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م�سرع �أكرث من 40 �سابطاً وجندياً �سعودياً خالل 30 يوماً

مقتل كبار قادة املرتزقة يف صرواح وتدمري 4 آليات عسكرية
�لرئي�ش �ل�سّماد خماطباً �أبطال �جلي�ش و�للجان �ل�سعبية:

مسح الغبار من ِنعال المجاهدين أشرف من مناصب الدنيا

قبائل خوالن وأرحب 
تتوّعد بالثأر من 
العدوان وعمالئه

مبدأ الوالية يؤدي 
إلى تكريم اإلنسان فال 
يقبل بالطغاة ليحكموه

ثالث ق�سايا قائمة تهدد وجوده:
النظام السعودي يسلك طريق 

نهايته الحتمية
�أّكد �أنها جاءت ب�سوء �أخ�سر �أمريكي �سعودي لإخ�ساع �ل�سعب �ليمني

الناطق الرسمي ألنصاراهلل محمد عبدالسالم:

ال شرعية لقرارات الفار هادي 
ولن نقبَل بسلب قرار اليمن

أمريكا جزٌء رئيسّي من الحرب علينا وليست وسيطًا
لن نقبل أي نقاش دولي للتدخل في شؤون اليمن

أي مقترحات أو أفكار يجب أن ُتسلََّم لنا من قبل األمم المتحدة بشكل رسمي وَخّطي
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  - خاص
جّدع مهد  املشاط عضو الواد الوطاي، يو9 
أماس األحد، الثأكياَد بأن أَمريكا لاي وراء ُكّل 
إجرا9 يطال الشادب اليااي عاى ُكّل األصددة، 

عسكرياً واقثصاعياً وسياسياً.
وقاال املشااط يف ماشاور لاه عاى مواقع 
الثواصال انجثااعاي: إن “أَمريكا لي وراء ُكّل 
إجرا9 يطال الشادب اليااي عاى ُكّل األصددة، 
عساكرياً اهي مان عادت باي سادوع إىل تباي 

لذا الددوان الغاشم، ولذا مؤكد ومدلو9«.
وأضاف املشاط قائالً، “واقثصاعياً اأَمريكا 
لاي من تديار ُكّل انجاراءات الثي من شاأنها 
إضداف البلد اقثصاعياً، وإغالق األجواء أيضاً«.
وتاباع “وسياساياً اهي من تديال الثوصل 
إىل أياة حلاول سياساية؛ ألنها املساثفيد األول 
واألكل من اساثارار الددوان عى اليان، وحثى 

مالكة باي سدوع لي مثرضرة وسثثرضر من 
لاذا الددوان، وعخلات يف عدوانها نثياة أولا9 
ومخاوف رسخثها أَمريكا وأوحت بها للاالكة 
حثاى أقادثها بهذا الدادوان، وألَمرياكا يف لذا 

مآرب كثرية«.
وأوضح املشاط أنه “إ1ا قلاا إنها أَمريكا اال 
يداي تلئَة باي سادوع ومن مدهم يف عدوانهم، 
ن، بال لم أيضااً أعاة قاذرة نفذت بهاا أَمريكا 
لذا املخطط ويثثالون كامل املساؤولية تااه 
اساثغبائهم مان قبال أَمرياكا يف ُكّل الارائام 

الثاصلة«.
ولفت إىل أن باي سادوع “سايدركون نحقاً 
أنهام اساثُخدموا اساثخداماً، وأنهام خاضاوا 
عدواناً بالوكالة، وسيكون مدخالً لبداية الثآمر 
عليهام كاا لاو مدروٌف عان أَمرياكا مع من 
تساثخدمهم”، مشارياً إىل أن الدادوان سايظلُّ 

أَمريكاً_سدوعياً يف نظر الياايل.

  - متابعات
أعلن الايُش اليااي واللاان الشادبية مقثَل 
ما ن يقل خاسة وثالثل ُجادياً سدوعياً، بياهم 
ضبااط أحدلم قائاد كثيباة الثدخال الرسيع، 
و1لك خاالل مدارك عارت عى مواقع عساكرية 

سدوعية يف جبل الدخان جاوب جيزان.
وكانت املالكُة أعلات رساياً - يف سابقة لي 
األوىل وتَُددُّ مؤرشاً عى حام الخسائر يف األرواح 
الثاي يثكبدلا جيشاها يف مدارك جيازان- عن 

مقثل خاسة من جاوعلا.
ويأتاي لذا اإلْعااَلُن عقب احثادا9 املدارك يف 
ماطقة جيزان يف أَْكثَر من مثور واتااه بشاكل 

لو األعاف ماذ بداية املدارك ايها.
يُشاار إىل أن قااصاة ياايال ماثرشيان يف 
مثيط مدساكرات الايش السادوع  ومواقده 
حصدوا خالل الفرتة السابقة امُلقّدرة ب 0ل يوماً 
أَْكثَر مان 77 جادياً وضابطاً سادوعياً، ولو ما 
يُبّل جانباً جديداً من خساائر الايش السدوع  
خالل املدارك الثي يخوُضها ضد القوات اليااية 

الزاحفة باتااه أََرايض املالكة.
وتثكثم السدوعية بشكل كبري عى خسائرلا 
الثاي تثلقالاا يومياً يف تلاك املدارك عاى أيد  
املقاتلال الياايل، مّدعياة يف خطابها اإلعالمي 

وعى لساان مثثدثل باسم جيشاها تثقيقها 
انثصارات عى األرض يف مثاولة لرصف األنظار 
عان لزائام جيشاها من جهاة وعان جرائاها 
امُلرتكبة يومياً بثل الياايل يف أغلب املثااظات 

اليااية.
وتظهار مشاالد يوزعهاا انعاال9 الثرباي 
اليااي بشاكل شابه يومي جانباً من الخساائر 
الاياش  يثكبّدلاا  الثاي  واملاعياة  البرشياة 
السادوع ، ولاي مشاالد تسابب حالاة مان 
أونً  أماا9 شادبه  السادوع   للاظاا9  الثارج 
وأماا9 الارأ  الداا9 الداملي وتضداه يف موضع 
ن يُثساد عليه، خاصًة أن نظاا9 الُثكم امللكي 
للسادوعية يدثاد كثرياً عى ليلاان األمن، ولو 
ما قاد يُفقده لذه الهيباة انصطااعية ويُاّرئ 
جااعاات تكفريية عى تافيذ عالياات إْرَلابية 
ن تقاوى السادوعية عى تثالهاا يف وقت يبدو 
البيات الداخيل السادوع  يف أساوأ حانته، ولو 
ما يُرجاح صثاة الثرسيبات الثاي تثدثت عن 
سادي خفاِي للاالكاة لالساثاداء باأ  عور 
وسايط )رويس( إلنقا1لا مان الورطة اليااية، 
ولو ما قد ن تثصل عليه بساهولة ساياا وأن 
املدركاة تدور خاارج ساياق الزمان األَمريكي 
املثفّرع، وتُدار وال إيقاع مدركة الافس الطويل 
املسثاد من حاضاة شدبية والثفاف جاالري  
يثداَظُم حضوره يف كااة الابهات بألوان الدعم 

واإلساااع املثااح، حثاى باتات مداارك جبهات 
ماا وراء الثدوع لاي القبلة املفضلاة والوجهة 
األوىل الثاي يثاااى الوصول إليها واملشااركة يف 
انثصاراتها مدظم املاخرطل واملثطوعل للقثال 

من أبااء الُقبل اليااية.
ن يُدلام أيان تارى امللكاة الياو9 مصلثثها 
وكيف سيرتمم سادثها املثهاوية يف ظل مدركة 
يثضح يوميااً أن الياايل وحدلم من يُثكاون 

ويثثكاون يف زمامها وأزمثها.
املالكة يف أساوأ أحوالها لكاذا وصف ُكثاب 
أَمريكياون بريطانيون املأزق الذ  يار به نظا9 
الثكام ولم يبخلاوا بثقديام الاصاح برضورة 
مراجدة حسااباتها يف مللوكها ن ُحباً ايها ولكن 
قلقاً عى مصالح عولهم الثي يدرك زعااؤلا أن 
تثالفهام مدها يالب لهم الارضر من أَْكثَر من 

الافع.
ومؤَكاٌد أن للالف الساور  نصيبااً من لذا 
ُحلاهاا  وتااليش  للاالكاة  الرسياع  الثهااو  
بالافو1، لكن اليان وبُداْدَوان السدوعية الساار 
علياه أزال شاكوك الدالم كأنظاة بداعشايثها 
الثأرياخ،  الثكفريياة األقباح يف  وأيديولوجيثاا 
وأبان للشدوب أن للصهيونية الداملية وجها آخر 
وحليفاً مثواجد عى ارض الازيرة أساوأ ما ايه 

اسثغالله الدين وتغايه بالقومية الدربية.

  - خاص
أّكاد الااطاُل الرسااي ألنصاِر اللاه مثاد 
عبدالساال9 أن القارار الذ  اتخاذه الفار لاع  

بثديال مثااٍظ جديٍد 
للبااك املركاز  ونقل 
مقاره إىل عادن جااء 
مان  أخارض  بضاوء 
والادول  السادوعية 
الكلى، مشدعاً يف 1ات 
الوقات أن ن رشعياة 

لثلك القرارات.
يف  عبدالسال9  وقال 
ترصيثات تلفزيونية: 
إن قراراِت الفار لاع  
نثيااًة لضوء  »تأتاي 
القاوى  مان  أخارض 
الكالى وعى رأساها 
السادوعية«، مضيفااً 
أنهاا تدد »آخار أوراق 
الضغط الثاي يريدون 
تركياَع  خاللهاا  مان 

الشادب اليااي للقبول باإلمالءات وتساثهدف 
الشادب اليااي بكله كدقاب جااعي«، بثسب 

تدبريه.
وأضااف أناه »ن توجاد أ  رشعياة لهاع  
أو لقراراتاه خاصاة األخرية ماهاا الثي تهدف 
إلخضااع الشادب اليااي«، ووصف قارار نقل 

الباك بأنه قرار »غبي وأحال«.

وأبادى عبدالساال9 اساثدداع وااد صادااء 
للثلاول الثي وصفها باملرشااة، مؤكداً يف 1ات 
الوقت أنهم لن يقبلوا باا وصفه »سالب القرار 

اليااي ليكون بيد السدوعيل«.
من جاناب آخر أكد 
عبدالساال9 أن األمام 
املثثدة ن تقاو9ُ بأية 
خطاوة ن تارىض بها 

السدوعية.
أن  أكاد  كااا 
املثثدة لي  الونياات 
مان تفارض الثظار 
الااو  عاى الياان، 
وجاوع  إىل  مشارياً 
رغبة لادى األمريكان 
للضغاط عاى الوااد 
يف  إبقائاه  وراء  مان 
وامثادح  مساقط. 
سالطاة ُعاان عادما 
قال إن أعضااء الواد 
يشادرون بأنهام بل 

أللهم لااك.
وأضااف أن الثظَر الاو  ومااع الواد من 
الدوعة ليس مهااً، ولكاه يادكس عى الشادب 
اليااي؛ بسابب وجوع آنف الدالقل يف الخارج 

ويريدون الدوعة إىل بلدلم.
واخثثام عبدالساال9 ترصيثاِتاه بالقول إن 
الوااد يف مهااة وطاياة ويساثغلُّ وجاوَعه يف 
مساقط للثثرك إىل أ  مكان والقيا9 باتصانت 

سياسية ولقاءات إعالمية.

  - صنعاء
ضبطت األجهازُة األماياُة واللاان الشادبية، 
مسااء أماس األحاد، كاية كبارية من األسالثة 
والذخائار وغريلا مان املددات الدساكرية، بياها 
أجهازة اتصاانت نسالكية ونواظاري ليلية كانت 
عى مثن سيارتل، يف عاليثل مافصلثل جرتا يف 

مديرية الكرامة.
وقاال املركاُز اإلعاال9 األمااي الثاباع لاوزارة 
الداخلياة إن األجهازة األماياة ضبطات عى مثن 
السايارتل ل10 قطداات ساالح مثاوعاة ما بل 
بادقياة آلية مخثلفة ومسدساات، وماا يزيد عن 
3 آنف طلقاة رصااص مثاوعة، وكاذا 16 قطدة 
لاون روساية الصااع َو7 نواظري ليلياة ونهارية 
َو6 أجهزة اتصانت نسالكية، باإلَضاَاة إىل كاية 
كبارية مان خزائن الرصااص الفارغاة إىل جانب 
شاخَصل كاناا ياقالن لذه الكاية من األسالثة 
والذخائر واملدادات عى مثن السايارتل يف حوايل 

الا22 من ُعاَريهاا. 
وعالياات  واسادة  تثقيقااٍت  أن  وأضااف 
تدقب جارية بثبدات شاثاثي األسلثة واملددات 

املضبوطة مع السيارتل وسائقيهاا.

  - متابعات
 اساثهدات القاوُة الصاروخية للايش واللاان الشادبية، ياو9 أمس األحاد، تاادات ملاااقي 

الددوان السدوع  األَمريكي يف مثلث الدشاش جاوب كهبوب باثااظة لثج.
وأوضح مصدر عساكر  لوكالة األنباء اليااية )سبأ( أن القوة الصاروخية اسثهدات بصواريخ 
الكاتيوشا تاادات املاااقل يف مثلث الدشاش جاوب كهبوب وسقوط قثى وجرحى يف صفواهم.
كاا اساثهدف أبطال الايش واللاان الشادبية يو9 أمس تاادات ملاااقي الددوان السادوع  

األَمريكي يف قرية الثريقية بذباب مثااظة تدز.
وأوضح مصدر عساكر  أن الايش واللاان الشادبية اساثهداوا تاادات املاااقل وكبّدولم 

خسائر كبرية.

املشاط: َأمريكا وراء ُكّل إجرام يطال 
الشعَب اليمني على ُكّل األصعدة

�لعدو �ل�سعودي يتكتم ب�سكل كبري عن خ�سائره..

مصرع 40 جندياً وضابطاً سعودياً يف جبهة ما وراء 
الحدود خالل األربعني يوماً املاضية

�أكد �أنها جاءت ب�سوء �أخ�سر �أمريكي و�سعودي لإخ�ساع �ل�سعب �ليمني

محمد عبدالسالم: ال شرعية لقرارات الفار 
هادي ولن نقبَل بسلب قرار اليمن

األجهزة األمنية واللجان يضبطون أجهزة اتصاالت 
السلكية ونواظري ليلية يف أمانة العاصمة

عات  القوُة الصاروخيُة تستهدف تجمُّ
ملنافقي العدوان بمثلث العشاش بلحج

ارشيف
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  - متابعات
أكَّاَد الااطاُل الرساايُّ ألنصار اللاه ورئيُس 
الوااد املفاوض، مثاد عبدالساال9، أنَّ الونياِت 
املثثادة األَمريكية جزٌء مان الددوان عى اليان، 
ولي من يثاوىل إعارة الددوان مان عدة جوانب، 
وبالثاايل ن ياكن أن تكون وسايطاً، ُمشارياً إىل 
أن الواد لم يثسالم أيّة خطة أَْو مقرتح أَمريكي 

بشكل رساي اياا يخص وقف إطالق الاار.
 BBC جااء 1لك خاالل مقابلة مع شابكة الا
الليطانياة أوضاح مان خاللها عبدالساال9 أن 
ما تام تقدياه من قبل مسااعد وزير الخارجية 
األَمريكاي عال وسايط ُعّااني مان مقرتحات 
للوااد الوطااي كان »مارع أااكار ن تخثلف يف 
جولرلاا عن األااكار الثي ُطرحات يف الكويت 
لكان ظالرلاا وشاكلها مخثلفاان، أ  باداى 
تغياري عاوان انااكار ومن يدرضهاا، أما أاكار 
جولرية وجديدة الم يثضح يشء حثى اآلن، ولم 

يثم تساليم أية أاكار مكثوباة أَْو أوراق للاقاش 
ماذ انثهاء مشاورات الكويت«.

وعّلال عبدالساال9 عى ماا قاله مساؤولون 
أَمريكياون مان أن املقارتح الاذ  تثدثات عاه 
وساائُل إعاال9 عولياة »امثاداع لاهاوع وزيار 
الخارجية جون كاري « الثي بدألا يف جدة بغية 
اساثئااف مثاعثاات الساال9؛ بهادف تشاكيل 
حكوماة وحادة وطاية باأن »خطاة كري  لي 
مارع قالب شاكيل لألاكار الثاي طرحثها األمم 
املثثدة يف الكويت، وأنه لن يثم حسام أ  نقاش 
يف أية رؤية إن بدد اساثالمها بصفة رساية من 

قبل األمم املثثدة«.
وأضاف »ما ساادااه من أاكار تثدارض مع 
إحاطة ولد الشيخ األخرية ملالس األمن وتخثلف 
عااا ساادااه عل اإلخاوة الداانيال نقالً عن 
األَمريكيال، ولهاذا اإن أ  نقاش لان يكوَن إن 
بدد انطالع عى أاكاٍر مكثوبٍة وواضثٍة من قبل 

األمم املثثدة«.
وبخصاوِص تقييااه للاسااعي األَمريكية، 
املثثادة  الونياات  »ندثالُ  عبدالساال9  قاال 

األَمريكية جزءاً رئيسياً من الثرب علياا وليست 
وسايطاً، ون ياكن لها 1لاك وبدد مدراة عقيقة 
باشااط املشااورات غري املدلن تظل أَمريكا لي 
من تديار صغائر األماور وكبائرلاا وتثدخل يف 
تفاصيل عقيقة حثى عى مسثوى اللوتوكونت 
إىل  أَمرياكا  وتسادى  اللوجساثية،  والخدماات 
تثسال صورتها بأنهاا صاحبة أاكار الساال9 
بثبااي أاكار األمام املثثدة ولاي يف الواقع من 
تقثل الشادب اليااي وتثاارصه ولي من تدير 

وتثدع نشاط األمم املثثدة«.
وأضاف عبدالساال9 قائاالً »أ  نقااش عويل 
ألية جهة مهاا كانت للثدخل يف الشئون اليااية 
لان يكاون مقبونً ومان يصااع األااكار للثل 
لام الياايون وليسات أَمريكا أَْو السادوعية أَْو 
اإلمارات، ون ناانع من أ  إسها9 بااء يف الثلول 
عال مساار األمم املثثادة وباا يخاد9 املصالح 
الدلياا وعون تدخال مان األطاراف الثاي تقثال 
الشدب اليااي وتثارصه، أ  أن انثهاَك السياعة 

اليااية والقرار الساياع  اليااي ليس عسكرياً 
اقط بل وسيايس واقثصاع  وإنساني، كاا لو 
الثاصل اليو9 عل الثصاار انقثصاع  الخانل 
ومااع املواطاال الياايل من السافر والثدخل 

الساار يف رسم مالمح املسثقبل اليااي«.
وبشاأن عاوعة وااد أنصاار اللاه واملؤتاار 
الشادبي الداا9 إىل صاداء، قال عبدالساال9 »يف 
الفرتة األخرية وبثضور انشقاء الداانيل وبدد 
أن طلباا اك الثصار عاى األجواء اليااية تااه 
الطريان املدني، وعدوا بإصالح 1لك لاثفاجأ وبدد 
انثهاء اللقاء مع الداانيل بثالث سااعات أنهم 
أضاااوا رشطاً آخاَر إلحكا9 الثصاار، يثاثل يف 
إرساال لوية وأسااء املسااارين إليهم قبل أيّة 

رحلة«.
وأضاف »كان من املفرتض أن يغاِعَر الوادان 
إىل صادااء عى مثن طائارة تابدة لألمم املثثدة 
صبااح الااداة إن أن الطائارة لام تُاااح أ  

ترخيص بالسفر لكن الوعَد ن يزال قائااً«.

حممد عبد�ل�سالم يف مقابلة مع BBC �لربيطانية:

َأمريكا جزء من العدوان على اليمن وال يمكن أن تكوَن وسيطاً للحل ولم نستلم أّية مقرتحات لوقف شامل إلطالق النار بشكل رسمي 
األفكار التي ُطرحت تتعارض مع إحاطة ولد الشيخ لمجلس األمن مؤخرًا وأي نقاش دولي للتدخل في الشئون اليمنية لن يكون مقبواًل

مقتُل ع�سر�ت �ملرتِزقة بينهم قياد�ٌت بتدمري 4 �آليات متنوعة

أَْبَطاُل الجيش واللجان يوجهون ضرباٍت متواصلًة 
للمرتزقة يف مأرب والجوف ونهم 

  - خاص
واللااان  الاياش  أَبَْطااُل  يواصاُل 
الشادبية إلثااَق الهزائام والخساائر 
البرشياة واملاعياة بارتزقاة الدادوان 
امثاداع  عاى  األَمريكاي  السادوع  
الابهاات يف نهام وماأرب والااوف، 
ساقوط  األخارية  املداارُك  وساالت 

قياعاٍت بارزة من عاالء الددوان.
وأوضثت مصاعر عسكرية ميدانية 
أن أَبَْطااَل الاياش واللاان الشادبية 
تاكاوا مادعاً مان كرس زحف ملرتزقة 
الدادوان، أماس األحاد، عاى مديرياة 
رصواح ملثقل بالددو خسائر ماعية 

وبرشية.
ويف عالية أخرى، أمس األحد، تاكن 
أَبَْطاال اليان من إحاراق مدرعة تابدة 
للارتزقاة يف ماطقة الربيداة باديرية 
رصواح، مااا أعى ملقثال طاقاهاا من 

املرتِزقة.
املاايض  السابت  وشاهدت مداارُك 
بارصواح مقثَاَل املرتزق وقائاد كثيبة 
املغاويار الثابدة للدادوان ولو الدقيد 
مثااد شاديب إىل جاناب ثالثاة مان 

مرااقيه.
وتواصلات خالل السااعات املاضية 
عالياُت الايش واللاان الشدبية الثي 
أسافرت عن مقثل قيااعات املرتزقة يف 

رصواح ولم:
الدقياد املرتزقاة عبداللاه عحاوان 
قائاد الرشطاة الدساكرية املداّل من 
قبال الددوان الاذ  لقي مرصعه مع 5 
مان مرااقيه، وكذلك القيااع  املرتزق 
الاقياب أحاد الدفيل ولاو قائد كثيبة 
تابداة للارتزقة، كاا أسافرت املدارك 

عان مارصع القيااع  املرتزق حسان 
وكذلاك  غانام صالاح،  بان  مثسان 
القيااع  امليداني للارتزقاة مثاد بن 

وليط.
ويف ماطقاة نهام ُقثال ماا ن يقال 
عان عارشة مان املرتزقاة يف عاليثل 
مافصلثال ألَبَْطاال الاياش واللاان 
الشادبية، أمس األحد، إثر تدمري آليات 

تابدة للارتزقة.
وأوضح مصدر عساكر  أن أَبَْطال 
الاياش واللاان الشادبية تاكاوا من 
إحراق مدرعة تابدة للااااقل يف واع  

ملاح، مااا أعى ملارصع َمان كان عى 
مثاها.

عالياة  ويف  أناه  املصادر  وأضااف 
مااثلاة تاكن أَبَْطاال الايش واللاان 
من تدمري طقم عسكر  تابع للارتِزقة 
يف ماطقاة عيدة الثابداة ملاطقة نهم، 
ماا أعى ملقثل املرتزقة الذين كانوا عى 

مثاه.
وإىل مثااظاة الااوف حياث نّفاذ 
الشادبية  واللااان  الاياش  أَبَْطاال 
عالياات نوعية أسافرت عن ساقوط 
عدع كبري من املرتزقة بل قثيل وجريح 

يف عدة جبهات.
وأاااعت مصااعُر ميدانياٌة أن عدعاً 
كبارياً من املرتزقة ساقطوا باَل قثيل 
وجريح ومن بل القثى قياع  ميداني 
عادما اسثهدف أَبَْطاُل الايش واللاان 
الشادبية مدرعاًة وطقاااً عساكر  
تابَدل للارتزقة يف ماطقة آل خليفل. 
ويف ماطقاة صليان باديرية خب 
والشادف خلاف القصاف املدادي من 
قبل الايش واللاان الشادبية عرشات 
القثاى والارحى مان املرتزقاة الذين 
تواجدوا يف تااع كبري لثظة القصف.

وزيٌر صهيوني يطالب َأمريكا 
باستمرار العدوان على بالدنا

  - متابعات
طاَلَب وزيُر الثرِب 
الساابِل  الصهيوناي 
يدلاون  موشايه 
باواصلاِة  أَمرياكا 
ِالددوان  تثالاف  ععِم 
ِعاى اليان ُمشارياً إىل 
أنَّ كيااَن الدادوِّ أََما9 
ارصٍة كباريٍة إلضفاِء 
الرشعياِة عاى لاذِه 
الدالقااِت ماع بدِض 

األنظاِة الدربية.
مراقباون  ويارى 
أناه لام يداد مفاجئاً 
تاوايل املدطياات الثي 
تكشاف عان عاليات 
الثاسايل بل الكيانَل السادوع  واإلرسائييل والثي وصلت إىل مرحلة 
الثدباري الدلاي لدى الطرال عن مساار لذه الدالقات، اثل تثقاطع 
املصالاح وتثالقى األلاداف اال غراباة يف تطابل حدياث وزير الثرب 
الصهيوني الساابل موشيه يدلون مع وزير الخارجية السدوع  عاعل 
الابري يف اععاءاتهاا عن خطر إيران وسايطرة من أساولم الثوثيل 
عى السلطة وكل ما له عالقة بثهديد أمن إرسائيل من قريب أَْو بديد.
 ولااا ما يدل عاى تااوز القلال اإلرسائييل حدوع لباان وساوريا 
ليشاال اليان، وأياً كانت الثليارات، اذلك ما أظهره موشايه يدلون 
باطالبثه واشااطن مواَصلة الدعم اللوجيساثي ملثاربة من أساالم 

الثوثيل.
 ويف مؤتااره الصثاايف بداَد يوَمل مان توقيع اتفاق املسااعدات 
الدساكرية األَمريكياة إلرسائيل أشاار يدلاون إىل أن الوضاع يف اليان 
ن يساثدعي الثدخل الدساكر  املبارش ألَمريكا؛ و1لاك لوجوع تثالف 
عربي مسثدد للاواجهة، يف إشاارة إىل الثثالف الذ  تقوعه السدوعية 

وتخوُض الثرَب بالايابة عن واشاطن.
 وايااا يخص تطبياَع الدالقات مع بدض الادول الدربية، ولو إ1 
يرى أن أََما9 كيانه ارصة إلضفاء الرشعية عى لذه الدالقات لم يُْخِف 
وزياُر الثرب الصهيوني الساابل أن املشاكلة ليسات يف األنظاة الثي 
باتت تاالر باساثدداعلا تطبيع الدالقات ماع إرسائيل ويف مقدمثها 
السادوعية واناا مثوقفة عى الشاارع الدربي الذ  يكن إلرسائيل ُكّل 
الداداء وبقدر ما تثساابل بدض األنظاة الدربياة لالرتااِء يف أحضان 
الكياان اإلرسائيايل مقدماة ما بوسادها من تااازنت مذلاة ومخزية 
بقادر ما يبد  لذا الكيان تثفظاته ويضاع رشوطه الثي تضان بأن 
تبقاى الياد الطوىل له يف املاطقة وأن يكون مرشاااً عى أعق الثفاصيل 
بااا ايهاا كااا ورع يف حديثاه عان رضورة إرشاف كياان الددو عى 
املاالج الدراساية الفلسطياية اياا لو قدمت السلطة الفلسطياية ما 

يسثوجب موااقة إرسائيل عى ما أساولا اتفاقية السال9. 

املجلُس السياسي األعلى يقر مصفوفَة قرارات وإصالحات اقتصادية ومالية ويف مجال الخدمة العامة
  - صنعاء

السايايس األعاى، أماس  املالاُس  أقار 
واعثاااع  إجاراءات  اساثكااَل  األحاد، 
تقاريار األعاء الوظيفاي كادياار أساايس 
للرتقياات وانساثارار يف املدالاات الكفيلة 
بإصالحات الوظيفة الدامة بثسب القوانل 

وانسرتاتيايات املقرة.

جااء لاذا يف اجثاااع أعضااء املالاس 
املالاس  رئياس  برئاساة  أماس،  األعاى، 
صالاح الصّاااع وحضاور نائاب الرئياس 
الدكثور قاسام لبوزة، والذ  لدف إىل إقرار 
بداِض القارارات واإلصالحاات انقثصاعية 
واملالية ويف مااال الخدمة الدامة من خالل 
املصفواات املقدمة من اللاان املشاكلة من 

الوزارات والاهات املداية.

كااا أقار انجثاااُع البدَء برتسايم كااة 
السايارات املوجوعة يف مخثلاف مثااظات 
الااهورياة وإصادار قارار مان مالاس 
القائال بأعاال الوزراء بوضع آلية لثاظيم 

1لك.
وشاّدع املالُس يف اجثاااع له، أمس، عى 
ألاياة اساثكاال مدالااة انساثثقاقات 
األااراع  لادى  للدولاة  املالياة  واملثأخارات 

واملؤسساات الخاصاة والداماة واملخثلطة 
خاالل الفارتة القاعماة، وتفديال الرقاباة 
الااركية واقا لقاناون الااارك وإخضاع 
عخول وخروج وتفريغ املشاثقات الافطية 
واقاا لآللياة الاوارعة يف قاناون الاااارك 
والقرارات املافاذة والثدلياات الصاعرة من 

مصلثة الااارك بهذا الشأن.
ووّجه املالس السايايس األعى، الاهات 

البضائاع  املداياة برسعاة حال إشاكالية 
املرتوكاة ماذ سااوات يف املااِااذ الااركية 
بثسب القانون املاظم لذلك، ورسعة إصالح 
الكرين الرابع يف ميااء الثديدة وترميه الذ  
طاله قصف طريان الددوان وإعاعته للدال. 
وكلف املالس مكثب رئاسة الااهورية 
بثشاكيل ليئة لاألرسى واملفقوعين وإعداع 

مرشوع بذلك.

ارشيف
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  -  خاص:
تّوَجت ترصيثاُت الااطل الرساي ألنصار 
اللاه، مثاد عبدالساال9، األحاد وقبلها بيو9 
ترصيثاات القيااع  يف أنصاار اللاه حاازة 
ادة مان جونت  الثوثاي، نهاياَة جولاة مدقَّ
الرصاع السايايس بل صاداء من جهة وعول 

الددوان من جهة أُْخَرى.
لثأتاَي ترصيثااُت عبدالساال9 والثوثاي 
إعالناً رسااياً بفشال عول الدادوان يف اتّخا1 
املساار السايايس وطاونت الثاوار وجونت 
الثفاوض وماا ايها من ضغوطاات وترغيب 
وترليب وسايلة لثارير مشاريده بدد اشله 

الدسكر  الذريع.
ولدل املثابع للشاأن اليااي سايقف كثرياً 
أما9 ما حققثه الابهة السياسية من صاوع 
ياواز  إىل حاد كباري ماا قدمثه الدساكرية 
اليااية من بطونت أساطورية أبدع السيايس 
والدبلومايس اليااي يف انسثااع إليها وجدلها 
مثاور انرتكاز ولو يقاد9 أوراقه ويطرحها 
بكل ثقاة أََما9 تثالف كوني لام يخطر بباله 
يوماً أن اليان الاديد سايكون أَْكثَر تااساكاً 
وقاوًة، ليس عى الصديد الثربي القثايل اقط 
وإناا عى طاونت الثشاور أَْو املفاوضات.

