل�ك اآليات التي
تتح�دث ع�ن عظي�م نعم�ه علين�ا ،تلك
اآليات التي تتحدث بأن له ملك السموات
واألرض ،الت�ي تتح�دث بأن�ه مال�ك
الس�موات واألرض وم�ا بينهم�ا ،وه�و 
م�ن يملك الي�وم اآلخر ،وبي�ده مصرينا،
هو م�ن يملك الجنة ،من يملك النار ،هو 
م�ن يعلم الغيب والش�هادة ،هو العزيز،
هو الحكي�م ،هو الس�ميع ،هو البصري،
ه�و ال�رؤوف ،ه�و الرحيم ،تل�ك اآليات
التي تتح�دث عنه س�بحانه وتعاىل بأنه
جدير بأن يثق به عباده ،وأن يخاف منه
عباده ،وأن يلتجئ إليه أولياؤه.
وينصح كافة األمة بالعودة إىل القرآن الكريم للتعرف عىل الله
سبحانه وتعاىل من خالله وقال :متى ما كان لله سبحانه وتعاىل 
عظمة يف نفوس�نا ،متى ما عرفنا من خالل هذه اآليات الكريمة
م�اذا يعني أن�ه ملكنا ،وأننا عبيد ل�ه ،ماذا يعني أن�ه ربنا ،وأننا 
مربوب�ون له ،ماذا يعن�ي أنه رحيم ،ماذا يعن�ي أنه رحمن ،ماذا 
يعني أنه جب�ار ،أنه منتقم؟ ماذا يعني :أنه من يملك الس�موات
واألرض وما بينهما؟ ماذا يعني أن له جنود الس�موات واألرض؟
ماذا يعني كل ما رشحه وفصله عن شئون ملكه وتدبريه لعباده
ومخلوقات�ه؟ أن نعيها ,أن نفهمها؛ لنعرف كيف ينبغي أن يكون
التعامل يف ما بيننا وبينه سبحانه وتعاىل ،بحيث ال تبقى األشياء
مجرد أسماء.

إذا تأمل اإلنسان
في واقع الناس يجد
أننا ضحية عقائد باطلة،
وثقافة مغلوطة جاءتنا
من خارج الثقلين

مع الخيول ونجمات الطل املتطايرة من
العشب إىل وجوههم ،األمر الذي جعلهم
يش�عرون بس�عادة كبرية وصمود كبري 
يدفعه�م إىل املضي عىل نهج ش�هدائهم
للدفاع عن الوطن.
يق�ول زيد نبيل حسين الغ�رارة ابن
الش�هيد نبيل حسين الغرارة سنسري يف
درب الش�هيد وإن ش�اء الله نحن مثله
َ
عن الوطن ونرفع رؤوس أهلنا 
سندافع
بالقتال يف سبيل الله.
 ليس أبناء الش�هداء فقط هم الذين
عبرّوا عن س�عادتهم به�ذا االحتفاء بل
حت�ى األطفال اآلخ�رون م�ن أقاربهم،
حيث يشمل االهتمام بأرس الشهداء ُك ّل
من يقرب لهم؛ ملا تمثله مكانة الش�هيد
عندَ الله حيث يشفع لسبعني من أقاربه
كم�ا قال الرس�ول صىل الل�ه عليه وآله
وسلم.
عمار محمد ْ
إسمَ اعيل املرتىض طفل
يف التاسعة من العمر يحمل صورة عمه
الش�هيد عَ بدالرحم�ن محمد ْ
إس�مَ اعيل
املرتضى ويط�وف بها متفاخراً وس�ط
حديقة الس�بعني يقول عمار :الش�هيد
ق�دم روحه يف س�بيل الله وأن�ا فرح ألن
عمي من الشهداء.
يضيف عمار :أتيت إىل هنا إىل حديقة
الس�بعني لالحتفال بمناس�بة الش�هيد
وأقول آلل سعود والله لن نستسلم وأننا 
س�ندافع عن أرضن�ا هاتف�ا ً بالرصخة
براءة من أعداء الله واألُمَّ ة.
أما زينب عبدالخالق حسني األهجري
فتحمل ص�ورة أخيها الش�هيد هاش�م

عبدالخالق حسين األهجري ،وتعرب عن
سعادتها باملناس�بة بقولها :أهنئ أخي
وجميع الشهداء بالشهادة.
وتوص�ل زين�ب رس�التها إىل ق�ادة
العُ �دوان األمريكي الس�عودي الغاش�م
فتق�ول :ل�ن يخوّفون�ا بأس�لحتهم وال
صواريخه�م وال قنابله�م العنقودية وال
ّ
سياراتهم املفخخة وال أحزمتهم ،ونحن
َ
نخاف ألننا أمة تعشق الشهادة.
ال
وعلى نهج الس�يدة زين�ب وصربها 
وش�جاعتها وفدائيتها تقو ُل أم الشهيد
الحم�زة محمد عيل أحيي قائد املسيرة
القرآني�ة عىل هذا االهتمام بنا نحن أرس
الش�هداء ،كما نقو ُل آلل البغي والعدوان
الصهاينة واألمريكيني إننا ماضون عىل
نهج الس�يدة زين�ب التي استش�هد ُك ّل
أهلها وظلت صامدة محتسبة صابرة.
صم�ود وع�زة وإب�اء يف ُك ّل أق�ارب
الش�هداء وفرحة بهذه املناسبة وتفاخر
وسعادة.
تق�ول أم الش�هيد ْ
إس�مَ اعيل رشف
املحاقري :أنا أَفتخر ألن ابني استشهد يف
موقع الدفاع عن الوطن وسأقدم أبنائي
اآلخرين لينالوا هذا الرشف وهذه املكانة
العالية عندَ	الل�ه ،وأكرب فرحة لنا ليس 
بهذا االحتفال ورغم أن االهتمام كبري يف
هذه املناس�بة وغري هذه املناس�بة لكننا 
نتفاخ�ر بأنن�ا قدمنا ش�هداء يف س�بيل
الله واستشهد أبناؤنا وهم يدافعون عن
الوطن ويقاتلون يف سبيل الله.
أبناء الش�هداء وإخوانه�م وأخواتهم
وأمهاته�م وأناس م�ن مختلف الجهات
واألعم�ار  كله�م حضروا  إىل  حديق�ة
الس�بعني باحثين ع�ن أماك�ن ص�ور 
ش�هدائهم يف املعرض الذي افتتحه نائبُ
رئي�س اللجن�ة الثورية نائ�ف القانص
مطلعَ هذا األس�بوع وزاره عدد من قادة
األحزاب واملسؤولني واملشايخ واألعيان،
آخذي�ن ألنفس�هم ص�ورا ً تذكاري�ة إىل 
جانب اللوحة املطرزة بصور الشهداء.
تق�ول ه�دى علي الحطام�ي إحدى
الزائ�رات له�ذا املعرض :جمي�ل جدا ً أن
تجتمع صور الش�هداء يف م�كان واحد،
وتتح�ول الحديق�ة إىل س�ما ٍء مضيئ�ةٍ
بالنج�وم .تضي�ف ه�دى :ه�ذه الوفود 
الكبيرة م�ن الزائرين إىل مع�رض تؤ ّك ُد
على ما للش�هداء م�ن مكانة عن�د الله
والتي قال عنها س�بحانه َ
 (وال َ تَحْ َس�ب ََّن
َّالذ َ
ِين ُق ِتلُوا ْ َ
يل ال ّلهِ أَمْ وَاتا ً بَ ْل أَحْ يَاء
 فيِ س ِب ِ
 رب ِِّهمْ).
عِ ن َد َ

لو صدقنا وعد اهلل
ألوليائه المؤمنين لمن
يكونوا أنصاره لكانت
رغبتنا في اهلل وما
عنده ورهبتنا من اهلل
ووعيده وعذابه

استشراف المستقبل

بريوت جنمتنا
الوحيدة

متتد
خراب هذه األرض التي ّ
من قصر األمير إلى زنازننا

و من أحالمنا األولى إلى...
حطب
فأعطينا جداراً واحداً لنصيح
يا بيروت!

