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ال�سيُد القائُد عبُدامللك بدر الدين احلوثي يف خطاٍب عن اآخر امل�ستجداِت وجمزرة الُعـْدَوان يف ال�سالة الكربى:

قصُف القاعة الكربى بصنعاء فاجعٌة كبريٌة وواحدٌة من أفظع الجرائم 
التي ارتكبها العدواُن األمريكي السعودي بحق شعبنا اليمني

 األمريكي هو رأُس 
اإلجرام والقنابل التي تضرب 

وتفتك وتدّمر في هذا 
البلد أمريكية، وال ُتضَرُب إال 
حيث يأذن األمريكي وحيث 

يريد األمريكي ويرخص 
األمريكي

 أتوّجه إلى األحراِر الشرفاء 
في قبائل خوالن الطيال 

وقبيلة سنحان وكل قبائل 
اليمن: كونوا عند مستوى ما 
تفرُضه عليكم مسؤوليتكم 

الدينية والوطنية أمام اهلل

 تأخيُر المرّتبات لعنٌة 
على ُكّل المتسّببين 
في ذلك والفاعلين، 

لعنٌة على عبدربه 
والعمالء في هذا 

البلد وعلى الساعي 
لذلك من سعودي 

وإماراتي وأمريكي 
وبريطاني وإسرائيلي

 اليوَم يمُننا كربالُء 
أخرى، وأياُمنا منذ 

بداية العدوان كلها 
عاشوراء

وايما ييل نص الخطاب:

يَْطااِن الرَِّجااايْاِم أَُعااْوذُ باللِه ِمان الشَّ
ِباْساااِم اللِه الرَّْحاَماِن الرَِّحايْاِم

 الَثْمااُد لله َربِّ الداملل، وأشاَهُد أن ن إلَه إناّ اللُه 
داً عبُده  امَلَلاُك الَثالُّ املبل، وأْشاَهُد أَْن َسايَِّدنا ُمَثمَّ
ااٍد وعىل  ورسولُه خاتُم الابيل.. اللاّهم َصلِّ عىل ُمَثمَّ
ااد،  اااد وعىل آل ُمَثمَّ اااٍد وباِرْك عىل ُمَثمَّ آِل ُمَثمَّ
يماا صليَت وبارياَت عىل إبراليَم وعاىل آِل إبراليَم 
إنك حميٌد مجياٌد، وارَض اللهم برضاك عن أصثابه 

األخيار املانَجبل وعن سائِر عباِعَك الصالثل.
أَيُّهاا اإلِْخاَوُة واألخواُت، شادبَاا اليمااي الدزيز: 

ااَلُل َعَلايُْكْم َوَرْحاَمُة اللِه تََداىَل َوبََرَياتُُه. السَّ
إنَّا لله وإنا إليه راجدون، ون حول ون قوة إن بالله 
الديل الدظيم، وحساباا الله وندم الوييل، ندم املوىل 

وندم الاصري. 

فاجعٌة كبريٌة
يف مااسبِة عزاٍء، يف مااسبٍة إنَْسانية، لذه املااسبُة 
يانات يف مدياة صاداء يف القاعة الكربى، بمااسابة 

عازاء بوااة شاخصية مرموقة من بيت الرويشاان 
ووالد وزير الخارجية األساناذ جالل الرويشان بيت 
الرويشاان مان قبائل خاونن الطيال خاونن األُباة 
األعزاء، يف لذه املااسابة اإلنَْسانية اجنمع املئاُت من 
اْداب عىل رأسهم الكثريُ من املسؤولل  أَبْاَاِء لذا الشَّ
والشاخصيات املرموقاة ورجاال ُيثْاٌر مان قبيلاة 
خونن ويذلاك من مااطل مخنلفاة ومنددعة، الكلُّ 
اجنمدوا يف لذه القاعة يف لذه املااسابة اإلنَْساانية 
الني ينفاَعُل مدها شدباا اليماي بُثكم ِقيَِمه بثكم 
إنَْساانينه بثكام أَْخااَلقاه، وأثااء انجنمااع بهذه 
القاعة وحوايل السااعة 3:20 عرصاً َشااَّت طائراُت 
الُداْدَوان األَمريكي السادوعي غاارًة جويًة عىل لذا 
انجنماع يف لذه املااسبة اإلنَْسانية، عىل لذا النجمع 
اْداب، شات عليه  الذي يضم املئات من أَبْاَاِء لذا الشَّ
غاارة وألقت عليه بما يقاارُب ل قاابل يبرية مدمرة 
َل لذه املااسابة إىل مأتم يبري  وقاتلاة واناياه لنثوَّ

وإىل مااسبة عزاء لكل شدباا اليماي املسلم.
 لاذه الفاجدة الني أتت يف َوَضِح الاهار يف وساط 
الداصمة صاداء يف أمانة الداصمة يف مدياة صاداء، 
لذه الفاجدة الكبرية يف وضح الاهار يف اجنماع يبري 

يف مااسابة يبرية ايها حضور رسمي وشدبي، لذه 
يانت ااجدة يبرية ومأساة يبرية وواحدة من أاظع 
الجرائم الني ارتكبها الُداْدَواُن األَمريكي السادوعي 

بثل شدباا اليماي املسلم والدزيز. 
ُل إىل ُيلِّ أَُسِ الُشاَهَداء بالدزاء  يف البداية نثن ننقدَّ
أن يشافَي  َوتََدااىَل  ُسابَْثانَُه  اللاه  وإىل  واملواسااة 
الجرحاى ويشافي ُيلاّ الجرحى بهذا البلاد من أَبْاَاء 
لذا البلد املظلول املسلم الدزيز. ونسأل اللَه ُسبَْثانَُه 
َوتََداىَل أن يارُصَ شدبَاا وأن يانقم من أولئك الظاملل 

املجرمل املسنكربين الطغاة.
 وأمال لذه الجريمة وأمال لذا الواقع الذي يداني 
ماه شادباا ماذ بداية الُداْدَوان من املهم أن ننثدَث 
عن بدض الاقاط انطالقاً من طبيدة لذه الجريمة، 
لاذه الجريمة الفظيدة بكل ما تداية الكلمة وصلت 
يف مسانوى اظاعنها وبشاعنها وساوئها إىل عرجة 
ج الاذي أصاب األَمريكاي بالدرجة األوىل، مما  النثرُّ
أثاّار عىل عمالئه عاىل أياعيه اإلْجاَرامياة القذرة عىل 
املاااقل الذين جدل ماهم أعاًة نسانهداف لذا البلد 
واسانهداف املاطقة بكلها، يف الواقع لم يكن الاظال 
َج لاو ون عماالؤه املثليون  السادوعي أباداً لينثرَّ

ن خانوا بلدلم  الذيان يقاتلون مده مع األَمريكي ممَّ
وخانوا شادبهم، لم يكونوا أولئك لينثرجوا من مثل 
لذه الجريمة؛ ألنه ليست لديهم انعنبارات الني لدى 
األَمريكي، ولم بدد الجريمة مبارشة بدأوا بالنبالي 
بهاا وانانخاار بهاا وَعدَّلا رضبة قاضية، حساب 
زعمهم، ويذلك النربير لها يالداعة، سلسالٌة طويلٌة 
من الجرائام وعاعًة ينداطون مدها وينثداّثون عاها 
بالنبالي وانننفاع أحياناً والنربير والنسويغ أحياناً، 
ولكن إىل عرجة اإلناكار النال ومثاولة الافي املطلل 
والنهارُّب الكامل مان الجريمة لذه ساابقة غريبة 
بالاسابة لهم، ولكن يما قلت، السابب الرئييس لو 
النثرُّج من الجانب األَمريكي.. ااأتي إىل لذا الاظال 
السادوعي باإرشاف أَمريكي ارتكب مان أول رَضبة 
يف ُعاْدَواناه عىل بلدنا وشادباا أبشاَع الجرائم بثل 
املدنيل وبثل املسااملل بثل الااس ليس يف جبهات 
القناال ولياس يف املدساكرات ليس ضمان أَْلاَداف 
عساكرية، بثال الاااس يف البياوت يف األعاراس يف 
األَْسَواق يف املساجد يف املسنشفيات، بثل الااس ولم 
يف املدن والقرى واملااطل حنى يف الطرقات اسنهدف 
الجميع، ويانت بالاسبة لهم أَْلاَداااً عسمًة.. وعاعة 

دعا السّيُد عبُدالملك بدر الدين الحوثي قائُد الثورة الشعبية، الشعَب اليمني للنفيِر العام والمزيد من التحرك في 
مواَجهة كافة المؤامرات للعدوان األمريكي السعودي على بالدنا.

وأوضح السيُد في خطاٍب له يوم أمس، عن آخر المستجداِت ومجزرة الُعـْدَوان في الصالة الكبرى، أن قصَف القاعة 
الكبرى بالعاصمة صنعاء هو من أفظع جرائم العدوان، داعيًا قبائَل خوالن الطيال وسنحان وكل القبائل اليمنية أن 

يكونوا عند مستوى ما تفرُضه عليهم مسؤوليتهم الدينية والوطنية أمام اهلل والقبيلة.
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ماا يدلاُّل الطيارون بدد القصاف بهذا الندبري إذا لو 
داً برشياً يف سوق أَْو يف مسجد  رضب واسنهدف تجمُّ
أَْو يف مدرساة أَْو يف مسنشفى أَْو يف قاعة أَْو يف ِزااف 
أَْو يف عازاء يف أيَّة مااسابة يسانخدُل عباارَة الهدف 
دات برشية  عسام؛ ألن املطلوَب أن يكاون لااك تجمُّ
داً إنَْسانياً  حنى لو يانوا أطفانً ونسااًء أَْو يان تجمُّ

ملااسبة إنَْسانية أَْو أي اعنبار.

املَدنيون.. أهداٌف دسمٌة للعدوان
يان املطلوب بالاسابة لهم قناٌل أيرب قدر ممكن 
مان الاااس، وايماا يدنربوناه لداااً عساماً بهاذا 
انعنبار الجرائم الكثرية الني ارتكبولا بثل شادباا 
ومشاهورة عىل مسانوى الكثري من األَْساَواق، ماها 
سوق مسنبا وسوق حيدان وسوق الخميس بمران، 
اً يف لذا البلد يف  ماها ساوق عذر، أَْساَواق يثرية ِجاداّ
تدز يف لثج يف مااطَل منددعة ماها يذلك مااسابات 
أعاراس يف ذمار والبيضااء ويف مااطل منددعة ماها 
يذلك مااسبات عزاء يف أماين يثرية ن يسداا الثال 
ع وقائدها واألحاداث والجرائم تلك،  ألن نأتاي إىل ِسْ
يمكن لذا يف وساائل اإلعالل، يمكن لذا يف مااسبات 
ويذلاك يف ظل مؤتمارات صثفية يف الاادوات أَْو ما 
شاايل ذلك ممكن أن تارع الكثر والكثاري من لذا 
الجرائام الَفظيدة، ولكن يهماا لاا اإلشاارة إىل أنه 
اعنااع عىل ارتكاب الجرائام الجماعية جرائم اإلباعة 
الجماعياة جرائام حارب ومثاولة إبااعة أيرب قدر 
ممكن من الرجال والاسااء والكباار والصغار، وأن 
يجدل مان املجنمع اليماي يف ُيلاّ مااساباته ويف ُيلاّ 
مااطقة لدااً لقاابله األَمريكية الني قداّمنها أَمريكا 
ااْداب  ولدات أَمريكا بنقديمها إىل أن يقنَل بها الشَّ
ااْداب اليماي، اهذه  اليماي وأن يسانهدف بها الشَّ
ش قرن  الجريمة ليست غريبًة عىل لذا الاظال املنوحاّ
الشايطان ليست غريبًة عليه ن بُثكم ما يانمي إليه 
من مباعئَ ضالٍة ومن ممارسات وحشية ومن إاالس 
، جاناب مفلس طارف مفلس  أَْخااَلقايٍّ وإنَْساانيٍّ
يصارعاا يدندي علياا يشنغُل يأعاة لألَمريكي وبإذن 
األَمريكي، يشنغل بكل إخالص لهم ينوعع إليهم بذلك 
ويثاول أن ينكرب بذلك يكاون يبرياً ووييالً حرصياً 
لهام يف املاطقة، لذا اإلاالس األَْخااَلقي واإلنَْسااني 
والقيماي ُجلُّه منوحاٌش إىل عرجاة أْن ن يكون لديه 
اسانثااءات يف جرائمه ون حرج، االثرج تجاه لذه 
الجريماة لم يكان أبداً سادوعياً ون للدمالء املثليل 

وإنما يان حرجاً أَمريكياً.

أمريكا تتنّصُل من مسؤوليتها
األَمريكاي بالرغام مان عوره الواضاح والرصيح 
واملدَلان يف اإلرشاف عاىل لاذا الُدااْدَوان يف أن لاذا 
الُدااْدَوان أُْعِلَن من وساط واشااطن قبال أن يُدَلَن 
من الرياض، يف أن ُيلاّ الوساائل واألعوات الدسكرية 
الفناياة أَمريكياة، يف اإلرشاف واإلَعاَرة والنخطياط 
لهذا الُداْدَوان أَمريكي، يف أن عملية الرصد لألَْلاَداف 
وتثديد األَْلااَداف عملية أَمريكياة، يف أن الطائرات 
الني تغري والقاابل الني ترضب وتفنك وتدمر يف لذا 
اْداب أَمريكية، ون ترضب  البلد وتقنل أَبْاَاء لذا الشَّ
إن حيث يأذن األَمريكي وحيث يريد األَمريكي وحيث 
يرخاص األَمريكي، ولاذا أمٌر مثساوٌل ماذ لثظة 
الارشاء وماذ لثظاة النقديم لها األَمريكاي بالرغم 
مان إْعااَلنه املنكراّر يف مااسابات ومقامات عىل ُيلاّ 
مسانوى بالاسبة ملسائوليه من تبااّيه الرصيح لهذا 
الُدااْدَوان وععماه الواضح لهذا الُدااْدَوان وإرشااه 
املباارش عىل لذا الُداْدَوان، إن أن بالرغم من ُيلاّ ذلك 
يثااول أن يقدل نفَساه ويأنه طارٌف مثايد لااك، 
ويثاول يثااول بكل جهد أن ن ترتادَّ عليه الجرائُم 
الَفظيدة والوحشية الني لي بضوٍء أخرَض ماه، الني 
لي ساالحه بقاابلاه بثماينه السياساية بثماينه 
يف مجلاس األمان ويف األمم املنثدة ولادى املاظمات 
الدولياة الناي تُداَاى يما تزعام بثقوق اإلنَْساان، 
الدور األَمريكي الرئييس يف لاذا الُداْدَوان واملثوري 
يف لذا الُداْدَوان واألََسااايس يف لاذا الُداْدَوان والذي 
به تم لذا الُداْدَوان وينم، وبه اسانمر لذا الُداْدَوان 
ويسانمر وبه يثدث ُيلاّ ما يثادث يف لذا الُداْدَوان، 
يثاول مع ُيلاّ ذلك أن يغطَي عىل نفسه وأن ن ترتبَط 
اً الني تمثل  به وبساجله لذه الجرائم الَفظيداة ِجاداّ
لداة تأريخية وصفثة ساوعاء علياه وعىل عمالئه، 
ولذلك يثاول أن يراوغ يثاول أن يبددلا عن نفسه، 
ينثارج باعنبار لاذه الجريماة األخارية يف القاعة 
اً وأيثر اظاعة ووحشية  الكربى جريمة َاظيدة ِجاداّ

من ساابقاتها يثاول أن يناصل عاها ويثاول أن ن 
تُلَصَل به تبداتها اإلنَْساانية واألَْخااَلقية والقانونية 
ويثااول أن يبددلاا عن نفساه، لاا نظاراً للَثَرج 
األَمريكاي نعنباارات حنى أماال شادبه لااك ويف 
انننخاباات وغري ذلاك، لاا اضطر السادوعي قرن 
َج نظاراً للثارج األَمريكاي  الشايطان إىل أن ينثارَّ
وإن ملاا يان ينثرج واضطرت أياعيهام من الخَونة 
واملجرمال والبائدال البائدال لشادبهم إلخوتهم 
ألَبْاَااء جلدتهم ألَبْاَاء مااطقهام، اضطروا يذلك أن 

يثاولوا الناصل ماها بشكل أَْو بآخر.

الجريمُة واضحٌة واملعتدي واضح
ل عن  ولكان لل يمكُن بكل لذه البسااطة الناصُّ
جريمة َاظيدة بهذا املسنوى وعىل لذا الاثِو وبهذا 
الشاكل، ن يمكن، لذه الجريمة ليسات غامضًة ون 
خفية ليست إبرًة ساقطت يف القش ون لي جريمة 
خفياة وغامضاة، ليسات جريماة اْغنيَاال خفياة 
بمسادس ياتم صوت لبدوي قابع يف واٍع ساثيٍل ن 
أحد يسمع ون أحد يرى يف ُظلمة الليل املدنمة ليست 

يذلك. 
لاذه جريماة مشاهوعة واضثاة يبرية وساط 
صاداء يف َوَضِح الاهار يف مااسابة جماعية مااسبة 
مشاهوعة، وايها حضور رسامي وشدبي والطريان 
يغاري ويقصف والقصُف يوثال بالكامريات وقصف 
طائرات بشاكل واضح بكل تفاصيلاه بكل جوانبه، 
ولااا يل الدنئال القاطداة والواضثاة حناى عىل 
املسانوى الفاي لديااا ُيلاّ األعلة الالزماة الني تثبت 
عاىل نثو قاطع انرتاكاب لهذه الجريمة بواساطة 
د للصالة نفساها وتقديمها  الطريان عىل نثٍو مندمَّ

واعنبارلا لدااً َعِسماً.
 لاذه الجريماة واضثة ملموساة مشاهوعة يف 
وضاح الاهار وليسات يف قرية نائياة أَْو يف واع بديد 
ساثيل عىل بدوي مخنٍف يف عنمة الليل، ن يف َوَضِح 
الاهاار ن يمكن أبداً إن من باب انسانهنار من باب 
انسانهنار من باب الجثوع من باب السفساطائية 
أن يأتاي الطرُف املدنادي ليقول لذا الايء، لااك 
جريمة أُْخاَرى أنا ن صلة يل بها. لذا اسانهنار ولذا 
اسنخفاف بالثقيقة الواضثة وضوح الليل والاهار 

وضوح الشامس والقمر وضوحااً ن غبار عليه ولن 
يجدي ذلك؛ ألنها ثابنة بكل انعنبارات. لم يف البداية 
تبالاوا بها والبدُض بَرَّروا لهاا، ويف األخري ويف وقٍت 
منأخار عادماا تبل لهم بأنهاا ن تفيُدلام بَقَدٍر ما 
تؤثاّاُر عليهم ونحظوا الثارج األَمريكي حياها بدأوا 
يثاولاون بنريباات وترصيثاات بديادة من لاا 
َل عن لذه الجريماة، لذه جريمنكم  ولاااك، الناصُّ
ولاو أنها األاظاع ضمن سلسالة من الجرائام ماذُ 
أول غارة جوية نفذتمولاا ُعاْدَواناً وجوراً وطغياناً 

اْداب املسلم املسالم الدزيز. اً عىل لذا الشَّ وتكربُّ

قرُن الشيطان.. أخزاه اهلل
 وإن لذه الجريمة الواضثاة الثابنة لها عننتها 
ة بمسنوى ما لي عليه من اظاعٍة من وحشيٍة  املهماّ
مان إْجاَرال لها عننتها، وأول ما نساندرُض يف لذه 
الدننت ايماا يندلل بالدمالء والخَونة من أَبْاَاء لذا 
البلاد، ما أساوألم ما أخزالم ما أشااع ما لم عليه 
من خيانة، حياما يأتي أولئك املدندون ولم يرتكبون 
لاذه الجرائام الَفظيدة الوحشاية البشادة للغاية 
الناي يسانثي وينثارج األَمريكي ولاو األَمريكي 
الاذي ن أجارَل ماه يف الدنياا، ينثرج ماها ويشادر 
بخزيها وعارلا وشاارلا ايما أننم تبالينم بالكثري 
الكثاري من الجرائام، ايما أننم يانام عائماً إىل صف 
املدنادي عىل بلديام، أين غريتكم؟، أيان حمينكم؟، 
أين رشاكم؟، أيان اننماؤيم؟، أيان ُلوياّنكم؟ ييف 
ارتضينم ألنفسكم أن تكونوا يف َصفاّ الافاق؟، ييف 
لم تثرتماوا ُلوياَّة بلِديام، اإليمان يماان والثكمة 
ااْداب املسلم  يمانية، اانسالخنم عن َصفاّ لذا الشَّ
إىل صاف الافاق تثت عبااءة قرن الشايطان تثت 
ائيْل؟، ييف  ظال الدبوعية والدمالاة ألَمرياكا وإْسَ
ارتضينام ألنفساكم أن تكوناوا عاىل لاذا الاثو؟، 
وحياهاا لم يباَل لديكام أي رشف ون أي ضمري ون 
أي إحسااس إنَْسااني، يُقنَاُل أَبْاَااُء بلديام والكثريُ 
ن ليساوا مصافال ضمان أَنَْصار  ماهام حناى ممَّ
اللاه، إذا يانت خصومنكم مع أَنَْصاار الله لي الني 
عادنكم إىل أن تكونوا حنى مع الشايطان وحنى مع 
قرنه وحنى ماع عمالئه وأوليائه، لكن الكثري الكثري 
ااْداب حنى من املكونات  يُقنلاون من أَبْاَاء لذا الشَّ

األُْخاَرى ومن املااطال املناوعة واملنددعة ومن أَبْاَاء 
املذالاب املندادعة مان أَبْاَااء النياارات والنوجهات 
السياساية والثقااياة وانجنماعية املناوعاِة، الكلُّ 
يُسانهَدُف األطفاال والاسااء الاّذيان يُفارتَُض أْن ن 
يدنرب املوقف من اسانهدااهم خاضداً ألياّ اعنبارات 
سياساية ون ألياّ اعنبارات أُْخاَرى، أن يكون الثس 
إنَْساانياً خالصاً تجاه ما يدانونه، اآلنف ُقنلوا ماهم 
ايما أننم ترباّرون تطبلون تبنهجون وعىل نثو قذر، 
أننم اليول أمال امنثاان جديد، لذه الجريمة يف لذا 
املسنوى الَفظيع والبشع ويان الكثري من ضثايالا 
شاخصيات بارزة ووطاية ومرموقة، والبدض ماها 
لها تأريخ ولها أَيْضاً عوٌر نشط يف اإلطار النصالُثي، 
األساناذ الشاهيد عبدالقاعر لالل لاذا رجل يان له 
اً عىل مسانوى الداخل  نشااط تصالثاي يبري ِجااداّ
ويان لاه سادٌي منواصاٌل يف ُيلاّ املراحال املاضياة، 
باملساالمة يف إحاالل الساالل وانسانقرار والوئال 
ااْداب، حنى لو يان ضثية لهذا  بال أَبْاَاء لذا الشَّ
انعناداء الغاشام والكثاري مان الشاخصيات الذين 

اسنشهدوا يف لذا الُداْدَوان.

كونوا ُشرفاَء وكرماَء ولو ملرة واحدة
أننام الياول إذا يانام جاعِّين ولديكام ذرة واحدة 
بقيات، إن يانات بقيت، إماا من اإلنَْساانية إما من 
الهوية الوطاية إما من انننماء اإلنَْساني واإلْساَلمي 
والوطاي والقبيل ويل انننماءات الني تربطكم بهذا 
البلد، إن بقي لكم ذرة واحدة يونوا رشااء واحرصوا 
واعلاوا موقفاً حاسماً ن يجدل ماكم أننم ِغطاءاً لكل 
لذه الجرائام ون يجدل ماكم أننام القااع واللثاف 
الاذي يخنفاي خلفه قارُن الشايطان تجااه الكثري 
والكثري من جرائمه، يونوا يرماَء ملرة واحدة رشااء 
ملرة واحدة، إنَْساانيل ملرة واحادة وإن اما بدد ذلك 
إن أن يكون لكم الخزي األبدي واملسااءة والدار الذي 
ن نهايَة َلاه يف الدنيا واآلخرة؟!، مااذا تانظرون بدد 
ُيلاّ لاذا، أن يؤنبكم ضمرييم؟! أن تنثرك ايكم ولو 
القليال من الاخوة والثمياّة والشاهامة، إن األجانب 
يقنلاون أَبْاَااَء بلِديم بهذه الوحشاية مان مخنلف 

مكونات واننماءات الااس يف بلديم وشدبكم.
أما ماا تكشافه لاذه الجرائام الوحشاية تجاه 
الاظال السادوعي الذي توىل ِيرْبَ لذا الُداْدَوان تجاه 
قرن الشايطان الذي ياطبل عليه لذا انسم بكل ما 
تدايه الكلمة، امن الواضح أنه ماذ بداينه اصالً ماذ 
مراحال تأريخه لو تطباّاع باإلْجاَرال واسانمر عىل 
اإلْجااَرال واسنسااغ اإلْجاَرال، لربماا يف واقع الثال 
يدنربُلا بطولًة، يدنربلا انجازاً، يدنربلا شيئاً مهماً 
يف رصياده األساوع اإلْجاَراماي، لل لدياه إن لذا؟!، 
الكثاري الكثري من لاذا الاوع مان الجرائام، القنل، 
الفنان، انسانهداف للاااس بغاري حل، انساندانة 
بمان لاب وعب يف ُعاْدَوانه، واسانغالل الثروة الني 
يان يمكاها أن تشاكل بالاسابة للشدب يف الجزيرة 
الدربياة اقنصاعاً قوياً وحقيقياً بادنً عن أن تذلبوا 
باه نثو الوضع انقنصاعي املرتعي نثو املداناة عىل 
املسنوى انقنصاعي ولديه ثروة لائلة جداً، اإذا بكم 
تلثقوناه ببقية الشادوب الني تداناي من وضدها 

انقنصاعي املرتعي.

أكثُر إجراماً من فرعون
يان باإلماكان لهاذه الثاروة أن تمثال إساهاماً 
صالثاً ومفيداً ونااداً يف الدالم اإلْساَلمي أن تدعموا 
اي يف مواجهة الددو  بها شدَب السطل املسالم السُّ
ائيْايل، أن تفيادوا شادوَب املاطقاة إذا يانام  اإلْسَ
تريدون نفاوذاً بوجٍه صالٍح بيد الخري ن بيد الساوء 
والبطش والجاربوت والُداْدَوان، ولكاه النكرب ولكاه 
الغرور ولكااه الضالل ولكاه الباطال ولكاه الافاق 
ولكاه اإلااالس الكامل من اإلنَْساانية من األَْخااَلق 
الدياياة واملبااعئ الفطرياة أَيْضاً لو الاذي جدلكم 
عىل لذا الاثو، ن ترون أنفَساكم يبااراً إن بقدر ما 
تكرب جرائمكم بقدر ما تكون وحشيًة واظيدة، اإذا 
قنلنام الكثري والكثري مان األطفال والاسااء ازعتم 
بذلك إْجاَراماً عىل ارعون، اعنربتم أنفساكم شايئاً 
مااذ أن رصتم عىل نثاٍو أيثر وحشايٍة وإْجاَرامية، 
شايئاً مهمااً يف املاطقة، لاذا لو حالُكام، لذا لو 
انكم عىل ساوئكم عىل إْجاَرامكم عىل  عليٌل عىل خساّ
طغيانكم عاىل حقيقنكم، من يريد أن يدرَف الاظاَل 
السادوعي عاىل حقيقناه الياظار مااذا يفدال ون 
يسامع ما يقول، ياظر مااذا يفدل ييف ينرصف ما 
لي َجَرائمه، يياف ياطبل عليه قوُل الله ُسابَْثانَُه 

خطاب السيد

ٍع بشريٍّ في سوق أو في مسجد   عادًة ما يعّلق الطّيارون بعد استهداِف تجمُّ
أو في مدرسة أو في مستشفى أو في قاعة أو في زفاف أو في عزاء في أيِّ 

مناسبة يستخدم عبارة: الهدف دسم.

َم نفَسه وكأنه طَرٌف محايد ويحاول بكل جهد أْن   األمريكي يحاوُل أن يقدِّ
ال ترتدَّ عليه الجرائُم الفظيعُة والوحشية التي هي بضوء أخضَر منه َوبحمايته 

السياسية وبحمايته في مجلس األمن.

 جريمُة قصِف القاعة الكبرى ليست غامضًة وال خفية، ليست إبرة سقطت في 
القش، بل كانت في وضح النهار وبتوثيق الكاميرات التي تؤكد ضلوع الطيران فيها
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ٰ َسَدٰى يِف اأْلَْرِض ِليُْفِسَد ِايَها َويُْهِلَك  َوتََداىَل )َوإِذَا تََوىلَّ
اْلَثاْرَث َوالاَّْساَل َواللَّاُه َن يُِثابُّ اْلَفَسااَع(، لذا لو 
الاظال السادوعي قرن الشايطان يُفِساُد يف األرض، 
يُفِساُد حياة البرشية، يهلك الثرث والاسل، يرتكب 
أبشاع وأاظع الجرائم، يسانبيح الثياة اإلنَْساانية، 
ن يراماة عاده للبرش ون لثياتهم ون للشادوب ون 

نسنقاللهم، ن.
أماا األَمريكاي اهو رأُس لذا اإلْجااَرال بكله، لو 
عقلاه املدبار وامُلَخطاّاط واملقارر واملارشف واملدير 
لاكل تفاصيله ولون - ولذه حنمياة ومؤيدة - لون 
الادور األَمريكي يف لاذا الُداْدَوان َلَماا يان أصالً أي 
ملك أَْو أمري سدوعي ملا يان ليجرَؤ أبداً عىل مثل لذا 
الُداْدَوان وعىل مثل لاذا اإلْجاَرال وعىل ُيلاّ تفاصيل 
ااْداب إن بإذن  الجرائم الناي يرتكبها بثل لذا الشَّ
أَمريكاي وتوجياه أَمريكي ورغباة أَمريكية، ولو أن 
األَمريكي سيسانفيد ماها أَيْضااً ايما بدد حنى ضد 
الاظال السادوعي.. ألنه يالشيطان إنما يدعو حزبه 
ليكوناوا من أصثاب السادري، ولام حزبه ن يثمل 
تجالهام إراعة الخاري، األَمريكاي يذلاك حناى مع 
عمالئاه الذين يفدلون يف سابيله ُيلاّ يشء وعناّساوا 
أنفساهم بهاذا الخزي وبهاذا الدار وبهاذه الجرائم 
الفظيداة الني ن نظري لها، إىل لذا املسانوى وصلوا 

من أجله ولكن حنى لذا ن يُرضيه عاهم.
يف الاهاية عادما يأتي اليول الذي يرى يف اسنغالِل 

ُيلاّ ذلك عليهم مصلثة له لن يرتعع يف اسنغالله.

