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ع للقوى والأحزاب ال�صيا�صية الوطنية املناه�صة للُعـْدَوان ب�صنعاء اجتماع مو�صّ

الصماد: أي محاولة لفرض تسوية سياسية مجحفة تتجاوز مرجعيات التوافق 
والشراكة وتحاول فرض أجندة طرف محلي َأْو إقليمي َأْو دولي ستواجه بالرفض

حازب: إحاطة ولد الشيخ لم تتطرق إلى المؤسسة الرئاسية التي تعتبر المحور الرئيس في المشاورات الجارية بالكويت
الحجري: نطالب بمحاكمة قتلة األطفال والنساء من أبناء الشعب اليمني سواء من النظام السعودي َأْو عصابة الفار هادي 

  -  خاص:
انتقادت القوى واألحازاُب السياساية الوطنية 
املنالماة للُداْدَوال اإلحاطة األخرية التي تقد  بها 

املبدوث األممي إىل اليمن إسماعيل ولد الشيخ.
وقالات األحزاب يف بيال لها بدد اجتماع موساع 
عقاد يف صندااء ياو  أمال األربدااء: إل اإلحاطة 
بادا واضحااً عاد  اعتماعلا عاى النقاشاات التي 
جارت عى الطاولة اساتناعاً إىل مرجدياات الدملية 
وعاد   عليهاا،  املتواخال  االنتقالياة  السياساية 
انساجامها ماع حقيقة الواقع عاى األرض، وبدت 
مبنية عاى قناعة مددة سالفاً تتبناى وجهة نظر 
محادعة وتوجهاً مديناً، كما غابت عن تلك اإلحاطة 
بداض القمايا األساساية للحل الاذي يُفرتَُض أل 
تنتجه مشاورات الكويت ويف مقدمتها التواخل عى 
مؤسساة رئاساية تُدنى بتشاكيل حكومة الوحدة 
الوطنياة ماع لجنة عساكرية وأمنية علياا لتنفيذ 
الرتتيبات األمنية والدساكرية املتواخال عليها عى 

جميع األطراف.
وحذرت القوى واألحزاب السياساية الوطنية يف 
بيانها اليتامي من املسااعي الددائياة التي تبذلها 
عول الُدااْدَوال إلمالء الحلول السياساية من خالل 
املحاولاة لفارض خارطاة طريال أممياة ومن ثم 
السادي الساتصدار قرار أممي جديد بها بديداً عن 
التواخال، مؤكادة أل ذلك يف حال حصال خلن يكول 
مصريه سوى الفشال ولن يكول سوى سبٍب جديٍد 
لتوسايع الُدااْدَوال والدناف ونزيف الاد  اليمني، 
ولو ما سايدخع قوانا السياسية والوطنية لدراسة 
خياارات سياساية ميتلفاة منها املاي يف تنفيذ 
ما تم التواخال عليه قبل بدء الُدااْدَوال وكذا اتياذ 
خطوات ساتكول أشاد إيالماً للُداْدَوال ومرتزقتهم 
تنتار لدمااء الشاهداء وتحاخظ عاى إنجازاتهم 
وتلبي ضغوطات الشاارع اليمناي امللتحم بجبهات 
الدازة والصماوع والراخاض ألي مسااس بحريتاه 
واساتقالله وكرامتاه ووحدته وأمنه واساتقراره، 
مؤكدين لنا أل اليمن اليو  أقوى بكثري مما يتييله 
أعداؤه وأل أي توجه للحسام الدسكري لن يكول يف 

مصلحة الددو عى اإلطالق. 
واندقاد يو  أمال األربداء بالداصماة صنداء 
ع لألحزاب والقوى السياسية  اللقاء السيايس املوسَّ
الوطنية والذي ضم ُكّل القوى السياساية املنالمة 
للُدااْدَوال واملشااركة يف الحياة السياساية اليمنية 
الداخلياة  الجبهاة  لتدزياز  »مداا  شادار  تحات 

واستمرارا يف مواجهة الُداْدَوال«.
ويأتاي اللقااء يف مرحلاة وطنياة عقيقة، حيث 
وقف املجتمدول أما  آخر املساتجدات عى الساحة 
السياساية وأما  ما يتدرض له الوطن من ُعاْدَوال 
غاشام وغزو واحتالل يدنل تاراب اليمن الطالر، 
وإزاء ذلك حيا اللقاء املوسع استبسال وثبات رجال 

اليمان األشااوس يف الجياش واللجال الشادبية يف 
الذوع عن حياض الوطن عى ُكّل الجبهات مؤّكداً أل 
األحزاب والقوى السياسية الوطنية املجتمدة اليو  
تقاف إىل جاناب أولئك األبطاال صفا واحادا لدحر 
الُداْدَوال وطرع االحتالل وتحرير آخر شارب يف يمننا 

الدزيز الغايل.
َوثّمان اللقاء عالياً صموع الشادب اليمني األبي 
الشاجاع وتمحياته الدظيماة التي لم يبيل بها يف 

سبيل انتزاع سياعته وقراره املستقل.
ويف البياال اليتاماي أكاد اللقااء عاى ععماه 
ومسااندته للوخاد الوطناي يف مفاوضاات الكويت 
ومواقفاه املدلناة والتاي تؤكاد يف مجملهاا عاى 
امتاالك الرؤياة السياساية الناضجاة التاي تكفل 
الوصول لتحقيل السال  الداعل بإعالء مبدأ التواخل 
والرشاكاة والتي يطرحها الوخاد الوطني املفاوض 
ولو يدي جيداً األلداف الحقيقية ملحاوالت تدطيل 
املفاوضات يف الكويت التي تمارسها عول الُداْدَوال 
ومرتزقتاه بصورة مبارشة عرب تجااوز مرجديات 
الدملياة السياساية االنتقالية ومبادأ التواخل وكذا 
اساتمرار الغاارات والقصاف الجاوي والتحشايد 
الجبهاات  ميتلاف  يف  والزحوخاات  الدساكري 
واستمرار الحصار وإنهاك االقتَصاع وعرقلة حركة 
اليمنيني، وبصورة غاري مبارشة عرب رشاء الصمت 
الداملاي تجاه مجازره التاي يرتكبها بحل اليمنيني 
ومصااعرة تلك املواقف الياختاة التي تدلن من قبل 
بداض املؤسساات الدولياة والتي تتحول لوسايلة 
ابتزاز تتكساب من ورائها بدض مال النفط امللوث 
عى حسااب ماا يتدرض لاه اليمان من ُعااْدَوال 

مستمر ساخر وجبال.
ويف كلمتاه التاي ألقالاا يف اللقاء املوساع قال 
رئيل املجلل السيايس ألنصار الله صالح الصماع 
إل موقف املجتمع الدويل واألمم املتحدة ال زال يرتعع 
بني الغموض واالنحيااز وال يبدث عى االطمئنال.. 
وقاال »لألساف تجربة الشادب اليمني ماع األمم 
املتحادة ومجلال األمان تجرباة مييباة لآلماال 
وعى نفال املنوال املداروف عنهاا يف تداملها مع 

ُكّل األزماات والراعاات خاصاة يف الدالم الدربي 
واإلْساااَلمي«.

وأضااف »بدالً عن أل تدمل كماا تنص وثائقها 
التأسيساية عاى تحقيل السالم واألمان الدوليني 
وبدالً عان أل تدمل عى وقف الُدااْدَوال عى اليمن 
وخقاً ملباعئ الددل والقاناول الدويل، كانوا جزًء من 
الُدااْدَوال ومظلة للحرب الهمجية التي تشان عى 

شدبنا«.
وقاال »مان حقناا أل نياى املجتماع الادويل 
واألمام املتحادة ومن حقناا أل نحذر مان انحيازه 
ألطاراف الُدااْدَوال، ومن حقنا أل نرتاب يف سالوك 
األمام املتحادة ونحان نرالاا لاي قبال أساابيع 
ترضخ للمغوط السدوعية لساحب اسمها ومدها 
عول تحالاف الُدااْدَوال مان قائمة الداار الياصة 
باساتهداف األطفال وتمنحهم صك براءة من عماء 

آالف األطفال اليمنيني«.
وأّكد الصمااع أل الحل السايايس اليو  مرلول 
بإراعة املجتمع الدويل الاذي تتحكم خيه قوى كربى 
ويف مقدمتهاا أمريكا التي لي صاحبة القرار، خيما 
السادوعية غطاء لذلك ومرتزقتهاا ال يملكول قراراً 
وثبات ذلك خالل خرتة املفاوضات وعجزلم حتى يف 

ملف األَْسااَرى.
كماا أكد أل أياة محااوالت لفرض أية تساوية 
تتنااىف وتتجااوز مرجدياات  سياساية مجحفاة 
التواخال والرشاكاة وتحااول خرض أجنادة طرف 
محيل أَْو إقليمي أَْو عويل بديداً عن التواخل ساتواَجُه 
بالرخاض القاطاع مان ُكّل القوى السياساية التي 
تمثل إراعة الشدب اليمني الصابر واملقاو  للهيمنة 

واإلذالل واالمتهال.
ولفات إىل أل أي تصديد عساكري قااع  تلحظ 
باواعره مان خاالل الحشاوع واألعمال الدساكرية 
الحالياة لن تتوقاف تداعياته عاى مناطل الراع 
التي يحشاد إليها الُدااْدَوال، بل سايكول من حل 
الشادب اليمناي ممثاال بجيشاه ولجال الشادبية 
وأجهزتاه األمنية الدخاع بكل الوساائل املرشوعة يف 
أي ماكال وزمال وساتكول ُكّل القوى السياساية 

بقواعدلاا وجمالريلاا عوناا للجياش واللجاال 
الشدبية من خالل تدزيز عورلم ووضدهم امليداني 
والنفاري الداا  بالرجال والدتااع واالساتدداع ألية 
خيارات قد يفرضها الُداْدَوال عى الشدب اليمني.
وذكر الصماع أنه سايتم الدمل إىل جانب القوى 
الوطنياة للوصاول إىل تدزياز آليات لدمل مشارتك 
يف ُكّل املجااالت بماا يممان مواجهاة أي تصدياد 
عساكري قااع  ومواجهاة أي احتماالت إلخشاال 
املفاوضاات أَْو خرض تساويات مجحفة وذلك من 
خالل الدمل املشارتك واملدروس لرتتيب وضع البلد 
الذي لم يدد يحتمل املرالنة عى عور املجتمع الدويل 
الاذي كال آخرلا تباكيهم عاى الوضع االقتَصاعي 
املارتعي، وكأنهم ملجماول عن التفوه باأي كلمة 
تدين الحصار الجائر الذي كال سابباً يف ُكّل مداناة 

الشدب اليمني.
وأشااع بالصماوع األساطوري للشادب اليمني 
ويف املقدماة الجيش واللجاال الشادبية واألجهزة 
األمنياة.. مشادعاً عاى رضورة مواصلاة الصموع 
والحذر واليقظة والجهوزية ملواجهة أية احتماالت 
قاعمة قاد يفرضها تدنت عول الُدااْدَوال وتغايض 

املجتمع الدويل.
مان جانبه حيّا عماو األمانة الداماة للمؤتمر 
الشدبي الدا  حسني حازب، صموع الشدب اليمني 
والجياش واللجال الشادبية يف مواجهاة الُداْدَوال 

الغاشم.
وأكد ععم املؤتمر الشادبي للثوابت واملرجديات 
السياساية املتواخال عليهاا والتاي قدمهاا الوخاد 
الوطني يف مشااورات الكويت بما يف ذلك ميرجات 
الحاوار الوطناي.. الختااً إىل رضورة الدمال عاى 
إيقاف الُدااْدَوال ورخع الحصار والدخول يف عملية 

سياسية شاملة.
وأشاار حاازب إىل إحاطاة املبداوث األممي إىل 
اليمان ياو  أمل أماا  مجلل األمان وتطرقه إىل 
تشكيل حكومة وحدة وطنية وعد  تناوله ملؤسسة 
الرئاساة التي تدترب املحور الرئييس يف املشااورات 

الجارية يف الكويت.

بدوره أكاد رئيل تكتال األحازاب والتنظيمات 
السياساية املنالماة للُدااْدَوال عبدامللك الحجري 
رخاض التكتل ألياة حلول مددة سالفاً يراع خرضها 
بديداً عن التواخل السايايس وبقرار أممي تحت أي 

مسمى ما لم تكن بناًء عى حل تواخقي شامل. 
وجادع التأكيد عى ععام األحازاب والتنظيمات 
السياساية املنالماة للُدااْدَوال للوخاد الوطني يف 
الكويات.. مندعاً بالدور السالبي واملنحاز للمبدوث 
األمماي إىل اليمن والاذي تحول من ميرس إىل مدرس 

لألزمة اليمنية.
األطفاال  قتلاة  بمحاكماة  الحجاري  وطالاب 
والنسااء وأبناء الشادب اليمني ساواء من النظا  

السدوعي أَْو عصابة الفار لاعي.
وشادع عاى رضورة اساتمرار وحادة الجبهاة 
الداخلية يف مواجهاة الُداْدَوال.. مؤّكاداً ععم تكتل 
األحازاب املنالمة للُدااْدَوال لجبهة صموع وثبات 
القوى واألحزاب واملكونات التي تزعاع تماسكا يوما 

بدد يوما كلما زاع الُداْدَوال.
وقال »إل الشادب اليمني سايظل متذكرا ملآيس 
الُداْدَوال والحرب التي تشنها عول تحالف الُداْدَوال 
السدوعي ويتطلع إىل اليو  الذي يحاكم خيه مجرمو 
لذه الحرب وقتلة األطفال والنسااء ومرتزقتهم يف 
الداخل التي تلطيت أيديهم بدماء األبرياء من أبناء 

الشدب اليمني«.
خيما أشااعت كلمات أحزاب اللقاء املشرتك التي 
ألقالاا أماني عا  حزب الحل حسان زياد وأحزاب 
التحالاف الوطني التي ألقالا عمو التحالف نارص 
النصريي وكلمة الحراك الجنوبي ألقها خالد باراس 
وكلمة املرأة التي ألقتها حسيبة شنيف، بدور الوخد 
الوطني يف مشااورات الكويت وما يبذله من جهوع 
يف سابيل التوصل إىل حلول تواخقية تسهم يف إيقاف 

الُداْدَوال ورخع الحصار عن الشدب اليمني.
وأكدت الكلمات عى التمساك بالوحدة الوطنية 
وتدزياز الجبهاة الداخلياة يف مواجهاة الُدااْدَوال 
السادوعي األمريكاي وعحار الغازاة واملحتلني من 

املحاخظات الجنوبية.
ونولت الكلمات بالصموع األساطوري للشدب 
اليمناي والجياش واللجاال الشادبية يف مواجهاة 
الُدااْدَوال والتصادي للدمالء واملرتزقاة.. عاعني إىل 
رضورة االصطفااف وتدزياز التالحام باني أبنااء 
الشادب اليمني والوقوف إىل جانب الجيش واللجال 

الشدبية. 
لااعي  الفاار  بمحاكماة  املتحدثاول  وطالاب 
ومرتزقته والذيان تلطيت أياعيهم بدمااء األبرياء 
مان أبناء الشادب اليمني مان األطفال والنسااء.. 
منولاني بتمحيات املارأة وصموعلاا يف مواجهة 
الُداْدَوال من خالل عخع الرجال إىل ساحات الرشف 
والبطولاة وتطهري األرايض اليمنية من عنل الغزاة 

واملحتلني.
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  - خاص
ُعقادت عر أمل األربداء يف قر بياال بدولة الكويت 
جلسة نقاش بني الوخد الوطني ومبدوث األمني الدا  لألَُمام 

املتحدة إسماعيل ولد الشيخ.
كرسات الجلساة ملناقشاة ما ورع يف إحاطة ولد الشايخ 
التي تقد  بها أمل عرب األقمار االصطناعية لجلسة مجلل 

األمن الدويل التي عقدت ملناقشة الشأل اليمني.
وعارّب الوخد الوطني عان رخمه لتجاوز ساقف التواخل 
يف أي حلاول يراع تقديمهاا منتقدا بدض ماا ورع يف إحاطة 
ولد الشايخ.. مؤّكاداً رخَمه ُكّل ما من شاأنه عرقلة الحلول 

التواخقية املنصفة واملوضوعية. 
وأشاار إىل حالة االنحياز التي يمارساها ولد الشايخ مع 
أراء وتصاورات عول الددوال التي تسادى إىل تحقيل ألداف 
الدادوال مان خاالل طاولاة املفاوضاات، ولو األمار الذي 

يرخمه الوخد الوطني بشده. 
وكانات أبارز املالحظات عاى إحاطة ولد الشايخ تدمده 
تجنب الحديث عن مؤسساة الرئاسة برغم الكثري من اآلراء 
والتصاورات الواقدية التي تقد  بها وخاد القوى الوطنية يف 

لذا الجانب.
كما اعرتض الوخد الوطني عى طريقة تناول ولد الشايخ 

لدملياات اإلخاراج عن األَْساااَرى من قبل الجياش واللجال 
الشدبية والتقليل من شأنها ونسبتها إىل غري أللها.

وأكد الوخد الوطني رخَمه خالل الجلساة، التقليَل املتدمد 
من قبل ولد الشايخ لدملية اإلخراج عن أكثر من 00ل أسارٍي 
ومحاولتاه تشاويه الدملياة بذكرلا مقروناة بمزاعمه عن 
تزامنهاا ماع اعتقاالت طالات صحفيني ولو األمار الذي ال 

أساس له من الصحة.
وطالب الوخد الوطني املبداوث األَُمامي بإيماح املصاعر 
التي يدتمد عليها يف مثل لذه املدلومات املغلوطة وعن سبب 
تجالله وخد القوى الوطنية ليستقي منه املدلومات املتدلقة 

بالشأل امليداني والسيايس الداخيل.
واساتنكر أعمااء الوخاد الوطناي يف الجلساة طريقاة 
املجاملاة واإلطاراء املتواصل مان قبل مبداوث األمني الدا  
لألَُمام املتحدة لدول الددوال عى اليمن وال سايما السدوعية 
واإلماارات، ولم يكتف بذلك حتى انتقل إىل تقديم الشاكر ملا 
أسامالا حكومة بان عغر التي عجزت حتى عان رخع الدلم 

الوطني يف قر مداشيل.
وأشاار الوخد إىل أل ولَد الشايخ حرص عاى الحديث عن 
عوعتها الصورية إىل عدل وتقديمه إنجازاً للرشعية املزعومة 
خالخاا ملهاا  املبدوث الدويل الاذي يفرتض باه الحياع وعد  
االنحيااز إىل طارف ضاد الطارف اآلخار أل أراع النجااح يف 

مساعي األَُمام املتحدة.

والحصاار  القصاف  اساتمرار  إىل  الجلساة  وتطرقات 
الاذي يفاقم من مدانااة املواطنني، كما تطرقات إىل املباعئ 
األساساية التي تشاكل مفتاح الحلاول السياساية القابلة 
للتنفياذ عاى األَْرض وأبرزلاا السالطة التنفيذياة ومهاا  
وصالحيات مؤسسة الرئاسة والحكومة التواخقية بالتزامن 

مع تشكيل اللجال الدسكرية واألمنية.
حيث أكد الوخد الوطني تمساكه برضورة تشكيل سلطة 

تنفيذية تواخقية تدير املرحلة االنتقالية.
وأشاار أعمااء الوخد الوطناي إىل مداناة أبنااء الحديدة 
جراء انقطااع الكهربااء وارتفاع عرجة الحارارة.. مؤكدين 
أل الدادوال والحصار لو املسائول عن لاذه املداناة التي ال 
تقتر عى الحديدة ولكنها تطال ُكّل املحاخظات اليمنية.

وتسااءل الوخاد الوطناي عان رس تجالال ولد الشايخ 
لتحاركات عناارص القاعدة يف اليمن خاصة وأنها سايطرت 
مؤخارا عى محاخظة أبني عول أل يثري ذلك قلل ولد الشايخ 
أو األَُمام املتحدة التي ال تقلل إال إذا مني املرتزقة وجماعات 
التكفاري بهزائم ميدانية عاى أيدي أبطال الجياش واللجال 

الشدبية.
كماا انتقد الوخد الوطني تجالل املبدوث األَُمامي ملجزرة 
القبيطاة التاي ارتكبها طاريال تحالف الدادوال قبل يومني 
والتي راح ضحيتها أكثر من 15 شهيداً، وكذا عملية التهجري 

القرسي ألبناء املحاخظات الشمالية من عدل.

  - خاص
أشااع رئياُل اللجناة الثورياة الدليا 
التاي  باملبااعرات  الحوثاي  محماد عايل 
املفااوض يف  الوطناي  الفريال  طرحهاا 
الكويت، وأشار إىل ضبابية موقف الطرف 
اآلخار وعاد  الجدياة يف مدالجاة وضع 
مؤسساة الرئاسة واساتمرار اليروقات 

والزحوخات والغارات الجوية.
وتطارق الحوثاي يف اجتمااع له أمل 
مع القائمني بأعماال الوزراء إىل اإلحاطة 
التاي قدمها املبداوث األَُماماي إىل اليمن 
إساماعيل ولاد الشايخ، مشارياً إىل أنهاا 
غري موخقة وال تحمال املصداقية الالزمة 
واملدلوماات الصحيحاة ولي األسااليب 

املتكررة لألسف من مبدوث األمني الدا  لألَُمام املتحدة.
 وأضااف رئيل اللجناة الثورية الدليا قائالً: »لم ندد نساتغرب كثرياً عى 
ما ينتاج من األَُمام املتحدة بدد رخع تحالف الدادوال من قائمة الدار لقاتيل 

األَْطَفال«.
واثنى رئيال اللجنة الثورية عى الصموع الشادبي والوطني الكبري الذي 
حقال االنتصار بجهاوع الجمياع.. وحيّا رجاال الجيش واللجال الشادبية، 
وتمكنهام من اإلمسااك بزما  املبااعرة والثبات عاى األَْرض وصاد الددوال 

وأََعَواته يف ميتلف الجبهات. 

 الوفد الوطني ينتقد بعض ما جاء يف إحاطة ولد الشيخ 
ويجّدد تمسكه بتشكيل سلطة تنفيذية توافقية 

رئيس اللجنة الثورية العليا: إحاطة ولد 
الشيخ غري موفقة وال تحمل املصداقية 

الالزمة واملعلومات الصحيحة

ح�صموا معارَك كربى رداً على خروقات املرتزقة 

أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون تقدمات 
ويسيطرون على جبل فاطم يف حريب القراميش

  - خاص
وضع أبطااُل الجيش واللجال الشادبية حاداً ليروقات 
مرتزقاة الدادوال يف لحاج ونهام وحسام مداارَك لاماة 

بالسايطرة عاى مواقاع وجبال اسارتاتيجية 
يف كلتاا الجبهتاني، ملحقااً خساائر ماعية 
وبرشية كبارية يف صفوف املرتزقة. وامتدت 
تلك اليسائر بالرضبات الصاروخية الكبرية 

يف مارب والجوف.
ويف لاذا الساياق أنهات قاوات الجيش 
واللجاال الشادبية 16 يومااً مان املداارك 
الدنيفة بفرض سيطرتها الكاملة عى كامل 
سلسلة جبل جالل االسارتاتيجي بمديرية 

القبيطة بمحاخظة لحج. 
أبطاال  أل  عساكري  مصادر  وأوضاح 
الجيش واللجال الشادبية حساموا املدركة 
بدد تدنُّات مرتزقاة الددوال واساتمرارلم 
يف قصاف مواقع الجيش واللجال الشادبية 
واملناطال املدنياة، مساتغلني تمركزلام يف 
جبال جالل االسارتاتيجي وقاموا بدحرلم 
منه بدد تكبيدلم خساائَر كاربى يف الدديد 

والدتاع.
واملرتزقاة  الدادوال  إعاال   واعارتف 

بسيطرة الجيش واللجال الشادبية عى الجبل االسرتاتيجي 
واملطل عى قاعدة الدند الجوية، مدلنني انساحاَب من تبقى 

منهم.
وصب نشطاء تابدول ملرتزقة الددوال جا  غمبهم عى 
تحالاف الددوال وحكومة املرتزقة، متهمني إيالم بيذالنهم 

عاى مادى األيا  املاضية رغام أل طريال الددوال شان عدة 
غارات عاى مدى أيا  املدارك يف محاوالت بائساة ملسااندة 

املرتزقة.
وخور انساحاب مرتزقة الددوال من جبل جالل عاوعوا 
القصاف عاى مواقع الجياش واللجاال الشادبية الذين لم 
يتساامحوا لذه املارة مع املرتزقاة خقاموا 
باالنتقال إىل ما بدد القبيطة وسايطروا عى 
جبال إلياس، ولو أول جباال الصبيحة بدد 

القبيطة.
ويف جبهة نهم-مأرب لام تتوقف مداخع 
مرتزقاة الدادوال مان قصفها الدشاوائي 
الجياش  أبطاال  اضطار  ماا  املتواصال، 
واللجاال الشادبية للارع بقوة عاى مواقع 
املرتزقة وقاموا بالسايطرة عى جبل خاطم 
االسارتاتيجي يف منطقة حرياب القراميش 
وتطهاري املناطال واملواقاع املحيطاة به يف 
مدارك شاهدت مقتل وإصابة الدرشات من 

املرتزقة.
أما جبهة مدينة تدز خقد شاهدت تقدماً 
كبارياً ألبطاال الجيش واللجال الشادبية يف 
منطقاة الجباايل باتجااه الساجن املركزي 
وكبّدوا املرتزقة خساائَر كبريًة أبرزلا مقتل 
القيااعي امليداناي التاباع ملرتزقاة الددوال 

املدعو عاعل الشدبي.

املشاط: فريق اأُلَمـم املتحدة 
بالكويت يتعرض البتزاز سعودي 

على غرار ما حدث ألمينها العام
  - خاص

أّكد عمو وخد أَنَْصاار الله بمفاوضات 
الكويت، مهدي املشااط، أل خريَل األَُمام 
املتحدة يف الكويت يتدرض البتزاز الددوال 
عاى غرار ما تدرضه لاه األمني الدا  من 
ابتزاز سادوعي إلزالة تحالف الددوال من 

القائمة السوعاء. 
وقال املشااط: »ماا الاذي يمندنا من 
ال نقاول باأل خريال األَُماام املتحادة يف 
مشااورات الكويت يتدرض ملا يتدرض له 
أمينهاا الدا  من ابتزاز أعلن عنه ساابقاً 
وأل لاذا لاو ماا يجدال الفريال يراوح 
مكاناه وغاري قاعر عاى حسام القمايا 

الدالقة نتيجة ما يحصل«.
يماارس  »مان  أل  املشااط  وأضااف 

المغاط لاذا لو من يصداد أَيْماً يف امليادال ويحرك مرتزقته لالساتمرار يف 
رخض اتفاق وقف األعمال القتالية لو من يستمر يف إبقاء القيوع االقتَصاعية 

ليستهدف ُكّل مواطن رشيف يف لقمة عيشه«.

مقتل واإ�صابة عدد من املرتزقة بينهم القيادي »النويف«
أبطال اليمن يطهرون على خمسة مواقع عسكرية 

يف مديرية خب والشعب بالجوف

النائُب العام يشيد بدور اللجان الشعبية يف دعم 
ومساندة رؤساء ووكالء وأعضاء النيابة

  - صنعاء
قال النائب الدا  عبدالدزيز البغداعي أمل األربداء: إل عور اللجال الشادبية محدوع وقانوني ويتمثل 

يف تداونها مع النيابة يف إنهاء حاالت التجاوز ويف مساعدة املدرسين يف السجول.
وأشااع النائب البغداعي بدور اللجال الشدبية يف ععم ومسااندة رؤساء ووكالء وأعماء النيابة للقيا  
بواجبهم يف تفقد أحوال الساجول والساجناء.وثّمن النائب الدا  التزا  اللجال الشدبية بالقوانني والتقيد 
بدد  الحبل أو اإلخراج إال عرب النيابات امليتصة ووخل القوانني، مؤّكداً حرص النيابة عى االلتزا  بحماية 

مبدأ سياعة القانول يف ُكّل أعمالها بحياعية.

  - متابعات
تمّكان أبطااُل الجياش واللجال الشادبية من 
بمنطقاة  اسارتاتيجية  مواقاع  تطهاري خمساة 
عاى  رعاً  الجاوف؛  محاخظاة  الصربيان رشقاي 

استمرار خروقات املرتزقة. 
وأوضح مصدٌر عسكريٌّ أبطال الجيش واللجال 
تمّكناوا مان تأمني خمساة مواقع يتمركاز خيها 
املرتزقاة بمنطقة الصربيان التابداة ملديرية خب 
والشادف بدد مدارك عنيفاة خلفت قتى وجرحى 
يف صفوف املرتزقة خيما خر من تبقى منهم تاركني 

كميات كبرية من األسلحة والذخائر.
كما لقي عادٌع من مرتزقة الددوال السادوعي 
األمريكي مرعهام أمل االربدااء بينهم قياعي 
باارز خاالل تصادي الجياش واللجاال الشادبية 
ملحاولة تقاد  باتجاه منطقاة اليليفني بمديرية 

خب والشدف بالجوف. 
وأوضح مصدر عسكري أل خمسًة من املرتزقة 
قتلاوا بينهام املدعو محماد عيل الحنياوي النويف، 
وإصابة آخرين خالل محاولة تسلل باتجاه مواقع 
الجياش واللجاال الشادبية بمنطقاة اليليفاني 

بمديرية خب والشدف. 

األجهزة األمنية تضبط خلية إرهابية تنتمي للقاعدة يف مديرية النادرة يف إب

  - إب
تمّكنات األجهزُة األمنية واللجال الشادبية يو  

أمال األربدااء مان ضبط خلياة إرلابياة تنتمي 

لوكرلاا  مدالماة  عملياة  يف  القاعادة،  لتنظيام 

بمديرية الناعرة التابدة ملحاخظة إب.
إل عملياة  باملحاخظاة:  أمناي  وقاال مصادر 
املدالمة لليلية أسفرت عن مرع ثمانية عنارص 
إرلابياة وجارح سابدة وإلقااء القباض عى 15 

آخرين. 
وأضاح املصادر أل مان باني املصاباني يف لذه 

الدملياة النوعياة القياعياني يف التنظيام اإلرلابي 
َعبدالحميد شحيط وصالح املقص.

وكشاف املصادر عان الدثاور يف املنازل الاذي 
تام مدالمتاه عاى قرابة خمساني حزاماً ناسافاً 
وعارشات الدباوات وقذائف آر بي جي وسايارتني 

وجوالت وأجهزة كمبيوتر محمول.
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ر�صائل امليدان اأكدت اأنه ل ت�صامح مع اخلروقات: 

خيار الضرورة: بني الحل السياسي العادل وحتمية املواجهة 
  -  إبراهيم السراجي
منذ أكثر من شاهر تجالال مرتزقاة الُداْدَوال 
وقياعاتهم الدسكرية والسياساية وجوع اتفاقيات 
لوقاف إطاالق النار يفارتض أنها ما تازال جارية. 
ويف الدلن سايروا إعالمهم للكشف عن تدزيزاتهم 
ولتغطياة  ونهام  والجاوف  ماارب  يف  الدساكرية 
لجماتهم عى مواقع الجيش واللجال الشدبية ظناً 
منهم أل ذلك سايمنحهم انتصارات مدلنة تندكل 
عى مفاوضات الكويت ولكن ذلك انقلب رأسااً عى 
عقاب بفدل الرعوع القوية من قبل الجيش واللجال 
الشادبية الذيان قلباوا املوازيان وحولاوا لجمات 
املرتزقة إىل لزائم اسرتاتيجية يف لحج ومارب ونهم 
ليدلاوا بددلا رصاخ قيااعات املرتزقة الذين تذكروا 

خجأة أل لناك اتفاق لوقف إطالق النار. 
وماع حلول شاهر رممال وبينماا وّجه أنصار 
اللاه واملؤتمار ععوتاني لجمياع األطاراف اليمنية 
ملصالحة وطنية شااملة قابل رئيل حزب اإلصالح 
من مقر إقامته بالرياض تلك الدعوات يف ذات اليو  

بدعوته الريحة للحرب. 
الاراخ لم يقتار عاى مرتزقة الريااض بل 
تددالام للمبداوث األممي الذي تجالال الهجمات 
اليومية للمرتزقة يف لحج والغارات اليومية لطريال 
الُداْدَوال إال أنه ومع تقد  الجيش واللجال الشدبية 
يف مديرياة القبيطة عرب عن اساتيائه من ذلك حتى 
عول أل يتطارق للمجازرة التي ارتكبهاا الُداْدَوال 
لناك بقتله لا15 عامالً يف منزل قيد االنشااء جرى 

استهداخه بغارة جوية.