محمود درويش

( ددعلاعلاا

أعطينا جدارا كي نرى أفقا
ونافذة من اللهب
و أعطينا جدارا كي نعلّق فوقه
سدوم

التي انقسمت إلى عشرين مملكة

و أعطينا جدارا واحدا

لنصيح في شبه اجلزيرة :

يف عصر النهضة و ّ
ظ َ
�ف ُكتّ�ابُ  القصة و 
الرواية يف أعمالهم األدبية الكثري من األحداث
السياس�ية و الح�روب العاملي�ة واإلقليمي�ة
التي كان دافعها الس�عي إىل االستقالل و نيل
الحري�ة ،حي�ث أدهش�نا كيفي�ة تعاطيهم و 
إس�قاطهم لتل�ك األحداث البطولي�ة بطريقة
عجيبة عىل أبطال قصصهم  ،كثوار وش�هداء
 ،يرفض�ون االس�تعمار و ينب�ذون الوصاية ،
فكيف بهم فيما لو كان آن ذاك عدوانا همجيا 
خبيثا ينتهك سيادة أوطانهم ؟
ان ه�ذه املعلومة املوج�ودة يف تلك األعمال
األدبية موج�ودة حقيقة على أرض الواقع ،
فيوصفها األديب بدقة متناهية عىل شخصية
م�ن ش�خصيات عمله األدبي الش�اهق ،الذي
يعك�س للقارئ م�دى علو األوط�ان يف قلوب
األدب�اء فينس�كب من حربه مبادئ و أس�س 
توثي�ق الحقيق�ة كما يج�ب أن تك�ون تجاه
الوط�ن و املواطن�ة الحق�ة  ،الت�ي ال تقب�ل
املس�اومة أو الدف�ع املس�بق للتن�ازل عنها ،
السؤال يطرح نفسه ..؟
ملاذا نجد الحقيق�ة كما هي آن ذاك ؟ بل و 
نجد اآلراء موحدة يف حقيقة وجودها ال تباين
فيه�ا إال يف بعض فروعها ؛ نجدها هي هي يف
كتب التاريخ  ،و يف مناهج املدرسة  ،كما هي
يف املتاحف و دور التوثيق العلمي  ،يف الصحف
و املجلات وقتئ�ذ ؟! بمعن�ى أن الروائ�ي لم
يفتع�ل أي ح�دث من وحي خيال�ه ؛ حيث قد
أث ّ َرتْنَا تلك األعم�ال األدبية بمعلومة و أحداث
م ّ
ُفصلة غنية بالدهش�ة و الفخر تجاه وطن
ما  ،صارع الظلم لينال حقوقه املس�لوبة من
ظلاّ م الداخل و الخارج باعة األوطان !..
إذن ماذا عن األحداث السياسية و الحروب
يف املنطق�ة العربية يف ه�ذا الزمن ،و باألخص

إبراهيم محمد الهمداني
حين تقضم كالريح أحالمنا،،
حين ال يشء يف ترهات الهبوب يشاكل ُه الليلُ،
كم تأكل الموجَ  -ذات هوى  -ثرثراتُ الرما ِل،
ُ
المحض،
هو السأم
حين اشتعال المصابيح،
حين اتقاد الصدور،
الخطورات تغري،.......
وليس أمام الجبال سوى النرص،
تقهر أعداءها بجميع اللغاتْ .
َ
حين  -كالمعتدي  -فوق أنشودة الماء ُتشعلُ
سوطكَ،
ُ
تغتال فج َر النبوءات،

• من قصيدة بيروت 1982

َ
مارست ذبح الندى،
تدمي الرشوق  /النسائم يف شهقة الورد

أو ذلك املتسوّل يف الرياض !..
أع�ود و أق�ول  :ماذا س�يكتب ه�ذا األديب
و ذاك الش�اعر ؛ وهم�ا يجاه�ران بصمته�م
و حياده�م املخ�زي  ،و تأييده�م الفاض�ح
؟وكيف ستثق األجيا ُل بهذه الرشيحة املثقفة
و الكاتب�ة وه�ي للنف�اق و للك�ذب وجه�ان
لوقاح�ة واحدة ؟! كيف س�تثق به�م األجيال
حني تعرف أن يف جيب هؤالء الذين قلنا عنهم
طفرة املجتمع الكثري من العمالت النقدية ما 
بين ريال س�عودي و دوالر أمريك�ي ؛ مقابل
تأييدهم الع�دوان عىل وطنه�م  ،أو كأضعف
اإليم�ان مقاب�ل صمته�م و حياده�م ؛ وهو 
الوط�ن  ،لكن�ه اليم�ن؛ جُ �لَّ ذنبه أن�ه طالب
بحق�ه يف العي�ش الكري�م  ،يف الحف�اظ على 
أرض�ه و عرض�ه ؛ كما تدع�و إىل ذلك الفطرة
السليمة لدى اإلنسان السوي املتطلع عقال و 
قلب�ا إىل وطن مدني يحتوي الجميع ؛ إنما أ ُ ّ
ف
و تُ ّ
ف عىل أقالم أنتم من يمثلها !...
ف�أي خيب�ة ُ
صفعن�ا به�ا م�ن مثقفين�ا 
إيمان
الكب�ار؛ حني كنّا نجزم بكل ما فينا من
ٍ
بأقالمه�م التي نحاكيه�ا وطنا ً ب�كل ما فينا 
من قداس�ة األرض  !..خاصة و أنتم تعلمون
علم اليقين بالحقيقة املواربة عن البس�طاء
 ،حقيقة س�بب الع�دوان  ،الذي ل�م يكن قط
ملحارب�ة امل�د الف�اريس  ،وال و ال و ال من تلك
الدواف�ع و العب�ارات املس�تهلكة واملزعومة ،
ب�ل أنتم تعلمون أنها مؤام�رة دولية ؛ لغرض
محب�ك يف ملف�ات الدول الكربى  ،فيا س�يدي
املثق�ف واألديب  ِ :ل َم ال تك�ن لوحدك جبهة و 
سلاحك يراعك  ،لي�س بالضرورة أن تكون
حوثي�ا ً أو عفاش�يا ً  ،ك�ن اليم�ن ك�ن أن�ت ،
فالوطن الذي س�وّاك رجال يحتاجك و قلمك ؛
ثق أنه سيعطيك أكثر مما يف جيبك ؛ سيعطيك
املج�د و الخل�ود؛ ألن الذك� َر بعد امل�وت عم ٌر
ثان!...
ٍ

 ملزم�ة معرف�ة الل�ه الثق�ة بالل�هالدرس األول.
 -ملزمة الثقافة القرآنية.
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سيمخلااسيمخلامخلام  3سيمخلالاام  3سيمخلامخلالا

فقاعات

من  19جماد االول
اىل  3جمادالثاني

بيروت جنمتنا األخيرة

مثقفون بني حقيقة الوطن  ،ودفء الجيوب
حورية السقاف

املقرر ألسبوعني :

بيروت خيمتنا األخيرة

لبيع النفط  ...و العربي

ماذا ع�مَّ يحدث يف اليمن !؟ وكيف س�يوظف
األدي�ب و الش�اعر اليمني مم�ن عارص هذه
األح�داث  ،وهو بهذا الوض�ع املزري من تأييد
أو م�ن صم�ت وحي�اد  ،ناهيك ع�ن التطبيل
للك�ذب و محاولة تظلي�ل الحقيقة ؟! وكيف
س�تتعاطى األجيال القادمة مع هذا الفس�ق 
و الفج�ور اإلعالمي ؟ و كي�ف بهم و للحدث
الواحد ألف معلومة م�ن ألف مصدر يتأرجح
بني الص�دق والك�ذب ؟ وعليه م�ن أي زاوية
س�يكتب هذا األديب املعارص املطب�ل العميل
للعدوان داخل الوطن ،فضالً عن أولئك األدباء
و الشعراء املتسولني يف أرايض العدوان ؟
هل سيكتبون عن وطن جعلوه دون مروءة
؛ مباح�اً لدول تفتق�ر العروبة و الش�هامة ،
تفتق�ر التاري�خ و الدين و ح�ق الجوار ؟ وما 
م�دى مصداقي�ة م�ا يكتب�ه و يس�قطه من
األح�داث و الوقائ�ع ! هل من زاوي�ة العمالء
الذين ذهبوا للتسوّل من دول الخليج الحفاظ
عىل كراس�يهم تحت مظل�ة الدفاع عن اليمن
وع�ودة األمل ؟ أم من زاوية الش�عب املظلوم
ال�ذي تكالبت عليه أكثر من عرش دول لدماره
و حص�اره ،و أكث�ر م�ن مئتي دول�ة مؤيدة
ذلك؟!
وعليه لو كانت دولة آل سعود ــ املسيطرة
على اإلعالم بكل أنواعه ــ قد أنش�ئت يف تلك
الحقب�ة التاريخي�ة  ،أي عصر النهض�ة  ،أو 
بمعن�ى أصح و أفصح  ،ل�و كانت بهذا الرتف
امل�ادي الذي ترشي ب�ه الذم�م الرخيصة ؛ ملا 
وجدن�ا حقائ�ق الحروب و الث�ورات كما هي
؛ ول�دُسَّ الكثري من األكاذيب  ،بل وس�تنربي
لتحريره�ا و الدف�اع عنها الكثير من األقالم
 :م�ن أدب�اء و كتاب بالتأيي�د  ،أو بالصمت و 
الحياد ؛الخارج عن الفطرة واإلنس�انية تجاه
العدوان عىل وطن  ،هذا كما ملس�ناه و نلمسه
من خالل كبريهم الذي علمهم الصمت الوقح

برنامج رجال اهلل

صفوف املنايا
ش ّقوا
َ
أحمد العجري

وه� ٍ�ن انسلّوا فما وهنوا
َو ْه��ن�اً على ْ
وم��ا استكانوا وم��ا ذل��وا وم��ا جبنوا
ع��اش��وا ك��رام��ا وم��ازال��وا ومابرحوا
ح��ت��ى م���ن امل����وت مل���ا آم���ن���وا أم��ن��وا
َ
َ
والزحوف وما
صفوف املنايا
شقّوا
هابوااحلتوف وهل تخشى الردىالر ُد ُن

مل�����ا أملّ�������ت ب���ن���ا م�����ن ك�����ل ن���اح���ي� ٍ��ة

��ت أن امل���ن���اي���ا ع��ن��ده��م مِ ���نَ��� ُن
آم���ن� ُ
ما كنت أحسب لوال أنهم عشقوا الـ
أك���ف���ا َن ح��ي��ن��ئ��د أن يُ��ع��ش��ق ال� َك��ف��ن
��س مكتمل
ب��األم��س ك��ان��وا هنا واألن� ُ

