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مقتل وإصابة أكثر من 50 مرتزقًا أسفل فرضة نهم بضربة زلزال3 الباليتسي
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م�سرُع 35 جندياً �سعودياً وتدمرُي خم�س دبابات ومدرعات:
أبطاُل الجيش واللجان الشعبية ُيشِعــلون َخـطرّ النار يف جيزان ونجران وعسري

  -  خاص:
بدأ الَدااادُّ التصاُعااديُّ لقتىل الجيش السدوعي 
ولتدمري آلياته وعبابته عىل امتداع الحدوع يف جيزان 
ونجران وعساري، وأصبح عىل النظا  السادوي أن 
يدارَي َخيْبَتَُه باالعرتاف عن نسبة بسيطة من قتاله 
ويكشف ذوولم عىل صفحات مواقع التواصل عّما 

أخفاه النظاُ  من قتىل وجرحى.
وأثبتات عملياُت الجياش واللجان الشادبية يف 
الحادوع جدياًة يف رعع الددوان املساتمر، خانطلقت 
الدمليات بكل أنواعها بشاكل متزامن، وخيما يلقى 
جنوع سادوعيون حتوخهام إثر صاروخ باليساتي 
يلقاى آخارون املصاري نفساه بتدماري عباباتهام 
ومدرعاتهام وآخارون تفتاك بهم الكمائان كما يف 
نجاران وبالتزامن مع ُكّل ذلك يساقط جنوع الددو 

السدوعي برصاص وحدة القناصة.
ميدانيااً بارش أبطال الجيش واللجان الشادبية 
عملياتهم الدساكرية يف نجاران بالتقد  يف منطقة 

خباش بكمني محكم استهدف ناقلة جند سدوعية.
وخيما اكتفى جيش الددو السادوعي باالعرتاف 
بمقتال خمساة مان جناوعه يف خبااش وجارح 3 
آخريان، أظهارت اساتيبارات الجياش واللجاان 
الشادبية مساتوى خاجأ الددو عندماا تمكنوا من 
الوصاول إَلااى مدلومات عن أساماء وأعاداع قتىل 
الجيش السادوعي متضمناة أرقامهم الدساكرية 

ورتبهم أَيْضاً كالتايل:
١- جنادي أول 3932 موىس زين محمد املرحبي 
ساجل مدني ل229ل2ل106 ٢. جنادي أول 93لل 
َعبداللاه محماد حسان رشاحيايل ساجل مدناي 
39300ل1070 ٣. جندي أول 3392 سليمان سديد 
ساليمان املديدي ساجل مدناي 2796309ل10 ٤. 
جندي أول 050ل مرزوق ساديد عيل لسالو  سجل 
مدناي 9123ل10225 ٥. جنادي أول 76ل3 جابار 
عيل حساني الدلوي ساجل مدناي 55351ل1090 
الضباط والجنوع السادوعيني املصاباني: 1.الدقيد 
0012لل ناارص َعبدالله يحياى ال بييت ٧. رقيب 
5ل39 ساديدان ساالم ساديدان ال خهاع ٨. جندي 

أول 52ل3 خالد حسان غروي ٩. جندي أول 9560 
عبداللاه محمد مغفوري ١٠. جندي أول رقم 37لل 
َعبداللاه إبراليم شاوك ١١. جنادي أول رقم 70لل 
أَْحَمااد خالاد أَْحَماد حربي ١٢. جنادي أول 0ل36 
أَْحَمااد إبراليم محمد حمادي ١٣. جندي 9ل113 

حسن عيل سالم مدروف الصيدري.
وّزع  عندماا  حاارضاً  الحرباي  اإلعاال   وكان 
مشالد مصورة للدملية عسكرية استهدخت ناقلة 

الُجنْد السدوعية.
وبحسب املشاالد نصب أبطال الجيش واللجان 
الشادبية كمينااً محكماا لناقلة الجناد التي كانت 
تساري يف الصحاراء وعاىل متنهاا عدع مان حرس 
الحدوع السادوعي الذين لقوا مصارعهم كما يظهر 
يف الفيدياو إثار تدارض الناقلاة لصااروخ موجه 

أصابها بشكل مبارش وأشدل خيها النريان.
وكان ياو  االثناني املاايض أحد األيا  الساوعاء 
بالنسابة لجياش الددو السادوعي الاذي حارصته 
األنباء من ُكّل الجبهات التي تفيد بمصارع الجنوع.
خفاي منطقة عساري أكاد مصدر عساكري أن 

الشادبية  واللجاان  للجياش  الصاروخياة  القاوة 
اساتهدخت تجمدااً للجيش السادوعي يف موقع ثيا 
يف الربوعة يف عملية مباغتة أسفرت مرصع وجرح 

عدع من الدسكريني السدوعيني.
للجياش  التابداة  القناصاة  وحادة  وأطلقات 
واللجان الشادبية عملياتها الدسكرية ضد الجيش 
السادوعي، أمال األربدااء، بقنص خمساة جنوع 

سدوعيني يف جيزان وعسري.
جناوع  أربداة  أن  عساكري  مصادر  وأوضاح 
سادوعيني لقاوا مصارعهام رقابة ثيا وساهوة يف 
محيط مدينة الربوعة بدساري برصااص القناصة 
خيما قتال جندي آخر يف منطقاة الدخينية باليوبة 

بجيزان بدملية قنص أخرى.
واساتمراراً للدملياات الراععة للدادوان تنوعت 
تكتيكات الجيش واللجان الشادبية وكلها كانت يف 
نهاية املطاف تسفر عن قتىل سدوعيني وخسائر يف 

الدتاع الدسكري.
وقد شاهدت املدارك تدمري أرباع آليات متنوعة 
ومرصع جناوع الددو الذين كانوا عاىل متنها ثالث 

منها يف جيزان وواحدة يف عسري.
وأشاار مصدر عساكري إَلاى أن أبطال الجيش 
واللجان الشادبية تمكنوا يف منطقة جيزان وحدلا 
مان تدمري عبابة ابرامز غرب موقع الحثرية َوتدمري 
عرباة براعيل يف منطقة الدخينياة باليوبة بالتزامن 
عملياة القناص التاي اساتهدخت جنديا سادوعياً 

وكذلك تدمري مدرعة يف موقع الفريضة.
ويف عساري يشاري املصدر إَلاى أن أبطال الجيش 
واللجاان الشادبية تمكناوا تدماري عباباة ابراماز 

سدوعية يف موقع ملطة الدسكري.
واساتمرت عملياات الجيش واللجان الشادبية 
حيث ويف مسااء أمال األربداء تمكناوا من تدمري 

عربة بي تي آر سدوعية يف أطراف منفذ الطوال.
وقّدرت وحدة الرصد واملدلومات التابدة للجيش 
واللجاان الشادبية عادَع القتاىل من جياش الددو 
السدوعي بنحو 35 جندياً يف الدمليات التي شهدتها 
جيزان ونجران وعساري يف اليوماني املاضيني بينهم 
الا13 الذين ُقتلوا بكمني يف نجران واليمساة الذين 

سقطوا بدمليات القنص.

  -  خاص:
القاوة  إنجاازاُت  تضاَعَفات 
واللجاان  للجياش  الصاروخياة 
منظوماة  عخاول  مناذ  الشادبية 
الباليساتية   3 الزلازال  صوارياخ 
محلية الصناع وخرضت عىل مرتزقة 
الدادوان يف ميتلف الجبهات التحّرك 
بادون تجمدات كبرية ولو أسالوٌب 
وكلماا  املواجهاات،  يف  يجيدوناه  ال 
عاعوا للتجمع سقط عليهم صاروٌخ 
باليساتي كما حادث يف آخار عملية 

أسفل خرضة نهم.
اليومية  وضمان عملياتها شابه 
للجيش  الصاروخياة  القاوة  أطلقت 
واللجاان الشادبية، أمال األربداء، 

صاروخااً باليساتياً مان طاراز 
زلازال 3 عاىل تجمداات ملرتزقة 

الددوان أسفل خرضة نهم.
الصااروُخ  أصااب  وخيماا 
لدخاه أوضاح مصدر عساكري 
أن الدملياة أسافرت عان مقتل 
وإصاباة أكثار مان 50 مرتِزقااً 
نقلاوا بسايارات اإلساداف إَلاى 

مأرب.
أن  إَلااى  املصادر  وأشاار 
الدملية جاءت إثر تألب مرتزقة 
الددوان لشن لجو  عىل منطقة 
الرضبة  املجاوحاة واساتطاعت 
بدئاه  قبال  الهجاو   أن تحباط 
ناليك عن اليساائر التي لحقت 

باملرتزقة.

  -  
علي محمد مبارك:

تحات شادار »أمريكا ترخاض الحل السالمي 
يف اليمان« ويف اساتجابة لدعاوة الثورياة الدلياا 
أقيمات بمديرياة أخلاح اليمان بمحاخظاة حجة 
وقفاة احتجاجية نفذتها قبائال املديرية بميتلف 
مشااربها وتوجهاتهاا برعاياة الشايخ /أحماد 
عيل الدرجايل- مدير عا  املديرياة واملرشف الدا  
الشايخ/عيل يحياى كامال، حيث وقف املشاايخ 
واألمنااء والوجهااء والسالطة املحلياة واألجهزة 
التنفيذياة باملديرياة بسااحة املجماع الحكومي 
باملديرياة. وقاد أعان الحاارضون خيهاا الدادوان 

واملواقاف األمريكياة الراخضاة للحل السالمي يف 
اليمن واملشجع عىل قتل الشدب اليمني، وذلك من 
خاالل ععمها الكامال والالمحدوع لقاوى الددوان 
وتحالاف الارش ممثلة بجارة الساوء السادوعية. 
مجّدعيان يف ذات املوقاف ععمهام وصموعلام يف 
مواجهة الددوان والوقوف جنباً إىل جنب مع رجال 
الرجاال مان ابطال الجياش واللجان الشادبية يف 
مياعيان الارشف والبطولة والدازة والكرامة. لذا 
وقد حيّا الشايخ ابراليم عيل خاالح ممثل املجلل 
املحايل للمديرية باملحاخظة رئياُل التالحم القبيل 
بمحاخظاة حجة مواقاف القبائل اليمنياة ومنها 
أخلاح اليمان الثابات واملنالاض للدادوان والتاي 
مثلات صيارة صلبة أماا  املؤامرات والدساائل 

وامليططات الددوانية.

ال�سربة اأحبطت هجوماً على منطقة املجاوحة:

مقتُل وإصابة أكثر من 50 مرتِزقاً أسفل فرضة 
نهم بضربة زلزال3 الباليتسي

حتت �سعار »اأمريكا ترف�س احلل ال�سلمي يف اليمن«..

الشيخ العرجلي: القبائل اليمنية 
صخرة صلبة أمام املؤامرات والدسائس 

األمريكية العدوانية
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  - خاص
اساتيقظت محاخظُة تداز الثالثاَء املايَض، 
عىل وقع جرائَم بشادٍة ارتكبتهاا الجماعاُت 
اإلرلابية التابدة للددوان األمريكي السدوعي 
لهاا  املجااورة  الارصاري والقارى  يف قرياة 

بمديرية صرب املواع .
الدادوان  مرتزقاة  أن  املصااعُر  وأكادت 
األمريكي السدوعي قاموا ليلة الثالثاء املايض 
باقتحاا  قرياة الارصاري التي يقطان خيها 
املئاُت من النسااء واألطفال، وبارشوا القرية 
بحمالت تصفياة جماعية واعتقااالت طالت 
الدرشات من أرسة الجنيد، كما قاموا بإحراق 
عرشات املنازل ونبش أرضحة وقبور األولياء 

الصالحني.
وأوضح مصادر محيل، أن مرتزقة الددوان 
أحرقاوا أكثر من 50 منزالً مان منازل األلايل 

بدد نهبها 
ولفت املصدر إَلاى أن الجماعات اإلرلابية 
أقدمت أَيْضاً عىل تفجري جامع ورضيح السيد 

جمال الدين الجنيد بالرصاري.
وأكاد املصدر أن الجماعاات اإلرلابية بدد 
أن ارتكبات جرائَم تنكيل واسادة يف حل أبناء 
الارصاري، وأنها بدد أن قتلات واعتقلت أكثَر 
من 50 مواطناً مدظمهم من األطفال والنساء 

والشيوخ، بارشت تدذبيهم والتمثيل بجثثهم 
حياث تم قطع أيادي املواطن محماد عبدالله 
الجنياد وكذلك أيادي املواطان زياد َعبداإلله 

َعبدالقاعر الجنيد.
ويف لاذا الساياق أكاد مصادر محايل أن 
الجماعاات اإلرلابياة قامات خاور عخولهاا 
القرياة بإخراج جثة الشاهيد علاوي عبدالله 
الجنياد من قربه وإحراقها، وبحساب املصدر 
خإن علوي الجنيد كان قد استشهد قبل يوَمني 

بقناصة لذه الجماعات.
التابداة  اإلرلابياة  الجماعاات  وكانات 
لتحالاف الدادوان األمريكاي السادوعي قاد 
صّدادت مان لجومهاا عاىل القرياة قبل أن 
تقتحمها ليلَة الثالثااء املايض بقصف املنازل 
بقذائف الهاون والكاتيوشا وميتلف األسلحة 
الثقيلاة واملتوساطة مشادعة الحصاار الذي 
تفرضه عىل القرية منذ نيسان الدا  املايض.
وبحساب الشايخ محمد عبدالله بن نايف 
خاإن اقتحاا  الجماعاات اإلرلابياة لقرياة 
الارصاري جاء بدد سااعات من اتفااق قاعة 
لذه الجماعات مع لجنة التهدئة املشكلة من 
عدع من مشايخ تدز عىل تهدئة األوضاع وخك 

الحصار عن القرية. 
ويف ماا يايل أساماء بداض املناطال التي 
أحرقتهاا الجماعاات اإلرلابياة يف منطقاة 

الرصاري واملناطل املجاورة لها

- بيت عيل َعبدالدزيز الجنيد
- بيت محموع عبدالرحمن الجنيد

- بيت مهيوب خاضل الجنيد
- بيت طه عبداللطيف الجنيد
- بيت عبدالله عبده الجنيد

- بيت يحيى عبده سيف الجنيد
- بيت محمد إبراليم الجنيد
- بيت عبدالله قاسم الجنيد

أسماء بدض املدتقلني بينهم أطفال وكبار 
يف السن:

بسا  محمد سديد إبراليم الجنيد
صابر محمد محمد َعبدالسال  الجنيد- 12 

عاماً
توخيل إبراليم عيل الجنيد

عيل محمد عبدالله الجنيد – قطدوا يديه
زيد بن عيل محمد َعبدالله الجنيد

يحيى َعبدالحميد الجنيد ” كبري يف السن”
محمد يحيى َعبدالحميد الجنيد
يوسف َعبدالله يحيى الجنيد

محمد َعبدالدزيز يحيى الجنيد
عيل محمد َعبدالولاب الجنيد

عبدالله عبدالسال  مهيوب خاضل الجنيد
محمد محموع َعبدالرحمن خاضل الجنيد- 

12 عاماً
جميل محمد عبدالولاب الرسوري

مجيب عبدالولاب محمد الرسوري
طه عبدالولاب محمد الرسوري

مداذ عيل خاضل الرسوري
محمد عبدالجليل عيل الرسوري

خهد عبدالدزيز منصور الرسوري
محموع عبدالدزيز الرسوري

حمدي محمد منصور الرسوري
حسا  محمد منصور الرسوري

محموع عبدالغني أَْحَماد الرسوري
محمد سديد سيف الجنيد
محمد محمد سديد سيف.

وعاىل صدياد متصل نّظم ألاايل محاخظة 
تداز ياو  أمال األربدااء وقفاة احتجاجية 

تنديداً بالجرائم التي
التاي ارتكبات بحال املواطناني يف قرياة 
الرصاري والقرى املجاورة لها، محملني األمم 

املتحدة املسؤولية الكاملة.
ويف الوقفاة ندع املشااركون بجرائم القتل 
والتنكيال والتهجاري وحارق املسااجد التاي 
ارتكبهاا مرتزقاة الدادوان بحال األلاايل يف 

الرصاري.
كماا حملوا األمم املتحدة املساؤولية تجاه 
لاذه الجرائام مندعيان بالصمات الفاضاح 

وامليزي تجاه لذه الجريمة.
ونفاذ ممثلو املكاتاب التنفيذية واملجالل 
املحلياة باملناطال الغربية ملحاخظاة صنداء، 

أمل األربداء، وقفة مسالحة للتنديد بجرائم 
الارصاري  قارى  يف  التكفريياة  الدناارص 

بمحاخظة تدز.
وععا املحتجاون يف وقفتهم أبناء الشادب 
الداجال  التحارك  رضورة  إَلااى  اليمناي 
الساتئصال لذه الدنارص ومسااندة الجيش 

واللجان الشدبية يف عملياتهم امليتلفة.
كماا نظمات جامداة صندااء ياو  أمل 
األربدااء وقفاًة تضامنياًة ماع أبنااِء قارى 
الرصاري ملاا تدّرضوا له من أعماال إجرامية 
وتهجري قرسي مان قبل املرتزقاِة بمحاخظِة 

تدز.
املحتجاوَن -بحضوِر القائِم بأعماِل رئيل 
مجلِل الوزراِء طالل عقالن، والقائم بأعمال 
وزير التدليم الدايل الدكتور أَْحَماد الشاامي- 
استنكروا الهجوَ  الهمجيَّ من ِقبَِل الدواعِش 
واملرتزقِة عىل قرية الرصاري والقرى املجاورة 
لهاا، وتدمريَ مناازِل املواطننَي ومسااجِدلم، 
إضاخًة إَلااى اختطاِف أعداٍع كباريٍة من أبناِء 
القرياِة بينهم نسااء وأطفاال، مدتربيَن لذا 
الدادواَن الالأخالقّي عاىل لذه القرياة جزًءا 
من الددوان الغاشام عىل الشدب اليمني الذي 
اساتهدَف ُكّل يشء يف لذا الوطن، عاعني أَيْضاً 
منظماات املجتمع الادويل وحقوق اإلنساان 

بالتحرك الجاع للقيا  بواجِبها.

  - صنعاء

التقى رئياُل اللجنة الثورية الدليا محمد عيل الحوثي، 
أمل األربداء، بالداصمة صنداء مفتي تدز الدالمة سهل 
بن عقيال؛ ملناقشاة الكارثاة اإلنساانية واألخالقية التي 

تدرضت لها منطقة الرصاري يف تدز.
ويف اللقااء أوضاح رئيال الثورياة الدلياا أن جريماة 

الرصاري تمل الثوابت والقيم واألعراف اليمنية.
من جانبه أَعاَن مفتي تدز الدالمة ساهل بن عقيل لذه 
الجريمة، ُمؤّكداً أن اليمنيني قااعرون عىل تجاوز الددوان 
وأسااليبه؛ ألنه ال يملك حقاً وال رشعياة وينتهك األعراف 
والقيام واملقدساات ويارع عاىل االنتصاارات يف الجبهات 
باستهداف املدنيني الدزل والقرى وانتهاك حقوق اإلنسان.
إىل ذلك استقبل رئيل الثورية الدليا يو  أمل بصنداء 
عدعاً من َمَشاايخ املنطقة الوساطى وممثلني عن الجالية 

اليمنية بالواليات املتحدة األمريكية.
الدلياا  الثورياة  اللجناة  رئيال  رحاب  اللقااء  ويف 
املشاهوعة  الوطنياة  بااألعوار  مشايداً  بالحارضيان.. 
والتأرييياة ألبنااء املناطال الوساطى يف مقاوماة الغزاة 
واملحتلني عرب التأريخ ورساوخ مفهاو  الدولة ومكانتها 
والنظا  وحاب الدمل يف منظومة القيام يف املنطقة ولدى 

أبنائها.
ولفت إَلاى األعوار الوطنية املميزة للمغرتبني يف ميتلف 
عول الدالم وما يسجله أبناء الجالية اليمنية يف أمريكا من 
مواقاف ووقفاات وطنية مميزة تكشاف حقيقة الددوان 

عىل اليمان وألداخه وما يراع لليمن أن يصري إليه أَْو يبقى 
أسريا له.

وقاال ”الوطان بحاجة ألبنائاه َجميدااً واملؤامرة ضد 
الجميع وليست ضد شيدة أَْو سنة كما يروج إعال  الددو، 
وال يمكن أن يكون الطريل والجرس واملشفى واملؤسسات 

واألساواق واملادارس واملسااجد واألحيااء الساكنية التي 
يطالها القصف والتدمري شايدية أَْو سانية خاالساتهداف 

للجميع ويطال الجميع«.
وأضااف ”القوة االقتصاعية للدادو وتحالفه لم تحقل 
حتاى ألبنااء املناطال التي يسايطرون عليها أقال القليل 

من وساائل الحياة الكريمة، بل َعّمروا ُكّل يشء وأشااعوا 
اليراب ونفاوذ املتطرخني والجماعاات االرلابية وأعاقوا 
ُكّل أعماال لتساهيل حيااة املواطنني، خقد كناا ندمل عىل 
املسااعدة يف إعاعة الربط الكهربائي يف عدن خجاء الطريان 

ليقصف املحوالت أََماا  الجميع«.
وأكاد رئيل اللجنة الثورية الدلياا أن القضايا الوطنية 
يف اليمان قضاياا جامداة ومكاون مان مكوناات القيم 
األصيلة للشادب اليمني ومكار  األخالق التي جاء اإلْساَل  
ليتممها.. الختااً إَلاى ألمية الحرص عىل القيم األصيلة يف 
مواجهاة الحرب عليهاا ضمن اساتهداف املجتمع اليمني 
تحات كثري من الشادارات ولاو واحد من الشادوب التي 
عرخات املدنياة والترشيداات مناذ الحضاارات القديماة 
وأّسست لنماذج خريدة يف التدايش والتكامل االْجتَماعي.

وأشاار إَلااى قيمة التكاتاف والتكامال يف الجهوع بني 
الجميع يف ُكّل مراحل الدمل من أجل اليمن الحر واملستقل 
ونارش الوعاي يف لذه املرحلاة لحقن عماء أبنااء اليمن يف 
ُكّل ماكان ومان ُكّل املناطال واالتجالاات إَلااى تحقيل 
الددل واساتقرار الحياة وأساليب الدمل القائمة عىل عد  

اإلقصاء أَْو التهميش والظلم الذي يولد ُكّل الكوارث.
خيما عرب الحارضون عن ثقتهم بقياعة الثورة والجهوع 
واليطاب املتوازن الذي يقدمه رئيل اللجنة الثورية الدليا 
والثقاة التي تساوع األوسااط االْجتَماعياة واملغرتبني من 
تحقل التحول واالنتصار الحقيقي الذي يستحقه اليمن.

د املوقف الشادبي وموقف املغرتبني  وأكاد الجميع توحُّ
باختاالف ظروف اغرتابهم مع اليمن ومساتقبله وحريته 

واستقالله ورخض الددوان وخططه وألداخه.

 اللجنُة الثورية العليا تدعو أبناء الشعب للخروج يف مسرية 
جماهريية تحت شعار »الصراري يذبحها إرهاُب التحالف األمريكي«

  - خاص
َعَعِت اللجنُة الثوريُة الدليا، أبناَء الشادب اليمني؛ لليروج يف مسارية جمالريية حاشادة، عرَص اليو  
اليميال، يف سااحة باب اليمان بالداصماة صنداء، تحت شادار »الارصاري يذبحها إرلااب التحالف 

األمريكي«.
وأكدت اللجنة الثورية الدليا يف بيان ألمية املشااركة يف املسارية الجمالريية التي تأتي لتجريم وإعانة 
التحالف األمريكي ومرشوعه التدمريي يف اليمن والذي يحمل مشاريع القتل والدمار ألجل الدمار والقتل.

إحراق أكثر من 50 منزالً ونبش األضرحة والقبور كما تم تفجيُر جامع وضريح السيد جمال الدين الجنيد
تعذيب وتنكيل بالجثث وقطع أيدي عدد من مواطني آل الجنيد وإخراج جثة مواطن من قبره وإحراقها

وقفات احتجاجية في تعز وصنعاء وبعض المحافظات تنديدًا بجرائم المرتزقة على آل الجنيد

الفاجعة الثانية بتعز.. داعش يف قرى الصراري!

رئيس الثورية العليا يلتقي العالمة سهل بن عقيل ويستقبل عددًا من 
َمَشايخ املنطقة الوسطى وممثلني عن الجالية اليمنية بأمريكا

محمد َعبدالسالم: الوفُد الوطني يريد حاًل شاماًل يف 
الكويت والطرف اآلخر ال يرغب يف ذلك 

قال الناطُل الرساميُّ ألنصار الله ورئيُل وخده التفاويض إَلاى مشااورات الكويت محمد 
َعبدالساال : إنَّ الوخَد الوطني يريد حالً شاامالً يف الكويت، يف وقت ال يرغُب الطََّرُف اآلخر من 

املفاوضات أن يحسم لذا امللف عىل أرض لذه الدولة الشقيقة.
وذكر عبدالسال  لا”الجريدة” يو  الثالثاء أن وخد الرياض يريد أن يكون لناك “ُربع حل” 
خقط يف الكويت، عىل أن تساتكمل بقية املشااورات يف مكان آخر، متساائالً: “ما املانع من أن 

يكون لناك حلُّ شامل يف الدولة التي استضاختنا طوال لذه األشهر؟«.
وأضاف أن وخد الرياض استطاع أن يسيطر عىل قرارات املبدوث األممي الياص وأن يجري 

رأيه، خصوصاً إزاء الرؤية التي طرحها قبل توقف املشاورات يف رمضان.
وأشاع عبدالسال  بالدور الكويتي يف استضاخة املشاورات، مدرباً عن احرتاِ  “قرار الكويت 

يف مسألة امُلهلة املدلنة”، ُمؤّكداً أن اليياراِت ما زالت مفتوحة.
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حذراً من ارتكاب جرائم بحّق املختطفني امل�ساملني
الوفُد الوطنيُّ بمشاورات الكويت: التصعيُد الخطير في الصراري يحظى بتواطؤ 

دولي فاضح ونحتفظ بحق اتخاذ أي موقف مناسب خالل األيام القادمة
املجلس السياسي ألنصار اهلل: الجرائُم الوحشية يف قرى الصراري تعبرّ عن 
مقاصد الُعـْدَوان يف إثارة الفتنة الطائفية واملناطقية َولن تمر »دون عقاب«

اأحزاٌب �سيا�سية وتكتالت وطنية تديُن جرائَم املرتزقة يف ال�سراري
اأُلَمــم املتحدة تدعو إَل ُهدنة إْنَسـانية عاجلة وتحذرّر من احتجاز املدنيني 

لتحقيق مكاسَب سياسية َأْو عسكرية

  -  خاص
اللاه  ألنصاار  السايايس  املجلاُل  اَل  حمَّ
األَمريكاي  السادوعي  الُدااْدَوان  تحالُااَف 
ومرتزقتاه وكل املنضويان تحتَه من األحزاب 
السياساية، كاِماَل املساؤولية عان الجرائام 
الوحشاية التي ارتُكبت يف قرى الرصاري وما 

سبقها يف مرشعة وحدنان.
وحاّذر املجلاُل السايايس ألنصاار الله يف 
بيان صاعر عنه مسااء الثالثااء، من ارتكاب 
أيَّة جرائم بحل امليتطفني، وأنها لن تمر عون 

عقاب ولن تسقط بالتقاع .
وطالب البيان األَُمااام املتحدة ومنظمات 
النهاوض  برسعاة  اإلنَْسااان  حقاوق 
بمساؤولياتهم تجااه الجرائام واملمارساات 
الوحشاية التي يتدارض لها الشادب اليمني 

ااة. عامة وقرى الرصاري َخاصَّ
وقاال البياان “تاباع املجلال السايايس 
ألنصاار اللاه الجرائام النكراء التاي يرتكبها 

األَمريكاي  السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة 
بحال أَبْنَااء قرية الارصاري وماا جاورلا يف 
محاخظة تدز من قصف وقتل وترويع للنساء 
واألَْطَفااال، واختطاف للدرشات، وإْحااَراق 

للمساجد والبيوت”.
وأعان املجلال السايايس، لاذه الجرائام 
النكاراء بأشاد الدباارات، واعتربلاا وصمة 
عار يضااف إىَل الساجل اإلْجَراماي للُداْدَوان 
السادوعي األَمريكي التحالفي ومرتزقته من 
الدواعاش والفكار التكفاريي وكل املنضوين 

تحت تحالف الُداْدَوان.
وأكد البيان أن لاذه الجرائم إنما تدرب عن 
مقاصاد الُدااْدَوان يف إثارة الفتناة الطائفية 
واملناطقية بني أَبْنَاء الوطن الواحد، التي عجز 
عان اشادالها يف املاايض بفضل يقظاة أَبْنَاء 
الشادب اليمناي الدظيم وتفويتهام الفرصة 

لنجاح ميططاته اإلْجَرامية.
كما حّمل املجلل السايايس ُكّل املتواطئني 
والصامتني مساؤولية ارتكاب لاذه الجرائم 
التاي تسائ إىَل أَبْنَاء محاخظة تداز، وإىل قيم 

التداياش وماوروث التساامح الاذي تدايش 
اليمنيون يف ظله مئات السنني.

وععاا البياان ”ُكّل قبائل اليمان وعلماءه 
وكل القاوى السياساية واملنظماات إىَل إعانة 
لاذه الجرائام التاي تتنااىف مع قيام وأخالق 
شادبنا اليمناي األصيال، والوقوف جنبااً إىَل 
جناب مع الجياش واألمن واللجان الشادبية 
لتدزياز عورلم يف محاسابة لاؤالء املجرمني 
وبساط األمن واالساتقرار والدخاع عن حياة 
وكراماة أَبْنَاء الشادب اليمناي والقضاء عىل 
لذه املشااريع التي تحاول قوى البغي، وعىل 
رأسها أَمريكا وإرسائيل وأعواتهم يف املنطقة، 
النظاا  السادوعي خارض يف  ويف مقدمتهاا 
اليمن، من خاالل لذه الجماعاات اإلْجَرامية 
التي ختكت بشدوب كثرية تحت رعاية أَمريكا 

وإرسائيل والنظا  السدوعي.
من جانبه أعلن الوخُد الوطني يف مفاوضات 
الكويات، عن منحه املجتمَع الادويل واألَُماام 
املتحادة ُمهلًة، لام يحدعلا، للتَّحارُّك الفوري 
لإلخاراج عن امليتطفني وإنقااذ ما تبقى من 

أََلاايل منطقاة الارصاري يف تدز وسااكنيها، 
َوسحب املجموعات املسلحة خوراً من القرية، 
َووقاف كاخاة أعماال التصديد الدساكري يف 

عمو  اليمن.
وأكد الوخاُد املكوُن من أنصار الله َواملؤتمر 
الشادبي الداا ، يف بياان صدر عناه يف وقت 
متأخار من مسااء الثالثااء 26 يوليو 2016، 
احتفاَظاه بحقاه يف اتيااذ أي موقاف ياراه 

مناسب خالل األيا  القاعمة.
َوأشاار إىَل أن التصدياد اليطاري مان قبل 
الُدااْدَوان ومرتزقتاه يحظاى بتواطاؤ عويل 

خاضح.
الجرائام  الدباارات  بأشاد  الوخاد  وأعان 
الوحشاية التاي ارتكبات يف قرياة الرصاري، 
مساتنكراً التقاعال األَُمااماي حياال ذلاك 
اااة أنهاا ترعاى مفاوضاات الساال ،  َخاصَّ
َواتفاق وقف األعمال القتالية املدلن يف الدارش 

من أبريل/ نيسان املايض.
َوأشاار إىَل أن ما ارتكاب يف قرية الرصاري 
من أعمال قتل وحرق وخطف وتهجري ونبش 

للقبور وتفجري للمسااجد ال يمكن أن يصفه 
واصف أَْو يسكت عليه برش ما زال يف قلبه ذرة 

من إنَْساانية أَْو ضمري.
َوأَكَّااَد أن تلاك الجرائام قد جسادت بحل 
وأن  صورلاا،  أبلاغ  يف  اآلعمياة  الوحشاية 
الُدااْدَوان بمثل لذه الجرائام وعربَ مصايص 
الدماء والقتلة املساتأجرين يهدُف إىَل تفكيك 
االنقساامات  وتدميال  املجتمداي  النسايج 
والنزعات املناطقية والطائفية وإحداث رشخ 
عميل يف جساد البنية املجتمدية تساهل عليه 
احتاالل البلد وتنفياذ ميططاتاه التمزيقية 

خيه.
َوناوه إىَل أن الوخاد لطاملاا حاذر األَُمااام 
املتحدة واملجتمع الدويل طاوال األيا  املاضية 
من وقوع مثل لذه الجرائم يف قرية الرصاري 
املساملة اليالية من الجيش َواللجان الشدبية، 
ُمشرياً إىَل مطالبتهم بالتَحّرك الداجل لتفاعي 
ماا حدث اليو ، ولكن لألساف لام تحدث أية 

استجابة.

  -  صنعاء
َعَعت األَُمااُم املتحدُة عربَ منسقها للشؤون اإلنَْساانية جيمي 
ماا كغولدريك، األَْطاااَراَف اليمنياة إىَل القبول بُهدنة إنَْسااانية 

عاجلة يف اليمن.
َوأكاد ماا كغولدريك يف بياان األربداء أناه يشاُدُر بالقلل إزاء 
التصديد يف األعمال القتالية يف منطقة الرصاري، عاعياً الجميع إىَل 

االلتزا  بالقانون اإلنَْسااني الدويل.
َوقال: من غاري املقبول احتجاز املدنيني رلائن وحرمانهم من 

املساعدات اإلنَْساانية لتحقيل مكاسب سياسية أَْو عسكرية. 
رئيُل اللجنة الثورية محمد عيل الحوثي رّحب عىل الفور بهذه 
الدعوة، مؤكدًة التزاَ  أبطال الجيش واللجان الشدبية بالُهدنة.