أين هي حقوُق اإلنسان؟
املجنماع الادويل وندااي الغارب بالدرجاة األوىل 
والادول األوروبية وغريلا، املجنمع ذلك أَْو تلك الدول 
والثكومات لي نفُساها حاولت أن تسنفيَد من لذا 
الُدااْدَوان لبيع الساالح ولكساب املزيد مان األموال 
مان خالل انسانغالل عىل ُيلاّ املسانويات، سياسااً 

اقنصاعياً إعالمياً، عىل ُيلاّ املسنويات.
وبالناايل ليس منوقداً من مجنمع انسانكبار من 
الدول املسنكربة املاسلخة تماماً من القيم اإلنَْسانية 
ماع ُيلاّ ما تااعي باه من حقوق اإلنَْساان، أين لي 

حقوق اإلنَْسان؟!
يل لذه الجرائم ماذُ بداية الُداْدَوان وحنى جريمة 
األمس لاي لداٌة عليكم واضيثة لكم، لي شاالٌد 
يباريٌ بصوته املساموع الدايل وبصورتاه الثقيقية 
اً ِمْلَء سامع الدنيا وبرصلا،  الكبرية والواضثة ِجاداّ
شاالٌد يباري عاىل عحاض مزاعمكام وتقونتكام 
واععاءاتكام وأنكام إنماا تخاععون بها الشادوَب، 
إنما تثاولون أن تسانغلولا سياسياً حياما تريدون 
ذلاك تجاه طرف لاا أَْو طرف لااك، وإن اربعاينكم 
وبدعمكم وبمسااندتكم ينام ُيلاّ ذلك بثل شادباا 

اليماي املسلم املظلول.
أقاول أَيْضاً لاكل املنواطئل مع لاذا الُداْدَوان يف 
عاملااا الدربي واإلْسااَلمي، اليول أننام يذلك إذا يان 
ُج  األَمريكاي قد بدا منثراّجاً عاىل األقل تثراّجوا تثراّ
األَمريكاي ن تكونوا أساوَء مااه، ليكن لكام صوٌت 
وموقاف تجاه لاذا الُدااْدَوان، وإن اإنكم يف لثظة 
تأريخياة توثاّقون بهاا لألجيال القاعماة ييف يانم 
منواطئل ماع أبشاع الجرائم يف املاطقاة ويانم ن 
إنَْساانيل ن إنَْساانية ايكم، ععكم عان بقية القيم 
الدياياة وعان املبااعئ ن يشء إااالس حناى عاىل 

املسنوى اإلنَْساني.
 وأقول لكل املرتعاّعين والصامنل إن اللَه سابثانَه 
رقياٌب عىل ُيلاّ عباعه، األحاداث لم يدد ايها النباٌس، 
ن والله ن النبااس ايها، حجمها يبري وواضح وبلاّ 
ن غماوض ون لبس، لال لااك شابهة يف مثل لذه 
الجرائم البشادة، إذا يان ايها شابهة اكل األحداث 
يف الدنياا مشانبهة، ن أَمر واضح مارة واحدة أعننم 
ويان لكم موقف مسائول تجاه ما يثدث من جرائم 
حنى بثل األطفال والاسااء، ن يُمكان أن يربر قنل 
األطفال والاساء ن يمكن أن يربر قنل لؤنء املدنيل 
والنجمدات السالمية واملااسبات السلمية، ن يُمكن 
أن يربر بأي يشء أبداً، مع أن الُداْدَوان بكله غري مربر 
ولو ُعاْدَوان ظالم بغري حل ون أي مربر رشعيا أبداً 
ولكن ُيلاّ بثساِب ما بياه وبل الله ُسابَْثانَُه َوتََداىَل 

وما بياه وبل النأريخ.

لحظٌة تأريخية
املاطقة يلها تُمرُّ بلثظة تأريخية بمرحلة مهمة 
اً ينثدع ايها مصري اإلنَْساان عىل ُيلاّ املسنويات  ِجاداّ
حنى املسانوى اإلنَْساني وحنى املسانوى اإلْساَلمي 

والقيماي واألَْخااَلقي والدياي اثسابوا حساابكم 
ألنفسكم.

ُه إىل شادباا اليماي املسلم الدزيز، شدباا  ثم أتوجَّ
الاذي يداني من ُيلاّ لذا الظلام ولذا انضطهاع من 
لاذه الجرائام املروعة، شادباا الاذي يُقنَاُل رجالُه 
ونسااؤه وصغاره ويبارة ويُسانهَدُف يف ُيلاّ قرية يف 
ُيلاّ مديااة، يسانهدف الجميع بال اسانثااء بالقنل 
بالجرح باإلبااعة بالثصار بالنجويع، بكل وساائل 
ااْداب املظلول واملسنهَدف  اإلرضار واألذى، لذا الشَّ
بكل لذه الوحشاية بكل لذه انسانباحة بكل لذه 
انسانهانة بكل لذا اإلْجاَرال بكل لاذا الطغيان ما 
لي مسائوليناا، اليول نثن نُقنَاُل، رجالاا يُقنَلون، 
نساؤنا يقنَلن بغري حل، يبارنا صغارنا إذا بقي اياا 
رشٌف، إذَا بقاي ايااا حرية، إذَا بقاي اياا يرامة إذَا 
بقاي اياا حمية، إذَا بقي يف قبائلااا َقبْيََلة ورجولة، 
لال يكون لاا موقف إن النثارك الجاع ملواجهة لذا 

الددو لذا املدندي لذا املجرل لذا الباغي؟!.
الياول يقُف األَْحااَراُر وقفَة الصادق وقفة الثل 
وقفاة الشاموخ وقفاة الداز يقاتلاون يف جبهاات 
القناال، رجاال الرجاال األَْحاَرار األباة لام اليول يف 
امليادان، والاكل أَيْضااً مان ُيلاّ الرشاااء واألَْحاَرار 
الذيان يثساون بمسائولينهم إماا إنَْساانياً؛ ألنهم 
ن يزالاون بفطرتهام اإلنَْساانية، وإماا عياياً بثكم 
اننمائهام الدياي بما يفرضه عليهم باملباعئ والقيم 
مع اإلنَْساان أَيْضاً، الكل لهم موقاف، األَْحاَرار حقاً 
األَْحااَرار صدقااً ُيلاّ أولوينهام ُيلاّ أولوياتهام ويل 
النماماتهم انصباّت يف مواجهاة لذا الطغيان ولذا 

الُداْدَوان ولذا اإلْجاَرال.

الشعُب كله يحارب
 أماا البداُض ابماا لديهام مان َقاْدٍر يف الفاراغ 
بَقاْدِر ااراِغ قيمهم بقادر الاقص يف إيمانهام أَْو يف 
إنَْسانينهم اال يزال عورُلم يف مواجهة لذا الُداْدَوان 
لو الادور الهاماي وليس الادور الرئيايس وليس 
النوجه األََسااايس، البدُض عىل املسانوى اإلعالمي، 
عىل املسنوى السيايس، عىل املسنوى اإلنَْساني، عىل 

مسنوى امليدان قد يكون له عوٌر لكاه مثدوع.
 نثان الياول بدد لاذا الجريمة بداد ُيلاّ الجرائم 
الناي قد مضت، ويكفياا والله حنى لو لم نسانذير 
مساؤوليناا الدياية بالفطرة اإلنَْسانية حنى بها لو 

عدناا إىل اطرتااا واسانذيرنا ُيلاّ ما يثادث وما قد 
وصل إليه الثال يف مسانوى إْجاَرامهم واسنهدااهم 
عاىل ُيلاّ املسانويات لااا يشادب يمااي بمخنلاف 
مكوناتاا وائاتاا، إنه والله لكاٍف يف أن ننثرك بجدية 
وإن اما الذي يانظره البدُض املنقاعسون املرتععون 
أَْو الذين ينثريون ببطيء أَْو الذين لم يجدلوا املوقف 
إن املوقف الهاماي أَْو املثدوع، ما الاذي يانظرونه 

بدد ُيلاّ الذي قد حدث ويثدث؟!.
شادبُاا اليول يثارب بكل املسنويات، يسنباح ألن 
أَمرياكا قد أذنت لهم ولي عادلام آلهنهم، حرامها 
لاو الثارال وحاللها لاو الثاالل وترشيدها ولو 
النرشياع، وما أذنت لهم به يُفَدُل ولو خالفوا به الله 
ورشع اللاه وعين الله واطرة اللاه الني اطر عباعه 
ه  عليهاا، ن، املهم عاهام أَمريكا ما تأذن باه أَْو توجاّ
به أَْو يرون اياه الرضا لها يدملونه به حنى لو يان 

أاظَع ما يمكن أن يكون وأسوأ ما يمكن أن يكون.
ُه بكالمي إىل األَْحاَرار الرشااء يف قبائل  اليول أتوجِّ
ُه  خاونن الطيال واملااسابة يانت مااسابنَهم، أتوجَّ
َع لكم ما تفدلون، لكاي سأقول  إليهم وأقول: لن أحدِّ
لكام بثكم ما ندرف عاكم من َقبْيََلة من رجولة من 
شاهامة وأنكم من األَْحاَرار واألُبااة يف قبائل اليمن: 
يونوا عاد مسانوى ما تفرُضه عليكم مساؤولينكم 
الدياياة أماال اللاه ومساؤولينكم الوطاياة تجااه 
وطاكم ومساؤولينكم القبلية، يا قبائال يا أَْحاَرار، 
أقول يذلك لقبيلة سااثان أقول يذلاك لكل القبائل 
الني ساقط ماها ُشاَهَداء وجرحى باألمس، ومدكم 
ااْداب اليماي ُيلاّ األَْحاَرار يف لذا البلد لم إىل  ُيلاّ الشَّ
جانبكم ُيلاّ املظلومال يف لذا البلد والجميع مظلول 

لم إىل جانبكم.
الياول نثان مدايون أن نكاوَن يما علياه الثال 
بالاسابة لاكل األَْحااَرار األبااة الذين لام يف ميدان 
القنال، والذين لم الياول ينثراّيون بكل جد وصدق 
يف ُيلاّ املجانت، نثن مدايون بالنثرك الجاع الفدال، 
يما يابغي بمسنوى املساؤولية، بمسنوى النثداّي، 
والوحشاية،  الفظيداة  الجرائام  لاذه  بمسانوى 
اليمااي،  ااْداب  بالشَّ انسانهنار  لاذا  بمسانوى 
إنهام بكل لاذا انسانهنار يقولون للشادب اليماي 
بفدلهم وصايدهم، أنت يا أيهاا اليماي، مهَدُر الدل، 
مسانباح الثياة، مسنباح األرض، مسنباُح الِدرض، 
نقنلاك، نسافك عماك، نسانبيح أرضاك، نثارصك، 

نسانهداك يف مديشانك، ن ننثارج يف أن نفدال بك 
أيَّ يشء، لاذا لاو موقفهم، لذا لو مقاال حالهم 
وادالهام، أن يسانثرينا لذا؟ أيُّ إنَْساان أي حر، أي 
أباي، ليكن بمسانوى رجولناه وإنَْساانينه إن يان 
ف أَْو رجولاة أَْو ِغارية أَْو  لاه بقياة إحسااس أَْو رَشَ
حمياة، والله إن الاسااء يف لذا البلاد لهن يف صالبة 
موقفهن ومسنوى تضثينهن وصربلن من انمنياز 
والارشف، والِدازة والكراماة واإلباء أيثار مما لدى 
لل عن املساؤولية  الكثري مان املنقاعسال واملناصاّ
والهامشايل والضائدل، والنائهل، إما النائهل يف 
عالم الفيسابوك انارتايض والخيايل، أَْو الضائدل يف 

واقع الثال واملوقف والدمل.
اليول املساؤولية أمال الله ُسابَْثانَُه َوتََداىَل تجاه 
ما يثادث، ياول القيامة، يول الثسااب والساؤال، 
لل  املسؤولية يبرية، والثساب عسري عىل ُيلاّ املناصاّ
يان؛ ألنااا إذا أتيااا لاصااَّف ما  واملفرطال واملقرصاّ
يثدث باا يشادب يماي مسالم من ُظلم واضطهاع 
وإْجاَرال واسانباحة بالنصايف الدياي ضمَن قائمة 
املاكارات، لاذا واللاه من املاكار أنكاره، ومن الرش 
أرشه، ومن الباطل أبطله، لاذا لو اإلْجاَراُل الذي ن 
نهاياة له، ن مسانوى له، ن َحداّ لاه، أاظع اإلْجاَرال 
وأساوأ اإلْجاَرال، املساؤوليُة يبرية، ن يجوُز ألحد أن 
يكوَن لامشاياً تجااه ما يثدث، مثادوع انلنمال، 
ضدياف الجدية، ماشاغالً وتائهاً يف أشاياء أُْخاَرى، 
ن؛ ألن الله ُسابَْثانَُه َوتََدااىَل لو مداا بقدر ما نكون 
نثن مع أنفسااا، إذا لم نكن نثن بالشكل املطلوب 
وباملسانوى املطلاوب يف انلنماال بقضاياناا الناي 
تداياا يف الاهوض بَمْساُؤْوليناا الني علياا يف النثرك 
الجااع الن يكاون الله مدااا، الله يماا يقولون لن 
يكون ملكياً أيثر من امللك، الله ُسبَْثانَُه َوتََداىَل ليس 
ماع َمن ياىس نفَساه، يفرط يف مساؤولينه، يقرصاّ 
ون ياهاض ون ينثارك، ن، إن الله ُسابَْثانَُه َوتََداىَل 
قاال يف ينابه الكريام: )ألم تَر إىل الذيان خرجوا من 
عيارلم ولم ألوٌف حذََر املوِت اقال اللُه لهم موتوا(، 
الله ُسبَْثانَُه َوتََداىَل يقول: )قل لن يافدكم الفرار إن 
اررتم من املوت أَْو القنل وإذن ن تمندون إن قليال(، 
اللاه ليس ماع الجباااء، ليس ماع الكسالل، ليس 
ين  لل عن املساؤولية، ليس ماع املقرصاّ ماع املناصاّ
واملنهاونال واملنقاعسال واملنخاذلال، اللاه ماع 
الصابرين، الله مع املجالدين، الله مع من ياهضون 

بمسؤولينهم بصدق وِجادٍّ وتضثية وعطاء.

املطلوُب هو التحّرُك يف ُكّل املستويات
أماا املنهاوناون اليس اللاُه مدهام؛ ولذلك، نثن 
الياول مداياون أن ننثارَك بأيثار مما ُياَّاا عليه يف 
املاايض، لااك تثرك، لااك صفثات بيضاء ناصدة 
ماذ بداية لذا الُداْدَوان ساطرلا الكثري والكثري من 
الرشااء، من األَْحاَرار يف لذا البلد من رجاله ونسائه، 
لااك عطاٌء عظيٌم، لااك صرب يبري، لااك تضثيات 
عظيمة، لااك بطولة، لااك تأريٌخ سيَُسطَُّر بأحرف 
مان نور لاكل األجياال، ولكن لااك ن يازال البدُض 
منقاعسال، منخاذلل مناصلل، رضوا ألنفساهم 
أن يكوناوا ماع الَخَوالف، رضوا ألنفساهم البقاَء يف 
البيوت بدون مساؤولية، رضوا ألنفساهم أن يكونوا 
صامنل، اال الجرائم البشادة، ن مقنل الرجال، ون 
مقنل الاساء، ن مقنل األطفال، ون رصاخ واسنغاثة 
األطفال أثاّرت ايهم، ون اسنشادارلم وإحساسهم 
باملساؤولية حريهم، ون حناى الوجدان اإلنَْسااني 
واملشاعر اإلنَْساانية أثاّرت ايهم، ذلك لو النبلُّد، ذلك 
لو الطبُْع عىل القلوب؛ ألن الله يقول عن املنخلفل: 
)وطبع الله عىل قلوبهم(، لذا لو الطبع عىل القلب، 
أن تفقَد إحساَساك اإلنَْسااني، تشاالد اليول لااك 
ايديو، يف عرص الرساول لم يكن لااك ايديو، اليول 
تشالد األطفال، والكثري ماهم قد ُقنلوا، أطفال بنلك 
القاابال وتلاك الصوارياخ، والبدض ماهام جرحى 
يرصخاون وينأواّلاون، ويدرصلم األلام، والبدض 

اآلخر أَيْضاً بل الثياة واملوت.
ماا  يلثاظ  يلااا  انقنصااعي،  املسانوى  عاىل 
يدملوناه بااا ويفدلوناه بااا، أي إنَْساان بقي ايه 
إنَْساانية، إحساسه اإلنَْساني سايثريه، إحساسه 
إحساساه  أَْو  بالخطار،  إحساساه  بانسانهداف، 
بمسنوى انسنهداف الفظيع من جانبهم سيثريه، 
مسنوى انسانهنار الفظيع من جانبهم، سيثريك، 
لكن اإلنَْساان الاذي طبع الله عىل قلباه، وتفرغ من 
إنَْساانينه لان يؤثر اياه يشء أبداً، اليول مساؤولية 
عليااا عياياة أمال الله الافاري، أن نافاَر، وأن تكوَن 

خطاب السيد

 وهناك الدالئُل القاطعة والواضحة حتى على المستوى الفني لدينا ُكّل األدلة 
الالزمة التي تثبت، على نحٍو قاطع، االرتكاَب لهذه الجريمة بواسطة الطيران على 

د للصالة نفسها وتقديمها واعتبارها هدفًا دسماً. نحٍو متعمَّ

 األستاُذ الشهيد عبدالقادر هالل رجٌل كان له نشاٌط تصالحي كبير جدًا على 
مستوى الداخل وكان له سعٌي متواصل في ُكّل المراحل الماضية في المساهمة 
في إحالل السالم واالستقرار والوئام بين أبناء هذا الشعب، حتى هو كان ضحية 

لهذا االعتداء الغاشم. 
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ااْداب  حالاة الافاري حالاة عاماة، لكل ائاات الشَّ
عاىل ُيلاّ املسانويات، الذيان بإمكانهام الذلااب إىل 
الجبهاات اليذلباوا، عليااا أن نأُخذَ بثأرناا لاكون 
رجانً وأَْحاَراراً، إذا ساكناا ونثن نُقنَال، أَْو تاصلاا 
ونثن نسانباح، أَْو تغاالاا ونثن نهان لهذه الدرجة 
اال خريَ اياا مدى النأريخ أبداً، ولاخجل من األجيال 
القاعماة، لكان إذا ُيااّاا عااد مسانوى املساؤولية 
ومسانوى النثدي ومسانوى الخطر حياها سارتك 
ف ونكون اخراً لهم  لألجياال القاعمة النأريخ املارشاّ
يف ظال مرحلة مهمة، مرحلة تأريخية مهمة، حياها 
نثاوُز الرَشَف أماال اللاه ُسابَْثانَُه َوتََدااىَل، وأمال 

أجيالاا وأمال أنفساا، وأمال أسنا وألالياا.
الياول يابغي عليااا أن ننثرَك بالشاكل املطلوب، 
الكثاريُ ممن ياناوا قد عااعوا من الجبهاات ننيجة 
ظاروف أَْو أعبااء مدياة أَْو عواماَل مدياة عليهم أن 
يداوعوا إىل الجبهاات، ن يجوُز ألحد ماهام البقاء يف 
البياوت بدون ُعاذر، الكثري من الشاباب ولم رجاٌل 
وأقوياء وُشاجدان ن يجوز لهم البقاء يف البيوت، ما 
الذي يبقى اإلنَْساان له، ليُقنل بالطريان؟ ليسانباَح، 
أَْو ليبقاى ويأنه ن رجولَة ايه ون حرية ايه ون عزة 
لاه، ن، الجميع مدايٌّ ليذلبوا إىل الجبهات يف الداخل 
ملقارعة الغزو وانحنالل ويف جبهات الثدوع للنصدي 
املبارش واألخاذ بالثأر من أولئاك املجرمل، انننقال 
من أولئك املجرمل قنلة األطفال والاساء، قنلة يبار 
اليمان ورُشااء اليمن، ورجال اليمن وأَْحاَرار اليمن، 

الذلاب إليهم، والقنل لهم.
لل عن املسؤولية، لكل املفراّطل   أقوُل لكل املناصاّ
يان واملنقاعسال واملنخاذلل، ن يجوز لكم  واملقرصاّ
أن تخاروا لاذا الارشف، حاوزوا ولو قلياالً ماه، 
تثريوا، عليكم مساؤولية أمال الله وأمال أنفساكم 
وأمال النأريخ، أمال األجيال املقبلة، اذلبوا، انهضوا، 
تثراّيوا، لنكونوا رشااء وأَْحاَراراً وأعزاء، وإن الداة 
النأريخ يبرية، وساخط الله يبري أمال لذه الجرائم 
الفظيداة، ن يجوز الناصل عن املساؤولية، عىل ُيلاّ 
املسنويات، عىل املسنوى اإلعالمي املسؤولية يبرية، 
عىل ُيلاّ اإلعالميل أن يجدلوا أولوينهم قبل ُيلاّ يشء 
قبال املاايفات وقبل املزايادات، وقبل النيه اإلعالمي 
والضياع اإلعالمي والكنابات السااقطة للبدض، مع 
احرتاماي وتقدياري الكباري الكبري الكباري للرشااء 
واألَْحااَرار واألعازاء ماهام الذيان لديهم إحسااٌس 
باملساؤولية، وتداٍط مساؤوٌل تجاه ما يثدث، لكن 
لاالاك الكثاري من اإلعالميال الضائدال يف اإلعالل 
ويف عالم الفيسابوك الخيايل واناارتايض، ن، لاجدل 
أولوينَاا عىل املسانوى اإلعالمي لي يف مواجهة لذا 
الُداْدَوان ويف النصداّي له، اضثاً، تدريًة، يفاحاً عىل 

ُيلاّ املسنويات.

ملاذا تأّخرت املرّتبات؟
عىل املسنوى انقنصاعي املساؤولية يبرية، اليول 
رت املرتبات، من الذي حارب الباَك املريزي،  ملاذا تأخاّ
َمن الذي اسانهداه، من الذي اسانهدف انقنصاع يف 
بلدنا بكل أشكال انسنهداف، يرضب حنى اللاشات 
عىل املوانئ الني تاقل البضائع من السفن، يسنهدف 
للماشاآت  يل أناواع وأشاكال اقنصاعناا، تدمارياً 
للطرقات للارشيات، للمصانع لألَْساَواق للمثالت، 
اْداب  عمٌل مماهٌج عىل أن يفرغ ُيلاّ إمكانات لذا الشَّ
اْداب إىل مفلس عىل  وُقدراته وعىل أن يثول لذا الشَّ
ُيلاّ املسانويات، إن لذا املدند املجرل السادوعي قرن 
الشايطان بإرشاف أَمريكي ورغباة أَمريكية وإراعة 
أَمريكية، اليول من الاذي عطاّل اإليراعات، ومن الذي 
اسانأثر بالثروة الوطاية يف ماأرب من الغاز والافط 
إن أولئك املجرماون والظاملون وعمالؤلم، اليول لم 
الذين يسادون إىل أن تصل اساطوانة الغاز إن بثَمٍن 
يبري يذلاب إىل جيوبهم ويبقى الباك بدون إيراعات، 
الياوَل يانت ادالً اسانجابة األَْحااَرار والرشااء من 
أَبْاَاء لاذا البلد من طبقة الفقراء، اسانجابة لائلة 
لثملاة ععم الباك املريزي، وتثراّيوا بشاكل مذلل، 
وبشاكل عظيم، بشاكل يدرب عان رصيدلم الدظيم 
مان اإليماان والقيام واألَْخاااَلق والثرياة والكرل 
الثقيقي، ذلك الفقري الذي يقدل مما يمنلكه، والذي 
يمنلكه والقليال القليل يؤثر عىل نفساه ويؤثر عىل 
أسته وينربع لدعم الابك املريزي لو يقداّل رساالة 
لذلاك الناجر الكبري الذي يمنلك امللياراِت ولو لدرجة 
رليبة من الجَشاع والطمع لدرجة أن ن يساخى أن 
ياوعع بدضاً من أمواله، وليس ينربع، أن يوعَع بدضاً 
مان أمواله يف البااك املريزي أَْو ألي بااك من الباوك 

لدعام انقنصااع الذي لو مسانفيٌد مااه بأيثر من 
ذلاك الفقري، القليال من رجال املاال واألعمال يانوا 
رشااء، ويانوا بمسانوى املساؤولية، وتثراّيوا يما 
يابغاي، البدض ماهم ن يزال مرتععاً، مع أن مخاطر 
اننهياار انقنصاعي عليهم يبرية، حياها ن يافُدهم 
ماا يداّساوه ون ما خزاّناوه، عليهم مساؤولية يف أن 
يوععوا يف الباوك، عىل الجهات الرسامية مساؤولية 
يبارية يف أن تهنامَّ بهذا األمار، ويف أن تهنم بما بقي 
من موارَع لدعام الباوك ولدعم البااك املريزي حنى 
َل ما اسنطاع تقديَمه من مرتبات،  يسانطيَع أن يقدِّ
عىل اإلخاوة الذين تأخارت مرتباتهم ولام يدانون 
الياول، ومداناة أسلام لداٌة عىل ُيلاّ املسانبِّبل يف 
ذلك والفاعلل لذلك والذيان لم وراء ذلك، لداة عىل 
عبدرباه والدمالء يف لذا البلد الذيان يانوا لم األعاة 
لنافياذ لذا، ولداة عىل السااعي لذلك من سادوعي 
ائييْل، وشاالٌد  وإماراتاي وأَمريكي وبريطاني وإْسَ
ااْداب؛  واضاٌح عىل أنهام يسانهداون ُيلَّ لذا الشَّ
ألنهم حياما يسنهداون املوظفل ولم مئات اآلنف 
اهم يسانهداون عرشات اآلنف من األس، وراء ُيلاّ 
موظاف أسة، أطفالاه ونسااؤه، وراء ُيلاّ موظاف 
أس، أطفال ونساء، لم مسانهداون بهذا الثصار 
اإلْجاَرامي، عىل الجمياع أن يدرَف َمن لو خصمه، 
َمن لو الذي يسانهداه بذلك، َمن لو وراء مداناته 
لاذه، لام أولئك املدنادون الظاملاون، الذيان علياا 
نثن جميداً مساؤولية يف أن ننثرك ملواجهنهم وأن 

ننصداّى لهم.