• انقالب املوازين العسكرية يف لحج 
ومأرب ونهم

تجالال املبدوث األممي إساماعيل ولد الشايخ 
لاكل البالغات التاي وصلته من قبل لجاال التهدئة 
واحتجاجاات الوخد الوطني عى خروقات الُداْدَوال 
ومرتزقتاه الذيان اساتمروا بشان الهجماات عى 
مواقاع الجيش واللجال الشادبية الذيان لم يجدوا 
مناصاً من حسام كثري من املداارك الهامة رعاً عى 

تلك الهجمات وعى التجالل األممي.
يف مديرياة القبيطة وخاالل األساابيع املاضية 
نرشت وساائل إعاال  الُدااْدَوال واملرتزقة عرشات 

األخباار التي تتبالاى بهجمات املرتزقاة يف امليدال 
عاى مواقاع الجياش واللجاال لكن األماور لناك 

انقلبت رأساً عى عقب.
وقد أنهى أبطال الجيش واللجال الشادبية نحو 
شاهر من املداارك بالسايطرة عى سلسالة جبال 
جالال االسارتاتيجية يف مديرية القبيطاة واملطلة 

عى قاعدة الدند بمحاخظة لحج.
ومثل لذا االنتصار تحوالً كبرياً للمدارك الدائرة 
لناك إذ أل ساقوط الجبل من أيادي املرتزقة يدترب 
حساماً ملدركة الجبال ذاتها وكذلك حساماً تلقائياً 
للكثاري من املداارك التاي كال يمكن ال تنشاب يف 
املناطال املحيطاة بالجبال إال أل السايطرة علياه 
أسقطت املرتزقة يف املناطل املحيطة عول مدارك.

ويف جبهاة مارب-نهام لام يكان الوضاع أقال 
ساوءاً عى مرتزقاة الُداْدَوال السادوعي األمريكي 

مان وضع نظرائهام يف القبيطة خقاد تمكن أبطال 
الجيش واللجال الشدبية من حسم أحد ألم املدارك 
بالسايطرة عاى جبل خاطام يف حرياب القراميش 
والذي كال يتمركز خيه املرتزقة وينصبول األسلحة 
الثقيلاة لقصاف مواقع الجياش واملناطال املدنية 

بشكل عشوائي.
ويف كال املدركتاني ساواء يف نهام أَْو القبيطاة 
تكباد مرتزقة الُدااْدَوال خساائر ماعياة وبرشية 
واسرتاتيجية من الحجم الثقيل خإىل جانب خقدانهم 
ملناطال سايطرة اسارتاتيجية خقد قتال الدرشات 

منهم وبينهم قياعات ميدانية بارزة.

• الرد الصاروخي يحقق املطلوب 
يف وقت اكتظت وساائل االعال  املوالية للُداْدَوال 
بأخباار التدزيازات الدساكرية املدعوماة من قبل 

الُداْدَوال باتجاه مارب والجوف ونهم وكذلك أخبار 
الهجماات عاى مواقع الجياش واللجال الشادبية 
أعاعت القاوة الصاروخية عملياتها االسارتاتيجية 
موجهة عادة رضباات ناجحة لتحباط الكثري من 

امليططات الُداْدَوانية يف مارب والجوف.
وانطلقات أوىل الدملياات عندماا قامات القوة 
الصاروخياة للجياش واللجاال الشادبية بإطالق 
 115 اللاواء  باليساتي عاى مدساكر  صاروخاي 
بمدينة حز  الجوف الواقع تحت سايطرة املرتزقة 
ليوقاع عارشات القتاى والجرحاى الذيان امتألت 
بهام مستشافيات حز  الجاوف لتحقال الرضبة 
عادة ألداف مباارشة وغري مباارشة ومنها أنها إىل 
جانب اليساائر التي الحقتهاا يف صفوف املرتزقة 
خقاد وضدتهام يف وضاع غاري مساتقر يجدل من 
نظاراً  صدوباة  أكثار  الدساكرية  ميططاتهام 

لوقوعهام تحات طائلاة الصوارياخ التاي تدرقال 
التدزيزات والتجمدات.

ويف مدساكري تداويان وكوخال بماأرب وجاد 
مرتزقاة الُداْدَوال أنفساهم تحت وطاأة صواريخ 
»أورغاال« الروساية واملطاورة محليااً التاي أعاع 
الجياش واللجال الشادبية اساتيدامها يف املدركة 
وأمطاروا بهاا املدساكرين ميلفاة الدارشات من 

القتى والجرحى يف صفوف املرتزقة.
تلك االنتصاارات التي حققهاا الجيش واللجال 
الشادبية يف لحج ومارب والجوف ونهم وغريلا من 
الجبهات أوصلت عدة رساائل ميدانية وعساكرية 
مفاعلا أل التصديد الدسكري للُداْدَوال ومرتزقته 
لان يقابال بالتجالل وسايتم الرع علياه بقوة وأل 
وجاوع وخد القاوى الوطنياة كال وما يازال تدبرياً 
عن رغبة حقيقة يف الساال  الذي يتطلع له الشدب 

اليمني وليل ناجماً عن ضدٍف ميداني. 

• املواجهة.. خيار الضرورة 
تؤكاد القاوى الوطنياة مجادعاً ععمهاا للوخاد 
الوطني يف مفاوضات الكويت وععم الحل السيايس 
انطالقاً مان املرجديات املتفل عليهاا وانطالقاً من 
التواخل يف الرئاساة والرشاكاة يف الحكومة باعتبار 
الحل السايايس الدااعل يحقل للجمياع تطلداتهم 
ويحقال للشادب اليمني الساال  املنشاوع غري أل 
القوى الوطنية ترى أناه خيار املواجهة قائم إذا لم 
يقبل الُداْدَوال ومرتزقته بذلك الحل عى أنه ال خيار 

ثالث يمكن القبول به أَْو السري خيه.
واملكوناات  السياساية  القاوى  جادعت  وقاد 
واألحزاب اليمنية أمال تأكيدلا عى تلك الييارات 
مشادعة عاى أل الحال السايايس الدااعل ال يمكن 
تحقيقاه إذا لم يتوقف الُدااْدَوال ويتوقف املرتزقة 

عن خروقاتهم لوقف إطالق النار.
ويف الوقات الاذي يداناي مرتزقاة الريااض يف 
مفاوضاات الكويات مان اندادا  سايطرتهم عى 
املليشايات التابداة للُدااْدَوال للدخاع بالتواخقاات 
املبدئياة نحاو خطاوات عملياة وملف األَْساااَرى 
أَْكبَار شاالد عى ذلك. بينما يتمتع الشدب اليمني 
املنالاض للُدااْدَوال بوحادة عاخلياة وتناغام بني 

امليدال وطاولة املفاوضات.

وفد من رابطة علماء اليمن يزوُر 
جرحى أبطال الجيش واللجان الشعبية

  -  متابعات
نّفاذ وخاٌد من رابطاة علماء اليمان أمل األربدااء بزياارة لجرحى الجياش واللجال الشادبية الذين 

ييمدول للدالج يف عدع من مستشفيات الداصمة صنداء.
 وعرب الوخد الدلمائي خالل الزيارة عن اعتزاز اليمنيني بما قدمه لؤالء األبطال من تمحيات وما قاموا 

به من أعمال بطولية.
وأكاد وخاد الدلماء أل الجيش واللجال الشادبية ييوضاول اليو  املدركة عن األماة وليل عن كرامة 
وتراب اليمن خقط يف وجه عول االساتكبار الداملي ومرتزقتها من عول تّدعي اإلْسااااَل ، ارتمت لنفساها 

االنيراط يف صف الشيطال وتوجيه سالحها لقتل املسلمني.
من جانبهم شكر الجرحى لذه اللفتة الكريمة من جانب الدلماء، مثمنني مواقفهم الواضحة والقوية 

من الُداْدَوال، وعورلم املهم يف توعية الشدب وتدرية علماء السلطة واالرتزاق.

دعت اإىل عقد موؤمتر عام لالإعالميني اليمنيني يف اإطار مواجهة الُعـْدَوان

الجبهة اإلعالمية ملواجهة الُعـْدَوان تدعو إىل صياغة 
ميثاق شرف إعالمي ورفع مستوى دور اإلعالم الوطني 

  -  خاص
ععات الجبهُة اإلعالمياُة ملواجهة الُدااْدَوال إىل 
رخع مساتوى عور اإلعاال  الوطني عارب االلتما  
باإلعالميني وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتحساني 
مساتوى مديشاتهم، إضاخاة إىل االلتماا  باأرس 
شاهداء اإلعاال  الوطناي والحرباي، وتيليدلم يف 
الذاكرة الوطنية، ومتابدة أوضاع الجرحى الصحية 

واملهنية.
وأوصات الجبهاة يف نادوة نظمتها ياو  أمل 
يف صندااء تحت عناوال: »اإلعاال  اليمناي يف ظل 
مساتقبلية  ورؤياة  مرحايل  تقييام  الُدااْدَوال.. 
بصياغاة ميثااق رشف ينظام أعاء املهناة، ويمع 
حداً للمهاترات التي تهدع السلم االجتماعي، وترض 
بوحدة الوطن، وأمنه واستقراره، كما أوصت بدقد 
مؤتمر عا  لإلعالمياني يف إطار مواجهة الُداْدَوال، 
وكشاف جرائماه أماا  الارأي الداا  اليارجاي، 
والتصدي لإلرلاب والتنظيماات اإلرلابية، إضاخة 
إىل ابتدااث خريل إعالمي حقوقاي إىل اليارج لنقل 
مظلومية الشدب اليمني، وللحد من التمليل الذي 

يمارسه إعال  الُداْدَوال تجاه الشدب اليمني.
وععات الجبهاة أعمااء نقاباة الصحفيني إىل 
إنقاذ النقابة ووضع حد النحيازلا املكشاوف ضد 

الوطن. 
كماا أوصت النادوة بارضورة االلتماا  بأرس 
شاهداء اإلعاال  الوطناي والحرباي وتيليدلام يف 

الذاكرة الوطنية ومتابدة أوضاع الجرحى. 
وقدمات يف الندوة التي حرضلا نيبة من رجال 
الفكر والسياسة والثقاخة، أربع أوراق عمل تناولت 
الورقاة األوىل بدناوال » السياساة اإلعالمية أثناء 
وبدد الُدااْدَوال« للقائم بأعمال وزير اإلعال  أحمد 
ناارص الحماطي، عور اإلعاال  الوطني يف مواجهة 
الُدااْدَوال أثنااء وبداد الُدااْدَوال ورؤياة الوزارة 

للسياسة اإلعالمية ملا بدد الُداْدَوال.
وأكادت الورقاة عاى رضورة إتاحاة الفرصة 

إلعداع وتنفيذ الربامج الشابابية الهاعخة التي تبث 
روح التكاخال والتكامال بني املجتماع وإبراز عور 

اإلعال  يف محاربة الفساع.
خيماا تناولات الورقاة الثانياة لرئيال املركز 
اإلعالماي باملؤتمر الشادبي الدا  أحماد الحبييش 
الحرب النفساية لإلعاال  املداعي وكيف اساتطاع 
اإلعاال  الوطناي أل يدري ويكشاف زياف اإلعال  
اململل أثنااء الُدااْدَوال ومواجهة اإلعاال  اململل 
الذي حاول التدتيم وعزل اليمن عن الدالم باعتبار 
الحارب النفساية أخطر أعوات الحرب الدساكرية 
الشااملة. كماا تناولات الورقاة عور الدماالء يف 
محاولاة تفكيك النسايج االجتماعي من خالل بث 

الندرات الطائفية والدنرية وسط املجتمع.
خيماا اساتدرضت ورقاة رئيل مجلال إعارة 
مؤسساة الثورة للصحاخة والنرش محمد املنصور 
محاولة تحالاف الُداْدَوال إلساكات صوت اإلعال  
الوطناي من خاالل حجب بث القناوات عى القمر 
االصطناعاي نايال ساات وعارب ساات، وكذلاك 
ممارساة التدتيام والدزل اإلعالمي عاى ما يجري 

من ُعاْدَوال عى اليمن.
وتطرقات إىل عور اإلعاال  الوطناي والحرباي 
يف مواجهاة الُدااْدَوال مان خالل كشاف الجرائم 
الرببرياة والهمجية التاي ارتكبها الُدااْدَوال بحل 

الشدب اليمني ونقلها إىل الرأي الدا  الداملي.
كما تناول الباحاث واإلعالمي محمد الرساجي 
عور اإلعال  التفاعيل وشبكات التواصل االجتماعي 
يف كشاف جرائام الُدااْدَوال ومواجهاة الرتساانة 
اإلعالمية اململلة وإيصاال صوت الحقيقة ونقلها 

إىل الدالم وتوثيقها بالصوت والصورة.
وأساتدرض الحمالت اإلعالمياة الناجحة التي 
نفذتها الجبهة اإلعالمية والناشاطني ويف مقدمتها 
حمالت التغريدات عى تويرت »أمريكا تقتل الشدب 
اليمني« التي حققت نجاحاً كبرياً يف كشاف جرائم 

الُداْدَوال.
وأثريات النادوة بمداخالت ونقاشاات من قبل 
املشااركني أكادت ألمية االساتمرار يف السياساة 
اإلعالمية ملواجهة الُداْدَوال بشتى الوسائل والسبل 

املتاحة.
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آل الرميمة.. كربالء الثانية يف العصر الحديث
كتب/ أبو الحسين الرميمة

ُكلُّ األحازال مرَّت يف »حدنال« وكل أطياف 
الجريمة تساّكدت يف منازلهاا وأزّقتها – قتالً 
وحرقااً، ساحالً وتمثياالً، تكبياالً وتنكياالً، 
تجويدااً وتهجرياً، ورمياً من شاالل، لم تبَل 
مصيباٌة يف لذا الدالم املتوحش إىل وزارت ألل 
لاذه القرية، لنا يف قرية حدناال الرابمة يف 
صادر جبل صرب، محاخظاة تدز، يدزف املوت 
ُكّل ألحانه وذرخت املآقي سايوالً من الدموع، 
بكت النساء، وصربت واحتسبت- بدمهن-، 
ا األخريات خقد زغرعل لشاهدائهن لريخدن  أمَّ
بمواقفهن لاذه تيجاناً عى رؤوس أبطالهن، 
وإل لام يباَل يف لاذه القرية الذبيحة ساوى 
اللونني األساوع واألحمر، ولام يدد لناك خرق 
بني غروب الشمل ورشوقها، خقد لمد النو  
والطمأنينة الحواس واألحاسيل، لي كربالء 
الدار الحدياث، خال مثياَل لها للتشاابه إىل 
كرباالء األوىل، التي خيها قتل اإلما  الحساني 
وآل بيت رساول اللاه »صى الله علياه وآله« 
ورضات خياوُل الطغااة الصادوَر الطالارة 
ال جاريال  وتركات طدامااً للوحاوش ليتكفَّ
)الطاف( بماا خيهم من نياوة بدخن جثامني 
الشاهداء، لم يكان لناك من األلال واألقارب 
ا لنا يف حدنال خقد  من شارك يف الجريمة،.. أمَّ
ل األلل بمشااركة القتلة ثم بالسايرية  تكفَّ
واإلسااءة للثكاىل واألرامال واأليتا ، حني كن 
يحملان نداوش ذويهن، وحاني كن يحرضل 
قبورلام، ثام تكّفلاوا بالتغطياة ومحاولاة 
ماواراة الجريمة وتحميل المحية إثم الجالّع، 
قالوا لم يحادث يشء، يا الله.. لل كنَّا يف حلم 
إذل، أكثر من عرشين شهيداً وشهيدة، وخوق 
رت،  الثالثني أسارياً، وكل املناازل نُهبات وُعمِّ
ُكّل لاذا أماا  أعينهان وبأيديهام، ُكّل لذا ال 
يشء؟؟، ندام خالاليشء يف ُعرف الدواعش لو 
القتل والدمار والساحل وسواه، خالداعيش إل 
لم يقتل أحداً قتل نفساه ولو بحزا  ناساف، 
والداعيش يتجاوز املسخ بأمور عدة خقد يقتل 
ا املساخ خال يتدرَّض  ذلك أعز املقّربني إليه، أمَّ
ألشاباله، والدواعاش )خلياط مان املرتزقة 
والقاعادة وأذنابهام( ولم صنيداة أمريكية 
صهيونية أراعوا منها اإلسااءة لإلساال ، لكن 

ليهات وما يدعول.
النقال  عناد  لناا  املشاالد  تداخلات  إل 
خالصاورة واحادة أتت تجسايداً مان الثكاىل 
واملكلوماني واملكلوماات واأليتاا  واملهّجرين 
لينقلاوا للدالام مأسااة أرسة رخمات الظلم 
والميم واالنقياع وركدت للواحد األحد خقط، 
ولتكان عاربة لاكل ذي بر وبصارية ولدنة 

ستظّل تالحل القتلة إىل يو  الدين.
 قال تداىل: » َوأَنِذْرُلْم يَْوَ  اآْلِزَخِة إِِذ اْلُقلُوُب 
َلَدى اْلَحنَاِجِر َكاِظِمنَي َما ِللظَّاِلِمنَي ِمْن َحِميٍم 
َواَل َشِفيٍع يَُطاُع يَْدَلُم َخاِئنََة اأْلَْعنُيِ َوَما تُْيِفي 
اُدوُر«، وقال تدااىل: »ُقل الَّ أَْساأَلُُكْم َعَليِْه  الصُّ
َة يِف اْلُقْربَٰى« صدق الله الدظيم. أَْجًرا إاِلَّ اْلَمَوعَّ

شهداء األحد الحزين 2015/8/16م 
يف ياو  السابت 15/ل/2015  تم االتفاق 
عى قاف إطاالق الناار والتهدئة باني أنصار 
الله وما تسامى باملقاومة، خانسحب الجيش 
واللجال الشادبية مان قرية حدناال إىل تدز 
بداد لذا االتفاق، لكن املدتدين كانوا قد أعدوا 
الجتيااح شاامل، خنقماوا االتفااَق وغدروا 
ولاجموا قرياة حدنال ياو  16/ل/2015  
مان ُكّل الجهاات تحات قصاف مدخداي من 
التباات املقابلاة، خاقتحماوا املنازل وسالبوا 
ونهباوا ُكّل ماا خيهاا وأرسوا الذيان بقاوا يف 
القرية ولزموا منازلهم؛ ألنهم لم يشااركوا يف 
القتال، وأعلنوا عرب مايكرخونات املسااجد أل 
ى أل يسّلم نفسه وستتم مداملته  عى من تبقَّ
إنسانياً وكأساري حرب ولن يتدرَّض لهم بأي 
أذى، كاناوا قد اساتقدموا وجبلوا عواعشاهم 
مان ُكّل املديرياة ومن جبل حبايش ورشعب 
ى  ومناطال أخارى، وبداد أل أرسوا مان تبقَّ
كبّلولم وقتلولم بصورة بشدة لم يسبل لها 
مثيل، ننقل لنا مشاالد واقدية لجرائم إباعة 
إنسانية وعى ألسانة ذوي الشهداء واألرسى 

كما لي عول تحريف وعى النحو التايل:

1-  الشاهيد الدكتور عفيف عبدالله محمد 
األمني الرميمة.

2-  الشاهيد الدباس عبدالله محمد سديد 
الرميمة.

3- الشاهيد األساتاذ عبداللاه عبدالرحمن 
الرميمة.

املشهد األوَّل: عفيف عبداهلل محمد األمني الرميمة 
ع  رأيات زوجي ميِّتااً مرميَّاً بجاناب مجمَّ
السديد وقد ُشاّج رأسه بسبب رميه من أعى 
ع ومّيه يسايل عاى األرض، خرخت  املجمَّ
باكياة مساتنجدة ولم يسامع رصاخي أحد، 
خالرجاال يف لذه القرية كانوا قد استشاهدوا 
أو أرسوا وخارج بقيّتهام وظالَّ خيهاا خقط 
أرصخ  كنات  الرجاال،  وأشاباه  الدواعاش 
ولم يسايرول مني ويحدثوني كياف نكَّلوا 
بزوجاي، أتت أختاي ومدها بداض قريباتي 
وأناا أجماع عمااغ زوجاي برعائاي بداد أل 
وضدت رأساه عى حجري، وحملنا الشاهيد 
باتجااه رضيح جاده القريب )عايل بن أحمد 
الرميماة( حملنااه وبدأناا بالتحارُّك، وخجأة 
وبدول شادور رصخات: )واحسايناه، أليل 
من ناارص ينارصنا؟( ومداي رععت قريباتي 
رصختي و)ليهاات منَّا الذلَّاة( و)الله أكرب، 
املاوت ألمريكا، املاوت إلرسائيال، اللدنة عى 
اليهوع، النر لإلساال (، خانسحب الدواعش 
من أمامنا مساتائني من رصختنا، متلّفظني 
ا جرى لإلما   بأقذع األلفاظ، كنت أسامع عمَّ
الحسني وكيف كانت الفميلة املكلومة زينب 
تارخ بذلكام الهتااف، خدزخناه وزغارعل 
منطلقاات إىل الرضيح، لم تكن رشيفات بيت 
الرميماة يدركن أل يف أرواحهان ترسي تلكم 
الرخاة، بال ويف عمائهن، وأل ذلاك الهتاف 
سايظّل حيَّاً يف أرواح وعماء األحفاع واملحبِّني 
ع اإلشاهاع، إما  حاكم  إىل أل يصل إما  مجمَّ
الدباع، وأل تلكم الرخة ستتجسد كشهاعة 
تقف بني يادي الجبَّاار املنتقم مساتنجدة يف 
مقاا  اإلنصاف الذي قاال خيه تداىل: »يومهم 
باارزول ال ييفاى عاى الله منهام يشء ملن 
ار اليو  تجزى ُكّل  امُللك اليو  للاه الواحد القهَّ
نفل بما كسابت ال ظلام اليو  إل الله رسيع 
الحسااب«، ختنصاب امليازين ليبدأ الحسااب 
بمان ظلماوا، يف مقدمتهم ظاملو عثرة سايد 

األحباب.
الرضياح  قارب  إىل  الرشيفاات  وصلات 
ورصخناا )واحسايناه، وارميمااه(، وبادأل 
بالحفر بمشاهد يساتحيل عى املارء تييّله، 

خبدموعهان وأظاخرلن ومداول حفرل القرب 
وواريان الجثماال خياه كماا لاو، ليصورل 
مشهداً وشاالداً آخر عى جريمة ال تشابهها 
وليتييال ُكّل منَّاا لاذا املشاهد ياو  الحرش 
أماا  الله ورساوله واليلال، خللدموع يومئذ 
وقاع ولألحزال وجاع وللجبَّار الدااعل حكم، 
الرصااص  يغطيهان  الرشيفاات  وعااعت 
والهماو  واألحازال، ُعدل إىل بقاياا منازلهن 
املسالوبة املحروقاة وأطفالهان اليتامى بدد 
وعاع الدكتاور عفيف عبدالله محمد الرميمة، 
ع السديد  الذي رمى به الدواعش من عى مجمَّ
يف قرياة حدنال، عرين أساور )بيت الرميمة، 
عكتور جامدي ال يحمل سالحاً وال حتى يجيد 
اساتيدامه بداد أل اقتااعه من منزلاه أعزالً 
أتى من صندااء الصطحاب أرسته وتجنيبهم 
ويالت الحارب ولو أحد أوالع األساتاذ املربِّي 
ل  الفاضال السايد عبدالله محماد الرميمة أوَّ
مان أتى بالتدليام إىل لذه املديرياة وعى يده 
تتلماذ ُكّل من خيهاا قبل أل يمساخ بدمهم 
إىل الدواعش، خهل بداد لذا الظلم ظلم؟ ولل 
حزل كهذا له مثيل؟ ولاَم ُكّل لذا الكفر الذي 
تجاوزوا به ُكّل أقرانهم؟ ولينتهي لذا املشهد 
من مشاالد ال تنىس ضحيتهاا أرسة رخمت 
اإلذعال والاذّل واملتاجرة باألوطاال تحت أي 

مسمى.

شهداء األحد الدامي 2015/8/16م
املشهد الثاني: الشهيد العباس عبداهلل محمد 

سعيد الرميمة 
يركان  ال  أل  علَّمتاه  الجهاعياة  ثقاختاه 
للدواعاش وال لهدنتهام الكاذبة ملاا يدلم من 
نقمهم للدهوع واملواثيل، خلز  منزله، وحني 
اجتاحوا القرية صباحاً انتقل إىل منزل خاله، 
ذلك لو أساري بيت الرميمة الدبااس عبدالله 
محمد سديد الرميمة، رآلم يقتحمول املنازل 
)منزالً منزالً(، سالب ونهب وساحل وسحب 
عونما وازع من ضمري أو إنساانية، لم يراعوا 
حرماة امارأة أو شايخ أو طفال، وحاني لام 
يجدوه ذلباوا إىل منزل خاله بحثاً عنه وبدأوا 
بإطالق الناار مهدعين متوعديان لم يوقفهم 
رصاخ األطفاال واساتنجاع النسااء، أوقفهم 
طالبااً األماال للياروج؛ خوخااً عاى أرسته، 
وجااء الحمازة، أخاوه األكارب طالبااً منهام 
االلتزا  باالتفااق ومداملتهم كأرسى حرب، 
لكنهم لم ينظروا أو يسامدوا ملا يقول، ربطوا 
ل إىل قرياة  الحمازة والدبااس وساحبوا األوَّ
ا الدباس خقد اقتاعوه بدد  امليهال املجاورة، أمَّ

تكبيله وسحبوه نحو عيدنقب ولم يرضبونه 
ويسبُّونه، خكم كال قوياً عظيماً ذاك املجالد 
ولاو يتحدالام أل يفكُّاوا قياده ويواجهونه 
بجمدهام، لم يينع أو ييمع، ساحبوه أما  
مارأى أرستاه وكل القرياة، ثام ربطاوه عى 
حماار نحو قريتهم كمباع لقوا خريساة بدد 
جاوع، وبدأوا بإطاالق النار عاى قدمه حتى 
وصلوا به قريتهم والدماء تسيل من ُكّل عمو 
خيه، ولناك وضدوه موضع قنص وسايرية 

حتى أرعوه شهيداً.
كانات الداعشايات وذويهان وشايوخهم 
يهلِّلول خرحاً لم يحرِّك لذا املشاهد ولو جزءاً 
من ضمري أو إنساانية، خقد مسيهم اليالل 
وسالب ألبابهم، قتلوه ورماوه للهيا  بإحدى 
املازارع، وحني حال الظال  تحرَّكت مشااعر 
امارأة مان أقارباه وزوجها خحفاروا برسية 
حفارة وواريناه خيهاا وغّطيناه باألشاجار، 
الحقتاه أختاه يتبداال آثار الساحل والدمار 
لينقطع األثر بمقربة عيدنقب، وكر الدواعش، 
لن ألخذ جثّته،  لم يساألن عن مصريه، بل توسَّ
خلم يجبهان أحد، بل سايروا منهن وحاولوا 
االعتاداء عليهان، خدادل يحملن لمااً وقهراً 
تدجز الجبال عن تحمله، خلم تمر ساوى أيا  
عى استشاهاع أخالن شجاع عبدالله بقصف 
طريال آل سالول األخ األكرب الحمزة ال يدرخن 
مصريه، خهل مصيبة كهاذه نلقى لها مثيالً؟ 
رخدن أيديهن إىل الساماء: )اللهم إل كال لذا 
يريحاك خُياذْ منَّاا حتاى ترىض(، لكاذا لن 
حفيدات زينب الكربى، رشيفات بيت الرميمة 
بدموعهان  كتبناه  وتارييااً  وقادوة  أساوة 
وعمائهان رشخاً لهان وألرسة كتب عليها لذا 
املصري، وأغلل املشهد بارتقاء الدباس عبدالله 
محمد ساديد الرميمة إىل ربه، مشهد وشالد 
آخر عى كربالء أخرى أشاد قساوًة وإيالماً يف 

الدر الحديث.

املشهد الثالث لشهيد من شهداء األحد الدامي 
2015/8/16م

الشهيد األستاذ عبداهلل عبدالرحمن الرميمة 
)الفخري( 

تميَّاز الفياري بهاذه الكنية مناذ صغره 
ولم يتماح لنا مدناى لذه التسامية إالَّ بدد 
ل خرِّيج  أل تقاد  بنا الساّن، الفيري لاو أوَّ
ترباوي يف املديرية، مكتبته تحاوي الدرشات 
من الكتب الثقاخية الناعرة، واعتزازه بنفساه 
وشاموخه نااعر، وكنَّاا رخاقاه ال نأخاذ لذا 
االعتازاز مأخاذ الجد، استشاهد ولده األصغر 

أباو بكر ياو  2015/7/27 ، وظالَّ يرخض 
ة أنه لان يقاتل تالميذه إىل  القتاال عوماً بحجَّ
أل خارض عليه ذلاك، خبدد الهدنة الداعشاية 
ع  الكاذبة ياو  15/ل/2015  ذلب إىل مجمَّ
الساديد الذي كال قد اتيذه الدواعش ساجناً 
ألبنااء القرياة، ذلاب األساتاذ إىل تالمياذه 
ظنَّاً منه أنهم سايقدِّرونه ويساتمدول إليه، 
رآلام ينكِّلاول بااألرسى ويدذبونهام عاخل 
خزال املااء، تحرَّكت حميّته واشاتّط غمباً، 
لاذه ليسات مداملة إنساانية وأنتام وعدتم 
بمداملتهام كأرسى حرب، وبادأ يقرأ عليهم 
ادات ولام يسايرول مناه  املواثيال والتدهُّ
بحمور رئيل ما يسمى باملجلل الدسكري 
يف املديرية، امتادَّت أياعيهم إليه رضباً وركالً، 
ثم أطلقاوا النار عى قدميه وربطوه إىل عموع 
عاخال الفصل الاذي كال خياه يُلقاي عليهم 
عروساه وتركوه ينازف ثم اقتااعوه إىل مكال 

مجهول.
ذلبات زوجتاه إىل ُكّل القارى بحثااً عنه 
ولتدارف مصريه، خقاد أصباح الجميع يدلم 
كانات  يداوع،  ال  الدواعاش  إىل  الذالاب  أل 
الداعشايات وأزواجهن يسيرول منها لتدوع 
خالية اليدين إىل بقاياا الرجال من بني عمها 
تطلبهام التوساط عاى األقل ملدرخاة مصري 
اإلراعة  زوجهاا، لكنهام أصبحاوا مسالوبي 
يمأللام الياوف، خاروا جميداً مان أمامها، 
خالدواعاش قاد اساتنفدوا ماا أراعوه منهام 
وصاروا ُعرضًة لإللانات أذالَّء بدد أل تداونوا 
بالادس واليداع ضد بني عمومتهم وبقاءلم 
خقاط للتغطية والتربير للقتلة، ضاع الفيري 
ونسجت القصُص حول مصريه، خقد قطدوه 
ووضداوه يف كيل ثام رموه ال نادري إىل أين 
حساب قولهم، ليقفل مشهد وشالد آخر من 
مأسااة الدر التاي أصيب بهاا آل الرميمة 
بقتال املرتزقاة الدواعش ألساتاذلم الذي لم 
يكن يدلام أنهم قد تحولاوا إىل صورة أخرى، 
ولم يكتفاوا بذلك بل أكملوا جولتهم بالذلاب 
إىل منزل األساتاذ ونهباوا محتوياته وأحرقوا 
مكتبتاه وعااعوا يحملاول اللدناة واليازي 

والدار.

شهداء يوم 2015/7/27م 
1- الشهيد مجيب عيل عبدالقوي الرميمة.
2- الشاهيد أباو بكار عبداللاه الفياري 

الرميمة.
3- الشهيد محمد عبدالله األمني الرميمة.
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  - رشيد الحداد:
تزاُمناً ماع تصاُعِد مطالب امُلؤّساساات املالية 
الداملياة ممثلاة بالبناك وصنادوق النقاد الدوليني 
والدول الا ل1 الراعية للساال  برخاع القيوع املالية 
غاري الرشعياة التي يفرضهاا الددوال مناذ أواخر 
مارس املاايض والتي حالت عول تدخل املسااعدات 
املالية التاي تقدمها الدول املانحاة لقطاع الرعاية 
االجتماعية وتساببت باحتجااز تحويالت املغرتبني 

يف ميتلف عول الدالم إىَل التفاصيل:ا 
بدد أل خشال وخد الرياض يف اقناع سافراء عول 
مجموعاة الاال1 بجدوى اساتمرار القياوع املالية 
املفروضاة عاى التحوياالت املالية مان واىل اليمن 
أواخر األُسبُوع املايض، وصل محاخظ البنك املركزي 
اليمناي محمد بن لما  الذي اتهام بدد  الحياعية 
من قبل وزيار املالية املدنّي من قبال الرئيل الفار 
لااعي إىَل الكويات يو  االثنني للقاء سافراء الدول 
الراعية للسال  وممثيل البنك وصندوق النقد الدويل 
واجراء مشاورات حول الوضع االقتصاعي وإيجاع 
املدالجاات والحلاول الرسيداة، وطبقااً للمصاعر 
التقاى بن لماا  عقاب وصوله رئيال الصندوق 
الدربي لإلنمااء االقتصااعي الدكتاور عبداللطيف 
الحمد بدولة الكويت الشاقيقة ملناقشة األَْوَضاااع 
االقتصاعياة واملالياة يف اليمن وسابل الحفاظ عى 
األَْوَضااااع  اليمناي يف ظال  االقتصااع  اساتقرار 

الرالنة. 

