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16 صفحة 60 ريااًل

قيادي جنوبي يؤّكد لصدى المسيرة: غالبية قيادات وفصائل الحراك الجنوبي 
ترفض االحتالل اإلماراتي السعودي وعلى صنعاء أن تُمدَّ يَدها إلنقاذ الجنوب

ترجمات
رئيسة السياسة الخارجية بالبرلمان األلماني:  على ألمانيا 
أن توقف صادراِت األسلحة إلى ديكتاتوريات الخليج فورًا

َأمريكا واختالُق الذرائع 
الحتالل اليمن

البائعون ُأمتهم يف 
دكاكني بني صهيون!    

أنس القاضيفائد الدرويش

مب�ضاركة اأكرث من 60 قيادياً بارزاً.. موؤمتُر احلراك الثوري اجلنوبي بح�ضرموت:

مزاعُم "تحرير الجنوب" قضت على سبل الحياة وإرسال الجنوبيني للقتال يف املخاء والحدود خطيئة كربى

نصر اهلل: العدو الصهيوني يعترب هزيمة داعش انتصارًا للمقاومة وفشاًل ملشروعه

ْكـَرى املباركة ملولد الزهراء عليها ال�ضالم:  يف ر�ضالٍة موجهٍة لن�ضاء اليمن والعامل الإ�ضالمي مبنا�ضبة الذِّ

قال إن النموذَج الراقَي المتمثَل بالزهراء كاٍف للمرأة المسلمة إلدراك القيمة المعنوية الكبيرة لها

السيد عبدامللك الحوثي: التضحيات الكبرية لحرائر اليمن 
أسهمت كثريًا يف صمود الشعب اليمني يف مواجهة العدوان 
الصاروخية توفي بوعد قائد الثورة، وتقصف قاعدَة الملك سلمان

ماذا بعد الرياض؟!

غوتيريس ينُقُل األمَم 
المتحدَة من التواطؤ إلى 
حماية الكيان الصهيوني
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النقاش: كالُم القائد أصبح واقعًا والتأريخ سيكُتُب أن اليمن دخل معركة صاروخية كبرى
غراب: أصبح لدى اليمن قوة رادعة تحمي البلد وتضّحي لحماية الشعب ويحسب لها ألف حساب

المحطوري: إطالُق بركان2 رسالة تؤكد أن الشعب اليمني حاضٌر للمواَجهة للعام الثالث والرابع وأكثر

القوُة الصاروخيُة تويف بوعد قائد الثورة وتضِرُب قاعدَة سلمان يف الرياض

إرتفاع عدد ضحايا العدوان على قارب الالجئني 
الصوماليني إىل 44 شهيدًا و12 جريحًا

  - خاص:
يف ِظالِّ الحدياث املدَلان مان قبال املبداوث األمااي، 
بتوريهاٍت أمريكيٍة، حول رضورة نزع أَْو تدمري الصواريخ 
الياإياة، ويف وقات يقاف الشادب الياإاي عىل مشاارف 
الذكر0 اليانياة للددوان، قالت القاوة الصاروخية الياإية 
كلاتها التي  ّوت يف الداصاة السادو ية بانعالن، مسااء 
السبت، عن إطالق صاروخ بركان2 طويل املد0 عىل قاعدة 
سلاان بالداصاة السادو ية الرياض، ولتؤكد بدد ذلك أن 

الصاروخ أصاب لدإه بدقة عالية.
وقالات القاوة الصاروخياة إن رساالَة صااو  عامل 
وصلات إىل الرياض بوصاول بركان ٢ وقد أصااب الهدف، 
لتفتاَح باب التحليالت التي أإضات إىل التأكيِد بأن الددواَن 
الذي اساتخد0 أوراقاه، يواره بدد ميض عامال، خياراٍت 

مفتوحًة وأوراقاً لم يُكَشْف إال عىل رزء بسيط مإها.
عىل شاشاة قإاة املسرية شاارك املحلل السيايس أنيس 
الإقاش، مإسال شابكة األمان للدراساات االسارتاتيجية 
بالداصاة اللبإانية بريوت والخبري الدساكري الدقيد خالد 
غراب، بانضاإة للاحلل السيايس عيل املحطوري، يف حلقة 

خاصة تإاولت أبداَ  الرضبة الصاروخية وتوقيتها.
ويف مطلع تدليقه عىل الرضبة الصاروخية تطرق املحلل 
السيايس أنيس الإقاش إىل كال0 السيد عبدامللك الحوثي عن 
تطوير األسلحة وأنها أصبح واقداً وأن التأريخ سيكتب أن 
اليان  خل مدركة صاروخية كرب0، ويتأكد أن االنتصار يف 

لذه املدركة سيكون للشدب الياإي.

وأشاار الإقاش إىل أن الجيش واللجان طّوروا مهاراتهم 
وبات الددو ال يدرف نوعية الساالح البحري الذي يتلقى به 

الرضبات.
وأضااف الإقاش أن الصاروخ الذي يصل مداه إىل 1000 
كام لم يكن أباداً يف التأريخ الدساكري موراو اً يف اليان. 
ُمشارياً إىل أن ذلاك كان صإاعاة ياإية و ليالً عاىل أن َمن 
يستطيع أن يصإََع لذه األشياء يكوُن مخزونه غري محدو  
تقريبااً ولو قا ر عىل تطويرلا بدد أن وصلت إىل أكير من 
1000 كيلومارت، لذا يدإاي أنه يساتطيُع أن يقصف ردة 
أن يقصاف الرياض َوُكّل املدن األخار0 التي يريدلا وأيضاً 
 قة الصاروخ أنه نزل يف القاعدة، لذا  ليل عىل أنه متطور 

ويستطيدون أيضاً أن يطوروه يف املستقبل.
وأكد الإقاش أن آل سادو  يديشاون الياو0 أزمة كرب0 
أماا0 لذا التطور الكباري ليس إقط مان الإاحية املدإوية 
باملدإاى االقتصا ي البحات، إذ أنهم عىل أباواب أن يبيدوا 
أساهم ارامكو. وأضاف أنه كتب ذات مرة أنه »إذا استارت 
لاذه الحارب إاإن آل سادو  لن يجادوا من يشارتي لذه 
األساهم؛ ألن مخزونهام ليس يف يدلم ومساتقبلهم مهد  
وبالتاايل إاان املغامارة التي  خلولاا يف اليان لان تكون 
نتائجها لصالحهم بل ستكون من صالح اليان واأللم أنها 

ستهد كيان آل سدو  وأركان حكاهم.
كاا أكد الإقاش أن لإاك تحوالٍت اسارتاتيجية ضخاة 
مان وراء لذا التطور يف صإاعة وتطوير الصواريخ الياإية 
ومن وراء لذا الصاو  خالل سإتل من قبل الشدب الياإي 
الذي يقاتل اليو0  ولة من أغإى  ول الدالم التي يشااركها 

أكرب  ولة يف الدالم.

مان رانبه أكد الخبري الدساكري الياإاي الدقيد خالد 
غراب، أن رضبة قاعدة سالاان تؤكاد أن اليان تحول من 

مرحلة الدإاع إىل مرحلة الهجو0.
وأشاار غاراب أن اليان الاذي عاش مرحلة اساتهداف 
تايّلات بتفكياك وتدماري الجياش، أصبح لدياه اليو0 قوة 
را عاة، يف أياٍد أميإة إداالً تحااي البلد وتضّحاي وتقد0 
أرواحها لحااية لذا الشادب، وأصبحت اليو0 قوة يحسب 

لها ألف حساب.
وأضااف أن وصاول الصااروخ إىل قاعدة امللك سالاان 
يف أقاى املإطقاة الرشقية يداد انتصاريان، األول وصول 
الصااروخ إىل قاعدة امللاك، والياني يتايال يف تأكيد تحييد 
أنظاة الباتريوت، مشارياً إىل أن الداصاة الرياض وخاصة 
قاعدة امللك سالاان لها وضدية خاصاة ولها أنظاة  إاع 
خاصاة أيضاً مان صواريخ وأنظااة  إاع مان الباتريوت 

وغريلا.
أّماا املحلاُل السايايس عيل املحطاوري إقاال إن الياَن 
الاذي كان قبال الدادوان ياتلاُك القلياَل مان الصوارياخ 
الباليساتية، وكان الإظا0 السادو ي يتوّلُم أنها تهّدُ ه إال 
أناه وبددوانهام وعدوانيتهم ردلوا الولاَم واقداً وحقيقًة 
وبدالً عن ٣٠ صاروخاً وبإطالق صاروخ بركان2 وصل عد  
الصواريخ التي تم إطالقها بدد تدديلها وتطويرلا إىل ث10 
صواريخ، مشارياً إىل أن أكرب كذبة تبإالاا تحالف الددوان 

لي أنه  ّمر الصواريَخ الباليستية الياإية.
الصاروخياة  القاّوة  إنجاازات  املحطاوري  واعتارب 
َواساتهداف قاعدة سلاان يف رياض، رسائل قوية تؤكد أن 

الشدب الياإي حارض للدا0 اليالث والرابع وأكير.

  - خاص:
هرب�وا من املوت بقهر الج�وع والحروب يف وطنهم 
فأماته�م الع�دواُن األمريكي الس�عودي بصواريخه يف 
س�احل اليمن، إذ ال يفرق هذا العدوان بني ش�خص أَْو 
آخر مهما كان�ت طبيعته، وذلك طبع َم�ن أدَمَن القتَل 

وأقام بنيان عدوانه عىل الجريمة.
عرشات املهاجرين الصوماليني بينهم نساء وأطفال 
س�قطوا يوم الجمع�ة املاضية بني قتي�ل وجريح جراء 
غارة لطريان العدوان الس�عودي األمريكي عىل قاربهم، 
بالقرب من السواحل اليمنية بعد أن كانوا قد هربوا من 
املوت بن�ريان الحرب يف بلدهم ليؤكد العدوان األمريكي 
الس�عودي انتهاِك�ه كاف�َة األخ�اق والقيم اإلنس�انية 
واس�تعاَءه عىل املواثيق والقوانني الدويل يف ظل تواطؤ 
املجتمع الدويل مع الجرائم التي يرتكبها يف منذ عامني.

وأدانت وزارة الخارجي�ة يف حكومة اإلنقاذ الوطني 
ه�ذه الجريمة البش�عة الت�ي بلغ ع�دد ضحاياها 44 
ش�هيداً وما يزيد عن 120جريحاً معظمهم من النساء 
واألطفال، مشرية إىل أن هذا ليس بالجديد وال بالغريب 
عن العدوان الس�عودي الذي يرتكُب جرائم حرب بحق 

الشعب اليمني منذ عامني يف ظل صمت دويل رهيب.

ب�دوره ع�ر املجل�س الس�يايس ألنص�ار الل�ه ع�ن 
إدانت�ه له�ذه الجريمة البش�عة التي اس�تهدفت الجئني 
صومالي�ني وأثيوبيني بينه�م أجنة يف بط�ون أمهاتهم، 
وأشار عضو املجلس س�ليم املغلس إىل أن هذه الجريمة 
بقدر ما تكش�ف تلذُّذَ العدوان بقت�ل ُكّل ما يدب يف الر 
والبح�ر ودموية قوى اإلجرام والعدوان بحق اإلنس�انية 
واستهتارها بآدمية اإلنس�ان وحياته فهي تكشف بقدر 
أكر الخطر والتهديد الفعيل والحقيقي الذي يس�تهدف 
ط�ُرَق املاح�ة البحرية، حيث تس�عى قوى االس�تكبار 
العامل�ي ف�رض هيمنتها وس�يطرتها عىل ه�ذه الطرق 
واملمرات، وذلك للتحكم عىل مصري وحياة شعوب العالم.

م�ن جانبه�ا أدان�ت الجالي�ة الصومالي�ة يف اليمن 
جريم�ة تحال�ف الع�دوان األمريكي الس�عودي بحق 
الاجئني الصوماليني التي تع�د انتهاكاً لكافة األعراف 

واملواثيق الدولية، داعية إىل معاقبة املجرمني. 
يف ذات الس�ياق اعت�رت منظم�ة الصلي�ب األحمر 
الدولي�ة الجريم�ة الت�ي ارتكبه�ا الع�دوان األمريكي 
الس�عودي بحق الاجئ�ني الصوماليني قبالة س�واحل 
اليمن يمثّل صدمة، مشرية إىل أن الاجئني كانوا فارين 
من الن�زاع يف بلدهم وهذا ما يؤكد اس�تهداف العدوان 

األمريكي السعودي لكل يشء دون تفريق.

15 شهيدًا و16 جريحاً.. ضحايا 
غارات طريان العدوان األمريكي 
السعودي خالل اليومني املاضيني

  - خاص:
استشاهد خالل اليومل املاضيل 15 شخصاً وأصيب 
16 آخرون، بيإهم نساء وأطفال بغارات لطريان الددوان 

األمريكي السدو ي عىل عد  من املحاإظة الياإية.
وبحساب مصدر محيل لصحيفة صد0 املسارية إإن 
9 صيا ين استشاهدوا الجادة املاضية وأصيب ث أخرين 
بغارة لطاريان الددوان األمريكي السادو ي اساتهدإت 
قاارب صيد كانوا عىل متإه ُقرب ميإاء الحديدة، وأشاار 

املصدر إىل أنه ال تزال لإاك ريث مفقو ة إىل اآلن.
يف ذات الساياق استشاهد 6 مواطإل بغاارة لطريان 
الددوان األمريكي السادو ي اساتهدإت السابت املايض 
سيارة كانوا يستقلونها يف مإطقة الربج باديرية مقبإة 

باحاإظة تدز.
ويف محاإظاة صدادة أصيبات أ0ُُّ وطفلتالا بجروح 
السابت املايض رراء غاارة عدوانية اساتهدإت مإزلهم 
إىل  بانضاإاة  مجاز،  مديرياة  يف  الجدالاة  باإطقاة 
إصابة مزارعال بجروح حالة أحدلااا خطرية يف غارة 
اساتهدإت مزرعة باإطقة آل عسالن يف مديرية باقم يف 

ذات السياق.
 وأصيبت 3 نسااء وطفلة بقذيفاة عإقو ية أطلقها 
مرتزقاة الددوان عىل مإزلهم يف مإطقاة رما ة باديرية 

نهم باحاإظة صإداء.

مقتُل ع�ضرات املرتزقة يف نهم والغيل و�ضرواح

ردُع هجوم واسع للمرتزقة على يام نهم واقتحاُم مواقعهم يف وادي شّواق بالجوف
  - خاص:

تصّد0 أبطال الجيش واللجان الشادبية، أمس األحد، ألحد 
أكارب محااوالت الزحف مان قبل مرتزقاة الددوان السادو ي 
األمريكي يف مديرياة نهم، كاا لاراوا مجد اً مواقع املرتزقة 
يف محاإظاة الجاوف، موقدال يف الحالتال عارشات القتاىل 

والجرحى يف صفوف املرتزقة.
ورغام الغطااء الجاوي املكياف من قبال طاريان الددوان 
السادو ي األمريكاي، إال أن مصدراً عساكرياً أكاد أن األبطال 
تاّكإاوا من كرس زحوف مرتزقة الدادوان من ثالثة اتجالات 

عىل ربل يا0 باديرية نهم.
وأكاد املصدر أن األبطاال الجيش واللجان الشادبية كبدوا 
املرتزقاة خساائَر كباريًة وقتل ورارح الدارشات مإهم خالل 
محااوالت زحفهم، مشارياً إىل أن من تبقى مان املرتزقة إروا 
تاركل ريث قتاللم مرمية يف شداب نهم التي شهدت املدارك.
وأإاا  مصادر عساكري أن األبطاال شاإوا، أماس األحد، 
لجومااً ردياداً ومباغتاً عاىل مواقع املرتزقة يف وا ي شاواق 

باديرية الغيل التابدة ملحاإظة الجوف.
وأوضاح املصادر أن الهجاو0َ أسافر عن اقتحاا0 عد  من 
املواقاع وطار  مرتزقاة الددوان مان بدض مإها، مشارياً إىل 

مرصع وإصابة عد  كبري من املرتزقة يف الدالية.
وتكشاف عالياُت الجياش واللجان الشادبية ضد مرتزقة 
الدادوان السادو ي األمريكاي خاالل األساابيع األخارية عن 
اسارتاتيجية رديادة تضاع املوارهة ضان مدركاة »تضييل 
خإااق« عاىل املرتزقاة ردلتهام يف موقاع الدإااع وانتظاار 

الرضبات والهجاات املباغتة.
وتأكيداً لتلك االسرتاتيجية، اقترصت املوارهات الدسكرية 
يف محاإظاة الجوف مإذ عدة أساابيع وامتادا ا للدالية التي 
تاات أمس األحد، عىل الهجاات املباغتة للاواقع التي يتاركز 
بهاا املرتزقاة وإيقاع أكرب عد  ماكن مان القتىل يف صفوإهم 

واالساتيالء عىل بداض املواقع وكذلاك االساتهداف املتواصل 
لتجادات املرتزقة، ولاي عاليات يف مجالها وضدت املرتزقة 

يف موقف  إاعي وسط انحسار مإاطل سيطرتهم.
ويف محاإظاة مأرب، وعىل إثر الرضبة الصاروخية الإوعية 
التي خلفت الدرشات من القتىل والجرحى من مرتزقة الددوان 
بادساكر كوإل ياو0 الجادة املاضية، واصلات قوات الجيش 

واللجان الشدبية استهداف عإارص املرتزقة وتجاداتهم.
وأعلن مصدر عساكري، أمس، عن مارصع 5 من مرتزقة 
الددوان بإاريان الجيش واللجان الشادبية يف مإاطل متفرقة 

باديرية رصواح باأرب.
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  - خاص:
تجد املكّوناُت السياساية الجإوبية، باا إيهاا إصائُل الحراك 
الجإوبي، ساواء مان أيّدت الددوان واالْحتااَلل أَْو أعلإت رإَضها 
ن وقفت عىل مسااإة بال الرإض والتأييد،  الرصياَح لذلك أَْو ماَّ
وبداد عاَمال عىل الدادوان و20 شاهراً عىل اْحتااَلل املحاإظات 
الجإوبياة، أن ذلك أإرز حكومة إاشالة ملرتزقاة الددوان عجزت 
عن تطبيع األوضاع وتقديم الخدمات يف املحاإظات املحتلة وسط 
اع سايطرة القاعدة و اعش، وعىل الجانب اآلخر أّ 0 لتاليش  توسُّ
أَْو تاآكل »القضياة الجإوبية« لددة أساباب، لدال أبرزلا توريُط 
الجإوبيال يف مدارك تدز والقتال نيابًة عن الجيش السادو ي يف 
الحادو ، وكان ذلك رازءاً ماا توصل إليه املجلاس األعىل للحراك 
الياوري الجإوباي يف البيان الصا ر عن املؤتار الاذي ُعقد مؤخراً 
يف حرضموت، ولو أَيْضاً ما تؤكده شخصيات سياسية رإوبية. 
بيااُن املؤتار الداا0 للاجلس األعىل للحراك الياوري الجإوبي 
الاذي ُعقد الشاهر الجااري يف حرضموت، بحضاور أكير من 60 
شاخصية رإوبية، تؤكد إيه بشاكل واضح أنهاا توصلت لجالة 
من االستإتارات للواقع الجإوبي يف ظل االْحتاَلل. وتضان البيان 
انشاارة إىل أن »الوضاع الدساكري الإاتج عن الحارب، أغلل ُكّل 
سابل الحياة يف الجإوب إال سبيل واحد لو سابيل الزج بالشباب 
الجإوباي يف مدركاة ال ناقة للجإوب بها وال رال« بحساب نص 
اخ وعي لاد0 الجإوبيل أن  البيان، الذي تشاري مضاميإه إىل ترسُّ
»القضياة الجإوبياة« أصبحت يف أساوأ أحوالها يف ظال االْحتاَلل 

والددوان. 
وإيااا تحتكُر قو0 الددوان واالْحتاَلل وتوّره وساائل انعال0 
باا يخُدُمهاا وقاع األصوات التي تغر  خاارج رسب تلك القو0، 
األمر الذي قّد0 صورة مغلوطة لحجم التأييد الذي تحظى به قو0 

الددوان يف الجإوب. 
ويف لذا الساياق تحدثت إحد0 الشخصيات القيا ية الجإوبية 
البارزة لا »صد0 املسارية« قائلة: »إن أغلبية املواطإل واملكّونات 
يف املحاإظاات الجإوبية، ومإها غالبية قياا ات وإصائل الحراك 
الجإوبي ترُإُض االْحتاَلل انماراتي السادو ي ألرزاء واسدة من 
الباال «، مشارية إىل أن الخوف من بطاش قو0 االْحتااَلل لو ما 

صا ر الصوَت والرأي واملوقف الجإوبي الحقيقي. 
القياا ي الجإوباي ذاته أرص عىل توضيح وراو  إهم خاطئ 
حول الحراك الجإوبي وموقفه من الددوان واالْحتاَلل، مشارياً إىل 
أن إعاال0 قو0 االْحتاَلل صإع شاخصياٍت مان املرتزقة عىل غرار 
املحاإظاات الشااالية، وقدمها عىل أنها تايّل الحاراك الجإوبي، 

إياا الواقع، بحساب القيا ي الجإوبي، يقاول إن أكرب املكونات 
يف الحراك الجإوبي والقيا ات األكير شدبية ترُإُض االْحتاَلل، عىل 
رأساها الزعيم حسان باعو0 الذي وعىل الرغم أنه يايُّل الرشيحَة 
األكربَ من أنصار الحراك الجإوبي، إال أن قو0 االْحتاَلل تاإده من 

ماارسة أي نشاط وكذلك كيري من القيا ات الجإوبية. 
وذّكر القيا يُّ الجإوبي يف حدييه لا«صد0 املسارية« بأن قو0 
االْحتااَلل يف حرضماوت مإدت إدالياة للحاراك الجإوبي بقيا ة 
باعو0 باإاسابة ذكار0 االساتقالل 30 نوإارب وقامت بساجن 
مجامياع كبارية مان قدماوا إىل حرضماوت للاشااركة يف تلك 

الفدالية. 
للقياا ات  كبارياً  ارتااعااً  أن  الجإوباي  القياا ي  وكشاف 
الجإوبياة، عاىل رأساها القيا ي حسان باعو0 وأكادوا رإضهم 

لالْحتاَلل واعتربوه ضدَّ الجإوب والقضية الجإوبية. 
كااا يؤكد أن مدظم املجاميع الذين يقاتلون يف صفوف قوات 
الدادوان يف املحاإظاات الشااالية والحادو  السادو ية لم من 
الحاضإة الوّلابية التي مّولت السدو ية انتشاَرلا يف املحاإظات 
الجإوبياة وخصوصاً حرضموت يف الدقو  املاضية، وليساوا من 

شباب الحراك الجإوبي. 

ونفى القيا ي الجإوباي أن يكون »عيدرول الزبيدي«، املدلَّ 
من قبل االْحتاَلل محاإظاً لددن، من الحراك الجإوبي كاا يصوره 
االْحتااَلل، مشارياً إىل قيا ات الحاراك يف عدن وبقياة املحاإظات 
راإضٌة لالْحتاَلل، وال يورد أحد من قيا ات الحراك ألقى ترصيحاً 

يؤيد إرسال املقاتلل الجإوبيل إىل مديرية املخاء. 
وإيااا تدرك القياا ات الجإوبياة أن قضياة الجإوب خرست 
الكيري؛ بسابب الددوان واالْحتاَلل، يدتقاُد القيا ي الجإوبي الذي 
واصل حدييه لا«صد0 املسارية« مؤكداً من أرِل الخروج من لذا 
الواقع أن عىل صإدااء أن »تُادَّ يَدلا لقيا ات رإوبية لها مواقُف 
مايزٌة ضد االْحتاَلل والددوان األمريكي السدو ي، وأن تداَل عىل 
 عم أبإاء املحاإظات الجإوب للتحرك ضد الددوان واملشااركة يف 

الجبهات بفاعلية أكرب ماا لي عليه اآلن«. 
التوضيحااُت الهاماة التي قدمها القياا ي الجإوبي يف حدييه 
للصحيفة أكدت واقديتَها يف البيان الصا ر عن املؤتار الدا0 الذي 
عقده املجلس األعىل للحراك اليوري الجإوبي، الشاهر الجاري، يف 

حرضموت. 
االعرتاُف برتّ ي َوْضِع القضية الجإوبية يف ظل االْحتاَلل تصدََّر 
البيااَن الصاا َر عن املؤتار الاذي أكد أن اندقااَ ه راء والقضية 

الجإوبياة« تواراه تحديااٍت رساياًة إرضتها ظاروُف املرحلة 
الرالإة التي وقدت بأحداثها الجارية لتزيَد املشهَد السيايسَّ أكير 

قتامة وضبابية«. 
0َ البيااُن ُرالًة من الإقااط التي تؤكد صحَة اساتإتاره  وقادَّ
حول وضع القضية الجإوبية يف ظل االْحتاَلل، حيث نصت الإقطة 
األوىل عىل أن »الوضع الدسكري الإاتج عن الحرب، أغلل ُكّل سبل 
الحياة يف الجإوب مغلقة إال سابيل واحد لو سبيل الزج بالشباب 

الجإوبي يف مدركة ال ناقة للجإوب بها وال رال«. 
وأكد البياان أنه وبايض أكير من عا0 ونصف عىل االْحتاَلل إال 
أن ما يتم وصفه بأنه كان »تحريراً للجإوب« لم يإتج إال »صدوبة 
الحيااة االقتصا ية واملديشاية وغياب الخدمات الدا ية بشاكل 
كامال عن أبإاء الشادب، )كهربااء، مياه، نفط، صحاة، رواتب، 

بطالة...( بحسب نص البيان. 
وتطرق البياُن إىل إشل حكومة املرتزقة يف إرض األمن، مشرياً 
إىل أن وروَ لاا أ 0 لرصاعاات أرإحاة يف أوسااطها والتالعاب 
»باصاري الوطن من خالل التساويات مع القاو0 »انرلابية« ثم 
إظهارلا مان مرة أخر0 وإل حارة أرإدات لام تدد خاإيًة عىل 

أحد«. 
وتضاإت الإقطة الرابدة من البيان أن االْحتاَلَل يف املحاإظات 
الجإوبياة أَإاَ� إىل »از يا  الصدوبات عىل الشادب رراء شابه 
الحصار الذي يُفَرُض عليه من رراء الدقبات عىل السافر والغالء 
الفاحاش للرحاالت الجوياة، بانَضاَإاة إىل حارص الرحاالت إىل 
عاصاتال إقاط«، بانَضاَإة إىل »الغياب التا0 لحقوق اننساان، 
سياا أن الحرب أإرزت حالة من االعتقاالت التدسفية والقرسية، 
كااا أن الوضع االقتصاا ي واملدياي الصدب يضُع الشادب يف 
حالة الفقر والدوز وإقدان الكرامة اننساانية«، بحسب الإقطة 

السابدة من البيان. 
يف الجانِب السايايسِّ وضان تإاوله لإتائاج االْحتاَلل الذي أكد 
البيان أناه أنتج »تغييب القضية الجإوبية ومطالب تقرير املصري 

عن ُكّل املحاإل انقلياية والدولية واملفاوضات«. 
ولام يغب عن البياان ُمَخّطط االْحتاَلل لتقسايم اليان، حيث 
يؤكد ورو  محاوالت  ائاة »لتقسيم الجإوب مإاطقياً من خالل 
تغذياة الإزاعاات بل أبإاء الشادب وتشاكيل القو0 الدساكرية 
واألمإية عىل أساال مإاطقي، بدل أن تشكل تلك القو0 يف ريش 

مإظم«.
واعارتف البيااُن بخطأ الازج بالجإوبيل، ساواء يف السااحل 
اَل الجإوُب  الغرباي أَْو يف ربهاة البقع، مدتارباً أنها خطيئٌة تحاَّ
مسؤولية أخالقية وسياسية، ويزيد من إتح الجروح بل الجإوب 

والشاال.

مقتُل 9 مرتزقة بجبهة املدينة 
وتدمري 3 اآليات يف ال�ضاحل الغربي:

األبطاُل يقتحمون مواقَع 
املنافقني ويفرضون طوقاً 
محكماً عليهم يف املعافر

  - تعز:
تاّكن أبطاُل الجيش واللجان الشدبية باحاإظة 
تداز من تطويال واقتحا0 عد  مان مواقع مرتزقة 
الددوان األمريكي السدو ي يف مديرية املداإر رإوب 

غرب مديإة تدز. 
وأكد مصدر عساكري أن أبطال الجيش واللجان 
الشادبية اقتحاوا، أمس األحد، تلة علقة يف مديرية 
املداإر وطوقوا مدها مواقع أخر0 تابدة للارتزقة.
وأشاار املصدر إىل أن قتىل وررحاى من املرتزقة 
سقطوا يف الدالية الدساكرية الإارحة التي نفذلا 
الجياش واللجاان الشادبية إيااا تام تدماري آلية 
عسكرية واغتإا0 أسالحة متإوعة يف عالية اقتحا0 

تلة علقة.
ويف ربهاة مديإة تدز لقي ل من عإارص املرتزقة 
مرصعهم يف وا ي صالة وخلف مستشافى الكإدي 
يف الجبهاة الرشقية ملديإة تداز، إياا لقي 5 آخرون 
مرصَعهم يف عالية عسكرية لألبطال يف مإطقة بري 

باشا غرب املديإة.
ويف ربهاات السااحل الغربي اساتهدف األبطال 
بالقصاف الصاروخاي تجاداات للاإاإقال رشق 
املخااء، ما أسافر عن قتاىل وررحاى يف صفوإهم 

وإعطاب آليتل عسكريتل.

اأطلقوا الناَر على اأحد جتار املدينة 
لرف�ضه دفع املزيد من الأموال:

مرتزقة العدوان يرتكبون 
مجددًا جريمة بشعة يف تعز

  - خاص:
ال ي�كاد يم�ر ي�وم دون أن يُقِدَم عن�ارُص املرتزقة يف 
مدين�ة تعز ع�ىل ارتكاب جريمة بش�عة يف حق املواطنني 

داخل املدينة.
وفيما لم تجف دماُء الش�اب فروم الذي قامت عنارص 
اإلجرام بذبح�ه وتقطيع أطرافه قبل أيام أقدمت عىل قتل 

أحد تجار املدينة يوم الجمعة املايض يف وضح النهار.
وبحسب ناشطني وصفحات إخبارية موالية لتحالف 
العدوان األمريكي الس�عودي فإن عنارص املرتزقة أطلقوا 
النار عىل التاجر “إبراهي�م الرشعبي” أثناء تواُجِده أمام 
مع�رض “الزعيم�ي للس�يارات” يف منطق�ة “الحصب” 

وسط مدينة تعز.
ووفقاً ملص�ادر يف صف�وف املرتزقة، فإن املس�لحني 
الذي�ن أطلقوا الن�ار عىل التاج�ر الرشعبي، قام�وا بذلك 
بس�بب رفض الرشعبي منحه�م املزيد من األم�وال التي 
يطالبوه به بني الحني واآلخر بقوة الساح بعد أن كان قد 

رضخ ملطالبهم عدة مرات.
يُذَكُر أن مرتزقة العدوان األمريكي السعودي يقومون 
بابتزاز التج�ار يف مدينة تعز وأصحاب املحات الصغرية 
والبس�طات وكذل�ك بائعي القات وفرض إت�اوات عليهم 
بقوة الساح إضافة إىل القيام بعملية السلب والنهب حال 

االمتناع عن دفع اإلتاوات.
ويش�ار إىل أن عملي�ة اإلتاوات الت�ي يأخذها املرتزقة 
بقوة الس�اح تأتي يف ظل الفوىض التي تش�هدها مدينة 
تعز بوجود أكثر من 14 فصياً إجرامياً يقوم ُكّل مرتزق 

بفرض ما يشاء عىل املواطنني وإرهابهم بالقوة..