وال��ش��م��ل ُمجتم ٌع وال��س��ع � ُد مقترن

ك���ان���وا ه��ن��ا وه���ن���ا ك���ان���وا م�لائ��ك��ة

ل��وال اجلثامني جتثوا فوقها ِ
الط َين

هنا التقوا اخ��و ًة في الله وانطلقوا

ش���وق���اً إل��ي��ه وف���ي ن��ع��م��ائ��هِ سكنوا

العيس ع ّرج كي أسام َرهم
حادي
يا
ِ
َ

مهما ت��ب��اع��دت األس���م���ا ُر وال � ُد َج��ن

ت���ق���ول���ن ب����ل ال حت��س��ب � َّن��ه � ُم
وال
ّ
وحشدت الخرافات،
ً
ريشة يف مهب الغباء –
أرضمت للحرب  -يا
َ
وأمطرت ناراً،
َ
َ
تجاوزت  -حين رسقت الطفولة بسمتها،
َ
حين أوغلت يف الرببرية  -كل حدود الحقارات،
يا نار كوني،......
فكانت عليك وباالً،
ُ
َ
وأمسيت قد رسبلتك السماواتُ
واألرض لعنتَها،
يا صباح الزوال المدجج بالخزي،....
بالعري،
ال يشء يشبهك االن إالك زيفا ً ترسبل
ِّ
النفط:
يا كذبة
ِ
ً
ٌ
ُ
تلك الفقاعات فارغة ....كيف تحجب نهرا يفيض؟!
ومن قال إن رماال ً أمام شموخ وزحف الجبال ستصمد!!....
ْ
الرمال.
ياااااااااااااااااااااا لغباء

موتى ولو حتت أطباق الثرى ُدفنوا

ما مات من في سبيل الله مات ومن
ل��م يحتسب أج���ره ل��م ي��أت��ه الثمن

س َموا عن األرض فِ ْكراً وارتقوا فِ َطنا

والهدي تسموا به األفكار والفِ ط ُن
ُ

باعوا النفوس من الباري فماربحت
إال جت���ارت���ه���م ح��ق��ا وق����د ض��م��ن��وا
ف��ل��ت��رت��ف� ْع راي���� ُة ال��ت��وح��ي��د شامخة

والطاغوت وال َع َفن
اجلبت
وليسقط
ُ
ُ
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متابعات فلسطينية

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات االحتالل
اإلسرائيلي إثر اقتحامها مخيم قلنديا شمالي القدس املحتلة
واصيب الشاب اياد عمر سجدية بعيار 
ن�اري يف الرأس .كما نقل إ َلـى مستش�فى
رام الل�ه أربع�ة فلس�طينيني مصابين 
بالرصاص الحي وس�تة اصيب�وا باملطاط
واثنان آخران بالغاز.
وقال�ت مص�ادر محلي�ة إن املواجهات
اندلعت بعد أن حارص مس�لحون مجموعة
م�ن جن�ود االحتالل يف أح�د أزق�ة املخيم،
وأصابوا اثنين منهم قب�ل نقلهما بطائرة
هليكوبرت إرسائيلية ،مشرية إ َلـى أن قوات
االحتلال دفع�ت بتعزي�زات كبيرة إ َلـ�ى
املخيم.
وأف�اد املرك�ز الفلس�طيني لإلعلام أن
الش�هيد س�جدية طال�ب يف كلي�ة االعلام
بجامع�ة الق�دس يف س�نته الرابع�ة وأحد
اعض�اء مرك�ز قلندي�ا اإلعالم�ي ،وارتقى

هآرتس :تقارب أردني «إسرائيلي» لرتكيب
كامريات باألقصى
ذك�رت صحيف�ة «هآرتس» العربي�ة أن تقارباً وتقدما ً بين الجانبني
«اإلرسائييل» واألردني حول تركيب الكامريات يف باحات املس�جد األقىص
بمدينة القدس املحتلة.
ووف�ق تقري�ر للصحيفة العربية ف�إن وزير األوق�اف األردني قال إن
الكامريات س�تبث  24س�اعة يومياً ،نافيا ً قبول األردن برتكيب كامريات
داخل املسجد كما طالبت «إرسائيل».
وأك�دت الصحيفة العربية أنه س�يصل لـ»إرسائي�ل» وفد من الفنيني
األردنيني لفحص تركيب الكامريات.
وأوضحت أن كثري من الخالفات بين الجانبني األردني و»اإلرسائييل»
ت�م حلها ،وتم التوصل التفاق عىل نقاط كثرية ،وذلك بعد وس�اطة وزير
الخارجية األمريكي جون كريي.

ج�راء اصابته برصاص قن�اص من جيش
االحتالل ،حيث وصل إ َلـى مجمع فلسطني
الطبي بمدينة رام الله شهيدا.
وكانت قوات االحتلال اقتحمت املخيم
بنحو  1500جندي معززة بعرشات اآلليات
وناقلات الجن�د والجراف�ات ،تس�اندها 
مروحي�ات مقاتل�ة م�ن ط�راز «أباتيش»،
وذلك عند الس�اعة العارشة مس�اء االثنني
(بتوقي�ت الق�دس) ،ودارت اش�تباكات
مسلحة بينها وبني شبان املخيم ،استمرت
حتى الساعة الثانية والنصف فجر الثالثاء،
اس�تخدمت خاللها تلك الق�وات الرصاص
الح�ي بكثاف�ة ،وقناب�ل الص�وت والغ�از
املسيل للدموع ،بحجة البحث عن «جنديني
إرسائيليين مس�تجدين» ضلا طريقهما 
ودخال إ َلـى املخيم.

الصهيوني غليك يجدد اقتحامه لألقصى

إنتفاضة القدس 186 ..شهيداً َو 33قتيالً صهيونياً

أف�ادت معطي�ات رس�مية فلس�طينية ،ب�أن 186
فلسطينياً استشهدوا ،وأصيب  15645آخرون ،يف فلسطني
املحتل�ة برصاص جي�ش الع�دو الصهيون�ي ،يف حني قتل

 33صهيوني�ا ،من�ذ ب�دء «انتفاضة القدس» مطلع ش�هر
أكتوبر/ترشين األول .2015
وقال�ت جمعي�ة الهلال األحم�ر الفلس�طيني ،يف بيان

صحفي ،إن  186فلسطينيا استشهدوا ،منذ بداية أكتوبر/
ترشي�ن األول املايض ،منهم  41فلس�طينيا منذ بداية العام
.2016
بدوره�ا قالت «نجمة داود الحمراء» الصهيونية ،إن 33
صهيونيا ً قتلوا و 311أصيبوا يف الهجمات الفلسطينية منذ
بدء انتفاضة القدس.
وأش�ارت يف تقري�ر مكتوب ،إن  29م�ن الجرحى كانت
جراحه�م خطيرة و 8م�ا بني متوس�طة وخطيرة و 48
متوسطة و 12ما بني طفيفة ومتوسطة والباقني طفيفة،
وأنه�ا قدم�ت أيض�ا املس�اعدة ل�ـ  114ش�خصا أصيب�وا 
بالصدمة.
وأفادت أن الفرتة ذاتها (منذ أكتوبر  )2015شهدت 93
عملية طعن ،و 23عملية دهس ،و 15عملية إطالق نار.
وتش�هد األرايض الفلس�طينية ،من�ذ مطل�ع أكتوب�ر/
ترشين األول املايض ،انتفاضة شعبية اندلعت بسبب إرصار 
مس�توطنني يهود عىل مواصلة اقتحام س�احات املس�جد
األقىص ،تحت حراسة قوات جيش االحتالل الصهيوني.

ج�دد املتط�رف بـ»حزب الليك�ود اإلرسائيلي» ،يهودا غلي�ك ،برفقة
زوجته واملحامي يتس�حاق بام اقتحامه للمس�جد األقىص املبارك وسط
حراسة مشددة من رشطة العدو الصهيوني.
يُش�ار إ َلـى أن «الش�هيد معتز حج�ازي حاول اغتيال ه�ذا املتطرف
بس�بب انتهاكاته املس�تمرة لألقىص وذلك بإطالق النار عليه من مسافة
قصرية ليصيبه حينها بجراح خطرة».