نداٌء جديٌد لألكاديميني
ه من جدياد بالنأييد عىل األياعيميل  يذلاك أتوجاّ
أن ينثريوا بجدية عالية يف انساهال يف ُيلِّ املجانت 
بثكم اخنصاصاتهم، عىل املسنوى انقنصاعي، يما 
َل النثداّي  قلات يف الكلمة الساابقة، يمكن أن نثاواّ
إىل ارصة، وادلت شادوٌب ذلك ونجثت، واللُه مداا 
حياما ننثارك، حياما ناهض بمساؤوليناا، حياما 
ندمال ما علياا أن ندمل، ثام ننثراّك بجدية ملواجهة 
مان يثاربااا عاىل ُيلاّ املسانويات، يف اقنصاعناا يف 
مديشاناا يف لقماة عيشااا، مان يسانهدااا باكل 
الوسائل واألساليب من القابلة إىل الثصار، مدايون 
بالنثارك عاىل ُيلاّ املسانويات، واملساؤولية عليااا 

واحدة.
 ونثن يف لذا الشهر ويف لذه األيال يف شهر مثراّل 

الثرال وعىل مْقُربٍَة من يول عاشاوراء نسانذير من 
مداناتااا، نسانذير مما ناراه من جرائاَم وُطغيان، 
مان امناداِع الطغياان اليزيادي واإلْجااَرال اليزيدي 
ائيْل، وقرن الشايطان الاظال  املنمثال بأَمريكا وإْسَ
السادوعي، نارى ايهام انمناداَع الفدايل لإلْجاَرال 
اليزيادي؛ ألن الطغياان واحد وترصااته وأسااليبه 
منااساقة ومسانوية، الله ُسابَْثانَُه َوتََدااىَل قال يف 
يناباه الكريام: )أتواصوا به بل لم قاوٌل طاغون(، 
الذي تشارتك ايه ُيلاّ األقاوال ويل الجهات الطاغية 
واملسانكربة والظاملة واملاسالخة عن املباعئ والقيم 
واملنوحشاة واإلْجاَرامية لو الطغيان، لو قاسُمهم 
املشرتك عرب النأريخ، وما ادله يزيد يف يربالء يفدلُه 
الاظاال السادوعي اليول باإرشاف أَمريكاي وإَعاَرة 
أَمريكياة وحماياة أَمريكياة ومشاارية أَمريكياة 
ائيْلية يفدلُه بشادباا الياول، ويثدث اليول لاا  وإْسَ
يف بلدنا ما حَدَث بكربالء، اليول يماُاا يربالء أُْخاَرى، 
وأياُمااا ماذ بداياة لذا الُدااْدَوان يلها عاشاوراء، 
ونثن مدايون أن نقنبَس من إماماا الثسال عليه 
الساالل، من ألل بيات نبياا، من تأريخاا اإلْسااَلمي 
الدظيام، أن نقنباَس مان تلاك املواقاف البطولياة 
الدظيمة النأريخية األساوة والقدوة ااكون أَْحاَراراً 
ون نقبل بالذل أبداً؛ ألن اإلمال الثسال عليه السالل 
يف صماوعه وثباتاه وإبائاه يان امناداعاً لهدي جده 
املصطفاى مثمد صىل الله عليه وآله وسالم، ويان 
يف موقفه مدرباً عن مباعئ اإلْساَلل الذي نانمي إليه، 
عن نهاج القرآن الاذي نانماي إليه أيضااً، وندنربه 
اَة اللاه عليااا، لاذا القارآن عرباّ عاه الثسال  ُحجاّ
باملوقاف وبالكالل وبالفدل ونثان اليول مدايون أن 
نسانفيَد من ذلك من اإلمال الثسال حياما قال: أن 
الَّة  ااإن الدعيَّ بن الدعي قد َرَيز بل اثانل بل السِّ
وبال الذلاة، وليهات ماا الذلاة، يأبى اللاه لاا ذلك 
ورساولُه واملؤماون، نثن اليول يشادب مسلم وقد 
َرَيز األَمريكي وقرن الشايطان السدوعي بل اثانل 
بل السلة والذلة مدايون أن نقوَل بهناااا وأن نثبَت 
بأادالاا ومواقفاا وصموعنا وتضثيناا: ليهات ماا 
الذلاة، مدايون بذلك ألن الله يأباى لاا ذلك، يأبى لاا 
أن ناذلَّ وأن نقبل بالذل والهوان، ورساوله يأبى لاا 
ذلاك، رساوله عزيٌز من عزتاه، الله قاال ولله الدزة 
ولرساوله وللمؤمال، ورساوله قال لاا صلواُت الله 
عليه وعاىل آله: )اإليماان يمان والثكماة يمانية(، 
والدازة مالزمة لإليماان، الن نكاوَن إن أعزاء، ولن 

نقبَل أبداً بالذُّل، وسانثرك يف مواجهة لذا الُداْدَوان 
عىل ُيلاّ املسنويات بما تفرضه علياا قيماا ومباعئاا 
اإلنَْسااني  وواجبااا  الديااي  واجبُااا  وإنَْساانيناا، 
وواجبااا الوطاي، لاذا ما نثن عليه، لاذا ما عليه 
ُيلاّ األَْحااَرار يف لذا البلاد، ويل الرشااء يف لذا البلد، 
ويجاب أن يثاذَو حذَولام اآلخرون مان املقرصين 
والغاالل، َيَفى تقصرياً، َيَفى تاصالً عن املسؤولية، 
َيَفى تدامالً لامشياً مع أحداث عظيمة ومسؤولية 
يبرية، لذا ما عليااا أن نكوَن عليه، ولذا ما تثناج 
إليه شدوب املاطقة بكلها، الجميع مسنهَدٌف، قيُماا 
اإلْسااَلمية والفطرية اإلنَْساانية يجب أن تكون عىل 
الادوال مساناداً لااا يف تثرياا ويف مواقفااا وإن لن 
نكون أناسااً، إذا اراّغااا قيماا، إذا عطاّلااا مباعئاا، 
إذا ترياالاا عىل جاب، وتداطياا بطريقة سياساية 
مفرغاة ن ايها قيام ون ايها مبااعئ ون ارتباطات 
إنَْسانية ون أي يشء مداالا أن يكوَن الااس أنداماً، 
الجميع مداي، لن يفيَد شادوب املاطقة إن الاهوُض 
بمساؤولينهم، إن أن تنثارك يما يابغاي أن تدنمَد 
عاىل الله، وأن تنويَل عليه ولو القائل: )وَمن ينويل 
عىل الله اهو حسابُه(، أن تثل بارصه وأن تسنقوَي 
باه، وبالناويل عليه وبانسانجابة له ولاو القائل: 
يام اللاُه اال غالاَب لكم(، رأيااا الانيجة  )إن يَارُْصْ
الطيباة والثمرة الكبرية يف صموعناا وصربنا وثباتاا 
يف لذا البلد، وإن لون لذا الصرب ولذا الصموع ولذه 
النضثياة لاكان الدادو قد أيمال ُعاْدَواناه ووصل 
إىل لدااه يف احنالل ُيلاّ لذا البلد واساندباع وإرياع 
ااْداب، ولكن اإلاالس الاذي واجهه يف  ُيلاّ لاذا الشَّ
ُيلاّ مشااريده ومؤامراتاه، الام يصل إىل املسانوى 
الاذي أراعه ون إىل الانيجاة الناي سادى لهاا، جدله 
ُف عىل شاكل أرعن وأحمل وغبي ومسانهرت  ينارصَّ
وبالطريقة الغريزياة، ن عقل ون حكمة ون أَْخااَلق 
ون قيام، يالثياوان تمامااً، بالطريقاة الغريزياة، 
ولذلك نثن نقول لشادباا، ونقول لشادوب املاطقة 
من حولااا: النثارك الجااع والاهوض باملساؤولية 
والثبات والصموع لو الذي يفيد، ونثن يف لذا املقال 
نشايُد بدملياة القدس ولاي عمليٌة مهماة، ونأُمُل 
لشادباا املظلول يف الساطل الارَص والدوَن من الله 
ُسابَْثانَُه َوتََداىَل وملقاومنه املزياَد من النقدل والقوة 
والفاعلياة يف مواَجهاة ذلك الددو الاذي لو رشٌّ عىل 
األمة بكلها، والذي سادى قرن الشايطان السدوعي 
وسادى َمن مده مان الدمالء ألن ينواّلاوا األمة عن 
ائيْايل،  انننبااه لخطورتاه، لخطاورة الدادو اإلْسَ
وقدموه حليفاً ونصرياً لألمة اإلْسااَلمية، وجدلوا من 
ُيلاّ ماا يفدلونه مان جرائم اظيدة ووحشاية ومن 
ُعاْدَوان وتََددٍّ عىل الشدوب وإثارة للفنن، جدلوا من 
ذلك عروبًة وجدلوا من إْساَلماً، وجدلوا من عمالنهم 
ائيْال وخدماتهام الرليباة  ألَمرياكا وتقرُّبهام إلْسَ
ائييْل عَل الدروبة  الناي يقدمونها لألَمريكاي واإلْسَ
وجولَر اإلْساَلل، أيُّ إساءة إىل الدروبة واإلْساَلل أيثر 

مما تفدلون؟! وأبشع من ترصااتكم؟
اُه يف لاذا الياول إىل شادباا اليمااي، إىل  أناا أتوجَّ
النثرك الجاع واملسؤول، وأن تكوَن ُيلاّ جريمة حاازاً 
إضاايااً للنثرك املساؤول، للنصدي لهاذا الُداْدَوان 
عاىل ُيلاّ املسانويات، وأحاذر باصاح ُيلاّ املنخاذلل 
الً  لل عن املسؤولية، َيَفى تاصُّ واملنقاعسل واملناصاّ
عن املسؤولية، َيَفى تذبذباً، َيَفى غفلًة، اسنيقظوا، 
اننبهوا، عىل الجميع النثراّك، وإن املساؤولية يبرية 

أمال الله وأمال أنفساا.
ُه أَيْضااً بالدعوة ألَبْاَاء  يف خناِل لاذه الكلمة أتوجَّ
ه ععوًة  شدباا الدزيز املسلم لألَْحاَرار والرشااء، أوجاّ
لكل املؤماال واملؤمااات إلحياِء ادالية عاشاوراء، 
أونً يف املسرية الداشاورائية املريزية يف صاداء الني 
ُع من خالل إْعااَلن عرب قااة املسرية، ثم أَيْضاً  سانُثدَّ
عاربَ املثااظات الني يناُح ايها ذلك بأي شاكل من 
األشاكال، ويل ذلاك ساينم عارب إْعااَلناات يف قااة 

املسرية.
أساأُل اللَه ُسابَْثانَُه َوتََداىَل لاا ولشادباا املظلول 
الاارَص والِدازَة والنأيياَد من اللاه ُسابَْثانَُه َوتََداىَل، 
والَداوَن وللاهوض بمساؤوليناا يما يثاب اللُه ِماَّا 
ويرضااه وأن يرَحَم ُشاَهَداء شادباا ويل الُشاَهَداء 
وأن يفكَّ عن األسى ويشافي الجرحى، إنه ساميع 

الدعاء.
ااَلُل َعَلايُْكْم َوَرْحاَمُة اللِه تََداىَل َوبََرَياتُُه. َوالسَّ

خطاب السيد

 النظاُم السعودي قرن الشيطان ُيفسد في األرض، يفسد حياة البشرية، يهلك 
الحرث والنسل، يرتكُب أبشع وأفظع الجرائم، يستبيح الحياة اإلنسانية، ال كرامة 

عنده للبشر وال لحياتهم وال للشعوب وال الستقاللهم.

 لوال الدوُر األمريكي في هذا العدوان َلَما كان أصاًل أي ملك أو أمير سعودي 
يجرؤ أبدًا على مثل هذا العدوان وعلى مثل هذا اإلجرام وعلى ُكّل تفاصيل 

الجرائم التي يرتكُبها بحق هذا الشعب.



انثال 10 أينوبر 2016ل  املواال ا مثرل ث3ل1لا     الددع )162(6 تقرير

  - إبراهيم السراجي:
ن يبدو أن املانرَص يثناُج نرتكاب جريمة مرواّعة قوامها 
املئات من الشاهداء والجرحى، ون ذلك الددو الذي يانظر أو 
ماا يزال يأمل بنثقيل الارص، إنماا الهزيمة لي الني تداع 
صاحبهاا نرتكاب أحد أيرب املجاازر يف النأريخ الثديث غري 
مثساوبة الدواقاب والنداعياات، االجريماة وقدات بثل 
اليمايل املشاهوع لهم بأنهم املقاتلون األيثر بأساً عىل وجه 

األرض.
مع تاوايل أخباار املجزرة الناي ارتكبها تثالاف الددوان 
السدوعي األمريكي الذي اسانهدف الصالة الكربى بصاداء 
أماس األول بياما يانت تثنضن عزاَء آلل الرويشاان، يانت 
النفسريات الطبيدية ما بدد تثبيت صفة انجرال عىل الاظال 
السدوعي بأنه يرتكب حماقة املهزول والجالل الذي ن يدري 
أي جثيام يانظره عقاباً ملاا ادل وبباااعق اليمايل وليس 

غريلم. 
يف مدظام الجرائم الني شاهدلا الدالم يانت الفضائيات 
التهم الني تطالب  تاقل اسنغاثات املواطال والضثايا وتوسُّ
بوقف حمامات الدماء، ووحده اليماي الذي يانت الكامريات 
تلنقطاه خارجاً من بل األنقاض ينوعد الجااة بالثأر، ويدد 

بالخروج من الريال إىل الجبهات.
ويانات تجاارب أيثر من عاال ونصف من الدادوان عىل 
اليمن يااية للدالم ليفهم نفسية الشدب اليماي الني تنميز 
عن نظريتها بل شدوب الدالم، اهذا الشدب تثريه الجرائم 

ون توقفه، تسنفزه املجازر ون تهزمه.
جماعاة علمااء الداراق ولي جماعة ُسااية باملااسابة 
اسانطاعت أن تقارأ تداعياات الجريماة، وأن تباي موقفها 
باااء عىل لوياة الضثايا، إنهم يمايون، ااال يانظر الاظال 
السدوعي ماهم انسنساالل بل ليرتقب طالئدهم يف الثدوع. 
عىل لذا الاثاو يان موقع جماعة علماء الدراق الني أعانت 

الجريمة.
رئيُس جماعة علماء الدراق الشايخ خالد املال يان عقيقاً 
يف توصيفاه لنداعياات حماقاة الددوان السادوعي وقال يف 
مقابلاة تلفزيونية مع قااة املياعيان منثدثا عن الصواريخ 
الني اسانهدات املواطال يف صالة الدازاء: »لذه الصواريخ 
الناي ياا نانظار أن ترضب وتدك مدقل الكياان الصهيوني 
وإذا بها ترضب الدزل عاد اخواناا وعاد اشقائاا يف اليمن«.

 وأضاف قائاالً: »الدامل األوُل لن يسانطيدوا ير إراعة 
اليمايل وإنما سينثولون إىل ارسان ن يشل له رباط ولذا 

ن بد أن يلنفنوا اليه أن الشادب اليماي ن 
يسكت عن لذه الجريمة«

وتاباع املاال قائال إن »صمات الدلماء 
وصمات بدض املثقفال وصمت الكناب 
وصمت من له لساان وقلم، لن يدول نن 
لاذه الجريمة ساوف تجدل مان الااس 

الذين ن ينثدثون ينثدثون«.
أما السيد حسن نرص الله األمل الدال 
لثزب اللاه والذي حفر اساَمه يف ضمري 
اليمايل باعنباره صاحب أشجع وأقوى 
مواجهاة  يف  لليمان  املسااندة  املواقاف 
الدادوان وأعلن عاىل مدى عاال ونصف 
عاال عان مواقف قوياة يان يادرك أنها 
سانؤثر سالباً عىل لباان من قبل الاظال 
السادوعي، وعىل الرغم من أنه يخصص 
أياال  يف  خطاباتاه  األخارية  األياال  يف 
عاشاوراء للدروس الدياية إن أن جريمة 

الددوان أماس األول جدلناه يفننح خطاباه بإعانة املجزرة 
ويجدع الرلان عىل اننصار اليمن واليمايل.

وقاال السايد نرصالله باأن »يان لااك تدماد واضح يف 
القنل وقنل أيرب عدع ممكن من الااس يف لذا املكان ويف لذه 
املااسابة لذا األمر أونً، مما أعى حنى اآلن بثسب املنابدات 

انعالمية إىل سقوط مئات الشهداء والجرحى«.
وأضااف نرص الله قائالً: »لااك يارثة انساانية حقيقية 
الياول حصلت يف صادااء يكفي أن أقول إن لذا بالاسابة يل 
ولكثرييان لو أمر طبيداي ومنوقع من لاذا الاظال عادما 
ننطلاع إىل تأريخاه مان بدايات النأسايس وماا ارتكبه من 
مجازر يف الجزيرة الدربية ايما سامي نحقاً بالسادوعية يف 
عول الجوار يف الدراق وحيثما وصلت سيواهم وبااعقهم وما 

يجري يف املاطقة«.
وأضااف: »ننوجاه إىل عوائال الشاهداء بالدازاء وطلاب 
الرحمة لهم عاد الله سابثانه وتداىل وثالثاً الدعاء للجرحى 
بالشافاء والدااياة واونً واخراً الدعاء لهذا الشادب اليماي 
املظلاول الصابار املجالاد الثابات الشاجاع الرشياف الذي 
تثمال حنى الياول وما زال ينثمال ويقدل لاذه النضثية 
الهائلة والجسايمة يف أيال عاشوراء يف أيال الفداء والشهاعة 

والنضثية«.
واخننم السايد نرصالله حديثه عن الجريمة بالندبري عن 
ثقنه باننصار اليمايل عادما قال: »أقوُل لهذا الشادب أنت 
سانانرص حنماً إن عماك الثائر الرشيف الاذي لو عىل حل 
سيانرص عىل سيف لؤنء املنوحشل والقنلة واإلرلابيل«.

• األمم املتحدة وواشنطن: إداناٌت صريحة يف 
سياق االنقضاض على النظام السعودي

يانات املواقاف الصاعرة عان الونيات املنثادة وماظمة 
األمم املنثدة نانًة بدض اليء من حيث تثمليها الرصيح 
للاظال السدوعي مسؤولية املجزرة والدعوة إىل تثقيل عويل 
ومثايماة الجااة، غاري أن تلك املواقف صااعرة عن رشياء 
يف الدادوان )واشااطن( ومنواطئال مده )األمام املنثدة( 
والذي تماشاوا مؤخراً مع الدوان ومادوا اجراء تثقيل عويل 
مسنقل يف جرائم اليمن، ولو ما يداي أن تلك املواقف تنسل 
مع تدشال املرحلاة الجديدة مان اننقضاض عاىل الاظال 
السادوعي بدد صادور قانون جاسانا الذي ينياح مقاضاة 
الاظال السادوعي يف املثايم األمريكية عىل خلفية لجمات 

سبنمرب.
ويف الوقات الذي أثبت اريال تثقيال أن الصواريَخ الني 

قصفات الصالة الكاربى يف صاداء يانات أمريكية الصاع، 
ولذا النورط األمريكي املبارش يف لذه املجزرة جاء انعرتاف 
باه ضمايًا يف بيان مجلس انمن القومي األمريكي الذي قال 

إن واشاطن سنقلص مجدعاً ععمها لنثالف الددوان.
وبدياداً عن الناورط األمريكاي يف الدادوان ويف املجزرة، 
لااك قراءة سياسية أخرى للبيان الصاعر عن مجلس األمن 
القومي األمريكي والذي اعنربه مراقبون أنه يأتي يف ساياق 

النخيل األمريكي عن الاظال السدوعي بدد قانون جاسنا.
املنثدث باسم مجلس األمن القومي األمريكي نيد برايس 
قال إن الونيات املنثدة سرتاجع ععمها للنثالف الذي تقوعه 

السدوعية يف اليمن بدد مجزرة الصالة الكربى يف صاداء.
وأضااف برايس يف بيان إن   ”النداون األماي األمريكي مع 

السدوعية ليس شيكاً عىل بياض«.
وأشاار أنه ويف ضوء حاعثة قصاف صالة الدزاء بصاداء 
وحواعث سابقة ارتكبها النثالف السدوعي باعرت الونيات 
املنثدة بمراجده اورياة لدعمها املقدل للنثالف. حيث قال 
برايس “يف ضوء لذا الثاعث وحواعث أخرى وقدت يف اآلونة 
األخارية باعرنا بمراجداة اورية لدعماا الذي ُقلص بشاكل 

يبري بالفدل للنثالف الذي تقوعه السدوعية.” 
أما األمم املنثدة والني طوعنها واشاطن لثماية الاظال 
السادوعي وتغطية جرائمه يف اليمن والاذي يدنربه يثريون 
بأنه لم يكن تغطية بقدر ما يان توريط نسانخدامه نحقا 
ولذلاك صدر عان املاظمة األممية ثالثاة مواقف أمس انحد 
يدين مجزرة الددوان بشكل يبدع مثاونت الاظال السدوعي 

انكارلا ليجد األخري نفسه وحيدا وعون ماارص.
وبداياة باألمال الدال لألمم املنثدة باان يي مون والذي 
قاال يف بياان أن النقاريار تشاري إىل أن »الهجاول ناجم عن 
قصف جاوي من قبل قوات النثالف، مما أسافر عن مقنل 
أيثار مان 0ل1 شاخصا وإصابة املئاات بجاراح«. وقد بدا 
واضثاا أن باان يي ماون أراع أن يثرش الاظال السادوعي 
ويبادع اععاءاتاه عادما ضمان بيانه توضيثا باأن املجزرة 

ناجمة عن قصف جوي.
يما ععاا بان يي مون إىل إجاراء تثقيل عاجل وحياعي 
يف لذه الثاعثة، وشادع عىل رضورة تقديم املساؤولل عاها 

إىل الددالة.
مان جانبه قال وييل األمل الدال لألمم املنثدة للشاؤون 
اإلنسانية، ماسل اإلغاثة الطارئة سنيفن أوبراين يف بيان إن 
“األمم تدين بقوة وبشكل قاطع ون لبس ايه القصف الجوي 
الذي تدرض له مجلس الدزاء، ما أعى إىل مقنل مدنيل بياما 

يان املجلس يدج بآنف املشيدل«.
وإىل ماسال الشاؤون اإلنساانية النابع 
لألمم املنثادة جيماي مايغولدريك والذي 
قاال يف بياان انه نياباة عن األمام املناّثدة 
ومجنمع املاظماات الدولية غري الثكومية 
يف اليمان أناه »يديان وبشاكل رصيح لذا 
الهجاول املاروع الاذي حادث يف صادااء 
ويرسال تدازياه القلبية الصاعقاة إىل أس 

القنىل منمايًا الشفاء الداجل للمصابل«.
أخاريا ن تبادو مواقاُف األمام املنثادة 
وواشااطن بأنها صثوة ضماري االثديث 
عان لاذه األطاراف لاو حدياث يف عمال 
وصلاب الددوان عىل اليمان، غري أنها تؤيد 
أن الاظال السدوعي مجرع أعاة إجرال حان 
الوقت للقضاء عليها ونهب أموالها بدد أن 
تم عىل مادى عال ونصف اسانازاف مئات 
املليارات مقابل النواطؤ عىل عماء اليمايل. 

  - خاص:
أطلقات القاوة الصاروخية مسااء أمس األحاد صاروخاً 
بالسانياً صااعة مثلية يماياة إىل قاعدة امللك اهد الجوية يف 

الطائف.
وقالات مصااعر خاصاة: إن حالاة مان اإلربااك والهلع 
سايطرت عىل مثيط القاعدة الجوية بالطائف وإن سيارات 

اإلسداف لرعت صوب املكان. 
ويدد لذا أول رع ادل عىل قصف طريان الددوان األمريكي 
السادوعي للقاعة الكربى بصاداء والني ننج عاها اسنشهاُع 

أيثر من 110 من املدزين وإصابة أيثر من 500 آخرين.
ويان املجلُس السايايس األعىل قد وعد اليمايل برع يشفي 

صدور اليمايل اننقاماً ملا حدث.

جريمُة تحالف العدوان.. فقداُن التوازن وثقُل الهزيمة! 

براكنُي الغ�سب تتفّجر يف ُعمق اأرا�سي العدو
بركان1 الباليستي يضرب قاعدة فهد الجوية بالطائف ويصيب الهدف 

إنها العدالُة اإللهيُة 
يا آل سعود 

محسن علي الجمال
لقاد مثاّلات األسة الثايماة يف شادب نجاد 
والثجااز »آل سادوع« الناي يشافت ساوءتها 
بالوبااء والغادع الرطانياة ونفثات سامها يف 
واإلْسااَلمية  الدربياة  األماة  شادوب  أوسااط 
وأَصبثات خاجراً مساموماً يف خارصة اإلْسااَلل 
واألماة يكل بدد أن زرعنها املخابرات الربيطانية 

وسط الجزيرة الدربية.
ست لها الفكر   وألبسنها قميص اإلْساَلل وأساّ
الولاباي الذي اارخ حاملاوه عااارص القاعدة 
وعاعاش والارصة وغريلا من املساميات بدااية 
اائقاة لنثرياف الديان اإلْسااَلمي والاذي جدل 
من اإلْسااَلل شاكالً ملسااندة حكمهاا وليثل ما 
حرماه اللاه ويثارل ماا أحلاه الله ولياأت لها 
الثكام للسايطرة والرتباع عىل أقادس وأرشف 
البقااع عاىل وجاه املدماورة مسانغلة ً لثروات 
وخاريات ومقدرات األمة الدربياة لصالح اليهوع 
والاصاارى.. الاو تسااءلنم من لاي أغاى أمة 
سانجدونها أمة الدرب.. ويذلك حال ننأمل من 
لاي أاقر أماة سااجدلا أَيْضاً لي أماة الدرب. 
ليربز الساؤال األلم: ملاذا.؟ وييف ذلك.؟ ايكون 
الجاواب ألن ُيلاّ أموالهم موععاة يف باوك اليهوع 
احكماوا  والاصاارى  اليهاوع  وألن  والاصاارى 
القبضة عاىل جمياع موارعلم وتثكماوا يف ُيلاّ 
يشء حل ارتىض لهم الدرب أنفساهم ذلك ويان 
ذلاك بأيااعي صهيوأَمريكياة مانثلاًه الصفاة 

الدربية.
افاي سلسالة لاذه األسة املنوحشاة ظهر 
ماها قرن الشايطان الاذي نطل وأخرب به أرشف 
مخلوق عاىل وجه األرض سايدنا مثمد صلوات 
اللاه علياه واله وسالم اقنلات ورشعت وعمرت 
وعبثات وعاثت يف ُيلاّ قطر عربي وإْسااَلمي ماذ 
بداياة تربدها عاىل الثكم وظلت تاطاح بقرنها 
ظلمااً وتجارباً وتكرباً تثات مظلة أَمرياكا الني 
أولمنهاا أنها حصاها وحرزلا وساياجها املايع 
حنى وصال إىل الصخارة الصلبة الناي اخرب بها 
الرساول اناه سايكر ايهاا ولا لاو يكر يف 

اليمن.
ارغام ُيلاّ املواثيال والوعاوع الولمياة الني 
قدمهاا الكياان الغرباي مان الوقاوف إىل جانب 
الاظال السادوعي َواساح املجال له لبااء قواعد 
الثماياة  بهادف  الخلياج  يف  ياربى  عساكرية 
والساماح للاظال السادوعي باسانخدال أمواله 
ييفماا يشااء وليذباح رقااب األماة باعنبار أن 
القاوات األَمريكية حامية لاه إن أن ُيلاّ لذا صار 
يف مهاب الريح، وبدأت أَمريكا اليول عىل مسامع 
ومرأى من الدالم يله بالنخيل عن لذا القرن بدد 
أن أوجاع الكثري مان جريانه من الادول الدربية 
واإلْسااَلمية وحقل له ما يان يهدف اليه وصدق 
الله القائال »الما يفر قال إني بريء ماك« ومن 

أصدق من الله حديثاً.
ولاا يالحاظ املناباع حالياً أن أَمرياكا بدأت 
تنخاىل عن عمالنها وتصادر القوانل ضدلا بدد 
أن وضدنهاا وساط عائارة وجدلات مان حولها 
جثيام ونار ولي انن تثد شافراتها اساندداعاً 
لذباح البقارة الثلوب بداد أن جففات رضعها 
وقد بدأت تاصب ألمراء قرن الشايطان املشاانل 

وسنلفها عىل رقابهم جميدا ًيف القريب الداجل.
 وتثاول الثلياف إىل عادو يضباط عقاارب 
سااعنه لالنقضااض عاىل اريسانه يف أي وقت 
َوحال يدرك تمامااً انه ن يوجد من ساينداطف 
مدها إطالًقا وصدق رساول اللاه يف حديثه الذي 

يقول »من أن ظاملا أغري به«.
ولاانظار ساان الله يف يونه اهاو وحَده من 
يقول »ساريهم آياتاا يف اآلااق ويف أنفسهم حنى 
ينبال لهم انه الثل أولم يكاف بربك أنه عىل ُيلاّ 

يشء شهيد« ومن أصدق من الله حديثاً.
ااال عزاء لكام يا عشااق طاجة والساواحل 
الفرنساية ااننظاروا نهاينكم املخزية وسانظل 
اللدااات اإللهياة تطارعيام بماا تولينام اليهوع 
والاصاارى ولدااات مالئكناه وخلقاه ولدااات 
الطفولة والينم والفزع تاهال عليكم بما يسبنه 
واقرتاناه أياعيكام اآلثماة وسانطالكم الددالة 

اإللهية عاجالً أل آجالً.
حنما يجد املنأمل يف الوضع الثقيقي وعالقة 
أَمرياكا وغباء قااعة الاظاال السادوعي يجدلا 
تماما يما القصة الشاهرية ألساد وأثاوار الغابة 
والذي قرأنالا جميدا يف يناب القراءة يف صفوف 
املدارس وسنقول السادوعية ونظامها املنهاوي 
وأستها املنوحشاة بدد أيال حل يصبح أمرائها 
األقازال مكبلون باألصفاع أمال املثايم الدولية.. 

أن ليناي أيلت يول أيل الثور األبيض واألسوع.
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رئي�ُس اللجنة الثورية يدعو لرفد اجلبهات باملقاتلني وتوجيه �سرباٍت موجعة للعدو يف جبهات احلدود

»بركاُن غضب« أمام األمم املتحدة بصنعاء.. 
املتظاهرون: قصُف القاعة الكربى لن يُمرَّ بسالم!

  - زكريا الشرعبي:
غضبااً لشاهداء الصالاة الكاربى وصارباً 
احل من آل سدوع  وصموعاً يف مواجهة السافاّ
واألمرياكان وعادااً نثو إشادال األرض ناراً 
تثت أقدال الغزاة واملثنلال َوتَاديداً بالثرب 
الداملياة عاىل اليمان، وتضاماااً ماع البااك 
املريازي يف مواَجهاة الددو املريزي، شاهدت 
الداصماة صادااء مظالرة حاشادة صباح 
ياول أمس األحاد ا أينوبار 2016 أعلن ايها 
املنظالرون عن إطاالق »برايل الغضب« رعاً 

عىل جرائم الددوان األمريكي السدوعي.
املشااريون رادوا يف املظالرة الني أقيمت 
أماال مقار األمام املنثدة يف شاارع السانل 
الجاوبي أعالل الجمهورية اليماية، والالانات 
املسناكرة لجرائم الددوان األمريكي السدوعي 
الناي يان آخرلاا مذبثاة صالة الدازاء آلل 

الرويشان بالقاعة الكربى.
 وحملات الالاناات عادعاً مان الدباارات 
الغاضبة واملسنهجاة لصلف الددوان الغاشم 
ووحشينه، وأيد املنظالرون من خاللها ومن 
خالل الهناااات الني رععولا يف املظالرة عىل 
صماوع الشادب اليمااي رغام ُيلاّ املؤامرات 

والجرائم.
الدادوان  تثالاف  اليماياون  وخاطاب 
األمريكاي السادوعي مندهدين، أن وحشاية 
جرائماه لان تمار عون رع، مشاريين إىل أن 
اسانهداف صالاة الدازاء جريماة أمريكياة 
تساقط  ولان  سادوعية  باذراع  صهيونياة 

بالنقاعل.
واسانهجن املنظالارون، الصمات الدويل 
املطبال إزاء ماا يندارض له الشادب اليماي 
مان مذابح عىل يد تثالف الدادوان األمريكي 
السادوعي مدنربين لذا الصمت مشاارية يف 

اإلجرال.
بالساالل  بُِدئات  الناي  املظالارة  ويف 
الجمهوري وآيات من القرآن الكريم والفاتثة 
إىل أرواح الشاهداء ألقى رئيس اللجاة الثورية 
مثماد عايل الثوثاي يلماة اسانهجن ايها 
مذبثة الددوان األمريكي السدوعي يف عزاء آل 
الرويشان بالقاعة الكربى بالداصمة صاداء 

يول السبت املايض. 
وعارب الثوثي عن أسافه للشاهداء الذين 
ساقطوا يف تلاك املذبثاة، مؤياداً أن الجرائم 
املننابداة للدادوان األمريكاي السادوعي لن 
ترضاخ الشادب اليماي وأنها سانجدله أيثر 

قوة وأيثر صالبة.
وطالاب رئياس اللجااة الثورياة، بفناح 
مدساكرات للندريب من جديد لراد الجبهات 
وعحار املدندين، مشارياً إىل أن الدادو ياطلل 

من الثقااة الداعشاية يف القنل، وأن املدندين 
يهربون من املواجهة وينجهاون لقنل الدزاء 
واملدنيل، واألعراس، مؤياداً أن عىل الددو أن 
يفهم بأن الشدب اليماي سيكون أيثر قوه يف 

الجبهات.
ويف ساياق الرع عاىل الدادوان انقنصاعي 
ورضورة انصطفااف ملسااندة الباك املريزي 
اليمااي ععاا رئياس الثورية الدلياا يف يلمنه 
النجاار وأصثاب رؤوس األماوال إليداع أيرب 
قادر ممكن من األماوال لراد البااك املريزي 

اليماي. 
ويف ساياق آخار خاطاب الثوثاي أباااء 
البثريان قائاالً: “نثان مدكام يف تثريكام 
ونقف إىل صفكم وعليكم انسنمرار بثورتكم 
حناى تاالوا مطالبكم”، عاعياً أحراَر الشادب 
الدراقاي لفناح جبهة ماع السادوعية؛ ألنها 
املسؤولة عن ما يثصل من جرائم يف الدراق«.