مطاِلُب املانحني
وعى الرغم مان محاوالت تحوير من قبل إعال  
الدادوال زيارة بن لماا  إىَل الكويت ولقائه ممثيل 
مجتمع املانحني املمثلني بسافراء الدول الا ل1، إاّل 
أل خشل وخد الرياض ومن قبله الحكومة املدينة من 
قبل الفار لاعي التاي تدرضت لمغوط عولية عى 
خلفية إرصارلا عى اساتمرار الحصار، اساتدعى 
طلاب محاخاظ البناك املركازي إىَل الكويات لبحث 
سابل رخع القياوع املالياة املفروضة عاى القطاع 
املريف اليمناي الذي أَْصبَاح مطلبااً عولياً، وبحث 
الرتتيباات لدقد لقااء مبارش مع الادول املانحة يف 
الداصمة االرعنية عمال ومناقشاة سبل استئناف 
املهاا  التنموية ملجموعة »اصدقاء اليمن« املتوقف 
منذ النصاف األول للدا  ل201 بسابب خقدال ثقة 

املانحني بالحكومة السابقة. 
تصاعاد مطالاب الادول املانحة وامُلؤّساساات 
الدولياة وُخُصاْوصااً البناك الادويل الاذي طالاب 
الشاهر املايض عارب مديرة البنك السايدة سااندرا 
بلومينكاماب بتكويان مجموعاة خارباء يتولاول 
األَْوَضااااع  ملدالجاة  األولوياات  وضاع  عملياة 
االقتصاعياة ووضع التوصياات الفنية لها، وأكدت 
سااندرا أل إحدى تأثريات الددوال عخع املانحني إىَل 
تحويل مسااعداتهم التنموية لليمن إىَل إنَْسانية لم 
تمار عرب البنك املركازي اليمني، مشايدة يف الوقت 
نفساه بأعاء البنك املركزي اليمناي الذي تمكن من 
التدامال مع لذه املتغريات بشاكل يثاري االعجاب، 
وأوضحات مديرة البنك أل البنك يسادى إىَل حشاد 
بداض اليربات اليمنياة االقتصاعية للدمل يف إَطار 
مجموعاة عمال لوضاع خطة طارئاة تدرض عى 
مجتماع املانحاني لتمويلهاا بما يساهم يف ايقاف 

تدلاور االقتصااع اليمناي، موضحاة أل طريال 
التنمية وإَعااَعة االعمار.

كما طالبات الادول املانحة بالساماح بوصول 
الرعاياة  لقطااع  امليصصاة  املالياة  املسااعدات 
االجتماعياة املقدرة باا 100 مليار ريال يمني التي 
يستفيد منها 1، 5 مليول مواطن يمني والتي سبل 
ملكتاب اليونيسايف يف صنداء الذي يمثال مجتمع 
املانحاني يف صندااء أل طالاب املانحاني بالمغط 
عاى عول تحالاف الدادوال إليصالها نظاراً لتأثري 
انقطاعها منذ بدأ الددوال عى األَْوَضاااع املديشية 

ملستحقي الرعاية. 

تحويالت املغرتبني
القياوع املالية التي يفرضها الددوال السادوعي 
األَمريكاي لم تتسابب باحتجاز مئاات املاليني من 
الدوالرات املساتحقة لرشكات االتصاالت الدولية يف 
اليمن وحساب وانما باحتجااز تحويالت املغرتبني 
اليمنياني التي بلغت الدا  املايض 3، ل مليار عوالر، 
حيث أّكاد اتحاع املصاارف الدربياة إل التحويالت 
املالية من وإىل الدول الدربية زاعت بشكل متصاعد 
خاالل الدا  املاايض واكتسابت ألميّاة اقتصاعية 
واجتماعياة كبرية، مشارياً إىَل أل التحويالت املالية 
إىَل الادول الدربياة بلغات نحاو ل.لل ملياار عوالر 
عاا  2015 يف حني بلغت نحاو ل.105 مليار عوالر 
يف عاا  ل201، وأشاار أماني عا  اتحااع املصارف 
الدربية وساا  ختوح مطلع األُسبُوع الجاري إىَل أل 
تحويالت املغرتباني إىَل اليمن بلغت ل.3 مليار عوالر 

عا  2015 رغم األَْوَضاااع السياسية واألمنية التي 
تشهدلا البالع، مؤكداً أل تحويالت الداملني تشكل 
»عناراً حيوياً« لالساتقرار االقتصااعي الكيل يف 
اليمان والادول الدربية املصادرة للدمالاة، َوأَكَّااد 
اتحااع املصاارف الدربياة أل تحوياالت الداملاني 
يف الياارج خاالل الدقاد األخاري خاقات التدخقات 
املالياة الناجماة عن االساتثمار األجنباي املبارش، 
وتلك الناتجة عن املسااعدات التنموية الرسمية يف 
الدول املتلقية للتحويالت، وبانّي االتحاع الدربي أل 
التحوياالت املالياة للمغرتبني سااعدت الدديد من 
الدول الدربية ومنها اليمن يف الحفاظ عى استقرار 
حساابها الجاري وميزال املدخوعات، وضمال توخر 
احتياطاات الدملاة األجنبية، وععام الطلب الكيل، 
وتوسايع قاعادة الوعائاع وععام سايولة القطاع 

املريف.

فشل العدوان 
ما كشاف عنه اتحاع املصارف الدربية السابت 
املايض سابل أل أكاده عدع من خارباء االقتصاع يف 
عولة الددو السدوعي يف اكتوبر املايض، خدولة الددو 
وضدات ُكّل التحويالت املالياة للمغرتبني اليمنيني 
تحات الرقابة منذ الشاهر األول للدادوال وربطت 
مدظام التحوياالت املالياة ايل اليمان بحساابات 
بنكياة أَْو ما تسامى »رصاخات »لاليداع والساحب 
واالرساال عرب نواخذ محادعة ومبالغ مالية محدعة 
يف عقاد الدمل، إاّل أل نتائج رقاباة تحويالت قرابة 
املليوناي عامال يف ميتلاف مناطل اململكاة خاقت 

ُكّل توقداات الريااض حياث تجااوزت التحويالت 
املالياة للدمالاة الواخادة مان اململكاة إىَل ميتلف 
عول الدالام ومنها اليمان إىَل 960 مليار ريال الدا  
املايض، ولو ماا عخع خرباء اقتصاع سادوعيني إىَل 
القول بال االقتصاع اليمني سايمل متماسك ألربع 
سانوات عى االقل يف حاال تواصل تلاك التحويالت 
املالية للمغرتبني، ولذلك اعركت عولة الددو بفشلها 
يف الحصاار، خإَعاااَعة النظار يف سياساة االنفااق 
التاي نفذتها خالل األْشاهر األوىل للددوال وقلصت 
االعتمااعات التي كانت تميها للمرتزقة يف الداخل 
بشاكل عوري، خبداد أل اعتمدت مرتبات شاهرية 
لدادع من املناطل الدساكرية تتباين بني 220 رياال 
إىَل 6000 ريال سدوعي، واعتمدت موازنات شهرية 
لددع من املليشايات القبلية والحزبية ونفذت عدعاً 
من عمليات االنزال للمرتزقة ملدلم باملال والساالح 
يف عادع مان املحاخظاات خاالل األْشاهر األوىل من 
الدادوال، راجدات سياساة االنفااق ملرتزقتهاا يف 
الداخل وقلصت الدعم املبارش بالريال السدوعي ويف 
املقابل ختحت أبواب التهريب للمشاتقات النفطية 
عى ميتلاف مصارعه واساتغلت تناقاص الحالة 
التموينية يف السوق اليمني جراء الحصار املفروض 
إلعخال كمياات كبرية من منتجاتهاا لتلبية حاجة 
األساواق وتساويل منتجاتها مقابل سحب الدملة 
األجنبياة وختاح أباواب املماربة بالادوالر والريال 
السادوعي يف محاولة لزعزعة ثبات أَْسَداار رصف 
الدملاة الوطنياة والتأثاري عى االساتقرار املدييش 

للمواطن اليمني يف ظل الددوال والحصار.

املجتمع الدويل ي�صغط باجتاه معاجلات اقت�صادية عاجلة

العدوان يحتجز تحويالت املغرتبني البالغة 3، 4 مليار دوالر العام املاضي

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالدملة   

  250   250.5عوالر 

ل5.2ل52ل.5ل2 اليورو

66.66 66.79 ريال سدوعي

9.35ل650.656 ريال ُعماني

6353.15ل.353االسرتليني

 للعــلم 
األحياء الفقرية!!

خ�الل الس�نوات املاضية اتخ�ذ العمل 

الخريي خالل ش�هر رمضان طابعاً حزبياً 

يف العاصم�ة واملحافظات، وكانت تس�تعد 

تحم�ل يف  الت�ي  امُلؤّس�س�ات  م�ن  ع�دد 

أَْعَم�الها اإلنَْس�انية أَْهَدافاً سياسية حزبية 

لالس�تقطاب الحزبي وتقديم معونات عىل 

أََس��اس حزبي منذ مطلع ش�هر ش�عبان 

رغ�م أن األَْوَض���اع املعيش�ية ل�م تك�ن 

مرتدي�ة كما هو حال اليوم الكثري من األرس 

التي تعيش حالة تقشف إجباري، كما كان 

رجال امل�ال واألَْعَم�ال يتس�ابقون أَيْ�ضاً 

عىل تقديم املس�اعدات الغذائية خالل ايام 

الشهر الكريم للكثري من الفقراء يف االحياء 

الفقرية.

خالل ايام ش�هر رمضان الحايل لوحظ 

وامُلؤّس�س�ات  الجمعي�ات  دور  اختف�اء 

اإلنَْس�انية التابعة ألحزاب سياس�ية والتي 

وص�ل به�ا الح�ال إَل نرش اعالن�ات عرب 

وس�ائل اإلع�الم يف إَطار التس�ابق الحزبي 

ولي�س الخ�ريي، ولألس�ف حت�ى بع�ض 

الجمعي�ات وامُلؤّس�س�ات الخريي�ة الت�ي 

تمتل�ك امرباطوري�ات مالية واس�تثمارات 

تجن�ي منه�ا مئ�ات املالي�ن لم تس�تأنف 

دورها.

ويف مقاب�ل تواري دور تل�ك الجمعيات 

الخريية يف االحياء السكنية الفقرية املنترشة 

يف العاصم�ة صنع�اء أَْو حت�ى مخيم�ات 

النازح�ن يف العاصم�ة واملحافظ�ات برز 

دور رج�ال م�ال وأَْعَم��ال ورج�ال خري 

فقدم�وا  للع�دوان  مناهض�ن  معتدل�ن 

الكثري من املعونات واملس�اعدات بعيداً عن 

اض�واء اإلعالم، بل الكثري م�ن فاعيل الخري 

�ة  يف العاصم�ة تبنوا فتح مطاب�خ َخ�اصَّ

لتوزيع الطعام بش�كل يوم�ي عىل الفقراء 

واملحتاج�ن يف االحي�اء الفق�رية واملعدمة 

بينما تبني اخ�رون بتوفري املياه من خالل 

تزوي�د االحي�اء الس�كنية باملي�اه النظيفة 

بش�كل يومي وبكميات كبرية تكفي اآلالف 

من الفقراء يف عدد من االحياء السكنية. 

أَْكثَ��ر م�ن ص�ورة من ص�ور التكافل 

االجتماع�ي تتجس�د يف الواق�ع يف االحي�اء 

الفق�رية م�ن قبل أن�اس وقف�وا إَل جانب 

وطنهم واخوانهم م�ن الفقراء، ولكن يظل 

ال�دور الس�لبي للُمؤّس�س�ات والجمعيات 

الخريية الحزبية ثقباً أس�ود يف مس�ارها ال 

س�يما وأن تواريه�ا كان موجه�اً بقرارات 

حزبية ُخُص�ْوص�اً وأن عملها الخريي كان 

موجه�اً لي�س لخدمة الفق�راء واملحتاجن 

مساعدتهم ولكن ألجندة حزبية رخيصة. 

انكماش اقتصاد دولة العدو ينعكس سلباً على 
حياة املواطن السعودي 

اندكال تراجاع إعاء اقتصاع عولاة الددوال السادوعي عى 
األَْوَضااااع املديشاية للشادب السادوعي الاذي يواجاه موجة 
إْصاااَلحات ال حدوع لها يف إَطار خطة الرياض إلنَْقاذ اقتصاعلا 
مان االنهيار، وتقليال الفجوة باني النفقات الداماة وااليراعات 
املالياة، حياث ارتفاع مدادل أَْساَداار املساتهلك )التميم( يف 
السادوعية عى أََسااس سنوي بنسبة %1.ل خالل مايو املايض، 
مقارنة مع الفرتة املناظرة من الدا  2015، خيما استقر مقارنة 
بشاهر أبريال 2016 وأظهرت بياناات الهيئة الداماة لإلحصاء 
السادوعية األحد املاايض، ارتفاَع الرقم القياايس الدا  لتكاليف 
املديشاة خالل ماياو املاايض إىَل 137.6 نقطة، مقابال 132.2 
نقطاة يف الفارتة املناظرة مان 2015، ومقابال 137.6 نقطة يف 
إبريل 2016، وبلغ متوساط مددل التميام خالل الدا  املايض 
%2.2 مقابال %2.7 خاالل عاا  ل201، و%3.5 خالل 2013.
ومساتوى 2015 لو األقل منذ تدديل سانة األََسااس يف 2007، 
وجااء ارتفااع مدادل التميام عاى أََساااس سانوي يف مايو 
املاايض )مقارنة بسانة األََساااس 2007(، نتيجاة االرتفاعات 
التي شهدتها األقسا  الرئيساية املكونة له، بصدارة قسم التبغ 
بنسابة %20.5، وقسام النقل بنسابة %11.3، وقسام السكن 
وامليااه والكهرباء والغااز وأنواع الوقوع األُْخَرى بنسابة 7.7%، 
ويأتي االرتفاع يف قسامي )النقل(، و)الساكن واملياه والكهرباء 
والغاز وأنواع الوقوع األُْخَرى( نتيجة ليفض الدولة لدعم الوقوع 

واملياه والكهرباء والغاز نهاية الدا  املايض.

ورخدت اململكة أَْساَداار )بنزين 95( بنسبة %50، و)بنزين 
91( بنسابة %67، وأَْساَداار الديزل %ل7، يف محاولة ملواجهة 
الرتاجع الحاع يف أَْساَداار النفط التي تُدد املصدر الرئيل للدخل 

يف البالع.
وتداناي السادوعية يف الوقات الرالان مان تراجاع حاع يف 
إيراعاتهاا املالية، الناتجة عن تراجع أَْساَداار النفط اليا ، عما 
كال علياه عا  ل201، تزامناً ماع إعالنها موازنة تتممن عجزاً 

يبلغ 7ل مليار عوالر أَمريكي للسنة املالية الحالية.

العدوان والحصار يتسببان 
بأضرار فادحة لشركة يمن 

موبايل 
أّكادت رشكاُة يمان موبايال الحكومية تدرضهاا ألرضار خاعحاة نتيجة 
الحرب والراع، َوأشارت الرشكة خالل اندقاع الجمدية الدمومية ملسالمي 
الرشكاة منتصف األُسابُوع الجاري تدارض أَْكثَار من 65 موقدااً خاصاً بها 
للقصاف املبارش من قبل طاريال الددوال السادوعي األَمريكي الدا  املنر  
باإلَضاااَخة إىَل تدرض 15 موقداً للساطو املسالح من قبال مرتزقة الددوال 
يف عادع مان املحاخظات، وأكادت تراجع أعائها يف عدع من املحاخظات بسابب 
الحصار املفروض عى الشادب اليمني الذي تسابب بأزمة خانقة للمشتقات 
النفطياة ولو ما نتج عنه خاروج 0ل2 موقداً عن اليدماة، باإلَضاااَخة إىَل 
عد  تمكن الرشكة من استرياع التجهيزات الفنية الالزمة للتوسدات وانتشار 
اليدماات بحساب خطة الرشكاة للدا  املاايض لزياعة الطاقة االساتيدابية 
للشبكة والتوسع يف مناطل جديدة وتحسني جوعة اليدمات بسبب الحصار، 
ولم تفصح الرشكة عن اليساائر املباارشة وغري املبارشة التي تكبدتها خالل 

الفرتة املاضية.
وأعلنات رشكة يمان موبايل بصنداء عن وصاول إيراعاتها املحققة الدا  
املاايض إىَل 73 مليااراً َو3ل2 ملياول رياال محققاة أرباح وصلات إىَل أربدة 
مليارات َولل2 مليوناً َو375 ألف ريال، َوأشارت إىَل أل نسبة أرباح املسالمني 
للدا  املايض 30 % بواقع 150 ريال للساهم الواحد مقابل ارباح بلغت %0ل 

عا  ل201.
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  - أحمد داوود:
السادوعي  الُدااْدَوال  تحالُاُف  أضااف   
األمريكي عى بالعنا جريمًة جديدًة إىل سجله 
اإلجراماي امللطاخ بدمااء املدنياني مناذ بدء 

ُعاْدَوانه عى اليمن يف 26 مارس 2015.
الفاجداة لاذه املرة مان محاخظاة لحج 
وتحديداً من منطقة القبيطة التي أحرز خيها 
أبطاُل الجياش واللجال الشادبية انتصاراٍت 
كباريًة، حيث صدل التحالف مان لذا التقد  
الكبري والسايطرة عى الجبال االسارتاتيجية 
باملنطقاة، خأقد  عى صب جاا  غمبه عى 
مناازل املواطناني األبريااء وارتكاب مجزرًة 
محاخظاات  مدظام  يف  مثيالتهاا  كساابل 

الجمهورية.
وسااع الغمب اليمن بشكل عا  ومنطقة 
القبيطة بشكل خاص، ونرشت وسائل إعال  
محلية صوراً لمحايا الغارة وأظهرت الصور 
أَبْنَاااء املنطقاة ولم ينتشالول جثث أطفال 
ونسااء وشاباب من تحات الركا  يف مشاهد 
يؤكاد واحدية الددو الاذي ارتكب مثيالتها يف 
عادٍع من املناطل الشامالية، كماا تؤكد عدَ  
تفريال قاوى ُعااْدَوال باني أَبْنَاااء املناطل 

الشمالية والجنوبية.
وكال طريال الُداْدَوال السدوعي األمريكي 
ارتكاب مجازرة مماثلاة يف منطقاة املحلاة 
بلحج يف شاهر ماياو املنار  راح ضحيتها 
١٢ شاهيداً، بينهم أطفال ونساء من املدنيني، 
تفحم بدمها وتقطع البدض اآلخر إىل أشالء.
ونرشت وساائل اإلعال  أساماء الشاهداء 

والجرحى ولم:
-1 ياساني محماد عبدالارب علاوال -2 
خهيام عباده عبدالارب ساال  -3 عبدالارب 

محماد عبدالارب علاوال -4 جاز  
أياوب عباده  عبدامللاك علاوال -5 
محمد علاوال -6 عبدالله سالطال 
محماد عبدالجليال علاوال -7 عيل 
محمد عيل عبدالرب علوال -8 خالد 
عبدالاوارث عايل ملهاي -9 ماازل 
عبدالوارث عيل ملهاي -10 ليمال 
عبدالوارث عيل ملهاي -11 عياض 

عبداليالل محمد علوال
أسماء الجرحى

محماد  منصاور  محماد   1-
عبدالجليال علاوال -2 حامد عبده 
محماد علاوال -3 مصطفاى لزاع 
عبده -4 نجام الدين لزاع عبده -5 
ولياد لزاع عباده -6 رشااع محمد 
عايل عبدالارب -7 عبدالاوارث عيل 
ملهاي وحسابنا الله وندام الوكيل 

ندم املوىل وندم النصري.

إنتهاك صارخ لوقف إْطــاَلق 
النار

اش  التوحُّ لاذا  عاى  وتدليقااً 
السادوعي األمريكي بحال املدنيني 
يف  الوطناي  الوخاد  قاال  لحاج،  يف 

اساتمرار  إل  بياال:  يف  الكويات  مشااورات 
القصاف الجاوي والاذي ينتاج عناه جرائم 
آخرلاا مجازرة وحشاية  بشادة  إنساانية 

التحشايد  واساتمرار  القبيطاة  مديرياة  يف 
الدسكري والزحوخات وبقاء الحصار الشامل 
والقياوع االْقتَصاعية وعرقلة حركة املواطنني 
اليمنيني تمثال انتهاكاً صارخااً التفاق وقف 
األعماال القتالياة وتزيد من مداناة الشادب 

اليمني الصامد.
قيااعة محاخظة لحاج من جانبهاا أعانت 
طاريال  ارتكبهاا  التاي  املروعاة  الجريماة 
الُداْدَوال السادوعي األمريكي بحل املوطنني 
يف قرية الدقيبة بمديرياة القبيطة والتي راح 

ضحيتها 15 شهيداً وعدٌع من الجرحى.
وأكدت قياعة محاخظة لحج يف بيال صاعر 
عنهاا تلقته وكالاة األنبااء اليمنية )سابأ(، 
أل لاذه الجريماة التاي ارتكبهاا الُدااْدَوال 
باساتهداف املواطنني ولام يقومول بمزاولة 
عملهام اليوماي يف محجر باملنطقاة تماف 

للسجل اإلجرامي لتحالف الُداْدَوال.
وأشاار البيال إىل أل لاذه الجريمة وصمة 
عار بحال الادول واملنظمات الدولياة املدنية 
بالدخااع عان اإلنساال واالنتصاار لحقوقاه 
الداعلاة بالدياش بكراماة وحرية وساال  يف 

وطنه.
ولفات البياال إىل أل لاذه املنظمااِت إذا 
تقاعسات عن أعاء وظيفتها األساسية خإنها 

رشيك يف الُداْدَوال وجرائمه.
كما أكادت قياعة محاخظاة لحج مواصلة 
الصماوع حتاى تحريار كامل الارتاب اليمني 

مهما كانت التمحيات.

جرائم مروعة
وليسات لذه الجريماة األوىل التي ارتكبها 
طاريال الُدااْدَوال السادوعي األمريكي بحل 

املدنياني عاى بالعنا، بال سابقها الكثري من 
الجرائم التي وثّقتها منظمات محلية وعولية، 
وعى رأساها منظمة ليومان رايتل ووتش 
ومنظماة الدفو الدولية، ولكثرة لذه الجرائم 
يف  السادوعية  إعراج  املتحادة  باألمام  عخاع 
القائمة السوعاء ملنتهكي األطفال ثم تراجدت 

األمم املتحدة عن لذا اإلعراج.
الكبارية مؤخاراً عاى  للمغاوط  ونظاراً 
السادوعية بارتكابهاا جرائم ضاد املدنيني يف 
بالعناا، اعارتف وزيار اليارجية السادوعية 
عاعل الجبري يف حدوث مثل لذه الجرائم، لكنه 
أكد أل التحالف سايدمل عى التقليل من لذه 
التي وصفها باألخطاء، لتأتَي بأيا  قليلة من 

تريح الجبري لذه الجريمة املروعة.
وكشاف تقرير صااعر عن املركاز اليمني 
لحقاوق اإلنساال ياو  الثالثااء أل ضحاياا 
الُدااْدَوال السادوعي األمريكي بلاغ 27 ألفاً 
و29 شاهيداً وجريحاً، بينهم نسااء وأطفال 

منذ بداية الُداْدَوال يف 26 مارس 2015.
عناوال  حمال  الاذي  التقرياُر  وأوضاح 
”الجرائم األشاد خطراً وخاَل مواثيل القانول 
الدويل اإلنسااني يف إطار لجمات عول تحالف 
الُداْدَوال عى اليمن” استشهاع 9 آالف َو366 
بينهم ألفال َو367 طفالً َوألف َو7لل امرأة.

كماا أوضح التقرير الاذي أصدره املركز يف 
مؤتمار صحفي عقدة بالداصماة صنداء أل 
عادع الجرحى بلغ نحو 17 ألفااً و663 منهم 

ألفال و25ل طفالً، وألف و925 امرأة.
عمار  املاعياة،  اليساائر  يياص  وخيماا 
الُدااْدَوال 6ل3 ألفااً و103 مناازل ومباناي 
سكنية و603 ميازل غذاء و167 خزاناً ملياه 
الارشب وثماال صواماع غاالل و15ل ناقلة 

محملة بالغذاء والوقوع.
ووخقاً للتقرير تسابب الُداْدَوال 
يف تدماري نحاو ل25 مرخقااً صحياً 
و1ل  مادارس  و10ل  ومستشافًى 
صناعياة  منشاأًة  و223  جامداة 
اتصااالت  وشابكة  منشاأة  َو213 
َو7ل1 شبكة كهرباء َو271 محطة 
وقوع و212 ناقلة نفط و53 منشأة 
رياضية ول2 مطااراً وميناء َو5ل6 
مؤسساة  و17  وجارساً  طريقااً 
إعالمياة و73 مبنًى وموقدااً أثرياً 
َول66  ساياحياً  موقدااً  َو9ل1 

مسجداً.
ووثّل التقرير عادعاً من الجرائم 
والوقائع التي تؤكد اساتيداَ  قوى 
الُدااْدَوال ألسالحة محّرماة عاى 
بدض األحياء السكنية يف الداصمة 

وبدض محاخظات الجمهورية.
وععاا التقرير إىل تشاكيل لجنة 
عولياة مساتقلة للتحقيال يف كاخة 
قاوى  ارتكبتهاا  التاي  الجرائام 
الُدااْدَوال، َوتفديال كاخاة أجهازة 
ومكاتب األمام املتحدة يف اليمن بما 
من شاأنه القيا  بدورلا اإلنساني 
وتحمل مساؤوليتها تجااه الكارثة 

اإلنسانية باليمن.

العدوان بدء  منذ  بالدنا  على  الق�صف  �صحايا  وجريح  �صهيد  األف   27

مذبحة جديدة للعدوان السعودي األمريكي.. طريان العدو يقتل 15 مدنياً يف محافظة لحج
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ذكرى استشهاد اإلمام علي بن أبي طالب \
دعاء

يَا َمْن ال يَْرَغاُب يِف اْلَجَزاِء، َوالَ يَنَْدُ  

َعاَى اْلَدَطآِء، َويَا َماْن الَ يَُكاِخئُ َعبَْدُه 

اوآِء، ِمنَّتُاَك ابِْتاَداٌء، َوَعْفُوَك  َعاَى السَّ

اٌل، َوُعُقوبَتُاَك َعااْدٌل، َوَقَماُؤَك  تََفمُّ

ِخارَيٌَة، إْل أَْعَطيْاَت َلْم تَُشاْب َعَطآَءَك 

َمنُْداَك  يَُكاْن  َلاْم  َمنَْداَت  َوإْل   ، ِبَمانٍّ

يا تَْشُكُر َمْن َشاَكَرَك َوأَنَْت أَْلَهْمتَُه  تََددِّ

ُشاْكَرَك، َوتَُكاِخائُ َماْن َحِماَدَك َوأَنَْت 

َعلَّْمتَُه َحْمَدَك، تَْسارُتُ َعَى َمْن َلْو ِشئَْت 

َخَمْحتَاُه َوتَُجاوُع َعاَى َمْن َلْو ِشائَْت 

َمنَْدتَُه، َوِكالَُلَما أَْلاٌل ِمنَْك ِلْلَفِميَحِة 

َواْلَمنْاِع، َغارْيَ أَنَّاَك بَنَيْاَت أَْخَداَلَك َعَى 

َعاَى  ُقْدَرتَاَك  َوأَْجَريْاَت  اِل،  التََّفمُّ

يْاَت َمْن َعَصاَك ِبالِحْلِم،  التََّجاُوِز، َوتََلقَّ

َوأْمَهْلاَت َماْن َقَصاَد ِلنَْفِساِه ِبالظُّْلِم 

تَْساتَنِْظُرُلْم ِبأناِتَك إىَل اإلنَابَاِة َوترَْتُُك 

ُمَداَجَلتَُهاْم إىَل التَّْوبَِة ِلَكياْلَ يَْهِلَك َعَليَْك 

َلاِلُكُهْم، َوال يَْشاَقى ِبِنْدَمِتَك َشِقيُُّهْم 

إاّل َعاْن ُطوِل اإلِْعذَاِر إَليِْه، َوبَْدَد تََراُعِف 

ِة َعَليِْه َكَرماً ِمْن َعْفِوَك يَا َكِريُْم،  اْلُحجَّ

َوَعاِئاَدًة ِمْن َعْطِفَك يَا َحِليُم. أَنَْت الَِّذْي 

يْتَُه  َختَْحَت ِلِدبَاِعَك بَاباً إىَل َعْفِوَك َوَسامَّ

التَّْوبَاَة، َوَجَدْلَت َعاَى ذِلَك البَاِب َعِليالً 

ِمْن َوْحِيَك ِلئاَلَّ يَِملُّوا َعنُْه َخُقْلَت تَبَاَرَك 

اْسُمَك:

)تُوبُاوا إىَل الله تَْوبَاًة نَُصوحاً َعىَس 

َسايِّئاِتُكْم  َعنُْكاْم  ااَر  يَُكفِّ أَْل  َربُُّكاْم 

َويُْدِخَلُكاْم َجنَّاات تَْجِري ِماْن تَْحِتَها 

النَِّبايَّ  اللاُه  يُْياِزي  الَ  يَاْوَ   األنَْهااُر 

َوالَِّذياَن آَمنُوا َمَدُه نُوُرُلْم يَْساَدى بنَْيَ 

أَيِْديِهاْم َوِبأَيَْماِنِهْم يَُقولُاوَل َربَّنَا أَتِْمْم 

ء  َلناا نُوَرنَا َواْغِفْر َلنَاا إنََّك َعَى ُكّل يَشْ

َقِدياٌر( َخَما ُعذُْر َمْن أَْغَفاَل ُعُخوَل ذِلَك 

ِليِْل،  اْلَمنْاِزِل بَْدَد َختِْح اْلبَاِب َوإَقاَمِة الدَّ

اْوِ  َعَى نَْفِسَك  َوأَنَْت الَِّذي ِزْعَت يِف السَّ

ِلِدبَااِعَك تُِريُد ِربَْحُهْم يِف ُمتَاَجَرِتِهْم َلَك، 

ياَعِة ِمنَْك  َوَخْوَزُلاْم ِباْلِوَخاَعِة َعَليَْك َوالزِّ

َخُقْلَت تَبَاَرَك اْسُمَك َوتََداَليَْت: )َمْن َجاَء 

ِباْلَحَسانَِة َخَلُه َعرْشُ أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء 

ايِّئَِة َخالَ يُْجازى إاّل ِمثَْلَها( َوُقْلَت:  ِبالسَّ

)َمثَُل الَِّذيَن يُنِْفُقوَل أَْمَواَلُهْم يِف َساِبيِل 

الله َكَمثَِل َحبَّة أَنْبَتَْت َسابَْع َسانَاِبَل يِف 

ُكّل ُسانْبَُلة َمائَاُة َحبَّة َواللاه يَُماِعُف 

ِلَماْن يََشااُء( َوُقْلاَت: )َماْن ذَا الَّاِذْي 

يُْقِرُض اللاه َقْرضاً َحَسانَاً َخيَُماِعَفُه 

َلاُه أْضَداخااً َكِثاريًَة( َوَماا أَنَْزْلاَت ِمْن 

نََظاِئِرِلانَّ يِف اْلُقاْرآِل ِماْن تََماِعياِف 

اْلَحَسانَاِت، َوأَنَْت الَّاِذي َعَلْلتَُهْم ِبَقْوِلَك 

ِماْن َغيِْبَك َوتَْرِغيِْبَك الَّاِذي ِخيِه َحظُُّهْم 

َعَى َماا َلْو َسارَتْتَُه َعنُْهاْم َلاْم تُْدِرْكُه 

أَبَْصاُرُلاْم َوَلْم تَِدااِه أَْساَماُعُهْم َوَلْم 

تَْلَحْقااُه أَْوَلاُمُهْم َخُقْلاَت: )اذُْكُرونِي 

تَْكُفاُروِل(  َوال  يِلْ  َواْشاُكُروا  أَذُْكْرُكاْم 

َوُقْلَت: )َلاِئْ َشاَكاْرتُْم الِزيَدنَّكْم َوَلِئْ 

َكَفاْرتُْم إلَّ َعذاِبْي َلَشِديٌد(

املاواالة واملداعاة ليسات خقط أل اإلنسااَل يحب 
ألخيه كما يحب لنفساه ]حالة نفساية خقط[ من 
عاخل، ويكره له مثلما يكره لنفسه. املواالة مدنالا: 
املدية، تشادر بأنك يف لذا الجانب تؤيد لذا الجانب 
متجه إىل لذا الجانب، لذه لي املواالة ساواٌء أكانت 
ماواالة ألوليااء اللاه أَْو ماواالة ألعداء اللاه، املواالة 
مدنالاا: املدية، املدياة يف املوقف، املدياة يف الرأي، 
املدية يف التوجه، املدية يف النظرة، لذه لي املواالة.

الشهيد القائد/ السيد حسني بدر الدين الحوثي

إضاءة

الرؤية الحكيمة: )أيف سالمة من ديني؟(

ملاذا علي؟!