 -  
يحيى الشامي:

لام يُكاِن اساتهداُف القاوَِّة الصاروخية 
الجوياة  سالاان  امللاك  لقاعادة  الياإياة 
بصااروخ بدياد املاد0 )باركان2( وقبلهاا 
بساعاٍت اساتهداف رشكة أرامكو الإفطية 
يف ريزان بصاروخ متوّسط املد0، إال تتويجاً 
لسلسالة عاليات تإكيلية تصاعدت وتريتُها 
مإاذ مطلاع الشاهر الجااري ضاد مواقاع 
ومدساكرات القوات السادو ية َومإاإقيها 
 اخل األرايض السادو ية وعاىل الحدو  بل 

البلدين تزامإت مع احتدا0 املدارك.
 وتزايد الرضباات الصاروخية واملدإدية 
عاىل وبالُقارب مان املإاإذ الرسااية الربية 
بال البلديان إيااا يُدارف بحارب املدابار 
الربية بال البلدين، إخالل األربع والدرشين 
السااعة املاضية  ّمار املقاتلاون الياإيون 
ساتَّ آلياات عساكرية يف كاائن عساكرية 
متفّرقاة نُّفاذ مدظُاهاا يف ربهاات نجران 
َوُقتال إيها عاد  مان الجإو  السادو يل، 
ووإل مصدر عساكري لا »صد0 املسارية« 
إقد  ّمرت القوات الياإية آليتل عىل طريل 
يربط مواقع عساكرية سادو ية يف مإطقة 
شاجع الجبيلاة باراكاز عساكرية إ ارياة 
يف مإطقاة نجاران، ويف تفاصياَل الدالياة 
نّوه املصادر إىل تحكم املقاتلال الياإيل يف 
مرسح الكاال، ما َمإع آِلياًة مدّرعًة أخر0 
حاولت التقد0 النتشال املصابل والقتىل من 

الجإو  السادو يل غريَ أنها، وإقاً للاصدر، 
وقدت يف نريان املقاتلال الياإيل بَان إيها 
مان الجإو ، َووقع الكاال اآلخر يف مإطقة 
الحاا  وأسافر عن مارصع عد  من الجإو  
السادو يل كانوا عاىل متن اآلليتال اللتل 

ُ ّمرتا يف الكال.
ويف حصاا  اليالثاة األياا0 املاضياة من 
رصعى الجيش السادو ي عاىل أيدي وحدة 
القإاصاة الياإياة ساتة رإاو  سادو يل 
لقاوا مصارَعهم يف عالياات قإْص متفرقة، 
وقدات ثالثاة مإهاا يف نجاران، وواحادة يف 
ماا  واثإتاان يف ريازان، ووقدات  عساري، 
أسااالا مصادٌر ميداناي باجازرة القإص 
يف صحاراء البقاع وحصادت تسادة رإو  
مان  عاد   وبيإهام  سادو يون  غالبيتهام 
القاوة  الياإيال، إيااا واصلات  املرتزقاة 
الصاروخياة واملدإدياة اساتهداف مواقاع 
ومدساكرات وتجاداات ومخازن أسالحة 
الجيش السدو ي ومرتزقته يف ُكلٍّ من الفواز 
واملخروق ونهوقاة والرشإة ميلاث الهجلة 
ومواقاع وتجاداات قبالة مإفاذ الخرضاء 
وموقَدي الهر0 وموقع رشقي الشبكة وآخر 
مساتحدث رشق الحااا  وقياا ة مدساكر 
رراال السادو ي، واختتات لاذه الرضبات 
بإطاالق صاروخل مان ناوع أوراغان عىل 
تجادات مرتِزقة الجيش السادو ي يف مإفذ 
الخرضاء، حيث يتجاع عا ًة مئات املرتزقة 
املإاإقل بانتظار توريهات قا ة سدو يل، 
وراءت لذه الداليات املكيفة عقب انكسار 
زخفال ملرتزقاة الجيش السادو ي باتجاه 

رباال عليب يف صحاراء البقاع قبالة مإفذ 
الخارضاء وانكساار زحف ملرتزقاة الجيش 
السادو ي يف صحاراء البقاع قبالاة نجران 
وقاد ساقط خاالل الداليتال عادٌ  كباريٌ 
مان املجإّدين أثإااء التصّدي لهام، وأوضح 
مصدر عساكري لصد0 املسرية أن الزحفل 
استارا لساعات وتراإقا مع غارات الطريان 
بأنواعه، َوأضاف أن القوات الياإية اغتإات 
عتا اً )أسلحًة ورشاشااٍت( خّلفها املرتزقة 

عقب انكسار الزحف.
ويف ربهات ريزان نفذت وحدة الهإدسة 
الدساكرة كايإاً محكااً عىل آلية سادو ية 
بالقارب مان موقع الخشال، ما أسافر عن 
اساتهدإت  طاقاهاا  ومارصع  تدمريلاا 
الطإاناة  مواقاع  واملدإدياة  الصاروخياة 
وموقاع  لغاوياة  األبياض  البيات  وموقاع 
الدبا ياة، إياا ترّكاز القصف عىل تجادات 
ومواقع الجيش السدو ي ومرتِزقته، شااَل 
صحراء ميدي ويف روازات الطوال ومحيطها 

وساح مليدي.
وأكد مصادٌر عساكريٌّ اشاتداَل الإريان 
آليتال يف  أسالحة وتدماري   اخال مخازن 
مدإداي  قصاف  اثار  الحارار  مدساكر 
الحارار  مدساكر  اساتهدف  وصاروخاي 
بانَضاَإاة إىل اساتهداف تجاداات للجإاو  
السادو يل رشق الربوعة بداد  من قذائف 
رقاباة  اساتهدف  آخار  املدإدياة وقصاف 
الدارض رشق الربوعة تاللا قصف مرابض 
مدإدية الجيش السدو ي ومرتزقته يف مإفذ 

علب. 

تدمرُي 7 آليات سعودية ومقتُل َمن عليها، 
وقنُص 15 جندياً سعودياً ومرتزقاً وَدكٌّ 

لعشرات التجمعات واملواقع 

قيادي جنوبي يؤّكد لصدى المسيرة: غالبية قيادات وفصائل الحراك الجنوبي 
ترفض االحتالل اإلماراتي السعودي وعلى صنعاء أن تُمدَّ يَدها إلنقاذ الجنوب

مب�ضاركة اأكرث من 60 قيادياً بارزاً.. موؤمتُر احلراك الثوري اجلنوبي بح�ضرموت:

مزاعُم "تحرير الجنوب" قضت على سبل الحياة وإرسال الجنوبيني للقتال يف املخاء والحدود خطيئة كربى

هذا المتقاعد المسكين من عدن انتظر راتبه ألشهر طويلة وانتهى به االنتظار الى الموت امام بريد خور مكسر
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وزارة الإعالم تكّرم �ضدى امل�ضرية على دورها يف مواجهة العدوان:
تكريم عدٍد من الوسائل اإلعالمية املناِهضة للعدوان، والصحفيون يوّقعون ميثاَق شرف 

مسريٌة جماهريية حاشدٌة بصنعاَء تنديدًا باستمرار الحصار على اليمن من قبل العدوان

جّددت ا�ضتهجاَنها جلرائم العدوان الأمريكي ال�ضعودي:
قبائُل قيفة تؤّكد الوقوَف صفاً واحدًا لتطهري مديريتها من تنظيم داعش اإلجرامي 

  - خاص: 
كرمت وزارة انعال0 صحيفة صد0 املسرية 
ووسائل إعال0 أخر0 عىل  رولا البارز والفاعل 
يف مورهاة الدادوان األمريكي السادو ي عىل 
بال يإاا يف الحفل الاذي أقامتاه بصإداء أمس 

األحد باإاسبة اليو0 الوطإي لإلعال0.
ورار0 خاالل لاذه الفدالياة التوقيُع من 
قبال مايايل الوساائل انعالمياة عاىل ميياق 
رشف صحفاي مقد0 من ِقبل اتحا  انعالميل 

الياإيل.
ويف الفدالياة التاي نّظاات برعاياة رئيس 
صالاح  األساتاذ  األعاىل،  السايايس  املجلاس 
الصاا ، أشاا  عضو املجلس السايايس األعىل 
سلطان السامدي بالدور الكبري الذي قامت به 
وساائُل انعال0 يف كْشاِف زيف وتضليل وسائل 

إعال0 الددوان السدو ي األمريكي.
وقاال الساامدي يف الكلااة التاي ألقالاا 
نياباًة عان األخ صالح الصااا  رئيس املجلس 
السايايس األعىل يف حفل إحياء الياو0 الوطإي 

لإلعال0 بصإداء اليو0: »إن انعال0َ الوطإيَّ ميََّل 
الجبهَة اليانيَة بدد ربهات املوارهة«.

ورة  رَضُ عاىل  الساامدي  سالطاُن    َ وَشادَّ
االستفا ِة من الكوا ر انعالمية.. مؤّكداً أََلايَّة 
الرتكيِز عىل مخاَطبِة الخارج يف مختلف وسائل 
األعال0 وتدريف الرأي الداملي باا يدور يف اليان 
وماا يتدرض له من عادوان ومجازر وحصائر 

رائر.
كااا أكاد عضو املجلاس السايايس األعىل، 
أََلايّة توحيد الصفوف وبذل مزيد من الجهو  
ة  مان قبل وساائل انعاال0 الرسااية والَخاصَّ
واالبتدا  عن املااحكات يف لذا الظرف الصدب 
الاذي ياار به الوطان، كونها تضداف الجبهة 

الداخلية وتخُد0ُ وسائَل إعال0 الددوان.
من رانبه أَشااَ  وزيُر انعاال0 أحاد حامد 
بجهاو  ُكّل انعالميال الذيان أثبتاوا صدَقهم 
وصربلم وإخالصهام ووطإيتهم طواَل الفرتة 
املاضية، ُمشرياً إىل أن ما ردلهم يتفّوقون عىل 
إعال0ِ الددو ويوارهونه بُكلِّ قوٍة وبكل بساالة 

لو أنهم ياتلكون الحقيقة.
ولفات الوزياُر حاماد إىل أن انعال0َ ساالٌح 

ويجاُب اساتخداُمه باهإياٍة ومهاارة عالياة 
وحرإياة وتوريهه إىل الددو لفضحه وكشاف 
زياف أكاذيباه ورإع مدإوياات أَبْإَاء الشادب 
وتدريفهام  املساؤولية  واستشادار  الياإاي 
بخطاورِة التقصاري يف مواَرهة الدادو يف لذه 

املدركة املصريية.
وأشاار وزياُر انعال0 إىل أن الشادَب الياإيَّ 
الاذي  بصااو ه  والقاوي  بأبإائاه  القاوي 
يدإاع أبإائاه إىل الجبهاات بكل رغبة وشاوق 
ويساتقبلهم بكل إرالل، لو شادٌب عيصٌّ عىل 
االعتداء وال ياكن أن يركع أو يخإع، وال ياكن 
أن تركده الداصفة وسايدإن ُكّل آمالهم تحَت 

أقدا0 أبإائه ومقاتليه.
وأشاا  بالدور الكبري لإلعال0 الحربي والذي 
قد0 أكيار من 90 شاهيداً خالل إارتة عامل، 
مإولاً بدور كاإة وساائل انعاال0 عىل الُجْهو  

الكبرية التي بذلتها مإذ بدء الددوان.
كااا اساتدرض رئياُس اتحاا  انعالميل 
ف  َ الارشَّ مييااق  صاربي،  َعبداللاه  الياإيال 
انعالماي، إياا وقف الحارضيان  قيقَة حدا  

وقراءة الفاتحة عىل أَْرَواح شهداء انعال0.

ورار0 خالل الحفال اساتدراض إيلم عن 
الادور الذي قامت به وساائل األعاال0 الوطإية 
املقروءة واملسااوعة واملرئية يف كشف وإضح 
ررائم الددوان بحل الشدب الياإي وما ارتكبه 

من مجازَر يإد0 لها ربُل اننسانية.
قصيادًة  الجإياد  مدااذ  الشااعُر  وألقاى 
باملإاسبة أشا ت بالصاو  األسطوري للشدب 
الياإاي وما يساّطُره أبطاُل الجياش واللجان 
الشادبية من انتصااراٍت يف مواَرهاة الددوان 

ومرتزقته وكذا إنجازات القوة الصاروخية.
ويف ختا0ِ الحفاِل الذي َرَر0 خالله التوقيُع 
عىل ميياق الرشف انعالمي قا0 عضوا املجلس 
السايايس األعاىل سالطان الساامدي ومحاد 
الإديااي ووزيارا انعاال0 واملالياة والخدماة 
املدنية بتكريم امُلؤّسساات انعالمية والقإوات 
وانعالميل املربزين الذين كان لهم  وٌر بارٌز يف 

كشف ررائم الددوان.
كاا تم تكريُم الشاهيد صاالح الدزي بدرع 
وزارة انعال0 تسّلاه رئيُس مجلس إَ اَرة وكالة 

األنباء الياإية سبأ ضيف الله الشامي.

  - صنعاء: 
يفِتُك الحصاُر الذي يفرُضه الددواُن األمريكي السادو ي عىل 
اليان بااليل املواطإل وتتفاَقُم األوضاع الكارثية عىل الشادب 
الياإاي يَومااً إثر آخر أماا0 تواطؤ وصات املجتااع الدويل وما 

يساى باملإظاات الحقوقية واننسانية.
وأماا0َ لاذا الحصاار والددواِن املساتار عىل الياان يواصل 
الياإياون  ربَهم الإضايل يف تدرية الشادارات األماية وا عاءات 
حقاوق اننساان عارب املساريات الحاشادة يف امليا يان الدامة 
والتظالارات انلكرتونياة املإاد ة بجرائام الدادوان األمريكي 

السدو ي والحصار الخانل والتواطؤ الدويل إزاء ذلك.
يف لاذا الساياق شاهدت الداصااة صإدااء عارص الجادة 
املاضياة مساريًة راالرييًة حاشادة ند ت باساتارار الددوان 
األمريكي السادو ي عىل اليان والحصاار الخانل املفروض مإذ 

عامل.
واستهجن املشاركون يف املسرية التي حالت شدار »الحصار 
والحظار وقطاع الرواتاب صإع مجاعاة يف اليان« ماا يفرضه 
تحالف الددوان من حصار اقتصا ي يف محاولة تجويع الشادب 
الياإاي مر  يان الهتاإاات الراإضاة لهاذا الحصاار واملإاد ة 

بالصات والتواطؤ الدويل إزاء أسبابه الكارثية.
وأشار املشاركون إىل أن نقل البإك املركزي الياإي وانرراءات 
املاإهجة من قبل تحالف الددوان السادو ي يف استارار الحرب 
االقتصا ياة عىل الشادب الياإاي َضاَعاَف من ُمداَنااة ماليل 
الياإيال وَسااَلَم يف ارتفاع حاالت ُساوء التغذية لاد0 األطفال 

والإساء.
وطالبوا مجلَس األمن واألمام املتحدة املجتاع الدويل، وكاإة 
مإظااات حقوق اننساان الدولياة وانقلياياة، برسعة إيقاف 
الددوان ورإع الحصار عن الشدب الياإي والضغط عىل الطرف 
اآلخار يف عادن وإلزامه بشاكل عارال برصف رواتاب موظفي 
الدولة يف مختلف املحاإظات وذلك حسب ما تدهد به الفار لا ي 

أثإاء نقل البإك املركزي الياإي.
وإياا تخلل املسرية عدٌ  من الكلاات املدربة عن آثار الحصار 
عاىل الياان ألقالا ُكلٌّ مان عضو رابطاة علااء اليان الشايخ 
الدالماة إاؤا  ناراي ومايل مإظااات املجتااع املدني وضاح 
املاو ّع، وكذلك عضاو حالة رإاع الحصار عن مطاار صإداء، 
أمل رادان، أّكد البيان الصا ر عن املسارية أن الددواَن الساإَر 
والحصاار الخانل عىل الشادب الياإاي مإذُ عامال حرمته ُكلَّ 

الرشائع انسالمية والقوانل اننسانية 
ولفات البياان إىل أن االساتاراَر يف الحصار الذي سايؤّ ي إىل 
زياا ة املجاعاة إناا لو تكتياٌك أمريكاي سادو ي يتزاَمُن مع 

 عاهاا لإلرلاب الداملي.
وأوضاح البياان أن أَبْإَاء الشادب الياإي لان يإكرسوا مهاا 
بلغت التضحيااُت، مؤكداً صاوَ  أَبْإَاء اليان يف موارهة الددوان 

والحصار الصهيوني ريالً بدد ريل.
وباّل أن حصااَر تحالاف الدادوان وررائااه البشادة التي 

يرتكبُهاا بحال الياإيال وآخرلا رريااة اساتهداف الخوخة 
وسابدة صيا ين وكاذا املجزرة بحال أكير من ثالثال مهارراً 
صوماليااً، إناا ساتدزز وساتدإُع الشادب الياإاي إىل ربهات 

الرشف بزخم أكرب للر  عىل تلك الجرائم.
وطالب البياان باحاكاة الفار لا ي الاذي تدهد أما0 األمم 
املتحادة بدإاع مرتبات ُكّل موظفاي الدولة.. كااا طالب أحرار 
الدالم بالضغط عىل  ول الددوان نيقاف عدوانها ورإع الحصار 
عن الشادب الياإي الذي لن يإىس من وقف مده وساانده ومن 

وقف إىل رانب تحالف الددوان.
يف ذات الساياق نظام الياإيون ليلة السابت املايض تظالرة 
إلكرتونياة؛ بهادف التإدياد بالحصار عىل الياان وإغالق مطار 
صإداء الدويل وما خلفه لذا الحصار من مآيَس وأرضاٍر كارثية.
وعارب املتظالرون إلكرتونيااً من خالل حالتهام التي بلغت 
املرتباة األوىل عرب »لاشاتارات« وعبارات مإاد ة بهذا الحصار 

ومبيإة ملا خلفه عىل الشدب الياإي من أرضار.

  - البيضاء: 

عقاد أَبْإَاء ومشاايخ وورهااء قبائل قيفة 

باحاإظاة البيضاء يو0 السابت املاايض لقاًء 

قبليًا موسًدا للتإديد بجرائم الددوان األمريكي 

السادو ي الغاشم والحصار الذي يفرضه عىل 

الشادب الياإاي، بانَضاَإاة إىل الوقاوف أما0 

مستجدات األحداث التي كان من ضاإها قيا0 

الدادوان بإرساال الجااعاات انررامياة من 

تإظيَاي  اعش والقاعدة إىل مديريتهم.

وتإااول مشاايخ وورهاء قيفاة يف لقائهم 
رضورة االصطفااف الوطإي ملوارهة الددوان 
األمريكاي السادو ي، مجد يان إ اناة كاإاة 
الجرائام التاي يرتكبها الددوان وكاذا األعَاال 
التخريبياة التاي ترتكبها الدإاارُص انررامية 
القا مة من خارج مإاطل قيفة، وما تتسابب 
إيه من أعاال مسايئة لتأرياخ وعراقة َقبائل 

قيفة.
وأكاد بيان صاا ر عن اللقااء عىل رضورة 
ل قبائال قيفاة، املساؤوليَة الجااعيَة يف  تحاُّ
الوقوف صفاً واحداً نخراج الدإارص انررامية 

من أرايض قيفة وتشاكيل مجاميع قتالية من 

كاإة قبائال املديرية لدحر تلاك الدإارص التي 

تتواإد من حدو  محاإظة مأرب، مشاد اً عىل 

تجريم من يتداون أو يأوي تلك الدإارص.

وراد  البيان التأكيد عىل التزا0 كاإة قبائل 

قيفاة بحااياة حدو لاا وطرقهاا وأراضيها 

والوقوف بحز0 أما0 ُكّل من تساول له نفساه 

الدبث بأمن واستقرار املديرية.

وأعلان اللقاء عن وثيقة رَشف قبيَل لحااية 

أرايض ومإاطل قيفة من الدإارص انررامية.
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وقفة احتجاجية لنساء األمانة 
تنديدًا باستمرار العدوان والحصار

  - أمانة العاصمة: 
نظات الهيئُة الإساائية الداماة يف مديريات مدل، 
الصاإياة، السابدل، الوحادة بأماناة الداصااة يو0 
السابت املايض، وقفاًة احتجاريًة للتإديد باساتارار 
الدادوان األمريكاي السادو ي عاىل الياان وحصاره 

الخانل املفروض عىل الشدب الياإي مإذ عامل.
واساتهجن بيااُن الوقفاة تواطاؤ املجتااع الدويل 
واملإظااات الحقوقياة إزاَء اساتارار ررائام الددوان 
الوحشاية وانرلابياة وتدّااد اساتهداف املواطإال 
َع  َوالبإية التحتية, مؤكداً أن صات املجتاع الدويل شجَّ
الددوان عىل ارتاكاب املزيد من الجرائم التي تتإاىف مع 

كاإة األعراف والقيم َوالقوانل واملواثيل الدولية.
وحالات املشااركات يف الوقفاة التاي أقيات تحت 
شادار »لن تولإاوا عزياتإاا يف التحادي واملوارهة.. 
عزتإا يف اإتدائإا بالزلاراء« الإتات أكدت صاو  املرأة 
الياإية وثباتها يف موارهة الددوان مساتادة الدزياة 

والقوة والتحدي من سرية إاطاة الزلراء.
وطالاب البياان مجلس األمان واملإظااات الدولية 
الغاارات  إيقااف  برسعاة  والحقوقياة  والقانونياة 
والرضباات الجوياة ورإع الحصاار وإتاح املطارات 
ومحاكاة مجرمي الحرب واالنتصار ملظلومية الشدب 

الياإي.

مهرجاٌن حاشٌد يف مديرية مقبنة 
بتعز لرفد جبهات الساحل الغربي

  - تعز: 
نّظات السالطُة املحلياة باحاإظة تداز مهرراناً 
راالارياً حاشاداً شااركت إياه مختلاف الفداليات 
السياساية والجاالريياة والشاخصيات االرتااعية 
باملحاإظاة وإااًء للشاهيد محااد لائل ساإان مدير 
مديرية مقبإة الساابل ورإداً لجبهة السااحل الغربي 

باملال والررال والسالح  إاعاً عن الوطن وسيا ته.
ه محاإاُظ صإداء حإل  ويف املهرراان الذي َحرَضَ
قطيإة وقائد املإطقة الدسكرية الرابدة اللواء عبدالله 
يحيي الحاكم ند  املشااركون باملجازر الوحشية التي 
يرتكبهاا الدادوان األمريكي السادو ي الغاشام بحل 
أَبْإَااء مديرياات السااحل والذيان يتدرضون ألبشاع 
ررائم انبَاَ ة الجااعية ضد اننسانية من قبل تحالف 

الددوان املتغطرل.
أشاا  املشااركون باملواقف الوطإية للشهيد محاد 
ساإان يف الدإاع عن الوطن والحرية والقيم االنساانية 
الإبيلاة، وقاال »لاؤالء الررال لام الذيان يصإدون 

التأريخ«.
وأكََّد املشاركون من مشايخ وورهاء وأعيان وأَبْإَاء 
مديرياة مقبإة عاىل رضورِة االصطفااِف يف موارهة 
الددوان األمريكي السادو ي ومحاربة مرتزقته  إاعا 

عن الحرية والكرامة واالستقالل؟. 
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م�ضوؤولة ال�ضيا�ضة اخلارجية بالربملان الأملاين: على اأملانيا اأن توقف �ضادراِت الأ�ضلحة اإىل ديكتاتوريات اخلليج فوراً

صحيفُة »فرانكفورتر روندشاو«: أملانيا تطالب بالتحقيق يف جرائم الحرب يف اليمن وتستمرُّ بتسليح السعودية 

�ضل�ضلُة مواقف اأُممية حامية للنظام ال�ضعودي والكيان »الإ�ضرائيلي«

األمم املتحدة يف عهد غوترييس: حماية الكيان الصهيوني والنظام السعودي أواًل

  - ترجمة:  نشوى الرازحي: 
بالرغم من أن لذه الحرَب طويلٌة ومضإية، ومداناة الساكان 
املدنيال إيهاا كبري، إال أن انتبااَه الرأي الدا0 الداملاي إليها قليل. 
ولذلك يظل  ور الغرب يف الهجاات السدو ية شائكاً- حتى الدور 
األملاني: إفي حال تدين حكومة أملانياا االتحا ية ررائم الحرب 
واألزمة اننَْساانية يف الياان، لكإها ال تريُد أن تتخىل أساسااً عن 
صا رات األسالحة والتداون الدساكري مع املالكة السادو ية. 
وقد بدا ذلك من إحد0 الخطابات لوزارة الخاررية االتحا ية التي 
لم يتام نرشلا والتي تتضان ر اً عىل استفساار الكتلة الربملانية 

لحزب اليسار. 
وإيهاا تدارتف الحكوماة االتحا ية باأن 2 ملياون ياإي قد 
ُلّجروا من مساكإهم ومإاطقهم مإذ تدخل التحالف الدسكري يف 
اليان بقيا ة السدو ية. وحتى نهاية الدا0 املايض، شن التحالف 
السادو ي أكيَر من 600ث غارة روية. ومإذ بداية الحرب قتل ما 
ال يقل عن 10 آالف شاخص- ورباا أكير؛ ألن أرزاء واسادة من 
البلد قاد تم عزلها عن الدالم الخارري باكل ما تحال كلاة عزل 

من مدإى. 
وأوضحات وزارة الخاررية يف خطابها الذي لم يُإرش بدُد: »إن 
املدارك املساتارة لها تأثري خطري عىل الوضع اننَْسااني للادنيل 

الياإيل«. 
وذكر يف الخطاب استإا اً إىل بيانات األمم املتحدة أن ما يقارب 
من 15 مليون شخص بحارة إىل املساعدة الطبية، الإصف مإهم 
أَْطَفاال، وأكيار من ُعارش الإازحال الياإيل يديشاون »يف ظل 
ظروف محفوإة باملخاطر«  اخل مبانَي إارغة أَْو مإشآت عامة، 
كاا أن أسادار السالع ارتفدت باددل الربع، وقد ألحقت الغاراُت 

الجوية الرضر بإصف املإشآت الطبية أَْو  مرتها. 
يجاري التإويُه يف الوقت الحاايل إىل الدواقب من رهة، حيث ذُكر 
يف الخطاب أن »الحكومة االتحا ية تسادى يف إطار األمم املتحدة إىل 
تشكيل لجإة  ولية مستقلة للتحقيل يف انتهاكات القانون اننَْساني 
الدويل املحتالة يف رصاع اليان«. ويشاال ذلاك أَيْضاً الهجاات عىل 

املإشآت املدنية »التي راح ضحيتها الدديد من املدنيل«. 
ومان ناحية أخر0، تتاساك حكومة أملانياا االتحا ية مجد ا 
بتصدير األسالحة األملانياة إىل املالكة الدربية السادو ية وكذلك 

قطر وانماارات الدربية املتحدة - املشااركتل أَيْضااً يف التحالف 
السادو ي ضد اليان-  ون أية نياة للتوقف عن ذلك. ومن ضان 
الصاا رات التاي تام الترصيح بها وإقاا للقائاة التاي ور ت يف 
ر  الحكوماة االتحا ية، رشاشاات نصف آلية وبإاا ق لجومية 

وقاذإات صواريخ. 
وكانات الحكوماة االتحا ية قاد رّصحت يف الصياف املايض، 
بصاورة نهائياة، بتصديار الدإداة األوىل مان إرااايل ثل زورقاً 
عساكرياً أملانيااً قّدمت السادو ية طلبااً برغبة الحصاول عليها 
– بالرغام من أن السادو يل يفرضون حصااراً بحرياً يف الحرب 
عىل اليان. ووإقاً للرساالة ال تستبدد الحكومة االتحا ية أن يتم 

استخدا0 األسلحة األملانية يف اليان. 
كااا ال تبدي أملانيا رغبًة يف التخيل عن  عاها يف تطوير حرل 
الحادو  السادو ي: حيث ذُكار يف الخطاب: »من ورهاة الإظرة 

السياسة األمإية، السدو ية ال تزال رشيكاً مهااً«. 
وأكاد الخطاُب نقاَط انتقا  أخر0 للإظا0 السادو ي الحاكم- 
من ضاإها وضع حقوق اننَْسان، عقوبة انعدا0 وكذلك »إشارات 
إىل أن املالكة الدربية السادو ية غالبا ما تساتغل االساتياارات 

االقتصا ية يف سياق التبشري يف الخارج باملدتقد الديإي الولابي. 
ومان املإظاور الشاامل، تظالُّ الحكوماة االتحا ياة بالطبع 
مصاااة عىل تقديرلا باأن السادو يَة لي عامُل االساتقرار يف 
املإطقاة، وأن البلاد يلداب »بوزنه السايايس )...( مجاد اً الدوَر 
الرئييس يف األمن واالساتقرار يف املإطقاة بأكالها«، بحيث تكون 

»حليفا ال غإًى عإه يف حل األزمات انقلياية«. 
وانتقادت الكتلاة الربملانياة لحزب اليساار لاذا املوقف بكل 
وضوح. وتحدثت مسؤولة السياسة الخاررية يف الربملان، سيفيم 
 اردلال، أماا0 إرانكفورتر روندشااو عان »تواطاؤ يف القتل«. 
وقالات: »من يقاو0 بإقل األسالحة إىل  يكتاتورية ميال املالكة 
السدو ية كاا تدال الحكومة االتحا ية، إهو يدول عىل حقوق 
اننَْساان باألقدا0 ويسالم يف اضطراب املإطقة، أضف إىل ذلك أنه 
من غري املستبدد أن تصل األسلحة األملانية إىل املتطرإل. وناشدت 
 اردلال قائلاة: »عاىل الحكوماة االتحا ية أن توقاف صا رات 

األسلحة إىل  يكتاتوريات الخليج إوراً«.

*صحيفة »فرانكفورتر روندشاو«

  - إبراهيم السراجي  
ماع مرور 100 يو0 عىل تويّل الربتغايل غوترييس 
مإصاب األمال الداا0 لألمم املتحادة مطلاَع يإاير 
املاايض، يتضاح أن األخاري بادأ ماارساة عالاه 
بالتخلُّاص مان بداض املساؤولل يف املإظااة من 
الذيان قد يقفاون عائقاً أما0 التوّراه الجديد الذي 
نقل »إرسائيل« إىل مان عدو إىل حليف لدول الخليج 
وبدض األنظااة الدربية وتدشال مرحلة القضاء 
التاا0 عىل القضياة الفلساطيإية بإعاالن الرئيس 
األمريكاي عان انتهااء حال الدولتال الاذي كان 
مرإوضااً إياا َمَ� من قبَل الدول الدربية ليصبح 
الياو0َ مرإوضاً من قبال الكياان الصهيوني بدعٍم 
أمريكاي متزاِماٍن مع ظهاور التحالف السادو ي 
انرسائيايل الذي كان بايابة القباول بإنهاء قضية 

إلسطل.
وإياا باات ذكُر الكيان الصهيوني مقرتناً  ائااً 
بالإظا0 السادو ي، وعىل سابيل امليال قالت ان ارُة 
األمريكياُة بأنها لن تاايَض يف إلغاء االتفاق الإووي 
مع إيران؛ ألن الحلفاء »انرسائيليل« والسادو يل 
ليساوا ماع إلغائاه، ولكإهام ماع تشاديد القيو  
والدقوباات عاىل إياران، وعطفااً عىل ذلاك مضت 
األمام املتحدة يف عهد غوترييس وترامب يف طريقل 
متإاغاال يخدماان الإظاا0 السادو ي والكياان 

الصهيوني عىل حد سواء.

• العدواُن على اليمن واألمم املتحدة
لدبات األمم املتحادة  وَر املتواطئ ماع الإظا0 
السادو ي يف الدادوان عىل اليان، ساواء من حيث 
عالها الرئييس كاإظاة رامدة لدول الدالم أَْو من 
حياث  ور مبدوثهاا إىل اليان، وماع مجيء األمل 
الداا0 الجدياد أصبح  وُر األمم املتحدة أكيَر ُساوءاً 

من  ورلا اليسء يف عهد بان كي مون.
وبالدو ة إىل يونيو من الدا0 املايض وعىل خلفية 
وضاع السادو ية وتحالف الدادوان يف قائاة األمم 
املتحدة الساو اء عن قتلهم ألَْطَفاال اليان، قبل أن 
يداو  بان كي مون للرضوخ للتهديدات السادو ية 
بغطااء أمريكي أرربلا عىل إزالة اسام السادو ية 

من القائاة.
الحاَرُج الاذي وقاع إيه باان كي ماون يف ذلك 
الحال أراربه عاىل البوح بشاكل علإي عن سابب 
إزالة السدو ية من القائاة السو اء والتغايض عن 
إراراء التحقيل املطلوب يف ررائام الحرب باليان، 
وقاال يف مؤتار صحفاي: إن رإع تحالاف الددوان 
من القائاة السو اء راء بسبب »تهديدات سدو ية 
بوقف التاويل لدد  كبري من برامج األمم املتحدة«. 

مضيفاً أنه »من غري املقبول أن تاارل  ول أعضاء 
باألمم املتحدة ضغوطاً غريَ مإاسبة«.

الجدياد »أنطونياو  الداا0  وباملجايء باألمال 
غوتريياس« تخلصات األمام املتحدة مان إمكانية 
وقوعهاا يف حارج مان ذلاك الإاوع، ولذلاك كانت 
الريااض مان أوىل الادول التاي يزوُرلاا يف إربايار 
املاايض، ولإاك تجاَلَل غوترييس ُكلَّ التقارير التي 
تديُن تحالَُف الددوان بتدمري وحصار اليان، وذلب 
للتجول يف ما يسااى »مرَكز امللك سلاان«، ولإاك 
التازا0 املركز باملبا ئ اننَْساانية لخدماة البرشية 
»التزا0 املركز باملبا ئ اننَْساانية لخدمة البرشية«، 
متإاساياً أن تهديادات الإظا0 السادو ي للاإظاة 
التاي يرأساها لي التي أزالت اسام السادو ية من 

قائاة الدار لقتل أَْطَفال اليان.

• األمم املتحدة من التواطؤ مع الكيان 
اإلسرائيلي إىل حمايته

ماع انطاالق عهاد »غوتريياس« َو«ترامب« لم 
يُداد مإوطااً باألمام املتحادة التواطؤ ماع الكيان 
الصهيوني ومإاح غطاء  ويل ملاارسااته القادية 
والتوسدية والدإرصية ضد الفلسطيإيل وحسب، 
بل بات عاىل املإظاة األماية الدإااُع عن عإرصية 
الكيان واالساتجابة الفورية للتوريهات األمريكية 

بهذا الخصوص.
ورغم قرص إارتة »غوتريياس« َو«ترامب« عىل 
رأل األمام املتحدة وإ ارة البيات األبيض، إال أنهاا 

كشافا رسيدااً عن مالماح لذه املرحلاة من خالل 
موقفال بارزيان، تاياال يف  إاع األميإاة الداماة 
لا«االساكوا« إىل تقديم اساتقالتها؛ بسابب تقرير 
يدين »إرسائيل« بالدإرصية، واملطالبة بإزع ساالح 

املقاومتل الفلسطيإية واللبإانية.
اللجإاُة  نارشت  عإدماا  األوُل  املوقاُف  وبادأ 
االقتصا ياُة واالرتااعية لرشق آسايا )االساكوا( 
التابداة لألمام املتحادة، تقرياراً يؤكاد أن الكياان 
الصهيوناي يااارل سياساة الفصال الدإارصي 
ضد الفلساطيإيل، حيث طالبات مإدوبة الواليات 
املتحادة يف األمم املتحادة حذف التقريار إياا لد  
وزيار الخاررياة األمريكاي »ريكاس تيلرساون« 
باالنسحاب من مجلس حقوق اننَْسان التابع لألمم 
املتحدة إذا لم يتم حذف التقرير من موقع اللجإة.

