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رد وردع

قوى العدوان ت�سعد جرائمها �سد الإن�سانية:
87 مدنيًا بين شهيد وجريح في تعز والحديدة وصعدة وصنعاء خالل ثالثة أيام

الوفد اليمني يواصل حشد املواقف الدولية لدعم املجلس األعلى ويلتقي رئيس الوزراء العراقي

ال�سيد عبد امللك احلوثي يف اأول حوار �سحفي منذ بداية العدوان 
الفاسد يجب محاسبته ومن يروج للفساد هم الفاسدون الحقيقيون

التقصير ال يبّرر ألحد أن يخون شعبه وبلده ويتآمر مع الخارج
ما يقلقهم مّنا ومن كل األحرار في شعوب المنطقة هو النهج التحّرري الرافض الستبداد الداخل وهيمنة الخارج
)اللجنة الثورية( نجحت  في الحفاظ على المؤسسات من االنهيار والتالشي وتفعيل البعض منها
البعض من الجنوبيين استغلوا بما ال يخدم القضية الجنوبية وسيكشف المستقبل الكثير من الحقائق

الحكام جعلوا من أي موقف مناهض للسياسة األمريكية المعادية لشعوب 
المنطقة والعداء إلسرائيل مسألة إيرانية

الصواريخ البالستية تطال أهدافًا استراتيجية في جيزان وعسير 
والجيش واللجان يفرضون سيطرة شاملة على مواقع جديدة في جبهة ما وراء الحدود
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ال�سواريُخ البالي�ستية ت�سِرُب حمطَة كهرباء يف جيزان ومطار اأبها يف ع�سري واملنطقة ال�سناعية يف ع�سري

أبطاُل الجيش واللجان الشعبية يواصلون عملياِتهم الُكربى ويسيطرون على موقعِ أسعر يف عسري وموقَعي ظلم والطلعة بنجران 

  -  خاص:
بُيَطااًى ثابمٍة وعخلياٍت عساكريٍة ممصاِعخٍة 
يواِصُل أبطاُل الجيش واللجان الشامبية إساياَط 
الساموعية، ممّززيان  المساكرية  املواقاع  أكال 
انمصاراِتهم باملشاالخ املصاّورة للمخليات الُكلى 

يف نجران وعسري.
ويف إطار اسارتاتيجيّة عساكرية سات مسموى 
َعاٍل لفرض السايطرة الكاملة عىل خطوط الخخاع 
الساموعية ملخيناة نجران تخّكان أبطااُل الَجيش 
واللجاان الشامبية مان السايطرة عاىل موقمي 
الطلماة وظلم المساكريَّني واملواقاع املجاورة له 

ُقرَب مخينة نجران.
تلك المخليُة املمخثلُة بالسيطرة عىل موقع ظلم 
والطلمة أضاخهخا أبطاُل الجيش واللجان الشمبية 
إىل سلسالة من املواقع المسكرية المي أسيطولا 
ها موقُع الشابكة واملواقع  يف األيّاس املاضية، وألخُّ
املجااورة لاه ومواقاع غرباي ورشقاي منطياة 
الرشخاة واملسااحات املحيطة بهاا، وكلها مواقع 

مطلمة عىل مخينة نجران.
المخليُة جاءت عىل مساموى المخليات األخرية 
للجيش واللجان الشامبية من حيث حجم اإلنجاز 
أَْو حجام اليساائر المي ُمِناَي بها الماخو وباتت 
مألوخًة ملمابمي املشالخ المي يبثها اإلعالُس الحربي، 
حيث تظهر اآلليات واملخرعات األَمريكية املحرتقة 
أَْو الماي سايطر عليهاا أبطااُل الجياش واللجان 
الشامبية، وتظهُر املشاالخ أَيْضاً انمشااَر أَبَْطاال 
الجياش واللجان الشامبية يف كامال أرجاء املوقع 
بماَخ خارار الجيش الساموع  تاركاً خلفاه آلياِته 
ومخرعاٍت وكخياٍت ضيخة من األسلحة والذخائر.
 يف منطياة عساري لم يكان املشاهُخ بأقل من 
واللجاان  الجياش  خأبطاال  نجاران،  يف  نظاريه 
الشامبية وبمخ أن حاّرروا قلل الشايباني اليخنية 
من االحمالل السموع  لها منذ عاس 2011 واصلوا 
طريَيهم ولجخاتهم عىل مواقع المخو، خأسيطوا 
منفاذَ علب الحخوع  الذ  َشاِهَخ قصفااً بالينابل 
المنيوعياة من ِقبَِل طاريان المخو الساموع ، إال 
أن سلاك لام يُْفِلاْح يف تخكني جنوعه من اسامماعة 
املنفذ، وتكبخوا لزيخًة أُْخاارى مثل الهزيخة المي 
تمرضوا لها يف ُقَلل الشايباني عنخما شنوا ُلجوماً 

إلعاعة احماللها رغم أن الطريان سانخ جنوَع المخو 
بأكثر من 150 غارة.

أّماا المخلياُة الجخياخة الماي نّفذلاا أَبَْطااال 
السااعات  خاالل  الشامبية  واللجاان  الجياش 
املاضية يف منطية عساري خمخثّلت بالسيطرة عىل 
موقع »أسامر« المساكر ، والذ  يكمسب ألخيًّة 
هاا ُقربُاه من منفاذ علب  جغراخياة كبارية، ألخًّ
الحخوع  ما يجَمُل السيطرة عليه أكثر إحكاماً.

وبينخاا يجَهُخ النظاُس الساموع  نفساه يف ُكّل 
وساائله اإلعالمياة بأن عخليات الجياش واللجان 
الشامبية وما يمام بثه من مشاالخ كلها مفلكة 
إال أن سلاك قوبال بالسايرية من قطااع كبري من 
املمابمني اليخنيني والمارب، بينخا لم تينع الرواية 

تلك السموعيني أنفَسهم.
اإلعالُس الحربي نيل أَيْضاً من عساري مشااِلَخ 
السايطرة عىل موقع أسمر المساكر ، وأظهرت 
املياطاُع والصاور جانبااً مان خساائر الجياش 
آلياتاه  ُكّل  بمخماري  املمخثلاة  املاعياة  الساموع  
ومخرعاتاه يف املوقع، كخا أظهرت املشاالُخ جانباً 
ماب واملرتفمات  من قمىل الجيش السموع  يف الشِّ
الصيرياة الماي شاهخت خصاوَل املمركاة قبال 

السيطرة الكاملة عىل املوقع وأبراج الرقابة.
عىل الجانب اآلخار وبينخا كان طرياُن المخوان 
يرتكاب جرائاَم اليمل الجخاعاي يف صمخة وحجة 
وتمز وصنماء والحخياخة كانت اليوُة الصاروخية 
للجيش واللجان الشامبية عنخ مسموى الرع، كخا 
تمّهاخت يف رساالمها قبل أيااس ليائخ الثاورة َوإىل 
الشمب اليخني، خأطليت ثالثة صواريَخ باليسمية.
الياوَُّة الصاروخية للجيش واللجان الشامبية 
اسامهخخت أوالً محطة كهرباء الشييل يف منطية 
جيازان بصااروخ باليسامي من طاراز »قالر1« 
املطاّور محليااً، ويف وقات ممزامن أطليات أَيْضاً 
صاروخاً مخاثالً عىل مطار أبها اإلقليخي يف عسري، 
وأّكاخت وحخاُت الرصخ للجيش واللجان الشامبية 

أن الصاروَخني أصابا ألخاَخهخا بخقة عالية.
وبماَخ سااعات من إطاالق صاروَخاي قالر1 
واحخ عىل جيزان وعسري أطليت الُيوَُّة الصاروخية 
للجيش واللجان الشامبية صاُروخاً باليسامياً من 
طاراز »زلزال3« محيلّ الصنع مسامهخخًة املنطيَة 
الصناعيَة بنجران يف أول مرة يجر  اسمهخاُخها.
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  - صنعاء
أّكاخ رئياُل املجلل السايايس األعىل، صالح الصّخااع، أنهم لام يُيِفلوا باَب 
عاً المأكيَخ عىل أن املجلَل السيايس سيمماطى  الساالس وال باَب املفاوضات، ُمَجخِّ
ماع أيَّة مباعرة من شاأنها إيياف المخوان والحصار عاىل بالعنا ووقف اممهان 

وإسْاَلل اليخنيني يف مطار بيشة.
وقاال الرئيُل الصّخاع يف حاوار صحفي مع وكالة رويارتز إن ترتيب البيت 
اليخني من الخاخل ال يؤثر عىل مساار املفاوضات، ُمشرياً إىل أنه يف ظل اسمخرار 
الماخوان والحصار من َحّل اليخنيني أن يُْيِخُموا عىل خطوٍة من شاأنها أن تمزز 

جهوعلم وتوحخ صفوخهم لخخع لذا المخوان.
وأشاار الرئيال الصخاع إىل »أننا عخلنا والساموعيون يف تفالام وأثبمنا أننا 
أصحااب اليرار وأصحااب قيم ومباعئ، واسامطمنا تثبيت وقاف إطالق النار 
عاىل الرشيط الحخوع  كاماالً من البيع وحمى حرض وميخ ، وانساحبنا من 
الربوعاة، ولاي خطوة كانت كبارية وجباارة وتليينا وعوعاً أنه سايمم إيياف 
الغارات عىل املناطل الشاخالية وأنه سيمم بمخه االنسحاب من »قلل الشيباني« 
ومان ميخ  وعخس الساخاح للخرتزقة باساميخاس األََرايض الساموعية بالزحف 
عاىل األََرايض اليخنياة، لكان تفاجأنا أنه لام يحصل يشء من لاذا بالرغم من 
ُكّل المفالخاات المي قخمنالا لكي يثبت النظاس الساموع  حسان نواياه، لكن 
الغارات اسمخرت والحشاوع كذلك وععم املرتزقة اسمخر واليصف املخخمي عىل 
املناطال الحخوعية اسامخر أيضااً، ولو كان لخى الساموعية نية جااعة إليياف 
المخوان أو امُليض قخماً يف لذه المفالخات اللمزموا بخا تفالخنا عليه، لهذا نحن 
قخمناا ماا لخينا ولكنهم لم يفوا بخاا المزموا به، ومن الطبيمي عنخما تسامخرُّ 
الغارات ملائة غارة يف اليوس الواحخ مثالً، وباألمل كانت لناك ثخانون غارة عىل 
منطية »قلل الشيباني« ونحن ال نمخلك طائرة وال األسلحة الفماكة المي لخيهم، 
ولهذا من حل اليخنيني أن يذلبوا ليخاخموا عنّ أنفساهم ليل طخماً يف األََرايض 
السموعية وإنخا خيط لكي يشمَر السموعيون بخا يشمر به اليخنيون من مرارة 

وآالس اليصف والمخوان«.
ولفات الصّخاع إىل أن الماخوان قخ طاال وأن المالم املمشاخق بالخيخيراطية 
وبحياوق اإلنَْساان واحرتاس حل الشاموب يف تيرير مصريلاا وصل إىل مرحلة 

حرجة جراء الساكوت عىل لاذه الجرائم، ممميخاً أن لنااك نوايا عولية إليجاع 
الساالس، وأنهم سايبذلون ُكّل ما يف وسامهم اللمياط أية خرصة لوقف المخوان 

ورخع املماناة عن الشمب اليخني.
أما بيصوِص الوضع االقمصاع  ومسااعي حكومة الفار لاع  بنيل البنك 
ٌه  املركاز  من صنماء قال الرئيل الصخاع إن النظاس الساموع  كان لخيه توجُّ
مان قبل المخوان إلحخاث انهيار اقمصااع ، وأن األمم املمحخة والخول الا 18 لو 
أراعت أن تساخح بمصخيار النفط حمى الساميخاس عائخاتاه يف رشاء األعوية أو 
املشميات النفطية للخسمشافيات وتلبية أعنى االحمياجات لهذا الشمب َلفملوا 

سلك، ونحّخلهم املسؤولية أوالً.
 ُمشارياً إىل أن من الحخاقة أن ينصات املجمخع الخويل لهاع  خيخا يخعيه من 
نيل البنك املركز  واحخاث انهيار اقمصاع ؛ ألن لذه مؤسسة سياعية مخعومة 

عولياً ليست محل أخذ ورع من قبل لاع  ومن ممه.
وأكخ الرئيل الصخاع أن المخوان الساموع  األَمريكي لو الذ  مكن الياعخة 
َوعاعاش يف الجناوب، وما أتوا يف منطية إال وأتت ممهام عاعش والياعخة، ولم 
ليال لخيهام مرشوع؛ مرشوعهام لو تخزيل اليخان؛ لاو كان لخيهم مرشوع 
السمطاعوا أن يجملوا من عخن أنخوسجاً يجملولا تشابه عبي أو الرياض، حمى 
يسامطيموا أن يجذبوا الشمب إىل مرشوعهم، لكن ألنهم جاءوا لييولوا لنا نحن 
جئناا لنخّكَن الياعخة َوعاعش مان رقابكم وجئنا لنخزقكم، لذا لم يسامطيموا 
أن يؤّمناوا قرَص »مماشايل« يف عخن خكيف سايؤّمنون لذا الشامب أو يؤّمنوا 

املناطل المي احملولا.
ولفت الصخاع إىل أنهم بذلوا جهوعاً كبرية يف سابيل املصالحة يف الخاخل حمى 
ماع أولئك املرتزقة الذين يمحركون تحت راية المحالف، وبالنسابة لممز بالذات 
قخموا أكثر من مباعرة مع تيخيم الضخانات، وأنهم يف املجلل السايايس قخموا 
أكثار من ععاوة للمصالح وما زالوا عىل سلاك، موضحاً أنهم سيشاكلون لجاناً 
ملثِل لذه املصالحات لمىل وعىس أن يسامجيبوا لصاوت الميل واملنطل، لكن ما 
يالحظونه لو أن املرتزقَة ليساوا أصحاَب قارار واليرار يأتي من الرياض وأبو 

ظبي.

الرئيس الصّماد يف حوار مع وكالة رويرتز:
 لم نقفل باب السالم وال المفاوضات وسنتعاطى مع أية مبادرة من 
ل اليمنيين في مطار بيشه شأنها إيقاف العدوان والحصار ووقف إْذالاَ
 العدوان هو الذي مّكن القاعدة وداعش في الجنوب ولو كان 

لديه مشروٌع لجعل من عدن مدينًة كدبي والرياض

يف �سياق ح�سد املواقف الدولية لدعم املجل�س ال�سيا�سي الأعلى:

وفُد اليمن يلتقي رئيَس الوزراء العراقي حيدر العباد 

  - خاص
يواصل الوخخ اليخني برئاساة عضو مجلل 
النواب يحيى بخرالخين الحوثي زياراته الرسخية 
لماخع من الاخول يف إطار حشاخ املواقف الخولية 
الخاعخاة للخجلال السايايس األعاىل يف البالع، 
وبهذه اليطوة الجرئية يكون الوخخ الوطني قخ 
حاول املحناة إىل منحة بمخ عجز األمام املمحخة 
خاالل أكثار مان عرشين يومااً عن اسامصخار 
ترصياح بموعتاه إىل الماصخة صنمااء وخل ما 
تم االتفاق عليه قبل انطالق مشاورات الكويت، 
ويف امليابال لام تيفي قوى الماخوان انزعاجها 

الكبري من لذه اليطوة.
وإلميى وخخ الجخهورية اليخنية مساء يومنا 
لذا بخولاة رئيل الاوزراء المراقاي الخكمور / 
حيخر المباع  يف مير رئاساة الوزراء وقخ جرى 
خالل اللياء مناقشاة مجخل الوضع السايايس 

واالنساني واالقمصاع  يف اليخن .
ويف الباخء نيال الوخاخ لخولة رئيال الوزراء 

تحيات وساالس رئيل املجلل السايايس االعىل 
االسماس / صالح الصخاع وُشكر واممنان الشمب 
اليخني للمراق عىل املواقف املسانخة ليياراته .
وقاخ وضع الوخاخ عولة رئيل الاوزراء أماس 
الواقع الذ  يميشه الشمب اليخني وما نمج عن 

المخوان من اثار كارثية ومماناة إنسانية.
وعل عولة رئيل الوزراء عن ترحيبه بالوخخ 
باعمبااره مخثال عن اليخن وأكاخ عىل أن المراق 
قياعة وشامبا تساانخ مظلومية الشمب اليخني 
مناذ الباخء وترخاض الماخوان الغري مالر عىل 

اليخن .
كخا أشاار ان الماراق حاول يف باخء المخوان 
وعال الهالل االحخر المراقي تيخيم مسااعخات 
طبية وانساانية وغذائية للشمب اليخني اال انها 

ُوضمت عراقيل حالت عون سلك .
ووصاف خطوة تشاكيل املجلل السايايس 
األعىل بأنها مهخة وموخية ويف االتجاه الصحيح 
وحاث عاىل املزيخ مان اليطاوات الخسامورية 
واليانونياة المي تخعم المواخل الوطني وأشااع 

بياروج مالياني الشامب اليخني رغام الحرب 
واليصف مممالا أن سلك الياروج الجخالري  

الكبري قخ غري املماعلة .
وناوه عولاة رئيل الاوزراء ان الماراق ومن 
خاالل مشااوراتها ماع املجمخع الاخويل كانت 
توضاح ان الحارب عىل اليخن ساميلط األوراق 
وأن اليطار الحيييي ليل من اليخن وإنخا من 

عاعش والياعخة .
وعل عن ارتياحه ملا سخمه من عرض موجز 
وشاامل للوضاع يف اليخان وقال لياخ انمرصتم 
أخالقياا واسامخروا يف الحوار السايايس ورشح 
مظلوميمكام وانصاخكام مان خاالل النيااش 
المواخال  وتخعيام  واملفاوضاات  واملشااورات 

الوطني .
ويف اليماس نيل تحياته اىل اليياعة السياسية 
يف اليخان واىل عخاوس الشامب اليخناي الصابار 
والصاماخ وتخناى أن تنمهاي لذه املأسااة عىل 
واألمان  الساالس  يحال  وأن  اليخناي  الشامب 

واالسميرار عخوس املنطية .

تظاُهَرٌة لأهايل املحافظة �سد نهب املرتِزقة للمواد الغاثية
تقدٌُّم كبرٌي ألبطال الجيش واللجان يف الجهة 

الغربية بمحافظة تعز
  - تعز

َم أبطاُل الجيش واللجان الشعبية يف مناطَق شاسعٍة بمحور الضباب يف الجبهة الغربية، بعد اشتباكاٍت عنيفٍة  تقدَّ
مع مرتزقة العدوان يف محافظة تعز وسط البالد.

َمهم يف هذه املناطق  وقبال مرتِزقُة العدوان إن انسبحابَهم كان تكتيكياً، فيما كانوا يف وقت سبابق يعتبرون تقدُّ
انتصاراٍت اسرتاتيجية! 

 َوسقط عىل إثر هذه العمليات عرشاُت القتىل من املنافقني وقيادات امُلرتزقة، حيث سيطر أبطال الجيش واللجان 
الشبعبية عىل مرتفعات )جبل الهان( )التبة السوداء( و)تبة املنعم( و)تبة الحضارم( و)الربيعي( و)حذران(، وهي 
مواقُع هامٌة تُسبّهُل من مهمة وتحرير مناطَق أُخرى، حيث تسبيطر هذه املرتفعات عىل خط الضباب الذي يؤدي إىل 

املرساخ وكذا املؤدي من االتجاه اآلخر إىل السجن املركزي وجامعة تعز وبري باشا. 
واندلعت اشبتباكاٌت عنيفٌة، صباح أمس، يف جبهة الجحملية وثعبات اسبتخدم فيها الطرفان األسلحة املتوسطة 

والثقيلة، فيما نرشت كتائب حسم الداعشية عنارصها يف مدينة الرُتبة بدالً عما يُسمى بقوات الجيش الوطني. 
إىل ذلك تظاَهَر املئات من أَبْنَاء محافظة تعز من امُلستحقني لإلغاثة اإلنَْسانية املقدمة من تحالف العدوان ضد ما 
أسبموه رسقة اإلغاثة، متهمني ما يُسبمى بائتالف االغاثة باملحافظة الذي يهيمن عليه حزُب التجمع اليمني، بنهبها، 

ورددوا هتافات مناوئة ضد القائمني عىل توزيع اإلغاثة. 
وقال مصدر محيل باملحافظة إن املتظاهرين قاموا باقتحام مقر االئتالف واالعتصام فيه، وأنهم تعرضوا للتهديد 
بالسالح من قبل ميليشيات حزب اإلصالح، وكان من بينهم صحفيون، يُريدون مقابلة رئيس االئتالف اإلْخَواني، كما 

طالب املتظاهرون بتشكيل لجان شعبية مراقبة لعملية توزيع املساعدات اإلنَْسانية، التي ينهبها قيادات امُلرتزقة.

 تدمرُي اآليات ع�سكرية وقتلى وجرحى يف �سفوف املنافقني يف حمافظة اجلوف
مقتُل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان يف 

التصّدي ملحاولة زحف لهم بمديرية نهم 
  - صنعاء 

تصّدى أبطاُل الجيش واللجان الشبعبية، يوم أمس األربعاء، لزحٍف متعبدِد املحاور ملرتزقة العدوان )املنافقني( 
باتجاه مديرية نهم.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املنافقني حاولوا التقدم من ثالثة محاور باتجاه منطقة 
املدفون وجبال كوكبان وجبل القتب وتم التصدي لهم وإفشال محاوالتهم.

وأكد املصدر مقتل وإصابة عرشات املنافقني وإحراق طقمني عسكريني لهم يف املواجهات.
وعبىل صعيد متصل دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشبعبية مسباء الثالثاء تجمعات املنافقني أسبفل 

فرضة نهم.
وأوضح مصدر عسبكري أن صواريخ الجيش واللجان الشعبية اسبتهدفت تجمعاً للمنافقني وأسلحة وعتاداً، ما 

أسفر عن سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم.
وأكد املصدر أن انْفَجاراٍت عنيفة ومتواصلة يف املوقع املستهدف واشتعال النريان نتيجة إصابة مخزن لألسلحة.

عات املنافقني بمنطقة الصرين بالجوف  ويف الوقبت ذاته دّكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشبعبية تجمُّ
موقعًة قتىل وجرحى يف صفوفهم.

وأكد مصدٌر عسبكري لوكالة األنباء اليمنية )سببأ( مرصع وإصابة عدٍد من املنافقني وتدمري آلية عسبكرية لهم 
بقصف بصواريخ الكاتيوشا استهدف تجمعاتهم بأطراِف منطقة الصرين بمديرية خب والشعف. 



اليخيل 1 سبمخل 2016س  املواخل ل2 س  اليمخة 37ل1لا     المخع )153(4 قراءات

عبُخاللاه الَلعوناي الشااعُر الميّخمي اليخناي، الفيري 
الاذ  كان أباواه »يمشااكيان من الطوى شاكوى الغريل 
إىل الغريال«، َمان تساّلل إىل منزلاه لاص خلام يجاخ ماا 
يرسقاه! لاذا الشااعر الاذ  عااش ماع الكاعحاني، مع 
جخالري الشامب ملمزماً وممبنياً ليضايالم، وتطلماتهم، 
السياساية واالجمخاعياة، قضاياا االساميالل والمحاّرر 
والمخالة والثياخة، املباخع اليالق للبنية اللغوية واملجازية 

واملوسييية للشمر.
 نرى يف شامره اسامرشاخاً للخساميبل بخا يُشبه النبوة 
املحيية! لذه امَليخرة املخلشاة لاي اممالُك الوضوح أتت 
عاكساًة ملمرخمه االجمخاعية وموقفاه الثور  من الواقع، 
يف الظاروف المأرييياة الماملياة واليخنياة، المي عاشاها 
ر خيهاا عبيريمَاه وعكال الممباري الوجخاني  والماي طاوَّ
للحال الطبيي الوطني الرخيع بأنسااق ِشامرية تسالب 
ُمهجَة الياارئ، بجخلية ربطه بني الواقاع واملايض، حيث 
أنّاه كخؤّرخ كبري كان سا خهم علخي َجَخيل بمأريخ الشامب 
اليخناي وتجارباه الخاخلياة وتجارباه ماع مخلكاة بناي 
ل ساياقاتها وطاُرق تَحّركهاا واليوانني  ساموع ، بملخُّ

الخاخلية املولخة لها.
 وكشااعٍر تيخماي قااس بمطوير شااعريمه يف اتسااق 
ماع قضايا الجخالاري والوطن، ُكلُّ لاذه اليواص الذاتية 
ة، مان تأريخ وخلسافه وثورية ووطنية  اة والمامَّ الَياصَّ
وعبيرياة وجخانية، جملمه يُخرك بوضوح ما سامؤول إليه 
األماور، ويف قصياخة »الغزو من الخاخال« تمجىل عبيريمه 
يف أشاّف أشاكالها، إس نيرأ ما نمايشاه اليوس، يف مواجهة 

الُمْخَوان واملرتزقة. 
يبخأ اللعوني قصيختَُه مسامنكراً من جهل الواقع ومن 
عاخس تَحّرك َمان وعوا لذا الواقع، خهاو أخظع من الجهل، 
مياطباً صنماء رمز الخولة اليخنية طارحاً عليها الساؤال 

الذ  تملم إجابمه، ومجيباً عن سؤالِه: 
خظيٌع جهُل ما يجر  وأخظع منه أن تخر 

ولل تخرين يا صنماُء َمن املسممخر الرس ؟!
غزاٌة ال أشالُخلم وسيُف الغزو يف صخر 

خيخ يأتون تبغاً يف سجائَر لونُها يُْغِر 
ولاذا لاو الغازو اليفاي االساممخاُر الجخياخ للموملة 
الهيخناة واسامغالل ثاروات  االمليالياة يف  الرأساخالية 
الشموب وكياناتها، لذا االساممخار رغم اخمالف أشكاله 
إال أن املواطان يُحل به وآثاره املخيمة كسايٍف مغروس يف 
الصاخر، ييول اللعوناي يف حخيث عن أحخ أشاكال الغزو 
»وقخ يأتون تبغاً يف ساجائر لونها يُْغر «، ولذا النوع من 
الهيخناة االحمكارية كان ساائخاً يف اليخان، خجاءت ثورة 
21سابمخل نميجة آلثاره وتَحاّركاً واعياً لطالئع الشامب 
يف مواجهماه، خهاذا الغزو تليص لخى الَشامب يف تساؤل 
ملااسا ال ناأكل مخا نزرع ونصناع، وإن لم يُِجْب البساطاء 
عىل الساؤال، إال أن اإلَجابَة لي أن االحمكارات االمليالية 
الهيخناة عىل سياساة الخولة لاي المي منممناا، والثورة 
الشامبية والصخوع اليخاني حماى اليوس بمخ أكثر من 500 
يوس لي اإلَجابَة المخلية عن لذا االسامفهاس الشمبي ملاسا 

ال نزرع ملاسا ال نصنع وملاسا نحن جياع!.
ويف صخقات وحيش يَُؤنِْسُن وجَهه الصير 

ويف ألخاِب أنثى يف مناعيل الهوى اليهر 
ولاذه الصخقااُت والياروض واملِناح لي أحخ أشاكال 
االساممخار الجخيخ، تصخير رؤوس األماوال إىل لذه الخول 
والسايطرة عىل قطاعات اإلنماج بفمحها خروعاً للرشكات 
االحمكارياة اليارجية، وكذا اليروض املرشوطة، واالبمزاز 
بساحب املناح واألماوال املرتوكاة يف البناوك، والمهخياخ 
بالموقاف عان عخاع ععام املوازناات، وغريلاا الكثري من 
أََساليب الهيخنة المي ترتبط ارتباطاً وثيياً بهذه الصخقات 
االساممخارية، إضاخًة إىل البُماخ اآلخر لهذه املنح ولَو ععم 
منظخاات املجمخاع املخناي الغربياة المي تجازء اليضية 
الوطنياة لاخى الجخالري إىل قضياة شاباب وقضية مرأة 
وقضية مهخشني وخضية الممبري عن الرأ ... إلخ، خمجزء 
ة الشابة  وحخة النضال الشامبي وتشمت الجخالري وَخاصَّ
منها وتفساخلا وتمزلهم عن الكاعحاني باإلنفاق الييايل 
عىل الاورش والناخوات المي تييخهاا، وتحلال لهم جذور 
لذه اليضايا بمفساريات مثالية غاري واقمية، ال توصلهم 
إىل حلاول جذرية لهاذه اليضاياا االجمخاعية، أماا النوُع 
اآلخر من االساممخار الجخيخ عالَ لذه الصخقات لي ععم 
الجخاعاات الولابية عىل اليوى الميخمية، وتأبيخ الفير يف 
ربطهام بصخقات الجخميات اليريياة وعخس تخكينهم من 

وسائل اإلنماج. 
ولذه الصخقات عبثاً تؤنسان الوجوَه الصيرية لليوى 
الرجمياة  الياوى  أَْو  الماملياة  االساممخارية  االمليالياة 
اليليجية ركائز االسممخار يف املنطية. حمى الهوى بخمنى 
المشال لاذه الماطفاة اإلنساانية يف ظاروف الحياة غري 

اإلنسانية تصبح ُعرضًة لالسمغالل والكبت واليهر. 

ويف رسواِل أُسماس وتحَت عخامة املير 

ِل ويف أقراص منع الحخل ويف أنبوبِة الِحْ

ويف حرية الغثيان ويف عبثية المخر

ويف َعوع احمالل األمل يف تشكيله المرص 

لذا الغزُو الجخيُخ غزٌو يف جولره ال يُفرق الشاكل الذ  

يُياخس خياه، خيخ يمبناه خكرياً وسياساياً، أساماس جاممي 

بارسوال حخيث، أَْو خيياه تيليخ  يلبال المخامة، ونحن 

ال نجخ خرقاً بني من يفلساف المخخال اليارجي من ععاة 

الثياخاة وبني من يفمي بجوازه أَْو يصخت عنه. خيخا تأخذ 
انبوبة الِحل ميملف األشكال الخعائية اإلْعاَلمية والثياخية 

من المخو وكذا احمكاره لها. 
إحمالل األمل عاع بشكل عرص ، سواء بثياخة الموملة 
واالسامهالك والرتوياج للنخاوسج الغرباي الاذ  يصل إىل 
اإلقارار بحل لذه الخول المي تّخعي الحخاثة باساممخارنا، 
أَْو بموعتاه عن طريل الهيخناة االقمصاعية، وحمى الموعة 
اليخيخة بشاكله المساكر  أَْصبَحت وارعًة ونحن نرالا يف 

الشطر الجنوبي من الوطن. 

ترقى الماُر من بيع إىل بيع بال كفن
ومن مسممخٍر غاٍز إىل مسممخر وطني
ولكذا لاي الركائز االساممخارية قوى االرتازاق تبيع 
البالع بل ثخن، وتّخعي الوطنية، وتلبل الغزو شكالً وطنياً 

بزعم الرشعية والخيخيراطية! 

يخانيون يا)أروى( ويا )سيف بن س  يزن(
ولكنّا برغخكخا بال يُخن بال يََخِن
ويف اسامخعائه لرموز أروى بنات أَْحَخخ الصليحي، رمز 
اليُخن الرخااه والوحخة والمنخية، وسايف بن س  يزن رمز 
الكفااح والمحريار، إنخا يُياطاب أروى وابان س  يزن يف 
الَشمب، يسمنهضهم يف الَشامب خلم يأتوا ولم يأتوا سوى 
من لذا الَشامب، بخمناى أن المحرر الوطني واالساميالل 
والوحخة والمنخية، لي مهاس ملحٌة عىل الجخالري اليخنية 
أن تنجزلاا ولاي ألخاٌف واقمياة مخكناة المحييل، وما 
حارُب المحرير الشامبية يف مواجهاة الُماْخَوان إال انبماث 
لذه األساطري من المأريخ إىل الواقع، يف صخوع امرأة تيّخس 
الشاهخاء وتربي الرجال عىل الثورة، ويف صخوع املياتلني يف 

جبهات ما وراء الحخوع. 

بال ماٍض بال آٍت بال رس بال َعَلِن
أيا )صنماُء( ممى تأتني؟ من تابوتك الَمِفِن 
نمم كان لذا لَو واقع صنماء، المي أخمفى عنها املايض 
الثور ، واآلتي الميخمي، خال نضال علني وال نضال رس ، 
أشابه ما تكون يف تابوت عفن، تساءل اللعوني ممى تأتي 
مان لذا المابوت المفان ممى تأتي منه إىل مساميبل حر، 
ولاا لي صنماء تأتي اليوس إىل املساميبل امُلرشق، وتأتيها 
األنظار من ميملاف البلخان كماصخة للخياومة والصخوع 

والمحرر. 

أمري النفط نحن يخاك نحن أحخ أنيابك
ونحن الياعة المطىش إىل خضالت أكوابك

ومسئولون يف )صنماء( وخراشون يف بابك
ومن عمنا عىل عمنا تخوقع جيش إْرَلاِبك

ليخ جئنا نُجرُّ الشمَب يف أعماب أعمابك
ونأتي ُكلَّ ما تهوى نخسح نمَل حجابك

ونسمجخيك ألياباً نموّجها بأليابك
خُخْرنَا كيفخا شاءت نوايا ليِل رسعابك

نمم يا سيَخ األسناب إنّا خريُ أسنابك
خظيٌع جهُل ما يجر  وأخظع من أن تخر  
صورٌة عراميٌة ساينخائية بليغة لحال اليونة والمخالء، 
ولم أحخُّ أنياب بني ساموع ولا لي تسميخمهم يف الخخاع 
عان مواقمها بمخ عجز جنوعلا عن اليياس بذلك، لذا حال 
املرتزقة ولم ييخمون طيوس المبوعية والمسابيح بأمري 
النفط الساموع ، عاخو اليخن المأرييي مان 38 باحمالل 
أراضيناا ويف 68 باالنيالب عاىل الجخهورية، واسامخراره 
بخعم اليوى االسامبخاعية والرجمية بشاكلها الميليخ  أَْو 

الحخاثي! 
خها ُلم من مسؤول يف صنماء، كانوا رئاسة جخهورية 
ورؤسااء أحزاب وحكوماة ووزراء، يمحولاون عىل مرأى 
الشامب إىل خراشاني يف أباواب قصاور اليلياج، ومن عس 
الَشامب يخوقمون لجيش اإلْرَلااب الُمْخَواني، وعىل جثث 
الشامب وركاس املنازل واملصانع يشامهون أن يخخل المخو 

عىل صنماء! 
يرياخون أن يجروا له الشامَب عبياخاً إىل قرص الخرعية، 
يخسحون جرائَخه بالخمة الرشعية، ويلبسونه ليَب املحرر 
والثائر، ُمَسّلخني له أن يأمَره باليياس بأكثر األَْعَخال قذارة 
تلاك األَْعَخاال المي نوايالاا نوايا َمن يساكنون الرساعيب 

املظلخة. 
كم لاَو خضيٌع جهُل ماا يجر  من أموٍر لام تمخ بذلك 
اليفااِء والشابهة، ُعاْخَواٌن واضاح يف ألخاخاه واضٌح من 
مخارساته، خاضٌح من جرائخه، وكان خضيماً أن نخر  وال 
نمَحاّرك، إنخا اليوس يا شااعَرنا اللعوني لم يمخ خضيماً أن 
نخر ، خنحن نمَحرَُّك من لذه املمرخة للخواَجهة املصريية.

