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  - خاص
مثااظاات  عماول  يف  اليماياون  واصال 
الجمهورية، الثملة الوطاياة للنربع؛ ععماً للباك 
املريازي ومجابَهاة الثارب انقنصاعياة القذرة 

لنثالف الددوان األَمريكي السدوعي اإلَماَراتي.
وشهدت مكاتب الربيد يف أمانة الداصمة، خالل 
اليومال املاضيل، إقبانً يبارياً من قبل املواطال 
تلبية لاداء الواجب واسنجابة لدعوة السيد القائد 

عبد امللك الثوثي لدعم الباك املريزي.
يول الخمياس املايض يان مشاهوعاً بالنواجد 
الكبري للقطاع الاساائي يف عدع من مكاتب الربيد 
بأمانة الداصمة، مقدمات املال والذلب ويل يشء 
ومؤيادات أن َمان قّدل الذات األيبااع لن يبخل يف 

تقديم األموال.
افي مديرية السابدل نّظمت نسااء املديرية 
وقفاة أماال مكناب الربياد يف املديرياة للنأيياد 
عاى انسانمرار يف خياار الصموع ومواجهاة ُيّل 
النثدياات والني يان آخرلا املؤامرة انقنصاعية، 
وتربّعت نسااء املديرية بأموالهان وحليهن لدعم 

الباك املريزي.
ويف مديرية النثرير قال القطاع الاسائي ايها 
براد خزياة البااك املريزي عرب إيداع مبالغ مالية 
يف مكناب برياد القاع ترجمت مان خاللها عظمة 
املارأة اليماياة بمشاارينها وحضورلاا الدائم يف 

خااعق الدااع واملواجهة.
ويف مديرية الثورة قال القطاُع الاسائي يف حي 
الثصباة بندشال الثملاة النضاماية ماع الباك 
املريزي ورادت نسااء املديرية براد خزياة الباك 

عرب إيداع مبالَغ الاقدية يف الربيد املريزي.

الهيئة الاساائية ألنصار الله بمديرية عشاات 
ياول الخميس املاايض بمديااة صادااء القديمة 
الثملاة الوطاياة لدعام الباك املريزي اسانجابة 

لدعوة قائد الثورة.
ويف الندشل ألقيت يلمات للدالمة عبدالرحمن 
املوشكي وأمة الرزاق جثاف وسماح تلها ونجيبة 
مكرل، أيدت يف مجملها ألمية املشاارية الفاعلة 
يف حملاة ععام الباك املريزي إلاشاال مخططات 

الددوان الني تسدى لندمري انقنصاع الوطاي.
وحثات الكلماات عاى املبااعرة يف ععام الباك 
وتوعية املجنمع بألمية املسالمة يف لذه الثملة 

الوطاية.
املريازي  البااك  ععام  أن  الكلماات  وأيادت 
واجاب وطاي يجاب عى الجمياع املشاارية ُيّل 

باسنطاعنه.. مشيدة 
اليمن  بنفاعل نسااء 
الوطاية  الثملاة  مع 

لدعم الباك املريزي.
ولياس بدياداً عن 
اقد  الداصمة،  أمانة 
عشان القائم بأعمال 
وزير الرتبية والندليم 
عبداللاه  الديناور 
ومثاااظ  الثامادي 
صادااء حال قطياة 
الوطاياة  الثملاة 
لدعام البااك املريزي 
سااثان  بمديرياات 
وبااي بهلول وخونن 
وبااي  والثصان 
اسانجابة  ضبياان 

لدعوة قائد الثورة.
بدورلم أشااع مدراء مديريات سااثان وباي 
بهلول أحمد نهشال وخونن ايصال الهيال وباي 
ضبياان مثماد رشياف بنداااع أَبْاَااء املديريات 

للمشارية يف حملة ععم الباك املريزي.
إىل ذلك سارّي أَبْاَااُء وَمَشاايخ وأعيان ووجهاء 
ماطقة باي شاداع بمديرية خونن، قاالة غذائية 
ععما ألبطال الجيش واللجان الشادبية يف مياعين 

الدزة والكرامة والرشف.
وأيد َمَشاايخ ووجهاء باي شاداع أثااء تسيري 
القاالة اْساندَداَعلم تقديم مزيد من قواال الدعم 
للمرابطال يف مياعين الصموع.. مدنربين ذلك أقل 
ماا يمكن تقديماه لثماة الوطان الذين يضثون 
بدمائهام رخيصاًة يف سابيل الاذوع عان األرض 

والدرض.
يما عشان َمَشاايخ وأعياان ووجهااء وأَبْاَاء 
قبيلاة نهام بمثااظة صادااء، السابت املايض، 
الثملاة الوطاياة لدعام البااك املريازي اليماي 

باملديرية اسنجابة لدعوة قائد الثورة.
وأيد َمَشاايخ وأعيان مديرية نهم اْسندَداَعلم 
ععاَم البااك املريازي؛ انطالقااً من واجاب عياي 
ووطاي.. مشريين إىل أن لذا أقل ما يمكن تقديمه 

إلسقاط رلانات الددوان.
عبداللاه  صادااء  مثااظاة  ويياال  وأشااع 
الساثيمي ومطيع الغالبي، بنفاعل وسخاء أَبْاَاء 
مديرياة نهام ومساالمنهم يف حملة ععام الباك 
املريزي رغم الظاروف الصدبة الناي يواجهونها 
جراء اسانمرار غارات طريان الدادوان عى يااة 

قرى وعزل املديرية.
مان  الرغام  وعاى 
الناي  الكبارية  الجاراح 
ايناوى بها ألايل مديرات 
مثااظاة صدادة الناي 
جدلهاا الدادوان ماطقة 
ألاايل  أن  إن  ماكوباة، 
املثااظة يانوا يف مقدمة 
مساارعل  الصفاوف، 
الواجاب،  ناداء  وملبال 
ومقدمل الدعم الساخي 

والكبري للباك املريزي.
مديرية  أَبْاَااء  وقادل 
الخمياس  ياول  ساثار 
 16 مان  أَْيثَار  املاايض 
ملياون ريال يدادة أوىل، 
عاى أن تسانمر يف لاذا 

املااوال حنى انننصار الكبري للشادب اليماي عى 
األعداء.

الجاناب  أَبْاَااء مديرياة ساثار وبمشاارية 
الاساائي، تضاماوا مع الباك املريزي، بهذا املبلغ 
من خالل حملة احنشاد لها عدع من أَبْاَاء املديرية 

يف مدياة صددة.
وشاهدت مرايز انسانقبال تواااداً يبرياً من 
األلاايل املنفاعلل ماع الثملة، وأيد املشااريون 
يف الثملة اْساندَداعلم لنقديام ما لو أيرب، حيث 

شاريت مخنلُف رشائح املجنمع.
يشاار إىل أن مكناب الربيد وعدعاً مان الباوك 
عّمرلاا الطاريان يف األياال األوىل مان الدادوان، 
وعوضااً عان ذلاك تقاول اللجاان املرشااة عى 
الثملاة باسانقبال النفاعال الشادبي يف أمايَن 
بديلة، حياث انقبال امللثوظ مان الجميع، رغم 
األوضاع املديشاية املندلورة الني يمار بها أَبْاَاء 

املثااظة.
وإىل جاناب النفاعال الكباري ألَبْاَااء مديرياة 
ساثار، يانت قبيلة مجز لي األخرى حارضة يف 
الواجهة، وقدل أَبْاَاء املديرية مبلغ 59 مليون ريال 
ععماً، ماها 50 مليون ريال للناجر صالح قرصان 
الاذي أوععهاا للبااك املريازي يف إطاار الثملاة 

الوطاية لدعم الباك اسنجابة لدعوة قائد الثورة.
ومن أقىص الشمال إىل الجاوب، افي مثااظة 
اَن أبطااُل الجيش واللجان الشادبية  الضالع عشَّ
الثملاَة الوطاياة لدعم الباِك املريازي بمثااظة 

الضالع.
وتواااَد املواطااوَن إىل مكاِتاِب الربياِد لنقديِم 
النربعاِت وانيداعاِت الاقدية، مؤيدين عى ألميَة 
لاذه الخطاوِة إلاشااِل مخطاط ِقوى الدادواِن 

الرامي نسنهداِف أَبْاَاء الشدِب اليماي.

إقباٌل متواصٌل على مكاتب الربيد يف صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية لدعم البنك املركزي

اأعربت عن خيبة اأملها يف جمل�س حقوق الإن�سان

ُمؤّسسُة الشرق األوسط تحّمُل املجتمع الدولي 
مسؤولية جرائم العدوان اأَلمريكي السعودي يف بالدنا

العدوان اأَلمريكي السعودي يرتكُب مجزرًة جديدة يف 
املخاء ويدمر شبكتي اتصاالت يف صعدة

  - متابعات
عادل  األوساط،  الارشق  ُمؤّسساُة  اعناربت 
النصويت من قبل أعضاء مجلس حقوق اإلنسان 
حقاوق  اننهاايات  يف  مسانقل  تثقيال  بفناح 
اإلنساان باليمان صدماًة وخيباة أمال منكاررة 
ينلقالاا املجنماع املدناي والثقوقياون يف اليمن 
والدالام، حياث عجاز املجلس عان اتخااذ قرار 

لصالح الضثايا.
وعاربت ُمؤّسساة الارشق األوساط للنامياة 
وحقوق اإلنساان، يف بيان صاعر عاها، عن خيبة 
أمل وصدماة يبرية جراء املوقف الهزيل والصاعل 
ملجلس حقوق اإلنسان يف جايف الذي اشل للمرة 
الخامساة يف انح تثقيل عويل مسانقل يف جرائم 
الثرب وانننهايات الجسايمة لثقوق اإلنساان 
ومخالفات القانون الدويل اإلنساني الني يرتكبها 

الددوان األَمريكي السدوعي عى اليمن.
وأبادت امُلؤّسساة يف بيانهاا اسانغرابها مان 
قرار مجلس حقوق اإلنساان بشاأن تمديد لجاة 

النثقيال املشاّكلة مان لااعي والناي اعنربتها 
املفوضية الساامية، يف تقريرلا املقدل للمجلس، 

لجاًة غريَ مؤللة وتفنقر ألسباب الاجاح.
حقاوق  مجلاس  »تجالال  أن  البياان  َوأياد 
اإلنساان لنوصيات وتثذيارات املاظمات الدولية 
عن خطورة الوضع اإلنسااني وحقوق اإلنساان 
يف اليمان من شاأنه أن يدطاَي النثالاف بقياعة 
السدوعية ُاسثة جديدة نرتكاب مزيد من جرائم 
القنال واإلبااعة بثال املدنيال ومواصلاة ارض 
الثصار غاري القانوني عى الباالع ولذا ينااقض 

مع عور مجلس حقوق اإلنسان واألمم املنثدة«.
وحّمال البياان األمم املنثادة ومجلس حقوق 
اإلنسان املساؤولية الكاملة عن اسانمرار جرائم 
الثرب الناي تُرتكب يف اليمن، مؤيداً أن املاظمات 
الثقوقية ويل الرشااء لان ينوانوا لثظًة واحدة 
يف مااارصة وحماياة حقاوق اإلنساان ومبااعئ 
القاناون الادويل اإلنسااني والدمال عاى ضمان 
املساائلة ملرتكباي الجرائام وعادل إاالتهام من 

الدقاب.

  - خاص
واصال طارياُن الدادوان األَمريكاي 
السادوعي، أمس األحاد، قْصَف املااطل 
واألحيااء الساكاية يف أماناة الداصمة 
وعدٍع من مثااظات الجمهورية، مخلفاً 
عادعاً مان الضثاياا املدنيال واألرضار 

البالغة يف الباية النثنية واملساين.
وأوضاح مصادر مثايل يف الداصمة 
صادااء أن طاريان الددوان شان أمس 
األحد غاارة عايفة عى الكلياة الثربية 
شامال رشق ماطقاة الروضاة للمارة 
الثانياة يف أقال مان سات سااعات بدد 
أن قصاف نفاس املاطقة صبااح أمس 

بغارتل وقاابل شديدة اننفجار.
ويف ذات الساياق شن طريان الددوان 
األَمريكي السادوعي، ظهار أمس األحد، 
غاارة جوياة عاى مديرياة بااي مطر 

بمثااظة صاداء. 
إىل ذلاك اسنشاهد أَْيثَر من خمساة 
مواطال وأصيب 6 آخرون من الداملل 
مروعاة  مجازرة  يف  الصياد،  مهااة  يف 

األَمريكاي  الدادوان  طاريان  ارتكبهاا 
السادوعي صباح أمس األحد يف مديرية 

املخاء.
طاريان  إن  مثايل  مصادر  وقاال 
الددوان األَمريكي السدوعي شن صباح 
أماس األحد غاارة عى ماطقاة واحجة 
السااحلية بمديرياة املخاء اسانهدات 
قاوارب صياعين، َماا أَعَّى إىل اسنشاهاع 
خمساة صياعين وإصابة سانة، اضالً 
عن إلثااق أرضار يف قاوارب الصياعين 

وممنلكاتهم.
ويف سياق منصل عّمر طريان الددوان 
أماس  الغاشام  السادوعي  األَمريكاي 
األحد شابكة انتصاانت بمديرية رازح 

الثدوعية بمثااظة صددة.
وأوضاح مصادر مثايل يف مثااظة 
صدادة أن طاريان الدادوان اسانهدف 
بمديرياة  انتصاانت  بغارتال شابكة 

رازح، َماا أَعَّى إىل تدمريلا.
وأشاار املصدر إىل أن طريان الددوان 
األَمريكاي السادوعي عااوع اسانهداف 
شبكة انتصانت بمديرية ساقل بغارة 

أعت إىل تدمريلا بالكامل. 

حزُب األمة يدّشن حملة دعم البنك املركزي اليمني
عّشن حزُب األمة بثضور يواعر وناشطي يف أمانة الداصمة، صباح أمس األحد، الثملة الوطاية 

لدعم الباك املريزي يف إطار ادالية شهدتها ساحة الربيد املريزي.
 وتخلل الفدالية عدٌع من الكلمات الني أّيدت عى ألمية الثملة، وأنها جاءت اسنجابًة لنوجيهات 
قائد الثورة السايد عبد امللك بدر الدين الثوثي لندزيز صموع الشادب اليماي عى مخنلف الجبهات 
وأبرزلاا الجبهة انقنصاعية الني تثاول من خاللها عول تثالف الددوان ومن خالل قرار نقل الباك 
املريزي الضغط عى أَبْاَاء الشدب اليماي الدظيم وإثاائه عن امليض يف تثقيل ألداف ثورته املبارية 
والداوعة بالباالع إىل عهد الوصاية والهيماة والنبدية للاظال السادوعي وأساياعه مان عول الهيماة 

وانسنكبار واإلرلاب الداملي.
هات  َوَحضَّ املنربعون من أعضاء حزب األمة عى ألمية الدور الشادبي يف ععم وراد يااة النوجُّ
الوطاياة يف مواجهاة وماالضة الددوان، مؤيدين أن الشادب اليماي يان ون يازال امللهم والفارس 
الاذي ساقطت تثت نداله أحالُل الطائشال واملغامريان الذين تجاوزوا تأريخ وعراقة لذا الشادب 

الدظيم.
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  - صنعاء
قال رئيُس املجلس السايايس األعاى صالح الصّماع، يول 
السابت املاايض: إن حملاة ععم انقنصااع الوطااي والباك 
املريزي شادبياً لي حالة اريدة من الرشاية الشادبية الني 
تدزز ثقة الجميع باملسنقبل، والنضثية من أجله والرشاية 

يف باائه.
جااء ذلك خاالل اجنماعاه ماع قيااعة وزارة انتصانت 
وتقاية املدلوماات بثضور القائم بأعماال وزير انتصانت 
مصلاح الدزير يف مقر الربيد املريازي بالداصمة صاداء، يف 
ساياق تدشاياه حملة الدعم امليداني للثملة الوطاية لدعم 

الباك املريزي اليماي.
انجنمااع  ويف 
أن  الصمااع  أياد 
انقنصاعي  النثادي 
الدساكري  والنثدي 
جميدهاا  واألمااي 
النكاتاف  تنطلاب 
والنكامل  والندااون 
وأن  الجمياع،  بال 
تكونت  الناي  الثقاة 
املاضية  الفرتة  خالل 
الددوان  يف مواجهاة 
تسانثل  والثصاار 
عليهاا  يبااى  أن 
ماا  مواجهاة  يف 
يسانجد مان أحداث 

وتطورات..
السابت  وياول 
املايض عشن الرئيس 
الداال  الصمااع 
الجدياد  الادرايس 
الساالل  مدرساة  يف 
صاداء،  بالداصماة 
وذلك بثضور القائم 

بأعماال رئيس الوزراء طاالل عقالن والقائام بأعمال وزير 
الرتبية والندليم الدينور عبدالله الثامدي وأمل عال املجلس 

املثيل بأمانة الداصمة أمل جمدان.
وقال الرئيس الصماع”: نثن من لاا من ساحات الندليم 
سااباي بلدنا ومسنقبله بلد اإليمان والثكمة مدنمدين عى 
إمكانياتااا الذاتية وطالباا وطالباتاا الذين يساّجلون نبوغاً 

يف ُيّل عول الدالم«.
وأشاار إىل الجرائم الني ارتكبهاا الددوان بثل الطالب يف 
مخنلف مااطل الجمهورية ومدارساها عى يد القاعدة يما 
حصل يف رعاع، ويف مدارس جمدة بن ااضل بالقصف الجوي 

وغريلا من صور تدمد قنل اليمن وأباائه ومسنقبله.
ولفات إىل إرصار الطاالب وصموعلم وثباتهام وتغلبهم 
عاى ُيّل أصااف النهديد وما لنلك املباعئ من خري وبشاارات 
املارشق  للمسانقبل 
تسانثقه  الاذي 

اليمن.
رئياُس  وباارك 
السايايس  املجلاس 
يف  للطاالب  األعاى 
مادارس الجمهورية 
الداال  انطاالق 
الذي  الجديد  الدرايس 
ينزامان ماع ذيارى 
الرساول  لجارة 
ويداال  الكريام 
الددوان  تثات  ثاني 
والثصاار يما تقدل 
والنقديار  بالشاكر 
عاى  للقائمال 
الندليمياة  الدملياة 
قدماوه  ملاا  وذلاك 
ويقدمونه من جهوع 
إنجااح  سابيل  يف 
الندليمياة  الدملياة 
لهاذا  والنثضاري 

الدال.

أبطاُل الجيش واللجان الشعبية يحرقون آلية عسكرية ومصرع طاقمها 
يف عسري ومدفعية الجيش تدك عددًا من مواقع األعداء يف جيزان

اإحباط حماولة تقدم للمرتِزقة باجتاه وادي ربيعة مباأرب

مصرُع العشرات من منافقي العدوان يف عملية عسكرية نوعية ألبطال الجيش واللجان يف وادي ملح بنهم

  - متابعات
َعيَّت مداديُة أبطال الجيش واللجان الشدبية، يول أمس 

األحد، عدَة مواقَع عسكريٍة سدوعية يف قطاع جيزان.
وقالت مصاعر عساكرية لا »صدى املسارية« إن وحدات 
مدادية الجيش اليماي واللجان الشدبية اسنهدات موقَدي 
الدايااة والقارن بالخوباة، مثققاة إصاباات مباارشة يف 

املوقدل.
وأضاات املصااعر أن مدادية الجيش واللجان الشادبية 
قصفات مريز قياس بددع مان قذائاف املدادية، وشاولد 
تصاعاد ألعمدة الدخاان من املوقع املسانهدف إثر القصف، 
يما اسانهدات وحدات من الجيش اليماي واللجان الشدبية 

يول أمس تجمدات للدسكريل السدوعيل بجيزان، وقاصت 
جادياً يف جيزان أيضاً.

وأوضاح مصدر عساكري للمسارية نت أن وحادات من 
الجياش واللجاان الشادبية اسانهدات تجمداات للجااوع 
السادوعيل يف مدساكر حارس الثادوع يف ماطقاة الطوال 

بقذائف الهاون.
وأضاف املصدر أن جادياً سدوعياً لقي مرصعه برصاص 
وحادات القاص يف الجيش واللجان الشادبية يف موقع مثدن 

السدوعي.
ويف ذات الساياق لقاي أحاد مرتزقاة الدادوان مرصعه 
برصاص وحدات القاص النابدة للجيش واللجان الشادبية 

يف صثراء ميدي عى الثدوع مع جيزان.

ويف الساياق لقي عدع من الجاوع السادوعيل مرصعهم 
ياول السابت املاايض يف إحراق آلية عساكرية لهام يف قطاع 

عسري.
واسنهدات وحدات من الجيش اليماي واللجان الشدبية 
آلية عسكرية سدوعية غرب موقع رقابة قشبة يف عسري، ما 

أعى إىل إحراقها ومرصع طاقمها.
ويانات القوة الصاروخياة يف الجيش واللجان الشادبية 
قصفت يول الجمدة املاضية بصلية من صواريخ الكاتيوشا 

قياعة حرس الثدوع يف ظهران الجاوب بماطقة عسري.
وتأتاي عمليااُت الجيش واللجان الشادبية يف جبهات ما 
وراء الثدوع رعاً عى اسانمرار الددوان والثصار السادوعي 

األمريكي عى الشدب اليماي.

  - صنعاء
لقاي الدرشاُت مان مرتزقة الددوان السادوعي 
األمريكاي مرصعهام، ياول أمس األحاد، يف عملية 
عسكرية نفذلا الجيش واللجان الشدبية يف أطراف 

جبل قصة وواعي ملح يف مديرية نهم.
ووثّل اإلعاالل الثرباي املراال ألبطاال الجيش 
واللجاان لذه الدملية الدساكرية الني بدأت برصد 
الجياش واللجان الشادبية لدملياات النموين الني 
يقول بها مرتزقة الددوان ثم اسنهداف تجمداتهم.

وعاد تقدل أبطال الجيش واللجان الشادبية من 
مثاولة النسلل الني يان يقول بها مرتزقة الددوان 
باتجااه عدع مان املواقاع عارت مواجهاات عايفة 
أسافرت عان ساقوط عارشات القناى يف صفوف 
مرتزقة الددوان عاد جبل قصة وأطراف واعي ملح، 
حيث أظهرت املشاالد عدعاً مان القنى الني تريت 

جثثهم يف ساحة املواجهة.
وسابل ملرتزقاة الدادوان أن قاماوا بمثاونت 
منكاررة تثات تغطية جوياة من طاريان الددوان 
للنقدل يف مااطال واعي ملح وجبل قصة وعدع من 
املااطل يف نهم إن أن ُيّل مثاونتهم باءت بالفشال 

ايما يسقط عرشات القنى ماهم بشكل يومي.
إىل ذلك أحبط أبطاُل الجيش واللجان الشادبية، 
يول السابت املايض، مثاولة تقدل ملرتزقة الددوان 

السدوعي األمريكي باتجاه واعي ربيدة بمأرب.

ووزّع اإلعالُل الثربي مشاالد آلليات عسكرية 
للدادو يانت تنمريُز عى إحدى النباب املرشاة عى 
واعي ربيدة وتم اسنهدااها بصاروخ موجه أعى إىل 

تدمري ومرصع من عى مناها.

يماا وزع اإلعاالل الثربي مشاالَد نسانهداف 
أويار وِعَشام مسانثدثة من قبل املرتزقة بأطراف 

واعي ربيدة تم اسنهدااها بقذائف الهاون.
وتمكان أبطااُل الجياش َواللجان الشادبية من 

تدماري آلياة للمرتزقاة خاالل يرس زحاف ملرتزقة 
الددوان باتجاه واعي ربيدة رشقي مديرية رصواح.

ويول الجمدة املايض قصفت القوة الصاروخية 
واملدادياة للجياش واللجاان الشادبية تجمداات 

ملرتزقة الددوان السادوعي األمريكاي بصليات من 
الصوارياخ والقذائاف املدادية يف ماطقاة الربيدة 
ومدسكر يوال بمديرية رصواح، مثققة إصابات 

مبارشة.

قال اإن التحديات القت�سادية والع�سكرية والأمنية تتطلب تكاتف وتعاون اجلميع 

الرئيس الصّماد: حملة دعم االقتصاد الوطني والبنك املركزي حالة 
فريدة من الشراكة الشعبية التي تعزز ثقَة الجميع باملستقبل

اإلعالُم الحربي يوّثق خسائَر مرتزقة 
العدوان يف جبال كهبوب بمحافظة تعز

  - تعز
تمكان أبطااُل الجياش واللجان الشادبية، يول السابت املاايض، من صد 
مثاولاة زحف ملرتزقة الددوان عى مااطل يف سلسالة جبال يهبوب وإلثاق 

خسائر ااعحة يف صفوف مرتزقة الددوان.
ووثّل اإلعالل الثربي مشاالَد حية لدمليات النصدي الني يقول بها أبطال 
الجياش واللجان الشادبية، وتظهر املشاالد مسااحة شاسادة تجري ايها 

املواجهات.
وشاارك طريان اسانطالع ومروحيات تابدة للددوان يف لاذه املدارك الني 
اسانمرت لساعات وأسافرت عن ساقوط عرشات القنى يف صفوف املرتزقة 

عون أن ينمكاوا من إحراز أي تقدل.
وعى بدد مساااات بديدة يسانهدف الجيش واللجان الشادبية تجمدات 
املرتزقة وآلياتهم الدساكرية ايما تبدو لهم تجمدات أخرى مشاننة ومربكة 

ويطالها القصف املسنمر.
وتظهار مشاالد اإلعالل الثربي الذي يشاارك يف توثيل املدارك انساثاب 
املرتزقاة وارارلام من ميادان املدرية بدد سااعات من املثاونت الفاشالة 

للنقدل أو النموضع حنى يف مااطل تماس قريبة.

الناطق باسم القوات املسلحة العميد الركن 
شرف لقمان: القوة الصاروخية جاهزٌة للرد 

وسواحُل اليمن ليست للنزهة
  - صنعاء

أّيد الااطُل الرسمي باسم القوات املسلثة 
اليماية الدميد الرين رشف غالب لقمان، يول 
السبت، أن القّوَة الصاروخية جالزة وسنظل 
جالزة، وأن “أي لدف عسكري يدخل ميالاا 

اإلقليمية سينم تدمريه بدون شك أو ريب«.
لاتفي  اتصال  خالل  لقمان  الدميد  وقال 
للرع،  “جالزون  املسرية  قااة  مده  أجرته 
تدليقاً  وذلك  للازلة”،  ليست  بلدنا  وسواحل 
سفياة  اسنهدات  الني  الاوعية  الدملية  عى 

حربية إماراتية قبالة سواحل املخاء.
لم  املثاور،  جميع  “يف  قائالً  وأضاااف 
نسنهدف أي ماشأة مدنية، ُيّل تداملاا مباي 
مع  إن  نندامل  ن  مباعئ،  وعى  عقيدة  عى 
الجانب الدسكري اقط، ولم نسنهدف املدنيل 

من قريب أو من بديد«.
واعنرب الدميُد لقمان بيانات قوى الددوان املنااقضة عن الدملية تدكس 

اإلرباك من الرضبة الاوعية، وتهدف إىل اسنغفال شدوبهم.
تجدر اإلشارة إىل أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشدبية اسنهدات 
اجر يول السبت املايض سفياة حربية إماراتية قبالة سواحل املخاء، ما أعى 
الدملية  الثربي  اإلعالل  البثرية، ووثّل  22 من مشاة  تدمريلا ومرصع  إىل 

الاوعية بالصوت والصورة.

ناطق اأن�سار اهلل يبارك القرار
الرئيس الصّماد يكّلُف الدكتوَر عبدالعزيز صالح بن حبتور 

بتشكيل حكومة إنقاذ وطني
  - صنعاء

مثماد  اللاه  أنصاار  ناطاُل  باارك 
عبدالساالل، قراَر املجلس السيايس األعى 
بنكلياف الديناور عبدالدزيز بان حبنور، 
بنشاكيل حكومة إنقاذ وطاي، منماياً له 
النوايل والساداع يف لذه املهماة الوطاية 
والنأريخياة الني يمر بهاا وطااا الثبيب 
ولاو يندارض لددوان غاشام عساكرياً 

وسياسياً واقنصاعياً.
وصادر يول أمس قارار رئيس املجلس 
السايايس األعى رقم« ث1« لساة 2016ل 

بنكلياف الديناور عبدالدزياز صالاح بن 
حبنور بنشكيل حكومة إنقاذ وطاي.

َوايما ييل نص القرار:
رئيس املجلس السيايس األعى:

بدد انطاالع عى عسانور الجمهورية 
اليماية.

وعاى انتفاق املدلان بنأريخ ث2 يوليو 
2016ل بإنشاء املجلس السيايس األعى.

وعى قارار رئياس املجلس السايايس 
األعاى رقام » 1 » لسااة 2016ل بشاأن 

تثديد مهال املجلس واخنصاصات.
وبدد موااقة املجلس السيايس األعى.

قاااارر
ماعة » 1 »: يَُكلَّاُف الدينوُر عبدالدزيز 
صالاح بن حبنور بنشاكيل حكومة إنقاذ 

وطاي.
ماعة » 2 »: يدمل بهذا القرار من تأريخ 

صدوره ويارش يف الجريدة الرسمية.
 صدر برئاسة الجمهورية بصاداء

 بنأريخ األول من مثرل ث3ل1 لجرية
 املواال 2 أينوبر 2016ل.

 صالح عيل الصماع
 رئيس املجلس السيايس األعى
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  - زكريا الشرعبي
أَْيثَُر من خمسامائة وسانل يَاْوماً من 
الُداْدَوان األَمريكي السادوعي عى اليمن ن 
يكاع يخلو يوٌل ماها من جريمة مرّوعة، إن 
لم تكن جريمة حرب، ارتكبها لذا الُداْدَوان 
بثل الشدب اليماي وأرضه وبُاينه النثنية 

أََمال مرأى الدالم، بل وبنأييد ماه!!.
وإذ ن يزال الُداْدَواُن األَمريكي السدوعي 
الوحشاية  ارتاكاب مجاازره  يف  ُمسانمراً 
وجرائمه املروعاة، ويف الوقت الذي يُفرتَُض 
بالدالام واقااً ملاا نصات علياه مواثيقاه 
الثقوقياة واألَْخاَلقياة أن يضع حاداً لهذا 
الصلاف أقادل مجلاس حقاوق اإلنَْسااان 
الناباع لألمام املنثادة عى رااض مقرتح 
تشكيل اريل عويل مسنقل للنثقيل يف لذه 
الجرائم، وعون مباانة ماه بدماء الضثية 
اوََّض الجالع بالنثقيال يف جرائمه ووعده 
بنقديام الدعام الفااي يف ترشياع واضاح 
نرتاكاب مزياٍد مان املجازر بثل الشادب 
اليمااي أَْطَفاانً ونسااء وشايوخاً وبُاياة 

تثنية وتأريخاً وحضارة.
إقاداُل مجلس حقاوق اإلنَْسااان النابع 
لألمم املنثدة عى لذه الجريمة أتى يف وقت 
ارتفدت ايه عدع الضثايا املدنيل للُداْدَوان 
يف حصيلناه األولياة الناي أطلقهاا املرياز 
إىل29070  والنامياة  للثقاوق  القانوناي 

مواطااً ومواطاة. 
وواقااً لإلحصائية الناي أطلقها املريز 
القانوني صباح السابت املايض َااإن أَْيثَر 
مان 10 آنف و562 مدنيااً قد اسنشاهدوا 
بفدل غارات الُداْدَوان األَمريكي السادوعي 

ماهم 2397 طفالً َو1751 امرأة. 
أماا عدع الجرحى اقد بلاغ أَْيثَر من ث1 
09ث1  2201 طفاالً  ألفااً و500.ث ماهام 
نسااء، وتارتاوح الجاراح مان خفيفاة إىل 
منوسطة إىل إعاقة واملداق شخص راضنه 

الثياة وراضه املوت.
جرائم الُداْدَوان الناي بدألا يف اللثظات 
والدرشيان  السااعس  ياول  إلعالناه  األْوىَل 
مان آذار الدال املايض بقصاف ماطقة باي 
حاوات الساكاية وقنال 29 مدنيااً من 15 
طفالً و5 نسااء وجرح 2ل بياهم 13 وأربع 
نساء وتدمري 63 مازنً ماها ل1 عى رؤوس 
ساايايها لم تقاف عاد لذا الثاد ون حنى 
عاد جريماة قصف مدياة عماال الكهرباء 
الساكاية يف املخااء تلاك املديااة الني تضم 
270 أرسة وأَْيثَر من 3000 نسامة وقد راح 
ضثية لذه الجريمة الني ارتكبها الُداْدَوان 
األَمريكي السادوعي ليلاة الرابع والدرشين 
من تموز الدال املايض أَْيثَر من ثث َشاهيداً 
و170 َجريثاً بلغت نسبة األطفال والاساء 

ايهم %5ل.
يما أنها لم تنوقف عى اسانهداف خيمة 
ارح نساائية يف مديرية ساابان بمثااظة 
ذمار، اما يازال الُداْدَوان ُمسانمراً يضيف 
ُيّل يول جريمة عى األقل إىل سجل جرائمه.