مان أراع أل يدرف النفساية التي يمتلكها 
اإلماا  عايل عليه الساال  خلينظار إىل جوابه 
يو  أخربه الرساول صى الله عليه وآله وسلم 
عن كيفية استشهاعه، وأنه ستُيمب لحيته 
مان ع  رأساه، حياث أجاب عى رساول الله 
صاى الله عليه وآله وسالم بجاواٍب ال يمكن 
أل يصدر إال من شايص كأمري املؤمنني عيل 
عليه السال ، ذلك الجبل الشامخ األشّم، أجاب 
بقوله: ]يا رساول الله أيف سالمٍة من عيني؟[، 
جواباه لاذا كال لاه عالالت تم اساتيراجها 
من ملزمة)ذكرى استشاهاع اإلما  عيل عليه 
السال ( للسيد الحسني رضوال الله عليه:اا

الداللة األوىل: ــ
يادل إىل أي مادى كال اإلماا  عايل علياه 
الساال  متفانيا وميلصا لدين اللاه القويم، 
خكال كل لمه أل يكول عى الحل، ويف جانب 
الحال، لم يرلبه اليرب بأل لحيته ساتيمب 
من عماء رأساه أبادا أبدا، وشايص كهذا ما 
أحوجناا بتولياه وحباه والساري عاى نهجه 
لنكول يف سالمة من عيننا، وقد أشار السيد إىل 
ذلك بقوله:] لذا اليرب لو يأتي لشايص منا 
- ربماا - قد يكول مزعجاً، لو يأتي لذا اليرب 
لشايص منا قد ينظر إىل ماا حوله، ينظر إىل 
أرستاه، إىل أوالعه، إىل ممتلكاتاه إىل مظالار 
الحياة من حوله خيبدو متأسفاً ويوعع نفسه 
حيناً بدد حني وينتظر متى ييمب ع  رأسه 
لحيتاه، لكن عليا كال يهمه يشء واحد. كيف 
أجاب عى الرساول )صلوات اللاه عليه وعى 
آلاه(؟. قال: ))يا رساول الله أيَِفْ ساالمة من 
عيناي؟(( أيف ساالمة من عيناي يحصل لذا؟ 

))قاال: ندم. قال: إذاً ال أبايل(( ماعا  أل عيني 
سليماً[. 

الداللة الثانية:ــ
يادل عاى أل اإلما  عيل عليه الساال  كال 
عنده علم من رساول الله بأنه ستكول لناك 
حاروب وختن بداد موته، ولم لام يكن كذلك، 
وأل األمور ساوف تسري بدد رساول الله عى 
ماا يرا ، ملاا كال لنااك عاعي لهاذا الرع من 
أمري املؤمنني ساال  الله عليه كما قال السايد 
الحسني رضوال الله عليه: ]اإلما  عيل عندما 
يقول بهذه الدبارة يدطينا إشارة مهمة جداً، 
وكأنه يلحظ من خالل ما يسامع من رساول 
الله )صلوات الله عليه وعى آله( أنه سيحصل 
ضاالل، يحصل انحراف، تحصل ختن. يهم أي 
إنساال حريص عى سالمة نفساه أل يبحث 
عان ساالمة عيناه، وأل يحرص عى ساالمة 
عيناه. لو كانت األمور عناد اإلما  عيل )عليه 
الساال (، يف رؤيتاه - ياو  قال لاه الرساول 
)صلاوات الله علياه وعى آله( بهاذا الكال  - 
لو أل لذه الرساالة ستميش بشكل طبيدي، 
وسايكول الناس كلهم لكذا بشاكل صحيح 
يسريول جيالً بدد جيل ملا سأل الرسول: ))أيف 

سالمة من عيني؟((.

الداللة الثالثة: ــ 
يدل عى أل منهج اإلما  عيل عليه الساال  
لاو منهج الحل، لو منهج رساول الله صى 
اللاه عليه وآله وسالم، ألل رساول الله أجاب 
عليه بقوله:)ندم(، عندما ساأله اإلما  عيل: 
)يا رسول الله عى سالمة من عيني(، وما عا  

قال له ندم، خهذا من األشاياء التي تدل عاللة 
قاطدة عاى أل اإلما  عيل عليه الساال  كال 
محقاا يف كل تلاك الحروب والفتان واألحداث 
التي حصلت بدد رساول الله صاى الله عليه 

وآله وسلم، ولذا واضح تماماً.
الداللة الرابدة: اا

يدل عى مدى حقاارة وغباء من يُميدول 
عينهم من أجل احتمال أل تسلم لهم عنيالم، 
أَْو أل يحصلوا عى مبلغ بسيط من املال التاخه 
املدنل، وقد أشار السيد الحسني رضوال الله 
عليه إىل ذلاك بقوله: ]ومن خاالل لذا ندرف 
موقدنا نحان من القرآل ومان قرين القرآل، 
عندما نجد الكثري مناا، الغالبية الدظمى منا 
يمحاي بدينه من أجل احتمال أل تسالم لاه 
عنياه، إحتمال أل تسلم لاه قدماه ناليك عن 
رأساه، أَْو الحتمال أل ال يبايت ليلة يف ساجن 
مان الساجول، الحتماال أل ال يمحي بمبلغ 
من املال يف سابيل إعالء كلمة ربه، أليل كثري 

من الناس عى لذا النحو؟.

الداللة الخامسة:ــ
يادل جوابه لذا عاى أل اإلماا  عيل عليه 
الساال  بحال )قريان القارآل(، قال السايد 
رضوال الله عليه: ]تجد اإلما  علياً تأكد أَيْماً 
بأناه خدالً كال قريناً للقارآل، وما يزال قريناً 
للقارآل، أل لاذا لو منطال القرآل نفساه: 
}يَاا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اللَّاَه َحلَّ تَُقاِتِه َوال 
تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَنْتُْم ُمْساِلُموَل{ )آل عمرال:102( 
أليال لذا توجياه يحث كل إنساال منا عى 
أل يكول حريصاً عى أل يسالم له عينه؟ وأل 
يكول كل ما يهمه لو أل يسالم له عينه، عى 

الرغام من كل ما يواجهاه، عى الرغم من أي 
يشء يمكان أل يواجهه حتاى وإل كال خرباً 
مؤكاداً عى نحو ماا جاء لديل )صلاوات الله 
عليه(: ))ستيمب لذه من لذا(( وأشار إىل 

لحيته ورأسه؟. 

الداللة السادسة:ــ
تادل عى من ألم األساباب يف لاوال وذل 
االماة لاو تيليهاا عن لاذا املنطال، منطل 
اإلما  عيل عليه السال ، لم تكن يف سالمة من 
عينها، كما قال السايد رضوال الله عليه: ]ما 
الذي جدلنا نُظلم؟ ما الذي جدلنا نُقهر ونحن 
مالياني؟ نمتلك اإلمكانياات الكبارية، نمتلك 
الجياوش، نمتلك الثروات الميماة والهائلة 
نمتلاك رقداة  األرض وظالرلاا،  باطان  يف 
اسارتاتيجية مهماة؟ ألل عيننا لم يسالم لنا، 
خوجدنا أنفسانا لم نسالم من الذل، لم نسلم 
من القهر، لم نسالم من النهب.أصبحت لذه 
األمة ذليلاة، أصبحت مساتمدفة، أصبحت 
مقهاورة؛ ألنها لم تفكر تفكاري قرين القرآل 

))أيف سالمة من عيني؟((.

الداللة السابعة:ــ 
تدل عاى أل لذه لاي الرؤياة الصحيحة 
لاكل من يبحث عن الساالمة، لو لذا املنطل 
الصحياح، قال السايد رضاوال اللاه عليه:] 
ولاذه لاي الرؤياة الصحيحاة، لاذه لاي 
الساالمة ملن يبحث عن الساالمة، اإلنسال ال 
يمكن أل يسالم إذا لم يسالم لااه عينه، ال يف 

عنياه وال يف آخرته[.

عيل »ع« سايد الثقل الثاني- الدرتة الطالرة- الذين تركهم 
خيناا رساول الله صلوات اللاه عليه وعى آلاه وأخربنا أنهم ال 

يفارقول الكتاب حتى يرعا عليه الحوض.
إما  ألل الكسااء الذين أذلب الله عنهم الرجل وطهرلم 
تطهريا . قرين لارول موىس سال  الله عليهما ما خال النبوة.
نفل رساول الله صاى الله عليه وعى آله وسالم،وويل كل 

مؤمن ومؤمنة بدده.
بااب علم املصطفاى صلاوات الله علياه وعى آله.قسايم 

اإليمال والنفاق. 
أخفاى أعاداؤه خمائلاه حساداً، وأخفالا أوليااؤه خوخاً، 

وظهر بني الكتمني ما مأل الياخقني.
قال عن نفساه: وقد علمتم موضدي من رساول الله صى 
الله عليه وآلاه بالقرابة القريبة، واملنزلة اليصيصة، وضدني 
يف حجاره وأناا ولاد يممني إىل صادره، ويَْكنُُفني يف خراشاه، 
ني َعْرَخاه، وكال يمماغ الايشء  اني جساده، ويُِشامُّ ويُِمسُّ
ثُميُْلِقْمنياه، وما وجد يل كذبًة يف قوِل، وال َخْطَلًة، يف خدل، ولقد 
قارل الله به صى الله عليه وآله من َلُدْل أل كال خطيماً أعظم 

َمَلٍك من مالئكته يسالك باه طريل املكار ، ومحاسان أخالق 
الَداَلاِم، ليلُه ونهاره ولقاد كنت أتَّبدُه اتبااع الفصيل،أثر أمة، 
يرخاُع يل يف كلِّ يوٍ  من أخالقاه َعَلماً، ويأمرناي باالقتداء به، 
ولقد كال يجاور يف كل سانة بحراء خاأراه وال يراه غريي، ولم 
يجمع بيٌت واحٌد يومئٍذ يف اإلْسااااَل  غري رسول الله صى الله 
علياه وآله وخديجة وأناا ثالثهما، أرى نور الوحي والرساالة، 

وأُُشمُّ ريَح النُّبُوُّة. 
وصفاه رضار بن ضمارٍة الكناناي خقاال: كال والله بديد 
املدى، شاديد القوى، يقول خصالً، ويحكام عدالً، يتفجر الدلم 
مان جوانباه، وتنطال الحكمة مان نواحيه، يساتوحش من 
الدنيا وزلرتها، ويساتأنل بالليال وظلمته، وكال والله غزير 
لُب َكّفيه، ويحاساب نفسه، يدجبه  الدمدة، طويل الفكرة، يُقِّ

من اللباس ما قر، ومن الطدا  ما خشن.
كال واللاه كأحدناا يدنينا إذا آذنَّااه، ويجيبنا إذا ساألناه، 
اَم خمثل اللؤلؤ  وكال مع قربه منا ال نكلمه ليبًة منه، إل تَبَسَّ
املنظو ، يَُدظِّم ألل الدين ويحب املسااكني، ال يطمع القوي يف 
باطله، وال ييأس المديف من عدله، خأشهد بالله لقد رأيته يف 

بدض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، ممثَّالً 
يف محرابه، قابماً عى لحيته، يتململ تملُمل الساليم، ويبكي 
باكاء الحزين، كأني أسامده اآلل ولو يقول: ياا ربنا يا ربنا.. 
ُع إليه، ثم يقول للدنياا: أبي تََدرَّضِت، أ  بي تشاوَّْقِت،  يتارضَّ
ليهاات ليهاات ُغّري غاريي، ال حال حيناك، قد بَتَتُاِك ثالثاً، 
خدمرِك قصري، وخطرِك كبري، آٍه آٍه من قلة الزاع، وبدد السفر، 

ووحشة الطريل.
والواقع أل جولر اساتهداف اإلما  عيل عليه السال  كامن 
-كما رأينا–خيه شايصاً ومكاناًة وزماناً ومكانااً أيماً، وقد 
سابل التفصيل يف شايصية ومكانة اإلما  اللتال مثلتا القيم 

اإلْساااَلمية الدليا يف أنقى صورلا.
كماا أل اختيار املساجد مكانااً لتنفيذ عملياة االغتيال ويف 
موعاد صاالة الفجار خصوصاً، أمارال ال ييلوال مان رمزية 
خائقة، عى اعتبار أل املسجد لو املكال الذي يجمع األمة خيه، 
وتجتماع عليه، وأل صاالة الفجر لي الصاالة التي ال يواظب 
عليها إال املتقني، وكأل املقصوع لنا خصم عرى وحدة األمة يف 

صميم جوامدها ومشرتكاتها وتقوالا.

ومضة
ملااذا الغارب الكاخر يساتميت يف محو يشء اسامه )مواالة 

عيل( أَْو )حب آل البيت( أَْو )السري عى منهج آل البيت(؟؟
ملااذا ال يياخاول أي منهاج إْسااااَلمي آخر، مثل السالف 
الصالاح أَْو اإلخاوال املسالمني أَْو ألل الدعاوة أَْو طريقة ألل 

السنة والجماعة أَْو أي يشء من لذه الدناوين؟؟
الجواب بال شك لو: أنهم يدرخول تما  املدرخة بأل زوالهم 
وانتهااء جربوتهام وظلمهام لان يكاول إال عى أيادي لؤالء 
النااس، من يوالول عليا عليه الساال  اا ولذه سانة إلهية اا 
خكماا أزالهم من خيرب والجزيرة الدربية بكلها، خهو وشايدته 
من سايكونول باملرصاع لسياساات اليهوع الفاسادة، وال أعل 
عى ذلك من مواقف املقاومة اإلْسااااَلمية يف جنوب لبنال من 
اليهاوع، وانتصاراتهاا عليهام، وكذلك مواقف أنصاار الله من 
اليهوع وانتصاراتهم عليهم.. لن يلحظ لذا إال من كال له قلب 

أَْو ألقى السمع ولو شهيد..
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االغتيال التكفريي.. اإلمام علي بن أبي طالب \ نموذجًا
محمد جسار 

مشوار األلف ميل يبدأ بيطوة، والتكفري خطوة 
متقدمة يف مشاوار النيل من اإلْسااااَل  اساتهداخاً 
واستئصاالً وتصفية واغتياالً، وال يبدو أل الطائفية 
اختطااف  يف  األخارية  اليطاوة  لاي  التكفريياة 

اإلْساااَل .
ويف أساسايات إقصاء ووأع اإلْسااااَل  بصورته 
املحمدية تاريخ مان اإلرجاف والجريماة املدخوعة 

ماعياً ومدنوياً.
تحرتق تداليم الرب جّلت قدرته باسمه، ويَُصنُّع 
اإلجرا  »إْسااااَلمه« سائالً املوىل عزَّ وجّل أل يبارك 

عمله ويسدعه!
ينحرس اليري ملصلحة الرش، وتستحيل التداليم 
اإللهية ماعًة أرضيًة تَُقدِّس املال والقوة، وتستجيب 

لالنتهازية الحيوانية.
ولكذا توصل كل الطرق إىل الطغيال إل بماعتها 

البرشية أَْو تلك املغلفة بآيات الذكر الحكيم!
ويف املقابال يداوع محمد يف كل عار، ويتجدع 
القرآل مع كل محمد، وتولد أمة اليري مع كل ععوة 
خري منذ عيل بن أبي طالب ويص رسول الله صلوات 
ْع ومَجّساد  اللاه عليه وعى آلاه ووارث علمه ومجدِّ
تداليمه إىل الشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي 

رضوال الله عليه.
جاء محمد صلوات الله عليه وعى آله بإْساااَل  
القارآل، إْسااااَل  )َواَل تَْرَكنُاوا إىَِل الَِّذياَن َظَلُماوا 
ن ُعوِل اللَّاِه ِماْن أَْوِليَاَء  اُكُم النَّاُر َوَماا َلُكم مِّ َختََمسَّ
وَل )]لاوع،113[، إْسااااَل  )إِلَّ اللَّاَه  ثُامَّ اَل تُنَرُ
يَأُْمُرُكْم أَل تَُؤعُّوا اأْلََمانَاِت إيل أَْلِلَها َوإِذَا َحَكْمتُم بنَْيَ 
ا يَِدُظُكم ِبِه  النَّاِس أَل تَْحُكُماوا ِباْلَدْدِل إِلَّ اللَّاَه ِنِدمَّ
إِلَّ اللَّاَه َكاَل َسِميًدا بَِصريًا( ]النساء،ل5[، إْساااَل  
)إِلَّ اللَّاَه يَأُْمُر ِباْلَدْدِل َواإْلِْحَساِل َوإِيتَاِء ِذي اْلُقْربَٰى 
َويَنَْهاٰى َعاِن اْلَفْحَشااِء َواْلُمنَكاِر َواْلبَْغاِي يَِدُظُكْم 
َلَدلَُّكْم تَذَكَُّروَل( ]البقرة،90[، إْساااَل  )إِلَّ اللَّاَه اَل 
يَأُْمُر ِباْلَفْحَشااِء أَتَُقولُوَل َعاَى اللَّاِه َما اَل تَْدَلُموَل( 
]األعراف،ل2[، إْساااَل  )لُِدَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمن بَِني 
اِئيَل َعَىٰ ِلَساِل َعاُووَع َوِعيىَس ابِْن َمْريََم ذَِٰلَك ِبَما  إرِْسَ
َعَصاوا وََّكانُوا يَْدتَُدوَل ﴿٧٨﴾ َكانُوا اَل يَتَنَاَلْوَل َعن 
نَكاٍر َخَدلُوُه َلِبئْاَل َما َكانُوا يَْفَدلُاوَل ﴿٧٩﴾ تََرٰى  مُّ
َمْت  نُْهْم يَتََولَّاْوَل الَِّذيَن َكَفُروا َلِبئْاَل َما َقدَّ َكِثاريًا مِّ
َلُهْم أَنُفُساُهْم أَل َسِيَط اللَّاُه َعَليِْهْم َويِف اْلَدذَاِب ُلْم 
َخاِلاُدوَل ﴿٨٠﴾ َوَلاْو َكانُوا يُْؤِمنُاوَل ِباللَّاِه َوالنَِّبيِّ 
نُْهْم  َوَما أُنِزَل إَِليِْه َما اتََّيذُوُلْم أَْوِليَاَء َوَلٰاِكنَّ َكِثريًا مِّ
َخاِسُقوَل( ]املائدة،ل7-1ل[، إْساااَل  )يَا أَيَُّها الَِّذيَن 
َن  آَمنُاوا اَل تَتَِّيذُوا الَِّذيَن اتََّيذُوا ِعينَُكْم ُلُزًوا َوَلِدبًا مِّ
اَر أَْوِليَاَء َواتَُّقوا  الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمن َقبِْلُكْم َواْلُكفَّ
ْؤِمِننَي( ]املائدة،57[، إْسااااَل  )يَا  اللَّااَه إِل ُكنتُم مُّ
أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَتَِّياذُوا اْليَُهوَع َوالنََّصاَرٰى أَْوِليَاَء 
نُكْم َخِإنَُّه ِمنُْهْم  بَْدُمُهْم أَْوِليَاُء بَْدٍض َوَمن يَتََولَُّهم مِّ
إِلَّ اللَّااَه اَل يَْهِدي اْلَقاْوَ  الظَّاِلِمانَي( ]املائدة،51[، 
إْسااااَل  )اعُْع إىَِلٰ َساِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَماِة َواْلَمْوِعَظِة 
اْلَحَسانَِة َوَجاِعْلُهام ِبالَِّتاي ِلَي أَْحَساُن إِلَّ َربََّك ُلَو 
أَْعَلاُم ِبَمن َضلَّ َعن َساِبيلِِه َوُلَو أَْعَلاُم ِباْلُمْهتَِديَن( 
َن اللَّاِه ِلنَت  ]النحل،125[، إْسااااَل  )َخِبَما َرْحَمٍة مِّ
وا ِمْن َحْوِلَك  َلُهْم َوَلاْو ُكنَت َخظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفمُّ
َخاْعُف َعنُْهْم َواْساتَْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُلْم يِف اأْلَْمِر َخِإذَا 
َعَزْماَت َختََوكَّْل َعَى اللَّاِه إِلَّ اللَّااَه يُِحبُّ اْلُمتََوكِِّلنَي( 

]آل عمرال،159[. 
وجاء الطغيال بإْسااااَل  )َما أُِريُكاْم إاِلَّ َما أََرٰى 
َوَما أَْلِديُكْم إاِلَّ َسِبيَل الرََّشاِع( ]غاخر،29[، إْساااَل  
»تسمع وتطيع لألمري وإل رضب ظهرك وأخذ مالك 
خاسامع وأطع« إْسااااَل  »حدثوا عن بني إرسائيل 
وال حرج«، إْساااَل  رشعنة الغدر واملثلة والبغماء 
ونارش الجريماة والفاوىض، إْسااااَل  أقاصياص 
التدجني وخراخات التيدير، خكال إْساااَل  األحبار، 

وكال املرشوع الصهيوني!

تفكيك األسطورة:
ليال صحيحااً أل جرائام التكفريياني تحمال 
أبداعاً وعواخع سياساية وإل صور البدض وتصور 
ذلاك، وليل من قبيال املبالغة القاول أل محاوالت 
التربير السايايس لإلجرا  املتأسلم تستبطن تواطئاً 

وتداطفاً مع الجريمة وخقهها.
التكفري نفي واساتباحة للمغايار، التكفري عخع 
للقتال خارج القانول، التكفري إجرا  بال أخل ولذلك 

كال وسيلًة مدتمدًة للطغيال بكل صوره،
اساتيدمه الجاللياول للدخع عان جالليتهم، 
صاغ باه املناخقول إْسااااَلمهم، اساتثمره اليهوع 
خأطاروا الدقل التكفريي ووجهاوه بإرسائيلياتهم، 
اعتماده االساتئثار لتدجاني املجتمع اإلْسااااَلمي 
خأخمداه لنزواتاه، ثم لاا لو ييمده ملشااريع 

الهيمنة والتقسيم االستدمارية. 
ومن ناخلاة القول التأكيد عى براءة اإلْسااااَل  
مان الجريمة وخقهها، وألل خقهاء الجريمة عجزوا 

عن باث ألوائهام يف القارآل الكريم الاذي ال يأتيه 
الباطل من بني يديه وال من خلفه، خقد اساتداضوا 
عان ذلك بادس الكثاري من األخباار امللفقاة عمن 
ال ينطال عان الهاوى إل لاو إال وحاٌي يوحاى ثم 
لم لام يكتفوا بذلاك حتى أخمداوا الذكر الحكيم 
مليتلقاتهم التي منحولا قداساًة لائلًة استبيحت 

بها الدماء وانتهكت باسمها الحرمات.
روى البياري ومسالم عن جابر األنصاري خرباً 

حمل بني ثناياه:
1- رغبة منسوبة للرساول الياتم صلوات ربي 
وساالمه عليه وعى آله للياالص من يهوعي يدعى 

كدب بن األرشف.
2- أسالمٌة ألخداٍل وممارسااٍت أساسها الكذب 

واالحتيال والغدر تنتهي باغتيال كدب.
بأخالقياات  وازعراٌء  وتحقاريٌ  تولانٌي   -3
الفروساية والشهامة وحسن اإلجابة، ولي الصور 

التي عرضها اليرب لذلك اليهوعي املزعو .
ل- لم يَُفْت راوي ذلك اليرب التسلل إىل غرخة نو  
كداب والتلصص عاى لمل الرجال لزوجته ولو 

عى خراشها!
وعى شاكلة ذلك اليرب، أُْختُِلَقْت أخباٌر احتوتها 

مجاميع املحدثني ومسانيدلم.
أولهاا  آخرلاا  يارضب  التاي  اليراخاة  لاذه 
باالساتناع  املجرماول  يماارس  مدتماداً  صاارت 
إليها بشااعتهم، ويدتمدونها يف تساويل السافالة 
والحقاارة والدنااءة كقيام نبوية يكفار جاحدلا، 

ويحل عمه وماله وعرضه!!
تراث املسلمني اليو  مكبل بجبال من االخرتاءات 
آالف  بدارشات  مدتقال  املقدساة،  وامليتلقاات 
الفتاوى، مصاعر لحسااب »إْسااااَلٍ « آخر تشارك 

املترضرول من اإلْساااَل  املحمدي يف صياغته.
وما لم يهب الجميع كٌل من موقده ملواجهة ذلك 

والتصدي له خإل النتائج ستكول وخيمة.

االغتيال بالتكفري:
االغتيال صورة من صور مصاعرة اآلخر امليتلف 
ونفياه واساتئصاله، مهد له الدقال التكفريي بكٍم 
لائاٍل من امليتلقاات الروائياة والوقائاع املفرتاة، 

والدقائد املصطندة.
يحتكار الدقال التكفاريي تفساري النصاوص 
الدينية ليتسنى له صياغة إْساااَلمه، يصاعر الدقل 
ل األخراع والجماعاات إىل كائنات ال تملك من  َخيحاوِّ
أمرلا إال التسليم املطلل ملشيئته وإراعته وتوجيهه.
رماوز الدقال التكفاريي ذواٌت ُمَقدََّساٌة يحر  

املساس بها أَْو التشكيك خيها.
االساتئثار  نازوات وألاواء تشاارك  مصااعره 
السايايس ومؤسسااته الدينياة يف إعااعة قولبتها 

وأسلمتها.
يف سبيل اساتباحة امليتلف ال يتحرج التكفريي 
من وصام ميالفيه »بامليانيث«، عع عنك ما عونها 
من ألفااظ، ولتدجاني املجتمع ملشايئته اإلجرامية 
اْد نربة خطابه تجااه ميالفيه  االساتئصالية يَُصدِّ
ٍج مدروٍس ولو ال ينىس يف أثناء ذلك كله وقبله  بتَدرُّ
وبداده تالوة آٍي مان الذكر الحكيم محاٍط بحشاد 
كباري من املفرتياات الروائية التي تتكفل ِبايَلِّ ُعنُِل 

النَصِّ القرآني وإعاعة توجيهه.

لذا مالك بن أنل »ت179لا« رووا عنه القول: 
القرآل كال  الله غري ميلوق، خمن زعم أنه ميلوق 
خقد كفار بما أنزل عى محمد صاى الله عليه وآله 

وسلم، والذي يقف رُشُ من الذي يقول.
قلت: الاذي يقف لم الواقفة، ولام يؤمنول أل 
القرآل كال  الله ثم يقفاول خال يقولول ميلوق أَْو 
غري ميلاوق، والقول بيلال القارآل أَْو الوقف لو 

مذلب جمالري من املسلمني سنًة وشيدًة!
أحماد ابن حنبل«ت1ل2لا« قال كما روى ولده 
عبدالله: من قال القرآل ميلوق خهو عندنا كاخر.

 وقال: اللفظية والواقفة زناعقة ُعتَّْل.
 قلات: اللفظياة لام الذيان يقولاول: لفظاي 
بالقرآل ميلوق، ولم جمالري من ألل السنة منهم 

البياري ومسلم وآخرول.
وكال يرى حرماة الصالة خلف من يؤمن بيلل 

القرآل وعد  إجزائها.
ألجال ذلاك وبذريدتاه قاال عباد الرحمان بن 
مهدي«تل19لاا«: )لاو كال األمار إيلَّ لقمت عى 
الجارس خال يمر باي أحد يقول: القارآل ميلوق إال 

رضبت عنقه وألقيته( .
الفتااوى  تلاك  السايايس  االساتئثار  تلقاف 
ونظائرلا وساارع للياالص من ععااة التصحيح 
واإلصالح.. ولكاذا تحولت قيم اإلْسااااَل  الكربى 
وساائل يحتمي بهاا الطغيال وذرائع ومساوغات 

للقمع!
لذا اإلما  الحسني سال  الله عليه سبط رسول 
اللاه صلاوات الله عليه وعاى آله ٌقِتَل بسايف جده 

الذي أمر بالسمع والطاعة لويل األمر البار والفاجر.
واالساتئثار  التسالط  بوجاه  خيروجاه  لذلاك 
اليزيادي األماوي كال خطئااً خاعحااً رضب وحدة 

املسلمني إىل اليو !
بتلك الصورة َكيََّف القتلة وخقهائهم جريمة قتل 
اإلما  الحساني والدرتة الطالرة ساال  الله عليهم 

جميداً يو  كربالء.
الجداد بان عرلم »تل12لاا« اساتحل الذبح 
مان قبل الوايل الغشاو  خالد بان عبدالله القرسي 
» ت126لاا« يف ياو  عياد األضحى وعاى رؤوس 
من شاهد مده الديد من الناس )ال يديبه عائب وال 
يطدان عليه طاعن، بل استحسانوا ذلاك من خدله 
وصوبوه من رأيه( كما قال إما  التكفرييني عثمال 

بن سديد الدارمي.
أماا التصفية عارب االغتيال الذي لاو موضوع 
بحثناا بمدزل عن أسابابه ومربراته وخلفياته خقد 

طالت الكثريين.
لذا سادد بن عبااعة األنصااري »ت13أول1لا 
تقريباً« رخض السقيفة وسلطانها، وجحد رشعية 
حكامها حتى أنه كال ال يصيل بصالتهم وال يجمع 
َدْت  مدهم ويحج وال يفيض مدهم بإخاضتهم، تَرصَّ
له »الجان« وتَّتَبََّدتْاُه وما أل سانحت الفرصة بدد 
خروجه إىل الشا  حتى اغتالته بحورال يف مغتسله 

وقالت يف ذلك شدراً:
قتلنا سيد اليزرج 

سدد بن عباعة  
رميناه بسهمني

خلم نُيط خؤاعه  
ولله القائل:

يقولول سدد شكت الجن قلبه
أال ربما صححت عينك بالغدر

ً وما ذنب سدٍد أنه بال قائما
ولكن سدداً لم يبايع أبا بكر

األشارت النيداي واله عايل علياه الساال  مر 
بدد استشاهاع واليها محمد بن أباي بكر خلما علم 
مداوية بذلك عظم عليه األمر خاحتال لليالص منه 

وأوعز إىل من اغتاله بالسم.

أمري املؤمنني وسيد الوصيني عيل سال  الله عليه 
اغتالته يد التكفري يف قصة طويلة ساندرض بدض 

خصولها يف ثنايا بحثنا لذا.
الدار،  لاذا  يف  تماعفات  التكفاري  جرائام 
املساتثمرول للفقاه اإلجراماي أَيْماً كثار، خهناك 
سالطات االساتئثار » اإلْسااااَلمي« ولناك أجهزة 
االساتكبار  عول  ولنااك  الطائفياة،  امليابارات 
االساتدماري، لذا خمالً عما يوخره تراث الجريمة 

من تأصيل ونماذج.
الدكتاور الدالمة محمد ساديد رممال البوطي 
طالتاه ياد الغدر عاى خلفياة مواقفاه املبدئية يف 
الداا  2013 ، ومع كونه من أعال  ورموز السانة 

املدارصين لكنه اغتيل.. عخاعاً عن السنة!!
الدالمة الساني الشااخدي حساني عباد الباري 
يف  التكفريياول  اغتالاه  » ت2015 «  الديادروس 

حرضموت ثأراً للسنة أيماً!!
حتى الشايخ الولابي السلفي الحنبيل الجنوبي 
عباد الرحمان مرعاي الددناي إماا  عار الحدياث 
بالفيوش/لحاج طالته ياد »اإلْسااااَل « الولابي 
السالفي الحنبايل الجنوباي انتصااراً ملحماد بان 
عبدالولاب وسلفه وقمية الجنوب التي يتصدرلا 

اليو  خلفه!
عع عناك رموز اإلصاالح وقاعة التغياري وصناع 
الوعي القرآني كالدكتور الدالمة املجالد أحمد عبد 
الرحمن رشف الدين »تل201 « والدكتور الدالمة 
عباد الكريم جدباال »تل201 « والدكتور الدالمة 
املرتىض بن زيد املحطوري »ت2015« ممن تمكنت 
منظومة اإلجرا  الثقاخية مان الرتويج لتصفيتهم 
بدناويان طائفياة قاذرة القات صادًى يف قلاوب 

مجاميع من مرىض الداء التكفريي.

دروب الضالل:
يف الطريل إىل تصفياة املغاير لإلجرا  التكفريي 
تراٌث مان التزوير واليداع والتمليال يجدعه تجار 
الدين ويشدل نريانه أصحاب األطماع بوقوع عماعه 
الساذج واملغيبني واملساتلبني وحملة أحقاع الزيف، 
يبدأ بتهويال اليالف يف الظنياات وينتهي بصناعة 
الفاوىض يف املجتماع ومان ثام تحرياك امليدوعني 
بنوازعهام امليتلفاة يف مدركاٍة يَُقدُِّساها الطغيال 
ويباركها التجار تنتهي بإغراق الدالم اإلْسااااَلمي 
يف محياط مظلاٍم ال قارار لاه وال ِنهاياَة ألمواجاه 
لبَة... كل ذلك باسم القرآل والسنة والصحبة! امُلتَقِّ

ومان املفارقاات لناا أل مان يشادل الحروب 
الدالام  بقااٍع كثاريٍة مان  بيلفيااٍت طائفياٍة يف 
اإلْسااااَلمي يدعاو »للتدقال« يف رع الفدال عاى 

الُدااْدَوال املتدماد لقاوى االساتكبار عاى أقدس 
املقدسات اإلْساااَلمية!