اساتجابة األمل الدا0 لألمم املتحدة للتهديدات 
األمريكياة كانات رسيداة حياث أعلان املتحادث 
باسام األمام املتحادة »ساتيفان  ورارياك« يو0 
الجاداة املاضية أن األمل الداا0 للاإظاة الدولية 
»أنطونيو غوتريياس« طلب من اللجإة االقتصا ية 
واالرتااعية لغرب آسيا )االسكوا( التي تُضمُّ أغلَب 
الادول الدربية رْإَع تقرياٍر يتهم »إرسائيل« بفرض 
»نظا0 إصل عإرصي« عىل الفلسطيإيل من موقع 

اللجإة عىل االنرتنت.
وساّجلت األميإة الدامة للجإاة الدكتورة »رياا 
خلف« موقفاً شاجاعاً عإدما رإضت حذَْف التقرير 
ووساط إرصار »غوترييس« عىل ذلك قامت بإعالن 
اساتقالتها قبل أن يتمَّ حذف ذلاك التقرير، وكانت 

قاد رّصحات مطالباة بتفكياك الإظاا0 الدإرصي 
»انرسائيايل« قبل الحديث عن حال الدولتل أَْو أية 
حلاول أخار0 ومحاكااة الكياان الصهيوني أما0 

محكاة الجإايات الدولية. 
ووساط الحديث املدَلن عن التحالف الذي يُضمُّ 
»إرسائيل« والسادو ية وانماارات ومرص واألر ن 
وتركياا، لام يكن غريبااً أن تصُاَت الادول الدربية 
من أعضاء لجإة »االساكوا« تجاه املطالبات بحذف 
التقرير الذي أثار األزماة بل رئيس اللجإة واألمل 

الدا0 لألمم املتحدة.

• الصواريُخ اليمنية وسالُح املقاومة 
كأهداف أممية

يف الوقات الاذي كان املبدوُث األماايُّ إىل اليان، 
إسااعيل ولد الشايخ، يجتاع مع  ول الحرب عىل 
اليان أَْو ما يسااى »اللجإاة الرباعية«، التي تضم 
الوالياات املتحدة وبريطانيا والسادو ية وانمارات 
يف لإادن، ويتلقى التوريهات مان تلك الدول وتبإي 
أرإدتهاا ليخاُرَج عقاب االرتااع ويدلان أن الحل 
يف الياان لان يحُدَث إال بإازع أَْو تدماري الصواريخ 
الباليساتية الياإية، كان األمل الدا0 لألمم املتحدة 
يطالب بإزع سالح املقاومة اللبإانية والفلسطيإية، 
يف صورة أخر0 لليإائية السدو ية »انرسائيلية«.

ورغام صدور قارار مان مجلس األمان يف آخر 
أيا0 الرئيس األمريكي باراك أوباما، يديُن اساتاراَر 
االستيطان »انرسائييل« ويلز0 الكيان بوقفه، إال أن 

»إرسائيل« تحدت القرار، وأعلإت بشكل رصيح أنها 
لان تلتز0َ بالقرار، وبدالً عن توريه االنتقا  للكيان، 
خارج األمال الداا0 »غوتريياس« مسااَء الجادة 
املاضية باوقفل، األوُل كان مطالبته بحذِف تقريٍر 
يديُن »إرسائيَل« بااارسة الدإرصية والذي نرُش يف 
موقع »االساكوا« والياني يطالب بإزع سالح حزب 

الله والفصائل الفلسطيإية.
وقاد0 غوتريياس أول تقريار لاه إىل مجلاس 
األمان يطالب بإزع ساالح حزب اللاه والجااعات 
غري اللبإانياة وتفكيك القواعد الدساكرية للجبهة 
الشادبية لتحرير إلساطل القياا ة الدامة وإتح 

االنتفاضة.
وتضان تقرير غوترييس انتقا اً للدولة اللبإانية 
عإدماا قاال إن ساالح املقاوماة يقاوض الدولاة، 
ولاو ما عكس انساجاماً أماياً ماع موقف الكيان 
انرسائيايل الذي اعارتض عىل ترصيحاات الرئيس 
اللبإاني »ميشايل عون« قبل أسابيع والذي تضان 
انشاا ة بالجيش اللبإاني واملقاوماة؛ باعتبارلاا 

الضااَن القويَّ للبإان.
وساارع نائب األمال الدا0 لحزب الله، الشايخ 
نديم قاسام، للار  عىل األمل الداا0 لألمم املتحدة، 
مإتقاداً تجالال األمام املتحدة الساتارار االحتالل 
انرسائييل ألرايَض لبإانياة واالنتهاكات انرسائيلية 
املتواصلاة لسايا ة لبإان، مشارياً يف ذات الوقت إىل 
أن حزب الله ال يهتامُّ بايل لذه التقارير ويدتربلا 

»طبالً أروف«.
وأضااف نائُب األمل الدا0 لحزب الله قائالً: »إن 
مقاومتَإاا بقوتإاا وأيديإاا وتضحياتإا لاي الحل، 
وإال ما لذا املشاهد البائس يف ارتااع مجلس األمن 
ملإاقشة قضية اليان، إكلُّ املإدوبل من أرميإيا إىل 
إرنساا إىل بريطانيا إىل ُكّل الدول الكرب0 رصخوا يف 
مجلس األمن أنه يورُد سبدة ماليل رائع يف اليان 
وأناه يوراُد خطاٌر كبريٌ ملجاعاة شااملة لدرشين 
مليوناً من شدب اليان، ولكن تبل أن الحل عإدلم 
رضورة إتح املوانئ ن خاِل بدض املسااعدات، ولم 
يكان الحل عإَدلم إيقاَف الددوان السادو ي الدويل 
عىل اليان الذي سابب لذا الدمار ولذا الخراب من 
 ون أي مربر؛ ألنه اعتداء عىل اليان شادباً وأرضاً، 
إهذا لو مجلس األمن ولذه لي ان ارة الدولية«.

الار  الصاار0 من قبال حازب الله عاىل تقريِر 
غوتريياس قابلاه ر ٌّ صاار0 وعايل من قبال القوة 
الصاروخية الياإية عىل حديث ولد الشيخ عن نزع 
أَْو تدمري األسالحة الياإية عرب تإفيذ ثالث عاليات 
باليستية طالت تجادات مرتزقة الددوان يف املخاء 
ورشكة أرامكاو بجيزان قبل أن يتم إطالق صاروخ 
بركان2 طويل املد0 ليرضب قاعدة سلاان الجوية 

يف الداصاة السدو ية الرياض.

لم تخُرج األمُم المتحدُة عن إطارها المتمثل في كونها منظمًة واقعًة تحت الهيمنة األمريكية وُتستخَدُم 
كغطاء سياسي لفرض السياسة األمريكية االقتصادية والعسكرية في العالم، لكن االنحداَر الكبيَر الذي طرأ 

عليها مع وصول »أنطونيو غوتيريس« إلى األمانة العامة خَلفًا لألمين العام السابق »بان كي مون« جاء وفَق 
ل جديد في السياسة األمريكية بوصول الرئيس األمريكي »دونالد ترامب« إلى البيت األبيض والذي تزاَمَن  تحوُّ

مع انعطافة كبيرة في العالقات بين الكيان الصهيوني وبعض أنظمة الخليج وأنظمة عربية، في سياق تحالف 
تشرف عليه اليوم إدارة ترامب والُجرأة الكبيرة لطرَفي التحالف في اإلعالن عن خطوات فوق الطاولة.
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  - رشيد الحداد:
إكتفات األَُمااُم املتحادُة بدارض مدانااة 
الشادب الياإاي يف املحاإاِل الدولياة راّراء 
الدادوان والحصاار، وتحّولات إىل أ اة عاملية 
الساتياار ماآيس الياإيال وأنّاتهام  ون أن 
تساتخد0َ أوراَقهاا ضاد  ول الدادوان لوقف 
االقتصاا ي،  وحصااره  عدواناه  تداعياات 

والددوان يقرِتُب من اتاا0 عامه الياني. 
إاملإظااُة األَُمااياة التاي أطلقات الدا0 
ث.1  املإارص0 ناداًء عاراالً للحصاول عاىل 
ملياار  والر بزيا ة حاواىل 300 مليون  والر 
عن الداا0 2015، وّرهت الداا0 الجاري نداء 
مااثاال للحصاول عىل 2 ملياار  والر، مربرة 
ذلاك بوقاوع 17 مليونااً تحت تأثاري الجوع، 

بزيا ة ل ماليل نساة عن الدا0 02016.
 وإيااا قالات إنهاا قدمت الداا0 02015 
ملياار  والر،  بقيااة  إنَْساانيًة  مسااعداٍت 
حصلات الداا0 املايض عاىل تاوياالت مالية 
تتجااوز املليار و100 مليون  والر، ولكن تلك 
األَْمَوال التي ُقّدمت كاساعدة للشدب الياإي 
ال يازال يكتإُفها الغاوُض، إكياف وعىل َمن 
وأين رصإت تلك األَْمَوال؟ وما مد0 إسهامها 
يف تخفياف مداناة املواطان الياإي؟.. ال تزال 
اسئلة مفتوحة تبحث عن إرابات، سياا وأن 
املسااعدات الغذائية واننَْساانية املقدمة من 
قبل املإظااات التابدة لألَُماام املتحدة والتي 
وصلت اليان لم تتجاوز الا 270 ألف طن من 
القااح واملسااعدات األُْخاااَر0 كالبطانيات 
واأل وية والإاموسايات وحباوب مإع الحال 
ة بداء بشلل األَْطَفال ووباء  واللقاحات الَخاصَّ

الكولريا؟. 

أين تذهب؟
التاي  املسااعدات  أن  مان  الرغام  وعاىل 
تحصال عليهاا األَُماام املتحدة باسام إقراء 
وروعاى وملهاويف الياان يباد  %60 مإهاا 
تحت مساايات نفقات إ ارية وتكاليف إإية 
وغريلا، ال تتجااَوُز تلك املسااعدات الغذائية 

الا %ل مان إراايل االساتهالك الدا0 للغذاء، 
إال أن تلك املسااعدات قلاا تقد0 ملساتحقيها 
من الفقاراء والكا حل واملحتارال، وكيرياً 
ما تذلب إىل غري مساتحقيها؛ بسابب آليات 
التاي  املتواضداة  املسااعدات  تلاك  توزياع 
تدتادلا تلك املإظاات، والتي تدتاد مقاولل 
من الباطن لإقل وتوزيع تلك املساعدات بديداً 
عن السالطات املحلياة التي تكتفاي بدالية 
االرشاف إقاط وتساهيل عالياة نقال تلاك 

املساعدات وتأمل عالية رصإها. 

سقط سهوًا 
األَُمااُم املتحادُة وعىل لساان أميإها الدا0 
الساابل باان كي ماون طالبات  ول تحالف 
الدادوان وحكوماة الفار لا ي يف أغساطس 
املايض، السااح بتحويل مليار  والر إىل اليان 
لرإع مداناة مساتحقي الضاان االرتااعي 
ومساإل  ومداقال  ومارىض  إقاراء  مان 
يديشاون تحت مساتويات الفقر ويوارهون 
وضدااً مأسااوياً مإاذ عامل بسابب أيقاف 
تدإل تاويل صإدوق الضاان االرتااعي أحد 
اليات شبكة األمان االرتااعي يف اليان املايلة 
بالصإادوق االرتااعاي للتإاياة ومارشوع 
األشاغال الدامة واللذين يحظيان بيقة البإك 
والصإادوق الدوليل باعتبارلااا من أإضل 
امُلؤّسساات الياإية تإفيذاً للاشاريع املاولة 
 ولياً واالكير استيداباً للداالة، ولكن  عوات 
ومطالاب باان كي ماون الذي اساتخد0 لغة 
االساتجداء تجااه  ولاة الددو السادو ي لم 
يُساتَجْب لها، رغم محاولاة املبدوث األَُمااي 
لد0 اليان إساااعيل ولد الشيخ التذكري بتلك 
املطالب خالل مؤتار صحفي عقد يف الكويت 
عاىل لاماس املحا ثاات التاي اساتضاإتها 
الكويت ورعتهاا األَُمام املتحدة خالل الإصف 
الياناي مان الداا0 املاايض، إدولاة الددوان 
السادو ي ورهت حكومة لاا ي املديإة من 
قبلها برإض الساااح لتلك األَْمَوال باالنتقال 
إىل حسااب البإاك املركزي يف صإدااء، مربرة 
ذلك باخاوإها من قيا0 السالطات يف صإداء 

باصا رتهاا، ولكن مزاعم تلاك حكومة التي 
ولادت يف أرإحة إإا ق الرياض، كانت تهدُف 
إىل حرماان رصياد البإاك املركازي يف البإوك 
الدولياة من تدزيز رصيده باليار  والر، وذلك 
يف إطاار حربهاا االقتصا ية التي شاإت عىل 
الشادب الياإي مإذ أواخر ماارل من الدا0 

02015 وال تزال حتى اآلن. 

التجويُع أداُة حرب 
وعاىل الرغام من صادور قرار نقال البإك 
املركازي يف سابتارب املاايض، والاذي أَ 0َّ إىل 
تدطيال وظائاف البإاك املركازي يف صإدااء 
بتوقاف رصف مرتباات موظفاي  وتسابب 
الدولاة ليضاعف مدانااة 1,2 مليون موّظف 
الدولاة،  يف مختلاف ُمؤّسساات وقطاعاات 
إال أن حكوماة الفاار لاا ي وكذلاك األَُماام 
املتحدة أساقطت مساتحقات إقاراء اليان 
مان مساتحقي الضااان االرتااعاي مان 
التااماتهاا، متجاللاة مدانااة 1,5 مليون 
مواطان ياإاي مشااولون باظلاة األماان 
االرتااعي وخصوصاً الضاان االرتااعي. 

إبدد ساتة أشهر من القرصإة املالية التي 
قامات بها حكومة لا ي عاىل البإك املركزي 
بإيدااز سادو ي وإماراتاي وضاوء أخارض 
أَمريكاي ورىض بريطاناي، ال تازال حكومة 
لاا ي تداقب املددمال والفقاراء وتادن يف 
حرمانهام للدا0 الياني من اساتال0 إعاناتهم 
املالياة الإقدياة التاي يدإدهاا البإاك الدويل 
والدول املانحة  ورياً ُكّل 3 أشاهر، ولكن لذه 
املارة  ون ماربر يذكار بداد أن ساقط املربر 
الساابل لتساقط األقإداة وتكشاف الوروه 
الخفية لها ي وحكومتاه غري الرشعية التي 
تتخاذ مان التجوياع ا اة حرب ضد الشادب 
الياإاي مإاذ عامال، إتحت أي ماربر تاإع 
تلاك الحكوماة تدإال مساتحقات الضاان 
االرتااعاي املقادرة بالياار  والر إىل الداخل 
الياإاي وخصوصااً بداد صادور قارار نقل 
البإك املركزي الياإي، والقرصإة االلكرتونية 
بإيدااز سادو ي عاىل نظاا0 البإاك املركزي 

الياإي »السويفت« بالتداون مع  ولة الددو 
انماراتي التي ورهت الرشكة املشغلة للإظا0 
يف  بي عىل مإح حكومة الفار لا ي الشافرة 

ة بالإظا0.  الَخاصَّ
ولكن لم تكان األَُمام املتحادة واملإظاات 
آلاات  تساتيار  التاي  األُْخاااَر0  الدولياة 
الياإيل وأنّاتهم وحساب، وإنااا الكيريُ من 
املوالل للددوان اتخذوا من تلك املداناة وسيلًة 
للدخاول إىل عالام اليراء الفاحاش، من خالل 
راع مساعدات باسام اغاثة وإنقاذ التحيتا 
َواملخااء وحجة والحديدة والتاي اطلقت قبل 
شاهرين من إإا ق خاسة نجو0 يف الرياض، 
وأضطار البدض من نزالء تلك الفإا ق نْعاَلن 
تلاك املحاإظات مإكوباة من الجاوع؛ وذلك 
بهدف اساتدطاف اآلخرين وراع املال، وبدد 
االنتهاء من مهاة االتجار باآيس الياإيل يف 
الداخل، يتّهاون القو0 الوطإية باإع  خول 
املساعدات االغاثية، ولدل آخر ترصيح لوزير 
انَ اَرة املحلية يف حكومة لا ي غري الرشعية، 
عبدالرقيب إتح، والذي زعم إيه مإَْع سلطات 
ميإاء الحديدة  خوَل عرشات السفن املحالة 
باملاوا  الغذائية واالغاثية لخري  ليل، إاصدُر 
يف ميإااء الحديادة نفاى تلاك املزاعام رالًة 
وتفصيالً، وأبد0 اساتغرابَه من إقحا0 ميإاء 
الحديادة الاذي يقاّد0 كاإة التساهيالت ألية 
مساعدات غذائية وإغاثية تصل إليه، وأكد أن 
رايع املساعدات تدخل بالتإسيل عرب األَُمام 
املتحدة وال يتم اعرتاض أَْو توقيف أَْو مصا رة 

أية شحإة مساعدات.
 مراقباون طالباوا بالتحقيل يف مصري تلك 
السافن االغاثية التي اّ عاى َعبدالرقيب إتح 
مؤخاراً بداد0 الساااح بدخولهاا؛ كونها لم 
تصل أصالً إىل غاطس امليإاء، ولم يُبلَّغ امليإاء 
مان قبال إريال األَُماام املتحادة يف ريبوتي 
بورو  أية سافن إغاثية مقدَّمة من التحالف 
عارب األَُمام املتحدة، أَْو غري ذلك، ولذلك يررح 
باأن تلك االتهاماات املتكررة تإادرج يف إطار 
عالياات التاويه عىل صفقات بيع شاحإات 

إغاثية لصالح مرتزقة الددوان. 

  - خاص:
عىل غاراِر املسااعدات التاي تَّدعاي  وُل 
الددوان تقديَاها للشادب الياإي مإذ عامل 
مان عدوانهاا الظالام وحصارلاا الغاشام 
عاىل 26 مليون إنَْساان ياإي، شان الددوان 
السادو ي األَمريكاي خاالل األَيَّااا0 القليلة 
املاضية حرباً مفتوحة عىل عد  من مديريات 
محاإظة الحديدة، وتحدياداً مديرية التحيتا 
التاي تفّشات إيهاا ظالارة املجاعاة خالل 
الإصاف الياناي مان الداا0 املايض؛ بسابب 
الحصار الذي إرضته  ول الددوان السدو ي 
األَمريكاي عىل نشااط اآلالف مان أَبْإَاء من 
مديرية التحيتا السااحلية التي تدد من أإقر 

مديريات محاإظة الحديدة الساحلية.
 إالصياا ون التقليديون من أَبْإَاء التحيتا 
الذيان حولهم الدادوان إىل أَْلاَداف مرشوعة 
لدالياته انْرااَرامية تسابب بحرمانهم من 
ماارسة نشااط الصيد يف السواحل الياإية، 
وعىل مد0 األَيَّاا0 املاضياة تدرضت مديريتا 
التحيتا التي ال تزال تأن من الجوع، إىل قرابة 
أكيار مان 70 غاارة روياة من قبال طريان 
الدادوان عىل التحيتاا وبيت الفقياه أ ت إىل 
استشاها  وإقدان سابدة صيا يان وررح 
ثاانياة آخريان يف غاارة لطاريان الدادوان 
اساتهدف قاربهام قبالة مديرياة الدريهاي 
باحاإظاة الحديادة، كاا اساتهدف طريان 
الددوان سبَع ناقالت خرضوات أثإاء مرورلا 
يف الطريال الراباط بال الخوخاة ومإطقاة 

الجااح، ماا أَ 0َّ إىل استشاها  َمان كان عىل 
متإهاا، وتدرضات تلاك املإاطل السااحلية 
الفقارية لقصاف مكيف من باوارج الددوان 
التي حاولات تحت غطاء نااري كييف إنزال 
وحدات عساكرية يف سااحل مديرية التحيتا 

الخايس املايض.
 ووإقااً ملصادِر عساكري يف الحديدة إقد 
اساتخد0 الددوان سياساة األَْرض املحروقة 
يف ساواحل الحديادة واساتهَدَف بوحشاية 
الطرقاات الدامة ومزارع ومصالح املواطإل 
وآثار الرعاب والخوف يف أَْوَسااط اآلالف من 
الساكان الفقاراء الاذي يديشاون يف مإازل 
مان الصفيح يف تلك املإاطل الواقدة يف نطاق 
مديرياة التحيتاا، وأكد املصادر تاكن أبطال 
الجيش واللجان الشادبية مان إحباط إنزال 
عساكري يف ساواحل التحيتا، مشارياً إىل أن 
الجياَش واللجان أرربوا تلك الباررَة املدتديَة 
عىل الفرار، ويف ذات االتجاه تاكإت الدإاعات 
الجوية للجيش واللجان الشدبية من إسقاط 
طائارة مروحياة مان ناوع أباتاي تابداة 
لتحالاف الددوان يف مإطقاة الجاح األعىل يف 
مديرياة بيات الفقياه أثإاء قيامهاا بأعاال 

عدائية وإْرااَرامية. 
اْساتهَداُف التحيتا وبيات الفقيه وحيس 
والدريهاي ولي مديريات سااحلية من قبل 
الددوان السادو ي األَمريكي بوحشاية راء 
بداد أشاهر من إْعااَلن مرتزقة الدادوان من 
إإا ق الرياض محاإظاَة الحديدة محاإظًة 
مإكوبًة، ليكشف وحشية الددوان السدو ي 

األَمريكي الذي تسابب بتفي املجاعة يف تلك 
املديريات. 

تصاُعُد تلك الحرب املسادورة التي يشاإها 
الدادوان السادو ي األَمريكي عاىل محاإظة 
التحذيارات  تصاعاد  ماع  تزامان  الحديادة 
الدولياة الراإضاة لخطاة التحالاف الرامياة 
إىل إغاالق ميإااء الحديدة ومإع تدإال الغذاء 
والادواء والوقو  إىل املإاطل الشااالية، ورغم 
ذلاك يرص الدادوان عىل تشاديد الحصار عىل 
الشادب الياإي وإيقاف حركاة امليإاء تإفيذاً 
لتوريهاات أَمريكياة سابل أن كشاف عإها 
السفري األَمريكي يف أغسطس املايض، وأقرتها 
الرباعياة الدولية التي أرادات يف مديإة ردة 
السادو ية والتي حرضلاا وزيار الخاررية 
األَمريكي السابل رون كريي يف الشهر ذاته. 
وعىل مد0 األََسابيْع املاضية عاد الددوان 
عىل مضايقة السافن التجارياة التي تحال 
تصاريح  خول من إريال التفتيش الخاص 

باألَُماام املتحادة يف ريبوتاي ومإدهاا مان 
الدخاول إىل امليإااء وإربار بداض الخطوط 
املالحياة إىل تحويال مساارلا إىل ميإاء عدن 

عوضاً عن الحديدة.
 ويف ذات الساياق يحااول الدادوان إقإاع 
الداَلِم بأن محاإظة الحديدة أصبحت مإطقَة 
عاليات عسكرية مفتوحة واستارار حركة 
املالحاة يف ميإااء الحديادة يدّرض السافن 

التجارية للخطر.
وامللفات أن تصاعد الغاارات عىل الحديدة 
قوبل بتأكيد ُمؤّسساة موانائ البحر الدربي 
حركاة  الساتقبال  عادن  ميإااء  رالزياة 
وتقديام  املختلفاة  والبضائاع  الحاوياات 
خدمات التاويان بالوقو  وامليااه والصيانة 
للسفن، ووإقاً لترصيح إَ اَرة ميإاء عدن أنه 
تم تجهيُز مساحات خزن إضاإية الستقبال 
املزيد من الحاويات ولديها القدرة الكاملة يف 

استقبال مليون حاوية.

املرتزقة ي�ضتثمرون معاناَة اليمنيني جراء العدوان واحل�ضار 

الضماُن االجتماعي.. سقوُط مليار دوالر من أجندة اأُلَمـم املتحدة 

مصطلح

األسعاُر املشّوهة 
 

أساداُر السالع والخدماات التاي 
االرتااعياة  التكلفاة  تدكاس  ال 
الحقيقياة لتوإريلاا، وقاد تتدرض 
وراو   بسابب  للتشاوه  األسادار 
االحتكار من راناب البائدل، أَْو عن 
طريل التإظيااات القانونية، أَْو عن 
طريل الفشل يف أخذ التكاليف واملزايا 
الخاررية التي تإشاأ؛ بسابب إنتاج 

السلدة املديإة يف االعتبار.

 للعــلم 
عامان من 

الحصاِر!
 

تؤّك�د خارطُة الدم�ار التي حّل�ت بالبُنية 
التحتي�ة لاقتص�اد اليمني من قب�ل طريان 
العدوان الس�عودي األَمريكي، أن هذه الحرَب 
والحص�اَر التي ُفرضت عىل الش�عب اليمني 
منذ عام�ني، لم تك�ن وليدَة الصدف�ة، وإنما 
كان�ت ُمَخّططاً له�ا منذ س�نوات، وُرتِّب لها 
منذ س�نوات، ولعل خارط�َة التدمري املمنهج 
الت�ي تعرضت ل�ه منظوم�ة األم�ن الغذائي 
اليمن�ي ومنظومة الخدمات األََساس�ية لدليل 
عىل ذل�ك، فآل�ة القت�ل والتدمري الس�عودية 
األَمريكي�ة الت�ي ال ت�زاُل ترتك�ب املزيد من 
جرائم اإلبَاَدة الجماعية يف األسواق والشواطئ 
اليمنية، استهدفت املصانع بعمالها وماكنات 
انتاجها وشاحنات التسويق، ودمرت مخازن 
الغذاء وامداداته، وحّولت األس�واق الش�عبية 
إىل أَْه�َداٍف اس�راتيجية لغاراتها، ولم تكتِف 
بتدمري ش�بكات املياه واالتصاالت والكهرباء، 
املهني�ة  واملعاه�د  امل�دارس  قصف�ت  ب�ل 
والجامعات واملش�ايف واملركز الطبية، وشنت 
سلس�لة طويلة م�ن الهجمات ع�ىل الطرقات 
العامة والجس�ور، وعمدت عىل تعطيل حركة 
املاحة الجوية والبحرية يف املطارات واملوانئ 
ومنع تدفق التحويات املالية من وإىل اليمن، 
وتس�بب بتوقف املس�اعدات واملنح والهبات، 
ة  وش�ن أعن�َف غاراته ع�ىل امل�زارع الَخاصَّ
باملواطن�ني ول�م تس�تثِن م�زارع الدواج�ن 
والثروة الحيوانية، وعىل مدى العامني أفرغت 
حقدها األس�ود عىل حارض اليم�ن وماضيه، 
فاس�تهدفت اآلثار واملعالم التأريخية وحّولت 
املنش�آت الس�ياحية من منتجعات ومنشآت 
فندقية وحدائق إىل أَْهَداٍف مرشوعة لعملياتها 

العدائية. 
وإىل جانب التدمري املبارش للبُنية األََساسية 
لاقتصاد اليمني، ش�ّددت حصارها البحري 
وال�ري والجوي عىل الش�عب اليمني وعزلت 
اليم�ن عىل العالم يف ظل صم�ت عاملي مخٍز، 
ولك�ن خال عام�ني من الع�دوان والحصار 
اس�تطاع الش�عب اليمن�ي أن يح�رق كاف�ة 
األوراق االقتصادي�ة التي اس�تخدمها العدو؛ 
بهدف التجويع والركيع، وأن يتماس�ك رغم 
التداعي�ات اإلنَْس�انية املأس�اوية الناتجة عن 
تلك الحرب اإلْج��َرامية، فنحن اليوم نستقبل 
الذكرى الثانية من العدوان والحصار باملزيد 
من االرصار عىل الصمود أمام صلف العدوان 
عجرفت�ه، والع�دو الي�وم يس�تقبل الذكرى 
الثانية لفشله الذريع يف تحقيق أيٍّ من أَْهَدافه 

العدائية. 
فاليم�ُن بعد عامني من الحرب وعامني من 
الحص�ار أقوى من أي وقت مىض.. وليخس�أ 

الخاسئون. 

الأَْهَداُف اخلفيُة لت�ضاعد الغارات على احلديدة 

العدوان يشن حرباً مفتوحًة على جوعى التحيتا
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  - خاص:
اَه قائُد الياورة، السايُد عبُدامللك بدرالدين الحوثي، رساالًة  ورَّ
مباركًة لكل الإساء املؤمإات يف اليان والداَلم انسالمي؛ باإاسبة 
ذكر0 مولد الصديقة الطالرة البتول الزلراء عليها السال0، أشا  
إيهاا بالتضحيات الكبارية واألخالقياات املتايازة لحرائر اليان 
اللواتي يساهْاَن يف صاو  الشادب يف موارهة الددوان والتَصدِّي 

للغزاة.
وأكاد السايد عبدامللك الحوثي، خالل رساالته، أن املارأَة اليو0 
توارُه ُكلَّ أشاكال االْساتهَداف من القو0 الشايطانية؛ بالسادي 

الدؤوب للحط من كرامتها وتجريدلا من أخالقها.
0َ الزلراء  وأشاار السايد عبدامللك الحوثي، إىل أن انساال0َ قادَّ
الصديقاة؛ باعتبارلاا أرقاى ناوذج للارأة تجسادت إياه القيم 

واألخالق وارتقى يف ُسلَِّم الكاال انيَْااني.
ويف ذات السياق أّكد السايد أن الإاوذَج الراقَي املتايل 
بالزلاراء عليهاا الساال0 كاٍف للاارأة املسالاة 
الكبارية مان  املدإوياة  القيااة  ن راِك 
خاالِل االلتازا0 بأخالقياات وتداليم 
اللاه، مؤّكداً عىل أََلايّة الحفاظ عىل 
املوروث األخالقاي والقياي الراقي 
للارأة املسالاة والِدإاياة بااللتزا0 

بالتدلياات والضوابط الرشعية.
مان  الإسااَء  السايُد  وحاّذر 
االنجارار وراء الإااوذج الغربي 
املارأة  كراماة  امتهان  الاذي 
رخيصاٍة  سالدٍة  إىل  وحّولهاا 
كرامتهاا  مان  ورّر لاا 
اننَْساانية، كاون الإااوذج 
الغربي يسادى إىل اخرتاق 
انساالمية  املجتاداات 
وبث ساوِمه التضليلية 
برضب  وانإساا ية 

القيم واألخالق 

نص الكلاة:
بسم الله الرحمن الرحيم

َّا أَْعَطيْنَاَك اْلَكْوثََر، َفَصلِّ ِلَربَِّك َوانَْحْر، إِنَّ َشاِنئََك ُهَو اأْلَبَْرُ( )إِن

يقة الطاهرة، البتول الزهراء، سيدة  بمناسبِة الذِّْك�َرى املباركة ملولد الّصدِّ
نس�اء العاملني فاطمة بنت رس�ول الله محمد خاتم النبيني، وسيّد املرسلني، 
ص�ىل الله عليه وعىل آله وس�لم، نتوّجُه بالتريكات ل�ُكلِّ أخواتنا املؤمنات يف 

بلدنا العزيز وسائر العالم اإلسامي.
حيث تعتر ه�ذه الذِّْك�َرى محطًة مهمًة؛ الس�تلهام الدروس ولتزوُّد من 

نبع األخاق وَمعني الفضائل.
فالزهراُء الصديقة الطاهرة قدمها اإلسام باعتبارها أرقى نموذٍج للمرأة، 
تجّسدت فيه القيم واألخاق، وارتقى يف ُسّلم الكمال اإليَْماني، بكل ما يف ذلك 

من دالئل كبرية ومهمة..
وأّولُه�ا: أن الل�َه س�بحانه وتعاىل كّرم املرأَة يف اإلس�ام ويف رس�الته مع 
ُكّل الرس�ل، وأفس�ح لها مجاَل االرتق�اء اإليماني واألخاقي يف س�ّلم الكمال 
ن  اإلنَْس�اني، كما هو الحاُل بالنس�بة للرجل، قال تعاىل: )َمْن َعِمَل َصاِلًحا مِّ
َُّهْم أَْجَرُهم ِبأَْحَس�ِن  َُّه َحيَاًة َطيِّبًَة، َوَلنَْجِزيَن ذََكٍر أَْو أُنثَى َوُه�َو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحِييَن

َما َكانُوا يَْعَملُوَن(
ن ذََكٍر  نُكم مِّ وقال تعاىل: )َفاْستََجاَب َلُهْم َربُُّهْم أَنِّي اَل أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ

ن بَْعٍض(. أَْو أُنثَى، بَْعُضُكم مِّ
ثانياً: أن السموَّ والكرامَة والعزََّة هي باإليَْمان والعمل الصالح الذي تتجىّل 
فيه املرأُة بكريم األخاق، وتنهُض بدورها ومس�ئولياتها املهمة، منطلقًة من 
إيَْمانه�ا وأخاقياِت دينه�ا التي تصونها وتحفظ له�ا كرامتها وتحميها من 

املساعي الشيطانية لإلساءة إليها واالستغال لها أسوأَ استغال.
إن املرأة اليوم تواجه ُكّل أش�كال االْس�تهَداف من القوى الشيطانية، ويف 
املقدمة الس�عُي الدؤوب للحط من كرامته�ا، والتجريد لها من أخاقها، وهم 

يعملون لتحقيق ذلك بكل الوسائل واألساليب.
وإن النموذَج الراقَي املتمثَل بالزهراء سام الله عليها لكاٍف للمرأة املسلمة 
الي�وم؛ إلدراك القيم�ة املعنوي�ة الكبرية لها م�ن خال التزامه�ا بأخاقيات 
وتعاليم الله س�بحانه وتعاىل، واملنزلة الرفيعة بقدر ما ترتقي يف ذلك التزاماً 
وتخلُّق�اً ووعي�اً وبصريًة وتحّماً للمس�ئولية.. وإننا يف هذا الس�ياق َلنفتخُر 
ونقّدر التضحيات الكبرية واألخاقيات املتميزة ألخواتنا العزيزات من حرائر 
يمن اإليَْمان اللواتي يُس�هْمَن اليوم إس�هاماً كبرياً يف صموِد شعبنا العزيز يف 
مواجهة العدوان والتَصدِّي للغزاة املس�تكرين، وُهنَّ يقّدْمَن أغىل التضحيات 
من األَبْنَاء واإلخوة واألزواج واألقارب، وبعطائهن بالغايل والنفيس، وبقدر ما 

يمكنهن لدعم الجبهات باملال والغذاء، وبمجهودهن الَعَميل يف دعم املرابطني 
يف الجبه�ات بالتغذي�ة، ويف اهتمامهن وإس�هامهن الكب�ري يف كافة املجاالت 

املهمة.
وق�د تجىّل يف صره�ن وعزمهن وتضحياته�ن وما تّميزن به م�ن الِعّفة 
والِحش�مة وااللتزام بالضوابط الرشعية، مص�داُق االنتماء اإليَْماني الوارد يف 
الحديث املروي عن رس�ول الله صىل الله عليه وعىل آله وس�لم )اإليَْماُن يماٍن 