وبثساب إحصائياة املرياز القانوناي، 
اقد تصادرت مثااظة صدادة قائمة عدع 
الضثاياا، حيث بلغ عادع الضثايا املدنيل 
الذيان أمكن رصدلام ل1ل.5 ماهم ثث2.2 

َشهيداً مدظمهم من الاساء واألطفال.
وتلات مثااظة صددة أماناة الداصمة، 
حياث جاوز عادع الضثاياا املدنيال ايها 

5171 ماهم 1012 َشهيداً. 
ايماا وّقدات مثااظاة تداز يف املرتباة 
الثالثة، حيث بلغ عادُع الضثايا ايها بفدل 
غارات الُداْدَوان األَمريكي السدوعي 3039 
مدنياً تليها مثااظاة حجة بددع 3025 ثم 
مثااظاة صادااء بدادع 2010 مواطال، 

مثااظاة  يف  الضثاياا  عادع  بلاغ  يذلاك 
الثديادة 30ث1 مدنيااً، ييل ذلاك مثااظة 
مأرب االجاوف امثااظة إب اددن ولثج 
وحرضماوت  وذماار  والبيضااء  وعماران 
وشابوة والضالاع وأبال واملثويات، إذ لم 
تسالم مثااظة من مثااظاات اليمن من 

لذا الُداْدَوان.
ولم يكنِف الُداْدَوان األَمريكي السادوعي 
بقنله للمدنيل والنددي عى ُحرمة أرواحهم 
ليقاول بقصاف مماهاج للباياة النثنياة 
اليماية وشاوالد الثضارة والنأريخ، حيث 
بلغ عدع املاازل الني تدمرت وترضرت بفدل 
غارات الُداْدَوان ث6ل375 مازنً، يما قصف 
الُدااْدَوان أَْيثَار من 700 مدرساة ومدهد، 

وأَْيثَر من 107 ماشآت ومباني جامدية.
أما عادع الطرقاات والجساور الني قال 
الُداْدَوان بقصفها اأَْيثَر من 1155 طريقاً 

وجرساً.

يذلاك قال الُدااْدَوان بندماري 15 مطاراً 
و12 مياااء و5ل1 مثطاة ومولد يهربائي 

و216 خزاناً وشبكة مياه.
يذلاك 5ل2 شابكة ومثطاة اتَّصاانت 
َو670 مساجداً و1.519 ماشأة حكومية يف 

مخنلف املثااظات.
املرااال  ون  املسنشافيات  تااج  ولام 
الصثية، اقد قصف الُداْدَوان أَْيثَر من 261 
مسنشافى ومراقااً صثياً، يما لم تسالم 
املدالم الثضارية ون املاشاآت الساياحية، 
حياث اسانهدف الُدااْدَوان أَْيثَار من 200 
موقع أثري و191 ماشاأة سياحية، إضااة 
إىل لذا اسنهدف الُداْدَوان ث9 ملدباً وماشأة 

رياضية و20 ماشأة إعالمية. 
وإمداناً يف اإلْجاَرال بثل الشدب اليماي 
قصاف الُداْدَوان ما يقارب لث5.0 ماشاأة 
تجارياة َو620 مخازَن غاذاء َو62ل ناقلة 
غذاء أَيْضاً، يما قصف 506 أساواق تجارية 

أغلبهاا يانات مكنظاة باملواطاال وقات 
القصاف، يف ذات الساياق أَيْضااً اسانهدف 
الُداْدَوان األَمريكي السادوعي 3ث2 مثطة 

وقوع ول21 ناقلة.
 أما عدع املصانع اقد اسنهدف الُداْدَوان 
ماا يقارب ث23 مصاداً، وياذا 7ث12 حقالً 
زراعيااً وأَْيثَار مان 170 مزرعاة عواجان 

وموايش.

أمٌم متحدٌة على اليمن
ويان املرَياز القانوني للثقوق والنامية 
قاد أقاال صبااح السابت املاايض ادالياة 
اساندرض ايها عدعاً من إصدارته يف رصد 
جرائام الُداْدَوان، يماا أَّيد يف بيان له أن ما 
اسندرضه ممن أرقال ن تدرّب عن الثصيلة 
الاهائياة الثقيقياة للشاهداء والجرحاى 
املدمارة  واننناجياة  املدنياة  واملاشاآت 

واملنوقفة.

وعرّب املرياز القانوني للثقوق والنامية 
يف بيانه عن اسانغرابه من املوقف السالبي 
لألمام املنثادة وأجهزتهاا املداياة بثفظ 
األمان والسالم الدوليال وحماياة حقوق 
اإلنَْساان وعى رأساها مجلس األمن الدويل 
يأعاى ليئاة عولياة واملفوضية الساامية 
لثقاوق اإلنَْسااان الني تقاُف عاجزة عن 
اتخااذ موقاف إيجاباي لكاّف القنال عان 
اليمايل وإباعة الساكان اليمايل يف القرى 

واملدن واملااطل اليماية.
وقاال املريز يف بيانه: »بال يمكن القول 
إنهاا منواطئاة يف قنال الشادب اليمااي، 
ومواقفهاا املخجلة واملخزياة عليل واضح 
عى ذلاك، وآخر لذه املواقاف قرار مجلس 
حقوق اإلنَْسااان قبل يومل والذي تجالل 
ُيّل املطالاب من قبل املاظماات الثقوقية 
واإلنَْسااانية ومان رئيس املجلس نفساه 
برضورة تشاكيل لجااة تثقيال عولية يف 

انننهايات املرتكبة يف اليمن«.
وأشاار املرياز إىل أنه يف ساابقة خطرية 
عاى حقاوق اإلنَْسااان يف الدالام رضاخ 
املجلس لضغط السادوعية وتثالفها وقرر 
تمدياد عمل لجاة النثقيل الني يّلفها أحد 
أطراف الرصاع، ولو ما مثّل بثسب املريز 

صدمًة لكل املدايل بثقوق اإلنَْساان.
واخننم املرياز بالناوياه إىل أن تقاعس 
وغض الطارف من قبل املجموعاة الدولية 
وعى رأساها األمام املنثادة عان الجرائم 
الناي تُرتكاب مان قبل تثالاف الُدااْدَوان 
األَمريكي السادوعي يؤرش عى أن مسنقبل 

اإلنَْساانية يف خطر.
وقال املرياز »لقد أَْصبَح مان الرضورة 
عاى ُيّل أحارار الدالام الدماُل عاى تغيري 
املاظوماة الدولياة والناي أَْصبَثات عونااً 
للمجرمال عى الضثايا، وسايفيض األمر 
إىل مزياد من القنل والفاوىض والالمبانة يف 
القنل وانسانهداف لإلنَْسااان يف ُيّل الدالم 
وسايصبح املجنمع الدويل لو الداعم األول 

نرتكاب انننهايات«.
يشار إىل أن األمم املنثدة يانت قد أعخلت 
السادوعية يف القائمة الساوعاء نننهايات 
حقاوق األطفاال غاري أنهاا أزالت اسامها 
السادوعية،  املالياة  للضغاوط  اسانجابة 

بثسب ترصيثات أمياها الدال.

جرائم حرب 
ويرتكاُب تثالُاُف الُدااْدَوان األَمريكاي 
السدوعي عى مرأى ومسمع وتشجيع من 
الدالم جائم حرب، وبثساب قانونيل َاإن 
ُيّل جرائم الثرب املسجلة يف القانون الدويل 

اإلنَْسااني قد ارتكبت يف اليمن. 
وتشاري األرقاُل الوارعُة أعاله إىل عدع من 
لذه الجرائام، حيث يثاّرل القانون الدويل 
اإلنَْسااني، ولو القانون املخنص بالثروب 
والازاعاات قنل املدنيل واسانهداف البُاية 
النثنياة واملرااال الصثية ويذا األَْساَواق 
واملاشاآت النجارياة والخدمياة واملرااال 
الثكومية واملاشاآت السياحية والندليمية 
ويذا املاشاآت اإلعالمية واملالعب الرياضية 
واملدالم األثرية والدياية واألعيان الثقااية.

يماا يرحام حصاار وتجوياع املدنيال 
واسانهداف  األرسى  وإعادال  وتدذياب 
شابكات ومثطات انتَّصاانت، إضااًة إىل 
اسانخدال أسالثة مثرمة عولياً والهجول 
عى موظفل وأعيان مسانخدمة يف مهمة 

إنَْساانية.
وماا من جريماة من لاذه الجرائام إّن 
األَمريكاي  الُدااْدَوان  تثالاف  وارتكبهاا 

السدوعي يف اليمن.

10.562 َشهيدًا منهم 2.397 طفاًل َو1.751 امرأة
و18.508 جرحى منهم 2.201 طفاًل 1809 نساء حصيلة أولية لضحايا الُعـْدَوان 

األمم املتحدة تذبح الشعب اليمني
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  - إبراهيم السراجي
يان تثالاف الدادوان قاد أعلان قبل نثو 
أسابوع مان الدملياة عان تثاريات مكثفة 
لقطدة البثرية يف ساواحل تداز. لذا اإلعالن 
مان  وتخبَطاه  الدادوان  مزاعام  أونً  رضب 
أباو ظباي إىل الرياض يف مثاولناه النضليلية 
للندبري عن أمله من الرضبة عرب إعالن تدرض 
البارجاة لثاعث ويجاري النثقيل ايها، يما 
جااء يف بياان الجياش اإلَماَراتاي وعرب إعالن 
تدرُّضهاا لقصاف ولكان باعنبارلا سافياة 
مساعدات طبية يما لو يف البيان السدوعي. 

لكان وييفما يانات روايات الدادوان اقد 
اينفى املنابدون لنلك الروايات بمدراة حجم 
الرضباة وتأثريلا باعنبارلاا واحدة من ألم 
واقاوى الرضبات الناي تلقالا الدادوان، أما 
الثقيقة اكانت ثاناي املفاجآت بدد الرضبة 
نفسها ولي املفاجأة الني اخنص بها اإلعالل 

الثربي.
بثجام الدملية يانت النفاصيال منفرعًة 
حول عملياة تدمري البارجاة النابدة للددوان 

وتثديداً تابدة للجيش اإلَماَراتي.
 تلاك النفاصيل رغم ارتبااك بدضها ولي 
الصااعرة عن الدادوان عززت مان مصداقية 
الجيش واللجان الشادبية وماا يصدر عاهما 
من إعاالن عن الدمليات، أما مشاالد اإلعالل 
الثرباي الني جااءت بدد أن تم تارك الددوان 
يقدل رواياته املنضاربة ليمثل عرض الدملية 

رضبة ثانية إلعالل وبيانات الددوان.
بثساب املدلومات املنوارة عن سافياة أَْو 
بارجة »ساعر« اإلرسائيلية الني عمرلا حزب 
اللاه يف عادوان 2006 أي قبل عرش سااوات، 
واملدلوماات املنواارة عن بارجة »ساويفت« 
الني عمرلا ابطال الجيش واللجان والشدبية 
يف ساواحل املخااء، يمكن الثكام أن األخرية 
أيارب وألام مان األوىل، وإذا يانات رضباة 
»ساعر« ما تزال مؤثرة للددو اإلرسائييل الذي 
لم يشاف ماها إىل اليول ما تازال تراوع أذلان 
القااعة الدساكريل اإلرسائيليال إىل اليول يف 
أحالمهام وذايرتهام، ااإن عول الدادوان لن 

تشفى من لذه الرضبة إىل األبد.
وعاى قادر حجم وألمياة الرضباة إن أن 
الظاروف والنوقيات الاذي جاءت باه عملية 
تدماري »ساويفت« يف ساواحل املخااء يانت 

وسنكون لها تداعيات عدة ألسباب يثرية.
من األساباب الني ضاعفت ألمية وحجم 
الدملياة لاو أنها جااءت بدد ث1 شاهراً من 
الدادوان، الاذي يان مطلوبااً مااه أن يثنل 
يامل اليمن خالل شاهرين يف أساوأ الظروف، 
ولذلك أن ينلقى عادوان بهذا القدر لذا الاوع 
من الرضبات بدد يل لاذه املدة اإن ذلك يدد 

مضاعفة ليس للفشل بل للهزيمة.
أيضاً جااءت الدملياة باعنبارلاا مدرية 
بثرية لم يكان الخرباء املاالضاون للددوان 
يانظارون مان الجيش واللجان الشادبية أي 
انجااز يف الدملياات البثرياة؛ نظاراً للنباين 
الكباري يف اإلمكانياات، إن أن تلاك اإلمكانيات 
البسايطة واملدرياة غاري املنكاائاة اننجات 
رضبة مفاجئة عى املسانوى الداملي، ومثّلت 
إنجاازاً يبرياً باكل املقاييس وإنجاازاً ضخماً 

نظراً لنجاوز أَْو النفوق عى يل انعنبارات.
وايماا غرقات البارجة الضخماة وانثت 
الباب أمال النثليالت الدساكرية الني تنثدث 
عان اشال الدادوان ولزيمنه، اقاد أنجزت 
الدملية ضمن تداعياتهاا أَْو آثارلا املصاحبة 
رضبًة ألياذياب الددوان املنمثلة بالسايطرة 
عى الساواحل واملدن السااحلية، ادملية من 
لاذا الاوع وبهاذا الثجم ن يمكان أن تنم يف 
ظروف تثرك صدبة وساط جغراايا يسيطر 

عليها الدادو إن لو يانت تلاك انععاءات عى 
مادى أَْيثَار من عال مجارع أياذياب ولو ما 

أثبننه الدملية.
إضاااة لإلنجاازات املصاحباة، اقد مثّلت 
الدملياة مفاجاأة أخرى لادى املراقبل الذين 
يانت تاقصهم املدلوماات حيث يان اإلعالن 
عاهاا من قبل الددوان رغام تزييف حقيقنها 
إن أنها يشفت للمراقبل والخرباء الدسكريل 
أن ابطاال الجياش واللجان الشادبية حققوا 
مدجزة بثفاظهم عى السيطرة عى سواحل 

اليمن ماذ أَْيثَر من ث1 شهراً.
ومان ألم اإلنجاازات للدملياة أنها انثت 
البااب أمال توقاع املراقبل لثادوث عمليات 
مان لاذا الاوع بداد انهيار الجادار اإلعالمي 
لادول الددوان والني بدورلا أَيْضاً سنثساب 
ألف حسااب لنثرياتها يف الساواحل اليماية 
الني باتت ماطقة جثيم يما لو أنها ماطقة 
جبلياة الني تنااساب مع إمكانياات الجيش 
واللجان الشادبية لخاوض مدرية يبرية ولو 
أنها غاري منكاائة مان الااحية اللوجسانية 
والنسليح ناليك عن الظروف األصدب بثريا 

ويف السواحل املفنوحة امال الطريان.

• تعدد روايات العدوان: أكاذيُب أثارت 
السخريَة وبيانات فضحت االرتباك

يان حجاُم الدملية بالقدر الاذي ن يمكن 
النسرت عليه ولذه الالزمة عادت عول الددوان 
لرمي عدة روايات منضاربة يانت يااية لدى 

الكثرييان ملدرااة الثدث وتفساري النااقض 
لصالح رواية الجيش واللجان الشادبية الني 

تدززت بدد ذلك بالصوت والصورة.
جااءت الرواياة األوىل من طارف اإلَماَرات 
)صاحبة البارجة( والناي أصدرت عرب قياعة 
جيشاها بياناً نرشته ويالة اننباء الرسامية 
عقاب إعاالن الجياش واللجان عان الدملية، 
ويقول البيان: إن البارجة )ساويفت( النابدة 
للجياش اإلَماَراتاي تدرضات لثااعث يف باب 

املادب ويجري النثقيل يف مالبساته.
لاذه الرواية لام تدجب الاظال السادوعي 
األَْيثَار اسانخفاااً بالارأي الداال والشادب 
السادوعي ليقاول بإصدار بيان وقال باسابه 
لادول تثالاف الدادوان ويقول إن السافياة 
)سويفت( تدرضت لهجول صاروخي غري أنه 

قال إنها سفياة مساعدات طبية.
الروايناان قوبلناا بالساخرية مان قبال 
الاشاطاء وضيوف الشاشاات الفضائية من 
املثللل الدسكريل والخرباء، اصدور بيانل 
مان عول الدادوان بثاد ذاتاه يكشاف حجم 
النخباط ورعاءة األياذياب؛ يون السادوعية 
واإلَماَرات يفرتض انهما ضمن تثالف تقوعه 
األوىل ويفارتض أنه من ينوىل اصدار البيانات، 
أما تااقض الرواينل اقاد أوضح للجميع أن 
لااك ما يراع له أن يكون خااياً من الثقيقة، 
ليأتي اإلعاالل الثربي بنوقيت مدروس ليدلن 
الثقيقة صوتاً وصورة للدالم، بدد أن أعطيت 
الفرصاة لادول الدادوان للنمدان يف صياغة 

األياذيب.
بدد أن اسانثوذت رواية الاظال السدوعي 
عى نظريه اإلَماَراتي لثجام ما يمنلكه األول 
مان إمكانياات إعالمياة ومدها اسانثوذت 
الساخرية تجاه رواية الاظال السدوعي الذي 
قاال انهاا سافياة مدنية يانت تدارب بصفة 
عورياة مان وإىل عادن ويانت لاذه الجزئية 
أَْيثَر باعث للساخرية؛ ألنها قدمت الواقع عن 
سافياة يف ظروف حرب تذلب إىل عدن وتدوع 
لباب املادب ويأنهاا تنازه عون أي لدف، أما 
يونها تثمل مسااعدات طبية مان اإلَماَرات 
إىل عدن اكان الرع ساهالً عاى لذه الفرضية 
امساار أي سافياة من اإلَمااَرات إىل عدن يف 
الظروف الطبيدياة ناليك عن ظروف الثرب 
ن يكاون مساارلا عرب بااب املاادب والبثر 
األحمار، بل إن مساارلا الطبيداي والبديهي 
سايكون عرب البثر الدربي، اماا الذي ذلب 

بها إىل البثر األحمر؟.
ومع أن املاَل السدوعي يسيطر عى اإلعالل 
الادويل بدعم الونياات املنثادة إن أن الرواية 
املخجلة لم تقاع ويانت األنباء الدولية، حيث 
اينفات ويالة رويارتز بنباي رواياة الددوان 
يف الجازء الذي يقاول: إن طاقم السافياة لم 
يندارض ألي أذى لكاهاا قالات إنها سافياة 

عسكرية.

• عن البارجة الغارقة )سويفت(
السافياة  مدرااة مواصفاات ومهماات 

أَْو البارجاة الناي تام تدمريلا يكشاُف ما لم 
ينم الكشاف عاها من خساائر يبرية لثقت 

بالددوان إىل جانب الرضبة نفسها.
أونً يذير تقرير صاعر عن مريز عسكري 
اللوجساني،  الصدياد  »عاى  أناه  أَمريكاي 
اسانخدمت قوات اإلَمااَرات الدربياة املنثدة 
واململكاة الدربياة السادوعية وساائل الاقل 
البثري بشكل اّدال لنمكل عمليات الهبوط 
الربمائياة وإعاعة إمداعلا عى طول سااحل 
اليمان املوساع. وعادماا راضات الونياات 
املنثادة تقديام ععم إضاايف يف ساياق الاقل 
البثاري، قامات عولة اإلَماَرات بكل بسااطة 
برشاء »ساويفت اإلَماَرات الدربياة املنثدة« 
ولاي »السافياة 2 عالية الرسعاة« يانت يف 
خدمة البثرية األَمريكية ساابقاً، من رشية 
حفار أسارتالية وحّولنها ثانياة وبرسعة إىل 
سفياة قاعرة عى نقل قوات مدرعة، مبارشة 

إىل ساحة املدرية يف عدن«.
البارجاة  مواصفاات  ناحياة  مان  أماا 
الدساكرية  بيئنهاا  وتصميام  النصايدياة 

ومهماتها اهي عى الاثو النايل:
سفياة لوجسانية اسارتاتيجية وياسثة 
أسارتاليا  صادنهاا  البثرياة  لأللغاال 
واسانأجرتها البثرياة األَمريكياة ساويفت 
سافياة ُمدمجاة عالياة الرسعاة مصاوعة 
مان األملايول تثمل حواماة وزروق وغواصة 
غري مألولة لكشاف األلغال رسيدة رشايقة 

خاطفة خفيفة وُمباغنة.
ُمصّممٌة للدعم اللوجسني ملرسح الدمليات 
البثاري خاالل عملياات انقنثال ساويفت 
اسانطاعت عبور الثاجز املرجاني الدظيم يف 
أسارتاليا برسعة 72 يم بالسااعة ويمكن أن 
تصل رسعنها خالل عمليات انقنثال إىل 122 

يم بالساعة.
السفياة سويفت تقدل خدمات لوجسنية 

برسعة لألسطول الخامس األَمريكي.
اإلزاحة: 1695 طن 

الطول: ث9ل 
الدرض: 27ل

تُبثر ملدى: 6500 يم ولي ُمثملة با 600 
طن مددات وإمداعات وذخائر.

ُمسالثة بأربع مداااع M2 براوناج عيار 
50 ملم

عادع أاراع الطاقم: 35 وتثمل 100 جادي 
مشاة بثرية.

ويمكان القول إن املدرااة بنلك املدلومات 
عن مواصفات البارجة يؤعي إىل اساناناجل 
مهمل، األول أن الرضبة الني تلقالا الددوان 
يانت مان الديار الثقيال عساكرياً ومداوياً 
وماعيااً، والثاني لو أن لذه البارجة ن يمكن 
اسانخدامها يف غري األغراض الدساكرية؛ ألن 

لااك سفااً أخرى مددة لألغراض املدنية.

�سربة ا�سرتاتيجية وع�سكرية قلبت موازين معركة البحر:

دول العدوان تغرق مع البارجة )سويفت( يف سواحل اليمن
جاءت عمليُة تدمير وإغراق البارجة العسكرية الضخمة )سويفت( والتابعة للعدوان لتؤكد أن مستوى الرد 
اليمني على العدوان في المعركة البحرية يرقى لما هو أكبر من قدرة دول العدوان رغم الفارق المهول 

في اإلمكانيات وجغرافيا المعركة التي تصب في صالح العدوان نظريًا، غير أن اليمنيين أتقنوا فن التغلب على 
التضاريس وقلب الطاوالت على رأس العدو.



انثال 3 أينوبر 2016ل  املواال 2 مثرل ث3ل1لا     الددع )160(6 اقتصاد

  - رشيد الحداد:
َشاَّت عولُة الددو السدوعي حرباً اْقنَصاعيًة 
رشساًة عاى انْقنَصااع اليمااي، ولكان تلك 
الثرب الُداْدَوانية الني شاانها عى الشادب 
اليمااي ومقدراتاه واْقنَصاعه ارتادَّت عليها 
مؤخراً، ادال وث أشهر من ُعاْدَوانها الرببري 
الهمجاي عى اليمان أرضاً وانسااناً وتأريخاً 
وتامياة يان يفياالً بانهياار امرباطورية آل 

ُسُداْوع املالية.. إىل النفاصيل: ا 
تقاوع عولاة الددو السادوعي مااذ عقوع 
زماية حرب اْقنَصاعية رشساة عى انْقنَصاع 
اليمااي يف مثاولاة ماهاا إلجهااض أي نمو 
يف اليمان، ولام تكناِف بذلاك بل شاات حرباً 
اْقنَصاعياة علاية ماذ بدأ ُعاْدَوانها عى اليمن 
لنسانهدَف ُيّل ماا لاه عالقة بالنامياة، يما 
صددت مان تلك الثارب من خاالل الثصار 
املاايل وانْقنَصااعي من خالل اارض حصاٍر 
بريٍّ وبثريٍّ وجويٍّ ااحنجزت أَْمَوال الشدب 
الدالام ومادات  بااوك  اليمااي يف مخنلاف 
حرياة األَْمَوال مان الداخل للخاارج وأوقفت 
تثوياالت املغرتبل الني تدد واحادًة من أَّلم 
مصاعر عخل الباالع بالدملاة الصدبة، ولكن 
حربهاا ترتد عليها الياول، االثرية النجارية 
وانْقنَصاعياة ايهاا انكمشات ومسانويات 
النضخام الداال تصاعادت، وأزمة السايولة 
املالية بلغت مسانويات غري مسبوقة وأَْسَدار 
رصف الريال السادوعي ينهاوى أََمال الدونر 
يف األَْساَواق الداملياة، وألول مارة مااذ األَْزَمة 
املالية الداملية أَْواخار ث200 تلجأ عولة الددو 
إىل الدَّيان الدال الداخيل والخارجي وتساثب 
عرشات املليارات مان احنياطاتها الخارجي، 
ولام يكن ينبقاى ساوى اْحنَجاز األَْماَوال يف 
الخاارج وبموجاب قانون جاسانا الذي أقره 
مجلس الشيوخ األَمريكي مؤخراً بات ما يزيد 
عن تريلياون و300 مليار عونر لاي إْجَمايل 
اسانثمارات آل ُساُداْوع يف أَمرياكا مثنجزة 

بموجب القانون. 

تحَت الرماد
اليمااي  انْقنَصااع  يف  النبايااات  رغام 
وانْقنَصاع السادوعي إّن أن حاال األَخري بدد 
عال وث أشاهر من ُعااْدَوان آل ُساُداْوع عى 
الشادب اليماي عون أي ماربر، ن يقل رضراً 
عن ما تدارض له انْقنَصاع اليماي من تدمري 
مماهج بواساطة انعنداء املباارش بالقصف 
والندماري أَْو الثصار، اداى مدى الفرتة الني 
مضت من الُداْدَوان، تراجدت يااة مؤرشات 
انْقنَصاع السادوعي وتهالكت قاواه تدريجياً 
بفدِل ارتفاع تكلفاة الُداْدَوان الني تصاعدت 

إىل مسنويات لم تكن تنوقدها عولة الددو. 
االريااُض احنلت املرتباة الثالثة من حيث 
والصال  أَمرياكا  بداد  الدساكري  اننفااق 
األسالثة  رشاء  يف  األْوىَل  املرتباة  واحنلات 
املخنلفة من مخنلف عول الدالم لقنل الشدب 
اليمااي، اأَْمَوالها الني جمدات ماذ عرشات 
وُوّزعات بال رشاء ونءات  بادعت  الساال 

الدول واملاظماات الدولية لنغطياة جرائمها 
الناي ارتكبنهاا ضد الشادب اليمااي وإبرال 
صفقات أسلثة بدرشات املليارات مع روسيا 
وأويرانيا ويادا وارنساا وبريطانيا وأَمريكا 
وعول أُْخااَرى، يضاف إىل انفاقها الال مثدوع 
عاى مرتزقنهاا يف الداخل ونفقاتهاا اليومية 
عاى الُدااْدَوان الذي ينجاوز الاا 200 مليون 
عونر اإمرباطورية آل ُساُداْوع يف طريقها إىل 

اننهيار الشامل وال ُيّل املؤرشات. 

تدهوٌر ال يتوقف
ُعاْدَوانهاا  مسلسال  اسانمرار  وماع 
اسانمر  اليمااي  الشادب  عاى  اإلْجاَراماي 
مسلسال الندلاور انْقنَصاعي لدولاة الددو 
الني اسانافذت يااة خياراتهاا للثفاظ عى 
ييانهاا انْقنَصااعي، االندلور املنساارع يف 
انْقنَصااع السادوعي الذي أجرب عولاة الددو 
إىل اتخاذ ثاني اجراءات تقشافية خالل الدال 
الجاري، حيث أصدر امللك السادوعي األُْسبُْوع 
املاايض أوامار ملكية قضات بنخفيض راتب 
الوزير ومن يف مرتبنه باسبة %20 وتخفيض 
مكااأة عضو مجلس الشاورى باسبة 15% 
وتخفاض اإلعانة السااوية الني ترصف لكل 
عضو مان أعضاء مجلس الشاورى ألغراض 
الساكن والنأثيث باسابة %15، وشمل األمر 
امللكي إيقاف رصف سايارات وانتفاق عليها 
وبرت بدنت السافر لكبار مساؤويل الدولة إىل 
نهاياة السااة املالياة )ث3ل1 / 39ل1لاا( 
وايقاف عاع اواتري الهواتف الثابنة واملناقلة 
امُلَخّصصاة من الدولاة، ورغم ذلاك لم تفلح 

خطة النقشف املقرة من قبل مجلس الوزراء 
السادوعي مطلع الدال الجاري والني شملت 
رااع أَْساَدار خدمات امليااه والكهرباء وراع 
أَْساَدار املشانقات الافطية وزياعة الرضيبة 
الدامة عى املبيداات يف الثد من الدجز الدال 
يف امليزانياة الني تجاوزت الاا 90 مليار عونر 
رغم ساثب مملكة الُداْدَوان 26 مليار عونر 
مان احنياطاتها الخارجية، لنلجأ إىل بيع عدع 
مان يربياات الارشيات الثكومياة يرشية 
الكهرباء وخصخصة املطارات الجوية وجزء 
مان رشية ارامكو إْحااَدى يربيات الرشيات 

الافطية يف الدالم.

محاوالٌت ال ُتجدي 
انْقنَصااع  اننقااذ  مثااونت  ُيّل  إّن  إن 
حربهاا  يف  اسانمرارلا  ظال  يف  السادوعي 
الُداْدَوانية ضد الشدب اليماي لم توقف حالة 
اننهيار املنساارع الناي يواجُههاا انْقنَصاع 
السادوعي، وماذ بادأ الُدااْدَوان وحنى اليول 
تراجدت ماؤرشات نمو انْقنَصاع السادوعي 
مان 2,7 % إىل 1,5 % وتخولات اململكاة إىل 
طاارعة لالسانثمارات بداد توقفات املئاات 
من املشااريع انسانثمارية النابداة للقطاع 
الثكومي أَْو القطااع الخاص، وانهيار قطاع 
املقااونت ولاذات السابب االسات يربياات 
رشيات املقااونت يف اململكاة ممثلاة برشية 
بان نعن ورشية رايل الثريري وصونً إىل أن 
اململكة رسحات عرشات اآلنف مان الدمالة 
اآلسايوية والهادية عون أن تفاي بالنزاماتها 
تجالهام، وأَْصبَثات طاارعة للدمالة بدد أن 

يانات واحدة مان أَْيثَر عول جذبااً الدمالة يف 
الدالم.

