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  -  خاص:
وزّع اإلعاالُس المربي، مسااء أمل، مشاالَد 
لدخلية نوعية ألبطال الخيش واللخان الشادبية 
خلاف قلال الشايباني اليخنية يف منطقة عساري 

جنوب السدوعية.
ونصب أبطاُل الخيش واللخان كخيناً ممكخاً 
للخنوع السادوعيني، وأظهرت املشاالد شخاعة 
املوقاع  يقممخاون  ولام  اليخنياني  املقاتلاني 
الدساكر8 السادوع8 بدد خارار جناوع املخلكة 
وعخزلام عان املواجهاة، ويف املشاالد مرصع 
أربداة جناوع سادوعيني بداد قنصهم مان قبل 

أبطال الخيش واللخان الشدبية.
وأوضح مصادر عساكر8 أن الدخلية جاءت 
يف إطار تصّد8 أبطال الخيش واللخان الشادبية 
ملماولاة الخيش السادوع8 إلعااعة احمالل قلل 
الشايباني اليخنية والمي تم تمريرلاا قبل أياس، 
حيث نصب أبطال اليخن كخيناً لخنوع سادوعيني 

رشق منفذ علب المدوع8. 

قتلى وجرحى لجنود سعوديني يف كمني ُمْحـَكم ألبطال الجيش واللجان يف ُقَلل الشيباني

بعَد و�ساطة من القيادة الُعمانية وتقديراً جلهود ال�سلطنة نحو ال�سالم واال�ستقرار يف اليمن
الوفُد الوطني يلتقي املبعوَث األممي إىل اليمن يف ُعمان ويستهجن التصعيَد العسكريَّ للعدوان على بالدنا

  -  صنعاء:
 المقى الوخُد الوطني يف الداصخة الدخانية 
مساقط باملبدوث الياّص لألمني الداس لألمم 
املممدة إىل اليخن، إساخاعيل ولد الشيخ، و لك 
يف إطاار الخهاوع الدبلوماساية الماي تبذلها 

سلطنة ُعخان .
ويف اللقااء جاّدع الوخُد الوطناي احمخاَجه 
عىل املخازِر الوحشاية الماي ارتكبها الددواُن 
يف عادع من املماخظاات والماي راح ضميمها 
الدرشاُت من األطفال والنسااء وكذا اسمخرار 
المصديد الدسكر8 من قبل الددوان السدوع8 

ومرتزقماه وأعخال القمال اليومية واملخنهخة 
للخدنيني وسط صخت عويل ميٍز.

وعّل الوخُد الوطني عن اساميائه من عخز 
األمام املممدة عان اتيا  أية إجراءاٍت بشاأن 
المظار الخاو8 عاىل مطاار صندااء الدويل، 
والاذ8 يمسابب يف مداناة كبرية للخسااخرين 
اليخنياني خاصاًة املارىض الذيان يمواجدون 
يف عادع من البلادان، مطالبني بارورة رخع 

المصار بكاخة أشكاله .
مان جهمه أكاد املبدوث األمخاي إىل اليخن 
إساخاعيل ولاد الشايخ، أن االتفاق سايكوُن 
شاامالً وكامالً، ويمضخن كاخاة القضايا ويف 
مقدممها الرئاساة، و لك بمديني نائب رئيل 

ونقل صالحيات رئيل الخخهورية إليه.
وعارض ولد الشايخ بدض األخاكار حول 
االتفاق الشاامل والكامل، مؤكداً أنه سايقّدس 

رؤية ممكاملة للمل يف وقت الحل.
المظار  عخلياَة  األمخاي  املبداوُث  َوأعان 
الخاو8 املفروضاة عاىل مطاار صندااء وما 
تسابّبه مان مدانااة إنَْسااانية للخواطناني 
اليخنياني، واعاداً بأنه سايدَخُل خاالل الفرتة 
القاعماة لفمح األجواء اليخنياة أماس الطريان 

املدني والمخار8.
وقاال ولاد الشايخ إن األمرياكان طلباوا 
األعخاال  لوقاف  سااعًة   ٧٢ عاىل  املواخقاَة 
الدسكرية ويريد مواخقة الوخد الوطني والرع 

عليه.
املارىض  مان  بالدالقاني  يمدلال  وخيخاا 
والخرحى اليخنياني خارج الوطن كان تفاُعل 
ُاملبدوث األمخي ولد الشايخ سلبياً جداً، حيث 
لم يقم بأية خطوات للمدّ من لذه املداناة، إال 
أنه وعد بفمح املخاال الخو8 للطائرات خالل 

الهدنة ٧٢ ساعة.
 كخا طلاب ولد الشايخ ان يموقف املخلل 
السايايس األعاىل عن ماا ساّخالا اليطوات 
األُحاعياة، وقاد رع عليه الوخد باأن ما يميذه 
املخلُل لو شاأٌن عاخيل ال يمل ألحد المدخل 

خيه.
يُذَكاُر أن لقااء الوخد الوطني بولد الشايخ 

جااء بناء عىل طلب ُعخاني بوسااطة القياعة 
الدخانية وبناء عىل الخهوع الكبرية لسالطنة 
اليخناي  الشادب  عخاان تخااه ماا يدانياه 
ومسااعَي  إنَْسااانيًة  خدمااٍت  وتقديخهاا 
سياسايًة نمو االسامقرار والساالس يف اليخن، 
حساب ماا  كار ناطال أنصاار اللاه ممخد 
عبدالساالس يف منشاور لاه يف صفمماه عاىل 

الفيل بوك.
وبنااًء عاىل لاذه الوسااطة قااس املخلل 
الوخاد الوطناي ملواصلاة  السايايس بدعاوة 
جلسااته مع األمام املممدة واملخمخاع الدويل 

وخاًء وتقديراً لسلطنة عخان قياعًة وشدباً.

ــنُّ مئات الغارات ُقَرًى باخلوبة ت�سقط يف قب�سة اأبطال اليمن وطريان العدو ي�سُ

يف جيزان: ألف طيارة تواجه بندقية!
  -  خاص:

لام يُدااْد ساكاُن املناطال القريبة من اليوباة بخيزان 
يمماجاون ملشااَلدِة املقاطاع املصاّورة المي يبثهاا اإلعالُس 
المرباي للدخلياات الكالى المي يقاوس بها أبطااُل الخيش 
واللخان الشادبية لناك، خالغارات الهيسامريية المي يشنها 
طاريان الددو السادوع8 كاخياٌة ألن يدرف أولئاك الناس ما 

يمدرض له الخيش السدوع8 عىل يد أبطال اليخن.
قبل أيااس نرش أحد املواقع الدساكرية الليطانية تقريراً 
يقول خيه إن الخيش السادوع8 يف نخران وعسري عاش أسوأ 
مرحلٍة يف شاهر أغسطل املايض، مسمدرضاً بدض املشالد 
الماي بثها اإلعالس المرباي المابع للخيش واللخان الشادبية 
ليؤكاد ان الخيش السادوع8 يمدخد إخفاء خساائره املاعية 

والبرشية.
ميدانياً سيطر أبطاُل الخيش واللخان الشدبية، يوس أمل 
األربدااء، عىل قريمني يف منطقة اليوباة بخيزان بدد مدارَك 
بطولية ألمقوا خاللها خساائر كبرية بالددو السدوع8 الذ8 

تضاعفت خسائره عندما حاول اسمداعة تلك القرى.
وأوضاح مصادر عساكر8 يف جيازان أن أبطاال الخيش 

واللخان الشدبية سيطروا عىل قريمي القرن والدلينية.
وأشاار املصادر إىل أن أبطاال الخيش واللخان الشادبية 
عماروا ل آلياات ممنوعاة للدادو السادوع8 أثنااء مماولمه 
اسامداعة القريمني، مشارياً إىل أن أبطال اليخن حاخظوا عىل 
سايطرتهم عىل تلك القرى وأخشلوا ُكّل مماوالت الزحف من 

قبل جيش الددو.
املصادر أوضاح أيضااً أن طاريان الدادو السادوع8 بدد 
أن أصااب اليأُس جناوَعه عىل األرض شان قرابة 200 غارة 
جوياة، يف مماولاة مناه لمغطية زحاف قواته عاىل األرض 

السمداعة القرى ولكن عون جدوى.
ولام تقمرص غااراُت الددو الهيسارتية عىل القارى المي 
ساقطت من أيد8 قواته عىل األرض، بل شان سلسلة غارات 
عىل عرشات املواقع الدساكرية يف جيزان والمي خشل الخيش 
السادوع8 خشاالً  ريدااً وممكارراً يف مماوالتاه اليائساة 

السمداعتها من قبضة الخيش واللخان الشدبية.

خساائُر الخيش السادوع8 يف جيازان، وخاصاة اليوبة، 
لام تموقف عند قريماي القرن والدلينية، بال تددتهخا ملواقع 
أخرى، حيث أوضح مصدر عسكر8 أن أبطال الخيش واللخان 
الشادبية عّمروا آليمني خلف موقع الكرس باليوبة ول أطقم 
عساكرية رشق مدسكر الدني المارة، مشرياً إىل ان الدخليمني 

أسفرتا عن مقمل وإصابة عدع كبري من جنوع الددو.
طريان الددو السادوع8 أصيب بالهيسارتيا بشاكل غري 
مسبوق جّراء تساقط املواقع يف قبضة أبطال اليخن بخيزان، 
خداىل مادى األياس والسااعات املاضية شان الطاريان مئات 
الغارات بشاكل لم يسابل له مثيل ولكان عون ان تمقل أ8 

لدف للخيش السدوع8.
تلاك الهيسارتيا ينطبال عليهاا مخاازاً ماا جااء يف أحد 
الزوامال الشادبية اليخنية المي باتت جزًء مان كمابة تأريخ 
البطولاة اليخنية، حيث يخكن وصُف ما حدث بأنه، كخا جاء 

يف زامل للشاهيد لطف القموس من كلخات الشااعر الشاهيد 
عبداملمسان النخر8، والذ8 يقول »ماا نبايل ما نبايل ما نبايل 
نمان جند الله وأنصار القضية.. ماا نقر بهز والناس الذاليل 

ألف طيارة تواجه مدخدية«.
إىل  لك ويف ساياق الارع اليخني عىل المدخرف السادوع8 
أطلقات القاوة الصاروخياة ياوس الثالثاء املاايض صاروخاً 

باليسمياً نوع زلزال 3 عىل ممطة الكهرباء يف عسري.
وأكد مصدر عساكر8 لوكالاة األنباء اليخنية )سابأ( أن 
الصاروَخ زلزال 3 اسمهدف ممطة الكهرباء بخنطقة ظهران 
الخنوب يف قطاع عسري.. مشرياً إىل أن الصاروخ أصاب لدخه 

بدقة.
ولفات املصدر إىل أن لذه الدخليات تأتي يف إطار الرع عىل 
اسامخرار الددوان والمصار الظالم عىل الشادب اليخني منذ 

أكثر من 17 شهراً.

حّمل املجتمَع الدويل امل�سوؤوليَة املبا�سرَة عن 
ا�ستمرار اإغالق مطار �سنعاء

ناطُق أنصار اهلل: العدواُن 
حّول مناَسبة الحج لهذا العام 

إىل مأساة لآلالف اليمنيني 
العالقني يف الخارج

  -  خاص:
قاال الناطُل الرساخيُّ ألنصار الله ممخد عبدالساالس، أمال األربداء: إن 
ْع يف أن يمّول مناسابة المج لهذا الداس إىل  تمالَف الددوان عىل اليخن لم يمورَّ

مأساة جّراء اسمخراره يف خرض المصار وإقفاله األجواَء اليخنية.
َوأضااف َعبُدالساالس يف منشاور له يف صفممه عاىل الفيل باوك قائالً:” 
واملسالخون يممفلون بملول عيد األضمى املبارك، إال أن تمالف الددوان عىل 
اليخن لم يمورع أن يمّول املناسبة إىل مأساة جراء اسمخراره يف خرض المصار 
عخوماا، وإقفاله األجواء اليخنية، مانداً حركة الطريان من وإىل مطار صنداء 
الدويل، حيث نمج عن  لك نشاوء ممنة إنَْسااانية كبرية طالت آالف املواطنني 
اليخنياني الدالقاني يف الياارج يف ظل ظروف مديشاية ومالياة صدبة، ولم 
ينمظارون اللمظة للدوعة إىل بالعلم، وبخوازاة  لاك آالف آخرون من الطالب 
واملارىض يرقباون أية خرصة للسافر عون أية جدوى، ُكلُّ  لاك عون أن يدَخَع 
الدالام املّدعاي املدنية، الغاارق يف خطابات الدخاع عن حقوق اإلنَْسااان؛ ألن 

يمرك ساكناً، وكأن الشدَب اليخني ليل من عالم البرش«.
خات المي وصفها بالرعناء “لن تثنَي  وأّكد ممخد َعبدالسالس بأن تلك المرصُّ
شادبنا اليخني عن مواصلة اساميداس حقاه املرشوع يف الدخاع عن ساياعته 

وكراممه واسمقالله«.
وحّخل َعبُدالساالس املخمخع الدويل املسائولية املبارشة عن اسامخرار ممنة 

اليخن، وممنة مواطنيه الدالقني يف اليارج.
كخاا حّخل تمالف الددوان ”كامل املساؤولية عان تداعيات ما يرتكبه من 

جرائم وانمهاكات ال مثيل لها وال سبيل إىل حرصلا«.
وطالب ناطاُل أنصار الله ”برسعة وضع حد لالنمهااكات الددوانية بمل 
شادبنا، وإتاحاة املخاال للخواطنني يف الداخال واليارج أن يسااخروا بكامل 

حريمهم وكراممهم من وإىل مطار صنداء الدويل«.
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  - خاص
أعاقات السادوعيُة - للدااس الثاناي عاىل 
الماوايل- اليخنيني من زيارة األرايض املقدساة 
عاىل  لاك  وزاعت  الماج،  خريضاة  وأعاء 
ويل  تبنّالاا  لليخنياني  مسايئة  بمرصيماات 
الدهاد ممخد بن نائف والذ8 قال إن الموثيني 

يديقون المج لهذا الداس.
رئياُل املخلال السايايس األعاىل، صالح 
الصّخااع، يف اجمخاع املخلل، أمل األربداء، يف 
القرص الخخهاور8 بصندااء وحضور مخثيل 
المكوماة واألجهزة األمنياة، أعان المرصخات 
السدوعية يف حل المخاج اليخنيني، مدّلاً عن 
اسامنكاره ملا أملاح إليه بياُن ممخاد بن نائف 
ويل الدهد السادوع8 من إشارات سلبية وقلٍب 
للمقائال املثبمة باالتصااالت واملياطبات مع 
الخاناب السادوع8 للدااس الثاني عاىل الموايل 
الماي يديل خيها موساَم الماج لليخنيني، وما 
يمدرض لاه المخاج اليخنياون الذين حرصوا 
عىل أعاء مناسك المج بكل الوسائل النمهاكات 
جسايخٍة وإلانات وحخاز وتدريض حياتهم 
لليطار واإل الل واإللانة، كخا يمصل يف منفذ 
الوعيدة بدد حظر الطريان املدني عن اليخن.

وحّخل الصّخاُع الخانَب السدوع8 املسئوليَة 
الكاملاة للصاد عان بيت اللاه الماراس ومنع 
المخاج اليخنيني مان أعاء خريضة المج وأيّة 
أعخاال قاد تُرتكب بمال من اسامطاع منهم 

الوصول إىل األرايض املقدسة.
و ّكار رئياُل املخلال السايايس األعاىل 
الخانب السدوع8 بسخله املرتاكم يف المدريض 
بميااة المخااج مان ميملاف الخنسايات، 
والموظياف السايايس ملوسام الماج مع من 
تيملف السادوعية مده مان عول وحكومات 
الدالام وعادس صوابياة  لك وبداده عن نهج 

اإلسالس.
وأكد رضورة أن يبدد المج عن أ8 توظيف 
سايايس من أ8 طارف أَْو جهاة وأل8 غرض 
كان، َوأن تبقى شادائُره ونُُسُكُه مخثلًة لقيم 
الوحدة اإلساالمية والمخرع لله وترسايخ لغة 

وقيم املمبة والساالس المي تخثل روح اإلسالس 
وجولاره الخاماع لاكل األطيااف واملذالب 
واألخكار تمات قيم المج لله وقيم املسااواة 

والددل.
وتخنّاى رئيُل املخلل عاىل القوى اليرّية 
يف الدالام اإلساالمي، وضاَع َحادٍّ ملثال لاذه 
المرصخات المي لم يدهدلا المأريخ اإلساالمي 
باكل تقلباته بهذه الدرجة مان الدنت والصد 
عان بيات اللاه وتدرياض زواره وحخاجاه 
ملاا يدكار زيارتهام وحخهام ومناساكهم، 
ويخمهن كراممهام وإنَْسااانيمهم وييسء إىل 
قيم المج وأخالقاه ومدانيه المي خرضه الله 
ألجلها وألجال توحيد قلوب ومشااعر عباعه 
املؤمناني يف طقال واحاد موحاد جامع غري 

قابل للموظيف السيايس أَْو االسمغالل عىل أ8 
مسموى.

مان جهمها قالات رابطة علخااء اليخن يف 
بيان لهاا إنها تابدات املخاطلاة املمدخدة من 
جاناب النظااس السادوع8 لاوزارة األوقااف 
واإلرشااع بصندااء رغام االتفاقاات بينهخا 
عىل إجاراءات تفويج المخااج اليخنيني مخا 
تسبب يف حرمان اآلالف من اليخنيني وصدلم 
عان أعاء خريضاة الماج لاذا الدااس كخاا يف 
الداس املاايض، كخا تابدت املداناة املأسااوية 
لليخنياني الراغباني يف المج والذيان تخاللوا 
تمذير وزارة األوقاف من اسامغالل وإسااءة 
النظاس السادوع8 لهام والذيان تخخدوا عند 
منفذ الوعيدة وأعى المدامل اليسء للسالطات 

السدوعية مدهم إىل وخاة البدض منهم.
واعمل علخااء اليخن  لك صداً عن سابيل 
الله واملساخد المراس الذ8 جدلاه الله للناس 
ساواء الداكف خيه والبااع، وجريخة عظيخة 
بمال املسالخني تُضااف إىل جرائم آل سادوع 
بمل األمة مان حيث إخراغ الماج من مدناه 
واسامغالله لبث الفرقة وإشادال الفمنة بني 
أبناء األمة واسامباحة عمائها، كخا يمصل يف 
خطبة عرخة وجرائخها بمل األطفال والناس 
يف اليخن وبيع القضية الفلسطينية والممالف 

مع أعدائها أمريكا وإرسائيل.
وزاعت الرابطة يف بيانهاا بالقول: »وليل 
غريبًا عىل النظاس السدوع8 لذا اإلجراس خخنذ 
أنشاأه االسامدخار الليطاني يف قلاب الدالم 

اإلسالمي ويف األرايض املقدسة يف مكة واملدينة 
إىل أن أَْصبَاح الياوس ممخياة أمريكياة زيفت 
المأريخ وزورت األسخاء اإلسالمية المأرييية 
للمخااز باسام أرسة غريباة عخيلاة »أرسة 
آل سادوع« المي اخمزلات لوياة ُكّل املناطل 
والناس باساخها »السادوعية« ولو يخارس 

لذا اإلجراس«.
أما املخلُل األعىل التماع منظخات املخمخع 
املدناي خاعمال اجاراءات آل سادوع يف صاّد 
اليخنياني من المج لهذا المج »بالمدسافية« 
وامليالفاة الواضماة لاكل الشادائر لدينياة 
واحارتاس القداساة اإللهياة الماي جدلت من 
البيات الماراس مقصاداً آمنااً لاكل قاصديه؛ 
بهادف الدبااعة َوتندرج ضخن الدادوان الذ8 
يخارساه النظاس السادوع8 بمل أبناء اليخن 
من أكثر مان عاس ونصف عاس انمهك خيها ُكّل 

حقوق اإلنَْساان اليخني.
وحّخل املخلل يف بيان له النظاس السدوع8 
كاماَل املساؤولية يف ُكّل ماا يرتتاب عىل لذا 
اإلجاراء، عاعياً ُكّل الدول الدربية واإلساالمية 
إىل رسعة إعانة لاذا اإلجراء الهخخي وإيقاف 
تدساف النظااس السادوع8 بمال المخااج 

اليخنيني.
ونظم موظفو قطاع المج والدخرة بوزارة 
املاايض وقفاة  الثالثااء  األوقااف واإلرشااع 
احمخاجية للمنديد بمسييل النظاس السدوع8 
لفريضاة الماج وتوظيفهاا ليدماة ألداخه 

الددوانية.
وأكد املشااركون يف بيان صاعر عن الوقفة 
أوقاف  السادوع8  النظااس  أن  االحمخاجياة 
وكاالت واساممدث وكاالت أخارى ال وجاوع 
لهاا لمفويج المخااج اليخنيني، ما تسابب يف 
حرماان اآلالف من اليخنيني عان أعاء خريضة 

المج لذا الداس كخا يف الداس املايض.
وععاا البيان كاخة املنظخات اإلساالمية إىل 
تمخل املسؤولية وإعانة منع النظاس السدوع8 
وعرقلماه للمخاج اليخنياني باعمبار أن المج 
حال مكفاول لكل مسالم وال يخاوز منع أ8 

مسلم من المج عىل اإلطالق.

- الرئيس الصّماد: الحج يجب أن يبتعَد عن أي توظيف سياسي من أّي طرف َأْو جهة وألي غرض كان وشعائُره يجُب أن تبقى تحت قيم الحج هلل وقيم المساواة والعدل
- علماء اليمن: مْنُع اليمنيين من الحج َصـدٌّ عن سبيل اهلل والمسجد الحرام، وجريمة تضاُف إلى جرائم آل سعود بحق األمة

للعام الثاني.. السعودية تُصـدُّ اليمنيني عن حج بيت اهلل

اأكرُث من 120 قتياًل وجريحاً من املرتِزقة وف�سٌل ذريٌع للغزاة

صرواح تبتلُع جثَث العشرات من الغزاة 
واملرتِزقة يف معارَك ضارية

  - مأرب
مع حلاوِل الذكارى األوىل لربة 
توشاكا الماي أّعت ملارصع الدرشات 
من الغزاة واملرتزقة يف منطقة صاخر 
الدادوان  مرتِزقاُة  حااول  بخاأرب، 
تقديَم لدية للغزاة عندما شانوا عىل 
مادى األياس املاضية ممااوالِت زحف 
ممواصلاة عىل مديرياة رصواح، غري 
أن أبطااَل الخيش واللخان الشادبية 
ويف الذكرى نفساها، أكادوا للددوان 
ومرتزقمه أن صمراء مأرب سمواصل 
المهاس جثَث ُكّل من تساّول له نفُسه 

االسمخراَر يف مماولمه لغزو اليخن.
حااول  الماي  الزحاف  ممااوالُت 
مرتزقة الدادوان الرتويَج النمصارات 
ولخية اقمرصت عىل أَْطَراف رصواح 
باتخاه تبّاة أتياس واملناطل املميطة 
بهاا والماي كانات أصاالً يف قبضاة 
الخياش  أبطااُل  املرتزقاة وحررلاا 
واللخان الشادبية قبل نمو شاهرين 
مان اآلن وتخكنوا أَيْضاً من كرس أكل 
زحوخاات املرتزِقة خالل األياس الثالثة 

املاضية.
وماع اشامداع املداارك لنااك بدأ 

ونارش  باسامقبال  املرتزقاة  إعاالس 
األخبار المي توالت عليهم كالصواعِل 
لدادع قماللم وجرحالام الذ8 تددى 
أن  عون  وجريمااً  قمياالً  الاا120 
يمّققوا مان تلك اليساائر البرشية 
الكبرية أ8َّ تقدس، يف وقت أعلن جيش 
الددو اإلماراتي مقماَل أحد جنوعه يف 
اليخن لمكشَف قناة الخزيرة القطرية 
أن الخناد8 اإلماراتاي ُقمال يف مأرب 
وأصياب عدع من زمالئاه اإلماراتيني 
الذ8 تدخاد النظاس خيهاا إخفاء  لك 
واخفااء املدلوماات عان مالبساات 

مقمال الخناد8 وإصاباة آخريان.
املصاعُر الدسكرية أكدت أن أبطال 
الشادبية تخّكنوا  الخياش واللخاان 
ممااوالت  ُكّل  كارس  مان  ببساالة 
رصواح  باتخااه  للمقادس  املرتِزقاة 
وقملوا الدارشات مان املرتزقة الذين 
ال تازال جثثهم تخاأل أَْطَراف رصواح 

حيث عارت وتدور املدارك.
خشاَل  أن  إىل  املصااعر  وأشاارت 
املمواصلاة  وانكسااراتهم  املرتزقاة 
تخار8 بالرغم من عارشات الغارات 
الدادوان  طاريان  يشانها  الماي 

ملساندتهم.
وحصلات »صادى املسارية« عىل 

جانب من أسخاء قمىل وجرى املرتِزقة 
يف أَْطارَاف رصواح، ولام كالماايل:

أسخاء القمىل:
عيل أحخاد طريل: قائاد كميبة يف 

اللواء 103
حخد عبدالله لذال: قياع8 ميداني
عزيز عيل الطفاف املراع8: شايخ 

قبايل وقيااع8 ميداناي
خيصل عضيب المخخر8

خالد ممخد نارص المخخر8
قاسم عبدالله نارص المخخر8

ممخد عيل صالح االقرع
مبارك صالح عىل يميى خراس

ممخد خرج القطراني
ممخد عبدالله لذال الخهخي 
خيصل عضيب لذال الخهخي

خالاد ممخاد ناارص المخخار8 
الخهخي

قاسام عبدالله ناارص المخخر8 
الخهخي

المخخار8  صالاح  بان  صالاح 
الخهخي

المخخار8  مباارك  عايل صالاح 
الخهخي

ممخد عيل صالح االقرع الخهخي

أحخد عيل صالح األقرع الخهخي
مباارك صالاح عىل يمياى خراس 

الخهخي
نارص عيل بن خراس الخهخي

عاعل حخوع املنيدي
عاعل قصيلة القرمويش

أسخاء الخرحى: 
يميى بن صالح املسخي
ممخد بن صالح ابوربزة

أحخاد عبداللاه عولاه
خهد الديال

عيل أحخد طريل املراع8
جدبل صالح المخخر8

مالر منصور حزيم
صالح بن صالح الدوله

ممخد عيل زبن الله الخهخي
غالب ممخد طديخان

عبدالله الدامكي
ماجد صالح الميباس

عيل أحخد عبدالله طريل
عخار االعذل املراع8

خارس ممخد مفماح املراع8
منري الناتي

عخار مبيوت االعذل املراع8

 مقتُل 20 مرتِزقاً بعملية للجي�ش 
واللجان يف َخّب وال�سعف وغارٌة للعدوان

مقتلة كبرية ملرتزقة العدوان وانكساُر 
زحٍف كبرٍي على مديرية الغيل بالجوف

  - خاص
أبدى أبطاُل الخيش واللخان الشادبية جالزيًة عاليًة يف مماخظة 
الخوف، عندما تصاّدوا ألكل لخخات مرتِزقة الدادوان عىل مديرية 
الغيال، الماي شاهدت أَْطَراُخها مداارَك كبريًة، تظهار جثث عرشات 
القمىل المي تركت يف الوعيان صورًة واضمة ملا تدرض املرتزقة لناك.
وأوضح مصدر عسكر8 أن مرتزقة الددوان، مسنوعين بالطريان 
املداع8، شانوا لخوماً كبرياً من ثالثاة مماور للمقدس باتخاه مواقع 
الخياش واللخان الشادبية يف مديرياة الغيل، صباح أمال األربداء، 
ُمشارياً إىل أن أبطاَل اليخان تخكنوا من كارس ُكّل املماوالت ملمقني 

باملرتزقة خسائر كبرية.
ووصف املصادر ما تدرض له املرتِزقاة يف مديرية الغيل باملمرقة 
موضمااً أن جثث الدرشات مان القمىل ظلت مرمياًة يف الوعيان بدد 

اندحار املرتزقة الذين يمخّكنوا من سمب تلك الخثث.
وأضااف املصادر أن أبطاَل الخيش واللخان الشادبية اسامهدخوا 
مدرعة تابدة للخرتزقة رشق مديرية الغيل بواسطة صاروخ موّجه، 

مخا أعى ملقمِل َمن كان عىل ممنها من املرتزقة.
ويف مديرية خب والشدف حاول مرتزقة الددوان اسمداعة منطقة 
الدقباة المي سايطر عليها أبطااُل الخياش واللخان الشادبية قبل 

أسابيع.
وقال مصدر عساكر8 إن أبطال الخيش واللخان الشادبية عّمروا 
آليمني عسكريمني تابدة للخرتزقة وُقمل َمن كان عىل ممنهخا. ُمشرياً 
إىل أن ا من املرتزقة ُقملوا أَيْضاً يف عخلية المصّد8 للزحف عىل منطقة 

الدقبة.
ويف الخاوف أَيْضااً أوضمات مصاعُر مملياٌة أن 12 مسالماً من 
املرتزقاة لقاوا مصارَعهام إثر غاارة جوية لطاريان الدادوان المي 
اسمهدخت أحَد املنازل الذ8 كان قمىل املرتزقة مخمخدني بداخله قبيل 

الزحف الفاشل عىل مديرية الغيل.
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فاطمة عباس
ساأقولها يف البداياة، إ ا كان »المأرياخ يكمبه املنمرص 
»خاإن اليخن قد كمبات تأرييها بدماء أَبْنَائهاا الذين حقاً 

كانوا منمرصيااان.
يف بداياة الُداْدَوان وقع يف يد8 كمااب »الرصاع الدامي يف 
اليخان »ليقّدر يل أن اقرأُه يف الوقت الاذ8 كانت خيه طائرات 
الدادو تملل خاوق رؤوِسانا.. والمي كانت خري شاالد عىل 
أن _المأريخ يديد نفساه بشيصيات جديدة _. الكماب الذ8 
صادرت طبدماه األْوىَل بمأريخ ربيع الثاناي لا13لا )آب _
أغسطل ل196س( لكاتبه الدكمور إبراليم الرشيقي تضّخن 
ملماة تأرييياة عن اليخان األرض واإلنَْساان وحقائل حول 
أطخااع الغازاة والذين قضاوا نمبهم يف اليخان، حقائل من 
صخيام الواقع، من تأريخ كفاح الشادب اليخني وبطوالته، 
وانْمَصاراته المي سخلها يف حروبه ضد الغزاة الذين اجماحوا 

بالعه يف الدصور الغابرة وطرعوا منها عون رجدة.. 
ولكاون ُكّل ماا يف الكمااب مهام خخوضوعنا سايطول 
مهخا اخمرصناه ولكنا حاولنا جالدين أن نورع يف األسطر 
المالية ما يناسب الوضع وما يمناسب مع ما نديشه اليوس 

عىل أرض الواقع.. 
أُخممخات مقدمة الكمااب بهذه الكلخاات المي أعمللا 
أنهاا وقاوع الشادب اليخناي املناضال يف ُكّل عارص«.. إن 
إيخاان الشادب اليخني بقضيماه الداعلة وقاوة مدنوياته 

وتضمياته سمقوعه إىل النرص.
ويف انْمَصاره تنمرص المرية يف أرض المرية.. 

غداً تمبدع األضاليل وتسطع أنوار المل.. 
غداً تُمِطم إراعُة الشدب قوى المسلط.. 

غداً.. والغد ليل ببديد...«.
الخخياع يدلم أنه عىل مر الدصور واليخن مطخداً َعائخاً 
للقوى اليارجية وسااحة لمناخساها ولدخاً لسايطرتها، 
وكان مان ألم القوى املمناخساة عليها )لولندا وخرنساا 
والدنخاارك وأَمرياكا وايطالياا( والماي لام تمخكان مان 

السيطرة عليها.
وقاد تدرضت باالع اليخن خالل المقباات الطويلة من 

المأريخ إىل شمى أنواع الغزو االسمدخار8 كان أْشهرلا:

1-الغزو الروماني:
حيث كانت أْشاهر مماولة قاموا بهاا الرومان بقياعة 
إيليوس عخالوس يف سانة ل2 ق.س، والمي انمهت باندحاره 

والقضاء عىل مدظم قواته.
وقاد قال املاؤرخ اليوناناي باسايليوس: » إن مماولة 
الروماان لغازو اليخان الباالع الخباارة بوعرة مساالكها 
وجبالها الشامية وطبيدة أََراضيها ولضابها قد أسفرت 
عن خقدان ثالث خارق من خرية الخيوش الرومانية قضت 
نمبها يف أرض ال ترحم الغزاة...«، ويقول املؤرخ النخساو8 
لامارت:« إن خشال الرومان يف مماولاة غزولم لليخن يف 
الداس ل2 قبل امليالع يدوع إىل عاملني رئيسيني لخا: طبيدة 
البالع المي التُغلب؛ ونفساية الشدب الغري قابلة لالنصهار 
مع عنارص غريبة واالسمساالس للقاوة الغازية...« ويقول 
أَيْضاً املؤرخ الفرنيس بريبى: »إن الرومان خشالوا بغزولم 
لليخن وخرسوا عارشة آالف جند8 كاناوا بقياعة إيليوس 
عخالاوس، ولؤالء قضوا نمبهم يف ساواحل اليخن قبل أن 
تكممل عيونهم برؤية الدربية السديدة المي تمرق حرارة 
صماريها الدنارص المي تخماحها وتقمل وعرة جبالها من 

يخهل طبيدمها.. 

2- الغزو الحبشي:
والاذ8 كان يف سانة 0ل3س ولكنهام طارعوا منها بدد 
مدارك ضارية اسامخرت حمى سنة ا37س تأريخ اسمداعة 
المخريياون عرشاهم الذ8 كاناوا خقادوه، وأُحِملت اليخن 
مان قبل األحباش مرة أُْخاَرى يف سانة 525س يف عهد امللك 
 و ناواس وأُخرجوا منها سانة 575س بدد مدارك طاحنة 

وقمال رليب مع الفرس الذين احملوا اليخن بددلا.
3- الغزو الفاريس:

غازا الفارس اليخن يف عهد كرسى اناو رشوان الذ8 مد 
سايف بن  8 يزن بخيش واسطول واخرج األحباش منها 
سانة 576س، ويف سانة 633س تمررت اليخن وحرموت 

من الفرس وارتفدت راية اإلْساَلس خوق ربوعها.
ل- غزو مخاليك مرص:

يف القارن الثالث عرش ميالع8 نزلت قاوات من مخاليك 
مرص عىل الساواحل، ثام ما لبثت حمى اضطارت للنزوح 

عنها تمت وطأة لخخات القبائل الثائرة.