الربّدوني.. حضوٌر متجدٌِّد يف قضايا الشعب والوطن

)قراءٌة يف قصيدة الغزو من الداخل( 

يف وجه الغزوة الثالثة
عبداهلل البردوني

صمبه املاااهاااّخاااة  إناااخاااا   … محبهحااساانااا  باااكاااّل  ولاانااخاات   … خاالاايااكاان 
يخيس حاااني   … مااوطاانااا  املااااوت  غااربااهيااصاابااح  أوحاااااش   ، ماانااه  أناااات  وطاااان 
باامااض صير لااضاابااة  مااان  تااخاايس  لضبهحاااني  كاااان  اسااخااهااا  أّن   ، تاانااىس  ولاااي 
ياااخر   ، األرض  عااظاااماانااا  صلبهخاالاامااصااّلااب  الاافااريااسااة  أّن   … وحاااش  كاااّل 
وتااربااهولاانااكاان لاالااحااخااى الااااذ  سااااوف يااأتااي جااااااذورا   … أخااااعياااخناااا  مااان 
لكن  … الااااااااوالعات  لاااي  عااذبااهماااباااخعاااات  غاااري  حاايااياايااة   … ماااوجاااماااات 
* * *
عاافااوا ؟..  الاااصاااوت  تااباالااع  ال  رلاابااهوملااااااسا  زاع   ، إرلااااباااهااام  تاااوّقاااى  مااان 
وناايااىش  ! الااارصااااص  نسممجل  وكاالاابااهكاايااف  كاالااب  نااابااااح   ، لااااذا  باامااخ 
الااريااح ، رضباااه ؟لااال ياااارّع الااساايااول وحااال الااسااواقااي؟ لاال تااخّمااي قااااواعس 
يااناااع   … يااارياااخ  ماااوطااان  مااان  شمبه أناااات  لاالااخااهااخااات   ، الااياالااب  عس  مااان 
* * *
جاااخار ؟  لااانااااك  مااااااسا   … كااياابّااهاتاافااياانااا  يشء  عاالاايااه   ، جاااباااني  باااال 
رباااخاااا كاااااان طااااائاااارا خااالاااف حاابّااهربّااااخااااا )لااااااارة( تاااالحااال )خااااااأرا(
تاالااماايااي أحاااااخث الاااياااطاااورات قااربااهإناااخاااا لااال ياااارى الااماافااالااات حاااي ؟
ياايااّو  ؟ غاااازوا  تااارى مااان لااناااك  حااربااهلااال  ماالاايااون  ياااحاااّخ   ، قاابااضااماايااه 
وعااالاااياااه ماااان الاااالامااااياااال جاابّااهيااجاامااذ  )الااباانااكاانااوت( يااومااي إلاايااه
ساابّااهإنّاااااااه سلاااااك الاااااااذ  جااااااء يااومااا ماانااه  خااوقاانااا  الاااايااااوس،  وإىل 

***
خااااوق )أبااااهااااى( عااانااااق غاااري األحاابااهقااابااال عااااااس وأرباااامااااني اعااماانااياانااا
حينا )باااناااجاااران(  باااه  والااماايااياانااا بااياالااب )جااااياااازان( حااياابّااهوالااماايااياانااا 
واملااانااااياااا عااااىل الاااااااارؤوس مااكاابّااهوالااماايااياانااا عاااىل )الاااوعياااماااة( يااومااا
لربنا  ، خااضاانااا   … الاابااياااع  تاالااك  ولاااااي تاااماااخو وراءنااااااااا ماارشئاابّااهجااااء 
تااماالااّوى  ، لااحااخاانااا  باااماااض  املااياابّااهإناااهاااا  كااالااياايااول   ، رجاالاايااه  تااحاات 
حااباااىل باااااذور  مااانّاااا   ، حااشااالااا  وجااااااذور ورعيّااااااة الاانّاابااض خااصاابّااهيف 

***
أضااحاات ؟  كااااألمااال  ياااكاااّر  ال  ونااماالاايااه صااحاابّااهماااالاااه   ، خااوقاانااا  مااان  باااني 
ياااذوقاااوا كاااي   ، يااطااباايااوناانااا  وجاابااهإناااهااام  رّش   ، ياانااضااجااوناانااا  عاانااخمااا 
طبما األماااال  غاااريه  الاااياااوس  الااالامااايااال أماااركااات )شاااياااخ ضاابّااه(خااصااخاانااا 
عرباااهعاااناااخه الاااايااااوس قاااااسخااااات وناافااط الاااياااوس  يااارى   ، مااوطاان  عاانااخنااا 
لمبهعاااناااخه الاااياااوس خااااله املاااااوت أعااال املاااااوت  مااهاانااة   ، اآلن  عاانااخنااا 
باااحااماايااار نااارى  ، رصناااا  أغاانااى  )قااحاابااه(صاااار  كااااارسوال   ، املااماامااخ   ثااااروة 
عليه تاايااوى  خااكاايااف   … أقااااوى  رغاابااهصاااار  املاااااوت  ناااخاااارس  ؟  آت  ولااااو 
خيخيض تااغاايل   ، الاااماااالل  ركاابااهونااااخّمااااي  باااألااافاااني   ، عاس  تاااااّل  كاااااّل 
ويااااخر   ، الااياامااال  الاااحاااى  عرباااهويااجاايااخ  الااشااجاااعااة  أّن   ، صااياار  كااااّل 
صمبهيااصاامااب الااثااائاار املااضااّحااي وياايااوى املااهااخااة  أّن   ، ياااااخر   حاااني 
صمبه املاااهاااّخاااة  إناااخاااا   … محبهحااساانااا  باااكاااّل  ولاانااخاات   … خاالاايااكاان 
يخيس حاااني   … مااوطاانااا  املااااوت  غااربااهيااصاابااح  أوحاااااش   ، ماانااه  أناااات  وطاااان 
باامااض صير لااضاابااة  مااان  تااخاايس  لضبهحاااني  كاااان  اسااخااهااا  أّن   ، تاانااىس  ولاااي 
ياااخر   ، األرض  عااظاااماانااا  صلبهخاالاامااصااّلااب  الاافااريااسااة  أّن   … وحاااش  كاااّل 
وتااربااهولاانااكاان لاالااحااخااى الااااذ  سااااوف يااأتااي جااااااذورا   … أخااااعياااخناااا  مااان 
لكن  … الااااااااوالعات  لاااي  عااذبااهماااباااخعاااات  غاااري  حاايااياايااة   … ماااوجاااماااات 

***
عاافااوا ؟..  الاااصاااوت  تااباالااع  ال  رلاابااهوملااااااسا  زاع   ، إرلااااباااهااام  تاااوّقاااى  مااان 
وناايااىش  ! الااارصااااص  نسممجل  وكاالاابااهكاايااف  كاالااب  نااابااااح   ، لااااذا  باامااخ 
الااريااح ، رضباااه ؟لااال ياااارّع الااساايااول وحااال الااسااواقااي؟ لاال تااخّمااي قااااواعس 
يااناااع   … يااارياااخ  ماااوطااان  مااان  شمبأناااات  لاالااخااهااخااات   ، الااياالااب  عس  مااان 

***
جاااخار ؟  لااانااااك  مااااااسا   … كااياابّااهاتاافااياانااا  يشء  عاالاايااه   ، جاااباااني  باااال 
رباااخاااا كاااااان طااااائاااارا خااالاااف حاابّااهربّااااخااااا )لااااااارة( تاااالحااال )خااااااأرا(
تاالااماايااي أحاااااخث الاااياااطاااورات قااربااهإناااخاااا لااال ياااارى الااماافااالااات حاااي ؟
ياايااّو  ؟ غاااازوا  تااارى مااان لااناااك  حااربااهلااال  ماالاايااون  ياااحاااّخ   ، قاابااضااماايااه 
وعااالاااياااه ماااان الاااالامااااياااال جاابّااهيااجاامااذ  )الااباانااكاانااوت( يااومااي إلاايااه
ساابّااهإنّاااااااه سلاااااك الاااااااذ  جااااااء يااومااا ماانااه  خااوقاانااا   ، الاااياااوس  وإىل 

***
خااااوق )أبااااهااااى( عااانااااق غاااري األحاابااهقااابااال عااااااس وأرباااامااااني اعااماانااياانااا
حينا )باااناااجاااران(  باااه  والااماايااياانااا بااياالااب )جااااياااازان( حااياابّااهوالااماايااياانااا 
واملااانااااياااا عااااىل الاااااااارؤوس مااكاابّااهوالااماايااياانااا عاااىل )الاااوعياااماااة( يااومااا
لربنا  ، خااضاانااا   … الاابااياااع  تاالااك  ولاااااي تاااماااخو وراءنااااااااا ماارشئاابّااهجااااء 
تااماالااّوى  ، لااحااخاانااا  باااماااض  املااياابّااهإناااهاااا  كااالااياايااول   ، رجاالاايااه  تااحاات 
حااباااىل باااااذور  مااانّاااا   ، حااشااالااا  وجااااااذور ورعيّااااااة الاانّاابااض خااصاابّااهيف 

***
أضااحاات ؟  كااااألمااال  ياااكاااّر  ال  ونااماالاايااه صااحاابّااهماااالاااه   ، خااوقاانااا  مااان  باااني 
ياااذوقاااوا كاااي   ، يااطااباايااوناانااا  وجاابااهإناااهااام  رّش   ، ياانااضااجااوناانااا  عاانااخمااا 
طبما األماااال  غاااريه  الاااياااوس  الااالامااايااال أماااركااات )شاااياااخ ضاابّااه(خااصااخاانااا 
عرباااهعاااناااخه الاااايااااوس قاااااسخااااات وناافااط الاااياااوس  يااارى   ، مااوطاان  عاانااخنااا 
لمبهعاااناااخه الاااياااوس خااااله املاااااوت أعااال املاااااوت  مااهاانااة   ، اآلن  عاانااخنااا 
باااحااماايااار نااارى  ، رصناااا  أغاانااى  )قااحاابااه(صاااار  كااااارسوال   ، املااماامااخ   ثااااروة 
عليه تاايااوى  خااكاايااف   … أقااااوى  رغاابااهصاااار  املاااااوت  ناااخاااارس  ؟  آت  ولااااو 
خيخيض تااغاايل   ، الاااماااالل  ركاابااهونااااخّمااااي  باااألااافاااني   ، عاس  تاااااّل  كاااااّل 
ويااااخر   ، الااياامااال  الاااحاااى  عرباااهويااجاايااخ  الااشااجاااعااة  أّن   ، صااياار  كااااّل 
صمبهيااصاامااب الااثااائاار املااضااّحااي وياايااوى املااهااخااة  أّن   ، ياااااخر   حاااني 
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  -  إبراهيم السراجي
بماخ عااس ونصف وخيخاا مواقاع الرشخة 
وما حولها تسايط وتسايط تباة اليناصني 
وييارتب الجيش واللجان الشامبية من ساخ 
نجران ويبماخون ل كيلو مرتات عان املخينة، 
يخكن اليول إن أَبَْطال اليخن عّقوا مساخاراً يف 
مؤخرة رأس النظاس الساموع ، خفيخ تواُزنه 
تخاماً وظهر الرتنُّح عىل محلليه المساكريني 
وتحولات آلماه اإلْعاَلمية الضيخاة إىل عبئ ال 
ياخر  كيف يخأللاا بإجاباته السااسجة عخا 

يممرض له من رضبات غري مسبوقة.
اليوس يسمييُظ النظاُس السموع  عىل ولم 
الياوة المي تكرست عاىل أيخ  أَبَْطاال اليخن 
وخالل األساابيع اليليلة املاضياة وبالمزامن 
مع عخليات الجيش واللجان الشمبية الكلى 
يف نجاران أوالً وعساري ثانيااً، ولنااك لم يمخ 
بإماكان النظاس الساموع  المظالار باليوة 
مع االسامخرار يف شاموره باليطر الوجوع  
ولذلك عخاخ إىل امليض يف ثالث خطوات سامياً 
لمطخني نفساه وبحثاً عان ضخانات لوجوعه 
أما مظالر اليوة خيخ سيطت بغري رجمة.

أوىل تلاك اليطوات المي لجاأ اليها النظاس 
كانات  نفساه  لطخأناة  سامياً  الساموع  
بالمظالار بأن اجمخااع جخة بُحُضاور وزير 
اليارجياة األَمريكي جاء لالجمخااع بمحالف 
الماخوان مان أجال البحاث عان حال لألزمة 
اليخنية بينخا كان وزير اليارجية الساموع  
ينمظار من نظاريه األَمريكي جاون كري  أن 
يياول جخلة واحاخة تطخنئ ملوكاه وامرائه 
ولاي الجخلاة المي قالهاا كاري : »الواليات 

املمحخة ملمزمة بالخخاع عن السموعية«.
أماا ثاناي تلاك اليطاوات خكانات لجوء 
اإلْعاَلس الساموع  إىل بث بيان باسام الرئاسة 
الساوعانية ييول بأن الّساوعان سيبذل الغايل 
والنفيال للخخاع عن الساموعية وسلك البيان 
بثه اإلْعاَلس الساموع  ولم يكن له أ  وجوع يف 
اإلْعاَلس الرسخي السوعاني مخا يخل أن النظاس 
الساموع  املرتبك قخ انمهت لخيه أولاس اليوة 
ليينع نفساه لذه املرة أن لناك من سيخاخع 
عن وجوع جيشاه، يف الوقت الاذ  كان أَبَْطال 
الجياش واللجان الشامبية يزرعون ساارية 
خوقها المَلم اليخني عىل بُمخ كيلومرتات قليلة 

من مخينة نجران.
أماا اليطاوة الثالثاة خياخ قااس خاللهاا 
النظااس الساموع  بمجالال أنه قّخس نفساه 
قائاخاً لمحالاف من عرش عول مان أجل إعاعة 
ما يزعم أنهاا »الرشعية« يف اليخن، ليأتَي بمخ 
عااس ونصف عااس مميلياً عان تماليه الفارغ 
خيخاا تملان وساائله اإلْعاَلمياة أناه يجار  

تجنياخ 5000 مياتل مان املحاخظات اليخنية 
الجنوبياة من أجال نيلهم إىل نجاران لليمال 
نيابًة عن الجيش الساموع  الاذ  رآه المالم 
يف أساوأ صاورة ال تمال عن جياش ميزانيمه 
السانوية تفوق 80 مليار عوالر ويمخ الجيش 
األَْكثَر تساليحاً يف الرشق األوسط وثاني أكل 

ميمن لألسلحة يف المالم.
املمغرياُت الحاصلُة يف األرض واملخة الزمنية 
للماخوان بماخ اممخاعلاا لمااس ونصاف عون 
تحييل نمائاج جملت من الحخيث عن خشال 
تحالف المخوان يخمخ إىل املحللني السياسايني 
اليليجياني ولام يمخ لاذا الكالس حكاراً عىل 

خصوس النظاس السموع .
ويف لاذا الساياق كماب الخكماور حسان 
عبخالله جولر ولو أساماس الملوس السياسية 
بجامماة الكويات ونائاب ساابل يف مجلل 
األمة، كماب مياالً نرشته الصحاف الكويمية 
وييول خيه إنه وبمخ عااس ونصف تيريباً من 
الحرب باخأ تحالف الماخوان بالمفاكك. ولنا 
تكخن املفارقاة بانميال الرلاان من املرالنة 
عىل تصاخع الجبهة اليخنياة الخاخلية كهخف 
للماخوان إىل محاولة مللخة المصخع الذ  حخث 

يف بنية تحالف المخوان ساته.
يياول الخكماور جولار يف ميالاه: »عول 
اليلياج خارست الرلاان أَْو تاكاع تيارسه 
يف ساورية وتيلات عن الماراق، ولام تنجح 
عساكرياً  ال  اليخناي  املمارتك  يف  اآلن  حماى 
وال عبلوماساياً، والمحالاف المرباي بييااعة 
الساموعية يف اليخان رغام والعتاه الضميفة 
بخأ بالضخور بسابب اليالخاات الحاعة حول 
مساميبل اليخان باني أقارب امليرباني يف لذا 

المحالف«.
وخيخاا يمنااول الخكماور جولر مكاساب 
يف  األَمريكاي  للخمساكر  املنالاض  املحاور 
سوريا والمراق وغريلخا يرى أن عول اليليج 
أصبحت اليارس األكل بمخ ُكّل لذه السانوات 
مان الحروب يف اليخان والمراق وساوريا بمخ 

والعة مماعلة جخيخة.
ويف لاذا الساياق يياول الخكماور جولر: 
»عول اليليج من جهمها لي اليارس األكل يف 
املماعلة الجخيخة، خيخ خرست الرلان أَْو تكاع 
تيارسه يف ساورية وتيلت عن الماراق، ولم 
تنجح حمى اآلن يف املمرتك اليخني ال عساكرياً 
وال عبلوماساياً، والمحالاف المرباي بييااعة 

الساموعية يف اليخان رغام والعتاه الضميفة 
بخأ بالضخور بسابب اليالخاات الحاعة حول 
مساميبل اليخان بني أقارب امليرباني يف لذا 
المحالاف، وتارسب الياوى اإلقليخياة تباعاً 
بخءاً بخرص وباكسامان، ثم تركياا ونيجرييا، 
وأخارياً الوالياات املمحخة المي أمرت بساحب 
مسمشاريها المساكريني من امليخان اليخني، 
ونفيات الحارب يف اليخن يف ظل انمهاء عرص 
البرتوعوالر صارت تثيل كالل اليليج بشكل 
موجاع، والنميجاة النهائياة لاي أن مجلل 
المماون باسامثناء عخان سيجخ نفسه وحيخاً 
سياساياً وعساكرياً ليل يف امللف اليخني، بل 

حمى يف امليخان السور  والمراقي«.
إسا كانات الصاورُة الماي قخمهاا الخكمور 
الكويماي حسان جولر تمل عان اإلحباط يف 
مجمخاع تحالاف المخوان، خاإن الصورة لخى 
»مجمخع مرتزقة المخوان« يف اليخن ال تيملف 
أبخاً عنهاا ولنااك الكثري من الكماباات المي 

تمكل سلك.
وتمبرياً عن إحباط مرتزقاة المخوان كمب 
الخكماور أحخاخ الزنخاني أن أنصاار عاصفة 
الحازس يف اليخن بخأوا يمخلخلون بسابب طول 

مخة الحرب ويشامرون باأن المحالف بيياعة 
الساموعية عاجزون عن إساياط صنماء من 

قبضة الحوثيني.
الزنخاناي ولاو أساماس الملوس السياساية 
وقيااع  إصالحاي يييم حاليااً يف تركيا كمب 
ميااالً بمناوان »اليخان وعاصفة الحازس إىل 
أيان؟« نارشه موقاع اليال الماباع لحازب 
اإلصاالح ورأى أن عاصفة الحازس طالت ولم 
يماخ يناال اليخنياني منهاا إاّل اليصاُف الذ  

يسمهخف املخنيني.
وقال الزنخاني يف مطلع امليال إن “عاصفة 
الحازس وأخواتهاا يف اليخان طالات أَْكثَر مخا 
ينبغي وبخأ الكثري منا نحن اليخنيني مخن كان 
ممفائال ُكّل المفاؤل بماصخة الحزس ومسانخاً 
لهاا ومخاخماً عنها يف كثري من املحاخل واملنابر 
اإلْعاَلمياة حماى ال تحكم إيْاَران قبضمها عىل 
اليخن خيصباح مصرينا مصري المراق واتهخه 

الطرف اآلخر بالمخالة واالرتزاق”.
باأن  ونشامر  نمخلخال  »بخأناا  وأضااف: 
عول المحالاف وعاىل رأساها املخلكاة عاجزة 
عن تحريار صنمااء واالنمصار عاىل الحوثي 
وصالح، ولم يمخ يطالنا من عاصفة الحزس إال 
ممانااة اليخنيني الذيان يممرضون للكثري من 
املماناة ومنها رضبات لطريان المحالف يروح 

ضحيمها المخيخ من األبرياء«.
عنخ املحللني المساكريني يف الخولة الغربية 
تباخو لزيخاة الساموعية يف اليخان واضحًة 
وأَْكثَر وضوحاً يف تناول سلك ميارنة بالمحفظ 
والحذر الاذ  يبخيه نظرائهام يف عول تحالف 

المخوان.
صحيفة »س  ناشيونال« األَمريكية نرشت 
ميااالً لليباري األَمريكاي يف شائون الارشق 
األوساط، »توماس عبليو ليبخان« والذ  قال 
بأن الساموعيني لن يسمطيموا النجاة من خخ 

الحرب يف اليخن. 
ورأى ليبخان أن مشاكلَة السموعية تكخن 
يف أن األَْلَخاف المي حخعتها لحربها عىل اليخن 
ال يخكن أن تمحيال باليصف وحخه، مضيفاً 
أنه ال يخكن تحيييها بأية وسايلة أخرى غري 
اليصف؛ ألن اليخن كان وما يزال بلخاً ال يخكن 

ألحخ المحكم به. 
وإسا كانات الحييياة قاخ أصبحات أَْكثَار 
تجليا مان أ  وقت مىض بيصاوص لزيخة 
السموعية وحلفاؤلا يف اليخن يف نظر املحللني 
إال أن الحكم عىل سلك لم يمخ صمباً عىل الناس 
الماعياني ُخُصوصااً أن المخوان الاذ  انطلل 
إلعاعة الفار لاع  يجخ نفساه اليوس يمساول 
مرتزقاة للخخاع عن نجاران، ولو ما ال ينكره 
المخوان الساموع  بل بات يروج له يف إْعاَلمه 

بشكل مبارش.

  -  صنعاء
كرمت وزارة االتصاالت وتينية اململومات 
ومجخوعاة االتصااالت اليخنياة والليخ يوس 
أمل األربمااء رئيل اللجناة الثورية المليا 
األخ محخاخ عايل الحوثاي تيخياراً لجهوعه 

الكبرية المي بذلها خالل الفرتة املاضية.
 ويف الحفال أكاخ اليائام بأعخاال وزيار 
االتصاالت وتينياة اململومات مصلح المزير 
أن لاذا المكريام يأتاي تيخيرا لاخور رئيل 
اللجناة الثورياة الملياا ونضالاه يف ظروف 
صمبة تخر بها اليخن بكل حنكة وشجاعة. 

وأشاار إىل جهوع األخ محخخ عيل الحوثي 
ومسانخته ليطاع االتصاالت والليخ وتسهيل 
إسامخراريمهخا وتيخيم اليخمات للخواطنني 
يف ظال الماخوان الساموع  األمريكاي الذ  
اسمهخف كل ميخرات اليخن وبنيمه المحمية .
من جانبه أشااع األخ محخخ عيل الحوثي 
االتصااالت  باوزارة  الماملاني  كل  بجهاوع 
واللياخ والجهاات المابمة لهاا الذين عخلوا 
عىل تيخيام خخمات االتصااالت والليخ عىل 
الوجاه املطلاوب رغام الماخوان والحصاار 

الجائر عىل اليخن .
وقال ” أن اسمخرار عخل االتصاالت والليخ 

يف ظل المخوان الغاشام يخثل انمصار للوطن 
وعاخع قو  لمحييل الغايات املنشوعة للرقي 
بهخاا نحاو املأماول” ، حاثاا الماملني عىل 
بذل مزيخ من الصخاوع والمفاني يف أعخالهم 

وتيخيم خخمات اخضل للخواطنني .
حار المكريام وكالء وزارة االتصااالت 
وتينياة اململوماات، ومخيار عاس املؤسساة 
المامة لالتصااالت املهنخس صااعق مصلح 
، واملخيار المنفياذ  لرشكاة يخان موبايال 
املهناخس عامار لازاع، ومخير عااس الهيئة 
الماماة لللياخ والموخاري اللياخ  املهنخس 

محخخ عيل مرغم.

سقوط أوهام القوة والهيمنة: 
العالم يقر بهزيمة الجيش السعودي ونظام آل سعود يبحث عن مدافعني

وزارة االتصاالت تكرم رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي 

خالَل عام ونصف عام من العدوان كان النظام السعودي يحاول أن يوهم شعبه أن جيشه قادٌر على 
مواجهة الجيش اليمني واللجان الشعبية، وكان يملك القدرة على التعتيم اإلْعاَلمي لدرجة أن بعَض 

السعوديين كان يصدق أنه ال يحدث أي شيء في جيزان ونجران وعسير، لكن اليوم يقف النظام السعودي 
باحثًا عّمن يوهمه هو بأن عمليات الجيش واللجان الشعبية الكبرى مجرد »فوتوشوب«.
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علي أبو علوه*
أعلنت الساموعية اعمخاع منفذ الوعيمة لمخرير 
حّجاج اليخن ووقف المفويج عل مطار صنماء.

كخا أعلنت السالطات الساموعية قبول 15 ألَف 
حااج يخناّي، مان إجخاايلّ ل1 ألفااً و50ل حاّجاً، 
ووّجهات بوقاف 18 وكالة تفوياج مممخخة، ومنع 
3600 حاّج من أعاء خريضاة الحّج، الماس الجار ، 
ممظخهم مان صنماء وعخران وصمخة، لالشامباه 

بخواالتهم لجخاعة »أنصار الله«.

اإلنتقال إىل »الوديعة«
بمياخاً عان أّ  عور ليطااع الحاّج والمخارة يف 
وزارة األوقااف بصنمااء، باخأت أخاواج الحّجااج 
اليخنيّاني، من ممظم املحاخظات اليخنية، باالنميال 
إىل منفاذ الوعيماة الالّ  الحاخوع  يف محاخظاة 
حرماوت، إلنهاء إجاراءات الحاّج، والخخول إىل 
األرايض امليّخساة، وسلاك بمخ أيّاس خياط من إعالن 
وزيار األوقااف واإلرشااع يف حكوماة الرئيل عبخ 
ربه منصور لاع ، خؤاع عخر شايخ أبوبكر، تخّكن 
وزارتاه مان اسامكخال ترتيباات الحاّج، وإحباط 
»محاولة حوثية لمسيل الحّج واإلساءة للخخلكة«.
كخاا أعلن الوزير اعمخاع السالطات الساموعية 
منفذ الوعيماة ملرور حّجاج اليخان، ووقف تفويج 
حّجااج بيات اللاه الحراس عال مطار صنمااء، إىل 

األرايض امليّخسة.

شبهُة مواالة »أنصار اهلل«
بماخ قراباة الشاهر مان إعاالن قطااع الحاّج 
والمخرة يف وزارة األوقاف واإلرشااع يف صنماء خمح 
باب المساجيل أماس الراغبني باأعاء خريضة الحّج، 
للخوسام الحاايل 37ل1لا، باخون عخاع أّ  مبالغ 
مالياة، وتحخيخ أساخاء الاوكاالت املممخاخة، أقخس 
وزير األوقاف يف حكومة لاع  عىل ساحب شيفرة 
الا«ياوزر« )املساميخس( اليااّص بمخال الحاّج، 
وتشاكيل لجناة طوارئ تابماة للوزارة الساميبال 
الجاوازات بخنفذ الوعيمة، برئاساة وكيال الوزارة 
لشاؤون اإلرشااع، ميمار الرباش، ونائب الينصل 
اليخني يف جاّخة، أحخخ السامخ ، وعضوية أعضاء 
أصحااب وكاالت تفوياج الحّجااج، باإلضاخاة إىل 
لجان أخرى لموخري الساكن يف مكة ومنى، وتيخيم 

خخمات نيل الحّجاج إىل مييّخاتهم.
اململوماات، المي حصل عليهاا »المربي«، أّكخت 
أن السالطات السموعية طالبت السالطات اليخنية 
بخناع عخاول 3500 حااّج إىل األرايض امليّخساة، 
لالشامباه بخواالتهم لا«أنصار الله«، ممظخهم من 
صنماء وعخران وسمار وصمخة وحّجة. كخا أوقفت 
الممامال ماع وكاالت الحاّج المي ساّجلت أساخاء 
املخنوعاني من السافر، واتّهخمهاا با«المماون مع 
أنصار اللاه«. إاّل أن تلك الوكاالت رخمت قضية ضّخ 
وزارة االوقاف املوالية لهااع ، وطالبت بممويضها 
ماّعيّااً وممنويّاً عن األرضار المي لحيت بها. أعلنت 
حكوماة لاع  »إحبااط محاولة حوثية لمسايل 

الحّج واإلساءة للخخلكة«.

سْحُب شيفرة املعلومات 
عياب اإلعاالن عن ساحب شايفرة الحاّج من 
صنماء إىل منفذ الوعيمة، أقخس وكيل وزارة األوقاف 
واإلرشااع ليطاع الحّج والمخرة يف صنماء، عبخ الله 
ناارص عامر، الثالثااء املايض، عاىل اقمحاس مكمب 
مسااعخ وكيل قطااع الحّج والمخارة، منري عبوان، 
يراخيه عخع من املسّلحني، إاّل أن سحب الشيفرة لم 
يكن من صنماء بل من الرياض، ليمّهم الوكيل، بمخ 
سلك، السالطات املوالية لهاع  با«مخارسة االبمزاز 
ضّخ الحّجاج اليخنينّي يف منفذ الوعيمة، واسامغالل 

شوقهم ألعاء مناسك الحّج«.
وحّذر عامر من »الممامال مع أيّة جهة ال تخثّل 
الاوزارة يف تفويج الحّجاج إىل املشااعر امليّخساة«، 
كخا اتّهم »الساموعية وعخالءلا يف الوزارة بحرمان 
الاوزارة من رعاية حّجااج بيت اللاه الحراس، ومن 

موارع مالية كبرية«.
وأوضاح مصاخر يف وزارة األوقااف يف صنمااء، 
لا«المرباي«، أن »وكيال قطاع الحاّج، عبخالله بن 
عامار، اتّهام المارشات مان املوّظفاني يف اليطاع 
بالمخالة للسموعية، ووّجه بحجز جوازات سفرلم 
وحرمانهام مان االنمياال إىل الساموعية ليخماة 
الحّجااج، ولاو ماا تسابّب بخوجاة احمجاجاات 
عارمة عاخل الاوزارة، من قبل املوّظفني املحرومني 
من السافر، والذين رخموا شامارات تطالب بإقالة 

عامر«.

وأضااف املصاخر أن املحمّجني »طالباوا، كذلك، 
سالطات األمار الواقاع يف صنمااء بمشاكيل لجنة 
تحييال محاياخة، لبحث األساباب املممّلياة بنيل 
شايفرة نظاس مركز اململومات المابع ليطاع الحّج 
والمخارة إىل منفاذ الوعيمة )رشورة(، ومحاسابة 
امليرّصين واملمسابّبني يف حرمان الوزارة من ماليني 
الريااالت، وإعاعة اعمبارلم من المهم، المي وّجهها 

الوكيل لهم«.

بدء التفويج
اإلساالمية  الشاؤون  وزارة  أّكاخت  وخيخاا 
إنهااء  الجاار ،  األسابوع  مطلاع  الساموعية، 
اساممخاعاتها الساميبال حّجااج اليخان، الياعمني 
عل منفذ الوعيمة الحخوع ، وتساهيل عخولهم إىل 
أرايض املخلكة، أعلن رئيل لجنة الطوارئ لمسايري 
أعخاال الحّج، املمنّي من قبل حكومة لاع ، ميمار 
الرباش، االثنني، اساميبال أّول خوج لحّجاج اليخن 
الياعماني ألعاء خريضة حّج لاذا الماس )37ل1(، يف 

منفذ الوعيمة الحخوع .
وأشاار الرباش إىل أن وزارة األوقاف اسامكخلت 
إعخاال 15 ألاف جواز سافر ومساحها وقراءتها، 
وتمخل بشكل مسامخّر، من خالل لجانها املشّكلة، 
وكاّخة قطاعات البمثة، السمكخال جخيع اإلجراءات 

وتوخري اليخمات للحّجاج.

* موقع العربي

رشيد الحداد*
تمصاَعُخ األزمُة االقمصاعياة يف اليخن بمَخ مرور 
ف كامل  عاس وسبمة أشاهر من الحرب، يف ظل توقُّ
ملؤسساات الخولة حمى المي صخخت خالل الشهور 
األخارية، وخاصة أن تحالف المخوان وممه حكومة 
الرئيل املسامييل، عبخربه منصور لاع ، يخخمان 
إىل انهياار اقمصاع البالع املنهكة، من عون االلمفات 

إىل تخاعيات سلك.
وللشاهر الثالث عىل الموايل، يمواصل االنكخاش 
الحااع للحركة المجارية يف البلخ، كخا زاعت مياوف 
املوععاني يف البنوك الحكومياة واألللية من خيخان 
أصولهم املالية بمخ عجز عخع من البنوك عن الوخاء 
بالمزاماتهاا ماع عخالئهاا، وخاصاة أنهاا حخعت 
سيوخاً ممينة لسحب اإليخاعات بالمخلة الوطنية.
وكانت األزمة اليانياة قخ عخمت البنك املركز  
اليخني إىل اتياس إجراءات تيشافية تخثلت يف وقف 
مليملاف مؤسساات  المشاغيلية  النفياات  رصف 
الخولة، ولو ما تسبب يف تراجع اليخمات، وخاصة 
يف املسمشافيات الحكومياة، خضاالً عان خياخان 
عرشات اآلالف من املوظفاني املمماقخين والماملني 

باألجر اليومي مصاعر رزقهم.
لكان »املركاز «، الاذ  أرجاع تلك اإلجاراءات 
إىل أزماة السايولة املالية، تكمم عن أساباب األزمة 
الماي طارأت يف أياار وحزياران املاضياني تحخيخاً، 
وبصورة مفاجئاة، خضالً عن أنه توقف عن رصف 
أيَّاة عخالت جخيخة للشاهر الثاني عىل الموايل بمخما 
ضخ إىل الساوق كخيات كبرية مان الفئات النيخية 
)1000 رياال طبمة عااس 2012(، ثام اخمفت تلك 
المخلة من الساوق بصورة مفاجئاة، ولو ما عخع 
البنك إىل االسممانة بالمخلة المالفة المي كان يممزس 
اسامبخالها لرصف مرتبات موظفاي الخولة عن آب 

الجار .
أماا محاخاُظ البناك املركز  محخاخ عوض بن 
لخاس، الذ  تاوارى كثرياً عن اإلعالس، خطالب أخرياً 
أطراف الرصاع بمخس إقحااس البنك يف الرصاع، خيخا 
كان الخماً تحذيره من مسااعي لاع  وحكوممه إىل 
اسمنساخ »املركز « وإخراغه من مهخاته باعمباره 
بناك كل اليخنياني ويممامل مع الجخياع بحياعية. 
ونيلات وكالاة »رويارتز« عن بان لخااس، مطلع 
األسابوع الجار ، اتهامه حكومة لاع  بالسامي 
إىل المأثاري يف أعاء البناك، كخاا َحاذََّر مان تخاعيات 

»مصاعرة اإلياراعات الماماة للخولاة وتحويلها إىل 
حسابات خاصة«.