مكاائٌة أَمريكيٌة ثقيلة 
السااحر يف  الساثُر عاى  انقَلاَب  ويماا 
قااعت  أن  ياول  املاايض  القارن  ثمانياياات 
السادوعية الثارب الدربياة عرب ما يسامى 
باألاغاان الدرب عى روسايا يف ااغانسانان 
بالويالة عن أَمريكا لنسالم لواشااطن ورقة 
الارص، ياقلب اليول أيضاً ويان النأريخ يديد 
نفَساه، االرياض الني اسانخدمنها الونيات 
الارويس  انْقنَصااع  لارضب  يأعاة  املنثادة 
واْقنَصاعياات عول أَمريكا الالتياية املاالضة 
لواشااطن من خالل ما تسمى بثرب الافط 
الني أّعت إىل انهيار أَْساَدار الافط يف األَْسَواق 
الداملياة وصاونً إىل خروج الطلاب والدرض 
الداملاي عن تثكم عول اوباك بدد أن أَْصبَثت 
املنثكام الوحياد بأَْساَدار الافاط يف الدالم، 
أقارت مؤخاراً اتماال املهماة وإنهااء الثقل 
انْقنَصااعي السادوعي يف املاطقاة والدالام 
من خالل اسانازاف أَْمَوال الرياض املنواجدة 
يف البااوك األَمريكياة بصفقات بيع أسالثة، 
وانح أحد أقدل امللفاات الهامة إلنهاء خدمة 
آل ُسُداْوع واملنمثل بدالقة السدوعية بأحداث 

الا 11 من سبنمرب.
ابداد أياال اقاط مان موااقاة مجلاس 
الشايوخ األمريياي بأغلبياة 71 صوتااً عى 
صفقاة لبياع 130 عباباة أبراماز و20 عربة 
ملياار   1.15 بقيماة  للريااض  عساكرية 
عونر، أقار باإلجمااع األربدااء املاايض عاى 
قانون »جاسانا« الذي ينيح ألقاارب ضثايا 
لجماات 11 سابنمرب بمقاضاة السادوعية 
وطلاب الندويض الداعل عرب راع قضايا عى 
الرياض أََمال املثايام األَمريكية ليضَع يااة 
اسانثمارات وأَْمَوال وأُُصاْول مملكة الددو يف 
أَمرياكا تثت طائلة الثجز حنى يقر القضاء 
األَمريكي الندويضات الداعلة ألرس الا 11 من 
سابنمرب، ونظراً ألن تلك األُُصْول السدوعية يف 
أَمريكا ووال النقرير الساوي لوزارة الخزياة 
األَمريكياة للداال -2015 2016 تبلغ قيمنها 
612.371 ملياار عونر، إىل جاناب امناليهاا 
عونر  ملياار  ث5.23ث2  حجمهاا  لسايولة 
تضاف إىل امناليها لساادات عين آجلة بقيمة 
ث76.ل26 ملياار عونر وساادات عين عاجلة 
بقيماة 62.370 ملياار عونر، َااإن قاناوَن 
جاسنا أَثَار حالة للع يف أَْوَسااط املسنثمرين، 
مماا عادهام عاخال اململكاة وخارجهاا إىل 
اسانبَدال الريال السادوعي بالادونر حنى ن 
يفقادون أُُصْولهم املالية، وذلك بدد أن تراجع 
سادر رصف الريال السادوعي مقابل الدونر 
الخميس املايض وذلك بدد سااعات من اقرار 
الكونجارس األَمريكي قانون جاسانا، حيث 
ساجلت عقوع الدونر أََمال الرياال ألجل عال 
ولي تداونت مجدولة للنافيذ بدد 12 شاهراً 
من اآلن عاد مسانوى 550 نقطة يف النداونت 
املبكارة ارتفاعا من إغاالق األربداء عاد 330 

نقطة. 

يف ظل وحشاية الدول الرأسمالية عى الشدب اليماي 
مااذ عال وثمانية أشاهر، ينياح طريُل الثريار الجديد 
الربي والبثري ارصًة يباريًة لليمن للخروج من عباءة 
النبدية انْقنَصاعية والنثرر من تبدات سياساات الباك 
والصاادوق الادويل عارب اننضماال إىل عول »بريكاس« 
الخماس »الربازيال، روسايا، الهااد، الصال، جااوب 
ااريقيا« الناي تدد من ارسع الادول يف الدالم نمواً، ويف 
ذات الساياق نّظم الااعي اليماي للناسايل مع عول الا 
بريكاس بصاداء الخمياس املايض، امللنقاى الندريفي 
حاول بريكس َومرشوع طريل الثريار الربي والبثري 
والثازال انْقنَصااعي بثضاور القائام بأَْعَماال رئيس 
الوزراء طالل عقالن، وعدع من القائمل بأَْعَمال الوزراء 
الذين أشااعوا بمباعرة انشااء الااعي اليماي للناسايل 

مع عول بريكس بغرض الناسايل للفارص انْقنَصاعية 
واملساالمة يف النامية املساندامة الني تدزز من املكانة 

انْقنَصاعية والثيوية لليمن.
ويف اللقاء أَّيد رئيُس الااعي اليماي للناسيل مع عول 
الاربيكاس عيل أحمد إساثاق إىل أن امللنقاى يهدف إىل 
خلل وإيجاع رؤية واضثة َونظرة اسارتاتيجية عميقة 
لواقدااا انْقنَصاعي والندريف بماظوماة بريكس الني 
تمثل الدول األرسع نماواً يف الدالم ومدراة اْقنَصاعيات 
لاذه الادول وتطورلاا وعواااع انشاائها واملدوقاات 
الخارجية الني عادنها لنكوياها ومثدعات وأَْلَداف تلك 

املاظومة.
ولفات إساثاق إىل ألميّاة تظاار الجهاوع املجنمدية 
والرسمية من اجل الناسيل ننضمال اليمن إىل أَّلم تكنل 

أَْو تجمع اْقنَصاعي وسايايس عاملاي املنمثل بنجمع عول 
الاا بريكاس الني تشاكل 30 % من مسااحة اليابساة، 
َوتضم 0ل باملائة من مجموع سكان الدالم، ويصل حجم 
الااتاج انْقنَصااعي لها ماا يقرب من ث1 % مان إْجَمايل 
الااتاج انْقنَصااعي الداملي، إضاااة إىل 15 % من حجم 
النجارة الخارجية وقدرتها عى جذب نصف اسانثمارات 
الدالم، وتطارق اللقاء إىل ألمية مارشوع طريل الثرير 
والثزال انْقنَصاعي الذي تبانه جمهورية الصل الشدبية 
يف 2013ل وماا يمكن أن تسانفيد ماه الادول املطلة عى 
طريال الثرير والثازال انْقنَصاعي من مشااريع الباية 
النثنياة واملادن الصااعياة وانْقنَصاعياة الناي تدنازل 
ماظوماة الربيكس مان تافيذلا يف تلك الادول الني يمر 

ماها الطريل والثزال يف املوانئ البثرية وماها اليمن.

القت�ساد ال�سعودي اإىل النهيار

امرباطورية آل سعود يف مهب العاصفة.. والحرب االقتصادية ترتدُّ على العدو

بريكس.. مشروع طريق الحرير والتحرر من الراسمالية اأَلمريكية

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالدملة   

  250   250.5عونر 

ث5.2ث52ث.5ث2 اليورو

66.66 66.79 ريال سدوعي

9.35ل650.656 ريال ُعماني

6353.15ث.353انسرتلياي

 للعــلم 
لصوص الشرعية!!

ه�ادي  الف�ار  أوراق  كاف�ُة  انكش�فت 

وحكومت�ه يف املحافظ�ات الجنوبية خالل 

أُْس�بُْوعني فق�ط من ق�رارة العدم�ي بنقل 

البن�ك املرك�زي اليمن�ي وابتزاز الش�عب 

اليمن�ي بلقم�ة عيش�ة، فه�ادي وزبانيته 

قي�ة عىل البنك  اَْخالاَ الذين ش�نوا حرباً غرياَ أ

املرك�زي بصنع�اء ومنحوا مراك�ز القوى 

من املرتِزقة والعمالء واملليش�يات املسلحة 

وعصاب�ات املافيا ح�ق مص�اداَرة ايرادات 

الدول�ة يف املحافظات الجنوبية لحس�ابات 

اد الوطني  خاصة بقص�د االرضار باالْقتصاَ

والتاَأثري عىل نشاط البنك املركزي بصنعاء، 

هم خارج دائرة املصالح التي  يجدون أنفساَ

بنوها، بعد إن رفضت سلطاُت األمر الواقع 

يف املحافظ�ات الجنوبية توجيهاِت بن دغر 

بتوري�د كافة االي�رادات إىل ف�رع البنك يف 

عدن، فهاش�م األحمُر راَدَّ برسالة نارية عىل 

حكومة هادي بتوريد ايرادات منفذ الوديعة 

التي تتجاوز امللياراَي ريال ش�هرياً بأن ُكّل 

االي�رادات تورَُّد إىل م�أرب كمجهود حربي 

للمرتِزق�ة كما هو حال كافة االيرادات التي 

تصادُرها مرتزقة الُع�ْدواَان يف مأرب ومنها 

عائدات الغاز والنفط التي رفضت توريدها 

إىل حساب البنك يف عدن، ويف نفس االتجاه 

رّدت س�لطات حرضم�وت ب�أن اي�رادات 

حرضموت ملٌك لحرضموت وباملثل ايرادات 

إن  امله�رة واملحافظات األُْخ��راَى، ولذلك فاَ

كباره�م وصغاره�م  الرشعي�ة  لص�وص 

يتهرب�ون م�ن مس�ئوليتهم تج�اه ارب�اك 

القط�اع امل�ريف وتناهب اي�رادات الدولة 

ويعي�دون الل�وم لصنع�اء الت�ي تعاملت 

قية مع ُكّل موظفي الدولة  اَْخالاَ بمس�ئولية أ

وعمل�ت عىل رصف كاف�ة مرتبات موظفي 

الدول�ة دون اس�تثناء طيلة عام�ني، ولوال 

تدخالت لصوص الُع�ْدواَان وتاَأثرياتهم عىل 

نشاط البنك املركزي الستمر بدفع مرتبات 

املوظف�ني لس�نوات، ويف ظ�ل تأكيد املدعو 

القعيطي فشله يف رصف مرتبات املوظفني 

ألربع�ة أش�هر قادم�ة، فع�ىل املحافظات 

الجنوبي�ة االس�تجابة لدعوة قائ�د الثورة 

السيد عبدامللك الحوثي لدعم البنك املركزي 

اليمني بالسيولة املالية. 
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ال�سيُد القائد عبدامللك بدر الدين احلوثي يف خطاب مبنا�سبة راأ�س ال�سنة الهجرية:

نحُن اليوم أمام فرصة تأريخية ألن يكوَن مخاُض التحديات 
كاً وانطالقاً نحو املستقبل والدًة جديدًة لشعبنا وتحرُّ

 األمريكي واإلماراتي 
والسعودي يتزاحمون على 

الموانئ اليمنية؛ ألنها 
استراتيجية مهمة يمكن أن 

تشّكل لهم ثروة مهمة في 
المستقبل

 البعض واهلل لو قتل 
األمريكي َأْو السعودي أَمه وأباه 
وأخاه لما استثاروا فيه أّي حمية 
وال ضمير، هم يقتلون اآلالف من 

األطفال والنساء في مجتمعه وال 
يبالي، متبلد اإلحساس، لم يعد 

لديه حتى إنسانية

 أخاِطُب المجلس 
السياسي فردًا فردًا 
كونوا في مستوى 

المسؤولية وفي مستوى 
التحدي، وفي مستوى 

األمل الذي عّلقه فيكم 
شعبكم.

 القوة الصاروخية 
في طليعة الموقف في 
البلد، يد طويلة وقوية 

وحديدة وضاربة إلى ُعمق 
ُأولئك المعتدين وأصبحوا 

يحسبون لها ألَف حساب

أعوذُ باللِه من الشيطاِن الرجيِم.. 
بسِم اللِه الرحمِن الرحيِم..

 الثمُد لله َربِّ الداملل، وأَشَهاُد أن ن إلَه إنَّ اللُه 
ااداً عبُده  امللُك الثلُّ امُلبل، وأشَهُد أن سيَدنا ُمَثمَّ

وَرُسااْولُه خاتُم الابيل.
ااٍد  اااٍد وعاى آِل ُمَثمَّ الّلهام َصالِّ عاى ُمَثمَّ
ااد، يما صليَت  ااد وعى آل ُمَثمَّ وباِرْك عى ُمَثمَّ
وبارياَت عى إبراليَم وعاى آِل إبراليَم إنك حميٌد 
مجيٌد، وارَض اللهم برضااك عن أصثابه األخيار 

املانَجبل وعن سائِر عباِعَك الصالثل.
نَااا  أُمَّ الدزياز،  املسالم  الايَاَماااي  شادبَاا 
اإلْساااَلمية يااة، أيها اإلخوة واألخوات: والسالُل 

َعليكم ورحمُة الله وبرياتُُه.
بمااسابِة قادوِل عااٍل لجري جدياد وباعنبار 
املااسابة تذيرنا بثدث تأريخي عظيم ومهم، لو 
الهجرة الابوية الني ارتبط بها النأريخ اإلْسااَلمي 
مسناداً إىل ألمينها الكربى ويونها شّكلت خطوًة 
اة اإلْساااَلمية ويف  مهمًة ورئيساية يف مياالع األُمَّ
نشاوء الكياان اإلْساااَلمي وبالطباع ننثدث عن 
لاذه املااسابة املهمة ونثان يف مرحلة مان أَلم 
املراحل الني تمر بها أمناا يااة ويمر بها شادباا 
اليماي املسالم الدزيز، يف مرحلة نثن ايها بأمس 
الثاجاة إىل ُيّل ما نسانفيُد ماه، ما يدعم موقفاا 
اإلنَْسااني املبدئاي القيماي األَْخاَلقاي الديااي يف 
مواجهاة النثّديات الكربى نثن يف مرحلة نثناج 
إىل ان نسانلهم الادروس والدارب مان ُيّل احاداث 

النأرياخ وان ندوع إىل تأريخاا املجياد والدظيم يف 
سارية نبيااا مثّماد صلاوات الله وساالمه عليه 
وعى آله ويف حرية الرسال واألَنْبيَاء ويف تأريخ ُيّل 
املصلثال الذين يان لهام عوٌر يف إْصاَلح البرشية 
ويف مواجهاة حانت اننثراف وحانت انساندباع 
ويف مواجهاة الظاملال واملسانكربين ويف النصّدي 
الابوياة  الهجارة  الطاغاوت بمااسابة  لهيمااة 
اعنمادت يف اإلْساااَلل ويف النأريخ باكل ما تدايه 
لذه الدنلة بكل ما لها من المية ان يكون تأريخ 
املسلمل مدنمداً عى النأريخ الهجري عى الهجرة 
الابوية وان تكون الشاهوُر الهجرية القمرية لي 
الني ترتبط بها الشادائر الدياية يف اإلْساااَلل يما 
لو الثال بالاسابة لصيال شهر رمضان يما لو 
الثال ايما يندلل بفريضة الثج يما لو الثال يف 

مااسبات منددعة.

يف الوسط العام بني املسلمني عزوٌف عن 
االعتماد عن التأريخ الهجري

 ومع األساف الشاديد لاااك يف الوساط الدال 
بل املسالمل لااك عازوٌف يبري عن انعنماع عن 
النأرياخ الهجاري، لاااك اعنماع بشاكل رئييس 
عى النواريخ األُْخاااَرى، النأريخ امليالعي وغريه، 
ولربما يف يثاري من بلدان الدالم اإلْساااَلمي، لون 
ان لااك ارائَض وشادائر عياية ارتبطت باألشهر 
الهجرياة والقمرية لربما والله أعلم لكان النأريخ 
الهجاري بأساماء شاهوره وتداداع سااواته قد 

انمثى واندرس بشكل نهائي.
 مان املهم ونذيَّاُر بهذا املقاال ان ندياَد إحياَء 
انعنماع عى النأريخ الهجري وان تدوَع للمااسبات 
الدياية ألمينها عى مسانوى عال بل أَْوَسااطاا 
يمسالمل لذا لو الايشء الصثيح واليشء الذي 
ترتباط باه الذايارة النأريخياة األحاداث، الِدرَب، 
الدروس وماا يرتبط بها من أُُماْور مهمة ويثرية 
يما لو الثال بالاسبة للشدائر والرسول صلوات 
اللاه علياه وعى آلاه لهجرته من مكاة إىل املدياة 
أَْسابَاب وعوامل وملسألة الرصاع الذي نشأ يف مكة 
واعى إىل اننغاالق يف ذلك املجنمع أَْو يف أيثرية ذلك 
املجنماع عن تقبال الرساالة والنصاّدي ملرشوع 
الرساالة اإللهية حنى يان لااك رضورة لالننقال 
إىل مجنماع آخر وبيئة أُْخااَرى لهذا حكاية مهمة 
جاداً لي حكاياة ُيّل النأريخ وحكاية ُيّل الرسال 
ويل األَنْبيَااء ولذلك ندخال يف تمهيد عن املوضوع 
ننثدث ايه بشاكل عال وماا يواجهها من عوائل 

يف واقع البرش.
اللُه سابثانه وتداىل جدل رسالنَه إىل عباعه من 
خالل ُرُساله وينبه وما يأتي به الرسال واألَنْبيَاء 
جدلها لدبااعه مرشوع حرياة ورحمة ومرشوعاً 
إنقاذيااً للدباع، الله سابثانه وتدااىل أََراَع لدباعه، 
أََراَع للاااس ان ن يساندبدلم احداً مان عون الله 
ان ن يكاون اإلنَْسااُن عباداً ألخيه اإلنَْساان وأراع 
ان يثرر اإلنَْسااُن من ُيّل أشاكال انسندباع ويل 
اشاكال انسانغالل الظالم، ولذلك يانت الرسالة 

اإللهياة بااعئ ذي بدء تنجه إىل تخليص اإلنَْساان 
مان ُيّل أشاكال الدبوعياة لغاري اللاه سابثانه 
وتدااىل وغري الخالل الرب املالاك واملقندر واملادم، 
اكانت القضياة األََساساية والجولرية يف حرية 
األَنْبيَاء والرسال لي تخلياص البرشية، تخليص 
الااس من ُيّل اشاكال الدبوعية ومن ُيّل اشاكال 
انسانغالل الظالام، والدمال عاى رعاياة الدور 
اإلنَْساني وتوجيهه، الدور اإلنَْساني يف انسنخالف 
يف انرض رعاينه وتوجيهه عى أََساس من املباعئ 
والقيام، ولاذا ماا تميّز به اإلنَْسااُن يإنَْساان يف 
طبيدة مسائولينه يف الثيااة وعوره الكبري يف لذا 
الوجاوع يدارص رئيايس، له مسائولينه الكربى، 
لاه عوره الكباري، علياه األماناة الني لام تثملها 
الجباال ون الساماوات ون انرض، ايأتاي لاذا 
املارشوع بااًء عى لذا األََسااس؛ ولذلك يقول الله 
ٍة َرُساوًن أَِن  سابثانه وتداىل »َوَلَقْد بََدثْاَا يِف ُيلِّ أُمَّ
اْعبُُدوا اللََّه َواْجنَِابُوا الطَّاُغوَت«؛ ألن الطاغوت لو 
حالة انساندباع الني تنثكم بالااس وتسانغلهم 
وتفارض ليمانهاا املطلقاة وتبدينهاا الدميااء 
عليهم، تدخل ضمن ذلك مظالم يبرية مآٍس يثرية 
ياوارث رليبة يف واقاع البرشية، شاقاء ولوان، 
انثطاط يف القيمة اإلنَْسانية والكرامة اإلنَْسانية، 
اداى مدى النأريخ يانت لاذه قضية جولرية يف 
حرية األَنْبيَااء، ويف حرية الرسال أَيْضاً، الرحمة 

بهذا اإلنَْسان.
ُيّل  يف  مضامياهاا  ُيّل  يف  اإللهياة  الرساالة   

دعا السيُد عبُدالملك بدر الدين الحوثي قائُد الثورة الشعبية، الشعَب اليمني بالمزيد من الثبات 
والتحرك الجاّد في مواجهة قرن الشيطان والعدوان األمريكي السعودي على بالدنا.

وقال في خطاب له بمناسبة العام الهجري الجديد إننا اليوم أمام فرصة تأريخية ألن يكون 
مخاُض هذه التحديات وهذه المعاناة والدًة جديدًة لشعبنا اليمني والدة وتحركًا وانطالقًا نحو 

المستقبل. 
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تداليمهاا يف ُيّل توجيهاتهاا يف ُيّل تفاصيلها لي 
تثّقل الرحمَة، لي مصداٌق لرحمة الله سابثانه 
وتداىل؛ ألنها تداليم تسامو بهذا اإلنَْساان، ترتقي 
بهذا اإلنَْسان، تزيي لذا اإلنَْسان، ويف نفس الوقت 
تدالُج الكثريَ من مشايل اإلنَْسان، بل وتَُثْوُل عون 
الكثاري والكثري من املشاايل ايما اذا تمساك بها 
اإلنَْسان، وتضمن له يف لذه الثياة الطبية بكل ما 
تدايه مفرعة حياة طيبة بكل جوانبها، وتؤساس 
يف املجنمع اإلنَْسااني الرواباط والدالقات القائمة 

عى أسس سليمة وعى أسس صثيثة.

غايُة الرسالة اإللهية
ولكاذا تمثّال رحمًة مان ُيّل جواناب الرحمة 
ايماا يداع عن لذا اإلنَْساان الكثري مان املظالم، 
مان املاآيس، مان انضطهاع، مان انمنهاان، من 
انذنل مان القهار، ايماا يثّقال لهاا الددالة يف 
حياته والخري يف حياته وخري الدنيا واآلخرة، ايما 
ياقاذه من تبداات انثراااته ومظاملاه وخروجِه 
عن الرصاط املسانقيم يف الدنيا واآلخرة من عذاب 
الله األَْيرَب؛ ولذلك يقول الله سابثانه وتداىل »َوَما 
أَْرَساْلاَاَك إِن َرْحَماًة ِلْلَداَلِمَل«، يذلك يف الرساالة 
اإللهياة غاياة تنوجه رأسااً إىل عاخل اإلنَْساان إىل 
أعماقاه لذا اإلنَْساان، ياراع له ان يكاون منميزاً 
بل ساائر املوجاوعات والدواب عى لاذه األرض، 
ان يكاون إنَْسااناً مكّرمااً يما يرماه الله يف قلبه 
ويما يرمه الله يف تدبري شائون حياته النكوياية، 
أَيْضاً يف واقده الثياتي الدميل السلويي األَْخاَلقي، 
ان يكاون راقيااً ان يكاون زايياً ان يكاون مهذباً 
ان يكاون مسانقيماً ان يكون طالار القلب زيي 
الافس مسانقيم السالوك، ساليم اللساان راشداً 
يف النفكاري يف النصور يف املوقاف يف الدمل، ولكذا 
أََراَع الله لهذا اإلنَْساان ولذا ما تسدى له الرسالُة 
اإللهية مع لذا اإلنَْساان، ولذلك قال الله سبثانه 
وتدااىل: »َيَماا أَْرَساْلاَا ِايُكْم َرُساوًن ِماُْكاْم يَنْلُو 
َعَليُْكْم آيَاِتاَا َويَُزيِّيُكْم َويَُدلُِّمُكُم اْلِكنَاَب َواْلِثْكَمَة 
َويَُدلُِّمُكاْم َماا َلْم تَُكونُاوا تَْدَلُماوَن«، اهي ترتقي 
باإلنَْساان تَُدلُِّماه، تزييه، ترتقي باه نثو األعى 
نثو السامو نثاو الزياة نثو الخري نثو الرشاد 

نثو الفضائل نثو مكارل األَْخاَلق.
 لذا املرشوع اإللهي بكل ما يهدُف اليه ويسدى 
له يصطدل ماع ائة من البرش ترى ايه مشاكلة 
عليهاا وترى اياه خطراً يهدع ماا تدنربه مصالح 
لهاا، لذه الفئة لي الفئة الني تسادى إىل النثكُّم 
بالااس إىل انسندالء عليهم، إىل انسنغالل لهم، إىل 
انسانئثار بخرياتهم، إىل اارض رغباتها وما تراه 
مااساباً ايما يثقل لها عى وجاه الخصوص ما 
ترياده وما تسادى له ولو يان عى حسااب بقية 
البرش ولو يان بمرضة جميع الااس، ن مشاكلة 

عادلا.

رسالُة اهلل هي لتحرير الناِس من الهيمنة
 لي تريُد ان تفرَض نفَساها ان تفرَض إراعتها 
ان تفارَض ماا تاراه ملصلثنهاا عاى ُيّل الاااس 
لاذه الفئاة املساندلية واملسانأثرة، لاذه الفئة 
املنغطرسة لذه الفئة الظاملة لذه الفئة الني لي 
ائاة أنانية يساميها القرآن الكريم باملسانكربين 
»الذين اسانكربوا« لذه الفئاة تصطدل بالرشوع 
انلهي بالرساالة اإللهية ألنهاا تريد ان تكون لي 
املنثكمة بالااس بياما رساالة اللاه لي لنثرير 
الااس من ليماة ُيّل احد ان الله سابثانه وتداىل 
الخالال واملالك لاذه الفئة لاي ترياد ان تهيمن 
بظلمها وطغيانها وجربوتها وشهواتها والوائها 
ورغباتها ولاي تاطلل من الدااع الغريزي وليس 
مان الداااع اإلنَْسااني ون مان خاالل انحناكال 
وانلنزال بالقيم واألَْخاَلق ن، لذه الفئة تنجه اوراً 
إىل النصاّدي يف املارشوع اإللهي اواجهت الرساَل 
وواجهات األَنْبيَااء وواجهت َوَرثنَهام الثقيقيل 
الذين حملوا مرشوَعهم يف أَْوَساط البرشية يااعون 
به ويدملاون إلقامنه ويدعون الياه، واجهوا عى 
مار النأرياخ، ولاذا لو الثاال مدهم ولام يما 
قلاا ائة اساندالئية اسانئثارية بغري حل تنثكم، 
يصفهاا القارآن الكريام باملسانكربين، وأحيانااً 
بالطاغوت، أول لذه الفئة يان لو إبليس، إبليس 

لو اول من اسنكرب واسندى وجثد الثل وراض 
انذعاان لله سابثانه وتداىل وذلك قاال الله عاه 
عادما أمر املالئكة بالساجوع آلعل اسجدوا يلهم 
اذعاناً ألمر الله قال تداىل »إِنَّ إِبِْليَس أَبَى َواْسنَْكرَبَ 
َوَياَن ِماَن الَكاِاِريَن« ويثكي لاا القرآُن الكريُم يف 
سورة األعراف ويف سور أُْخااَرى ييف يان موقُف 
الذين اسنكربوا من أقوال األَنْبيَاء والرسل، املوقف 
الرااض للرسالة اإللهية املكّذب بها واملداعي لها، 
ويثكي بدد رساالة األَنْبيَااء ييف تكوُن رعُة ادل 
أُولئك »قال املأل الذي اسانكربوا من قومه« َو«قال 
املاأل الذين اسانكربوا من قومه«، »قاال املأل الذي 
يفروا من قومه« ولكذا يثرياً ويثرياً يثكي يذلك 
عن نموذج من نماذج انسنكبار منمثالً بفرعون، 
ويقول سابثانه وتداىل »ثُمَّ أَْرَساْلاَا ُموَسٰ َوأََخاُه 
ِباٍل إىَِلٰ ِاْرَعْوَن َوَمَلِئِه  َلاُروَن ِبآيَاِتاَا َوُساْلَطاٍن مُّ
َااْسانَْكرَبُوا َوَيانُاوا َقْوًماا َعاِلاَل َاَقالُاوا أَنُْؤِمُن 
يْاِن ِمثِْلاَاا َوَقْوُمُهَماا َلاَاا َعاِباُدوَن« ينثرك  ِلبرََشَ
لؤنء املسنكربون يف مواجهة رسالة الله بأشكال 
مناوعاة، طبداً البدض ماهام النكذيب والجثوع 
الناال اإلذعاان والقباول عااَد الارضورة وعادما 
تفارض األَْوَضاع نفساها عليهم وتغلب الرساالة 
اإللهياة ثام يدملاون مان الداخل عاى النثريف 
للمفاليم وعى انحنواء للمفاليم وعى السيطرة 

بشكل جديد والظهور بوجه آخر مخنلف.

مخاطُر تبعّيِة الضعفاء للمستكربين
الرساالَة   املسانكربون ياشاطون يواجهاون 
اإللهية يف مباعئها املهمة وقيمها الدظيم ولداها 
بنثرير اإلنَْسان، إنقاذ اإلنَْساان وتكريم اإلنَْسان 
وتثقيل الددالة للبرشية، وبالطبع ياشطون بل 
أَْوَسااط الضدفاء بل أَْوَساط بقية ائات املجنمع 
من حولهم؛ ألن املسنكربين ن يديشون يف واقدهم 
حالة اندزالية ن.. أََساساً انسنكباُر عملية ترتبط 
ماا بياهام وبال اآلخرين، لام يسانكربون عى 
اآلخرين، يسانكربون عى الضدفاء، يسانكربون 
عى بقية ائات املجنمع مان حولهم بهذه الازعة 
لديهم وتلك الغطرسة بذلك النثكم والطغيان بنلك 
الهيمااة بذلك انسانئثار وانسانبداع، لديهم لذا 

النوجه، اهم ينجهاون إىل املجنمدات من حولهم 
لضمان الهيماة عليها بكل الوساائل واألََساليِب.. 
ائاٌة واسادٌة مان أَبْاَااء املجنماع لاي أَْو الكثري 
ماها يخضُع لهم، يلبي رغبنهم انسانكبارية من 
خاالل انذعان والنقبال املطلل والنبدياة الدمياء 
لهيمانهم وسايطرتهم لذه الفئة يسميها القرآن 
بالضدفاء، ولربما الكثاري من املجنمدات والكثري 
مان الااس أااراعاً ياظر إىل واقده ايدنرب نفَساه 
ضديفاً؛ إما بضداف اإلْمَكانيات يأن يكون اقرياً 
ايدنارب نفَساه ضديفااً؛ ألناه ن مال لاه ن ثروة 
لاه، لو ضديٌف بالاسابة إىل ذوي الغااى والثروة 
أَْو باعنباار ان أُولئاك يشاّكلون املسانكربين من 
موقدهام السالطوي واملااعي وثرائهام وأخذلم 
بأَْسابَاب القاوة، مظهر من مظالار القوة اريى 
اآلخارون أنفساهم ضدااااً أمامهام أَْو ضدفااء 
تجالهام ايدناربون أنفساهم يف حالاة الضدف، 
الكثريُ من لؤنء الضدفاء الذي لو ضديٌف لفقره 
أَْو ضديٌف لقدراته أَْو إلْمَكاناته أَْو ألي اعنبار آخر 
ياجذُب نثَو لؤنء املسانكربين ايشّكل الضدفاء 
ائًة واسدًة َوأعاة مهمة يدنمُد عليها املسنكربون، 
املسانكربون عائمااً لام أقلية ولكن لهاا جمهوٌر 
واساٌع وعريض ولها قوة تدنماُد عليها، ولذا من 
الدجيب جداً، أَّما الضدفاء ياظرون إىل املسنكربين 
يقاوة واملسانكربون ما ياناوا أََساسااً أقوياء ان 
بالضدفااء وانظار يف النأرياخ يف ُيّل النأرياخ إىل 
ُيّل طاغية إىل ُيّل مسانكرب تجد ان جيَشاه وقوتَه 
وعنااَعه وإْمَكاناتاه تدنمُد يف األََسااس من خالل 
ما سايطر عليه من خالل أََعَواته الني واحدة ماها 
القادرة البرشياة ما لدياه من جيش ماا لديه من 
أنصار ولم يشاكلون يف واقدهام الدال وطبقنهم 
السااحقة من ائاة الضدفااء، ااملسانكرب قوي 
بالضدفااء والضدفاء انخدعوا ورأوا يف املسانكرب 
أنه يشاّكُل قوة اانجذبوا إليِه بثكم إحساساهم 
ا اذعانااً وأما رغبة  بالضداف لالنضاواء تثنها إمَّ
وميالً ولهذا يثكي القرآن الكريم لذه الثالة حالة 
اننجذاب لدى ائة واسادة من الضدفاء اننجذاب 
الاذي يوصلهام إىل الذوبان إىل النبدياة الدمياء إىل 
الطاعاة املطلقة إىل جدل أُولئك املسانكربين أنداعاً 

من عون الله يطيدونهم أيثر من الله وايما يديص 
الله ايما لو مدصية لله سابثانه وتداىل ايقول 
جل شاأنه »ومن الاااس َمن ينخذ مان عون الله 
أنداعاً يثبونهم يُثّب الله« تصبُح حالُة اننجذاب 
انجذاباً بمثباة حنى وتصل حالُة النبدية الدمياء 
والطاعاة املطلقة وانسنساالل الناال والخضوع 
املطلل إىل لذا املسانوى الذي يساميه القرآن أنهم 
جدلولام أنداعاً من عون الله ارتبطوا بهم بطبيدة 
انرتبااط الذي يابغاي ان يكوَن بياهام وبل الله 
سابثانه وتدااىل » يُِثبُّونَُهْم َيُثبِّ اللَّاِهۖ  َوالَِّذيَن 
آَماُاوا أََشادُّ ُحبًّا ِللَّاِه َوَلاْو يَاَرى الَِّذيَن َظَلُماوا إِذْ 
يَاَرْوَن اْلَدذَاَب أَنَّ اْلُقوََّة ِللَِّه َجِميًدا َوأَنَّ اللََّه َشاِديُد 
اْلَداذَاِب«. ونالحظ لاا ان عاماَل القوة من خالل 
اآلياة القرآنياة نالحظ ان عامل القاوة مثّل عامل 
انجذاب للبدض من الضدفاء إىل أُولئك املسنكربين 
ألنهم رأوا ايهم األقوياء اأراعوا ان يسانمدوا قوًة 
مان قوتهم اانجذبوا إليهم بهاذا الدامل ثم يقول 
»إذ تاربأ الذيان اتبداوا« لاي عالقة تبدياة ييف 
جدلولم أناداعاً؟، لل يانوا يصلاون لهم صلوات 
يمثل الصاالة الني يصليها لله سابثانه وتداىل؟ 
ن، املسألُة مساألُة تبدية عمياء تبدية يف ُيّل يشء 
يف الثال والباطل والصثيح والغلط يف الطغيان يف 
الظلم تبدية عمياء لهذا قاال »إِذْ ترََبَّأَ الَِّذيَن اتُِّبُدوا 
ِماَن الَِّذيَن اتَّبَُدوا«؛ ألن لاذه الثالة الني جدلولم 
ايها اناداعاً من عون الله لي حالاة تبدية عمياء 
ومطلقة ايول القيامة تاربأوا ماهم »إِذْ ترََبَّأَ الَِّذيَن 
اتُِّبُدوا ِمَن الَِّذيَن اتَّبَُدوا َوَرأَُوا اْلَدذَاَب َوتََقطََّدْت ِبِهُم 

اأْلَْسبَاُب« إىل آخر اآليات املبارية.