والحكمة يمانية(.
وإنن�ا يف هذه املناس�بة املباركة َلنؤكِّ�ُد عىل أهميّة الِحف�اظ عىل املوروث 
األخاق�ي والِقيَِمي الراق�ي للمرأة املس�لمة، والعناية بااللت�زام بالتعليمات 
والضوابط الرشعية الكريمة، والحذر من االنجرار وراء النموذج الغربي الذي 
امتهن كرامة املرأة وحّولها إىل سلعة رخيصة وجّردها من كرامتها اإلنَْسانية، 
وس�عى إلفس�ادها وكذل�ك التحويل لها إىل وس�يلة لإلفس�اد والِعي�اذُ بالله 
تعاىل، وهو يس�عى إىل اخراِق املجتمعات اإلس�امية وبَثِّ ُسمومه التضليلية 
واالفسادية ومكائده الشيطانية، من خال رضب القيم واألخاق التي تشّكُل 
س�ياجاً وثيقاً للحفاظ عىل العفة والطهارة والكرامة والحياء، ولذلك يحاوُل 
ِب ُهوية  أن يجعَل من التّرج واالختاط س�لوكاً حضارياً؛ يف مسعًى منه لَضْ
املرأة املس�لمة، والواقُع أن ذلك ليس س�وى س�عٌي ش�يطانيٌّ ال يحرُم املرأة 
وال دوَرها األََس�اَس يف بناء األرسة واملجتمع وتنش�ئة األجيال، وإسهامها مع 
الرجل ِوْفَق الطريقة السليمة التي تلتزُم فيها بالضوابط الرشعية والراقية يف 

مسرية الحياة بناًء وإصاحاً ومواَجهًة للتحّديات.
 ق�ال تع�اىل: )َواْلُمْؤِمنُ�وَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُه�ْم أَْوِليَاُء بَْع�ٍض، يَأُْمُروَن 
َاَة َويُْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن  ِباْلَمْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َويُِقيُم�وَن الصَّ

اللََّه َوَرُسوَلُه، أُوَلِٰئَك َسرَيَْحُمُهُم اللَُّه، إِنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم(
وقال تعاىل: )إِنَّ اْلُمْس�ِلِمنَي َواْلُمْس�ِلَماِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلَقاِنِتنَي 
اِبَراِت َواْلَخاِش�ِعنَي  اِبِري�َن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ اِدِق�نَي َوالصَّ َواْلَقاِنتَ�اِت َوالصَّ
اِئَماِت َواْلَحاِفِظنَي  اِئِمنَي َوالصَّ َقاِت َوالصَّ ِقنَي َواْلُمتََصدِّ َواْلَخاِش�َعاِت َواْلُمتََصدِّ
ْغِفَرًة  ُفُروَجُه�ْم َواْلَحاِفَظاِت َوالذَّاِكِريَن اللَّ�َه َكِثريًا َوالذَّاِكَراِت أََع�دَّ اللَُّه َلُهم مَّ

َوأَْجًرا َعِظيًما( صدق الله العظيم.
َق ش�عبَنا برجاِله  نس�أُل اللَه س�بحانَُه وتع�اىل، بفضله الكري�م، أن يوفِّ
�ك باإلسام وااللتزام بأخاق اإليَْمان واالرتقاء يف ُسّلم الكمال  وحراِئِره للتمسُّ

ه عىل أعدائه املستكرين.  وأن ينُصَ
وال حوَل وال قوة إال بالله الديل الدظيم
والسال0 عليكم ورحاة الله وبركاته

عبدامللك بدر الدين الحوثي 
بتأريخ 20 جمادى األُخرى 1438ه� 

  - هنادي الصعيتري:
اُة ألنصار الله،  أقامت الهيئُة الإساائيُة الدامَّ
أماس األحاد، بأماناة الداصااة إدالياًة أحيت 
مان خاللهاا الذِّْكااَر0 املجيدة املباركاة، ذكر0 
مولد سيدة نسااء الداملل الطهر البتول إاطاة 

الزلراء عليها السال0.
وأّكادت الهيئاُة الإساائيُة ألنصاار الله، عىل 
أََلايّة إحياء لاذه الذِّْكاَر0، مإولة إىل أن املرأة 
الياإياة بأماسِّ الحاراة لتقتبس مان الزلراء 
الجها  وباذل الُجهد والتضحياة يف ُكّل مجاالت 

الحياة.
وأشاارت الكلااات التي تضاإتهاا الفدالية 
وألقالا ُكلٌّ من عضو املجلس السايايس ألنصار 
الله أخاالق الشاامي، ومايلة الهيئة الإساائية 
ألنصاار الله أحاال0 رشف الدين، إىل أن السايدة 
ويف  املؤمإاات،  للإسااء  قادوة  )ع(  الزلاراء 
الدو ة إىل ساريتها الدطرة عو ٌة إىل إنَْساانيتهن 
لاو  وسابيل حريتهان  السالياة،  وإطرتهان 

التزامهن بأخالقيات وسلوكيات الزلراء)ع(.
وأوضحات الكلااات أن نسااء الياان كاإًة 

لسان بحارٍة إىل تلك املإظاات واألبواق الإاعقة 
واألقإداة املصطإداة املطاِلباة بحقاوق املارأة، 
مشارية إىل أن لاد0 املارأة الياإية ناااذَج راقيًة 

وقدوة عظياة.
ونّولت الكلاات إىل أنه بالرغِم من املغالطات 
التأريخياة الواضحاة، الحاصلة يف لاذا الدرص 
بُغياَة تغييِب لكذا شاخصية اتساات وتايزت 
بالكاال اننَْسااني وانيَْااني إال أن املرأَة الياإية 
ساتديد كتاباة التأريخ ِوإال حقائَل ساتيبتها 
اُدلا يف موارهتهاا للدادوان الغاشام يف  وتجسِّ

رايع املجاالت.
بدورلاا عارّبَت املارأة الياإياة املشااِرَكة يف 
الفدالياة االحتفائية عن أََلايّاة االحتفال بهذه 
الذِّْكااَر0، وماا تايلاه السايدة الزلاراء عليها 
الساال0 من قادوة ُعليا وناوذج تحتاذي بها ُكّل 

الإساء املؤمإات.
ويف لاذا الساياق أشاارت األساتاذة بارش0 
املحطاوري، إىل أن السايدة الزلراء مورو ة بل 
نساء اليان، قوالً وإدالً وعاالً؛ ألن املرأة الياإية 
الياو0 قهارت أعاداَء اللاه يف تصديهاا لهام من 
خاالل تربيتها التي أخذتها من بإت رساول الله 

-صلوات الله علياه وآله-، الرتبية الدظياة التي 
من خاللها استطاعت أن تضّحَي يف سبيل الله.

مان رانبها لإاأت أ0ُّ محاد، األماة الدربية 
وانسالمية باولد السيدة إاطاة الزلراء واملرأة 
املؤمإاة، مؤكدة أن املرأة الياإية لي املإترصة يف 
ل بفضح قو0  ظل لاذا الددوان؛ ألن الله قد تكفَّ

الددوان.
 يف ذات الساياق أشاارت زيإب الدمشقي، إىل 
أن املرأة الياإية تقتبُس من نور الرسالة والقرآن 
ومن نور بإات خري خلل الله؛ لتكوَن باساتو0 

املوارهاة، وأنها تتدلم من الزلاراء كيف تصإع 
الررال يف زمن الخإوع.

وكون املرأة الياإية تواره الددوان األَمريكي 
السادو ي بصاو لا وإبائها وتقدياها لزورها 
وابإهاا إىل ربهات الدزة والكرامة بدزياة ثابتة، 
تشريُ انعالمية ساارة املليكي إىل أن نساَء اليان 
حفيادات الزلاراء البتاول ورثن مإهاا الروحية 
الجها ية ملقاوماة وموارهة الطغاة من أَمريكا 
و«إرسائيال« والإظا0 السادو ي واملفسادين يف 

األَْرض.

يف ذات الساياق عرّبت أ0 الشهيد عاار حايد 
الدين، عن أََلايّة اتّباع نهج السيدة البتول عليها 
الساال0، مشرية إىل أنإا ساإظلُّ يف ِتاايْااٍه ما لم 
تساَع املرأة الياإية للتدرُّف عىل السايدة إاطاة 

الزلراء ومكارمها.
واختتام الحفاُل بتكرياٍم لبداض األخاوات 
املجالادات يف سابيل اللاه الساتحقاقهن » رع 
يف  وصربلان  صاو لان  نتيجاة  الزلاراء«؛ 
ِرها لان وتضحياتهن التي قدمإها، كاا تخلله 

عدٌ  من الفقرات اننشا ية واملرسحية. 

قال اإن النموذَج الراقَي املتمثَل بالزهراء كاٍف للمراأة امل�ضلمة لإدراك القيمة املعنوية الكبرية لها

في رسالٍة موجهٍة لنساء اليمن والعالم اإلسالمي بمناسبة الذِّْكـَرى المباركة لمولد الزهراء عليها السالم: 
السيد عبدامللك الحوثي: التضحيات الكبرية لحرائر اليمن أسهمت كثريًا يف صمود الشعب اليمني يف مواجهة العدوان 

بح�ضور ح�ضد ن�ضوي كبري يف املرَكز الثقايف: 

الهيئُة النسائية ألنصار اهلل ُتحيي ذكرى مولد الزهراء عليها السالم 
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د. إبتسام المتوكل* 
الوطإاي  وانعالماي  امليقاف  ِة  َحارْضَ يف 
اننَْسااني، َعبدالكريم الخيواناي، يصبح ُكلُّ 
ماا له عالقٌة باأ وار امليّقف ومهاا0 انعالمي 
اداً يف َرُرٍل واحد، لكإه متدّد ، متواِضع  مجسَّ

مع إباء ال يتزعزع.
الخيواناي الاذي آَماَن باليقاإاة وانتااى 
للصحاإاة لو قائُد ربهتَاي اليقاإة وانعال0 
يف موارهاة الدادوان، إنه القائاد الفديل الذي 
نستقي مإه مها0َّ املرحلة وواربات القصيدة 
واملقال، إإليه يف ذكار0 خلو ه اليانية تإتاي 

الكاتبة واملكتوب!
بال ياَدي الجبهاة اليقاإياة التاي توارُه 
الددوان ا ويف حرضة انعال0 الحاضن للقضية 
الوطإية، يف مدركة لي أقدل املدارك: مدركة 
الورو / الفإاء والحقوق/ الدقوق، بل يدي 
ُكلِّ ذلاك، لال نتحدَُّث عان نَُخاٍب ثقاإيٍة لها 
أبراُرهاا الدارية، وإلسافتُها الغامضة، ذاُت 
الخصوصياة التاي ال ياكاُ  يتبيَّإُهاا الداو0، 
واشرتاطاتها املدرإية املدقدة؟ أ0 نحن بصد  
الحديث عن وعي يإخرُط إيه ُكلُّ َمن امتلكه، 
وتحرك ضان مورهاته والتز0 باقتضياته؟ 
لال نتحدث عان إعاال0  يكاوري/ يهتم 
بالشاكل، وإ لااش الصاورة، وبذخهاا وال 
يحال مبدأ، وال يإقال حقيقة، بل لو يإارص 
القتلاة، أَْو يإقل لهم ماا يخفي ررائاهم؟ أ0 
نتحدث عن أمة، يحالها انعالمي يف كامريته، 
ويكتبهاا يف عباراتاه، ويداإع عان رلاناتها 

حتى يدإع حياته يف كيري من األحيان؟
إن مدركاَة اليقاإاة يف موارهاة الددوان، 
لي مدركُة وعي، ولهاذا يإخرُط إيها بإفس 
الكفااءة والفاعلياة الإخب وعاو0 الشادب، 
رشط أن يكاوَن الجايُع عىل  ررة كاملة من 
إ راك من لو الددو؟ وعىل إيَْاان تا0 بقدسية 
الوطان، وعاىل يقال بالاغ بذرائع الدادوان، 
وأطااعه التأريخياة، وأيا يه الكارثية، يف ُكّل 
املجااالت، وعىل بصرية ناإاذة بجرائم الددو، 
ووحشايته القاتلة، وحقده غاري املحدو  عىل 
اليان، ماضياً، ورالإاً، ومساتقبالً، وإنَْساناً، 

وحضارًة.
إن لاذه املحاد اِت، تجداُل مان الجبهاة 
اليقاإياة متضاإًة ُكلَّ حاراٍك وطإي، يرإض 
ليكشاَف  ويوارهاه  ويجرُِّماه،  الدادوان، 
ضالالِتاه، وأالعيبَه التي يحااول أن يارر بها 
إْرااَراَماه، وياربره كاا لو حاصال مإذ 26 

مارل 02015.
لاذا االنفتاح يدإاي أن ُكّل قاو0 االنتااء 
الوطإاي الواعية بُهويتهاا، وحقيقة عدولا، 
لي ربهة ثقاإية موارهة للددوان، ومداإدة 
عن انتاائهاا، وميابرة عىل إضاح محاوالت 
الدادو، تزوير الوعاي، وابتاالع الهوية، ولي 
محاوالت إاشالة، بتصّدي الجبهاة اليقاإية 
لها، وبالفصل الحقيقاي والكامل بل ما لو 
ياإي، وما لو عدوان، واالنتااء املطلل لليان 

واملوارهة الشاملة للددو. 
ُل الوعاي اليقاايف إىل موارهة،  حل يتحاوَّ
اليقاايف  سايتالحم  األَْرض،  عاىل  وتحارك 
بانعالماي، ليكوناا ورهال لجبهاة واحدة، 
تروياج  عان  اليقاايف  للاحتاو0  غإاى  وال 
إعالماي؛ ليحقال أَْلَداإه ويبلاغ غاياته، وال 
غإاى للوساائط انعالمية عن ماا ة ثقاإية، 
بالكلااة، أَْو الصورة، أَْو الفكارة، أَْو األغإية، 
أَْو اللوحاة، أَْو ساوالا؛ وإال إاااذا سايقول 
انعال0؟ ومن سايتحدث، أَْو يصاور، أَْو يقرأ، 
أَْو يحلل، ويفرس، ويربط الظوالر، ويكشاف 
املخبوء من ورائها؟ ومن سيقد0 املا ة الفإية 
التي تتداطى مع الوردان الوطإي، وتدرب عن 

قياه ومبا ئه؟ 
لهإاا ندرُف أنإاا نتحدَُّث يف مجاال واحد، 
وربهاة ال ياكا  التايياز بيإها يذكار، ولي 

بالفدال رديارة باأن نوصاف بأنهاا ربهاة 
الجبهات؛ حيث الرلان عليها يف كسب املدركة 
الإفساية، واألخالقياة، وامليدانياة أيضا، ولذا 
تويل قو0 الددوان رل عإايتها، وتغدق الكيري 
من نفطهاا و والراتها، عىل لذه الجبهة التي 
يإقصها يف رانب الددو عإارص الإجاح كلها، 
وعاىل رأساها الصادق يف ُكّل ماا تقو0 باه أَْو 
تهادف إليه، ولاو ما حكم عليهاا بالخرسان 
مان  اخلهاا، والتداعي بسابب تإاقضها مع 
نفساها، ومع الواقاع الفديل، ولاو ما ردل 

بضع قإاوات محاارصة تخارتق ُكّل حصار، 
وتحارص الددو بصدقها إيصدقها لو نفسه، 
ولو ما ردل ثلة ميابرة عىل الكتابة املوارهة 
للددوان تتفوق يف أ ائها عىل مليارات مبذولة 
للتزييف واالإارتاء، تفوقت ربهتإاا رغم ُكّل 
الدوائل التاي اإتدلت لتديل إاعليتها وتدطل 

نجاحاتها. 
يف الحااالت االعتيا ياة، يقاو0 امليقفاون، 
والكتاب، وانعالميون، بتدعيم عوامل اليبات، 
والتحادي، والشااوخ، يف ذروة املدارك، وعإد 

احتدامهاا. لكن الحالاة الياإية تاكا  تكون 
حالة إوق اعتيا ية، وناوذرا استيإائيا، وما 
يؤكد ذلاك أن امليقفل، والكتاب، وانعالميل، 
يقفون مذلولل أما0 بالغة الشدب الشامخ، 
ويإهلون من مدل صاو ه، وعطائه، وقدرته 
عاىل املوارهة، والتكياف باا يهاز0 رلانات 
الدادو، وبفشال خططاه، التاي بإاى عليها 
تصوراتاه لطبيدة املدركاة، وأمدلا، وقدرته 
عىل إ اراتها؛ إأ ارلا الشادب الياإي، َوحد  
املجاال، وتفاوق عىل الساالح، حتى بادا لذا 

الساالح املوصوُف بالذكي غبيااً للغاية، أما0 
إطرة املقاتال الياإي، وذكاء املواطن الدا ي، 
وبدا القا ة الدساكريون -من أعراب وعجم- 
أشاد غباء، وأكير حرية، إقا  املشاهد شادب 
ميقف، حضااري، واع، ال يفارط يف الكرامة، 
وال يتهاون يف الحرية، وال يتإازل عن السيا ة 
والكربياء. قا  املشهد عسكرياً، وقا ه ثقاإياً، 
وإعالميااً، إلام يكان صدبااً عاىل أصحااب 
ويكتباوا  الصاورَة،  يإقلاوا  أن  االختصااص 
األساطورة، ويبدعاوا القصيادة، ويصيغاوا 
ويالحقاوا  املقااالت،  ويدبجاوا  التقريار، 
االنتصاارات عىل مساتو0 الصااو  يف رانب 

الوعي، وعىل صديد الإرص يف أرض املدركة.
الجإدي الحايف، الاذي لو يف األصل مواطن 
بسايط، لم يدرل يف أكا يايات عسكرية، أَْو 
يرسم له خطة املدركة، ذلك الجإدي أعإي ذلك 
املواطن/ الشادب لو مإبع صاو نا، وصانع 
انتصاراتإا، وكاتب وعيإاا، وقائد بصريتإا إىل 
حيث يرشق الوطن بقوة يدين مشققتل من 
أثر الفالحة، ويساري بدزياة قدمل حاإيتل 
يادوزن  حياث  والشااوخ،  الإارص  ذر0  إىل 
شادب حر أبي مدزوإة الإرص بألحان يايإة 
صاياة، اساتدصت رسقتها أَْو تحريفها، أَْو 
يزوملها عىل وقع أنغا0 تراث موغل يف الحياة، 
وانبااء، واالنتاااء لياان يصدب عاىل الددو 

تحريفه، أَْو ابتالعه.
مإاذ عامل نهاض شادب بكاإاة إئاته؛ 
للقتاال يف ُكّل ربهات املوارهة، وعىل رأساها 
ربهة الوعي اليقاإياة انعالمية، ولم يتحلف 
عن لاذا الوارب املقدل إال من بااع ياإيته، 
أَْو تولم أنه يساتدال الددو لإرصة مرشوعه 
الخااص، اما املارشوع الوطإاي إقد نهضت 
به أقاال0 ووروه رلها لم يكان مدروإا يف ما 
قبل الددوان، بل لرباا لم يكن يظن أنه مدإي 
بكتابة صيغة وطإياة ثقاإية، تحال الهوية، 
الدادو  ُمَخّططاات  ُكّل  وتهارام  وتدليهاا، 

لطاسها أَْو تحريفها. 
يف تلاك اللحظاة الفارقاة: لحظاة اقرتاف 
الدادو حااقتاه الددوانياة تشاكلت ربهات 
وأحيانااً  عفاوي،  بشاكل  خالصاة  وطإياة 
عشاوائي، يف تللاك الفارتة لام تكان لإااك 
بهاذه  لداال  تإسال  رهاات  وال  حكوماة، 
قراباة  بداد  يجدلإاا  ماا  الضخاماة، ولاو 
الدامال نتوقف؛ لإرارع سابل األ اء، وآليات 
التإسيل، واالستارار يف املوارهة، مع تحديث 
السابل، وتغياري الخطط لتواكب مساتجدات 
الددوان عىل األَْرض، وعىل مساتو0 الخطاب، 
واْستهَداف الوعي، مطالبل الحكومة، وكاإة 
امُلؤّسساات الوطإية القياا0 بدورلا، وتحال 
مسؤولياتها يف إساإا  الجبهة الشدبية، التي 
صادت، وانتارصت، وأربكت امُلَخّطط املحكم 
املادرول نساقاط اليان الذي عال مساقطاً 
امُلَخّطط القذر، ومحرراً الخرباء الدسكريل، 
التي  والسياسيل، والدراسات، واألكا يايات 
ساهرت عىل ُمَخّطط الددوان مإذ وقت مبكر 
مإضجة إياه، ظانًة أنها قد وّإرت ُكّل وساائل 
اكتسااح بلد سالََّم الخونة من أبإائه أرساَره 
للددو، واستسالم الباقون -عاىل اعتاب مدن 
الإفاط ورنال الدااالت األرإبياة ا ولم يبل 
إال أن يساقط بيد االحتالل عالنياة، إكان أن 
انهزمات القاوة الدساكرية املدرباة، وكاإة 
امُلؤّسسات التي عالت عىل سيإاريو الددوان، 
وكان أن أحرقات الوالعاة باليد الواثقة بإرص 
الله أحادث الدتا  الدساكري، وأحدث برامج 
تزييف الوعي، واساتياار الشاائدة، وتازيل 
الإسايج املجتادي، ُكّل ذلك تهاو0 وسايظل، 
ماا ا0 ثاة شادب، وثااة حضاارة تأبى لها 
كيإونتهاا أن تستسالم لإقيضهاا أَْو تخاون 

نفسها أَْو تبيع ياإها. 

* رئيسُة الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان 

ال�ضهيُد اخليواين الذي اآَمَن بالثقافة وانتمى لل�ضحافة هو قائُد جبهَتي الثقافة والإعالم يف مواَجهة العدوان: 

عن جبهة الثقافة واإلعالم: 
حني يكون املثقف جندياً والثقافة خندقاً واإلعالم سالحاً فّتاكاً! 
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  - خاص:
أحيات الجبهُة اليقاإياُة ملواَرهة الددوان 
واتحاا  انعالميل الياإيل، الذكار0 اليانية 
الستشاها  املإاضال عبدالكريام الخيواناي، 
تحات شادار »سايتلفون ويزكو إياك الذي 
ليس يتلاف«، وذلك يف إطار الوإااء والدرإان 
الشدبي للشاهيد املإاِضل والتأكيد عىل نهجه 

اليوري يف موارهة الظلم.
وتطرقات الفدالياُة التاي أقياات يف بيت 
اليقاإاة بصإداء ، السابت املايض، إىل سارية 
و رب الشهيد مساتدرضًة يف تقريرين أعدت 
أحدلاا الجهة املإظاة وشاركت باآلخر قإاة 
انيَْااان الفضائية وكذلك يف إيلم وثائقي أعد 
كاارشوع تخرج للطالبة إارو ل الوا عي، 
محطاٍت من حياة الشهيد الخيواني ومواقفه 

الإضالية يف سبيل حرية وكرامة الشدب.
وتإاولات الفدالياُة رواناَب مان حياتاه 
اليقاإية والسياسية والطريل الإضالية التي 
سالكها من أرال الوصول إَلااى الوطن الذي 
يحلُُم به ُكّل أَبْإَاء الشدب الايااإي من خالل 
شها ات رإاق  رب الشهيد الذين عرإوه عن 
ُقْرب وتالمذته وألساإة من سااع باه وتأثر 

بابا ئه اليورية.
واساتدرض املتحدثون مشاالَد مان نُبل 
الخيواناي وشاجاعته  عبدالكريام  الشاهيد 

وحريته وكذلك مداناته التي كان يديشاها يف 
سابيل الحرية والكرامة والدإااع عن الوطن 
الراإضاة  مان خاالل االساتدالل باواقفاه 

للخإوع واملساومة باملبا ئ.
وأشاارت كلاُة الجهة املإظاة التي ألقالا 
رئياس اتحاا  انعالميل عبداللاه صربي إىل 
ماا تايزت به املسارية الصحفياة واالبداعية 
والحقوقية والإضالية التي برز إيها الشاهيد 
عبدالكريام الخيواناي مان خاالل مواقفاه 
والحقاوق  القضاياا  يف مختلاف  الجساورة 

والحريات.
و عات الجهاُة املإظااُة إىل إطاالق اسام 
الشاهيد عبدالكريام الخيواناي عاىل إحاد0 
القاعات الدراساية يف قسم الدلو0 السياسية 

بجامدة صإداء.
بادوره أكاد أمال عاا0 الجبهاة اليقاإية 
محااد الداباد، أن الشاهيَد الخيواني حارٌض 
يف أَْرَواح الجاياع وقلوبهام، موضحاً أن ميل 

الخيواني ال ياحى من ذاكرة الوطن.
وقاال الدابد: »الخيواناي أرال قصيدة يف 
الحياة، اساتيإائي ووطن شامخ ذات سيا ة 

وعزة وإباء، ومإهج سيُدرَُّل«.
من رانباه قاال الكاتب واأل ياب، محاد 
املإصور، عن الشاهيد عبدالكريام الخيواني: 
»لم يكن رراالً مإاضالً إحساب، كاا عرإه 
الإال، بل كان يايل صورًة مياليًة لإلنَْسانية 

يإير قيم التسامح مرإقة بالدزة والكرامة يف 
أي مكان يحلُّ إيه، لم يدش من أرل نفساه، 
بل من أرل الجايع، كان يايّل لد0 الكيريين، 
قدوة ومدلااً ومدرساًة لجيل ثوري أسهم يف 

تشكيل وعيها اليقايف والوطإي والإضايل«.
تخلال الفدالياة قصائُد شادرية لكلٍّ من 
الشااعر عبدالحفيظ الخزان والشاعر حسل 
الر إاناي والشااعر توإيل الدباايش، وكذلك 
الشاعرين عدنان الداا  ومطّهر يحيى رشف 
الديان، بانَضاَإة إىل قراءة نصوص شادرية 
للشهيد عبدالكريم الخيواني قّدمها الدكتورة 
إبتساا0 املتاوكل رئياس الجبهاة اليقاإياة 

ملوارهة الددوان والشاعر نبيل القانص

• فيلٌم وثائقي عن سرية الشهيد من 
إخراج ابنته آالء

وكان إيلام وثائقاي عان سارية وحيااة 
الشهيد عبدالكريم الخيواني من إخراج ابإته 
»آالء« قاد عارض، ياو0 الخاياس املايض، يف 

مرسح انعال0 بوزارة التدليم الدايل.
الفيلم الذي تبلُُغ مدته سااعتل أبرز حياة 
الشاهيد ونضالاه التحارري الياوري ونُبْلاه 
اننَْسااني مان خاالل اساتدراض مواقفاه 
الشاجاعة واملدانااة التي تدرض لها بسابب 
لذه املواقف والتي لم يكن الساجن والتدذيب 

إال رزء مإها.

حتَت �ضعار »�ضيتلفون ويزكو فيك الذي لي�س يتلف«

إحياُء الذكرى الثانية الستشهاد 
املناضل عبدالكريم الخيواني

بني يَدي
الخيواني 

يف ذكراه الثانية

عبدالحفيظ الخزان
يا صاحبي الخيواني 

لك الساُم من َدِمي
وخالُص التحيْه

ً يا َمن ُوِلْدَت داعيا
لله والحريَّْه

***
كما ترى يا سيدي
قد انقىض عاماِن

والُجرُح يف أعماقنا
يجتاُح كالنريان

أما الرحيُل سيدي
بالحزِن قد أضناني
حتى متى يا سيدي 

حتى متى أعاني؟!
يف عالٍم مصاَدٍر من وضعه اإلنساني

يف عالٍم مخضٍم
بالظلِم والطغياِن
يف عالٍم ال يرعوي

عن ِملَّ��ة الشيطاِن
***

وهل أتاَك سيدي حديثُنا اليماني؟!
مش�اهداً  ش�اهداً  فين�ا  ألس�َت 

مستشهدا؟!
ضيفاً عىل الرحمِن

تطوُف يف أَْرَواِحنا َعْزماً وُعنْفوانا
ويف يميِنك القلْم

وال سواك سيدي كاملفرِد الَعَلْم
يُشفي لظى أَْرَواِحنا من لوعِة األلْم

يا صاحَب الزماِن
يا سيدي الخيواني...
***

أطِلْق رؤانا سيدي
وَحرِِّض األَْرَواحا

فالسامريُّ َها ُهنا
ُر األلواحا يَُح�وِّ

والبحُر فيك ِس�رُُّه
عبَدالكريم إنما 

عصاك من إرصاٍر
ه وثورٍة وِه�مَّ

ْه وألِف جيٍل عابٍر من ِحكمٍة وِذمَّ
وروُح ِقدِّيٍس سمت

يف العِص واألواِن
يا صاحبي الخيواني

***
يا َمن حمْلَت ِمْع�َوالً وُج�ْلَت باألوثاِن
يا َمن صنعت ثورَة األقاِم يف امليداِن

يا ماِحَق التوريِث يف تتويِجه الرُّوماني
جهوُدك الُكرى هنا

قطوُفها الدواني
يا َمْن رسْمَت َسرْيَها

يا َمْن بذرَت نبتَها
يا َمْن سقيتَها دَم األحراِر واآلماِل

***
حدائُق اآلماِل باتت ترُق�ُب السحاْب

ثماُرها تشتاُق لألنساِم واملط�ْر
فأنَت َمن رّوضتَها
عىل األماِن يف القلْق

وأنَت َمن عّلمتها
َحْرَق الطغاْة بالورْق

وأنَت َمن أسكنتها اإلبداَع يف الخطْر
وأنَت َمن أهديتها أنشودَة املعاني

يا صاحبي الخيواني
***
عيناك ترُسُم الوط�ْن

بالحبِّ باألخاِق بالتعذيِب بالسجوْن
يا صاحبي زاَل القلْق

وغادر الطغياُن يف حقائِب الَعَماَل�ْه
وأزهرت قلوبُنا

وَّاِس والنذالْه بالرُّغم من قساوِة السُّ
ن حوَلنا بالرُّغم ِممَّ

ممن يبيُد شعبَنَا بالقتل والحصاْر
ذكراك انتصاْر

�َرْر  ومن دمائك الشَّ
اللَه من دمائْك! وِمن قوى انتمائْك 

ومن زماٍن ال يرى أن تحتفي املائْك
باملنطق العقاني

يا صاحبي الخيواني
***

عاد امَلُغْوُل والتَّ�تَ�ر
والُكفر والنفاق 

والَغُزو والطاعون
من ُكلِّ نَ�ذٍْل ينتمي للمنطق املقلوب

للبرئ واألنبوب 
الُكلُّ كائنات

قلوبُهم يا سيدي من صبة اإلسمنت
يف قسوة الصوَّان والصخور

واملضحك املثري
أن يزرعوا يف جوفها اإليماَن بالرحمِن

وهل تقوُم نبتٌة
غذاؤها ونبتُها من الحديِد والحجْر

يف العاَلِم املجاِن 
يا صاحبي الخيواني

***
يا آيَة اإلنساِن واإلعاِم والصحاَفْه

يا كاسَح الطغياِن واإلجراِم والُخراَفْه
�اُق قد روى لنا انحراَفْه العاَلُم األَفَّ
الناشطون مذ رحلت بّدلوا الثقاَفْه

وأدمنوا األمواَل والشيكات كالساَفه
عامان من مأساتنا يؤيدون اآلَفْه

ي�ا صاح�َب الص�وِت األب�ّي والنزعِة 
الشّفاَفْه

باعوا دماَء شعِبنا لدولِة الخاَفْه
تجاهلوا أشاَءنا وما رأوا طوَّاَفْه

إنَّ�ا ُهنا يف عاَلٍم قد لطَّخوا َعفاَفْه
ما فيه إنسانيٌة .. بل ُكلُّه َصَاَفْه
أعرابُنا مزابل .. تضيُق بالنظاَفْه

تحيا بُكلِّ ساحٍل .. تموُت يف انعطاَفْه
شعوبُها مجرورٌة .. ال تقبل اإلضاَفْه

***
ي�ا صاحب�ي ي�ا صاحب�ي الناش�ط 

الحقوقي 
ه�ذي »هيوم�ن« أصبح�ت كالعاهِر 

املشنوِق
تقيَّأت كرامَة اإلنساِن كاملخنوِق

يف زفة اإلحجاف كاملزماِر أو كالبُوِق
نهوُن يف ضمريِها املذبذب املخروِق

يا موطني فضحتها ترتاُد ُكلَّ سوِق
َصىلَّ َعَليَْك ربُّنا

صىل عليك شعبُنا
َصىلَّ َعَليَْك دربُنا

يا صاحبي عبدالكريم الثائر الخيواني

يف ذكرى استشهاد الخيواني
إبراهيم محمد علي الحمزي 

لق�د افتقدن�اك َجَس�داً بينن�ا ولكن س�تظلُّ 
حارضاً روحاً وفكراً.

رحمة الله عليك أَيُّها الشهيد الثائر عبدالكريم 
الخيواني س�تظل كلماتُك قوية وس�احاً، يخاُفه 
ُكّل الطغاة والفاس�دين حتّى بعد أن اغتالوك ظناً 
منهم أن تخّلصوا من خوفهم بذلك أال يعلمون أن 
الرموَز الوطنية ال تموت َوأن كلماتك س�تظلُّ حية 
وسيفاً مسلطاً عىل ُكّل الطغاة والفاسدين إىل يوم 

يبعثون.
وه�ذِه مقتطفاٌت م�ن إْحَدى مقاالت الش�هيد 
الثائر جّس�د فيها القيم والقضايا التي ناضل من 

أجلها.
للُحك�م  التوري�ث  ملف�ات  ن�رُش  جريمتُن�ا 
والوظيف�ة العامة وفضُح نهب النفط. وتوجيهات 
الفن�ادم واس�تياء األق�ارب ع�ىل بي�وت الفقراء 
ومداف�ن العلماء والكاتيوش�ا وكش�ف ما س�مي 

الحرب والعدوان عيل مواطنني أَبْريَاء.. وانتهاكات 
الحقوق والحريات. واملطالبة باإلصاح الشامل يف 
الباد وتكذيب مزاعم املنجزات العماقة. ببساطة 
كان لنا دور ومساهمة يف إزالة مساحيق التجميل 
واالشارة نحو أََماكن الدمامة والقبح لسنا نادمني؛ 
ألننا نعرف أنهم بكل قوتهم يخافون الكلمة التي 

هي ساحنا.
عش�اق الحري�ة والحاملون باملس�اواة والعدل 
والديمقراطي�ة والتداول الس�لمي للس�لطة تأتي 
بحاك�ٍم منتَخب من تعز أَْو حضموت أَْو لحج أَْو 
الحديدة أَْو صنع�اء ال فرق، املهم كيف يحُكُم وال 
ينش�غل بأكثر من العدل واملساواة بني مواطنيه. 
كغريهم من العش�اق والحاملني عىل مس�احة هذا 
الوطن لن يتوقفوا عن العش�ق لقيم وُمثُل عليا وال 
عن ُحلٍُم بعدل ومس�اواة وقان�ون وأمان واحرام 

لحياة وعقل وحق اإلنَْسان. 
ل�ن يتوقف�وا بحكم محكم�ة أَْو فرم�ان( )أو 

غتيال*( *إضافة مني.