1 - تهويل الخالف يف الظنيات:
قاال شايخ »اإلْسااااَل « التكفريي ابان تيمية 
الحراناي »تل72لا«:)الجهار بلفاظ النياة ليل 
مرشوعااً عند أحد مان علماء املسالمني، وال خدله 
رساول الله صاى الله علياه وآله وسالم، وال خدله 
أحد مان خلفائه وأصحابه، وسالف األمة وأئمتها، 
ومن اععى أل ذلاك عين الله، وأنه واجٌب خإنه يجب 
تدريفاه الرشيداة واساتتابته من لاذا القول خإل 
أرََصَّ عاى ذلاك ُقِتل، بال النية الواجباة يف الدباعات 
كالوضوء والُغْساِل والصالة والصيا  والزكاة وغري 

ذلك محلها القلب باتفاق أئمة املسلمني(.
قلت: من املفيد لنا نقل رأي أئمة ألل السانة يف 
لذه املسألة ليدرف القارئ بطالل ععوى ابن تيمية 
وماا ذلب إليه مان تكفري بنااء عى تلاك الدعوى 

الباطلة.
قال يف » الفقه عى املذالب األربدة«: )يسان أل 
يتلفظ بلساانه بالنياة، كأل يقول بلساانه: أصيل 
خارض الظهر مثاالً، ألل يف ذلك تنبيهااً للقلب(، ثم 
قاال: )ولاذا الحكام متفل علياه عند الشااخدية 
والحنابلة(، وأضاف يف الهامش: )املالكية والحنفية 
قالاوا: إل التلفظ بالنية ليل مرشوعاً يف الصالة إال 
إذا كال املصيل موسوسااً، عى أل املالكية قالوا: إل 
التلفاظ بالنية خالف األوىل لغري املوساوس، ويندب 

للموسوس(.
خأنت أخي القارئ ترى كيف أل املسألة خالخية، 
وكيف أل شايخ »اإلْسااااَل « التكفاريي قد اخرتى 
عاى السالف واليلاف، ثم بناى عى خريتاه تكفري 

امليالف وإباحة عمه!

2 - تكفري الشعوب والبلدان:
عهاد  يف  الحرماني  باالع  الولابياول  اجتااح 
سالطانهم املتطرف سدوع بن عبد الدزيز بن محمد 
»ت1229لاا« وأكاره علمااء مكاة املكرماة عى 
التوقياع عى لذه النساية: )نشاهد ونحن علماء 
مكة املكرمة الواضداول خطوطنا وأختامنا يف لذا 
الرقيام أل لذا الدين الذي قا  به الشايخ محمد بن 
عباد الولااب وععا إليه إما  املسالمني سادوع بن 
عبدالدزياز من توحيد الله، ونفي الرشك الذي ذكره 
يف لاذا الكتاب، أناه لو الحل الذي ال شاك خيه وال 
رياب، وأل ماا وقع يف مكة واملدينة ساابقاً، ومر 
والشا  وغريلما من البالع، إىل اآلل من أنواع الرشك 
املذكورة يف لذا الكتاب أنه الكفر املبيح للد ، واملال، 
واملوجاب لليلاوع يف الناار، ومان لم يدخال يف لذا 
الديان ويدمل باه ويوايل ألله ويدااعي أعدائه خهو 
عندناا كاخٌر باللاه واليو  اآلخر، وواجاٌب عى إما  
املسالمني، واملسالمني جهاعه وقتاله حتى يتوب إىل 

الله مما لو عليه ويدمل بهذا الدين(.
الرشيف غالب بن مساعد وعلماء املدينة املنورة 

بدورلم أُكرلوا عى اإلقرار بمثل لذه النسية.
وسادوع لاذا الاذي أكاره علمااء الحرمني عى 
اإلقرار بكفرلم وكفر كل من ييالف »اإلْسااااَل « 
النجادي يف مر والشاا  وغريلما مان البالع لو 
الذي أرسال لإلما  املتوكل عى الله أحمد بن اإلما  
املنصور عيل بن املهدي »ل122-1231لا« رساالة 
يدعاوه خيها إىل اعتنااق »اإلْسااااَل «!.. ومما جاء 
خيهاا: )خاملأمول خياك أنك تدلن بدعوة اإلْسااااَل ، 
وتظهرلاا لجمياع رعايااك، وتأمار الدلمااء ببث 

الدعوة(!.
عا 1ل13لاا-1921  وتحت ععااوى أَْو لنقل 
ختاوى الرشك والتََشايُّْع ارتكاب الولابيول مذبحة 
بحل املئات من الحجااج اليمنيني يف منطقة تنومة 

بالقرب من الطائف.
االساتباحة  ختااوى  وبغطااء  الذرائاع  باذات 
للميالف ترتكاب طائرات الُداْدَوال السادوولابي 
األمريكي جرائُم إبااعٍة جماعيٍة راح ضحيتها حتى 
اآلل قرباة الثالثني ألفاً مان األبرياء الدازل أطفاالً 
ونساًء وشايوخاً بني شهيٍد وجريٍح، لذا خمالً عن 
تدمري ما يزياد عى الثالثمائاة وعرشين ألف منزل 
واملئات من الجساور واملستشفيات واملستوصفات 
واملصاناع ومحطاات تولياد الطاقاة الكهربائياة 
واملادارس واملسااجد!.. يف حارٍب ُعاْدَوانياٍة قاذرٍة 
يشانها التكفرييول السدوولابيول منذ أواخر آذار 
مارس 2015  عاى اليمن شادباً ومقدرات خدمة 
للمشااريع الصهيوأمريكية يف الهيمنة عى املنطقة 

وثرواتها وإعاعة تقسيمها وتقاسمها!!
جيّاش التكفريياول السادوولابيول لحربهام 
لاذه اآلالف مان املرتزقاة املحلياني، خماالً عان 
جيوٍش مساتأجرٍة من أكثر من خمل عرشة عولة 
بينها مر واألرعل واملغرب والساوعال والسانغال 
أمريكياٍة  وإعارٍة ومشااركٍة  باإرشاٍف  واإلماارات 
إرسائيلياٍة بريطانياة، وحتاى منظماات اإلجارا  

الدولياة كباالك ووتر، وعايان جاروب األمريكيتني 
استؤجرتا يف لذا الُداْدَوال الذي تََصدَّى له اليمنيول 
بإيمااٍل راساٍخ وثبااٍت وباأٍس وصالباٍة ال تلاني، 
وبصورٍة خاقت توقدات األعداء وأربكت حساباتهم 
ومحقات كل موازين القوة املاعية التي عّولوا عليها 
كثرياً يف حسام املدركة ملصلحتهم، ورالنوا بها عى 
كارس إراعة شادب اإليماال يف الحرية واالساتقالل 

والديش الكريم.

3 - تكفري املعني:
خصص عبدالله بن أحمد بن حنبل »ت290لا« 
حيزاً كبرياً من كتابه »السنة« للنيل من أبي حنيفة 
والتحذير منه، من ذلك ما رواه عن الوليد بن صالح 
أنه قال: سمدت حماع بن سلمة إذا ذُِكر أبو حنيفة 
قال: ذاك أبو جيفاة!، قال: وبلغني أل عثمال البتي 

كال يقول: ذاك أبو جيفة.
وروى عان منصاور بان أباي مزاحم أناه قال: 
سمدت رشيكا يقول: ألل يكول يف كل ربع من أرباع 
الكوخة خمار يبيع اليمر خري من أل يكول خيه من 

يقول بقول أبي حنيفة.
ولام يقف األمار عند ذلك بال إنه كّفاره وقطع 
بهالكاه، حياث روى عن محمد بان كثري املصييص 
أناه قال: ذكر األوزاعي أبا حنيفة خقال: لو ينقض 

عرى اإلْساااَل  عروة عروة.
األوزاعاي  كال  القاول:  الفازاري  عان  وروى 
وسفيال يقوالل: ما ولد يف اإلْساااَل  عى لذه األمة 

أشأ  من أبي حنيفة.
وعن سفيال الثوري: استتيب أبو حنيفة مرتني.
وعن منصور بن أبي مزاحم قال: سامدت مالك 
بن أنال ذكر أبا حنيفة، خذكره بكال  ساوء وقال: 

كاع الدين، وقال: من كاع الدين خليل من الدين.
وعان الهيثم بان جميل أنه قال: سامدت حماع 
بن سالمة يقول عن أبي حنيفة: لذا َليَُكبَّنَُّه الله يف 

النار.
شيخ » اإلْساااَل « التكفريي ابن تيمية الحراني 
لو اآلخر كّفر اإلما  خير الدين الرازي »ت606لا« 
صاحب التفسري الشهري »مفاتيح الغيب«.. وقال يف 
»مجماوع الفتاوى«: ) وأبلغ مان ذلك أل منهم من 
يصنف يف عين املرشكني والرعة عن اإلْسااااَل ، كما 
صنّاف الرازي يف عبااعة الكواكب واألصناا ، وأقا  
ب خيه، ولذه  األعلة عى ُحسان ذلك ومنفدته، ورغَّ
رعة عان اإلْسااااَل  باتفااق املسالمني، وإل كال 
قد يكاول تاب وعااع إىل اإلْسااااَل (.وال ييفى ما 
يف عباارة: )قاد يكول تاب وعاع إىل اإلْسااااَل ( من 
تمريض وتشكيك وإيحاء باحتمالية استمرار خير 

الدين الرازي عى ِرعَّته املفرتاه!
ر  الشايخ املتولاب املداارص سافر الحاوايل كفَّ
الدالماة محمد بن علاوي املالكي يف كتيب خصصه 

لذلك أسماه »مجدع ملة عمرو بن لحي«.
 وعى وقع ختاوى القرضاوي بإلدار ع  كل من 
يدمل من خالل مؤسساات الدولة الساورية اغتيل 
الدكتاور الدالماة محمد ساديد رمماال البوطي، 
وباسام الغرية عاى الصحاباة وزوجات الرساول 
األكر  صلوات ربي وساالمه عليه وعى آله ارتكبت 
جريمتا جامداي بدر والحشاحوش بصنداء الدا  
الفائت والتي راح ضحيتها املئات شهداء وجرحى.
وتحات ذرائاع التصادي »للراخماة الحوثيني« 
اغتيال الدكتور الشاهيد أحمد عباد الرحمن رشف 
الديان، والسايايس الصحفاي والناشاط الحقوقي 

الشهيد عبد الكريم الييواني... والقائمة تطول.

4 - صناعة الفوضى وتحريك العوام:
ذكر بن األثري يف حواعث سنة310لا أل الحاخظ 
ابن جرير الطربي ُعخن ليالً بداره ألل الحنابلة الذين 
لم سلف الولابية اجتمدت ومندت من عخنه نهاراً 

واعَّعوا عليه الرخض ثم اعَّعوا عليه اإللحاع.
أمار  تداظام  ذكار  ويف حاواعث سانة323لا 
الحنابلاة وازعيااع رشلام وختنتهام حتاى أنهام 
اعرتضاوا يف البياع والارشاء، ومايش الرجاال ماع 
النساء والصبيال خإذا رأوا ذلك سألوه عن الذي مده 
مان لو؟!... خإل أخربلام وإال رضبوه وحملوه إىل 

صاحب الرشطة وشهدوا عليه بالفاحشة!
وكاناوا إذا مارَّ بهم شااخدي املذلب أغاروا به 

الدميال خيرضبونه بدصيهم حتى يكاع يموت.
ولي ممارسات ال زلنا نديشها ونقاسيها حتى 

اليو  يف مجتمداتنا.
باسام الدين تُساتباح اليصوصيات، وباسامه 
تُنْتَهاك الحرمات، وعى إيقاع التكباري يَُفتَّْت الدالم 
ذَْ  ويَُجزَّأْ، ويف كل  اإلْسااااَلمي امُلَفتَّْت أصالً ويُارَشْ
يوٍ  تطالدنا األخبار باساتباحٍة لنا وانتهاٍك لناك، 
وماا يجري يف ساوريا والداراق وليبياا واليمن من 
تحشايٍد للفوىض وأْسَلَمٍة للجريمة وتربيٍر للبشاعة 
ليال إال أحد تجلياات الدالام الذي ينشاده الدقل 

التكفريي والبيئة التي ينشط خيها وبها.
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السعودية بني سالمها مع إْسَرائْيل وبني حربها ضد اليمن 

إىل من يهمه األمر.. هذا ما عندنا لكم 

أحالم عبدالكافي 
إنهاا تلاك الشاوكة التاي ُغرسات يف 
ااة الدربياة التي تتقاارب مع  قلاب األُمَّ
الكياال الصهيوناي يف توقيت املنشاأ ويف 
كمياة الحقد عاى الدروبة واإلْسااااَل ، 
تلك األرسة املساماة آل سدوع من عّمدت 
ملكهاا بسافك عمااء اآلالف األبرياء من 
سكال نجد والحجاز ومن سدت للتوسع 
واالحتالل يف شبه الجزيرة الدربية بنفل 
الدقلياة الصهيونياة التاي زرعات لاي 
األُْخاااَرى لنفال األَْلَداف عرب االحتالل 

الربيطاني آنذاك. 
إلَّ التريحات املتكررة ألنور عشقي 
الجنارال السادوعي عان رضورة إقاماة 
عالقاات عبلوماساية ومشااريع قومية 
امللحاة  َوععوتاه  ائيْال  إرْسَ ماع  عربياة 
األخارية  تريحاتاه  يف  مدهاا  للساال  
زاعماا أل الدنف ال يولد إاّل عنفاً وكل تلك 
التلميحات الريحة برضورة االستسال  
ائيْال عارب تلاك اإلشااعة لقيااعات  إلرْسَ
ائيْلياة بالحنكاة والحكمة..  حربياة إرْسَ

لهي الصورة الحقيقياة ملكامن التحالف 
إخمااع  بارضورة  سادوعي  الصهياو 
للهيمناة  املنطقاة  ورؤسااء  حكوماات 
الصهيونياة وأل تظالَّ مكتوخاة األيادي 
حياال الجرائام الصهيونية يف خلساطني، 
بال ومباركاة وتربيار حقهاا يف ُكّل تلاك 
التدخاالت التدمريياة يف الادول الدربياة 

بقياعة أَمريكية صهيونية.
الدالقاة  تلاك  ُكّل  خمام  يف  يأتاي   
ائيْال ععاوة الجباري وزير  الحميماة إلرْسَ
خارجياة السادوعية الحرب عاى اليمن 
وتشكيل ما ُساّمي بدول التحالف الدربي 
التي رّصح ملوك آل سادوع تكراراً ومراراً 
أل لذا التحالف ساتكول له أَْلَداٌف كثرية 
ليال يف اليمن خقاط وإنما يف جميع عول 

املنطقة. 
 ياا لها مان طبياة مسامومة تحاك 
ضد لذه الشادوب بقياعة خائن الحرمني 
ائيْل  الرشيفني، ال يريدول الدنف ضد إرْسَ
من لي الدنف نفساه ورأس ُكّل اإلرلاب 
والرش يف املنطقاة الدربية.. ويرتكبول يف 
الوقت نفساه أبشع الجرائم بحل الشدب 
اليمني منذ عاا  ونيف وعمروا ما عّمرته 

اليمن مناذ مائة عا  بفدال صوارييهم 
وقنابلهام التاي اساتهدخت ُكّل الدمرال 
وكل البناى التحتية بل عمارت ُكّل ما لو 
حي باكل وحشاية منقطداة النمري ثم 
يتوعادول باأل تتوجاه عاصفتهام عرب 
والداراق  لساوريا  ميتلفاة  تلميحاات 
ولبناال التاي تدتارب مان وجهاة نظار 
األرسة السادوعية عول تستحل تدمريلا 

والتحالف لتمزيقها. 
ال ييفاى عى الجمياع عاعش وخبايا 
التنظيام  ذلاك  واألَْلاَداف،  التأسايل 
السدوعي املنشاأ وصهيوني األَْلَداف من 
عااث يف األَْرض اليراب والذي أطلل عليه 
محللول سياسايول )عاعش االساتدمار 
الجدياد( كيف ال ولو يتوغال يف األوطال 
جيوشاها  ويحاارب  البلادال  ويحتال 
الوطنية ويستنزف قدراته ويدمد إلحالل 
الفاوىض ثم ما يلبث أل يكوَل ابناً مطيداً 
أماا  القاوات األَمريكية التاي تأتي لي 
األُْخاااَرى بدعاوى التحرير من السيطرة 
املرسحياة  خصاول  لتكتمال  الداعشاية 
باحتاللها واساتيطانها يف أماكن تدخلها 

يف الوطن الدربي. 

إل تداعيات املواقف السدوعية املداعية 
املساتمرة  الدربية وتمويالتها  للشادوب 
للجماعاات اإلرلابياة يف جمياع أنحااء 
الدالام وتنصيب نفساها الدىص الغليظة 
للُمَيّطااط الصهيو أَمريكي التي ترضب 
اة املسلمة يمنياً وشماالً لتديث يف  بها األُمَّ
األَْرض اليراب، لهو الساقوط بدينه نحو 
االنهياار والتساارع الحتماي نحو رشاك 
مؤامرتهام الدنيئاة التي لربماا كال أول 
ماؤرش له لذه الحرب الددائية ضد اليمن 
وما لهاا من تداعيات خطرية عى اململكة 
سياساياً واْقتَصاعيااً.. أماا عان الراع 
يف الباالط امللكاي خحدث وال حارج، لكن 
ماا تغفل عناه اململكة املتشابثة بأحبال 
القاوة الصهياو أَمريكياة يف املنطقاة أل 
وقات التيلص منها من قبال تلك القوى 
االستغاللية قد شاارف عى البدء بدد ُكّل 
تلاك االساتنزاخات وأل عقاارب السااعة 
الحاكماة  األرسة  ساحل  نحاو  تماي 
وتفكيك السدوعية بدد أل ألبت عليها ُكّل 
اة إل لم يكان الدالم بأل اململكة لي  األُمَّ

رأس اإلرلاب واإلْجااَرا  يف الدالم.

الشيخ عبدالمنان السنبلي  
تريدول منّا أل نحرتَ  آَل سدوع َوَمن يدور يف خلك آل سدوع 
َونظا  آل سدوع َوأجهزة َوُمؤّساسات َوقوانني َونواميل آل 
سدوع، َوال تريدول منّا أل نحرت  آَل بيت رسول الله )ص(!!
َواللِه ما لذا بالنََصف يا ُكلَّ ذي عقٍل َوقلٍب ساليم.. َوالله 

ما لذا بالنََصف.
لم ليساوا رواخَض َوال مجوسااً يا حرضة املفتي الدا .. 
ليسوا رواخَض َوال مجوساً، خوالله ثم َوالله لو كنا ندلم أنهم 

كذلك لكنا أوَل َمن يقاتلهم َويحاربهم.. 
لان تكول أنَت َوال أقرانك من علمااء البالط أَْغرَيَ منا عى 
عيننا َوعقيدتنا َونحن َمن أسالمنا َوآمنا برساول الله )ص( 
قبلك َوقبل أجداعك طوعاً َوبمجرع رساالٍة أرسالها إلينا، أما 

أنتم خأنتم من أسالمتم عنوًة َوكرلاً بحد سايوخنا 
نحن ال سيوف غرينا!!

ماا الذي تغارّي يف األمر الياو ؟!! َوكأل التأريخ 
يُديد نفسه!!

ما تقولونه اليو  تيرُّصااً َوإخكاً يف نفٍر من آل 
بيت رسول الله )ص( ليل أقلَّ مما قاله أجداعكم 
كذبااً َوبُهتانااً ذات ياو  بحال رساول الله )ص( 

َوأتباع رسول الله )ص(.
أطمئنك لسُت حوثياً َوليل عيباً أل أكوَل حوثياً 
أَْو غري ذلك طاملا َوأنا ال أرى ما يديُب عليهم عينهم 
َوأخالقهم َوطاملا لم مان أَبْنَااء جلدتي َوعقيدتي 
َووطني َوطاملا أَيْماً أنني أُؤِمُن أل االختالَف ُسانّة 
وأل املذلبية وسايلٌة َوطريقٌة َوليسات بحد ذاتها 

غاية.. 
لسات أنت من يَُدلِّمني كيف أخّكُر أَْو ألتدي إىَل 
الحل طاملا َوأل اللَه سبحانه َوتداىل قد ولبني كما 

ولبك عقالً أخكر به َوألتدي به إىَل الحل َوليل بالرضورة أل 
تكوَل أنت عى الحل َوما سواك عى الباطل.

لقاد كال حريّااً بكم أيهاا الطغاة لو كنتام تريدول خدالً 
خرياً لإلْسااااَل  َواملسالمني أل تدملوا بمقتاىض ما جاء به 
اإلْساااَل  من السدي إلْصاااَلح ذات البني بني اإلخوة األعداء 
ال أل ترضباوا بدَمهام ببداض لحاجٍة يف أنفساكم َوأنفل 

أسياعكم من بني األصفر. 
أليل َمن تقولول عنهم اليو  رواخَض َومجوسااً لم من 
أَبْنَااء مذحج َوبكيل َوحاشد َوِحْمرَي وقحطال َوعدنال الذين 
وطأت حواخاُر خيولهام مشاارق األَْرض َومغاربها خاتحني 
َونارشين عين اإلْسااااَل  حتى وصلوا إىَل جبال الربانل عى 

حدوع خرنسا غرباً َوإىَل حدوع الصني رشقاً؟!!.
 أليساوا لم بسيوخهم ال بسايوف غريلم َمن أطفأوا نار 
املجوساية َوختحوا خارس َوباالع ماا وراء النهرين؟! خكيف 

يكوُل مجوسياً اليو  من أخَمَد بسيفه يوماً نار املجوسية؟! 
ما لكم كيف تحكمول.

أماا أنتم أيها الدائرول يف رحاى الددوال من أَبْنَااء وطننا 
الحبياب َوالنازلول خناعق الرياض، ملاذا لذا الرخض الدجيب 
للحوثاي َومن مده؟! أخبدعوى الرشعية َوأنتم أنفساكم أوُل 

من انقلب عى الرشعية ذات يو  أ  بدعوى االنقالب؟!
سموه انقالباً أَْو ما شئتم.. من حقكم ذلك!! خهل تداملتم 
ماع لذا االنقالب كما تتدامل شادوب األَْرض مع أي انقالٍب 
يف أوطانهاا؟! أي انقاالٍب لذا الاذي يجيز لكم أل تساتدعوا 
األجنباي َوتساتقووا به عاى وطنكام َوشادبكم َوتباركول 

َوتهللول لددوانه َوإْجااَرامه؟!
لقاد تكشافت الياو  جمياع األقنداة َوماا وراءلاا، 
خأخلدولاا!! إخلداوا األقنداة، خلام يداد لكم َولناا خيها 

حاجة!!

تعز.. الحقيقُة تنتصر! 
أنس القاضي 

َمدين�ُة ِصب�اي، غادرته�ا قبَل 
الوهابي�ن  س�واطريَ  ُمفلت�اً  ع�ام 
مأم�َن  ف�ال  االمربيالي�ة،  ووكالء 
ملخالفه�م الرأي، يف ذل�ك الوقت يف 
الَش�هر الرابع للع�دواَن كاَن هناك 
م�ا يكف�ي م�ن الحقائ�ق ليص�ل 
املجتم�ع لوعي ب�أن ما يُس�مونها 
وارت�زاق  مقاول�ة  ب�«املقاوم�ة« 
اللصوص  ميليش�يات  يَ�رون  وهم 
والهاربن من السجون والتكفريين 
يُعيث�ون فس�اداً، ويتقاتل�ون فيما 
بَينه�م عىل م�ا ينهبون، أم�ا اليوم 
فيتقاتل�ون كفصائ�ل ع�ىل النفوذ 
يف ح�ارات املدينة التي قس�موها إَل 
إمارات وإقطاعيات، وذهَب عنهم توحدهم اإلعالمي يف وصف هذه امليليشيات 
اإلْج��َرامي�ة باملقاومة فنرى عىل س�بيل املثال النارصي يص�در بياناً ويتهم 
اإلْص���اَلح باإلرهاب يتبادلون القتل يف مدينة الرتب�ة، والتكفريي من كتائب 
ُحَم�اِة التوحي�د يقاتل التكف�ريي من كتائب حم�اة العقيدة، وكتائب حس�م 
والن�ر وكتائب من دون اس�م، صعاليك »املخاليف« يقصف�ون مناطَق نفوذ 
»أب�و العباس« حن تنج�ح صفق تب�ادل أرسى بن قوات الجي�ش واللجان 
وجماعاتِه.. ومساجد السلفين ال يصيل بها اإلخوان، ومساجد اإلخوان محرمة 
ع�ىل الس�لف، إَل آخر املع�ارك والراعات الت�ي َظهرت للس�طح، الصغرية 
والكب�رية التي ليس أدناها االعتقاالت واالعدام�ات واالختطافات، ويف مجملها 
تب�دي حقيقتهم وحقيق�ة ما يُريده املعت�دي من رشعية للم�وت واإلْج��َرام 

والفوىض من وراء تسليحهم ودعمهم وتمكينهم. 
من�ذ ثالثة أَيَّ��ام رأى القي�ادي اإلْص��اَلحي العدين�ي وممثلهم يف مجل 
الن�واب والذي يَظهر بأحد الص�ور مع زعيم أَنَْص�ار الرشعي�ة ذابح الجنود 
َب الشاهي لفتيات وحديثهن مَع الرجال، يف بوفية  »جالل بلعيدي« رأى أن رُشْ
عامة تُدعى بوفية الفقيه يف الشارع العام رأى بذلك ُجرماً ال يُصدق! وحرََّض 
ما أس�ماهم بالغيورين عىل الدين باالس�تنفار وردع هذه الجريمة، وخصص 

ُخطبة الجمعة لهذا املوضوع! 
 هذا هَو ال أش�ك َمنطقهم ومنهجهم وال جديد يف طرحه س�وى أنُه يحدد 
معالم املدينة التي تُس�يطر عىل أجزاء منها ميليشياتهم الحزبية، أما العجيب 
فهَو اس�تنفار امُلفس�بكن امللتبس�ن عباءة املدنية يف ش�تمه والسخرية منهم 
واعتبار هذا األمر رجعية وكهنوتاً وأفغنة املدينة، وهم حن أعماهم التعصب، 
هّلل�وا ملثل ه�ذه القوى الرجعية التكفريية بأن تُس�يطر عىل أجزاء من املدينة 
وتحارب الجيش واللجان الَش�عبية بأس�هم املقاومة، أما كانوا يُدركون خطَر 

ما هم أخذي املدينة إليه! 
ومؤخ�راً نََجَح�ت صفقُة تب�ادل أرسى محلية الجهود ب�ن قوات الجيش 
واللجان الشعبية وبن هذه العصابات اإلْج��َرامية التابعة للعدوان، لتدحض 
قائمة األرسى امُلحررين وعدده�م 118، بقايا ُكّل الدعاوي وكل الرتهات، َعن 
وج�ود عدوان داخيل وحروب مذهبية أَْو مناطقية، وإن كانت هذه العصبيات 
املذهبية واملناطقية هي ما تعبأ بِه قواعد املرتزقة اتساقاً مع مرشوع التمزيق 
األَمريكي يف املنطقة، إاّل أن قائمة أرسى القوات الوطنية رس�مت لوحة وطنية 
ف�أوال كان معظم األرسى من محافظة تَعر مما يُثبت دور أَبْنَ�اء تعز الرئيس 
يف الدفاع عن مدينتهم كما هم حارضون يف بقية الجبهات الداخلية والحدودية 
دفاعاً عن حرية الوطن والش�عب، واألمر الثاني هَو أن بقية األرسى من عموم 
الجمهورية اليمنية من الش�مال والجنوب وشمال الشمال والوسط والساحل 
والَجبل، ولتسقط هذه الفسيفساء الوطنية ما اشتغلوا عليه من تضليل طوال 
عام ونص�ف عام، إنها الحقيق�ة ال يُغريها كذب الكاذب�ون وزيف املزيفون، 
وه�ي الَحق الذي كتب ل�ه أن يزهق الباطل، فحن يجيء وي�زق الباطل إنما 
يأتي ألمر كان مفع�وال، فالباطل كان زهوقاً، والحقيقة تنتر.. فيما 6 فقط 
ُه�م من تعز من قائم�ة أرسى املرتزقة لدى الجيش التي يصل عددهم إَل 75 

أسرياً، ويقاتلون تحَت عناوين مناطقية باسم تعز!.

أسامة الموشكي 
 وُلاااْم يف غمارِة ِجَداِلِهم، َصاااَرَخ ذاك املفاوُض الدميُل 

قائالً: من أنتم، ملا أتيتم، وكيف جئتم؟. 
مجيبني وبشموخ قائلني:

كيف جئنا!!. 
اة. عرب طائرة َخاصَّ

خاصيتها بنواخذلا التي إل نظرت عليها 
تارًة ترى تحايا تلوُح من بسطاء وابتسامة 
ترسم من شافاة جرحى وأَيَاااِعي ممدوعة 

إىَل السماء تؤزر خطونا. 
وإل نظرت إليهاا تارًة أُْخاااَرى وعّققت 
النظار يف أعينهم ويف األَْرض ساتجد صموعاً 
وثباتاً ياوازي الجباَل وعنفوانااً يهز الرياَح 

وأنفًة تصوَُّب كالرماح. 
وبددلا نزلنا من الطائرة، َوَلاامُّ الوطِن 

يدرتينا وحبُّه يقّوينا ومن أجله لبّينا.
 وألننا وطٌن ُخِرَش لنا السجاُع األَْحَمار لكي 

ال ينساينا إْحِمااراَر أرٍض بالدماء التي ارتاوت لتدطينا ثباتاً، 
عزًة، خيراً، لدظمة ما ضحينا. 

لَم أتينا؟!
أَتَيْاانَااا؛ لنجناَح ›للساال ‹ مان بداد عجزكام إركاعناا 

لالستسال . 
أَتَيْاانَااا؛ تلبياًة لدويل طفال قد بكى وِمان ظلمكم تنهد 

ليرخ: كفى. 
أَتَيْاانَااا؛ ُحرقًة لنسااء قاد بكت ومن جور قساوتكم قد 

شكت بأل حرماِت البيوت انتهكت. 
أَتَيْاانَاا؛ ِغريًة عى أسواق استُهدخت، وَمن 
خيهاا جثثهم تفحمت.. والسابُب غلطٌة وال 

قلل إل تكرَّرت!!
أَتَيْاانَااا؛ حرصااً عاى وطاٍن غباؤكام 
سيجدلُه وطناً مقسماً، مشتتاً، متناحراً. 

نرياد إرجاَعاه وطناً متالحمااً، متآخياً، 
متوحداً، لهذا أتينا. 

من نحن؟!!  نحن الشهيُد، بل عمه، نحن 
الجرياح، بل وجده؛ نحان الطريل، الحجر، 
الجبال، الشاجر، بال نحان األَْرض، نحان 

الشدب، بل مداناته، نحن اليمن. 
أجبُت عى سؤاِلك.. 

َوأَنْاَت أَيْماً أجبني عى نفل السؤال؟
 ملاذا الصمت؟!

لم تجب.. حسناً سأجيب عنك.
 أَنْاَت مرتزق. 

أوه اعتذر ُربَّما عميل.. 
ال ال آسف أَنْاَت خائن.. 

والطاولة مثقوبة.. 
 تدليل املفواضات إىل حني وصول رع.

 انتهت الجلسة.

