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يف موؤمتر �سحفي ملوؤ�س�سة م�أرب لالإعالم والعالق�ت الإن�س�نية ب�سنع�ء

العدوان األمريكي السعودي شن 7 آالف غارة على صرواح، 
والغزاة واملرتزقة لم يتقدموا شربًا واحدًا

ق�لت اإن التح�لف نّفذ هجم�ٍت دون وجود اأهداف ع�سكرية وا�ستخدم اأ�سلحة حمظورة مثل القن�بل العنقودية

هيومن رايتس ووتش: نمتلك سياًل من األدلة بأن تحالف العدوان األمريكي السعودي شن غارات جوية غري قانونية يف اليمن

حضور كبري ويقظة عالية لألجهزة األمنية واللجان يف محافظات الجمهورية
 القبض على 10 أشخاص ينتمون لعدة محافظات كانوا عائدين من معسكرات الغزاة المعتدين في محافظة الجوف

 ضبط 80 كيلو جرامًا من الحشيش كانت مخفيًة في جسم أحد القوارب بمديرية الدريهمي بالحديدة

  - خاص:
يساتهدف  الُدااْدَوان  عاى  )عاا   شاداِر  تحاَت 
اننساان والحضاارة يف محاإظاة ماأرب نإوذبااً( 
أقامت مؤسساُة مأرب لإلعال  والدالقات اننساانية، 
السابت املايض، يف بيت الفإاون الايَاَإاإال بصإداء 
ندوة بدإوان »شاوالد لجرائام الُداْدَوان عى املدنيل، 

الإازحل، اآلثار، البإية التحتية ملحاإظة مأرب«.
وتطرقت الإدوُة إىل ألامِّ الجرائِم التل تدرضت لها 
محاإظة مأرب بفدل الُداْدَوان األمريكل السدو4ي.

رئيُس مؤسسة مأرب لإلعال  والدالقات اننسانية 
حسان الزايادي قاال: إن الإادوَة تأتال بدد عااٍ  من 
الُدااْدَوان عى مأرب التأريخ والحضارة الساتدراض 

بدض الجرائم التل ارتكبت ضد املدنيل.
»صادى  لصحيفاة  يف ترصياح  الزايادي  وحّإال 
املسارية« األماَم املتحادة املساؤوليَة التأريخية تجاه 
الجرائم التل تدترب برائَم حرب يداقب عليها القانون 
الدويل اننساانل، مذكراً الضالدل املحليل يف ارتكاب 

لذه الجرائم بأنهم لن يفلتوا من الدقاب.

و4عات الإادوة املإظإات اننساانية واملؤّسساات 
املدنياة والحقوقياة يف الدالم إىل التفاعال مع مداناة 
أبإااء مأرب، موضحة أن طرياَن الُداْدَوان شان خالل 
عا  عى مديرياة رصواح أكنر من 7000 غارة بوية 

غري املديريات األخرى.
 وأوضاح التقريار الصاا4ر عن املؤسساة أن لذه 
الغارات أسافرت عن ساقوط ما يقارب 260 شاهيداً 
مان أبإاء مأرب وأكنار من 600 برياح وتدمري أكنر 

من 200 مإزل تدمري كامل وترضر ما يزيد عن 5000 
مإازل يف مديرية رصواح ونزوح ماا يزيد عن ل1 ألف 

نسإة.
وعان اساتهداف الُدااْدَوان للشاوالد التأريخياة 
والحضارياة اننساانية ناشادت مؤسساة مأرب يف 
اَل مساؤوليتها  بيانهاا مإظإاة اليونساكو أن تتحإَّ
تجااه ما يقو  به طاريان الُداْدَوان مان تدمري لآلثار 
يف أول عاصإٍة للدول السابئية باعتبار ذلك استهداإاً 

للإوروث النقايف والحضاري لإلنسانية بإداء.
موّضحاًة أن الُداْدَوان اساتهدف الددياد من لذه 
اآلثار، مإها نقش الإرص يف رصواح وسد مأرب القديم 
ومديإاة براقش عاصإة الدولة الحإريية ومدبد إملقه 

وعرش امللكة بلقيس.
إىل ذلك عرضت الإدوة عد4اً من الصور التل توضح 
بشااعة ولإجياة الُدااْدَوان يف قتل املدنيال وتدمري 

البإية التحتية والتأريخية.

  - صنعاء:

أّكادت مإظإاُة ليومان رايتاس ووتاش 
امتالَكها لسايل من األ4لة تؤكد شان تحالف 
الُدااْدَوان األمريكل السادو4ي لغارات بوية 

غري قانونية يف بال4نا.
وقالات املإظإاة يف تقريار لهاا الخإيس 
املايض إنه وقبل لجإات بروكسال انرلابية 
بأسابوع، قصفات قاوات التحالاف بقياا4ة 
السادو4ية ساوق الخإيس يف مديرية مستبأ 
بإحاإظاة حجاة رغام أن عاد4 مان لقاوا 

حتفهام يف لذا القصف كان أكاربَ مإن قتلوا 
يف بروكسال – 106 مقابال ل3 – وماع ذلاك 
تجاللت الحا4ثة ُكّل وسائل انعال  واملجتإع 
الادويل، تإاماً كإاا تجاللت مدظاَم الغارات 
الجوية الدشاوائية الا150 التل ذكرتها األمم 
املتحادة و«ليومان رايتاس ووتاش« الداا  

املايض.
مان  األساوأ  أّن  إىل  املإظإاة  وأشاارت   
لاذا التجالال لو 4عام الغرب لهاذه الحرب 
الشااملة، التل تاكا4 تكوُن غاريَ مرئية، عن 
الدساكرية،  واملسااعدات  األسالحة  طريال 
موضحًة أنه ال يإكن إنكار انتهاك السادو4ية 
القاناون الادويل؛ كونهاا تإفذ لجإاات 4ون 

وباو4 ألداف عساكرية وتساتخد  أسالحة 
محظورة، منل القإابل الدإقو4ية.

الُدااْدَوان  تحالاف  أن  املإظإاة  وأكادت 
مادارس  الجوياة  بغاراتاه  اساتهدف 
ومإاازَل، ومدظام  ومستشافيات وأساواقاً 

ضحايالا لم من املدنيل، وأن
أمريكا زّو4ت السادو4ية بأسالحة بقيإة 
20 ملياار 4والر مان الوالياات املتحادة و3.ل 

مليار 4والر من بريطانيا عا  2015.
وأوضح املإظإة أن وزارة الدإاع األمريكية 
ذكارت بغإاوض أنهاا تقاد  »مسااعدة يف 
االساتهداف«، ولاو ماا يدإال قانونااً أنهاا 
مساؤولة بزئيااً عان الهجإاات التال تتم، 

متساائلة: مااذا تدإل بالضبط »مسااعدة يف 
االساتهداف«؟ لال سااعدت يف الهجو  عى 
الساوق؟ لال سااعدت يف اساتهداف عيا4ة 
»أطبااء بال حادو4« التل رضبهاا التحالف يف 
أكتوبر/ترشين األول املايض؟ ماذا عن لجو  
القإابال الدإقو4ياة ضاد بامداة صإداء يف 

يإاير/كانون النانل؟
وقالات املإظإاة يف تقريرلاا إن السابيل 
املإاساب للسادو4يل – وللوالياات املتحادة 
وبريطانياا – للتصاّدي لسايل األ4لة بشاأن 
الغاارات الجوية غاري القانونياة يف الايَاَإان 
يتإنل يف 4عم تحقيل 4ويل مساتقل يف سالوك 
لاذا التحالاف. مإولًة إىل أن الادول األعضاء 

يف مجلاس حقاوق اننساان الادويل حاولات 
إطاالق منال لاذا التحقيال، ولكان أبهض 
املتحدة-بريطانيا  السادو4ية-الواليات  ثالثل 
املحاولاة، وبدالً عن ذلك، أعلإاوا عن تأييدلم 
»تحقيقا محلياا« يف الايَاَإاان يقو4ه لا4ي 

شبه املإفل واملدعو  من السدو4ية. 
وأوضحت املإظإاة بالقول: »من املؤكد أن 
الغاارات غري القانونية وساقوط ضحايا من 
املدنيل عى نطاق واسع سترضب االستقرار 
وتفاقم التطارف، الذي لن يقترص تأثريه عى 
املإطقاة بل سايقرتب مان الوالياات املتحدة 

أيضاً«.

  - خاص:
أثبتات األبهازة األمإياة واللجاان الشادبية 
كفاءتَهاا يف ضباط األمان يف مختلاف محاإظات 
الجإهورياة التال تتواباد إيهاا بدكاس ما لو 

حاصل يف عدن واملحاإظات الجإوبية.
وتإكإت األيا  املاضية مان إلقاء القبض عى 
مطلوبال أمإياً، وكاذا إحباط عإلياات إبرامية 
قبال تإفيذلاا، ولاو ما يدتاربه متابداون 4ليالً 
عاى اليقظة والحاس األمإل الدايل وعى نشااط 

الوحدات

الخاصة بالتحري وبإع املدلومات.
وألقات األبهازة األمإياة واللجاان الشادبية 
الجإدة املاضياة يف الداصإة صإداء القبض عى 
شخصل مطلوبَل يف قضايا قتل َورسقة بانكراه.
وقال مصادر أمإال إن املطلوبال اعرتإا بدد 
القباض عليهام بتإفياذ 10 عإلياات مختلفاة، 
بانضاإاة إىل تإفياذ عإلياات لتإظيام القاعادة 

حسب الطلب.
كإاا ضبطات األبهازة األمإية واللجاان يو  
أماس األحاد أحاد املطلوبال أمإيااً يف محاإظة 

صإداء.

وقالت مصاا4ر أمإياة إن الشاخص املطلوب 
أمإيااً ارتكب عاد4اً مان الجرائم، أبرزلاا تإفيذه 
كإيإا نحادى 4وريات اللجان الشادبية بإديرية 
الحيإاة الخاربياة محاإظاة صإدااء يف شاهر 

رمضان املايض أ4َّى إىل إصابة عد4 من األإرا4.
وألقات األبهازة األمإية واللجان الشادبية يف 
مديرية أرحب القبض عى 10 أشاخاص يإتإون 
لدادة محاإظاات مختلفاة ولام عائادون مان 

مدسكرات الغزاة املدتدين يف محاإظة الجوف.
وبحسب املصا4ر إإن األبهزة األمإية واللجان 
ضبطت شخصل من مرتزقة الُداْدَوان السدو4ي 

األمريكل يف محاإظة البيضااء أحدلإا من أبإاء 
محاإظاة الضالاع واآلخار مان محاإظاة ريإة 
وبحوزتهإاا مراساالت من أحد القاا4ة امليدانيل 

للإرتزقة يف محاإظة مأرب.
َوتإكإات األبهازة األمإية واللجان الشادبية 
السابت املايض من تفكيك عبوة ناسفة يف مديرية 

أرحب بإحاإظة صإداء. 
وأوضاح مصادر أمإال أن األبهازة األمإياة 
واللجان الشادبية نجحت يف تفكيك عبوة ناسفة 
تم زرعها بالقرب من إحدى املحطات البرتولية يف 

مإطقة املكاريب. 

ويف الساياق ذاتاه ضبطات األبهازة األمإياة 
واللجان الشادبية يو  الجإدة املاضية كإية من 
الحشايش عى متن أحد القوارب بساحل الإخيلة 

بإديرية الدريهإل محاإظة الحديدة.
وأوضح مصدر أمإل لوكالة األنباء الايَاَإاإية 
)سابأ( أن األبهازة األمإياة واللجاان الشادبية 
ضبطات 80 كيلاو برامااً مان الحشايش كانت 

مخفية يف بسم القارب.
وأشاا4 املصدر بيقظاة ربال األمان واللجان 
الشادبية يف اكتشااف كإياة الحشايش وضباط 

خإسة من املهربل وسيارة تابدة لهم. 

قاهر1- يدك معسكر قرناو بالجوف 
ومصرع العشرات من املرتزقة يف 

كسر زحوفاٍت لهم على جنوبي 
الغيل وشرق حزم الجوف

  - خاص:
أطلقات القاوُة الصاروخية التابداة للجيش واللجان الشادبية يف 
السااعة األخارية من يو  السابت 2 إبريل، صاروخاً باليساتياً نوع« 
داات املرتزقاة يف مدساكر “قرناو”  قالار1-« اساتهدإت باه تجإُّ

بإديرية خب الشدف التابدة ملحاإظة الجوف.
وأإا4ت مصا4ُر عسكريٌة ميدانية لا »صدى املسرية«، أن الصاروخ 
أصاب لدإة بدقٍة عالية، حسب ما أكدته قوة الرصد التابدة للجيش 
واللجان الشدبية، وأضاإت املصا4ر أن الصاروَخ أحدث 4ماراً كبرياً يف 
املدساكر، مخلفاً خسائَر إا4حًة يف األرواح والدتا4، وأشارت املصا4ر 
إَلاى أنه ال توبد أية احصائيات 4قيقة لخسائر مرتزقة الُدااْدَوان. 
لذا ويدد مدسكر “قرناو” أحد ألم املدسكرات التابدة للإرتزقة، 

وأحد ألم نقاط تجإع املرتزقة وآلياتهم الدسكرية.
ويف مديرية الغيل، تإكن أبطال الجيش واللجان الشدبية من كرس 
زحاٍف للإرتزقة حاولوا مان خالله التقد  باتجااه بإوبل املديرية، 
وأكادت املصا4ر امليدانية عن تكبد املرتزقة خساائَر كبريٍة يف صفوف 
مقاتليهم الذين تإاثرت بننهم يف شاداب املإطقة، وأضاإت املصا4ر 
أن الجياش واللجان 4مروا مدرعة تابدة للإرتزقاة أثإاء املوابهات، 

إيإا الذ البقية مإهم بالفرار.
كإاا تإكن أبطال الجيش واللجان الشادبية من إإشاال محاولة 
تقدٍ  للإرتزقة باتجاه مإطقة الدقبة رشقل حز  الجوف، وأوضحت 
مصاا4ر ميدانياة أن املرتزقة حاولاوا االلتفاف عاى مواقع الجيش 
واللجاان بتقدمهم باتجاه لاذه املإطقة االسارتاتيجية، مضيفًة أن 
الدرشاِت من املرتزقة قد لقوا مرصعهم أثإاء االشتباكات ُعِرف مإهم 
املدعو »مإصور الحيادري«، بانضاإة إَلاى تدمري الدديد من آلياتهم 

ومدرعاتهم الدسكرية.
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  -  خاص:
لقل الدرشاُت من مرتزقة الُدااْدَوان 
األمريكال السادو4ي مصارعهام، يو  
ٍع  أمس األحد 3 إبريل، باساتهداِف تجإُّ
لهام بالقارص الجإهاوري بإحاإظاة 

مأرب.
وأكاد مصادر عساكري لاا »صدى 
املسارية« أن القوة الصاروخية التابدة 
الايَاَإاإل واللجان الشادبية  للجياش 

اساتهدإت تجإدااً للإرتزقاة بالقرص 
الجإهوري يف محاإظة مأرب، بصلياٍت 
محققاًة  الكاتيوشاا،  صوارياخ  مان 
إصاباٍت مبارشًة، أسافرت عن سقوط 

الدرشات مإهم ما بل قتيل وبريح.
وأضااف املصادر أن أبطاال الجيش 
واللجان الشدبية تإكإوا يف وقٍت سابٍل 
مان كارس زحاٍف ملرتزقاة الُداااْدَوان 
باتجاه ببل ليالن، مشارياً إَلاى أن لذا 
الزحف يضاف إَلاى سلسالة الزحوإات 

املتكاررة التال يقاو  بهاا املرتزقة، يف 
محاوالتهم البائسة للسيطرة عى ببل 
ليالن، متكبدين خاللها خسائر إا4حة 

يف األرواح والدتا4.
ويف سياٍق متصٍل، استهدإت مدإدية 
الجياش واللجاان الشادبية تجإداات 
بإديرياة  كوإال  بإدساكر  املرتزقاة 
رصواح يف ماأرب، بداد4ٍ مان القذائف 
النقيلة، أسافرت عن سقوط الدرشات 

مإهم ما بل قتيٍل وبريح.

  -  خاص:
ظَهااَر قائاُد مرتزقاة الُداااْدَوان يف تداز 
املرتازق حإاو4 املخااليف ولاو يساتلُم مبلغاً 
كبارياً من املال يف مأرب من قبَل قا4ة املرتزقة 
املإتإل لحزب انصاالح، ومنّلت تلك الصورة 
ساابقًة َقلَّ أن تحادث يف التأرياخ يقف إيها 
قائد عساكري أما  الكامريا متفاخراً بتلقيه 
األماوال مان 4ولاة خاربياة نظاريَ خدمتها 
يف بلاده، غاري أن املخااليف ذاتَه وماا أن وضع 
تلاك األموال يف بيباه انطلل من ماأرب إَلاى 

الرياض وليس إَلاى تدز.
ورأى مراقباون للوضاع القائام يف تدز أن 

املرتزق املخاليف تسالم تلك األموال ليس لدعم 
مرتزقتاه يف تداز، مربحال أن تكاون ثإإاً 
للخياناة من قبال ربل اعتاا4 عليهاا، حيث 
حصال عليها نظاري تخليه عن مسالحيه من 
املرتزقة يف تدز قبل املفاوضات املزمع عقُدلا 
يف النامن عرش من الشاهر الجااري، وباءت 
خطاوة املخااليف تزاُمإاً ماع انهياار املرتزقة 
يف تداز والتل تجدلاه يدو4 إليهاا وليس إَلاى 

الرياض.
ميدانيااً حقال أبطاال الجياش واللجاان 
الشدبية انتصاراً كبرياً واسارتاتيجياً سيلقل 
بظله عى بقية الجبهات يف تدز عإدما تإكإوا 

من تأمل مديرية الوازعية بالكامل.
وأعلإت قاواُت الجيش واللجان الشادبية، 

السابت، السايطرة عاى مديرياة الوازعياة 
بإحاإظاة تدز بالكامل بدد أياا  مع املدارك 
الرشساة خارست إيهاا مجامياع املرتزقاة 

عرشات القتى والجرحى.
وقاال مصدر عساكري إن وحداِت الجيش 
واللجاان الشادبية 4خلات الشاقرياء مركاز 
مديرياة الوازعياة وأّمإتهاا بالكامال بإاا يف 
ذلك املجإع الحكومل، مشارياً إَلاى أن أبطال 
الجياش واللجاان الشادبية واصلاوا التقد  
وقاموا بتأمل قرية الشايخ وَعد4 من التباب 

املجاورة بالوازعية.
كإا أشاار املصدر إَلاى ساقوط عد4 كبري 
مان القتاى والجرحاى يف صفاوف املرتزقاة 
خالل عإليات تقد  واسادة للجيش واللجان 

بإديرية الوازعية بإوب تدز.
الحربال مشاالَد تواكاب  ووّزع انعاال  
4خول قاوات الجيش واللجان الشادبية إَلاى 
مرَكاز مديرياة الوازعياة وتأميإهاا، حياث 
تظهار بنث قتى مرتزقة الُداااْدَوان موزعًة 
يف عادة أماكَن إَلاى باناب اآلليات واملدرعات 
التل 4مرلا أبطال الجيش واللجان الشادبية 

وأبربوا من تبقى من املرتزقة عى الفرار.
وكانت قوات الجيش واللجان الشادبية قد 
تإكإت من تطهري امللداب وقرية حإة وقرية 
الشايخ وعاد4 من التبااب التال كان يتإركز 
إيهاا مرتزقاة الُداااْدَوان خاالل الدإلياات 
الدساكرية الواسدة التل أسافرت عن تأمل 

كامل مديرية الوازعية.

وبالإظار للإوقاع الاذي تتخاذُه مديرية 
الوازعية يف تدز إإن عإلية تأميإها، وبحسب 
الكاتب والصحفل عيل باحز، يقطع الطريل 
أماا  مرتزقاة الُداااْدَوان ويإإدهام من أن 
يحققوا أي انجاز اسارتاتيجل يف تدز؛ كونها 
مإطقاًة اسارتاتيجيًة تطال عاى مديرية ذو 
باب من بهة الغرب َوتطل ببالها الشاالقة 
عى الساحل َوعى لحج من الجإوب يف الوقت 
الذي تسيطر قوات الجيش واللجان الشدبية 
الشاإايتل  يجدال  حيفاان  مديرياة  عاى 
»الرتباة« التل يسايطر عليهاا املرتزقة، بل 
إّكل كإاشاة، ويدطل مؤرشاٍت إَلاى ما بدد 

الوازعية أيضاً.

مصرع العشرات من مرتزقة الُعــْدَوان يف قصٍف 
صاروخي للجيش واللجان على القصر الجمهوري، 
وكسر زحف للمرتزقة باتجاه جبل هيالن بمأرب

املخاليف يبيع املرتزقة املنه�رين ويطري اإَلـى الري��ض

تأمني مديرية الوازعية بالكامل يفتح الطريق النهيار املرتزقة يف جبهات أخرى بتعز

اإ�س�بة 4 من املرتزقة بينهم قي�دي ميداين يف كر�ض
السيطرة على سلسلة جبلية هامة بمنطقة 

ظمران بمديرية القبيطة بمحافظة لحج
  -  خاص:

حّققت قواُت الجيش واللجان الشادبية إنجازاٍت 
كاربى يف إطاار الجبهاات املرتبطاة بإحاإظة تدز 
وساط انهيار كباري يرضب صفاوف املرتزقة عقب 
الهزيإاة التل تدرضوا لهاا بإديرية الوازعية والتل 
سايطر عليها أبطال الجيش واللجان الشدبية الذي 
واصلاوا التقاد  يف مختلاف الجبهاات وتإكإوا من 
تأمل سلسلة ببلية اسرتاتيجية يف مديرية القبيطة 

بإحاإظة لحج.
الجياش  أن قاوات  وأوضاح مصادر عساكري 
واللجان الشدبية أّمإت السلسلة الجبلية املإتدة من 

ببال الجاح باتجاه مإطقاة الحرايم ضإن مإطقة 
ظإران بإديرياة القبيطة بدد مداارَك خّلفت عد4اً 

كبرياً من القتى واملصابل يف صفوف املرتزقة.
ويف وقت سابل أمس تدرض أحد القا4ة امليدانيل 
ملرتزقة الُداااْدَوان السادو4ي لإلصابة بدد تدرض 
تجإداتهم لقصف مدإدل من قبل الجيش واللجان 

الشدبية.
الشادبية  واللجاان  الجياش  قاوات  وواصلات 
دات مرتزقة الُدااْدَوان، وقامت قوة  استهداف تجإُّ
املدإدياة بقصف تجإع املرتزقاة يف مفرق القبيطة 
بإإطقة كارش التابدة ملحاإظة لحج، ما أسافرت 
عن إصابة ل من املرتزقة بيإهم قيا4ي ميدانل بارز.

رئي�ض اللجنة الثورية العلي�: ت�أهيل الكوادر الع�سكرية يف هذه املرحلة احلرجة اأكرُب دليل على حيوية ال�سعب وثب�ته و�سدق ُكّل من يعمل من اأجل الوطن

حفل بصنعاء بتخرج 50 دفعة من الوحدات العسكرية الجاهزة للدفاع عن الوطن
  -  خاص:

حرَضَ رئياُس اللجإة النورياة محإد عيل 
الحوثل، يو  السابت املايض، الحفَل الرمزي 
ج 50 4إداة من الوحادات املختلفة يف  لتخارُّ

القوات املسلحة.
 وباتات لذه القواُت بالازًة بدد التدريب 
الجياش  صفاوف  يف  لالنخاراط  والتكتياك 
واللجان الشادبية للدإاع عان الوطن، يف ظل 
ماا يتدرض له البلاد من لجإاة ُعااْدَوانية 

رشسة بقيا4ة السدو4ية.
وقاال رئيس اللجإة النورياة الدليا محإد 
عايل الحوثل يف كلإة ألقالا بهذه املإاسابة: 
إن االساتإراَر يف التحصيل الدلإل والتدريب 
القتايل وإنجاز املهّإاات القتالية والتكتيكية 
مع الكوا4ر الدساكرية املؤللاة من املدربل 
والقياا4ات يف لاذه املرحلاة الحرباة التال 
يُإااارُّ بها الوطن من الُداااْدَوان والتآُماار 
والخياناات وأعإال االرتزاق أَلكاربُ 4ليٍل عى 

حيوياة لذا الشادب وثبات أبإائاه ووطإية 
وصدق ُكّل من يدإل من أبل لذا الوطن.

وأشاار الحوثل إَلاى أن اننجاز الحقيقل 
الاذي حّققه أبإااُء القوات املسالحة واألمن 
مساإو4ين بإخوانهام يف اللجاان الشادبية 
يف مكاإحاة انرلااب ولاْد  أرشس مداقله 
يف زمان قياايس وبتضحيّاات صا4قة وعإل 

تكتيكال مإقطاع الإظاري كشاف حقيقته 
التإويال والدعام األمريكال لاه  وحقيقاة 
الذي كان يدتارب مكاإحته طريقااً مفتوحاً 
ومرشوعااً للتدخال يف الشائون الايَاَإاإياة 
وانتهااك السايا4ة الوطإياة وقتال األبريااء 
نفاوذ  وتوسايع  طياار  بادون  بالطائارات 
الجإاعاات انرلابياة والتكفريياة وتحويل 

الوطن إَلاى غابٍة مغلقاٍة يدبَُث بها انرلاب 
ويحقال الغرب إيها مطامده كإا يريد، كإا 

حصل يف كنري من 4ول املإطقة والدالم.
وقال رئياُس اللجإة النورياة الدليا: »لقد 
تم تأليلُكم وأنجزتم مهامكم من أبل الدإاع 
عان الوطان وعان املساتضدفل ولتكوناوا 
4رعاً يف وبه الدعاوات املإاطقية والطائفية 

وانرلااب  والدإاف  الضيقاة  والحزبياة 
والتقسيم والتجزئة”.

ولفت إَلااى األمنلة الرائداة التل رضبها 
الغازاة  موابهاة  يف  الايَاَإاإال  املقاتاُل 
واملدتدين ويف ببهات الحدو4 من تإنّل القيَم 
الحقيقية لإلسال  واألخالق الدربية الحإيدة 
و4ّقاة  والجرحاى  التدامال ماع األرسى  يف 
التصويب وتحييد املإاطل الساكإية واملزارع 
واملصالاح اننساانية يف أرض الخصاو  ألي 
انتهاك، إيإا وابه الجإيع يف الايَاَإان عدواً 
ال يدارف القيم واألخاالق وال يلتز  بُدرف أو 

4ين أو قانون. 
وباّد4 رئيس اللجإة النورية الدليا التحية 
والتقديار للخريجال والقاا4ة.. مدتارباً ما 
قدموه ومساتإرون يف تقديإه ويساّطرونه 
من مالحم االنتصار رَشإاً عظيإاً لكل وطإل 
ُحاارٍّ وساجالً تأريخياً لن يإاى من تأريخ 
الوطن والدلو  الدساكرية الحدينة واألبيال 

املتتالية.
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  - حسين الجنيد:
بدد سلسلة الفضائح التل كشفت إصول 
التطبياع الارسي بال الكيانال السادو4ي 
والصهيونال، وقامت بإرشلا بدض الصحف 
الغربياة والصحاف انرسائيلية، إّجار امُلغّر4 
السدو4ي املدروف با “مجتهد”، عرب حسابه 
عاى موقاع التواصال االبتإاعال “تويرت”، 
قإبلاًة من الدياار النقيل، يف رضباٍة مز4وبٍة 
وبههاا للإظاا  السادو4ي، كاشافاً إيهاا 
إصالً بدياداً من إصول التطبيع السادو4ي 
الصهيونال، حيث أكد »أن إعالن وزارة الدإاع 
السادو4ية إنشااء مصإاع ننتااج الطائرات 
بدون طيار بالتداون مع بإوب إإريقيا ليس 
إال وابهًة تخفل وراءلا حقيقة اساتريا4 تلك 

الطائرات من إرسائيل«.
أناه   « تغريدتاه  يف  »مجتهاد«  وأوضاح 
رغام الخالف السايايس بال بإاوب إإريقيا 
وإرسائيال، إال أن التداون الدساكري ال يزال 
بكامال قوتاه بال البلديان« وأباواب تجارة 
األسالحة تساري بوتريتها االعتيا4ياة 4ون أن 

تتأثر بتلك الخالإات.
مضيًفاا أن ماا سايحدث لو أن تشارتي 
باسام  انرسائيلياة  الطائارات  السادو4ية 
بإوب إإريقياا، ثم تقو  األخارية بتفكيكها 
وتصديرلا للسدو4ية، لتقو  بدورلا برتكيب 
تلاك الطائرات يف املصانع التل 4شاإتها تحت 

عإوان التصإيع الدساكري السادو4ي، ولإا 
يكاون »مجتهاد« قد وّباه الرضباة األخرى 
لإظاا  املإلكاة بفضاح أكذوباة الصإاعاة 

الدسكرية السدو4ية املزعومة.

ري جنوب أفريقيا وحبل األشقاء السُّ
 ويف لالاٍة إعالميٍة ترويجيٍة ضخإة، تحت 
عإوان التصإيع الدساكري السدو4ي، تحاول 
املإلكاة بالادًة تساويل تطورلاا يف مجال 
الصإاعاات الدساكرية، عى وقع تدشايإات 
وزيار 4إاعها محإاد بن سالإان للدديد من 
مصانع الذخائر واملدرعات وطائرات الدرون، 
والتال كان آخرلا، يف الساابع والدرشين من 
مارس املإرص ، حيث 4شن محإد بن سلإان 
وبحضاور رئياس بإاوب إإريقياا، باكوب 
زوماا، بإديإة الخرج التال تبدد 70 كيلومرتاً 
شاإال غرب الرياض، مصإًدا ننتاج القذائف 
باملؤسساة الداماة للصإاعاات الدساكرية، 

بانضاإة إىل الطائرات بدون طيار.
حيث يشإل املصإع تسدة مبانل صإاعية، 
اَص ُكّل مبإاى لدإلية إنتابياة محد4ة،  ُخصِّ
منال التجهياز والتدبئة والتجإياع والتغليف 

واملدالجات الحرارية.
وقالات تقاريار روبتهاا وساائل انعال  
يإتاج  الصإاعال  املجإاع  »إن  السادو4ية: 
القذائاف الدساكرية بادًءا مان القذائف ذات 
الدياار املتوساط، منال قإابال الهااون عيار 

60 ملام، 81 ملام، 120 ملم، ماروًرا بقذائف 
املدإدياة عياار 105 ملام، 155 ملام، وحتى 
القذائاف النقيلاة، منل قإابال الطائرات التل 
تارتاوح أوزانها مان 500 رطل حتاى 2000 

رطل«.
من بانبه قال رئيس مؤسساة الصإاعات 
الدسكرية السدو4ية، محإد بن حإد املايض، 
يف كلإة التدشال أثإاء إدالية اإتتاح املجإع: 
»إن املؤسساة تإكإات من إنتااج الدديد من 
املإتجاات املتإوعاة مان القذائاف وطائارات 
الادرون، وذلاك بالتدااون واالساتفا4ة مان 

خربات بإوب أإريقيا يف لذه املجاالت«.
صحيفاة  نارشت  متصال،  ساياٍق  ويف 
»4يفاناس ون« األمريكياة، خارباً اكدت إيه 
األساابيع  أإريقياا خاالل  اساتريا4 بإاوب 
املاضياة طائارات 4رون »بادون طياار« من 
إرسائيال، مبدياًة قلقهاا مان از4يا4 نسابة 
تساويل الصإاعاات الدساكرية انرسائيلية 
وخصوصاً يف مجاال طائرات »الادرون« عى 
حساب نسبة تساويل اننتاج األمريكل لتلك 

الطائرات يف األسواق الداملية.
مراقباون ومحللون سياسايون تسااءلوا 
باساتغراب، كيف تتداون املإلكة وتستفيد يف 
تطوير صإاعاتها الدسكرية، حسب ما تزعم، 
من خربات 4ولٍة تساتور4 طائرات الدرون من 
4وٍل أخرى، يف إشارٍة مإهم ملا نرشته صحيفة 
»4يفاناس ون« عن الصفقاة التل برت بل 

بإوب أإريقيا وإرسائيل.
ملإحال أن تزامن عقد لاذه الصفقة مع 
تدشال السادو4ية ملصانع طائرات الدرون، 
يؤكد صحاة الترسيباات التل نرشلاا املغر4 
السادو4ي »مجتهاد«، وأن بإاوب أإريقياا 
ي الذي يدزز الدالقة  ليست سوى الحبل الرسُّ
ملراحال  ويإقلهاا  انرسائيلياة  السادو4ية 

متقدمة وبشكٍل أوسع وأوثل.

تأريخ التعاون العسكري السعودي 
اإلسرائيلي

لاذا وتؤكاد الدديد مان املصاا4ر، أن لذا 
التداون الدساكري بال الكيانل السادو4ي 
والصهيونال لم يكان األول مان نوعه، حيث 
سابقته الددياد من محطاات التدااون، إقد 
تإاولات قإاة »إوكاس نياوز« األمرييكية، يف 
أكتوبر املاايض، مساتجدات املفاوضات التل 
تجاري بال 4ول مجلاس التدااون الخليجل 
وعاى رأساها السادو4ية، وإرسائيال؛ لرشاء 
مإظومة القباة الحديدية انرسائيلية املضا4ة 

للصواريخ بواسطة رشكات أمريكية.
 وأشاارت »إوكس نياوز« إىل أن املإظومة 
انرسائيلية سرُتَْسُل إىل تلك الدول »الصديقة« 
حد تدبريلاا، عرب رشكة »راثال« أكرب مزو4 
للإؤسساات الدساكرية يف الواليات املتحدة، 
وعارب رشكات أمريكية أخرى كانت قد عإلت 
باالشارتاك مع رشكة »ريفال« انرسائيلية يف 

تطوير القبة الحديدية؛ للحإاية من ترساانة 
غزة الصاروخية وحزب الله اللبإانل. 

وقالت القإااة التليفزيونية األمريكية: »إن 
لذه الصفقاة ساتكلف 4ول الخليج عرشات 
املليارات من الدوالرات وربإا مئات املليارات«، 
مؤكادًة أيًضا أن لاذه الدول تإاوي الحصول 
عاى مإظومة الادرع الصاروخية انرسائيلية 
“مقالع 4اوو4” واملإظومة املضا4ة للصواريخ 

من طراز »حيتس 1« و »حيتس 2«.
ماع  تقارياُر  خربات  انطاار  ذات  ويف 
عاى  السادو4ي  األمريكال  الدادوان  بداياة 
اليإان، نرشتهاا الدديد من الصحاف الغربية 
وانرسائيلياة أيضااً، تؤكاد أن لإاك أسالحة 
حدينة متطورة وعتاا4ًا حربيًّا نقلته طائراُت 
السادو4ية؛  إىل  إرسائيلياة  عساكرية  نقال 

الستخدامها يف الددوان.
 وكشافت مصاا4ُر 4بلوماسايًة حيإها أن 
إرسائيل تشاارك بأشاكال مختلفة يف الحرب 
ضاد اليإإيال، حيث تقصاف مواقاَع يإإيًة 
مان عرض البحار، إضاإًة إىل وباو4 عد4 من 
يف  انرسائيليال  الدساكريل  املستشاارين 

األرايض السدو4ية.
وأضاإات 4وائار اساتخباراتية وقتهاا أن 
طاريان التحالف يقو  بقصف أماكَن ومواقَع 
يإإيٍة بقإابَل وصواريَخ إرسائيليٍة، قا4رٍة عى 
اخارتاق الدشام واملالبئ والكهاوف يف ببال 

اليإن.