س�يواصلون الحل�م ويدّونونه ع�يل صفحات 
صحيفة حرة.. أَْو جدران أَْو حتّى عيون بعضهم، 

املهم سيواصلون.
املهم العهُد بيننا أن نظل يف نفس الطريق معاً. 
طريق توس�يع مساحة الحرية والجمال وتقليص 
مساحة الفس�اد والبوس واالحباط املقرر رسمياً 

علينا(.
 ن�رش )املقال بعن�وان س�نواصل يف صحيفة 
الشوري يف 2004/9م )بتصف( أثناء محاكمته 

والشوري(.
فساُم الله عليك عبدالكريم أيها الشهيد الحي. 

الرموز الوطنية ال تموت.
وأنت رمٌز للكلمة الحرة الصادقة رمز للحرية 

والكرامة ومقارعة املستبدين والفاسدين.. 
لق�د غدوت ذكرى خالدة يُحتف�ل بها ُكّل عام 
حتّى قيام الساعة وأَْصبَْحَت مدرسًة تنَهُل وتتعلم 

منها األجيال جياً بعد جيل.
َفساٌم عىل روحك الطاهرة.
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حمود األهنومي
َماّرا يخطاران وراَء أبيهااا بشااوٍخ طفاويل 
مبدع، لباس ثالثتهم )طقااً( موّحداً، كوتاً أساوَ ، 
وثوباً بُإيااً، وتظهر أطراُف الرساويل البيضاء تحَت 
األثواب، يتاإَطقون )الجإابي(، يتقدَُّمهاا والُدلاا 
الاذي تتلاذ عايلَّ قديااً يف لذا املساجد يف أواساط 

التسديإيات.
خة  لاذا لو )تقاي املطاع( لذه القاماة املتضاِّ
بالخلال الكريام والجااال األّخااذ ياار متقدِّماا 
ولدياه لذين محااداً وعلياً ولاا يشاقان املصلل 
ليذلبا إىل أطراف املساجد، ياايض ثالثتهم وكأنهم 
يف عارض عساكري لم يتامَّ التحضريُ لاه قطدا، ال 
أ ري مان أوصالم بهذا االنتظا0 يف ِمشايتهم. لقد 
كان ابتدا لام بهذا الإحو كاإال لهاا الساالمة من 

التفجري األول.
أصغار طفليه الجايلال يتذكَّره الحسان ابإي 
بقاوة؛ ألنه آخر مرة أبى مصاإحتي بدلة صبيانية، 
أضحكتإاي وأبااه، لم أعاد أتذكرلا، لكن الحسان 
يدرإه بهذا الوصف )اْمَوْلد الذي ما سلاش عليك(.
كان مإظار اليالثاة رائقا لولدي عيل والحسان 
الجالسال بجانبيَّ خلف أحد األعادة التي سارتت 
ظهورناا عن شاظايا االنتحاري الخبياث، لقد كان 
عيل والحسان يإظران إليهم بإعجااب ملِفت ولاا 
بتلاك الهيئة الجايلة واملِشاية الرائداة كاا بدا من 
متابدتهااا، كان ذلاك بيإاا كان الشاهيد الدكتور 
والخطياب املحطاوري يؤكِّاد عاىل تطبيال الحز0 
وعد0 التهاون ماع املجرمل، إدّرج عىل الخيواني، 
وأثإى عىل صحفي شاجاع كان أول من رإع سقف 
الصحاإاة يف الياان، تسااءل لل يجاب أن نإتظر 
القتلاة ليقتلونا واحادا واحدا، لم يارتِك الإقَد حتى 
للاإتال إىل أنصار الله، لقد طلب مإهم بساخريته 
املدهاو ة أن يُْقصوا أذني الفاساد مان أنصار الله، 
وأن يدلِّقوه يف باب اليان، وعىل صدره )الرصخة(.

كان يؤكِّاد عىل  اللة )لاو أن إاطاة بإت محاد 
رسقت لقطدت يدلا( يكرر ذلك، يحاول إساقاطها 
عاىل قضاياا مختلفاة. وبيإااا لو يداو  للخطبة 
األوىل ويداو  لتفاعله املدهو  مإه، وياهد للاصلل 
بأنه سايُْخرِبُلم بإكتة قال إناه: »يخىش أن تإقض 
الوضاوء«، ما إن أكال لذه الدباارة حتى انتقضت 
عر0 اننسانية، وتدر0 إسالمهم األمريكي، إتزلزل 
املساجد بساقوط الدارشات لإاا حولإاا برسعاة 

خاطفة. 
امللفات أن املكان الذي كإت أتداوَّ  الجلوَل إيه 
أصياب ذلاك اليو0 رالساوه، ماا الاذي مإدإي من 
الجلاول إياه؟ ال أ ري، رباا ألن رواز سافري لم 

يؤرّش بدُد للرحلة الكرب0 يف لذا الكون.
صدال الجايع، رأيات ابإي يلتصقاان باألرض 
إحاذوت حذولاا، لكان الغبار واألترباة والزراج 

غارت رؤوسإا، إقاإا نإفضها.
ُلاِرع األطفاال الصغاار إىل البااب ماع بداض 
املصلال، ولرع أوال ي خلفهم، كان لذان الطفالن 
»املطاعياان« يطلباان مان والدلاا املغاا رة كاا 
يبدو، لقد كان بيتهم عىل مقربة من املساجد وعىل 
بُْداِد بضع خطاوات مإه، ال أ ري ماا الذي حدث يل 
حياث اتخذت قرارا يف اللحظة األخرية بدد0 مغا رة 
الحسن وعيل املساجد، آمرا إيالاا بالبقاء يف زاوية 
من زوايااه خوإا أن تكون لإاك عبوات يف الطريل، 
وحتى أبحاث عن عاها الدكتاور إبراليم ورإيقيه 
الحسال وعبدالصاد، برسعة خاطفاة بدد  قيقة 
أو  قيقتل انفجار مرتبص آخر لإا يف البوابة، لقد 
كان يإتظار الخاررال وبالتأكياد كياري مإهم من 
األطفال وآباؤلم، لقاد حصد أَْرَواحا كيرية يف بوابة 
املساجد، من  ون شك كان كيري مإها بريئا طالرا، 
وماع ذلك لم تشافع لاه براءته وال طهاره يف لذه 

الجرياة الإكراء.
ابإاي  أمساكإي  الياناي  االنفجاار  أعقااب  يف 
الحسان، قائاالً: أتر0 ذيإاك الولديان، ال أ ري أين 
ذلبا، لقد اختفيا لم أعد أرالاا لدلهاا بل الشهداء 
عاىل قارعة الباب، كارر يل: أتتذكار )إْمَوْلد الذي ما 
سالاش علياك؟( لدلاه استُْشاِهد، كان عقايل تلك 
السااعة يف واقع الالمدقول، لم أستْجِاع املوضوع، 
وعْدُت للبحث عن شقيقي وابن أختى ورإيقهاا.

لا لاي الزرارات الصغرية تاأل املساجد نحن 
نادور برسعة من لإاا إىل لإاك، وال نادري ملاذا، يف 
ع لإا، وتلك اليد  تلك اللحظة تر0 لذا الشالو املاازَّ
لإاك، أصا ف األستاذ يحيى الجيوري التلايذ الويف 
للدكتاور يتضّاخ بالد0، ويقطاب ورُهه من األلم، 
وماع ذلك ياي، لقاد ظل لذا قريبا مان الدكتور، 
لكإه لم يُِفدني اليو0 لل نجى الدكتور من الجرياة 
أ0 ال، وذات انراباة لقيتهاا مان األخ عبداملطلاب 
املحطاوري، لو ال يادري أيضا، ولكإإاي يف لحظة 

أخر0 ملحت )محطوريا( آخر من بديد ولو يجهش 
بالباكاء، شاككت أنه حصل مكاروه للدكتور، كان 
الوقت أقرص وأرسع من التفرغ للسؤال، إنإي يجب 

لإا أن أبحث عن الِصإو ورإيقيه.
التَفاتُّ مرة أخر0 إلم أعاد أر0 واحدا من ولديَّ 
املرعوبال، اللذين يشاالدان لول القياماة، يدور 
رحاه عىل الطيبل واألطفال، إاقرتحت عىل أحدلاا 
باملغاا رة، وبدد ذلك بقليل أِراد اآلَخر وآمُره بذلك، 
أرْشُت لكليهاا أن يذلبا من بل باصات الفرزة وأن 

يأخذا طريقا مغاِيرا للشارع الدا0.
أعو  ألتاىّل مد0 الوحشية امُلْخزية ولي تشوي 
لذه الوروه واألرسااَ  يف أطهر بقاِع الله املسارد، 
ويف أإضال سااعة يف الجادة، إنه مشاهد إيه ربح 
)الشاهداء( وخساارة األماة التاي إقدتهام، أراد 
الرإيال اليالث عبدالصاد الإدااي الذي كان بوره 
أبيض، واآلن قاد تفّحم ورهه، أساأله أين إبراليم 
والحسل؟ إأراب: رباا استشهد إبراليم، يؤكد أن 
الحسال لإاك لكن إبراليم لم يره رغم أنهاا كانا 
بجانبه، لقد رآه عإد االنفجار ولو يتحرك إىل قفاه. 

ثم اختفى.
ذلبْاُت أبحاث يف لذه الوراوه املروِّعة، ويف لذه 
األكوا0 من األشاالء البرشية الحارقة، وأشم روائح 
لحاو0 األبرياء املصلل تشاو0 بإار حقاد الددوان، 
إأراد رريل الحسال ابان أختي مكساورتل وقد 
ُر َّ أسافلُهاا عاىل أعاللاا، وقد غطاى عىل ورهه 
الربيء ريتاان لامدتان، إأساتخرره من بيإهاا 
 : ولاو يومض بديإيه إأساأله ساؤال األبله املتحريِّ
لل أنت بخري، ما الذي أإدله لك؟ آآآآآه يا بزيي )ابن 
أختاي( ما الذي ترياده؟ كان ال زال يإظر إيل بديإيه 
اللتل كانتا تكتإزان قدرا لائال من التساؤل الربيء 
والحيياث، إكان يحارصني بإظرتاه الهامدة، التي 
توِشاك عاىل انغااض األبادي، كأنه كان يساألإي 
لال إدال لذا حدث ياا خايل؟ لل بالفدل أوشاكت 
سااعة الفراق وإىل األبد؟ كانت عيإاه تتحرك بهدوء 
يف بقياٍة من االبتساامة، غري أن الشاظايا كانت قد 
مألت ربهته، واتضح يل الحقا أن عرشات الشاظايا 
قد اخرتقت رسده الإحيل، وغرّيت كيريا من مالمح 

رأسه. 
بإاي الدزيز.. ألساَت أنت الذي  خلات قبل قليل 
يساِبقك خالك وسالاتُاا عايل بابتساامتل، آه كم 
أخطأت حل اعتربت ذلك ساال0 اللقاء، لكإه اتضح 

أنه كان سال0 الو اع.
ل  حسال ابإي لال ساتدو  إىل املدرساة لتحقِّ
الوعَد الذي وعْدتَإي إياه؟ لل ستحصل عىل الرتتيب 
األول يف صفك يف مدرسة املبدعل )عبدالإارص( كاا 
وعدتإاي؟ أكأناك اآلن تخربني أنه ال مقاا0 لك لإا، 
ألسااُن حاِلك يقول: أنت يا خايل الذي حشْوَت أذني: 
)لإاا الصدر  ون الداملل أو القارب(، لكن يبدو أنإي 

ذالب من الصدر إىل القرب. 
ال أ ري ياا خايل إن كإت ساأحقل أملك املدقو  

باملدرإة واملتزين باآل اب الجايلة.
أخذتاه ومررت به من تلاك البواباة التي ترّصد 
انرارا0 عإدلاا لاذه الرقااب التاي لام تكان قد 
»أيإدت«، عىل حد قول ذلك الظلو0 يف صدر انساال0 

والذي كان أرحم من لؤالء. 
يف البواباة صحات: يا ألله ما لذه الشادة!!! لقد 
كان لإا طفالن يبيدان كتبا وصورا، لذه لي بقية 
الصور والكتب، متطايرة، ولذه أشالء كيرية ترتاكم 
عاىل بدضها، ولإاك مداء، وتلك يد، ولإاك ما بقي 
مان قذارة املجر0 االنتحاري، غاري أن الطفل البائع 
أو أحدلااا، وكان يرتبَّاع عىل كاريس البيع، لكإي 
وردته اآلن ال يبيع كتبا بل انتهى به الحال أن يبيع 
من الله، لقد بقي عىل كرسايه، غري أنه كان لألسف 

بغري رأل.
كان لإاك شاكٌّ يراِو ني أن ذيإك الطفلل ال زاال 
حيال؛ ألنإي لم أرلااا لإا، بل لاذا الحصيد من 

الضحايا. لقد كان ظإا خائبا.
البواباة  إىل  وعبدالصااد  الحسال  أخررات 
واساتوصيت رإيقاي )الكبايس( بإساداإهاا مع 
أول سايارة، ال زال لإاك أمال يراو ني أن أرد أخي 
إبراليم، ساأعو  مرة أخر0 ألبحث عإه، لكإإي ما 
إن وصلات حتاى طلب مإاي أحد الإارال من لذا 
املاكان امُلِايات أن أرباط ررله املكارسة، كان يبدو 
سالياا ويحرِّك رأَسه بشاكٍل طبيدي، ولكإه ريض 
أن يبقاى بل لذه الجيث الكيرية ألن أكساار ررله 
أقددتاه، إساألتُه بام أربطاك؟ أرااب بصاا تك، 
ابتسااُت والت حال بسااة، لررل مصااٍب لا ٍئ 
يتذكَّار لاذا، وأناا املداىف قاد نسايُت، ربطته تحت 

صيحات أمله. 
طلبت مان كان لإاك أن يذلب للإدش لإحاله 
علياه، وطفقت أنا أبحث عان أحبِّ إخوتي إىل قلبي 
إبراليم، أين أنت ياا أبراليم؟ أين أنت أيها املتفوق 
يف  راسااتك  ائاا مإذ صغرك؟ أين أنت يا من كإت 

أر   أن اللاه ما خلل إبراليام إال للدلم؟ أين أنت يا 
َمْن كإَت تإجح يف ُكّل تحديات الدلم؟

تبحث وتادور، إيأتي لارس ليقاول لك: ليس 
لإااك مجال للبحث، ولذه الضحايا تاأل املساجد، 
يجاب أن تتحارَّك لتُْخاِرج األول إااألول، لام أراد 
إبراليم، راو ني شاك رايل وحالام يف غري محله، 
قلات: إنه طبيب، لدله تحرك ليُْساِدَف نفساه بدد 
الحا ث مبارشة، لكذا سايفدل األطباء بأنفسهم، 
سايتذكرون لذا األمر، إناه إذا بخري، وقد نجى من 
لاذه املحرقة، ماا أرااَل أن تحاول انتازاع اآلمال 
السااِذرة مان وساط لاذا انرارا0 الالمدقاول 

والالمتخيل يف أطهر األمكإة املسارد.
أوووووووووه حسال ولادك لإاك عإاد الباب 
حيث تركتَه لام ال تذلب نساداإه؟ لكذا تتزاحم 
األإاكار الكيارية يف األوقاات الحرراة، وتتقاإاز 
التأنيبات اآلنية والرسيدة، ولكذا تتإاقض برسعة 
الضاوء األولوياات لديك، بأيها تبادأ وبأيها تإتهي، 
ُلِرْعاُت برسعة، بل كرس الزرااج الصغرية، وعىل 
صفحات الدمااء املراقة، إىل تلاك البوابة، غري أنإي 
لم أرد ال حسايإا وال عبدالصااد، ومن قبل ذلك لم 

أر إبراليم.
كان لؤالء الشابان يتحرَّكاون برسعة، نخراج 
الجيث إىل املشايف، بيدي تلفونان كإت أريد االتصال 
بصديل أو قريب أطلب مإه التحرك برسعة للبحث 
يف املشافى عان إبراليام والحسال وعبدالصااد، 
لكإإاي برسعة أناىس، يتحرك لإا مشاهد يخررك 
عان الساياق، أحااول أن أمايض إىل البيات ولكان 
املتحلقال لإا يرشادلم مإظار الدمااء التي عىل 
ثوبي وكوتي بأنإي رئت من مدادة  0، يتكاثرون 
عايل للساؤال، إأضجار أن أريب عاىل كلِّ أحد، إن 
الوقاَت يدالاإاي، وال يسااح للتفصيل لاكل لذا 
التساؤالت امُلِحقة والتي تريد التدرُّف عىل ما حصل 
بشاكل أكير، أزمدات الدو ة إىل املساجد حتى أرد 

سيارة أررة أركب إيها.
تلفونااي )يان موبايل وإ0 تي إن( تتزاحم عىل 
شاشاتيهاا االتصاالت من األقارب، واألصدقاء، لم 
أشاأ أن أر  عاىل أحاد يف تلك اللحظاة، وال ياكإإي 
ذلاك، غري أنإي وأنا أ ور يف ر لات املساجد الكبري، 
بل تلك األشاالء كإت قد ساادت انفجارا ضخاا، 
وبرسعاة الربق ذلاب ذلإاي إىل أن لاذا الإاوذج 
املتساخ والقاذر قاد تكارر يف مساارد مختلفاة، 
واساتقر رأيي أن املساارد املز حاة باملصلل لي 
الهادف، ومإها الحشاحوش،.. يا أللاه كم إذن من 
األصدقااء والإاال األبريااء قاد ذلباوا أ راج لذا 

الددوان عىل بيوت الله؟! 
أخارياً علاات باأن الحسال يف مشافى اليورة 
شهيداً، وأن إبراليم يف الرشطة القديم أيضا شهيد، 
يا ألله ُخذْ و ائدك التي يريد املساتو ِع اساتبقاَءلا 
لدياه، أنت صاحب الحل، وأنات الكريم الذي يكر0 

مخلوقاته.
لا أنذا وقد بدأت أكتُُب لذه الرتاريديا املأساوية، 
يدلإون أن شايخإا الدالم املحقل والخطيب املفوَّه 
الدكتور املحطوري صار عايداً لشاهداء املإرب، بدد 
عاار ريد يف مقارعة لاذه االشاكال الغريبة التي 
كان نهايتاه عليهاا، ولل كانت لإااك نهاية أروع 
من لذه القصاة املروِّعة والرائدة التي اختتاتها يا 
شايَخإا املفد0، ولل يليل بررل ميلك علااً وعاالً 

وتحقيقاً وشجاعًة إال أن يكون شهيداً سديدا.
يااااااااه يا للهول، لقد عرإت أن عرشات الشهداء 
قضاوا يف لذه الجادة الدامية يف املساجدين، لإاك 
أحباء ومدروإاون كيريون من ضاإهام، لكن لل 
تتذكرون ذيإك الطفلل اللذين توقدهاا )الحسان( 
ضاان الشاهداء، ندم لاذه صفحة يف الفيسابوك 
تخرِبُناي بإهاياة مأسااوية لهاا، لقاد ركضا من 
االنفجاار األول، ليقدا يف آخر ميله، وصدق عليهاا 
قاول من قاال: )ومن لم يَُاْت بالجباس األول مات 

بالياني(.
عادت إىل البيات ألر  عاىل عارشات االتصااالت 
وكان عىل أثرِي كلٍّ مإها يأتي خرب شاهيد، مشفوعاً 

بدبارات الحادللاه، وعظيم الصرب، أتذكر أنه بيإاا 
كإت يف مشافى اليورة أبحث عن املصابل ساألإي 
مراسال املسارية، إقلت كلااة لم أنساها: إن لذه 
ررياة كبرية وحقرية وعدوان ساإل لكإها بالتأكيد 
لن تساتطيع إيقاف حياتإا، والحياة بإهرلا الدابر 
واملتااوج باآلماال وبيقل الدادل انلهي لي أقو0 

من ُكّل لذه التدإرتات القبيحة.

معجم شهداء املسجدين.. لم ُيكِمل 
الرواية

يف الداا0 املاايض كإات عاىل رأل إريال لجاع 
مدجم للشاهداء يف املساجدين، إإذا بي أرد عدوانا 
صامتاا وحقاريا يف مكاتب الاوزارات املدإية برصد 
وتوثيال أعدا  وأساااء لؤالء الشاهداء، عدوان يف 
إخفااء البياناات، والتالعاب بها، والتضليال إيها، 
وانلاال الكبري؛ لإكتشاف رضورَة أن يدور الفريل 
للبحاث عان مدلوماات وأسااائهم وصورلم كاا 

كإت أ ور يف ذلك املسجد أثإاء وبديد التفجريين.
بحااد الله أُنِْجاَز الكتاب، وقد رَااَع بل  إتيه 
)153 شاهيدا( وحوايل )00ل رريحا( يف املسجدين، 
مإهم شاهداء لم ندرف مدلومات كيرية عإهم حتى 
اليو0؛ ألن الددوان السدو ي األمريكي املواِكب لهذه 
ب حالة التواصل  الجرياة والستار حتى اليو0 صدَّ
بال املجتاع. وماع ذلك وبيإاا قاد أنجزنا طبدتل 
من الكتاب إذا بإا نجد شهيدين آخرين لم نبلغ بهاا 
إال يف وقات متأخر، أحدلاا من آل األمري من مديإة 
مأرب، واآلخر لو الشاهيد عيل حسان عبدالولاب 
الديلااي مان مديإاة ذمار. ومان يادري )لدل لها 

شهيدا وأنت تلو0(.
تبالَّ يف املدجم أنه بذلك حاو0 تإوعات املجتاع 
الياإاي رايداا بداخلاه، إفاي شاهدائه الدلااء، 
والدعااة، واألكا ياياون، واألطباء، واملهإدساون، 
والجامديون، والدساكريون، واملدنيون، واألطفال، 
والشيوخ، والشباب، واملوظفون، والداملون أعااال 
حرة، واألغإياء، والفقراء، واملشالري، واملغاورون، 
ومان محاإظاات متدد ة، مان األماناة، وصإداء، 
وعااران، وصدادة، وحجاة، والحديادة، والجوف، 
وذماار، وإب، والضالاع، ومان أرس وقبائال ياإية 
كيرية؛ إأعطى ذلك صورة واضحة أن عل انرلاب 
التكفريي عاياء، ويده شولاء وخبيية، ميلها ميل 
طائرات وأسالحة الدادوان السادو ي األمريكي ال 

تستيإي أحدا عن طائلة عدوانها.
وباَل الكتااب أن مان بل ُكّل خاساة شاهداء 
طفال شاهيدا، وأظهار أن الجرياة تاكا  أن تكون 
قاد أعدمات أرسة تااما ولي أرسة شاايف الحاج، 
حيث استشاهد لاو وطفالن له، وسالبت الجرياة 
مان األساتاذ عيل القبايل طفليه، أما األساتاذ تقي 
الدين املطاع مان صإداء، واألساتاذ محاد الها ي 
مان حجة، إقاد ُرِرحاا رراحة بالغة، واستشاهد 
ولدالاا الوحيدان، لذه الجرياة قتلِت األب واالبن، 
واألخ وأخااه، بل إن الجرياة طالت - يف حالة أرسة 
الجاليل من ألايل مساور وشّااخ من حجور حجة 
- ثالثة أريال، حيث قتلت الجد، واالبن، واألحفا .

لقد سالبتإا الجريااة كيريا مان الدلااء، وعىل 
رأساهم الدالماة الدكتاور املحطاوري، والدالماة 
القايض عبدامللك املروني، والدالمة القايض عبدانله 
الكبيس، والدالماة الداعية عااار الالعي، والدالمة 

األستاذ محاد عبدامللك الغييي، وآخرون كيريون.
وخّلفت الجرياة أيضا مآيَس كبرية يف الجرحى، 
ال زال الكياري مإهام يديشاون آالمهام وِحرمانهم 
وإعاقاتهام الدائاة، ولإا نلفت عإاية املؤسساات 
االرتااعياة للقيا0 بدورلا يف لذا الجانب، وإعطاء 

إئة الجرحى التاامها أيضاً.

املساجد هدف لداعش السماء وداعش 
األرض

وميلاا أوغل الددوان يف  ماء الياإيل عىل مدار 

خ طريانُه  عامال كاملل، وبيإااا كان وال زال يفخِّ
رؤوَل الإال واملصلل بالخصوص من الجو، كان 
اذون غزواتهام التكفريية  مرتزقتاه وعااالؤه يإفِّ
الخبيية ضد بيوت الله، وكان حظ الداصاة صإداء 
إقط حوايل 12 مساارد، ولي مساجد انحساان، 
وراماع القباة الخارضاء، وراماع قباة املهادي، 
وراماع املؤياد، ورامع البليايل، وراماع البهرة، 
وراماع الاروض، ورامع الصيااح، ورامع الإور، 

ورامع قطيإة، بانَضاَإة إىل بدر والحشحوش.
ال إارق بال لاؤالء وأولئاك، إلاو أن أباا بكار 
البغادا ي امتطاى طائارات سالاان ليقصف بها 
الياإيال ملا ارتكب من الجرائام إال بقدر ما ارتكبه 
سالاان وطائراتاه، وميل ذلاك يف الدكاس، إجدة 
التكفرييل واحادة، وأمهم التاي أرضدتهم الحرب 

عىل املسلال أمريكا، ملا يِحن أواُن إطامها.
مع مرور 700 يو0 عىل الصاو  اليااني، أحى 
املركاز القانوني ماا يزيد عىل 700 مساجد طالها 
قصاف طاريان آل سادو  يف مختلاف محاإظاات 
الجاهورية، بواقع مساجد ُكّل ياو0، ويف لذا  اللة 
خطارية كان يفارتض أن تحارك وعاي املسالال 
رايداً من خطورة السكوت عىل ميل لذه الجرائم 

الخطرة والتي ال سابل لها يف تأريخ املسلال.

النكزُ العميُق لوعي املجتمع
ثام يأتاي إعاال0 الدادوان عإاد ُكّل اساتهداف 
للاساارد واملصلال ليقاول: إناه تام اساتهداف 
املساارد الحوثياة، باكل صفاقة وقباح و مامة، 
وكان مخططاو الددوان ياو ون أن يفتحوا ربهة 
تفجاري املساارد، ليشادلوا الفتإاة بال الياإيل، 
بتفجري لاذا املساجد ليذلب املتارضرون بتفجري 
املساجد اآلخر، لكن ما أثبته الياإيون كاا عهدلم 
التأرياخ أنهم أإشالوا لاذه الجبهة مان أول يو0، 
بال ال أبالغ بأن تفجري املساجدين كان بايابة نكٍز 
عاياٍل وماؤرشِّ خطري حاّرك املجتاع - بشاكِل لم 
يحسب املدتدون له حسابا - نحو ربهات الصاو  
والتحادي، بل كان لزة مجتادياة خاررية أعا ت 
بوصلة الحقيقة نحو الددو الحقيقي الذي يجب أن 

ه إليه سخط األمة وغضبها. يَُورَّ
ولم تإس  ماء أولئك األطفال واألبرياء واملصلل 
أن تفَضاَح  عاَة مالكة قرن الشايطان وأن تدرِّي 
وروَلهم القبيحة وقلوبَهام الخاوية من ُكّل القيم 
حاوا ورصح  عاتهام أن تلك  اننساانية حال رصَّ
التفجريات لي من إدال املقاومة التي تريد تحرير 
صإدااء، ولم بهذا كشافوا حقيقاة أمرلم لدامة 
الشادب ولكل ذي لاب أن لذا لو نااوذج التحرير 
لديهام، ال سااح الله؛ ولإا أتذكار تغريدات املدعو 
عاياض القرناي أحد قياا ات انخوان املسالال يف 
مالكاة قرن الشايطان، والذي اساتضاف الشايخ 
الزنداناي عإاد إاراره إىل بلاد الددوان، لقاد قال يف 
تغريداته: إن تلاك التفجريات لي عاليات املقاومة 
ضد الحوثيل يف صإداء، أما عبدالله صدرت إاؤخرا 
رصح أن عالياات الددوان ومإهاا الجرائم الكرب0 

أمٌر رباني.
لهذا ما يجاب أن يديَه الياإيون  ائاا وبشاكل 
مخترص أن لؤالء أعداء اننسانية، وأن استهداإهم 
للاساارد ماا لاو إال صاورة ومياال نيغالهام يف 
الخساة والدنااءة والحقاارة، وأناه ال مإااص من 
االساتارار يف لاذه الحالة الكريااة التي يخوضها 
الياإياون بجادارة، إنهاا حالاة الدازة والصااو  
واملوارهاة والجهاا  يف سابيل اللاه إىل أن يتحقال 

الإرص واالستقالل والحرية والكرامة.
إهل توقفت الحياة أيها املدتدون، أ0 ظل نهرلا 
رارياً عاىل صفحات التصادي والصاو  متصاعدا 

نحو الإرص بطريقة صاخبة ومتدررة.
وأخرياً إان ال يتورع عن استهداف بيوت الله، ال 

ياكإه أن يتورع عن قتل خلل الله.

مشهٌد من تفجير جامع بدر

�ضموُد ال�ضهادة ونذالُة العدوان.. 
تفجيـُر مسجَدي بدر والحشحوش نموذجًا



11 كتاباتالدد  )ث20(     انثإل 20 مارل 02017  املواإل 22 راا 0 اليانية ث3ل1لا

 َأمريكا 
واختالُق الذرائع 
الحتالل اليمن!!

فائد الدرويش * 
ُكلُّ م�ا يحُدُث اآلن م�ن عدوان 
ومس�اعي  بادن�ا  ع�ىل  غاش�م 
أَمري�كا للقضاء عىل َمن تس�ّميهم 
تنظي�م القاعدة، لي�س إال محاولة 
م�ن واش�نطن لف�رض املزيد من 

السيطرة عىل اليمن.
األَمريكي�ني  يدف�ع  ال�ذي  م�ا 
للمجيء إىل اليمن ملحاربة »داعش« 
أَْو »القاع�دة« يف الوق�ت الذي كان 
الجي�ش واللج�ان الش�عبية قب�ل 
عامني عىل وش�ك تطهرِي الباد من 
رشهم وط�ي صفحته�م إىل األبد، 
األمُر واضٌح جيل، فأَمريكا تريد أن 
تظلَّ »القاعدة« شماعة كي تتمكن 
من التحرك ليس يف اليمن فحسب، 
بل يف أقطار الوط�ن العربي لنهب 
إىل  ورفده�ا  وخرياته�ا  ثرواته�ا 

الخزينة األَمريكية.
ال تختل�ف أَمريكا عن بريطانيا 
سابقاً، فاملستعمر يبحث عن ذرائع 
متع�ددة الحت�ال الش�عوب حتى 

َوإن كانت تبدو واهية للجميع.
اآلن م�ا يح�دث ع�ىل الس�احل 
الغرب�ي ويف مضي�ق ب�اب املندب، 
أليس محاولة من أَمريكا للسيطرة 
ع�ىل هذا املمر املائ�ي يف العالم، ثم 
ماذا لو س�يطرت عليه واش�نطن، 
إنه�ا س�تتحكم يف املاح�ة الدولية 
رضائ�َب  وس�تفرض  العاملي�ة، 
وإت�اواٍت عىل ُكّل الس�فن العابرة، 
وس�تصبُح املي�اه اإلقليمية اليمنية 
ه�ذه  ُكّل  بامتي�از«،  »أَمريكي�ة 
التحركات بات�ت معروفة ويعلمها 

الجميع.
وكم�ا عم�دت أَمري�كا الختاق 
ذريع�ة القاعدة للتدخ�ل يف اليمن 
عسكرياً، فإنها تختلق كذلك ذريعَة 
»الرشعي�ة« لقص�ف اليم�ن وقتل 
أبنائ�ه، وع�ن أية رشعي�ة يتحدث 
ه�ؤالء؟!، عن رشعية الف�ار هادي 
ال�ذي فض�ل االرتم�اء يف أحضان 
األَمريكان لتدمري وقتل ش�عبه، ثم 
ماذا ل�و حدثت خافات يف أَمريكا، 
هل كانوا سيسمحون مثاً لدولة يف 
اليم�ن أن تتدخل عس�كرياً للدفاع 
عن ترامب مثاً؟!، هذا مس�تحيل، 
ونحن كذل�ك ال يرسن�ا أن تتدخل 
أَمريكا ملا تسميه الدفاع عن رشعية 

الفار هادي.
لن تتمكن أَمريكا وال السعودية 
وال أية قوة يف األرض من السيطرة 
ع�ىل اليم�ن، فنحن ش�عٌب نعرُف 
كيف نقات�ُل أعداَءنا، وكي�ف نُِذلُّ 
َم�ن يُريُد أن يس�يطَر عىل أراضينا 
حت�ى وإن كان املعت�دي هو أقوى 

دولة يف العالم.