5- الغزو الربتغالي:
غزا الُلتغاليون اليخن يف سانة 1513س بقياعة الخنرال 
القاالع  الساواحل وبناوا خيهاا  البوكارك، وتخركازوا يف 

والمصون، لكنهم خرجوا منها بالُقاوَّة.

6- االْحتاَلل العثماني األول:
عخل الدثخانيون إىل اليخن سنة 1539س، ولم يسمطيدوا 
أن يثبماوا أقدامهام خيها إاّل بدد مداارك ضارية عامت 0ل 
سانة ونياف. وانمهات سايطرتهم عليهاا سانة ل163س 

وتمررت البالع منهم.

7- الغزو املصري الثاني:
ويف أوائل القرن الماساع عرش يف عهد ممخد عيل، غزت 
جيوش إبراليم باشاا اليخن، ورغم اْحماَلل منطقة تهامة 
خلم يفلح املرصيون يف توطيد أقدامهم يف الداخل والقضاء 
عىل مقاومة الشدب اليخني.. وقد أُرغخوا عىل الخالء منها 

سنة 0لا1س.

8- الغزو الرتكي العثماني الثاني:
بدد خروج القاوات املرصية من اليخان غزالا األتراك، 
واحملوا الساواحل، وعززوا مراكزلم خيها.. ولم تسامطع 
القاوات الرتكية من الدخاول إىل صنداء، وتوسايع نطاق 
نفو لاا يف عاخال الباالع إاّل يف عااس 72ا1س أ8 بدد إثنني 
وثالثني سانة من اْحماَللها للساواحل.. واسامخرت غارات 
القبائل عىل األتراك حمى سانة 1905س تأريخ طرعلم من 
صنداء بدد حصاار طويل وقمال رلياب.. ومن الداصخة 
صندااء تابع املغفور لاه اإلماس يميى مع قواته الباسالة 
الزحاف عاىل مواقاع األتاراك املمصناة خأحملهاا وأجل 
األتراك عىل االسمساالس.. ويف سانة 1911س اعرتخت الدولة 

الدثخانية باإلماس يميى ملكاً عىل اليخن. 
ويقاول يف مذكراتاه الوايل إساخاعيل حقي باشاا الذ8 
عزله السالطان سنة 1299لخرية حيث كمب للباب الدايل 
بيصوص إنمهاج سياساة حكيخة يف اليخن والمداون مع 
أرشاخها ورجالها:« إن اسممباب األمن واالْسمقَرار يف اليخن 
ال يكاون إاّل عان طريل المدااون مع شايوخها وعلخائها 
ورجالهاا، واحارتاس تقاليدلاا، واتَيا  الرشع اإلْسااَلمي 
قاعادة لمكخهاا؛ وباإلَضاَخااة إىل  لك أن املذلاب الزيد8 
قاوة مدنوية وروحية ال تُمارب، واتباعه أشاداء بواسال، 

اصماب كرس ومروءة.. 

9- االْحتاَلل الربيطاني:
اكمسمت بريطانيا الخنوب اليخني وجدلت املقاطدات 
المساع وحرماوت تمت حخاياة المااج الليطاني وقد 
مهادت لهذا االْحمااَلل الذ8 يدوع مطلده إىل سانة 39ا1س 
بسلسالة مان املؤامارات واالتَّفاقات الرسية مع حاشاية 
ووزراء ساالطنة اساطنبول.. وكان نهاية لذا االْحماَلل يف 
30ترشيان الثاني -نوخخل 1967س ياوس جالء آخر جند8 
بريطاني من مدينة عدن، وعىل  كر املدارك المي خاضمها 
بريطانياا يف اليخن قال الكولونيل لااريف الليطاني: »لوال 
وجاوع ساالح الطاريان الاذ8 ندمخد علياه لكانات قوات 
اإلماس املسالمة باليناجر - ساالحها المقليد8 - ارغخمنا 
عىل الياروج مان املمخيات كخاا ارغخت قبلناا الرومان 

واألتراك...«

10- االعتَداء الناصري على اليمن:
والذ8 كان ليلة ا2 أيلول_سبمخل 1962س حيث أقلدت 

البواخر من بورسديد والسويل إىل المديدة.
ويف لاذا االعمَداء وصف الكاتب املخاازر المي ارتكبمها 

القوات املرصية آنذاك: 
».. إنها مأسااة شادب مؤمان بالله وَرُسااْوله)ص( 
أباى أن يسمسالم للقاوى املخماحة لباالعه خمولت أرضه 
الياراء إىل مياعيان للخخاازر الرليبة، حقااً إن اليخن 
الساديد قد تماول إىل يخن منكاوب.. إىل يخان مفخوع.. 
إىل يخن يمارب شادبه بساالحه الشاييص القاوات المي 
اجماحت بالعه بفيالقها املدرعاة وطائراتها.. إنه يصارع 

ببسالة وإيخان قوى المسلط وجيوش المديد والنار.. 
غادا يقارن الدالام بني نرٍص ونرص.. نارص الصواريخ 
والطائرات واملداخع.. ونرص شدب سالحه الوحيد اإليخان 

بالله والشخاعة والرشف..«.
ومخا قاله الكولونيل عيفيد ساخاييل يف 5مايو ل196س 
يف مقاال له يف صميفة‹ اور كشااير بوسات‹ الليطانية 
وصف مشاالده يف اليخن خاالل زيارته له ».. لقد تخكنت 
يف 22ماارس من تصوير قا خمي قنابل من نوع اليوشان 
أثنااء إخراغهخاا حخولمهخا مان القنابل عاىل قرية حداع 
بالقرب من حخه.. ومن كثرة القنابل المي أُلقيت عىل لذه 
القرية خقاد كان ضميمهاا ولدان صغريان وامارأة كانوا 
خارج القرياة يرعون قطيدا من املاعز، ليل لناك شاك 
يف أن لذه القرى ليسات أَْلَداف عساكرية لامة لمرب 
بالقنابال بهاذه الصورة.. بال يقصد من وراءلاا إْرَلاب 
سكانها إلجبارلم عىل سامب تأييدلم للقبائل، ويمضح 
 لاك بوضوح من الغاارات الخوية المي تشانها الطائرات 
املرصياة عىل تخخدات الناس أَيّاس أَْساَواقهم األُْسابُْوعية 
حيث يكون ساوق البلدة أَْو املدينة مليئا بساائر القرى يف 
املناطال املخاورة والذ8 يأتي أَْكثَرلم من قرى نائية وعىل 
مسااخات بديدة ممفاوتاة، لقد شاالدت بنفيس ضمايا 
القنابل ولم يبقى عند8 أَْعنى شاك أن الخروح المي أصيب 
بها بدض السكان لناك ناجخة عن مواع كيخاوية جارحة 

عاخلة ضخن تركيب القنبلة.. 
وعن شاخاعة اليخنيني ووصاف القبائال اليخنية أنها 
التهااب املاوت كمب الدكماور خوكه األملاناي ضخن تقرير 
صمفاي له عن زيارتاه لليخان: »... لم الماظ أن أياً من 
رجاال القبائال كان يسادى إىل الدثاور عىل ملخاأ التقاء 
القنابل.. خفي ُكّل مرة كان لؤالء يقفون قرب مضاربهم 
ويصيماون صيماات المارب وكأنهام ينمظارون قائاد 
الطائارة ليخزقوه بيناجرلام. وكلخا انسامبت الطائرة 
عائدة إىل قاعدتها، كنت اساخع لذا المدبري: »لذا الغريب 
وىل االعبار » اما عن جرائم القوات املرصية خقد كمب خوكه 
الاذ8 كان يديش المادث آنذاك »ويف لذه األثنااء ما يزال 
املرصيون مسامخرين يف شن غاراتهم الخوية المي لم يدد 
لها إْطاَلقا باألَْلَداف المربياة بل بالقرى اآلللة باألَْطَفال 

والنساء، خقد شالدُت بنفيس قرى كاملة ُلِدمت«.
خيخا بدد، أعرك جخال عبدالنارص صدوبة إبقاء الخيش 
املارص8 يف اليخان، ويف مؤتخر القخة الدربياة باليرطوس 
الذ8 ُعِقد بدد المرب أعلنت مرص بانها مسامدده لسمب 

قواتها من اليخن.. 
وخيخاا يايل إحصااءات القمىل الماي خرستهاا القوات 
األجنبياة الغازية بالع اليخن خاالل الدصور الغابرة والمي 

بلغت حسب ما أثبممه الوثائل والدراسات كخا ييل:
- الارومااان: 10000 قميل

- األحابااش: 000ل قميل
- الافاارس: 000ل قميل

- مخاليك مرص: 5000 قميل
- البورتغاليون: 3000 قميل
- األتاااراك: 000ل5 قميل
- املصااريون: 6000 قميل

- يضااف إىل  لك خساائر القوات املرصياة المي بلغت 
يف الدااس ل196س نماو 15000قميال والماي وصلات إىل 

26000قميل مرص8.

11- الُعـْدَوان السعودي:
منمصف ليل األَْربداء يف السااعس والدرشين من شاهر 
آ ار -ماارس 2015س أعلان وزيار اليارجياة السادوع8 
_السافري السادوع8 لادى الوالياات املممدة _ مان البيت 
األبياض يف واشانطن عان بادء توجياه رضباات جوياة 
لليخان وبالممالف مع عرش عول )مارص واملغرب واألرعن 
والساوعان وباكسامان إَضاَخاة إىل عول مخلال المداون 
اليليخاي باسامثناء سالطنة عخاان( أعلنات تضامنهاا 
وععخها ملا ُساخّي با ›عاصفة المازس › والمي تخرعت من 
الدروبة واإلنَْساانية حني باعت ضخائرلا ومواقفها بثخن 

بيل ِلرتيُض طواغيت الدرص!
لقد أُرتكبت أبشاع الخرائم منذ أول غارة لا_الممالف_ 
إىل الياوس والماي كان ضميمهاا آالف املدنياني وما أشابه 

ُعاْدَوانهم باعمَداء ا2 سبمخل 1962!!
خسائر قوات _الممالف_ بلغت خالل سنة وثالثة أْشهر 
10000بني قميل وجريح حساب تقرير تقييخي للُداْدَوان 
أعده ضابط يف وزارة الدخاع السادوعيّة أما الناطل باسام 
تمالفهام خقاد رخاض الكشاف عان عادع قماىل الخيش 
السادوع8، وال حاجاة لناا بالدادع طاملاا ندياش المدث 
ونشاالد بأس أعيننا ماا يملقاه الددو مان الخيش اليخني 

ولخانه عىل أرض الواقع.. 
إن المخاارب الساابقة يف أرض اليخن كانات كفيلة ملن 
أراعوا أن يكرروا السايناريو حديثااً بإن يخدلهم يرتاجدوا 
عن قرارلم.. والمي كانت بداياتها ومدلوالتها ممشابهة إىل 
حد كبري بخا سابقها.. »لقد كان يظن_ النظاس السدوع8_ 
أن طريل املغامرة مفروشة بالوروع، سهلة الدبور، أيامها 
مدادوعة ال يمخاوز الوصاول إىل صنداء الثالثاة أياس، وأن 
المرب عىل اليخن والسايطرة عليها تسامغرق سمة أْشهر 
حساب ماا رّصح باه الناطال باسام تمالفهام أول أَيّاس 
الُدااْدَوان والذين ظناوا أن اليخنيون ساريضيون للواقع 
ويرموا بأنفساهم يف مياه البمر األحخر وخليج عدن لربا 
منهم لكي يمسانى لهم السايطرة عىل اليخان.. لكذا كان 
يييال لهم عندماا انطلقات طائراتهم يف ليلاة 26مارس 

ائيْلية! بإرشاف أَمريكي ومباركة إرْسَ
كان عاىل النظاس السادوع8 الرتيث قبال أن يُقدس عىل 
أخطر مغامرة ويقرأ تأريخ اليخن الذ8 أثبت خالل 22 قرن 
مان الزمان انْمَصاراته وبطولمه وشادة بأساه ضد الغزاة 

وأثبت خيخا بدد خالل 530 يوماً صخوعه،
لقاد جهلوا حقيقة ونفساية اإلنَْساان اليخناي والذ8 
بدقائده املقدساة يقاوس القوات املخماحة لبالعه ببساالة، 
ويسامخيت عخاعا عن حريمه وكيانه وإْساَلميمه وعروبمه 

وحقوقه املكمسبة.. 
 ندام مازال ُعاْدَوانهم مسامخر إىل لاذه اللمظة وألننا 
كلخا ابمددنا عن املايض نمماج إىل حدث جديد ليكون حلقة 
وصال بني األمال َواليوس حمى ال يمالىش  كاره بالمقاعس، 
خاإن الخياش اليخني مازال يرو8 قصاة بطولة من خالل 
تقدمه يف امليدان والاذ8 مازال يوماً بدد يوس يفاجئ الددو 
ما جدال أحد مراقبي المطورات الدساكرية من مؤيديهم 
يقاول:«.. تشاهد المادوع السادوعيّة اليخنياة مواجهات 
عنيفة غابت عنها عدسة الكامريا لموثيل ما يمدث أَْو نقل 
مشاالد املدارك بني _الموثيني_ وقوات الخيش السدوع8 
حيث يُساِقط _املمخرعون الموثياون _ موقداً تلو اآلخر يف 
جنوب املخلكة الدربية السادوعيّة ويوثقون ما يمدث لكن 

السلطات السدوعيّة تكمفي بالصخت..
أخرياً أقول:

مهخاا اسامخر الُدااْدَوان، مهخاا كابار ملوكاه، مهخا 
تولخاوا أن انْمَصارلام باات قريبااً.. سامكون نهايمهام 
كساابقيهم الذين أراعوا أرض اليخن.. خدخلولا لكنهم لم 

ييرجوا منها إاّل جثامني!
وإىل نهاية الُداْدَوان.. إىل أن يكلل صخوع الشدب اليخني 
بالنرص.. سايظل شادبنا اليخني الدظيم يثبات أن اليخن 

مقلة الغزاة.

اليمن.. اْنتَصاراٌت متجددة ضد الغزاة 
»إذا أتت أيُّ جيوش الْحتاَلل بلدنا فُسيثبت شعبنا اليمني العظيم من جديد أن اليمن مقبرة 

الغزاة، سُيثبت هذا من جديد كما أثبتُه في الماضي...«.
هذه الكلمات تضمنها الخطاب األول للسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في بداية الُعـْدَوان السعودي في العام 2015م، والسؤال الذي 

يطرح نفسه: ما ماضي اليمن؟! وهل يعرف ُكّل يمني عن هذا الماضي ناهيك عن المتحالفين؟
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  -  أحمد داوود
إ ا أراع الغازاُة واملرتزقاُة يف مماخظة مأرب رشقي 
الباالع الوصاول إىل صندااء خليال أمامهام ساوى 

طريقني:
األول: باجميااز رصواح، والثاناي باجميااز خرضة 
نهام، ويف كلماا المالمني املوت وحده لاو من يرتبص 
بهاؤالء ويف ُكّل مماولاة للمقادس أَْو تمقيل انمصار يف 
امليدان يدوع لؤالء جثثاً لامدة أَْو مثينني بالخراح أَْو 
خاقاد8 الوعي بفدل رضبات أبطاال الخيش واللخان 

الشدبية املمكخة.
آالف  الدادوان  ألقاى طاريان  مديرياة رصواح  يف 
القنابال بخيملاف أنواعهاا، حيث شان أكثار من 13 
ألف غاارة منذ بدء الدادوان عىل بالعناا يف 26 مارس 
2015، وعاىل مدار 6 أشاهر تقدس الغازاة واملناخقون 
بزحوخات كثرية وممددعة للسيطرة عىل املديرية وعىل 
جبل ليالن االسرتاتيخي لكن ُكّل لذه املماوالت باءت 
بالفشال، ووصل الغزاة إىل قناعة باسممالة المقدس يف 

رصواح.
اليطاة المي رساخها الغازاة لي بالمقادس صوب 
رصواح وتطهريلاا ومن ثم المقادس إىل منطقة حباب 
وصاوالً إىل خوالن الطيال ومن ثم الوصول إىل صنداء، 

لكان لاؤالء اصطدموا يف أول املساري بصالباة أبطال 
الخياش واللخان الشادبية يف رصواح املديرية المي ال 
وجوع للخبال الكثرية خيها ساوى جبل ليالن الشهري 
وعخاز الغزاة تخاماً عان تمقيل أ8 انمصاار ميداني 

لناك.
ولو سالخنا خرضااً بأن الغازاة واملناخقاني تخكنوا 
من السايطرة عىل رصواح وواصلوا املسري إىل صنداء 
ما الذ8 سايخدونه أمامهم.. سامكون الدقباة األَْكَل 
بالنسابة لهام لاي اجميااز منطقاة حبااب والوتدة 
الشاهريتني بالخباال الوعارة المي ربخا تفاوق جبال 
خرضة نهم وسيكون تقدس لؤالء من رابع املسمميالت 
أَْو قاد يمماجون إىل سانوات عديدة، ثام أن الدخول يف 
مواجهاات ماع قبائل خاوالن الطيال يدناي االنممار 
للغازاة، خاملرصياون لم أكثار من  اق مارارة القمال 
يف رصواح وجباال ومناطال وقرى خاوالن الطيال يف 
سمينيات القرن املايض، وأَْكَل مقملة وقدت للخرصيني 

لي يف تلك املناطل.
خوالن الطياال اآلن برممهاا أَْو غالبيمها مع أبطال 
الخياش واللخان الشادبية وقبائل حرياب القراميش 
ومناطال حبااب، وبالمايل أ8ُّ جنون لهاؤالء إن خكروا 
يف مواصلاة المقادس.. املاوت وحدلم سايطارعلم يف 

الطرقات والخبال والشداب والوعيان.

ويخكن القاول إن الغزاة أعركوا جياداً أن طريَقهم 
إىل صندااء عان طريال رصواح ممفاوف باملياطر، 
خأوقفاوا الزوحوخات عىل املنطقة قبل أشاهر وخّكروا 
بالبديال الثاناي ولاو تخااوز خرضاة نهام ومن ثم 

الوصول إىل أرحب ومن ثم إىل صنداء.
ال يادر8 لؤالء أن لذا الطريال ال يقل صدوبة عن 
الطريال األول أَْو شابيه لاه، خفي خرضاة نهم ال يخد 
الغزاة ساوى املوت واملوت خقط، ومن حوايل ا أشاهر 
والغازاة واملرتزقاة يممدثون عن اقارتاب وصولهم إىل 
صنداء، وعخلوا الكثري من الدبارات منها »قاعمون يا 
صنداء«، لكنهم يدوعون بدد خشلهم املمكرر والهزائم 
المي تماواىل عليهم ليقولاوا: األلغاس لاي وحدلا من 
تديال تقدمنا إىل صندااء، ثم بدد  لاك يممدثون عن 
المضاريل ووعورة الخباال يف املنطقة، وتارة يدعون 
قبائال طاوق صندااء إىل االنضخااس إىل ما يساخونه 
الخيش الوطني وعدس البقاء يف صفوف أبطال الخيش 

واللخان الشدبية.
والمقيقاة أن امليازوَن البارش8 وقبائال الطاوق 
املميطة عىل صنداء لي الساند األَْكَل ألبطال الخيش 
واللخاان ولاي أقوى مان الخباال ومان المضاريل 
الوعارة، ولو كان لاؤالء مؤيدون للفار لااع8 لكان 
الغزاة يف صنداء منذ أشاهر عدة، لكان لؤالء القبائل 

ال يرضاون الضيام وال يقبلون الغزاة عاىل أراضيهم، 
ولي ساخة القبائال اليخنية منذ سانوات، والماضنة 
الشادبية كبرية ألنصار الله واملؤتخار ولؤالء القبائل 
كانوا النواة المقيقية لثورة 21 سابمخل وبالمايل خان 
البيئة والخبال تقاتل جنباً إىل جنب مع أبطال الخيش 

واللخان الشدبية.
وقد يلفمك مشهد واحد من مشهد الكرس لي القواخل 
املمواصلاة واملادع الكبري لقبائل لاذه املناطل والذ8 لم 
يموقف منذ بدء الددوان عىل بالعنا، ورضبت قبائل بني 
حشايش وبني مطر وأرحب وسانمان وخوالن الطيال 
وبناي الماارث أروع األمثلاة يف ععم ومسااندة أبطال 
الخش واللخان باملواع الغذائية وباألموال، حمى النساء 
قدمن حليهن و لبن خداء للوطن ولو ما يخدلك تؤمن 
باأن النرص حليفنا وبأن الغزاة واملناخقني ال مكان لهم 
سوى الدخن يف تراب الوطن الغايل أَْو الدوعة ممنطني يف 

توابيت تمخلهم أشالء.
ومان عالماات اإلخفااق الكباري للغازاة واملرتزقة 
لاو المذمار الكبري خيخاا بينهم خهم يديشاون واقداً 
مريراً وخالخات ال تهدأ بمساب مدلومات من وسائل 
إعالمهم، كخا أن املخندين يساقون إىل املوت كالقطيع 
غاري مدركني أنهام يواجهون جيشااً ولخاناً شادبيًة 

منظَّخًة َخِلَت المرَب منذ سنني.

أحمد عايض أحمد *
نمان نواجاُه ُعْدَوانااً تمالفيااً جباناً و 
خطارياً يخملاك قادراٍت ماعياًة مهخاة جداً 
ووساائل ممطورة وععخااً ماعيااً ومدنوياً 
كبرياً يمظى بالدعم عىل املساموى اإلْقليْخي 
الممالفاات  لاذه  تهااو8  رغام  والادويل، 
اإلْقليْخياة والداملياة املساانده لاه بشاكل 

تدريخي.
لذلك اسارتاتيخيمنا الدخاعيه والهخومية 
يف مواجهمه تسمند إىل مخخوعة من األعخال 
القمالياه النوعياة واملركازة واملرشوعاة يف 
آن، إىل جاناب المناوع يف األسالوب والزمان 
والمخام بخاا يضخان اسامخرارية المأثاري 
الدساكر8 و املايل والمساليمي واملدنو8 يف 

مدركة الخيش واللخان مدهم.
وأحاد لاذه األََساااليب املوجداة للددو 
ولاي  ومناخقياه  وحلفائاه  السادوع8 
أََسااليب رضورية من قبل الخيش واللخان 
يف مساارلم الدخلياتي لو عخليات القصف 
الصاروخاي للدخل السادوع8 واملركز وبال 
سقف والمي تشكل مقمالً مدنوياً لدى الددو 

السادوع8 وعخلياتياً واساميبارياً.
ال يقادر أحاد عاىل مالحظاة يشء. وال 
يخب أن يالحظ أحٌد شايئاً. ثخة شباك صيد 
عسكرية يومية غري مدلنة نََصبَها ولندسها 
ووضدها ورمالا بامليادان املخالدون ومن 
امليمصاني املخالدين الدساكريني املدنيني 
لناك برصواح بااا “األرض الصيّاعة” المي 
تشاارك يف المرب بخبالها ووعيانها جنباً إىل 
جنب مقاتليها املخالدين وينمظرون الُغزاة 

يف ُكّل مربع ًكمب لهم االنممار خيها.
لكل خريال حكخمه الدساكرية، وحكخة 
الخياش واللخاان الياصة قد تبادو غريبة 
عن مبدأ املدركة: »يخب أن ترتك شيئاً للددو 
كي ياراه. اتارك له ماا يخكان أن ترتكه، ال 
تدعاه يخوع، إنه وحاش، ال يخكن إغضابه 
طوال الوقات، يخب اسامفزازه لكن كيفخا 
اتفل، واملهم لو أن تممفظ لنفسك بهامش 
الرباة األخضال حماى تقدر عاىل الممكم 
بوقات املدركة وشاكلها ومكانهاا وآلياتها 

أيضاً« لذا لو االبداع الدسكر8 اليخني.

 
توهم العدو بقوته وتقتله بغطرسته

تداملات قيااعة الخياش واللخاان ماع 
أسلممها كلها بمذر شديد. يصدب عىل أحد 
االععاء بأنه يدرف شاكل الدخل الدساكر8 
الخهااع8  اليخناي  الخسام  يف  المنظيخاي 
الدخاعاي. ربخاا يدرف اليخنياون وجولاً أَْو 
أسخاء. لكن خكرة أن يدرف من ليل له شأن 
مهخة لاذا وكفاءة  اك، خهذا يدني تدريض 

الخسم للهريان، وعاخل الخسم نفسه.
شايئاً  تهخال  ال  والسادوعيّة  أمرياكا 
تسمطيع الوصول إليه. ال مدلومة وال صورة 
وال خال وال أ8 يشء. تنفال عرشات املاليني 
من الادوالرات بمثااً عن مدلوماات موثّقة 
عان حخم لذه القوة رغم مدرخمهم الكاملة 
ونوعية المسليح أَيْضاً كيفية طريقة عخلها. 

لنا الخنون السدوع8.
للغازاة  تمادث  عساكرية  عخلياة  ا8 
واملناخقاني خخدلوماتهاا بالمفصيال تطرح 
بني يد8 ساخاحة السيد القائد ويمم المدامل 

مدها وخل المسابات الدسكرية املمبده..
ليال ُكّل عخلياة للغازاة تكان مفاجئاة 
كخااُ  مدلوماٌة  ألنهاا  واللخاان؛  للخياش 
ونوعااُ وزمانااُ ومكاننااُ، بال املفاجأة لي 
الماي يصندها رجاال الخياش واللخان ضد 
الُغازاة واملرتزقة يف رضباات خاطفه تيخد 

انفاسهم.

معركُة وادي ربيعة 
واع8 ربيده برصاوح األبية عندما يممدث 
القارئ أَْو اململل خال بد أن يممدث عن قبيلة 
جهم و قبيلة بني جال وكاخة قبائل خوالن 

الطيال المي لي المامية الدسكرية لرصواح 
املسنوعين بالخيش واللخان امليامني.

لذه املنطقاة االسارتاتيخية تدمل خطاً 
أحخار بالنسابة للقائاد والشادب والخيش 
واللخان ألنها قاعدة رئيسايه لممرير مدينة 
ماأرب وغريلا مان املناطال الرشقيه ولي 
مماور عخلياات مركاز8 وتشاكل كابوس 

للغزاة واملناخقني.
لذلاك لي صدباة املناال..13 ألاف غارة 
جوية تنازل بمخخها الصاروخياه والقنابل 
عاىل رصواح خقاط وكأنناا ندياش المرب 
الداملية الثانية بادون نقص بل بزياعة ليل 
لناك منطقة يخنية طيلة الددوان اسمقبلت 

13 ألف غارة كخا رصواح.
لم يكن الرعب اليخناي وحده من يممّكم 
الغازاة  تادك  الماي  الصوارياخ  بخداعلاة 

واملناخقني يف مكان يراع اسامهداُخه، بل كان 
لنااك أَيْضاً مداعلة »القبضة القاتله « ولي 
الساالح امليداني البسيط األمىض بيد مقاتيل 
الخيش واللخان، الذ8 يفيد يف حاالت المرب 
امللمخياه يف تمقيال تاوازن كيل وخّدال مع 

سالح الخو الغاز8 وكرس إراعته.
ُكّل ماّرة الغااز8  اعمقاد وكخاا يدمقاد 
السدوع8 واإلَماَراتي أن سالَح الخو سيمقل 
تخهيد نار8 يسخح لقواتهم الليه املسنوعة 
رصواح  إىل  بالدباور  املرتزقاة  باملناخقاني 

خكانت النازلة عليهم من ُكّل مكان.

كوفل وصرواح
أخرجات أرُض رصواح أثقالها باملقاتلني 
وحصادوا الغازاة واملناخقني حصاداً تخاوز 
عدع قماللم السبدني قميالً والاا 100 جريح 
وتدمري أربع مدرعات و10 أطقم عساكرية 
وخل تقاريار اإلعالس المرباي املممالية وكان 
جناوع  أربداة  اإلَماَراتياني  الغازاة  نصياب 
وضاباط مان بني القماىل، وخر بقياة الغزاة 
واملناخقني وخشلت أَْكَل عخلية عسكرية ضد 

رصواح أسخولا “نرص 2”. 
ولن يُشافى الُغزاة واملناخقون من لزيخة 
رصواح أباداً وإن عاعوا الكّره بهزل وضدف 
ولكان بمخم الممضاري واالعاداع والمخهيز 
الكباري الاذ8 اسامغرق ثالثة أشاهر لدخلية 
لخومياة كدخلياة “نرص2” لن تمكارر أبداً 
وإن تكررت خساممكرر بدد أشهر عدة؛ لذلك 
كان ياوس االثنني لاو اليوس الدماو8 للغزاة 

واملناخقني، يوس لن ينسوه أبداً.
عندما ولاب الله اليخان “القائد” الرأس 
والدقل أراع أن يُخيز ألل اليخن عن الشادوب 
األخارى، ويخدلهام قااعة األرض واملخمخع 
والميااة، لاذا ال باد مان تشاغيل عقولهام 
ورؤوساهم ويخالدون ويقاوماون ضد ُكّل 
مان يرياد أن يدطال رؤوساهم وتفكريلم 
وعقولهام، خفكر وأجمهد أخاي القارئ كي 

تدرف المقيقة.
وتدرف ما يدور حولك، وضد بيمك وعائلمك 
ومقدسااتك  وأمماك  ووطناك  ومنطقماك 
وتاريياك وحضارتاك ومسامقبل أبنك..لنا 

اليخن الدزيز ال يقبل إاّل أبنه الدزيز.

* نقاًل عن المشهد اليمني األول

من صرواح إىل فرضة نهم.. املوُت يطاِرُد الغزاَة

اأطلق الغزاة واملنافقون قبل اأيام عملية »ن�سر 2« لل�سيطرة على املديرية فكانت الهزمية ن�سيَبهم

اليوم الدامي: حني أمر »السّيُد القائد« بفتحِ جهنَم على الغزاة واملنافقني بصرواح !
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  - رشيد الحداد:
أثار املخهوُع المربيُّ الذ8 يملقاه الخيُش 
الخبهاات  الشادبية يف ميملاف  واللخاان 
َكوماَة تسااؤالٍت لادى حلفااء الُدااْدَوان 
الداخال  يف  النائخاة  وخاليالام  وأَْعَواتهام 
والياارج، وعخادوا مناذ بادأ الُدااْدَوان إىل 
توزياع االتهامات لناا ولناك تاارًة بنهب 
اْحميَاطاات البناك املركاز8 اليخناي وتارة 
أُْخاَرى بنهب مقدرات الدولة، إاّل أن حقيقَة 
مصادر الرئييس للخخهاوع المربي صاعمٌة 
للددو ومرتِزقمه، سيخا وأن الشدب اليخني 
بخيملاف أطياخاه لو الداعام األول بدطاء 
لرجال الخيش واللخان الشدبية يف ميملف 

الخبهات.
رجاال  ماع  الشادبي  المالُحاُم  خااق 
الشادبية ومسااندتهم  الخياش واللخاان 
باملال والرجاال والغذاء والادواء ُكّل قدراِت 
الداخال  يف  ومرتزقماه  الدادو  اساميداب 
والياارج، خالدارشات مان قواخال الدطاء 
الشدبي تصل يومياً إىل جبهات القمال لدعم 
الخياش واللخاان من ميملاف املماخظات 
الشاخالية، خصوصااً الماي تارزح تمات 
المصار والُداْدَوان منذ عاس وسابدة أشهر 
ُكّل  واملدنوياة  املاعياة  بقيخهاا  تخااوزت 
مفاليام االقمصااع والسياساة، خمكاليُف 
إعداعلا تفوق القيخاة المقيقة ملكوناتها، 
وعالالتها السياساية تكشاف للدالم أجخع 
مدى المأييد الشادبي الذ8 يمظى به رجال 
الخياش واللخاان الشادبية مان جاناب، 
وتدكال حالاة مان الدزلاة االجمخاعياة 

والشدبية المي يديشها مرتزقة الرياض. 
مناذ األَيَّاااس األوىل للُدااْدَوان بادأ الدعم 
واللخاان  للخياش  الالممادوع  الشادبي 
الشادبية مان خالل تدخال قواخال الدطاء 

والمي لم تقمرص عىل الغاذاء والدواء خقط، 
بل شخل ععم الخبهات باملال والرجال. 

خاملواطاُن اليخناي الذ8 وقاف إىل جانب 
الخيش واللخان الشادبية يف مدركة الدخاع 
عن األَْرض والدرض، تقاَساَم لقخة عيِشاه 
ماع أبنائاه وإْخااَواناه رجاال اللاه الذين 
يذوعون عن حياض لاذا الوطن ويقدمون 
أرواحهم وعماَءلم رخيصًة يف سبيل كراممه 
وعزتاه، خباعلهام الشادب الوخااء بالوخاء 
وقّدس لهم الغايل والنفيل أيضاً، خخموساط 
قواخل الدطاء الشادبي المي قدمت للخيش 
واللخان الشادبية يف ميملف الخبهات عىل 
مدى الا520 يوماً من بدأ الُداْدَوان تمخاوز 
وخل المقديارات يف املموساط 3000 قاخلة، 
تمخااوز القيخاة اإلجخالياة لملاك القواخل 

عرشات املليارات من الرياالت.
اسامخراُر رخاد الخبهاات بالدعام واملدع 
بساياء وكرس من قبل أَبْنَاء الشدب اليخني 
رغم الظاروف الصدبة المي يديشاها جّراء 
اسامخرار الُداْدَوان والمصار، أصاب الددو 
ومرتزقماه يف الداخال بمالة مان اليأس يف 
تمقيل أَْلاَداخة الخمقاره أل8 إسناع شدبي 
مان جاناب وإلعراكاه اساممالة مواجهاة 
جبهة الخبهات المي يشاارك خيها الشادب 
إىل جانب الخيش واللخان باملال والرجال. 