لكان حكومة أحخخ عبيخ بان عغر، المي تخارس 
مهخاتها من قرص املماشيل يف عخن، بارشت بوقف 
اإليراعات لحساابات البناك يف املحاخظات الجنوبية 
منذ أساابيع، وسلك بالمزامن مع مسااعيها إلنشاء 
بناك مركز  آخر مواٍل لها يف املحاخظات الجنوبية. 
رغام سلاك، قوبلات تلاك املسااعي بمحذيار خلاء 
اقمصااع موالني للمحالف، اتهخاوا حكومة بن عغر 
بالمشاوائية يف اتياس قرارات مصريية كإنشاء بنك 
من عون أن تلمزس برصف موظفي الخولة، باإلضاخة 
إىل أن تلك الحكومة لم تيخس خطة اقمصاعية إلعارة 

البالع يف الوضع الرالن.
أيضااً، كان للحارب االقمصاعياة الماي تيوُعلا 
حكومة الرئيل املسمييل تأثريٌ كبري يف نشاط البنك 
املركز  بمخما تسببت يف توقف عوران الكملة املالية 
من البنوك إىل الساوق، وبالمكال، بجانب احمجاز 
مبالاغ مالية كبرية من المخلة املحلية يف املحاخظات 
الجنوبية، وكذلك محاخظة مأرب الشخالية الواقمة 
تحات سايطرة تحالف الماخوان، ولو ماا ضاعف 
األزمة املالية بحل البنك الذ  لم يميذ أ  قرار بشأن 

رخاع الفائخة حمى اآلن من أجل اساميطاب األموال 
من الساوق، بل اكمفى بطلب رجاال املال واألعخال 

ععخه بالسيولة واالسمخرار باإليخاع يف البنوك.
وبينخاا أعلنات حكوماة لااع  بخء اسامئناف 
إنمااج النفاط يف عاخع مان املحاخظاات الجنوبية، 
مطلع الشاهر الجار ، لخعم االقمصاع، اصطخمت 
مسااعيها باعرتاض أحخ حلفاء الحرب عىل اليخن، 
ولي اليوات اإلماراتية املرابطة يف عخع من منشآت 
النفاط يف محاخظاة حرموت، ما عخاع لاع  إىل 
إرساال نائبه، عيل محسن األحخر. وكان األخري قخ 
زار منشاآت النفط، صاخر وجناات، يف مأرب وزار 
أيضاً منشاآت شابوة، كخا زار قبل أيااس محاخظة 
حرموت بصورة مفاجئة، بمخما رخضت اليوات 
اإلماراتية يف ميناء الضبة النفطي )خالل األسابوع 
املاايض( الساخاح بنيال كخياة النفاط امليزنة يف 
منشاآت املينااء، والبالغاة 3,5 مالياني برميل، إىل 
األساواق الماملياة، بمخ إتخااس بيمها عال حكومة 
لاع  لرشكة نفط سانغاخورية بخبلغ يفوق لل1 

مليون عوالر.

* نقاًل عن األخبار اللبنانية

حّج بيت اهلل... لـ »املوالني« فقط؟!

هادي واإلمارات يتضاربان على حساب االقتصاد

ال.. وليست 
مالزم!

د. أشرف الكبسي 
منطوق  الرجل  لهذا  تقرأ  إن  ما 
يتحدث  ال  أنه  تدرك  حتى  كلماته، 
في  وبقسوة  يضعك  بل  كالعابرين، 
ووقفة  نفسك،  مع  صريحة  مواجهة 
مقدمتهم  وفي  الغير،  مع  صادقة 

الله..
املزري  واقعك  يزدري  إنه 
لتتحرك  بل  ليزدريك  ال  بإعترافك، 
أنت كما هو وتذيب مزريات جمودك 

ديناً ودنيا..
يدعوك  تقليدياً  فقيهاً  ليس 
اجلنة،  أمنيات  حافة  على  للصالة 
صالة؟  صالتك  هل  يسألك:  لكنه 
فما بال حياتك جحيماً مهيناً ال يشبه 

شرف الطريق إلى اجلنة.!
ال يرى هدى الله نظرية، بل حركة، 
منكم،  وأنا  قرآنكم،  بال  ما  ويتسائل: 
بات في اخلزائن، وما لتالوتكم تشبه 
مساجدكم  أصبحت  ومتى  الطنني، 

مكاسل؟
يوقض  وهو  مزعجاً،  لك  يبدو  قد 
فيك مسؤلية النهوض، ويفتح عينيك 
تدين  في  اليقظة  أحالم  ليبدد 
معاصر، تدين سمني ومسالم يحتضن 
بكسل واهم كل األعداء واألحبة ويغفو 

في قعر العالم بال مشاكل.!
ال يبدو لي شبيهاً بجموع املتكلمني 
زاهداً  وليس  الفالسفة،  أروقة  في 
قديساً  وال  الصومعة،  وحدة  أدمن 
عتيقاً من بيت حلم.. هو رجل جاء من 
قال  يسعى  »قريتكم«  القرية  أقصى 
تتبعوا  وال  وبكم،  بالله  آمنوا  قوم:  يا 

أمريكا.!
قد تختلف معه في هذه أو عواقب 
تلك، لكنك حتماً ستتفق معه في هذه 
أو تلك، فلديه ما يكفي لتقف مطوال 
أمام مرآة احلقيقة، وتضرب كفاً بكف 
قائالً: يا إلهي.. طال نومي.. كم لبثُت 

في الكهف!
الذي  ذاك  لتكن  يدعوك  وكأنه 
ميقت بحرية الفطرة نفاق اإلنسانية، 
زيف  على  يتمرد  الذي  واملسلم 
لهذيان  الركوع  ويرفض  الكهنوتية، 
الذي  والزيدي  والسنية،  الشيعية 
املذهبية،  لركام  بصنمية  يسجد  ال 
األفضلية  يرى  الذي  البيت  وسليل 
مسؤولية،  ومحض  تضحية  كلفة 
اليهود  مكر  قبل  يلعن  الذي  والعربي 
هوان العرب ودموع متاسيح اجلامعة 
رأسه  رفع  الذي  واليمني  العربية، 
الفعل،  ليستنهض  قومه،  ينادي  ثائراً 
اإلميان  املستكني:  العتاب  لتدوير  ال 

عزيز، فأين عزتكم اليمانية.؟
واحدة  حياة  هناك  أن  يرى  أراه 
كرمية  واآلخرة،  الدنيا  في  متصلة، 
أو بائسة وبينهما موت جيد أو بائس، 
واحلياة  األول  املوت  لنفسه  فأختار 

التي تليق.!
دعكم مما أقول ويقولون.. إقرأوه 
وعيكم،  عميق  وإستحضروا  أنتم، 
أو  بهتان  من  تضليل،  دومنا  لتعرفوا، 
وخطأه  صوابكم  ممكنات  تقديس، 
وجدمت  فلرمبا  وصوابه،  خطأكم  أو 
في  ضالتكم  بعض  للظن،  خالفاً 
يتلو  يوما  جاء  منكم،  واحٍد  كلمات 
القرآن حياً بني املوتى، فقتلوه، وقاموا 

إلى صالتهم كما كانوا.. موتى!
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  -  زكريا الشرعبي
 ال يخر يوٌس عون أن يحفَر المخواُن يف أسلان 
اليخنيني صورًة بشامًة ترُسُم مالمَحها أشالُء 
األطفاال والنسااء املمطايرة لناا ولناك عىل 
أرض ال سنب لها إاّل أن إَراَعة الجغراخيا حكخت 
أن تكاون يف جاوار مخلكاة ال ترعاى يف حال 

الجوار وال اإلنَْسانية إالًّ وال سّمة. 
وبينخاا تمجه أنظار املسالخني تجاه البيت 
الحاراس ألعاء مناساك الحج تمجاه أنظار من 
يّخعاون أنهام خاّخاس الكمبة إىل ماا تبيى من 
ركامات املنازل اليخنياة باحثة عن طفل نجا 
بأعجوباة مان غاارة ساابية ليزيحاوا بظل 

طائراتهم ظله عن أرضه.

إستهداٌف لألسواق واملساكن
لام يكن قخ مىض يوماان عىل املجزرة المي 
ارتكبها طريان المخوان األَمريكي السموع  يف 
مفرق رشعاب وراح ضحيمها عرشات اليمىل 
والجرحاى حمى عاع ليسامهخف املاكان مرة 
أخارى ميلفااً سامة وعرشين مخنيااً ما بني 

شهيخ وجريح. 
سمة وعرشون ما بني شهيخ وجريح كانوا 
قخ أتوا مان مناطَل ميملفة إىل مفرق رشعب 
لرشاء حاجاات الميخ وتبضع ما اسامطاعت 
أياعيهم وجيوبهام أن تصل إليه من امُلنى وما 
كاعوا يشرتوا آخر ما قخروا عليه من الحاجات 
ويماوعوا إىل خرزة سايارات األجرة ليساميلوا 
أول سايارة توصلهام إىل منازلهم حمى كانت 
أن  وعون  رؤوساهم  خاوق  تحلال  الطائارة 
تخهلهام لريخماوا أبصارلم نحو الساخاء أو 
يفاروا إىل ماكان يمصخهم مان غخرلا حمى 
قضت عىل ُكّل أحالمهم وخلطت أشالئهم بخا 

رشوه من البضائع.
لاذا باإلضاخاة إىل اثناني كاناا يساميالن 
عراجاة نارية تفحخت أجساامهم وثالث كان 
يساوق باص أجرة ييول شييُيه بأىس »كان 
راياح يطلب الله، يرتزق اللاه عىل أوالعه أيش 
خملنا بهم، أصابونا إىل بالعنا الله يصيبهم«.

تيع الفرزة وسط سوق ميلء بالناس خبمخ 
أن اسموطنت املليشيات اإلرلابية عاخل مخينة 
تماز وحولت مسارية الحياة خيهاا إىل كمائب 
للخاوت، أصبح النااس يفخون إىل ساوقني ال 
ثالث لهخا األول ساوق الحوبان خارج املخينة 
مان االتجااه الرشقاي والثاني ساوق مفرق 
رشعب مان االتجااه الغرباي، وكان المخوان 
قخ قصاف سات املكان قبل يومني، مسامهخخاً 
خرزة الحخياخة واللح وموعياً بمرشات اليمىل 

والجرحى من بينهم األطفال والنساء.
ويف املارة األوىل والثانياة يخنَاُع الطاريان 
األَمريكاي الساموع  املواطنني من إساماف 
الضحايا أو مللخة أشالئهم بالمحليل املمواصل 

خوق املكان.
الجريخاة الماي ارتكبهاا طاريان المخوان 
األَمريكي الساموع  يف مفرق رشعب ال تبمخ 
سوى مسااخة سااعة عن محاخظة الحخيخة 

الماي ارتكب خيهاا طريان الماخوان األَمريكي 
الساموع  مجازرة بشامة راح ضحيمهاا ما 
يياارب 30 مواطنااً، حيث اسامهخف طريانه 
بغارتني ممماليمني سكن عخال مصنع السكر 

بخيناء رأس عيىس.
يف سات اللحظاة الماي قصف بهاا المخوان 
األَمريكي الساموع  ساكن المخال يف مصنع 
الساكر كانت طائراته تحوس يف ساخاء سوق 
سلباان للخواع الغذائية، كماعته كان الساوق 

مكمظااً بالنااس الذين خرجوا مان منازلهم 
لارشاء ممطلباات الغاخاء وبالبائماني الذين 
ييماتاون من بياع املواع الغذائية ما يساخون 
باه رميهم ورمل أرسلم ولام يكن أحخ يملم 
بأن عائارة حخراء للخوت قخ َرَساَخها تحالف 
الماخوان عىل ساوق سلبان ومن خياه، ولكم 
يكان الوقت كاخياً للهرب حاني اقرتب صوت 
الطائارة خياخ كان املوت أقارب من خطولم 

ولم تلخح عيونهم إال ضوء االنْفَجار.

واسمهخف الصاروخ الغاعر مصانع عيالن 
بجوار لناجر الراعبي ملحياً األرضار الكبرية 
باملصاناع وأحارق سايارة كانات تخار أماس 
املصانع تيل عخعاً من النساء واألطفال الذين 
ييلون أحالمهم ويسابيون الوقت يف الوصول 
إىل عارس أحاخ أقاربهام موعيا بحيااة أربمة 

منهم وجرح ثالثة آخرين.
 اسامهخاف ساوق سلباان أتى بماخ أربٍع 
الماخوان  وعرشيان سااعة مان اسامهخاف 

األَمريكاي الساموع  لساوق مفارق رشعب 
للخارة األوىل واثنماني وسابمني سااعة مان 
اسامهخاخه لساوق باقم يف صمخة، ولم تسبل 
لذه املجزرة مجزرة ساوق رشعب الثانية إال 

بأقل من أربع وعرشين ساعة.

صعدة.. أوجاٌع ال تنتهي
لم تاذُْق محاخظاة صمخة يومااً خالياً من 
املارارة واألىس مناذ باخأ الماخوان األَمريكاي 
الساموع ، وخاالل اليوماني املاضيني ارتكب 
لذا الماخوان خيها عخعاً من الجرائم البشامة 
موعيااً بحياة أكثر من عرشيان مواطناً حمى 
لحظاة كمابة لاذا الميرير، ممظخهم نسااء 

وأطفال.
وتوزعات الجرائام الماي ارتكبهاا طريان 
ماخى  عاىل  صماخة  يف  األَمريكاي  الماخوان 
اليومني املاضيني ما بني أشاياص اسمهخخوا 
يف منازلهام وآخريان يف ساياراتهم وأطفاال 
انفجرت بهام الينابل المنيوعية المي كان قخ 

قصف بها المخو يف وقت سابل.
خفاي صباح االثنني املاايض كانت منطية 
أخخاس بخخيرية ساحار عاىل موعخ بجريخة 
مروعاة، حيث اسمشاهخ خخساة أطفال من 
أرسة واحاخة بانْفَجار قنبلة عنيوعية كان قخ 
رمالاا المخو سات قصف جباان لمكوَن نهاية 
البمساامة يكابر بها أطفال صمخة ظل املوت 

املحلل بخحاساة رؤوسهم ليل نهار. 
ويف ياوس الثالثااء املايض اسامهخخت غارة 
لطاريان المخوان األَمريكي سايارًة كانت تيل 
سامة مواطنني يف مفارق األزع بخخيرية رازح 
أوعت بحيااة ثالثاة منهام وجرحات ثالثاة 

آخرين.
يف وقات ممأخار مان سات الياوس ارتكاب 
تحالاف المخوان األَمريكي الساموع  مجزرة 

جخاعية أوعت بحياة سمة عرش مواطناً.
وبحساب مصااعَر محلية خيخ اسامهخخت 
الغاارات الجوية لطاريان الماخوان األَمريكي 
الساموع  منازل املواطن أبو صالاح زينة يف 
منطياة الصحان، مخا أعى إىل اسمشاهاع 16 
مواطنااً ممظخهام أطفاال ونسااء من ثالث 
عائالت كانت يف املنزل لحظة وقوع الغارة بمخ 

منمصف ليل الثالثاء املايض.
ولام يكماف الماخوان بيمال لاذه الموائل 
ليخناع المحليال املسامخر والغاارات املكثفة 
لطريانه يف سخاء املنطية من إخراج الضحايا 

وانمشال الجثث.

صنعاء.. القصف يطال منازل املواطنني
لام تكان الماصخاة صنمااء بخناأًى عن 
وحشاية المخوان، حيث شن طريانه عىل مخى 
اليوماني املاضيني عرشات الغارات اإلجرامية، 
ميلفة الكثري من األرضار يف األحياء السكنية 
قبل أن تسامهخَف مسااء أمل األربماء منزَل 
املواطن ظاخر الحاشخ  بحي الروضة موعيًة 
بحيااة مواطنني وجرح ثالثاة آخرين أحخلم 

بجروح بالغة.

جثٌث متفحمة ملدنيني يف غارة ثانية على مفرق �سرعب وا�ست�سهاد 16 مواطناً من اأ�سرة واحدة يف �سعدة

العدوان اأَلمريكي السعودي يمعن يف استهداف األسواق واملصانع 
ومنازل املواطنني يف أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية

انية باليمن جيمي ماكغولدريك  يف موؤمتر �سحفي ملن�سق ال�سوؤون الإْن�سَ

األمم املتحدة: العدوان السعودي اأَلمريكي على بالدنا تسبب 
يف مقتل أكثر من 10 آالف مدني ونزوح 3 ماليني آخرين

  -  صنعاء
أكَّخ منّساُل الشاؤون اإلنَْساانية لألمم املمحاخة يف اليخن جيخاي ماكغولخريك، أن خكَّ الحصاار الجو  املفروض من قبال قوى المخوان 

السموع  عىل مطار صنماء بات أمراً رضورياً، السمئناف الرحالت الجوية المجارية؛ من أجل تيفيف املماناة عن السكان املخنيني.
وأشاار ماكغولخريك يف مؤتخر صحفي ُعيخ بخير األمم املمحخة بصنماء يوس الثالثاء املايض، إىل أن االقمصاع اليخني يرشف عىل االنهيار 
بفمال توقف حركة االسامرياع والمصخير، موضحاً أن الماخوان والميوبات واالنمهاكات المي تطال اليخنياني أوعت بحياة أكثر من 10 آالف 

شيص وأعت إىل نزوح أكثر من 3 ماليني آخرين.
وكشف ماكغولخريك النياب عن أن لناك ل1 مليوَن شيص يفميرون لألمن الغذائي، وأن 7 ماليني منهم يمانون من شخة انمخاس األمن 

الغذائي، و00ل ألف طفل يمانون من سوء المغذية الوخيم، موضحاً أن اإلحصائية المي سكرلا عون األرقاس الحيييية بكثري.
وقاال ماكغولخريك: إن »اسامخراَر خرض حصار جو  عىل مطار صنماء أماس الرحاالت المجارية له تخاعياٌت خطرية عىل املرىض، الذين 
يبحثاون عان عالج طبي عاجال يف اليارج؛ نظراً لمخس قخرة النظااس الصحي الوطني عىل عالج جخيع الحااالت الطبية وخاصة املزمنة أو 
األماراض الماي تهاخع الحياة مثل الرسطان«، الخماً إىل أن اإلحصاءات األولية من رشكة الطريان الوطنية تشاري إىل أنه يممذر عىل اآلالف من 
النااس السافر يف حني يواجه المخيخ مان الذين تيطمت بهم السابل خارج اليخن ضائية مالية وعراقيل إعارية بسابب تأشاريات منمهية 

الصالحية«.
وأعرب منسال الشاؤون اإلنَْساانية يف اليخن عن قليه البالغ إزاء األثر املخمر لمصميخ المخوان عىل املخنيني يف اليخن، ُمشرياً إىل اسمشهاع 

سبمة أشياص وإصابة شيص آخر بجروح إثر لجوس عىل سوق باقم بخحاخظة صمخة.
وأكخ ماكغولخريك رضورة حخاية املخنيني والبنية المحمية املخنية والمخساك بااللمزامات المي يفرضها اليانون اإلنَْسااني الخويل وقانون 

حيوق اإلنَْسان الخويل، مشخعاً عىل أن »الحل السيايس لو الييار الوحيخ اليابل للمطبيل لمحييل السالس واألمن«.
وكانت األمم أعلنت عجَزلا عن رخع الييوع املفروضة عىل حركة االسمرياع والمصخير جراء الحظر الجو  الذ  يفرضه المخوان السموع  

عىل اليخن، رغم إقرارلا بأن املماناَة اإلنَْسانية يف اليخن بلغت مخالا من اليطورة وأنه يجب إنجاز حل سيايس يوقف سلك.
ويفرض المخوان السموع  األَمريكي حصاراً شامالً وحظراً جوياً عىل بالعنا منذ أكثر من عاس ونصف الماس، منمهكاً يف سلك ُكلَّ اليوانني 
الخولية واإلنَْسانية وأماس مرأى األمم املمحخة واملجمخع الخويل الذ  يمشخق بالحخيث عن حيوق اإلنَْسان وحرية الشموب ويغخض المني عن 

عخوان وحصار وتجويع السموعية ملاليني اليخنيني.
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أّكخ السيُّخ َعبُخامللك بخر الخين الحوثي، قائخ الثورة 
الشمبية، أن الواقَع الذ  كان يميُشه اليخُن قبل 

المخوان عليه يف 26 مارس 2015 لم يكن يشّكل أ َّ 
تهخيٍخ ملحيطه المربي واإلسالمي وال عىل املسموى 

الخويل.
السيُّخ َعبخامللك الحوثي ويف أول حوار صحفي له 
ه ملجلة مياربات سياسية  منذ بخء المخوان َخصَّ

المي يرأُس تحريَرلا األسماسُ َعبخامللك المجر  تطرََّق 
إىل عخٍع من األحخاث السياسية قبَل وبمَخ المخوان.. 

وأللخيّة الحوار تُميُخ صحيفُة »صخى املسرية« نرَشه.

حاوره/ َعبدالملك العجري
- كيف تفّسـرون هذا الزخَم واالحتشاَد للعدوان على دولة تصنَُّف بأنها من 

أكثر دول العالم فقرًا، وكأن اليمَن ارتكبت ُجرماً لم يسبقها إليه أحٌد من 
العاملني؟ وبرأيكم ما هي األهداُف الحقيقية لهذه الحرب العدوانية؟.

بخايًة نبارُك لكم انطالَق مشاوار 
لاذه املجلة، ونساأل اللَه لكم 

لمكاون منالاً  الموخياَل؛ 
تمجىّل  ومارآًة  للحرية 
الحيائال،  خيهاا 
مشاّماً  وَمْصاَخراً 
مَلان  بالناور 
إعالٍس  إىل  يمطلع 
الصاخق  يلمازُس 
واملوضوعية.
خيخا  أّماا 

يممّلال 
بالماخوان 
عاىل بلخنا، 
خال شك أنه 
الحخَث  يخثُّل 
األبرَز لربخا يف 
المالام يف لاذه 
وقاخ  املرحلاة، 
لذا  يف  باَرَز 
المخوان 
َة  عخ

اعمبارات:
األول: مساموى الاخور األَمريكاي الرئيال يف الماخوان من حيث املشااركة 
الفملياة يف جواناب ممماخعة، ومنهاا اإلعارة واالسامطالع والخعم اللوجسامي 
واليصاف الجاو  واليصف البحر ، وتيخيم ميملف أنواع الساالح ووساائل 
المخماري الشاامل والاخور الرئييس يف الميطياط، ومنها توخري الخعام والغطاء 
السايايس بشاكل كامل للماخوان، ومنها الحخاياُة من الضغاط الحيوقي من 
جاناب املنظخاات واألمام املمحاخة، ومنهاا الخخع للياوى المي تاخور يف الفلك 

األَمريكي لخعم المخوان مشاركًة أَْو تأييخاً.
الثاني: الرتحيُب اإلرسائييل املمَلن بالمخوان والمأييخ املكشاوف له واملشاركة 
الفملية -أيضاً- خيه بأشكال مممخعة، وصاحب سلك المطور امللحوظ يف الروابط 

المي برزت إىل الملن بني إرسائيل وآل سموع.
الثالاث: ماا راخل لذا الماخوان من عناوياَن وتليراٍت، وماا تلابّل به من 
مخارساات وحشاية وإجرامية يف اليمل الجخاعي والمخمري الشاامل والحصار 
الظالم، ومجخوع لذه االعمبارات تكشف طبيمة المخوان وحييية خلفياته.

خخان اململاوس قطماً أن الواقع الذ  يميُشاه البلاخ ما قبل الماخوان لم يكن 
بحّخ ساته يشاكل أّ  تهخيخ ملحيطه المربي واإلساالمي وال عىل املسموى الخويل، 
خالجخياع يف البلاخ كانوا منشاغلني جخاً بحاّل املشااكل الخاخلياة الكبرية ويف 
ميخممها املساألة السياساية، وكان الفرقاء السياسايون جخيمهم منهخكني 
يف )حاوار موخخبيك(، وعىل وشاك الوصاول إىل َحلٍّ يضخن الرشاكاة للجخيع، 
ويسااعخ عاىل حل املشااكل األمنية واالقمصاعياة المي مفمااح حلها لو بحل 
املشكل السايايس، وكان حجم املشااكل واألزمات الخاخلية عىل نحٍو ال يسخح 
أصاالً للبلخ للمفكري بفمح مشااكل مع أ  طرف خارجي، بال عىل المكل من 
سلاك حرصت الياوى الثورية واملمحررة عىل المأكيخ بكل الوساائل عىل حسان 
نوايالاا تجااه محيطها المربي واإلساالمي، وأن ساميها لمصحياح األوضاع 

واملطالباة بالحياوق يف البلاخ ال يمني المهخياَخ لليارج، 
والحييياة الياطمة المي تشاهخ لها الوقائاُع واألحخاُث 
واإلثباتاات أن الياوى املممخية رأت يف المحرك الشامبي 
السااعي للضغط عىل اليوى السياسية إلصالح الوضع 
املرتّع  عاىل ُكّل املسامويات، وإعاعة االعمبار للشامب، 
وتلبياة طخوحاته يف الحرية واالساميالل رأت خيه تخرعاً 
عىل إراعتها وإخشااالً ملشااريمها وكرساً لييوعلا، خهي 
كانت قخ رساخت سياسًة مميّنًة خرضت من خاللها عىل 
شامبنا وضماً مأسااوياً يمّجه به تليائيااً نحو االنهيار 
والمفّكك إىل عويالت بائسة وممناحرة وغارقة يف مشاكل 
ال أول لهاا وال آخار، خبالرغام من أن اليوى السياساية 
الحاكخة آنذاك أسالخت ألولئك أمار البالع، وأخضمت ُكّل 
توّجهاتها يف السلطة حسَب إمالءاتهم إال أنّهم لم ييّخروا 
لها سلك، خخخموا بها إىل تبنّي سياسااٍت خاطئة لميسيم 
البلاخ وتفكيكاه، وسياساات عىل املساموى االقمصاع  
تصنع أزمة رليبة، وعىل املساموى األمني بخا يخعم 
تخكني الياعخة وأخواتها، ويفيخ الشمب 

اليخني أمنه واساميراره، وأصبح الكثاريُ من ميملف 
خئاات الشامب مان األكاعيخياني واملنمسابني 
مات  لألجهزة األمنية وصوالً إىل المجخُّ
يف األساواق واملسااجخ وغاري سلك، 
ألخاخااً لالغميااالت والمفجاريات 
يف وضاٍع كان يفارتَُض لسالطة 
تسامنخ إىل ععام عويل وإقليخاي 
ولها ارتبااط بأولئك يف اليارج 
لخرجة االنضاواء تحت إمرتهم 
سياسااتهم  يف  والذوباان 
تحيال  أن  وتوّجهاتهام 
االقمصاع   الرخااه  لشامبها 
األمناي  واالساميرار 
والسيايس، ولكن يف الوقت 
المكال،  حاخث  نفساه 
وشهخ عليها حمى رعاتها 
بالفشال  اليارجياون 
والفسااع واالتجااه إىل 
بينخاا لي  الهاوياة، 
الحاال  حييياة  يف 
سياسااتهم  تنفذ 
وخال  وتمحارك 
ميططاتهم.
تلاك 

طاُر  مليا ا

عخمات  واألزماات  والمحخيّااُت 
الشامب إىل المحارك مان خاالل 
المصمياخ الثاور  للضغاط عىل 
أولئاك بمصحيح املساار عىل ُكّل 
املسامويات، وكانات ثخارة سلك 
الضغط )اتفاق السلم والرشاكة( 
الياوى  لاكل  ضخان  الاذ  
املشااركة  الفاعلاة  السياساية 
ماع مراعااة مطالاب الشامب، 
وتصحيح االخماالالت يف المخلية 
االقمصاع   والوضع  السياساية 
واألمناي، ولاذا بالمحخياخ ما لم 
يرغاب اليارج بمحييياه، حمّى 
َب باالتفاق وأقّر  وإن كان قخ رحَّ
به وبرشعيمه، لكن لم يرغب ولم 
يساخح بمنفيذه؛ ألن الذ  يريخه 
الياارج املمخثّل بياوى المخوان 
لاو الواقاع املاأزوس واملارتّع ، 
رشط أن يبيى تحت سيطرتهم، 

وبممبري آخر مرشوع »الفوىض الياّلقة«، وقخ نمج عن تخّرع املرتزقة وانيالبهم 
عاىل )اتفاق السالم والرشاكة(، وتمنّمهم عان الوخاء بخا وّقموا عليه مشااكل 
إضاخياة، بمخلا اتجه الجخياع إىل )موخخبيك( للحوار من جخيخ حمّى أوشاكوا 
عىل المفاُلم بصيغة تسموعب ما تضّخنُه )اإلعالن الخسمور ( الذ  كان بهخِف 
الضغط لساّخ الفراغ الناتج عن اساميالة )عبخربه(، واسميالة الحكومة آنذاك، 
وحينخاا أعركت قاوى المخوان سلاك أوعازت إىل البمض 
بالرتيث عن الموقيع؛ ألنها كانت قخ أعّخت عّختها للبخء يف 

المخوان ولذا ما حخث.

- يف القمة السادسة والعشرين التي عقدتها الجامعة 
العربية بتأريخ 28 مارس 2015م لبحث تحدِّّيات 

األمن القومي العربي، بينما يف الوقع الهدف األساس 
للقمة إعالن مباركة العاصفة.

لون ُكلَّ املهخعات  حاني يجمخُع الزعخاُء المارب، ويَُرحِّ
الحيييية لألمن اليومي المي أشار إليها البيان اليمامي 
نفُسه، مثل النزاعات المرقية والطائفية المي تهخع الخولة 
الُيطرياة بالمفاكك، اإلرلاب، أسالحة الخمار الشاامل، 
واملهاخعات األُْخااارى، مثل الوجوع المساكر  األجنبي، 
لاون ُكّل لاذه املهخعات،  احماالل الماراق، إرسائيل. يَُرحِّ
ويحخعون ما أسخوه االنيالب الحوثي أَْو المهخيخ الحوثي، 
كمهخيٍخ يسمخعي المحرك الماجل، ويلخح البيان الوزار  
إىل عاصفة الحزس يف ساياق حخاية األمن اليومي المربي 
من المهخيخات اإليرانية، األمر الذ  يثري يف الذلن أكثر من ساؤال، ما لو اليشء 
الذ  ييليهام منكم، ويجملهم يصنّفون بماض تحركاتكم بني مهخعات األمن 

اليومي المربي؟!.

- األمُر اآلخر العالقة املثرية للجدل بني أنصار اهلل وإيران، تشري كثرٌي من 
التقارير والتصريحات الخليجية وبعض الغربية أن ما حدث يف 21 سبتمرب 

2014م كان بإيعاز من إيران، نريد: ما هي طبيعة عالقتكم بإيران؟ وهل 
إليران عالقة بما حدث يف 21 سبتمرب؟.

 ماا ييلُيهام منّا ومان ُكّل األحرار يف شاموب املنطية لو النهاُج المحّرر  
الراخض السامبخاع الخاخل وليخنة اليارج والثائر بوجه االساممباع للشاموب 
والمخمري للخنطية، أّماا المالقة بإيران، خلم يكن ألولئك الحل أن يفرضوا علينا 

مماعاة إيران، خإيران بلخ مسالم، 
ومواقفاه تجااه قضاياا األماة 
إيجابية، ولم يسابل له أن تحرك 
عخائيااً ضخ شامبنا، وإنّخا تبنّى 
يف  اإلرسائيايل  الطارح  البماض 
اعمبار إرسائيل صخيياً أَْو حليفاً، 
وإياران املسالم عاخّواً وبغيضاً، 
ولاذا طارح ال يلزمناا اليباول 
به، ومع نظرتناا اإليجابية تجاه 

إيران.
ورأْينا يف أن المالم اإلساالمي 
بكله ممنيٌّ بحكم املباعئ والييم 
بالممااون  واملصالاح  واألخاالق 
المحخيّاات  وجاه  يف  والمفالام 
واألخطار المي ال تسامثني حمى 
تلاك البلاخان المي قاّرر حّكامها 

ال�سيد عبدامللك احلوثي يف اأول حوار �سحفي منُذ بداية العدوان:

الشعُب اليمني لو توّقع العدوان بهذا املستوى من الوحشية واإلجرام والتدمري الستعدَّ بشكل أفــــــــــضل وأقوى للدفاع عن نفسه لكنه لم يدرك أن اآلخرين يعدون الُعدة للغدر به واالعتداء عليه
حاُل الجنوب ال يختلُف عن حال الشمال، واأليام القادمة ستكشُف لإلخوة يف الجنوب الكثرَي من الحــــــــقائق، فاآلالف منهم موجودون يف مأرب لتقديمهم قرابنَي ممن أهدر دماءهم بالفتاوى عام 94

ُكلُّ الشعوب والبلدان الُحـّرة قّدمت التضحيات وعــــــــانت الكثري، ويف النهاية انتصرت والعاقبة للمتقني
- قبَل العدوان كان 

الجميُع منشغاًل بحّل 
مشاكل البلد الداخلية 
الكبرية، ويف مقدمتها 

املسألة السياسية، وكان 
الفرقاُء السياسيون يف 

حوار موفمبيك على 
وشك الوصول إىل َحلٍّ 

يضمُن الشراكة للجميع، 
وهذا بالتحديد ما لم 

يرغب الخارج بتحقيقه. 

- القوى الثورية 
واملتحّررة أّكدت بكل 
الوسائل على ُحْسن 

نواياها تجاه محيطها 
العربي واإلسالمي، 

وأن سعَيها لتصحيح 
األوضاع واملطالبة 

بالحقوق يف البلد ال 
يعني التهديَد للخارج.