إىل ذلاك تواصلت االعانات واالساتهجان ملا حل باملدنيني بقرى 
الارصاري مان قبل الكثاري مان األحازاب السياساية والتكتالت 

ومنظمات املجتمع املدني.
وعاربت اللجناة التنفيذية لحازب الحل عن إعانتها الشاديدة 
واساتنكارلا للجريماة اإلرلابية التي تنفذلاا مجاميع اإلرلاب 
واالرتازاق بمحاخظاة تدز بحل ساكان قرية الارصاري بمديرية 

صرب املواع .
وقالات اللجنة يف بيان صاعر عنها: إن قرى الرصاري »تشاهد 
خصاول جريماة مروعة وحرب إبَااااَعة عنرصياة طائفية بحل 
أبنائهاا قتاال وحرقاا واختطاخاا وترويداا للنسااء واألَْطَفااال 
والبياوت،  للمسااجد  وتيريبااً  للممتلاكات  ونهبااً  واملسانني، 
تذكرنا بممارساات الدصابات الرصبية يف البوسانة، والدصابات 

الصهيونية الداعشية يف خلسطني وسورية«.
وأوضاح البيان أن لذه الجرائم النكراء التي يرتكبها الُداْدَوان 
السادوعي األَمريكي بأياعي عمالئه تأتي يف سياق محاوالت إثارة 
الفتنة الطائفياة واملناطقية بني اليمنيني، ويتحمل مساؤوليتها 
قياعات اإلصالح واالشارتاكي والنارصي وغريلام من املحرضني 

واملتواطئني.
وأّكاد الحزب أن لذه الجرائم جرائم حرب ال تساقط بالتقاع  
وسايتم مالحقاة القتلاة والضالداني خيهاا ومحاكمتهام أماا  

القضاء، مدرباً عن تضامنه مع ضحايا لذه الجرائم.
وععا البيان كاخة أَبْنَاء الشادب اليمني الذي يتصدى للُداْدَوان 
السادوعي األَمريكاي الهمجاي إىَل توحيد الصفاوف يف وجه لذه 
األعماال اإلرلابية وتوثيل عرى األُخاّوة بني جميع خئات املجتمع 

وإسقاط مؤامرة تفتيت اليمن وغزوه واحتالله.
القيااعة القطرية لحزب البدث الدربي االشارتاكي قطر اليمن 
لاي األخرى أعانات الجرائم املرتكباة بحل أََلاايل قرية الرصاري 
وحملات املبداوث الادويل ومنظمتاه كمسائولني مبارشيان بدد 

الُداْدَوان.
َوأكادت القيااعة القطرياة للحزب يف بياان لهاا أن املنظمات 
الدولية مسائولة مسائولية مبارشة عن ُكّل الجرائم التي ترتكب 

بحل شادبنا كونها منحت غطاء للُداْدَوان ولم تسدى لوقف لذا 
الُدااْدَوان وخوض محاعثات جدية وخدالاة لكنها اكتفت بتهديد 
أَْطاااَراف الارصاع وتركهام يلتفون حول طاوالت حاوار جوخاء 
خيما لناك عىل األرض عماء تسفك واعراض تنتهك يف سابقة غري 

مدهوعة يف تاريخ الحوارات والرصاعات األللية.
وععات األمانة الداماة التحاع القوى الشادبية كاخاة القوى 
الوطنياة اليارية عاخال الوطان ويف مقدمتهاا الجياش واللجان 
الشدبية إىَل املسارعة يف حماية املواطنني والدخاع عنهم والتصدي 
لُداْدَوان القوى اإلرلابية ومرشوعها املدمر للسالم االجتماعي يف 

اليمن.
وأعانت األماناة الدامة يف بيان لها االقتحاا  الوحيش وجرائم 
اإلبَاااَعة والقتال والحصار والتهجري التي يتدرض لها أَبْنَاء قرية 
الرصاري عىل أيدي الجماعات املتطرخة والقوى التي مارسات وال 
زالات تمارس صنوف القتل والترشيد وإْحاااَراق املنازل وتفجري 
املسااجد والقصاف الدشاوائي بحال املواطنني اآلمناني يف قرى 

الرصاري بمحاخظة تدز.

َأمريكا والسعودية واملرتزقة هم املسؤولون
املكتُب السيايسُّ للحزب النارصي الديمقراطي تابع بقلل بالغ 
وحزن عميل ما يتدرض له أَبْنَاء قرية الرصاري من تطهري عرقي 

ممنهج بالغ األََلميّة.
واساتهجن املكتاُب يف بياان له الثالثااء ما حصل مان تدمري 
وإْحاااَراق املسااكن واملسااجد يف قرية الارصاري والحيار وذي 
الربح وقتل األَبْاِريَاء وخطف أَْكثَر من5ل َشايصاً من األَْطَفااال 
والنسااء والشايوخ متوعديان بنصاب املقاصال والتمثيال بهم 

وجدلها تلجراع صرب املواع .
وقال: »إننا يف املكتب السايايس ندين ونستنكر بأشد الدبارات 
لذه األعمال الال أخالقية والالإنَْساانية، كما نحّمل عول الُداْدَوان 
وعىل رأساها اململكة السادوعيّة وأَمريكا املجتمع الادويل عن أية 
حماقة ترتكب ضاد األَبْاِريَاء امليتطفني وضاد القرى الثالث من 

مزيد لسفك الدماء وانْتَهاك املنازل والحرمات«.
وأصادر تكتل األحزاب والقوى السياساية املنالضة للُداْدَوان 

بياناً بشأن الجرائم املرتكبة بحل أََلايل الرصاري قال خيه:
“صمٌت ميٍز ومطِبٌل من قبال املجتمع الدويل عوالً ومنظماٍت 
وجماعااٍت وأخاراعاً، حيال الجرائم ضد اإلنَْسااانية والتي ترتكب 
بحل املواطنني من ساكان قرى منطقة الارصاري، صرب املواع ، 
محاخظاة تدز، جرائم القتل والترشياد والتدمري وإحراق للمباني 
واملسااجد وحصاار خانال من قبال مرتزقاة الُدااْدَوان واذنابه 
باساتيدا  ميتلف االسالحة وكل أسااليب اإلبَااااَعة الجماعية 

والتطهري الدرقي«.
وواصال التكتل بالقول: »إننا يف قيااعة الهيئة التنفيذية لتكتل 
األحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية املنالضة للُداْدَوان نتابع 
بقلل واساتياء بالغني األحداث والجرائام واالنْتَهاكات يف منطقة 
الارصاري وحجم الفظائاع املرتكبة بحل األَبْاِريَاء رجاال ونسااء 
وأَْطَفااااال يف ضل حصار كامال للمنطقة ألَْكثَر مان عا ، خإننا 

ندين ونستنكر ُكّل تلك الجرائم واملجازر واالنْتَهاكات«.
وععا التكتل الرشخااء والدقالء من أَبْنَاء محاخظة تدز خاصه 
ومان أَبْنَاء اليمن عموماً التَحّرك الجاع واملسائول إلنقاذ ما يمكن 
إنقاذه مان أرواح وأنفل بريئة جل ذنبها أنهاا ترخض الُداْدَوان 
السادوعي األَمريكي عاىل اليمن، كما ععا التكتال اللجنة الثورية 
الدليا واللجنة األمنية الدلياا وكاخة الجهات ذات الدالقة )محلية 
ومركزياة( وضاع الرتتيباات الداجلة إلعاقاة اْساتمَرار الجرائم 
واالنْتَهااكات التاي يقاو  بهاا القتلاة واملجرماني مان عواعش 
ومرتزقاة الُدااْدَوان يف تلاك املنطقة خصوصا ويف ساائر املناطل 

املدرضة ملثل تلك الحاالت.

حرٌب وأفعاٌل ال إْنَسـانية
الحراك الجنوبي املشارك يف الحوار الوطني من جانبه استنكر 

أخدال مرتزقة الُداْدَوان يف الرصاري بتدز.
وقال الحراك يف بيان له الثالثاء: »إننا يف مكون الحراك املشارك 
نديان كاخاة جرائام الُدااْدَوان السادوعي بحل وطننا وشادبنا، 

وأن ماا تام ارتكابه بحال أَبْنَاء قارى الرصاري من قتل للنسااء 
واألَْطَفااال واملواطنني الدزل وإْحااَراق املنازل واالساتهداف عىل 
اسل عصبية وغريلا من املمارسات الوحشية البشدة ما لي إال 
اْستمَرار لإلْجَرا  املمنهج الذي مارسه تحالف الُداْدَوان ومرتزقته 

بحل اليمن واليمنيني.
وطالاب الحاراك املجتماع الادويل ومنظماتاه الحقوقياة أن 
يتحملاوا مساؤولياتهم تجاه ما يقو  باه تحالف الُدااْدَوان من 
جرائام حرب َوأخداال ال إنَْسااانية يندى لها الجباني بحل اليمن 
وشادبه األعزل مهيبني بكاخاة منظمات املجتماع املدني املحلية 
والوساائل اإلعالمية القيا  بواجبها الوطني برصد وتوثيل وبدقة 
ماا يرتكبه الُداْدَوان ومرتزقته من أخدال إْجَرامية وحشاية بحل 

الوطن وأبنائه.
وأعان حزُب الوخاق اخدال املرتزقة كما طالب بحماية أَُماامية 
لقارى الارصاري، محمالً يف بيان لاه منظمات حقوق اإلنَْسااان 
مساؤولية ونتائاج ُكّل التداعيات يف محاخظة تدز، وأعان بشادة، 
الصمت الرليب إقليمياً وعربياً َوَعولياً إزاء ما يحدث يف الرصاري.
وأعان حازب جبهة التحرير الجرائام املروعة التي يتدرض لها 
أََلاايل منطقه الارصاري، مدتربا تلاك األعماال اإلْجَرامية أعمال 

تدخل يف سياق جرائم حرب من الدرجة األوىل.
منهاا  السياساية  الدولياة  املنظماات  ُكّل  الحازب  وناشاد 
والحقوقية واإلنَْسااانية، إىَل إعانة تلك األعمال والضغط عىل عول 
التحالاف املدتدياة الغازية ومرتزقتهم إىَل وقف تلاك املجازر التي 
تجاري اليو  قتالً وسالياً وذبحااً بدد حصار عا  ألشاهر يف حل 
أَبْنَاء الرصاري نسااءاً وأَْطَفاااالً منع خياه عخول األغذية وكاخة 

املستلزمات الطبية. 
املجلال الزيادي اإلساالمي اعتارب أن الفكر التكفاريي الذي 
يستهدف خكر اإلسال  املحمدي األصيل، مولداً بالقتل ال يفرق بني 
شيدي وال سني، وال شاخدي وال زيدي، وأن لؤالء املجرمني الذين 
ال يكفاون عن القتل حتى لبدضهم، ليساوا ساوى أعوات حقرية 

للُداْدَوان السدوعي األَمريكي.
وأشاار البياان إىَل أن لذه الجريماة وتوقيتها تذّكار بجريمة 
لاذه القاوى يف حال آل الرميمة ذبحااً وقتالً وساحالً ورمياً من 
أعايل البيوت، بما يؤكد اإلْصااَرار عىل الجريمة املوِغلة يف اليساة 
والحقاارة والوحشاية، ورصف األنظار عما يتكبّده أساياعلم يف 

جبهات الحدوع.
وأكادت نقابة املهن التدليمية والرتبوية بمحاخظة الحديدة أن 
ما يتدرض له املواطناون يف قرية الرصاري بمحاخظة تدز جرائَم 
حارب وإبَااااَعة مكتملاة األركان تضااُف إىَل الساجل اإلْجَرامي 

للُداْدَوان السدوعي األَمريكي ومرتزقته.
وأشاارت النقاباُة يف بيااٍن لهاا إىَل أن ماا تتدارَُّض لاه عزلة 
الارصاري من حصار وقصاف وقتل وإْحاااَراق للمنازل من قبل 
مرتزقاة الُداْدَوان السادوعي األَمريكاي وأذنابهم يتنااىف مع ُكّل 

القيم واألعراف والقوانني الدولية واإلنَْساانية.
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  -  أحمد داوود
تقاع الارصاري يف أعىل جبل صرب ويسايطر 
املرتزقاة عاىل مدظام املناطال املجااورة لهاا، 
ويتطلاب األمار وقتااً طوياالً ألبطاال الجياش 
واللجان الشادبية كي يتمكنوا من تطهريلا من 

تلك الدنارص اإلْجَرامية.
أعاذاراً  تداز  يف  الُدااْدَوان  مرتزقاة  وسااق 
والياة للسايطرة عىل الرصاري مان ضمنها أن 
املنطقة كانت »وكراً للمليشايات الشيدية« منذ 
عدة سانوات وأنهام وجدوا أثناء عخاول القرية 
حسينيات ولطميات وما شابه ذلك وأن سكانها 

لم من األرسة الهاشمية.
التربيارات يف حد ذاتها – كما يارى مراقبون 
- تيفاي مالمح الرخض لآلخار، كما تحمل خكر 
»عاعش« والجماعات اإلْجَرامية التي تسادى إىَل 
التطهري الدرقي يف عادة محاخظات عربية، كما 
تأتاي يف ساياق الحملاة الطائفية التاي غّذتها 
ورعتهاا السادوعية خاالل السانوات املاضياة 

وعخدت أمواالً طائلة تحت لذه املسميات.

صمٌت مريٌب لأُلَمــم املتحدة
وتأتاي لاذه الجرائم بحل قارى الرصاري يف 
ظل اْساتمَرار الصمت الداملاي تجاه ما يحدث يف 
اليمن بشاكل عا  وإْصاااَرار أَُماامي عىل عد  

التنديد أَْو حتى االستنكار.
وأمااَ  الصمات الدربية واإلساالمي والدويل 
ملاا حادث لقارى الارصاري ساارعت األحازاُب 
السياساية ومنظماات املجتمع املدناي يف بالعنا 
للتنديد واساتنكار ما حدث، مشرية إىَل أن إْجَرا  
الُداْدَوان واملرتزقة وصل حداً ال يطاق وأن ُكّل ما 
يحدث لو اساتهتاٌر بالقيم اإلنَْساانية والدينية 

واألخالقية.
وأجارى رئيال اللجنة الثورياة الدليا محمد 
عايل الحوثي يو  الثالثاء املاايض اتصاالً باملمثل 
املقيام لألَُمااام املتحادة يف اليمان جيماي ماك 
جولدرياك ومديار عا  مكتاب األَُمااام املتحدة 

لتنسيل الشئون اإلنَْساانية جورج خوري. 
املساؤول  ماع  اتصالاه  يف  الحوثاي  ورّكاز 
األَُمااماي عىل الوضع الكارثي الاذي حل بُقَرى 
الرصاري بتدز من قتل وتهجري من قبل مرتزقة 

الُداْدَوان.
وأكَّاَد رئيال اللجناة الثورياة الدلياا خالل 
االتصاال عىل أََلميّة أن تماارس األَُماام املتحدة 
ضغوط عاىل قوى تحالاف الُدااْدَوان واملجتمع 
الدويل ورعاة عملية الساال  إلنقااذ أََلايل القرية 
من املدنياني األَبْاِريَاء مان النسااء واألَْطَفااال 
وتوخري ممرات آمنة لهم وتسهيل وصول اإلغاثة 
وخدماات اإلياواء واحتاواء الوضع اإلنَْساااني 
وأي تدلور يف األوضااع أَْو تطورات قد تنتج عن 
الجرائم والتنكيل الذي يستهدف أَبْنَاء القرية من 

قبل أعوات التحالف ومرتزقته.
خيما أَكَّاَد مدير عاا  مكتب األَُماام املتحدة، 
عاىل التواصال ماع جمياع األَْطاااَراف والدمل 
عاىل احتاواء املوقاف وتداعياتاه عاىل الجوانب 
اإلنَْسااانية واالجتماعية وضمان وصول أعمال 

اإلغاثة.
لجناُة التهدئاة وتثبيت وقف إطاالق النار يف 
لت ما تسامى  محاخظاة تداز مان جانبهاا حمَّ
»مقاوماة تداز« املساؤولية الكاملاة للجرائام 

املرتكبة بحل أَبْنَاء قرى الرصاري.
وقالات اللجناة يف بيان لهاا – الثالثااء-: إن 
مرتزقة الُدااْدَوان باملنطقة اختطفاوا أَْكثَر من 
9ل َشيصاً بينهم نساء وأَْطَفااال وتم اقتياعلم 

إىَل جهة مجهولة.
ال البياان األَُماام املتحدة املساؤولية يف  وحمَّ

الجرائم املرتكباة نتيجة عد  قيامها بواجبها يف 
حماية املدنيني والدمل عىل تنفيذ االتفاقات التي 

تم توقيدها من قبل جميع األَْطااَراف.
وطالبات اللجناة يف بيانهاا األَُمااام املتحدة 
بالتدخال الرسياع إليَْقااف تلك الدصاباات عند 
حدلا والدمل عىل الحد من املجازر واملذابح التي 
بدأوا بارتكابها بحل املدنيني الدزل من الساالح، 
مشارية إىَل أن لنااك عادعاً كثرياً مان الجرحى 
والشاهداء لام يتمكان أََلاليهام من إساداخهم 
بجمياع  القصاف  زال  وماا  الجثاث،  وإخاراج 
أنواع األسالحة الثقيلة واملتوساطة من قبل تلك 
املجاميع مساتمر عىل لاذه املناطل حتى كتابة 
البالغ، كما أنهم قاموا باقتحا  وتدمري عدعاً من 
ااة والدامة. اآلثار وغريلا من املمتلكات الَياصَّ

قتٌل عبثي وسحٌل وتنكيل 
وحّمال حازُب األماة تحالُاَف الُدااْدَوان عىل 
اليمن كاِمَل املساؤولية الجنائية والقانونية عن 
ُكّل لاذه الجرائم الشانداء وعملياات اإلبَاااَعة 
وإتاالف  واإلْحاااَراق  والتهجاري  الجماعياة 

املمتلكات التي تدرضت لها قرى الرصاري.
واساتنكر حازُب األماة يف بياان صااعر عنه 
مسااء الثالثاء عملياات القتل الدبثي والساحل 
والتنكيال بالبارش وإْحااَراق املنازل واملسااجد 
بدد حصار خانل عاىل قرية الرصاري وعدع من 
القرى املجاورة الذي اساتمر ألَْكثَر من عا  أما  
صمات مريب من املجتمع الادويل وتواطؤ عاملي 

غري مسبوق.
كما حمل الحزُب، األَُمااَم املتحدة املساؤولية 
األخالقياة عما جارى ويجاري؛ كونهاا لم تقم 
بواجبهاا يف حماياة املدنيني وتنفياذ املدالدات 

واملواثيل واالتفاقات الدولية ذات الصلة.
 وطالاب األَُماام املتحادة واملنظمات الدولية 
برسعاة التَحاّرك الجاع ملناع املزيد مان الجرائم 
وتحمل مسؤوليتها تجاه ما حدث ويحدث ألَبْنَاء 

الرصاري والقرى املجاورة.
وععاا البياان كاخاة أَبْنَااء الشادب اليمناي 
للوقاوف الجاع أما  لاذه املمارساات املمقوتة 
والتاي تتنااىف ماع قيمناا وأخالقناا ومباعئناا 
والتداون مع الجهاات األمنية لضبط املتورطني 

يف لذه الجرائم لينالوا جزاءلم.
كما طالاب الجهاات املدنية محلياة وعولية 
النسااء  مان  األَبْاِريَااء  بقياة  إنقااذ  برسعاة 
قرياة  أَبْنَااء  وجمياع  والشايوخ  واألَْطَفاااال 

الارصاري والقارى املجااورة 
أماا   مساؤوليتهم  وتحّمال 
ماا نالهم مان الظلام الفاعح 
اليانال  الحصاار  جاراء 
البشادة  اإلْجَرامية  واألعماال 
املتواصل بشتى  واالساتهداف 
أنواع األسالحة والاذي انتهى 
إىَل اقتحاا  قرالام ومنازلهم 
ومسااجدلم بصورة لمجية 
مان  حالاة  تدكال  بشادة 
الهساترييا والحقاد واإلْجَرا  

غري املربر.
من جانبه قال األمني الدا  
املسااعد لحزب شباب التنمية 
األساتاذ صالح عيل الساهمي 
إن ماا حادث مان ذباح وقتل 
ونهب وحارق وتدمري للمنازل 
وانْتَهااك للحرماات مان قبل 
قوى الرش والتدمري يف تدز عىل 
قارى الرصاري يتنااىف مع ُكّل 
القيام اإلنَْسااانية واألخالقية 

والدينية.
وأضاف السهمي يف بيان له 

إن مثل لذه األعمال ال يمكن السكوت عليها وأن 
ما حدث يكشاف عن الوجه الحقيقي واملرشوع 
الذي يحمله مرتزقة الُدااْدَوان وأنهم لو تمكنوا 
– لو سمح الله- من السيطرة عىل اليمن لكانت 
النتيجاة لاي التنكيال والذباح والساحل لاكل 

ميالفيهم.

جرائُم تهدرُّد السلم االجتماعي
حزُب املؤتمر الشادبي الداا  من جانبه أعان 
وبشادَّة ما تدرََّض له أَبْنَاُء عزلة الرصاري بصرب 
املاواع  محاخظاة تدز، من أعماال قتل وتهجري 
لددع مان املواطناني األَبْاِريَاء، وماا تدرضت له 
قريتهم من تدمري وخاراب، باإلضاخة إىَل تفجري 
وتهديام مساجد الدالمة جماال الديان يف قرية 

الرصاري. 
وقال مصدر إعالمي يف األمانة الدامة للمؤتمر 
الشادبي الداا  باأن ماا تدرضت لاه الرصاري 
مان اقتحاا  وحيش من قبال مرتزقاة الرياض 
وعنارص عاعاش يأتي ضمان جرائام الُداْدَوان 
السدوعي ومرتزقته بحل أَبْنَاء محاخظة تدز. 

واعتارب املصدر لاذه الجرائم ضمن سلسالة 
األعمال اإلْجَرامية للُداْدَوان السدوعي ومرتزقته 
والذي يسادى إلثارة وإشادال النزاعات والفتن 

الطائفية واملذلبية والدنرصية بني اليمنيني.
أَبْنَااَء محاخظاة تداز عاىل  وَحاثَّ املصادر 
مواجهاة ورخض مثل لاذه األعماال اإلْجَرامية 
اليمنياة  والتقالياد  األعاراف  ُكّل  تنتهاك  التاي 
والتداليام اإلساالمية، والهاعخاة إىَل زرع باذور 
الفتنة املناطقياة واملذلبية والدنرصية وتفكيك 
ُعَرى تماُساك مجتمدنا اليمني الذي عاش مئات 
السانني يف تدايش وتسامح ووئا  نابذاً وراخضاً 
ُكّل أناواع التفرقة، ُمشارياً إىَل أن أعمال التهجري 
والقتال لألَبْاِريَااء وإْحااَراق املنازل واملسااجد 
جرائم تهدع السلم االجتماعي وتهدف إىَل توسيع 
عائرة الرصاعاات واالقتتال الداخايل الذي يدينه 
املؤتمر الشادبي الدا  ويطالب بإيَْقاخه بشاكل 

خوري.
وطالاب املصادُر السالطاِت املحلياة بتأمني 
أرواح وممتلاكات املواطناني وحفاظ الساكينة 

الدامة وحماية السلم االجتماعي.
كما أعان املصدر اْستمَرار الُداْدَوان السدوعي 
الغاشم عىل اليمن والحصار الجائر الذي تفرضه 
عول الُدااْدَوان عاىل اليمان وععام املليشايات 

والدنارص اإلرلابية باملال والسالح.

تطهرٌي عرقي
منظماات املجتمع املدني باليمن لي األخرى 
طالبت املجتماع الدويل بإيَْقااف جرائم املرتزقة 

بحل أَبْنَاء قرى الرصاري بتدز.
 واساتنكرت املنظمات قيا  عدة ميليشايات 
ومجموعات مسالحة مدعومة باملال والساالح 
من قبل تحالف الُداْدَوان الذي تقوعه السدوعية 
ضد اليمان منذ خمساة عرش شاهراً، باقتحا  
قرى الارصاري يو  الثالثاء وحارق أغلب بيوت 
تلاك القرى ثم قتل وذباح بدض من تم حجزلم 
من املدنيني من سااكني تلك البياوت ثم االعالن 
عن حجز بقية الساكان يف مدتقالت واالستدداع 
ملاا اسامته تلاك امليلشايات املتطرخاة بنصاِب 
مقصلة لذبح من قامت بأرسلم من سكان تلك 
القارى بدد أن تام قبلها منع مان أراع اليروج 
مان املدنياني مان الياروج مان القارى الثالث 

املحارصة..
وقالات املنظماات يف بياان صااعر عنها يو  
الثالثااء 25يولياو 2016: إن الجرائام املرتكبة 
لم تكن ساوى آخر خصول الجرائم املرتكبة منذ 
أَْكثَر من سانة بحل أَبْنَاء تلك القرى الثالث خقد 
تم محاارصة القرى واساتهداف أََلاليها بكاخة 
األسلحة الثقيلة كمداخع املورترز، بل تم تصوير 
ونارش ذلك يف وساائل االعال  ما يؤكد اساتهتار 
تلاك الجماعاات بالجرائم التاي يرتكبونها ضد 
اإلنَْسااانية ويؤكد كذلك حصول تلك الجماعات 
الُدااْدَوان  عولاة  مان  األخارض  الضاوء  عاىل 
السادوعية وحلفائها.. والياوف أن يثبت أَيْضاً 
أن املجتماع الادويل ومنظماته يمارساون عوراً 
مماثالً عرب الساكوت عىل تلك الجرائم بسبب ما 
يدرف مؤخراً بأنه ضغط السدوعية عىل األَُماام 

املتحدة عرب التهديد املايل.
وأضااف البياان »إن اليذالن الاذي تدرضت 
لاه قرية الرصاري والقريتاان األُخريان من قبل 
الجميع جريماة إضاخية زاعت مدانااة املدنيني 
وال يمكننا أبداً كمنظمات أن نشاارك الصامتني 
جريمتهام، موضحة أن تأريَخ اليمن سيساجل 
بأحرف ساوعاء ما حدث ويحادث يف تلك القرى 
الثاالث َوالتاي لام يكان يوجاد بهاا أي موقاع 
عساكري وإنما يساكنها أرس املنطقة األصليني 
رجاالً ونساًء وأَْطَفاااالً الذين احتموا بمنازلهم 
ومزارعهم وتمساكوا وجوعلم ووجاوع آبائهم 
وأجداعلم يف قرالم منذ أَْكثَر من خمسمائة عا  
وصمدوا محارصين ليمساة 
عرش شاهرا خقابلهم نهم تلك 
التاي حارصتهم  الجماعاات 
لتماارس ضدلام مناذ خرتة 
وبالاذات ياو  الثالثااء القتل 
وسفك الدماء والذبح وتطهري 

املنطقة عرقياً«.
 وأضااف بياان املنظمات 
بالقاول: »إن لاذا االقتحاا  
قرياة  لاه  تدرضات  الاذي 
الارصاري والقارى املجااورة 
لهاا يمثال تجااوزاً واضحااً 
ملباعئ وتدين واخالق وأسالف 
الشادب  وقيام  وأعاراف 
اليمناي وساابقة خطارية ال 
يجوز الساكوت عنها من أي 
يمناي«. وحمال البياان عولة 
الُداْدَوان السدوعية وحلفائها 
املسئولية الكاملة عن الجرائم 
ضاد اإلنَْسااانية املرتكباة يف 
باعتبارلا رشيكة  الارصاري 
ويمكن  ومحرضاة  َوممولاة 
لاكل متابع أن يالحاظ يومنا 

لاذا بالذات حجام الدعم االعالماي والفرحة يف 
وساائل اعاال  عول الدادوان التاي تهلال خرحاً 

بارتكاب جريمة الرصاري.
وععاا البياان كاخاة املنظماات اإلنَْسااانية 
الدولياة ويف مقدمتهاا اللجنة الدولياة للصليب 
األحمار واملنظماات التابدة لألَُمااام املتحدة إىَل 
تحمال مساؤولياتها بما يكفل اساتدراك ومنع 
ارتكاب جرائام جديدة ضد بقياة املدنيني الذين 
أرستهام الجماعاات املتطرخة وعاىل املنظمات 
الدولياة واملجتماع الادويل تحمل مسائولياتهم 
الجماعياة والفرعية والضغط عاىل عول تحالف 
الُداْدَوان وعىل راساها السادوعية لتضغط عىل 
التابداني املحليني لهاا من الجماعاات املتطرخة 
لوقاف القتال والتنكيل الاذي ارتكبتاه وترتكبه 
الارصاري  منطقاة  يف  الُدازَّل  املواطناني  ضاد 
مان  األرسى  جمياع  عان  لإلخاراج  والضغاط 
النسااء واألَْطَفااال وكبار السن وبقية املدنيني 
املأساورين وتساهيل اساتال  وتساليم جثاث 
الشاهداء والدمل عىل نقال الجرحى من األرسى 

إىَل املستشفيات واملراكز الصحية.
وحاّذر البيان من اْساتمَرار تلك املمارساات 
والتاي تقو  عىل أسااس عرقاي نظاراً للنتائج 
الكارثية املرتتبة عليها والتي تهدع األمن والسلم 
املجتمداي عارب إحاالل لغاة الدناف والكرالية 
والثأر محل لغاة املواطنة املتسااوية والتصالح 

والتسامح.
 كما ععا البيان املجتمع الدويل وكل املنظمات 
املمارساات  تلاك  إلَعانَااة  الدولياة واإلقليمياة 
اإلْجَرامياة والدمال عاىل إنقااذ مان بقاي من 
األحيااء من ساكان القرى الثاالث وبالبدء خوراً 
بتساهيل ايصال الغذاء والدواء إىَل من تحتجزلم 

الجماعات املتطرخة.
كما ععا بيان منظمات املجتمع املدني باليمن 
أمني عا  األَُماام املتحدة إىَل تحّمل مساؤولياته 
القانونياة واألخالقية من خاالل التَحّرك الداجل 
للحيلولاة عون وقوع مزيد من املجاازر، محذراً 
أنه إذَا لم يتم منع ورعع تلك املليشيات اإلرلابية 
املسالحة خإنهاا سارتتكب جرائم أَْكثَر بشااعة 

خالل االيا  القاعمة.
 وناشاد البيان املجتمع الدويل ممثالً بمجلل 
األمن الادويل والجمدية الداماة لألَُماام املتحدة 
اإلنَْسااان ومفوضياة  وكاذا مجلال حقاوق 
حقوق اإلنَْساان لتشاكيل لجنة عولية للتحقيل 
يف كاخاة الجرائام واالنْتَهااكات التاي تام ويتم 
ارتكابهاا يف اليمان مان قبال تحالف الُدااْدَوان 
بقياعة السدوعية وبواساطة وبتنفيذ مجموعة 
مان االخاراع والجماعاات واملليشايات املتطرخة 
واإلرلابيني من اليمان ومن عدع من عول الدالم 
امليتلفاة وأن يتام كذلاك إحالاة مرتكباي لذه 
الجرائام ضد اإلنَْسااانية إىَل املحكماة الجنائية 
الدولية وبما يضمن عد  إخالتهم من الدقاب.

ويف ما ييل أساماء تلك املنظمات التي خرجت 
ببيان موحد:

 ١-الجمدياة اليمنياة لألَُمااام املتحادة 2_
مؤسسة البيت القانوني -3االتحاع الدا  لنقابات 
عمال اليمن -4نقاباة املهن الرتبوية والتدليمية 
-5نقابة املحاماني اليمنياني -6التحالف املدني 
للساال  وحماية الحقوق والحريات -7االئتالف 
املدني اليمني لرصد جرائم الُداْدَوان -8التحالف 
الوطني للمقاومة -9الهيئة الشدبية للدخاع عن 
قضايا الوطان والتصدي للُدااْدَوان -10تحالف 
الددالة الشادبية -11االتحاع الداا  للصناعات 
الحرخياة الصغرية -12االئتاالف اليمني للتدليم 
للجميع -13مؤسسة وعي -14التحالف الوطني 
ملقاومة الُدااْدَوان -15منتدى رابطة االعالميات 
اليمنياات -16منظمة وخااق -17نقابة االطباء 

اليمنيني -18اتحاع اإلعالميني اليمنيني.

ٌع، على قرى الصراري بمحافظة تعز، وسيطر مرتزقة الُعـْدَوان عليها، وبات  َحـلَِّت الكارثُة، كما هو متوقَّ
اأَلْطَفــال والنساء واأَلَهالي تحَت رحمة سكاكين اإلْجَرام.

وعلى مدار َأْكَثر من عام والقرية تتعرُض لحصار مقيت من قبل ما يسمى بالمجلس العسكري في تعز، بذريعة 
أن َأَهاليها مؤيدون ألبطال الجيش واللجان الشعبية ولم يشاركوا المرتزقة الخيانة الوطنية.