ويف املسرية ألقى الدينور عبدالهاعي حسن 
يلماًة عن الجالية الساوعانية يف اليمن أشااَع 
بثكمة الشدب اليماي، وأيد أن الجريمة الني 
ارتكبت ياول أمس لن تزياد اليمايل إن قوة، 
وحياّا حسان صموع الشادب اليمااي يف وجه 

الددوان.
 يما ألقى الشااعر مثماد الجرموزي عن 
قبائال خاونن الطياال قصيدة بدااوان ثورة 
“غضاب” نادع ايها ببشااعة الجريماة الني 

ارتكبها الدادوان، وععا لألخذ بالثأر للضثايا 
مسانافراً قبائال خاونن ومشايداً بالجيش 

الشدب اليماي واللجان الشدبية.
بادوره ألقى املنثدث باسام وزارة الصثة 
الديناور تميام الشاامي يلماة أيد اهاا أناا 
أصثااب قضياة ومدنادى علياا، مشارياً إىل 
أن الدادوان تجااوز ُيلاّ الخطاوط الثماراء، 
وااق بجرائماه الددو الصهيوني، مطالباً برع 
عىل جريماة الدزاء، ومساناكراً موقف األمم 
املنثادة األمم املنثادة تجاه جرائام الددوان 

وحصاره عىل الشدب اليماي.
يذلك ألقى األساناذ عبداللاه الدليبي يلمة 
أيد ايها أن الصموع لو الطريل الوحيد للارص 
أمال الددوان، مشرياً ايها أن السدوعية بايت 

عىل الجرائم.
يما ألقى الطفل الشااعر نازار عبدالباري 
مان مثااظة صددة قصيدة شادرية أشااع 
ايهاا بالشادب اليمااي وعااعاه عان أرضه 

وتصديه للددوان.
ويف ذات الساياق ألقى األسناذ أمل الغيش 
يلمة باسام األياعيميل، أيد ايها أن الشدب 
اليمااي ن يرالن عىل موقاف املجنمع الدويل، 
عاعيااً املجلاس السايايس األعاىل إىل اإلساع 
يف اسانكمال باااء الدولة، ومطالبااً املثامل 
والقانونيل إىل رااع قضايا ضد الجرائم الني 

يرتكبها الددوان بثل الشدب اليماي.

بيان املسارية طالب األمام املنثدة بالقيال 
بمسائولينها وإعانة جرائم الددوان وتشكيل 
لجااة عليا مثايدة للنثقيال يف لذه الجرائم 

ويف مقدمنها مذبثة الصالة الكربى.
وععاا البيان الجهات األماياة إىل مزيد من 
اليقظاة والارضب بيد مان حديد ماع خاليا 
الرصد الدميلاة للددوان، والناي تقدل لغرف 
الدمليات اإلحداثيات عن النجمدات السكانية 
والبااى النثنياة الناي تسانهداها الغاارات 

الجوية.
ويف ساياق آخار شادع البيان عاىل ألمية 
مسااندة املجلس السايايس األعاىل ومبارية 
الخطاوات انقنصاعياة الناي يضطلاع بهاا 
املجلس واألجهازة املخنصة، بهدف النخفيف 
من تداعيات الثصار، وأزمة السيولة الاقدية 
للثد من مداناة املواطال، والنريع برصف 

مرتبات املوظفل.
واعنارب البياان أن ما تم مان خطوات ضد 
الباك املريزي يف حكم الددل، عاعياً املؤسسات 
الخطاوات  لاذه  برااض  الاقدياة  الدولياة 
للثفاظ عىل انقنصااع الوطاي اليماي وعدل 
تدريضاه لالنهياار وتثمال املسائولية بهذا 

الصدع.
وحث البيان عىل انسانمرار يف حملة ععم 
الباك املريزي، من خالل النربعات واإليداعات 
إىل  واألعماال  املاال  عاعياا رجاال  الاقدياة، 

النداطي اإليجابي مع الثملة، ومع منطلبات 
مواجهة املؤامرة انقنصاعية 

وقاال البياُن »اارض الددوان عاىل بالعنا 
حصاراً شامالً يف الرب والبثر والجو، مسنهدااً 
حياة أيثر من خمسة وعرشين مليون نسمة، 
أراع ويريد لهم املاوت البطيء، يف أقذر عملية 
عقااب جماعاي مسااوعة بنواطاؤ وصمت 
املمناد  الثصاار  جاناب  وإىل  مرياب.  عويل 
ماذ ماا يقاارب الدرشين شاهراً، اسانهدف 
الددوان البااى النثنية، والقطاعات الخدمية 
الغذائياة  املاواع  واإلنناجياة، ومااع عخاول 

والدوائية، واملشنقات الافطية«.
وأضااف البيان: »أمدن الددوان يف مثاربة 
انقنصااع اليماي، وصونً إىل اسانهداف الباك 
املريزي، والدملة الوطاية، واإليداز إىل مرتزقة 
الرياض وأعواتها يف الثرب عىل اليمن، بخطوة 
نقال الباك املريازي إىل عدن، ولو ما تسابب 
بشاكل مبارش يف ارتباك األوضاع انقنصاعية، 
وتأخار رصف رواتاب موظفاي الدولاة، ثام 
الدمال عاىل اسانثمار ومدانااة املواطاال، 
وتثريضهم، يف حرب إعالمية جديدة، تضاف 
إىل ساجل انننهايات وجرائم الثرب املنوالية 

الني يرتكبها الددوان بثل جميع اليمايل«.
وععا جميع أباااء الوطن إىل راد الجبهات 
بالرجاال واملاال، اسانجابة للاه، وعااعاً عن 
الااس، واننصارا إلراعة الشادب اليماي وقال 
البياان: »نثذر مان الدعوات املشابولة الني 
تسنثمر املداناة انقنصاعية للمواطال بهدف 
زعزعة األمن وانسنقرار، والنصدي املجنمدي 

للدعوات الاشاز وأبواق الفناة وانرتزاق«.
واخننم البيان بنجدياد النأييد عىل صموع 
الشادب مهما يانت بشااعة اإلجارال وحجم 
النثدياات، عاعيااً إىل انصطفااف الوطااي، 
وتماساك الجبهة الداخلية وتوسايع عائرتها، 
والنثارك يف لباة وطاياة ملواجهاة الددوان 

ومرتزقنه بمخنلف الوسائل والخيارات: 
 وقاال البيان »إن الوضع يدعاو إىل ألمياّة 
تظااار وتدااون وتوحاد ُيلاّ اليمايل يف وجه 
املجرمال واللصاوص وقطاع الطارق، الذين 
يسنهداون الثياة واملديشة اليومية مناصلل 
عان القيام واملبااعئ اإلنساانية واألخالقية، 
الناي  الشايطانية  وماثازيان للمخططاات 
تديرلا أمريكا، وتافذلا السادوعية وأعواتها 
خاروج  ألمياة  عاىل  عاً  مشاداّ الرخيصاة«. 
اليمايال ضاد املجاازر والجرائام، والثصار 
الظالم، والخطوات غري الرشعية بشاأن نقل 
الباك املريازي وتغيري مجلاس إعارته، مؤيداً 
أخارى أن الشادب اليماي لاو الصخرة الني 
تنثطم عاىل جدارلا مدااول النآمار والغدر 

والخيانة. 

#مجزرة_الصالة_الكبرى
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  - أحمد داوود

خيَّاااَم الثزُن عىل أرجاء 
اليمن، ُعَخاٌن أسوُع يثيٌف يف سماء 

الداصمة، وأصوات انفجارات 
تنواصل، إنها القاعة الكربى يف 

شارع الخمسل.. لقد تثواّلت إىل 
أطالل، ويل َمن ايها من املدزين 
تثولت أجساعلم ما بل غمضة 

عل واننبالنها إىل أشالء، والبدُض 
ماهم تفثمت.

 عارَص السابت ث أينوبار 2016، لن ياسااه اليمايون.. 
لقاد حفر يف الذايارة اليماية، وأوجع القلاوب، ُيلاّ القلوب.. 
إنهاا مجزرة جديادة لنثالف الدادوان األَمريكي السادوعي 
اسنهدات املدزين يف وااة الشيخ عيل بن عيل الرويشان والد 

وزير الداخلية جالل الرويشان.
يا إلهي، ن أصدق ما حدث!..

لكذا قال، أحد شاهوع الديان، الذي يان قريباً من مكان 
الثاعثاة منجهاً إىل القاعة لنقديم واجب الدزاء، يان املوقف 
مهاونً جاداً، واإلْجَرال واضثااً.. وصوت تثليال الطريان ن 
يازال الجميع يسامدونه.. ندم لقد اعناعوا عىل ساماعه ُيلاّ 
يول ماذ أَْيثَر من عال وثمانية أشاهر، واعناعوا عىل ارتكابه 
الجرائام، لكن لذه لي املرة األوىل الني تقصف ايها صالة يف 

ع  الداصمة، لقد اخنار الددوان أيرب القاعات يف صاداء، وحداّ
لدااه جياداً، ورضب رضبنَاه واملدزون مكنظاون يقرأون 
الفاتثة إىل روح املرحول الشيخ عيل بن عيل الرويشان، اإذا 
أرواحهم تصدد طالرًة إىل الساماء ولي بثاجة إىل من يقرأ 

عليها الفاتثة.
يقاوُل الشايُخ زيااع صالح الرويشاان ولو مان أقارب 
املرحاول وأحاد ضثاياا لذا القصاف املجااون: إن الطريان 
بادأ بقصاف بواباة القاعة يف أول غاارة، ولو ماا أثار حالة 
مان الرعب والخاوف لادى املنواجدين يف القاعاة، لقد يانوا 
يثاولاون الخاروج والبثاث عن ماكان آمن، لكان الطيار 
»املنصهال« يان يرتباص بهام، مطلقااً الصااروخ الثاني، 
ليضاعاف من حجام املأسااة، ويصاع لاا مذبثاة جديدة، 
وإْجَرال جديدة، مطبوع بخنم )الددوان األَمريكي السادوعي 

عىل اليمن(.
مصااعر طبياة قالات لصثيفاة »صادى املسارية« يول 
أماس األحد ا أينوبر 2016: إن عدع الشاهداء وصل إىل 110 
شهداء، وعدع املصابل تجاوز الا 600 جريح، جراح بدضهم 

خطرية، مشرية إىل أن الددع قد يرتفع يف أياّة لثظة.
ومن بال الارُّيال تم اننشاال جثاث الضثاياا، ولداات 
املسدفل واملواطال واليمايل الذين سمدوا بالثاعثة تنواىل 
عىل آل سدوع، وحالة طوارئ شهدلا شارع الخمسل، حيث 
تجمهار الكثري من املواطال الذين حرضوا إىل املكان للنأييد 
مماا حدث ولالطمئاان عىل أقاربهم وأصدقائهم الذين يانوا 

ضمن املدزين يف القاعة الكربى.
سياراُت اإلسدااات لرعت إىل املكان وبدأت مع املواطال 
األحارار يف نقال املصابل وجثث الشاهداء إىل مسنشافيات 
الداصمة.. املسنشافيات لي األُْخاَرى أعلات حالة الطوارئ 
وععات املواطاال للناربع بالادل، وماع الظاروف الصدبة 
والثرجة للمسنشافيات بسبب نقص الدواء واملثاليل جراء 
الثصار املفروض عىل بالعنا براً وبثراً وجواً ماذ بدء الددوان 
إن أنها قامت بالواجب، وذلول يبري ملا حدث.. أيدقل أن لذا 

ما حدث يف اليمن.
من بل الشهداء برز اسم أمل الداصمة اللواء َعبدالقاعر 
عيل لالل، لقد أصيب بجروح بليغة، وتم نقله إىل املسنشفى 
الجمهورياة بصاداء، لكاه َسعاَن ما اارق الثياة ويف قلبه 

جرعة أىس وسخط آلل سدوع.
يف الداصمة صاداء يان الجميع ينساءل ما الذي حدث؟

الجميع ن يصدق أن قصفاً منوحشااً يسانهدف املدزين 
بهذه الغطرسة، لكن الكثريين يسندريون بالقول: لو لكذا 
مااذ بدء الددوان، لقاد قصف مخيم الدرس يف ساابان، لقد 
قصاف عارس يف املخا، لقد قصاف صدادة، ورصواح، وتدز 
ونهم، وحجة، حنى قال أحدلم إنه ن يسانطيع إحصاء لذه 

الجرائم لكثرتها.
قباّاح الله آل سادوع، ولدن الله أَمرياكا.. يان لذا ماطل 

الجميع يف يول السبت األسوع بصاداء.

سنُردُّ بما يشفي الصدور
حالاة الساخط لام تقنارص عاىل الشاارع اليمااي، بل 
عمت اليمايال األحرار برمنهام، باسانثااء بائدي األوطان 

وماااقيهم.
وأماال لاذه الجريماة البشادة وَعاَد املجلس السايايس 

األعىل، الشدب اليماي برع يشفي صدور اليمايل إزاء الظلم 
والطغياان الذي يندارض له يف ظل صمات وتواطؤ املجنمع 

الدويل. 
وععا املجلس يف بيان له أبطال الجيش واللجان الشادبية 
لدراسة واسنخدال ُيلاّ الوساائل والخيارات املناحة للرع عىل 

لذه الجريمة وغريلا من الجرائم.
وأياد املجلس أن لاذا الدمال اإلْجَرامي لن يمار عون رع 
يشفي صدور اليمايل إزاء الظلم والطغيان الذي يندرض له 
يف ظل صمت وتواطؤ املجنمع الدويل ويدعو الجيش واللجان 
الشدبية لدراسة واسانخدال ُيلاّ الوسائل والخيارات املناحة 

للرع عىل لذه الجريمة وغريلا من الجرائم.
يماا أياد ثقناه أن رجاال الجياش واللجاان الشادبية 
سايمرغون أنف الدادو يف ُيلاّ الجبهاات، وأن اليمايل ليس 
من شايمنهم الغادر وإنما سايأخذون حقهم وجهااً لوجه 
مان عدو اليمن أياماا يان، وأن ُيلاّ مخابئ األرض لن تثمي 
لذا الدادو الجبان من بأس وقوة اليمايال الذين تثولوا إىل 
برايال من الغضب والذين يصطفون اليول أَْيثَر من أي يول 
ماىض يف ملثمة الصموع والنثدي للدادوان وإْعااَلن الثورة 
الشااملة عاىل الددو ومرتزقناه بدد أن طال لقمة عيشاهم 
من خاالل اإلجراءات الاال رشعية بخصاوص الباك املريزي 
وطال اليول صالة الدزاء يف رسالة وحشية عاعشية إْجَرامية 
واضثة تسانهدف الدملية السياسية برمنها ولو ما نؤيده 
ونؤيد بأن ُيلاّ ذلك سايلقي بضالله عاىل مجمل املفاوضات 
والنفالمات بل اليمن والكيان السدوعي ومن سار يف الكه.

ل املجلس السايايس األعىل األَُمام املنثدة مسائولية  وحماّ
اسانمراء القنال واإلْجاَرال اليومي الاذي يمارساه الددوان 
بثل اليمايل، ُمؤياّداً أن لذا الصمت املشال شجع الددوان 

السدوعي نرتكاب مثل لذه املجازر البشدة.
وطالاب املجلُس، األماَل الداال لألَُمام املنثادة بإصدار 
موقاف واضاح يرااض جرائم الثارب الناي تطاال اليمن 
واليمايال ويديان مرتكبيها الذين سانطالهم ياد الددالة يف 

القريب الداجل بمشيئة الله.

الصمُت الدولي شّجع العدوان
وأعان املجلاُس السايايس ألَنَْصاار اللاه بشادة، الجريمة 
املرواّعاة الناي ارتكبها طاريان الددوان السادوعي األَمريكي 
عارص السابت ث أينوبار 2016 باسانهدااه مراسام عزاء 
آل الرويشاان يف الصالاة الكاربى يف الداصماة صاداء وراح 

ضثينها مئات الشهداء والجرحى.
 وقاال املجلُس السايايس ألَنَْصار اللاه يف بيان صاعر عاه 
”إن ماا حدث لو جريمة إباعة جماعية عىل مرأى ومسامع 
املجنماع الادويل, واألَُمام املنثادة ومجلس األمان ومجلس 
حقوق اإلنَْساان الذي عجز عن تشاكيل لجاة تثقيل عولية 
واحادة للنثقيال يف جرائام الثارب واإلباعة الناي يقرتاها 

الددوان السدوعي األَمريكي«.
 وأياد البياان أناه لون صمات وتواطاؤ املجنماع الدويل 
والهيئاات األَُمامية ملا تجرأ تثالف الددوان عىل ارتكاب لذه 

الجرائم الوحشية بصورة مسنمرة وبدل بارع.
َوأضااف البيان “إن لذه الجريمة الوحشاية تأتي لنؤيد 
أن تثالاف الددوان بلاغ قمة اإلاالس السايايس واألخالقي 
والفشال الدساكري وانه ن يناورع عن ارتاكاب أي جريمة 

كربالُء جديدة يف صنعاء.. العدواُن يقصُف املعّزين يف القاعة الكربى!

 وزيُر الداخلية 
 وقبائل خوالن الطيال: 

ُنقِسُم باهلل العظيم أن الرد 
سيكون قاسيًا

المجلُس السياسي األعلى: 
العمُل اإلْجَرامي لن يُمـرَّ 

دون رد ُيشفي صدوَر 
اليمنيين

 َأْنَصار اهلل: 
لوال الصمُت الدولي َلما تجّرأ 
العدواُن على ارتكاب هذه 

الجرائم
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مهماا يانت اضاعنها ووحشاينها ون يسانثاي أحداً، األمر 
الذي يساندعي الوقوف الجاع لكل القوى الوطاية السياسية 
وانجنماعياة ورص الصفاوف والنضامان الكامال بوجاه 

الددوان«. 
يما أيد املجلس السايايس ألَنَْصار اللاه أن لذه الجريمة 
لن تزيد الشدب اليماي إن إرصاراً عىل امليض ُقُدماً يف خياراته 
الوطاياة عىل ُيلاّ املسانويات السياساية والدساكرية حنى 
تثقيال الارص املؤزر. وعارب املجلس السايايس ألَنَْصار عن 

تدازيه الثارة لذوي الشهداء وأقاربهم.

محمد َعبدالسالم: الدُم ال يُجــرُّ إال الدَم
ويف ترصيح قويِّ اللهجة، أياّد الااطُل الرسميُّ ألَنَْصار الله 
مثمد َعبدالساالل أن الددوان األَمريكي السدوعي املسنمراّ يف 
سافك الدماء اليماية بوحشية غري مدهوعة وتواطؤ عويل إىل 
حد املشاارية املبارشة ترك املجال آلل سادوع أن يسانكملوا 

بسالحهم األَمريكي مرشوع تثويل اليمن إىل عل وأشالء.
وقاال َعبدالساالل: إن اليمايال اسانمروا عاىل حالهام 
يف إقاماة مااساباتهم انجنماعياة، والوقوف ماع بدضهم 
البداض يف مااسابات الراء والرضاء، وحنى لذه اسانكثر 
عليهم »السافاحون«، ادمدوا يف أَْيثَر من مرة إىل اسانهداف 

»املااسبات انجنماعية« – عرساً أيان أو عزاء.
وأضاف: ملا يانت األَُماام املنثدة واملجنمع الدويل يمدون 
»السافاحل« بذخارية الصمت، اقاد توالت جرائام اإلباعة 
الجماعياة إىل نثو تنقاارص عادلا جرائام الصهيونية وما 

سوالا من مشاريع الدل.
وتاباع: لكاذا يان آلل سادوع أن يرتكباوا بادل باارع 
جريماة يادى لها جبال النأريخ، باسانهدااهم اليول »عزاء 
آل الرويشاان« املقال يف الصالة الكاربى بالداصمة صاداء، 
لينثول الدازاء انجنماعي إىل عزاء يف ماوت ضمري املجنمع 

الدويل، ويداع نثو ما ن يثمد عقباه.
وأشاار إىل أن الادل ن يجار إن الادل، آملال مان الجيش 
واللجان الشادبية أن يدززوا من رضباتهام للددو، مباريل 
باكل قاوة عملياة رصواح والني طالات يول أماس قياعات 
املرتزقاة والدماالء، ونثن عىل يقال بأن »السافاحل« لن 
يكونوا بماجى من عدالة الساماء، وإن ظاوا أن يسلموا من 

عدالة األرض، اما ضاع حل بدده مطالب.
مان جانبه أياد املهادُس حمازة الثوثي عضاو املجلس 
السايايس ألَنَْصار الله عضو الواد الوطااي أن نْفَي الددوان 
لجريمنه باسانهداف املدنيل يف صالة عزاء بالقاعة الكربى 
يف صادااء جريمة أُْخاَرى بثد ذاتهاا، يونها بمثابة اعرتاف 
واضح من قبلاه بثجم الجريمة الني يرى أنه ليس بإمكانه 

تثمل يلفنها.
وأضااف الثوثاي يف ماشاور لاه عاىل صفثناه بموقع 
النواصال انجنماعاي “اياس باوك” أن “الافاي يدنارب يف 
نفس الوقات بمثابة تكنيك ملثاولة تميياع الجريمة تمهيداً 
إلعخالهاا يف علاليز لجان النثقيل، وإعطاء املربر ألطراف يف 
املجنماع الدويل للخروج من حرج إعانة عول الددوان بشاكل 
واضح نرتاكاب لذه الجريماة وتقييدلا ضاد مجهول من 

خالل الدعوة للنثقيل ايها”، 
وأياّاد أن “الجريمة واضثة وارتكاب الددوان لها أوضح، 
واألعلاة عامغاة وشاالدلا الدالام باأسه عىل الشاشاات 

ومقاطاع الفيدياو وطائارات الددوان تباارش القصف، ولن 
ناجر لألخذ والرع يف أوضح الواضثات«. 

ع عاىل أن “املجنمع الادويل واإلقليماي ويف مقدمنه  وشاداّ
األَُماام املنثادة مطالب الياول باتخاذ موقاف عميل واضح 
ورصياح تجااه الجريماة بإعانة واضثاة لدول الدادوان يف 
ارتكابهاا لها واتخااذ اإلجاراءات القانونياة الالزمة ضدلا 
باعنبارلاا جريمة حرب وعملية إباعة جماعية، وعليه وقف 

اوري للددوان وراع الثصار«. 
مضيفااً: “ما لم اهي إضاااة لرصيد طويل من النمالي 
والذوبان ضد الشدوب الثرة، ون تدويل إن عىل الله وسواعد 

األبطال يف امليدان، وما بدد املجزرة ليس يما قبلها«.

قبائُل خوالن: الرد سيكون قاسياً 
وزير الداخلية جالل الرويشاان قاال إن أَْيثََر من عرشين 
من أسته اسنشاهدوا يف لذا القصف، مقسماً بالله بأن الرع 

سيكون قاسياً.
وقاال الرويشاان يف تغريادة لاه عاىل موقاع النواصال 
انجنماعي »تويرت« إنه بسبب ترصيح ولد الشيخ أحمد قبل 
يومل بأن لااك لدنًة أقماا الدزاء يف القاعة الكربى لانفاجأ 
بالغادر، عاعيااً إىل عدل الثقة اطالقا بداد اليول بأي ترصيح 

لألَُمام املنثدة.
وأضاف الرويشان: ”إىل لذه اللثظة أسنشهد من أستي 
آل الرويشاان أَْيثَار مان عرشيان والرقام يف تصاعاد جراء 

القصف اإلْرَلابي الرببري عىل القاعة الكربى«.
وزاع ”لااك الكثري من الشاهداء مان أَبْاَاء خونن الطيال 
ااة وعمول اليمن عامة ورجال خونن لن يساكنوا بدد  َخاصَّ
انن وساوف تمند جبهة خونن إىل عاخل الرياض، وقال: ”إذا 
يانات أَمريكا سانقاضيهم باملال ااثن ساادس أنواهم يف 

الرتاب وانيال بيااا.”
وععا يااة مانسابي القوات املسالثة ممن ما ن يزالون 
غري مدريل لثقيقة الددوان السادوعي األَمريكي إىل ارتداء 
بازة الارشف والفاداء والنوجاه إىل الجبهاات واننضمال إىل 
رااقهم يف مياعيان الدزة والكرامة للنصدي للغزاة والرع عىل 

جرائمهم املسنمرة الني تسنهدف الشدب اليماي بأيمله.
وأطلقات قبائل خاونن الطيال نداء الداعاي الكبري للثأر 
وانننقاال ألباائهاا الذيان اسنشاهدوا وجرحوا يف عازاء آل 
الرويشاان، منوعادة بالثاأر وانننقال ألباائها مان نظال آل 

سدوع ومن تثالف مده. 

ما بعد الجريمة لن يكون كما قبلها
الااطاُل الرسامي للقوات املسالثة الدمياد الرين رشف 
غالاب لقماان قاال ”إن ماا بدد جريماة اسانهداف طريان 
الددوان السادوعي األَمريكي ملراسم عزاء بالصالة الكربى يف 

الداصمة صاداء، لن يكون يما قبلها«.
وأوضاح الدميد لقمان يف ترصيح لويالاة األنباء اليماية 
)سابأ( أن قاوات تثالف الدادوان الداجزة عان تثقيل أي 
انجاز لها عىل جبهات القنال تنولم إنها باسنهداف املدنيل 
قاد تثااي الجيش واللجاان الشادبية عن واجبهام الوطاي 

والدياي يف مواجهة الددوان.

علماء اليمن: ارفدوا الجبهات باملقاتلني
واسانافر علماُء اليمن أَبْاَاء الشادب اليماي وععولم إىل 
حمل الساالح عىل ُيلاّ قاعر، مشريين إىل أنه ن عذر للقاعدين 
القاعريان تثت أي مربر ولاذا لو النكلياف الرشعي والرع 
الدميل لجرائم ومجازر تثالف الددوان السادوعي األَمريكي 

وَن«. يما قال تداىل »َوالَِّذيَن إِذَا أََصابَُهُم اْلبَْغُي ُلْم يَاْنرَِصُ
وقالات الرابطاة يف بياان »تابع علمااء اليمان بألم بالغ 
وأىس عميل املجزرة البشدة الني ارتكبها الددوان السدوعي 
األَمريكي بثل مجلس عزاء آل الرويشاان يف الصالة الكربى 
بأمانة الداصمة صاداء وراح ضثينها املئات ما بل شاهيد 
وجريح يف مشاهد ينااىف مع روح الرشيدة اإلْساَلمية ويادى 

له جبل اإلنَْسانية«.
واعناربت الرابطة لذه املجزرة املروعة الني لم تكن األوىل 
بثال أَبْاَاء الشادب اليماي، جريمة اضثات نفاق املجنمع 
الادويل واألَُماام املنثادة وماظماات املجنمع املدني باسام 

حقوق اإلنَْسان.
وأضااات »إن لاذه الجريماة البشادة الني اسانهدات 
للاظاال  الثقيقاة  الصاورة  توضاح  واملسادفل  املدزيان 
السدوعي بأنه عاعش الكربى ون يخنلف عن عاعش الصغرى 
إن أنه يسانخدل بدل السكايل والدبوات واألحزمة الااسفة 

أحدث الطائرات وأانك األسلثة«.
وأشاار البياان إىل أن علمااء اليمان وأماال اداحاة لذه 
الجريماة البشادة واملجازرة املروعاة ولاول الفاجدة الني 
ااقات ُيلاّ النصاور ن يااشادون املجنمع الادويل ون األَُمام 
املنثدة ون يانظرون صثوة الضمري الداملي امليت ويدنربون 
مجرع اإلعانة وانساناكار والشاجب والراض لهذه الجرائم 

غري ياٍف.
يماا ععا البيااُن الشادَب اليمااي إىل مزيد مان النالحم 

كربالُء جديدة يف صنعاء.. العدواُن يقصُف املعّزين يف القاعة الكربى!

محمد َعبدالسالم: المجتمُع 
الدولي يمدُّ السفاحين 

»بذخيرة الصمت« لكن الدم 
ال يجر إال الدم 

المؤتمُر الشعبي العام: نظاُم آل 
سعود بات يشّكل خطرًا حقيقيًا 
ليس على اليمن وشعبه بل على 

شعوب المنطقة واإلْنَسانية

علماُء اليمن يدعون الشعَب 
 اليمني للنفير العام ويؤكدون: 
ال ُعْذَر للقادرين على حمل 

السالح
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والنآخاي وتجسايد روح األخاواّة واإليثاار بالنكااال بياهم 
ومواصلاة ععم الباك املريزي حنى يساقط رلان الددو عىل 
الورقة انقنصاعية يما ساقط رلانه وخاب أمله يف الجبهة 

الدسكرية.
ن علمااُء اليمن الدوَر البطويل وانسانثاائي والفدال  وثماّ
ألبطاال الجيش واللجان الشادبية عاعيال إىل الرع عىل لذه 
الجريمة الاكراء بما يشافي غليل اليمايل املظلومل ويرعع 

املدندين عن ارتكاب مثل لذه الجرائم الوحشية.
يماا ععاا البياان علمااء الدالام اإلْسااَلمي إىل تثمال 
مساؤولياتهم إزاء لاذا الددوان ولذه املجازرة املروعة الني 
ن يجاوز لهم الساكوت أمامهاا.. مطالبا الشادوب الدربية 
واإلْسااَلمية باتخااذ موقاف ضاد الدادوان وأن يداربوا عن 

راضهم لهذا الددوان الهمجي والوحي والرببري.