- حكاُم املنطقة جعلوا 
من أّي موقف مناِهٍض 

للسياسة اأَلمريكية 
املعادية لشعوب املنطقة 
والعداء إلسرائيل مسألًة 

إيرانية، فأيُّ طرٍف 
يتبّناها يقولون عنه 

إيراني؛ بهدف الضغط 
على اآلخرين، كي ال يجرؤ 
أحٌد على العداء إلسرائيل.
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االنياراط يف املرشوع األَمريكاي واإلرسائييل، اتيذ أولئك 
الشامار األَمريكي الاذ  رخمه بوش »َمن لام يكن ممنا 
خهو ضخناا«، وجملوا منه مالِّراً السامهخاف ُكّل صوت 
ُحاّر يف املنطياة يطالاب بالحياوق املرشوعاة، ويياف 
بوجاه املؤامرات املخّمرة ضخ شاموبها ويُماِع  إرسائيل، 
وجملوا من املوقف املنالض للسياسة األَمريكية املماعية 
لشاموب املنطية والمخاء إلرسائيل مساألًة إيرانية، خأ ُّ 
طرف يمبنّالاا ييولون عنه إيراناي؛ بهخف الضغط عىل 
اآلخرين، كي ال يجرؤ أحاٌخ عىل المخاء إلرسائيل، وجملوا 
مان المالقة ممها واالشارتاك يف مؤامراتها ضخ شاموب 
املنطياة مميااراً إلثباِت أناك عرباي، خيّخماوا مفهوماً 
جخيخاً غريباً للمروبة واإلساالس يملّيص يف الوالء ألَمريكا 
والمحالاف مع إرسائيال، وما أعجب وأغرب وأساوأ لذا 

املفهوس املغلوط الباطل!
ليخ أّكخنا مراراً وتكراراً أننا لسانا امماخاعاً أليَّة أجنخة 
لصالاح أّ  طارف ضاخ طرف آخار يف محيطناا المربي 
واإلساالمي، وأن تحّركناا ينطلال مان مبااعئ واضحة 

أصيلاة، وأن مطالب شامبنا مطالب واقمياة ومظلوميماه ومماناته واضحة، 
وليست املسألة مسألة أجنخة لصالح اليارج، ال إيران وال غريلا.

- يتهمكم خصوُمكم بأن تحّركاتكم منذ 21- سبتمرب- لم تكن تضُع يف 
تقديرها أي اعتبار للمخاوف اإلقليمية والدولية خاصة دول الجوار.. هل 
كنتم تتوّقعون ولو بنسبة ضئيلة رّد الفعل املجنون من قبل السعودية 
وتحالف العدوان؟ وهل لو عادت العجلة إىل الوراء َأْو توقعتم ردة الفعل 
املجنونة هذه؟ هل كنتم أقدمتم على اتخاذ نفس الخطوات واإلجراءات 

والتصعيد الثوري؟ وهل تعتقدون أن العدوان أضّر بتجربة أنصار اهلل َأْو أنه 
صقلها َأْو األمرين معاً؟.

ليخ حرصنا أن يواكَب المحّرُك الشمبي والمصميخ الثور  تأكيخاً لخول الجوار 
ولاكل محيطنا من المرب واملسالخني، أّن تحّرَك الشامب اليخناي لو يف حخوع 
مطالبماه بحيوقاه املرشوعة واسامماعة قاراره وخرض حريماه، وليل بهخف 
اسامهخاف عول الجاوار، وال يشاّكل أ َّ تهخيخ لألمن والسالم اإلقليخي والخويل، 
وكان المأكيخ يف الكلخات اململفزة، ويف الحوارات مع البمثات الخبلوماساية وعل 

رسائل من خالل من ينيلها إىل أولئك.
َولكان لاذا بالمأكياخ لم يحل املشاكلة مع أولئك، خخشاكلمهم مع الشامب 
اليخني ليل؛ ألن الشامب اليخني شامٌب عخوانيٌّ سيمّجه ومن عون سابل إنذار 
وال مالّر لالنيضااض عىل عول الجاوار وغريلاا، ويثري الشاغب والفوىض يف 
املنطية.. ال، خهم يمرخون الشامب اليخني أنه شامٌب له مبااعئُ وقيم وأخالق، 
وأنه شمب الحكخة وشمب وّع  ويرعى حل الجوار، كخا أن الظروَف واألوضاَع 
واألزمات المي يماني منها الشامب اليخني نميجة لسياسات أولئك ومرتزقمهم، 
ال تساخح للشامب بالمفكري يف المحرك املماع  لليارج والغازو لبلخان املنطية 
والمفرغ السامهخاخها، خلُه يف واقمه الخاخيل ما يجمله منشغالً يف الواقع المخيل 
لمصحياح الوضع وممالجة تلك الرتاكخات من املشااكل واألزمات المي صنمها 
أولئاك، لذا لو الحاال الذ  كان عليه البلاخ قبل بخء المخوان، وأ  سايايس أَْو 
مراقاب لألوضااع يف البلاخ آنذاك يمرف سلك، ولكن مشاكلة أولئك مع الشامب، 
سميه للمحّرر ومطالبمه بحيوقه، وإخشاله ملؤامرات المخزيل والمفكيك وطرعه 
للياعخة آنذاك من ثخان محاخظات، وسميه لمصحيح مسار المخلية السياسية 
وموقفاه املبخئي والحر تجاه اليضايا الكلى لألّماة، وقخ أعلنت إرسائيل آنذاك 
قلَيها عىل لسان نمنيالو، ومسؤولني كبار يف الكيان اإلرسائييل، وتناول اإلعالس 
اإلرسائييل تحّرك الشمب اليخني بيلٍل واضٍح وممَلن، وقخ كان المخوان مفاجئاً 
لبلخان وشاموب املنطية، لهاذا االعمبار، يمني لم يكن اليخان يف وضمية عخاء، 
ونازاع يف محيطاه حمى يأتي الماخوان يف ساياق عخائي ومموّقع لخى الشامب 
ولاخى ساائر البلخان واملراقبني، وشامبنا اليخني لاو توّقع لذا الماخوان وبهذا 

املساموى من الوحشاية واإلجراس والمخمري واالسمهخاف 
الساممخ بشاكل أخضل وأقوى للخخاع عن نفساه وأرضه 
ة للغخر  وحريّماه، ولو كان يخرك أن اآلخريان يمّخون الُمخَّ
باه واالعمخاء علياه، ملّكنه سلك مان اتياس تخاباري خّمالة 
بشاكل أخضل يف الخاخال واليارج، ولكن لام يكن ليكفَّ 
عن املطالبة بحيوقه والسمي ملواجهة املؤامرات الرامية 
إىل الوصول به إىل حاخة االنهيار تليائياً وتحت السيطرة؛ 
ألن أولئك يرياخون للبلخ الفوىض اليالقة المي يمحّكخون 

بها وبيواعخ اللمبة خيها.
كخا يرياخون -أيضااً- تفكيكاه، وتخزييه بكل راحة 
بال ومن عون ممّوقات وال اعرتاض، وقخ اسمفاع الشمُب 
مان األحاخاث بكّلها، تجرباًة ووعيااً وإعراكاااً لطبيمة 
اآلخريان، وأّماا املماناة، خال شاك أن الماخواَن بهخجيمه 
ووحشيمه أرّض بالشامب وعانى منه بشكل كبري، ولكن 
مهخاا كان حجم املماناة، خشامبنا لم يكان له من خيار 
إال المصاخ  للماخوان والموّكل عىل الله، ومان اململوس أن 

ُكلَّ الشاموب والبلاخان الحرة قّخمات المضحيات وعانت 
الكثريَ، ويف النهاية انمرصت، والماقبة للخميني.

- بعَد مروِر أكثر من عام ونصف من )اإلعالن 
الدستوري(، يقول البعض إن اإلدارة الثورية تتسم 

بطابع ال إداري فوضوي سواًء يف أدائها العام، َأْو فيما 
يتعلق بالتعيينات التي تصدرها )اللجنة الثورية(، َأْو 
أداء )اللجان الثورية( يف مؤّسسات الدولة، وأحاديث 

عن تورط قيادات محسوبة على أنصار اهلل يف قضايا 
فساد ونحوها، هل أنتم راضون عن أداء )اللجنة 

الثورية العليا( وطريقتها يف إدارة الدولة؟
اإلعالُن الخسمور  عخلياً لم تنجز مضامينه يف تشكيل 
املجلل الوطني ومجلل الرئاسة والحكومة؛ ألن اليوى 
السياسية عخلت يف ممالات وتمييخات، منها َمن ارتخى 
يف ُحضان املممخين مرالنااً عىل أنّه سيكساب ُكّل يشء، 
ومنها من له تحّفظاتُاه ومياوخه، وأّما اليوى الثورية، 
خيخ سامت، وال تزال، إىل إقناع اليوى السياساية سايخا 
حاليااً املنالضة للمخوان إىل الرشاكة وإنجاز تشاكيل الحكومة وساّخ الفراغ يف 

مؤّسسات الخولة بذلك.
والاخوُر الحايل الذ  تياوُس به )اللجنة الثورية( لو الحفاُظ عىل مؤّسساات 
الخولاة مان االنهياار، والسامي لمفميل ما أمكان منها يف ظال مموقات كبرية 
ومشااكل كثرية، ويف ميخممها المخوان والحصار وحساسية اليوى السياسية 
المي لها حضور كبري يف املؤسساات، ولي خملياً -وبنسابة كبرية - من تخساك 
بهاا، خأغلاُب املوظفني منهاا، واليوى الثورياة حضورلا محخوع جاخاً، ال من 

جانب املوظفني، وال من جانب المخخل يف المفاصيل.
ونسامطيُع اليوُل إن )اللجنة الثورية( نجحت حمى اآلن بالمأكيخ يف الحفاظ 
عىل املؤسساات مان االنهيار والمااليش، وخّملات البمض منها بشاكل ناقص 

ومحخوع لوجوع املموقات الكثرية.
 والشاك - أيضااً- أن اللجنة تماني مان الوضع الذ  
يييّخلا من كثري من األمور، خيخ خرضت ظروف المخوان 
إعطاء أولوية للمصاخ  له، وإعطاء أولوية للحفاظ عىل 
وحخة املكونات السياساية يف املوقاف املهم، ولو تحركت 
اللجناة مان عون وخاق ماع املكونات، قاخ تحخث بمض 
الحّساساية، واالنزعااج قائم لخى البماض، ويظهر بني 
الحاني واآلخار ألّ  إجاراء مهخاا كان بسايطاً، ويخكن 
لليوى السياسية السامي ملمالجة األمر سيخا املنالضة 
منهاا للماخوان، وإسا وصلات لخرجاة االحبااط والمميخ 
الشاخيخ خيخكن ممالجة األمر شمبياً بخا يفيخ البلخ كله، 

وليل لصالح مكون عىل مكّون آخر.
أّماا الاكالُس عن الفسااع، خأكثاُر من يارّوج لذلك لم 
الفاساخون الحييييون، ووضُع البلخ ممروف، ليل خيه 

مغانام أل ٍّ من املهمخاني بالخخاع عن البلخ، وإسا كان مان يشء، خهو إسا ثبت يف 
اإلطار الفرع  الذ  يجب محاسبمه مع بيية الفاسخين سواًء بسواء.

- اسمح لي أن أسأَلك سؤاالً مباشرًا ملاذا ذهبتم إىل الجنوب؟ أال تعتقدون 
أن هذا أَضرَّ بعالقاتكم مع القوى الجنوبية، ووسع من دائرة خصومكم 

املحليني؟ وكيف تنظرون ملستقبل العالقة مع القوى الجنوبية ومستقبل 
الوحدة بعد ما حدث؟

لياخ كان تحرََّك الجياُش واللجان الشامبية إىل بمض املحاخظاات الجنوبية 
ملواَجهاة المحرك المخائي للياعخة ومليشايات املسامييل لااع ، بمخ أن بخأت 
بمخليمهاا المخوانياة يف قمل وساحل وسبح منمسابي الجيش واألمان، وبمض 
املواطنني يف عخن ولحج، واقمحاس املمساكرات، وبخاية المحرك المساكر  الذ  
يسامهخف الشامب يف اتجاه محاوَر ممماخعة صوب تمز 
ومناطل أُْخاارى، وقخ أعلن الطرف اآلخر موقفة املماع  
للشمب واتجه عخلياً بإرسال خاليا لليمل والمفجريات يف 

مساجخ الماصخة صنماء..
وكان الجيش واللجان بني خيارين اثنني، إّما االنمظاُر 
للخرتزقاة والياعاخة السامكخال جرائخهاا يف الجناوب 
ومواصلاة الميّخس يف بيية البلخ بخعام خارجي، خيخ كان 
اليارُج بال شاك سايممل ماا حخث خرصة ولو شاّجع 
عىل سلاك وععخه من لحظاته األوىل، خياخ وصلت طائرٌة 
ساموعية محّخلٌة بالنياوع إىل عخن لهاذا الغرض، وكان 
النشاط والمحفيز األجنبي واضحاً بأساليَب كثرية، منها 
نيل السفارات إىل عخن والسمي العرتاض السفن املحّخلة 
بالنفاط والبضائع ملنمها من الوصاول إىل الحخيخة وغري 
سلك. واليياُر الثاني المحرك بهخف المصخ  لذلك واليياس 
بالواجاب، وقخ حّييت حخلُة الجياش واللجان يف البخاية 
نجاحاً كبرياً أعلش الياارج وأصابه باليأس واإلحباط، 

خياّرر رسعاة المخخال املبارش، 
اً عىل رضب  خالياارُج كان ُمرِصّ
واسامهخاخه،  اليخناي  الشامب 
إن  والياعاخة  بخرتِزقماه  إماا 
خبالمخخال  وإال  اسامطاعوا، 
املباارش إىل جانبهام، ولاذا ماا 
حاخث، خحينخاا خشالوا، تخّخل 
إىل جانبهام وعخاخ إىل اسامغالل 
وقاّخس  الجنوبياة،  املشاكلة 
لبمض الحاراك الوعوع الييالية، 
لمحييل أحالمهم واسامخراجهم 
للخشااركة إىل جانبه، واسامفاع 
منهام، ثام لام ياِف لهام بخاا 
وعاخ، ولام يحيل لهم ماا أّملوا، 
والجخيع اليوس يمرف مأسااوية 

وخوضوية الوضع لناك.
وأوّع لناا لفات النظار إىل أنّا 

ت إىل سلك يف بمض  أبلغناا اإلخاوة الجنوبني، وأقصخ بماَض قياعاتهم، بال وأرَشْ
الكلخات يف أنهم إسا منموا الياعخة ومليشايات لااع  من االعمخاءات والجرائم 
والمحاّرك ضخ بيية املناطل، خلن يذلب أحٌخ إىل لنااك، وكذلك بمخ نجاح حخلة 
الجيش واللجان أبلغنالم أنهم إسا اساممّخوا بحفاظ األمن يف مناطيهم، واملنع 
من اسامغاللها من قبل قوى اإلجراس، خساوف يموع الجيش واللجان، خلم نجخ 
طرخاً لناك ينهض بهذا الخور، وساوف تكشاف األياس لإلخوة يف الجنوب الكثري 
مان الحيائال، وكياف أن البمض لناك أُسامُِغّلوا خيط اسامغالالً ليل خيه أية 

خخمة لليضية الجنوبية.
وال يزاُل االسمغالُل قائخاً، خاآلالُف اليوس موجوعون منهم يف مأرب، لميخيخهم 
قرابني مخن جنى عليهم يف املايض وألخر عماَءلم بالفماوى يف عاس لل، واملمّول 
عىل اليوى الحارة وحكخاء الجنوب أن يمحركوا للحفاظ عىل أبناء الجنوب من 
لذا االسامغالل واالممهان، خهنااك الكثري الكثري من أحارار الجنوب وحكخائه 
ولم يرصخون مساار األحخاث، وتمجىّل لهم الحيائل، وحال الجنوب ال ييملف 
عن حال الشخال، ويف ُكّل البلخ لناك الرشخاء واألحرار ولناك اليلة اليليلة المي 
باعت نفساها وأرضها ورشخها باملال ولناك الكثري من الجامخين املنمظرين ملا 

تؤول إليه األحخاث.

- البعُض ينتقد أنصار اهلل، وبقية القوى الوطنية 
أنهم لم يتحركوا بالشكل املطلوب لعقد مصالحات 

داخلية وخطوات تطمينية لقوى وشخصيات سياسية 
واجتماعية وعسكرية، بحيث تبعُدهم عن االرتماء يف 

أحضان الرياض، ويتهمون األجهزَة األمنية واللجان 
الشعبية باملبالغة يف اإلجراءات األمنية واالعتقاالت 

التعسفية، وأن هذه اإلجراءات أضعفت من االصطفاف 
الشعبي ملواجهة العدوان ودفعت ببعض الشخصيات 

واألحزاب لالرتماء يف أحضان الرياض. فما تعقيبكم؟.
االنميااُع يف محّله، وال شاك أن لناك تيصارياً يف سلك، 
َن شامبه وبلخه  ولكن لاذا الميصريَ ال يلّر ألحخ أن يَيوِّ
ويمآمر مع اليارج، ويؤيخ ما يرتكبه املممخون من جرائم 

ال نظري لها يف المالم.
خيخا يمملل باملفاوضات، سلسالة من املحاعثات بخءاً )بجنيف واحخ( مروراً 
بلياءات )مسايط( ثم )جنيف اثنني(، ُوصوالً إىل املشااورات يف الكويت، كانت 

كلها تنمهي بالفشل أَْو عون تحييل أيَِّة نمائج.

- برأيكم: ملاذا هذا التعّثر؟ ومن يتحمل املسؤولية؟ ما هي خياراتكم 
للمرحلة املقبلة، وأنتم قلتم يف خطابكم »سنقاتل إىل يوم القيامة »؟ ما 

هي املوارد واإلمكانات التي تراهنون عليها؟
 الميخة المي أثرت عىل ساري املفاوضات والحاوارات أن الطرف اآلخر أراع أن 
يحيل بها ما سمى لمحيييه بالحرب، ولم يفهم أن مسار الحوار والسالس غري 
مسار الحرب، وإال خالوخخ الوطني قخ قّخس من المنازالت ما يكفي لضخان الحل 
السالخي والمحفيز له، واملشكلة -أيضاً-أن املرتزقة يمملون أنفسهم خارسين 
بالسالم، وأن اسامخرار الحرب يضخن تخخل املزيخ من النياوع إىل جيوبهم، ولو 
سالت املزيخ من عماء الشمب اليخني، خهم ال يبالون إال بخصالحهم الشيصية، 

خياط  ليال  منهام  والبماض 
مماجاراً، وإنخا حاقاخاً ومنميخاً 
تكفرييون  منهم  والكثري-أيضاً- 

وحاقخون.
ولشمبنا اليخني الذ  أنصف، 
وكان عاىل الاخواس جالازاً للحل 
السالخي أن يماوكل عاىل اللاه، 
ويواصال صخاوعه وثباته مهخا 
كان حجام المضحيات، خبالصل 
والمضحياة واالعمخااع عاىل الله 
انمارصت الشاموب الحارة عىل 
مخى المأريخ، كسانٍّة من ُسانن 

الله تماىل، والماقبة للخميني.

ال�سيد عبدامللك احلوثي يف اأول حوار �سحفي منُذ بداية العدوان:

الشعُب اليمني لو توّقع العدوان بهذا املستوى من الوحشية واإلجرام والتدمري الستعدَّ بشكل أفــــــــــضل وأقوى للدفاع عن نفسه لكنه لم يدرك أن اآلخرين يعدون الُعدة للغدر به واالعتداء عليه
حاُل الجنوب ال يختلُف عن حال الشمال، واأليام القادمة ستكشُف لإلخوة يف الجنوب الكثرَي من الحــــــــقائق، فاآلالف منهم موجودون يف مأرب لتقديمهم قرابنَي ممن أهدر دماءهم بالفتاوى عام 94

- اإلعالُن الدستوريُّ كان ُكلُّ الشعوب والبلدان الُحـّرة قّدمت التضحيات وعــــــــانت الكثري، ويف النهاية انتصرت والعاقبة للمتقني
بهدف الضغِط لَسـدِّ 

الفراغ الناتج عن استقالة 
)عبدربه(، واستقالة 

الحكومة آنذاك، وحينما 
أدركت قوى العدوان ذلك 

أوعزت إىل البعِض بالرتيُّث 
عن التوقيع؛ ألنها كانت 

قد أعّدت ُعّدتها للبدء يف 
العدوان وهذا ما حدث.

- )اللجنة الثورية( 
نجحت بالتأكيد يف 

الحفاظ على املؤسسات 
من االنهيار والتالشي، 

وفّعلت البعَض منها 
بشكل ناقص ومحدود 

لوجود املعّوقات الكثرية.

- القوى املعتديُة رأت يف 
التحّرك الشعبي الساعي 

للضغط على القوى 
السياسية إلصالح الوضع 

املرتّدي على ُكّل املستويات، 
وإعادة االعتبار للشعب، 

وتلبية طموحاته يف 
الحرية واالستقالل رأت فيه 

دًا على إرادتها وإفشاالً  تمرُّ
ملشاريعها وكسرًا لقيودها. 

- املرتِزقُة يعتربون 
أنفَسهم خاسرين بالسلم، 

واستمراُر الحرب يضمُن 
تدفَُّق املزيِد من النقود 
إىل جيوبهم، ولو سالت 
املزيُد من دماء الشعب 

اليمني، فهم ال يبالون إال 
بمصالحهم الشخصية.

- مشكلُة األعداء مع 
الشعب اليمني هي سعُيه 

للتحّرر ومطالبته بحقوقه، 
وإفشاله ملؤامرات التمزيق 
والتفكيك وطرده للقاعدة 

آنذاك من ثمان محافظات، 
وسعُيه لتصحيح مسار 

العملية السياسية وموقُفه 
املبدئي والحر تجاه القضايا 

الكربى لألّمة، 
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عبدالغني العزي 

لم يكان يف مييلاة الحااج صالح أبو 
زينة أن أرسته ومنزله ومواشيه سمكون 
ضخن بنك ألخاف المخوان الساموع  عيل 

اليخن.
صالاح أبو زيناة سلك املواطان املخني 
البسايط الاذ  ال عالقاة لاه بخجرياات 
االحاخاث ال من قريب وال مان بميخ بيخر 
عالقمه بأرضه الزراعية وثخارلا الخانية.
صالاح ابو زينة عااع ايل بيمه بمخ يوس 
عخال باني مزارعاة قاصاخاً االسارتاحة 
وتجخياخ نشااطه للياوس الماايل بصحباة 
أبنائه ونساائه يف غخرة من الفرحة ملا تم 
إنجاازه من االعخال يف سلك اليوس من جني 
للثخاار وحارث لاألرض ورعاي للخوايش 

واالغناس..
اسارتاح الحاج صالح بمخ اعاء صالتي 
املغارب والمشااء وتناول وجبة المشااء 
سات النكهاة الريفية لو وعائلمه وساط 
سلاك املنازل الطيني املمواضع والشاساع 
الناوس  غارف  بمجااه  الجخاع  واتفاض 
كماعتهم حرصاا منهم عيل اخاذ اليصخ 
الكايف من النوس واساممخاعا منهم للييظة 

املبكارة إلنجاز ما تبيى لهم من اعخال يف 
مزارعهم المي ال تبمخ عنهم كثرياً.

وماع مايض النصف 
االول مان الليال كانات 
ساخاء  يف  تحلال 
محاخظة صماخة المخيخ 
الماخوان  طياارات  مان 
لهاا  باحثاة  الساموع  
لها  عن خريساة تكاون 
وجباة عساخة كماعتها 
المي اعماعتها منذُ السنة 

والسبمة األشهر.
الليلة  جالات يف تلاك 
الطائرة يف  تلاك  وصالت 
سخاء املحاخظة وصوتها 

َواملواطناون  األرجااء  كل  مان  يساخع 
يرخمون ايخيهم بالخعاء والمرع ايل الله 
أن يجنبهام حخام ورشور لاذه الطائرة 
المي يبخو من خاالل كثاخة تحلييها أنها 
خاقخة لليخرة عاىل المصويب نحو ألخاف 
غري مخنياة والمي باتات املحاخظة خالية 
من ا  ألخاف ساوى ما تبيي من منازل 
للمبااعة  وماخارس ومسمشافيات وُعور 
والمي أصبحت جخيمها ضخن بنك ألخاف 

المخو الغاشم.

ومع لجاوع األعني أطليات طائرات 
المخوان صوارييهاا املخمرة صوب منزل 
الحااج صالح أباو زينة 
اثنااء ماا كان وعائلماه 
جخياخ  بياوس  يحلخاون 
يمجاخع خياه نشااطهم 
وآمالهام ويحييون خيه 
املرشوعة  ألخاخهام  بنك 
الكريم وسارت  بالمياش 

الحال.
ويف غخضة عني صار 
وأوالعه  صالاح  الحااج 
مان  املكوناة  وعائلماه 
أرستاه وأرس ابنيه تحت 
الاركاس يف ناوس أباخ  ال 

يملم ما لي أسبابه. 
أحاخ عرش شايصاً ممظخهام أطفال 
ونسااء جملمهم نريان المخوان السموع  
يف عاخاع الشاهخاء والصخيياني يف بااعرة 
خطارية لم تكن األوىل ولان تكون األخرية 
للخجازر المي يرتكبها النظاس الساموع  

يف حل اليخن َواليخنيني..
ليخ مثّلت لاذه الجريخة المي ارتكبها 
الطاريان الساموع  عنوانااً كبارياً لبناك 
ألخاف المخوان والذ  يوغل يوما ًبمخ يوس 
يف سافك عماء املخنياني اليخنيني بال وازع 

عيني وال راعع قانوني ويف تحخٍّ واضٍح لكل 
المرشيمات الخولية اإلنَْسانية والخينية..

جريخاة المازت لها ضخائر اإلنَْساان 
اليخني باملحاخظة وخارجها، ومشهخ لن 
ولم يلح مييلة من شاالخ تلك الجريخة 
وآثارلاا وساخع الحكاياات عنهاا وعن 
الضحايا خيها والذين تفحخت أجساعلم 
وتغريت ألوانهم وتناثرت أشاالؤلم بخون 
ُجارس ارتكباوه وال سناب اقرتخوه ساوى 
أنهم من ابنااء محاخظة صماخة اليخنية 
المي عجاز المخوان من النيال من كلياء 
وشاخوخ وصخاوع أبنائهاا طيلة السانة 

والسبمة األشهر املاضية.. 
ليخ صارت مجازر المخوان الساموع  
يف حال املخنيني عنواناً للمجاز وعليالً عىل 
اليز  والمار الذ  بات يشامر به تحالف 
الماخوان بيياعة الساموعية، كخا أن لذه 
املجازرة المي تضااف ايل ما سابيها من 
مجاازر سامحكي حكاياات أساطورية 
ورواياات ال تنمهاي بانمهاء الماخوان بل 
سامظل شاملة تؤرق مضاجع كل اليملة 
والمخوانياني عىل مار المأرياخ حمى يمم 
االنمصاار لهاذه الخمااء الماي تاراق عىل 
ضفااف حرياة وكرامة وصخاوع األرض 
اليخنياة والماي لن يسامطيع أحخ سالب 

عواملها مهخا بلغ من الممو والنفور.

مجازُر العدوان بصعدة حكايات ال تنتهي االنتصاراُت، والهسترييا 
املفرطة للعدو تفضُحه 

وتزيُد من ثباتنا
نوح جاّلس

إنمصااراٌت عظيخٌة شافت 
الشامب  لاذا  أَبْنَااء  صاخوَر 
وكذلك شافت صاخور األحرار 
يهمخاون  الذيان  حولاه  مان 
الماي لاي قضياة  بيضيماه 
ُكلِّ مان يبحاث عان الحرياة 
والكرامة، قضياة تمملُ جزًءا 
ااة املركزيِة  مان قضاياا األُمَّ
ميخممهاا  ويف  واألساساية، 
اليضياة الفلساطينية، حيث 
تممال قضيمناا لاي املفمااح 
األول لحال ُكّل اليضاياا المي 
اة أجخع؛ وألنها كذلك  تهم األُمَّ
اجمخع المالم املسامكل كي يوقف مساريَ لذه الثاورة والمَحاّرك 
اة  الُيْرآناي المي تخيش عليه، وأيضااً رأينا األحراَر مان أَبْنَاء األُمَّ
يفرحاون ويسامبرشون باالنمصااراِت الماي يحييهاا أَبَْطاالنا 
المظخاء، وكأنهام ييولون: نحن بانمظاركم أيهاا الكراس، يا من 

سميمم ألجلنا يوس تجّخخ اللئاس.
وماع االنمصااراِت الكبارية المي حييهاا شامبنا اليخني عىل 
املساموى المسكر  والسايايس أُصيب المخو برعٍب جمله يميش 
حالًة لسامريية أعت إىل ضيااع عيله وخيخان السايطرة عىل ُكّل 

ترصخاته.
خبماَخ االنمصاِر السايايس الذ  تُاّوج باتحاٍع للياوى الوطنية 
خرجات المرصيحات وُعيخت املؤتخرات المي زاعت من انكشااف 
اليالياا املرتبطة بالُمااْخَوان، كخا وّضحت للمالام أن أَمريكا لي 

رأس الُماْخَوان بمخ ترصيحات مسؤوليها تجاه لذا االتّفاق.
وبمخ لذا االتّفاق الذ  صاحب انمصاراٍت عسكريًة يف ميملف 
الجبهات وخضح لشاشاة وولن المخو والذ  أثبممه الصورة زاع 
تيهيار وتيبُّط األَْعَخاء وأجل اليائخني عاىل الحرب لليروج من 
خلف السامار كي يمصّخروا املشاهخ، موضحاني بذلك للمالم مخى 
قليهم جّراء األحخاث، بل وأجللم لفضح نفوساهم وتويل قياعة 
الحارب بطرييٍة مبارشة، محاولني السايطرة عاىل زماس األمور، 
وسلاك يف زيارة »كري « ملخلكة الرش وإْطاَلق ترصيحاته من لناك 
والمي أوحت للماَلم مخى تيبط المحالف الُماْخَواني، حيث كشاف 
عان حيييمه يف االسامهمار بأصحااب الرأ  المااس، وكأن المالم 
أَْصبَح ال يرى شايئاً، ولكن المخو يمرف بأن أََساليبه قخ انكشفت 
وأَْصبَحات ال تنطايلَ إال عاىل الحخياى، ولكان الميبُّاط وحالاة 
الهسامرييا جملمه يمرصف بحخاقة وقاس بحجب وساائل اإلْعاَلس 
المي تفضحه ويف ميخممها شابكة املسارية، ولكن عجز عن سلك 
بماخ المزيخة اليوية واإلَراَعة الشاخيخة المي قررلا أَبْنَاء الشامب 

املرصون عىل إيصال الرسالة الحيييية للمالم.
وعاىل الصمياخ المساكر ، خيخ اتضاح للمالم قاوة وعظخة 
املياتل اليخني الذ  كشف عن سمار اليز  والمار والضمف الذ  

يميشه المخو بكل إمكاناته.
خانمصااراُت شامبنا يف املناطال الحخوعية عاّززت من روحيِة 
الشامب يف تأكيخ قوة موقفه، انمصاراٌت زرعت البهجة والرسور 
يف نفوس األحرار يف الخاخل واليارج، كخا زاعت شمبنا خيراً وعزًة 

وإباء.
إنمصااراٌت غرسات خيباَة األمال يف نفسايات املمآمرين عىل 
لاذا البلخ بكل أطياخهم )سياسايني ومحللني َونشاطاء ... إلخ( 
وجملمهام مرتبكني وموقنني بأن أيَة رعوع حول ما جرى ساوف 

يزيخ من خضحهم ورخص قيخمهم أماس الرأ  الماس.
أما المخو نفُساه خيخ عاش حالًة من الجنون والميبط بسبب 
تزايخ انكشاف عاره وخزيه وحخاقمه، ولكنه لم يفهم بمخ بأن أ  
تَحاّرك له تجاه ما جرى سيزيُخ من عاره وخزيه، حيث أرص عىل 

اليروج من املمركة عون ماء وجه.
 وبماخ أن زاعت ممرخة المخو بالحالة النفساية المي يميشاها 
شامبنا والماي تجّساخت بمأكياخ موقفاه واسامخراره يف حسام 
ممركمه، كخا زاعت يف صالبة وشاجاعة مياتليه، حاول المخو أن 
يضمَف َويولن تلك المزيخة باساميخامه ألََسااليب جبانٍة بحجم 
حيارته، حياث المجئ إىل قمل األطفال والنسااء واملخنيني يف عخٍع 
من املحاخظاات وكان آخرلا مجزرة »سلبان« شاخال الماصخة 
صنمااء، باإلضاخة إىل اسامهخاخه لماخٍع من املصانِع واملنشائات 

الحيوية.
ولم يمرف المخو بمُخ، أن لذه األََساليب إن أّعت إىل نميجٍة خإنها 

ال تؤع  إال إىل قوة وصالبة شمبنا وتخاسك أبناؤه.
خأََساليُب قمل األطفال وتخمري املنشئات عامل أسايس يف تمزيز 
صخوعنا وثباتنا، وكذلاك تزيخ يف إيخاننا بمخالة قضيمنا، كخا أنها 
تمجال يف انمصارات شامبنا وزوال المخو املمغطارس، خكلخا زاع 
طغياناه زاعت لخمُنا، كخا أن لذه األََسااليب تزيخ من انكشااف 
خز  وعار وتيبُّط المخو المائه، الذ  لن يمخكن اليروج من لذا 

املسمنيع الذ  أوقع نفسه خيه.

هل سيكوُن العاَلُم أفضَل بال دين!!؟

السخافُة املشرعنُة ضحيتها شباُب الجنوب 

محمد الصفي الشامي
تسااؤل وخكرة كانات تطرح وتخر عيلّ باسامخرار، ال اخفي عليكم 
أني كنت أخكر بذلك، وكنت أتسااءل لل حيا سيصبح المالم أخضل بال 
عيان!؟ لل من ييمل يبمغي وجه الله حيااً!؟ ولل ‘ عاعش ‘ تيمل حياً 

لوجه الله!؟
 إسا نظرنا نظرة عامة وأطلينا ُحكخاً عاّماً عون أن نبحث خيخا وراء 
املظالر سانيول ‘ نمم ‘، إال أن لذِه ليست الحييية، لؤالء لم يفملولا 
لوجاه الله أساسااً؛ ألن ُكّل سلك يمم من اجل تحييل ألخاف سياساية 

اقمصاعية توسمية.
 بإمكانناا أن نياول إنهام يساميخمون الخيان غالخاا أو شابكة 
يصطااعون بهاا ألخاخهم أن ‘صح الممباري‘، وعنخما يمحخثون باسام 
اللاه امليخس، تغخو الجريخة بنظرلم أيضا ُميخساة، ليرشعنوا انمهاك 

امليخسات واألعيان وقمل البرش واحمالل األوطان ونهب ثرواتها.
 عىل أ  حال أن عخنا إىل تساؤل لل المالم سيكون أخضل بال عين!؟ 

اإلجاباة بالطباع ‘ ال ؛ ألن لناك قمالً أيضاً باال عين ‘أ  ال ميخس‘، إال انه وجخ بخيالً عىل 
سلك ولي االيخولوجيا.