ونظراً لآلثاار االرتداعية عاىل لذلك لمأرز 
الخبهات املدعومة مان ُكّل أطياف املخمخع 
اليخناي يف الداخال، تماول المدياث عان 
املخهوع المربي للخيش واللخان الشادبية 
لادى وساائل إْعااااَلس الُدااْدَوان إىل روتني 
يومي تمااول من خاللهاا تغطية خضائح 
أُماراء المارب املوالاني للُدااْدَوان والذيان 
يديشاون حالاة رصاعياة ال حادوع لها يف 
ميملاف املماخظات المي يمواجدون تغذيها 
أَْمااَوال الُداْدَوان السادوع8 الاذ8 يقدمها 

بني خينه وأُْخاَرى كخخهوع حربي ملرتزقمه، 
حيث تصاعد تبااعل االتهامات بني مرتزقة 
الرياض يف الداخل واليارج بنهب وتقاسام 
أَْماَوال آل سادوع8 المي تقدس بشكل عور8 

لدعم تلك الخبهات. 
وخيخاا خّخارت أَْماَوال آل سادوع موجة 
رصاعاات بني أُمراء المارب الذين يقوعون 
املواجهاات بالوكالة عن أعاداء لذا الوطن 
يف مماخظات تدز وماأرب والخوف وميد8 
وشابوة والبيضاء احمدمت يف اآلونة األخرية 
وتداظخت أيضاً، تصاعدت نفل اليالخات 
بني نزالء خنااعق الرياض الذيان يواجهون 
مصري الطرع الخخاعي من قبل حلفائهم. 

وخاالل األَيَّاااس القليلة املاضياة خّخرت 
أَْماَوال آل سدوع خالخات عاصفة بني أُمراء 
المرب يف تدز انمهت بانقساس أُمراء المرب 
يف تدز إىل خريقني بداد أن تمالفت الميارات 
املوالياة لمازب اإلْصاااَلح مع املليشايات 
املوالية لديل ممسان األَْحَخر بقياعة صاعق 
رسحان وعارف جامل، والمي عخدت باملئات 
مان عنارصلاا املسالمة ملماارصة املدني 
مان ِقبل الرئيال الفار مماخظاا لمدز عيل 
املدخار8 يف منزلِاه، وانمهت تلاك اليالخات 
الماي يطالب خيها تيار اإلْصااَلح وممسان 
كدعام  ُقدِّمات  أَْمااَوال  بنهاب  املدخار8 
للخخاعاات املسالمة المابداة لإلْصاااَلح، 
وانمهات تلاك اليالخات بانادالع مواجهات 
عنيفاة باني الطرخاني عخدات املدخار8 إىل 
الممالاف مع زعيام تنظيم عاعاش عدنان 
زريال -قائاد مخازرة الارصار8 وقائد ما 
يسخى باللواء الصداليك- الذ8 يضم املئات 
من عناارص القاعادة، باإلَضاَخاة إىل بدض 

الخخاعات املسلمة لمخايمه. 
خالخااُت املرتزقاة يف تداز عاىل تناُلاب 
املخهوع المربي املقدس من تمالف الُداْدَوان 

جاءت بدد أقل من شهرين من اقمماس مقر 
املماخظ السابل املوايل للُداْدَوان يف مماخظة 
الخاوف الدخي الدوايض الاذ8 تم اإلطاحة 
به مؤخراً من قبل مليشايات اإلْصااَلح عىل 
خلفياة نهاب أَْكثَار مان 700 مليون ريال، 
وكذلاك أطاحت نفل الرصاعاات بآخرين، 
أطاحات  الماي  املالياة  الرصاعاات  ولدال 
اإلْصاااَلح  حازب  يف  بالقيااع8  بخماخاظ 
المسن أبكر من قياعة املواجهات يف الخوف 
عىل خلفية خضائح مالية، وعىل  ات النهج 
تديُش جبهات الُداْدَوان يف مأرب والبيضاء 

وشبوة ُوُصاْوالً إىل ميد8 الساحلية. 
ويف حاني تدامال أنصاار اللاه كدولة يف 
ميملاف الخبهاات الماي ييوضهاا رجال 
الخياش واللخان الشادبية، تدامل مرتزقة 
الُدااْدَوان الاذ8 يّدعاون تخثيال الرشعياة 
مارساوا  حياث  وخياد،  نهاب  كدصاباات 
المقطع وابمازاز املواطنني من خالل خرض 
إتاوات مالية عىل قاطرات الغاز واملشمقات 
للخغرتبني  المابداة  النفطياة والشااحنات 
والقاعماة من املخلكاة الدربية السادوعية 
لممالاف  املوالياة  القيااعات  بخواخقاة 

الُداْدَوان. 
وتنمارش 25 نقطة تفميش مان مديرية 
الدل مماخظة حرماوت مروراً بخنطقة 
إىل صاخار  ُوُصااْوالً  الصمراوياة  الروياك 
النفطيّاة وواع8 عبيادة ورصواح، وُجلُّهاا 
تخاارس االبمازاز املنّظام، باإلَضاَخاة إىل ما 
يمدرض له املسااخرون يف منفذ الوعيدة من 
ابمزاز منّظم من قبل كمائب لاشم األَْحَخر، 
يضاف إىل عدع من مخارسات المي تخارسها 
حكومة الفار لاع8 يف املماخظات الخنوبية 
واملخثلة بنهب إيراعات الدولة وعدس توريدلا 

للبنك املركز8 اليخني.

  - رشيد الحداد:
أظهارت بيانااٌت مرصخيٌة حديثاة صاعرة 
عن مرصف الراخديان يف اليخن، ارتفاَع إجخايل 
أرباح مرصف الراخدين الدراقي – خرع صنداء 
بخقادار 199 ملياون رياال يف 2015س مقارنة 

بالداس املايض.
للمساابات  السانو8  المقريار  وأوضاح   
اليمامياة لنشااط املرصف عن السانة املالية 
املنمهية 2015س، ارتفاَع صايف أرباحه املرصف 
إىل ملياار َو612 مليون ريال مان مليار َو12ل 
ملياون رياال يف ل201، كخاا ارتفاع إجخاايل 
حقاوق امللكية خالل الداس املايض إىل ل1 مليار 
َو165  13 مليااراً  َو777 ملياون رياال، مان 
ملياون رياال يف الداس ل201س، بزيااعة قدرلا 

ملياٌر َو612 مليون ريال.
إجخاايل  ارتفااع  أن  إىل  المقريار  وأشاار 
موجاوعات مارصف الراخديان خارع صندااء 
اخالل الداس املايض إىل 21 ملياراً َول23 مليون 
ريال يخني مقارنة مع 19 ملياراً َو393 مليون 
رياال يف ل201س بزيااعة قدرلاا ملياار َو1لا 

مليون ريال.
وأكاد مدير خارع املرصف بصندااء، صالح 
رشايد حخياد، أن الظاروف الماي مارت وتخر 
بهاا اليخن تمشاابه إىل حد كبري ماع الظروف 
الماي مرت بهاا الدراق، ُمشارياً إىل أن املرصف 

اسمطاع النهوض مخدعاً رغم تدرض أرصدته 
للمخخيد؛ بسابب الدقوباات االقمصاعية المي 
خرضمها األَُمام املممدة عىل الدراق، والذ8 عىل 
إثره تم مصاعرة وتخخياد أرصدته لدى البنوك 
األجنبياة وتخخيد أرصدة الخهاات المكومية 
الدراقية لدياه منذ 2003س، بداد تغري النظاس 
الماكام يف الخخهورية الدراقية، وأخاع بأن تلك 
الدقوبات جخدت 5 ملياارات ريال من أرصدة 

املرصف يف صنداء.
وأظهار المقرير أن انْيَفااض إجخايل حخم 
وعائاع الدخاالء لادى املارصف الدااس املايض 
بخقدار ل17 مليون رياال لمصل إىل 3 مليارات 
َو536 مليون ريال من 3 مليارات َو710 مليون 
رياال يف ل201، وأعااع مديار خارع املارصف 
بصنداء لذا الرتاجاع إىل الظروف االقمصاعية 
الناتخاة عن المارب والمصار المي تديشاها 
اليخان والماي كان مان الطبيداي أن تؤع8 إىل 
انْيَفااض الوعائع يف البنوك واملصارف بشاكل 
املارصف تخّكان مان تدوياض  أن  إاّل  عااس، 
انْيَفاض الوعائع من خالل تنشايط المواالت، 
ال سايخا وأن يف اليخن جالياة عراقية كبرية يف 

اليخن، يخلكون مشاريَع وأعخاالً اقمصاعية.
يشاار إىل أن مارصف الراخديان يف اليخان 
تأّسل يف الا ا2 عيسخل 1ا19س، كأحد خروع 
مارصف الراخدين الدراقي، ويخارس أعخاله يف 

اليخن من خالل خرع واحد.

اأَْمـَواُل اآل �سعود تفّجر ال�سراعات يف اأو�ساط اأُمراء احلروب 

املجهوُد الحربي.. عطاُء الشعب يفوُق اقتصاَد الحرب

اأرباح امل�سرف يف �سنعاء ارتفعت اإىل 1.6 مليار ريال

مديُر مصرف الرافدين: الظروُف التي تعانيها 
اليمن تتشابُه مع ظروف الحصار يف العراق 

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالدخلة   

  250   250.5عوالر 

ا5.2ا52ا.5ا2 اليورو

66.66 66.79 ريال سدوع8

9.35ل650.656 ريال ُعخاني

6353.15ا.353االسرتليني

 للعــلم 
قراصنُة الجّو !

َحلَّ العيُد واآلالُف من املواطنني عالقون 

يف مختلف مط�ارات العالم بس�بب صلف 

الُع�ْدَوان الس�عودي وضعف ووهن األَُم�م 

املتحدة ومجلس األمن وغياب أي دور فعال 

ملنظم�ات حق�وق اإلنَْس��ان العاملي�ة، فال 

م�رر يتكئ هذه املرة عليه العدو لتش�ديد 

حصاره ع�ى مطار صنعاء الدويل وإيقاف 

حركة املالحة فيه منذ التاسع من أغسطس 

امل�ايض، وال حجة لذلك العدو إالاّ االمعان يف 

مضاعف�ة معاناة اليمني�ني وحرمانهم من 

ح�ق أصيل من حقوق اإلنَْس��ان يف التنقل 

بحري�ة يف الداخ�ل والخ�ارج، إالاّ إذا كان 

الع�دو يح�اول أن يمنح نفَس�ه نرصاً غري 

أَْخ�اَلق�ي ع�ى حس�اب اآلالف من املريض 

والنس�اء واألَْطَف�ال العالقني منذ ش�هر يف 

مختل�ف دول العالم ليغطي االنتكاس�ات 

الت�ي يواِجُهه�ا يوماً بعد آخ�ر يف مختلف 

الجبهات. 

وللعل�م ما يمارس�ه العدو م�ن قرصنة 

جوي�ة منذ ب�دأ الُع��ْدَوان لم تك�ن األوىل 

وال األخ�رية إالاّ يف حال�ة إيَْق��اف اْحت�َكار 

األَْج�َواء اليمنية وإنه�اء حالة الوصاية غري 

املعلن�ة الت�ي ب�دأت يف نهاية س�بعينيات 

الق�رن املايض من خالل دخول آل س�عود 

يف رشاك�ة مع اليم�ن يف الخط�وط الجوية 

اليمني�ة »رشك�ة اليمني�ة للط�ريان 51% 

لليمن و%49 للس�عودية«، ولذات السبب 

من�ح آل س�عود أنفس�هم ح�ق اْحت�َكار 

األَْجَواء وحرمان اليمن من عرشات الفرص 

االستثمارية يف هذا املجال العام، فعى مدى 

العامني وقفت دولة العدو السعودي حجرة 

عثرة أََم�ام انش�اء 11 رشكة طريان محلية 

منها ط�ريان دويل وأُْخ�َرى للعمل يف النقل 

بني مطارات الجمهورية. 

�رت قطاع  ه�ذه الدول�ة املارقة التي دماّ

الطريان اليمني وكب�دت اليمن ما يزيد عن 

500 ملي�ون دوالر خ�الل الف�رة املاضية 

بس�بب توق�ف حرك�ة 25 رشك�ة عاملي�ة 

للطريان هيا نفس�ها من وقفت وراء عملية 

الط�رود اإلْرَه�ابية التي بس�ببها تم حظر 

الط�ريان اليمن�ي من قب�ل عدد م�ن دول 

العالم. 

فالقرصنة الجوية التي يمارس�ها العدو 

ع�ى املطارات اليمنية لم تك�ن وليدة اليوم 

وإنما تعود إىل عقود زمنية ولكنها أضحت 

الي�وم كان�ت رسي�ة وانتقل�ت إىل علني�ة 

َوأضحى لجوء العدو إليها تعكس انكس�ار 

العدو وسقوطه األَْخ�اَلقي.

عيدك�م مبارك وكل ع�ام وأنتم والوطن 

بألف خري. 

اإرتفاع اأرباح بنك االن�ساء والتعمري اإىل 1,7 مليار ريال 

هرهرة: فروع البنك 
يف عدد من املحافظات 

تعرضت للنهب والسطو
أّكد تقريُر امليزانية الدامة للبنك اليخني لإلنشااء والمدخري للداس 2015س 
تمقيال البنك ربماً صاخيااً بلغ مليااراً َو730 مليوناً و31ل ألاف ريال بدد 

خصم كاخة املصاريف والنفقات ورضائب األرباح المخارية والزكاة.
 وأشاار المقريار إىل أن موجاوعات البنك ارتفدت مان 217 مليار ريال يف 
الدااس ل201س إىل 232 مليار رياال يف نهاية 2015س، خيخاا ارتفدت أرصدة 

الوعائع من 0ا1 ملياراً يف ل201س إىل 200 مليار ريال يف نهاية 2015.
وخاالل اجمخااع الخخدياة الدخومياة للبنك أّكاد رئيُل مخلال اإلَعاَرة 
حساني خضال لرلرة، أن اجمخااع الخخدية لذا الداس يأتاي يف ظل ظروف 
صدباة وحرجاة تخر بهاا اليخن، وقال »يف ظال الظروف الرالناة المي تخر 
بهاا البالع أصيب االقمصاع بمالة ركاوع ُكيل وتررت البنية المممية وعدعاً 
من املنشاآت االقمصاعياة امليملفة، وشاهدت املدن الرئيساية نزوحاً َكبرياً 
للسكان، وحصل توقف تاس ألعخال البنية المممية واالسمثخارات المكومية، 
ولفت إىل اإلجراءات المي اتيذتها الدول عىل املساموى اإلقليخي والدويل أّعت 
إىل عادس قادرة البنوك عىل ترحيل السايولة من النقاد األجنبي وحخب كثري 
من البنوك املراسالة يف اليارج المدامل مع البنوك اليخنية أَْو خمح اعمخاعات 
االسمرياع َوطلبت بدض البنوك املراسلة من البنوك اليخنية إغالق حساباتها 
وسامب األرصادة، ولفات إىل أن االنفاالت األمني الذ8 تشاهده املماخظات 
الخنوبياة أّعت إىل تدارض بداض خروع البناك إىل عخليات ساطو والبدض 
اآلخار إىل أرضار ماعية وتوقفات األعخال يف الفروع املوجاوعة يف املدن المي 
توجد خيها اشامباكات مسالمة مماخظة تدز، كخا تدرضت عدٌع من خروع 
البنك لالقمماس والسيطرة عىل موجوعات بدض الفروع والضخانات الدينية 
املقدماة كذلب أَْو بشاكل ضخانات عقارية، كخا حادث  لك يف خرعي البنك 
بالشايخ عثخان واملكال، باإلَضاَخاة إىل أن بدض الفروع يف املناطل الخنوبية 

ومماخظة تدز ال زالت مموقفًة عن النشاط.
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  -  زكريا الشرعبي
يواصُل الددواُن األمريكي السادوع8 يَوماً 
بداد ياوس جرائَخاه الوحشاية بمل الشادب 
اليخني، ميلفاً عدعاً من الخرائم البشادة عل 
عرشات الغارات المي يشنها طريانه عىل املدن 
الساكنية ومناازل املواطناني يَوميااً من غري 

حرمة لطفل أَْو شيخ أَْو امرأة.
وبينخاا يرسال الدادوان مبداوَث األَُماام 
املممادة السامخداء لدناة يف مناطال نخران 
وجيزان وعساري قااس طريانه خاالل اليومني 
املاضياني بشان ما يرباو عىل مئة غاارة عىل 
ميملف املماخظاات اليخنية، ميلفاً عدعاً من 
الخرائم راح ضميمها عدٌع من املدنيني، إَضاَخة 
إىل تدماري عدع مخان البنى المممياة واملراخل 
اليدمية، خفي مماخظة صددة لم يكن شان 
طريان الددوان األمريكي السادوع8 سلسالة 
غارات عىل منطقة مران ومديرية الظالر لو 

الخريخاة الوحيدة يوس الثالثااء املايض، حيث 
شان عقب لذه الخريخة غارة عىل منزل أحد 
املواطناني يف منطقة الساوعة بخديرية باقم، 
كخا قاس بشان غارتني عاىل منطقة املالحيط 
بخديرياة الظالار، وغارتاني عاىل منطقاة 
المصامة بخديرية شادا وخخال غارات عىل 

منطقة البقع بكماف.
وقصف طاريان الددوان بقصف صاروخي 
عىل مناطال ممفرقة بخديرياة رازح، إَضاَخة 
إىل شان أكثار من خخاٍل وأربدني غاارة عىل 
مناطال آل مخدع ومندباه وآل صبمان وقلل 

الشيباني بخديرية باقم.
ولام تخار أرباٌع وعارشون سااعة عاىل 
اسامهداف طاريان الدادوان ملنطقاة الظالر 
حماى عااع السامهداف كساارة تمباع رشكة 
املدصار يف املديرية وكذا شن غارة عىل املخخع 

المكومي.
إىل  لاك شان طاريان الدادوان األمريكاي 
السادوع8 عادعاً مان الغاارات عاىل مديرية 

رصواح بخماخظة مأرب.
وليال بدياداً عان رصواح شان طاريان 
الدادوان األمريكي السادوع8 خاالل اليومني 
املاضاني عدعاً من الغارات عاىل مديرية الغيل 
بخماخظاة الخاوف اسامهدخت إحدالا منزل 

أحد املواطنني.
ويف  ات الساياق أقادس طاريان الدادوان 
األمريكي السادوع8 عىل اسامهداف شااحنة 
نقل تابدة ملواطن يف سواحل املياء بخماخظة 
تدز، وشان سابع غارات عاىل مديرية ميد8 
بخماخظة حخة وغارة عىل منطقة الميخة يف 
مديرية اليوخة بخماخظة المديدة أسافرت 

عن اسمشهاع أحد املواطنني. 

العدواُن ال يعقل فشله
ال يدقل الددوان األمريكي السدوع8 أن ما 
لم يمققه تمليل طريانه املسامخر خوق املدن 
الساكنية واسامهداخها بخئات الغارات يوميا 

منذ عاس ونصف عاس لن يمققه بدد لذه املدة 
المي اسامنفد خيهاا خياراته وأَْصبَاح تائهاً ال 
يدر8 كيف يوار8 خشاله الذ8 صاار واضماً 

للديان.
وخيخاا يمخرتس أبطاال الخياش واللخان 
الشدبية عىل تيوِس مدينة نخران ويدسكرون 
يف جيزان وعساري ظهر ناطُل الددوان االثنني 
املايض مكارراً ترصيماتاه المي قالهاا الداس 
املايض حول تغري املداعلة وبدء مرحلة جديدة 
سامكون خيها الدخليات الدساكرية للددوان 

أكثر حسخاً.
لم يكلف الدسري8 نفسه قبل أن يديل بهذه 
المرصيماات، االثنني املاايض، بفمح ممصفح 
مشاالد  إىل  والداوعة  لاتفاه  يف  اليوتياوب 
مؤتخراتاه الصمفية قبل عاس وأربدة أشاهر 
لمخناب تكرار لاذه المرصيمات مان الخهة 
المرخية عىل األقل ال سيخا تكراره للمديث عن 
اخماالف املداعلة وعخول املادن واملديريات ال 
سيخا صددة ومران ضخن األلداف الدسكرية 

للدادوان، حيث كان قاد أعلن يف ماياو الداس 
املايض أن صددة منطقة عسكرية.

وخيخاا يممدث ناطال الدادوان األمريكي 
السادوع8 عن انمهااء ما ساّخاه با)عاصفة 
األمال( وبادء مرحلاة جديادة سايمم خيهاا 
اسامهداف املدن يشاهد عاس ونصاف عاس من 
الدادوان األمريكي السادوع8 أن لذا الددوان 
لام يكان يبناي لليخنياني طاوال ما يساخيه 
أَْو  املادارس  األمال(  )بداصفاة  الدساري8 
املسمشافيات وأناه منذ السااعس والدرشين 
من آ ار املاايض لم يموقف يَومااً عن ارتكاب 
املخازر البشادة يف حال الشادب اليخني من 
غاراتاه عىل املدن الساكنية ومنازل املواطنني 
ومييخاات  باملدنياني  املكمظاة  واألساواق 
األعاراس إىل قصف املادن بالقنابل الدنقوعية 
والفراغية ماروراً باسامهداف البنية المممية 
من مدارس وجسور ومسمشفيات كخا يشهد 
تأرياخ الددوان أنه ما مان يوس يخر إال ويزعاع 

الشدب اليخني صالبة وصخوعاً.

العدواُن يواصل جرائَمه بحق الشعب اليمني ويستجدي الُهدنة يف نجران وجيزان وعسري

قبائُل الحيمة الخارجية يستهجنون قصف العدوان مدرسة النجاح واملنشآت التعليمية باملديرية

أبناُء ريف إب ينّددون باستمرار الجرائم العدوانية ويؤكدون دعَمهم للمجلس السياسي

اليونسكو تدين قصف طريان العدوان األمريكي السعودي ملسجد النبي شعيب

  -  صنعاء
إسامهخن أبنااُء وأعيااُن ووجهااء 
منطقاة السابت بالميخاة اليارجياة 
بخماخظاة صندااء اسامخراَر الددوان 

األمريكي السدوع8 عىل اليخن.
واسامنكر أبنااء وأعياان ووجهااء 
منطقة السبت يف وقفة احمخاجية لهم 
الثالثااء املاايض إمداَن وتدخاد طريان 
الددوان يف اسمهداف املدارس واملنشآت 
الوطان،  مقادرات  وكل  المدليخاة 
وآخرلا جريخة تدمري مدرساة النخاح 

باملنطقة، والماي راح ضميمها طفالن 
شهيدان وعدع من الخرحى.

ويف الساياق نّظام منمسابو مكمب 
الرتبياة والمدليام بخماخظاة صندااء 
وقفة احمخاجياة الثالثاء املايض ندعوا 
من خاللها باسمخرار الددوان األمريكي 
واسامهداخه  اليخان  عاىل  السادوع8 

للخدارس واملنشآت المدليخية.
احمخاجياة  وقفاة  يف  واسامنكروا 
شاخلت قياعة املكماب وإعارات الرتبية 
باملديريات، اسامهداَف الددوان اللبر8 
بالميخاة  النخااح  ملدرساة  الهخخاي 

وانمهااك  كليااً  وتدمريلاا  اليارجياة 
ُكّل المرماات الماي كفلمهاا الدياناات 

واألعراف.
وحّخلاوا األَُمام املممادة واملنظخات 
الدادوان  جرائام  مسائولية  الدولياة 
بصخمهاا امليخال واملديب ملاا يمدرض 
له الشادب اليخني من عادوان وجرائم 
وما آل إليه الوضع اإلنَْساااني يف اليخن 
نميخاة المصاار.. عاعاني إىل الممارك 
الخااع للضغاط عىل عول الدادوان ملنع 

اسمهداف المدليم ومنشآته.
وألاب املشاركون يف الوقفة يف بيان، 

باكل أبنااء املماخظاة، تدزياز الخبهة 
ملواجهاة  الصفاوف  وَرّص  الداخلياة 
الدادوان وتقديام االماداعات مليملاف 
الخبهاات عخاعاا عن الوطن وإخشاال 

امُلَيّططات الرامية لمخزيل اليخن.
وأشااع البياان بصخاوع وثباات ُكّل 
الرتبويني واسامخرار الصخاوع والدخل 
تمات القصاف الهسامري8 والممليال 
البطولياة  املواقاف  املسامخر.. مثخنااً 
للخرابطني من أبطاال الخيش واللخان 
الشادبية يف مياعيان الدازة والكراماة 

والبطولة عخاعاً عن الوطن.

  -  إب
أقاس أبناُء مديرية رياف إب، الثالثاء املايض، وقفًة 
احمخاجية اسمهخنوا خيها اسمخراَر الددوان األمريكي 

السدوع8 يف ارتكاب الخرائم بمل اليخنيني.

وأعان املشااركون يف الوقفة يف بيان لهم اسامخرار 
الصخت الدويل إزاء الخرائم المي يرتكبها الددوان بمل 
الشادب اليخناي، عاعني أبناء الشادب لاللمفاف حول 
املخلل السايايس األعىل باعمباره الرشعية المقيقية 

الذ8 يخثل الشدب اليخني.

وحيّوا االنمصااراِت الدظيخَة الماي يمرزلا أبطال 
الخبهاات  ميملاف  يف  الشادبية  واللخاان  الخياش 
وُخُصْوصاً جبهات ما وراء المادوع.. مؤكدين ألخيّة 
المدبئاة والمشاد وتقديام الدعام مليملاف الخبهات 

للمصد8 للددوان ومناخقيه.

  -  صنعاء
أعانات املديارُة الداماة لليونساكو، 
لمال  الاذ8  الدمااَر  بوكوخاا،  إيريناا 
بخساخد جبل النبي شديب والذ8 يخمد 
تأريُيه إىل القرن الماسع امليالع8 ويقع 
يف مديرية بني مطر بخماخظة صنداء، 
وقصفمه طائارات الددوان السادوع8 

أواخر أَغسطل املايض. 
وقالات املديارة الدامة لليونساكو، 
ايريناا بوكوخاا يف بياان صااعر عنها: 
»أشادر بالقلل الشاديد حياال المدمري 
املسمخر للرتاث الثقايف الفريد يف اليخن، 

إن لاذا المدماري لهخاوس مباارش عىل 
املواقاع المأريييّة يف البلاد وعىل تأريخ 
ولويّة الشادب اليخني ما سايؤثّر عىل 
املخمخاع عىل املادى البدياد، وال بّد من 

إيقاف لذا الدنف عىل الفور«.
وأشاار البياان إىل ماا تمدارض لاه 
مخملاكات الارتاث يف اليخان من أرضار 
بالكامال..  تدمريلاا  تام  وبدضهاا 
موضمااً »منذ شاهر خقط، تام تدمري 
مساخد الشايخ عبدالهاع8 السوع8 يف 
تدز، كخاا أّن المفخريات رضبات أَيْضاً 
موقاع الرتاث الداملاي يف مدينة صنداء 
القديخة والاذ8 أُعِرج عىل قائخة الرتاث 

الداملي املدرض لليطر عاس 2015«.
»أكاّرر  الداماة:  املديارة  وأضاخات 
بأشاد الدبارات طلبي من كاخة أَْطَراف 
لذا النازاع بااللمازاس بالقاناون الدويل 
اإلنَْساااني واحارتاس املواقاع الثقاخيّة 
والدينيّاة الماي تخّساد بدورلاا روح 
ولويّة الشادب اليخني ناليك عن أنّها 

مصدر رضور8 لألمل والصخوع«.
وأكدت بوكوخا، أن املنظخة اعمخدت 
لآلثاار  الداماة  الهيئاة  تقاريار  عاىل 
واملماحاف والهيئة الداماة للخماخظة 
عاىل املادن المأرييياة يف اليخان، ولي 
المقاريار الماي أكادت أن الدماار الذ8 

أصاب املساخد جراء غاارة جوية يوس 
اليخيل 25 أَغسطل 2016.

يُذَكُر أن املسخد الذ8 يرقى إىل القرن 
الماسع يقع عىل قخة جبل النبي شديب 
الاذ8 يبلاغ ارتفاعه 3600 مارت، ولو 
بذلك أعىل قخة جبليّة يف شابه الخزيرة 
الدربيّاة، ويبدد لذا الخبل مسااخة 17 

كيلو مرت خقط عن الداصخة صنداء.
واشامهر املساخد بخدامله املدخاريّة 
املخيّازة ال سايخا املنموتات اليشابيّة 
يف ساقفه، باإلَضاَخة إىل ماا كان يخثله 
من ألخية يف موقده بخوار مقاس النبي 

شديب.

حرائُر مديريات صنعاء القديمة ومعني 
والتحرير يرفدن الجيش واللجان 

الشعبية بقافلة »الصمود والوالء« 
  -  صنعاء

نّظخات الهيئاُة النساائية الثقاخية ملديرياات الممريار وصنداء 
القديخاة ومدني بأمانة الداصخة، اإلثناني املايض، وقفًة احمخاجيًة؛ 

لدعم الخيش واللخان الشدبية يف مواجهة الددوان الغاشم.
وأعلنات املشااركات يف الوقفة عان تأييدلن لموجهاات املخلل 
السايايس األعاىل يف ظل لاذه الظاروف االسامثنائية الماي يخر بها 

الوطن.. 
مؤكادات الصخاوع والثباات وعدس المناازل عن الكرامة وساياعة 
الوطن مهخا طال أمد الددوان ومخازره بمل الشادب اليخني ومهخا 

كانت المضميات. 
وأكد بيان صاعر عن قاخلة الصخوع والوالء، إعالَن نساء مديريات 
صندااء القديخاة ومديرية الممريار ومديرية مدني عان مباركمهن 
للخخلل السايايس.. والدعوة لهم بالموخيل يف إَعاَرة البالع يف ظل لذه 

الظروف االسمثنائية.
وجادع البياان ععم أبنااء املديرياات املشااركة يف الوقفة للخيش 
واللخان الشدبية يف المصد8 للددوان السدوع8 الغاشم عىل الوطن.. 
عاعيااً أبطال الخيش ولخانه الشادبية للصخوع والثبات حمى تطهري 

اليخن من املمملني.
كخاا أعلانَّ يف الوقفاة عن انطاالق قاخلاة الصخوع والاوالء ععخاً 
للخياش واللخان الشادبية ملا يقدماوه من تضمياات ولم يذوعون 

بأرواحهم رخيصة من أجل كرامة وعزة الشدب اليخني.
وجارى يف الوقفاة جخاع الملعاات املالياة من املشااركني لدعم 
وتدزياز الخبهات يف الصخوع والثبات، وأن الشادَب اليخني مسامخر 
يف ععخاه ووقوخاه إىل جانب أبطاال الخيش واللخان الشادبية حمى 

تمقيل النرص بإ ن الله.
وتيلال الوقفة اساكمش بدنوان »رخد الخبهاات« وزامل َورقصة 
شادبية بدنوان »زلزلة وساط نخاران«، عالت يف مخخلها عن ععم 
الخبهات باملال والدمااع والرجال حمى عحر الغزاة واملمملني وتطهري 

اليخن من عنسهم.
يذكار أن القاخلة المي انطلقت تُضامُّ عدعاً من السايارات املمخلة 
باملاواع الغذائية إىل جاناب الملعات املالية المي جخدها املشااركون 
كدعم مسااندة ألبطال الخيش واللخان الشادبية يف مياعين الرشف 

والبطولة.
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  -  حمود عبداهلل األهنومي
أقالُّ وصٍف يخكان أن يُْطَلَل عىل مخلكة »قرن الشايطان« 
بشأن َصاادِّلا حخاَج اليخن عن املسخد المراس لو املخاطلة، 
الماي لاي يف املمّصلة ّصدٌّ ومناع عنه، حيث طاملاا لدبوا عىل 
الوقات وتخاللاوا اليطاباات الرساخية اليخنية بشاأن لذه 

القضية.
 وإ ا أطلال أحد مساؤوليهم تطخينا لنا، جاء آخر بسايل 
من المشكيكات والدراقيل لناك، خسخدت منهم وكاالت المج 
أخبااراً ممناقضاة، ووجادوا عراقيَل كثرية، كلها تشاري إىل أن 
مسؤويل لذه املخلكة قد حسخوا أمرلم يف منع وصول المخاج 
اليخنيني إىل األََرايض املقدساة، ولا نمان يف األياس األخرية، ومّلا 
يمم حمى اآلن ترتيب طرق وآليات لدخول المخاج ألعاء شدرية 
تُدمل من ألم الشدائر الدباعية وركناً لاماً من أركان اإلسالس.
 لاك ما كمبمُاه كخقدماة ملقالاة يف الداس املاايض عن  ات 
املوضاوع، ولا نمان اليوس يخكنناا أن نكرر املقولة نفساها، 
خممدادع املدا يار السادوعية الولابية لكن الصد عن املساخد 
املديقاة  االشارتاطات  بوضاع  أكان  ساواٌء  واحاد،  الماراس 
واملسامميلة، أَْو بإطالق الوعاوع الكا باة، أَْو باخمدال املخازر 
بمل المخااج األَبْريَاء ضخن تصفيات سياساية، وطخوحات 
صبيانية، كخا حادث يف مخازر المج الداس املايض، بإساقاط 
الراخدة، وتداخع منى، وكذلك بمسييل المج، ومنع المج عن 
ُكّل عولة وشدب ال يروقان للسدوعية، وجدل األماكن املقدسة 
شبّاكا لصيد املدارضني واملنمقدين لسياساتها، وكذلك بإلخال 
تنظيام المخيج وتركهام عرضة للمداخاع واالزعحاس ولغريلا 
من الدوامل واألساباب الماي بإْمَكان أيَِّة عولاة مهخا َضُدَفت 

إْمَكاناتها أن تمفاعالا. 

إفراُغ الحج من محتواه
لذا عالوة عىل سياسة السدوعية االسرتاتيخية، المي تقوس 
عىل اسارتاتيخية إخراغ المج عن مممواه، وأَْلاَداخه، وغاياته، 
مان خالل منع المخاج عان اللاءة من املرشكاني، أَْو المنديد 
بسياساات أَمرياكا، ولم يقمارص األمر عىل إخاراغ المج الذ8 
لو يف األسااس املؤتخر األعظم للخسالخني ِسيَاسايًّا ووحدوياً 
وثقاخياً واجمخاعياً، بل إنهم سيروا منابَر المرمني وقدسيمها 
يف قلوب املسالخني لممقيل أَْلاَداف لذا املرشوع االسمدخار8، 
حياث َحّولوا لاذا املؤتخر األعظم من مؤتخر لوحدة املسالخني 
إىل مؤتخار للمفريل بينهم، وتكفريلام، وتضليلهم وتبديدهم، 
وقملهام، وإضفااء املرشوعياة لخرائخهام المي ييازى حمى 
الياز8 أن ينسابَها لنفساه، تفريل وتخزيل من قبل شايوخ 
الديان الولابيني الذين أصاخوا ساخع الدالام بنديقهم الدايل 
بيطاورة بداض املسالخني، ولكنهم صام بكم عان خطورة 

املدمدين يف خلسطني والدراق وغريلا من بلدان املسلخني.