جريمة إْرَهاب دولي 
واسانهجن حزُب املؤتمر الشادبي الدال ما حدث، مشرياً 
إىل أنها تدد من أبشاع جرائم انبااعة الجماعية الني ارتكبها 
الدادوان السادوعي بثل الشادب اليماي ماذ ماارس الدال 
2015ل، ولاي جريماة إْرَلااب عويل موجه ضد اإلنَْساانية 
عاماة، وتجااوزت تصايفاات جرائم الثاروب املرتكبة ضد 
اإلنَْساانية يف القوانل واملدالدات وانتفاقيات الدولية، ولي 
بذلاك تداد تفوقااً إْجَرامياً غري مسابوق يف تأرياخ الثروب 

القديمة والثديثة.
وقاال املؤتمر يف بيان له إن لذه الجريماة الني يادى لها 
جبال اإلنَْساانية لنؤياد للدالم أجماع، الصلاة الوثيقة بل 
تاظيم )عاعاش( اإلْرَلابي الذي ينباى تفجري مجالس الدزاء 
بالدباوات واألحزماة الااسافة والسايارات املفخخة، وبل 

.F16 تفجريلا بصواريخ طريان الا
وأشار إىل أن املجزرة البشدة الني اقرتاها طريان الددوان 
عاً أن  السدوعي بثل مجلس عزاء القاعة الكربى، لنؤيد ُمَجداّ
نظال آل سادوع اإلْجَرامي املنخلف وبما بثوزته من أسلثة 
عماار شاامل، بات يُشاكاّل خطاراً حقيقياً ليس عاىل اليمن 
وشدبه وجريانه اقط، وإنما عىل شدوب املاطقة واإلنَْسانية 

جمداء، وعىل السلم واألمن الدوليل.
وأوضاح أناّ املجنمع الادويل ويف مقدمنه ماظماة األَُمام 
املنثادة والادول األعضااء يف مجلاس األمان ويل املاظمات 
الثقوقياة واإلنَْساانية، باتاوا مطالبال اليول أَْيثَار من أي 
وقت ماىض، ليس بإعانة لذه الجريمة والدمل عىل مثايمة 
مرتكبيهاا اثساب، وإنما إعااعة صياغة القوانال الدولية 
وجرائام الثروب وجرائام انبااعة الجماعياة، وعقوباتها، 
وبما ينواياب مع حجم النطور اإلْجَرامي لاظال آل سادوع، 
يما انها تكشاف بوضوح عموية وصلف لاذا الددوان الذي 
تندرض لاه اليمن انرض واإلنَْساان، وامدانه يف اسانهداف 
أَبْاَاء الشادب اليمااي، يف اننهايات رصيثاة وواضثة لكل 

القوانل وانعراف الدولية بما ايها تلك املاظمة للثروب.
ولفت إىل أن املؤتمر الشادبي الدال يدرباّ عن ثقنه يف قدرة 
املجلاس السايايس انعىل وياااة القوى الوطاياة والجيش 
واللجاان الشادبية، عىل الارع املااساب عىل لاذه الجريمة 

وغريلا من جرائم الددوان السدوعي.

الجريمة تعرّب عن الطبيعة العدوانية لإلمربيالية 
اأَلمريكية

اللجااُة النثضريياة الدلياا للثازب انشارتايي اليماي 
أياّادت يف بيان لها أن لذه الجريمة املروعة تدرباّ عن الطبيدة 
الددوانياة لإلمربيالياة األَمريكية الثليف الرئييس للسالطة 
السادوعية، الني ارتكبت قبلها آنف املجازر بثل الشادوب، 
لهثااً وراء مصالاح تساثل اآلعمياة واألعاراف والقوانال 
اإلنَْساانية، قمداً لاهوض الشادوب السااعية إىل النثرر من 
الهيماة وانسانقالل الوطاي يما لي املدرية الني يخوضها 

الشدب اليماي.
وععا البيان الَشادب اليماي إىل توحيد الجهوع يف مواجهة 
الدادوان الخارجاي وتجااب الازعاات الني ياميهاا اإلْجَرال 
انمربياايل، وتوجيههاا يف ما يخادل تقدل الشادب اليماي يف 

اننزاع انسنقالل الوطاي من القوى املدندية وحلفائها.
وجادعت اللجاة النثضريياة للثزب انشارتايي اليماي 
ععمهاا للجيش واللجان الشادبية يف لاذه املدرية الوطاية، 
ولكل الجهوع السياساية الني من شاأنها رااع املداناة عن 

الشدب اليماي.
وايماا حياّات اللجااة النثرضياة الواد الوطااي، اأنها 
تطالباه أن يكاون قويااً يماا عهاده الشادب، وأن يظهار 
للجمالري ُيلاّ الدسائس واملدوقات الني تديل الثل السيايس.

وعاربت اللجاة النثضريياة عن أحر النداازي لجمالري 
الشادب اليماي وأس الشاهداء يف لذا امُلصاب.. سائلة املوىل 
عز وجل أن ينغمد الشاهداء بواساع رحمنه ويمن بالشفاء 

الداجل للجرحى.
وبهاذا الثاعث األليام والدمل الشاايع يساناكر ويدين 
مجلس الاواب بأشاداّ الدبارات لذا الدمال اإلْجَرامي الجبان 
الناي النزاّ له الضمري اإلنَْسااني الوطااي والداملي، وزاع من 
مدانااة وآنل وأحازان املواطاال اليمايال ويل الرشااء يف 
الدالام، الذي قال باه طريان تثالف عول الدادوان األَمريكي 
السادوعي عرص يول السبت، مسنهدااً الصالة الكربى الذي 
أقيام ايها عزاء آل الرويشاان بالداصماة صاداء ما أعى إىل 
اسنشاهاع وجرح الدديد من املواطال املدنيل املشااريل يف 

الدزاء.

مجلس النواب: هذا العمُل لن يُمــرَّ دون عقاب 
واعنرب مجلس الاواب أن لذا الفدل يدد اسنمراراً ملسلسل 
جرائام الددوان وحرب وعملية إباعة جماعية لم يسابل لها 
مثيال بثل الشادب اليماي، ويدد مجازرة مرواّعة يادى لها 

الجبل.
وطالاب مجلُس الااواب السالطات النافيذياة املخنصة 
اتخااذ ياااة انجاراءات الالزماة لنساهيل عاالج الجرحى 

وتقديم الدعم واملواساة ألس الشهداء.
وأيد نواب الشدب أن لذا الدمل اإلْجَرامي لن يمر عون رع 
وعقاب يلبي إراعة املواطال اليمايل ويشفي صدورلم إزاء 

ما يندرض له يف ظل صمت املجنمع الدويل.
وطالاب مجلاس الااواب يف الجمهورياة اليماياة ياااة 
املجالاس الايابياة يف البلدان الدربياة واإلْسااَلمية والدولية 
الشاقيقة والصديقة اساناكار وإعانة لذا الدمال اإلْجَرامي 
اإلْرَلاباي واملطالباة بمداقباة مرتكبيه، مااشاداً الضمائر 
عاىل  القاوي  والضغاط  النداعاي  إىل  اليقظاة  اإلنَْساانية 
حكوماتهم لوقف الثارب وتداعياتها الدبثية والدائرة بدون 
غاية نبيلاة والني ذلب ضثينها األنف من األبرياء، بل إنها 
تهدع السالم األليل وتزعزع أمن واسانقرار املاطقة والسلم 

الداملي.

األحزاب الوطنية: تصعيٌد خطرٌي ال يمكُن السكوُت عليه
وأعانات ُيلاّ األحازاب الوطاياة لاذه الجريماة املروعة، 

مشرية إىل أنها تكشف من جديد عن وحشية
وعموياة لذا الاظاال اإلْرَلابي وتاصله مان ُيلاّ القوانل 
والقيم واألعاراف والنقاليد وتجااوزه ُيلاّ الخطوط الثمراء 
يف حارب اإلباعة الني يشااها بثل أَبْاَاء الشادب اليماي ماذ 

قرابة الدامل.
وأشاارت تلك األحازاب )األمة، حزب الثال، حزب اتثاع 
القوى الشادبية وتكنل األحازاب املاالضة للدادوان( إىل أن 
لاذه الجريمة البشادة تمثال مادطفاً وتصديادا خطرياً يف 
لذا الددوان وتكشاف عن الفشال الذريع والساقوط املدوي 
ألطراااه يف يار اراعة الشادب اليماي والايال من صموعه 
وثباته، ومثاونته النغطية عىل لذا الدجز والفشال بقصف 

املدنيل واملاازل وحنى صانت الدزاء.. 
واسانهجات األحازاب يف بيانات مندادعة الصمت الدويل 
املخازي ويف مقدمناه األَُماام املنثدة ومجلاس األمن الدويل 
ازاء الجرائام الناي يرتكبهاا الاظاال السادوعي يف اليمان، 
منهماً املبدوث الدويل لألَُمام املنثدة لليمن السايد اسماعيل 
ولد الشايخ أحمد بنوااري الغطاء السايايس والدويل لنثالف 

الددوان السدوعي نرتكاب مجازره يف اليمن. 

اإلعالميون: وصمة عار ستالحق القتلة واملجرمني
اتثااع اإلعالميال اليمايل قاال يف بيان لاه إن الجريمة 
ث  املوااال  آل سادوع ياول أماس  ارتكبهاا  الناي  الاكاراء 
أينوبر2016، سانظل وصمة عار تالحال القنلة واملجرمل، 
الذيان تلطخت أياعيهام بدمااء اليمايل ماذ عاال وثمانية 
أشاهر، واسنهدات حياة وأرواح اآلنف من الاساء واألطفال 
واألبرياء عىل مدار يوميات الددوان الغاشم والثصار الظالم 

عىل بالعنا.
وأشاار إىل أن لاذه الجريماة املوثقاة، تؤياد مان جديد 
ازعواجية مداياري املجنمع الدويل، املنواطئ والرشيك بصمنه 
يف لاذه الجرائام املنوالية بثل الشادب اليمااي، وتؤيد قبل 
ذلك غياب الضمري اإلنسااني واإلساالمي، وتاليش الشهامة 
الدربية، بدد أن باتت عماء اليمايل تباع وتشارتى يف ساوق 

الاخاسة الدولية.
وععا اتثاع اإلعالميل اليمايل املجنمع الدويل إىل مراجدة 
مواقفاه مان الدادوان عاىل اليمن، يماا ععا انتثااع يااة 
اإلعالميال األحارار يف الدالام إىل انلنمال بالشاأن اليماي، 
ورصد تفاعالته األماية واإلنساانية، ويشاف جرائم تثالف 
الدادوان بثال اليمن واإلنساانية جمداء، ولاي ععوة لكل 
اإلعالميل األحرار يف الداخل، ولكل ماظمات املجنمع املدني، 
باملايض ُقُدماً عاىل عرب الثرياة والكراماة، وتدزيز صموع 
الشادب اليمااي، ونرصة الوطان الثبيب،، والنثارك الجاع 
والفدايل عىل يااة األصدادة للنصدي لهذه اآلااة الددوانية 
الناي ترتكب جريماة حرب وإبااعة جماعية بثل الشادب 

اليماي األصيل.

لجنة دعم الصحفيني: 10 إعالميني يمنيني قتلهم 
القصُف املباشُر للتحالف السعودي

يما أعان ماساُل لجااة ععم الصثفيل يف اليمن حسان 
حماوع رشف الديان اسانهداف طاريان النثالف السادوعي 

اسنهدف صالة للمااسبات بأمانة الداصمة صاداء.

وإذ أوضاح رشف الدين أن إعالميل وصثاايال يمايل اتجهوا إىل مكان 

صالة املااسابات إثر الغارة الجوياة األوىل إن أنهم لم ينمكاوا من الوصول إىل 

املكان بسابب اسانمرار طريان النثالاف قصف الصالة لثالث مارات مننالية 

اسنهدف خاللها املسدفل.. أشار ماسل اللجاة باليمن إىل أن أيثر من عرشة 

إعالميال يمايل ُقنلوا أثااء تغطينهام اإلعالمية ماذ بدء الثرب عىل اليمن يف 

26 مارس 2015ل جراء القصف املبارش لقوات النثالف السدوعي.

ماظماة أصوات حارة لإلعالل الثرة لاي األخرى أعانت مان جانبها لذه 

الجريمة، مشارية إىل أنها لم تلل أي تجاوب اديل ملموس من قبل املؤسسات 

واملاظمات الدولية املداية بثقوق اإلنسان وذلك بنقرير أقىص الدقوبات بثل 

مقرتايها.

وععت املاظمة يل الرشااء واألحرار يف الدالم للنضامن مع الشدب اليماي 

وتساجيل لذه املجازر والجرائم املرتكبة يف حل لذا الشدب يف ذايرة الناريخ، 

وبإنهااء الصفثات الساوعاء لكل املاظمات واملؤسساات الدولية املنشادقة 

بالدااع عن حقوق اإلنسان حيث اشلت يف الدااع عن أبسط حل من حقوقه 

ولو حل الثياة.
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األمم المتحدة: المجتمع اإلنساني في اليمن مصدوٌم وغاضٌب جراء الغارات الجوية التي استهدفت قاعة عزاء بصنعاء
روسيا وألمانيا واالتحاد األوروبي يدعون إلى إجراء تحقيق عاجل وتقديم المسؤولين إلى العدالة

سخٌط دولي عارٌم ضد جريمة قصف القاعة الكربى!
  - صنعاء

نقت الجريمُة البشدُة لنثالف الددوان األَمريكي السدوعي 
عىل بالعنا اسانهجاناً واسداً من ِقبل الكثري من الدول الدربية 

واإلْساَلمية والداملية.
األمم املنثدة ععت إىل إجراء تثقيل اوري يف قصف طريان 
النثالاف األَمريكي السادوعي للقاعاة الكاربى يف الداصمة 

صاداء.
وأعان األمال الداال لألمم املنثدة بان ياي مون الجريمة، 
عاعياً إىل إجراء تثقيل عاجل وحياعي يف لذه الثاعثة، مشدعاً 

عىل رضورة تقديم املسؤولل عاها إىل الددالة.
من جانبه قال ماسال الشؤون اإلنسانية يف اليمن، جيمي 
مايغولدرياك يف بياان: »يجب عىل املجنمع الادويل أن يمارس 
الضغاط والنأثري عاىل جميع أطاراف الازاع لضماان حماية 

املدنيل«.
وأياد أن لذا الداَف ضد املدنيال يف اليمن يجب أن ينوقف 
ااوراً«، ُمشارياً إىل أن »املجنماع اإلنسااني يف اليمن مصدول 
وغاضاب جاراء الغارات الجوياة الني اسانهدات قاعة عزاء 
)الصالاة الكاربى(، حيث اآلنف من املشايدل يشااريون يف 

مراسم الجاازة«.
وأضاف البيان: »يدين ماسال الشاؤون اإلنسانية، السيد 
جيماي مايغولدريك، بشاكل قاطع، الهجول الجاوي املروع 

الذي وقع يف صاداء يول السبت ث أينوبر 2016.
وقال إنه يرسل تدازيه القلبية ألس القنىل وينماى الشفاء 

الداجل للجرحى«.

االتحاد األوروبي وروسيا وأملانيا: ما حَدَث كان صدمة
ووصاف انتثااُع األوروباي الغاارات الناي شااها طريان 

تثالف الددوان األَمريكي السادوعي السابت ث أينوبر 2016 
ع«. عىل الصالة الكربى بصاداء بأنها ”لجول مرواّ

وطالاب انتثاُع يف بيان له بنثديد املساؤولل عما ساماه 
»الهجول الذي اسنهدف مجلس عزاء بالصالة الكربى وتسبب 
يف خساائر ااعحة يف األرواح بل املشااريل يف الدازاء وأاراع 

األسة«.
وقاال إنَّ “تكلفاة الثارب يف اليمان بلغت حاداً ن يطاق” 
وشادع عاىل رضورة أن تضاع األطاراف اإلقليمياة والدولية 
الفاعلة الدمل حدا للثرب عون تأخري”، ناناً إىل “ألمية عوعة 

األطراف إىل طاولة النفاوض«.
يماا أياّد ععَمه الكامل للجهوع الني يبذلها املبدوث األممي 
إىل اليمن اساماعيل ولد الشيخ أحمد للوصول إىل حل سيايس 

يف البالع.
وأصدرت الخارجية الروسية بياناً أعانت ايه بشدة الغارات 
عىل القاعة الكربى بصاداء عاعية إىل إجراء تثقيل موضوعي 

يف الثاعثة.
وقالات إن مثال لاذا الهجاول الاذي أعى إىل ساقوط لذا 
الدادع مان الضثاياا بال املدنيال األَبْريَااء، يثاري امنداضاً 
وإعانة”، مشادعة عىل أنه ن بد مان “إجراء تثقيل أعق وأَْيثَر 
موضوعياة” يف الثااعث و”مداقبة مافذيه بصورة مااسابة 

وشديدة«.
وأضااات الخارجياُة الروساية أنها “مقناداة بأن تجاب 
تكارار مثل لذه املأسااة ن يمكن إن عن طريال وقف الداف 
واسانئااف عملية سياساية ياملة يثدع يف إطارلا اليمايون 
بأنفسهم ومن عون أي تدخل من الخارج مسنقبلهم بااء عىل 
القرارات حول لذا الشاأن الصاعرة عان مجلس األمن الدويل 

ومؤتمر الثوار الوطاي يف اليمن«.
وأعان وزيار الخارجية األملاني ”ارانك االرت شاناياماير” 

بشادة الهجول الذي تدرضات له الصالة الكاربى بالداصمة 
صاداء يول السبت املايض.

وقاال شاناياماير: “نثن ننابع ببالاغ الصدمة النصديد 
اة ارتفاع  الدساكري الذي حدث يف األسابيع األخرية وَخاصَّ

عدع الضثايا املدنيل يف لذا الرصاع«.
مان جانباه قال ولد الشايخ يف سلسالة تغريادات عىل 
تويرت إن اسانهداف النجمدات األسية عمل غري إنساني، 
وينااقاض ماع القوانال الدولياة ومداقباة الفاعلال 

رضورة«.
ماظماة اويسافال أعانات الجريمة البشادة لطريان 

الددوان األَمريكي السدوعي.
ووصف مديُر مكنب ماظمة اويسفال سجاع مثمد 
ساجاع يف اليمن جريماة الددوان باسانهداف الدزاء يف 

الصالة الكربى بالداصمة صاداء “باملذبثة”
وقال يف ترصيثات صثااية: “ما حدث لو مذبثة 

ضد مدنيل يانوا قد تجمدوا يف بيت للدزاء”.
وأضااف ”يأتاي لذا الفدال للقنل الشاايع يف ظل 

غياب أي لدف عسكري واضح«.
وععا مديار مكنب اويسافال يف صاداء إىل وضع 

حد إلراقة الدماء والنوصل إىل حل سيايس.
اللجااة الدولياة للصليب األحمار من جانبهاا أعانت لذه 
الجريماة، مشارية إىل أن اليمايال املدنيال عاداوا يف اليمن 

بالفدل ثمااً بالظاً عىل مدار الدال ونصف الدال املارصل.
ويف إطاار الارعوع الدولياة عارب وزيار الدولاة الربيطاني 
لشؤون الرشق األوسط  توبياس إلووع عن عميل قلقه بشأن 

قصف القاعة الكربى بصاداء.
وقال إنه عرب أثااء لقائه بالسافري السادوعي يف لادن يول 
أمس عن مخاواه، وحث عىل املبارشة بإجراء عملية النثقيل يف 

الثاعثة، 
مشارياً إىل أنه لياس لااك 

حل عسكري لهذا الرصاع.
مان جهنها عربت ارنساا عن إعاننهاا الثازمة للرضبات 
الجوياة عاىل الداصمة اليماياة صاداء، وطالبات »بنثقيل 
مسانقل« ويشاف مالبساات القصاف، مشارية إىل أن لاذه 
املجزرة تؤيد مجدعاً الرضورة امللثة إليجاع حل سيايس يضع 

حداً للثرب يف اليمن.

  - متابعات
مية  اسَلتهجنت عدٌد من الدول العربية واإلْسَلالاَ
قصَلف تحالَلف العَلدوان األاَمريكَلي السَلعودي 

املعزين يف القاعة الكربى بالعاصمة صنعاء.
ويف ظَلل اسَلتمرار الصمَلت العربَلي املخزي 
واملطبق خرج السَليُّد حسن نرص الله األمني العام 
لحَلزب اللَله اللبنانَلي كعادته ليطالَلب برضورة 
التوقف عند االعتداء الذي قام به العدوان السعودي 
يف صنعَلاء والتعمَلد الواضَلح بالقتَلل ألكرب عدد 
اَدَّى إىل سَلقوط مئات الشَلهداء  من الناس والذي أ
والجرحَلى، الفتًا إىل أن “مَلا حصل من مجزرة يف 
اليمَلن أمر طبيعي ومتوقع مَلن هذا النظام عندما 
نتطلع إىل تأريخَله وما ارتكبه يف الجزيرة العربية 

ودول الجوار«.
الخارجية العراقية مَلن جانبها أدانت املجزرة 
الدمويَلة التي اسَلتهدفت صالة عَلزاء بالعاصمة 

صنعاء يوم )السبت 8 أكتوبر 2016(.
وقال بيَلان صادر عَلن أحمد جمَلال املتحدث 
باسم الخارجية العراقية، “تدين وزارة الخارجية 
العراقيَلة وبشَلدة الجريمَلة الشَلنعاء واملجَلزرة 
الدموية التَلي حصلت يف العاصمة اليمنية صنعاء 
بسَلبب القصف الوحيش الذي تعَلرض له مجلس 
عَلزاء فيهَلا، والَلذي أوقَلع املئَلات مَلن الضحايا 
والجرحى”، معترباً أنه “اسرتخاص واضح لحياة 

املدنيني األاَبْرياَاء«.
وطالَلب بيَلان الخارجيَلة العراقيَلة “املجتمع 
الَلدويل باتخاذ كافَلة االجراءات الالزمة ملحاسَلبة 
القائمَلني عَلى هَلذا الفعَلل الهمجَلي وتقديمهم 

للعدالة«.
وجَلّدداَ البيَلاُن موقَلفاَ العَلراق “الرافض ألي 

تدخَلل عسَلكري يف اليمن مَلع رضورة دعم كافة 
جهود الحوار والتسوية بني األشقاء اليمنيني بعيداً 

عن لغة السالح ومنطق الحرب«.
وتقَلدم بيَلان الخارجيَلة العراقيَلة “بأصدق 
مشاعر التعازي واملواساة لذوي الضحايا ولعموم 
الشَلعب اليمني الشَلقيق مَلع تمنياتهَلا للجرحى 

بالشفاء العاجل«.
وأدانت سَلوريا بأشَلد العبارات هَلذا الهجوم 
اإلْجراَامي. مشريًة إىل أن هذه الجريمة النكراء تمثل 
املشَلهد األسود األحدث يف الدور التخريبي املشبوه 
الَلذي يضطلع به النظام الوهابي السَلعودي ضد 
اَبْناََلاء األمَلة العربيَلة يف اليمن والعراق وسَلورية  أ
وغريها بهدف بث الوهن يف نفوسَلهم وتدمري بنية 
الدول العربية خدمة للمخطط األاَمريكي االرسائييل 

لفرض هيمنته عى املنطقة«.
وأضَلاف املصَلدر، »إن الجمهوريَلة العربيَلة 
السَلورية إذ تعَلرب عن مواسَلاتها وتعاطفها مع 
عائَلالت الضحايَلا الثَلكى وتضامنهَلا الكامل مع 
الشَلعب اليمنَلي الشَلقيق فإنها تناشَلد اصحاب 
الضمائَلر الحيَلة يف العالَلم إدانَلة هَلذه الجريمة 
املروعة ووضع حد للنهج املتهور للنظام السعودي 
الَلذي يمثَلل القاعدة األساسَلية للفكَلر التكفريي 
َلاب الذي يشَلكل تهديداً  والداعَلم األسَلايس لإلْرهاَ

جدياً لألمن واالستقرار يف العالم أجمع«.
تؤكَلد   « بالقَلو  ترصيحَله  املصَلدر  وختَلم 
َلّدداً أن العدوان  الجمهورية العربية السَلورية ُمجاَ
إىل زوال، وأن الشَلعب الصامد يف سَلورية واليمن 
سيحقق النرص عى قوى التآمر والهيمنة وأدواتها 
الذليلَلة مَلن األنظمة املهرتئَلة كالنظَلام الوهابي 
السعودي الذي ال يعري أي اعتبار للحياة االنسانية 
والذي ارتىض لنفسه أن يكون عرب تأريخه السبب 

يف النكسات التي أحاقت باألمة العربية«.

وزيَلر الدفَلاع اإليْراَاني العميد حسَلني دهقان 
أدان يَلوم أمس األحد هذه املجزرة، مشَلرية إىل أن 
النظام املتعصب واملتغطرس والعدواني السعودي 
يواصَلل جرائمه وأعماله الوحشَلیة بحق الشَلعب 

اليمني ال يمكن التغايض عنها.
وفيما وصف الوزير اإليْراَاني حكام آل سَلعود 
بمجرمَلي الحرب الذيَلن يجب محاكمتهَلم فوراً، 
دعا حكومات وشَلعوب العالم إلَلی الرد علی هذه 
الجرائَلم.. معتَلرباً أن کل مَلن يسَلكت علَلی هذه 

األعمال الوحشية رشيك فيها.
وتوالَلت ردود األفعال، يوم أمَلس األحد، تجاه 
مجَلزرة تحالَلف العَلدوان التَلي ارتكبهَلا بحَلق 

املواطنني يف صالة عزاء يف العاصمة صنعاء.
فقَلد اسَلتنكرت بشَلدة املنظمَلات املوقعة عى 
هذا البيان وهي منتدى البحرين لحقوق اإلنسَلان 
ومنظمَلة سَلالم للديمقراطيَلة وحقَلوق ومعهَلد 
الخليَلج للديمقراطية وحقوق االنسَلان واَاملنظمة 
البحرينية األملانية لحقوق االنسَلان والديمقراطية 
املجَلزرة البشَلعة بالصالَلة الكَلربى يف صنعاء يف 
اليمن يوم أمس أثناء إقامة مجلس عزاء، ويدعون 
إىل تقديَلم املتورطَلني بارتكاب هَلذه الجريمة إىل 
العدالَلة الدولية والتي وقَلع ضحيتها املئات حيث 
تشَلكل جريمة حَلرب وانتهاكا فاضحَلا للقانون 

اإلنساني الدويل.
وطالبت هذه املنظمات األمم املتحدة بالسَلعي 
الجَلاد لوقف الحَلرب يف اليمن، كمَلا أيّدت الفقرة 
َلَلة مَلن قرار مجلَلس حقوق اإلنسَلان يف  اصَّ الخاَ
دورتَله األخَلرية والتي تنص عَلى تحقيق دويل يف 
االنتهَلاكات الحاصلَلة والتي أغلَلب ضحاياها من 
املدنيني ومن ثم نرش الئحة بأسَلماء كبار مجرمي 
الحرب املتهمني بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية من 
قوات التحالف الذي تقوده السَلعودية وإدراجهم 

يف “قائمة العار«.
كمَلا أدان ائتَلالف شَلباب ثَلورة 14 فربايَلر 
البحرينيَلة املجزرة الدمويّة التَلي ارتكبها تحالُُف 
العدوان السعودّي، مؤكداً أّن هذه الجريمة البشعة 
تكشف أّن النظام السعودي قد خرس جميع أوراقه 

يف اليمن.
وجّدد ائتَلالُف 14 فرباير دعوتَله إىل تصنيف 
ابيًَّلا، والعمل عى  النظَلام السَلعودي نظاًمَلا إْرهاَ
مختلف املسَلتويات من أجِل محارصِة هذا النظام 
ابيّة التي  التكفريي الوهابَلي، ولجم تحركاته اإلْرهاَ

باتت تهّدد السلم واألمن العامليني.
مَلن جهتَله، اسَلتنكر نائَلُب رئيَلس املجلَلس 
مي الشيعي األعى يف لبنان الشيخ عبُداألمري  اإلْسَلالاَ
يف  معزيَلن  اسَلتهدفت  التَلي  “املجَلزرة  قباََلالن 
صنعاء، وأدت إىل استشَلهاد وجَلرح املئات منهم 
ابَلي موصوف حصل عى مرأى العالم  يف عمل إْرهاَ

ومسمعه«.
كما دان الحزب الديمقراطي الشَلعبي يف لبنان 
املجَلزرة الوحشَلية، معترباً أنَله اسَلتمرار للنهج 
اإلْجراَامي السعودي ضد من يخالف غطرسته منذ 

القرار االستعماري بقيام هذا الكيان.
وأضَلاف يف بيَلان له “أنها مجزرة ال تشَلبه إال 
املجَلازر الصهيونيَلة بحق الشَلعب الفلسَلطيني 
وشَلعوبنا العربية منذ زرع هَلذا الكيان الغاصب 

اَيْضاً عى أرض فلسطني«. أ
مي” يف لبنان  واستنكرت “حركة التوحيد اإلْسالاَ
“الجريمة املروعة التي ارتكبتها طائرات التحالف 
العربَلي التي اسَلتهدفت بغاراتها صالَلة عزاء يف 
العاصمة اليمنية صنعاء، ما أدى إىل سقوط مئات 

الشهداء والجرحى«.
االجَلدر بهَلذا  أنَله “كان  بيَلان  واعتَلربت يف 
التحالف العربي أن يكَلون ضد العدو الصهيوني 

إلنقَلاذ فلسَلطني وتحريرهَلا، وتخليص الشَلعب 
الفلسَلطيني املظلَلوم من نَلري العَلدو الصهيوني 

الغاشم وطغيانه«.
إىل ذلك، أدان التيار الشَلعبي التونيس املجزرة 
السَلعودية يف اليمن، داعيَلاً أحرار العالم إىل وضع 

حد لهذه الحرب العبثية.
الحزب الشَليوعي الفلسَلطيني من جهته أدان 
هذه املجزرة البشَلعة، داعياً ألوسع حملة تضامن 
دولية وشَلعبية مع الشَلعب اليمني الَلذي يواجه 
أعتَلى األنظمة الرجعية يف املنطقَلة واملتحالفة مع 

االمربيالية والصهيونية العاملية.
كما دعا ملحاسبة النظام السعودي عى جرائمه 
بحَلق اليمنيني وشَلعوب املنطقة والتَلي أدت وما 
زالت تؤدي إىل سقوط آالف األاَبْرياَاء يومياً يف اليمن 

وسوريا والعراق.
واَطالب الحزب الشيوعي الفلسطيني املؤسسات 
الدوليَلة املعنيَلة بحقَلوق االنسَلان إىل االضطالع 
اناَة هذه الجريمة النكراء والعمل  بمسؤولياتها يف إداَ
من أجل فك الحصار الجوي والبحري عى شَلعب 
اليمن من أجل السماح بوصول املساعدات الطبية 
اَاء الشَلعب اليمني وعدم الرضوخ  اَبْن والغذائية إىل أ
لتحالَلف العدوان الذي يمنع وصَلول أيٍّ من هذه 

املساعدات.
الشَليوعي  الحَلزب  يف  إننَلا  الحَلزب:  وقَلال 
الفلسَلطيني عى ثقة تامة بقدرة شَلعب اليمن يف 
الصمَلود وتحقيَلق االنتصَلار ضد قَلوى العدوان 
التَلي تسَلتهدف اليمن وشَلعبه ومقدراتَله مهما 
تعاظمت التضحيات الجسام التي يقدمها الشعب 
اليمني يف سَلبيل الكرامة والحرية.. املجد والخلود 
للشهداء الشَلفاء العاجل للجرحى والنرص حليف 

املضطهدين.