الشاموب الغربياة يف الخول االساممخارية حالها كحال أ  شامب خيهاا الصالحون 
وخيها الفاسخون، إال أن حكوماتهم كلها حيرية خصوصاً عنخما يمملل األمر بالشموب 

الفيرية والبلخان النامية، خإنها تخوس عليها من اجل مصالحها.
 بميخا عن المفسريات السطحية الساسجة، إن خكرنا بوعي وبميل قاعر عىل المحليل 
والرصاخ والبحاث خلف اليشاور، ملمرخة جولار الحكاية، سانجخ أن المخماري، اليمل، 

االغمصاب، اليراب، الخمار، الفساع، الذبح، المخثيل بالجثث،... إلخ من الجرائم البشمة 
المي تسمهخف إنسانية اإلنسان وآعميمه، انمرشت مؤخراً كالوباء يف عخٍع من الخول المي 
تمرضات للغازو من قبل الجياش األمريكي أو الغازو الغري مبارش من 
خالل إنشااء ورعاية وععم وتخريب وإعخاع جخاعات تكفريية كخاعش 

وغريلا من الفصائل. 
سايناريولات االحماالل األمريكاي تكاررت يف عاخة عول منهاا ‘ 
أخغانسامان، الماراق، الصوماال، خيمناس، الفلبني، وغريلا ‘، وبال شاك 
عنخماا يذلب جناوع املارينز األمريكي ومرتزقمهم لغازو بلٍخ ما، لم ال 
يذلبون لالسمحخاس، بل يذلبون للمخمري والهخس واليمل واليراب، كخا 
لاو الحال كذلاك مع أبنائهم من املغاول ‘ الخواعاش ‘، الذين يحخلون 
نفل النزعات، وال يحرتمون حل الحياة لآلخرين، ويكرلون الحضارة 

وكل مظالرلا، وال يسمخممون إال بالخمار واليراب.
الخين بر ء وال عالقة له بهذِه الجخاعات المي تيمل البرش، وتفصل 
رؤوسهم عن أجسااعلم وتخمر الحضارة وتسمهخف األرض والمرض، 
وتياف ورائهاا أمرياكا، المي تُممال لي أسااَس املشاكلة يف املنطية 
برممها، ولوال أمريكا المي تخعي بأنها تحارب اإلرلاب بطريانها الحربي 
لام تكن لمظهر عاعاش وال غريلا، الذين يمنيلون بيخرة قاعر مان مخينة إىل أخرى بكل 

أريحية، وكأنهم يرتخون قبمات اإلخفاء.
لاذا نخرك من خالل سلك أن السياساة األمريكية المنرصياة املمخثلة بلوبيات الضغط 
والرأساخالية لها تأثري كبري عىل سياساة الوالياات املمحخة حول المالام عامة وعاعش 

باليصوص.
خاا لل تسااءل أحخكم يا تارى، كيف سايكون المالم باخون السياساة األمريكية، 

ومشاريمها الهخامة، وجخاعاتها اإلجرامية!!؟

يوسف فارع
عندمبا نتكلبم عبن الجنوبني والسبعودية 
واإلمبارات وعن الشبباب الجنوبي املسبتهدف 
يجب علينا أن ندرك جيداً أن اململكة السعودية 
الداعشية القاعدية وشقيقتها اإلمارات الوهابية 
التكفرييبة تمارسبان َما تسبّمى »بالسبخافة 

املرشعنة« عليهم.
والسخافة املرشعنة جاءت أساساً من إخفاء 
الجنوبيبني للحقيقة التبي يدركونها بالحفاظ 
عىل ما يسمونها الرشعية تحت ضغط سعودي 
إماراتي بقبولها رغم رفضهم لها وعدم تقبلها 
باإلضافة إىَل التسرت عىل الجرائم التي تمارسها 
السبعودية واإلمبارات بحبق أبنائهم الشبباب 

وقتلهم رش قتله.
السببب البذي جعل املجتمع يبدرك تطبيق 
السبعودية واإلمبارات للسبخافة املرشعنة عىل 
الجنوبيبني قيامهم بتصفية الشبباب الجنوبي 
َوبشبكل علنبي أيضباً ولكبن ينكبر أباءهبم 
وقياداتهم »الجنوبيني« وقوف تلك الدول وراء 
التصفيبة رغم الدالئبل والراهبني التي تظهر 

حقيقة ذلك.
ولبو تأملنبا يف مسلسبل احتباَلل الجنوب 
والحظنا كيف ابتدأ استنزاف الشباب الجنوبي 
ورميبه للمهلكة خصوصاً بعبد خروج الجيش 

واللجبان الشبعبية مبن عبدن وبعبض املدن 
الجنوبيبة بعبد سبقوط اآلالف مبن الشبباب 
الجنوببي املغرر بهبم ضحايا يف تلبك املعارك 

حيث بدأ املسلسل الحقيقي لالستنزاف منها: 
أوالً: فتح باب التجنيد وتجهيز معسبكرات 
يف إثيوبيا لتدريب الشباب الجنوبي حيث تدافق 
اآلالف من الشبباب الجنوبني لتلك املعسبكرات 
ولبم يبَر أي دور لهؤالء الجنبود يف حفظ األمن 
والسبالم ولذلك يمكن التساؤل أين اختفت تلك 

الدفقات؟.
ثانياً: فتبح املجال للقاعدة وداعش القتحام 
عدن وأبني واملكال ولحج وشببوة التي بدورها 
فتحبت العبرشات مبن املعسبكرات ودفعبت 
بالشبباب الجنوببي لاللتحاق بهبا أمام مرأى 
ومسبمع الجميع، اآلباء، واألمهبات، والقيادات 
التبي تّدعي البراءة وتطالبب بالتحقيق يف َمن 

يقف وراء استهداف الشباب الجنوبي.
الطريقبة  لنعبرف  موضوعنبا  إىَل  نعبود 
التي اسبتخدمتها تلبك الدولتبني للقضاء عىل 
هؤالء الشبباب تحت معرفبة آباءهم، وأمهاتهم 
والقيبادات التبي تدعي الغباء بعبدم معرفتها 
بما يدور وتطالب بالكشبف عن من يقف وراء 

االستنزاف.
وكمبا يالحبظ أن الغبرض األسبايس مبن 
فتح الدولتبان املتفقتان من أجبل القضاء عىل 

الشباب الجنوبي واستنزافهم معسكرات بعدن 
واملبكال وأبني ولحبج و... أمثال معسبكر بدر 
والصولبان ومعسبكر سلمان و... هو استقبال 
الدفبع التبي تبم تدريبهبم يف إثيوبيبا إىَل تلك 
املعسكرات واسبتضافت ايضاً مجندين آخرين 
ليتم تدريبهم عىل أيدي قيادة عسكرية تتبعهم 
وتجعل تجمعهم لقمه صائغة لإلْرَهابيني الذين 

تلقو التدريب عىل أيدي عنارص القاعدة
ابتبدأوا بعد ذلبك بتحريك اذنابهبم املمثلة 
بالقاعبدة وداعبش وتفعيل الشبباب الذين تم 
تدريبهم وتوجيههم بتنفيذ عملياتهم اإلْرَهابية 
واستهداف تلك املعسكرات التي تأوي الشباب 
الجنوببي وهنبا تتكشبف ألصحاب السبخافة 
املرشعنبة أكثر من حقيقة، حيث أن منفذي ُكّل 
تلك العمليات هم من أصول عدنية أو من مدينة 
جنوبيبة أخرى وتم اختفاؤهبم يف فرتة وجيزة 
»يعني بعبد خروج الجيش واللجان الشبعبية 
من تلبك املدن واقتحام القاعبدة وداعش لها«، 
حيث أسفرت تلك العمليات عن قتل اآلالف من 

الشباب املغرر بهم إىَل اآلن.
مبن يبحثون عبن املطالبة بمبن يقف وراء 
قتبل الشبباب الجنوببي ملباذا أهملبوا قضية 
الجريمة التي ارتكبها اللواء عبدالله الصبيحي 
أمبام منزلبه والذي سبار ضحيتها مبا يقارب 

100 مجند يف شهر رمضان املبارك؟

عالوة عىل تلك الخطة التي حاولت الدولتان 
الشبباب  عبىل  القضباء  لإلْرَهباب  الراعيتبان 
الجنوبي بها خلقت خطة أخرى حيث أنشبأت 
َما يسّمى بقوات الحزام األمني لقتال َما يسّمى 
املقاومة الجنوبية التي اتهمت مؤخراً بانتمائها 
لتنظيبم القاعدة وال زالت مسبتمرة بإقصائهم 
وقتلهبم وخلق معبارك بينهم وبني َما يسبّمى 
بالحبزام األمني حيث يذهب عدد من الشبباب 

يومياً ضحية لتلك املعارك.
مؤخبراً لجأوا إىَل خطة أخرى السبتنزافهم 
وتتمثل بطريقتني األوىل مبن أجل الذهاب بهم 
للقتال عن السعودية يف نجران وهناك سيلقون 
حتفهبم ال محالبة كما لقي الجيش السبعودي 
حتفه، واألخرى من أجل التجمع واسبتهدافهم 
بالخطة السابقة حيث يتم تفجريهم بالسيارات 

املفخخة واالنتحاريني.
يخرج بعض القيادات والناشبطني وبعض 
اآلبباء باملطالبة عن مرتكب تلبك الجرائم ومن 
يقبف وراء تجنيبد الشبباب الجنوببي وهبم 
يعلمبون أن الطلب جاء من اململكة السبعودية 
اإلْرَهابية وتجمع املجندين يف مكان تحت قيادة 
املحضبار، وكأنهبم ال يعرفون شبيئاً عن ذلك 
ويبحثبون عن مجهبول يف هبذه الحالة ندرك 
جيداً أن السبخافة املرشعنة هي فعالً حقيقة ال 

غبار عليها.
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العسريي.. 
بني الشعوذة 

والهزيمة!
أحالم عبدالكافي

األخريُة  المساري   ترصيحاُت 

بشاأن لزائاِم ُجنْاِخه عاىل أيخ  

الجياش اليخني.. كانات ميزيًة 

خماالً، وإن علت عاىل يشء خإنخا 

تخل عاىل تيبط واضح وشامور 

عاىل  انمكال  عاخايل  بالمازاز 

المساري  يف ترصيحاتاه، وبخت 

وباخالً  املضحاك،  الشاكل  بهاذا 

قاوات  قائاُخ  ويفنّاخ  يحلال  أن 

المحالف تبمات الهزيخة امليخانية 

بمحليالٍت عسكرية، لجأ للحخيث 

باكلِّ  والشاموسة  الساحر  عان 

سيف وشمر املشاالخ حينها أن 

المساري  ربخا أنه باارٌع يف أمور 

الشاموسة أكثاَر مان قخرتاه عىل 

اإلعارة الحربية.

ياا عساري ..  اللاِه  ُسابحاَن 

مان جملاك تظَهُر بهاذا الضمف 

أن  أعركات  وكأناك  والهاوان، 

قنابال  وال  أَمرياكا  طائارات  ال 

اإلبراماز  عباباات  وال  بريطانياا 

تلاك  ُكّل  وال  ووتار  الباالك  وال 

اإلمكانيات الهائلة قخ اسمطاعت 

أن تحفظ ماء وجه أساياعك أماس 

لاذا المالم املمفارج بصخت عىل 

غبائهم، وال اسمطاعت أن تحخَي 

حاخوَع مخلكمك.. وال اسامطاعت 

أن تجماَل لكم وزنااً وقيخًة أماس 

شامبكم.. بل عىل المكل لساان 

)خااز  يياول  المساري   حاال 

اليخاني وخرس الساموع ( بملك 

المرصيحات األخرية.

ال قوة إال قوة الله، وال أسالحة 

خماكة إال أسلحة جبار السخاوات 

واألرض وال نرص إال للحل وألله.. 

وال خاذالن إال للظاملني، وال خز  

وال عاار إال للخممخيان، خراجموا 

حسااباتكم إن كنمام تميلون يا 

أسناب أَمريكا وعبيخ إرسائيل..

 مااسا جنيمم مان حربكم عىل 

اليخن طيلة عااس ونصف عاس؟!، 

لال حييمام أُمنياًة بحجام ُكّل 

تلاك الصوارياخ والينابال الماي 

أسايطمم  لال  ألييمخولاا؟!، 

تلاك  باكل  صنمااء  الماصخاة 

المحشيخات وكل تلك اإلمخاعات؟!، 

اليخناي  الشامب  أركممام  لال 

ورَضَخ لرشوطكم الهخجية؟!.

 بل كانت النميجة بمخ لذا كله 

ترصيحات قائخكم املهزومة المي 

اعاعتكام إىل ما بمخ نيطة الصفر 

وجملات حربكام واعمخاكام عىل 

اليخان وصخاَة عار سامالحُيكم 

ببنخقيماه  اليخناي  يرتباع  حاني 

وحينهاا  سالخان  عارش  عاىل 

سايملم الذين ظلخاوا أ َّ منيلب 

سينيلبون.

أحمد ناصر الشريف
 

خارطاُة الطريل المي تياخس بها جون كري  
وزيار خارجية اإلعارة األَمريكية إىل اجمخاع جخة 
يوس الجخمة املايض بيصوص الحل يف اليخن من 
وجهاة نظار أَمريكية والمي ال شاك أنها حخلت 
أخاكاراً وتحاوالٍت جخياخًة تماخ تنازالً بالنسابة 
لمحالاف الارش والماخوان وتحخيخاً مان النظاس 
الساموع  ولكن ال تمني اليخنيني يف يشء، حيث 
تجاللات اليرار األمخي 2216 وكذلك لم تمطرق 
إىل رشعياة الفاار عبخرباه منصور لااع  المي 
جملوا منها شخاعة للمخوان عىل اليخن.. وبيخرة 
قاعر تمرتف أَمريكا والساموعية يف اجمخاع جخة 
باأن الحرب عىل اليخن شانت بهخف ضخان أمن 
واساميرار مخلكاة الارش الساموعية والحخ من 

الصواريخ اإليَْرانية حسب زعم املجمخمني..
 وبغاض النظر عان الموامال اإليَْجابية المي 
تضخنمهاا لذه اليارطة املماخة يف األصل إلنياس 
الساموعية مان لزيخمهاا املخوياة إاّل أن الارع 
الحاسام عليهاا مان اليخان وشامبها المظيم 
يمخثل يف إرساع املجلل السايايس األعىل برئاسة 
األخ األساماس صالح الصخاع بمشاكيل الحكومة 
ساميوس  الماي  الكفاؤة  الشايصية  واخمياار 
بمأليفهاا وسلاك اسامكخاال لمحييال الرشعياة 
الخسامورية وتنفيذاً لرغبة الشامب اليخني الذ  

خارج باملاليني يف ميملاف املحاخظاات اليخنية 
مؤياخاً للخجلل السايايس األعىل وما سايميذه 

مان خطاوات واجاراءات.. ويف 
نفل الوقت ليطع الطريل عىل 
اليارج الذ  يحاول أن يفرض 
حلاوال  وشامبها  اليخان  عاىل 
وأجنخاٍت تياخس بالخرجة األوىل 
مصالحه كخا سابل له وخرض 
عاىل اليخان حربه غاري امللرة 

ظلخا وعخوانا.
لاذه  مثاَل  أن  نممياخ  وال 
الحييياة غائباة عان رئيال 
السايايس  املجلال  وأعضااء 
األعىل الذ  اجمخع األحخ املايض 
وناقاش خارطة طريال جون 

كاري  ووجخ خيهاا حاخازاً لمشاكيل الحكومة 
ليخملك اليخنيني زماس أمورلام ويملنون للمالم 
كله أن قرارلم السايايس أصبح بأيخيهم وليل 
بأيخ  أَمريكا والساموعية كخا كان عليه الحال 
يف الساابل حيث كان السفري األَمريكي بصنماء 
لو الحاكم بأمره والسافري الساموع  املنخوب 
الساامي ملمابمة المنفيذ وليملام أيضاً َمن كانوا 
يمخخلاون يف الشاأن اليخناي ويفرضاون عليه 
أجنخاتهام أن تلك حيبة قخ خلات وانمهت ومن 
املسامحيل عوعتها مهخا كانت المضحيات المي 
سايخخمها أَبْنَاء الشامب اليخني األحرار ميابل 

تحييل ساياعتهم واملحاخظة عليها واساميالل 
قرارلم.. 

وعليه ال بخ أن يكون الجخيع 
عنخ مساموى تحخل املسؤولية 
وترجخة اراعة الشامب اليخني 
عاىل ارض الواقع.. ومن يمميخ 
أن األماور سامموع إىل ساابل 
عهخلاا بماخ ُكّل الاذ  حاخث 
خهاو ميطئ وغري ماخرك بأن 
أَبْنَاء الشامب اليخني قخ شابوا 
عن الطاوق وان قرارلم اليوس 
ال ينازعهم خياه منازع بفضل 
الشامبية  سابمخل   21 ثاورة 
حة ملساار   المي جاءت مصحِّ
)سابمخل  اليخنياة:  الثاورة 
واكموبر( واحياء ملباعئهاا المي تم تجخيخلا بل 
واعااعة الحياة إىل النظااس الجخهور  الذ  ظل 
طيلاة المياوع املاضية عبارة عن شامار نمغنى 
باه يف وساائل اإلْعااَلس بينخاا الحييياة املغيبة 
الماي ال يمرخهاا الجيال الجخياخ تمخثال يف أن 
النظااس الجخهور  قخ تام اخراغه من مضخونه 
وزخخه الثور  كرشط أسااس العرتاف املخلكة 
الساموعية باه ولذا ماا تم يف شاهر يوليو عاس 
70ل1س حياث اسامخعى حينها امللك الساموع  
اليخنياة والحكوماة  الييااعة  الراحال خيصال 
للذلااب إىل الرياض ليخيل عليها رشوطه ميابل 

املصالحاة  وتحييال  بالجخهورياة  االعارتاف 
الوطنياة ومشااركة رجاال الساموعية الذيان 
اعختهم يف الحكام لينفذوا لهاا اجنخاتها لمكون 

لي الحاكخة لليخن وليل اليخنيني.
وألن لاذه المجربة كانت مفيخة للساموعية 
وحييت ملخلكاة الرش أَْلَخاخها بأقال المكاليف 
خهاي اليوس ترياخ أن تكررلا مان خالل إطالق 
املبااعرات للحل يف اليخن وبخاا يضخن لها زرع 
عخالئهاا ومرتزقمهاا عاخل النظااس اليائم بمخ 
أن خشالت عن طريل المخوان ثام ييفزون بمخ 
سلك إىل الواجهة خيصبحوا املمحكخني يف الشاأن 
الخاخيل لليخن.. غري مخركاة مخلكة الرش ومن 
يياوع نظامهاا حاليا باأن املؤمان ال يلخغ من 
جحار مرتني.. ولكذا لو حال الشامب اليخني 
الياوس الذ  ما صاخق أن قاس بمحريار بلخه من 
الهيخنة اليارجية وعخاع الثخن غاليا وتيلص 
مان المخاالء واملرتزقاة الذيان حاولاوا ارجاع 
اليخن قرونا إىل الوراء من خالل تغييبهم للخولة 
والساخاح للماخوان بمخماري ما بنااه اليخنيون 
منذ مئات السانني وحاخظوا علياه لذه الفرتة 
الطويلاة إىل جاء المخوان ليهخه عىل رؤوساهم 
ولكان بساواعخ الرجال األشاخاء سايمم اعاعة 
البنااء ويماوع ُكّل يشء إىل أصله ويشال اليخن 
طرييه إىل األماس بإسن الله شااء من شااء وأبا 
مان أبى ولناا يف تجاارب الشاموب الحرة عل 

وعروس.

أهميُة الرد على »خارطة طريق كريي« الت
تأم

إىل شعوب الخليج.. إني لكم من الناصحني
محسن علي الجمال

الهيخناَة  وإرسائياُل  أَمرياكا  أراعت  عنخماا 
المربياة  ااة  األُمَّ عاىل  واالساممخاَر  والمسالَُّط 
وبساط نفوسلاا لميمااَت من أرايض الشاموب 
المربياة واإلْسااَلمية َوُخُصاْوصااً محاور بخاا 
يسخى بالرشق األوسط عخخت إىل كلخة اإلْرَلاب 
كيخعاة وسريمة الحمالل واساممخار الشاموب 
المربية واإلْسااَلمية ماع عخع من قااعة وأمراء 
تحَت عنوان اتّفاقيات مكاخحة اإلْرَلاب ممخثلة 
بفّياسااتها عاعش والياعخة والنرصة وغريلخا 
من املسخيات المي تبنّمها بياعخة الفكر الولابي 
المكفري  الذ  لبل عباءَة اإلْساَلس لمكوَن خنجراً 
مسخوماً يف خارصة األممني المربية واإلْساَلمية، 
وجاءت بهذه الطريية امللموية للمحكم بخسارات 
الشاموب كبخيال آخار لالساممخار المساكر  
املبارش.. بمخ أن رسخت خططاً لالنيضاض عىل 
ُكّل عولة عربية لرشسممها وتفكيكها وتيسيخها 
عويالت وكنمونات صغرية وبخأت بالمراق ولبنان 
وساوريا وليبياا واليخان.. ومان ثام محاولمها 
لزعزعاة مرص وساوريا والجزائار، وما يحصل 
اآلن مان الوقائع عاىل الشاموب وأراضيها خري 

شالخ. 
وماا يجر  من قمل وإبااعة وحروب يف عاخل 
الاخول المربياة املسامهخخة للكياان الصهيوني 
واألَمريكاي ليال بميخاً عنكم، خاكلٌّ يأتي عوره 
عىل حساب الرقام، خاملثال اليخني يياول لكم: 
»إسا حلل ابن عخك بليات«.. خالهخف الياعس لو 
أنمم إن لام تميخوا حسااباتكم وصحوتكم أماس 
حكوماتكام وأمرائكم وأسااطيل إْعاَلمكم الذ  

يجملكم يف تضليل ويبمخكم عن الحيائل.
أماا يف اليخان خسانيول لكم بحياعياة تامة 
ونياخس نصائحناا اليكام.. ال زلمام ياا شاموب 
اإلْعاَلماي  للممميام  ضحياًة  المرباي  اليلياج 
وتضليلاه عليكم وتخييمه للحيائال وتزييفها.. 
كخا كان الشامب اليخني مضلال عنه يف حروب 
صماخة الظاملاة إثار الممميام اإلْعاَلماي الكباري 
واخمالق األكاسيب وبث الشاائمات المي ييخمها 
إليكم إْعاَلمكم ومحارضيكم، وقخس خيها ضحايا 
كثرييان من الجيش اليخني ومن أَبْنَاء اليخن من 
محاخظة صمخة وبمخ انكشاف الحييية للشمب 
اليخناي أصحبت ُكّل أرسة تمألام عىل خييخلا يف 
تلاك الحاروب.. وانكشافت للجخياع أن املطبَخ 
اإلْعاَلماي الذ  كان يصاِحاُب حروَب صمخة لو 
نفال املاكينة المي كشافت اآلن واتضحت أنها 

مطابُخ إْعاَلمية أَمريكية صهيونية بحمة.
يا شاموب اليليج.. ال زلمم تؤيخون الُماْخَوان 
اليخان  عاىل  وتحالفاه  األَمريكاي  الساموع  
وتساكمون عىل ُكّل الجرائم واالباعات الجخاعية 
وتحويال  اليخناي  الشامب  ونسااء  ألطفاال 
أجسااعلم إىل أشالء تحت الذرائع واالسطوانات 
املرشوخة كالمخخل اإليراني والرشعية املولومة 
للفار لاع  وأعوانه، بينخا الحييية أن الشامب 
اليخناي حّطم قيوع الذل واالسمساالس واالرتهان 

وخارج عن الوصاية َويريخ الميش بمزة وكرامة 
واسامياللية تامة والممامال بالنخية مع جخيع 

الاخول ال أن يكاون تبميًة ألحخ 
ألية عولة يف لذا المالم.

يا شاموب اليليج.. تناعون 
اليخان أصال المروباة ومنباع 
الرجاال  ومصاناع  الحضاارة 
بأنهم مجاوس رواخض خنحن 
أَبْنَااء الشامب اليخناي لم نجخ 
بيننا شيصاً إيرانياً واحخاً، ولم 
نجاخ خينا َمن يمباخ النار وتريخ 
الفمناة  إشامال  حكوماتكام 
الطائفياة واملذلبياة لمفكياك 
اليخناي  االجمخاعاي  النسايج 
تحت عنوان شيمة وسنة خهذه 
املسخيات ليست عنخنا إْطاَلقاً.

يا شاموَب اليليج.. ليخ كان أغلبيُة الشامب 
اليخناي أشاخَّ عاخاوة منكام للحوثاي نميجاة 
الشاائمات المي جملت الشامب ينخخاع ليماله 
وبذل الشامب اليخني خلذات أكباعه وقخس أمواله 
واجمخمت قبائله السمئصال الحوثي لكنها اليوس 
تمض األصابع َوتذرف عموع النخس بمخ اطالعهم 
عىل املرشوع والثياخة الُيْرآنية وتمخنى وأنها لو 

كانت خخاًء له.
إساممنمم بأَمريكا لمحخيكام وتخاخع عنكم، 
وتنكرتم لله سابحانه وتمااىل، وكفرتم بنمخمه، 
عولكام  أن  المساكرية  برتسااناتكم  وظننمام 
برعاية أَمريكا ومباركة إرسائيل سامخوس عىل 
الجخياع، لكان الياوس جنوعكم ننظار ألبنائكم 
نظارة إشافاق ورحخة كياف ييملاون ولم يف 
صفوف الباطل ومخاخمون عن أولياء الشيطان، 
وسمنخمون حمخاً حني تمرخون الحل وألله كنا 

عرخناه يف اليخن.
يا شاموب اليليج.. سانة وسابمة أشهر لم 
تهمز للشامب اليخني شامرة من رأساه، وكلخا 

اسمهخف تحالف عولكم األرس اليخنية ظلخاً كلخا 
عكسات لخجية غاراتكم النميجة وتجمل األرس 
الماي ال تحبُّ الحوثاي تجملها 
تمخساك بالحوثاي وتنطلل إىل 
كاخة جبهات اليمال ألخذ الثأر 

عن شهخائهم.
يا شاموب اليليج الرشعية 
إسا كان المحالاف تحاَت عنوان 
االنياالب الحوثاي الصالحاي، 
قصاف  مان  الهاخف  خخاا 
واسامهخاف املسااجخ واملمالخ 
واملسمشافيات  واملاخارس 
والجاممات  والجسور  والطرق 
خيخا  وتخمريلاا؟..  واألساواق 
الرشعياة المي تخاخماون عنها 
حمّاى يف منشاورات تويرتكام لم 
تؤمن حياً واحخاً من حاي املحاخظات الجنوبية 
المي تارزح تحت االحمالل وتحات وطأة عاعش 
والياعخة وبيية مرتزقاة المالم الذين جاء بهم 
المحالاف مان ميملاف بيااع األرض لليمال يف 

ارض اليخن وقملوا رش قمله.
يا شموب اليليج.. اسميخس تحالف الُماْخَوان 
عىل اليخن أخمك األسلحة املحرمة عولياً، حيث ال 
قوانني سمحخيكم إن لّفت أَمريكا حبال املشانل 
عىل أعناقكم ولي تنسج اآلن خيوطها لموقمكم 
يف مصيختهاا.. خيخاا اليضياة الفلساطينية ال 
زالات تانئ وترخاع مظلوميمهاا منكام إىل الله 
لمياسلكم عنها، خيخا الشاموب المربية جريحة 
مان ظلام وطغي وتكال وتجل قاعتكام، خأين 
الحازس والمازس عىل إرسائيل الاذ  يرس قاعتكم 
باحمضاان قاعتهم وأين لو منكم حخيث من لم 

يهخه أمر املسلخني خليل منهم.
يا شاموب اليليج.. ما ترونه من شخة بأس 
للخياتال اليخناي ليال الساحر الحوثاي الذ  
يضحكاون باه عليكام ويصخقه غباؤكام، كخا 

كناا نحن يف الجاللية األوىل، إنخا لو يف الحييية 
قاوة اإليخان والصلاة الحييية باللاه والثية به 
وااللمجااء به خهو خري النارصين ولو حسابنا 
ونمم الوكيل وتناسايمم أنّه من ييول لليشء كن 

خيكون.
يا شاموب اليليج تمفاخار قياعتكم بحخاية 
ومظلاة أَمريك ليمل جريانكم من أَبْنَاء الشامب 
اليخناي وإخوانكم يف اإلْسااَلس، ونسايت أن لهذا 
المالم رباً لو الله يوس يناع  عىل املظلوس وييول 
له تيخس وينااِع عىل الظالم ال تمكلام.. َخإن كان 

لكم كيخ خكيخون.
ياا شاموب اليلياج.. ثياوا أننا لان تيفيَنا 
لاو اجمخمات عليناا قاوى األرض بأسااطيلها 
وبوارجهاا وطريانهاا واسالحمها ماعامات قوة 
السخاوات واألرض بيخ من ال يغفل وال يناس ومن 

ييول وكان حيا علينا نرص املؤمنني.
يا شاموب اليليج.. أتظنون أن اللَه سينرص 
تحالفكم اإلْساَلمي اسخاً واألَمريكي الصهيوني 
حييياًة؟.. خكيف ساينرص اللاه تحالفكم وقخ 
اتياذ قاعتكم اليهوع والنصاارى أولياًء من عون 
اللاه بينخاا نحان ولينا واللاه ورساوله والذين 

آمنوا؟!.
يا شاموب اليليج.. أتظنون أن الله سيكمب 
الغلبة لباالك ووتر والخواعاش ومجرمي المالم 
وقاخ جااءوا إىل اليخان ليمال أَبْنَائه واسامحياء 
نساائه ولمك اعراضه.. كال.. خاو الله لن يجخوا 
موطائ قاخس واحاخاً، وإنخاا سايذوقون املوت 

األَْحَخر الذ  لن ييطر ببالهم.
يا شاموب اليليج.. لل أضممم سانة وكالس 
رساول اللاه الاذ  يمشاخق باه عجاخكام مان 
منابرلام يف ُحرمة الخمااء.. خحّرممم وعصخمم 
عمااء الصهايناة واألَمرياكان الذيان بُنيَت لهم 
قواعخ عسكرية الحمالكم ال للخخاع عنكم وحللمم 
عماء أَبْنَاء المرب واملسلخني تحت عناوين تيخس 

أعخائنا وأعخائكم.
ياا شاموب اليليج.. سانيول لكام كخا قال 
الله يف كمابه الُيْرآن الذ  اسامغنيمم عن سخاعه 
واسمبخلت اساخاعكم بكماب الله أغاني الباالت 
)َسانُِريِهْم  سابحانه:  قاال  حاني  والرقصاات 
َ َلُهْم  ءاياِتنَاا يِف اآلَخاِق َويِف أَنُْفِساِهْم َحمَّاى يَمَبنَيَّ
ٍء  أَنَّاُه اْلَحالُّ أََوَلاْم يَْكاِف ِبَربِّاَك أَنَُّه َعاىَل ُكلِّ يَشْ
َشاِهيٌخ(.. وما يحصل يف جبهاات اليمال بنجران 
وجيازان وعساري جازء من وعاخ اللاه الصاعق 
وأنمام ترون ابنائكم يفرون كالثمالب بخباباتهم 
ومصفحاتهم ولخراتهم من جنخ  يخني يحخل 
ساالح لم تمرخوناه بمخ وبنخقيمه الشايصية.. 