وجوٌه عابسة تُصــدُّ عن ذكر اهلل
ماا إن تطاأ أرَض المرماني الطالارة أقاداُس الولابياني 
السادوعيني إاّل ويمولونها إىل مناحات سنوية، إما بمكفريلم 
للخسالخني، وانمهااك حرماتهام، وأعراضهام، أَْو بمدخد قمل 
حماى  أَْو  املناسابة،  اإلعارة  إعارتهام  بإلخاال  أَْو  بدضهام، 
بخضايقاتهام المكومية الرساخية يف الروضة واملنل والبقيع 
ويف الزياارات، وأينخا يويِل الماج وجهاه يخد أماماً يف ُكّل ركن 

وزاوية وجها عبوسااً قخطريراً، تنسادل من حاخمه السفلية 
لمياة مبهطلة، وتيارج من تمت حاجبيه عيناان مزورتان، 
ترسال نظرات حارقة مارقة ملؤلا الكرالية والمقد الذ8 لو 
يخكان وزنه لرجح رضوى وثباري، وجوه تكفهار يف وجِه ُكّل 
مسالم خِرح بندخة الله عليه بميساري وصولاه إىل تلك األماكن 
املقدساة، ومان تمات خكاي أولئاك املطاوعة ييارج الرشر 
املسامطري، والكذب املبري، والمكفري اليطري، ملدظم املسلخني، 
ويرتصادون يف ُكّل ماكان لاكل مان ال ياروق لهام تداليخهم 

املخقوتة، وأعبياتهم الداعشية.

الحج.. على طريقة سلفهم
يف سنة 1220لا / 06ا1س احمل )سدوع األول بن عبدالدزيز 
بن ممخد بن سادوع( المخاز بالمداون مع األتراك الدثخانيني 
وارتكب خياه أنواع الخرائم خيها غري عابئ بقدسايمها، وكان 
بدضهاا مضمكاً، ومبكيااً، ورش البلية ماا يضمك، خقد منع 
عاىل املرصيني والساوريني والدراقيني أن يمخاوا، بمخة أنه 

ييىش منهم وأنه ال يدخبه إسالمهم.
لقاد صد األمري الولابي المخاج عن بلوغ بيت الله المراس، 
حيث ساأل أماري8 المج املرص8 والشاامي قائاالً: )ما لذه 
الدويادات الماي تأتاون بهاا وتدظخونهاا؟( »ويقصاد بذلك 
املمخل املرص8 واملمخل الشامي«، خأخلاه بقولهخا: »إن لذه 
الدويادات لي املمخل املرص8 والشاامي! ولاي عاعة قديخة 
جارياة اتياذت لمخخيع النااس والمخااج حولهاا ممكملني 

مممدين ضد قطاع الطرق ولصد الُداْدَوان«.
لكناه لدعلم بكارس املمخال، وحرقه، وأضاف مشارتطاً 
عليهم رشوطاً رضورياة للقبول بهم حخاجا يف الداس القابل، 

ولي:
أوالً: أن ال تملقوا ِلماُكم.

ثانيااً: أن ال تذكروا الله بأصوات عالياة، أَْو تناعوا بقولكم 
»يا ممخد«.

ثالثااً: أن يدخع ُكّل حاج منكم جزية قدرلا عرشة جنيهات 
من الذلب.

رابداً: أن يدخع أمري المج املرص8 والسور8 ُكلُّ منهم عرش 
جوار8 وعرشة غلخان لون أبيض ُكّل سنة«.

لاذه لاي رشوط األماري الولاباي السادوع8 بنسايمه 
الداعشاية القديخاة عىل حخاج الشااس ومرص، كخاا أورعلا 
نارص الساديد يف تأريخ آل سادوع، وال أسامبدد صمة جخيع 
تفاصيلها؛ خهذه لي الدقلية والنفساية الداعشية المكفريية، 

يف نسيها األوىل، وال خرق بينها وبني النسخ املمكاثرة اليوس.
ويؤكد السايد زيني عحالن يف تأرييه لاذه الرواية، ويذكر 
أناه كان من نصيب املمخل املرص8 يف تلك السانة - الممريل، 
بأمر سادوع، وناعى مناعيه بأن ال يأتي بداد  لك الداس حليل 
الذقان، تاليا قولاه تداىل: )إنخاا املرشكون نخل خاال يقربوا 
املساخد الماراس بدد عامهام لذا..(، قاال عحاالن: خانقطع 

مخيء الماج الشامي واملرص8.
وبالفدال يف عااس 1221لاا مناع سادوع لذا أماري المج 
الشاامي من المج، خرجع حخاج الشااس تلك السانة من غري 
حاج بدد أن وصولوا إىل املدينة املنورة. وقد أقر املؤرخ النخد8 
الولابي ابن برش بخنع صاحبه للماج الشامي ومن يأتي من 

جهة اسمانبول وصدِّلم يف تلك السنة من المخاج.
وعاىل ضاوء  لك يبادو أن ألايل مارص والشااس واليخن قد 
اممنداوا عان الماج كليااً طيلة سات سانوات حماى تمرير 

المرماني الرشيفاني من سايطرتهم يف عهد ممخد عيل باشاا 
الحقاً عىل يد ولاده إبراليم، حيث قىض عىل األرسة المكفريية 

ِسيَاسيًّا يف مهدلا.

ِلَم االستغراُب من مجازر األعراب؟
الياوس نمن اليخانيني ال نسامغرب لذا املناع لمخاجنا من 
لذه املخلكة الشيطانية؛ ألنه ليل أَْكثَار سوءاً من لذه املخازر 
بمال أَْطَفااال اليخنياني ونساائهم والمي اخضّلات بدمائهم 
الزكياة لاذه الباالع رشقااً وغربااً وشاخاالً وجنوبااً، مخازر 
سايممدث المأريخ عنها بمروف المزن واألىس، ويسامديدلا 
ضخان صفمات اليز8 والدار لشادوب الدالم عخوماً والدالم 
اإلساالمي خصوصاً، كخا ال نسامغربها أيضا؛ ألن لذه املخلكة 
الشايطانية تأسسات عىل أنهار من عماء حخاٍج أَبْريَاء قضوا 
عاىل أياد8 جنوعلاا يف مخازرة تنوماة عااس1922س، ولم يف 

طريقهم إىل األََرايض املقدسة.

مجزرُة تنومة.. جرس موت الحجاج املبكر
كان يخكان للوعاي اإلساالمي أن يميذ من مخازرة تنومة 
بمل حخاج اليخن، منطلقاً لممرير األماكن املقدساة من لذه 
الدصابة املفسدة يف األَْرض، تلك الخريخة املروعة المي ارتكبها 
آل سادوع بمل حخاج اليخان، حيث قملوا ما يقارب الا 3000 
حاج يخناي، يف ما عرف بخخازرة تنومة عااس1922س املواخل 
0ل13لاا، يف منطقة عساري بني بالع بن لْساخر وبان لْمخر، 
ملا انقّضات عليهم مخخوعات تكفريية )عاعشاية( من جيش 
عبدالدزيز آل سادوع يف رؤوس الخبال املطلة عىل الواع8، يقال 
لهام الُغْطُغاط، بقياعة المكفاري8 الولابي سالطان بن بخاع 
الدميبي، ولم عزل من الساالح، ومدهم نساء، خمقربوا إىل الله 
بزعخهام بقمل لؤالء المخاج اليخنيني َجخيْداً رجاال ونسااء؛ 
ألنهام بمساب عقيدتهام كفاار مباحاو الدمااء واألعراض، 
وملاا قملولم لنَّاأ بدُضهم البداَض اآلخر بكثرة مان ُقِمل من 
ا واحادا برّشوه بقرٍص يف الخنة، ومن  المخاج، خخن قمل حاجًّ
وه بقرصيان، ولكاذا. وبدد  لك ساطوا عىل  قمال اثناني برشَّ
عوابهم وقاخلمهم المي كانت تمخل المبوب والدقيل والساخن 
واحمياجاتهم المخوينية المي كانت أَيْاضاً سببا يف سيالن لداب 

لؤالء الولابيني المكفرييني.
وقد نمات مخلكة قرن الشايطان بالالئخة عىل بدض خرق 
جيشاها تضليال للرأ8 الداس وتنصال من عار وشاني الخريخة 
املروِّعة أماس الدالم اإلسالمي، لكن القايض الدالمة المسني بن 
أحخد بن ممخد الساياغي يف كماباه )قواعد املذلب الزيد8( - 
والاذ8 كان أبوه الدالُم واملدرُِّس يف الخامع الكبري بصنداء أحَد 
ص تدامل امللك عبدالدزيز مع لذه  شاهداِء لذه املخزرة - يليِّ
القضية بقوله: »اسامفمح امللاك عبدالدزيز المخااز بقملهم، 

وباء بدمائهم وأموالهم، ولم يميّلص منهم إىل أن تويف«.
قاىض يف لذه املخزرة خارية أعالس اليخن، ومخن اسمشاهد 
خيهاا السايد الدالماة المساني بان يمياى حورياة املؤيد8، 
والسايد الدالمة ممخاد بن يميى رشيف الضمياني، والسايد 
الدالمة يميى بن أحخد بن قاسام حخيد الدين، والماج حسني 
القريطي والد الشايخ املقرئ ممخد حسني القريطي رحخهخا 
اللاه، الذ8 ولد يف نفل الداس، والماج ممخد مصلح الوشااح، 
أحد ألايل صنداء، والمكيم الطبيب حخاع8 بن سادد الرتكي، 
يقول صاحب كماب سارية اإلماس يميى حخيد الدين: »وقّل أن 
تيلو قرياة من قرى اليخن عن مصاب بدض أللها بني لؤالء 
المخاج«، وأخلني األساما  عيل بن ممخد الاذار8 رواية عن 
الدالمة ممخد بن إساخاعيل الدخراني، أناه قال: »إنه لم ييل 
بيات يف أنماء اليخان من )املددِّعة(«، واملدادعة لي المي تندب 

الشهداء وتبكيهم.
ومان عون شاك خقد كان  لاك املصاب أعظم صادٍّ ورْصٍف 
نّفاذه آل سادوع ضاد حخااج بيت اللاه، ويبادو أنه قاد صدَّ 
اليخنيني عن المج يف تلك األعواس القريبة المالية، وربخا اسمخر 
حماى اتفاقياة الطائف عااس ل193لاا؛ إ  ندارف أن مندوب 
اإلمااس يميى السايد حساني بن عبدالقااعر كان قد اشارتط 
وجوب تساوية مساألة المخاج قبل ُكّل يشء، ملا جاءت وخوع 
عبدالدزيز لدعوة اإلماس يميى بإرساال مندوب عنه يف املؤتخر 
اإلساالمي عااس 1926س. وعّم السايط والمازن أرض اليخن، 
وبدد حوايل أربع سانوات وصل الرحالة نزياه مؤيد الدظم إىل 
اليخن خوجد المزن واألىس يدم اليخنيني، ورأى عالمات المقد 
الشديد ظالرة عىل أسارير وجولهم، ولناك ما ينص رصاحة 
أن اليخنياني اممندوا عن تأعية خريضة المج بدد  لك، ولذا ما 

يؤكد انصداع اليخنيني عن المج يف تلك األعواس. 
وقاد رثى شاهداء تلك املخازرة املهولة الشادراء واألعيان، 
وعىل رأساهم القايض الدالمة املؤرخ الخغرايف ممخد بن أحخد 
المخر8، وقال القايض الدالمة يميى بن ممخد اإلرياني، والد 

الرئيل األسبل القايض عبدالرحخن اإلرياني:
 جنيت عىل اإلسالس يا ابن سدوٍع

مل يخُل عاٌم من االأعوام اإاّل وفيه جمزرٌة للحجاج, بدعاوى خمتلفة, واأعــــذار بــــاردة, ما عدا االأعـــــــــــــــوام التي َحَكم فيها عبداهلل بن َعبدالعزيز, فتمّيزت بال�سالمة للحجاج, وهذا يثرُي اأَْكَثـَر من �سوؤال

املسؤولون السعوديون حسموا أمَرهم يف منع وصول الحجاج اليمنيني إىل األَرَاضي املقدسة.. الُعـْدَوان السعـــودي على حجاج بيت اهلل الحرام
 سياسُة السعودية 

االستراتيجية، تقوُم على 
إفراغ الَحّج عن محتواه، 
وَأْهـَدافه، وغاياته، من 

خالل منع الحجاج عن 
البراءة من المشركين، 

َأْو التنديد بسياسات 
َأمريكا َوسخروا منابر 

الحرمين وقدسيتها في 
قلوب المسلمين لتحقيق 

َأْهـَداِف هذا المشروع 
االستعماري وحّولوا هذا 

المؤتمَر األعظَم من 
مؤتمر لَوحدة المسلمين 

إلى مؤتمر للتفريق 
بينهم، وتكفيرهم، 

وتضليلهم وتبديعهم، 
وقتلهم، وإضفاء 

المشروعية لجرائمهم 
التي يخزى حتى الخزي 

أن ينسبها لنفسه.

 نحن اليمانيين ال 
نستغرُب هذا المنَع 

لحّجاجنا من هذه 
المملكة الشيطانية؛ 
ألنه ليس َأْكَثـر سوءًا 

من هذه المجازر 
بحق َأْطَفـال اليمنيين 

ونسائهم والتي اخضّلت 
بدمائهم الزكية هذه 

البالد شرقا وغربا 
وشماال وجنوبا، مجازر 
سيتحدث التأريخ عنها 
بحروف الحزن واألسى، 

ويستعيدها ضمن 
صفحات الخزي والعار 

لشعوب العالم عموما 
والعالم اإلسالمي 

خصوصاً.
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جنايَة  8 ُكْفٍر به وجموِع
جناية من لم يدر ما رشُع أحخد

وال خاز من عذب الهدى بوروع 
وملاا حر املاوُت السايَد الدالماة يمياى بن عايل الذار8 
رحخاه اللاه أِساف عىل أمرين لام يوّخال خيهخا، ولاو أنه لم 
يقاتل الصهاينة يف خلساطني، والثاني أنه لم يخالد آل سادوع 
اقمصاصا لشاهداء مخزرة تنومة، وكان قد خاض أملا يف شدره 
عليهم، خنظم قصيدة حخاساية وملمهبة باروح اإلباء، ومنها 

قوله: 
أال من لطرف خاض بالهخالن 

 بدمٍع عىل اليدين أحخَر قاِن
بخا كان يف واع8 تنومة ضموًة 

 وما حّل بالمخاج يف سدوان
من ابن سدوٍع واليوارِج قوِمه 

 عىل غري ما ُجْرٍس جنَمْه يداِن
عن البيت  8 األسمار صدُّوا وخوَعه 

 وباتوا بُطْرِق الغيِّ يف جَوالن
ولم يرقبوا إاّل وال  ّمة لهم 

 وال واجباً من ُحرمٍة وأمان
أحلوُلُم قمال وسلبا وغاعروا 

 جسوَمُهُم رصعى تَُرى بِديان
ليبِكِهُم البيت الدميُل وطيبٌة 

 وزمزُس والمدريُف والَدَلخاِن
وتبِكِهُم تلك املشاعُر عن يٍد 

 وتبِكِهُم األمالُك والثقالِن
لذا لبل اإلسالس ثوب حداعه 

 وناح وناعت حاله بلسان
اُج خرْيَ شهاعة  لقد أحرز الُمخَّ

 وخازوا بموٍر يف الِخناِن ِحساِن
وآب كالُب النار رشُّ خليقة 

 إىل سَقٍر تسدى بهْم قَدمان 
يصدون عن املسخد المراس وعن أَْلاَداف المج الدظاس

لاذا الدااس لاو الثاناي عاىل الماوايل إ  تصد مخلكاة قرن 
الشايطان حخااج اليخن، ومناذ 2011س ولي تخناع المخاج 
الساوريني من المج، وخالل نوباات ميملفة تدرض المخاج 
املرصياون واألتاراك للخنع، وعقاب أزمة لوكربي باني أَمريكا 
وليبياا يف المسادينات تام مناع المخااج الليبيني مان المج 
بضغوط أَمريكية وبريطانية وخرنساية عىل حاد قول الدقيد 
مدخار القاذايف؛ األمار الاذ8 عخده التياا  قرار أخارق قىض 
بموجيه بدض الليبيني إىل المج )السياحة( إىل املسخد األقىص 
املممال، وأعلنت إرسائيل ترحيبها بذلاك، وأما مخزرة المخاج 
اإليرانياني يف عااس 1979س خهاي خضيمة مدوية، لام تمفوق 
عليهاا إاّل مخازر 2015س/ 26ل1لا بسابب إساقاط الراخدة 
يف المرس املكي، ثم تسابّب ويل ويل الدهد املشاؤوس بمداخع آالف 
المخااج بدد أن تم توجيه سايول برشية منهام يف اتخالات 
ممداكساة، أعى إىل تداخدهم وععال بدضهم بدضا، لكي يخر 
رسٌب طويل من السايارات الفارلة يخمطيها أمري مهفوف، ال 

يبايل بمياة الناس وال كراممه.
لام ييُل عاٌس من األعواس إاّل وخيه مخزرة للمخاج، بدعاوى 
ميملفة، وأعذار بارعة، ما عدا األعواس المي حكم خيها عبدالله 
بن َعبدالدزيز، خمخيزت بالساالمة للمخاج، ولاذا يثري أَْكثَار 

من سؤال.
الصد عن املساخد الماراس يأتي يف  ات الساياق الذ8 تبذل 
خيه مخلكة قرن الشيطان جهوعا كثيفة وسديا حثيثا يف إخراغ 
المج مان أَْلاَداخه وغاياتاه المي تخثل تخسايدا حيا للوحدة 
اإلساالمية والكياان الداملاي املوحاد حياث مؤتخر املسالخني 
السانو8، ووجوب إظهار براءتهم ولم يف ِخضم لذا املشاهد 
األساطور8 من أعداء الله الذيان يناقضون املرشوع اإللهي يف 
األَْرض، لكن مخلكة قرن الشايطان تساميِدُس منابَر المرمني 
الرشيفاني للمفريال بني أتبااع األماة اإلساالمية، ولممريض 
بدضها عىل البدض اآلخر، وتخنع ُكّل من يماول إعالن اللاءة 
من أعداء الله واملسامكلين يف األَْرض، الذين أ اقوا أمة اإلسالس 
ساوء الدذاب، أَمرياكا وإرسائيل. وسيسامخر الوضع عىل لذا 
النمو ما عامت لذه األرسة املرتبطة باالسامدخار ومشااريده 
الهدامة واملفرقة تمكم سيطرتها عىل تلك األماكن الطالرة.

من املسؤول.. وملاذا؟
يف الدااس املايض عاخدات أبواق يخنية من أباواق النفاق عن 
السادوعية ممهخًة من ساخولم الموثيني بدرقلة المج، لكن 
منشورا عىل الفيسابوك بمأريخ 16 يوليو املايض للخدعو خؤاع 
بن الشيخ، الوزير املدني من اليائن لاع8 كشف أن السدوعية 
لي من عرقلت وتدرقل المج بخخاطلمها، مذكرا إيانا أنها )أ8 
السدوعية( يف الداس املايض خممت مدل الوعيدة ملدة ثالثة أياس 
يف أول أيااس المخة بدد طول مخاطلاة، ملن صاعف أنه موجوع 
يف املنفاذ. ولاذا بالطبع لن ينالاه إاّل قلة قليلة مان اليخنيني، 

وأغلبهم مخن ترىض عنهم السدوعية.
عىل أنه يخب أن يدلم الخخيع أن منع المخاج اليخنيني من 
أعاء لذه الشدرية يأتي يف سياق الُداْدَوان السدوع8 األَمريكي 
عاىل لذا الشادب الدرباي املسالم واملمدين، ولاو مظهر من 
مظالار الُداْدَوان الذ8 ال ينفصل عناه بأ8 حال من األحوال، 
وساالح حقاري تساميدمه السادوعية ضاد اليخان مخثلة يف 
حخاجها، ولاو أَيْاضاً وجه آخر من وجاوه القبح المي ظهر 
عليها نظاس مخلكة قرن الشايطان، والمي كشافت ساوءتها 
اليوس بشاكل سااخر أَْكثَار مان أ8 وقت مىض، وليسات لذه 
لي املرة األوىل المي يمم خيها تساييل المرمني الرشيفني من 
قبل السادوعيني، خهي تخنع حخاج سوريا ملدة خخسة أعواس، 
وتخنع حخاج إيران لهذا الداس، وكله تساييل قبيح للخشاعر 
المراس، ويف أعواس ساابقة عند تدلور الدالقات بني قطاع غزة 
ولاذه املخلكة تم منع حخااج القطاع؛ األمر الاذ8 حدا بأحد 
أعضاء املخلال المرشيدي عن حخااس إىل إطالق ترصيمات 
مندِّعة بآل سادوع، وسابل  لك مناع المخااج الليبيني الذين 
كان نظامهام عىل خالف عائم مع آل سادوع، وبات من املؤكد 
أن السادوعية يف لذا الداس أَيْاضاً تخاي يف عرقلمها للمخاج 
اليخنيني وصدلم عن الوصول إىل البيت الذ8 جدله الله للناس 
أمنا، وجدلهم خيه ساواًء الداكَف خياه والباع، حيث ال رشعية 
أبادا أل8 إجاراء يمم خيه منع أَْو عرقلاه المخاج من أ8 مكان 
قدماوا؛ حيث جدال الله حل البااع8 - ولو النائاي عن مكة 
ومخن ليل من أللها - مثل حل الداكف خيها، سواء بسواء.

وما كانوا أولياَءه
مان مصلماة آل سادوع أن يقّلباوا اليوس صفماة المأريخ 
القريباة، وأن يسمشادروا أنهم ساييرجون من البااب الذ8 
عخلوا مناه، خممديدا يف عاسل192س أشااع والُدلم عبدالدزيز 
آل سادوع ملك نخد أن حاكم المخاز آنذاك الرشيف المساني 
بان عيل قد منع حخاج نخد من عخول مكاة، خدقدوا مؤتخرا 
يف الرياض حره أعيان ومطّوعة وقاعة نخد، وقرروا وجوب 
إعالن الخهاع ضد من صّد عن بيت الله المراس، وبهذه الذريدة 

تم لهم اجمياح واحمالل المخاز والمرمني الرشيفني.
نهايمهم يف المرمني الرشيفني لن تكون أحسان من نهاية 
كفاار قريش مّلا صدوا املسالخني بقياعة الرساول األكرس صىل 
اللاه عليه وآله وسالم عن البيت المراس يف السانة الساعساة 
للهخارة، خاعماله القارآن خطيئة تضاارع خطيئاة الكفر، 
وموجبااً إلساقاط واليمهام الواقدياة عاىل البيات الماراس، 
باإلضاخة إىل ساقوط واليمهام الرشعية أصالً، وسابباً موِجباً 
لمدذيبهام من اللاه؛ )َوَما َلُهاْم إاّل يَُدذِّبَُهُم الّلُه َوُلاْم يَُصدُّوَن 
َعِن اْلَخْساِخِد اْلَمَراِس َوَما َكانُواْ أَْوِليَاءُه إِْن أَْوِليَآُؤُه إاّل اْلُخمَُّقوَن 
َوَلاِكانَّ أَْكثَارُلاْم الَ يَْدَلُخوَن(، واعمله إلماعاً ظاملاً يساممل 
صاحبه عذابا أليخا، )إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َويَُصدُّوَن َعن َساِبيِل اللَِّه 
َواْلَخْسِخِد اْلَمَراِس الَِّذ8 َجَدْلنَاُه ِللنَّاِس َسَواء اْلَداِكُف ِخيِه َواْلبَاِع 

َوَمن يُِرْع ِخيِه ِبِإْلَماٍع ِبُظْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعذَاٍب أَِليٍم(.
عليهام أن يمذكَّروا أنه عند إغاالق أبواب البيت المراس أماس 
القلاوب الماي تهو8 إليه، يكاون الله قد أ ن لدبااعه املؤمنني 
بفمماه والدخاول إلياه آمنني، وجدله ساببا لفماح مكة، ألم 
يقال الله تداىل: )َلَقْد َصَدَق اللَُّه َرُساوَلُه الرُّْؤيَا ِباْلَملِّ َلمَْدُخلُنَّ 
اْلَخْساِخَد اْلَماَراَس إِن َشااء اللَّاُه آِمِنانَي ُمَملِِّقانَي ُرُؤوَساُكْم 
ياَن اَل تََياُخوَن َخَدِلَم َما َلْم تَْدَلُخوا َخَخَدَل ِمن ُعوِن  َِلَك  ِ َوُمَقرصِّ
َخمْماً َقِريباً(، لقد كان صدُّ الكفار للخسالخني عنه خمما مبينا 

ملكة وللبيت المراس عىل يد املسلخني.

َحجُّنا.. إىل أين؟
يف ظال لاذا الُدااْدَوان السادوع8 األَمريكي البشاع الذ8 
يسامهدف األَْطَفااال والنسااء بالدرجة األوىل يخاب أن نمج 
َجخيْدااً إىل جبهاات الدازة والارشف، يخب أن نلبال أكفان 
املوت، وننو8 اإلحراس بالخهاع الفاعل، وأن نطوف مع الخيش 
واللخان الشدبية حيث ما طاخوا، ونسدى بني صفا حاجاتهم، 
وماروة عدتهم وعماعلم، وأن ننطلال للخرابطة والوقوف مع 
األبطاال عىل صدياد الخبهاات، وكل الخبهات مشادر حراس، 
يف نهام، أَْو تداز، أَْو ماأرب، أَْو الخوف، أَْو جيازان، أَْو نخران، 
أَْو عساري، ال يصح حخناا إاّل باملبيت واملرابطاة خيها، ويخب 
أن نخخاع باني الخهاعيان املال والنفال، والكلخاة واملوقف، 
وأن نرماي يف ُكّل يوس مدساكرات إبليساهم الرجيم، ومواقع 
شايطانهم النخد8 بخا تيرس من زلزا3، أَْو توشكا، أَْو سكوع، 
أَْو بخاا يبدعه اليخنياون، مخا ال ندلخه مان خصيلة )والقاعس 

أعظم( ويفي بالغرض.
لذا لو حخناا الذ8 يخب أن نمخه لذا الداس، ويف ُكّل عاس 
يشابه ظروخه، بال وعاع للخبهات، وال كلل من املشاركة خيها، 
وعاقبة الميلف عن لذا المج الدظيم لو الوقوع يف السايط 
الكباري، والداقبة األثيخة، المي لن تكاون إاّل مثل عاقبة عدن، 

وحرموت، وبيت الرميخة، وبيت الرصار8.

علينا العمُل.. ومن اهلل التوفيق
سمسامخر لذه املخلكاة يف املي يف طريقها الشايطاني يف 
الصاد عان المج، وتساييل المرماني الرشيفاني، وتوظيف 
قدسايمهخا يف الرتويج للخارشوع المخزيقاي المدمري8 لألمة 
الذ8 يمّسل واملرشوع األَمريكي يف املنطقة، ويف إخراغ المج عن 
مممواه، وعقاب الله لهم آٍت ال ممالة، تلك سنة الله وناموسه 
المكيم، قال الله تداىل: )َوَما َلُهْم إاّل يَُدذِّبَُهُم الّلُه َوُلْم يَُصدُّوَن 
َعِن اْلَخْساِخِد اْلَمَراِس َوَما َكانُواْ أَْوِليَاءُه إِْن أَْوِليَآُؤُه إاّل اْلُخمَُّقوَن 
َوَلاِكانَّ أَْكثَارُلاْم الَ يَْدَلُخوَن(، ولذا ما يمطلَّب من الشادوب 
اإلساالمية أن تممّرك لممرير المرمني الرشيفني ضخن حركِة 
تمرٍُّر عاملية تسدى لميليص جخيع األماكن املقدسة من عنل 
أعوات أَمريكا ساواء يف خلساطني أَْو يف المخاز، ويديد المذكري 
بألخية وضع املقدسات اإلسالمية تمت إعارة إسالمية شدبية 
مهنية ال تيضع للمسابات وال الضغائن السياسية، ععك من 
اليضاوع لإلمالءات األَمريكية، وتكون وظيفة تلك اإلعارة لو 
توخري أجواء المرية الدباعية المي كفلها القرآن الكريم لخخيع 

حخاج بيمه المراس القاعمني من ُكّل خج عخيل.
آن للشدوب أن تممرك يف عرصلا، آن لها أن ترخض احمكار 
آل سادوع لألماكن املقدساة، وأن تسدى ألن تكون تمت إعارة 
إساالمية شادبية مهنية مسامقلة ال تمبع أ8 نظاس سايايس 
قائم، وال تمخل ساوى لدف تيساري مناخاع المخاج وتوخري 
أجاواء الذكار والدبوعية اليالصة لله يف تلاك األياس املدلومات 
المي يمهيأ خيها الماج نفسايا وسالوكيا وعقلياا واجمخاعيا 
إلعاعة ضبط نفساه عاىل أسااس املدايري اإللهياة الفطرية، 
خطرة الله المي خطر الناس عليها، بديدا عن أجواء املشاحنات 
والرصاعات السياساية، خيدوع بدد حخه امللور )كيوس ولدته 
أمه( كخا ورع يف األثر الرشيف عىل صاحبه وآله أخضل الصالة 

والسالس.

مل يخُل عاٌم من االأعوام اإاّل وفيه جمزرٌة للحجاج, بدعاوى خمتلفة, واأعــــذار بــــاردة, ما عدا االأعـــــــــــــــوام التي َحَكم فيها عبداهلل بن َعبدالعزيز, فتمّيزت بال�سالمة للحجاج, وهذا يثرُي اأَْكَثـَر من �سوؤال

املسؤولون السعوديون حسموا أمَرهم يف منع وصول الحجاج اليمنيني إىل األَرَاضي املقدسة.. الُعـْدَوان السعـــودي على حجاج بيت اهلل الحرام
 ُقتل ما يقارب الـ 3000 

حاج يمني، في ما ُعرف 
بمجزرة تنومة عام 1922م 

الموافق 1340هـ، في 
منطقة عسير بين بالد 

بن لْسمر وبن لْحمر، لما 
انقّضت عليهم مجموعات 

تكفيرية )داعشية( من جيش 
عبدالعزيز آل سعود في 

رؤوس الجبال المطلة على 
الوادي، يقال لهم الُغْطُغط، 

بقيادة التكفيري الوهابي 
سلطان بن بجاد العتيبي، 

وهم عزل من السالح، 
ومعهم نساء، فتقربوا إلى 

اهلل بزعمهم بقتل هؤالء 
الحجاج اليمنيين َجمْيعًا 

رجاالً ونساًء؛ ألنهم بحسب 
عقيدتهم كفار مباحو 

الدماء واألعراض

 في ظل هذا الُعـْدَوان 
السعودي اأَلمريكي البشع 

الذي يستهدف اأَلْطَفـال 
والنساء بالدرجة األولى يجب 

أن نحج َجمْيعًا إلى جبهات 
العزة والشرف، يجب أن نلبس 
أكفان الموت، وننوي اإلحرام 
بالجهاد الفاعل، وأن نطوف 
مع الجيش واللجان الشعبية 

حيث ما طافوا، ونسعى 
بين صفا حاجاتهم، ومروة 

ِتهم وَعَتاِدهم، وأن  ُعدَّ
ننطلَق للمرابطة والوقوف 

مع األبطال على صعيد 
الجبهات، وكل الجبهات 

مشعر حرام، في نهم، َأْو 
تعز، َأْو مأرب، َأْو الجوف، َأْو 
جيزان، َأْو نجران، َأْو عسير، 

ال يصح حجنا إال بالمبيت 
والمرابطة فيها.
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  -  خاص
اِهيْاُد الَقاِئُد -ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه- موضوع  تناَوَل الشَّ
المج يف أثنااء إلقائه ملمارضاته املالزس بالمخاس بالغ، ملا 
لهاذه الفريضة من أَلخيّة يف وحدة املسالخني، ومواجهة 
األعاداء مان اليهوع َوالنصاارى، حيث قاال يف ممارضة 
ملزماة الادرس الثامن مان عروس رمضاان: ]لنا تأتي 
قضياة المديث عن البيات، والمديث عن لذه املشااعر 
يف إطار األشاياء لاذه، خيخاا يمدلل بخوضاوع الهداية، 
خيخاا يمدلل بخوضوع الرصاع ماع اآلخرين، خيخا يمدلل 
بخوضوع المساليم لله، تخد أنها قضية لها إيَْخاابيمها يف 
ما ا؟ يف تدزيز لذه األشياء يف تدزيز أن تهمد8 بهدى الله 
بأن تسالم نفساك لله بأن تكون قويااً يف مواجهة أعداء 

الله[.

َأهمّية الحج
رّكز -ِرْضااَواُن اللِه َعَليِْه- يف النقااط اآلتية عىل  كر 

أَلخيّة المج بالنسبة للخسلخني..
 ولذه مقمطفات مان أقوله يف املمارضات والمي تدل 

عىل األَلخيّة البالغة للمج: 
أوالً: ]المج مهم يف مخال مواجهة اليهوع والنصارى، 
جاءت اآلياات القرآنياة يف المديث عن المج مموساطة 
آلياات المدياث عن اليهاوع والنصارى يف ُكلٍّ من ساورة 
البقرة، وساورة آل عخران، والنساء.. خهم ال بد، ال بد أن 

يدخلوا لالسميالء عىل المج بأية وسيلة مخكنة[.
ثالثاً: ]المج عباعة مهخة، لها عالقمها الكبرية بوحدة 
األمة، لهاا عالقمها الكبرية بمأليل األمة ملواجهة أعدائها 

من اليهوع والنصارى[.
رابدااً: ]يوجد تأكيد بالنسابة للمج كبري من رساول 
اللاه )صلاوات اللاه عليه وعاىل آلاه( وترغياب كبري يف 
موضاوع الماج ويف وصية اإلماس عيل ياويص أوالعه بأن 
ال ييلاَو البيت المراس أن ال ييلَو منهم بالنسابة لذريمه 
أن ال ييلاَو منهام، وجاء خيها بدباارة ))خإنه إن ترك لم 

تناظروا(( يدني: كأنه وراءلا عقوبة[.
خامسااً: ]البيت والمج إليه واجمخاع املسلخني حوله 
يخثال قوة بالنسابة لهام يخثل مدلام من مدالام القوة 

بالنسبة للخسلخني[.