تحليل

  - صنعاء:
أطلل اتحاا4ُ انعالميل اليإإيل تقريَره 
األوَل بإإاسابة مارور عاا  من الُدااْدَوان 
األمريكل السادو4ي عى بال4نا ال سيإا عى 

املؤسسات انعالمية الوطإية.
وقال االتحاا4ُ يف مؤتإر صحفل عقده يف 
صإدااء يو  السابت املاايض إن 25 إعالمياً 
استشهدوا خالل الُداْدَوان، مإهم 18 شهيداً 
مان انعال  الحربل وثالثة شاهداء من قإاة 
املسرية وشهيدان من قإاة الايَاَإان وشهيد 
واحد من قإاة الايَاَإان اليو  وشاهيد واحد 
آخر مان انعاال  املساتقل، كإا تام تدمريُ 
7 مؤسساات إعالمياة، وإغاالق ل قإاوات 
واستإسااخ 3 قإوات، ولان قإاتا الايَاَإان 
واملسارية الفضائية، بانضاإة إىل استإساخ 

موقع وكالة األنباء الايَاَإاإية سبأ.
وأوضح اتحاا4 انعالميل الايَاَإاإيل يف 
بيان له أن الُداْدَوان السدو4ي األمريكل عى 
الايَاَإان يدخل عامه النانل ووساائل إعال  
الُدااْدَوان والتابدة للإرتزقاة تواصل الكيد 
والتضليال انعالمال وتحاول عبنااً التدتيم 
عاى حقيقة الجرائم واملجازر البشادة التل 
ترتكبهاا بحل املدنيال يف الايَاَإاان، بيإإا 
لام تحقل 4ول تحالاف الُدااْدَوان نجاحاٍت 

عسكريًة يإكن البإاء عليها.
املقابال  يف  بياناه:  يف  االتحاا4  وأضااف 
يساطر انعال  الوطإال الايَاَإاإل ملحإة 
صإاو4 تأريخياة، توبات بالتفار4 يف نقل 
الصورة كإا لل يف الواقع، وتدبئة الشادب 
الايَاَإاإال يف وبه الغازاة واملرتزقة، برغم 
إاارق انمكاناات عاى مختلف املساتويات 
لصالاح إعاال  الُدااْدَوان، املساإو4 بإعال  

عاملال كان رشياكاً يف الُدااْدَوان، من خالل 
صإته املريب يف بدض الحااالت، وانخراطه 
يف التضليل والكيد للايَاَإان والايَاَإاإيل يف 

حاالت أخرى.
وقال االتحاا4: مإذ الياو  األول النطالق 
ما يساإى با«عاصفة الحز « يف 26 مارس 
الصإاو4  2015 ، وعاى مادار عاا  مان 
الشادبل يف موابهة الُدااْدَوان، كان انعال  
واأللايل  الرساإل  الوطإال  الايَاَإاإال 
حاارضاً يف املوابهة، برغم مختلف الدقبات 
والصدااب التال كان يدإال إيهاا انعاال  
وانعالمياون، وبالذات يف األشاهر األوىل من 

الُداْدَوان والحصار.
ونقال  الحقيقاة،  كشاف  سابيل  ويف 
الصورة الساطدة لصإو4 شدبإا يف مختلف 
الجبهاات، قاد  انعاال  الوطإل عاى مدار 
الداا  أكنار من خإساة وعرشين شاهيداً، 

ارتقاى غالبيتهم ولم يوثقاون النتصارات 
الجياش واللجان الشادبية، إيإا اساتهدف 
الُدااْدَوان بدضهام ولام ياؤ4ون واببهم 
املقدس يف الدإاع عن الوطن بإقار أعإالهم، 

أو يف مإازلهم.
وأوضاح االتحاا4 يف بياناه أن ملقاطاع 
الفيديو التل وثّقها انعال  الحربل ونرشتها 
عاد4 من الفضائياات الايَاَإاإياة والدربية 
4وراً لامااً مؤثاراً عاى تحالف الُدااْدَوان، 
الاذي أقد  عى خطاوات ُعاْدَوانياة بديدة 
انعالمال  والتدتيام  بالتضليال  ذات صلاة 
عى برائإاه ولزائإه يف الايَاَإاان، ابتداًء 
بإيقاف البث للقإوات الرسإية ) الايَاَإان، 
سابأ، انيإاان، عادن ( بتواطاؤ مان قبال 
رشكة نايلساات املرصية، واستإسااخ قإاة 
الايَاَإان الرسإية وبنها من 4اخل الرياض، 
والتشويش عى قإوات أخرى يإإية وعربية 

منل: املسارية، الايَاَإان اليو ، السااحات، 
املإاار، الدالام، امليا4يان، وغريلاا وصاوالً 
إىل إيقااف عاد4 مان القإاوات عاى البث يف 

نايلسات..
وكإختلاف بقية الجبهاات، إقد تإكإت 
الجبهاة انعالمية مان امتصااص الرضبة 
األوىل للدادو والتكيف مع املساتجدات التل 
إرضهاا الُدااْدَوان والحصار، ثام االنطالق 
إىل إعاا4ة ترتياب الدإل انعالمل، وتإسايل 
الجهو4 بال مختلف املؤسساات انعالمية، 
وتزويدلاا باملدلومات واألخبار امليدانية مع 
الصور ومقاطع الفيدياو التل تؤكد صإو4 
وانتصاارات الشادب الايَاَإاإال، وتفضح 

أكاذيب الُداْدَوان ومرتزقته.
 وقاال االتحاا4: إناه يف إطاار التصادي 
انعالميال  اتحاا4  تأساس  والصإاو4 
الايَاَإاإيل كإطار مدنل يضم املؤسساات 
انعالمياة املإالضة للُدااْدَوان، ويداإع عن 
انعالميال، ويإشاط كغاريه مان الهيئات 
واملإظإاات، يف إطاار الدإااع املسائول عن 
سايا4ة وكراماة الوطان و4عام انعالميل 

الوطإيل.
وعارّب االتحا4ُ يف الذكارى األوىل للُداْدَوان 
عان تقديره لاكل وساائل انعاال  الوطإية 
املإالضة للُداْدَوان، ولكل انعالميل األحرار 
يف الداخال والخارج، الذيان وقفوا إىل بانب 
وعإلاوا  الايَاَإاإال،  الشادب  مظلومياة 
عاى كارِس الحصاار انعالمال، ومحارَصة 
امليدانياة،  بالحقائاِل  وأذيالاه  الُدااْدَوان 
بالصوت وبالصورة، وبالخرب وبالتحليل، أو 
عرب وساائل االتصال االبتإاعل، التل لدبت 
يف الفرتِة األخريِة 4وراً الإتاً يف كشف حقيقِة 

الُداْدَوان األمريكل عى الايَاَإان.

اإحت�د الإعالميني اليمنيني يطلق تقريره الأول عن اعتداءات العدوان على املوؤ�س�س�ت الإعالمية

إستشهاد 25 إعالمياً وتدمري 7 مؤسسات إعالمية وإغالق 4 قنوات 
واستنساخ 3 آخريات يف عام من العدوان األمريكي السعودي على بالدنا

جنوب اأفريقي� ت�ستورد من اإ�سرائيل وتر�سل للمملكة
أكذوبة التصنيع العسكري السعودي، إلخفاء موسم آخر من التطبيع

ديكوٌر جديٌد تغلِّـُف به السعوديُة تطبيَعها مع الكيان الصهيوني، ففي الوقت الذي بدأت 
فيه الدوُل األوروبية تضييَق الخناق على صفقات التسليح المصدرة للمملكة، تمد إسرائيل 

حباًل سريًا تغذي به شقيقَتها المملكة عسكريًا، عنوانه التصنيع العسكري السعودي.

صحيفة فرنسية: الجيش السعودي 
محاصر يف املستنقع اليمني

  - صنعاء:
تتهاإت وساائل انعال  الغربية لذه األياا  عى نرش تقارير والإقل عن 
الخارباء واملحليل لتقييم الددوان السادو4ي عى اليإن بداد 4خوله الدا  
النانل وتأخذ تلك التقارير ساإة مشرتكة تتدلل بفشل قوى الددوان وعى 

رأسها السدو4ية يف عدوانهم عى اليإن.
وتقاول صحيفة األخبار اللبإانية يف تقرير نرشته أمس األول أنه و«بدد 
مرور عا  عى الحرب، صار لدى وساائل انعال  الغربية تصّور واضح عن 
نتائاج لذه الحارب، تإحور بإجإله حاول االخفاق السادو4ي يف تحقيل 
مكاساب، والكارثة اننساانية التل يشاهدلا اليإن، إضاإًة إىل السؤال عن 
حقيقة الدعم الغربل للتحالف السادو4ي، وعن نتائج الحرب التل سارتتد 
عاى الدول الداعإة، وال سايإا مع توّساع نفاوذ التإظيإاات املتطرإة يف 

اليإن«.
ويإقال التقرير ماا قالته صحيفة »لوموند« الفرنساية يف التقرير الذي 
نرشتاه يف الذكرى األوىل للحارب تحت عإوان »الجيش السادو4ي محارص 
يف املساتإقع اليإإل«، وأكدت الصحيفة أن الحرب التل بدلها وزير الدإاع 
»املتهور« محإد بن سالإان، رمزاً لسياساته الخاربياة الددائية، أضاءت 
عاى الإقاص يف إدالية القاوات الجوياة للإإلكة، مشاريًة إىل عجزلا عن 

لزيإة الخصو .
وتحدثت »لوموند« يف لذا انطار عن »سإدة الطيارين السدو4يل الذين 
ال يُدرَّباون كفاياًة«. ونقلت الصحيفة الفرنساية عان »4بلومايس غربل« 

قوله إنها حرب عبنية تإاماً، زا4ت إقر اليإن، حيث تتكاثر انرلابية«
ويواصل التقرير رصد ما نرشته وساائل انعاال  الغربية حول الددوان 
عاى اليإان بداد مارور عا  ولإا يإقال عان صحيفاة »ذا 4ايايل مايل« 
الربيطانياة، التل رأت أن السادو4ية لم تحقل إال مكاساب قليلة يف اليإن، 
إهال لم تساتطع القضااء عاى »الحوثيل« الذيان، وبحساب الصحيفة 
الربيطانية، ”أبدوا مقاومة إدالة أكنر من املتوقع، مقابل ضدف الحكومة 
املدرتف بها 4ولياً«؛ مع انشاارة إىل از4يا4 االنتقا4ات املوبهة إىل السدو4ية 

عى خلفية ارتفاع أعدا4 القتى املدنيل.
ونقلات الصحيفاة الربيطانية عن الخباري يف مدهد »الرشق األوساط« 
شارل شإيتز، قوله إن »الحوثيل ال يزالون بديدين عن الهزيإة«، مؤكداً أن 
»قوات الجيش واللجان الشادبية أبلوا بالًء حسإاً بالإظر إىل ظروإهم، إهم 
ال يإتلكون غطاًء بوياً وال طرقاً آمإة نعا4ة تزويد ترسانتهم الدسكرية«.
أما املحّلل املتخصص يف شؤون الرشق األوسط وشإايل أإريقيا بور4ان 
باريي، إقاال للصحيفة الربيطانياة، إن »الحوثيل أثبتوا براعة يف إمسااك 
امليدان وسايطرة عى أبهزة الدولة الرئيساية، مقابل تدنر التحالف الإابع 

من الإقص يف خربته امليدانية والتقإية«.
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دروُس امليدان تفشُل محاوالت كسب نقاط ما قبل الَحـّل 
  - إبراهيم السراجي:
الَحاالِّ  مفاَوضاات  إَِلااى  الطرياِل  يف 
السايايس املزَمِع عقُدلاا يف النامن عرش من 
الشاهر الجاري، أتنبت قواُت الجيش واللجان 
الشدبية أن سدَل القوى الوطإية نحو الَحاّل 
السايايس لم يكان اضطراراً إرضتاه ظروُف 
املداارك، إإاا تام تحقيُقاه يف محاإظة تدز 
-عى سابيل املنال- بتأمال مديرية الوازعية 
بالكامل تؤكد أن عاماً من الُدااْدَوان والقتال 
يف مختلاف الجبهاات لام يتسابب يف إنهااك 

القوات الدسكرية.
ومان بهاة أُْخاااَرى يؤكاد ما حادث يف 
ميادي بإحاإظاة حّجاة أن قياا4ة النورة لم 
ولان تتهاون ماع تجاوزات الددو السادو4ي 
لتفالإاات التهدئاة، والتال أَيْاضااً لم تكن 
نابداًة من ضدف وإنإا من قوة أبربت الددو 
عى وْضاع وقاف الُداااْدَوان عاى الطاولة، 
أماا االنتصاار الكباري يف موابهاة محاوالت 
الزحف عى صحراء ميادي –باعرتاف إْعااَل  
الُداااْدَوان واملرتزقة- إهال أَيْاضاً تدزز من 
صادق القاول إن السادل نحو الساال  ليس 
نابدااً من ضدف، بل امتدا4 لقإاعة ثابتة لدى 
قيا4ة النورة والقوى الوطإية أن ما حال 4ون 
الوصول للحل السيايس لو الُدااْدَواُن ذاته. 

متابداة مواقاف القاوى الوطإياة تجااه 
السايايس  الَحااّل  مفاوضاات  يف  الدخاول 
مشارتطًة وقف الُدااْدَوان قبال الدخول إيها 
لال أَوَّالً تؤكد ثباات الرؤية لادى تلك القوى 
أن الُدااْدَوان لو الذي عرقل الَحاّل السايايس 
الاذي كان يف متإااول الياد، كإا أكاد املبدوث 
األَُمااإال الساابل بإاال بان عإار، وثانياً 
تيوضاح أن القاوى الوطإياة لان تقاع مرة 
أُْخااَرى يف إخ الُهدنة واملفاوضات كإا حدث 
يف بإيف1 و2 عإدما استغلت 4وُل الُدااْدَوان 
اتفاقات الهدناة، التل أْعالإات عإها األَُماام 
املتحدة، وقامت بدإليات عساكرية واسادة 

كإا حدث يف الجوف تزامإاً مع بإيف2.

• إنتصار ميدي.. السعُي للحل ال 
اللهث وراءه

أْعالإات الخطاوُة، التال اتخذلاا الإظا  
السادو4ي باالنصيااع للإفاَوضاات املبارشة 
بطريقاِة ما باات يُدَرُف با«الإازول من أعى 
الشاجرة، عان مرحلاة بديادة مان مراحل 
األبحااث  مراكاز  إيهاا  بادأت  الُداااْدَوان 
والدراساات عارب ُكربياات وساائل انْعاااَل  
الُداااْدَوان  لزيإاة  عان  حدينهاا  الغربياة 
واملفاباأة التال حّققهاا الجياش واللجاان 

الشدبية يف موابهة قوى الُدااْدَوان.
التفاُلإاُت املبارشة بل الجانبل اليَاَإاإل 

والسدو4ي بقدر ما كانت لزيإة للنانل إال أن 
الطرَف اليَاَإاإل كان حازماً يف التدامل مدها، 
ويإكن اساتإتاج لذا الحاْزِ  من عدة بوانب 
تتدلل بار4 الفدل تجاه االخرتاقاات التل قا  

بها الددو السدو4ي خصوصا يف ميدي. 
اَل مان  حااول الجاناب السادو4ي التإصُّ
مساؤوليته تجااه ما يحادث يف ميادي قائالً 
إنهاا ببهاة 4اخلياة ال ترتباط بتفاُلإاات 
التهدئاة الحدو4ياة بال الجانبل السادو4ي 
واليَاَإاإال، لكن قيا4ة النورة لم تإطِل عليها 
لذه الذريدة، مؤكدة أن الهجإات التل يشإها 
املرتزقة عى صحاراء ميدي كانت تإطلُل من 
مإطقاة املوسام بجيازان وبإشااركة قوات 

الغزو وطريانه.
وشاإت مجامياُع املرتزقاة وقاوات الغزو 
ثإانال محااوالِت زحاف خالل خإساة أيا  
تَكبَّادت إيها واحدًة من أكرب خساائرلم عى 
انْطاااَلق حتى أن بدَض الوساائل انْعااَلمية 
التابداة للُداااْدَوان عإونات أخباَرلا بالقول 
إن “قاوات لاا4ي« تدرضت ملذبحاة كبرية يف 
ميادي، ولإاا أثبتت قاوات الجياش واللجان 
الشادبية أنهاا عاى بالزية عالية وليسات 
متأثارًة بالتفالإاات أَْو اقارتاب املفاوضات 
السياساية، ولكن الدرس الذي يجب أن يصل 

للددو السدو4ي لم يكن قد وصل بدُد. 
عى وْقِع محاوالت الزحف املكنفة من قبل 
قاوات الغزو واملرتزقة باتجااه صحراء ميدي 

قامت قواُت الجيش واللجان الشدبية بدإلية 
خاطفة وكبرية يف الربوعة بدسري كبّدت إيها 
قوات الددو خساائَر كبرية يف األرواح والدتا4، 
ولإاا وصلت الرساالة بأن الجياش واللجان 
بالازون يف لحظاة ولياس لإااك اساتددا4ٌ 
لتقديام تإااُزالت للتإساك بالتفالإاات مع 
الجانب السادو4ي، وأما  لاذه الرضبة التل 
تداّرض لهاا الجياش السادو4ي يف الربوعاة 
واملذبحاة التل تدرض لها مرتزقتُه يف صحراء 
ميدي لادأت األخريُة بشاكل ينبات أن الددوَّ 
تفهام الادرس وأن الطرف اآلخر لان يقبََل إال 

بتدامل الإد للإد. 
وتجدر انشاارة ملا أور4ه املغر4 السادو4ي 
الشاهري )مجتهاد( والذي تحاّدث عن حدوث 
مدركاة يف الربوعاة، مؤكداً أن قاواِت الجيش 
واللجان الشادبية تإّكإت مان »أرْس عد4 من 
األإارا4 والضباط السادو4يل بيإهام الدقيد 

عبدالله إهد القحطانل«.
ما قّدمه الجيُش واللجان الشدبية يف ميدي 
والربوعاة يأتل متفقاً مع ماا باَء يف خطاب 
السايد عبدامللاك بدر الدين الحوثل بإإاسابة 
مارور عا  مان الصإاو4 يف وباه الُدااْدَوان 
عإدماا قال إن ما حدث من تفالإات أن تأتل 
يف ساياق »السادل إَِلااى وقف الُداااْدَوان«، 
مؤكاداً أن ما حدث من َلَغط حولها ال مربر له 
قائاالً: »إن ذلاك اللغط ال مربر لاه وال مزايدة 
اليَاَإاإال  عليإاا، نحان يف طليداة شادبإا 

تضحياًة وثباتاً بتوإيل الله سابحانه وتداىل، 
ونحان بالإسابة لإا الوإااء لإا 4يان ولوية، 
ولكإإا يف نفس الوقت نأمل أن تإجح املساعل 
لوقف الُدااْدَوان، إذلك ملصلحة الجإيع ولو 

املطلب لشدبإا«. 
باملقابل أّكد السايُد باذات الخطاب يف حال 
لم تإجح مسااعل وقاف الُداااْدَوان بقوله: 
»وإذا لم تإجح تلك املساعل إإحن نحن، نحن 
أولئك النابتون بتوكلإا عى الله، وباستددا4نا 
الداايل بتوإيقه تدااىل للتضحية، ومان املهّم 
االنتبااه والحاذر مان الغفلاة، حتاى يف منل 
لذا الجاو الذي يدور إيه الاكال  عن الحوار، 
نحان ال نأمن غدَر أولئك الظاملال والغا4رين 
واملدتدين، ويجب أن نكون عى مساتوى عاٍل 
من الحذر واليقظة واالنتباه، ويجُب أن يتجه 
الجإيع من مختلف املكوناات يف ُكّل الجهات 
والجبهات إَِلاى 4راساة آليات للدإل املشرتك 
والفدال، ملوابهة الُدااْدَوان إيإا إذا استإر«. 

• مياديُن االنتصار الَيـَمـني ومنابر 
اإلْعـاَلم تّشرح هزيمة الُعــْدَوان 

قاواِت  أن  الصديال  قبال  الدادو  شاهد 
الجياش واللجان الشادبية حّققات انتصاراً 
دات للإارة النانية يف  أُساطورياً خاارج التوقُّ
صحاراء ميدي بالتصادي لنإانال محاوالت 
زحاف لقاوات الغازو واملرتزقاة املساإو4ين 

بطائارات االباتيش وانف 16، بال حّولت تلك 
املحااوالت إَِلااى مإاسابة لقال إيهاا املئاُت 
مان املرتزقاة مصارَعهام، بيإهم قياا4ات يف 
لزيإاة لم تتإكان وساائل إْعاااَل  املرتزقة 
مان إنكارلاا أَْو تجاللهاا. ومنّلات الطبيدة 
الصحراوياة للإدركة مفابأة يف ساريلا، إذ 
كانت التوقدات تشاري أن الظروف الجغراإية 
لن تكون يف صالح الجيش واللجان الشادبية 

إضاإة لوبو4 طريان يساند الطراف اآلخر.
ويف محاإظة تدز اساتكإلت قواُت الجيش 
واللجان الشادبية من تأمل مديرية الوازعية 
بالكامال وانتارشت يف مإطقة الشاقراء التل 
تدد مرَكز املديرياة يف واقدة أثبتت أن الجيش 
واللجان الشادبية لديهم القادرة عى خوض 

مدركة طويلة بإَفس أطول. 
مان باناب آخار تكتاظُّ وساائُل انْعااَل  
الغربية بالتقارير والتحليالت التل تؤكد إشل 
الُدااْدَوان ولزيإة قاوات الغزو حيث عإونة 
صحيفاة »لوموند« الفرنساية الشاهرية أحد 
تقاريرلا -نقلت صحيفة األخبار أبزاء مإه- 
با«الجياش السادو4ي محارَصٌ يف املساتإقع 
اليَاَإاإل«، وأكدت إيه أن الحرب التل بدلها 
وزيُر الدإاع »املتهور« محإد بن سلإان، رمزاً 
لسياساته الخاربياة الددائياة، أضاءت عى 
الإقاِص يف إدالياة القوات الجوياة للإإلكة، 
مشاريًة إَِلااى عجِزلا عن لزيإاة الخصو . 
وتحدثات الصحيفة عان »ُساإدة الطيارين 
السادو4يل الذين ال يُدرَّباون كفايًة«. ونقلت 
عن 4بلومايس غربال قوله »إنها حرب عبنية 
تإامااً، زا4ت إقار اليَاَإاان، حياث تتكاثار 

الجإاعات انرلابية«. 
أماا صحيفاة )ذا 4يايل ميال( الربيطانية 
إتإاولت إشال السادو4ية يف تحقيل ألداإها 
وقالات إن مان وصفتهام بالحوثيال »أبدوا 
مقاومًة إّدالًة أكنَر من املتوقع، مقابل ضدف 

الحكومة املدرتف بها 4ولياً«.
ويف الساياق يقول الخبري )شارل شإيتز( 
للصحيفاة ذاتها: إن »الحوثيال أثبتوا براعًة 
يف إمسااك امليدان وسيطرة عى أبهزة الدولة 
الرئيساية، مقابال تدنر التحالاف الإابع من 

الإقص يف خربته امليدانية والتقإية«. 
ويبقاى التازاُ  قاوى الُداااْدَوان بوقاف 
ُعااْدَوانهام يف 10 إبريل الجااري قبل الحوار 
املبداوث  أْعالان  كإاا  بأسابوع،  السايايس 
األَُمااإال لو املحاّك الذي سيكشاف مالمح 
املرحلاة القا4ماة، لكان تحدياد موعاد وقف 
الُداااْدَوان قبال مفاوضات الَحاّل السايايس 
يكفال للقول باأن القوى الوطإية تإّساكت 
برشوطهاا املتإنلاة بداد  االنخاراط يف أياة 
وقاف  قبال  السايايس  للحال  مفاوضاات 

الُدااْدَوان.

  - متابعات:

قياسااً بإإااَورات رشعات إيهاا الرياُض 
لتأبياج وتارية الارصاع الداخايل يف اليَاَإان 
والاذي تراِلاُن ألن يكاوَن 4رعهاا الواقال يف 
املرحلة القا4مة، تصاعدت وترية بهو4 الَحاّل 
السايايس مساإو4ة بإواقاَف 4ولياة لوضع 
نهاياة للحارب التل تشاإها السادو4ية عى 
اليَاَإاان تحت مظلة التحالف مإذ ساإة بدَد 
ما إشالت يف تحقيل ألداإها خالل الشاهور 

املاضية.
وتساارعت وتريُة التحضريات الدولية لبدء 
تإفياذ قرار وقاف الإار املقرر أن يبادأ يف الاا 
10 من إبريل املقبل بالتوازي مع اساتددا4ات 
أن تساتضيفها  املقارر  املفاوضاات  لجولاة 
الكويات يف الااا 18 مان الشاهر ذاتاه ولل 
التحضاريات التال كانات محاور مباحناات 
بإدات مؤخراً، السافري األمريكل غري املقيم 

لادى اليَاَإان ماثيو تويلار والرئيس املإتهية 
واليتاه واملدارتف به 4وليااً َعبدرباه مإصور 
لا4ي، والاذي أبلغ االمريكيال مواإقته عى 
امليض بالجهو4 التل تقو4لاا األَُماام املتحدة 
بدد أن أبدت الرياض ليونة حيال لذه الجهو4.
إقاد رشعات  متداد4ة  ملصاا4َِر  وطبقااً 
الريااض برتتيبات ملرحلة وقاف الإار وامليض 
اساتجابة  السايايس  الَحااّل  بإفاوضاات 
لضغاوط 4ولياة تصاعدت بوتارية عالية بدد 
التظالارات املليونياة التال نظإات بصإداء 
السابت املايض ملإاسابة “عا  من الصإو4 يف 
وبه الُدااْدَوان” والتل أعقبتها الرياض برإع 
ساقف الصالحيات املإإوحة لقيا4ة التحالف 
يف إ4َاَرة مفاوضاات التهدئاة الحدو4ية والتل 
تكللت مؤخاراً بصفقة ثانياة لتبا4ل األرسى 

شإلت 109 أرسى يإإيل وسدو4يل.
لكن اساتدعاء الرياض قيا4ات ما يساإى 
املقاوماة يف محاإظات الجاوف ومأرب وتدز 
وشابوة والضالاع للبحاث يف خطاة ترتيبات 

بديادة تتاالء  ماع الخطاوات الجارية عى 
صديد التساوية األَُمااإية كشف الإقاب عن 
نيات سادو4ية مبيتاه باساتإرار ُعااْدَوانها 
عى اليَاَإان بصاورة غري مبارشة من طريل 
مرتزقتهاا يف بدض املحاإظاات بالتزامن مع 
مضيها يف بهو4 الَحاّل السايايس يف خطوات 
ترغب يف أن تظلًّ مساتإرًة خاارَج التواإقات 
والتفالإات السياساية التل تديرلا األَُماام 

املتحدة.
وتدزو مصا4ُر سياسايُة اتجاه السدو4ية 
للحل السايايس إَِلاى تصاعاد وترية الضغوط 
الدولياة والتل تزامإت مع تفاعالت شاهدتها 
السااحة اليَاَإاإية مؤخرا سواء عى الصديد 
امليدانال باندحاار إلاول مرتزقاة الُدااْدَوان 
السادو4ي مان ببهات عادة يف تداز ومأرب 
وشابوة والضالع أَْو التداعياات التل خلفتها 
التظالرات املليونية يف مإاسابة مرر سإة من 
الصإاو4 يف وبه الُداااْدَوان، ناليك بطوإان 
املشاكالت الداخلية التال توابههاا الرياض 

براء ميض عإلياتها الحربية يف عامها النانل 
والتقديارات التل تؤكد أن الحرَب السادو4ية 
َكنارياً يف ظال نزياف حاا4  ربإاا ساتطول 

للسدو4ية برشيا واقتصا4يا وسياسيا.
وبدياداً عان محااوالت الإظا  السادو4ي 
التضليل وإرباك املشاهد يف خروقاتاه للُهدنة 
الحدو4ياة ومدااو4ة غاراتاه عاى الداصإة 
صإدااء َإإن أكنَر املصاا4ر اليَاَإاإية املقيإة 
يف الريااض تؤكاد أن لإااك توبهااٍت لادى 
السلطات السدو4ية لتوسيع إَطاار تفالإات 
التهدئة الحدو4ية الساارية َحاالياً يف مإاطِل 
الرشيط الحدو4ي بل البلدين لتشإل خطواٍت 
أُْخااَرى بديدة يجري َحاالياً بحنها يف إَطاار 
الخطة التل سيقدمها املبدوث األَُمااإل إَِلاى 
اليَاَإان إساإاعيل ولد الشيخ والتل ستكون 
محوراً يف بولة املفاوضات القا4مة املقررة يف 

الكويت يف الاا 18 من الشهر املقبل.
وطبقااً لهاؤالء إإن القارار املدلان بوقف 
إْطاااَلق الإاار ف الااا 10 مان إبريال املقبل 

واملفاوضاات املقاررة يف الا 18 مإاه تحّظى 
بدعام 4ويل كبري يتصادَُّره موقُف واشاإطن 
وروسايا القلقتال مان تفاقم خطار تإظيم 
“4اعش” يف اليَاَإان ولل املخاوف التل أإصح 
عإهاا الإاطال الرساإل لتحالف الُداااْدَوان 
السادو4ي مستشاار وزير الدإاع السادو4ي 
أحإد عساريي الذي أكد يف مرات عدة خشاية 
الريااض من انفالت األوضااع األمإية وتكرار 
التجرباة الليبياة يف اليَاَإاان يف إشاارة إَِلاى 
الإتائج التل َخلَُص إليها الُدااْدَوان السدو4ي 
يف انتشاار تإظيإل “القاعادة” و”4اعش” يف 

املحاإظات الجإوبية.
يزياد من ذلاك التوبه األَُمااإال الذي بدا 
با4اً لاذه املرة نحَو امليض بوقاف الُدااْدَوان 
الذي خلََّف تركًة إنَْسااانيًة ثقيلًة خالل ساإة 
من استخدا  الإظا  السدو4ي الفاشل ملإطل 

القوة الغاشإة. 

* نقاًل عن موقع المستقبل- صنعاء
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 آلية سعودية استولى عليها 
أبطال اليمن في صحراء ميدي 

)أرشيف(
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  - زكريا الشرعبي:
 مىض عااٌ  من الُدااْدَواِن األَمريكل السادو4ي 
عاى اليَاَإان.. القصاُف طال الحَجاَر والبرَش وكل 
مقوماات الحيااة، إناه عااٌ  مان الُداااْدَوان عى 

حضارة وتأريخ اننَْساانية كلها.
ُعااْدَواٌن طال شوالَد تأريخية تتجذر يف أعإاق 
اآلالف من السإل وتإتإل إليها الدديد من الشدوب 

والحضارات.
ويف لاذا امللاف عارٌض تسلسايلٌّ ألبارز املدالم 
التأريخياة والحضارية التل طالهاا حقُد الطارئل 
عى الزمن يف خلساٍة مإاه وحّولها إَِلااى ُركاٍ  بدد 

عل.

إبريل.. رماُل الصحراء تتطاَوُل على 
قالع الحضارة

يف الداارش من شاهر أبريال 2015  اساتهدف 
طاريان الُداااْدَوان مديإاَة صدادة التأريخية التل 
يداو4 تأريُخهاا إَِلاى عصور قديإة باداً، وتحتوي 
يف نطاقهاا تإوعاً حضاريااً وثقاإياً، يدو4 بزء مإه 
إَِلااى ماا قبال التأريخ وقد تارضرت لاذه املديإة 

بشكل شبه كيل.
ويف نفاِس اليوِ  اساتهدف طارياُن الُداااْدَوان 
مساجد 4ار الَحيْاد يف مديرياة ساإحان محاإظاة 
صإدااء و4ّماره بشاكل كيل، ولم يإاِض أحد عرش 
يَاْومااً عى لذا االعتداء حتى قا  طريان الُدااْدَوان 
باساتهداف قرياة عطاان التأريخياة وألحال بها 

أرضاراً بالغة.
 كان لاذا يف 21 أبريال، ويف 23 أبريل اساتهدف 
الُداااْدَوان 4ار الحسان التأريخياة بإديرياة 4َْمت 

بإحاإظة الضالع و4ّمرلا بشكل كيل.
ويف الرابع والدرشين من ذات الشاهر اساتهدف 
ورصواح  براقاش  مديإتَال  الُداااْدَوان  طارياُن 
التأريخيتال واللتال يدو4 تأريُخهإاا إَِلاى ما قبل 

انْسااَل  بقروٍن عديدة.

مايو.. حْقــُد األعراب يف أبشعِ 
صوره

يف التاساع من لذا الشهر 4ّمر الُدااْدَوان بامع 
انما  الها4ي يحيى بن الحسال عليه السال ، ولو 
بامٌع بإاه انما  الها4ي يف القرن النالث الهجري. 
ويف الحا4ي عرش من لذا الشاهر أَيْاضاً َشإَّات 
طارياُن الُداااْدَوان الحاقاد عد4اً من الغاارات عى 
قلداة القالرة بإحاإظة تدز ولاذه قلدة تأريخية 
بإالا الرساوليون عى أنقاض حصن يدو4 إَِلاى ما 

قبل انْسااَل .
السادو4ي  الُداااْدَوان  الياو  قَصاَف  ذات  ويف 
املتحَف الوطإال ومتحف املوروث الشادبل بأمانة 
الداصإة، وكذلك قصف قلداة نقم الدائد تأريخها 

إَِلاى مطلع القرن الدرشين.
ويف الياو  التايل تَإا4َى الُداااْدَوان الحاقد وقا  
بقصاف مديإة لال ضإن قائإاة الارتاث الداملل 
ليلحل بهاا أرضار بالغاة، لذه املديإاة لل مديإة 

زبيد املدروإة بإديإة الدلم والدلإاء.
الحضاارة  اساتهداف  يف مسلسال  واساتإراراً 
والهوياة اليَاَإاإية، قا  الُداااْدَواُن يف النالث عرش 

من شاهر ماياو بقصاف بارف أسادد الكامل يف 
محاإظاة إب مديرياة القفار، ويداو4 تأرياخ لذا 

الجرف إَِلاى زمن الدولة الحإريية.
ويف نفاس الياو  قصاف الُداااْدَوان األَمريكل 
السادو4ي قلدة وُحصن القفلاة التأريخية مديرية 

ساقل محاإظة صددة.
ويف الحاا4ي والدرشيان من ذات الشاهر قصف 
طريان الهدوان متحاف ذمار، ولو متحٌف تأريخل 
يحتاوي عاى آالف القطاع األثرية وقد تام تدمريه 

بشكل كيل.
ويف النالاث والدرشيان مان لاذا الشاهر قاا  
الُداااْدَوان بقصاف ُحصان عفااش التأريخال يف 

مديرية سإحان.
أما يف الرابع والدرشين من لذا الشاهر إقد قا  
الُداااْدَوان بقصاف قلدة ببل الرشياف يف مديرية 

بابل بإحاإظة الحديدة. 
ويف التاساع والدرشيان مان لاذا الشاهر قا  
الُداااْدَوان بقصف ُكلٍّ مان حصن الإُّدإا  وحصن 

املإصورة يف محاإظة حجة.
ولام يرغب طاريان الُداااْدَوان لهذا الشاهر أن 
يإتهاَل قبل أن يضياَف إَِلاى ساجله بريإًة أخرى 
بحل الحضارة اليَاَإاإية والرتاث اننَْسااانل، حيث 
قا  لذا الُدااْدَوان يف 31 من شهر مايو بقصف سد 
مأرب التأريخل الذي يدو4 تأريُخه إَِلاى األلف األول 

قبل امليال4، مدمراً إياه بشكل شبه كيل.