18 منظمة محلية تدعو المنظمات اإلْنَسـانية العالمية لوقف القتل والتنكيل على أساس عرقي والضغط لإلفراج عن األسرى من النساء واأَلْطَفــال
التكتالُت واألحزاب السياسية تديُن أعمال التهجير والقتل لأَلْبـِرَياء وإْحــَراق المنازل والمساجد وتؤكد أن ما حصل جرائم تهدد السلم االجتماعي
لجنة التهدئة وتثبيت وقف إطالق النار تحّمل مرتزقة الُعـْدَوان بتعز المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بالقرية

إستهجان محلي واسع لكارثة قرى الصراري بتعز
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اعداد / أحمد يحيى الديلمي:

 َأوَّالً: مفهوم الهيمنة 
االقتصادية بعباءَة 

التنمية
الحارِب  أعقااِب  يف   
الداملياِة الثانياِة وجاد الدالم 
نفَساُه مدعاواً لالنقساا  إىَل 
مدساكرين رشقاي وغرباي 
عاشاا زمناً طويالً عىل إيقاع 
ماع  لكان  الباارعة،  الحارب 
تناماي حاركات التحارر من 
االساتدمار الح يف األخال عالٌم 

َي بادءاً بالدول املتيلفاة واملتأخرة  ثالٌث ُسامِّ
عان النماو، لكن ومان أجل تلطياف الوصف 
وجدلاه أكثار إنساانيًة تم اخارتاع مصطلح 
الدول السائرة يف طريل النمو أو الدول النامية 
بشاكله  االساتدماُر  أصباَح  أن  وبداد   
التقليادي املبارش غاريَ ُمْجٍد، أعركات أمريكا 
باأن التحكام بالدالم ال يكفياه خقط امتالك 
القوة الدساكرية الضاربة الساتدمار البلدان 
والهيمنة عىل ثروات الشادوب بل لي بحاجة 
لوساائل أخرى تصُل إىَل الجوانب االقتصاعية 
كشكل من أشاكال االساتدمار الغري املبارش 
يف الدارص الحدياث بما يسامى باالساتدمار 
املقنع والذي يدد أشاد خطراً من االساتدمار 
الركائاز  تضاع  أمرياكا  خأخاذت  املباارش، 
َسااِت  لهيمنتهاا عان طريال الهيئات واملؤسَّ
الدولية واالتفاقياات االقتصاعية، وذلك لفتح 
أبواب الدالم لنفوذلا وكارس الحواجز وختح 
األَْساَواق أما  اقتصاعلا تحت ياخطة النظا  

الرأسمايل.
َل الذي حاَدَث يف تداُمال الغرب   إن التحاوُّ
ُل من  الرأسامايل بزعاماة أمرياكا لو التحاوُّ
السايطرة واالساتدمار املبارش إَِلاى الهيمنة 
املباارش، ولام يداد مان  واالساتدمار غاري 
اااة  الارضوري أن تأتاَي الهيمناِة عاىل األُمَّ
الدربية واإلْسااَلمية عىل شاكل جندي مدجج 
خاكان  املباارشة،  بالسايطرة  أَْو  بالساالح 
منتصاف القرن الدرشين نقطاة التحول من 
االساتدمار املبارش إىَل االستدمار غري املبارش 
بداد أن تمكنت أمريكا من خرض سايطرتها 
الدساكرية عرب جيوشاها، والسياساية عرب 
والء الحكومات املنهكة واملهزومة، ثم بالطبع 
سايطرتها االقتصاعية عرب مؤسساات مالية 
عولياة ورشكات متدادعة الجنسايات بدد أن 
اساتطاعت بأن تيرج بتصور تجاه التسوية 
الداملياة بدد الحرب الداملية الثانية، وبشاكل 
يسامح لهاا بفارض الهيمناة االقتصاعياة 

كشكل من اشكال االستدمار الجديد.
 وبداد انتهاء الحرب الداملية الثانية عملت 
أمرياكا وعول الغارب الرأسامايل عىل إنشااء 
مؤسساات عولياة عمالقاة ورشعات نظام 
قوانني تحكام طريقة عملها ليكاون لدخها 
الظالار وضع حاد للفاوىض التي شاهدتها 
السااحة الداملية عىل مساتويات النقد واملال 
والتجاارة ولدخهاا الباطان خدماة أمرياكا 
وتحقيال ما ييد  أغراض الدول املساتدِمرة 
»بريتاون  اتفاقياة  خكانات  ومصالحهاا، 
ووعز« BRETTON WOODS يف شاهر يولياو 
عاا  لل19  من خاالل مؤتمار عويل عقد يف 
الوالياات املتحادة األمريكياة يف بروتن ووعز 
بمشااركة قااعة أرباع وأربداني مان الادول 
الغربياة التي تمياض عنها التوائام الثالثة: 
 INTERNATIONAL صنادوق النقاد الادويل
البناك   ،))MONETARY FUND IMF
 WORLD BANK، الدويل لإلنشااء والتدماري
»منظماة   GATT الجاات  منظماة   ))W.B
 WORLD TRADE(»ًالتجاارة الداملية الحقاا
عاىل  نالياك   ))ORGANIZATION، W.T.O
كات الدمالقة الدابرة للقارَّات »الرشكات  الرشَّ
التاي أصبحات قاوة  الجنسايات«  متدادعة 
اقتصاعية كبارية يف الدالم تتدادى ميزانيتها 

ميزانية بدض الدول النامية.
 وبداد نجاح الدديد من عول الدالم الدربي 

واإلْسااَلمي يف الحصاول عاىل اساتقاللها يف 
خارتة ما بداد الحارب الداملية الثانياة، زاعت 
ُة التناخل بني الادول الدظماى الجديدة  ِحادَّ
والادول  أمرياكا  يف  املتمثِّلاة 
الدول  األوربية، وأخاذت لذه 
عاىل عاتقها الدمال عىل ربط 
النامياة  اقتصاعياات الادول 
باقتصاعاتهاا، وعملات عاىل 
الديون  تقييدلاا عن طريال 
واملسااعدات عرب  اليارجياة 
املؤسساات املالياة الدولياة، 
االجنبياة  واالساتثمارات 
الارشكات  عارب  املباارشة 

متددعة الجنسيات.
الحارب  انتهااء  وعقاب   
عاىل  بارزت  الثانياة  الداملياة 
الساطح قضاياا مشااريع التنمياة بني عول 
ى بالداَلِم  الغارب الرأسامايل وعول ماا يَُسامَّ
الثالث الدول النامية، حيث اتيذت عول الغرب 
الرأسمايل مشاريع التنمية بأنها طوق النجاة 
للادول النامياة و»خاتام الارىض« من خالل 
املؤسساات املالياة الدولياة، صنادوق النقد 
والبنك الدوليني، وبالتايل خال مفر من االرتباط 
بهاا واليضوع لهاا، لينطبل الوصاف القائل 
بأنهاا تمثال يف الظالر ذئبااً بثياب شااه، ال 
سيما وأن عول الغرب الرسمايل قد حالت عون 
إحاداث تنمية اقتصاعياة وصناعية حقيقية 
ى بالداَلِم الثالث  لبلدان وحكومات ماا يَُسامَّ
ومنها البلدان الدربية واإلْسااَلمية لكي تبقى 
مجارع مجتمداات اساتهالكيه غاري منتجه 
وأَْساَواقا ملنتجاتهاا، وذلاك عارب الارشكات 
متددعة الجنسايات ومنظمة التجارة الداملية 
واملؤسساات املالياة الدولياة التاي تَتَِّيذُ من 
براماج اإلقاراض ومشااريع التنمية ساتاراً 
للهيمناِة والسايَْطِرة عاىل الدالام، ووسايلة 
ى  لرلان إراعة شادوب وحكوماات ما يَُسامَّ
بالداَلِم الثالث، واغرقت كالل البلدان الدربية 
واإلْسااَلمية بالدياون تحت ماربرات التنمية 
وخوائد الديون جراء القروض املشابولة التي 
تحدع لي نفسها مجاالت انفاقها وتوظيفها 
يف مشااريع اساتهالكيه غري إنتاجياة، بل إن 
مدظمهاا قضت عىل االنتااج املحيل املحصور 
يف الزراعة وتربيه الثروة الحيوانية والحيلولة 
عون نهوضهاا اقتصاعيااً وتنمياة صناعاتها 

وصوالً إىَل تحقيل االكتفاء الذاتي لها.
الغارب  عول  تمكنات  التنمياة   وبدبااءَة 
الدربياة  البلادان  جدال  مان  الرأسامايل 
واإلْساَلمية تابدة وال تملك االستقالل يف اتياذ 
القارار وواقداة يف حضان وأرس االساتدمار 
االقتصااعي والسايايس الجديد لادول الغرب 
الرأسامايل بزعامة أمريكا، وأصبحت الهيمنة 
االقتصاعياة عىل الادول الدربية واإلْسااَلمية 
أحد مدالم لذا الدرص الحديث، وأصبحت تلك 
الدول تدتمد بشاكل أََسااايس عاىل املنتجات 
الغربياة ولو ما جدل الادول الغربية تفرض 

سيطرتها وليمنتها عليها.
 وبضاوء ذلاك أصباح الدالام مقساماً إىَل 
قسامني ال ثالاث لهما؛ قسام ينتاج ويطور 
ويبادع ويصادر ولي عول الغرب الرأسامايل، 
وقسام يساتهلك ويساتورع خقاط ولاي ما 
ى بالداَلاِم الثالث ومنها الادول الدربية  يَُسامَّ
واإلْسااَلمية، ولاذا لاو مغازى االساتدمار 
قديمااً وحديثاً يف امتصاص خريات الشادوب 
الضديفة وجدلها عائماً تابدة للدول الصناعية 
الغربية وربطها بالنموذج الرأسمايل الغربي.

 وأماا  ُكّل تلاك األسااليب االساتدمارية 
اِهيْد الَقاِئاد السايد /  الجديادة، انطلال الشَّ
حساني بدر الدين الحوثي رضاوان الله علية 
متاوكالً عاىل الله مان خالل مارشوع قراني 
ثقايف ليبني أمة قوية ومحصنة ويّشاد الناس 
إىَل الله واإلْساَل  والقرآن الكريم الذي يتضمن 
رؤى صحيحاة وحلول ناجداة تدطي ُكّل من 
يساريون عىل نهجاه أن يكونوا بمساتوى أن 
يّشايصوا الواقع ويقدماون التقييم الدقيل 
والتشاييص الفديل لواقع األمة ومشكالتها 

وامليرج لها من لذا الواقع.
 وتحرك الشهيد القايد آنذاك إىَل ععوة األمة 
الدربياة واإلْسااَلمية إىَل الرجاوع إىَل القاران 

الكريام كمنهااج يساتنريون مناه ملواجهاة 
املرشوع االساتدماري الجدياد بقياعة أمريكا 
ألام  مان  وكان  الداملاي،  االساتكبار  وعول 
أََسااسايات لذا املارشوع القرآناي اليروج 
باألمة من الحالاة والوضدية املؤملة من خالل 
أطروحاات وحلاول قرآنية شاامله للقضايا 
رصاعهاا  يف  اإلْسااَلمية  لألماة  األََسااساية 
الشاامل مع أعدائهاا الحقيقيني مان اليهوع 
تياُل  خلام  وإرسائيال،  أمرياكا  والنصاارى 
محاارَضٌة للشاهيد القايد إال ويؤّكاُد خيها أن 
ة من حالاة التِّيه والضياع التي  ال ميرَج لألُمَّ
تديشها إال بالدوعة إىَل القرآن الكريم، والدوعة 
إىَل اإلْساَل  كمنظومة متكاملة ولديه الدظيم 

التي تقدِّ  لألمة البصرية والوعي.
 وألناه اساتنار بالُقااارآن الكريام، كان 
اِهيُْد الَقاِئاد عاملاي الرؤياة، ولم تنحرص  الشَّ
نظرتاه يف محيطاه الجغرايف خقاط، ولم يكن 
هه مقتارصاً عىل الدلو  الرشعية الدينية  توجُّ
املدروخاة بل كان يصابُّ ّجال التماِمه أيضاً 
عىل الجوانب االقتصاعية التي ترتبط بها عزة 
األمة وقوتها وساياعتها، مان منطلل تأكيده 
بأن اإلْسااَل  يهتم بالجاناب االقتصاعي خيما 
يتدلال باملسالمني، واكاد عاىل ذلاك بالقول: 
إن اإلْسااَل  يهتم جداً خيما يتدلل باملسالمني 
بالجاناب االقتصااعي لدبااع اللاه، بالجانب 
االقتصااعي للمسالمني )مدرخة اللاه ا وعده 

ووعيده ا الدرس الرابع عرش، ص 6(.
 واستطاع من خالل لدى القرآن الكريم أن 
َ  رؤيته االقتصاعية الواسدة التي تتضمن  يقدِّ
التشاييص الفدايل لواقع األمة وماا تدانيه، 
وتطارَّق يف محارضات عادة لحقيقة الهيمنِة 
ااِة الدربيِة واإلْسااَلميِة  االقتصاعياة عىل األُمَّ
واتجاه لبياان وتشاييص بداض املفاليام 
كمفهاوِ   الصلاة  ذاِت  اة  الهامَّ والقضاياا 
التنمية مان منظار اآلخريان باعتبارلا جزًء 
مان االساتدمار االقتصااعي الاذي يأتي عرب 
نظامها الرأسمايل ومؤسساتها املالية الدولية 
وتحادث  الجنسايات،  متدادعة  ورشكاتهاا 
عن أشاكال تلاك التنمياة املزعوماة يف جدل 
الشادوب أَْسَواقاً اساتهالكيه أو أياعَي عاملة 
يف رشكاتهام الدمالقة عابرة القارات متددعة 
الجنسايات، ناليك عن القروض املنهكة التي 
تُدطاى للادول من قبال ومؤسسااتها املالية 
الدولياة وتساتيد  يف مشااريع لامشاية ال 

تؤعي إىَل تحقيل التنمية الحقيقية.
 ويف خضم ذلك، كان للشاهيد القائد نظرة 
ثاقباه حيال ذلاك، وناقش بشاكٍل كبارٍي ُكّل 
األساباب الرئيساة التاي أعَّت إَلااى وصاول 
اة إىَل لذه الوضدية، حيث يوضح يف عرس  األُمَّ
)اشارتوا بآيات الله ثمناً قليالً، ص7( طبيدة 
االقتصاعياة  الهيمناة  ساياق  يف  »التنمياة« 
بالقاول: ال تيارج تنميتهم عن اسارتاتيجية 
أن تبقى الشادوب مساتهلكة، ومتى ما نمت 
خلتتحاول إىَل أياد عاملاة عاخال مصاندهام 
يف بلدانناا إلنتااج ماركاتهام عاخال بلدانناا، 
ونمنحهاا عناويان وطنياة ]إنتااج محايل[ 
واملصناع أمريكاي، املصناع يهاوعي، واملواع 
األولية من عندلم، وحتى األغلفة من عندلم.
 ويضياف يف لاذا الصدع بالقاول: التنمية 
لهم لنا، وخروا عىل أنفساهم كثرياً من املبالغ 
ألن األيادي الداملاة لناا أرخص مان األيدي 
الداملاة لديهم يف بلدان أوربا وأمريكا وغريلا 
من البلدان الصناعية )اشرتوا بآيات الله ثمناً 

قليالً، ص9(.
مفهاو   الَقاِئاد  اِهيْد  الشَّ ويّشايص   
التنمياة بالقول: التنمية مان منظار اآلخرين 
لاو تحويلناا إىَل أياٍد عاملاة ملنتجاتهام، ويف 
مصاندهم، تحويل األمة إىَل ساوق مستهلكة 
ملنتجاتهام، أن ال تُارى األماة، أن ال يُرى أحد، 
وليل األمة، أن ال يُرى أحد من الناس نفساه 
قاعراً عىل أن يساتغني عنهم؛ قوته، مالبسه، 
حاجاتاه كلهاا مان تحات أيديهم، لال لذه 
تنمية؟ )اشرتوا بآيات الله ثمناً قليالً، ص7(.
 ويرعف بالقول: لم يدملون أشاياء أخرى 
ولكن لن تجد نفسك أكثر من متجول يف سوق 
كبارية تساتهلك منتجاتهم، ولن تجد نفساك 
تتجول عاخل مصانع يمنية.. املصانع تتحرك، 
واأليادي الداملة تتحرك وتحركها، كلها تدمل 

مدهم، ليل لناك تنمية؟ )اشرتوا بآيات الله 
ثمناً قليالً، ص9(.

ِهيْد الَقاِئد إَِلاى   ويف لذا الصدع، يشاري الشَّ
ان ابارز مظالار الهيمناة االقتصاعية لدول 
الغرب الرأسمايل بزعامة »أمريكا« التي ترتدي 
ااة  عباءَة التنمية منها ماا يأتي يف ابقاء األُمَّ
الدربياة واإلْسااَلمية مجرع أَْساَواقاً ملنتجات 
رشكاتهاا الدمالقة الدابرة للقاارات، وتكون 
مجارع مجتمداات اساتهالكيه غاري منتجه 
وذلاك من خاالل اتفاقيات عولياة ومنظمات 
مالياة »منظماة التجاارة الداملية« يف ساياق 
النظا  الرأسامايل، باإلضاخة إىَل جدل شدوب 
ة مجرع أيااع عاملة عاخل مصاندهم التي  األُمَّ
ينشائونها عاخل البلدان الدربيِة واإلْسااَلمية 
عرب رشكاتهم الدمالقة متددعة الجنسيات.

 وتسادى عول الغارب الرأسامايل بزعامة 
»أمرياكا« إىَل الحصول عىل أَْكارَب عدع ممكن 
مان مناطال النفاوذ يف الدالم بهادف ضمان 
منتجاتهاا  أماا   أَْساَواٍق  ختاح  اساتمرار 
الصناعية، وإيَْجاع األَْسَواق لترصيف إنتاجها، 
السايما وأن الثاورة الصناعية وّلادت حركة 
تصنيع واسادة، خانترشت املصانع الكبرية يف 
الدول االساتدمارية »عول الغرب الرأسمايل«، 
وزاع إنتاجهاا عان حاجاة أَْساَواقها، خبدأت 
تبحث عن أَْسَواق جديدة لترصيف منتجاتها، 
وعملات عىل نقال بدض مصاندهاا إىَل الدول 
النامية، لالستفاعة من رخص األيدي الداملة 
يف لاذه الدول، والحصول عاىل األيدي الداملة 

الرخيصة.
أن  الَقاِئاد  اِهيْد  الشَّ يبانّي  املقابال،  ويف   
القروض الربوية واملساعدات تدد من مظالر 
الهيمناة االقتصاعية لدول الغرب الرأسامايل 
عارب صندوق النقد والبنك الدوليني التي تمنح 
القاروض الربوياة تحات ياخطاة مشااريع 
ة مستدمرين أشد  التنمية تجدل شادوب األُمَّ
من االساتدمار الاذي كانت تداناي منه قبل 
عقاوع مان الزمان، السايما وأن حقيقة تلك 
القروض لي لفرض حالة من التبدية وتكون 
بشاكل قروض منهكة بالشاكل الذي ال ينفع 
األماة، ويتام اساتيدامها لتنفياذ مشااريع 
ساطحية وليل انتاجية بما يدازز من حالة 
ة مجرع أَْساَواٍق  التبدياة وإبقاء شادوب األُمَّ

ومجتمدات استهالكيه غري منتجة.
ِهيُْد الَقاِئد الشكَّ   ويف سياق ذلك، يقطع الشَّ
باليقاني ويؤكد أن تلاك »التنمياة« املزعومة 
ة مساتدمرين أشاّد من  تجدال شادوب األُمَّ
االساتدمار الذي كانت تداناي منه قبل عقوع 
مان الزمان، حياث يقاول: وإن كانات لناك 
تنمية خهي مقابل أحمال ثقيلة تجدلنا عبيداً 
لآلخرين، ومساتدمرين أشاد من االساتدمار 
الذي كانت تداني منه الشدوب قبل عقوع من 

الزمن. )اشرتوا بآيات الله ثمناً قليالً(.
 تلاك األحمال الثقيلة تكاون يف حال ما إذا 
ماا صدقوا يف شاكل قروض منهكة بالشاكل 
ِهيْد  الذي ال ينفع األمة، ولذا ما تحدث به الشَّ
الَقاِئد بالقول: القروض التي يدطوننا قروضاً 
منهكاة، مثقلة. ولل تدتقادون أن القروض 
تساجل عىل الدولاة الفالنياة، أو عىل الرئيل 
الاوزراء الفالناي؟.  الفالناي، وعاىل رئيال 
تساجل عاىل الشادب، ولاي يف األخاري مان 
ساتدخع من أجسااع الشدب نفساه يف حالة 
التقشاف التي مرت بها بلدان أخرى أنهكتها 
القاروض، يفرضاون حالاة مان التقشاف. 
ألسنا متقشافني؟ ستفرض حاالت أسوأ مما 
نحان خيها تحت عناوين أخرى، ساتدخع أنت 
ثمان تلك القاروض من شاحمك ولحمك أنت 
وأبنااؤك، تذبل أجساامنا من ساوء التغذية، 
خندخاع تلاك الفوائاد الربوية، مان أين؟ من 
شحمنا ولحمنا وعمائنا، ألستم تسمدون بأن 
لناك بلداناا كالربازيل وبلاد كرتكيا أصبحت 
اآلن مرشخًة عىل أن تدلن عن حالة التقشاف؟ 

واليمن ألستم تسمدون ُكّل شهر قروضاً؟.

ثانياً: مظاهر الهيمنة االقتصادية 
بعباءَة التنمية

التنمياة الشااملة   تام الرتوياج لفكارة 
الادويل  الدعام  عاىل  والقائماة  واملساتدامة 
اليارجاي مان قاروض ربوية ومسااعدات، 

وكان من أَْكرَب مروجي تلك الرؤية البنك الدويل 
وصنادوق النقد الدويل، خجااءت عدة تجارب 
عاملياة تدحض إمكانية نجاح تنمية شااملة 
تدتماد عاىل الدعام اليارجاي واملسااعدات 
الدولياة، ال سايما وأن خكارة التنمية لم تكن 
أكثر من تلبية الحتياجات النظا  الرأسمايل يف 
تهيئة أَْسَواق تساتوعب منتجاته، والحصول 
عىل األيدي الداملة الرخيصة يف عول ما يُسمى 
بالداَلِم الثالث »الدول النامية« من جهة، ومن 
جهة أخرى ال تددو التنمية يف النهاية إال زياعة 
يف إيَْجااع حالة من التبدية للمركز الرأسامايل 
الذي يتقاد  برسعة مذللة، حيث يساتيد  
مدخل التنمية واملساعدات والقروض وخطط 
البناك الدويل وصندوق النقاد الدويل يف النهاية 
لتحقيل حالة التبدية السياسية واالقتصاعية 
للمركز الرأسامايل، كي ال يسمح ألية عولة أن 
تشاب عن الطوق وتتمرع، بدد ان تمكنت من 
إَعااااَعة ليكلاة اقتصاعيات عول ما يُسامى 
بالداَلِم الثالث بناء عاىل مصالحها بما ييد  
الرأسمال االمربيايل تحت خطابات التنمية أو 

خطط البنك الدويل وصندوق النقد الدويل.
 ويتجىل بوضوح طبيدة الدور االستدماري 
لتلك املؤسساات »البنك الدويل وصندوق النقد 
الادويل«، حيث نجاد أن صنادوق النقد الدويل 
يضطلاع باإلرشاف عىل ما يسامى با«برامج 
التثبيت« التي تشمل جميع السياسات املالية 
والنقدياة الهاعخاة إىَل مدالجاة الفجاوات يف 
املوازناات الدامة للادول وموازين املدخوعات، 
حياث ان للصنادوق صالحياة اإلرشاف عاىل 
ميزانياة الادول من أجل مدالجاة االختالل يف 
لذه امليزانياات، ويلز  الصنادوق من الدولة 
انتهاج السياساات يف شاكل وصفاة جالزة 
مان خاالل براماج اإلْصااااَلح االقتصااعي 
عاىل أََساااس أنها األسالوُب املناساب لدالج 
تلاك االختاالالت التاي تداناي منهاا لياكل 
اقتصاعياات الادول، غاري أن تجاارب تطبيل 
براماج اإلْصااااَلح االقتصااعي أثبتت عكل 

ذلك.
 ويأتاي عوُر البناك الادويل عارب »براماج 
التكياف وإَعاااَعة الهيكلاة« ولي جملة من 
االجراءات الهاعخة إىَل تحرير األسدار وتحرير 
القطااع  مؤسساات  وخصيصاة  التجاارة 
الداا ، حيث يدماد البناك الادويل إىَل ععم ما 
يسامى »بناء البنية التحتياة »، والرتكيز عىل 
الثاروات الساياعية من أجل اساتثمارلا كما 
يزعام، ولكنه ينتقي املشااريع التاي ال تدوع 
بالربح عاىل الدولة، مثل مشااريع املحاخظة 
عاىل الارتاث، ومشااريع البيئاة، واملشااريع 
اإلنجابياة  الصحاة  ومشااريع  الساياحية، 
)تقليل عدع الساكان( وغريلا، أما املشااريع 
الضيماة واالسارتاتيجية خان البناك ال يقو  
باساتثمارلا إال إذا قامت بها رشكات غربية 
الدولاة  يغارق  ثام  الجنسايات(،  )متدادعة 
بالديون، ويدطل عجلة التنمية، ويساعد عىل 
نهاب ثروات األمة ولذا يدني سالب املقدرات 
االقتصاعية باسم اليصيصة، وختح األبواب 
للرشكات األجنبية الساتثمار أموالها يف رشاء 

لذه املؤسسات أو املشاركة خيها. 
اِهيُْد   وتأسيسااً عاىل ما تقاد ، يقدُ  الشَّ
الَقاِئاد التشاييص الفدايل والدقيال ملفهو  
»التنمية« من منظور عول الغرب الرسمايل يف 
سياق الهيمنة االقتصاعية التي تأتي عرب عدة 

مظالر منها: 
ااة الدربية واإلْساَلمية  - إبقاء شدوب األُمَّ
مجارع مجتمداات اساتهالكية غاري منتجة 
وأَْسَواقاً ملنتجات رشكاتها الدمالقة »متددعة 

الجنسيات«.
ااة الدربية واإلْساَلمية  - جدل شدوب األُمَّ
مجارع أيااعَي عاملاٍة عاخل مصاندهام التي 
ينشئونها عاخل البلدان الدربيِة واإلْساَلمية.

- تقديام ومناح قاروض ربوياة منهكاة 
الستيدامها يف خطط خاشلة بالشكل الذي ال 

ينفع األمة.

_________________________________
يتبع..

الهيمنُة االقت�ساديُة بعباءِةِ التنمية 

قراءة أولية من هدى القرآن الكريم للشهيد القائد
الحلقة األولى 
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  -  زكريا الشرعبي
أَعاَن مشاايُخ وُوجهااُء وأكاعيميو محاخظة 
تدز، الجرائَم البشادَة التاي ارتكبتها الدصاباُت 
اإلرلابياة التابداة لتحالف الُدااْدَوان األَمريكي 

السدوعي بحل آل الجنيد يف محاخظة تدز.
واعترب مشايخ ووجهاء وأكاعيميو املحاخظة 
أن ماا قامت باه جماعات اإلرلااب بحل أرسة 
الجنياد من قتال ولد  وتنكيال ال يمثل تدز وال 
أَبْنَاء تدز، وأن لاذه األعمال اإلرلابية تتناىف مع 
قيام الثقاخة واملدنية والتداياش التي تتميز بها 
تدز ويتميز بها اليمن منذ األزل، وأشااروا إىَل أن 
الُدااْدَوان األَمريكي السادوعي عخع بالجماعات 
التابدة له الرتكاب لذه الجرائم؛ بغرض تحقيل 
رشخ يف النسيج االجتماعي وإشدال نريان القتل 
الطائفاي واملذلبي والدرقاي، مؤكدين أنهم لن 
يقفاوا مكتويف األيادي إزاء لاذه الجرائم وأنهم 
سايطهرون محاخظتهام مان لاذه الدصابات 

اإلْجَرامية.
ويف لذا الساياق قال الشايخ عايل القريش يف 
ترصيح لصحيفة »صدى املسارية«: إن الجرائم 
التاي قامت بهاا الجماعاات اإلرلابياة يف قرية 
الارصاري من اقتحاا  للقرية واعتقال النسااء 
واألَْطَفاااال وتفجري املسااجد وأرضحة علماء 
تداد جريمة مان جرائام الُدااْدَوان والدواعش 
الذين يقومون بالتهجري الدرقي والقتل والسحل 

يف تدز.
وأضااف القريش: »لاذه املنطقاة محارّصة 
منذ سنة ومقطوع عنها ُكّل أنواع اإلمداع واألكل 
والرشب، واآلن تم اقتحامها بوحشاية إْجَرامية 
يف ظال ساكوت ُمْياٍز ملنظمات املجتماع الدويل 

واملنظمات اإلنَْساانية«.
ووجاه القاريش رساالته إىَل أَبْنَاء وَمَشاايخ 
محاخظة تداز برسعاة التَحاّرك إىَل إيَْقاف لذه 
الجرائام البشادة واملسايئة لتدز واليمان كله، 

مضيفاً بقوله: »لذه الجرائم التي ترتكب اليو  
لي وصمة عار عىل جبني ُكّل شايص يساكت 
عىل ماا يحصال يف املحاخظاة وما حادث لبيت 
الجنيد يف قرية الرصاري والقرى املجاورة لها«. 
وععاا الشايخ عايل القاريش »ُكّل الرشخااء 
والوطنياني أن يهباوا إلنقااذ محاخظاة تداز«، 
ُمشارياً إىَل أن ماا حادث اليو  لقرياة الرصاري 
سايحدث غداً يف ماكان آخر، وأن لاذه الجرائم 
ساتتكرر وبدالً عان أن يماوت لؤالء املشاايخ 
بدباوات ناسافة تزرعهاا لاذه الجماعاات يف 
منازلهام وساياراتهم وجوامدهام خليموتوا يف 

ميدان القتال خذلك أرشف لهم«.
وناعى الشايخ القاريش منظمااِت الدالم أن 
محاخظاة تدز تذبح وتقتل مان قبل الجماعات 
اإلرلابياة عاعاش والقاعدة، وقاال: ندعو عول 
ر من اإلرلااب ونقاول لهم بأن  الدالام املتارضِّ

االرلاب يمّول سدوعياً أما  أعينهم.
مان جانبه أَكَّاَد الشايخ عبدالواحد الجابري 

أن ماا حَدَث يف قرية الارصاري والقرى املجاورة 
لها من جرائم تطهري عرقي لي جرائم بشدة ال 
تهتز لبشااعتها تدز وال اليمن خحسب، بل يهتز 

الرشق األوسط والدالم كله.
 وبحسب الشايخ الجابري خإن لذه الجرائم 
والتنكيال التي تدرض لهاا آل الجنيد باتت تهدع 
محاخظاة تداز واليمن كلاه، وأن عاىل الجميع 

التَّحرُّك إليَْقاخها.
إىل ذلك قال الشيخ محمد عبدالله بن نايف إن 
مشاايخ ووجهاء وأَبْنَاء تدز يدينون ما تدرضت 
له قرية الرصاري من اقتحا  من قبل الجماعات 

اإلرلابية.
 وأشاار ناياف إىَل أناه كان لناك وسااطات 
أللياة وقبلياة ملنع حادوث لذه الجرائام، وأنه 
تام قبل سااعات من لاذه الجرائم تام االتفاق 
مع قاعة الجماعات اإلرلابية، وبحساب الشيخ 
ناياف خاإن لاذه الجماعاات وقدات االتفااق 

ولجمت بدد ساعات عىل القرية.

إىل ذلاك قاال الشايخ عبدالناارص رسحاان 
الكمايل: إن ما حدث يف قرية الرصاري لو تطهري 

عرقي وتصفية بالبطاقة. 
وقاال الكماايل: إن لساان حاال الجماعاات 
اإلرلابياة تقاول آلل الجنياد والرميماة بهاذه 
الجرائم ال بد أن نقلص من حجمكم يف املنطقة.
تداز  ووجهااء  مشاايخ  أن  الكماايل  وأكاد 
يدينون ويساتنكرون ماا حادث آلل الرصاري، 
وأضاف: نحمل األَُماام املتحدة املسؤولية كونها 
املدنياة بالشاأن اإلنَْساااني وكذلاك املفوضية 
السامية لحقوق اإلنَْسااان كون أَبْنَاء الرصاري 
الذيان تدرضاوا لهذا الُدااْدَوان لم من النسااء 
واألَْطَفااال والشايوخ وليست منطقة رصاع أَْو 

مواجهة عسكرية.
يف ذات الساياق قال الدكتور مهيوب الحسا  
إن جرائام التطهاري الدرقاي التي يتدارض لها 
آل الجنياد تساتهدف يف األول واألخاري إساقاط 
تدز كقيماة اجتماعية ووطنياة، وأن الُداْدَوان 

بالجماعاات  عازز  قاد  السادوعي  األَمريكاي 
اإلرلابياة إىَل تداز الرتكاب لاذه الجرائم ونبش 
اليطاب املناطقي والدنرصي املقيت يف محاولة 
مناه ليلل خجاوة بني تداز وباقاي املحاخظات 

اليمنية.
مان جانبه قاال الدكتور خائد اليوسافي: ما 
حدث يف قرياة الرصاري جريمة باكل املقاييل 

يندى لها جبني اإلنَْساانية.
وقاال اليوسافي يف ترصيح لصدى املسارية: 
»الارصاري لم تكان جبهة قتال جرلاا املرتزقة 
للقتاال جارا خقاط للتصفياة الدرقياة لبيات 

الجنيد«.
وأضاف اليوسافي: القتل لم يساتثِن أحداً يف 
الارصاري، خالصغاار َوالكباار يقتلاون الرجال 
َوالنسااء َواألَْطَفاااال َوالهجارة أَيْضااً يقتلون 
بدون ذنب سوى أنهم من سكان الرصاري، ومن 
لم يمات بالقتل قد مات بالحصار املفروض عىل 

املنطقة منذ سنة ونصف سنة.
وبحسب اليوسافي خإن لذا كله يحدث أما  

أعني املجتمع الدويل واملنظمات اإلنَْساانية.
يف السياق ذاته اعترب الصحفي صالح الدكاك 
أن الرصاري مرصع املرشوع الصهيو أَمريكي يف 
تدز ال انتصاره.. واملنظمات الحقوقية املدتاشة 
عىل حساء السفارات الغربية لم مظلة سواطري 
عاعش خال تتوقدوا منهم موقفاً عاعماً أَْو شاجباً 
ملجازر املساوخ يف الرصاري ما ارتكب منها وما 

سريتكب.
وأكاد الادكاك أن التدبئاة الشادبية لجبهات 
الدخااع عن األرض والدرض لاي خيار اليمنيني 
األَمريكياة..  السادوعية  الذباح  ترساانة  إزاء 
ضمانتناا  لام  الشادبية  واللجاان  والجياش 

وطريقنا لليالص.
إىل ذلاك ععاا مواطناون مان أَبْنَااء تداز إىَل 
ختاح باب التجنياد لتطهري املحاخظاة من عنل 

الجماعات اإلرلابية.

  -  صنعاء
 احتشَد وجهاُء وَمَشايُخ وأعياُن وأَبْنَاء محافظة 
تعز، ي�وم أم�س األربع�اء، يف الصال�ة الرياضية 
بأمانة العاصمة؛ ملناقش�ة تداعي�ات الكارثة التي 

َحلَّت بقرية الرصاري.
وع��رّ الحارضون عن س�خطهم إزاء ما حدث، 
مشريين إَل أن الجماعات اإلْجَرامية تنتهج السلوَك 
غ�ريَ القيم وتخ�دم بأعماله�ا الش�يطانية أَمريكا 

وإرسائيل وأعداء األمة. 
ويف اللق�اء الذي ح�ره مديُر مكتب رئاس�ة 
الجمهوري�ة محم�ود الجني�د وعدٌد م�ن الوجهاء 
األعيان والناش�طني الحقوقيني واإلعالميني بتعز، 
أَكَّ��َد محافظ تعز عبده محم�د الجندي أن اللقاء 
يأتي تضامناً م�ع أَبْنَاء قرية الرصاري التي تعت� 
القري�ة الثانية التي يرتكب فيها مرتزقة الُع�ْدَوان 

مجازَر إرهابية.
وقال الجندي إن السلطة املحلية بتعز كانت قد 
رعت مؤخراً اتفاق�اً مع مرتزقة الُع�ْدَوان يدعو يف 
أبرز بنوده إَل وقف القتال وفتح املعابر واحتفاظ 
ُكلرّ ط�رف باملناط�ق التي يس�يطر عليه�ا، إال أن 

املرتزقة نقض�وا العهَد واقتحم�وا قرية الرصاري 
والقرى املجاورة له�ا يف غفلة، وال نعلم إَل اآلن ما 
هو مصري من تم أرُسهم، فهم محارصون منذ أَْكثَر 

من سنٍة.
وأضاف الجندي »كانت يدن�ا مفتوحة للصلح 
لوا  م�ع مرتزقة الُع��ْدَوان الس�عودي إال أنهم فضرّ

ارت�كاَب جرائ�م ش�نيعة يف ح�ق أَبْنَ�اء الرصاري 
وال�روري، وعليه�م أن يعلم�وا أن ي�د العدال�ة 

ستطالهم عاجالً أم آجالً«.
وتس�اءل الجن�دي ع�ن س�بِب إث�ارة النزعات 
والفت�ن الطائفي�ة واملناطقي�ة والعرقي�ة.. َداعياً 
األَُم���م املتح�دة واملجتم�ع ال�دويل إَل التدخ�ل 

الريع لضمان حماية األرسى واملعتقلني من أَبْنَاء 
الرصاري لدى مسلحي املرتزقة.