السعودية وش ّماعة «العروبة»!
إسراء الفاس *
«خالل األش�هر األخيرة تجري عملية ممنهجة
«إلعادة إنتاج وتصنيع» معنى العروبة بما يتالءم
مع هوية ودور آل س�عود ،عروبة معادية إليران
والمقاومة ،عميلة لألميركيين ،مهادنة للصهاينة،
مركزه�ا الخلي�ج ،وعاصمته�ا الري�اض» ،هكذا
ّ
لخص الباحث والمحلل الس�يايس اللبناني حسام
مطر المش�هد من خالل ما نرشه عىل حس�ابه يف
موقع «فايسبوك».
بالعودة إلَـى حقبة الس�تينيات ،كالم كهذا لن
يكون مفهوم�اً .أن تجتمع الس�عودية والعروبة
آنذاك هو أمر مستحيل ،فالشعار يومها كان كافيا ً
لملء سجون المملكة بالقوميين.
يف حقب�ة الخمس�ينيات ،نش�طت التي�ارات
القومي�ة يف المملك�ة الس�عودية ،كان القوميون
اليس�اريون ينظرون إلَـى الوحدة العربية كحُ لم
وهدف ،وكانوا يؤمنون بمبادئ الحرية والعدالة
االجتماعية ومناهضة االستعمار ...إال أن المملكة
آنذاك ولحس�ابات النفوذ اإلقليم�ي ،عمدت إلَـى
تجري�م «القومي�ة» والمنادين به�ا ،وهو ما يربر
العم�ل الرسي الطوي�ل للقوميي�ن ،والمالحقات
األمنية الش�ديدة التي أجربتهم عىل حرق كثير من
الوثائق والبيانات.
يف مق�ال ُنشر ع�ام  ،2014كتب�ت الكاتب�ة
الس�عودية عهود الالمي عن «الح�ركات القومية
واليس�ارية يف الس�عودية» وما تعرض�ت له من
مالحق�ات واعتقاالت .تقول الالمي« :عام 1956
م ح�دث تحرك ..للعم�ال (عم�ال أرامكو) وكان
االب�رز هذه الم�رة .فه�ذه المرة غض�ب العمال
بس�بب إعالن الس�عودية اعتزامها تجديد اتفاقية
قاع�دة الظهران ،وب�دأت حملة احتجاج واس�عة
ولم يكن احتجاجا ً عىل ظروف العمل بل احتجاجا ً
سياس�يا ً
ً
ومطالبة بإجالء العسكريين األمريكيين
م�ن المملك�ة .وق�ام العم�ال والطبق�ة المثقفة
بكتابة برقية للملك س�عود يطالبونه بمنع دخول
الفرق�ة ،ويف تلك الفرتة أقامت ارامكو حفالً للملك
س�عود فتظاهر العمال وهم ويهتفون مظلومون
مظلوم�ون وحملوا الالفتات ألول مرة يف المملكة

السعودية ..وعروبة اليوم!

وكتب عليها «نريد نقابة» و»يس�قط االس�تعمار
األمريكي».
رف�ض عمال «أرامكو» لالس�تحواذ األميركي
على الرشك�ة ،وه�ي أكبر الشركات النفطية يف
الس�عودية والعالم ،قاد المملكة الس�عودية إلَـى
قم�ع تح�رك العمال «بش�كل أكرب فه�رب بعض
المطلوبين مثل نارص السعيد وتم اصدار مرسوم
يمنع التظاهر واالرضاب ،وحصلت حملة تصفية
على م�ن ش�ارك يف االحتجاجات خاص�ة أعضاء
الجبه�ة ،وت�م اعتق�ال ع�دد كبير م�ن أعضائها
وسافر بعضهم قبل اعتقاله».

تجريم «العروبة» ...ملاذا؟

يف فرباي�ر  1958أُعل�ن عن الوح�دة مرصية-
الس�ورية ،الت�ي رأت فيه�ا الس�عودية تعاظم�ا ً
لنفوذ مرص اإلقليمي والدويل عىل حساب نفوذها،
فرفضت الخطوة رفضا ً قاطعاً.
لم يك�ن أمام الس�عودية ما تواج�ه به مرص،
ّ
ألن حل�م الوحدة العربي�ة كان يدغدغ ُك ّل عربي،
ومواجه�ة االس�تعما ِر -الش�عار ال�ذي رفعت�ه
القومي�ة العربي�ة -كان مطلب�ا ً يش�د عص�ب
الساحات العربية .لم يكن أمام المملكة السعودية
إال شيطنة العروبة ،وبالتايل إسقاط «عبد النارص»
جماهيرياً ،وخطف الساحات العربية إلَـى مكان
آخر ،يرفض الوحدة ويعزز مش�اريع االنقس�ام
التي تبقي للسعودية نفوذها.
يف كتاب�ه «زمن الصحوة الحركات اإلسلامية
المع�ارصة يف الس�عودية» ،يتح�دث الباح�ث
الفرنسي وأس�تاذ يف معه�د العل�وم السياس�ية
يف باري�س «س�تيفان الك�روا» عن تل�ك «الحرب
العربي�ة الب�اردة» الت�ي اس�تمرت حت�ى أواخر
الس�تينيات ،واندلعت بين «الكتل�ة التقدمية التي
نص�ب
مال�ت إلَـ�ى االتح�اد الس�وفياتي حي�ث ّ
عبدالنارص نفسه زعيما ً لها ،وبين كتلة «إسالمية»
آث�رت المصالح األميركي�ة ،ويف مقدمتها المملكة
العربية السعودية».
يق�ول الباح�ث الفرنسي« :ب�دأت الكتل�ة
اإلسالمية بتش�كيل خطاب عُرف باسم التضامن
اإلسلامي ،كان الداعي إلَـ�ى هذا الخطاب األمير
فيصل(الذي أدار ش�ؤون المملكة بشكل متقطع

بدءا ً من س�نة  1958فصاعداً ،وإن لم يتوَّج ملكا ً
بطريقة رسمية إال يف سنة .»)1964
«ولك�ي يق�ف يف وج�ه الدعوة إلَـ�ى الوحدة
العربي�ة االشتراكية التي روّج له�ا عبدالنارص،
ل�م يج�د (الملك فيص�ل) بُدا ً من جعل اإلسلام،
المص�در الرمزي األول يف المملك�ة ،أيديولوجيا
معاكسة» ،يضيف الكروا.
ردا ً على إذاع�ة «ص�وت الع�رب» المرصية،
أسس�ت الس�عودية إذاعة «صوت اإلسالم» ،كما
أنشأت «الجامعة اإلسلامية» يف المدينة المنورة
ع�ام  ،1961لتناف�س جامع�ة األزه�ر .وأخذت
الجامعة اإلسلامية تس�تقطب الطالب من كافة
ال�دول اإلسلامية ،وتوظفه�م فيم�ا بع�د دعاة
للوهابي�ة ،ومحاربين ض�د العروب�ة .ويف إطار
الح�رب الس�عودية على مرص ،أت�ى اإلعالن عن
رابطة العالم اإلسالمي عام .1962

الش�عار الذي وظفته الس�عودية يف معركتها
م�ع مصر ،عمل على تقدي�م عبدالن�ارص كعدو
للمس�لمين ،مس�تغلة المفاهيم االشتراكية التي
نادى بها عبدالنارص .خاضت الس�عودية الحرب
يومها بض�وء أخرض أميركي ،كان الس�عوديون
يريدون أن تبقى مفاتيح زعامة المنطقة بأيديهم،
وكان األميركيون يريدون كرس أي نفوذ لالتحاد
السوفياتي يف المنطقة.
ويف إطار حربها ضد «القومية العربية» ممثلة
بعبدالنارص ،حاول الملك الس�عودي ،س�عود بن
عبدالعزيز ،قيادة محاولة انقالب فاش�ل يف مرص
يكتف الملك
للتخل�ص من جمال عبدالنارص .ل�م
ِ
الس�عودي بذلك ،فح�اول تدبير عمليت�ي اغتيال
لعبدالنارص ،لكنهما باءتا بالفشل.

ومنذ الخمسينيات إلَـى اليوم لم تطال العقلية
الس�عودية أي تب�دل ،إال أن التغيي�رات طال�ت
مصالح المملكة ،التي يُبنى عليها من هو العدو...
ويتشكل عىل أساسها «شعار» المرحلة.
غاب�ت أطروح�ات الوح�دة العربي�ة الي�وم،
ليحل محلها ما هو أش�مل ...ش�ماعة «اإلسلام»
الت�ي وظفته�ا المملك�ة يف حربها الس�ابقة ،جاء
م�ن يكذبه�ا بتقديم نم�وذج مرشق ع�ن التحرر
اإلسلامي ،ال�ذي يح�رج الس�عودية ويع�رّي
سياس�اتها المدعوم�ة م�ن الق�وى الت�ي لطالما
استعمرت واستباحت الدول العربية واإلسالمية.
انتصار الثورة االسالمية يف إيران عام ،1979
نظرت إليه المملكة الس�عودية بحرج وقلق ،منذ
رفعه الشعار األول« :جمهورية إسالمية ال رشقية
وال غربي�ة» ،ناس�فا ً بذل�ك ُك ّل مش�اريع التبعية
للخارج.
على م�دار أكثر م�ن رب�ع قرن مضى ،رعت
الجمهورية االسلامية يف إيران مش�اريع التحرر
اإلسالمي والعربي ،بدءا ً من الرتكيز عىل محورية
القضية الفلس�طينية ،م�رورا ً إلَـى الوقوف إلَـى
جانب مسلمي البوسنة والهرسك يف التسعينيات،
ودع�م المقاوم�ة اإلسلامية يف لبنان المس�تمر
من�ذ الثمانيني�ات ،والدع�م الالمح�دود لفصائل
المقاومة الفلس�طينية ....الممارسات اإليرانية ال
األقوال أحرجت السعودية ،التي رأت يف المواقف
اإليرانية الداعمة لقضايا المس�لمين تهديدا ً لنفوذ
المملكة يف الساحة اإلسالمية.
لم يك�ن بمقدور الس�عودية أن تقاب�ل الدعم
اإليران�ي بدع�م م�وا ِز لمش�اريع التح�رر ،ففي
ذل�ك تهدي�د ما للس�عودية التي كرس�ت نظامها
السيايس بدعم قوى االستعمار األجنبي ...لم يكن
بمقدور المملكة أن تعيد إثارة الش�عار اإلسالمي
الجامع بوجه إيران اإلسالمية ،لم تجد السعودية
إال عنواني�ن :التحري�ض الس�ني الش�يعي الذي
يمك�ن أن تحش�د من خالله عىل مس�توى البلدان
اإلسلامية ،وعروبة تعيد إنتاجها وتصنيعها بما
يتالءم مع اس�تمرار نفوذ عائل�ة ...اختطفت بلدا ً
وسمته باسمها!
* موقع المنار اإلخباري
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يتجول بزي «تلمودي» وثوب �إماراتي جوار برج «خليفة»!!