*وزير اإلعالم لحكومة اأَلْطَفال

أحمد ناصر الشريف
 

بادأت تظَهاُر عىل اساتحياء الخالإااُت يف 
أوساط األرسة الحاكاة السدو ية والتي تؤكد 
بأن لدإَة  ماء الياإيل األَبْريَاء التي ُسافكت 
 ون وره حل عاىل أيدي  ول تحالف الددوان 
الظالام عىل اليان بقيا ة السادو ية وأَمريكا 
و«إرسائيال« قاد حّلت يف قصور بإي سادو ، 
وتساببت يف خالإاٍت عايقة ليس بل أقطاب 
الحكم إحساب، ال ساياا بل محاد بن نايف 
ويل الدهاد وزيار الداخلياة واملهفاوف محاد 
بن سالاان ويل ويل الدهد وزيار الدإاع، وإناا 
امتادت الخالإااُت لتشااَل مإظوماة األرسة 
البديادة عان مصدر القارار، حياث ُكلُّ طرف 
يحاال ما وصلات إليه األوضاع يف السادو ية 
الطرَف اآلخَر.. ولو خالٌف شاديٌد يحُدُث ألول 
مارة رباا قاد يُفيض إىل انشاقاق يف أوسااط 
األرسة الحاكااة ويُضِدُفهاا مان الداخل، بل 
وقد يتسابب يف تفكيك مالكة قرن الشايطان 
السادو ي  الإظاا0  إساقاط  إىل  ياؤ ي  أَْو 
بالكامال.. ولاذا ماا ردال املهفاوف محاد 
بان سالاان يساارع بالذلااب إىل واشاإطن 
ليساتإجد بالرئياس األَمريكاي الجديد  ونالد 
تراماب ننقاذه من الساقوط يف مقابل مائتي 
مليار  والر يدإدها محاد بن سالاان لإل ارة 
األَمريكية يف شكل استياارات ظالرياً.. بيإاا 

ابن عاه محاد بن نايف حسب ما كشف أحد 
األمراء السادو يل يداال ويخطط للتخلص 

مان محااد بن سالاان الذي 
أضدفاه بساحب الكياري من 
صالحياتاه وردله وليا للدهد 
من الإاحياة الصورية إقط.. 
كاا تفيد املدلومات من  اخل 
األرسة املالكة السادو ية بأن 
الخالإاات بال أعضائهاا لم 
يدد يقترص عىل من تسبب يف 
الددوان عىل الياان وتحايله 
مسؤولية الإتائج املرتتبة عليه 
والتاي لازت صاورة مالكة 
وإضحتهاا  الشايطان  قارن 
أََماا0 الدالم وأإقدتها نفوذلا 

وأموالهاا راراء رلاناات محاد بن سالاان 
الخارسة.. وإناا لإااك ملفات كانت مخفية 
تحات الطاولاة وتم التغايض عإهاا يف املايض 
حفاظااً عىل وحادة األرسة الحاكاة قد تقفز 
قريباً إىل إوق الطاولة ويكون الحديث حولها 
رصيحاً ومحرراً، ومان تلك امللفات الخطرية 
التخلص من وليي الدهد الساابقل سالطان 
بان عبدالدزيز وناياف بن عبدالدزياز اللذين 
رإضا تإفياذ امُلَخّطط األَمريكاي وانرسائييل 
للدادوان عاىل الياان وكان التخلاص مإهاا 
قد مهاد الطريل للالك الحايل املجر0 سالاان 

بان عبدالدزياز ليحال محلهاا بداد أن واإل 
عاىل تإفياذ األرإادة األَمريكياة يف الياان يف 
مقابال مسااعدته عاىل تويل 
عرش مالكة قرن الشايطان 
وردال الحكام يف أوال ه بدالً 
عان إخواناه ولاو ماا يدإي 
الاذي  التقلياد  عاىل  انقالبااً 
ساإه مؤّساس مالكاة قرن 
الشيطان الطاغية عبدالدزيز 
وضااناا  للخالإاات  تجإباا 
الستارار حكم نجد والحجاز 
يف األرسة السدو ية مستفيدا 
مان تجاارب الادول امللكياة 
الاذي كان مإصاب ويل الدهد 
إيها يورث لألوال  ويتسبب يف 
االطاحة بالإظا0 واستبداله بإظا0 راهوري 
كاا حدث يف أغلب الدول الدربية ومن ضاإها 

اليان.
ويف األيا0 األخرية من حكم امللك السدو ي 
عبدالله بن عبدالدزيز تم اكتشاف لذا امُلَخّطط 
بل ان ارة األَمريكية وامللك الحايل سلاان بن 
عبدالدزياز حيإاا كان ولياً للدهد، ولو األمر 
الاذي ردال امللك الراحال عبدالله يساتحدث 
مإصباً رديداً يتايال يف ويل ويل الدهد وأصدر 
مرساوماً ملكياً بتديل إياه األمري مقرن بن 
عبدالدزيز تاهيداً نزاحة سالاان ويل الدهد.. 

لكن اشاتدا  املارض عىل امللاك عبدالله ردله 
يؤرال التوقيع عىل املرساو0 امللكاي بإزاحة 
سالاان حتاى يخرج مان املستشافى.. وقد 
أإشال لاذا امُلَخّطاط األمري محاد بان نايف 
وزيار الداخلية حيإها، حياث قا0 بإبالغ عاه 
األماري سالاان بذلك والاذي قا0 عاىل الفور 
باقتحا0 املستشافى ليجد امللك عبدالله ميتاً، 
بيإاا كان ساكرتريه الخاص خالد التويجري 
مع ابإه األماري متدب بن عبدالله يبحيان عن 
حيلٍة نصدار املرساو0 امللكي قبل انعالن عن 
وإاة امللاك عبدالله.. لكن سالاان كان أرسَع 
مإهاا إقد اعتكف  اخل املستشافى وأصدر 
مراسايَم ملكية قضات بإبداا  الطاقم الذي 
كان يحيُط بامللك عبدالله وأعلن نفَساه ملكاً 
ملالكة قرن الشيطان وقّرب مإه األمري محاد 
بن نايف مكاإاأة له ليصبح بدد إرتة قصرية 
ولياً للدهد بدل عاه مقرن وتصديد محاد بن 
سالاان ولياً لويل الدهد.. ثم تولوا اليالثة امللك 
ونائبياه تإفيذ األرإدة األَمريكية يف اليان بدًء 
بشن الددوان بهدف احتالل اليان وتجريدلا 
تاامااً من سايا تها وردلها رازءاً ال يتجزأ 
مان مالكة قرن الشايطان وقاد اأرا  الله أن 
ال يتحقال لذا الهدف الخبياُث إر  كيَدلم يف 
نحورلام وردل ساهامهم ترتد إىل صدورلم 
وعااا قرياب باإذن الله سايتم إعاالن نرص 

املظلو0 عىل الظالم.

نوح جالس
لكذا لي طبيدة وحال أولئك املفلسل الذين لم يدد 
يف ُردبتهم ساو0 البكاء الفاضاح أَْو املواقف املخزية، 
ولكذا لو الحال بالإسبة لكل من يدور يف إلِك االرتزاق 

واالرتَهان.
إاإاذ بداياة الدادوان ولام يساتهدإون األلداف 
الدشوائية تخللت املدارل واملسارد واألسواق وأََماكن 
الدزاء واألإراح وكل مظهر من مظالِر الحياة املدنية؛ 
غري آبهل بحجم الجرائم وعد  الضحايا وغزارة الدماء 
الربيئاة التي ساالت، وكإا نجاُد املفلسال والخاندل 
ياربرون لتلك الجرائم ويإكارون مظلوميتها ويغطون 
عاىل تداعياتهاا رغام أنها ال تقبال أي نقاش أَْو شاك 
إيهاا؛ ولإا نجد تجر لم الفظيع عان املبا ئ والقيم 

واألخالق وكل خصال الررولة.
ولكان عإدما يقاو0 مقاتلوناا األبطال بااارساة 
مهااتهام الحربياة واساتهداف األلداف الدساكرية 
لألعداء وعاالئهم بكل حرٍص و قة سواًء كانت قواعد 
عساكرية أَْو تجاداات أَْو مدساكرات أَْو ناقاالت أَْو 
بوارج... إلخ..، وبكل رشٍف واقتدار وشجاعة وررولة 
وتاساك باملبا ئ واألخالقيات الحايادة التي لي من 
طابع لذا الشدب الدظيم، نجد أولئك يبكون ويدولون 
ا من  كالإسااء مربريان ومدعل باأن تلك األلاداف إمَّ
املقدساات أَْو من املحرمات وأن اساتهداإها يدترب من 
األعاال انْراَرامية التي تهدُ  بقاَء الدين واملتديإل!.

ونجاُد يف عويلهم االرتباَط الكامَل واملكشاوَف بكل 
مان حولهم، ساواء رااعاات أَْو أشاخاص أَْو أحزاب 
أَْو مإظاات أَْو تكتاالت ِ يإية إلخ..، خاررية كانت أَْو 
 اخلية، ونشاالدلم يصدرون بيانات ومواقف إ انات 
واستإكارات، يف حل لم نَر لهم أي موقف تجاه قصف 
الدزاء والفرح والتدليم واألسواق والتفجري يف املسارد 

و... إلخ.. 
وكان آخرلاا مجازرة ساوق الخوخاة بالحديادة، 
والذي يبدو أن الدار قد سد أإوالهم ولم يبدو موقفهم 

كيفاا كان مضاونه واتجاله.
ويف الحال قا0 ررال الررال بتساديد رضبة ببأل 
اللاه وصلت إىل وكر الددو ونداله يف مدساكر »كوإل« 
باحاإظة »ماأرب« أو ت بحياة الددياد من املرتهإل 
واملإاإقال وررحت آخرين، ولإا يساتار سايإاريو 
الدويال واالنحطاط، ووردنا املإاإقل وُعبّا  االنبطاح 
والاذل وإخوانهم يساتإكرون ويديإون لاذه الرضبة 
الدساكرية، مربرين أنها يف مساجد املدساكر ويالؤه 

الدديد من املدنيل أَبْإَااء املإطقة!.
ماا لاذا الخازي وما لاذه الدنااءة؟!؛ حتاى ولم 
يدرتإاون أنها  اخل املدساكر ماا زالاوا يبحيون عن 
ذريدة كي يتسإى لهم البكاء والدويل بال حدو ، ولكن 
يف الحقيقِة لو بكاء ورع وعويل إإالل يكشاف مد0 

انحطاطهم ونزولهم عن مستو0 ندالهم.. 

البائعون ُأمَّـَتهم يف 
دكاكني بني صهيون!

مان الحقائل، ومإها كيف يساتطيع الكيااُن الصهيوني 
بأموال آل سادو  و ول الخليج أن يجَدَل مإظاة التداون 
انساالمي واألزلر والجامداة الدربية تشاَهَد بأن البدري 

ناقة والإاقة بدري.
يُاكان أن يجاَد الباحُث تفسارياٍت ملا قد يدإاع ياإياً 
للوقوف مع الدادوان الخارري، وما يدتاربه »الرشعيَة« 
ألساباب تأريخياة، سياساية، عصبوية، ليسات ُمربَّرة، 
وال يوراُد ما يدياُب التإاُزَل عان السايا ة الوطإية أما0 
الغازو واملطامع األرإبياة، وإال إلااذا تشاّكلت األحزاُب 
السياساية إذا كانت ساتتخىل عن خبز الشادب وسيا ة 

الوطن؟!.
إن األماَر األشاد لفتااً للإظار، وخزياً، والاذي ال يورد 
أيَّ ماربر موضوعي لُه، لاَو موقُف التكتاالت واملكونات 
الدربية وانساالمية، كالجامدِة الادول الدربية ومإظاة 
املؤتار انساالمي، واألزلر، البديدة عن واقع ما يديشاه 
ويدانيه الشادُب الياإي، وتصطفُّ مع الددوان األمريكي 
السدو ي ضد الشدب!! وأتسااءل: أيُّ ازعاج وأذ0ً سبّبه 
الشدُب الياإي للجامدة الدربية أَْو لدولة يف أقى أإريقيا 

كاملغرب الدربي ميالً! 
 لذه التكتالت التي تشاكلت مع صدو  حركة التحرر 
الوطإاي من بدد الحرب الداملياة اليانية، لدإها الرئييس 
لو الدإاع عن مصالح الدالم الدربي انسالمي، وحقوقه 
األرض،  وتحريار  والوحادة  االساتقالل  يف  التأريخياة، 

واساتدا ة املقدساات، والتكاُمال مان أرال الإهاوض 
والتإاية والتقد0 وتوطيد الساال0، وقاد اعتربت القضية 
الدربية االرسائيلية ركيزتهاا األوىل لكإها اليو0 نقيٌض ملا 
تأّسسات عليه، تصطفُّ مع الددوان السدو ي األمريكي 
الذي يُإفذه تحالف غربي اساتدااري »إرسائييل«، وتبيع 

تَها لدكاكل يهو  بإي صهيون!!  أُمَّ
مان ناإاذة الجامداة الدربياة تحّفظات السادو ية 
وانماارات والبحرين عىل بإد حل لبإان يف موارهة الددو 
»انرسائييل«، ومن لاذه الإاإذة أَيْضاً تبإّى مجلس األمن 
قاراراً للتدخل يف ليبيا، التي ال يساألون اليو0 عن أحوالها 

املإسية ميل شدبإا الياإي!
لاذه املإظااُت التي لم تبَل من عروبتها وإساالميتها 
إال األساااء، أُإرغت الروح مإها، وُمِلئت بالإفط املإهوب 
من ثروات الشادب الدربي يف شابه الجزيرة والذي ُسّخر 
لخدمة املارشوع األمريكي »انرسائييل« التدمريي للوطن 
الدربي، ولم تَدد إداليتها أكير من حفالت يْرعالا الغربي، 
وبياناتهاا ررائاد صفراء مدإوعاة القياة السالدية، ال 
تُاتُّ بصلٍة إىل تطلدات ولااو0 وآمال الجاالري الدربية 
وانساالمية، وإىل الواقاع الدرباي املتخلف عاىل مختلف 
األصدادة، وإىل األماة الدربياة كأماة ُمضطَهادة، تقاتل 

حكوماتُها مع الجال ين! 
ادَب الساوري والدراقي والليبي  وساإخُرُج نحن والشَّ
مان لذه الإاريان الغربياة، لإفضَح ُكلَّ َمان تواطأوا عىل 
ذبحإاا، وباُعوا  مااَء أطفالإا من زعااء لاذه األنظاة، 
كاا إَدَل إخوة يوساف، وساإخرج ونَحن نُشِفَل عليهم، 
إاا لُم إال أ واٌت سيتخىلَّ عإها الددوُّ حل تُصِبُح ر يئًة، 
إياا شادوبُهم أراد0 بالحياة وأحالُّ أن تغرّيَلم بدد أن 
تداَي أنهم لام يبيداوا الياإيال والساوريل والدراقيل 
والفلسطيإيل والليبيل إقط، بل باعوا ُكلَّ إنساٍن وِشرٍب، 

وتآمروا عىل ُكّل ُحار، وكل صديٍل يف لذا الدالم.

َلعنُة العدوان على اليمن تُحلُّ يف قصور بني سعود 

 ضربُة كوفل.. 
عويُل اإلفالس

الت
تأم

أو  سايايس  بربناماج  يرتباط  وال   
أو  أو مذلبياة  بجااعاة سياساية 
إئوياة مغلقاة، بال باكل املؤمإال 
متجاوزاً حادو  ولااو0 املذلب إىل 

لاو0 األمة.
 خامسااً: خطااب عاا0 موراه 
مبارشة للاجتاع يدتاد اسرتاتيجية 
انصالح الديإاي والتغيري اليقايف من 
األسافل أو اسارتاتيجية )التحإياف 
من تحت( بدبارة الخبري الفرنيس يف 

األصوليات الديإية ريل كيبل.
سا ساً: نزعة احتجارية مااندة 
للحرب الكونية الشاملة التي قا تها 
أحاداث  عقاب  املتحادة  الوالياات 

سبتارب بحجة انرلاب، واستغاللها 
لفرض الدوملة، كاإظومة سياساية 
تسادى  واقتصا ياة  وثقاإياة 
لتداياهاا وإرضها كإااوذج وحيد 

يايل نهاية التأريخ. 
وباالسرتشاا  بالفرضياات أعاله 
للدراساة؛ نساتدرض لإاا رااعة 

أنصار الله عىل مستويل:
مساتو0 الخطااب: وندإاي باه 
املإظوماة الفكرياة واملدرإياة التي 
تحد  لوية الجااعة، وألداإها كاا 
تضاإتها محارضات السايد حسل 
بادر الدين الحوثي التاي كان يلقيها 
عىل مريدياه، وتدد املرشاد الإظري 

والحركي ألنصاار الله، إَضاَإة إىل ما 
يصادر عن خَلفاه يف القيا ة السايد 
عباد امللاك الحوثاي مان تدليااات 

وتوريهات وخطابات.
مساتو0 الحركاة أو الجااعاة: 
وندإي بها التجيل الخارري للخطاب 
بداد أن تتبإااه كتلاة ارتااعياة أو 
املساتارة  صريورتهاا  يف  برشياة 
الخطااب  رادل  عان  الحاصلاة 
والواقاع املوضوعاي، املجتااع بإاه 
ظروإاه،  ومؤسسااته، رصاعاتاه، 

مطالبه، أولوياته، رضوراته.... 

...يتبع

أنصار اهلل الخطاب والحركة 

بقية من الصفحة األخيرة..  بقية من الصفحة األخيرة..  بقية من الصفحة األخيرة.. 
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إذا انطل�ق الن�اس وكلهم مخلصون لله س�يخلصون يف الرس ويف العلن، 
ويف الرساء والضاء، ويف الش�دة والرخاء، وس�يخلص سواء هو أََم�ام فان 
أم ليس أمامه، س�يخلص يف أي عمل يقوم به س�واء رآه أحد أم لم يره أحد، 
س�يكونون هم مجموعة يحافظون عىل توحدهم عىل أرقى درجات ما يمكن 
أن يص�ل إلي�ه الن�اس يف توحدهم، فما يف�رق بني الناس إال هذه املش�اعر 

مشاعر الرياء.]يف ظالل  عاء مكار0 األخالق الدرل األول ص: 10[

اإلرجاف سيطّلع عندك حالة تنسيك ما يجب أن تكون مؤمناً به من وعود 
إلهية، تنس�يك النتائج الس�يئة التي قد تحصل فيم�ا إذا تأثرت بالتخويف 
فضعف�ت أصبحت مثبط�ا، إذاً هذا جانب تخوي�ف، أو جانب ترغيب، هذه 
واحدة من األشياء التي تعمي اإلنسان فينىس، ترغيب، تطميع، أشياء كثرية 
حتى ين�ىس، أو تخوي�ف، إرجاف، إرج�اف، حتى ينىس.]ساورة البقرة 

الدرل اليالث ص: 29[ 

س�تكون أنت إْج�َرامي داخل بيتك؛ ألنه ال يزال يف بيتك كتاب إْج�َرامي 
هو القرآن الكريم، ال زال يف بيتك - أنت أيها الزيدي - كتب هي - من وجهة 
نظر أَمريكا - يف بداي�ة ويف أول قائمة الكتب اإلْج�َرامية، كتب أهل البيت.. 
ليس فقط الوهابيون هم الضحية، ليسوا هم املستهدفني فعاً، زعماؤهم لن 

يتعرضوا لسوء.]الرصخة يف وره املستكربين ص: 6[

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

حما�ضرات )مديح القراآن( لل�ضهيد القائد

الشهيد القائد: يحُث على تعلُِّم اللغة العربية.. وطرقها وأساليبها.. لَفْهِم القرآن أكثر
  - خاص:

ألقى الشاهيُد القائُد ساال0ُ اللاه عليه من 
ث5/2 إىل 02003/6/3 سابع محارضات اا 
مالز0 اا رائدات رداً -ُحلَّ لها أن تُكتَب بااء 
الذلاب- يرشح إيهاا كتاب )مدياح القرآن( 
لإلما0 القاسام بن إبراليم عليه السال0، قال 
عإاه الشاهيد القائاد: ]كتااب لو مان إما0 
كبري مان أئاة ألال البيت، الزيدياة متفقل 
عليه، لو مشاهور عإدلم رايدااً، وكتابته 
بالطريقة التي تكشف كيف رؤية ألل البيت، 
وتوراه ألل البيات األصيل، قبل تجي أشاياء 
أُْخااَر0[ لذه املحاارضات كلهاا تحكي عن 
القارآن، وكيفية االلتاداء بالقارآن، وكيفية 
طارح القرآن للقضاياا، ومإهجياة القرآن يف 
ُكّل يشء.. ويف تقريار لاذا الداد  ويف األعدا  
القا مة بإذن الله ساإتإاول لذه املحارضات 

املدروإاة  السابع، 
باا)مدياح القارآن(، 

مإها.

القرآُن.. أهمُّ 
مراجع اللغة 

العربية:ــ
أكََّد الشاهيُد القائُد 
يف  علياه  اللاِه  ساال0ُ 
ملزماة  ا  محاارَضة 
الراباع  الادرل  ااا 
)مدياح  مان  رول 
القارآن( عىل رضورة 
الدربية،  اللغاة  تدلام 
حيث قاال: ]إالقرآن، 
القارآن  أن  أعتقاد 

نفساه لو من ألم املراراع اللغوية، من ألم 
مراراع اللغاة الدربية. تجد أحيانااً يف بدض 
املفار ات، بداض املفار ات تأتاي تبحاث يف 
]القامول[، تبحث يف ]لساان الدرب[، تبحث 
يف مراراع ماا تجد الكال0 الذي تار0 أنه إدالً 
ماكان تقول أنه لو املدإى لهاذه املفر ة، إال 
بااا يدطيها القارآن لو من مدإاى لها، ولو 
مدإاى إراايل تفهم من خاللها.. إالقرآن لو 
مررع مان ألم مراراع اللغاة، الز0 التاا0 
باللغة نفسها؛ ألنه ماكن أقرأ مداني وبيان، 
قواعاد املداناي والبياان لي حاول إصاحة 
وبالغة، يتحدث عن أسااليب، لكن ما تدايش 
نفس اللغة، ماكن تقرألا وما تطلع بليغ، بل 
ياكن تقرألا وال تساتطيع تقيم نص مدل، 
أو تحلله إذا ما لإاك مدايشاة للإص اللغوي 
نفساه.. أقرأ قواعد الإحو أعارف كيف اللغة 
إياا يتدلل بالإطل بالحركات، لذا مإصوب، 
ولذا مرإوع.. الخ، إياا يتدلل بآخر الكلاة: 
إعراب وبإاء، وشكل انعراب إيها، سواٌء أكان 
بشاكل حركات، أو بشاكل حروف عالمات.. 
إاللغة الدربية عىل لذا الإحو رضورية رداً[.

نصائح للشهيد القائد تساعُد على َفْهِم 
القرآن:ـ

النصيحة األوىل:ــ
ال تقرأ )شعرا، أو نثرا( ليس ألناس 

)بلغاء(:ــ
َونََصَح الشهيُد القائُد سال0ُ الله عليه طالب 
الدلم والإال بشكل عا0 أن يقرأوا آ اب اللغة 
الدربياة، ولكن ال يقرأوا ألنال ليساوا بلغاء؛ 

ألن لذلاك تأثاري يسء عليهم، حياث قال: ]بل 
رضوري راداً أن الإال يحاولاون من خالل 
قراءة الشادر، ومن خالل قراءة الإير، والإير 
الذي يكون بليغاً، ال تقرأ لإال ليساوا بلغاء، 
إذا واحد قرأ ألشاخاص ليساوا بلغاء، وكتّاب 
ليساوا بلغاء يتأثر بأسالوبهم، تقرأ نصوصاً 
بليغة للدرب يتحدثون يف نفس الفرتة التي ما 
كان قاد حصل إيها خلٌل يف اساتخدا0ِ الإاِل 
للغاة الدربياة.. لاذا يداُل عىل إهام القرآن 

الكريم[.
وأضااف قائاال: ]عإدماا يدرإاون اللغاة 
الدربية التي عايشاها الدارب، وارتبطوا بها، 
وتحدثاوا بهاا، وعرإاوا قياتها سايتذوقون 
القرآن الكريم، ويدرإون قياته بشكل رليب؛ 
ولهاذا تجاد أن مان يإطلال يفارس مان لم 
أ باء، انشاغلوا باللغة عىل لاذا الإحو، يكون 
تفساريلم رياد، يكاون تفساريلم ماتاز، 
يدإاي  تفساريلم 
يقاد0 القرآن بشاكل 
رايل، بشاكل ميلاا 
يداال سايد قطب يف 
لو  القارآن[،  ]ظالل 
أ ياب أساسااً. لكان 
خيل نحوي يفرس، أو 
خيل إقياه، أو أصول 
واحاد  أي  إقهاي، 
يفارس،  لاؤالء  مان 
يطلاع لاك القارآن ال 
يطلداه  لاذا  يشء، 
بشاكل رايل راداً.. 
إضل  محاد حسال 
اللاه أَيْضااً أ ياب، يف 
تفساريه ]مان وحي 
يكشاف  القارآن[ 
ورولاا ماتاازة ورذاباة، والقارآن يقدماه 
بشكل عظيم، بشكل رذاب؛ ألنه عايش اللغة 

الدربية يف نصها، يف الإص الدربي[.

النصيحة الثانية:ـ
ضرورة وجود مالزم وكتب أدبية يف 

املراكز:ــ
وقد0 أَيْضاً الشاهيد القائاد نصيحة أخر0 
ملان يهتام باملراكاز التدلياياة، حياث قاال: 
]ولهاذا نقاول: أنه رضوري راداً أن يكون يف 
املراكز مالز0 من لاذا الإوع، يقرالا الطالب، 
ونقرالاا رايدااً، تؤخذ مقطوعات شادرية 
من  واوين الشادر الدربي، ويقرألا الطالب، 
نتدو  عىل اللغة؛ لتدرف اللغة نفساها عإدما 
تقارأ قصيادة، والقصائد لذه إيها أسااليب 
لغوية تدارب عن مداني، بل يكشاف لك واقع 
املجتااع الدربي، وكيف كانات حياتهم، كلها 
لذه مهاة بالإسبة لفهم القرآن الكريم، كلها 

مهاة بالإسبة للدو ة إىل القرآن الكريم[.

محاربة اليهود لـ)اللغة العربية(:ــ
ونبَّاَه ساال0ُ اللاه عليه إىل طارق اليهو  يف 
محارباة اللغة الدربية ملا لها من ألاية بالغة 
يف إهام القارآن وتاذوق مدانياه، ويحاولون 
رالدين تشاجيع الكتابة باللهجاة الدامية، 
كيري من األشادار والقصاص، والرتويج لها، 
وتشجيع الشدر الحر، حيث قال: ]ولهذا إدالً 
تجد أن اللغة الدربية محاربة رداً من اليهو ، 
حتاى الشادر الدرباي يحاربوناه، يحاربونه 
بطارق كيارية تحت عإاوان الحرياة حتى يف 

اللغة، الحرية مان القيو  لذه، قيو  القاإية، 
وقياو  البحور والوزن، ميل الشادر الداو ي 
الاذي يسااونه الشادر الحار، شادر حار، 
متحرر من القاإية! لذه ليسات حريات!![.. 
وأضااف أيضاً: ]تجاد اللغة الدربياة محاربة 
بشاكل رليب رداً من رانب الغربيل، بشكل 

رليب[. 

َمن يتحّركون على أساس القرآن.. 
يجدونه )طريًّا( دائماً:ــ

ولفت ساال0ُ اللاِه علياه إىل حقيقة مهاة 
، ولاو أن القارآَن ال  يجاُب أن يدرَإهاا الاكلُّ
ياكن أن يشدر با)طراوته( إال من يتحركون 
بحركته بشكل  ائم، حيث قال: ]القرآن طري 
 ائاااً، لكان ال يدارف طراوتاه ا وإال بيطلع 
ُغبياب، يطلع ُغبيب له ألف ومدري كم ساإة 
رالاس ا إال من يتحركون عىل أساساه، من 
يتحركون عىل أساساه يجدونه طريااً  ائااً، 
يجدوناه يهدي  ائااً، يجدوناه يتحرك  ائااً. 
طياب نصه، نفاس الإص لاو قديام، أليس 
الإاص قديام حقاه مان يو0 نازل؟ لاه ألف 
وأربداائة ساإة نفس الإص من يو0 نزوله؟ 
لكان القرآن نفساه، يقد0 نفساه وكأن اآلية 
نزلت اآلن، يف حركاة الحياة، إياا يهدي إليه، 
إياا يهدي إليه، وكأنه رديد  ائااً.. يدإي ما 
موضاوع ِردَّتاه مرتبط بالجاناب البالغي يف 
الإص، يف الإص نفساه، ليس لهذا إقط، إياا 
يهادي إليه، إياا يكشافه، إياا يرشاد إليه، 
إاان يقرأه بتفهام يهدياه إىل أن يكون عإده 
إهام ملدانيه سايكون لو من يفهام بالغته، 

ويفهم إصاحته[.
وأضااف أيضااً: ]الحظ لاذه القضية لي 
لاماة مدرإتهاا إيااا يتدلل، يدإاي عإدما 
نقاول: أنإاا نقارأه وال نال مإه، واملسالاون 
يقولاون لكاذا، اآلخريان قالوا إقاط ألنكم 
مربيل عىل التدلل به، ومإشادين إليه لكذا، 
ومتدصبل له.. ال، مسألة كون أن اننسان ال 
يال من قراءته إذا كانت قراءته بالشكل الذي 
يهتدي ملدانيه، سارياه  ائااً رذاباً، يراه  ائااً 
لذيذاً، يراه  ائاااً ال يال مإه أبداً إذا كان بهذا 
الشاكل، إذا كان بهذا الشكل ال يال مإه أبداً.. 
أماا من يقرؤه لكاذا بدون تفهام، ال تصدق 
بأنه ال يال، أنه ماكن يَدْرِوساه، يَدْرِوسه وال 
يال مإه، املسألة لي يا إما عإده حالة مديإة 
لاو يدتقد أن له ثاواب يف قراءتاه إيقرأ ولو 
عإده ملل لو سايأتي له ثاواب عليه.. إكونه 
ال يَُاال لاو أن الإص عاىل أرقى ناص، آياته 
محكاة، وإياا يهدي إليه بشاكل  ائم،  ائااً 
كلااا تررع إليه، وكلاا تقارؤه  ائااً يدطيك 
أشاياء رديدة، وليس مدإى رديادة مغايرة، 
رديدة يف االتجاه الواحد، القرآن لو يف عاقه، 

لو عال واحد، لو اتجاه واحد[.

ليس بك مع )القرآن( إىل غري )القرآن( 
حاجة:ــ

ذكر الشهيد القائد ولو مسرتسل يف رشح 
عظاة القرآن وبالغته، لذه الجالة الرائدة: - 
ليس بك مع )القرآن( إىل غري )القرآن( حارة.. 
ولي من )السهل املاتإع(، يوضح من خاللها 
إىل أن القرآن إيه الحل لكل إشاكاالت الحياة، 
وأن غرق املسالاون يف إشاكاالت كيرية سببه 
بددلام عان مإهجية القرآن، حياث قال: ]ملا 
انرصف املسالاون عن الطريقة لاذه ُغلبوا، 
لال تادري بأنه طلاع إشاكاالت غارق إيها 

املتكلااون، حإباوا إيهاا. عإدما تأتاي تقرأ 
البان املقفع إشاكاالته، إشاكاالته لي وليدة 
رؤياة املتكلاال، تجد انشاكاالت حقته لي 
وليادة رؤيتهام، ليسات إشاكاالت طبيدية، 
يدإي إشاكاالت ثقاإية لي قامت عىل تقديم 
املوضاوع برؤياة طلاع مإها استشاكال من 
عإدلم، وتسااؤل.. عإدما تقارأ يف كتاب الر  
عىل ابن املقفع لإلما0 القاسم نفسه، وتتأمله 
طلَّدوا إشاكاالت عإدماا انرصإوا عن طريقة 
القرآن يف خطاب اآلخريان، يف  عوة اآلخرين، 
قدماوا الديان بطريقاة مديإة، طلاع عليهم 

إشكاالت كبرية[.

أمثلة عن إشكاالت وقع فيها 
)املتكلمون(:ــ

ورضب الشاهيد القائد أميلة عىل إشكاالت 
حصلات )للاتكلاال( عإدماا ابتدادوا عان 

القارآن، حيث  مإهجية 
قاال: ]مدهم إشاكالية 
حاول موضاوع رهإم 
ما احتلت إىل اآلن، ماتوا 
وماا زالات مشاكلة يف 
كتبهام، حاول قضياة 
رهإام؛  ملااذا  رهإام، 
ألنهام إارسوا التكليف 
التكلياف: عرض  لاذا، 
عىل الخري قالوا، عرض 
تدالاه  الخاري،  عاىل 
يجاي لاك خاري.. يدإي 
حاول  يتفلسافون 
الدين من  موضوع ملاذا 
وراب؟  وملااذا  أصلاه، 
كوناه ورب قالاوا: من 

أرل شاكر املإدم، وأشياء من لذه، لكن كيف 
حسان من الله؟! كيف ندتربه حسن؟ أن الله 
إدله إهو محسان به؟ قالوا: ألنه عرض عىل 
الخاري.. طلع لهم مشاكلة من عإاد الزنا قة 
الذين يسااونهم زنا قاة، يزنقونهم، زنا قة 
يزنقاون لاؤالء، طلع مان عإدلم إشاكالية 
يقولاون: تااا0، عرض عاىل الخاري، لكن إذا 
واحاد ما قبل لذا الخري إلااذا يدذبه؟ لذا ما 
لو مإطقي، وال لو مدقاول، إلااذا رهإم؟ 
اساتطاعوا يجوباوا عليهام.. تحصلهاا  وال 
مشاكلة عإد القاايض عبد الجباار يف ]رشح 

األصول الخاسة[، وعإد غريه[.

مثال توضحي ملا سبق:ــ
ورضب الشاهيد القائاد ساال0 اللاه عليه 
مياال توضيحيا لكي يفهم اا املساتادون اا 
للاحاارضة ما  لو انشاكال الاذي وقع إيه 
)املتكلاون(، وماا مدإى )عرٌض عىل الخري(، 
حيث قاال: ]ميلاا أري أقول لاك: قد رهزت 
لك مائدة مديإة، أليس لذا عرض عىل الخري؟ 
تداال، أنت ماا رضيت، إقاات أرضبك حتى 
اشابدك رضباً ملاذا؟ إذا ماا ريض خالص يرح 
لاه، مع الساالمة، ما ريض يااي عىل الخري 
لاذا، ال يريده، ماا أعجبه الديان ياي عليه 
مان أرال الخري الذي سايؤ ي إلياه إخالص 
أتركه وبس، أما أنك أَيْضاً تدذبه إلااذا؟ لذه 
انشاكالية الحظ كيف طلدت من عإد الإظرة 
التي قدمولاا للحياة.. طلَّداوا نال أصحاب 
شابه، طّلداوا ناال متإكريان لهاذا الدين؛ 

لتقدياهم الدين عىل لذا الإحو[.