يونيو.. الخليجيون يقصفون سام 
بن نوح وملكة سبأ وحصون حجة 

وأتى الشهُر النالُث ليواصَل الُدااْدَوان استهداإه 
ملدالم وشوالد التأريخ اليَاَإاإل إفل الخامس من 
لذا الشاهر قا  الُدااْدَوان باساتهداف 4ار الحجر 
التأريخل، ولو 4اٌر قديٌم يجساد الدإارة اليَاَإاإية 

ومبإل عى حجر.
ويف الداارش مان لذا الشاهر قاا  الُداااْدَوان 
بقصاف َمْجَإاِع الداريض التأريخل، أماا يف النانل 
عرش مان لذا الشاهر إقاد قاا  الُداااْدَوان بكل 
بشااعة وصلف بقصاف مديإاة صإدااء القديإة 
التل تإتدُّ بذوُرلا إَِلاى ما قبل اآلالف من الساإل، 
وقد مار إيها عاد4اً مان املإاازل التأريخية يف حل 

ر إيها قرص غإدان. القاسإل، كإا 4مَّ
ويف النالاث عارش مان يونياو عاا4 الُداااْدَوان 

ليقصف مديإة مأرب القديإة.
ويف النانل والدرشين من يونيو استهدف طرياُن 
الُداااْدَوان الغاشام كالً مان قلداة صارية وقرص 

الدبديل )متحف عدن( يف محاإظة عدن.
وبدَدلاا بأربدة أياا  قصف الُداااْدَوان متحَف 
عتل يف شابوة، و4ّمر حصن الرشف يف مديإة حجة، 
وكذلاك كلٌّ مان قلداة املإصاورة وقلداة القشالة 
واملجإع الحكومل القديام وخرائب قلدة ان4رييس 
وخرائب الجوباة وخرائب الخاور يف مديرية ميدي 
بحجاة، إضاإة إَِلاى خرائب الدااليل يف وا4ي تدرش 
بإديرياة بكيل املاري وحصن قفل حارض وخرائب 

ببل بحفان يف محاإظة حجة أيضاً.

سبتمرب.. صنعاء القديمة تقصف 
مرة أخرى 

يف الساابع عارش مان سابتإرب قاا  طارياُن 
الُدااْدَوان بقصف بامع حبور ظليإة يف محاإظة 

عإران 
ويف النامان عارش من سابتإرب عاا4 الُدااْدَوان 
القديإاة  أحقاا4َه عاى مديإاة صإدااء  ليُصابَّ 
باساتهداف حل الفليحل وتدمري املإازل التأريخية 
وانرضار بها، حيث ترضر ما يقارب خإسل مإزالً 

وتدمر مإزل بشكل كامل.

أكتوبر.. قصر صالة يستحيُل ِإَلـى 
رماد

أكتوبار قصاف  مان  والدرشيان  الخاماس  يف 
الُداااْدَوان األَمريكال السادو4ي قارص صالاة يف 
محاإظاة تدز ولو قرص قديم خاص بانما  أحإد 

بن يحيى حإيد الدين وحول بإيته إَِلاى ركا .

نوفمرب.. الُعــْدَوان يقصف ُحصَني 
امليزر والرتب يف شبوة 

يف النانل عرش من شاهر نوإإرب قا  الُدااْدَوان 
الغاشام بقصف حصن نجد امليزر بإحاإظة شبوة 
مديرية بيحان، ويف الساا4س عرش من لذا الشهر 

تم استهداف حصن الرتب يف محاإظة شبوة.

2016م.. ما يزال الحقد مستمرًا
الُدااْدَوان األَمريكل السادو4ي لم يرتك مإطقًة 
أثرياة أو تأريخياة يف اليَاَإاان إال وتطااول عليها 
بغاراته السااإرة، ولام يكن عاا  2015 لو الدا  
الاذي تام إياه تدماريُ مدالام الُهوياة والحضارة 
اليَاَإاإياة، إفال الساا4س عرش من شاهر يإاير 
2016  عا4 الُدااْدَوان األَمريكل السدو4ي لقصِف 
مدبد أوعال رصواح التأريخل، ويف الرابع عرش من 
شهر إرباير 2016  قصف طريان الُدااْدَوان مديإة 
كوكباان تااج اليَاَإاان التأريخال مدماراً بوابتها 
وعاد4اً من املإازل إيها، كإا قاا  بقصِف بيت مال 
املسلإل وكذلك مإزل انما  البدر يف مديرية مسور 

بإحاإظة عإران. 
أما يف شاهر مارس 2016  إقد عا4 الُدااْدَوان 
لقصف قلدة حريب مأرب ولال القلدة التل يدو4 

تأريُخها إَِلاى آالف السإل.

داعش من الجو وداعش يف األرض

لم يكن اساتهداُف طريان الُداااْدَوان األَمريكل 
السادو4ي لشاوالِد التأرياخ اليَاَإاإياة إال بانباً 
من الحقد املإإهج عى حضارة وتراث اننَْسااانية 
املدّعام بالدقيدة والفتااوى الولابية املحرضة عى 
مدالم التأريخ اننَْسااانل وعى غارار ما قامت به 
4اعش يف الدراق وساورية وما قامات به الولابية 
مطلع القرن الدرشين من تدمري لآلثار انْساااَلمية 
انرلابياة  التإظيإااُت  قامات  واملديإاة  مّكاة  يف 
بالتطااول عى الدديد من اآلثاار واملدالم التأريخية 
اليَاَإاإية كر4يٍف ملا يقو  به طريان الدول الداعإة 
لهاذه الجإاعاات، حياث قامات لاذه الجإاعات 
بتفجري قبة انما  الساقاف يف الساا4س من شهر 
أغسطس، وقبة الحبيب حإد بن صالح يف محاإظة 
حرضموت يف الساابع من أغساطس أَيْاضااً، كإا 
قامات بتفجري قبة الشايخ يدقوب التاساع عرش 
من شاهر سابتإرب، وقبة الشايخ املديإل يف تدز يف 

السا4س والدرشين من شهر نوإإرب.
كإاا 4ّمارت ِقبَابااً وأرضحاة غيال باوزيار يف 

محاإظة حرضموت مإتصَف إرباير املايض.

خسائر وزارة السياحة والرتويج 
السياحي

الُداااْدَوان األَمريكل السادو4ي أثّار عى قطاع 
الساياحة والرتويج الساياحل بشاكل كبري، حيث 
بلغت خساائر وزارة الساياحة أكنر من اثإل عرش 
ملياار 4والر خالل عا  مان الُداااْدَوان، ويف كلإة 
للقائام بأعإاال وزير الساياحة عصا  الساإيإل 
النالثااء املاايض يف إدالية أقامها مجلاُس الرتويج 
الساياحل بإإاسابة مارور عا  مان الُداااْدَوان 
اساتدرض القائم باألعإال الخساائر التل تكبدلا 
القطاع الساياحل خالل لذا الدا ، ُمشارياً إَِلاى أن 
أكنر من نصاف مليون عامل يف القطاع الساياحل 
توقفاوا عان الدإال، وأن الُداااْدَوان أإقاد الدولة 

اليَاَإاإية مور4اً لاماً من موار4 الدخل. 
بادوره أشاار القائام بأعإاال رئياس مجلس 
الرتويج السياحل محإد أبوطالب، إَِلاى أن القطاع 
الساياحل يف اليَاَإان قد تكبد األرضار والخساائر 
الكبارية براء لاذا الُداااْدَوان، وأن لاذه األرضار 
بلغت حوايل 2 ملياار 4والر، وأنه تم تدمري أكنر من 
2ل1 مإشأة سياحية تإوعت بل املطاعم والفإا4ق، 
وكالاة  5ل3  بإغاالق  التسابب  إَِلااى  بانضاإاة 
سياحية، وبلغت خساائر لذه الوكاالت قرابة 5ل7 
ملياون 4والر، َوترسيح %95 مان الداملل بقطاع 
الساياحة يدولون أكنَر من500 ألف نسإة بجإيع 

املحاإظات.
اَد اساتهداف املواقاع  وأكاد أباو طالاب أن تدإُّ
الساياحية واألثرية والرتاثياة والحضارية من قبل 
الُداااْدَوان األَمريكل السادو4 يدد بهاالً وخروباً 
عان القوانل املواثيل واألعاراف الدولية التل تجّر  
اساتهداَف منل لذه األماكان، بانضاإة إَِلاى كونه 
تجار4ُّاً مان ُكّل أخالقياات الحارب، وموضحااً يف 
الصدياد ذاتاه أن لاذا األمر قاد تسابب يف خروج 
اليَاَإاان مان ُكلِّ املحاإال الساياحية الدولية منل 
املدارض الدولية والفداليات الساياحية املتدد4ة يف 

الدالم. 
وكانات وزارُة النقاإاة قاد أْعالإات يف مؤتإار 
صحفل األسابوع املاايض أن أكنَر مان َمْدَلٍم أثري 

ترضر براء الُدااْدَوان األَمريكل السدو4ي.

ح�سيلُة ع�ٍم من الُعــْدَوان على �سواهِد احل�س�رة الَيـَمـنية

تدميـُر أكثر من 68 موقعاً أثرياً وتضّرر 4000 َمْعـَلم
 وزارُة السياحة: خسارُتنا فاقت 2 مليار دوالر بسبب الُعــْدَوان وكنا نرفد الميزانية بملياَري دوالر سنويًا

 الترويج السياحي: تدمير 142 منشأة سياحية وإغالق 345 وكالة، وتسريح 95 % من ُعّمال القطاع السياحي

 مدينة صنعاء القديمة التأريخية - أمانة العاصمة

 قصر صالة التأريخي - تعز مدينة كوكبان التاريخية - المحويت
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نظمته� �سدى امل�سرية ب�ملركز الثق�يف 

ندوة قرأت أبعاد خطابات السيد القائد عنوانها )العدوان ومواجهته( 

  - خاص:
نّظإات صحيفاُة صادى املسارية، أماس 
األحاد، نادوًة سياسايًة بدإاوان »الُدااْدَوان 
وموابهتاه.. قاراءة يف خطاباات قائد النورة 
السايد عبدامللك الحوثل« بقاعة املركز النقايف 

بالداصإة صإداء. 
ُكلٌّ  قّدمهاا  أوراق  ثاالَث  حإلات  الإادوُة 
مان محإاد املإصاور رئياس مجلاس إ4ارة 
الناورة للصحاإاة والإرش-رئيس  مؤسساة 
تحرير صحيفاة النورة وصالح الدكاك رئيس 
تحرير صحيفاة )ال( وكذلك الكاتب والباحث 
األكا4يإل حإو4 األلإومل، وتإاولت َبإيُدها 
األبداا4َ والرساائَل التال حإلتهاا خطابااُت 
السايد عبدامللك الحوثل والتال ألقالا يف عدة 
مإاساباٍت مان مراحال الُداْدَوان السادو4ي 

األمريكل عى اليَاَإان. 
َ  املإصوُر ورقتاه بدإاوان »ِقاايا4ُة  وقادَّ
مدااركاِة  وإ4َاَرُة  سابتإرب   21 ثااورِة 
ااُإاااْو4ِ بوباِه الُدااْدَوان« تحدث إيها  الصُّ
أَن »لإااك الكنري من الدروس املساتفا4ُة من 
ااُداْو4ّي  ماروِر عاٍ  عاى بْدِء الُدااْدَوان السُّ
مصحوبااً  الهَإجال،  التحالُفال  األَمريكال 
بحصاٍر شاامٍل عى اليَاَإان أرضاً وإنَْسااناً، 
4وَن أن يتإكَّاَن الُدااْدَوان باُكلِّ إِْماَكااناِتاه 
َوُقدراتاه البرشية واملا4يّة الهائلاة من تإفيِذ 

أَْلاَداإه املدلإة«. 
قّدمهاا،  التال  الورقاة  ضإان  وتإااول 
الدالقة املشابولة التال اساتولدت الددوان، 
إذ يقاول املإصور: »تكّشافت عى مادى أيا  
اُداْو4ّي  الُداْدَوان الدالقُة الوثيقُة للإظا  السُّ
باألَمرياكان والصهايإاة، واتضحات طبيدُة 
مشااركتهم يف الُداْدَوان عاى اليَاَإان، وكان 
ايِّاُد قد كشاف املخطََّط والدوَر األَمريكل  السَّ
الصهيونل الربيطانل قبل بدء الُداْدَوان ضإن 
رؤية واسدة لطبيدة الرصاع االستدإاري عى 
اليَاَإاان واملإطقة وخرياتهاا وموار4لا، وملا 
إياه مصلحة الكيان الصهيونل وتفوقه وبإا 
يخُدُ  مراميَه إىَل ضياع القضية الفلساطيإية 

ومقدسات الدرب واملسلإل«.
املسارية  أذكاى خطااُب  »لقاد  وأضااف: 
ااْداب  الشَّ أَْوَساااط  مختلاف  يف  القرآنياة 
اليَاَإاإال باذَوة الوعال بخطاورة املرشوع 
الصهيونل االساتدإاري لليَاَإاان للإإطقة، 
وشاّكل لذا الخطاب النوري الراإض للهيإإة 
ااُداْو4ّي  والتبدياة مصادر قلل للإظاا  السُّ
الدإيال الاذي سادى إىَل محاربتاه والقضاء 
عليه مإاذ انطالقته يف الداا  2002  وكانت 
الحاروُب الظاملة عى صددة مإذ ل200 وحتى 
مإتصاف 2010  ذروَة االساتهداف والتآُماِر 
عى اليَاَإان واملارشوع النقايف القرآنل، الذي 

منال يف الساإوات املاضياة راإدة أََسااساية 
ملإالضة املرشوع الصهيو أَمريكل يف اليَاَإان 
اُداْو4يّة بدور املإفذ  واملإطقة، واضطلدت السُّ
لإلماالءات األَمريكية والصهيونية من خاللها 

ُعاْدَوانها التحالفل املجر  عى اليَاَإان«. 
أماا صالح الادكاك إقاّد  ورقتاه بدإوان 
»قاراءٌة يف خطابااِت َساايّاِد الناورة السايّد 
عبدامللاك الحوثال.. الإساُج ال التكويم«، قال 
اايِّاد الإابإاة عن  إيهاا إن »خطابااِت السَّ
كانات  وإن  ا  تتفاباأ  ال  املقارباة،  بذرياة 
تتألام ا إزاء انتقاال الارصاع مان طاور أقل 

ة،  حادة إىَل طور أعى ِحدَّ
مان حياث ُكلفتاه عى 
الدامة، إذ أنها ال تإطلُل 
ألُُإال  اساترشاإها  يف 
الرصاع البديد، من رؤية 
عاى  قائإاة  عاطفياة 
با)اآلخر(  الظان  ساوء 
الدادو، أَْو عاى ُحسان 
الظان باه، وإنإاا مان 
إيإاٍن بصوابيِة موقفها 
وبهوزيتهاا  إزائاه، 
إدلاه  ر4و4  ملوابهاة 
باملتأتال من إِْماَكاانات 
يقال  ظالِّ  يف  ما4ياة، 

صلٍب بأن مطللَ القوة لله وبالله وأن الإرَص يف 
التزاِ  نواميسه عى طريل مقارعة االستكبار 
واالنحياز للإستضدفل، أياً كانت التضحياُت 
إإنها )تضحياٌت منإارٌة وإيجابية(، إالبديُل 
لو )االستكانُة والخضوُع والتغايض األعإى( 
الاذي ال يُدفال أصحابَه من وخياِم التبدات، 
َقاْدَر ما يضاِعاُف من حالاة )انذالل والهوان 

والشقاء والدإاء(«. 
وقال الدكاّك يف ُبزئية أُْخااَرى من الورقة 
اايِّاد  التل قدمها يف الإدوة أَن »إخطاباُت السَّ
عبدامللاك كقائاد للإسارية القرآنياة وللنورة 

التقإياَش  أكا4يإال يازاول  ال تصاُدُر عان 
والَقْضاَم يف ُرُطوبَِة 4لالياز املكتبات، وال عن 
مإصة ساجاالت سياسايّة تقليدياة مرتإة، 
حيث الظفر بدربة علإية مشافوعة بدالوة، 
والظفر يف بولة انتخابية، لو السقُف األعى 
املساتهَدُف تحقيُقه عربَ ساياق من األحابيل 

اللُّغوية املحشو4ة«.
وأضااف »إنإا لل خطابااٌت اختإرت وال 
تزاُل تختإاُر يف خضم التحّدياات املوضوعية 
املباارشة وغاري املباارشة واملإظاورة وغاري 
املإظاورة بداد، عاى مارسِح الواقاع ُقطرياً 
و4وليااً،  وإقليإيااً 
مغايرتُهاا  وتتإظهاُر 
ُكونِهاا  مان  الِقيَِإيّاُة 
راإضاًة  خطابااٍت 
الواقاع  الختاالالت 
النحراإاتاه،  ومجابهاة 
للخطابات  الإقياض  عى 
الساائدة  السياسايّة 
واملتكيِّفاة ماع اختالالت 
واملتصالحاة مع  الواقاع 
واملستنإرة  بل  انحراإاته 
اختالالتاه  وحال  يف 
واملتكسابة  وانحراإاتاه 

مإها«. 

وقاّد  الباحُث حإو4 األلإومال »قراءة يف 
البُداد الديإل واننساانل يف خطابات السايد 
عبدامللاك بدر الديان الحوثل« اعتارب إيها أَن 
»ألإية خطابات السيد القائد سال  الله عليه 
وتإظرياته تكإن يف أنها خطابات تدالج واقدا 
يدايشه الإاس، وتإظريات تراإل التطبيقات، 
وتدالجهاا، وتصحاح مساارلا، لإااك مان 
املإظريان مان يإكإاه أن يزخارف الكلإات، 
ويإإال الدباارات، ولكإهاا ال تجاد مساتإداً 
يدعإها، وال واقداً الختبارلا، إيجدل متلقيها 
يف حيص بيص من أمره، إن الكلإة التل تأتل 
مان واقاع، أو تذلب إلياه، لال الكلإة التل 
يجاب أن يتوقف عإدلاا الحكإاء والإاقدون، 
ال لياس لذا إحساب، بال إن خطاباته أيضا 
خطاباات قائاد عالام عظيام ثبتات بدارته 
وكفاءته وحإكته وحكإته وإلسفته وقيا4ته 
يف محطاات مختلفاة، ومإدطفاات قيا4ياة 

خطرية«.
ومان ذات الخطاباات يساتإتج األلإومل 
ُقارب قائاد النورة مان خالقه إيقاول: »من 
أول يو  يف الُداْدَوان ولو يبرش شادبإا وأمتإا 
انساالمية وأحارار الدالام بإيداً، باأن لذا 
الُدااْدَوان متوّعٌد بالهزيإة، وأن لذا الشادب 
موعو4 بالإرص«، يف خطاب 20 مارس 2016  
قاال للإدتديان: »مهإاا كانات إمكانياتكم 
إأنتام يف موقف الضداف وموقاف الخزي«، 
»مهإاا كانت إمكاناتكم إالله أقدر والله أكرب 
والله أعظم ولو إىل بانب شدبإا«، وأذاع إيإا 
ساوياً أن الله وعدناا الإرص حل قاال: »الله 
قاال )ذلاك ومن عاقب بإنل ماا عوقب به ثم 
بغال عليه ليإرصنه الله( لاذا وعد من الله«، 
وال باد أن يإترَص املؤمإون باه. يقول: »نحن 
يف لذا الشادب رلانإا عى اللاه اعتإا4نا عى 
اللاه متوكلون عاى الله، ولام متوكلون عى 
أمرياكا، ورلانهام عاى أمرياكا، ومتوكلون 
عى أمريكا«، »واللاه لالعتإا4 عى الله أعظم 
عازا وأضإن نرصا من االعتإا4 عى أَي أحد يف 
الدالام«، »عامل القوة أنإا مدتإدون عى الله 

ولم مدتإدون عى أمريكا«. 
واستطاع املشااركون يف الإدوة أن يوضحوا 
بواناَب كناريًة مان الرساائل التال حإلتهاا 
خطابات قائد النورة يف الفرتة الزمإية املرتبطة 
بالُداْدَوان عى اليَاَإاان وأبدا4 تلك الخطابات 
ُكّل بحسب البُدد الذي حإله عإواُن الورقة التل 

تم تقديُإها. 
وشهدت الفداليُة ُحُضوراً من قبَل املهتإل 
والباحنال إىل باناب حضاور كباري من قبل 
انعالمال والصحفيل والوساائل انعالمية، 
إيإا نقلت قإاة املسارية وإذاعات سا  إف إ  
وصوت الشادب واملسارية وقائاَع الإدوة عى 

الهواء.

قراءات في خطابات السيد - ندوة خاصة 
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النسُج ال التكويم
 الكاتب األستاذ/ 

صالح الدكاك
عى الإقيِض من الذلإيِّة الزُّقاقيِة التل َسا4َت 
مطلَع الدقِد األخرِي مان األَْلِفيِة النالنِة و4ََمااَغت 
الخطاَب الفااكريَّ والسيايسَّ يف املإطقة الدربيِّة 
بساإاتها إدربت ُبالُّ - إْن لم يكن ُكلُّ التياراِت 
الارصاِع  مقاَرباِة  عاى   - والقومياة  اليساارية 
باالنهإاِك يف ُبزئياِتِه، بََرَزْت ا يف املقابل َحاّركاٌت 
وأحازاٌب انفار4ت بإقارباتهاا الجذرياة للرصاع 
إكراً وموقفااً؛ وبالإتيجاة إإنها باتات ُعارضًة 
لتلقال ُبلِّ نقإة َعاِلِم األحا4ية القطبية بوصفها 
تجديفاً مدا4يااً وبالضّد لوبهة مركب اليقيإيات 
األَمريكياة املدوملاة املبحار صاوب مرإاأ »نهاية 

التأريخ«.
تأوياُل الرصاِع بالجزئيات كان الرَّْحااَم املحيلَّ 
الذي استولدته الوالياُت املتحدُة، ُكلُّ لذه املشاريِع 
التفتيتياِة َوُكلُّ لاذه املساوِخ التال تتخإَْدُق عى 
تخاو  زقاقياٍة مإاطقياة طائفية نازياة وتتوىل 
تقوياَض الدول واملجتإداات يف مإطقتإا الدربيّة 
تحدياداً ا باننابِة عان مرَكِز األُحا4ياة القطبية، 
إيإاا تخلَّقت أنصع التوارياخ وأَْكانَارلا خصباً، 
يف إضااء املقارباات الجذرية للارصاع، ليس بدءاً 
بتإاوز )نارص الدارب(، وال انتهااًء بإلحإتال 
ااُإااْو4 الساوري اليََإإل يف مجابهة أبشاِع  الصُّ
ترسانات الُداْدَوان الكونل، والذي يدين له الدالم 
بالفضل يف االنحساار املتساارع ملارشوع تحويل 
الكرة األَْرضية إىَل كوكب للرخويات، تحت بإازير 

بلدوزر الإيوليربالية األَمريكية املدوملة.
إىل إضاِء لذه املقاَربات الجذرية عى مستوى 
ايِّاِد عبِدامللك  الفكر واملوقف، تإتإل خطاباُت السَّ
الحوثال، والتال تإنُِّل اساتإراراً لإهاِر مقاَربات 
ايِّاد حسل بدر الدين، يف أثرى  الشاهيد القائد السَّ
مإدطفاِتاه َكناإاًة و4َْإاااقااً، حياُث التحّديات 
التال اساترشف الشاهيُد القائاُد باكاراً أطواَرلا 
املستقبلية عربَ اساتقراء مؤرشاِتها األولية، باتت 
عاَل اليقال الياوَ  وتإظهارت عى نحو شاديِد 

السفور يف مرسح الوقائع املوضوعية.
لا عن املآالِت يف ربطها  مقاَرباٌت ال تُغيِض برََصَ
بل مدطيات اللحظة املا4ية ماضياً وحارضاً، وال 
تتواناى عان َخْوِض غإاار تلك املاآالت بجهوزية 
مشافوعة بإيإااٍن راساٍخ وإدائياة تصاُل َحادَّ 
نُكاراِن الذات وحكإة مساتبرصة تجتيل األصوَب 
بل الخيارات أياً كانات تبداتُه عليها، بإإأًى عن 
الرباغإاتياة وَإنِّ املإكان.. )إن الارشَّ والطغياَن 

والهَإجيَة ال يإكُن أن يُدَإَع بطريقِة لابيل..(.
اايِّاد الإابإة عن  لكاذا إاإن خطابااِت السَّ
بذرياة املقارباة، ال تتفابأ ا وإن كانات تتألم ا 
إزاء انتقاال الرصاع مان طور أقل حادة إىَل طور 
أعاى ِحدَّة، من حياث ُكلفته عى الداماة، إذ أنها 
ال تإطلُل يف اساترشاإها ألُُإل الرصاع البديد، من 
رؤياة عاطفية قائإة عى ساوء الظن با)اآلخر( 
الدادو، أَْو عى ُحسان الظن به، وإنإاا من إيإاٍن 
بصوابياِة موقفهاا إزائاه، وبهوزيتهاا ملوابهة 
ر4و4 إدلاه باملتأتل من إِْماَكاانات ما4ية، يف ظلِّ 
يقل صلٍب بأن مطللَ القوة لله وبالله وأن الإرَص 
يف التزاِ  نواميساه عى طريل مقارعة االستكبار 
واالنحيااز للإساتضدفل، أياً كانات التضحياُت 
إإنهاا )تضحيااٌت منإارٌة وإيجابياة(، إالبديُل 
لاو )االساتكانُة والخضوُع والتغاايض األعإى( 
الاذي ال يُدفال أصحابَه من وخياِم التبدات، َقْدَر 
ماا يضاِعُف من حالة )انذالل والهوان والشاقاء 

والدإاء(.
غاري أن البصريَة املؤمإاَة بإطلل قاوَِّة الله إذْ 
تخلُع ُكّل خشاية قد تإتابُها إزاَء ُكّل قوٍة عدا قوة 
اللاه، وتخلُع ُكّل تدويل عى ساواه، إإنها ال تهدُر 
ساياَق الرتاكام القيإل البرشي املحفاور بفطرة 
إنَْساانية ساليإة ونقية، ومن لذا املإطلل إإنها 
تساتإهُض نُارصَة وتضاُماَن ُكّل رشإااء الداَلِم 
وأحاراره، يف موابهاِة باربوت وطغياان قاوى 
اساتكبار، ال يساتهدُف اليََإَن بالخصوص وإنإا 
عإاو  شادوب األَْرض، ولل ا أَي لاذه املقاَربة 
املساتبرِصة املؤمإة ا إذ تخاطاُب الحريَّة كفطرة 
يف الشادوب، ال تغفل إقامة الحجة عى املإظإات 
الدولية )األَُماإية مجازاً( والتل تُْدإَى يف وابهاِتَها 
بالسالم واألمن الدوليال واالتفاقياات واملواثيل 
املإظإة للخالإات والضامإة لسايا4ة واساتقالل 
الدول املإضوية تحتها وكذلك املإظإات الداملة يف 

مجال حقوق اننَْساان.

)املطلاوُب مان ُكلِّ األحاراِر يف الدالام.. مان 
ااْداِب  الشادوب الُحرَِّة لو التََّضاُمُن َمَع َلذَا الشَّ
الذي تكالبت عليه األنظإُة املسحورُة باملال والتل 

أرخصت بيوَشها أمامه(.
)ألنإاا يف مواَبهاِة قوى رش لال رش عى ُكلِّ 

الدالم ورضرلا يطال ُكّل الدالم(.
يف  ا  الجذرياة  املقارباة  لاذه  اساتدصاَء  إن 
اايِّاد عبدامللاك الحوثل عى الوقوع  خطاباِت السَّ
وربطهاا  بالجزئياات،  الارصاع  تأويال  إاخ  يف 
املوضوعل بل حلقات الُدااْدَوان محلياً وإقليإياً 
ل ملجِإال مإظومة الهيإإة  و4ولياً، باملرَكز املشاغِّ
واالساتكبار، يف توصيفهاا لطبيدة اآلخار الددو 
ترقاى  ا  بالإتيجاة  ا  إإنهاا  وآلياة،  مرشوعااً 
بالطاقاات االبتإاعية الخالقة للشادب ولألمة، 
مان حضياِض حلقاات التدماري الذاتال املفرغة 
املزنزناة بأنإاط إثإية طائفياة بهوية مإاطقية 
لُها الدادو لها ويزج بهاا إيها، إىَل  مغلقاة، يفصِّ
مضإار رصاع قيإل مفتوح ومنإر يفرز أنصاره 
وأصدقاءه بإإواٍل أَُماإلٍّ ِقيَِإلٍّ يستهدُف تخليَل 
لُحإٍة إنَْسااانيٍة قوامها اصطفااف نظراء القهر 
اللاون  عوائال  4ون  والحرماان  واالساتضداف 
والجإاس والطائفة، يف موابهة قوى االساتغالل 
والهيإإة واالستكبار امللتحإة لل األُْخاَرى 4ولياً 
يف مإظوماة كونياة متددياة لأل4ياان واألبإاس 
واألعراق بإاظم االساتحواذ عى الخاريات املا4ية 
لشادوب الدالم واساتدبا4 البرش والقفز عى ُكّل 
الإواميس انلهية والقيم اننَْساانية.. )موقفإا ال 
ااْداب يف الشقيقة الكربى.. املوقف  يستهدف الشَّ
من الإظا  الذي بغاى واعتدى وبار وظلم وتكرب 

.) وتجربُّ
عى َمَحكِّ لذا الَفْرِز الِقيَِإل إىَل ظالٍم ومظلوٍ  
ومدتاٍد وُمدتاَدًى علياه، تجاري تساإيُة أطراف 
الارصاع أعاداًء أَْو إخاوًة ونَُظاَراَء يف املظلومياة 
واملوقاف، 4ون انازالق يف حضيض صدا  األنإاط 
املغلقة واملساتلبة لصالح رؤياة ومرامل عدولا، 
واملإتنلة بالقصور الذاتل – لوضدها - ملا يرسإه 
ذُ  لها من أ4وار سلفاً.. بوصفها )4َُمًى وأ4واٍت تُإَفِّ
َرغبااِت القوى الكاربى التل تسادى لتدمري لذه 

البلدان واحتاللها(.
إنَّ القيإاَة الجولريَة يف لذه املقاربة، ليسات 
يف سابكها الخطابال الجازل والرنّاان، وإنإاا يف 
انتفاء الفجوة بل الفكر واملإارساة، وبل القول 
والدإل، وبل امُلنُِل املجر4ّة والسالوك املجّسد لها، 
اايِّاد عبدامللاك كقائاد للإسارية  إخطابااُت السَّ
القرآنياة وللناورة ال تصاُدُر عن أكا4يإال يزاول 
التقإياَش والَقْضاَم يف ُرُطوبَِة 4لالياز املكتبات، 
وال عن مإصة ساجاالت سياسيّة تقليدية مرتإة، 
حياث الظفار بدربة علإياة مشافوعة بدالوة، 
والظفار يف بولاة انتخابياة، لو الساقُف األعى 
املساتهَدُف تحقيُقاه عاربَ ساياق مان األحابيل 

اللُّغوية املحشو4ة.
وإنإا لل خطاباٌت اختإارت وال تزاُل تختإُر 
يف خضام التحّدياات املوضوعياة املباارشة وغري 
املباارشة واملإظاورة وغاري املإظاورة بداد، عى 
مرسِح الواقع ُقطريااً وإقليإياً و4ولياً، وتتإظهُر 
مغايرتُهاا الِقيَِإيُّة مان ُكونِها خطابااٍت راإضًة 
الختاالالت الواقاع ومجابهاة النحراإاتاه، عاى 
الإقيض للخطابات السياسيّة السائدة واملتكيِّفة 
مع اختاالالت الواقع واملتصالحة ماع انحراإاته 
بال واملساتنإرة يف وحال اختالالتاه وانحراإاته 

واملتكسبة مإها..
إحيث يقوُل أََحاُد أبرز قيا4ات اليسار يف اليََإن 
يف إحادى مقاَربَاتاه عاا  ل201 : )ال إِْماَكاانيَة 
لبإااء الدولة املدنية التل نإُشاُدلا إاّل مع املجتإع 
الدويل وباملجتإع الدويل( محّذراً ا يف لذا الساياق 
املتخام بانذعاان واالساتالب ا مان التدويل عى 
)روسايا( التال َباَزَ  حيإهاا بأنها )ساتقايُض 
أَمريكا بساوريا مقابَل أوكرانياا(، وبإاًء عى لذا 
الحاث التدويايل املتساول والذليل، إاإن املجتإُع 
الدويلُّ ال يدو4ُ سوى أَمريكا القائإة بذاتها ولذاتها 
يف ثباات رسمادي ال تطالهاا عوامال التدرية وال 
تنلم مطلل قدرتها نسابية الزمان واملكان، والتل 
يدتساف الكاتب يف سابيل )تأليههاا( ُكّل مإطل 

ويتوسل ُكّل حيلة بالغية َوابتذال إلسفل! 
يف املقابال إاإن املقاَرباَة الِقيَِإيّاة الإاظإاة 
لخطابااِت سايد الناورة، ال يدوُزلا أن تساتدرَج 
املتلقل بأحابيَل إلسافيٍة وبالغيٍة لتهرَس 4ماَغه 
بوصفاه حالاًة مساتهَدإًة  التجرياد  يف إضااِء 
مرحلياً؛ وإنإا تأُخذُ بيده إىَل واقع حاإٍل بالربالل 
لتصاَل مده إىَل ماا تريُد أن توصَلاه إَلايْه بوصفه 

رشيكاً يف املسؤولية ورشيكاً يف املصري.
)ماا الاذي قدماه املجتإاُع الادويلُّ لشادبإا 
الفلساطيإل.. ماا الاذي قّدمتاه األَُمااُم املتحدُة 
للقضياة الفلساطيإية خالَل سابدل عاماً.. لقد 
وقفات لذه املإظإُة عاى الدوا  يف َصافِّ الجال4 
ِضادَّ الضحية ولم يحاُدْث أن وقفت مع الضحية 
يوماً..(.. خالصٌة كهاذه ال تدوُزَلا الربالُل التل 
لل مان الوإرة بحيث ال يساع )باان كل مون( 
نفُساه إاّل التسليم بصدقية االساتخالص القائم 
عليهاا عوضاً عان ُماتَاَلالٍّ عربل مسالم منخٍن 
بخذالن لاذه املإظإة له تأريخيااً وتواطؤلا مع 
بال4يه، من )إلسطل 8ل( حتى )اليََإن 2015(.
وإذ تإضاُج قإاعاُت امللتقى تحَت لهب برالَل 
موضوعياٍة وما4ية ال يخإد أَُواُرلاا، إإنه يكوُن 
مدإيااً باتخاِذ موقف عإيل ننقاذ حقه املساتَلب 
أَْو رإاع املظلومية الواقدة علياه أَْو 4َْرِء األخطار 
الوشايكة عان نفساه ومجتإده وبلده وشادبه 
وأمته، بإإأًى عان التدويل عى نجَدِة ُقوٍَّة ما عدا 
قوة إيإانه بددالة قضيته وبإرشوعيتها وبدوى 
التضحية يف سبيلها إنفاذاً لوعِد الله له بالإرصة؛ 
ألناه لم يَْخاُرْج )أرَِشاً َواَل بَِطراً، وال عن تََرِف حال 

وال عن نزوة عابرة وال مدتدياً عى أحد..(.
غري أن لإااك َمن تإضُج قإاعاتُاه وال يإَضُج 
اساتددا4ُه لرتبإاِة لاذه القإاعات عإاالً وبذالً 

وتضحية إزاء قضية ما.
إنَّ وعاَل لذه املقاربة القيإية بهذه الحقيقة، 
عاى مساتوى ر4ّات الفدال البرشياة، وال يإفل 
نجاعتهاا، إهال ال تساتهدُف التحشايَد الكإل، 
وال تسارتإد مد4اً ال غإًى لها عإه، قدر ما تسدى 
نقامة الحجة عى واقدها ومحيطها االبتإاعل، 
اة  4ون نكاوٍص عن مقتضياات املجابهة لُشاحَّ
الداد4 والدتاا4 وضآلاة الرإاد، أيّاً كانات الكلفة 
ومهإاا بلاغ خاذالن محيطهاا.. )الحال واضح 
وأبلاج والباطل لجلج، ولذلك لن نبايل أبداً بإوقف 
أَي طرف يريد أن يسااند أولئك املجرمل الَقتَلة.. 
مان يسادى ليوإر غطااًء وحإاية تحات عإوان 
مإاطقال أَْو سايايس، إلن نبايلَ به أباداً..(.. )لن 
نقبل كشادب يإإل أن نقتال وأن يدإل اآلخرون 
عاى إماتتإا بوعااً وحصااراً، ونجلاس مكتويف 
األيادي..(.. )يف اليََإن لذا غري وار4..(.. )شادبُإا 
يرالاُن عاى اللاه القاوي الدزيز ملك الساإوات 
واألَْرض، بقادر ماا تنقاون أنتام يف أَمريكا وغري 

أَمريكا..(.
)قاراُر مجلاس األمان غاريُ مفابائ؛ ألنه لم 
يقاْف يوماً يف َصفِّ املساتضدفل.. وحقإا يف الر4 
أقرتاه رشيدة الساإاء وقوانال األَْرض والدرف 

اننَْساانل(.
عاى لاذا املإواِل مان النقة والتفإياد وإقامة 
ة والإهوض باملساؤولية واالستددا4 غري  الُحااجَّ
املتهيب وال الضإل للتضحية بغري َمنٍّ وال الطإع 

يف مكسب مرحيل زائل..
عى لذا املإوال تإيض خطاباُت َسيِّااِد النورة 
اُح الواقاَع ِكتابااً مإظوراً وتساإل  التال تتصفَّ
األشياَء بأساإائها 4وَن حابة لألحابل اللُّغوية 

والسياسيّة وركوب َخيِْل املجاز.