إل دبي مجدداً
مسؤول «إسرائيلي» :عدت ىَ
ودعتني سلطاتها لزيارة أخرى
 -متابعات

ظه�ر مس�ؤول منظم�ة اإلنق�اذ واإلس�عاف
«اإلرسائيلي�ة» إييل بري مجددا ً يف دبي ش�مال دولة
ب�زي مثري للجدل يف أحد ش�وارع املدينة
اإلم�ارات،
ٍ
مؤخراً.
وظه�ر بري مرتدي�ا ً ثوبا ً إماراتي�اً وفوقه قطعة
مالب�س  يرتديه�ا املس�توطنون عندم�ا  ي�ؤدون
طقوسهم التلمودية ،وذلك يف أحد األسواق الشعبية
يف دبي.
وق�ال بري« :ل�ن تُصدق�وا أنن�ي ع�دت إلىَ دبي
مجدداً ،اليوم دعتني الس�لطات يف دبي للزيارة مر ًة
أخرى».
وأض�اف« :الي�وم أرت�دي تزيتزي�ت الخاص�ة
بالطقوس التلمودية مع الث�وب اإلماراتي ألتحدى
أحده�م إن كان بإمْ َكاني فعل ذلك علنا ً يف ش�وارع
دبي ،وها أنا ذا».
وقال« :إن من أطلق التحدي تعهد بأنه سيتربع
بس�يارتي إسعاف ملنظمتنا إذا أثبت علنا ً أنني قادر 
عىل ارتداء تزيتزيت يف دبي».
واختتم املش�هد املص�ور بقوله« :ه�ذه لم تكن
سوى البداية ..أحبكم».
وكان إيلي بري قد ظهر يف ص�ورة مثرية للجدل

الكيان الصهيوني ير ّحب :قرار دول
الخليج باعتبار حزب اهلل «منظمة
إرهابية» (أم ٌر مه ٌّم ودقيق)!
 -متابعات

َرحَّ بت وزي�ر ُة الخارجية الصهيونية الس�ابقة
بقرار دول مجلس التعاون الخليجي
تسيبي ليفني
ِ
حول اعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية.
 وإعتربت ليفني أنه «أم ٌر مهمٌّ ودقيق» ،ورحبت
بدورها صحيفة «جريوزاليم بوس�ت» الصهيونية
بالق�رار ،معتبرة أن�ه «يزيد الضغط على «حزب
الله» الذي يلعب دورا ً أساس�يا ً يف االنتصارات التي

يحققها الجيش السوري عىل االرهابيني».
وذک�رت الصحیف�ة أن «دول مجل�س التعاون
الخلیج�ی الس�ت ،کان�ت فرض�ت عقوب�ات عىل
«ح�زب الل�ه» يف العام  2013بس�بب دعمه لنظام
الرئیس السوری بشار األسد».
ولفت�ت الصحیف�ة الصهیونی�ة إلىَ أن «ال�دول
الخلیجی�ة اتهم�ت «ح�زب الل�ه» بإنش�اء خالی�ا 
لتخری�ب أم�ن دول الخلی�ج وتهری�ب السلاح
واملتفج�رات والتحری�ض عىل العن�ف والفوىض يف
دول مجلس التعاون الخلیجي».

بعد نعته «قتلى» الإمارات يف اليمن باجلنب..
بإمارة دبي الصيف املايض وهو يتجول يف الش�ارع
مرتدياً الزي التقليدي اإلماراتي.
وأعلن�ت وزارة الخارجي�ة «اإلرسائيلي�ة» يف
نوفمبر املايض ،أنها س�تفتتح قريب�اً ممثلية لدى
منظمة دولية مقرها أبو ظبي التي ال تقيم عالقات

دبلوماسية معها.
وس�يكون ه�ذا أول مكت�ب تمثي�ل «إرسائييل»
يف دول�ة االم�ارات وامل�رة األوىل التي يس�تقر فيها 
مسؤول من وزارة الخارجية «اإلرسائيلية» يف دولة
خليجية بصفة دائمة ،حسب وكالة «رويرتز».

 -متابعات

و»داع�ش» وذل�ك عبر تركي�ا واالردن وبتنس�يق 
أمريكي غربي.
من ناحية أخرى ،كش�فت صحيفة «فاينانشل

ألول مرة« ..داعش» تستعني
باالنتحاريات يف ليبيا

السجن  3سنوات ل ُعماني نشر
قصيدة تنتقد اإلمارات!
 -متابعات

الجبري يعاود الحديث عن تدخل بري،
تحضر «مفاجآت»
ودمشق ّ
قال وزير الخارجية السعودي ،عادل الجبري ،إن
املش�اورات قائمة مع «التحالف الدويل» بخصوص
التدخل الربي يف سوريا.
وبحس�ب «وكالة أنب�اء  »ONAج�دّد الجبري يف
مؤتم�ر صحفي مشترك م�ع نظيره الدنماركي،
كرس�تيان ينسين ،يف الري�اض ،األح�د املنصرم،
موقفه الرافض لبقاء الرئيس السوري بشار األسد
يف منصبه ضمن أية تس�وية مس�تقبلية لألزمة يف
سوريا.
وقال وزير الخارجية السعودي «إن عىل الرئيس 
الس�وري االختي�ار بين الرحي�ل بحل س�يايس أو 
عس�كري ،وأنه ال مكان لألسد يف مستقبل سوريا»
عىل حد تعبريه.
والس�عودية متورطة بدعم الجماعات املسلحة
يف سوريا بالسالح واملال ومنها االرهابية كالنرصة

عربي ودولي 15

تايم�ز» األمريكية األس�بوع املايض ،أن الس�عودية
بصدد تنفيذ خطة عس�كرية تفيض إلىَ عملية برية
انطالقاً من الجنوب السوري بالتعاون مع تركيا.
وق�د أُلحقت ه�ذه الخطة بتقرير اس�تخباراتي
فرنيس كشف عنه صحفي يف موقع «ميديا بارت»،
الفرنسي توم�اس كانتال�وب ،مفاده أن�ه يف حال
ّ
تهديداتهم�ا بالتدخل
ترجمت تركي�ا والس�عودية
العسكري يف سوريا ،فإن دمشق وحلفاءها جهزوا 
مفاجآت عس�كرية «من العيار الثقيل» ،س�تُحدث
زلزاال ً يف أنقرة والرياض ،كما يف تل أبيب!
كم�ا كش�ف موق�ع س�بوتنيك ال�رويس ع�ن
زي�ارة رسية ق�ام بها وزي�ر الخارجية الس�عودي
ع�ادل الجبير إلىَ «إرسائي�ل» برفق�ة رئيس جهاز
االس�تخبارات خالد الحمي�دان طلب خاللها من تل
أبيب تدخُّالً عس�كريا ً إرسائيلي�اً مبارشا ً يف الجنوب
الس�وري ح�ال الب�دء بالغ�زو البري للضغط عىل
القيادة السورية.

قض�ت محكم�ة إماراتي�ة،
بمعاقب�ة خليج�ي بالس�جن 3
س�نوات ،وتغريم�ه  50أل�ف درهم
( 135أل�ف دوالر) ،بتهم�ة نشر 
معلوم�ات بقص�د م�ا  أس�متها 
«الس�خرية واإلرضار  بس�معة
الدول�ة» ،عىل إحدى وس�ائل تقنية
املعلومات «الواتساب».
وبحس�ب «رأي الي�وم» ،قال�ت
وكال�ة األنب�اء اإلماراتية الرس�مية
إن املحكم�ة االتحادي�ة العليا ،قضت
اليوم ،بمعاقبة املتهم «ص  .م  .ص» خليجي الجنس�ية «بالس�جن ثالث س�نوات وغرامة  50ألف
دره�م ،وإبعاده ع�ن الدولة ،بعد تنفيذ العقوبة عن التهم املس�ندة إليه ،يف نشر معلومات بقصد
الس�خرية واإلرضار بس�معة الدولة ،واإلساءة لرموزها ونعت ش�هدائنا يف اليمن بالجبن (الجنود 
االماراتيني القتىل يف اليمن) ،عىل إحدى وسائل تقنية املعلومات  -الواتساب».
وفيما لم تحدد الوكالة جنس�ية املتهم ،قالت جريدة «اإلمارات اليوم» عىل موقعها اإللكرتوني،
إن املتهم عُ ماني يبلغ من العمر  29عاماً.
وبين�ت أن�ه صدر حكم بإدانته لنشره مقطع فيديو عرب خدمة «واتس�اب» ،يتضمن «قصيدة
مسيئة لدولة اإلمارات» وفق الصحيفة.
وتعد أحكام املحكمة االتحادية العليا ،نهائية غري قابلة للطعن.
وتعتبر اإلم�ارات ،ثاني أكرب دول�ة من حيث املش�اركة بق�وات جوية ضمن تحال�ف العدوان
السعودي عىل اليمن.