عوامُل االنجذاب نحو املستكربين
عاماٌل آخر من عامل اننجذاب لو الرتَُف، املال، 
الثارص عى الثصول عى يشء مان ُحطال لذه 
الدنيا، يف الدااعة مدظم لؤنء املسانكربين الفئة 
املؤثرة الفئة السالطوية ماهم الني لها تأثريٌ يبري 
يف واقاع الاااس وتثكم يباري، ائة تنمناع بقوة 
املاال بقاوة الافاوذ بقوة السالطة ويمثال عامَل 
املاال عامالً مؤثاراً جداً، ولذه الفئاة لي توصُف 
يف القارآن الكريم باملرتال أَيْضااً، لؤنء املرتاون 
الذيان لديهم اسانثواذ واسانئثار وحارص عى 
الجماع وانعخار وعى الثروة وعى النوظيف لهذه 
الثاروة بانتجاه الخطأ ونزعة اساندالئية ونزعة 
بطار ونزعاة غرور بماا لديهام من ماال ونزعة 
اساندالء بماا لديهم من ثاروة لؤنء لم أََساسااً 
يشكلون الاواة الرئيساية عاخل ائة املسنكربين، 
ولهاذا يقول الله سابثانه وتداىل »َوَما أَْرَساْلاَا يِف 
ن نَِّذيٍر إِنَّ َقاَل ُمرْتَُاوَلا« عى مدى النأريخ  َقْريٍَة مِّ
يلاه يف ُيّل زمن »إِنَّ َقاَل ُمرْتَُاوَلا إِنَّا ِبَما أُْرِساْلنُْم 
ِبِه َياِاُروَن َوَقالُوا نَْثُن أَْيثَُر أَْمَواًن«، اكان لديهم 
الازعة انساندالئية بماا أنهم األيثر ماانً األيثر 
ثروة ان يكونوا لم اوق املجنمع بكله، املنثكمل 
املسايطرين  املجنماع  يف  الاااذيان  باملجنماع، 
ورغباتهام  لرؤالام  الفارضال  املجنماع  عاى 
وأطماعهام وشاهواتهم وألوائهام بشاكل عال 
َعاى املجنماع »َوَقالُوا نَْثاُن أَْيثَاُر أَْماَواًن َوأَْوَنًعا 
َوَما نَْثُن ِبُمَدذَِّبَل« وياشاط املسنكربون لضمان 
اسانثواذلم عى الااس وسيطرتهم ويسدون إىل 
انسانثواذ الكامل عى اإلنَْساان من حولهم عى 
املجنمدات مان حولهم النثكم بها يف عقائدلا يف 
توجهاتها يف مواقفها يف سياسااتها يف ُيّل شئون 
حياتها ولذه حالة سايئة جداً لذه حالة اسندباع 
حالاة تضليل رليبة جداً، والقارآن الكريم يثكي 
لاا يياف يان لذا مان أَلم الدوامال املؤثرة الني 
حالت بل الكثري من الضدفاء واملسانضدفل من 
ائاات املجنماع األُْخااَرى وبل انقباال إىل الثل، 
تقبال الثل انيماان بالثل يياف يان لذا عامالً 
مهمااً ومؤثاراً يف النظليال بالاااس ايقاول الله 
سابثانه وتداىل »َوَلْو تََرى إِِذ الظَّاِلُموَن َمْوُقوُاوَن 
ِعاْاَد َربِِّهاْم »، ن إلاه ان اللاه يف موقاف القياماة 
موقاف الثسااب والجازاء، حيث الاكل يف مقال 
انسنساالل وانذعاان للاه بالدبوعياة والخضوع 
الناال ورب الداملال »موقواون عااد ربهم يرجع 
بدضهم إىل بدض القول«، ينجاعلون وينااقشون 
وينخاصماون »يَُقاوُل الَِّذياَن اْسانُْضِدُفوا ِللَِّذيَن 

خطاب السيد

 مقارنًة بوضعها ما قبل العدوان كانت االستفادُة من قوة صاروخية من قائمة 
المستحيالت، لكن بفعل الرجال أمكن أن نراها في طليعة الموقف.

 السعوديُة منعت لمرات متعددة أن يكوَن هناك نشاٌط الستخراج النفط في 
الجوف، حتى تضمَن أن يكوَن هي أول من يستفيد.

 اليوم ماذا أصبحتم؟ كلكم، من عبدربه إلى أصغر واحد، أصبحتم مجرد 
مأمورين ومرتِزقة، األمريكي ال يقبل لكم إال بهذا الدور، اإلماراتي ال يقبَل لكم 

إال بهذا الدور، السعودي ال يقبل لكم إال بهذا الدور.
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ُمْؤِمِااَل«، االذيان  َلُكاَّاا  أَنْنُاْم  َلاْوَن  اْسانَْكرَبُوا 
اسنضدفوا اخضدوا وتأثروا واذعاوا واسنسلموا 
للذين اسانكربوا ااطاعولام واتبدولم وخضدوا 
لهم يول القيامة يرون أنفساهم يف حالة الخرسان 
والاادل الشاديد ايخاطباون املسانكربين يلقون 
بالالئماة عليهام وُلام يف حالاة تغياض وغضب 
رأوا أنفَساهم قد خارسوا ُيّل يشء ملصلثة أُولئك 
اآلخارة يماا  املسانكربين اكاناوا خارسيان يف 
خرسوا يف الدنيا لون أننم لكاا مؤمال »َقاَل الَِّذيَن 
اْسانَْكرَبُوا ِللَِّذيَن اْسانُْضِدُفوا أَنَْثُن َصَدْعنَاُيْم َعِن 
اْلُهَدى بَْدَد إِذْ َجاَءُيْم«، لل علياا الالئمة لل علياا 
املسائولية أننم قد وصل اليكم الهدى وصل اليكم 
صوت الثل وصلت اليكم رسالة الله نسناقاذيم 
وخالصكم ولداينكم لم يكن عورنا عى املسانوى 
الذي يثاول تماماً عون وصول الهدى إليكم وصل 
إليكام الهدى لكاكم لم تقبلوا به ااخرتتم انتجاه 
اآلخار، اخرتتم طريقناا والساري مداا والخضوع 
لاا بال يانام مجرمل يانام أننام ماثرال من 
أصلكام واخرتتم طريال اإلجرال ألنكام مجرمل 
)وقال الذين اسانضدفوا للذين اسنكربوا بل مكر 
الليال والاهاار إذ تأمروناا أن نكفار بالله ونجدل 
لاه أنداعا.. يلقون من جدياد بالالئمة عليهم أنهم 
بمكرلم بمسااعيهم باسانخدامهم يل الوسائل 
لنأثاري والنضليل الناي تاثرف باإلنساان لدرجة 
الكفر بالله سبثانه وتداىل، إىل عرجة اتخاذ األنداع 

من عون الله سبثانه وتداىل. 
ولذلاك نلثظ بألمية املساألة، األلمية الكربى 
أنهاا لاي يانات الدامال الرئياس يف اننثرااات 

الكربى يف واقع البرش لدرجة عجيبة جداً.
 لاو نأتي عى مادى النأريخ إىل األقاوال واألمم 
الناي يانت وثاية وعبدة األصاال وعبدة الشامس 
أو القمر أو املخلوقات أو األشجار أو املجسمات أو 
أي يان.. األمام الوثاية لذه لل يانت إىل األحجار 
إىل األصااال إىل املجسامات األخارى تاجاذب من 
نفساها، ائاات املجنماع، عاماة املجنمدات، لل 

يانت تاجذب من نفسها نثو الصام، ن.
الصاام الثجري الاذي يان موجاوعاً يف الواقع 
الدرباي والذي ن يزال موجاوعاً يف أو يان موجوعاً 
عارب الناريخ أقاوال أخرى يثالة عجيباة جداً أن 
ينجه البرش ليصادوا أحيانا لم أو يشارتوا أحياناً 

أخرى صاماً حجرياً ايجدلون ماه آلهة.
حالاة غريبة، غريباة جداً، من أغارب الثانت 
يف واقاع البرشياة، لال لاي حالة انجاذاب نثو 
الصاام؟ ألن الصام الثجري أثار عليهم، أقادهم، 
تثدث إليهم، أغرالم، خاطبهم، قدل لهم إغراءات 
مدياة، قدل أشياء مدياة أثرت عليهم، ن، ن يوجد 
أصاالً ماا يمكن أن يدازز لذا انرتبااط أو يصاع 
لذا النوجاه الغريب جداً بدباعة جماعات، يائاات 
أخرى مخلوقة، اإلنسان أرقى ماه، اإلنسان أرقى 
من الصاام وأرقى من الثجر وأرقى من الكائاات 

والجماعات األخر، اكيف يان يثدث ذلك؟
لذا لو شاغل املسانكربين، املضلل ولم يانوا 
يفدلاون ذلاك ألنهم يفرضاون واقدااً مدياا عى 
اإلنساان يضمن لهم النثكم النال بهذا اإلنساان، 
والارصف لاه واإلبداع له عان يل ما يثارره من 
الدبوعياة لهام، ااجاد يف حرية الرسال واألنبياء 
يياف يانوا يلثظاون ذلك.. ألنهاا بالدرجة األوىل 

حالة انجذاب وحالة تبدية.
نباي الله ابراليام عليه الساالل يخاطب قومه 
ايقول لهم: )وقال إنما اتخذتم من عون الله أوثاناً 
موعة بياكم يف الثياة الدنيا(، بفدل لذا انرتباط، 
بثكم لذه الروابط والدالقات والنبدية الني أثرت 
لهذه الدرجة، بهذا املسنوى، ااتخذوا من عون الله 
أوثاناً ننيجة لذا اننجذاب، لذه املوعة، لذا الثب 

الغبي، الجالل.
»موعة بياكام يف الثياة الدنيا ثام يول القيامة 
يكفار بدضكام ببداض ويلدان بدضكام بدضاً 

ومأوايم الاار وما لكم من نارصين«.
نباي الله ناوح عليه الساالل ولو يشاكو الله 
سابثانه وتدااىل بداد 950 عاماا مان جهوعه يف 
لداية قومه: )قال نوح رب إنهم عصوني واتبدوا 
مان لام يازعه مالاه وولاده إن خساارا( – لاذه 
مشاكلنهم، اتبداوا أولئاك املسانكربين من ذوي 

الثروة والجاه والسالطة والنأثري من ذلك املوقع.. 
موقع السالطة الثروة وانقندار املااعي،ا واتبدوا 
من لم يزعه ماله وولده إن خساارا.. ومكروا مكراً 
يبارا، وقالوا – أولئاك- ن تذرن آلهنكم، ون تذرن 
وعاً ون سواعا ون يغوث ونرسا وقد أضلوا يثرياً«، 

يان لذا إضالنً ماهم..
يف حرياة الاباي – صاى اللاه علياه وعاى آله 
وسالم- وماا واجهاه مع تلاك الفئة املسانكربة، 
يقاول الله سابثانه وتداىل: )وانطلال املال ماهم 
أن امشاوا واصربوا عى آلهنكام إن لذا ليش يراع، 
ما سامداا بهذا يف امللة األخارة إن لذا إن اخنالق، 
أأنازل عليه الذير مان بيااا – انطلال املأل ماهم، 
الفئاة املسانكربة، املأل، تثرياوا لم، ولاو تريوا 
املجنماع ولام يثاولاوا أن يضغطاوا علياه وأن 
يؤثاروا ايه لكان أقرب بكل تأييد إىل انسانجابة، 
ولكان ن يداي ذلاك أنه ن لول عاى املجنمع.. ون 
لاول عاى املسانضدفل، املسانضدفل ن ماربر 
لهام يف لاذا اننجاذاب األعماى، الضدفااء الذين 
انجذبوا بفقرلم إىل أولئاك ليخدمولم، ليخضدوا 
أنفساهم لهم، ليكوناوا مدهام يف يل يشء حنى، 
يف الباطال، حنى يف الظلم، حنى يف الفسااع، حنى 
يف الطغياان، الذيان انجذبوا بدااع القاوة أو نثو 
القاوة، رأوا يف أولئاك أقوياء، ن ماربر لهم.. ألنهم 
إنما اسانقووا بهم، اسانقووا بثرواتهم ولذا من 
ألم املساائل الني يجب أن يلنفات إليها الضدفاء 
واملسنضدفون الذين لم يشكلون الفئة الواسدة 
يف املجنمدات، أن أولئك يانوا مسانأثرين بثروتكم 
أيها الضدفاء ويانوا أقوياء عساكرياً وسالطوياً 
حياماا يجدلون ماكم أننم جيوشااً لهام، أذرعة 
لهام، أيااعي لهام، يبطشاون بكام، ويظلماون 
بواساطنكم، الو تثرر املسانضدفون لكانوا لم 
أقويااء؛ ألن أولئك إنما اسانقووا بهم ولكانوا لم 
الذيان يادماون بثرواتهم الني اسانأثر بها أولئك 
عليهم ولاذا ما يثدث يف يل زمان حنى يف زماناا 
لاذا، إئت إىل األنظمة املسانكربة، إئات إىل أمريكا 
إىل ارسائيل إئات إىل األنظمة املسانكربة يف واقداا 

الدربية واإلسالمي، نفس املسألة، اسنثأروا بثروة 
األمة، ارأى ايهم الكثاري من الفقراء أنهم أغاياء 
بما حازوه مان ثروة، أخذوا ايهاا الكثري والكثري 
عاى الضدفااء وعاى حقوقهم وعى حساابهم، 
وإئات إىل قوتهم الدساكرية ييف شاّكلونها من 
املجنمداات.. تسادون باملائة أو قاد يكون 99 % 
ماهم من الضدفاء أو أن الكثري من األغاياء يذلب 

لينجاد ن.
حالاة انسانقطاب عائما ما تكون نشاطة بل 
لذه الفئة الواسادة، ائاة الضدفاء، لاذه الفئة 
ترى خساارتها يبرية يول القياماة؛ ألنها ترى أن 
أولئاك ندموا، عادماا تذلب حالاة الدمى، عادما 
يسانفيقون الضدفااء الذين أتبدوا املسانكربين، 
عادماا يسانفيقون ياول القياماة مان غفلنهم 
يدرياون أن أولئاك إن ماا يانوا أقوياات وتمندوا 
بماا تمندوا به يف الدنيا من ثرواتهم وبهم، أما لم 

اكانوا خارسين.
يقول الله عز وجل حايياً عن مشاهد القيامة: 
)وبارزوا لله جميداً، -برزوا يف سااحة الثسااب، 
يف موقف الثسااب، يف عرصاة القيامة، برزوا لله 
جميداً للثساب والساؤال، حياها أعرك الضدفاء 
خساارتهم، خارسوا يل يشء لصالح ماا منع به 

املسنكربون.
وبارزوا للاه جميدااً، اقاال الضدفااء للذيان 
اسانكربوا إنا يااا لكم تبدااً – يااا يف الدنيا لكم 
تبداً- وتبديناا لذه الدمياء، تبديناا لكم يف الباطل 
يف الظلم يف الغلط يف انسانكبار، تبديناا لكم الني 
شكلت مصدر قوة لكم، سااعدتكم عى الهيماة، 
وعاى الظلم، وعى الطغيان، وعاى النثكم بدباع 
الله وعى النثكم بالااس، يانت خساارتاا يبرية، 

يان ذنباا، يان سبب لالياا.
اليول ما الذي سنقدمونه لاا يف اآلخرة يف مقابل 
ما قدمنوه لاا يف الدنيا.. قاتلاا من أجلكم يف الدنيا، 
تمكااا من ظلام الاااس والهيماة عليهام ونهب 
خرياتهم وثرواتهم.. اليول ما الذي سانقدمونه يف 
املقابل. )إناا ياا لكم تبداً، اهال أننم مغاون عاا 

مان عذاب الله من يشء.. ولاو بدضاً من الدذاب، 
قالاوا لو لدانا الله لهدياايم، قالوا ليس بإمكاناا 
الياول أن نقدل لكم أي يشء.. الايشء الذي يمكن 
أن يفيدناا ويفيديام جميدااً يف الدنياا، يان لو 
الهادى الذي جاء مان الله، يان لو رساالة الله، 
توجيهاات اللاه، تدليماات الله، الناي أراعت لهذا 
اإلنساان الثرياة مان انساندباع والثرياة مان 
انسنغالل الظالم والثرية من انسنبداع والثرية 
مان انمنهاان وأراعت وقدمت مارشوع الددل يف 
الثياة.. ساواء عليهم أجزعاا أل صربنا ما لاا من 

مثيص.
يول أتاى باألجاباي إىل بلده، ويول رأى نفَساه 
ن يسانطيع أن ينخاذَ أي قارار إن بداد موااقاة 
ذلاك األجابي، قد يرى نفَساه أناه عبقري يف ذلك، 
لياس عبقريااً، أن تبيع نفساك، أن تبياع أرضك، 
أن تبياع ثروتاك، واللاه إن الاذي يدطونكام من 
الفلاوس ن يسااوي َشايئاً بجاناب ماا يأخذونه 
ويريدوناه من الثروات عى مدى املسانقبل، أُولئك 
القول حسابوا حساَب املسانقبل، يا قول، اعراوا 
ماا لو الاذي تقدموناه لهم، إنكم تخارسون، إن 
الذي يدطونكم لو القليل مان األموال، لكن الذي 
يريدوناه لاو الكثاري الكثاري املخنزناة يف باطان 
األرض يف حرضموت ويف شابوة، ولو ما يمكن أن 
تكسابوه أننم لو يانم أحراراً واخرتتم ألنفساكم 
سبيَل الثرية، َلكانم أننم من تسنفيدون من لذه 

الثروة، ن أن تدطولا لهم مقابَل القليل القليل.

األعداُء لم يأتوا لنستفيَد منهم 
 يان باإلْماَكان أن تكوناوا أحاراراً، وأن تكونوا 
مع بقية وطاكم، من يسانفيد مان ُيّل ما لاالك 
من ثاروات وامنيازات تساابل عليهاا أُولئك؟، لم 
يأتوا ولم ينساابقون خدمًة لكام، حااناً عليكم، 
النماماا بكام، وتزاحموا عليكام، ُيلٌّ يريد ماهم 
أن يكوَن لو الاذي يخدمكم، ن، األمريكي يثناج 
أن يندخَل ليوزع األعوار من املزاحمة، لل تظاون 
أنهام ينزاحماون أيهم يقادل لكم خدماة أيثر؟، 
ما بل السادوعي وما بل اإلماراتاي وغريلم، ن، 
لياس األمر يذلك، لام ينزاحمون عاى موانئكم؛ 
ألنها اسارتاتيجية ومهماة يمكن أن تشاّكل لهم 
ثروة مهمة يف املسانقبل، عى املااطل الني لديهم 
عاهاا لام مدرااة اسنكشاااية بماا ايهاا من 
املخازون الهائل الافطي الواعد يف املسانقبل، ملاذا 
ن تثسبون حسااباتكم بالشكل الصثيح؟ حنى 
بَدياداً عان املبااعئ، بَديداً عان القيم، بَدياداً عن 
األَْخااَلق، بثسااب الدنيا أننم خرستم، بثسااب 
املصالح الدمياء واألطمااع أننم خرستم، واللِه لم 
تربثاوا ن بثسااب الدين ون املبااعئ ون األَْخاَلق 
ون اإلنَْساانية ون بثسااب الدنيا واألطماع، بدنم 
الكثري الكثري، واملهم واأللم، وحصلنم عى القليل 
النااه، اليساري، بيع بخس، بخاس، وغبن، وبانم 
بشاكل يبري جاداً، يف املااطل الرشقياة يذلك لو 
الثال، املااطال الرشقية السادوعي يطمع ايها، 
األمريكاي يطماع يذلك وعان طريل السادوعي 
يشاغله، ورشيات أمريكياة حاولات يف املاايض، 
والسدوعية يان لها عور يبري يف ماع أّي نشاط يف 
بدض املااطل الرشقية، الجوف السادوعية مادت 
ملارات منددعة أن يكون لااك نشااط نسانخراج 
الافاط يف الجوف، حنى تضمان أن يكون لي أول 
من يسانفيد من، وتريد يذلك يف مااطل أُْخااَرى، 
يف املااطال الرشقياة، لهاا لاذه األطمااع، ويان 
باإلْمَكان للطامدل لااك من األغبياء الذين باعوا 
أنفساهم بالثمن البخس، وباعوا أوطانهم بالثمن 
البخاس يذلاك أن يفكاروا حنى بثسااب الدنيا، 
وبثسااب الرباح واملصلثاة، وبثسااب الطمع 

والجشع بطريقة صثيثة.

هادي واملرتِزقة.. مجرد مأمورين 
 ياا قاوُل يوناوا عقالنيال حنى بثسااباتكم 
القائماة عاى الطماع والهلاع، ون تاطلقاوا من 
ماطلل الخرسان، الرخص الدناءة، ولكن البدض، 
البداض مفلس، مفلس إنَْساانياً، عنايء الافس، 
عنايء الافس، ن يثل بافساه، ن يثل بشادبه، ن 
يثل بمجنمده، ن يرى يف مجنمده اليماي بكله إن 

خطاب السيد

 الشعُب اليمني الذي شاهدناه في التلفاز معطاًء وكريمًا وسخياً، وهو الذي شهدناه 
َأْيضًا في ميدان الشرف، في ميدان البطولة، رأينا رجاَله وتصب عليهم آالف القذائف، آالف 

الصواريخ، آالف القنابل التي هي من أعتى وأفتك أنواع األسلحة المصنعة حديثًا بكل 
أشكالها وأنواعها، فال يبرحون األرض إال شهداء، وحينما تصل جثامينهم الطاهرة إلى 

مناطقهم يستقبلهم أهاليهم وتستقبلهم أمهاُتهم وأخواتهم وزوجاتهم ليزفوهم 
وكأنهم في مقاِم ُعرس ومناسبة عرس بكل عزة بكل إباء بكل شموخ.

 الرسول هو الذي سّماه قرن الشيطان ويجب أن نسّمَيه بهذه التسمية وأن 
نتحدَث عنه بهذا التوصيف؛ ألنه يمثل لعنًة تأريخيًة له بكل ما يرتكب من ظلم 

وإجرام وطغيان يتودد به إلى أمريكا.
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أنه مجنمع يؤعي لذا الدور، اليول ماذا أصبثنم؟ 
يلكم، من عبدربه إىل أصغر واحد، أصبثنم مجرع 
مأُُمْوريان ومرتِزقاة، األمريكاي ن يقبال لكم إن 
بهاذا الدور، اإلماراتي ن يقبال لكم إن بهذا الدور، 
السدوعي ن يقبل لكم إن بهذا الدور، لألسف نثن 
نأس لثالكام أن تقبلوا اننم ألنفساكم أن يكون 
لاذا ُيّل ما تثصلون علياه، مأُُمْورين، تانظرون 
األوامر والنوجيهات من السادوعي ولو يانظرلا 
مان األمريكي، مان اإلماراتي ولاو يانظرلا من 
األمريكي، خسائنم بهذا الثال، اكروا، لكن بقية 
الشادب اليماي ليس حاله يثالكم، الكثري الكثري 
من أَبْاَاء لذا الشادب ليساوا عنيئون يما أننم، ن 
يرضاون ألنفساهم بهاذا الواقع الاذي رضينموه 
ألنفساكم، ن يقبلاون إن أن يكوناوا أحارارا، وأن 
يكوناوا أعازاء وأن يكونوا رشاااء، باإلنَْساانية، 
بالفطارة وبالدين واإليمان، بانننمااء وبالهوية، 
أننام لم يدد لديكم مباانة بالهوية، البدض ماكم 
أصبح يمجاد الاظال السادوعي أيثر من شادبه 
برصاحاة، البدض حارض، إنما السادوعي مثرج 
وإن البداض قالاوا لاه، يا أخي شال بلدنا، شال 
حرضموت واحسابها لاك، نثن نرياد اننضمال 
تثت لواء النوحيد، البدض ماكم عمل لذا، يداي 
ناس مفلسال، البدض يف املااطل الرشقية لكذا، 
ليس عاده مانع، البدض والله لو قنل السادوعي، 
الاظال السدوعي، أَْو األمريكي أَْو أياً يان لو قنلوا 
أماه وأبااه وأخاه ملا اسانثاروا اياه أيَّ حمية ون 
ضمري، لام يقنلون اآلنَف من األطفال والاسااء 
يف مجنمداه ون يباايل، منبلاد اإلحسااس، لم يدد 
لديه حنى إنَْساانية، لكن لذا الشدب، ايها الكثري 
الكثاري، ايه األغلبية السااحقة، مان أُولئك الذين 
وجدنالم حنى مع لذا الثصار انقنصاعي ولذه 
الثرب انقنصاعية، رأياا الكبري يف السن، الطاعن 
يف السان رجاانً ونسااء، شايبة وعجاوزاً يخرج 
لينربع للباك املريازي مما يملك ولو يملك القليل 
القليل من أقىص الظروف، رأياا الطفل ولو يقدل 
جدالناه، رأيااا رب األرسة ولو يُخارج من ُقوت 
أرسته، يناربع للباك املريزي، ورأيااا البدَض من 
النجار الرشااء ولو يذلب ليوعَع من أمواله، لذا 
لو الشدُب اليماي الذي شالدناه يف النلفاز مدطاًء 
ويريماً وسخياً، ولو الذي شهدناه أَيْضاً يف ميدان 
الارشف، يف ميادان البطولة، رأيااا رجاله وتصب 
عليهم آنف القذائف، آنف الصواريخ، آنف القاابل 
الني لي من أعنى وأانك أنواع األسالثة املصادة 
حديثا بكل أشكالها وأنواعها، اال يربحون األرض 
إن شاهداء، وحياماا تصال جثامياهام الطالرة 
إىل مااطقهام يسانقبلهم ألاليهام وتسانقبلهم 
أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهام ليزاولم ويأنهم 
يف مقال عرس ومااسابة عرس بكل عزة بكل إباء 
بكل شاموخ، ونارى عائماً الصارب، األرس الكثرية 
الناي قدمت مدظم رجالها ولي صابرة شاامخة 
ثابناة، لام تهان، ولام تضداف ماع ُيّل املداناة، 
لكان صرب، ُصرُب عااد الثرب، ُصُدق عااد اللقاء، 
لكاذا يانوا يما يان آباؤلام وأوائلهم تثت راية 
رساول الله، لام اليول يذلك تثت راية اإلْساااَلل 
يف مواجهة قرن الشايطان، إن الرساول لو الذي 
ساماه قارن الشايطان ويجاب أن نساميه بهذه 
النسامية وأن ننثادث عاه بهاذا النوصيف، ألنه 
يمثال لداة تأريخياة له بكل ما يرتكاب من ظلم 
وإجارال وطغياان ينوعع باه إىل أمرياكا، وغريب 

حالهم.

قانوُن جاستا سيء
 واللاه إن حااَل ُيّل الدمالء يف مخنلاف ائاتهم 
غريباً جاداً، الذي يجازيه باه األمريكي لو املزيد 
مان انبنازاز، واملزيد من انبنازاز، ولكاذا، يلما 
تاوعع أيثار، يلما قادل خدمات أيثار، يلما ابنزه 
أيثر، ويلما اسنثوذ عليه وطمع ايه أيثر وأيثر، 
والثال واحدة عاد اإلماراتي وعاد السدوعي، عاد 

السدوعي أيثر.
القاناون الاذي أصدرتاه أمريكا، لاذا القانون 
لاو قاناون يسء، وخطري عاى يل بلادان الدالم 
اإلساالمي، ولكن الخساارة ايه أيارب عى عمالء 
أمرياكا، اآلخرون ن جديد بالاسابة لهام، أمريكا 

تداعيهم، أمريكا تسانهداهم، أمرياكا وإرسائيل 
تساناهض ُيّل الدالم ضدلم، لكن الدمالء، لكذا 
تقابلكام أمرياكا رغام ُيّل ماا عملنام، راجداوا 

حساباتكم، صثثوا توجهكم.
أما لشادباا اليماي اأقول، يف مواجهة ُيّل لذه 
النثّديات، ويف مواجهة النثّدي انقنصاعي ننيجة 
الثصار، ننيجة الندمري، ننيجة املؤامرات واملكائد، 
ننيجة نقاص الوعي عاد البدض مان رجال املال 
واألعماال، ننيجة ترايماات، الني لاي ترايمات 
لدقوع مان الزمان، ننيجاة انسانهداف واملكائد 
الناي لها أشاكال وألاوان، نثان الياول مدايون 
بالثبات والثبات، وبالصرب وبالنضامن وبالنداون 
وبالنوحاد، وبنضااار الجهوع، ونثان اليول أمال 
ارصاة تأريخية ألن يكون مخاُض لذه النثّديات 
ولذه املداناة ونعًة جديدًة لشادباا اليماي، ونعة 
وتثرياً وانطالقاً نثو املسانقبل، من مخاض ُيّل 
لذه اآلنل واملداناة، تثارياً عظيما وااعال قويا، 
بأبهاة وعظمة وقوة، وبزلاو ومقال ورشف ذلك 
النثارك الذي تثرك به األنصاار، من مخاض آنل 
وأوجااع ومدانااة وتضثية وتقدمة مان الافس 
واملال تثت راية رساول اللاه صى الله عليه وعى 
آلاه وسالم، الياول يف مواجهة قرن الشايطان، يف 
مواجهاة النثّدياات، ننيجاة الدادوان األمريكي 
السادوعي، ننيجاة ُيّل لذه الثرب الشااملة عى 
ُيّل املسنويات، نثن مدايون بالنثرك الجاع نخباً 
وجمالري، وعى الاخب اليول مساؤولية وأنا أقول 
للاخاب، لااك البداض جاع ومهنام وعميل، لكن 
الثالة الساائدة لدى األغلب، لام يصل البدض إىل 
مسنوى املساؤولية ون إىل مسنوى النثّدي ون إىل 
مسانوى الواقع، الاذي تفرضه علياا املساؤولية 
أيثار والذي بمقدوريم أيثر، يونوا عاد مسانوى 
ما يمكن أن تقدموه، ويف مسنوى ما يؤمل ماكم.