وعى عكس املثوّقع ظهر السيايسُّ اليااي 
أَْكثَاَر صالبًة مان 1  قبل، ويكفي أن نشاري 
لااا إىل ترصيثات عبدالساال9 بشاأن راض 
مثااونت تدويال امللاف الياااي وتوضياح 
خطاوط الثداطي مع املوقف األمريكي األخري 
الاذ  بدا يف ظالاره الُوعِّ والساال9 ويف باطاه 
الدادوان والثارب والدمار، ولو ماا كان قد 
أملح إليه رصاحة عضُو الواد مهد  املشاط يف 

ترصيثاٍت سابقة.
الدساكرية عاى  الابهاُة  كانات  وايااا 
األرض تثقد9 وتساثديُد زما9 املبااعرة كانت 
الابهة السياسية تثلقف املباعرات الدسكرية 

والصاوع الشادبي وتسثقبل رساائل الداخل 
اثدكسها عى الطاولة.

وعى مدى أربدة أشاهر ولي املدة الزماية 
ملرحلة مان مراحل صاوع السايايس اليااي 
أماا9 مراوغات تكررت وتاادعت ومثاونت 
ضاات كاااة وساائل الرتغياب والرتلياب 
وأََسااليب أقال ماا ياكان وصُفهاا بالقذرة 
وقاف الوااد الثفاويض مثاساكاً بااا قدمه 
مان تااازنت تضااثهاا الارؤى واملقرتحات 
لثظال الكارة يف ملداب الطارف اآلخار حثى 
وأن حااول مراراً الثفان بالخداع واساثخدا9 
إملاطورياتاه اإلعالمياة يف تضليال عقاول 

الرأ  الدا9.
لم تاااح مثاونتهم يف تارير ما اشالوا 
يف ارضاه عساكرياً، بال عاازوا يف كثري من 
األوقاات يف ماااراة ما يُطرح وماا يُقد9 من 
قبل الواد الثفاويض بشاأن خيارات الساال9 
والثقاد9 خطوات لألماا9 بكل ثقاة وصالبة 

كان مان نثائاهاا تثركات مساثارة لكرس 
حاجاز الدزلة ليظل لاجس إيصال مظلومية 
الياايال إىل شادوب وأنظااة كاااة الادول 
حاارضاً، اكانات الزياارة للداراق والثواصل 

الدبلومايس مع أَْكثَر من عولة.
ويف خضام الثصاار والدزلة صااد الواد 
ُكّل  مثاااوزاً  الداصفاة  أماا9  الثفااويض 
إرلاصات الثدثر ومقدمات الداز ويباي عى 
أولا9 الاظريات السياسية واقداً جديداً أاقد 
أعوات الدادوان الصاواب؛ ليضطار امُلخّطاط 
األصيال للظهاور مثااونً تغطياة إخفاقات 
وكيلاه بالاياباة، ولو ما حدث يف مشااورات 
الكويات 2 حياث كشافت كلٌّ من واشااطن 
وبريطانياا عان عورلااا األََساااس بدد أن 
اشالت أعواتهاا يف كساب الرلاان من خالل 
إخضاع الواد لقائااة طويلة من املقرتحات، 
جايدهاا عاعت كروشاثات عالجية يف جيوب 

السفريين األمريكي والليطاني.
أَْصبَاثات صادااء اليو9 يف موقاف أقوى 
ماا كانات عليه عاد بداية الدادوان، اها لو 
الدالام يقارتب أَْكثَر من لثظة ساااع األنل 
ومن لثظة كشاف لول الارائم السادوعية، 
ولا لاي عول الددوان نفساها أقرب للرحيل 
من واقداا اليااي الاديد، ولا لم قاعتها عى 
شافا الثرصيح بأن اليان أرلقثهم برضبات 
اثيانها األَبَْطال وبدلاء واْجثَهاع سياساييها 
الاادع الذيان مثّلوا اليان املقااو9 للددوان يف 
مدركة ن تقل رشاسًة عن املدارك الثربية.

ورغام اعرتااااا بثاام القاوى الداملياة 
وظن البدض اساثثالة الصاوع أمامها إن أن 
انْجثَهااعات الوطاية أثارت واتسااع الرؤية 
وُحسن قراءة الواقدل اإلْقليْاي والدويل يف ظل 
املثغريات عى املشهد الوطاي سثؤع  يف نهاية 
املطاف إىل ارض مقاربات واقدية تساثايب 
إىل حد كبري للثطلدات الشادبية؛ كون السال9 
املاشاوع ن يثثقل بالشادارات والثرصيثات 

الاوااء بل باملباعرات والخطوات الااعة ولو 
ماا يطالب به الواد ماذ أول لثظة غاعر ايها 

صاداء.
إن الساال9 الثقيقي ن ياكان أن يثأتى يف 
ظل اْساثاَرار الدادوان وإن وقف إطالق الاار 
يف جاياع الابهاات وراع الثظار والثصار 
مقدمة أََسااساية مان مقدماات الدخول يف 

مشاورات جاعة.
وعون 1لك تبقى الثرصيثات وانْجثَااعات 
واللقاءات واملباعرات مارع أولا9 ن أََساااس 
لهاا ورَسعاَن ما يكشافها الواقع، كاا حدث 
مع ما يساى مباعرة كري  أَْو الدور األمريكي 
الذ  حاول نقل واشااطن من موقع امُلخّطط 
الوسايط  موقاع  إىل  الدادوان  يف  واملشاارك 
الثريص عى الساال9 وعاى أرواح الياايل، 
ولو ما أبدع الواد الثفاويض يف كشافه للرأ  
الداا9 ولدال ترصيثاات عبدالساال9 وقبله 
الثوثاي قاد وضدات الاقااط عاى الثروف 

بثفكيك املشاهد وتوضيح حقيقة الصورة، إ1 
ن قباول بأية مبااعرات ما لم تكان عل األمم 
املثثادة يف مثاولة إلبقااء اليان تثت املظلة 
األماياة؛ وكاي ن يصبح امللاف اليااي رلَل 
الثاا1باات والرصاعات الدولية، ولذا الرشط 
الذ  تثدث به الثوثاي يؤكد أن صاداء رغم 
تكالاب قوى الدالام عليها ن زالت مثاساكة 
باباعئهاا عون أن تاصااع لاصائح الساساة 
ماان يدثالون أن اللااوء إىل خلاط األوراق 
واساثدعاء الثااقضاات الداملياة إىل الداخال 
األقال  أَْو عاى  املرجاوة  األَْلاَداف  سايثقل 
اساثدعاء الدواصم للثضور يف مشاهد مدقد 
كإجراء تكثيكي ياُمُّ عان 1كاء وخلة وعلاء 
غري أن الثرَص عى اإلرساع يف تثقل الساال9 
جدال أنصار اللاه كثركاة ن تقد9 عاى أية 
مغامرات من لاذا الاوع حثى ولو كانت آخر 
الخياارات بيدلا، ولاذا يادل موقفهاا أَْكثََر 
وطايًة من مواقف الكثريين من الباحثل عن 
قوارب الااااة، ولو كان 1لك بثدقيد املشاهد 
الداخيل أَْكثَر، ولاا سيسال الثأريخ مثل لذه 
املواقف ويكشاف من كان األَْكثَر قرباً للوطن 
حل تقاطرت الدروض وتوالت ارص الهروب 
وتكررت مثااونت الثاصل عن الدور الوطاي 

املفرتض.
أما عن عور واشاطن اقد تاّكن عبدالسال9 
مان وضدهاا، حياث يااب أن تكاون وقبله 
املشااط حال أشاار إىل أن الدادوان أمريكي 
بامثيااز وأن واشااطن لاي مان تقف خلف 
الثفاصيل صغريلاا وكبريلا، ولذا ما يثدث 
بالفدال، ولدال القاارئ الكريام قاد يثفاجأ 
عادما يدلم أن تأخريَ عاوعة الواد الوطاي إىل 

صاداء تقُف خلفه واشاطن.
ولدل املوقف الواضح يف ترصيثات قياعات 
أنصاار الله يادال الياايال أَْكثَار صالبة يف 
مواجهة الددوان وأَْكثَر تثاسااً للثاسك أَْكثَر 

بأَْلَداف الثثرر والسياعة وانْسثقاَلل.

  -  حميد رزق:
ألول مارة ويف خطاوة لهاا عننٌت عديدٌة 
وغاري بديدة عان تداظام املأزق السادوع  
1كرت قااُة الدربية الثابدة ملثاد بن سلاان 
أن الرياَض تقدمت برسالة إىل مالس األمن 
تشاثكي ايها من رضباات الايش واللاان 

الشدبية يف اليان.
وجااء يف الرساالة الثاي حالهاا املادوب 
السادوع  عبداللاه املدلاي: أن السادوعية 
ضثياٌة لارائام واعثاداءات ماا وصفثه با 
واملخلاوع صالاح«،  الثوثاي  »ميليشايات 
بااا يف 1لاك قصاف بالقذائاف والصواريخ 
الباليساثية، ما تسابّب بخساائر يف األرواح 
ار  واملاثلكات وعماار يف البُاية الثثثية وأرَْضَ

لثقت باملسثشفيات واملدارس«.
َوبثساب رساالة الريااض: السادوعية 
الثاي تارضب حصااراً خانقاً وشاامالً عى 
الياان وقصفت املثااظاات اليااية بثوايل 
مائثاي ألف غاارة وعمرت ما يقادر با%0ل 
مان الباياة الثثثياة يف البلاد الفقاري تثت 
ار  مزاعام مسااعدة الياايل تشاكو األرَْضَ
الثي تساببها صواريخ يااياة عاعية ورعوع 
الايش واللاان الشادبية، ليصبَح السؤاُل: 
كيف تسااح السدوعية لافساها بالشكوى 

والثباكي ولم يالها من خساائر الثرب ُربع 
ما تدرض له اليان.

األمان  ملالاس  السادوعية  الشاكوى 
أضااات: أن ماا وصفثها بانعثاداءات عى 
مادن سادوعية حدوعياة تات باساثخدا9 
صواريخ وقذائف إيرانية الصاع، مؤكدًة عى 
حل السادوعية باتّخاا1 ُكّل الثدابري ملواجهة 

تهديد من اساثهم باننقالبيل.
الرساالة السادوعية غاري املثوقداة بدد 

أَْكثَار من عا9 ونصف عا9 عى الفشال تريد 
إقااع مالس األمن والدول الدائاة الدضوية 
بارضورة اْساثاَرار ععاها يف الدادوان عى 
الياان وتثااى أن تثفهام املاظاات الدولية 
املدنيال  الثقوقياة جرائَاهاا واساثهداف 
وتثااول تقديام نفساها ضثياة للثوحش 

»الثوثي«.
ياىس مثاد بن سالاان ووالده أن الدالم 
يثدامال مدهم كبقرة حلاوب والثغطية عى 

جرائاهام يف الياان لياس نثيااَة قااعثهم 
بوجهة الاظر السدوعية وإناا طاداً باالها 
وماليياهاا، وبالثايل ااملوقف الدويل سايظل 
رلاااً بااا تادره خزائان الافاط يف جياوب 
الارشكات الداملية وحكا9 أَمريكا وبريطانيا 
وارنسا وغريلم من صااع القرار يف الدالم.
 الاديار 1كره أن السادوعية الثي كابرت 
عى مدى أَْكثَر من عا9 واساثخدمت سياسة 
الثكثام عاى خساائر جيشاها يف مواجهاة 

الايش واللاان الشادبية لام تكن لثفصح 
أَْو تقاو9 بإيَْصاال لذه الرساالة إىل مالس 
األمن لو لام تكن رضباُت الاياش واللاان 
الشدبية قد بلغت من اإليال9 لاظا9 آل سدوع 
َل أَْكثَر وقد  إىل عرجة لم يساثطع مدها الثثاُّ
وصل نظا9 آل سادوع إىل مرحلة من الثخبط 
والبثاث عن طاوق ناااة بالركاض يف ُكّل 
اتاااه ومن املدروف أن وصاوَل جون كري  
وزير خارجية أَمريكا إىل السادوعية قبل أقل 
من شاهر كان لذات الغارض أ  البثث عن 
مخرج لسلاان وولده جراء املأزق الذ  وقدا 

ايه جراء الددوان.
 ن يادرك السادوع  أن الثال الوحياد ملا 
لو اياه من اشال وتخبط واساثازاف لو 
انعارتاُف الداجل بخطأ الدادوان عى اليان 
وإيقااف الثارب بشاكل ااور  وانعثاذار 
والثدوياض عان ُكّل ما تم تدماريُه ومن ثم 
البادء يف عالقاات تقو9 عى الادياة واحرتا9 
ساياعة الياان بااا يكفال حفاظ األمن يف 
املاطقة بأرسلا.. أما انْساثاَراُر السادوع ُّ 
يف الرلاان عاى أَمرياكا وانثظاار مالاس 
األمن ليبادع مخاواهاا ويزيل األلغاا9 الثي 
تزرعها لاي بيدلا، اهاذا رضٌب من الولم 
الذ  سيساهم يف تبديد مزيد من الوقت الذ  
تثثرك عقاربه بدكس املصلثة السدوعية.

على �سوء ت�سريحات حممد عبد�ل�سالم وحمزة �حلوثي وحقيقة �لدور �لأمريكي
الجبهُة السياسية تنجح يف إفشال مشاريع العدوان وتؤكد 

اْستقاَللية القرار الوطني ورفض التدخالت الخارجية
 الوفُد التفاوضي نجح في التعاطي مع ملف المشاَورات وتمكن من تحقيق نجاحات على المستوى الدبلوماسي

 ما تحقق سياسيًا يكاد يوازي إنجازات وبطوالت العسكرية اليمنية على األرض
 إشتراط استالم أية مبادرة عبر األمم المتحدة يؤكد الحرص على عدم تعقيد المشهد الداخلي أكثر 
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  - إبراهيم السراجي
يثلاو لبدض السياسايل وصف ماا يثدث 
للسادوعية ونظامهاا الياو9 يف كاااة الاوانب 
بأنهاا عالياة »لاّف حبل املشااقة« حاول عال 
الاظاا9 السادوع ، ايااا ياكن تقسايم أجزاء 
تلاك الثلقة الثاي يبدو أنهاا ساثاهز عليه إىل 
ثالثة أجازاء، أولها تورطها يف الثرب عى اليان 
بشاكل مبارش والثروب غري املبارشة يف سوريا 
والدراق، والازء الثاني يثدلل باشااكل الاظا9 
ا الازُء الثالُث واألخري  السادوع  انقثصاعية، أمَّ
اهاو مرتباط بالدالقاات السادوعية األَمريكية 
ومساثاداتها الثي من ألّاها إقرار الكونارس 
قانونا ملقاضاة السادوعية يف املثاكم األَمريكية 

عى خلفية لااان سبثال.

• ما بعد مفاوضات الكويت: قواعُد اشتباك جديدة 
أخاذت الداليااُت الدساكرية اليااياة ضاد 
الاياش السادوع  يف نااران وجيزان وعساري 
ماذ راع مفاوضاات الكويت، ماثاًى مثصاعداً 
ااق ُكّل الثوقدات وااق قدرة الاظا9 السادوع  
عاى مداراة تلك الهزائم الثاي جدلت األَمريكيل 
يشادرون أن حليفهام أَْصبَاح ضديفااً وبالثايل 
أَْصبَاح الوقت مااساباً لإلجهاز عاى األَْمااَوال 
السادوعية عون تثاكن األخارية حثى من مارع 

انعرتاض. 
ماا ظهر لثّد اآلن من مدلوماات عن املباعرة 
األَمريكياة الثاي قّدمهاا وزيار الخارجية جون 
كري  أَْو ما تثدث بها األخري بافساه، أن وضع 
مرتِزقاة الدادوان أَْصبَاح لامشاياً وأن الرتكيز 
سايكون عى إخراج السادوعية مان الورطة أَْو 
حاايثهاا من اننهيار الذ  تثدرض له قواتها يف 

الثدوع ولو وعد به كري  رصاحًة.
قبل أيا9 خرج الااطل الرساي باسم الددوان 
أحااد عساري  ليقاول إن »املداعلاة تغارّيت« 
وأنه إ1ا كانات الثرب عى الياان تهدُف إلعاعة 
املرتزقة للسالطة اإنهاا اليو9 ساثكون للدااع 
عان السادوعية، وبغاّض الاظر أن عساري  قد 
كارر مراراً ُجالثه الثي تقاول بوجوع »مداعنت 
جديادة« إن أن تكراره لهاا بدد عا9 ونصف عا9 
مان الددوان جاء لذه املارة مخثلفاً، باداى أنه 
عاّل عن الهزيااة الثي يثدّرض لاه جيش بالعه 
الذ  لام يثقل أياً من تهديداتاه، إن أن املداعلة 
بالفدال أَْصبَاثت جديدًة ولكن أبطال اليان لم 

من يثثكاون بها اليو9.
املداعلاة الاديدة الثي ارضهاا أبطال اليان 
عاى الددوان اندكسات عى الكثاباات وتقارير 
الصثاف الدربياة والدولياة وعادات الكاتاب 
اللبااناي »عبدالله زغيب« لكثاباة مقال بداوان 
سااخر ولو »عان األََرايض السادوعية امُلثثَلة« 

والذ  نرشته جريدة السفري اللباانية.
ويف ُجزيئاٍة مان املقاال يثثادث الكاتب عن 

وقوع الايش السادوع  يف حااة الهاوية ويرى 
أن »الثطاور األبارز الذ  يافثح عاى احثاانت 
حااة الهاوية تلك، تاثل باقرتاب القوات اليااية 
املشرتكة من مدياة ناران، بدد اقثثا9 الياايل 
موقع قياعة الفواز املطل عى املدياة السدوعية، 
وكذلاك سايطرتهم عى الثاالل املاااورة ملوقع 
قيااعة الفاواز. وقد حصال لذا يف إطاار عالية 
عساكرية تقول القوات املشرتكة إن الغاية ماها 
تكان يف اساثكاال السيطرة عى مواقع الرشاة 
وتبة القااصل، املقابلة مبارشة ملدياة ناران«. 
ويضياف الكاتب أن تلك الدالياات يف ناران 
»تداد أكثر نااحااً، برغم تدقيدلاا، من عاليّة 
»تثرير« صاداء، الثي تشاها عى الطرف البديد 
اآلخر من الثدوع قوات عاصفة »الثز9« وقوات 
الرئيس عبدرباه ماصور لاع  ماذ بداية الدا9، 
حياُث أن األخارية تبدو أشابََه بثدث عساكر  
يومي، يثساُم برتابة خطوط الثااس يف ماطقة 

نهم، يف ظل عاز واضح عن الثقد9«. 
ويالحظ كثريون أن الاظا9َ السادوع  لم يدد 
يف وارع البثاث عان طريقة جديادة لثااب تلك 
الهزائم الثي يثدرض لها وقد سّلم بدازه ولذلك 
راح يثاول كبح جاااح اإلعال9 الثربي والبثث 
عن وسايلة لوقف املشاالد املصورة الثي يار  
بثها لهروب جاوعه وساقوط مواقده بيد ابطال 
اليان وحال عاز حاب القاوات باا ايها قااة 
املسارية عن تثقيل الهدف بدأ الاظا9 السدوع  

باإلماالء عاى املبداوث األمااي إساااعيل ولد 
الشيخ ليثوىل لو املطالبة بوقف بث تلك املشالد 
الثاي أَْصبَاثت ماثرشًة عى املساثويل الدربي 

والدويل.

• هجمات سبتمرب: واشنطن تقتنُص اللحظة لالنقضاض 
على الغريق السعودي

قبيل نثو سات سااوات أ  يف الداا9 2010 
بدأت الصثاف األَمريكية تاارش تقارير واخبار 
مان عاخل املخابارات األَمريكياة أَْو ما يدرف با 
CIA بوجاوع تقرير رس  يثضاان إعانة للاظا9 
السادوع  بالضلاوع يف لاااات سابثال عن 
طريل ععام وتاويل تاظيم القاعادة، وماذ 1لك 
الثال قارأ املثللون والخالاء تلاك الثرسيبات 
بأنها بداياُة الثاهيد لدال أَمريكاي ضد الاظا9 
السادوع  عساكريا أَْو بطريقاة أخارى تؤع  
نساخًة  كانات  انتهاماات  تلاك  ألن  الغارض؛ 
مثطابقًة من مثلثها الثي كانت جزءاً من األعوات 
الثاي أقادات اإلَعاَرة األَمريكية شادبها بوجوب 
الثارب ضاد نظاا9 صادا9 حسال يف الداراق، 
ووحاده الاظا9 السادوع  الذ  لم يثاباْه بذلك 
وظل يدثقد أن له مكانة خاصة عاد واشاطن.

قبيال الذكارى الخامساة عارشَة لهاااات 
سبثال، أ  يف ل سبثال الاار  أقر الكونارس 
األَمريكاي قانوناا يثياح مقاضاة السادوعية يف 
املثاكم األَمريكية من قبل الضثايا واملثرضرين 

من لااات سبثال.
القاناون كااا يقارأه املثللون السياسايون 
والخالاء يهدُف إىل تاكل الونياات املثثدة من 
انساثثوا1 عى 750 ملياار عونر مان أَْمااَوال 
السادوعية املثواجادة لاااك باسام تدويضات 
الضثايا واملثرضرين من لااات سبثال الذين 
يفرتض أن القانون سيثيح لهم راع قضايا ضد 

السدوعية يف املثاكم األَمريكية.
بالثزاُمن مع 1لك ومع إحياء الونيات املثثدة 
للذكارى الخامساة عارشة لهاااات سابثال 
كشافت الصثاف األَمريكياة تقاريار توضاح 
أعداع الضثاياا واملثرضرين من الهااات الذين 
يفارتض أنهام سايثصلون عاى الثدويضاات 
باقثصاصها من األَْمااَوال السدوعية يف الونيات 

املثثدة.
وايااا يقادر عادع الضثاياا املبارشيان يف 
3 آنف قثيال يفارتض  الهاااات بأكثار مان 
تدوياض أرسلم ااإن لااك مثرضريان آخرين 

يفوقون الا75 ألف مثرضر.
ونارشت وكالة ارانس بارس تقرياراً يقول 
إناه “ما زال نثاو 75 ألف شاخص يدانون من 

اضطرابات صثية نفساية أَْو جسدية مرتبطة 
بالهاااات، اسثاشال كثريون ماهام جزيئات 
انقاا1  مثاولثهام  خاالل  للرسطاان  مساببة 

أَْشَخاص«. 
الثبكاُة األَمريكيُة لام تاثِه بإقارار القانون 
الاذ  يسااح باقاضااة السادوعية أَْو بثثديد 
أعاداع الضثايا واملثرضرين، حياث نرش تقرير 
مؤخراً يثضان اعرتاف بأحد املدثقلل يف ساان 
غوانثانامو عى خلفية لااات سبثال بثلقيه 

أوامر من أمري سدوع .
ويف لذا الساياق كشافت وكالة »أسوشايثد 
برس« األَمريكية، أن املدثقَل السادوع  غساان 
عبداللاه الرشباي امللقاب بصانع قاابال تاظيم 
القاعادة، قاال يف نصاوص الثثقيقاات الثاي 
أارجات عاهاا وزارة الدااع األَمريكياة مؤخًرا، 
إن أمارياً سادوعيًّا ماهاوًن يشاار إلياه بصفة 
“صاحب الساو” شارك يف مثاولة تاايده لشن 
أعاال عاف إرلابية قبل لااات 11 سبثال«.
بكل تلك املدطياات الثالثة املثاثلة بالارياة 
الضثاياا  ووجاوع  سابثال  لاااات  ولاي 
الاذ  يارشع مقاضااة السادوعية  والقاناون 
واعرتااات املثهال تصبح األَْمااَوال السادوعية 
املقدرة با 750 مليار عونر يف مثااول واشااطن 
يف وقات تداني ايه السادوعية من أساوأ وضع 
اقثصااع  يف تأريخها؛ بسابب انهيار أَْساَداار 
الافط وتكاليف الثروب الثي تقوعلا أَْو تاولها 

الرياض.
األَمريكياون اخثاروا لذا الثوقيت لالساثيالء 
عى األَْمااَوال السادوعية بدااياة تامة االاظا9 
السادوع  يديش أساوأ مراحله وليس بإمكانه 
مواجهة 1لك القانون وحااية أَْمااَواله لساببل 

رئيسل:
األول: أن الونيات املثثدة الثي سثسثويل عى 
األَْمااَوال لي 1اتها الثي يدلل الاظا9 السدوع  
آمالاه عليهاا إلخراجاه مان املساثاقع اليااي 
وكان واضثااً أن زياارة كاري  وانجثااع الذ  
جرى يف جدة لدف بشاكل رئياي إلْعاَلن الثزا9 
واشاطن بثااية الاظا9 السدوع  بشكل علاي 
أَْو ما تضااثه نثائج انجثااع من مسااع لوقف 

الهااات اليااية عى الثدوع.
السبب الثاني: أن الاظا9 السدوع  سالم يف 
توريط نفسه وإضداف الدالم الدربي واملاطقة 
ومّول الثروب األَمريكياة لثدمري الدول الدربية 
وتدخال بشاكل مباارش يف تدمري الياان ولذلك 
لام يداد بإماكان الاظاا9 السادوع  املرالااة 
عاى موقف عربي يساانده يف مواجهاة الثوجه 

األَمريكي.

• بالد النفط تعاني من عجز مالي
ساّالت املوازنة السادوعية لهذا الدا9 عازا 
قياسايا بلاغ نثاو 80 ملياار عونر ألول مرة يف 
تأريخها بفدل انهيار سادر الافط الذ  تسابب 
باه الاظا9 السادوع  ُعاوة نساثهداف روسايا 
وإيران املاثاثل للافط غري أن األمر اندكس عى 
السادوعية بالرضر األكل كونها تدثاد باسابة 
%0ل عاى عائادات البارتول عكاس خصومها 

انقثصاعيل يف روسيا وإيران.
ومطلع الشاهر الثايل أبقت وكالة “ايثش”، 
املثخصصاة يف الثصايفاات انئثاانياة للادول، 
السادوع ، عاد املسثوى السالبي )AA- ايه ايه 
ساالب( مثوقداة بأن تساثار الاظرة السالبية 

لثصايف السدوعية يف الساوات املقبلة.
الوكالة بررت الثصايف السالبي للسادوعية؛ 
بسابب انخفاض أَْساَداار الافط والاذ  بدوره 
سايقي أثره عى عاز امليزانية السدوعية والثي 
تاثل أحد ألم البياناات الثي يدثاد عليها وضع 

الثصايفات.
كاا توقدت الوكالة أن يسثار الداز الضخم 
يف امليزانية السدوعية خالل عامي 2017 و2018 

القاعمل.
ويداّرُف الثصاياف انئثااناي بأناه عالياة 
“تقدير صالحية أَْو أَلليّة شاخص للثصول عى 
قروض أَْو جدارة رشكاة أَْو حثى عولة للثصول 
عى قروض، ولي يف 1لك تقو9 بدراسة إمكانيات 
الرشكة أَْو الشاخص أَْو الدولاة املالية” ولو ما 
يوضاح توقيات اإلْعاَلن عان الثصايف السالبي 
للسادوعية ألنهاا تسادى للثصول عاى قرض 
بقيااة 10 ملياار عونر عال إْصاَدار الساادات 
“بلومالغ”  وكالاة  اصدرتاه  تقريار  بثساب 

املثخصصة يف 27 اغسطس/آب املايض.
وبثساب الوكالة تسدى السدوعية للثصول 
عى قرض بقياة 10 ملياارات عونر عل أصدرا 
سادات يف الساوق الدولية لثغطية الداز الكبري 
يف موازنثهاا للداا9 الثاايل والذ  بلاغ نثو ل7 

مليار عونر بسبب انخفاض أَْسَداار الافط.
بثالاة  ساثقو9  السادوعية  أن  وأضااات 
تروياياة للساادات الثي تااو  إْصَدارلا خالل 
شاهر سابثال/أيلول املقبال للوصاول إىل بيع 

سادات بالدونر بقياة 10 مليارات.
ويف سابيل 1لاك تداقدت السادوعية مع عدة 
رشكات أَمريكية تقد9 خدمات مالية تثوىل إَعاَرة 

طرح السادات للبيع يف السوق الدولية.
وأشاارت تقارير اقثصاعية أناه ويف ظل 1لك 
أقبل املساثثارون عاى رشاء عقاوع تأمل ضد 
مخاطر تدثر السادوعية يف ساداع عيونها، حيث 
صددت قيااة عقوع الثأمل لاذه إىل 1.1 مليار 
عونر، ولاو أَعاى مساثوى عى اإلطاالق، واقا 
ملوقع “ZERO HEDGE”، املخثص يف جاع آراء 

وتثليالت الخلاء املاليل.
وأضااف أناه ماع تزاياد الطلب عاى عقوع 
الثأمال ضاد تدثر السادوعية يف ساداع عيونها، 
ارتفاع ثان لاذه الدقوع من 50 نقطة أسااس 
ساالثها يف ماثصف عاا9 ل201 إىل 155 نقطة 
أسااس يف أغساطس/اَب 2016، أ  ارتفع ثان 

عقوع الثأمل باثو ل أضداف. 
باالحظة املشااكل أَْو القضايا املصريية الثي 
تهدع مساثقبل الاظاا9 السادوع  ياكن القول 
إن األخاري تسابب باكل 1لاك ولم يكان ضثية 
مؤامارة بل عى الدكس اهاو يبدو اليو9 ضثية 
مؤامرته عاى الادول الدربية وضثياة تواطؤه 
وتبايه للثروب األَمريكية واملرالاة عى الونيات 

املثثدة يف مواجهة الاريان واألشقاء الدرب.
وأخارياً وما ياكن اساثاثاُجه أيضاً أن اليان 
كانت البؤرة األخطار الثي اثثت أبواَب الاثيم 
عى الاظاا9 السادوع  ليصل إىل ماا وصل إليه 
اليو9 اقثصاعيا وعساكريا أَْو إضدااه الذ  مثل 
اللثظاة املااسابة لالنقضااض األَمريكي ولكن 
بخطايا الاظا9 السادوع  بثل اليان وليس ألن 

الياايل عاادوا عن أنفسهم ووجوعلم.

تُمـرُّ المملكُة السعوديُة بأسوأ مراحلها منذ تأسيسها وتواجه اليوم صعوبات ومشاكل وقضايا مصيرية على المستوى الداخلي والخارجي وعلى المستويات 
العسكرية والسياسية واالقتصادية، ويتضُح أن الغَرَق السعودي في اليمن كان بمثابة الفتيل الذي أشعل الحرائق من حولها لتصَل إلى »حبل المشنقة 

اأَلمريكي«، حيث َأْصَبـح النظام السعودي أمام »المحكمة اأَلمريكية«، متهمًا بالضلوع بهجمات سبتمبر بعد إقرار الكونجرس قانونًا يشّرع للمتضررين من 
هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة السعودي، وهو األمُر الذي يفتح الباب أمام واشنطن لالستيالء على 750 مليار دوالر من َأْمــَوال النفط السعودي 

كتعويضات للضحايا بالتزاُمن مع مرور السعودية بأصعب مرحلة اقتصادية ومالية تعصف بها من نحو عاٍم ويتوقع أن تمتد لسنوات قادمة. 