ين�سّ ق مع نتنياهو مرتني �شهرياً

األزهر« :إسرائيل» السيسي :ملتزمون بالسالم مع «إسرائيل»
املستفيد الوحيد
من الصراعات
املذهبية باملنطقة
 -متابعات

 متابعاتأك�دت مص�ادر ليبي�ة أن تنظيم «داعش» اإلجرامي اس�تخدم النس�اء للم�رة األوىل يف عمليات
انتحارية يف ليبيا ،حسبما ذكرت صحيفة «االندبندنت».
وبحس�ب «روس�يا اليوم» ،فإن الجيش الليبي اعتقل  7نساء يقاتلن يف صفوف «داعش» ،وقتل
أكثر من  3أُخريات خالل العمليات االخرية التي جرت االسبوع املايض.
وكشف مسؤول ليبي ،ان امرأة تنتمي لـ»داعش» حاولت تفجري نفسها بواسطة حزام ناسف،
مشيرا ً إلىَ ان ه�ذه هي امل�رة االوىل التي يتم التأكد فيها من اس�تخدام التنظيم لنس�اء يف عملياته
اإلجرامية ،فيما يعمد التنظيم عادة يف سوريا والعراق إلىَ إسناد مهام غري قتالية للنساء.
ويس�تقطب «داع�ش» ضم�ن صفوف�ه منذ نش�أته النس�اء س�واء برغبتهن او عرب س�بيهن
واس�تعبادهن ،وس�مح «داعش» للنس�اء بالقيام بأدوار تنفيذية ،مما يمثل عنرص جذب للنس�اء
والفتيات ،ومن بني االجراءات بهذا الخصوص ،تأس�يس ما تس�مى «كتيبة الخنس�اء» الشهرية يف
مدينة الرقة السورية.
ويقول التنظيم اإلجرامي إن مهام الكتيبة هي ملراقبة مدى التزام النساء بالرشيعة االسالمية،
حسب تعبريه.

ُ
ش�يخ األزهر يف مرص أحمد الطيب :إن «اإلرهاب
قال
يخ�رج من عب�اءة الح�رب املذهبية الطائفية» ،مش�ددا ً
عىل أن «مجلس حكماء املس�لمني أنشئ من أجل إطفاء
الحرائ�ق الطائفي�ة يف املجتمع�ات اإلسلامية» ،مؤ ّك�دا ً
أن «إرسائي�ل ه�ي املس�تفيدة الوحي�دة م�ن الرصاعات
املذهبية باملنطق�ة» ،مضيفا ً أن «ال بديل عن وحدة األمة
اإلسلامية ،وتفوي�ت املخطط�ات التي تس�عى لتفتيت
املنطقة».
ويف مقابل�ة مع تلفزيوني�ة ،أوضح ش�يخ األزهر أن
َ
املجلس أطلق «قوافل السلام» إلظهار س�ماحة واعتدال
اإلسالم ،مشريا ً إلىَ عزمه «إرسال بعثات إلىَ اليمن وسوريا 
والعراق لعقد صلح بني علماء األطراف املتصارعة».
ويف ح�وار على «س�كاي ني�وز عربية» ش�دد الطيبُ
عىل س�عي األزه�ر إلىَ «تجدي�د الخطاب الدين�ي» ،قائالً
إن «اإلره�اب انتَش�رَ َ ؛ بس�بب توظي�ف الدي�ن ألغ�راض
سياس�ية» ،مؤكدا ً يف الوقت نفسه أن «األزهر لم يشتغل
بالسياس�ة» ،وأض�اف أن «منهج األزهر تع�دُّدي ويقبل
اآلراء واالختالف�ات يف إطار صحيح الدي�ن» ،موضحا ً أن
«قادة اإلرهاب لم يخرجوا من األزهر ،لكنهم خرجوا من
جامعات مدنية».

 متابعاتيف الوق�ت الذي اعتبرت فيه نخ�ب إرسائيلية،
األم�ر محاول�ة مرصي�ة للتق�رب م�ن املنظمات
اليهودي�ة األمريكي�ة ،فقد كش�فت قن�ا ُة التلفزة
اإلرسائيلي�ة الع�ارشة ،ليل�ة االثنين ،النقاب عن
أن الرئي�س املصري عبدَالفتاح الس�ييس يتحدث
بش�كل دوري مرة ُك ّل أسبوعني مع رئيس الوزراء
اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ويناقش معه القضايا 
املطروح�ة على ج�دول التع�اون االستراتيجي
والتنسيق األمني.
وأج�رت القناة مقابل�ة تليفونية مع الس�فري 
اإلرسائيلي يف القاهرة حاييم كورين ،الذي كش�ف
النقاب عن أن السييس التقاه عدة مرات.
وكش�ف عن وجود لقاءات مس�تمرة مع كبار 
املسؤولني املرصيني بش�كل دوري والتباحث حول

الكثير م�ن القضاي�ا وق�ال »،يمكنن�ي القول إن
العالقات بني إرسائيل ومرص جيدة جداً».
م�ن جهته ق�ال الرئي�س املصري ،عبدالفتاح
باتفاق السالم
السييس ،إن مرص س�تبقي ملتزمة
ِ
م�ع إرسائي�ل» ،مضيف�ا ً خلال زيارت�ه لليابان «
الجماعات اإلرهابية تس�تغل القضية الفلسطينية
كذريع�ة لتربي�ر عملياته�ا اإلرهابي�ة ض�د دول
العالم».
وأوض�ح الس�ييس خلال كلمته أم�ام الربملان
اليابان�ي ،أن الواق�ع اإلقليم�ي ألية دول�ة يتح لها 
ف�رص التق�دم إذا كان آمن�اً ،مشيرا ً إلىَ أن�ه م�ن
واقع مس�ئولية مرص اإلقليمي والتأريخي فكانت
صاحب�ة الري�ادة إلطالق عملية السلام يف الرشق
األوسط ،واستمرت يف جهودها إلحياء املفاوضات
بني الجانبني «اإلرسائييل» والفلسطيني ،مشريا ً إلىَ 
أنه يجب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

مس����ؤوليتنا جميعاً أن نس����عى لزيادة مجهودنا في التص ّدي لهذا ال ُعـ ْد َوان
ما دام قائماً ومس����تمراً ،ومس����ؤولية اجلميع ،دولة مؤسسات دولة وما تبقى
منها ومجتمع مسؤوليتنا جميعاً ،مسؤولية كبيرة جتاه أُ َسرِ ُّ
الشـ َه َداء ..حقهم
علينا أن نتعاطى معهم مثل أسرنا تَ َمـاماً.