اليمنيون معنيون بالتحرك على كافة 
املستويات

يف ُيّل املجاانت، األياعيمياون الياول مداياون 
مجانتهام،  توجهاتهام،  ائاتهام،  بمخنلاف 
أن ينثرياوا، بقياة الفئاات، بقياة النكويااات 
انجنماعياة مداياة أن تنثارك، يما ينثارك ُيّل 
أُولئك الجمالري، الله تنثرك وتبذل اليشء الدظيم، 
وأننم رأينم يياف يان تجاوبهم يف موضوع الباك 
والنداون مع الباك، نثن مدايون اليول أن ننثرك 
جميدا، خيارنا لو الثبات، لو الدمل الجاع، لااك 
الكثري من األمم تثريت حنى غري مسلمة يما قلاا 
يف يلمة سابقة، وولدت من مخاض أحداث يربى، 
وأوجاع يربى، وحنى من مجاعات وقنل وحروب 
وواقع أساوأ مماا نثن ايه، ُولادت أمما يبرية يف 
األرض، ن حاجاة يل إىل ذلاك األمثلاة، أناا أخاطب 
األياعيميل أن ياشاطوا حناى يف حلقات، ويذلك 
يف النلفزيون، يف الصثف، يف الاشااط امليداني بل 
أَْوَسااط املجنماع، ووال رؤية مدروساة وتثرك 
واضح، ليقدموا الدروس، الدرب، األمثلة، الشوالد 
لألمم األُْخااَرى، ولكن نقاول أن الهجرة الابوية، 
أن نشاط اإلْسااَلل األوىل تمثل عرسا مهما، إن الله 
قاال: )ويذلك جدلاا لكل نبي عدوا من املجرمل(، 
ُيّل األَنْبيَااء يان لديهم أعداء، ُيّل نبي مع ما عليه 
الابي من عظمة من أَْخاَلق من قيمة إنَْسانية، من 
مقال إيماني، من مقال الرسالة الدظيم، له أعداء 
يداعوناه، يقفون يف وجهاه، ينثدونه، يواجهونه 
باكل املشاايل، اكياف ذلاك؟ لال يان األَنْبيَااء 
يخارسون بذلك؟ أل أن رساالة اللاه يانت تقوى 
بذلك، واملسانضدفون الذين يثملون رساالة الله 
ياناوا يقوون بذلك، ويدخلون النأريخ من أوساع 

أبوابه، )ويفى بربك لاعياً ونصرياً(.
اليول املؤسساات الثكومية واملجلس السيايس 
األعى الذي ماثه الربملان الثقة وحمله املسؤولية، 
علياه اليول مساؤولية يبرية، وعاى ُيّل أعضائه، 
وأخاطب أعضاء املجلس السايايس ارعا ارعا، من 
رئيساه إىل آخر ارع ايه، عليكم اليول مساؤولية 
يبرية أمال الله وأمال لذا الشدب، عى املؤسسات 

الثكومياة مساؤولية يبارية، النماوا بالجانب 
انقنصاعي، النموا بالجانب اإليراعي، النموا بكل 
املجانت، يونوا يف مسنوى املسؤولية ويف مسنوى 
النثاّدي، ويف مسانوى األمال الاذي علقاه ايكم 
شدبكم، ن تؤثر عى عملكم أية مؤثرات أُْخااَرى، 
ون تصديم أي أُُمْور أُْخااَرى أَْو شواغل ثانوية أَْو 
لامشية، مسؤولينكم يبرية أمال الله، وأمال لذا 
الشدب، وباملااسبة، املجلس السيايس األعى الذي 
ماثاه الربملان الثقة وحمله املساؤولية، عى عول 
الدالم مساؤولية يبرية، ولي اليول أمال امنثان، 
أماال اخنبار، عائماا تدلقون موقفكم السايايس 
باعنباارات عسانورية واعنباارات قانونياة وعى 
لذا املسامى، الربملان اعرتف بهاذا املجلس، حمله 
املساؤولية، يلفاه، لو نناج توااال وطاي، اليول 
نقاول للدالم يله، لدول الدالام، أننم مفضوحون 
الياول، ن يهمكام عسااتري، ن يهمكام قوانل، ن 
يهمكام أنظماة، يلاه يالل يف يالل، أننام لديكام 
اعنباارات أُْخاااَرى، تنداملون مع الشادوب عى 
ضوئها، الشدوب الثرة يمكن أن تكون منفهمة، 

البدض ماها مضغوط وخانع وخاضع.

القوة الصاروخية.. نموذج يحتذى به
أقول لشادباا وللجياش أَيْضاً ارصاة، ارصة، 
وعلياا مساؤولية وأماماا نموذج جالز، حارض، 
قائم يف أَْوَسااطاا، لاو القاوة الصاروخية، أقول 
لكل مؤّسساات الجياش، ويل الذيان يف الجيش، 
بمخنلاف مكوناات الجياش، واألمان، وملخنلاف 
ائات الشادب، أنظروا إىل القاوة الصاروخية، لي 
تثريات، رغام ُيّل الصدوباات ويل الدوائل ويل 
لذا الثصاار، ويل لذه السايطرة عاى األجواء، 
وصادت الايشء الدظيام الدظيم، لو نادرس، لو 
نقدل لذا مداي به الجيش، ولذا مداي به البدض 
يف الجياش أن ينثدثوا أن يرشحوا للشادب، ييف 
يان حاال القوة الصاروخية ما قبل الددوان، يان 
لااك مان املدوقات ومن املدانااة ومن املثبطات 
اإلشكانت الكثرية، الدوائل الكثرية، ما يصاف به 
انسنفاعة من القوة الصاروخية املوجوعة عى أنه 
يف قائمة املسنثيالت، لكن بفدل الرجال وصربلم 
بثباتهام، بداائهام، بنضثينهم بدملهام، عمل، 
شاغل، جد، واجنهاع وصرب، وسدي عؤوب يف الليل 
والاهاار، وقياعة للقوة الصاروخياة، قياعة حرة، 
قياعة وطاية، قياعة مسؤولة، أمكن أن نرى القوة 
الصاروخياة ضارباة ويف طليدة املوقاف يف البلد، 
يادا طويلة وقوية وحديدة وضاربة إىل عمل أُولئك 
املدنديان، وأصبثاوا يخاااون ماها ويثسابون 
لها ألاف ألف حسااب، وأصبثت مانجاة بالرغم 
مان ُيّل الثصاار ويل املدانااة، مانجاة مطورة، 
مبدعة مبنكرة، لذا ممكن يف ُيّل املجانت، ويف ُيّل 
انتجالات، ما علياا إن أن ندمل أن نسدى، ن يجوز 
للبدض الذين يخنارون ألنفسهم إضاعة الوقت يف 
لذه املرحلة الثساسة وانسانثاائية والنأريخية 
واملهمة جدا، إضاعة الوقت، إما يرقدوا، ون لدرة 
ياذا، يالل يالل يالل من عون ننيجة، الوقت وقت 
عمل، الوقت وقت تثرك، الوقت وقت لبذل الجهوع 
عى أرقى مسنوى، املسؤولية أمال الله، املسؤولية 
أماال أُولئاك اآلنف من األطفاال الذيان ُمزِّقوا إىل 
أشالء، أمال رصخات الاسااء، وأمال املداناة الني 
يدانيهاا شادب بأيملاه، واألوجااع الناي يداني 
ماها شادب بأيمله، املساؤولية يبارية أمال الله 
وأماال النأريخ وأمال لذا الشادب، أقول للجميع، 
تثرياوا، اعملوا، ثقوا باللاه، والله إنها ارصة إن 
تثريااا ايها نبنكار، نبدع، نانج، نوجاد البدائل، 
نواجاه ُيّل النثّديات، ويل ما سادياا إىل مواجهة 
تثد اقنصاعي أَْو عساكري أَْو أماي، نبنكر، نبدع، 
نوجاد البدائال، نرتقاي اابناي الباااء الصثيح، 
األمام الدظيمة لي الني تثت ضغاط النثّديات، 
انثولات إىل أمم قوياة وااعلة، اقاروا النأريخ يف 

املايض والثارض.
نساأُل اللَه سابثانه وتداىل أن يرَحَم شهداءنا 
األبارار، ونساأل الله سابثانه وتداىل أن يشافي 

جرحانا ويفك أرسانا ويارص شدباا املظلول.

والسالُل َعليكم ورحمُة الله وبرياتُُه.

خطاب السيد

 القانوُن الذي أصدرته أمريكا، هذا القانوُن هو قانون سيء، وخطير على ُكّل بلدان 
العالم اإلسالمي، ولكن الخسارة فيه أكبر على عمالء أمريكا، اآلخرون ال جديد بالنسبة لهم، 

أمريكا تعاديهم، أمريكا تستهدفهم، أمريكا وإسرائيل تستنهُض ُكّل العالم ضدهم. 

 أخاطُب األكاديميين أن ينشطوا حتى في حلقات، وكذلك في التلفزيون، في الصحف، في 
النشاط الميداني بين َأْوَساط المجتمع، ووفق رؤية مدروسة وتحرك واضح، ليقدموا الدروَس، 

الِعَبر، األمثلة، الشواهد لألمم اأُلْخــَرى.

 الوقُت وقُت تحرك، الوقت وقٌت لبذل الجهود على أرقى مستوى، المسؤولية أمام اهلل، 
المسؤولية أمام ُأولئك اآلالف من األطفال الذين ُمزِّقوا إلى أشالء، أمام صرخات النساء، 

وأمام المعاناة التي يعانيها شعب بأكمله.
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يا ويَح 
أمة تقبل 

األوغاد 
واالشرار

علي محسن الشتوي
يُقنَاُل باسام  اليمااي  الشادُب 

الدين وباسام اإلْسااَلل وباسام ما 

يسامون أنفساهم بخدال الثرمل 

الرشيفال أخزالم اللاه ويف الواقع 

ليساوا خدال الثرمال وإنما خدال 

أَمرياكا وإرسائيال وبما يسامون 

اقاد  الثرمال  بخادال  أنفساهم 

يذباوا ويف الثقيقة خانوا الثرمل 

الرشيفال وإذا اارتضااا أن لاون 

يرتكباون  ولام  الثرمال  خادال 

أبشع الجرائم يف الشادوب الدربية 

الني  اليماي ُخُصاْوصااً  والشادب 

ن يراعاون اياه حقاوق طفال ون 

حقاوق امارأة ون حقاوق شايخ 

بال اننهكاوا ُيّل القوانال الثربية 

واننهكوا حقوق لإلنَْسااان اليماي 

النكاولوجياا  بأحادث  وقنلاوه 

الناي صادات يف املصاناع الغربية 

الثربية ولذه املصانع ساخرت ُيّل 

مانجاتهاا الثربياة والفناية لقنل 

أبااء الشدب اليماي. 

شااينم  ملااذا  لااا:  والساؤال 

عدوانكم عى الشدب اليماي؟ 

شاينم عدوانكم عى لذا الشدب 

املسانضدف ألناه رااض الوصاية 

شااينم  لكام،  النبدياة  ورااض 

عدوانكم الغاشام عى لذا الشدب 

الذي ن يمنلك من أحداث األَسالثة 

املصاناع  لكام  ساخرتها  الناي 

الثربياة الغربياة لقنال املواطال 

اليماال وُلم آمااون يف املاازل ويف 

األساواق ويف املادارس ويف األعراس 

الطرقاات  ويف  املسنشافيات  ويف 

أمال  وغريلاا وتنفثم أجسااعلم 

الارأي الداملي، اال نسامع ون نرى 

أياً مان ماظماات املجنماع املدني 

أَْو عولاة عربية أَْو غربياة أَْو الدول 

السات الني تسمى نفساها بالدول 

الدائمة الدضوياة إعانة أي جريمة 

مان الجرائام الني ارتكبهاا طريان 

الدادوان السادوعي األَمريكي بثل 

أبااء الشدب اليماي.

ااإذا يانم تريادون حربااً عى 

الشادب اليمااي ملااذا ن تواجهون 

رجال الرجاال يف مخنلف الجبهات 

ساواء يف جبهات ما وراء الثدوع أَْو 

الجبهات الداخلية الني ساّطر ايها 

الجياش اليماي واللجان الشادبية 

أقوى واروع مشاالد من البطونت 

الخارقة الني جدلت جيَش الددوان 

السادوعي ومرتزقنهام ينقهقرون 

مان  وغريلاا  ميادي  صثاراء  يف 

يمنلاك  ن  املقابال  ويف  الجبهاات، 

جيشاا واللجان الشادبية إّن القلة 

القليلاة مان الازاع والدنااع ولكن 

يمنلكون أقوى وأاخر األنواع سالح 

اإليمان.

 ولااا عادماا تكاون املساألة 

ومظلومياة  بقضياة  مرتبطاة 

والدااع عن وطن والدااع عن عماء 

األَبْريَااء مان أبااء الشادب اليماي 

الناي سافكها الددوان السادوعي 

األَمريكاي الغاشام مضمون يكون 

الارص حليفاا.

بني املاضي والحاضر.. اليمن ينتصر
علي السراجي

 
لام تكان ثاورة 26 من سابنمرب عاال 1962ل 
تثارٌُّك ولياد اللثظاة، بل جااءت يانيجاة للدمل 
انسنخباراتي املرصي املريز والكبري يونها لم تكن 
غري مثاوله من املثاونت الني سبقنها من انقالب 
ثلل والذي تم اياه اغنياُل إمال اليمن يثيى حميد 
الدين وُمؤّساس الدوَلة اليمايّة الثديثة َواملثاونت 
املنددعة نغنيال انمال أحمد حميد الدين طوال ارتة 
حكمه وماها مثاولة 1955ل، َويذير املؤرخون أن 
جماال عبدالاارص أقر إرساال قوة مرصيّة صغرية 
إىل اليمن ملسااندة الضباط األحارار بقياعة عبدالله 
الساالل عقب إْعاَلنه عن اننقالب وانطالق الثورة، 
وادال تم ذلك َووصلت تلك القوة الني لم تكن سوى 
الدادة األْوىل ولو ما لم ينم توقده من قبل القياعة 
املرصيّاة آنذاك، ويذير البداض أن القياعة املرصية 
اجنمدات بمجموعة من الخرباء املرصيل يف جميع 
املجاانت وتم عرض الفكرة عليهام، وبدد الاقاش 
مدهم قابل البدض ماهم الفكرة بالراض والبدض 
اآلخر بالدعم والنأييد، لكن القياعة املرصية بقياعة 
عبدالااارص يانات مقناداًة وقاد اتخاذت القارار 
مسابقاً، يما يبدو، ولم تكن مثل لذه انْجنَماعات 
واللقااءات إّن مجارع إجاراءات شاكليه، ولاو ما 
يؤياد حقيقة أن قرار الندخال والهيماة عى اليمن 
يان مرشوعاا قديما جّداً َورغباة عميقة تم الدمل 
عليها وانعداع لها َيثرياً حنى أَْصبَثت ُيّل الظروف 

مواتية.
إن عملية الندخل املبارش يف الرصاعات واألحداث 
الخاصة بالدول املسانقلة ليست عملية بسيطة أَْو 
سهلة يما يبدو َعائماً خالل الدمليات انسنخبارية 
الناي  الثقيقاة  أَْو مراحال اإلعاداع األويل، ولاي 
اقنااع بهاا الاظال املارصي بدد تورطاه يف اليمن، 
ولاو ما عااع الاظاال إىل القيال بدملياة مراجدة 
شااملة ملرحلة ما قبال الندخل بالداوعة إىل مدظم 
النقاريار انسانخباراتية املؤيادة َوالرااضة والني 
يان ينام رادهاا من اليمان، وماهاا النقارير الني 
ُقدمت من السافري املرصي أحمد اباو زيد يف اليمن 
قبال الثورة والني حّذرت من الندخل الدساكري يف 
اليمن ورسعت األَْسبَااب، ولهذا لم تاال اسنثسان 
القياعة وتم المالها وارشفنها يف وزارة الخارجية، 
يماا تام الداوعة إىل الاصائاح وانقرتاحاات الني 
قدمهاا الكناب واملؤرخاون وماهام الراحل مثمد 
حساال لياكل والذي أَيْضااً راض اكارة الندخل 
الدساكري بصورة نهاية وخاض نقاشا طويال مع 

عبدالاارص. 
وبالداوعة إىل مرحلة ما قبل الندخل الدساكري 
املارصي يمكن القول إن القيااعة املرصيّة اضاعت 
ارصاة ذلبياة يانت من ضمان املقرتحاات الني 
ُقدمات لهاا وتنمثال يف ععام حرياة اإلْصااَلحات 
والنغياري الذي يقوعلا ويل الدهد انمال مثمد البدر 
ومسااعدته للداع باليمن نثاو مرحلة جديدة من 
اإلْصااَلحاات تساهم يف تثقيال نهضة شااملة يف 
جميع املجانت، ويبدو أن انمال البدر يان يدرك ما 
يقول باه الاظال املرصي آنذاك مان ععم للثريات 
املاالَضة للاظال الثايم يف اليمن ولهذا ساار البدر 

يف طريل خلل عالقات جدية عى أسااس من الادية 
ماع قياعة مرص واتفل مدها عى الذلاب إىل عملية 
النغيري واإلْصااَلح ويان البدر بالفدل قد بدأ ببدض 
لاذه اإلْصااَلحاات يما تؤياد املصااعر ويذلك ما 
ذيره ليكل، ويمكن انساناناج من السابل مقدار 
ومسانوى الدالقات السياسيّة بل مرص واليمن يف 
تلاك الفرتة، وييف يان باإلْمااَكان اخنصار الكثري 
مان الوقات والجهاد الاذي تام اضاعناه بالندخل 
الدسكري ننيجة للرصاعات الني نشبت واسنمرت 
ألَْيثَر من ثمان ساوات، وييف يان يمكن اسنثمار 
لذه الدالقاات بانتجاه اإليجابي وبما يخدل اليمن 

واملاطقة الدربيّة. 
من يداوع إىل اعبيات تلك املرحلة يلمس انندااع 
والثقاة املطلقاة بالاارص الرسياع والثاسام من 
قبال القيااعة املرصيّاة يف البداياة وماا النثّريات 
إن  الثاورة  بداياة  يف  والخطاباات  والنرصيثاات 
نماوذج، يماا أن ماا ورع يف بدضها مان يالل يان 
يظهار انلاداف الثقيقياة واملخفية مان الندخل 
الدساكري يف اليمن َوان ععم الثورة وحماية اليمن 
ومثارباه الكهااوت والنخلف واملارض وغريلا لم 
تكاون إّن بهادف ذَر الرماع عى الدياون َوإن وراء 
األْيَماه ماا وراءلا، لهاذا نجد أن لاذه الخطابات 
يانت ذات ساقف مرتفع َوذات لغاة ايها نوع من 
النثادي والنقرياع وانبنزاز للادول الني يف مثيط 
اليمن وبالذات اململكة السادوعيّة، ويمكن للبدض 
الدوعة إىل احد خطابات الزعيم جمال عبدالاارص يف 
ثاني يول من قيال الثورة حل قال ساخراً »إن امللك 
سدوع ماذ أن سمع خرب الثورة يف اليمن عاده حالة 
لسانرييا«، وغريه من انوصاف واملصطلثات الني 
تم نرشلاا وتدميمها مثال عول الرجدياة الدربيّة 
والنخلاف وانسانبداع، ولاي حالاة طبيدية يون 
الوضع والنوجه ثوري، إّن أن مثل لذه النرصيثات 
والخطاباات والنثّريات يانات ن تخدل الثورة ون 
النوجهات الثوريّة بل يانت تسانددي الدول الجارة 
لليمان، يماا أن مثل لاذه الخطاباات والنثّريات 
يانت تؤيد اسانغالل الثورة اليمايّة لنثقيل حالة 

انبنزاز وانْسنهَداف املرصي للسدوعيّة.
ولهذا اقد اعريت اململكة السادوعيّة أن الندخل 
املرصي يسانهداها ويمس أماها بصورة مبارشة، 
اساارعت إىل خلال حالاة مان املاالَضاة وقدمت 
الدعم للجماعات املاالَضة للثورة واسنمرت يف ذلك 
حناى حققت لداهاا والذي تمثل بإنهااك الجيش 
املرصي، وقد تراجدت تلك الخطابات والنرصيثات 
والنثاّريات مع مارور الوقت ومع اتسااع مدرية 
انسانازاف للجياش املارصي والدوَلاة املرصيّة يف 
اليمان حنى أن الندخل الدساكري أَْصبَح ذا مرعوع 
عكايس عى القياعة املرصية تمثال بما تدرضت له 
مان اننكاساات يف رصاعها مع الكياان اإلرَسائييل 
والذي مثل اننكاساة عربية، حياث يذير املؤرخون 
القيااعات  بخارية  ضّثاى  املارصي  الجياش  أن 
والخاربات يف جبال َووعيان وشاداب اليمن ولو ما 

اثر عى أعائه يف مواجهة الددو اإلرَسائييل. 
لسات لاا يف صادع انننقااع أَْو النقييام وإنما 
ألاداف إىل املقارنة بل الثالاة املرصيّة وما يجري 
اليول من تدخل وُعاْدَوان يقوعه الاظال السادوعي 
ضمن تثالف عربي وععم وتأييد أَمريكي وأوروبي 

مااذ تسادة عرش شاهراً عاى اليمان، وبانعنماع 
عاى لاذه املقارناة يمكن الجازل أن النشاابه بل 
الثالنال يباري حاد النشاابه املطلال، مان حيث 
والدساكري  وانسانخباراتي  السايايس  الندخال 
املباارش والخاارق للساياعة وانسانقالل للدوَلاة 
اليمايّة، إىل عملية انسانقطاب للاخب السياسايّة 
عملياة  إىل  والقبلياة،  وانْجنَماعياة  والدساكرية 
انسانزراع واألعلجة الدياية الولابياة وخلل حالة 
من الرصاع الدياي والطائفي ولي الاقطة الوحيدة 
الناي يمكان القاول إن الندخل املارصي يف 62ل لم 
يسانخدمها َوإن يان قاد اْسانخَدال مصطلثاات 
طائفياة وعارصياه حققت لاه لاذه الاقطة وقد 
للزيدياة  النصفياات وانْسانهَدااات  اتثبات لاذا 
َوللهاشاميل وغريلام الناي تلات ثاورة 62ل، إىل 
نظرياة الهيماَاة الكاملاة واملطلقاة عرب إْساَقاط 
الاظاال بالكامل وخلل نظال بديل أَْو إْساَقاط احد 
األطاراف بالقاوة املبارشة وتغلياب مصلثة طرف 
عاى طرف آخار ولذا ما يثصل الياول بالفدل من 
قبل السادوعيّة وتثالفهاا وععمهم ومسااندتهم 
ملا يسامى بالرشعيّة السااقطة شادبيا يف مخالفه 
وتثدي رصيح وواضح لإلَراَعة الشادبيّة الراغبة يف 
أحداث ثورة وتغيري ييل عاخل اليمن، إىل انْسنهَداف 
املباارش لدولاه عربياه وإْقليْميَّاة يف املاطقة ولي 
اململكة السادوعيّة يف حل يدعي الاظال السادوعي 
اليول اْسانهَدااه الافوذ اإلْقليْمي إليْاَران يف اليمن، 
َوإن يانت الثاَلة السدوعية تخنلف يف نقطة واحدة 
عن الثاَلة املرصيّة يف يونهاا أَْيثَر ترضرا َوتدرضا 
للمواجهة والرع بثكم الرابط الجغرايف والديمغرايف 

يجريان وحدوع مشرتية.
لقاد وقع الاظال السادوعي يف نفس املساناقع 
َوالورطاة الناي وقاع بهاا الاظاال املارصي آنذاك 
حال راض ععم انمال البادر وحرية اإلْصااَلحات 
واضل الدخول يف عمليه عساكريه إلْساَقاط نظال 
الثكام يف اليمان، ويذلاك ذلب الاظال السادوعي 
نثو الدرقلة والندطيال ألية تفالمات ينم الذلاب 
اليها مان قبل الفرقاء اليمايل خاالل ارتة الثوار 
الساابقة، ولو ما عاع اليمن إىل حاله من الندلور 
السايايس وانْقنَصااعي، بال أَْيثَار من ذلاك قامت 
السادوعيّة بنغذية الثروب والرصاعاات الطائفية 
واملااطقية وانسانزراع الولاباي، لنانهي ُيّل لذه 
النثّريات بالسايطرة والهيماَة عى ُيّل يشء عاخل 
البلد عرب املباعرة الخليجيّاة الني تم النوقيع عليها 
عقب ثورة الربياع الدربي يف ارباير 2011ل، َوالني 
ااضت إىل رئيس توااقي وحكومة توااقية وعطلت 
الدسانور ومجلس الااواب وتم إقصااء ُيّل القوى 
الصاعدة الني لم تخضع للهيماَة السادوعيّة، األمر 
الذي أننج وضع سايايس غري مسانقر ااقد اليمن 
ساياعتها واسانقاللينها وياع أن يذلاب باه نثو 
مرشوع النقسايم والنفنيات وانقلماة، وبدن من 
النداون مع جميع القوى الوطاية إلْصااَلح الوضع 
اليمااي تم ااشاال حالاة النواال برعاياة مبدوث 
األَُمام املنثدة عرب شان الاظال السدوعية ُعاْدَوانه 
عى اليمن بهدف ااشاال الثراك الشادبي الثوري، 
اقصفات وعمرت املادن والباية النثنياة وارتكبت 
أاظاع املجازر بثال املدنيال وحاارصت البلد برا 

وبثرا وجًوا.

لقاد اثبنات النجرباة املرصيّاة يف اليمن، بغض 
الاظار عان نجاحهاا مان عدماه، أن الدااع نثو 
النغيري واإلْصااَلحات واسانثمار األَنْظَمة املوجوعة 
أَْو القائماة خاصة يف حال وجاوع إْماَكانيات لذلك 
أاضل الف مرة من الداع نثو رصاعات تخرج عن 
بوصلنها وتنثول إىل مسناقع وتندخل ايها أطراف 
مخنلَفة ومنددعة يال ماها يريد أن يوجد له موضع 
قادل، َوإن نظرياة احناواء النغاريات والثاريات 
والنقلبات السياسيّة وانْجنَماعية للبلدان املثيطة 
ذات اثار إيجاباي وذات ننائاج مضموناه لصالاح 
مطبل الاظرية أَْيثَر من الندخل الدسكري املبارش.

لقاد عااع الاظاال املرصي آناذاك ثمان تدخله 
َواسنغالله لليمن ومداناتها وظرواها غاليا، يونه 
زجهاا يف رصاعاته اإلْقليْميَّاة والدولية وبالذات مع 
اململكة الدربيّة السادوعيّة وباقي الدول الخليجيّة، 
لنكاون الانيجاة، عكساية امان يراجاع النأريخ 
واألحاداث يف تلاك الفارتة يجاد أن مارص بندخلها 
الدساكري قد خارست نفوذلا السايايس يف اليمن 
نهائيااً، بل إنها وبدد خساارتها الدساكرية يانت 
قد سالمت وأخضدات اليمان للهيماَاة والوصاية 
السادوعيّة ولاي الاكبة الناي أوقدت ايهاا اليمن 

َوأوصلنها إىل لذا الوضع املأساوي والكارثي. 
وبانعنمااع عى النجرباة املرصيّاة واملجريات 
واألحاداث الناي تثصال الياول نجاد أن الاظاال 
السادوعي قاد ارتكاب نفاس الثماقاة بندخلاه 
الدساكري يف اليمان ويدااع ثمن زجاه باليمن يف 
رصاعاته اإلْقليْميَّة وبالذات مع إيْاَران غاليا، ابدد 
ثمانية عرش شهراً تجد السدوعيّة نفسها قد وقدت 
يف املساناقع اليمااي الاذي تغرق ايه اعناى الدول 
واألَنْظَماة وأَْصبَثات تديش حاله من انسانازاف 
الدساكري وانْقنَصاعي والسيايس بل ومهدعه من 
قبال الشادب اليمااي يف حدوعلا وعاخال أراضيها 
وعمقها يوسيلة رعع وخيار وحيد يمنلكه اليمايل 
إلْساَقاط الُداْدَوان عليهم من قبل نظاٍل يخرس ُيّل 
يشء يف مثيطاة الدربي واإلْقليْماي وحنى جريانه 

النأريخيل.
وعليه يمكن النأييد عى أن الاظال السدوعي لم 
يداد ينثكم بمجريات األحداث َولام يدد قاعًرا عى 
اتخاذ قرار إيقاف الثرب عى اليمن والخروج بماء 
الوجه وأقل الخساائر أَْو حنى الثفاظ عى وجوعه 
يف اليمان، وبذلك وبداد ليماَة ألَْيثَر من خمسال 
عامااً يكون الاظال السادوعي قد ساّلم اليمن عى 
طبل من ذلب للارصاع اإلْقليْمي َوالادويل وبالذات 
ألَمريكا َوالني يانت ترغب بذلك وعادت السادوعيّة 
نثوه، يما ادلت الدول الدربيّة وبالذات السدوعيّة 
مع الدراق آنذاك ويما ادلات عول الخليج وبالذات 
السدوعيّة مع ساوريا وليبيا بنسليمها وإْسَقاطها 
للادول األوروبية وأَمرياكا وروسايا وبدض الدول 
اإلْقليْميّاة ترييا وإيْاَران، وبالناايل يمكن القول أن 
عول املاال الدرباي الخليجيّاة ومدها بداض الدول 
الدربيّاة أَْصبَثات عاجازه وغري قاعرة عاى اتخاذ 
أَية قرارات إليقاف الثروب الني اشادلنها وحماية 
وجوعلا أَْو حنى حماية مصالثها ونفوذلا يونها 
لم تداد غري مجارع صااعيال مالية تقاول بالداع 
والنمويل نسنمرار الرصاع والندمري للدول الدربيّة 

واملاطقة وتسليمها للافوذ الدويل واإلْقليْمي. 