»النْسُج ال التكويم«
الرتاتبياة  الضحياِة بإوقِدهاا يف  )إن رضاا   
االبتإاعية لو الددالة، ومكاإأتها لو الساكوت 

عإها(..
ص )تومااس لوبز( ا كأحاِد أبرِز  لكاذا يلخِّ
إالسافة الليربالياة ا مفهاو  الددالاة يف كإاف 

بربوت التقانة والسوق وليإإة الرأسإالية..
ويجّساُد )لوباز( لاذه الرتاتبياة يف صاورة 
ِعصابة سطو ورسقة يرأسها ربٌل أبيُض ويتوىل 
التخطياَط لدإلياتها مستشاارون بياٌض، إيإا 
يقاوُ  بالتإفياذ رباٌل أساو4ُ ويحصال يف نهاية 
املطاف عى ا أ4ناى األنصبة عن 4ور لو األخطر 
بل األ4وار املوكولاة ألإرا4 الدصابة، وعوضاً عن 
أن يْسَدى ملساواته باآلخرين من حيث املر4و4، أَْو 
يطالاب بتدوير املها  واملواقع بإاا يجدله نظرياً 
لألإرا4 اآلخرين يف تقاسام الخطار والريع؛ إإنه 
يظهر الرضاا ويكظام الغبَن ويحتاال إيحتفُظ 
لإفِسه بإسابٍة ضئيلٍة من املرسوقات خلسة عن 

عيون الدصابة.
واملفاَرَقاُة لل أن زعياَم الدصابة يادرُك ذلك 
ويتغااىض، وال يداقبُاه، إذ أن بولاَر اساتنإاِر 
)الرأساإالية( التل تإنُل »عصابة لوبز« مدا4ِالً 
موضوعيااً لهاا؛ يكإاُن يف ثباات ُسالَِّم الرتاتبية 
القائإة عى كدح األغلبياة بإاظم انقرار املضإر 
باساتحقاق  القلاة  رإااه  لصالاح  بدونيتهام، 
تفوقها الحضااري الإابم ا بطبيدة الحال ا عن 

احتكارلا للتقانة والرساميل.
وعلياه إاا)ال بأَس عاى الناور الاذي يحُرُث 
ويحِإاُل األعاالف، إذا ماا التهام بدَضهاا خارَج 

حصته(، كإا يقول سيايس رأسإايل آخر..
وحقاوق  واملسااواَة  والحريّاَة  الددالاَة  إنَّ 
اننَْسااان ومقوالت مان قبيال )األرسة الكونية 
املفتوحة والدالم قرية صغرية والساوق الحرة(، 
التال باتات ا عقاب انتصاار أَمرياكا يف الحرب 
الباار4ة ا بإناباة محاّد4اٍت أََسااساية تساحُب 
نفَساها ا بقوة ا عى نتاباِت الإخب السياسايّة 
تإاُوالتهاا  يف  الدربياة،  والنقاإاة  واالقتصا4ياة 
لألحاداِث ومواقفهاا مإهاا ومن ُبإلاة القضايا 
والتّحدياات يف املإطقاة الدربياة، والدالام.. لل 
محاّد4ات تولام بتجاناس كونال يإتفال مداه 
الرصاع وتتالىش أسايجة الخصوصيات القطرية 
والقومياة وتتإالاى الخرائاط، ويغادو النقاُل 
لألإرا4 الدابريان للهويات والقيام املحلية بلوغاً 
لكونياة قيإياة اإرتاضياة، قوامهاا ُكّل الإخاب 
التل انسالخت عن واقدها وآال  وآمال شادوبها، 
واعتإقات تلك املحاد4ات ا يف مفهومها األَمريكل 
ا 4يإاً نله ال رشيَك له اسإه األُحا4ية القطبية.

إنَّ لذه األُحا4يَة التل تسادى ألن تدَمَغ الداَلَم 
عاى اختاالف مشااِرِبه وثقاإاتاه ومصالحاه، 
ة عان مصاِلِح ُماالَّك االحتكارات  برؤيتهاا املَدربِّ
الكاربى الحربياة وغاري الحربياة، ال ترياد ا وال 
رياب ا تجانُسااً عامليااً قائإاً عاى تكاإؤ إرص 
الحياة والإدية اننَْساانية، وإنإا تجانس يستلب 
الطاقاات الحضارياة الروحية واملا4ية لشادوب 
األَْرض لصالح إلك الهيإإة األَمريكية، بإا يجدل 
الضحياة تفكار وتتألم وتأمال وتإتاج وتإاضل 
4اخال مإظومة قيم الجال4 إتدإال بقصد وبغري 
قصاد لتأبيد ليإإته بفدال )اإتقارلا ملرشوعها 

الخاص(، كإا يقوُل سيد النورة.
إنَّ انتفااَء اآلخاِر الإقياض ا يف تإوعاه ا عى 
مساتوى الرصاع كإاا لو حاال عالام األُحا4ية 
القطبياة ال يدإال أن الساالَ  باات ساائداً عاى 
األَْرض، قدر ما يدإل أن الدالَم أصبَح مستدبداً.

إن )امتاالَك قوى الارش ا أَمريكا وإْسااَرائيْل 
ا إِْماَكاانااٍت وقادراٍت كباريًة يإنُِّل َشاااراً عى 
البرشياة ونكبًة ومداناًة لإلنَْسااانية( يف مقاربة 
سايد الناورة ملوازيان القاوة يف الدالام، خالإااً 
ملقاَربات مدظام الإَُّخِب الدربية التل ترى يف لذه 
الحياازة الحرصية للقاّوة ضإاناً للسالم الداملل 

وعصا كونيًة يف وبه )االستبدا4 والديكتاتورية(.. 
عصاا مإحاازًة لسايا4ة الديإقراطياة وحقاوق 
اننَْسااان، وال غرابة أن تغدو مؤازرة واساتدعاء 
قاوى الهيإإاة الدولياة مان قبال ماا تساإى 
الإخباة للُدااْدَوان عى شادبهم ووطإهم، كإا يف 
الحالتل اليََإإية والساورية، كفاحااً أَُماإياً ضد 
)االساتبدا4( وتغادو خياناُة األَْرض والِداااْرِض 
وماؤازرة  تحرياراً  واالحتاالل  نظار،  )وبهاة 
االحتاالل مقاومة(.. كإا ال غراباَة أن يإتزَج 4ُ  
ااُداْو4ّي واليََإإال وانماراتال  الصهيونال والسُّ
يف مضإااِر مدركاة واحدة، إالتجانُاُس عى مبدأ 
نفل الرصاع 4اخال بوتقة املفاليم األَمريكية لو 
اااِة إتكوُن  الفيصال الذي )ال يبقل أَي كيان لألُمَّ
األَْرُض لألعداء، لألَمريكل وانْسااَرائييْل.. ويكوُن 
اننَْساااُن الدربل أَْو ما بقال مإه مطوَّعاً لصالح 
األعداء.. تقاتُل باه أَمريكا أَيَّ عدو لها يف أَي ُقطر 
من أقطار الدالم ساواء ضد الصل أَْو ضد روسيا 

أَْو أيَّة قوة مإاإسة لها..(، وإقاً لسيد النورة.
ِع والخصوصياات وتجرياف  إنَّ محاَو التإاوُّ
األحا4ياة القطبياة الاذي يطااُل أَُماَم وشادوَب 
األَْرض، وأمتإاا الدربياة وانْساااَلمية عاى وبه 
الخصوص، ليس خطراً إحَساب عاى األمة التل 
تساتهَدُف بهذا التجرياف واملحو بل خطار تديُد 
أَمرياكا تدوياَره لتارِضَب باه ُكلَّ قوة مإاإساة 
القطبياة  الهيإإاة  يهاد4  تكتال 4ويل  لهاا وكل 
األحا4ياة باالنحساار.. وإذ يساّلُط سايُد النورة 
الضاوَء عى التداعياات املساتقبلية املدتإة وغري 
املإظاورة للقرصإاة األَمريكية يف رشقإاا الدربل 
وانْساااَلمل، عى )روسايا والصال( ا تحديداً ا 
إإنه ال يساتدطُف مؤازرتهإا لألماة يف مدركِتها 
ملإاِلضة الهيإإة واالساتهداف، وإنإا يستإهُض 
إاً  ، ُمْساترَْشِ طاقَة أمِتإا لريا4ة مرشوعها الخاصِّ
املآالِت الكارثياَة للإإطقة والدالم يف حال نكصت 

أمتُإا عن الإهوض بإرشوعها الخاص..
إن ثإاة الياوَ  )إْساااَلماً زائفااً و4يإقراطية 
و4يإقراطياة  ُسااُداْو4ّي  إْساااَل   زائفاة(.. 
أَمريكياة، لإاا يف الحقيقاة نتااٌج ملدامال قوى 
االساتكبار والهيإإاة الداملياة ذاتها، يف ساديها 
لتدبياِد الشادوب واحتاللهاا وبدانيااً وحضارياً 

وتأبيد استالبها لصالح عدولا.
إْساااَلٌ  يرشِعُن للرضوخ وانذعاان والهوان، 
والتارشذُِ  تحات مقاصاَل وساواطريَ طائفياٍة 
الصهيوأَمريكياة  ماع  متصالحاٍة  ومإاطقياٍة 
ومحرتباة إيإا بيإهاا، تقاتُل يف َصفِّ االساتكبار 
وضد املساتضدفل، بالإقيض لجولر انْساااَل  
القرآنل املحإدي ومسالك انما  الحسل وانما  

زيد.
ُكّل  تحشايد  عان  ُع  تتاورَّ ال  و4يإقراطياٌة   
عصابات الجريإة الدولية املإظإة وشذاذ اآلإاق، 
وتفوياج مساوخ )القاعدة و4اعش(، يف ساديها 
لقهر شادب ثار عاى بربوتها وأإلات من أنياب 

وصايتها، وَرَإض الدبو4ية لها..
اِة إذ يتحّقاُل مان  إنَّ املارشوَع الَخااصَّ لألُمَّ
خالل مجابََهة لذا التدبيِد واالساتالِب لا)إْسااَلٍ  
ُسااُداْو4ّي و4يإقراطياة أَمريكية( زائفل، إإنه 
ال يدو4 مرشوعاً خاصاً عاى خلفيِة قومية و4ين 
الإالضل باه، وإنإا يغدو إضاًء أَُماإياً مفتوحاً 
الصطفاف ُكّل املستضدفل واملقهورين يف وابهة 
االساتكبار عاى قاعدة )ولقاد كّرمإا بإال آ4 (، 
يْاِن ونظريٌ لك يف  َو)الإااُس صإفاان، أٌخ لاك يف الدِّ

اننَْساانية(.
َق مان  َج الخاالَّ أعتقاُد أخارياً.. أنَّ لاذا التادرُّ
إضااِء الواقاِع القطاريِّ إىَل انقليإال إىَل الدويل، 
باحتذاِء القيإة الِفطريِة املشارتكِة لإلنَْساان عى 
اختاالِف بإِساه ولونِاه ومدتقِده، وباساتيداِب 
مأزِقه الإاِبِم عن شادوٍر بضآلاة الوزِن والقيإِة 
االبتإاعيِة يف َكإَف َبرَبُوِت أُحا4ية قطبية قائإة 

عى احتكار عوامل القوة والغلبة.
ُج الاذي ال يَفِقاُد خصوصياِته لدى  لذا التادرُّ
ياه مان طاور إىَل طاور يف مخاطبتاه لواقده  ترقِّ
وقراءتاه لاه، لو الدإاو4ُ الفقاري الاذي يجدُل 
من خطاباِت سايد النورة نساجاً متددياً لليومل 
واملحايل 4ون قطيدة مداه، ال تكويإاً يساتفرُغ 
ِثَقاَل 4الالتاه يف رشنقة اللحظاة اليومية املحلية، 
كإاا ويإإُحه تأثارياً متصاعداً عى مساتوى ُكّل 
طور، يساحُب نفَساه يف صورِة ُر4ُْو4ِ الفدل التل 
تَْدُقُب ُكلَّ خطاٍب لادى الخصو  واألنصار، ولدى 
املراقبال الذيان يأُخاذون خطاباِتاه ا وال ريَب ا 
عاى محَإِل الَجدِّ تحليالً واساتخالصاً لرساائِلها 

واملواقِف الدإليَِّة املرتتبِة عليها.

قراءات في خطابات السيد - ندوة خاصة 
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قيادة ثورة21 سبتمرب وإدارة معركة الصمود بوجه العدوان
 الكاتُب األستاُذ/

محمد يحيى المنصور*
َكاِنيْاارٌة لال الدروُس املساتفا4ُة مان مروِر 
ااُداْو4ّي األَمريكل  عااٍ  عى باْدِء الُدااْدَواِن السُّ
التحالُفل الهَإجل، مصحوباً بحصاٍر شاامٍل عى 
اليََإاِن أرضاً وإنَْساااناً، 4وَن أن يتإكََّن الُداْدَواُن 
بُكلِّ إِْماَكااناِته َوُقدراته البرشية واملا4يّة الهائلة 
من تإفيِذ أَْلاَداإه املدلإة يف طليدة تلك الدروس:
ًة َوَعتَا4اً  • إنَّ القوََّة الغاشإَة مهإا بلغت ُعاادَّ
وقدراٍت ال تساتطيُع أن تهزَ  شادباً قاّرر الدإاَع 
عان حريِته وكرامته وأرِضاه وِعرضه ومقدراته، 
متاوكالً عى اللاه، ومدتإاداً عاى إِْماَكااناِتااِه 

الذاتيِة املحدو4ة.
•  إّن اليََإإيال اساتطاعوا التغلَُّب عى ظروِف 
األَمريكال  ااُداْو4ّي  السُّ الدساكريِّ  الُدااْدَوان 
التحالُفال والحصاار الظالام الذي َشاِإَل الغذاَء 
والدواَء، وأبساط رضوريات الحياة، مساتديإل 
ااْداُب  باللاه عّز وبّل، وبجهاو4ٍ تحإل إيها الشَّ
بُكلِّ مكوناته املساؤولية التأريخية، واستشدروا 
ُعْإاَل مظلوميتهام وعدالاة قضيتهم، وأإشالوا 
أَْلااَداَف الُدااْدَوان بإحاداث مجاعاات، وتارش4 
ونازوح بإاعل يضدُف الجبهاة الداخلية ويربُك 
اٍة يف ظاّل الفراغ  الوضاَع الداا  يف البلاد، بَخاصَّ

السيايس القائم.
•  َعْساَكرياً اساتطاع الجيُش اليََإإل واللجاُن 
ق الُداْدَوان  ااْدابيُة طيلَة عاٍ  - وبرغم تفاوُّ الشَّ
َكّإاً ونَْوعاً وسايطرته الجوياة والبحرية املطلقة 
- تحقيَل انتصاراٍت نوعية، والتدامل مع مختلف 
أَْسِلَحة الُداْدَوان ومإظوماته املتطورة وتكتيكاته 
وخَططاه بوعال وذكاء ومدرإاة وألحقات باه 
خسائَر إا4حًة ونوعيًة يف أسلحِتِه الجويَِّة والربيّة 
والبحرياة وعى مختلاف الجبهاات، ومإدته من 
تحقياِل أَْلاَداإاه بفضال الله وعوناه، وبفضل 
ااْداب اليََإإال الدظيم، وبََسااَلة  تضحياات الشَّ

اْدابية. أبطال الجيش واللجان الشَّ
• أمإيااً اساتطاعت األبهزُة األمإياة واللجاُن 
ااْدابية تحقياَل انجازاٍت غرِي مسابوقٍة عى  الشَّ
صديِد حفِظ األمن واالستقرار يف الداصإة صإداَء 
وغريِلاا من املحاإظااِت اليََإإية التال كانت وال 
تزاُل ُعرضًة الساتهداف الُدااْدَوان الجوي بقإابِل 
الُداْدَوان وصواريخه وأسلحته املحّرمة، َوُعرضًة 
لإلْرَلااااب التكفريي وشابكاته انْباَرامية التل 
ااُداْو4ّي وأبهزتُه  يَحاّرُكهاا الددوُّ األَمريكل السُّ
االساتخباريُة التال تتخذُ مان عإاوياِن القاعدة 
و4اعش مساإياٍت لها الساتهداِف األبريااء بُكلِّ 
وحشايٍة وإثاارة الفاوىض والحاروب الطائفية، 

وتإفيذ مخططات األعداء.
الوطإياُة  اليََإإياُة  الادروُس  لال  َكاِنيْاارٌة 
والقوميُة واننَْسااانية التل ساّطرلا اليََإإيون، 
يف ظالِّ أصدِب الظروِف الداخلياة، ويف ظّل تكالب 
الدارب واملسالإل والغارب  مدظام حكوماات 
وتواطِؤلا مع الُدااْدَوان، وَكاِنيْارٌة لل التجارُب 
الُدااْدَوان  املساتفا4ة مان عاا  ماىض يف ظاّل 
ااُداْو4ّي األَمريكال الهَإجل الاذي لم يتورع  السُّ
عن مإارسِة أبشاع الَجاَراِئم الوحشية، وحروب 
انباا4ة التال يتاوّرُع عان منلهاا حتاى الكياان 

الصهيونل.
 يساتقبُل اليََإإياون عاَمهام النانال يف ظاّل 
ااُإاااْو4 والتصدي للُدااْدَوان ولم  مدركاة الصُّ
أشاّد عزماً ومضاًء وعإفوانااً، وعى الإقيض من 
ااُداْو4يّة وتحالفها عا  الُداْدَوان  ذلك تدخل السُّ
النانال يف وضدياة مرتبكة سياساياً وَعْساَكرياً 
بالفشال  االعارتاف  وعابازة عان  واقتصا4يااً، 
والهزيإاة يف ُعاْدَوانهاا عى اليََإان، ولو ما باَت 
مشاّخصأً ومدرتإااً باه لادى مدظم األَْوَساااط 
السياسايّة الدولياة ومراكز الدراساات واملحللل 

عى مستوى الدالم.
*********

وال َشااااكَّ بأن ُلإاك عواملَ َكاِنيْارًة صإدت 
اليََإإال  ااْداب  الشَّ وانتصااِر  صإاو4ِ  ملحإاَة 
بوبِه الُداْدَواِن الغاشام، يف مقدماة تلك الدوامل 
يأتال التأيياُد انلهال للشادب اليََإإال املدتاَدى 
علياه ظلإااً وُعاْدَوانااً، وثانل الدوامال يتإنل يف 
ااْدابية  عإارص القياا4ة التأريخياة للناورة الشَّ
اايِّاد َعبدامللك بادر الدين  متإنلاة بشاخص السَّ
الحوثال، ذلك القائاُد النالثيإل الاذي امتَلَك بحلٍّ 
ُكلَّ مواصفاات القائاد التأريخال الإاباح والَفذِّ 
من شاجاعة وحكإة وبصرية ومقادرة وموالَب 
وقادراٍت عظيإٍة أُْخااَرى، حيث اساتطاع قيا4ة 
ااْداب يف املوابهاة ضد الُدااْدَوان ومرتزقته  الشَّ
يف لحظاة تكالبت ُكّل املحان واألزمات عى اليََإن، 
ويف مقدمتها حالة الفراغ واالنقساا  السايايس، 
إضاإاًة إىَل وضدياة اقتصا4ية وتراُكإاات عقو4ٍ 
خلات من الفساا4 والتبدية والفاوىض والحروب 

وانْرَلااااب واألزمات والتدخالت األبإبية الفجة 
يف ُكّل الشؤون اليََإإية.

الدربياُة  السياسايُّة  الحالاُة  تُكاِن  ولام 
وانْسااَلمية والدولية يف أحسن أحوالها، بل كانت 
بإا تشاهُده املإطقاُة من حاروٍب وانقسااماٍت 
وتوتاراٍت طائفياة وبهويه تإنُِّل عاماالً محفزاً 

اُداْو4ّي وحلفائه عى اليََإن.  للُداْدَوان السُّ
لام يكان الجياُش اليََإإالُّ واألبهازُة األمإية 
اليََإإياة يف بالزياٍة تساإُح لها بالوقاوف أما  
ُعااْدَوان عاملل بذلك الحجم وبتلاك انِْماَكاانات، 
مصحوباة بحصاار مطبال، وحارب إْعااَلمياة 
لوبااَء وغريلاا مان الدوامال التل بإاى عليها 
الُدااْدَوان حسااباته وأَْلاَداإاه يف اليََإان، والتل 
كانت تربح نجاحه وتحقيل أَْلاَداإه املشابولة 
ااْداِب اليََإإل  التل غلفها بإزاعم مسااعدة الشَّ
واالساتجابة لإداء ما ّساإل بالحكومة الرشعية 
اُداْو4يّة والخليج. وإبدا4 الخطر انيرانل عن السُّ
ااُص الَدُدوَّ ويقرأ سيإاريو  قائُد النورة يَُشاخِّ
الُدااْدَوان ويحاّد4ُ الخيااراِت مإاذُ البداية وعقب 
ثاورة 21 سابتإرب ل201  وما تاللاا من أحداٍث 
اُداْو4يّة  وتطورات لدبت إيها األيدي األبإبية السُّ
األَمريكية 4وراً نإشاال الدإلية السياسايّة التل 
ال إىَل اتفاق برعاية بإال  كانت عى وشاك التوصُّ
بان ُعَإاَر املبداوث األَُماإال إىَل اليََإان، وعقاَب 
بريإاة اغتياال الشاهيد َعبدالكريام الخيوانال 
وبريإتَال التفجاري اللتل اساتهدإتا مساَجدي 
ضحيتهإاا  وراح  بصإدااء  والحشاحوش  بادر 
املئااُت مان املصلال بل برحاى وقتاى، تحدَّث 
اايِّاد َعبدامللاك بادر الديان الحوثال برؤياة  السَّ
تلاك  طبيداة  عان  إيهاا  َلبْااااَس  ال  واضحاٍة 
الَجاَراِئام ومغزالاا وارتباطهاا بإاا يجاري يف 
املإطقة الدربيّة وانْساااَلميّة من حروٍب وإوىًض 
وتوتراٍت تَحارُِّكها أَمريكا والكيان الصهيونل عرب 
ااُداْو4يّة و4ول الخليج وأ4واتهاا التكفريية،  السُّ
التال أرا4ت بجريإة اغتياال الشاهيد الخيوانل، 
وبجريإتال اساتهداف املصلل بياو  الُجُإدِة يف 
مساجَدي بدر والحشحوش اساتنارة ر4و4 إدل، 
وإثاارة إتإاة طائفياة تكاون من بال مإهدات 

الُداْدَوان الشامل عى اليََإن.
ااُداْو4ّي  السُّ الُدااْدَوان  مان  أياا   ل  قبيال 
اايِّاد بتأرياخ 22 ماارس  األَمريكال تحاّدث السَّ
اْداِب اليََإإل  2015  يف خطاٍب تليفزيونل إىَل الشَّ
محد4اً الطَرَف املساؤوَل عن تلك الَجاَراِئم بقوله: 
إّن َمان يقاُف وراء لاذه الَجاَراِئم لال مإظومُة 
الارّش والهيإإاة، وعى رأساها أَمرياكا التل لل 
مظلاة الطغيان يف الدالام، وإْسااَرائيْل التل لل 
مساتفيدة من ُكّل ما يحصل بحل لذه الشادوب 

من اعتداءات وظلم وطغيان. 
ايِّاُد قراءًة استباقيًة  ويف ذلك الخطاب قّد  السَّ
ملا لو قا4ٌ  عى ضوء مدطيات ومؤرشاٍت عديدٍة، 
وما شاهدته اليََإاُن من أحداث وتطاورات قائالً: 
»ُكلُّ الفرتة املاضية كانوا يددون الُددَّة ويطبخون 
إة التآمرية التال تهدُف إىَل الإيل  طبختَهم املساإَّ
ااْداب الدظيم، املإاطلة يف َحْسااِم  من لاذا الشَّ
الحاوار وبشاكل مفضاوٍح ومكشاوٍف؛ بهادف 
التدطيِل للدإلية السياسيّة وإعطاء الوقت الكايف 
النضاِج لذه الطبخة املساإإة لتجهيز املزيد من 
املؤامرات يف امليادان، وتحريك املزيد من األوراق يف 

امليدان«.
بهاذه الرؤياة الواضحاة والدإيقة قارأ قائُد 
الناورة املشاَهَد اليََإإل بكاإة أبداا4ه وعإارصه، 

اااَص الخياراِت  وباُكلِّ شافاإيٍة وصادٍق َشاخَّ
ااْداب اليََإإل بكل إئاته وقاواه قائالً:  أماا  الشَّ
إّن ما يإكُن أن يرتتََّب عى خيار الذل واالساتكانة 
والصإات واالستساال  والتغاايض لاو األماوُر 
الفظيداة، لو ماا يحصُل اليوَ  من قتل وساحل 
وذبح بالساكاكل وبؤس وإظائاع ال نهاية لها. 
أما ماا يإكُن أن يرتتَب عى القيا  باملساؤوليات 
وتجسايد القيام واألخاالق األصيلة التال نتإتع 
بها كشادب يإإل ِمن ِعااازٍّ وإباٍء للضيم وثباٍت 
وصإاو4ٍ يف موابهاة التحديات، لاو الإرص، لو 
الدزة والكرامة، ولذا الاذي يريده الله لإا، ونحن 
كشدب يإإل بديرون به ونحن لسإا بديرين ال 

بانذالل وال بالهوان. 
 لاذه الإظرُة البديدة واالسارتاتيجيُة لطبيدة 
اايِّاد  الُدااْدَوان وأَْلاَداإاه التال عارّب عإها السَّ
ااْداَب اليََإإل  َعبدامللك الحوثل، وخاَطَب بها الشَّ
باكل شافاإيٍة مإاذ الياو  األَوَّل سااعدت عاى 
َخاوض املجابَهة يف ُكّل امليا4ين والسااحات وعى 
ُكّل املساتويات السياسايّة والدساكرية واألمإية 
وانْعااَلمياة واالبتإاعياة والنقاإياة، وأساهم 
ااْدابل مع صدِق القيا4ة ومبدأيتها  التفاُعُل الشَّ
يف تحصاِل الجبهاة الداخلياة، وأإشال مدظاَم 

رلانات الُداْدَوان. 
مدرإة الددو وطبيداِة أَْلاَداإه بدقة وتحديد 
السابل وانبراءات الرا4عة والدإل عى تحقيقها 
للوصاول إىَل ما نرياُده من أَْلااَداٍف من صفات 
القياا4ة الإابحاة، ولذلاك كان وضاوح الهادف 
املتإنل يف الدإاع عن اليََإن أرضاً وإنَْسااناً ولوية 
وانتإاء وحارض ومساتقبل والدإل عى تحقيقه 
ااْدابية،  لو ما سادت إَلايْاه قيا4ة الناورة الشَّ
ولاو ما حاّد4َ طبيداة التَحاّرك والفدال املضا4، 
والفدل االساتباقل عاى ُكّل الجبهات واألصددة، 
ولاو بالتوكل عى الله عاز وبل، وباالعتإا4 عى 
ااْداب اليََإإال الدظيم بإا يإتلُكاه من قيٍم  الشَّ
حضارياة وطإية وإنَْسااانية وحضاور تأريخل 

عريل.
اْداُب بكل إئاته وقواه محوَر التإا    َظلَّ الشَّ

اايِّاد َعبدامللاك الحوثل،  وتوبه قائاد النورة السَّ
ااْداب حارضاً قباَل وأثإاَء  وظالَّ الرلاُن عى الشَّ
اْداُب  ااُداْو4ّي األَمريكل، وكان الشَّ الُداْدَوان السُّ
عإاد مساتوى التحّدي حاارضاً يف ُكّل السااحات 
ل بدد الُداْدَوان بتأريخ  والجبهاات، يف خطابه األَوَّ
اايِّاد عان عظيام  ُ السَّ 30 ماارس 2015  يَُداربِّ
ااْداب اليََإإال الدظيام، ويقاول  اعتازازه بالشَّ
مخاطبااً 4ول الُدااْدَوان: إن اليََإَن أيها املجرمون 
الباغاون أعز وأقوى شاإوخاً وثباتاً وعازاً وإباًء 
َوَمإََداًة مإاا تتخيلاون انتام وتتولإاون أنتام، 
ااْداب اليََإإل ليس إريساة سهلة، وال لقإة  الشَّ
ساائغة ليأتل البدض ولو يرو  ابتالعها ال.. لذا 

غري وار4.. لذا غري مإكن.

إَداَرة املعركة وَفــنُّ القيادة
 بالنقاة األكيدة بإرِص اللاه وَعْوِناِه وتأييِده، 
ااْداِب اليََإإل الدظيام وتضحياته الكبرية  وبالشَّ
وبصإاو4ه وإبداعاته، وبأبطاال الجيش واللجان 
ااْدابية أ4ارت ثاورُة 21 سابتإرب وقائدلاا  الشَّ
املوابهة مع الُداْدَوان ومرتزقته وال تزال، واضدَة 
نُْصَب الدل مهإَة مإع الددو من تحقيل أَْلاَداإه 
واتبااع اسارتاتيجية الإَفاااِس الطويل يف خوض 
املدركاة، يف حال كان الُداْدَوان يتدجال تحقيل 

انتصار باي ثإن وبأية وسيلة إْباَرامية.
ولتفويات الفرصة عى الددو يف تحقيل أياً من 

أَْلاَداإه تم الدإل عى:-
1- الحفااظ عاى ُمَؤّسساات الدولاة ومإْاع 

الفوىض.
2- الحرص عى نجاح الَحلِّ السيايس السلإل 
لألزماة، واالساتجابة لاكلِّ املباا4رات األَُماإياة 

للحوار.
3- التصّدي لخَطِر القاعدة والتكفرييل.

ل- التدبئة الدامة وتشكيل الجبهات الداخلية 
املتخصصاة لتفديال الادور انْعااَلمال والنقايف 
والُدلإائال واالبتإاعل ورإد الجبهات باملقاتلل 
وانمدا4، وتدزيز صإو4 وتإاسك الجبهة الداخلية 

ُداد. عى كاإة الصُّ
5- تحصال الجبهاة الداخلياة بتبإّال وثيقة 
التحالاف القبَايل التال تَُجااااارُِّ  التداُماَل مع 

الُداْدَوان األبإبل والخونة.
6- التَحاّرك عى املساتوى الادويل لرشح أبدا4 

اْداب اليََإإل. املظلومية التل يتدرض لها الشَّ
ااْداب  لقاد وصاف قائاد الناورة مدركة الشَّ
تحارر  مدركاة  بأنهاا  الُدااْدَوان  ماع  اليََإإال 
واساتقالل، ومدركة الرشف والحرياة والكرامة، 
ااْداب والوطان ناإياً  ومدركاة الدإااع عان الشَّ
انه يخاوض مدركة لصالاح أَي طارف يف الدنيا. 
وبهاذه األبداا4 الوطإياة واملإطلقاات تّإت وعى 
الطائفياة  املشااريع  إساقاط  الواقاع  أرض 
والتفتيتياة للوطان التل باء بها الُدااْدَواُن، وقد 
ااْداِب  اايِّاد َعبدامللك الحوثل 4وَر الشَّ لّخص السَّ
يف املوابهاة ماع الُدااْدَوان بأناه 4ور أخالقال 

وإنَْساانل وقيإل ووطإل.