وأش�ار محاف�ظ تع�ز إَل أن اإلره�اب ال�ذي 
يمارس�ه مرتزقة الُع��ْدَوان يف اليم�ن يتم برعاية 

ودعم سعودي.
فيم�ا أَكَّ��َد قائُد املنطق�ة العس�كرية الرابعة 

العميد عبدالله يحيى الحاكم أن الوقَت قد حان ألن 
يتحمل الجميع مس�ؤولياتهم تج�اه الجرائم التي 

يرتكبها مرتزقة الُع�ْدَوان السعودي األَمريكي.
َد الحاك�ُم عىل رضورة أن يع�َي الجميع،  وَش�دَّ
خصوص�اً أَبْنَاء تع�ز، الخطَر املحدق به�م إذا لم 
ل وإرهاب  يتَحررّكوا للدفاع عن أنفس�هم من تغ�وُّ
بس�لوكياتها  تج�اوزت  الت�ي  العصاب�ات  ه�ذه 
اإلْجَرامي�ة القي�م واألخ�الق وارتكب�ت جرائم لم 
تح�دث ع�� التأري�خ يف العالم واليم�ن عىل نحو 

خاص. 
ولفت العميد الحاك�م إَل أن مرتزقة الُع�ْدَوان 
يحاولون توجيَه مسار القضية إَل مسار مناطقي 
وعنرصي ع� إعالمهم وبأس�اليب باتت مكشوفة 
ول�م تعد تنط�ي عىل أي مواط�ن.. ُمش�رياً إَل أن 
أَمريكا تعتمُد عىل مرتزق�ة الُع�ْدَوان يف الداخل يف 

إثارة هذه النعرات العرقية.
وأكرّد رضورة أن يتحم�ل وجهاء وأعيان وأَبْنَاء 
محافظ�ة تعز بش�كل خ�اص واملجتم�ع اليمني 
بش�كل عام مس�ؤوليتهم للحد من ه�ذه الجرائم 
ويكف�ي م�ا حص�ل ويج�ب أن نصح�ح األخطاء 
ونتجه نحو العمل والتعامل مع الواقع امليداني بما 

تقتضيه املصلحة الوطنية العامة.

مشايخ ووجهاء وأكاديميو تعز: الشرفاء لن يسكتوا على ما حدث آلل الجنيد

ع الأََهايل حمافظة تعز ب�سنعاء  يف لقاء مو�سّ

لوا ارتكاب جرائم شنيعة يف حق أَْبَناء الصراري الَجَندي: أيدينا كانت مفتوحة للصلح مع املرتزقة لكنهم فضرّ
العميد أبو علي الحاكم: يجُب أن نتجَه نحو العمل والتعامل مع الواقع امليداني بما تقتضيه املصلحة الوطنية العليا

القرشي: ما حدث يف الصراري 
سيحدث غدًا يف مكان آخر إن 

سكتنا

الدكاك: التعبئة الشعبية لجبهات 
الدفاع هي خيار اليمنيني إزاء ترسانة 

الذبح السعودية األمريكية

نايف: ال يوجد شريٌف يف 
تعز إال ويستنكر الجرائم 
التي حدثت يف الصراري

الكمالي: ما حدث يف الصراري 
جرائُم تصفية عرقية 

بالبطاقة 

 مجلس التالحم القبلي يدعو القبائل اليمنية للقيام بواجبها 
الوطني يف مواجهة الجماعات املارقة على الدين والقبيلة

  -  صنعاء
َع مجلُل التالُحِم الَقبيَل، استنكاَرُه وإعانتَه  جدَّ
للجرائم البشادة التي ارتكبها مرتزقاُة الُداْدَوان 
السادوعي األَمريكاي بحاّل أَبْنَاء قارى الرصاري 

والقرى املجاورة يف محاخظة تدز.
وعارّب مجلاُل التالحام القبايل، يف بياان، عن 
استنكاره للجرائم البشادة التي ارتكبها املرتزقة 

بحال أَبْنَااء القرياة، مدترباً تلاك الجرائام عيوباً 
ساوعاَء تيالاف أعاراف القبائل اليمنياة األصيلة 

وعاٌر سيالحل مرتكبيها.
وععا البيان مشايَخ ووجهاء وأَبْنَاء قبائل تدز 
وقبائل اليمن إىَل القيا  بواجبهم الديني والوطني 
والوقوف بحاز  يف وجه لذه الجماعاات املاِرقة 
عىل الدين والقبيّلة والشايم والقيم وكل األعراف 

والرشائع والدساتري الدولية واملحلية.

كماا أعان البيااُن الصماَت والتواطاؤ امليزَي 
ملنظمات حقوق اإلنَْسااان الدولياة واملحلية عىل 
االً عول  لاذه األعماال والجرائام البشادة، ُمحمِّ
تحالاف الُداْدَوان الغاشام املساؤولية الكاملة ملا 

لحل بأَبْنَاء لذه القرية.
كما طالب مجلُل التالحم القبيل، قياعَة الثورة 
ل مسؤوليتها يف تحرير لذه القرى والقبض  بتحمُّ

عىل مرتكبي لذه الجرائم لتنالهم يد الددالة.
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  -  إبراهيم السراجي 
أبان وزياُر اليارجية الدماني يوساف بن 
علاوي، عان مساتوى الغضب الاذي وصلت 
إليه الادول الدربية من مغامرات السادوعية 
أعناى  وعون  الدربياة،  الادول  يف  الددوانياة 
مواَربٍَة رأى أنه ليل مقبوالً أن يطالب النظا  
السدوعي من الدرب إخراجه من ورطة اليمن 
طاملا لم يساترشلم يف قرار الحرب ورغم انه 
لم يسمي السدوعية إاّل أن الكال  كان واضحاً.
خفي مقابلة صحفية قال بن علوي ملمحاً 
لقرار السادوعية بالحرب عىل اليمن بأنه “يف 
بداياة ُكّل أزمة يجد ُكّل طرف أنه لو األصدق 
واألقاوى واألحال من الطرف اآلخار، وبالتايل 
من الصدب إقناعه بالددول عما ينوي خدله«.
ورأى البدض أن بن علوي يقصد السدوعية 
يَها عندماا قاال: إن “جامداة  عون أن يسامِّ
الدول الدربية أشاارت عائماً إَلاى أنه ال ينبغي 
لدولة عربية أن تتورط يف حرب وتأتي بدد ذلك 
للدول الدربية تطلاب منها إخراجها من لذه 
األَْزَمااة التي أوقدت نفَساها خيهاا؛ ألنهم لم 
يتشااوروا مع غريلم منذ البداية قبل اإلقدا  

عىل التورط يف أية حرب«.
ورأى الوزير الدماني أن األَْزَماة اليمنية ما 
تزال ممكنة الحل وبأيدي اليمنيني مدترباً أنها 

W.أقل األزمات الدربية تدقيدا
وقال يف لذا السياق: “Yن األَْزَماة اليمنية 
لي أقال األزمات الدربياة يف املنطقة تدقيداً؛ 
أنفساهم  اليمنياني  أيادي  يف  تازال  ال  ألنهاا 
وبإمكانهام إيجااع الحلاول التاي يواخقاون 
عليها جميدااً ويرتاضون بها بيالف القضية 
الساورية والليبية والدراقية خهي عىل عالقة 
بالسياساة الداملية«. وأكد أناه “برغم وجوع 
اليالخاات يف القضياة اليمنية إال أنهاا قابلة 
اة وأن  للحل من وجهاة نظر تقديرياة َخاصَّ
ُكّل األطاراف اليمنياة ترغاب يف اليروج من 

لذه األَْزَماة«.

النظام السعودي يغرق يف املنطقة 
يدياش النظا  السادوعي أساوأ مراحله، 
خالنظاا  الذي اعتاله سالمان مبارشاً بدرٍص 
جدياد من القاوة والهيمنة انتهاى به املطاف 
إَلاى عرض حصة يف الرشق األوساط لروسيا 
مقابال التيايل عن الرئيل الساوري بشاار 
األساد كما جاء عىل لساان وزيار اليارجية 
السادوعي عاعل الجبري يف مقابلاة لصحيفة 

أمريكية.
عارص »الحاز « السادوعي يارى أََمااا  
ناظَرياه كيف تفلت األماور من يديه يف اليمن 
وساوريا والدراق، خكيف يمكن أن ييرج لذا 
النظا  خاارساً يف امللفات الثالثة ولو ما ختئ 
يبارش الدالام با«القوة«؟ روسايا رخضت أن 
تمنح النظا  السدوعي بصيص أمل واعتربت 
كال  الجبري صاعر عان رجل »مدتوه« يفتقر 

للياربة ويرى لنظا  بالعه بواساطة عدساة 
مكربة، خفي وقت عجز جيشاه يف الحدوع ويف 
اليمان ويف ذات الوقت يراه قااعراً عىل توزيع 

الرشق األوسط وتقسيمه. 
حالة االنكار التي يديشها النظا  السدوعي 
تجااه ُكّل امللفاات الثالثاة يف اليمن وساوريا 
والداراق لم تداد كما كانت يف الساابل، يدرك 
النظا  السادوعي أنه أضاف ِماالَّفاً سدوعياً 
إَلاى امللفات الثالثة، لم تدد السادوعية مجرع 
صانع للمشاكل يف تلك الدول خقد أصبح لناك 

مشكلة سدوعية.
ويف لاذا املجال رأت مجلة »وول سارتيت« 
عخلات عساكرياً  السادوعية  أن  األمريكياة 
يف حارب مع اليمان والياو  أصباح عخولها 
أشبه بالوقوع يف »مساتنقع مرتع للفوىض« 
ويف الوقات الاذي تقول الصحيفاة أن الحرب 

السادوعية قتلت االالف مان املدنيني وعمرت 
البناى التحتياة يف اليمان لكنهاا يف املجاال 
الدساكري تواجاه صدوبات كبارية وتتلقى 
قواتها الربية رضبات موجدة وتتكبد خسائر 

متكررة. 
مع انطالق الددوان عىل اليمن شاحذ كثري 
من املحللاني والكتّاب والدساكريني أقالمهم 
وتدالات أصواتهام عارب الشاشاات مذكرين 
النظا  السادوعي باكل التجاارب التأرييية 
لقوى الغزو يف اليمن وكانت ُكّل تلك األصوات 
تيلاص للقول أن نهاياة ُكّل حرب وغزو عىل 
اليمان لاي الوقاوع يف »املساتنقع« وذكروا 
أَيْضااً أن اليمن لي أول من أطلل عليها بأنها 
»مقاربة الغزاة« وبداد ذلك صاارت ُكّل عولة 
تتدرض للغزو تطلل عىل نفسها لذا الوصف 

تيمناً بتأريخ اليمنيني يف قهر الغزاة.

مع انطالق الجولاة الثانية من مفاوضات 
الكويت كتاب الدكتور نارص املطريي أساتاذ 
اإلَعاَرة يف كلياة الدراساات التجارية بالكويت 
مقاالً بدنوان »ورطاة الحرب يف اليمن« يذّكر 
خياه ما قاله يف مقاٍل آخر بدد انطالق الددوان 

عىل اليمن محذراً من التورط يف اليمن.
للسافري  حديثااً  املطاريي  واسارتجع 
السدوعي الراجل غازي القصيبي يف أحد ُكتُِبه 
متحدثاً عن الحرب اليمنية السدوعية عا  ل3 
من القارن الفائت مقتبسااً قاول القصيبي: 
»كان أباي -رحماه اللاه- يف أوروباا خاالل 
الحرب السادوعية - اليمنية سنة ل193، وما 
أن سامع بها حتى أرسع بالدوعة ليساهم يف 
املجهوع الحربي، اكتشاف خوَر عوعته أن امللك 
عبدالدزياز أمر بوقف قواته املتقدمة يف اليمن 
ثم أمر بساحبها، اساتغرب أبي لاذا املوقف 
وأبدى اساتغرابَه أََمااا  امللك عادة مرات، يف 
النهاياة اساتدعاه امللاك وقال لاه ولما عىل 
انفراع: يا عبدالرحمن أنت ال تدرف َشايئاً عن 
اليمن، لذه بالع جبلية قبلية ال يساتطيع أحد 
السايطرة عليها، ُكّل من حااول عرب التأريخ 
خشال، وكانت الدولاة الدثمانية آخار الغزاة 
الفاشالني، ال أريد أن أتاورط يف اليمن وأورط 

مدي شدبي«.
تسااءل  التأرياخ  أَْحااَداث  عاىل  وبنااًء 
الدكتاور املطريي »لل يمكان القول إن حرب 
اليمن الحالية ورطاة جديدة؟« املطريي الذي 
باملناسابة يؤياد الدادوان عىل اليمان وليل 
كما قاد يدتقد البداض من خاالل كالمه أنه 
ضد الدادوان، لكنه يجيب عىل لذا التسااؤل 
بالقول إنها بالفدل ورطاة رغم أنه يرى أنها 
كانت رضورة قبل أن يتسااءل مرة أخرى عن 
إمكانية اليروج مان تلك الورطة؟ لكنه لذه 
املرة ترك اإلجابة ملا قد تسافر عنه مفاوضات 
الكويات ولاذا يدناي أن املطريي الاذي رأى 
الحارب رضورة باات يدتقاد أن اليروج من 
»املستنقع اليمني« عرب املفاوضات السياسية 
ولم يدد للحارب التي كانت »خيار الرضورة« 

أَي أمل بتحقيل األلداف.

وزيُر اخلارجية العماين لل�سعوديني: ال تتوّرطوا ثم تطلبوا مّنا اإخراَجـكم

النظاُم السعودي يغَرُق يف »املستنقع اليمني« ويطوي عصَر »الحزم« مبكرًا

التطبيُع السعوديُّ مع إسرائيل
عبدالباري عطوان *

ملاذا يداِرُض الجنرال عشقي “الدنرتيات” 
يف خلساطني ويدعمها بالطائارات واملليارات 
يف اليمن وساورية؟ وما لي أَْسابَاب الصمت 
الرسمي السادوعي عىل ترصيحاته ولقاءاته 
“الصاعماة”؟ وملاذا يتم تجالل إرث الرساول 
)ص( يف الجهااع والرتكياز عاىل حاواره ماع 
مرشكي مكة؟ ولل ُكّل لذه التنازالت بسابب 

اليطر اإليراني؟
إذا كانات السالطات السادوعية ال ترياد 
محاسابة الجنرال أنور عشاقي عاىل زيارته 
لدولاة االحتاالل اإلرسائيايل، ولقاءاتاه ماع 
القادس  قلاب  يف  اإلرسائيلياني  املساؤولني 
املحتلاة، خاإن األحارى بهاا أن تحاكمه عىل 
ترصيحاته التاي جاءت تربيراً لها، ملا تنطوي 
عليه من خطورة، وكشاف لسياسات اململكة 
التطبيدياة االنهزامية، ولكننا نادرك جيداً أن 
الدكتور عشاقي لن يحاسب، ولن يتقد  ألي 
محكمة، وسيجد من يربت عىل ظهره اعجابا 
وتقديراً؛ ألنه أعَّى املهمة عىل خري وجه، ووخل 
التدليمات، ولم يكن يف ظل ما قاله أَي خروج 

عىل النص الرسمي، بل التطبيل الحريف له.
الجنارال عشاقي اختاار قنااة  الدكتاور 
الدالم “اإليرانياة” الناطقاة بالدربية للدخاع 
عن نفساه وزيارتاه أََماا  السادوعيني اوال، 
مساتغرب،  خياار  ولاو  ثانياا،  واملسالمني 
خاملساؤولون، بل واملواطنون السادوعيون ال 
يظهرون عىل قناوات “الكفرة” و”الراخضة” 
قمار  عاىل  مان  ويحذخونهاا  و»املجاوس«، 
“عربسات” الذي تتحكم به وزبائنه السلطات 

السادوعية، ويحجبون جميع املواقع التابدة 
إليران أَْو املنظمات والتجمدات الشيدية، إَلاى 
جانب ُكّل من ينتقد سياساتهم، ولذا يدكل 
تناقضااً أَْو باألحارى ارتبااكاً باات الطاباع 
الالخت يف السياساات واملواقف السادوعية يف 

الفرتة االخرية.
***

لنااك مجموعاة نقااط ورعت يف مقابلاة 
الدكتور الجنرال عشقي ربما تبدو “صاعمة” 
بالنسابة إَلاى الكثريين، ولسانا من بينهم يف 
لذه الصحيفاة “رأي اليو ” نليصها كالتايل 

من قبيل التوثيل والتفنيد:
اوال: الجنرال عشاقي قاال إن لذه الدعوة 
لزيارتاه األََرايض املحتلة جاءته من السالطة 
الفلسطينية، وبدد الحاح استمر أربع سنوات، 
ومان اللاواء جربيل الرجاوب تحديادا، ولذا 
الكال  ينطوي عاىل مغالطة كبرية، خالجنرال 
عشاقي زار القادس املحتلة قبل اعاوا  عىل 
رأس وخاد مان مركازه، والتقاى مساؤولني 
مستشاار  غولاد  عوري  بينهام  إرسائيلياني 
نتنيالاو وغاريه، وصاىل يف املساجد االقىص، 
واللواء الرجاوب رئيل اتحاع كارة القد ، أَْو 
لكذا ندرف، من حقاه ويف حدوع صالحياته، 
ععاوة جوزيف بالتار أَْو بالتيناي أَْو رونالدو 
وخصماه مياي، أَْو أَي من شااء مان نجو  
الكرة، اما أن يدعو الجنرال عشاقي خهذا امر 
يحتاج إَلاى ايضاح من اللواء الرجوب نفساه 
اة انه قبل اشاهر رخض  ومن السالطة، َخاصَّ
تربيرات اتحاع الكرة السدوعي بإقامة مباراة 
لفريقه الكروي يف القدس املحتلة تحت ذريدة 
مدارضة التطبيع، واقيمت املباراة يف االرعن.

أن مقاوماة  أكاد  الجنارال عشاقي  ثانياا: 
ويملاك  عساكريا،  عليناا  املتفاوق  االحتاالل 
أسالحة متطاورة “مدنااه أن ندمر أنفسانا”، 
واضااف “املقاومة لم تقتل ذبابة”، ولذا الكال  
يشاكل اسااءة كبرية للمقاومة، وكل الشاهداء 
الدرب واملسالمني من ميتلف االقطاار الدربية 
واإلْسااَلمية، بال لاو اسااءة للجنرال شاارلز 
عيغول، وجورج واشانطن، ونيلساون مانديال، 
والحاج امني الحسايني، وعبد القاعر الجزائري، 
ومحماد اليامال، وعمار امليتاار، وكل رموز 
املقاوماة للمحتلني عىل طاول التأريخ وعرضه، 
وقائماة الرشف لذه اطول من أن تحىص يف لذا 

املكان.
زمان  أن  عشاقي  الجنارل  اكاد  ثالثاا: 
“الدنرتياات” انتهاى “خنحن نملاك عقال كبريا، 
وثقاخاة عالياة، ال باد أن نواجاه إرسائيل بهذه 
الثقاخة”، ولذا يدني أن املقاومة من أجل تحرير 
االرض مجارع “عنرتيات”، وال باد من مواجهة 
إرسائيل واحتاللها ثقاخيا، واذا كان الحال كذلك، 
ملاذا تؤسل السدوعية حلفا عسكرياً وإْساَلمياً، 
وآخر عربيا، وترسل طائراتها )عاصفة الحز (، 
وقواتهاا )عاوعة االمال(، إَلاى اليمان منذ عا  
ونصاف الداا  تقريبا؟ وملااذا تنفال املليارات، 
وترسال آالف االطنان مان األسالحة للمقاومة 

السورية وقبلها الليبية؟
رابداا: شادع الجنارال عشاقي أن زيارته 
“شايصية” لم يساتأذن خيها حكومته ألنها 
ال تماناع أن يذلاب أَي سادوعي إَلااى بيات 
املقادس، واذا كان كالمه صحيحاً، ملاذا يوجد 
نص يف جواز سافره السدوعي يحر ، ويمنع، 

أَي زيارة لدول عديدة عىل رأسها إرسائيل؟

خامسا: أكد الدكتور عشقي “نحن نقتدي 
برساولنا الكريم صىل الله عليه )وآله( وسلم 
الاذي زار املرشكاني وخاوضهام، ولام الذين 
اخرجوه مان مكة املكرمة، وقتلاوا الصحابة 
وأخارياً انتارص عليهام”، ولاذا كال  جميل، 
ولكن الم يدلن سايدنا محمد صاىل الله عليه 
وسالم الحرب عىل الكفار وجند لها الجيوش 
مان املؤمنني، وقاد  وصحابتاه وجنده آالف 
الشاهداء، خلمااذا االجتازاء واالنتقائية لنا، 
وتربير التطبيع واالستساال  بهاذه الطريقة 

الساذجة؟
***

ما نأساف له، ويثري غضبنا، حالة الصمت 
وليال  السادوعية،  الرسامية  األوسااط  يف 
الشادبية، تجاه لاذا التطبياع الفاضح الذي 
يقاد  علياه ُكّل مان األماري تركاي الفيصل، 
والجنرال عشاقي مع اإلرسائيليني، واالكتفاء 
خقط بالقول انهما ال يمثالن غري نفسايهما، 
وليل لهماا أَي صفة أَْو وظيفة رسامية، أن 
لذا الصمات اكثر ايالما وتواطؤا من التطبيع 
نفساه، وساتكون له عواقب وخيماة الحقاً، 
اة أن مدظم حاروب اململكة وتدخالتها  َخاصَّ
تتدثار  االقليمياة  وسياسااتها  الدساكرية 
وتدطاي نتائج عكساية، وما حادث ويحدث 
من خساائر برشية يف املواجهات عىل الحدوع 

اليمنية احد االعلة.
مثلما نأساف أيضاً، للرتحيب الذي يحظى 
به الجنرال عشاقي من السلطة الفلسطينية 
ورئيسها، ولي السلطة التي باتت تلدب عور 
“املحلال” للتطبياع، وتوخر الغطاء لاه، ربما 
مقابال الحفااظ عاىل الدعم السادوعي املايل 

لها، لدخع رواتب موظفيها، ولذا قمة البؤس 
واالنحدار.

ترتكب السلطات السدوعية خطيئة كربى 
إذا اعتقدت أن تطبيدها لدالقاتها مع إرسائيل 
كيطاوة للتمهياد للتحالاف امنيا وسياسايا 
وعساكريا مدها وربما يوخر لهاا الحماية يف 
مواجهاة إياران التي تبالغ كثارياً يف خطرلا، 
خماا يحمي السادوعية وامنها واساتقرارلا، 
لو التمساك بالثوابات اإلْسااَلمية والدربية، 
وبئال لاذه الحماياة التي تأتي مان محتيل 
املسجد األقىص وقاتيل ومحارصي مرابطيه.
طائراتهاا  ترسال  السادوعية  السالطات 
الحديثاة املتطاورة، ولي من األنواع نفساها 
التي يشيد الجنرال عشاقي بامتالك إرسائيل 
ملثياتها، ويطالبنا باالستسال ، ورخع الرايات 
البيضاء امامها، ترسالها إَلااى اليمن وتقتل 
اآلالف من ابنائه، بينما “تيرتق” بنوع مباعرة 
ساال  تقدمات بهاا عاا  2002، تناص عىل 
التطبياع الكامال مقابل االنساحاب الكامل، 
وخإذا كانت لي، أَي السالطات السادوعية، ال 
تحرت  بنوع مباعرتها لذه التي “تدفنت” ولم 
تلال إاّل االحتقاار من الحلفاء الجادع، خكيف 
ستلز  اإلرسائيليني عىل احرتامها، انه تطبيع 

مجاني مهني بكل املقاييل.
عزاؤنا أن الشادب السدوعي االبي يدارض 
لاذا التطبيع بقاوة، ويدترب خلساطني وقفاً 
إْساَلمياً، ومستدد للتضحية بأرواحه من أجل 
تحريرلاا، ويتربأ مان الجنرال عشاقي وكل 

املطبدني املستسلمني من أمثاله.

* رأي اليوم
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عرفات الرميمة
من املساّلمات بأن األَْطَفال - بُحكم سنهم 
وقلاة مدرختهم وندوة تجاربهام - تفكريلم 
ضيّال وال يارون الدالم املحياط إاّل من خالل 
ذواتهام وال تتددى تلاك النظرة إَلااى اآلخر، 
خالداَلاُم بالنسابة لهم ال يتدادى األرسة التي 
يديشاون خيهاا. ولاذا ليال عيباً بالنسابة 
لهام، لكن الديب عندما ينظر خريج الجامدة 
املتحازب واملثقاف من ثقاب بااب املناطقية 
الضيّل ومن ساّم خيااط الطائفية املقيت وال 
ييتلفون عان األَْطَفال ساوى أنهم يحملون 
قلاوب شاياطني واألَْطَفاال يحملاون قلوب 
مالئكة مهما كان تفكريُلم ضيقاً ومحدوعاً.
خالذين يتحدثون عن ما يحدث يف تدز من 
قتاال بني طرخاني ويركزون علياه باعتباره 
متناً لاماً - وُعْدَوان عيال سادوع مع مدظم 
مرتزقاة الدالام من ثاالث عرش عولاة الذي 
يقتل بطائراته األَبْريَاء يف املنازل - بالنسابة 
لهم لامشااً ضئيالً ال ياكاع يُرى ويتحدثون 
عان حصار الدواعاش ومليشايا اإلصالح يف 
حيي الجمهوري والروضة وينساون حصار 
اليََمان براً وجواً وبحراً من ِقبل عول الُدْدَوان 
ويساكتون عن حصاار أرسة بيات الرميمة 

يف قرياة حدناان ملادة شاهرين - بددلا تم 
اقتحامهاا وتهجاري أللهاا بدد أن مارساوا 
ضدلام جرائم اإلبااعة الجماعياة والتطهري 
الدرقي - ويشاّجدون حصار عزلة الرصاري 
منذ عا  وثالثة أشهر وقصف أللها بميتلف 
األسلحة، لؤالء الدور وأمثالهم يشبهون من 
يقرأ اآلياة )ال تقرباوا الصالة( وآياة )خويل 
للمصلني( مان عون تكملة قراءتهما والدمل 
عاىل برتلما عان ساياقهما، خيبادو املدنى 
ميالفااً ملاا أراعه اللاه وكأن القارآن ينهاى 
عن الصاالة يف األوىل ويبارش املصلني جميداً 
بالويال والداذاب يف جهنام يف اآلياة الثانية. 
لؤالء يشابهون الشااعر أبو نواس الذي رع 
عىل من عاتبه يف عد  عخوله املسجد للصالة 

بالقول:

عع املساجد للُدبّاع تدخلها 
ليا بنا حارة اليمار يسقينا

ما قال ربك ويٌل للذي سكروا 
بل قال ربك ويٌل للمصلني

تُحدثهام عن قصف طائرات عيال سادوع 
الاذي عمر اليََمان بالكامل - أرضاً وإنَْساااناً 
- مان عون رحماة وال تميياز وغازو جناوع 
السدوعية واإلَماَرات والبحرين وقطر واألرعن 

وإريرتياا  والسانغال  واملغارب  والساوعان 
ومرتزقاة باالك ووتار والجرين جاروب من 
جميع الجنسايات لاألََرايض اليََمانية يف عدن 
ولحج وتداز ومأرب والجوف، خيتحدثون عن 
ما يحدث يف تداز- ُخُصْوصاً يف حيّي الروضة 
والجمهاوري - من قتال بني خريقني يمتلكان 
ذات األسالحة باإلضاخاة إَلااى أن أحدلماا 
يمتلك ععمااً باملال السادوعي- أربدة ماليني 
يومياا - وأحادث اناواع الساالح السادوعي 
واإلَماَراتاي ويقاتل مدهام املرتزقة من ثالثة 
عرشة عولة - باإلضاخة إَلاى النسااء التي تم 
تدريبهن مؤخراً - خيبرت ُكّل ما سابل وال يرى 
ااْدابية -  ساوى أخراع الجياش واللجان الشَّ
وأَبْنَااء تدز الرشخااء الذين وقفوا مع الوطن 

ضد الُدْدَوان - 
ُكّل  وكأن  الهاواء  طواحاني  يقاتلاون 
أولئاك السايل الجرار مان اليوناة والدمالء 
واملرتزقاة والدواعش املتواجادون يف حواري 
تداز ال وجاوع لهام إاّل يف كشاوخات رواتاب 
عيال سادوع. لام حتى ال ينظارون ملناطل 
تداز ولساكانها بداني واحادة، إنماا لناك 
عرجات وطبقاات وامتيازات، خهناك مناطل 
يتام تفضيلها عاىل أُْخاَرى نتيجاة التحزب 
البغيض، خحي الجمهاوري - وكر الدواعش 
ومقر اليالخة املزعاو  - وحي الروضة وكر 

مليشايا اإلصاالح ومن يساكن خيهماا ألم 
من ُكّل ساكان ومناطل وإحيااء ومديريات 
تدز، بل وألم من اليََمان وساكانها جميداً. 
لم يرون رصاصة الكالشانكوف أخطر من 
صوارياخ طائرات F16 وأَْكثَار تدمرياً للبنية 
التحتياة ويحلفاون األيماان املغلظاة عاىل 
صادق ما يقولاون، يرون قذيفاة أر بي جي 
أَْكثَار خطاراً وتدمارياً من القنابال الصوتية 
والدنقوعية والنيوترونية املحرمة عولياً التي 

يمتد خطرلا لسنوات. 
لؤالء الدور وأمثالهام ينطبل عليهم قوَل 
املسايح: إن املرء َلريى القشة يف عني أخيه وال 

يرى اليشبَة يف عينه. 
واألعلاى من ُكّل ما سابل أنهام يتهمون 
اآلخريان بالدنرصياة واملناطقياة وكالمهام 
وسالوكهم تجاه اآلخرين لو عني الدنرصية 
وذاتها وألف بائهاا أًيْضاً ولي ذات املناطقية 
املقيتاة والضيقة التي قد تضحي بكل اليََمان 
من أجل عيون الحاملة وتضحي بكل مديريات 
الحاملة وساكانها من أجل الدواعش ومليشيا 
اإلصاالح ومان أجال الروضاة والجمهاوري 
ولام ال ييتلفون عان الضفدع الاذي يديش 
يف مساتنقع صغري يراه الدالم برمته إاّل قليالً 
ومع األساف أن الكثريين منهم يطرحون ذلك 

القليل.

هكذا فعل التتار عن العَور املناطقي: َأْو التفكري بعقلية الضفادع
)بالصراري(، 

فما هم فاعلون 
)بصنعاء( لو 

دخلوها؟!!
أبو محمد السنبلي

برصاحة ما زلت منذ ليلة البارحة أبحث 
يف جدباة كلماتاي عان مفرعاٍت أساتطيع 
بهاا توصيف ماا حصل يف عزلاة الرصاري 
- محاخظاة تداز، َولام أجد غري ما ساطر 
التأرياخ مان حكاياات اقتحاا  لوالكاو 

لبغداع.
خقد امتزج خيها التطهريُ الدرقيُّ َواإلثنيُّ 
َواملناطقاي يف قالاٍب واحاد، قالاٍب يفاوح 
بالحقد املركاب املنتن َوالاذي يدكل حالة 
مان الفجاور املزمان يف اليصوماة َوالذي 
َوأخاالق  ُكّل قيَام األرض  يساتديص عاىل 
السماء عالجه إال بمدجزٍة او تدخٍل إلهي!!
أيَّاُة حيوانيٍة َوشاهوانيٍة لاي تلك التي 
تجدال مان األخ يتلاذذ َويتفنن بسافك ع  

أخيه بدد أن ظفر به؟!!
أو ما عىل املقدا  يو  النرص أن

َويرحام  الشاجاَع  يرعاى   
اليوَّاخا؟!!

و لل كان خيهم مقداٌ  واحٌد أصالً حتى 
يقاو  بما تملياه عليه شاجاعته َورجولته 
من طمأنة اليائفني َوإطدا  الجائدني َوقد 

خنقهم حصار أكثر من عاٍ  َونيف؟!!
و لال كان خيهم كريٌم واحاٌد خدالً ترعه 
مروءتاه َوقاد جماع نسااءلم َوأطفالهم 
َوشايوخهم ثم يدخل عليهم شاالراً سيفه 
َوجميدهام شااخصون بأبصارلام نحوه، 
خيقاول : ما تظناون أن خاعٌل بكام إذلبوا 

خأنتم الطلقاء..؟!!
لكنهاا لكذا لاي أخالق الجبنااء إذا ما 
ظناوا أنهم قاد ظفروا، َولكاذا لي نفوس 
الضدفااء إذا ما حسابوا أنهم انترصوا، خال 
يجدون ما يشابدون به نفوساهم املريضة 
الضديفة إال بقطع األعناق َوسحل األجساع 

َوإحراق املساكن َوالبيوت. 
أسمدت عن رشف الدداوة كي ترى

الارؤوس  تقطياع  ليَضامِّ   
ضفاخا؟!!

لقد عخل الحوثيون االنقالبيون الرواخض 
َواملجوس بحسبكم، َوكانوا قد تدرضوا من 
قبل لستة حروٍب طاحنة، عخلوا محاخظاٍت 
كاملة بأرسلا بماا خيها الداصمة صنداء، 
خلام ينتقماوا ملظلماٍة أو مقتلاٍة ساابقٍة 
من أحاد َولم يساحلوا او يرّوعاوا أحداً من 
خصومهام أو ينكلاوا باه، حتاى أن ُصور 
رموزلام يف الطرقاات لم يتدرضاوا لها أو 
يمساولا بأذى َوماا صور الشايخ الراحل 
عبداللاه االحمر الدمالقة التاى تمأل الكثري 
مان لوحاات الدعاية َواإلعاالن يف الطرقات 
الرئيسية للداصمة إال عليٌل واضٌح عىل ذلك، 
َولكذا لي أخالق الشاجدان َوإن راخل ذلك 

بدض األخطاء الفرعية َوَغري املقصوعة!!
لساُت لنا يف مدرض كيال املديح لهم أو 
التغني بهم َولكنها الحقيقة التي ال ينكرلا 
أحاد، خليتكام أيهاا الجبناء تدلمتام منهم 

بدض أخالقهم يف الحرب َوالسلم!!
عمومااً لذا ما خدله التتاار الجدع بدزلة 
)الارصاري( َومان قبال بحال آل الرميمة 
َوكذلاك ما خدلاوه يف عادن َويف ُكّل منطقٍة 
أخرى عخلولا ليدكساوا حقيقة نفوسهم 
املريضة َواملتيمة باألحقااع عىل الحياة ثم 
يطمدون بدد ذلك أن يساتقبلهم املواطنون 
بأكاليال الاوروع وَعقاوع الفل عاىل مداخل 

صنداء َولم يتوعدون بدخولها ُكّل يو .