ثالث ق�سايا قائمة تهدد وجوده

النظام السعودي يعرُب الطريَق إىل النهاية الحتمية
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  - رشيد الحداد:
لم يكثاِف الُدااْدَواُن السادوع ُّ األَمريكيُّ 
بقثال املئاات مان الصياعيان الثقليديان يف 
ساواحل البثر األَْحَار وُخُصاْوصاً يف املااطل 
السااحلية الواقداة جااوب مديااة الثديدة 
وتدماري قواربهم واساثهداف مراكاز اننزال 
السااكي ومراكز الثاايع وموانئ وأَْساَواق 
الصياد املاثارشة يف الرشياط السااحيل، بال 
يااارس القثل الرحيم بثال قرابة الا 8 آنف 
مواطن يديشون يف مديرية الثثيثا الساحلية 
يداناون الااوع بدد عدة أشاهر مان انددا9 
كااة ُسبُل الديش؛ بسبب توقف نشاط املئات 
مان صياع  قاَرى الثثيثاا السااحلية الذين 
يدثادون عى مهاة الصيد كاصدر أََسااايس 
للدخل وتواري احثياجات أرسلم و1ويهم من 

الطدا9. 
تلاك الارائاُم املشاهوعة الثي تدارض لها 
الصيااعون وَحوَّلات حياة أرسلام إىل جثيم 
تات بضاوء أخرض مان قبل األَُماام املثثدة 
الثاي تسااند الُدااْدَوان يف ُعاْدَواناه وتااثه 
الضوء األخرض لثشاديد الثصار عى الشدب 
الياااي، يضاف إىل الدور املشابوه للااظاات 
الدولية والثوزيع املثدع مسابقاً من الرياض 
للُدااْدَوان  موالياة  وجهاات  مااطال  عاى 
املااطال  وحرماان  الغذائياة  للاسااعدات 
املثارضرة من الُداْدَوان أكانات يف الثديدة أَْو 

يف صددة وحاة. 
ونثيااة لذلاك تفّشات ظالارة الاوع يف 
أَْوَسااط املئاات من ساكان مديرياة الثثيثا 
جااوب مدياة الثديادة السااحلية، ولدل ما 
كشافثه صاور عارشات األَْطَفاال والاسااء 
والشايوخ يف قارى البقدة والذكاري باديرية 
الثثيثا جاوب مثااظة الثديدة السااحلية، 
وجوع عرشات الثانت مان املصابل بثانت 

سوء تغذية حاع.
الثاورة  مسثشافى  اساثقبل  أن  وبداد   
بالثديادة عارشات الثاانت املرضياة الثاي 
انهكثهاا املااعاة مان قارى املديرياة، كّلف 
مكثب الصثاة باملثااظة اريل طبي للازول 
إىل قرية البقدة وسات قرى أُْخَرى اجثاحثها 
املااعة ليكشف عن كارثة حقيقة تهدع حياة 
اآلنف مان املواطال بثلاك القرى الثي عخلت 

ادلياً مرحلة الاوع الشديد.

الجوُع واملرض
كشاف تقريار اريل طباي لقريثاي الذكري 
والبقداة بالثثيثاا عن وجوع عارشات الثانت 
مان املصابال بأمراض ساوء الثغذياة، أغلبها 
وصفات بالثااعة والوخياة، 1كرلا مسائوُل 
الفريال بوصفهاا الطباي ناوع »SAM«، أناه 

اساثطاع إجراء اثوصات طبية لا80 شخصاً 
يف قريثي الذكري والبقدة الشاالية اللثل تقدان 
عى الساحل غرب املديرية، واكثشف إصابة 27 
حالاة بساوء الثغذية ناوع »SAM« و3ل حالة 
ناوع MAM ولو ناوع يدد حااعاً إن أن عالَجه 
يقثيض انْساثاَرار يف الدالج ملدة 2ل يوماً، عى 
األقل. مؤكداً أن من بل املصابل بسوء الثغذية 
أَْطَفانً وكبار السن ونسااء حوامل، األمُر الذ  

يسثدعي رسعة عالج تلك الثانت.

التحيتا تستغيث
ايااا حاّذر مكثاب الصثاة باثااظاة 
الثديدة من كارثة إنَْساانية قد تثل بساكان 
وأَْطَفاال قارى مديرياة الثثيثاا، َوأَكَّااد أن 
الوضاَع اإلنَْسااني يف تلك القارى الذ  ياهش 
الااوع أَْجَسااع األَْطَفال والاسااء بال رحاة 
يساثدعي تدخاالً عاجاالً من قبال املاظاات 
الدولياة الداملاة يف املااال اإلغاثاي، أطلال 
رئيُس املالس املثيل يف مديرية الثثيثا حسن 
لابيل، نداء اساثغاثة مطالباً كااة املاظاات 
املثلية والدولياة برسعة إنقا1 ما يزيد عى 5 
آنف إنَْسااٍن يثدرضون لخطر املوت؛ بسابب 
املااعة واملرض الذ  اثك بالكثريين ماهم.

وأشار إىل أن اسثهداف الُداْدَوان للصياعين 

وقوارب صيدلام يف ميااء الثياة السااحيل 
أَعَّى إىل اقدان الدرشات ملصاعر عخلهم، ولو 
ما أَعَّى إىل تفّش املااعة واألمراض يف أَْوَساط 

أرسلم.

فقٌر وسوُء تغذية 
وواقااً ملسائول حالاة »انقاذوا أَْطَفاال 
تهاماة«، الدكثاور جااال عبداملغااي َااإن 
تفّش الااوع واملرض يف الثثيثا ياذر بكارثة 
للخدماات  الثاا9  الغيااب  يف ظال  إنَْساانية 
األََسااساية والُدزلاة الثاي تديشاها القارى 

املوبوءة باملااعة واملرض.
 وأشاار عبداملغااي إىل أن ساكان ماطقة 
الثاي اجثاحثهاا  األُْخاَرى  البقداة والقارى 
املااعة يديشاون يف عزله تامة عن الاايع، 
مشارياً إىل أن األَْطَفاال يف الثثيثاا مصاباون 
بساوء تغذياه حااع نثياة الفقار املثفش يف 
قرالاا وبثاجاة إىل مدالااة طبياة رسيدة 

َوالثدامل مدهم كثاله مرضية حرجة.
 وأاااع بأن املئات من األَْطَفاال بثاجة إىل 
توااري نظا9 غذائاي مثكامل خااص، مؤكداً 
من خالل زيارتاه إىل الُقاَرى املوبئة باملااعة 
والفقر واملرض بأن الظروف املديشاية الذ  
يديشها سكان قرية البقدة أَْو القرى األُْخَرى 

يف الثثيثا ن تاكاهم من رشاء الاظا9 الغذائي 
نرتفااع تكاليفه املالية، مثوقدااً عوعة حالة 
ساوء الثغذية يف حالاة املدالاة لداد9 وجوع 
غذاء صثاي لألَْطَفال، واشاار إىل أن من ألم 
املثطلباات انغاثياة إلنقاا1 أَْطَفاال مديرية 
الثثياا، مكااالت غذائية من عار 6 شاهور 
حثاى عار 8 سااوات باكل أَنَْواعهاا )حليب 
مافاف، سارييالك، ُرز مافاف(، َومغذيات 
 VIT. A(( وايثاياااتRINGER LACTATE
VIT. D( )VIT. B(( باإلضاااة إىل مضااعات 
 AMOXICILLIN، GENTAMYCIN حيوية 

ومضاعات طفيلية.

70 % معرضون للموت
يف  والثرياات  للثقاوق  ُمؤّسساة رصاد 
احصائياتهاا أّكادت أن %70 مان ساكان 7 
قرى غرب مديرية الثثيثاا مدرضون للاوت 
الثثاي حال عد9 إنقا1لم من خطر األمراض 
الثي كان سببها عد9 وجوع مياه رشب نقية، 
إضااة إىل الفقر املدقع الذ  يديشاه قرابة 6 

آنف شخص.
وحاّذرت من تزايد عدع الوايات يف األَْطَفال 
وكبار السن، مشاريًة إىل أن تلك القرى تشهد 
حانت واااة شاهرية وصلت لا8 أشاخاص 
للثد املثوساط للوايات أغلبهم مان األَْطَفال 

والاساء الثوامل.
ولفثت ُمؤّسساة »رصاد« أن ما وصل من 
سالل غذائية اسثهدات قرية واحدة، ماولًة 
أن 1لك ليس بالثل، ورغم 1لك لم يصْل لباقي 
املديريات األشاّد تارضراً باملااعة واألمراض 

املثاوعة.

الفاو يتهم التحالف 
إىل 1لاك كان تقرير ماظاة الزراعة والفاو 
يف الياان قد حذر قبل عدة أشاهر من تدلور 
األَْوَضاااع املديشاية ألرس الصياعيان، واتهم 
الثقرير قوات تثالاف الُداْدَوان بفرض قيوع 
عى حركة صيد األسااك يف السواحل اليااية.
 َوأشاار إىل أن اساثهداف قاوارب الصياد 
ُخُصاْوصاً يف مثااظات الثديدة وتدز وحاة 
أَعَّى إىل توقف أغلبية خدمات قطاع األساااك 
وأاقاد 65 % مان الصياعين ُسابُل عيشاهم 
باإلضااة إىل 650،000 من الُدّاال الدرضيل 
الداملل يف الثدبئة والثخزين والاقل، وأشاار 
إىل أن الثثالَُف سااح لسفن جرف بااارسة 
الصياد غري القانوني عاى الرغم من حرمانه 
اآلنف من الصياعين من ماارساة نشاطهم 
الثقلياد ، وأّكدت املاظااة أن الثصار الذ  
تفرُضاه قواُت تثالف الُدااْدَوان عى صياع  
املااطل السااحلية تسابب انخفااَض الصيد 

الثقليد  باسبة 75 % يف تدز والثديدة.

اشال مرتِزقُة الُدااْدَوان يف مثااظة ماأرب يف ااثدال 
أَْزَمااة يف ماعة الغااز املازيل خالل أَيَّااا9 عيد انضثى، إّن 
أنهام ن يزالون ياادون القاطارات الخاصة برشكة الغاز 
الثكومية من الثثايل وتغذية السوق باألَْسَداار الرساية 
للشاهر الثاني عاى الثواىل بثوجيهات مان املثااظ املوايل 
للُداْدَوان سالطان الدراعة الاذ  وجهة بوقف الثدامل مع 
أية جهات حكومية يف صاداء أَْو يف املثااظات الشاالية. 
 ووال مصاعر مؤكدة لا«صدى املسارية« اإن من تلك 
الثوجيهاات وقَف تثايال حصة رشكة الغااز الثكومية 
بصاداء وتثويلها إىل الساوق السوعاء بغرض اسثقطاب 
الدالة املثلية وتهريبها ملضاعفة أَْزَماة السيولة املالية.
 و1لك ضان مخطط الُداْدَوان ننهاك انقثصاع الوطاي 
وإعاقة جهوع الباك املركز  اليااي يف انْسثاَرار يف القيا9 
بواجباة إَزاَء موظفي الدولة من جاناب وحرمان الرشكة 
من مخصصها كون القياة املالية للغاز تثول مبارشة إىل 
البااك املركز  كإيراع عا9 يضااف إىل خلل إعاقة الرشكة 
مان أعاء واجبها يف بيع الغاز املازيل باألَْساَداار الرسااية 

وإتَاَحاة املااال لثاار الساوق الساوعاء ملواصلاة ابثزاز 
املواطن اليااي واحثاكار ماعة الغاز املازيل بدد أن ناثت 
رشكاة الافط يف ااشاال مخطاط الثثالاف ومرتزقثه يف 
بيع املشثقات الافطية بالساوق السوعاء بأَْسَداار تفوق 

قياثها وسثب الُدالة إىل مأرب.
مصااعر موثوقاة لصادى املسارية أّكادت أن مرتزقاة 
الُدااْدَوان وماااقيه يقومون بانساثثوا1 عى املخصص 
الرسااي لرشكاة الغااز الثكومياة وبيدهاا يف الساوق 

السوعاء لثاويل مليشيات الُداْدَوان ومرتزقثه.
ووال املصاعر َاإن عالية نهاب الثروة الدامة من قبل 
املرتزقاة لام تدد تقثرص عى الغااز املازيل بل شاالت ُكّل 
ماا له عالقة باإليراعات الداماة للدولة من رضائب وزكاة 
ورسو9 حكومية، باإلضااة إىل تاالب ُكّل موارع املثااظة 
الزراعية والافطية والغازية من قبل املرتزقة بطريقة غري 

قانونية. 
وواقاً للاصاعر َاإن مرتزقة الُداْدَوان سايطرت أَيْضاً 
عاى ارع البااك املركاز ، َوأوقفت أ  تدامال بل الفرع 

والباك املركاز  بصاداء )رغم أن الباك املركز  يف صاداء 
ماا زال مدرتاااً به مثليااً وعولياً من امُلؤّسساات الدولية 
املداياة وماا زال ياؤع  عوَره ويواار املرتباات لااياع 

الياايل شاانً وجاوباً(.
 َوأاااعت باأن مرتزقاة الُدااْدَوان عاادت إىل حرماان 
موظفي بدض مديريات املثااظة من مرتباتهم الثي لي 
حل عساثور  وقانوني لهام، وإتَاَحة املااال للدصابات 
واملليشايات اإلْجاَرامياة بااثدال »الثقطاع« يف الطرقات 
نبثزاز املسااارين وارض إتاوات عى الشاحاات القاعمة 
مان مافذ الوعيدة السادوع  وارض 200 ريال سادوع  
عى ُكّل شااحاة مثالاة بالبضائع، واحثاااز من يثلو 
لهم احثاازه من املسااارين مع شااحااتهم وقواطرلم 
وبضائدهام تثت مالرات والية لغرض انبثازاز، ولذات 
السابب تصاعدت الخالاات بل مرتزقة الُداْدَوان وبدض 
رجال القبائل يف عدع من مااطل مثااظة مأرب وتطورت 
إىل مواجهاات مسالثة اساثخد9 ايهاا مخثلاف أَنْاَواع 

األسلثة. 

ُر �ملجاعة ب�سوٍء �أخ�سَر من �لأَُمـم �ملتحدة  �لعدو ي�سدِّ

املجاعُة تفتُك بحياة املئات من اأَلْطَفال وتجتاُح قرى الصيادين جنوب الحديدة

منع حتميل قاطر�ت �سركات �لغاز لل�سهر �لثاين 

مأرب.. املرتِزقة يتناهبون إيرادات الدولة ويستحوذون على عائدات الغاز 

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالدالة   

  250   250.5عونر 

285.85285.28 اليورو

66.66 ل66.7 ريال سدوع 

35.لل650.656 ريال ُعااني

353.86353.15انسرتلياي

 للعــلم 
عدن بدون مرتبات!

ل�م يتق�اَض اآلالُف م�ن موظف�ي 

محافظ�ة عدن واملحافظ�ات الجنوبية 

مرتباتهم حت�ى اآلن رغم وج�ود كتلة 

مالي�ة كب�رة متواجدة يف بن�وك عدن 

ومصارفه�ا، إالاّ أن تل�ك األَْم��َوال بات 

مصرُه�ا غامض�اً يف الس�طو املمنهج 

من قب�ل لص�وص الرشعية ع�ى املال 

فمص�ادر  الش�عب،  وحق�وق  الع�ام 

مؤكاّدة يف مدينة ع�دن أكاّدت أن اآلالف 

من املوظف�ن واملتقاعدين لم يتقاضوا 

مرتباته�م من فروع مكات�ب الربيد يف 

املحافظة أَْو البنوك األَهلياّة والحكومية؛ 

بس�بب عدم وجود س�يولة مالية، وأن 

حالة الس�خط العام تصاعدت إىل أَعى 

املس�تويات ع�ى حكومة الف�ار هادي 

التي تتبنى حملًة معادية للبنك املركزي 

اليمن�ي بصنع�اء وتح�اول التأثر عى 

نش�اطِه املرصيف بن الفين�ه واألُْخَرى، 

تارًة بوقف التعامل م�ع البنك وأُْخَرى 

بمطالبة صن�دوق النقد ال�دويل بعدم 

التعامل مع محافظ البنك محمد عوض 

ب�ن هم�ام، إالاّ أنه�ا ويف ُكلاّ الح�االت 

فاق�دٌة للقدرة عى القي�ام بأي دور يف 

هذا املج�ال الذي يُمسُّ حي�اة املواطن 

اليمني؛ كونها غرَ مؤهلة ال قانونياً وال 

رشعي�اً وال منهجياً وال اداري�اً يف إَداَرة 

أزمته�ا املالية ناهيك ع�ن إَداَرة األزمة 

املالية لبلد برمتها. 

رغم ذل�ك تح�اول االدع�اء وتتنكر 

لدور البنك املرك�زي بصنعاء وألنصار 

الل�ه أكان من خالل ال�دور اإليَْج�ابي 

الذي آثار انتباه العالم أجمع ألَْخ�اَلقية 

تعام�ل اللجن�ة الثوري�ة الُعلي�ا خالل 

الف�رة املاضية التي بُكلاّ جدارة تعامل 

م�ع ُكلاّ اليمنين بمس�ؤولية أَْخ�اَلقية 

ووطني�ة وحرصت عى إيَْصال مرتبات 

أَْكثَ�ر من مليوِن موظ�ف إىل ُكلاّ أرجاء 

البلد دون أياّة استثناءات.

 وكما كان�ت اللجنة الثوري�ة العليا 

يتعام�ل املجل�ُس الس�يايس األعى مع 

الجمي�ع بعيداً عن ال�رصاع، ولكن تلك 

ه�ت بعدم  الحكوم�ة املس�خ الت�ي وجاّ

التعام�ل م�ع البن�ك املرك�زي اليمني 

وص�ادرت إيرادات الدول�ة عجزت عن 

س�داد مرتبات اآلالف م�ن املوظفن يف 

عدن ما بالك بقرابة 1،2 مليون موظف 

يمني يف الشمال والجنوب. 
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  -  خاص
زار األخ صالاح الصاااع رئياُس املالاس 
السيايس األعى، يو9َ األربداء املايض، جبهات 
القثاال يف مثااظاة الااوف مثفقدا خطوط 

الثااس يف املثااظة.
واطلاع رئياس املالاس السايايس األعى 
من املرشال والقااعة امليدانيل واملرابطل يف 
الاياش واللاان الشادبية عى ساري املدارك 

واننثصارات الثي تثثقل عى ايديهم.
ونقال رئياُس املالاس السايايس األعاى 
لألبطاال يف جبهاة الااوف تثياات وتهاني 
أعضااء املالاس السايايس األعى والاوزراء 
والقائاال بأعااال الاوزراء ورجاال الدولة 
وقياعاتهاا باااسابة عياد األضثاى املبارك، 
مدالاً عن مدى الفخر وانعثازاز الذ  حققه 
األبطاال املرابطل الصامديان يف ُكّل الابهات 
يف روح ُكّل يااي يف الداخل والخارج، والقياة 
الثقيقية الثي أثبثولا عن الشخصية اليااية 
الثاي ن تقبل الذل والهاوان والغزو وانحثالل 
وتقااو9 وتاثرص بأبساط اإلمكانات ماطلقة 
مان الروح املؤمااة بالله عز وجال ومواجهة 
الظلم والبغي وصااعة انسثثقاق الذ  ياب 

أن تكون عليه اليان والثثرر من ُكّل أشاكال 
الهيااة والوصاية ومصاعرة القرار الوطاي. 
وقال مخاطبااً األبطال يف الابهات »عادما 
تثارر الوطن من مراكز القوى الثي اساثثار 
ايها الددوان السدوع  األمريكي من سثيايات 
القارن املايض مصااعراً من خاللهاا تطلدات 
الشادب اليااي ببااء الدولة القوية املساثقلة 
املاطلقاة إىل املساثقبل، تكالبات عاى اليان 
قوى الرش املثثالفة مع السدوعية يف مثاولة 
يائساة نحثاالل الياان وتازيقاه.. لثقولاوا 
َجايداً وعماء الشهداء األبرار الذ  رووا وقالوا 
بدمائهم وأرواحهم الكلاة الفصل يف املواجهة 
واننثصاار، لن يكاون اليان إن حراً مساثقالً 

بسياعته وقراره ومسثقبله وثرواته«. 
وأضاف الرئيس الصّااع قائالً »أن الصاوع 
األساطور  الاذ  تخطوناه يف جبال الدالم 
الياو9 صاار عالمة اساثفها9 كبارية يف وعي 
الددو قبل الصديل وأنثم بأقل القليل من الددة 
والدثاع والددع تواجهاون جيوش تثالف من 
أقاوى عول الدالم ومال مدنس اساثالبت به 
السادوعية واإلمارات وقطر ُكّل أنواع مرتزقة 
الدالام وقثلثه لثساثقولم َجايداً بأقدامكم 
الثااياة وتاقلاون املدركاة إىل صادور أعداء 

السال9 الداملي وصاندي املاازر، والرحم الذ  
اخرج القاعدة وعاعش«.

وتاباع قائاال« الكم مااا ومان ُكّل يااي 
ويااياة يف ارض الوطان الذ  يشاهد حصارا 
الثأرياخ  يدهدلاا  لام  ومؤامارة  اقثصاعياا 
اإلنسااني.. لكم ُكّل الثثية واإلجالل والثقدير 
البطولياة  ولروحكام  الثااياة  وألقدامكام 
املؤمااة الصاعقة املداادة عان ُكّل القيم الثي 
تاااع عليها األعياان الساااوية والثقااات 
الداااع  بثال  واأليدولوجياات  والفلسافات 
عن الافاس وامثالك الثرياة ومواجهة الرش 
واننثصاار لقيام الخاري والدادل واملطالباة 
بالددالاة والديش الكريم الذ  تسادى له ُكّل 

شدوب األرض الثرة وتكااح من أجله«.
وأشاار رئيس املالس السايايس األعى يف 
لقائاه بقااعة املاامياع والرسايا مان أبطال 
الايش واللاان الشادبية الذيان اجثاع بهم 
عقاب زياارة املرابطل يف خطاوط الثااس.. 
أشاار إىل حقيقاة املواجهة وما يرياده الددو 
من مثااظاة الااوف ومأرب وانساثهداف 
بانحثاالل وانساثداار من أبدااع اقثصاعية 
وسياساية وتاكال القاعادة وعاعاش مان 
مثااظاات أخرى واساثهداف الباية الثثثية 

وارتاكاب املاازر من ألداف وضيدة ن ياكن 
تثقيقهاا ماع شادب ن يخااف إن خالقاه 
ون يؤمان إن بثريثه املساثادة من إساالمه 
الصثياح البديد عن الغلاو والثطرف والقائم 
عاى كرامة اإلنساان وقيام الخاري وحقيقة 

اسثخالف الله لإلنسان يف األرض.
وأكاد رئياس املالاس األعاى ماا ياثلاه 
املرابطاون يف الابهاات وقاعتهام مان روح 
خالقة يساثاد ماها الاايع ثباتهم وصللم 
وجلدلام يف املدركة السياساية وانقثصاعية 
ومدركاة الثفاظ عاى الاسايج انجثااعي 
ومدركاة السادي إىل تثقيل الساال9 وإنقا1 
املثورطال مع الدادوان من أباااء اليان عى 
قلثهم وضدف حيلثهم، ومدركة إعاعة اليان 
إىل واجهاة الفدال الداملي باا عراات به من 
احارتا9 شادوب األرض والدالقاات املثوازنة 
واملافثثة، ومدركة األخالق الثي أصبثت باا 
يقدمه األبطال يف ُكّل الابهات مرضب األمثال 
ولاي األاداال الثي تدكاس حقيقاة اليااي 
املقاتل الشاااع والفارس الابيل الثامل لقيم 
القرآن وأخالقه وتدالياه يف السلم والثرب.

اياا عل املرابطون يف الابهات من أبطال 
الايش واللاان الشدبية وقاعتهم يف مثااظة 

الاوف عان اعثزازلم بزياارة رئيس املالس 
السايايس األعى لهم إىل خطاوط الثااس وما 
تداال عليه لاذه الزياارة من تدزياز ثقثهم 
بالقياعة الوطاية الثي تدير املدركة السياسية 
وجبهاة الثفااظ عاى اساثقرار الياان من 
الداخل ومواجهة اساثثقاقات املرحلة وساد 
الفراغ السيايس باملالس السيايس األعى وما 
يسدى إليه من تشكيل حكومة وطاية نزيهة 
وكفؤة تدال عى تثقيل اآلمال والطاوحات 
الثاي خارج مان اجلهاا املرابطاون وأبطال 
الايش واللاان الشادبية وضثى يف سبيلها 
الشاهداء والارحى.. مؤكدين عى أن ُكّل 1لك 
وما يثثقل رضيبة طبيدية لثثقيل املسثقبل 
الذ  وقع عاى عاتل لذا الايل عاع رضيبثه 

وتثال كلفثه بإياان مطلل ورىض تا9.
وحاال أبطال الاياش واللاان الشادبية 
تثياتهام  نقال  السايايس  املالاس  رئياس 
وطيب أماياتهم إىل القيااعة وأعضاء املالس 
وكل قيااعات الدولاة وتأكيدلم عاى ثباتهم 
وصللم َجايداً يف ُكّل الابهات حثى يثثقل 
لليان كامل اننثصار الذ  تساثثقه والوااء 
لدماء الشهداء وآن9 الارحى ومداناة األرسى 

وأحال9 الياايل يف ُكّل مكان.

يف زيارة تفقدية لهم يف ثالث عيد �لأ�سحى �ملبارك

الرئيس الصّماد مخاطباً أبطال الجيش واللجان الشعبية: مسح 
الغبار من نعال املجاهدين أشرُف من مناصب الدنيا

قبائل خولن �لطيال تتوّعد بالثاأر و�لنتقام من �لعمالء
العدوان السعودي ينتقم من املدنيني يف بني ضبيان ويقتل األطفال والنساء يف نقيل الوتدة

  -  خاص
أراع الدادواُن األمريكي السادوع  كداعته إاسااع ارحَة 
الدياد بارتكاب املزيد مان الارائم بثل املدنيال يف عدع من 
مثااظات الااهورية وقصف املاشآت الدامة والخاصة.

وكانات أبرز جرياة تداولها املواطاون عى نطاق واساع 
لاي قصف طاريان الدادوان األمريكي السادوع  لسايارة 
مواطاال يف ماطقة الوتدة باديرية خاونن الطيال و1لك يف 

رابع أيا9 عيد األضثى املبارك يف 16 سبثال 2016.
واسثشاهد 12 مواطااً وأصيب آخرون يف لذا انسثهداف 
الشاايع من بياهم نسااء وأطفال، ولي جرياة لزت القبل 

السبع يف خونن الطيال وكل املااطل اليااية.
وأثاارت لاذه الاريااة اساثياء قبائال خاونن الطيال، 
مشاريين إىل أن نساءلم ن تثكشاف رؤوسهن ألحد ون أحد 
يدثاد  عاى املرأة؛ ألنهاا عيب أساوع ولكن ادلهاا الددوان 
السادوع  ومرتزقثه ومن أجل لذا تساثافر خونن السابع 
ماا ععالا الداعي وإىل جانبهم قبائال اليان لالنثقا9 واألخذ 
بالثأر لكل الشاهداء األبرياء مان اعثدى وبغى عليهم ظلااً 

وعدوانا.
وتثداعى شدراء قبيلة باي ضبيان وقبائل خونن، مدلال 
ساخطهم ملا حدث، وقال قبيلة باي ضبيان يف زامل شادبي 

لها:
قالت باي ضبيان يالداالء غايثوا بالغاى

 ما بش علياا لو9 للارتد ن صابح قثيل
وحاا علياا الدار يدور من ولد من بددنا

 ن ما تقاضياا من الااني ااثاا من بكيل

ورع عاى الزامل جواب من قبيلة باي شاداع للشااعر أبو 
طه حسل ماطر قال ايه:

قالت باي شداع عاع الثال واحد كلاا

 بانرخص الغايل لذ  راحوا ضثية يف الاقيل
احاا اجثاداا يف جثانة صف ضد أعداءنا

 ما بايفرقاا الثثالف بس نبدع بالدايل

ورع الشااعر مثاد صالح رميش من قبيلة باي ساثا9 
عى لذه الارياة بالقول

قال السثامي شاروا يا أصثاباا 
صفوا مدي وضثوا بالازيل

عا9 اليهوع  قد تكل اوقاا
 يبرش بذله ُكّل مثآمر عخيل

ولام يقثرص الثهديد باألخذ بالثأر عى قبل خونن الطيال 
السابع، بل تددالا إىل قبيلة سااثان اااء الارع من الزامل 

للشاعر آع9 عبدالله حزا9 والذ  قال:
قالت قبل ساثان يا خونن حدش حدنا

 ما نقبل الغاز  ون املثثل كاّل والدخيل
وصفاا واحد عى 1  قد تددا أرضاا

 ابن السدوع  1  قصف أريض بثأييد الدايل
لكن قسم بالله أبد ما يفرق بيااا

 ظلم أو عدوان أو أادال سبب كان 1ليل
ما عا9 اياا ع9 ثاير ما نخاف من موتاا

 موتاا اسثشهاع ثم الارص من بدده صايل

�لعدو�ن يو��سل ��ستهد�ف حمافظة �سعدة بالقنابل �لعنقودية 
طريان العدوان يعاود قصَف ملعب الثورة بصنعاء 

ويشن عدة غارات على االستاد الرياضي بذمار
  -  خاص

جّدع طريان الددوان األمريكي السدوع ، يو9 أمس األحد، قصفه لددع من 
مديريات مثااظة صددة بالقاابل الداقوعية املثرمة عولياً.

وشن طريان الددوان أربع غارات عى ماطقثي الثلة والثالة يف مديرية 
رازح الثدوعياة وغاارة أخرى باساثخدا9 قاابل عاقوعية عاى ماطقة باي 

صياح.
كااا شان طريان الدادوان بغارتل عاى ماطقة بياوض بااطقة غاارة 
باديرية الظالر باساثخدا9 قاابل عاقوعية خلفات عماراً كبرياً يف ماثلكات 
املواطال، وشان غارة عى ماطقة آل الشايخ باديرية مابه الثي اسثهداها 

الددوان بقصف صاروخي.
ويف أمانة الداصاة عاوع طريان الددوان األمريكي السدوع  قصفه مللدب 

املريي واملاشآت الرياضية.
كااا أغار طريان الددوان عى انساثاع الريايض باديااة 1مار، ما أعى إىل 

إصابة خاسة مواطال وإلثاق أرضار بالغة بااثلكات املواطال.
وأعان انتثااع اليااي الداا9 لكرة القد9 ما تدّرَض لاه ملدب الفقيد عيل 
مثسن املريي الدويل بادياة الثورة الرياضية بالداصاة صاداء، من قصف 

وتدمري من قبل طائرات الددوان السدوع  األمريكي.
وأكد انتثاع يف بيان له أن ما يثدث لو اعثداء صارخ عى حقوق الشباب 
والرياضيل ومالعبهم وصانتهم واسثهداف ملكثسباتهم وطاقاتهم من أجل 
إيااع مساحات الفراغ والبطالة يف حياتهم وعادهم إىل اتاالات خطرية وإىل 

أن يكونوا أعاة للغلو والثطرف واإلرلاب واإلجرا9.
وطالب اتثاع كرة القاد9 املاثاع الدويل وكل انتثاعات واألطر الرياضية 
الدربياة والقارية والدولية بوقفة جاعة ضد ُكّل جرائم القصف والثدمري الثي 
حدثت ملالعاب كرة القد9 ومباى انتثاع وساكن املاثخبات واملالعب األخرى 
والصاانت الرياضياة وإعاناة الدادوان عليهاا واننثصار للساال9 ولثقوق 

الشباب والرياضيل.
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أبناء الخبت وجبل املحويت وحفاش ينددون 
بجرائم العدوان األمريكي السعودي

  -  المحويت
نّظم أبااُء وَمَشاايخ ووجهااء مديريات جبل املثويت والخبات وحفاش باثااظة 
املثويت وقفًة احثااجية، الخايس املايض؛ للثاديد باسثارار جرائم الددوان األمريكي 

السدوع .
وأكد أبااء وَمَشاايخ ووجهااء مديريات جبل املثويت والخبات وحفاش باثااظة 
املثويات أن إمدان الددوان الغاشام يف جرائااه الظاملة إناا يزيد أبااء الشادب اليااي 

صالبة واسثبسانً يف املواجهة والدااع عن كرامثه وسياعته الوطاية.
 عاعال إىل مزيد مان انصطفاف ملواجهة الددوان الااقم والذوع عن عزة واْساثقاَلل 

ووحدة الوطن. 
وأشار أبااء وَمَشايخ ووجهاء مديريات جبل املثويت والخبت وُحفاش إىل أن الددواَن 
انثهاك حقوق وحريات الشادب اليااي، وتاااوز ُكّل قوانل ومواثيل حقوق اإلنساان 
الداملية، مطالبل األمم املثثدة ومالس األمن وكل املاظاات الدولية والثقوقية الثدخل 
لوقاف الددوان والثصار الاائار، والثثقيل يف جرائاه الثي ارتكبات وترتكب يوميا يف 

حل الياايل الدزل.