خخاسا تفرسون لذا أنمم؟.
يا شاموب اليليج.. لنئ لم ترخموا كلخَة حل 
عنخ ساالطينكم الطغاة خبرشولم باأن الله قخ 
بمث عليهم عباعاً له أويل بأس شاخيخ يجالخون 
يف سابيل الله وال يياخون لومة الئم.. خانمظروا 
قخوَمهام، خيخ حاان املجيء إليكم وساميولون 
للحوثي ومساريته وأنصاره وشاهخائه وجرحاه 
حني تنيشُع عنكم الغشاوة يا ليمني كنُت ممهم 

خأخوز خوزاً عظيخاً. 
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لاو كنا نفهام الوعخ والوعياخ يبخأ من لنا مان الخنيا ملاا اخملطت األوراق 
عليناا، خأصبحناا نممبخ الله بالبياء عاىل حالة الذلة المي نحان عليها، كيف 
لذا؟ أصبحت الميوبات لنا يف الخنيا ال نحل بها، الميوبات اإللهية، ألم ييل 
عان بني إرسائيل عنخما رضب عليهم الذلة واملساكنة بأنه بخا عصوا وكانوا 
يممخون، أ  لكذا سايمخل بالمصاة وسايمخل باملممخين. لذه األشاياء المي 
نؤكاخ عىل رضورة اعمخاع اليرآن الكريم خيها بالذات: أن نفهم الوعخ والوعيخ 

اإللهاي بخمناه الكامل، الذ  يبخأ من لنا من الخنيا وينمهي يف اآلخرة. وأن كل 
سلاك الوعخ والوعيخ الذ  يبخأ من الخنياا وينمهي يف اآلخرة، عنخما يحخثنا عنه 
بأنه لن يميلف، كله ليخخمنا إىل االسميامة عىل لخيه، والثبات عىل ما أرشخنا 

إليه.]ملزمة اا ممرخة الله ا وعخه ووعيخه ا الخرس ل[
لنا يف الخنيا اكمشف، لنا يف الخنيا إبحث، لنا يف الخنيا إعرف منابع الضالل، 
إلمن املضلني لنا يف الخنيا، إبممخ عنهم لنا يف الخنيا، إكشاف حيائيهم لنا يف 

الخنيا، ال تنطلل لمخاخع عنهم، تمأول لهم، تغطي عىل جرائخهم, عىل سوء آثار 
ما عخلوا، تجخ نفسك يف األخري وأنت بخيت لنا يف الخنيا ميخساً لهم، وبخيت يف 
الخنيا مجالً لهم، أنت يف اآلخرة سامطلب زياعة إن أمكن لناك زياعة يف المذاب 
لهم, أصبحت تكرلهم كرالًة شاخيخة، تخيمهم ميماً شخيخاً، تلمنهم لكن سلك 

لن ينفمك!..
 ]ملزمة اا ممرخة الله ا وعخه ووعيخه ا الخرس ل[

 مقتطفات نورانية

ْر أنه أيضاً )شديُد العقاب( عندما ُتربر تساُهَلَك بــ)إن اهلل غفوٌر رحيم(.. تذكَّ
ينبهنا الشاهيُخ اليائُخ ا -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- ا 
بأن اإليخان الساائخ يف املجمخاع، والذ  ال يرى إال 
قوله تماىل: )إن الله غفور رحيم( ويمناىس تخاما 
قولاه تماىل: )إن الله شاخيخ المياب(، ولو إيخان 
ناقاص، خخثال: نجخ مان يُيرص يف صاالة الفجر 
وال يصليهاا إال بمخ طلوع الشاخل، خإن زجرته 
عاىل عخله لذا، يارع عليك: إن اللاه غفور رحيم، 
وإن شالخت شايصا يُيرص يف زيارة أرحامه، أو 
طاعة والخيه، خمنبهُه إىل لذا األمر، وأنه ال يجوز، 

يرع عليك نفل الرع.
ُمؤّكاخاً -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْاِه- باأن اإلنسااَن 

رضور  أن يؤماَن باألمريان ممااً؛ ألن الله يذكر 
األمريان ممااً يف آياتاه املحكخاات، حياث قاال: 
]اإليخان السائخ بالله سابحانه وتماىل لو إيخان: 
]الله غفاور رحيم[ أليال كذلك؟! }نَبِّائْ ِعبَاِع  
أَنِّاي أَنَا اْلَغُفاوُر الرَِّحياُم َوأَنَّ َعذَاِبي ُلاَو اْلَمذَاُب 
اأْلَِلياُم{ }َغاِخِر الذَّنِْب َوَقاِبِل المَّْوِب َشاِخيِخ اْلِمَياِب 
ِس  الطَّاْوِل{ أليل يريخ أن نؤمان باألمرين مماً؟: 
أنه غفاور رحيام، وأن عذابه لو الماذاب األليم، 
أنه غفور رحيم، وأنه شاخيخ الميااب، أنه }َغاِخِر 
الذَّنْاِب َوَقاِبِل المَّْوِب َشاِخيِخ اْلِمَيااِب{. أعخالنا يف 
لذه الخنيا أليست تسري عىل شل واحخ؟ لو شل: 

))اللاه غفور رحيم((؟ أليال لذا الذ  يحصل؟! 
أ  إيخاننا ناقص بالنسبة لله سبحانه وتماىل[.. 
ُمضيفااً -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليِْه- باأن: ]اإليخان 
باه ليل خياط إيخان بخجرع وجاوعه، اإليخان به 
مرتبط باإليخان برسوله، بكمبه، باليوس اآلخر. أن 
تكون مؤمناً بالله ثم ال تكون مؤمناً باليوس اآلخر، 
أو تكاون غاخالً عان اليوس اآلخر، أو ناساياً لليوس 
اآلخر، سايبخو إيخانك بالله سابحانه وتماىل ساته 
ناقصااً؛ ألنك خيط آمنت بأنه لو الغفور الرحيم، 
ولاو يف نفال الوقت - كخا وصف نفساه، وكخا 
سخى نفساه -: امللك، اليخوس، الساالس، املؤمن، 

المزيز، الجبار، املمكل، لو غاخر الذنب، لو شخيخ 
المياب، كخاا قال: }نَبِّائْ ِعبَاِع  أَنِّي أَنَاا اْلَغُفوُر 
الرَِّحيُم{ قل لهم أنا لكذا، ليؤمنوا بي لكذا إيخاناً 
كامالً، ألن اليضية مهخة؛ اإليخان بالله سابحانه 
وتماىل عىل لذا النحو الكامل لو ما يخخمني إىل أن 

أرغب إليه وأرلب منه إىل أن أتييه[.

ممن تكوُن )التقوى(؟: ــ
منبهاً لنا -ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه- أن نمأمل كلخة 
)الميوى( يف اليرآن الكريم، وأن اليشء الذ  نمييه 
لو عذاُب جهنم، لو اليوف من )شخيخ المياب(، 

ممساائالً: ]والمياوى - الحظااوا - كيف الميوى 
يف اليارآن الكريم؟ تأتي بمباارة: }َواتَُّيوِن يَا أُويِل 
اأْلَْلبَااِب{، }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُاوا اتَُّيوا اللََّه{، }اتيوا 
اللاه{ تمكرر كثرياً. أين يمجاه األمر بالميوى؟ أين 
يمجه؟ إىل غفور رحيم!؟ أو االتياء؛ ألنه سابحانه 
وتماىل شاخيخ المياب؟! خال تمحيال الميوى لخ  
إسا لم أؤمن بالله سابحانه وتماىل عىل لذا النحو. 
أيان موضع شاخة عياباه؟ أين موضاع جلوته 
وبطشاه؟ لناا يف الخنياا ويف اآلخارة عاىل أعاىل 

مسموى، وأشخ ما يخكن أن يكون، جهنم[.

االبتالءاُت التي يتعرض لها اإلنسان من ِقَبِل اهلِل: ثانيا: يف الـمجال املعنوي
  - بشرى المحطوري:

َث الشهيُخ اليائُخ -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- عن االبمالءات المي  تحخَّ
يممرض لها اإلنسان يف حياته من ِقبَل الله يف محارضة اا ملزمة 
ااا ]}إِنَّ الَِّذياَن َقالُوا َربُّنَا اللَّاُه ثُمَّ اْسامََياُموا[، يف مجاَلني لخا: 
املجال املاع ، وقختّم تناوله يف المخع الساابل.. واملجال املمنو ، 

والذ  إن شاء الله سنمناوله يف لذا المخع.

أمثلٌة على ابتالءات.. يتم فيها تركيع العبد هلل جل 
شأنه: ــ

تنااول -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليِْه- مساألة حب النفال البرشية 
للممايل والظهور والكلياء، خذكر عخة أشاياء يف عيننا اإلسالمي 
رشعها اللاه لمكرس لذه النفل، ولرتكع المباخ لله، ابمالءات يف 
املجال املمنو ، خيال: ]ابمالءات كثرية جخاً، لذا املجال تركيمي، 
تركيماي كمبخ للاه سابحانه وتماىل، أحطام كل لاذا الكلياء 
ابماالءات كثرية منها الحج، الحج مااسا يمني؟ أليل لناك بيت 
من أحجاار، يف ماكان محخع؟ أحجاار، ولناك مواقاف أخرى، 
عرخاات، مناى، مزعلفاة، مواقاع محاخعة، أماكن ترماي خيها 
أحجاار، أماكن الزس أن تبيات خيها، بيت الباخ أن تطوف حوله، 
مسمى البخ أن تمحرك خيه، من لذه الصيرة إىل لذه الصيرة[.
ُمؤّكاخاً -ِرْضَواُن اللاِه َعَليِْه- أن االبماالءات يف املجال املمنو  
لي تظهر مخى صخق اإلنسان يف اععائه المبوعية لله، خيال بأن 
اإلنساان املؤمن ال يخكن أن يسأل: ]ملاسا يأمرني أن أطوف حول 
لذه األحجاار؟ ما قيخمها؟ ما خائختها؟ ما ألخيمها؟.. ولكذا[؛ 

ألنه ُمَسّلم تسليم مطلل لله جل شأنه.

أمثلٌة لبعض َمن )سقطوا( يف االبتالء املعنوي: ــ 
املثاُل األوُل: بلعام بن باعورا: ــ 

سكر -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- أمثلًة ألشاياص سيطوا يف االبمالء 
يف الجانب املمنو ، خكان حبهم ألنفسهم وتماليهم عىل اآلخرين 
وغرورلام كبرياً جاخاً أورعلم الناار، واملثاال األول يمحخث عن 
عالام كبري من علخااء بني إرسائيل يف عهخ موىس عليه الساالس 
يساخى)بلماس بن باعورا(، كان يظن نفَساه أعلاَم وأخضل من 
ماوىس، حيث قال: ]عالم من علخاء بني إرسائيل ابميل وسايط 
يف االممحاان، والمز، ورضب اللاه له مثالً سايئاً: }َخَخثَلُُه َكَخثَِل 
اْلَكْلِب إِْن تَْحِخْل َعَليِْه يَْلَهْث أَْو ترَْتُْكُه يَْلَهْث{ألنه لم يرتاح ملوىس، 
أو يخين بالفضل لهذا الشيص، خهو مممز بأنه عالم، بأنه كذا[.

املثال الثاني: عبداهلل بن أبي بن سلول: ــ
وأيضااً مخان سكرلام -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْاِه- كخثااٍل عاىل 
سايوطهم يف االبماالء املمناو ، وحبهام ألنفساهم وتماليهام 
وكليائهم، رئيل املناخيني عبخالله بن أبي بن سالول، الذ  كاع 
قوماه يمّوجوه ملكاً لهام، قبل أن يهاجر رساول الله صىل الله 
علياه وآله وسالم إىل املخيناة املنورة، خلخا لاجر رساول الله إىل 
املخينة أخذ الوجالة كلها، واتجه الناس إليه، خحيخ عىل رساول 
الله صىل الله عليه وآله وسالم، قال -ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه-: ]لذا 
الشايُص كان قاخ أحاب الكلياء وامللاك والمظخاة، وأن يموج 
كخلك عىل قبيلماني كبريتني: األوس واليزرج، ماسا عخل؟ لو أنه 
أعرك املساألة، واسمسالم لله، وآمان؛ ألنه ما قيخة لاذا الاُخلك 
الاذ  كنت أطخع خياه، ولذا الماج الذ  كنات أرغب خيه، ولذه 
الكليااء المي كنت أريخ أن أصال إليها، ما قيخمها مع نمخة بني 
يخ َّ نبي أعيش ممه، نبي أطيمه، نبي ألمزس بأوامره، يوحى إليه 

مبارشة من الله سابحانه وتماىل، لكنه أيضاً سيط يف االممحان، 
ونيس أنه عبٌخ لله، وتحول إىل شيص يكيخ، ويخكر، ويمخل بكل 
وسيلة ملحاربة رسول الله )صلوات الله عليه وعىل آله( والخعوة 
اإلساالمية، خاعمل مناخياً بل كبري املناخياني، وأصبح مذموماً 

عنخ املسلخني جخيماً[.

املثال الثالث: إبليس اللعني: ــ
تحاخث -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْاِه- عان لاذا املوضاوع بخا خيه 
الكفاية من الرشح خيال: ]إبليل نفل اليشء تمرض الممحان 
مان لذا النوع، من لذا النوع، تجخ أناه كان يف صفوف املالئكة 
نحو من سامة آالف سنة، يمبخ الله سابحانه وتماىل، لكن حمى 
املالئكاة أنفساهم يممرضاون إىل ابماالء من لذا الناوع، وحمى 
األنبيااء أنفساهم يممرضون إىل ابماالء من لذا الناوع، االبمالء 
الذ  ينساف الممايل، ينسف الممايل، اسمسالس كامل لله سبحانه 
وتمااىل، اللاه ملا خلل آعس أمار املالئكة كلهم أجخمني بالساجوع 
آلعس، املالئكاة يحخلون عيوالً كبرية، ووعيااً، وخهخاً، ويمرخون 
ممنى عبوعيمهم لله سابحانه وتماىل، اسامجابوا، اسمجابوا، لم 
ييولاوا لذا خلل من تراب ونحن خلينا مان نور، والنور أخضل 
من الرتاب، وال يخكن، و.. و.. ال، إبليل وحخه اسمكل، اسمكل، 
ورخض أن يساجخ آلعس بمخ أمر الله سابحانه وتماىل }إاِلَّ إِبِْليَل 
اْسمَْكَلَ َوَكاَن ِمَن اْلَكاِخِريَن{.. سيط يف االممحان أيضاً وكذب يف 
اععائه المبوعية لله المي ضل عليها سمة آالف سنة، خرتة ليست 
قصرية، ليسات بسيطة، تفلسف لنفسه بخا يمزز لخيه الشمور 
بالممايل، االحمفاظ بشامور الممايل لخيه! }أَنَا َخارْيٌ ِمنُْه َخَلْيمَِني 

ِمْن نَاٍر َوَخَلْيمَُه ِمْن ِطنٍي{ ال يخكن، واقمنع بهذا امللر![.

كلما يشرعه اهلل لك.. إنما هو من أجل تكريمك: ــ
باني -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- بأن الساريَ عىل النهج الذ  رساخه 
اللُه لنا يشامرنا بمظخة الله، وبأننا نسري يف طريل المكامل نحو 
الله سبحانه، والسبب كخا قال: ]ألنك عبَّخت نفَسك لله، وكل ما 
يرشعاه الله لك إنخا لو من أجل تكريخاك، حمى لذا الذ  يبخو 
لاك يف الصورة وكأنه إسالل لك، إنه تكريام يف النهاية، إنه تكريم 

يف النميجة[.. 
ُمضيفاً باأن عكل المكريم لو الذلة، عنخما نمماىل، نرخض، 
نياول ال، كخا خمل إبليل، حماى أصبح ملمونا لو وأولياؤه من 
البرش، خمسااءل قائال: ]}أَنَا َخرْيٌ ِمنُْه َخَلْيمَِناي ِمْن نَاٍر َوَخَلْيمَُه 
ِماْن ِطنٍي{ ماسا كانت النميجة؟ ألام يُطرع إبليل؟ ألم يلمن؟ ألم 
يلمناه أولياؤه وأعخاؤه من البارش؟ ويضل ملموناً طريخاً منذ أن 
ارتكب لذه امليالفة إىل يوس الخين، يذكر بشيطان رجيم، ملمون 
يف الخنياا ويف اآلخرة، لال اعماز إبليل؟ لال بييت له مشااعر 

المظخة؟[. 

معنى )االستقامة(: ــ
وعاّرف -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- االساميامَة بممريف واضٌح بنّي، 
حياث قال: ]ثُمَّ اْسامََياُموا{، ثم اسامياموا، أن أقاول: ربي الله 
بإقرار لو تساليخي، وتساليم، والمساليم، أو الشمور بالمسليم 
لي حالة نفساية، أنا من عاخل من أعخاق نفيس أقر بمبوعيمي 
لله، وأسالِّم نفيس للاه، وأقبل أ َّ ترشيع من الله، ساواء تواخل 
مع مصالحي، أو خالفها، ساواء تواخل مع رغباتي، أو خالفها، 
ساواء انساجم مع كليائي، أو خالفها، أنا عبخ لله، أسلِّم، لذا 
ال باخ أن يكاون منطلياً مان عاخل مشااعرك، ثم تساميم }ثُمَّ 
اْسامََياُموا{ االساميامة عىل ما أمرك الله به، االسميامة عىل ما 

تمبخك الله به، االساميامة عىل النهج الذ  رساخه الله سبحانه 
وتماىل لك.

أهمّيُة )االستقامة(: ــ
الخمااً -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- بأن االساميامة قضية مهخة جخاً 
بخمنالاا املذكور؛ ألننا يف الحياة الخنياا نممرض البمالءات، ومع 
لاذه االبمالءات يحخث إرجاف وخلط لألماور وآراء ميملفة، قخ 
يحّرخناا عن خط االساميامة، خياال: ]كثري من النااس عنخما 
يممارض البماالءات يمياىل عان كل يشء، وينحارف عان خط 

االسميامة، ينحرف عن خط االسميامة[.
 منولاً بأنه حمى األنبياء ليساوا خوق خط االسميامة، حيث 
قال: ]االساميامة نفساها قضية مهخاة، الله سابحانه وتماىل 
أمر رساوله )صلاوات الله عليه وعىل آله( }َخاْسامَِيْم َكَخا أُِمْرَت 
َوَماْن تَاَب َمَمَك َوال تَْطَغاْوا إِنَُّه ِبَخا تَْمَخلُوَن بَِصريٌ{ اساميم أنت 
يا محخخ؛ لييول لنا سابحانه وتماىل بأن ُكّل شايص من عبيخه 
يجب أن يسامييم كخا أمر، وأنه ال يجوز له أن يطغى، إسا طغى 
سيماقب، إسا طغى سيمذب سواء كان نبياً، سواء كان ابن نبي، 
ساواء كانت زوجة نبي، سواء كان صاحب نبي، كائنا من كان، 

ليل لناك أحخ خوق أن يكون مسمييخاً لله[.

يجب أن نحُكَم على الناس بحكم القرآن.. مهما كان 
مستواهم: ــ

ُمؤّكاخاً -ِرْضَواُن اللاِه َعَليِْه- أن األنبياء أنفساهم يياطبهم 
اللاه بالشاكل الاذ  يهخعلم خيه، بأنهام إن أخطأوا ساينالهم 
الميااب، خياال: ]محخخ بن عباخ الله )صلوات اللاه عليه وعىل 
آله( أخضل األنبياء ييول الله له: }َخاْسامَِيْم َكَخا أُِمْرَت َوَمْن تَاَب 
َمَمَك َوال تَْطَغْوا إِنَُّه ِبَخا تَْمَخلُوَن بَِصريٌ َوال تَْرَكنُوا إىَِل الَِّذيَن َظَلُخوا 

ُكُم النَّاُر{ يهخع محخخاً )صلوات الله عليه وعىل آله([. َخمََخسَّ
محاذراً مان الحاب األعخى مان ِقبَال البمض لشايصيات 
وعظخااء قخ ييطأوا، ولكننا ال نرى أخطائهم، نمأول لهم، وأننا 
يجب أن نحكم عليهم بحكم اليرآن، حيث قال: ]نحن خيخا بيننا 
نمأول أحياناً لبمض أشاياص؛ ألنناا ُربِّيْنَا عىل توليهم، أو قالوا 
لنا: عظخاء، ليسات مشاكلة إسا حصل ميالفة، ليست مشكلة 
مناه. ال، يجاب أن نحكم عىل النااس بحكم اليارآن، وأن تكون 
نظرتناا إىل الناس جخيماً لي نظرة اليارآن، أنه ما عاس وقخ أُمر 
محخخ بأن يكون مسمييخاً خال بخ أن يسمييم كل الناس، وأنه ما 
عاس وقخ ُلخِّع محخخ )صلوات الله عليه وعىل آله( خيخا إسا انحرف 
عن االساميامة بأن يمذب، إساً خكل الناس كائناً من كان، سواء 
أكان صحابياً، أو من ألل بيت رساول الله، أو من عامة الناس، 

أو خاصمهم، ليل أحخ خوق لذا الحكم إطالقاً[.

االستقامة.. تحتاج إىل عدة عوامل: ــ
العامل األول: قوة الصلة باهلل: ــ

يف سات الساياق سكر -ِرْضَواُن اللاِه َعَليِْه- عاملني مهخني ملن 
يريخ أن يكون مسامييخاً يف حياته، خيفاوز برىض الله و الجنة، 
ُمؤّكخاً أن قوة الصلة بني المبخ وربه لي من ألم األشياء، خيال: 
]أن يكاون قو  الصلة بالله سابحانه وتمااىل، عائم االلمجاء إىل 
اللاه يف كل املواقف، يف كل االبمالءات، يف كل حياتك، عائم الرجوع 
إىل اللاه، أن تطلب من الله سابحانه وتمااىل أن يثبمك، أن يرزقك 
الصل؛ ألن االساميامة تحماج إىل الصل، االساميامة تحماج إىل 
الصال؛ ولهذا جاء يف الحخيث الرشياف: ))بأن موقع الصل من 
اإليخاان كخوقاع الارأس من الجساخ، وال خري يف جساخ ال رأس 

خيه((، أيضاً ال خري يف إيخان ال صل خيه[.
مذكارا بأن مان ألم صفات أوليااء الله أنهم كثاريو اللجوء 
إليه سابحانه، خيال: ]عنخما تمأمال يف كماب الله كيف كان من 
وصفهام بأنهم عبااعه، وأوليااؤه، عائخي الرجاوع إليه، عائخي 
الخعااء له }َربَّنَاا أَْخِرْغ َعَليْنَا َصاْلاً َوثَبِّْت أَْقَخاَمنَاا{ }َربَّنَا ال تُِزْغ 
ُقلُوبَنَاا بَْمَخ إِسْ َلَخيْمَنَا{يف آخر ساورة البيرة}َربَّنَاا ال تَُؤاِخذْنَا إِْن 
نَِساينَا أَْو أَْخَطأْنَاا َربَّنَا َوال تَْحِخاْل َعَليْنَا إرِْصاً َكَخاا َحَخْلمَُه َعىَل 
ْلنَا َماا ال َطاَقَة َلنَا ِبِه{ يا إلهي أنت  الَِّذياَن ِمْن َقبِْلنَا َربَّنَا َوال تَُحخِّ
تملام أنني عبخ ضمياف، أرجو منك أن ال تمرضناي البمالء ألمز 
ْلنَا َما ال  ممه، وأنا حريص عىل نهج االساميامة، }َربَّنَاا َوال تَُحخِّ
نَا  َطاَقاَة َلنَا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفاْر َلنَا َواْرَحْخنَا أَنَْت َمْوالنَا َخانرُْصْ

َعىَل اْلَيْوِس اْلَكاِخِريَن{[.

العامل الثاني: أن نعلم ما هو النهج الذي يريدنا اهلل أن 
نستقيم عليه: ـــ

مسرتساالً -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْاِه- يف حخيثاه عان عوامال 
االساميامة، خأكخ بأنه أيضا من ألم االشاياء أن يمرف اإلنسان 
ما لو النهاج الذ  يريخنا الله أن نسامييم عليه، خيال: ]يكون 
لخياك ممرخاة طريل َمن أساميم عليه؟ مع من أساميم؟ تحت 
راية من أسامظل؟ لاذا اليشء ال باخ منه، عيائاخ ممينة أعرف 
أنهاا صحيحاة، أساميم عليهاا، مماماالت ممينة أعلام بأنها 
صحيحة أساميم عليها، سالوك ممني يف لذه الحيااة أعلم بأنه 
صحيح أساميم عليه، ال بخ من املمرخة ليط االسميامة، ولنهج 
االساميامة حمى أساري عىل لذا النهج، وال يبيى يل إال أن أصلِّ 
نفايس عليه، أنا واثل منه، ولم يبل عنخ  إال أن أرجع إىل الله أن 

يثبمني عليه[.
مبينااً لناا باأن )رصاَط اللاه املسامييم( ال باخ أن تكون له 
ممالُم وشايصيات من عبااعه الصالحني، خيال -ِرْضاَواُن اللِه 
اَط الَِّذياَن أَنَْمْخاَت َعَليِْهْم َغرْيِ اْلَخْغُضاوِب َعَليِْهْم  َعَليْاِه-: ]}رِصَ
الِّانَي{ أنا ال أريخ أن أنحارف إىل رصاط املغضوب عليهم،  َوال الضَّ
وال أرياخ أن أنحارف إىل رصاط الضالاني. الضالاون لام: الذين 
ينحرخون باخون ممرخة، عيائاخ باطلة. املغضاوب عليهم لم: 
الذيان ينحرخاون بملام ويخعون إىل باطال ولم يملخاون سلك، 

مغضوب عليهم: مسيوط عليهم[.
موضحاً لنا بأن تفساري قوله تماىل: ]َغارْيِ اْلَخْغُضوِب َعَليِْهْم 
الِّنَي[ كاآلتي: ]بمض الناس يفرسونها بمفساري، تفسري  َوال الضَّ
يفصلناا عن لذه الساورة تخاماً بأن املغضاوب عليهم: اليهوع، 

والضالني: النصارى![.
 مممالاً أن لاذا المفساري خطأ؛ ألناه كخا قاال: ]املغضوب 
عليهم والضالني لخا خطَّان يساريان يف الحياة باسامخرار، وما 
من عرص إال وخيه من يساريون عىل الرصاط املسامييم، ما من 
عارص، ما من زمان إال وخيه مان أنمم الله عليهم بالساري عىل 
الرصاط املسامييم، وخيه من لم مغضوب عليهم، وخيه من لم 
ضالون، يف كل عرص؛ لهذا الله أوجب علينا كخسلخني ]أن نخعوه 
اَط الَِّذيَن أَنَْمْخَت َعَليِْهْم َغرْيِ  اَط اْلُخْسمَِييَم رِصَ َ عائخاً }اْلِخنَا الرصِّ

الِّنَي{[. اْلَخْغُضوِب َعَليِْهْم َوال الضَّ
مخعًخاا ما سَلاَب إليه بيولاه: ]نحن قخ قطمناا عالقمنا مع 
اليهاوع تخاماً، ونحن ال نساري عاىل خط اليهوع الميائاخ  أبخاً. 
إساً خنحان بحاجاة ماساة ومسامخرة.. عىل أسااس أن يف لذه 
الخنياا مغضاوب عليهم وضالاني عائخاً. ونحن نشاالخ مواقف 
وترشيماات وععوات ضالة، نشاالخ أشاياصاً يملخاون الحل 

ويكمخونه، مغضوب عليهم، وضالني[.

الحلقة الثانية
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قوموا ارجعوا للبيت يا أحبابنا عودوا 
إلى الريح التي اقتلعت جنوب األرض من 

أضالعنا
عودوا إلى البحر الذي ال يذكر املوتى 

وال األحياء
عودوا مرة أخرى

فلم نذهب وراء خطاُكُم عبثاً
مراكبنا هنا احترقت

وليس سواكُم أرٌض ندافع عن تعرُّجها 
وحنطتها

سندفع عنكُم النسيان, نحِميُكْم

بأسلحة صككناها لكم من َعْظم أيديكْم
نسّيجُكْم بجمجمٍة لَُكْم

وبركبٍة َزلََقْت
ُر فوقها  فليس سواُكُم أرضاً نسمِّ

أقدامنا...
عودوا لنحميُكْم...

))ولو أنَّا على َحَجٍر ُذبحنا((
ْت  لن نغادر ساحة الصمت التي َسوَّ

أياديُكْم
سنفديها ونفديُكْم

مراكبنا هنا احترقْت

وَخيَّمنا على الريح التي اختنقْت هنا 
فيُكْم

ولو صعدْت جيوُش األرض هذا احلائط 
البشريَّ

لن نرتدَّ عن جغرافيا دمكم
مراكبنا هنا احترقْت

ومنكم ... ِمْن ذراٍع لن تعانقنا
سنبني جسرنا فيُكْم

َشَوتْنا الشمُس أدمتنا عظاُم صدوركم 
ْت مفاصلنا مناِفيُكْم َحفَّ

* من قصيدة بيروت 

 اىل 
الشهداء*
محمود درويش

برنامُج رجال اهلل
ُر ألسبوعني : املقرَّ

من ل1 إغسطل إىل 1 عيسخل

- ممرخاة اللاه - نمام اللاه )الخرس 
اليامل(.

ثام  اللاه  ربناا  قالاوا  الذيان  إن   -
اسمياموا.

  عاس ل6ل1س: 

قمل )كولبي( كبري مخثيل وكالة امليابرات 
املركزية االمريكية يف خيمناس 

شيصياً، وخل برنامج خينيكل 
)أ  المصفية الجسخية(، 

1800شيص شهرياً يف خيمناس 
الجنوبية، وبلغ مجخوع ما 

قمله 0ل الف شيص.

ضيف اهلل سلمان

تَبِْجيال يَنحني  ِعُر  الشِّ َهاُهنَا 
لًُلًلًلًلوا تًَلًلبًْلًلِديًلًلال ِلًلًلًلًلِرَجًلًلًلًلاٍل ََمًلًلًلًلا بًَلًلًلًلدَّ

ا َحّقً اللَِّه  َمًلًلَع  َعْهَدُهْم  َصًلًلَدُقًلًلوا 
َما اْستََكانُوا، بل أزهقوا التَْضِليال

ِفيَها الًلًلوهًلًلُن  يخطر  لم  بنفوٍس 
املُستَِحيال َسِبيِلِه  ِفًلًلي  َصنَُعوا 

وَعًلًللًَلًلى َمًلًلا أََصًلًلابًَلًلُهًلًلُم ِمًلًلْن ِجًلًلراٍح
َجِميال ا  َصبْرً رضاهُ  في  َصَبُروا 

استقاموا ثًلًلم   ، بالطغاة  كًلًلفًلًلروا 
الثَِقيال الّسالَح  ِبالُهدى  ُموا  َحطَّ

ُدوا ِبًلًلالًلًلدمًلًلاِء ِمًلًلنًلًلهًلًلاَج َزيًلًلًلٍد َجًلًلًلًلًلدَّ
))َمن أحبَّ احلياةَ عاَش ذِليال((

إْسًلًلتًَلًلَجًلًلابًُلًلوا ِلًلًللًَّلًلِه ِحًلًلًلنَي َدَعًلًلاُهًلًلم
اسرائيال!! وأقلُقواْ   ، َفاطَمأنُّوا 

ِشَفاءٌ ِفيَها  الْجراِح  بَْعَض  ))ِإنَّ 
جلًلًلًلراِح َقًلًلًلْد َتًلًلْسًلًلتًَلًلِمًلًلُر َطًلًلِويًلًلال((

ا ًلًلًلُهًلًلًلْم يًَلًلًلْألًَلًلًلُمًلًلًلوَن ِمًلًلنًْلًلُكًلًلْم َكًلًلِثًلًليًلًلرً ِإنَّ
!! َقِليالً ِمًلًلنًْلًلُهًلًلْم  تًَلًلْألًَلًلُمًلًلوَن  مثلما  

َوَعًلًللًَلًليًْلًلهًلًلم ِبًلًلَمًلًلا َصًلًلَبًلًلْرتًُلًلْم سًلًلهًلًلاٌم
ِقيال أَْقًلًلًلَوُم  الًلًلرصًلًلاص  فحديُث 

َفًلًلْوزًا بالُْخلْد  اِبِريَن  الصَّ ًلًلِر  بًَلًلشِّ
َظِليال َوِظًلًلًلًلًلّالً  أسًلًلَمًلًلى  ًلًلا  َونًلًلِعًلًليًلًلمً

اللَُّه َل  َفضَّ َقْد  الَْقاِعِديَن  وَعلَى 
تَْفِضيال َجًلًلًلاَهًلًلًلُدوا  َمًلًلًلْن  تًَلًلَعًلًلالًَلًلى 

بًَلًلَدءُوُكًلًلْم َقًلًلد  الشيطاِن  أولًلًليًلًلاءُ 
ِبيَل(( السَّ تَِضلُّوا  أَْن  ))َويُِريُدوَن 

قًلًلد تًَلًلًلنًلًلًلاَدوا َوُهًلًلًلًلْم أَشًلًلًلًلدُّ ِنًلًلفًلًلاقًلًلاً
التَّنِكيال ُعًلًلوا  فًلًلُجًلًلرِّ وتًَلًلًلًلمًلًلًلًلاَدْوا 

َفًلًلاْسًلًلتًَلًلِعًلًلنًلًلتًلًلم ِبًلًلالًلًللًَّلًلِه َفًلًلُهًلًلو ََعًلًلِزيًلًلٌز
َوِكًلًليًلًلال فًلًللًْلًلنًلًلتًَّلًلِخًلًلْذهُ  انًْلًلًلِتًلًلًلَقًلًلًلاٍم  ُذو 

َخيٌْر َذلًلًلَك  بِْر  ِبالصَّ َواْستَعنتم 
فًلًلًلاْذُكًلًلًلُروا الًلًللًَّلًلَه بًُلًلْكًلًلَرةً َوأَِصًلًليًلًلال

َقًلًلِريًلًلٌب َوْعًلًلًلٌد  ِمًلًلنًلًلُه  النصُر  ِإنًَّلًلمًلًلا 
والتَهِويال اإلرجًلًلًلاَف  تََخاُفوا  َال 

َقاتَلُوُكْم  ِحًلًلْذَرُكًلًلم)َفًلًلِإْن  َوُخًلًلًلُذوا 
التَنِزيال دوا  ،،َوَجسِّ َفاْقتُلُوُهم( 

ا َجِميعً الًلًلغًلًلزاةُ  يُقهُر   ، َوانًْلًلِفًلًلُروا 
َوِبيال ا  أَْخًلًلًلًلذً املُعتديَن  َوُخًلًلًلًلُذوا 

وَعًلًللًَلًلى الًْلًلُمًلًلْؤِمًلًلِنًلًلنَي لًَلًلًلْن يًَلًلْجًلًلَعًلًلَل
َسِبيال ِلًلًللًْلًلَكًلًلاِفًلًلِريًلًلَن  تًَلًلَعًلًلالًَلًلى  الًلًللًَّلًلُه 

 عبدالقوي الجنيد

قًلًلًللًلًلًلبًلًلًلي عًلًللًلًليًلًلهًلًلا دائًلًلًلًلًلًلًلم اإلشًلًلًلًلفًلًلًلًلاق
ويطيب لي في جوها استنشاقي

رهًلًلًلن ميينها فًلًلهًلًلو  فًلًلًلًلؤادي  مًلًللًلًلكًلًلت 
وأنًلًلًلًلًلًلا بًلًلًلهًلًلًلا مًلًلًلًلن أسًلًلًلعًلًلًلد الًلًلعًلًلشًلًلاق

لها الولهى  أحرفي  سحائب  أزجًلًلي 
األوراق  أعًلًلًلًلتًلًلًلًلق  فًلًلًلًلي  وأخًلًلًلطًلًلًلهًلًلًلا 

وأمًلًلًلًلًلًلور فًلًلًلي مًلًلًلًلوج الًلًلًلتًلًلًلولًلًلًله حًلًليًلًلرة
ويًلًلًللًلًلًلذ لًلًلًلي فًلًلًلي بًلًلحًلًلرهًلًلا إغًلًلًلراقًلًلًلي

وحتًلًلًلًلن نًلًلفًلًلسًلًلي نًلًلحًلًلوهًلًلا بًلًلحًلًلفًلًلاوة 
كًلًلًلحًلًلًلنًلًلًلني مًلًلًلشًلًلًلتًلًلًلاق إلًلًلًلًلًلى مًلًلشًلًلتًلًلاق

أقًلًلررتًلًله الًلًلًلذي  دسًلًلتًلًلوري  فالعشق 
وبًلًلًلًله تًلًلعًلًلمًلًلد فًلًلًلي الًلًلًلهًلًلًلوى مًلًليًلًلثًلًلاقًلًلي 

اجلًلًلوى فًلًلي  الًلًلتًلًلشًلًلوق  ورد  وتفتقت 
سًلًلكًلًلنًلًلت مًلًلحًلًلبًلًلتًلًلهًلًلا ربًلًلًلًلى أعًلًلمًلًلاقًلًلي

لها أصًلًلبًلًلو  أزل  لًلًلًلم  عًلًللًلًليًلًلهًلًلا  لًلًلهًلًلفًلًلي 
وتًلًلًلشًلًلًلبًلًلًلثًلًلًلت بًلًلًلعًلًلًلنًلًلًلاقًلًلًلهًلًلًلا أشًلًلًلًلواقًلًلًلًلي 