يكفي مغالطًة وتبيرًا للقَتلة واملجرمني.. أستحوا
صالح القرشي

الذي يفرق بني من ذبحوا الجنوع يف سيئون وبني من ذبحوا 
الجنوع يف عدن ولحج وبني من ذبحوا وحرقوا ونبشاوا القبور 
وعماروا املسااجد االثرياة يف الرميماة وقرى الارصاري ، من 
يحاول أن يفرق بينهم خهو مشاتبه ويجايف الحقيقة والواقع 
ويغالاط النااس ويغالط نفساه ، إما بسابب النكاية والحقد 

والتدصب أو االستغالل الحزبي والسيايس .
خاكل مان ارتكبوا لاذه الجرائم لم يحملاون نفل الفكر 
الولاباي املتطرف ولم ينفذون املرشوع االمريكي الصهيوني 
يف اليمان واملنطقاة الذي من ألداخه القيا  بهاذه الجرائم من 
أجال إعخاال الشادب الدربي يف عواماة حروب عىل األسااس 
الطائفاي واملذلبي ليتسانى لهام يف النهاية تفتيت وتقسايم 
الادول الدربياة اىل كيانات وعويالت صغرية عىل لذا األسااس 
وخقااً ملاا لو ميطاط ،ويف النهاياة تصاب كل ميرجات لذا 
امليطاط يف خدمة الكياان الصهيوني كما خططاوا ويريدون 

)اعاعة تشكيل الرشق االوسط الجديد (.
لقد صدمت اليو  وأنا اقرأ لكتاب اعالمني حاولوا أن يحملوا  
أنصاار الله مساؤولية ما جارى يف الرصاري وأن السابب لو 
محاولة احتكار )السااعة ( للحكم والتكرب والتسلط وا وا وا وا 
وكل الصفات السايئة التي حرشولاا يف كتاباتهم وأن ما خدل 
لؤالء املجرمني ببيت الرصاري إال ألنهم عىل خالف وحرب مع 

الساعة.
ولنا يا اخواني اسمحوا يل أن أقف ضد ما تقولون وتكتبون 

وأن لذا غري صحيح .
خالذيان قتلاوا الجناوع يف سايئون لم يكان تهمتهام أنهم 
ينتمون للساعة وإنما ينتمون إىل مناطل مدينة ، والذين عخلوا 
مستشافى الدريض وقتلوا الناس بكل ع  بارع نسااًء وأطفاال 
وأمراضااً ذلباوا للدالج لم يقتلولم ألنهم سااعة وعىل خالف 
مدهم ولم يساألولم عان انتمائاتهم ، والذين قتلوا وساحلوا 
الجنوع يف عدن ولحج ونبشاوا القبور يف الشاحر وحرضموت 

ولحج لم يفدلوا ذلك النهم من الساعة وا وا وا وا الخ…..
ياا اخواني كم كررنا وكتبنا ومان حني ابتدأ تنفيذ املرشوع 
االمريكي الصهيوني ان ما تقو  بها لذه املجموعات املسلحة 
املتطرخاة اال جزء ميطط له ومرساو . بدناياة لها وإلحداث 
الارشخ بني أبناء الشادب يف كل عولة عربياة ورضب وحدتهم 
الوطنية وتمزيل نسيجهم االجتماعي وإعخالهم يف حروب كي 

يتسنى لألمريكي تقسيمهم اىل كيانات وعويالت.
ولذه االخدال والجرائم لي التي ساوف توصل لهذا الهدف، 
ومن أجال أن يحدث االحتقاان أكثر وأكثر باني أبناء املجتمع 
والشادب الواحد يقومون ايضا اىل جاناب ذلك بدملية تصوير 
كل لذه الجرائم البشدة الذي يرتكبونها وينرشونها أوال بأول 
يف وسائل االعال  وشبكات التواصل االجتماعي كي تكون لهذه 
االعماال التأثري الكبري وتزيد من الداداوات واالحتقان وتجدل 
كل األطراف تنجر لهذا املساتنقع اليبيث واملؤلم والذي يسبب 

جراحاً ال تندمل برسعة ولذا لو املطلوب.
وليال كماا يصاوره البدض أن السابب لم السااعة يف ما 
حصال يف الارصاري وأن الحرب يف اليمن التاي تجري من قبل 

السادوعية ومرتزقتها وأعواتها ضد الساعة او ألنهم اخطأوا.. 
ملاذا يتم القفز عىل كل الواقع وما يجري ليل يف اليمن خحسب 
وانماا يف كل عول املنطقاة الدربياة؟، ملااذا املصالاح الضيقة 
واألنانياة والحقاد تدمي أبصارناا عما لو ميطاط لنا وعن 

الطاعون اليبيث واالجرا  الذي يستهدف الجميع والوطن.
لاذا ميطاط يساتهدف اليمن مثل ما يساتهدف ساوريا 
والداراق وليبياا وغريلا بغاض النظر إن كان لنااك يف اليمن 
موجوع حوثي واال غري موجوع او سااعة ،ليل لذا لو املحدع 
وانماا لام يلدباون عاىل التناقضاات. والتحرياض املذلبي 
والطائفاي يف كل عولة ويساتيدمون. كل لذه كل االسااليب 

البشدة والحقرية يف سبيل الوصول اىل لدخهم كما قلنا .
ويكفاي انناا طاوال اكثر من عقديان من الزمن والسانني 
وبسابب مصالحناا الشايصية ومان اجال تقاسام الثاروه 
واحتكار السالطة وخساعنا وغريلا ،تركنا لذا الفكر الولابي 
السالفي املتتطرف وجماعة االخوان املسلمني تتغلغل وتنترش 
يف مجتمدناا يف جمياع املحاخظاات ونحن ندارف انهم األذرع 
املجرماة لالعداء األماة الحقيقني أمرياكا والصهاينة والغرب 

وحكا  اليليج ، خال نكرر لذا اليطأ ونستمر خيه.
ارجاو مان الجمياع ان يراجدوا انفساهم ويتوخاوا الدقة 
والحقيقاة وكل الذي يرتبص بنا وال ينجاروا اىل لذه الرتلات 
والسطحيات يف تناول ما يحدث يف اليمن واملنطقة عموما، وأن 
نتحد جميداا يف مواجهة لذا الوباء والطاعون القاتل واملجر  

الذي يستهدف شدبنا ووطننا .
وحسبنا الله وندم الوكيل ، ندم املوىل وندم النصري.

جلُد للذات أم طابور خامس؟
بسام الشرام*

قرأُت البارحَة عدعاً من املنشاورات التي تحّمُل 
أنصااَر اللاه مساؤوليَة الجرائام التاي ارتكبتها 
عنارُص اإلْرَلااب التي تسامي نفَساها باملقاومة 

يف تدز.
 وألن مثل تلك املنشورات وبحسب رأيي ال تدرّب 
إاّل عن الطابور اليامل يف حركة أنصار الله ومن 
محساوبني عليها وليساوا منها، والذين ال شاغل 
لهام إاّل تثبياط النااس واإلرجاف باسام الحركة 

ومنارصيها.
ولم يستوعبوا بدُد حجَم املسؤولية امُللقاة عىَل 
عواتقهم يف التحارك الجاع والبذل والتضحية، وما 
زالات نظرتُهم قاارصًة للفكر الحسايني وثورته 
املتجدعة والقباول عن قناعة ورضا بما ساتلحل 
من قبال اللحاق بركبها من نتائج مأسااوية وما 
زال وعياه قارصاً عن حجم ومقدار الدطاء والبذل 
عند مريديها وعشااقها؛ لذلك تجاده يلقي باللو  
عىَل ما حادث آلل الجنيد ومن قبلهام آل الرميمة 

ومن سيلحقهم من عشاق لذه املدرسة.

يلقي باللو  عىَل لذا وذاك وال يقد  شيئاً يذكر 
ويدارب عن قناعته يف سابيل لذا النهاج املحمدي 

الدلوي الحسيني.
واآلن آل الجنيد قد سلكوا لذا املسلك واختاروا 
لذه الطريل عىَل خطئ الرعيل االول من أجداعلم 
وأوليائهم وتأساياً بجدلم وسايدلم وعشايقهم 
اإلما  الحساني )عليه السال (، وقد بذلوا مهجهم 
وقدماوا جماجَمهام قرباناً للاه وإيمانااً صاعقاً 
بوعده لشهدائه، خإن االلقاء اللو  من قبل البدض 

ملا حل بهم من مأساة.
لاي إماا نظارة قاارصة أَْو انهاا عان قصاد 
خدماًة للطارف االخار ولكي يداي حسانو النية 
مان اللواماني اقول َلهم ماا حل باآل الجنيد ومن 
قبلهم آل الرميمة وغريلم من اتباع لذه املدرساة 
ولذا الفكر الحسايني الحار.. كانوا يدركون لذه 
النتيجة املأسااوية التي حلات بهم ويتهيؤون لها 
ولقبولها ولو كان األمر يتدلل بانتظار من يغيثهم 
أَْو ينرصلم أَْو سيلقون اللو  عىَل من تيلف عنهم 
-ملا أقدموا عىل الدخاع واملواجهة بما يساتطاع ويف 

ظل غياب النارص.

ولو ذات السالوك ونفل الرسالة التي قدمها 
سايدنا االما  الحساني علياه الساال  -يف كربالء 
عندما واجه جحاخل طغاة وعواعش عرصه يف ذلك 
الحاني وخّضال املواجهة والدخااع والتضحية بمن 
مداه من الل بيته وامليلصني مان اتباعه ولم ال 
يتجاوزون السبدني نفراً -عن االستسال  واعطاء 
الذليل -وقد قال كلماته املشاهور )ليل مثيل من 
يباياع مثلاه والله لاو خدلتها لتحملات وزرلا اىل 
ياو  القياماة.. أال وإن الدعي بن الدعاي قد ركز 
باني اثنتني بني السالة أَْو الذلة خهيهاات منا الذلة 
يأبى الله لنا ذلك ورساوله و...، أتيوخوننا بالقتل 
ياا أبنااء الطلقااء وال تدرون باان الله قاد جدله 
خينا عااعة وإكرامنا مناه بالشاهاعة، إننا قو  ال 
نساتوحش طريل الحل لقلة ساالكيه خان الله ال 

يهدي اليه إاّل امليلصني.
خهاذه الكلماات النورانياة التاي خطها سايد 
الشاهداء وابو األَْحاااَرار اإلما  الحساني بدمائه 
الزكية يو  كربالء وساار عليها الكثري من مريديه 
وعشااقه -عىل مر التأرياخ وكان آلل الجنيد وال 
الرميمه وغريلم ممن سابقهم للشهاعة يف اليمن 

االلتحااق بركباه -كاخياة إلخاراس مان  رشف 
يتدمدون باللقاء اللو  عىَل أنصار الله.

خضالً عن ذلك لو خرضنا بان أنصار الله أسفوا 
مع تلك االصوات وقرروا االنساحاب من تدز حتى 
ال يلقاى عليهام اللاو  يف قااع  االياا  من مآيس 
ساتلحل بآخرين ممن ييالفون لاذه الجماعات 
التكفريية خماذا سايحل بالل املحاخظة حرضلا 
وريفهاا، ومن سايتحمل املساؤولية حينها ولل 
أنتم وباقي أبناء املحاخظة مساتددون للمواجهة 
والتضحياة لحماياة أنفساكم من االبااعة وذبح 

والسحل و... و...
 ساؤال يتدني عىَل ابناء تداز واليمن عموماً ان 
يفكروا خيه ويساتوعبوا الدرس ويهيوا أنفساهم 
للتحارك الجااع مان أجال أنفساهم وكرامتهام 
وحريتهام وتيلياص مجتمدهام من لاذا الفكر 
الظالماي املتحجر واملجر  القاتل، )َخِإنََّها اَل تَْدَمى 

ُدوِر(. اأْلَبَْصاُر َوَلِكْن تَْدَمى اْلُقلُوُب الَِّتي يِف الصُّ
والله من وراء القصد.

*محاٍم من التربة تعز
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ملاذا ُعزلة الصراري؟!

الـدَُّخــاَلُء واألغبياء! 

فهمي اليوسفي 
ليال غريبااً بالدَواعش ارتاكاُب أبشاع الجرائم بحل 
أَبْنَااء عزلة الرصاري وبقية القرى املجاورة لها بمحاخظة 

تدز.. 
منذ الفارتة املاضية ونحان نتوقع مزيداً مان الجرائم 
الداعشية عىل ضوء متابدتنا املستمرة ملستجدات األحداث 
وإملامنا بمدطيات الواقع التاي تؤكد أن ما حدث ويحدث 
بهاذه الدزلة )الارصاري( ليال األول من نوعاه أَْو حدثاً 
عرضيااً، بال باعتقاعي ووخال قيايس وتحليايل ملجريات 
األحداث أنه مدد سالفاً ضمن مرشوع يساتهدف اليََمان 

برمتها وتدز عىل وجه التحديد.
لذا املرشوع شاركت وتشارك خيه الرياض وواشنطن 
وتتويل الرتويج والتنفيذ له بالداخل السلطة ذاتها القابدة 
بفنااعق الرياض َوالتاي تدد صنيدة الغرب وبني سادوع 
قبل ل3 عاماً وتروج لها عول التحالف بانها رشعية بينما 
لي ال رشعية وتمارس عورلا وجرائمها بشكل اغتصاب 
وتدمل عىل تنفيذ ميططات خارجية عىل حساب اليََمان 
أرضااً وإنَْساااناً، خدواعاش بلدنا لم جناح مان أجنحة 
السلطة غري الرشعية التي تقف اليو  بفناعق جارتنا ترعع 

رصخة الدمالة:
أمري النفط نحن يدك.. ونحن أحد انيابك.

لاو نظرنا ملا يجري بهذه الدزلاة أَْو القرية )الرصاري( 
تصناف أنها جرائم إبااعة محرمة ولي عون شاك ضمن 
مسلسال حلقاتاه ال زالت مساتمرة ربما ساتطال أًيْضاً 
الددياد من املناطال باملحاخظاة إذا لم يُكان لناك تحرك 
رسيع مجتمدي ومن السالطات الدلياا إليقاف والتصدي 
لهاذه الجرائم الداعشاية ومان يقف خلفها مان اليارج 
والداخل مع ابرازلا بشكل ممنهج أما  الدالم بأرسه عرب 
املنظماات الدولياة َوالنواخذ اإلْعاَلمية وباكل لغات الدالم 
ومالحقاة أتباعهم حتى من لم قابداون يف املناطل التي 
ااْدابية باعتبارلا خاليا  تحت قبضة الجيش واللجان الشَّ

نائمة.
 بكل تأكيد لناك عواخع وأسباب عديدة للدواعش تحتم 
عليهام ارتكاب أبشاع الجرائم بحل األَبْريَااء يف الرصاري 
وغريلاا لنرش الرعب بني االلايل ليتسانى لهم أي قمع إي 
عور مجتمداي يقول ال للُدْدَوان.. ال للولابية ال للدمالء... 

إلخ أَْو يتدارض مع توجهاتهم املتطرخة.
ومن ضمن لذه األسباب وخل ترجمتي باختصار.. 

»التوحش وارتكاب مثل لذه الجرائم تدد محرمة بكل 
األعيان واملواثيل الدولية«. 

بل لي جازء من أيديولوجية الفكار الداعيش املوروث 
واملتاوارث مان األيديولوجية األُّ  للولابية الذي أسساتها 

امليابرات الربيطانية.
كماا أنهاا تتطاّور نحاو مزيٍد مان التوحاش الدموي 
وتشامل حتاى املسان والطفال الرضيع وذلاك عىل ضوء 
تطاورات املرحلاة َويتقان لندساتها عناارص أكاعيمية 
متصهينة ومؤمركاة ولبت ذاتها ليدمة الشايطان ضد 
اإلنَْسااان واإلنَْسااانية وتمولهاا املشااريع الصهيونياة 
وتسوقها إْقليْميا )بني سدوع.. وتركيا( وبإرشاف أمريكا 

واخواتها األوربيات.. 
حلقات التأريخ تربلن أن اإلْجااَرا  أصبح غريزة لدى 
ُكّل خصائال التكفاري والتي ال تساتطيع التسالح بأخالق 
إنَْسااانية؛ ألنهاا اساتبدلت االخاالق والقيم اإلنَْسااانية 
بأخالق وجينات التوحش املداعي لإلنَْساانية وللحياة.. 

 ُكّل ماا يجاري بدزلاة الارصاري أتاى متزامنااً ماع 
مفاوضاات الكويات واساتمرار عول التحالاف بالُدْدَوان 
والرلاان عىل الحسام الدساكري أصبح مساتحيالً لكن 

القرار لو بيد الغرب.

ولاو – أي الغارب- مان يماارس الضغاط عاىل عول 
التحالف لالستمرار بالُدْدَوان.

لكان خوق لاذا وذاك خابت خططهم وتدثار تمريرلا 
حتى عرب لدبة املندوب األممي من جنيف للكويت ونتيجة 
لفشال رلانها وتسااقط املواقع الدساكرية السادوعية 
اْدابية خضال عىل  بنجران وجيزان بيد الجيش واللجان الشَّ
خسائر الزحوخات املتددعة بأَْكثَر من جبهة ومنها حرض 
وميدي أصبحات مرعبًة لدول التحالاف ُخُصْوصاً بدد أن 
ااْدابية القبض والبساط عىل  أعلان جيشانا ولجاننا الشَّ
موقع الجابري الدساكري والذي يدترب لطمة بني الديون 

لهذه الجارة الشقيقة التي اتت من رحم الصهيونية.
لذه االنتصاارات املساتمرة يدتربلا الغارب واليليج 
رساالة قوية أكادت باان اإلَراَعة اليََمانية لاي أقوى من 
األباتايش وF16 وجميع االسالحة املتطورة لهاذه الجارة 
مهما اساتدانت واستقوت بواشانطن واستقدمت خرباء 
من إرسائيل ومهما اشرتت الضمري األممي وجلبت مندوباً 
من الكناد  )ولد الشايك( الذي اعتربه مان وجهة نظري 
جزء من الُداْدَوان خأعماله مكشاوخة والنرص قاع  طاملا 

والدخاع عن األرض والدرض واجب مقدس.
مهماا حاول تلبياة رغبة بناي سادوع والنيتو بوضع 
الحيال الهاعخة لساحب الجياش واللجان مان محاخظة 
تداز ومحاخظاات أُْخااَرى ساينترص اليََمان ولاو تجرع 
األمريان. ختاتاي الريااح بما ال تشاتهي السافن ورلان 
جارتنا سادوع باساتمرار غطرساتها والحسم الدسكري 
لان يجدى نفدا الن اليََمان وأبنائاه صناعيد عنيدين ليل 
من طبدهم االستساال  وكل لذه االعمال والجرائم خلقت 
ابداعا لليََمانني يف مواجهتهم للمدتدي خصواريخ جيشانا 
املصندة محليا تصل أللدخها بدقة وتدد أكرب عليل عىل أن 
اإلَراَعة اليََمانية خوالذية وابتكرت تطوير يف نوعية اسلحة 

املواجهة امليدانية ولذا اصاب سدوع بجنون البقر.
كل اللطماات املوجهة لقوى الُداْدَوان اليارجي كانت 
عاماالً الزعياع عرجة لساترييا عول التحالاف االمر الذي 
باعتقاعي عخدها إلعطاء ضوء أخرض للدواعش بمحاخظة 
تدز يف االساتمرار بتكرار تجارب القتل والسحل وارتكاب 
مجازر بحل عزلة الرصاري كوسيلة للضغط عىل الجيش 
ااْدابية يف تيفياف الرضباات القوية التي  واللجاان الشَّ
توجه ملواقع عسال جارتنا بأََراضيناا املغتصبة )نجران 
وجيزان وعساري( وأيضاً الستكمال سايطرتها عىل بقية 
املحاخظاة التاي تدترب بالغاة األَلميّة بالنسابة لليارطة 

الداملية واملحلية.
حقيقة يرالن اليارج بالسايطرة الكاملة عىل الدديد 
مان املحاخظات ومنهاا الحاملة ويساتيد  ُكّل الوساائل 
عليهاا  سايطرته  الساتكمال  والدساكرية  االلتفاخياة 
ليتسانى له تساليمها للدواعاش إلحاقااً بمحاخظة عدن 
ولحج كتساهيل لدخول املاريناز األمريكي كما لو حاعث 
بقاعدة الدند ولكن ليست ُكّل مرة تسلم الجرة خقد اخفل 

املدتدون بالحاملة والدديد من املحاخظات.. 
أَبْنَااء الرصاري لم ثوار ويوجد لليساار حضوراً قوياً 
بهاذه الدزلة وأيضاً مان الصوخيني الراخضني للمشااريع 
الولابية.. ولذا مكروه وغري مرغوب به عاعشياً وسدوعياً 
وأمريكيااً ولهاذا يندخاع الدواعاش الخارتاس الارصاري 
لتحصاني الدواعاش القابدني باملدينة ومنهام أجانب من 

جنسيات ميتلفة.. 
»« ال يغيب عىل البال أن الشاقيقة األُْخاَرى املتصهينة 
)اإلَماَرات( لدبت والزالت تلدب عورا عمويا بمحاخظة تدز 
من خالل ععمها بالساالح واملاال للدواعش لتصبح تحت 
إبطهاا إلحاقاً بدادن بحيث تبدأ تدشاني املرحلاة الثانية 
بدعشانة ُكّل يشء بالحاملة تنفيذاً لرغبة واشانطن ولندن 
حتاي ال تناال غضب لاذا الحلف وبحيث يكاون موقفها 
قوياً أمامه وإن تطلب األمر إباعة البرش والشاجر والحجر 

بهذه املحاخظة.. 
ما جارى ويجري بهذه الدزلة )الارصاري( ليل األول 
مان نوعه يرتكب بحل أَبْنَااء اليََماان وتدز تحديداً بل قد 
ارتكبت عاعش سلسلة من الجرائم املماثلة وبيت الرميمة 
خري شاالد نالياك عن الساحل والتنكيل خالل األشاهر 

املنرصمة.
كل املاؤرشات توحاي بأن األمار مدد سالفاً ومطبوخ 
خليجياً بقياعة السدوعية وأوربياً بقياعة أمريكا وحلقاتها 
مستمرة ومن املحتمل بأن لناك مشاريع قيد التنفيذ.. 

مماا يجدلنا نتوقع ازعياع عرجة القتال والتنكيل لبني 
الرصاري ونقل التجربة ألَْكثَر من منطقة.. 

ماع أن االساتهداف الداعايش لهاذه املنطقاة يدتارب 
استهداف متددع ميداني عموي.. من خالل القتل والسحل 
الدموي املحر .. واستهداف إْعاَلمي من خالل التدتيم عىل 

ما يحدث من قبل اإلْعاَل  الدويل واإلْقليْمي 
وأيضاً استهداف أممي من خالل مشاريع اليداع التي 

يتوىل تنفيذلا املندوب األممي.. 
إذن لال نبقاى نتفارج عاىل اساتمرار لاذه الجرائم 

الداعشية طاملا لم تتوقف؟
وماا ينبغاي أن نقو  باه كواجاب وطني وإنَْساااني 

وإيماني تجاه اليََمان بشكل عا ؟.. 
الجاواب باختصار، نقول: رحمة الله تغشااك يا رخيل 
عبدالفتااح إساماعيل حاني عونات اناملك عباارة تنص: 

)وطننا ال نحميه ال نستحقه(.. 
وتحية للدكتاور املقالح حني عونت أنامله أًيْضاً أعماالً 

أعبية لها طابع ثوري منها
.. الصمت عار واليوف عار.. 

عاىل لذا األََساااس ضمرينا الوطني يقاد  لنا النصح 
بان نرسع بالتصدي للمشاريع املنفذة وقيد التنفيذ لقوى 
الُداْدَوان اليارجاي ولدواعشاه وعمالئاه بالداخل.. عون 
االتاكال والرتيث غري املادروس.. ولذه ساتكون لطمات 
اْدابية ولكل  لبني سادوع قيد االعداع لجيشنا ولجاننا الشَّ
وطناي رشيف.. ونقل نصائح قائد ثورتنا.. السايد القائد 

عبدامللك الحوثي إىَل حيز التنفيذ.. 
من لذا املنطلل اقولها بشافاخية للساواع االعظم من 
أَبْنَااء الحاملة ولصديقنا املناضل أبو عيل الحاكم بأن يشد 
الحازا  ضاد الدواعش يف الحاملاة املحليني واملساتورعين 
عون ترعع وسايجد مسااحة كبرية ألبنائها تشارك وتقف 
يف خنادق التصدي للُداْدَوان وللدواعش ولكاخة مشااريع 

الدمالء إضاخة ملن لم بامليدان. 
والحليم تكفيه إشارة.. 

 لناا طاملا الصورة واضحاة يحتم عليناا حب الوطن 
أن نساارع ونرسع بالوقوف ضد مان يرتكب جرائم بحل 
إخوانناا بدزلة الرصاري وبكل بقدة بجساد اليََمان.. وان 
نحارص باان ال نكرر تجاارب املبااعرات الساابقة بهذه 
املحاخظاة املدنية نظرا ملا ترتب عليهاا من مجازر عموية 
أقد  عىل ارتكابها الدواعش. َوحذاري ثم حذاري خال عاعي 
ملباعرات لتدز طاملا انقلب عليها الدواعش وترتب عليه ما 

لو مكروه. 
حتاى وإن شاجب ونادع شاوقي القاايض بأصحااب 
الدنباوع وتحالاف الُداْدَوان واساتغل جرحاى الدواعش 
لغرٍض بنفل يدقوب.. واشافل عليه أن يدلن التوبة من 

الداعشية والدمالة.. ويطهر ذاته من عنل االمركة.. 
كما ينبغي االلتماا  بإبراز لذه القضية إْعاَلميا وعرب 
املنظماات الدولية وكشاف حقيقاة رعاياة اإلرلاب من 
انظماة اليليج وموقف املنادوب املتسادوع واملؤمرك ولد 
الشايخ.. خالتأخري ليل من مصلحة اليََمان بشاكل عا  

والحاملة بشكل خاص.. 
وختاح الباب واجاب لفك الحصار عان عزلة الرصاري 

ومكاخحة الدواعش ومن يساندلم اينما كانوا.

 عبَّــاس السّيد 
aassayed@gmail.com

ٍة لاه عان اآلثاار اليمنياة  يف محاارَضَ
بجامدة صندااء، َخاَطَب الدكتوُر الدربي 
أحماد خياري الطاالب قائالً: ياا أبنائي، 
ينبغاي أن تكوناوا أْعاَرَف ببالعكام مان 
غريكام، وأكثَر اْلتَمااماً ببناء أنفساكم، 
وأنتام أذكي مان أن ييدَعكم ما يسامى 
بالدكاترة والُيارَبَاء.. خمهما كانت خربة 
الذيان يأتون إليكام، خإنهام ال ييدمون 
إال مصالَحهم أَْو مصالح الشايطان.. أما 
مصالُحكم خأنتم أعرى بها وألم بها، كما 

يقول َمثَلُكم الشدبي: 
»ماا مان عخيل عاخياة، لو جاا بزاعه 

وماه« *. 
لقاد كان الدكتور أحماد خيري يحّذر 
مان الادَُّخااااَلء ولم » عكاتارة وخرباء 
» خمااذا كان سايقول لاو أن الادَُّخاااَلء 

»جيوش ومرتزقة«؟؟. 

املثري للسايرية، أن التدخل اليارجي 
الهمجي السااخر يف اليمن واملتواصل منذ 
عاا  ونصاف عاا ، ال يازال محال جدل 

عناد البداض، رغام ما 
ألحقاه لاذا التدخل من 
َقااااالَّ  وعماار  قتال 
نظريُُه يف تأريخ الحروب 

والنزاعات بني الدول. 
الذيان  الادَُّخااااَلُء   
اليمان،  عاىل  تكالباوا 
صفوخهام  يف  جمداوا 
املرتزقة وخرباء الجريمة 
ُكّل أصقااع األرض،  من 
وتحول تدخلهام ا الذي 
بدأ بددوان جوي وبحري 
واْحااِتااَلل  إىل غازو،  ا 

ملحاخظاات يمنية. ويف أكرب عملية تزييف 
للحقائال عارب التأريخ، يجاري توصيُف 
الدادوان بأناه ععاٌم للرشعياة، ويدرف 

الغزو واالْحااِتاَلل كدمليات تحرير!. 

يف جامداة صنداء، اساتدان الدكتور 
أحمد خياري بموروثنا الشادبي اليمني 
األصيال ليحّذَرناا مان الادَُّخااااَلء، ولم 
يلجاأ إىل مراجاَع عربيٍة 
منالاَج  أَْو  أجنبياة  أَْو 
ماا  ليدلَمناا  أكاعيمياٍة 

ينبغي أن ندلم. 
يمكان  لاذا،  ويف 
مدظاَم  إن  القاول 
التي  اليمنياة،  القبائال 
البدُض  طاملاا وصفهاا 
بالتيلاف، أثبتات خالل 
أنهاا  الدادوان،  لاذا 
باملصلحة  عراياًة  األكثر 
ومقتضياتها،  الوطنياة 
واألكثار وعيااً بمياطر 
مدعاي  مان  ومكائدلام،  الادَُّخااااَلء 

الثقاخة والسياسة والحداثة واملدنية. 
ماا مان شاك، يف أن االنحاراَف حاني 
تداملات املنالاج املدرساية يف الحقباة 

واالْحااِتااَلل  الغازو  ماع  الجمهورياة 
الدثماني لليمان، بأنه ختح أَْو حكم، كان 
لساان القبائل أثنااء االْحااِتااَلل الرتكي 

يقول: 
يا رشكي يا قرش ياا مجيدي.. مش 

حل أبوك صنداء لي حل سيدي.
ال زالات القبيلاة ثابتاة يف مواقفهاا 
الوطنياة، ولي تتحدى الادَُّخاااَلء الجدع 

وترصخ: 
صندااء بدياده، قولاوا لاه: الريااض 

أقرب.
وال عزاَء لألغبياء من عبدة الشايطان، 

وشاكري سلمان. 

لامش: __________
* مان كتااب »الثقاخاة الشادبية يف 
اليمن«، لألعيب الشاعر عبدالله الربعوني. 

ص 21ل 

إل ُكلرّ املعرتضني 
على الراية؟ 

نوح جاّلس 
منذ خرتٍة طويلٍة ونحن نسمُع احتجاجاٍت عىل الشدار الذي 
يهتفون ويرصخون به »أنصار الله« )الله أَْكرَب، املوت ألمريكا، 

املوت إلرسائيل، اللدنة عىل اليهوع، النرص لإلْساَل (.
قائلني بأن ال جدوى من لذا الشدار!.

والبدض قال: إنها كلمة حل يراع بها باطل.
والبداض قال: إنهام يقولون »املاوت ألمرياكا وإلرسائيل« 

ويقتلون املسلمني، وأنه الوجوع ألمريكا وإرسائيل يف بلدنا!.
والبداض قاال إن لذا الشادار يؤجاج من غضاب أمريكا 

وإرسائيل ويوتر الدالقة مدهم!.
والكثري الكثري من الحجج التي كانوا يتحججون بها.

وبدد أن جاء الددوان اتضح أن الشدار خدالً يغيُض أمريكا، 
وأن أمرياكا كانات تحاربناا وكانات موجوعة مناذ زمن واآلن 
جااءت إىَل جانبها إرسائيل، واتضح ملاذا يقتل املسالمون الذين 
يقفون يف صف أمريكا وإرسائيل ساواء من مرتزقة الداخل أو 

غزاة اليارج، واتضحت أشياء كثرية.
ولكان ما زال لنااك جدال واساع وحجج كثارية ييتبئون 

وراءلا، ومنها: 
إن الشاداَر عباارٌة عان كلماات تباث الحقاد والطائفياة، 
وأن تدليقاه إىَل جاناب الدلام الوطناي يف املراخال الحكومياة 
واملدسكرات يدترب خرض ثقاخة، وأن إظهاره يف عدسات اإلعال  
الحرباي يف الجبهات واملناطل التي تمت السايطرة عليها يزيد 
يف التفرقة والدنرصية!!، والكثري الكثري من الحجج الوالية.

ولكن يا ُكّل من تحتج عىل لذا الشادار أرجوك غاية الرجاء 
أن تضاع تدليقاك باني القوساني أماا  ُكّل كلمة مان كلمات 

الشدار.
»اللاه أَْكرَب«.. ما تدليقك حول لاذه الكلمة إحذر تقول إنها 

طائفية!.
»املوت ألمريكا«... ما تدليقك حول لذه الكلمة؟ إنتبه تقول 
أن أمريكا ليسات موجوعة، وأن الذي يقتل لم املسلمون، خقد 
رأيات أمريكا بأ  عينيك ولي تدمر بلدك طاوال خرتة الددوان، 
ورأيت أولئك املسالمون يقفون يف صفها وييضدون ألوامرلا 

ويشاركونها يف القتل والتدمري!.
وكذلاك ال تُقال إنهاا تيليال الدالقاة مدهام، خقاد رأيت 
الزعمااء الذيان عبدوا أمرياكا كيف تيلصت منهام رغم أنهم 
كاناوا مطيدني لها كالولد الباار لوالديه، وآخرلم كان »محمد 

مبارك«.
»املاوت إلرسائيال« ماا تدليقك حول لاذه الكلماة؟ ال تُقل 
بأناك ماا رأيت إرسائيال تدمر عاصمتاك بداد أن أرشخت عىل 
قنبلاة عطاان! وأعلنت لاذا وساائل اإلعاال  الصهيونية، وال 
تقاول إن اإلرسائيليني ما لام موجوعين، خصوصا بدد رضبة 
بااب املندب، وال تُقل إن الشادار ما يهمهم وقاد رأيت بدينيك 
وسامدت »مساؤولون صهيونيون« ولم يقولاون: ما يجري 
يف اليمان مثرياً للقلال، وأن الحوثيني إذا تمكنوا من السايطرة 
خهنااك عوائل عديدة تقاف أمامنا، خصوصااً وأنهم يحملون 
الداداء لنا!، وترصياح »نتنيالو« الذي عرب خياه عن قلقه من 

سيطرة الحوثيني عىل باب املندب، و.. إلخ.
ولكن بقي يشء ألم من لذا ولو لو أنك تفهمت لكال  املوىل 
عز وجل ولو يقول لنا بأعظم يشء يغيض اليهوع وكشاف لنا 
نفسياتهم يف حبهم للحياة وكرلهم للموت، بددلا ستجد ماذا 

تدني كلمة »املوت إلرسائيل« بالنسبة لليهوع.
»اللدنة عىل اليهوع« ما لو تدليقك عىل لذه الكلمة؟ .