اشتقُت إىل ُخبز ُأمي، وقهوة ُأمي 
خالد أمين الغيش

أقارأ مااذ أسابوعل ينااَب )اإلمال عايل صوت 
الددالة اإلنَْساانية( للكاتب َواألعيب املسيثي جورج 
جارعاق اأتذيار أُّماي -)َويم أعناز بهاا َوأانخر(- 

َوأرالا عاد ُيّل مقولة لإلمال عيل عليه الساالل. 
ندام اقد يانت َومن يثرة انسنشاهاع به نثس 
أن اإلماال علياً يديش بأقواله بيااا، ن تأيل إن حالنً 
يقاول اإلماال عايل، االُفْظها َوإن يانات يف امك، ن 
تسااير إن األخياار، يقول اإلماال عيل ياذا َويذا، ن 
تنهااناوا عى مان ليس صاحاب خلل َوقيام مهما 
عظم شاأنه، يقول اإلمال عيل يذا ويذا، ويل حكمه 
َومقونتاه يف الابال َوانسانقامة َوقاول الثل عون 
مراعااة املصالح الشاخصية )لو ساكت ألل الثل 
لظن ألل الباطل أنهم عى حل( َوإن اإلنَْسان الثر ن 
يقبل أن ينذلال ألحد َون يقبل أن يهل أحداً َون يقبل 

أن يهان أحٌد أمامه، و... 
وندام األل أنات ياا أمي، َومااذ بدأت قاراءة لذا 
الكناب عرات رس اْلنَمال والدتي الغالية بشاخصية 

اإلمال عيل يرل الله وجهه.
يقول الدينور الدالمة عدنان إبراليم بهذا الصدع 
أتثادى رجالً يدرف البطولة َوالرشف، يدرف الددالة 
َواملسااواة، يدرف ما مداى الثقيقة، ما مداى عزة 
الافس، ما مداى اإليمان َوالثبات عى القيم واملباعئ 
َواألَْخااَلق َوالابل َوالكرل، أتثداه أن يقرأ سرية اإلمال 

عيل َون يدشقه!!
اكل من يدشال لاذه القيم واملبااعئ اهو يوايل 
اإلمال علياً أشد الونء َومن يان ماااقا سارقا ياذبا 
)أحمار عل( َون يدرف لذه القيام َون يهنم بها اال 
يهماه اإلمال عايل َولن يهنم باه أَْو يذيره من قريب 

أَْو بديد. 
ياظار جورج جرعاق لديل بن أبي طالب بأنه من 
عظماء اإلنَْساانية َوأناه ليس ملكاً ألحاد َولو يراه 
أَْو يقارنه بدظماء َواالسافة آخريان َولم للبرشية 

جمداء َوليسوا قرصاً عى أحد. 
يكناب األعياب املسايثي جاورج عان النأرياخ 
البارشي َوعان األشاخاص َومادى إساهال لاؤنء 
الطغااة  َومقاوماة  الظلام  مقاوماة  يف  الدظمااء 
َواملسانبدين َويف ما يقدمونه من تضثيات يف سابيل 

يرامة وَعزة َورادة اإلنَْسان َواإلنَْسانية.
َوالرماوز  لألبطاال  تمجيدناا  إن  أيضااً  يقاول 
الثقيقية َوتثطيماا للقياوع الني تكبلاا )يقصد ما 
وجدنا عليه آبائااا وما أوجدوه لاا من تأريخ يخفي 
الكثاري مان الثقائال( اال نهااب أحداً اهاذا يدنرب 
تدعيما لقومية عربية إنَْساانية لخدمة اإلنَْساانية. 
َويَُقاول إن الشادب الاذي ظهرت اياه عبقرية ماذ 
أربداة عرش قرناً برجل يديل بان أبي طالب َوبدض 
تالميذه َوأَنَْصاره لو شادب يسنطيع أن يوايب لذا 
الدرص َويمايش مع القاالة َولي تاظر إىل األمال َون 
تلنفت إىل الوراء إن لنسانمد الدزيمة َوالقوة َوالدربة 
)ندام ياا جاورج ن أن ننوقاف عااد القارن الثاني 

الهجاري َونديش بفنااوى واجنهااعات القرن األول 
َوالثاني الهجري، بل نجنهد يما اجنهدوا(. 

ُيّل شادب مان شادوب لاذه  َويقاول أيضااً: 
األرض الواسادة قد نظاروا إىل الشاوامخ َوالدظماء 
من صفثاات تأريخهام َوتأرياخ اإلنَْساانية ياظر 
إىل الواحاد مان لاؤنء الدظماء ايدرساها عراساة 
جيدة ايدارف لؤنء الدظماء ايضاع ُيلٍّ يف مقامه 

ايسنفيد عربا وقوة. 
أقول ندم يا جورج ُيّل شادوب األرض قرأ َويقرأ 
النأرياخ قراءة اوضدوا عظماءلام يف املكان الالئل 
بهام إن أماة اقارأ ن تقارأ َوإذا قرأناا تقارأ تأريخاً 
ُطمسات ايه الكثري من الثقائل َون نكلف أنفسااا 
عااَء البثث، َوليست لدياا الدقلية الشغواة بالبثث 

َوالنقيص بل نأخذ ما يقدل لاا بكل سذاجة!!
اراداا ما وضع الله، َووضداا ما راع الله، قللاا 

من شأن من قاماتهم تطاول عاان السماء، 
ندم يا جورج تأريخاا بهذا الشاكل ن يرشف َون 
يضيف رشااً إىل تأريخ اإلنَْسانية، اهو تأريخ عموي 
قال عى انْسانبَداع َوالخديدة َواملكر َواسندباع البرش 
َوإلدار الكرامة اإلنَْساانية َوما زلاا إىل اآلن يا جورج 
نمجد ثقااة رشاء الذمم َوالخداع َوالكذب َوالفسااع 

َوانحنيال َوالاصب!!
بال إن ُيّل صفاات من يساميهم القارآن الكريم 
أعرابااً، ُيّل من ينصف بهاذه الصفات يٌطلل عليه يف 
وطاي اليمن )أحمر عل( أي بمداى رجل عظيم!!!!

ينكلام جاورج جرعاق عان أن النأرياخ البرشي 

َواإلنَْسااني مار بفارتات وَعصاور ازعلاار َورقاي 
َوعصور انثطاط أَْخااَلقاي َوظلم اْجنَماعي اياظر 
ماهام الذيان يااثاوا يف سابيل إزاحاة ماا أصاب 
اإلنَْساانية َوالبرشياة من ظلم َواعناداءات ماذ خلل 
الله اإلنَْساان مروراً بدرص الاهضاة األوربية مقارناً 
بل اإلماال عليه صلاوات ربي وساالمه عليه، وبل 
بدض االسفة َومصلثي َومفكري الاهضة األوربية 
َوأصثااب الُدَقد انْجنَماعي َومن سااوا الدسااتري، 
َوما أروع إنصااه َوموضوعينه حل قال إن أَْسبَااب 
القوانل األوربية توجد يف يالل اإلمال عيل َوأن وصايا 
اإلماال عيل تنضمن حقائل َعِجاَز عاها رجال الفكر 

املدارص أَْو عانوا يف اينشااها أشد املداناة.
الكنااب رائاع جّداً بال عظيم، صثياح لو يبري 
)خمساة مجلادات( لكان أناا عان نفايس أتصفح 

الفهرس َواقرأ ما يلفناي َوليس ُيّل الكناب.
َويف الثقيقاة أن مااقاب اإلماال عايل مبثوثة يف 
ينب جميع الفرق اإلْسااَلمية َون يسنطيع أحد عى 
اإلطاالق أن ياكرلاا، اال بد من قراءة سارية وتراث 
اإلماال عيل؛ ألناه يمثل اإلْساااَلل املثمادي املدندل 

الصثيح.
 َوريض اللاه عن اإلمال الشااادي حل قال: لقد 

ظهر من بل الكنمل ما مأل الخااقل. 
اسالل الله عليك يا أبا الثسال.

السالل عليك يف الداملل. 
السالل عليك إىل يول الدين.
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تحديد النسل.. خطة غربية يهودية.. تهدف لقطع نسل املسلمني
  - بشرى المحطوري:

مدخل: -
ال الادرس الناساع مان عروس رمضان،  مان يقارأ بنأمُّ
سايجد ايه لدًى عظيماً، اما إن تانهاي من قراءة صفثة، 
حنى تشاناَق لألخرى، وتنماى لاو أن ما بل يديك من الهدى 
ن نهاياة له أباداً، تااول ايه عدعاً مان القضايا املهمة جداً يف 
حياتاا، يقضية لذا الددع، أن ولي )تثديد الاسال(، تااولها 
بطريقاة قرآنية، وإعمال الدقل أيضا، لرُيساخ لدياا القااعة 
الناماة، بأن املسانفيد من تقليل نسال املسالمل لم اليهوع 

َوالاصارى، أعداء األمة.

قضية التناسل والذرية.. هي مطلٌب لألنبياء: ــ
تطرق الشاهيد القائد رضوان الله علياه ولو يفرس قول 
اللاه تدااىل: }َوابْنَُغوا َماا َينََب اللَّاُه َلُكْم{ إىل قضياة الذرية، 
ووجاوب تكاثرنا وتااسالاا نثن املسالمل، مسنشاهداً بأن 
ذلك لاو مطلب األنبياء عليهم الساالل، حيث قال: ]ن تكون 
القضية اقاط لكذا. بل يابغي أن تكون أنت تريد: أن يرزقك 
اللاه أونعاً، وقضياة انلنمال بأن يكون لإلنساان أونع، لي 
قضية موجوعة يف القرآن الكريم، نبي الله إبراليم قال: }َوِمْن 
ًة ُمْساِلَمًة  يَِّناَا أُمَّ يَِّني{ }َربَّاَا َواْجَدْلاَا ُمْساِلَمْلِ َلَك َوِمْن ذُرِّ ذُرِّ
َلاَك{. نبي الله زيريا ععا الله أن يرزقه ذرية طيبة؛ ألن األونع 

عادما يكونون صالثل ندمة يبرية عى اإلنسان[.
شاارحاً لدف نبي الله إبراليم عليه الساالل عادما طلب 
من اللاه الذرية، بقوله: ]عادما قال نبي اللاه إبراليم: }َربَّاَا 
َواْجَدْلاَا ُمْساِلَمْلِ َلَك{. إجدلاا، ولما اثاان، ينماى أن يكون 
لااك مسالمون لله يثاري، لثبه لله، ينمااى أن يكون لااك 
ُعبّااع يثريون للاه، وعاملون يثريون يف سابيل اللاه، وايما 
ياريض الله، تجاد أنت مثالً تثب شاخصاً مداه عمل مدل، 
ألست ترغب أن تبثث عن أحد مدك يف مجال يريض الشخص 
الاذي أنت تثبه؟ اإلنساان الذي يثب الله، الاذي يهنم بدين 

الله، تكون روحينه لكذا، يفرح أن يكون له أونع.

لو كنًت تحمل روحاً جهادية، ال شك ستفرح 
بكثرة الذرية: ــ

مؤياداً رضوان الله عليه بأن اإلنساان املؤمن الذي يثمل 
روحاً جهاعية، يجب عليه أن يسادى إىل تكثري ذرينه، ويفرح 
بزياعتها؛ ألنهم سيكونون جاوعاً لله، حيث قال: ]إذاً اإن الله 
قد جدل ُساة، ُساة النوالد لذه، ُساة النااسل يمكن أن يكون 
ماك أنت خمسة، سانة، عرشة رجال، وأنت تفرح بواحد من 
لااا، وواحد من لاا. اإذا اإلنساان لديه النماال بدين الله، 
سايكون بالشكل الذي يفرح، يفرح بأن يكون له أونع، وعى 
أقل تقدير سيكون أونعك ينوجهون لك، إذا يان لااك آخرين 
ن ينوجهاون لاك إن بصدوباة حناى يصلح لك واحاد، ربما 
خمساة، سانة أونع يصلح لك ولو أَْيثَرلم عى األقل، أليست 

أندماً يبرية؟[.
مضيفااً باأن الدرب قديمااً يانوا يارون أي مولاوع ذيراً 
)اارسااً( ويفرحاون باه، حياث قاال: ]يان الدارب يف أيال 
الارصاع القبايل ايما بياهام حريصل جداً عاى األونع منى 
ماا جاء له ولد يبرشونه ]ويهاياك الفارس[؛ ألن واحد يدنرب 
مكساباً يبرياً، مااذا يف ذلاينه؟ عادما يصاارع قبيلة أخرى 
وعادما يغزوا قبيلة أخرى. ااإلنسان الذي لديه النمال بدين 
اللاه، وعاده روح جهاعية يفرح بأن يكاون له أونع، انكون 
القضياة مسايطرة عى مشااعره ولو يبارش أللاه، يبارش 
زوجناه أنه يطلب ما ينب الله، ما ساهل اللاه، وما يرس من 

أونع[.

زيادُة النسل.. من أهم أسباب إباحة الزواج بأربع: 
ــ

مشارياً رضوان الله عليه، باأن الله سابثانه، الذي خلل 
اإلنساان، ويدلام ُيّل احنياجاتاه، ولاو من رّيب نفساينه، 
وأعرى بها، وما يصلثها، وما يفسادلا، اقد رّشع سابثانه 
للرجل أن ينزوج بأربع نسااء، ألسباب يثرية، من ضماها أن 
يكون الرجل يريد أونعاً يثريين، يطمح يف ذرية يبرية، واملرأة 
الواحدة ن تقدر أن تاجب له تلك األعداع الكثرية، لاا من حقه 
أن ينزوج، حياث قال ولو يابهاا لدادل النضايل من الذرية 

الكبارية: ]ن يثصال النضايُل مان األونع، ن يريد واحد أونع 
إن عادماا ن يكاون لااك النمال يف نفساه بدين الله وإن ما 
لو الولد بالاسبة لك؟ اارس أليس اارساً؟ مجالداً يف سبيل 
اللاه؟ أليس املفروض أن تفرح؟ ولهذا أبيح للااس أن ينزوج 
الواحاد بأرباع عىس يجيء لاك من أربع خمساة عرش رجالً 
يجالدون يف سبيل الله، يدبدون الله، مكسب يبري لك أنت[.

هل يسعى اليهوُد لتحديد نسلهم؟
مسانغرباً رضاوان الله علياه من بدض الدرب املسالمل 
الذيان يدااداون بكل ماا أوتوا من قاوة عن ثقاااة ]تثديد 
الاسال[، حياث أن اليهوع أعداءنا باص القارآن، من يريدون 
أن يقضاوا علياا بأي حاال، من يهلكون الثرث َوالاسال، ن 
يرومون أبداً تثديد نسلهم، بل عى الدكس، يثاولون زياعته 
بأي حال، اأشاار إىل ذلك بقوله: ]نحظ يف إرسائيل لل لااك 
تثدياد للاسال؟ أَْو لم يبثثاون أيضاً، يبثثون عان اليهوع 
من خارج يجمدونهم لااك ملااذا؟ ألن عادلم النمال، عاده 
طماوح يبري بأن يهيمن عى الدالم، اهاو يثناج إىل الواحد، 

يثناج إىل الشخص الواحد[.

تحديُد النسل.. خطة يهودية بامتياز:
مثذراً رضوان الله عليه املسالمل بأنه يجب عليهم عدل 
ساماع الغرب واتباع اليهوع يف يشء اسامه )تثديد الاسال(، 
بقوله: ]ون يصادق واحد املثاونت الناي يطرحونها لنقليل 
الاسال، لذه عملية املقصوع ماها تقليل نسل املسلمل، تَبَّل 
يف نفاس الوقت ألمياة مثل لذه اآلية بالاسابة للمسالمل 
}َوابْنَُغاوا َماا َينَاَب اللَّاُه َلُكْم{، ألياس اآلخارون يريدون أن 
يرضباوا، يقطداوا ما ينب الله لاا؟ ألنه إذا قل الاسال أمكن 
أن يقضاوا عى الثاصلل بأعمال يثرية حنى يصبثوا أقلية، 

لكن قضية الاسل لذه قضية عادلم مزعجة[. 
مضيفااً بقولاه: ]إذاً لاذه خطاة غربياة بالاسابة لااا، 
بالاسابة للدرب بالنثديد، بالاسابة للمسالمل بشكل عال. 
ولهاذا يثاولاون يشاجدون عى تثدياد الاسال، ويوزعون 

أعوية، ووسائل يثرية لنثديد الاسل ليقطدوا نسلاا[.
مشرياً إىل أن قضايا الرصاع مع أعداء األمة قد تمند لدقوع 
من الزماان، ااملولوع الذي اليول عمره شاهر، بدد 15 سااة 
سايكون رجالً اارسااً مجالاداً، بقوله: ]وموضوع الاسال 
ن يكاون عادك أنه مثالً يف لذا الشاهر قد يأتاي مثالً زوجنك 
تبدأ تثمل يف الشاهر الفالني، يف الشهر الذي أنت ايه، يمكن 
بدد خمَس عرشَة سااة! أحياناً قضايا الرصاع يجلس الااس 
ينصارعون ثالثل سااة، خمسة عرش ساة ما تدري إن ولذا 
رجاال ويف نفس امليادان. اآلن الفلساطيايون يم رصاعهم؟ 
يم من الساال رصاعهم مع إرسائيل؟ ألياس اآلن الذين لم 
يقاتلاون ربما لم أباااُء أبااء الذي شاالدوا عخاول اليهوع 
لاؤنء الدصابات اليهوعية أبااء أباائهم أحفاعلم خمساون 

ساة من الرصاع[.

ارتفاُع عدد السكان.. ليس من أسباب ضعف النمو 
االقتصادي: ــ

موضثااً رضاوان الله عليه لاكل من يدنقاد أَْو يظن بأن 
ضداف الامو انقنصااعي ساببه تزايد الساكان أن لذا غري 
صثيح، مسنشاهدا بأمثلة تثبت صثة ما ذلب إليه، بقوله: 
]ثم إنه بالاسابة للشادوب، بالاسبة لألمم، غري صثيح بأنه 
إذا ازعحام الااس، أصبح شادب من الشادوب عدعه عرشين 
مليون بأنه سيكون شدباً ضديفاً. ن. بل يقولون ايما يندلل 
بالاماو انقنصاعي: إن الشادوب الكبرية تصبح لي ساوق، 
لي ساوق لافساها، ساوق اسانهاليية لي، إذا أنت شدب 
صغاري مثالً عدعه مليون أَْو مليونال ونصف، وعادك قدرات 
رأس مالياة، عاد أاراع اياه رؤوس أموال يبرية، يَُصاِّع قليالً 
واينفاى الساوق النابع لاه، يثناج يثاول يياف يبثث عن 
أساواق أخرى، لكن نحاظ ]الصل[ مثالً مما سااعد الصل 
عاى نهوضها ماا لو؟ ساوق عاملياة يف نفس البلاد، مليار 
وزياعة يداي: ساوق اسانهاليية ياملة، تاهاض الرشيات، 
وتاهاض املصاناع، وتاهض رؤوس األماوال، وتثرك رؤوس 

األموال بشكل يبري[.
ويف ذات الساياق أياد بأن قلاة األيدي الداملاة وقلة عدع 
الساكان لو الاذي يؤعي إىل انهياار انقنصاع، قائاال: ]ايما 
يندلل بالامو انقنصاعي أيضاً قلاا سابقاً أنه يشكل الشدب 

الكبري ساوقاً اسانهاليية ملانجاته لو، يسااعد عاى الامو 
انقنصااعي. اليد الداملة أيضاً، حنى أنهم يقولون عن بدض 
البلادان يف أورباا: أنها ربما قاد تكون بدد ارتة من الساال 
تاهاار اقنصاعيااً، ولي من البلادان الراقية صااعياً بسابب 

ماذا؟ قلة اليد الداملة، بسبب تثديد الاسل[.

الرد على قولهم: بأن اليمن امتألت بالسكان: ـــ
مسانغرباً رضوان الله عليه ممن يقولون إن املدن اليماية 
امنألت بالساكان!! ولم يدد لااك ماكان للااس!! ارع عليهم 
بقولاه: ]أرضاا لاا اليمن نفساها ما زال لاااك مثااظات 
ااضياة، يوجد بلادان يثارية ااضية، ليس لاااك مثااظة 
أللهاا قد صاروا ماالن أرضها، لااك يشء؟ لياس لاا قبيلة 
تقول: أن ساكانها قد أخذوا مسااحنها ياملة. حانت ناعرة 
جاداً يف ُيّل مثااظاة ما يزال لااك اسااح، وماا يزال لااك 
مااطل واسادة ينساع الشادب الواحد مثل لذا، ربما ينسع 
ملائنال ملياون اما بالاك عادما نقول: عرشيان مليون لذه 
أزمة! نثن مسنقبلون أزمة رليبة! قد تؤعي إىل ما يسمونه: 
لبوطااً يف الاماو انقنصااعي، وإىل أزماات اقنصاعياة! لذا 
غري صثيح. تجد أزمات اقنصاعية مع شادوب قد ن يشاكل 
ساكانه إن نسبة بسايطة مقارنة بمسااحنه ومدهم أزمة، 
لياس األزمة تدااي: أنها قد امنألت بالعلم ناس، واملسااحة 
يلهاا قاد أصبثت يلها مالن نااس، لم يداوعوا يدراون أين 
يزرعاون، ولام يداوعون يدرااون أيان يربون ماوايش، ولم 
يداوعون يدراون أين يدملون مصاناع، ولم يدوعوا يدراون 

أين يدملون مدارس. ن[.

الحكام.. هم أهمُّ سبب لألزمات االقتصادية: ــ
نانااً رضوان اللاه عليه نظار الااس لنرصااات الثكال 
الدرب املهيااة، حيث أن ما يهم ُيّل واحد ماهم، لو ماصبه، 
حنى ولو ضثى بشدبه يف سبيل ذلك، اقال: ]قضية ملموسة 
تجاد الكثاري من حكال الدارب قابل ألن ياازل أي يشء تأتي 
]أَمرياكا[ تريد أن تفرضه سايافذه من أجل يسالم ماصبه 
ويسلم مقامه! أليس عادلم شدوب يبرية ماليل، لو ربولم 
تربية جيدة نعنزوا لم، ولهابت أَمريكا أن تثاول أن تمارس 

أي ضغط عى أي شدب من الشدوب[؟؟؟.
منساائالً باسانغراب عن الزعماء الدرب الذين يشاكون 
من مشاكلة الامو السكاني، وأن لذا يؤذي انقنصاع، والامو 
انقنصااعي، وأن الثل يف أيدي الثكال أنفساهم، حيث قال: 
]والدرب واملسلمون بشكل عال أعداع يبرية جداً جداً، وإذا قد 
لم منذمرون من يثرتهم، والثكال أنفسهم صاروا يقولون: 
مشاكلة، أننم تشاكلون زحمة! لكن ملاذا لم تشاكل زحمناا 
انهياار نقنصااعك أنات؟ ألياس لديهم أماوال يبارية جداً؟ 
وعادلام باايات اخمة جاداً، وعادلام رؤوس أموال يبرية 
جاداً يف الخاارج حنى أنه ن يوظفها لاا لاو أنهم يوظفونها 
لاا يف عاخل البالع يان ذلك يشاكل ندمة، اقط عادما يأتون 
يقولون لاا: أننم عادما تكونون يف أزمة اقنصاعية - يف الواقع 
ساببها لم - يقولون لاا: ساببها أننم، قاد أننم يثري، زحمة 
مزعحمون لااك! لكن ملاذا أما أنت؟ أنك توار األموال الهائلة 

جداً وتطفح عادك وتصدرلا للخارج أرصدة يف الباوك[.

سوء تربية النشء.. ليس سببه ارتفاع عدد 
السكان: ــ

وأياد رضاوان اللاه علياه باأن ساوء الرتبية بال بااتاا 
وأباائاا ساببها لم املساؤولون عن الرتبية والندليم وانعالل 
والثكومة بشاكل عاال، اقال: ]عادما يقولون: لذا يشاكل 
مشكلة، تغذينهم وتربينهم وأشياء من لذا، ن. املشكلة يلها 
مان عاد القائمل عى الااس، مان عاد من يثكمون الااس، 
لم الذين يكونون بشكل يجدل الفساع يانرش انقل الربيات، 
تكاون خططهام انقنصاعية ااشالة، ليس عادلام النمال 
بالاااس، ليس عادلم خاربة يف رعاية الاااس، ن تربوياً، ون 
غذائيااً، وإن االله سابثانه وتداىل قد جدل األرض واسادة، 

جدلها واسدة[.. 
مشارياً بأنه ليس عى اآلباء املسؤولية ياملة نثو األبااء، 
وإنماا مان املمكان أن يقنارص عورلم عاى اإلرشاف اقط، 
والباقاي تقول باه الثكوماة املساؤولة عن الاااس، اقال: 
]مساألة الرتبية ليس مدااه: أن اإلنسان نفسه لو سيثناج 
إىل أن يجلاس مع أونعه ُيّل يول، ويدمل له اصالً عراساياً يف 

البيات اال ينمكن أن يذلب ]يرتزق الله[ ون يقول بأي عمل.
موضوع الهداية يف عين الله تكون غالباً لها طرق يثرية جداً، 
يمكن لواحد أن يهدي قبيلة يبارلم وصغارلم، يوجه وليس 
اقط إذا يثر أونعك تقول تدمل لك اصالً عراسياً، يوجد أشياء 
مديااة توجيهية تثرص عى أن يقرءوا القرآن، تنابع عملية 
تربينهم، وإن اقضية الرتبية لي أساساً ليست مرتوية عى 
لاذا الاثو لكل أب ألن اللاه يدلم أن الكثري من اآلباء ن يكون 
عادلام قادرة، أَْو ساريبي تربياة غلط، لي قضياة ماوطة 
بالقائمال عى حياة الااس. أليس لااك مدارس؟ ويمكن أن 
يكاون لااك مادارس؟ لكن نحظ املدارس الخلال ايها ايما 
يندلال باملاهج، وايماا يندلل بكثاري من املدلمال، ادادما 
تلماس اسااعاً يف الشاباب، يف يثري من الشاباب، يف يثري من 
الكبار الذي لم خريجي مدراس خطأ يف الرتبية، من القائمل 

عى الرتبية.
مضيفااً أن سالبيات الرتبياة للاشء ليس ساببها زحمة 
الفصاول، اقاال: ]لياس أن القضية أن لاااك زحمة، لااك 
زحماة ساكان! ن.. األخطاء يف مجاال الرتبية تكاون آثارلا 
سيئة ولو يانوا بمددل عرشة طالب يف الفصل الواحد، َوليس 
اقط خمساة وعرشون، ولو بمددل عرشة طالب ولي تربية 
سايئة سايطلع لؤنء تكون عاارص تفساد يف الغالب، سواء 
مساك عماالً إعاريااً، أَْو يف أي مجاال لو اياه، تربينه تربية 

ااسدة يف مدظم ما يقدل إليه[.
مذيراً بأن من أساباب اسااع أونعنا وبااتاا لو السماح 
لإلعاالل اليهوعي، بقاواته، وبندخله غاري املبارش يف املاالج، 
ُيّل لاذا سااعد عى اسااع الشاباب، اقاال: ]ونثان أيضاً 
ااتثاون املجال بأن يأتي اليهوع يرباون الااس، اهذا ]أطم[ 
ولي أيضاً أساوء ولذا من أين جاءت من أين؟ من القائمل 
عاى الاااس، لو لماه أن يسالم ماصبه، أن تسالم رؤوس 
أمواله، أن تسالم مصالثه، ولو ضثاى بالااس، وبدين الله، 

َوبكنابه!!.

املرأة هّيأها اهلل لإلنجاب املتكرر، فقط اهتموا 
بصحتها: ــ

وأياد رضوان اللاه عليه، باأن الله لو الدالام بما يصلح 
عباعه، اهيألم ملا أُويل لهم، واملرأة من مسؤولينها اإلنجاب، 
إذن لاي مهيأة لهذا، ون خطر عليها، مان تكرار الونعة، إذا 
تم انلنمال بصثنها، اقال: ]إذاً قضية تثديد الاسال ليست 
قضياة صثيثة أن ينساابل الااس إليها نهائيااً إن يف حالة 
واحدة عادما تكون املرأة نفساها حالنها الصثية تساندعي 
بأنهاا تنوقف عن الثمل وإن االباري سابثانه وتداىل جدل 
مساألة الثمل والونعة قضية مقبولة عاد املرأة ويف طاقنها، 
قضياة مقبولة اقاط يكون لااك حرص عاى صثنها، عى 
صثة املرأة نفساها عادما يكون واحد زوجنه صثنها جيدة 
ويثاول يوقفها حنى ن تاجب عى أسااس أن عاده ]ن نريد 
أونع.. ن نرياد أونع[. لو يف نفس الوقت يكشاف أن ما عاده 
النماال. عادما تكاون أنت مدلماً ألسات تفارح بواحد من 
الاااس؟ تفرح بواحد من الطالب. بواحد؟ إذاً يمكن أن يكون 
مااك واحاد، إثال، ثالثة، أربدة، خمساة إىل عرشة. أليسات 

ندمة ينوجهون لك، ويرتبون عى يدك[.

عالقُة الناس الضعيفة باهلل.. من أهم أسباب 
الفقر: ـــ

مابهااً رضاوان الله علياه إىل أن الااس لهام عور مهم يف 
الفقر والفسااع املانرش بياهم، ورضوري الدوعة الصاعقة إىل 
الله، واإليمان الفديل به، لنثل الخريات واألمطار عى الااس، 
حيث قال: ]ثم إن مسألة الامو انقنصاعي لي قضية ليست 
يلها مرتبطة باألرض اقط، أيضاً لي مرتبطة بدالقة الااس 
مع اللاه }َوَلاْو أَنَّ أَْلَل اْلُقاَرى آَماُوا َواتََّقاْوا َلَفنَْثاَاا َعَليِْهْم 
اَماِء َواأْلَْرِض َوَلِكْن َيذَّبُوا َاأََخذْنَاُلْم ِبَما َيانُوا  بََرَياٍت ِمَن السَّ
يَْكِسابُوَن{. ولو لم يكونوا إن ساكاناً قليالً، وبالعلم واسدة 
جداً، تجاد عادلم أزمات اقنصاعية، تجاد عادلم مجاعات، 

تجد عادلم سوء تغذية، تجد عادلم حالة سيئة[.
مضيفااً: ]والباري لاو املنضمن برزق الاااس إذا النجاء 
الااس إلياه، وتويلوا عليه لو يوار أرزاقهام }َوَمْن يَنَِّل اللََّه 
يَْجَداْل َلُه َمْخَرجااً َويَْرُزْقُه ِمْن َحيُْث ن يَْثنَِساُب{ }َوَمْن يَنَِّل 
اللَّاَه{ لاي مثال: }َاْليَْسانَِجيْبُْوا يِلْ{. ما لاااك النقوى، نص 

تقوى، وربع تقوى، وربع اسنجابة! لذه ن تافل[.

ا كاَتاَ�باَ اللَُّه لاَُكْم{، أليس اآلخرون  }واَابْتاَُغوا ماَ
يري�دون أن يرضب�وا، يقطع�وا م�ا كت�ب الله 
لن�ا؟ ألنه إذا قل النس�ل أمك�ن أن يقضوا عىل 
الحاصلني بأعمال كث�رية حتى يصبحوا أقلية، 
لكن قضية النس�ل هذه قضية عندهم مزعجة، 
وموض�وع النس�ل ال يكون عندك أن�ه مثالً يف 
هذا الش�هر قد يأتي مثالً زوجتك تبدأ تحمل يف 

الش�هر الفالني، يف الشهر الذي أنت فيه، يمكن 
بعد خمس�ة عرش س�نة! أحيانا قضايا الراع 
يجلس الناس يتصارعون ثالثني س�نة، خمسة 
عرش س�نة ما تدري إال وهذا رج�ال ويف نفس 
امليدان. اآلن الفلسطينيون كم رصاعهم؟ كم من 
السنني رصاعهم مع إرسائيل؟ أليس اآلن الذين 
هم يقاتلون ربما هم أبناُء أبناء الذي ش�اهدوا 

دخول اليهود هؤالء العصاب�ات اليهودية أبناء 
أبنائهم أحفادهم خمس�ون س�نة من الراع. 

]دروس رمضان �� الدرس التاسع[

غري صحيح بأن�ه إذا ازدحم الناس، أصبح 
ش�عب م�ن الش�عوب ع�دده عرشي�ن مليون 
بأن�ه س�يكون ش�عباً ضعيفاً. ال. ب�ل يقولون 

فيم�ا يتعلق بالنم�و اإلقتصادي: أن الش�عوب 
الكبرية تصبح هي س�وق، هي س�وق لنفسها، 
س�وق اس�تهالكية هي، إذا أنت ش�عب صغري 
اَْو مليونني ونصف، وعندك  مثالً عدده ملي�ون أ
قدرات رأس مالية، عند أفراد فيه رؤوس أموال 
نِّع قليالً واكتفى الس�وق التابع له،  كب�رية، يُصاَ
يحتاج يحاول كيف يبحث عن أس�واق أخرى، 

لكن الحظ ]الصني[ مثالً مما ساعد الصني عىل 
نهوضه�ا ما هو؟ س�وق عاملي�ة يف نفس البلد، 
مليار وزيادة يعني: س�وق اس�تهالكية كاملة، 
تنه�ض الرشكات، وتنه�ض املصانع، وتنهض 
رؤوس األموال، وتحرك رؤوس األموال بش�كل 

كبري.
 ]عروس رمضان اا الدرس الناسع[

مقتطفاٌت نورانية
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م���ن���دب���ُه���م ال������ب������اب  إنَّ  اجل��������ن  وق������ال������ت 
ال��ُس��ُف��ّن��ا ي���ن���دب���وا  ل���م  ف��ل��ي��ن��دب��وا اجل���ي���ش إن 

أئ�����م�����ة ال����ك����ف����ر ف������ي أع�����ت�����اب�����ه ان���ت���ف���خ���وا
وث����ن����ا �����ع�����ت  ش�����يَّ ب�����������اٍد  ف�����ك�����ل   ، م�������وت�������اً 

ت������ف������اج������أوا ب������ص������م������وٍد ل�������م يُ����ف����اج����ئ����ن����ا
������ا ن��������رى ك������ل ن�����ص�����ٍر ق������������ادٍم ع���لّ���ن���ا ُك������نَّ

ج��م��ع��وا ق�����د  ال�����ن�����اس  إنَّ  ق����ي����َل  إذا  �����ا  ُك�����نَّ

ِزدن������������ا ي����ق����ي����ن����اً ب����������أنَّ اإلن������ت������ص������ار دن����ا
م����ن س����ّع����روا احل������رب ه����اُه����م ي���ك���ت���وون ب��ه��ا

امِل���َح���ن���ا م�����ا واج����ه����ون����ا ، ول����ك����ن واج�����ه�����وا 
ب����ت����م����وه وق����د ن����ح����ُن ال����وع����ي����د ال��������ذي ك����ذَّ

ش�������اء اإلل���������ه ب�������أن ي�����ج�����زي ال����ط����غ����اة ب��ن��ا
ف�����ل�����و ت�����خ�����ّي�����رت ي�������وم�������اً غ���������زو م���ن���ط���ق���ة

ال��ي��م��ن��ا ت����رى  أن  واح������ذر   .. ش���ئ���َت  ���ر مب���ا  ف���كِّ

االنتصار 
دنا..