- السيد حسن نصر اهلل: كلماُت اإلدانة صغيرٌة أمام هول المجزرة وشعب اليمن بصبره وتضحياته سينتصر على العدوان
- سوريا: الجريمة النكراء تمثل المشهَد األسوَد األحدَث في الدور التخريبي المشبوه الذي يضطلع به النظام الوهابي 

السعودي ضد َأْبَناء األمة العربية

دعواٌت إلطالق أوسع حملة تضامن دولي وشعبي مع الشعب اليمني
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عرفنا أن خالَق الكون هو اهلل.. من خالل الفطرة، وُكُتب اهلل ورسله.. وليس من استدالالت علماء الكالم
  - بشرى المحطوري:

ال وإنصاٍف مثاارضًة اا ملزمة اا  مان يقرأ أو يسامُع بنأمُّ
]الادرس السااعس من عروس مدراة الله[، سايجد يالمااً قوياً، 
هيْد  يقوي ثقناا ومدراناا بالله ُسبَْثاانَه، واننقاعاً حاعاً قاله الشَّ
الَقاِئاد -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْاِه- ضاد )املنكلمل(، الذيان أوغلوا يف 
انساندننت املاطقية يما يسامونها، والني جااءت من ثقااات 

من خارج الثقلل: ]ينااب الله، والدرتة 
الطالرة[، جاءت مان الثقااة اليونانية 
ليثبناوا  وذلاك  وغريلاا،  والرومانياة، 
وجوع الله، وأنه الخالال البارئ املصور، 
اأخطأوا أيما خطاأ، ومن خالل النقرير 
الاذي بال يدياك ساندرك أخاي القارئ 

الكريم مدى أخطائهم.

توصيُف علماء الكالم هلل ُسْبَحـاَنه 
بأنه )قديم( خاطئ:

اهيُْد الَقاِئُد -ِرْضاَواُن اللِه  تاااول الشَّ
َعَليْااِه- اآليات األوىل من ساورة الثديد 
ُل َواآْلِخُر  بالرشح، يقوله تداىل: }ُلَو اأْلَوَّ
ٍء َعِليٌم{،  َوالظَّاِلُر َواْلبَاِطُن َوُلَو ِبُكلِّ يَشْ
ليغارس يف نفوسااا أيثر اأيثار مدراة 
الله والثقة به، ومان خالل الرشح اننقد 
علماء الاكالل عادماا وصفوا اللاه بأنه 
ُل{ تداي:  )قديم(، اقاال: ]عباارة: }اأْلَوَّ
ِليَّنه، ليس لااك  ن يشء قبلاه، ن أوَل ألوَّ
ُل{  يشء سابقه أبداً يف الوجوع، }ُلاَو اأْلَوَّ
ولاذه الدبارة أاضال بكثري مان عبارة 
]املنكلمال[ الناي يرععونهاا: ]القديم[ 
ايسامون اللاه قديمااً، ولاذا - يف ماا 
أعنقاد - لم تَِرع يف القرآن الكريم ون مرة 
واحدة: أن يصف نفسه، وأن يجدلها من 

أسامائه ]القديم[؛ ألن يلمة: ]قديم[ ليسات مما يصح أن يُمَدح 
اللاه بها ُسابَْثاانَه وتدااىل؛ ملا ايها مان إيهال ولاو: أنها تُوِلم 
الدمال الزماي، تولم الدمل الزمااي، يلمة: قديم، ولي يف نفس 
الوقات إنما تداي.. تداي ماذا؟ أنه لم يسابقه عادل، ]قديم[: لم 
يسبقه عدل، لم يكن مثدثا ثم وجد. بياما يلمة: }األول{ لي ألم 
بكثاري، اهي ن تُوِلُم لاذا اإليَهال، ولي تنجاه إىل نفس املطلوب 
ِبَدايًة، عون ترتيب ُمَقدِّمات، الله لو األول اال يشء قبله، ولذا لو 
املطلوب: أن نثبت أن يل من ساواه.. أن يل من سواه لو مخلوق 

له ُسبَْثاانَه وتداىل[.

اهلل ظاهٌر ملخلوقاته، وليس غائباً كما يقول املتكلمون!!
وأضااف -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْااِه- ولاو يارشح قولاه تداىل: 
]ولاو الظالار[، بأنه ُسابَْثاانَه ن يغياب أبداً، يماا يُولم يالل 
)املنكلمال(، الذين رتاّباوا مقدمات مدياة، ليساندلوا بددلا عىل 
وجاوع الله، اقاال: ]ولاو الظَّاِلاُر{، الظالاُر لدبااعه، الظالر 
ملخلوقاته، ليس غائباً يما يقول ]املنكلمون[! ايقولون: ]قياسااً 
للغائاب عىل الشاالد[، يدرف لاذا من قرأ يف يناب ]علم الكالل[ 
ولذه الدبارة القارصة الني ترساخ غياَب الله يف ذلاية اإلنَْسان، 
واداالً اإلنَْساان الذي ينأمل سايجد يم يان لهذه من آثار سايئة 
جداً، ترسايخ يف شادور اإلنَْساان غياب الله بهذه الدبارات: ]من 
باب قياس الغائب عىل الشالد[ ولكذا يكررونها. ولهذا ملا جدلوا 
الله غائباً اتجهوا ليابثثوا عن وجوعه لو، عن لل لو موجوع أو 
ن، ايأتاوا إىل ترتيب مقدمات مدياة، تبادأ بالثديث عن ]أن لذه 
األشاياء وجدنالا ُمثَدثة؛ لكونها مالزمة لدالماات الثدوث، إذاً 
اهي ُمثَدثة، إذاً لااك من لو ُمْثِدٌث لها، إذاً لااك ُمثِدث[، وعىل 
لذا الاثو ينثريون ايجدلون الله ُسابَْثاانَه وتداىل بالاسبة لاا 
بثاجة إىل أن نساندل عىل وجوعه بأي يشء من مخلوقاته، بياما 
لو يصف نفساه ُسبَْثاانَه وتداىل بأنه: }الظَّاِلُر{، لو أظهر من 
مخلوقاته، لو أظهر من مخلوقاته، لو من َغَرَز يف نفوس عباعه 

مدرانه، املدراة الجملية، لم يغب اسمه عن ذلاية البرشية[.

ما الغايُة وراء ترديِدنا للكثري من األذكار؟
وأشاار -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْااِه- إىل أن اإلنَْساان يساباّح اللاه 
ويثماده ويسانغفره َيثرياً يماا ورع يف األذيار الخاصة بذلك يل 
لاذا من أجل اسنشادار اإلنَْساان لوجاوع الله يف حياتاه وبقربه 
حارضا غري غائب، اقال: ]قضياة مهمة جداً: تذَيُّر حضور الله، 
وتذَيُّر شاهاعته لي الغاية املهماة من وراء يثري من األذيار الني 
رشعت: النسابيح، النهليال، النكبري، النثميد، تذيار الادم، أن ن 
تاسااه، أشياء يثرية جداً يلها تصب يف لذه الغاية لو: اسنشدار 

حضور الله ُسبَْثاانَه وتداىل وشهاعته. اكيف نأتي يف الكنب الني 
موضوعها لو: مدراة الله ااقدمه غائباً!، ما الذي حصل؟[

هل كانت اأُلَمـم الكافرة قبل اإلْساَلم تعرف اهلل؟
وأياَّد -ِرْضَواُن اللِه َعَليْاِه- أن األَُمام السابقة قبل اإلْساَلل يانت 
تدرف الله، ولم تاازع يف لذا اليء، وإنما يان الذي يزعجها ولم 
تؤمن به لو أن ينم اسنبداع اآللهة األُْخاَرى، يانت تجدل مع الله 
رشياء، لاا يانت املشكلة، أما الله اهي 
تدراه، اقال: ]والقرآن الكريم أيد لذه، 
ولو يذير لاا يياف يان األنبياء يدعون 
أَُمامهام إىل الله، وييف يانت تلك األَُمام 
إنماا تااازع يف ماا يندلال بالوحدانياة، 
أنها غري مسانددة أن تنخاىل عن اآللهة 
األُْخاَرى، ليافرع الله لو وحده بدباعتهم 
له، وياازعوا األنبيااء يف أنه بدد لم يثبت 
لديهام أو أنهام يريادون أن يثبت لديهم 
بأنهم رسٌل من الله، ليس لااك إشكالية 
حول وجاوع الله، حنى ون عاد الكاارين 
اَماَواِت  }َوَلاِ�ْ َساأَْلنَُهْم َماْن َخَلاَل السَّ
َواأْلَْرَض َليَُقولُنَّ َخَلَقُهانَّ اْلَدِزيُز اْلَدِليُم{ 
}َوَلِ�ْ َساأَْلنَُهْم َمْن َخَلَقُهْم َليَُقولُنَّ اللَُّه{ 

ول� سألَت َمن؟ سألت الكاارين[.

القفزة الخاطئة التي قفزها علماُء 
الكالم:

واننقاد -ِرْضَواُن اللاِه َعَليْاِه- علماء 
الكالل الذيان رتبوا املقدماات الدالة عىل 
وجوع الله، وقال باأن ترتيبهم والانيجة 
الني وصلوا إليهاا من خالل لذا الرتتيب 
لاي خاطئة، امثاال، لم قالوا: شاجرة 
الاخال ُمْثَدثة، إذن نباد لها من ُمْثِدث، 
ولاو الله، اقاال -ِرْضَواُن اللاِه َعَليْاِه- 
بأن اساناناجهم لاذا ايه قفزة غاري ماطقية، اقاال: ]وأول ما 
يرساخون يف نفساينك: أنك تقول تبثث عن من لو الذي أسادى 
ر لاا ولاا.. نجد أن لاذه الادم لها مثدث،  إيلاّ لاذه الادماة، نُدوِّ
إذاً لها مثدث. تمال اتفقاا.. َمن لو؟. بقي اإلشكال َمن لو؟. لم 
يسنطيدوا أن يجيبوا عليه.. من لو؟ ألن غاية ما يمكن أن تثصل 
علياه مان خالل تلك املقدمات لاو ماذا؟: أن لهاا صانع. ن بأس 
لهاا صانع، لكان َمن لو؟ وأي عليل نظري ترتباه عىل لذا الاثو 
يمكن أن يوصلك إىل الله؟ ن تجد. ن يوصلك إىل الله إن اطرتك، وإن 
أنبيااؤه وينبه؛ ولهاذا نجد: ]ولو الله[ لم بيقولاوا لكذا: ]ادل 
عاىل أن لها مثدث.. ولو الله تدااىل[!! لذه القفزة.. القفزة لذه 
ليسات ننيجة ماطقية لرتتيب املقدمات لذه أبداً، ننيجٌة ماطقية 
لاو أن لها مثدث، لكن قولك: ]ولو الله[ من أين أتيت بها؟ إنما 
مان خالل أنبيائاه، من خالل ينباه، من خالل ما اطار الافوس 
علياه؛ ألن ]ولاو اللاه[ لو يأتاي بدد ساؤال: إذاً امان لو لذا 
املثدث؟ من لو؟ رتب يل مقدمات توصلاي إىل أنه لو الله، الله[.

مضيفاً: ]اللاه إنما أتى من خالل الفطارة الني اطر الافوس 
عليهاا، ومن خالل أنبيائه ورساله، وليس عادما تقارأ يف ]الدقد 
الثمل[ أو تقرأ يف ]األساس[ أو تقرأ يف ينب أُْخاَرى من لذه ينب 
املنكلمل املصبوغة بأسااليب املدنزلة وعباراتهم ايقول لك: ولو 

الله.. ولو الله.. ولو الله.. الخ[. 

جاء يف القرآن ذكٌر لحادثة بسيطة.. اهلل كان حاضرا 
فيها:

واسندل -ِرْضَواُن اللِه َعَليْاِه- عىل أن اللَه حارٌض ليس بغائب، 
يما تولم لااا بذلك ينب )علماء الكالل(، والني قدمت الله غائبا، 
ثام بدد ذلك يقولون لاا ييف نساندل عىل وجاوعه!! بذير حاعثة 
بسيطة ورعت يف القرآن الكريم ويان الله شالدا ايها غري غائب، 
أقارب إلياا مان حبل الوريد، اقاال: ]اكيف نأتاي يف الكنب الني 
موضوعهاا لو: مدراة الله ااقدماه غائباً!، ما الذي حصل؟ بدد 
أن اهمااه غائباً وترساخ يف مشاعرنا غائباً، انطلقاا نثن لاثكم 
أناه يف الواقع غابت أعالل الهدى، ااكل واحد ماا اليقم ياظر لو 
مان جديد يبثث عن خالقه، يل واحد يقول ياظر ويجنهد يبثث 
َل يف الصورة: أن  عان ما لي األحاكال الني يدين الله بها؛ ألنه ُقادِّ
الله غاب من يول مات نبيه )صلوات الله عليه وعىل آله( وانقطع 
الوحاي اغاب. بياماا لو يذيِّرناا بأنه لم يغاب، يف قصة عجيبة 
يف القارآن الكريام قصة الغام الناي رعت الزرع يف أيال ساليمان 
حياما قال: }َوَعاُوَع َوُساَليَْماَن إِذْ يَْثُكَماِن يِف اْلَثْرِث إِذْ نََفَشْت ِايِه 
َغاَاُم اْلَقْوِل َوُياَّا ِلُثْكِمِهْم َشااِلِديَن{ نحظوا الدبارة لذه: }َوُياَّا 
ً آتَيْاَا ُحْكماً َوِعْلماً{  ْماَاَلا ُساَليَْماَن َوُيالاّ ِلُثْكِمِهْم َشااِلِديَن َاَفهَّ

ايأتاي اآلن مجنهدون وعىل طول تأريخ اإلْسااَلل وينداملون مع 
القضاياا ويأن الله غائب، ويأنه ارتفع عان لذا الدالم، وانقطع 
بانقطاع الوحي انتصال به. لو يذير أن قضية بسايطة: قضية 
غاام رعت قليال زرع، عاوع وساليمان، عاوع نبي وساليمان اباه 
قبال أن يكون نبي، لكاهم من املصطفال األخيار، ولم يجول يف 
أذلانهام أو يرتاععون الكالل ييف يثكمون ايها، الله قال: }َوُياَّا 
ِلُثْكِمِهْم َشااِلِديَن{ ماذا؟ بالطبع بداد أن تراع القضية إىل عاوع 

وساليمان بالطباع أن الاذي يجول يف 
خاطره لو: ما لو الثكم ايها؟ حنى 
وإن يان يف قارارة نفساه ُمرباّاى عىل 
أن يانظار الوحي، لاذا بالطبع يجول 
يف نفسه، ينسااءل ييف يكون الثكم 
ايهاا؟ لاو نباي عان طريال الوحي 
يوحى إلياه، واباه ساليمان من ورثة 
الكناب لو ممان اصُطفي ليكون من 
ْماَاَلا ُسَليَْماَن{ ألم  ورثة الكناب }َاَفهَّ
يقل الله: أنه تدخل لاا؛ بأنه شاالد؟ 
تدخال يف الثكم يف قضياة زرع، رعنه 
م  أغاال شاخص آخر عىل شخص، َاهَّ
ساليمان،  القضياة  لاذه  يف  الثكام 
لاو يوحاي إىل عاوع ولو أيضااً يفهم 
ساليمان، اهو يوحاي إىل أنبيائه ولو 

يفهم أعالل عياه[.

ما معنى )الباطن( يف قوله: )ُهَو 
اأْلَوَُّل َواْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن(؟

مابهااً -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْاِه- بأن 
يلماة )الباطان( ن تدااي: الغائاب، 
اقاال: ]ولاو: }اْلبَاِطاُن{ ُسابَْثاانَه 
وتدااىل ايما يندلال بذاته ااال تدريه 
الثاواس، ون يمكان أن تقف األذلان 
ماه عىل ييفية، ون يمكن أن يُرى، ون 
يمكن أن يُثس، ون يَُجس، ون يُمس. 

ٍء َعِليٌم{ لو باطن لكن ن يداي ذلك بأنه غائب  }َوُلاَو ِبُكلِّ يَشْ
ٍء َعِليٌم{  عن األشاياء، نحظ ييف تكرر لو ظالر }َوُلاَو ِبُكلِّ يَشْ
لو باطن ايما يندلل بذاته ُسابَْثاانَه وتداىل، ن يمكن.. ن يمكن 
أن ننخيل له ييفية، ون أن نقول بأن بإمكاناا أن نراه أو نلمساه 
أبداً.. أن نراه بأبصارنا }ن تُْدِرُيُه اأْلَبَْصاُر َوُلَو يُْدِرُك اأْلَبَْصاَر َوُلَو 

اللَِّطيُف اْلَخِبريُ{ لو بكل يشء عليم[.

ما معنى }ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش{؟
اهيْد الَقاِئد -ِرْضَواُن اللِه َعَليْاِه- الفهم املغلوط لدى  ح الشَّ وضاّ
يثري من الااس لكثري من آيات القرآن الكريم، ايقومون برشحها 
رشحا ناقصا، ن ينواال بأي شاكل من األشاكال مع عظمة الله 
ُسابَْثاانَه وتدااىل، حيث قاال: ]}ثُمَّ اْسانََوى َعىَل اْلَداْرِش{ نأتي 
إىل الثديث عن يلمة: }اْسانََوى َعىَل اْلَداْرِش{ باملداى الذي يقول 
اآلخرون، أي: لااك عرش اسنوى عليه اسنواًء يليل بجالله! انظر 

ييف سنهبط اآلية إىل أحط مسنوى؟[.
نانااً إىل أنه ليس لااك أياّاة قيمة أو اائدة لكالل يهذا، بمداى 
اَماَواِت َواأْلَْرَض يِف ِسنَِّة  أن الله بدأ اآلية بقوله: )ُلَو الَِّذي َخَلَل السَّ
أَيَّااٍل(، ثام لل يدقال أن يأتي ويقول لاا: أنه بداد ذلك جلس عىل 
يريس)عارش(، اما قيمة لذا يف مجال إناي أعرف الله، وأعظمه 
هيْد  ألنه مالك السماوات واألرض وخالقها، ولذا ما أشار إليه الشَّ
الَقاِئد بقوله: ]ما قيمة أن يقول الله لاا الله ُسبَْثاانَه وتداىل بأن 
لااك عرشااً لو يسانوي عليه؟. ما قيمنه بالاسابة لاا يف مقال 
الدنلة عىل قدرته ُسبَْثاانَه وتداىل، عىل تدبريه، عىل حكمنه، عىل 
عظمناه وجالله!. لل يمكن ألي شاخص مااا أن ينثدث بأن له 
سير نول ]يرقد[ عليه يف بينه ما قيمة لذا؟ أن أقول: االن عظيم 
ولو من أولياء الله ولو يذا ولو يذا ومده أيضاً سير يف غرانه 
ياال عليه. لل لهذا الكالل قيمة؟. أو له يريس يف صالنه يسانوي 

عليه!.[. 
مذيراً -ِرْضَواُن اللِه َعَليْاِه- بأن القرآن الكريم لو من عاد الله، 
ويل آياة نزل يكون لها مداى مواال لساياق الكالل الذي تنثدث 
ايه، اقال: ]القارآن الكريم يل مفرعة عاخله لها ألمينها }ِينَاٌب 
أُْحِكَمْت آيَاتُُه{ ينثدث عن خلل الساماوات واألرض ويقول: ولاه 
أيضاً عرش يجلس عليه! ما قيمة لذه يف مجال حكمنه؟ يف مجال 
قدرته؟ يف مجال ماذا؟ بل قد تسانوحي ماها عىل لذا الاثو: بأنه 
]ثام تدب ورجع يرتااح قليل عىل الكريس حقه[ لاذا يف ماطقاا 
نثان نقول لذا: ]عملُت إىل بدد الدرص وعدت إىل البيت ألسارتيح 
األقيات بافايس عىل الكريس[ ألسااا نقول لكاذا؟ حيائٍذ يكون 
يالماك عىل الكاريس يف مكانه صثيح؟ لكان يف الدنلة عىل ماذا؟ 

عىل الندب، أنك قد تدبت[.

)استواٌء يليق بعظمته(.. ُجملٌة يحاولون الخروج بها 
من املأزق الذي وقعوا فيه:

هيْد الَقاِئد عن املأزق الذي وقع ايه  ويف ذات الساياق تثدث الشَّ
َمة( ويل من يدنقد لذا انعنقاع الباطل، اثاولوا  )امُلَشبَِّهة وامُلَجسِّ
أن يخرجوا من لذا املأزق بجملة )اسانواٌء يليل بدظمنه( ولكاهم 
اهيْد  لام يفلثوا، حيث حاججهم الشَّ
الَقاِئاد بقولاه: ]}ثُامَّ اْسانََوى َعاىَل 
اْلَدْرِش{ عادما يقولون: لااك عرش، 
يداي: سير أو يريس، االله اسانوى 
علياه. ولكان قالاوا: يياف اسانوى 
عليه؟ لال جلس يذا أو ياذا؟ قالوا: 
اسنواء يليل به، لكن ما الذي قد ثبت 
يف الصاورة؟. لاو أن لاااك عارش، 
والله جاء اوقه، ]لكن ما عرياا ييف 
يكون اسانواؤه اوقاه؟[. أليس لذا 
الذي يثصل يف الذلاية؟. لااك عرش 
ولااك جلاس اوقه، عىل حاد عبارة 

من يقولون اسنواء يليل به[.

املعنى الصحيح لآلية: ــ
اهيْد الَقاِئاد -ِرْضاَواُن  رشح الشَّ
اللِه َعَليْاِه- مداى اآلية الكريمة لذه 
بقولاه: ]يلمة: اسانوى عىل الدرش 
تبال لك أن الله من حياث املبدأ خلل 
لكان  يواّنهاا،  واألرض،  الساماوات 
السماوات واألرض شؤونها واسدة، 
مملكاة عظيماة، مملكاة واسادة، 
شاؤونها يثرية جداً }ُيلَّ يَاْوٍل ُلَو يِف 
اَماِء إىَِل  َشاأٍْن{، }يَُدبِّاُر اأْلَْمَر ِمَن السَّ
اأْلَْرِض ثُامَّ يَْداُرُج إَِليْاِه يِف يَاْوٍل َياَن 
ِمْقَداُرُه أَْلَف َساٍَة{ شؤون مملكنه يف اليول الواحد ياجز ايها ما ن 
ياجز إن يف ألف ساة مما ندد، اهذا الكون الذي خلقه لم يخلقه ثم 
يرمي به لااك.. خلقه ثم اتجه إىل تدبريه، إىل تدبري شائونه، تدبري 
شؤون لذا الدالم الفسيح، ولذا لو ما يدرب عاه ]بالدرش[ الذي 

يداي: السلطان واململكة[.

واستدل الشَّهْيد الَقاِئد على صحة كالمه بالتي:
االستدالل األول:

اساندل -ِرْضَواُن اللِه َعَليْاِه- عىل يالمه بما جاء يف أول سورة 
يوناس، حيث قال: ]انسانواء عاىل الدرش مدااه: ثام اتجه نثو 
تدبري شؤونه، لو خلقه ثم عبره، وجاء رصيثاً لذا يف أول ]سورة 
يوناس[، ومدظم ما تأتي عبارة: ]اسانوى عاىل الدرش[ تأتي يف 
مقاال عارض ملظالر قدرته ُسابَْثاانَه وتداىل افي أول ]ساورة 
اَماَواِت َواأْلَْرَض  يوناس[ يقول تداىل: }إِنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَل السَّ
يِف ِسانَِّة أَيَّاٍل ثُمَّ اْسانََوى َعىَل اْلَدْرِش يَُدبُِّر اأْلَْمَر{ يدبر األمر.. ولم 
يقولون: ]اسانواء يليل به، ويف األثر: اسانواء يليل باه!![ وأياما 
وصلاا عاد: ]اسانوى عىل الدرش[: اسنواء يليل به! اهم مغلوط 

للقرآن، بل حط، حط لدظمة القرآن وحكمنه[.

االستدالل الثاني:
ومساندن أيضا باللغة الدربياة، ويالل الدرب، حيث أن القرآن 
الكريم جاء بلساان عربي، اقال: ]ولذا ما يداي يف اللغة الدربية، 
ون امُللك والسلطان ونية األمر يسمولا الدرش، عرش  الدرب يسماّ
اململكة، لو أساسااً مأخوذ - يف لغة الدرب، وايما لو مدروف - 
مان األشاياء عاد امللوك لاو أن يكون للملك عارش يجلس عليه، 
ن يجلاس عليه إن امللك، حنى ويل الدهد يكاون له مقال آخر، لذا 
الدرش الذي لو أصله يريس، يريس مزخرف يبري مفخم، يضفي 
عاىل اْلَمِلك ليبة أيضااً. عرش، عرش تكرر يف الذلاية اسانخدال 
]عارش.. عارش.. [ ثم أصبثات الدباارة تداي: اململكاة وامللك. 
والقارآن الكريم لو قرآن عربي، لو قرآن عربي، بلساان الدرب، 
وبأسااليب الدرب ينثدث، اقال: لو خلل لذا الدالم الساماوات 
واألرض، ثم اتجه نثو تدبري شؤونها؛ ألنه ملكها، عرب عن املسألة 

بالدبارة املدرواة لدى الدرب ]انسنواء عىل الدرش[.
مضيفا أيضاً: ]ألسااا نقول: أن املساؤول لمه الكريس، ماذا 
تداي لذه، عبارة ]يريس[؟ املاصب، املقال، الرتبة الني لو ايها، 
ن تازال الكلمة مدرواة لدياا إىل اآلن تساندمل، الندبري عن امللك، 
عان املاصب، عان املقال بما لو عااعة يكون منوااراً لدى امللوك 
ولدى املساؤولل، ااقاول: الرئيس ماا لمه إن الكاريس، رئيس 
الاوزراء لمه الكريس، وزير الخارجية لمه الكريس، ألسااا نثن 

نقول لكذا؟.

الله معَلروف لدى البرش أنه ]الله[، هو 
اإلله، هَلو الذي خلق السَلموات واألرض، 
هَلو الذي خلقهَلم، هم يعرفَلون هذه، لم 
يأتوا ليسَلموا صنماً آخر باسَلمه أبداً، هو 
إلَله، بل هَلو إله مقَلدس لدى البَلرش، إله 
مقدس لَلدى البَلرش يف كل مراحل تأريخ 
البرشية. بل يقول أحد الكتاب أيضاً: بأنه 

يف هَلذا العرص - يف اسَلتبيان - ظهر بعد 
أن اُكتِشَلفت مناطق بدائيَلة، ُقبُل بدائية، 
وعرف بأن الله معروف لديها، ُقبُل بدائية 
يف مجاهل أفريقيَلا ويف مناطق أُْخَلراَى يف 
هذا العالم، وما يزال بعضهم شَلبه ُعراة، 
واللَله معَلروف لديهَلم. ]معرفَلة الله َلَل 

الدرس السادس[ 

َلاناَه وتعاىل:  كيف وهو الذي قال ُسَلبْحاَ
ا  َلا ُفُجوراَهاَ هاَ ماَ اَْلهاَ أ ا فاَ َلوَّاهاَ َلا ساَ }واَناَْفَلٍس واَماَ
ا{كيَلف يلهمهَلا فجورها وتقواها  واَتاَْقواَاهاَ
وال يلهمهَلا معرفتَله، وال يفطرهَلا عَلى 
معرفتَله، وهي من أهم.. من أهم ما يمكن 
أن تسَلري بالنفس نحَلو الهدى، وترصفها 
َلاناَه وتعاىل -  عن الفجور - معرفته ُسَلبْحاَ

هل مجرد أن تهتدي إىل ما هو تقوى وإىل 
َلاناَه  ما هو فجَلور أهم من معرفته ُسَلبْحاَ
َلا  هاَ ماَ اَْلهاَ أ َلا }فاَ هاَ ماَ اَْلهاَ أ وتعَلاىل؟. هَلو قَلال: 
ا{ فكيف ال يلهمها ما هو  َلا واَتاَْقواَاهاَ ُفُجوراَهاَ
أسَلاس.. ما هو األسَلاس يف أن تنطلق يف 
التقَلوى وتبتعد عن الفجور، وهو معرفته 
َلاناَه وتعَلاىل؟!. فاملعرفَلة الجملية  ُسَلبْحاَ

لدى البرش قائمة، ومرتسَلخة يف ذهنيتهم، 
بما فطرهم الله، بما فطر نفوسَلهم عليه، 
وبواسطة رسله املتعاقبني جيالً بعد جيل، 
وكتبَله التي أنزلها إليهَلم، فلم يغب ذكره 
عن ذهن البرشية، وال عن مسَلامعها، فهو 

}الظَّاِهُر{.
]مدراة الله اا الدرس الساعس[ 

مقتطفاٌت نورانية

اهلل معروٌف لدى البشر أنه 
]اهلل[، هو اإلله، هو الذي 
خلق السماوات واألرض، 
هو الذي خلقهم، هم 
يعرفون هذه، لم يأتوا 

ليسموا صنمًا آخر باسمه 
أبدًا، هو إله، بل هو إله 
مقدس لدى البشر، إله 

مقدس لدى البشر في كل 
مراحل تأريخ البشرية

َمن خلق السماوات واألرض 
في ستة أيام هو قادر على 
كل شيء، أفال يكون قادرًا 

على أن ينجز ألوليائه ما 
وعدهم به في الدنيا؟! لكن 
من الذي يثق؟. الذي يثق من 
يعش حضور اهلل في ذهنيته 
وشهادته على كل شيء، من 
يكرر تدبره في القرآن الكريم 

وتأمله في القرآن الكريم
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أشالؤنا أسماؤنا . ال ...ال َمَفرُّ . 
سقط َ القناُع عن القناعِ  عن 

القناعِ  ، 
سقط َ القناُع 

ال إخوة ٌ لك يا أخي ، ال أصدقاءُ 
يا صديقي ، ال قالع ُ 

ال املاءُ عندَك ، ال الدواءُ وال 
السماءُ و ال الدماءُ وال الشراع ُ 

وال األماُم وال الوراءُ 

حاِصْر حَصاَرَك ... ال مفرُّ 
سقطْت ذراعَك فالتقطها 

َك ...ال مفرُّ .  واضرب َعُدوَّ
وسقطُت قربك ، فا لتقطني 
واضرب عدوَك بي ...فأنت 

اآلَن ُحرٌّ 
ُحٌر 

 .... وُحرُّ
قتالَك ،أو جرحاك فيك ذخيرة ٌ 

َك.... فاضرْب بها إضرب عدوَّ
ال َمَفرُّ . 