إحاذر أن تتفاوه بكلمة، ألنه لاو ختحت خماك بحرف واحد 
تدارتض خيه عىل لذه الكلمة خإنك ستكشاف لنا مدى غضبك 
وغريتاك عىل اليهوع، وإذا عارضت لذه الكلمة خإنك تداخع عن 

اليهوع رغم أنفك!!.
لل لديك أي اعرتاض عىل أيَّة كلمة؟

»اللاه أَْكارَب. املاوت ألمرياكا. املاوت إلرسائيال. اللدنة عىل 
اليهوع«

إذا قلات كلمة حل ياراع بها باطل خاصدع بهاا أنت واقصد 
الحال، طاملا وأنت مدرتف أنها كلمة حل خذ بها واترك الباطل 
واقصد الحل!، يجب أن تراجع نفسيتك وإال خاترك كلمة »ال إله 
إال الله محمد رساول الله«؛ ألنه شادار اإلرلابيني!!، لنا كلمة 
حال وساألتف بها يف طريل الحال، لن أقول بأنهاا كلمة حل 

يراع بها باطل!!.
ختامااً: أخاي املدارتض عىل الشادار يجب علياك مراجدة 
نفسايتك والدوعة إىَل كال  الله تداىل كي تكتشاف نقاط ضدف 
اليهاوع، ويجب علياك التقرب أكثر إىَل الواقاع املداش كي ترى 
أبدااع وخلفياات املواقاف، ويجب علياك عراساة املواقف كما 
يجاب لكاي ال تغضب مما يغيض اليهوع وال تسادد مما يفرح 

به اليهوع.
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صنعاء.. 
َوروائح 

التعايش
أسامة الموشكي 

عند ظهرية اليو ..
وجدت صاحَب بقالة حيّنا الذي 

من إب. 
مياطباً إياي: 

يوماك ساديد، لال أجهاز لاك 
حاجياتك واملقايض. 

خابتسام صاحاُب املطدام الذي 
بجانبه الشمريي. قائالً: 

البيات  أكل  مان  الياو   ععاك 
وتفّضل عندي يا عزيزي. 

بددلا: 
مساك يادي جااري الحرضمي 
قاال لياا للمساجد صاالة الظهر 

تناعي. 
األول  الصاف  يف  الجاماع  ويف 
كان بجانبي شايٌص بثوب وكوت 
يليه شايٌص بمدوز وآخر بفوطة 

رماعي. 
كرّب.. الله أَْكرَب: 

كربت ولام أرخاع ياَدّي واإلما  
رخع يَديه، ذاك يضم ولذا يرسبل. 
إنتهات الصاالُة.. عاىل املالئكة 
ساّلمنا ولربنا اساتغفرنا وسبّحنا 

وبابتسامة تصاخحنا. 
عند املسجد: 

اشارتيت مساواكاً من صاحبه 
الدطار  تاجار  وعطرناي  الريماي 

الوصابي. 
مر الوقت حتى أتى الدرص: 

خرجُت من منازيل لرشاء بدض 
الحاجيات، رأيُت يمنيًة عىل األرض 
جلسات ولحاجتها طلبت، ويمنية 

أُْخاَرى لطلبها لبت، 
شاائٌب  الساوق  يف  ولنااك 
بكيساه يمر، عناد صاحاب حّجة 
قاال: اعطناي باراً، وعناد صاحب 
ذماار: أكرمني بُيرضة وأكثر خيها 
اليياار، وعناد األخ الاذي من ياخع 
اعطناي قليل مان الساكر.. ُخذ ال 
مانع، وعناد التاجر الصنداني امأل 

كيي ببدض الرواني.
بادوري شاكرُت اللاه ومضيُت 

وملقايض البيت اشرتيت: 
لحوح محويتي.

بُن حرازي.
سمبوسة تدزية.
ملوج صنداني.
لحمة تهامية. 

وعند عوعتي للبيت: 
الَدَدني  رائحاة زربياان جارناا 

سلبَْت مني كياني. 
ورائحاة رشبة جااري الصددي 

يا إلهي. 
املطباخ  وإىل  البيات  خدخلات 
أضع حاجاتي خوجدُت ما شاممت 

رائحتها أمامي. 
خرحت ولممت ألخرج: 

خإذا بأمي تناعي: 
أسامة خذ صحوَن بنت الصحن 

ووّزعها كالتايل: 
أل  حسني املراني.
وأ  شالر الجويف.

وأ  صابر الشبواني.
وُعااااااْد رسيدااً حتاى أكمل 
َغْساَل صحون ما أتاني ألضع خيها 
َشايئاً ليدلام املدتادي أنّا شادٌب ال 

تصُفه املداني. 
ولاذا ماا لاو حاصال خقط يف 

صنداء.

أحمد ناصر الشريف
 

الساؤاُل الكبريُ واملهمُّ الذي يطَرُح نفَساه 
بقاوة عىل أرض الواقع بدد مرور عا  ونصف 
عاا  عاىل الُداْدَوان الثالثيناي عاىل اليََماان 
وشادبها الدظيم لاو: ماذا ترياد أمريكا من 
ااْداب اليََماني وملااذا تقتله؟ صحيح أن  الشَّ
الجاواب عىل لاذا الساؤال قد يكاون مدقدا 
وربماا صدبااً.. لكان مان يتابع ما تشاهده 
اليََمان من أحداث مأسااوية متسارعة تقف 
وراءلا أمريكا بكل ما أوتيت من قوة لم يشهد 
لها التأريخ مثيال سايجد االجابة عىل السؤال 
املطروح بساهولة مطلقة وذلك من خالل أن 
الوالياات املتحادة األمريكياة كدولاة عظمى 
وتدترب نفساها سايدة عالم اليو  لم يسابل 
لشدب من الشادوب أن قال لها: ال.. ونرخض 
التدخل يف الشاؤون الداخلية لبلدنا كما قالها 
ااْداب اليََماناي بصاوت عاال ومرتفاع  الشَّ
سامده الدالم بأرسه ولو ماا اعتربته اإلَعاَرة 
األمريكياة انتقاصاا يف حقهاا السايما ولي 
تتدامل مع شادوب املنطقة املجاورة لليََمان 
بتداال وبطريقاة توحاي لآلخرين باأن لذه 
الشادوب وحكامها لم عبارة عن اقطاعيات 
أمريكياة ليل مساموحا خيهاا لحكامها أن 
يدرتضاوا عىل يشء يقطده السايد األمريكي 
وليل عليهم إاّل السمع والطاعة لتنفيذه واال 
خالدقاب سيكون ازالة لذا الحاكم او ذاك من 
عىل كرسيه املهزوز أصال وقد سبل أن تناولنا 
لذا املوضوع يف لذه الزاوية لكن أللميته البد 

من التذكري به حتى تتضح الحقيقة ملن الزال 
يحمل يف قلبه مرض.

أن  البداض  يقاول  قاد 
قياعتها  السادوعية ممثلة يف 
سالمان  وملكهاا  الحالياة 
وابنه املتهور محمد لي التي 
اْداب اليََماني  اعتدت عىل الشَّ
وشاكلت لاذا التحالاف كله 
ضد اليََمان الاذي عخلت خيه 
امرباطورية السالح ممثلة يف 
أمرياكا وبريطانيا وإرسائيل 
وامرباطورياة املاال ممثلة يف 
السادوعية والكويات وقطار 
املتحادة  الدربياة  واإلَمااَرات 
التاي  اإلْعااَل   وامرباطورياة 

تمولها وترشف عليها لذه الدول واملشييات 
وان الطائرات تنطلل من أََراضيها لقتل أَبْنَااء 
ااْداب اليََماني شيوخاً ونسااًء وأَْطَفاالً  الشَّ
وتدمري البنية التحتياة تحت حجج ومربرات 
والياة ال يقبل بها عقل وال منطل وال يقرلا 
رشع وال عرف وال حتى تقاليد.. ونحن نقول 
اذا ما سالمنا بوجهة النظر لذه خمدنى ذلك 
أننا نقر بأن السدوعية عولة ولي ليست كذلك 
وندطيهاا حجما أكارب من حجمهاا وأَلميّة 
ومكانة ال تساتحقها؛ ألن السدوعية أََسااساً 
وكل املنظوماة التي يتشاكل منهاا ما يدرف 
بمجلل التداون اليليجي - إذا ما اساتثنينا 
سلطنة ُعمان كدولة حقيقية وشدب وقياعة 
– لام عبارة عان اقطاعياات تديرلا أمريكا 
وحكامهاا ال يددو كونهم تجاار نفط وليل 

لهم مان الحكم شايئا بال وال يملكون حتى 
أمرلم.. ولو ماا يذكرني بقول القائد الليبي 
الراحال مدمر القاذايف عندما 
الفرنسية  الداصمة  التقى يف 
باريل باملثقفني واإلْعاَلميني 
األول  الرباع  يف  الفرنسايني 
السابدينيات من  مان عقاد 
القارن املايض عندما ساألوه 
عان عور امللاك الراحل خيصل 
بان عبدالدزياز وتأثاريه عىل 
الدربية خرع عليهم  السياسة 
قائاال: انه مجارع تاجر نفط 
وليال لاه أَلميّاة أَْكثَار من 
ذلاك.. وقد اعارتف أمري قطر 
األسابل بهذه الحقيقة عندما 
زار قطار رئيال الاوزراء اليََماناي األسابل 
الدكتور حسان محمد مكي رحماه الله عا  
ل197  ووجد يف مكتبه مجموعة من اليرباء 
األجاناب خقاال له امري قطار حينها: نحن ال 

نحكم وإنما نوّقع عىل االتفاقيات.
إذن من يقول إن السدوعية لي التي تقوع 
الحرب ضاد اليََماان وتقرر مصريلاا خإنما 
يغالاط نفساه ويحااول أن يدطاي للنظاا  
السادوعي أَلميّاة لاو غري جدير بهاا بدليل 
أن اعاالن الحرب عىل اليََماان يو  26 مارس 
2015  جاء عىل لساان السافري السادوعي 
حينئاذ عاعل الجبري من واشانطن وليل من 
الريااض.. والسافري األمريكي لادى اليََمان 
لاو مان عطال مفاوضاات جنياف ومناع 
اليََمانياني مان التوصال إَلااى حل سايايس 

خشاية من أن ييرجوا عان اإلَراَعة األمريكية 
وكذلاك ما يحادث يف الكويت مان مفاوضات 
عخلت جولتها الثانية يقو  السايد األمريكي 
بتدطيلهاا واعاعتهاا إَلااى ماا قبال الصفر 
حساب تدبري األخ محمد عبدالساال  الناطل 
الرسامي ألنصار الله ولن يسمح األمريكيني 
لها أن تيرج بيشء إيَْجابي يمكن أن يسااعد 
عاىل احالل الساال  يف اليََماان وانهاء الحرب 
امللدوناة.. وقد أثبتت األحاداث خالل أَْكثَر من 
عا  ونصف التي لم تتوقف الحرب خاللها عىل 
اليََمان وشادبها الدظيم حتى سااعة واحدة 
بأن السدوعية واإلَماَرات الدربية ومن يتحالف 
مدهما إرضاء ألمريكا لم مجرع أعوات لتنفيذ 
ااْداب اليََماني  الرغباة األمريكية يف قتل الشَّ
وتدمري بنيته التحتية انتقاما ملوقفه الوطني 
وبهدف تركيداه وإعاعته إَلااى بيت الطاعة 
مان جدياد كماا كان علياه الحال قبال قيا  
ااْدابية عاا  ل201   ثورة 21 سابتمرب الشَّ
حيث كان السفري األمريكي وربيبه السدوعي 
لما املتحكماان يف القرار السايايس اليََماني 
ولام يكن يقطاع أي حاكم يمني ساابل أمراً 
إاّل بداد مشااورتهما ورضالما عان طبيدة 
اة  القرار الذي سايتم اتيااذه وإصداره َخاصَّ
يف عهاد الدميال املنحاوس عبدرباه منصور 
لاعي الذي ختح الباب واساداً عىل مرصاعيه 
اما  التدخل األمريكي والسادوعي يف الشاأن 
الداخيل اليََماني وجدل من السافري األمريكي 
لو الحاكم الفديل لليََمان والسفري السدوعي 

مندوبا ساميا يرشف عىل التنفيذ.

فليتوقِف الُعــْدَواُن بأمٍر من هتلر وهوالكو!!
زيد البعوة

 
لو ُكناا نقاتُل لوالكاو أَْو لتلر لكانت 
ااْداب  الحارُب قاد انتهات بانتصار الشَّ
واملغاول  األملاان  واعارتاف  اليََماناي 

بالهزيمة. 
وقاتال  زال حيااً  ماا  لتلار  كان  لاو 
ااْداَب اليََماناي إَلاى جاناب أمريكا  الشَّ
وإرسائيال وعول الغارب واليلياج وعىل 
الثباات  وشاالد  السادوعية  رأساها 
لدخال  اليماناي  والصماوع  األساطوري 
وأطلال  جدياد  مان  ااة  الَياصَّ غرختاه 
الرصاص عىل نفساه لكي ال يتلطخ بدار 

الهزيمة املنكرة.
ولاو كان لوالكاو ماا يازال موجوعاً 
وبطشاه  الجارارة  وجيوشاه  بمدولاه 
وإْجااَرامه ووقف يف صاف عول الُدْدَوان 
عىل اليََمان طوال ما يقارب الدامني بدون 
اْداب اليََماني أَْو يجربه عىل  أن يركع الشَّ
االستسال  ألمر نفساه أوالً وجيشه ثانياً 
برماي أنفساهم يف البحار األحمار لكاي 
يموتاوا غرقاً عقاباً عاىل خداحة غلطتهم 

اْداب اليََماني. حني واجهوا الشَّ
ولكننا نقاتُل قوماً تدّوعوا عىل لزيمة 

الضدااف  خصومهام 
انضام  مدركاه  ببداض 
إليهم أقوا  لم يشنوا حرباً 
مناذ سامدوا بكلمة حرب 
قو  غرتهام كثرة أموالهم 
وكثرة صفقاتهم ونفطهم 
أساياعلم  وركونهام عىل 
اإلنَْسااانية  خاشارتوا 
بيال  بثمان  والحقاوق 
واملبااعئ  القيام  وباعاوا 
واملصيباة  أبيال  بثمان 
أنهم  الحكماء  أعييت  التي 

يلبساون عباءة الديان اإلْسااَلمي ورعاء 
الدروبة خال اإلْسااَل  الذي يتشادقون به 
رععهم ومندهم من ارتاكاب الجرائم وال 
الدروباة ارشادتهم إَلاى جااعة الصواب 
خبينماا لام ينتهكاون حرمة اإلنَْسااان 
املسالم الدرباي اليََماناي لام يف نفال 
الوقت ينتهكون ُحرمة اإلْسااَل  والدروبة 

يف خدمة اليهوع والنصارى والدجم.. 

أي أعاداء ألداء سااقهم الزماان إَلاى 
ميادان اليََمانيني خالبطش واإلْجااَرا  قد 
طفح كيله منهم والدمالة 
واالرتهاان تطارح عالمة 
والتدجاب  االساتفها  
أي حرب  مستغربة منهم 
ولصالاح  ييوضونهاا؟ 
من؟ وماذا سيساتفيدون 
لم لو انتارصوا؟ وتجيب 
اللغة الدربية عىل نفساها 
حرب ييوضونها ال طائل 
منها ال ناقة لهم خيها وال 
جمل ولن ينترصون مهما 
طاال الزماان واملساتفيد 
األول واألخاري اعدائهام وأساياعلم مان 

سيفتكون بهم يف األخري.. 
وكما قال الشاعر تميم الربغوثي:- 

حاني الشادوب انتقات أعاعيها**لم 
نشهد القرعة التي اقرتعوا 

أخزاكام اللاه يف الُغازاة خماا **رأى 
الورى مثلكم وال سمدوا

غزاة لام يساتطيدوا أن يحققوا نرصاً 

ولم يستطيدوا أن يدرخوا أنهم مهزومون 
رغام يقينهام بذلاك يواجهون شادباً ال 
يدارف مان الهزيماة إاّل االسام ويحقل 
النارص قوالً وخدالً شادب يماني يقولون 
لهام منذ الياو  األول من الُداْدَوان أن ما 
تسدون إىَل تحقيقه لن يتحقل وانما انتم 
تيدعون أنفساكم كالذي يصدق الرساب 
ويميش خلفه ال يستمع لنصيحة أحد وال 
يدترب من تدبه وعطشه خيتوقف ويراجع 

نفسه.. 
إنكام أيها املدتدون الصغار املهزومون 
الكباار تواجهاون اللاه ورجالاه وعباعة 
املساتضدفون وتواجهاون آياات القران 
الكريام التي تقول إن اللاه مع املتقني إن 
اللاه ماع الصابريان والداقباة للمتقني، 

وكان حقاً علينا نرُص املؤمنني.
 إنكام أيها البلهااء الساذج تواجهون 
قاو  يازعاعون من جرمكام عزيمه ومن 
لزيمتكم يصندون النارص ومن كثرتكم 
يصيغون أعداعاً لجهنم التي تقول لل من 
ااْداب  مزياد باختصار أنتم تمنحون الشَّ

اليََماني القوة حني ظننتموه ضديفاً.

بعد عام ونصف من الُعْدَوان.. ماذا تريُد أمريكا من الَيَمـن؟!         »حلقة 1« الت
تأم

اأُلَمـم املتحدة.. لعبٌة ومسرحيات
محسن علي الجمال

 يظانُّ البداُض من قاعة الادول ومثقفيها 
وقااعة الرأي خيها أن قواناني ولوائح املواثيل 
ساارية  املتحادة  باألَُماام  ممثلاة  الدولياة 
املفداول.. لكنهاا يف الحقيقاة مثال كراتاني 
وقراطيال الفاول.. البدض يارص والبدض 

يرقع والبدض يفتح.
خلقد أسساتها وأنشاأتها عول االساتكبار 
الحاجاة  وقات  الساتيدامها  والهيمناة 
واالساتدانة بها، كالوسايط ورّوج لها كثرياً 
أماا  الرأي الداملاي الكاذب لتصباح.. حمار 
الشاقاء وبؤرة لالسارتزاق، ولاذا ما يحصل 
ويؤكاده الواقع باأن جهوعلا الدبلوماساية 

وأعمالهاا املتفرعناة عبارة عان مرسحيات 
تيرج بإتقان.

مااذا  نساأل  أن  ولناا 
قدمات لاذه األَُمام للشادب 
ومأسااته  الفلساطيني 
طيلاة  الحقاة  وقضيتاه 
ساوى  الزمان  مان  نصاف 
القلل والشاجب واالساتنكار 
واإلعانة.. بينماا كانت جهوع 
منظماتها جبارة وحريصة يف 
تسهيل وإخراج املهجرين من 
ساوريا لتقتلهام يف ساواحل 
البحار الدظمى يف عول الغرب 
خيماا قدمات للبداض منهم 

خياا  نصبتها لهام يف الدراء وظلات تتباكى 

بدماوع التماسايح عان الدماء التي تساال 
ووظفات امني عامهاا الرخياص؛ ألن يصدر 
قلقه للدالم جراء ما يحدث!

وقاد اتضح لاذا وأكثر يف 
الدادوان عىل اليمن من خالل 
املفضلاة..  لدبتهاا  إجااعة 
الشاطرنج.. من خالل تباعل 
االعوار بني براغيثها املبدوثني 
بان  االول جماال  خاملبداوث 
عمار كاع أن يرصخ بشادار 
أنصاار اللاه ختم إبدااعه بدد 
أن كشف الحقيقة يف مجلل 

األمن. 
وربما أن لدبة الشاطرنج 
عجز عنها مبدوثها الساابل أعرك أن الشدب 

اليمني لديه الربع الفلكلوري اليمني والتي ال 
يجيُد لدبتها وبرعتها والرقص عليها.

خاساتبدل أمانُي عامهاا الناعل املشاؤو  
بمبداوث آخر ومن عولاة إىَل عولة للتفاوض، 
خمرة يرضخ ولد شايك الرياض ومرة يرضخ 
والده املوقر يف مقر األَُمام املتحدة حتى وصل 
األمر ألن يرتاجع عن إعراج النظا  السادوعي 

قاتلة أطفال اليمن يف القائمة السوعاء.
خماذا بدد أن ساقطت األقندة وتكشافت 
الحقائال للدالام كلاه الاذي ال يجيد ساوى 
النفااق وبيع الضمائر.. أكياد خهمنا اللدبة و 

املرسحيات التي تتقمص األعوار.

أخرياً آمنات بالله وحَده وكفارت بالدالم 
أجمع.
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اإعرف خمططات اليهود �سدك، لتعرَف كيف تقُف يف وجوههم

من َيْجُب أن يصرخ بكلمة يف وجه أمريكا وإسرائيل فإنه أسوأ من علماء السوء وحكام الجور
  - بشرى المحطوري:

بذلك الاكال  الرائع، الساهل املمتنع، اساتهل 
الشاهيُد القائاُد رضاوان اللاه علياه محارضته 
ااا ملزمة ااا ]الرصخاة يف وجه املساتكربين[ 
بالحدياث حاول رضورة التوحاد يف االجتماعات 
)مجالل القاات( وععا الناس يف منطقة )مّران( 
إىل ذلاك، بدال مان أن تقو  كل جماعاة بالتجمع 
لحالهاا، وتناقش ما يرونه مان أخبار يف التلفاز، 
عن أحاوال األمة اإلْسااَلمية، ختظهار التحليالت 
الياطئة، وييرجون من اجتماعاتهم عون رؤية 
محادعة، خدعا للتجمع بشاكل عا  لكي كما قال 
رضوان الله عليه: ]نتحدث بروحية من يفهم أنه 
طرف يف لذا الرصاع ومستهدف خيه شاء أ  أبى، 
بروحية من يفهم بأنه وإن تنّصل عن املسائولية 
لنا خال يساتطيع أن يتنّصال عنها يو  يقف بني 

يدي الله[.
 وتسااءل رضاوان الله عليه أثنااء املحارضة 
أسائلة كثرية، ومهمة جداً، وأجاب عليها إجابات 
مقنداة تماماً، مساتدالً عاىل ذلك بآياات القرآن 
الكريام، وحاجاج بالدقال واملنطال أيضااً، مما 
يجدال لاذه املحاارضة اا امللزماة اا مان أبلغ 
املحاارضات وألمهاا والتاي تزيل الغشااوة عن 

عيون األمة، ومن أبرز تلك األسئلة ما يأتي:اا

خبث اليهود الشديد:
تسااءل الشاهيد القائاد رضاوان اللاه علياه 
ااا لكاي ينبَّهنا ااا عن تحارك اليهاوع لرضبنا 
مناذ عرشات السانني، ونحن بدد لام ندرف ماذا 
يدملاون خقال: ]أليل لذا من اليبث الشاديد؟. 
مان التضليل الشاديد الاذي يجيده اليهاوع ومن 
يدور يف خلكهم؟[. ويف لذا التسااؤل حث كبري لنا 
لكي ندرف ماذا يدمل اليهاوع، وماذا ييططون، 
وندمار  وجولهام،  يف  نقاف  أن  لنساتطيع 

ميططاتهم ونسقطها.

سؤاٌل جوهري: 
ثام أتبع الشاهيد القائد ذلك الساؤال بساؤال 
آخر مهم جداً ولو: ]لال نحن خدالً نحل عاخل 
أنفسانا بمسائولية أماا  اللاه أما  ماا يحدث؟ 
لال نحن خداالً نحال بأنناا مساتهدخون أما  
ما يحدث عاىل أيدي اليهوع ومن يادور يف خلكهم 
مان النصاارى وغريلام؟[، حيث أناه من خالل 

اإلجابة عىل لذا الساؤال يتحدع املوقف لكل امرئ 
مسالم، يتضح املساار، إما إىل الطريل الصحيح، 
أو الطريل اليطأ؛ ألننا عندما نشادر باملسؤولية 
أماا  الله عماا يحدث، وأنناا مساتهَدخون، لذا 
ياؤعي إىل الدمال الجااع، للوقف يف وجاوه اليهوع 

ومن يدور يف خلكهم.. 
مؤكداً بأننا عند حديثنا عن ميططات اليهوع 
والنصاارى ضدنا، يجب أال نياف إال الله، وأن أي 
شايص أو جهة نياخها خإننا نشهد بداخلنا عىل 
أنهاا من أوليااء اليهوع والنصاارى، وإال ما الذي 
يييفناا منها؟ ما الذي يزعجهاا إن نحن تحدثنا 

عمن يهلكون الحرث والنسل؟.

القنوات الفضائية.. وتأثريها يف نفوس 
الناس:

ويف ذات الساياق، ولكاي يفهم الحارضون اا 
وكل مان يقارأ امللزمة ااا تحدث الشاهيد القائد 
رضاوان الله علياه عن أثار اإلعاال ، وخصوصا 
القنوات الفضائية، وماا تبثه من أحداث وجرائم 
الغزو االمريكي الخغانساتان َوالداراق، واملجازر 
البشادة التي تحادث بحل املسالمني، وتسااءل 
قائال: ]عندما تأتي أنت أيها املذيع وتدرض علينا 
تلك األخبار، وعرب األقمار الصناعية لنشاالدلا، 
خنشالد أَبْنَاء اإلْساَل  يًُقتَّلُون ويُذبحون، نشالد 
مسااكنهم تهد ، لال تظن أننا ساننظر إىل تلك 
األحداث بروحية الصحفاي اإلخباري الذي يهمه 

خقط اليرب ملجرع اليرب؟![..
 مجيباا عىل لاذا التسااءل بقولاه: ]نحن ال 
ننظار إىل األحاداث بروحيتاك الفنياة اإلعالمياة 
اإلخبارياة، الصحفياة، نحان مؤمناون ولسانا 
إعالميني وال صحفيني وال إخباريني، نحن نسمع 
قاول الله تداىل: }يَاا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِلاَم تَُقولُوَن 
َماا ال تَْفَدلُوَن َكرُبَ َمْقتاً ِعنَْد اللَّاِه أَْن تَُقولُوا َما ال 
تَْفَدلُاوَن{ نحان ننظر إىل ما تدرضه عىل شاشاة 
التلفزياون بنظرتنا البدائية، نحن ال نزال عرباً لم 
نَتََمّدن بدد، وببساطة تفكرينا كدرب مسلمني ال 
تزال يف نفوسانا بقية من إبَاٍء، بقياة من إيمان، 
خنحن لسانا ممن ينظر إىل تلك األحداث كنظرتك 

أنت[.

ما ُيعرض يف التلفاز من جرائم يخدم اليهود:
مضيفااً رضوان الله عليه باأن كل ما يدرض 
يف التلفاز من جرائم بشادة بحل املسالمني إن لم 

يكن لدخه إثارة املسلمني، خهو إذن ييد  اليهوع 
ألنه كما قال الشهيد القائد: ]إنما تريدون حينئٍذ 
بما تدرضاون أن تدززوا يف نفوس أَبْنَاء اإلْسااَل  
يف نفوس املسالمني الهزيمة واإلحباط، والشدور 

َدة[. باليأس والشدور بالضَّ
محاذرا كل مان يشاالد تلاك الجرائام ثم ال 
يكاون لاه موقف بأنه مشاارك خيهاا حيث قال: 
]ال نسمح ألنفسانا أن نشالد عائماً تلك األحداث 
وتلاك املؤامارات الرليبة جداً جداً، ثم ال نسامح 
ألنفسنا أن يكون لها موقف، سنكون من يشارك 
يف ععام اليهوع والنصارى عندما نرساخ الهزيمة 
يف أنفسنا، عندما نَْجبُن عن أي كلمة أمامهم[.

 الواقع ال يخلو من حالتني تدفعنا كلتاهما 
ليكون لنا موقف مما يجري:

الحالة األوىل:
 وأشار الشاهيد القائد يف محارضته ا امللزمة 
ا أننا أصبحنا خدال تحت أقدا  اليهوع، يف وضدية 
مهيناة، وذل، وخازي، وعار، ختسااءل الشاهيد 
القائد قائال: ]لل لذه تكفي إن كنا ال نزال عرباً، 
إن كنا ال نزال نحمل القرآن ونؤمن بالله وبكتابه 
وبرساوله وباليو  اآلخر لتدخدناا إىل أن يكون لنا 

موقف[.
الحالة الثانية:

 وأضااف الشاهيد القائد باأن الحالاة الثانية 
التاي تدخدناا ليكون لناا موقف مماا يجري من 
جرائم بشادة بحل األمة لو: ]ماا يفرضه علينا 
عيننا، ما يفرضاه علينا كتابنا القرآن الكريم من 
أنه ال بد أن يكون لنا موقف من منطلل الشادور 
باملسائولية أما  الله سابحانه وتدااىل. نحن لو 
رضيناا - أو أوصلنا اآلخارون إىل أن نرىض - بأن 
نقبل لذه الوضدية التي نحن عليها كمسالمني، 
أن نارىض بالاذل أن نارىض بالقهار، أن نارىض 
َداة، أن نرىض بأن ندياش يف لذا الدالم عىل  بالضَّ
ختاات اآلخرين وبقاياا موائد اآلخريان، لكن لل 
يرىض الله لنا عندما نقف بني يديه السكوت؟ من 
منطلال أننا رضينا وقبلنا وال إشاكال خيما نحن 

خيه سنصرب وسنقبل؟![.

ميداُن العمل ضد اليهود ليس مقفاًل:ــ
واسرتسال الشاهيد القائد مشاّجداً ومحفزاً 
لألماة، وشاارحاً لها بأن األبواب ليسات مؤصدة 
أما  املسالمني الذين يريدون أن ينطلقوا خيدملوا 

ضاد اليهاوع، وأن املجااالت واسادة جاداً يف لذا 
املجال ومفتوحة، وحذر ممن يقولون بأن أمريكا 
لي املسيطرة عىل كل يشء، وأنه ال يستطيع أحد 
مقاومتها، مؤكداً أن الكل مهان ومساتذل عىل يد 
اليهوع، والبد من الدمل ضدلم، متسائالً: ]خكيف 
تارى بأنه ليال بإمكانك أن تدمال، أو ترى بأنك 
بمدازل عن لاذا الدالم، وأنك لسات مساتهَدف، 
أو ترى بأنك لسات ُمساتذَل، ممن لاو واحد من 
األذالء، واحد من املستضدفني، واحد من امُلهانني 
عىل أيدي اليهوع والنصارى، كيف ترى بأنك لست 
مسائوالً أما  الله، وال أما  األماة التي أنت واحد 
منها، وال أما  لذا الدين الذي أنت آمنت به؟![.

هدُف اليهود هو ضرب الشيعة:
ويف ساياق الكشاف عان مؤامارات اليهاوع 
وميططاتهم أكد الشاهيد القائد بأن ألل السنة 
ال يمثلون خطرا عىل اليهاوع، حيث قال: ]اليهوع 
يدرخون بأن السانِّية لن يشكلوا أي خطر عليهم، 
ونحان رأيناا خداالً، رأينا خداالً ما يشاهد بأنهم 
خدالً ينظارون لذه النظرة. أليال زعماء الدالم 
اإلْساَلمي اليو  ُسنيّة؟. أليسوا سنيّة؟ كلهم ربما 
واحاد منهام )خاتمي( شايدي. لؤالء لام ماذا 
عملاوا يف لذا الدالم؟ أليساوا لم مان واخل، من 
ساارع إىل التصديل عىل أن تكون أمريكا لي من 
يقوع التحالف الداملي ضد ما يسمى باإلرلاب؟[.

نوا األمة لحكام الجور الذين  علماء السوء دجرّ
دجنوننا لليهود:

وتحدث الشاهيد القائد بغضب عار ، وحرسة 
قاتلاة، عن الحالة املزرية التي وصلت إليها األمة، 
والتاي كان مان ألام أساباب وصولهاا إىل لذه 
الحالة لم علماء السوء، ومؤرخني السوء، والذي 
كان نتيجة كتاباتهم ما نديشه من حالة خطرية 
يف زمننا لذا لم من أوصلونا إليها، خقال رضوان 
اللاه علياه: ]لقاد تجّلات حقيقة خطارية جداً.. 
خطارية جاداً جديرة بأن نلدان كل صوت رخع يف 
تأريخ اإلْسااَل  أو ُخاطَّ بأقال  علماء الساوء، أو 
مؤرخي السوء الذين عملوا عىل تَْدِجنْيِ األمة لكل 
حكا  الجور عىل طول تأريخ اإلْساَل ، نقول لهم: 
انظاروا ماذا جنت أيديكم يف لاذا الدرص، انظروا 
ماا تركت أقالمكام، انظروا ما تركات أصواتكم، 
ياو  كنتم تقولون: يجاب طاعة الظالم، ال يجوز 
الياروج عاىل الظالام، يجاب طاعتاه ال يجاوز 

اليروج عليه، سايحصل شال لدىص املسالمني، 
نْتُام األمة  وعباارات مان لاذه. أنتم ياا مان َعجَّ
نَها الحكا   اإلْسااَلمية للحكا ، انظروا كياف َعجَّ
لليهاوع، انظروا كيف أصبحاوا يتحركون كجنوع 

ألمريكا وإرسائيل[.
ًّ ال مجاملاة  مطلقااً حكمااً رصيحااً وقوياا
خياه ألحاد، بدد أن رشح ماا خدله علماء الساوء 
ومؤرخاني الساوء باألماة، وكيف قدماوا القرآن 
َواإلْسااَل  كوسايلة ليدماة اليهاوع والنصارى، 
خقاال: ]ثام بدد لاذا مان يَْجبُن أن يرخاع كلمة 
يارصخ بها يف وجه أمريكا وإرسائيل خإنه أساوء 
مان أولئك جميداً، إنه لاو من توجهت إليه أقال  
وأصوات علماء السوء من الدلماء واملؤرخني عىل 
امتداع تأريخ اإلْسااَل  وإىل الياو ، ولو من تتجه 
إليه خطابات الزعماء بأن يسكت، خإذا ما سكتَّ 
كنت أنت من تدطي الفاعلية لكل ذلك الذي حصل 
عىل أيدي علماء الساوء وساالطني الجاور. خهل 
تقبل أنت؟ لل تقبل أنت أن تكون من يدطي لكل 

ذلك الكال  خاعلية من اليو  خما بدد؟[.