 قبائل بني مطر يقّدمون قافلة غذائية لدعم 
أَْبَطال الجيش واللجان الشعبية 

  -  صنعاء
قاد9 أبااء وَمَشاايخ ووجهاء مديرية باي مطر يف مثااظة صادااء، قاالًة غذائيًة، 

أمس األحد؛ ععااً ألَبَْطال الايش واللاان الشدبية.
وأكد َمَشاايخ ووجهااء وأبااء املديرية اساثدداعلم لبذل ُكّل غاٍل ونفيس يف سابيل 
الدااع عن الوطن وأماه واساثقراره، مشيدين بصاوع وشااعة أَبَْطال الايش واللاان 

الشدبية يف مواجهة الددوان والدااع عن عزة وسياعة وكرامة اليان وشدبه.

قبائل دالن ترفد الجيش واللجان الشعبية 
بقافلة غذائية وتؤكد وقوفها إىل جانبهم يف 

دحر الغزاة واملنافقني
  -  ذمار

قّد9 قبائل عنن باديرية عاس قاالًة غذائية الاادة املاضية ععااً وإساااعاً ألَبَْطال 
الايش واللاان الشدبية يف مخثلف مياعين الرشف والبطولة. 

وأكادت قبائل عنن باديرية عاس خالل تسايري القاالة انساثارار يف راد الابهات 
باملاال والرجاال والدثااع وقواال الدعام ألَبَْطال الاياش واللاان الشادبية يف مواجهة 

الددوان الغاشم. 
كااا أكادوا وقواهم إىل جانب أَبَْطاال الايش واللاان الشادبية يف مواجهة الددوان 

وعحر املاااقل.

قبائُل الجنبني تقدم قافلة غذائية لدعم 
الجيش واللجان الشعبية وتؤكد مواصلتها رْفَد 

الجبهات باملال والرجال
  -  ذمار

قدمات قبائال الاابال يف مديرية مغرب عااس باثااظة 1مار، الااداة املاضية، 
قاالًة غذائية؛ ععااً ألَبَْطال الايش واللاان الشدبية.

 وأشااع َمَشايخ ووجهاء وأبااء قبائل الاابل بالثضثيات الثي يسّطرلا املرابطون 
يف مخثلف مياعين الرشف والبطولة. 

مؤكدين أنهم سيواصلون راد الابهات باملال والرجال.

أبناء بعدان يرفدون الجيش واللجان الشعبية بقافلة 
غذائية ويشيدون بانتصاراتهم يف مختلف الجبهات

  -  إب
قاّد9 أباااء مديرية بدادان باثااظة إب قاالة غذائية السابت املايض رااداً ألَبَْطال 

الايش واللاان الشدبية املرابطل يف جبهات الدزة والرشف.
وأكاد أباااء بددان أن لاذه القاالة الثي ساثثبدها قوااال الدعم تدد أقال ما ياكن 
تقديااه للارابطال يف جبهاات الكراماة والدزة من أَبَْطاال الايش واللاان الشادبية 

املداادل عن الوطن وسياعته. 
وحاث أبااء بددان كااة أبااء وقبائل اليان إىل ععم الايش واللاان الشادبية باملال 

والرجال.. مشيدين باننثصارات الثي يسطرونها يف مخثلف الابهات.

حتت �سعار »عيدنا جبهاتنا«.. 
ِعـر يسريون قافلة غذائية لرفد  أبناُء الشِّ

الجيِش واللجان الشعبية
  -  خاص

تثاَت شادار »عيدنا جبهاتاا« قاّد9 أبااء مديرية الشادر باثااظاة إب، الخايس 
املايض، قاالة غذائية ألَبَْطال الايش واللاان الشدبية املرابطل يف الابهات.

وأّكاد أبااء الشادر أثااء تسايري القاالة الثي شاالت األغاا9 واملاعز وماواعاً غذائية 
مثاوعة حالثها عرشات السايارات اضالً عان مبلغ من املال تااوز اثال مليون و500 
ألف ريال، أن لذه القاالة ليسات األوىل ولن تكون األخريَة وساثثبدها قواال من الدعم 

باملال والرجال حثى يثم عحر الددوان من ُكّل شل يف أرض اليان.
وأشاار أبااء الشادر إىل أن لاذه القاالة تَُددُّ أقل ما ياكن تقديااه ألولئك األَبَْطال يف 
جبهاات الدزة والرشف والذين يداادون عن كرامة شادب واْساثقاَلل وطن ويواجهون 

قوى الددوان ومرتزقثه.

�أعلنو� رفد �جلبهات باملقاتلني 
قافلة غذائية كربى ألبناء محافظة ريمة دعماً 

ألَْبَطال الجيش واللجان الشعبية
  -  ريمة

قاّد9 أباااُء مثااظاة رياة، أماس األحاد، قاالة غذائياة كلى إىل جاناب عرشات 
املقاتلل؛ ععااً وإساااعاً ألَبَْطال الايش واللاان الشادبية املرابطل يف جبهة 1و باب يف 

باب املادب جاوبي غرب مثااظة تدز.
وأعلن أبااء رياة أثااء تسيري القاالة الثي احثوت عى عدة أطاان من املواع الغذائية 
املخثلفة واملرشوبات والدصائر املخثلفة وعدع كبري من رؤوس األغاا9 واألبقار والااال 
وشااركت يف تاهيزلا كااة مديريات املثااظة الافري الدا9 والاهوزية القثالية الدالية 
لرعع الددوان ومن تساول له نفسه من ماااقي الداخل ارتكاب أية حااقات تخل بأمن 

واسثقرار املاطقة.
وأشاار أبااء ريااة إىل أن راد جبهة 1و باب بددع من املقاتلال ما لي إن قطرة من 
بثر وسيساثار رااد ُكّل الابهات، وأن لذه القاالة ليسات األوىل ولان تكون األخرية، 
مؤكديان عاى رضورة بذل املزيد من الدطااء ألجل الثفاظ عى تاراب الوطن وكرامثه 

وعزته. 
وععااء أبااء مثااظاة رياة كاااة أبااء الشادب اليااي إىل مزيد مان انصطفاف 

َوتثال املسئولية ملقارعة املاااقل والغزاة وعى ُكّل املسثويات وبكااة الوسائل. 

أبناُء املنار بآنس يقدمون قافلًة غذائيًة لرفد الجبهات
  -  خاص

سارّي أباااُء مديرية املااار باثااظة 1مار، الُااداة املاضية، قاالاة غذائية ألَبَْطال 
الايش واللاان الشدبية يف مخثلف جبهات الرشف والدزة والكرامة. 

وأكد مشاايخ ووجهاء وأبااء مديرية املاار خالل تسايري القاالة، اسثدداَعلم تقديم 
الغاايل والافيس يف سابيل الدااع عان الوطن وعحر الغزاة واملرتزقة املاااقل ُمشايدين 

بدور الايش واللاان الشدبية يف الدااع عن الوطن وعزته وكرامثه.

قبائل الحداء يرفدون الجبهات بقافلة غذائية 
ويشيدون بدور أَْبَطال الجيش واللجان 

الشعبية يف الدفاع عن الوطن
  -  ذمار 

سرّي أبااء مديرية الثداء باثااظة 1مار الاادة املاضية قاالة غذائية ععااً ألَبَْطال 
الايش واللاان الشدبية املرابطل يف الابهات

وأكد مشاايخ ووجهااء وأبااء مديرياة الثداء أن الشادب اليااي لن يألاَو جهدا يف 
مواجهة الغزاة عى ُكّل شل من أرض الوطن. 

مشاريين إىل أن القاالاة ليسات األوىل ولان تكون األخارية.. ولفت أباااء الثداء إىل 
اساثدداعلم بذل املزيد واملزيد ألجل الوطن وتقديم أرواحهم وأموالهم رخيصة يف سبيل 

الدااع عن اليان األرض واإلنسان.

  -  خاص
نَظات الوحدات األماية واللاان الشدبية خالل 
أياا9 عيد األضثى املبارك عروضاً عساكرية يف عدع 
من مثااظاات الااهورية تأكيداً عاى الاهوزية 

الدالية ملواجهة الددوان.
وشاهدت مثااظة عااران يو9 السابت عرضاً 
عساكرياً نظاثاه تشاكيالت رمزياة مان القوات 
املسالثة باملثااظاة عكاس الاالزياة القثالياة 

للقوات املسلثة واألمن.
الدرض الدساكر  الذ  كان تثت شادار ”عى 
أباواب ناران” عكاس الاالزية القثالياة للقوات 
املسالثة وكفاءتهاا يف رساالة موجهاة إىل أمريكا 

وإرسائيل وأعواتهم يف املاطقة.. 
وأقامات الوحادات األماياة واللاان الشادبية 
املرابطة يف مثااظة حاة عرضاً عساكرياً السبت 
املاايض أكدت مان خالله عاى الاهوزياة الكاملة 
للداااع عن الوطان والثصاد  للدادوان األمريكي 

السدوع .
وخالل الدرض الذ  أقيم ابثهاجا باااسبة عيد 
األضثى املبارك وقدو9 األعياع الوطاية 21 سبثال 
و26 سابثال وحارضه مديار أمان حااة الدايد 
عبدالسال9 عز  إساثاق ومدير ونائب مدير األمن 
الدقيد عبدالثاياد املغربي عبدالاباار الارموز  

وقياعات أماية.
 أشااع مديار أمان مثااظاة حااة بااألعوار 
واملواقاف الوطاية الشاااعة واملخلصة ملاثسابي 

الوحادات األماية واللاان الشادبية الذيان تايزوا 
بانضباطهم الدساكر  واألماي الرايع وبثرصهم 
عى الثبات والدااع عن الوطن يف ُكّل جبهات القثال.
وأشاار اساثاق إىل أن لذه الدروض الدسكرية 
تدال عاى راع الاروح املداوياة لدى أااراع األمن 
واللاان الشادبية وتساهم بشاكل كباري يف تااية 
الدالقاة بل األاراع وقياعاتهم كااا تدال الثواصل 
الذ  ياب أن يكون بل األاراع وقياعاتهم وتزيد من 
ثباات وإرصار األَبَْطال عى مواجهاة أ  عدوان قد 

يثاول املساس بأمن واسثقرار الوطن.
وأكد مدير أمن مثااظة حاة أن أاراع الوحدات 
األماياة واللاان الشادبية سايظلون لام األَبَْطال 
الساالرين عاى أمن وساالمة لذا الوطان والثقة 
ايهم كبرية بأنهم سايثااظون عاى الوطن وعى 

ماازاتاه الغالياة وسايثثالون األمانة باكل ثقة 
وسيدالون عى عحر الددوان بكل اشكاله.

وكان عرضاً عساكرياً مااثال قاد أقيم األربداء 
املاايض للوحادات الدساكرية واألماياة املرابطة يف 
إطاار املاطقاة الدساكرية الخامساة باثااظاة 
الثديدة أكادت ايه الوحادان الدساكرية واألماية 
عى جهوزيثهاا الكاملة للثصد  للددوان األمريكي 
السدوع  وحااية أرايض الوطن وأماه واسثقراره 
كاا أشاار وكيال مثااظة الثديادة عبدالابار 
الارماوز  وعايل أحاد قارش اللذين حارضا لذه 
الدروض الدساكرية تدال عى راع الروح املداوية 
لدى أاراع الايش واللاان الشادبية وتسهم بشكل 
كباري يف تااية الدالقاة بل األااراع وقياعاتهم كاا 
تداال الثواصال الذ  يااب أن يكون بال األاراع 

وقياعاتهام وتزيد مان ثباات وإرصار األَبَْطال عى 
مواجهاة أ  عادوان قاد يثااول املسااس بأمان 

واسثقرار الوطن
يف 1ات الساياق حيا مدير عاا9 رشطة الثديدة 
الدايد عبدالثاياد املؤيد، األعوار واملواقف الوطاية 
الشاااعة واملخلصة ملاثسابي الوحدات الدسكرية 
واألماياة الذيان تايازوا بانضباطهام الدساكر  
الراياع وبثرصهم عى الثباات والدااع عن الوطن 

يف ُكّل جبهات القثال.
وتأتاي لاذه الداروض يف ظال عاا9 وسابدة 
أشاهر من الددوان األمريكي السادوع  عى اليان 
وانسثهداف املااهج للاقدرات الدسكرية واألماية 
إضاااة إىل املدن واألحياء الساكاية والباية الثثثية 

باخثلف أنواعها.

عروٌض عسكرية للجيش واللجان الشعبية يف محافظات حجة 
والحديدة وعمران تأكيدًا على الجهوزية الكاملة لردع العدوان
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  -  أحمد داوود
احثشدت قبائُل خونن الطيال، يو9 الخايس 
املاايض، ثالاث أياا9 عياد األضثاى املباارك، يف 
ماطقة جثانة يف لقاٍء َقبيَل لو األوسع ماذ بدء 

الددوان عى بالعنا يف 26 مارس 2016.
وتوااادت قبائُل خونن الطياال ماذ الصباح 
الباكار حاملل أسالثثهم وعثاَعلام ومرععين 
الزوامل الشادبية والهثااات املاالضة للددوان، 
ومؤكديان أن خاونن الطياال لان تسثسالَم أو 
تخَضاَع لَهَااية الددوان وأ1نابهم من املاااقل 

واملرتِزقة.
الشايخ عيل صالح الالعي من َمَشاايخ قبيلة 
السهاان بخونن الطيال قال لا »صدى املسرية«: 
إن القبائل اليااية الثي تاثاُز بالشهامة والكر9 
ن ياكان لها بأ  حاال من األحاوال أن تقَف إىل 
َصاّف َمن يدثد  عى أبااء اليان ويقثل األطفال 

والاساء ويرتكب املثرمات.
وأضااف الشايخ الالعاي أن خاونن الطيال 
وُقبَُلها السبع مسثددون لراد املزيد من املقاتلل 
إىل جبهات القثال، ولم أيضاً يف مقدمة الصفوف 
ملواجهة املدثديان واملاااقل يف جايع الابهات، 
كاا أن سيقدمون الغايل والافيس يف خدمة الثل 
وانثصاراً للوطن، ولن يسااثوا للغزاة وأ1يالهم 
باأن تكاون خاونن الطيال سااحة حارب عى 

اإلطالق.
وأعلن َمَشايُخ َوأعياُن وأبااُء مديريات خونن 
انلثازا9َ بثااياة حادوع القبيلاة والالاءة من 
الخوناة واملاااقل والدااالء.. مؤّكدين وقواهم 
صفااً واحداً ضد ُكّل مان يثاول انعثداء عى أ  

شل من أََرايض خونن.
 ويف كلاثاه أما9 الثشاد الكبري أكد الشايخ 
مثاد بان عيل الغاعر من َمَشاايخ األعروش أن 
لاذا اللقاء يأتاي رعاً عاى ُكّل من يثااول اثح 
جبهات يف باي ضبيان بخونن.. مؤّكداً أن قبائل 

خونن لن تثهاون يف رعع املدثدين والغزاة.
وأكد املثثشدون من قبائل خونن اسثدداَعلم 
للثضثياة والثصّد  للددوان مهااا كّلفهم 1لك 
من ثان، مشاريين إىل أن خونن الطيال كان لها 
الدور الكبري يف مواجهة الغزاة يف سثيايات القرن 

املايض، وأن خونن الطياال كانت الثصن املايع 
يف الدااع عن الوطن وكرامثه وسياعته. 

انحثشااع الكباري لقبائال خاونن حارضه 
مثااظ مثااظة صادااء حال قطياة ورئيس 
اللاااة الثورياة الدلياا مثااد عايل الثوثاي 
وعضاو اللاااة الثورياة الدليا الدالماة مثاد 
مفثاح إضااة إىل أبرز الشاخصيات انجثااعية 

باملاطقة.
وحيّاا رئيُس اللااة الثورية الدليا مثاد عيل 
الثوثي املواقف املرشاة لقبائل خونن الطيال يف 

مواجهة الددوان. 
وقاال الثوثاي يف كلااة لاه مخاطبااً قبائل 
خاونن الطياال: »ن زلثم قااعة املداارك وكاثم 
الثابثال يف املياعين.. نثن نشاد عاى أيديكم يا 

أبااء خونن.
وأضااف قائاالً: عليااا أن نشاثذَ الهام وأن 
نواجه لاذا الددوان املثغطرس بكااة الوساائل 

املاكاة.
مثااظ صاداء حال قطياة قال يف كلاة له: 
»اليو9 جئاا ملالقاة َمَشاايخ خونن الطيال الذين 
اسثافروا واسثاكروا تطاول الددوان عى قرالم 
ومااطقهم«، وحيّاا قطياة صاوع قبائل خونن 
يف مواجهة الددوان، مشارياً إىل أنهم سايلقاون 
الغزاة عروساً لن ياسولا يف الصاوع والثضثية. 
أماا الدالماة مثااد مفثااح عضاو اللااة 
الثورياة الدليا اقاال يف اللقااء إن قبائَل خونن 
الطياال لاي يف مقدماة القبائال الواياة األبية 
الثي ترااض الداالة وانرتزاق وتساال املوقف 

الثأريخي املرشف بهذا الثضور الدظيم.

  -  صنعاء
قّدمت قبائُل وأعياُن ووجهاء وَمَشاايخ مديرية 
أرحب باثااظة صاداء، يو9 السبت املايض، قاالًة 
غذائياًة كلى وععااً مالية ألبطال الايش واللاان 
الشادبية وصل إىل أكثر مان 0ل مليون ريال يااي، 
و1لك يف أول رع عى مازرة بيت ساددان والثي راح 
ضثيثهاا الدارشات مان املدنيال من قبال طريان 

الددوان األمريكي السدوع .
وشاالت القاالة الثاي حالت اسام )صامدون 
وبالاَفاس الطويل( مئات املاوايش واألعااب واملواع 

الغذائية واملياه والدصائر وحلوى الديد.
وأكد َمَشاايُخ ووجهاء وأباااء املديرية، أن لذه 
القاالة ليست األوىل ولن تكون األخرية، بل سيثبدها 
املزياد من قوااال الدعام والرجال والساالح واملال 
مدلال اساثدداعلم للثضثية يف سابيل الدااع عن 

الوطن وعحر الغزاة واملدثدين. 
وأشاروا إىل أن لذه القاالة أقّل ما ياكن تقدياه 
للارابطل من ُحااة الوطن أبطال الايش واللاان 
الشادبية يف مياعين الدزة والكرامة والبطولة الذين 
يضّثاون بأرواحهام يف سابيل الدااع عان الوطن 

وأماه واسثقراره.
وجادعت قبائال أرحاب الثأكياَد عاى وقواهاا 
صفااً واحداً إىل جانب الايش واللاان الشادبية يف 
مواجهاة الددوان السادوع  األمريكي والدااع عن 

الوطن وأماه واسثقراره. 
وأكاد َمَشاايخ ووجهااء واعياان وأباااء قبيلة 
أرحب يف الثشاد القبيل أن عماء الشهداء لن تذلب 
لادرا وأنهم ماضاون يف طريل الثرياة ومواجهة 

الغزاة واملدثدين وعاالئهم.
كاا أكدوا انساثدداَع لرااد الابهات باملزيد من 
الرجاال وقوااال الدعم والوقاوف صفاً واحاداً إىل 
جاناب أبطال الايش واللاان الشادبية يف مخثلف 

الابهاات وباذل ُكّل غااٍل ونفياس حثاى تثقيال 
اننثصار.

وأشاار بيان صاعر عن الثشاد القبيل إىل أن ما 
يثدرض لاه اليان مؤامرة لثازيقاه ونهب ثرواته. 
ناثااً إىل أن األمام املثثدة اقدت مالرات وجوعلا 
بسابب صاثهاا واساثهثارلا باملبااعئ واملواثيال 

الدولياة. وقاال البياان »عاى الدادو أن يدارف أن 
قبائل أرحب صارت اليو9 أشاّد تصايااً وثباتاً عى 
مواجهاة عدواناه وتااعياه وإجرامه يف حال أبااء 
الشادب الياااي«.. مؤّكاداً أن القبائال باتات أكثر 

صالبة وصاوعا حثى تثقيل الارص.
ولفت البيان إىل أن لذا اللقاء الثاشد لو امثداع 

للقاءات الساابقة لثدزيز املواقف ملواجهة الددوان 
وعحضاا ملاا تروج لاه وساائل إعال9 الدادوان من 
اععاءات ساخيفة تيء للقبائل اليااية وتشكك يف 

وطايثها.
كااا أّكدت قبائُل أرحب أن الوقوَف ضد الددوان 
السادوع  األمريكاي رشف للقبائال وواجب ياب 

انعثزاز والفخر به.
وأشاارت إىل أن أرحاَب اخثاارت خياَر الشادب 
اليااي، وأنها ساثكون يف مقدمة الصفوف ملواجهة 
الددوان الذ  تااعى يف غيه وغطرساثه مهاا كانت 
الثضثياات.. مؤكدًة أن الشادب اليااي لن يخضع 

ولن يركع إن لله عز وجل.
َع البياُن عى أن القبائل اليااية ن تسااو9  وشادَّ
عاى األوطان والديان والكرامة ولن تخاوَن الدماء 
الطالارة الثي روت أرض الوطان.. مؤّكداً أن قبائل 
أرحاب األبية لن تثوانى يف الثاأر لدماء األبرياء الذ  
عبث طريان الدادوان بأرواحهم يف بيت مران وبيت 

سددان وغريلا ويف ُكّل شل من أرض اليان.
وععا البيان كاااة قبائل اليان إىل راد الابهات 
باملاال والرجاال ومواجهاة مخططاات ومؤامرات 

الددوان وعاالئه.
وأشااعت قبائال أرحاب بالصاوع األساطور  
والبطونت الثي يساطرلا أبطاال الايش واللاان 
الشادبية يف مخثلاف مواقع الدزة والارشف عااعا 
عان الوطان أرضاً وإنسااناً.. مدلًة عان اعثزازلا 
واخرلا باننثصاارات الثاي يثققونها يف مخثلف 

الابهات.
ايااا أكاد الشايخ ااارس الثباار  والشايخ 
نبياه أبو نشاطان يف كلاثال عن َمَشاايخ وأعيان 
القبيلاة، أن قبائال أرحاب ساثثأر للشاهداء مان 
الاساء واألطفال والشايوخ واألبرياء الذ  تفثات 
أجسااعلم جراء غاارات طريان الدادوان عى بيت 
ماران وبيات ساددان.. مؤكديان أن قبيلاة أرحب 

سرتاد الابهات بائات الرجال.
بادوره ثّاان وكيال مثااظاة صادااء مثااد 
الثبار ، املواِقَف املرّشاة مَلَشاايخ وأعيان ووجهاء 
وأبااء مديرية أرحاب يف مواجهة الددوان.. ناثاً إىل 
الثضثياات الثي قّدمثهاا مديرية أرحب يف سابيل 

الدااع عن الوطن.

ع ح�سره رئي�ُش �للجنة �لثورية �لعليا وحمافظ �سنعاء  يف لقاء مو�سّ

قبائُل وَمَشايخ خوالن الطيال: قبيلتنا ليست ساحَة حرب 
وسنتصّدى لكل َمن يحاول االعتداَء على أي شرب منها
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صارم الدين مفضل 
تثالُّ عليااا اليو9َ مااسابٌة عزيازٌة عى 
قلوبااا جايدااً، ولاي 1كارى عياد الونية 
وتاصياب اإلماا9 عايل وليااً لاكل مؤمان 
ومؤماة، يو9 أعلن عن 1لك الرساول األعظم 
صى الله عليه وعى آله وسلم أما9َ أَْكثَر من 
مائة وعرشين ألف مسلم، يف الساة الدارشة 

للهارة. 
وتأتي لذه املااسابة الديدية الدظياة يف 
ظل اْساثاَرار الُداْدَوان السدوع  األَمريكي 
عاى بالعنا )اليان( للدا9 الثاني عى الثوايل، 
لاؤكاَد من خالل إحيائاا لهاا واحثفائاا بها 
اكاا باباعئااا وقيااا  -للدالام أجاع- تاسُّ
الدياية الثي نؤمن بها ونثل ايها، وندي أنها 
ساثخرجاا من ظلاة الثبدية والخضوع إىل 
نور السياعة وانسثقالل والديش الكريم. 

ااإىل جاناِب القارآن الكريم الاذ  ياثُِّل 
للاسالال املرشوع الدايل ماذ الدهد األول 
إىل آخر ياو9 من أَيَّااا9 الدنيا، تأتاي أَلايّة 
القياعة الثي يادقد لها الونء الدياي عاد ُكّل 
املسالال، والثي تضان تثركهم جايداً يف 

نسل واحد لثثصيل أمرين مهال:
ة باا  األول عاخيل ولو رعاية حقوق األُمَّ
يثضااه من إقامة الددالة يف جايع ماانت 

الثياة. 
الديان  نارش  ولاو  خارجاي  والثاناي 
اإلْساااَلمي باعثباره لدًى ورحاًة للداملل، 
وباا يثضااه من تقديم الااو1ج الثي الذ  
يثواال مع الفطرة السالياة لإلنَْساان وباا 
يشده وياذبه لثقبل حقيقة اإليَْااان واتباع 

أوامر الله ونواليه. 
مان لاو 1لاك الشاخص الذ  يساثثلُّ 
نيل لذه املسائولية بثكليف مبارش من الله 
سبَثانه وتداىل الذ  أنزل عى رسوله )ص( 
توجيهااً مبارشاً بارضورة وأَلايّاة تبليغه 
للاسالال بداد انثهائهم من أعاء مااساك 

الثج؟
بالفدل قاا9 الرساول )ص( بثبليغ 1لك 
األمر للاسالال قبل تفرقهام وعوعتهم إىل 
بلدانهام، حيث جادهم يف ماكان قريب من 
مكاة اسااه )غديار خام( وقال لهام: »إن 
الله مون ، وأنا ماوىل املؤمال أوىل بهم من 
أنفساهم، اَان كاُت ماونه اهذا عيلٌ مونه، 
اللهام واِل َمن وانه وعااِع من عاعاه، وانرص 

من نرصه واخذل من خذله«. 

إ1ن إناه اإلماا9ُ عيل بن أباي طالب، 1لك 
املؤمن الصااعق، الذ  راع يده رساول الله 

لاكل  وليااً  ليدلااه  )ص( 
ونياة  ومؤمااة،  مؤمان 
شااملة لاكل مقثضياات 
تدالاج  الثاي  الثرشياع 
الثياة،  مخثلاف جواناب 
لاذا ماا يثفل مع ساياق 
الثوجياه اإللهي لرساوله 
يف قولاه تدااىل: )ياا أيهاا 
الرساول بلغ ما أنزل إليك 
مان رباك وإن لام تفدال 
رساالثه..(،  بلغات  اااا 
رغام أن لاذه اآلياة نزلت 
بإجااع الدلااء يف السااة 
الداارشة، أ  يف آخر أَيَّاا9 

حياة الابي )ص( حيث كان 
قد انثهى من تبيل مااساك الدباعات كاملة 
للاسالال كااا نؤعيهاا اليو9؛ مان صالة 
وصياا9 وزكاة وحاج، لكان بقاي أمر آخر 

تاضبط وتاثظم به أمور املسلال.
ويف لاذا الااناب يؤكاد الشاهيُد القائُد 
السايد حسال بدرالدين الثوثاي -رضوان 
الله عليه- يف مثارضته الثي ألقالا بثأريخ 
21 عيسال 92002 بداوان )حديث الونية( 
الدالقَة اياا بل حدياث الونية وآية الونية 
بقولاه: »تسلسال لاذا الثدياث ياساام 
انساااماً كامالً، الرتتيباات الثي أعلن ايها 
الرساول )صى اللاه عليه وعى آله وسالم( 
لذا املوضوع تاساام انساااماً كامالً مع 
لهاة تلك اآلية السااخاة: }يَا أَيَُّها الرَُّساوُل 
بَلِّاْغ َما أُنِْزَل إَِليَْك ِماْن َربَِّك َوإِْن َلْم تَْفَدْل َاَاا 
بَلَّْغَت ِرَسااَلثَُه َواللَُّه يَْدِصُااَك ِمَن الاَّاِس إِنَّ 
اللََّه ن يَْهِد  اْلَقْو9َ اْلَكاِاِريَن{ )املائدة:67(. 
ومع 1لك قد يثسااءل بدُض الااس: ملا1ا 

اإلما9 عيل؟!!
مواقَفاه  تثذكارون  لال  لهام:  نقاول 
جااء  الاذ   املوقاف  لاذا  قبال  الدظيااَة 
تكرياااً لإلما9 عايل وإن يف مقاا9 الثكليف 

واملسئولية؟!
لل تثذكارون كياف ضّثى اإلماا9 عيلٌّ 
بافسه يو9 الهارة وادى رسول الله )ص( 
بالاو9 عى اراشاه ليولم ُكفااَر قريش أنه 
مثاد رساول اللاه يف الوقت الاذ  كانوا قد 
عزموا عى الثخلص ماه بقثله وسافك عمه 
وتفريل ثأره بل القبائل يف حاعث إْجاَرامي 
خبياث خطط له بدااية الشايطان الرجيم، 

ولكن الله أاشاله وحفظ رسوله وابن عاه 
من مكار أولئك وإن كان مكرلم لثزول ماه 

الابال! 
ياو9  تثذكارون  لال 
بدر وكيف جادل بسايفه 
الفقاار«    1« الفرياد 
صااعيد قريش ااساثثل 
أن يقاال ايه ما لم يقل يف 
أحد مان الداملل: »ن اثى 
إن 1و  إن عايل، ن سايف 

الفقار«. 
ياو9  تثذكارون  لال 
الخادق عادماا ععا الابي 
صثابثاه  كباار  )ص( 
ولام مصطفاون أماماه 
وعروعهام  بسايواهم 
ومباارزة  للقااء  للخاروج 
»عاارو بان عبادُوعٍّ الدامار « الاذ  لاا 
املسالال رصاحًة وععالام ألن يقربهم من 
الاااة أَْو يقرباوه من الااار، الم يارؤ عى 
مالقاته غري اإلماا9 عيل، اقال الابي )ص(: 
»بارز اإليَْاااان كلاه للكفار كلاه«، ابارزه 
اإلما9 عيل واسثطاع أن يرصعه ويقثله حباً 

لله ولرسوله. 
لال تثذكرون ياو9 خبري، عادما أرسال 
رساول الله )ص( جياَش املسالال مرتل 
بقيااعة كباار الصثابة لفثاح حصن خيل 
ادااعوا عون 1لك، ااا كان من الرساول إن 
أن قال: »ألعطال الراية غداً رجالً يثب الله 
ورساوله ويثبه الله ورساوله«، اان كان 
1لاك الرجل يا تارى؟ لقد كان اإلماا9 علياً، 
الاذ  اساثطاع أن ياادل مرحاب اليهوع  
ويفثاح حصان خيال ويطهاره مان عنس 
اليهاوع إىل يومااا لذا الاذ  اساثطاعوا أن 
يدوعوا إليه تثت ثوب الولابية وآل سدوع! 
أياا9 كثارية ومواقاف عظياة لام ناد 
مثياالً لها عااد أ ٍّ من صثابة رساول الله 
صى الله عليه وعى آله وسلم، وكلها تشهد 
عاى عظاة اإلماا9 عيل، 1لاك الرجل املؤمن 
والصااعق، ون تخثلف تلاك األَيَّاا9ُ واملواقُف 
يف عهد الرساول )ص( عن مواقفه الدظياة 
بدد وااتاه صى الله عليه وعى آله وسالم، 
حيث َظلَّ الاايُع يشاهد ويقار بأنه األعلُم 
واألقدُر عى حل ُكّل ما أشاكل عى املسلال 
حله ويف مقدمثهم أبوبكر وعار وعثاان. 