محاوالُت اليهود والنصارى الستهداف 
الحج

حاّذر -ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه- تمذياراً كبرياً كلخا تطرق 

إىل موضوع المج، مان النوايا اليبيثة لليهوع َوالنصارى 
لالساميالء عاىل المج ملاا له مان أَلخيّة بالغاة يف وحدة 
املسالخني، وألناه يشاكل عائل أمااس تنفياذ ميططات 
اليهوع َوالنصارى، حيث قال: ]المج لدالقمه الهامة خيخا 
يمدلال بهذه األماة، لدالقمه ببنائها، لدالقماه بأن تكون 
أمة قاعرة عىل مواجهة عدولا، لو أَيْاضاً مسمهدف من 
جاناب الددو، يؤكد عىل أنه مسامهدف من جانب الددو. 

ولذا يشء ملموظ[.
مضيفااً أَيْاضاً يف ملزمة ]ساورة البقارة الدرس 9[: 
ائيْال ييططون للسايطرة عاىل المج[،  ]أَمرياكا وإرْسَ
ويف موضاوع آخر قاال -ِرْضااَواُن اللِه َعَليْاِه-: ]اليهوع 
يفهخون قيخة الماج أَْكثَار مخا نفهخه، اليهوع يدرخون 
خطورة المج وأَلخيّة المج أَْكثَار مخا نفهخها نمن. ما 
أَْكثَار من يمخون وال نفهم قيخة المج.]ال عذر للخخيع 

أماس الله ص: 11[.

ومن مؤامرات اليهود أيضاً:
 القول بأنه يجب تقليل عدد الحجاج 
ـِهْيـد  ألنه ستحصل )زحمة(، ورد الشَّ

الَقاِئد عليهم: 
َعَليْاِه- عاىل  اللاِه  الساياق رع -ِرْضااَواُن  ويف لاذا 
مان يقاول بأنه ساممصل زحخاة يف الماج: ]يذكر أحد 
املؤرخاني ]عحالن[ يف كماب ]تأريخ المرمني[ عن قضية 
يشاالدونها لم بالنسابة ملكة عندما ننظر إىل مكة مع 
عدس وجاوع المخاج واع8 يبدو ضيقااً والخبال مميطة 
باه مان لنا ولنا لكان وقت الماج قال: يدخال من ُكّل 
بلد إساالمي وكانوا يسااخرون عىل الدواب عىل اإلبل عىل 
الدواب ما قد لناك يشء وسائل مثل لذا الزمن يخمخدون 
مان ُكّل بلد يف  لك الواع8 يف  لاك املكان ال يخميل ال يخميل 
نهائيااً ولم يأتون بأعداع كبرية جاداً، لذه آية من آيات 
الله أن يكون  لك املكان بالشاكل الذ8 يساموعب الناس 
مهخا تكاثروا خياه. قضية غري صميمة عندما يقولون: 
دون الناس عىل أسااس ال يكاون لناك زحخة، لذا  يقصِّ
غري صمياح الله عندما يقاول لنبيه إبراليام: }َوأَ ِّْن يِف 
{ أ ن يف الناس بالمج، والله يدلم بالنسابة  النَّاِس ِباْلَمجِّ
ا يمج مان الناس لو يدلم باملكان  للنااس إ اً خليمج كخَّ
 } أنه يسموعب؛ ألنه لو الذ8 قال: }َوأَ ِّْن يِف النَّاِس ِباْلَمجِّ
وجدال الماج يف واع8 ومايلء جباال، لم يذلاب يبمث 
لصديد صمراء سيناء أَْو صديد مرص أَْو صمراء أخريقيا 
أَْو أيّة منطقة أخرى، أليل يدلم سبمانه وتداىل بأنه لو 
الذ8 جدل  لك املكان مماطاً بالكثري من الخبال ليخمخع 

الناس كّخاا اجمخدوا سيمساع لهم املكان األشاياء المي 
يبادو أمامنا خيهاا زحخة قد تكون نميخاة من قلة وعي 
لدى بدض المخااج ولقلة خدمات خيخاا يمدلل بمنظيم 
المخااج ولي أماكن ممدعة لي أماكن سايمصل خيها 
زحخة لاو لم يمج إاّل مائة ألف ولاي عند الخخرات عند 
الخخارة األوىل جخرة الدقبة يوس النمر يوس الديد الزحخة 
لنااك ترالا ليال ألنه حج ثالثة ماليني شايص زحخة 
قد ترالام مزعحخني ولم قد يكونون خخساة آالف عىل 

األَْكثَار المخاج املزعحخني قد يكونون خخسة آالف.
إ اً ليسات املشاكلة أن لنااك ثالثاة مالياني، ماكان 
يزعحخاون خيه نميخاة عدس وعي نميخاة قلة رحخة بني 
املسالخني أنفساهم يأتي أناس يمخخداون ويمكملون قد 
يصلون إىل حدوع خخساني شيصا أحياناً ثالثني شيصا 
عرشين شايصا وشاكلوا زحخاة ورضوا الذيان قبلهم 
وليل لو من أصله، اإلشكالية لديهم لم وليل من أجل 

كثرة الددع[..]الدرس الثامن من عروس رمضان[.

من مؤامرة اليهود أيضاً: 
رفع تكاليف الحج ليصعب على الناس 

أدائه
قال -ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه- يف لذا الشاأن: ]ثم يرخدون 
تكالياف المج لذه خطة يبادو أَمريكية ترويض للناس 
أن يمقبلاوا تقليص وتقليل عادع المخاج من ُكّل بلد عدع 
مدني ويكون عدعاً قابالً للميفيض وكل سانة ييفضون 

أَْكثَار[.. ]الدرس الثامن من عروس رمضان[.

ومن مؤامرة اليهود أيضا: 
افتعال )حوادث( يف الحج ليمنعوا الناس 

من الحج:
]وكل سانة يفمدلاون َشايئاً خيخاا يمدلال بالكدباة 
يقولون: قد حصل وباء أَْو حصل كذا من كثرة االزعحاس، 
إ اً قللاوا الددع قللاوا الددع حمى يصباح المج قضية ال 
تداد ممط المخااس عند املسالخني أَْو يف األخري يوقفوه[. 

]الدرس الثامن من عروس رمضان[.
 واسامخرارا لفضح اليهوع ومؤامراتهم لالسميالء عىل 
ائيْل إىل املؤامرة  المج قاال أيضا: ]عندما يمخه بناوا إرْسَ
عاىل المج عاىل البيت لدادة اعمباارات لديهام: كرالية 
لهاذا البيات كرالية ملان لم مرتبطاني بهاذا البيت من 
بني إسخاعيل وإلساخاعيل، كرالية ألثره الهاس بالنسبة 
للخسالخني أنه يدمال مدلخاً يللن أن لاذه ما تزال أمة 
واحادة ماا تزال أماة واحدة.]ساورة آل عخاران الدرس 

الرابع عرش ص: 5[..
مبيناً السابَب الذ8 مان أجله يريدون االساميالء عىل 
المج بقولاه: ]اليهوع يريدون أن يسايطروا عىل المج.. 
ملاا ا؟. ليمولوا عون أن يساميدس المج مان ِقبَل أ8 خئة 
مان املسالخني لديها وعاي إساالمي صمياح خيدخم يف 
أوسااط املسالخني يف لذا املؤتخر اإلساالمي الهاس المج، 
الذ8 يمره املسالخون من ُكّل بقداة.]ال عذر للخخيع 

أماس الله ص: 12[

أوُل عملية إلعادة الحج إىل )حج إسالمي(
وأشاار -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليِْه- خاالل ممارضاته بأن 
أول عخلياة إلعاعة المج إىل )حج إساالمي( كانت عندما 
أرسل رساوُل الله صىل الله عليه وآله وسالم اإلماَس علياً 
ليقارأ الدارش اآليات األوىل من ساورة )باراءة( يف المج، 
و لك بقوله: ]المجُّ يف أول عخلية إلعاعته إىل حج إسالمي 
إنخا كان يوس أرسل الرسول )صلوات الله عليه وعىل آله( 
عيل بن أبي طالب )صلاوات الله عليه( ليدلن اللاءة من 
املرشكني بملك الدرش اآليات األوىل من سورة براءة؛ ليدلن 
الالاءة مان املرشكني، بال ليدلن المرب عاىل املرشكني 
وليال خقط الالاءة منهم. كانات تلك لاي أول عخلية 
لممويال المج إىل حج إساالمي، وصبغاه بصبغة توحي 
باألَْلااَداف املقصوعة من وراء تلك الدباعة الدظيخة المي 

لي المج. ]اإلرلاب والسالس ص: ل[.

الضوابُط واآلداب التي يجُب أن ُيَتحلى 
بها يف الحج

ولفت -ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه- نَظَر األمة إىل األخالق المي 
يخب أن يممىل بها المخاج بقوله: 

1 ]ألَلخيّاة الماج خيخا يمدلل بالنااس يمظر عليهم 
أشاياء كثارية مخا قاد تثري شاقاق خيخا بينهام، الكالس 
الايسء، الكالس الاذ8 يدمل رخث، الرخاث بأنواعه، الرخث 
سواء كان بكالس سيئ، أَْو بالملفت للنساء الماّجات، لذا 
.]} كله يدخل ضخن الرخث. }َوال ُخُسوَق َوال ِجَداَل يِف اْلَمجِّ

]سورة البقرة الدرس الماسع ص: ا1[.
2 ]مخناوع الخادال يف الماج، إاّل إ ا كان لناك حوار 
ممبااعل، طرح قضايا مدينة، أَْو توجيه للناس، تذكريلم 
بخاا يخاب أن يدخلاوه، تذكريلام بيطورة الدادو الذ8 
يموجاه ضدلم، وأشاياء من لاذه، تذكري النااس بالله، 
 كر لله، يمخنبون األشياء المي تثري الشقاق خيخا بينهم، 
الخدال، الكالس البذ8ء[. ]ساورة البقرة الدرس الماساع 

ص: ا1[

)اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن َفَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ 

 
) َفاَل َرَفَث َوالَ ُفُسوَق َوالَ ِجَداَل يِف اْلَحجِّ
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عندما يرفعون 
وضيعاً )هادي(.. 

ويسقطون رئيساً 
)بشار(

أحالم َعبدالكافي
أ8  كثارياً،  نفايس  تمدثناي 
كائان لو  اك املدعو لااع8.. بملك 
الوضاعاة الغاري ممنالياة المدوع 
ارتساخت  الماي  اليياناة  َوبملاك 
عىل كيان  لاك امليلاوق املريب بل 
أ8 مساموى ممدناي وصلات إليها 
إنَْسااانيمه حمى يبارك بكل وقاحة 
قمال اآلالف مان أَبْنَاء اليخان بذلك 
القصف الوحاي لطريان الُداْدَوان 
السادو أَمريكاي منذ عااٍس ونصف 
عااس بخيملاف األسالمة والقنابل 
الماي ترتكاب جرائام ينادى لهاا 
الخبني، خنرى  لك )املساخ( يظهر 
شاشاات  يف  واآلخار  الماني  باني 
الدادو ولاو يارصُّ باكل انمطاط 
عاىل  الُدااْدَوان  مواصلاة  عاىل 
اليخن، بشاكل ينخو عاىل أنّه ُعمية 
شايطانية، بل أراجوز يمم تمريكه 
باكل  املرسحياة  ملدطياات  وخقااً 

خصولها. 
أَْو  لال يذكار المأرياخ زعيخااً 
رئيسااً.. قد تسابب بهالك شادبه 
بهذه الصورة الوحشية المي يظهر 
أس لال ساخلت  عليهاا لااع8؟؟ 
األوطاان مخرماا ساالم بسافك 
مقادرات  وبمدماري  شادبه  عمااء 
وطنه وباْحماَلل أََراضيه كخا ُسخل 
خائن )برتبة رئيل(؟ أس لل صّدق 
المأريخ )رشعية( مزعومة ترشعن 
قصاف األَبْريَااء يف بيوتهام وتالر 
تواخد الخيوش مان جخيع بلدانهم 
عولاة  ات  أرض  تاراَب  لمدنيال 
سياعة وحضارة عريقة مثل اليخن 
بل وتدمري مساجده وبنيمه المممية 
الشاكل  بهاذا  األثرياة  ومناطقاة 
املنقطاع  الزياف  وبهاذا  امليااعع 
النضري أمااس صخات عويل َوتواطؤ 
أَُماخي وتيا ل عربي مريع وميٍز.
أقول لهذا الدالم كفاكم خداعاً، 
َمان لاو لااع8  نفاقااً،  كفاكام 
لاذا الاذ8 يهخكم رشعيماه يا من 
تدلخاون علم اليقني أنكام تريدون 
رخاع وضياٍع يف اليخان باع شادبه 
وخان وطناه أنمم تريدوناه مطيًة 
وعمية الْحماَلل اليخن الدريل ونهب 
خرياته وإ الل شدبه الدظيم..  لك 
عندماا يظهر تيبطكام الواضح يف 
مماولمكم إلساقاط رئيٍل رشعّي 
يف ساوريا، كفاكم تناقضاً وابمثوا 
عان رشعية الشادب الفلساطيني 
املموّسل إليكم منذ سبدني عاماً ولم 
تمركاوا له رصاصًة واحدة، واليوس 
أنمام بداصفمكم املشاؤمة ترموَن 
شدبا عريقا ومؤمنا خاخلدوا عباءة 
المضليال وأزيماوا سامار املراوغة 
جرائخكام  عاىل  تسادلونه  الاذ8 
يف  االساميطانية  وُمَيّططاتكام 
وراءه  وتيفاون  املنطقاة  عول 
مؤامراتكام اليطرية لهاالك األمة 
والْحماَللها ونهاب ثرواتها وترشيد 
لكم وخسئمم  ساكانها.. خسامقاً 
وخسائ لاع8 وكل عخيل مرتزق، 
وخسائت أرسة آل سادوع وخسئت 
أَمرياكا والصهيونياة.. وال نامات 
أعني الخبناء وعاش اليخن حراً أبيّا 
بأبطاله وبصخوع شادبه  شاامياً 
وبمكاتاف أطياخه وحينها سايدلم 
الذين ظلخوا أ8 مقلٍب سينقلبون.

أحمد ناصر الشريف
مدالادُة الطائاف المدوعياة كانت تشاكل 
نقَطاَة ضدف بالنسابة للنظاس السادوع8 بكل 
قياعاتاه املمداقبة ولذلك، خخنذ تم الموقيع عليها 
عقب إيَْقااف المرب بني اليخن والسدوعية عاس 
ل193س لام يكن لم السادوعية إاّل الميّلص من 
البند األخري يف املدالدة الذ8 ينصُّ عىل تخديدلا 
ُكلَّ عرشيان عامااً وإجباار األنظخاة اليخنياة 
املمداقباة عىل االعارتاف بمبدياة أََرايض جيزان 

وعسري ونخران للسدوعية.. 
وكانات أول مماولة لممقيل لاذا الهدف قد 
جارت عااس ل195س حينخاا زار امللك سادوع بن 
عبدالدزياز صنداء بداد انمهاء الدرشيان عاماً 
األوىل خمااول أن ينمزع اعرتاخااً من اإلماس أحخد 
حخيد الديان بمبدياة األََرايض اليخنية خيخا كان 
يساخى بامليالف الساليخاني جيزان وعسري ثم 
نخران، ولكن اإلماس أحخد لم يقبل سوى بمخديد 
املدالادة مدة عرشين عاما أُْخااَرى تنمهي عاس 

ل197س حمى يمم المفالم حولها.
وبداد قيااس ثورة 26 سابمخل عااس 1962س 
تام اإلعاالن عان الغااء املدالادة وكان لنااك 
إرصاراً عىل إرجااع األََرايض اليخنياة وتمريرلا 
مان االْحماَلل السادوع8، ولو األمار الذ8 جدل 
النظااس السادوع8 يف عهاَد8 امللَكني الساابقني 
سادوع وخيصل يقف إىل جانب املدارضني للثورة 
والخخهورياة ،عىل أمل أن يسامديد اإلماس البدر 
عرشه يف مقابل اعرتاخه بمبدية األََرايض اليخنية 

املمملة للسدوعية..
 لكان وكخا أرشناا يف الخازء األول مان لذا 

املقاال خقد أثبات اإلماس ممخد 
البادر ومن بداده األمري ممخد 
حاارص  الاذ8  المساني  بان 
صندااء أنهخاا أَْكثَااَر وطنياة 
ًمن الخخهورياني ألنهخا رخضا 
عىل أن تكاون مدالدة الطائف 
المضمياة  وخّضاال  نهائياة 
أن  عاىل  امللكاي  بمكخهخاا 
المأرياخ بأنهخا  يكمب عنهخاا 
باعاا األَْرض اليخنياة يف مقابل 
المكام وكام  اسامخرارلخا يف 
عبدرباه  الفاار  عاىل  نمخناى 
منصور لااع8 واتباعه اليونة 

أن يسامفيدوا مان سارية االمااس ممخاد البدر 
وابن عخه األمري ممخد بن المساني وموقفهخا 
الوطناي ماع انه لم يكان ينقصهخا السامداعة 
المكام امللكاي ساوى الموقياع عاىل مدالادة 
الطائف لمكاون نهائية وتصبح األََرايض اليخنية 
تابدة للسدوعية.. وقد وضع يومها االماس ممخد 
البادر النظااس الخخهاور8 يف مأزق خقاد القى 
خطاباا تيىل خيه عن المكام وطلب من اتباعه 
الخخهورياني  إْخااَوانهام  ماع  يمفاوضاوا  أن 
وصوالً إىل حل ثام غاعر الرياض إىل لندن وكذلك 
خدلها األمري ممخد بن المسني وغاعر إىل األرعن 
ليسامقر خيهاا ولنا وجدتها السادوعية خرصة 
خاصة بداد أن أمر امللك الراحل خيصل بإيَْقااف 
الدعام عان امللكيني خمام المواصل مع األساما  

أحخاد ممخاد ندخاان الذ8 انشال عان النظاس 
الخخهاور8 وكذلاك مع األساما  أحخاد ممخد 
يشاغل  كان  الاذ8  الشاامي 
منصب وزير خارجية حكومة 
امللكيني وكاللخاا كانا يقيخان 
يف باريوت خشاّكال حلقة وصل 
باني السادوعية والخخهوريني 
املخلال  رئيال  واسامخاب 
القاايض  حينهاا  الخخهاور8 
الاذ8  االرياناي  عبدالرحخان 
كلاف رئيل حكوممه األساما  
ممسن الديني لمضور املؤتخر 
اإلْسااَلمي يف جدة.. ومن خالل 
تواجاد وخد اليخان الخخهور8 
برئاساة رئيال المكوماة تم 
االتفااق عاىل اليطاوط الدريضة الماي مهدت 
الخخهاور8  بالنظااس  خيصال  امللاك  العارتاف 
وتمقيل املصالمة الوطنية بالرشوط السدوعية 
مثلخاا تمااول القيااعة السادوعية المالية أن 
تفارض عاىل اليخنيني الياوس مصالماة بنفل 
الطريقة تلك ولكن ليهات أن تمقل لذا الهدف 
يف ظال الوعاي املمناماي ألَبْنَاء الشادب اليخني 
وبداد أن اكمشافوا حقيقاة النظاس السادوع8 

املمدخرف.
ومن يقرأ مذكرات األساما  ممسان الديني 
)خخساون عامااً يف الرماال املممركة( سايخد 
المفاصيال كاملاة الماي أخضات يف األخاري إىل 
رلان اليخن بالكامال للنظاس السادوع8 وكيف 
النظااس  تفارغ  أن  السادوعية  اسامطاعت 

الخخهاور8 مان مضخوناه وتلمف عاىل مباعئ 
الثاورة وتخدلاه يف الباطن نظاماا ملكيا عائليا 
تابع لهاا لدرجاة أن القايض عبداللاه المخر8 
رئيل الاوزراء الاذ8 وقع عىل تخدياد مدالدة 
الطائف يف الدهاد الخخهور8 عاس ل197س بدون 
مواخقاة رئيل املخلال الخخهور8 أمار بإَزاَلة 
الشادلة المخراء من وساط ترويساة صميفة 
زعخاه  أِلَّن  لاك حساب  الرساخية؛  )الثاورة( 
يزعج السادوعية.. ثم توالت األحداث وأَْصبَمت 
السدوعية لي املممكم يف الشأن اليخني ِسيَاسيًّا 
واقمصاعيااً وعساكرياً واجمخاعيااً بال وحماى 
ثقاخياا ًإىل أن توجات أَْلاَداخهاا بالموقياع عىل 
اتفاقية جدة المدوعية يف 12 يونيو عاس 2000س 
والمي اعرتخت لها بمبدية األََرايض اليخنية املمملة 
يف جيزان وعسري ونخران وألنها قد تيلصت من 
نقطاة الضدف الماي كان اليخنياون يضغطون 
عليهاا بها خقد تمررت من تلاك الدقدة وأعلنت 
جهراً مداعاتها لليخن وشدبها الدظيم وتداملت 
مداه وكأنه عباارة عن اماارة سادوعية تابدة 
لنظامها لينمهي بها األمر بشان الُداْدَوان عليه 
بهادف اْحمااَلل اليخن وتقسايخها ولكن تشااء 
اراعة اللاه إاّل أن تكون نمائج لذه المرب املدمرة 
لصالح الشادب اليخناي الذ8 أثبات بإْمَكانياته 
املمواضدة وتوكله عىل اللاه بأنه قاعر أن يواجه 
ويصخاد وييرج منمرصاً باإ ن الله ويمطم ُكّل 
القياوع الماي كبلمها بها السادوعية طيلة أَْكثَار 
مان نصاف قارن.. وسايدلم الذين ظلخاوا أ8 

منقلب ينقلبون.

لن تنجَح السعوديُة يف تكرار تجربة 1970م     )الجزء الثاني( الت
تأم

القضاُء على الحج ُمَخّطٌط غربي وتنفيٌذ سعودي

صالح مقبل فارع
يف القرن املايض أرسال حكاُس أوروبا عاملاً من 
علخائها إىل بالع املسلخني قائلًة له: إ لب إىل بالع 
اإلْساَلس وانظر لنا مصاعر القوة ونقاط الضدف 

عند املسلخني.
خذلاب لاذا الدالام وطااف بالع املسالخني 
رشقاً وغرباً وتنقل يف مدنها وطاف بخسااجدلا 
ومراكز النفو  خيها، وشاخلت رحلمه بالع الشاس 
واليخان والخزيرة الدربية ومارص وبالع املغرب 
األقاىص وإياران وتركياا والداراق وغريلا من 

املناطل. 
ثام عااع إىل أوروباا. خكماب كمابااً عّون خيه 
رحلماه ونقااَط الضداف ومصااعر القاوة عند 
املسلخني، والمقى بخن أرسالوه، خقالوا له: ما ا 
وجدت؟ لال عرخت نقاط القاوة والضدف عند 

املسلخني؟
قال لهم: ندم.. يا حكاس أوروبا لن تسمطيدوا 
القصاء عىل اإلْسااَلس إاّل إ ا قضيمم عىل 3 أشياء 

ولي: 
1 - القضاء عىل المج.

2 - القضاء عىل القرآن. 
3 - القصاء عىل صالة الخخدة. 

خأخاذ األوروبياون كالَمه عىل ممخال الخد، 
خبادأوا بمنفيذ ُمَيّططاتهم اإلْجاَرامية؛ من أجل 

القضاء عىل تلك الثالثة. 
ععوني أحدثكم عن البند األول خقط، وما لي 

ُمَيّططاتهم من أجل القضاء عىل المج. 
قالاوا ال بد مان وجاوع عخيلاني لمنفيذ لذه 
املؤامرة.. خأرسلوا جاسوساً آخر »مسرت لخفر« 
ليبماث لهم عن عخيل سايايس يقومون بدعخه 

وحخايمه وإقامة عولمه ولو بدوره يقوس بمنفيذ 
ُمَيّططاتهم.

كخا يبمث لهم عن رجل عين 
يسامطيدون من خاللاه إعخال 
أخكارلام الهداماة إىل مذلباه 
ونرشلاا للنااس عاله باسام 

الدين.. 
املطلوباني،  لخفار  خوجاد 
وتخثاال يف ابان سادوع صاحب 
بان  وممخاد  آناذاك  الدرعياة 
الغارُب  خقااس  عبدالولااب.. 
تساّخى  الماي  عولماه  بإنشااء 
اآلن السادوعية، خوّسادولا له 
مان نخد لمشاخل المخاز أرض 
المرماني بداد أن طارع عولاة 

الرشيف حسني منها.
وبدد أن اسامولت السادوعية عاىل المرمني 
الرشيفاني بادأت بمنفياذ امُلَيّطاط اإلْجاَرامي 
الرامي ملناع المج تنفياذا تدريخيا لئال يشادر 
النااس بذلك.. ولكنه ياؤع8 يف النهاياة إىل منع 

المج.. 
ومن لذه امُلَيّططات المي قامت السادوعية 

بمنفيذلا المايل: 
ووظيفماه  ممماواه  مان  الماّج  تفرياغ   ■
لامشاية.  بوظيفاة  واسامبدالها  األََسااساية 
خالماج وظيفمه سياساية مان الطاراز األول. 
اَن اللَِّه َوَرُساولِِه إىَِل النَّاِس  قاال تداىل: )َوأَ َاٌن مِّ
ِكنَي  اَن اْلُخرْشِ يَاْوَس اْلَمجِّ اأْلَْكاَلِ أَنَّ اللََّه بَِر8ٌء مِّ

َوَرُسولُُه(.
املسالخني يف عرخاة لدخاه لاو  خاجمخااُع 
الالاءة من املرشكني وعراساة سياساة اليهوع 

ضاد  تمااك  الماي  وخططهام  ومؤامراتهام 
املسالخني ثم البمث الدقيل كياف يرعون عليها 

ومواجهمها.
خهاذه لاي وظيفاة الماج 
األََسااساية، خآل سادوع قاموا 
بخندها كونها وظيفة سياسية، 
ونارشوا ثقاخاة مغلوطاة بأن 
السياساة ال عخل لهاا يف الدين 
وجدلاوا الماج مقمارصاً عاىل 
ولاي  الهامشاية  الوظيفاة 
المج البدناي والوقفة الخامدة 
وال  تقادس  ال  الماي  بدرخاات 

تؤخر.. خقط.
المخااج  اخماالط  مناع   ■
بدضهام ببدض و لاك بإقامة 
مسامقلة  منطقاة  يف  عولاة  ُكّل  مييخاات 
»كانموناات« عون االخماالط بخييخاات الدولة 
األُْخاَرى؛ لئال تلمقي الشدوب وتمالقح بالثقاخة 

أَْو تمشاكى يف الهخوس.
 ■ تقليل عدع المخاج من ُكّل عولة. خسخموا 
من ُكّل مليون نسخة أن يمج ألف رجل. خالدولة 
المي عدع ساكانها 30 مليونااً املقبول منهم 30 
ألفااً خقاط.. مخا سابب ضائقة للنااس، إ  أن 
مدظام الادول اآلن تساميدس القرعاة لمفويج 
المخااج، خيمارس الكثاري مان النااس للذلاب 
إىل تلماج بسابب لاذه القرعة. لذا للشادوب 
األُْخاَرى أما الشادب السادوع8 خخساخوح له 

المج مرة واحدة خقط ُكّل أربع سنوات.
ولاذه سياساة غربياة، خاللاه أمر سايدنا 
إبراليام بأن ياؤ ن للناس بالماج يأتوك رجاالً 

وعىل ُكّل ضامر يأتني من ُكّل خج عخيل.

■ طرحات عليهم خكارة لادس الكدبة ومنع 
المج، رضيت الولابية والسدوعية بهذه الفكرة 
وآمناوا بها، ولكنهم لام ينفذولا بداد. خقاموا 
بطخال ولادس ُكّل املدالام واآلثاار اإلْسااَلمية 
املوجاوعة يف المرماني الرشيفاني حماى القبور 
طخساولا بداعاي الارشك والبدعاة ولكنهم يف 
المقيقاة ينفاذون امُلَيّطاط الصهيوناي الاذ8 
أمرلم بذلك، ولكنهم عندما أمرلم بهدس الكدبة 
ورَضاوا بذلك لم يسامطيدوا خوخااً عىل ملكهم 
ولئاال تثاور ضدلام الشادوب خيقملدولم من 

المخاز وكل الخزيرة.
■ مناع بدض الدول من المج، كاليخن، خهي 
للداس الثاني عىل الموايل مخنوعة من أعاء خريضة 
ائيْلية  المج. بينخا أ نت لرشكات صهيونية إرْسَ

باإلرشاف عىل المخاج.
بميااة  والالمبااالة  المنظيام  يف  اإللخاال   ■
كاوارث  إىل  أَّعى  بادوره  ولاذا  النااس  وأرواح 

إنَْساانية وقمل اآلالف من المخاج.
■ تمويال المج مان عبااعة وخريضة وركن 
إىل موسام للساياحة والمخاارة، خهنااك الماج 
الساياحي والماج الواجاب والماج المخار8.. 
وتبالاوا  الساماب  ناطماات  ببنااء  خقاماوا 
يف توسايع األساواق المخارياة وتمويال مكاة 
إىل منطقاة منزوعاة خيهاا اليشاوع والراحاة 
النفساية، عندما تدخلها تشادر أنك يف نيويورك 
أَْو عباي ال كأناك يف بيت الله الماراس.. ولذا أَّعى 
إىل ارتفااع تذاكر المج. وغالء املديشاة وارتفاع 
األَْساَدار مخاا عخاز بداض النااس عان المج 
والوصاول إىل مكاة؛ بسابب عخازه عان عخاع 

المكاليف املالية البالظة املرتتبة عىل  لك.
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لاو تأتي إىل مساألة: أن تقمل يف سابيل 
الله تخدلاا يف األخري تدمال من المكخة 
بالنسبة لك ومن اليري الكبري بالنسبة لك 
ألنه عندما ترى أنه يف األخري أنت سمخوت، 
أليال ُكّل إنساان سايخوت، أليال مان 

األخضال يل أليل من المكخة أن اسامثخر 
موتي أنت سامخوت، سامخوت أليل لذا 
موقفااً حكيخااً؟ ليسات قضياة تدمال 
مصيباة ألنه ماا لو الخدياد يف القضية؟ 
لل لنااك جديد يف املوضاوع؟ لل القمل 

يف سابيل اللاه يشء أَْكثَار من املاوت؟ أَْو 
اإلنساان إ ا لام يقمال يف سابيل الله خلن 
يخوت؟ سيخوت وال تدر8 يف نفل الوقت 
ممى سمخوت، إ اً خاملوقف المكيم واليري 
الكبري عندما تقمل يف سبيل الله تدمل أنت 

اسامثخرت موتك الذ8 ال بد منه ثم تكون 
يف الواقع أخضل لك مان أن تخوت خمكون 
يف عالام الاال يشء إىل ياوس القيامة تكون 

أحياء، أحياء.
]الدرس الثامن من سورة البقرة[ 

 مقتطفاٌت نورانية

)الــحــكــمــة(.. معناها.. وتوضيُح الفهِم الخاطئ لها
ااِهيْاُد الَقاِئُد يف ممارضة ااا ملزمة اا  أوضح لناا الشَّ
]الادرس الثامن مان عروس رمضاان[ بأنه عندماا نقول: 
انة( حيث  الكمااب، والمكخة، ليل املقصوع بالمكخة )السُّ
قاال: ]الكماب والمكخاة، المكخة كخا نقاول يف أَْكثَار من 
مقاس لي ال تدني لنا: ]السانة[ كخا يقاول املفرسون أبداً 
ليدلخهم كيف يكونون حكخاء يف رؤالم، يف سالوكياتهم، يف 
مواقفهم، المكخة لي اآلن عندما اخمقدلا املسلخون عندما 
اخمقدلاا الدرب، لال تخد مواقف حكيخاة اآلن يف مواجهة 
لاذا اليطر الكباري الذ8 يمخه عىل لذه األماة، أين املواقف 
المكيخاة؟ لال لنااك مواقاف حكيخاة؟ لل يوجاد رؤى 

حكيخة؟ لل لناك أساليُب حكيخة؟ ال يشء، مفقوعة[.

معنى الحكمة
واسرتسال -ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه- يف رشح مدنى المكخة 
حياث قال: ]المكخة لي من الله }يُْؤِتي اْلِمْكَخَة َمْن يََشااُء 
َوَماْن يُاْؤَت اْلِمْكَخاَة َخَقاْد أُوتِاَي َخارْياً َكِثرياً{)البقرة: من 
اآلياة269( المكخة لي جانب من المل نفساه، لهذا يقول 
لنااك }اْلَملُّ ِمْن َربَِّك{ والمكخة تدني: املواقف المل، ولي 
يف نفال الوقات تدمال حكيخة أ8 لاو املوقاف الصميح 

املناساب، خاملوقف الصميح املناساب لو حل ولو حكخة 
يف نفال الوقات، موقف حكيام من لذه القضياة الفالنية 
أسالوب حكيم يف لذا املخاال الفالني طريقة حكيخة يف لذا 

الموجه الفالني ولكذا[.

أمثلة.. على تصرفات حكيمة
املثال األول: استثمار الشهداء ملوتهم: 

بني لنا -ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه- بأنه منمهى المكخة عندما 
ينطلل اإلنساان مقاتال يف سابيل الله، خإن اسمشهد خهو يف 
الخناة، وإن عاش خهو عزيز ومنمرص، حيث قال: ]لو تأتي 
إىل مساألة: أن تقمال يف سابيل الله تخدلاا يف األخري تدمل 
من المكخة بالنسابة لك ومن اليري الكبري بالنسبة لك ألنه 
عندماا ترى أناه يف األخري أنت سامخوت، أليل ُكّل إنساان 
سايخوت، أليل من األخضل يل أليل من المكخة أن اسمثخر 
موتي أنت سامخوت، سامخوت أليال لذا موقفااً حكيخاً؟ 
ليسات قضية تدمل مصيبة؛ ألنه ما لو الخديد يف القضية؟ 
لل لنااك جديد يف املوضوع؟ لل القمل يف سابيل الله يشء 
أَْكثَار من املوت؟ أَْو اإلنساان إ ا لم يقمل يف سابيل الله خلن 
يخوت؟ سايخوت وال تدر8 يف نفل الوقت ممى سمخوت، إ اً 

خاملوقاف المكيم والياري الكبري عندما تقمل يف سابيل الله 
تدمل أنت اسمثخرت موتك الذ8 ال بد منه ثم تكون يف الواقع 
أخضال لك مان أن تخوت خمكاون يف عالم الاال يشء إىل يوس 
القيامة تكون أحياء، أحياء.ويبدو أن الشهداء يبقون أحياء 
مان أول لمظة يفاارق خيها لذه الميااة خيصبمون أحياء 
خدالً، خفي آيات أخرى عندما يقول الله عن أحداث القيامة: 
َخاَواِت َوَمْن يِف اأْلَْرِض إاّل  وِر َخَصِدَل َمْن يِف السَّ }َونُِفَخ يِف الصُّ
َمْن َشاَء اللَُّه{تبني أن لناك خئة أَْو َشيئاً من ميلوقاته حية 
ال تمأثر بملك األشياء مع أن الشهيد يخوت اسخا، اسخا لكذا 
أنات تراه لكن يف الواقع يصباح حياً خقط ألقى ]بذلة[ خلع 
البذلة المي علياه  لك ]البوع8[ الذ8 له لذا الهيكل وأصبح 
حياً }ِعنْاَد َربِِّهْم يُْرَزُقوَن{ لم يدد لناك موت بالنسابة لهم 
}ال يَذُوُقاوَن ِخيَهاا اْلَخاْوَت إاّل اْلَخْوتَاَة اأْلُوىَل َوَوَقاُلْم َعذَاَب 
اْلَخِمياِم{ تأمل يف كثري من اآليات الماي تممدث عن أحداث 

القيامة خيها حالة اسمثناء }إاِلَّ َمْن َشاَء اللَُّه{[..