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس

السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

( ددعلاعلاا سيمخلااسيمخلامخلام  3سيمخلالاام  3سيمخلامخلالا

كلمــــــة أخـــــيرة

حسن نصر اهلل ..عنوان املسؤولية
الدينية والقانونية واألخالقية!
المحاميَ /عبدالعزيز البغدادي
 ه�ذا اإلن ْ َس�ـا ُن يتكل�م
بقلب�ه وعقل�ه وضميره
وكل جوارح�ه ،وله�ذا ف�إن
مس�توى اإلحس�اس بصدقه
يتجاوز محبيه وأصدقائه إلىَ 
مبغضيه وأعدائ�ه ،وقد رأينا 
كي�ف أن الصهاين�ة ينبرون
لدراس�ة ُك ّل جملة وكل كلمة
وح�رف عق�ب ُك ّل خط�اب
يوجهه!!.
عىل رأس قائمة من يقول
م�ا يفع�ل ويفع�ل م�ا يقول
ُ
حين نعي�ش في�ه عصر
يف
م�ن يقول�ون م�ا ال يفعلون
بامتي�از! ،م�ن خلال ما يق�ول يربز يقين�ه بأن الل�ه أقوى من
صلف وغرور آل س�عود ومن يقود آل سعود ومن ورائها أمريكا 
وم�ن ينافقهم ويواليهم أ َ ْو يؤازرهم س�واء من املحس�وبني عىل
ْ
عىل اإلس�ـلاَمني أ َ ْو عىل القبيلة أَوْ العشيرة أ َ ْو عىل
التقدميني أ َ ْو
السنة أَوْ الشيعة رسا ً أَوْ جهراً!!.
يف كلمته يوم الثالثاء  ١/٣/٢٠١٦تس�اءلت وأنا أستمع إليه:
ت�رى هل بين أولئك الذين ذهب�وا إلىَ ما يس�مى مؤتمر الرياض
ملبارك�ة أوق�ح ع�دوان يف تأري�خ البرشية ض�د الـيَـمَ ـ�ن الذي
يفترض أنه كان وطنهم يوماً ما هل من بني من ذهب للحصول
عىل س�فارة أَوْ وزارة مقاب�ل دعم وتأييد قتل أ َ ْ
ط َف�ال الـيَـمَ ـن
ونس�ائها وهدم البيوت واملدارس واملس�اجد ف�وق رؤوس أهلها 
بأحدث الطائ�رات األمريكية دعماً ملا يس�مى رشعية املعتوهني
من رساق البلد؟.
هل بني هؤالء ممن ّ
تبقى لديهم بعض من ضمري أَوْ احساس 
مم�ن اس�تمع إلىَ كلمة الس�يد حس�ن نصر الل�ه املوجهة لكل
إن ْ َس�ـان حر والتي خاطب بها عمالء لبن�ان ممثلني يف جوقة ما 
يسمى جماعة  ١٤آذار ،جوقة الفساد واإل ْر َهـاب يف لبنان؟!.
ال أعتق� ُد أن أولئ�ك إن وج�دوا قد اس�تمعوا؛ ألنهم ل�و فعلوا 
ألعلن�وا عىل الف�ور توبتهم مم�ا اقرتفوه من آثام بحق الش�عب
ِ
الـيَـمَ ـني.
نعم لم أس�تمع ملا هو أص�دق وأنبل مما قاله هذا اإلن ْ َس�ـان
عم�ا تعرض ويتع�رض له الش�عب الـيَـمَ ـني من�ذ قرابة العام
وحتى اللحظة قتالً وتدمريا ً أ َ ْو حصارا ً عىل ُك ّل املستويات وبأفتك
األس�لحة وبصورة ممنهجة مصحوبة بعملي�ة تعتيم إعْ ــلاَمي
هي األقذر من نوعها واأل َ ْكثَــر بشاعة.
لقد فضح السيد حسن عصابة اإلجْ َرام يف لبنان ومن خاللهم
عصاب�ة اإلجْ � َرام يف الـيَـمَ ـ�ن الذي�ن مثلهم ما يس�مى مؤتمر
الري�اض ،حني أكد أن قصة عصابة  ١٤آذار ليس�ت قصة موقف
ح�زب الله يف س�وريا وال فلس�طني ولكن القصة ه�ي مزيد من
التضليل والتعتيم عما يجري عىل الش�عب الـيَـمَ ـني من عدوان
ممنهج وق�ذر ،وقال بأن ما يتعرض له الش�عب الـيَـمَ ـني وما 
تع�رض له يف�وق ما تعرض له الش�عب الفلس�طيني والعراقي
واللبناني وأي شعب يف هذا العالم.
وأن ه�ذه الربوبجان�دا (التضليل اإلعْ ــلاَم�ي) تهدف بدرجة
أساسية إلىَ مزيد من رصف أنظار العالم عما يجري عىل الشعب
الـيَـمَ ـن�ي املظل�وم م�ن جرائ�م يندى له�ا جبني اإلن ْ َس�ـانية،
أم�ا حكاي�ة الهبة الت�ي أعلنت الس�عودية قبل س�نوات أنها قد
خصصته�ا للجي�ش اللبناني ث�م تراجعت عنها كم�ا تقول فقد
أوقفتها فعليا ً يف حياة امللك عبدالله ،وأن هذا االستخدام السيايس
القذر ملا يعلن من هبات من قبل السعودية ليس بغريب وال جديد
عىل أخالق هذه األرسة وال عىل ترصفاتها!!.
نع�م ه�ذه هي آلي�ة الهب�ات الس�عودية املس�تخدمة إلهانة
الشعوب ويف هذا يستوي ما حدث يف لبنان وما حدث يف الـيَـمَ ـن
ومرص عدة مرات وعىل س�بيل املث�ال يف الـيَـمَ ـن كثرياً ما كانت
تعلن هبات للدولة الـيَـمَ ـنية ثم تُلغى وتجمد لتس�تبدل ببعض
املبالغ الت�ي تضخ يف أرصدة رئيس النظام وبعض رموزه مقابل
التغ�ايض والس�كوت ع�ن االس�تخدام الدعائ�ي للهب�ات املعلن
تخصيصه�ا للدول�ة الـيَـمَ ـنية وهي غالبا ً
ّ
 م�ا تكون مخصصة
لإلنفاق العسكري لجيش موظف لقمع الشعب وحماية الحكام
اللص�وص ،وهذا م�ا كان يحدث فعالً إلىَ درج�ة أن حوايل نصف
الـيَـمَ ـن قد ابتلعتها الس�عودية مقابل مبالغ تقاضاها الرئيس 
وبعض كبار مس�ؤويل الدولة منهم من م�ات ومنهم من أصيب
بالش�لل وبعد أن أعلن عنه�ا جمدت تلك املس�اعدات التي كانت
مملك�ة الهبات ق�د أعلنت عنها لرف�د خزينة الدول�ة أَوْ لتمويل
مشاريع لم تتم!.
ويف مصر كذلك تحولت املس�اعدات للدول�ة املرصية والضخ
لخزينته�ا إلىَ ش�ائعات تُث�ار بني وق�ت وآخر وازده�رت بعض
األرص�دة الخاص�ة دون أن يلم�س الش�عب املصري يشء م�ن
التحسن يف حياته!!
التع�اون الفعيل والتحس�ن الحقيقي يأت�ي يف خزينة الدولة
األمريكية وبعض الدول األوروبية التي عقدت صفقات السلاح
ال�ذي يقتل به الش�عب الـيَـمَ ـن�ي ،أما الكي�ان الصهيوني فقد
تحولت العالقات الس�عودية معه بكل جرأة من تحت الطاولة إلىَ 
فوقها وتحول ه�ذا الكيان بإرشاف أمريكي إلىَ قائد للس�عودية
ومن ثم ألهل السنة والجماعة!!.

السعودية :حني ساملت ..حالفت ،فخالفت!
ٌ
ٌ
أواخرها ،ومقدمات
لألمور أوائل دالة عىل
ش�اهدة لعواقبها .تل�ك خالصة من يريد فهم
م�ا يجري يف املنطقة م�ن تمايز يف املواقف لم
تصل إليه منذ قرن من الزمان.
وحتى ال نعود إىل بدايات نشوء السعودية،
فنكتفي بسرد أبرز مواقفها من�ذ ثمانينات
القرن املايض:
• ش�اركت يف تحري�ض عراق ص�دام ضد
إيران.
• فتحت عىل حسابها «الجهاد األفغاني»،
اس�تجابة للحاجة األمريكية ملواجهة االتحاد 
السوفيتي.
ويف التسعينات:
• استقدمت القوات األمريكية إىل املنطقة
بذريعة إخراج قوات صدام من الكويت.
• طرد املغرتبني اليمنيني من أراضيها عىل
خلفية أزمة الخليج الثانية.
• ابت�زاز الع�راق ،وف�رض الحص�ار عليه
لثالث�ة عرش عاما حتى وقوعه تحت االحتالل
املب�ارش ع�ام  ،2003واس�تبقت ذل�ك بع�ام
واحد ،أي عام  2002بتبني مرشوع سالم مع
«إرسائيل» خالل قمة بريوت.
ول�م يدرك أح�د حينه�ا إىل أي مدى يمكن
أن تصل إليه السعودية يف ذلك املسار املصادم

للمصلح�ة العلي�ا لألم�ة ،خصوص�ا القضية
الفلسطينية.
واس�تمرت..حتى كان منها عام  2006أن
طلبت من «إرسائيل» س�حق حزب الله خالل
حرب تم�وز ،،وتم تعزيز ذل�ك الطلب بإعالن
مشائخها الوهابيني فتوى بعدم جواز الدعاء
لحزب الله.
وس�كت العرب..وسكتت الش�عوب ..ولم
ي�درك أحد املس�ار الخاطئ ال�ذي تذهب إليه
السعودية..
وعشر  س�نوات ..م�رت م�ن  2006إىل 
 ..2016واملنطقة تسري باتجاهني متناقضني،
ومتصادمني.
ف�كان االش�تباك الغري مب�ارش عىل أرض
س�وريا ،وأرض الع�راق..وإىل ح�د م�ا أرض
مرص.
فجاء التح�ول يف اليمن بث�ورة الـ 21من
س�بتمرب  2014ذات التوجه العروبي القومي
اإلسلامي الداعي إىل إعادة االعتبار لفلسطني
كقضي�ة ال مجال للتنازل عنها .وذلك مس�ار 
مصادمٌ ملسار السعودية جملة وتفصيال.
ف�كان ال�ذي كان من الس�عودية يف العام
 2015بتدشين عدوانه�ا املبارش على اليمن
ألول م�رة تقدم عىل مثل ذل�ك منذ حروبها يف

علي شرف المحطوري

زمن املؤس�س عبدالعزي�ز يف ثالثينات القرن
املايض.
وهنا تكشف املس�تور ،وتحققت مقولة:
أوائ�ل األم�ور تدل على أواخره�ا» ،فظهرت
إرسائي�ل أكث�ر املس�تفيدين م�ن الع�دوان
الس�عودي ،وذلك بم�ا يمك�ن أن يحققه من
إخماد ثورة اندلعت جن�وب الجزيرة العربية،
يف منطق�ة تط�ل على ب�اب املندب..وذل�ك يف
«األمن القومي اإلرسائييل» خطر اسرتاتيجي
غير مقب�ول ،..وعلى الس�عودية املحاذي�ة
لليم�ن أن تت�وىل تنفيذ مهمةٍ كان�ت ذات يوم
على عاتق إرسائيل حني طلب منها س�عوديا 
«س�حق حزب الله يف ح�رب تموز» واآلن أعيد
الطل�ب إىل أصحابه ،وعىل الس�عودية -2015
« 2016س�حق ثورة اليمن» ،ومع امتداد ذلك
العدوان املدمر لس�نة كامل�ة دون أن يزعزع
م�ن إرادة اليم�ن..كان من املنتصر يف تخوم
«فلس�طني» إبان ح�رب تم�وز أن انحاز بكل
ش�جاعة إىل جان�ب اليمن من�ذ أول يوم وبعد
عام عاد وقالها مدوية :موقفي من اليمن هو 
أعظ�م وأرشف ما فعلت�ه يف حياتي» ،مضيفا 
«ليس عىل وج�ه األرض كمظلومية الش�عب
اليمني» حتى أنها فاقت «مظلومية الش�عب
الفلس�طيني» وأن «معرك�ة اليمن أعظم من