لال تثذكارون كيف كانات ونياُة أمري 
املؤماال عايل علياه الساال9 عادماا بايده 

املسالاون بالخالااة بدد مقثال عثاان بن 
عفان؟!

كيف كان يثدامال يف إنصاف الااس ولو 
مان نفساه، وقصثاه ماع رشياح القايض 

مشهورة ومدرواة للاايع.
كيف كان يثدامل مع مال بيت املسلال، 
وقصثه مع أخياه عقيل بن أبي طالب أَيْضاً 
مشاهورة ومدرواة، عادما قال له »كيف ن 
تقاوى عى احثاال ناار الدنياا وتريدني أن 

أقوى عى احثاال نار اآلخرة«.
لل تثذكرون مع َمن كانت حروَب اإلما9 

عيل؟
مع الااكثال للدهوع والبيداة يف مدركة 
)الاال(، ومع القاساطل مداوية وأتباعه 
يف مدركاة )صفال(، وماع املارقال مان 

الخوارج يف مدركة )الاهروان(. 
إن إحياَءنا لدياد ونية أمري املؤمال عيل 
بن أباي طالب عليه الساال9 يف لاذا الدرص 
بالذات، عرص ما يساى بالولابية وكيان آل 
سدوع املثثكم ببالع الثرمل الرشيفل، وما 
ائيْل  يسااى بالقاعادة وعاعش وكياان إرْسَ
الغاصب للقدس الرشيف وأرض الساطل، 
َلهاو من أوجب الواجباات، إ1 من لذا الباب 
الثقيقياة  عوعتااا  تكاون  غاريه  ولياس 
والصثيثاة للهاد  املثااد  الصاايف كاا 
أنزله اللاه تداىل، ومن شاخصية اإلما9 عيل 
ومواقفاه الدظيااة نساثلهم أبلاغ عروس 
القيااعة الثكيااة والواعية، كاا نساثلهم 
مدااى الثبات عى املبااعئ والقيم والثداليم 
القرآنياة يف مواجهاة الدادو ساواء أكان يف 
عاخل الاسم اإلْسااَلمي أَْو خارجه، وباألوىل 
إن كان الدادو الخارجاي مثاثاالً باليهاوع 
ائيْال قد وّحد صفوااه مع الددو  وبااي إرْسَ

الداخيل مثاثالً باملاااقل وآل سدوع. 
ائيْال الياو9،  إن خيالَ األماس لاي إرْسَ
وخوارج ونواكث األمس لم ولابية وإخوان 
اليو9، ومداوية األمس لم آل سدوع اليو9.
يف املقابل نقاول: إن أئاة الهدى باألمس 
لام أعاال9 الهادى الياو9، وأماري املؤماال 
باألماس لاو قائد املسارية القرآنياة اليو9، 
وإ1ا كان اإلماا9 عايل قد اثح خيال وقاتل 
الااكثل والقاساطل باألماس، اإناا بدون 
الله وتأييده قاعرون عى مواجهة آل سادوع 
وعواعشاهم الياو9 واثاح القادس وتطهري 
الساطل من عناس اليهوع يف الغاد القريب 

بإ1ن الله.. وإن غدا لااظره قريب.

عيُد الوالية واالنتصاُر القريب عيد الغدير قد ينقذ 
اأُلمَّة من الواقع املرير

نوح جالس
ماا تديشاه أمثااا الدربياة 
واإلْساااَلمية مان واقاٍع مرياٍر 
كفياٌل باأن يدادااا إىل مدرااة 
الثاي  والخلفياات  األساباب 
وماا  الثاد،  لاذا  إىل  أوصلثااا 
لو الذناب الاذ  اقرتاااه حثى 
أَْصبَاثااا أماًة تُقثَّال يف جايع 
بلدانهاا، وماا لو املاهاج الذ  
سالكااه حثاى رصناا نُثااَرب 
الدربياة  القومياة  باسام 

واإلْسااَلمية.
بالثأكياد ما أوصلااا إىل لذا 
الواقاع لو أناا تركاا السافياة 
الثي أُمرنا بأن ناش عى ركبها، 
وركباا سفياًة أُْخَرى لم تكن جديرة بأن تثالاا جايداً كي نُبثر أُباًة 

أعزاء يف ُكّل بقاع الدنيا.
نثان نديش لاذا الواقاع باكل مراراته بسابب ُكّل أولئاك الذين 
ة مثااللل ُكّل األوامر اإللهية الثي قد  تقاازوا إىل السلطة وقياعة األُمَّ
ة، و1لك ملا يثاله من مؤلالت  رسات لهم من لو الادير بقياعة األُمَّ
ة الثي ُوجدت عزيزة  عياية تثال مدها مرشوع عزة وكرامة لهذه األُمَّ

وشامخة.
ولاذا الثهااات عى السالطة ليس ولياد اليو9 أَْو األماس، بل لو 
حاصل ماذُ أن تركاا قائد البرشية صلوات الله عليه وعى آله األطهار.
1اك القائد الذ  رسم لاا املاهج الذ  ناش عليه وعّلاا عى املركب 

الذ  ياب أن ناثطيه.
ولاا نثن نديش عى أعثاب الذكرى الثي ايها وقف قائد البرشية 
صلوات الله عليه وعى آله األطهار أما9 جاوٍع من املؤمال يوصيهم 
مان لو قائدلام واملوىل الذ  ياب أن يثولوه ومان لو الذ  ياب أن 

يثولوا عاه.
ة كي  إناه عياد الغديار، 1اك الديد الذ  يااب أن تثييه لاذه األُمَّ
تثاكان من مدراة قائدلا الثقيقي الذ  لاو كفيل بأن ياقذلا من 

املسثاقع الذ  علقت ايه.
ألن لاذا الديد يدثل بوصلاة 1و اتاالل مثضاعين، انتااُه األول 
يشاري إىل مدراة من نثوىل، وانتااُه اآلخر يشري إىل مدراة من نداع  

وملن نثصدى.
وألن أُمثااا باكل أطيااهاا ويف ُكّل بلدانهاا أَْصبَاثات تثخباط يف 
ظال9 الثبدياة الداياء ألنها اقدت الخارطاة الثقيقية الثي توصلها 
إىل الاديم والهااء، واساثدلت بخارطاٍة أوصلثها إىل الاثيم وجدلثها 
تاش يف 1نَب املارين، لذلك ياب عليها أن تساثدل بااضيها الكفيل 
بإنقا1لاا؛ ألن ايه الدل والدروس الذ  يدثل قبلة يأو  بها إىل واقٍع 

تكون ايه من األعزة الشامخل.
اإحياء لذه الذكرى الدظياة قد يافخ ايها روح املوانة الثقيقة 
لألوليااء الاديارون بالثاويل، ويصاع ايهاا الازعة الدالياة ملثاربة 
ة ملدراة قائدلا  أعدائهاا الذين تارعت ماهم الويالت، ااا أحوج األُمَّ
املاقذ لها، وما أحوجها ملدراة عدولا اللدوع الذ  عال عى إخضاعها 

وإ1نلها.
الغدير األغر.. بني الشهرة واملكابرة

علي عبداهلل صومل
بدد أن ارغ املصطفى صى الله عليه وآله وسالم- 
ومده جاوع الثايج املثثشادة من مخثلف األقطار 
-من أعاء مااسك الثج بثاة الوعاع ويف اليو9 الثامن 
عارش من شاهر 1  الثااة الثرا9 وقد وصال الابي 
صاى الله عليه وآله إىل مفارتق طرق الثايج باكان 
يقال له غدير خم اساثقبل الاباي صى الله عليه وآله 
وحي الله تالياً }يَا أَيَُّها الرَُّساوُل بَلِّاْغ َما أُنِْزَل إَِليَْك ِمْن 
َربَِّك َوإِْن َلْم تَْفَدْل َاَاا بَلَّْغَت ِرَساَلثَُه َواللَُّه يَْدِصُاَك ِمَن 
الاَّااِس إِنَّ اللَّاَه َن يَْهِد  اْلَقاْو9َ اْلَكاِاِريَن{ حثى ناعى 
مااع  الابي صاى الله عليه وآله جاوع الثايج كي 
تلثئام اوقاف الابي صى اللاه عليه وآلاه يف مواجهة 
الاااع الكباري وخاطبهام: »ألسات أوىل بكام مان 

أنفسكم؟« قالوا: بى.
اأخذ بيد عيل ورادها حثى ظهر بياض إبطه وقال 
ااان كات مونه اهذا عيل ماونه، اللهم وال من وانه 
وعاع من عاعاه وانرص من نرصه واخذل من خذله«.
الرواياة الساابقة أو ما يسااى بثاعثاة وحديث 
الغديار من األحاعيث املدلومة الثاي تواتر خللا عل 
األزمان ومألت بشاهرتها اآلااق اثدياث الغدير كاا 
يقاول عااه اإلماا9 عبدالله بن حاازه عليه الساال9 
]لقد ظهر ظهور الشااس واشثهر اشثهار الصلوات 
الخاس[ حثى لقد قاال الذلبي ولو عادة الاواصب 
)وقفات علياه -أ  حديث مان كات ماونه اهذا عيل 

مونه( ااندلشت لكثرة طرقه.
وقد ألاف الدالمة األمياي موساوعة علاية حاالة 
بدااوان )الغديار يف الكثااب والسااة واألعب( يف أحد 
عارش مالداً تااول ايها حديث الونية وحاعثة الغدير 
سااداً ومثااً وأشبع موضوع البثث )الغدير( تخريااً 

وتثليالً ومااقشة. 
وبداد َاإن املارء ليثداب مان مكابارة أويل الكفر 
والافاق الذيان تارأوا عى مااكارة املدلو9 من الدين 

رضورة وملاا يثوقفاوا عان مزاولاة الاااج واإلرعاع 
واإلبراق غري أنا سااظل نصدع بالثل ولن نخىش من 
قلوبهم املرىض وألسااثهم الثداع وصادق الله القائل 
}َااإن آََماُوا ِبِاثِْل َماا آََماْثُْم ِبِه َاَقِد اْلثَاَدْوا َوإِْن تََولَّْوا 

َاِإنََّاا ُلْم يِف ِشَقاٍق{.
وقد قال أمري املؤمال عيل عليه السال9:

بُْت َخيُْشاو9َ اْلُاْؤِمِن ِبَسايِْفي َلاذَا َعَى   )َلاْو رَضَ
اِتَها  نْيَا ِبَااَّ أَْن يُبِْغَضِااي َماا أَبَْغَضِاي َوَلْو َصبَبْاُت الدُّ
َعَى اْلُااَاِاِل َعاَى أَْن يُِثبَِّاي َما أََحبَِّاي َو1َِلَك أَنَُّه ُقيِضَ 
يِّ )صى الله عليه وآله(  َاانَْقَض َعَى ِلَساِن الاَِّبيِّ اأْلُمِّ

أَنَُّه َقاَل يَا َعيِلُّ َن يُبِْغُضَك ُمْؤِمٌن َوَن يُِثبَُّك ُماَاِاٌل(
وإ1ا كان ماااقي عرصه لم يقبلوا به قائداً وإماماً 
اكياف بااااقي زمااا الذين جدلاوا من خالف أولئك 

حاًة وعليالً.
مع أن الاداة-لو عراوا قدرلا- عى ماااقي قرنه 
أتم والثااة عليهم أبلاغ اقد شاالدوا الابي األكر9 
صى الله عليه وآله وسلم يف الغدير عيانا وسادوا من 
اااه الطالر مان يُدذروه بياناا وكان ماهم من لاأه 
اوراً )بخٍ بٍخ لك يا ابن أبي طالب لقد أَْصبَاثت مون  

وموىل ُكّل مؤمن ومؤماة( 
ولام يدلاون أن الابي، صى الله عليه وآله وسالم 
خاطاب علياً )ع( يف أَْكثَر من اثااي عرش موقفاً قائالً 
لاه )يا عيل أنت مااي باازلة لارون من موىس إن أنه 

ن نبي بدد (.
وأناه وحده املقصوع بقوله تداىل }إِنََّااا َوِليُُّكُم اللَُّه 
اَلَة َويُْؤتُوَن  َوَرُساولُُه َوالَِّذيَن آََماُوا الَِّذيَن يُِقيُاوَن الصَّ
الزََّكاَة َوُلاْم َراِكُدوَن َوَمْن يَثََولَّ اللََّه َوَرُساوَلُه َوالَِّذيَن 

آََماُوا َاإن ِحْزَب اللَِّه ُلُم اْلَغاِلبُوَن{.
اديل ن أحد غريه لو من تصدق بخاتم ياياه ولو 

يف حال ركوعه 
وعرااوا شاااعثه واروسايثه يف املواطان الثاي 
نكصات ايها أقدامهم وطاشات لشادائدلا أحالمهم 
وملسوا من عبقريثه وعلاه واصاحثه ما ألاألم إليه 

يف ُكّل عويصة.

ولكاهام رَسعااَن ماا تهااثاوا عى اثات سااقط 
وحطا9 زائل ورموا بكل ما سادوا من املصطفى )ص 

وآله( وباا علاوه عن عيل )ع( عرض الثائط.
وأماا9 لذا الثاارع القديم واملثاادع يبقى عيل مع 
القرآن والقرآن مع عيل وعيل مع الثل والثل مع عيل 

يدورا مده حيث عار
اهايئا ملن سالك واع  عيل إ1ا سلك الااس واٍع آخر 
وعخل مدياة علم املصطفى من باب مدياة علاه الذ  
ن يوصاد يف وجاه طالباي الدلم وتوىل رجاال قال ايه 
املصطفى صى الله عليه وآله وسالم يف مثل لذا اليو9 
)مان كات مونه اهاذا عيل مونه اللهام وال من وانه 
وعاع من عاعاه وانرصه من نرصه واخذل من خذله(
اْليَاْو9َ أَْكَاْلُت َلُكاْم ِعياَُكْم َوأَتَْاْااُت َعَليُْكْم ِنْدَاِثي 

َوَرِضيُت َلُكُم اإْلْسااَل9 ِعياًا 
ُقاْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَاِثِه َاِبذَِلَك َاْليَْفَرُحوا ُلَو َخرْيٌ 

ا يَْاَاُدوَن  ِماَّ
اللهم لاك الثاد عى كااال الدين وإتااا9 الاداة 

ة. بإْعاَلن ونية أمري املؤمال عى األُمَّ
رضياا بالله وباإلْساااَل9 عيااا وباثاد نبياً وبديل 

وألل بيثه عليهم السال9 أولياء.
اللهم إنا تولياا علياً اثولاا يف من توليت يا كريم.

اللهام إنا نرصناا علياً اااّن علياا بالاارص املؤزر 
والفثح املبل 

مالحظة : _______________
*روي يف النه�ج عن عيل عليه الس�الم ملا أظفره الله بأصحاب 
الجمل َوَقْد َقاَل َلُه بَْعُض أَْصَحاِبِه َوِدْدُت أَنَّ أَِخي ُفاَلناً َكاَن َشاِهَدنَا 
َك اللَُّه ِبِه َعَى أَْعَداِئَك َفَقاَل َلُه )عليه الس�الم( أَ َهَوى  ِل�َرَى َما نرََصَ
أَِخي�َك َمَعنَا َفَقاَل نََعْم َقاَل َفَقْد َش�ِهَدنَا َوَلَقْد َش�ِهَدنَا يِف َعْس�َكِرنَا 
َهذَا أَْقَواٌم يِف أَْصاَلِب الرَِّجاِل َوأَْرَحاِم النَِّس�اِء َس�َرَْعُف ِبِهُم الزََّماُن 

َويَْقَوى ِبِهُم اإْليَْم�ان.
نس�أل الله أن نك�ون ممن ش�هدوا مواقفك املش�هودة يا إمام 
الح�ق وإن تأخر بنا الوقت عن رشف الجهاد تحت لوائك فوالله إن 
هوان�ا معك وعزاؤنا يف تأخرنا عن اللحاق بركبك أننا اليوم نواصل 
املسر عى دربك وتحت قيادة علماً من أوالدك نفلق هامات الضالل 

بسيفك وأعداؤنا ال يقلون حقارة عن أعدائك.

 ســيُف وقــلُم عـلي
محمد الصفي الشامي

شهيُد املثراب وأبو الشهداء، 1و عقلية عظياة، وإنَْسانية اذة، وشخصية 
ااارس مقدا9، وبطل شاااع، لم تقثرص بطونته عاى مياعين القثال اقط، 
بل ويف حكاثه وبصريته، وعال إنَْساانيثه، ونرصته للاظلو9، وتاليه بروح 

الددالة. 
ياباوٌع مان ميااه املدراة لاي ساريته، تثااوز حادوع الزماان واملكان، 
وسلسالة تأريخية طويلة من جهاع وتضثية، وثقااة ونبوغ أعبي، وتفرٌع يف 
البالغاة والفصاحة، تثدال من اكر صاف واسثشادار عظيم باداى الوجوع 
الثقيقاي، لارتوى ماها شاارة األااكار وتصال إىل أصولها، لثثاار وتزلر 

أغصانها. 
تسااؤنت وعراساات طويلة طرحت من قبال اللااة القانونياة يف األَُمام 
املثثدة، حول ترشايح مقولة اإلما9 عيل »عليه الساال9«.. ‘يا مالك إن الااس 
صافان: إما أٌخ لك يف الدين أَْو نظري لك يف الخلل‘، من رسالثه إىل مالك األشرت، 
الثي تُدثل عساثورا كامال لثقوق اإلنَْساان ليس لألمة اإلْساااَلمية اقط، بل 

للبرشية جاداء. 
مدلول واسع يف اللغة األعبية والفكرية تضااها كثاب ‘نهج البالغة‘ لإلما9 
عيل »عليه الساال9«، من حياكة لألسالوب، وانثقاء للافارعات، وعال ثقايف 

وبالغي، وأعبي يف اللغة الدربية، وجاال اكر ، وعلاي حياتي شامل. 
لقد سابل اإلماا9 عايل »ع« مفكار  الغرب، واالسافة الدارص، بثقب 
زماياة طويلة، يف مخثلاف املاانت، انقثصاعية، والسياساية، وانْجثَااعية، 
والدساكرية، والفلسفية، والدلاية، ومداني الكاال اإلنَْساني، وكل ما يشغل 

لاو9 البرشية، وملع وأرشق ماها. 
وتكان عظاة اإلما9 عيل »ع« يف خلقه وصاوعه، ومباعئه وقياه، وراضه 
للظلم ومقارعثاه للطغاة، ونرصته للاظلومل واملساثضدفل املضطهدين، 
وتضثيثه يف سابيل إنَْسانية اإلنَْساان وآعميثه، وإيَْااانه املطلل بثل الثياة 

الكرياة. 
لاذا لو ابن عم الاباي األكر9، زوج البثول الزلراء، وأبو السابطل، الذ  
كثب عاه الكثري من الشادراء واألعباء والفالسافة واملؤرخون وما اسثطاعوا 

إيفاءه حقه، ولن يفوه، وكيف مُلؤّسس علم اللغة أن تفيه اللغة حقه.
اساال9 الله عى يدساوب املؤمال وقائاد الغر املثالال إىل جاات الاديم 

اإلما9 عيل بن أبي طالب كر9 الله وجهه.
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ثورة 21 سبتمرب.. 
أربكت عاَلَم الشر

أحالم َعبدالكافي
ثاورٌة جااءت بااا ن تشاثهي 
ائيْل وآل سدوع  سافن أَمريكا وإرْسَ
واإلصالح الثي كانت تاوج يف بثور 
الياان، ثاورٌة كان 1روة سااامها 
السالاية والثخلص من املفسادين 
وعااالء انرتهان للخاارج الذ  لم 
يزع بهم الوطن إن تراجداً وانهياراً.. 
ثاورٌة كارست مدااول الشايطان 
وبراثن اإلخوان لثكون إيذاناً بايالع 
ياٍن جديد ياثلك حل تقرير املصري 
وحل الاهوض والبااء والثداري باا 
ياثلك من خاريات وثروات يفرتض 
أن يثام اساثخراجها واساثغاللها 

لصالح الوطن واملواطن. 
مثّلات  سابثال،   21 ثاورة   
مادطفاً كبرياً للشادب اليااي نثو 
رااض الوصاية ونثو انساثقالل 
بكرس األيااع  الداخلية الثي كانت 
مرتهااة لدقاوع طويلاة للخاارج 
مان خاالل أونع األَْحَار وكشافت 
وانثارصت  الدادو  مخططاات 
عاى )عاعاش والقاعادة( يف أغلب 
1لاك  الااهورياة  مثااظاات 
الاذ   انساثخباراتي  األخطباوط 
يافاذ أجاادات صهياو أَمريكياة.. 
األمار الذ  أّرق مضاجع آل سادوع 
وأَمرياكا الذين أعركاوا أن حبالهم 
قاد قطدت من الياان، اكان خيار 
الثدخل الدسكر  ضد اليان ناتااً 
عن قلل الُداْدَوان من نهوض اليان 
ومضيّاه نثاو الطريال الصثياح 
الربياع  واملصّثاح ملساار ثاورات 
الدربي ولذا سيشاّكل عائقاً كبرياً 
أماا9 املؤامارات الثي يثام تدبريلا 
من قبل قوى انساثكبار والهيااة 

يف املاطقة.
أَلايّاة  نسثشادَر  أن  باد  ااال 
عورناا يف إحياء 1كرى لاذه الثورة 
الثي ساثظل نقطَة تثول للشادب 
اليااي نثو األاضل والثي اغاضت 
األَْعاَداء حال عاادوا إىل تشاويها 
عن طريال براثاهم حال يثم نرش 
يف  أياعيهام  قبال  مان  سااومهم 
الداخال والخارج.. ولاي أّن عخول 
مالر  تثات  صادااء  )الثوثاي( 
إسقاط الارعة َوااثدالهم للثرب، 
األمر الاذ  أاقد الرئياس الرشعي 
سايطرت  بداد  سالطثه  لااع  
الثوثيال عى الداصااة، ماا أَعَّى 
لثقديم اساثقالثه ولروباه لددن، 
ولو ما جدله يسثغيث بالسدوعية 
مان  اننقالبال  لطارع  ملسااعدته 
صادااء وإَعاَعة رشعيثاه، وحياها 
سايثم إيقااف الثارب وعاصفاة 
الثز9 وعوعة األمور إىل نصابها.

الُداْدَوان سابب  لكاذا يصاّور 
تدخلاه يف الياان ولدّلاه يدال عى 
قد9ٍ وسااق من أَجل اسثغالل لذه 
الذكرى لصالثه ادلياا اسثشادار 
الوطان  لصالاح  أحيائهاا  أَلايّاة 
الاذ   والكاذب  الزياف  وملثارباة 
سايصاحب لاذه الذكارى من قبل 

الددو.
السابب  نوضاح  أن  وعليااا   
الثقيقاي من وراء الُدااْدَوان الذ  
ن يثاارب كااا يدعاون الثوثاي 
وعفاش وإناا يثارب اليان بآثاره 
وباسااجده  وباصانداه  وتراثاه 
وبطرقاتاه وبأَْطَفالاه وباساائه.. 
وما يثادث يف املثااظات الااوبية 
رشعياة  وإَعااَعة  تثريرلاا  بداد 
لااع  إليها إن خري عليل عى خبايا 
الُداْدَوان وخبث نواياه ولو احثالل 
وتاكال  خرياتاه  ونهاب  الياان 
اإلْرَلابيل تاهيدا لثقسيم األوطان 
وتافياذ مارشوع الرشق األوساط 

الاديد.

أحمد ناصر الشريف
من مثاِساِن الصادف أن يثزامن لاذا الدا9 
حلاول 1كرى ياو9 الونية الذ  أعلان ايه الابي 
مثااد عليه وعى آله وصثبه الصالة والساال9 
أن اإلماا9 عايل بن أباي طالب كر9 اللاه وجهه 
سيكون خليفثه من بدده وإماماً للاسلال مع 
الذكرى الثانية لقيا9 ثورة 21 سبثال الشدبية 
الثاي ما يازال البداض ماان يف قلوبهم مرض 
وتثال أنفساهم حقداً عايااً ضد من يخثلفون 
مداه اكراً وسياساة ومذلباً ياظارون إىل لذه 
الثاورة الثي غرّيت املوازين يف املاطقة وأاشالت 
مارشوع الرشق األوساط الكبري - الاذ  أراعت 
أَمرياكا ومن يساري يف الكهاا أن يفرضوه عى 
اة الدربية بثيث تصبح ماّزأة ومقسااة-  األُمَّ
عاى أنهاا انقاالب وإلغااء لآلخار مثااللال 
لاؤنء حقيقاة لاذه الثاورة الداالقاة بأنهاا 
جاءت أََسااساً مصثثة ملساار الثورة اليااية 
األ9 )سابثال وأكثوبار( والداال عاى تثقيل 
أَْلَدااهاا الوطاية الثي تام إعالنها قبل أَْكثَر من 
خاسال عاماً ولم يكثب لهاا الرتجاة الفدلية 
عاى ارض الواقاع.. ومثااللل أيضااً حقيقة 
ماا أتت به ثورة 21 سابثال الشادبية يف نفس 
يو9 قيامها من اتفاق للسلم والرشاكة الوطاية 
الاذ  أبقاى عى الفاار عبدربه ماصاور لاع  
املاثهياة رشعيثاه رئيسااً للااهورية وتضان 
تشكيل حكومة رشاكة تاثلت ايها ُكّل األطراف 

السياساية باخثلف تااقضاتها السياساية ما 
عدا مكون أنصار الله صاحب املصلثة األوىل يف 

الثورة الشدبية حيث لم يشارك 
يف الثكومة تاابا نتهامه بأنه 
اسثوىل عى السلطة بالقوة كاا 
يثلاوا للبداض أن يقاول.. إ1اً 
اثورة 21 سابثال ل9201 لم 
تقم تراااً؛ بهدف خلط األوراق 
السياساية يف الياان ولم تكن 
انقالباً وقد سبل أن تثدثاا عن 
لاذه الثقيقة يف لذه الزاوية.. 
بل ولم تقم من أَجل انسثثوا1 
عى السالطة والغاء اآلخر كاا 
ادل انخاوان املسالاون اياا 
عارف بثاورات الربياع الدربي 

عا9 92011 اثولولا إىل خريف مبكر.
 ثاورة 21 سابثال ل9201 الثاي يثثفال 
الشادب اليااي الياو9 بذكرالا الثانياة أملثها 
الظاروف املوضوعية كارضورة وطاية حثاية 
مان أَجال انقاا1 شادب بأكالاه من سايطرة 
الخاارج عاى قاراره السايايس وانقثصااع  
وحثى انْجثَااعي وارض الوصاية عليه وكأنه 
لم يشاب بدد عان الطاوق.. ويف نفاس الوقت 
قامت ثورة 21 سابثال مان أَجل إحياء مباعئ 
وأَْلاَداف ثاورة 26 سابثال الدظيااة الثي تم 
انلثفاف عليهاا وتغييبها بدد أَيَّااا9 قليلة من 
قيامهاا لثثثول السااحة اليااية بداد 1لك إىل 

ساحة رصاع لثصفية حسابات إْقليْاية وعولية 
عااع اليااياون ثااها غالياً حثاى اليو9.. ومن 
املفارقات الطيباة أن الياايل 
الثانياة  بالذكارى  يثثفلاون 
لثاورة 21 سابثال تزاماا مع 
اساثدداعلم لالحثفاال بالديد 
لثاورة  والخاسال  الراباع 
يصااعف  الاذ   سابثال   26
وكاذا  القااع9  انثاال  ياو9 
اساثدداعلم لالحثفاال بالديد 
لثاورة  والخاسال  الثالاث 
ل1 اكثوبار وعياد انساثقالل 
املاياد ال 30 مان نوااال يف 
ظل ُعااْدَوان لاااي وبربر  
عاى الشادب الياااي كان من 
نثائااه أن جدل عدن الثبيباة تنئ تثت وطأة 
انحثالل.. ولو ما يادلاا نسثذكر ما لثورة 21 
من سابثال من قياة عظيااة اعاعت انعثبار 
للشادب اليااي وجدلثه يساثيقظ من ساباته 
الدايال الاذ  اساثار أَْكثَر من خاسال عاماً 
وقاراره السايايس رلن الخاارج.. ولذلاك َاإن 
الزلزال الذ  أحدثثه ثورة 21 سبثال من خالل 
شدرلا املراوع: الثثرر من الوصاية الخارجية 
قاد أجل تلك الدول الثاي اعثاعت عى الثدخل يف 
الشأن اليااي وعى رأساها السدوعية وأَمريكا 
لثقو9 بشان لذا الُدااْدَوان الظالام عى اليان 
وشادبها الدظيم بدد أن وجدت بأن مصالثها 

الثاي كانت تدثقاد أنها لن تثثقال يف اليان إّن 
من خالل السايطرة عى قراره السيايس وارض 
عاى رأس الثكام عااالء ومرتزقاة مثليال 
يافذون لهاا اجادتهاا بالطريقة الثاي تريدلا 
الادول املثدخلة وليس من خاالل اقامة عالقات 
ندياة مع شادب يدثال بالدرجاة األوىل الدال 
انسرتاتياي لدول الازيرة والخليج ولكاهم لم 

يقدروا 1لك حل قدره.
صثياح أن مثل لذه الدول الثي عرقلت بااء 
الدولاة الثديثاة يف اليان ووقفت ضاد قيامها 
وخاصة السادوعية قد تدوعت عاى أن ن يقول 
لهاا أحٌد: ن.. اااءت ثور 21 سابثال لثفرض 
لذه الال املثرمة عى الياايل يف الساابل والثي 
الثف حولها الياايون وشادروا بداد قولها بأن 
كرامثهم وساياعتهم املسالوبة قد عاعت إليهم 
ماعادا حفاة من الدااالء واملرتزقة تدوعوا عى 
اسثال9 بيع األوطان مقابل ثان بخس كاا يفدل 
اليو9 حازب الثاااع اليااي لإلصاالح وبدض 
مؤيديه وانصاره حيث لم يخالوا عى أنفساهم 
من ماالرتهم بثأييد الُداْدَوان عى بلدلم علاا 
ويف بياناات رسااية.. وعليه اقد جااءت ثورة 
21سابثال لثقطع عليهم الطريل ألن شدارلا 
األََسااايس الذ  رادثه بدد قيامها مبارشة لو: 
باااء الدولة اليااية الثديثاة وتثقيل الرشاكة 
الوطاياة بال ُكّل األطاراف السياساية حثى ن 
يساثأثر طرف عى آخر بثيث تكون مهاة بااء 

اليان الاديد مسؤولية ُكّل اباائه.