مبهجتي احلًلًلنًلًلني  دوح  لًلًلهًلًلا  ومنًلًلًلت 
وبًلًلخًلًلافًلًلقًلًلي نًلًلهًلًلر الًلًلهًلًليًلًلام سًلًلواقًلًلي

تًلًلرنًلًلو وهًلًلًلي حتًلًلت ظاللها والًلًلعًلًلني 
استنطاقي إلًلًلى  محاسنها  عمدت 

سًلًلبًلًلحًلًلان مًلًلن سًلًلًلوى وأبًلًلًلًلدع خلقها
سًلًلًلبًلًلًلحًلًلًلانًلًلًله مًلًلًلًلًلن مًلًلًلًلًلبًلًلًلًلًلدع خًلًلًلًلالق

ومبًلًلحًلًلكًلًلم الًلًلًلقًلًلًلرآن أعًلًللًلًلى قًلًلدرهًلًلا
الًلًلًلورى مًلًلن فًلًلوق سبع طباق هًلًلادي 

النهى مًلًلًلعًلًلًلراج  األكًلًلًلًلًلوان  درة  هًلًلًلي 
ميًلًلًلن الًلًلًلهًلًلًلدى أسًلًلًلطًلًلًلورة اإلشًلًلًلًلراق

علت بًلًلاسًلًلقًلًلة  األمًلًلًلجًلًلًلاد  نخلة  هًلًلي 
األعًلًلذاق فًلًلي  التمر  ونحن  وسمت 

أغًلًلدقًلًلت حًلًلتًلًلى  الًلًللًلًله  وأمي  طًلًلابًلًلت 
بًلًلاخلًلًليًلًلر مًلًلًلا انًلًلفًلًلكًلًلت عًلًلًلن اإلنًلًلفًلًلاق

وتًلًلربًلًلعًلًلت عًلًلًلرش الًلًلقًلًللًلًلوب ولًلًلًلم تًلًلزل
تًلًلسًلًلمًلًلو بًلًلحًلًلسًلًلن مًلًلًلكًلًلًلارم األخًلًلًلًلالق

العنا طًلًلال  ولًلًلو  بها  السعيد  فًلًلأنًلًلا   
وأنًلًلًلًلًلًلا الًلًلًلغًلًلًلنًلًلًلي بًلًلًلهًلًلًلا مًلًلًلًلن اإلمًلًلًلًلًلالق

 فًلًللًلًلهًلًلا هًلًلفًلًلا قًلًللًلًلبًلًلي وبًلًلًلني جًلًلوانًلًلحًلًلي

يًلًلنًلًلسًلًلاب نًلًلهًلًلر جًلًلمًلًلالًلًلهًلًلا الًلًلًلرقًلًلًلراق
هًلًلًلي سًلًلًلًلًلدرة اجملًلًلًلًلد املًلًلًلؤثًلًلًلل مًلًلالًلًلهًلًلا

فًلًلي الًلًلكًلًلون مًلًلن نًلًلد عًلًللًلًلى اإلطًلًلًلالق
أريجه فًلًلاح  اليمن  استفاض  وبها 

األذواق سًلًلًلائًلًلًلر  يًلًلنًلًلاسًلًلب  عًلًلًلطًلًلًلرا 
وتًلًلًلفًلًلًليًلًلًلض مًلًلنًلًلهًلًلا حًلًلكًلًلمًلًلة قًلًلدسًلًليًلًلة 

مًلًلًلنًلًلًلهًلًلًلا تًلًلًلسًلًلًلهًلًلًلل فًلًلًلتًلًلًلق كًلًلًلًلًلل رتًلًلًلًلًلاق
وبًلًلًلهًلًلًلا تًلًلًلالشًلًلًلت كًلًلًلل أحًلًلًلًلًلالم الًلًلعًلًلدا

ومًلًلًلًلًلًلًلًلًلآرب آلًلًلًلًلًلًلت إلًلًلًلًلًلًلى اإلخًلًلًلًلفًلًلًلًلاق
بغيهم املًلًلًلعًلًلًلتًلًلًلدون  متًلًلًلًلًلادى  فًلًللًلًلكًلًلم 

ولًلًلًلكًلًلًلم وكًلًلًلًلم حًلًلًلفًلًلًلروا مًلًلًلن األنًلًلًلفًلًلًلاق
وأسفرت املبني  الفجر  إلى  فسرت 

وحتًلًلًلًلًلًلًلررت مًلًلًلًلن ربًلًلًلقًلًلًلة األطًلًلًلًلًلًلواق
وغًلًلًلًلدا سًلًلتًلًلهًلًلدي لًلًللًلًلبًلًلريًلًلة نًلًلصًلًلرهًلًلا

وتًلًلطًلًلل مًلًلثًلًلل الًلًلشًلًلمًلًلس فًلًلًلي اآلفًلًلًلاق
ولًلًلسًلًلوف تًلًلبًلًلقًلًلى حًلًلًلرة طًلًلًلول املًلًلدى

ولًلًلًلسًلًلًلوف جتًلًلنًلًلي فًلًلًلًلوز كًلًلًلل سًلًلبًلًلاق
فًلًلي حلفهم ومًلًلن مضى  واملًلًلعًلًلتًلًلدون 

غًلًلًللًلًلًلت أيًلًلًلًلاديًلًلًلًلهًلًلًلًلم إلًلًلًلًلًلى األعًلًلًلًلنًلًلًلًلاق                           

إنتصاُر الِجَراح

يمن الهدى

أمجاد القبيلة
وهي  اليمنية  القبيلة   .. اجملد  سليلة  إلى 
الطغاة أنًلًلًلوف  متًلًلرغ  وثباتها  بصمودها 

وليد الحسام
القبيًلًلًلًلًلًلًللَْه ُعًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلْرِف  فًلًلي  مًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلازاَل 

األصيًلًلًلًلًلًلًلًللَْه اليمًلًلًلًلًلًلانّي  روُح 
ضميًلًلًلًلًلًلًلًلِرها وحًلًلًلًلًلًلًلي  مًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلازاَل 

الفضيًلًلًلًلًلًللَْه نحًلًلًلو  بها  يَْسُمًلًلًلًلًلو 
تًلًلًلًلًلاريخهًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلا يًلًلًلًلا  زلًلًلًلَت  مًلًلًلا 

النبيًلًلًلًلًللَْه مكارَمهًلًلًلًلًلًلا  حتكًلًلًلًلي 
مًلًلًلًلا كًلًلًلًللَّ  حتفًلًلًلًلًلُظ  ِزلًلًلًلًلَت  مًلًلًلًلا 

ليًلًلًلًلًللَْه الِسّ أَْقيًلًَلًلًلًلًلاُل  َصنََعتًْلًلًلًلًلُه 
لهًلًلًلًلًلًلًلًلا قبًلًلًلائلُنًلًلًلًلًلًلًلًلا  هًلًلًلًلًلًلذي 

َجِليًلًلًلًلًلًللَْه أسًلًلًلًلالٌف  ًلًلًلًلرع  الشَّ فًلًلي 
إْذ اللًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلِه  نًلًِلًلًلًلًلًلًلداَء  لَبًّلًلًلًلًلًلْت 

دليًلًلًلًلًللَْه لهًلًلًلًلًلدهِدهًلا  أعطًلًلًلى 
َمًلًلًلًلًلًلًلْن اللًلًلًلًلًلًلًلًلِه  نبًلًلًلًلًلًلَيّ  لّبًلًلًلًلْت 

الًلًلوِسًلًليًْلًلًلًلًلًلًلًللًَلًلُه ختًلًلًلًلًلًلُم  َكتِْفًلًلًلًلًله  فًلًلي 
َمًلًلًلًلًلًلًلْن األنصًلًلًلًلًلًلًلاُر  أتًلًلى  منهًلًلًلًلا 

املًُلًلْسًلًلتًَلًلحًلًليًلًللًَلًلْه اجليًلًلًلًلوش  َكًلًلسًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلروا 
َمًلًلًلًلًلًلًلًلًلن األرض  الفاحتًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلون 

الًلًلطًلًلويًلًللًَلًلْه املسًلافًلًلًلًلًلًلات  عبًلًلًلًلروا 
العًلًلًلًلًلًلًلًلًلدى تًلًلًلًلًلاريُخ  يًلًلنًلًلَس  لًلًلًلًلم 

الّصِقيلَْه سيوفهًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلُم  يومًلًلًلًلًلاً 
األقويًلًلًلًلا نًلًلحًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلُن  احلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلرب  فًلًلي 

قليلًَلًلًلًلًلْه أعًلًلًلًلًلًلًلداٌد  ونحًلًلًلًلًلًلُن  ء 
يا احِلًلًللًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلِف  جًلًليًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلوُش  هًلًلًلًلًلذي 

هًلًلزيًلًللًَلًلْه بًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلدْت  فيًلًلًلِك  جنًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلراُن 
رأْت إْذ  اجلحًلًلًلًلًلًلًلًلاِفًلًلًلًلًلًلُل  تلًلًلًلًلًلَك 

ذِليلًَلًلًلًلًلًلْه فًلًلًلًلًلًلًلًلّرت  أبطالَنًلًلًلًلًلًلًلًلا 
كم رفًلًلًلًلًلًلًلًلات  الشُّ موقًلًلًلًلًلًلًلًلع  فًلًلي 

ثقيلًَلًلًلًلًلًلًلْه مجنًلًلًلًلًلًلًلزرةً  ُدسنًلًلًلًلًلًلا 
الًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلذي القبيلًلًلًلًليُّ  هًلًلًلًلًلًلًلًلذا 

الًلًلبًلًلديًلًللًَلًلْه اللغًلًلًلًلًلًلًلة  يًلًلقًلًلبًلًلًلًلًلًلًلًلِل  لًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلْم 
لًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلْم يًلًلقًلًلبًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلِل احلًلًلكًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلم الًلًلدخًلًليًلًلل

الدخيلًَلًلًلًلًلْه القًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلرارات  وال 
في العمًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلالء  يقبًلًلًلِل  لًلًلًلًلًلم 

العميلًَلًلْه األيًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلدي  وال  وطًلًلنًلًلًلًلًلًلًلًلي 
العًلًلًلًلًلًلدى وجًلًلًلًلًلًلًلًله  فًلًلي  مًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلازال 

»صميلًَلًلًلْه« دمًلًلًلًلًله  مًلًلًلن  يَْستًَلًلًللُّ 
هنًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلا ًلًلًلًلْت  ُدكَّ إْن  شعًلًلًلًلًلًلًلُر  يًلًلا 

الًلًلرذيًلًللًَلًلْه ًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلام  حكَّ قًلًلًلًلًلًلًلًلًلّوات 
املًلًلًلًلًلدى فًلًلي  حًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلروفًلًلَك  فًلًلاطًلًللًلًلًلًلًلًلًلًلْق 

القبيًلًللَْه؟! علًلًلى  السًلًلًلًلالم  والًلًلًلِق 

األفواه املكممة ــ يا للعار
زياد السالمي 

يف لاذا البهارج البالات املساخى حيااع أو 
باني باني ييمبائ خلاف مراوحماه المخالء 
يضماون  ثام  وطنيمهام  عان  املمنصلاون 
سو   تساامح  ويموساخون  المليارات 
 اليارار أو انشاغاالتهم بأمور الماخوان اا 
وحني تحاول نباش لذا المث محاوالً تيليم 
أنيااب خيانماه لرتبمه ووطناه وإيياظ خيه 
ما تبيى من تاراب الوطان المالل تصطخس 

بانطباعاتهم المي لم تمغيري. 
لكاذا لاو حاال املنظخاات والناواع  
وامللميياات وغريلا من املساخيات المي لها 
صلاة يف قضايا املجمخع والوطن واإلنساان 
ا تبمماخ كل البماخ ألساباٍب يملخها الجخيع 
من تنااول قضياة الماخوان عاىل اليخن اا 
وعاىل ساياعته كان األجاخى بهاا الوقاوف 
 يف صاف الوطان مهخاا كانات اإلغاراءات 
كان األجخر أن مثل لذا المخوان تربة خصبة 
لميويم ما أخساخته طول خارتات انحرصت 
يف املنفماة املاعية وتلخيع وجاوه صاحبيها 
بفرشاة املخالنة مواربة تبمث الريبة والييبة 
 يف االرتيااء واملناخساة سارياً إىل الوطن اا 

يياارب  ماا  وبماخ  الحييياة  لاي  لاذه 
يزعجهام  وأكثار  ياوس  خخساخائة 
رصخاتناا وتلمناا لهاذا الصخت املسامور 
 بالريااالت الساموعية ا ولام يصحاوا بمخ 
إنهاا لحظاات حرجاة حاال وقوخاك ضاخ 
أصخقائاك ااا إنخاا الوطن والاالزس يفرض 
أن نباذل ماا نياوى علياه لكي نزيال لذه 
المشولات يف الفكر اليخني ونصلح ما يبخو 
عليه المواؤس مع ممطلبات الواقع ومجريات 
األحاخاث وتوجيه لذه املنابار يف إظهار لذا 
الماخوان الغاشام وتمريماه تلبياة لخاعاي 
الوطن واإلنسانية ا لهذا لن يميينا أ  يشء 
عان الصخاوع يف مجابهة لاذه الهالميات ا 

املولومة بغبائنا اا أو بانشغالنا عنها .
لن ننثني وسانيف ضخ أ  كان يسامى 
ماع الماخوان أو يياف صامماً ينمظر رساو 
السافينة تخامااً مان اإلبحاار يف خضاٍم له 

موجان مصطخمان .
كاخياة  تكان  لام  ياوس   خخساخائة 
 والكثاري مان املذابح أيضااً لم تكان كاخية 

والحارب  الجائار  الحصاار 
كاخياة  تكان  لام  كذلاك   االقمصاعياة 
الفاوىض  وععام  الساالح  نارش 
الكفاياة  خياه  ليال  اليخان   يف 
حماى نمكمال ونمخارتس جخيمااً يف خناخق 

الوطن ضخ المخوان .
خخاسا بمخ ؟؟

لال يرغباون بخاعاش أن تحكام اليخن 
وبالمايل ربخا سيلجخون ألسنمهم عن اليول 
بلجااس الاذل إرضااء لخاعاش كخاا كخخوا 
أخوالهم برياالت آل ساموع ااا خيا للمار يا 

للمار ا
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 متابعات فلسطينية

»املعارضة« الوهابية يف سوريا َأْكَثر انفتاحاً على »إسرائيل« من »املعارضة« العلمانية
يف عااس ل201 كمبت مياالً تحخثات خيه رسقت 
“قااعة الثورة الساورية” لألموال الماي كانت تصل 
اليهام مان الاخول والجهاات األجنبياة وخاصاة 
اليليجياة بهخف نرش الخمار والفوىض يف ساوريا، 
“اليااعة”  لاؤالء  وترصيحاات  لاكالس  اسامناعاً 
انفساهم، ومنهاا ماا كشافه الييااع  يف “جبهة 
النرصة”، سامي المريخ ، عن قياس رئيل االئمالف 
الوطني السور  املمارض أحخخ الجربا، برسقة 75 
مليون عوالر من املساعخات المي ُقخمت لا“الثورة”، 
وكمبات حينهاا؛ ان “الثاورة الساورية” مؤامارة 
صهيونياة رجمياة، وان “قااعة الثاورة” لصوص، 
َوأن “الثاوار” ولابياون، واملممخلون منهم سافراء 

لا“إرسائيل“!!.
نمت قاعة “الثورة الساورية” بهاذه النموت لم 
تكن من باب المجني والمحامل عليهم، خخن حسان 
حظ الشمب السور ، ان لؤالء “الياعة” يكشفون 
بأنفساهم عن أنفسهم، عون ان تكون لناك حاجة 
إللصاق المهم بهم او إثارة الشائمات حولهم، خهذا 
“املمارض الساور  الباارز” كخاال اللبواني يزور 
“إرسائيال” مارارا وتكارارا وعىل رؤوس األشاهاع، 
الخعام ل“الثاورة  إىل تيخيام  ويخعاو “إرسائيال” 
الساورية”، من اجل اسياط األساخ يف ميابل منح 

الجوالن للصهاينة.
يف إحخى زياارات اللبواناي لا“إرسائيل” نرشت 
الصفحاة الرساخية لكياان االحماالل عاىل موقع 
خايسابوك )إرسائيل تمكلام بالمربياة( تيريراً عن 
نشااطاته خاالل تلاك الزياارة، واصفة ايااه بانه 
“مانخيال ساوريا”، ورع اللبواناي الجخيل حينها با 
“شكر إرسائيل عىل عالجها للثوار“، مشخعاً عىل انه 

اكمشف حييية “إرسائيل” وأن الرئيل بشار األسخ 
“يشوه صورة “إرسائيل” يف سوريا“!.

يباخو أن إشااعة اللبواني ب“املواقف االنساانية 
إلرسائيل” اثرت كثرياً با“اإلرسائيليني”، حيث كمبت 
صحيفة “سا بوسات” اإلرسائيلية، ان قرار ممالجة 
“الثوار الساوريني” يف املسمشافيات “اإلرسائيلية” 
قرار صائب، ألنه سيحول االف الجرحى إىل ما يُشبه 
سافراء “إرسائيل” يف ساورية!!، بمخ عوعتهم اليها 
من رحلاة عالجهم، ولام يحخلون صاورة جخيلة 
عان “إرسائيال”، واضحت الصحيفاة إن ما يحخث 
عىل الحخوع ) مع سوريا( يميخ إىل الذاكرة ما حصل 
قبل أربمني عاماً عىل الحخوع مع لبنان عنخ “الجخار 
الطياب”!!، مع اإلشاارة إىل أن أول مان توىل مهخة 
المواصل مع لبنانيني وقمها لم ضباط الوحخة ل50 
املسؤولة عن تشغيل المخالء يف شمبة االسميبارات 

المسكرية.
بالرغام من وضوح لذه املواقاف امليزية لياعة 
“الثورة” الساورية، والمي كشفت عخالمهم للكيان 
الصهيوناي وخيانمهام لوطنهام وشامبهم، إاّل ان 
لناك من حاول انياس الشل “اإلْساَلمي” )الولابي( 
مان قااعة “الثورة” مان اليياناة، عنخما حرصلا 
خيط بالجاناب “الملخاني” من املمارضة من أمثال 
اللبوناي، ولكان وكخاا اسالفت، خإناه من حسان 
حظ الشامب الساور ، اناه ال يحماج لباذل الكثري 
من الجهاخ ملمرخة حييية لذه املمارضة بشاييها 
الملخاناي والولابي، بل لو يمرف جيخاً، كخا اثبمت 
له الوقائع عىل األرض، ان الشال الولابي لو أَْكثَر 
انفماحا والمصاقا ب“إرسائيل” من الشل الملخاني.
المفكاري  “منماخى  موقاع  أجارى  ايااس  قبال 

اإلقليخي” “اإلرسائييل” ميابلة مع إْسااَلس علوش!، 
الناطل باسام “جيش اإلْسااَلس”!!، إحخى الفصائل 
خيهاا  قاال  ساوريا  يف  الكالى“!!!  “اإلْسااَلمية 

وبرصاحة ان السالس مع “إرسائيل” مخكن!!!!.
امليابلاة ماع “إْسااَلس” اجرتهاا “اإلرسائيلية” 
أليزابياث تساوركوب، الماي ساألمه عان موقاف 
“جياش اإلْسااَلس” مان حزب اللاه، خاكان موقفه 
ممطابياا مع موقاف “إرسائيل” وبخقاة ممنالية، 
وعنخماا ساألمه بيصاوص اتفااق “الساالس” بني 
ساورية و“إرسائيال”، خلام ينف إْسااَلس سلاك أبخا، 
ولكنه أشاار إىل أن اليرار حول لذا املوضوع يمملل 
خيط بالشامب الساور !!. وأضاف قائالً إنه سيمم 
حسام لذا املوضوع وغريه خيخا يمملل بالسياساة 
اليارجية لساورية من قبل مؤسسات الخولة، المي 
ساميوس عنخما تنمارص “الثورة” وييمار الشامب 
الساور  مخثليه بحرية، وأكخ ان “جيش اإلْساَلس” 

لن يسلب اليرار من السوريني.
رغام ان لاذه امليابلة ال تضياف ا  مملومة إىل 
الحيائال الخامغة عىل األرض بشاأن المنسايل بني 
لاذه الجخاعاات اإلْرَلاابياة و“إرسائيال”، إاّل اننا 
اورعنالاا، لنؤكخ حييية عاخس وجوع ا  اخمالف يف 
الرؤى بني “املمارضة الساورية” بشييها الملخاني 
والولاباي، بل إن “إرسائيل” ترى يف الشال األخري، 

الحليف األَْكثَر وثوقا من الشل االول.
رغام اننا عاىل يياني، ان المارخاني بحييية ما 
يجار  يف ساوريا من مؤامرة تسامهخف لاذا البلخ 
كوجاوع، وبحييية الجخاعاات اإلْرَلاابية بشامى 
الوانهاا واطياخهاا، لام يفاجاأوا بخواقاف إْسااَلس 
علوش، ألنهاا مواقاف طبيمية جخا بالنسابة لهذا 

الجخاعاات المي ُصنّمت اساساا لميخس “إرسائيل” 
من خالل تخمري سوريا، إاّل اننا سنخر مرورا رسيما 
عاىل اليلفياة المأسيساية والميائخياة لا“جيش 
اإلْسااَلس”، من أزالت ا  لبل لخى البمض من الذين 
تفاجأوا بخواقف إْسااَلس علوش من “إرسائيل”، من 

باب اسا عرف السبب بطل المجب.
ال يخكان الحخياث عان “جيش اإلْسااَلس”، عون 
اإلشارة إىل زعيم لذه الجخاعة زلران علوش، رجل 
الساموعية األول يف ساوريا، واىل خلفيمه الميائخية 
والفكرياة وألم مراحل حياته؛ ولخ علوش يف مخينة 
عوما عاس ١٩٦٠ من عائلة ممروخة باتباعها املنهج 
الولاباي املمشاخع، وخاصة والاخه عبخالله علوش، 
الذ  كان أحخ ألم قياعات الميار الولابي يف اإلْخَوان 

املسلخني يف سوريا.
عرس زلران يف كلية الرشيمة يف جاممة عمشال 
بالرشيماة  بكالورياوس  بخرجاة  منهاا  وتيارج 
اإلْسااَلمية، ثام سااخر إىل الساموعية حياث عرس 
لنااك عىل يخ كبار شايوخ الولابية يف الساموعية، 
مثل عبخالمزيز بن باز )الذ  كان مفمي الساموعية 
آنذاك( وعبخاللاه بن عبخالمزيز المييال )الذ  كان 
رئيال الهيئاة الخائخاة بخجلل اليضااء األعىل يف 

السموعية(.
ومن ثم عاع إىل سوريا ليمخل يف مجال املياوالت، 
حياث اخمماح رشكاة لليخماات املساانخة لإلعخار 
بمخويل من رشيك سموع . ويف الوقت عينه مارس 
الرجال رساً عخالً أمنيااً وتنظيخياً لصالاح اإلْخَوان 

واالسميبارات السموعية.
وقاس بحشاخ من تخكان من المأثاري عليهم من 
شاباب عوماا أوالً، ثم الغوطاة الحيااً، تحت إطار 

الخعاوة إىل الولابياة عينيااً. لكناه يف الواقاع كان 
يسامى لمكوين خاليا إْرَلاابية مصغرة، مخا جمل 
السلطات األمنية السورية تمابمه عن كثب منذ عاس 
١٩٨٧ لينمهي األمار بموقيفه عاس ٢٠٠٩ بمخ ثبوت 
إعانماه يف الميطيط لمنفياذ أعخاال إْرَلاابية، وتم 
ساجنه يف »سجن صيخنايا« المساكر  األول حمى 
حزياران ٢٠١١، حيث شاخله المفاو الرئايس الذ  

صخر آنذاك خيرج من سجنه.
تام اتياس قارار تصفية زلران علاوش، بمخ ان 
تخاعى كثرياً يف جرائخه الوحشاية، املمخثلة بيصف 
الماصخة عمشل وبشكل عشاوائي بني وقت وآخر 
وخيا لألوامر الصاعرة اليه من وراء الحخوع، وأسفر 
اليصاف عن اسمشاهاع وجرح املئات مان املخنيني 

المزل وجلهم من االطفال والنساء.
ونظخات  وأنشاأت  مولات  الماي  الساموعية 
“جيش اإلْسااَلس”، خارست رجلها يف ساوريا، بمخ 
ان ُقمال علوش بغارة شانمها طائرة ساورية، عىل 
الغوطاة الرشقية بريف عمشال يف 25 كانون االول 
/ عيساخل، وبماخ ميملاه، خلفه يف قيااعة “جيش 

اإلْساَلس” املخعو عصاس البويضاني )أبو لخاس(.
نممياخ أن مجارع الممارف عاىل لاذه اليلفية 
ل“جياش  واالجرامياة  والميائخياة  المأسيساية 
حالاة  أ   سايزيل  علاوش،  وزعيخاه  اإلْسااَلس” 
تمجاب لخى البمض، ازاء “غزل” املمحخث باساخه، 
با“إرسائيال” وتهجخاه عىل من اسل اساياعه يف تل 

أبيب َوواشنطن.

• موقع شفقنا

ناّخع مساؤولون وشايصيات يف الياخس املحملة، 
بيارار سالطات المخو إقاماة مهرجاان لليخور عىل 
أرض ميالة مأمن اإلْسااَلمية المأرييياة، وععت إىل 
المخال الجااع مان أجل حخاياة لذه امليالة وجخيع 
امليخساات اإلْسااَلمية واملسايحية يف اليخس والخاخل 

الفلسطيني. 
وحساب موقع املركز الفلساطيني لإلعالس أوضح 
رئيل الهيئة اإلْساَلمية المليا يف اليخس الشيخ عكرمة 
صال ، أن »لنااك محظوريان يف إقاماة مهرجاان 
اليخور يف ميلة مأمن الله، األول أن اليخور محرمة 
يف عيننا اإلْساَلمي ويف سائر األعيان األخرى، واملحظور 
اآلخار أن املاكان امليرتح لو ميلة مأمان الله، ولذا 

انمهاك لحرمة امليابر«. 
وقاال: »كخا لاو مملوس أن األماوات لهم حرممهم 
األعياان  وساائر  اإلْسااَلمي  الخيان  يف  وكراممهام 
الساخاوية«، مؤكخاً أن »لذا املهرجان مرخوض جخلة 
وتفصياالً، وغري مارشوع«، وحاذر اليائخني عىل لذا 
املهرجان من تخنيل امليلة اإلْسااَلمية، ميلة مأمن 

الله. 
مان جهماه، قال الشايخ محخاخ الماارف، رئيل 
الهيئاة المليا لنرصة الياخس واألقى: »إّن نية أسرع 
االحمالل تنظيام مهرجان لليخور عاىل أرض ميلة 

مأمان اللاه يف اليخس الرشياف والاذ  يراخيه حفل 
غنائي لييل راقص ينّم عن حيخ عخني ومكر مخبر من 

نفوس احماللية«. 
وأضااف الماارف »لذا أمار ليل وليخ خارتة؛ إنخا 
لو عخال مماوال وممكرر، أليساوا لم الذيان حرقوا 
مساجخ إبطن وكمبوا عليه الشامارات المنرصية أَْكثَر 
من مّرة؟! أليساوا لام الذين وضموا قنبلاة يف مئذنة 
مساجخ الحاج عبخاللاه يف حيفاا؟! أليل لام الذين 
أحرقاوا مساجخ البحار يف طلياا؟! أليل لام الذين 
لخماوا جواناب وجخران مساجخ الساوق يف طليا يف 

الماس 2000؟!«. 
وتاباع »أليل لام الذين أليوا الينابال الحارقة يف 
مساجخ حسان بك يف ياخا أَْكثَر من مرة، وعليوا رأس 
خنزير يف ساحمه، وعليوا اسم الرسول عليه؟! أليسوا 
لام الذين اعمخوا عىل مساجخ املجاعلة يف عكا، وكمبوا 
الشمارات المنرصية عىل جخرانه؟ أليسوا لم أصحاب 
الجرائم املموالية املسامخرة؟ َمن نباش اليبور وانمهك 
حرماات األماوات وبنى خنااعق ومماحف عاىل رخات 
املوتى كخا يحصل يف ميلة اليشالة يف ياخا، ويف مأمن 
الله يف اليخس؟!! أليساوا لم الذين أقاموا عرض أزياء 
يف خناخق حياة رجنيس عىل وقع آياات الُياْرآن الكريم 
املرتلة بخالً عن األغاني ويف اليخس الرشيف؟ واليائخة 

تطول«. 
وشخع عىل أن »لذه نية مبيَّمة واعمخاء مخنهج بكل 
وسايلة لطخل امليخساات والمأريخ وتغييبه وسالب 
خرياتاه، ولا لاو اعمخاؤلام يصل األماوات باليخر 

والغناء والرقص«. 
وتابع: »لاذا االنمهاك واالعماخاء املمواصل بحاجة 
إىل تحرك وموقف خلسطيني وعربي وإْساَلمي عاجل، 
من أجل حخاية والخخاع عن ميلة مأمن الله، وجخيع 
ميخساتنا اإلْسااَلمية واملسايحية يف اليخس والخاخل 

الفلسطيني«. 
أما رئيل لجنة رعاية امليابر اإلْساَلمية يف األوقاف، 
مصطفاى أبو زلرة، خمّخ إقاماة لذا املهرجان اعمخاء 
صارخاا عاىل لاذه امليالة اإلْسااَلمية المأرييياة، 

وانمهاكاً لحرممها، وقبور املخخونني من األعالس«. 
وقاال: »لاذا املهرجاان تخنيل للخيالة، وإقامة 
الفارق املوساييية الماي تمزف طيلاة لياايل األربماء 
واليخيال، لاذا انمهااك صاارخ وخظ لحرماة لذه 

امليلة اإلْساَلمية المأرييية«. 
وأعان أباو زلارة إقامة لاذا املهرجاان عىل أرض 
ميالة مأمن اللاه، وطالاب املساؤولني بإلغااء لذا 
املهرجان احرتاماً ليخساية ميابر املسالخني يف مخينة 

اليخس.

ضابٌط بجيش العدو يعرتف: نّفذنا تنديٌد واسٌع بإقامة مهرجان للخمور على أرض مقربة مأمن اهلل بالقدس 
اعدامات كثرية دون أن ُنقّدم للمحاكمة 
اعارتف قائاخ جيش الماخو يف مخينة اليليال، اليالو ليبخاان بارتكاب 
عخلياات إعخاس ميخاني عخيخة مان قبل قوات االحماالل يف الضفة املحملة، 
عىل غرار تلك المي ارتكبت بحل الشهيخ عبخالفماح الرشيف اليليل وأثارت 

جخالً واسماً بمخ أن وثيها بالفيخيو ناشط خلسطيني.
جااءت اعرتاخاات ليبخان خالل جلساة محاكخة عيخت ياوس األحخ، يف 
إطاار محاكخة الجناخ  قاتل الشاهيخ الرشيف قبل أشاهر، إس أكخ ليبخان 
أنه شاالخ »بأس عينه« المخيخ من الحااالت المي أطلل خيها جيش االحمالل 
الرصاص عىل منفذ  عخليات بهخف »تحييخلم«، ثم أطليوا الرصاص عىل 

رأس املنفذ ليمله.
وزعام الضاباط أن الهخف من لاذا اإلجراء منع منفاذ  المخليات من 
احمخالية تفجري أحزمة ناسافة، مضيفاً، أن أيا مان الجنوع الذين ارتكبوا 

لذه الجرائم لم ييخموا للخحاكخة.
ونفى ليبخان اعرتاخاً ساابياً نُساب له بمخ إعخاس الشهيخ الرشيف، بأن 
عخلية إطالق الرصاص عليه لم تكن ساليخة، وأكاخ أنه لم ييل لذا الكالس 

ألخخ وال حمى لوزير حرب االحمالل السابل موشيه يملون.

دوراٌت إْجَراميٌة باملستوطنات لتنفيذ اعتداءات 
ضد الفلسطينيني وأمالكهم ومقدساتهم 

نّظخات حركاُة »ليهاخاا اإلرسائيلياة« اإلْرَلاابياة عورات لشابان يف 
املساموطنات ينضاوون تحت تنظيم »شابيبة الماالل« اإلْرَلااباي، الذين 

ينفذون اعمخاءات ضخ الفلسطينيني وأمالكهم وميخساتهم.
وسكارت صحيفة »يخيماوت أحرونوت«، يوس الثالثااء، أن لذه الخورات 
تشاخل تخريبات عىل االعمخاء عىل الفلسطينيني يف الضفة الغربية واليخس 
وتملام اللغاة المربياة والييااس بمخليات مراقباة، إضاخاة إىل محارضات 
حاول المرصف أثنااء تحيييات الرشطة وجهاز األمان الماس »اإلرسائييل« 

)الشاباك( يف حال اعميالهم.
وتسامخر ُكّل واحخة من لذه الخورات لثالثة أياس، يبيت خاللها الشابان 
الذيان ترتاوح أعخارلم ماا بني ل1 – 22 عاماً يف موقاع الخورة، يف جنوب 

جبل اليليل.
وقالات الصحيفة: إن »شابيبة الماالل« يمخرباون يف البخاية عىل رضب 
وسااعات، وبمخ سلك يمخربون بشاكل خميل الواحخ ميابال اآلخر عىل اللكم 

والركل وإسياط اليصم عىل األرض وما إىل سلك.
ويشاخل جزء من الخورة المحخث بالمربياة، بحيث يزوع رئيل منظخة 
»ليهاخاا«، بنميس غوبشاطاين، مضاماني الكلخات بالمربياة المي ينبغي 
اساميخامها. وتزعم »ليهاخا« أنها حركة تسمى إىل منع اخمالط بني شبان 

عرب وشابات يهوعيات. 
وقاال غوبشاطاين: إن »الهاخف يف النهاية لو إقاماة عورة تحضريية 
ما قبل عساكرية، وتشاجيع الشابان عىل اليياس بيخمة مفياخة من أجل 

الجخهور وضخ االنصهار ومن أجل محبة البالع«.
وقاال أحخ املشااركني يف الخورة إناه »يملخوننا كيف نموجاه إىل المربي 
الاذ  ييرج مع يهوعياة. وأنا أعارف أن أقول له بالمربياة: »أعطني رقم 

)لاتف( أخمك«، والموضيح له أن يوقف عالقمه مع الشابة اليهوعية«.
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يثري غضب السعودية.. 200 عالم بينهم شيخ األزهر يف مؤتمر 
»أهل السنة والجماعة« يترّبأون من الوهابية

تباُدُل السفراء بني تركيا و«إسرائيل« خالل أسابيع  طرد مذل لفريق قناة 
“الجزيرة” من فنزويال

  - متابعات
أعلنات نيابة الصحاخيني الفنزويليني مسااء االثنني أن السالطات 
أمارت بإبماع خرق تابع ليناة “الجزيارة” الفضائية وصل إىل كراكاس 

لمغطية تظالرة يفرتض ان تنظم اليخيل بخعوة من املمارضة.
وقالات النياباة الوطنياة للماملاني يف الصحاخة إن طاقام اليناة 
اليطرياة املؤلاف من ثالثاة اشاياص اوقف عناخ وصولاه إىل مطار 

مايكيميا الخويل باليرب من كراكاس.
وكمبات النيابة عىل حساابها عىل تويارت ان “الصحاخية ترييزا بو 
واملنمجاة الغخي تشااخيز ومصاور من الجزيارة اوقفاوا يف مايكيميا 

وصوعرت اجهزتهم”.
ولم تؤكخ النيابة اسم املصور، لكن وسائل االعالس قالت انه ماريانو 

روزينخ .
وقالات النياباة “علخنا ان خريال الجزيرة الذ  اوقاف يف مايكيميا 

سيمم ابماعه إىل كولومبيا”.
واضاخت ان الفريل وصل من االرجنمني “لمغطية احخاث األسابوع 

يف خنزويال”.
وتسممخ املمارضة ملسرية كلى يف االول من سبمخل يف جخيع انحاء 

البالع لمكثيف الضغط عىل الرئيل نيكوالس ماعورو.