 )حزب اهلل( سادُة املجاهدين يف هذا العالم:
صفاٌة رائداٌة أطلقهاا يف لاذه املحاارضة اا 
امللزماة ااا الشاهيد القائاد عاىل )حازب اللاه( 
اللبناناي، واصفاا لهام أيضااً بأنهم مان قدموا 
الشاهداء وحفظوا مااء وجه لذه األماة، منبها 
األماة بأنهم لم من يشاكلون اليطار الحقيقي 
عاىل أمريكا وإرسائيال، وليل أساامة بن العن، 
مدلاال عىل ذلاك بقوله: ]لال اتهموا حازب الله 
بأنه كان وراء عملياة رضب الربج يف نيويورك؟. 
ال أعتقاد، لاو اتهماوه بذلك لشاّدوا أنظاار األمة 
إىل حزب اللاه، ولذه حالة خطرية جاداً جداً عىل 
أمريكا وإرسائيال أن تنطلل مان أخوالهم كلمة 
واحدة تشاد املسالمني إىل حزب اللاه، حاَولوا أن 
يشادوا أنظار املسالمني إىل ذلك الرماز الولمي، 
الاذي ال يرض وال ينفع، ال يارض أمريكا وال ينفع 
املسالمني ]أساامة وطالباان[. أليساوا لام من 
اُتِِّهماوا بحااعث نيوياورك مان بدد تقريبااً ربع 
سااعة مان الحاعث؟ حازب الله يُدبار لاه تحت 
عناويان أخرى ال تكاون جذاباة، وحينها عندما 
يُارضب حزب الله خنكون نحن املسالمني لم ندد 
نرى يف حزب الله بأنه يشكل خطورة عىل أمريكا 
وإرسائيل؛ ألنه لم يقصم رأس أمريكا، ذلك الربج 

الذي كان منتصباً يف نيويورك[. 

خاإذا رضيناا بماا نحان علياه، وأصبحت 
ضمائرناا ميتاة، ال يحركهاا ماا تسامع وال 
ما تحال باه مان الذلاة والهاوان، خأعفينا 
أنفسانا لناا يف الدنياا خإنناا لن نُدفاى أما  
الله يو  القياماة.. ال بُّد للناس من موقف، أو 
خلينتظاروا ذالً يف الدنيا وخزياً يف الدنيا وعذاباً 
يف اآلخارة.. لاذا لو منطال القارآن الكريم، 

َل  الحقيقاة القرآنياة التي ال تتيلاف، }ال ُمبَدِّ
َل  ِلَكِلَماِتِه{)األندا :مان اآلياة115( }َوال ُمبَادِّ
ُل اْلَقْوُل َلاَديَّ َوَما أَنَا  ِلَكِلَمااِت اللَّاِه{، }َما يُبَادَّ
وجاه  يف  الرصخاة  ِلْلَدِبيِد{.]ملزماة    ٍ ِبَظاالَّ

املستكربين[. 
أنتام جميداً، أَبْنَاء الشادب لذا كله ممكن 
أن يكونوا إرلابيني يف نظر أمريكا، وساتكون 

أنات إرلاباي عاخل بيتك؛ ألنه ال يازال يف بيتك 
كتااب إرلاباي لو القارآن الكريام، ال زال يف 
بيتاك - أنات أيهاا الزيادي - كتب لاي - من 
وجهة نظار أمريكا - يف بداياة ويف أول قائمة 
الكتب اإلرلابية، كتب ألل البيت.. ليل خقط 
الولابيون لم الضحية، ليسوا لم املستهدخني 
خداالً، زعماؤلم لن يتدرضوا لساوء - لذا ما 

اعتقد - وكلهاا تمثيليات. ]ملزمة الرصخة يف 
وجه املستكربين[ 

اإلرلابياون الحقيقياون لام الولابياون 
يو  كاناوا يفرقاون كلمة الناس، ياو  كانوا 
ينطلقاون عاخال لذا املساجد وتلاك القرية، 
ولذه املدرساة وذلك املدهد؛ ليثريوا يف أوساط 
الناس الداداوة والبغضاء ضد بدضهم بدضاً، 

ويثقفوا أَبْنَاء املسالمني بالدقائد الباطلة التي 
جدلت األمة ضحية طاول تأرييها وأصبحت 
اليو  بساببها تحت أقدا  اليهاوع والنصارى، 
لم إرلابيون خداالً عندما كانوا يدملون لذه 

األعمال ضدنا نحن أَبْنَاء اإلْساَل . 

]ملزمة الرصخة يف وجه املستكربين[.

مقتطفات نورانية

الخاسرون الحقيقيون.. هم َمن ]َخِسُروا َأْنُفَسُهْم َوَأْهِليِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة[
مان قصاور الفهام والوعاي واإليماان لادى 
املناخقاني َواملثبطاني واملرجفاني أنهم يارون أي 
إنساان منطلال يف سابيل الله قد ساجن أو ُظلم 
بأنه خاارس، وقد أشاار الشاهيد القائاد إىل ذلك 
يف محاارضة اا ملزماة اا )مدرخاة الله ا وعده 
ووعيده ا الادرس15( بقوله: ]الحظاوا يف الدنيا 
قاد يرى أي شايص من املناخقاني إذا ما تدرض 
إىل  يقااعون  مثاالً  خرأولام  يشء  ألي  النااس 
الساجون أليسوا لم من يسايرون؟ أليسوا ُلم 
من يرون أولئاك املؤمنني خارسيان؟ املناخقون، 
الجاللاون الذيان ال يدرخاون مان لاو اليارس 
الحقيقي، يرونك وأنت يف الساجن، وأنت تدمل يف 
سبيل الله، يرونك وأنت تطارع خيدتربون أنفسهم 
أنهام حكمااء وأذكيااء أنهام لاا لام آمنون يف 
بيوتهام، وأن أولئك خارسون. وقد يقول للبدض: 
]ألم نقل لاك بأن لذا الدمل سايضيدك من بيتك 
وأللك؟ كان أحسان لك تبطال وتجلل بني مالك 
وتجلال يف بيتك وبني أوالعك وما لك حاجة[. لم 
ينظرون إىل ما يتدرض له املؤمنون أنه خساارة، 
لكن اليساارة الحقيقية التي لم خيها، اليسارة 

الحقيقية التي سايلقونها لم }َوَقاَل الَِّذيَن آَمنُوا 
وا أَنُْفَسُهْم َوأَْلِليِهْم يَْوَ   يَن الَِّذيَن َخرِسُ إِنَّ اْلَيارِسِ

اْلِقيَاَمِة{[.

وسوسة الشيطان خطر كبري:
اللاه علياه  القائاد رضاوان  الشاهيد  نبّاه 
املجالديان باأن الشايطان ممكان أن يدرض 
لهام، عندما يصابون بأذى وظلام الطغاة ولم 
منطلقون يف سبيل الله، محذرا لهم منه بقوله: 
]وقد يأتي الشايطان ليقاول لك عندما تتدرض 
لحالة كهذه وأنت مجالد يف سبيل الله قد يقول 
لك: ]لاو أنك ما عخلت يف لاذا املوقف كنت مثل 
خالن، شاف خني خاالن خوق بيتهم مكيف شاف 
خني خاالن بني مزرعته يشاتغل وما له حاجة[، 
خيوحي لك بأنك يف خساارة، وأنك أوقدت نفسك 
يف ورطة وخساارة، ياو  القيامة سايتضح لك 
األمار إذا ماا حاولات أن تدخع الشايطان عنك، 
وأن تداوع إىل صوابك وترى نفساك أنك يف مقا  
تتدرض خيه للربح عند الله يو  القيامة، سرتى 

أنات أولئك لام اليارسون حقيقاة وليل أنت 
الذي خرست نفسك وأللك يف الدنيا[.

خسارة الدنيا ــ مهما عُظمْت ــ ال شيء عند 
خسارة يوم القيامة:

نّوه الشاهيد القائد رضاوان الله عليه يف لذه 
املحارضة ااا امللزمة اا بأن خساارة املجالد يف 
سابيل الله مهما كانات، وإن ُعمر بيتاه، أو قتل 
ألله، أو استُشاهد لو بنفساه ال تسااوي َشيئاً 
أما  من خرس يو  القيامة، وتساءل رضوان الله 
عليه: ]ما لي اليسارة التي سيوقدونه خيها؟ قد 
تكون لو للك لو يف نفسه، خهي خرتة محدوعة، ال 
يحل بددلا بيشء من األلم، بل سايكون شهيدا 
يفرح، يديش حيا يرزق، ويساتبرش ويفرح بتلك 
الحالاة التاي قاد وصل إليهاا خيما بداد، أو يرى 
نفساه خوقاه ظلل مان اإلسامنت، وتحته أرض 
مبلطة، يرى نفسه يقاع إىل السجن يف سيارة، لل 
لذه لي اليسارة؟ أ  خسارة من يقاع إىل جهنم 
يف السالسال واألغالل ويسحب عىل وجهه؟. ومن 
سيكون يف ساجن جهنم من خوقه ظلل من النار 

ومن تحته ظلل؟. أليست لذه لي اليسارة؟[.

قاعدة عامة وثابتة:
أكاد الشاهيد القائاد رضاوان اللاه عليه عىل 
قاعدة عاماة وثابتة يجب أن يفهمها ويدمل بها 
كل مجالاد يف سابيل اللاه، بحيث تكون نفساه 
مرتاحة ولو منطلل يف سابيل الله، ال يبايل بيشء 
عاىل اإلطالق، خقال: ]وأنات يف مواجهة أي خطر 
ينالاك أو يحادق بك، ال تدد َشايئاً يف لاذه الدنيا 
ينالاك يف سابيل الله خساارة، ولذه لاي قاعدة 
عاماة وثابتاة، وسانة من سانن الله سابحانه 
وتداىل: أن من يدمل لدينه ويف سبيله، وينطلل يف 
رضاه، ليل لناك أمامه أي خسارة عىل اإلطالق، 

ال خسارة ماعية، وال خسارة مدنوية أبداً[.

الخسارة والحسرة الحقيقية:
مضيفاا رضاوان اللاه علياه باأن اليساارة 
الحقيقياة لاي عندماا يدمر أعاداء اللاه بيتك، 
ويقتلون أللاك، وأنت بدد لم تدمل يشء ضدلم، 
لام تحاربهم، لنا ساتكون الحرسة شاديدة، أما 

املجالاد يف سابيل اللاه خهو عىل األقل لاو عمروا 
بيتاه أو قتلوه أللاه خهو قد خدل َشايئاً ضدلم، 
حاربهام، جالدلم، قهرلم، خقاال رضوان الله 
عليه يف ذلك: ]إن اليساارة لاي أن يكرس عظا  
اإلنساان عاىل أيادي اليهوع ولاو بدد لام يدمل 
ضدلم شايئا، لذه لي اليساارة. إن اليساارة 
لاي أن يدمر بيتك عىل أيدي أعداء الله وأنت ممن 
كنت ال تدمل ضدلم شايئا، لذه لي اليساارة. 
حينهاا سايكون كل ماا نالك عقوباة، والدقوبة 
ال أجار عليهاا، ال أجار مدهاا. أليسات لذه لي 
اليساارة الحقيقياة؟ لكان ليحصال مثال لذا، 
أو أكثار مناه، أو أقل منه يف سابيل الله لن يكون 
خساارة؛ ألناه يكتب لاك عمل صالاح، مضاعف 
األجار عند الله ثم وبناء عىل لذه القاعدة اإللهية 
أنه لو وصل األمر إىل أن تضحي بنفسك ألم تنفل 
نفسك حينئذ يف سابيل الله؟ يقول لك: لن تيرس 
أبداً حتاى روحك وساتدوع حيا، ألام يقض بهذا 
للشاهداء؟ }َوال تَُقولُاوا ِلَماْن يُْقتَُل يِف َساِبيِل اللَِّه 

أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء َوَلِكْن ال تَْشُدُروَن{.

ملزمة األسبوع: 
الصرخة في وجه 

المستكبرين
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إمن������ا  ن�������أس�������ى   … األح����������ب����������اب  ن�������دف�������ن 
احمل��������ال وج�����������ه  ن������ح������ت������ذي   … ن������ت������ح������دى 

إصرار
عبد اهلل البردوني

محمد عبدالقدوس الوزير 

وف����ي غ����زوة االح������زاب ث��ب��ت مل��ؤم��ن 
ورع������ب ألح�������زاب ال�����ع�����داوة ث��اب��ت 

ف���ك���ان رس�����ول ال���ل���ه ب��امل��ؤم��ن��ن في 
م��واق��ع دف���ع ، خ��ن��دق ال��ن��ص��ر الف��ت 

ف��ق��ال��وا ال���ذي ق��ال��وه ف��ي ح��ق مؤمن
ال��ت��ه��اف��ت  ال���ع���ي���ون  رأي  وك���ث���ره���م 

ل���غ���اي���ة  االن������������ام  رب  ي���ق���ل���ل���ه���م 
النواعت ناعتته   ج��ه��ول  ع��ن  خفت 

ال���ري���ادة ح��اض��ر ت���ك���رار  وذا ع��ص��ر 
مت��ث��ل��ه ج��ي��ش ال��ي��م��ان��ي ، ال��ث��واب��ت

ال��ف��ت��ح م��ك��ن رب��ن��ا ي����وم  ال��ف��ت��ح  إذ 
ف��ج��اس��وا خ��ال االب��ن��ي��ات ، وواق��ت��وا

م��ن��زال  ، ال��س��ك��ي��ن��ة  روح  ف��أل��ب��س��ه��م 
فنابتوا  ، رب���ي  ال��غ��ي��ث  رذاد  عليهم 

كافر جيش  في  اخل��وف  روع  وأدخ��ل 
ف��ش��ات��ت��وا  ، ال��ق��ت��ال  رأي  وأخ��ل��ف��ه��م 

م��ال��ك ، وح���ك���م���ة  ألم�����ر ومت���ك���ن 
ع��ل��ي��م ب��أم��ر ال��ب��غ��ي ، ب���ان ال��ت��ف��اوت

لنا ق���درة  ف��ي  ال��ن��ص��ر  م��ج��رى  تغير 
القوانت مااستقام   ، وع��دا  الله  م��ن 

ف���ذا )ق���اه���ر( ف��ي ن��ص��ف ي���وم أع��ده
رج��ال ، وذا )ال��زل��زال( ،ه��ذي بواهت

عسكر نحر  في  النجم  يسمى  وه��ذا 

ت��ل��وح اخل��واف��ت اآلت���ي  وف��ي   ، عميل 
من دع��ك  اليمانن  أرض  غ��ازي��ا  فيا 

حت���د ب���ا ع����زم ، وح�����رب ت��ب��اغ��ت 
الذي  واملصحف   ، التاريخ  تدرس  ألم 

تقاتتوا  ، شديد  ب��أس  أول��ي  عن  تلى 
أن��ه ت���در  ل���م  ال��ش��ع��ب  ت���ع���ادي  أراك 

م���ن االول�����ن االق���دم���ن ، حت��ات��ت��وا
الفرع فاحذر لقاءهم  من االصل عود 

تفاوتوا عمن  النقص  غير  فيك  فما 
ترى  لن   ، والكون  العشرون  اجتمع  لو 

سوى الصامدين ال - من هداهم تسامتوا
ك��اف��را االرادة  أوك���ل���ت  ك��ن��ت  إذا 

يشاهت  وف��ي��ك��م   ، ل��ذن��ا  ه��و  ف��إن��ا ب 

حنني اليمانية، ووعد مرياثنا األرض

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من 17 إلی 30 شوال 

- مدرخة الله - ندم الله.
- الرصخة يف وجه املستكربين.

1ا يف ابريل عا  1916 : مشاة البحرية األَمريكية تقمع 

انتفاضاة يف الدومينكان ثام تحتل الباالع بالكامل يف بداية 

مايو ويستمر االْحتاَلل ثماني سنوات.

2ا 5 يونيو 1933 : وقع َعبدالله الساليمان وزير مالية 

النظاا  السادوعي ولويد لاملتون عىل اعطااء حل امتياز 

التنقيب عان النفط يف الجزيرة ليتم بيع ثروة البالع وأرضه 

للواليات املتحدة األَمريكية.

3ا يف ماياو 5ل19 : قصاف الطاريان األَمريكاي مدينة 

)عرسدن( األملانية رغم أن الزحف الرويس كان قد تجاوزلا 

ولام تدد لهاذا السابب تشاكل لدخاً عساكرياً، وقاد أعى 

القصف إَلاى قتل 150 ألَف شيص مدني، كما تيرب 60% 

من أبنيتها.

لا أوائل عيسامرب سانة 3ل19 : البحرية األملانية تغرق 

الباخارة األَمريكياة )S/S John Harvey( يف عارض البحر 

وتباني أنها كانات محملاة بمئة وخمساني طنااً من غاز 

اليارعل. خهلك من جراء انتشاار لذا الغااز يف جو املنطقة 

وميالها خمساة وسابدون بحاراً، إَضااَخاة إَلاى خمسة 

وأَْربدني طناً من األسماك طفت عىل وجه املياه.

5ا 6 أغسطل 5ل19 : أمر الرئيل األَمريكي )ترومان( 

بإْلَقاء قنبلة ذرية عىل مدينة لريوشيما اليابانية التي أوعت 

بحياة )150ل7( شيصاً، إَضااَخاة لدرشات املشولني.

6ا 9 اغسطل 5ل19 : أمر الرئيل األَمريكي )ترومان( 

بإْلَقااء القنبلاة الذرياة الثانياة عاىل مديناة )ناكازاكي( 

اليابانية خحصدت )للل73( قتيالً، و)60.000( جريح مع 

اباعة كاملة لكل حيوان وحرشة ونبات.

7ا ل2 سبتمرب 5ل19 : صاعق الرئيل األَمريكي االسبل 

ترومان عىل قرار انشااء قاعدة جوية للقوات األَمريكية يف 

الظهران لتكون أول تواجد عسكري أَمريكي يف الجزيرة.

ل ا استوىل األَمريكيون سنة 6ل19  عىل مئتني وخمسني 

ألف طن من غاز )التابون( الفتاك يف منطقة )جيورجيان( 

يف النمسا، وبدل اتالخها تم نقلها رساً إَلاى الواليات املتحدة.

9ا عاا  9ل19  الوالياات املتحدة تشادل حرباً أللية يف 

اليونان ذلب ضحيتها ل15 ألف شايص، وأوعع حواىل 0ل 

ألف انساان يف الساجون، و6 آالف أعدماوا بموجب احكا  

عسكرية. وقد اعرتف السافري األَمريكي األسبل يف اليونان 

)ماكويغ( بأن جميع األعمال التكنيكية والتأعيبية الكبرية 

التي قامات بها الحكومة الدساكرية يف اليوناان يف الفرتة 

ماا باني عاا  7ل19 ا 9ل19  كانت مصّدقاة ومهيأة من 

واشنطن مبارشة.

املركزياة  امليابارات  وكالاة  9ل19 :  ماارس   3 ا   10

األَمريكية تنفذ انقالباً عساكرياً يف ساوريا بقياعة حساني 

الزعيم وقد تم التيطيط لالنقالب يف السافارة األَمريكية يف 

عمشل.

مان  مجموعاة  قامات  9ل19 :  اغساطل  ل1  ا   11

الضبااط الساوريني بتوجياه مان السافارة األَمريكية يف 

عمشل بمحارصة بيت حسني زعيم وقتله بدد أن تمرع عىل 

أوامرلم.

عذرًا 
)صرارينا(

محمد عبدالحفيظ الهادي

الطلقاءُ طغى  ع��ذراً)ص��راري��ن��ا( 
ح��ي��ث األك������ُف ك��ل��ي��ل��ٌة ج��������ذاءُ

مل���ا ع��ل��ي��ِك ت��ك��ال��ب��ت أوب��اش��ه��م
اجلبناء ذبحك  ف��ي  واس��ت��أس��دت 

ف��ك��أن أرض���ِك ص��ورًةم��ن كرباء
ي��ك��س��و ث���راه���ا ال�����دُم واألش����اء

ُجنيدنا ب��ي��ت  آل  ج��م��ي��ًا  ص��ب��راً 
فلكم مب��ا ق��اس��ى احل��س��ُن ع��زاء

مجدصمودكم التاريخ  وسيكتب 
به����اء ح��ب��ُره��نَّ  ن����وٍر  ب���ح���روف 

دمائكم تنتصُرالدماءُ  ول��س��وف 
وت��ف��ل س��ي��ف��اً َس���ل���ُه ال��ل��ق��ط�����������اءُ

ق��ان��ي دم��ائ��ك��ُم ال��زك��ي س���رى له
ف����ي ك����ل ُح������ٍر غ�����������ي���رةٌ وإب������اءُ

وغ����دا ل���ه ب���ن ال��ق��ل��وِب ح����رارةٌ
ال��ع��م��اءُ جحيمها  ح��ر  س��ي��ذوُق 

م��ه��ًا دواع���ش���َة ال��س��ل��ول��َي امن��ا
إم��������اءُ ال��ل��ه ذا  ل��ب��ئ��ي��س أخ����ِذ   

 املارُد اليمني.. 
وأسطورُة االنتصار

أحالم عبدالكافي
إنها تلك املدجازُة التي ساتضاُف إَلاى عجائب 
الدنيا السابع، ولي تلك األسطورة التي سيدونها 
التأرياخ.. بال لاي تلاك املالحام التي ساتدرس 
الدساكرية  األكاعيمياات  أكارب  يف  انتصاراتهاا 
الحربية.. لم رجال اليََمان وحماته من سيدخلون 
التأرياخ مان أوساع أبواباه وسايكتب بالياط 
الدرياض لؤالء األبطال األشااوس لم من مرغوا 
أنف اقوى الدالم االساتكبارية يف الرتاب وسحقوا 
أكذوبة الساالح األمريكي الذي ال يقهر وبّدعوا ُكّل 
تلك الفقاعات عن قوة الكيان اإلرسائييل ورضورة 
التسليم بقوته.. حني واجه املارع اليََماني بمفرعه 
والسادوعي  والصهيوناي  األمريكاي  التحالاف 
والربيطاناي واإلَماَراتي وكل تلك األعوات الرخيص 

التي شاركت قوى الشيطان ضد اليََمان.. 
 تلك الهامات الشاامية.. ذلاك اإلباء والصموع 
بتلك الوطنية املرساومة عىل جبااه األبطال.. إنّها 
تلاك اإلنَْسااانية املتدخقة من رجاال الرجال بذلك 
الوخاء الذي ارتسم عىل تلك الوجوه املرشقة املحبة 
لليََماان، بال لي تلاك الساواعد السامراء الفتيّة 
التي تأبى إاّل أن تكون لاي مداول البذل والدطاء 
لألرض اليََمانياة الحرة األبية ولاي أًيْضاً مداول 
الفناء لكل مدتدي سّولت له نفسه املساس بأرض 

اليََمان الحبيب. 
مان ولبوا راحتهام وحياتهم من أجال راحتنا 
وحياتنا، َمن اتيذوا من األرض خراشااً والساماء 
لحاخاً.. تلك الديون الساالرة ليناا  الوطن.. تلك 
األساطورة املقّدساة يف مداجم التضحية والفداء، 
لي تلك األرواح الداشقة لرتاب الوطن من قارعت 
املساتحيل من أجل أن يبقى اليََمان.. ماذا عساني 
أن أقول يف حقكم يا من خاقت مروءتكم ُكّل وصٍف 
وخياال.. مألتم أرضناا عزاً وخيرا.. ساهركم من 
أجل حمايتنا لو الهدية املهداة والساكينة املزجاة 
والّروح املساجى بربعة الطمأنينة خكنتم أنتم لي 
السحابة املرسالة غيثا وبرشى عّم األرجاء طيفه 

وحّف األخياء نوره. 
كانات قلوبكام الصاعقاة وامليلصة ياا حماة 
الدياار والوطن لاي الدبال الذي نثر عاىل أرجاء 
الوطان مان أقاىص اليََمان إَلااى أقصااه لينرش 
الشاموخ عىل ُكّل يمني عانى ويالت الظلم والقهر 
من الُدْدَوان الغاشم، لي تلك االنتصارات الدظيمة 
التاي جااعت بهاا نفوساكم الباسالة ولاي قوة 
إيمانكم اليارقة من نّكلت بالددا وأشافت صدور 
قاوٍ  مؤمنني تلاك الصوارياخ التي تام تصنيدها 
رغم الحصاار والُدْدَوان الداملي التاي اطلقتمولا 
صواعقاا ورعاوعا أمطرتمولا خاوق رؤوس الددا 
تواكبت انطالقتهاا مع ُكّل جرح وألٍم طال اليََمان 
وألال اليََمان يا من أربكتم الددو وجدلتموه يقف 
صاغاراً أماا  منجزاتكم التاي بهرتم بهاا الدالم 
رغم تكالبه عليكم بأسالحته وقواته وتكنولوجيا 
إمكانياته وخرباته لكن املقاتل اليََماني كان أقوى 
وأعتى.. الحمد للاه قالر األحزاب وحده من أنجز 
وعده ومن نرص جنده، سابحان من ساّيركم لنا 
ومان أعّزناا بتضحياتكم وباارك لناا بدطاءكم.. 
الحماد اللاه مساّدع رمياة املجالديان الحمد لله 
قاصام الجبابرة منكِّل كياد املدتديان. إّن اليََمان 
إَلاى خاري بوجوعكم أيهاا األوخيااء يف زمن الغدر 

والصاعقون يف زمن الزيف.. 
أيها الباذلون بأرواحكم الغالية من أجل بقاءنا 
نحان مدكام وإىل جانبكم ال ينسااكم إاّل لئيم وال 
يبغضكام إاّل خائان ومناخل ومن ال يشاكركم ال 
يشكر الله يامن أنتم وسا  رشف تتقّلده ُكّل جبال 
اليََمان الشماء وكل صيور اليََمان الصماء خألنتم 
مدجازة الحيااة حاني قهرتم أعتى طغااة األرض 
بحبّكم لوطنكم جدتم خكنتم خري من أعطى وكان 

الله خري موخل..
 خساال  الله عليكام خرعاً خارعاً وحماكام الله 
ورعاكم ععاءنا إليكم موصول ورجاءنا بحبل الله 
إليكم ممدوع خدمتم وعا  شاموخكم وجزاكم الله 

خري الجزاء من يومنا لذا إَلاى يو  الدين.
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 متابعات فلسطينية

زيارُة وفِد العشقي السعودي لتل أبيب وما حملته للقمة العربية!!
تحسين الحلبي*

مان الصدب االعتقاع أال تحتال زيارة أنور 
الدشقي الذي تطلل عليه الصحف اإلرسائيلية 
)الجنارال صديال إرسائيال( إَلااى تال أبيب 
ألمياة يف ساجل مساتقبل الدالقاات بني تل 

أبيب والرياض وذلك لألسباب التالية:
أوالً: راخقه خيها رجال أعمال وأكاعيميون 
سادوعيون بموجاب ماا كشافته صحيفاة 
خهاؤالء  الجااري  تماوز   22 يف  لآرتال 
سايتباعلون بطاقاات التدرياف ماع أعضاء 
يف الكنيسات ومساؤولني ملواصلاة اللقاءات 
ومتابدة ما سيتناقشون خيه من مواضيع.

ثانياً: جاء اإلعالن عن توقيتها يف 22 تموز 
الجااري يف الصحاف اإلرسائيلياة لكي تدخل 
لاذه الزياارة األوىل مان نوعها بشاكل علني 

إَلاى أروقة القمة الدربية التي ستدقد اإلثنني 
25 تماوز الجاري يف نواكشاوط لكي تساهم 
بتشاجيع بقية الادول الدربية عاىل مثل لذه 

السياسة تجاه إرسائيل.
التاي  اإلرسائيلياة  الشايصية  إن  ثالثااً: 
أعادت برنامج لاذه الزيارة وتساتضيفها يف 
إرسائيال لي )عوري غولد( مديار عا  وزارة 
اليارجياة اإلرسائيلياة الاذي كان قد اجتمع 
بالدشاقي علناً قبل عاا  تقريبااً يف حزيران 
2015 يف مدهد واشنطن للدراسات السياسية 
يف الارشق األوساط، ولو الاذي طالب يف عدع 
من الترصيحات، السادوعية صاحبة املباعرة 
الدربية للساال  بإعااعة كتابة لاذه املباعرة 
بحياث تبادأ بتطبيع عالقاات جمياع الدول 
الدربياة بإرسائيال وبداد ذلاك خقاط تنتهي 
املباعرة بحال النزاع مع الفلساطينيني، ولذا 
لو جدول الدمل الذي يراع اآلن مناقشاته بني 

غولاد و)وخد الدشاقي( يف تل أبياب قبل أيا  
من القمة الدربية.. ويذكار أن )عوري غولد( 
كان قد نرش يف موقع مركز )أبحاث جروزاليم 
ألفاه  كتابااً   »JCPA« الداماة(  للشاؤون 
باإلنكليزياة وبالدربياة بدنوان »السادوعية: 
مملكاة الكرالية« وما زال الكتاب يف أساواق 
عور النرش وربما لهذا السابب قال الدشاقي 
لإلرسائيليني حني وصل إَلاى تل أبيب إن غولد 
اعتاذر عن تأليفه لهذا الكتااب، والحقيقة أن 
لاذا الكتااب ماا زال يحقل مبيداات يف لذه 
األوقاات رغام أنه نارش قبال أزماات الربيع 

الدربي بسنوات.
ويبادو أن إرسائيل لاي التي اختاارت أن 
يكون توقيت زيارة الوخد السادوعي برئاساة 
الدشاقي إَلااى تال أبيب بهاذا الوقات قبيل 
اندقاع القمة الدربية وربما لكي تتشكل لجنة 
من لاذه القمة تقو  بمهمة إجراء التدديالت 

اإلرسائيلياة املطلوبة عىل »املبااعرة الدربية« 
 ..2002 عاا   السادوعية  وضدتهاا  التاي 
خنتنيالو يريد اإلرساع يف خرض تطبيع عربي 
مع إرسائيال من عون أي مقابال إرسائييل يف 
لاذه الظروف خصوصاً حني يرى مضاعفات 
االنقسامات يف السااحة الدربية وتزايد الدور 
السادوعي يف صياغة املشاريع الدربية يف لذه 

األوقات.
وعاىل الجهة األخارى من لذه السياساة 
نفساها يُحاول محور )أنقارة- قطر( التوعع 
إلرسائيال حتى لو تسابب لذا التاوعع بزياعة 
الارشخ الفلساطيني باني الضفاة الغربياة 
)السالطة الفلساطينية( وقطاع غزة )حركة 
حمااس( خقاد واخقات إرسائيل أخارياً وبدد 
مماطلاة وابتزاز عىل الساماح لقطر بتحويل 
رواتاب  لتغطياة  عوالر  ملياون   30 مبلاغ 
املوظفاني والدماال الفلساطينيني يف قطااع 

اليدماات الدامة ولم الذيان لم يحصلوا عىل 
لاذه الرواتب مناذ عا  2013 بسابب رخض 

إرسائيل إعخال لذه األموال لقطاع غزة.
خإرسائيل تساتغل الحصار عىل قطاع غزة 
والضفة الغربية لكي تقد  خدمة لهذه الدولة 
أَْو تلاك مقابال اليدمة التي ساتقدمها لذه 
الدولة إلرسائيل خالفلساطينيون يف أراضيهم 
التاي تحتلها أصبحوا رلائان ال تفرج عن أي 
خرع منهام إال حاني تأخذ مقابال ذلك خدمة 
مان الادول التي تتاوعع لها وتددلاا بتطبيع 
ااْداب  ياؤعي إَلاى سالب جمياع حقوق الشَّ
الفلساطيني الرشعياة والوطنياة وماا أكثر 
مياوف الفلسطينيني من قمة عربية تدقد يف 

ظل قواعد اللدبة اإلرسائيلية.

*شام تايمز

عمليات املقاومة تقلص حركة املهاجرين الصهاينة من فرنسا لفلسطني 

قالات القناة الدارشة الصهيونياة يف تقرير لها 
“إن أعداع املهاجرين اليهوع من خرنسا إَلاى الكيان 
الصهيوناي آخاذ بالتقلص؛ بسابب الدمليات التي 
تشهدلا املناطل والتي ينفذلا شبان خلسطينيون 
حصدت حتاى اليو  حاوايل 0ل صهيونياً وجرحت 

الدرشات”.
وأشاارت القنااة إَلااى اناه ومنذ مطلاع الدا  
الجااري 2016 وصال مان خرنساا حاوايل 1923 
يهوعياً خرنساياً، يف حني وصال يف نفل الفرتة من 

الدا  املايض 2015 حوايل 0ل37 يهوعيا خرنسيا.
وأوضحات القنااة أنه مع نهاية الداا  الجاري 
من املفرتض أن يصل لألرايض الفلسطينية املحتلة 
حاوايل 5 آالف يهوعيااً خرنساياً، مشارية إَلاى أنه 
وعاىل الرغم من لاذا الدادع امللفات، إال أن موجة 
الا”إكسااعوس” ولو مصطلاح يطلل عىل حركة 
الهجرة من خرنساا إَلااى الكيان، آخاذة بالرتاجع 
بشاكل كبري، بنسابة تصال لحوايل %9ل، بسابب 

الدمليات الفدائية.

كماا أرجدات القنااة يف تقريرلاا املنقاول عن 
الوكالاة اليهوعياة للهجارة لاذا الرتاجاع لرتاجع 
الدملياات التي تساتهدف اليهوع يف خرنساا، والتي 
أصبحات توجه ضد املجتمع الفرني بشاكل عا ، 
باإلضاخاة إَلاى أن بداض املهاجرين اليهاوع باتوا 
يفضلاون الهجرة إَلاى لنادن أَْو مونرتيال بدال من 
الكياان الصهيوناي الاذي لم يحسان اساتيدابهم 
وعاناوا أوضاعاا اقتصاعياة سايئة خاالل خارتة 

مكوثهم يف األرايض املحتلة.

العدو يطلق النار 
على فتاة فلسطينية 

عند حاجز قلنديا
أطلقات قاوات الدادو الصهيوناي، 
مسااء الثالثاء، الناَر صوب خلسطينية 
قارب حاجاز قلندياا شامال القادس 

املحتلة. 
وذكار موقاع »ل0ل0« الداربي، أن 
جنوع الدادو أطلقاوا النار عاىل الفتاة 
بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طدن. 

وأكدت مصااعر محلية، إصابة ختاة 
خلساطينية يف األجازاء السافلية مان 
جسادلا جراء إطالق قوات الددو النار 

عليها.

غوغل تحذف 
فلسطني عن 

صفحتها لخدمة 
الخرائط 

قامت رشكة غوغل بحذف خلسطني 
عان صفحتهاا عاىل االنرتنات ليدمة 
اليرائط ووضدت مكانها اسام الكيان 

اإلرسائييل. 
يف  غضبااً  اليطاوة  واَثاارت  لاذا 
الشاارعني الدرباي واالساالمي حياث 
اُنشاَت صفحة للرع عىل حذف خلسطني 

عن اليريطة.