عامان مع ثورة 21 سبتمرب الشعبية الت
تأم

ُحبُّ َعِلّي جريمة يعاِقب عليها القانون 
صالح مقبل فارع

مااذُ أن اثََح اإلما9ُ عيلُّ بن أباي طالب »عليه 
الساال9« بااَب خيال بثلاك الشاااعة والبطولة 
والقوة األسطورية َعِلَم اليهوع قوة عيل ورصامثه 
يف الثال وعاد9 مدالاثه لهام وألعداء اإلْسااَل9، 
اقاموا باثاربثاه ومثاربة ماهاه، من أجل أن 
ن يثكارر »عيلٌّ« آخر، بشاثى الوساائل والطرق؛ 
ولكونهام يف صدر اإلْسااَل9 ضدفاء اقد اندساوا 
يف أَْوَسااط املسالال وبثاوا سااومهم ضد عيل 
وماهاه، اثصدوا ثاارلا بدد ٣٠ عاما، ووجدوا 
من يساثاع إليهم من املسلال حكاما وُمثّدثل 
وعلااء، وترّقاوا يف مااصب عالية، واساثطاعوا 
إشدال الفثاة بل املسلال وتقسياهم إىل شيدة 

وُساة. 
اكانات الاثائاج باأن أَْصبَااح »حاّب عايل« جريااة يداِقب 
عليهاا القانون »حقهام«، وكأنَّ حبَّاه ليس مان اإليَْااان -كاا 
قال الرساول-، بل إن الاواصب -ولام ونة األمر يف 1لك الزمان- 
وضدوا عقوبات قاساية ِلاارياة »ُحب عايل« وجدلولا حدوعا 
رشعياة ن ياوز تخّطيها، بل عى الفقهااء مباركثها وتضاياها 
يف كثبهم وأبثاثهم، تَاثّلت لذه الدقوبات يف: قثل و1بح وساان 
ونفي وطرع وأَْكل وترشيد ألبااء عيل وُمثبّيه وشيدثه، يف مشالد 
مروعاة ورليباة وُمَقّززة، ن أساثطيع حرصلا لكام لاا، ولكن 

أ1كر ماها عى سبيل املثال الثايل:
■ اساثفثح األمويون عولثَهم بلدن اإلما9 عيل »عليه الساال9« 
عاى املاابر، واساثار اللدن حاوايل 60 عاماً، »ثلثاي زمن الدولة 
األموياة«، امثد من عارص مداوية مروًرا با يزياد ومروان واباه 
عبدامللك والوليد وسلياان إىل أن جاء عار بن عبدالدزيز وأبطلها.
■ يف أول تطهري عرقي يف اإلْساااَل9 قا9 األمويون باساثئصال 
أونع ااطااة عان آخرلام يف كربالء، ولام يثبّل ماهام إن ثالثة: 
عيل بن الثسال، والثسان بن الثسان، وزيد بن الثسن.. حثى 
األَْطَفاال قثلولم 1بًثا واصلوا رؤوساهم عن األَْجَسااع يف ماظر 

ُمرّوع وبِشع، والسبب: انثاائهم لديل وانثسابهم إليه.
■ قاماوا بقثال أباااء عيل وُمثبياه وأصثابه وشايدثه بددة 
طرق، يف ماازر ِعدَّة، راح ضثيثها املئات، تدداعلم يطول، ولكن 

أ1كر لكم عى سبيل املثال ن الثرص:
- مثاد بن أبي بكر الصديل وضده عارو بن الداص يف جوف 

حاار ميت وأحرقه.
- مالك األشرت عّسوا لهم السم يف الدسل بأمر مداوية.

- الصثاباي حاار بن عاد  قثلوه صالًا مع الدارشات من 
أصثابه؛ ألنه أنكر لْدَن اإلما9 عيل.

- الثسان بان عايل بن أباي طالب سابط رساول اللاه مات 
مساوماً بأمر مداوية.

- أخوه الثسال بن عيل ريثانة رساول الله 1بثوه من القفا 
واصلاوا رأَساه عن جساده بدد أن رماوه بأَْكثَر من ١٠٠ ساهم 

مّزقت جايع جسده، ثم عاسوا عليه بالخيول.
- سابدون شاخصاً يف كربالء بياهم أَْطَفال ُرّضع من آل البيت 
وشايدثهم قثلولم عان بكرة أبيهم، يف ماازرة ُمَرّوعة يادى لها 
الابل، و1بثولم، وعاساوا عى جثثهم بالخيول عون شافقة أَْو 
رحاة، بدد أن اصلوا الرؤوس عن األَْجَسااع، واملازرة مشاهورة 

ومدرواة.
- قال موىل اإلما9 عيل، 1بثاه الثااج لصلثه القوية باإلما9 

عيل، اسكثوا عليه سرتًا عى الَثّااج.
- كايل بن زياع الاخدي، الثابدي الدابد، صاحب عيل وتلايذه 
وأحد حالة علاه، 1بثه الَثّااج لافس السبب.
- الصثابي رشيد الهار ، شهد أُُحًدا، قّطده 
زياع بان أبيه إربًاا إربًا، والسابب: إخالصه لديل 

كقال وكايل.
- أباو راااع، رضباه بااو أمية 500 ساوط 
لياثفي من ونء الابي وياثاي لونئهم، الم ياكر 
1لك الاواصب والغالة؛ وأحااد بن حابل ُجلد 30 

سوطا ااألوا الدنيا عويال.
- َميْثَام الثّااار، صلباوه وقطداوا لساانه؛ 
نخثصاصاه باإلما9 عيل، كقال وكايل ورشايد 

الهار .
- عاارو بان الثاال الخزاعاي، الصثاباي 
املهاجر، ُقطع رأساه بأمر مداوياة، وألقوه بل 
يد  امرأته، ولي يف ساان مداوية، اضاعات صثبثه ولارته 

إىل اآلن.
- زياد بن عيل لم يكثفوا بقثله بل نبشاوه مان القل وصلبوه 
عريانا بكااسة الكواة ٤ ساوات ثم أنزلوه وأحرقوه و1ّروا رماعه 

يف نهر الفرات بالدراق، والسبب أنه حفيد عيل.
- الثبااء امرأة صالثة، قثلها ابن زياع أَيَّاا9 مداوية وصلبها 

عارية ُماكسة.
- مصدع املدرقب، عالام من ألل الثديث، قطدوا رجليه؛ ألنه 

امثاع عن لدن اإلما9 عيل.
- حطيط الزيات، أحد الصالثل، قثله الَثااج لثبه عليًّا.

- عبدالرحاان بن حساان البَكار ، ُعان حيًّا بأمار مداوية، 
والسبب حبه لديل، اسكت الاواصب والسلفية عن لذه الارياة، 

وأزعاونا بسان أحاد بن حابل وابن تياية.
- قبيصاة بن ضبيدة الدباي، قثله مداوية؛ ألنه أنكر َسابَّ 
اإلماا9 عيل عاى املاابر، وِاْداُل مداوياة حاة!!، اهاو صثابي 
عادلام، وخاال املؤماال! اليفدل ما يشااء يف رشع اللاه وعياه 

وحدوعه.
- رشيك بن شداع الثرضمي، قثله مداوية إلنكاره سب عيل.

- كدا9 بن حيان الداز ، قثله مداوية إلنكاره َسبَّ عيل.
- مثرز بن يثيى الثاياي؛ قثله مداوية إلنكاره سب عيل.

- أباو مثاد زياع موىل لاادان، قثله األمويون توسايًطا؛ أ  
قطدوه من الوسط نصفل؛ ألنه َرىضَّ عى عيل.

- إبراليام بن يزياد الثياي، أحاد كبار الثابدل، أرسال عليه 
الثااج الكالب ولو يف السان، اقّطدثه إربًا إربًا وأكلثه.

- يزيد بن مساهر الصيداو ، ألقاه ابن زياع من اوق القرص؛ 
ألنه امثاع عن سّب الكذاب ابن الكذاب )يداون الثسل بن عيل(!.
- عبدالله بن يقطر، أخو الثسل من الرضاعة، ألقاه ابن زياع 
من أَعى القرص؛ ألنه امثاع عن ساب الكذاب ابن الكذاب )يداون 

الثسل بن عيل(!..
والغرياب أن عبدامللاك بن عاري »الراو  السالفي املشاهور« 
-وكان مع ابن زياع- قا9 بذبح عبدالله بن يقطر بدد أن وصل إىل 

األرض زاعًاا أنه يريثه.
واألغرب أن الذابح له عرشات األحاعيث بيااا املذبوح لم يرووا 

له حديثاً واحداً. 
- عبدالله بن عفيف األزع ، عالم، تابدي، عابد، وُمَثدِّث، أنكر 

عليهم سب عيل وقثل الثسل، اصلبوه، وضاعت أحاعيثه. 
- اريوز، عابد ومثب لإلما9 عيل، عّذبه الَثااج حثى مات.

»الحلقة األوىل«
الشعُب اليمني يرَفُع يد اإلمام 

علي يف وجه الُعـْدَوان
زيد البعوة

يف عيد الغدير الذ  يواال الا 18 من شهر 1  الثاة والذ  
يدااي لاا الكثريَ والكثاريَ، حيث يدثل مادطفااً لاماً يف تأريخ 
ة اإلْساااَلمية يو9 أن راع رسول الله مثاد صى الله علية  األُمَّ
وآله ياد اإلما9 عيل أما9 جاوع من املسالال بدد عوعتهم من 
حااة الوعاع بأمر من الله وقال من كات مونة اهذا عيل مونه 
اللهم واِل من وانه وعاِع من عاعاه وانرُصْ من نرصه واخذل من 
ة اإلْسااَلمية  خذله، ولذا حدٌث لا9 مدروف عاد ُكّل أطياف األُمَّ

ن ياكره أحد إّن من ياهل عين مثاد.
ويف لاذا الثدث املهم واملااسابة الدظياة سايأخذ شادباا 
اليااي الذ  كان له رشف اإلْساااَل9 عى ياد  اإلما9 عيل عليه 
الساال9 سااأخذ بيد عيل الثي قثلت مرحب وقثلات عار بن وع 
الدامار  وقثلات رؤوس كفاار قريش وكباار املاااقل وقاعة 
يهاوع خباري وجدلت عارو بن الداص يكشاف عن ساوءته يف 

وقدة صفل.
 لاذه اليد الثي ُرادت بأمر من الله ورساوله لثكوَن باثابة 
قاوة ن تُقهار وتكاون باثابة عصاا موىس يف بثار أمة مثاد 
املثالطم تلاك اليد الثي طاملا رادت يف جاوف الليل ولي تااجي 
ة  اللاه ورادات يف املثارب ولي تثاذر املرشكال وأَْعاَداء األُمَّ
ورادت يف وجوه املارمل يف سااحات املدارك سريادها شدباا 
الياااي اليو9 يف وجه الُداْدَوان السادوع  األَمريكي مساثديااً 
بالله وبدعاء الرساول مثاد صى الله علياه وآله، اللهم انرص 

من نرصه واخذل من خذله..
باإلماا9 عيل واساثاابة لله ولرساوله سايخوض الشادب 
اليااي مدركة الافس الطويل مع احفاع أبو سافيان ومداوية 
وابان الداص ومرحب وان اخثلاف الزمان واملكان وان اخثلفت 
وتطورت أَنَْواع األسالثة ادعاء رساول الله ليس مؤطراً لزمان 
أَْو ماكان ويد اإلما9 عايل وان كانت تثت الارتاب إّن أن رادها 
ولاو ملارع املاااز لها عورلاا اإليَْاااباي واملؤثر عاى الطغاة 

واملارمل.
ياد اإلماا9 عايل الثي رادات يف غدير خام ماتازال مراوعة 
إىل الياو9 يف شااال الياان تلاوح بأصابدها الكريااة يف وجوه 
املساثكلين يف لذا الدالم تقول لهم إن انسثساال9 مساثثيل 
وأن اإلْساااَل9 ن يقبال الهزيااة ندم حفيد عيل بان أبي طالب 
السايد عبدامللك بادر الدين الثوثي الذ  عاازت ُكّل قوى الرش 
والطغيان أن تاال ماه ن يزال حياً بيااا يصدع بالثل يثال 1  
اقار عيل ويثاثع بثصانة ععاء مثاد: اللهم انرص من نرصه 
واخاذل من خذله.. ياالد يف سابيل الله ومده ثلة من املؤمال 
أحفاع ابن يارس واألشارت يهزمون املدثدين ُكّل يو9 رش لزياة 
يسايطرون عى الياتهم ويثرقون عباباتهم ويقثلون جاوعلم 

وضباطهم عااعاً عن عين الله والوطن..
اللهام إن الشادب اليااي يارص اإلما9 عليااً اانرصه يا رب 
عى أعدائك وأَْعَداء رساولك وأَْعاَداء اإلما9 عيل، اللهم اخذل من 
خذل عباعك املساثضدفل يف اليان ولاز9 اعدائهم رش لزياه 
اللهم إن الشادب اليااي يادع الدهاد والونء لك ولابيك ولوليك 
يف 1كارى عيد الغديار ويرععون جايداً اللهام إنّا نثونك ونثوىل 

رسولك ونثوىل اإلما9 علياً، ونثوىل من أمرتاا بثوليه.
 ويضيفون إليها اللهم إنا نلأ إليك من أعدائك وأَْعَداء رسولك 
وأَْعاَداء اإلما9 عيل وأَْعاَداء من أََمرتاا بثولياه. اللهم انرص عى 
الُداْدَوان السدوع  األَمريكي إنك صاعُق الوعد سايٌع مايب.



انثال ل1 سبثال 92016  املواال 17 1  الثاة 37ل1لا     الددع )156(12 ثقافية

مبدأ )الوالية(.. مبدأٌ قرآنـــــــــــــي، وليس من إنتاج مذهبي

  - بشرى المحطوري:
إن مثاولَة الثديث واإلحاطة 
باإلما9 عيل عليه السال9 من حيث 
1كر خصائصه واضله ومكانثه 

من رسول الله صى الله عليه وآله 
وسلم ومن املسلال أَيْضاً بشكل 
شبه كامل يف تقرير صثفي ن 
يثددى صفثة أو صفثثل َلُهَو 

من املسثثيل؛ ألن لذا املوضوع ن 
تسثوعبه إن املالداُت تلو املالدات..

ولكااا لاا ساثاول إبراز 
الاقاط الرئيسية من حياة 1لك 
اإلما9 الدظيم ما أمكااا 1لك، 
وإثبات صثة )الونية( له بدد 

الله ورسوله، من خالل ما ورع يف 
القرآن الكريم، ثم يف أقوال الابي 
الكريم، وما قاله الشهيد القائد 

رضوان الله عليه، وما قاله السيد 
القائد حفظه الله، والثي من 

خاللها سثثدراون عى شخصية 
بارزة اذة، أاضل الخلل عى 

اإلطالق بدد رسول الله صى الله 
عليه وآله وسالم.

مناسبُة الغدير
لي مااسابٌة ورعت بالثواتر يف جايع ُكثُب 
الثدياث والساري، الاسااْع ماا قالاه الله يف 
كثابه الكريم يقول جل شاأنه: )إِنََّااا َوِليُُّكُم 
اللَّاُه َوَرُساولُُه َوالَِّذيَن آََماُاوا الَِّذياَن يُِقيُاوَن 
ااَلَة َويُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُلاْم َراِكُدوَن* َوَمْن  الصَّ
يَثََولَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آََماُوا َاِإنَّ ِحْزَب اللَِّه 

ُلُم اْلَغاِلبُوَن(.
ثم لاسااع ما قاله الرساوُل صلاوات الله 
علياه وعى آله ولو عائٌد مان حاة الوعاع يف 
السااة الداارشة للهارة يف مثل لاذا اليو9 يف 
غديار خام بل مكاة واملدياة ومداه عرشات 
اآلنف مان جااوع املسالال الدائديان مده 
مان حاة الوعاع بداد أن نزل علياه قول الله 
سبثانه وتداىل )يَا أَيَُّها الرَُّساوُل بَلِّْغ َما أُنِْزَل 
إَِليَْك ِمْن َربَِّك َوإِْن َلْم تَْفَدْل َاَاا بَلَّْغَت ِرَسااَلثَُه 
َواللَُّه يَْدِصُاَك ِمَن الاَّاِس إِنَّ اللََّه َن يَْهِد  اْلَقْو9َ 
اْلَكاِاِرياَن(. وبدد نزول لاذه اآلية املباركة يف 
وقت الظهرية يف وقت حرارة الشاس وحرارة 
الرمضااء وبدد أن أمار بإعاعة َمان كانوا قد 
تقدماوا وانثظار يف 1لاك املكان حثاى تكامل 
الااع، وبدد 1لك رصت له أقثاب اإلبل ليصدد 
عاليااً اوقها لارياه الااع كلاه، وأصدد علياً 

عليه السال9 مده.
 ثم خطب رساوُل الله صاى الله عليه وآله 
وسلم خطبًة عظياًة إىل أن وصل إىل املوضوع 
املقصوع اراع يد عايل وقال: ]»يا أيها الااس 
إن اللاه مون  وأنا موىل املؤمال أوىل بهم من 
أنفساهم ااان كات ماونه اهذا عايلٌّ مونه، 
اللهام واِل مان وانه وعااِع من عااعاه وانرص 
من نارصه واخاذل مان خذله«[، مان خالل 
اآلية القرآنية الساابقة، ومن خالل لذا الاص 
الابو  الذ  لو مصداق لها ندرك ألاية مبدأ 
الونياة الذ  يثثقل لألماة به أن تكون حزب 
اللاه وتثظاى برعاياة الله ولدايثاه ونرصه 
وتأييده.. بددلا نزل قول الله سبثانه َوتداىل: 
]اْليَاْو9َ أَْكَاْلاُت َلُكْم ِعياَُكاْم َوأَتَْاْااُت َعَليُْكْم 

ِنْدَاِثي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسال9ََ ِعياًا[..

الخصائُص العامة للوالية  

قال الله سابثانه وتدااىل يف مثكم كثابه: 
]إِنََّااا َوِليُُّكاُم اللَّاُه َوَرُساولُُه َوالَِّذياَن آَماُاوا 
االََة َويُْؤتُوَن الازََّكاَة َوُلْم  الَِّذياَن يُِقيُاوَن الصَّ
َراِكُداوَن[، ومان خاالل لذه اآلياة تثضح لاا 
خصائص عامة للونية كاا رشحها الشاهيد 

القائد رضوان الله عليه كاآلتي: اا

أوالً: ــ امتداٌد لوالية اهلل ورسوله 
واإلمام علي  

أكد الشهيد القائد رضوان الله عليه عى أن 
ونية اإلما9 عيلّ عليه السال9 لي مبدأ قرآني، 
وليسات نثاجاً مذلبياً، وأنها باص اآلية، من 
الله سابثانه وتدااىل، الونية لله، ولرساوله، 
ولإلماا9 عايل، ون ياكر لاذا إن جاحد، حيث 
قاال: ]إِنََّاا َوِليُُّكُم{ الذ  ياب أن تثولوه اقط 
}الّلُه َوَرُساولُُه َوالَِّذياَن آَماُواْ الَِّذياَن يُِقيُاوَن 
َراِكُداوَن{،  َوُلاْم  الازََّكاَة  َويُْؤتُاوَن  االََة  الصَّ
وليكم الاذ  تدثصااون به، وتلائاون إليه، 
وتساثارصون به الله سابثانه وتدااىل، لو 
من يااب أن تثولوه، وتكوناوا مده وتثبدوه، 
وتطيداوه، }َوَرُساولُُه َوالَِّذياَن آَماُاواْ الَِّذياَن 
الََة َويُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُلْم َراِكُدوَن{  يُِقيُاوَن الصَّ
اآلياة لاا تبل بأن ونية الله سابثانه وتداىل 
يف لاذه األرض الثاي تثااى عى ياد نبي من 
أنبيائاه، أو ويل مان أوليائاه إناا لاي امثداع 
لونيثه سبثانه وتداىل، امثداع لونيثه، امثداع 
لسلطانه، لهذا جاءت بدبارة واحدة }َوِليُُّكُم{ 
ولم تأِت بدبارة الااع ايقول: أولياؤكم مثالً، 
}َوِليُُّكُم الّلُه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَماُواْ{؛ ألنها ونية 
واحدة، ونية رساول الله )صلاوات الله عليه 
وعى آله( لي امثاداٌع لونية الله، ونية اإلما9 
عيل لي امثداع لونية رسول الله )صلوات الله 
عليه وعى آله(، باعثبار الرسول )صلوات الله 
علياه وعى آله(، ومن بدده اإلما9 عيل امثداعاً 

لسلطان الله لاا يف األرض[.

ثانياً: ــ تقوُم على أساس الرحمة 
والرعاية والرتبية لألمة  

وأشار الشاهيد القائد رضوان الله عليه إىل 
أن الونية يف اإلسال9 ن بد أن تقو9 عى الرحاة، 
حيث قال: ]لاا يدطياا اهااً بالاسبة للونية 
يف اإلساال9، عادما نقول: السالطة يف اإلسال9 
كياف لي؟ عادما تدوع إىل القرآن الكريم ترى 
يف ساور كثرية، يف آيات كثارية، وعادما تدوع 
ل يف الساااوات  أَيْضااً إىل واقاع الثيااة، تثأمَّ
واألرض وماا بياهااا مان خلل اللاه تاد أن 
ونية الله سابثانه وتداىل لاي ونية رحاة، 
ونية رعاية، ونية تربية، ليست مارع سلطة 
لكذا، سالطة قاساية، أوامار ونوالي اقط، 
ونياة رحاة باكل ما تداياه الكلااة. عادما 
تأتاي إىل الرساول )صلاوات اللاه عليه وعى 
آلاه( وتثدرف عليه من خاالل القرآن الكريم، 
ومان خالل ماا ندلاه مان ساريته )صلوات 
الله عليه وعى آله( تاد أَيْضاً أنه كان ياساد 
ْن أَنُفِسُكْم  لذه الونية }َلَقْد َجاءُكْم َرُساوٌل مِّ
َعِزيٌز َعَليِْه َما َعِاثُّْم َحِريٌص َعَليُْكم ِباْلُاْؤِمِاَل 
َرُؤوٌف رَِّحيٌم{. عادما تأتي إىل ونية اإلما9 عيل 

نفس الشء[.

ثالثاً: والية شاملة، وال تنحصُر يف 
السلطة السياسية والتنفيذية 

ولفات رضاوان اللاه علياه إىل أن الاااس 
يديشاون الثيااة وواقاع الثيااة السايايس 
وانقثصاع  والصثاي وغريه كشء مثكامل 
وخدماات مثكاملاة ن اصال بياهاا، حياث 
قاال: ]مها9 الونية يف اإلساال9، ليسات اقط 
سالطة تافيذية، سلطة أوامر ونوالي جااة، 
وتاال وتسالط وقهار، وأشاياء مان لذه.. 
أبداً؛ ألناه ادالً يثصل تسااؤنت كثرية حول 

الاظا9 السايايس يف اإلسال9، أو حول السلطة 
السياساية يف اإلسال9، وأشاياء من لذه، لو 
أساسااً السؤال من أصله غري صثيح؛ ألنه يف 
واقع الااس ليس لااك اصل ما بل سياسة، 
وتربياة،  وثقاااة،  واجثاااع،  واقثصااع، 
ورعاية، وأشاياء من لاذه، ليس لااك اصل 
ايااا بياهاا. من أين جاء ترسايخ السالطة 
وكأنها اقط ما نساايها: سالطة سياساية 
اقط، سلطة تافيذية ألوامر ونوالي وتسلط 

اقط؟!.
إنااا جااءت عادماا بارز يف الثيااة لذه 
الاوعياة اداالً، وعادماا كان مان يثزعاون 
البارش يف مخثلف مراحل الثأريخ من الاوعية 

الثي ن تاثلك أية رؤية أخرى، ون قدرة أخرى 
ايااا يثدلال بالرعاياة، والرتبياة، والثثقيف 
وغريلا، ن ياثلكون شايئاً، ن ياثلُك إن القهر 

والسلطة[.

رابعاً: ــ والية تقوم على أساس 
تكريم اإلنسان والسمو به 

ويف 1ات الساياق وّضح رضاوان الله عليه 
إىل أن مبادأ الونية يف اإلساال9 يؤع  إىل تكريم 
اإلنساان؛ ألن اإلنساان الذ  نفساه زاكية ن 
ياكن أن يقبل بالطغاة ليثكاوه أصالً، حيث 
قال: ]لم تقد9 ونية األمر يف اإلساال9 بالشكل 

الاذ  يثس اإلنساان بثالاة مان الكبت، أو 
القهر، أو ضدة الافاس، مثلاا يثصل يف ظل 
حكا9 الطاغوت، ما تثصل لذه عى اإلطالق. 
ألام يكان اإلما9 عايل - ولاو يف الكواة - 
بالشاكل الاذ  بدضهم يثداملاون مده كأ  
شاخص آخر؟ لكن يأتي مداوية، أو آخرون، 
وإ1ا كل واحاد يشادر بأناه لاااك، ضداة، 
تثطيام للافوس، نساٌف للثكريم لإلنساان؛ 
ألن اللاَه جدل ونية أمر عباعه بالشاكل الذ  
يكاون نئقاً مع تكرياهم، ااإ1ا كانوا كرماء 
اليساريوا عاى لدياه وإن اليساوا كرمااء 
سيدوساهم اآلخرون، سايثكاهم مان يليل 

باثلهم.
ولهاذا كان أثر مدروف ما أعر  لل حديث 
مدل، أو أثر، املهم أنه مقولة واقدية: ]كيفاا 
تكونوا يوىل عليكم[ أنثام كرماء لن تقبلوا إن 
كرماء، أنثم ماا عادكم الثاا9 بالاانب لذا، 
أ  نفاوس ماثطة، ن تبايل، سايأتي لكم من 
نوعكام }َوَكذَِلَك نَُويلِّ بَْداَض الظَّاِلِاَل بَْدضاً{ 
لاذه القضياة ثابثاة، وإن ااإلماا9 عيل كان 
يسثطيع أن يثكم الدالم كله بطريقة مداوية 
ون أحد يثاارأ أن يخالفاه، ون أحد يارؤ أن 
يخارج عان صفاه؛ لكن يكاون ايهاا ما1ا؟ 
خوف عاد كل واحد حثى ن أحد يويش به عاد 
السالطان، ن يأتي أحد يلفال عليه قضية، ن 
يقّدر رباا أنه مثآمر عليه، اياساثه، أشياء 
مان لاذه. يدياش الاااس نفوسااً ماثطة، 
الافوس املاثطة يف األخري ن تدوع جديرة بأن 

تاهض باملسؤولية[.

خامساً: ــ تقوم على قضية الهداية، 
وبناء اأُلمَّـة يف كافة املجاالت 

ماولااً رضاوان الله علياه إىل أن انلثاا9 
ااة وباائهاا يااب أن تكون من  بهداياة األُمَّ

 مبدأ الوالية في اإلسالم يؤدي إلى تكريم اإلنسان؛ ألن اإلنسان 
الذي نفُسه زاكية ال يمكُن أن يقَبَل بالطغاة ليحكموه

كالم اإلمام الهادي، واإلمام زيد بن علي 
عليهم السالم عن مبدأ )الوالية(:

وجااء يف )مااوع كثب ورساائل اإلما9 األعظم زيد بن عيل( ما قالاه اإلما9 زيد عليه 
الساال9 يف ونية أمري املؤمال عيل، حيث قال: ]إن عيل بن أبي طالب صلوات الله وساالمه 
اة صار أخشالا، ألنه صار  اة، وأنه إ1ا صار أتقى األُمَّ اة، وأنه أتقى األُمَّ عليه خري لذه األُمَّ
اة عى  اة عى الدادل، وإ1ا صار أعل األُمَّ اة صار أعل األُمَّ ااة، وإ1ا صار أعلم األُمَّ أعلام األُمَّ
اة أن يكون مثبوعاً ون يكون تابداً، وأن  اة إىل الثل، وصار أحل األُمَّ الددل صار ألدى األُمَّ
يكاون حاكااً ون يكون مثكوماً عليه؛ ألن اللاه تبارك وتداىل قال يف مثكم كثابه: ]أََاَاْن 

ْن نَ يَِهدِّ  إِنَّ أَْن يُْهَدى َاَاا َلُكْم َكيَْف تَْثُكُاوَن[. يَْهِد  إىَِل اْلَثلِّ أََحلُّ أَْن يُثَّبََع أَمَّ
 أماا اإلما9 الهاع  عليه الساال9 اقد أكد اا يف نفس الكثاب ااا عى وجوب ونية أمري 
املؤماال عيل حيث قاال: ا )إن ونية أمري املؤمال وإما9 املثقل عايل بن أبي طالب عليه 
الساال9 واجبة عى جايع املسالال، ارض من الله رب الداملل، ون يااو أحد من عذاب 
الرحان، ون يثم له اسام اإلياان، حثى يدثقد 1لك بأيقن األيقان؛ ألن الله سابثانه وتداىل 
االََة َويُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُلْم  يقاول: إِنََّاا َوِليُُّكُم اللَُّه َوَرُساولُُه َوالَِّذيَن آَماُوا الَِّذيَن يُِقيُاوَن الصَّ
َراِكُداوَن[ اكان 1لك أمري املؤمال عليه الساال9 عون جايع املسالال، إ1 كان املثصدق يف 

صالته، املؤع  ملا يقربه من ربه من زكاته(..