معاذ الجنيد

عبدالقوي محب الدين

م����ن����اِد وب�������ا  أت�������������ْت،،  داٍع  ب������ا 
س��ك��اك��ي��ن��ا م���ؤم���رك���ة ال����ض����م����اِد..!!

درٍب.. ك�����لِّ  ت����واط����ئ  م����ن  وه�����ّب�����ْت 
»ه�����ادي«..!! احل��ل��ف  الن��ت��ع��ال  يشرعن 

وع����ب����أت ال���ب���رام���ي���ل األم������ان������ي...
وج����اءْت ب��ال��ص��دي��ِق،، وب��احل��ي��ادي..!!

وج���ّي���ش���ت ال�����ذئ�����اب ورأس����ت����ه����ا...
ال����ع����م����اِد..!! ذاِت  اخل���ن���ى  مب��م��ل��ك��ة 

***
مل��ن ه��ذي احل��ش��ود؟؟،-ل��غ��زو ش��ع��ٍب...

ي���ري���ُد،،وق���ال »أوب���ام���ا« : ي���ع���ادي..!!
***

أردن����ا،،وال����ع����واص����ف ح���ن ه���ّب���ْت..
اص��ط��ي��ادي..!! بها  أُري���د  أو   ،، أرادت 

ب�����ا وع�������ٍد ت���اق���ي���ن���ا ،،ف������ذاب������ت..
دم�����اء ال���ق���ادم���ن م���ع ال����س����م����اِد..!!

آوى.. اب����ن  ع��ل��ى  اجل���ي���وش  ت��وك��ل��ت 
وق���ال ال��ش��ع��ب: ب��ال��ل��ه اع���ت���م���ادي...!!

ف���أوح���ى ال���ل���ه :ي����ا آي�����ات ل���وح���ي...
ل��ت��ل��ت��ه��م ال���ت���ض���اري���س األع���������ادي..!!

ف��ه��ّب ال��ش��ع��ب ك��ل ال��ش��ع��ب ،،ق���ال���ْت..
م��ي��ادي��ن ال��ل��ق��ا: ه��ّب��ت ب�����������ادي..!!

رج������ال ال���ل���ه ..ي���ن���ح���ت ك����ل ف�������رٍد...
ق�����ب�����ورا ل����ل����م����ِع����دِّ  ول�����ل�����ع�����ت�����اِد..!!

***
ي��ص��ل��ى ال��ن��ص��ر ف��ي م��ح��راب ش��ع��ٍب..

ت���ق���ّدس ب����اخل����روج وب����اجل����ه����اِد...!!
ت��وح��دت اجل��ي��وش ع��ل��ي��ه،، غ���اب���ْت...

وج�����اء ال���ل���ه ب��ال��ن��ص��ر األح���������ادي..!!
:إن... قل   ،، العام  ونصف  ع��اٌم  مضى 

م��ض��ى ق���رٌن،،س���ي���زداد اح��ت��ش��ادي..!!

كريم الحنكي
حل يميض اليََسار

إىل يدبٍة يف الرِّياِض يطوُف بها قاِنناً، ويلبّي نداًء خفيَّا
اْكِر للملِك الدربيِّ الَوَلابيِّ والوالِب  وبالَثْمِد يجَهُر والشُّ

الثورَة الدربيَة مانً ومداًَى جديَديِن، ُقْل لليسااِر: ساالما
ون تُِطِل القوَل؛ اهو اليساْر

ُلَو َعُل اليساِر الذي ياَن يوماً َوِايَّا
ويان ُلماما

- اْخنََلاْف ولكانَّ تكنيَكاُه -لياس إنَّ
وُمروننُُه اْينََسابَْت حكمًة ن حدوَع لها، ُمْمِساكاً باْلَدصا 

ذاتها اآلَن؛ لكْن مَن اْلُماْنََصْف
يف اعنداٍل يزيُد يساراً بِه، واقندارا.

حل يميض اليساُر، ِبُمدَظِم َقضِّ اليساِر وذاَك القضيِض، 
إىل َلجاٍة للَخواِص لاالَك، الندنِكْف

، ُماْنَِبذاً يف الخالِء مكاناً َقصيَّا حيثُما اْعنَدتَّ
تََر اننكساْرا

ولو يشمُخ بالدائديَن َحِفيَّا
تماما، يما يان يشمُخ بالغابريَن اننصاْر.

وإذا لم تُِطْل ثَمَّ َصرباً، َاِقْف. وُقْل للرياِض: لايئاً َمِريَّا.
يما قاَل ساابُقَك اليوُسافيُّ الّشاثارْي، لنلاَك امَلجارْي: 

َيِسبِْت البقايا
وُاْضَلَة ذاك اليساِر الذي يان ِخْصَم الرياِض الخصيما

اأضثى حليما
َل ِاْقاَه ُخُصومِنِه، والنَدى ليَس  َل ِخطَّنَاُه اليوَل -َعدَّ وبَدَّ

- ليَْسلَُك ماظوَل ِعْقِد البََغايا. إنَّ
اما َغرَّ يف لذِه األرِض، إن ِسوايا.

ا اْلنََقيَت لاا عائداً من لااَك، وُمْمنلئاً ثَورًة وارتزاقاا وإمَّ
َاَسلِّْم عليِه يما ياَت تفدُل قبَل الرياِض، اشنياقا

يَظلُّ الرااُق الرااقا..
وأوجْز إذا ما أطاَل الذياَء عليَك؛ وإنَّ انرصْف

باعنذاِر
َوُوعٍّ شديَديِن. لكْن َحذَاِر

ااإنَّ اْلخيانَة ُمْدِديٌَة يا راياُل، وتدرُف ييف ترتُِّب زيانَها 
لليسااِر الذي صار يقرأُ يس ُيلَّ صباٍح، بال حجٍر يف اليديِن.. 

اْليسااِر الذي سااَر حنى اسانخاَر، تَِقيَّا
وجاَر الزَّماُن عى أللِه، ااسنجارا

وعاَر اليمُل بِه، ااسنداَرا
ٍة يف الِجواْر. إىل ُمْسنََقرٍّ َلُه بِثَمى َلْجاٍة خاصَّ

وليد الحسام

ُخذْ ِمْن َعمي

َيأَْساً إَِضااياً ...

َمنى` َما ِشئَت ،،،

واْسِل اآلَن ...

ِحْقَد ضمريَِك املداوِن

تثَت تُراِب نْخَلْه  .

ُجْرِحي أَنَا ..

وطٌن يمانيُّ الدطاء ،،

وأحريف ..

خٌة لغٌة ُمَضمَّ

بوحيٍّ من صموع األنبياء ،،

قصيدتي ..

َسبَئيُِّة األنفاس ...

تكنبها عصوٌر 

من أساطري اإلباء ،،

َلويَّني ..

تاريُخ َمْجٍد ...

َمدَّ َاوَق الدالِم الدربّي ِظلَّْه  .

َمابيااا ..

ارٌق يبريْ  .

مابيااا ..

عرشون برميالً

ِمن الاّفط الذي ...

َحَمَلنُْه يف الصثراء

قاالُة البدريْ  .

الفرُق ..

أنِّي حل تأتي الثرُب

أحمُل للكرامِة يف يَِدي روحي ،،
ً وأنََّك عائما

يف حضن أمريكا الّلدياِة

تَسنجريْ  .

لذا لو الخزي الذي

قالْت بااُت القرص :

إنَّ البغَل يخفي اليول

اً خطريْ  . تثت ِعَقالِه رسَّ

لذا لو الفرق الذي ما بيااا

الفرُق ..

أنِّي ِمْن ِبالٍع 

تُابُت الشدَب الذي ...

يجبالها الشماء واجه

ِحلَفَك الاّفطّي يلَّْه .

الفرُق ..

أنََّك َخاعٌل لثذاِء مونيكا،

وأنّي اارٌس ...

تثكي بطولنَُه ِقالُع املجِد

َخلَف ُعيوِن َعبَْلْه  .

ُخذْ ،،،

واسِل ِحقَدَك ِمْن َعمي الدربّي ..

ُخذْ َيأَساً ،،،

اُجرحي يف الجزيرِة نازٌف ،

وَعمي الَغِزيُر َياَْهِر ِعْجَلْه  .

سيزداد احتشادي

برنامُج رجال اهلل
ُر ألسبوعني : املقرَّ

 للفرتة من / ث2 ذوالثجة اىل 12 مثرل 
املواال ل 30 /9 اىل 13 / 10 ل 

-ملزماة مدرااة اللاه عظماة اللاه 
الدرس السابع.

- ملزمة عروس من وحي عاشوراء.

  ث سبنمرب ل197ل:

يشف وليال يولب ا مدير ويالة املخابرات املريزية 
األمريكية ا الدور الذي لدبنه املخابرات األمريكية 

للنخلص من الرئيس الليادي، وذير أن 
حكومة نيكسون سمثت بإنفاق أيثر 

من ث ماليل عونر عى أوجه نشاط 
املخابرات األمريكية يف شييل يف الفرتة 

من عال 1970 إىل 1973ل، وذلك 
لدرقلة أعمال حكومة الليادي...

أنوار الهدى
إلى حليف القران السيد اجملاهد/ بدر الدين أمير الدين احلوثي

في ذكرى رحيله

أحمد درهم المؤيد

َّ����ت ع����ل���������ي���������ك م����ن���������اب���������ر وق����ب�������������������اُب ض���������ج����������
وم�����������������������������آذن وج�������������وام���������������������������ع وك����������ت���������������������اُب

وب���������ك���������ْت ف���������راق���������ك ف���������ي ال���������ص���������اة ج�����م�����اع�����ُة
وت�����������������������������������اوة اآلي�����������������������������������ات وامل���������ح������������������������راُب 

ي��������ا أي�����ه�����������ا ال������ب��������������������دُر  ال�����������������ذي ب���غ���ي���اب�������������������ه
ل�������������وص��������������������ال������ه ت������ت������ق������ط������ع األس�������ب�������������������������������اُب

إن���������������ي ألك����������ت����������ب ف�����������ي رث�������������������اك ق�����ص�����ي�����دت�����ي 
م������ص������اُب وال���������ق���������ري���������ُض  دم���������������ُع  وال�������ن�������ظ�������م    

ح�������������ن������ت ل�������ذك�����������������������راك ال�����ع�����ظ�����ي�����م�����ة س�����ي�����دي 
ك�����������������ل ال�����ق�����������ل�����������وب ف�����ش�����وق�����ه�����������ا ي����ن����س��������������اُب 

ل�����������ك ف�����������ي ق����������ل����������وب امل���������ؤم���������ن���������ن م����������ن����������ازٌل
وم�������������ك������ان�������������ٌة ف���������ي ع����م����ق����ه��������������ا ورح�����������������������اُب

ك�����������م ك��������ن��������ت ل�����ل�����م�����س�����ت�����ض�����ع�����ف�����ن م������ن������اص������را 
أت�����ع�����������������������اب   ص��������غ��������اره��������م  ت�������ن���������������ال  ال  ك����������ي 

غ�������������وث ال������ل������ه������ي������ف ول������ل������ي������ت������ام������ى راع�����ي�����������������ا 
األب������������������واب  وج��������ه��������ه��������ا  ف�����������ي  أغ��������ل��������ق��������ت  إن 

ووه���������ب���������ت ن�����ف�����س�����ك م������خ������ل������ص������اً وم������ج������اه������دا 
األواب ال�������ص�����������������������اب�������ر  ن�������ع�������م  ال���������ل���������ه  ف�����������ي 

وب�������ق�������ي�������ت ب����������������درا ل�������ل�������ه�������داي�������ة م����ش����رق�������������������ا
وس����������������������واك ف�����������ي ل��������ي��������ل امل�����������ذل�����������ة غ��������اب��������وا

ول�����������دي�����������ك ف�����������ي ك�����������ل امل���������������ع���������������ارف  ث�����������روة 
ه����������ي ع�������ن�������د أس�������ئ�������ل�������ة احل����������ي����������اة ج�����������������������واب

وم��������ض��������ي��������ت ب��������ال��������ل��������ه امل�������ه�������ي�������م�������ن واث������ق�������������ا 
ف������ت������ق������ه������ق������ر امل��������س��������ت��������ك��������ب��������رون وخ����������اب����������وا  

ورس�����������م�����������ت ل���������أج���������ي���������ال ب���������ع���������دك م����ن����ه����ج����ا 
وع��������ل��������ى خ��������ط��������اك ال����������س����������ائ����������رون أص��������اب��������وا 

م������ن�������������َك ال������ق������ي���������������������������ادة ل�����ل�����ح�����س�����ن حت���������درت 
ح����ق�������������������اً ف������أن�������������ت  ال����ق��������������ائ���������د ال�����وث�����������������������اُب

ه�������و م�������ن ث�������م�������ارك ُم������������ْذ أق������������ام ع�����ل�����ى ال�����ه�����دى 
ث�����������������واب  ال������ع������ط�������������اء   ف������أت�������������اك م��������ن ف�����ي�����������ض 

« ت�����ن�����ف�����روا  ل������م  »إْن  و  ي�������وم�������اً«  »وات��������ق��������وا  ِم��������ن 
ح����م���������ل����وا ال������ل�������������واء وج�������������اه�������������دوا وأن�����������������اب�����وا

رف������ع�������������وا ش������ع������ار ال������ل������ه ف�����ان�����������دح�����ر ال����ع��������������دى 
وت������ق���������������������������ّزم األع�����������������������������������داءُ  واألذن����������������������������������اب  

َ�����ُه ف�����������وق������ �������������م  ام�����ري�����ك�����������������������ا حت������طَّ  وخ�������������������داع 
���������ن أن����ه�������������������ا اإلره������������������������������������������������������اُب وب���������������ِه ت����ب����يَّ

ف������ص�������������اة ش�������ع�������ري وال�����س�����������������������������������������ام ع���ل���ي���ك���م
ون����ع����ي�������������������م رب�����������ي واجل������ن����������������������������������اُن م����ئ�������������������اُب

َأْنفاٌس َسَبِئيَُّةبنَي َيَساَرين
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 متابعات فلسطينية

أمريكا لم تنس.. ونفط السعودية ضاع بني قبائل الكونغرس!
ساهر العريبي*

يف إجمااع تأريخاي قال نظريه أساقط مجلس 
الشايوخ األمرييي يول األربداء الفينو الرئايس عى 
مرشوع قانون الددالة ضاد رعاة اإلرلاب املدروف 
اخنصاارا با«جاسانا«. إذ صوت 97 مان مجموع 
100 عضاو يف الكونغرس من الثزبل الديمقراطي 
والجمهاوري لصالح القانون، ولم يدارضه ساوى 
ساااتور واحاد ولاو لااري رياد، زعيام األقلياة 
الديمقراطياة يف املجلس، يف مدارضة شاكلية واقا 
لدااعات تقنيض وقاوف زعيم نواب حازب الرئيس 
بجانبه، وإن يان البدض يثري شاكويا حول تمويل 
السدوعية لطائفة »املورمون« الني يانمي لها ريد.

لاذا اإلجماع بال الثزبال عى رااض الفينو 
الرئايس يف الكونغارس، عضده مجلس الاواب الذي 
صاوت لصالاح القانون بأغلبياة ٪80 من أعضائه 
ليصبح سااري املفدول ويفنح الباب واسادا أمال 
عائاالت ضثاياا لجماات 11 سابنمرب اإلرلابية 
للبادء بإجاراءات مقاضاة اململكة السادوعية الني 
شاارك 15 من مواطايها من مجموع 19 إرلابيا يف 
اسانهداف برجي مريز النجارة الداملي يف نيويورك 
يف  »الباناغاون«  األمرييياة  الداااع  وزارة  ومقار 

سبنمرب من الدال 2001.
صاربت أمارييا 15 عاماً حنى ظات السادوعية 
أن امرييا أصيبات بالزلايمر، ااسايت الهجمات، 
أو أن أعمالها انننقامية الني أعقبت تلك الهجمات 
ساواء عرب احنالل أاغانسانان أو الدراق قد شفت 

غليلهاا، لكن مثال لذه القراءة السااذجة لم تاطل 
ن عاى املطلدل عاى السياساة األمرييية، ون عى 
ُيّل مان له قليل مان اإلملال يف النأرياخ، وخاصة يف 
قضاياا الرصاع الثضاري ويف ظهور القوى الكربى 
الني تسدى لبسط سيطرتها عى الدالم أو لنصفية 
حساابات ماع قاوى يانات ياربى يف مفصال من 
مفاصال النأرياخ، لكاها اليول تداناي من الضدف 
والهاوان. ويذلاك غابت عان ذلن مان يدنقد بأن 

املصالح انقنصاعية وجشع اإلنسان له حدوع.
اسانثمرت الونياات املنثادة األمرييياة ورقاة 
الناورط السادوعي يف تلك الهجمات خري اسانثمار 
طوال السااوات املاضية الناي حااظت خاللها عى 
تدال إمداعات الافط السادوعي، ونجثت وبشاكل 
يباري يف اسانازاف عائادات الافط السادوعية عرب 
إبارال صفقاات لبياع األسالثة إليهاا، وخاصة يف 
عهد إعارة الرئيس اوباما الني بلغت قيمة األسالثة 
األمرييية املصدرة إىل السدوعية خالل ارتة جلوسه 
يف املكناب البيضاوي 115 مليار عونر أمرييي. يما 
وحااظت السادوعية عى اسانثماراتها يف الونيات 
املنثادة حنى بلغت قيماة أصولها لااك مبلغ 750 
مليار عونر، أصبثت اليول يالريشة يف مهب الرياح 

بدد إقرار القانون يول أمس.
لام تكنف أمرييا باكل ذلك، ويان لساان حالها 
»لل من مزيد«! االصفدة الني تلقنها أمرييا يانت 
ثقيلاة ون يمكن نسايانها أو تااسايها يما يدنقد 
بدض املؤمال باظرية املؤامرة، وأن عوائر أمرييية 
تقاف وراء تلك الهجمات اإلرلابية نتخاذلا ذريدة 
للهيماة عى املاطقة. يان عى السدوعية أن تنثول 

إىل رأس الثرب يف مواجهة أعداء امرييا يف املاطقة، 
ويف مقدمنهم ساوريا وإيران وحازب الله وحماس 
وغريلا من الفصائل املاالضة للسياسة األمرييية 

يف املاطقة.
يانت ساوريا لي سااحة الرصاع الني تورطت 
ايهاا السادوعية الناي ألقات ايهاا بكامال ثقلها 
خلف الجماعات اإلرلابياة، وخاصة تاظيم عاعش 
اإلرلاباي، ومان ذلك الثال بدأت رحلة اسانازاف 
ساوريا وإيران اضال ًعن السادوعية الني اشالت 
وبدد مرور 5 سااوات يف إساقاط الرئيس السوري 
بشاار األساد، لكاها نجثت يف إنهااك عول املاطقة 
ويف تشاغيل مصانع الساالح األمرييية والروساية 
وغريلاا. ثم جاءت الثرب عاى اليمن الني صدرت 
خاللهاا أمارييا إىل السادوعية أسالثة تجااوزت 
قيمنها الا 30 مليار عونر، ولم تخلف سوى الدمار 
يف اليمن، وتدزيزاً لالنقسامات الطائفية يف املاطقة.

لم يكن ُيّل ذلك يااياً ليشافي غليل األمريييل، 
وحياهاا تاازلات السادوعية عان أقوى ساالح لها 
ولو ساالح الافط الذي أغرقت األسواق به ليصبح 
سادره أرخص من املاء، اشاهد انقنصااع الغربي 
ازعلارا غري مدهوع، ايما عخلت السدوعية يف عرص 
النقشاف والدجز عن عااع مرتباات املوظفل. لم 
تبل أمال السادوعية ساوى ورقة مؤثرة تلدب بها 
أن ولي توطيد عالقاتهاا مع إرسائيل، ومع اللوبي 

اليهوعي يف أمرييا.
نجثات السادوعية يف تثويال بوصلاة الرصاع 
يف املاطقاة نثاو الارشق، ولام يدد الارصاع عربيا 
إرسائيليا بل رصاعا عربيا اارسايا أو سايا شيديا، 

حناى عخلات إرسائيال عرصلاا الذلباي خاالل 
الساوات األخرية الني تثولت خاللها إىل واحدة من 
أيثار عول الدالم قوة وتطورا، ايماا عاع الدرب إىل 
القرون الوسطى حيث الازاعات الطائفية والنخلف 
والجهال يف وقت تنساابل ايه شادوب األرض عى 
نيل أساباب القاوة، ولم يدد للدارب مكانة يف ريب 
الثضارة الداملي الذي تنصدره اليول شادوب يانت 
وحناى األماس القرياب اقارية وتثاارب بدضها 
البداض، وماهاا الشادوب األوروبية الني ساارت 
يف طريال الوحادة الذي يثول أوروباا إىل بلد واحد، 
ايما يديش الدرب انقسامات عياية وعرقية وقبلية 

عاخل بلدانهم.
لكان ُيّل تلاك املثااونت السادوعية للاجاة من 
املقصلة األمرييية لم تاجح! والسبب وراء ذلك -إذا 
ما وضداا نظرية املؤامرة جانبا، لو ضدف القراءة 
السادوعية للمدااعنت السياساية وانقنصاعية يف 
املاطقاة والدالام. يانات السادوعية تظان أن تلك 
النااازنت الدظيماة الناي قدمنها ألمرييا سانديد 
امليااه إىل مجاريها، وأن امللياارات الني تافقها عى 
رشيات الدالقات الدامة سانكون يفيلة يف تثسل 
صورتهاا، وبأنها تثارب اإلرلاب ون تدعمه بل ون 
عالقة لها به. لكن ُيّل تلك املثاونت اشالت اشاال 
ذريداا، وأصباح الثدياث الياول علايا عان عالقة 
املؤسساة الدياية الولابية املدعوماة من عائلة آل 

سدوع باإلرلاب الداملي.
لم يفطن آل سادوع لثقيقاة أن أمرييا ن تقيم 
لهام وزنا واعنباارا، بل إنهم يشاكلون عباأً عليها 
نظراً لطبيداة نظامهم الديناتاوري ونننهاياتهم 

الجسايمة لثقوق اإلنساان، وأن الدعام األمرييي 
لهم ليس لسواع عيونهم بل من أجل مصالح أمرييا 

انقنصاعية والجيوسياسية.
ولام تكان السادوعية تدي باأن عياون أمرييا 
ترناو نثاو ماابع الافاط، اهي ياز لان ياضب يف 
القرياب الداجل. ولال لااك من سابيل نمناليها 
سوى قانون »جاسنا«؟ اهذا القانون يسمح براع 
ععاوى أمال املثايم األمرييية ضد السدوعية، ولو 
يماح الرئياس األمرييي صالحية تجميد اإلجراءات 
القضائياة ملدة 0ث1 يَاْوماً قابلة للنمديد وذلك ألجل 

السماح لبدء مفاوضات رسية لنسوية القضية.
مقادار  أن  إىل  النرسيباات  بداض  وتشاري 
الندويضاات قد يصال إىل 3 تريلياون عونر، أي ما 
يداعل أربدة أضداف األصول السادوعية الثالية يف 
أمارييا، ولو ما يداعل إنناج السادوعية من الافط 
ملدة 20 عاما ايما لو اسنمرت أسدار الافط عى ما 
لي عليه. وأما ايما لو عاعت لساابقنها اسيداعل 
نصف املادة أعااله. إذن قانون جاسانا سيساقط 
السادوعية يف قبضاة أمارييا سياساياً واقنصاعياً 

ولربما عسكرياً.
يل ذلك يفارس إجماع الثزبال األمريييل عى 
القانون؛ ألنه قانون اقنسال الغاائم بل األمريكيل. 
وأما السادوعية اليس لها سوى البكاء عى نفطها 
الضائاع بل قبيلني الديمقراطيل والجمهوريل يف 

الكونغرس األمرييي!

* البحرين اليوم

استشهاد شاب بعد طعنه حارس أمن صهيوني على حاجز قلنديا 

رئيس املوساد األسبق: »إسرائيل« ستعيش حالة 
فوضى قريباً 

اسنشاهد الشااب نسايب أباو ميزر 
)ث2 عامااً( برصاص قاوات الددو، ليلة 
السابت، بدد تافياذه عملياة طدن عى 
حاجاز قلادياا شامال مديااة القادس 

املثنلة.
وقالت القاااة »اإلرسائيلية« الدارشة 
إن حارس أمن »إرسائييل« أصيب بجراح 
خطارية يف عملية الطدن، وجرى نقله إىل 
مسنشافى »شداريه تسايدك« يف مدياة 
القدس املثنلة، لنلقاي الدالج من جراح 

أصيب بها يف الجزء الدلوي من جسده.
وقاال شاهوع عياان إن قاوات الددو 
تريات الشااب ياازف عاى األرض بداد 
إصابناه حناى ااارق الثيااة، ومادات 
طواقم الهاالل األحمر الفلساطياي من 

الوصول إىل املكان.
وأطلقات قوات الدادو قاابل الصوت 
انادنع  بداد  للدماوع  املسايل  والغااز 
مواجهاات ماع عارشات الشابان عاى 

الثاجز.

 يثذر رئيس ساابل بارز للموسااع من 
أن إرسائيال سانجد ذاتهاا قريبااً يف حالاة 
ااوىض عارمة، مبدياً قلقه مان النهديدات 
الداخلية. وينوقع أن تقول بندمري السالطة 
الفلساطياية وتنثمل مساؤولية مديشاة 
الدالام  يف  عزلنهاا  وتازعاع  الفلساطيايل 
املشغول بذاته، وبدون قياعة جديرة سنبقى 
عاجازة. ويقاول إنه يف ظل اقدان تساوية 

الدولنل سنثكم حماس سيطرتها.
ويف حديث مطول جادا مللثل صثيفة 
»لآرتاس« يبدي رئيس املوسااع األسابل 

إارايام لليفاي )2ث عامااً( قلقاه البالغ 
الددعياة  أغلبينهام  اليهاوع  اقادان  مان 
تثولهام  ومان  النأريخياة  الساطل  يف 
مجادعا ألقلية. لليفاي الذي عل رئيسااً 
للموسااع عاال ث199 بددماا شاغل عدة 
مااصب مهمة ماها رئياس مجلس األمن 
القومي، لو مهاجر مان بريطانيا، ويرى 
أن إرسائيال الياول تشاهد األزماة األيارب 
مااذ قيامها واملنمثلة بقلة عادع القياعات 
الثقيقية. ويناباع »عادما أنظر للقياعات 
السياساية بانئناالف واملدارضاة ن أرى 

رجانً يمسكون بدولة وتسنفزني مشالد 
أحزاب الرجال الواحد وتسانفزني عوعتاا 
للبثاث عائمااً عان قائاد ساابل للجيش 
ليكاون مخلصااا يف السياساة«. لليفاي 
الاذي سابل وععاا يف 2012 للنفاوض مع 
حماس بل مع إيران، يساخر من مثاونت 
الساطياية  قيااعة  لادساة  إرسائيال 
عاى مقاسااتها، ويدعاو للنفااوض مع 
شخصيات السطياية لم تدنقل باملايض يف 
سجون انحنالل حنى تناح املثاعثة مدهم 

بمسنوى الديون وعون اسندالئية.

شبيبة فتح توصُف مشاركة عباس 
بجنازة برييز بـ«الخيانة« وتطالبه 

باالعتذار والتنحي
شاات حرية الشبيبة الطالبية النابدة لثرية انح يف جامدة بري زيت 
وساط الضفة الغربياة املثنلة لجوًما حاًعا عاى الرئيس مثموع عباس 
ملشاارينه بنشاييع الرئيس اإلرسائييل األسابل شامدون برييز، واصفة 

حضوره بالنفريط والخيانة.
وطالبات الشابيبة، يف بياان لها السابت، عباس »بأن يكون شاجاًعا 
ويدنذر للشادب الفلساطياي؛ اانعنذار عن الخطأ اضيلة، والناثي عن 

ماصبك يرئيس لدولة السطل الثرة الدربية«.
وقالات الشابيبة: »لم يفاجئااا موته بال ااجئاا قارار مثموع رضا 
عبااس ومجموعاة أخرى باملشاارية يف جااازة املجرل شامدون برييز، 
ليفجاروا بذلاك غضاب شادباا الثار األباي منااسايل عماء الشاهداء 
والجرحى وعذابات األرسى، الم نرالم يف موايب الشاهداء ن مشااريل 

ون مدزيل«.
واساناكرت بدبارات شاديدة اللهجة مشاارية عباس بقولها: »ندين 
ونسناكر لذه املشاارية املذلة واملهياة بثل شدباا، وندنربلا شكال من 
أشاكال النفريط والخيانة. اقبال توجه الرئيس إىل جااازة املجرل برييز 
وجهاا رساالة علاية واضثة إىل يااة الجهات الرسامية بان ترتاجع عن 

القرار املذل، ولكن قد أسمدت لو ناعيت حراً ولكن ن حياة ملن تااعي«.

فلسطينيون يف غزة يحيون الذكرى األوىل 
الندالع »انتفاضة القدس« التي انطلقت إثر 

محاوالت املستوطنني اقتحام القدس
شارك املئات يف قطاع غزة، اليول األحد، يف مسرية إحياًء إلحياء الذيرى 
األوىل نندنع موجاة املواجهات مع القوات إرسائيلياة والني أُطلل عليها 

»اننفاضة القدس« أو “الهبة الشدبية”.
وراع املشااريون يف املسارية الني ععت لها حرية الجهاع اإلساالمي، 
وجابت بدض شاوارع مدياة غزة، نانات ُينب عى بدضها ” انننفاضة 

سالح النثرير”، “اننفضوا يا ألل الضفة”.
وقاال أحماد املدلل، القياعي يف حرية الجهااع، يف يلمة له عى لامش 
املسارية إن “اننفاضاة القدس تؤياد أن ن مكان إلرسائيال عى األرايض 

الفلسطياية”.
وأضاف املدلل أن “انننفاضة يف الضفة الغربية أربكت حسابات الددو 

اإلرسائييل الذي ن يفهم إن لغة القوة “.
وتاباع: ”رغام وجوع أطاراف إقليمية وعولية )لم يسامها( إلجهاض 

انننفاضة إن أنها مسنمرة حنى تثرير السطل”.
وتباياات اآلراء حول تارياخ انطالق “رشارة” لاذه املواجهات، حيث 
ذلب اريل إىل اعنباره األول مان أينوبر/ترشين أول 2015، عقب تافيذ 
الساطيايل يف ذلك اليول عملينل أسافرتا عن مقنل مسانوطاْل اثال 
شامايل الضفة، بياما اعنربه آخرون الثالث من الشاهر نفسه عادما قال 
الشاب “مهاد حلبي” )19 عاما( بنافيذ أول عملية طدن بمدياة القدس، 

أعت إىل مقنل اثال من اإلرسائيليل قبل أن يلقى لو حنفه.
وبداد الدملينل مبارشة، انطلقت عملياات طدن وعلس ومواجهات 
مع القوات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطياية، ننيجة إلرصار املسنوطال 

عى اقنثال املسجد األقىص.
وأعت تلاك املواجهاات إىل مقنل أيثار من مئني الساطياي يف الضفة 
الغربياة والقادس الرشقياة املثنلاة وقطاع غازة، بثساب إحصائيات 

رسمية.