أشالؤنا أسماؤنا 
حاصْر حصاَرك باجلنونِ  

وباجلنونِ  
وباجلنون ْ 

ذهَب الذين حتبُّهم ، ذهبوا 
ا أن تكوْن  فإّمًَ

أو ال تكوْن ، 

سقط القناُع عن القناعِ  عن 
القناعِ  ، 

سقط َ القناع ُ 
وال أحْد 

إالَّك في هذا املدى املفتوح 
لألعداء والنسيان ، 

فاجعل كلَّ متراسٍ  بَلَْد 
ال...الأَحْد 

سقط القناُع

سـقـط 
القنـــاع..
محمود درويش

عبدالقوي محب الدين

« ن��ب��ٌض س��اخ��ٌن ، َوَدُم ب��ي ِم��ن ه��دى »ال��ط��فِّ
ِح���َم���ُم ���ف زن������ادي ج��ف��ون��ي ،، ف���امل���دى  ّج���فِّ

ب��ع��ث��رُت ع��م��ري اش��ت��ي��اق��ا »ل��ل��ح��س��ِن« ، وه��ا
ق���د »ك����رب����َل« ال���وق���ُت ق��ل��ب��ي ، ح��ي��ث أل��ت��ئ��ُم

ْمر« ،، قال لنا : ُمذ »َدّعَش« الوعد سيف »الشِّ
فاحتدموا  ،،، أن��ص��اُر  ي��ا   .. احل���رُب  تنتِه  ل��م 

،، واش��ت��ع��ل��ْت ال���ل���ه  ي����ا  ..ل����ب����ي����ك   ل��ب��ي��ك 
أرواح���ن���ا ال���ي���وم ت��ذك��ي��ه��ا ب����«َواْع���تَ���ِص���ُم���وا«

أرواح�����ن�����ا م����ن ت��ل��ظ��ي ج���رح���ه���ا ان��ت��ف��ض��ْت
ن���������اراً  تُ����نَ����ّض����ُج َم������ن أظ����م����ا ، وت��ل��ت��ه��ُم

هنا يديك  »َس��ْع��ِود«  أو   ، شئت  كما  »أْم����ِرْك« 
ح��ت��م��ا س��ت��ل��ق��ى رج������االً ب��ال��ف��ن��ا اح��ت��زم��وا

ِم����ن خ��ل��ف��ه��م ك����ّل أن���ث���ى »زي����ن����ٌب« ص��رخ��ت
»ه��ي��ه��ااات ه��ي��ه��ااات ، ح��ت��ى ت����زأَر ال��ِه��َم��ُم

إن ك��ن��ت  ت��ق��ف��و »ي���زي���دا« ،، ل��ن ت��زي��د س��وى
ال���َع���َدُم ت��أري��خ��َك  –غ�����داً-  وي��ح��ص��ي   .. ذلٍّ 

أب���ش���ر ..س��ي��م��ح��و »ال���ي���زي���دي���ن« ح��ل��ُف��ه��ُم
ُظ��ل��م��وا ب���ع���د م����ا  ال����ل����ُه ق���وم���ي  ي��ن��ص��ر  إذ 

نسفوا البارجات
إل�����ى رج������ال ال���ل���ه ف����ي ال���ق���وة 
ال������ص������اروخ������ي������ة ل���ل���ج���ي���ش 
ال��ي��م��ن��ي وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة..

ضيف اهلل سلمان

َصفاً  يَمُضوَن  اللِه  ِفي  ِرجاُل  ُهْم 
َكشفا احلقائَق  ِبالُهدى  كشفوا 

فعاًل  اللَه  عاهُدوا  حن  صدقوا 
إمن���ا امل���ؤم���ن���وَن ب��ال��ع��ه��ِد أوف���ى

ُه����ْم أُول�����و ق����وٍة وب�����أٍس ش��دي��ٍد 
عصفا  البرِّ  في  بالطغاِة  َعصُفوا 

ف��ي إب��ت��غ��اِء ال���غ���زاِة ل��م ي��ت��وانَ��وا 
نسفوا البارجاِت في البحِر نَسفا!! 

يقيناً  ع��اش��وا  اإلمي����اِن  ب��س��الِح 
َخسُفوا األرَض بالطواغيِت َخسفاً

حت��َت أق��داِم��ه��ْم ت��ه��اوْت ُع��روٌش 
وجت���لَّ���ْت َم��م��ال��ُك ال��نَّ��ف��ِط َزي��ف��اً

َضِعيفاً« كاَن  يَْطاِن   الشَّ كيَد  »إن 
أك��ث��ُر َضعفا ��يْ��َط��اِن  ال��شَّ وُج��ن��وُد 

َج��م��ُع��وا أف���ت���َك ال���س���الِح ذك���اًء 
زْحفا الكوَن  ُدوا  َحشَّ قد  وعلينا 

م����رَّ ع�����اٌم وش��ع��بُ��ن��ا ف���ي أم����اٍن 
وج���ي���وُش ال���غ���زاِة ت�����زداُد َخ��وف��ا

بَغياً  َح��س��بُ��َك  ال��ي��ه��وِد  حليَف  ي��ا 
يَخَفى!! لَيَس  ما  ِمنُه  ِجئَت  فلقْد 

أطَغى  إنَّ���َك  أن���ت؟؟  ِف��رع��وَن  أيُّ 
ألَفا! ِزْدَت  قْد  أنت؟؟  شاروَن  أيُّ 

حسبُنا اللَُّه »فاْقِض َما أَنَت قاٍض«
َقصفا َطائراِتَك  من  أق��َوى  نحُن 

شبل حيدرة
أحمد العجري

ن���ور احل��س��ن ل��ك��ل ال��س��ال��ك��ن أض��ا
وض�����وؤه ل���م ي���زل ي��زه��و ب��ك��لِّ وض��ا

ب��ه م��ح��ى ي���وم ع���اش���وراء ك���لَّ ُدج��ى
الفضضا يجمع  فيه  ال��ت��ش��رذم  ك��اد 

لها ال��زم��ان  أص��غ��ى  ملحمًة  وص���اغ 
والربََضا السْفح  منها  وع��ّط��ر  حقاً 

ت��ل��ك ال��ت��ي ل��م ي��ك��ن ُك��ف��ؤاً ل��ه��ا أح��ٌد
قضا حيث  العدل  إم��ام  احلسن  إال 

حيدرة شبل  امل��ن��اي��ا  س��وح  ض��ْرغ��ام 
نهضا اذا  الهيجا  ضيغم  الوغى  ليث 

ق��م��ق��ام��ة ال��ِق��م��م ال��ش��ّم��ا وبُ��ْج��دت��ه��ا
نبضا م��ذ  اهليه  ف��ي  ال��ع��راق��ة  ِع���رق 

شري� العنصرين  كرمي  اليدين  سْمح 
�ف احملتدين أبّي الضيم حيث مضى

زك����ا ب���ه م���ش���رق ال��دن��ي��ا وم��غ��رب��ه��ا
بُغضا ال��ذي  العيش  به  استُحّب  كما 

جن��م ال��ع��ال ب��ن ع��ل��يٍّ م��ن سما وعال
ُخِفضا ما  منه  وأعال  هاماً   بالضاد 

سبط البشير شبير البسط يوم ِقرى
من بسطه الكّف جوداً َقطُّ ما انقَبَضا

امل���ق���ت���دى ث������ورة وامل���ق���ت���ف���ى أثَ������راً
ال����ى امل���آث���ر إح����ي����اًء مل���ا ان��ق��رض��ا

امل���س���ت���ب���ان س��ب��ي��ل االن���ت���ص���ار ب��ه
معترضا للنور  يكن  ال��ظ��الم  مهما 

ذخائره فاضت  ال��ذي  السخاء  بحر 
َم���ّداً غ���داةَ عليه اجل���زر ق��د ُف��ِرض��ا

ش��َرف��اً خيلَه  إال  ال��س��بْ��ُق  ي��ع��رف  ل��م 
نضى للمشرفّي  غ��ي��ره  ال��وغ��ى  وال 

ي���وم ع���اش���وراء مهجته ي��ا  أع��ط��اك 
املَُحضا اخللّص  عنُه  الثْأَر  يأخذ  هل 

انتفضت هّباته  الشذى  كرْسل  روحاً 
دعماً ملن لم يزل في األرض منتفضا

ومن الغياب  الشهادة في عصر  جيل 
غَرضا العدى  ص��در  ألسهمهم  غ��دا 

بهم املستقيم  ال��غ��ي��ارى  األب���اة  ح��يِّ 
وُمفترضا م��ف��روض��اً  ال��رع��ّي��ة  أم���ر 

واستنهض الغاب أو تودي األسود بأح�
مَضَضا بهم  ُغّصت  فقد  القرود  �فاد 

مقالتنا تُ��ْس��م��ع  ف��ل��م  وق��ل��ن��ا  ق��ل��ن��ا 
كِل فضا رْح��ُب  بالقول ذرع��اً  وض��اق 

ف��ي��َم ال��ت��ن��ازل ع��ن ح��قٍّ يضيع ُس��دى
ِع��َوض��ا ل��ه  نلقى  ول��ن  ن��ُص��نْ��ه  ل��م  إن 

ِل���ي���لْ���َق ك�����لُّ ي����زي����ٍد رغ�����م س��ط��وت��ه
م���ن رف��ض��ن��اَ ك���ل م���ا ل��ل��ه ف��ي��ه رض��ا

ننشدها ل��ل��غ��اي��ات  ال��ع��ل��م  ول��ن��س��ل��ك 
ض��ا وامل��رَ الفقر  يزيد  فينا  فاجلهل 

م���ا ل��ل��ت��ط��ّرف ك��ن��ت��م أم�����ًة وس��ط��اً
ت���ؤدوا س��وى م��ا الله ق��د فرضا ف��ال 

وجوهرها الدنيا  ع��َرض  ولْ��ي��ْح��ُدن��ا 
عَرضا ال  نلقاه  ج��وه��راً    م��ا  خلير 

اليمن الحسني

برنامُج رجال اهلل
ُر ألسبوعني : املقرَّ

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

-ملزماة مدرااة اللاه عظماة اللاه 
الدرس السابع.

- ملزمة عروس من وحي عاشوراء.

  عال ث7ا1ل:

ويالة املخابرات املريزية األمريكية تقنل 

)11ا( شخصا يف غايانا من جماعة 

)مدبد الشمس(، يف مذبثة 

مروعة اععت ويالة املخابرات 

األمريكية أنها حاعث اننثار 

جماعي!

على صلوات الحسني
أحالم شرف الدين

س���أش���ع���ل ف����ي ال���ب���ق���اع ل���ظ���ى ح��ن��ي��ن��ي 
ع���ل���ى األط�������الل ف����ي ذك������رى احل���س���ِن

ت���غ���رب���ل س�����اع�����َة ال������ذك������رى س���ط���ورا 
وأوراق��������������������ا ت������ؤرخ������ه������ا س���ن���ي���ن���ي

ت����ع����ي����د ال�������ع�������زَّ ل��������ألح��������رار ف����خ����را 
وت����������رع����������د ك����������ل ج��������ب��������ار ل�����ع�����ِن

ع������واص������ف ك������رب������الء ه����ن����ا ت����ب����ّدت 
ص������ف������وُف احل��������ق ت����ع����ل����و ك������ل ح����ِن

ول������ّب������وا  دم��������اءه��������م  وه�������ب�������وا  إذا 
األم������ِن ب���ي���ت  م�����ن  ال���ن���ص���ر  دروَس 

ف���ي���ا أح���������رار ه������ذا ال���ش���ع���ب ث������وروا 
ج���م���ي���ع���ك���م ل�����ن�����ص�����رة خ�����ي�����ر دي�������ِن

س����ب����اٍت  م������ن  ه����ب����ي  أوراق  وي��������ا 
ح�����������روَف ال���������دم ق�����وم�����ي ح���دث���ي���ن���ي

وع������������زي أم����������ة اإلس��������������الم ج���م���ع���ا 
ب���ف���ق���د ال����ط����اه����ر ال����ع����ل����م ال���ي���ق���ِن

أق����������ام احل��������ق ف������ي ي��������وم ع���ص���ي���ٍب 
وض�����ح�����ى ب����ال����ن����ف����ي����س وب����ال����ث����م����ِن

أب������ا األح����������رار أم����س����ى خ���ي���ر س���ب���ٍط 
م����ع����ِن أص������ف������ى  امل����ص����ط����ف����ى  آلل 

خ���ذي���ن���ي ي����ا س����ح����اَب ال���ص���ي���ف ف����ردا 
إل�����ى ح���ي���ث احل���س���ن م���ض���ى خ��ذي��ن��ي

وك�����ف�����ي ي������ا ط�����ي�����ور ال������غ������در ل���وم���ا 
دع����ي����ن����ي أرت������������وي ح�����زن�����ا دع���ي���ن���ي

أص�������ّب ال���ف���خ���ر ف�����وق ال���ق���ب���ر ع��ط��را 
وأج������م������ع ب�����اق�����ة األح�������������زان ف��ي��ن��ي

ف���ق���ل���ب���ي م�����ن ف������راق������َك ف�����ي س���ع���ي���ٍر 
أرت�����������ل�����������ه ب������ت������رت������ي������ل ح�������زي�������ِن

ف����ح����ي����ن����ا أك�������ت�������وي ق������ه������را وح���ي���ن���ا
 أع�����ي�����ش احل�������ق م������رف������وع اجل����ب����ِن

وع���������ذرا م���ن���ك ي�����ا اب������ن أب������ي ت������راٍب
 ق����واف����ي ال���ش���ع���ر خ��ج��ل��ى ف����ي مي��ي��ن��ي

ن���ه���ل���ن���ا م������ن ص�������م�������ودَك ن����ه����ر ع����ٍز 
وص������غ������ن������ا ك��������ل م������ك������رم������ة ول��������ِن

س����������الم ال������ل������ه ت����غ����ش����ى ك��������ل ح�����رٍّ
 حت�����������ّرَر م������ن س����راب����ي����ل ال���س���ج���ِن
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 متابعات فلسطينية

»املجزرُة الكربى« تنتظر الرّد األكرب.. رسائُل ودالالت
بلاغ السايل الزُّباى.. أاارغ »آُل سادوع« 
أحقاَعلام عىل الشادب اليماي يف مجزرة لي 
األقىس ماذ بدء الددوان السدوعي عىل اليمن.

ن ندري من أيان نبدأ حول جريمة تنجاوز 
جرائم الثارب والقوانل اإلنساانية والدولية 
وتنااىف مع ُيلاّ األعراف والقيم. ما قبل املجزرة 
لياس يماا بددلا، ااأرواح وجاراح أيثر من 
700 مواطن يماي لن تذلب سادى وسنكون 
الكابوس املفزع للاظال السدوعي، نسياّما أن 
ة املجازر  لاذه »املجزرة الكربى« تخطاّات ياااّ
الساابقة يف الثديادة واملخاا وحجاة وصالة 

وسابان ومخنلف مااطل اليمن.
ن شاكاّ أن ما قبل املجزرة ليس يما بددلا، 
ة، الن  لذا ما سامدااه من أصاوات يماياّة عداّ
تمر عون رع يشفي صدور اليمايل إزاء الظلم 
والطغياان الاذي يندارض له الشادب يف ظل 
صمت وتواطؤ املجنمع الدويل الذي يدجز عن 
انح تثقيل يندلاّل بارتكاب السدوعية مجازر 

بثلاّ األطفال.
تقال  ن  خطاوة  يف  السادوعية،  حاولات 
ل من  بشااعة عان الجريماة نفساها، الناصاّ
املجازرة الكاربى، الني تداداّ امناداعاً لجرائم 

الثرب املنكررة الناي يافذلا تثالف الددوان 
السادوعي ماذ أيثار من عاال ونصف، حيث 
أعلن النثالاف الدربي ان طائراته لم تُافذ أي 
عملية جوية يف ماطقاة صاداء، ويأن لااك 
طائرات غري تابداة للنثالف يف أجواء املدياة. 
ن نسانغرب أن يخرج املنثدث باسم النثالف 
السادوعي نتهال »أنصاار اللاه« أو »املؤتمر 
الشادبي الدال« باملجازرة يف الصالة الكربى، 
تمامااً يماا ن نسانغرب أن تنهام أصاوات 
النثالف إعصاار »ماثيو« األمريكي بالوقوف 
خلف املجزرة وذلك يف إطار الجاون السدوعي 
عىل قانون »جاسنا« األمريكي، إن أن املشالد 
الني ظهار عىل الشاشاات اإلعالمية اضثت 

لذه الفربيات اإلعالمية الرخيصة سيداً.
بديداً عان رعوع األادال األوساع يف تاريخ 
الناي  الكاربى«  »املجازرة  حملات  اليمان، 
اسنهدات قاعة عزاء آل الرويشان بالداصمة 

ة أبرزلا: صاداء رسائل وعننت عداّ
أونً: رغم أن ما حصل من مجزرة يف اليمن 
أمار طبيداي ومنوقع من لاذا الاظال عادما 
ننطلاع إىل تاريخاه وماا ارتكباه يف الجزيرة 
الدربياة وعول الجاوار، إن أن لاذه املجازرة 

البشدة تكشف حجم الثقد والدجز السدوعي 
عىل حداّ سواء، اهل رادت السدوعية الداجزة 
ساقف جرائمها إلنهااء الددوان عارب البوابة 

األممية.
ة األصاوات اليماية أجمدت  ثانيااً: إن ياااّ
عاىل عبارة واحدة »ما قبال املجزرة ليس يما 
بددلا، اهال سانطال الصواريخ البالسانية 
املدن السدوعية الكربى؟ ن ندري، لكن الااطل 
الرسامي للقوات املسلثة الدميد الرين رشف 
غالاب لقمان، أياّاد أن قوات تثالاف الددوان 
الداجزة عن تثقيل أي إنجاز لها عىل جبهات 
القنال تنولم إنها باسنهداف املدنيل قد تثاي 
الجيش واللجان الشدبية عن واجبهم الوطاي 

والدياي يف مواجهة الددوان.
ثالثاً: تأتي لاذه املجزرة يف ظل عجز األمم 
املنثدة عن انح تثقيل، قد ساثبنه يف وقت 
سابل، حول ارتكاب السادوعية مجازر بثل 
األطفاال يف اليمن، اهل سايثراّك األمل الدال 
نه لم  الجديد لألمم املنثدة سايااً رغم أن مهماّ
تبدأ بشاكل رسامي؟ لل ياهي بان يي مون 
ف« يضع نقطة  ارتته الرئاساية بدمل »مرشاّ
بيضااء يف صفثناه الساوعاء أماال شادوب 

املاطقاة عموماً، والشادب اليمااي عىل وجه 
الخصوص؟ ييف ساريعاّ املجنماع الدويل عىل 
لذه الجريمة البشادة الني تدد جريمة حرب 
وإباعة جماعية لم يسابل لها مثيل يف الناريخ 

املدارص؟
رابدااً: تزاماات »املجازرة الكاربى« ماع 
املثاعثات الني يجريها املبدوث الخاص لألمم 
املنثدة إىل اليمن اساماعيل ولد الشايخ احمد 
ماع واد القوى الوطاية يف الداصمة الدمانية 
مسقط، األمر الذي يؤيد أن الثديث السدوعي 
ة  عن أي حل سايايس ن يددو عان يونه ضجاّ
إعالمية للنغطياة عىل الفشال امليداني. يبدو 
أن األشاهر الااا1 املاضياة لام تُقااع الدقل 
السادوعي املندااّت بفشال خياره الدساكري 

وإجباره عىل الدوعة إىل طاولة املفاوضات.
خامسااً: لام تدد السادوعية الني تنسارتاّ 
بالغطااء الديااي الولاباي الاذي ن يمات إىل 
اإلساالل بصلاة، تسانهدف مراسام الدازاء 
اثساب، بال يأتي لذا انسانهداف يف شاهر 
مثاراّل الثارال. يف الثقيقة، إن »آل سادوع« 
تخطاّاو يف غياّهام وطغيانهم عارب الجاللية 
فون عن القنال يف األشاهر  الذيان ياناوا ينوقاّ

الناي ُحارَِّل ايهاا القنال مااذ عهاد إبراليم 
االل(، َويان لاذا النثريم  الخليال )عليه السَّ
نااذاً حنى زمن الجاللية قبل اإلساالل، إن أن 

جاللية »آل سدوع« أشد يفراً ونفاقاً!
السدوعية سنثاول غداً امنصاص الغضب 
الشدبي واإلقليمي والدويل عرب »انح تثقيل« 
َولدنة قصرية األمد، تداوع بددلا إىل ارتكاب 
املجاازر مان جدياد، إن أن رعوع األادال الني 
الرسامي  الداال  الافاري  إعاالن  إىل  وصلات 
إناّ  الجبهاات، لان تارىض  والشادبي ورااد 
بالارص الذي سايكون حليف الشادب اليماي 

ي. الصبور واملضثاّ
األاداال  رعوع  يانظار  اليمااي  الشادب 
امليدانية والسياساية عىل »املجازرة الكربى« 
الني لن تمراّ عون رع يشافي صدور اليمايل. 
لذا ما قرأناه يف بيان املجلس السايايس األعىل 
الذي ععا »أبطاال الجيش واللجان الشادبية 
لدراساة واسانخدال ُيلاّ الوساائل والخيارات 
املناحاة للرع عاىل لذه الجريماة وغريلا من 
الجرائم«، إن أناا نانظر بفارغ الصرب ترجمنه 

عىل األرض خالل الساعات القليلة املقبلة.

* الوقت التحليلي

قتيالن صهيونيان جراء عملية فدائية ضد االحتالل بالقدس

استشهاد ثالثة فلسطينيني وإصابة 75 خالل أسبوعني 
أظهر تقرير ملكنب األمم املنثدة لناسيل الشؤون اإلنسانية 
يف األرايض الفلساطياية املثنلاة »أوتشاا«، اسنشاهاع ثالثة 
مواطال بياهم أساري وانى، وإصاباة 75 خالل الفرتة ما بل 

20 من أيلول املايض والا3 من ترشين األول الجاري.
وأوضاح النقرير أناه »يف 25 من أيلول املايض، تويف أساري 
الساطياي )0ل عاماً( من قرية يدبد )جال( بدد قضائه 13 
عاماا يف ساجون انحنالل.. ويف 30 من الشاهر ذاتاه أطلقت 
قاوات انحناالل الاار باتجااه شااب الساطياي )ث2 عاما( 
مان يفر عقاب بالقدس حاجز قلاديا شامال القدس بذريدة 

مثاولة طدن جادي، ما أعى إىل اسنشهاعه«.
يما رصد النقرير خالل األسبوعل املاضيل اسنشهاع انى 
الساطياي يبلغ من الدمر )16 عاما( رميااً بالرصاص بزعم 
أناه حاول طدن جادي إسائييل عااد حاجز طيار عاد مدخل 

قرية باي نديم بالخليل.
وبثسب النقرير أصابت قوات الددو خالل ارتة األسبوعل 
الذين شاملهما 75 الساطيايا، مدظمهم يف سياق مواجهات 

ماع انحناالل. ايماا أبلاغ عان إصاباة جاديال إسائيليل 
بزجاجات حارقة خالل اشانبايات يف مخيم الدليشة لالجئل 

)بيت لثم(.
ويف حااعث وقاع بالقارب من مدرساة الخليال يف املاطقة 
الني تسايطر عليها إسائيل يف مدياة الخليل أصيب 0ل تلميذاً 
بسبب اسناشااق الغاز املسايل للدموع الذي تطلب الثصول 

عىل الدالج الطبي.
ويف قطااع غزة أطلقت قاوات الددو الااار وأصابت عرشة 
مدنيل السطيايل بأعرية حية خالل اشنبايات اندلدت خالل 
أربدة مظالرات تضمات حواعث رشل بالثجارة بالقرب من 
الساياج الفاصل بل غزة وإسائيال. باإلضااة إىل ذلك، خالل 
ث2 حاعث عىل األقل وقدت خالل الفرتة الني شاملها النقرير، 
أطلقت قوات انحنالل الاار باتجاه الساطيايل ينواجدون يف 
املااطل املقياد الوصول إليها يف الرب والبثار أو بالقرب ماها، 
ولم يبلغ عان وقوع إصابات، ولكن عمال املزارعل وصياعي 

األسماك تدطل ننيجة لذلك.

ُقنال صبااَح أماس األحاد، رشطياان 
صهيونيان، وأصيب عدٌع آخر بياهم حانت 
حرجاة، يف عملية إطالق ناار مندحرجة يف 
القدس املثنلاة، ايما أعلات وزارة الصثة 

الفلسطياية عن اسنشهاع املافذ. 
وحسب املريز الفلساطياي لإلعالل انه 
يف آخر النثديثات حول الدملية، قال موقع 
إن رشطيال صهيونيال  الداربي،  »وان« 
من وحدة »يساال« الخاصاة قنال منأثرين 
بجراحهما الني أصيبا بها، يف عملية إطالق 

الاار صباح اليول بالقدس املثنلة.
وواقاً لشاهوع عياان، واإلعالل الدربي، 
اقد بادأ املافذ، الاذي يان يقاوع مريبنه، 
بإطالق الاار باتجاه الجاوع واملسانوطال 

يف املاطقاة الواقدة ما بل النلة الفرنساية 
وحناى مثطاة »شامدون لنساوعيك« يف 
القدس املثنلة القريبة من ماطقة الشايخ 

جراح، وال مصاعر إعالمية صهيونية.
الداارشة أن  الدربياة  القاااة  وذيارت 
مسالًثا عاخال مريباة أطلال الااار تجاه 
صهايااة قارب مقار الرشطاة املريازي، 
واننقال إىل ماطقاة أخارى؛ ليشانبك ماع 
عااارص الرشطة، اأصاب عدًعا ماهم، قبل 

أن يُدلن عن مقنل اثال ماهم.
 وأوضثات القاااة أن أحاد املصابال 
مصاب بجراح بالغة، ايما أصيب خمساة 
آخرون بجاراح منوساطة بدمليني إطالق 
الااار، مشارية إىل أن املافاذ يان مسالًثا 

ببادقياة آلية مان طاراز »M-16« وقابلة 
يدوية.

انساالمية  املقاوماة  حرياة  وأعلاات 
)حمااس( أن مافاذ عملية إطاالق الاار يف 
القدس الني أسافرت عن مقنل إسائيليل 
أحاد  لاو  األحاد  الياول  آخريان  وجارح 

عاارصلا. 
وقالات الثرياة، يف بياان صثفي: إن 
املافاذ الذي قنال بإطالق ناار من الرشطة 
اإلسائيلياة لاو مصباح أباو صبيح/ ا3 
عاماا/ من ساكان بلادة سالوان يف رشق 

القدس.
وذيرت الثرياة أن »إسائيل« اعنقلت 
صبيح عدة مرات، وتدارض للمالحقة من 

رشطنها خالل األسابوعل األخريين، ويان 
مقرراً أن يسالم نفساه أمس نعنقاله ملدة 

أربدة أشهر إعاريا.
وأيدت الثرياة أن “اننفاضاة القدس 
ماضياة ولان ينمكن أحاد مان إيقااها”، 
مدناربة أن “عملياة الياول حققت عارص 
املفاجاأة للددو وتثدياً لإلجاراءات األماية 
املشادعة الناي اتخذلاا انحناالل بثجاة 

األعياع اليهوعية”.
وأعلاات »إسائيال« عان مقنال امرأة 
ورجال إسائيليل منأثريان بجروحهما يف 
عملياة إطالق ناار نفذلا الساطياي عاد 
مثطاة القطاار الخفيف يف ماطقاة )تلة 

الذخرية( رشق القدس.

وزير إعالم االحتالل يدعو لضم 
الضفة الغربية إىل الكيان اإلسرائيلي 

رأى وزيار اإلعاالل )اإلسائيايل( »نفناايل بيايات« أناه يابغاي عاىل 
»إسائيال« أن تبذل الجهوع الني رألا مطلوبة من أجل إعالن ضم الضفة 
الغربية إليها؛ موجهاً يف نفس الوقت اننقاعات قاساية إىل رئيس حكومة 
انحنالل بايامال ننايالو إلصداره قراراً بإخالء املسانوطاة اإلسائيلية 

غري القانونية عمونة يف الضفة.
وقال املراسال السيايس لصثيفة »لآرتس« »باراك ربيد« إن »بيايت« 
أيد عىل أن مهمة حكومة انحنالل تنمثل يف تثقيل ما رأى أنه »الثلم« يف 

تثويل الضفة الغربية إىل جزء من »إسائيل« )األرايض املثنلة(.
وأضاف »بيايت« الذي ينزعام حزب »البيت اليهوعي«؛ أنه »يجب عىل 
اليهوع النضثية بالافس مقابال ضم الضفة الغربية«، مطالبا بانننقال 
إىل »مرحلة الثسم« يف ضم الضفة الغربية إىل انحنالل، وعدل الندامل مع 
ما أساماه »توسايع أرض »إسائيل«« عىل أنه لدف تكنيكي، يف وقت أن 

الدولة الفلسطياية لدف اسرتاتيجي.