جلسة.. على طاولة مثقوبة

إعالن

تعلن 
الشركة اليمنية للغاز 

عن توقيف إدخال وترقيم صهاريج الغاز البترولي 
المسال المتحركة والثابتة وتهيب باإلخوة 

المستثمرين عدم استيراد أو إدخال أي صهاريج 
لنقل الغاز الثابتة أو المتحركة بعد صدور هذا 
اإلعالن وتحملهم المسئولية الكاملة في حال 

مخالفة ذلك وذلك لما فيه المصلحة العامة
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القائد عبدامللك 
الحوثي 

علي السراجي 
القائاد َعبدامللك بان بدرالدين الحوثي 
ال يسالم من اللمز والغمز من مدارضيه 
رغم أنه الشاابُّ الاورُع والزالُد يف حياته 
اة والدامة، ذنبُه الوحيد خقط انه  الَياصَّ
استجاب لله َولإلَراَعة الشدبية يف مقاومة 

االحتالل الدربي َواألجنبي لليمن. 
خهاو إذل خطٌر عى َمن أراع لليمن أل 
تظال تحت الوصاياة اإلقليمية والدولية، 
وال باد من شان الحارب عليه وإخشاال 
مساريته القرآنياة الراخماة ملاواالة َمن 
جدلاوا عزياراً واملسايح أَبْنَاااء للاه عز 
وجل، ندم لقد استيدموا اإلعال  لتشويه 
موقفاه اإليماناي املوحد للاه امللك الحل 

املبني. 
الدولياة  املشااريع  لحجام  واملتاباع 
واإلقليمية املشابولة وكذلاك للتوجهات 
أل مدظاَم مفارعات  اإلعالمياة سايجد 
الهجمة املوجة نحوه قد بيّنت الكثري من 
الحقد الدخني املتجذرة أُُسُساها يف املايض 

السحيل. 
خمحاوالت اتهاماه َوإلصاق مفرعات 
الساللية والدنرية واملذلبية والراخمة 
القرآنياة،  وباملسارية  باه  واملجوساية 
إنماا لاي أََعَوات غايتهاا إعاقة مرشوع 
إعااعة ريااعة القارآل الكريم عاى األمة 

اإلْساااَلمية. 
َوأما  لاذه الحملة اإلعالمية املوجهة 
ورغام ُكّل لذا الفحش واالجحاف يف حل 
لذا الرجال كقائد ثاوري وطني وقومي 
إْسااااَلمي، نجاد ُكلَّ لاذه الحمالت قد 
مثّلات أما  مساريته القرآنياة نوعاً من 
اإلْرَلاااب َواإلخاالس الفكاري والثقاايف 
للقاوى ذات التوجهاات الددوانياة عاى 

اليمن. 
الددواناي  التوجاه  ماع  وبالتاوازي 
السايايس واالْقتَصاعي واالجتماعي خقد 
الز  لذا التوّجه حارٌب قامت عى الولم 
والدبثية املالية التاي توخرت لتلك القوى 
جراء اساتيراج النفط واملوارع الطبيدية 
مان األرض الدربيّاة، َولي حارٌب عمرت 
ُكّل يشء َوارتكبات املجازَر بحل األطفال 
والنسااء وحاارصت الشادب اليمني براً 

وبحراً عول ورع أو حكمة.
ويف ُكّل األحوال أل عبدامللك الحوثي لم 
يكان يوماً جباراً أماا  اآلخرين، خهو من 
سالك طُرَق التساامح مع مدارضيه من 
األحازاب التي ارتهنت وسااندت الددواَل 
عى اليمن، ولو من أراع الرشاكة الوطنية 
يف إعارة شاؤول الحكم يف اليمن ولو من 
عخع إىل مجمل الحوارات لتحقيل السال . 
صادَق  اليمناي  الشادب  أعرك  لقاد 
توجهاتاه، خماا كال من لذا الشادب إال 
الوقوف مداه وبذل الروح والاد  ليبقى 
اليمان عولاًة ذات ساياعة كما لو شاأل 
الادول األُْخااااَرى املساتقلة يف قراراتها 
واالجتماعياة  َواالْقتَصاعياة  السياساية 

والثقاخية. 
ومع لذا لم يشافع له وقوُف الشدب 
األعاداُء عاى  ختكالبات  اليمناي مداه، 
اليمان وقصفوا ُمُدنَه وحاارصوا بحاَره 
وشاواطئه، خهل يدقل أل يحتشد الدالم 
بكله ضاد لذا الرجل الذي لام يكن يوماً 
مان األَيَّااا  قاد ساار يف عروِب الدناف 

واإلْرَلااب؟ 
إل الشادَب اليمناي قاد أعرك أل لذا 
الثائَر ضد الظلم والفساع يحمل مرشوعاً 
َوثقاخاة قرآنياة أصيلة من نباع الوحي 
اإللهاي مصدرلا ومن نهاج محمد صى 
الله عليه وآله وسلم قيمها ومفاليمها. 
كماا أعرك الشادُب اليمناي أَيْمااً أل 
مجمل اإلعاال  الكاذب َواملماول من قبل 
املؤسسات الدولية واإلقليمية ومن بدض 
الدمالء املحليني إنما لو حقٌد ضد الرجل 
كقائاد صاحب مارشوع بشاكل خاص 
وضد اليمن املستقل وذي السياعة بشكل 

عا . 
الدولياة  املشااريع  ُكّل  نجاد  ولهاذا 
واإلقليمية املشبولة تتحطم عى صيرة 
الصماوع والتحادي واملواجهاة اليمنياة 
بقياعة لاذا الرجل واملناضلني من جميع 

أَبْنَااء الشدب.

أحمد ناصر الشريف
 

كناُت قد تّطرقاُت ساابقاً إىَل ممماول لذا 
املقاال لكان أللميته خقاد استحسانت إَعااَعَة 
التذكاري به؛ ألل ما يجاري عى بلدناا اليو  من 
عدوال ظالام ورصاع مرير عاى األَْرض اليمنية 
لاو بساببه.. خالحقيقاة التاي ال تقبال الجدل 
ويجب أل نقف أمامها طويالً للتأمل تتمثّل يف أل 
لنااك توجهاً إقليمياً وعوليااً يمنع اليمنيني من 
بناء عولتهم القوية الحديثاة.. ولو توّجه ليل 
بالجديد؛ ألل من يدوع إىَل بداية السابدينيات من 
القرل املايض ويستقرئ ما مّر به الوطن الدربي 
من أحداث يف تلك الفرتة سيدرف السبب املبارش 
الذي جدل قوى إقليمية وعولية ال تسامح ببناء 

عولة قوية وحديثة يف اليمن.
لان نتحدث عن الفرتة التي أعقبت قيا  ثورة 
26سابتمرب وثاورة ل1 أكتوبار قبال أَْكثَار من 
نصاف قارل وتحّولت حينهاا السااحة اليمنية 
إىَل سااحة رصاع لتصفية حساابات سياساية 
بني قاوى إقليمية وعولية عخاع اليمنيول ثمنها 
بالظاً ولام يتوقف ذلك الاراع املرير إاّل عقب 
نكساة يونياو - حزيارال عاا  1967  وبداد 
تحقيال املصالحة الوطنياة التي أجهمت ولج 
الثاورة والجمهورياة وتجمدت عندلاا أَْلَداخها 
الساتة لتبقى حارباً عاى ورق إىَل يومنا لذا ولم 
يتبل من الجمهورية إاّل اسامها نرخده كشادار 
ونزايد به ولكن لم نطبّل عولته عى أرض الواقع 
كما أراع لها أل تكول ثّوار سابتمرب وأكتوبر قبل 
أل يساتويل عى ثورتهم ثّوار ماا بدد الثورة كما 
أّكاد ذلك القاايض عبدالرحمان اإلرياني، رحمه 
الله يف مذكراته والذي قال حرخيا: )لقد ثرنا عى 
إماا  واحد وأتينا بأربدني إما ، أي رصخناه مثل 

الريال الفرانيص أربدني بقشة(.
 يف حارب 6 أكتوبار 1973  التاي خاضهاا 
الجيشاال الدربياال املاري والساوري ضاد 
الساويل  قنااة  وعباور  الصهيوناي  الجياش 
وتحطيم خط بارليف الحصني خالل السااعات 
األوىل مان بادء الحرب كانات القيااعة املرية 
حينئاٍذ قاد نّساقت ماع القياعتاني يف شاطري 

اليمان ساابقاً إلرساال قاوات بحرياة مرية 
للسايطرة عاى مدخل مميل بااب املندب الذي 

تارشف علياه اليمان ومنع أية 
ائيْال  إرْسَ إىَل  متجهاة  سافينة 
وقاد  تمامااً،  حصارلاا  ختام 
شّكل ذلك الحصار رضبة قوية 
ائيْل جدل القاعة الصهاينة  إلرْسَ
يومهاا يتوقفول عان املطالبة 
المباط والجنوع  بأرسالم من 
وما أَْكثَارلم وتفرغوا ملمارسة 
المغوطاات والتفااوض مان 
أجل خك الحصار املحكم عليهم 
مان مميل بااب املنادب الذي 
اليمان.. وبداد  تارشف علياه 
ائيْل  خاك الحصاار جدلات إرْسَ

اليمان وبااب املندب تحدياداً من 
ألم قمايالا االسارتاتيجية حياث ظلت عينها 
منصبّاة عى اليمن تراقبه.. وعندما شادرت أل 
لناك توجهاً لبناء عولة حقيقية يف عهد الرئيل 
ائيْل عا   الشاهيد إبراليم الحمادي قامات إرْسَ
1976  بتوجياه رضباة جوية إىَل بااب املندب، 
ولاو األمر الذي جدل الرئيال إبراليم الحمدي 
يدعاو إىَل عقاد مؤتمر عاجل للادول املطلة عى 
البحر األَْحَمار، وقد تم له ذلك حيث عقد املؤتمر 
يف تداز بحماور رؤسااء الساوعال والصومال 
وشطري اليمن ساابقاً وامتندت السدوعية عن 

الحمور.
وكال لادف لاذا املؤتمار لاو جدال البحر 
األَْحَماار بحرية عربية والوقاوف ضد محاوالت 
الهيمنة للسايطرة عى مميل بااب املندب من 
ااة بدد الرضبة  قبال الدول االساتدمارية َخاصَّ
ائيْلياة.. وقاد عّجل ذلاك التوجه  الجوياة اإلرْسَ
بالتيّلاص مان الرئيساني الشاهيَدين إبراليم 
الحمدي وساالم ُربَيِّاع عيل يف أقل مان عا  ُكّل 
عى حدة بسبب سياستهما ومباعئهما الوطنية 
ائيْال والدول الكربى تجاوزاً  والتي اعتربتها إرْسَ

لليطوط الحمراء. 
ومن يومها تم اتياذُ قرار خارجي يجدل من 
اليمن عولة تقوعلا القوى التقليدية واملشييية 
التاي ليل لديهاا مرشوع ساوى التصارع عى 

مراكز النفوذ ونهب ثروات الشدب اليمني.. ولم 
تكاد تمي خرتة قصرية من بداد الدا  ل197  
حتى تفّجرت املشاكل وضاعت 
ااة يف املناطال  الدولاة وَخاصَّ
مواجهاة  وحدثات  الوساطى 
عسكرية بني الشطرين انتهت 
بلقاء الكويت عا  1979  بني 
الرئيساني حينها عايل عبدالله 
صالاح وعبدالفتاح إساماعيل 
ظلات  ولكان  اللاه..  رحماه 
مشاتدلة  الوساطى  املناطال 
بفدال تواجد الجبهاة الوطنية 
الرئيال  لحكام  املدارضاة 
األسابل صالاح واملدعومة من 
الجناوب وقاد وجدلاا صالح 
خرصاة  باه  املحيطاة  والبطاناة 
لتشكيل ما ساّمي يومها بالجبهة اإلْساااَلمية 
بحجة محاربة املد الشيوعي اآلتي من الجنوب، 
ثم تم االلتما  بالهيئة الدلياا للمدالد الدلمية 
ذات التوجه املذلبي والتي عى أََسااس إنشائها 
يف السابدينيات مان القارل املايض تياّرج من 
مدالدلا املتشاّدعول وشاّكلوا الباذرة األوىل ملا 
ندانياه اليو  من غلوٍّ وتطّرف مذلبي يكّفر ُكّل 
طرف اآلخر.. ولوال أل الرئيَل األسبل سارع إىَل 
إلغااء لذه املدالد يف عاا  2001  عقب أحداث 
الحاعي عرش من سبتمرب يف نيويورك وواشنطن 
وضّمهاا إىَل وزارة الرتبياة والتدليام وإال لاكال 
اليمن لاو البلاد الثاني بداد أخغانساتال الذي 
سيتم رضبه وربما احتالله، وقد اعرتف الرئيل 
األسابل صالح بهذه الحقيقاة يف أحد خطاباته 

ولي موثّقة. 
وحني ضاق الشدُب اليمني بالفوىض اإلعارية 
التاي راخقت تلك الفارتة وأَْصبَاح التصارع عى 
اة بدد حرب  السالطة واألزمات املتتالياة َخاصَّ
ل199  لاي مصادر السالطات قامات  عاا  
انتفاضاة شادبية عاا  2011  تزامنااً مع ما 
ساّمي بثورات الربيع يف عدع مان الدول الدربية 
ونجحات يف خليلة النظاا  القائم حينها.. لكن 
ألل اليماَن عليه خيتو يمنده من بناء عولة قوية 
وحديثاة وخشاية من أل تنتج لاذه االنتفاضة 

وضدااً جديداً وبروز قوى شاابة تفكار يف بناء 
عولاة قوية خقد ساارعت قاوى إقليمية وعولية 
لاللتفااف عاى لاذه االنتفاضاة وإخماعلا يف 
مهدلا بهدف الحفاظ عى بقاء القوى التقليدية 
يف الحكام وإل كال بصيغاة أُْخااااَرى حتاى 
تممان بقاء الوضع يف اليمن لّشااً ال ينتج عنه 
عولة نظا  وقانول؛ تنفيذاً الساتمرار امُلَيّطاط 
اليارجي الذي يحظر عى اليمنيني بناء عولتهم.. 
ومان لنا يتمح إنه مهما ضحكنا عى أنفسانا 
واعتقدنا أننا قاعرول عى تغيري الوضع خإل ذلك 
يبقاى أمنية غالية ال يمكان لها أل تتحقل مالم 
تتواخار إَراَعة وطنياة مساتقلة تفرض نفساها 
بقاوة إَراَعة الشادب وتزياح مان طريقهاا ُكّل 
املدرقلني الذين يقفول حجر عثرة يف طريل بناء 
يمن جدياد ويدتقدول أل األمور ال تساتقيم إاّل 
بهم.. وحينما قامت ثورة 21 سابتمرب الشدبية 
عاا  ل201  لتحقل لذا الهدف املنشاوع قامت 
الدنياا عليهاا ولام تقدد مان الداخال واليارج 
خحاولوا اجهاضها بكل الوساائل املمكنة.. لكن 
عندماا ثبت عجزلام إليقاف عجلاة انطالقتها 
بأسااليبهم القديماة مان خاالل االعتمااع عى 
عمالئهم يف الداخل ساارعوا إىَل تشاكيل تحالف 
عويل مكاول مان امرباطورياات الساالح واملال 
واإلعال  خشانوا عدواناً ظاملاً عى اليمن وشدبها 
الدظيام يف 26 ماارس 2015  والاذي ماا يزال 
مساتمراً حتاى اليو ؛ بهدف القمااء عى ثورة 
21 سابتمرب الشادبية التي حملت مدها توجهاً 
جديداً لبناء عولة نظا  وقانول وإَعااَعة االعتبار 
لليمن لتستديد عورلا الطبيدي يف املنطقة إاّل أل 
الشدب اليمني ممثال يف جيشه ولجانه الشدبية 
وبداد أل تحارر من ليمنة اليارج اساتطاع أل 
يقاو  لذا الددوال الظالام ويتصدى له محققا 
انتصارات عظيماة اذللت األعداء قبل األصدقاء 
ومدلناا يف نفل الوقت للدالم كله أل الرتاجع إىَل 
الوراء مستحيل وأل بناء الدولة القوية والداعلة 
واالعتمااع عى الاذات وتحرير القرار السايايس 
اليمناي من االرتهال ساتظل األَْلَداف الساامية 
للشادب اليمني والدمل عى تحقيقها عى ارض 

الواقع حتى لو تكالب عليه الدالم أجمع.

 راعية اإلرهاب 
وُأّم الكبائر يف العالم  

 اليمن مقربًة 
تتسُع للجميع

عبداهلل الدومري 
 لام تساتوعْب ولم تُادرك قوى الدادوال السادوأَمريكي ما حصل لاكل الغزاة 
الساابقني الذين أراعوا احتالَل اليمن مان األتراك والربيطانيني واملريني وغريلم 
مان الغزاة ممان امتاألت األَْرض اليمنية بجثثهام، خاأراعت عوُل اليليج احتالل 
اليمن، خجيّشت الجيوش وحشدت الحشوع واستدانت بالدديد من مرتزقة الدالم، 
واشارتت األسالحة الحديثة املتنوعة آخر ما توصلت إلياه تكنولوجيا الدر، وما 
أل بدأت بددوانها عى اليمن حتى حصل لقوى الددوال السادوأَمريكي ما لم تكن 
تتوقده، ختلقت جيوُش ومرتزقة قوى الددوال السدوأَمريكي خسائر برشية كبرية 
وكذلاك خساائر يف الُددة والدتاع، خمناذ بداية الددوال عى اليمن أساتطاع أبطال 
الجيش اليمني واللجال الشادبية من قتل اآلالف من ضباِط وجنوع ومرتزقة قوى 
الددوال، وعى الرغم من بشااعة الددوال وإْجااَرامه عرب استيدامه لجميع أنواع 
األسلحة اليفيفة والثقيلة والقنابل الفسفورية والدنقوعية وغريلا من األسلحة 
ائيْلياة والربيطانية، تمكن أبطال الجيش واللجال  املحرمة عولياً األَمريكية واإلرْسَ
الشادبية من الدخول والسايطرة عى مواقع وقرى ومدل عاخل الدمل السدوعي 
وأرسوا الددياد مان ضباط وصاف وجنوع قوى الدادوال، لم يقتلاوا أرسالم ولم 
يدذبولم ولم يسحلولم ولم يحرقولم بل قاموا بمدالجتهم وإكرامهم وإلباسهم 
أحسنوا إليهم حسب ما أمرلم الله به من إطدا  الطدا  عى ُحبِة ِمسكيناً ويتيماً 

وأسرياً، لم يقوموا بالرع باملِثل مثلما خدلوا باألرسى الذين بأيديهم.
لام تدرف قوى الدادوال أل أبطال الجيش واللجال الشادبية ليساوا من قتلوا 
وأرسوا وأعطباوا عباباتهام ومدرعاتهام ليساوا مان أساقط طائراتهام وأغرق 
بارجاتهام، لو اللاُه َمن قتلهام وأرسلم وأعطب أسالحتهم وأساقط طوائرلم 

وأغرق بوارجهم، لو الله من صد زحوخاتهم ورع عى خروقاتهم.
نحن ندلم علم اليقني بأل الددوال عى الشادب اليمني بقياعة السادوعية ليل 
وليَد اليو ، بل يمتد عى مدى خمساة عقوع، حيث سادت بكل الوساائل اليبيثة 
واملاكارة إىَل القماء عى اليمن، واإلجهااز عى أي مرشوع يمني وطني يدمل عى 
تنمياِة البلد واليروج به من عباءة التبدية إىَل االساتقالل وحرية التحكم بالقرار، 
وقاد تجى ذلك يف عدوانها الغاشام عى اليمن، الذي يُيالاف ُكّل األعراف واملواثيل 

واملدالدات الدولية، بل ُميالف لكل القيم اإلْساااَلمية واإلنَْسانية.
وعاى مادى أَْكثَار من عا  ونصف عاا  من الددوال عى اليمان وبدد أل قتلوا 
آالف األَْطَفال والنساء وبدد أل عمروا البُنية التحتية لليمن وبدد خشلهم يف تحقيل 
أّي لادف من أَْلَداخهم عى الرغم بكل تلك الحشاوع والجياوش واملرتزقة والمخ 
اإلعالماي والصمات الداملي ساتكوُل اليمن كما عرخهاا التأريخ ساتكول مقربًة 
للغزاة، مثلما كانت مقربة لألتراك والربيطانيني واملريني وغريلم ستكول مقربًة 

لكل قوى التحالف السدوأَمريكصهيوني.
حفظ الله اليمن وألله.

والنر حليفنا بإذل الله.

باب املندب: عنٌي حمراُء على اليمن..! الت
تأم

 حمزة القاضي 
اعارتف مدياُر وكالاة االساتيبارات املركزية 
األَمريكياة )يس آي أياه( جاول بريناال بفشال 
واشنطن يف القماء عى اإلْرَلااب بدد القرار الذي 
قدمه محققول من الواليات املتحدة إلعانة جرائم 
اإلباعة التي يقو  بها التنظيم يف سوريا والدراق.

ولذا نص التقرير: )اعرتف بأل عاعش يتحفظ 
بقدراته عى شان لجماات إْرَلاابية رغم جهوع 
التحالف الدويل ضد التنظيم خرغم ُكّل التقد  الذي 
أحارزه التحالف ضد التنظيِم يف ميدال املدركِة ويف 
املجاال املاايل لم تؤع الجهاوع إىَل الحاد من قدرات 
التنظيام، وأضااف أل ماَع تزاياد المغاوط عى 
التنظيم ميدانياً يف الدراق وسوريا سيكثف حملته 
لكاي يبقى أقوى منظمة إْرَلاابية خقد توسادت 
عائرتاه ليصل إىَل الغرب ويف ُكّل مرة يرضب مدينة 
غربية ليتجدع النقاش حول كيفية مواجهته(. 

الجماعاات اإلْرَلاابيّاة الاذي صندتاه أَمريكا 
واتيذت من الدراق مدسكر له سنة ل200.

بداد غازو الداراق سانه 2003 والاذي بررت 
أَمرياكا غزولا »بوجوع أسالحة الدمار الشاامل 
»واتماح خيما بداد عد  وجوعلا، وماا كانت إال 
ذريداة لتمكني لذا التنظيم وانشااء مدساكرات 
التدرياب وتزويده بأحَدث األسالحة واإلمكانيات، 

وبددلا تم انسحاب أَمريكا من الدراق.
وخيماا بداد رّصحات باأل لاذا الجماعاات 
ائيْل  اإلْرَلاابيّاة تشاكل خطاراً عليها وعاى إرْسَ
جدلت من لذه اللدبَة وسيلًة للحرب ضد الدول.

إنشااُء مثل لاذه الجماعات يف عولاة ما يمّهُد 
لدخاول أَمريكا باسام محارباة اإلْرَلااب ومربر 

لوجوعلا وجرائمها.

تحالفت أَْكثَار من 60 عولة ملكاخحه التنظيم يف 
ائيْل والسدوعية..  مقدمتها أَمريكا وإرْسَ

اتياذت من الدراق رشارة انطالق لهذا التنظيم 
مساتغلًة بذلك وأشادلت ختيال الفتناة الطائفية 

بالجماعات الدينية.
جنّادت من ععاة الدين وعلماء الفتنة والساوء 
والتحرياض النالجاة قطاع الارؤوس وتدماري 
املساجد واملدابد واإلباعة الجماعية واالغتياالت.

اإلكاراه  اتيذتاه وسايلًة مان وساائل  كماا 
التاي تهادف إىَل خلال أجاواء اليوف ساواٌء ضد 
جماعات عينية أَْو سياساية أَْو كواعر شايصية، 
اساتهداف متدمد وزجر النااس؛ بهدف الحصول 
عاى مبتغااه، بوصاف مدارضيهاا باإلْرَلاابيني 
لتساهيِل عخاول الطائرات التجسساية والقواعد 
الدساكرية والبارجات البحرياة وارتكاب املجازر 
بحال الشادوب الربيئاة، خالهادف مان التنظيم 
ذريداة الحتالل الشادوب، ويف الوقات صدر بيال 
عان ليئه كبار علماء السادوعية )كما يزعمول( 
أل اإلْسااااَل  يجاّر  اإلْرَلاااب ويدده خسااعاً يف 
األَْرض، مديناني ومساتنكرين. ليال مان ذاتهم 
وانماا طاعاة لألَمريكيني وخدماة للبيت األبيض 
وتربياراً لوجوع األَمريكياني يف البلدال الدربيّة وما 

ترتكبه من جرائم.
رساالتي إىَل من يصفول أنفسهم كبار الدلماء 
ورجال الدين، رسالتي لهذه الهيئة لدلماء السوء: 
أما علمتام أل ما يقو  به النظا  السادوعي ضد 
الشادب اليمني من قتل وتدمري لاو »إْرَلااب لو 
كنتم تدقلول«، ملاذا لم توّجه خطاباتكم وبيانتكم 
وإعانتكام ضد لذه النظا ؟ ملااذا لم تصدر ختوى 
التحريض ضد النظا  املستكرب؟، ملاذا لم تكاخحوا 

لذا اإلْرَلااب؟ 
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صفات املصلحني واملفسدين يف القرآن الكريم
ُبشرى المحطوري

إل من يقرأ محارضات السايد الحسني بن 
بادر الدين رضاوال الله عليه ]املاالز [ بدني 
منصفاة سايجد من خاالل الطارح والرشح 
الاذي يرشحه لآليات بأل لذا الشايص خدال 
]قريان القرآل[.. خمثالً لاو نأخذ لذه اآليات: 
نْيَا  ]}َوِمَن النَّاِس َمْن يُْدِجبَُك َقْولُُه يِف اْلَحيَاِة الدُّ
َويُْشِهُد اللََّه َعَى َما يِف َقْلِبِه َوُلَو أََلدُّ اْلِيَصاِ .. 
َوإِذَا تََوىلَّ َساَدى يِف األَْرض ِليُْفِسَد ِخيَها َويُْهِلَك 
اْلَحاْرَث َوالنَّْساَل َواللَُّه ال يُِحبُّ اْلَفَسااَع.. َوإِذَا 
ِقياَل َلُه اتَِّل اللَّاَه أََخذَتُْه اْلِدزَُّة ِباإِلثِْم َخَحْسابُُه 
َجَهنَّاُم َوَلِبئْاَل اْلِمَهااُع.. َوِماَن النَّااِس َماْن 
ي نَْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َواللَُّه َرُؤوٌف  يرَْشِ
ِباْلِدبَاِع{ )البقرة:207( اا الدرس التاسع من 

عروس رمماال اا نجد أل 
السايد رضاوال اللاه عليه 
وضح لناا تصنياف القرآل 

للناس إىل صنفني:ا 

الصنف األول: 
املفسدون، ومن أهم 

صفاتهم:ــ
الصفة األوىل: اا كالمهم 

مدسول براق
 وضح لنا السيد رضوال 
ألام  مان  أل  علياه  اللاه 
الصفاات يف أعدائناا ومان 
لاو  باألماة رشاً  يريادول 
الاكال  املدساول، يمنونناا 
بأماناي جميلاة، وأنهام ال 
يريادول لنا إال خاريا، ولم 
يدسول لنا السم يف الدسل، 
بينماا لاو تأملناا يف واقاع 
الحاال لوجدناا أل أخدالهم 
تمامااً،  أقوالهام  عكال 

وأنهم من ألّد اليصو ، خقال: ]نحن اآلل أما  
نااس مان النوعية لاذه.. ناس مان النوعية 
لاذه. }َوِمَن النَّاِس َمْن يُْدِجبَُك َقْولُُه يِف اْلَحيَاِة 
نْيَا{ أليساوا لم يقولول لنا: بأنهم يريدول  الدُّ
أل يحارروا، يحرروا الناس، ويدملول املنالج 
التدليمية بشاكل أخمل، ويدملول عى ترقية 
الشادوب، ويدملاول.. عبارات براقاة. }َوإِذَا 
{- متى ماا اتجه عملياً، كالمه كال  براق  تََوىلَّ
بهذا الشكل - لكن يف املجال الدميل، }َوإِذَا تََوىلَّ 
َساَدى يِف األَْرض ِليُْفِساَد ِخيَها َويُْهِلاَك اْلَحْرَث 

َوالنَّْسَل َواللَُّه ال يُِحبُّ اْلَفَساَع(.

الصفة الثانية: اا يشبهول إبليل اللدني
نبهنا السايد رضاوال الله علياه إىل الحذر 
أو تصديال  منهام وعاد  ساماع كالمهام، 
شاداراتهم املزخرخاة، وأال نكاول ُساّذجاً يف 
تداملناا مدهم، وأنهم مثل إبليل اللدني الذي 
خدع أبانا آع  وأخرجه من الجنة بيمني كاذبة 
حلفها له، خقال: ]ال يكول عندك النظرة التي 
حصلات آلع ، عنده كياف ممكن ميلوق من 
ميلوقاات الله يحلف يميناً خاجرة، ويقسام 
باللاه: أنه مان الناصحاني! أليل لاو كالماً 
أعجباه؟ ألناه يساتبدد أل الشايص يأتاي 

ليقسم بالله، ألل الله عظيم يف نفل آع [.

الصفة الثالثة: اا يهلكول الحرث والنسل

تناول السايد رضوال اللاه عليه عند رشح 
لاذه النقطاة الكثاري مان األمثلاة الواقدية 
والحياة بيننا والتي تؤكد أل مان ألم ألداف 
اليهاوع والنصارى لو إلالك الحرث والنسال 
لهذه األمة، خقال: ]لذه القمية اآلل مدروخة، 
من خاالل ماا ناراه مان أعماال األمريكيني 
واإلرسائيلياني، ومحاولتهام إللاالك الحرث 
والنسل، إلالك النسال، عملية التشجيع عى 
الحد من النسال، ووساائل كثارية يدملونها 
ليحصال عقم عناد الكثري من الرجال ساواء 
يف أحزماة، أَْو يف أجهزة طبياة، أَْو يف أي يشء 
من األشاياء لاذه، أَْو عاخال املاواع الغذائية، 
أليل لذا إلالك للنسل؟ وإلالك للحرث أَيْماً 
خيما يتدلل بمواع كثرية يشاكول منها. قالوا 
يف مر، قالاوا: حصلت لذه يف مر! تصبح 
األَْرض نفساها مدطلاة، لم 
تداد صالحاة للزراعاة، لام 
تدد تصلاح للزراعة، وإلالك 
للزراعاة.  تدماري  للحارث: 
أليسوا يف خلساطني يدمرول 
الزراعات، يدمرول املزارع[.

الصفة الرابدة: اا متكربٌ 
مغرور متدجرف

وضع السايد رضوال الله 
علياه أل مان صفاات لاذا 
ا مان يسادول يف  الصناف 
األَْرض خسااعاً ااا أنه يأنف 
من النصيحة إل نصحه أحد، 
يأنف ويتكارب أل يتقي الله، 
حتاى يقاع يف رش أعمالاه، 
ووبال ما كسابته ياده، ]َإِذَا 
ِقيَل َلُه اتَّاِل اللََّه أََخذَتُْه اْلِدزَُّة 
ِباإِلثِْم َخَحْسبُُه َجَهنَُّم َوَلِبئَْل 

اْلِمَهاُع[.
إيماال  املؤمان  اإلنساال 

واعي ال يمكن أل ييدعوه: اا 
ولقاد حارص السايد رضاوال اللاه عليه 
بدد أل وضاح صفات من يسادول يف األَْرض 
خسااعاً، وضح لنا بأنهام ال يمكن أل ييدعوا 
اإلنساال املؤمن إيماناً واعياً بالله، ألل املؤمن 
عائما سايمع أسئلة واستفساارات حول ما 
يسامده من كال  مدساول مان أعاداء الله، 
لان يصدقهام بساهولة، وبهاذا يكتشافهم، 
باإلضاخاة إىل أل لدى الله خيه الرشااع لألمة، 
خقال: ]أل اإلنساال املؤمن الذي يهتدي بهدى 
اللاه يجب أل يكاول واعياً، وأل يكاول ذكياً، 
وخالماً، ال ينيدع بشادارات، ال ينيدع بكال  
زائاف، ال ينيادع باكال  مزخارف، يجاب أل 
يدرف: لل لذه الجهة مظنة أل يكول واقدها 
كما تقول؟ لذا من األسل يف لذه، لل ممكن 

أل يكول لذا؟ لال من املحتمل أل يكول لذا 
يكول واقده مطابقاً ملا يقوله؟[ 

الصنف الثاني: املصلحون، ووضح لنا 
السيد شارحا أهم صفاتهم:ــ

الصفة األوىل: اا باعوا أنفسهم لله 
اسرتسال السايد رضاوال اللاه علياه يف 
رشح الصناف الثاناي من النااس املصلحول 
والياريول مان النااس، ااا الاوارع يف اآليات 
الساابقة اا خقاال: ]يبيع نفساه مان الله، 
ابتغااء مرضااة اللاه، خيجاب أل تفهام: أل 
النوعياة لاذه لاي النوعياة التاي تصلح يف 
األَْرض، لاي لاذه. وليل خقط املساألة: أنه 
نفهم النوعية الساابقة، لاذه النوعية تكول 
منرخة بديدة عن الله، بديدة عن لدى الله، 

غارقاة يف ذاتيتها، تتحول 
األَْرض،  يف  مفسادة  إىل 
املتجهة  األخارى  النوعية 
إىل اللاه، املهتدياة بهادي 
الله، لي النوعية املصلحة 
ولصالحهاا  األَْرض،  يف 
يف األَْرض لاذا مان قماة 
أل  األَْرض  يف  الصاالح 
يبيع  أل  يكاول مساتدداً 
نفساه مان اللاه، عندما 
تبيع نفساك مان الله، يف 
مواجهاة من؟ لال لناك 
بياع للنفال مان الله يف 
أَْو  مصلحاني؟  مواجهاة 
مفسادين؟  مواجهاة  يف 
مفسادين. عندماا يكول 
لنااك نوعية مان الناس 
يبيداول  الشاكل  بهاذا 
يف  اللاه،  مان  أنفساهم 
مفسادين،  مواجهاة 

مدنااه: أنهم يحولاول عول اإلخسااع أل يدم 

عباع اللاه، خهم املصلحاول يف األَْرض لم. إذاً 
لؤالء لم الوطنيول، لم الوطنيول حقيقة[.