العدو يقتحم 
سبسطية تمهيدًا 
لطقوس تلمودية 

للمستوطنني 
اقنثمات قواُت الدادو صباح 
أمس األحد بلدة سبسطية شمال 
الضفاة  شامال  نابلاس  مديااة 

املثنلة.
وأاااع شاهوع عياان أن عدًعا 
يبريًا من جيباات الددو اقنثمت 
املاطقة األثرياة بالبلدة، ونصبت 

خيمة يف ساحة البياعر.
قاوات  أن  الشاهوع  وأضااف 
نحًقاا  الخيماة  أزالات  الدادو 

وانسثبت من البلدة.
مثلياة  مصااعر  ورجثات 
أن تكاون لاذه الخطاوة مقدمة 
نقنثال املسانوطال للماطقة يف 
سااعات املساء إلقامة طقوسهم 
النلموعية بمااسابة رأس السااة 

الدربية.
أن  املصااعر  وأوضثات 
املسانوطال اعناعوا يف مثل لذه 
اليول من ُيّل عال إقامة احنفانت 

يف املاطقة األثرية.
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دعا للتطبيع علناً واأكد اأن ال�سعب الفل�سطيني جزء مما اأ�سماها »اإ�سرائيل العربية«

نائب رئيس شرطة دبي: »22 دولة ومستكثرون على إسرائيل دولة واحدة؟«

هؤالء هم »العرب« الذين عّزوا يف وفاة السفاح برييز!

  - متابعات
موقاف  إماراتياة،  أياعيمياة  لاجمات 
نائاب مديار رشطة عباي، ضاحاي خلفان 
مان »إرسائيال«، وععوته جمياع الدرب إىل 

انعرتاف بها.
الطبيباة  غبااش،  رايداة  األياعيمياة 
الافسية، اعنربت أن بوصلة ضاحي خلفان 

انثرات تماماً.
وتابدات يف تغريدة عى »تويارت«: »ماذا 
عن الشادب الفلسطياي يا بواارس!!، أظن 

أن بوصلنك قد اخنلت تماماً«.
وأضاات: »حنّاى الصهيوني ن يّدعي ما 

تدعي، يثري ماا ينألم أنك ماا!!«.
ورغام عوعتهاا للثاااء عى خلفاان، إن 

أن غباش أّيادت أن الفريال اإلماراتي أَضلَّ 
البوصلة الصثيثة، حيث قالت: »أبو اارس 
رجال مواقف نقادر جهوعه األماياة وتبايه 
للقضايا الوطاية والسطل سنبقى عربية، 

والصهيونية عدوة اإلنسانية«.
وذلاك يف إشاارتها إىل تغريادات ضاحي 
خلفاان الني أثااى ايها عاى اإلرسائيليل، 

واعنرب أن »املجرمل« ايها قّلة.
رئياس  نائاب  خلفاان،  ضاحاي  ويان 
رشطاة عبي، أثااى عن إرسائيال واليهوع يف 
سلسالة تغريدات، مؤيداً أنهم يسانثقون 
أن تكون لديهم عولة، وطالب بماثهم عولة 
يديشون ايها باعنبارلم عولة »مسكياة«، 
عى حاد قولاه. ووّجه اننقااعات للرااضل 
بقااء عولاة انحناالل عى أرض الساطل، 
وقاال إن الدارب يملكون 22 عولاة، الماذا 

ن يدطاون إرسائيال عولاة؟ حساب تقرير 
لصثيفة »القادس الدرباي« اللادنية وقال 
خلفاان: »آخار مجرماي إرسائيال ننايالو 
بزواله يأتي إىل سدة الثكم يف إرسائيل عقالء 

باي إرسائيل… ويثدث السالل الداملي«.
وأشاار بقولاه: »اليهاوع مساايل ياا 
جماعة ما تريدون لهام عولة!،... خليكم يا 
عرب واقديل عاديام 22 ما أعري 23 عولة 
عربية وشايفياها 1 عولة يثري عى اليهوع.. 

أما أننم شياطل«.
وقاال: »أناا رأياي أن مثماوع عبااس 
والشدب الفلسطياي يكونون جزءا ن ينجزأ 
مان إرسائيال الدربياة، ياا جماعاة اليهوع 
مبدعل وأذيياء وعقاول مخططة ومفكرة 
ويسانثقون أن تكون لهم عولة بيااا بثكم 

أنهم عيال عماا مداا ماذ األزل«.

وتاباع: »ماا زاع من حدوع عان قرار ثل 
يدنرب جازءا للدرب مثنال.. ولياس لاا ُيّل 
الساطل لاا ما أقر يف ثل، واليل بريميهم يف 
البثر واليل يساميهم قطدان واليل يافي أن 

لهم حل واليل يهدعلم بزوالهم… إلخ«.
واسانطرع خلفاان »الطاماة الكربى أن 
اليهاوع يدلماون الطالاب يف املدرساة باأن 
الدرباي عادوه ونثان ندلام الطالاب باأن 
اليهاوعي عدوه رغام أناا عاى أرض واحدة 

ولذا خطأ مشرتك«.
وزعام أن »رااض اليهوع لثال الدولنل 
حال  أن  اتمااى  واليهاوع،  الدارب  يخادل 
الدولنال يفشال؛ ألن حل الدولة املشارتية 
عربيااً ويهوعيااً يدنرب الثل املثاايل للقضية 
الفلساطياية، سايكون حنماً رئيس الدولة 

اإلرسائيلية السطياي«، حسب تدبريه.

  - متابعات
شاريت واوع عربية بجاازة رئيس ييان 
الدادو الصهيوني الّساابل شامدون برييز، 
أحد مؤسيس ومجرمي الكيان، الذي ارتكب 
املجاازر ضاد املدنيال الفلساطيايل مان 

أطفال ونساء وشيوخ عى مدار تأريخه.

السلطة الفلسطينية
الفلساطياية  السالطة  رئياس  حارض 
مثماوع عباس يف مراسام النشاييع رااقه 
أمال رس اللجاة النافيذياة ملاظمة النثرير 
وعضاوا  عريقاات،  صائاب  الفلساطياية 
اللجاة املريزية لثرية انح حسال الشيخ 
ومثماد املدني، ويان املقرر أن يكون مدهم 
رئيس جهاز املخابرات الدامة الفلساطياية 
يف الضفاة املثنلة ماجد اارج، لكاه تدرض 
لثاعث ساري نقل عاى إثره إىل املسنشافى 

لنلقي الدالج.
وظهرت صورة لدباس ولو يزور األسري 
املثارر مالاك القاايض عاخال املسنشافى 
انسنشااري يف رال اللاه، تبل ايماا بدد أن 
الزياارة يانت غاري مقصاوعة، وأن الزيارة 
األساسية يانت لالطمئاان عى صثة ماجد 
ارج، الذي يان يرقد يف غراة يف املسنشافى 

نفسها.

مصر
وشااريت مرص رسامياً يف الجاازة عرب 
وزيار خارجينهاا ساامح شاكري وبررت 
صثف مرصية املشاارية بأنها بروتويولية 
وتدوع لوجاوع اتفاقية »يامباد عيفيد« بل 

مرص وييان الددو.

األردن
وأواادت الثكومة األرعنياة نائب رئيس 
الوزراء للشاؤون انقنصاعية جواع الدااني 
للمشارية رسمياً يف جاازة برييز، يما أرسل 
ملاك األرعن عبد الله الثّاناي إىل رئيس ييان 

الددو رؤوال ريفلال برقيّة تدزية ببرييز، 
اعنارب ايها أّن »مساالماته باتّجاه تثقيل 
األمان والّساالل يف املاطقة لي الياول أيثر 
ألمية من أي وقٍت مىض«، منمايّاً »الرحمة 
لاه، والصارب والّسالوان لدائلناه ولشادب 

الكيان الغاصب«.

املغرب
وأوااد املغارب مسنشاار امللاك مثماد 
السااعس ويدعى »آنادري أوزني«، لنقديم 

الدزاء بوااة برييز.

ُعَمان
ومن سالطاة عمان حرض سفريلا لدى 

األرعن خميس الفارس.

البحرين
وزارة  مبداوث  حارض  البثريان  ومان 
الخارجية، ويان وزيار الخارجيّة البثرياي 
خالاد بن أحمد آل خليفة، قد ندى يف تغريدة 
لاه عى حساابه يف موقاع »تويارت«، برييز، 
وقاال: »طيب الله ثراك الرئيس برييز.. رجل 
حرب ثم رجل الساالل الذي ن يزال غائباً عن 

ماطقة الرشق األوسط«.
وعولياً، حرض الجاازة ُيّل من الّرؤسااء، 
األمرييي بااراك أوباما، والفرنيس ارنساوا 
لونند، واألملاني يواييم غازك، واملسنشاارة 
األملانية أنجيال مرييل، ومساؤولة الّسياسة 
الخارجياة يف انتّثااع األوروباي ايديرياكا 

موغريياي، وامللك اإلسباني ايليب الساعس، 
تشاارلز،  األماري  الربيطاناي  الدهاد  وويل 
والّرئياس املكسايكي إنريكاي بيااا نيينو، 
والّرئياس األمرييي الساابل بيال يليانون، 
ورئيايس وزراء بريطانياا الّساابقل عيفيد 
ياماريون وطوني بلاري، ووزيار الخارجية 
الربيطاني بوريس جونساون، ونائب وزير 
الخارجيّاة الرّتياي أحماد يلاذز. إىل جاناب 
شاخصيّاٍت من ييان الددو أبرزلا ننايالو 

وريفلل وغريلما.
واعناى عادٌع مان الّشاخصيّات املاّصة 
إللقااء »يلمات الاوعاع«، رّيز مدظمها عى 
تمجيد »ساّفاح قانا« وإبداء الّدعم والنّأييد 

للكيان الغاصب.

السيد نصراهلل: النصر يعني تعطيل 
أهداف العدو اأَلَساسية خالل حربه

  - متابعات
لثازب  الداال  األماُل  أياد 
اللاه السايد حسان نارص اللاه 
عاال  اننارصت  »املقاوماة  أن 
2000 عاى الدادو ومادناه من 
تثقيال أّي من ألدااه وحققت 
ألدااها«، ولفات إىل أن »الارص 
الدادو  ألاداف  تدطيال  يدااي 
األََساسية خالل حربه«، وأضاف 
»عادماا تنمكان املقاوماة من 
مااع الددو من تثقيال ألدااه 

تكون قد اننرصت«.
وخالل مراسم احياء املجلس 
الاذي  املريازي  الداشاورائي 
يقيمه حزب الله يف مجمع سايد 

الشهداء عليه السالل يف الضاحية 
الجاوبية لبريوت، لفت السايد نرص الله ليل أمس، إىل أن »لااك مسنوى أعى 
مان الارص لو ليس اقط أن تماع املقاومة الدادو من تثقيل ألدااه بل أن 

تثقل ألدااها أيًضا«.
موضثااً بأن »املقاومة ماذ عال 2ث19 يانت وظيفنها أن تماَع الددو من 
تثقيل ألدااه ووضدت لافسها ألداااً يف اسناهاض الااس واسنازاف الددو 
وصاونً إىل تثريار األرض وانرسى باال قيد أو رشط وبال مااة وبال مكااآت 

للددو، ولذا ما تثقل عى مسار 5ث19 إىل 2000 ».
 وأضاف »عال 2000 نسنطيع أن نقوَل إن املقاومة مادت الددو من تثقيل 

أي من ألدااه مثل اجنياح 2ث19 وحققت ألدااها يف اسنازاف الددو 
واسناهاض انمة وتثرير األرض وانرسى واسنداعة السياعة من عون قيد 

أو رشط ولذا ما نسميه نرصاً«. 

بعد إقرار قانون »جاستا«.. أول دعوى أمريكية 
ضد السعودية بسبب هجمات 11 سبتمرب

  - متابعات
بداد يومال اقط عى إقرار مجلس الشايوخ األمريكي قانون »جاسانا« 
الاذي يسامح بمقاضاة السادوعية بسابب عورلاا يف ععم انرلااب، رادت 
أرملاة أحد ضثايا لجمات 11 أيلول/سابنمرب 2001 عى مقر وزارة الدااع 

األمريكية )الباناغون( ععوى قضائية ضد الرياض.
وأااعت ويالة بلومربج األمريكية لألنباء أن األمريكية سنيفاني روس عي 
سيموني زعمت يف ععوالا أمال إحدى املثايم يف واشاطن أن اململكة الدربية 
السدوعية قدمت ععما ماعيا لناظيم القاعدة وزعيمه الراحل أسامة بن نعن. 
يماا جاءت ععوالا نيابة عن ابانها. ويانت عي سايموني حامال عادما لقي 

زوجها الضابط البثري باتريك عون حنفه يف الهجمات.
ويان مجلس الشايوخ األمريكي سامح للمواطال األمريكيل بمقاضاة 
حكوماات عول أجابياة يثبت بأنها قامات بدور يف أي لجماات إرلابية عى 
األرايض األمريكية، حيث صوت مجلس الشايوخ يول الثالثاء بواقع 97 صوتا 
مقابال صاوت واحد، لصالح رااض اعارتاض الرئيس أوباما، عاى القانون 
املدروف باسام »قاناون الددالة ضد رعاة اإلرلاب »املدروف اخنصارا باسام 
»جاسانا«، والذي ينيح لدائاالت ضثايا لجمات 11 أيلول/سابنمرب 2001 
اإلرلابية مقاضاة الثكومة السادوعية؛ ليثصل بساهولة عى أغلبية الثلثل 

املطلوبة إللغاء اينو أوباما.

االستعمار الفرنسي يحتفظ بجماجم مقاومني 
جزائريني يف متحف بباريس!!

  - وكاالت
ذيارت ويالة “اراناس ل2” أن أيثر من ث1 ألَف ُجمجماة تدوع ملواطال 
جزائريل قطدت رؤوساهم عى يد انسندمار الفرنيس للجزائر، مثفوظة يف 

منثف اإلنسان بباريس.
وبثساب الويالة اإن 500 من الجماجم تم الندرف عى لوية أصثابها، 
مان ضماها 36 جمجمة تداوع لقااعة يف املقاومة الجزائرياة قنلوا وقطدت 
رؤوسهم من قبل قوات انسندمار الفرنيس للجزائر يف القرن الناسع عرش ثم 

نقلت إىل الداصمة الفرنسية لدوااع سياسية و”أنرتوبولوجية”.
وبثساب املطلدل اإن تلك الجماجم حفظت يف قاعاة مادزلة يف املنثف 
بديادا عن مرأى الدمول، خواا من أن يثري وجوعلاا جدن جديدا بل الجزائر 
وارنساا حول حقبة انسندمار واألرشيف املندلل بها، ولم يكشف رس وجوع 
تلك الجماجم حنى شاهر مارس 2011 بدد تثريات للباحث الجزائري “عيل 

اريد بالقايض”.
وقال “ابراليم سااويس” األساناذ يف جامدة ”ساريجي بونناواز” والذي 
قادل عريضة تطالب بإعاعة تلك الجماجم، إن اسانداعتها ليسات “ألغراض 

اننقامية، ولكن الهدف ماها إنارة النأريخ بالثقيقة”.

إعالمي مصري ينتقد »بكاء« عباس وشكري 
على برييز: على األقل راعوا شعورنا 

  - متابعات
اننقاد اإلعالمي املرصي، ساديد حساسال، إظهار مشااعر »زياعة« عن 
الالزل لكل من رئيس السالطة الفلسطياية، مثموع عباس ووزير الخارجية 
املرصي، ساامح شاكري، خالل مراسام تشاييع الرئيس اإلرسائييل األسبل، 

شمدون برييز.
وقاال حساسال يف برنامجه الذي يذاع عى قااة الداصمة: »يف السياساة 
ماا اعنقدش أنااي وأنا ذالب يف واجب سايايس يجب عيلّ الباكاء عى امليت، 
نفس الخطأ للوزير سامح شكري، يا مدايل الوزير انت رايح بروتويول يجب 
أن تاؤعي واجب وطاي يف لذه املهمة الوطاية ويجاب أن تذلب ولذه الدولة 
بيااا وبياها ساالل ُيّل لذه األمور مدرواة ولكن يف شادور شادب وشادوب 

عربية..«، حسب قوله.
وتاباع حساسال قائاالً: »بكاء وشاجن واحضاان جامدة! يدااي راعوا 

شدورنا راعوا شدور الااس الني تنقطع عشان السطل...«.

�سرياً وراء املعا�سرة اأم ق�سماً لرواتب املوظفني؟! 

السعودية لم ُيبِد أي تربير 
الستبدالها “التقويم الهجري” 

بـ “امليالدي”
  - متابعات

بدأت املؤسسااُت الثكومية السادوعية أمس األحد 2 أينوبر الدمل 
با”النقويام املياالعي” بدنً مان “الهجاري”، وذلك تطبيقااً لقرارات 

مجلس الوزراء.
وظل الدمل بالنقويم الهجري يف جميع مفاصل الدولة ومدامالتها 
يف رصف رواتاب وعالوات املوظفل، ماذ إنشااء اململكاة قبل نثو 6ث 

عاماً.
وأاااع أحد املوظفال يف الدوائر الثكومية السادوعية، أنه باعنماع 
“النقويم امليالعي سايخرس ُيّل موظف ما يقارب أجر نصف شهر من 

راتبه الساوي”، حسب “سبوتايك”.
ويثصال املوظف، بدد تطبيل القرار عى راتبه الشاهري يف الا 25 
من ُيّل شاهر ميالعي، بادنً مما يان منبداً ساابقاً يف حصول املوظف 
عى املرتب ُيّل 25 يَاْوماً من الشهر الهجري، إذ تاقص الساة الهجرية 

باثو 15 يَاْوماً عن امليالعية.
والقارار لاو واحاد من بال مجموعاة اتخذلاا مجلس الاوزراء 
السادوعي، يف وقت ساابل، وتضمات أيضا إلغاء ووقف وتدديل بدض 
البدنت واملكااآت للموظفال الثكوميل يف البالع، وتدديالت يف ارتات 
اننناداب ونساب الدمل اإلضايف، إضااة إىل عدل ماح الدالوة السااوية 
لهاذا الدال )الهجري( ث3ل1، أو أياة زياعة مالية عاد تجديد الدقوع أو 

تمديدلا أو اسنمرارلا أو عاد إعاعة النداقد.

الجيش السوري يحرزُ انجازًا عسكرياً يف غوطة 
دمشق َويسيطُر على مواقع يف دير الزور

  - متابعات
نَفاذ الجياُش الساوري عمليًة عساكريًة 
مثادوعة يف غوطاة عمشال الغربياة عاى 

مثوري خان الشيح والدير خبية.
وخاض الجيش الساوري اشانبايات مع 
املجموعات املسلثة اسنخدمت ايها مخنلف 
أناواع األسالثة الخفيفاة والثقيلاة اضاالً 
عان القذائاف املدادياة الثقيلاة وراجماات 
الصواريخ، ما أوقع قنى وجرحى يف صفوف 
املسالثل عرف ماهم املساؤول الدساكري 
يف »حرية احرار الشاال« املدعاو عبدالثميد 

عوض. 
وقد سيطر الجيش السوري عى ل1 ينلة 
ساكاية يف خان الشايح، وعى عدع يبري من 
املازارع يف الدير خبية، يما قطع طريل الدير 

خبية ا مقيلدية.
لاذا واحباط الجياش الساوري مثاولة 
تسالل ملسالثي تاظيم »عاعش« عى مثور 
البانوراماا باتجاه مواقداه يف »تلة أل عبوع« 
جااوب غارب مديااة عيرالازور واوقع قنى 
وجرحاى يف صفوف املنساللل الذيان تريوا 

وراءلم عدعاً من جثث قناللم وأسلثنهم.
وُعارف مان القناى، مساؤول املجموعة 
املنساللة »أبي عبيدة الجاراح« و«ابو طلثة 

اللبااني« و«القريواني«.
يماا أعلن الجيش الساوري يول السابت 
تمكااه من إحكال السايطرة عاى مواقع يف 
مثااظاة عير الزور رشق الباالع بدد مدارك 

مع تاظيم )عاعش(.
 وذيرت ويالة اننباء الساورية الرسمية 
نفاذت  الجياش  مان  وحادة  »أن  )ساانا( 
صبااح الياول عملياة نوعية عاى تجمدات 
وتثصياات إرلابياي تاظيم )عاعش( يف تلة 
أل عبوع اننهت بالسيطرة الكاملة عليها بدد 
مقنل وإصاباة الدرشات من أااراع الناظيم 

النكفريي«.
واضاات »أن وحدات من الجيش خاضت 
اشانبايات عايفة مع إرلابيال من تاظيم 
)عاعاش( عى مثاوري املقابر وحاي الدريف 
بمدياة عيار الزور اننهت بنكبياد اإلرلابيل 

خسائر باألاراع والدناع الثربي«.
وأشاارت اىل أن ساالح املدادية يف الجيش 
الدربي الساوري يان قد نفذ رمايات مريزة 
عى تجمع آلياات لناظيم )عاعش( يف مزارع 
ماطقاة البانوراماا عى األطاراف الجاوبية 

الغربية ملدياة عير الزور.
وبال املراسال أن الرمايات أسافرت عن 
تدماري خمس سايارات مازوعة برشاشاات 

ومضاعات ومقنل الدديد من أاراع الناظيم.



 سياسية- شاملة
تصدر يل اثال وخميس

مناس���بة الهج���رة النبوية اعتمدت في اإلس���ام للتاريخ بكل ما تعنية 
هذه الداللة بكل مالها من أهمية ان يكون تاريخ املس���لمن معتمدا على 
التاريخ الهجري على الهجرة النبوية وان تكون الشهور الهجرية القمرية 

هي التي ترتبط بها الشعائر الدينية في اإلسام.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  الددع )160( انثال 3 أينوبر 2016ل  املواال 2 مثرل ث3ل1لا

كيف تسّلل االستعمار 
من النافذة الدينية؟

كلمــــــة أخـــــيرة 

حميد رزق
الديااي من أخطر  النضليُل 
ااًة لدياا  أناواع النضليال َخاصَّ
يشادوب عربية ومسلمة؛ ألن 
ثمة قدسايًة واحرتامااً يبريَين 
للدين ورجل الديان يف ثقااناا، 
يكنسب رجُل الدين احرتاَمه من 
ارتباطاه بقيم املقاّدس )يناب 
ونبي وإْساااَلل( اااذا ما حدث 
انخارتاُق مان الجاناب الدياي 
أَْيرَب، والنبدات عى  االخطورُة 
يارثية، وقد أساهم النساُلُل يف 
الوقوف بوجه حريات انخرتاق 
الشادوب  ِقبال  مان  الدياياة 
الدربية ونخبنها الثقااية والدياية والسياسية خالل الدقوع املاضية، 
يف إيصال الدرب واملسالمل إىل مرحلة تمّكَن ايها املساندمرون من 
إيجااع ععواٍت ومذالاَب اخنطفت اإلْساااَلل وجدلنه سايفاً مصلناً 

بيدلا تُشِهُره يف وجه الشدوب وُلوينها األصلية.. 
َمان يدنقاد ان آل ُساُداْوع يف نجاد والثجاز مجرع نظاال ملكي 
مسانبد مثلُه مثاُل أي نظال حايم يف الرشق األوساط اهاو مجاِنٌب 
للثقيقة، الاظال السادوعي يشاّكل أبرز وأخطر البؤر الني يرعالا 
األمرياكان ومرشوع إرَسائيل مان أجل القضاء عى روح اإلْساااَلل 
السامثة، من خالل نرش الفكر الولابي النكفريي الذي يانت بداينه 
برعاياة بريطانية يف ماطقة نجد وساط شابه الجزيارة الدربية يف 

أواخر القرن الثاني عرش الهجري، املواال للثامن عرش امليالعي. 
تقاوُل عقيدُة الولابيّة عى أنهم وحَدلم ألاُل النوحيد الخالص، 
وأما ساائر املسالمل اهام مرشياون ن ُحرمة لدمائهام وذراريهم 
وأموالهام، وعارلام عاُر حارب ورِشك، ويف واحاد من ُينُبه )يشاف 
ابَُهات( أطلال مثماد بان َعبدالولااب لفَظ الارشك واملرشيل  الشُّ
عى عامة املسالمل عادا أتباعه يف نثو ل2 موضدااً، وأطلل عليهم 
لفاظ: الكفار، وُعبّاع األصاال، واملرتدين، وجاحدي النوحيد، وأَْعاَداء 
النوحيد وأَْعاَداء الله، ومّدعي اإلْسااَلل يف نثو 20 موضداً. وعى لذا 
الاثو يواصل الفكار الولابي ارتكاَب املذابح وَخوض الثروب نيابًة 
عان انساندمار، يما عملها خاالل مراحل نشاأته األْوىل يف الجزيرة 

الدربية.. 
 بواساطة لاذا الفكر »الافطاي« أحدثت عولُة األمرياكان تأثرياً 
اة وبالنايل أَْصبَاح الندمري لألسف  يبرياً يف قطاع واساع من أبااء األُمَّ
»ذاتياً« يادور يدجلة ثقيلة تدلس ُيلَّ مقوماات الوحدة والندايش 
ويقاوض أساس البقااِء واحنمانت النداايف والاهضة لدى الشادب 
الدربياة، وبالنايل نرى ما يجري اليول يف ساوريا باسام الجهاع، وما 
يجاري من عدوان عى اليمن باسام الجهاع وتدمري ذاتي يف ليبيا وما 
لو حاصٌل من تساخل يف مرص.. لذه لي الوظيفُة األخطر للاظال 
السادوعي الذي يرتبّع عاى أَْيرَب بثرية نفط يف الدالام، ولدل املهمة 
الجسايمة للشدب اليماي املظلول لو تخليُص الدالم من لذا الاظال 

وتدرينه وانسهال يف َخْلل عائرة النآيل والسقوط من عاخله.
*****

 معك زلط خيرات؟ معك مشروع مخطط له وفلوسه جاهزه؟ 

تشتي تتزوج ومخبي زلطك لو ما يكمل العدوان؟
إفتح لك حساب في البريد او اي بنك ما عدا البنك المركزي واحتفظ بزلطك 

وفلوسك فيه حتى تحتاجها .. ويستفيد منها البنك في تحريك السيولة فقط..

 تشتي تتبرع للبنك وتشارك في صناعة النصر بفلوسك وتدعم 

بخمسين ريال او بالف ريال او مليون او بكما تشتي

هذه األرقام في البريد المعتمدة
)700700( و )700800( و )700900(
ومن يشارك سيكون شريك في النصر الحتمي والقادم بإذن اهلل..

الورقة االقتصادية هي آخر األوراق بعد فشلهم عسكريًا وسياسياً..

وبإذن اهلل وبتكاتف جهود الجميع سننتصر ونكسب الورقة األخيرة.

الحملُة الوطنيُة لدعم البنك المركزي

من توىّل العدوَّ َأْصَبح قتيله!
نوح جاّلس

ااَُن اإللهيُة الني  يماا جرت الدااعُة، ويما لاي السُّ
اِل املصري املثنول لكل ظالم يف لاذه الثياة، ولكن  تثمُّ
لاذه املرة حاال الضثية ليس يثال ممن سابقوه من 
الظاملل؛ ألنه لم يدر أي النمال للدروس الني بل يديه، 
ساواًء عروٌس جااءت من عاد الدليم الخباري أَْو عروٌس 
جاءت من الواقع الذي عارصه، ويل لذه الدروس تأتي 

واقاً ملا تفرضه ساان الله تداىل يف لذا الكون.
ابداد أن تجالال آل ُساُداْوع ُيّل ماا ورع يف يناب 
الله عز وجل مان أوامر بددل موانة اليهوع أَْو الريون 
عليهام، وتجاللاوا ُيّل ما يشافه لاا ربااا من أرسار 
اليهوع يف طبيدة حياتهم تجاه املسالمل، باإلضااة إىل 
عادل أخذ الدربة من أولئك الذيان يانوا إخواناً لليهوع، 

يان من املنوقع أن تأتي الرضبة الني تانظرلم.
ابداد ُيّل ماا قدمه »مباارك« من خدماات لليهوع 
طيلة ارتة حكمه ملرص لم يشفع له من إرصارلم عى النخلص ماه، وقبله »صدال حسل« 
الاذي يان قاد قدل خدماات مجانية لهم يف حربه ضاد »إيران« َو«الكويت«، اااألْوىَل يانت 
خدماة عساكرية يف قمع الثاورة اإليرانياة وجدل السادوعية ومن مدها مان عول الخليج 
بقارة حلوب ألَمرياكا بأيذوبة حماينها من »إيران«، والثانياة خدمة مزعوجة تثمل مدها 
خلال الدداء بياه وبل املثيط الذي حوله يي ينمكن اليهوع من اننقضاض عليه بساهولة 

مناالية، ويل لذا تجالله آل ُسُداْوع حنى صاروا من ِعداع ضثايا الغباء.
ولكن الطداة القاتلة آلل سادوع جاءت أعظَم من سابقاتها؛ ألنها جاءت يف الوقت الذي 
يداناون اياه من ُيّل املهلاكات، حروب بالويالة ضاد أربع عول جدلنهام يثصدون الدداء 
مع لاذه الدول خصوصاً »اليمن« َو«الدراق« اللنان تدنربان الدوامل املسااعدة األساساية 
ننقضاض أَمريكا عى آل ُساُداْوع، إضااًة إىل الفاتورة انقنصاعية البالظة الني تثملولا 
مقابل لذه الثروب والني أجربتهم مؤخراً عى اللجوء إىل ارض إجراءات تقشفية لدملياتها 

املرصاية يف الدديد من أجهزة الدولة.
وبدد أن أَْصبَح آل ُساُداْوع ن يملكون أعنى حٍل للخروج من لذه األَْزَمة، جاءت الرضبة 
القاضياة الني قد تقصام ظهرلم حنماً، والناي تمثلت بإقرار مجلس الشايوخ األَمريكي 
اارض مقاضاة آل ُساُداْوع غراماات مالية ُقدرت باا 3,3 تريلياون عونر مقابل تدويض 
أرس ضثايا حاعثة الثاعي عرش من سابنمرب وشااملًة غرامات مالية أُْخاَرى مندلقة بنلك 

الثاعثة النمثيلية.
ولاا يمكن القول بأن نهاية آل ُسُداْوع قد أَْصبَثت عى األبواب وجاءت بافس السيااريو 
الذي تسانخدمه أَمريكا للنخلص من أيّة أعاة لم تدد بثاجنهاا، أي أن اليهوع يرتدون ندانً 
ويدوساون بها حيث يشاءون يف مسرٍي يضمن لهم مصلثنهم، وبدد أن تنمزق لذه الادال 
يبارشون برميها يف سالة املهمالت وإحراقها، والظالر بأن لذه الادال قد تمزقت يف خبوت 

األمة الدربية واإلسالمية وحان رميها وإحراقها.
وبدد أن اسنخدمت أَمريكا آل ُسُداْوع يأذرع قنّلت بها أطفال ونساء لذه األمة وتلذذت 
بقنلهم بأبشاع الصور الني يادني لها جبل اإلنَْسااانية وارتكبت بثقهم أشااع الجرائم، 
أَْصبَثات لاذه األذرع ملطخًة بالدمااء وقررت النخلص ماها، وسايأتي الادور عى باقي 

األعوات الني تسنخدمها وذلك بدد أن تصبح غري مااسبة لالسنخدال.
ولكن لل حان الوقت لباقي عمالء اليهوع أن يسنفيدوا من الدرس األيرب واألقرب لهم؟ 

أل أن ذنوبهم الني اقرتاولا بثل لذه األمة سنثول عون ذلك؟. 