تقديم )املتكلمون( قّدموا الدين بشكل 
جعل اليهود يتطاولون عليه:ــ

ويف ذات الساياق أشار ساال0 الله عليه إىل 
طريقاة من طرق اليهو  لرضب انْسااَل0، أال 
ولو استغاللهم لقواعد)املتكلال(، وبددلم 
عن مإهجية القرآن، وأنها أرضب باملسالال، 
حياث قاال: ]طلَّداوا ناال أصحااب شابه، 
طّلداوا نال متإكرين لهاذا الدين؛ لتقدياهم 
الديان عىل لذا الإحو. والحاظ أن لذه قضية 
حصلت، اليهو  اساتطاعوا يطلدوا نال كيري 
يتإكارون لهذا الديان بإاء عىل تقديام الدين 
عىل لاذه املفاليم الساائدة، يجدلاون الدين 
لذا ليس له قياة، يإفارون مإه. الدلاانيون 
يقولاون: الديان لياس لاه عالقاة بالحيااة، 
وال لاو يشء، مان يرياد الدين إذاك املساجد 
مكاناه! باكل قإاعاة، ويإاظاروا، ويحرروا 
انْسااَلميل! يحررونهم إدالً ملاذا؟ ألن الدين 
ُقد0 بالطريقة التي يإفر 
مإهاا اننساان حقيقة، 
التاي  بالطريقاة  قاد0 
يإفار مإهاا البارش عىل 
املدتزلاة،  لاؤالء  أيادي 

واألشدرية[. 

املفاهيم املغلوطة 
عند الناس 

)تحجبهم( عن 
االهتداء بالقرآن:ــ

وحذر سال0 الله عليه 
من رؤ0 ومفاليم خطأ، 
االلتاداء  عان  تحجاب 
حصال  كااا  بالقارآن، 
لكفاار قرياش، ولكياري 
من األمم الساابقة، والتي لم تهتاد بأنبيائها 
ألنهم بارش!! واملفروض ما يإظروا لشاخص 
الإباي، وإناا يإظاروا ملا أتى باه، حيث قال: 
]لاو يتحادث يف القرآن عن مساألة املفاليم 
لذه التي تكون عإاد الإال، مفاليم مديإة، 
وتكون من أساساها  عاية مديإة، ثم تؤصل 
وتصبح مفهوماً مديإاً، عإدما كانوا يقولون: 
}َوَلْو َشااء اللَُّه أَلَناَزَل َماَلِئَكًة{)املؤمإونل2( 
}َلاْوال أُنِزَل َعَليِْه َمَلٌك{ ومن لذا القبيل. لم يف 
األخري يقولون: الرسالة ليست قضية عا ية، 
لو أن الله يريد يرسال رساوالً ألرسل ملكاً، ملا 
أرسل واحد مإإا، أليسوا يف األخري يقولون: ما 
أنتم إال برشاً ميلإا، لساتم إال برشاً أنتم. أليس 
لاذا مفهو0 مدل مغلاوط يخليهم ال يدو وا 
يحاولون أن يهتادون بالله؟.. طيب املوضوع 
لو ماا ربطه بشاخص الذي يقدماه، يكون 
ملاك أو يكون ررل، لو ردله بالشاكل لذا، 
ملاذا تجدل من شاخصه إشاكالية، تجدل من 
شخصه كونه برشا إشكالية؟ ليست إشكالية 
لاو الحظ مااذا يقد0 لك، أليس لاو يقد0 له 
آيات، ويقد0 له بيانات، ويقد0 له لد0، يقد0 
له أشياء يفهاها، أشياء يؤمن بها رغااً عإه. 
لكن ال، لو يأتي يتاساك باسألة مفهو0 من 
لذا: ذا عإدك ما لو إال برش. قد ال يدد يحرض 
عإده.. تجاد كيرياً من األنبيااء ال يدد يحرض 
عإدلام نال من األمم التي بدث إيهم؛ ألنهم 
يقولون: أبداً، ما لو رساول، ما ياكن يكون 
رساول، }َوَلاْو َشااء اللَّاُه أَلَناَزَل َماَلِئَكًة{ وال 
يداد يبدي علياه نهائياً. لكذا تأتاي مفاليم 
عإد اننساان ترصإه، ترصإاه عن أن يهتدي 

بيء[.

الجزء 
23

ضروري جدًا أن الناس 
يحاولون من خالل قراءة 
الشعر، ومن خالل قراءة 
النثر، والنثر الذي يكون 

بليغاً، ال تقرأ لناس ليسوا 
بلغاء، إذا واحد قرأ ألشخاص 
ليسوا بلغاء، وكّتاب ليسوا 

بلغاء يتأثر بأسلوبهم

اللغة العربية محاربة 
جدًا من اليهود، حتى 

الشعر العربي يحاربونه، 
بطرق كثيرة تحت عنوان 
الحرية حتى في اللغة، 
الحرية من القيود هذه، 
قيود القافية، وقيود 

البحور والوزن!ِ!
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أت�����اِك ال��ع��راق��ي��ون وع�����داً ، وص��ي��ح��ًة
وف�����ي س����وري����ا ل���ل���ه س���ب���ح���ان���ُه ُج���ن���ُد

وط���وف���ان ح���زب ال��ل��ه أق���ب���َل ف��ان��ف��ذي
ِج��ل��ُد ب��ع��دهُ  ب��ق��ى  ب��ِج��ل��دِك ، ه���ذا إن 

وف�����ي مي�����ِن اإلمي�������ان أن������ِت غ��ري��ق��ٌة
؟ الوغُد  والعالَُم   ، احِللُف  أف��اَد  وم��اذا 

وأب����رَق )ب���در ال��دي��ن( ن��ص��راً ُم��ظ��ف��راً

أُف��ق��ن��ا رع��ُد ال��ل��ه( ف��ي  ل���ِ)ن��ص��ر  والَح 
ُه���م وق��د ح��َس��َم األن��ص��اُر ب��ال��زح��ف ردَّ

وا َردُّ فما  اً  ردَّ الزحف  في  يروا  لم  ومن 
رؤوُس���ُه ، ص��اَح��ت  ال��ش��رِّ  ذي���ُل  ُدقَّ  إذا 

وا وا اخُلطى إن ضجَّ إعالُمُهم ُشدُّ فُشدُّ
وشعبها ال���ع���راق  ج��ي��ش  ي���ا  ب��زح��ف��َك 

… ومم��ل��ك��ُة اإلره�����اب ت��ه��وي ، وت��ن��ه��دُّ

 انهداد 
مملكة اإلرهاب..

معاذ الجنيد

برنامُج رجال اهلل
الدْرل الياني آيات من سورة آل 

عاران/مدرإة الله عظاة الله 

الدرل اليامن

 رجال 
من سماء
الى روح الشهيد األستاذ 

 عبدالكريم الخيواني 
في الذكرى الثانية الستشهاده

حمير العزكي
يف الضفة األخر0 ..

حياة إوق سقف املوت،

أقى األمإيات،

و ون قصف الطائرات.

عيل يال املدجزات ..

وتحت .. خط الإور

والبرش0،

اتجالات الجهات.

******

يف الضفة األخر0 ...

ررال من سااء،،

بل ربال من ررال ..

يإجبون املجد من رحم الخلو .

أحياء اختزلوا الفإاء.

أ ر0 ..

بكإه الكائإات.

*****

يف الضفة األخر0

بقايا من صاو  املفر ات

حكايا عن صد0 صوت الشاوخ

عن شقوق يف ردار الصات

عن رربوت طاغوت ياوت

مطدونا بحرف الضوء

من قلم أشم

عر0 ..

عري املغريات..

****

يف الضفة األخر0

أر0 ..

 مرس0 .. أبي الكلاات 

مجر0 .. حربه القاني

اىل  لتا األباة.

أر0 الورع )الكريم (قد اسرتاح.

ملا ..

 بر0  القضبان أقالما

وصريلا سهاما ال تإا0 ..

عن الظال0 ..

****

نم .. يا أبا األقال0

لل نامت عيون اليائرين ؟؟

إال ..

بإحد0 الحسإل !!

إال ..عىل .. 

كلااتك األقو0

صليل حروإك األرض0

عىل املستكربين

نم ...يا »كريم«

صالح الشامي

لم متِض َعنَّا.. بل َسناَك َدنا
َدرب����اً س��وى م��ا ك��ان يُ��ؤِرُق��ن��ا

فارتعَشْت  أفَصْحَت،  بِه  َدرباً 
ِبنا فيِه  وُج���ْزَت  املَ��ج��اِز،  لغُة 

وأَمْطَت َعن َوجِه احلقيقِة ما 
ج��ى، وأنَ��ْرتَ��ُه َعلَنا َوَض��َع ال��دُّ

تََرَكْت  َكيِد ما  وَمَحْوَت َدعوى 
َوَطنا ال��َغ��الئ��ِل.. راِف��ع��اً  َك��فُّ 

لكي  الذيَن..  ى  بِه َضحَّ َوَطناً 
ِب��ال��ك��ائ��دي��َن لنا يَ��س��ت��ن��ِج��دوا 

َوط��ن��اً َرَف��ْع��َت ِش��ع��اَر ِرْف��َع��ِت��ِه 
َشجنا ب��ِه  َمحموالً  َف��ُرِف��ع��َت 

ب��ِه  ال���ع���ادوَن أنَّ  يُ�����دِرِك  ل��م 
ِمن نَبِض َقلِبَك َفوَق ما َفَطنا

َدرك��اً  َفاستَدَركوا  أْدَرْك��تَ��ُه��ْم، 
َسَكنا لهْم  أْضَحى  جلحيِمهم 

َوَفنَوا  فانتََهوا  تَفنى،  َشاؤوَك 
ل��ل��ف��ن��اِء َفنا وبَ��َق��يْ��َت تَ��ص��ن��ُع 

َمراَرتُُهْم  كادوا..  وما  كادوا.. 
ُخلِّْدَت.. وانطفأوا َضنًى وُمنى

َولََدْت  التي  األرُض  لََفَضتُْهُم 
ُهنا يَ���ذوُد  َم��ن  قلِبَك  أم��ث��اَل 

أْوَدوا.. وأنَت َحِييَْت، وارتََفَعْت 
آف����اُق ِذْك�����ِرَك ُم���ْزنَ���ًة وَس��ن��ا

َهَطلَْت  ُمْذ  الكلماِت  وسناِبُل 
ُمُدنا َرَوْت  الُفصحى  كلماتَُك 

َزَك��ْت  الغياُب  تََدثََّرها  وُق��رًى 
وأعاَدِت الَفْصَل الذي انَدَفنا

في  َمقالََك  َق��َرأَْت  وصحيفٌة 
َعيِْن الِبالِد َهوًى..َسَرْت ُسُفنا

ِبُهَدى  ُمتَْرَعاً  يَنمْو  والطفُل 
يََمنا عاِشقاً  ِعطِرَك،  تاريِخ 

أشِرَعتي  ُك��لَّ  َصْوبََك  ْمُت  يَمَّ
وَشَرْعُت أقفْو َخْطَوَك ال� َهتَنا

تُؤِنُسني  أْن الِزلَْت..  َفَشَعْرُت 
هذي القلوُب ال� تَعشُق الَوطنا

احَلقُّ ِقْسطاُس الفضيلِة.. لْم 
الَوثَنا يَعبُِد  أو  ُه��َدًى..  يَظِلْم 

، ُمْذ َسَطَعْت  واحلرُف َسيُْف احَلقِّ
بَنى »ع��ب��َدال��ك��رمِي«  أن�����واُرهُ 

.. ما نَُضَبْت  ما َضلَّ َحْرُفَك َقطُّ
ِدَمنا تََزْل  لْم  ِفْكِرَك..  أْمزاُن 

���م���اِء إذا  تَ����ْرتَ����جُّ آف�����اُق ال���سَّ
الِفتَنا َط��وى  بَْرقاً  ْحتَها..  لَوَّ

وَس��َي��ْك��تُ��ُب ال��ت��اري��ُخ أنَّ���َك في 
انَشَجنا الذي  الَقلَب  َعلْيائِه 

سنابُل الكلمات
إلى الشهيد / عبدالكريم الخيواني..

بانتظارَك 
ال أزال
 إلى روح الشهيد 

عبدالكريم الخيواني

حسن شرف المرتضى
أيا عبدالكريم من الخلوْ 

تاادُّ اآلن رارَس الداملاَل إىل الحيااِة إىل 
الوروْ 

أراَك اآلن تكتُب عن صاوِ  الشدِب
شيئاً من مقاالٍت وشيئاً من قصيْد

تدّلقُه عىل حيطاِن عرِش اللِه
تقرأُه عىل األحياِء

من شهداِء لذا الشدِب
حيُث لإاَك خلفَك باإتخاٍر
يقرأوَن رريدة »األحياِء«

حيث تصوُغ أنَت االإتتاحيْة
»م� عاماِن »

لم نخرْس رلاَن االنتصاْر
والزالت رريدتإا إىل شدِب السااِء

تواكُب األحداْث
.

.إااذا أنَت تكتُب حل تساقُط طائراٌت 
؟ للددّوْ

ً وماذا قلَت حل رأيت صاروخاً ياانيا
يغا ُر كل حٍل إوق أرواِء البالْ ؟

وماذا قاد يقوُل لك املالئكاُة الكرا0ُ من 
التهاني؟

وكيَف تكوُن إرحُة أنبياِء اللِه
ماذا يإبسوَن من الدعاْء  ؟

أيا عبدالكريم أراَك أعد َت احتفاالً
واملإصُة يف انتظارَك أْن تقوْل

م� عاماِن 
لم نخرْس رلاَن االنتصاْر 

ولكإّاا بإيإاا لبإاة أخار0 مان الزماِن 
الجايْل

من الإفِس الطويِل
من اقتحا0ِ املستحيِل
من الوصوِل إىل املراِ 

من انرا ِة
أن نكوَن

وأْن نكوَن
وأن نكوْن

أيا عبدالكريم وأنَت إوَق مإصِة األحياِء
ال تُغفْل قصيدتَك الجديدَة عن عسريَ

وعن مداركإا عىل طوِل الحدوِ 
وكيف يف نجراَن يف ريزاَن

تُبتكُر القصيدْة

أيا عبدالكريم أليَس عإدَك من بريْد؟
تزو وني بسلسلِة املقاالِت الجديدْة

إال زال الفراُغ عىل ررائدنا
ومن ذا ساوف يكتُب يف عاوِ  االنتصاِر 

سواْك

أيا عبدالكريم إذا وضدَت لإا بريدَك
لال تاانع أْن أقو0َ بإرِش ما أرسالتُه يل 

من مقاْل؟
 .

أيا عبدالكريم عىل انتظارَك ال أزاْل

العراسي
في رثاء الشهيد الشاعر/محمد العراسي

أحمد العجري

ل���س���ت آس�����ى ع���ل���ى ف���ت���ى غ���ي���ر آِس
ال����ي����اِس ك���ث���ي���ر  ق����ان����ط  ف����ت����ى  أو 

ن���أس���ى جميعا ع��ل��ي��ه  م���ن  ع��ل��ى  ب���ل 
ل����ل����ن����اِس أس�����������وة  ف�����ق�����دن�����اه  إذ 

أس����وة ك���ان ف��ي اج��ت��ث��اث األس����ى وال���
����ي���أس ب���ل ك����ان اس�����وة ف���ي امل��آس��ي

م���ا ت��ع��ام��ى ع��ن��ه��ا ك��م��ن ق���د ت��ع��ام��ى
ل���م ي��س��ئ م��ث��ل م���ا أس�����اء ال��س��ي��اس��ي

ل����ك : ه���ذا ت���ق���ل  س����ل ك����راري����َس����ه 
ل�����م ي�����ك�����ّرس ج�����ه�����وده ل���ل���ك���راس���ي

إمن��������ا ك���������ّرس اجل������ه������ود ج��م��ي��ع��ا
ف����ي ج����ه����اد االش���������رار واالجن��������اِس

ج����اه����د ال����ك����اف����ري����ن ق������وال وف���ع���ال
ال�����ك�����اِس م�������ّر  ال�����ن�����ف�����اق  وأذاق 

ص�������دق ال�����ل�����َه ع����ه����ده ل����ي����رى ف��ي
م��ق��ع��د ال����ص����دق خ���ي���رة اجُل������الِس

ذل���ك ال��ش��اع��ر ال����ذي اش��ع��ر ال��ه��دي
ال����������ى ك�������ل م�����ش�����ع�����ر  ح�����س�����اِس

ش����ادي����ا ب���احل���م���اس م��س��ت��ش��ع��را م��ا
ي���ق���ت���ض���ي ش�������دوه ب���ك���ل احل����م����اِس

ف��اش��ُد ل��ل��ش��اع��ر ال��ش��ه��ي��د ع��ري��س ال���
ي��ا ب��ن ال��ع��راس��ي ح���ور : دام ال��س��رور 

ول��ه��ذا  ،) اق���دم���وا  ي���ا الب��ت��ي   ( ق��ل��ت 
س����وف من��ض��ي ق��دم��ا ل��رف��ع ال����راِس

ضيوُف اهلل
 عبدالفتاح شمار

ع��ل��ى ط��ري��ق ال��ه��دى مي��ض��ي ب��ال بلٍل 
األب���د ف���ي  ب��اإلم��ع��ان  امل����وت  يستثمر 

ع��ل��ى ج��ب��اه ال���ع���دى س���ر ي���ا م��ح��ررن��ا 
ال��ش��ر ف��ي بلدي ت��واج��ه حلف  ي��ا م��ن   

ث��ق��ٍة  ف���ي  اإليْ����َم����ان  م���ع  إال  ع��ي��ش  ال 
 وأب��ح��ر اجل��اح��د امل��ف��ت��ون ف��ي الكمد

إل��ي��ك م���والي أس��ع��ى ال��ي��وم ف��ي عجٍل 
ولدي رغبتي..  وم��ال��ي..  نفسي  أبيع   

م���ح���ب���ة ال����ل����ه ت����رب����و ُك��������ّل ث���ان���ي���ٍة 
 أدعو فيسري ضياء احلب في جسدي

ي���ا ف��ت��ي��ة احل����ق ف���ي امل���ي���دان ع��زت��ن��ا 
ف��ّر )ال يلوي على أح��ِد( ك��م ه��ان م��ن   

ي��ا ح��ل��ف.. م��ا غ��ّرك��م ب��ال��ل��ه.. ويحكم 
 ج��ي��ش ال���دج���اج ي��ع��ان��ي وث��ب��َة األس��د

ي��راه��ن��ون ع��ل��ى األوه������ام.. ال رب��ح��وا 
 وي��ط��ل��ب��ون املُ���نَ���ى ف���ي َك���ثْ���رة ال��ع��دد

يدفعني  ال��ق��رآن  ف��ي  بالنصر  ال��وع��د 
 واللُه عوني.. وليي.. ناصري.. سندي

ت���رى األع�����راب شاخصة  ع��م��ا ق��ري��ب 
 ي���ط���ال���ب���ون رج��������ال ال����ل����ه ب���امل���دد

ي���ق���ول م���ن خ����ان وامل���اري���ن���ز ت��ده��س��ه 
يدي قطعت  إذ  جهلي  ال��ل��ه  ب���ارك  ال   

ي��ا م��ن ي��ح��اول وص��ف ال��ف��احت��ن كفى 
ت��زد( وال  تنقص  )وال  رب���ي(  )أن��ص��ار   
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 متابعات فلسطينية

لعدم ا�ضتعدادها �ضيا�ضًيا للُمواجهة القادمة

»تل أبيب« ُتّقر بأّنها تتحاشى ُمهاجمة مواقع ومعاقل حزب اهلل يف لبنان 
زهير أندراوس*

تساتّدُر يف اآلونة األخرية الحرب الإفسايّة 
بال »إرسائيل« وحازب الله، يف ظاّل التدا ل 
االسارتاتيجي القائم بيإهاا، والذي، بحساب 
املصاا ر الحربياة الرإيدة يف  ولاة االحتالل، 
ياإع صإّااع القرار يف »تل أبياب« من انقدا0 

عىل ُمغامرٍة عسكريٍّة رديدٍة يف بال  األرز.
ماع ذلك، إإنّاه أصبح واضًحاا للجايع يف 
»إرسائيال« والغارب، وأيًضاا لاد0 امُلقاوماة 
انساالميّة يف لبإان أّن امُلوارهاة القا مة بل 
الطرإال لاي مساألة وقات، لياس إاّل، ذلك 
أّن  ولاة االحتاالل، ال يُاكإهاا باأّي حاٍل من 
األحاوال، أْن تُواصال التداياش ماع التهدياد 
القاا 0 مان الشااال، إْن كان عاىل الصدياد 
االسارتاتيجّي أْو التكتيكّي، كاا أّن »تل أبيب« 
تؤّكد ماّرًة تلو األخر0، أنّاه ال يُدقل أْن يبقى 
ُمواطإيها أرس0 ورلائن لإازوات حزب الله، 
وتهديادات أميإه الّدا0، السايّد حسان نرص 
الله، الذي أ خل »انرسائيليل«، قا ًة وشدبًا، 
يف حالاٍة من الهلع والهساترييا، بداد تهديده 

باساتهداف األمونيا يف حيفاا واملفاعل الذرّي 
يف  ياوناا، علًااا أّن تل أبيب تدارتف بأّن كّل 
بقداٍة إيها باتت يف مرماى صواريخ امُلقاومة 

اللبإانيّة.
يف خّضم لذه امُلستجّدات، يتبا ر إىل الذلن 
الساؤال التاايل: »إرسائيال«، الاذي ال يختلف 
اثإاان، بأنّهاا تالاك الجيش األقاو0 واألكير 
تفوًقاا يف الرشق األوساط، تقو0 بال الفيإة 
واألخر0 بتوريه رضباٍت عسكريٍّة يف سوريّة، 
 ون أْن تتحّاال املساؤولية، ويقاو0 انعاال0 
الغرباّي بالرتوياج لهاذه الرضبات عاىل أنّها 
تأتي يف سياق الحرب عىل انرلاب ومإع حزب 
الله من الحصول عىل أسلحٍة كارسٍة للتوازن، 
ماع األخذ بدال االعتبار أنّه لياس إقط  ول 
مجلاس التدااون الخليجّي تدترب حازب الله 
مإظاًة إرلابيًّة، بل أيًضا  ول القاّرة الدجوز، 

التي أ ررت الحزب عىل قائاة انرلاب.
يف  الدساكريّة  الشاؤون  مُلحلال  ووإًقاا 
الدربيّاة،  أحروناوت(  )يديداوت  صحيفاة 
أليكس إيشااان، ولو صاحب الباع الطويل 
يف املؤسساة األمإيّاة يف تل أبيب، إاإّن املإطل 
يقول إّن اساتهداف شحإات األسالحة امُلدّدة 

بالسايا ة  يااّس  ساوريّة،  يف  اللاه  لحازب 
ا سااإًرا، ولكّن الدولة السوريّة  السوريّة مسًّ
باتت  ولًة ضديفًة. ويتساءل: إذا كان الهدف 
»انرسائيايلّ« لاو رضب ترساانة األسالحة 
املتداظااة لحزب الله، ملااذا ال تقو0 إرسائيل 
باستهداف مواقع ومداقل حزب الله يف لبإان، 
ُمشاريًا يف الوقت عيإه إىل أنّه يف الفرتة األخرية 
إقط، تّم الإرش عان أّن حزب الله أقا0 الدديد 
مان املصانع تحت األرض ننتاج األسالحة يف 
مسادى مإاه لاللتفااف عىل لجاات ساالح 
الجّو »انرسائييلّ« يف ساوريّة؟ ويُتابع امُلحلل 
قائاالً إّن بحساب املإطال، إاإّن الدولة تقو0 
باهارااة الدّدو يف كّل ماكاٍن لكي تدال عىل 
ضدضداة قوتّاه وتآكلها، ولكن مان الإاحية 
األخر0، يُوضح، أّن الهجو0 عىل املواقع يتّم يف 
املإاطل التي تُرياح امُلهارم، وال تؤّ ي الندالع 
حارٍب شااملٍة، ولذا لاو السابب يف اختيار 

سوريّة كهدٍف وليس لبإان.
وعلياه، يُتاباع امُلحلل قائالً: ملااذا تتحاىش 
»إرسائيال« رضب الحزب يف عقار  اره؟ الرّ  
عىل الساؤال الذي طرحه إيشااان يف تحليله 
املإشاور اليو0 الخايس، راء عىل لسان كبار 

املساؤولل يف املإظوماة األمإيّاة يف تال أبيب: 
الجياش »انرسائييلّ«، قالت املصا ر الرإيدة، 
بات رالاًزا وُمساتدًدا لحرب لبإاان اليالية، 
ولكن، اساتدركت املصا ر عيإها، إّن امُلستو0 
السايايّس لم يبلاغ حتى اآلن  رراة الإضوج 
نصادار األوامار للجيش ببادء الدادوان عىل 

لبإان، عىل حّد تدبريلا.
وتابدات املصاا ر ذاتها قائلاًة إنّه يف حال 
قياا0 كيان الدادو باساتهداف مواقع لحزب 
الله يف الدال اللبإانّي، إإّن لذا األمر سيكون 
بايابة ماؤرٍش عىل اساتددا  الدولاة الدربيّة 
للجولاة القا ماة من الحارب، لاذه الجولة، 
التي يُشاّد  كبار املسؤولل يف »تل أبيب«، عىل 
أنّها ساتكون الحاساة، وأّن إرسائيل ستدترب 
لبإان  ولة عدو يجب استهداإها كّلها، وليس 
اقتصاار الهجاو0 عىل حازب اللاه، متّذرعل 
بأقوال الرئيس اللبإانّي، الداا  ميشيل عون، 
الاذي أّكاد مؤخًرا عاىل أنّه طاملاا لإاك ارض 
تحتلها إرسائيال التي تطاع أيًضاا باليروات 
الطبيدية اللبإانيّة، وطاملا أّن الجيش اللبإاني 
ال يتاتع بالقاوة الكاإية ملوارهة »إرسائيل«، 
إإحن نشدر برضورة ورو  سالح حزب الله، 

ألنّاه مكال لدال الجياش وال يتدارض مده، 
بدليال عد0 ورو  مقاومة مسالحة يف الحياة 

الداخلية.
وغإاٌي عان القاول إّن لاذه الترصيحاات 
التُقطت يف إرسائيل عاىل أنّها بايابة انضاا0 
الدولاة اللبإانيّاة إىل الحرب ضاّد »إرسائيل«، 
ما  إع الدديد من السياسايل والدساكريل 
وامُلحللال إىل اعتباار الدولاة اللبإانيّاة لدًإا 

مرشوًعا للددوان القا 0.
وتبقاى بحساب املصاا ر »انرسائيليّاة«، 
الجبهاة الداخليّة الخاارصة الضديفة، وبإاًء 
عىل ذلك، تزاحاات الورش  اخل عال أرايض 
الدولة الدربيّة لإاحية توسيع املالرئ وزيا ة 
عد لاا، وتجهيزلا ملوارهة قادرات تدمريية 
اكرب وعاىل إرتات زمإياة أطول. كااا أصبح 
وارً ا وبإسابٍة كبريٍة لد0 قا ة كيان االحتالل 
تإفياذ إخاالء كامل ملإاطال واسادٍة، بهدف 
إبداا  تأثري خطر صواريخ حزب الله أْو خطر 
اخرتاقاات وحداته الخاصاة عن لذه املإاطل 

وعن سكانها.

*رأي اليوم

أظهرت  راسة احصائية أعدلا مركز القدل 
لدراسات الشاأن »انرسائييل« والفلسطيإي، أن 
عد  شاهداء انتفاضة القدل التاي انطلقت يف 
األول من شاهر أكتوبر 2015، بلغ 7ث2 شهيداً، 
بدد استشاها  الطفال مرا  يوساف أبو غازي 
)16 عامااً( أثإااء موارهاات ماع االحتاالل يف 

مخيم الدروب شاال الخليل.
وساجلت انتفاضاة القدل 16 شاهداء مإذ 
مطلع الدا0 الجااري 2017، بيإهم ل من قطاع 

غزة.
وأشاارت الدراساة إىل أن محاإظاة الخليال 
تصادرت قائاة املحاإظات التي قدمت شاهداء 
خاالل االنتفاضة، حيث ارتقى عاىل أرضها 0ث 
شاهيداً، تليها القدل با 63 شهيداً، ثم را0 الله 
حياث ارتقى مإها 26 شاهيداً، ثام رإل با 22 
شاهيداً، ثام نابلس با 20 شاهيداً، ثم بيت لحم 
التي سجلت ارتقاء ث1 شهيداً، ثم طولكر0 التي 
سجلت 6 شاهداء، يليها محاإظة سلفيت با ل 
شاهيداً، وقلقيلية با ل شاهداء، والداخل املحتل 
با 3 شهداء، وآخريْن يحالون رإسيات عربية، 
إياا ساجلت محاإظات قطاع غازة ارتقاء ث3 

شهيداً.
ووإقااً للفئة الدارية، إقد استشاهد خالل 
انتفاضة القادل، 0ث طفالً وطفلة أعاارلم ال 
تتجاوز اليامإة عرش، ما نسبته %29،أصغرلم 
الطفل الرضيع رمضان محاد ثوابتة )3 أشهر( 
استشاهد إثر اختإاقه بالغاز الذي أطلقه رإو  
االحتاالل عاىل بلدتاه بيات إجاار ببيات لحم، 
وآخرلم الطفل خالد بحر )15 عاماً( يف الخليل.
اللواتاي استشاهدن يف  الإسااء  وبلاغ عاد  

 12 بيإهاّن  شاهيدة،  ل2  القادل،  انتفاضاة 
شاهيدات قارصات أعاارلن ال تتجااوز اليامإة 
عارش عاماً، أصغرلم الطفلة رلف حساان ابإة 
الدامل والتي ارتفت يف قصف ارسائييل عىل غزة.
وأكادت الدراساة عاىل أن 0ث % مان عوائل 
الشاهداء اعتادت يف عرإة خرب استشها  ابإها 
عىل االعاال0، إياا عرب %6ث عان عد0 رضالم 
عن املؤسساات التي تتابع الشاهداء، بانضاإة 
إىل اتها0 االعال0 بالتقصري يف متابدة الشهداء.

وعن التوزيدة الفصائلية ظلت إئة املستقلل 
تزياد عن حاراز 60 % مان أعدا  الشاهداء يف 
املجاال الداا0، ماع بلاوغ نساب املإظال من 
الشهداء بإحو 23 % تقريبا والباقي من أنصار 

الفصائل.

وقالت الدراسة أنه بالرغم من تسليم الدديد 
من الجيامل التي كانت ارسائيل تحتجزلم، إال 
أنه بقي 7 ريااناً لشهداء من انتفاضة القدل، 
آخرلم الشاهيد ابراليم مطر والشاهيد باسال 

األعرج.
وأشاار املركز إىل أن احصائياته اشتالت عىل 
ثالثة شاهداء غاري مذكورة اسااائهم يف قوائم 
وزارة الصحة، ولم الشاهيد شا ي مطرية من 
البرية والشهيد نشاأت ملحم من الداخل املحتل 

والشهيد خليل عامر من محاإظة سلفيت.
وأوضحت أن شاهيدين من مجال الشاهداء 
يحالاون رإسايات عربية، ولاا كامل حسان 
يحاال الجإساية الساو انية، وساديد الداار 

ويحال الجإسية األر نية.

أعلإات األميإة الدامة للجإاة األمم املتحدة 
االرتااعية واالقتصا ية لغرب آسيا )إسكوا(، 
ريااا خلاف، اساتقالتها مان مإصبهاا، عىل 
خلفياة طلب األمل الدا0 ساحب تقرير يدين 

إرسائيل.
وأعلإت األمل التإفيذي نساكوا رياا خلف 

استقالتها يف مؤتار صحفي يف بريوت.
كان التقرير خلص إىل أن إرسائيل »أسست 
نظاا0 أبارتيد )إصال عإارصي( يهيان عىل 

الشدب الفلسطيإي بأكاله«.
وقالات الوالياات املتحدة الحلياف الرئييس 
نرسائيال إنها تشادر بالغضب مان التقرير. 
وكان التقريار ال يازال مإشاوراً عاىل موقاع 

االسكوا يو0 الجادة. 
إياا اعتربت حركة »حااال« قرار األمل 

لألمم املتحدة سحب تقرير )األسكوا( الخاص 
الشادب  بحال  انرسائيايل  الكياان  بجرائام 
الفلسطيإي خطيئة كرب0 واستجابة للضغط 

واالبتزاز األمريكي وانرسائييل.
وقاال الإاطل باسام حااال إاوزي : إن 
سحب التقرير سايجرئ االحتالل عىل ارتكاب 
مزياد مان الجرائام واالنتهااكات بحال أبإاء 

الشدب الفلسطيإي ومقدساته.
وأضاف »وبالتايل كان األردر باألمل الدا0 
الدال عىل تدويل لاذا التقرير واتخاذ قرارات 
ومواقاف را عة للكياان الصهيوني ومإصفة 

للشدب الفلسطيإي«.
وثّاان برلاو0 املوقاف املسائول للاديارة 
التإفيذية ملإظاة األسكوا رياا خلف ورإضها 
سحب التقرير وتأكيدلا عىل عإرصية الكيان 

انرسائييل وارتكابه ررائم حرب.
كاا قال مساؤول املكتب االعالمي يف حركة 
الجها  االسالمي  او  شهاب: إن سحب تقرير 
»إسكوا« إ انة واضحة ألمل عا0 االمم املتحدة 

أنطونيو غوترييس، وانحياز إاضح له.
وشاد  عىل أن سحب القرار سيشكل  اإًدا 
لشادبإا لالساتارار يف مقاومتاه املرشوعاة 

والدإاع عن نفسه.
وخلاص تقرير »إساكوا« إىل أن »إرسائيل« 
أسسات لإظاا0 قائم عاىل الفصال الدإرصي 
والاذي يهياان عاىل الفلساطيإيل بأكالهم، 
حياث ذلاب مدادو لاذا التقريار مان خالل 
الوقائاع واأل لة التي قاماوا بالبحث إيها، أن 
السالطات انرسائيلية مذنبة بارتكاب ررياة 

الفصل الدإرصي.