ح�رب تموز» .ومثلم�ا أعاد الس�يد نرص الله
تصويب الرصاع يف املنطقة ،فماذا من املنتظر
من الخليج إال أن «يتأرسل» «ووزراء خارجية
األع�راب» إال أن يتصهين�وا علن�ا حين كان
ردهم بأن «ح�زب الله منظمة إرهابية» وهم
بذلك إنما يريدون أن يقولوا :إرسائيل رشعية،
وفلسطني قضية ماتت ،وانتهت.
أو لي�س من م�د السلام إىل إرسائيل عام
 2002أن يكون يف  2016حليفها ضد حركات
املقاوم�ة ويف مقدمته�ا ح�زب الل�ه ،أو ليس 
أوائ�ل األمور ت�دل على أواخره�ا ،وأنه حني
ُ
ساملت السعودية إرسائيل حالفتها ،فخالفت
مصلحة األمة!
َ
وبقيت كلمةّ :
توقف العدوان عىل اليمن
أن
بالنسبة للسعودية أشدُّ عليها من استمرارها 
فيه ،وذل�ك عائدٌ لتقييمها س�نوات «الحروب
الس�ت» حي�ث كان «أنص�ار الل�ه يخرجون
من كل ح�رب أقوى من الس�ابقة» وذلك هو 
م�أزق الس�عودية يف ه�ذه الحرب الش�املة،
ف�إن اس�تمرت خسرت ،وإن أوقف�ت فه�ي
أخرس ولو عىل املس�توى البعي�د .وكلما كان
الشعب اليمني وحد ًة واحدة متماسكة ،وقو ًة
حارضة يف كل امليادين؛ اش�تد عىل السعودية
ُ
ُ
عليها خناقها.
مأزقها ،وضاق

ميكرسكوب

سقطرى يف أ ْو َهام هادي املحاصر

ّ
َ
ِ
ص�ح وجود اتف�اق وقعه عَ
 الحاكمة يف
بدربه منص�ور هادي منح فيه العائلات
إن
اإلمَ
ــ�ارات الس�يادة عىل محافظ�ة ارخبيل س�قطرى لعرشات الس�نني ،فهي خطوة
َ
بلا ش�ك س�تقوده وس�مارسة حكوم�ة الري�اض
ويف الص�دارة خالد بحاح إلىَ قف�ص االتهام بتهمة
الخيان�ة العظمى والتفريط يف الس�يادة الوطنية يف
ظروف الحرب.
نقول إن «صح االتفاق» لثقتنا أن هادي املتخبط
ص�ار من�ذ ضلوع�ه بجريم�ة اس�تدعاء الع�دوان
ارة مخطط�ات تقس�يم الـيَـمَ ـ�ن
الخارج�ي وإ َد َ
وترك محافظاته الجنوبية فريسة لفوىض الحروب
واالنفلات االمني ورسط�ان القاع�دة» و»داعش»
صار مكبالً س�وى عن تنفيذ األوام�ر التي تأتيه يف
هيئ�ة قرارات من عرفة العملي�ات التابعة لتحالف
العدوان الس�عودي االمريكي يف عدن ومكتب محمد
بن سلمان.
يع�رف العال�م أَن ه�ذا املشروع لي�س صناعة
ــاراتي�ة وإن ّ
تخف�ى برداء أَبْيَ�ض وهالل أحمر
إمَ َ
أبو بكر عبداهلل
ــارات�ي وذرائ�ع إعَ �ادَة اإلعم�ار يف منطق�ة لم
إمَ َ
تش�هد أية ح�روب أ َ ْو غ�ارات من تل�ك التي دمرت
Abubkr.a@gmail.com
االخرض واليابس طيلة شهور الحرب الضارية التي
يش�نها تحالف العدوان السعودي االمريكي الغاشم
سوى محافظة ارخبيل سقطرى.
ال يحت�اج األمر إلىَ قدرات خارقة الكتش�اف أن املرشوع صناع�ة امريكية إسرْ َ ائيْلية
فواش�نطن والكيان الصهيوني أفصحا يف مرات كثرية عن طموحاتهما يف الحصول عىل
موطء قدم يف نقطة تالقي املحيط الهندي وبحر العرب والذي يتيح موقعاً استراتيجيا ً
يتوس�ط دول رشق آسيا وإفريقيا ويتيح قاعدة عس�كرية بمزايا اسرتاتيجية مفتوحة
لحراسة حقول النفط الخليجية والبقاء قريبا من مضيق جبل هرمز.
لك�ن مل�اذا تضطر العائلات الحاكمة يف اإلمَ
ــ�ارات إلىَ لعب هذا ال�دور وملاذا توجه
َ
خزائنها لتمويل مش�اريع ليس لها فيها ناق�ة وال بعري ..وملاذا يضطر هادي للوقوع يف
هذه الورطة؟
يعرف كثريون االجابة عىل هذه األس�ئلة بال ش�ك فهي ليس�ت بعيدة عن الرضبات
ُ
صوْصا ً
يف املحافظ�ات الجنوبية وخ ُ
ــاراتية
املوجع�ة واملخزية الت�ي تلقتها القوات اإلمَ َ
يف محافظ�ة عدن بعد عمليات املصادرة املكش�وفة للعرشات من آلياتها ومس�تودعات
سلاحها وانحسار قدراتها العسكرية بعد تكبد مرتزقة «بالك ووتر» الذين استأجرتهم
ارة حربها العبثية يف الـيَـمَ ـن وانس�حابهم من الـيَـمَ ـن ،وصوال ً إلىَ تهاوي قدراتها 
إل َد َ
العس�كرية واألمنية يف تأمني مطار عدن الدويل وقرص معاش�يق اللذين خضعا لس�لطة
ــاراتي�ة منذ احتالل قوات تحالف العدوان الس�عودي املحافظات
وحماي�ة القوات اإلمَ َ
الجنوبية يف يوليو املايض.
هادي الذي بدا يف اآلونة االخرية محارصا ً بنفوذ ومطالب النظام الس�عودي وضغوط
ــاراتية التي فقدت هيبتها وقدراتها وترس�انتها يف
الخالف�ات العميقة مع القوات اإلمَ َ
لي�ل ،بدا كذلك مهددا ً باالقتالع من داعمه الس�ابقني يف الح�راك الجنوبي ومراكز القوى
الجدي�دة املتمثلة بالتنظيمات اإل ْر َهـابية التي ظن عبث�ا ً أن القوى الدولية التي تديريها 
َ
ستسمح له باستخدامها ورقة ملشاريعه .تفاجأ هادي أن هذه القوى سرَ
عان ما افقدته
الق�درة عىل الحركة والقرار ،فاتجه إلىَ ميدان الالعبني الكبار بورقة بالغة الكلفة وفيها 
ــاراتية بمنحهم السيادة عىل
ما فيها التداعيات ،بتوقيع اتفاق مع حكام العائالت اإلمَ َ
جزر محافظة ارخبيل سقطرى لعرشات السنني.
الـيَـمَ ـني�ون ب�ل والعال�م كل�ه ع�رف يقين�ا ً أن ه�ذه الخط�وة ل�م تك�ن موجهة
ــاراتي
ــاراتيني وما تم إعْ ــلاَ نه كان فقط للتسويق الداخيل ،حتى أن الجانبَ  اإلمَ َ
لإلمَ َ
ب�دا مرتب�كا ً أ َ ْكثَــ�ر من هادي بع�دَ ما رشع بتحري�ك امللف عرب س�مارسة حرضوا إلىَ 
س�قطرى مختبئين خلف رايات بيض�اء وهالل أحم�ر بذريعة مرشوع «إعَ �ادَة إعمار 
ــاراتي يف غمرة تخبطه تاليا ً إلىَ مرشوع «لتنمية
س�قطرى» والذي حوله اإلعْ ــلاَ م اإلمَ َ
وإعَ ادَة إعمار س�قطرى» ،فيما كانت مطابخ العائالت الحاكمة يف أبو ظبي قد تعجلت
ّ
االفصاح رسميا ً
ــارات السيادة عىل محافظة ارخبيل
عن اتفاق وقعه هادي يتيح لإلمَ َ
سقطرى لعرشات السنني.
ّ
أن هادي وقع هذا االتف�اق أَوْ منح وعودا ً أ َ ْو ناور 
ربم�ا من حُ س�ن حظ الـيَـمَ ـنيني
بهذا امللف يف وقت لم يعد فيه رئيس�ا ً رشعياً ،فعالوة عىل األقواس التي تحيط برشعيته
ثمة محاكمات يجريها القضاء الـيَـمَ ـني الرشعي لهادي وسته من معاونيه كافة؛ ألن
تجرده من أية صالحيات سيادية حتى لو ظل ينعق إلىَ يوم الدين ،فالعالم كله يعرف أن
ما يملكه هادي اليوم ليس إلاّ لقباً منحته له قوى االس�تكبار والوصاية بوصفه رئيسا ً
معرتفا ً به دولياً لتنفيذ مشاريعها.