ــُمــْوِد واالنتصار يف مواجهة  )أسراُر الصُّ
الُعـْدَوان(

تكّشافت عاى مادى أياا  الُدااْدَوان الدالقُة 
باألَمرياكان  ااُداْو4ّي  السُّ للإظاا   الوثيقاُة 
والصهايإاة، واتضحات طبيداُة مشااركتهم يف 
اايِّاُد قد كشاف  الُدااْدَوان عى اليََإن، وكان السَّ

املخطََّط والدوَر األَمريكال الصهيونل الربيطانل 
قبل بادء الُدااْدَوان ضإن رؤية واسادة لطبيدة 
واملإطقاة  اليََإان  عاى  االساتدإاري  الارصاع 
وخرياتهاا وموار4لاا، وملاا إيه مصلحاة الكيان 
إىَل  مراميَاه  يخاُدُ   وبإاا  وتفوقاه  الصهيونال 
ضيااع القضية الفلساطيإية ومقدساات الدرب 

واملسلإل.
إن تدمريَ اليََإن وقتَْل شادِبه من قبل الُداْدَوان 
حقيقاة  عان  يكشاُف  األَمريكال  ااُداْو4ّي  السُّ
الُدااْدَوان وأَْلاَداإاه وماا يجاري الياو  يف عدن 
املحتلاون  التال يزعام  الجإوبياة  واملحاإظاات 
واملرتزقاة تحريرلاا مان الجيش واللجاان 4ليٌل 
عاى أن تدإيام القتال والحاروب والدماار لال 
لدف الُدااْدَوان والغزو واالحتالل لليََإن، ولو ما 
ايِّاد  كشف عإه ونبّه إىَل خطورته قائُد النورة السَّ
َعبدامللك بدر الدين الحوثال بدايَة الُداْدَوان، إفل 
30 ماارس 2015  قاال السايد: »إن لذه القوى 
الظاملَة وعى رأسها باُر السوء لذا الإظا  الظالم 
الغشو  ولل ترتكُب الَجاَراِئَم بحلِّ أَبْإَااء شدبإا 
اذُ إَرا4ًَة أَمريكية  اليََإإال الدظيام إنإاا لال تإفِّ
ورغبة إْسااَرائيْلية«، وعن طبيدة لاذا الُداْدَوان 
اايِّاد »لاو مرشوع تدمري  ومرشوعه يضيف السَّ
وُعااْدَوان  تجزئاة  مارشوع  تفكياك،  مارشوع 

واستهداف«.
لقاد أذكى خطاُب املسارية القرآنية يف مختلف 
اْداب اليََإإل بذَوة الوعل بخطورة  أَْوَسااط الشَّ
املرشوع الصهيونل االستدإاري لليََإن للإإطقة، 
وشاّكل لاذا الخطاب الناوري الراإاض للهيإإة 
ااُداْو4ّي  السُّ للإظاا   قلال  مصادر  والتبدياة 
الدإيال الذي سادى إىَل محاربتاه والقضاء عليه 
مإاذ انطالقته يف الداا  2002  وكانات الحروُب 
الظاملة عاى صددة مإاذ ل200 وحتاى مإتصف 
2010  ذروَة االساتهداف والتآُماِر عاى اليََإان 
واملارشوع النقايف القرآنل، الذي منل يف الساإوات 
املاضياة راإداة أََسااساية ملإالضاة املارشوع 
الصهياو أَمريكل يف اليََإان واملإطقة، واضطلدت 
ااُداْو4يّة بادور املإفاذ لإلماالءات األَمريكية  السُّ
والصهيونياة مان خاللهاا ُعاْدَوانهاا التحالفل 

املجر  عى اليََإن.
لكل تلك األسباب والخلفيات اضطلدت َحاّركُة 
اايِّاد َعبدامللك بدر الدين  أنصاار الله وقائُدلا السَّ
الحوثال بالدور الرئيس يف ثورة 21سابتإرب التل 
ااُداْو4يّة األَمريكية  أطاحت بركائاز التبدية السُّ
يف اليََإان ورموزلاا، مان لإا تكتايس طروحات 
ايِّاد َعبدامللك ورؤاه االسرتاتيجية قبل وخالل  السَّ
مرحلاة الُداْدَوان أَلإيّة بإا تإتلُكه من مصا4يَل 

وتجلياٍت يف أرض الواقع.
اايِّاُد َعبدامللاك من رؤياة إيإانية  يإطلاُل السَّ
ااُإاااْو4 مهإا طاال أمد  بحتإياة الإارص والصُّ
املدركة من مإطلل االستدانة بالله والتوكل عليه 
ل ثام بالَحاّركاة والدإل وتحشايد  يف املقاا  األَوَّ
الطاقات وبذل الجهو4، وعد  التفريط والتقصري 
ثانيااً، وثالناً من خاالل مدرإة عإيقاة بطبيدة 
ااْداب اليََإإل الاذي يصفه 4ائإاا بالدظيم،  الشَّ
ويف خطاباه الراباع بداد الُدااْدَوان يف 22 يونياو 
اايِّاد َعبدامللك  2015  يشاّخُص قائاد النورة السَّ
ااْداب اليََإإل بوبه الُداْدَوان  أسباَب صإو4 الشَّ

ويوبُزلا يف:
- االعتإا4 عى الله سابحانه وتدااىل والتوّكل 

عليه.
اْداب اليََإإل يستإد صإو4ه وثباته من  - الشَّ

رصيده القيإل واألخالقل الكبري والدظيم.
اْداب اليََإإل بإظلوميته. - وعل الشَّ

ااْداب باملؤامارة انْباَرامية عليه  - وعل الشَّ
من قبل األعداء.

ااُداْو4ّي الجائر  - الوعال بطبيدة الإظا  السُّ
والدإيل ألَمريكا وإْساَرائيْل من خالل مإارساته 

انْباَرامية بحل شدبإا اليََإإل الدزيز.
- الوعال باأن إْسااَرائيَْل لل املساتفيدة من 

الُداْدَوان عى اليََإن.
لقاد أصبحات تلاك املدانل والادالالت عإارَص 
اااُد غالبيَة  للخطااب الوطإل الاذي يَْجَإُع ويَُوحِّ
أَبْإَاااء اليََإان، ويتجّى عاربَ الخطاب السايايس 
ويف  والفإال،  وانبداعال  والنقاايف  وانْعااَلمال 
أحا4ياث الإااس الدا4يل يف الشاارع نلإساه يف 
كلإاات وأحا4ياث الإسااء واألَْطَفاال واملقاتلل 
يف الجبهاات، ومان خاالل الَدااْرِض املوبز لدور 
ااْدابية يف التصادي للُداْدَوان  قياا4ة الناورة الشَّ
أَبْإَاااء اليََإان  ااُداْو4ّي األَمريكال ماع ُكّل  السُّ
الرشإااء، يتضاُح الياوَ  وبداَد ماروِر عااٍ  من 
الُدااْدَواِن نجاُح لاذِه القياا4ِة يف إ4َاَرِة املدركِة يف 
أصدِب الظروِف وتحقيِل الإرِص املؤزَِّر بإذِن اللِه.
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قراءٌة يف الُبعد الديني واإلنساني يف خطابات السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي
 الكاتب والباحث االكاديمي/

حمود عبداهلل األهنومي:
تكإن ألإية خطابات السايد القائد سال  الله 
علياه وتإظرياتاه يف أنهاا خطابات تدالاج واقدا 
يدايشاه الإااس، وتإظاريات تراإال التطبيقات، 
وتدالجها، وتصحح مساارلا، لإاك من املإظرين 
من يإكإاه أن يزخرف الكلإات، ويإإل الدبارات، 
واقداا  وال  يدعإهاا،  مساتإدا  تجاد  ال  ولكإهاا 
الختبارلاا، إيجدال متلقيها يف حياص بيص من 
أماره، إن الكلإاة التال تأتل من واقاع، أو تذلب 
إلياه، لال الكلإاة التل يجاب أن يتوقاف عإدلا 
الحكإااء والإاقدون، ال ليس لذا إحساب، بل إن 
خطاباته أيضااً خطابات قائد عالام عظيم ثبتت 
بدارتاه وكفاءتاه وحإكتاه وحكإته وإلسافته 
وقيا4ته يف محطاات مختلفة، ومإدطفات قيا4ية 

خطرية.
خطاباات السايد وكلإاتاه خطاباات 4يإياة 
إساالمية، إهو قائاد مؤمان عالم متدبار لكتاب 
الله مستن بسرية رساول الله صى الله عليه وآله 
وسالم، ويشاكل الديُن حياتَاه الرئيساة، ويإنل 
الدقُل والقرآُن الكريم وصحيُح ساإة رساول الله 
صى الله عليه وآله وسالم مصا4َره الرئيسة، إنه 
زعيم مؤمن يديش أباواء وبيئات القرآن، يتحرك 
بآ4ابه، ويأمر بتوبيهاته، تحتشد خطاباته بآيات 
القرآن الكريم التداء واستدالال، ولداية وحجابا، 
وتصحيحاا ونصيحاة، تإضاح بانيإاان القوي، 

وتتدإل من خاللها النقة املطلقة بالله تداىل.
القائد املؤمان الذي يخاطاب الجإيع بخطاب 
القارآن، حتاى أولئاك األعاداء املساتكربين، إإن 
بداياة الدادوان، ولو ال ياكل عن تقديام الإصح 
للقو  الطاغل، ال يفتاأ أن يذكَِّرلم باليو  اآلخر، 
وبإفاليام الديان، وبألإياة الخاوف مان اللاه 
وحساابه، يقفاو يف ذلك آثاار األنبياء واملرسالل، 
ويسالك مساالك الدعااة املصلحال، يدظهام أن 
يخاإاوا اللاه ربهام، وأن يّطرحاوا الِكارب والخلل 
اليسء بانباً، وكذلاك كان أولياء الله يفدلون، وال 

زالوا.

الدين يف خطاباته
يف خطاب املولد الإبوي للدا  الهجري الجاري، 
ذكر كلإاة الدين 27 مارة، ونطل بلفاظ الجاللة 
93 مارة، وذكار القارآن يف 19 مكاناا، وور4 لفظ 
)انساال  ومسالإل( أكنر من 80 مرة، وما إتئ 
ير44 مفر4ات الرحإاة 12 مرة، والددل 10 مرات، 
مفار4ة  وأور4  ترصيحاا،   51 يف  بالقيام  ورّصح 
األخاالق يف 31 ماور4ا، وور4ت املباا4ئ واملبادأ يف 
ل2 مكانا. ولذا مؤرش شاكيل عاى ارتباط الربل 
بالديان وبالقرآن وانساال ، وارتباطه الشادوري 
الكبري بالله تداىل، وثقتاه املطلقة بإرص الله، وأن 
الديان لديه ليس مجر4 ا4عاء أو طقوس بامدة ال 

تحرك الواقع وال تغري سيئه.
إنه الحضور الكنيف ملفر4ات الخري، والحسان، 
والصالح، والرشا4، والحرمة، والرحإة، والكرامة، 
والدازة، والددل، وانحساان، والرقال، واألصالة، 
وغريلا من مفر4ات الديان املدروإة، والتل لطاملا 
بدلهاا يف خطاباتاه وكلإاته من مكوناات الدين 

األساسية.
إن النقاإة القرآنياة التل صإدت أمة ال تخىش 
إال اللاه، وتواباه طغااة ومساتكربي الدالم عى 
أرض الواقاع يف الصحراء والجباال لل األمة التل 
ب آ4اب القرآن  تقتدي بقائدلا ومدلإها، الذي ترشَّ
يف واقده، واساتلهم أحكاماه وتداليإه يف حياته، 
وأوباد لها واقداً وظاالالً يف رؤاه ومفاليإه ولو 
يتحدث عن مشااكل الدالم ومرشوع الخروج من 

أنفاقه املظلإة.

قربه من اهلل
من أول يو  يف الددوان ولو يبرش شدبإا وأمتإا 
انساالمية وأحرار الدالم بإيداً، بأن لذا الددوان 
متوّعٌد بالهزيإة، وأن لذا الشدب موعو4 بالإرص، 
يف خطاب 20 مارس 2016  قال للإدتدين: »مهإا 
كانت إمكانياتكم إأنتم يف موقف الضدف وموقف 
الخزي« »مهإا كانات إمكاناتكم إالله أقدر والله 
أكارب واللاه أعظم ولاو إىل بانب شادبإا«، وأذاع 
إيإا ساويا أن اللاه وعدنا الإرص حل قاال: »الله 
قاال )ذلك ومن عاقب بإنل ماا عوقب به ثم بغل 
علياه ليإرصنه الله( لذا وعد مان الله«، وال بد أن 
يإتارص املؤمإون به. يقول: »نحن يف لذا الشادب 
رلانإا عاى الله اعتإا4نا عى اللاه متوكلون عى 
اللاه، ولم متوكلون عاى أمرياكا، ورلانهم عى 
أمريكا، ومتوكلون عى أمرياكا«، »والله لالعتإا4 
عى الله أعظم عزا وأضإن نرصاً من االعتإا4 عى 
أي أحد يف الدالم«، »عامل القوة أنإا مدتإدون عى 

الله ولم مدتإدون عى أمريكا«.
لاذه لل النقاة الدظيإاة واليقال الكامل يف 
لذا القائد األساوة، اليقل الذي اندكس عى ربال 

الربال يف ببهات الدز والرشف والربولة، والذين 
أعجازوا الدالام - بداد عاا  من مالحام الصإو4 
والنباات والتحارك الجاا4 - تفكارياً وإعجاباً عن 
مالية القاوة التل بها يتحركاون وينبتون، وعن 
حقيقاة انيإان الذي باه يضابدون املوت القا4  
مان الجهات السات لياال ونهاارا، ورسا وإعالنا، 
وكأناه األنيس الذي عرإوه طويال، أو الغائب الذي 

انتظروه كنرياً.

مشروعه اإلسالم العاملي
انساال  يف نظره لاو الإاظم الدظيام الذي به 
يإكن أن تتحقل سدا4ة البرشية، القائد سال  الله 
عليه يقد  انساال  يف صورتاه املحإدية القرآنية، 
يتصور انساال  بصورتاه الداملية التال باء بها 
لحال مشااكل البرشية، يتحدث عن انساال  بأنه 
مجإوعة من القيام ومإظومة من اآل4اب والوعل 
والسلوكيات واملرشوعات الدإلية التل بها يتحقل 
رضااء الله سابحانه وتداىل، مإظوماة تربط بل 
البرشية وتحسساها بأنهاا أرسة واحدة، إنه يرى 
أن البرشية ستكون أسدد وأكإل لو أخذت بتداليم 
الفطرة، ولداية انساال ، يقول ساال  الله عليه: 
»انساال  4ين الفطرة، 4ين القيم، 4ين األخالق«، 
»انْساااَلُ  الذي لو مإظومة من القيم التل تربط 
بال البرشية وتحسساها بأنهاا أرسة واحدة من 
نفس واحدة،.. يقول الله يف قرآنه يقول ُسابَْحانَُه 
َوتََداَلاى، )يَاا أَيَُّها الإَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم 
ان نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَل ِمإَْهاا َزْوَبَها َوبَثَّ ِمإُْهَإا  مِّ
ِرَبااًل َكِنريًا َوِنَسااًء(، يقول ُسبَْحانَُه َوتََداَلاى )يا 
أيها الإاس( خطاٌب للبرشية كلها، )يَا أَيَُّها الإَّاُس 
إِنَّاا َخَلْقإَاُكاْم ِمْن ذََكاٍر َوأُنْنَى َوَبَدْلإَاُكْم ُشاُدوبًا 
َوَقبَاِئاَل ِلتََداَرُإاوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعإَْد اللَّاِه أَتَْقاُكْم إِنَّ 
اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ(، لذا لو انْسااااَل  الذي يؤسس 
للروابط اننْاَسااانية بل املجتإاع البرشي بكله 
ويقاد  للإجتإاع البارشي مان املباا4ئ والقيم 
واألَْخااَلق ما يكفل لاه ويحقل لاه أن يديَش لذا 
الشادور األخاوي األرسى، أن يدياش التضامان، 
أن يدياش التداون، أن يدياش التفالم، أن يديش 
املواسااة، أن يدياش التداضاد، بدالً عان التظالم 
والتإاحر واالساتهداف، عى ما لاو قائم اليو  يف 
واقع البرشية، انْسااااَل  بهديه الدظيم واملبارك 
الذي يدطل اننْاَسااان رؤية ونوراً وبصرية تجاه 
الواقاع بكلاه، إال يدياش أعإى وال يدياش قابالً 
للخاداع والتضليال وسااذباً يف تفكاريه يتإكان 
أي ضاال أَْو أي مضلال باألسالوب انْعاااَلمل أَْو 
باألسالوب النقاايف أَْو باألسالوب الفكاري من أن 
يجره إىَل املتالات.. الُقاااْرآن الكريم يدطيه أعى 
مساتوى من الوعل، قال اللُه عإه )ِكتَااٌب أَنَزْلإَاُه 
إَِليَْك ِلتُْخِرَج الإَّاَس ِمَن الظُّلَُإاِت إىَِل الإُّوِر( إىَل الإور 
ااة  ولكذا لو انْسااااَل  الدظيم الذي يحول األُمَّ
إىَل أمة لها رساالة تإشاد الحلَّ تسادى إىَل الخري، 
وتحإل إَرا4َة الخري وتسادى لإرش الخري يف الدالم 
أبإاع وإحقاق الحال وإقامة الددل، انْسااااَل  
الذي لو 4يُن ألفاة َوإخاء وتدامل وتفالم، يقول 
اللاه إيه )َوتََداَونُوا َعَى اْلارِبِّ َوالتَّْقَوى َواَل تََداَونُوا 
َعاَى اْنِثِْم َواْلُدْدَواِن(، يقول اللاه إيه )َواْعتَِصُإوا 
ِبَحبْاِل اللَّاِه َبِإيًداا َواَل تََفرَُّقاوا( يقاول الله إيه 
)َواذُْكاُروا ِنْدَإاَت اللَِّه َعَليُْكْم إِذْ ُكإتُاْم أَْعَداًء َإأَلََّف 
بَْلَ ُقلُوِبُكْم(، لذا انْسااااَل  الدظيم الذي أثإر يف 

الواقع، تجربة مدطاءة عظيإة«.
لكاذا يقاد  السايد القائاد انساال ، ولكاذا 
يفهإه، ولكذا يتدامل من خالله، بحيث يستوعب 
الداملال بإيداا، ويجدال مان الإااس بإيداا 
أرسة واحادة، تحكإهم القيم واألخاالق والفطرة 
السوية، حيث القرآن مصدر انسال  يدترب »الإور 
الاذي يخرج به الإاس من الظلإات، وقيم وأخالق 
يتخلال به اننساان، ويبإل واقده عى أساساها، 
وانحساان،  الرحإاة،  القيام  تلاك  مقدماة  ويف 
والددل، والصادق، إىل غريلا من األخالق مع زكاء 
الإفس، وطهارة القلب، لالرتقاء باننساان لريقى 
إىل مساتوى الكراماة انلهية، وبدون لاذه القيم 
يتحول اننسان إىل وحش مفرتس، ويفقد كرامته 

اننسانية«.

اإلسالم حاجة بشرية ومشروع خري
يرى أيضا أناه يإنل حابة البرشية، ورضورة 
لحال مشااكلها، ولو 4يان التحرر الاذي يدلإإا 
الحرياة، ولو الذي أرىس مدالام الحرية بإدإالا 
الصحياح، ولاو الذي أتاى ليدياد الكراماة لهذا 
اننساان، ثام يخلاص إىل القاول باأن انساال  
»رضورة، لاو خري، لاو مرشوع خاري، ورحإة 
للبرشياة بإدااء، ولو مارشوع أتاى ليإترص«، 
ويف الدباارة األخارية ماا يظهار حضاور اليقل 
واستشدار املدية لله رب الداملل، واعتقا4 الإرص 

املبل.

ثنائية الخري والشر وجاهلية مشروع 
أمريكا وأتباعها

يإطلال يف لذه الرؤية من خاالل طرح القرآن 
الكريام الاذي يأمر بالارب والقساط إىل املخالفل 
لإاا يف الدين، وأن محإداً نبل اللاه صى الله عليه 
وآلاه وسالم إنإا بدث رحإاة للداملال، أي أنه ال 
يدتإاد تقسايم الدالم إىل انساال  والكفر، ولكإه 
يقسام الدالم بل انساال  الذي يإحاز لإلنساان، 
ولكرامته، والكفر الذي يستدبد اننسان، ويهيإه، 
إنه يتحدث 4ائإا عن ثإائية الخري والرش، والرشا4 
والفساا4، لاو يارى الدالام تهيإان علياه قوى 
الارش وعى رأساها أمريكا، وأ4واتهاا يف املإطقة، 
السادو4ية وإرسائيال، لاذه القاوى التال تإنِّل 
الجاللية األخرى، والتل باتت تشاكِّل خطرا كبريا 
عى اننسان قتال وإإسا4ا وتدمريا، وتإكيال، قوى 
الرش الددوانية، التل إاقت الجاليل القديم يف قتله 
وإإساا4ه ملا تإلكه من أ4وات تدمريية أشاد إتكا 
وأكنار تدمريا، لقاد أصبحت عبارته عن »إساال  
السادو4ية و4يإقراطياة أمريكا« محطاة انتباه 
وتركياز ألولئاك املغفلال الذين عولاوا كنريا عى 
حضارة أمرياكا املا4ية، وأولئاك الذين ظإوا خريا 
يف إساال  الإظاا  السادو4ي، انساال  التكفريي 
الولابال الذي أنتج 4اعش والقاعدة؛ لقد كشاف 
أن إساال  السادو4ية صورة للتحريف واالنحراف 
عان الديان الحال، املحرإاون واملإحرإاون مان 
اليهو4 )إرسائيل(، ومان الإصارى )أمريكا( ومن 
املسالإل )آل سادو4( بإيداا يف ببهاة واحدة، 
ويساري آل سادو4 يف ركاب مارشوع األمريكيال 
حياث ال مرشوع لديهم، لقد أشاار إىل بددلم عن 
انساال  مان حيث تبديتهام ألمرياكا وإرسائيل، 
والددوان عى اليإن بإَدهم بإيداً يف صف واحد، 
وقدماوا بذلاك »الصورة املشاوَّلة للديان«؛ »أِلَنه 
يكفال التكفرييل والقوى التل تحساب نفَساها 
عى انْساااَل  كالإظا  السدو4ي يكفيهم ويكفل 
الإااس عإهم أنهم يف ببهة أَمرياكا وظهروا علإاً 
وبالوضوح حلفااَء نرسائيل، لم يف ببهة أَْعاَداء 

ااة«. األُمَّ
أمرياكا مإنلاة قاوى االساتكبار والطغياان 
عإلت عى طإس مدالم الرساالة ونسف أخالقها 
وإضاعاة قيإها، إجلبت الشاقاء عى الشادوب، 
وأغرقات الدالام يف مشااكل كبارية، وعإلت عى 
االنحاراف باه إىل طريال الهاالك، وعدوانهم عى 
اليإان لو بزء مان لاذه الإزعة الرشيارة التل 

يإطلقون نشباعها.
يقول: »إجاللية اليو  تإتلك أعتى وأإتك أَنَْواع 
األسلحة التل تتإكن من خاللها من تإفيذ انبا4ة 
الجإاعياة والقتل الجإاعل لاآلالف من األطفال 
والإسااء، ولإلنْاَسااان الُقدرة عاى أن يخإَن أَْو 
يقدَر األرقا  من قتى البرشية من ويالت باللية 
الياو  باملاليال، أطفااالً وربااالً ونسااًء، كباراً 
وصغااراً، نتيجة إْمَكانات باللياة اليو ، باليل 
الياو  أَمريكال أَْو إرسائييل، سادو4ي أَْو إَماَراتل 
أَْو غاريه، بالايل الياو  بوحشايته بتجار4ُّه من 
اننْاَساانية يستخد  الطائرات، يستخدُ  القإابل 
املحّرمة واألسالحة املحّرمة 4ولياً، يستخد  أإتك 
أَنَْواع األسالحة؛ ليقتل اآلالَف واآلالَف من األطفال 

والإسااء بطريقة وحشية بشادة، ال تستطيع إالَّ 
أن تقوَل إن الذي يفدل ذلك متجّر4 من ُكّل الشدور 
اننْاَساانل، يديش تََإاااماً الحالة الغريزية التل 
يديشاها أيُّ وحاش أي حياوان متوحاش«، يرى 
السايد أن ذلاك لبُددلام عان الدين الحال، بإوره 
القارآن، ووعياه وأخالقاه وقيإاه، وخلولم عن 

مرشوعه الدإيل.
السايد يارى يف لاذه النإائياة أيضااً أن قاوى 
الخاري ولل قاوى التغيري موباو4ة يف الدالم، ويف 
األمة انساالمية، لاو بواقدية يقدِّ  حلاوال أيضاً 
وال يكتفال بتشاخيص األماراض، يتحادث عان 
ثإائياة الارش والخاري يف لاذا الدالم، ولال رؤية 
القارآن الكريم الذي طاملا تحدث عن الرش والخري، 
وبازاء الخري عاى الخري، والرش عاى الرش، ولل 
أيضاا رؤية كنري من الفالسافة، ومإهم إالسافة 
املسلإل، وعى رأساهم الزيدية واملدتزلة، والذين 
عرّبوا عإها بالحسان والقبح. يقول السيد: »اليو  
لإاك الكناري من القوى املتطلداة للتغيري، القوى 
السااعية إىَل التحارُّر، القوى التل تادرك خطورة 
الواقاع، إيها الخاري وإيها الربَكة، عإدما تإشاط 
عإدماا تطور أ4اءلاا عإدما تتدااون أكنر عإدما 
تفّدل لذه املساارات النالثاة يف إطار ُصإع الوعل، 
أن تتساع 4ائارة الوعل، تدزيز القيام واألَْخاَلق يف 
ااة نحو مرشوعها  الإفوس، الدإل عى الدإع باألُمَّ
الحقيقال؛ لتكون أمة لها مارشوع لها لدف لها 

رسالة لها 4ور يف الحياة تسدى لتحقيقه«.
يإطلل السايد من قراءات واقدياة، ومن رؤية 
إنساانية عامة ملا يجاري يف الدالم، لو ال يإظر إىل 
املساألة بإإظار محيل، حتى الدادوان عى اليإن، 
يضده يف مساار انإساا4 الذي مرنات عليه قوى 
الارش يف الدالم، و4أبت عليه مشااريع االساتكبار 
والطغياان؛ لاو يقرأ الواقاع قراءة كلياة، ويقيِّم 
املجرياات عى أسااس مرشوعال الخاري والرش، 

ويدترب البرشية أرسة واحدة. 

عالقة العدوان على اليمن بمشروع 
الشر العاملي

يف ظال عالم تهيإان عليه أمرياكا راعية الرش 
األوىل يف الدالم يرى السيد أنه من الطبيدل أن »يتم 
رشعإة برائام الددوان عى اليإان بقتل األطفال 
والإسااء واملسااكن واملشاايف واألساواق«، ور44ّ 
كنريا أن أمريكا ال يإكن أن تكون بزءا من صالح 
الدالام مهإا بلغت قوتها املا4ياة، ألنها بزء مهم 
من إسا4 وإإسا4 لذا الدالم، ولكن ويف ظل إهإه 
الداملل لاألرسة البرشياة الواحدة 4عاا يف خطاب 
30 ماارس 2015  أحرار الدالام إىل التضامن مع 
مظلومية الشادب اليإإل وموابهة قوى الرش يف 
الدالم؛ ألن التهاون يف موابهتها لو تشاجيع عى 
الارش يف كل الدالم. ولل 4عاوة تإطلل من إهإه 
للبرشية الساوية عاى أنها أرسة واحادة، يلزمها 

التضامن والتداضد والتإارص.

الشعب واألمة والعالم
تتإحور التإامات السيد يف خطاباته يف 4وائر 
متداخلة، إهو الذي شاغف بالشادب، والذي طاملا 
اإتخار به وتحدث عإه ووله باه، ويكفل أنه كرر 
كلإة )شادب( و)يإن( و)شدبإا( عرشات املرات، 
أما كلإة )أمة( إقد ور4ت يف خطاب املولد الإبوي 
عاا  36ل1لاا حوايل 3ل مارة، ويف خطااب عا  
37ل1لاا الاذي يدترب ضدف الساابل إقد ور4ت 
حاوايل 126 مارة، إاألمة انساالمية حاارضة يف 
وعيه بجدارة، وقضية إلساطل القضية املركزية 
للإسالإل تأخذ حيزا أساسيا يف وعيه وخطاباته 
كالتازا  تجااه األماة الدربياة وانساالمية، وأما 
كلإاة )عالم( َو)شادوب( َو)برشياة( َو)الإاس( 
إقاد تكررت عرشات املارات، وأخاذت حيزا كبريا 
مان كلإات خطاباته، ولل تشاري إىل أنه يإظر إىل 
لذه الدوائار باتزان، إهو املهإاو  بهإو  وطإه، 
واملتألم بآالمه، واملإطلل مع آماله، ولكن أيضا لو 
القائد الذي ال يإكن أن يساتغرقه وطإُه وشادبُه 
عان قضايا أمته؛ ألنه 4ين والتزا ، وكذلك ال بد أن 
يضاع تلك الرؤى يف حيزلاا الداملل حيث البرشية 
أرسة واحادة، ويحان بدضها إىل بداض، ويإارص 

بدضها بدضا.

شعب اإليمان والحكمة 
لام أبد قائدا يدتز بشادبه منلإا يدتز السايد 
عبدامللاك الحوثال بشادبه يف خطاباتاه وكلإاته 
والتإاماتاه، ولهاذا مان الطبيدل بادا أن يبا4ل 
شادبه املحبة والوإااء، إكلإاته ماألى بالتقدير 
واالحارتا  والنإااء عى لاذا الشادب الكريم، ولو 
كان السايد شااعرا ألبلاغ القول وأباا4 الإظم يف 
مدياح شادبه، ويكفل أن أساوق لاذه الدبارات 
التال قالها يف خطاب 25 ماياو 2015 : »لقد عرب 
شادبإا بإوابهته عن أصالته وعن قيإه وأخالقه 
وعن عزته وإبائه وعن إيإانه وأنه شادب انيإان 
والحكإة وشدب األنصار وشدب األوس والخزرج، 
ويإان عإار واألشارت«، »شادب تداّو4 يف إيإانه 

وترساخ يف قإاعاتاه أن ال يرلب إال مان الله، وأن 
ال يركع إال لله«.

السايد يإظار إىل الشادب مان مإظاار لويته 
انيإانية، إهو الشادب املؤمان الواعل التقل، إنه 
شادب انيإان والحكإة، الذي أثإى عليه الرسول 
الكريام صى الله عليه وآله وسالم بذلك، الشادب 
الاذي حل يحتفل بإولد الرساول صاى الله عليه 
وآلاه وسالم يتإيز عان كل الشادوب األخرى بإا 
يشري إىل ما وصفه السيد با: »عظيم املحبة، وأكيد 
املاو4ة، واالرتبااط الوبدانال وانيإانل الراساخ 
بخاتام األنبياء محإاد )ص(«، إنه الشادب الذي 
يقاف مإالضا ألمرياكا، مإالضا لقاوى الرش يف 
الدالم، الذي اساتُْهِدف بدد أن سادى يف اساتدا4ة 
حريتاه وكرامتاه، ونفال التبدياة واالرتهان عن 

واقده.
لذا الشادب بهويته انيإانية )يإن انيإان( يف 
مفهو  السايد القائد ال يإكان أن يكون عدوانيا؛ 
ألنه شادب راٍق وأصيال، ومؤمن، ومسالم بحل، 
وانساال  يجدل صاحبه كإا - قال السايد - راقياً 
مؤمإاً موحداً لله سابحانه، يحإل القيم، ويرتإع 
عان السفاساف، ويحإل رساالة الخاري، إنه 4ين 
القيام و4ين األخاالق، و4ين األلفاة، و4ين املحبة 

والتدامل، والتفالم.
إن ما يسطره شدبإا اليو  من بطوالت وأمجا4 
وتصد أساطوري للدادوان تحدث عإه السايد من 
أول خطااب، بل حذر املدتدين مان مغبة الددوان 
عاى اليإن قبال أن يبادأ الدادوان، لقاد أخربلم 
أن 4إااع الشادب عان نفساه وحريتاه وكرامته 
بزء أصيل مان ثقاإته ووعياه انيإانل والتزامه 
التاريخال، يقاول: »انساال  4يان الحرياة الذي 
يأمرنا بأن ال نقبل أن نساتدبد«، وبدل سال  الله 
علياه مان مظالر االنحاراف عن الديان الحل أن 
يغيَّب الدين يف أساساياته وأبجدياتاه، كالرحإة، 
والدادل، وانحساان، ويتام االقتصاار إياه عاى 
بدض الدبا4ات الشخصية، التل يسإح الطاغوت 
واالساتكبار بإقامتهاا برشط عاد  تفديلها، كإا 
يحدث يف ما يساإى با)إسال  السدو4ية( وشيوخ 
4عوتهاا، بيإإاا إذا كانات لاذه الدباا4ات ضإن 
مرشوع األمة الواحدة، واألمة انسالمية إإن لهذه 
الشدائر والدبا4ات إدالية واضحة، وتأثريا كبريا.

نتائج وتوصيات
مان خاالل لاذا التطاواف القصاري يف بداض 
محارضات وخطب السايد يتضح أنإا أما  مفكر 
وقائد ومرب يجب أن ال يضيده قومه، وأن يدإلوا 
عاى االرتباط به ارتباطا وثيقا للوصول إىل مرحلة 
الإضج، وإىل مرحلة الإتائج انيجابية لهذه الإظرة 

الواعية واملتزنة.
ومان كانات لاذه أ4بياته ولاذا وعياه ولذه 
إلسافته التل كلإا أمدن إيها الإاظر وبد شايئا 
عجاباا، إجديار به الإارص، وخليال باه القيا4ة 
والزعاماة، وقال أن يكاون لشادب قياا4ة بهاذا 
املساتوى من الدلم والحكإة والشاجاعة وحسن 
التدباري ووضوح الرؤية؛ لهذا نارى مرشوع الرش 
والفساا4 وأ4واته يحاولون الإيل مإه ومن حركته 
وزعامتاه. لقد آن األوان أن نكاون مع قائد نفخر 
بأناه قائدناا وزعيإإاا يف إداله ومقالاه ورؤيته 
وإلسافته وعلإه وشجاعته، إقد نلإا ما كفانا إىل 
آخر الدلر زعإاء بهلة وأغبياء ذوي عل وطإطة 

وبال4ة إال يف رصوف الرش وأنواع البالء.
تتإيز رؤية السيد وإلسفته لكنري من القضايا 
بالوضوح وااللتزا  واملوضوعية واساتإدا4لا من 
القارآن الكريم، كإاا أنهاا رؤى موضوعية أثبتت 
واقديتها وصدرت لتكون حلوال عإلية للإشكالت 
التل تدصف بالدالم؛ األمر الذي يساعد عى إبراء 
املزيد من الدراساات والقراءات واالساتكنار مإها 
وإبالغهاا إىل كل أحارار الدالم؛ حيث نحن اليو  يف 

يإن انيإان أما  مرشوع عاملل قابل للتطبيل.
إن ما لوحظ عى سالوكات أنصاار الله وأبإاء 
الشادب اليإإل الاذي يإتإل إىل الهوياة انيإانية 
اليإانية والتل يإنلها السايد بحل من اساتقامة 
وحسان سالوك ومداملة مع الددو والصديل ويف 
الحارب والسالم ومن غياب تا  للسالوكيات التل 
طبدت حركات انسال  السيايس إظاعة وبشاعة 
لياس إال تربإاة عإلية لهاذه الرؤية انساالمية 
الوطإية املإبنقة عن تلك الهوية اليإانية انيإانية، 
التال تإتإال ملرشوع الخاري يف لذا الدالام، بيإإا 
نرى ما يإارساه الددو السادو4ي واألمريكل من 
بشاعات وإظاعات مإقطة الإظري كشفت إىل حد 
كباري زيف 4عاوى انساال  السادو4ي والحضارة 
األمريكية، لقد أثبت السيد ورباله أنهم يإطلقون 
من واقع أصيل وراق، وأنهم إدال يإنلون انساال  
املحإدي األصيل، الذي باء رحإة للداملل، ولدى 
للبرشياة، بيإإا تبل بوضاوح أن أمريكا وأ4واتها 
أعداء الفطرة واننساانية وانساال ، إنهم أنصار 
الارش، وأعاداء الخاري، ولو ماا يجاب الدإل عى 

توعية الإاس به من واقع مدريف وتأصييل.
سبحان ربك رب الدزة عإا يصفون وسال  عى 

املرسلل والحإُد لله رب الداملل.

قراءات في خطابات السيد - ندوة خاصة 
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عام.. سيد 
األعوام يا 
أيها العام 

األغر
أمل الحملي 

 

لاا أَنَْت الياو  تإجد رغام األلم، 
أَنَْت عا  وسايد األعاوا  .. أَنَْت عاٌ  
ووحل، إبصإو4ك يا شادب بدلتإا 
يف عاا  عاز وإخار ال يقااو ، وعى 
الدادو ال يسااو  إإحان اآلن نادرُك 
مدإاى لاذا الداا  الذي ساّطر مإه 
البساالة، والددالة يف ضوء املسارية 
القرآنياة، إإساريتإا مسارية حياة 
بصفائهاا، ونقاوتها، وعذبها كدذب 
امليااه، ندم إنه عاا  عى الُدااْدَوان 
اليإإال  الشادب  إدمااُء  وكفاى.. 
التال أروت األرض ووّحدت صفوف 
اليإإيال.. ندم.. 4مااء غالية ألفت 
أعلإات  وبالوإااء  الشادب  قلاوب 
االحتشا4، والتكاتف، والرتابط، بدا  
عى الُدااْدَوان ومهإا كتبت عن لذا 
الدا  إلان أيفَ بحقه املجياد إلإًذكر 
أنفسإا بأن لذا الدا  ليس كأي عا  
أنه عا  املدركة وليس بالفربكة الذي 
يسدى الددو يف التضليل للتإصيل.