13 ثقافيةالددع )156(     انثال ل1 سبثال 92016  املواال 17 1  الثاة 37ل1لا

مبدأ )الوالية(.. مبدأٌ قرآنـــــــــــــي، وليس من إنتاج مذهبي

أولوياات مان يثولاون حكاهاا، حياث قال: 
]الونيُة يف اإلساال9، السالطة يف اإلساال9 لي 
أرقى بكثري ماا عليه واقع البرش، أرقى بكثري 
اة. تااد أنه عادما  يف مهاا9 من ييل أمار األُمَّ
تثأمال ونياة اللاه سابثانه وتداىل لشاؤون 
ااة لي امثداٌع  عبااعه، اونية َمن ييل أمر األُمَّ
لونياة الله، ياب أن يكون عاده رحاة، ياب 
ااة، ياب أن  أن يكاون عاراااً كيف يربي األُمَّ
ااة، كيف يطور  يكاون عارااً كياف يباي األُمَّ
حياتها، كياف يااي اقثصاعلاا، كيف يزكي 
أنفساها، كيف يواجه أعداءلا، أشياء واسدة 

جداً، جداً.
تاد لذه ألم تكن لي أبرز األشياء بالاسبة 
للرساول )صلوات الله عليه وعى آله( واإلما9 
عيل؟ ما الذ  كان بارزاً بالاسبة لشخصيثهم 
اة؟ لل كان البارز موضوع  كأولياء ألمار األُمَّ
الثسالط والقهر، أو لذا الاانب اآلخر، جانب 
الرعاية والثدليم والثزكية؟ }َويَُدلُِّاُهُم اْلِكثَاَب 
َواْلِثْكَاَة َويَُزكِّيِهْم{ جانب تربيثهم؛ لياشائوا 
أمة عى مساثوى عايل، لاذه املهاة لي الثي 
كانت بارزة يف شخصية الرسول )صلوات الله 
عليه وعاى آله( يف ماارسااته وسالوكه مع 
الااس الذين لو أوىل بهم من أنفساهم }الاَِّبيُّ 
أَْوىَل ِباْلُاْؤِمِااَل ِمْن أَنُفِساِهْم{ ولهذا قال الله 
ْن أَنُفِساُكْم َعِزيٌز  عاه: }َلَقْد َجاءُكْم َرُساوٌل مِّ
َعَليْاِه َما َعِاثُّاْم{ يدز عليه ويؤمله أ  مشاقة 
تلثقكم، لذه صفة لامة جداً }َعِزيٌز َعَليِْه َما 
َعِاثُّْم{ أ  مشاقة تلثقكم }َحِرياٌص َعَليُْكم{ 
باكل ما تداياه الكلااة، حرياص عليكم بأن 
تاشؤوا أمًة مسثقياة، بأن تكونوا أمة قوية، 
بأن تاشاؤوا رجانً حكاااء، أصثاب نفوس 
زاكياة، أصثااب نفاوس عالياة، حريص أن 
يلثقكم أ  رض مهاا كان }ِباْلُاْؤِمِاَل َرُؤوٌف 

رَِّحيٌم{.

سادساً: ــ الواليُة يف اإلسالم 
تقوُم على أساس العدل 

مؤكداً رضوان الله عليه أن الددل وانبثداع 
عان الظلم مان ألم الصفاات الثاي ياب أن 
يثثى بها َمن يلون أمر املسالال، حيث قال: 
]نبي اللاه إبراليم، ونبي الله موىس، وعيىس، 
وكل األنبياء ُلام ما يزالون يدطون من خالل 
ما عرضاه الله مان حركثهم، مان أعاالهم، 
من مواقفهم، ايها ما يساثلهُم اإلنسان ماها 
األشاياء الدظياة، يف ماال الداال، يف ماال 
الثركاة، يف ماال اإلخالص للاه، والثوجه إىل 

الله سبثانه وتداىل.
يَِّثي{ نبي اللاه إبراليم ولو  }َقااَل َوِمْن 1ُرِّ
يدارف عظاة عين اللاه سابثانه وتداىل لو 
يدرف أنها ُسااٌة إلهية ن باد أن يكون للااس 
يَِّثي{ أ :  أئااة يهثدون بهام }َقااَل َوِماْن 1ُرِّ
واجدال من 1ريثي، نبي الله إبراليم يدرُف أن 
املساألة لاا ليسات مساألة ماصب مثوارث، 
ماصاب مثاوارث، أو مؤلاالت ارعياة، أنها: 
قضياة لي مخثصاة بالله، لو الاذ  يادل، 
لاو قال لاااك: }إِنِّاي َجاِعلَُك ِللاَّااِس إَِماماً{ 
لل قاال: ]إ1اً ما عا9 قد جدلااي للااس إماماً 
إ1اً قاد الاهال الكبري الكبري ساوف يثثولون 
أئااة؟[ لو يدلم أنها قضياة يخثص بها الله 
سابثانه وتداىل، وليسات عبارة عان إعطاء 
ماصاب بقرار: أن لاذا ويل الدهد، ايكون لو 
امللاك مان بداد، أو أن لذا لو اإلماا9 من بدد 

باارع قرار!.
إن اللاه لاو الاذ  يادل لااا قاال: }إِنِّي 
يَِّثي{ أ :  َجاِعلُاَك ِللاَّاِس إَِمامااً َقاَل َوِماْن 1ُرِّ
واجدل يا إلهي من 1ريثي أئاة للااس }َقاَل ن 
يَاَاُل َعْهِد  الظَّاِلِاَل{ نحظ خطورة املساألة 
لااا من خاالل مقات اللاه سابثانه وتداىل 
للظاملال، وكيف ياب أن يكوناوا بديدين كل 

البدد عن ونية أمر الااس[. 

 اهلل جعل والية أمر عباده بالشكل الذي يكون الئقًا مع تكريمهم، فإذا كانوا كرماء فليسيروا 
على هديه وإال فليسوا كرماء سيدوسهم اآلخرون، سيحكمهم من يليق بمثلهم

شذراٌت من خصائص أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليه السالم

أوالً: فضيلُة السبق إىل اإلسالم:
أجااع ألل الساري والدلااء أن علياً عليه الساال9 أسالم 
بداد خدياة بيو9 واحد، لي يو9 اإلثال وعيل يو9 الثالثاء.. 
ياظر املساثدرك وسرية ابن لشاا9 والرتمذ  وطبقات ابن 
سادد وماااع الزوائد وأساد الغاباة وانساثيداب وغريلا 
الكثاري الكثري مان الكثب، من كثب ألل السااة أنفساهم..
أما كثاب الزيدية واإلمامية واملدثزلاة اباإلجااع عادلم أن 
علياً أول من أسالم بداد خدياة، لكن خصو9 عيل لم يرقهم 
1لاك، االثفوا عى لذه املزيّة وقالوا: عيل أول من أسالم من 
الصبيان، وزيد بن حارثة مان الدبيد، وأبو بكر من الرجال، 
وخديااة من الاسااء، غاري أن لاذا انلثاواء ن يقوى عى 
مدارضة املثواتر، ولو أنه أول املسالال عى اإلطالق ما عدا 
خديااة، وما1ا لو اضل الله عليا، اذلك اضل الله يؤتيه من 
يشااء، والله 1و الفضل الدظيم، أ9 يثسدون الااس عى ما 
آتالم الله من اضله، ولذا غري مساثغرب، الو كان بإمكان 
بااي أمية أن ياكروا أن عليا من املسالال مطلقا ملا ترععوا، 
ولكن أنّى لهم 1لك، ااألكف ن تثاب عل الشااس.. ونذكر 

بدضا من لذه األحاعيث: اا 
1ااا عن ابان عباس قاال: )كان عيل أول َمن أسالم بدد 
خدياة( 1كره ابن عسااكر يف تأريخ عمشال، وأسد الغابة، 

ومااع الزوائد.
2اا أخرج أحاد يف مسااده من حديث عيل عليه السال9: 
)صليُت مع الابي صى الله عليه وآله وسلم ثالث سال قبل 

أن يصيل مده أحد(.
3اا وعن عار بن الخطاب قال: كات أنا وأبو عبيدة وأبو 
بكر عاد رساول اللاه صى اللاه عليه وآله وسالم إ1 رضب 
رساول اللاه صى الله عليه وآله وسالم عاى ماكب عيل بن 
أبي طالاب اقال: )يا عيل أنت أول املؤمال إياانا، وأنت أول 

املسلال إسالما، وأنت ماي باازلة لارون من موىس(.
قال املثب الطال : وقد ُرو  مراوعا إىل الابي صى الله 
عليه وآله وسلم وورعت أحاعيث يف أن أبا بكر أول من أسلم، 
ولي مثاولة عى أنه أول من أظهر إساالمه، وعيل أول من 

بدر إىل اإلسال9..

ثانياً: ــ بات يف مضجعه، وفداه بنفسه 
ليلة الهجرة:

كلااا ندرف أن أمري املؤمال بات يف اراش الابي صى الله 
عليه وآله وسلم، بدد املؤامرة الثي حاكها كفار قريش لقثل 
رساول الله، ولكن سااركز ونوضح لاا نقطة مهاة، ولي 
ما رواه ألل الساري والثديث بأن رساول الله صى الله عليه 
وآله وسالم قال لديل عليه السال9: )تسّج بلعتي لذه، اإنه 
لن يخلص إليك أمر تكرله(.. أن الزياعة يف لذا الثديث ولي 
)اإنه لن يخلص إليك أمر تكرله( لم تثبت من وجه صثيح 
ون حسان، وإنااا روالا ابن إساثاق عن مبهاال، ولذه 
الزيااعة لي الثي جرأت ابن تياية عى القدح يف لذه املاقبة، 
يف ماهااج السااة، وأصل القصة ثابت وصثياح بدون لذه 
الزياعة، ألن لذه الزياعة مداالا أن اإلما9 عيل لم يفِد رسول 
الله صى الله عليه وآله وسالم بافساه، حيث أن رسول الله 

قد أّماه بهذه الزياعة..
والخالصاة: أن اإلما9 عيل عليه الساال9 باات يف مضاع 
رساول الله صى الله عليه وآله وسلم عون أن يؤماه رسول 
الله صى الله عليه وآله وسلم، ون يدر  ما سيثصل له من 
كفار قريش، لل سايقثلونه أ9 ن، ويف لذا ماثهى الثضثية 

والفداء، الفداء بالروح..

ثالثاً: ــ قتل ثلث قتلى املشركني يوم 
بدر:

شااعة ما بددلا شااعة، حيث من املدروف أن املالئكة 
نزلت تقاتل إىل جانب املسلال يو9 بدر، وكون شخص واحد 
يقثل ثلث قثى املرشكل اهذا لو الشء املداز حقا.. حيث 
اتفال املؤرخاون وأصثاب الساري أن القثى مان املرشكل 
سابدون، ولم تُثص أساااؤلم كلهم، اقد أحىص الواقد  
52 قثيالً، قثل اإلما9 عيل ماهم ل2 مرشكاً، و1كر ابن لشا9 

50 قثيالً، قثل اإلما9ُ عيل ماهم 21 قثيالً..

رابعا: ــ قتل عمرو بن عبد ُود العامري 
يوم الخندق:

ولو يو9 مشاهور تثزب ايه املرشكون واجثادوا عرشة 
آنف مقاتال، كااا لو مداروف يف كثب الساري، واملزية لاا 
ألماري املؤمال أنه قثل عارو بن عبد وع وكان من مشاالري 
األبطاال، يُقااس بألف ااارس، وقد تقاّد9 عاارو وععا إىل 
املباارزة الم يابه أحد من جيش املسالال، وكان يساثفز 
املسالال بقوله: )أيهاا الااس إنكم تزعااون أن قثالكم يف 
الاااة وقثالنا يف الاار، ااا يثاب أحدكم أن يقد9 إىل الااة، 
أو يقد9 عادوه إىل الاار(، طلب املبارزة ثاالث مرات، لم يقم 
إليه أحٌد إن اإلما9 عيل، وكان رساول الله يالسه يف كل مرة، 
ويف األخاري أ1ن له رساول الله صى الله عليه وآله وسالم يف 
مبارزته وقلده سايفه وعاامثه، وقال صاى الله عليه وآله 
وسالم عاد 1لك: )برز اإلساال9 كله، للرشك كله( ايالها من 
مزية عظياة، وقثل أمري املؤمال عارو بن عبد وع الدامر ، 

وكان انثصار مداو  كبري للاسلال..

خامساً: ـ اختصاصه بحديث الراية:
مااا مرو  يف كثب الثأريخ والساري أن رساول الله صى 
اللاه عليه وآله وسالم ساار إىل خيل، الاا أتالاا بدث عار 
وأصثاباه ااااء إىل مدياثهام اقاتلولم الم يلباث اليهوع 
أن لزماوا عار وأصثابه، اسااء 1لك رساول الله صى الله 
عليه وآله وسالم وقال: ]ألعطّل الراية غادا رجال يُثبُّ اللَه 
ورسوَله، ويثبه اللُه ورسولُه، يفثح الله عى يديه[ اثطاول 
الاااس لها يف اليو9 الثايل، اقال رساول اللاه صى الله عليه 
وآله وسالم: ]أين عيل؟[ قالوا: لو أرمد، قال: اععوه يل، الاا 
جااءه اثح عيايه ثم تفل ايهاا، ثم أعطااه اللواء، اانطلل 
اإلما9 عايل يقاتلهم حثى انهزموا واخثباأوا يف حصن خيل 
وأغلقوا الباب، اقلده اإلماا9 عيل وجدله كالرتس، وقاتلهم 
حثى قثال مرحب اليهوع  أعظم ارساان اليهاوع، ثم كان 

الفثح والفيء بخيل..
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 متابعات فلسطينية

حقائُق قد تكون صادمًة من أرشيف العالقات اليمنية – السعودية!
عبدالكريم المدي*

ُكاّاا يف اليان حكومة وشادباً وأحزابااً وعلااء 
باط والاارانت من  وبدض الزعامات القبلية والضُّ
1و  األوزان واألحااا9 الثقيلاة، ومدهم مااوعة 
ن باأس بها من املثقفل والصثفيل نسادى عائااً 
لكساب رضا السادوعية، حثاى ِقيال إن أناس من 
أتباعهاا املخلصال وماان قالاوا 1ات ماّرة: )لثم 
أكثااااا من خري السادوعية( قد وصال بهم الثال 
أحيانااً للذلاب للوضاوء قبل أن يذكروا اسااها أَْو 

اسم )مليكها(.
ماع الدلام، ومن بااب اإلنصااف، إن لاذا الوّع 
اإللزاماي وحب إرضااء من يُدثل رضاه مساثثيل 
املساثثيالت وغاياة الغاياات الثي لن تُادرك، كان 
عاواناً عريضاً وسائداً، ولم يكن مثوقفاً اقط، عى 
انساااء الثي تضّاها كشواات )اللااة الخاصة(، 
إنااا لو أشابه ما يكاون باهج سايايس يثقيّد به 
غالبياة الياايل تلقائياً، من بااب املصلثة الدامة 
وإبداء ُحسان الاية تااه شاقيل ثار  وخبري جدا 
يف زرع القالقال والفثان، والثفان يف إياذاء اآلخرين 
ونساف اساثقرارلم ورشاء الكوارث لهام وزرعها 
عاى أياد  نخبهام مان خالل)اللاااة الخاصاة( 
ومكثب املخابرات يف سفارتها يف صاداء وغريلا من 
األساليب باا ايها الرتغيب والرتليب وانغثيانت.
عاى كل.. مدروف عان الياايل إنهام من أَكثر 

شدوب األرض طيبة وكرماً وشهامة، حثى مع من 
يضار لهم الكرالياة ولدلكم تثذكرون لاا األخبار 
الثي تثدثت قبل سااوات- ويف غري مااسابة – عن 
مثاارق جااعية تاات ملواطال ياايال يف مزارع 
عساري والطائف وجيازان، إىل جانب شاال وصلب 
الدارشات ماهام يف السااحات الداماة، وغاري 1لك 
من األحاداث والارائم الثي تُرتكاب بثل أبااء لذا 
الشادب الذين ظلوا يقابلونها باملبدأ الدائم، ُحسان 

الظن وضبط الافس ومراعاة مشاعر الااني.
كااا أتذّكار يف لاذا الساياق أناا ُكاّا يف وساائل 
اإلعاال9 الرسااية وكثري مان الثزبياة واألللية، ن 
نذكر اسم السدوعية، أَْو اسام امللك الفالني واألمري 
الفالني لكذا ناشاف بدون مقدماات طللية نخلع 
ونخارتع لهم من خاللها األسااطري واملفرعات الثي 
تثاال مداناي وصفاات وألقاب بها مان الثدظيم 
والثبايال واإلجاالل ماا يكفاي لصهار الثدياد، 
الثديد اقط، أماا تلك الخامات من الثديد البرش  
ااال، والدليال عى ماا نقولاه إن كااة السياساات 
واننبطاحاات الثي قاااا بها 1لبات أعراج الرياح 
وبقي )أبو يان( عاجزاً عن سال أغوار )األشقاء( 
وكساب وّعلم وبااء جساور وعالقات ندية مدهم 
تثسام بالدياوماة والرشاكاة ومباياة عاى الثقة 

وانحرتا9 املثباعل.
وتدالاوا نرضب لكم عاى 1لك بأمثلاة حقيقية 
ومداشاة حثى السااعة، افاي الوقت الاذ  كانت 
تُهاان اياه كراماة وإنساانية املواطان الياااي يف 

السدوعية وبقية الدول الخلياية الثي يسثخدمون 
ايهاا، رسااياً وشادبياً، مفارعات مديااة خاصة 
لاذه  وُجاّل  اليااياة،  الااساية  يثالاون  باان 
املفارعات بالطبع، من قوامياس الكلياء والثثقري 
والثهكام، لدل أاضلهاا وأَكثرلا ُرقياا وحاّية )أبو 
ياان(، )اليااني املدّفان(، )األجاباي(، )الزيد (، 
)الخسايس(، رغم ُكّل 1لك كان املواطن الخلياي/ 
السادوع  يأتاي لليان، ساواء للساياحة، أو ألجل 
مضاغ أوراق القاات، أو للازواج الساياحي الاذ  
حادث يف ارتة مدياة، ويُدامل باكل تقدير واحرتا9 
وكار9 ن تاد له نظارياً يف أ  مكان آخار يف الدالم، 
الاايع يثرص عاى أن ن يثدّرض لأل1ى، أَْو ييء 
أحدلام مداملثاه، والاكل يثرساونه ويهثااون 
باه، ومن ياثلاك ماّا الدسال البلد ، البان البلد ، 
الساان البلاد ، الخاروف البلاد ، اللاوز البلد ، 
الزبياب البلاد ، الدقيل اليااي يُساابل اآلخر لكي 
يُدطيه للشاقيل والضيف السادوع  / اإلماراتي / 
الخليااي، ون يُاكن أن يأخذ لاه مقابالً مالياً، إناا 
يقّدماه كرماً ماه وعن طيب خاطر، ون ارق عادنا 
يف عرجاة الثاياياة وتقديار املواطن السادوع /
الخلياي، سواء كان زائرا، أو عبلوماسيا، أو مادوباً 

للاخابرات الدامة أَْو كاتب تقارير وووو الخ.
وااوق ُكّل لاذا و1اك وقدااا مدهام اتفاقياة 
حدوعياة تام باوجبها ترسايم الثدوع وبااااااااا  
باااااا  مدالدة الطائفة الثي جرت بيااا وبياهم يف 

الدا9 ل3ل1ما.

وكاي أقرب لكام الصاورة أَكثر، ادادماا كان، 
عى سابيل املثاال، يُهاان مواطاونا وشادباا ويثم 
اغثياال قياعاتااا وزعاائااا، نثسالح بازياد مان 
الصل والثكاة، ونغدق عى األشاقاء بالثب ولل 
الااناب و)نقبال الكاّف الثاي تغثالااا(، مثاولل 
تااايس جراحاتاا عى الدوا9، ويف مااسابات عديدة 
يُباعر املشااولون بدااية ورعاية )اللااة الخاصة( 
نجارتاح الثليارات مان الداد9 من أجل اساثارار 
قاالة املثبة ونديم )الكشواات( اللدياة من جهة، 
واتقاء رعة ادل الغول الشاقيل ومكائده، من جهة 
ثانية، رغم علااا إنه لم ولن يدال شايئاً ملصلثثاا، 
ومع لذا ظلياا حريصل عى الثسبيح بثاده بكرًة 

وعشياً.
ويثكي أرشايف الدالقات اليااية – السدوعية، 
املثدلل باملااسابات واألعياع الدياية والوطاية، الثي 
كان رئياس جاهوريثااا الطيباة ورئياس اللملان 
ونواباه ورئيس الثكومة ونوابه ومشاايخ القبائل 
ونوابهام يلقاون لقيااعات املالكاة )امللاك – ويل 
الدهاد( وناواب رئيس مالاس الوزراء مان الاائب 
األول وحثاى الداارش ولرؤسااء الدواويان امللكياة 
واألمريية املخثلفة وأمراء املااطل، بلقيات الثهاني 
والثليكات الثي كانت تصلهم قبل حلول املااسبات 
بسااعات، بيااا رّعلم عليها كان يأتي بدد مضيها 
بأسابوع مثاال أَْو عدة أيا9، ومع 1لاك لم ياثل لذا 
الثاالال وغاريه مشاكلة، أو يكون مدعااة لثغري 
مشااعر الاااس وسياسااتهم نثولاا، و إن كان 

الرئيس الساابل عيل عبدالله صالاح من أَكثر وأول 
الياايل 1كاء ومدراة بافسايات ونوايا )الشاقيل 
السادوع ( الذ  كان ياب انسثدداع له وملواجهثه 
املثثوماة، ونظن أن لذا األمر لو ما قا9 به صالح 

واسثدد له جيداً عى عّدة أصددة ومسثويات.
نخلاص إىل القاول: لكاذا جارت األماور وإىل 
لاذه األوضاع آلات األحداث الثي ربااا أن عدعاً من 
السياسايل الياايال وأصثااب الثااارب كاناوا 
يثوقدونهاا وليّأوا أنفساهم للثداطاي مدها، لكن 
الاذ  لام يكان يثوقداه أحاد يف تصورناا، لاو أن 
يثدلل جزء وجانب من املدركة السادوعية يف اليان 
بالرصاعات الداخلية املثثدمة بل األمراء الفاعلل 
عاخال البيات السادوع  الذيان يصّفاون بداض 
حسااباتهم َحاليااً يف باالع الساديدة،.. ومن طريف 
أعثاذر عن الخوض يف لذه الاقطة تثديداً )تصفية 
الثسابات السادوعية – السدوعية يف اليان(، وأثل 
أن لاااك الكثري من املراقبال عى ِعلم بها، ومن لم 
يثسان لهم مدراثهاا وتكوين صاورة وااية عاها 
وعان طبيدثها، ااألياا9 كفيلة بكشاف تفاصيلها 

كاملة وأحسبها لن تطول.
أكثفاي بهاذا.. وكل عاا9 والااياع بألاف خري 

وعااية.

* رأي اليوم 

استشهاد شاب فلسطيني يف الخليل بزعم طعنه جندياً صهيونيًا
صبااح  الساطياي،  شااب  اسثشاهد 
السابت، بداد إصابثه بااراح، إثار إْطاَلق 
قوات انحثالل اإلرسائييل الاار عليه يف حي 
تل الرميدة بالخليل جاوب الضفة الغربية.
وبثساب »املركز الفلسطياي لإلعال9«، 
اقد قال جيش انحثالل إن جادياً ارسائيلياً 
أصيب إثر طداه عى يد الفثى الفلسطياي، 
صهيونياة  إعاال9  وساائل  أكادت  ايااا 
اسثشهاع الشاب الذ  وصلت صور له ولو 
ملقى عى األرض مصاباً عون أن يثلقى أية 

إسدااات.
الصثاة  وزارة  قالات  جانبهاا  مان 
الفلساطياية إن الشاب حاتم عبد الثفيظ 
الشالوع  )٢٥ عامااً( من مديااة الخليل، 
اسثشاهد بدد إْطاَلق جااوع انحثالل الاار 
عليه يف ماطقة تال الرميدة باملدياة صباح 

اليو9.
وارتقى الاادة 3 شاهداء السطيايل 
والقادس  الخليال  يف  انحثاالل  برصااص 

املثثلة بثاة مثاونت طدن وعلس.

إرتفاع معدل االستيطان 
االسرائيلي بنسبة 40% 
منذ بداية العام الجاري 

كشف املكثب الوطاي الفلسطياي 
ومقاوماة  انرض  عان  للداااع 
عطااءات  أن  السابت،  انساثيطان، 
انساثيطان يف الاصف انول من الدا9 
الااار  ساالت ارتفاعاً باسابة 0ل 
% مقارنة بالاصاف الثاني من الدا9 

املايض 2015.
وأوضاح املكثب أنه تام يف الاصف 
األول مان الداا9 الااار  2016، بدء 
الدال ببااء 5ل11 وحدة اساثيطانية 
يف عادع مان املساثوطاات يف الضفاة 
رشق  ماطقاة  ايهاا  بااا  الغربياة 
وحادة   850 ب  مقارناة  القادس، 
اسثيطانية يف الاصف الثاني من الدا9 

املايض.
ويف ساياق مخططات انسثيطان 
املثواصلاة تام كشاف الاقااب أَيْضاً 
عن أن بلدية نري باركات تدد ملصاعرة 
أرايض يف جبال املكل يف رشق القدس؛ 
بهادف إقاماة كايس وبركاة تطهري 
)ناوف  مساثوطاة  يف  للاساثوطال 
تسايون( بداد أن صاعقات »اللاااة 
املثلية للثاظيم والباااء« الصهيونية 
عاى مخطاط الباااء وبدء اجاراءات 
املصاعرة إلقامة املباني الثهويدية. 

كااا أعلاات بلدياة انحثاالل عن 
نثائج مااقصة لبااء اادق من سابع 
طبقاات يثضان 150 غرااة اادقية 
ماع واجهاة تاارية، عاى قاة جبل 
املكل قبالة املسااد األقىص يف جهثه 
وععام  تشاايع  بهادف  الااوبياة 
يف  خاصاًة  القادس  يف  انساثيطان 

املاطقة املثيطة للقدس القدياة.

العدو يجرب مواطناً على هدم منزله بيده ويشن حملة اعتقاالت يف الضفة
أجالت سالطات الددو املواطان الفلساطياي مراع 
جدابياص، يو9 الاادة، عى لد9 مازلاه بيديه يف بلدة 
جبل املكال جاوبي القدس املثثلة، تافياذا لقرار بلدية 

الددو بهدمه بثاة البااء غري املرخص.
وأوضح املواطن جدابيص، أنه أُجل عى لد9 مازله 
القائام ماذ 10 أعاوا9 وياؤو  8 أاراع، لثوااري تكلفة 

الهد9 بآليات الددو الثي تزيد عن 80 ألَف شيقل.
وقال: »بلدية الددو سالاثاي أمراً نهائياً بالهد9 ماذ 
3 أشهر وسثكبدني خساائر ضخاة يف حال عد9 تافيذ 
القارار، لذلاك أُجلت عى الهد9 رغام صدوبة األمر بأن 

يهد9 اإلنسان مازله بدد أن بااه حارا اوق حار.«
ويف ساياق مثصل، أااعت مصاعر مثلية، بأن قوات 
الدادو اعثقلات الفثيل عيل رمز  ساااره )17 عاماً(، 
وراماي مالار ساااره )17 عامااً(، أثاااء تواجدلااا 

بالقرب من مدسكر سالم غرب جال.
وسالات رشطة الددو، اليو9 السابت، مواطال من 
بلدة بااي نديم رشق الخليال، جاوبي الضفاة املثثلة، 

بالغل ملراجدة مخابراتها، واثشت ماازل يف البلدة
كاا 1كرت مصاعر يف بلدية باي نديم، أن قوات الددو 
أغلقت مداخل البلادة: واع الاوز، وخلة الورعة، ويقل، 
بالساواتر الرتابياة، ومادت املواطال مان الخروج من 

البلدة أَْو الدخول إليها.
وقد 1كر مركز »أرسى السطل للدراسات« يف تقرير 
له أن سالطات الددو اعثقلت 1ل مواطاا خالل أيا9 عيد 

األضثى املبارك يف الضفة والقدس املثثلثل.
كاا اقثثات قوات الددو ماطقة تل ارميدة بالخليل، 
عقاب ارتقاء الشاهيد حاتم الشالوع  برصااص قوات 
انحثاالل بدعاوى تافياذه عالية طدن باملاكان صباح 

اليو9.
وسلات قوات الددو مراع ابو ساكوت وعبد الرحان 
الطشايل بالغل ملراجدة املخابارات وتفثش عدة ماازل 
خالل اقثثامها بلدة باي نديم بالخليل صباح اليو9.

وزعام موقع »وان« الدال  أن الرشطة اعثقلت 18 
عامالً السطيايًا بدون تصاريح صباح الاادة يف نثانيا
ويف ساياق مثصل، حارصت قوات الددو مازل عائلة 
الشهيد حاتم عبدالثفيظ الشالوع  25 عاماً يف الخليل 
والاذ  ارتقى صبااح الااداة برصاص الدادو بثاة 

طدن جاد  »ارسائييل«.

شهيدان يف الضفة 
واالحتالل يعلن إصابة 3 

جنود بعملية دهس 
إسثشهَد الساطياي وأرعنٌي برصاِص جيِش 
انحثالِل الِصهيوني يف الضفاِة الغربيِة والقدس 

املثثلة.
و1كرت وساائُل إعال9ِ الددو أن شهيَد الضفة 
الغربية لو شااٌب، كاا اُصيبت اثاة أطلَل جاوُع 
الدادِو الرصااَص عى ساياَرِتِها بزعاِم مثاولِة 
علٍس عاد مدخِل كريات أربع يف الخليل، مشريًة 
يف الوقِت نفساِه إىل إصابِة ثالثاِة جاوٍع صهاياٍة 
يف عالياِة الدلس، اياا اسثشاهَد شااٌب ارعنٌي 
برصااِص انحثاالِل بزعاِم تافيِذ عالياِة طدِن 
رشطاٍي ِصهيوناٍي يف بااِب الداماوع يف القادس 
املثثلة، بَثَساِب رشطِة الددو الثاي أضاات أنَّ 
الرجَل اساثلَّ سكيااً وُلِرَع باتااِه ضباٍط خارَج 
املدياِة القدياة الذين اثثوا الاار عليه، وأنُه كان 

يثاُل بطاَقثَي ُلويٍة أرعنيًة والسطياية. 
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أمريكا تنكث التزاماتها.. وروسيا تحذر: ستتحّمل “املسؤولية” يف حال انهيار الهدنة بسوريا
  - محمد الباشا

اَل وزيرا خارجية الونيات املثثدة وروسيا  توصَّ
جون كري  وساريغي نااروف يف خثا9 مفاوضات 
جاياف إىل اتفاق لدنة يف ساوريا من املفرتض أنها 
بادأت ليل األحاد 11/ل/2016 - انثال قد تسافر 
إ1ا صاادت ملادة أسابوع عن تداون عساكر  بل 
الونيات املثثدة وروسيا، وتافيذ لااات مشرتكة 
عى أماكن تواجد عاعش وجااعات أُْخَرى تراجدت 

واشاطن عن اعثبارلا تسثثلُّ الرضبات!.
لكن الثاصَل خالل السااعات األربع والدرشين 
األوىل مان الهدناة، أن ارتفع عدع الهااات بشاكل 
كبري” مع تافياذ 55 لاوماً عى املواقع الثكومية 
واملدنيال، ما أعى إىل مقثال 12 مدنياً يف الهااات، 
بياهم طفالن ومثطوع يف الهالل األحار السور .
الثطاوراُت َحَدت بالايش الارويس للثثذير من 
أن الوضاَع يف ساوريا يثداعاى ويساريُ إىل األساوأ، 
مؤكاداً أن الفصائال املقاتلاة نّفاذت أَكثار من 50 
لاومااً عاى القاوات الثكومياة الساورية وعى 

املدنيل يف ل2 ساعة. 
وقاال الااارال االعياري سااثشااكو، السابت 

املايض: “الوضع يف سوريا يسوء”.
وتثهام موساكو واشااطن بالفشال يف الثاييز 
بال الفصائل املقاتلاة املدارضة للرئيس الساور  
بشاار األساد والاااعاات اإلجرامياة يف ساوريا، 
وقال سااثشااكو الذ  يرأس املركز الرويس ملراقبة 
وقف إْطاَلق الاار يف ساوريا: إن واشاطن “تاابت” 

مثاعثات مقررة عل الهاتف.
ورّصح الااارال الرويس ايكثاور بوزنيخري أن 
“الونياات املثثدة وما يساّاى الاااعاات املدثدلة 
الثي تسايطر عليها لم تِف بالثزا9 واحد تدّهدت به 

يف إطار اتفاق جايف”. 
لاااك حالٌة من الغااوض تثدلل بثفساري لذا 
انتفاق وباوعه، اندكسات بشكل جيل يو9 الاادة 
عادماا جرى الغااء اجثاااع ملالس األمان الدويل، 
كان من املفرتض أن يصدر قراٌر باعثااعه رسااياً، 

وبطلب من الونيات املثثدة األمريكية.
الرئيُس الارويس االعياري بوتل برر لذا انلغاء 
بأناه عائاد إىل رغبة الونياات املثثدة بداد9 اطالع 
اعضااء مالس انمان عى باوع انتفااق، وطالبها 
بالشفااية، الونيات املثثدة لم تاف لذا “انتها9”، 
وقالات انها ن تريد 1لك حفاظا عى ساالمة بدض 
الفصائال الثاي تدعاهاا، وحرصااً عاى وصاول 

املساعدات اننسانية إىل السكان املثارصين.
وتااول الكاتُب الفلسطياي، عبدالبار  عطوان، 
أَْسابَاب الخاالف الارويس األمريكي الثاي تؤع  إىل 
انهياار انتفااق وعوعة األمور يف جبهاات القثال يف 
مخثلاف أنثاء ساورية إىل املرباع األول، وحاول أن 

يثرص تلك األَْسبَاب يف مااوعٍة من الاقاط:
األول: اشال الونيات املثثدة يف انلثزا9 بثطبيل 

الاقطاة الاوارعة يف انتفااق الثي تاص عاى اجراء 
اصال واضاح بال الفصائال الساورية املدثدلاة 
)السالاية(، واألُْخاَرى املثشادعة )اإلْرَلابية(، واك 

ارتباط انوىل بالثانية.
الثانية: الخالف املثفاقم عاخل انعارة األمريكية 
حاول لاذا انتفااق بال وزارة الخارجياة الثاي 
تفاوضات حولاه برئاساة كاري ، ووزارة الداااع 
)الباثاغون( الذ  من املفرتض ان يثثال مسؤولية 
تطبيقه، ويرتعع يف أوساط انعارة ان اشثون كارتر، 

وزير الدااع، عاَرَض انتفاق بشدة.
الثالثاة: ناااح انتفااق وصااوعه يدااي بدء 
القصاف الااو  األمريكي الارويس لثاظيم جبهة 
“اثح الشاا9” أَْو “الارصة” ساابقا، وأحرار الشا9 
املثثالفاة مدهاا، وكان مان املفارتض ان يبدأ لذا 

القصاف ياو9 بدد غاد انثال، ا  بدد اسابوع من 
تافيذ انتفاق، ولذا ما ن تريده أمريكا.