الصفاة الثانياة: ا كالمهام صااعق، ليل 
ً براقاً أَْو مياععا

كما أشاار السيد رضوال الله عليه بأل من 
صفات املصلحني يف األَْرض، من باعوا أنفسهم 
مان أجل مرضاة اللاه، أل كالمهم كال  عاعي 
ليل براقاً أَْو مياععااً، خقال: ]عاعة النوعية 
لاذه تكاول ميلصاة للاه عمليااً، خاعلة، ال 
تحتاج أل تدرض نفساها بشكل براق، بحيث 
يقولول: نحن ونحان.. إىل آخره. ال تحتاج إىل 
لذا، متى ما باع نفساه من اللاه، لذا جانب 
عميل لا ، واإليجابية لنا يف موضوع الدمل، 

ي نَْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِة اللِه(. }يرَْشِ

نظرة مغلوطة للحياة  
كثارياً ماا نسامع عناد 
نقاشنا مع كثري من الناس 
الدمال،  يف  ساواء  حولناا، 
أَْو يف الساوق، أَْو املقيال اا 
الحارب  بداد  وخصوصااً 
ااا لاذه الدباارة: ]الباطل 
ينتار  يمكان  ال  غلاب، 
الحل، خاالص قد احنا آخر 
الزمال، اللاه يهلك الظاملني 
بالظاملاني، وييرجناا مان 
بينهم سااملني!! إحناا مالنا 
عخال مان أحاد، سانصيل 
وندمال  ونزكاي  ونصاو  
نلقاى  حتاى  الصالحاات 
الله، ألنها ختنة وسانتجنب 
الجمياع[ ومن لاذا الكال  
املغلوط الذي كله إرجاف يف 

إرجاف.
لذه النظرة املغلوطة للحياة التي يظن من 
يدتقدلاا أل خيهاا نجاته يف الحيااة األخرى، 
لاذه النظرة التي جدلات الكثري من الناس ال 
ينطلقاول يف سابيل الله، ويثبطاول اآلخرين 
عن االنطالق يف سابيل الله اا بقصد أَْو بدول 

قصد اا 
لاو يتأملوا أصحاب لاذه النظرة املغلوطة 
قاول الله تداىل: }َوِمنُْهاْم َمْن يَُقاوُل َربَّنَا آِتنَا 
نْيَا َحَسانًَة َويِف اآْلِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعذَاَب  يِف الدُّ
اا َكَسابُوا َواللَُّه  النَّااِر أُوَلِئاَك َلُهاْم نَِصيٌب ِممَّ
يُع اْلِحَساِب{ لوجدوا أل الله أراع للناس أل  رَسِ
تكول نظرتهم شااملة للحياة الدنيا، وللحياة 
األخارى، وأل تكاول الدنيا ماع اآلخرة محط 

التما  لديه.. 
لاو تأمال اآلياة لوجدلا كماا قال السايد 
حساني رضاوال الله علياه متحدثااً عن لذا 
عروس  مان  التاساع  الادرس  يف  املوضاوع 
رممال: ]ختدطي اإلنسال توجيهاً بأل يكول 
خالماً، خالمااً للحياة الدنيا، وخالماً لآلخرة، 
ومهتام بالحيااة الدنيا لذه والحيااة اآلخرة؛ 
ألنهاا حياة واحدة يف الواقع، لي حياة واحدة 
يف الواقاع، ليال املاوت إال عبارة عان خاصل 
مثال ماا يأتي خاصال يف النارشة، أليل يأتي 
خاصال وبدده يكمل النارشة؟ لي.. لي، لي 
حيااة واحدة، وأنت ساتكول يف اآلخرة بنفل 
املشااعر، تبداث أنت.. أنت، ال تفهام بأنك قد 

رصت بشكل آخر، أَْو كأنه حلم[.

 يف مجاال الحارب ماع أعاداء الله، مان يهلكول 
الحرث والنسال، لن تكول لناك انتصاراٌت خاعلة، إال 
عندما يكوُل من وراء املجالدين يف الجبهات مجتمٌع 
يحتمنهام، ويرخدلام باملاال والساالح والرجاال، 
مجتمٌع مسالٌم يقو  بتمويل نفسه بنفسه؛ ألل لذلك 
إيجابياات عظيماة: ]أي طارف آخار ال يقد  شايئاً 

إال بثمناه، ولها أثرلاا الكبري من الناحية النفساية، 
بالنسابة للمجتمع املسالم، ولألماة عندما تبني عى 
لذا األسااس، تصبح أمة لي واثقة بنفساها، واثقة 
بدينها، واثقة بربها، واثقة باملنهج الذي تسري عليه، 
ختساتطيع لاي أل تقو  بديان الله، وتساتطيع أل 

تواجه أعداءلا[.

الشاهيد القائد رضاوال الله علياه يف رشِحه لآلية 
الكريمة }َوأَنِْفُقوا يِف َساِبيِل اللَِّه َوال تُْلُقوا ِبأَيِْديُكْم إىَِل 
التَّْهلَُكِة{ َحااذََّر من االساتدانة بمسااعدات وأموال 
مان جهة أو عولة أخارى ملا لذلك من أثر سالبي عى 
نفسيات املقاتلني من جهة، واملجتمع بكله من جهة 
أخارى، حيث سايدتربول أية انتصاارات لي بفمل 

تلك املسااعدات األجنبية، خقال: ]ولهذا عندما تنفل، 
أنت تنفل يف سبيل الله، من أجل الله، وتقاتل من أجل 
اللاه، وتتلمل النر الذي لو مان عند الله، ختكول 
مرتبطااً بالله، ال تأتي يف األخري تجدل سابب النر، 
وخميلة االنتصارات بسابب الطارف اآلخر الذي لو 

عولة أخرى، أو جهة أخرى[.

مجتمٌع يحتضن مجاهديه ينتصر

 النظرة المغلوطة 
للحياة التي يظن من 

يعتقدها أن فيها نجاته 
في الحياة األخرى، 

وجعلت الكثير من الناس 
ال ينطلقون في سبيل 

اهلل، ويثبطون اآلخرين عن 
االنطالق في سبيل اهلل 

-بقصد َأْو بدون قصد-  من صفات 
المصلحين في 

األَْرض، من باعوا 
أنفسهم من أجل 

مرضاة اهلل، أن 
كالمهم عادي 

ليس براقًا َأْو 
مخادعًا

 

 المفسدون 
فئة منصرفة 

بعيدة عن اهلل، 
بعيدة عن هدى 
اهلل، غارقة في 

ذاتيتها
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نقدم كما اإلعصار
أبو صقر الميادين

ال��ق��رار  ال��غ��اء  م��ل��ي��ار الج���ل  سبعني 
ق���ل���و الب�����و زن����اره����ا ي����ا ل���ع���ن اب����اه

اح��ن��ا رج���ال اح����رار م��ا نقبل ق��رار
ج��ن��ود ل��ل��ك��رار من��ش��ي ف���ي خ��ط��اه

ما نقبل استعمار وال نخشى احلصار
اجلباه ف��ي  نثبت  ال��ن��ار  بخط  نقدم 

االن��ك��س��ار  ذوق  ال��ن��ار  ط��ب��ل  دّق  ال 
ُخ��ط��اه  نلحق  م��ا  ال���ف���رار  وج��ي��ش��ك 

النهار وسط  في  والنار  احلمم  احنا 
دم��اه م��ن  نشرب  واالس��ح��ار  والليل 

االنتصار  عقدنا  ال��ق��ه��ار  ب��اخل��ال��ق 
وامل��ع��ت��دي م��ن��ه��ار ف���ي ُك����ّل اجل��ب��اه

القرار الغاء  في  جار  مون  كي  وب��ان 
وم��اه  زاده  ق��ب��ض  وال�����دوالر  ب��ال��َي��ن 

ونار ب��اروت  االش��رار خذ  يا مجلس 
وج��اه سلطة  او  دوالر  معي  ب��ش  م��ا 

راك����ن ع��ل��ى اجل��ب��ار ح��ام��ي ل��ل��دي��ار
ب���اك���ّم���ل امل����ش����وار واب���ي���د ال��ط��غ��اة

دم الصغار ما سار واحنا اهل القرار
دواه ننسى  وال  ال���غ���دار  ننسى  م��ا 

والقاهر اليوم طار وجاء بالفني قرار
العصاة ك��ل  وب���اد  االس��ت��ك��ب��ار  ودك 

املطار ض��رب  وال  الطيار  همنا  م��ا 
ح��ف��اة ن��ت��ق��دم  ال���ن���ار  ط��ب��ل  دق  ال 

انتظار في  الم��رك  االخيار  قايد  يا 
أؤم���ر ن��ش��ب ال��ن��ار ف��ي ُك���ّل اجل��ب��اة

ن���ب���ي���د اب������و زن�������ار ون���س���ق���ي���ه ن���ار
ن��ق��دم كما االع��ص��ار ف��ي ب��ره وم��اه

اجلوار اهل  قل  واجلار  اجلوار  واين 
ل��ل��ج��ار ج���ورة ج���ار وح��ل��ل دم اخ��اه

ال��ق��رار ب��احت��دى  دوار  ال��زم��ان  دام 
واشرب دماكم حار واوقف في انتباه

املسار له  اعكس  با  بالطيار  واجل��و 
واب���ن ال��ي��م��ن ال ط���ار ي��ت��ج��اوز م��داه

البنادق صايمة 
ومعّمـرة 

عبدالكريم مقبل 
هّل يوم النور في خير الشهور
شهر رحمه شهر عتق ومغفره 
ح����������ل أط��������ه��������ر ض����ي����ف 
ف�������ي ال��������������دار ال����ط����ه����ور
هل شهر النصر ذي نستبشره 
في بالد الطيب والرب الغفور
ك���ل م��ؤم��ن ش���د ب��ل��ل��ه م��ئ��زره 
فتور فينا  ما  البذل  شهر  هل 
حيدره وت��ع��رف  تعرفنا  ب��در 
جيش بدر الدين قّوه ما تخور
ينصره  رب��ي  م��واله  نصر  م��ن 
الثغور ُكّل  صوم واستنفار في 
وال��ب��ن��ادق ص��امي��ه وم��ع��ّم��ره 
تنتظر تكبير تفطر في النحور
ال��ل��ه أك��ب��ر م��ن ت��ع��دى ننحره 
غيور مستبسل  ح��ر  ثائر  ك��ل 
شّمره  الله  مع  الساعد  شّمر 
اجلسور مّدينا  الله  جنان  ال 
تذكره  يقطع  اخُللد  يريد  من 
كيف نشكي جور واجلنه اجور
نتخيره  م��ا  ال����زام  واجل���ه���اد 
قصور فيها  ما  االس��الم  بنية 
ك��ل رك���ن ي��ش��د رك���ن َوي��ع��ّم��ره 
هل شهر اخلير وارباب الشرور
شّطره  غ��ازي  حلف  وطنا  في 
منور يا  هّبوا  للساح  زمجروا 
جندلوهم يا الوحوش الكاسره 
لف وازحف دك وانسف هيج ثور
احلنجره وشق  مخالبك  شد 
موطني يا حلف تالف لك قبور
تستعمره  م��ا  ال��ك��ون  ورب  ال 
ث��ور ي��ا بُ��رك��ان دم��ي ل��ه يفور
ويل ويل سعود ذي هو شارره 
العبور لغازينا  سّهل  من  وي��ل 
واه��دره  بدمنا  تاجر  من  وي��ل 
تبور ما  جت��اره  رب��ي  من  بعت 
اكبره  ما  مالي  راس  أكبر  الله 
زور ُكّل  يدحر  ذا سالح احلق 
يقهره  ذا  م��ن  ب��ال��ل��ه  شعبنا 
قبل يتعشوك صابحهم سحور
خنجره  واغنم  احملتل  باغت 
العماله والفجور خّبروا حلف 
لو بجيش األرض يزحف لدحره 
الرجال رجال يا اشباه الذكور
مره  منا  ع��دل  م��ا  منكم  أل��ف 
ك������ي������ف ت�����ن�����ط�����ح َح�����ي�����د 
م���������ن ص���������م ال�����ص�����خ�����ور
م���ن ب��ن��اه ال��ل��ه ك��ي��ف ت��دّم��ره 
سور ألف  باقي  سور  التعدى 
ما نكسر له ال وربي ال اكسره 
كل ما اضرم نار يتحول بخور
زاد اجمل�����ازر جن���زره  م���ا  ك���ل 
ن����اره ال��ع��م��ي��ا ن��ح��ول��ه��ا ل��ن��ور
نقبره  وفيها  احل��ف��ره  يحفر 

بل
تق

مس
 ال

اف
شر
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ا

َوِتْلك اْلنُُّفْوس اْلَمِريمة 

َقد أَنَْكَرت ِجْلَدَلا، َسَلَيت ِجْلَدَلا تََيلَّت َعن اأْلْرض

َعان ُحْلَمنَا األَزيِل، ُجنَّة، َجنَّتَال، ِبَحْفنَة َمال.. ِبَحْفنَة 

َمال، وبني يديها ُكنُْوز اْلذََّلب 

اب، َوَما َحْوَلنَا  َ  َونَاَمت ِبُحمن اْلُقُروع، َوَوْلم اْلرسَّ

 ظالٌ  ظاال  يحارصنا، َويَلتَُف َحاْول أَْعنَاِقنَا، ليدنَو 

اأْلَواُل َله 

االَ ، وتْهنَأ ِباُرْوح اْلرَِّضا، َوَعار ِبنَا   َوينَْدم ِبُجنْح اْلسَّ

اْلَكْول.. اْليو  َعْوَرتُه َعْورَّتَال

ُدنا ُخُطْوُط التََّواِصل  تَُوحِّ

َشت ُخُطْوُط التَقاِطع  تاَلَّ

 َلن يصِبَح اْلَوْجه َوْجَهني

د أَْخَمل َما يِف اْلبرَش  َخالنَّْهُر يَجَمع يَنبُْوُعه يوحِّ

َناَمت ِبُحضِن 
اْلُقُرود
هيد   الشَّ

عبُدالفتاح إسماعيل

  - خاص:
التناخل واإلبداع والصموع وتفاعل الجمالري وشدراء 
عاى جيااع القصيادة راخدني رؤوساهم ومشامرين عن 
ساواعدلم يتناخساول يف التدباري عن إباء لذا الشادب 
وصموعه وصالبة الوطن ُكّل الوطن يف مواجهة الُداْدَوال. 
عاى أروقاة املركاز الثقاايف بالداصمة صندااء وعرب 
قنااة اليمان الفمائياة من اليمان تبدأ يف تما  السااعة 
الحاعياة عارشة مان ُكّل مسااء جولاة مان التناخال 
الحميام الاذي تنظمه مؤسساة عمول للثقاخاة واإلبداع 
باني خاوارس القصيدة الشادبية ساديا يف الحصول عى 
لقب شااعر الصموع. املساابقة بدأت مع شاهر رممال 
املبارك وتتممن خمل مراحل خاض الشادراء مرحلتي 
التصفياات األولياة منها، حياث تممنات املرحلة األوىل 
التناخل بني 4٨ شاعراً وشاعرة ولو عدع الشدراء الذين 
ترشاحت قصائدلم للدخول يف املساابقة مان قبل لجنة 
التحكيام األولية من إجمايل املتقدمني والذين بلغ عدعلم 
أكثر من تسادني شااعراً، بحساب عمو لجنة اإلعداع يف 

املسابقة محمد الشمريي.
وجرى التناخل بني متسابقي املرحلة األوىل عى مدى 
ثمانية أيا  حيث تم تقسيمهم إىل مجموعات تحتوي ُكّل 
مجموعة عى ستة شادراء تم اختيار أربدة منها للتألل 
إىل املرحلة الثانية التي تحتوي عى 3٢ شاعراً خيما يغاعر 

الشاعرال اآلخرال.
عقب لذا عخول املتسابقني يف املرحلة الثانية والتي تم 
تقسيم الشدراء خيها أَيْماً إىل مجموعات يف ُكّل مجموعة 

أربدة شدراء يتألل منهم شاعرال ويغاعر شاعرال. 
ويف لاذه املرحلاة تاوزع تقييام الشادراء باني لجنة 

التحكيم والجمهور حيث يشاارك الجمهور بنسابة %3٠ 
من لذا التقييم.

وقد أسفرت لذه املرحلة التي كال خيها التناخل قوياً 
بحساب عمو لجنة الحكيم األستاذ حمدي الرازحي عن 
تألل ساتة عرش شااعراً للدخول يف املرحلة الثالثة حيث 
ستتوزع لذه املرحلة إىل ثمانية مجموعات يتناخل يف ُكّل 
مجموعة شاعرال بإعداع وإلقاء القصائد حول مواضيع 

يتم تحديدلا لهم من قبل لجنة اإلعداع 
وبحساب عمو لجنة اإلعداع األساتاذ حسن املرتىض 
خإناه سايقد  لاكل شااعرين موضوعاني موحدين من 
مواضياع الصماوع يكتباال حولهما وسايتألل مان ُكّل 

مجموعة شاعر إىل املرحلة قبل النهائية. 
يف ذات السياق تشهد مسابقة شاعر الصموع حموراً 
جمالرييااً واساداً، حيث تتممان املساابقة الدديد من 

الفقرات والجوائز التشجيدية للجمالري.
وتداد مساابقة شااعر الصموع املساابقة الشادرية 
الوحيادة التاي تقاا  يف اليمان ويتناخل خيها الشادراء 
يف التدباري عان صماوع الشادب اليمني وبحساب املدير 
التنفياذي ملؤسساة عماول الراعية للمساابقة األساتاذ 
مهادي الجنياد خاإل لاذه املساابقة أقيمت للتشاجيع 
الشدراء وإبراز عور القصيدة يف مواجهة الددوات إضاخة 
إىل توثيال مرحلة الُداْدَوال بالقصيدة الشادرية وأوضح 
الجنياد أل الفائزيان يف لاذا املساابقة سايتوزعول عى 
أربدة مراكز حيث سايحصل صاحب املركز األول صاحب 
اللقب عى 3٠٠ مليول ريال خيما سيحصل صاحب املركز 
الثاني عى ٢ مليول ريال وسيحصل صاحب املركز الثالث 
عى مليول ريال وكذا سيحصل صاحب املركز الرابع عى 

5٠٠ ألف ريال.

بداأت املرحلة الثالثة من التناف�س

مسابقة شاعر الصمود تبدأ املرحلة 
الثالثة بمشاركة 16 شاعرًا

مجلس األمن
مجلس االم��ن واي��ن االم��ن من اسمك

 ب��ع��ت دم ال���ب���راة الج���ل ك��س��ب امل��ال
 ب��ان ك��ي م��ون رب��ي ق��د فضح ام��رك

 سرت خاضع ومضغوط من قوى االرذال
سرك  واك��ت��ش��ف  تغّير  ح��ن  موقفك   

االذالل ق��وي  ت��خ��دم  أداة  أن��ك  بنت   
 وان ت��ع��ذرت وال��ل��ه م��ا ن��ف��ع ع��ذرك

االطفال دم��اء  في  سكوتك  تبني  قد   

ق���رار عزلك ك���ان  امل���ال وال   خ��وف��ك 
االن���ذال ح��ط��م  ذي  ع��م��ر  ب��ن  مثلما   

 كم عميل مرتزق في ارض العرب مثلك
 ي��ا زع��ي��م ال��ي��ه��ود ي��ا وغ���د ي��ا دج��ال

 ب��اع نفسه وب���اع ال��دي��ن ب��ل واش��رك
ل��أم��وال واش��ت��اق  للعدو  خضع  ح��ن   

 م��رح��ب��ا ب��ك وم��رح��ب ب��ال��ذي جنبك
اآلم���ال ك��ام��ل  وخ��اب��ت  ال��ي��وم   خبتم 

قبرك احتفر  ق��د  اليمن  ب��الد  وف��ي   
واالذالل ال�����ذل  رع�����اة  ك���ام���ل  ه���و   
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 متابعات فلسطينية

عندما ُيفِطر عرب النفط على تمر إسَرائيلي 
رفعت البدوي*

الادورة الحالياة ملؤتمار لرتزيليا الاذي يبحث 
مساتقبل عولاة االحتاالل واالخطار التاي تهدِّعلا 
يزعحام باملشااركول الدارب، عى رأساهم املدعو 
أحماد مجدالني عمو اللجناة التنفيذية يف منظمة 
التحرير الفلسطينية، اضاخة، إىل سفري االرعل يف تل 
ابيب، وشيص يدعى عصا  زيتول ممِثالً »الجيش 
الساوري الحار« وايمان عاوعة، النائاب الدربي يف 
الكنيست اإلرَسائييل، عالوة عى مندوبني من قطر، 

ومر وتركيا،
لاذا الحماور الدرباي املكثاف ملؤتمار يبحث 
االخطاار التي يمكن ال تهدع عولة االحتالل يشاكل 
أبشاع أَنَْواع التطبيع، ويساالم يف تقديم النصائح 
لها حاول كيفية مواجهة قاوى املقاومة واملماندة 

التي تشكل تهديداً مبارشاً للكيال الصهيوني.
التاي  الفلساطينية،  السالطة  أل  املؤلام،  مان 
يمثلهاا السايد مجدالناي يف املؤتمار باتات الادرع 
الواقاي لحماياة إرَسائيل ومساتوطنيها يف اعتقال 
الفلسطينيني الناشطني، وكل من يفكر بالدمل عى 
انتفاضاة أَْو أَي حاراك مداع لها بماا يف ذلك اعمال 

املقاومة بأشكالها كاخة.

باختصار.. إنه الهوان بعينه 
لا لي عول عربية نفطية تتساابل نحو تقديم 
الاوالء والطاعاة ألَمرياكا والغارب مقدماة اوراق 
اعتمااع ُخاط خيها إقارار رصيح بيياناة القمية 

املركزية للدرب خلسطني
لاا لاي عول نفطياة عربياة تصاوت لصالح 
إرَسائيل يف ترؤساها رئاساة لجنة القانول الدويل يف 
األَُمااام املتحدة ومان يدري ربما يأتي يو  نشاهد 
خياه تصويات تلاك الادول الدربية لصالاح ترؤس 

إرَسائيل منصب األمانة الدامة لألَُماام املتحدة. 
عرب النفاط يجهدول يف التطبيع ماع إرَسائيل 
مان خاالل اتصااالت ولقااءات مباارشة ولا لم 
يشااركول عالنية يف مؤتمر لريتزيلياا الصهيوني 
اة بحث  ناليك عان تباعل الزياارات الرسياة بُحجَّ
آخاق الساال  مع الدادو ومنهم من ختح سافارات 
وبدثاات عبلوماساية ومالحال تجارياة إلرَسائيل 
ساامحاً يف التباعل التجااري مع الدادو اإلرَسائييل 

متيلياً عن خلسطني وشدب خلسطني.
بات القارار الدربي ومؤسسااته مغيب ال قيمة 
وال وزل لاه يف لدبة األَُماام منتظاراً من يقرر عنه 
ويأمار وماا عاى عارب االعتادال املستسالمني اال 
التنفياذ حتى لو كانت القرارات األوامر تأتي عكل 

مصالحنا الدربية

هل حقاً ضاعت فلسطني؟
إذا أرعناا الحصاول عى جواب مان عرب النفط 

نستطيع الجز  بال الجواب سيكول ندم. 
وحدلا ساوريا الدربية وحليفها االسارتاتيجي 
إيرال والقوى القومياة الدربية وحزب الله ومدهم 
القلة القليلة من الدارب بقوا عى ثباتهم ميلصني 
للمبااعئ الدربياة متمساكني بفلساطني وبحال 
الفلساطينيني بالثباات والدعام واملسااندة نحاو 
بوصلة ال تدارف االنحراف وال املسااومة يف الدخاع 

عن الحقوق الدربية.
ال  عرباي  كحال  بفلساطني  يتمساك  مان  إل 

مساومة خيه يمسك بالدروة الوثقى.
لاا لي إيارال ونتيجة تمساكها بنرة قمية 
خلساطني امساكت بمفتااح الولوج إىل السياساة 
اإلْقليْمياة من البااب الدرياض مشاّكلة بالتكاخل 
والتمامن مع ساوريا وحزب اللاه والقوى الدربية 
القومياة الحلف املقاو  لكل مشااريع عرب النفط 
والغارب وأَمرياكا الهاعخاة للتطبياع ماع الدادو 
الصهيوني منتزعة اعرتاخا عولياً بربنامجها النووي 
السلمي ما جدلها تكسب نفوذاً قوياً إْقليْمياً وعولياً 

ال يمكن تجاوزه. 
لا لو حزب الله أصبح القوة اإلْقليْمية الراععة 

للدادو اإلرَسائيايل محققاً تاوازل الرعع ماع الددو 
ألول مارة يف تأريخ الاراع الدرباي اإلرَسائييل ما 
جدل الحزب قوة إْقليْمية وممراً الزامياً ألية تسوية 

لبنانية كانت أ  إْقليْمية
لاا لاي ساورية الجريحاة الصامادة الثابتاة 
ورغم حروب الدالام التي تياص عى ارضها ألكثر 
مان خمال سانوات متتالياة باإلضاخاة لإلرلاب 
الداملي املصادر اليها واملمول مان قبل عرب النفط 
واالستساال  صارت ساوريا الدولة القوية صاحبة 
القرار الساوري الحر الراخمة ألية امالءات من أية 
جهة أتت أكانت من الحليف أ  من اليصم مكرسة 
عورلا االساايس يف قلاب املداعلة وحاجاة إْقليْمية 
وعولية ال بد منها يف محاربة االرلاب الداملي ورسم 

النظا  الداملي الجديد.
إل من يحاخظ عى اتجاه البوصلة نحو خلسطني 
خإناه بذلاك يدياد كتاباة التأرياخ املجياد لألمتني 
الدربية واإلْساااَلمية بدمااء صاخية زكية ويحفظ 
قاراره عوره ومكانته وأل يحساب له الحسااب يف 
أَياة مداعلاة إْقليْمية كانت أ  عولياة ويفرض عى 

املجتمع الدويل وحتى عى األَْعاَداء احرتامه.
أما الذين تيلوا عن خلسطني الساعول للتطبيع 
واالعارتاف بالكياال الصهيوني متذللاني صاغرين 
منفذيان ألوامر ورغبات أَمرياكا والغرب بالحفاظ 

عاى إرَسائيل خإل التأريخ سايلفظهم من ساطور 
كتابه ولن يكول لهم ال وزل وال عور وال حساب وال 
قارار يف املداعلة وأكثر من ذلك خاال املجتمع الدويل 
ساينظر إليهام بداني االزعراء مهما بلغت ساطوة 

اموالهم واعالمهم املأجور. 
ال غلاو يف القول إنناا بلغنا نقطاة الالعوعة عن 
قرار قلاب املداعلاة الساتداعة القارار الدربي وأل 
ساورية ساتكول رأس حرباة يف لزيمة مشااريع 
عارب النفط َوالهاوال الهاعخاة للتطبيع واالعرتاف 

بالكيال الصهيوني. 
نحن املتمساكول بفلساطني لام نباذل ُكّل تلك 
الدماء الزكية والصموع االساطوري إال لكي نفرض 
عاى الدالام احرتامناا واالعارتاف بقرارناا الحار 
وحقوقناا وُلويتناا الدربياة وللمحاخظاة عى ما 

تبقى لنا من كرامة عربية وإْسااَلمية
إل الصماوع واملقاوماة يف مواجهاة ميططات 
إرَسائيال وأَْعاَداء األمة يف ساوريا ولبناال لو باب 
الولاوج لقلاب املداعلاة خاال بااب وال طريال آخر 
خصوصااً عندماا يُفِطار عارب النفاط عاى تمر 

إرَسائييل.

* موقع العهد اإلخباري

حذر خبريال »إرَسائيليال« من أل االنتفاضة 
للتصدياد،  مرشاحة  الحالياة  الفلساطينية 
خفاي حاني رأى أحدلماا أل الظاروف املحيطة 
واللجاوء  لإلحبااط  تدخدهام  بالفلساطينيني 
للدملياات الفرعياة، طالاب اآلخار باساتيدا  

أساليب راععة. 
الشاؤول  يف  »اإلرَسائيايل«  اليباري  واعتارب 
الدربياة يف موقع املدهد األورشاليمي للشاؤول 
الدامة يوني بن مناحيم أل الجانبني الفلسطيني 
واإلرَسائيايل عاى مقربة مان حالاة تصديد، يف 
ضوء تطورين قد يكاول لهما تأثري عى الوضع 

األمني وشحذ االنتفاضة الفلسطينية. 
وأضااف أل التطور األول يتدلال بما وصفه 
باإلنجااز اإلرَسائيايل غاري املسابوق يف األَُماام 
املتحادة املتمثال يف تارؤس »إرَسائيال« اللجناة 
القانونياة يف املنظماة الدولياة، ولاي إحادى 
ألم سات لجاال مركزية خيهاا، ولاذا اإلنجاز 
اإلرَسائيايل سايدخع الفلساطينيني إىل مزيد من 
اإلحبااط بسابب خشال عبلوماسايتهم بمناع 
»إرَسائيل« من الحصول عى لذا املوقع املرموق. 
وأشار بن مناحيم -ولو المابط اإلرَسائييل 
الدساكرية  االساتيبارات  جهااز  يف  الساابل 
)أماال(- إىل أل التطاور الثاناي يرتباط بإعالل 

رئيال الحكوماة اإلرَسائيلية بنياماني نتنيالو 
بشاأل موقفاه السالبي مان املبااعرة الدربياة 
للساال ، مماا يجدل الفلساطينيني أماا  خيار 

واحد يتمثل يف عخع املباعرة الفرنسية قدما. 
وأوضح أل عخول شاهر رممال من شاأنه 
ضاخ مزياد مان التحرياض عاى االنتفاضاة، 
بالتزامان ماع الجموع السايايس، والاراع يف 
الحلباة الدولية ضد »إرَسائيال«، لفرض املباعرة 
الفرنساية عليهاا، ُكّل ذلك يشاجع خرص عوعة 
موجاة الدملياات.  وأكاد الكاتاب اإلرَسائيايل 
أل عملياة تال أبياب األخارية شاكلت يف نظار 
الفلساطينيني نجاحاا ورضباة لالحتاالل، مما 
يهيائ األجواء ملزيد مان التصديد؛ ألل املنظمات 
الفلساطينية تشاجع ماا وصفهاا با«الذئااب 
املنفارعة أَْو املقاومة الفرعية«، و«إرَسائيل« تجد 

صدوبة يف مواجهة لذه الدمليات. 
صدوباات  لنااك  إل  مناحيام  بان  وقاال 
الدملياات  منفاذي  عاى  للدثاور  اساتيبارية 
الفرعياة أَْو مان يدملاول يف مجموعاات ثنائية 
وخالياا صغارية، خهاؤالء ال يتبداول تنظيماا 
وييتاارول ألداخهم بصورة شايصية ورسية، 
مما يمكنهم مان اختيارلا بدناية وعقة وتكول 

مفاجئة لا«إرَسائيل«.

َع املفتي الدا  للقدس والديار الفلسطينية،  ندَّ
خطيب املساجد األقىص املبارك، الشايخ محمد 
حساني، بتسايري مركبة لرشطة الددو يف أروقة 
املساجد األقاىص للمارة األوىل منذ عاا  1967، 
لتوخري الحماياة للمقتحمني، ومالحقة الداملني 

يف املسجد. 
وحّمال حساني يف بياال صحفي لاه، اليو  
األربدااء، سالطات الددو املساؤولية كاملة عن 
عواقب لذا الددوال، مشارياً إىل أل عملية تغيري 
الوضع التأرييي القائم الذي تقو  به سالطات 
الددو يف املساجد األقىص تتساارع بشكل كبري، 

وخاصة يف شهر رممال الفميل. 
وأشاار إىل زياعِة عادع املقتحماني الذين برز 
خيهام عناارص امليابارات والجياش إضاخة إىل 
املتطرخاني، مبينًا أل املسالمني يواجهول ضيًقا 
وعنتًاا ومنًداا مان الوصاول إىل املساجد يف لذا 

الشهر املبارك. 

وأوضح حساني أل سالطات الددو لم تكتِف 
بإلغااء التصارياح التي صادرت ملجموعات من 
الفلساطينيني للوصول إىل املسجد األقىص، ولو 
حل رشعاي لهم، بل اتيذت إجراءات تدسافية 
غري مربرة تجاه من يساتطيع الوصول إليه من 

أبناء القدس كذلك. 
وأكاد أل الفلساطينيني يرول عاى إعمار 
مساجدلم، ويرخماول االعارتاف بأي سالطة 
للددو عليه، محذًرا سلطات الددو من االستمرار 

يف سياسة املنازعة عى إعارة املسجد. 
 وععاا حساني الهيئاات واملنظماات املحلية 
والدولياة لفماح سياساة الدادو، التاي تقو  
بتغيري مالمح املدينة واألقىص واآلثار اإلسالمية 
وتهويدلا وتدمريلا كما تفدل يف سااحة الرباق 
يف لاذه األياا ، مناشاًدا عول الدالم اإلساالمي 
وقاعتاه للقياا  بمساؤولياتهم تجااه حماياة 

املسجد.

شهيد وإصابة حرجة برصاص العدو غرب رام اهلل
استشهد ختى خلساطيني، وأصيب 
3 أخريان بجاراح ماا باني متوساطة 
وخطارية، خجار الثالثااء، إثار إطالق 
جناوع الددو الرصااص عليهام غرب 

مدينة را  الله. 
أل  الداربي  0ل0ل  موقاع  وذكار 
الجناوع »اإلرَسائيلياني« أطلقاوا النار 
عى خلسطينيني قرب قرية خربثا غرب 
مدينة را  الله بزعم تسببهم يف حاعث 
طرق أعى إلصابة مساتوطنني وترضر 
12 سايارة للمساتوطنني عاى طريل 

3لل القريب من مدينة القدس. 
خيماا أكادت مصااعر إعالمياة أل 
االرتباَط الدساكري الفلساطيني أبلغ 
املواطان،  باستشاهاع  الصّحاة  وزارة 
محماوع بادرال، 15 عامااً، برصااص 
جناوع الددو من قرية بيات لقيا غرب 

را  الله.