نقل جثث ثالثة أمريكيني 
ُقتلوا يف سوريا إىل شمال 

العراق
  - متابعات

نيلت قوات ]ساورية الخيخيراطية[ جثث ثالثة أمريكيني كانوا قخ 
قملوا أثناء ممارك منبج يف ريف حلب، من مشفى املالكية باتجاه ممل 

سيخالكا ثم إىل شخال المراق إلرسالها إىل الواليات املمحخة.
وأخاعت مصاعر مطلمة ياوس الثالثاء، بأن اليمىل األمريكيني الثالثة 
لام جورعان انخرو من مواليخ كولوراعو واساخه الحركي جوان خرات، 
وويل سااخاج من مواليخ ماريل واساخه الحركي آمخ كوباني، وليفي 

جوناسن شرييل من مواليخ نيفاعا واسخه الحركي آغر رشخان.
ويف سياق ممصل أخاع »جيش الثوار« و«لواء الشخال الخيخيراطي« 
مان ضخن قوات ساوريا الخيخيراطية، بأنهم سايطروا عاىل قرية أس 
حاوش، وسلك بماخ ممارك عنيفة كباخت »عاعش« اإلْرَلاابي خساائر 

كبرية.
وتخكن »جيش الثوار« و«لواء الشخال الخيخيراطي« من سحب 13 

جثة إلْرَلاابيي »عاعش«.

  - متابعات
طالب مؤتخُر »َمن ُلم ألل السانة والجخاعة؟« 
الذ  انمياخ يف مخينة جروزناي عاصخة جخهورية 
الشيشان واسمخر ثالثة أياس من 25 إىل 27 أغسطل 
2016، بحضاور أَْكثَار مان 200 عالام وُمفٍت من 
ميملف الخول المربية واإلْسااَلمية والغربية، المالم 
اإلْساَلمي، بالموقف عن الجخال والمنظري واالنشغال 
بصغائار األماور واليضايا، لمفويات الفرصة عىل 
الجخاعاات اإلْرَلاابية المي تسامغل سلاك لصياغة 

منالجها المخمريية.
وقال املشااركون يف املؤتخر: إن »تجخع الملخاء 
يف الشيشاان ساوف يساهم بشاكل جاع يف إطفاء 
الحرائال والحاروب الالإنساانية، الماي تمياذ من 
أجساع المرب واملسلخني وأشالئهم )خرئان تجارب( 
عموية، وتشاملها أنظخة اساممخارية جخيخة تيخس 

بني يخ  نريانها نظريات شيطانية مرعبة«.
وأكاخ املشااركون، أن »خطاط لاذه األنظخاة 
املاكرة بخأت تزحف عىل ثياخات الناس وممميخاتهم 
وتيضمهاا  والحضارياة  المأرييياة  وميخراتهام 

ملمايري ثياخة عاملية واحخة«.
وتشاارك مرص يف خماليات مؤتخر »من لم ألل 
السنة والجخاعة.. بيان وتوصيف ملنهج ألل السنة 
والجخاعة اعميااعاً وخيهاً وسالوكاً وأثر االنحراف 
عنه عان الواقع« بالماصخة الشيشاانية غروزني، 

بوخخ رخيع املسموى من علخاء األزلر.
واخممح أحخخ الطيب شيخ األزلر، رئيل مجلل 
حكخاء املسلخني، مسجخ الحاج يوسف اليليشنخ  
بيرياة اليليشانخ  شاخال الماصخاة غروزناي، 
بحضور الرئيل الشيشاني رمضان قخيروف وعخع 

ة اإلْساَلمية. كبري من علخاء األُمَّ
وأكاخ املشااركون يف املؤتخار، أن لنااك بماض 
الياوى اإلقليخياة والخولية تحااول خلل رصاعات 
طائفياة ومذلبياة يف الاخول المربية واإلْسااَلمية، 

ة ومصالحها الضيية. ليخمة أعخاء األُمَّ
وقاال عيل جخماة، مفمي مرص األسابل، عضو 
ليئة كبار الملخاء بخرص خالل مشااركمه بخؤتخر 

الشيشاان، أمال: إن »األزلار لام ييارتق كخاا 
يروج البمض للمشاكيك يف األزلار«.. ويرعع بمض 
الملخانيني يف مرص أن األزلر ُميرَتق من قبل بمض 

الجخاعات الولابية والميارات املمشخعة.
مان جهماه، أكاخ أساامة األزلار  مسمشاار 
الرئيال املارص  وكيال اللجناة الخينياة باللملان 
املارص ، أن المكفاري والمفجاري يساريان عىل قخس 
وسااق.. ويف امليابل املؤسساات الخينياة املمنية لم 
تاخرك اللحظة الفارقة، مخا أنمج خراغا زمنيا خارقا 
يف مسارية المكفري، ومالحيمه من امليمصني بنرش 

الخين الوسطي وصحيح الميائخ.
وقال أحخ املشاركني املرصيني يف خماليات مؤتخر 
الشيشان، إن »املمطرخني يحاولون أن ييخموا الخين 
اإلْساَلمي عىل أنه نخوسج للميريب والهخس والمفريل 

والمخاء املمواصل«.
ونيلت »الرشق االوساط« تأكياَخه، أن »املؤتخر 

يأتاي يف وقات بالغ الخقاة واليطاورة، مخا يجمل 
مساؤولية علخااء الخيان عظيخاة وخااء بواجبهم 
الخيناي والوطناي واإلنسااني لمصحياح الصاورة 
الذلنية الياطئة عن الخين اإلْسااَلمي، ورع شبهات 
املشاككني خياه، الماي كان بماض املنمسابني لاه 

والجخاعات املمطرخة سبباً خيها«.
وقال رئيل مجلل حكخاء املسلخني، إن مفهوس 
»ألل السانة والجخاعة«، الاذ  كان يخور عليه أمر 
ة اإلْسااَلمية قروناا ممطاولة نازعماه يف اآلونة  األُمَّ
األخارية ععااوى وألاواء، لبسات عخاممه شاكالً، 
وخرجت عىل أصوله وقواعخه وساخاحمه موضوًعا 
وعخاالً، حماى صاار مفهوًماا مضطربًاا، شاخيخ 
االضطراب عنخ عامة املسالخني، بال عنخ خاصمهم 
مخن يمصخرون الخعاوة إىل الله، ال يكاع يبني بمض 
مان ممامله حمى تنبهام قواعماه وخواخيه، وحمى 
يصبح نهبًاا تميطفه ععوات ونحال وألواء، كلها 

ترخاع الخمة مذلاب ألل السانة والجخاعة، وتزعم 
أنهاا وحخلا املمحاخث الرساخي باساخه.. وكانت 
النميجة المي ال مفر منها أن تخزق شاخل املسلخني 
بمخازق لاذا املفهاوس وتشاممه يف أسلاان عاممهم 
وخاصمهام، مخان تصخروا أمار الخعاوة والممليم، 
حمى صار المشاخع والمطارف واإلْرَلاااب وجرائم 

اليمل.
وأوضاح، أن »ألال السانة والجخاعة« حساب 
منهج الممليام باألزلر، يُطلل عىل أتبااع إماس ألل 
السانّة أبي الحسان األشامر ، وأتباع إماس الهخى 
أبي منصاور املاتريخ ، وألل الحخياث، ولم ييرج 
عن عباءة لاذا املذلب خيهااء الحنفياة واملالكية 
والشااخمية واملممخلون من خيهااء الحنابلة، ولذا 
املفهوس بهذا المخوس الذ  يشاخل علخاء املسالخني 
وأئخمهام مان املمكلخني والفيهااء واملحخثني وألل 
المصوف واإلرشااع، وألل النحو واللغة أكخه قخماء 

األشااعرة أنفساهم منذ البواكري األوىل لظهور لذا 
املصطلاح بماخ وخااة اإلماس األشامر ، ثام لو ما 
ة عل  اسامير علياه األمر عنخ جخهارة علخااء األُمَّ
ة  اليرون المالية، ولذا لو الواقع الذ  عاشامه األُمَّ
ألَْكثَار من ألف عااس، حيث عااش الجخيع يف وحخة 
جامماة اساموعبت المماخع واالخماالف املحخاوع، 

ونبذت الفرقة واليالف املذموس.
اىل سلاك، أصخر املؤتخر الماملي لملخاء املسالخني 

عخع من النمائج والموصيات، وجاء أبرزلا:
األشااعرة  والجخاعاة لام  السانة  ألال  أن   -
واملاتريخياة يف االعميااع وألال املذالاب األربمة يف 
الفياه، وألل المصوف الصايف علخا وأخالقا وتزكية 
عىل طريية سايخ الطائفة اإلماس الجنيخ ومن ساار 

عىل نهجه من أئخة الهخى.
- لليارآن الكريام حارس يحيطاه مان الملاوس 
الياعمة له، املساعخة عىل اسمنباط ممانيه، وإعراك 
مياصاخه وتحويل آياتاه إىل حياة وحضاارة وآعاباً 
وخناون وأخاالق ورحخاة وراحة وإيخاان وعخران 
وإشاعة السلم واألمان يف المالم حمى ترى الشموب 
والثياخات والحضارات امليملفة عيانا أن لذا الخين 

رحخة للماملني وسماعة يف الخنيا واآلخرة.
لاماة  تحاول  نيطاة  املؤتخار  لاذا  ويممال 
ورضورياة لمصويب االنحراف الحاع واليطري الذ  
طال مفهوس »ألل السانة والجخاعة« إثر محاوالت 
اخمطااف املمطرخاني لهاذا اللياب وقارصه عاىل 

أنفسهم وإخراج ألله منه.
وقخ أثار مؤتخر »ألل السانة والجخاعة« غضب 
السالفيني الولابياني الذ  اعمله مؤامرة روساية 
عليهام ونرش اتباعهام أَْكثَر مان 100 ألف تغريخة 

ضخ املؤتخرين!.
واسامخرت رعوع الفمل الغاضبة ضخن الميارات 
السالفية ملاا خارج باه املؤتخر الاذ  اسامضاخمه 
الماصخاة الشيشاانية، غروزناي، بهاخف تمريف 
لوية »ألل السنة والجخاعة«، إس اسمثنت توصياته 
تلك الميارات من الممريف، كخا لم تخرج املؤسساات 
الخينياة الساموعية ضخان املؤسساات الممليخياة 
»المريياة«، عاالوة عاىل ماكان انميااع املؤتخر يف 

الخولة المابمة لروسيا.

  - متابعات
قالات اليائُم بأعخال السافارة »اإلرسائيلياة« يف أنيرة أمرية 
أورون: إن »تمياني سافراء بني تركيا و«إرسائيل«، سايمم خالل 
األساابيع امليبلة«، ممميخًة أن »مفاوضات سامبخأ بني الجانبني، 

الماس امليبل، من أجل توقيع اتفاقية حول الغاز الطبيمي«.
يونياو  أواخار  ويف 
املاايض وقاع الجانبياان 
اتفاقية لمطبيع المالقات، 
وصااعق عليهاا اللملاان 
الرتكاي يف 20 أغساطل 

الجار .
أورون،  واعمالت 
الرتكي  اللملان  »مصاعقة 
خطاوة  االتفاقياة،  عاىل 
يف المخلياة املسامخرة منذ 
أَْكثَار مان عااس، لمطبيع 
الجانبني«،  باني  المالقات 
ممرباًة عان اعمياعلا أن 
المخلياة تيرتب من  »تلك 

نهاية جيخة«.
وقالات: »إن االتفاقية 
المالقات  أساس  سمشكل 
مضيفًة:  الجانباني«،  بني 
عخلياة  بخاياة  يف  »نحان 
المطبياع، وال تازال لناك 
ممملياة  إجاراءات  عاخة 
مان  باخ  ال  باالتفاقياة 
تطبييهاا، وبينهاا تميني 

السفراء، الذ  سيمم خالل أسابيع«.
وأعربت أورون عن رأيها بأن »عخلية المطبيع سمفيخ يف ثالث 
موضوعات رئيسية لي: االقمصاع، والطاقة، وتباعل اململومات«.
وبيصاوص الجانب االقمصااع ، بينت رغباة »إرسائيل« يف 
زيااعة حجم المجاارة مع تركيا، قائلة: »إناه وصل إىل ل.5 مليار 
عوالر عاس ل201، ومن ثم تراجع إىل ل مليارات عوالر عاس 2015، 
مشارية إىل إمكانية الرقم 

إىل 8 مليارات عوالر«.
كخا أشارت إىل »وجوع 
خيخاا  كبارية  إمكانياات 
يمملل بالممااون يف مجال 
الطاقاة باني الجانباني«، 
»اعمياعلاا  ممرباة عان 
اسارتاتيجية  اتفاقياة  أن 
الجانباني  باني  ساموقع 
أن  إال  اليصاوص،  بهاذا 
األمار يمطلاب أوالً عاوعة 
المالقات إىل ما كانت عليه 

سابياً«.
وأضاخات: »أناه مان 
مفاوضات  باخء  املخكان 
الغااز  بيصاوص 
الطبيمي، بمخ اسامكخال 
المطبياع«،  عخلياة 
»اتفاقياة  أن  مؤكاخة 
اليصاوص  بهاذا 
سامكون مفيخة القمصاع 
سمكون  كخا  »إرسائيل«، 
مفيخة للجانب الرتكي«.

عميد »إسرائيلي«: 
الحرب املقبلة مع 

»حزب اهلل« ستكون 
قاسية 

  - متابعات
أّكخ ضاباٌط كبريٌ يف الجياش الصهيوني، 
أن الحارَب امليبلَة مع »حزب الله« سامكوُن 
حرباً رضوسااً مع الجيش »اإلرسائييل« عىل 
الجبهة الشاخالية وأيضاً مع »اإلرسائيليني« 
يف الخاخال.  قاال المخيخ عاريان مكوف قائخ 
الجبهاة الخاخلياة املنمهية واليمه يف شاخال 
كان  الثانياة  لبناان  يف حارب  »إرسائيال«: 
لناك مفهاوس خاطئ لخ  البلخيات شاخايل 
»إرسائيال« خالبلخياات خيط بييات تممامل 
مع حالة طوارئ يف حني أن الجبهة الخاخلية 

ركزت عخلها عىل اإلنياس. 
وكشاف عريان بأن موظفي مخينة صفخ 
لرباوا خالل حارب لبنان الثانياة من مبني 

بلخية صفخ. 
وأضااف قائالً: يف الحارب امليبلة وكملة 
من حرب لبنان الثانية ساننرش قوات كبرية 
مان جناوع الجبهاة الخاخلية يرتاخون الز  
اللتياايل )ز  الجبهة الخاخلية( والشاوارع 
سامكون مليئاة بالجناوع يف حالاة الحارب 
والطاوارئ وسايمم عخال الجبهاة الخاخلية 

بالمنسيل مع رؤساء البلخيات.
وأوضاح، أناه خالل ل2 سااعة من حني 
آلخر سمصخر إرشاعات للسكان عل نرشات 
األخبار وتشمخل تلك اإلرشاعات حول كيفية 

المرصف يف حالة الحرب.
وحيال الحرب األخارية مع قطاع غزة يف 
عااس ل201، قال المخيخ عاريان: ليخ تملخنا 
المل من حرب غزة ونيلنا تلك المل للجبهة 
الشاخالية، الخمااً إىل أناه يف الحارب األخرية 
سامكون ُكّل »إرسائيال« عرضاة للصواريخ 

البميخة املخ  المي يخملكها حزب الله.
خالجبهاة الخاخلية تاخرك بأنه يجب خمل 
سايخكثون  الذيان  لإلرسائيلياني  يشء  ُكّل 
لفرتة طويلة يف املالجائ وتوخري ممطلباتهم 
يف ظال الحارب خإحخى المل والاخروس من 
الحارب األخارية عىل غازة لو اإلبيااء عىل 
املحاال المجارياة مفموحاة وعاخس إلغائها 
لملبية احمياجاات »اإلرسائيليني« حمى وقت 

الحرب.

أوُل دولة أوروبية تضيق بالالجئني وتعلن إيقاف استقبالهم
  - متابعات

أعلن وزيُر الخاخلية المشايكي، ميالن 
تشوخانيمش، أن بالَعه لن تسمطيع قبول 
املزيخ مان الالجئني يف الماس 2016، خالخا 
بخوجاب  تمحخلهاا  الماي  للخساؤوليات 

االتفاقية مع أنيرة.
وخرس الوزيار، يف ترصيح مملفز، يوس 
األحاخ، لاذا اليارار بأن جخياع الالجئني 
الياعمني إىل المشايك يممرضون لخراساة 
أمنياة مفصلة، تمطلب وقمااً طويالً ولن 

تنمهي، كخا يبخو، قبل نهاية الماس.
وأكاخ الوزيار أن اساميبال املهاجرين 

غاري الرشعيني عون رقاباة يف أملانيا يهخع 
باأرضار جسايخة، مضيفا أن لاذا األمر 

غري ميبول بالنسبة للمشيك.
المشايك  »كانات  قائاالً:  واسامطرع 
ملونة، يف خريطة أوروبا، باللون األحخر، 
وكان املهاجرون عىل ممرخة بأن اليوانني 
األوروبياة ترس  لنااك، وسايمم نيلهم 
خاورا إىل مرخال احمجاز، يف حاال أقخموا 
عىل عبور الحخوع بشكل غري مرشوع«.

وسكر وزير الخاخلية المشيكي بأن من 
امليرر أن تساميبل بالعه، خالل السانوات 

الا3 امليبلة، نحو 3 آالف الجئ.
إىل سلك، أعرب تشاوخانيمش عن قليه 
من أن المخلية المساكرية الماي يجريها 

الجياش الرتكاي يف ساوريا ال تهاخف إىل 
مسااعخة الشامب الساور ، إنخا إىل حل 
املساألة الكرعية األَْكثَر إلحاحا بالنسابة 

ألنيرة.
تجخر اإلشاارة إىل أن االتفاقية امللمة 
بني تركيا واالتحاع األوروبي يف 18 مارس 
املايض تييض باسميبال المشيك 80 الجئاً 
قبال نهاية المااس الجاار . وأتاحت لذه 
الوثيية لليارة المجوز تجاوز أشخ أزمات 
الهجارة يف تأرييهاا منذ الحارب الماملية 
الثانية، إس عخل نحاو 1.8 مليون مهاجر 
أرايض االتحااع األوروباي يف الماس 2015، 
بحسب تيخيرات الوكالة األوروبية ملراقبة 

الحخوع.

وقُف األعمال القتالية بني 
القوات الرتكية واألكراد يف سوريا! 

  - متابعات
َح مسؤوٌل عسكر  أمريكي، يوَس الثالثاء، أن اليوات الرتكية  رصَّ
ووحخات الحخاية الكرعية يف شاخال ساوريا توصلوا إىل »اتفاق غري 

رسخي« لوقف اليمال بينهخا.
وقال الكولونيل »جون توماس« املمحّخث باسم اليياعة االمريكية 
الوسطى: »خالل الساعات املاضية تليينا تأكيخاً بان جخيع األَْطَراف 
املمنية سامموقف عن إطالق النار عىل بمضها البمض وسارتكز عىل 
مواجهة »عاعش«، مؤكخاً أن لذا اتفاق غري رساخي يشاخل اليومني 

امليبلني عىل االقل.
يذكار أن اليوات املسالحة الرتكياة أطليت صبااح األربماء، ل2 
أغساطل/آب، عخلية عساكرية أطلال عليها اسام »عرع الفرات« 
تهخف إىل »انمزاع مخينة جرابلل وريفها من قبضة تنظيم »عاعش« 
اإلْرَلااباي، وكذلك طارع الوحاخات الكرعية من املنطية«، حسابخا 

أعلنمه أنيرة.



 سياسية- شاملة
تصخر كل اثنني وخخيل
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املنافقون خنجٌر مسوٌم 
يف خاِصرة اأُلمَّة 

كلمــــــة أخـــــيرة 

زيد البعوة
الُيااْرآُن  َث  تحاخَّ لطاملاا 
الكرياُم مياطبااً املسالخني 
ومحذراً لهم من خطورة خئٍة 
خطارية جخاً محساوبة عىل 
سخالم  واملسالخني  اإلْساَلس 
اللاه باملناخياني مناذ أيااس 
رساول الله صىل اللاه عليه 
وآلاه إىل الياوس.. بال إن الله 
سبحانه وتماىل قال مياطباً 
الرساول محخخ )لام المخو 

خاحذرلم(.
الرغم مان تحذير  وعاىل 
الُيااْرآن  خاالل  مان  اللاه 
الكريم عان خطاورة اليهوع 
والنصارى عىل اإلْساَلس واملسالخني إاّل أن الُياْرآن الكريم اعمل 
املناخياني أخطر منهم بألف مرة، إىل عرجة أنه وصفهم بالمخو 
الذ  ينبغاي عىل ُكّل مؤمن أن يأخذ الحيطاة والحذر من لذه 

الفئة املياععة والضالة واملاكرة..
لام يكمِف الُياْرآن الكريم بالمحذيار من املناخيني خيط، بل 
نزل الله سابحانه سورة كاملة يف الُياْرآن سخالا )املناخيون( 
تحخث خيها عان صفاتهم وأََسااِليْبهم وخطورتهم، حيث قال 
تماىل )مذبذبني بني سلك ال إىل لؤالء وال إىل لؤالء( وصفهم الله 
بالكاذب واليخاع واليبث واملكر وخليلاة املجمخع من الخاخل 
ومناارصة المخو اليارجي وكثري مان الصفات المي قالها الله 
عنهم ولشاخة خطورتهم وخبثهم قال عنهم الُياْرآن مياطباً 
رساول الله )إِسَا َجاءَك اْلُخنَاِخُيوَن َقالُوا نَْشاَهُخ إِنََّك َلَرُسوُل اللَِّه 
َواللَُّه يَْمَلُم إِنََّك َلَرُساولُُه َواللَُّه يَْشاَهُخ إِنَّ اْلُخنَاِخِيانَي َلَكاِسبُوَن( 
ثم تحاخث الله عن اشاكالهم وأعخالهم وكالمهام قائالً )وإسا 
رأيمهام تمجبك أجساامهم وإن ييولوا تساخع ليولهم كأنهم 
خشب مسنخة يحسبون كل صيحة عليهم لم المخو خاحذرلم 
قاتلهام اللاه أناى يؤخكاون( وكثري مان الاكالس الُيارْآني عن 

خطورة املناخيني 
حماى أن الُياْرآن قال عنهام إنهم إْخاَوان اليهوع النصارى 
حاني قال )ييولون إلْخَوانهام الذين كفروا من ألل الكماب ألن 
أخرجمام لنيرجن ممكام وألن قوتلمم لننرصنكام( وقخ اثبت 
الواقاع صخق كالس الله تمااىل الذ  ال يحمااج إىل أعلة إاّل أن ما 
يجر  اليوس من ترصخات ييوس بها املناخيون المرب يف ميملف 
ة المربية واإلْسااَلمية مان المخالاة والمطبيع مع  أقطاار األُمَّ
الكيان الصهيوني والنظاس األَمريكي الذ  يشان حرباً صليبية 
عىل اإلْساَلس واملسلخني كيف أن لؤالء املناخيني باعوا شموبهم 
وعروبمهم واوطانهم وإْساَلمهم وثرواتهم بخون ميابل لليهوع 
والنصاارى وماا قاس باه املناخياون اليخنيون خاالل المخوان 

السموع  األَمريكي عىل اليخن خري عليل عىل سلك.
وقخ أليى اإلماُس عيل عليه السالس خطبًة وّضح خيها َمن لم 
املناخيون، وقال )إحّذركم ألَل النفاق خإنهم الضالون املضلون 
الزالون املزلون يملونون ألواناً ويفممنون اخمماناً يمخخونكم بكل 
عخاع ويرصخونكم باكل مرصاع، إىل أن قال: قخ اعخوا لكل حل 
باطاالً ولكل قائم مائالً ولكل حي قاتالً، إن ساألوا الحفوا وإن 
حكخوا أرسخوا، خهم ملة الشايطان وحخة النريان )أُوَلِٰئَك ِحْزُب 
وَن(، ولذا الكالس  ايَْطاِن ُلُم اْلَيارِسُ ايَْطاِن أاََل إِنَّ ِحْزَب الشَّ الشَّ
مان أبلغ ما قالاه المرب عىل مر المأريخ، وقاخ وصفهم اإلماس 
عايل بهذه الصفاات؛ ألنه عاناى منهم وعخال يف رصاع ممهم 
وحذرناا منهم يف خطبة أخرى قال: يخيلون مع ُكّل ريح وأتباع 
ُكّل ناعل. ساالس الله علياه كأنه موجوع بينناا وكأنه ييطبنا 

اليوس عن لاع  ومرتزقة ومناخيني الرياض وواشنطن..
ومان خالل مساريتنا الُياْرآنياة منذ النشاأة إىل اليوس كان 
لنا ماع املناخيني رصاعاات وممارك وحروب، خهام كانوا أول 
مان وقف يف وجه املارشوع الُياْرآني يف مسارية أنصار الله إىل 
عرجة أن اليائخ املؤسل الشهيخ اليائخ السيخ حسني بخر الخين 
الحوثي جملهم ميياساً عخلياً ملمرخة خاعلية األعخال الجهاعية 
واليريية، حني قال )املناخيون لم املرأة المي تمكل لك خاعلية 
عخلاك( وخماالً عنخماا انطلال املارشوع الُياْرآنياة الجهاع  
الموعو  من خالل الثياخة الُياْرآنية المي قخمها السيخ حسني 
بخر الخيان كان املناخياني أول من أحل باليطاورة وأول من 
تحرك ملواجهة لذا املرشوع منذ عاس ل200 إىل اليوس ويوماً بمخ 
يوس تخاعى املناخون المرب وتحالفوا مع اليهوع والنصارى ضخ 
لذه األمة وضخ الشامب اليخني وشانوا الحاروب تلو الحروب 
والماي آخرلا لذا الماخوان الماملي عىل الشامب اليخني والذ  

املناخيون خيه الركيزة األساسية والمخو األبرز واليطري.
ولكاي نمغلب عاىل املناخيني واملممخين ال بخ مان أن نممّرَف 
عليهام من خاالل الُيارْآن الكريام ونممرف عليهام من خالل 
مواقفهام وأعخالهام عىل مار المأريخ اليخيام واملمارص ليل 
خياط يف اليخن وإنخاا املناخيون الذين باعاوا اوطانهم لليهوع 
يف خلساطني ولبنان والماراق وغريلا والياوس يف اليخن ولوعي 
والبصرية واإليَْخان لم السالح الذ  يجب أن نمحىل به ونسلكه 

يف مواجهمهم واالنمصار عليهم بفضل الله.

الشيخ عبدالمنان السنبلي  
  كناُت قخ كمباُت قبل عاٍس مان اآلن موضوعاً سكرت 
خيه أن من ألام الييارات االسارتاتيجية المي يجب أن 
نميذلا يف إطار مواجهمنا للمخوان الساموع  الغاشام 
لو ورقاة الحاخوع َوالملويح بإلغااء اتفاقيمي الطائف 

َوجخة َوالموعة بهذا امللف إىل نيطة الصفر.
أسامغرب ملاسا لذا االلمزاس منا بالمييّخ ببنوع اتفاقية 
جاخة وَعخس الممرُّض لها يف الوقت الذ  لم يلمزس النظاس 
الساموع  خيه يوماً باتفاقية الطائف املوقمة ممهم يف 
ل3ل1، حياث اسامخر يف قضام األرايض اليخنية ما بني 
خرتة َوأخرى إىل وقت ممأخٍر من الميخ األخري من اليرن 
املاايض، كخا أن لاذا النظاس الناكاث لمهوعه قخ رضب 
اليوس ببنوع اتفاقية جاخة عرض الحائط َوسلك بمخوانه 
الغاشام عاىل اليخن يف ميالفاٍة واضحاٍة َورصيحٍة ملا 

تضخنمه بنوعلا!!
ليخ اساميخس النظاس الساموع  بمخوانه عىل اليخن 
ُكّل األوراق لخياه لكاي يُيِضاَع اليخان َواليخنيني حمى 
أنه لم يمورع يف أن يساميخس ُكّل )وساخات( المالم من 
الباالك ووتر َوالخاين جاروب َوالجنجوياخ َوغريلم من 
لذه اليااسورات المي ال يزال اليوس طفل سالخان املخلل 
يجوُب مكباات نفايات الخنيا يبحاث خيها عن ما يميح 
له اساميخاس املزيخ من لاذه األعران إىل بالعنا لمله يجخ 
يف بمضهم ُساّخاً ناقماً يسامطيع من خاللاه النيل من 
شاخوخ َوعظخة َوإباء لذا الشامب الشاجاع الصامخ، 
خلخااسا نمغاخل إساً عن اساميخاس أَْو حمى الملويح بهذه 
الورقاة االسارتاتيجية املرشوعة يف وجه غطرساة لذا 

المخو الطامع املجرس؟!!
إتفاقياُة جاخة َوقبلها ممالخة الطائف ليساما قرآناً 
منازالً حماى لم يمخ ألحٍخ مان أَبْنَاء شامبنا اليوس الحل 
يف الممارض أَْو االنياالب عليهخاا، خلاو تييّاخ جخاال 
عبخالناارص مثاالً باتفاقياة اسامغالل َوتشاغيل قناة 
الساويل مع الليطانيني َوالفرنسايني، ملا كانت قناة 
الساويل اليوس تحت سيطرة الحكومة املرصية َوملكاً 

للشمب املرص !!
ثلثاي  يبلاغ مجخاوع مسااحمه  ماا  يسامحل  أال 

مسااحة أرايض الجخهورية اليخنياة الحالية أن تيرج 
لاه املظالرات َواملساريات َوتُملن له الحاروب كي يموع 
لذا الساليب الغايل إىل أحضان الوطان األس خاصًة َوقخ 
قطع النظاس الساموع  بمخوانه عاىل اليخن ُكّل خيوط 
الوع َواملجاملة َوكشاف عن وجهه اليبيح َوالحاقخ عىل 

شمبنا اليخني المظيم؟!!
ملااسا ال نياوس برخاع سايف مطالبناا َولاو حماى 
)تكميكيااً( يف املرحلاة الحالية باساميخاس لذه الورقة 
االسارتاتيجية َونمزز من موقف مفاوضينا يف ظل توخر 
الوثائال المأرييية َوالجغراخياة املؤكِّخة تخاماً لحينا يف 

السياعة عىل نجران َوجيزان وَعسري؟!!
أسئلٌة مطروحٌة عىل طاولة املجلل السيايس األعىل 

َومجليس النواب َوالشور  يجب تخارسها بجخية َواتياس 
ُكّل ماا مان شاأنه اإلساهاس يف تمزيز موقفناا املواجه 
للماخوان، كخاا أن عاىل املنظخاات الحيوقياة َواملخنية 
اتيااس خطوات مان جانبهم يف لاذا االتجااه َوالموجه 
إىل مجلال اليضاء األعاىل إلبطال َوإلغااء أيَّة ممالخة 
تمماارض بنوعلا مع حل اليخن يف الساياعة عىل كامل 
الرتاب اليخني بحساب الوثائل َواللالني المأرييية َوأن 
يفملوا كخاا خمل املرصيون بيصاوص قضية مضائل 
تاريان َوصناخري ليملم المالم أن قضيمناا َوحربنا اليوس 
ماع لؤالء اللصوص لم تمخ مساألة صخ عخوان أَْو كف 
أسًى خحساب َوإنخا قخ أصبحت حرَب حخوٍع َواسامماعة 

حيوٍق مرشوعة، َوعىل الباغي تخور الخوائر.

لتكن حرُبنا معهم حرَب حدود 

قواُت األمن السعودية تضُع 
نفَسها بموقف حرج للغاية!

رند األديمي
بَارََّرت قاواُت األمان الساموعية لاروَب 
جنوعلم من املواقع المساكرية بملير يبخو 
بخنمهى السذاجة، ولذا الملير قَلَب املوازين 
لصالاح اليوات اليخنية وجمال كفة اليخني 

ترجح وبيوة.
ومن لاذا المليار تجّلت الحييياة المي 
يحااول إْعاَلس المخو الهاروب منها منذ 500 

يوس.
يبخو اليوس أن لنالك قشاًة قساخت ظهر 
البماري، األمار الاذ  جملهام يساميخمون 
أسالوَب »ضارباني املناخل« والالعباني عىل 

البيضة والحجر.
يف الوقت الذ  ال باخ أن تكون خطاباتهم 
وتليراتهم عسكرية ومنطيية، نرشت قوات 

األمن الساموعية خيخيو يبني أن اليوات اليخنية تسميخس السحر، مخا أصاب 
جنوعلم بالرعب واليهيرة.

كخاا بيناوا أن مياتالتهام ال تُصياب ألخاَخها، ولاذا بفمل الساحر الذ  
يساميخمه الحوثيون.

 وكخا أنه السحر أصاب حمى الطيّارين بالرعب وأخيخلم صوابهم.
ومن لذا الفيخيو الهزيل نسامطيع أن نيول شيئاً واحخاً: إنه حمى الملير 

املنطيي المسكر  لحالة الفشل والميهيهر لم يمخ بحوزتهم.
َوحماى املصطلحات المي قاخ تميخ ماء وجولهم قخ اسامنفخت عىل مخى 

500 يوس من الهزيخة.
لنرالم اليوس يمحخثون بنفل لكنة “املمفرطات”.