إصابة مستوطن طعناً جنوب يافا املحتلة 

ذيارت مصااعر عربية، صبااح اليول السابت، أن »مسانوطااً أصيب 
بجاروح منوساطة، جاراء تدرضه للطدان من قبل شاخص مجهول يف 

مسنوطاة »ريشون لنسيون« جاوب يااا املثنلة«.
وبثسب املصاعر، اإن املسنوطن يبلغ من الدمر 21 عاماً، وقد نقل إىل 
مسنشافى »أساف لاروايه«، مشاريًة إىل أن الرشطة الصهيونية انثت 

تثقيًقا بالثاعثة ملدراة الخلفية الني طدن عىل إثرلا.
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السيد نصر اهلل : مجزرُة القاعة الكربى أمٌر طبيعي ومتوقٌَّع من بني سعود، والسعودية تقوم بكل ما يريده األمريكي

تفجرٌي انتحاري يستهدف موكباً حسينياً شمالي بغداد

األمم املتحدة تطالُب السعودية بوقف إعدام األطفال

إرتفاُع عدد ضحايا إعصار »ماثيو« يف هايتي إىل 842 قتياًل

  - متابعات
ع األمُل الدال لثزب الله، السايد حسن  شادَّ
ف عااد انعنداء  نارص الله، عاىل رضورة النوقُّ
الاذي قاال باه الدادواُن السادوعي يف صاداء 
اد الواضح بالقنل أليارب عدع من الااس  والندمُّ
والذي أعاّى إىل سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وخاالل الكلماة الناي ألقالاا يف املجلاس 
الداشاورائي املريزي الذي يقيماه حزب الله 
يف مجماع سايد الشاهداء »ع« يف الضاحياة 
الجاوبياة لبريوت، قاال ساماحنه »يجب أن 
ننوقاف أماال الثااعث املهاول انسانثاائي 
والخطري الذي حصل اليول يف مدياة صاداء.. 
حياث  والواضاح  السااار  الدادوان  أماال 
قامات طائارات الاظاال السادوعي بقصف 
لياس بقصف ألداف عساكرية مماا أعت إىل 
اسنشهاع مدنيل بل عامدين مندمدين قاموا 
بقصاف قاعاة يبرية جاداً يف صاداء تنساع 
لاآنف ومجلس عزاء بمااسابة وااة يثرض 

ايها يبار املسؤولل«.
وأشاار السايد حسان إىل أناه يان »لااك 
تدماد واضح يف القنل، وقنال أيرب عدع ممكن 
مان الااس يف لذا املاكان ويف لذه املااسابة، 

مما أعى حنى اآلن بثسب املنابدات اإلعالمية 
إىل ساقوط مئات الشاهداء والجرحى، مئات 
الشاهداء والجرحى حناى اآلن ن توجد أعداع 
واضثة وحاسامة لكن لااك يارثة إنسانية 

حقيقية اليول حصلت يف صاداء«.
وأضااف األمل الدال لثزب الله »يكفي أن 
أقاول إن لذا بالاسابة يل وللكثرييان لو أمر 
طبيدي ومنوقع من لذا الاظال عادما ننطلع 
إىل تاريخه ماذ بدايات النأسايس وما ارتكبه 
من مجاازر يف الجزيارة الدربية ايما سامي 
نحقااً بالسادوعية، يف عول الجاوار يف الدراق 
وحيثما وصلت سيواهم وبااعقهم وما يجري 

يف املاطقة«.
وتابع السايد نارص الله »ن أرياد أن أحول 
الليلة الخطاب لهذا املوضوع بل سيأتي وقنه، 
ولكان ن بد مان وقفة ون بد مان إعانة، إعانة 
بأعاىل الصوت لهاذه املجازرة الرليباة الني 
ارتكبت اليول، والني يف ُيلاّ األحوال سانفضح 
الكثري من القوى يف لذا الدالم. أن نقول يلمة 
إعاناة أونً، وإن يانت يلماات اإلعانة صغرية 
وضديفة أمال لول املجزرة، وثانياً: أن ننوجه 
إىل عوائل الشهداء بالدزاء وطلب الرحمة لهم 

عاد الله سبثانه وتداىل«. 

وتابع »الدعاء للجرحى بالشفاء والدااية، 
اليمااي  الدعااء لهاذا الشادب  وأونً وآخاراً 
املظلول والصابر واملجالد والثابت والشاجاع 
والرشياف الاذي تثمل حناى الياول وما زال 
ينثمال ويقدل الياول لذه النضثياة الهائلة 
يف أياال عاشاوراء، يف أياال الفداء والشاهاعة 
والنضثياة، وأناا أقاول لهاذا الشادب: أنت 
سانانرص حنماً، إن عمك الثائر الرشيف الذي 
لاو عاىل حال سايانرص عاىل سايف لؤنء 

املنوحشل والدمويل والقنلة واإلرلابيل«.
ولفات أمل حازب اللاه إىل أن السادوعية 
تشرتي أسلثة من الونيات املنثدة انمرييية 
باملليارات وتفيد اساواق انسالثة األمرييية 
وتسنخدل لذه انسلثة يف بالعنا، ولي تقول 

بكل ما يريده األمرييي وتضلل شدبها.
وأضااف نارص اللاه »الياول إذا بثثاا عن 
الفسااع الذي يجب أن نثارباه نجد يف القمة 
الونيات املنثدة انمرييية والددو اإلسائييل«.

مان جهاة أخارى، قال السايد نارص الله 
»نثان مان خاالل أعاء واجبااا يف مواجهاة 
الدادو الصهيوني قدماا الشاهداء والجرحى 
ويذلاك عىل الثدوع الرشقياة ملواجهة الخطر 

النكفريي وابداعه عن أللاا«.

  - متابعات
أعلات قيااعة عمليات بغداع، الجمدة، 
عان إصاباة عادع مان املدنيال بنفجري 
اننثاري اسانهدف مويباً حسياياً شمايل 

الداصمة.
حساب  بياان  يف  القيااعة  وقالات 
السومرية نيوز نسخة ماه، إن “اننثارياً 
يرتدي حزاماً ناسافاً اجر نفساه، عرص 
الياول، عاىل موياب حساياي يف ماطقة 
الشدب شمايل بغداع، ما أسفر عن إصابة 

عدع من املواطال”.
ويان قائد عمليات بغداع اللواء الرين 

جليال الربيدي أعلان، يف )3 ترشين األول 
اإلجاراءات  ياااة  اتخااذ  عان   ،)2016
األماية ضمن خطة شاهر مثرل الثرال، 
ايماا أشاار إىل أن اإلرشاف عاىل الخطاة 

سيكون من قبله.
يشاار إىل أن مثااظاة بغاداع تشاهد 
خالل شاهر مثارل مان ُيلاّ عاال إقامة 
املئات وربماا اآلنف من مجالاس الدزاء 
ذيارى  إلحيااء  الثساياية  واملواياب 

اسنشهاع اإلمال الثسل )ع(.
املوياب  تفجاري  بغاداع:  عملياات 
الثساياي شامايل بغاداع بدباوة ولياس 

ً اننثاريا
ويف الساياق أاااعت قيااعة عملياات 

الاذي  النفجاري  باأن  الجمداة،  بغاداع، 
شامايل  الثساياي  املوياب  اسانهدف 
ولياس  ناسافة  بدباوة  تام  الداصماة 

اننثاريا.
وقالات القيااعة يف بياان إن “عباوة 
ناسافة انفجرت، عرص اليول، مسنهداة 
مويبا حسايايا يف ماطقة الشدب شمايل 
بغاداع، ماا أسافر عان إصابة عادع من 

املواطال بجروح”.
وأضااات أن “املدلوماات األولية الني 
ورعت أاااعت باأن النفجري تم بواساطة 
اننثاري يرتدي حزاما ناسافا، ولكن بدد 
إجراء تثقيقات أولية اتضح أن اننفجار 

بدبوة ناسفة”.

  - متابعات
 دعَلت لجنة حقوق الطفَلل التابعة لألمم 
املتحدة، يوم الجمعة، السعودية لوضع نهاية 
ملا وصفته بالتمييز “الشَلديد” ضد الفتيات، 
وإللغَلاء القوانَلني التي تسَلمح برجَلم وبرت 

أطراف وجلد وإعدام األطفال.
أفادت وكالة “رويرتز” بأن اللجنة كشفت 
عَلن نتائَلج مراجعتها لسَلجل اململكَلة فيما 
يخص التزامها بمعاهدة األمم املتحدة لحماية 
حقَلوق الطفَلل. وقَلال التقريَلر، إن األطفال 
فوق 15 عاما يحاكمَلون مثلهم مثل البالغني 
املحاكمَلات تفتقَلر  إعدامهَلم “ألن  ويمكَلن 
لضمانات تكفل مراعاة اإلجَلراءات القانونية 
السَلليمة وتوفَلري محاكمة عادلَلة.” وتعرف 
معاهَلدة األمم املتحدة األطفَلال بأنهم ُكّل من 

هم دون الثامنة عرشة من العمر.
ونقلت الوكالة عن جَلورج كاردونا، وهو 

أحَلد أعضَلاء اللجنَلة يف إفَلادة صحفيَلة أن 
“إمكانيَلة فرض عقوبة اإلعَلدام عى األطفال 
ال تزال قائمة وهو مَلا يثري قلقا عميقا…لكن 
هنَلاك أيضا إمكانية فرض عقوبات وإسَلاءة 
معاملَلة بمَلا يشَلمل التعذيب مثَلل إمكانية 
الجلد وتطبيق عقوبات أخرى قاسَلية بشكل 
خَلاص.” وقَلال رئيس اللجنة بنيَلام مزمور 

إن اللجنة تلقَلت تقارير متواصلة عن تطبيق 
عقوبَلة اإلعدام عَلى من ارتكبَلوا جرائم وهم 
دون الثامنَلة عَلرشة.  كما أدانَلت اللجنة — 
املؤلفَلة من 18 خبرياً مسَلتقالً — الرضبات 
الجوية التي ينفذها التحالف العسكري الذي 
تقوده السَلعودية يف اليمن والتَلي تقول إنها 

أسفرت عن قتل وتشويه مئات األطفال.

  - متابعات
لايناي،  يف  املثلياة  السالطات  ذيارت 
الجمداة، أن عادَع ضثايا إعصاار “ماثيو” 
الذي رضب ماطقة الكاريبي بلغ 2لث قنيال 

بالجزيرة وحدلا.
ويدنرب “ماثياو” أول إعصار يبري، يمثل 
تهديدا مبارشا للونيات املنثدة ماذ أيثر من 

عرش ساوات.
وقال املرياز الوطاي األمرييي لألعاصري 
إن الداصفاة الناي تثمال رياحاا شاديدة 
الخطورة برعة 220 ييلومرتاً يف السااعة 
رضبت الجزء الشامايل الغرباي من البهاما، 
ولي يف طريقها إىل ساحل ونية الوريدا عىل 

املثيط األطليس.
وأضاف املريز ومقاره ميامي أن الرياح 
املصاحباة ملاثيو انخفضت سعنها إىل 210 
ييلومرتات يف السااعة، لكن مان املرجح أن 
يظل “ماثيو” إعصارا من الفئة الرابدة عىل 
مقياس سااري سمبسون املؤلف من خمسة 

مسنويات لشدة الرياح.
وأوضاح املرياز أن اإلعصاار يقرتب من 

الونياات املنثادة، وأنه إما ينجاه مبارشة 
نثو ونياة الوريادا أو يمر اوق سااحلها 

برعة يبرية ليل الجمدة.
ويان مساؤولون مثلياون قاد رصحوا 
يف وقات ساابل أن نثو 261 شاخصاً لقوا 
حنَفهام يف لايناي، ونازح اآلنف بداد أن 
عمارت الداصفة مااازل واقنلدت أشاجارا 
وغمارت مااطال باملياه يف وقت ساابل من 

لذا األسبوع.
وذيارت وساائل إعالل أمرييياة أن أيثر 
مان 12 مليوناً من ساكان الونيات املنثدة 
يقيمون يف املااطل الني شملنها النثذيرات 

والنابيهات بشأن اقرتاب اإلعصار ماها.
وازعحمات الطرق يف الوريادا وجورجيا 
ونورث يارولياا وساوث يارولياا يما نفدت 
انمداعات من مثطاات الوقوع واملناجر مع 

اقرتاب الداصفة الني تثمال مدها ارتفاعا 
يف األمواج وأمطارا غزيرة ورياحا تساارعت 
يف ليال الخميس لنبلغ سعنهاا حوايل 205 

ييلومرتات يف الساعة.
الونياات  يف  الطاوارئ  حالاة  وأعلاات 
األمرييية األربع الني تقع يف مسار اإلعصار 
وانثت املالجئ أبوابها يف الوريدا وجورجيا 
وسااوث ياروليااا. وتمكن حالاة الطوارئ 
حاكال الونياات مان انساندانة بالثرس 

الوطاي.
واتصل الرئياس األمرييي بااراك أوباما 
بثاكال الونياات األرباع الواقدة يف مساار 
اإلعصاار، ولاي الوريدا وسااوث يارولياا 
لبثاث  وجورجياا،  ياروليااا  وناورث 

انسندداعات الخاصة باإلعصار.
وأعلان أوباما حالة الطاوارئ يف الوريدا 
وساوث يارولياا ولو إجراء يجيز للويانت 
مان  اإلغاثاة  جهاوع  تاسايل  انتثاعياة 

الكوارث.
وألغيت مئاات الرحالت الجوية يف جاوب 
الوريدا ومن املنوقع أن ينسع نطاق اإللغاء 

ليشمل الشمال يف األيال القاعمة.

من هو األمني العام الجديد 
لألمم املتحدة؟ وما هي سوابقه؟

أمياااً  غوتريياس  أصباح 
املنثادة،  لألمام  جدياداً  عامااً 
عىل الرغم من اعرتاض روسايا 
لنسليم الربتغايل غوترييس لهذا 
املاصب، ولكن يبدو أنه تم تباعل 
موساكو،  إلرضااء  انمنياازات 
ومن املمكان أن يكون نائبه من 

روسيا أو من أوروبا الرشقية.
“أنطونياو  الربتغاايل  ويبادأ 
أعماله  بممارساة  غوتريياس” 
يف ماصاب األمل الداال الجديد 
لألمام املنثادة، يف بداياة عاال 
2017، والني تسنمر ملدة خمس 

أعاوال، وبذلاك تكون قاد اننهت 
اارتة األمل الداال الثايل “بان يي ماون” املدروف برعوع أادالاه انننقاعية 

والني حصل جراّائها عىل لقب “رجل إبداء القلل”.
غوتريياس من مواليد الا1ل وحاصل عىل شاهاعة يف لادساة الكهرباء، 
شاغل ماصاب رئياس وزراء الربتغال من عاال 6اا1 وحناى 2002، قبل أن 
يلنثل بمفوضية األمم املنثدة السامية لشؤون الالجئل يف الفرتة من 2005 

وحنى الدال 2015.
أنطونياو البالغ مان الدمر 67 عاماً لقاي ععماً خاصاً مان قبل الونيات 
املنثدة ليكون خلفا لا”بان يي مون”، وتم النواال بل أعضاء مجلس األمن 
الادويل عىل تفضيل “غوتريياس”، وذلك قبل أن تقول الجمدياة الدامة لألمم 

املنثدة ومجلس األمن باإلجراءات الرسمية الالزمة بموجب ميثاق املاظمة.
ويان قاد أعلن “اينايل تشاوريل” مادوب روسايا الدائم يف ماظمة األمم 

املنثدة، أن لدى بالعه اقرتاحا آخرا ملاصب األمل الدال. 
ويبادو أن اخنيار األمال الدال الجدياد مثصورا يف أوروبا لهاذه الدورة، 
نسايما وأنه لم ينم تديل شاخصا من اوروبا الرشقياة يف لذا املاصب حنى 
اآلن، يما لم ينم اننخاب امرأة أيضا، ولهذا تدعم روسيا اننخاب “يريسنالياا 

جورجيفا” مفوضة انتثاع األوروبي من بلغاريا.
وعاىل الرغم مان ععوات تشاوريل لنديال جورجيفا أمياااً عاماً لألمم 

املنثدة، إن أن لذه الدعوات لم تلل أياّ النمال من قبل األطراف الااخبة.
وتام اخنياار غوترييس بداد النصويات له يف سااعس اقارتاع سي يول 

األربداء، وامنااع أعضاء مجلس األمن الخمسة الدائمل من انعرتاض.
وعاىل الرغم من وجوع منساع مان الوقت ألعضاء مجلاس األمن نخنيار 
األمال الدال الجدياد، إن أن اننخااب رئيس الاوزراء الربتغايل الساابل بهذه 

الرعة أثار تدجب املثللل السياسيل.
ماع الدلم بأن اننخاب األمل الدال يف الدورات الساابقة تدرض لكثري من 

الراض واخنالف اآلراء بشأن اخنيار “شخص واحد ألجل 7 مليارات”.
ويان قاد أعلان نائب املنثدث باسام األمل الدال لألمام املنثدة “ارحان 
حال”، أناه تم إباالغ “بان يي ماون” بنواال مجلاس األمن عاىل “أنطونيو 

غوترييس” خليفة له.
وأشاار “حل” إىل أنه أخرب األمل الدال الثايل، بإعالن رئيس مجلس األمن 
السفري “اينايل تشوريكن” عن املرشح املفضل للمجلس لشغل ماصب األمل 

الدال الجديد.
وأيد نائب املنثدث باسم األمل الدال لألمم املنثدة عىل أنه يان لدى الدول 
األعضاء باملجلس ارصة انخنيار من بل نئثة ياملة من املرشثل املؤللل 

)10 مرشثل(، بغض الاظر عن املكان الذي جاءوا ماه أو جاسينهم.
وبشاأن عادل اخنيار امارأة ملاصب األمل الداال، قال “حال”: أعنقد أنه 
من الساابل ألواناه املغامرة والنخمل حول الطريقاة الني ترصف بها الدول 

األعضاء، ويبقى القرار بيد الدول األعضاء.
وبفوز “غوترييس” يف النصويت الرسامي، سايقدل مجلس األمن توصية 
باخنياره خلًفا للكوري الجاوبي “بان يي مون” يف ماصب األمل الدال لألمم 

املنثدة املؤلفة من 3ا1 بلداً.
جديار بالذير أن اارتة قياعة “بان ياي مون” الثانية واألخرية سانانهي 
يف 31 عيسامرب املقبال، وسيشاغل “غوترييس” املاصب اعنبااراً من 1 يااير، 
ولفرتة ونية تسنغرق 5 ساوات تانهي يف 31 عيسمرب 2021، ويجوز النجديد 

له ملرة واحدة اقط..
ولدى غوترييس الدديد من األصدقاء املقربل من الساكرتري الدال لالتثاع 
الوطاي الكورعساناني جاالل الطالباناي، وتجمده باألياراع عالقات طيبة، 
حياث زار إقليام يورعسانان الداراق عدة مارات، واجنمع مع رئياس إقليم 

يورعسنان ومع رئيس وزراء حكومة إقليم يورعسنان.
وباخنيااره يكاون غوترييس لو األمل الدال الناساع لألمام املنثدة ماذ 

قيامها مانصف القرن املايض.

سلطاُت آل سعود 
أتاحت الدخول 

للمواقع االلكرتونية 
»اإلسرائيلية«

  - متابعات
نقلت صثيفة )جريوزاليم بوسات( الصاعرة 
يف يياان الدادو »اإلسائيايل«، ياول الخمياس 
)10/6(، عان أحاد املغراّعين املرصيال الداملل 
يف السادوعياّة قوله إنه أصبح بإمكانه الدخول إىل 
موقع الصثيفة يف السادوعية، بدد سااوات من 

حظر ذلك.
وقال املوقع إنه ›يهنم بنأمل تغطية واسادة 
عن الدربية السادوعية وعورلا يف عملية السالل 

بالرشق األوسط‹.
ح مدير تداون املضامل  يأتاي ذلك بدد ما رجاّ
يف املوقاع أن الثظر ُراع يف صياف الدال ل201، 
بددماا انخفضات القاراءات %100 يف أياار من 
الدال الذي سبقه، إذ أنه لم يلثظ أي تغيري خالل 

األشهر األخرية.
املواقاع  ُيلاّ  ااإن  ذاتاه،  للموقاع  وواًقاا 
يف  إليهاا  الدخاول  مساموح  »اإلسائيلياة« 
اململكة، وأنها ن تفارض أي حظر عىل أي موقع 

»إسائييل«.
املارصياّ  الفااان  عبدالرحيام،  أحماد  ويان 
واملثاارض يف يلياة اللياث للبااات يف جامدة أل 
القرى بالسادوعياّة يناب يف الداال 2013 أنه ›يف 
األسابوع األخري، حاولت الدخول ملوقع صثيفة 
)جريوزاليم بوست(، لكااي يف ُيلاّ مراّة أادل ذلك، 
تظهر أمامي الرساالة النالية: آسفون، الصفثة 

املطلوبة غري منوارة‹.
يذيار أناه يف حال تسامح اململكاة لقرائها 
بنصفاح املواقاع »اإلسائيلية«، اإنهاا من أيثر 
عول الدالام حظًرا للمواقع عىل الشابكة، وماها 

مواقع عربياّة يثرية.
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القناب���ُل التي تضرب وتفتك وتدّمر في هذا البلد وتقتل أبناء هذا 
الش���عب أمريكية وال تض���رب إال حيث يأذن األمريك���ي وحيث يريد 

األمريكي وحيث يرخص األمريكي.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

الددع )162( انثال 10 أينوبر 2016ل  املواال ا مثرل ث3ل1لا

محمد عايش
مواقُدهاا  للثارب 
وأَْلَداُاهاا  وجبهاتُهاا 
املدروااة،  ووساائلُها 
البُداد  ُيلاّ  والبديادة 
عازاء  »صالاة«  عان 
عاخال صادااء، أَْو غري 

صاداء.. 
وايماا ماىض، وما 
تأرياخ  مان  سايأتي 
تكان  لام  الثاروب، 
وقاعات  الدزاء  صانت 
األااراح لداااً حربيااً 

أبداً.
حنى املدارس واملسنشافيات، ولي 
ليسات أَْلَداااً مرشوعة، إن أن مجرمي 
حروب قاد يطالونها بالقصف ألغراض 
أَْو ألُْخااَرى، أماا تجمداات الدازاء أَْو 
األاراح، اليسات بل املدروف من شيم 
املثاربل، سواء يانوا ارسانا أَْو أنذانً، 

أبطانً أَْو مجرمي حرب.. 
الدازاء  صالاة  ملجازرة  عالقاة  ن 

بالبرش: 
البرش يثارباون، وينثاربون، حنى 
إذا وصلاوا إىل نقطاة مديااة من نزيف 
الادل؛ أثقال الادُل ضمائرلام، أَْو يبح 
الخاوف مان عواقاب الادل جماحهم، 
اسارعوا إىل إيقاف املذابح أَْو باعروا إىل 

إنهاء الثرب.
إسائيال، الكياان الثربي األشاهر 
يف لاذا الدارص، يخاوض املدرية حنى 
إنهااء  إىل  ايساارع  مجازرة  يرتكاب 
املدرية، أياً يانت ننيجنها بالاسابة له: 

لزيمة أَْو اننصاراً.
وآُل سدوع يدالجون املجزرة البشدة 
بمجزرة أَْيثَر بشاعة.. ولكذا بال توقف 

طوال أَْيثَر من عال ونصف الدال.
ن عالقة للمجزرة بالثيوانات: 

مذاباح،  ترتكاب  ن  الثيواناات 
الثيوانات تقنل من الفرائس ما يكفي 
لسد جوعها اقط، وإذا شبدت توقفت.

السدوعية تقنلاا، يف مذابح جماعية، 
عون لادٍف، وعون أن تبادو يف وارع أن 

تشبع أَْو تنوقف.
 ..

ن عالقة للمجزرة بأي يشء.. 
لهاا عالقة اقاط بكون السادوعية 

آماة من الدقاب.. 
ألنهاا  قنلااا؛  يف  وتوغال  تقنلااا، 
تسارتخص حيااة اليمااي، لدرجاٍة ن 
تنوقع مدها أن أحداً يوماً ساريع عليها 

ادائلها، أَْو يثاسبها أَْو يداقبها.. 
ولاذا تثديادا لاو ماا يجدال من 
مجازرة اليول، عبئاً إضاايااً عىل عاتل 
ُيلاّ يمااي أخذ عاىل عاتقاه الاضال يف 

وجه لذا الصلف املاثط.. 
، ون حياة، ون حماية،  ، ون ِحلاّ ن حلاّ
لليماي، إن يف املوت اخنياراً يف الجبهات، 
بدن من املوت إيرالاا يف صانت الدزاء 

واألاراح.
املاوت اخنيااراً.. حناى الوصول إىل 
حياٍة ن تلوثها يد الجريمة السادوعية، 
بإْرَلابهاا  ون  الرسامية  بثروبهاا  ن 

نصف الرسمي.
 ..

اليمااي  املثاارب 
قياعاتهام  يقنال 
الجبهات  الدسكرية يف 
واملداارك، ايانقماون 
مااه بقنال املدنيل يف 

األعراس واملآتم.. 
اليمااي  املثاارب 
حارس  قائاد  يقنال 
يف  السادوعي  الثادوع 
ايانقماون  املدرياة، 
بقنال قاايض املثكمة 
وعائلنه  لاو  الجزائية 

عاخل مازله.. 
املثاارب اليماي ياساف تجمداتهم 
الدساكرية يف »صاار«، تااريا طابورا 
من الضباط والجاوع بل قنيل وجريح، 
اريعون باساف حفلة عرس يف سابان، 
والاسااء  الرجاال  عارشات  مخلفال 

واألطفال بل قنيل وجريح.
َعبدالارب  يقنال  اليمااي  املثاارب 
الشاداعي، أحاد رؤوس الجيش الدميل 
للسادوعية، إىل جانب عدع من ضباطه 
وجااوعه، وساط مدرياة سااخاة يف 
رصواح، ااريعون يف الياول النايل بقنل 
عبدالقاعر لالل، رجل الدولة والساالل 
باعارتاف الجمياع، وإىل جانباه مئات 

املدنيل عاخل صالة عزاء بصاداء!
امان لاو اآلعمي لااا؟ ومان لو 

املسخ؟
ون؟ ومن لم  من لم البرش املنثرضاّ

املنخلفون؟
من لم املثاربون الشاجدان، ومن 

لم الجبااء األنذال؟!
 ..

لام الغبااء لاون أن لديهم أسالثًة 
ذيية

ُلاُم الجبن لون أن لديهام صواريخ 
موجهًة عن بدد 

لم اننثطاط لون أن لديهم طائرات
لم الدمى لون أن لديهم جواسيس
لم الُكساح لون أن لديهم مرتزقة 

لم الدجز لون أن لديهم مانً
لم الهزيمة لون أن لديهم أرصدة
لم الفشل لون أن لديهم شيكاٍت
لم الرخص لون أن لديهم نفطاً

لم الُدهر لون أن لديهم حرماً وعيااً 
واناوى وشيوخاً

لام القمااءة لاون أنهام يرتادون 
وجولاً آعمية

 ..
رحماك يا الله بأرواح الشهداء

ولطفك بالجرحى
ورأانك باذوي الضثايا.. االفاجدة 

يبرية، واملصاب عظيم
عارشات الجثاث، مثروقاة، لم ينم 

الندرف عليها حنى اللثظة 
عائالت ن تازال تجهل مصري أقارب 

لها يانوا لااك
ون زلات أبثث عن أصدقاء يل ن أحد 
تدرف عاىل مصريلم خالل السااعات 

املاضية.

ال عالقَة للمجزرة املرّوعة يف 
»الصالة الكربى« بالحرب السعودية تحرق 

أوراقها يف اليمن!

كلمــــــة أخـــــيرة 

 عّباس السّيد
aassayed@gmail.com

بداَد املجازرة املروَّعة يف 
صالاة الدزاء، لام يدد أمال 
شالة الرشعياة يف الرياض 
ماع  النفااوض  ساوى 
السادوعية ملاثهام إقاماة 
اليمن  إىل  عائماة. االداوعة 
بقاراراٍت  أيانات  ساواء   -
شخصية أَْو عرب مفاوضات 
سياساية أَْو عارب املدرعات 
السدوعية - أصبثت بمثابة 
الذلااب إىل حبال املشااقة 
القصااص  حكام  لنافياذ 

طوعا.
 أحرقت السادوعية مدظَم أوراقها يف اليمن، وحكمت عىل 
مرتزقنهاا وُعمالئها باإلعدال، من خالل املجزرة املروعة الني 
راح ضثينها أيثر من 700 شاهيد وجرياح بياهم عدع يبري 
مان القياعات الثزبياة والشاخصيات انْجنَماعية، السابت 

املايض يف صاداء. 
بشااعُة الجريماة الني لم يسابل لهاا مثياٌل يف الازاعات 
الدولياة أَْو املثلياة، لان يبال لاذوي الضثايا عاذٌر أَْو مربٌر 
للنقاعس عن األخذ بالثأر. االضثايا يانوا يف مراسام عزاء، 

ن يف ميدان مدرية.
خاالل أيثار من عاال ونصاف عاال، ارتكبت السادوعية 
الكثري مان املجازر وقنلت اآلنف من املدنيال اليمايل. لكن 
لذه الجريمة شاكاّلت نقطة تثاول يف طبيدة الثرب والازاع 
وقواعدلا، وتداعياتها املسانقبلية عاىل الدالقة بل األطراف 
والقاوى اليماية املناازعة. وعىل مسانقبل الدالقة بل اليمن 

والسدوعية أَيْضاً.
- وباسانثااء حاعثة تفجري جامع الاهدين الني لم ينضح 
مدبرولا حناى اآلن - ظلت قياعات الفرقااء ورموزلا بديدا 
عن عائرة انْسانهَداف املبارش، بال إن بدضها تمنع باوع من 

الثماية من قبل خصومه.
وحناى حل يقع البدض من لذه الرموز القبلية يف األس، 
خالل مواجهات مسلثة، أَْو يدنقل بنهم خطرية، ينم اإلاراج 

عاه نعنبارات مخنلفة.
وانطالقااً مان تلاك األخاالق والقيام، أرخى أنصاار الله 
قبضنهام - بطريقة ما - مكات عبدرباه ماصور من الفرار 
والوصاول إىل عدن. ويذلك األمر يف حالة وزير الدااع مثموع 

الصبيثي الذي تم أُسه يف مواجهات عسكرية نحقة.
يماا أن خروج اللواء عيل مثسان من مقار الفرقة األوىل 
مدرع بدد مواجهات مسلثة، ثم وصوله ساملا إىل السدوعية، 
لم يكن ليثدث لو يانت النصفية أَْو األس لي نية خصومه.

لقد نسافت السادوعية بجريمنهاا الثمقااء ُيلاّ القواعد 
والقيام الني حاااظ عليها الفرقاء اليمايال يف ُيلاّ حروبهم 
وخصوماتهام، وبذلك زجت بثلفائها من اليمايل يف مدرية 
أخرى مع خصومهام يف الداخل اليماي. ولي مدرية أصدب 

بكثري من تلك الني يخوضونها من أجل السلطة.
مدرينهام سانكون ماع ذوي الضثاياا، ولم لاذه املرة 
يخنلفاون عان ألاايل الضثاياا يف عارس واحجاة أَْو عرس 
سابان. وليساوا يالضثايا الفقراء يف سوق مسنبا أَْو سوق 
خلقاة. ن أقصد أن الضثايا يف صالاة الدزاء أغىل وألم ممن 
سابقولم، لكن ساقوط عادع يبري مان الرماوز والقياعات 

والشخصيات انْجنَماعية سيجدل جذوة الثأر منقدة. 
وسايكون الثأر من شالة الرياض مدرية باال قواعد، بال 

مكان ون زمان، ليس ايها مفاوضات ون ععم عويل. 
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