إذكرى عاا  عى الُداْدَوان تدزيٌز 
ااة  لألمة وكشف الغإة عن لذه األُمَّ
إباذل اليإإال روحاه و4ماه لإيال 
الذي  الحرية، واالستقالل، والكرامة 
طلاب مإا القارآن الكريام يف أن ندزَّ 
أنفسإا ونكرمها وندطل حقها قلإا 
ااة، لتدزيزلاا ورإدها  تحتااج األُمَّ
مان ولان األزماة أزماة الإفاوس 
الواطية ورإدها من مَصبِّ الهاوية.. 
ذكرى عاا  عى الُدااْدَوان يجد4 لإا 
روَح الدازة، والكراماة، واملجاد من 
ذاك الدادو اآلتل من نجد. وساإبقى 
نجد4 ذكرى لذا الدا  كذكرى األئإة 
الساابقل بنوراتهم وبدمائهم التل، 
أروت األرض إإبتات بيالً وراء بيل 
مان الدظإااء والحكإااء والدلإاء 
.. إالحإاُد اللاه الذي بدال، أعيإإا 
تقر بصإاو4 الشادب وبنباته وقوة 
عزيإتاه إباذل الاروح بقواإاَل من 
الشاهداء تإايض قدماً وبداز  لصد 
الدادو ورضب عاصفاة الحز  الذي 
ظن مساتبرش متيقان بأنه مإترص 
إال أناه أإاق متخبطاً مإهزماً خارساً 
أماا  تلة مان األبطال وأَبْإَااء اليإن 
األباالء، وألن مبدأنا نيل الشاها4ة، 
أَْو الإارص سايظل أَبْإَاؤناا صغااراً 
صامديان،  وربااالً  نسااء  وكبااراً 
وبيشاإا ولجانإا مواصلل مواكبل 
سافيإة الإجاة لصد الددو والغراة.. 
وشادارلم ليهات مإا الذلة.. ندم.. 
أيهاا الشادب األبال نهجات نهاج 
انمامِل الحسان َوالحسل وذاك ذو 
الفقاار و4رب الحال واليقل انما  
عايل علياه الساال  .إأصباح الحل 
4رباك َوالشاها4ة غايتك نلات ونال 
الوطن نيل الكرامة، وسابل الحرية، 
والساال ، إإا عى الدادو غري املال  
ونكس رأساه واالستسال  إال محال 
والتدساف يف  الإكاد  لحالهام غاري 

ُعاْدَوانهم بكل مجالتهم.. 
الشادب  أيهاا  علياك  إالساالُ  
الادرب، ونصاري  الدظيام صاحاب 
الحال، وصإياع الإارص.. وأنًاا عى 
نهجإاا ماضون، ومن وحل الصإو4 

مإترصون.

ماذا تريد جارة السوء السعودية من الَيَمن؟

وعلى ُغــْبــِر الوجوه هنا يف الروضة.. سالٌم حتى مطلعِ النصر

أحمد ناصر الشريف
 

عإَدما نقوُل: السدو4يُة ال ندإل بذلك شدَب نجد 
والحجاز؛ ألنه شادب مغلوب عى أمره إقد ُلويته 
الوطإياة، وأَْصبَاح الشادب الوحياد يف الدالم الذي 
يإتساب إىَل أرُسة تحكإه اخترصت اسَإه يف اسإها 
وتأريخاه كلاه يف تأرياخ مإلكتهاا التل أّسساتها 
بريطانياا يف 23 سابتإرب عاا  1932  ووضدات 
عليهاا الطاغياة عبدالدزياز بن عبدالرحإان ملكاً 
لتشاكل مإذ ذلك التأريخ خإجراً مسإوماً غرس يف 
خارصة األمة الدربية وانْساااَلمية أشاّد من 4ولة 
الكياان الصهيونل.. وإنإا ندإل الإظا  السادو4ي 
واألرسة التال ترتباع عاى رأساه خاصاة قيا4تاه 
الحالية املجرمة ويف املقدمة ملك الزلايإر سالإان 
بن عبدالدزيز ونجله الطاغياة املغرور محإد الذي 
أرا4 أَن يصإاع لإفساه زعامة من خاالل الُداْدَوان 
األمريكل السادو4ي عى اليََإن ولكان الله ر4ّ كيده 
يف نحاره وبدله أإشال وأساوء مساؤول يحكم يف 
الدالام.. وعلياه نقاول ملن يحكإاوا بارة الساوء 
السدو4ية اليو : إن أُْسلُاوب وشكل إرض سياسة 
األمار الواقاع مان قبل طرف عاى آخار يف طبيدة 
االشاكاالت الخالإية حول أية قضياة من القضايا 
بل بلدين باَرين لم يدد مقبوالً وال مإطقياً ويدخل 
يف إطاار مفاليام الحساابات الخاطئاة وأولاا  
الفانتازيا السياساية لسبب بسايط ولو: أن لذه 
السياساة مهإاا تام اعتإا4ُلا ومحاولاة إرضها 
تحت التلوياح أَْو االساتدراض بالقوة الدساكرية 
واالقتصا4ياة –كإا يحدث حاليااً يف اليََإن من قبل 
بارة السوء وسيدتها أمريكا- ال يإكإها أَن تدحض 
وتطإس حقائل الواقع تأريخياً وقانونياً وإقاً وما 
تتضإإه وثائل املدالدات واالتفاقيات املوقع عليها 
ساواء إيإا يتدلال بإشاكالية الحادو4 الجغراإية 
والبحرية أَْو يف أية قضايا أُْخاَارى؛ كون لذا الإإط 

من أشاكال املإارساة السياساية والتدامل يدترب 
مرإوضاً بإلة وتفصيالً، ولن يكتب له ألإجاح بأي 

حال من األحوال.
بل وألن لذا الإإط يف التدامل 
بالتهاور  إال  وصفاه  يإكان  ال 
والتدإات األعإى الاذي يتإاىف مع 
قاماوس لغاة الحاوار ويتحادى 
إرا4ة الشدوب ويخالف االحتكا  
نحقاق الحل الذي لن تساتطيع 
محااوالت إارض سياساة األمر 
الواقاع املرإوضة أصاالً من قبل 
الشادوب الحرة ذات السايا4ة أَن 
تزعازع أَْو تإحرف به عن حقائل 
وثوابات التأرياخ ويصاري الُهراء 
والولام والرلاان الخاارس بكل 
ما تحإلاه املدانل مان مقاييس 

لو املسايطر عى من يحتإل خلف أمواله وغروره 
وطغياناه منلإاا يفدل الياو  الطاغياة محإد بن 
سلإان غري مدرك لذا املدتوه أَن القوة االقتصا4ية 
- أَْو التحالفاات األبإبية املارضة واملخلة بدالقات 
انخااء وصاالت الرحام والُقرباى ورواباط الاد  
والدقيدة وُحسان الجوار- مهإا بلغ شأنها إليس 
بإقدورلا إرض سياساة األمار الواقع عى اليََإن 
وشدبها الدظيم، ومن يدتقد غري ذلك إإنإا يإيش 

وراء الرساب ويغالط نفسه.
وأحداثاه  وتبدالتاه  الدارص  لغاة  كانات  وإذا 
ومتغرياتاه ترإاض ُكّل أناواع الوصاياة والهيإإة 
واساتخدا  القوة ضد اآلخريان يف خارطة التحول 
البارشي الجديادة إإنإاا ألن لاذه األناواع مان 
السالوكيات من مإظاور علإل مداارص ال بد وأن 
تإدثار وتإهار.. ولإا يف تأرياخ البرشية القديم عرب 
و4روس كفيلاة بإثباات ذلاك.. إقد انهاارت أعتى 
االمرباطورياات وأكنرلاا قوًة منال: االمرباطورية 
اليونانية واالمرباطورياة الُدنإانية واالمرباطورية 

الربيطانية التل لم تكن تغرب عإها الشإس لكنرة 
مستدإراتها.. 

أما يف التأريخ املدارص إلساإا 
بديديان عان انهياار أعتاى قوة 
املإظومة  عاملية عإدما تفككات 
الشايوعية وانهاارت وتقساإت 
وتجازأت مدظم بلدانهاا إىَل اكنر 
مان بزء يف آسايا وأوروبا.. وكل 
ذلاك يساتدعل االساتفا4ة مان 
4روس وعارب التأرياخ التل تؤكد 
بأنه مهإا قارص أَْو طال األمد ال 
يإكن ألساليب الغطرسة وإرض 
إَرا4َة القاوة أَن تإترص عى إرا4ة 

اننَْساان والحل والددل.
الداداوات  ولذلاك إإن خلال 
وإثارة الفتن املذلبية والطائفية 
والُدإرصية يف أَْوَسااااط الشدوب ملحاربة بدضها 
البدض، كإا يفدل الإظا  السدو4ي يف اليََإن ليس 
يف صالح بلديان تربطهإاا أوارص عالقات متإيزة 
تأريخياً ،إضاإة إىَل أَن اساتإرار السدو4ية يف خلل 
املإاكفاات واملإاحكات بال أبإاء الشادب اليََإإل 
الواحاد؛ بهادف إحاداث رشخ ال يلتئام إشالت يف 
تحقيقاه عساكرياً رغم مارور أكنر مان عا  عى 
الُدااْدَوان الظالم وذلاك عرب اساتخدا  الدديد من 
األوراق السياساية والتل من ألإهاا الدإع بأموال 
لدإارص وإئات املرتزقة نثارة القالقل 4اخل اليََإن 
ولل ليست سوى أوراق خارسة ومصريلا الفشل 
باإذن اللاه كإاا كان مصري املحااوالت الساابقة 
قبل الُدااْدَوان الرببري وبدده؛ ألنهاا لن تهز كيان 
الوحادة الوطإياة مهإاا أولإتهاا تلاك الدإارص 
الدإيلاة بُقدرتهاا عى تإفياذ مخططاات عدائية 
وتآمرية ضد الوطن اليََإإل وشادبه، بل إن الإظا  
السادو4ي يدرك بيداً أَن تلك الدإارص نفسها التل 
يتدامال مدها غري مقتإدة أصالً بإا تإارساه من 

أعإال ترض باليََإن ويف الوقت ذاته ليس بإقدورلا 
أَن تحقال وتإّفذَ ما تخطط لاه الدقليات التآمرية 

4اخل السدو4ية.. 
ويظل األمر الواقع وسياسة املإطل الذي ال بديل 
عإه لو االساتجابة للدعوات واملواقف السياساية 
اليََإإياة الداعياة والها4إاة إىَل تجسايد الحارص 
املساؤول ملبدأ ُحسان الجاوار والتدايش السالإل 
ولغة الحوار األخوي وإعالء امُلنُل والقيم السامية يف 
الديش والوبو4 وتبا4ل املصالح واملإاإع املشارتكة 
والتكاإؤ يف ميازان الدالقات السياساية واألخوية 
والساإو بلغة الحاوار الصا4ق والإابع مان الإوايا 
الحساإة لحال وحسام أَي خالف حول أياة قضية 
مان القضايا.. وكانت آخار لذه الدعاوات للإظا  
السادو4ي تلك التال أطلقها قائد النورة الشادبية 
السايد عبدامللاك الحوثال يف خطابه عشاية ذكرى 
مرور عا  من الصإاو4 يف وبه الُداْدَوان األمريكل 
السادو4ي ضد اليََإن وشدبها الدظيم والتل طالب 
إيها القيا4ة السادو4ية أن تدو4 إىَل الحضن الدربل 
وانْساااَلمل بحكم االنتإاء بدل االرتإاء يف الحضن 
األمريكال وتحولها إىَل أ4اة طيداة لتإفيذ ما يريده 
أَْعاااَداء األمتال الدربياة وانْساااَلمية من تدمري 

لشدوبها وزلزلة لكياناتها.
وال شاك أناه بدد عاو4ة السادو4ية إىَل الُحضن 
الدربال إاإن املإطقاة الدربياة ساتإدم باألمان 
واالستقرار وتساتديد اليََإن والسدو4ية عالقاتهإا 
التأريخية املتفر4ة والتل من خاللها ال يستغإل أَيُّ 
بلد مإهإا عن اآلخر؛ كونهإا بلَدين باَرين تتشابك 
مصالحهإا وتجإع بيإهإا عوامل إيجابية كنرية.

لكان لل يصغال الإظاا  السادو4ي إىَل صوت 
الدقال؟ وتساتفيد قيا4ته الحالية املتغطرساة من 
الدرس الذي لّقإه لها الشدب اليََإإل خالل عا  من 
الُداْدَوان.. أ  أنها ساتظل ساائرة يف غيها مصداقاً 
لقولاه تداىل: )َإِإنََّها اَل تَْدَإاى اأْلَبَْصاُر َوَلِكْن تَْدَإى 

ُدْوِر(؟!. اْلُقلُوُب الَِّتل يِف الصُّ

عبدالجبار الحاج
عشاية السابت املاايض كان ساؤاُل 
البداض عان كام وكياف الحشاَدين؟. 
إأببات: الفاارق الجولاري ال تحاّد4ه 
أعدا4 الحشو4 مع الفارق األكيد والكبري 

لحشو4 ساحة الروضة.
لكان ليس لاذا ما يجاُب الوقوف أو 
البإاء علياه والذي رَسعاَن ما سايإهار 
عاى رأس أَْصاَحاباه مإذ لحظاة إياب 
الحشاو4.. ما لم يساارع قاا4ة املوقف 
لإاا مإاذ الكلإاة األْوَلاى عاى املإصة 
قوالً أساساه القإاعة وانيَْإان يف القول 

والدإل الفصل إوراً.
بولر القول لإا لو امليُض والرشوع 
يف الخطوة األْوَلاى نحو خيارات تأخرت 

كنرياً وعّطلت.. 
إالفاارق يتحد4 يف خطاوات واقدية 
الزائاف  القاول  ملداان  ال  ملإوساة 

والفارغ.. 
يتحد4 الفارق الجولري يف:

َمن لام أصدقااء الشادب وَمن لم 
أعداؤه؟ 

َمان لام ُعإاالء الحلاف الُداْدَوانل 
املساترتون مؤقتااً؟.. وَمن  ومرتزقتاه 
لم قوى املقاومة الشدبية ونواة حركة 
التحارر الوطإال وناواة كتائاب حرب 
التحريار لإجران وعساري؟ وبواب لذا 
الساؤال ال يحتإال التأخري، بال يإبغل 
انبابة للحشو4 بأَْصااَوات األبطال من 

مدارك الرَشف لإاك.. 
من لم أشاقاء بإل سادو4 وَمن لم 

كتائب التحرر مإهم؟ 
من لام غطااء اساتإرارية الحرب 
بدعوى إيَْقاإها بساتار )ضد الُداْدَوان( 
وضداً من مقاومة الُداْدَوان يف عإقه؟ 
مان لم ساارقو قوت الشادب ومن 
لام نالباو ثرواتاه؟ ومان لام قاوى 
الناورة والددالاة يف الارشوع بإبراءات 
انتزاع الحقوق وإعا4تها للشدب وليس 

ملغتصبل ُبُد4ٍ؟ 
مان لم ثواُر إربايار ومن لم صإاع 
انتصار 21 سابتإرب ومن لام أَْعااَداء 

النورة؟ 
عظيإاة  وأإداال  قليلاة  بكلإاات 

يتوبب حسم الفارق؟ 
إىَل  ذلبات  االحتشاا4  لحظاة  ويف 

الروضة وسّجلت مشالداتل التالية.
لإاا يف الروضة خالاف التوإيل حظ 

القائإل يف اختيار املكان.. 
إيإا باءت الحشاو4ُ تخالف ظإون 

التقديار بكوناه بدياداً وإاوق طاقاة 
الحشو4 املتوقدة الوإو4.

املإقضياة  األُْخاَاارى  الفدالياة  يف 
لحظة استددا4ات التالية عرصاً.

وُلإااك يف الصبااح مفاتياح اللدبة 
االنتخابياة اساتهوتهم ذكارى الحرب 
إاساتحرضوا مان أ4وارلم ماا يجدل 
الُدااْدَوان ورقاًة رابحاًة تسالب  مان 
مستحقيها الإرص وترإع عإهم إاتورة 
مقاومة عدو ال لزو  لها.. وتشارتى به 
رىض الُداْدَوان وقا4ته.. يف لدبة تحويل 
الدادو شاقيقاً. والحقاوق املغتصبة يف 
خانة عفا الله عإن ظلإإا وألانإا. وأما 

الخإوع إسال  الشجدان !!!.
السيارات الفارلة لإا نا4رة التوقف 

وخجولة الحركة.. 
واألقادا  شابه  الخشاإة  إاأليادي 
األرضياة  سااحات  تغطال  الحاإياة 

الرتابية يف إضاء مز4حم.. 
ولإا يف زحإة سايارات ظلت تقاو  
الدلار إاوق عإرلاا االإارتايض إيإا 
يشابه املساتحيل يف تحادي أَْصاَحابها 
املإحدريان مان طبقاة وساطى وآلت 
بهام سياساة االإقاار يف حقباة حكم 
إىَل  أَْربداة  لدقاو4  صالاح  انْخااَوان 
وضدهم البائس مديشياً.. لكإها إرا4ات 
الغإال القوى يف مدارك اساتدا4ة زما  
ثوراتهم املغدورة.. لذا كانوا وسيظلون 
لإاا ويف ُكّل محطاات التحويل لبلدلم 
وأَْوَضااعهام.. والكال  لإاا عن أحال  
الشادب ولياس عان الحامال الوطإل 

باملطلل.
 لفت نظاري وأنا أتفحاص الوبوه 

املكللاة بالتدب واملإهكاة بالفقر البا4ي 
عليها من قبب الرؤوس املغطاة بشيالن 
طاإحاة بالغربة.. إىَل قاع )الشباشاب( 
املإزقاة الدالة عى باؤس حياة الجإوع 
الغفرية والغالبة يف السااحات الواسدة 
يف  تارى  لكإاك  الجهاات..  واملتداد4ة 
نظراتهام قاوة لائلاة تتطلاع لطريل 
والتحريار  الكراماة  مدركاة  املدركاة 
وشاوق النوار با4ياً عى عزمهم الذي ال 

يلل.. 
ياا لجلاد لاؤالء الكا4حال وإقراء 
املزارعل وعزمهام عى االنتصار لحرب 
تحرير وطإية!!.. ومإا ال شاك إيه أنها 
لم تبدأ بدُد عى خيار اسارتاتيجل يلبل 
تطلداتهم ويستوعب طاقاتهم الكامإة 
نحو ذاك.. لكإه ال ريب آتية ومحتومة.

إاضت الساحة املخّصصة الحتضان 
الحشو4 وضاعت املإصة وسط ساحات 
متدد4ة الجهاات.. حيإها كانت تتالىش 
املإصة شائياً إشايئاً حتى غدت نقطة 
تحارصلاا الجإاوع املتَدإقاة وغادت 

الجإوع تتزاحم خلف ظهر املإصة.
الحشاو4  تطلداات  ساقُف  كان 
املتدإقاة وسايبقى أعاى بكناري مان 
مساتوى الكلإات التال ألقيت من عى 
املإصاة.. تلاك غصاة كانات با4ياة يف 
الحإابار واألعإااق املرشئبة إىَل ساقف 

وطإل عاٍل بدلو السإاء.. 
شاالدت لإاا لوحااِت تدباري عان 
الدرإان والشدور الشدبل املنقل بجإيل 
وموقف قائد املقاومة السيد حسن نرص 
الله والذي وقف يف أعى مستوى مشهو4 
وأعاى مإاا يإتظاره أَي يإإال إكانت 

صوره حارضة باتساع الساحة والباعة 
الصغاار اتخذولا راياتإاا عالية وإقبال 
الدائديان إيابااً عاى الرشاء ماع تزايد 
اتسااع ابتساامات الباعاة األطفال من 

نفا4 كإيات صور قائد املقاومة.
ولن يإى الصّإا4 انشارة إىَل موقف 
نرصالله تجاه شادب.. اليََإان يف با4رة 
أقل ما إيهاا تدبري الجإيل تجاه موقف 
بإيل. إيإا غابت عن ألساإة الخطباء 
لفاوات أَْو نسايان لام تغفاره أإئادة 
الجإوع التواقة إىَل َحّث السري والخطى 
إىَل سااحات الرشف والكرامة يف نجران 

وعسري.
يف تجاوايل ماع الجإوع ماع ُبإدي 
ومقاتال مان حيادان صدادة األوائل.. 
اساتقبلإل  مارة..  ألول  لإاا  التقيتاه 
برتباب صدر محاب كأنإا أصدقاء من 
عقو4 حل أشاار إيلَ مصاإحاً ومدانقاً 
وتدرف عيلّ من شاشاة املسارية مدرباً 
عن امتإانه بأَْصااَوات املنقفل الإا4رة 
يف انحيازلاا لخياارات الددالاة والنورة 
وخيار الوطإية اليََإإية تجاه آل سدو4.. 
اساتإدت إليه حال اصطحبإل من 
أََماااا  املإصاة إىَل بدرومهاا.. لإأخاذ 

بدض الوقت تقية من حر الشإس.
لو مان أحد املقاتلل الاذي خاضوا 
مإاذ الطلقاة األْوَلااى حاروب صدادة 
الساّت.. تحادث إيلّ بوباع وغضب عن 
أولئك الذين يحاولون سالبإا تضحياتإا 
عى موائد املإدإل يف ساحة السبدل.. 
قائالً لن ندعهم يرسقون تضحياتإا 
وأحالمإاا. وبدد كال  كنري طاإح باأللم 
واملرارة والصرب ولكن املغإور باستددا4 

وتاوق لخوض حارب التحرير يف نجران 
وعسري.

ولإاا التقيت صديقل الاذي ذكرنل 
بإادوة للددالاة االنتقالياة إباان ثاورة 
توقدال  يومهاا  وأبإلات  إربايار.. 
بإسارلا إىَل واقع الإذالة االنتقالية وقا  
واضداً يده عى يد األساتاذ مداذ الجإيد 
الذي كان يتإاول ولو الشاعر الفقري إال 
من غإى قواإية الشادرية التل التزمت 
سياقها الوطإل النوري قوالً وإدالً لديه 
ولاو يتإاول وببة غداء إقرية من خبز 
ويشء مان إ4ا  قبال أَن يطلل قصيدته 
الجديادة لإا أََمااا  حشاو4 الروضة.. 
إفيإا أشاار له صديقل نحاوى مدّرإاً 
أبابه لاذا عبُدالجبار أبل، مإذ انطلقت 

النورة ومن يومها األول من تدز.. 
ذاك ما زا4 من تواضده األصيل رإدة 

عإدي.. 
عى طريل انياب ونحن عائدون من 
احتشاا4 ال نظري لاه.. وقبال أَن نفرتق 
يف بولاة القا4ساية تاركال صديقإاا 
عبدالدالام عالقاً ومتدالقاً مع الساائل 
الذي اساتغل لفوتإا يف عد  مسااومته 
راإضااً األلاف الريال أبرة مشاوار من 

ساحة شارع املطار.. 
وقبل أَن أتوقف عى كريس الشاالل 

مع الدكتور إسإاعيل. 
اساتوقفتإا الإتة علقات من يومها 
لل األُْخاَارى قا4مة من السبدل عليها 
صاورة الزعيم املوباوء وعبارة عريضة: 

بطل الصإو4 لههههه.
وقد علقت عى محل يف قلب سااحة 
التغيري يف بولة القا4سية قبالة الخيإة 

التل كانت تسإى خيإة األصابح.. 
الالإتة املدلقة ال تدكس سوى حالة 
الحقاد الدإال املخبئ يف صادر الزعيم 
املوباوء بوساواس الداو4ة للوابهاة.. 
والصاورة يف ذات املاكان الاذي انطلقت 
مإه ثورة إرباير السالإية التل أطاحت 
باه.. لكإها لم تقام بإبراءاتها النورية 
الالزماة كناورة توقفات يف الطريال أَْو 
لال بإدإاى أ4ق تدحربات إىَل مإزلال 
الهاوياة.. تاركاًة صالح لاذا يدبث ويف 
إبقاء مطلال لإظامه ونظاا  انْخاَوان 
السااقطان الدائدان من بوابة املبا4رة.. 
ولا لو يدشن انتقامه من ُكّل الشدب.
وقد حاان قطاع 4ابر حقدلام قبل 
انتشاره وبث سإومه يف سائر الجسد.. 
حتاى لو تطلاب األمر التضحياَة بيشء 
حل من بسدنا الشدبل لضإان عاإية 

سائر أَْعَضااء الجسد.. إذلك ألون.
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تفرقت األمة اإلس���امية بشكل كبير حتت مسمى 
أن االخت���اف رحم���ة، وأن ُكلَّ مجتهد صيب، س���واء 
قال���وا: مصي���ب للحق، وه���م يريدون مصي���ٌب للحق، 
واآلخرون يقول���ون إنه مصيب في عمله من حيث هو 

أما فيما توصل إليه فقد يكون خطأ.

لكننا ناحظ آثار الرحمة التي يتكلمون عنها بأنها 
حتولت إل���ى احتال بلداننا ودخ���ول جنود أمريكيني 

وإسرائيليني لنُصبَح حتت رحمة اليهود والنصارى.
وم���ن العجيِب أن يجَد املس���لمون نهياً صريحاً في 
الق���رآن الكرمي ع���ن التفرق واالختاف ث���م يذهبون 

ليبحث���وا ع���ن كي���ف يش���رعون ويجعل���ون االختاف 
مقبوالً، وكأنهم يتجاهلون أوامر الله سبحانه وتعالى 
وي���ردون علي���ه ب���أن )االختاف طبيع���ي واالختاف 

ضروري(.
وبالتالي ف���إن من الضروري أن تُحَس���َم ظاهرة 

االختاف، ويقتن���ع اجلميع أن هذا الكتاب القرآن 
الكرمي يهدي إلى طريقِة ال اختاف فيها إذا سرنا 
عليه���ا، فعندما يرج���ع الناس إلى الق���رآن الكرمي 
س���تحل ُكّل اإلش���كاليات التي هي أصل االختاف 

في املسائل ُكلّها.

مفاهيم مغلوطة

 ملزمة األسبوع : وأنفقوا في سبيل اهلل

املؤمن يعرف مواطن الرب التي يكون هلل رضا أن ينفق فيها، 
وأعظمها اإلنفاق يف سبيل اهلل، لنصر دينه، وإعالء كلمته خاصة يف 

هذه الظروف وقد يصبح من أوجب الواجبات

تساؤالٌت للصامدين 
بعد عام من الُعـْدَوان

  -  خاص
أقيإات  التال  االحتفااالت  أحاد  يف 
الصيفياة  الادور  انتهااء  بإإاسابة 
كتكريام للإدلإال وتكريام للطاالب 
حسال  السايد  ألقاى    2002/9/2
بدرالدين الحوثل كلإًة أشاا4 إيها بكل 
من أساهإوا بجهو4لام يف تإويِل لذه 
الدورة، وكل من أساهإوا يف إنشاء ذلك 
املركاز الذي ضام نخبة مان املدلإل، 

وضم األبإاء الصالحل.
الحوثال  السايد حسال  وخاطاب 

محّفازاً  الحارضيان 
لهم عى اننفااق قائالً: 
الحفال  لاذا  يف  )نارى 
َمان  لجهاو4  ثإارًة 
يبذلاون أموالهم وليدلم 
أولئاك الذين يساهإون 
يساهإون  بأموالهام، 
بالكلإاة  بجهو4لام، 
الطيبة يف سابيل إنشاء 
منال لاذا الدإال، منل 
لذه املشااريع املباركة، 
نقاول لهام: لاذه ثإار 
بهو4كام، لاذه ثإاار 
بهو4كام، نساأل اللاه 
أن  وتدااىل  سابحانه 
وأن  مإكام،  يتقبلهاا 

سابحانه  اللاه  لتأتاوا  لكام،  يإإيَهاا 
وتداىل يو  القياماة بصحائف مإلوءة 
بالحسإات، مإلوءة بالفضيلة، مإلوءة 
بالدرباات التل ترتقون بهاا يف الجإة 
التال وُِعاَد بهاا املتقاون، الساباقون 
الفضيلاة،  إىل  الساباقون  الخاري،  إىل 

السباقون إىل الدإل الصالح.
ويشري السيد حسال الحوثل إىل أن 
القارآَن الكريم كله حدياٌث عن الإاس، 
ام الإاس أقساماً متدد4ة، وعإدما  وقسَّ
تتصفاح القارآن الكريام مان أوله إىل 
آخره تجاد إيه موقداً واحداً لو املوقع 
الذي يحكام الله ملن لو إياه بالفالح، 
بالإجااح، بالفوز، بالسادا4ة يف الدنيا، 
بالإجااة ياو  البداث ياو  الحسااب، 
بالفوز بالجإة، بالإجااة من الإار، من 
لم أولئك؟ لام املؤمإاون، يدرب عإهم 
تارة باسم مؤمإل، وتارة باسم متقل.
  وإىل تقييام الواقاع الاذي نديشاه 
يقول السيد حسال الحوثل: )ال أزّكل 
نفيس، لإخرج َبإيداً من قضية الحكم 
التلقائال لإفيس، أو أنت لإفساك، لو 
مؤمن وال يريد أن يدإل إال تلك األعإال 
التال تتدلل بشاؤون حياتاه التل من 
ورائها إلوس، َشاْغل بال أمواله، بيع 
ورشاء، وأشياء من لذه، لذا ليس عإل 

الجإة(.

ويخاطاب الحارضيان قائاالً: )لل 
تفهإاون أن ُكّل األعإال الصالحة التل 
يتحدث عإها القرآن الكريم، ليسات يف 
الغالب، لل لذه األعإاال التل نتحرك 

إيها ملصالحإا الخاصة.
ومان القارآن الكريم يشاري السايد 
حسال الحوثل إىل أن اللاه عإدما يأمر 
الإااس باننفااق }َوأَنِْفُقاوا يِف َساِبيِل 
اللَّاِه َوال تُْلُقاوا ِبأَيِْديُكاْم إىَِل التَّْهلَُكاِة{ 
)البقارة: مان اآلياة 195( لال مدإى 
ذلك أنك تترصف يو  الساوق بخإساة 
آالف بستة آالف؟ تشارتي ]لحم كنري[ 
مصاريف  تشرتي 
ال،  لبيتاك؟  كنرية 
ُكّل إنسان يتحدث 
لو  القارآن  عإاه 
عاا4ة، وغالبااً ما 
إىل  يكاون موبهاً 
ما لاو خارج عن 
ومحياط  4ائارة 
يف  شاخصيتك 
منل  الله..  سابيل 
لذا الدإل -رعاية 
املراكاز الصيفياة 
القارآن  لتدليام 
منال  الكريام- 
املشااريع  لاذه 
إيها  يتلقاى  التل 
أبإاؤناا علاو  لاذا الدين، الاذي نحن 
َبإيدااً ملزماون باه، الذي لاو ندإة 
عظيإة من الله عليإا الذي تتوقف عليه 
نجاتإاا ونجاة أللإاا وأبإائإا يتدلإون 
كتااب اللاه الذي لاو رشف لإاا }َوإِنَُّه 
َلِذْكاٌر َلاَك َوِلَقْوِمَك َوَساْوَف تُْساأَلوَن{ 

)الزخرف:لل(.
واعتارب السايد حسال الحوثل أن: 
اننفاق يف منل لذه املشااريع لو واحد 
من مشااريع سبيل الله التل يقول الله 
يل ولك: }َوأَنِْفُقوا يِف َسِبيِل اللَِّه َوال تُْلُقوا 

ِبأَيِْديُكْم إىَِل التَّْهلَُكِة{.

أهمية اإلنفاق:
وعان ألإياة اننفاق يف سابيل الله 
يوضح السيد حسال الحوثل أن إطاَر 
الترشيع واسع يف الجانب املايل بدءاً من 
الازكاة وانتهاء باننفاق يف سابيل الله، 
مشارياً عى أن الكنري مان الترشيدات 
ارتبطت باملال، وأن الله سبحانه وتداىل 
تحدث يف الدديد من اآليات عن اننفاق، 
واعاداً باألبار املضاعف عاى اننفاق، 
كإا تحدث اآليات عن اننفاق بأنه 4ليل 
مصداقية املؤمن، تحدثت عن بذل املال 
بأنه وسايلة من وساائل تزكية الروح 

وسإوِّلا، وأن انيإان لو عطاء.
ويف لذا انطار يقول السايد حسال 

الحوثل: وأنت يف ميدان انقبال عى الله 
سبحانه وتداىل يربز اننفاق يف الجانب 
املايل من ألم األعإال يف ميدان الدإل يف 
سبيل الله تداىل، إاملؤمن لو من يدرف 
مواطان الرب التال يكون للاه رىض أن 
يإفل إيها، وأعظم مواطن الرب لإلنفاق 
لو: اننفاق يف سابيل الله، لإرص 4يإه، 
وإعالء كلإته، خاصة يف ظروف كهذه، 
بل قد يصبح من أوبب الواببات إدالً، 
مان أوباب الوابباات إيصباح ربإا 

أوبب من الزكاة يف ظروف كهذه. 
وسايلة  لاو  املاال  قائاالً:  وزا4 

الحال  يساتخدمه 
الباطال،  ويساتخدمه 
إأنات ملز  باأن تإفل 
مالك يف سبيل الله؛ ألن 
الحل ال بد من بذل املال 
يف سبيله، وألل الباطل 
ويتأكادون  يدلإاون 
باأن الباطال ال يساري 
إال بواساطة املاال. إذاً 
إاملاال لاو ساالح ذو 

حدين.
الساياق  ذات  ويف 
يتجاه السايد حسال 
التأكيد عى  الحوثل إىل 
عظإة اننفااق بتكرار 
الحديث عإاه يف الكنري 

من اآلياات واقرتاناه بأإضال األعإال 
وبأإضال الحاالت، مشارياً إىل أناه: إذا 
ما تحدث عن مشااعر املتقل إاننفاق 
واحاد مإاا يدكاس أن لإاك مشااعر 
طيبة لديهم وإيإانا متكامال، }َوأَنِْفُقوا 
يِف َساِبيِل اللَّاِه َوال تُْلُقاوا ِبأَيِْديُكاْم إىَِل 
التَّْهلَُكاِة{ )البقارة: مان اآلياة 195(. 
أللإياة اننفااق لإاا قدماه بدبارة ال 
تقال ألإية عن الدباارة األوىل، وعبارة 
توحال أيضاً بخطاورة يف التهاون بهذا 

املوضوع: اننفاق يف سبيل الله.
 ويإباه إىل أن اننفااق يف سابيل الله 
لل قضية أساسية للدإل نعالء كلإة 
اللاه، وعإو4 الجها4 يف سابيل الله لو: 

اننفاق يف سبيل الله. 
وألن أي حركاة ال تقوُ  إال عى 4عم 
من لإا أو لإاك، يإطلل السايد حسل 
الحوثال مان قاعادة خاصاة كإإهج 
قرآنل يساري علياه إيقاول: )املجتإع 
املسلم لو يإول نفسه، ولذه القضية 
لاماة باداً، ال يقاو  الديان إال بها، ال 
يقاو  الديان إال عى لذا األسااس: أن 
يكون لإااك إنفاق، وأن يكاون إنفاقاً 
من 4اخال نفس الذين لم يتحركون يف 
القضية(، ولهاذا بدل الله لذا الجانب 
إريضاة من أعظم الفرائاض، إريضة 
لل ركان مان أركان انساال  اتجهت 

نحو املاال لل الزكاة، واباب من ألم 
الوابباات لو نارص 4ين اللاه مرتبط 
باملاال أيضاً، وابب مان ألم الواببات 
لاو الدإل عى نرش 4يان الله والدعوة 

إىل إصالح عبا4ه مرتبط باملال.
ولإا يوضح السايد حسل الحوثل 
أن أخل املسالم أصبحت مخارياً، إإما 
أن تلقال أنات أموالاك يف سابيل الله.. 
أو ساتلقى أنات أو األمة لذه ساتلقل 
بيدلاا إىل التهلكاة، تهلاك إذا لم تإفل، 
ويدإال السايد حسال الحوثال أنهاا 
تهلاك باأن حركتها تارضب، وتضدف 
موابهتهاا ألعدائهاا ما 
ياؤ4ي لتغلبهام عليهاا، 
إيهلكونهاا قبال الهلكة 
التل تأتل مان بهة الله 

سبحانه وتداىل.
ويؤكد السايد حسل 
يف  اننفااق  أن  الحوثال 
حالاة الارساء والرضاء، 
والدفو  الغياظ،  وكظام 
مان  لال  الإااس  عان 
األساس املهإة يف ميدان 
الدإل نعاالء كلإة الله، 
مدتارباً أناه لياس لإاك 
إيإاان بدون إنفااق، بل 
إىل مان  أنات ال تحتااج 
يدإداك إىل اننفااق يف ما 
إذا إهإت مسئوليتك أما  الله سبحانه 
وتدااىل، إذا ماا أصبحات إنسااناً تهتم 

بأمر 4يإه وعبا4ه.