املدارضاة  اصائال  مدظام  رااض  الرابداة: 
املسلثة لالتفاق، اك انرتباط مع “جبهة الارصة” 
بثثريض من الدول الداعاة لها يف ماطقة الخليج، 
وحدوث رشخ كبري يف اوسااط املدارضة حول لذه 
املسألة، وتوجيهها انثقاعات كبرية للونيات املثثدة 
السدوعية وتركيا بالخيانة، والثخيل عن املدارضة، 

والسقوط يف املصيدة الروسية.
الخامساة: اشل الونيات املثثدة تافيذ تدهدلا 
بفاك انرتبااط بال الفصائال املسالثة املدثدلة، 
و”جبهاة الاارصة”، أَْو “اثاح الشاا9”، كان وراء 
تراجدهاا، واتهاا9 الرئيس الرويس بوتال لها بأن 
لديها رغبة يف الثفاظ عى قدرات عسكرية ملثاربة 

ما وصفه “حكومة الرئيس بشاار األسد الرشعية” 
الثي الثزمت بالهدنة وباوعلا كاملة.

ويوضاح عطاوان باأن اتفااق الهدناة يرتنح، 
وانخرتاقات له تثسع يف أَكثر من ماطقة يف سورية، 
وكري ، وزير الخارجية األمريكي، يف حال “صيا9” 
عن الثدياث عى عكس نظرائه الروس، واملدارضة 
السورية، بشقيها املدثدل واملثشدع، تصيل من اجل 
انهيااره؛ ألنها لام ترّحب باه ماذ البداياة، ولااك 
توقدات بانفاار الخالف الرويس األمريكي، ولاوء 
روسايا إىل نرش بااوع انتفاق علاااً إلحراج الرشيك 
األمريكاي، واضاح تراجداتاه عان الثزاماته الثي 

ورعت يف انتفاق وباوعه.
وانهياار انتفاق- كاا يقاول عطوان- قد يداي 
الثصديد الدساكر  عى نطاق اوسع، وتورط أَكل 
مان قبل القوتل الدظايل اللذيان يخوضان َحالياً 
حرباً بالايابة، وساط غابة انزمة السورية الوعرة، 
ااان الواضاح ان الطرف الرويس، ورئيساه بوتل 
يشادر بثالة مان الغضاب وخيبة انمال مدا، نن 
انتفااق حقل ُكّل مطالباه يف قصف أمريكي رويس 
مشرتك لابهة الارصة وحلفائها، جاباً إىل جاب مع 

قصف “الدولة انسالمية”.
وبخصاوص الباوع املذكورة والثاي لي مبدئياً 
ذ ون ياكن تافيذُلا لألَْسبَاب  واضثة، اهي لم تُافَّ
املذكاورة، ااا1ا سايكون مصاريُ البااوع الرسية 
وعورلا يف انتفااق، والثي تراض الونيات املثثدة 
انمريكية نرشلا، ولل لاي مثدلقٌة بوعوع رسية 
مرشوطاة مان قبال مااوعاات مثادعة تاثظر 
مثغريات ما لثبوح باوقفها، أ9 لي تثدلل بالثزا9 
مان الونياات املثثادة انمريكية تثااول إخفاءه 
حاليااً، وقاد اُرِغاات علياه بداد صااوع الايش 
الدرباي الساور  حاول انعارتاف بادور للرئيس 
األساد يف مثارباة اإلْرَلاب؟ أ9 لاي تثدلل برلان 
أمريكاي يُدال عليه َحالياً ننثزاع موقف سادوع  
يسااعد عى تفكيك تلك املااوعاات، و1لك نثياة 
اإلْرَلااب  الكونغارس حاول  قاناون  ضغوطاات 
ومساؤولية املالكة كدولة عن مواطايها.. مافذ  

عالية 11 سبثال؟

قائد سالح البحرية 
اإلسرائيلية: حزب اهلل يمتلك 

صواريخ »قادر« و»قدير«
  - متابعات

أعل�ن قائ�د س�الح البحري�ة اإلرسائيلية رام 
روتربغ أناّ »تس�لاّح حزب الله بصواريخ متطورة 

ال يقترص عى صواريخ من نوع ياخونت«.
وبحس�ب موقع »لبنان 24« فقد قال روتربغ 
خ�الل مقابل�ة أجراه�ا مع�ه موق�ع »يديعوت 
ل إىل  أحرون�وت« اإلرسائي�يل، إناّ »لبن�ان تح�واّ
أس�طول ضخم ال يع�رف الغرق م�ع الكثر من 
الذخائر«، مدعيا يف الوقت عينه إىل أناّ »صواريخ 
حزب الله يمكن إْطاَلقها علينا من جنوب سوريا 
وبالعكس«. وزعم الجنرال اإلرسائييل انه »يوجد 
يف س�وريا أَيْض�اً صواريخ إيراني�ة يصل مداها 
إىل 300 كيلومر، مثل ص�اروخ قدير وصاروخ 
مس�تقبيل باس�م ق�ادر، اللذين يش�كالن نماذج 
محس�نة م�ن C-802 » واض�اف »هذه ليس�ت 
فرضي�ة عم�ل ب�ل إدراك أناّ حزب الله س�يطلق 

علينا صواريخ من الحلبة الشمالية«.
و«ياخون�ت« هو صاروخ أرسع من الصوت، 
وهو ما تح�اول »إرسائيل وفق�اً لنظرية التفوق 
البح�ري »، اله�روب منه ع�رب مهاجمة منصات 
ال�«ياخون�ت«، وذل�ك »عمالً بنظري�ة اصطياد 

منصات اإلْطاَلق«، بحسب ما أعلن روتربغ.

البنك الدولي: الدول النامية تتحمل 95 % من أعباء الالجئني 
  - متابعات

أاااع تقريٌر نارشه الباك الدويل ياو9 الخايس 
أن الالجئال باتاوا يشاكلون تثدياً كبارياً للدول 
الاامياة، حياث تساثقبل %5ل مان الفارين من 
عارشات الازاعات املساثارة بادظاها، ماذ ربع 
قرن. وقاال كزااييه عايكثور، مداّد الثقرير، إن 
»وجوع لاؤنء األشاخاص املثرومال يؤثر عى 
آااق تطور البلدان الثي تساثقبلهم ويااي أَيْضاً 
رعوع ادل مداعية لألجانب حثى يف الدول الغاية«.
ومن بل الا 15 عولة الثي تساثقبل الالجئل، 
تساثقبل تركيا ولبااان واألرعن - الدول املااورة 
لساوريا - %27 مان ماال الالجئال يف الدالم، 
املااورتاان   - وإياران  باكساثان  وتساثقبل 
 - وكياياا  إثيوبياا  أماا   ،16%  - ألاغانساثان 
املااورتان للصومال وجاوب السوعان - اسالت 
%7، يضااف إىل 1لك الدول الثاي تثدرض لثركة 
نازوح عاخال حدوعلا، مثال كولوميباا والدراق 
الكونغاو  وجاهورياة  وأوكرانياا  ونياريياا 

الدياقراطية.
أما من ناحية الدول الغاية، اأشار الثقرير إىل 
أن بدض لاذه الدول يف ماظاة الثداون والثااية 
انقثصاعياة »اثثت أبوابها، لكن مدظاها يرتعع 
يف تثاال املساؤوليات الدولية باساثوى كبري«، 
عاعيااً إيالا إىل تقديم مزيد من القروض والهبات 

إىل الدول الثي تسثقبل نجئل.

وتدثااد الادول الغاياة براماج عماج بطيئة 
ومثفاوتاة الاثائج؛ افي حال أن الالجئ يثثاج 
يف الونيات املثثدة إىل أقل من 10 سااوات إليااع 
عاال، ااألمار يساثغرق أَكثار مان 15 عامااً يف 

انتثاع األوروبي.
وبثسب الثقرير، يديش 65 مليون شخص أَْو 
%1 من ساكان الدالم »يف لارة قرسية«، بياهم 
ل2 مليون نجئ وطالب لاوء علوا الثدوع و1ل 
ملياون ناازح عاخل بلدانهام؛ وتدد ساوريا البلد 
الوحيد الذ  تثول أَكثر من %25 من ساكانه إىل 

نازحل أَْو نجئل، بثب زعاه.

ون يدوع سوى ربع الاازحل )%27( يف الدالم 
إىل املااطال الثاي غاعرولاا إ1 يساثقر عدع كبري 
ماهام يف املااطل املدنياة يف كابل وجوبا يف جاوب 
السوعان ولواندا يف أنغون ومونروايا يف ليبرييا.

يذكار أن الثقريار إ1 حرص املسااحة الزماية 
برباع قرن، اإناه أغفل الدديد مان الالجئل، ون 
ساياا الالجئل الفلساطيايل، حيث يديش أَكثر 
من نصفهم خارج أرضاه، ماذ الغزو الصهيوني 
لفلساطل، وحيث يديش الاصف اآلخر بادظاه 
يف مخياات عاخل أرضه، ون يسااح لهم بالدوعة 

ماذ عا9 8لل1.

  - متابعات
كشاف تقريٌر نرشتاه صثيفة 
لآرتس اإلرسائيلية عن قيا9 قوات 
انحثاالل بارتاكاب جرائام حارب 
من خاالل قثال أرسى مان الااوع 
واملدنيل الدرب بد9 بارع إضااة إىل 
سثلهم والثاثيل باثثهم والثقاط 
للابالااة  جانبهام  إىل  الصاور 

والفخر. 
جااوع  أن  إىل  الثقريار  وأشاار 
انحثاالل قثلاوا بد9 باارع عرشات 
الثاي  الثاروب  إحادى  يف  األرسى 
أن  عون  انحثاالل  كياان  خاضهاا 
يثدع لذه الثرب أَْو جاسية الااوع 
الدارب األرسى الذيان تام قثلهام 

موضثاا أن القائاد املارشف عاى 
عالياة القثل نال ترقيات ووصل إىل 
مراتب عليا ثم تم طاس القضية. 
وبّل الثقرير أن الااوع األرسى 
كاناوا اسثسالاوا يف نهاياة إحدى 
املداارك ووضدوا أسالثثهم جانباً 
ومان ضااهام مصاباون إصابات 
بالغة وقا9 جاوع انحثالل باادهم 
يف إحدى الساحات حيث عار نقاش 
بال الضباط حاول ما يااب ادله 
ماع األرسى إىل أن قرر قائد الوحدة 
الثخلص ماهم وأمر جاوعه بإْطاَلق 

الاار عليهم. 
ووال الشاهاعات الثي تضااها 
الثقرير تم إيقاف األرسى ُكّل ثالثة 
مداا وأمروا بانساثدارة ثم أطلقت 

الخلاف وبداد  الااار عليهام مان 
انثهاء عالياات القثل نقلت جرااة 
إرسائيلية الاثاث إىل حفرة رعمثها 

بالرتاب. 
يشاار إىل أن الكثاري من الوقائع 
عان  وكشافت  سابل  واألحاداث 
ارتاكاب قوات انحثاالل اإلرسائييل 
الثارب  جرائام  مان  كباري  لكام 
والارائام ضاد اإلنساانية عون أن 
ياؤع  1لاك إىل تثارك ملثاسابثها 
عاى لاذه الارائم يف ظال الصات 
والثواطؤ الدويل والدعم الدساكر  
والسايايس الكامال الاذ  تقدماه 
وحلفاؤلاا  املثثادة  الونياات 
الغربياون لهاذا الكيان األمار الذ  
يشاده عى ارتكاب املزيد ماها.

هآرتس تكشُف عن إعدام جماعي ألسرى )عرب( 
والتمثيل بجثثهم على يد جيش االحتالل

الجزائر تسَحُب كتاَب 
الجغرافيا بعد »خطأ« 
وضع اسم »إسرائيل« 

بدل فلسطني!
  - متابعات

أثار اساثبداُل اسام الساطل با«إرسائيل« يف 
كثااب مااعة الاغرااياا بالازائر موجة اساثياء 
عاماة يف الباالع الثي ن تقيام عالقات ماع كيان 
الدادو »اإلرسائييل«. وقاا9 بدض أوليااء الطلبة 
بإحاراق الكثااب املادريس، وععاوا وزارة الثدليم 
الازائرية لساثب الكثاب من الثداول ومثاسبة 

املسؤولل عن لذا الدال.
ومسااء )الخايس( قالات وزارة الثدليم، إنها 
قررت ساثب كثاب ماعة الاغرااياا من الثداول 
بدد تضااه خارطة اساثبدل ايها اسام السطل 
با«إرسائيال«.. وقاال بياان للاوزارة نارش عاى 
موقدها الرسااي عى اإلنرتنيت »تبداً نكثشااف 
خطأ يف صفثة من الكثاب املدريس ملاعة الاغراايا 
للسااة األوىل مثوساط، املطباوع من طارف عار 
الارش املؤسساة الوطاية للفاون املطبدية، قررت 
وزارة الرتبياة الوطاياة الساثب الفاور  لهاذا 

الكثاب ومطالبة الاارش بثصثيثه«.
وتالّأت الوزارة مان لذا الخطاأ، مضيفة أنه 
وبالثأكيد أن »الاسخة الثي تم اعثااعلا )من قبل 
خالاء الوزارة( لم تثضان الخطأ الذ  يقع تثت 

مسؤولية الاارش«.
وأعلن البيان اثاح تثقيل يف القضية علااً أن 
عار الاارش الثي أصادرت الكثاب حكومياة أَيْضاً 

)املؤسسة الوطاية للفاون املطبدية(.
وجااء يف الصفثاة ل6 مان كثااب الاغراايا 
للسااة األوىل مثوساط )الطور ما قبال الثانو ( 
عرس حاول »أَكال 10 مااطل كثااة ساكانية يف 
ات اسام »إرسائيل« بدل  الدالم« ايه خارطة تضاَّ

السطل.
الكثااب  لثاداول  األوىل  السااة  لاذه  وتداد 
يف املؤسساات الثدلياياة يف الباالع بداد عخاول 
إصالحات يف املاالاج الثدلياية حيز الثطبيل مع 

الدخول املدريس مطلع الشهر الاار .
وخلاف لاذا الخطاأ موجاة »اساثياء« عاى 
اإلنرتنيات  عاى  انجثااعاي  الثواصال  مواقاع 
وانثارشت »لاشاثاغات« عديدة تطالب بساثبه 
ومثاسبة املسؤولل عليه مثل »#اسثبوا_كثاب_

الاغراايا«.
والازائار لي إحادى الادول الدربياة الثي ن 
تقيام عالقات رسااية أَْو تاارية مع كيان الددو 

»اإلرسائييل«.

مقتُل العشرات من تنظيم »داعش« 
يف عمليات شمال وغرب العراق

  - متابعات
قثل ساثة مسالثل من تاظيم » عاعش« يف رضبات جوية لطريان الثثالف الدويل 

يف »األنبار« غرب الدراق.
و1كر بيان لقياعة عاليات »األنبار« أن طريان الثثالف الدويل وجه رضبات جوية، 
اساثهدات مسالثل من تاظيم »عاعش« يف جزيارة البو 1ياب باألنبار أسافرت عن 

مقثل سثة ماهم، وتدمري خاس مسثوععات لألسلثة وانعثدة يف 1ات املاطقة.
كاا قثل قياعيان من »عاعش« يف قصف مدادي من قبل قوات البيشاركة يف ناحية 

بدشيقة شاال املوصل شاال الدراق.
وقالات مصااعر مثلياة إن قوات البيشااركة قصفات باداادها الثقيلاة ناحية 

بدشيقة ما أسفر عن مقثل قياعيل اثال يف الثاظيم واعطاب ثالث آليات.
ويف ساياق مثصل قصفت قوات البيشااركة مفرق الدزاو  وماطقة الشالنت ما 

أعى إىل مقثل الدرشات من »عاعش« أَيْضاً شاال املوصل.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخايس

اإلم���ام عل���ي )عليه الس���ام( ُقّدم في ن���ص »الغدير له���ذه األمة كتلميذ للرس���ول 
يجّس���ُد في واقعه احلياتي، والعملي، واألخاقي، والقيمي، واملعرفي النموذج األكمل 
واألرق���ى، وحلقة الوصل اآلم���ن واألوثق، والرابط العظيم ال���ذي ترتبط به األمة إلى 

نبيها )صلوات الله عليه وعلى آله.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
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التعّقُل عن الحماقة 
خيـٌر من بكاء فاضح

كلمــــــة أخـــــيرة 

صالح العزي
البداُض  يساثغرُب  قاد 
السادوعية   9َ تقادِّ أن 
األمان  ملالاس  شاكوًى 
عان تدارض بداِض مدنها 
يف  صاروخاي  لقصاف 
إطااِر الارّع عاى ُعااْدَوان 
غاشام ظالم مساثار ماذ 
عاا9 ونصاف الدا9 ساقط 
وآنف  الشاهداء  آنُف  اياه 
مان  واملداقال  الارحاى 
الاسااء واألَْطَفال واملدنيل 
الياايال، وتم خالله تدمريُ 
الثثثياة لليان ظلااً  البُاية 

وُعاْدَواناً وبغياً عون أ  ملر رشعي.
وقد يسثغرُب أَْكثََر من أمل عا9 األَُمام املثثدة الذ  كفل 
للسادوعية كامَل الثل يف الدااع عن نفساها، وأ  عااع لذا 
الاذ  يثكلم عاه؟!، َوأ  حل للادثد  حثاى يكفله له كائااً 

من كان؟!.
إناه تخبط وتياه وتضليل للرأ  الداا9 الداملي بل خفٌة يف 
الدقاول واساثخفاٌف بدقول املاليال من الاااس يف الدالم، 
وإن ملا تااَساوا أَْو تااللوا أنهم يشاون ُعاْدَواناً غاشااً عى 
الياان ماذ عا9 ونصف الدا9 وأنه حالٌّ مكفول لكل مظلو9 
ومدثادى عليه يف جاياع أنثاء الدالم أن يثصادى للُداْدَوان 
بغض الاظر عن نوع الثصّد  ونوع املواجهة ونوع الساالح 

املسثخد9 يف الرع.
بل حثى لاو أن الثرب كانت رشعيًة وملرة من أيَّة جهة 
يف الدالم ضد أيَّة جهة يف الدالم اال يسثطيع أ ُّ أحد يف الدالم 
تقيياَد الطرف الثاناي وماده من الارع واملواجهة والثصد ، 
اٌع، ولذلك اساثهان ُكّل  ولاذا أمار اطر  وطبيداي ومثوقَّ
عقالء الدالم الشكوى السدوعية وكفالة بان كي مون الثل 

لها باا أسااه الدااع عن الافس.
ولكان ماا عا9 باان كاي ماون نفُساه قاد اعارتف بأن 
القوانال الدولية تكفل حل الداااع الافس اان باب أوىل أن 
يكاون لليان حل الدااع عن نفساها واساثخدا9 ُكّل الطرق 
واألََساليب والوساائل املاكاة للدااع عن نفسها يف مواجهة 
الثثالاف؛ ألنهاا مدثدى عليهاا بيااا الثثالف الاذ  تقوعه 
السادوعية ن يالاك أ  حال ولياس لديه أ  مالر ون أعنى 
رشعية يف انْعثَداء عى اليان وارتكاب املاازر الثي لم يسبل 
لهاا مثيٌل يف تأريخ البرشية ن كاااً ون نوعاً باعرتاف األَُمام 

املثثدة نفسها واعرتاف بان كي مون نفسه.
ولذلاك اليساثددوا مان اآلن إن كاناوا لم يساثددوا بدد 
وليثهيأوا من اآلن إن كانوا لم يثهيأوا بدد نتسااع مسااحة 
الرّع والثصد  للُدااْدَوان وليدلاوا أن ُكّل الخيارات مفثوحة 
ون يوجاُد أ  قاناون ون أياة رشيداة ون أية قاوة يف الدالم 
لديها الثل والقدرة عى ماع املظلو9 من مواجهة الظالم ون 
بثقييده عن اساثخدا9 ُكّل ما يالك مان خيارات لداع الظلم 

عن نفسه.
ومن كان عاجزاً عن تثال تبدات حااقثه ويدلم أنه غدا 
سايبكي ويشثكي ااألوىل به أن يثدقَل خريٌ من أن يدثد  ثم 
يبكي ويشاثكي وعى من حوله أن يدقلوه اليو9 أَْو ليلقاوه 

غدا حاراً إ1ا قرر لهم الفضيثة بالدويل والبكاء.

حسن بن فرحان المالكي
قبَل أكثر من عرشة أعوا9 أعلات األمم املثثدة وبكل اخر أن لااة 
حقاوق اإلنساان يف نيويورك أصادرت قرارلا الثأريخاي عا9 2002 
والذ  نصه » يدثل خليفة املسالال عيل بن أبي طالب، أعدل حاكم 
ظهر يف تأريخ البرش »مساثادة إىل وثائل شالت 160 صفثة باللغة 

اإلناليزية.
وبداد مرور عادة أعوا9 أعلات اللااة القانونياة يف األمم املثثدة، 
بدد مدارساات طويلاة قامت بطرح قول اإلما9 عايل ابن أبي طالب 
عليه الساال9 لواليه عى مرص مالك بن األشارت: )ياا مالك إن الااس 
صافاان: إماا أخ لك يف الديان أو نظري لك يف الخلال( للثصويت؟ وقد 
اح للثصويت، وصوتت عليه الدول بأنه أحد  مّرت عليه مراحل ثم ُرشِّ

مصاعر الثرشيع.
ومان مادة ليسات بالبديدة اساثادت ألساثا1 ياقل عان رحلثه 
إىل لصال واساثضااثه من قبل إحدى الشاخصيات الثاي لها مركز 

اجثااعي لااك وخالل مرااقثه يف أحد الشاوارع الرئيساية أشار عليه بأن ياظر إىل 
عاارة شاالقة مكثوب عليها عبارة باللغة الصياية اتخذولا شادارا لهم يف حياتهم 
ولي لرجل عربي، اأشار األسثا1: اسألثه: ما لي املقولة وملن؟.. اأجابه: لي لرجل 

عادكم يدعى عيل بن أباي طالاب ويقاول ايهاا: )لاو كان الفقار رجاالً لقثلثاه(.
ولاو اثش أحدناا يف مكثبة الكونغارس األمريكية يف واشااطن واطلع عى كثاب 
موجاوع عاى راواها عاواناه )los history( )خساارة الثأريخ( للاؤلاف األمريكي 
املدارص )ميشايل لاملثون مورغان( سياد اإلعااب الفائل لهذا الكاتب بالسياسة 
الثكيااة لشاخص اإلماا9 عيل بن أباي طالب عليه الساال9 كون املؤلاف اطلع عى 
رساائله الثي حررلا إىل ونته يف األمصار اإلساالمية، وماهم مالك انشارت واليه عى 
مرص مؤكدا عليهم أن يداملوا املواطال من غري املسالال بروح الددل واملسااواة يف 

الثقوق والواجبات.
االكاتب األجابي اعثل 1لك اندكاسا صاعقا لسلوكيات الخليفة الثايدة املؤطرة 
بفضائال األخالق الثاي أللثه للدخول يف تأريخ اإلنساانية من أبوابه 

الدريضة.
وكذلاك الثال لو عاقاا البثث ساااد اإلما9 عليا عليه الساال9 
رمزا شااخصا وماهاا علايا يدرس يف أغلاب عول الدالم، ولكااا لو 
اساثوقفاا طالبا يف مرحلة املثوساطة يف أية عولة إسالمية وسألااه 
عن شاخصية عيل بن أبي طالب عليه الساال9 ااإن جوابه ن يثددى 
املاهج الذ  عرساه يف كثاب الثأريخ والذ  تااول شخص اإلما9 عيل 
عليه السال9 )بأنه ابن عم الابي صى الله عليه واله، ورابع الصثابة 
الراشادين، ومان الدرشة املبرشيان بالااة، وكان رجال شاااعا يف 

املدارك وكفى؟؟!!!(.
اهل يا ترى أن عيل بن أبي طالب عليه السال9 الذ  نزلت يف حقه 
أكثار مان )110( آياات يف القرآن الكريام، ن يساثثل أن نزيد عدع 
صفثات كثااب الثأريخ ليدرف الذات أكباعنا، إنساانية لذا الرجل 

وعطاءه الثر  وعااعه واسثشهاعه من أجل إعالء كلاة
)ن إله إن الله( ونرصة الدين اإلسالمي اإلنساني لكي يسثلهاوا ماه عروسا وعلا 
تساالم يف باائهم وال األساس الصثيثة الثي تاثل مصداقاا حقيقيا لثداليم الله 

تداىل.
ولكن أمري املؤمال عيل بن أبي طالب، الذ  ساب عى املاابر أكثر من ساثل عاما 
وحاول الظاملون إخفاء شااس نوره املضيئة بشثى الوسائل الخبيثة، نزالت آثارلا 

قائاة حثى يوماا الثارض..
خثاما أوجه سؤايل إىل من يهاهم األمر.. عى من تقع مسؤولية 1لك؟؟؟

اضالً وليس أمرا،ً انرشولا عى قدر حبكم ألمري املؤمال اإلما9 عيل بن أبي طالب 
عليه السال9.

من املسؤول عن إخفاء اإلمام علي بن أبي طالب؟

أسئلة على طاولة الشعب العظيم  
عبداهلل بن عامر

لال كانت الدبلوماساية اليااياة تثوقع حدوث 
أ  عدوان خارجي من أ  بلد عى اليان ولل كانت 

مسثددة لثاثيل يان يقاو9 الغزو وانحثالل؟!
لال كان الايش ومده الوحادات األماية يف أتم 

الاالزية لصد أ  عدوان خارجي؟ 
لل كان املسؤول اليااي يخطر ببالة أنه سيقف 

يوماً كاسؤول يف ظروف حرب وعدوان؟!
لال كانت مؤسساات الدولاة )صثاة، تدليم، 

أشغال وغريه( تدرف ما1ا يداي طوارئ؟!
لل كانت الدااع ومدها املالية الثكومة بكاملها 
الدولاة برأساها الاظاا9 بان ايه يضداون خطط 

اسثباقية ملواجهة أ  خطر خارجي؟!
لل كان اإلعال9 يساثدد ملاابهاة أ  خطر ولل 
كانات ُكّل أجهازة الدولاة تثوقع أن يثادث عدوان 

خارجي من أية عولة؟!
لل جامداتاا ومدارسااا وكل مؤسساات املاثاع ومراكز الدراساات توقدت يوماً أو 

اسثددت ملثل لذه الظروف.. 
)يف ُكّل الدول يشء اسااه طوارئ وتوقع األساوأ واساثدداع أل  خطار خارجي حثى 
يف الظاروف الطبيدياة؛ ألن انساثدداع أل  خطار وتوقاع األخطار من أبرز مهاا9 الدول 

واألنظاة واملؤسسات واألجهزة(.
--

بالثأكيد اإلجابة ن.. 
االدبلوماايس الياااي لم يكن إن عى قادر حضور عولثه ضدفاً وقلاة حيله وآخر ما 

يفكر به ان يراع رأسه اما9 عربيد سدوع  أو خلياي أو أصغر عبلومايس غربي..
والسايايس لم يثقبال بدد أن اليان مهاة وكل ما كان يشاغله كياف يدارض الاظا9 

ويبثز املسؤولل للثصول عى عوائد مالية مربثة.. 
واإلعالمي يصارع من أجل ترقية والثال كذلك بالاسبة لكبار وصغار املوظفل.. 

واملساؤول يبثث عن وساائل تخثرص له املساااات والاهد حثاى يثصل عى عرجة 
برجواز  ياثلك املال واملاازل والثاارة..

واملدلم ياثظر راتباه والااد  يثثدث عن رصاعات القاعة وياقاع لها ويراقب بثرقة 
عالياات نهب مخازن الفول والل والدقيل نهاية ُكّل شاهر والطبيب يشاكو من الوضع 

والصيدنني يبثث عن توسيع لثاارته.. 
عولة ن تدرف مداى مخزون اسارتاتياي من الغذاء والدواء وحانت الطوارئ وتثوقع 
األساوأ وكل لم قاعتها الرصاع والسالطة وتاار يرتبطون باراكز الافو1 حثى يثااظوا 

عى تاارتهم..
_________________

* آخار يشء كااا نثوقداه ان يثصل عادوان وغازو واحثالل ومع 1لك وقف الشادب 
وتااساك وأمثص الصدمة األوىل وأساثفاق ماها ليديد ترتيب وضده ويثاه نثو تطبيع 

الثياة والثكيف مدها ليصاد حثى اللثظة عا9 ونصف وأكثر من 1لك..
وحده الشدب كان مسثدداً.. وحده وقف يف وجه الداصفة.. 

أن يكفاي 1لك ألن نقول إن لذا الشادب أعظم شادب ياب أن نراع لاه القبدات ليل 
نهار؟!.

مقاطعة البضائع األمريكية واإلسرائيلية دليُل وعيك وأقلُّ 
واجٍب تجاه وطنك الذي يتعرَُّض لالعتداء من قبلهم