العدو يمنع ادخال 
وجبات السحور 

للمعتكفني باألقصى 
تواصل قواُت الدادو املنترشة 
األقاىص  املساجد  أباواب  عاى 
وجباات  إعخاال  مناع  املباارك، 
السحور امليصصة للمدتكفني يف 

املسجد املبارك. 
ويمنع الدادو أيماً خمالً عن 
منع املركبات التابدة للمؤسسات 
القائمة عى مرشوع الساحور يف 
األقىص مان الدخول، ماا اضطر 
الوجباات  تنااول  إىل  الصائماني 
يف الشاوارع القريباة مان أبواب 

املسجد الرئيسة. 
األوقااف  عائارة  أل  يُذَكاُر 
اإلْسااَلمية ختحت باب االعتكاف 
يف األقاىص مناذ األسابوع األول 

لشهر رممال املبارك. 

إصابُة ضابط 
»إسَرائيلي« بإطالق 
نار على حاجز النفق 

قرب بيت لحم 
»إرَسائيايل«  جنادي  أصياب 
صبااح الثالثااء، بجاراح جاراء 
إطالق نار عى حاجز األنفاق بني 

مدينتي بيت لحم والقدس. 
إعالمياة  مصااعر  وقالات 
صهيونياة إنه لم تتماح الرؤية 
حول مطلل النار، حيث تم إغالق 

الحاجز إثر ذلك.

الكشف عن حفريات صهيونية جديدة حول 
وأسفل املسجد األقصى 

ُكشاف النقاب ياو  الثالثااء، عن حفرياات رسية 
تنفّذلاا سالطات الدادو »اإلرَسائيايل« حول وأسافل 
املسجد األقىص، عول توخر صورة واضحة أَْو حتى نرش 
صورة خوتوغراخية أَْو مقطع خيديو عن لذه الحفريات 
الرسياة، حيث يمناع خيها التصوير ولاي مغلقة أما  

الجمهور الدا . 
وكانت مصاعر عربية تحدثات مؤخراً عن حفريات 
تجريها سالطات االحتاالل يف محيط املساجد األقىص 
والقدس القديمة ويف جوارلا، وبالذات يف بلدة سالوال، 
كماا زعمت تقاريار عربية عما يشابه تكويان مدينة 
يهوعياة تحات األرض تمتاد مان وساط بلدة سالوال 
جنوباً وتيرتق الجدار الغربي للمسجد األقىص وأسفل 

البلدة القديمة يف القدس املحتلة، وتمر أسافل املدرسة 
الدمرياة يف الجهاة الشامالية من األقاىص، وتصل إىل 
منطقاة باب الداموع وتحديداً إىل مغارة الكتال شامال 

القدس القديمة. 
وقاال أساتاذ علام اآلثاار يف جامدة تل أبياب وأحد 
مؤسايس مركز »عيمل شااخيه« املتيصاص يف اآلثار، 
الربوخيساور رايف غرينربغ، يف مقاال نرشه يف صحيفة 
»لآرتال« الدربياة، عن قياماه يف لذه األياا ، خفية 
ورساً، بحفر نفل بحجم قطار تحت األرض »مرتو«، يف 
قلب القدس القديمة ومحيطها، ابتداء من منطقة عني 
سلوال باتجاه املساجد األقىص، وسوف تتم تقوية لذا 

النفل بالباطول والحديد.

خبريان »إسَرائيليان«: االنتفاضة مرشحة للتصعيد 

مفتي القدس يندد بتسيري مركبة »إسرائيلية« باملسجد األقصى
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ُحكٌم من الق�صاء امل�صري بتبعية اجلزيرتني مل�صر
نظاُم السيسي يف حرج بالغ.. ومصريون للسعودية: إخرسـي من الخجل! 

  - متابعات
لقي الحكم الصاعر من محكمة القماء اإلعاري 
بشاأل »مرية جزيرتي تريال وصناخري« الثالثاء، 
ترحيباً واساداً مان قطاعات عريمة من الشادب 
املاري، يف حاني لزمات الحكوماة املرية ولي 
أحد طاريف الدعوى الصمت، واحتفال به املحامول 

أصحاب الدعوى.
وبحساب »عرباي 21« قاال خرباء قاناول: إل 
الحكم ملاز  للحكومة، خيما أكد آخارول أنه قابل 
للطدن أما  املحكمة اإلعارية الدليا، ما يمع الكرة 
اآلل وخل مراقبني، يف ملدب الحكومة، وما إذا كانت 
ساتطدن عى الحكام أ  ال.. ويف الحالتني سايكول 
موقفها محرجاً للغاية، عاخلياً وخارجياً، بحساب 

لؤالء املراقبني.
وكال صادر يف مر قرار قمائاي، الثالثاء 21 
يونياو، ببطالل توقيع اتفاقية ترسايم الحدوع بني 

مر والسدوعية.
وقمت الدائرة األوىل بمحكماة القماء اإلعاري 
بمجلال الدولاة، ببطاالل توقيع اتفاقية ترسايم 
الحدوع الياصة بتساليم جزيرتاي تريال وصناخري 
للسادوعية، واساتمرار تبدية الجزيرتني للساياعة 
املرياة، ورخض عخع ليئاة قماياا الدولة بدد  

االختصاص.
واختصمات الدعاوى كالً مان الرئيل املري 

ورئيل مجلل الوزراء ورئيل مجلل النواب.
وقالت الدعوى إل الطاعن خوجئ بقيا  الرئيل 
املاري ورئيل مجلل الوزراء أثناء اساتقبالهما 
امللاك السادوعي بإعاالل الحكومة عان توقيع 16 
اتفاًقاا مان بينها اتفااق بإعااعة ترسايم الحدوع 
البحرياة بني البلدين، ال سايما خيما يتدلل بحقوق 
الساياعة عى جزيرتي »تريال وصناخري« الواقدتني 

يف البحر األحمر.

واحتفال املحاماي خالاد عايل بقارار القماء 
اإلعاري ببطاالل اتفاقياة تدياني الحادوع البحرية 
صفحتاه  عاى  وقاال  والسادوعية،  مار  باني 
با«خيسبوك«: »الله أكرب.. الجزر مرية.. وبطالل 

توقيع االتفاقية«.
ووقدات مار والسادوعية - يف مطلاع أبريل 

املايض خالل زيارة امللك السادوعي سلمال للقالرة 
- االتفاقياة، ما أثاار رعوع خدال مدارضة للرئيل 
َعبدالفتااح الساييس والحكوماة، ونظام عدع من 
النشاطاء والقوى السياساية امليتلفة، تظالرات 
راخماة لهاا، وأحالهاا مجلال الناواب إىل لجاال 
متيّصصة لدراستها، للتصديل عليها أَْو رخمها.

أل  الساييس يف تريحاتاه غاري مارة،  وأكاد 
الجزيرتني غري مريتني، وشادع يف خطاب ساابل 
عاى أل مار لم تفرط أبادا يف ذرة مان حقوقها، 
وكذلاك لان تمل حقاوق اآلخريان، ُمشارياً إىل أل 
التدامل مع قمية الجزيرتاني )التنازل عنهما( تم 

»بمنظور خني وقانوني«، وخل وصفه.

نتنياهو: يجُب تعديُل 
»املبادرة العربية« حتى 

نقَبَل بها
  - وكاالت

أقاّر وزراء خارجياة عول االتحااع األوروباي 
يف اجتماعهام الاذي ُعقاد االثناني يف الداصماة 
الساال   »مبااعرة  بروكسال،  البلجيكياة، 
الفرنسية«، وععوا إىل عقد »مؤتمر عويل للسال « 

يف الرشق األوسط قبيل نهاية الدا  الحايل. 
إنجاازات  ألام  أحاد  القارار  ويشاكل لاذا 
الديبلوماسية الفرنسية، الذي سوف يكول له أثٌر 
بالغ عى املوقف يف لذا الشأل الذي سوف تتيذه 
إَعاَرة الرئيال األمريكي باراك أوباما قبيل انتهاء 
واليته الثانية يف كاناول األول املقبل. ومن املؤكد 
أل لذا القرار سيشاكل موضوع نقاش جولري 
يف اللقاء املقرر عقده األسابوع املقبل بني رئيل 
حكوماة الدادو »اإلرَسائيايل« بنياماني نتنيالو 

ووزير اليارجية األمريكي جول كريي. 
وكماا كال متوقدااً، قارر وزراء خارجية ل2 
عولاة عمو يف االتحااع األوروبي تأيياد »مباعرة 
عويل  مؤتمار  إىل  والدعاوة  الفرنساية«  الساال  
»اإلرَسائيلياني«  بحماور  باريال  يف  للساال  
والفلساطينيني. وقارر وزراء اليارجية كذلك أل 
يبلوروا يف الشاهور القريبة املقبلة رزمة الحواخز 
االقتصاعية واألمنية والسياساية التي سيقدمها 
االتحااع للطرخاني لتشاجيدهما عاى التوصال 

التفاق.

تطبيُع العالقات 
بني تركيا أردوغان 
و«إسَرائيل« األحد 

املقبل 
  - وكاالت

كشافت صحيفُة حرييات الرتكياة أََل انقرة 
وتل أبيب ستدلنال، األحد املقبل، قرارلما تطبيع 

الدالقات الدبلوماسية بينهما.
ونقلات الصحيفاة عماا وصفتْهاا بمصاعر 
عالياة املساتوى أََل مساؤوالً يف وزارة اليارجية 
الاوزراء  لرئيال  خاصااً  ومبدوثااً  الرتكياة 
الصهيوني بنياماني نتانيالو، سايلتقيال األحد 
إلعاالل التطبياِع الكامال للَدالقاات، بداَد أزمة 
اقتحا  جنوِع الددِو لسافينة املساعدات الرتكية 

نايف مرمرة عا  2010.
وقالت الصحيفة إَل اتفاَق التطبيِع بني تركيا 
والِكياال الِصهيوناي سايدَلن رسامياً يف يولياو 
وساترب  املصالحاة نهائياً قبل نهاياة يوليو مع 

تدينِي سفريين للبلدين.

املغاِرَبة يقاطعون 
التمور »اإلسَرائيلية« 

ويحققون نجاحاً باهرًا 
  - متابعات

َشانَّ ناشاطول مغاربٌة عى موقاع التواصل 
االجتماعي »الفيسابوك« ُلُجوماً عى مستورعي 
التمور »اإلرَسائيلية« وبيدها يف األسواق املغربية، 
عاعني املغاربة إىل مقاطدة لذه التمور ملا تشكله 
من ععام لالقتصااع »اإلرَسائييل« الذي يشارتي 

باملال الرصاص لقتل األشقاء الفلسطينيني. 
الناشاط عى موقع »الفيسبوك« عربي عبدو 
غارع قائالً: ُكّل من ساالم يف رشاء لاذه التمور 
أَْو أَي منتاوج »إرَسائيايل« خهاو عاعام للكياال 
الصهيوناي يف رشاء ماواع لصنع األسالحة لقتل 

الفلسطينيني«. 
وأعلان املغارباة يف بداية شاهر ماياو حملة 
مقاطداة من قبال حركاة BDS، والتاي أثمرت 
التماور  اساترياع  ملقاطداة  بالار  نجااح  عان 

»اإلرَسائيلية« يف بدض املدل املغربية. 
ويباع التمر يف املغارب بإخفاء بلد املنتج، عن 
طريال وساطاء للتحايل عاى القواناني إلعخال 
السالع وتحقيل أرباح ماعياة عالية. خاصة وأل 
حملة مقاطدة كبرية ضد منتجات املساتوطنات 
»اإلرَسائيلية«، ولجأ »اإلرَسائيليول« إىل تساويقه 
بأثماال رخيصة بهدف كارس املقاطدة وتحقيل 

اخرتاق. 
وعان عور الحكوماة املغربياة يف الرقابة عى 
السلع املستورعة، أوضح املتحدث الرسمي باسم 
الحكومة املغربية، قائالً: »تصدب مراقبة عخول 
مثل لاذه املواع بسابب وجوع وساطاء يدخلول 

السلع بمسميات ميتلفة.«

بينما يدعم نظامه الإخوان يف اليمن بال�صالح واملال والفتاوى

داعية سعودي: »اإلخوان« سبُب مصائب العالم اإلْسـاَلمي! 

هيومن رايتس: إسقاط جنسية الشيخ 
قاسم يأخذ البحرين إىل أحلك األيام 

  - متابعات
إعَّعى شايٌخ ولابي سادوعي بارز، أل ُكّل بلية 
ومصيبة تحصل يف املجتمدات والدول اإلْساااَلمية 

تجد اإلخوال خلفها.
وبحساب موقع »اليليج الجديد«، أوضح »عبد 
اللطياف آل الشايخ«، الرئيال املقاال لهيئة األمر 
باملداروف والنهاي عن املنكار بالسادوعية، خالل 
مشااركته يف نادوة رممانياة يف عولاة اإلماارات 

املدروف نظامها بددائه لإلخوال املسلمني، أل »أول 
من أشادل النار يف ساوريا لم اإلخوال املسالمني، 
وباتت ساوريا يف عمار وخاراب ورجالها مرشعول 

بسببهم«، عى حد قوله.
وأضااف يف مقطع خيديو تداوله ناشاطول عى 
مواقع التواصل االجتماعي، أل »الشادب الساوري 
تدارض لظلام عظيم وخديداة من أععيااء الربيع 
الدربي«، الختاً إىل أنهم »أشدلوا الفتنة يف سوريا ثم 

انتقلوا إىل بلدال أخرى.. وليبيا واليمن«.
و«عبُداللطياف آل الشايخ«، لاو الرئيل الدا  

الساابل لهيئة األمر باملدروف والنهاي عن املنكر، 
ولاد يف مديناة الرياض، وتام إعفاؤه من الرئاساة 
الداماة للهيئة يف ينايار 2015، بدد لجو  شاديد 

عليه من السدوعيني.
ويف مارس/ آذار ل201، أصدرت وزارة الداخلية 
السادوعية قراراً بمم »جماعة اإلخوال املسلمني« 
إىل قائمتها لا«املنظمات اإلرلابية«، لكنها تدعمهم 
يف اليمن من خالل أرسة آل األحمر وحزب اإلصالح، 

ضد حركة أنصار الله والجيش اليمني.

  - وكاالت
قالات منظمة ليومن رايتال ووتش يف بيال لها، اإلثنني: إل قرار تجريد الشايخ 

عيىس قاسم من جنسيته يأخذ البحرين إىل أحلك األيا .
وحساب »مرآة البحرين« قالت املنظمة إل السلطات البحرينية تغلل األبواب أما  

اإلصالح السيايس، وتؤّجج املدارضة يف ذات الوقت.
وأضاخت إل إجراءات السالطات البحرينية بما خيها إساقاط الجنسية عن الشيخ 

عيىس قاسم يجب أل تواجه بتبدات وعواقب، وليل بالتدبري عن القلل.
مان جانبه وصاف منتدى البحرين لحقوق اإلنساال قارار السالطات البحرينيّة 
بإساقاط الجنسية عن آية الله الشيخ عيىس أحمد قاسام بالجريمة الكربى، محّذًرا 

من التبدات اليطرية لهذا القرار عى السلم األليلّ يف البحرين.
وحساب منامة بوسات قاال املنتادى يف بياناه الصاعر ياو  اإلثنني: إل إساقاط 
الجنسايّة عن الشايخ قاسام جريمة بحّل املواطنني الذين يطمحول إليجاع مجتمع 
عيمقراطّي يف البحرين، كما يُدد اضطهاًعا للطائفة الشيديّة يف مدتقداتها ورموزلا.
وحّمال املنتادى السالطات البحرينيّاة مساؤوليّة تدلاور األوضااع السياساية 
والحقوقيّة وأية إخارازات خطرية قاعمة، مطالبًا األَُماام املتحادة وليئاتها بالتدّخل 
لحماية البحرينيني من اساتبداع الحكومة ومحاسابتها عى جرائمها بحّل املواطنني 

السلميني يف البحرين.

»إسَرائيل«: لن نصاِدَق 
على معاهدة حظر 

التجارب النووية 
  - متابعات

اإلرَسائيايل  الاوزراء  رئياُل  قاال 
بنيامني نتنيالو يو  االثنني إل الكيال 
اإلرَسائيايل »يدعام« مدالادة حظار 
التجاارب النووية، لكنه غري مساتدد 

حتى اآلل للمصاعقة عليها. 
ونقال بياال صااعر عان مكتاب 
نتنيالو قوله خالل لقائه السينا زربو 
األماني الدا  ملدالدة الحظر الشاامل 
للتجاارب النووياة ومقرلاا خيينا إل 
»)إرَسائيل( تدعام املدالدة وألداخها 

ولهذا قامت بتوقيدها«. 
»نتنيالاو  خاإل  البياال  َوحساب 
عاى  املصاعقاة  قمياة  أل  أضااف 
املدالدة تدتمد عى الظروف اإلْقليْمية 

والتوقيت املناسب«. 
وتداد )إرَسائيال( القاوة النووياة 
الوحيادة يف الارشق االوساط، لكنهاا 
ترخض تأكيد أَْو نفي امتالكها أسلحة 
نووياة، كماا ترخاض بشادة امتالك 
عول أخرى يف املنطقة خصوصا إيرال 

سالحا نوويا. 
وكانات الجمدياة الداا  لألَُمااام 
املتحادة تبنات املدالدة التاي تحظر 
جمياع التجارب النووية، يف سابتمرب 

 .1996
ووقاع 3ل1 بلاداً املدالدة وصاعق 
عليها 163 بلدا بينها روسايا وخرنسا 
وبريطانيا، ولي بني تساع عول تملك 

أَْو يدتقد أنها تملك أسلحة نووية. 
إال أل تطبيل املدالدة بشكل كامل 
يحتااج إىل مصاعقاة لل عولة »تملك 

تكنولوجيا نووية«. 
وال تازال ثمال مان تلك الادول لم 
تصااعق عاى املدالادة بينهاا الدول 
املتحادة  الوالياات  االتياة:  النووياة 
والصاني والهناد وباكساتال وكوريا 
الشمالية و)إرَسائيل( إضاخة إىل إيرال 

ومر. 
ووقدات ُكّل من الوالياات املتحدة 
والصني ومار وإيارال و)إرَسائيل( 
املدالدة إال أنها لم تصاعق عليها بدد.

أردوغان يندد باالعتداء على 
متناولي الكحول يف رمضان!!

  - متابعات
نادع الرئيل الرتكي، رجب طيب أرعوغاال، خالل مائدة إخطار مع 
عدع من النجو  واملمثلني يف اساطنبول، بقيا  مجموعة من الشاباب 
بمهاجماة أشاياص تناولوا مرشوباات روحية يف رمماال، الجمدة 
املاايض. وعال أرعوغال االعتاداء، ُمشارياً إىل أل »التدخل بقوة يف عمل 
سايئ يسااوي املشااركة يف الشاهر املبارك بحفلة يتام خاللها رشب 
الكحاول«، بحساب صحيفة املرصاد. ونقلت صحيفاة »حريت عاييل 
نياوز« الرتكية، االثنني 20 يونيو/حزيارال، عن أرعوغال قوله، األحد: 
»إل كال الطرخني )يف الشجار( عى خطأ. خإل من ال يحرت  حساسيات 
أمتاه ومدينته، ومن يارع عليها بطريقة غاري عيموقراطية، قد ألقى، 

لألسف، بظالل عى حسن ضياختنا من خالل ممارسة الدنف«.
وكانات مجموعة من الشاباب األتاراك اعتدت بالارضب عى زوار 
متجر موسيقي يف اسطنبول، الجمدة، بديص وزجاجات أثناء تناولهم 

مرشوبات روحية احتفاال بإصدار ألبو  جديد لفرقتهم املفملة.
ولادع أحد املهاجمني باإرضا  النريال يف املتجار، ورصخ يف وجوه 
املحتفلني قائال: »أال تشادرول بالدار؟«، يف إشارة إىل رشبهم الكحول 

يف شهر رممال.

الجيش املصري يدّمر 4 فتحات 
ألنفاق على الحدود مع غزة 

  - متابعات
أعلن الجيش املري، الثالثااء 21 يونيو، عن تدمريه أربع ختحات 
ألنفاق عى الحدوع مع قطااع غزة وتوقيف 691 مهاجراً غري رشعي، 

شمايل وغربي البالع. 
ُث باسام الجيش املاري، الدميد محموع سامري، يف  وقاال املتحدِّ
بياال نارش عى صفحتاه بموقع »خيسابوك«، إنه »خاالل الفرتة من 
9 يونياو الجااري إىل 17 منه، تمكنات قوات حرس الحادوع يف نطاق 
الجيش الثاني امليداني، بالتداول مع عنارص املهندساني الدسكريني، 
من اكتشاف ل ختحات ألنفاق جديدة عى الرشيط الحدوعي )مع غزة( 

بشمال سيناء، وتدمريلا«. 



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

ليس هناك مجال لالس���تهتار أَْو لأالعيب السياس���ية وال لتصفية احلس���ابات، ُكلُّ 
من لديه وعي وإحساس باملسؤولية وفهم للواقع، وإدراك ملستوى اخملاطر والتحديات، 
س���يدرُك جي���داً أن أولويته ومس���ؤوليته وإمنا تفرض���ه عليه القيم واألَْخ����اَلق والدين 

والوطنية هو أن يتجَه فيما يزيُد شعَبنا قوًة في هذا التحدي.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
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مختار الشرفي  
 من املؤكَّد أل اليمن بات بحاجة إىل خارطة طريل، َومن 
املؤكاد أيمااً أل الدالم باات يدرُك أل خارطاَة الطريل لي 
امليرج من مأزق القارار الحربي 2216.. َوخارطة الطريل 
لاذه لي ما يبَحُث عن الوصول إليهاا الجميع، َولكن ليل 
عاى طريقاة خارطاة الطريل إىل الِكناز املليئاة باملتالات 
َوالرماوز َوالشافرات التي يشاتغل عاى انجااز مثلها ولد 
الشايخ َومن مده، ال لايشء َولكن ألنه يدياش أزمة القرار 
2216 َويبحاث عان حلاول للوغريتماات التدقيادات التي 

يحتويها.
ولد الشايخ ليل سياساياً، َوساريته الذاتياة تجدله يف 
أحسن األحوال ناشاطاً حقوقياً أَْو ناشَط جمديات خرييه، 
لنا يحيلك التأمل يف صياغاته ”اليبيثة” إلحاطاته َوبياناته 
الصحفية التي ال يساتطيع أل يداخع عنها عول القراءة من 
األوراق التاي تُكتَُب له سالفاً، إىل التسااؤِل عان َمن يكتب 
َويفكر له؟ َومن لو الفريل املحرتف املرتبط به؟ حتى َوإل 
كال لنااك مغالطات واضحة َومفموحاة بدت لنا يف لذه 
الصياغات َواالحاطات، إال أنه يساّوقها بذكاء َويمررلا من 
عول أل يبادَو متبنيااً لها، َويف نفل الوقات يدرف أل لناك 

من سيشرتيها منه َويساّوق لها خارج نطاق من يدرخول 
انه يسوق املغالطات َوربما األكاذيب. 

خارطاة  إلنتااج  يجهاد  الشايخ  ولاد 
اليارطاة جالازة  أل  طريال، متجالاالً 
َواليمنياول َوبرعاياة األَُمام املتحاَدة قاد 
تواخقوا عليها قبال أل يأتَي لو َوالددوال، 
خلماذا خارطة طريل َولدينا حوار سايايس 
ساابل َوميرجات حوار وطني َومساوعة 
عساتور تحتااج إىل تدديال َولديناا اتفاق 
السالم والرشاكاة َوالتي تدتارب من ضمن 
املرجديات السياساية املدرتف بها من قبل 

األَُمم املتحَدة؟ 
القصاُة لاي أل ولاد الشايخ بيارطة 
الطريل – رغم أنه يقول إنها تهدُف لتنفيذ 
القارار 2216 – إنماا يبحاث عان طريقة 

لتجااوز مأزق أل القراَر غري قابل للتنفيذ، َويجب أل تكول 
لنااك خارطة طريال لتدديل لاذا القرار َوتحات مظلته، 
َوتحويلاه مان قرار عساكري يهادف لتوخري ماا يحتاجه 
الدادوال َولفارتة زمنية محدوعة – لي املادة التي كال َمن 
وضداوه يُفرتضاول أنهاا كاخياة – لتحقيال أغراضه من 
تدمري اليمن َواالنتصار الساحل عى أَنَْصار الله َوالسيطرة 

الدساكرية َوالسياساية َولدقاوع قاعماة عاى اليمان، إىل 
قارار قابل لينتج تساوية سياساية تحقل أَْلاَداف الحملة 

الدسكرية الفاشلة. 
َولاذا أمر مساتحيل ملاا يف القارار من 
رشوط االستساال  عاى أَنَْصار اللاه َوكذا 
خرض رشوط املنتر عليهم َوالتي لم َولن 
تتحقال عساكرياً خكيف سايتم تمريرلا 
سياساياً؟ َونهج األَُمم املتحَدة َوولد الشيخ 
يساري يف لاذا االتجااه، حيث أعاد خارطة 
طريال عبثية ترتكز عى محدعات َورشوط 
عساكرية ثبات خشالها، إلنتااج تساوية 
سياساية مع خصاو  أقويااء َومنترين 
َوبنفل الرشوط املذلاة، َولذه قمة البالعة 

َوالسياخة األَُممية. 
ندام الجمياُع بحاجة ليارطاة طريل 
َولكان ليل عى اليمنيني تحمل رشوط القرار 2216؛ ألنهم 
ليساوا مهزومني، َوليال عليهام أيماً القبول بتساويات 
ظاملاة يحتاجهاا الدادوال َواألَُمم املتحاَدة إللغااء القرار، 
َواليروج مان مأزق صدوباة تنفيذه، َوعى األَُمام املتحَدة 
تحمل مساؤولية عبثية قراراتها َوأعائهاا املرتهن َوامليجل 
َواالعارتاف باأل القارار خاشال َوأل الحل يف اليمان يحتاج 

ليارطة طريل بديدة تماماً عن قرار األزمة األَُممية 2216، 
َوإل كال الرتاجع عنه يؤكد واقع الحال بهزيمة عول تحالف 
الددوال َواألَُمم املتحَدة، خالرتاجع لو األصوُب َوالوقوف عى 
أرضياة الواقع أصلُب من الوقاوف عى ولم خرض خارطة 

مرخوضة قبل طرحها للنقاش. 
إل كانات لناك نوايا جاعة َوصاعقاة خدى األَُمم املتحدة 
َومبدوثهاا وضع خارطة طريال بديلة عن القارار، تدتمد 
عى املرجديات السياساية التي تواخل عليها اليمنيول قبل 
الددوال، عى أل تراعاَي ما أنتجه الددوال يف حياة اليمنيني 
السياسية َواالجتماعية، ال أل يتم إنتاج خارطة تنطلل من 

مربرات الددوال َومسوغاته َومتجاللة لنتائجه. 
ولد الشيخ تورط كثرياً يف مسايرة عول الددوال َوترف 
كثرياً بما يمليه عليه الددوال َورشوط القرار 2216، َوغالط 
َوكذب َوارتهن للحاجة َواملصلحة السادوعية َولم يدد يملك 
خاطَّ رجدة، ما يجدال منه غريَ مؤلل َوغريَ قااعر أَْو محل 
ثقة النماج تساوية عاعلة أَْو خارطة طريل قابلة للحياة، 
َوبات تغيريه أمراً ملحاً أَْو عى األقل تغيري مهمته إىل وسيٍط 
نزيه َوبرشوط َورؤية أَُممية َوعولية ميتلفة، لذا إذا كانت 
األَُمم املتحَدة َواملجتمع الدويل يشدرول خدالً بأل الحرب عى 
اليمان يجب أل تنتهاَي، عى األقل حفاظااً عى مصالحهم 

َوعى استقرار املنطقة الحيوية بالنسبة للدالم.

قراُر األزمة 2216، ومتاهات خارطة الطريق لتجاوزه 

يا لسوء الخاتمة!
كلمــــــة أخـــــيرة 

حسين العزي
ُكاالَّااماا الح له ثمٌن 
بيٌل لارع ليبياَع املبدأ 
والوطان، شاأنُه يف لاذا 
شأُل رخاقه الُجُدع )أََعَوات 
خالرخااق  الدادوال(، 
- اليو   الرأسماليول جداً 
– ال يبادو أل لديهام أيَّاَة 
يُجيدول  أُْخاااَرى  سلدة 

بيدها سوى اليمن.. 
ُكلُّ رأساه صار أبيَض 
لكذا قد تاراه، ولكنه بني 
خارتة وأُْخااااَرى يطالُّ - 
كمرالٍل سييٍف - كلما شّدت يف ناظريه بروُق املطامع 

واملال الحرا .. ُربَّما لم تدرخوه بدد! 
حسناً سأضيُف وصفاً جديداً قد يساعُدكم يف مدرخته، 
أحاد املدجباني بماضياه الجميال قاال ولو يقاُف عى 
حارضه القبيح )لذا الرجل بالذات قّد  يل الدليل القاطع 
عاى أل املايض ال يكفي عليالً عى الرشف ما لم يكن لذا 
الرشف متصالً بالحارض ومستمراً نحو املستقبل، ولذا 
الرجل باع املايَض والحارَض واملستقبَل بقليٍل من ُحطا  
لاذه الدنيا الفانياة. وأضاف: لهاذا احتجت أل أغساَل 
يدي سابع مرات والثامنة بالرتاب ال لايشء وإنما ألنني 
صاخحتُاه ذات يو .( آخرول ُكثْااٌر قاموا بنفل الفدل، 
أناا أَيْماً أخّكر يف االنمما  اىل لاذه التجربة، أَنْاَت أَيْماً 
إذا كنات قد صاخحته ذات يو  يمكناك أل تفدلها، خهي 
عملية ساهلة )سابع مرات والثامنة بالرتاب خقط(، ثم 
أل الجوَّ لنا يسااعدك عى تطهاري يديك عول صدوبات 
خاملياه عاخئة والهواء عليل، بدكل األجواء يف لندل مثالً.
ن عرخه أل يدرَخه ساكتة وال عاعي  عمومااً أتمنى ممَّ
لنطل اسمه؛ ألل عوراَل حروف اسمه يف الفم قد يكلفكم 
استدماَل املسواك واملدجول والغرغرة وبدض املدقمات 

ولذا االستدمال من النوع املكروه يف أَيَّاا  الصو . 
ختَنا بحب الوطن والدخاع عنه،  )اللهم لك الحمُد أل رشَّ
وَلك الحمد أل رزقتَنا ُكّل لذا الشموخ، وَلك يا الله جزيل 
الحمد إذ لام تيذلنا بالوقوف مع الغازاة واملدتدين ضد 
األللني والوطن، وَلك الحمُد أل وقيتنا من السقوط يف ما 
ساقط خيه لؤالء املصفقول ملن يقتال أللهم ويحارص 

بلدلم(.
تحياتي لكم.

وكل الحاب واإلجاالل إلخوتناا يف الجياش واللجاال 
الشدبية

قلت: أرهبونا
عبدالحفيظ الخّزان

أره���������ب���������ون���������ا ب�������ح�������رِب�������ه�������م أره�������ب�������ون�������ا 
وب�����������س�����������اِح اجل����������ه����������اد ق����������د ج�������ّرب�������ون�������ا

ول������ك������ن  ي�������رك�������ع�������ون�������ا  أن  ح������������اول������������وا 
ح�����ك�����م�����ة ال�������ل�������ه ف��������������وَق م��������ا ي����رغ����ب����ون����ا

ُرؤاه  ف��������ي  ��������������������ٌد  م������َع������قَّ ل������ف������ي������ٌف  ه��������م 
ه�������������م ي����ل����ع����ب����ون����ا ب����������َه����������َواه����������م وَش�������������رِّ

ون�����ه�����ج�����اً  ن������ظ������ام������اً  إره��������ابُ��������ه��������م  ذاك 
ي�������دأب�������ون�������ا زي��������ِف��������ه��������م  درب  وع��������ل��������ى 

ح��������ص��������دون��������ا ب����������ط����������ائ����������راٍت وم��������ال��������وا 
ب��������������ذوي االرت�������������������������زاِق ك���������ي ي�����ره�����ب�����ون�����ا

وم�������ح�������اري�������ب�������ه�������م ت����������وال����������ي ال�������ف�������ت�������اوى 
ي�����ذب�����ح�����ون�����ا؟! أن  ي�����ب�����ي�����ُح  دي������������ٍن  أُيّ 

ن��������ش��������وةُ امل������������ال ص�����ّي�����رت�����ه�����م ُس���������َك���������اَرى 
ي�����رق�����ب�����ون�����ا أَْو  اإلل������������������َه  ي���������������رون  ال 

أن��������ت��������م امل�������������ارق�������������ون م����������ن ُك����������������لِّ دي�������ن 
وب�������ن�������و ال����������دي����������ِن ن������ح������ن واألق��������رب��������ون��������ا

ن������ح������ن ش�������ع�������ٌب أب����������������اَن ُك����������������َلّ َخ�������ِف�������ٍي 
س�����������وف ي�������ه�������وي ب������ك������م ول�����������ن ت����غ����ل����ب����ون����ا

ن�����ح�����ن أَنْ��������َص�����������������اُر رب������ن������ا م���������ُذ رف���ض���ت���م 
ن�����ح�����ن ف�������رس�������انُ�������ه ف�����ه�����ل ت����ع����ج����ب����ون����ا؟!

ول��������ن��������ا ال���������ل���������ُه م���������ا م��������ك��������رمت وي����ك����ف����ي 
ك������ي������ف ك�����ن�����ت�����م وك������ي������ف������م������ا حت����س����ب����ون����ا