شاهدت بلدة قلنديا يف القادس املحتلة ليالً مجزرة بحل 
عدع مان املنازل الفلساطينية التاي لدمتها قاوات الددو 
الصهيوناي، باإلضاخة إَلاى إصاباة بصفوف املواطنني إثر 

مواجهات مع الددو عقب اقتحا  البلدة. 
ووخل مصاعر محلية، خإن قوات كبرية من جيش الددو 
عالمات قبيل منتصف الليلة بلدة قلنديا إَلاى الشامال من 
مدينة القدس ولدمت خمسة منازل مألولة وقيد اإلنشاء 
تدوع ملكيتها لكل من ساميح حساني ورشيف عوض الله 
ومصطفاى عاوض اللاه، ومنزلاني ملواطنني مان عائلتي 
مهلوس وأبو شالبك، بحجة عد  الحصاول عىل تراخيص 

من االحتالل لبنائها. 
وذكرت املصااعر أن جيش الددو الصهيوني رشع بهد  
عادع من املناازل املهدعة بدد اساتدعاء نحاو ثماني آليات 
عسكرية ومئات الجنوع الذين مندوا ألايل القرية والطواقم 
اإلعالمياة من الوصول إَلاى املنازل املهادعة بالهد  رشقي 
القرية، واعتدت عىل املواطنني بالرضب ورش غاز الفلفل. 
وأصيب رئيل املجلل القروي يوسف عوض الله خالل 
مهاجماة جناوع االحتاالل األلاايل الذين لباوا للدخاع عن 

منازلهم، بدد االعتداء عليه كما قالت عائلته. 
وحساب مصاعر محلية، خإن سالطات االحتالل لدعت 
12 منزالً بهدماه بدعوى البناء بادون ترخيص، مدظمها 
شايدت يف املناطل التي خصلها الجدار الدنرصي عن مدينة 

القدس وأصبحت تابدة للضفة الغربية.

بعد هدم 12 منزالً.. أهالي قلنديا: العدو ارتكب مجزرة بحق منازلنا 

»إسرائيل« تقر قانون 
بسجن األطفال قبل 
بلوغهم سن الــ 14 

مارشوع  اإلرسائيايل«  »الكنيسات  أقار 
القانون الاذي قدمته الحكومة حول مداقبة 
األطفال بالساجن الفديل إذا ما أُعينوا بالقتل 

قبل بلوغهم سن الا ل1. 
وزعمت املواقع الدربية أن القانون يقيض 
بتحديد أمر مؤقت ملدة ثالث سانوات يسمح 
للمحكماة بحجاز الطفل الذي لام يبلغ يو  
اصدار الحكم عليه ل1 عاما عاخل مؤسساة 
مغلقة عىل أن يساتكمل خرتة عقوبة السجن 

الفديل بدد اتمامه الا ل1. 
واععت أن املحكمة ساتدرس أثناء إصدار 
وظاروف  وتفاصيلهاا  حالاة  كل  حكمهاا 
الحاعثة وتأثاري االعتقال عاىل الطفل وعمر 
الطفال وقات ارتاكاب امليالفاة والظروف 
الشايصية املحيطة به وخقاا لنص القانون 

الجديد.
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»اأنور ع�سقي يف اإ�سرائيل من �سمح له اأم هو تفوي�س كامل من الديوان امللكي؟!«

غضب شعبي سعودي: مصيبة أن تمر الزيارة بسالم، أدنى املقاومة أن نحرَس الغضب
  - متابعات

أثاارت الزياارُة التي قاا  بها وخٌد سادوعي من 
الجنارال  برئاساة  األعماال  األكاعيمياني ورجاال 
السدوعي املتقاعد »أنور عشقي«، إَلاى كيان الددو 
الصهيوناي ولقاءاته مع مدير عا  خارجية الكيان 
وبدض جنراالت الددو رعوع خدل مندعة وشاجبة يف 
األوساط الشدبية والثقاخية السدوعية واليليجية، 
عربت عنها املواقف التي نرشلا نشطاء سدوعيون 
عىل مواقع التواصال االجتماعي. أكدوا خاللها عىل 
رخضهام لهذه اليطاوة التطبيدية، مشادعين عىل 
عد  جاواز تمريار لذه الزياارة بساال ، مطالبني 
محاسبة عشقي »كمواطن يزور عولة يمنع السفر 

اليها«.
خقاد اساتنكر الدكتور السادوعي ولياد املاجد 
الزياارة، قائالً يف تغريادة له عىل تويرت: »املؤساف 
حقاً من زيارة عشقي لي رعوع األخدال الالمبالية، 
التطبياع ماع إرسائيل لام يداد تابولااً يف وجدان 

الكثريين«.
أماا املواطان السادوعي أحماد الداويف خقاال: 
»مصيباة إذا سامحنا لهذه الزيارة أن تمر بساال ، 
أعنى املقاوماة أن نحرس الغضب، خحتى باخرتاض 
أن جنارال اساتيبارات ساابل ال عالقة لاه بدوائر 
القارار، خأقال املطلوب أن يحاساب كمواطن يزور 
عولة يمنع السافر إليها«، مشارياً إَلااى أن »تكرار 
كلماة »يمثلون أنفساهم« ال يكفي أباداً أي موقف 
عون املحاسابة موقاف متياذل ومتاورط ومطبّع 

ضّمنياً«، مغرعاً #عشقي_يف_إرسائيل.
وقالت عضو املجلل البلدي يف مدينة جدة رشاا 
حفظي، »أستنكر مشاركة سكان مدينتي يف زيارة 

إرسائيل بىل صفة رسمية ونطالب بالتحقيل«.
وتسااءلت املواطنة السادوعية إيمان الغواخيل، 
»ملااذا ال يوجاد ألوية متقاعدين يمثلون أنفساهم، 
ويقومون بمباعرات شايصية للقاء مساؤولني يف 

إيران للتباحث يف سبل السال ؟«.
كما تساءل املواطن السدوعي خالد الوابل، قائالً 

عرب توتري: »أنور عشقي يف إرسائيل من سمح له؟«.
واساتهزأ املواطان السادوعي أساامة جارالله 
عاىل تغريادة عشاقي عرب تويارت »زرت خلساطني 
بدعاوة كريمة من السالطة خوجدتها مان األعداء 
الذين ضيقاوا عىل أللها واألصدقااء الذين امتندوا 
عان زيارتهم«، قائاالً: »الله عىل الارباءة«، مضيفاً 

»عشاقي ال يمثلنا.. أوكي متفقاني.. بل ميالفة 
النظاا  مساموح بها بداد؟ لها الدرجة مساموح 
عندناا حرياة التنقال مع عولاة مداعياة؟« خاتماً 

بالقول »تطبيع ناعم«. 
وكشاف املغرع السدوعي الشاهري با«مجتهد«: 
»إن سافر الجنرال السدوعي املتقاعد أنور الدشقي 

إَلااى كيان الددو تام بتفويض كامل مان الديوان 
امللكي يف الرياض«، مدترباً أنها »خطوة متقدمة من 
وزير الدخاع السادوعي محمد بن سلمان لكسب وع 
»إرسائيل« من أجل التوسط لدى واشنطن لتفضيله 

عىل ابن نايف«.
وقاال »مجتهاد«: إّن »مان يدَِّعاي أن تارصف 
عشاقي خرعي خهاو يتدمد الكذب عان علم وليل 

لهدف تربئة آل سدوع«.
ورأى »مجتهاد« أّن »املدلوماة األلم يف القضية 
تكمان يف أن عالقة محماد بن ناياف با”إرسائيل” 
أخطار مان عالقة ابان سالمان بها، ولاي قديمة 
وعميقة ولكنها خلف الكواليل ألن لدخها التنسيل 

األمني الشامل وليل التطبيع” وخل قوله«.
وتابع املغارع السادوعي »اإلرسائيلياون خبثاء 
يحققون كال األمريان، ويدخدونهما للتناخل، لذا 
للتنسايل األمني الشاامل، ولذا للتطبيع الرصيح، 

ويُشدرون كال منهما أن عالقتهم مده ألم«..
وكان »عشاقي« قد شغل َساابقاً عدة مناصب 
رخيداة يف الجياش السادوعّي، ويف وزارة اليارجيّة 
السدوعيّة، وكان مستشاارا للملك الراحل عبدالله، 
ويشاغل الياو  منصاب رئيال مركاز أبحااث يف 

الّسدوعيّة.
وليسات لاذه املاّرة األوىل التاي يلتقاي خيهاا 
»عشاقي« بشايصيات »إرسائيلية«، حيث التقى، 
عاا  2015، با«عوري غولاد«، يف مدهد لألبحاث يف 

واشنطن، يف حفل رسمي.
والشاهر املاايض، اعتارب »عشاقي«، أن لنااك 
خرصاًة تأرييياة إلنجااز الساال  ماع )إرسائيل( 

إْجااَرا  يف عهد امللك »سلمان بن عبدالدزيز«.

وبدأ تطهري املدينة.. حي اللريمون شمال 
غرب حلب يف بساط الجيش السوري

  - متابعات
خاَرَض الجيُش الدربي الساوري يو  الثالثاء سايطرته عىل حي اللريمون 
شمال غرب مدينة حلب شمال البالع بدد مدارك مع املجموعات املسلحة التي 

كانت تسيطر عىل الحي.
وذكرت التقارير أن قوات الجيش الساوري تمكنت من السيطرة بالكامل 
عىل حي اللريمون بدد اشاتباكات عنيفة مع املجموعات املسالحة التي كانت 
تسايطر علياه.. مداززة بذلك حصارلاا عىل حي بناي زيد الياضاع بدوره 

لسيطرة املسلحني.
وأشارت إَلاى أن املجموعات املسلحة كانت تستيد  لذين الحيني إلطالق 

القذائف عىل االحياء الغربية تحت سيطرة الجيش السوري يف املدينة.
وأكدت صحيفة )الوطن( الساوري أن تقد  الجيش يف اللريمون سايؤعي 
إَلاى بساط سايطرته عىل »منطقة واسادة من املدامل قوامها أكثر من 33 

مدمالً كانت تشكل عصب االقتصاع يف حلب«.
وععات القيااعة الدامة للجيش الساوري ساكان االحياء الرشقياة إَلاى 
االنضما  للمصالحات الوطنية وطرع املرتزقة الغرباء من مناطل سكنهم.

حماس تناشد النظام السعودي وقف 
كل أشكال التطبيع مع »إسرائيل«

  - متابعات
ناشاد عضو املجلل الترشيدي الفلساطيني عن حركة “حماس”، يحيى 
موىس، السادوعية إَلاى رخض كاخة أشكال التطبيع مع االحتالل اإلرسائييل، 
والذي رأى أنه يشّجع عىل ارتكاب املزيد من الجرائم بحل الشدب الفلسطيني 
يف إشارة إَلاى زيارات الوخوع السدوعية الدلنية التي ترأََسها الجنرال السدوعي 

أنور عشقي إلرسائيل مؤخراً.
وقاال ماويس يف ترصيحات لا “قدس بارس” تدقيباً عىل زياارة الجنرال 
السدوعي املتقاعد أنور عشقي لتل أبيب ولقاءه بمسؤولني أمنيني وسياسيني 
إرسائيلياني، ياو  الجمداة، “موقفنا يف حمااس واضح، نحن ضاد التطبيع 
ماع الكيان الصهيوني تحات أي مربرات ويجب مقاطدة لاذا الكيان وعزله 

ومحاكمة قاعة االحتالل”.
وأضاف “لذه الزيارات وكذلك التطبيع بشاكل عا ، يشجع عولة االحتالل 
عاىل ارتاكاب املزيد من الجرائم ضد الشادب الفلساطيني، وزيااعة عمليات 
االساتيطان والتهويد؛ ألنها ستدترب نفسها محمية بموجب عمليات التطبيع 

الجارية”.
وحاول تربير أنور عشاقي الزياارة بأنها جاءت بالتنسايل مع السالطة 
الفلساطينية، قال موىس “لذا عذر أقبح من ذناب واملجالرة بهذه اليطيئة 

جريمة”، حسب تقديره.

شكوى ضد بريطانيا بسبب وعد بلفور 
عام 1917

  - متابعات
ععا الفلسطينيون الجامدة الدربية إَلاى ععم مسدالم يف رخع قضية ضد 
بريطانياا إلصدارلا وعد بلفاور يف الثاني من ترشيان الثاني/نوخمرب 1917 

حول إقامة »وطن قومي لليهوع« يف خلسطني. 
وقاال وزير اليارجياة رياض املالكاي يف كلمة القالا نياباة عن الرئيل 
محماوع عبااس يو  االثنني خالل القماة الدربية يف نواكشاوط »لقد انقىض 

قرابة قرن من الزمن عىل صدور وعد بلفور يف الدا  1917 ».

االتحاد األوروبي: »إسرائيل« تطبرّق منطلقات »داعش« وأفكاره يف تعامله مع »اآلخر«

نائبة أمريكية: بصمات »إسرائيل« واضحة يف هجمات ميونخ ونيس

  - متابعات
قالت محاخل رسمية يف االتحاع األوروبي: 
إن الكيان اإلرسائييل يطبل منطلقات تنظيم 
»عاعاش« اإلرلاباي وأخاكاره يف تدامله مع 

»اآلخر«.
وبحساب موقاع »عرباي 21« خقد نقل 
اليارجياة  وزارة  وكيال  سااخري،  أوري 
اإلرسائيايل األسابل، عان أحاد مسااعدي 
الدلياا  املنساقة  موغرييناي،  خيديرياكا 
للسياساات اليارجية يف االتحااع األوروبي، 
اإلرسائيلياة  الحكوماة  سالوك  إن  قولاه 

وتفولات القائمني عىل املؤسساات الدينية 
الرسامية تتقاطع إَلاى حد كبري مع سلوك 

تنظيم الدولة ومواقفه.
»يرسائيال  موقاع  نارشه  مقاال  ويف 
بالال« صبااح الثالثاء، ناوه سااخري إَلاى 
أن األوروبياني أبدوا اساتهجانهم من إقدا  
قيااعة الجياش والحكومة يف تال أبيب عىل 
تدياني الحاخا  الجنارال إيال كريام، الذي 
أباح اغتصاب »نساء الددو« خالل الحروب، 

حاخاما رئيسا للجيش.
وبحساب ساخري، خإن املسؤول األوروبي 
تسااءل: »ماا الفارق باني لاذه التفولات 
وبني ما يصادر عن عاعش؟«، مشارياً إَلاى 

أن املصاعقة عاىل تديني لذا الحاخا  أثارت 
غضبا شديدا يف أروقة االتحاع األوروبي.

األوروبياني  أن  إَلااى  سااخري  وناوه 
منزعجاون تمامااً من تدهد رئيال الوزراء 
بسان  نتنيالاو،  بنياماني  اإلرسائيايل 
وتطبيال قاناون »القومية« الاذي يديل من 
شاأن االنتمااء لليهوعياة عاىل »املواطناة« 

اإلرسائيلية.
وأوضح سااخري أن األوروبيني يرصدون 
جملة مان القوانني الدنرصية، عىل رأساها 
القاناون الاذي أجيز مؤخراً، والذي يسامح 
بإلغااء عضوياة الناواب الدارب يف الربملان 
اإلرسائييل يف حال »حّرضوا« عىل »الدولة«.

وشدع ساخري عىل أن التفولات واملواقف 
»الدنرصياة« الصااعرة عن بداض الوزراء 
اإلرسائيليني، سايما وزير الحارب أخيغدور 
ليربمان ووزير التدليم نفتايل بينيت ووزيرة 
حساساية  تثاري  ريغاف،  ماريي  الثقاخاة 

األوروبيني.
وكشاف سااخري النقاب عن أن االتحاع 
األوروبي بصدع إعداع قائمة مطالب تتدلل 
بيطاوات يتوجب عىل »إرسائيال« القيا  
بهاا مان أجل »إصاالح« نظامهاا، منولاً 
إَلااى أن االتحااع األوروبي سيسالم لذه 
القائمة لرئيل الاوزراء ووزير اليارجية 

نتنيالو.

  - متابعات
 أكدت النائبة األمريكية الساابقة 
بصمااِت  أن  ماكيناى  ساينيثا 
»إرسائيال« واضحاة بنسابة 100 يف 
املئاة يف الهجمات اإلرلابية األخرية يف 
ميوناخ ونيل، وتسااءلت يف تغريدة 
عاىل حساابها الياص عاىل »تويرت« 
عان رس ظهور املصاور »اإلرسائييل« 
نفساه بداد لحظاات مان ارتاكاب 
الهجمات الدموية يف أملانيا وخرنسا.

نائباة  ولاي  ماكيناي  وعاربت 
ساابقة عن والية جورجيا ومرشحة 
سابقة عن حزب اليرض يف انتيابات 
ل200  عاا   يف  األمريكياة  الرئاساة 
عان ارتيابهاا مان الدالقاة بالقول: 

»املصور اإلرسائييل نفساه ظهر ولو 
يلتقط صوراً ألحاداث نيل وميونخ، 
كيف يمكن لهاذا األمر أن يحدث، لل 
تذكرون »الراقصون اإلرسائيليون«.

وأرخقات ماكيناي تدليقهاا عاىل 
»تويارت« برشياط خيدياو يوضح أن 
مصورا أملانيا يدعى ريتشاارع غتجار 
الدموياة  اللحظاات  بتصويار  قاا  
للهجمات اإلرلابية يف أملانيا وخرنساا 
يف  لاو  املصاور  أن  الحقاا  ليتضاح 
الواقع متزوج من نائبة يف الكنيسات 
»اإلرسائييل« تدعى اينا ويلف، مجندة 
يف  االساتيبارات  وحادة  يف  ساابقة 

الجيش »اإلرسائييل«.
الفيدياو  رشياط  أن  واتضاح 
عقيال للغاياة ولام يتام التالعاب به 
وخقاا لساجالت مدينة نيال، واتهم 

املدلال يف رشيط الفيدياو »إرسائيل« 
بالوقاوف وراء الهجماات قائال بأنه 
مان املساتحيل أن يظهر لاذا الرجل 
كمصاعخاة اثنااء وقاوع الهجماات 
كان  أناه  الواضاح  خمان  األخارية، 
مساتددا لتصوير اللقطات؛ ألنه عىل 

علم بها سابقا.
تغريادة  يف  ماكيناى  وتسااءلت 
الحقاة: »لال تذكارون اإلرسائيليني 
ولم يرقصون؟ ملااذا كانوا يرقصون 
مان  الددياد  كان  بينماا  املنتازه  يف 
األمريكياني يموتاون؟ ملااذا كانوا يف 
املنتازه يف املقاا  االول«، ويف تغريادة 
أخارى، عربت ماكينى عن ساداعتها 
مان اتيااذ قارار يسامح للنقاباات 
بمقاطداة »إرسائيل« وقالت بأن لذا 

قرار عظيم. 

إحتجاز رهائن مدينة روان 
بفرنسا ومقتل شخص

  - متابعات
قتال كالان يف عملياة احتجااز الرلائان يف 
كنيساة قرب مدينة روان يف شامال خرنساا، يو  
الثالثاء، بحساب مصادر يف الرشطة الذي أشاار 
إَلااى أن الرجلاني اللذين نفذا الدملياة قتال أيضاً 

برصاص الرشطة. 
وأعلان قارص االليزياه أن الرئيال الفرني 
خرنسوا لوالند توجه إَلاى مكان حصول الدملية، 
مدلنااً رسامياً إحالة ملاف الدملياة إَلاى قضاة 

مكاخحة اإلرلاب. 
ويأتي لذا التطور بينما خرنساا يف حال تألب 
بدد أسابوعني عاىل االعتاداء الذي نفاذه توني 
بشااحنة تربياد يف مدينة نيل يف جنوب خرنساا 

وقتل خالله لل شيصاً.

زيارة مرتقبة يقوم بها برملانيون 
إسرائيليون للسعودية!! 

  - متابعات
كشف النائب عيساوي خريج من حزب »مريتل« 
»اإلرسائييل« عن اساتدداعات وتحضاريات تتيذ عىل 
قد  وسااق لرتتيب زيارة ناواب من أحزاب املدارضة 

»اإلرسائيلية« إَلاى اململكة السدوعية.
ونقال موقاع »صاوت إرسائيال« عن خرياج يو  
األحد، قوله إن الوخد السادوعي الذي التقى األسبوع 
املايض نواباً مان املدارضة »اإلرسائيلياة« أعرب عن 

رغبته يف توطيد الدالقات مع »إرسائيل.«
وكان وخاد سادوعي عاىل رأساه اللاواء املتقاعد 
أنور عشاقي التقاى املدير الداا  لاوزارة اليارجية 
اإلرسائيلياة عوري غولد ومنسال األعمال يف املناطل 

امليجر جنرال يؤاف مرعخاي.

علماء البحرين: محاكمة الشيخ 
قاسم محاكمة للطائفة بعينها 

وال اعتبار لها شرعاً ودستورًا
  - متابعات

علمااء  إعتارب 
البحرين بياناً املحاكمة 
الجائارة التاي تجاري 
البحريان  سالطات 
للشايخ عياى أحماد 
قاسام تمثّال مصداًقا 
لالساتهداف  واضًحاا 
الشاامل  الطائفاي 
الشايدي،  للوجاوع 
السالطة  مؤكديان 
تتحّمال  وحدلاا 
مسؤوليّة لذه اليطوة 
تحمله  بماا  املجنوناة 
من ظلم خاضاح وتددٍّ 
سااخر عاىل الطائفاة 

ومقّدسااتها  بدينهاا 
ورموزلا، وبما يرتتّب عليها من تداعيات خطرية ومريرة 
عىل أمن الوطن واساتقراره، وعىل السالم األليل والنسيج 

الوطني.
وقاال علماء البحرين يف بيان صاعر عنهم: ”ويف جميع 
األحوال خهذه املحاكمة ساقطة وال اعتبار لها ال عستوريًا 
وال رشعيًّاا، ألنّهاا تتنااىف ماع ماا يناّص عليه الدساتور 
من احارتا  اإلساال  وأحكاماه باعتباره مصدًرا أساًساا 
للترشياع، وكذلك تتناىف ماع الرشيدة اإلساالميّة باعتبار 
أّن اليمال خريضاة رشعيّة يلتز  بها مذلاب ألل البيت 

عليهم السال ”.
والحقوقيّاة  الدينيّاة  املؤسساات  الدلمااء  وناشاد 
والشايصيّات املؤثّرة يف الدالم الدربي واإلسالمي، وكذاك 
نناشد الدالم الحر، ومنظمات الدخاع عن حقوق اإلنسان، 
والحريّات الدينيّاة، ونبذ االضطهاع الطائفي والدنرصي.. 
بتحّمل مساؤولياتهم القانونيّة واألخالقيّاة يف الدخاع عن 
شدب البحرين وعن الطائفة الشيديّة وما تتدّرض له من 

استهداف لوجوعلا ومقّدساتها ورموزلا وحقوقها.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل
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على مملكة آل سعود 
اإلسرائيلية أن تدفع 

الثمن باهظًا

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي المحطوري
ورسالة،  مثاٌل  الرصاري 
ُكّل  لاو  إلياه  وامُلرَساُل 
قرياة ومديرياة وقفت ضد 
باتات  والُكارة  الدادوان، 
ولاو  الشادب،  مرماى  يف 
إىل  ساارع  إذْ  يتأخار  لام 
وال  منادعاً  ال  االساتنفار 
مؤكِّاااٌد  بال  مساتنكراً، 
لاريع  الكاملاة  جهوزيتَاه 
الرسالة إىل ُمرِسلها بإسناع 
نحاو  والدخاع  الجبهاات، 
تصديد الرع يف الحدوع لتدرك 
مملكة آل سدوع اإلرسائيلية 
أنهاا املساؤول عان ُكّل ماا 
يرتكباه زعانُفهاا مان عمليات تطهاري وتدماري، وعليها أن 
تدخاع الثمن بالظا، وما ُقتل لها اليو  مان جنوع، وُعمر لها 
من عربات يف الحدوع ال يسااوي شايئاً خيما ينبغي أن يناَلها 
جراء وحشايتها وعدوانيتها املقيتة، وحرب االستنزاف مدها 

مستمرة، وأيَُّة جريمة للمرتزقة خالقضاُء يف آل سدوع.
ولذا أول جواب لشدبنا عىل رسالة الرصاري.

والجاواب الثاناي غداً يف سااحة بااب اليمان، إعراكاً بأن 
الجاواب األول ليل كاخياً ما لم يتام تدزيُزه بتصديد املوقف 
ضد اليطر االسرتاتيجي املتمثل يف الواليات املتحدة املتورطة 
يف ُكّل ما لحل بمنطقتنا من كوارث منذ تهجري الفلسطينيني 
من أرضهم مرورا بتهجري الدراقيني، والساوريني، وصوالً إىل 
الددوان عاىل اليمن، وتهجري أبناء الارصاري من منطقتهم، 

ومرة أخرى، أيَُّة جريمٍة للمرتزقة خالقضاُء يف آل سدوع.

الصراري شهيدة الصمود 
الشيخ عبدالمنان السنبلي

  لم ليساوا زيوعاً َولكنهم شواخع كما أنهم ليسوا 
مان صددة أو صندااء أو حجاة أو ذماار أو... أو... 
َولكنهم من تدز، ذُبحوا غيلًة َوغدراً كما تُذبح الجزور 
َوبدٍ  بارٍع بدد أن ُحورصوا َوُجوِّعوا َوبدون أن يدرخوا 
ما لاو حتى جرمهم أو ما الذي اقرتخاوه إال أنهم لم 
يقبلوا أن يُدتدى عىل وطنهم َوشادبهم، َومع ذلك لم 
نسامع أحداً ممن ظلوا ألكثر من عاٍ  َونيٍف َومازالوا 
يتباكون عىل تدز ينبل حتى ببنت شافٍة اساتنكاراً 
َوإعانًة ملا حدث من جريماٍة َومجزرٍة يندى لها جبني 

اإلنسانية!!
ذلكام لم أَبْنَاء منطقة الرصاري التابدة ملحاخظة 
تداز الذين يتدرضاون اآلن لحرب إباعٍة شااملة عىل 
ياد من تجرعوا من ُكّل قيم اإلنساانية َوأخالق الدرب 

َوحتاى الدجام، خلام يراعوا حرمة عٍ  ُمسالٍم َوال حال َرِحٍم َوقربى ساوى حقٍد عخنٍي 
َومرتاكٍم لكل ميالٍف لهم حتى َولو كان عىل صواب!

أليل لؤالء املغدورون أيها الناعقون لم من أَبْنَاء تدز، خأين أنتم اليو  من عمائهم 
َولي تُسافك عىل مرأًى َومسمٍع َومقربٍة منكم؟!! أ  أن خارطة تدز يف جدار ذاكراتكم 
َوعقلياتكم الدنرصية ليست لي اليارطة الجغراخية َوالسكانية الحقيقية التي يدرف 
بهاا الدالام تدز، َوإنما لي خارطاٌة تصنيفيٌة من نوٍع ميتلٍف بحساب حجم َوكمية 

تقديم الشكر لسلمان من عدمه؟!
أيهاا املتباكون: كلما ارتكب الددوان أو أعوانه جريمًة بحل تدز، كلما انيلع القناع 
أكثر عن نفوساكم املريضة َوالحاقدة َوتبني حجام ضلوعكم يف املؤامرة عىل تدز َوعىل 
اليمان بصورة عامة َوأنكم الياو  بتواطؤكم َوصمتكم عىل ما يحصال ألَبْنَاء منطقة 
الارصاري إنماا أنتم بذلاك تدينون أنفساكم َوتثبتاون تورطكم يف مثل لكاذا جرائَم 
َومجاازَر تدكاُل حقيقَة نظرتكم اليبيثاة التي تنظرون من خاللهاا إىَل تدز َوإىل أي 
مدى تساتغلون َوتستثمرون جراح َوآال  تدز النازخة املتنقلة عىل أيديكم من مكاٍن إىَل 
ماكان َوالتي لن تقف اليو  عند منطقة الرصاري ما عمتم أنتم تغتالون َوتذبحون ُكّل 

يوٍ  الحاملة تدز.

إبراهيم السراجي  
َث  »لذه لي قرياة الرصاري.. َمّران تداز«.. لكذا تحدَّ

أحُد املرتزقة لدى عخولهم قرية الرصاري.
لو اخترَصَ أحقاعاً أُثِقلت بها تدز عون أن تدرَف السبَب 
وعون ذناب، لناك من قبض ثماَن منزله وثمن منازل تدز 
كلها مقابال أن تصبَح “نصع” للدادوان يتدرب خيها عىل 
التدماري، ولكذا أقحماوا تدز يف مدركة ليسات مدركتها، 
واساتلم امليااليف مئاات املاليني وقاال مفاخاراً: “رخضنا 

السال  وقلنا ال تفاوض إاّل بالكالشنكوف«.
بتلك املاليني لرب املياليف إىَل تركيا وقال لتدز أن تحارب 
وتبحث عن مّران يف الرصاري وتبحث عن قرب السيد حسني 
الحوثي يف قرب الويل “جماال الدين” وتبحث عن صنداء يف 
ثدبات وعن عمران يف بري باشا وعن ذمار يف الحوبان وعن 

حجة يف الجحملية.
غاعر تُّجااُر تدز مثل امليااليف باملاليني وقالاوا لتدز أن 
تحقد عاىل الحوثيني نيابًة عن أوالع األحمار وتحقُد نيابًة 
عن الفاّر عيل محسان ونيابة عان الفار لاعي، وتنى ما 
تحدث به األخري عنها يف اتصال مع بن مبارك الذي لم ينكر 

صحته أحد.
أصباح عاىل تّجار تداز أن يجنّدوا َمن يداخاع عن عولة 

“البغداعي” املتآكلة يف الدراق وساوريا يف تدز، ولذلك كان 
عىل “املقاومني” أن ينالوا مان الذين كانوا “متحّوثني” يف 

الارصاري ليتم اقتحاا  منازلهم والتنكيل 
باألطفاال والفتياان والشايوخ والنسااء 
وينارشوا عارشات األساماء مان أبناء آل 
الجنياد وآل الارسوري ولكان بوصفهام 
يقاال  كان  كماا  وليال  “حوثياني” 
“متحوثاني”، وبادأ مسلسال الساكاكني 
التي جارى الرتتيب لهاا بمؤتمر صحفي 
حرضته ميكروخونات القنوات السدوعية 
والقطرية وقناة صاحبة نوبل للسال !!!.

ساتميض لذه الحقباُة الساوعاُء ولن 
يقاال إاّل أن تجاراً من تدز نّكلوا وساحلوا 
واختطفاوا أناسااً آخريان مان تداز، أما 
الصفاُت التي تُطلل عليهم لتربيِر الجرائم 

خستنتهي كما سينتهي الددوان.
لقد أعخلاوا تدز عناوًة يف متالة مقابل املال واشارتوا 
ألنفسهم أحقاعاً كان عىل آخرين أن يحملولا لتكوَن أقرَب 
للمنطل، وما تشاّكل خيها من عصابات ال تيّولها لتصبح 
قاوًة مؤثارًة يف اليمن؛ ألنه حتاى يف إطار تلاك الجماعات 
تأسل برعاية الددوان احقاع وعدوات خيما بينها تيولها 

لياوض مدركة طاحنة يف املساتقبل عىل ركا  تدز وليل 
لتكون قوة خاعلة يف اليمن.

لو انترص تحالُاُف الددوان يف ُكّل اليمن 
بماا يف ذلك صندااء وعمران بال وصددة 
وخرس يف تدز لن يقال إنه انتصار ناقص، 
ولاو ُلز  الدادوان يف ُكّل اليمن وانترص يف 
تدز لن يجرؤ تحالف الددوان أن يقول إنه 
انترص، ختدز أشادلت خيها املدركة لينتقم 
تجارلا مان املرتزقة منهاا ولتيلل خيها 
أحقاعاً تؤسال لرصاع طويل، ختدز أيضاً 

خارج مداعلة الحرب االسرتاتيجية.
ال يهم تحالُُف الددوان إذا سيطر أنصاُر 
اللاه عىل ثدباات أَْو بري باشاا ولن يحدث 
أن يكّلفوا أنفساهم بإرساال جندي واحد 
للحفاظ عىل أي مكتَسب، لكن تدز وجدت 
نفَسها عون أن تشادر مجربًة أن تتقاسم 
القلال مع نتنيالاو عىل وضع باب املنادب وكان عىل تدز 
مجاربة أيضااً أن تبّدع قلال إرسائيال عىل املضيال الها  
ومجاربة أن تكاخح القلل السادوعي من النفاوذ اإليراني 
ولكان ليل عىل أحد من ُعصبة الدادوان كلها أن تقلل أَْو 

تهتمَّ أَْو تكرتَث ملصري تدز.

السادوعية تبحث عن النجاة وعن اتفاق يجدلها تظهر 
خاارج الحرب وإذا كان لناك أي طرف سايحقل لها ذلك 
خستجدله حاكما عىل تدز ولو كان حتى أنصار الله الذين 
لان يقبلوا بذلك ولكن الحديَث عنها عن املنطل السادوعي 

تجاه تدز.
األكثُر غرابًة أن مجموعااِت املرتزقة لي األكثُر حقارًة 
لدى تحالف الددوان، ولذا يناِقُض الجالزية لدى املرتزقة 
لنااك بتبني أحقااع ُكّل الذين تجّرعاوا الهزيمة من قوى 
النفاوذ أماا  أنصااِر الله، واألغارُب أن تدز التاي يدّمرلا 
امليالخياون واالصالحياون والداصفياون لام عونااً عن 
غريلم من املناطل املشتدلة األخرى الذين وجدوا أنفسهم 
عاجزين عان إقناع الدادوان بااللتفاات ملداناتهم وكانوا 
الوحيديان الذين أطلقوا نداًء للحوثياني ملدالجة جرحالم 

خكان الجواب بالقبول.
أخرياً يف منطقاة الرصاري جريمة أخالقية وإنساانية 
تناايف ُكلَّ منطل الدنيا، ولكن أنا عىل يقاني أن تلك البقدة 
الصغرية تشاهد مرحلاًة تهيئها ليكوَن لها شاأٌن عظيٌم.. 
أليساوا َمن قال إنها مّران تداز؟ وأليل مّران كانت األكثَر 
ضدفاً عىل اإلطالق يف اليمن، وأصبحت اليو  األكثر تدصياً 
عىل التحالاف الداملي؟ كذلك ساتكوُن الارصاري يوماً ما 

حني تتجاَوُز البالَء الذي تمر به اليو .

حكايُة األحقاد التي تحملتها تعز.. وعن مّران املستقبل

مقاطعة البضائع األمريكية واإلسرائيلية 
 دليُل وعيك وأقلُّ واجٍب تجاه وطنك 

الذي يتعرَُّض لالعتداء من قبلهم