16 شهيدًا منذ بداية العام.. انتفاضة القدس تسّجل شهيَدها الـ 287  استشهاُد طفل فلسطيني 
برصاص جيش العدو 

»اإلسرائيلي« يف الخليل 
إلساطيإيٌّ  طفاٌل  استشاهد 
انرسائيايل  الجياش  برصااص 
وأصيب شاب آخر بجروح وصفت 
إىل الخطارية  املتوساطة  ماا بال 
قرب مخيم الدروب شااايل مديإة 

الخليل.
الصحاة  وزارة  وقالات 
مارا   »الطفال  إن  الفلساطيإية، 
يوساف أبو غازي )16 عاما( تويف 
الجاداة بإصابته الخطرية  متأثراً 
برصاص الجياش انرسائييل قرب 
مخيام الداروب، بداد إصابتاه يف 

الصدر«.
إعالمياة  مصاا ر  وقالات 
صهيونياة، إن »الجيش أطلل الإار 
عىل مجاوعة شابان يف كال لهم 
باخيام الداروب شااال الخليال، 

وأصاب اثإل مإهم«.
الجياش  أن  املصاا ر،  وذكارت 
محاولاة  بدعاو0  الإاار  أطلال 
املجاوعاة إلقاء زراراات حارقة 

باتجاله.

قصٌف مدفعي صهيوني 
على غزة إثر سقوط 
صاروخ يف عسقالن  

أطلقات املدإدياة الصهيونية 3 
قذائاف باتجااه مإاطال حدو ية 
يف بلادة بيات اللياا شااال قطاع 
غزة، إياا قالت مصاا ر أمإية أن 
املدإدياة اساتهدإت مإطقة أرض 

الغول شاال قطاع غزة.
أن  عربياة  مصاا ر  َوقالات 
صاروخااً أطلال مان غزة ساقط 
املجلاس  يف  مفتوحاة  مإطقاة  يف 
انقلياي سااحل عسقالن باحيط 
قطاع غزة،  ون أن يخلف إصابات 

أو أرضار.
و ّوت صفارات انناذار، صباح 
املجلاس  مإطقاة  يف  السابت، 
انقلياي سااحل عساقالن »حوف 
أشاكلون« وعد  من املساتوطإات 

باحيط قطاع غزة.
مصاا ر  قالات  رهتهاا،  مان 
محلياة يف غازة إن ثالثاة صواريخ 
اطلقت من رإاوب القطاع باتجاه 
ساقط  الصهيونية،  املساتوطإات 
اثإاان مإهام  اخل حادو  القطاع 

وآخر يف ساحل عسقالن.

املقاومة: خطيئٌة كربى و�ضيجّرئ »اإ�ضرائيل« على ارتكاب مزيد من اجلرائم

استقالُة مديرة »إسكوا« بعد سحب تقرير يتهم »إسرائيل« بالُعنصرية 
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جزم باأن كياَن العدو يعترب هزمية داع�س انت�ضاراً للمقاومة وف�ضاًل للم�ضروع ال�ضهيوين

السيد نصر اهلل: املحور املقاوم منتصر ولن ينكسر وداعش إىل زوال َوَأمريكا منافقة واألمم املتحدة ذليلة ال رهان عليها
  - خاص:

أكد األماُل الدا0 لحزب الله، السايد حسان نرص الله، 
أن “املاال الدربي لو الذي راء باملسالحل مان ُكّل أرراء 
الدنيا إىل سوريا”، وكان الهدف إسقاط سوريا وإخرارها 
مان محاور املقاوماة، وأن ذلك املاال كان ياكان أن يإقذ 

الفلسطيإيل.
َوقال السايُد نرصالله يف خطاٍب ألقاه مسااء السابت، 
عىل االحتفال املركزي بذكر0 مولد السيدة إاطاة الزلراء 
عليهاا الساال0 : إن محاوَر املقاوماة يف ساوريا والداراق 
والياان لان يهز0َ ولن يإكارس، وأن ساوريا انترصت وأن 
املرشوع االساتكباري بالهياإة عىل ساوريا إشل وأن ُكّل 
الذيان تآمروا عىل ساوريا لم اليو0 أََمااا0 حقيقة  امية 

ولي الخيبة. 
وإذ راز0 بأن “ اعش” والإرصة والفصائل انْراَرامية 
االخر0 إىل زوال.. قال »إن نتإيالو وكيان الددو انرسائييل 
يدترب لزياة  اعش انتصاراً للاقاومة وإشاالً للارشوع 

الصهيوني«.
وأر ف أمال حزب اللاه بالقول »إن أَمرياكا وحلفائها 
لام من راؤوا بانْراَراميل إىل ساوريا كاا اعرتإوا بذلك 
ملحارباة محاور املقاومة، مجاد اً تأكياده أن “ اعش إىل 
نهايتها يف الدراق ولم يدد لها أي مساتقبل ال يف الدراق وال 

يف سوريا”.
وإياا استطر  نرص الله بأن” أَمريكا املإاإقة تستخد0 
انْراَراميل ثم تذبحهم” موضحااً أن ربهة الإرصة التي 
رااءت بهاا أَمرياكا وحلفاؤلا باتات تُاقصاف من قبل 
التحالاف األمريكي يف ساوريا، تاباع بالقاول إن “األإدى 
التي راء بها االستكبار بات يشدر أنها تشكل خطراً عليه 

إانقلب السحر عىل الساحر”.
لم يغفل سايد املقاومة تقرير مإظاة االسكوا األخري، 
حيات اعترب أمانة األمم املتحادة خضدت لضغوط أَمريكا 
وإرسائيل من أرل ساحب تقرير االساكوا بداد تهديدلا 

بقطع املساعدات املالية عإها.
وأضااف السايد نارص اللاه أن »األمم املتحادة عارزة 
وذليلاة وال ياكن الرلاان عليهاا وعىل قراراتهاا بإعا ة 

األرايض املحتلة والدإاع عن حقوق اننسان«.

إىل ذلاك طالاب السايد نارص اللاه، الجامداة الدربية 
ومإظااة التداون انْسااَلمي بداد0 التخااذل والخضوع 
حيال تقرير االساكوا مشاريًا إىل أن أميإة االسكوا اتخذت 

موقًفا إنسانيًا شجاًعا يإسجم مع الضاري.
أما إياا يتدلل بامللف السوري، إقال نرص الله انه بدد 
6 ساإوات من الحرب عىل ساوريا إإن الدول التي تآمرت 
عليها تقف أََماا0 الفشال، وأكد عىل أن ُكّل املال الذي مّول 
الحرب يف سوريا لو مال عربي، موضحاً أن لذا املال كان 

ياكان أن يزيال الفقر واالمية مان الدالام الدربي ويبإي 
بياوت غازة وبإمكاناه تيبيت ألال القادل ويقيض عىل 

املجاعة يف الصومال واليان.
ولفات السايد نارص اللاه إىل اناه تام انفااق املليارات 
واساتقدا0 آالف املسالحل مان اقاايص الدنياا مان أرل 
السايطرة عىل ساوريا ومقدراتهاا وموقدهاا ومواقفها، 
وقاال لقد أتاوا بانْراَراميل الذيان يضدونهم عىل الئحة 

انْراَرا0 ومولولم وإتحوا لهم الحدو . 
لذا، وأعا  السايد نرص الله التذكري بقوله للقاعدة مإذ 
6 ساإوات انهم اتوا بهم إىل ساوريا ويتام تجايدهم إيها 

وسيتم القضاء عليهم بدد استخدامهم.
ووره السايد حسن رسالة إىل من يقاتل يف ربهة الددو 
بساوريا قائالً لهم ”مرشوعكم إاشال وال أإل له”، و عا 
من يقف ماع ربهة الددو إىل الخاروج والوقوف يف ربهة 

اة واملقاومة. األُمَّ
وأكاد أن  اعش يتجاه إىل نهايته يف املوصال ولن يبقى 
له مساتقبل عساكري وسايايس لإاك، مضيفاً أن ربهة 
الإرصة ستلقى املصري نفساه الذي سيلقاه  اعش قريباً، 
مشاد اً عاىل أن مارشوع الهياإة والتسالط عىل ساوريا 

إشل، وان سوريا تإتظر انتصارلا الكبري. 
كاا خاطب السايد نرص الله املسلحل قائالً »قتالكم ال 
ردو0 مإه وال أإل لاه غري املزيد من القتل والدمار ونزف 
الد0 بل الطرإل والذي يساتفيد مإه أَمريكا و«إرسائيل«، 
وأضااف: ال تصدقوا انكم يف ربهة انْسااَل0 وقد قاتلتم يف 
ربهة أَمريكا و«إرسائيل« عىل مد0 6 ساإوات، ونصحهم 
برتك الساالح والخروج من ربهة الإفاق إىل ربهة انْساَل0 
اة ومن  ومان ربهاة أَمرياكا و«إرسائيال« إىل ربهاة األُمَّ

ربهة الددو إىل ربهة املقاومة.

تقرير �ضهيوين يفّند رواية تل اأبيب حول نوعية ال�ضواريخ ال�ضورية

وزير االستخبارات اإلسرائيلي: التصدي لطائراتنا حادث خطير، لم يحدث في الماضي. و»لن نسمح بتغيير قواعد اللعبة«
صواريخ سورية وصلت إىل ُعمق األراضي الفلسطينية املحتلة، وحالة من الهلع الصهيوني

  - محمد الباشا:
تطاوٌر الإٌت يف مدطيات الحرب الساورية 
شاهدته السااعاُت األوىل لفجار السابت، مع 
اساتهداف قاوات الدإااع الجاوي الساوري 
لطائرات إرسائيلية اخرتقت األرواء السورية 
وقصفات مواقاع عساكرية يف رياف حاص 

الرشقي.
وحالت الصواريخ الساورية، التي الحقت 
الطائارات انرسائيلية إوق أرايض إلساطل 
املحتلة، رساائل حساساة يف توقيتهاا، تؤكد 
لإلرسائييل أن محاوالته لتقييد تحالف  مشل 
ماع حزب الله وإيران، عرب عالقته الجيدة مع 
موساكو، ساوف تتخللها روالٌت بلغة الإار، 
تفرض مدا لة رديدة إوق األرايض السورية.
انعالن الرسااي من  مشال راء يف بيان 
للقياا ة الداماة للجياش، بأن قاوات الدإاع 
بداد  إرسائيلياة  طائارة  أساقطت  الجاوي 
اخرتاقها لألرواء السورية من مإطقة الربيج 
عارب األراواء اللبإانياة. وأوضاح أن »أرباع 
طائرات للددو انرسائييل أقدمت عإد الساعة 
0ل:2 إجر اليو0 )السبت( عىل اخرتاق مجالإا 
الجوي... واساتهدإت أحد املواقع الدسكرية 
عىل اتجااه تدمار يف ريف حااص الرشقي«، 
مضيفااً أن »وساائط  إاعإا الجاوي تصّدت 
لها وأساقطت طائرة  اخال األرايض املحتلة 
وأصابت أخر0 وأرربت الباقي عىل الفرار«.

أماا الجاناب انرسائيايل، إقاد أعلان أنه 
أساقط صاروخااً مان بال عادة صوارياخ 
مضا ة للطائرات، أطلقات ضد طائراته التي 
كان تقاو0 باهاة إاوق األرايض الساورية. 
وقال املتحدث باسام الجيش انرسائييل، بيرت 
لرينار، إن أياً من الصوارياخ التي أطلقت من 
ساوريا ضد املقاتالت لم يبلاغ لدإه، مضيفاً 
أن »ساالمة املدنيل انرسائيليال أو طائرات 
القوات الجوية انرسائيلية لم تكن يف خطر يف 

أية مرحلة«.

موسكو تستدعي السفري اإلسرائيلي
والياناي لاو الار  الساوري الواضح عىل 
الغاارات عارب صوارياخ »ال 200« املدّدلاة 
حدييااً باسااعدة القاوات الروساية، والذي 
يأتي بدد وقت قصري عىل زيارة رئيس الوزراء 
انرسائييل بإيامل نتإيالو ملوساكو، التي لم 
يساتطع خاللها انتزاع ضاانات يف ما يخّص 
 ور حزب الله وإيران يف سوريا، وقال بددلا: 

»أسَادُت األمور التي يإبغي أن أُسِادها«.
أراواء الزياارة »غاري الإارحاة« والغارة 
انرسائيلياة التاي لد ت مواقاع تتاتع إيها 
موساكو بإفاوذ كباري، عكسات أن االخرتاَق 
يإبغاي  املباارش علياه ال  انرسائيايل والار  
قراءتهاا يف مدزل عن التجاذب بل موساكو 
وتال أبياب. ولاو ما بادا رليااً إثار » عوة« 
موساكو للسافري انرسائيايل لديهاا، غاري 
كورين، للقااء نائب وزير الخاررية ميخائيل 
األخارية يف  »األحاداث  بوغداناوف، ونقااش 
ساوريا«، وإال ما أوضحاه بياان للخاررية 

الروسية.

هلع صهيوني َوصفارات اإلنذار تدّوي
الطائارات  ضاد  الصوارياخ  إطاالق 
انرسائيلياة، والتي وصلات إىل عال األرايض 
مان  حالاة  أحدثات  املحتلاة،  الفلساطيإية 
الهلاع، بددماا  ّوت صفارات انناذار يف عد  
من املساتوطإات انرسائيلياة يف غور األر ن، 
وساع بددلا بدقائل  وّي انفجار يف عد  من 

املإاطل الفلسطيإية.

وتحدث عد  من الإاشاطل الفلسطيإيل 
عاىل مواقاع التواصل االرتااعي عن ساااع 
 وّي االنفجاار يف مديإاة القادل ومإاطل يف 

الضفة الغربية املحتلتل. 
إن  إقالات  األر نياة  الدإااع  وزارة  أماا 
»شظايا صواريخ ساقطت عىل بدض القر0 
يف محاإظة إربد ويف غاور الصايف ويف مإاطل 
خالياة، نتيجاة اعرتاض صوارياخ إرسائيلية 
لصواريخ أطلقت من  اخل األرايض الساورية 
باتجاه بدض املواقع والقواعد انرسائيلية«.

»معاريف«: كادت األمور تخرج عن 
السيطرة بني بعد ردة الفعل السورية

التََّصدِّي الساوري للطائرات »انرسائيلية« 
رآه وزير االستخبارات »انرسائييل«، يرسائيل 
كاتاس، حا ثاً خطارياً، إذ إن الرئيس األساد 
سااح لإفساه بالقيا0 باا لم يكان يقو0 به 
يف املاايض. وكرّ  عىل ذلك، أشاار كاتس إىل أن 
راواب إرسائيل لاو: » لديإا خطاوط حاراء 
ونداال عاىل املحاإظاة عليهاا ولن نسااح 

بتغيري قواعد اللدبة«. 
املحلُل الدساكري يف صحيفة »مداريف«، 
ياويس ملاان، مان رهتاه أَكَّااَد أن »األمور 
كا ت تخارج عن السايطرة ليلة السابت بل 
إرسائيل وساوريا، بدد ر ة إدل ساالح الجو 
للطائارات انرسائيلية  الساوري واعرتاضاه 

املقاتلة بصواريخ متطورة«.
قاال  إقاد  الدربياة،  للصحيفاة  ووإقااً 
مصدر عساكري صهيوني: »ال يورد نية لد0 
إرسائيل لتصديد الوضع مع الجيش السوري، 
لكان إرسائيل رباا ساتواصل الدال للحفاظ 
عىل الخطاوط الحاراء التاي وضدتها نصب 
أعيإها ملإع وصول أسلحة اسرتاتيجية لحزب 

الله اللبإاني وإقاً ملزاعاه«.

تقرير صهيوني يكّذب رواية تل أبيب 
حول صواريخ سوريا 

كشاف موقع إخباري )صهيوني( السبت، 
أن رواياة ريش )االحتاالل( بشاأن الغارات 
عىل ألداف  اخل ساوريا غاري صحيحة، وأن 

الصواريخ »انرسائيلية« لم تدرتض صواريخ 
ساورية مضاا ة للطائارات، بال اعرتضات 

صاروخ أرض- أرض.
واستدل املوقع عىل صحة اإرتاضه بالقول 
إن “ساقوط شاظايا صااروخ آرو يف قرياة 
عإتاباا شااال األر ن، يشاكل  لياالً عىل أنه 

أطلل العرتاض صاروخ أرض- أرض”.
التقريار عان مصاا ر عساكرية  ونقال 
قولهاا إن “صاروخ آرو الاذي أطلقه الجيش، 
يساتخد0 عاا ة العارتاض صوارياخ أرض- 

أرض وليس أرض- رو”.
ورااء يف التقرير إن “البياان الذي أصدره 
الجيش »انرسائييل« ييري تسااؤالت، ألنه من 
غاري املإطقي أن يساتخد0 صااروخ آرو ضد 
صوارياخ أرض- راو ساورية، أطلقات ضد 

املقاتالت انرسائيلية”.
 يف الوقات الاذي تدتقاد إياه املصاا ر أن 
“لذا ما يفرس االنفجار القوي الذي ُسااع يف 
وا ي األر ن، عان بدد 150 كلم من القدل يف 

الساعات األوىل من صباح الجادة.”
وأر ف املوقاع »انرسائيايل« أناه “يف حال 
أطلال صاروخ آرو العارتاض صاروخ أرض- 
رو ساوري، إإن شاظايا الصااروخ لم تكن 
لتصل األر ن أو تطلل صفارات اننذار يف وا ي 

األر ن.”
عىل صديد ذي صلاة، أَكَّاَد موقع “ يبكا” 
أن “الترصيحاات الرسااية املتكاررة بشاأن 
رضب قواإال أسالحة لحازب اللاه، لام تدد 
موثوقة عىل أسال أن التإظيم لم يدد بحارة 
لإقل ساالح من ساوريا إىل لبإاان، وذلك بدد 
قيامه بإنشااء مخازن أسالحة تحت األرض 
يف ساوريا، ولاي رالازة الساتخدامها ضد 

»إرسائيل« يف أي وقت”.
و عاا املوقاع الحكوماة »انرسائيلية« إىل 
“الكاف عن ا عاءاتها بأن الغارات تساتهدف 
قواإال حازب اللاه، التاي تإقل أسالحة من 
ساوريا إىل لبإان؛ ألن ميل لاذه اال عاءات لم 
يداد بانمكان تصديقهاا، وذلك ألن حزب الله 
بدد تدخله يف ساوريا أنشاأ قواعاد ومخازن 
أسلحة ثابتة ومتحركة عىل األرض السورية، 
رالزة لالستخدا0 ضد إرسائيل يف أي وقت”.
الغاارات  إاإن  التقريار  وبحساب 
»انرسائيلية« تشاكل تصدياًدا خطريًا لتدخل 
»إرسائيل« يف ساوريا، ماا يزيد أخطار اندالع 
موارهة مع الجيش الساوري وحليفه حزب 

الله بإرشاف إيران«.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثإل وخايس
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عبدالملك العجري  
املدالم األساسية للارشوع: الخطاب والحركة

 تبلاور املارشوع الحوثاي عاىل إيقااع الحالاة الزيدياة 
البائساة، والساجال البيإي الدقيم والجادل البيزنطي الذي 
كان مان بال عوامل تدير أبرز مشااريع انحيائياة الزيدية 
القارن  مان  التاسادة  الدرشياة  يف  والسياساية  الديإياة، 
املإارص0، وثانيااً: عىل حال األمة الدربياة ككل، خصوصاً يف 
ظل االحتالل األمريكي للدراق، واألسائلة التي أثارلا الحدث 
/ الزلازال )أحاداث سابتارب( بخصوص مساتقبل املإطقة 
الدربية. واستدا ة املسالال لوحدتهم ولويتهم ومركزلم 
الحضااري. والهاراس الاذي كان يشاغل بالاه كيف يقف 
املسلاون يف وره زحف رصاع الحضارات الهإتإجتوني الذي 
قا ته إ ارة املحاإظل الجاد  األمريكية؛ لفرض مإظومتها 

السياساية واليقاإية واالقتصا ية التي تسدى لتداياها، وإرضها كإاوذج 
وحيد يايل نهاية التأريخ.

يف ر ه عىل ساؤال )BBC( عن طبيدة نشاطه؛ قال السيد حسل الحوثي: 
»نحان عباارة عن مجاميع مان املسالال...، ونفى أن يكاون ذا طبيدة أو 

تركيبة حزبية رغم أن التإظيم الحزبي أمر مساوح يف البلد«.
ويف محاارضة له يدّرف مرشوعه بأنه: »مإهج قائم وحركة عىل أساال 
القارآن الكريام ترتإع عان ُكّل الدإاوين الخاصاة، وتدطي أولوياة للقرآن 
الكريم، وتساري عىل لديه، وتتحرك يف الساحة لذه  ائرة قابلة للتوسع؛ ألن 
ُكّل طرف ال يدترب أنك تقد0 اليء الذي لو قد ثقف عىل أساال الإفور مإه 
نهائيااً، وعإدماا يراك - أيضاً - بأنك تقيِّم ما لدياك ولديه بإظرة واحدة عىل 
أساال القرآن، وليس أنك تحاول تؤقلم القارآن عىل ما لديك من تراث ثقايف 
وما لديك من ماذا؟ من مررديات سواء شخصية أو مررديات من الكتب«.
السايد عبدامللاك يف ر ه عىل ذات الساؤال قاال: »مرشوعإاا اليقايف الذي 
نتحرك عىل أساساه واضاح وليس رسياً، ولاو يإا ي بارضورة الدو ة إىل 
ثقاإاة القارآن الكريم، وتصحيح الوضاع اليسء القائم لاد0 األمة عىل لذا 
األساال باعتبار أن مإشأ الخلل ثقايف والتصحيح اليقايف الذي يجدل القرآن 
الكريم إوق ُكّل ثقاإة؛ لو الذي يبإي األمة من رديد، ويصلح الخلل املورو  
لاد0 الجاياع، ويربي تربية صحيحة سالياة ويوصل األماة إىل أن تكون يف 

مساتو0 موارهة التحديات التي توارههاا، ويصلح وضدها الدا0، ويجاع 
كلاتها، ويوحد صفوإها، ويديدلا إىل األلفة واألخوة الصا قة، ونر0 أن ُكّل 
شؤون الحياة ال تصلح وال تستقيم إال باتباع تداليم الله«.

ويف خطاباه لاه تطارق السايد عبدامللك الحوثاي لبدض 
ساات ما يسايه املرشوع القرآني للشهيد القائد، وعد مإها 
كوناه مرشوعااً نهضوياً يإَهاُض باألمة، ويقاّد0 املقومات 
الالزمة للإهضة باألمة، وانتشالها من واقع الولم والضدف 

والدجز والتخلف.
من خالل مجاوع التوصيفات الساابقة نستشف لوية 
الخطاب واملقاوالت البإائية للخطااب والحركة، ونفرتضها 

كاآلتي:
أوالً: يرإض ربط نشااطه أو الكيان الذي ساي إياا بدد 
)أنصاار اللاه( بأّي تدريفات سالفية مذلبياة أو تدريفات 
إحيائياة مداارصة، ساواء الخايإياة أو انحيائياة الزيدية 
أو الشاباب املؤمان أو أن الهدف تكوين بديال لحزب الحل أو 

إَضاَإة حزبية لقائاة األحزاب الوطإية عىل الساحة الياإية.
ثانياً: خطاب إصالحي تجديدي يدتاد الخطاب القرآني مرردية مركزية 
لبإااء نظا0 مدريف عىل أساال ساإن اللاه يف الهداية يدياد تصحيح عالقة 
املسالال بالإص القرآناي، ويإفي عإه الغاوض والقصاور الذاتي يف انتاج 
الداللاة وتقلص  ور القاارئ )الفقيه، املفرس( إىل أضيل الحدو  يف تفساري 
وتأويال الإص، باا يديد للادرإة الديإية بسااطتها ويدالج أزمتإا الفكرية 
واليقاإية والترشيدية والسياساية، وتضع حداً لفوىض االرتها ات الفر ية 

والتضخم يف الحديث والرأي.
ثالياً: التأصيل للهوية الدربية وانسالمية الجامدة، وحاايتها من أشكال 
التدمري والتشاويه التي تتدرض لها بفدل محاوالت إحياء الهويات املذلبية 

والقطرية والجهوية عىل حساب الهوية الدربية وانسالمية الجامدة.
رابدااً: أنصار الله رااعة )مإظاة(، وليسات )تإظيااً( بلوائح وأنظاة 
 اخلياة وبإياات لرمياة بريوقراطياة، بل نشااط راداي وتيار شادبي؛ 
الساتصالح املجتااع وإعا ة ربطه بأصولاه ولويته عىل أساال املإهجية 

القرآنية، ومن خالل الفدل الإضايل االرتااعي والفكري والسيايس،

البائعون ُأمَّـَتهم يف 
دكاكني بني صهيون!

كلمــــــة أخـــــيرة 

أنس القاضي
تَكشافت أوراٌه عدياَدٌة يف لذا 
مساتوياتها  باختلاف  الدادوان، 
الشاخصية والحزبياة الحقوقياة، 
واملإظااات الدولياة، والتي وقفت 
صامتاة أماا0 ُكّل ررائام الحارب 
التاي يقرتُإهاا الدادوان األمريكي 
السادو ي بحال الشادب الياإي، 
التاي  القيام  تلاك  وتجاللات 
الُحرياة  مان  بهاا،  تُبارّشُ  كانات 
اننساان،  والدياقراطياة وحقوق 
واحرتا0 القانون الدويل اننساني... 
إلاخ القيام التي حّولولاا لدإاوين 

ُمفرغة من محتوالا وذرائَع للهياإة. 
وبقادرة قاا ر وبادون أبساط مدايريَ تإسااق مإظااة التداون 
انساالمي واألزلار ماع ا عااءات الدادوان األمريكاي السادو ية 
الذي يَُشانُّ عىل أبإاء الشادب الياإي بإرا ة إرسائيلياة، وبكل بال ة 
واساتحاار تُصِدُر بياناٍت تدين ما أساته االعتداَء عىل مسجد كوإل، 
ليتحوَل مدساكُر كوإل الذي يإطلل مإه املرتزقة الساتهداِف مواقع 
الجيش واللجان الشادبية وارتكاب املجازر البشادة والفظيدة بحل 
أبإاء الشادب الياإي إىل مساجٍد تقا0ُ إيه الدبا ات ويذكر إيه اسم 

الله.
ندم.. إقد كشف لإا الددوان األمريكي السدو ي الكيريَ 
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)الجزء الثاني(

درا�ضة �ضو�ضيو ثقافية

أنصار اهلل.. الخطاُب والحركة

عىل ماد0 يوَمال كامَلال وبرعاياة مان الإقابة 
الوطإية للصحفيل التونسايل، والجامدة التونساية 
ملديري الصحف ونقابة أصحاب امُلؤّسساات انْعاَلمية 
ولجإاة  عام الصحفيال والرابطة التونساية للدإاع 
عن حقوق اننساان، ُعقدت يف توناس الداصاة ندوُة 
الحاوار األورومتوساطي لإلْعاَل0، بحضاور نخبة من 
واألكا يايال،  انْعاَلمياة  وامُلؤّسساات  انْعاَلميال 
وباشااركة مإظاة األونيساكو وعدٍ  مان املإظاات 
املدإياة. تطرقات الإادوة إىل قضاياا عديادة تتدلال 
بانْعااَل0 من حياث حقوق ووارباات الداملل يف لذا 
املجاال، وساالمة انْعاَلميال يف مإاطل الإازاع، وحل 
التدباري وعاليات التضليل انْعاَلمي وانتشاار األخبار 
الزائفة، والقضايا املساكوت عإهاا يف مإطقة حوض 
البحار املتوساط، ومإْع الباث وتقييد حرياة الوصول 
إىل املدلوماات، وآلياات وضااان حرياة الصحاإاة، 
وانشاكاليات والتحدياات التاي تواراه انْعاَلميل يف 
قيامهم بوارباتهم، واملساؤولية الجديدة لإلْعاَل0 عىل 
ضوء التطّور والتغري يف املفاليام انْعاَلمية، والحارة 
إىل تدايل مفاليم الرَشف انْعاَلمية املبإية عىل حقوق 
اننساان واملجتاداات التاي أقرتها الدهاوُ  واملواثيل 

الدولية واألماية. 
وصلات تونس يو0 األحد، أي قبل الفدالية بيومل، 
برإقاة عد  من انْعاَلميل من ساوريا ولبإاان، نزلإا 
يف إإادق إإريقياا يقاع يف شاارع بورقيباة الشاهري 
والذي انطلقت مإه رشارُة اليورة الشادبية التونساية 
يف الداا0 2011 عقاب امتدا  االنتفاضة الشادبية من 
مديإة سايدي بوز يد )وساط تونس( التي أحرق إيها 
البوعزياز نفساه إىل الداصااة توناس، وباألخص يف 
شاارع بورقيباة الذي كان له الدور الكبري يف إساقاط 
الحاكم املساتبد زيان الدابدين بن عايل وإرباره عىل 

الفرار إىل السدو ية.
ورادت نقاطااً مشارتكة عديادة تجَاُع الشادب 
التونايس واملغاربي عاوماً َوالشادب الياإي، وأبرزلا 
الشاخصية املتواضداة والدتيقاة التاي تشادر أنهاا 
صاحباة امتدا  ورذور يف التأرياخ، باجر  أن تتجول 
يف تونس تشادر برائحة عال وتراث ولوية وحضارة 
بدكس بلادان أخر0 ال تجد حل تتجول يف شاوارعها 
غري االسااإت واألبراج، بانضاإاة إىل الهإو  والداال 

األرانب..
يف تونس تجّولت يف األَْساَواق القدياة وشدرت أني 
أتجول يف صإداء القدياة، إاألماكن تفوح مإها رائحة 
التأريخ، يف ساوق تونس القديم نفاُس زواريب وأزقة 
ومحالت سوق امللح يف صإداء، رائحة البخور والدطور 
تااأل املاكان، َعبَال املحاالت يطغاى عاىل ما ساواه، 
الباعة من كبار السان أَْو متوساطي األعاار يإشاط 
ُكلُّ واحاد مإهم يف زاويتاه أَْو محلته التاي تتفاوت يف 
الضيل واالتساع بحسب املسااحة املتاحة، تإقلإا بل 
عد  من أقساا0 الساوق القدياة، إهإاك سوق الُحيل 
واملصوغاات القديااة ولإاك ساوُق األقاشاة، وثاة 
مطاعم شادبية تهتم بتقديم األكالت الشدبية.. وكاا 
يتوساط الجامع الكبري صإدااء القدياة إفي تونس 
يتوساط الساوق التأريخاي واملديإة القديااة رامع 
الزيتونة الذي كان مإارًة لطالب الدلم يف املغرب الدربي 
والدالم أراع، تأّساس يف )79 لا( ويدترب ثاني أقد0 
مساجد يف تونس بدد رامع ُعقباة بن ناإع الذي يقع 
يف مديإة القريوان التأريخية. يقع رامع الزيتونة عىل 
مساحة 5 آالف مرت مربع، ولديه تسدة أبواب، وقاعته 

الداخلية ترتكز عىل لث1 عاو .
يف توناس الداصاة سادات بورو  شايخ إاضل 
رباا لو آخر علااء الزيتونة األشادريل وله تأريخ يف 

مقارعاة املد الوّلابي يف تونس إساألت عليه عد  من 
األصدقااء التوانساة إأخربوني أنه موراو  يف مكان 
غاري بدياد، وتيرس يل زيارتاه يف مإزله اسااه الدالمة 
محاد عيل كيوه وَعإوان كتابه »التربقع الصهيوني يف 
الدقيادة الولابية«، زيارة لذا الدالام الفاضل أعا ت 
إليإا َعبََل الدلم واملدرإة يف مجتاع لألسف تراَرَع إيه 
االلتاا0 بالدلو0 الرشعية األصيلة؛ بسبب املد الولابي 
وطغيان الهااو0 املا ية والحياتية لاألرسة واملجتاع 
الذي أصبح كاا بقية الشادوب الدربية ضحيًة ليقاإة 
الفضائيات ووساائل التواصال االرتااعي باا تحاله 

من سلبيات كيرية. 
سالاُت عاىل الشايخ الفاضال محااد عايل كيوه 
وأبلغتاه ساال0َ ومحباَة ألال الياان ألَْحاَرار توناس 
الياان يتدارَُّض لدادوان رأل حربتاه  وأخربتاه أن 
الولابية والصهيونية، ولاا الحركتان اللتان ذكرلاا 
يف كتاباه الشاهري »التربقاع الصهيوناي يف الدقيادة 
الولابية«، بزيارتإا له أعدنا إىل ذاكرته رشيط املداناة 
واملضايقات التي تدرض لها بسابب قوته يف موارهة 
املد الوّلاباي التكفريي وإضحه يف تونس، ومن ضان 
ما قال لإا بأن كتابَه الذي ُطبع مإه أربدة آالف نسخة 
اشرتته السادو يُة من األَْساَواق يف غضون أيا0 قليلة 
ولام يبَل مإه غريُ نساخة واحادة لي التاي يالُكها، 
وكشاف لإا عن رانٍب من مسااومات سدو ية كيرية 
تهادُف إىل ترليبه وترغيبه، وبرغم أناي رإضُت لكإه 
أرص عاىل أن يدطيإَي آخَر نساخة لهاذا الكتاب لديًة 
مإاه إأخذتها وأخربته أنإا ويف حاال وردنا من يتبإّى 

طبَْع الكتاب إسإدَاُل عىل التواُصل والتإسيل مده.
يف تونس مشاالداٌت كيارية وانطباعاٌت ال يتساُع 
املقاا0ُ لرس لا رباا أحاول اساتكااَل بدضها يف لذه 

املساحة يف أعدا  قا مة.

حميد رزق

 انطباعاٌت 
من تونس