املثال الثاني: ــ التمّسك بالصرب عندما ننطلق يف 
سبيل اهلل: ــ

وأرشادنا -ِرْضااَواُن اللِه َعَليْاِه- إىل أن اإلنساان الذكي 

املؤمان بكمااب الله لاو من يسامثخر صله يف سابيل الله 
أيضاا، مثلخا الشاهيد اسامثخر موته، ووضح لاذا بقوله: 
]أخضال لاك أن تصل يف سابيل الله من أن تصال عىل الذلة 
واإللاناة والقهار والدبوعية واالسامدالل وتسالط األعداء، 
أخضال يل أن أساري أنا ويكاون األعداء لام الذين يصيمون 
مناي، الاذ8 أرِضب، أخضال من أن أكاون أنا الاذ8 أرَُضب 
والاذ8 أُقهر وأُ ل وأصياح أنا وكل أرستاي وكل الناس من 
حاويل، أليل لذا أخضل لك، تصل يف طريال أنت خيها الذ8 
تارب وتؤلام اآلخر وتغياض اآلخر وتهزس اآلخار؟ وال أن 
تكاون أنت الذ8 ماا ا؟ اآلخر الددو لو الاذ8 يقممم عليك 
بيمك لو الذ8 ينمهك عرضك لو الذ8 ينهب أموالك لو الذ8 
يذلاك ويقهرك، نمن نرى صورا من لذه موجوعة يف الدراق 

ويف خلسطني مؤسفة جداً[.
وأضااف مماجخاً للناس باكالس رائع ولاو: ]أن يصل 
اإلنسان يف سبيل الله لو الصل الوحيد الذ8 يأتي بدده خرج 
وإ ا لم تصل يف سابيل الله خسامصل عىل قهر أعدائك عىل 
ظلخهم لك عىل اسمدباعلم لك عىل لمك عرضك، ويكون لذا 
الصل ال لله وال يف سابيله وال نهاياة له وليل بدده خرج ال 

يمصل بدده خرج أبداً[.

 )الخشية(.. إن كنَت تخشى غري اهلل َأْكَثـَر من اهلل!! فأنت تضُع عقبًة كبريًة أماَم هدايتك
  - بشرى المحطوري:

ااِهيْاُد الَقاِئاُد -ِرْضااَواُن اللاِه  تنااَوَل الشَّ
َعَليْاِه-، كداعته َعائخاً، يف مماارضة اا ملزمة 
اا ]الدرس الثامن من عروس رمضان ا ساورة 
البقرة[ عادعاً من اآليات شاارحاً لها بطريقمه 
الرائداة المي تنفذ إىل القلاوب مبارشة، ملا خيها 
مان إساقاط رائاع آلياات القارآن الكريم عىل 
الواقع الذ8 نديشاه اليوس، وملاا خيها من لدًى 
عظيم جاداً، ومن لاذه اآليات تنااول بالرشح 
قوله تداىل: ]َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُلَو ُمَولِّيَها َخاْسمَِبُقوا 
اْلَيارْيَاِت أَيَْن َما تَُكونُوا يَأِْت ِبُكُم اللَُّه َجخيْداً إِنَّ 
ٍء َقِديٌر)ال1( َوِمْن َحيُْث َخَرْجَت  اللََّه َعىَل ُكّل يَشْ
َخَولِّ َوْجَهَك َشاْطَر اْلَخْساِخِد اْلَمَراِس َوإِنَُّه َلْلَملُّ 
اا تَْدَخلُوَن)9ل1( ِمْن َربِّاَك َوَما اللَّاُه ِبَغاِخٍل َعخَّ
َوِمْن َحيُْث َخَرْجَت َخَولِّ َوْجَهَك َشاْطَر اْلَخْسِخِد 
اْلَمَراِس َوَحيُْث َما ُكنمُْم َخَولُّوا ُوُجوَلُكْم َشاْطَرُه 
ٌة إاّل الَِّذيَن َظَلُخوا  ِلئاَلَّ يَُكوَن ِللنَّااِس َعَليُْكْم ُحخَّ
ِمنُْهاْم َخالَ تَْيَشاْوُلْم َواْخَشاْوِني َوأِلُِتمَّ ِنْدَخِمي 

َعَليُْكْم َوَلَدلَُّكْم تَْهمَُدوَن[.

من َأْسَباب تغيري القبلة إىل املسجد الحرام
أوضح -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليِْه- بأن األمر جاء 
لرساول الله صىل الله عليه وآَله وسالم بمغيري 
القبلة عند الصالة إىل الكدبة لألَْسبَاب اآلتية: اا

السبب األول: ــ 
أن الكدباة لاي يف األسااس القبلاة للناس 
جخيدااً، وأن ألل الكماب لم من خالفوا، حيث 
قال: ]من لو الذ8 بنى الكدبة ورخع قواعدلا؟ 
لاو إبراليام وإساخاعيل وأن اللاه جدلها من 
 لاك الزمن قبلة للناس يموجهاون إليها، خألل 
الكماب لم الذين شذوا، عواخع مدينة لم الذين 
شاذوا وتوجهوا وجهاة أخرى، أصباح لليهوع 
قبلاة مديناة وأصباح للنصاارى قبلاة مدينة 

أخرى[. 
السبب الثاني: ــ 

حمى ال يشاكك ألل الكماب ااا الذين كانوا 
ميملطاني باملخمخع املسالم يف املدينة اا حمى 
ال يشاككوا املسالخني يف عينهام، وقاد أشاار 
-ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه- إىل  لك برشح قوله تداىل: 

ٌة{؛ ألنه قد يكون  ]ِلئاَلَّ يَُكوَن ِللنَّاِس َعَليُْكْم ُحخَّ
يف نفال الوقت، ماع وجوع ألال الكماب ولم 
ميملطاني ومندمخاني يف املخمخاع، قاد يكون 
البدض خيخا لو بقيات القبلة لي نفل القبلة 
المي توجه إليهاا يف البداية القدس، قد يقولون 
بأناه رأيمم أننا عىل حل، أنمم لؤالء احمخمم أن 
تموجهاوا إىل القبلة المي نمان نموجه إليها، لو 
أننا عاىل باطل ملا أمرتم أن تموجهاوا إىل القبلة 

المي نمن نموجه إليها!![.

الخشية من اهلل وحده.. قاعدة أساسية يف 
التسليم هلل

ُمشارياً -ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه- إىل أن املخمخع 
املسلم الذ8 كان ميملطاً بألل الكماب يف املدينة 
وجهه الله إىل عدس االسامخاع إىل إرجاف اليهوع 
حول اإلساالس، وأال ييشاولم أبداً، واليشاية 
ال تكاون إاّل من اللاه وحده، حيث قاال: ]أثناء 
تنازل القرآن الكريم كاناوا ال يزالون خليطاً يف 
املخمخع خقد يأتي من عاخلهم مقوالت ممددعة، 
يخاب أن ال تيشاولم عىل اإلطالق، والمساليم 
لله سابمانه وتدااىل، لذا لو اليء األساايس 
لذه لي قاعدته، ال يخكن أن تكون مسالِّخا لله 
وتبقى مسمقيخاً يف تسليخك لله ومسمقيخاً عىل 
لد8 الله وملمزماً إاّل إ ا كنت عىل لذا النمو: ال 

تيىش إاّل الله[.

لن تتم النعمة علينا.. إاّل إذا كانت 
خشيتنا من اهلل أكرب

أّكاد -ِرْضااَواُن اللاِه َعَليِْه- يف ساياق رشح 
قولاه تدااىل: ]َوأِلُِتامَّ ِنْدَخِماي َعَليُْكاْم َوَلَدلَُّكْم 
تَْهمَاُدوَن[ بأن تخااس الندخة عىل املسالخني لن 
يكون إاّل إ ا كانت خشيمهم من الله أكل بكثري 
من خشايمهم مان البرش، حيث قاال: ]وال تمم 
ندخاة الله عىل اإلنساان أن يكون لاو خدالً يف 
سالوكه بالشاكل الذ8 توخرت له الندخة وتخت 
علياه الندخاة إاّل إ ا كان عاىل لاذا النماو: ال 
يياىش إاّل الله وال يهمد8 خداالً إاّل إ ا كان عىل 
لاذا النمو: ال ييىش إاّل الله؛ ألن من ييشاون 
غاري الله، تقدس ندخة من المي تدني ندم لداية 
تقادس آيات خيها لدى توجيهات، خيها لدى لن 

يقبلها، ليل ميداناً لها؛ ألنها تصطدس بيشيمه 
من غري الله، لذه القضية واضمة يف النااس[.

منبهااً للنااس وممذراً لهام إاّل يياخاوا إاّل 
مان الله؛ ألن  لك يؤع8 إىل ظهاور عقبة كبرية 
تماول بينهم وبني أن يهمدوا، حيث قال: ]يخب 
أن نفهم خطورة املساألة: أن الناس ال يهمدون 
وأنهام يضدون عقبة كبرية جداً أماس المدائهم 
عندما يكونون ييشون غري الله }َخال تَْيَشْوُلْم 
َوَلَدلَُّكاْم  َعَليُْكاْم  ِنْدَخِماي  َوأِلُِتامَّ  َواْخَشاْوِني 
تَْهمَُدوَن{ )البقرة: مان اآلية150( ال تظن بأنك 
عندما تموقف يف موقف مدني ألنك تيىش طرخا 
آخر أنك ربمت أنك أمنت جانبه، يخب أن تفهم 
بأناك خاارس، ومن خساارتك الكبارية لو أنك 
وضدت نفساك يف مشاكلة كبرية أناك وضدت 
عائقاا َكبرياً جداً أماس أن تهماد8، ثم انظر أين 
تنمهاي بك لداية الله سابمانه وتداىل يف الدنيا 
ويف اآلخرة كيف نهايمها، يف الدنيا عزة وسداعة 
ورخداة وقوة وطخأنيناة، ويف اآلخرة األمن يوس 

القيامة والخنة ورضوان من الله أكل.

من يخشى غرَي اهلل.. جاهٌل باليوم اآلخر
وأضااف -ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه- إضاخة مهخة 
جادا للخوضوع بقوله: ]عندما يكون اإلنساان 
يياىش غاري الله، لي حالاة تبني بأناك جالل 
للاه وجالل بالياوس اآلخار، من الاذ8 لديه ما 
يخكان أن تياخه مثل جهنم؟ لل أحد لديه مثل 
جهنم من البرش تياف منه؟ أبداً، لل أحد لديه 
مثال الخنة خرتغاب خيخا لديه؟ تدادل عن الله 
سبمانه وتداىل خمصبح تيىش غري الله وترغب 
يف غري الله، كلها يكون منشؤلا الخهل، الخهل 
بالله الخهل بديناه، الخهل باليوس اآلخر الخهل 

بالسنة اإللهية يف موضوع المل[.
وقاال -ِرْضااَواُن اللاِه َعَليْاِه- ولو يرشح 
مدنى: أن تيىش غري الله: ]يخب عىل اإلنساان 
أن يساممَي خداالً أن يساممي مان أن يكاون 
ييىش غري اللاه؛ ألن مدناه: أنك تخدل غري الله 
وكأناه أكل من اللاه، وكأن ما لديه مخا تياخه 
منه أعظم وأشاد عليك مخا لادى الله؛ لهذا الله 
سابمانه وتداىل جدل األشاياء لدياه عىل أرقى 
مساموى جهنم أشد، أشاد عذاب والخنة أعىل، 

أعىل نديم مااع8 ورضوانه أكل من  لك النديم 
املاع8 المي لي الخنة[.

يجب على اإلنسان أن يراجع حساباته 
قبل فوات األوان

ورضب لناا -ِرْضااَواُن اللاِه َعَليْاِه- مثااالً 
واقدياً، وكالماً قوياً، لنراجع حسااباتنا، حيث 
قال: ]إ اً تراجع حساباتك، ممى ما كنت تيىش 
آخريان تيىش مان - مثالً - أَمرياكا الكبرية يف 
األرض لذه أليل لديها األسلمة الكثرية ولديها 
اإلمكانات الكثرية؟ لل يخكن أن تدمل ما لديها 
يسااو8 يوما واحداً يف جهنم؟ أبداً، خهل تياف 
ماا لدى أَمريكا عندما ال تكون إاّل أنت، وأَمريكا 
كلها مموجهة بكل ما تخلك من أسلمة لمصبها 
عليك أنات وحدك؟ يخب أن ال تيشاالا ألن ما 
لدى الله من عذاب شاديد لو أشد بكثري، بكثري 
ال يسااو8 ما لدى اآلخرين يوما واحدا يف جهنم 

وال ساعة واحدة يف جهنم[.

القرآن نعمة كبرية.. به وحده يمكن 
توحيد األمة

الخماً -ِرْضااَواُن اللِه َعَليِْه- إىل ندخة القرآن، 
واتفاق املسالخني عىل صمة ماا ورع خيه، وأنه 
الكمااب الوحيد الذ8 ال شاك خيه، بقولاه: ]إ اً 
يخب أن تفهم عظم ندخة الهداية، ندخة أن الله 
أرسل رسوالً لو ممخد )صلوات الله عليه وعىل 
آلاه(، وأنزل عليه لذا الكمااب ولو لذا القرآن 
ندخة كبرية جداً ألنه ما يزال بني أيدينا وما نزال 
كلنا ممفقني عليه، ُكّل املسلخني ممفقون عليه، 
لي ندخة كبرية ال يسااويها ندخة، ال يساويها 

ندخة من ُكّل النديم[. 
أن  مان  املسالخني  الوقات  يف  ات  مماذراً 
يكون موقفهم من ندم الله علينا برساول الله 
ائيْل، حيث قال  وبالقرآن، مثل موقف بناي إرْسَ
ولو يرشح قوله تدااىل: }َخا ُْكُرونِي أَ ُْكْرُكْم{: 
ائيْل }يَا  ]نفال القضية المي  ّكر بهاا بني إرْسَ
بَِناي إرِْسائيَل ا ُْكُروا ِنْدَخِمَي الَِّمي أَنَْدْخُت َعَليُْكْم 
ْلمُُكْم َعىَل اْلَداَلِخنَي{ لنا يذكِّر املسلخني  َوأَنِّي َخضَّ
بأن يذكروا لذه الندخة الدظيخة، وإ ا لم تقدر 
لذه الندخة الدظيخة سيكون موقفك يف األخري 

ائيْل منها، من ندخة الكمب، من  موقف بني إرْسَ
ندخة الرسال المي أنزلت إليهام، وبدثوا خيهم، 
ويف األخاري سايكون مصاريك مصريلام. ألام 
يصل الناس إىل أساوء مصري؟ وصلنا إىل أساوء 
مخا وصل إليه ألال الكماب خدالً، خمخدلم لم 
اآلن من يمخهاون لقهرنا، وإ اللنا، والممكم يف 
شؤوننا، واحمالل بلداننا، ونهب ثرواتنا، وتغيري 
عيننا يف نفوسانا؛ ألنناا ضيدنا ندخة كبرية لي 
ائيْل. خدالً  أكل من الندام المي أوتيها بناو إرْسَ
لذا القرآن لو أكل وأشاخل وأعظم من الكمب 
اإللهية السابقة؛ ألن الله جدله مهيخناً عىل ُكّل 

كمبه السابقة.

هدف ُكّل الرساالت السماوية 
وانطلل -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليِْه- مفهخاً لألمة 
باأن القضياة الماي ُكلاف بهاا ُكّل األنبياء لو 
)لداياة النااس(، حيث قاال: ]يخاب أن تُفهم 
املساألة أن قضياة الرساالة قضياة الهداياة 
مدنالاا تقديم ماا لو يف الواقع ااا إ ا صمت 
الدباارة اا خدماات جليلاة للنااس، يدلخهم، 
يدلخهام علخااً صميمااً علخااً واساداً علخااً 

يصريون به حكخاء[.
وتطارق -ِرْضااَواُن اللاِه َعَليْاِه- إىل قولاه 
ٍء ِمَن اْلَياْوِف َواْلُخوِع  تدااىل: }َوَلنَبْلَُونَُّكْم ِبَيْ
 ِ َونَْقٍص ِماَن اأْلَْمَواِل َواأْلَنُْفاِل َوالثََّخَراِت َوبرَشِّ
اِبِرياَن{، موضمااً بأن لذه اآلياة موقدها  الصَّ
جخيال جدا، حياث أنه كان قبلهاا المديث عن 
الشاهداء وأنهام أحياء، عندما قاال تداىل: }َوال 
تَُقولُوا ِلَخْن يُْقمَُل يِف َساِبيِل اللَِّه أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء 
َوَلِكاْن ال تَْشاُدُروَن{وجخال موقع اآلية ساببه 
كخا قاال: ]الحظ ما أجخل موقع لذه اآلية بدد 
أن يخدلك بالشاكل الذ8 تشاماق إىل أن تقمل يف 
سابيل الله! لل سمبدو ثقيلة عليك أن تخر بأ8 
يشء مان لذه األشاياء املمددعة بداد: خوف أَْو 
جوع أَْو نقص يف األماوال أَْو نقص يف األنفل؟ 
أنات مشاماق أن تقمال يف سابيل اللاه لل لي 
مشاكلة بالنسابة لاك، جوع خاوف نقص من 
الثخرات وأشاياء من لذه، سمبدو أمامك لينة 
إ ا كنات قد خهخت النقطة األوىل واملقاس الرخيع 

ملن ضموا بأنفسهم يف سبيل الله[..
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وي������رض������ع م������ن دم�������ه امل���ذب���ح���هوك��ال��ّس��ل مي��ت��ّص زي���ت )ال���ري���اض( 
م��ط��رح��هوي���س���ق���ط ح���ي���ث ت����ل����وح ال���ن���ق���ود  ي���ع���ي  ال  ه���ن���ا  أو  ه���ن���ا 
ع���ص���اف���ي���ر دام�����ي�����ة األج���ن���ح���هط����ي����وف احل����ي����اة ع���ل���ى م��ق��ل��ت��ي��ه 
تلمحهت����غ����ب أس�������اري�������ره األم����س����ي����ات  أن  ال��ص��ب��ح��ات  وت��ن��س��ى 
احل������روب  ي����دي����ر  أن  وي����ب����ت����ز أس�����واق�����ه�����ا امل���رب���ح���هوغ����اي����ات����ه 
دم  ب�����ق�����اي�����ا  ف�����ي�����ه  دام  يسفحهوم���������ا  أن  اجل��ي��ب  ص��ال��ح  ف��م��ن 
امل��ص��ل��ح��هي������ج������ود ب������أش������ات������ه ول����ت����ك����ن  )آدم(  أو  )الب���ل���ي���س( 

مرتزق
عبد اهلل البردوني

برنامُج رجال اهلل
ُر ألسبوعني : املقرَّ

من 1 - ل1  8 المخة 

- ال عذر للخخيع أماس الله.
- سورة البقرة - الدرس الثامن.

  11 سبمخل 1973س: 

امليابرات املركزية األمريكية تنفذ 

انقالباً ضد )سلفاعور اليند8( 

يف تشييل. وكانت نميخة 

االنقالب مقمل )سلفاعور 

اليند8(، وإعداس 30 ألفا، 

واعمقال 100 ألف..

عبدالقوي محب الدين 

رس���م���وا أم���ان���ي ال���ع���ائ���دي���ن، وب���ات���وا
اآلي���������اُت ت���ت���ل���وه���م  ،أو  ي����ت����ل����ون، 

وم��ا أع����ي����ادا،  ال���وق���ت  دروب  ن��ح��ت��وا 
األوق��������اُت ت���ع���ب���ر  أن  زال�������وا،،إل�������ى 

ح��ق��ن��وا ع����روق امل��س��ت��ح��ي��ل ب��ع��زم َم��ن
ش����اءوا،،ف����ش����اءت ل���ل���وص���ول ج��ه��اُت

وس��ع��وا إل���ى احل��ت��ف ال����ذي حت��ي��ى به
ح���ي���اةُ ال���ق���اع���دي���ن  ،وت��������ردي  أمٌم، 

زرع�����ت ت��ض��اري��س ال���ف���دا أرواح���ه���م
ح��ت��م��ا س��ت��ح��ص��ُد ن��ص��َرن��ا ال��غ��اي��اُت

ت���ْغ���ب���رُّ أج�����س�����اُد ال����ذي����ن ت���ع���ّف���روا
ع���ش���ق���ا ب��������أرٍض ذك����ره����ا ص����ل����واُت

نُ���ح���ن���ي ل��ت��ق��ب��ي��ل ال�����ت�����راِب رؤوس����نَ����ا
وخ��ط��ى ال��رج��ال ل���دى ال��ث��رى ه��ام��اُت

****
ال���� ك����رام����ة  ت���ع���ود  أن  إال  ع���ي���د  ال 

���ش��ع��ب ال������ذي غ������درت ب����ه احل���ي���اُت
ال��ع��ي��ُد ص��ب��ٌر، وان����ط����اٌق،، ق��ال��ت ال���

ث���ب���اُت امل����ؤم����ن����ن  ع���ي���د   : أع�����ي�����اُد 
ِم���ن ال���ن���ص���ُر  ي���ه���لَّ  أن  إال  ع���ي���د  ال 

أف�����ق ال����ص����م����ود، ت���زف���ه اجل���ب���ه���اُت

أعيادنا جبهاتنا
محمد عبدالقدوس الوزير

امللحمة  خ��ن��دق  ف���ي  أع��ي��ادن��ا 
امل��رح��م��ة ل����ل����ورى  أردن�������ا  إذا 

ج���ب���ه���ات���ن���ا ع���ي���د ل���ن���ا وح����ده
ووح������دة ال���ص���ف م���ع امل��ك��رم��ة

وال��ع��س��ب ب�����ارود ل����رد ال��ع��دى
الهنجمة على  ص���اروخ  وال��ق��ات 

وامل��ق��ي��ل األح���ل���ى ع��ل��ى م��دف��ع
واجللسة األبهى هوى احلمحمة

ن����رد م���ا اس��ت��ق��وى ع��ل��ي��ن��ا إذا 
أعظمه م��ا   ، الله  أطعنا  سمعا 

ت��وك��ل��ن��ا ، وس����رن����ا م��ع��ا وق�����د 
م��ع اب���ن ب��درال��دي��ن ، وامل��ل��زم��ة

م���ع ج���ن���ود احل����ق ي���ا ن��ع��م ما
أنعمه  أو   ، ال��ل��ه  رج����ال  أول����ى 

إن���������ا ت����وج����ه����ن����ا مل���ي���ق���ات���ن���ا 
ن��ح��ج ، ض��د ال��دس��ر األن��ظ��م��ة

عشرها ف���ي  ال��ت��ك��ب��ي��ر  ون���رف���ع 
ب��ي��ق��ظ��ة األذه�������ان واألوس���م���ة

الذي يكفي   ، التفريط  نقبل  لن 
العمه وزر  العصيان  من  مضى 

ألم���ث���ال���ن���ا  درس  أح������د  ف�����ي 
ول����ن ن���ك���ون ال��ق��ص��ع امل��ل��ق��م��ة 

غاصب م��ن  احل���ق  سنستعيد 
احملكمة القصة  تبقى  والقدس 

مبا ره���ن  االرض  ك��ل  واالرض 
دمدمة م��ن  األب��ط��ال  جعبة  ف��ي 

واصطفى اختارنا  الزمان  هذا 
ض���د ب��ن��ي ص��ه��ي��ون وال��ع��ومل��ة 

م����ن امل����ك����ان ان���ط���ل���ق���ن���ا إل���ى
متمه   ، ل��ن��ا  رض������وان  ف��س��ي��ح 

مبا تنعم   ، ال��س��ي��ر  ج���واز  أش���ر 
ك����ل ش��ه��ي��د ص����ب ف��ي��ه��ا دم���ه

ف����إن ت��ع��ش ح����را ك��ف��ي��ت ال��ع��ن��ا 
خ��ومت��ة  ح���ب���ذا  ش���ه���ي���دا  وإن 

احتسب ال��رج��ال  أع��ي��اد  ياعيد 
أع���م���ال���ن���ا ف�����ي ك���ت���ب ق��ي��م��ة 

 ٥ سبتمبر ٢٠١٦م 

حسن شرف المرتضى
)١(

ُكونوا رجاالً مّرًة كونوا رجاال
ُكونوا فإّن العاّر يأباكْم مثاال

ُكونوا َكَما ُقلتْم َفَما َمْن قاَل قاال
ُكونوا فهْل في احَلْرِب مْن يخشى 

الّنزاال؟؟!
في احلرِب إّنا ما تقّولنا الِفعاال

ِشئنا فشاَء اللُه موالنا تعالى
فإذا كاشنكوُفنا لََمَس املُحاال
وعلى ُزنوِد رجاِلنا زاَد اكتماال

يُردي..يُجندُل .. يسحُق األرتاال
ما عاْد من ُفوهاتِه املوُت احتماال

وعلى اجلماجِم يعزف املّواال
فاملوُت نحُن ونحُن مْن ُخضنا النضاال

والهاربوَن هُم وقد جاءوا احتاال!!
كانوا كمن فينا ترأس واستقاال
الهاربون وعاُرهم يأبى ارحتاال

العاصفوَن احلاشدوَن لنا الهزاال
احلازموَن هروبَهم واالبتذاال

والقاصفوَن ليحصدوا األطفاال
العزُّ في أوصالنا يأبى انتشاال
وعلى الّركام سنصنُع استقاال

فقتالهم كان اعتقاال واغتياال
كانوا دماراً يقذُف األمواال
كم جندوا األرذال واألنذاال

خمسووونعاماً..هل نغّيُر حاال؟؟
ثْرنا على خمسَن َمْوووٍت كان ساال
والقاصفوَن اليوَم ضّجوا حَن زاال
كانوا احتاالً ناعماً كانوا احتاال
وهروبُهم أضحى جواباً ال سؤاال

واآلن يا جنرااان طيبي لي وصاال
)٢(

سّجل:
بأّن اخلمسة األبطال كانوا

أية التأويل في سفر اخللوْد
عبروا حدود املوِت 

ملّا لم تقّيْدهم عن اجملِد احلدوْد
سّجل:

بأّن البندقّيَة وحدها
هجمت على )اإلبرامز(

ملّا لم يقاتلْها اجلنوْد
سّجل:

على جنران أن الفتية األحراَر
داسوا فوق أبراِج اجلحيِم

ووحدهم عبروا أخاديد احلريِق
وعّزهم كان الوقوْد

سّجل:
بأّن زهامير التاريخ في جنران ميحو اآلن 

)آل سعوَد(
يبحث في تراب األرِض

ذاكرًة
يُطُلّ بها ميانّيون من قبل الوجوْد

)3(
كّنا رجاالً ليتكم كنتم رجاال

نشتاق يوماً أن نرى منكم قتاال

فاملوُت في امليدان يعطينا الكماال
تاريخكْم من أين جاء وكيف زاال؟!

اآلن …أطلقنا الردى )الزلزاال(
)بُركاُن(… ها قد جئَت واألهواال
صبُر اليمانين ضاَق بكم وطاال

واآلن..يا جنران ما ذاق الكسالى:
سلّْم لتسلَم ال تُرْم مّنا احتياال
سلّم لتسلَم واغتنْم منا الّدالال

سلّم فإن على اجلباِل ترى اجلباال
سلّم فأنت محاصٌر…مات انذهاال

جنران لم تْسِطْع على الصبِر احتماال
ولطاملا من مقلٍة ذرفت رماال
قالت ومنها شهقٌة ذابْت ُزالال

أهًا بكم ..أهًا بكم..طبْناالوصاال
اآلن أحشُد كّل أزمنتي احتفاال

فاسمي بأهلي اآلن مزداداً جماال
اآلن أقدُر أْن أقيَم الكرنفاال

وأُعيُد في أغصان تاريخي اجلاال
ميٌن أنا..ولغيرِه ما كنُت..ال..ال

قالْت عسيٌر غبطًة ُرمِت املناال
الضوء في بابي سيمنحني اغتساال

باال فالفجُر مّد على مشارفنا الذُّ
ليُل الزهامير سوف ينطفئ اشتعاال

قالْت لها جيزان قد عشُت انتقاال
قد قيل لي )جازان( زورا وانتحاال

واآلن السمي يرفض استبداال
من جاءها بالبندقّيِة حن قاال:

كونوا رجاالً مرًة كونوا رجاال
)4(

سّجل:
بأّن البندقية تكتُب التاريَخ

تكتُب يوم مياِد الشعوْب
سجل:

بأّن النصر يأتي من تضاريس الغيوْب
سجْل:

بأّن األرض يُورثها العباد الصاحلْن
وبأّن نبَض قلوبهم بالله متصٌل

فيا نعم القلوْب.

#عيدنا_جبهاتنا
عبدالحق الشرفي

صنعاءُ إنَّ��ا قادموْن ..

صنعاءُ إنَّ��ا قادمون ..

صنعاءُ إنَّ��ا قادمون ..
احَلْوُل حاَل و هم يَلُ�وُكوَن 

األمانَي و الظنون ..
و يجددون وعيدهم ... و 

يجددون ..
ُمون  و يَُطلِّ�ُقوَن ِنساَءُهم و يَُحرِّ

..
و يُقِسُموَن.. و يُقِسُموَن.. و 

يُقِسُمون.... 
و الله ي����اااااا.. )صنعاءُ إنَّ��ا 

قادمون(..!!
- َسَقَط املئاُت ِلذا و مازال 
املئاُت بإثرهم يتقاطرون..

و »كتائُب اإلرهاِب« نحو 
ُحتوِفهم...

 )من كل َحْدٍب ينسلون(..
فوَن  لكنهم بيِد الردى يُتََخطَّ

...

يَُقتَّ��لُوَن..
يَُجنَدلون...

)يا ليَت قومي يعلمون(..
أَو ليَس  في »ُصرواح« 
)ُحْمَراُن الُعيون ( !!!؟

أَو ليَس آساُد املنيِة في 
»املُتون« !!!؟

أَو ليَس في »ِنهَم الشموِخ«  
»ُمَسبِّ���ُحون«!!!؟.

- دعهم يكيلون الوعوَد على 
الوعوِد على الوعوِد..
يَُصبِّرون بني ُسعود..

و يدفعوَن ُحشودهم تلو 

احلشود...
دعهم بأخبار املعارِك  
)يكذبوَن كما..... كما 

ُسون(... يَتَنَفَّ
و بكل »هشتاٍق« سخيٍف 

يُرٍعدوَن و يُزِبدون.. 
دعهم بأوهام الضالِة 

يَعَمهون ..
دعهم بأبواِق العمالِة يهِتُفون 

..

دعهم بأمواِل اخليانِة 
يَحُشدوَن.. و يحشدوَن.. 

ويحشدوَن..
)فإنهم ال يُْعِجُزون(

- يا أيها احَلْشُد البغيض..
ُجِل املريض«.. و  ُعصبَة »الرَّ

صنعاءُ مكتوٌب على أبوابها  - 
منذ ابتدى التاريخ -  ب�»اخلط 

العريض«:
)) صنعاءُ ما كانت ساماً 

للغزاة ولن تكون((
صنعاء صامدةٌ و »أصحاُب 

القضية« صامدون..
صنعاءُ لن تهوي و إن طالت 

معارككم ُقرون..
أتسمعوَن .... أتُبِصرون !؟ 

أتفهموَن .... أتعقلون !؟
صنعاءُ أبَعُد ما يكون..
صنعاءُ أبَعُد ما يكون..
صنعاءُ أبَعُد ما يكون..

و ستخسروَن ِرهانكم.....
و ستندمون..

ستندموَن.....
ستندم�ون.

الَهاِربون!

صنعاُء إنَّــا قادمون
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 متابعات فلسطينية

نهايُة دولة آل سعود، املالمُح واأَلْسَباب.. 
دراسٌة يف فلسفة التأريخ

توطئة: 
لدلَّ أَْكثَاَر ما يشغُل باَل آل سدوع من امللك وحمى 
أصغر خرع مخن يساّخون أنفَسهم أُمراء )10 آالف- 
12 ألف أمري( يف الوقت المارض أمرين أََسااسيني: 

األول: الرصاع عىل الدرش. 
الثاناي: الثاروة وااليداعاات الشايصية للخلك 

واألُمراء يف اليارج. 
خبينخاا طغاى الرصاع عاىل الدرش عاىل الكثري 
مان األخبار بخاا خيها لزيخاة الخيش السادوع8 
باكل مدداته الماي تكلفت مليارات الادوالرات اماس 
مقاومة الموثياني يف صددة وجبال الدخان وبقية 
الخباال املميطاة يف شاخال اليخان، بال وخساارة 
القوات السادوعية املخهزة ملواقع عساكرية ولددع 
كبري من اآلليات واملددات واألَْشَياص، َخإن الرصاع 
عاىل الدارش ومماولاة الخيلاني الثاناي والثالاث 
ائيْال« يف سابيل  مغازلاة الوالياات املممادة و«إرْسَ
ضخاان وصولهم للدرش، قد أَّعى إىل خروج الرصاع 
مان اليفااء للدلن، وماا ابداع )بندر بن سالطان( 
وعوعة ابيه )سلطان( مع اقرتابه من حمفه وتيليه 
عان وزارة الدخاع وتشابثه بوالية الدهاد ومماولة 
اغمياال )ممخد بان نايف( والارصاع بني مخخوعة 
الساديريني وبقية الدائلة ما لو إاّل أحد اشاكال ما 
طفح من لذا الرصاع الذ8 لم تدرخه عائلة سادوع 

من قبل بهذه القوة. 
أما الثاروة، خممدعلا مداخيل النفط والدخوالت 
المي يمقاتل عليها األُمراء، خدخل املخلكة من النفط 
يمخااوز )ثالثاة تريليوناات( عوالر سانوياً يذلب 
منها )اثنني ترليون لخيوب الدائلة( ابمداء من امللك 

وحمى حصة أصغر األُمراء. 
بالنسابة للخلك وجخاعة األُمراء االرسة والدولة 
يشء واحد ويمداخل أحدلخا باآلخر، ومن لنا لم ال 
يخدون حرجاً وال غضاضة يف االسميالء عىل أَْماَوال 
الدولة وتسايريلا لصالمهم، بل ويدملون األَْرض 
والبمر والفضاء ملكهم بل وسايروا حمى الدقائد 
الدينياة ملسامويات شاهواتهم عن طريقاة حفنة 
من الخهاال أطلقوا عليهم جزاخا اسام الدلخاء ُكّل 
مهخمهم تذليل الدقبات وإصدار الفماوى لمسامخر 
الدالقاة بني الديني والسايايس كخا كانت عليه منذ 
بداية تأسايل املخلكة حيث تخات املزاوجة بني آل 
سادوع وآل َعبدالولااب. خخخاعة األمار باملدروف 
والنهي عان املنكر ال تمدرض للخسااوئ االخالقية 
ولخرائام الدائلة املالكاة بل تصم آ انهاا عنها من 

أجل اسمخرار الدالقة املشبولة.