النظرة إىل اإلنفاق:
ويارى السايد حسال الحوثال إىل 
أن عليإاا َبإيدااً أن نإظار إىل اننفاق 
كقضياة لامة واببة عى ُكّل مسالم، 
ووعد املإفقل بإضاعفة األبر، مشرياً 
إىل أن اننسااَن عإدماا يإفل لاو إنإا 
يإفال مإاا رزقه اللاه، وتسااءل: ملاذا 
تبخال بالايشء الاذي لم يبخل باه الله 
علياك؟ عإدما يقول لاك: تإفل إأنت ال 
تإفل من اليشء الذي أنت أبدعه وإطره 
وخلقاه، لو مإاا رزقك اللاه، وعإدما 
تإفال مإا رزقك لاو أيضااً ملصلحتك 
أنات، ملا إيها لياو  القياماة ألنه كلإا 
تإفقاه لإاا أنت بحاباة إلياه يف يو  
القياماة، يو  القيامة ال يوبد إيه بيع 
ورشاء، ال يوبد إيه أية محاولة كسب 

أشياء.
وأّكد أنه يجُب عى الإاس أن يدتإدوا 
عاى الله، وعاى أنفساهم يف أن يكونوا 
لام بجهو4لام مهإاا كانت بسايطة 
يإفقون يف سبيل الله، أن الله يجدل لها 

بركة، ويجدل لها أثراً.

 فؤاد محمد حسين ناجي 
مىض عااٌ  حاإاٌل بالدإاياة انلهية 
الكبرية أللال اليََإِن يف مختلف الجبهات 
القتالية واألمإياة واالقتصا4ية والطبية 
الهجإاة  رغام رشاساة  واالبتإاعياة 
وإداحة الُدااْدَوان، وشاإوليّة وإطباق 

الحصار. 
إدى سبيل املنال يف الجانب الدسكري 
صإو4 اليََإإيل بال طائرات وال مدرعات 
وال 4باباات وال بارباات أََمااا  أرساب 
وأماا   أنواعهاا  بإختلاف  الطائارات 
الباربات وعرشات املدرعات وأحدث ما 
وصلت إليه الصإاعة الدساكرية، أليس 
ُكّل ذلك آية من آيات الله سبحانه؟ ورغم 
أنَّ عليإاا حظاراً من رشاء األسالحة وغريلا، لإاك بركة يف مخازن ساالحإا 
بيإإاا الُداْدَوان ال يزال يف رشاء الصفقات صفقة بدد صفقة، وأيضاً الحظوا 
عاد4 صواريخهم التل ألقيت عى بلدنا الحبيب، وبدلها الله بر4اً وساالماً لم 
ترضنا إال أذى، بيإإا صواريخ اليََإإيل بدل الله إيها بأسااً شاديداً، وأصاب 

بها األلداف بدإايته سبحانه. 
ولكاذا يف الجاناب االقتصا4ي كياف أن األساواق مليئاة بالبضائع رغم 
الحصار وكيف أن الساكإية تإازل يف قلوب اليََإإيل إال قلل عى مديشاتهم 
حيث أنهم يديشاون حياتهم الطبيدية رغم محااوالت إرض الحصار؛ ألبل 
تجريع الشادب اليََإإال وتجويده إال أّن الجرعة عاا4ت يف نحورلم ورضبت 

أوطانهم رغم ثرواتهم الهائلة. 
ويف الجاناب األمإل رغم شالل األبهازة األمإية وتقاعاس الكنري عن أ4اء 
واببهام ورغم محاوالت الُدااْدَوان من خالل خالياه الرتاكاب الجرائم إال أن 
عإاياة اللاه وتأييده باركت بهو4 األمإيل إدشاإا بفضل اللاه يف أمن وأمان 

ُرغم ُكّل املحاوالت. 
ويف الجاناب الصحل الحظإاا كيف كانت عإاية الله، حياث ندرف بإيداً 
كيف كانت املستشافيات تدجز عن استقبال الحاالت يف األيا  الدا4ية، واليو  
ُكّل يو  تستقبل عرشات انصابات وتجرى الدإليات الكبرية والخطرية للكنري 

من الحاالت وبإجاح يظهر عإاية الله ورعايته. 
ويف الجاناب االبتإاعل للإازحل كيف تام إيواؤلم بخالف غري اليََإن من 

الدول التل تدانل حروباً ولو 4اخليًة ولذا من ألطاِف الله سبحانه. 
وبداد لذه الدإاية والتأييد الربانل نريُد أن نساأل كيف وبدتم رعاية الله 

لكم وتأييده ونرصه يا ألَل اليََإن؟ 
لال الصإو4 والنبات والتأييد انلهل الذي المساإاه خالل الدا  يشاجدإا 

عى االستإرار؟، أ  أنه مخيب لآلمال؟
كيف تقييإإا للدا  املايض من الصإو4 يف وبه الُداْدَوان؟ 

لقاد كرسنا بياوش الدالم ومرتزقاة الدالم وأسالحة الدالام ومؤامرات 
الدالم رغم قلة املتحركل، إكيف لو تحرك الجإيع؟!، إذن لكإا قد انتهيإا من 

الُداْدَوان وُحسم بالإرص انلهل. 
أيهإا أكنار رضراً رضر املوابهة والنبات أ  رضر االستساال  والخضوع 

وضياع مؤسسات الدولة واالنفالت األمإل؟.
وماا لو الخياار البديل عن الصإاو4 يف وبه الُداْدَوان؟، لال لإاك خبري 
اسارتاتيجل أَْو سايايس مخرض  يساتطيع أن يقرتح خياراً غري الصإو4 إال 
الاذل والهوان واالحتالل والدخول يف نفل مظلم يدلم الله وحده كم ساإجلس 

إيه عقو4اً من الزمن؟.
أليسات االنتصارات التل حققها األبطال يف ُكّل الجبهات رغم قلة عد4لم 
تشجدإا عى الصإو4 والنبات وتبدنإا عى مواصلة الدرب ومضاعفة الجهو4 

وتحرك من لم يتحرك؟.
واسألوا أنفساكم كيف تتخيلون وضع اليََإن لو لم يتحرك أبإاؤه ورباله 
للدإاع عإه؟ تخيلوا الكارثة، لو لم نتحرك، إذن لكانت الفوىض قد شاإلت ُكّل 
مإاطال اليََإان، ولكانت القاعدة قاد قضت عى ُكّل مظالار الدولة املتبقية، 
إاال وزارة، وال بإاك، وال مرتبات، وال أمن؛ ألن لاؤالء انرلابيل مداول لد  
ومشااريع إوىض وخاراب ال يإتلكون أية رؤياة أَْو مرشوع للحيااة والبإاء 

والبقاء. 
ولاذه الحالة لاو وقدت –ال ساإح الله- ليسات حالة عابارة أَْو قصرية 

ولكإها نفل مظلم يدلم الله وحَده كيف سيتم التدايف والخروج مإه. 
وأخرياً لإاك سؤال للإحايدين واملتفربل:

إذا كانت ُكّل الجرائم بحل األطفال والإسااء والبلد لم توقظ تلك الضإائر 
امليتة واملشااعر واألحاسيس املتبلدة واملفقو4ة إإتى ستستيقظ؟ أعتقد أنها 

لن تستيقَظ إال عإدما يستيقظ من يف القبور والله املستدان.

 المال هو 
وسيلة يستخدمه 
الحق ويستخدمه 

الباطل، فأنت ملزم 
بأن تنفق مالك 

في سبيل اهلل

 اإلنفاق 
المالي يبرز من 

أهم األعمال 
في ميدان 

العمل في سبيل 
اهلل تعالى
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وق��������ال »م�������ي�������دي«: ج����ئ����ُت م���س���ت���خ���ب���راً..
م����س����ت����رف����دا..!! ط���ف���ت  أو  م����خ����ب����راً،  أو 

س�������ائ�������ح�������اً.. ال  ج������ئ������ت  م������ن������ي  إل��������������ّي 
ال����������ع����������ودا..!! أش������ب������ه  ال  زائ�����������������راً،  ال 

ي������ا ش�����ي�����َخ »م�������ي�������دي« إن�����ن�����ي راج������������ٌع..
ي�����ن�����ف�����دا..!! أن  ق����ب����ل  س������راج������اً  أزج��������ي   

م������ن ع����������ارك األم����������س اع������ت������راك������ي ب������ه..
أت��������ى م������ن اآلت������������ي، وح����������ّث امل��������������دى..!!

. .

ق������ل م������ا اق��������ت��������داري، حت������ت دراع�������ت�������ي..
احل�����������س�����������دا..!! ت����س����ت����ك����ث����ر  دراي����������������ة   

أس��������م��������د ال�����������ب�����������رق، ل�����ت�����ص�����غ�����ي إل������ى
 أع�����ل�����ى ج�����������داٍل ح�������ول م������ن س������م������دا..!!

م����������درع����������اُت ال��������ق��������وم أح�������ث�������و ل�����ه�����ا..
ح�������ف�������ائ�������راً ي����ب����ل����ع����ن����ه����م س���������ج���������دا..!!

ُك������������لُّ أق��������������وى، ك���������ان أذك��������������ى، وال  م�������ا 
ي���خ���ش���ى س���ل���ي���ُل احل�������رب َم������ن أرع�����������دا..!!

ميدي !

 عبد اهلل البردوني 
مؤلف قضايا يمنية

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من 18 بإا4النانل

إىل 2 ربب 

- ملزمة عظإة الله الدرس السابع.
- ملزمة وانفقوا يف سبيل الله.

خيبُة 
الحزم

عبدالقوي محب الدين

ع���������ودي...  ، ال����ع����ص����ِف  ل�����وه�����ِم  ع��������ودي 
ي��ا خ��ي��ب��َة »احَل�������ْزِم« ال��س��ع��������ودي ..!!

ع�������������������ودي إل���������������ى أدغ�����������������������ال أم���������
!!.. ال���ي���ه���وِد  وأح�����ض�����اِن   ، ����ري���ك���ا 

ح����ا  ، ُخ�����������ّف�����������ني  ب�����������ا  ع�������������������ودي 
!!.. ال������وع������وِد  ب�����أش�����اِء   ، ف����ي����ًة 

ه���� ال������ن������ص������ر  دروُب  َع��������َب��������َس��������ْت 
ال��ع��ام ، ف��ي وج���ه احل���ش���وِد ..!! ����ذا 

.. َم���������������ْن  أح������������������اُم  وت���������ن���������اث���������رْت 
!!.. ب�����ال�����وروِد  اخل����رائ����َط  ف���رش���وا 

... ت�������ق�������ط�������ع�������وا  واحل���������������امل���������������ون 
!!.. احل��������دوِد  ب�����أط�����راِف   ، ِم����زق����ا 

***

.. ب��������ي  ي�������ع�������ود  ال�������ص�������م�������وِد  ع�������������اُم 
ل��� م��ع��اذ ، ف��ي »مي����ِن ال��ص��م��وِد« ..!!

ل������رج������ال������ن������ا ال������������� ص���������دق���������ْت ع������زا
!!.. ب���ال���ع���ه���وِد  وأوف��������وا   ،، ئ��م��ه��م 

.. ع�����ل�����ى  ال�����دن�����ي�����ا  ت���������رى  ل�������ن   ( أن 
!!.. وج����ودي  ف��ي   ،  ) وص��ي��اً  أرض����ي 

سنابُل الكلمات

هل وصلت قلوبنا إىل مرحلة اليقني؟

 إلى الشهيد عبدالكريم الخيواني

صالح الشامي

�������ا.. ب�����ل َم�����َض�����يْ�����َت ِب���ن���ا ل�����م مت�������ِض َع�������نَّ
َدرب������������اً س�������وى م�����ا ك�������ان يُ�����ؤِرُق�����ن�����ا

َدرب�������������اً ب��������ِه أف������َص������ْح������َت، ف����ارت����ع����َش����ْت
ل����غ����ُة املَ������ج������اِز، وُج�����������ْزَت ف����ي����ِه ِب��ن��ا

وأَم��������ْط��������َت َع�������ن َوج�����������ِه احل����ق����ي����ق����ِة م��ا
ج�����ى، وأنَ�������ْرتَ�������ُه َع���لَ���ن���ا َوَض���������َع ال�����دُّ

وَم��������َح��������ْوَت َدع����������وى َك�����ي�����ِد م�����ا تَ������َرَك������ْت
َك�������فُّ ال�����َغ�����ائ�����ِل.. راِف������ع������اً َوَط����ن����ا

������ى ال��������ذي��������َن.. ل��ك��ي َوَط�������ن�������اً ب�������ِه َض������حَّ
يَ����س����ت����ن����ِج����دوا ِب����ال����ك����ائ����دي����َن ل��ن��ا

َوط�������ن�������اً َرَف���������ْع���������َت ِش�������ع�������اَر ِرْف������َع������ِت������ِه
َف������ُرِف������ع������َت َم�����ح�����م�����والً ب�������ِه َش���ج���ن���ا

ب�����ِه أنَّ  ال�����������ع�����������ادوَن  يُ��������������������دِرِك  ل��������م 
ِم����ن نَ���ب���ِض َق���ل���ِب���َك َف������وَق م���ا َف��َط��ن��ا

أْدَرْك���������تَ���������ُه���������ْم، َف������اس������تَ������دَرك������وا َدرك���������اً
ِم�����ن ن�����اِرِه�����م أْض����َح����ى ل���ه���ْم َس��َك��ن��ا

َش�������������اؤوَك تَ����ف����ن����ى، ف����ان����تَ����َه����وا َوَف������نَ������وا
وبَ�����ق�����ي�����َت تَ����ص����ن����ُع ل����ل����ف����ن����اِء َف���ن���ا

ك�������������ادوا.. وم�������ا ك�������������ادوا.. َم������راَرتُ������ُه������ْم
ُخ�����لِّ�����ْدَت.. وان���ط���ف���أوا َض���ن���ًى وُم��ن��ى

َولَ������������َدْت ال�����ت�����ي  األرُض  لَ�����َف�����َض�����تْ�����ُه�����ُم 
أم�����ث�����اَل ق����ل����ِب����َك َم������ن يَ����������ذوُد ُه���ن���ا

وارتَ�����َف�����َع�����ْت َح�����ِي�����يْ�����َت،  وأن��������َت  أْوَدوا.. 
آف����������اُق ِذْك���������������ِرَك ُم��������ْزنَ��������ًة وَس����ن����ا

وس������ن������اِب������ُل ال����ك����ل����م����اِت ُم���������ْذ َه�����َط�����لَ�����ْت
ُم���ُدن���ا َرَوْت  ال���ُف���ص���ح���ى  ك���ل���م���اتُ���َك 

�������َره�������ا ال�����غ�����ي�����اُب َزَك���������ْت وُق�������������رًى تَ�������َدثَّ
وأع����������اَدِت ال����َف����ْص����َل ال������ذي ان���َدَف���ن���ا

وص����ح����ي����ف����ٌة َق������������������َرأَْت َم������ق������الَ������َك ف��ي
َع����يْ����ِن ال����ِب����اِد َه������وًى َس�������َرْت ُس��ُف��ن��ا

وال�����ط�����ف�����ُل يَ�����ن�����م�����ْو ُم�������تْ�������َرَع�������اً ِب������ُه������َدى
ت�����اري�����ِخ ِع������ط������ِرَك، ع����اِش����ق����اً يَ���َم���ن���ا

������ْم������ُت َص���������ْوبَ���������َك ُك���������لَّ أش�����ِرَع�����ت�����ي يَ������مَّ
وَش�����َرْع�����ُت أق���ف���ْو َخ����ْط����َوَك ال����� َه��تَ��ن��ا

تُ����ؤِن����ُس����ن����ي الِزلْ����������������َت..  أْن  َف������َش������َع������ْرُت 
ه�����ذي ال���ق���ل���وُب ال������ تَ���ع���ش���ُق ال���َوط���ن���ا

احَل�����������قُّ ِق������ْس������ط������اُس ال����ف����ض����ي����ل����ِة.. ل����ْم
ال���َوثَ���ن���ا يَ���ع���بُ���ِد  أو  ُه����������َدًى..  يَ���ظ���ِل���ْم 

، ُم������ْذ َس���َط���َع���ْت واحل��������رُف َس����يْ����ُف احَل��������قِّ
أن���������������واُرهُ “ع������ب������َدال������ك������رمِي” بَ���ن���ى

.. م����ا نَ���ُض���َب���ْت م����ا َض�������لَّ َح������ْرُف������َك َق���������طُّ
أْم��������زاُن ِف������ْك������ِرَك.. ل����ْم تَ�������َزْل ِدَم���ن���ا

إذا ��������م��������اِء  ال��������سَّ آف����������������اُق  تَ������������ْرتَ������������جُّ 
ْح����تَ����ه����ا.. بَ�����ْرق�����اً َط������وى ال��ِف��تَ��ن��ا لَ����وَّ

�������������َك ف���ي وَس�������َي�������ْك�������تُ�������ُب ال�������ت�������اري�������ُخ أنَّ
َع���لْ���ي���ائ���ِه ال����َق����ل����َب ال������ذي ان���َش���َج���ن���ا
16مارس2016م

أحالم عبدالكافي
اليقال لاو القإاعاة التاماة التال ال تقبل االلتازاز أو 
التخلخال مهإا تغاريت األحاداث ومهإا كانات التحديات 

ومهإا كانت الشائدات 
و لاو املرحلة التل إذا ما اساتقرت يف الإفوس والقلوب 
والدقول كانات  لل الداإع الكباري والحاإز القوي للإيض 
بتلاك النوابت التل عززلا اليقل...والتل ال يإكن  أن تتخى 
عإها وال أن تحيد عن الدإاع عن مبا4ئها ولو ابتإع كل من 

يف األرض لينإوك عإها  ملا استطاعوا.

أي مرحلة قد وصل إليها اليقل يف قلبك؟  بل أي مساتقر 
قاد توطإات تلك املفاليام  الدظيإة وتلك األساس الربانية 
يف وبدانك واندكسات 4الالتها يف واقاع حياتك؟ لل وصلت 
ملرحلة الذوبان والتإالل  مع شخصيتك ؟ ولل بدلت مإك 
كتلة متوقدة تسادى  بكل الجهاات من أبل نرشلا ويف كل 

الجبهات للدإاع عإها؟
 لال بدلك اليقال بإا تحإله مان قضياة عا4لة وبإا 
ساكن يف بوارحاك مان  حقيقة وصادق بأناك تداإع عن 
مفاليام عا4لاة وصا4رة مان خالقك أن تإطلل يف سااحة 
الدإاع عإها...وأن تدإل بالدا يف سبيل  نرصتها ويف سبيل 

التصدي ألعدائها بكل قوة وإخالص .

لل وصل اليقال إىل قلب كل يإإل.....بأن قضية الدإاع 
عان الوطن لل قضية الحل ضد الباطل ولل قضية الدإاع 
عن كل تلك املدانل الساامية  ولل أيضا  قضية الدإاع عن 
تداليم الله وتداليام 4يإه ولل قضية الدإاع عن املظلومية 
وعان اننساانية وأن مان يحااول محاربتها لاو ذاته من 
يحااول محاربة اللاه ومحارباة كل تلك  املدانال الصا4قة 

واملبا4ئ الربانية التل تحقل الددالة يف لذا الوبو4. 
إذا كياف نحن بذلك اليقل الذي ترساخ يف كيانإا...كيف 
نحن بتلك القوة الربانية التل نستشادرلا وكيف نحن بذلك 
الداإاع الاذي يحركإا....لل ساإخاف أ  لل ساإرتابع أو 
نتهاون أو نإتكس أ  لل ساإتوقف عإاد أقوال املربفل أو 

املنبطل عإدما يجد الشاك إىل قلوبإا طريقا ومإفذا...ال أبدا 
ما لكذا لو املؤمن الرصيح وال لكذا لو اليقل الذي يإبغل 
أن نكون عليه يف واقع حياتإا ويف مإطلل مدركتإا ...اليقل 
مرحلاة تجدل مإك صاروخا يفتاك باألعداء ولجاما يخرس 
كل أصوات الخداع  ومالذا لكل ضديف ومساتغيث، وبإديا 
للاه ، ولداعل الحال مطيدا، و مإتارصا ومإطلقا بكل عزة 
وباكل إباء...ذلك لو اليقل الذي يجدل مإك قوة مساتإدة 
من قاوة الله الذي سايقف بكل صإو4 يف وباه كل الطغاة 
بل لو من يجدلك تشادر بضدف الددو وبجبإه برغم قوته 
وعتاا4ه ألن يقيإاك لو من كان األقوى ولو من سايجدلك 

املإترص بإذن الله.
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 متابعات فلسطينية

»القسام« تحتجزُ جنودًا صهاينًة أسرى وتعرض صورهم ألول مرة 

العدو يحتجز جث�مني 15 �سهيداً فل�سطيني�ً منذ الع�م امل��سي 

620 حالة اعتقال خالل مارس بينهم 22 إمرأة َو145 طفاًل 

تهّور بن سلمان: إخفاق عسكري ومقاومة يمنية غري متوقعة 
 جوي سليم * 

وّحدت مدظُم الصحاف الغربية تقويَإها لأل4اء 
لًة  السادو4ي يف اليإان، بدد عا  من الحارب، محإِّ
مساؤوليَة الكارثة اننسانية والفوىض األمإية التل 
ر« محإد  تتغذّى مإها التإظيإات املتطرإة لا »تهوُّ
بن سالإان، مع تأكيد قّلة الكفاءة الدسكرية التل 
عكساها أ4اء القاوات السادو4ية مقابال مقاومة 

يإإية »غري متوقدة«.
إقاد قابل بزء ال بأس به من الصحاإة الغربية 
الحرب السادو4ية عاى اليإن، مإاذ البداية، بحذر 
وبتشكيك وبإسااءلة، لأللداف الحقيقية للرياض 

خلف تدخلها الدسكري.
اآلن، بدد مارور عا  عى لذه الحرب، صار لدى 
وسائل انعال  الغربية تصّور واضح عن نتائج لذه 
الحرب، تإحور بإجإله حول انخفاق السدو4ي يف 
تحقيل مكاسب، والكارثة اننسانية التل يشهدلا 
اليإن، إضاإًة إىَل الساؤال عن حقيقة الدعم الغربل 
للتحالف السادو4ي، وعن نتائج الحرب التل سرتتد 
عاى الادول الداعإاة، وال سايإا مع توّساع نفوذ 

التإظيإات املتطرإة يف اليإن.
عرشات آالف الطلدات الجّوية للقوات املسالحة 
السادو4ية، لم يتإكن يف خاللهاا »التحالف«، الذي 
تقاو4ه الريااض، إال مان تحقيل بازء صغري من 
ألداإه. لذا ما قالته صحيفة »لوموند« الفرنساية 
يف التقريار الاذي نرشتاه يف الذكارى األوىل للحرب. 
يف  محاارص  السادو4ي  »الجياش  عإاوان  تحات 

املساتإقع اليإإل«، أكدت الصحيفة أن الحرب التل 
بدلهاا وزير الدإااع »املتهور« محإد بن سالإان، 
رمزاً لسياساته الخاربياة الددائياة، أضاءت عى 
الإقص يف إدالية القوات الجوية للإإلكة، مشاريًة 

إىَل عجزلا عن لزيإة الخصو .
وتحدثات »لوموناد« يف لذا انطار عن »ساإدة 
الطياريان السادو4يل الذيان ال يُدرَّباون كفايًة«. 
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن »4بلومايس غربل« 
قولاه إنها حارب عبنية تإامااً، زا4ت إقار اليإن، 

حيث تتكاثر »الجإاعات الجها4ية«.
كذلك صحيفاة »ذا 4اييل مايل« الربيطانية، رأت 
أن السادو4ية لم تحقل إال مكاسب قليلة يف اليإن، 
إهال لم تساتطع القضااء عى »الحوثيال« الذين 
»أبادوا مقاوماة إدالاة أكنر مان املتوقاع، مقابل 
ضدف الحكومة املدرتف بها 4ولياً«؛ مع انشارة إىَل 
از4يا4 االنتقا4ات املوبهة إىَل السدو4ية عى خلفية 

ارتفاع أعدا4 القتى املدنيل.
ونقلات الصحيفة عن الخباري يف مدهد »الرشق 
األوساط«، شاارل شاإيتز، قولاه إن »الحوثيل ال 
يزالاون بديديان عن الهزيإاة«، مؤكاداً أن »قوات 
الحوثال وصالاح، أبلاوا باالًء حساإاً بالإظار إىَل 
ظروإهم، إهام ال يإتلكون غطاًء بويااً وال طرقاً 

آمإة نعا4ة تزويد ترسانتهم الدسكرية«.
أما املحّلل املتخصص يف شاؤون الرشق األوسط 
وشاإايل أإريقيا باور4ان بريي، إقاال للصحيفة 
الربيطانياة، إن »الحوثيال أثبتوا براعة يف إمسااك 
امليدان وسيطرة عى أبهزة الدولة الرئيسية، مقابل 

تدنر التحالاف الإابع من الإقص يف خربته امليدانية 
والتقإية«.

»ذي اندبإدنت« الربيطانية، شبّهت، من بهتها، 
املشاهد يف اليإان بإاا تشاهده ساوريا، محإلاًة 
مسؤولية لذا الواقع لا »تهّور« بن سلإان. وحّللت 
الصحيفة رؤية بن سالإان للحرب يف بدايتها بأنها 
ساتكون »حإلاة غاارات رسيداة وإدالاة نعا4ة 
الحوثيال إىَل مكانهام«، وأن ويل ويل الدهاد ظّن أنه 
سيحقل نرصاً يُبدد خصإه القديم ويل الدهد محإد 
بن نايف، إىَل الظّل، وأن لذه الحرب ستإّصبه زعيإاً 
قويااً عى بيال بديد من الدارب. ورأت الصحيفة 
أنه يصدب إهم ا4عاءات السادو4ية بأنها »حققت 
ألداإها«، ألنه ال يزال »الحوثيون« يسايطرون عى 
الداصإة صإداء ومدظم الشاإال اليإإل، يف وقت 
حقال إيه تإظيم »القاعدة« مكاساب لائلة، ولو 
يسايطر حالياً عى حرضموت الغإياة بالإفط، أما 
»4اعش«، إبات وبو4ه يإنل تهديداً أيضاً يف اليإن.

التداعيات ستطاول الغرب »املتواطئ«
لم يسالم الغارب الداعم للحرب السادو4ية من 
انتقاا4 الصحاإاة التل ال تزال تحااول تبّل طبيدة 
لاذا الدعم، يف ظّل ارتفاع األصاوات املطالبة بحظر 
لاذه  مقدماة  ويف  للسادو4ية،  الساالح  تصديار 
األصاوات، الربملاان األوروبال ومإظإاة »ليومان 

رايتس ووتش«.
تحدثت صحيفة »نيويورك تايإز« األمريكية عن 
سياسة واشإطن الداعإة للحرب السدو4ية، قائلة 
إن الوالياات املتحادة كانات بحابة إىَل اسارتضاء 

السدو4يل إىَل حل إتإا  االتفاق الإووي مع إيران. 
وبارأي الكاتبال ماارك مازيتتل وإيريك شاإيت، 
إن محاولة االسارتضاء 4إدات إ4ارة الرئيس باراك 
أوباماا، إىَل تجالال واقاع أن الحإلاة الدساكرية 
»ساتكون طويلاة األماد و4موية وغري حاساإة«. 
ويارى التقرير أناه بدد ساإة صاارت الحرب عى 
اليإان »نإوذبااً لألخطار التل سابّبها حاّث إ4ارة 
أوباماا 4ول الرشق األوساط عى توسايع أ4وارلا 

الدسكرية يف محيطها«.
للدضاو  بترصياح  الصحيفاة  وذّكارت 
يف  الخاربياة  الدالقاات  لجإاة  يف  الديإوقراطال 
الكونغارس، كريساتوإر موريف، يف لاذا املوضوع. 
موريف قال آنذاك إنه وباد صدوبة، يف خالل قراءته 
الارصاع يف الجزيارة الدربية، يف اكتشااف »ما لل 
مصالح األمان القومل األمريكل يف اليإن«، مضيفاً 
أن نتيجاة حإلاة التحالاف كانت »قتال الكنري من 
املدنيل وزرع بذور أزمة إنساانية، وخلل مسااحة 

للإجإوعات املتطرإة لتوّسع نفوذلا«.
أيضااً، نرشت صحيفاة »لوس أنجلاس تايإز« 
األمريكية مقالاة للإديرة التإفيذية لقسام الرشق 
رايتاس  »ليومان  يف  أإريقياا  وشاإال  األوساط 
ووتاش«، ساارة لياا ويتساون، قارنات إياه بل 
قياا4ة أوباما حإلًة لا»الددالاة« ضد نظا  الرئيس 
السوري، بشار األساد، يف الوقت الذي يتجالل إيه 
االنتهااكات السادو4ية لقوانال الحارب يف اليإن. 
وتساءلت ويتساون عن طبيدة الدعم األمريكل اا 

الربيطانل للرياض، الذي ال يزال »غامضاً«.

إإذا كانت واشاإطن »تشارك يف تحديد األلداف 
الدساكرية« وإقااً ملاا أعلإتاه ساابقاً، إهال لل 
شااركت يف الغاارة عاى ساوق مساتبأ يف مإطقة 
حجاة شاإايل اليإن؟ ولل سااعدت يف اساتهداف 
املستوصف التابع ملإظإات »أطباء بال حدو4« الذي 
قصفه »التحالف« ملرات عدة يف شاهر ترشين األول 
املايض؟ يشاري املقال إىَل أن السادو4ية اساتور4ت 
باا20 مليار 4والر، عى األقل، أسالحة من الواليات 
املتحدة، وبإحو 3.ل مليارات من بريطانيا، يف خالل 
عاا  2015. أما انمارات الدربياة املتحدة، الرشيك 
األول للسادو4ية يف الحرب، إهل رابع أكرب مشرتي 
للسالح يف الدا ، و4إدت 1.09 مليار 4والر للواليات 
املتحادة، و65.5 ملياون 4والر لربيطانياا مقابال 

السالح الدا  املايض.
الفكرة نفساها تبإتها »ذا غار4يان« الربيطانية 
يف اإتتاحيتهاا قبال أياا . وتحت عإاوان »عاٌ  من 
الديش بشكل مخجل«، قالت الصحيفة إن سياسة 
اساتإرار الوالياات املتحادة وبريطانياا وإرنساا 
بتصدير األسلحة للسدو4ية، متجاللل انتهاكاتها 
يف اليإان، تجدل من لذه الادول متواطئة يف بدض 
الجرائام التل ارتُكبت. وإيإا أشاارت إىَل نإو نفوذ 
املجإوعاات املتطرإة، رأت الصحيفاة أن »توّرط« 
عد4 من الحكومات الغربية يف لذه الحرب، يدإل أن 
تداعياتها ساتكون مشارتكة أيضاً، 4اعيًة إىَل تغيري 
سياساة الدعم والتساليح الغربل للسدو4ية، »قبل 

أن تز4ا4 األمور سوءاً«.

* األخبار اللبنانية

عرضات، وألول مرة، كتائُب القساا  صاوراً لجإو4 بياش االحتالل 
األرسى لديها.

وأّكد الإاطُل باسم كتائب الشهيد عزالدين القسا  أبو عبيدة، أنه »ال 
توبد أية اتصاالت حول بإو4 الددو األرسى وأن أية مدلومات عن مصري 

لؤالء الجإو4 الال لن يحصل عليها الددو«، بحسب امليا4ين.
وقاال أباو عبيادة إن »نتإيالو يكذب عى شادبه ويضلال بإهوره 
وألاايل وذوي بإو4ه األرسى، وإن »الدادو لن يحصل عى مدلومات عن 

مصري بإو4ه الال مجاناً«.
وظهار أبو عبيدة يف بيان تلفزيونال مقتضب، حيث بدت صور ل من 

بإو4 االحتالل يف الفيديو املذكور.
وبااءت ترصيحات أباو عبيدة ر4اً عاى ترصيحات رئياس حكومة 
الكياان انرسائييل حول مفاوضات تدور من أبال إعا4ة بإو4ه األرسى 

يف قطاع غزة.
وكانت كتائب القسا  أعلإت الجإدة أنها تحتجز »ل بإو4 إرسائيليل 
أرسى«، مشاد4ًة عى أن االحتاالل انرسائييل لن يحصال عى مدلومات 

عإهم 4ون »4إع النإن«.
وتداد لذه لل املرة األوىل تدلن إيها القساا  عان ارس ل إرسائيليل 

وتإرش صوراً لهم.
يُذكر، أن كيان االحتاالل كان قد أعلن يف يوليو املايض، أن إرسائيليل 

اثإل محتجزان يف قطاع غزة.