بداية االْنهَيار: 
يصاف أحاد عخاالء )C I A( خارص اسامخرار 
بقاء أرسة آل سادوع ومخلكمهام يف المكم يف كمابه 
)SLEEPING WITH THE DEVIL( خيقاول: »إن 
املخلكاة الدربياة السادوعية ال يَخكنها االسامخرار 
لفرتة أطول خالفشل االجمخاعي واالقمصاع8 خالل 
احمضارلام يخكان أن يكاون مدوياا« مخاا يؤكد 

قارب نهاية املخلكاة وربخا سامكون النهاية بقرار 
أَمريكاي كخا كانت البداية بقارار بريطاني، خالذ8 
يرعاب الدالم َحالياً لاو لذا الكم مان الدداء الذ8 
تنارشه الخخاعات الولابية تخااه ُكّل من ييالفها 
حماى أنها ال تمورع عن القمل والمدمري واسامدخال 
اإلْرَلاابياة  الدخلياات  لمخويال  النفاط  أَْمااَوال 
وتخنيد الشباب السادوع8 ليكونوا ممفخرات تقمل 
المضارة بكل انواعها حماى أن الصمف األَمريكية 
صارت تممدث بشاكل شبه مسامخر عن لذا األمر 
عاىل الرغم من اسامخرار ضاخ البرتول السادوع8 
للواليات املممدة، واسامخرار رضوخ املخلكة للقرار 
األَمريكاي، خقد نرشت صميفاة )US TODAY( يف 
الصيف املاايض: »أنه من بني ُكّل خخساة يدخلون 
املوقاع الرس8 لمنظيم القاعدة عىل االنرتنيت بينهم 
أَْربدة من الداخل السدوع8 )أ8 سدوعيني من عاخل 

املخلكة(«.
إن قياعة السادوعية للاماج اإلْرَلااب )خماوى، 
جخاعاات  تصديار  اإلْرَلااباي،  الفكار  تصديار 
إْرَلاابياة، اباحاة القمال( يف الدالم قاد جدلها من 
أَْكثَاار الدول خطرا عىل اإلنَْسااانية املدارصة، ولم 
تكن الواليات املممدة المي رعت القاعدة وتنظيخات 
بن العن يف حربها ضد االتماع الساوخياتي الساابل 
لمساخح ببقاء لذه المنظيخاات وحاضنمها مخلكة 
آل سدوع بدد أن تدرضت لي نفسها لنار اإلْرَلااب. 
ربخا تكون بداية االنْهيَار قد تشكلت منذ حاعثة 
اغمياال )خيصل بان َعبدالدزياز 1975( عىل يد ابن 
اخياه )خيصل بن مسااعد بان َعبدالدزيز(، غري أن 
لاذا المأرياخ يدمل ممأخارا حياث أن البدايات قد 
تكون قبل  لك بأَْكثَار من عرش سنوات أ8 منذ عزل 
)سدوع بن َعبدالدزيز سنة ل196( عن السلطة بيد 
اخراع الدائلة يف أشاهر عخليات الرصاع عىل الدرش 
بني االجنمة المي بدأت بالمشكل منذ  لك الوقت. 

خالارصاع عىل الدارش باني اوالع )عباد الدزيز 
بن َعبدالرحخن بن سادوع( كان من أَْكثَار اشاكال 
الرصاعاات عاخال الدائلة خهو تنازع مسامخر عىل 
السالطة والثروة يمخاوز الرتتيب المسلسيل لألَبْنَاء 
حماى طخاع االحفااع وأَبْنَااء االحفااع يف الوصول 

للدرش قبل نهاية تسلسل الخيل االول.
انْهيَار االقمصاع: 

قاد يبدو الرصاع عىل الدرش أحد أَْكَل األَْسابَاب 
يف نهاية حكم آل سادوع، غاري أن الكثري من مراكز 
الدراساات االسرتاتيخية تشاري اىل: » حخم الديون 
الماي تقادر بمادوع )ترلياون( عوالر،  وخوائدلاا 
خخخلكة النفط غارقاة يف الديون يف حني أن وارعات 
النفط والدخوالت تذلب لخيوب السلطة الماكخة«.
ال تخملك السادوعية برنامخا اقمصاعياً واضماً، 
ولاي ال تمبع النظااس االقمصاع8 اإلْسااَلمي، خهي 

عولة تدمخد كليا عىل مصدرين أََسااسيني: 
النفاط )البرتول(: باعمبارلاا أحد أَْكَل املنمخني 
كخاا انها تخملاك أَْكاَل احمياطي نفطاي، غري انها 
تفمقار إىل اليالات المقيقية يف االنمااج والموزيع 

ولي تدمخد بذلك عىل الرشكات األَمريكية أََسااساً. 
المج: منذ عارص ابراليم اليليل عليه الساالس 
وععوتاه للمج بأمر اللاه: »وأ ن يف النااس بالمج 
يأتاوك رجااال وعاىل ُكّل ضامار يأتني مان ُكّل خج 

عخيل«. المج/27 
خالماج أَْكاَل تخخاع بارش8 يمادث سانوياً 
مخاا يدناي وجاوع أَْكثَار مان مليوني إنَْسااان يف 
موسام المج ممضخناا بذلك حدوث تبااعل تخار8 
وإنَْساااني مخاا يؤسال لدخلياة اقمصاعياة تدر 
ارباحا سنوية تقدر باملاليني بل صارت تدر مليارات 
الادوالرات تدخل مدظخها اليزانة السادوعية. مخا 
يدني أَيْاضاً عخال سنوياً ال ينقطع ولذا من بركات 

المج المي اراعلا الله. 
غاري أن المكوماات السادوعية املمداقباة لام 
تسامثخر لذه األَْماَوال بشاكل عقالناي، خفي حني 
وصال عخل السادوعية بمادوع )192( مليار عوالر 
أَمريكي يف النصف االول من سانة )ا200( نخد أن 
أَْكثَاار من ثلثي لاذا الدخل كان يذلاب لصفقات 
األسالمة بشاكل مسامخر. لذا غري أن السادوعية 
ومنذ حرب اليليج واسامقدامها للقوات األَمريكية 
لمخاياة عرشاها قاد واجهات تراجداا اقمصاعياا 
ومديونياة عالية وعخاز يف امليازان االقمصاع8 بلغ 
)65( مليار ريال سادوع8 خالل السنة املاضية، وال 
توجد مؤرشات عىل المدايف يف ضوء اسمخرار أَْسبَاب 
االنْهيَاار االقمصاع8 الداملي بشاكل عاس واليليخي 

بشكل خاص وليل آخرلا انْهيَار اقمصاع عبي.

خدعة التسلح: 
الشاك أن املخلكة السدوعية تدخز عن اقامة أ8 
نوع من الدالقاات الدولية خارج مخال الرشااوى 
والدخوالت المي تدخع لنا ولناك لكساب املؤيدين، 
وقاد عرف الخخياع عخز املخلكة عن اسامدخال أ8 
أُْسلُْوب آخر، خهي تفمقر للدقلية الدبلوماسية، كخا 
تفمقار لليلات اململية، حمى اضطرت لالسامدانة 
ائيْلية(،  باليلات )األَمريكية – الليطانية - واإلرْسَ
خوجوع القواعد الدسكرية خيها خمح شهية الخخيع 
يف اليلياج بخاا خيهام الداراق للخزيد مان القواعد 
الدساكرية لنا ولناك مخا يدناي املزيد من مراكز 
المخسال، ومخا يدناي أَيْاضاً بالياني أُْخاَرى من 
األَْماَوال تارصف بمخة االمن القوماي، والذ8 لو 
يف المقيقة االمن الشاييص للماكاس وامللوك وبقاء 

الدروش. 
»أن   :)NEW YORK SUN( صميفاة   كارت 
السادوعية انفقت ما باني )1990 – ل200( أَْكثَار 
األسالمة  عوالر عاىل رشاء  ملياار  )6.ا26(  مان 
حيث اعملت أن عخليات الارشاء ما لي إاّل لمخرير 
الدائلاة  لمسااب  الادوالرات  بخلياارات  عخاوالت 
الماكخاة ولددع مان األُمراء وحماى امللوك من أجل 
تثبيات عرش الدائلاة الماكخة واسامخرار بقائها، 
وأن السادوعية المي تثري الدالم ضد إيران لن تخرؤ 

عىل رخع السالح يف وجهها ». 

و كارت الصميفاة ايضاا: »إن حخام عخلياة 
المسالح باملقارنة لددع سكان املخلكة )21 مليون( 
نسخة يزيد عىل تساليح ُكّل من الصني والهند الذ8 
يمخااوز عدع ساكان ُكّل منهخا املليار نساخة« ويف 
اشاارة اسامهخان كبرية تقاول الصميفاة ايضا: 
»إن السادوعيني ينبمون ويريدون أن تقوس أَمريكا 

بالدض«.
كل  لك يكشف طبيدة المسلح ونوع الصفقات 
وحخم الدخوالت والذ8 لو من أجل خدمة املشاريع 
ليال  ائيْلياة(  اإلرْسَ  – الليطانياة   – )األَمريكياة 

آخرلا: 
أوالً: حارب السادوعية عىل الموثيني يف شاخال 
اليخان عناد املناطال المدوعياة ماع السادوعية، 
وخشال القوات السدوعية املسلمة بأحدث األسلمة 
األَمريكياة والليطانية اماس مخخوعة من املقاتلني 
حمى اضطرت السادوعية لالسمدانة بقوات ارعنية 
وأُْخاَرى مغربية لذا غري القوات اليخنية واليليخية 
األُْخاَرى وال نيرج مارص من املداعلة بدد تاكيدلا 

عىل حل السدوعية يف رضب الموثيني. 
ائيْال«  »إرْسَ إىل  نخاران  يهاوع  تهخاري  ثانيااً: 
ائيْلية – يخنية(. مسمغلة  بخساعدة )أَمريكية - إرْسَ
شاكل الرصاع وطبيدمه بال أن المهخري تم بأَْماَوال 
ائيْلية.  سدوعية خالصة كخا  كرت الصمف اإلرْسَ

لذا غاري املرشوع الذ8 قامت مان اجله مخلكة 
ائيْال«  آل سادوع أصاالً والسااعي إىل بقااء »إرْسَ
واملماخظة عليها، وإال خخا الغاية من رشاء ُكّل لذه 
الكخية من األسالمة المي سمبقى لمصدأ يف امليازن 
ولم تسامدخلها السدوعية إاّل يف حروبها ضد الدرب 
واملسالخني ولم تسامدخل مرة واحدة لرب الددو 

ائيْل(.  المقيقي )إرْسَ
ولناا الباد مان الداوعة لمدياث رئيال وزراء 
بريطانياا االسابل )ونسامون ترشتشال( مع اول 
ائيْايل )حاييام وايزمان( حياث قاال  إرْسَ رئيال 
ترشتشل: »أريد أن ارى ابن سدوع سيًدا عىل الرشق 
االوساط وكبري كلاء لذا الرشق )وقد اسمدخل لنا 
لفاظ( )BOSS OF BOSSES( عاىل أن يمفل مدكم 
أوالً يا مسارت حاييم وممى تم  لك عليكم أن تأخذوا 
مناه ما تريادون أخاذه«. راجع مذكارات وايزمن، 

وجون خيلبي. 
ويقاول وازمان يف مذكراتاه ايضا: »إن انشااء 
الكياان السادوع8 لاو مارشوع بريطانياا االول، 
الصهيوناي  الكياان  انشااء  الثاناي  واملارشوع 
بواساطمه«. مان لنا نكمشاف حخام الدالقة بني 
الكيانني السادوع8 والصهيوني باعمبارلا عالقات 
وجوع ونشوء ولم تكن يوما عالقات رصاع وتمد8، 
الضغاط  أَْوَراق  تخلاك  ال  السادوعية  أن  وخاصاة 
ائيْال« بداد أن صاارت تخول املشااريع  عاىل »إرْسَ
الصهيونياة يف املنطقاة وتقوض ُكّل خرصاة إلَزاَلة 

لذا الكيان. 
مان جاناب آخار  كارت صميفاة )سااند8 
اكساليل( يف عدعلا االحد 27/سابمخل/2009: 

»أن )جاون ساكارليت( ابلاغ خاالل االجمخااع أن 
ائيْل« بقصف  السادوعيني مسمددين للسخاح »إلرْسَ
املنشائات النووية االيرانية، وان السدوعية سمغض 
ائيْلياة إ ا أراعت عبور  الطارف عن الطائارات اإلرْسَ

مخالها الخو8«. 
ال شاك أن ممااوالت نفاي االعاالس السادوع8 
تبدعلاا المقارير اليومية عن اتصاالت ومشااورات 
ائيْلية ليل آخرلا قياس رشكات امنية  سدوعية إرْسَ
ائيْلياة بخشااريع امنياة تمات حخاة حخاية  إرْسَ
النظاس المدليخي يف السادوعية كخا  كرت الصمف 

ائيْلية نفسها. اإلرْسَ

كم بقي من عمر اململكة؟
مناذ البدء كان لناك عخار اخرتايض لكل املخالك 
واملسامدخرات الماي انشاأتها بريطانياا ثام نقلت 
ملفاتها لمكون تمت ياد امليابرات األَمريكية، وكل 
لذه الكياناات الطفيلية قد حخلات مدها جرثومة 
خنائهاا، ومخلكاة أَبْنَااء سادوع ليسات اسامثناء 
خدخرلا االخارتايض كان منذ البداياة موازيا للدخر 
ائيْال« للرتاباط يف بداياات  االخارتايض لدولاة »إرْسَ
السادوع8 يكاون  أن املارشوع  النشاوء باعمباار 
أََسااسااً للخرشوع الصهيوني كخاا خطط ُكّل من 
)ترشتشال وروزخلت( كخا  كرنا سابقا، ومن لنا 
َخإن المسارع االخري يف اسمكخال خطوات اليضوع 
ائيْال« والذ8 يقاوعه ثالثي اليضوع  الدرباي »إلرْسَ
)السادوعية، مارص واالرعن(، باإلَضاَخاة للسالطة 
غاري الرشعياة يف راس الله برئاساة )ممخوع عباس 
وطاقخاه( يف مماولة لموريط ُكّل االطراف الدربية، 
من لنا ال نسمبدد خروج قرار من الخامدة الدربية 
ائيْال« تمت حخة وضاع الدالم  باالعارتاف با«إرْسَ
الدرباي واإلْسااَلمي تمات ضغاط األمار الواقاع. 
وال نناى لنا ماا تقوس باه السالطات املرصية يف 
االسامخرار بمصاار ألال غازة لاذا غاري المدامل 

ائييْل االرعني املفموح.  اإلرْسَ
إن تخااع8 القوى الصهيونية الدربية مخثلة بخا 
تساخى بخخخوعة االعمدال خإنخا يخثل أحَد جوانب 
اسامكخال املرشوع الصهيوني بخساعدة السدوعية 
وحلفائها والمي تمغاخل بأن اسمكخال لذا املرشوع 
يدني نهاية الدخر االخرتايض للخخلكة البائسة حيث 

ائيْل«.  انها انشأت أصالً لمكون سبباً لقياس إرْسَ
ال شاك أن عخار املخلكاة االخرتايض قاد تقلص 
إىل حاد كباري خاإ ا كانات امليابارات األَمريكية قد 
اخرتضات أن نهاياة املخلكاة سايكون باني عامي 
)2030 – 2050( خاإن المخاارب األخارية وحركاة 
الرصاع تكشاف أن نهاياة املخلكة أقارب كثرياً من 

لذا المأريخ.

* موقع العالم اإلخباري

قصٌف »إسرائيلي« 
مدفعي على شمال غزة 

االحتالل اإلسرائيلي يبني سورًا على امتداد حدود غزة فوق األَْرض وتحتها 

مواق�َع  ائيْلي�ة،  اإلرْسَ املدفعي�ُة  قصف�ت 
لحركتي »حماس« و»الجهاد اإلْساَلمي« قرب 
بلدة بيت الهيا يف ش�مال قطاع غ�زة ما أوقع 
أرضارا يف منزل�ني، وف�ق ما أف�ادت مصادر 

أمنية وشهود.
وقال املصدر األمن�ي إن مدفعية االحتالل 
قصفت، فجر الثالثاء، س�بع قذائف »سقطت 
اثنتان منه�ا عى منزلني ملواطنني« ما أس�فر 
عن أرضار جس�يمة فيهما وأرضار متوس�طة 

يف منزل آخر، لكن لم يسجل وقوع إصابات.
وأضاف املص�در إن »القصف اس�تهدف 
موقع خي�ر التابع لكتائب القس�ام« الجناح 
العس�كري لحرك�ة حماس وكذل�ك »نقطتي 
مراقب�ة تابعت�ني للقس�ام ولرساي�ا الق�دس 
)الجن�اح العس�كري للجهاد اإلْس�اَلمي(، ما 

أوقع أرضاراً يف املواقع املستهدفة«.

نرشت صميفاة “يديدوت احروناوت” الدلية 
تقريراً عن رشوع سالطات االحمالل يف بناء ساور 
عىل طول الساياج الفاصل عىل اممداع حدوع قطاع 

غزة.
وماا يخياز لاذا الخادار عان مثيلاه يف الضفة 
الغربية انه “سايكون خاوق األَْرض كخاا تممها”، 
يف مسدى ملنع الفلساطينيني من حفر أنفاق تمت 

السور، كخا يفدلون اآلن تمت السياج الفاصل.
وتصال الكلفة االجخالية للخارشوع إىل مليار8 
“شايكل” وقاد تم رصد سامخئة مليون “شايكل” 

حمى األن.
وتؤكد وزارتا الخيش واملالية أن “ال عوائل اماس 
توخري الكلفة رغم أن املرشوع غري مدرج يف املوازنة 

الدامة لسنمي 2017 وا201«.
ائييْل جلدات ازنكوت  وقاال رئيل االركان اإلرْسَ

إن “املرشوع لو االضيم يف تأريخ الخيش«.
خيخا قال ناطل عساكر8 أن “املرشوع سيكون 
ساوراً عخالقااً ومان عادة طبقاات خاوق األَْرض 
وتممها، وسيشكل خياً قاتالً ملن يماول حفر نفل 

من الخانب الفلسطيني«.

تحذيرات إعالمية صهيونية: 
نشوُب حرب أهلية محتملة 

يف »إْسَرائْيل«
رغام أن ما قاله ليل جديداً يف مضخونه، 
إنخاا حخال يف توقيماه عالالت كثارية، خقاد 
ائييْل الساابل  حذر رئيال »املوسااع« اإلرْسَ
تاماري بارعو، من لشاشاة الوضاع الداخيل 
ائييْل الذ8 ييىش باحمخال نشوب حرب  اإلرْسَ
أللية، و لك اسامناعاً إىل الوقائاع والمقائل 
المي يديشها مخمخع مفكك يمألف من شذا  

آخاق من ميملف أنماء الدالم. 
لفت بارعو إىل أنه يف حال »اجماز املخمخع 
حاخاة انقسااس مديناة، يخكان الوصول إىل 
ظالرة المرب االللية«، مضيفاً أن »املساخة 
تمقلص« للوصول إىل لذه المرب، مدرباً عن 

تيوخه من »اننا نسري يف لذا االتخاه«. 
واعمل برعو أن »المهديد الداخيل يخب أن 
يقلل الدولة أَْكثَار من المهديدات اليارجية«، 
ما يي بأن برعو يارى أن لناك حالة غليان 
وتناقضاات ممخاذرة يف الواقاع االجمخاعي 

ائييْل قد تصل حدَّ االنفخار«.  اإلرْسَ
ويأتي لاذا الممذيار بدد الرصخاة المي 
أطلقهاا رئيال الدولة رؤوباني ريفلني، عىل 
مدى سانمني، من خاالل مؤتخر لرتسايليا، 
ائيْايل إىل أربع  حول انقسااس املخمخاع اإلرْسَ
قبائل، بمساب تدباريه، تيملاف خيخا بينها 
عىل مساموى الهوياة واليياار، »الدلخاني، 
المرياد8  والديناي  الصهيوناي،  الديناي 
ائييْل(«. لذا الواقع عخع  والفلسطيني )اإلرْسَ
ائيْال عىل مفرتق  ريفلاني إىل القاول أن »إرْسَ

طرق«.

»إسرائيل« تشرع بتنفيذ خّطة ملواجهة »حركة املقاطعة«
ائيْل« بيطة ميدانياة عخلية ملواجهة »حركة املقاطدة  بدأت »إرْسَ
الداملية« املدروخة با«بي ع8 أس« )BDS( وجهوع نزع الرشعية عنها، 
ائيْلية«،  عىل أن يمم تنفيذلا عل وزارة الشاؤون االسرتاتيخية »اإلرْسَ
ائييْل« يف صميفة مداريف يويس ميلخان.  بمسب اليبري األمني »اإلرْسَ
وأوضاح اليباري أن الوزارة تارى يف »حركاة املقاطداة الداملية« 
ائيْل« يرى يف خطر  ائيْل«، بل إن البدض يف »إرْسَ تهديدا َكبرياً ضد »إرْسَ
»باي ع8 أس« ما ياواز8 خطر إيران، ولذلك تسامدد وزارة الشاؤون 

االسارتاتيخية ملواجهاة خطر املقاطدة كخا لو كانات بصدع المصد8 
لدخليات »إْرَلاابية«. 

ونقل ميلخان عن املدير الداس السابل لوزارة الشؤون االسرتاتيخية 
راس بن باراك - ولو النائب الساابل لرئيل جهاز املوساع - أنه يدمل 
»باي ع8 أس« خطارا موازياا للدخلياات املسالمة املداعياة، كخا أن 
ائييْل«  الرئيساة السابقة لخهاز الرقابة الدساكرية يف الخيش »اإلرْسَ
الخنرال سايخا خاكناني - غيل أيدت لذه النظارة املميوخة من خطر 

املقاطدة، قائلة إنها تريد إقامة جيش من املقاتلني يف الوزارة. 
ائيْلية«  وأشار ميلخان - ولو وثيل الصلة باملؤسسة األمنية »اإلرْسَ
ائيْال« عقب توقيع  - إىل أناه بدد تراجاع اليطر اإليراناي أماس »إرْسَ
االتفااق الناوو8 مدهاا قارر وزيار الشاؤون االسارتاتيخية جلداع 
أرعان أن يركاز جهاوعه باتخاه مواجهاة »حركة املقاطداة الدولية 
ائيْال«، إىل جانب مدالخمه ملاف الممريض  ونازع الرشعية عان إرْسَ

الفلسطيني.
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عالٌم كبرٌي من شيوخ األزهر: قتلى ما يسمى بالتحالف العربي باليمن ُبـــَغــاٌة ويف النــار 
  - متابعات

يف ظال تزايُاِد الفخاوة َوالمباعاد بین امُلسالخني 
بخذالبهام َواسامفمال المكفاري َوالمضلیل بات أ8 
لقااء أَْو مؤتخر يدعاو للوحدة َوالمقاارب بین ألل 
الدیان الواحاد یشاكل بصیاص أمال للوحدوییان 
َواملدمدلین من امُلسالخني كاخاة، َوكذلك حّل مؤتخر 
غروزناي اللال السانة َوالخخاعاة علی امُلسالخني 
كاخاة، إاّل أن الالخات يف لاذا املؤتخر كان اسامبداع 
السالفیة الولابیة َوترأس األزلر له، لذه املواضیع 
َوأخری غیرلا كانات ممور حدیث موقع »الوقت« 
ماع الدكمور الشایخ أحخد كریخة أساما  الرشیدة 
اإلْسااَلمیة يف جامداة األزلار الرشیاف َورئیال 
َومؤسل منمدی المآلف للوعي اإلْساَلمي يف مرص. 

ورعاً مناه عىل ساؤال حول رساالة مؤتخر ألل 
السانة َوالخخاعاة يف غروزنی “الشیشاان” يف لذا 
الموقیات َولذه الظروف بالذات قال الشایخ أحخد: 
“أوالً إن مؤتخار ألل السانة َوالخخاعة یرید ضبط 
املصطلح الذ8 أخمطفمه السالفیة الولابیة، حیث 
زعخوا أنهم وحدلم ألل السنة َوالخخاعة، َوبالذات 
يف لذه املنطقة يف وساط آسایا المي تُدعم َولألسف 
بفكار ممشادع َولاي باتات مفرخاة لمنظیخاات 
كالقاعدة َوبوكو حراس َوطالبان َوما یسخی بالدولة 
اإلْسااَلمیة أَْو عاعاش َوماا شااكلها، َواملصطلاح 
اخمطاف من الولابیاة خكان ال بد مان توعیة ألل 
لذه املنطقة ساواء طاجكسامان أَْو أوزبكسمان أَْو 
الشیشاان وَغیرلا للمصد8 لدخلیات نخو اإلْرَلااب 
َوتغذیمه، َوبطبیدة المال األزلر الرشیف لیل ضد 
أحد كخا یدلم الخخیع َومع المنوع الدلخي َوال یكفر 
أحدا مان ألل القبلاة، خنمن نقر بإیخان َوإْسااَلس 
إخوتناا الشایدة اإلمامیاة َوالزیدیاة َواإلباضیاة، 
خكلهم مسلخون مؤمنون َومن ألل القبلة َولهم كل 

المقدیر َواإلحرتاس«. 
َوتاباع قائاالً: “بال شاك انطلال سام األخاعي 
املفرتساات ألن األزلار الرشیاف لم یذكرلام َوله 
حال يف  لك ألن لؤالء خاوارج َوخرقة ضالة خالذین 
یكّفارون اإلماس أبا المسان األشادری َواإلماس أبو 
املنصاور املاتریاد8 َویكّفارون األزلر نفساه لم 
خاوارج مان املمسالفة الولابیاة الذیان یكّفرون 

الشایدة َواإلباضیاة َوالزیدیاة َوما تركاوا أحداً لم 
یكّفاروه، َوإ ا أراع الدالام تخفیف منابع اإلْرَلااب 
خدلیه المصد8 بمسم وَعزس للولابیة خهم أََسااس 
الفمان َوالقالقال يف عاملناا، بطبیداة الماال بدأوا 
یشاككون يف املؤتخر رغام أن املخمخدین لم یكّفروا 
أحادا بل ععاوا للموار َولاذا أمر ممخاوع رغم أن 
املؤتخار تأخار كثیاراً برأیي َونساأل الله عاّز َوجل 
أن ناری قریباً مؤتخاراً یضم ألل السانة َوإخواننا 
الشادیة َواإلباضییان، َونمن كخؤسساة مدنیة يف 
مارص عقدنا مؤتخرا كهذا َوبُاث َولله المخد، َوعخا 
قریب سامقیم مؤسسامي َومؤسساات أخری أول 
حوار شایدي ساني إبايض يف الدالم بدد األعیاع إن 

شاء الله«. 
وحاول السابب يف عادس توجیاه ععاوة للمیار 
الولاباي السادوع8 إىل لاذا املؤتخر؟ قال الشایخ 
أحخد: “أوالً الدولة املنظخة لي الشیشاان َواألزلر 
مخارع ضیاف علای املؤتخار َوساواء كان لألزلر 

عخل يف  لك أَْو حمّاى للدولة املضیفة خدعني أكون 
رصیماً بذلك، إن عول وسط آسیا تداني من الفكر 
الولابي خخا الذی خّرب عقول الشاباب خیها؟ وما 
الذی جدلهم وقاوعاً لدخلیات اإلْرَلاااب َواإلرعاب 
غیار الفكر الولاباي؟ خكیف یُدعای أصماب لذا 
الفكار إىل لاذا املؤتخار الوحادو8؟ َوكیاف یدعی 
املارقین عن اإلْسااَلس؟ َوكیاف یدعی من بفماویهم 
الشاا ة عماروا الیخان بماروب طائفیاة مذلبیة 
َوعمروا الدراق َویمدخلون يف ساوریا؟ َوكیف یدعی 
شاخرة اإلْرَلاااب اإلرعاب يف عاملناا املدارص َولم 
یكفارون األزلار نفساه؟ َوأعنی خمااوی إبن باز 
ووكالئه ساواء يف جخدیة إحیااء الرتاث يف الكویت 
أشایاخهم  أَْو  السالفیة يف مارص  املؤسساات  أَْو 
املمسلفة، خهناك أطراف يف السدوعیة شنت لخوماً 
ال یلیل بخرص ووصفولا بأنها ألل البدع َوالسابب 
أنهام يف مرص یّوقارون سااعتنا آل البیات، وكأن 
توقیر َوإحرتاس سااعتنا آل البیات جریخة، خخرص 

كخا یدلم الخخیع احمضنت آل البیت َولم تساخح يف 
عهد األمویین قاتلهم الله َوالدباسیین أخزالم الله 
َواألتراك َوغیرلم أن یهان واحد من آل البیت ال حیاً 
َومیماً بفضل الله عز َوجل، َولذلك بنظر السدوعیین 
خاإن مرص َواملرصیین ألل بدع، ألنها توقر َوتمرتس 
آل البیت، َوباملناسبة خإن الشدب املرص8 ال یدرف 
سانة وال شایدة َویذلاب ملراقاد الصالمیان ألن 
حاب آل البیات خطر8 خیهم، خنمن نارشف عیارنا 
َوندطرلا برأس الرشیف موال8 َوساید8 المسین 
ابان عيل رضی الله عنهم اجخدین َوسایدتي زینب 
بنت اإلماس عيل ريض اللاه عنهم َوباقی الصالمین 
خدندناا أكثر مان ما یزید عىل 1500 مان آل البیت 

الكراس«. 
َوأكخال قائاالً: “حبناا آلل البیات جدل أشایاخ 
املمسالفة الذین یسابمون بمخد أماريكا لیالً نهاراً 
یطدنون يف إْسااَلس مارص، ما ا قالاوا لمكاس قطر 
َوحاكاس اليلیج عند ساخاحهم للقواعاد األمريكیة 
يف حفر الباطان َوالبمرین َوقطار َوغیرلا، خالنبي 
)ص( قاال أخرجاوا الیهاوع َوالنصااری مان بالع 
الدرب، خدن أ8 عروبة َوأ8 إْسااَلس یممدثون لؤالء 
أشایاخ الولابیة لم یمكلخوا عان البغي علی الیخن 
أیضاً، “خاإ ا المقی مسالخان بسایفیهخا خالقاتل 
َواملقمول يف النار” قالوا یا رساول الله “خهذا القاتل 
خخا بال املقماول”، قال: ”إنه كان حریصاً علی قمل 
صاحبه«. لذا خقملی السادوعیة َواإلَماَرات يف الیخن 
لیساوا بالشاهداء قوالً واحداً يف المرشیع اإلْساَلمي 
ألنهام بغااة أماا قملای الیخن خهام شاهداء ألنهم 
ماتاوا حمف أنفهام، ویفرق بین املدماد8 َوامُلدمدی 
علیه، خامُلدمدی علیه لم الشادب املغلوب علی أمره 
املساكین الذیان أعااعوه لمقبة ما قبال الماریخ يف 
الیخن َولم الشاهداء عند الله باإ ن الله، أما البغاة 
املمارباون مان اإلَماَرات َوالسادوعیة َوما یساخی 
بالممالاف قماللم بغااة أنا أقولها لكم َوساّخلولا 
خموی من األزلر ومنی أنا شيصیاً: قملی ما یسخی 
بالممالاف الدربي يف الیخن بغااة َوخی النار بإخبار 
من سیدنا ممخد )ص( َوبإقرار المدیث “إ ا المقی 
املسالخان بسایفیهخا خالقاتل َواملقمول خی النار«. 
لاذا َوبالداوعة إىل مؤتخر الشیشاان خإناه خرصة، 
َوننمان نمخاد اللاه أنهم شامخوا األزلر َوشامخوا 

مؤتخر الشیشاان َوتطاولوا علی مقاس شیخ األزلر 
حمّى تفیل الدولة املرصیاة من تخلیلها لهذا الفكر 
الولابي أََسااس اإلْرَلااب يف الدالم كخا بات یدرف 
الخخیاع َوأبرشكم بأحادث كمبي يف لاذا املوضوع 
“السالفیة َوخمناة المكفیار” الذ8 باات موجوعاً يف 

القالرة یفضمهم بالمقائل َوالوثائل«. 
وخیخاا یمدلال بخسادی البدض إلظهاار حالة 
تناخسایة بین املدیناة َواألزلر للرتعیاد يف مرجدیة 
ألال السانة يف عاملناا اإلْسااَلمي، ولال إسامبداع 
السالفیة الولابیة َواإلحمفاء باألزلر يف لذا املؤتخر 
 ات الرعایاة الدولیاة یادل علای إعراك َومقبولیاة 
أكال لألزلار َوإعمداله عناد الدالم أجخاع َوالغرب 
خصوصاً؟ رع الشیخ أحخد بالقول: “األزلر الرشیف 
كخا لو مدروف یخارس عوراً علخیاً َووطنیاً، خنمن 
ال یدنینا مكان أَْو حكاس مكان اسمضاخة املؤتخرات 
بال یدنینا َوباكل رصاحة َوأخصكم بهاذا األمر لو 
منطقة وسط أسایا المي أصبمت مفرخة لفصائل 
اإلْرَلاااب يف الدالم خاا %70 مان اإلْرَلاابیني من 
وساط أسیا، من الذ8 أوصلهم إىل لذا؟ طبداً الفكر 
الولاباي، خاال أخفي علیكام لناك مادارس عینیة 
إْسااَلمیة كثیارة يف لذه الادول َوبإنفااق لائل من 
املخلكة الدربیة السدوعیة، أنا رأیمها بنفسی عندما 
صمبت خضیلة اإلماس األكل شایخ األزلر الدكمور 
الطنطاو8 رحخه الله َو لبنا إىل عولة طاجیكسمان 
ملؤتخر اإلماس أبی حنیفة ريض الله عنه َوأرضاه، ويف 
جوالتي املیدانیة يف طاجیكسمان رأیت لذه املدارس 
املدعومة من السدوعیة كلها تدّلم تكفیر األشاعرة، 
وتكفیار املاتریدیاة، وتكفیار الشایدة واإلباضیة، 
وتكفیر الصوخیة َولم یرتكوا أحداً من ألل القبلة إاّل 
َوكفروه، لذا الشباب یيرج مشبداً بالمكفیر َواآلن 
بات ینضم لهذه الخخاعاات المكفیریة اإلْرَلاابیة، 
خرب ضارة ناخدة، یدني السيط الدخین َوالولابیة 
املمسالفة َواملرالقة السیاسایة عندلم َولخومهم 
الضار8 علی األزلر َواملؤتخر أخاعنا كثیراً، ثم األزلر 
أعلان ترحیبه باأی حوار َوعدس تكفیاره احدا َولذا 
یصاب يف مصلماة إخواننا الشایدة خقاه آل البیت 
علیهم رضاوان الله َویفمح أبوابااً جدیدة َویفصح 
عن مرجدیة ألل السانة َوالخخاعاة الواقدیة األمر 

الذی ال ریب خیه«.

الفلبني تضُع 9 شركات 
سعودية يف القائمة 

السوداء
  - وكاالت

كشف مصدٌر مساؤول يف الفيليبني أن أخكاراً 
جديدة يخر8 عرساها لمنظيام الدخالة الفلبينية 
يف السدوعية، بينها اشرتاط ضخان بنكي بخقدار 
راتاب ثالثاة أشاهر ملان أراع اساميداس الدامال 

الفيليبيني. 
وأكاد املصادر الفيليبيناي وخقااً لصميفاة 
»الميااة« أن »االسامقداس ال يازال مفموحااً، إاّل 
أن الارشكات املمدثرة يف تساديد رواتب عخالمها 
سنرخض تزويدلا بالدخال، إ  أعرجت السلطات 
ل رشكات سادوعية عىل القائخة الساوعاء، وتم 
إيقاف االسمقداس عنها، وجاٍر إَضاَخاة 5 رشكات 

أُْخاَرى إىل القائخة نفسها«. 
وكان نمو 11 ألاَف خيليبيني تدثرت رواتبهم 
يف رشكات عاملاة يف السادوعية خاالل األشاهر 
املاضياة، ماا اسامدعى إرساال الفيليباني وزير 
بخياطباة  السافارة  وقيااس  خيهاا،  املغرتباني 
رعايالاا وترجخاة شاكاوالم إىل اللغاة الدربية 
وممابدمها مع الخهات املساؤولة يف السادوعية، 

وترحيل الرعايا الراغبني يف اليروج النهائي. 
ويبلغ عدع الداملني الفيليبينيني يف السدوعية 

00ا ألف عامل وعاملة.

اإلعالُم اإلْسَرائْيلي يشيُد بنظريه السعودي وترويجه للتطبيع مع ’تل أبيب’
  - متابعات

ائيْل« حلفاَءلا من الدرب،  مخدًعا تفضح »إرْسَ
والفضيمة لذه املرة جاءت عىل لساان صميفة 
»جريوزاليم بوست« الدلية المي اشاعت بوسائل 
اإلعالس الماي تديرلا الدولة السادوعية، مشارية 
إىل أنهاا »تقوس بميفيف حادة تقاريرلا الياصة 
ائيْال«، وتممادث أعخدتهاا، بشاكل غري  با«إرْسَ
مسابوق، عن آخاق الدالقات املباارشة، نقالً عن 
ائيْليني، باإلَضاَخااة إىل أخبار أقل  مساؤولني إرْسَ
ائيْل« والفلسطينيني«  سلبية عن الدالقة بني »إرْسَ

حسب تدبريلا.
وبمسب موقع »الدهد« خقد  كرت الصميفة 
أن »لذا الممول الدااس املوجوع يف منابر إعالمية، 
مثل صميفاة الرياض وقنااة الدربياة، وقنوات 
أُْخااَرى مملياة أَْو مخلوكاة للدولة يشاري إىل أن 
عخلياة االتصاال الارس8، تمات الطاولاة، باني 

السدوعية والكيان تخمد لسنوات«.
وأضاخت نقالً عن خلاء يف املخلكة أن »حركة 
وساائل اإلعاالس تخثّال مرحلاة جديادة يف لاذه 
الدخلية الدبلوماساية، وأن لناك عالئل عىل وجوع 
جهد يف الدائلة املالكة لمهيئة املخمخع السادوع8 
للنقااش الذ8 كان يف وقت ساابل خارج المدوع 

املسخوح بها«. 
ائيْلية« عن اليبري يف  ونقلات الصميفة »اإلرْسَ
شؤون املنطقة بخدهد واشنطن لسياسة الرشق 

األعنى »عيفيد بولاوك«، تدليقه عىل األمر بالقول 
»الخخيع يدرف أن لذا األمر لن يمدث بني عشية 
وضمالاا، وعاىل األرجاح لان يقناع الكثري من 
النااس، ولكن لذه ليسات النقطة«، مسامدرًكا، 
»النقطة لي المأسيل لهذا االقرتاح ليكون قابالً 
للنقاش، وكرس املمّرمات حول مناقشاة احمخال 
تطبياع الدالقات بني البلدين«، وأضاف »بولوك«، 
»بخخرع أن خدلات  لك، خقد أضفيت رشعية عىل 

املوضوع، لمصبح، خخأة، أماس طرخني«. 
ائيْلية« بخا كمبه  واسمشهدت الصميفة »اإلرْسَ
أحد كماب األعخدة يف الصمف السادوعية وععوته 
السادوعيني إىل ماا أساخاه »ترك كرالياة اليهوع 
وراء ظهورلام«، وبخطالباة آخار با«مماعثات 

مبارشة بني الطرخني، عون وسطاء، عىل أََسااس 
املصالح الوطنية السدوعية«، عىل حد قوله. 

وخيخا قاال مساؤوٌل يف وزارة خارجية الددو 
إناه » كانت لنااك بداض اإلشاارات اإليَْخاابية 
ائيْل«  مان الريااض، مثال مقابلاة سافري »إرْسَ
يف واشانطن، رون عيرمار، ماع وساائل اإلعاالس 
السادوعية، وحوار املدير الداس لوزارة اليارجية، 
»عور8 غولد«، الداس املايض مع موقع سادوع8، 
ائيْايل« آخر، عىل  لاك قائالً:  عّلل مساؤول »إرْسَ
»لذه إشارات إيَْخاابية، ولكن لن أقول إن قواعد 
اللدباة تغارّيت«، مسامدرًكا، »لناك أماور جيدة 

تمدث«، وخًقا للصميفة. 
كخاا تطرقات الصميفاة الدلياة يف ساياق 
تقريرلاا إىل زياارة الخنارال السادوع8 املمقاعد 
ائيْل« يف الفارتة املاضية،  »أنور عشاقي« لا«إرْسَ
واشاارت إىل ماا نقلماه مصااعر صمفياة مان 
ائيْال« مخادًعا  أن االخاري ييطاط لزياارة »إرْسَ
ائيْليني« تمت  والمقااء بداض املساؤولني »اإلرْسَ
عناوان الملقاة الثانياة مان عراساات يخريهاا 
يف  »أطراخااً  أن  إىل  لميلاص  البمثاي.  مركازه 
السادوعية وجدت يف اتصاالت »عشقي« مماولة 
لمأسايل قناة مباارشة عون تمخل مساؤوليات 
رساخية خصوًصاا يف ظل قناعة أركان السالطة 
الفلساطينية بأن »تمركات »عشقي« ال يخكنها 
أن تكاون غري منّساقة مع حكومة باالعه أَْو مع 

شيصيات ناخذة خيها«.

  - متابعات
مفاج�أٌة كرى وغ�ريُ متوقعة قام بتفجريه�ا املوقع األَمريكى الش�هري 
“ديفين�س وان”، وذلك بعد أن قام بنرش تقرير صحفي يِف مس�اء الثالثاء 
امل�ايض للكاتب�ني “SARAH CHAYES” َو“ALEX DE WAAL” جاء 

عنوانه صادماً للقراء “إستعدوا النْهيَار اململكة العربية السعودية«. 
 وحس�ب موق�ع »هنا تعز« وص�ف التقرير اململكة العربية الس�عودية 
بأنه�ا ليس�ت دولة كباق�ى ال�دول األُْخ��َرى ولكنها عبارة ع�ن “رشكة” 
تس�تخدم نموذج عمل ذكي غري قابل لالس�تمرار باإلَضاَف�ة إىل أنه وصفها 

أَيْ�ضاً كمؤسسة فاسدة تشبه املنظمات اإلْج�َرامية ولن تستمر طويالً. 
وطال هذا الوصف الالذغ امللك الس�عودي س�لمان بن َعبدالعزيز الذي 
وصف�ه التقرير بأن�ه رئيس تنفيذى لرشك�ة تجارية عائلية “أل س�عود” 
يستخدم النفط كوس�يلة لرشاء الوالء السيايس داخل وخارج اململكة، وذلك 
عر شكلني دفعات نقدية وامتيازات تجارية للعدد املتزايد من أتباع العائلة 
الحاكمة “أل س�عود” مع العمل عى توفري بعض من فرص العمل والسلع 

األََس�اسية للمجتمع العام.

أزمٌة كبرية بني السدوعية والكويت 
وقد دعا التقرير املسؤولني بالواليات املتحدة األَمريكية وصناع القرار 

بالبي�ت األبيض بالبدء يف اتاَّخاذ الخطوات الالزمة والتخطيط ملا هو قادم 
بع�د انْهيَار اململكة العربية الس�عودية، ُمش�رياً إىل أن إق�دام اململكة عى 
توس�يع إنتاج النفط بالرغم من األزمة التي يشهدها العالم أجمع بهبوط 
س�عر النفط العاملي ألدنى مس�توياته وىف ظل أَْس�َعاره املتدنية قد يلقي 

بظالله عى اإليرادات والرضورات األُْخ�َرى.

لن تصدق َمن لو حاكم السدوعية القاعس 
وأك�د التقرير عى أن ارتفاع ثمن الوالء الس�يايس داخل اململكة وقيام 
امللك س�لمان بدفع الكثري من مئات املاليني م�ن الدوالرات من أجل رشاء 
والء “الوجه�اء” الذين قاموا من قبل وس�بق لهم إعالنه�م والئهم للملك 
الراحل عبدالله بن َعبدالعزيز قد يكون هو اآلخر أحد العوامل التي تعجل 
من انْهيَار اململكة، ولفت التقرير إىل أن الس�عودية ربما قد تواجه مصري 
ما يح�دث األن داخل الصومال وجنوب الس�ودان اللذين يواجهان نفس 

املشاهد واملشاكل السياسية. 
ونب�ه إىل أن�ه »بينم�ا تأتي املطالب السياس�ية بش�كل أََس��ايس من 
املس�لمني الش�يعة يف الس�عودية اليوم، إالاّ أن هناك طبقة س�نية مثقفة 
منفتحة بشكل غري مسبوق عى العالم الخارجي، وبالتايل من غري املرجح 
أن تبق�ى راضية ببعض الخدمات التي يقدمها الح�كام، كما أن العمال 

األجانب، قد يطالبون بحقوق لهم قريباً«. 
كما حذر التقرير من أن أس�اليب امللك س�لمان بالتعاطي مع أصوات 

املعارض�ة، مثل اإلعدام وخ�وض حروب خارجية واللج�وء إىل العداوات 
الطائفية ملواجهة مطالب السعوديني الشيعة، تحمل مخاطر جسيمة. 

وتح�دث املوقع ع�ن بع�ض الس�يناريوهات يف حال ضعف تمس�ك 
»س�لمان« بالس�لطة، إحداها، حصول رصاع داخل العائلة امللكية، حيث 
يصب�ح ثمن ال�والء أعى من أن يق�در أي كان عى دفعه، أما الس�يناريو 
اآلخ�ر، فهو حرب خارجية أُْخ�َرى، وعلي�ه، أكد التقرير أن صناع القرار 
األَمريكيني يجب أن يأخذوا بعني االعتبار هذا الخطر بينما يضغطون من 

أجل حلول إقليمية للمشاكل يف املنطقة. 
أما الس�يناريو الثالث بحس�ب الباحثني، فهو »حصول تمرد، إما عى 

شكل انتفاضة غري مسلحة أَْو تمرد جهادي«. 
د التقرير ع�ى رضورة أن تخط�ط الواليات  وبن�اء عى ُكلاّ ذلك ش�دَّ
املتحدة للس�يناريوهات املحتملة واالجراءات األَمريكية املحتملة للرد عى 
مثل هذه الس�يناريوهات، وقال إنه يجب تحديد الس�يناريوهات األخطر 
والتوقف عن التفكري »األوتوماتيكي« الذي طاملا قاد السياس�ة األَمريكية 

تجاه السعودية. 
يذكر أن السعودية تشهد َحالياً حالة غري مسبوقة من التوتر السيايس 
والكثري من املشاكل واألزمات عى املستوى الداخيل والخارجي، ومنها عى 
س�بيل املثال “داخلياً حالة االس�تياء التي يعيشها الشارع السعودي بعد 
قي�ام اململكة برفع الدعم عن املواد األََس�اس�ية ورفع األَْس�َعار بعد عجز 

املوازنة العامة الذي وصل إىل قرابة 88 مليار دوالر.

تقارير دولية: استعدوا الْنهَيار السعودية قريبًا

بعد توّقفها عن تهريب 
األسلحة إىل غزة.. دعوات 

»إسرائيلية« لتحسني 
العالقات مع السودان!

  - متابعات
 كارت صميفاُة لآرتال الدلياة، يف عدعلا 
ائيْال وّجهات  الصااعر أمال األربدااء، »أن إرْسَ
مؤخراً ععاوات للواليات املممادة األَمريكية وعول 
أوروبياة، تدعولا من خاللها لممساني عالقاتها 
ماع الساوعان بداد أن قطدات األخارية عالقاتها 
اني  مع طهاران، وتقّربت من ممور االعمدال السُّ

بقياعة السدوعية«.
ائيْليني«  ونقلت الصميفة عن مساؤولني »إرْسَ
كباار أن مساؤولني يف اليارجياة ومكماب رئيل 
الاوزراء بنياماني نمنيالاو بمثاوا لاذه القضية 
مع توس شاانون نائب وزير اليارجياة األَمريكي 
ائيْل«  للشؤون السياسية الذ8 كان يف زيارة لا«إرْسَ
األسابوع املايض، كخاا أجريت اتصااالت مع عول 

أوروبية منها خرنسا وإيطاليا وغريلا.
املساؤولني  إن  املصااعر  وتقاول  ات 
ائيْلياني« طلبوا من أَمرياكا وعول أوروبية  »اإلرْسَ
مسااعدة النظاس يف الساوعان بدد قطع عالقاتها 
ماع إياران ووقاف تهريبها لألسالمة مان خالل 
أََراضيهاا إىل قطااع غازة، وانضخامهاا لممالاف 

ممور الدولة السنية بقياعة السدوعية.
ائيْلياني«  »اإلرْسَ املساؤولني  أن  إىل  وأشاارت 
طالبوا اإلعارة األَمريكية بمذف اسام السوعان من 
قائخاة الدول الراعية لا »اإلْرَلااب« ومسااعدتها 
بشكل إيَْخاابي من خالل خمح حوار مع املسؤولني 
السوعانيني. خيخا ُطلب من عول أوروبية مساعدة 
اليرطاوس عىل تخااوز عيونها اليارجياة الهائلة 
الماي تقاارب 50 ملياار عوالر والنظار يف حذخها 
كخاا يخار8 ماع عول أُْخااَرى تداني مان وضع 
ائيْال« تنظر بأن  ماايل صداب، خاصاًة وأن »إرْسَ
انْهيَار الوضع االقمصاع8 يف الساوعان قد يزيد من 
تقويض االسامقرار يف لذا الخزء املهم من أخريقيا 

ويدزز قوة المنظيخات »اإلْرَلاابية«.
وتشاري صميفاة لآرتال إىل أن القاناون يف 
ائيْل« ال يُدّرف الساوعان كخهة مداعية، لكن  »إرْسَ
الدالقة باني الخانباني ظّلت عون وجاوع عالقات 
عبلوماسية. مشريًة إىل أن السوعان تخنع مواطنيها 
ائيْل، وكانت لسانوات تسمضيف  من السافر إلرْسَ
قيااعة حخاس وتممالف عساكريًا وِسيَاسايًّا مع 
إيران وحازب الله، وتساميدس أََراضيهاا كقاعدة 
لمهريب األسلمة اإليرانية إىل غزة، وإقامة مصانع 

خيها إلنماج صواريخ ميملفة.
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عيٌد مبارٌك بال حوافز
كلمــــــة أخـــــيرة 

محمد عبدالقدوس
من الغريب بال من الدخيب 
القليلة  األَيَّاااس  ساخاُعنا خالل 
يف  ارضاباات  حادوَث  املاضياة 
الدولاة؛  ُمَؤّساساات  بداض 
المواخاز  رصف  عادس  بسابب 
واإلضاايف، واقمصاار األمر عىل 

الراتب األسايس خقط!!
البداُض  يسامغرب  قاد 
اسامغرابي وتدخبي من حدوث 
مثال لذا األمار؛ كون املديشاة 
الدولاة  وموظفاي  صدباًة 
مدمخدين عىل ما يرَُصف لهم إىل 

جانب الراتب وما إىل  لك. 
صميٌح أن الراتَب األََساايس 
ال يكفي لساد الماجات املديشاية الرورية للخوظاف َوأن المواخز 
حل مكمساب ال بد من رصخها َوأن عاىل املوظفني املطالبة بمقوقهم 
ُخُصْوصااً ونمن عىل مشاارف عيد األضمى املبارك، لكان ُكّل لذا لو 
أننا نديش وضداً طبيدياً وليل اسامثنائياً يواجه خيه الشدب اليخني 
أبَشَع حرب عساكرية وأسوأ حصار اقمصاع8 خانل منذ عاس وسبدة 
أشاهر، طواَلها صخد الشادُب اليخني صخوعاً أساطورياً أ لل الدالم 
وحّقل انمصاارات ميدانية تدمال خارقًة للداعة مقارناًة باإلْمَكانات 
الدساكرية البسايطة المي يخملُكها املقاتل اليخني واإلْمَكانات الهائلة 

المي تخملكها عول الددوان.
حكومُة ما يساخى بالوخاق كان قد أعلنت يف منمصف عاس ل201س 
أنهاا سامدخز عان عخاع مرتباات موظفي الدولة يف شاهر سابمخل 
ل201س، رغام أن ُكّل ماوارع الدولاة يف  لك المني كانت ماا تزال كلها 

موجوعًة، إَضاَخة إىل الدعم واملدونات اليارجية. 
ويف 26 مارس 2015س شانّت عول الددوان حربَها الظاملة الغاشخة 
عاىل اليخن، ومن  لك المني انددمت ُكلُّ موارع الدولة، األمر الذ8 عخع 
بخمخد زماس وزير املالية الساابل بمكومة اليائن لاع8 إىل المرصيح 
يف 13 ابريال 2015س بان الوزارة لن تسامطيَع عْخاَع مرتبات موظفي 

الدولة حسب صميفة األوىل المي نقلت اليل يف حينه. 
ونميخاَة الددوان والمصاار واندداس موارع الدولة واسامناعاً إىل ما 
 كارت من ترصيماات خإنه من الطبيدي أن تكاون الدولة قد عخزت 
عن االسامخرار يف رصف املرتبات األساسية للخوظفني وليل المواخز 

يف شهر ابريل 2015س. 
لكن الدولة مخثلة باللخنة الثورية ومن خلفها اللخنة االقمصاعية 
نميخةَ جهوعلم الخبارة واندداس شابه كامل للفسااع اسامخر رصف 
ُمرتبات وحواخز موظفي الدولة والنفقات المشاغيلية للُخَؤّساساات 
المكومية إَضاَخة إىل الرصخيات الضيخة للخبهات الدساكرية املخمدة 
يف أكثَر من 0ل مموراً من  لك المني وحمى شاهر أَغساطل 2016س 
وانقطدت المواخُز؛ بسابب شاّمة السايولة اململية نميخة تدّخد عول 

الددوان سمبها من السوق. 
وبدد الصخوع األساطور8 للشادب اليخني طوال الداس والسابدة 
أشهر يف وجه أبشع عدوان وأسوأ حصار سيكون من غري املنطقي أن 

يمسبَّب انقطاع الماخز يف خليلة لذا الصخوع.
يخب عاىل ُكّل يخني، وُخُصْوصااً موظفي الدولاة، أن يدرخوا بأن 
صخوَعلام واسامخراَرلم يف الخلوس عىل مكاتبهم وتسايري الدخل ال 
ييملاف عن اسامخرار وصخوع املقاتل يف مرتساة، أنت يف ُمَؤّساسامك 
تُدماَلُ يف جبهاٍة مان جبهات الدخااع املقاّدس عان األَْرض والِدرض، 
وسايكوُن مان املياز8 أْن ال نصلَ عىل تراُجٍع يف مساموى املديشاة 
قلياالً، يف حاني أن األبطال يف الخبهاات صابرون أماَس أعظام آلة قمل 
ويواجهونهاا بأقاداس حاخياة، وليال لاذا وحساب بال ويمققون 

انمصاراٍت عظيخة. 
ال بدياَل عان الصخوع إاّل االسمساالس، الذ8 إن حدث ال ساخح الله 
سيكون بخثابة مواَخقة من الخخيع عون اسمثناء عىل  بمهم أَْو بأقل 
تقدير اسامدباعلم و لهام وإلانمهم لم وأجيالهام القاعمة من قبل 

عول الددوان.
اإلرضاب لن يمل الوضع بل سيزيده تدقيداً، وسنقّدس لدول الددوان 
أكل خدمة يمقل من خاللها بسهولة ما لم يسمطْع أن يمققه طوال 
مدة عدوانه رغم اساميدامه ُكّل الطرق وميملف الوساائل.. الصخوع 
لو الملُّ الوحيد الذ8 سايثخر انمصاراً عظيخاً بات وشيكاً، وسيمقل 

حياة كريخة وحرية مطلقة واسمقراراً شامالً للخخيع. 
نمان نيوض حربااً مصريية حرَب وجوع وبقااء، خإما أن ننمرص 
خيهاا ونبقاى أَْو ننهزس خيها خنفناى.. خاليياُر لنا إماا أن نقبل الديد 
باال حواخز ونصُخَد خنمقل ما نريد أَْو نمذمر ونرب خنمقل ما تريد 

قوى البغي واإلجراس خنخني عىل أنفسانا وأجيالنا القاعمة.
ا * إِنَّ َمَع  ولنمذكار جيداً قاول الله تدااىل: )َخِإنَّ َماَع اْلُدرْسِ يُارْسً
ا( لام يكارر الله يف ممكام كماباه أن بدد الدارس يرساً  اْلُدارْسِ يُارْسً
مرتاني إال للمأكيد والمطخني ومن واقع تخارَب ساابقة خالل المروب 
السات املاضية وما مر علينا خاللها من أزماات خانقة كانت تدقبها 

انفراجات عظيخة خإني ممفائل جداً بهذه األزمة.
األمُر خقط يمماج لصل بسايط خنمان نُخرُّ بخرحلة اخمبار كالمي 
تأتاي نهاية الفصل الادرايس المي تمماج خيها أن تصال وتبذل جهداً 
كبرياً وتندزل وتنهخك يف املذاكرة حمى ولو كانت ظروخك املاعية صدبًة 
ترغم نفساك عىل االنسخاس مع املذاكرة؛ كونك تدرف أن نميخَة الُخهد 

يف خرتة االمممانات القصرية سمخنيها نخاحاً.
نمُن يف مرحلاة ما قبل النرص القريب، مرحلاة غربلة وزلزلة قال 
ا يَأِْتُكاْم َمثَُل الَِّذيَن َخَلْوا  اللاه تداىل: )أَْس َحِسابْمُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَخنََّة َوَلخَّ
اُء َوُزْلِزلُوا َحمَّى يَُقوَل الرَُّساوُل  َّ امُْهُم اْلبَأَْسااُء َوالارَّ ِماْن َقبِْلُكْم َمسَّ
َوالَِّذياَن آَمنُاوا َمَدُه َممَى نَارْصُ اللَِّه أاََل إِنَّ نرَْصَ اللَّاِه َقِريٌب( صدُق الله 

الديل الدظيم.

حميد رزق  
يف كلخمه أََمااس الخخالري املممشدة يف ميدان 
السابدني الشاهر املاايض كان رئياُل املخلل 
السايايس صالح الصخاع واضماً حني أشار إىل 
تدقيادات املرحلة وجساامة املساؤولية، الخماً 
إىل أن املخلاَل ال يخملاُك عصاا سامريًة، لكنه 
سايكوُن يف طليداة ُكلِّ الرشخااء املرابطاني يف 
خنادق مواجهة الدادوان السادوع8 األمريكي 

عىل اليخن يف ميملف املخاالت واملياعين..
وكخاا أن تركاَة الدادوان عىل بالعناا كبرية 
وآثاار المصاار كارثياة، خالممديّاات بالماايل 
كبريٌة، غري أن المفاُلَم والمداون كفيٌل بململة 
الكثري مان الُدَقد وإيخااع البدائل أللام وأبرز 
املدضالت المي خّلفها الددوان، ويف لذا السياق 
جااء اإلعالن عن تشاكيل املخلل السايايس يف 
نهاية شاهر يوليو املايض، غاري أن أبرَز عوامل 
نخااح أَْعَضااء املخلال السايايس يف مهامهم 
يكخان يف مدى االنساخاس باني رُشكاء املرحلة 
السياساية الرالناة ومدى المارص عىل جدل 
األولوياة لمخمانِي الخبهاة الداخلياة ومدالخة 
تداعيات الدادوان يف ميملف املخااالت والدخل 
عاىل جدال خدماة املخمخاع والنااس وتلخل 
قضاياا املواطنني أبارَز أولوياات املرحلة بديداً 

عن المساابات الياصة ساواء حزبية أَْو حمى 
شيصية أَْو خئوية.

املرحلُة الرالنة ليسات مرحلة مكاساَب وال 
مرحلاة مزايدات، ولكنها مرحلة شامذ الهخم 
ونُكاران الاذات والباذل والمضمياة إىل جانب 
الشادب الصاماد والصابار وإىل جاناب أبطال 
الخيش واللخان الشادبية ولام يقدمون أغىل 
وأَْكاَل المضمياات با لني مهخهام وعماءلم 
َوأرواحهام يف سابيل أن يندام الخخياع باألمن 
املؤامارات  أَْكاَل  والهادوء والساالمة يف ظال 

اإلقليخية والدولية المي ترتبص بالخخيع.. 
املرحلاة  لاذه  يف  والارور8  الواجاُب 
المساساة واملهخة من تأريخ بالعنا الذ8 يديد 
صياغاة صورتاه أََماااس الدالم، مان الواجب 
االرتفاع إىل مساموى املساؤولية والشادور أن 
القيخاَة املدنوياة الماي اسامداعلا اليخنياون 
وقوالام السياساية يف مواجهة الدادوان أَْكَل 
وأغىل من أيَِّة أثخان سياسية أَْو حزبية قصرية، 
خالدالام باات اليوس ينظار إىل الشادب اليخني 
وقواه السياسية نظرَة إكبار وإعظاس، وعىل تلك 
القاوى أن تدرك ألخيّة لذه املكاساب الكبرية، 
وتُمِسَن المدامل مع الواقع الخديد لليخن الذ8 
لم يدد يخن المبدية آلل سادوع، لام يدد اليخن 
القارص أو خاقد الساياعة واالسامقالل، ولكنه 

اليخن الذ8 يساقط ليبة أَْكاَل وأعخل أنظخة 
االسمبداع والفساع والمبدية ألمريكا يف املنطقة، 
نظااس آل سادوع املدماد8 ومن يادور يف خلكه 

خدمًة ملرشوع الهيخنة األمريكي اإلرسائييل. 
رئيُل وأَْعَضاء املخلل السيايس ال تنقصهم 
وباذل  للمضمياة  واالسامدداع  اإلنخااز  إراعُة 
الخهوع االسامثنائية ملدالخة تداعيات الددوان 
وتمرياك عخلة الدولة، لكن املخلل السايايس 
لوحِده أَْو مماولة اخمزاله يف أشياص أَْعَضائه 
ومطالبمهام بإيخااع حلاول لاكل املدضاالت 
بشاكل خور8 وعاجل وإال خإن البدَض سيدوع 
ملخارساة لواية املزايدة، لذا السالوك لن ينفع 
أَْو يياُدس القضياة الوطنية، خاملساؤولية لي 
مساؤولية الخخيع، ونخاح املخلل السايايس 
لو باألساس مسؤولية الخخيع ويف طليدة  لك 
القوى السياساية المي نالت رشف االنمياز إىل 

الشدب والمدبري عن صخوعه وتضمياته.
َمن يساقط يف َخاخِّ المساابات الصغرية أَْو 
يغلاب املصالاح الضيّقة واملزايادات الماخهة يف 
لاذه املرحلة إنخا يشاهد عىل نفساه أنه ليل 
ألاالً لنيال رشف الوقاوف الخااع والصاعق إىل 
جاناب الشادب اليخناي الذ8 يشالُّ طريَقه يف 
عرب االنمصاار ولزيخاة الدادوان السادوع8 

األمريكي.

حميد رزق املجلُس السياسي

عن اإلسالم، يف عيون 
أعرابيٍّ من ُسكان نجد!

مصطفى عامر
عندما عَخَل الوّلابيّون مّكة، كان أّول ما قاموا به قمل سكانها »الذين كفروا«!، 
والمقيقة أّن »كّفاَر مّكة!« كانوا قد عخلوا يف عين ممّخد بن عبدالله، صىل الله عليه 
وآله وسالم، قبل ما يزيد عان ألٍف ومائمي عاٍس من عخاول الوّلابيني إليها، لكنّهم 

ُقملوا ألنّهم لم يكونوا قد آمنوا، بدُد، بدعوة ممّخد بن عبدالّولاب!
ثّخاة لاجٌل خفايٌّ يالحل النّخدينّي مناذ أمٍد بديد، خهم الذين لام ينالوا رشًخا 
يبالاون به بقيّة الدرب، وقد كانوا ممض »أعراٍب« يقطنون عىل أَْطَراِف الخزيرة، 

ويكسبون قوَّتَهم، غالبًا، عل مخخوعٍة من الطرق الالمرشوعة.
عقدة النّقص، لذه، عّززلا الموصيف القرآني الدقيل لألعراب باعمبارلم »أشّد 
كفًرا ونفاًقا«، وإن كان قّد  ّكر يف موضٍع آخر- عىل سابيل االسامثناء- بأّن منهم 

»من يؤمن بالله واليوس اآلخر«.
لطاملا شادر األعراب بهذا النّقص، وقد حاولوا تدويضه عل ارتداء مخٍد كا ب، 
خنخد، عىل سابيل المّذكري، كانت املوطن األصيل ألغلب الكّذابني: مسايلخة الكذاب، 

مثاًل، سخاح، طلمة بن خويلد األسد8.. إلخ.
وال يخكنناا، بالفدل، قراءة حركة ممّخاد بن عبدالّولاب عون قراءة تأريخ نخد 
الطويل، خلغم أّن بدض كمب المأريخ المديث تقول بأن جّد ممخد بن عبدالوّلاب 
كان واحاًدا من يهوع الدونخة الذين خروا يف األصل من تركيا، إاّل أنّه ال يخكننا إنكار 
المقيقة المي تقول بأّن نخد كانت البيئة الماضنة للمركة الوّلابيّة، بشكٍلٍ يخدل 

من عخلية البمث عن نسب وموطن ممخد بن عبدالولاب أمًرا لامشيّا.
لقد حاول الوّلابيّون إخراج املسالخني من اإلساالس عل عخليّاتٍ  بالغة المّدقيد 
بادأت بمكفري الشايدة ولم تقف عند لاذا المد، خالسانة أَيْضاً أَْصبَماوا كّفاًرا أَْو 
أصمااب ألواء وبدع، والفروق تخالت عىل أيّة حااٍل بني الموصيفات، خخهخا كان 

توصيفك- عند الوّلابيني- خأنت كاخر.
عل لذه اآللية كّفروا الشيدة بطوائفهم، بدًءا من الغالة وحمى الزيدية، وكّفروا 
األشااعرة واملاتريدياة واملمصّوخة وأكثار أتباع املذالب السانيّة الكالى، وكفروا 
الياوارج بطوائفهم، بخا خيهم األباضيّون ألل عخاان، وكّفروا املدمزلة بطوائفهم 

أيًضا.
لقد أَْصبَح النّاس جخيدهم كّفاًرا باسامثناء ألال نخد، الوّلابينّي، وقد كان لذا 
انمقاًما بالغ اليساة اتيذه النّخديّون ضد بقيّة النّاس، والخنّة المي قال عنها الله، 
رّب الداملني سبمانه، بأّن »عرضها الّسخاوات واألَْرض«، حّولها النّخديّون إىل مكاٍن 

بالغ الّضيل، ال يدخله إاّل من كان من ألل الّدرعيّة!
ولاذه النظرة النّخديّة لإلساالس، بالاذات، لي الماي جدلمها النّخاو ج املفّضل 
لإلساالس الذ8 يريده األعاداء المأريييّون للدرب، بدًءا مان بريطانيا وحمّى الكيان 

الّصهيوني، خألل الكماب، عىل أيّة حال، أقرب إىل النّخد8ّ من الّكفار.
أّماا الكفار، وخًقاا لدعوة ممخد بان عبدالولاب، خهم أنت وأنا، وكّل مسالٍم يف 

األَْرض ال يؤمن بأّن الخنّة لن يدخلها إاّل من كان وّلابيّا!.