الصهيونال  الدادو  سالطات  تازال  ال 
تحتجاز مإاذ أكتوبار مان الداا  الفائات 
بنامال 15 شاهيداً يف ثالباتهاا، بيإهام 
بنامل عرشة شهداء من القدس املحتلة.
إلساطل  »أرسى  مركاز  وقاال 
للدراساات«: إن سالطات الدادو صدادت 
الشهر املايض من عإليات االعتقال بشكل 
واضاح بحل أبإااء الشادب الفلساطيإل 
بهادف إخإاا4 االنتفاضة الشادبية، حيث 
رصد املركاز )620( حالة اعتقال من كاإة 

األََرايِض الفلسطيإية.
وأشاار املركز يف تقريره الشاهري حول 
االعتقااالت وأوضاع األرسى، السابت، بأن 
مان بل املدتقلل خاالل آذار )5ل1( طفالً 
قاارصاً، و)23( إمارأة وإتااة، وتصادرت 
مديإاة القدس والخليل الرقم األعى يف لذه 
االعتقاالت، حيث وصلت حاالت االعتقال يف 
القدس إىَل )5ل1( حالاة، بيإإا من الخليل 
)120( حالاة، وكذلك تام رصد )6( حاالت 
اعتقاال ملواطإال مان قطاع غازة، بيإهم 
)3( اعتقلاوا عاى حاباز بيات حاناون، 
بيإهام مريضل كانا متوبهاان للدالج يف 
مستشافيات الضفاة، والعب كارة القد  
مداإع إريل الهالل، إا4ي الرشف، والنالثة 
اآلخريان اعتقلوا خاالل محاولته التسالل 
عارب الحادو4 للدإل 4اخال الخط األخرض، 
إيإاا اعتقلات عاى حابز زعرتة الشااب 
حسان خالد قايض )22 عاماً(، من سكان 
قرية عورت من ذوي االحتيابات الخاصة. 
للإركاز،  انعالمال  الإاطال  وأوضاح 
رياض األشاقر، باأن »الدادو اعتقل خالل 
الشاهر املايض )22( سايدة وإتاة، بيإهن 

)7( قاارصات أصغرلام الطفلاة سالوى 
بإاال طقاطقة )ل1 عاماً( والتل اعتقلت 
عى الحابز الدساكري املقاا  عى املدخل 
الغربال لبلدة بيت إجاار، بدعوى حيازتها 
ساكل، وكذلاك الطفلاة لدياة إبراليام 
عريإاات )ل1 عامااً( مان بلادة الدوباا 
قضااء محاإظة أريحا، وا4عى الددو نيتها 

تإفياذ عإلياة طدن لرشطال »إرسائييل«، 
بيإإا اعتقل الطفلة ساإدس ساإري عبيد 
)15 عامااً( مان قرية الديسااوية، بحجة 
ومحاولتهاا طدان أحاد بإو4 الدادو عى 
الحابز املقاا  عى املدخال الرئيس لقرية 
الديسااوية، بيإإاا اكربلن ساإاً املرابطة 
يف  واعتقلات  عامااً(   62( إاتإاة حسال 

محيط املساجد األقىص، حيث تم تحويلها 
للتحقيال إىَل مركاز »القشالة« يف القادس 

وأطلل رساحها بدد ساعات.
وأضااف األشاقر، باأن الدادو اعتقال 
)5ل1( طفاالً ماا 4ون النامإاة عرشة من 
أعإارلام، مان بيإهام )60( طفاالً مان 

القدس لوحدلا.

القيادي يف »الجهاد اإلْسـاَلمي« 
املدلل: بندقية املقاومة ستبقى 

مشروعًة يف وجه العدو 

أكاد القياا4ي يف حركاة الجها4 انْساااَلمل أحإد املدلال، أن »بإدقية 
املقاومة والجها4 ساتظل مرشوعة يف وبه الددو، وستحرر األرسى، وأن 

املقاومة لن تخذلهم أبداً«.
وشد4 القيا4ي املدلل خالل كلإته اليو  الجإدة من أما  مإزل األسري 
الدكتاور محإد عرنادس بإخيم الإصريات، يف وقفة نظإتها »مؤسساة 
مهجاة القادس« و«حركاة الجهاا4 انْساااَلمل« لإلْعااَلن عان انطالق 
إداليات يو  األسري، عى »وقوف الشدب الفلسطيإل إىَل بانب األرسى«، 

مؤكداً »أنهم يديشون يف ُكّل لحظة بيإإا«.
وأضااف: »نارصخ يف وباه ويف وباه املؤسساات الدولياة، من أبل 
التحرك لإجدة ونرصة أرسانا الذين يدانون أشاد أنواع الدذاب يف ساجون 

االحتالل«.
وناّوه إىَل أن »الوقاوف إىَل بانب األرسى و4عإهام، وابب عى بإيع 
أإرا4 الشدب الفلسطيإل يف ُكّل ميدان ويف ُكّل مديإة وقرية ومؤسسة«.
وتوبه القيا4ي املدلل بالتحية إىَل األرسى يف الساجون »انرسائيلية«، 
وإىل ُكّل الشدب الفلسطيإل، واملؤسسات الفلسطيإية التل تدإى بشؤون 

األرسى الفلسطيإيل وعى رأسها مؤسسة مهجة القدس.
يذكار أن األساري الدكتور محإاد عرندس، قىض 15 عاماً يف ساجون 
االحتاالل، بداد اعتقاله يف عاا  2001 بتهإة االنتإااء لا«حركة الجها4 
انْساااَلمل« واملشااركة يف عإليات املقاومة، حيث حكم عليه بالساجن 

19 عاماً.
ويداد األساري عرنادس عضاواً للهيئاة القيا4ياة لا«حركاة الجها4 

انْسااَلمل« يف سجون االحتالل.

إصابة طفل دهسه جيب 
عسكري صهيوني جنوب الخليل 
أصياب الطفل ندإان خرض بصل )ل1 عاما(، بجروح وكساور، يو  
األربداء، إثر تدرضه للدلس من قبل بيب عساكري إرسائييل قرب قرية 

خلة املل يف بلدة يطا بإوب الخليل.
وأإا4 مإسال اللجان الشادبية ملقاوماة الجدار واالساتيطان بإوب 
الخليال، راتاب الجبور، بأن »الطفل بصل تدارض للدلس من قبل بيب 
عساكري إرسائييل أثإااء عبوره الشاارع الدا  يف املإطقة ولو يساتقل 
4رابتاه الهوائياة، ما تسابب بإصابته بجاروح وكرس يف سااقه، ونقل 
بواساطة إساداف الهالل األحإار الفلساطيإل إىَل املستشافى األليل يف 

مديإة الخليل«.
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باحثون: املقاطعة الدولية تهديد اسرتاتيجي لـ»إسرائيل« 

ضابط صهيوني: حزب اهلل يمتلك صواريخ نوعية مضادة للطريان

هآرتس: نصف عام واالنتفاضة تزعزع أمن »اإلسرائيليني« 

 السبسي يترّبأ من قرار الجامعة العربية:
حزب اهلل مقاومة وجهاد وليس إْرَهابياً 

  - متابعات
نظإت صحيفاة »يديدوت أحرونوت« يف 
األياا  املاضية مؤتإراً 4ولياً ملحاربة »حركة 
املقاطدة الدولية نرسائيال« )بل 4ي إس(، 
مع تإامل ضغاوط الحركاة عليها وظهور 

نتائج تقلقها عى مستوى الدالم.
وشاارك يف املؤتإر عرشات من الساساة 
والباحنل مان 4اخل »إرسائيال« وخاربها 

وقدموا أبحاثا متإوعة.
إيتإاار  الكاتاب يف الصحيفاة  وكشاف 
آيخإار أن حركاة املقاطداة لا«إرسائيال« 
انتقلات ملرحلة بديدة، و4عا تل أبيب للقيا  
بإا وصفاه بدإليات »إحبااط« ضد زعإاء 
حركة املقاطداة، ألن ما تقو  به يهد4 قيا  
»إرسائيل« 4ولة يهو4ية 4يإقراطية، وأشار 
إىَل أن زعإاءلاا يقيإاون عالقات قوية مع 

بهات مدا4ية لا«إرسائيل«.
واعتارب آيخإار أن وظيفة أبهازة األمن 
لل الكشف عن لذه الدالقات التل تشهدلا 

عدة أماكان حول الدالام، وذلك بالتإسايل 
ماع أبهزة أمن أخرى، ولو ماا ذكره وزير 
يرسائيال  »انرسائيلياة«  االساتخبارات 

يف  الساائد  التقديار  أن  وأوضاح  كاتاس، 
»إرسائيل« يدترب أن حركة املقاطدة مشكلة 
اسارتاتيجية لا«إرسائيال«، لكإهاا ليسات 

تهديدا وبو4يا.
ملوابهاة  املحااوالت  بداض  ولإااك 
حركاة املقاطدة يف إرنساا وبريطانيا، لكن 
القرارات األوروبية األخرية لوسام مإتجات 
املساتوطإات تصب مزيدا من الزيت عى نار 

املقاطدة لا«إرسائيل«.
مكاتاب  »إرسائيال«  اساتأبرت  وقاد 
الخاارج ملوابهاة منال لاذه  محامااة يف 
القارارات التال تددلا مدا4ياة، يف محاولة 
الساتغالل قوانال محلية ملحارباة )بل 4ي 
إس( التال تدإل ضد قياا  »إرسائيل« 4ولة 
يهو4ياة 4يإقراطياة، وإقاٍ ملاا رصحت به 
وزيارُة القضاء »انرسائيلية« آيليت شااكيد 

يف محارضة قدمتها باملؤتإر املذكور.

  - متابعات
قاال ضابٌط كبريٌ يف وحدة االساتخبارات 
الدساكرية الصهيونياة، إن »حازَب اللاه« 

اللبإانال أصباح يإتلاك أسالحة وصواريخ 
متوساطة املدى مضاا4ة للطائرات تشاكل 
االحتاالل  طائارات  عاى  مباارشاً  خطاراً 

انرسائييل.
وأّكد الضابط بحساب ما نقلت صحيفة 

»الارأي« الكويتياة، أن حزَب الله اساتخد  
تصويبهاا  خاالل  مان  الصوارياخ  لاذه 
باتجاه إحادى الطائرات الحربية، كرساالة 
لالساتخبارات »انرسائيلية« بإا يإلُكه من 

أسلحة سيستخدُمها يف أية حرب مقبلة.

وأضااف الضابط »مإذ عا  2007 ونحن 
نرى تقارير متزايدة عن شاحإات مستإرة 
من إياران إىَل لبإان عن طريل ساوريا، مإا 
يشاري إىَل أن حازَب الله يساتحدث ساالحاً 

مضا4اً للطائرات«. 

  - متابعات
كشاف تقرير إخبااري لصحيفة »لآرتاس« الدربية عن 
امتدااض »انرسائيليال« مان عجاز حكوماة االحتالل من 
احتاواء انتفاضة القدس التل اندلدت قبل أشاهر يف القدس 

والضفة املحتلتل.

عاى  عاا   »نصاف  تقريرلاا:  يف  »لآرتاس«  وقالات 
االنتفاضة، يف الجانب »انرسائييل« يديشاون حالة من عد  

الوضوح، وعد  اتفاق، وزعزعة األمن الشخيص«.
وزعزعاة األمان الشاخيص، أكدتاه ترصيحاات زعيام 
املدارضاة انرسائيلية »لرتصوغ«، والاذي طالب بالوضوح 
يف إيضااح قدرة األمن انرسائييل يف احتواء انتفاضة القدس، 
إيإاا اعرتإات الجهاات األمإياة عاد  قدرتها عاى احتواء 

املوقف؛ ألن الدإليات تأتل إر4ية و4ون تخطيط مسبل.
وقتال مإذ انادالع انتفاضة القادس يف أكتوبار املايض 
أكنار مان ل3 »إرسائيلياً« إثار عإليات طدان و4لس من 
قبل الفلساطيإيل ضد »انرسائيليل« يف الضفة والقدس، 
ر4اً عى سياساة الفصل الُدإرصي الذي تإارساه حكومة 
الددو بحقهم، ومحاولتها تقسايم األقاىص املبارك زمانياً 

ومكانياً. 

  - وكاالت
4اإع الرئيُس التونيس البابل قايد السابيس، عن »حزب 
اللاه« اللبإانال، واصفاً إيّااه با«حزب املقاوماة والجها4«، 
ُمشرياً إىَل أن تونس تدعم وتواإل عى ُكّل ما يقو  لذا الحزب 
ضاد »إرسائيل«، كإا أنها لم تصإفاه تإظيإاً »إْرَلابياً«، بيَد 

أنها ال تتفل مده يف ُكّل نشاطاته.
وتحادث السابيس يف حوار مطاّول أبرته مداه »انذاعة 
الوطإية التونساية«، أن تونس عارّبت عن موقفها بوضوح، 
ورإضت ما بااء يف قرار الجامدة الدربياة، وبيان ومجلس 
وزراء الداخلياة الدرب، بوصف »حزب الله« تإظيإا إْرَلابياً، 

مدترباً أن لذا الوصف »يدّد تدخالً يف الشأن الداخيل اللبإانل، 
خاصة وأن »حزب الله« عضو يف الحكومة اللبإانية«.

واستدرك السبيس أن تونس التل تدترب »حزب الله« حزباً 
وطإياً يقاوُ  ألبل اسرتباع األََرايِض التل تحتلها إرسائيل، ال 
تتفال مده يف ُكّل ما يقو  به، مضيفااً أن تونس ال ترغب يف 
التدخل بأي خالف بل السإة والشيدة، وال أن تحرش نفسها 

يف أي خالف له حإولة طائفية.
كإا تحادث عن الوضع يف ليبيا، مجاد4اً رإض بال4ه ألي 
تدخل عسكري أبإبل عإد الجار، ورّصح كذلك أنه لن يّورث 
الحكم البإاه، وأن تونس تختار رئيساها باكل 4يإقراطية، 
كإاا رإض وصفه با«ورياث بورقيبة«، مدتارباً أن الحبيب 

بورقيبة »رمز حقل الكنري من اننجازات لتونس«.

األمن العراقي يحّرر مديرية شرطة 
هيت غرب الرمادي 

  - متابعات
أعلان قائُد حشاد عشاائر ناحياة البغادا4ي ب إحاإظاة األنبار ماال الله 
الدبيدي، السبت، عن تحرير بهاز مكاإحة انْرَلاب مإطقتل وبإاية رشطة 

ليت غرب الرما4ي.
وقاال الدبيادي إن »القاوات األمإياة متإنلاة بجهااز مكاإحاة انْرَلاب 
والقاوات املسااندة األخرى تإّكإت من تحرير مإطقتل الساكك والدساكري 
وبإاية مديرية رشطة قضاء ليت يف املديإة )70كم غرب الرما4ي(«، مبيإاً أن 

»القوات األمإية رإدت الدلم الدراقل إوق بإاية مديرية الرشطة«.
وأضااف الدبيدي، أن »القوات األمإية تواصال عإلية تحرير باقل مإاطل 
مركاز مديإة ليت من تإظيام 4اعش«، الإتاً إىَل أن »تقد  تلك القوات يساري 

ببطء لوبو4 األلغا  والدبوات والبيوت املفخخة واملدنيل يف ليت«.
وكان قائد حشاد عشاائر ناحياة البغادا4ي يف محاإظة األنباار مال الله 
الدبيادي، أعلن السابت، أن القاوات األمإية حررت مإطقتال الجإدية وحل 
املدامل ضإن مركز قضاء ليت غرب مديإة الرما4ي، مبيإاً أن القوات األمإية 

تتقد  ببطء نحو مركز القضاء بسبب وبو4 مدنيل بأعدا4 كبرية.

إندونيسيا ترفض إقامة عالقات 
دبلوماسية مع الكيان الصهيوني 

  - متابعات
رإضت اندونيسايا 4عاوة رئيس الاوزراء انرسائييل بإيامال نتإيالو اىل 

اقامة عالقات 4بلوماسية بيإها وبل »إرسائيل«.
باء ذلك عى لساان املتحدث باسام وزارة الخاربياة يف باكرتا، ارماناتا 
نارص، الذي أعرب عن خيبة أمله من قيا  عد4 من الصحفيل االندونيسايل 

بزيارة إىل القدس ولقاء نتإيالو.
وكان نتإيالاو 4عا االثإل املايض أثإاء ابتإاعه مع إريل من الصحفيل 
انندونيسايل، إىل إقامة عالقات رساإية ماع أكرب 4ولة إساالمية يف الدالم، 

ُمشرياً إىل إرص التداون بل الدولتل يف مجاالت املياه والتكإولوبيا.
يُذكار، أن ساكرتري مجلس الاوزراء انندونيايس برامونل أنوناغ قد قال 
النالثاء املايض، إن حكومة بال4ه تدطل أولوية ملساعدة إلسطل يف نيل كامل 

استقاللها.

درءاً لفتنة تكفريية قد توقظه� خط�ب�ته املتطرفة
 الهند ترفض منح »خطيب املسجد 

الحرام« تأشرية دخول 
  - متابعات

كشف موقُع صحيفة ”سبل” السادو4ية انلكرتونية عن رإض السفارة 
الهإدية بالرياض مإح إما  وخطيب املساجد الحرا  الشايخ صالح آل طالب 
تأشرية 4خول للهإد.وبحسب موقع »رأي اليو « نقالً عن »سبل« إإن مصدَر 
الخرب لاو رئيُس مرَكز التوحيد للرتبية يف الهإاد مطيع الرحإن، ونقلته عإه 

صحيفة ”تايإز أوف انديا”.
وذكرت الصحيفة الهإدية حسبإا باء يف الخرب أنه تم إلغاء صالة الجإدة 
يف ميادان غاندي بإديإة بهار الهإدية والتل كان من املقرر أن يؤمها الشايخ 
آل طالاب، حيث تام توبيه الدعوة إلياه لحضور مؤتإر بدإوان “مساالإة 

انْسااَل  يف احالل السال  واالستقرار”.
وعزا املوقُع رإض مإح إما  الحر  نقالً عن ما وصفهم با«قو « إىَل تدإّت 
الحكومة الهإدية التل يسايطر عليها حزب لإدويس متطرف بحسب تدبريه، 
إيإاا أربداه آخارون إىَل الخوف علياه من اعتاداء كإا حدث أخارياً للداعية 
الولابال عائض القرنل. لكن آخرين عزوا ذلك إىَل ساد الطريل أما  أية إتإة 

طائفية وتكفريية قد تإجم عن الخطابات املتطرإة للضيف السدو4ي.

»داعش« تكشف شخصيته الحقيقية.. 
هذا هو الجوالني 
  - متابعات

نرشت حساابات مقّرباة من »4اعش« عاى مواقع التواصال االبتإاعل 
صاورة لقائد ما تساإى با«ببهة الإارصة«، أبو محإد الجوالنل، يف ساياق 

»االقتتال التكفريي« بل الطرإل.
وبحساب »شاامتايإز«، ذكرت الحسااباُت املقربة من »4اعش« أن أحإد 
حسال عيل الرشع، املدروف بالجوالنل، يدو4 أصله إىَل إحدى قرى مرتفدات 
الجوالن املحتل، وليس إىَل الداصإة 4مشال، مشاريًة إىَل أنه ُولد يف السدو4ية، 

و4خل كلية انعال ، لكإه لم يكإل تحصيله الدلإل.
وأضاإات الحساابات أنه حااَرب قوات االحتاالل األمريكال يف الدراق، يف 
صفاوف »4ولة الداراق انْساااَلمية«، الجإاح الدراقل لا«القاعادة«، حيإها، 
وبداد ثالثة أشاهر من وباو4ه يف الدراق، اعتقال الجوالنل من قبال القوات 
األمريكية، ومع بداية الحرب الساورية أُطلل رساحه إدا4 إىَل ساوريا كإوإد 

من »زعيم 4اعش«، أبو بكر البغدا4ي.

»معاريف«: طائرة مجهولة حّلقت فوق 
مفاعل »ديمونا« 

  - متابعات
كشافت صحيفة »مداريف« الدربية، عان أن طائرة مجهولة حلقت، قبل 

أيا ، إوق مفاعل »4يإونا« الإووي انرسائييل.
وقالات »مداريف«، إن مإطقة »4يإونا« تخضع لحظر بوي، ويإإع عى 
أي طائارة االقارتاب مإها، موضحة أناه يف 10 آذار من الشاهر الحايل، قامت 

طائرة مجهولة الهوية بالتحليل إوق املفاعل.
وتسااءلت الصحيفاة الدربية عان لوية الطائارة والهدف مان تحليقها 
يف املإطقاة املحظورة، مبدية عد  اساتبدا4لا أن يكون األمر تجسايس، وأن 

الطائرة تجإع مدلومات عن املإطقة.
ولفتات الصحيفاة إىَل أن الجياش حااول السايطرة عاى الطائارة إال أن 

محاوالته باءت بالفشل وتإكإت الطائرة من الهرب واالختفاء.



الغازي يهيكل مرتزقته.. 
ثالث رسائل رئيسية 

كلمــــــة أخـــــيرة 

محمد الوريث  
الُدااْدَوان  قاا4ُة  أرَساَل 
واشاإطن  يف   – الحقيقياون 
َوأزالمهام بالريااض- أَْكنَار من 
رساالٍة رصيحاة وقاساية، ليلة 
التغياريات  حإلاة  بداد  أماس، 
نظاا   لياكل  4اخاَل  املفاِبئاة 
وباه  مان  والفاّريان  املرتزقاة 
مان  الايَاَإاإياة،  الددالاة 
الُدااْدَوان  ماع  املتواطئال 
ضاد  املتوّحاش  انْبااَرامال 
أبإااء بلدلم. عإدماا أصدر قا4ُة 
الُدااْدَوان عارب 4ُميتهام لاا4ي 
عاد4اً من القارارات َقَضت بدزل 
الدبد الويف خالاد محفوظ بحاح 
بشاكل نهائل وإخرابه مان اللدبة، حيث نص الجازء األول من القرار 
انطاحاة ببحاح من موقده كإائاٍب للدمية لا4ي واساتبداله بالجإرال 
انخوانل املهزو  »عيل محسان األحإر«، يف حل قىض الجزء النانل من 
القارار بدزل بحااح أَيضاً من موقِده كرئيس لحكوماة املرتزقة وتديل 
القياا4ي املؤتإري الخائان أحإد عبيد بن 4غر بديالً عإاه، وبالرغم من 
أَن لذه التغيريات تأتل يف بَساد لو يف حكم امليت ويتوابد يف املإفى وال 
إاعلية له أَْو أثر عى مساتوى الواقع امليدانل الايَاَإاإل الداخيل تقريباً 
إال أَن منَل لذه الخطوات تحإل يف طياتها مؤرشاٍت ورسائًل مهإة يجب 

التوقف عإدلا. 
وبال شك بأن الفار لا4ي ليس أَْكنَار من 4مية للخارج مإذ باء إَلاى 
السلطة، ولهذا إإن الطبيدل التدامل مده وإقاً لحجإه الحقيقل؛ كونه 
ال يساتطيع القيا  بأي تحارك مهإا كان صغرياً 4ون مواإقة أسايا4ه 
مان أمراء البارتو4والر أَْو بإيداز مإهم، ولهذا إاإن أيَّة قراءة لواقع لذه 
التغياريات املؤملاة للكنري من مرتزقة الُداْدَوان، مسااء األحاد، يجب أَن 
تكون يف صديد التوبه األمريكل السادو4ي بشأن الايَاَإان ومستقبله 

إقط 4ون أية اعتبارات أُْخااَرى.
ويبداث الحادث يف قاراءة أولياة له ثالَث رساائل رئيساية تدرب عن 
حقيقاة املدتدي ونوايااه تجاه الايَاَإان شاإاالً وبإوبااً 4ون التطرق 
إَلاى تفاصيل الرشخ الداخيل الكبري بل مكونات الُداْدَوان التل إضحها 
القراُر بال شاك وطوى صفحًة من صفحات الرصاع انماراتل السدو4ي 

يف الايَاَإان.
ا الرساالة األوىل تتإنل يف بشاعة سابل قا4ة الُداْدَوان يف التخلص  أَمَّ
مان أََحااد كبار رباالته بشاكل إج ومحارج 4ون أَن يارف لهم بفن، 
خاصة أَن شخصية منل بحاح ضحت بكل يشء من أبل الُداْدَوان حتى 
أَن الربل أحرق ُكّل تأريخه السايايس وحضوره الشدبل يف الايَاَإان يف 
سابيل مشااريع الغزو األبإبل لبال4ه، ولل 4اللة 4امغة عن غدر الددو 
والخياناة املتأصلة إيه، وليس بحااح أول الإإاذج، رغم كونه من أَْكنَار 
الراكدال إخالصاً عإَد بالط البرتو4والر، وأمى بحاح بل ليلة وُضحالا 
مان نائب رئيس ورئيس وزراء للغزاة إَلاى مجر4 عبء تم التخلص مإه 
وعزلُاه بطريقة مذلة، مرتوكاً عى قارعة االنتظار وحيداً 4ون مكاساَب 
أَْو مساتقبل أَْو ضإاناات حتى أنه بال وطن يدو4 إليه أَْو شادب يحتفل 
باه إقد باّر4ه الُداْدَوان مان ُكّل يشء ليرتكه النتظاار مصريه املحتو  
عاباالً كان أَْو آباالً باملحاكإاة الدا4لة بزاَء 4وره يف برائام الُداْدَوان 

بحل الشدب الايَاَإاإل. 
 أماا الرساالة النانياة إتتلخص بجاالء يف حقيقة ألاداف الُداْدَوان 
تجااه الايَاَإان والذي بااء نعا4ة إنتاج أكرب أرباب الفساا4 والجريإة 
واالرتازاق والسادل إَلاى تإكيإهم من رقااب الايَاَإاإيل مرة أُْخااَرى 
– ولاذا محااٌل باإذن اللاه – أمناال املجر  بحال أبإاء الجإاوب وأبإاء 
الشاإال عى حد ساواء عيل محسان األحإر نعا4ة الوصاية الخاربية 
ونهب الناروات واحتالل األرض وتإكل األبإبل عى حسااب ابن البلد، 
كإاا كان قبل ثورة 21 سابتإرب املجيادة. وإعا4ة إنتاج أمناال الجإرال 
انخوانال املهزو  يأتل مصداقاً لرؤى القياا4ة النورية والقوى الوطإية 
الايَاَإاإياة والتل تحدثت مإذ وقت مبكر عن نوايا الددو يف إعا4ة إنتاج 
رموز الدإالة واالرتزاق للسيطرة عى مقدرات البال4 بواسطتهم كأ4وات 

رخيصة لألبإبل. 
أما الرسالة النالنة ولل األشدُّ إيالماً إهل تلك الرسالة التل بدث بها 
قا4ة الُداْدَوان إَلااى أبإاء الجإوب وخاصة أولئك املغرر بهم الذين كانوا 
يربون من لذا الُداْدَوان خرياً، وتإنل لذا يف تإكل القاعدة و4اعش من 
مإاطقهم ليكونوا عرضًة لالستدبا4 وانذالل، ومن ثم إعا4ة أبرز قيا4ات 
حارب صيف ل9 ليكاون حاكإاً عليهم يف رضبة قاساية، ولم تلتئم بدُد 
براُح الشادب الايَاَإاإل الدزيز يف املحاإظاات الجإوبية التل أحدثتها 
إتاوي حازب انصالح و4بابات وطلقات ميلشاياته يف عا  ل9 املصّوبة 
إَلاى صدورلم حتى أعيد لهم قائدلا وبطلها عى 4بابة سادو4ية، إهل 

لذا لو الرخاء والرإاة املوعو4 من قبل الغزاة؟ 
إنَّ من مباعث الحزن واألساف أَن نكتب لذا الكال ، ولكإه وقت ُمِلحٌّ 
ملصارحاة الذات لكلِّ َمن توقع من الغازاة خرياً، لل أصبحت عدن اليو  
4بال الجإة املوعاو4ة كإا زعم الغزاة واملدتدون؟ ولل عيل محسان لو 
الحامال الحقيقل للقضية الجإوبية حتى يتطلب األَْماُر عاماً كامالً من 
انْباااَرا  والدماار والغزو الداملل عى الايَاَإان ملجار4 إعا4ة تإكيإه؟ 
ولال يإكن أَن يأمن مرتزق واحد من مرتزقاة الُداْدَوان بدد اليو  ولو 
يإظُر إَلاى مآالت الإهاية التل وصل إليها خارس منل خالد بحاح بدد ُكّل 
ما قد  من خدمات بليلة للإدتوه سالإان وولده املهفوف ومن ورائهم 

أوباما!

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثإل وخإيس

يجب أن نكون على مستوى عال من احلذر واليقظة واالنتباه، ويجب 
أن يتج���ه اجلميع من مختلف املكونات ف���ي كل اجلهات واجلبهات إلى 

دراسة آليات للعمل املشترك والفعال، ملواجهة العدوان.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

الدد4 )ل11( انثإل ل إبريل 2016   املواإل 26 بإا4 النانل 37ل1لا

عبُدالسالم الوجيه *
قاال أبو الديإااء رأيُت باريًة يف ساوِق 
الإخاسال -)طبدااً الحا4ثة مان زمان 
حيث كان الرقيُل الذي انتهى ولم يبل له 
أثٌر يف عرصنا الحايل إال عإد آل سدو4(-.
 نداو4ُ إىَل أبال الديإااء، قاال: رأياُت 
بارياًة يف ساوق الإخاسال تحلاف أال 
ترباع إىَل مواللا إقلت: ملاه؟ قالت: إنه 
ياا سايدي يواقُدإل مان قياا ، ويصيل 
من قداو4، ويشاتإإل بإعاراٍب، ويلحُن 
يف القارآن، ويصاوُ  انثإال والخإيس، 
ويفطُر رمضاان، ويصيل الضحى ويرتُُك 

الفجر. 
سايد الجارية لذا لو قساإاه بأمناله 
مان عباا4 التإظيام انصالحال يف اليََإن 
لقلإا ساال  الله عليه؛ ألن رضره يقترص 
عاى نفساه وإن تدداه إاإىل باريته تلك 

املساكيإة، أماا أتبااع التإظيم الصإإال الولابال إقد عم 
رضرلام اليََإن بداد أن أثااروا الفتن يف مساابدلا وأذكوا 
األحقاا4 والضغائان يف صادور أبإائهاا، وعإلوا الساإواِت 
الطواَل لكل يطإساوا قوَله تداىل: }َوأَنَّ اْلَإَسااِبَد ِللَّاِه َإالَ 
تَْدُعاوا َماَع اللِه أََحًدا{ ويساتبدلولا بآياة إْخاَوانية وقراءة 
شااذة لم تتواتاْر إال يف بامدة انيَْإان، ولام يقرلا إال قرُن 
الشايطان ولل )إن املسابد للتإظيم إال تدعوا مع التإظيم 
أحداً(، سيطروا عى املإابر واستخدمولا للتكفرِي والتفسيل 
ااابُل والوساائل،  والتضليل وإيقاظ الفتإة الإائإة بكل السُّ
إصارت ما تساّإى بإدارس تحفيظ القرآن مراكز للتدريب 
عى التفجري والتفخيخ واساتخدا  وساائل القتل والتدمري 
لآلمإال املصلال يف بياوت اللاه، وكان ما كان مإاا عرإه 
ويدرإه الشادب اليََإإل من برائإهام التل يإدى لها ببل 
التأريخ واننَْسااانية، ثم لم يكتفوا بذلك حتى استدعوا ُكّل 
أساطل الرش وانْبااَرا ، واملكر والغدر والخيانة، والهيإإة 
واالستبدا4، إىَل مهاَبإة الشدب اليََإإل املسالم، املشهو4 له 
من َرُساول الله صى الله عليه وآله وسالم بأنه يإن انيَْإان 
والحكإاة، واساتجلبوا املرتزقَة مان أصقاع الدنياا، مإهم 

السو4انل، واالسارتايل، والسإغايل، والكإبو4ي، وانرسائييل، 
وكل ُشّذاذ اآلإاِق من شياطل البرش ومسوخ »4اين كورب« 

و»بالك ووتر«.
لؤالِء أتباُع التإظيم مإهم َمن لفظته 
اليََإُن وكإسته إىَل مذابِل أسيا4ه وإىل غري 

ربدة إن شاء الله. 
ومإهام - ولو األخطُر- مان ال يزاُل 
يرباض بيإإا ظالاراً ومتخفيااً، يحرش 
نفساه كلإا ساإحت له الفرصاة يف ُكّل 
املجالاس ويتصادر املإابر وياوزع التهم 
واألوصااف واأللقاب بكار  وحاتإية ال 
منيال لها، عاى عإارو أَْو زياد، ويصدر 
أحاكا  التفسايل والتكفاري والتضليال 
عاى أمام ال حرص لهاا، يحقار الدظيم، 
ويدّظام الحقري، ويفرح باأي انتصار أَْو 
تقاد  لألعداء، ويحَزُن ألي نرص أَْو تقد  
للإؤمإال، يارىض ويؤيّاد ويباارك قتل 
وترشياد األبرياء مان الإسااء واألطفال 
والشايوخ مان أبإاِء بلده، بال ومإهم من 
يدطال إحداثياات البياوت واملواقاع واملصاناع لألعداء كل 

يرضبَها الطريان.
 يبحث عان األخطاء وإن لم يجْدلا اختلَقها وأشااعها، 
ورّوج لهاا، لو خالفته الرأَي ال يقبل باك أخاً، ومإهم َمن ال 
ينقاك بك وال يطإنئ إليك، حتى لو صليت عى املاء، وتدّلقت 
بحباٍل مإدو4ٍ إىَل الساإاء، يإظر إليك َشاَزراً وأنات تأتَمُّ به 
وتصايّل مده، ويلإحك بديوٍن تلإح إيها أنه يساتحلُّ 4مك؛ 
داً يف  ألنه آمان ويؤمن ويدتقد بأنك لساَت مسالإاً وال موحِّ

نظره.
 مناُل لؤالء املوبو4ين يف كنري من مساابدنا ومإاطقإا 
لام، وأن يُر4َّ عإا  نساأُل اللَه سابحانه وتداىل أن يكفيَإا رَشَّ
مكَرلم، وأن يهديَهم إىَل طريل الصواب، إن َعِلَم إيهم خرياً، 
وأن يبارص املخدوعل بهم وبفكرلم التكفريي التدمريي إىَل 
إ4راك حقيقتهم وتبيل نوايالم، ومدرإة ِحيَِلهم وِشبَاِكهم 

وأحابيلهم التل يإصبونها لخداع البسطاء من الإاس.

* أمين عام رابطة علماء اليمن

 وغباء عاٌم من الُعـْدَوان وبيان اإلْخـَوان
العدو نعمة!

علي المحطوري
لام تادرك السادو4ية أناه ال يشء خد  ثاورة 21 
سبتإرب ل201 وقد  لها كاإة التسهيالت ألن تصل إىل 
عقر الطاغية املجر  عيل محسن وتطيح به منل غباء 
لاذا األخري وحزباه انخوانل املتدإتال يف كل مراحل 

الرصاع السابقة والالحقة.
ومحاولاة السادو4ية إعاا4ة تدويم عيل محسان 
ومإحه مإصب عإيل برتباة »نائب رئيس« وبقدر ما 
لل خطوة تهدف إىل اساتفزاز الشدب اليإإل وصإاع 
ثاورة 21 سابتإرب، إهل تكشاف عن حجام الرصاع 
الدائار بال 4ول التحالاف )السادو4ية وانماارات(، 
وبل لاا4ي وبحاح بإقالة لذا األخاري والتخلص من 
خدماتاه، وتإصيب عإيل آخر لو أحإد عبيد بن 4غر 

بدال عإه.
كإاا أنها خطوة تادل عى ضيل خياارات تحالف 
الدادوان، وإقادان السادو4ية بالتحدياد الكناري من 
أ4واتهاا يف الداخال، وتإبائ عان نازوع بان سالإان 
واألمرياكان مان خلفاه نحو إارض حالاة »الحرب 
الدائإاة« 4اخال اليإان، بتجإيع انخاوان تحت راية 
عايل محسان، والدإاع بهم نحاو موابهة ثاورة 21 
سابتإرب التل تإكإت من إثارة سخط الشدب اليإإل 
ضد »الهيإإة األمريكية« مإا أ4ى إىل إغالق السافارة  
األمريكياة ألول مرة يف تارياخ الجزيرة الدربية وليس 
اليإان إحساب، وواشاإطن لم تإاس تلاك الصفدة 
السياساية املوبهاة إليها من قبل شادب إقري مدد  

كاليإن.
استإسااخ  تحااول  السادو4ية  أن  يُساتبدد  وال 
»املبا4رة الخليجية«،حياث تإوي التخلص من لا4ي، 
وتإصياب عايل محسان رئيساا، ولكان َمان أعطى 
السادو4ية كل لذا اليقل بأن كل ما ترسإه وتخطط 
له ساوف يإتهل به إىل التطبيل، أال يجدر بها أن تضع 
حساابا ألن لإاك مان لو بالز لتكرار 21 سابتإرب 
وعى مساتوى أكرب. ونصيحة إىل بن سلإان أن يكون 
قاوي القلب..ويساتإر يف بإونه..وغبائاه..، إلياس 

شيئا حظل به أنصار الله منل غباء أعدائهم


